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                                          โสณทัณฑสูตร 
         [๑๗๘]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา    เสด็จจาริกไปในอังคชนบทพรอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  ประมาณ  ๕๐๐ รูป  เสด็จถึงนครจัมปา. ไดทราบวา 
สมัยนั้นพระองคประทับอยูใกลขอบสระโบกขรณีคัคครา  ในนครจัมปา. 
                                         เสด็จนครจัมปา 
         [๑๗๙]  ก็สมัยนั้น  พราหมณโสณทัณฑะ  ครองนครจัมปา  ซึ่งคับค่ัง 
ดวยประชาชนและหมูสัตว    อุดมดวยหญา   ดวยไม   ดวยนํ้า    สมบูรณ  
ดวยธัญญาหาร  ซึ่งเปนราชสมบัติ   อันพระเจาแผนดินมคธจอมเสนา พระ-  
นามวา พิมพิสาร พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย  พราหมณ  
และคฤหบดีชาวนครจัมปา  ไดสดับขาววา  พระสมณโคดมศากยบุตร  ทรง 
ผนวชจากศากยสกุล  เสด็จจาริกไปในอังคชนบท  พรอมดวยพระภิกษุสงฆ  
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รปู    เสด็จถึงนครจัมปา    ประทับอยูใกลขอบสระ 
โบกขรณี    ชื่อคัคครา    ในนครจัมปา    เกียรติศพัทอันงามของพระโคดม 
พระองคนั้นขจรไปแลวดังน้ีวา    แมเพราะเหตุนี้   พระผูมีพระภาคเจาพระ 
องคนั้น  เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ   ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
เสด็จไปดีแลว    ทรงรูโลก    เปนสารถีฝกคนท่ีควรฝก    ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา 
เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    เปนผูเบิกบานแลว    เปนผู 
จําแนกพระธรรม       พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก      มารโลก 
พรหมโลก  ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมู  
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สัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ     เทวดาและมนุษยใหรูตาม    ทรงแสดงธรรม  
งามในเบื้องตน    งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด   ทรงประกาศพรหมจรรย  
พรอมท้ังอรรถ    พรอมทั้งพยัญชนะ    บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชงิ    ก็การเห็น 
พระอรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ัน ยอมเปนการดีแล   ดังน้ี  ครัง้น้ันพราหมณี 
และคฤหบดีชาวนครจัมปา    ออกจากนครจัมปารวมกันเปนหมู ๆ พากันไป 
ยังสระโบกขรณีคัคครา. 
                         โสณทัณฑพราหมณเขาเฝา 
         [๑๘๐]  สมัยนั้น  พราหมณโสณทัณฑะนอนกลางวันอยู  ณ ปราสาท 
ชั้นบน     ไดเห็นพราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปา    ออกจากนครจัมปา 
รวมกันเปนหมู  ๆ พากันไปยังสระโบกขรณีคัคครา   จงเรียกที่ปรึกษามาถาม 
วา   พราหมณและคฤหบดีชาวนครจัมปาออกจากนครจัมปารวมกันเปนหมู ๆ 
ไปยังสระโบกขรณีคัคครา   ทําไมกัน.    ที่ปรกึษาบอกวา    เรือ่งมีอยูขอรับ 
พระสมณโคดมศากยบุตร  ทรงผนวชจากศากยสกุล   เสด็จจาริกไปในอังค- 
ชนบท   พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐  รูป  เสด็จถึงนครจัมปา 
ประทับอยูใกลขอบสระโบกขรณีคัคคราในนครจัมปา     เกียรติศัพทอันงาม 
ของพระองคขจรไปแลวอยางนี้วา     แมเพราะเหตุนี้     พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น    เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ    ทรงถึงพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ  เสด็จไปดีแลว   ทรงรูโลก  ทรงเปนสารถีฝกคนท่ีควรฝก  ไมม ี  
ผูอ่ืนยิ่งกวา      เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนผูเบิกบาน 
แลว   เปนผูจําแนกพระธรรม    พราหมณและคฤหบดีเหลาน้ันพากันไปเฝา 
พระโคดมพระองคนั้น.  โสณทัณฑะกลาววา  ถาเชนนั้น  ทานจงไปหาเขา 
แลวบอกเขาอยางนี้วา ทานทั้งหลาย  พราหมณโสณทัณฑะส่ังวา ขอใหทาน  
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ทั้งหลายจงรอกอน  พราหมณโสณทัณฑะจะไปเฝาพระสมณโคดมดวย.  ที่   
ปรึกษารับคําแลวไปหาพราหมณและคหบดีชาวนครจัมปา  แลวบอกตามคํา 
สั่งวา  พราหมณโสณทัณฑะส่ังวา   ขอทานท้ังหลายจงรอกอน    พราหมณ  
โสณทัณฑะจะไปเฝาดวย. 
         [๑๘๑]  สมัยนั้น  พวกพราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐ คนพักอยูใน 
นครจัมปาดวยกรณียกิจบางอยาง.   เขาไดทราบวา     พราหมณโสณทัณฑะ 
จักไปเฝาพระสมณโคดม จึงพากันเขาไปหาแลวถามวา    ไดทราบวา  ทานจัก 
ไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ. โสณทัณฑะตอบวา  ทานผูเจริญ  เราคิดวาจัก 
ไปเฝาพระสมณโคดมจริง   พวกพราหมณกลาววา   อยาเลย  ทานโสณทัณฑะ 
ทานไมควรไปเฝาพระสมณโคดม    ถาทานไป  ทานจะเสียเกียรติยศ  เกียรติยศ 
ของพระสมณโคดมจักรุงเรือง   ดวยเหตุนี้แหละ  ทานจึงไมควรไป    พระ 
สมณโคดมตางหากควรจะเสด็จมาหาทาน  อนึ่ง  ทานเปนอุภโตสุชาต   ทัง้ 
ฝายมารดาและบิดา   มีครรภเปนที่ถอืปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗  ชั่วคน  ไม 
มีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยการกลาวอางถึงชาติ  เพราะเหตุนี้  ทานจึงไม 
ควรไปเฝาพระสมณโคดม     พระสมณโคดมตางหากคารจะเสด็จมาหาทาน 
อน่ึง ทานเปนผูมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก    มีโภคสมบัติมาก....อน่ึง  ทานเปนผู 
คงแกเรียน  ทรงจํามนต  รูจบไตรเพท  พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ  คัมภีร 
เกตุภะ  พรอมท้ังประเภทอักษร  มีคัมภีรอิติหาส  เปนที่หา  เปนผูเขาใจ 
ตัวบท  เปนผูเขาใจไวยากรณ  ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ  และมหาปุริส- 
ลักษณะ  อนึง่  ทานมีรูปงาม นาดู  นาเลื่อมใส   ประกอบดวยผิวพรรณผุด 
ผองยิ่งนัก    มีวรรณคลายพรหม   มีรปูรางคลายพรหม   นาดู   นาชมไมนอย 
อนึ่ง ทานเปนผูมีศีล   มีศลียั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน  อนึ่ง ทานเปนผูมี  
วาจาไพเราะ  มีสําเนียงไพเราะ   ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง    สละสลวย  
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หาโทษมิได    ใหผูฟงเขาใจเน้ือความไดชัด      อน่ึง  ทานเปนอาจารยและ  
ปาจารยของชนหมูมาก  สอนมนตแกมาณพถึง  ๓๐๐ คน  มาณพเปนอันมาก  
ตางทิศตางชนบทผูตองการมนต   ใครจะเรียนมนตในสํานักของทานพากัน 
มา  อนึ่ง  ทานเปนคนแกเฒา  เปนผูใหญลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ สวน 
พระสมณโคดมเปนคนหนุม  และบวชแตยังหนุม อน่ึง  ทานเปนผูอันพระ 
เจาแผนดินมคธ   จอมเสนา   พระนามวา    พิมพิสาร   ทรงสักการะเคารพ 
นับถือ  บชูา  นอบนอม    อน่ึง ทานเปนผูอันพราหมณโปกขรสาติสีกการะ 
เคารพ  นับถือ  บูชา  นอบนอม   อน่ึง  ทานครองนครจัมปาซึ่งคับค่ังดวย 
ประชาชนและหมูสัตว   อุดมดวยหญา    ดวยไม    ดวยนํ้า    สมบูรณดวย 
ธัญญาหาร  ซึ่งเปนราชสมบัติอันพระเจาแผนดินมคธ  จอมเสนา  พระนามวา 
พิมพิสาร  พระราชทานปูนบําเหน็จใหเปนสวนพรหมไทย     เพราะเหตุนี้ 
แหละทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม  พระสมณโคดมตางหาก  ควรจะ 
เสด็จมาหาทาน   ดังน้ี.                          
                                   พระพุทธคุณ 
         [๑๘๒]  เมื่อพวกพราหมณกลาวอยางนี้แลว    พราหมณโสณทัณฑะ 
ไดกลาววา  ทานทั้งหลาย   ถาอยางนั้น    ขอพวกทานจงฟงขาพเจาบาง  เรา 
นี้แหละควรไปเฝาพระโคดมพระองคนั้น       พระโคดมไมควรเสด็จมาหาเรา 
ไดทราบวา    พระสมณโคดม    เปนอุภโตสุชาต     ทั้งฝายพระมารดาและ 
พระบิดา มีพระครรภที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗  ชั่วคน    ไมมีใคร 
จะคัดคานติเตียนไดดวยการกลาวอางถึงพระชาติ   เพราะเหตุนี้แหละ   พระ 
โคดมจึงไมควรเสด็จมาหาเรา    ทีถู่กเราน้ีแหละควรจะไปเฝาพระองค    ได 
ทราบวา  พระสมณโคดม  ทรงสละพระญาติหมูใหญออกทรงผนวช    ทรง  
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สละเงินและทองเปนอันมาก     ทั้งท่ีอยูในพ้ืนดิน     ทั้งท่ีอยูในอากาศออก  
ทรงผนวช    พระองคกําลังหนุม    มีพระเกศาดําสนิท   ทรงพระเจริญดวย 
ปฐมวัย      ออกทรงผนวชเปนบรรพชิต      เมื่อพระมารดาและพระบิดาไม 
ทรงปรารถนาใหทรงผนวช     มีพระพกัตรอาบดวยนํ้าพระเนตรทรงกันแสง 
อยู       พระองคทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ       ทรงครองผากาสาว- 
พัสตรเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต     พระองคมีพระรูปงาม    นาดู    นา 
เลื่อมใส   ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก   มีพระวรรณคลายพรหม 
มีพระรูปคลายพรหม นาดู  นาชมไมนอย  พระองคเปนผูมีศีล  มีศีลอันประ- 
เสริฐ  มีศีลเปนกุศล  ประกอบดวยศีลเปนกุศล  พระองคมีพระวาจาไพเราะ 
มีพระสําเนียงไพเราะ  ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง  สละสลวย  หาโทษมิ 
ได   ใหผูฟงเขาใจเน้ือความไดชัด  พระองคเปนอาจารยและปาจารยของคน 
หมูมาก     พระองคสิ้นกามราคะแลว   เลิกประดับประดาแตงแลว    พระ 
องคเปนกรรมวาที    เปนกิริยวาที    ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ     พระ 
องคทรงผนวชจากสกุลสูง   คือ สกลุกษัตริยอันไมเจือปน  พระองคทรงผนวช  
จากสกุลมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มโีภคสมบัติมาก  ชนตางรัฐตางชนบทพากัน 
มาทูลถามปญหากะพระองค  เทวดาหลายพันนอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ 
พระเกียรติศัพทอันงามของพระองคขจรไปแลวอยางนี้วา  แมเพราะเหตุนี้ ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ   ถึง 
พรอมดวยวิชชาและจรณะ     เสด็จไปดีแลว     ทรงรูโลก    ทรงเปนสารถี  
ฝกคนท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้ง-  
หลาย  เปนผูเบิกบานแลว   เปนผูทรงจําแนกพระธรรม ดังน้ี  พระองคทรง 
ประกอบดวยมหาปุริลักษณะ  ๓๒  ประการ   พระองคมีปกติกลาวเชื้อเชิญ 
เจรจาผูกไมตรี    ชางปราศรัย   พระพักตรไมสยิ้ว   เบิกบาน    มีปกติตรัส  
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กอน    พระองคเปนผูอันบริษัท  ๔  สักการะ  เคารพนับถือบูชา  นอบนอม  
เทวดาและมนุษยจํานวนมากเลื่อมใสในพระองคยิ่งนัก    พระองคทรงพํานัก 
อยูในหมูบานหรือในนิคมใด ในหมูบาน หรือในนิคมน้ันไมมีอมนุษยเบียด- 
เบียนมนุษย  พระองคทรงเปนเจาหมูเจาคณะและทรงเปนคณาจารยไดรับยก 
ยองวา  เปนยอดของเจาลัทธิเปนอันมาก    สมณพราหมณเหลาน้ีรุงเรืองยศ 
ดวยประการใด ๆ  แตพระสมณโคดมไมอยางนั้น    ที่แทพระสมณโคดมรุง 
เรืองพระยศ   ดวยวิชชาและจรณสมบัติอันยอดเยี่ยม     พระเจาแผนดินมคธ  
จอมเสนา  พระนามวา  พิมพิสาร  พรอมท้ังพระโอรส   และพระมเหสี  ทั้ง 
ราชบริพารและอํามาตย   ทรงมอบชีวิต     ถึงพระองคเปนสรณะ     พระเจา 
ปเสนทิโกศล  พรอมท้ังพระโอรส  และพระมเหสีทั้งราชบริพารและอํามาตย  
ทรงมอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ  พราหมณโปกขรสาติพรอมท้ังบุตรและ 
ภรรยา  ทั้งบริวารและอํามาตย  มอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะพระองค 
เปนผูอันพระเจาแผนดินมคธ    จอมเสนา   พระนามวา    พิมพิสาร    ทรง 
สักการะเคารพนับถือบูชา นอบนอม พระองคเปนผูอันพระเจาปเสนทิโกศล 
ทรงสักการะ  เคารพ  นับถือ   บูชานอบนอม    พระองคเปนผูอันพราหมณ  
โปกขรสาติทรงสักการะ  เคารพ  นับถือ บูชา  นอบนอม พระองคเสด็จถึง 
นครจัมปา   ประทับอยู  ณ  ขอสระโบกขรณีคัคครา  ในนครจัมปา สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    มาสูเขตบานของเรา   ทานเหลาน้ันจัดวา 
เปนแขกของเรา    และเปนแขกอันเราควรสักการะ   เคารพ   นบัถือ   บูชา 
นอบนอม  พระสมณโคดมเสด็จถึงนครจัมปา  ประทับอยู ณ ขอบสระโบก- 
ขรณีคัคครา ในนครจัมปา  พระองคทรงเปนแขกของพวกเรา  และเปนแขก 
ที่เราควรสักการะเคารพนับถือ  บชูา  นอบนอม  เพราะเหตุฉะนี้แหละ  พระ 
องคจึงไมควรเสด็จมาหาเรา  ที่ถกู  เราตางหากควรจะไปเฝาพระองค   ขาพเจา  
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ทราบพระคุณของพระโคดมเพียงเทานี้     แตพระโคดมไมใชมีพระคุณเพียง  
เทาน้ี  ความจริงพระองค  มีพระคุณหาประมาณมิได. 
         [๑๘๓]  เมื่อพราหมณโสณทัณฑะกลาวอยางนี้แลว   พราหมณเหลา 
นั้นไดกลาววา     ทานโสณทัณฑะกลาวชมพระสมณโคดมถึงเพียงนี้     ถงึ 
หากพระโคดมพระองคนั้น    จะประทับอยูไกลจากท่ีนี้ต้ังรอยโยชน    ก็ควร 
แทที่กุลบุตรผูมีศรัทธาจะไปเฝา    แมจะตองนําเสบียงไปก็ควร.   พราหมณ  
โสณทัณฑะกลาววา     ถาเชนนั้น      เราทั้งหมดจักไปเฝาพระสมณโคดม.  
ลําดับนั้น       พราหมณโสณทัณฑะพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญไปถึง 
สระโบกขรณีคัคครา.   เม่ือผานพนราวปาไปแลว   ไดเกิดปริวิตกข้ึนอยางน้ี 
วา  ถาเราจะถามปญหากะพระสมณโคดม หากพระองคจะพึงตรัสกะเราอยาง 
นี้วา พราหมณ  ปญหาขอนี้ทานไมควรถามอยางนั้น  ทีถู่กควรจะถามอยางน้ี 
ดังน้ี   ชุมนุมชนน้ีจะพึงดูหม่ินเราไดดวยเหตุนั้นวา   พราหมณโสณทัณฑะ 
เปนคนเขลา    ไมฉลาด    ไมอาจถามปญหาโดยแยบคายกะพระสมณโคดม 
ได   ผูทีถู่กชมุนุมชนดูหม่ินพึงเสื่อมยศ  ผูเส่ือมยศก็เสื่อมจากโภคสมบัติ 
เพราะไดยศ   เราจึงมีโภคสมบัติ  ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปญหากะ 
เรา        และเราแกไมถูกพระทัย        ถาพระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา 
พราหมณ    ปญหาขอนี้ทานไมควรแกอยางนั้น  ที่ถูกควรจะแกอยางนี้  ดังนี้ 
ชุมนุมชนนี้จะพึงดูหม่ินเราไดดวยเหตุนั้นวา  พราหมณเปนคนเขลา ไมฉลาด 
ไมอาจแกปญหาใหถูกพระทัยพระสมณโคดมได  ผูที่ถูกชุมนมุชนดูหม่ิน  พึง 
เสื่อมยศ    ผูเสื่อมยศก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ    เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ 
อน่ึง  เราเขามาใกลถึงเพียงนี้แลว  ยังมิไดเฝาพระสมณโคดม   จะกลับเสีย 
ชุมนุมชนนี้จะพึงดูหม่ินเราไดดวยเหตุนั้นวา   พราหมณโสณทัณฑะเปนคน-  
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เขลาไมฉลาด   กระดางดวยมานะ   เปนคนฉลาด   ไมอาจเขาเฝาพระสมณ-  
โคดมได  เขามาใกลถึงเพียงนี้แลว   ยังไมทันเฝาพระสมณโคดม   ไฉนจึง 
กลับเสีย  ผูทีถู่กชุมนุมชนดูหม่ินพึงเสื่อมยศ  ผูเสื่อมยศก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ   
เพราะไดยศเราจึงไดโภคสมบัติ. 
         [๑๘๔]  ลําดับนั้น  พราหมณโสณทัณฑะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค- 
เจาถึงท่ีประทับ   ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นผานการปราศรัย 
พอใหระลึกถึงกันไปแลว    จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.    ฝายพราหมณ 
และคฤหบดีชาวนครจัมปา     บางพวกก็ถวายอภิวาท     บางพวกก็ปราศรัย 
บางพวกก็ประนมอัญชลไีปทางพระผูมีพระภาคเจา    บางพวกก็ประกาศชื่อ 
และโคตร  บางพวกก็นิ่งอยู   แลวตางก็นั่ง  ณ   ที่ควรสวนขางหน่ึง ๆ.  ได 
ยินวา  ในขณะนั้น   พราหมณโสณทัณฑะน่ังครุนคิดถึงแตเรื่องนั้นวา   ถา 
เราจะพึงถามปญหากะพระสมณโคดม   หากพระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนี้ 
วา   พราหมณ  ปญหาขอนี้ทานไมควรถามอยางนั้น  ทีถู่กควรจะถามอยางน้ี 
ดังน้ี    ชุมนมุชนนี้จะพึงดูหม่ินเราดวยเหตุนั้นวา  พราหมณโสณทัณฑะเปน 
คนเขลา  ไมฉลาด  ไมอาจถามปญหาโดยแยบคายกะพระสมณโคดมได  ผู 
ที่ถูกชุมนุมชนดูหม่ิน  พึงเสื่อมยศ  ผูเสื่อมยศก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ  เพราะได 
ยศเราจึงมีโภคสมบัติ   ถาพระสมณโคดมจะพึงตรัสถามปญหากะเรา  ถาเรา 
แกไมถูกพระทัย  ถาพระองคจะพึงตรัสกะเราอยางนี้วา   พราหมณ    ปญหา 
ขอน้ีทานไมควรแกอยางนี้  ทีถู่กควรจะแกอยางนี้  ดังนี้ ชุมนุมชนน้ีจะพึงดู 
หม่ินเราไดดวยเหตุนั้นวา  พราหมณโสณทัณฑะเปนคนเขลา  ไมฉลาด ไม 
อาจแกปญหาใหถูกพระทัยพระสมณโคดมได  ผูที่ถูกชุมนุมชนดูหม่ินพึงเสื่อม 
ยศ  ผูเส่ือมยศก็พึงเสื่อมโภคสมบัติ    เพราะไดยศเราจึงมีโภคสมบัติ    ถา  
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กระไร     ขอพระสมณโคดมพึงตรัสถามปญหากะเราในเรื่องไตรวิชาอันเปน   
ของอาจารยของเรา   เราจะพึงแกใหถูกพระทัยของพระองคไดเปนแน.  
         [๑๘๕]  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงทราบความคิดในใจ 
ของพราหมณโสณทัณฑะดวยพระหฤทัย  แลวทรงดําริวา    พราหมณโสณ- 
ทัณฑะน้ีลําบากใจตัวเองอยู  ถากระไร     เราพึงถามปญหาเขาในเรื่องไตร- 
วิชาอันเปนของอาจารยของเขา.   ตอแตนั้น   จึงไดตรัสถามพราหมณโสณ- 
ทัณฑะวา  ดูกอนพราหมณ   บุคคลผูประกอบดวยองคเทาไร  พวกพราหมณ  
จงบัญญัติวาเปนพราหมณ  และเม่ือเขาจะกลาววา  เราเปนพราหมณ    ก็พึง 
กลาวไดโดยชอบ    ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย.    พราหมณโสณทัณฑะดําริ 
วา  เราไดประสงคจํานงหมายปรารถนาวาไวแลววา  ถากระไร    ขอพระสมณ- 
โคดมพึงตรัสถามปญหากะเรา    ในเรื่องไตรวิชาอันเปนของอาจารยของเรา 
เราพึงแกใหถูกพระทัยของพระองคไดเปนแนนั้น  เผอิญพระองคก็ตรัสถาม 
ปญหากะเราในเรื่องไตรวิชาอันเปนของอาจารยของเรา   เราจักแกปญหาให 
ถูกพระทัยไดเปนแนทีเดียว 
                                 พราหมณบัญญัติ 
         [๑๘๖]  ลําดับนั้น  พราหมณโสณทัณฑะจึงเผยอกายข้ึนเหลียวดูชุม- 
นุมชนแลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   บุคคล 
ประกอบดวยองค  ๕  ประการ     พวกพราหมณยอมบัญญัติวาเปนพราหมณ 
และเม่ือเขาจะกลาววา     เราเปนพราหมณ    ก็พึงกลาวไดโดยชอบ     ทั้งไม 
ตองถึงมุสาวาทดวย    องค  ๕  ประการเปนไฉน   ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
บุคคลผูเปนพราหมณในโลกน้ี 
         ๑.  เปนอุภโตสุชาต   ทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธ ิ 
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หมดจดดีตลอด ๗  ชั่วคน   ไมมีใครจะคัดคานติเตียนได  ดวยการกลาวอาง  
ถึงชาติ 
         ๒.  เปนผูคงแกเรียน    ทรงจํามนตรูจบไตรเพท    พรอมทั้งคัมภีร 
นิฆัณฑุ   คัมภีรเกตุภะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนที่  ๕ 
เปนผูเขาใจตัวบท    เปนผูเขาใจไวยากรณ   ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและ 
มหาปุริสลักษณะ 
         ๓.  เปนผูมีรูปงาม นาดู  นาเลื่อมใส  ประกอบดวยผิวพรรณผุดผอง 
ยิ่งนัก  มีพรรณคลายพรหม  มีรูปรางคลายพรหม  นาดู  นาชม  ไมนอย 
         ๔.  เปนผูมีศีล  มีศลียั่งยืน  ประกอบดวยศีลยั่งยืน 
         ๕.  เปนบัณฑิต   มปีญญาเปนที่  ๑   หรือท่ี  ๒ ของพวกปฏิคาหก   ผู 
รับบูชาดวยกัน 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ   บุคคลประกอบดวยองค  ๕   เหลาน้ีแล พวก 
พราหมณยอมบัญญัติวาเปนพราหมณ     และเมื่อเขาจะกลาววา      เราเปน 
พราหมณ  กพึ็งกลาวไดโดยชอบ  ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย.  
         [๑๘๗]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ  บรรดาองคทั้ง 
๕   เหลาน้ี  ยกเสียองคหนึ่งแลว   บุคคลประกอบดวยองค    เพียง  ๔  อาจจะ 
บัญญัติวา     เปนพราหมณไดหรือไม    และเม่ือเขาจะกลาววา     เราเปน 
พราหมณพึงกลาวไดโดยชอบ      ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย.    พราหมณ 
โสณทัณฑะทูลวา  ได   พระโคดมผูเจริญ   บรรดาองคทั้ง ๕   เหลาน้ี  ยก 
วรรณะเสียก็ได    เพราะวรรณะจักกระทําอะไรได    ดวยเหตุวาบุคคลผูเปน 
พราหมณ 
         ๑.  เปนอุภโตสุชาต      ทั้งฝายมารดาและบิดา     มีครรภเปนที่ถือ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 11 

ปฏิสนธิหมดจดดีตลอด  ๗  ชั่วคน  ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยการกลาว  
อางถึงชาติ  
         ๒.  เปนผูคงแกเรียน  ทรงจํามนต  รูจบไตรเพท  พรอมทั้งคัมภีร 
นิฆัณฑุ   คัมภีรเกตุภะ   พรอมท้ังประเภทอักษร   มีคัมภีรอิติหาสเปนที่  ๕   
เปนผูเขาใจตัวบท   เปนผูเขาใจไวยากรณ    ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและ 
มหาปุริสลักษณะ 
         ๓.  เปนผูมีศีล  มีศลียั่งยืน  ประกอบดวยศีลยั่งยืน 
         ๔.  เปนบัณฑิต  มีปญญา  เปนที่  ๑  หรือท่ี ๒  ของพวกปฏิคาหก  ผู 
รับบูชาดวยกัน 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ  บุคคลประกอบดวยองค  ๔ เหลาน้ีแล  พวก  
พราหมณยอมบัญญัติวาเปนพราหมณ  และเม่ือเขาจะกลาววา เปนพราหมณ 
พึงกลาวไดโดยชอบ  ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย. 
         [๑๘๘]  พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวา ดูกอนพราหมณ  บรรดาองค ๔ 
เหลาน้ี  ยกเสียองคหน่ึงแลว  บุคคลประกอบดวยองคเพียง  ๓  อาจบัญญติั 
วาเปนพราหมณ    และเม่ือเขาจะกลาววาเราเปนพราหมณ      พึงกลาวได 
โดยชอบ  ทัง้ไมตองถึงมุสาวาทดวย. พราหมณโสณทัณฑะทูลวา ได พระ- 
โคดมผูเจริญ  บรรดาองค  ๔  เหลาน้ีจะยกมนตเสียก็ได    เพราะมนตจักทํา 
อะไรได  ดวยเหตุวาบุคคลผูเปนพราหมณ 
         ๑.  เปนอุภโตสุชาต      ทั้งฝายมารดาและบิดา     มีครรภเปนที่ถือ 
ปฏิสนธิหมดจดดี  ๗ ตลอดชั่วคน ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยการกลาว 
อางถึงชาติ 
         ๒.  เปนผูมีศีล  มีศลียั่งยืน  ประกอบดวยศีลยั่งยืน  
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         ๓.  เปนบัณฑิต    มีปญญาเปนที่  ๑  หรือท่ี  ๒  ของพวกปฏิคาหกผู 
รับบูชาดวยกัน  
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ       บุคคลผูประกอบดวยองค ๓  เหลาน้ีแล 
พวกพราหมณยอมบัญญติัวาเปนพราหมณ      และเม่ือเขาจะกลาววาเราเปน 
พราหมณ  กพึ็งกลาวไวไดโดยชอบทัง้ไมตองถึงมุสาวาทดวย.  
         [๑๘๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ  บรรดาองค  ๓ 
เหลาน้ี   ยกเสียองคหน่ึงแลว     บุคคลประกอบดวยองค   เพียง ๒   อาจจะ 
บัญญัติวาเปนพราหมณไดหรือไม  และเมื่อเขาจะกลาววา  เราเปนพราหมณ  
ก็พึงกลาวไดโดยชอบ    ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย.    พราหมณโสณทัณฑะ 
ทูลวา ได พระโคดมผูเจริญ  บรรดาองค  ๓  เหลาน้ี  ยกชาติเสียก็ได  เพราะ 
ชาติจักทําอะไรได   ดวยเหตุวา   บุคคลผูเปนพราหมณ 
         ๑.  เปนผูมีศีล  มีศลียั่งยืน  ประกอบดวยศีลยั่งยืน 
         ๒.  เปนบัณฑิต    มีปญญาเปนที่  ๑  หรือท่ี  ๒  ของพวกปฏิคาหกผู 
รับบูชาดวยกัน 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ  บุคคลประกอบดวยองค  ๒  เหลาน้ีแล  พวก 
พราหมณยอมบัญญัติวาเปนพราหมณ      และเม่ือเขาจะกลาววา     เราเปน 
พราหมณก็พึงกลาวไดโดยชอบ  ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย. 
         [๑๙๐]  เมื่อพราหมณโสณทัณฑะทูลอยางนี้แลว  พราหมณเหลาน้ัน 
ไดกลาววา  ทานโสณทัณฑะ  อยาไดกลาวอยางนั้นเลย   ทานโสณทัณฑะ 
อยาไดกลาวอยางนั้นเลย  ทานโสณทัณฑะกลาวลบหลูวรรณะ  กลาวลบหลู 
มนต   กลาวลบหลูชาติ   กลาวคลอยตามวาทะของพระสมณโคดมถายเดียว 
เทาน้ัน.     ลาํดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพราหมณเหลาน้ันวา 
ถาพวกทานคิดอยางนี้วา    พราหมณโสณทัณฑะออนการศึกษา    พูดไมดี  
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มีปญญาทราม      และไมสามารถจะโตตอบกับพระสมณโคดมในเรื่องน้ีได 
พราหมณโสณทัณฑะก็จงหยุดเสีย   พวกทานจงพูดกับเราเถิด    แตถาพวก   
ทานคิดอยางน้ีวา     พราหมณโสณทัณฑะเปนพหูสูต   พูดดี   เปนบัณฑิต 
และสามารถจะโตตอบกับพระสมณโคดมในเรื่องนี้ได  พวกทานจงหยุดเสีย 
พราหมณโสณทัณฑะจงโตตอบกับเรา. 
         [๑๙๑]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  พราหมณโสณทัณ- 
ฑะไดกราบทูลวา  ขอพระโคดมผูเจริญทรงหยุดเถิด   ขอพระโคดมผูเจริญ 
ทรงนิ่งเสียเถิด   ขาพระองคเองจักโตตอบเขาโดยชอบแกเหตุ  แลวจึงกลาว 
กะพราหมณพวกน้ันวา   ทานท้ังหลาย    อยาไดกลาวอยางนี้ ๆ วา  พราหมณ 
โสณทัณฑะกลาวลบหลูวรรณะ  กลาวลบหลูมนต    กลาวลบหลูชาติ   กลาว 
คลอยตามวาทะของพระสมณโคดมถายเดียวอยางน้ีเลย.    ขาพเจามิไดกลาว 
ลบหลูวรรณะ  หรือมนต   หรือชาติเลย 
                               อางอังคกมาณพ 
         [๑๙๒]  สมยันั้น  อังคกมาณพหลานของพราหมณโสณทัณฑะ  นั่ง 
อยูในชุมนุมชนน้ันดวย.  พราหมณโสณทัณฑะไดกลาวกะพราหมณพวกน้ัน 
วา ทานท้ังหลาย  นี้อังคกมาณพหลานของขาพเจา  พวกทานเห็นหรือไม 
พราหมณพวกนั้นตอบวา   เห็นแลวทาน  พราหมณโสณทัณฑะกลาวตอไป 
วา  อังคกมาณพเปนคนมีรูปงาม นาดู  นาเลื่อมใส  ประกอบดวยผิวพรรณ 
ผุดผองยิ่งนัก  มีพรรคคลายพรหม  มรีปูรางคลายพรหม  นาดู  นาชมไมนอย 
ในชุมนุมชนนี้ยกพระสมณโคดมเสีย  ไมมีใครมีวรรณะเสมออังคกมาณพเลย 
อังคกมาณพเปนผูคงแกเรียน     ทรงจํามนตได    รูจบไตรเพท   พรอมท้ัง 
คัมภีรนิฆัณฑุ    คัมภีรเกตุภะ    พรอมทั้งประเภทอักษร    มีคัมภีรอิติหาส  
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เปนที่  ๕     เปนผูเขาใจตัวบท    เปนผูเขาใจไวยากรณ    ชํานาญในคัมภีร  
โลกายตะ   และมหาปุริสลักษณะ   ขาพเจาเปนผูบอกมนตแกเธอ  เธอเปน 
อุภโตสุชาต     ทั้งฝายมารดาและบิดา     มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดี  
ตลอด ๗ ชั่วคน    ไมมีใครจะคัดคานติเตียนได    ดวยการกลาวอางถึงชาติ 
ขาพเจารูจักมารดาและบิดาของเธอ  ถึงอังคกมาณพจะพึงฆาสัตวบาง จะพึง 
ถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใหบาง   จะพึงคบหาภริยาของบุคคลอ่ืนบาง   จะพึง 
กลาวเท็จบาง   จะพึงดื่มนํ้าเมาบาง   ในเวลาน้ี     ฐานะเชนนี้วรรณะจักทํา 
อะไรได   มนตจักทําอะไรได  และชาติจักทําอะไรได  ดวยเหตุวา  บุคคลผู 
เปนพราหมณ  เปนผูมีศีล  มีศีลยั่งยืน  ประกอบดวยศีลยั่งยืนและเปนบัณฑิต 
มีปญญาเปนที่  ๑  หรือท่ี  ๒  ของปฏคิาหกผูรับบูชาดวยกันบุคคลผูประกอบ 
ดวยองค  ๒  เหลาน้ีแล  พวกพราหมณ  จะบัญญติัวาเปนพราหมณก็ได   และ 
เมื่อเขาจะกลาววาเราเปนพราหมณ     ก็จะพึงกลาวไดโดยชอบ     ทั้งไมถึง 
มุสาวาทดวย.                        
         [๑๙๓]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ  บรรดาองค  ๒ 
นี้ยกเสียองคหน่ึงแลว     บุคคลผูประกอบดวยองคเพียง  ๑  อาจจะบัญญัติวา 
เปนพราหมณไดหรือไม     และเม่ือเขาจะกลาววาเราเปนพราหมณ   ก็พึง 
กลาวไดโดยชอบ   ทั้งไมตองถึงมุสาวาทดวย.     พราหมณโสณทัณฑะกราบ 
ทูลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ขอน้ีไมได  เพราะวาปญญาอันศีลชําระ 
ใหบริสุทธิ์   และศีลอันปญญาชําระใหบริสุทธิ์  ศลีมีในบุคคลใด  ปญญาก ็
มีในบุคคลน้ัน  ปญญามีในบุคคลใด  ศีลก็มีในบุคคลนั้น ปญญาเปนของ 
บุคคลผูมีศีล     ศลีเปนของบุคคลผูมีปญญา  และนักปราชญยอมกลาวศีล 
กับปญญาวา  เปนยอดในโลก   เหมือนบุคคลลางมือดวยมือ    หรือลางเทา  
ดวยเทาฉะนั้น.  
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         [๑๙๔]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ  ขอเปนอยาง  
นั้น  ขอน้ีเปนอยางนั้น  ปญญาอันศีลชําระใหบรสิุทธิ์ ศีลอันปญญาชําระ 
ใหบริสุทธิ์  ศีลมีในบุคคลใด  ปญญาก็มีในบุคคลน้ัน  ปญญามีในบุคคลใด 
ศีลก็มีในบุคคลนั้น  ปญญาเปนของบุคคลผูมีศีล  ศีลเปนของผูมีปญญา 
และนักปราชญยอมกลาวศีลกับปญญาวาเปนยอดในโลก  เหมือนบุคคล 
ลางมือดวยมือ  หรือลางเทาดวยฉะน้ัน  ดูกอนพราหมณ  ศีลนัน้เปนไฉน 
ปญญาน้ันเปนไฉน.  พราหมณโสณทัณฑะกราบทูลวา  ขาแตพระโคดมผู 
เจริญ  พวกขาพระองค  มีความรูเทาน้ีเอง  เมื่อเนื้อความมีเชนไร  ขอเนื้อ 
ความแหงภาษิตน้ี  จงแจมแจงแกพระโคดมผูเจริญเองเถิด. 
         [๑๙๕]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ  ถาอยางนั้น 
ทานจงฟง  จงต้ังใจใหดี  เราจักกลาว.  พราหมณโสณทัณฑะรับสนอง 
พระพุทธพจนแลว.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะพราหมณ 
โสณทัณฑะวา ดูกอนพราหมณ  พระตถาคตอุบัติข้ึนในโลกน้ีเปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ ฯ ล ฯ  (พึงดูพิสดารในสามัญญผลสูตร)  ดกูอนพราหมณ 
ก็ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล.  แมขอน้ีแล  คือศีลนั้น.  เขาถึง 
ปฐมฌานอยู.  เขาถึงทุติยฌานอยู.  เขาถึงตติฌานอยู.  เขาถึงจตุตถฌาน 
อยู ฯ ล ฯ  เธอนําเฉพาะนอมเฉพาะจิตเพ่ือญาณทัสสนะ ฯ ล ฯ  แมขอน้ีจัด 
อยูในปญญา  ของเธอ ฯ ล ฯ  เธอยอมรูชัดวา  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้ 
มิไดมี.  แมขอน้ีจัดอยูในปญญาของเธอ. ดูกอนพราหมณ  นี้แลคือปญญาน้ัน. 
           โสณทัณฑพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก 
         [๑๙๖]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  พราหมณโสณ- 
ทัณฑะไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
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ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองค  
แจมแจงนัก     เปรียบเหมือนหงายของท่ีควํ่า    เปดของท่ีปด  บอกทางแก 
คนหลงทาง   หรือสองประทีปในที่มืด  ดวยคิดวา ผูมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี ้
ฉันใด    พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย     ก็ฉันนัน้ 
เหมือนกัน    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขาพระองคขอถึงพระโคดมผูเจริญ 
พรอมท้ังพระธรรม  และพระสงฆเปนที่พ่ึง    ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงจํา 
ขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ   อยางมอบกายถวายชีวิตต้ังแตวันนี้ 
เปนตนไป  และขอพระโคดมผูเจริญทรงรับภัตตาหารของขาพระองค   เพ่ือ 
เสวยในวันพรุงน้ี     พรอมดวยภิกษุสงฆ.   พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวย 
ดุษณีภาพแลว   ลําดับนั้น    พราหมณโสณทัณฑะทราบวา    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงรับนิมนตแลว  ลุกจากอาสนะ   ถวายอภิวาทกระทําประทักษิณ 
แลวกลับ. 
            โสณทัณฑพราหมณทูลความประสงคของตน 
         [๑๙๗]  ครั้นลวงราตรีนั้นแลว  พราหมณโสณทัณฑะไดตกแตงของ 
เค้ียวของฉันอันประณีต    ในนิเวศนของตนเสร็จแลวใหคนไปกราบทูลภัตต- 
กาล     แดพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ถึงเวลาแลว 
ภัตตาหารเสร็จแลว.   ครัง้น้ันเปนเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว 
ทรงถือบาตรและจีวร    เสด็จเขาไปยังนิเวศนของพราหมณโสณทัณฑะ 
พรอมดวยภิกษุสงฆ      แลวประทับนั่ง ณ อาสนะท่ีเขาจัดไว.    พราหมณ 
โสณทัณฑะ  ไดอังคาสภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข  ดวยของเค้ียว 
ของฉันอันประณีต  ใหอ่ิมหนําดวยมือของตนเสร็จแลว. 
         [๑๙๘]  ครั้งน้ัน  พราหมณโสณทัณฑะทราบแลว   พระผูมีพระภาค- 
เจาเสวยเสร็จแลว   วางพระหัตถจากบาตรแลว  จึงถือเอาอาสนะตํ่ากวา  นั่ง  
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ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวกราบทูลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ถาขาพระ  
องคกําลังอยูในทามกลางชุมนุมชน  จะพึงลุกจากอาสนะ   ถวายอภิวาทพระ 
โคดมผูเจริญ   ชุมนุมชนนั้นจะพึงดูหมิ่นขาพระองคดวยเหตุนั้นได  ผูที่ถูก 
ชุมนุมชนดหูม่ินพึงเสื่อมยศ  ผูเส่ือมยศพึงเส่ือมจากโภคสมบัติ  เพราะไดยศ 
ขาพระองคจึงมีโภคสมบัติ    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ถาขาพระองคกําลัง 
อยูในทามกลางชุมนุมชน  จะพึงประคองอัญชลี  ขอพระโคดมผูเจริญจงเขา 
พระทัยวา     แทนการลุกจากอาสนะ    ถาขาพระองคกําลังอยูในทามกลาง 
ชุมนุมชน   จะพึงเปลื้องผาโพกออก   ขอพระโคดมผูเจริญจงเขาพระทัยวา 
แทนการอภิวาทดวยศีรษะ  ถาขาพระองคกําลังไปในยาน  จะพึงลงจากยาน 
แลวถวายอภิวาทพระโคดม   ชุมนุมชนน้ันจะพึงดูหม่ินขาพระองคดวยเหตุนั้น 
ได  ผูที่ถูกชมุนุมชนดูหมิ่นยอมเสื่อมยศ  ผูเส่ือมยศพึงเส่ือมจากโภคสมบัติ 
เพราะไดยศ   ขาพระองคจึงมีโภคสมบัติ  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ถาขา 
พระองคจะพึงไปในยาน  จะพึงยกปฏักข้ึน  ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงเขา 
พระทัยวา   แทนการลงจากยานของขาพระองค  ถาขาพระองคกําลังไปใน 
ยาน   จะพึงลดรมลง   ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงเขาพระทัยวา  แทนการ 
อภิวาทดวยศีรษะของขาพระองคดังน้ี. 
         ลําดับนั้นพระมีพระภาคเจา  ไดทรงยังพราหมณโสณทัณฑะ   ให 
เห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ    ใหราเริง   ดวยธรรมีกถาแลว    เสด็จ 
ลุกจากอาสนะเสด็จกลับ  ดังนี้แล. 
                                     จบโสณทัณฑสูตร  ที่  ๔  
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                   อรรถกถาโสณทัณฑสูตร  
           เอวมฺเม  สุต   ฯ เป ฯ องฺเคสูติ  โสณทณฺฑสุติต. 
         ในโสณทัณฑสูตรนั้น มีการพรรณนาตามลําดับบท   ดังตอไปนี้ 
         บทวา ในอังคชนบท   มีความวา   ราชกุมารทั้งหลาย นามวา อังคะ 
เปนชาวชนบทที่มักเรียกกันอยางนี้  ก็เพราะเปนผูมีรูปรางนาเลื่อมใส  ชนบท 
แมเดียวซ่ึงเปนที่อาศัยอยูของราชกุมารเหลาน้ัน    ทานก็เรียกวา  อังคชนบท 
เพราะศัพทเพ่ิมเขามา.   ในชนบทชื่ออังคะน้ัน.   บทวา จาริก แมในชนบท 
นี้    ทานมุงหมายเอาการเสด็จจาริกไมรีบรอน     และการเสด็จจาริกประจํา 
ไดยินวา ในกาลน้ัน   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงเล็งดูโลกธาตุทั้งหมื่นหน่ึง 
อยู     โสณทณัฑพราหมณเขาไปปรากฏในขาย  คือ  พระญาณแลว. 
ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาอยูวา  พราหมณนี้ปรากฏในขาย 
คือญาณของเรา  พราหมณนี้มีอุปนิสัยหรือไมหนอ  ก็ไดทอดพระเนตรเห็น 
วา    เม่ือเราไป   ณ   ที่นัน้    พวกลกูศิษยของเขาจะพากันกลาวสรรเสริญ 
พราหมณดวยอาการ  ๑๒    แลวจะไมยอมใหเขามายังสํานักของเรา   แต 
พราหมณนั้นจะทําลายวาทะของพวกลูกศิษยเหลาน้ันเสียแลว   กลาวสรร- 
เสริญเราดวยอาการ  ๒๙  แลวเขามาหาเราแลวจักถามปญหา  ในที่สุดการ 
เฉลยปญหา  เขาก็จักถึงสรณะ  ดังน้ีแลว  พรอมดวยภิกษุสงฆ  ๕๐๐  รูปเปน 
บริวาร   เสด็จไปสูชนบทนั้น.    เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา    พระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จจาริกไปในอังคชนบท  เสด็จถึงเมืองจัมปา  ดังนี้.  
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         บทวา  ที่ฝงแหงสระโบกขรณีชือ่คัคครา  มีความวา  ในท่ีไมไกล  
เมืองจัมปานั้น  มีสระโบกขรณีเรียกชือ่กันวา  คัคครา  เพราะพระมเหสีของ 
พระราชาทรงพระนามวา  คัคคราทรงขุดไว  โดยรอบฝงสระน้ันมีปาตนจัมปา 
ใหญ  ประดบัประดาดวยดอกไม ๕  สี  มีสีเขียวเปนตน  พระผูมีพระภาค-  
เจาเสด็จประทับอยูในปาตนจัมปา      ซึ่งมีกลิ่นหอมระรื่นดวยกลิ่นหอมของ 
ดอกไม.   ทานมุงหมายเอาปาตนจัมปาน้ัน  จึงกลาววา  ที่ฝงแหงสระโบก- 
ขรณี  ชื่อคัคครา. 
         ในบทน้ีวา    พระเจาพิมพิสารผูครองแควนมคธมีเสนาใหญ  พระ 
ราชาพระองคนั้น  ชื่อวาผูครองแควนมคธ      เพราะทรงเปนผูใหญของชาว 
แควนมคธ  ชื่อวามีเสนาใหญ  เพราะประกอบพรอมดวยเสนาใหญ.   บท 
วา  พิมฺพิ   แปลวา  ทองคํา.    เพราะฉะนั้น  ทานจึงเรียกวา    พิมพิสาร 
เพราะเปนผูมีผิวพรรณเชนเดียวกันทองคําแท.  ชนเปนอันมากมารวมกัน 
เพราะเหตุนั้น   ชื่อวา  หมู. หมูชนในแตละทิศของชนเหลานั้นมีอยู  เพราะ 
เหตุนั้น      ชนเหลาน้ันชื่อวามีหมู.  ครั้งแรกชนเหลาน้ันมิไดเปนคณะกันใน 
ภายในเมือง   แตออกไปนอกเมืองแลว  จึงรวมกันเปนคณะ  เพราะเหตุนั้น 
ชื่อวา  รวมกนัเปนคณะ. 
         บทวา    เรียกที่ปรึกษามา    ความวา   มหาอํามาตยผูสามารถเฉลย 
ปญหาที่ถูกถามได  เรียกวา  ขัตตะ (ที่ปรึกษา) เรียกที่ปรึกษาคนน้ันมา 
บทวา  อาคเมนฺตุ  แปลวา  จงรอสักประเดี๋ยว  หมายความวาอยาเพ่ิงไป 
         บทวา   ผูอยูตางแดน   ความวา   พราหมณทั้งหลายผูเกิดในแดน 
ตาง ๆ กัน  คือในแดนมีแควนกาสี  และแควนโกศล  เปนตน  คนละแหง 
แดนเหลาน้ันเปนที่อยูอาศัยของพวกเขา   หรือวา    พวกเขามาจากแดนน้ัน 
เพราะฉะนั้น    พราหมณเหลาน้ันชื่อวา   ผูอยูตางแดน   แหงพราหมณทั้ง  
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หลายผูอยูตางแดนกันเหลาน้ัน.   บทวา   ดวยกรณียกิจบางอยาง   ความวา  
ไดยินวาพวกพราหมณทั้งหลาย  ในนครน้ันประชมุกันดวยกรณียกิจสองอยาง 
คือเพ่ือจะรวมทําการบูชายัญ  หรือเพ่ือการสาธยายมนต.  และในคราวนั้นใน 
นครน้ัน  ไมมีการบูชายัญ.   แตพราหมณเหลาน้ัน      มาประชุมกันในสํานัก  
ของโสณทัณฑพราหมณ     เพ่ือสาธยายมนต  ทานกลาววา  ดวยกรณียกิจ 
บางอยาง   หมายเอาการสาธยายมนตนั้น. 
         พราหมณเหลาน้ันไดทราบวา  การไปของโสณทัณฑพราหมณนั้นแลว 
โสณทัณฑพราหมณนี้เปนพราหมณชั้นสูง    และพราหมณเหลาอ่ืนโดยมาก 
คิดวาถึงสมณโคดมเปนสรณะ  โสณทัณฑพราหมณนี้เทาน้ันยังไมไป  ถา 
เขานี้แหละจักไป    เขาก็จักถูกมายาที่นําใหงงงวยของพระสมณโคดมทําให 
หลงใหลแลว  จักถึงพระโคดมเปนสรณะแนแท  แตนั้นไป   สันนิบาตของ 
พวกพราหมณที่ประตูเรือนของโสณทัณฑพราหมณแมนั้นก็จักไมมี      เอา 
เถอะ    เราจะขัดขวางไมใหเขาไปได  ดังนี้  ปรกึษากันแลวจึงไปในที่นั้น. 
ทานหมายเอาขอนั้น  จึงไดกลาวคําเปนตนวา    ครัง้น้ันแล    พราหมณทั้ง 
หลาย  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    ดวยองคแมนี้  คือดวยเหตุนี้.  พวก 
พราหมณครั้นกลาวเหตุนั้นอยางนี้แลว   คิดอีกวา    ธรรมดาคนเมื่อเขากลาว 
สรรเสริญตนท่ีจะไมยินดีหามีไม    เอาเถอะ   พวกเราจะหามการไปของเขา 
ดวยการกลาวสรรเสริญเขา จึงกลาวเหตุหลายอยางเปนตนวา  ก็โสณทัณฑ- 
พราหมณผูเจริญเปนอุภโตสุชาต  เปนตน. 
         บทวา  สองฝาย   คือ    จากฝายทั้งสอง    คือจากมารดา  และจาก 
บิดา.    โสณทัณฑพราหมณผูเจริญเปนอุภโตสุชาต  ทั้งฝายมารดาทั้งฝาย 
บิดา   อยางนี้   คือมารดาของโสณทัณฑพราหมณผูเจริญเปนนางพราหมณี  
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มารดาของมารดาเปนนางพราหมณี      มารดาแมของมารดาของมารดาน้ันก็ 
เปนนางพราหมณี  บิดาเปนพราหมณ  บิดาของบิดาเปนพราหมณ  บิดาแม  
ของบิดาของบิดาน้ัน  ก็เปนพราหมณ. บทวา  มีครรภที่ถือปฏิสนธิหมดจดดี 
ความวา   ครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ   คือทองของมารดา    หมดจดดี.   แตใน 
บทนี้วา  สมเวปากินิยา  คหณิยา  ไฟธาตุอันเกิดจากกรรมทานเรียกวา 
คหณี  (ครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ).  ในบทวา  ตลอด  ๗  ชั่วคนนี้ 
ความวาบิดาของบิดาชื่อปตามหะ  (ปู)  ยุคแหงปตามหะชื่อปตามหยุค. 
ประมาณของอายุทานเรียกวายุค.      กคํ็าน้ีเปนเสียงชื่อยุคเทาน้ัน.  แตโดย 
ความ   ปตามหะนั้นแหละ  ชื่อปตามหยุค  บรรพบุรุษแมทั้งปวงเหนือข้ึน 
ไปจากปตามหะนั้น  ทานก็ใชคลุมถึงดวยปตามหะศัพทนี้แหละ  เขาเปนผูมี 
ครรภเปนที่ถือปฏิสนธิ        อันหมดจดดีตลอด  ๗  ชั่วคนดวยประการฉะน้ี.  
อีกประการหนึ่ง  พราหมณทั้งหลายแสดงวา  เขาเปนผูอันใครดูถูกไมได 
ไมถูกตําหนิดวยการกลาวอางถึงชาติ.  บทวา  ผูอนัใคร ๆ ดูถูกไมได  คือ 
ใคร ๆ  ดถููกไมได  ไดแกผลักไสไมได  วาพวกทานจักไลเขาไปเสีย   จะ 
ประโยชนอะไรกับคนคนนี้  ดังน้ี.    บทวา  ไมถูกตําหนิ  คือไมถูกติเตียน 
ไดแกไมเคยที่จะไดรับคําดาวา    หรือติเตียนเลย.    ถามวา    เพราะเหตุไร. 
แกวา   เพราะการกลาวอางถึงชาติ.  ความวา  เพราะถอยคําเห็นปานนี้วา 
แมเพราะเหตุนี้เขาเปนคนมีชาติตํ่าทราม ดังน้ี. 
         บทวา   ผูมั่งค่ัง  คือผูเปนใหญ.  บทวา  มีทรพัยมาก  คือประกอบ 
พรอมดวยทรัพยมากมาย.   พราหมณทั้งหลายแสดงวา    ก็ในเรือนของทาน 
ผูเจริญมีทรัพยมาก   ราวกะฝุนและทรายในแผนดิน   แตพระสมณโคดมไม 
มีทรัพย  เที่ยวขอเขาพอเต็มทองเลี้ยงชีวิต.  บทวา  มีโภคะมาก  คือมีเครื่อง 
อุปโภคมากดวยอํานาจแหงกามคุณหา.  พวกพราหมณทั้งหลายสําคัญอยูวา  
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ชนทั้งหลายกลาวคุณใด ๆ พวกเราจะแสดงส่ิงท่ีมิใชคุณอยางเดียวดวยอํานาจ  
เปนปฏิปกษตอคุณน้ัน ๆ  ดังนี้  จึงไดกลาวอยางนั้น. 
         บทวา   มีรูปสวย    คือ  มีรูปงามยิ่ง   ไดแกมรีูปดียิ่งกวาเหลามนุษย 
อ่ืนๆ.  บทวา นาดู   คือชื่อวานาดู  เพราะทําใหไมรูจักอ่ิมเอิบแกชนผูดูอยู 
แมตลอดวัน  ชื่อวานาเลื่อมใส    เพราะใหเกิดความเลื่อมใสแหงจิตดวยการ 
ดูนั่นแหละ.    ความดีงาม   ทานเรียกวา  ความสวย  ความที่ผิวพรรณเปน 
ของสวยงาม   ชื่อวา   มีผิวพรรณสวยงาม  ความวา    ประกอบดวยวรรณ- 
สมบัตินั้น.   แตทานโบราณาจารยทั้งหลายกลาววา   ชนทั้งหลายเรียกสรีระ 
วา  โปกขระ  วรรณะนั่นแหละวา  วรรณะ.    ตามมติของทานโบราณาจารย 
เหลาน้ัน     วรรณะดวยรูปราง     ดวยชื่อวรรณะรปูรางความมีแหงผิว 
พรรณและรปูราง  เหลาน้ัน   ชื่อวา  ความมีผิวพรรณและรูปราง  เขาประกอบ 
ดวยความมีผิวพรรณและรูปรางอยางยิ่งดวยประการฉะน้ี  ความวา  ประกอบ 
ดวยผิวพรรณและสมบัติแหงสรีระสัณฐานอันบริสุทธิ์อยางสูงสุด. 
         บทวา  มีผิวพรรณดังพรหม  คือ มีผิวพรรณอันประเสริฐสุด  ความ 
วา  ประกอบพรอมดวยผิวพรรณประดุจทองคําอันประเสริฐสุด  แมในบรรดา 
ผูมีผิวพรรณอันบริสุทธิ์ทั้งหลาย.  บทวา  มีรูปรางดังพรหม  คือ  ประกอบ 
พรอมดวยรูปรางเชนกับรูปรางของทาวมหาพรหม.   บทวา  นาดู   นาชม 
มิใชนอย  คือ   ชองทางท่ีจะดูในรูปรางของทานผูเจริญมิใชเล็กนอย  คือ 
มาก.  พราหมณทั้งหลายแสดงวา    อวัยวะนอยใหญของทานแมทุกสวนเปน 
ของนาดู   และอวัยวะนอยใหญเหลาน้ันก็ใหญดวย  ดังนี้. 
         ศีลของบุคคลน้ันมีอยู  เหตุนั้นเขาชื่อวาเปนผูมีศีล  ศีลที่เจริญแลว 
คืองอกงามแลว  ของบุคคลน้ันมีอยู  เหตุนั้นเขาชื่อวาเปนผูมีศีลอันเจริญ 
แลว.  บทวา  ดวยศีลอันเจริญ  คือ  ดวยศีลอันเจริญน่ันแหละ  คือท่ีงอก  
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งามแลว.    บทวา  มาถึงพรอมแลว  คือ  ประกอบแลว.  คําน้ีเปนไวพจน   
ของ       บทวา  มีศีลอันเจริญแลว.   คําท้ังหมดน้ันทานกลาวหมายเอาเพียง 
ศีลหาเทาน้ัน. 
         ในบทท้ังหลายมีบทวา มีวาจางามเปนตน    มีความวา   วาจาอัน 
งาม  คือดี   ไดแกมีบทและพยัญชนะกลมกลอมของบุคคลน้ันมีอยู   เหตุนั้น  
เขาชื่อวามีวาจางาม.   บทวา  มีสําเนียงไพเราะ   คือสําเนียงอันไพเราะ  คือ 
ออนหวานของบุคคลน้ันมีอยู   เหตุนัน้   เขาชื่อวามีสําเนียงไพเราะ   บทวา 
สําเนียง   ไดแกเสียงกังวาลท่ีเปลงออก.   วาจามีอยูในเมือง   เพราะบริบูรณ  
ดวยคุณความดี เหตุนั้น  จึงชื่อวาเปนของชาวเมือง.  อีกประการหน่ึง  ชื่อ 
วาโปรี   เพราะมีวาจาเชนกับความท่ีหญิงชาวเมือง    คือหญิงชาวเมืองเปนผู 
ละเอียดออน    เพราะความท่ีตนอยูในเมือง.    ดวยวาจาหญิงชาวเมืองนั้น. 
บทวา   วิสฺสายตถ   ความวา   ไมพรา   คือเวนจากโทษมีความชักชาท่ีตน 
เห็นแลวเปนตน. 
         บทวา    หาโทษมิได    คือเวนจากการกลืนน้าํลาย.  จริงอยู   เมื่อ 
ใคร ๆ พูดอยู   น้ําลายไหลเขาหรือวา   น้ําลายไหลออก หรือวา  ฟองน้ําลาย 
กระเซ็นออกมา    วาจาของผูนั้นชื่อวา    ชุมดวยนํ้าลาย   ความวา  วาจาที่ 
ตรงกันขามกับวาจาน้ัน.  บทวา  ใหรูใจความได  คือสามารถใหรูใจความ 
ที่กลาวไดชัดเจนท้ังเบื้องตน  ทามกลาง  และที่สดุ. 
         บทวา  แกแลว  คือเปนคนแก  เพราะเปนผูคร่ําคราดวยชรา.  บท  
วา   เปนผูเฒา   คือถึงขีดสุดแหงความเจริญของอวัยวะนอยใหญ.   บทวา 
เปนผูใหญ  คือประกอบพรอมดวยความเปนผูใหญโดยชาติ  อธิบายวา  เกิด 
มานานแลว     บทวา   ผานเวลามานาน     คือลวงเวลานาน   อธิบายวา 
ลวงเลยมาต้ัง  ๒-๓  รชักาลแลว.   บทวา  ผานวัยแลว  คือ  ผานถึงปจฉิม-  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 24 

วัยแลว  สวนท่ีสาม  อันเปนที่สุดแหง  ๑๐๐  ป  ชื่อวา  ปจฉิมวัย  อีกนัย  
หน่ึง  บทวา  แกแลว  คือเกาแก  อธิบายวา  เปนไปตามวงศสกุลที่เปนไป 
แลวส้ินกาลนาน.  บทวา   เปนผูเฒา   คือประกอบดวยความเจริญดวยคุณมี  
ศีลและอาจาระเปนตน.  บทวา  เปนผูใหญ  คือ  ประกอบพรอมดวยความ 
เปนผูใหญดวยสมบัติ.  บทวา  ผานเวลามานาน คือเดินทางมา  ไดแกมี 
ปกติประพฤติไมลวงละเมิดมารยาท  มีวัตรจริยาเปนตนของพวกพราหมณ. 
บทวา  ผานวัยแลว  คือผานถึงแมความเปนผูเจริญดวยชาติอันเปนวัยสุด 
ทายแลว. 
         บทวา เมื่อพวกพราหมณกลาวอยางน้ีแลว    ความวา     เมื่อพวก 
พราหมณเหลาน้ันกลาวอยางนี้แลว     โสณทัณฑพราหมณคิดวา     พวก 
พราหมณเหลาน้ีกลาวสรรเสริญคุณของเราดวยชาติเปนตน  แตการท่ี  เราจะ 
ยินดีในการกลาวสรรเสรญิคุณของตนไมสมควรแกเราเลย   เอาเถอะ  เราจะ 
ทําลายวาทะของพวกเขาเสียแลวใหพวกเขารูวาพระสมณโคดมเปนผูใหญ 
จะทําใหพวกเขาไปในท่ีนั้น  ดังนี้  แลวจึงกลาวคําเปนตนวา   ทานผูเจริญ 
ถากระน้ัน  ขอพวกทานจงฟงคําของขาพเจาบาง.  โสณทัณฑพราหมณสําคัญ 
เห็นคุณท้ังหลายที่ยิ่งกวาคุณของตนวา     ในคุณเหลาน้ัน       คุณแมเหลาใด 
เชนเดียวกับคุณของตนมีวา  อุภโตสุชาตเปนตน  คุณแมเหลาน้ัน  ก็เปน 
คุณมีชาติสมบัติเปนตน  ของพระสมณโคดม  ดังน้ี  จึงไดประกาศคุณเหลานี้ 
เพ่ือท่ีจะแสดงความท่ีพระผูมีพระภาคเจามีพระคุณยิ่งใหญโดยสวนเดียวโดย 
แท. 
         ก็โสณทัณฑพราหมณเมื่อจะกําหนดแนอยางนี้วา    พวกเรานั่นแหละ. 
ควรไปเฝา  จึงแสดงคํานี้ในที่นี้วา   ถามีบุคคลที่ควรเขาไปหา  เพราะความ 
เปนผูมีคุณใหญ  เพราะฉะนั้น  พวกเราน่ันแหละควรจะเขาไปเฝาเพ่ือทัศนา  
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พระโคดมผูเจริญน้ัน      เปรียบเหมือนเมล็ดผักกาด      เมื่อนําไปเท่ียวกับ   
เขาสิเนรุ   รอยเทาโค.     เมื่อนําไปเทียบกับมหาสมุทร   หยดน้าํคาง   เมื่อนํา 
ไปเทียบกับน้ําในสระใหญ  ๗  สระ  ก็เปนของกะจ๊ิดริด  คือ  เล็กนอยฉันใด 
คุณของพวกเรา    เมื่อนําไปเทียบกับพระคุณมีพระชาติสมบัติเปนตน   ของ 
พระสมณโคดม  เปนของนิดหนอย   คือ  เล็กนอย   ฉันนั้น   เพราะฉะนั้น 
พวกเราน้ันแหละ   ควรไปเฝาพระโคดมผูเจริญ. 
         บทวา      ทรงละหมูพระญาติมากมาย    คือทรงละตระกูลพระญาติ 
แสนหกหม่ืนอยางนี้  คือ  ฝายพระมารดาแปดหม่ืน   ฝายพระบิดาแปดหม่ืน. 
         ในบทน้ีวา  อยูในดินและต้ังอยูในอากาศ  ทรพัยที่เขาขุดสระโบก- 
ขรณีที่ฉาบปูนเกลี้ยงในพระลานหลวง   และในพระราชอุทยาน   ใสแกว  ๗  
ประการจนเต็ม   แลวฝงไวในแผนดิน   ชื่อวาทรพัยอยูในดิน.    สวนทรัพย 
ที่ต้ังไวจนเต็มประสาทและปอม   เปนตน   ชื่อวา   ต้ังอยูในอากาศ.   ทรัพย 
ที่ตกทอดมาตามความหมุนเวียนแหงตระกูลมีเพียงเทาน้ีกอน.     แตในวันที่  
พระตถาคตอุบัติข้ึนแลวนั่นแหละ   มีขุมทรัพย  ๔ ขุม  คือ  ขมุทรัพยชื่อ 
สังขะ ๑  ชื่อเอละ ๑  ชือ่อปุปละ ๑  ชื่อปุณฑริก  ๑  ผุดข้ึนแลว.  บรรดา   
ขุมทรัพยทั้ง  ๔ นั้น ขุมทรัพยชื่อสังขะมีคาวุตหนึ่ง  ขุมทรัพยชื่อเอละมี 
ครึ่งโยชน    ขุมทรัพยชื่ออุปปละมีสามคาพยุต  ขุมทรัพยชื่อปุณฑริกะมี 
โยชนหน่ึง    ทรัพยที่ถือเอา ๆ   แมในขุมทรัพยเหลาน้ัน    ก็กลับเต็มอีก. 
พึงทราบวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงละเงินทองมากมายแลว    ออกผนวช 
ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  ยังเปนคนหนุม   คือยังเปนเด็ก.  บทวา   มีพระเกศาดําสนิท 
คือมีพระเกศาดําขลับ    ความวา     มีพระเกศาเชนเดียวกับสียาหยอดตา. 
บทวา  เจริญ  คือ  ด.ี  บทวา  วัยท่ีหน่ึง  คือ  ปฐมวัยในบรรดาวัยทั้งสาม.  
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         บทวา  ไมใครอยู  คือไมปรารถนา.  คําน้ีเปนฉัฏฐีวิภัติลงในอรรถ  
วาอนาทร.   น้ําตาที่หนาของชนเหลานั้นมีอยู    เหตุนั้นเขาชื่อวาหนานอง 
ดวยนํ้าตา.  ความวา    เม่ือพระมารดาบิดาเหลาน้ันมีพระพักตรนองดวยนํ้า- 
พระเนตร  คือมีพระพักตรเปยกชุมดวยนํ้าพระเนตร.  บทวา  ทรงกันแสงอยู 
คือทรงกันแสงคร่ําครวญอยู. 
         ในบทวา  ชองทางมิใชนอย   นี้   พึงทราบความวา    ชองทางท่ีจะ 
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาหาประมาณมิได.  ในทีน่ี้    มีเรื่องดังตอไปนี้. 
         ไดยินวา     ในกรุงราชคฤหมีพราหมณคนหน่ึง  ทราบวา  เขาเลา 
วา   ใคร ๆ ยอมไมสามารถท่ีจะถือเอาประมาณของพระสมณโคดมได  ใน 
เวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปบิณฑบาต    ถือเอาไมไผยาว ๖๐ ศอก 
ยืนอยูขางนอกประตูเมือง      เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาถึง     ถือเอา 
ไมไผ  ไดยืนอยูในที่ใกล.   ไมไผยาวถึงแคพระชานุของพระผูมีพระภาคเจา. 
ในวันรุงข้ึนเขาจึงตอไมไผสองลําแลวไดยืนอยูในที่ใกล.    แมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาก็ทรงปรากฏเพียงแคพระสะเอวเทาน้ัน      เหนือไมไผสองลําน้ันจึง 
ตรัสวา  พราหมณทานทําอะไร.   เขาทูลวา   ขาพระองคจะวัดสวนพระองค. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   พราหมณ    แมถาทานจักตอไมไผที่เกิดอยูเต็ม 
ทองแหงจักรวาลท้ังส้ินเขาดวยกันแลว     ทานก็จักไมสามารถที่จะวัดเราได 
เพราะวาบารมีตลอดสี่อสงไขยและแสนกัป      เรามิไดบําเพ็ญโดยประการท่ี 
คนอ่ืนพึงวัดเราได พราหมณ   ตถาคตใครๆ  จะชั่งมิได ใครๆ จะประมาณ 
มิได  ดังนี้แลตรัสคาถาในธรรมบทวา 
           เมื่อบคุคลบูชาทานผูเยือกเย็นแลว  ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ 
         เชนนั้นอยู  ใคร ๆ  ไมอาจท่ีจะนับบุญไดวา  เพียงเทาน้ีดังนี้ 
         ในท่ีสดุแหงคาถา  สัตว  ๘๔,๐๐๐  ไดด่ืมนํ้าอมฤตแลว.  
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         ยังมีเรื่องแมอ่ืนอีก     ไดยินวา      ทาวอสุรินทรราหูสูงได  ๔,๘๐๐  
โยชน.   ระหวางแขนของเขาวัดได  ๑,๒๐๐ โยชน      ระหวางนมวัดได ๖๐๐ 
โยชน.  พ้ืนมือและพ้ืนเทาหนาได  ๓๐๐ โยชน.    ขอน้ิวยาวได  ๕๐ โยชน. 
ระหวางค้ิวกวาง  ๕๐  โยชน.    หนายาว ๒๐๐  โยชน.     ลึกได ๓๐๐ โยชน. 
มีปริมณฑลได  ๓๐๐ โยชน.     คอยาวได  ๓๐๐  โยชน.     หนาผากยาวได 
๓๐๐ โยชน. ศีรษะยาวได  ๙๐๐ โยชน.  เขาคิดวา  เราสูงมาก  จักไมสามารถ 
ที่จะนอมตัวลงแลดูพระศาสดาได    ดังน้ี   จึงไมมาเฝา.      วันหน่ึงเขาได 
ฟงพระคุณของพระผูมีพระภาคเจา  จึงมาดวยคิดวา  เราจักมองดูโดยอาการ 
อยางใดอยางหนึ่ง.    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัชฌาสัยของเขาแลวทรง 
ดําริวา     เราจักแสดงดวยอิริยาบถไหน    ในบรรดาอิริยาบถทั้งสี่      ทรง 
ดําริวา    ธรรมดาคนยืน    แมจะตํ่าก็ปรากฏเหมือนคนสูง     แตเราจักนอน 
แสดงตนแกเขา   ดังน้ีแลว   จึงตรัสวา   อานนท     เธอจงต้ังเตียงในบริเวณ 
คันธกุฏี    แลวทรงสําเร็จสีหไสยาสนบนเตียงนั้น.  ทานอสุรินทรราหูมาแลว 
ชูคอข้ึนมองดูพระผูมีพระภาคเจา      ประทับนอนอยูราวกะวาพระจันทรเต็ม 
ดวงในทามกลางทองฟา    และเม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อสุรินทะ  นี ้
อะไร  จึงกราบทูลวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขาพระองคมิไดมาเฝา 
ดวยคิดวา    เราจักไมสามารถท่ีจะโนมตัวลงแลดูได  ดังนี้.    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสวา  อสุรินทะ  เรามิไดกมหนาบําเพ็ญบารมีมา  เราใหทานทําให 
เลิศทั้งน้ัน  ดงัน้ี. วันนั้น  อสุรินทรราหู ไดถึงสรณะ.  พระผูมีพระภาคเจา  
ทรงนาดูนาชมมิใชนอย  ดวยประการดังน้ี. 
         บุคคลชื่อวาเปนผูมีศีล  เพราะปาริสุทธิศีล  ๔  ก็ศีลน้ันเปนของ 
ประเสริฐ   คือสูงสุด  ไดแก  เปนศีลบริสุทธิ์   เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
มีศีลอันประเสริฐ.    ศีลนัน้นั่นเองเปนกุศล     เพราะอรรถวา     ไมมีโทษ.  
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เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววามีศีลเปนกุศล.  คําวา  ดวยศีลอันเปนกุศลนี้  
เปนไวพจนของคําวา  มีศีลเปนกุศลน้ัน. 
         บทวา  เปนอาจารย  และปาจารย  ของคนเปนอันมาก  ความวา 
ในการแสดงธรรมครั้งหนึ่ง ๆ  ของพระผูมีพระภาคเจา     สัตวมีประมาณ 
๘๔,๐๐๐ และเทวดาและมนุษยทั้งหลายหาประมาณมิได   ยอมไดดื่มน้ําอมฤต  
คือ มรรคและผล  เพราะฉะนั้น พระองคจึงจัดวาเปนอาจารยของคนเปนอัน 
มาก   และเปนปาจารยของสาวกผูเปนเวไนย. 
         ในบทวา   มีกามราคะส้ินแลวน้ี  ความวา  กิเลสแมทั้งปวงของ 
พระผูมีพระภาคเจาส้ินไปแลวโดยแท.  แตพราหมณไมรูกิเลสเหลาน้ัน  จึง 
กลาวคุณไปในฐานะแหงความรูของตนนั่นแหละ.  บทวา   เลิกประดับตก- 
แตงแลว   คือเวนจากการประดับตกแตงท่ีทานกลาวไวอยางน้ีวา    การตก- 
แตงบาตร   การตกแตงจีวร   การตกแตงเสนาสนะ  การเลนสนกุสนานแหง 
รางกายอันเนาน้ี. 
         บทวา ไมทรงมุงราย   คือ  แสดงความเคารพธรรมท่ีไมเปนบาปคือ 
โลกุตรธรรม  ๙  ประการ  เที่ยวไป.  บทวา ตอประชาชนที่เปนพราหมณ  คือ 
ตอคนท่ีเปนพราหมณตาง ๆ  กันเปนตนวา  พระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ 
และพระมหากัสสปะ    และพระองคเปนผูแสดงความนับถือประชาชนนั้น. 
อธิบายวา    ก็ประชาชนนี้กระทําพระสมณโคดมไวเบื้องหนาเที่ยวไป.   อีก 
ประการหนึ่ง บทวา ไมทรงมุงราย  ความวา ไมทรงกระทําบาปไวเบ้ืองหนา 
เที่ยวไป คือ ไมปรารถนาลามก.   อธิบายวา   ไมทรงมุงรายตอประชาชนท่ี      
เปนพราหมณนั้น  คือตอประชาชนที่เปนพราหมณ  แมจะเปนปฎิปกษกับตน 
คือเปนผูหวังประโยชนสขุแตอยางเดียว.  
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         บทวา ตางรัฐ   คือจากรัฐอ่ืน.  บทวา  ตางชนบท   คือจากชนบท  
อ่ืน   บทวา  ตางพากันมาเพ่ือทูลถามปญหา   ความวา   กษัตรยิและบัณฑิต 
เปนตนก็ดี   เทวดาพรหมนาคและคนธรรพเปนตนก็ดี  ตางตระเตรียมปญหา 
มาเฝาดวยคิดวา   พวกเราจักถาม  ในบรรดาชนเหลาน้ัน บางจําพวกกําหนด 
เห็นโทษของการถาม  หรือความท่ีตนไมสามารถในการยอมรบัขอเฉลย  จึง 
ไมทูลถามเลย     แลวน่ังน่ิงเสีย     บางจําพวกทูลถาม     สําหรบับางจําพวก  
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเกิดความอุตสาหะในการถามแลว     จึงทรงเฉลย 
ความเคลือบแคลงของชนเหลานั้นแมทั้งส้ิน    มาถึงพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ก็เส่ือมคลายไป    เหมือนคลื่นในมหาสมุทร     มาถึงฝงแลวก็สลายไปฉะนั้น 
ดวยประการฉะน้ี.                        
         บทวา  มีปกติกลาวเชื้อเชิญ    ความวา    พระองคยอมตรัสกะคน 
ผูมาสูสํานักของพระองคนั้น ๆ   ไมวาจะเปนเทวดา  มนุษย   บรรพชิตและ 
คฤหัสถอยางนี้วา   เชิญทานเขามาสิ    ทานมาดีแลว   (เราขอตอนรับทาน) 
ดังน้ี.   บทวา  เจรจาผูกไมตรี    คือ   ทรงประกอบพรอมดวยพระดํารัสผูก 
ไมตรีที่ทานกลาวไวโดยนัยเปนตนวา  บรรดาวาจาเหลาน้ัน     คําพูดผูกไมตรี 
เปนไฉน  คําพูดผูกไมตรี  คือวาจาท่ีหาโทษมิได  เปนวาจาดี  ไพเราะเสนาะ 
หู    ดังน้ี  อธบิายวา  มพีระดํารัสออนหวาน.  บทวา  ชางปราศรัย   คือทรง 
ฉลาดในการปฏิสันถาร   ความวา    พระองคทรงกระทําสัมโมทนียกถากอน 
ทีเดียว        ดังจะทรงระงับความกระวนกระวายเพราะเดินทางไกลของเหลา 
บริษัททั้งสี่  ผูมาแลว ๆ ไดสิ้น   โดยนยัเปนตนวา    ภิกษุ   เธอสบายดีแล 
หรือ  อาหาร  การฉันยังพอเปนไปไดแลหรือ.    บทวา  ไมสยิ้วพระพักตร 
ความวา   บางคนเขาไปยังประชุมที่แลวมีหนาเครงขรึม  มีหนาข้ึงเครียดฉันใด 
พระองคมิไดเปนเชนนั้น.    แตการเห็นที่ประชุมของพระผูมีพระภาคเจานั้น  
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เปนเหมือนดอกปทุมที่บานแลวดวยการตองแสงแดดออน     เปนราวกะรัศมี  
แหงพระจันทรเต็มดวง. 
         บทวา มีพระพักตรเบิกบาน  ความวา   ทานแสดงไววา  คนบางจํา 
พวกมีหนาคว่ํา   เมื่อชุมนมุชนมาประชุมกันแลว  ก็ไมพูดอะไร  เปนคนท่ีมีคํา 
พูดอันไดดวยยากฉันใด    แตพระสมณโคดมไมเปนเชนนั้น    เปนผูมีพระ 
วาจาไดดวยงาย   สําหรับผูที่มาสูสํานักของพระองคไมเกิดความเดือดรอนใจ 
วา  พวกเรามาในท่ีนี้เพราะเหตุไร   แตชนทั้งหลายไดฟงธรรมแลว   ยอมมี 
ใจยินดีโดยแท. บทวา มีปกติตรัสกอน  คือ  พระองคเนื้อจะตรัสยอมตรัส- 
กอน   และพระดํารัสก็ประกอบดวยกาล.    พระองคก็ตรัสแตถอยคําประกอบ 
ดวยประมาณ      อาศัยประโยชนโดยแท     ไมตรสัถอยคําอันหาประโยชน 
มิได. 
          บทวา  ในบานน้ันหรือ  ความวา    ไดยินวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยู  ณ ที่ใด    เทวดาผูมีศักดิ์ใหญยอมถวายอารักขา.     เพราะอาศัย  
เทวดาเหลานั้น    อุปทวะยอมไมมีแกมนุษยทั้งหลาย.    ก็ปศาจท้ังหลายมี  
ปศาจคลุกฝุนเปนตน  ยอมเบียดเบียนมนุษย.  ปศาจเหลาน้ันยอมหลีกไปไกล 
ดวยอานุภาพของเทวดาเหลาน้ัน.  อีกประการหน่ึง  แมเพราะกําลังแหงพระ- 
เมตตาของพระผูมีพระภาคเจา  พวกอมนุษยก็ไมเบียดเบียนมนุษย. 
         ในบทท้ังหลายมีบทวา  เปนเจาหมูเปนตน  ความวา  หมูที่คนพึง 
พร่ําสอนหรือท่ีคนใหเกิดเองของบุคคลน้ันมีอยู      เหตุนั้นเขาชื่อวาเปนเจา 
หมู.  อนึ่ง   คณะเชนนั้นของบุคคลน้ันอยู   เหตุนัน้เขาชื่อวาเปนเจาคณะ. 
อีกประการหนึ่ง    คํานี้เปนไวพจนของบทแรก.    พระองคทรงเปนอาจารย   
ของคณะดวยอํานาจแหงการใหเขาศึกษาเรื่องอาจาระ   เหตุนั้น  จึงชื่อวา  ผู 
เปนคณาจารย.  บทวา   แหงเจาลัทธิมากมาย  คือ  แหงเจาลัทธิจํานวนมาก  
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บทวา     โดยประการใดประการหน่ึง  คือ   ดวยเหตุแมเพียงสักวา   ไมนุงผา  
เปนตน  อยางใดอยางหน่ึง   บทวา  ยอมรุงเรือง  คือ  ยอมเขาไปถึงโดยรอบ 
ไดแกเจริญยิ่งข้ึน. 
         บทวา  เขาเหลาน้ันเปนแขก  ความวา    เขาเหลาน้ันเปนอาคันตุกะ 
คือเปนแขกหนาใหมของพวกเรา.  บทวา  เรียนรู  คือรูจัก.  ดวยบทวา  มีพระ 
คุณอันจะพึงนับมิได   โสณทัณฑพราหมณแสดงวา  มีพระคุณอันหาที่เปรียบ 
มิได  แมดวยพระสัพพัญูเห็นปานน้ัน     จะปวยกลาวไปไยดวยบุคคลเชน 
เราเลา.  สมจริง   ดังท่ีทานกลาวไววา 
           หากวาแมพระพุทธเจาพึงตรัสพระคุณของพระพุทธเจา 
         ไมตรัสอยางอื่นเลยในกัปหนึ่งก็จะพึงหมดสิ้นไปใน 
         ระหวาง     เปนเวลานานพระคุณของพระตถาคตหาส้ินไป 
         ไม  ดังน้ี 
         ก็พวกพราหมณเหลาน้ันไดฟงคุณกถาของพระศาสดาน้ีแลว  ตางคิด  
วา     โสณทณัฑพราหมณกลาวคุณของพระสมณโคดม    พระโคดมผูเจริญ 
นั้นมีพระคุณหานอยไม   ก็แลอาจารยผูรูคุณของพระโคดมน้ันอยางนี้  ไดรอ 
คอยนานเกินไป   เอาเถอะ   พวกเราจะคลอยตามเขาดังนี้    คลอยตามแลว. 
เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา  เมื่อโสณทัณฑพราหมณกลาวอยางนี้แลว  พวก 
พราหมณเหลาน้ันดังน้ีเปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา เหมาะทีเดียว  คือควรทีเดียว.  บทวา   แม 
ดวยเสบียง   เสบียงอาหารทานเรียกวา   ปุโฏสะ   ความวา    การท่ีแมจะถือ 
เสบียงนั้นไปเฝาก็ควรทีเดียว.  บาลีวา ปฏเสน   ดังนี้ก็มี.    บทนั้นมีอธิบาย 
วา   หอของบนบาของบุคคลน้ันมีอยู    เหตุนั้น   เขาชื่อวามีหอของบนบา. 
ดวยบามีหอของน้ัน.  มีอธิบายวา  ดวยบาที่แบกเสบียงไป ดังน้ีก็มี.  
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         บทวา  ผูผานพนราวปาไปแลว  คือ  ผูไปสูภายในราวปา  อธิบายวา  
ผูเขาไปยังภายในวิหารแลว. 
         บทวา ประนมอัญชลี   ความวา    พวกพราหมณซึ่งเปนสองฝกสอง 
ฝายคิดอยางนี้วา   แมถาวาพวกมิจฉาทิฏฐิจักทักทวงพวกเราวา    เพราะเหตุ 
ไร  พวกทานจึงถวายบังคมพระสมณโคดม  พวกเราจะกลาวแกเขาวาแมดวย 
การกระทําเพียงอัญชลี      ยังชื่อวาไหวดวยหรือ      ถาวาพวกสัมมาทิฏฐิจัก 
ทักทวงพวกเราวา  เพราะเหตุไร  พวกทานจึงไมถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
พวกเราจักบอกวา     การเอาศีรษะกระทบพ้ืนแผนดินนั่นแหละจึงจะเปนการ 
ไหวหรือ    แมการกระทําอัญชล ี   กช็ือ่วาการไหวเหมือนกันมิใชหรือ.  
         บทวา   ชื่อและโคตร  ความวา  พวกพราหมณเม่ือกราบทูลวา  ขาแต. 
พระโคดมผูเจริญ   ขาพระองคเปนบุตรของคนชื่อโนน  ชื่อทัตตะ  ชื่อมิตตะ 
มาในท่ีนี้  ดงัน้ี  ชื่อวาประกาศชื่อ  พวกท่ีกลาววา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขา 
พระองคชื่อวาเสฏฐะ  ชือ่กัจจานะ  มาในที่นี้ดังน้ี  ชื่อวา  ประกาศโคตร. 
ไดยินวา    พวกพราหมณเหลาน้ันเปนกุลบุตรที่ยากจนแกเฒา     ไดกระทํา 
อยางนี้  ในทามกลางที่ประชุม  ดวยคิดวา  พวกเราจักปรากฏดวยอํานาจแหง 
ชื่อและโคตร. 
         สวนพราหมณเหลาใด   นั่งน่ิงอยู  พราหมณเหลาน้ันเปนพวกหลอก 
ลวง   และเปนอันธพาล.   บรรดาพราหมณสองพวกนั้น     พวกพราหมณที่ 
หลอกลวงคิดวา     คนเมื่อกระทําแมการคุยกันเพียงคําสองคําก็คุนเคยกันได 
ตอมาเม่ือมีความคุนเคยกันแลว  จะไมใหภักษาหาร ๑-๒ หาควรไม   ดังน้ี 
ปลดเปลื้องตนจากขอน้ัน  จึงนั่งน่ิงเสีย.  พวกพราหมณที่เปนอันธพาลเพราะ   
เหตุที่ไมรูอะไรนั่นเอง  จึงนั่งน่ิง  ไมวาในท่ีไหน  ๆ    เปนดุจกอนดินเหนียว 
ที่เขาขวางทิ้งแลว.  
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         บทวา  ความตรึกตรองแหงใจ  ดวยพระทัย  ความวา  พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงใครครวญดูอยูวา  พราหมณนี้จําเดิมแตกาลท่ีตนมาแลว  กมหนา  
มีตัวแข็งท่ือ   นั่งคิดอะไรอยู    กําลังคิดอะไรหนอ    ก็ไดทรงทราบจิตของ 
พราหมณนั้น   ดวยพระทัยของพระองค    เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา 
ทรงทราบความตรึกตรองแหงใจดวยพระทัย  ดังนี้.  บทวา   ยอมเดือดรอน 
คือ  ถึงความลําบากใจ 
         บทวา  เหลียวดูชุมนุมชน  ความวา  โสณฑัณฑพราหมณมีกายและใจ 
สงบระงับแลวราวกะจมลงในน้ํา      ดวยการตรัสถามปญหาในลัทธิของตน 
ถูกพระผูมีพระภาคเจาทรงยกข้ึนแลววางไวบนบก  คลาย ๆ จะกลาววา  ขอ    
ทานผูเจริญจงใครครวญดูคําพูดของขาพระองคดวยการสัญจรไปแหงทิฏฐิ 
แมเพ่ือสงเคราะหชุมนุมชน    ดังน้ีแลวเหลียวดูชมุนุมชน   ไดกราบทูลคํา 
นั้นกะพระผูมีพระภาคเจา. บทวา ผูรับการบูชา  ความวา  เปนคนที่  ๑  หรอื 
ที่  ๒  ในบรรดาพราหมณที่รับการบูชา  เพ่ือประโยชนแกการบูชายัญ. ทาน 
โบราณาจารยกลาววา ผูรับการบูชาอยางใหญที่เขาใหอยูเพ่ือบูชา. 
         พราหมณเฉลยปญหาถูกตองแทดวยอํานาจลัทธิของตน  ดวยประ- 
การฉะนี้.    แตพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือจะทรงแสดงถึงพราหมณผูสูงสุดเปน 
พิเศษ  จึงไดตรัสพระดํารัสเปนตนวา  อิเมส ปน  ดงัน้ี. 
         บทวา  พวกพราหมณไดกลาวคําน้ี  ความวา  พวกพราหมณคิดวา 
ถาพราหมณผูสมบูรณดวยชาติ    วรรณะ    และมนตไมมี   เมือ่เปนเชนนั้น 
ใครเลาจักเปนพราหมณในโลก        โสณทัณฑพราหมณนี้ทําใหพวกเรา 
ฉิบหาย  เอาเถอะ  เราจะกลาวตอตานวาทะของเขา  ดังนี้  จึงไดกลาวคํานี้ 
บทวา  กลาวลบหลู   คือ   กลาวตอตาน.   บทวา   กลาวคลอยตามเขาไป. 
พวกพราหมณกลาวคํานี้ดวยมีประสงควา    ถาทานใครจะถึงพระสมณโคดม  
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เปนที่พ่ึงดวยอํานาจแหงความเลื่อมใส   ทานจงไปเสีย    อยามาทําลายลัทธิ  
ของพราหมณเลย  ดังน้ี. 
         บทวา ไดตรัสพระดํารัสนี้    ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา 
เมื่อพวกพราหมณเหลาน้ีตางวิวาทกันเปนเสียงเดียวอยูอยางนี้   กถานี้จักไม 
ถึงท่ีสุดได   เอาเถอะ   เราจะทําใหพวกเขาเงียบเสียงแลวพูดกับโสณทัณฑ- 
พราหมณเทาน้ัน   ดังน้ีแลวจึงไดตรัสพระดํารัสนี้วา    สเจ    โข   ตุมหฺาก 
เปนตน.  บทวา   เปนไปกับดวยธรรม  คือเปนไปดวยเหตุ.  บทวา  ม ี
วรรณะเสมอเหมือนกัน  คือ เสมอกันโดยความเปนผูเหมือนกัน ยกเวนความ 
เปนผูเสมอกันโดยเอกเทศ  อธิบายวา  เสมอกันโดยอาการท้ังปวง. บทวา เรา 
รูจักมารดาและบิดาของเขา  คือเขาจักไมรูจักมารดาและบิดาของนองสาว 
ไดอยางไร   เขากลาวหมายถึงการแสดงลําดับสกุลตางหาก. บทวา   พึงกลาว 
เท็จบาง  คือพึงกลาวคําเท็จท่ีตัดรอนประโยชน.  บทวา  วรรณะจักทําอะไรได 
คือ เมื่อคุณความดีภายใน  ไมมีอยู   วรรณะจักทําอะไรได   อธิบายวา เขาจัก 
สามารถรักษาความเปนพราหมณของเขาไวไดอยางไร. แมถาจะพึงมีอีก เมื่อ 
พราหมณผูต้ังอยูในปกติศีล  องคอ่ืนๆ  ก็ยังความเปนพราหมณใหสําเร็จได 
เพราะศีลอยางเดียวก็ใหสําเร็จเปนพราหมณไดอยางนี้    ก็ครัน้ปกติศีลนั้น 
ของเขาไมมี  ความเปนพราหมณก็ไมมี  เพราะฉะน้ัน   องคทั้งหลายมีวรรณะ 
เปนตนเปนส่ิงงมงาย. 
         ก็พราหมณทั้งหลาย  ไดยินคําน้ีแลว    ไดเปนผูนิ่งเสีย   ดวยคิดวา 
อาจารยกลาวถูกตองและพวกเรากลาวโทษโดยหาเหตุมิได.  ลาํดับนั้น  พระ 
ผูมีพระภาคเจา  เมื่อพราหมณกลาวเฉลยปญหาแลว  เพ่ือจะทรงทดลองเขา 
วา  ก็ในขอน้ีเขาจักสามารถเพ่ือจะยืนยันหรือไมสามารถ     จึงไดตรัสพระ 
ดํารัสวา อิเมส  ปน  พฺราหฺมณ  เปนตน.  
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         บทวา  อันศีลชําระใหบริสุทธิ ์ คือ  บริสุทธิ์ไดเพราะศีล.  บท  
วาศีลมีในท่ีใด ปญญาก็มีในท่ีนั้น   คือ  ศลีมีในบุคคลใด  ปญญา 
ก็มีในบุคคลน้ัน.     ในบคุคลผูทุศีล      ปญญาจะมีแตที่ไหน      หรือวา 
ในบุคคลท่ีเวนจากปญญา  ที่โงเขลา  ที่ทั้งหนวก  และใบ  ศลีจะมีแตที่ไหน 
บทวา ศีลและปญญา  คือ  ศลีดวย  ปญญาดวย  ชือ่วา  ศีลและปญญา 
บทวา  ป ฺาณ  คือ  ปญญานั่นเอง. 
         พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงยอมรับคําพูดของพราหมณ   จึงได 
ตรัสวา  พราหมณ ขอน้ันเปนเชนนั้น.  บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  ปญญาท่ี 
ศีลชําระใหบริสุทธิ์แลว  คือท่ีปาริสุทธิศีล  ๔  ชําระแลว.  ถามวา  บุคคล 
ยอมชําระปญญาดวยศีลอยางไร.  แกวา  ศีลของปุถุชนใด   ไมขาดตกบก- 
พรองตลอด ๖๐ ป   และ ๘๐ ป     แมในเวลาถึงแกกรรม    เขาฆากิเลสทั้ง 
หมดได  ชําระปญญาดวยศีล  ยังถือเอาพระอรหัตได  ดุจพระมหาสัฏฐิวัสส- 
เถระ  อยูในบริเวณตนสาละในซอกเขา  ฉะนั้น. 
         ไดยินวา  เมื่อพระเถระนอนอยูบนเตียงที่จะมรณภาพ    รองครวญ- 
ครางอยู   เพราะเวทนากลา   ติสสวสภมหาราช  เสด็จไปดวยทรงดําริวา  เรา 
จักเยี่ยมพระเถระ  ประทบัยืนที่ประตูบริเวณทรงสดับเสียงนั้น  จึงตรัสถาม 
วา  นี้เสียงของใคร.  เสียงรองครวญครางของพระเถระ  ภิกษุหนุมผูอุปฐาก 
ทูล.     พระองคทรงดําริวา     พระเถระมีพรรษาตั้ง  ๖๐ โดยการบรรพชา 
มิไดกระทําแมเพียงการกําหนดรูเวทนา  บัดนี้เราจักไมไหวทานละ  ดังนี้แลว 
เสด็จกลับไปนมัสการตนมหาโพธิ.  ลาํดับนั้นภิกษุหนุมผูอุปฐากจึงพูดกะ 
พระเถระวา   ขาแตทานผูเจริญ    ทําไมทานจึงทําใหพวกผมไดรับความอับ- 
อาย    พระราชาทั้งท่ีทรงมีศรัทธา     ยังทรงปฏิสารเสด็จไปเสีย    ดวยทรง  
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ดําริวา   เราจักไมไหว.  พระเถระกลาววา เพราะเหตุไร ผูมีอายุ. ภิกษุหนุม  
ผูอุปฐากกลาวตอบวา  เพราะทรงสดับเสียงรองครวญครางของทาน 
         พระเถระกลาววา  ถากระน้ัน    พวกเธอจงใหโอกาสแกเรา  ดังนี้แลว 
ขมเวทนาเสียไดบรรลุพระอรหัต   จึงใหสัญญาแกภิกษุหนุมวา  ผูมีอายุ ทาน 
จงไป   บัดนี้ทานจงใหพระราชามาไหวเราได.   ภิกษุหนุมไปแลว    ทลูวา 
นัยวา  บัดนี้ขอพระองคจงทรงไหวพระเถระเถิด  พระราชา  เมื่อจะทรงไหว 
พระเถระดวยการพังพาบดุจจรเข   จึงตรัสวา    ขาพเจามิไดไหวพระอรหัต 
ของพระผูเปนเจา     แตไหวทานผูที่ดํารงอยูในภูมิแหงปุถุชน      แตรักษา 
ศีลตางหาก  ดังนี้.  บุคคลชื่อวา  ชําระปญญาดวยศีล  ดวยประการฉะน้ี. 
         ก็ในภายในของผูใด  การสํารวมในศีลไมมี    แตเพราะเหตุที่ตนเปน 
ผูรูในฉับพลัน   ในที่สุดแหงคาถาประกอบดวยส่ีบท  เขาผูนั้นชําระศีลดวย 
ปญญาแลว  บรรลุอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา.  ผูนี้ชื่อวาชําระศีลดวยปญญา 
เหมือนสันตติมหาอํามาตย. 
         เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  พราหมณ กศ็ีลน้ันเปน 
ไฉน.    ไดยนิวาพระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา   พราหมณทั้งหลาย    ยอม 
บัญญัติศีล  ๕     วาเปนศีล   ยอมบัญญัติความรอบรูในไตรเทพวาเปนปญญา 
ในลัทธิของพราหมณ      ไมรูสิ่งที่วิเศษเห็นข้ึนไป    ถากระไรเราพึงแสดง 
มรรคศีล  ผลศีล   มรรคปญญา    และผลปญญา    ที่เปนของวิเศษยิ่ง  แก 
พราหมณ  พึงใหเทศนาจบลงดวยยอดคืออรหัต  ดังนี้.  ลําดับนั้น  พระองค  
เมื่อจะตรัสถามพราหมณดวยกเถตุกามยตาปุจฉา (ถามโดยมีพระประสงคจะ 
ทรงตอบเอง)  จึงตรัสวา  พราหมณ   ศลีนั้นเปนไฉน   ปญญาน้ันเปนไฉน 
ดังน้ี.  
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         ลําดับนั้น     พราหมณคิดวา  ปญญาเราเฉลยแลวดวยอํานาจแหงลัทธิ  
ของตน  แตพระสมณโคดมกลับยอนถามเราอีก   บัดนี้เราจะพึงสามารถท่ีจะ 
เฉลยปญหาทําใหพระทัยของพระองคยินดี     หรอืไมสามารถ     ถาเราจักไม 
สามารถ  ความละอายของเราแมที่เกิดในครั้งแรก   จักทําลายไป  แตโทษใน 
การกลาววา  ขาพเจาไมสามารถ ดังน้ี  ไมมีแกเราผูไมสามารถอยู  ดังนี้  จึง 
ยอนกลับมา  ทําใหเปนภาระแกพระผูมีพระภาคเจาองคเดียวอีก  จึงกราบทูล 
คําเปนตนวา   ก็ขาพระองคทั้งหลายมีความรูเพียงแคนี้  ดังนี้. บรรดาบทเหลา 
นั้น บทวา มคีวามรูเพียงแคนี้  คือ  ศลีและปญญา  เพียงแคนี้  ไดแกศีล 
และปญญา  เพียงนี้เทาน้ัน  เปนอยางยิ่ง ของขาพระองคทั้งหลาย  ความวา 
พวกขาพระองคเหลาน้ันมีศีลและปญญา   เพียงแคนี้   เปนอยางยิ่ง   คือไม 
ทราบเนื้อความแหงคําท่ีตรัสนั้น  ยิ่งข้ึนไปกวานั้น. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  เพ่ือจะทรงแสดงศีลและปญญา จําเดิม 
แตการอุบัติของพระตถาคต   ผูทรงเปนรากเงาของศีลและปญญาแกเขา  จึง 
ตรัสพระดํารัสวา  พราหมณ   ตถาคตในโลกน้ี   ดังน้ี   เปนตน.   ใจความ 
แหงบทน้ัน  พึงทราบตามนัยที่ทานกลาวไวแลว  ในสามัญญผลสูตรนั้นแล. 
แตขอแตกตางมีดังตอไปน้ี. ในที่นี้ศลีแมทั้งสามอยางนั้นพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงชี้ชัด  วาเปนศีลโดยแทอยางนี้วา แมขอนี้ก็จัดอยูในศีลของเธอ.  ฌาน  ๔ 
มีปฐมฌานเปนตน โดยความจัดเปนปญญาสัมปทา.  พระผูมพีระภาคเจา  มิได 
ทรงชี้ชัดดวยอํานาจแหงปญญา  ทรงแสดงโดยเพียงเปนปทัสถานแหงปญญา 
มีวิปสสนาเปนตน  ทรงชี้ชัดถึงปญญา  จําเดิมแตวิปสสนาปญญา  ดวยประการ 
ฉะน้ี.  บทวา  เพ่ือฉันในวนัพรุงน้ี  พึงทราบใจความตามนัยที่กลาวแลวใน 
คําน้ีวาเพ่ือฉันในวันนี้นั่นแล.  
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         บทวา  ชุมนุมชนนัน้พึงดูหมิ่นขาพระองค  เพราะเหตุนั้น  ความวา  
ชุมนุมชนนัน้   พึงดูหม่ินขาพระองค   เพราะเหตุที่เห็นพระองคแตไกลแลว 
ลุกจากอาสนะน้ันวา  โสณทัณฑพราหมณนี้    เปนคนแกต้ังอยูในปจฉิมวัย 
แลว   แตพระโคดมยังหนุม  เปนเด็ก   แมเปนหลานของเขาก็ยังไมได   เขา 
ยังลุกจากอาสนะของตน   ใหแกพระโคดมผูยังไมถึงแมความเปนหลานของ 
ตน.  บทวา  การประคองอัญชลีนั้นแทนการลุกจากอาสนะของขาพระองค 
ความวา  โสณทัณฑพราหมณกราบทูลวาข้ึนชื่อวา    การไมลกุ    เพราะไม 
เคารพของขาพระองคไมมี    แตขาพระองคจักไมลุก   เพราะกลัวโภคสมบัติ 
จะฉิบหาย  ขอน้ันควรมี  พระองคและขาพระองคจะตองทราบ  เพราะฉะนั้น 
ขอพระโคดมผูเจริญไดโปรดทรงเขาใจการประคองอัญชลีนั้น  เปนการแทน 
การลุกข้ึนรบั.  ไดยินวา    คนหลอกลวงเชนกับโสณทัณฑพราหมณนี้  หา 
ไดยาก.    กช็ือ่วา   ความไมเคารพในพระผูมีพระภาคเจา  ของพราหมณนี้ 
ไมมี   เพราะฉะนั้น   เขากลาวอยางนั้นดวยอํานาจแหงการหลอกลวง เพราะ 
กลัววา   โภคสมบัติจะฉิบหาย.   แมในบทอ่ืน  ก็มนีัยเชนเดียวกันนี้.   ใน 
บทวา ดวยกถาอันประกอบดวยธรรมเปนตน  มีความวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงใหเห็นจริง      ซึ่งประโยชนที่เปนปจจุบันและเบื้องหนา      ทรง 
ใหเขายึดมั่น  คือ  ใหถือเอาธรรมท่ีเปนกุศล    ทรงใหเขาอาจหาญในธรรม 
ที่เปนกุศลน้ัน  คือกระทาํเขาใหมีความอุตสาหะ  ทําใหเขาราเริง  ดวยความ 
เปนผูมีอุตสาหะนั้น    และคุณท่ีมีอยูอยางอ่ืน   ทรงใหฝนคือพระธรรมรัตนะ 
ตกลงแลว   เสด็จลุกจากอาสนะ  หลีกไป. 
         ก็พราหมณเพราะเหตุที่ตนเปนคนหลอกลวง     เมื่อพระผูมีพระภาค 
เจาทรงใหฝนคือพระธรรมตกลงอยูแมดวยประการฉะน้ี  ก็ไมสามารถที่จะยัง 
คุณวิเศษใหเกิดข้ึนได.   กถาทั้งหมด  ไดเปนกถาเบื้องตน  และเบ้ืองปลาย  
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เพ่ือประโยชนแกนิพพาน   ในกาลตอไป   และเพื่อมีสวนแหงวาสนาของ 
พราหมณอยางเดียว. 
         อรรถกถาโสณทัณฑสูตร  ในอรรถกถาทีฆนิกาย  ชื่อสุมังคลวิลาสินี 
จบลงแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
                             จบอรรถกถาโสณทัณฑสูตร  ที ่ ๔  
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                              ๕.   กฏูทันตสูตร 

                               เรื่องกูฏทันตพราหมณ 
         [๑๙๙]  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา  เสด็จจาริกไปในมคธชนบท  พรอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ    ประมาณ  ๕๐๐  รูป    ไดเสด็จถึงพราหมณคามของ 
ชาวมคธชื่อ  ขานุมัตตะ. ไดยินวาในสมัยนั้น   พระผูมีพระภาคเจาประทับ 
อยูในสวนอัมพลัฏฐิกา    ใกลบานขานุมัตตะ   สมยันั้นพราหมณกูฏทันตะ 
อยูครองบานขานุมัตตะ  อันคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว   อุดมดวยหญา 
ดวยไม  ดวยน้ํา   สมบูรณดวยธัญญาหาร   ซึ่งเปนราชสมบัติ   อันพระเจา- 
แผนดินมคธ   จอมเสนา  พระนามวา   พิมพิสาร  พระราชทานปูนบําเหน็จ 
ใหเปนสวนพรหมไทย. 

                          มหายัญของกูฏทันตพราหมณ 
         [๒๐๐]  ก็ในสมัยนัน้   พราหมณกูฏทันตะไดเตรียมมหายัญ  โคผู 
๗๐๐  ตัว  ลกูโคผู  ๗๐๐ ตัว  ลูกโคเมีย  ๗๐๐  ตัว  แพะ  ๗๐๐ ตัว  และแกะ 
๗๐๐ ตัว  ถูกนําเขาไปผูกไวที่หลัก    เพ่ือบูชายัญ.   พราหมณและคฤหบดี  
ชาวบานขานุมัตตะ  ไดสดับวา  พระสมณโคดมศากยบุตร   ทรงผนวชจาก  
ศากยสกุล  เสด็จจาริกไปในมคธชนบท  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประ- 
มาณ  ๕๐๐  รูป เสด็จถึงบานขานุมัตตะ  ประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกาใกล 
บานขานุมัตตะ   เกียรติศพัทอันงามของพระสมณโคดมพระองคนั้นขจรไป 
แลวอยางนี้วา  
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                                    พระพุทธคุณ 
         แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนพระอรหันต  
ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง    ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ   เสด็จไปดีแลว 
ทรงรูแจงโลก   เปนสารถีฝกคนท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนพระศาสดา 
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เปนผูเบิกบานแลว   เปนผูจําแนกพระธรรม 
พระตถาคตองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก  พรหมโลก ให 
แจงดวยพระปญญา     อันยิ่งของพระองคแลว    ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ัง 
สมณะและพราหมณ    เทวดาและมนุษย   ใหรูตาม   ทรงแสดงธรรมงามใน 
เบื้องตน  งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด  ทรงประกาศพรหมจรรย   พรอม 
ทั้งอรรถ  พรอมท้ังพยัญชนะ  บริสุทธิบ์ริบูรณโดยสิ้นเชิง  ก็การเห็นพระ 
อรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ัน  ยอมเปนการดีแลว   ดังน้ี.  ครั้งน้ัน    พราหมณ 
และคฤหบดีชาวบานขานุมัตตะ     ออกจากบานขานุมัตตะเปนหมู ๆ พากัน 
ไปยังสวนอัมพลัฏฐิกา. 
         [๒๐๑]  สมัยนั้น  พราหมณกูฏทันตะ  ข้ึนนอนกลางวันในปราสาท 
ชั้นบน  ไดเห็นพราหมณ   และคฤหบดีชาวบานขานุมัตตะ    ออกจากบาน 
ขานุมัตตะรวมกันเปนหมู ๆ พากันไปสวนอัมพลัฏฐิกา  จึงเรียกที่ปรึกษามา 
ถามวา   ทานท่ีปรึกษา    พราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตตะ    ออก 
จากบานขานุมัตตะรวมกันเปนหมู ๆพากันไปยังสวนอัมพลัฏฐิกา ทําไมกัน. 
ที่ปรึกษาบอกวา  เรื่องมีอยู  ทานผูเจริญ พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวช 
จากศากยสกุล   เสด็จจาริกไปในมคธชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
ประมาณ   ๕๐๐  รูป  เสด็จถึงบานขานุมัตตะ  ประทับอยูในสวนอัมพลัฏฐิกา 
ใกลบานขานุมัตตะ  เกียรติศัพทอันงามของพระองคฟุงขจรไปแลวอยางนี้ 
วา  แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนอรหันต  ตรัสรู  
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เองโดยชอบ       ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว       ทรงรูแจง  
โลก     เปนสารถีฝกคนท่ีควรฝก    ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา    เปนพระศาสดาของ 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย     เปนผูเบิกบานแลว     เปนผูจําแนกพระธรรม 
พราหมณและคฤหบดีเหลาน้ันพากันเขาไปเฝาพระสมณโคดมพระองคนั้น. 
ลําดับนั้น   พราหมณกูฏทันตะไดเกิดความคิดเชนนี้วา    ก็เราไดสดับขาวนี้ 
มาวา  พระสมณโคดมทรงทราบยัญสมบัติ ๓ ประการ  ซึ่งมีบรวิาร ๑๖   แต 
เราไมทราบ   และเราก็ปรารถนาจะบูชามหายัญ    ถากระไร     เราควรเขาไป 
เฝาพระสมณโคดม  ทลูถามยัญ ๓ ประการ    ซึ่งมีบริวาร ๑๖.    ลําดับนั้น 
พราหมณกูฎทันตะไดเรียกท่ีปรึกษามาสั่งวา ทานที่ปรึกษา  ถาเชนนั้น ทาน 
จงไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตตะ      แลวบอกเขาอยางนี้วา 
ทานท้ังหลาย    พราหมณกูฏทันตะสั่งมาวา    ขอใหทานท้ังหลายจงรอกอน 
แมพราหมณกูฏทันตะก็จักไปเฝาพระสมณโคดมดวย.     ที่ปรกึษารับคําแลว 
ไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตตะ  แลวบอกวา   ทานท้ังหลาย 
พราหมณกูฏทันตะสั่งมาวาขอใหทานทั้งหลายจงรอกอน    แมพราหมณกูฏ- 
ทันตะก็จักไปเฝาพระสมณโคดมดวย. 
         [๒๐๒]  สมัยนั้น    พราหมณหลายรอยคนพักอยูในบานขานุมัตตะ 
ดวยหวังวา    พวกเราจักบริโภคมหายัญของพราหมณกูฏทันตะ.   พราหมณ  
เหลาน้ันไดทราบวา  พราหมณกูฏทันตะจักไปเฝาพระสมณโคดม  จึงพากัน 
ไปหาพราหมณกูฏทันตะแลวถามวา  ไดทราบวา   ทานจักไปเฝาพระสมณ- 
โคดม    จริงหรือ.   กฏูทนัตะ    เราคิดวาจักไปเฝาพระสมณโคดม    จริง. 
พราหมณ   อยาเลยทานกูฏทันตะ   ทานไมควรไปเฝาพระสมณโคดม    ถา 
ทานไปเฝา  ทานจะเสียเกียรติยศ  เกียรติยศของพระสมณโคดมจักรุงเรือง 
ดวยเหตุนี้แหละ  ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม   พระสมณโคดมตาง  
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หากควรจะมาหาทาน  อนึ่ง  ทานเปนอุภโตสุชาต    ทั้งฝายมารดาและบิดา  
มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธหิมดจดดีตลอด  ๗ ชั่วคน      ไมมีใครจะคัดคาน 
ติเตียนดวยการกลาวอางถึงชาติได      เพราะเหตุนั้น       ทานจึงไมควรไป 
เฝาพระสมณโคดม    พระสมณโคดมตางหากควรจะมาหาทาน  อนึ่ง  ทาน 
เปนคนม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มโีภคสมบัติมาก  มีเครื่องใชสอยอันนาปลื้มใจ 
มาก  มีทองและเงินมาก  อนึ่ง  ทานเปนผูคงแกเรียน   ทรงจํามนต   รูจบ 
ไตรเพท    พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุ    คัมภีรเกตุภะ  พรอมท้ังประเภทอักษร 
มีคัมภีรอิติหาส  เปนที่  ๕  เปนผูเขาใจตัวบท  เปนผูเขาใจไวยากรณ ชํานาญ 
ในคัมภีรโลกายตะและมหาปุริสลักษณะ    อนึ่ง   ทานมีรูปงาม     นาดูนา 
เลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก  มีฉวีวรรณคลายพรหม  มรีูปราง 
คลายพรหม  นาดูนาชมไมนอย อน่ึง ทานเปนผูมีศีล  มีศีลยั่งยนื  ประกอบ 
ดวยศีลยั่งยืน  อนึ่ง  ทานเปนผูมีวาจาไพเราะ   มีสําเนียงไพเราะ   ประกอบ 
ดวยวาจาของชาวเมือง   สละสลวย   หาโทษมิได    ใหผูฟงเขาใจเน้ือความ 
ไดชัด  อน่ึง  ทานเปนอาจารยและปาจารยของชนหมูมาก  สอนมนตมาณพ 
ถึง ๓๐๐    พวกมาณพเปนอันมากตางทิศตางชนบท  ผูตองการมนตจะเรียน 
มนตในสํานักของทานพากันมา  อนึ่ง   ทานเปนผูแกเฒา  เปนผูใหญ  ลวง 
กาลผานวัยมาโดยลําดับ   สวนพระสมณโคดมเปนคนหนุม   และบวชแตยัง 
หนุม     อน่ึง  ทานเปนผูอันพระเจาแผนดินมคธ   จอมเสนา   พระนามวา 
พิมพิสาร  ทรงสักการะเคารพนับถือบูชา   นอบนอม   อน่ึง ทานเปนผูอัน 
พราหมณโปกขรสาติ  สักการะ  เคารพนับถือ  บชูา  นอบนอม  อน่ึง ทาน 
ครองบานขานุมัตตะอันคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว      อุดมดวยหญา 
ดวยไม    ดวยนํ้า    สมบูรณดวยธัญญาหาร  ซึ่งเปนราชสมบัติอันพระเจา 
กรุงมคธ   ทรงพระนามวา   เสนิยะ  พิมพิสาร  พระราชทานปูนบําเหน็จให  
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เปนสวนพรหมไทย  เพราะเหตุนี้แหละ ทานจึงไมควรไปเฝาพระสมณโคดม  
พระสมณโคดมตางหากควรจะมาหาทาน. 
         [๒๐๓]  เมื่อพวกพราหมณกลาวอยางนี้แลว      พราหมณกูฏทันตะ 
จึงไดกลาววา     ทานท้ังหลาย     ถาอยางนั้นขอจงฟงขาพเจาบาง  เรานี้ 
แหละควรไปเฝาพระสมณโคดมพระองคนั้น         พระสมณโคดมไมควรจะ 
เสด็จมาหาเรา   เพราะไดยินวา   ทานเปนอุโตสุชาต   ทั้งฝายมารดา   และ 
บิดา    มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด  ๗  ชั่วคน     ไมมีใคร 
คัดคานติเตียน   ดวยการกลาวอางถึงพระชาติ    เพราะเหตุนี้แหละ     พระ 
โคดมจึงไมควรจะเสด็จมาหาเรา       ที่ถูกเราน้ีแหละ     ควรไปเฝาพระองค. 
ไดยินวา      พระสมณโคดมทรงละพระญาติหมูใหญ       ออกผนวชแลว 
พระองคทรงสละเงินและทองเปนอันมาก    ทั้งท่ีอยูในพ้ืนดิน    ทั้งท่ีอยูใน 
อากาศออกผนวช      พระองคกําลังรุน    มีพระเกศาดําสนิท   ยงัหนุมแนน 
ต้ังอยูในปฐมวัย      เสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต     เมื่อพระมารดาและ 
พระบิดา     ไมทรงปรารถนาใหผนวช     มีพระพกัตรอาบดวยนํ้าพระเนตร 
ทรงกันแสงอยู     พระองคไดทรงปลงพระเกศา     และพระมัสสุ     ทรงครอง 
ผากาสาวพัสตร      เสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต      พระองคมีพระรูปงาม 
นาดู  นาเลื่อมใส  ประกอบดวยพระฉวีวรรณ  ผุดผองยิ่งนัก  มีพระฉวีวรรณ 
คลายพรหม   มีพระสรรีะคลายพรหม  นาดู  นาชม  มิใชนอย  พระองค 
เปนผูมีศีล    มีศีลประเสรฐิ    มีศีลเปนกุศล      ประกอบดวยศีลเปนกุศล 
พระองคมีพระวาจาไพเราะ     มีพระสําเนียงไพเราะ    ประกอบดวยวาจา 
ของชาวเมือง     สละสลวย       หาโทษมิได       ใหผูฟงเขาใจเนื้อความ 
ไดชัดพระองคเปนอาจารยและปาจารยของคนหมูมาก       พระองคสิ้น 
กามราคะแลว  เลิกประดับตกแตง  พระองคเปนกรรมวาที  เปนกิริย-  
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วาที   ไมทรงมุงรายตอพวกพราหมณ    พระองคทรงผนวชจากสกุลสูง  คือ  
สกุลกษัตริยอันไมเจือปน     พระองคผนวชจากสกุลมั่งค่ัง      มีทรัพยมาก 
มีโภคสมบัติมาก     ชนตางรัฐตางชนบทพากันมาทูลถามปญหากะพระองค 
เทวดาหลายพันมอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ  เกียรติศัพทอันงามของ 
พระองคฟุงขจรไปแลวอยางนี้วา    แมเพราะเหตุนี้ ๆ  พระผูมพีระภาคเจา 
พระองคนั้น   เปนพระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ    ถึงพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ      เสด็จไปดีแลว      ทรงรูแจงโลก      เปนสารถีฝกคนผูควร 
ฝก     ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา   เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปน 
ผูเบิกบานแลว      เปนผูจําแนกพระธรรม  พระองคทรงประกอบดวยมหา- 
ปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ     พระองคมีปกติกลาวเชื้อเชิญ     เจรจาผูก 
ไมตรี  ชางปราศรัย   มีพระพักตรไมสยิ้ว  มีพระพักตรเบิกบาน  มีปกติ 
ตรัสกอน     พระองคเปนผูอันบริษัท  ๔   สักการะเคารพ     นับถือ     บูชา 
นอบนอม   เทวดาและมนุษยเปนอันมาก   เลื่อมใสในพระองคยิ่งนัก     พระ 
องคทรงพํานักอยูในบานหรือนิคมใด      บานหรอืนิคมน้ัน  อมนุษยไม 
เบียดเบียนมนุษย     พระองคเปนเจาหมูเจาคณะ    และเปนคณาจารย   ได 
รับยกยองวา   เปนยอดของเจาลัทธิเปนอันมาก   สมณพราหมณเหลาน้ีเรือง 
ยศดวยประกาศ ใด  ๆ     แตพระสมณโคดม     ไมเรืองยศอยางนั้น     ที่แท 
พระสมณโคดม     เรืองยศดวย     วิชชา     และจรณสมบัติ    อันยอดเยี่ยม 
พระเจากรุงมคธทรงพระนามวา  เสนิยะ  พิมพิสาร  พรอมท้ังพระโอรสและ 
พระมเหสี  ทั้งราชบริพารและอํามาตย  ทรงมอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ 
พระเจาปเสนทิโกศล     พรอมท้ังพระโอรสและพระมเหสี    ทั้งราชบริพาร 
และอํามาตยทรงมอบชีวิตถึงพระองคเปนสรณะ    พราหมณโปกขรสาติ 
พรอมท้ังบุตรและภริยา     ทั้งบริวารและอํามาตย       มอบชีวิตถึงพระองค  
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เปนสรณะ     พระองคเปนผูอันพระเจากรุงมคธ   ทรงพระนามวา   เสนิยะ  
พิมพิสาร    ทรงสักการะ   เคารพนับถือ    บชูา     นอบนอม    พระองค 
เปนผูอันพระเจาปเสนทิโกศล  ทรงสักการะเคารพนับถือ  บชูา  นอบนอม 
พระองคเปนผูอันพราหมณโปกขรสาติ    สักการะ     เคารพนับถือ     บูชา 
นอบนอม  พระองคเสด็จถึงบานขานุมัตตะ    ประทับอยูที่สวนอัมพลัฏฐิกา 
ใกลบานขานุมัตตะ      สมณหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง       มาสูเขต 
บานของเรา       เหลาน้ันจัดวาเปนแขกของเรา         และเปนแขกซ่ึงเรา 
ควรสักการะ   เคารพ  นับถือ บูชา  นอบนอม  เพราะเหตุที่พระสมณโคดม 
เสด็จถึงบานขานุมัตตะ  ประทับอยูที่สวนอัมพลัฏฐิกา   ใกลบานขานุมัตตะ 
จัดวาเปนแขกของเรา  และเปนแขกท่ีเราควรสักการะ  เคารพนับถือ  บชูา 
นอบนอม   นี้แหละ  พระองคจึงไมควรจะเสด็จมาหาเรา    ทีถ่กู    เราตาง 
หากควรไปเฝาพระองค      ขาพเจาทราบพระคุณของพระโคดมเพียงเทาน้ี 
แตพระโคดมมิใชมีพระคุณเพียงเทานี้   ความจริง     พระองคมีพระคุณหา 
ประมาณมิได. 
         [๒๐๔]  เมื่อพราหมณกูฏทันตะ   กลาวอยางนี้แลว    พวกพราหมณ  
เหลาน้ันไดกลาววาทานกูฏทันตะ       กลาวชมพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ 
ถึงหากพระองคจะประทับอยูไกลจากท่ีนี้ต้ัง  ๑๐๐  โยชนกค็วรแทที่กุลบุตร 
ผูมีศรัทธาจะไปเฝา       แมตองนําเสบียงไปก็ควร.       พราหมณกูฏทันตะ 
กลาววา    ทานท้ังหลาย   ถาเชนนั้น  เราทั้งหมดจักเขาไปเฝาพระสมณ- 
โคดม.   ลําดับนั้น  พราหมณกูฏทันตะพรอมดวยคณะพราหมณผูใหญ   ได 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาท่ีสวนอัมพลัฏฐิกา   ไดปราศรัยกับพระผูมีพระ 
ภาคเจา  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง.   ฝายพราหมณและคฤหบดีชาวบานขานุมัตตะ    บางพวกก็ถวาย  
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บังคม   บางพวกก็ปราศรัย  บางพวกก็ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค-  
เจา  บางพวกก็ประกาศชื่อและโคตร    บางพวกก็นิ่งอยู   แลวตางพากันนั่ง 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.   พราหมณกูฏทันตะ นั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระสมณโคดมผูเจริญ  ขา- 
พระองคไดสดับมาวา  พระสมณโคดมทรงทราบยัญสมบัติ  ๓ ประการ  ซึ่ง 
มีบริวาร ๑๖  สวนขาพระองคไมทราบ    แตปรารถนาจะบูชามหายัญ   ขอ 
ประทานพระวโรกาส  ขอพระโคดมผูเจริญโปรดแสดง  ยัญสมบัติ ๓ ประการ 
ซึ่งมีบริวาร  ๑๖  แกขาพระองคเถิด  พระเจาขา 
                     ยัญของพระเจามหาวิชิตราช 
         [๒๐๕]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนพราหมณ    ถาเชนนั้น 
ทานจงฟง  จงต้ังใจใหดีเราจักบอก.   เมื่อพราหมณกูฏทันตะทูลรับแลว  จึง 
ตรัสวา   ดูกอนพราหมณ  เรื่องเคยมีมาแลว  พระเจามหาวิชิตราช   เปนผูมั่งค่ัง 
มีทรัพยมาก   มีโภคสมบัติมาก  มีทองและเงินมาก    มีเครื่องใชสอยอันนา 
ปลื้มใจมาก   มีทรัพยและขาวเปลือกมาก มีทองพระคลัง และฉางบริบูรณ. 
ดูกอนพราหมณ   ครั้งน้ัน   พระเจามหาวิชิตราชไดเสด็จเขาไปสูที่ลับเรนอยู 
ไดเกิดพระปริตกอยางนี้วา   เราไดครอบครองสมบัติมนุษยอยางไพบูลยแลว 
ไดชนะปกครองดินแดนมากมาย    ถากระไร   เราพึงบูชามหายัญ   ที่จะเปน 
ประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน.  ดกูอนพราหมณ  พระเจา 
มหาวิชิตราชรับสั่งใหเรียกพราหมณปุโรหิตมาแลวตรัสวา  วันนี้เราไดเขาสู 
ที่ลับเรนอยู  ไดเกิดปริวิตกอยางนี้วา  เราไดครอบครองสมบัติมนุษยอยาง 
ไพบูลแลว  ไดชนะปกครองดินแดนมากมาย  ถากระไร  เราพงึบูชามหายัญ 
ที่จะเปนไปเพ่ือประโยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน.  ดูกอนพราหมณ  
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เราปรารถนาจะบูชามหายัญ    ขอทานจงชี้แจงวิธีบูชามหายัญ   ที่จะเปนประ-  
โยชนและความสุขแกเราตลอดกาลนาน.                                              
         [๒๐๖]  ดูกอนพราหมณ     เมื่อพระเจามหาวิชิตราช   รบัสั่งอยางนี้ 
แลว    พราหมณปุโรหิตกราบทูลวา     ชนบทของพระองคยังมีเสี้ยนหนาม 
ยังมีการเบียดเบียนกัน     โจรปลนบานก็ดี    ปลนนิคมก็ดี     ปลนเมืองก็ดี 
ทํารายในหนทางเปลี่ยวก็ดี    ยังปรากฏอยู.    พระองคจะโปรดยกภาษีอากร 
ในเมื่อบานเมืองยังมีเสี้ยนหนาม  ยังมีการเบียดเบียนกัน  ดวยเหตุที่ยกเสีย 
นั้น   จะพึงชื่อวาทรงกระทําการมิสมควร.      บางคราวพระองคจะทรงดําริ 
อยางนี้วา   เราจักปราบปรามเสี้ยนหนามคือโจรดวยการประหาร      ดวยการ 
จองจํา  ดวยการปรับไหม  ดวยการตําหนิ  หรือเนรเทศ.  อันการปราบ  
ปรามดวยวิธีเชนนี้     ไมชื่อวาเปนการปราบปรามโดยชอบ.      เพราะวาโจร 
บางพวกที่เหลือจากถูกกําจัดจักยังมีอยู        ภายหลงัมันก็จักเบียดเบียนบาน 
เมืองของพระองค.    แตวาการปราบปรามเสี้ยนหนามคือโจรนั้น   จะชื่อวา 
เปนการปราบปรามโดยชอบ  เพราะอาศัยวาการดังตอไปนี้ 
         พลเมืองเหลาใดในบานเมืองของพระองค    ขะมักเขมนในกสิกรรม 
และโครักขกรรม  ขอพระองคจงเพ่ิมขาวปลูกและขาวกินใหแกพลเมืองเหลา 
นั้นในโอกาสอันสมควร พลเมืองเหลาใดในบานเมืองของพระองค    ขะมัก- 
เขมนในพาณิชยกรรม       ขอพระองคจงเพ่ิมทุนใหแกพลเมืองเหลาน้ันใน 
โอกาสอันสมควร  ขาราชการเหลาใด  ในบานเมืองของพระองคขยัน  ขอพระ 
องคจงพระราชทานเบี้ยเลี้ยง  และเงินเดือนแกขาราชการเหลาน้ัน ในโอกาส 
อันสมควร  พลเมืองเหลาน้ันนั่นแหละ    จักเปนผูขวนขวายในการงานของ 
ตน ๆ  จักไมเบียดเบียนบานเมืองของพระองค.   อนึ่ง  กองพระราชทรัพย    
มีจํานวนมาก      จักเกิดแกพระองค  บานเมืองก็จะต้ังม่ันอยูในความเกษม  
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หาเสี้ยนหนามมิได   ไมมกีารเบียดเบียนกัน    พลเมืองจักชื่นชมยินดีตอกัน  
ยังบุตรใหฟอนอยูบนอก  จักไมตองปดประตูเรือนอยู.  ดกูอนพราหมณ   พระ 
เจามหาวิชิตราชทรงรับคําพราหมณปุโรหิตแลว   ก็ไดพระราชทานขาวปลูก 
และขาวกินแกพลเมืองในบานเมืองของพระองคที่ขะมักเขมนในพาณิชย- 
กรรม   พระราชทานเบ้ียเลี้ยง   และเงินเดือนแกขาราชการในเมืองของ 
พระองคที่ขยัน  พลเมืองเหลาน้ันนั่นแหละ   ไดเปนผูขวนขวายในการงาน 
ตามหนาที่ของตนๆ ไมไดเบียดเบียนบานเมืองของพระองค. อนึ่ง  กองพระ 
ราชทรัพยมีจํานวนมาก  ไดเกิดมีแลวแกพระองค  บานเมืองไดดํารงอยูใน 
ความเกษม  หาเสี้ยนหนามมิได  ไมมกีารเบียดเบียนกัน  พลเมืองชื่นชมยินดี 
ตอกัน  ยังบุตรใหฟอนอยูบนอก   ไมตองปดประตูเรือนอยูแลว. 
         [๒๐๗]  ดูกอนพราหมณ  ครั้งน้ันแล พระเจามหาวิชิตราชไดทรงรับ 
สั่งใหพราหมณปุโรหิตมาเฝาแลวตรัสวา  ทานผูเจริญ โจรท่ีเปนเสี้ยนหนาม 
นั้น     เราไดปราบปรามดีแลว    เพราะอาศัยวิธีการของทาน     และกองพระ 
ราชทรัพยใหญไดบังเกิดแกเรา   บานเมืองก็ไดดํารงอยูในความเกษม   หา 
เสี้ยนหนามมิได  ไมมีการเบียดเบียนกัน พลเมืองชื่นชมยินดีตอกัน ยังบุตร 
ใหฟอนอยูบนอก   ไมตองปดประตูเรือนอยู   ดูกอนพราหมณ  เราปรารถนา 
จะบูชามหายัญ  ขอทานจงชี้แจงวิธีบูชามหายัญ  ที่จะเปนประโยชนและ 
ความสุขแกเราตลอดกาลนาน.  พราหมณปุโรหิตกราบทูลวา  ขอเดชะ  ถา 
เชนนั้น  อนยุนตกษัตริยเหลาใด  ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท   ในพระ 
ราชอาณาเขตของพระองค      ขอพระองคจงเรียกอนุยนตกษัตริยเหลาน้ันมา 
ปรึกษาวา  ทานทั้งหลาย    เราปรารถนาจะบูชายัญ     ขอทานจงรวมมือกับ 
เรา   เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขแกเราตลอดกาลนาน.   อํามาตยราชบริพาร 
เหลาใด       ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท       ในพระราชอาณาเขตของ  
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พระองค  ขอพระองคจงเรียกอํามาตยราชบริพารเหลาน้ันมาปรึกษาวา  ทาน   
ทั้งหลายเราปรารถนาจะบูชามหายัญ    ทานจงรวมมือกับเรา    เพ่ือประโยชน 
เพ่ือความสุขแกเราตลอดกาลนาน.  พราหมณมหาศาลเหลาใด   ซึ่งเปนชาว 
นิคมและชาวชนบท  ในพระราชอาณาเขตของพระองค   ขอพระองคจงเรียก 
พราหมณมหาศาลเหลานั้นมาปรึกษาวา  ทานทั้งหลาย  เราปรารถนาจะบูชา 
มหายัญ    ทานจงรวมมือกับเรา     เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขแกเราตลอด 
กาลนาน.  คฤหบดีผูมั่งค่ังเหลาใด  ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท  ในพระ 
ราชอาณาเขตของพระองค   ขอพระองคจงเรียกคฤหบดีผูมั่งค่ังเหลาน้ัน 
มาปรึกษาวา  ทานทั้งหลาย   เราปรารถนาจะบูชามหายัญ   ขอทานจงรวมมือ 
กับเรา  เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขแกเราตลอดกาลนาน.   ดูกอนพราหมณ 
พระเจามหาวิชิตราช  ทรงรับคําปุโรหิตแลวทรงเรียกอนุยนตกษัตริย  ซึ่ง 
เปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองคมาปรึกษา วา 
ทานท้ังหลาย   เราปรารถนาจะบูชามหายัญ   ขอทานจงรวมมือกับเรา   เพื่อ 
ประโยชน    เพ่ือความสุขแกเราตลอดกาลนาน.    อนุยนตกษัตริยเหลาน้ัน 
กราบทูลวา  ขอพระองคจงบูชายัญเถิด ขอเดชะ    บัดนี้เปนการสมควรที่  
จะบูชายัญ    ทรงเรียกอํามาตยราชบริพาร   ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท 
ในพระราชอาณาเขตของพระองคมาปรึกษาวา  ทานทั้งหลาย  เราปรารถนา 
จะบูชามหายัญ   ขอทานจงรวมมือกับเรา  เพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขแตเรา 
ตลอดกาลนาน  อํามาตยราชบริพารเหลาน้ันกราบทูลวาขอพระองคจงทรง 
บูชายัญเถิด  ขอเดชะ  บัดนี้เปนการสมควรที่จะบูชายัญ  ทรงเรียกพราหมณ 
มหาศาล  ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค 
มาปรึกษาวา  ทานทั้งหลาย  เราปรารถนาจะบูชามหายัญ   ขอทานจงรวมมือ 
กับเรา    เพ่ือประโยชน      เพ่ือความสุขแกเราตลอดกาลนาน  พราหมณ  
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มหาศาลเหลาน้ันกราบทูลวา  ขอพระองคจงทรงบูชายัญเถิด ขอเดชะ  บัดนี ้ 
เปนการสมควรท่ีจะบูชายัญ  ทรงเรียกคฤหบดีผูมั่งค่ัง  ซึ่งเปนชาวนิคมและ 
ชาวชนบทในพระราชอาณาเขตของพระองค   มาปรึกษาวา   ทานท้ังหลาย 
เราปรารถนาจะบูชามหายัญ     ขอทานจงรวมมือกับเรา    เพ่ือประโยชนเพ่ือ 
ความสุขแกเราตลอดกาลนาน.   คฤหบดีผูมั่งค่ังเหลาน้ันกราบทูลวา      ขอ 
พระองคจงทรงบูชายัญเถดิ  ขอเดชะ  บัดนี้เปนการสมควรที่จะบูชายัญ.  ชน 
ผูเห็นชอบตามพระราชดํารัส  ๔  เหลาน้ีจัดเปนบริวารของยัญนั้น    ดังน้ีแล. 
         [๒๐๘]  พระเจามหาวิชิตราช  ทรงประกอบดวยองค  ๘ ประการ 
         ๑.  ทรงเปนอุภโตสุชาต  ทั้งฝายพระมารดา   และพระบิดา   มีพระ 
ครรภเปนที่ทรงถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด  ๗ ชั่วคน     ไมมีใครจะคัดคาน 
ติเตียนดวยการกลาวอางถึงพระชาติได 
         ๒.  ทรงมีพระรูปงาม  นาดู  นาเลื่อมใส  ประกอบดวยพระฉวีวรรณ 
ผุดผองยิ่งนัก มีพระฉวีวรรณคลายพรหม  มีพระรปูคลายพรหม  นาดูนาชม 
มิใชนอย 
         ๓.  ทรงม่ังค่ังมีทรัพยมาก  มีโภคสมบัติมาก   มีทองและเงินมาก มี 
เครื่องใชสอยนาปลื้มใจมาก    มีทรพัยและขาวเปลือกมาก     มีทองพระคลัง 
และฉางบริบูรณ 
         ๔.  ทรงมีกําลัง    ทรงสมบูรณดวยเสนา    มอีงค  ๕ ซึ่งอยูในวินัย 
คอยปฏิบัติตามพระราชอํานาจ   มีพระบรมเดชานุภาพดังวาจะเผาผลาญราช- 
ศัตรูไดดวยพระราชอิสริยยศ 
         ๕.  ทรงพระราชศรัทธา    เปนทายก   เปนทานบดี    มิไดปดประตู 
เปนดุจบอท่ีลงดื่มของสมณพราหมณ  คนกําพรา  คนเดินทาง  วณิพก  และ 
ยาจก   ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล  
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         ๖.  ไดทรงศึกษาทรงสดับเรื่องนั้น  ๆ มาก 
         ๗.  ทรงทราบอรรถแหงขอที่ทรงศึกษาและภาษิตน้ัน   ๆวา นี้ อรรถ  
แหงภาษิตน้ี   นี้อรรถแหงภาษิตน้ี 
         ๘.  ทรงเปนบัณฑิต  เฉียบแหลม  ทรงพระปรชีาสามารถทรงพระ- 
ราชดําริอรรถอันเปนอดีต  อนาคต   และปจจุบันได. 
         พระเจามหาวิชิตราช    ทรงประกอบดวยองค ๘ ประการ   ดังกลาว 
มาน้ี.   องค  ๘ ประการ  แมเหลาน้ี     จัดเปนบริวารแหงยัญน้ันโดยแทดวย 
ประการฉะน้ี. 
         [๒๐๙]  พราหมณปุโรหิต  ประกอบดวยองค  ๔  ประการ 
         ๑.  เปนอุภโตสุชาต  ทั้งฝายมารดาและบิดา  มีครรภเปนที่ถือปฏ-ิ 
สนธิหมดจดดีตลอด ๗  ชั่วคน ไมมีใครจะคัดคาน  ติเตียนดวยการกลาวอาง 
ถึงชาติได 
         ๒.  เปนผูคงแกเรียน      ทรงจํามนตรูจบไตรเพทพรอมท้ังคัมภีร 
นิฆัณฑุ  คัมภีรเกตุภะ  พรอมท้ังประเภทอักษร   มคัีมภีรอิติหาสเปนที่  ๕ 
เปนผูเขาใจตัวบท   เปนผูเขาใจไวยากรณ   ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และ 
มหาปุริสลักษณะ 
         ๓.  เปนผูมีศีล  มีศลียั่งยืน  ประกอบดวยศีลยั่งยืน 
         ๔.  เปนบัณฑิต  เฉียบแหลม   มปีญญาเปนที่ ๑  หรือท่ี ๒  ของพวก 
ปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน. 
         พราหมณปุโรหิต      ประกอบดวยองค  ๔   ดังแสดงมาน้ี.    องค  ๔ 
ประการเหลาน้ี  จักเปนบริวารแหงยัญน้ันโดยแท  ดวยประการฉะน้ี. 
                       ยัญสัมปทา  ๓  มีบริวาร ๑๖ 
         [๒๑๐]  ดูกอนพราหมณ   ลําดับนั้นแล พราหมณปุโรหิต  ไดแสดง 
ยัญวิธี  ๓ ประการ  ถวายพระเจามหาวิชิตราช   กอนทรงบูชายัญวา  
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         ๑.  เมื่อพระองคทรงบูชายัญอยู   ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา  กอง  
โภคสมบัติใหญของเราจักหมดเปลืองดังน้ี       พระองคไมควรทรงทําความ 
วิปฏิสารเชนนั้น 
         ๒.  เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญอยู  ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา 
กองโภคสมบัติใหญของเรากําลังหมดเปลืองไปอยู   ดังน้ี      พระองคไมควร 
ทรงทําความวิปฏิสารเชนนั้น 
         ๓.  เมือ่พระองคทรงบูชามหายัญอยู   ความวิปฏิสารบางอยางพึงมีวา 
กองโภคสมบัติใหญของเราไดหมดเปลืองไปแลวดังน้ี  พระองคไมควรทรง 
ทําความวิปฏิสารเชนนัน้. 
         ดูกอนพราหมณ  พรหมณปุโรหิตไดแสดงยัญวิธี ๓ ประการดังแสดง 
มาน้ี   ถวายพระเจามหาวิชิตราชกอนทรงบูชายัญทีเดียว. 
         [๒๑๑]  ดูกอนพราหมณ   ลําดับนั้น   พราหมณปุโรหิตไดกําจัดความ 
วิปฏิสาร    ของพระเจามหาวิชิตราช      เพราะพวกปฏิคาหกโดยอาการ  ๑๐ 
ประการกอนทรงบูชายัญ. 
         ๑.  พวกคนทําปาณาติบาตก็ดี  พวกท่ีงดเวนจากปาณาติบาตก็ดี 
ตางก็จักมาสูยัญพิธีของพระองค.  ในชนเหลาน้ัน  จําพวกที่ทําปาณา- 
ติบาต  จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง  ขอพระองคทรงปรารภเฉพาะ 
ที่งดเวนจากปาณาติบาตเทาน้ันแลวทรงบูชา   ทรงบริจาค  ทรงอนุโมทนา 
ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         [๒๑๒]  ๒.  พวกคนท่ีถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขาไมไดใหก็ดี  พวกท่ี 
งดเวนจากการเอาถือเอาส่ิงของท่ีเขาไมไดใหก็ดี   ตางก็จักมาสูยัญพิธีของพระ 
องคในชนเหลาน้ัน    จําพวกที่ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให  จักไดรับ 
ผลเพราะกรรมของเขาเอง  ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะที่งดเวนจากการ  
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ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดใหเทาน้ัน   แลวทรงบูชา  ทรงบริจาค   ทรง 
อนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด.  
         [๒๑๓]  ๓.  พวกคนท่ีประพฤติผิดในกามทั้งหลายก็ดี   พวกท่ีงดเวน 
จากการประพฤติผิดในกามทั้งหลายก็ดี  ตางก็จักมาสูยัญพิธีของพระองค ใน 
ชนเหลาน้ัน  จําพวกที่ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย  จักไดรับผลเพราะกรรม 
ของเขาเอง   ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกที่งดเวนจากการประพฤติ 
ผิดในกามทั้งหลาย   เหลาน้ันแลวทรงบูชา    ทรงบริจาค    ทรงอนุโมทนา 
ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         [๒๑๔]  ๔.  พวกท่ีกลาวคําเท็จก็ดี    พวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําเท็จ 
ก็ดี  ตางก็จักมาสูยัญพิธีของพระองค    ในชนเหลาน้ัน      จําพวกที่กลาวคํา 
เท็จ  จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง    ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะ 
พวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําเท็จเทาน้ัน    แลวทรงบูชา  ทรงบรจิาค  ทรง 
อนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         [๒๑๕]  ๕.  พวกท่ีกลาวคําสอเสียดก็ดี   พวกท่ีงดเวนจากการกลาวคํา 
สอเสียดก็ดี  ตางก็จักมาสูยัญพิธีของพระองค     ในชนเหลาน้ัน   จําพวกที่ 
กลาวคําสอเสียด     จักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง     ขอพระองคทรง 
ปรารภเฉพาะพวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําสอเสียดเทาน้ัน      แลวทรงบูชา 
ทรงบริจาค  ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         [๒๑๖]  ๖.  พวกท่ีกลาวคําหยาบก็ดี      พวกที่งดเวนจากการกลาวคํา 
หยาบคาย     ตางก็จักมาสูยัญพิธีของพระองค  ในชนเหลาน้ัน  จําพวกที่ 
กลาวคําหยาบจักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง     ขอพระองคจงทรงปรารภ 
เฉพาะพวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําหยาบเทาน้ัน   แลวทรงบูชา  ทรงบริจาค 
ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด.  
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         [๒๑๗]  ๗.  พวกท่ีกลาวคําเพอเจอก็ดี   พวกที่งดเวนจากการกลาวคํา  
เพอเจอก็ดี  ตางก็จักมาสูยัญพิธีของพระองค  ในชนเหลาน้ัน  จําพวกที่ 
กลาวคําเพอเจอ   จักไดรบัผลเพราะกรรมของเขาเอง    พระองคทรงปรารภ 
เฉพาะพวกท่ีงดเวนจากการกลาวคําเพอเจอเทาน้ัน   แลวทรงบูชา  ทรงบร-ิ 
จาค  ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         [๒๑๘]  ๘.  พวกท่ีโลภอยากไดของของผูอ่ืนก็ดี   พวกท่ีไมโลภอยาก 
ไดของของผูอ่ืนก็ดี  ตางก็จักมาสูยัญพิธีของพระองค  ในชนเหลาน้ันจําพวก 
ที่โลภอยากไดของผูอ่ืนจักไดรับผลเพราะกรรมของเขาเอง       ขอพระองค 
จงทรงปรารภเฉพาะพวกที่ไมโลภอยากไดของของผูอ่ืนเทาน้ัน      แลวทรง 
บูชายัญ   ทรงบริจาค  ทรงอนุโมทนา    ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายใน 
เถิด. 
         [๒๑๙]  ๙.  พวกท่ีมจิีตพยาบาทก็ดี   พวกท่ีมจิีตไมพยาบาทก็ดี   ตาง 
ก็จักมาสูยัญพิธีของพระองค    ในชนเหลาน้ัน  จําพวกที่มีจิตพยาบาท   จัก 
ไดรับผลกรรมของเขาเอง      ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกท่ีมีจิตไม 
พยาบาทเทานั้น    แลวทรงบูชา  ทรงบริจาค   ทรงอนุโมทนา   ทรงทําพระ 
ทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         [๒๒๐]  ๑๐.  พวกที่เปนมิจฉาทิฏฐิก็ดี  พวกท่ีเปนสัมมาทิฏฐิก็ดี  ตางก็ 
จักมาสูยัญพิธีของพระองค   ในชนเหลาน้ัน  จําพวกที่เปนมิจฉาทิฏฐิ   จักได 
รับผลเพราะกรรมของเขาเอง      ขอพระองคจงทรงปรารภเฉพาะพวกท่ีเปน 
สัมมาทิฏฐิเทาน้ัน   แลวทรงบูชา  ทรงบริจาค  ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระ 
ทัยใหผองใสในภายในเถิด.    ดูกอนพราหมณ    พราหมณปุโรหิตไดกําจัด 
ความวิปฏิสารของพระเจามหาวิชิตราช    เพราะพวกปฏิคาหก   โดยอาการ 
๑๐  ประการ   ดังแสดงมาน้ีแล    กอนทรงบูชาทีเดียว.  
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         [๒๒๑]  ดูกอนพราหมณ  ลําดับนั้น   พราหมณปุโรหิตไดยังพระทัย   
ของพระเจามหาวิชิตราฃ   ซึ่งทรงบูชามหายัญอยู  ใหทรงเห็นแจง  ใหทรง 
สมาทาน  ใหทรงอาจหาญ   ใหทรงราเริง   โดยอาการ  ๑๖ ประการ. 
         ๑.  เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยูใคร   ๆ      จะพึงกลาววา 
พระเจามหาวิชิตราทรงบูชามหายัญ     แตพระองคไมไดทรงชักชวนเหลา 
อนุยนตกษัตริย    ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท  พระองคทรงบูชามหายัญ 
เห็นปานน้ัน     แตเฉพาะพระองค.     แมดวยประการเชนนี้    ก็มิไดมีผูวา 
กลาวพระองคไดโดยธรรม.       เพราะพระองคก็ไดทรงเรียกเหลาอนุยนต- 
กษัตริย     ซึง่เปนชาวนิคมและชาวชนบท    มาทรงปรึกษาแลว    แมดวย 
ประการเชนนี้  ขอพระองคจงทรงทราบเถิด   ขอพระองคจงทรงบูชา   ทรง 
บริจาค  ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองในในภายในเถิด. 
         [๒๒๒]  ๒.  เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู   ใคร ๆ    จะพึง 
กลาววา   พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ  แตพระองคมิไดทรงชักชวน 
เหลาอํามาตยราชบริพาร  ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท  พระองคทรงบูชา 
มหายัญเห็นปานนั้น   แตเฉพาะพระองค  แมดวยประการเชนนี้ก็มิไดมีผูวา 
กลาวพระองคไดโดยธรรม.   เพราะพระองคก็ไดทรงเรียกเหลาอํามาตยราช 
บริพารซ่ึงเปนชาวนิคม  และชาวชนบท  มาทรงปรึกษาแลว  แมดวยประการ 
เชนนี้   ขอพระองคจงทรงทราบเถิด  ขอพระองคจงทรงบูชา  ทรงบริจาค 
ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         ๓.  เมือ่พระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู  ใคร ๆ   จะพึงกลาววา 
พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ        แตพระองคก็มิไดชักชวนเหลา 
พราหมณมหาศาล  ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท  พระองคทรงบูชามหา- 
ยัญเห็นปานน้ีแตเฉพาะพระองค   แมดวยประการเชนนี้   ก็มิไดมีผูวากลาว  
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พระองคไดโดยธรรม    เพราะพระองคไดทรงเรียกพราหมณมหาศาล    ซึ่ง  
เปนชาวนิคม  และชาวชนบท  มาทรงปรึกษาแลว    แมดวยประการเชนนี้ 
ขอพระองคจงทรงทราบเถิด  ขอพระองคจงทรงบูชา  ทรงบริจาค  ทรงอนุ- 
โมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         ๔.-  เมือ่พระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู  ใคร ๆ  จะพึงกลาววา  
พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ        แตพระองคมิไดทรงชักชวนเหลา 
คฤหบดีผูมั่งค่ัง  ซึ่งเปนชาวนิคม  และชาวชนบท  พระองคทรงบูชามหายัญ   
เห็นปานน้ัน  เฉพาะพระองค.     แมดวยประการเชนนี้ก็มิไดมผูีวากลาวพระ 
องคไดโดยธรรม.    เพราะพระองคไดทรงเรียกเหลาคฤหบดีผูมั่งค่ัง     ซึ่ง 
เปนชาวนิคม    และชาวชนบทมาทรงปรึกษาแลว.     แมดวยประการเชนนี้ 
ขอพระองคจงทรงทราบเถิด  ขอพระองคจงทรงบูชา  ทรงบริจาค  ทรงอนุ- 
โมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         [๒๒๓]  ๕.-  เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู  ใคร ๆ จะพึง 
กลาววา     พระเจาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ    แตพระองคมิไดเปนกษัตริย   
อุภโตสุชาต    ทั้งฝายพระมารดาและพระบิดา    มไิดมีพระครรภเปนที่ทรง 
ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด  ๗  ชั่วคน  เปนผูอันใคร ๆ  คัดคานติเตียน 
ดวยการกลาวอางถึงพระชาติได     และเมื่อเปนเชนนี้      พระองคก็ยังทรง 
บูชามหายัญเห็นปานน้ัน.     แมดวยประการเชนนี้ก็มิไดมีผูวากลาวพระองค 
ไดโดยธรรม.      เพราะพระองคทรงเปนอุภโตสุชาต      ทั้งฝายพระมารดา 
และพระบิดา      มีพระครรภเปนที่ถอืปฏิสนธิหมดจดดีตลอด  ๗ ชั่วคน 
ไมมีใครคัดคานติเตียนดวยการกลาวอางถึงพระชาติได.       แมดวยประการ 
เชนนี้   ขอพระองคจงทรงทราบเถิด     ขอพระองคจงทรงบูชา   ทรงบริจาค 
ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด.  
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         [๒๒๔]  ๖.-  เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู  ใคร ๆ  จะพึง  
กลาววา  พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ       แตพระองคมีพระรูปไม 
งาม  ไมนาดู  ไมนาเลื่อมใส  ไมทรงประกอบดวยพระฉวีวรรณอันผุดผอง 
มิไดทรงมีพระฉวีวรรณคลายพรหม  มิไดทรงมีพระรูปคลายพรหม  ไมนาดู 
ไมนาชมเสียเลย และเม่ือเปนเชนนี้  พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ   เห็นปาน 
นั้น แมดวยประการเชนนี้   ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคได  โดยธรรม.  เพราะ 
พระองคทรงมีพระรูปงาม  นาดู   นาเลือ่มใสทรงประกอบดวยพระฉวีวรรณ 
ผุดผองยิ่งนักทรงมีพระฉวีวรรณคลายพรหม  ทรงมีพระรูปคลายพรหม นาดู 
นาชมมิใชนอย    แมดวยประการเชนนี้  ขอพระองคจงทรงทราบเถิด   ขอ 
พระองคจงทรงบูชา  ทรงบริจาค  ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใส 
ในภายในเถิด. 
         ๗.-  เมือ่พระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู   ใคร ๆ  จะพึงกลาววา 
พระเจามหาวิชิตราช    ทรงบูชามหายัญ    แตพระองคมิไดทรงเปนกษัตริยที่ 
มั่งค่ัง  มีพระราชทรัพยมาก   มีโภคสมบัติมาก  มีทองและเงินมาก  มีเครื่อง 
ใชสอยนาปลื้มใจมาก    มีทรัพยและขาวเปลือกมาก  มีทองพระคลังมาก 
ฉางเต็มบริบูรณ   และเม่ือเปนเชนนี้   พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ    เห็น  
ปานน้ัน      แมดวยประการเชนนี้    ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม. 
เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยผูมั่งค่ัง  มีพระราชทรัพยมาก  มีโภคทรัพย 
มาก  มีทองและเงินมาก  มีเครื่องใชสอยนาปลื้มใจมาก    มีทรพัยและขาว 
เปลือกมาก  มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบูรณ  แมดวยประการเชนนี้  ขอ 
พระองคจงทรงทราบเถิด   ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา 
ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด.  
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         ๘.-  เมือ่พระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู  ใคร ๆ    จะพึงกลาววา 
พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ  แตพระองคมิไดทรงเปนกษัตริยมีกําลัง  
มิไดทรงสมบูรณดวยเสนามีองค  ๔    ซึ่งอยูในวินัย     คอยปฏิบัติตามคําสั่ง 
มิไดทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังวาจะเผาผลาญศัตรูได  ดวยพระราชอิสริย- 
ยศ  และเมื่อเปนเชนนี้   พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ   เห็นปานน้ัน   แม 
ดวยประการเชนนี้   ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม.  เพราะพระองค 
ทรงเปนกษัตริยที่มีกําลัง ทรงสมบูรณดวยเสนามีองค  ๔  ซึ่งอยูในวินัย  คอย 
ปฏิบัติตามคําส่ัง      ทรงมีพระบรมเดชานุภาพดังวาจะเผาผลาญราชศัตรูได 
ดวยพระราชอิสริยยศ   แมดวยประการเชนนี้   ขอพระองคจงทรงทราบเถิด 
ขอพระองคจงทรงบูชา    ทรงบริจาค   ทรงอนุโมทนา    ทรงทําพระทัยให 
ผองใสในภายในเถิด. 
         ๙.-  เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญ  ใคร ๆ จะพึงกลาววา พระ 
เจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ  แตพระองคมิไดทรงเปนกษัตริยที่มี 
ศรัทธา     มไิดทรงเปนทายก     มิไดทรงเปนทานบดี    มีประตูปด  มิได 
เปนดุจบอท่ีลงดื่มของสมณะและพราหมณ  คนกําพรา  คนเดินทาง วณิพก 
ยาจก   มิไดทรงบําเพ็ญพระราชกุศล    และเม่ือเปนเชนนี้  พระองคก็ยังทรง 
บูชามหายัญ เห็นปานน้ัน  แมดวยประการเชนนี้   กม็ิไดมีผูวากลาวพระองค 
ไดโดยธรรม.     เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยที่มีศรัทธา    ทรงเปนทายก 
เปนทานบดี       มิไดทรงปดประตู  เปนดุจบอท่ีลงด่ืมของสมณะและ 
พราหมณ  คนกําพรา  คนเดินทาง  วณิพก ยาจก  แมดวยประการเชนนี้  ขอ 
พระองคจงทรงทราบเถิด  ขอพระองคจงทรงบูชา ทรงบริจาค ทรงอนุโมทนา 
ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด.  
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         ๑๐.-   เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญ  ใคร ๆ  จะพึงกลาววา  
พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ  แตพระองคมิไดทรงเปนกษัตริยที่ทรง 
ศึกษา  ทรงสดับเรื่องนั้น ๆ มาก   และเมื่อเปนเชนน้ีพระองคก็ยังทรงบูชา 
มหายัญเห็นปานนั้น  แมดวยประการเชนนี้    ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคได 
โดยธรรม. เพราะพระองคทรงเปนกษัตริยที่ไดทรงศึกษาทรงสดับเรื่องนั้นๆ 
มาก  แมดวยประการเชนนี้ ขอพระองค จงทรงทราบเถิด   ขอพระองคทรง 
บูชา  ทรงบรจิาค  ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         ๑๑.-  เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญ   ใคร ๆ จะพึงกลาววา 
พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ     แตพระองคมิไดทรงทราบอรรถแหง 
ขอท่ีทรงศึกษาและภาษิตน้ัน ๆ วา     นี้อรรถแหงภาษิตน้ี      นี้อรรถแหง 
ภาษิตนี้  และเม่ือเปนเชนนี้  พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานน้ัน  แม 
ดวยประการเชนนี้  ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม.  เพราะพระองค 
ทรงเปนกษัตริยที่ทรงทราบอรรถแหงขอท่ีทรงศึกษาและภาษิตน้ัน ๆ  วา  นี้ 
อรรถแหงภาษิตน้ี  แมดวยประการเชนนี้   ขอพระองค  จงทรงทราบเถิด  ขอ 
พระองคจงทรงบูชา  ทรงบริจาค   ทรงอนุโมทนา    ทรงทําพระทัยใหผอง 
ใสในภายในเถิด. 
         ๑๒.-  เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญ  ใคร ๆ จะพึงกลาววา 
พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ   แตพระองคมิไดทรงเปนบัณฑิต มิได 
ทรงเฉียบแหลม      มิไดทรงพระปรีชา     มิไดสามารถจะทรงดําริถึงอรรถ 
อันเปนอดีต  อนาคต  ปจจุบันได   และเมื่อเปนเชนนี้    พระองคก็ยังทรง 
บูชามหายัญเห็นปานน้ัน    แมดวยประการเชนนี้   กม็ิไดมีผูวากลาวพระองค 
ไดโดยธรรม.  เพราะพระองคทรงเปนบัณฑิต  ทรงเฉียบแหลม  ทรงมีพระ 
ปรีชาสามารถที่จะทรงดําริถึงอรรถอันเปนอดีต  อนาคต  ปจจุบันได  
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แมดวยประการเชนนี้   ขอพระองคจงทรงทราบเถิด  ขอพระองคจงทรงบูชา  
ทรงบริจาค  ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด.    
         [๒๒๕]  ๑๓.-   เมื่อพระองคทรงบูชามหายัญ  ใคร ๆ จะพึงกลาววา 
พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ  แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิได 
เปนอุภโตสุชาต    ทั้งฝายมารดา   และบิดา    มิไดมีครรภเปนที่ถือปฏิสนธ ิ 
หมดจดดีตลอด  ๗ ชั่วคน   เปนผูอันใคร ๆ กลาวคัดคานติเตียนไมไดดวย 
การกลาวอางถึงชาติ     และเมื่อเปนเชนนี้     พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญ   
เห็นปานน้ัน  แมดวยประการเชนนี้  กม็ิไดมีผูวากลาวพระองคไดโดยธรรม. 
เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองคเปนอุภโตสุชาต  มีครรภเปนที่ถือปฏ-ิ 
สนธิหมดจดดีตลอด ๗  ชั่วคน    ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยการ 
กลาวอางถึงชาติ   แมดวยประการเชนนี้     ขอพระองคจงทรงทราบเถิด   ขอ 
พระองคจงทรงบูชา  ทรงบริจาค  ทรงอนุโมทนา  ทรงทําพระทัยใหผองใส 
ในภายในเถิด. 
         [๒๒๖]  ๑๔.-  เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญ ใครๆ  จะพึงกลาว 
วา  พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ    แตพราหมณปุโรหิตของพระองค 
มิไดเปนผูคงแกเรียน   มิไดทรงจํามนต    มิไดรูจบไตรเพทพรอมทั้งคัมภีร 
นิฆัณฑุ   คัมภีรเกตุภะพรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสเปนที่  ๕  มิได 
เปนผูเขาใจตัวบท      มิไดเปนผูเขาใจไวยากรณ      มิไดชํานาญในคัมภีร 
โลกายตะ    และมหาปุริสลักษณะ   และเม่ือเปนเชนนี้พระองคก็ยังทรงบูชา 
มหายัญเห็นปานนั้น  แมดวยประการเชนนี้    ก็มิไดมีผูวากลาวพระองคได 
โดยธรรม.  เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองคเปนผูคงแกเรียน  ทรงจํา- 
มนตรูจบไตรเพท  พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุ  คัมภีรเกตุภะ  พรอมท้ังประ- 
เภทอักษร     มีคัมภีรอิติหาสเปนที่  ๕    เปนผูเขาใจตัวบท     เปนผูเขาใจ  
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ไวยากรณ  ชาํนาญในคัมภีรโลกายตะ  และมหาปุริสลักษณะ   แมดวยประ-  
การเชนนี้  ขอพระองคจงทรงทราบเถิด     ขอพระองคจงทรงบูชา    ทรง 
บริจาค  ทรงบันเทิง  ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         ๑๕.-   เมื่อพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู  ใคร ๆ จะพึงกลาววา 
พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ     แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิได 
เปนผูมีศีล  มิไดมีศีลยั่งยืน  มิไดประกอบดวยศีลยั่งยืน  และเม่ือเปนเชนนี้ 
พระองคก็ยังทรงบูชามหายัญเห็นปานนั้น  แมดวยประการเชนนี้  ก็มิไดมผูี 
วากลาวพระองคไดโดยธรรม.  เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองค    เปนผู 
มีศีล  มีศีลยั่งยืน  ประกอบดวยศีลยั่งยืน  แมดวยประการเชนนี้  ขอพระ- 
องคจงทรงทราบเถิด   ขอพระองคจงทรงบูชา  ทรงบริจาค  ทรงบันเทิง  ทรง 
ทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด. 
         ๑๖.-   เม่ือพระองคกําลังทรงบูชามหายัญอยู  ใคร ๆ จะพึงกลาววา 
พระเจามหาวิชิตราชทรงบูชามหายัญ   แตพราหมณปุโรหิตของพระองคมิได 
เปนบัณฑิต  มิไดเปนผูเฉียบแหลม  มไิดมีปญญา  มิไดเปนที่ ๑  หรือท่ี  ๒ 
ในพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน    และเมื่อเปนเชนนี้    พระองคก็ยังทรง 
บูชามหายัญเห็นปานน้ัน  แมดวยประการเชนนี้  กม็ิไดมีผูวากลาวพระองค 
ไดโดยธรรม.  เพราะพราหมณปุโรหิตของพระองคเปนบัณฑิต  เปนผูเฉียบ- 
แหลม    มีปญญา    เปนที่ ๑    หรือท่ี ๒  ในพวกปฏิคาหกผูรับบูชาดวยกัน 
แมดวยประการเชนนี้  ขอพระองคจงทรงทราบเถิด  ขอพระองคจงทรงบูชา 
ทรงบริจาค   ทรงบันเทิง   ทรงทําพระทัยใหผองใสในภายในเถิด.  ดูกอน 
พราหมณ   พราหมณปุโรหิตไดยังพระทัยของพระเจามหาวิชิตราผูทรงบูชา 
มหายัญอยูใหทรงเห็นแจง  ใหทรงสมาทาน  ใหทรงอาจหาญ   ใหทรงราเริง 
โดยอาการ  ๑๖ ประการ   ดังแสดงมาน้ีแล.  
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         [๒๒๗]  ดูกอนพราหมณในยัญน้ัน  ไมตองฆาโค  แพะ   แกะ ไก   
สุกร  และสตัวนานาชนิด  ไมตองตัดตนไมมาทําเปนหลักยัญ  ไมตองเกี่ยว 
หญาคามาเพ่ือเบียดเบียนสัตวอ่ืน ๆ  แมชนเหลาใดท่ีเปนทาส    เปนคนใช 
เปนกรรมกร  ของพระเจามหาวิชิตราชนั้น   ชนเหลาน้ันก็มิไดถูกอาญาคุก- 
คาม  มิไดถูกภัยคุกคาม  มิไดมีหนานองดวยนํ้าตา   รองไหกระทําการงาน. 
ที่จริงคนท่ีปรารถนาจะกระทําจึงกระทํา     ไมปรารถนา    ก็ไมตองกระทํา. 
ปรารถนาจะกระทําการงานใด    ก็กระทําการงานน้ัน    ไมปรารถนาจะกระทํา 
การงานใด     ไมตองกระทําการงานน้ัน      และยญัน้ันไดสําเร็จแลวดวยลาํ- 
พังเนยใส น้ํามัน  เนยขน  นมสม  น้ําผ้ึง  น้ําออย  เทาน้ัน. 
         [๒๒๘]  ดูกอนพราหมณ     ลําดับนั้นแล พวกอนุยนตกษัตริยซึ่งเปนชาว 
นิคมและชาวชนบท    พวกอํามาตยราชบริพาร    ซึ่งเปนชาวนิคมและชาว 
ชนบท  พวกพราหมณมหาศาล  ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท พวกคฤห- 
บดีผูมั่งค่ัง  ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท ตางก็พากันนําทรัพยมากมายมา 
เขาไปเฝาพระเจามหาวิชิตราช    กราบทูลวา  ขอเดชะ   พวกขาพระพุทธเจา 
ไดนําทรัพยมากมายน้ีมาถวายเฉพาะพระองค        ขอพระองคจงทรงรับเถิด 
พระเจามหาวิชิตราชตรัสวา   อยาเลยพอ    แมทรพัยเปนอันมากนี้ของขาพ- 
เจาก็ไดรวบรวมมาแลวจากภาษีอากรท่ีเปนธรรม  ทรัพยที่ทานนํามานั้น  จง 
เปนของพวกทานเถิด     กแ็ละทานจงนําทรัพยจากที่นี้เพ่ิมไปอีก   อนุยนต- 
กษัตริยเปนตนเหลาน้ันถูกพระราชาปฏิเสธ     ตางพากันหลีกไป ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง  คิดรวมกนัอยางนี้วา  การท่ีพวกเราจะรับทรัพยเหลาน้ีคืน 
ไปบานของตน ๆ อีกนั้น  ไมเปนการสมควรแกพวกเราเลย   พระเจา 
มหาวิชิตราชกําลังทรงบูชามหายัญอยู  เอาเถอะ พวกเรามาบูชายัญตามเสด็จ 
พระองคบาง.  
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         [๒๒๙]  ดูกอนพราหมณ    ลําดับนั้นพวกอนุยนตกษัตริยซึ่งเปนชาว  
นิคมและชาวชนบท    ไดเริ่มบําเพ็ญทานทางดานบูรพาแหงหลุมยัญ   พวก 
อํามาตยราชบริพาร ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท  ไดเริ่มบาํเพ็ญทานทาง 
ดานทักษิณแหงหลุมยัญ.    พวกพราหมณมหาศาลซึ่งเปนชาวนิคมและชาว 
ชนบท    ไดเริ่มบําเพ็ญทานทางดานปจฉิมแหงหลุมยัญ   พวกคฤหบดีผูมั่ง 
ค่ัง   ซึ่งเปนชาวนิคมและชาวชนบท    ไดเริ่มบําเพ็ญทานทางดานอุดรแหง 
หลุมยัญ.  ดกูอนพราหมณ  แมในยัญของอนุยนตกษัตริย    เปนตนแมเหลา 
นั้นไมตองฆาโค  แพะ  แกะ ไก  สกุร    และสัตวนานาชนิด    ไมตองตัด 
ตนไมมาทําเปนหลักยัญ       ไมตองเกี่ยวหญาคามาเพ่ือเบียดเบียนสัตวอ่ืน. 
คนเหลาใดท่ีเปนทาสเปนคนใช    เปนกรรมกร    ของพวกอนุยนตกษัตริย 
เปนตนเหลานั้น    แมคนเหลานั้นก็มิไดถูกอาชญาคุกคามมิไดถูกภัยคุกคาม 
มิไดมีหนานองดวยนํ้าตา    รองไหทําการงาน.  ที่จริง    คนที่ปรารถนาจะ 
กระทําจึงกระทํา   ที่ไมปรารถนาก็ไมตองกระทํา.   ปรารถนาจะกระทําการ 
งานใด   ก็กระทําการงานน้ัน  ไมปรารถนาจะกระทําการงานใด  ก็ไมตอง 
กระทําการงานน้ัน.   ยัญนั้นไดสําเร็จแลว  ดวยลําพังเนยใส  น้ํามัน  เนยขน 
นมสม น้ําผ้ึง  น้ําออย   ถึงสุคติโลกสวรรค   ดูกอนพราหมณ  สมัยนั้นเรา 
ไดเปนพราหมณปุโรหิต   ผูอํานวยการบูชายัญของพระเจามหาวิชิตราชนั้น. 
                                          นิตยทาน 
         [๒๓๐]  พราหมณกฏูทันตะทูลถามวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก ็
ยัญอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพยนอยกวา  มีการตระเตรียมนอยกวา  และมีผลมาก 
กวา  มีอานิสงสมากกวา  กวายัญสมบัติทั้ง  ๓  ประการซ่ึงมีบริวาร  ๑๖  นี้ม ี
อยูหรือ.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนพราหมณ   มีอยู  ยญัอยางอ่ืน 
ซึ่งใชทรัพยนอยกวา     มีการตระเตรียมนอยกวา    และมีผลมากกวา มี 
อานิสงสมากกวา  กวายัญสมบัติทั้ง  ๓  ประการ  ซึ่งมีบริวาร  ๑๖  นี้.  
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         ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็ยญัซ่ึงใชทรัพยนอยกวา  มีการตระเตรียม  
นอยกวา     และมีผลมากกวา     มีอานิสงสมากกวา    กวายัญสมบัติทั้ง  ๓ 
ประการ  ซึ่งมีบริวาร ๑๖  นี้เปนไฉน.  ดูกอนพราหมณ  นิตยทาน  อันเปน 
อนุกูลยัญอยางใดอยางหน่ึง    ที่บุคคลถวายเจาะจงพวกบรรพชิตผูมีศีล   ก ็
ยัญนี้แล   เปนยัญซ่ึงใชทรัพยนอยกวา  มีการตระเตรียมนอยกวา  และมีผล 
มากกวา  มีอานิสงสมากกวา    กวายัญสมบัติทั้ง ๓ ประการ    ซึ่งมีบริวาร 
๑๖  นี้.    ขาแตพระโคดมผูเจริญ      อะไรเปนเหตุ      อะไรเปนปจจัยให 
นิตยทานอันเปนอนุกูลยัญน้ันซึ่งใชทรัพยนอยกวา มีการตระเตรียมนอยกวา 
และมีผลมากกวา  มีอานิสงสมากกวา   กวายัญสมบัติทั้ง  ๓ ประการ  ซึ่งมี 
บริวาร ๑๖ นี.้ ดูกอน พราหมณ พระอรหันตก็ดี  ทานท่ีบรรลุอรหัตมรรคกด็ี 
ยอมไมเขาไปสูยัญเชนนัน้   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะในยัญนั้นปรากฏวา 
มีการประหารดวยทอนไมบาง   จับไสคอกันบาง   ฉะน้ัน   พระอรหันตก็ดี  
ทานท่ีบรรลอุรหัตมรรคก็ดี    ยอมไมเขาไปสูยัญเชนนั้น    ดูกอนพราหมณ  
สวนนิตยทานอันเปนอนุกูลยัญอยางใดอยางหน่ึง   ที่บุคคลถวายเจาะจงพวก 
บรรพชิตผูมศีีล  พระอรหันตก็ดี  ทานท่ีบรรลุอรทัตมรรคก็ดี   ยอมเขาไปสู 
ยัญเชนนั้นโดยแท   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะในยัญนั้น ไมปรากฏวามีการ 
ประหารดวยทอนไม   การจับไสคอกันเลย  ฉะนั้น  พระอรหันตก็ดี  ทานท่ี 
บรรลุอรหัตมรรคก็ดี  ยอมเขาไปสูยัญเชนนั้น  ดูกอนพราหมณ  นี้แลเปนเหตุ 
เปนปจจัยใหนิตยทานอันเปนอนุกูลยัญน้ัน  ซึ่งใชทรัพยนอยกวา  มีการ 
ตระเตรียมนอยกวา  และมีผลมากกวา   มีอานิสงสมากกวา   กวายัญสมบัติ 
ทั้ง  ๓ ประการ  ซึ่งมีบริวาร  ๑๖  นี้.  
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              การสรางวิหารเพ่ือพระสงฆผูมาแต  ๔  ทิศ  
         [๒๓๒]  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็ยญัอยางอ่ืนซึ่งใชทรัพยนอยกวา 
มีการตระเตรียมนอยกวา  มีผลมากกวา  และมีอานิสงสมากกวา    กวายัญ 
สมบัติทั้ง  ๓ ประการ   ซึง่มีบริวาร ๑๖ นี้    และกวานิตยทานอันเปนอนุกูล  
ยัญนี้  ยังมีอยูหรือ.  ดูกอนพราหมณ   ยัญอยางอ่ืนซึ่งใชทรัพยนอยกวาน้ี  
การตระเตรียมนอยกวา  มีผลมากกวา  และมีอานิสงสมากกวา  กวายัญสมบัติ 
ทั้ง  ๓ ประการ  ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้     และกวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญน้ีม ี
อยู.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็ยญัน้ันเปนไฉน.  ดกูอนพราหมณ  ยัญของ 
บุคคลท่ีสรางวิหาร  อุทิศแกพระสงฆผูมาแต ๔ ทิศ  นี้แหละเปนยัญซ่ึงใช 
ทรัพยนอยกวา  มีการตระเตรียมนอยกวา    มีผลมากกวา    และมีอานิสงส  
มากกวา  กวายัญสมบัติทั้ง  ๓ ประการ  ซึ่งมีบริวาร  ๑๖ นี้  และกวานิตยทาน 
อันเปนอนุกูลยัญน้ี. 
                                       สรณคมน 
         [๒๓๓]  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ก็ยัญอยางอ่ืนซึ่งใชทรัพยนอยกวา 
มีการตระเตรียมนอยกวา   มีผลมากกวา   และมีอานิสงสมากกวา    กวายัญ 
สมบัติทั้ง ๓ ประการ    ซึง่มีบริวาร ๑๖ นี้    กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ 
และกวาวิหารทานนี้  ยังมีอยูหรือ. มีอยู  พราหมณ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ก็ยัญน้ันเปนไฉน.  ดูกอนพราหมณ  ยญัของบุคคลผูมีจิตเลื่อมใส  ถึงพระ- 
พุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ   เปนสรณะ  ดูกอนพราหมณ   นี้แหละเปน 
ยัญซึ่งใชทรพัยนอยกวา   มีการตระเตรียมนอยกวา   มีผลมากกวา  และมี 
อานิสงสมากกวา  กวายัญสมบัติทั้ง  ๓ ประการ    ซึ่งมีบริวาร ๑๖ นี้   กวา 
นิตยทานอันเปนอนุกูลยัญและกวาวิหารทานน้ี.  
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                            การสมาทานศีล  ๕ 
         [๒๓๔]  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ก็ยัญอยางอ่ืนซึ่งใชทรัพยนอยกวา 
มีการตระเตรียมนอยมาก  มีผลมากกวา  และมีอานิสงสมากกวา  กวายัญ 
สมบัติทั้ง  ๓  ประการ  ซึง่มีบริวาร  ๑๖  นี้  กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ 
กวาวิหารทานและกวาสรณคมนเหลานี้   ยังมีอยูหรือ.    มีอยู    พราหมณ. 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ  กย็ัญน้ันเปนไฉน.  ดูกอนพราหมณ  การท่ีบุคคลเปน 
ผูมีจิตเลื่อมใส  สมาทานสิกขาบทท้ังหลาย  คืองดเวนจากปาณาติบาต 
งดเวนจากอทินนาทาน    งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจาร     งดเวนจากมุสาวาท 
งดเวนจากการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย       อันเปนที่ต้ังแหงความประมาท 
ดูกอนพราหมณ  นี้แหละเปนยัญซึ่งใชทรัพยนอยกวา  มีการตระเตรียมนอย 
กวา  มีผลมากกวา และมีอานิสงสมากกวา  กวายัญสมบัติ  ๓  ประการ  ซึ่ง 
มีบริวาร  ๑๖  นี ้ กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ  กวาวิหารทาน  และกวา 
สรณคมนนี้. 
         [๒๓๕]  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็ยญัอยางอ่ืนซึ่งใชทรัพยนอย 
กวา    มีการตระเตรียมนอยกวา  มีผลมากกวา  และมีอานิสงสมากกวา 
กวายัญสมบัติ  ๓  ประการ  มีบริวาร  ๑๖  นี้  กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ 
กวาวิการทาน  กวาสรณคมน  และกวาสิกขาบทเหลาน้ี  ยังมีอยูหรือ.  มีอยู 
พราหมณ.  ยญัอยางอ่ืนซึ่งใชทรัพยนอยกวา  มีการตระเตรียมนอยกวา  มี 
ผลมากกวา  และมีอานิสงสมากกวา  กวายัญสมบัติทั้ง  ๓  ประการ  ซึ่งมี   
บริวาร  ๑๖  นี้  กวานิตยทานอันเปนอนุกูลยัญ  กวาวิหารทาน  กวาสรณคมน 
และกวาสิกขาบทเหลาน้ี.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ยัญอยางอ่ืนซ่ึงใชทรัพย  
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นอยกวา   มกีารตระเตรียมนอยกวา  มีผลมากกวา   และมีอานิสงสมากกวา 
กวายัญสมบัติ  ๓ ประการ  ซึ่งมีบริวาร  ๑๖ นี้    กวานิตยทานอันเปนอนุกูล 
ยัญ      กวาวิหารทาน     กวาสรณคมน     และกวาสิกขาบทเหลาน้ีเปนไฉน. 
ดูกอนพราหมณ     พระตถาคต   เสด็จอุบัติข้ึนในโลกน้ี  เปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ ฯ ล ฯ  [พึงดูพิสดารในสามัญญผลสูตร]  ฯ ล ฯ  ดูกอน 
พราหมณ  ภิกษุถึงพรอมดวยศีล  ดวยประการน้ีแล.   ภิกษุเขาถึงปฐมฌาน 
อยู.  ดกูอนพราหมณ  ยัญน้ีแล ใชทรัพยนอยกวา  มกีารตระเตรียมนอยกวา 
มีผลมากกวา    และมีอานิสงสมากกวา    ยญัท้ังหลายขางตน.    ทุติยฌาน. 
ตติยฌาน.    เธอเขาถึงจตุตถฌานอยู.  ดูกอนพราหมณ    ยัญแมนี้แล   ใช 
ทรัพยนอยกวา   มีการตระเตรียมนอยกวา    มีผลมากกวา    และมีอานิสงส 
มากกวา    กวายัญท้ังหลายขางตน.    เธอยอมโนมนอมจิตไป    เพ่ือญาณ- 
ทัสนะ ยอมรูชัดวา  ชาติสิน้แลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทํา 
เสร็จแลว   กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี.   ดูกอนพราหมณ   ยัญนี้แล 
ใชทรัพยนอยกวา  มีการตระเตรียมนอยกวา  มีผลมากกวา   และมีอานิสงส 
มากกวา  วายัญกอนๆ ดกูอนพราหมณ  ยัญสมบติัอ่ืนที่ดีกวา หรือประณีต 
กวา   กวายญัสมบัตินี้ไมมี. 

                  กูฏทันตพราหมณแสดงตนเปนอุบาสก  

         [๒๓๖]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสพระธรรมเทศนาอยางนี้แลว 
กูฏทันตพราหมณไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ    ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ภาษิต 
ของพระองคแจมแจงนัก      เปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า      เปดของท่ีปด  
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บอกทางแกคนหลงทาง  หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา  ผูมีจักษุจักเห็น 
รูป  ดังนี้  ฉันใด  พระโคดมผูเจริญทรงประกาศพระธรรม โดยอเนกปริยาย 
ฉันนั้นเหมือนกัน    ขาพระองคนี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ   ทัง้พระธรรมและ 
พระสงฆวาเปนสรณะ    ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงจําขาพระองควา    เปน 
อุบาสกผูถึงสรณะอยางมอบกายถวายชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ   ขาพระองคนี้  ไดปลอยโคผู  ๗๐๐  ตัว  ลกูโคผู  ๗๐๐  ตัว 
ลูกโคเมีย  ๗๐๐  ตัว  แพะ  ๗๐๐ ตัว  แกะ  ๗๐๐  ตัว  ไดใหชีวิตแกสัตว 
เหลาน้ัน   ขอสัตวเหลาน้ันจงไดกินหญาเขียวสด   จงไดดื่มน้ําเย็น  ขอลมท่ี 
เย็นจงพัดถูกสัตวเหลาน้ันเถิด. 
                 กฏูทันตพราหมณบรรลุโสดาปตติผล 
         [๒๓๗]   ลําดับนั้น         พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสอนุปุพพิกถาแก 
กูฏทันตพราหมณ   คือทรงประกาศทานกถา  สีลกถา  สัคคกถา  โทษของ 
กามท่ีตํ่าชา  เศราหมอง  และอานิสงสการออกจากกาม  เมื่อทรงทราบวา 
กูฏทันตพราหมณ   มีจิตควร  มีจิตออน   มีจิตปราศจากนิวรณ   มีจิตรา เริง 
มีจิตผองใสแลว  จึงทรงประกาศ  พระธรรมเทศนา  ที่พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง   คือ ทุกข  สมทุัย  นโิรธ   มรรค  โปรด 
กูฏทันตพราหมณ   เปรียบเหมือนผาที่สะอาด   ปราศจากสีดํา     ควรรับน้ํา 
ยอมไดเปนอยางดี  ฉันใด  กฏูทันตพราหมณฉันนั้น   ไดดวงตาเห็นธรรม 
อันปราศจากธุลี    ปราศจากมลทินวา   สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
สิ่งน้ันทั้งปวงมีความดับไปเปนธรรมดา  ณ  ที่นั้นนั่นเอง.  ลําดับนั้น  กฏู- 
ทันตพราหมณเห็นธรรมแลว  บรรลุธรรมแลว  รูธรรมแลว  หยัง่ทราบถึงธรรม  
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ทั่วถึงแลว ขามพนความสงสัย ปราศจากความเคลือบแคลง ถงึความแกลว- 
กลา  ไมตองเชื่อผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา  ไดกราบทูลกะพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา       ขอพระโคดมผูเจริญกับพระภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหารของ 
ขาพระองคในวันพรุงน้ี.     พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตโดยดุษณีภาพ. 
เมื่อกูฏทันตพราหมณทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว จึงลุก 
จากท่ีนั่งถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  กระทําประทักษิณหลีกไป. 
         [๒๓๘]  ครั้งน้ัน    พอถึงเวลารุงเชา    กฏูทนัตพราหมณไดสั่งให 
คนแตงของเค้ียวและของฉันอยางประณีตในสถานที่บูชายัญของตน  แลว 
ใหคนไปกราบทูลเวลาเสด็จแดพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
ถึงเวลาแลว  ภัตตาหารเสร็จแลว. ลําดับนั้นเปนเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงนุงแลว  ทรงถือบาตร   และจีวร  พรอมดวยพระภิกษุสงฆ    เสด็จไปสู 
สถานที่บูชายัญ      ของกูฏทันตพราหมณ    ครั้นเสด็จไปถึงแลวประทับนั่งบน 
อาสนะท่ีเขาปูไวแลว.   ลาํดับนั้นแลกูฏทันตพราหมณ  ไดอังคาสพระภิกษุ- 
สงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข   ใหอ่ิมหนําเพียงพอ  ดวยของขบเค้ียวและ 
ของฉันอันประณีต    ดวยมือของตนเอง.   เมื่อทราบวา   พระผูมีพระภาคเจา 
เสวยเสร็จแลว    ทรงลดพระหัตถลงจากบาตรแลว  จึงไดถือเอาอาสนะท่ีตํ่า 
แหงหน่ึงน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง.     พระผูมีพระภาคเจา   ทรงยังกูฏ- 
ทันตพราหมณ  ผูนั่ง  ณ ที่ควร สวนขางหน่ึงน้ันแล  ใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
ใหอาจหาญ  ใหราเริง  ดวยธรรมีกถาแลว   เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. 
                                      จบกูฏทันตสูตรท่ี  ๕  
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                             อรรถกถากูฏทันตสูตร 
         กูฏทันตสูตรมีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สุต  ฯ เป ฯ  มคเธสูติ  กูฏ- 
ทนฺตสุตฺต. 
         ในกูฏทันตสูตรนั้นมีการพรรณนาตามลําดับบท  ดังตอไปนี้. 
         บทวา  ในมคธชนบท  ความวา  ราชกุมารท้ังหลาย  ผูมีปกติอยูใน 
ชนบท   มชีือ่วา  มคธะ  ชนบทแมชนบทเดียวอันเปนที่อยูของราชกุมารเหลา 
นั้น  ทานเรียกวา  มคธา    ดวยศัพทที่เพ่ิมเขามา.   ในชนบท    ในแควน 
มคธน้ัน.   เบื้องหนาแตนี้ไป    มีนัยดังกลาวแลว    ในสูตรทั้งสองเบ้ืองตน 
นั้นแหละ. สวนอัมพลัฏฐิกา    ก็เชนเดยีวกับที่กลาวแลวในพรหมชาลสูตร. 
คําวา  กูฏทันตะ  เปนชื่อของพราหมณนั้น. 
บทวา  เตรียมการ  คือ  จัดแจง.  บทวา  วจฺฉตรสตานิ  คือ  ลูกโคผูหลายรอย. 
แพะตัวเล็ก ๆ ทานเรียกวา  อุรัพภะ.  สัตวเทาน้ัน  มีมาในพระบาลีเพียง 
แคนี้เทาน้ัน.      แตเนื้อและนกเปนอันมากอยางละ  ๗๐๐     แมมิไดมีมา 
ในพระบาลี    ก็พึงทราบวา  ทานประมวลเขามาดวยเหมือนกัน.   ไดทราบวา 
กูฏทันตพราหมณ  นั้นมปีระสงคจะบูชายัญอยางละ  ๗๐๐  ทกุอยาง.  บทวา 
ถูกเขานําไปผูกไวที่หลัก  คือ  ถกูเขานําเขาไปสูหลัก  กลาวคือ  หลักยัญ 
เพ่ือตองการจะผูกวางไว.   บทวา พักอยู   คือ  พวกพราหมณทั้งหลายพักอยู 
เพ่ือตองการบริโภคของท่ีเขาใหเปนทาน.  บทวา  สามอยาง ความวา  การ 
ต้ังไว  คือ  การแตงต้ัง  ทานเรียกวา  วิธ  ในคําน้ี.  บทวา  มีบรขิาร  ๑๖ 
คือ  มีบริวาร  ๑๖  
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         พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงบุรพจริตท่ีภพปกปดไวเหมือน  
คนขุดขุมทรัพยที่ฝงอยูในดิน      แลวกระทําใหเปนกองไวตอหนา   จึงตรัส 
พระดํารัสนี้วา  เรื่องน้ีเคยมีมาแลว ดงัน้ี.   บทวา มีพระนามวา  มหาวิชิตะ 
ความวา   ไดยินวา    พระราชานั้นทรงชํานะปฐพีมณฑล    ซึ่งมีทะเลเปน 
ที่สุด  เพราะเหตุนี้  พระองคจึงทรงถึงความนับวา   มหาวิชิตราช   เพราะ 
ปฐพีมณฑล  ที่พระองคทรงชํานะแลวใหญ. 
         ในบทวา   มั่งค่ัง  เปนตน  ความวา  ใครก็ตาม   เปนคนม่ังค่ังดวย 
ทรัพยสมบัติอันเปนของตน.    แตพระเจามหาวิชิตราชนี้     หาเปนผูมั่งค่ัง 
อยางเดียวเทาน้ันไม  พระองคยังเปนผูชื่อวามีทรัพยมาก  คือ  ถึงพรอมดวย 
ทรัพยมากมาย  คือ  นับไมถวน.   ชื่อวา  มีโภคสมบัติมาก  เพราะมีโภค 
สมบัติมากมาย  คือยิ่งใหญดวยอํานาจแหงกามคุณหา.    ชื่อวา มีทองและ 
เงินมากมาย       เพราะความท่ีทองและเงินเปนแทง ๆ   และดวยอํานาจเปน 
มาสกทองคําและมาสกเงินเปนตน.     อธิบายวา   ถงึพรอมดวยทองและเงิน 
นับดวยโกฏิเปนอันมาก. 
         บทวา  ความปลื้มใจ   คือความยินดี.  เครื่องอุปกรณแหงความปลื้มใจ 
ชื่อ  วิตตูปกรณะ  ความวา  เหตุแหงความยินดี.  ผูชื่อวา  มีเครือ่งอุปกรณ 
แหงความปลื้มใจมากมาย  เพราะเขาเครื่องอุปกรณแหงความปลื้มใจมาก- 
มายหลายประเภท  เปนตนวา  เครื่องประดับนานาชนิดและภาชนะทองเงิน 
เปนตน.   ผูชือ่วา   มีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย  เพราะทรัพยกลาวคือ 
แกว  ๗  ประการท่ีฝงเก็บไว  และขาวเปลือกอันรวมตลอดถึงบุพพัณชาติและ 
อปรัณชาติทั้งปวงมีมากมาย.  อีกนัยหนึ่ง.  บทนี้ทานถลาวไวดวยอํานาจการ  
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ใหและการรบัทรัพยสินทุกวัน  ของเขา  ดวยอํานาจทรัพย   และขาวเปลือกที่ 
แลกเปลี่ยนกนั. 
         บทวา  มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบรูณ  ความวา  คลังท่ี 
เก็บสิ่งของ  ทานเรียกวา  คลัง  อธิบายวา  มีคลังเต็มบริบูรณดวยทรัพยที่ฝง 
เก็บไว  มีฉางเต็มบริบูรณดวยขาวเปลือก.  อีกนัยหนึ่ง.  คลังมี  ๔  อยางคือ 
ชาง  มา  รถ  ทหารราบ.  ฉางมี  ๓  อยางคือ  ฉางเก็บทรัพย  ฉางเก็บ 
ขางเปลือก  ฉางเก็บผา.  ทุกสิ่งทุกอยางแมทั้งหมดน้ัน  ของเขาบริบูรณ  
เพราะฉะนั้น    เขาจึงชื่อวา  มีทองพระคลังและฉางเต็มบริบรูณ. 
         บทวา  ไดเกิดขึ้น   คือ  เกิดข้ึนแลว.  ไดยินวา  ในวันหน่ึง  พระ 
ราชาน้ีเสด็จออกไปเที่ยวตรวจดูรัตนะ.   พระองคตรัสถามผูรักษาคลังเก็บส่ิง 
ของวา   แนะพอ   ทรัพยมากมายอยางนี้   ใครเก็บสะสมมา.  ภัณฑาคาริก 
ทูลวาพระราชบิดาและพระเจาปูเปนตน   ของพระองคสะสมมา   ตลอดชัว่ 
๗ ตระกูล.  พระราชาตรัสถามวา   กช็นเหลาน้ันสะสมทรัพยนี้ไวแลว  ไปท่ี 
ไหนกัน.  ภัณฑาคาริกทูลวา  ขาแตสมมติเทพ  ชนเหลาน้ันทั้งหมดทีเดียว 
ไปสูอํานาจของความตาย. พระราชาตรัสถามวา  พวกเขาไมถือเอาทรัพยของ 
ตนไปดวยหรือ.   ภัณฑาคาริกทูลวา  ขาแตสมมติเทพ   พระองคตรัสอะไร 
พวกเขาตองละท้ิงทรัพยนั้นไปโดยแท  ถือเอาไปไมได.  ลําดับนั้น  พระราชา 
เสด็จกลับมาแลว  ประทับนั่งในหองอันมีสิริ ทรงดําริวา เราครอบครองโภค- 
สมบัติมากมายดังน้ีเปนตน.  เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา  ไดเกิดปริวิตก 
ทางใจอยางน้ี  ดังนี้. 
         บทวา   ตรัสเรียกพราหมณ  ถามวา  เพราะเหตุไร  จึงตรัสเรียกมา. 
ไดยินวา  พระราชานี้ทรงดําริอยางนี้วา  ธรรมดาคนท่ีจะใหทาน  ไดปรึกษา 
กับบัณฑิตสกัคนหน่ึงกอนแลวให  จึงจะควร  เพราะกรรมท่ีมิไดปรึกษา  
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กระทําลงไป   ยอมทําความเดือดรอนในภายหลัง  ดังนี้  เพราะเหตุนั้น  
พระองคจึงตรัสเรียกมา. 
         ลําดับนั้น  พราหมณคิดวา     พระราชานี้มีพระราชประสงคจะถวาย 
มหาทาน   และในชนบทของพระองคยังมีโจรมากมาย   โจรเหลาน้ันก็ยังไม 
สงบ  เมื่อพระองคถวายทานอยู   บานเรือนของเหลาชนผูนําเครื่องสัมภาระ 
แหงทานมี  นมสด   นมสม   และ  ขาวสาร   เปนตนมา    ยอมไมมีคนเฝา 
โจรเหลาน้ันก็จักปลน  ชนบทก็จะเกลื่อนกลนไปดวยโจรภัย  ที่นั้น ทานของ 
พระราชาก็จักไมดําเนินไปไดนาน     แมพระทัยของพระองคก็จักไมแนวแน 
เอาเถอะ   เราจะใหพระองคทรงเขาพระทัยเน้ือความน้ี   ดังน้ี.     ลําดับนั้น 
เขาเมื่อจะยังพระองคใหทรงเขาพระทัยเน้ือความน้ัน   จึงกลาวคําวา  ชนบท 
ของพระราชาผูเจริญ   เปนตน.    ในบทเหลาน้ัน     บทวา  มีเส้ียนหนาม 
คือ  ยังมีเสี้ยนหนามดวยเส้ียนหนามคือ.   โจร.  บทวา ปณฺทุหนา   แปลวา 
การปลนในทางเปลี่ยว  ความวา  การฆากันในทางเปลี่ยว.  บทวา   พึงเปนผู 
กระทํากิจท่ีไมควรทํา  ความวา พึงเปนผูกระทํากิจที่ไมพึงกระทํา  คือ  พึง 
เปนผูประพฤติไมเปนธรรม.    บทวา  ทุสฺสุขีล  แปลวา  เสี้ยนหนามคือโจร.  
บทวา  ดวยการฆา  คือ  ดวยการใหตาย  หรือ  ดวยการทุบ.  บทวา  ดวยการ 
จองจํา  คือ  ดวยการจองจํามีการจองจําดวยข่ือเปนตน.  บทวา ดวยการปรบั- 
ไหม     คือ    ดวยการเสียทรัพย.   อธิบายวา   ดวยอาชญาเปนไปอยางน้ีวา 
พวกทานจงเรียกเอา ๑๐๐  จงเรียกเอา  ๑,๐๐๐.      บทวา  ดวยการตําหนิโทษ คือ 
ดวยใหไดรับการตําหนิโทษ   กระทําโทษ  เปนตนอยางนี้  คือ  ทําใหมี ๕ 
แกละ โกนหวัใหโลน  เอามูลโครดและจองจําดวยคาที่คอ.  บทวา  ดวยการ 
เนรเทศ  คือ  ดวยการขับออกจากแวนแควน.  บทวา  จักปราบปราม    คือ  
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เราจักกําจัดใหหมดไปโดยชอบ  คือ   โดยเหตุ  โดยนัย   โดยการณอันควร.  
บทวา  ที่เหลอืจากกําจัดแลว  คือ  ที่เหลือจากตายแลว. 
         บทวา ขยันขันแข็ง   คือ กระทําความอุตสาหะ.  บทวา   จงเพ่ิมให 
ความวา   เมื่อส่ิงท่ีพระราชทานแลวไมเพียงพอ   โปรดพระราชทานพืชภัตร 
และสิ่งของท่ีเปนเครื่องมือในการกสิกรรม   แมอยางอ่ืนทุกอยางอีก.   บทวา  
จงเพ่ิมใหซึ่งตนทุน   ความวา      ขอพระองคจงพระราชทานสิ่งของตนทุน 
ดวยอํานาจตัดขาดเงินตนไปเลย  ไมตองทําพยานหลักฐาน   ไมตองลงบัญชี. 
คําวา  ตนทุน นี้  เปนชื่อของส่ิงของอันเปนทุนเดิม.  เหมือนดังที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไววา 
           คนมปีญญา  มีวิจารณญาณ  ยอมต้ังตัวไวดวยทรัพย  อนัเปนตนทุน 
         แมเพียงเล็กนอย   เหมือนคนเริม่กอไฟกองนอยกอน  ฉะน้ัน  ดังนี้. 
         บทวา   เบี้ยเลี้ยงรายวันและคาจาง   คือ  คาอาหารประจําวัน   และ 
ทรัพยสินมีเงินมาก  เปนตน.    ความวา     จงพระราชทานพรอมกับพระ- 
ราชทาน    ฐานันดร  บานและนิคม  เปนตน  โดยสมควรแกตระกูล  การงาน 
และความกลาหาญของเขา ๆ.  บทวา  ผูขวนขวายในการงานของตน  คือ 
เปนผูเพียรกระทํา  ไดแก  ไฝใจกระทํา  ในการงานของตน  มีกสิกรรมและ 
พาณิชยกรรม  เปนตน.  บทวา   กอง   คือ    กองแหงทรัพยและขาวเปลือก. 
บทวา  ต้ังอยูในความเกษม  คือดํารงอยูดวยความปลอดโปรง  คือ  ไมมีภัย. 
บทวา   ไมมีเส้ียนหนาม  คือ  เวนจากเส้ียนหนามคือโจร.  บทวา  โมทา 
โมทมานา   แปลวา   ตางชื่นชมยินดีตอกัน.  อีกประการหน่ึง  คําน้ีนี่แหละ 
เปนพระบาลี.  อธิบายวา ตางมีจิตพลอยยินดีซึ่งกันและกัน.  บทวา  ไมตอง 
ปดประตูเรือน  ความวา  เพราะไมมีพวกโจร  จึงไมตองปดประตูเรือน 
เปดประตูเรือนไวได.  
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         บทวา ไดตรัสพระดํารัสนี้   คือ  พระเจามหาวิชิตราชทรงทราบความ  
ที่บานเมืองมั่งค่ัง  และเจริญโดยอาการท้ังปวงแลว    จึงไดตรัสพระดํารัสนี้. 
บทวา  เตนหิ  ภว  ราชา   ความวา  ไดยินวา  พราหมณคิดวา  พระราชานี้ 
เกิดพระอุตสาหะยิ่งนัก  ที่จะถวายมหาทาน   แตถา  พระองคไมทรงปรึกษา 
เหลากษัตริยประเทศราชเปนตนแลวถวาย   กษัตริยประเทศราชเปนตนเหลา- 
นั้นของพระองค  จักนอยพระทัย  เราจักกระทําโดยประการท่ีจะมิใหกษัตริย 
เหลาน้ันนอยพระทัยได  ณ  บัดนี้  ดังน้ี   เพราะฉะน้ัน  เขาจึงกราบทูลวา 
ถากระนั้น  พระราชา  ดงัน้ี  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ชาวนิคม  คือผูที่อาศัยอยูในนิคม.  บทวา 
ชาวชนบท คือ  ผูอาศัยอยูในชนบท. บทวา    จงทรงปรึกษา  คือ  จงทรง 
หารือ  ไดแก    จงทรงบอกกลาวใหทราบ.  บทวา  ย  มม  อสฺส  คือ  การ 
รวมมือของพวกทาน    พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเพ่ือความสุขแกเรา.  บทวา 
อมจฺจา  แปลวา สหายผูสนิท. บทวา ปาริสชฺชา  คือ  ผูที่เปนลกูนอยท่ีเหลือ. 
บทวา  ยชต  ภว  ราชา   แปลวา   ขอเดชะ   ขอพระราชาจงทรงบูชายัญเถิด. 
ไดยินวา  ชนเหลาน้ันยินดีวา  พระราชานี้ไมทรงขมขืนถวายทาน ดวยคิดวา 
เราเปนใหญ   ยังทรงเรียกพวกเรามาปรึกษา   นาอัศจรรยจริง   พระองคทรง 
กระทําดีแลว ดังน้ี  จึงไดกลาวอยางนั้น.  แตเมื่อพวกเขามิไดรับเชิญมา พวก 
เขาก็ไมพึงมาแมเพ่ือจะดูที่บูชายัญ  ของพระราชาน้ัน.  บทวา  ขาแตมหาราช 
เปนกาลควรแลวท่ีจะบูชายัญ  ความวา  พวกเขาเมื่อจะแสดงวา  ก็เมื่อไทย- 
ธรรมไมมี    ถึงในเวลาแกแลว   ก็ไมสามารถที่จะใหทานเห็นปานน้ีได    แต 
ทานรุมรวย   และยังหนุมแนน   เพราะเหตุนั้น   จึงเปนกาลสมควรที่จะบูชา 
ยัญของทานแลว  ดังนี้  จึงไดกลาวข้ึน.  บทวา   ชนผูที่เห็นชอบ  คือ ฝายที่  
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เห็นดวย  อธิบายวา  ผูใหความยินยอม.  บทวา  เปนบริขาร  คือ  เปนบริวาร.  
แตในคําน้ีวา  รถมีศีลและเครื่องประดับ  มีฌานเปนเพลา  มีความเพียร 
เปนลอ  ดังนี้  เครื่องประดับทาน  เรียกวา  บรขิาร. 
         บทวา  ดวยองค  ๘  คือ  ดวยองค  ๘  ม ี อุภโตสุชาต  เปนตน. 
บทวา   ดวยพระยศ   คือ   ดวยความเปนผูสามารถที่จะลงอาญาได.   บทวา 
มีศรัทธา  คือ  เชื่อวา ผลของทานมีอยู.  บทวา  เปนผูให  คือเปนผูกลาหาญ 
ในการให.   อธิบายวา   มิใชดํารงอยูแตเพียงมีศรัทธาเทาน้ัน       แตสามารถ 
ที่จะสละดวย.    บทวา  เปนนายของทาน  คือ  เปนนายของทานที่ตนให 
ไมเปนทาส  ไมเปนสหาย.  อธิบายวา 
           ก็ผูใดบริโภคของอรอยดวยตนเอง  ใหของไมอรอยแกผูอื่น  ผูนั้น 
         จัดวาเปนทาสแหงไทยธรรมกลาวคือทานให  ผูใดบริโภคสิ่งใด 
         ดวยตนเองก็ใหสิ่งน้ันนั่นแหละ  ผูนั้นจัดเปนสหายให  สวนผู 
         ใดตนเองก็ยังชีพดวยอาหารตามมีตามเกิด  แตใหของอรอยแกผูอื่น 
         ผูนั้นจัดวาเปนนาย  คือ  เปนเจาของผูยิ่งใหญให  พระเจามหา- 
         วิชิตราชน้ี  ทรงเปนเชนนั้น  ดังนี้. 
         ในบทน้ีวา  แกสมณพราหมณ  คนกําพรา  คนเดินทาง  วณิพก 
และยาจก  ความวา  ผูมีบาปอันสงบแลว  ชื่อวา  สมณะ.  ผูมีบาปอันลอย 
แลว  ชื่อวา  พราหมณ.  ผูเข็ญใจ  คือคนที่ยากจน  ชื่อวา  คนกาํพรา.  บทวา 
อทฺธิกา แปลวา  ผูเดินทางไกล.  ชนเหลาใด  เที่ยวสรรเสริญคุณแหงทาน 
โดยนัยเปนตนวา  ทานผูเจริญ  ผูใหทานนาปรารถนา   นาใคร  นาพอใจ 
ไมมีโทษ  ตามกาลอันควร  ทําจิตใหเลื่อมใสแลว  จงไปสูพรหมโลก  ดังนี ้
ชนเหลาน้ัน  ชื่อวา  วณิพก.  ชนเหลาใดกลาวคําเปนตนวา  ขอทานจงใหสัก  
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ฟายมือหนึ่งเถิด  ขอทานจงใหสักขันหน่ึงเถิด  เที่ยวขอเขาไป  ชนเหลาน้ัน  
ชื่อวา  ยาจก. บทวา  เปนดุจบอท่ีลงด่ืม  คือ  ดุจบอนํ้า.  อธิบายวา  เปนดุจ 
สระโบกขรณี  ที่เขาขุดไวที่ทางใหญ  ๔  แพรง   เปนที่บริโภคทั่วไปของคน 
ทั้งปวง.   ในบทวา  แหง  ขอท่ีทรงศึกษาแลว  นี้คือ  ขอท่ีทรงศึกษาแลว 
นั่นแหละชื่อวา  ทรงศึกษาแลว. 
         ในบทวา   สามารถท่ีจะทรงคิดอรรถอันเปนอดีต  อนาคต  และ 
ปจจุบันได  พึงทราบใจความวา  พระองคเมื่อทรงคิดไดอยางนี้วา  เพราะ 
เหตุที่เราไดทําบุญไวในอดีตน่ันเอง  เราจึงมีสมบัติดังนี้    ชื่อวาเปนผูทรง 
สามารถคิดอรรถอันเปนอดีต.  เมื่อทรงคิดไดวา  เราทําบุญในบัดนี้   นี่แหละ 
สามารถที่จะไดรับสมบัติในอนาคต  ดังนี้  ชื่อวาเปนผูทรงสามารถคิดอรรถ  
อันเปนอนาคต. เมื่อทรงคิดไดวา   ชือ่วา  กรรมอันเปนบุญน้ีเปนอาจิณกรรม 
ของสัตบุรุษ   แมโภคทรพัยของเราก็มีอยู   ทั้งจิตคิดจะใหก็มีอยู    เอาเถอะ 
เราจะทําบุญ  ดังนี้  ชื่อวาเปนผูทรงสามารถคิดอรรถอันเปนปจจุบัน ดังน้ี. 
         บทวา  องคเหลาน้ี  ดวยประการฉะนี้  คือ  องคเหลาน้ีตามท่ีกลาว 
มาแลว  ดวยประการฉะน้ี.  ไดยินวา   มหาชนจากทิศทั้งปวงยอมเขาไปหา  
ทานของบุคคลผูถึงพรอมดวยองคทั้ง  ๘ เหลาน้ี.  บางคนคิดเห็นเหตุเปนตน 
อยางนี้วา  ผูนี้เกิดไมดีแลว   จักใหทานไปนานสักเทาไร   บัดนีเ้อง   เขาก็ 
เดือดรอนแลว   จักตัดขาดเสีย   ดังนี้แลว     ยอมไมสําคัญถึงทานวาควรจะ 
เขาไปหา  เพราะฉะนั้น    องคทั้ง ๘  เหลาน้ี  ทานจึงกลาววา  เปนบริขาร. 
         บทวา ผูรับการบูชา  คือ  ผูถือทัพพีใหทานในที่ที่รับการใหทาน 
อยางใหญ.  บทวา  ดวยองค  ๔  เหลาน้ี  คือ  ดวยองคมีเกิดดีแลว  เปนตน  
เหลาน้ี.  เหลาชนผูที่กลาวคําเปนตนวา  เมื่อองคมีการเกิดดีแลวเปนตนมีอยู  
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ทานท่ีเปนไปดวยการจัดแจงของผูที่เกิดไมดีแลว  อยางนี้  จักเปนไปนาน  
สักเทาไร  ดงัน้ี จะไมเขาไปหาเลย  แตจะเขาไปหาเพราะไมมีสิ่งที่จะพึง 
ติเตียนเทาน้ัน  เพราะเหตุนั้น  องคแมเหลาน้ี  ทานจึงกลาววา  เปนบริขาร. 
         บทวา  แสดงยัญวิธี  ๓  ประการ คือ  แสดงการต้ังมั่น  ๓  อยาง. 
ไดยินวา  เขาคิดวา  ธรรมดาผูใหทานอยูยอมหว่ันไหวในฐานะใดฐานะหน่ึง 
บรรดาฐานะท้ัง  ๓  นั้น  เอาเถอะ  เราจะกระทําพระราชานี้มิใหทรงหว่ันไหว 
ในฐานะเหลาน้ี  กอนอ่ืนใดทีเดียว  ดงัน้ีแลว  จึงแสดงยัญวิธี  ๓  อยางแก 
พระราชานั้น.  คําน้ีวา  โส  โภโต รฺโ  เปนฉัฏฐีวิภัติลงในอรรถตติยา- 
วิภัติ.อีกนัยหน่ึง  บาลีวา  โภตา  รฺา  ดังนี้  ก็มี.  บทวา  ไมควรทําความ 
วิปฏิสาร  ทานแสดงวา  ไมควรทําความเดือดรอนในภายหลังอันมีความสิ้น 
เปลืองไปแหงโภคสมบัติเปนเหตุ  แตบุรพเจตนาควรใหต้ังม่ัน  ไมหว่ันไหว 
เพราะทานน้ันยอมมีผลมากดวยประการฉะน้ี.  ในฐานะ  ๒  อยางแมนอกน้ี 
ก็มีนัยเชนนี้เหมือนกัน.  ก็เจตนาที่กําลังบริจาคก็ดี  เจตนาที่ตามระลึกถึงใน 
ภายหลังก็ดี  ควรกระทํามิใหหว่ันไหว  เม่ือไมกระทําเชนนั้น  ทานยอมไม 
มีผลมาก  ทั้งจิตก็จะไมนอมไปในโภคสมบัติอันยิ่งใหญ  เหมือนทานของ 
เศรษฐีคฤหบดี  ผูไปเกิดในมหาโรรุวนรก  ฉะน้ัน. 
         บทวา  ดวยอาการ  ๑๐  คือ  ดวยเหตุ  ๑๐.  ไดยินวา  พราหมณปุโรหิต 
นั้นไดมีความคิดอยางนี้วา  ถาพระราชาน้ีทรงเห็นผูทุศีลแลวคิดวา  ทาน 
ของเราจักฉิบหายแน  คนทุศีลเห็นปานน้ี  บริโภคทานของเรา ดังน้ี  แม 
ในคนผูมีศีล  ก็จักใหเกิดความวิปฏิสารได  ทานก็จักไมมีผลมาก  ก็ธรรมดา 
ความวิปฏิสาร  ยอมเกิดข้ึนแกพวกทายก  เพราะปฏิคาหกโดยแท  เอาเถอะ   
เราจะบรรเทาความวิปฏิสารน้ันของพระองค  เปนอันดับแรกทีเดียว  ดังนี้  
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เพราะฉะนั้นเขาจึงบรรเทาความวิปฏิสาร   แมในตัวปฏิคาหก  ที่ควรจะตัด  
ใหขาดดวยอาการ ๑๐  อยาง.  บทวา  เตสเยว  เตน   ทานแสดงวา     ผลอัน 
ไมพึงปรารถนา  เพราะบาปน้ันจักมีแกเขาเหลาน้ันเทาน้ัน จักไมมีแกคนอ่ืน. 
บทวา  ยชต  ภว  แปลวา  ขอพระองคจงพระราชทานเถิด.  บทวา  สชฺชต 
แปลวา   ขอจงทรงเสียสละเถิด.   บทวา    อนฺตร   แปลวา   ในภายใน. 
         ในบทน้ีวา    แสดงใหจิตเห็นจรงิดวยอาการ  ๑๖  พราหมณปรารภ 
การอนุโมทนามหาทานของพระราชา.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    แสดง 
ใหเห็นจริง  คือ  กลาวแสดงแลวแสดงอีกวา  ผูใหทานน้ี  จักไดสมบัติเห็น 
ปานฉะนี้  ดังนี้.  บทวา  ใหยึดถือมั่น  คือ  กลาวใหยึดถือใจความน้ันโดย 
ชอบ.  บทวา  ใหอาจหาญ   ทําใหจิตใจของพระราชานั้นผองใส   ดวย 
การบรรเทาความวิปฏิสาร.   บทวา  ใหราเริง   คือกลาวสรรเสริญวา  ขาแต 
มหาราช    พระองคเมื่อถวายทานอยูทรงกระทําดีแลว  ดังนี้. บทวา  ผูกลาว 
โดยธรรมไมมี  คือ  ผูกลาวโดยธรรม  คือโดยชอบ  ไดแกโดยเหตุไมมี. 
         บทวา  ไมตัดตนไมเพ่ือตองการทําหลักยัญ  ไมตัดหญาแพรกเพ่ือ 
ตองการเบียดเบียนผูอื่น  พราหมณแสดงวา  ชนเหลาใดใหต้ังเสาใหญที่มี 
ชื่อวา  เสายัญ   แลวเขียนชื่อวา   พระราชาโนน  อํามาตยโนน   พราหมณ 
โนน  ยอมบูชามหายัญเห็นปานน้ี  ดังน้ีแลว   ต้ังไว  และเกี่ยวหญาแพรก 
แวดวงศาลายัญโดยสังเขปวา  เปนละเมาะปาหรือลาดบนพ้ืนดิน  ชนแม 
เหลาน้ันมิไดตัดตนไม  มิไดเกี่ยวหญาแพรก   ก็พวกเขาจักฆาวัวหรือสัตวมี 
แพะเปนตน  ทําไมกัน  ดงัน้ี. 
         บทวา  ทาส  คือ  ทาสมีทาสท่ีเกิดภายในเรือนเปนตน.     ชนเหลา 
ใด   ถือเอาทรัพยกอนแลวจึงทําการงานให   ชนเทาน้ันชื่อวา   คนรับใช.  
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ชนเหลาใดรบัเบี้ยเลี้ยงรายวันและคาจางทําการงานให     ชนเหลาน้ันชื่อวา   
กรรมกร.     ชนผูที่เขาถือทอนไมและไมคอนเปนตน      คุกคามอยางนี้วา  
จงทํางาน  จงทํางาน  ชื่อวา  ผูถูกอาญาคุกคาม.  ชนผูที่เขาคุกคามดวยกัน 
อยางนี้วา  ถาเจาทํางาน ขอน้ันก็ดีไป หากไมทํา  เราจักตัดหรือจักจําจองหรือ 
จักฆาเสีย ดังนี้  ชื่อวา ผูถูกภัยคุมคาม.  แตชนเหลาน้ันมิไดถูกอาญาคุกคาม 
มิไดถูกภัยคุกคาม  มิไดมีน้ําตานองหนารองไหรําพันอยู.  โดยท่ีแทพวกเขา 
ตางทํางาน  ทักทายปราศัยกันดวยคําทักทายท่ีนารักทีเดียว      เพราะในชน 
เหลาน้ัน  พวกเขาไมเรียกทาสวาเปนทาส  คนรับใชวาเปนคนรับใช  คน 
งานวาเปนกรรมกร     แตกลับเรียกกนัดวยคําทักทายที่นารัก      ตามความ 
ชอบใจ   ตางแสดงการงานตามสมควรท่ีเปนหญิง  เปนชาย  มกีําลังและ 
ทุพลภาพ   ตางพูดกันวา  พวกทานจงทํางานน้ี ๆ   แมเขาเหลานั้นก็กระทํา  
ดวยอํานาจความชอบใจของตน.  เพราะเหตุ   นั้นทานจึงกลาววา 
         ชนเหลาใดชอบใจ    ชนเหลาน้ันก็กระทํา      ชนเหลาใดไมชอบใจ 
ชนเหลาน้ันก็ไมกระทํา   ชอบใจสิ่งใด    ก็กระทําส่ิงน้ัน     ไมชอบใจสิ่งใด 
ก็ไมกระทําส่ิงน้ัน  ดงัน้ี. 
         บทวา ยัญน้ันไดถึงความสําเร็จไดดวยเนยใส  น้ํามัน  เนยขน  นม 
สม  น้ําผ้ึง  และนํ้าออย  ความวา  ไดยินวา  พระราชา  รับสั่งใหสรางโรงทาน 
ใหญข้ึนในที่ ๕  แหง   คือท่ีประตูนอกนคร ๔ แหง    และตรงกลางภายใน 
นคร  ๑  แหง   ที่โรงทานแตละแหง     ทรงตั้งงบประมาณไวแหงละแสน ๆ 
ทรงสละทรัพยวันละหาแสน ๆ   จําเดิมแตพระอาทิตยข้ึน  ทรงถือทัพพีทอง 
ดวยพระหัตถของพระองคเอง  ใหมหาชนอ่ิมหนําดวยขาวตม  ของขบเค้ียว  
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ขาวสวย   กบัขาวและแกง   เปนตน   รวมดวยเนยใส    และน้ํามันเปนตน  
อันประณีตตามควรแกเวลานั้น ๆ  สําหรับผูที่มีประสงคจะถือเอาไป  ก็ทรง 
ใหโดยทํานองนั้นนั่นแหละ จนเต็มภาชนะ.  แตในเวลาเย็นทรงบูชาดวยผา  
ของหอม  และดอกไมเปนตน  สวนตุมใหญสําหรับใสเนยเปนตน  ก็ใหใส 
ใหเต็มแลวต้ังไวในที่หลายรอยแหง  ดวยต้ังพระทัยวาผูใดมีประสงคจะ 
บริโภคสิ่งใด   ผูนั้นจงบริโภคสิ่งน้ันเถิด     ดังน้ี.    ทานหมายเอาเหตุนั้น 
จึงกลาววา  ยัญนั้นไดถึงความสําเร็จไดดวยเนยใส  น้ํามัน  เนยขน นมสม 
น้ําผ้ึง  และน้าํออย  ดังน้ี. 
         บทวา นําเอาทรัพยมามากมาย  คือ  ถือเอาทรัพยมากลน.  ไดยิน 
วา  ชนเหลาน้ันคิดวา    พระราชานี้มิไดทรงใหนําเนยใสและน้ํามันเปนตน 
มาจากชนบท  ทรงนําส่ิงของอันเปนสวนของพระองคเทาน้ัน     ออกมาให 
เปนมหาทาน  การท่ีพวกเราจะน่ิงเสียดวยคิดวา  ก็พระราชาไมทรงใหพวก 
เรานําส่ิงใดมา  ดังนี้  หาควรไม  ดังนี้  เพราะวาทรัพยในเรือนของพระราชา 
จะไมหมดไมสิ้นไปเปนธรรมดา   กห็าไม    ก็เม่ือพวกเราไมใหอยู  ใครอ่ืน 
จักถวายแดพระราชา   เอาเถอะ      เราจะรวบรวมทรัพยมาถวายแดพระองค. 
พวกเขาจึงรวบรวมทรัพยตามสวนของบาน  ตามสวนของนิคม  และตาม 
สวนของนคร   บันทุกจนเต็มเกวียนแลว   นําไปถวายแดพระราชา.     ทาน 
หมายเอาทรัพยนั้น  จึงกลาวคําวา  "ทรัพยมากมาย"  เปนตน. 
         บทวา   ทางดานทิศบูรพาแหงหลุมยัญ  คือ  ในสวนแหงทิศบูรพา 
ของโรงทานท่ีประตูนครทางทิศบูรพา     ชนทั้งหลายต้ังทานไว      ในที่ที ่
เหมาะเจาะ  โดยประการที่พวกชนผูมาจากทิศบูรพา  ดื่มขาวยาคูในโรงทาน  
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ของกษัตริยแลว     บรโิภคในโรงทานของพระราชา  ก็เขาไปสูตัวเมืองได.  
บทวา  ทางดานทิศใตแหงหลุมยัญ  ความวา  ชนทั้งหลายต้ังทานไวใน 
สวนทิศใตตามนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ   ของโรงทานท่ีประตูนคร     ทาง 
ทิศใต  แมในทิศตะวันตกและทิศเหนือ  ก็มีนัยเชนนี้เหมือนกัน. 
         บทวา  ยัญ  โอ  ยัญสมบัติ   ความวา   พวกพราหมณไดฟงการถึง 
ความสําเร็จของยัญดวยเนยใส  เปนตน  ตางมีจิตยินดีวา   สิ่งใดมีรสอรอย 
ในโลก     พระสมณโคดมตรัสถึงส่ิงน้ัน  เอาเถอะ  พวกเราจะสรรเสริญยญั  
ของพระองค     ดังน้ี   เมื่อจะสรรเสริญจึงไดกราบทูลดังน้ัน.    บทวา  กูฏ- 
ทันตพราหมณ  นั่งน่ิงเฉยอยู  คือ  เขากําลังคิดเน้ือความ  ที่จะพึงกลาวตอไป 
จงนั่งน่ิงเงียบเสียงเสีย.      พราหมณเมื่อจะทูลถาม     โดยเลี่ยงถาม      จึง 
กราบทูลคําน้ีวา  ก็พระโคดมผูเจริญ   ยอมทรงทราบชัดหรือ  ดังน้ี.  เพราะ 
เขาเมื่อจะถามโดยประการอ่ืนตรง ๆ อยางนี้วา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ใน 
กาลน้ัน  พระองคไดเปนพระราชา  หรือวาพราหมณปุโรหิต  ดงัน้ี  ก็จะ 
เปนเหมือนวา   ไมเคารพ.                                                          
         พราหมณเมื่อจะทูลถามเนื้อความน้ีวา   การท่ีจะลุกข้ึนแลวลุกข้ึนเลา 
ใหทาน   เปนของหนักของชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น  และชาวชนบททั้งสิ้น  เมื่อ 
ไมทําการงานของตน   ก็จักพินาศ    ยญัอยางอ่ืนจากยัญน้ีที่มีการตระเตรียม 
นอยกวา   และมีผลมากกวาของพวกขาพระองค   มีอยูหรือไมหนอแล ดังน้ี 
จึงกราบทูลคําน้ีวา.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ก็มอียูหรือ  ดังน้ี. 
         บทวา   นิจทาน   คือ   ทานประจํา ไดแก นิตยภัตร.  บทวา  อนุกูล-  
ยัญ    คือ  ทานอยางใดอยางหน่ึงท่ีเขากระทําดวยคิดวา     พอและปูเปนตน  
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ของพวกเราเคยทํามาแลว   ดังน้ี   แมเขาจะเปนคนเข็ญใจในภายหลังก็ควร  
ใหทําตอไป  ตามท่ีสืบตอกันมาของตระกูล.  ไดยินวา  ทานท่ีถวายเจาะจง 
ทานผูมีศีลเปนประจํา   เห็นปานน้ี    แมพวกยากจนในตระกูล  ยอมไมตัด 
เสีย.  ในขอนี้มี  เรื่องดังตอไปนี้. 
         ไดยินวา  ในเรือนของอนาถปณฑิกะ      ชนท้ังหลายถวายนิตยภัตร 
๕๐๐ ที่    ไดมีสลากทําดวยงา ๕๐๐ อัน.    ตอมาตระกูลน้ันถูกความยากจน 
ครอบงําโดยลําดับ.      เด็กหญิงคนหนึ่งในตระกูลนั้นไมสามารถถวายยิ่งไป 
กวาสลากอันหน่ึงได.        แมเด็กหญิงน้ันภายหลังถึงรัชสมัยของ  พระเจา 
เสตวาหนะ  ก็ไดถวายสลากน้ันดวยขาวเปลือกที่ลางลานไดมา.  พระเถระ- 
รูปหน่ึงไดถวายพระพรแดพระราชา.    พระราชาทรงพานางมาแลวต้ังไวใน 
ตําแหนงอัครมเหสี.  จําเดิมแตกาลน้ัน  นางก็ไดถวายสลากภัตร  ๕๐๐ ที่อีก. 
         บทวา  การประการดวยทอนไม   ความวา  การประหารดวยทอนไม 
บาง   การจับที่คอบาง   ที่เขากลาวคําเปนตนวา   พวกเจาจงยืน   พวกเจาจง 
ยืนตามลําดับ  ดังนี้.   และวา   พวกเจาจงจับ    พวกเจาจงจับ    ทําใหตรง 
ดังน้ี  ใหอยู   ยังปรากฏอยู.   ในบทนีว้า   พราหมณนี้แล เปนเหตุ  ฯลฯ 
มีอานิสงสมากกวา    ความวา     ความตองการดวยคนที่จะทําการชวยเหลือ 
หรือดวยเครื่องอุปกรณเปนอันมากมิไดมีในสลากภัตรนี้  เหมือนในมหายัญ 
เพราะฉะนั้น ทานน้ันจึงชื่อวา  ใชทรัพยสินนอยกวา.  การเตรียมการ  กลาว 
คือ  การเบียดเบียน  ดวยอํานาจการตัดรอนแหงกรรมของชนหมูมากในทานน้ี 
ไมมี  เพราะเหตุนั้น  ทานน้ีจึงชื่อวา  มีการตระเตรียมนอยกวา.  อน่ึง  ทานน้ี 
เขาถวายคือบริจาคแกสงฆ   เพราะฉะน้ัน   ทานจึงเรียกวา  ยัญ.  ก็ทานน้ีมิใช 
เปนของท่ีจะทําไดงายนัก    เพ่ือกระทําการกะกําหนดอันหลั่งไหลมาของ  
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บุญแหงทักษิณา    อันประกอบพรอมดวยองค  ๖    เหมือนนํ้าในมหาสมุทร  
ใครจะกะประมาณมิได ฉะนั้น ทานน้ีก็เปนเชนนั้น   เพราะฉะน้ัน  ทานน้ัน 
พึงทราบวา   มีผลมากกวา   และมีอานิสงสมากกวา. 
         พราหมณไดฟงคํานี้แลวคิดวา  เมื่อบุคคลลุกข้ึนแลวลุกข้ึนเลา 
ถวายนิจยภัตรแมนี้ทุกวัน ๆ   การงานของบางคนก็จะเสีย  จะตองปลูกฝง 
ความอุตสาหะใหม ๆ  ข้ึนเรื่อย  ยัญอยางอ่ืนแมจากน้ี   ที่มีการใชทรัพยสิน 
นอยกวาและมีการตระเตรียมนอยกวา      มีอยูหรือไมหนอ    เพราะฉะนั้น 
เขาจึงกราบทูลคําน้ีวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก.็...มีอยูหรือไมหนอ ดังน้ี. 
ในทานเหลานั้น ในสลากภัตรไมมีที่สิ้นสุดแหงกิจที่จะพึงทํา บางคนจะตอง 
ลุกข้ึนแลวลกุข้ึนเลาไมตองทํางานอยางอ่ืน       จัดแจงแตสลากภัตรเทาน้ัน. 
สวนในวิหารทาน   มีที่สิน้สุดแหงกิจที่จะพึงทํา   จริงอยู   การสรางบรรณ- 
ศาลาหรือการสละทรัพยสักโกฏิหน่ึงสรางมหาวิหาร  เขาทําการบริจาคทรัพย 
ครั้งเดียวสรางข้ึนไว  ก็จะคงยืนไปได  ๗-๘  ปบาง ๑๐๐ ปบาง  ๑,๐๐๐ ปบาง 
ทีเดียว    จะตองกระทําบางก็เพียงปฏิสังขรณในที่ที่ทรุดโทรม   และชํารุด 
อยางเดียวเทาน้ัน  เพราะฉะนั้น  วิหารทานนี้จึงใชทรัพยสินนอยกวา  มีการ 
ตระเตรียมนอยกวาสลากภัตรทาน.   กใ็นวิหารทานนี้    ทานกลาวอานิสงส  
ไว ๙  ประการมีวา  เพียงเพื่อกําจัดความหนาว เปนตน โดยปรยิายแหงพระ- 
สูตร  แตโดยปริยายแหงขันธกะ  ทานกลาวอานิสงสไวถึง  ๑๗  ประการ 
วา 
                   การถวายวิหารแกพระสงฆ         ยอมกําจัดเสียไดซึ่ง 
         ความหนาวความรอน    ตอนั้นก็สัตวราย  งู   ยุง   ทั้งนํ้าคาง 
         ฝน  ตอนั้นก็  กําจัดเสียไดซึ่ง  ลม  และแดด อันกลา  ซึง่เกิด  
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           ขึ้น  ทั้งเปนไปเพ่ือเปนที่หลีกเรน  เพ่ือความสุข  เพ่ือบําเพ็ญฌาน  
         และเพ่ือเจริญวิปสสนา  พระพทุธเจาท้ังหลายทรงสรรเสริญ 
         วาเปนยอดทาน  เพราะเหตุนั้นแล  คนผูฉลาดเมื่อเล็งเห็น 
         ประโยชนของตนพึงใหสรางวิหารอันนารื่นรมยถวายใหภกิษ ุ
         พหูสูตอาศัยอยูในวิหารน้ัน     และพึงถวายขาวนํ้า  ผา  และ 
         เสนาสนะแกภิกษุเหลาน้ัน      ซึ่งเปนผูตรงดวยนํ้าใจท่ีเลื่อมใส 
         ภิกษุเหลาน้ันจะแสดงธรรม      เปนเครื่องบรรเทาทุกข  ทั้งปวง 
         แกเขา  ซึ่งเขารูแจงแลว    จะเปนผูหมดอาสวะ  ปรินิพพาน 
         ดังน้ี 
         เพราะฉะนั้น  วิหารทานนี้  พึงทราบวา  มีผลมากกวา  และมีอานิ-      
สงสมากกวาสลากภัตรทาน.  แตทานเรียกวายัญ  เพราะเปนทานท่ีเขาบริจาค 
แกสงฆ. 
         พราหมณฟงแมขอนี้แลว    คิดวา    ข้ึนชื่อวา    การทําการบริจาค 
ทรัพยแลวสรางวิหารถวายกระทําไดดวยยาก    เพราะเงินเพียงกากณึกหนึ่ง 
ที่เปนของตน    ยากท่ีจะบริจาคใหผูอ่ืน    เอาเถอะ    เราจะทูลถามยัญท่ีใช 
ทรัพยสินนอยกวาและท่ีมีการตระเตรียมนอยกวาแมวิหารทานนี้        ดังน้ี. 
ลําดับนั้นเขาเมื่อจะทูลถามยัญนั้น    จึงกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
ก็........ มีอยูหรือ  ดังน้ีเปนตน. 
         ในบรรดาทานเหลานั้น   วิหารถงึจะบริจาคแลวคราวเดียว  ก็ยังมีกิจ 
ที่จะพึงทําเกี่ยวกับการมุงหลังคา       และการปฏิสังขรณสิ่งท่ีปรักหักพัง 
เปนตนบอย ๆ   สวนสรณะท่ีรับแลวครั้งเดียว     ในสํานักของภิกษุรูปเดียว 
หรือของสงฆหรือของคณะ  ก็ยังนับวารับอยูตลอดไป    เพราะไมมีกิจ  ที่จะ  
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ตองทําในสรณะนั้นบอย ๆ   เพราะฉะน้ัน    สรณะนั้นจึงมีการใชทรัพยสิน  
นอยกวา   และมีการตระเตรียมนอยกวาวิหารทาน.      อน่ึง   ชือ่วา   การถึง 
สรณะ     เปนบุญกรรมท่ีสําเร็จดวยการบริจาคชีวิตแกพระรัตนตรัย  ยอมให 
สมบัติทุกประการ   เพราะฉะน้ันพึงทราบวามีผลมากกวา    และมีอานิสงส  
มากกวา.  กก็ารถึงสรณะนี้   ทานเรียกวายัญ    เพราะเกี่ยวกับการบริจาคชีวิต 
แกพระรัตนตรัย. 
         พราหมณไดฟงคํานี้แลว     คิดวา    การท่ีจะบริจาคชีวิตของตนแด 
พระรัตนตรัย  ทําไดดวยยาก    ยัญทีม่ีการใชทรัพยสินนอยกวา   และมีการ 
ตระเตรียมนอยกวา  แมกวาสรณคมนนี้  ยังมีอยูหรือ.  ลําดับนัน้เขาเมื่อจะ 
ทูลถามถึงยญัน้ัน  จึงกราบทูลอีกวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็.......มีอยู 
หรือ  ดังน้ี  เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    ในบทมีบทวา   การงดเวนจากปาณาติบาต 
เปนตน  การงดชื่อวาการเวน 
         การงดน้ันมี  ๓  อยางคือ สัมปตตวิรัติ, สมาทานวิรัติ, เสตุฆาตวิรัติ. 
ในบรรดาวิรติัทั้ง   ๓ นั้น     ผูใดแมมิไดรับสิกขาบทเลย    แตระลึกถึงชาติ 
โคตร    ตระกูล   และประเทศ   เปนตน   ของตนอยางเดียววา   การกระทํานี้ 
ไมสมควรแกเรา  ดังนี้  แลวไมกระทําปาณาติบาต เปนตน   หลกีเลี่ยงวัตถุ 
ที่มาถึงเฉพาะหนา   เวนจากวัตถุนั้น    การวิรัตินั้นของผูนั้น    พึงทราบวา 
เปน  สัมปตตวิรัติ.  สวนวิรัติของผูรับสิกขาบทอยางนี้วา  นับแตวันนี้เปนตน 
ไป   ขาพเจาจะไมฆาสัตว   แมเพราะเหตุแหงชีวิตก็ดี     ขาพเจาจะเวนจาก 
ปาณาติบาต  ก็ดี    ขาพเจาขอสมาทานการงดเวนก็ดี  พึงทราบวาเปนสมา- 
ทานวิรัติ.  สวนการเวนที่สัมปยุตดวยมรรค  ของพระอริยสาวกท้ังหลาย  
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ชื่อวา  เสตุฆาตวิรัติ.    ในวิรัติทั้ง ๓ นั้น  ๒  วิรัติแรกกระทําวัตถุมีชีวิติน- 
ทรียเปนตน  ที่จะพึงละเมิดดวยอํานาจการปลงลงเปนตน    ไหเปนอารมณ 
เปนไป  วิรัติหลังมีนิพพานเปนอารมณ.  
         ก็ในวิรติัเหลาน้ี    ผูไดรับสิกขาบทท้ัง  ๕  รวมกัน  เมื่อสิกขาบทหน่ึง 
ทําลาย    สิกขาบทของผูนั้น  ยอมทําลายไปท้ังหมด.  ผูใดรับทีละขอ  ผูนั้น 
ลวงละเมิดขอใด  ขอน้ันเทาน้ัน  ทําลาย.  สวนสําหรับเสตุฆาตวิรัตินี้  ข้ึน 
ชื่อวา     การทําลายไมมีเลย.   เพราะพระอริยสาวกยอมไมฆาสัตว   แมเพราะ 
เหตุแหงชีวิต  ทั้งไมดื่มน้ําเมาดวย.  แมถาชนผสมสุรา  และน้ํานมแลว 
เทเขาไปในปากของพระอริยสาวกน้ัน    น้ํานมเทานั้นเขาไป   สุราหาเขาไป- 
ไม. เหมือนอะไร.   ไดยินวา  เหมือนนํ้านมท่ีเจือ ดวยนํ้า   นมเทาน้ันเขาไป 
ในปากของนกกะเรียน  น้ําหาเขาไปไม  ขอน้ีพึงทราบวา   สําเร็จตามกําเนิด 
และขอน้ีก็พึงทราบวา   สําเร็จโดยธรรมดา. 
         ก็ในสรณคมน  ชื่อวา   การกระทําความเห็นใหตรง   เปนของหนัก 
แตในการสมาทานสิกขาบท   เปนเพียงการงดเวนเทาน้ัน   เพราะฉะนั้น  การ 
สมาทานสิกขาบทนั้น    จึงใชทรัพยสินนอยกวา    และมีการตระเตรียมนอย 
กวา  สําหรับผูที่รับพอประมาณบาง   ผูที่รับอยางดีบาง.  ก็ในการสมาทาน 
สิกขาบทน้ี    พึงทราบวามีผลมาก    และมีอานิสงสมาก    เพราะข้ึนชื่อวา 
ทานเชนกับศีล  ๕    ไมมี.   สมจริงตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
         ภิกษุทั้งหลาย  ทาน  ๕  อยางเหลาน้ี จัดเปนมหาทาน  ที่รูกันมาวา 
เลิศ  รูจักมานมนาน  รูกนัมาตามวงศตระกูล  เปนของเกาแก  ไมมีใคร 
รังเกียจแลว  ไมเคยมีใครรังเกียจ  อันใคร ๆ  ไมรังเกียจอยู  จักไมรังเกียจ 
อันสมณะก็ดี  พราหณก็ดี  ผูที่รูดีไมดูแคลน  ทาน  ๕  อยางเปนไฉน 
ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ละปาณาติบาต  เปนผูงดเวนจาก  
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ปาณาติบาต  ภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูงดเวนจากปาณาติบาต  ชื่อวาให  
อภัย  ใหความไมมีเวร  ใหความไมเบียดเบียนกัน  แกสัตวทั้งหลายหา 
ประมาณมิได  ครั้นใหอภัย  ใหความไมมีเวร  ใหความไมเบียดเบียนกันแก 
สัตวทั้งหลาย  หาประมาณมิไดแลว  ยอมเปนผูมีสวนแหงอภัย  แหงความ 
ไมเบียดเบียนกันอันหาประมาณมิได  ภิกษุทั้งหลาย  นี้จัดเปนขอที่หน่ึง 
เปนมหาทาน  รูกันมาวาเลิศ  รูกันมานมนาน รูกนัมาตามวงศสกุล 
เปนของเกาแก  ไมมีใครรงัเกียจแลว  ไมเคยมีใครรังเกียจ  อันใคร ๆ  ไม 
รังเกียจอยู  จักไมรังเกียจ  อันสมณะก็ดี  พราหมณกด็ี  ผู รู ด ี ไมดูแคลน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็ขออ่ืนยังมีอีก  อริยสาวกละอทินนาทาน ฯลฯ  ละกาเมสุ 
มิจฉาจาร ฯลฯ  ละมุสาวาท  ฯลฯ  ละการด่ืมน้ําเมาคือสุราและเมรัย  อันเปน 
ที่ต้ังแหงความประมาท  ฯลฯ  ภิกษุทั้งหลาย  ทาน  ๕  ประการเหลาน้ันแล 
จัดเปนมหาทาน  ที่รูกันมาวาเลิศ  ฯลฯ  ผู รู ดี  ดงัน้ี. 
         ก็แลศีล  ๕  นี ้  ทานเรียกวายัญ    เพราะตองสมาทานดวยคิดวา   เรา 
จักสละความเยื่อใยในตนและความเยื่อใยในชีวิต    รกัษา.   บรรดาศีลและ 
สรณคมนนั้น   สรณคมนนั่นและเปนใหญกวาศีล  ๕    แมโดยแท   แตศีล 
๕   นี ้  ทานกลาววามีผลมากกวา  ดวยอํานาจแหงศีลที่บุคคลต้ังอยูในสรณะ 
แลวรักษา. 
         พราหมณไดฟงแมขอน้ีแลว    ก็ยังคิดวา   การท่ีรักษาศีล  ๕    ก็ยัง 
หนักอยู     สิง่อะไรอยางอ่ืนทํานองนี้แหละ     ที่มกีารใชทรัพยสินนอยกวา 
และมีผลมากกวา  ศีล ๕ นี้มีอยูหรือหนอ.  ลําดับนั้นเขาเมื่อจะทูลถามถึงขอน้ัน 
จึงกราบทูลอีกวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก.็......มอียูหรือ   ดังน้ีเปนตน 
ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะทรงแสดงความท่ียัญมีปฐม-  
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ฌานเปนตน  ของผูที่ดํารงอยูในความบริบูรณดวยศีล  ๓  ประการ  เปน  
ของใชทรัพยสินนอยกวา  และมีผลมากกวา  แกพราหมณนั้น    ทรงเริ่ม 
พระธรรมเทศนา   จําเดิมแตการอุบัติข้ึนของพระพุทธเจา  จึงตรัสพระดํารัส 
วา  พราหมณ...  ในโลกนี้  ดังนี้เปนตน.  ในขอน้ัน  บุคคลผูถงึพรอมดวย 
คุณตามท่ีกลาวมาแลวตอนตน  ดํารงอยูในปฐมฌานเปนตนแลว  ทําทุติย- 
ฌานเปนตนใหเกิดอยู  ยอมไมลําบาก  เพราะฉะนั้น ฌานเหลาน้ันจึงมีการ 
ใชทรัพยสินนอย  มีการตระเตรียมนอย.  ก็ในฌานเหลาน้ี  ปฐมฌานยอม 
ใหอายุในพรหมโลก  ๑  กัป  ทุติยฌาน  ๘  กัป  ตติยฌาน  ๖๔  กัป 
จตุตถฌาน  ๕๐๐  กัป  จตุตถฌานน้ันนั่นและอันบุคคลเจริญแลวดวยอํานาจ 
แหงสมาบัติ   มีอากาสานัญจายตนะเปนตน   ยอมใหอายุตลอด ๒๐,๐๐๐ กัป 
๕๐,๐๐๐ กัป     และ  ๘๔,๐๐๐   กัป     เพราะฉะนั้น.   ฌานจึงมีผลมากกวา 
และมีอานิสงสมากกวา.    ก็ฌานน้ัน  พึงทราบวาเปนยัญ  เพราะสละเสียได 
ซึ่งธรรมอันเปนขาศึกมีนิวรณเปนตน.  
         แมวิปสสนาญาณ  เพราะบุคคลต้ังอยูแลวในคุณท้ังหลาย  มีจตุตถฌาน 
เปนปริโยสาน  ใหเกิดข้ึนอยู  ก็ไมลําบาก  เพราะฉะนั้น  จึงมีการใชทรัพย 
สินนอย   มกีารตระเตรียมนอย    ก็วิปสสนาญาณน้ีมีผลมาก    เพราะไมมี 
สุขใดท่ีเสมอเหมือน  ดวยสุขอันเกิดจากวิปสสนา  ทานเรียกวายัญ  เพราะ 
ละเสียไดซึ่งกิเลสอันเปนขาศึก. 
         แมมีโนมยิทธิ   บุคคลต้ังอยูแลวในวิปสสนาญาณใหเกิดข้ึนอยู   ก็ไม 
ลําบาก เพราะฉะนั้น  มโนมยิทธิจึงมีการใชทรัพยสินนอย  มีการตระเตรียม 
นอย  ชื่อวามีผลมาก   เพราะสามารถเนรมิตรูปเชนกับรูปของตนไม  ชื่อวา 
ยัญ     เพราะละเสียไดซึ่งกิเลสอันเปนขาศึกของตน.  แมญาณมีอิทธิวิธญาณ  
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เปนตน   บุคคลต้ังอยูแลวในมโนมยญาณเปนตน  ใหเกิดข้ึนอยูก็ไมลําบาก 
เพราะฉะนั้น   อิทธิวิธญาณเปนตน  จึงมีการใชทรพัยสินนอย  มีการตระ- 
เตรียมนอย   ชื่อวา ยัญ  เพราะละกิเลสอันเปนขาศึกของตน ๆ เสียได. 
         ก็ในญาณเหลาน้ี  อิทธิวิธญาณ  พึงทราบวา  มีผลมาก เพราะสามารถ 
แสดงการกระทําแปลก ๆ มีอยางตาง ๆ. 
         ทิพยโสต  พึงทราบวา   มีผลมาก  เพราะสามารถฟงเสียงของเทวดา  
และมนุษยได. 
         เจโตปริยญาณ  พึงทราบวา  มีผลมาก  เพราะสามารถรูจิต  ๑๖ 
อยางของผูอ่ืนได. 
         บุพเพนิวาสานุสสติญาณ  พึงทราบวา  มีผลมาก  เพราะสามารถ       
ตามระลึกถึงสถานท่ีที่ตนปรารถนา และปรารถนาได.  ทิพยจักษุ  พึงทราบวา  
มีผลมาก   เพราะสามารถมองเห็นรูปที่ตนตองการและตองการได. 
         อาสวักขยญาณ  พึงทราบวา  มีผลมาก  เพราะสามารถยังสุขอันเกิด 
จากโลกุตรมรรคอันประณีตยิ่งใหสําเร็จได.       กข้ึ็นชื่อวายัญอยางอ่ืน  ที่ 
ประเสริฐกวาพระอรหัต   ไมมี   เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง 
แสดงพระธรรมเทศนาโดยสุดยอด     คือพระอรหัต    จึงตรัสวา   พราหมณ 
นี้แล  ดังนี้เปนตน. 
         บทวา  เอว   วุตฺเต    แปลวา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสอยางนี้ 
เเลว กูฏทันตพราหมณเลื่อมใสในพระธรรมเทศนา  มีประสงคจะถึงสรณะ 
จงไดกลาวคําน้ีมีวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ภาษิตของพระองคแจมแจง 
นัก  ดังนี้  เปนตน.  บทวา จงพัด   ความวา    ขอลมเย็นออน ๆ  ที่จะระงับ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 92 

ความกระวนกระวายในรางกายได     จงพัดโชยมาตองกาย.   กแ็ลพราหมณ 
ครั้นกลาวคําน้ีแลว  จึงสงคนไปดวยพูดวา  แนะพอ ทานจงไป  เขาไปสูหลุม 
ยัญแลว   จงปลอยสัตวเหลาน้ันทั้งปวงจากเครื่องจองจํา.    บรุษุน้ันรับคําวา 
ดีแลว   กระทําตามนั้นแลวกลับมาบอกวา  ทานผูเจริญ  สัตวเหลาน้ันหลุด 
พนไปหมดแลว  ดังนี้. 
         พราหมณยังไมไดยินความเปนไปนั้น  ตราบใด  พระผูมีพระภาคเจา            
ยังไมทรงแสดงธรรม  ตราบนั้น.  เพราะในจิตของพราหมณยังมีความยุง 
เหยิงอยู.  แตพอไดยินวา  สัตวมากมายเทียวหนอ  ขาพเจาปลอยหมดแลว 
ดังน้ี   วารจิตของพราหมณ   ก็ผองใส.     พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบวา 
พราหมณมีใจผองใสแลว       จึงทรงเริ่มพระธรรมเทศนา.      ทานหมายเอา 
พระธรรมเทศนานั้น     จึงกลาวคําวา     ลําดับน้ันแล     พระผูมพีระภาคเจา 
ดังน้ีเปนตน.    คําเปนตนวา   จิตสมควร   ทานกลาวหมายเอาความท่ีนิวรณ 
ถูกขมไวไดดวยอานภาพแหงอนุปุพพิกถา.  คําท่ีเหลือมีใจความต้ืนทั้งน้ัน 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
         อรรถกถากูฏทันตสูตรในอรรถกถาทีฆนิกาย    ชื่อสุมังคลวิลาสินี 
จบแลวดวยประการฉะน้ี.  
                                   จบอรรถกถากูฏทันตสูตรท่ี  ๕  
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                                   ๖. มหาลิสูตร  
         [๒๓๙]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี.  สมัยหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยู  ณ  กฏูาคารสาลา๑.  ในปามหาวัน๒.  ใกลนครเวสาลี.  ก็สมัยนั้นแล 
พราหมณทูตชาวโกศลและพราหมณทูตชาวมคธมากดวยกัน  พักอยูในนคร 
เวสาลีดวยกรณียะเพียงบางอยาง.  พราหมณทูตเหลาน้ันไดสดับวา  พระสมณ- 
โคดม    พระโอรสแหงศากยะ     เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล  ประทับ 
อยู  ณ  กูฏคารสาลา  ในปามหาวัน  ใกลนครเวสาลี   กิตติศัพท  อันงามของ 
ทานพระโคดมนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา  แมเพราะเหตุนี้  พระผูมีพระภาค- 
เจาพระองคนั้น  ฯลฯ  เปนผูเบิกบานแลว  เปนผูจําแนกพระธรรม  พระองค 
ทรงทําใหแจงซ่ึงโลกนี้     พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  ฯลฯ   การไดเห็น 
พระอรหันตทั้งหลาย  เห็นปานน้ัน  เปนการดี  ดังนี้.  พราหมณทูตเหลาน้ัน 
ไดเดินผานเขาไปยังกูฏคารสาลาในปามหาวัน. 
         [๒๔๐]   ก็แลสมัยนัน้  ทานพระนาคิตะเปนพระอุปฏฐากแหงพระผู- 
มีพระภาคเจา.      พราหมณทูตเหลานั้นเขาไปหาทานพระนาคิตะแลวถาม 
อยางนี้วา  ทานพระนาคิตะ  บัดนี้ทานพระโคดมน้ันประทับอยูที่ไหน  ขาพเจา 
๑.  กูฏาคารสาลา  เปนช่ือแหงสังฆารามอันต้ังอยูในปามหาวัน  ท่ีไดช่ือดังนั้น  เพราะมี 
ปราสาทปานประหน่ึงเทพวมิาน  อันเขาทําตามแบบกูฏาคารสาลา  สาลาคือเรือนยอด 
๒. ปามหาวัน  คือปาใหญเกดิเองต้ังอยูตอเน่ืองปาหิมพานต  
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ทั้งหลายใครจะเฝาทานพระโคดมนั้นจริง ๆ  ทานพระนาคิตะกลาววา  ยังไม  
เปนกาลอันควรเพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจาทรงหลีก- 
เรนอยู.  จึงพราหมณทูตเหลาน้ันไดนั่งอยูสวนขางหน่ึงใกลกูฏาคารสาลานั้น 
ดวยคิดวา  เราไดเฝาทานพระโคดมนั้นแลวจึงจักไป. 
         [๒๔๑]  แมเจาลิจฉวี  นามวา  โอฏฐัทธะ  พรอมดวยลิจฉวีบริวาร 
อันใหญเขาไปหาทานพระนาคิตะ  ณ  กูฏาคารสาลาในปามหาวัน  กราบทาน 
พระนาคิตะแลวยืนอยูสวนขางหน่ึง.  กลาวกะทานพระนาคิตะอยางนี้วา  ทาน 
พระนาคิตะเจาขา  บัดนี้พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  ประทับ 
อยู ณ  ที่ไหน  ขาพเจาท้ังหลายใครจะเฝาพระองคจริง ๆ. ทานพระนาคิตะ 
กลาววา  ยังไมเปนกาลอันควรเพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา  พระผูมีพระภาค 
เจาทรงหลีกเรนอยู.  แมโอฏฐัทธลัจฉวีก็ไดนั่งอยูสวนขางหน่ึงใกลกูฏาคาร 
สาลาน้ันเหมือนกัน  ดวยคิดวา  เราไดเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาน้ันแลวจึงจักไป. 
         [๒๔๒]  ลําดับนั้น  สามเณรสีหะ  เขาไปหา  ทานพระนาคิตะ  กราบ 
แลว  ยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ไดกลาวกะทานพระนาคิตะอยาง 
นี้วา  ทานกัสสปะเจาขา  พราหมณทูตชาวโกศล  และพราหมณทูตชาวมคธ 
เปนอันมากเหลาน้ี  ไดเขามาในท่ีนี้เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา  แมเจาลิจฉวี 
นามวา  โอฏฐัทธะ  พรอมดวยลิจฉวีบริวารอันใหญไดเขามาในท่ีนี้เพ่ือเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา  ทานเจาขา  จะเปนการดี  ขอหมูชนนี้จงไดเฝาพระหมู  
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มีพระภาคเจาเถิด.   ทานพระนาคิตะ     กลาววา     แนะสีหะ   ถากระน้ัน  
เธอนั่นแหละจงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาใหทรงทราบเถิด.  สามเณรสีหะ 
รับคําทานพระนาคิตะแลว  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ถวายบังคมแลว 
ยืนอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา 
พระพุทธเจาขา  พราหมณทูตชาวโกศลและพราหมณทูตชาวมคธเปนอันมาก 
เหลาน้ี      ไดเขามาในท่ีนี้เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา  แมเจาลิจฉวีนามวา 
โอฏฐัทธะ  พรอมดวยลิจฉวีบริวารอันใหญ  ไดเขามาในท่ีนี้  เพ่ือเฝาพระผูมี 
พระภาคเจา  พระพุทธเจาขา  จะเปนการดี  ขอหมูชนนี้จงไดเฝาพระผูมีพระ 
ภาคเจาเถิด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา แนะสีหะ  ถากระน้ัน  เธอจงปูอาสนะ 
ที่รมเงาหนาวิหาร.สามเณรีสีหะรับพระพุทธาณัติแลว  ไดปูอาสนะ  ณ  รมเงา 
หนาพระวิหาร.พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากพระวิหาร  ประทับนั่งบน 
อาสนะท่ีสามเณรีสีหะปูไว  ณ  รมเงาหนาพระวิหาร.  ลําดับนั้น  พราหมณ 
ทูตชาวโกศลและพราหมณทูตชาวมคธเหลาน้ัน  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
เจา  บรรเทิงกับพระผูมีพระภาคเจา   สนทนาพอเปนที่ชื่นชมระลึกถึงกันแลว 
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         [๒๔๓]   แมโอฏฐทัธลิจฉวี  พรอมดวยลิจฉวีบริวารอันใหญ  เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคมแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง     จึงได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา    พระพุทธเจาขา  วันกอนหลายวัน   
มาแลว    ลิจฉวีบุตร    นามวา   สุนักขตัตะ     ไดเขาไปหาขาพระองคแลว  
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ไดกลาวกะขาพระองคอยางนี้วา  มหาลิ  ชั่วเวลาที่ขาพเจาเขาไปอาศัย  
พระผูมีพระภาคเจาอยู  ไมนานเพียง  ๓  ป  ขาพเจาเห็นรูปทั้งหลายอันเปน 
ทิพย  นารัก  ยั่วยวน  ควรยินดี  แตฟงเสียงอันเปนทิพย  นารัก  ยั่วยวน 
ควรยินดีไมได  เสียงทิพยอันนารัก  ยั่วยวน  ควรยินดี  ที่สุนักขัตตลัจฉวี 
บุตรไมไดฟงนั้น  มีจริงหรือไม  พระเจาขา.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
มหาลิ  เสียงทิพยอันนารัก  ยั่วยวน  ควรยินดี  ที่สนุักขัตตลิจฉวีบุตรไม 
ไดฟง   มีอยูจริง   มิใชไมมี.  โอฏฐัทธลิจฉวีทูลถามวา  พระเจาขา  อะไร 
หนอ   เปนเหตุ  เปนปจจัยใหสุนักขัตตลิจฉวีบุตรไมไดฟงเสียงอันเปนทิพย 
นารัก  ยั่วยวน  ควรยินดี  ซึ่งมีอยูจริง  มิใชไมม.ี 
         [๒๔๔]   มหาลิ   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    มีสมาธิไดอบรมแลวสวน 
เดียว  เพ่ือเห็นรูปอันเปนทิพย  นารัก    ยั่วยวน  ควรยินดี  ในทศิเบ้ืองหนา 
แตมิไดอบรมแลว    เพ่ือฟงเสียงอันเปนทิพย  นารัก  ยั่วยวน  ควรยินดี 
ภิกษุนั้นเมื่อไดอบรมสมาธิสวนเดียว  เพ่ือเห็นรูปอันเปนทิพย ฯลฯ  ในทิศ 
เบื้องหนา   แตมิไดอบรมเพ่ือฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  ยอมเห็นรูปอันเปน 
ทิพย ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองหนาได  แตฟงเสียงอันเปนทิพย ฯลฯ  ไมได  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร.  เพราะขอน้ันยอมเปนอยางนั้น  ในเมื่อภิกษุไดอบรมสมาธิสวน 
เดียว  เพ่ือเห็นรูปอันเปนทิพย  ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองหนา  แตมิไดอบรมเพ่ือ 
ฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ 
         [๒๔๕]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุมีสมาธิไดอบรมแลวสวนเดียว     เพ่ือ   
เห็นรูปอันเปนทิพย   ฯลฯ   ในทิศเบ้ืองขวา  ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองหลัง  ฯลฯ  ใน  
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ทิศเบ้ืองซาย ฯลฯ  เบื้องบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง๑  แตมิไดอบรมเพ่ือฟง  
เสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  ภิกษุนั้น  เมื่อไดอบรมสมาธิสวนเดียว  เพ่ือเห็นรูป 
อันเปนทิพย ฯลฯ   เบื้องบน   เบื้องลาง    เบื้องขวาง     แตมิไดอบรมเพ่ือฟง 
เสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ ยอมเห็นรูปอันเปนทิพย ฯลฯ  ในเบื้องบน  เบื้องลาง 
เบื้องขวางได     แตฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  ไมได  ขอน้ันเพราะเหตุไร. 
เพราะขอน้ันยอมเปนอยางนั้น   ในเมือ่ภิกษุไดอบรมสมาธิสวนเดียว  เพ่ือ 
เห็นรูปอันเปนทิพย  ฯลฯ  เบื้องบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  แตมิไดอบรม 
เพ่ือฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ 
         [๒๔๖]   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    มีสมาธิไดอบรมแลวสวนเดียว  เพ่ือ  
ฟงเสียงอันเปนทิพย  นารัก  ยั่วยวน  ควรยินดี  ในทิศเบ้ืองหนา  แตม ิ
ไดอบรมเพ่ือเห็นรูปอันเปนทิพย  ฯลฯ  ภิกษุนั้น เมื่อไดอบรมสมาธิสวนเดียว 
เพ่ือฟงเสียงอันเปนทิพย ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองหนา  แตมิไดอบรมเพ่ือเห็นรูป 
อันเปนทิพย ฯลฯ  ยอมไดฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองหนาได 
แตเห็นรูปอันเปนทิพย  ฯลฯ  ไมได  ขอน้ันเพราะเหตุไร.   เพราะขอนั้นยอม 
เปนอยางนั้น     ในเมื่อภิกษุอบรมสมาธิสวนเดียว      เพ่ือฟงเสียงอันเปน 
ทิพย  ฯลฯ   ในทิศเบ้ืองหนา     แตมิไดอบรมเพ่ือเห็นรูปอันเปนทิพย ฯลฯ 
         [๒๔๗]   อีกขอหนึ่ง   ภิกษุมีสมาธิไดอบรมแลวสวนเดียว   เพ่ือฟง 
เสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองขวา  ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองหลัง  ฯลฯ  ในทศิ 
เบื้องซาย ฯลฯ  เบื้องบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  แตมิไดอบรมแลว  เพ่ือ 
เห็นรูปอันเปนทิพย  ฯลฯ   ภิกษุนั้น   เม่ือเธอไดอบรมสมาธิสวนเดียวเพื่อฟง 
เสียงอันเปนทิพย   ฯลฯ    เบื้องบน  เบ้ืองลาง  เบื้องขวาง  แตมิไดอบรมเพ่ือ 
(๑)  เบ้ืองขวาง  คือทิศนอย๔.  
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เห็นรูปอันเปนทิพย  ฯลฯ  ยอมฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ เบื้องบน  เบื้องลาง  
เบื้องขวางได  แตเห็นรูปอันเปนทิพย  ฯลฯ  ไมได  ขอน้ันเพราะเหตุไร. 
เพราะขอน้ันยอมเปนอยางนั้น  ในเมื่อภิกษุอบรมสมาธิสวนเดียว  เพ่ือฟง 
เสียงอันเปนทิพย ฯลฯ  ในเบ้ืองบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  แตมิไดอบรม 
เพ่ือเห็นรูปอันเปนทิพย  ฯลฯ 
         [๒๔๘]   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  มีสมาธิไดอบรมแลวท้ังสองสวน  เพ่ือ 
เห็นรูปอันเปนทิพย  นารกั  ยั่วยวน  ควรยินดี  และเพื่อฟงเสียงอันเปนทิพย 
นารัก  ยั่วยวน  ควรยินดี  ในทิศเบ้ืองหนา.  ภิกษุนั้น  เมื่อไดอบรมสมาธิ 
ทั้งสองสวน  เพ่ือเห็นรูปและเพ่ือฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองหนา 
ยอมเห็นรูปและยอมฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองหนา  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร.    เพราะขอนั้นยอมเปนอยางนั้น  ในเมื่อภิกษุไดอบรมสมาธิ 
ทั้งสองสวน เพ่ือเห็นรูปและเพื่อฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองหนา. 
         [๒๔๙]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุมีสมาธิไดอบรมแลวท้ัง  ๒  สวน  เพ่ือ 
เห็นรูป   และเพื่อฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  ในทิศเบ้ืองขวา  ฯลฯ  ในทิศ- 
เบื้องหลัง  ฯลฯ     ในทิศเบ้ืองซาย  ฯลฯ      เบื้องบน   เบื้องลาง   เบื้องขวาง. 
ภิกษุนั้นเมื่อไดอบรมสมาธิทั้ง  ๒ สวน    เพ่ือเห็นรูป    และเพ่ือฟงเสียงอัน 
เปนทิพย  ฯลฯ  เบื้องบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  ยอมเห็นรูป  และยอมฟง 
เสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  ในเบื้องบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร.    เพราะขอน้ันยอมเปนอยางน้ัน  ในเมื่อภิกษุไดอบรมสมาธิทั้งสอง 
สวน   เพ่ือเห็นรูปและเพ่ือฟงเสียงอันเปนทิพย  ฯลฯ  เบื้องบน  เบื้องลาง 
เบื้องขวาง.  
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         มหาลิ  นี้แลเปนเหตุเปนปจจัย  ใหสุนักขัตตลิจฉวีบุตร  ไมไดฟง  
เสียงอันเปนทิพย  นารัก   ยั่วยวน  ควรยินดี  ซึ่งมีอยูจริง  ไมใชไมมี. 
         [๒๕๐]   โอฏฐัทธลจิฉวี  กราบทูลวา  พระเจาขา  ภิกษุทั้งหลาย 
ยอมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา  เหตุจะทําใหแจง  ซึ่ง 
สมาธิภาวนาเหลานี้เปนแน.  ตรัสตอบวา  มหาลิ  ภิกษุทั้งหลายจะประพฤติ 
พรหมจรรยในเรา  เหตุจะกระทําใหแจงซ่ึงสมาธิภาวนาเหลาน้ี  หามิไดเลย 
ธรรมเหลาอ่ืน  ซึ่งภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา  เหตุจะกระ- 
ทําใหแจงท่ียิ่งกวาและประณีตกวา  ยังมีอยูอีก.  โอฏฐัทธลัจฉวี  ทูลถามวา 
พระเจาขา  ก็ธรรมเหลาไหนซ่ึงภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยใน 
พระผูมีพระภาคเจา  เหตุจะกระทําใหแจง  ที่ยิ่งกวาและประณีตกวา.  ตรัส       
ตอบวา    มหาลิ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนโสดาบันมีความไมตกตํ่าเปน 
ธรรมดา  เปนผูแนนอนแลว  มีความตรัสรูเปนที่ไปในเบื้องหนา  เพราะ 
ความส้ินไปรอบแหงสังโยชน  ๓  ธรรมน้ีแลว  ซึ่งภิกษุทั้งหลายประพฤติ 
พรหมจรรยในเรา  เหตุจะกระทําใหแจง  ที่ยิ่งกวาและประณีตกวา. 
         [๒๕๑]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุเปนพระสกทาคามี  จะมาสูโลกนี้ครั้ง 
เดียวเทาน้ันแลวกระทําท่ีสุดแหงทุกขได  เพราะความส้ินไปรอบแหงสัง- 
โยชน  ๓  เพราะความเบาบางแหงราคะโทสะและโมหะ   ธรรมนี้แลซ่ึงภิกษุ 
ทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา  เหตุจะกระทําใหแจง  ที่ยิ่งกวาและ 
ประณีตกวา. 
         [๒๕๒]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุเปนผูมีอันจะบังเกิดในอุปปาติกกําเนิด๑ 

จะปรินิพพานในอุปปาติกกําเนิดนั้น   มีอันไมกลบัมาจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
(พระอนาคามี)   เพราะความส้ินไปรอบแหงสังโยชนสวนเบื้องตํ่า  ๕  ธรรม 
(๑)  อุปปาติกกําเนิด  ในท่ีนี้หมายเอาสุทธาวาส  ๕.  
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นี้แลซ่ึงภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา  เหตุจะกระทําใหแจง  ที่  
ยิ่งกวาและประณีตกวา. 
         [๒๕๓]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุทําใหแจง  เพราะรูดวยปญญาอันยิ่งเอง 
เขาถึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความส้ินไปแหง 
อาสวะทั้งหลาย  อยูในทฏิฐธรรม  (ปจจุบัน)  เทียว  แมธรรมนี้แลซ่ึงภิกษุ 
ทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา  เหตุจะกระทําใหแจง  ที่ยิ่งกวาและ 
ประณีตกวา.  มหาลิ  ธรรมเหลาน้ีแลซ่ึงภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย 
ในเราเหตุจะกระทําใหแจง  ที่ยิ่งกวาและประณีตกวา. 
         [๒๕๔]   โอฏฐัทธลิจฉวี         ทูลถามวา          ทางดําเนินเพ่ือทําให 
แจงซ่ึงธรรมเหลาน้ันมีอยูหรือพระเจาขา.  ตรัสตอบวา  มีอยู  มหาลิ. 
ทางดําเนินเพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาน้ัน       เปนไฉนเลา       พระเจาขา. 
มรรคมีองค ๘   อันเปนของพระอริยเจาน้ีแล  คือ  ความเห็นชอบ  ความ- 
ดําริชอบ   วาจาชอบ   การงานชอบ    อาชีพชอบ    เพียรชอบ  ระลึกชอบ 
ต้ังใจชอบ   นี้แลเปนทางดําเนิน   เพ่ือทําใหแจง   ซึ่งธรรมเหลาน้ัน. 
         [๒๕๕]   มหาลิ    สมัยหน่ึง  เราอยูในโฆสิตารามใกลนครโกสัมพี 
ครั้งน้ัน  ๒  บรรพชิต  คือมัณฑิยปริพพาชก  ๑  ชาลิยะ  ศิษยทารุปตติกะ  ๑  ได 
เขาไปหาเรา   เจรจาปราศรัยกับเราแลว   ยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  จึง 
ไดกลาวกะเราอยางนี้วา  ทานโคดม  ชีพก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้นหรือหนอ 
หรือชีพอันอ่ืน   สรีระอันอ่ืน.   เราไดกลาววา   แนะทาน  ถาอยางนั้นจงฟง 
จงกระทําในใจใหดี   เราจักกลาว.  พระตถาคตอุบัติข้ึนในโลกน้ี   เปนพระ 
อรหันต   ตรสัรูชอบเองแลว  ฯลฯ.    (นักปราชญพึงใหเน้ือความพิสดารเหมือน  
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ในสามัญญผลสูตร) ภิกษุเปนผูถึงพรอมแลวดวยศีลอยางนี้  ฯลฯ  บรรลฌุาน  
ที่ตน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวกแลวอยู.  ภิกษุใดรูอยาง 
นี้  เห็นอยางนี้   นั่นเปนการสมควรแกภิกษุนั้นหรือหนอ  เพ่ือจะกลาววา 
ชีพก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น  หรือวา  ชพีอันอ่ืน  สรรีะอันอ่ืน  ดงัน้ี.  ภิกษุนัน้ 
ใดรูอยางนี้   เห็นอยางนี้  นั่นไมเปนการสมควรแกภิกษุนั้น  เพ่ือจะกลาว 
วา  ชีพก็อันนั้น   สรีระกอั็นนั้น  หรือวา  ชีพอันอ่ืน  สรรีะอันอ่ืน.  ก็แล 
ความขอน้ี   เรารูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้   ดังน้ัน   เราจึงไมกลาววา  ชีพ  
ก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น  หรือวา  ชีพอันอ่ืน   สรีระอันอ่ืน  ดังนี้.   ภิกษุ 
บรรลฌุานท่ี   ๒  ฯลฯ   ภิกษุบรรลุฌานที่  ๓  ฯลฯ  ภิกษุบรรลฌุานท่ี  ๔ 
ไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละสุขและเพราะละทุกขเสียได  เพราะสิ้นไป 
แหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน   มีความบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาและสติ 
แลวอยู.    ภิกษุใดรูอยางนี้      เห็นอยางนี้   นั่นเปนการสมควรแกภิกษุนั้น 
หรือหนอ    เพ่ือจะกลาววา   ชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้น  หรือวา  ชีพอันอ่ืน 
สรีระอันอ่ืน   ดังน้ี.   ภิกษุนั้นใด  รูอยางนี้   เห็นอยางนี้  นั่นไมเปนการ 
สมควรแกภิกษุนั้น   เพ่ือจะกลาววา  ชีพก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น  หรือวา 
ชีพอันอ่ืน  สรีระอันอ่ืน.  ก็แลความขอน้ี  เรารูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้ 
ดังน้ัน  เราจึงไมกลาววา  ชีพก็อันนั้น  สรีระก็อันนัน้  หรือวา  ชพี 
อันอ่ืน   สรีระก็อันอ่ืน. 
         เธอนําจิตไปเฉพาะ   นอมจิตไปเฉพาะ    เพ่ือญาณทัสสนะ (คือ 
ปญญาเครื่องรูเครื่องเห็น). ภิกษุใด  ฯลฯ   เธอรูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย 
อยูจบแลว   กิจท่ีจะตองทํา   ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนอีก  เพ่ือความเปนเชนนี้ 
ยอมไมมี   ดงัน้ี.   ภิกษุใด  รูอยางนี้  เห็นอยางนี้   นั่นเปนการสมควรแก  
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ภิกษุนั้นหรือหนอ  เพ่ือจะกลาววา    ชพีก็อันนั้น    สรีระก็อันนั้น    หรือวา  
ชีพอันอ่ืน  สรีระอันอ่ืน  ดังน้ี.  ภิกษุนัน้ใด  รูอยางนี้  เห็นอยางนี้  นั่น 
ไมเปนการสมควรแกภิกษุนั้น   เพ่ือจะกลาววา   ชพีก็อันนั้น     สรีระก็อัน 
นั้น  หรือวา    ชีพอันอ่ืน  สรีระอันอ่ืน.   ก็แลความขอน้ี    เรารูอยูอยางนี้ 
เห็นอยูอยางน้ี   ดังน้ัน    เราจึงไมกลาววา  ชีพก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น 
หรือวา  ชีพอันอ่ืน  สรีระอันอ่ืน  ดังนี้. 
             พระผูมีพระภาคเจา  ไดตรัสเวยยากรณพจนนี้แลว.  โอฏฐัทธลิจฉวี 
มีใจยินดี   ชืน่ชมภาสิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                        จบ  มหาลิสูตร  ที ่ ๖  
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                                 อรรถกถามหาลิสูตร  
                     เอวมฺเม  สุต  ฯปฯ  เวสาลิยนฺติ  มหาลิสุตฺต 
         ในมหาลิสูตรนั้น  มีการพรรนาตามลําดับบทดังน้ี.  บทวา  เวสาลิย 
ความวา ใกลนครอันไดนามวา  เวสาลี เพราะเมืองน้ีถึงความไพศาลเนือง ๆ 
บทวา   มหาวเน   ความวา   ในปาใหญเกิดเองต้ังอยูตอเน่ืองกับปาหิมพานต   
ภายนอกนคร ซึ่งเรียกวา มหาวัน  เพราะความท่ีเปนปาใหญนั้น.  บทวา  กูฏ- 
คารสาลาย  ความวา  ไดสรางสังฆารามในราวปาน้ัน.   ไดสรางปราสาทเชน 
กับเทพวิมาน  ทําตามแบบกูฏาคารศาลา  ยกชอฟาบนเสาท้ังหลายในสังฆา- 
รามนั้น. หมายถึงปราสาทนั้นสังฆารามแมทั้งสิน จึงปรากฏวากูฏาคารศาลา. 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงอาศัยนครเวสาลีนั้น  ประทับอยู  ณ  สังฆารามนั้น. 
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา  เวสาลิย   วิหรติ  มหาวเน  กูฏคารสาลาย  ดังนี้. 
         บทวา  โกสลกา คือ  ชาวแควนโกศล.  บทวา  มาคธกา  คือ  ชาว 
แควนมคธ.    บทวา  กรณีเยน  ความวา  ดวยการงานท่ีพึงทําแนแท.  ก ็
การงานท่ีแมจะไมกระทําก็ไดเรียกวากิจ         การงานที่ควรทําแนแททีเดียว 
ชื่อวา  กรณียะ. 
         บทวา  ปฏิสลฺสีโน  ภควา  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา ทรงหลีก 
เรน  คือ   ทรงหลบจากเรื่องอารมณตาง ๆ  ทรงอาศัย  เอกีภาพ  เสวยความ 
ยินดีในฌานในเอกัคคตารมณ.  บทวา  ตตฺเถว  คือ  ในวิหารน้ัน.  บทวา  เอกมนฺต 
ความวา  พราหมณทูตเหลาน้ันไมละที่นั้นพากันนั่ง  ณ  เงาตนไมนั้น ๆ.  
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           บทวา โอฏทฺโธ  ความวา  เจาลิจฉวีผูไดนามอยางนั้น  เพราะมี  
ริมฝปากเปยกชุม.  บทวา  มหติยา  ลิจฉฺวีปริสาย  ความวา  เจาลิจฉวี  นามวา 
โอฏฐัทธะ  ถวายทานแดพระภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุขในปุเรภัต 
อธิษฐานองคอุโบสถศีลในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา    ใหคนถือส่ิงของ 
มีของหอมและดอกไมเปนตน      ปาวประกาศใหบริวารเจาลิจฉวีหมูใหญ 
ประชุมกันแลวเขาไปพรอมกับบริวารลิจฉวีหมูใหญนั้น     ซึง่ประดับประดา  
ดวยผาอาภรณและเครื่องลูบไล  มีสีเขียวและเหลืองเปนตน  อันสวยงาม 
ประหน่ึงเทพบริวารชั้นดาวดึงส.บทวา อกาโล โข  มหาลิ  ความวา  โอฏฐัทธะ 
นั้น เดิมชื่อวา  มหาล ิ พระเถระเรียกมหาลินั้นตามชื่อเดิมนั้น.  บทวา เอกมนฺต 
นิสีทิ ความวา โอฏฐัทธลิจฉวี  น่ังสรรเสริญพระคุณของพระรัตนตรัย  พรอม 
ดวยบริวาร  ลิจฉวีหมูใหญ  ณ  เงาไมอันสมควร. 
         บทวา สีโห  สมณุทเฺทโส  ความวา  สามเณร  ชื่อวา  สหีะ  เปนหลาน 
ของพระนาคิตะ    บวชในกาลท่ีมีอายุไดเจ็ดขวบ  ขยันหม่ันเพียรในพระ- 
ศาสนา.ไดยินวา   สามเณรเห็นชุมชนใหญแลว  จึงคิดวา  ชุมชนหมูใหญ 
นี้นั่งเต็มวิหารทั้งสิ้น      วันนี้พระผูมีพระภาคเจาจักทรงแสดงพระธรรมดวย 
พระอุตสาหะใหญแกชุมชนน้ีแน  อยาเลย  เราจะบอกพระอุปชฌายะใหกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ  ถึงชมุชนหมูใหญมาประชุมกันแลว  จึง 
เขาไปหาพระนาคิตะ.  บทวา  ภนฺเต  กสฺสป  ความวา  สามเณรกลาวกะ 
พระเถระดวยโคตร.บทวา  เอสา  ชนตา  ความวา  ชุมนุมชนน่ัน.  บทวา 
ตฺวฺเว  ภาวโต  อาโรเจหิ  ความวา  ไดยินวา  สหีสามเณรเปนผู 
สนิทสนมของพระผูมีพระภาคเจา  ก็พระเถระนี้อวน  ในการท่ีจะลุก 
หรือน่ังเปนตนก็อุยอายอืดอาด  เพราะพระเถระมีรางกายหนักจึงดูราวกะวา  
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ไมคอยจะเคลื่อนไหวได ดวยเหตุนั้น  สามเณรน้ีจึงไดกระทําวัตรถวายพระผูมี   
พระภาคเจาทุกเวลา เพราะเหตุนั้น พระเถระ  จึงกลาวกะสามเณรน้ันวา  แม 
เธอเปนผูโปรดปรานของพระทศพล  จึงกลาววา   เธอนั้นแหละไปกราบทูลให 
ทรงทราบ  ดงัน้ี.                                                           
         บทวา วิหารปจฺฉายาย  ความวา    ใตรมเงาพระวิหาร    อธบิายวา 
ในโอกาสแหงเงากูฏาคารหลังใหญแผไปถึง.  ไดยินวา  กูฏาคารศาลา 
นั้นยาวไปทางทิศใตและทิศเหนือ  มีมุขทางทิศตะวันออก.  ดวยเหตุนั้นเงา 
ใหญจึงแผไปขางหนาแหงกูฏาคารศาลานั้น.     แมสีหสามเณรไดปูอาสนะ 
ถวายพระผูมีพระภาคเจาที่รมเงาหนาพระวิหารน้ัน.  ลําดับนั้นแลพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงมีพระพุทธรังสี  ๖  ประการ  เปลงรัศมีออกจากชองประตู  และ 
ชองหนาตาง  เสด็จออกจากกูฏาคารศาลา  เหมือนพระจันทรเพ็ญออกจาก 
กลีบเมฆ  ฉะน้ัน  ประทบันั่งบนวรพุทธอาสนที่ปูไวแลว.  ดวยเหตุนั้น  ทาน 
จึงกลาววา   ลําดับนั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา    เสด็จออกจากพระวิหาร 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูไวแลว  ใตรมเงาพระวิหาร. 
         ในบทวา  ปุริมานิ  ภนฺเต  ทิวสานิ  ปุรมิตรานิ  นี ้ ความวา  วันวาน 
ชื่อวา  วันกอน   วันอ่ืน  ตอจากวันนั้น   ชื่อวา  วานซืน  ก็ต้ังแตวันนั้นทั้ง 
หมดจัดเปนวันกอนๆ.  บทวา ยทคฺเค  ความวา  ขาพเจาอยูชั่วเวลาต้ังแต 
วันแรก.   ทานกลาววา   ขาพเจาอยูชั่วคราว.  บัดน้ี  สุนักขัตตลิจฉวีบุตร 
เมื่อจะแสดงประมาณแหงวันนั้น   จึงกลาววา    ไมนาน  เพียง ๓  ป.  อีก  
ประการหนึ่ง.   บทวา  ยทคฺเค   ความวา   ขาพเจาอยูชั่วคราวไมนาน.  เพียง 
๓  ป.  ทานกลาววา  ขาพเจาอยูชั่วคราวไมนาน  เพียง  ๓  ปเทาน้ัน.  ได    
ยินวา  สุนักขัตตลิจฉวีบุตร  นี้  รับบาตรและจีวรของพระผูมีพระภาคเจา 
ปรนนิบัติพระผูมีพระภาคเจาตลอด  ๓  ป.  สุนักขัตตลิจฉวีหมายถึง  ๓  ป  
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นั้น  จึงกลาวอยางนี้.  บทวา ปยรูปานิ  ไดแก  นารกั  คือ  นายินดี.  บทวา    
กามูปสฺหิตานิ  คือ  ประกอบดวยความยินดีในกาม.  บทวา  รชนียานิ  ความ 
วา   กอใหเกดิราคะ. 
         บทวา  โน  จ  โข  ทพฺิพานิ  สทฺทานิ  ความวา  สุนักขัตตะฟงเสียง 
ทิพยเหลาน้ันไมได  เพราะเหตุอะไร    ไดยินวา  สุนักขัตตะน้ัน  เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาแลวทูลขอบริกรรมทิพยจักษุ.    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
บอกแกเขา.   เขาไดปฏิบัติตามท่ีทรงสอน   ยังทิพยจักษุใหเกิดข้ึน  เห็นรูป 
ทั้งหลายของเทวดาทั้งหลายแลว   คิดวา  ในสรรีสัณฐานน้ีพึงมีเสียงไพเราะ 
เราพึงฟงเสียงน้ันไดอยางไรหนอ  แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถาม 
ถึงการบริกรรมทิพยโสต.  ก็ในอดีตกาล  สุนักขัตตะน้ีตีกกหูภิกษุผูมีศีลรูป 
หน่ึง  ทําใหเปนพระหูหนวก    เพราะฉะนั้น    แมเธอจะทําบริกรรม ก็ไม 
สามารถบรรลุถึงทิพยโสตได.   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัส 
บอกบริกรรม.  เขาผูกอาฆาตในพระผูมีพระภาคเจาดวยเหตุเพียงเทาน้ี  จึง 
คิดวา   พระดําริอยางนี้ยอมมีแกพระสมณโคดมแนวา   แมเราก็เปนกษัตริย 
ถึงโอฏฐัทธะนี้ก็เปนกษัตริย  ถาญาณจักเจริญแกเขา  แมเขาก็จักเปน 
สัพพัญู   เพราะเหตุนั้นจึงไมตรัสบอกแกเรา   เพราะความริษยา.  เขาถึง 
ความเปนคฤหัสถโดยลําดับ    เมื่อจะบอกเนื้อความน้ันแกมหาลิลิจฉวี  จึง 
กลาวอยางนี้. 
         บทวา  เอกสภาวิโต  ความวา  มีสมาธิอันไดอบรมแลว  สวนเดียว 
คือสวนหนึ่ง  อธิบายวา  อบรมเพื่อตองการจะเห็นรูปอันเปนทิพย  หรือเพ่ือ 
ตองการจะไดฟงเสียงอันเปนทิพย.  บทวา  ติริย  ความวา  ทิศเฉียง.  บทวา 
อุภยสภาวิโต  ความวา  มีสมาธิไดอบรมแลวท้ังสองสวน  คือ  โกฏฐาส  
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ทั้งสอง.     บทวา  อย  โข  มหาล ิ เหตุ   ความวา  สมาธิที่สุนักขัตตะอบรม  
แลวสวนเดียว  เพ่ือเห็นรูปทั้งหลายอันเปนทิพยเทาน้ันนี้เปนเหตุ. 
         ลิจฉวีนั้นไดฟงอรรถนี้แลว  จึงคิดวา  ภิกษุฟงเสียงนี้  ดวยทิพยโสต 
ทิพยโสต   เห็นจะเปนของสูง    เปนของมีประโยชนในศาสนานี้แน   ภิกษ ุ
เหลาน้ัน  ประพฤติพรหมจรรย  ๕๐  ปบาง  ๖๐  ปบาง  มิใชนอย  เพ่ือ 
ประโยชนแกทิพยโสตนี้หรือหนอ    ถากระไรเราพึงทูลถามเนื้อความน้ีกะ- 
พระทศพล.  ตอแตนั้น  เมื่อจะทูลถามเนื้อความน้ัน  จึงกราบทูลวา  เอตาส 
นูน  ภนฺเต  เปนตน.  ในบทวา  สมาธภิาวนาน  นี้  สมาธินั่นเทียวชื่อวา 
สมาธิภาวนา  ความวาซ่ึงสมาธิอันไดอบรมแลวทั้งสองสวน. 
         อน่ึง  เพราะสมาธิภาวนาเหลาน้ันเปนของนอกศาสนา   ไมเปนไป 
ในภายใน  เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงปฏิเสธสมาธิภาวนา 
เหลาน้ัน  เมื่อจะทรงแสดงประโยชนที่ภิกษุประพฤติพรหมจรรย   จึงตรัสวา 
น  โข  มหาล ิ เปนตน. 
         บทวา  ติณฺณ  สโยชนาน  ไดแก  สังโยชนเครื่องผูกพันสามอยาง 
มีสักกายทิฏฐิเปนตน.  จริงอยู  สังโยชนเหลาน้ัน  ทานเรียกวา  สังโยชน 
เพราะเปนเครื่องผูกพันสัตวทั้งหลายไวในรถ (คือภพ) ที่แลวดวยวัฏฏทุกข. 
บทวา   โสตาปนฺโน  โหติ    ความวา   เปนผูถึงกระแสแหงมรรค.   บทวา 
อวินิปาตธมฺโม  คือ  มีอันไมตกไปในอบายท้ัง  ๔  อยางเปนธรรมดา. 
บทวา  นิยโต  คือผูแนนอนแลวโดยธรรมนิยาม.  บทวา สมฺโพธิปรายโน 
ความวาความตรัสรู  กลาวคือ  มรรคเบื้องสูง  ๓  อยาง  อันภิกษุนั้นพึงบรรล ุ
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา    เพราะฉะน้ัน   ภิกษุนั้นจึงชื่อวา   ผูมีความตรัสรู 
เปนที่ไปในเบ้ืองหนา  
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         บทวา  ตนุตฺตา  ความวา  เพราะความท่ีกิเลสเปนเครื่องกลุมรุมจิต   
มีนอย และเพราะความท่ีการอุบัติ  ในโลกไหน ในกาลใด  เปนของเบาบาง. 
         บทวา  โอรมฺภาคิยาน  ความวา  สังโยชนสวนเบื้องตํ่า  ซึ่งเปน 
เครื่องผูกพันไมใหเกิดในภูมิสุทธาวาสชั้นสูง. คําวา  โอปปาติโก  นั้น  เปน 
คําปฏิเสธกําเนิดที่เหลือ. ในบทเหลาน้ัน  บทวา ปรนิิพฺพายี  คือ  มีนิพพาน- 
ธรรมในภพเบื้องหนานั่นเทียว.  บทวา อนาวตฺติธมฺโม    ความวา    มีอันไม 
กับมาจากพรหมโลกน้ันมาเกิดอีกเปนธรรมดา. 
         บทวา เจโตวิมุตฺตึ  คือ  จิตตวิสุทธิ.   คําน่ันเปนชื่อแหงอรหัตตผลจิต 
ซึ่งหลุดพนจากเครื่องผูกพันคือกิเลสทั้งปวง,    ปญญาคืออรหัตตผลน่ันเทียว 
ซึ่งหลุดพนจากเครื่องผูกพันคือกิเลสทั้งปวง  พึงทราบวา  ปญญาวิมุตติ  แม 
ในบทวา  ปฺาวิมุตฺตึ  นี้.  บทวา  ทฏิเว  ธมฺเม  คือ  ในอัตภาพน้ีนั่น 
เอง. บทวา สย คือ  เอง. บทวา  อภิฺา  คือรูเฉพาะย่ิง.  บทวา  สจฺฉิกตฺวา 
คือกระทําใหประจักษ.อน่ึง  บทวา อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา  ความวา  กระทําให 
แจงดวยอภิญญา  คือดวยญาณอันละเอียดอยางยิ่ง ดังน้ีก็มี. บทวา  อุปสม-ฺ 
ปชฺช  คือ  บรรลุแลว  ไดแก  ไดรับแลว. 
         เจาลิจฉวีไดฟงอรรถนี้แลว  จึงคิดวา   ธรรมอันประเสริฐ  อันใคร ๆ 
ไมอาจจะบรรลุได เหมือนนกบินบาง เหมือนเหี้ยคลานไปดวยอกบาง  สําหรับ 
ภิกษุบรรลุพระธรรมนี้   จะพึงมีขอปฏิบัติในสวนเบื้องตนแน   เราจะทูลถาม 
ถึงพระธรรมนั้นกอน.  แตนั้น  เมื่อจะทูลถามพระผูมีพระภาคเจา   จึงทูลวา 
อตฺถิ  ปน  ภนฺเต  ดังนี้เปนตน.  บทวา  อฏงฺคิโก  ความวา  มรรคประกอบดวย 
องค   ๘     เหมือนดนตรีประกอบดวยองค   ๕      และเหมือนบานประกอบ 
ดวยตระกูล    ๘    จึงชื่อวา     ประกอบดวยองค  ๘    ธรรมดามรรคอ่ืนจาก  
องคไมมี.     ดวยเหตุนั้นเทียว     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เสยฺยถีท 
สมฺมาทิฏ ิ  ฯเปฯ  สมฺมาสมาธิ  ดังน้ี.  
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        ในมรรคมีองค ๘ นั้น สัมมาทิฏฐิ  มลีักษณะเห็นชอบ.  สมัมาสัง-  
กัปปะ  มีลักษณะนอมนึกชอบ.  สมัมาวาจา  มีลกัษณะใครครวญชอบ.  สมัมา 
กัมมันตะ  มลีักษณะใหต้ังม่ันชอบ.  สมัมาอาชีวะ  มีลักษณะใหผองแผวชอบ. 
สัมมาวายามะ  มลีักษณะประคองชอบ.  สัมมาสติ  มลีักษณะเขาไปต้ังอยูชอบ. 
สัมมาสมาธ ิ มีลักษณะต้ังใจชอบ.  ในมรรคมีองค  ๘   เหลาน้ัน  แตละองคมี  
กิจ    ๓  อยาง  คือ  สัมมาทิฏฐิ  ยอมละมิจฉาทิฏฐิพรอมกับกิเลสอันเปนขาศึก 
แกตน   แมเหลาอ่ืนกอน    ยอมทํานิโรธใหเปนอารมณ      และเห็นแจงซ่ึง 
สัมปยุตธรรมท้ังหลาย  เพราะไมลุมหลงงมงาย  ดวยสามารถกําจัดโมหะอัน 
ปกปดความเห็นชอบนั้น.    ธรรมท้ังหลาย  แมมีสมัมาสังกัปปะเปนตน ยอม 
ละมิจฉาสังกัปปะเปนตน     และทํานิโรธใหเปนอารมณ     เหมือนอยางนั้น. 
ก็ในท่ีนี้โดยพิเศษ  สัมมาสังกัปปะ   ยอมนอมนึกถึงสหชาตธรรมทั้งหลาย 
สัมมาวาจา  ยอมพิเคราะหโดยชอบ สมัมากัมมันตะ  ยอมใหต้ังม่ันโดยชอบ 
สัมมาอาชีวะ  ยอมใหผองใสโดยชอบ  สัมมาวายามะ  ยอมประคองโดยชอบ 
สัมมาสติยอมใหเขาไปต้ังอยูโดยชอบ  สัมมาสมาธิ  ยอมต้ังใจโดยชอบ. 
         อีกอยางหนึ่ง  ธรรมดาสัมมาทิฏฐินั้น ในสวนบุพภาคมีขณะตางกัน  มี  
อารมณตางกัน ในขณะแหงมรรคมีขณะเดียว  มีอารมณเดียว แตโดยกิจ 
ยอมไดชื่อ  ๔  อยาง  มญีาณในทุกขเปนตน  ธรรมท้ังหลายแมมีสัมมาสังกัปปะ 
เปนตน  ในบุพภาคมีขณะตางกัน    มอีารมณตางกัน    ในขณะแหงมรรค 
มีขณะเดียว   มีอารมณเดียว.  ในธรรมเหลาน้ัน  สัมมาสังกัปปะโดยกิจยอม 
ไดชื่อ  ๓  อยางมีเนกขัมมสังกัปปะเปนตน.  ธรรม  ๓  อยางมีสัมมาวาจา 
เปนตน  เปนวิรัติบาง  เปนเจตนาบาง  แตในขณะแหงมรรคเปนวิรัติอยาง 
เดียว.    สองอยางแมนี้คือ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  โดยกิจยอมไดชื่อ  ๔  
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อยางดวยอํานาจสัมมัปปธาน  และสติปฏฐาน.   สวนสัมมาสมาธิในบุพภาค  
ก็ดี  ในขณะแหงมรรคก็ดี   ยอมเปนสัมมาสมาธิอยางเดียว. 
         ในธรรม ๘  อยางนี้      สัมมาทิฏฐิอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
กอน  เพราะความท่ีสัมมาทิฏฐิเปนธรรมมีอุปการะมาก  แกพระโยคีผูปฏิบัติ  
เพ่ือบรรลุนพิพาน.     กป็ญญาน้ีทานกลาววาปญญาปชโชตะ  และปญญา 
สัตถะ  เพราะฉะนั้น  พระโยคาวจร  จึงกําจัดความมืดคืออวิชชาดวยสัมมา- 
ทิฏฐิ  กลาวคือ  วิปสสนาญาณในบุพภาคนั้น  ฆาโจรคือกิเลส บรรล ุ
นิพพานดวยเขมะ.   เพราะเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงสัมมาทิฏฐิกอน    เพราะความท่ีสัมมาทิฏฐิเปนธรรมมีอุปการะมากแก 
พระโยคี  ผูปฏิบัติเพ่ือบรรลุนิพพาน. 
         ก็สัมมาสังกัปปะมีอุปการะมากแกสัมมาทิฏฐินั้น       เพราะเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสไวในลําดับแหงสัมมาทิฏฐินั้น. เหมือนเหรัญญกิ 
เอามือพลิกไปพลิกมา  มองดูกหาปณะดวยตา   ยอมรูวา   กหาปณะน้ีปลอม 
นี้แท ฉันใด   แมพระโยคาวจรก็ฉันนั้น  ในบุพภาคตรึกตรองดวยวิตกมองดู 
ดวยวิปสสนาปญญา  ยอมรูวาธรรมเหลาน้ีเปนกามาวจร  เหลาน้ีเปนรูปาวจร 
เปนตน.  ก็หรือเหมือนชางถาก  ถากไมใหญที่คนจับปลายพลิกไปพลิกมาดวย 
ขวาน  ยอมนําไปใชการงานได  ฉันใด  พระโยคาวจรกําหนดธรรมท้ังหลาย 
ที่วิตกตรึกตรองใหแลวโดยนัยวา    ธรรมเหลาน้ีเปนกามาวจร    เหลาน้ีเปน 
รูปาวจรเปนตน  ดวยปญญา  ยอมนําไปใชการงานไดฉันนั้น.   ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา   ก็สัมมาสังกัปปะมีอุปการะมากแกสัมมาทิฏฐินั้น  เพราะ 
เหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวในลําดับแหงสัมมาทิฏฐินั้น  ดังนี้.  
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         สัมมาสังกัปปะน้ีนั้น  ก็มีอุปการะแมแกสัมมาวาจา  เหมือนมีอุปการะ  
แกสัมมาทิฏฐิฉะน้ัน.      เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา      คหบดี 
ตรึกตรองกอนแลว      จึงเปลงวาจาในภายหลัง.    เพราะฉะนั้น     พระผูม-ี 
พระภาคเจาจึงตรัสสัมมาวาจาในลําดับแหงสัมมาสังกัปปะน้ัน. 
         ก็เพราะคนท้ังหลายตระเตรียมดวยวาจากอนวา    เราจักทําการงานน้ี 
และการงานน้ี   แลวจึงประกอบการงานท้ังหลายในโลก  เพราะฉะนั้น  วาจา 
จึงเปนอุปการะแกกายกรรม    เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัส 
สัมมากัมมันตะในลําดับแหงสัมมาวาจา 
         ก็อาชีวฏัฐมกศีล  ยอมบริบูรณแกบุคคลผูละวจีทุจริต  ๔  อยาง 
และกายทุจริต  ๓ อยาง     บําเพ็ญสุจริตท้ัง  ๒ อยางเทาน้ัน    หาบริบูรณแก 
บุคคลนอกน้ีไม   เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสัมมาอาชีวะใน 
ลําดับแหงสุจริตท้ัง  ๒  นั้น. 
         อน่ึง   บุคคลมีอาชีวะบริสุทธิ์อยางนี้  ทําความยินดีดวยเหตุเพียงนี้วา 
อาชีวะของเราบริสุทธิ์แลว  ไมควรอยูอยางคนหลับหรือประมาท  ดังนั้นแล 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสัมมาวายามะในลําดับแหงสัมมาอาชีวะนั้น  เพ่ือ 
ทรงแสดงวา   บุคคลควรปรารภความเพียรน้ีในทุกอิริยาบถ. 
         แตนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัมมาสติในลําดับแหงสัมมา- 
วายามะน้ัน  เพ่ือทรงแสดงวา  สติอันดํารงมั่นดีแลวในวัตถุทั้ง  ๔  มกีายเปน 
ตน   แมบุคคลผูปรารภความเพียรแลวก็ควรทํา. 
         ก็เพราะสติที่ต้ังม่ันดีแลวอยางนี้  ยอมอํานวยคติแหงธรรมท้ังหลาย 
ที่อุปการะแกสมาธิเพียงพอเพื่อจิตม่ันในเอกัตตารมณ  เพราะเหตุนั้น  พึงทราบ 
วา  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงแสดงสัมมาสมาธิในลําดับแหงสัมมาสติ.  
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         บทวา  เอเตส  ธมฺมาน  สจฺฉิกิริยาย  ความวา  เพ่ือประโยชนแกการ  
กระทําใหประจักษซึ่งธรรมมีโสดาปตติผลเปนตนเหลาน้ัน. 
         บทวา เอกมิทาห นี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภเพราะเหตุอะไร. 
ไดยินวาพระราชานี้มีลัทธิอยางนี้วา  รูปเปนอัตตา.   ดวยเหตุนั้น  จิตของ 
พระราชานั้นจึงไมนอมไปในเทศนา.    ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ทรงปรารภถงึขอน้ี    เพ่ือทรงนํามาซึ่งเหตุการณหนึ่ง   เพ่ือทรงทําใหแจงซ่ึง 
ลัทธิของพระราชาน้ัน.  ในเรื่องนั้นมีเนื้อความโดยยอดังน้ี.  สมยัหน่ึง  เราอยู 
ในโฆษิตาราม  ครั้งน้ันบรรพชิตสองรูปนั้น ถามเราอยางนี้. ลําดับนั้นเราจึง 
แสดงถึงการเกิดข้ึนของพระพุทธเจาแกบรรพชิตเหลาน้ัน  เมื่อจะแสดงตัน- 
ติธรรม  จึงไดกลาวขอนี้วา  ผูมีอายุ  กุลบุตรผูชื่อวา  ถึงพรอมดวยศรัทธา 
บวชในศาสนาของพระศาสดาเห็นปานนี้   บําเพ็ญศีล ๓ อยาง    บรรลถุึง 
ฌานมีปฐมฌานเปนตน  ดํารงอยูอยางนี้   พึงกลาวคําเปนตนวา  ชีพก็อัน 
นั้น     คําน้ันสมควรแกกุลบุตรนั้นหรอืหนอ.  ลําดับนั้น   ครั้นบรรพชิตท้ัง 
สองนั้นกลาววา  สมควรก็เราแลไดคัดคานวาทะน้ันวา   ผูมีอายุ  ความขอนี้ 
เรารูอยูอยางนี้   เห็นอยูอยางนี้  ดงัน้ันแลเราจึงไมกลาวอยางนี้   แลวแสดง 
พระขีณาสพยิ่ง ๆ   ข้ึนไป บอกแกกุลบุตรนี้วา ไมควรกลาวอยางนี้  บรรพชติ 
เหลาน้ัน ฟงคําพูดของเราแลว  เปนผูมีใจยินดี  ดังนี้. 
         ครั้นพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสอยางนี้แลว     พระราชาแมนั้นก็มีใจ 
ยินดี.  ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาว    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวยากรณ- 
พจนนี้แลว โอฏฐัทธลิจฉวี  มีใจยินดีชืน่ชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา. 
         อรรถกถามหาลิสูตร  ในอรรกถาทีฆนิกายชื่อสุมังคลวิลาสินี  จบ 
ดวยประการฉะน้ี 
                             จบอรรถกถามหาลิสูตรท่ี  ๖  
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                                   ๗.  ชาลิยสูตร  

                เรือ่งมัณฑิยปริพาชก  และชาลิปริพายก 
         [๒๕๖]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
         สมัยหนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาเสด็จอยู  ณ โฆสิตาราม   กรุงโกสัมพี. 
ครั้งน้ัน  บรรพชิตสองรูป  คือ ปริพาชก ชื่อ มัณฑิยะ ๑ ชาลิยะ  อันเตวาสิก 
ของบรรพชิตผูใชบาตรไม  ๑  ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาไดปราศรัยกับพระผูมี 
พระภาคเจา ครั้งผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว  ไดยืนอยู ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง  แลวทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  พระโคดม  ชีวะอันนั้น  สรีระ 
อันนั้น   หรอื  ชีวะอันอ่ืน  สรรีะอันอ่ืน.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถาอยางน้ัน  
เธอฟงเถิด    ทําในใจจงดีเถิด    เราจักกลาว.   บรรพชิตสองรูปนั้นทูลรับวา 
จักทําตามแลว.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   แนะเธอ   พระตถาคตเสด็จอุบัติ 
ในโลกน้ี  เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ  [พึงดูพิสดารในสามัญญผล 
สูตร]  ฯลฯ      แนะเธอ     ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล.       เขาถึง 
ปฐมฌานอยู. 
         [๒๕๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    แนะเธอ   ภิกษุผูรูอยางนี้  
เห็นอยางนี้   ควรจะกลาววา  ชีวะอันนั้น  สรรีะอันนั้น  หรือวา  ชีวะอันอ่ืน 
สรีระอันอ่ืน.   แนะเธอ   ภิกษุผูรูอยางนี้   เห็นอยางนี้     ไมสมควรกลาวอยาง 
นั้นวา ฯลฯ  ก็เรารูอยางนี้  เห็นอยางนี้  เมื่อเปนเชนนั้น  เราจึงไมกลาววา  ชวีะ 
อันนั้น  สรรีะอันนั้น   หรือวา  ชีวะอันอ่ืน  สรรีะอันอ่ืน. ทุติยฌาน.  ตติยฌาน. 
เขาถึงจตุตถฌานอยู. 
         [๒๕๘]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    แนะเธอ    ภิกษุผูรูอยางนี้ 
เห็นอยางนี้   สมควรหรือท่ีจะกลาววา    ชีวะอันนั้น    สรรีะอันนั้น    หรือวา  
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ชีวะอันอ่ืน สรีระอันอ่ืน แนะเธอ  ภิกษุผูรูอยางนี้  เห็นอยางนี้  ไมสมควรกลาว  
วา  ชีวะอันนั้น    สรรีะอันนั้น  หรือวา  ชีวะอันอ่ืน  สรรีะอันอ่ืน.  แนะเธอ 
ก็เรารูอยางนี้    เห็นอยางนี้    เมื่อเปนเชนนั้น   เราจึงไมกลาววา   ชีวะอันนั้น 
สรีระอันนั้น  หรือวา  ชีวะอันอ่ืน   สรรีะอันอ่ืน. ภิกษุนําไปเฉพาะ นอมไปเฉพาะ 
ซึ่งจิตเพ่ือญาณทัสสนะ.  แนะเธอ  ภิกษุยอมรูชัดวา  ฯลฯ  กิจอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนี้มิไดมี. 
         [๒๕๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา    แนะเธอ    ภิกษุผูรูอยางนี้ 
เห็นอยางนี้   สมควรหรือท่ีจะกลาววา  ชีวะอันนั้น  สรีระอันนั้น  หรือวา  ชีวะ 
อันอ่ืน   สรีระอันอ่ืน.    แนะเธอ   ภิกษุผูรูอยางนี้    เห็นอยางนี้     ไมสมควร 
กลาววา   ชีวะอันนั้น   สรรีะอันนั้น   หรือวา   ชีวะอันอ่ืน   สรรีะอันอ่ืน. 
แนะเธอ    ก็เรารูอยางนี้     เห็นอยางนี้     เมื่อเปนเชนนั้น    เราจึงไมกลาววา 
ชีวะอันนั้น  สรีระอันนั้น หรือวา ชีวะอันอ่ืน  สรีระอันอ่ืน.   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสอยางนี้.     บรรพชิตสองรูปนั้นดีใจชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
แลวแล. 
                                          จบชาลิยสูตรท่ี  ๗  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 115 

                                  อรรถกถาชาลิสูตร 
                                   (เดิมไมไดแปลไว) 
         ชาลิยสตูรวา     ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  ฯลฯ    ในกรุงโกสัมพี  
เปนตน 
         ในชาลยิสูตรนั้น   มกีารพรรณนาตามลําดับบทดังตอไปนี้.    บทวา 
โฆสิตาราเม    ความวา   ในอารามท่ีโฆษิตเศรษฐีสรางถวาย. 
         ไดยินวาในกาลกอน    ไดมีนครแหงหนึ่งชื่อทมิฬรัฐ.     จากนครน้ัน 
บุรุษเข็ญใจชื่อโกตูหลิก  พรอมกับบุตรและภรรยาหนีไปสูอวันตีรัฐ    เพราะ 
ฉาตกภัย     เมื่อไมอาจนําบุตรไปไดจึงทิ้งบุตรเสียแลวเดินทางตอไป.   มารดา 
กลับไปรับเอาบุตรนั้น.  เขาจึงพากันไปยังบานนายโคบาลแหงหน่ึง.  ก็ในกาล 
นั้นนายโคบาลไดตระเตรียมขาวปายาสไวมาก.          เขาไดกินขาวปายาสน้ัน. 
ลําดับนั้นแล   บุรุษน้ันกินขาวปายาสมาก   ไมอาจจะใหยอยได   ตกกลางคืน 
ไดตายไป  ถือปฏิสนธิในทองแมสุนัข  เกิดเปนลูกสุนัขนอยในบานนายโคบาล 
นั้นเทียว.  ลกูสุนัขนอยน้ันเปนที่รักของนายโคบาล.  และนายโคบาลบํารุง 
อุปฏฐาก พระปจเจกพุทธเจา. ฝายพระปจเจกพุทธเจาก็ใหกอนขาวกอนหนึ่ง ๆ 
แกลูกสุนัขนอยในกาลเสร็จภัตกิจ.         ลูกสุนัขนอยน้ันเกิดความรักในพระ- 
ปจเจกพุทธเจา   จึงไปยังบรรณศาลา  พรอมกับนายโคบาล.  ครั้นนายโคบาล 
ไมใชไปก็ไปเอง  ในเวลาภัตเฝาอยูที่ประตูบรรณศาลา  เพ่ือรอเวลา และเฝาดู  
สัตวรายในระหวางทางใหสัตวรายหนีไป.  สุนัขนอยน้ันตายไปเกิดในเทวโลก 
ดวยจิตออนนอมในพระปจเจกพุทธะ.  ในเทวโลกน้ัน  เขาจึงมีชื่อวา  โฆสก- 
เทวบุตร. 
         โฆสกเทวบุตรนั้น    จุติจากเทวโลกแลวไปเกิดในเรือนตระกูลหน่ึงใน 
กรุงโกสัมพี.     เศรษฐีไมมีบุตรไดใหทรัพยแกบิดามารดาของทารกนั้น    ได  
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รับเขาเปนบุตร.  ตอมาครั้นบุตรของตนเกิด เศรษฐีก็พยายามใหฆาเขาถึงเจ็ด-  
ครั้ง.   เขาไมถึงความตายในที่เจ็ดแหง   เพราะคาท่ีตนเปนผูมีบุญ   ในที่สุดก็ 
ไดชีวิตรอดมา    เพราะความชวยเหลือของธิดาเศรษฐีคนหน่ึง.  ในกาลตอมา 
เมื่อบิดาลวงลับไป   เขาจึงไดตําแหนงเศรษฐีชื่อวา   โฆษิตเศรษฐี. 
         ก็ในกรงุโกสัมพียังมีเศรษฐีอีกสองคน   คือ กุกกุฏเศรษฐีและปาวาริก- 
เศรษฐี    รวมเปน ๓ คนกับโฆษิตเศรษฐีนี้.   ก็โดยสมัยนั้น     ดาบส ๕๐๐ 
คนจากปาหิมพานต  พากันไปยังกรุงโกสัมพี   เพ่ือตากอากาศอบอุน.  เศรษฐี 
สามคนน้ัน   ไดสรางบรรณกุฏิในอุทยานของตน ๆ ทําการบํารุงแกดาบสเหลา 
นั้น.    อยูมาวันหน่ึง     ดาบสเหลาน้ันมาจากปาหิมพานต     ไดรับหนาวจัด 
ลําบากในทางกันดารมาก       ถึงตนไทรใหญตนหน่ึง       พากันนั่งรอรับการ 
สงเคราะหจากสํานักของเทวดาที่สิงสถิตอยูในตนไทรนั้น.      เทวดาไดเหยียด 
แขนซ่ึงประดับดวยเครื่องอลังการท้ังปวง       ใหวัตถุมีน้ําด่ืมน้ําใชเปนตนแก 
ดาบสเหลาน้ันบรรเทาความลําบาก. 
         ดาบสเหลาน้ันยิ้มแยมดวยอานุภาพแหงเทวดา จึงถามวา   ขาแตเทพ 
ทานทํากรรมอะไรหนอแล    จึงไดสมบัตินี้.    เทวดากลาววา    พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   พระนามวา  พุทธ  ไดเกิดแลวในโลก   บดันี้ พระองคประทับ อยู ณ- 
กรุงสาวัตถี       ทานอนาถบิณฑิกคหบดีบํารุงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ในวันอุโบสถท้ังหลาย   ทานอนาถบิณฑิกะใหภัตและคาจางตามปกติแกลูกจาง 
ของตน    แลวใหรักษาอุโบสถศีล     อยูมาวันหน่ึงในเวลาเที่ยงวัน    ขาพเจา 
มาเพ่ือประโยชนแกอาหารเชา ไดเห็นทานอนาถบิณฑิกะไมทําการงานเกี่ยวกับ 
ลูกจางอะไรเลย   จึงถามวา   ในวันนี ้   มนุษยทั้งหลายไมทําการงานเพราะเหตุ 
อะไร  เขาเหลาน้ันไดบอกเน้ือความน้ันแกขาพเจา  ลําดับนั้น  ขาพเจาจึงกลาว  
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คําน้ีวา    บัดน้ีไดลวงไปครึ่งวันแลว     ขาพเจาอาจเพ่ือรักษาอุโบสถครึ่งหนึ่ง   
หรือหนอแล   แตนั้นทานเศรษฐีใหดีใจแลวพูดวาอาจรักษาได  ขาพเจาน้ันจึง 
ไดสมาทานอุโบสถครึ่ง    ในครึ่งวัน    ไดทํากาลกริิยาในวันนั้นเทียวจึงไดรับ 
สมบัตินี้.                      
         ลําดับนั้น   ดาบสเหลาน้ันเกิดปติปราโมทยวา  ไดยินวา   พระพุทธเจา 
เกิดข้ึนแลว   ประสงคจะไปสูกรุงสาวัตถี      จากน้ันพากันไปสูกรุงโกสัมพีดวย 
คิดวา   เศรษฐีผูบํารุงมีอุปการะมากแกพวกเรา  พวกเราจักบอกเนื้อความน้ีแก 
เศรษฐีแมเหลาน้ัน   ผูอันเศรษฐีทั้งหลายกระทําสักการะมากมาย     จึงกลาววา 
พวกเราจะไปในเวลาน้ันเทียว.  ผูอันเศรษฐีทั้งหลายกลาววา      ทานรีบรอน 
อะไรหนอ   ในกาลกอนพวกทานจะอยูตลอดสี่เดือนจึงไป   ไดบอกประวัตินั้น. 
และครั้นเศรษฐีทั้งหลายกลาววา   ขาแตทาน   ถาอยางนั้นพวกเราจะไปพรอม 
กัน  จึงกลาววาพวกเราจะไป  ขอใหพวกทานคอยตามมา   แลวไปสูกรุงสาวัตถี 
บวชในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา       ไดบรรลุพระอรหัต.      ฝายเศรษฐี 
เหลาน้ันมีเกวียนคนละ   ๕๐๐  เลมเปนบริวารไปสูกรุงสาวัตถี     ไดทํากิจมีทาน 
เปนตน      ทลูขอพระผูมีพระภาคเจา     เพ่ือประโยชนเสด็จมาสูกรุงโกสัมพี 
กลับมาสรางวัดสามแหง.     ในเศรษฐีเหลาน้ัน    กกุุกุฏเศรษฐีสรางวัดชื่อวา 
กุกกุฏาราม   ปาวาริกเศรษฐีสรางวัด  ชื่อ  ปาวาริกมัพวัน     ทานโฆษิตเศรษฐี 
สรางวัดชื่อโฆษิตาราม.     ทานหมายถึงโฆษิตารามนั้น   จึงกลาววา    โกสุม-ฺ 
พิย  วิหรติ  โฆสิตาราเม  ดังน้ี. 
         บทวา  มณฺฑิโย  นี้เปนชื่อของบรรพชิตน้ัน.  บทวา  ชาลิโย  แมนี ้
เปนชื่อของบรรพชิตอีกรูปหน่ึงเหมือนกัน.    ก็เพราะพระอุปชฌายของชาลิยะ 
นั้น       เที่ยวบิณฑบาตดวยบาตรทําดวยไม       เพราะฉะนั้น       จึงเรียกวา  
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ทารุปตฺติกนฺเตวาสี.    บทวา   เอตทโวจุ    ความวาบรรพชิตท้ังสองประสงค 
จะทูลบอกวาทะโดยประสงคจะโตตอบ จึงทูลเนื้อความน่ัน.  ไดยินวาบรรพชิต   
สองรูปนั้นมีความคิดอยางนี้วา  ถาพระสมณโคดมตรัสวา  ชีวะอันนั้น    สรรีะ 
อันนั้น  ลําดบันั้น   พวกเราก็จักยกวาทะนั่นของพระสมณโคดมน้ันวา   ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ   ตามลทัธิของทาน  สัตวในโลกนี้เทียว  จะดับสูญ  ดวยเหตุ 
นั้นวาทะของพระองคทาน  ยอมเปนอุจเฉทวาทะ    แตถาตรัสวา   ชีวะอันอ่ืน 
สรีระอันอ่ืน  ลําดับนั้น พวกเราจักยกวาทะของพระสมณโคดมน้ันวา ในวาทะ 
ของทานรูปยอมดับสูญ  สัตวยอมไมดับสูญ  เพราะเหตุนั้น  วาทะของพระองค 
ทาน  สัตวก็จะเท่ียง ดังน้ี. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา   ทรงดําริวา  บรรพชิตเหลาน้ี   ยอม 
ถามปญหาเพ่ือประโยชนแกการยกวาทะ       แตบรรพชิตเหลาน้ีไมอางอิงท่ีสุด 
สองอยางในศาสนาของเรา   จึงไมรูวามัชฌิมาปฏิปทามีอยู   เอาละ  เราจะไมแก 
ปญหาของบรรพชิตเหลาน้ัน         จะแสดงธรรมเพ่ือความแจมแจงแหงปฏิปทา 
เห็นปานน้ีแมนั้น  จึงตรัสวา   เตนหาวุโส   ดังน้ีเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา  กลฺล  นุโข  ตสฺเสต  วจนาย  ความวา  บรรพชิต 
ผูบวชดวยศรัทธาบําเพ็ญศีล ๓ อยางบรรลุปฐมฌานนั้น    สมควรกลาวคําน้ัน 
หรือหนอ   อธิบายวา  คําน้ันควรเพื่อกลาวดวยคําพูด.    ปริพาชกทั้งหลายได 
ฟงพระพุทธพจนนั้นแลว  สําคัญอยูวา   ธรรมดาปถุุชนยอมไมสิ้นความสงสัย 
เพราะฉะนั้น   จึงกลาวอยางนั้นในบางคราว  จึงกลาววา  กลฺล  ตสฺเสต  วจนาย 
ดังน้ี.  บทวา อถ  จ  ปนาห  น  วทามิ  ความวา  เราต้ังสัญญาวา  ความขอ 
นั้นเรารูอยางนี้     จึงไมกลาวอยางนั้น     ถาและเมื่อภิกษุกระทํากสิณบริกรรม 
เจริญอยู    มหัคคตจิตน้ันก็เกิดข้ึนดวยกําลังปญญา.   บทวา  น  กลฺล  ตสฺเสต  
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ความวา  ปรพิาชกเหลาน้ันสําคัญความขอน้ีกลาววา     พระขีณาสพปราศจาก  
ความงมงาย  ปราศจากความสงสัย  เพราะเหตุใด  เพราะเหตุนั้น พระขีณาสพ 
นั้นจึงไมควรกลาวความขอน้ัน.      บทที่เหลือในชาลิยสูตรนัน้มีเน้ือความงาย 
ทั้งน้ัน. 
         อรรถกถาชาลิยสูตร  ในอรรถกถาทีฆนิการ  ชื่อสุมังคลวิลาสินี  จบ 
เพียงเทาน้ี. 
                                 จบอรรถกถาชาลิสูตรท่ี  ๗  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 120 

                                   ๘.  มหาสหีนาทสูตร 
                                     เรือ่งของอเจลกัสสป 
         [๒๖๐]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
         ในสมยัหน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  กัณณกถลมิคทายวัน 
ใกลอุชญุญานคร.   ครั้งน้ัน   อเจล  ชื่อกัสสป   เขาไปเฝาพระมีพระภาคเจาถึง 
ที่ประทับ  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา       ครั้นผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว  ไดยนื ณ  ที่ควรสวนสุดขางหนึ่ง   จึงกราบทูลวา    ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ    ขาพเจาไดสดับมาวา    พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอยาง 
ทรงคัดคาน    กลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะทั้งปวง ผูมีอาชีพเศราหมอง 
โดยสวนเดียว   สมณพราหมณเหลาน้ัน   มักกลาวตามคําท่ีพระโคดมผูเจริญตรัส 
ไว   ไมชื่อวากลาวตูพระโคดมผูเจริญคําไมจริง   และชื่อวาพยากรณธรรม 
ตามสมควรแกธรรม   อนึ่ง  การกลาวและการกลาวตามท่ีชอบธรรม   แมนอย 
หน่ึง      จะไมถึงฐานะที่ควรติเตียนแลหรือ        ความจริงขาพเจามิไดมีความ 
ประสงคที่จะกลาวตูพระโคดมผูเจริญ.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัสสป 
สมณพราหมณผูกลาวอยางนี้วา  พระสมณโคดมทรงติตบะทุกอยาง    ทรงคัด 
คาน   กลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะท้ังปวง     ผูมีอาชีพเศราหมองโดยสวน 
เดียว   ไมเปนอันกลาวตามเรา     และไมชื่อวากลาวตูเราดวยคําท่ีไมมีจริง  ไม 
เปนจริง.  ดูกอนกัสสป      เราเห็นบุคคลผูประพฤติตบะมีอาชีพเศราหมองบาง 
คนในโลกน้ี  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  เขาถึงอบาย   ทคุติ  วินิบาต นรก 
ก็มี   เขาถึงสุคติโลกสวรรคก็มี  อยูเปนทุกขเพราะบุญนอย   เขาถึงอบาย  ทุคติ 
วินิบาต  นรกก็มี   อยูเปนทุกขเพราะบุญนอยเขาถึงสุคติโลกสวรรคก็มี     ดวย  
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ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย. ดูกอนกัสสป เรานั้นรูการมา  การไป  จุติ   
และอุบัติของบุคคลผูประพฤติตบะเหลาน้ี    ตามความเปนจริงอยางนี้     เราจัก 
ติตบะทุกอยาง  จักคัดคานกลาวโทษบุคคลผูประพฤติตบะทั้งปวง    ผูมีอาชีพ 
เศราหมองโดยสวนเดียวทําไมเลา.  
         [๒๖๑]   ดูกอนกัสสป  สมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนบัณฑิต  มีปญญา 
ละเอียด   ทําการโตเถียงผูอ่ืน  มีทาทางเหมือนคนแมนธนูอยู    พวกเขานาจะ 
เที่ยวทําลายทิฏฐิทั้งหลายดวยปญญา.  ก็สมณพราหมณพวกน้ันยอมลงกับเราใน 
ฐานะบางอยาง   ไมลงกบัเราในฐานะบางอยาง.   บางอยางที่เขากลาววาดี   แม 
เราก็กลาววาดี.  บางอยางท่ีเขากลาววาไมดี   แมเราก็กลาววาไมดี.    บางอยาง 
ที่เขากลาววาดี   เรากลับกลาววาไมดี.    บางอยางที่เขากลาววาไมดี    เรากลบั 
กลาววาดี.   บางอยางที่เรากลาววาดี     แมสมณพราหมณพวกอ่ืนก็กลาววาดี. 
บางอยางที่เรากลาววาไมดี     ฝายหน่ึงก็กลาววาดี.      บางอยางที่เรากลาววาดี 
ฝายหน่ึงก็กลาววาไมดี.  บางอยางที่เรากลาววาไมดี   ฝายหน่ึงก็กลาววาดี.  เรา 
เขาไปหาสมณพราหมณพวกน้ันแลวกลาวอยางนี้วา   ดูกอนทานผูมีอายุ  ฐานะ 
ที่เราไมลงกันจงงดไว  ในฐานะท้ังหลายที่ลงกัน  วิญูชนจงซักไซไลเลียงสอบ 
สวน  เปรียบเทียบครูดวยครู  หรือเปรยีบเทียบหมูดวยหมูวา  ธรรมของทาน 
พวกน้ีเหลาใด  เปนอกุศล  นับวาเปนอกุศล  มีโทษ  นับวามีโทษ  ไมควรเสพ 
นับวาไมควรเสพ  ไมเปนธรรมประเสริฐ  นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ  เปน 
ฝายดํา  นับวาเปนฝายดํา       ใครเลาละธรรมเหลาน้ีไดไมมีเหลือประพฤติอยู  
พระสมณโคดมหรือคณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน.  
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         [๒๖๒]   ดูกอนกัสสป   ก็ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได  คือวิญูชนเมื่อซัก  
ไซไลเลียง  สอบสวน  พึงกลาวอยางน้ีวา  ธรรมของทานพวกน้ีเหลาใด เปน 
อกุศล  นับวาเปนอกุศล  มีโทษ  นับวามีโทษ  ไมควรเสพ  นับวาไมควรเสพ 
ไมเปนธรรมประเสริฐ  นบัวาไมเปนธรรมประเสรฐิ  เปนฝายดํา  นับวาเปน 
ฝายดํา พระสมณโคดมละธรรมเหลาน้ีไดไมมีเหลือ ประพฤติอยู  หรือวา ทาน 
คณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน.  ดูกอนกัสสป  วิญูชนในโลกนี ้ เมื่อซักไซไลเลียง 
สอบสวนดังน้ี   โดยมากพึงสรรเสริญเราพวกเดียวในขอน้ัน. 
         [๒๖๓]   ดูกอนกัสสป  อีกขอหนึ่งเลา  วิญูชนจงซักไซไลเลียงสอบ 
สวนพวกเรา   เปรียบเทียบครูดวยครู  หรือเปรียบเทียบหมูดวยหมูวา  ธรรม 
ของทานพวกน้ี    เหลาใดเปนกศุล   นับวาเปนกุศล  ไมมีโทษ   นับวาไมมีโทษ 
ควรเสพ  นับวาควรเสพ  เปนธรรมประเสริฐ  นับวาเปนธรรมประเสริฐ  เปน 
ฝายขาว นับวาเปนฝายขาว  ใครเลาสมาทานธรรมเหลาน้ีไมมีเหลือ ประพฤติ 
อยู พระสมณโคดมหรือคณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน.  ดูกอนกัสสป ก็ขอน้ีเปนฐานะ 
ที่จะมีได คือ วิญูชน  เมื่อซักไซไลเลียงสอบสวน พึงกลาวอยางนี้วา ธรรม 
ของทานพวกน้ี   เหลาใดเปนกุศล  นบัวาเปนกุศล  ไมมีโทษ  นับวาไมมีโทษ 
ควรเสพ  นับวาควรเสพ  เปนธรรมประเสริฐ  นับวาเปนธรรมประเสริฐ  เปน 
ฝายขาว    นบัวาเปนฝายขาว      พระสมณโคดมสมาทานธรรมเหลาน้ีไดไมมี 
เหลือ พระพฤติอยู  หรือคณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน.  ดูกอนกัสสป  วิญูชนใน 
โลกนี ้ เมื่อซักไซไลเลียงสอบสวนดังนี้    โดยมากพึงสรรเสริญ    เราพวกเดียว 
ในขอน้ัน.  
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         [๒๖๔]   ดูกอนกัสสป  อีกขอหนึ่ง วิญูชนจงซักไซไลเลียง สอบสวน  
พวกเรา   เปรียบเทียบครูดวยครู   หรอืเปรียบเทียบหมูดวยหมูวา   ธรรมของ 
ทานพวกน้ี   เหลาใด เปนอกุศล  นับวาเปนอกุศล  มีโทษ  นับวามีโทษ ไมควร 
เสพ  นับวาไมควรเสพ   ไมเปนธรรมประเสริฐ   นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ 
เปนฝายดํา  นับวาเปนฝายดํา  ใครเลาละธรรมเหลาน้ีไดไมมีเหลือ   ประพฤติ 
อยู     หมูสาวกของพระโคดม      หรือหมูสาวกของคณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน. 
ดูกอนกัสสป  ก็ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได  คือ  วิญูชนเมื่อซักไซไลเลียงสอบสวน 
พึงกลาวอยางนี้วา  ธรรมของทานพวกน้ี  เหลาใด   เปนอกุศล นับวาเปนอกุศล 
มีโทษ  นับวามีโทษ  ไมควรเสพ  นับวาไมควรเสพ  ไมเปนธรรมประเสริฐ 
นับวาไมเปนธรรมประเสริฐ    เปนฝายดํา  นับวาเปนฝายดํา หมูสาวกของ 
พระโคดมละธรรมเหลาน้ีได    ไมมีเหลือ    ประพฤติอยู    หรือหมูสาวกของ 
คณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน.    ดูกอนกัสสป    วิญูชนท้ังหลายในโลกน้ี  เมื่อ 
ซักไซไลเลียงสอบสวนดังน้ี   โดยมากพึงสรรเสริญเราพวกเดียวในขอน้ัน. 
         [๒๖๕]   ดูกอนกัสสป  อีกขอหนึ่ง วิญูชนจงซักไซไลเลียง  สอบสวน 
พวกเรา  เปรียบเทียบครูดวยครู  หรือเปรียบเทียบหมูดวยหมูวา ธรรมทั้งหลาย 
ของทานพวกน้ี  เหลาใด  เปนกุศล  นบัวาเปนกุศล  ไมมีโทษ นบัวาไมมีโทษ 
ควรเสพ    นบัวาควรเสพ    เปนธรรมประเสริฐ    นับวาเปนธรรมประเสริฐ 
เปนฝายขาว   นับวาเปนฝายขาว      ใครสมาทานธรรมเหลาน้ีไดไมมีเหลือ 
ประพฤติอยู  หมูสาวกของพระโคดม  หรือหมูสาวกของคณาจารยผูเจริญเหลา- 
อ่ืน.  ดกูอนกัสสป  ก็ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได  คือ  วิญูชนเมื่อซักไซไลเลียง 
สอบสวน พึงกลาวอยางน้ีวา  ธรรมของทานพวกน้ี  เหลาใด  เปนกุศล  นับวา 
เปนกุศล  ไมมีโทษ  นับวาไมมีโทษ   ควรเสพ  นับวาควรเสพ    เปนธรรม  
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ประเสริฐ  นบัวาเปนธรรมประเสริฐ  เปนฝายขาว  นับวาเปนฝายขาว   หมู  
สาวกของพระโคดมสมาทานธรรมเหลาน้ีไดไมมีเหลือ   ประพฤติอยู   หรือหมู 
สาวกของคณาจารยผูเจริญเหลาอ่ืน.   ดูกอนกัสสป   วิญูชนในโลกนี ้   เมือ่ 
ซักไซไลเลียงสอบสวน  ดังนี้      โดยมากพึงสรรเสริญเราพวกเดียวในขอน้ัน. 
ดูกอนกัสสป  มรรคมีอยู  ปฏิปทามีอยู  บุคคลปฏิบติัตามแลวจะรูเอง  จะเห็น 
เองวา   พระสมณโคดมกลาวตามกาล   กลาวจริง   กลาวอรรถ    กลาวธรรม 
กลาววินัย.   ดูกอนกัสสป   มรรคเปนไฉน  ปฏิปทาเปนไฉน  ที่บุคคลปฏิบัติ 
แลว  จะรูเอง  จะเห็นเองวา  พระสมณโคดมกลาวตามกาล   กลาวจริง   กลาว-  
อรรถ  กลาวธรรม   กลาววินัย.     มรรคมีองค ๘ อัน ประเสริฐนี้  คือ  ความ 
เห็นชอบ ความดําริชอบ  พูดชอบ  การงานชอบ  เลี้ยงชีพชอบ  พยายามชอบ 
ระลึกชอบ   ต้ังใจชอบ.  ดูกอนกัสสป  มรรคน้ีแล  ปฏิปทาน้ี   ที่บุคคลปฏิบัติ  
ตามแลว   จะรูเอง   จะเห็นเองวา    พระสมณโคดมกลาวตามกาล    กลาวจริง 
กลาวอรรถ   กลาวธรรม   กลาววินัย.     
         [๒๖๖]   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  อเจลกสัสปไดทูลวา 
ขาแตพระโคดมผูมีอายุ   การบําเพ็ญตบะแมเหลาน้ี   นับวาเปนสามัญคุณ  และ 
นับวาเปนพรหมัญคุณของสมณพราหมณเหลาน้ัน    คือ  คนเปลือย   ทอดทิ้ง 
มรรยาท  เลยีมือ  เชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา   เชญิใหหยุดก็ไมหยุด   ไมรบั 
ภิกษาที่แบงไวกอน  ไมรบัภิกษาที่ทําเจาะจง   ไมรับภิกษาที่ไดนิมนตไว  เขา 
ไมรับภิกษาจากปากหมอ  ไมรับภิกษาจากปากหมอขาว ไมรับภิกษาที่บุคคลยืน 
ครอมธรณีประตูนํามา    ไมรับภิกษาท่ีบุคคลยืนครอมทอนไมนํามา    ไมรบั 
ภิกษาที่บุคคลยืนครอมสากนํามา  ไมรับภิกษาของคน ๒ คน  ที่กําลังบริโภค 
อยู    ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ    ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม  
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ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ   ไมรับภิกษาที่นัดแนะกันทําไว   ไมรับ  
ภิกษาในท่ีซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู     ไมรบัภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุม 
ไมกินปลา  ไมกินเน้ือ ไมดื่มสุรา  ไมดื่มเมรัย  ไมดื่มของหมักดอง.  เขารับภิกษา 
ที่เรือนหลังเดียว  เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง  รับภิกษาที่เรือนสองหลัง 
เยียวยาอัตภาพดวยขาวสองคําบาง   รบัภิกษาที่เรือนเจ็ดหลัง  เยียวยาอัตภาพ 
ดวยขาวเจ็ดคําบาง   เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดใบเดียวบาง    สองใบบาง 
เจ็ดใบบาง      กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหน่ึงบาง  สองวันบาง  เจ็ดวันบาง. 
เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนนี้บาง 
ขาแตพระโคดมผูมีอายุ  การบําเพ็ญตบะของสมณพราหมณเหลานี้    นับวาเปน 
สามัญคุณและเปนพรหมัญคุณ  คือ  เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง  มีขาวฟาง 
เปนภักษาบาง   มลีูกเดือยเปนภักษาบาง   มีกากขาวเปนภักษาบาง   มียางเปน 
ภักษาบาง   มีสาหรายเปนภักษาบาง   มีรําเปนภักษาบาง    มีขาวตังเปนภักษา 
บาง   มีกํายานเปนภักษาบาง     มีหญาเปนภักษาบาง    มีโคมัยเปนภักษาบาง 
 มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร  บรโิภคผลไมหลน  เยียวยาอัตภาพ.  ขาแต 
พระโคดมผูมีอายุ  การบําเพ็ญตบะ  ของสมณพราหมณเหลาน้ี   จัดเปนสามัญ- 
คุณ  และเปนพรหมัญคุณ คือ  เขาทรงผาปานบาง  ผาแกมกันบาง  ผาหอศพ 
 บาง   ผาบังสุกุลบาง    ผาเปลือกไมบาง      หนังเสือบาง  หนังเสือท้ังเล็บบาง 
ผาคากรองบาง   ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง     ผากัมพลทําดวย 
ผมคนบาง  ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง  ผาทําดวยขนปกนกเคาแมวบาง เปนผู 
ถอนผนและหนวด  ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปน 
ผูยืนหามอาสนะบาง  เปนผูกระโหยง ประกอบความเพียรในการกระโหยงบาง 
เปนผูนอนบนหนาม   สําเร็จการนอนบนหนามบาง   สําเร็จการนอนบนแผน-  
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กระดานบาง   สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง    เปนผูนอนตะแคงขางเดียวบาง  
เปนผูหมักหมมดวยธุลีอยูกลางแจง     นั่งบนอาสนะตามท่ีลาดไวบาง     เปนผู 
บริโภคคูถ  ประกอบความขวนขวายในการบริโภคคูถบาง   เปนผูหามนํ้าเย็น 
ขวนขวายในการหามนํ้าเย็นบาง   เปนผูประกอบความขวนขวายในการอาบนํ้า 
วันละสามคร้ังอยูบาง. 
         [๒๖๗]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัสสป แมถาเขาเปนผูเปลือย  
ทอดท้ิงมรรยาท  เลียมือ ฯลฯ เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัต 
ที่เวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนน้ีบาง.    สีลสัมปทา     จิตตสัมปทา    หรือปญญา- 
สัมปทาน้ี    เปนอันเขาไมไดอบรมแลว   ไมไดกระทําใหแจงแลว.    ที่แท  เขา 
ยังหางไกลจากสามัญคุณ  และพรหมญัคุณ.   ดูกอนกัสสป   ตอเมื่อภิกษุเจริญ 
เมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน  และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญา- 
วิมุตติ  อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่ง   ดวยตนเองใน 
ปจจุบัน   เขาถึงอยู.   ดกูอนกัสสป  ภิกษุนี้เราเรียกวา  สมณะบาง  พราหมณ 
บาง.   ดูกอนกัสสป   แมถาเขาเปนผูมีผักดองเปนภักษา   มีขาวฟางเปนภักษา 
ฯลฯ  มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร     บริโภคผลไมหลน   เยียวยาอัตภาพ. 
เพียงเทาน้ี  สีลสัมปทา  จิตตสัมปทา   ปญญาสัมปทา  นี้เปนอันเขาไมไดอบรม 
แลว     ไมไดกระทําใหแจงแลว.     ทีแ่ทเขายังหางไกลจากสามัญคุณ      และ 
พรหมัญคุณ.  ดูกอนกัสสป   ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร  ไมมีความ  
เบียดเบียน และทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิไดเพราะ 
อาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู.  ดูกอนกัสสป 
ภิกษุนี้เราเรียกวา  สมณะบาง  พราหมณบาง.  ดูกอนกัสสป  แมถาเขาทรงผา- 
ปานบาง  ผาแกมกันบาง ฯลฯ     เปนผูประกอบความขวนขวายในการอาบน้ํา  
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วันละสามคร้ังอยูบาง  เพียงเทาน้ี   สีลสัมปทา  จิตตสัมปทา  ปญญาสัมปทาน้ี   
เปนอันเขาไมไดอบรมแลว      ไมไดกระทําใหแจงแลว.    ที่แทเขายังหางไกล 
จากสามัญคุณ    และพรหมัญคุณ.  ดกูอนกัสสป  ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิต 
อันไมมีเวร  ไมความเบียดเบียน   และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ 
อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไป    ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน 
เขาถึงอยู.     ดูกอนกัสสป   ภิกษุนี้เราเรียกวา   สมณะบาง   พราหมณบาง. 
         [๒๖๘]   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว     อเจลกัสสปไดทลู 
วา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ      สามัญคุณทําไดยาก    พรหมญัคุณทําไดยาก. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนกสัสป  คํากลาวนั่นเปนปกติในโลกแล  ที ่
สามัญคุณทําไดยาก พรหมัญคุณทําไดยาก. ดูกอนกสัสป  แมถาเขาเปนผูเปลือย 
ทอดท้ิงมรรยาท  เลียมือ ฯลฯ  เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัต 
ที่เวียนมาต้ังกึ่งเดือนอยูเชนนี้บาง.   ดูกอนกัสสป   สามัญคุณหรือพรหมัญคุณ 
จักเปนกิจที่กระทําไดยาก  กระทําไดแสนยาก  ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยน้ี  
และดวยการบําเพ็ญตบะน้ีแลว   ขอน้ันไมนาจักตองกลาววา   สามัญคุณทําได 
ยาก  พรหมญัคุณทําไดยากดังน้ีแล   ก็คหบดีหรือบุตรคหบดี  โดยที่สุดแมนาง 
กุมภทาสี  จักอาจทําสามัญคุณและพรหมัญคุณน้ันไดดวยการกลาววา เอาเถอะ 
เราจักเปนคนเปลือยทอดท้ิงมรรยาท. เลียมือ ฯลฯ เปนผูประกอบความขวนขวาย 
ในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาต้ังกึ่งเดือนอยูเชนนี้บาง.    ดูกอนกัสสป   ก็เพราะ 
สามัญคุณ  หรือพรหมัญคุณ เปนกิจท่ีทําไดยาก ทําไดแสนยาก เพราะตองเวน 
การปฏิบัติมีประมาณนอยนี้  และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี  เพราะฉะนั้น การท่ี 
กลาววาสามัญคุณทําไดยาก    พรหมญัคุณทําไดยากนั่น  สมควรแลว.  ดูกอน 
กัสสปตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน  และทําให  
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แจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไป ดวย  
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู. ดูกอนกัสสป ภิกษุนี้เราเรียกวา 
สมณะบาง พราหมณบาง. ดูกอนกัสสป แมถาเขา เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง 
มีขาวฟางเปนภักษาบาง ฯลฯ      มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร    บรโิภค 
ผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ.  ดูกอนกัสสป  สามัญคุณ.  หรือพรหมัญคุณ    จัก 
เปนกิจท่ีทําไดยาก   กระทําไดแสนยาก    ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยน้ี  และ 
ดวยการบําเพ็ญตบะน้ีแลว ไมนาจะตองกลาววา  สามัญคุณทําไดยาก  พรหม- 
มัญคุณทําไดยาก  ดังนี้เลย    ก็คหบดีหรือบุตรคหบดีโดยที่สุดแมนางกุมภทาสี 
จักอาจทําสามัญคุณและพรหมัญคุณน้ันได  ดวยการกลาววา  เอาเถอะ  เราจะ 
เปนคนเปลือย มีผักดองเปนภักษาบาง  มีขาวฟางเปนภักษาบาง ฯลฯ มีเหงา 
และผลไมในปาเปนอาหาร    บรโิภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ.  ดกูอนกัสสป 
ก็เพราะสามัญคุณหรือพรหมัญคุณ    เปนกิจท่ีทําไดยาก     กระทําไดแสนยาก 
เพราะตองเวนการปฏิบัติมีประมาณนอยน้ี       และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี 
เพราะฉะนั้น  การท่ีกลาววา  สามัญคุณทําไดยาก  พรหมัญคุณทําไดยาก  ดัง 
นี้  สมควรแลว.  ดูกอนกสัสป     ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร  ไมมี 
ความเบียดเบียน  และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะ 
มิไดเพราะอาสวะส้ินไป       ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู. 
ดูกอนกัสสป  ภิกษุนี้เราเรียกวา  สมณะบาง  พราหมณบาง.  ดูกอนกัสสป  แม 
ถาเขาทรงผาปานบาง   ผาแกมกันบาง ฯลฯ    ประกอบความขวนขวายในการ 
อาบนํ้าวันละสามครั้งอยูบาง.  ดูกอนกัสสป  สามญัคุณหรือพรหมัญคุณ   จัก 
เปนกิจท่ีกระทําไดยาก   กระทําไดแสนยาก    ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยนี้ 
และดวยการบําเพ็ญตบะน้ีแลว     ไมนาจักตองกลาววา      สามัญคุณทําไดยาก  
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พรหมัญคุณทําไดยาก   ดงัน้ีเลย..  ก็คหบดีหรือบุตรคหบดี    โดยท่ีสุดแมนาง  
กุมภทาสี   จักอาจทําสามัญคุณ    และพรหมัญคุณน้ีไดดวยการกลาววา    เอา 
เถอะเราจะทรงผาปานบาง   ผาแกมกนับาง ฯลฯ    ประกอบความขวนขวายใน 
การลงอาบนํ้าวันละสามคร้ังอยูบาง.   ดูกอนกัสสปะ     ก็เพราะสามัญคุณหรือ 
พรหมัญคุณ   เปนกิจท่ีกระทําไดยาก   กระทําไดแสนยาก   เพราะตองเวนการ 
ปฏิบัติมีประมาณนอยน้ี    และเพราะตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี     เพราะฉะน้ัน 
การท่ีกลาววา   สามัญคุณทําไดยาก    พรหมัญคุณทําไดยาก  ดังนี้     สมควร 
แลว.  ดูกอนกัสสปะ  ตอเม่ือภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร  ไมมีความเบียด- 
เบียน   และทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ    อันหาอาสวะมิไดเพราะ 
อาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองไปปจจุบัน  เขาถึงอยู.  ดูกอนกัสสปะ 
ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง   พราหมณบาง. 
         [๒๖๙]   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   อเจลกัสสปะไดทูล 
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ  สมณะรูไดยาก  พราหมณรูไดยาก.  พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวา ดูกอนกัสสปะ  คํากลาวที่วา  สมณะรูไดยาก  พราหมณรูไดยาก  นั่น 
เปนปกติในโลกแล.  ดูกอนกัสสปะ แมถาเขาเปนคนเปลือย  ทอดท้ิงมรรยาท  เลีย 
มือ ฯลฯ ประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาต้ังกึ่งเดือนเห็นปาน 
นี้อยู   ดกูอนกัสสปะ  สมณะหรือพราหมณจักรูไดยาก  รูไดแสนยาก  ดวยการ 
ปฏิบัติมีประมาณนอยน้ี   และดวยการบําเพ็ญตบะน้ีแลว  ไมนาจะตองกลาววา 
สมณะรูไดยาก พราหมณรูไดยาก  ดังน้ีเลย.    ก็คหบดีหรือบุตรคหบดีโดยที่ 
สุดแมนางกุมภทาสี  จักอาจ  สามัญคุณ   และพรหมัญคุณน้ีไดวา   สมณะหรือ  
พราหมณแมนี้    เปนคนเปลือย  ทอดทิ้งมรรยาท  เลียมือ ฯลฯ  ประกอบความ 
ขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาต้ังกึ่งเดือน  เชนนี้บาง.  ดูกอนกัสสปะ  ก็  
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เพราะสมณะหรือพราหมณเปนผูรูไดยาก    รูไดแสนยาก    เพราะตองเวนการ  
ปฏิบัติมีประมาณนอยน้ี     และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี     เพราะฉะนั้นการท่ี 
กลาววา   สมณะรูไดยาก  พราหมณรูไดยาก  ดังน้ีสมควรแลว.  ดกูอนกัสสปะ 
ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียน    และทําใหแจง 
ซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอัน 
ยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู. ดูกอนกัสสปะ ภิกษุนี้เราเรียกวา สมณะบาง 
พราหมณบาง.   ดูกอนกสัสปะ   แมถาเขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง   มขีาว 
ฟางเปนภักษาบาง ฯลฯ   มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร     บริโภคผลไมที่  
หลนเยียวยาอัตภาพ. ดูกอนกัสสปะ สมณะหรือพราหมณ จักรูไดยาก รูไดแสน 
ยาก  ดวยการปฏิบัติมีประมาณนอยน้ี    และดวยการบําเพ็ญตบะน้ี    ไมนาจัก 
ตองกลาววา  สมณะรูไดยาก   พราหมณรูไดยาก  ดงัน้ีเลย.      กส็มณะหรือ 
พราหมณนั่น    อันคหบดีหรือบุตรคหบดีโดยที่สุดแมนางกุมภทาสี    จักอาจรู  
ไดวา  สมณะหรือพราหมณนี้   เปนผูมีผักดองเปนภักษา  มีขาวฟางเปนภักษา 
ฯลฯ   มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร    บรโิภคผลไมที่หลนเยียวยาอัตภาพ. 
ดูกอนกัสสปะ  สมณะหรือพราหมณเปนผูรูไดยาก  รูไดแสนยาก  เพราะตอง 
เวนจากการปฏิบัติอันมีประมาณนอยนี้   และตองเวนการบําเพ็ญตบะน้ี  เพราะ 
ฉะน้ันจึงสมควรกลาววา  สมณะรูไดยาก พราหมณรูไดยาก.  ดูกอนกัสสปะ  ก็ 
เพราะภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียน    และทําใหแจง 
ซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะสิ้นไป  ดวยปญญาอัน 
ยิ่ง  ดวยตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู.  ดูกอนกัสสป  ภิกษุนี้เราเรียกวา  สมณะบาง 
พราหมณบาง.  ดูกอนกัสสปะ  แมถาเขาทรงผาปานบาง  ผาแกมกันบาง  ฯลฯ 
ประกอบความขวนขวายในการอาบน้ําวันละสามคร้ังอยูบาง.  ดูกอนกัสสปะ  
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สมณะหรือพราหมณจักรูไดยาก   รูไดแสนยาก  ดวยการปฏบิัติมีประมาณนอย  
นี้   และดวยการบําเพ็ญตบะน้ี   ไมนาจักกลาววา  สมณะรูไดยาก    พราหมณ 
รูไดยาก ดังน้ีเลย.   ก็สมณะหรือพราหมณนั้น       อันคหบดีหรือบุตรคหบดี 
โดยที่สุดแมนางกุมภทาสี  จักอาจรูไดวา   สมณะหรือพราหมณนี้  ทรงผาปาน 
บาง  ทรงผาแกมกันบาง ฯลฯ     ประกอบดวยการขวนขวายในการอาบน้ําวัน 
ละสามครั้งอยูบาง.  ดูกอนกัสสปะ   เพราะเวนจากการปฏิบัติมีประมาณนอยน้ี  
และเวนจากการบําเพ็ญตบะน้ี   สมณะหรือพราหมณจะรูไดยาก   รูไดแสนยาก 
เพราะฉะนั้น  จึงสมควรกลาววา   สมณะรูไดยาก  พราหมณรูไดยาก.  ดกูอน 
กัสสปะ   ตอเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน และทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิไดเพราะอาสวะส้ินไป 
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู.    ดูกอนกัสสปะ    ภิกษุนี้เรา 
เรียกวา สมณะบาง  พราหมณบาง  ดังน้ี. 
         [๒๗๐]   ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว   อเจลกัสสปะไดทูล 
วา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ก็สีลสัมปทานน้ันเปนไฉน  จิตตสัมปทาเปนไฉน 
ปญญาสัมปทาเปนไฉน. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนกสัสปะ  พระตถาคต 
เสด็จอุบัติในโลกนี ้  เปนพระอรหนัตตรัสรูชอบเอง ฯลฯ ดูกอนกัสสปะ  กภิ็กษุ 
เปนผูถึงพรอมดวยศีลเปนอยางไร  ภิกษุในศาสนาน้ีละการฆาสัตว  งดเวนจาก 
การฆาสัตว วางทอนไม   วางศาตรา   มีความละอาย    มีความเอ็นดู    มีความ 
กรุณา  หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู   ขอน้ีเปนสีลสัมปทาของเธอประการ 
หน่ึง ฯลฯ ภิกษุนั้นประกอบพรอมดวยศีลสีลขันธอันประเสริฐน้ี  เสวยสุขอันไม 
มีโทษ  เปนไปในภายใน  ดูกอนกัสสปะ  ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้  นี้  
แลสีลสัมปทาน้ัน  ฯลฯ  บรรลุปฐมฌานอยู  นี้เปนจิตสัมปทาของเธอประการ  
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หน่ึง  นี้แลจิตตสัมปทา ฯลฯ โนม นอมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ. นี้เปนปญญา-  
สัมปทาของเธอประการหน่ึง ฯลฯ รูชัดวา  ฯลฯ    กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้  
มิไดมี   นี้เปนปญญาสัมปทาของเธอประการหน่ึง  นี้แลญาณสัมปทา.   ดกูอน 
กัสสปะ  สีลสัมปทา  จิตตสัมปทา   ปญญาสัมปทาอยางอ่ืนที่ยิ่งกวา หรือประณีต  
กวา  สีลสัมปทา  จิตตสัมปทา  ปญญาสัมปทาน้ีไมมีเลย. 
         [๒๗๑]   ดูกอนกัลสปะ มีสมณพราหมณพวกหน่ึงเปนผูกลาวศีล สรรเสริญ 
คุณแหงศีลโดยอเนกปริยาย.  ดูกอนกสัสปะ  ศีลอันประเสริฐยอดเยี่ยมมีประมาณ  
เทาใด   เรายังไมเห็นผูใดทัดเทียมเราในศีลนั้น  ผูที่ยิ่งกวาจะมีที่ไหน   ที่จริง 
เราผูเดียวเปนผูยิ่งในศีลนั้น คือ  อธิศลี.  ดูกอนกัสสปะ  มีสมณพราหมณพวก 
หน่ึงเปนผูกลาวตบะอันกีดกันกิเลส       กลาวสรรเสริญคุณตบะอันกีดกันกิเลส 
โดยอเนกปรยิาย.    ดูกอนกัสสปะ   ตบะอันกีดกันกิเลสอันประเสริฐยอดเย่ียมมี 
ประมาณเทาใด เรายังไมเห็นผูใดทัดเทียมเราในตบะน้ัน  ผูที่ยิ่งกวาจะมีที่ไหน 
ที่จริง  เราผูเดียวเปนผูยิ่งในตบะน้ัน  คือ  อธิจิต.   ดูกอนกัสสปะ  ยังมีสมณ- 
พราหมณพวกหน่ึงเปนผูกลาวปญญา  สรรเสรญิคุณแหงปญญาโดยอเนกปริยาย. 
ดูกอนกัสสปะ  ปญญาอันประเสริฐ  ยอดเยี่ยมมีประมาณเทาใด  เรายังไมเห็นผูใด 
ทัดเทียมเรา  ในปญญาน้ัน   ผูที่ยิ่งกวาจะมีที่ไหน   แทจริง   เราผูเดียวเปนผู 
ยิ่งกวา  ในปญญาน้ันคือ อธิปญญา. ดกูอนกัสสปะ มีสมณพราหมณพวกหน่ึง 
เปนผูกลาววิมุตติ    สรรเสริญคุณแหงวิมุตติโดยอเนกปริยาย.   ดูกอนกัสสปะ 
วิมุตติอันประเสริฐยอดเยี่ยมมีประมาณเทาใด     เราไมเห็นผูใดทัดเทียมเราใน 
วิมุตตินั้น  ผูที่ยิ่งกวาจะมีที่ไหน    แทจริงเราผูเดียวเปนผูยิ่งกวาในวิมุตตินั้น  
คือ  อธิวิมุตติ.  
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         [๒๗๒]   ดูกอนกัสสปะ  ก็ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได   คือพวกปริพาชก  
อัญญเดียรถยี  จะพึงกลาวอยางนี้วา  พระสมณโคดมบันลือสีหนาท  แตบันลือ 
ในเรือนวาง ไมใชในบรษัิท.  ทานพึงบอกปริพาชกพวกน้ันวา  พวกทานอยา 
กลาวอยางนี้เลย.  ดูกอนกสัสปะ ทานพึงบอกอยางน้ีวา  พระสมณโคดมบันลือ 
สีหนาท  บันลือในบริษัท ไมใชในเรือนวาง. ดูกอนกัสสปะ   ก็ขอน้ีเปนฐานะ 
ที่จะมีได คือ  พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย   จะพึงกลาวอยางนี้วา  พระสมณะ- 
โคดมบันลือสีหนาท  และบันลือในบริษัท   ไมใชบันลืออยางองอาจ.    ทาน 
พึงบอกปริพาชกพวกน้ันวา  พวกทานอยากลาวอยางนี้เลย. ดูกอนกัสสปะ ทาน 
พึงบอกอยางน้ีวา   พระสมณโคดมบันลือสีหนาท   และบันลือในบริษัท  ท้ัง 
บันลืออยางองอาจ.  ดูกอนกัสสปะ ก็ขอน้ีเปนฐานที่จะมีได  คือ พวกปริพาชก 
อัญญเดียรถยีจะพึงกลาวอยางนี้   พระสมณโคดมบันลือสีหนาท  และบันลอืใน 
บริษัท  ทั้งบนัลืออยางองอาจ  แตเทวดาและมนุษยมิไดถามปญหาเธอ  ถึงถาม 
เธอก็พยากรณไมได  ถึงจะพยากรณได  ก็ยังจิตของเขาใหยินดีดวยการพยากรณ 
ปญหาไมได  ถึงใหยินดีได   เขาก็ไมสําคัญจะฟง   ถึงฟง   ก็ไมเลื่อมใส   ถึง 
เลื่อมใสก็ไมทําอาการของผูเลื่อมใส    ถึงทําก็ไมปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น 
ถึงปฏิบัติก็ไมชื่นชม.    ทานพึงบอกพวกเขาวา    พวกทานอยาไดกลาวอยางนี้  
เลย.   ดูกอนกัสสปะ ทานพึงบอกอยางนี้วา พระสมณโคดมบันลือสีหนาท และ 
บันลือในบรษัิท     ทั้งบันลืออยางองอาจ      เทวดาและมนุษยยอมถามปญหา 
พระองค พระองคถูกถามปญหาแลว ยอมพยากรณแกเทวดาและมนุษยเหลานั้น 
ได  ยังจิตของเทวดาและมนุษยเหลานั้น ใหยินดดีวยการพยากรณปญหา  เทวดา 
และมนุษยเหลาน้ันยอมสําคัญปญหาพยากรณวา  อันตน ๆ  ควรฟง  ครั้นฟง 
แลวยอมเลื่อมใส   ครั้นเลื่อมใสแลว    ยอมทําอาการของผูเลื่อมใส  ยอมปฏิบัติ  
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เพ่ือความเปนอยางนั้น   ครั้นปฏิบัติแลว  ยอมชื่นชม.   ดูกอนกัสสปะ.   สมัย   
หน่ึงเราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ   ใกลกรุงราชคฤห.   เพ่ือนพรหมจรรยของทานคน 
หน่ึงในกรุงราชคฤหนั้น  ชื่อวา  นิโครธปริพาชก  ไดถามปญหาในตบะอันกีด 
กันกิเลสอยางย่ิง   เราถูกถามแลวไดพยากรณแกเขา    เม่ือเราพยากรณแลวเขา 
ปลื้มใจเหลือเกิน. 
         [๒๗๓]   อเจลกัสสปะทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ใครเลา  ฟงธรรม 
ของผูมีพระภาคเจาแลว  จะไมปลื้มใจอยางเหลือเกิน   แมขาพระองคฟงธรรม 
ของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ยังปลื้มใจเหลือเกิน  ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต 
ไพเราะยิ่งนัก ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตไพเราะยิ่งนัก เปรียบเหมือนหงายของ 
ที่ควํ่า   เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง   หรือสองประทีปในที่มืดดวย 
คิดวา  ผูมีจักษุจะเห็นรูปดังนี้  ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระธรรม 
โดยอเนกปรยิายฉันนั้นเหมือนกัน      ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคนี้  
ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  พระธรรม   และพระสงฆวาเปนสรณะ  ขาพระองค 
พึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา  ดังนี้. 
         [๒๗๔]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนกัสสปะ  ผูใดเคยเปนอัญญ- 
เดียรถีย  หวังบรรพชา  หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้   ผูนั้นจะตองอยูปริวาส 
๔ เดือน ตอลวง ๔  เดือน  ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท 
เพ่ือความเปนภิกษุ   ก็แตวา   เรารูความตางแหงบุคคลในขอนี้.   อเจลกัสสปะ 
ทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    หากผูที่เคยเปนอัญญเดียรถีย    หวังบรรพชา 
หวังอุปสมบท ในพระธรรมวินัยนี้  จะตองอยูปริวาส ๔  เดือน ตอลวง ๔ เดือน 
ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว  จึงใหบรรพชา ใหอุปสมบท  เพ่ือความเปนภิกษุไซร  
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ขาพระองคจักอยูปริวาส  ๔  ป  ตอลวง  ๔  ป  ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลวจึงใหบรรพ-  
ชาใหอุปสมบท  เพ่ือความเปนภิกษุ.  อเจลกัสสปะไดบรรพชา  ไดอุปสมบท 
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
         ก็ทานกัสสปะอุปสมบทแลวไมนาน   หลกีออกแตผูเดียว  ไมประมาท 
มีความเพียร      มีตนสงไปแลว      ไมนานนัก       ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหง 
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซึ่งกุลบุตรทัง้หลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  
โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู  รูชดัวา 
ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนี้มิไดมีดังนี้.      ก็ทานกัสสปะไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึงใน 
จํานวนพระอรหันตทั้งหลาย   ฉะน้ีแล. 
                                         จบมหาสีหนาทสูตรท่ี  ๘  
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                            อรรถกถามหาสีหนาทสูตร  
         มหาสีหนาทสูตรวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ ฯลฯ พระผูมีพระ- 
ภาคเจาประทับอยูในเมืองอุรุญญา๑.    เปนตน.  ในมหาสีหนาทสูตรนั้นมีการ 
พรรณนาตามลําดับบท ดังตอไปนี้ 
         บทวา  อรฺุาย  ความวาคําวา  อุรุญญา  นี่แหละเปนชื่อของแควน 
บาง     ของเมืองบาง.    พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเมืองอุรุญญาประทับอยู. 
บทวา ในสวนกวางชื่อกัณณกถละ  คือ  ภูมิภาคที่นารื่นรมยแหงหน่ึง  ชื่อ 
กัณณกถละมีอยูในที่ไมไกลแหงเมืองนั้น.    ภูมิภาคน้ัน   เรียกวา   สวนกวาง 
เพราะพระราชทานอภัยแกกวาง  ในสวนกวางชื่อกัณณกถละน้ัน. 
         บทวา  เปลือย   คือ  นักบวชเปลอืย.  บทวา กสัสปะ  เปนชื่อของ 
นักบวช นั้น.  บทวา  ผูมตีปะ  คือ  ผูอาศัยตปะ.  บทวา  ผูมีการเลี้ยงชีพ 
เศราหมอง    คือ   การเลี้ยงชีพของนักบวชนั้นเศราหมองดวยอํานาจแหงความ 
เปลือยและการมีความประพฤติเสียเปนตน    เหตุนั้น    จึงชื่อวามีการเลี้ยงชีพ 
เศราหมอง.   ผูมีการเลี้ยงชีพเศราหมองนั้น.  บทวา ยอมติเตียน  คือ  ยอม 
ตําหนิ.   บทวา  ยอมวาราย  คือ  ยอมเยยหยัน  ยอมเพิดเพย.  บทวา  และ 
ยอมพยากรณธรรมตามสมควรแกธรรม  คือ  ยอมกลาวเหตุสมควรแกเหตุที่ 
พระโคตมะผูเจริญตรัสแลว.  บทวา วาทะและอนุวาทะ  เปนไปกับดวยธรรม 
คือ   วาทะและอนุวาทะของทาน     มีเหตุดวยเหตุที่คนอ่ืนกลาวแลวคือเหตุอัน 
 ๑.  บาลีเปน  อุชุญญา.  
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ผูรูพึงติเตียนวา ใคร ๆ แมไมประมาท  ก็ไมมาหรือ.    คําน้ี   ทานกลาวไววา  
เหตุที่ควรติเตียนในเพราะวาทะของทานไมมีหรือ.   คําวา  ไมตองการกลาวตู 
คือ   ไมตองการกลาวดวยคําไมเปนจริง. 
         ในคําวา  ผูมีตปะ  มีการเลี้ยงชพีเศราหมองบางคน  เปนตน  พึงทราบ 
ดังน้ี  คนในโลกบางคนมีตปะ  เพราะอาศัยตปะมีการบวชเปนอเจลกเปนตน 
คิดวา     เราจักเลี้ยงชีวิตดวยของเศราหมอง     จึงยังตนใหลําบากดวยประการ 
ตาง  ๆ    มีกนิหญาและข้ีวัวเปนตน       และไมไดการดําเนินชีวิตดวยความสุข 
เพราะมีบุญนอย.  เขาบําเพ็ญทุจริต  ๓  แลวเกิดในนรก.  อีกคนหนึ่ง  อาศัย 
ตปะเชนนั้นเปนผูมีบุญ   ยอมไดลาภสักการะ.  เขาเขาใจวา   บดันี้   คนเชนเรา 
ไมมีแลว    ยกยองตนไวอยูในฐานะสูงคิดวา   จักยังลาภใหเกิดยิ่ง ๆ   ข้ึน   และ 
บําเพ็ญทุจริต ๓ ดวยอํานาจแหงอเนสนา    แลวจะเกิดในนรก     นัยตนกลาว 
หมายถึงบรรพชิตท้ังสองน้ี. 
         อีกคนหน่ึง  เลี้ยงชพีเศราหมอง  แมอาศัยตปะ   เปนผูมีบุญนอย  ยอม 
ไมไดการดําเนินชีวิตดวยความสุข.    เขาคิดวา   ความเปนอยูสบาย    ยอมไม 
เกิดข้ึนแกเรา       เพราะไมไดทําบุญไวในกอน   เอาละ   บัดนี้    เราจะทําบุญ   
ดังน้ีแลวบําเพ็ญสุจริต ๓ จะเกิดในสวรรค. 
         อีกคนหน่ึง   เลี้ยงชพีเศราหมอง  เปนผูมีบุญ   ยอมไดการดําเนินชีวิต 
ดวยความสุข    เขาคิดวา   ความเปนอยูสบายยอมเกิดแกเรา  เพราะเปนผูทํา 
บุญไวในกอน   ละอเนสนาแลว  บําเพ็ญสุจริต ๓ จะเกิดในสวรรค.  นัยที ่ ๒ 
กลาวหมายถึงบรรพชิตท้ังสองน้ี. 
         สวนผูบําเพ็ญตปะคนหนึ่ง  มีทุกขนอย    ประกอบดวยความประพฤติ 
ภายนอก   เปนดาบส   หรอืเปนปริพาชกที่ปกปด     ยอมไมไดปจจัยที่ชอบใจ 
เพราะมีบุญนอย.      เขาบําเพ็ญทุจริต  ๓  ดวยอํานาจแหงอเนสนา  ต้ังตนไว  
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ในความสุข   จะเกิดในนรก.  อีกรูปหน่ึงมีบุญ  เกิดมานะข้ึนวา  บัดนี้  คน  
เชนเราไมมี     หรือยังลาภสักการะใหเกิดข้ึนดวยอํานาจอเนสนา.  คิดสง ๆ 
เปนตน    ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิวา  ความสัมผัสแหงปริพาชิกาสาวรุน  ผู 
มีขนออนนุมนี้เปนความสุข  หรือถึงความด่ืมด่ําในกาม  บําเพ็ญทุจริต  ๓  จะ 
ตกนรก.  นัยที่  ๓  กลาวถึงบรรพชิตทั้งสอง. 
         สวนอีกรูปหน่ึง มทีุกขนอย  มบีุญนอย.  เขาคิดวา  เราไมไดชีวิต 
ดวยความสุข  เพราะไมไดทําบุญไวแมในกอน  ดงัน้ีแลวบําเพ็ญสุจริต  ๓  จึง 
เกิดในสวรรค.   อีกรูปหน่ึง   มีบุญ.   เขาคิดวา  เราไดความสุข   เพราะทําบุญ 
ไวในกอน  แมบัดนี้  ก็จักทําบุญเหมือนกัน จึงบําเพ็ญสุจริต  ๓  จะเกิดใน 
สวรรค.    นยัที่ ๔   กลาวถึงบรรพชิตสองรูปนี้.  การกระทํานี้มาดวยอํานาจ 
แหงเดียรถีย   ไมไดแมในศาสนา. 
         นักบวชบางคน      เปนผูมีความเปนอยูเศราหมองดวยอํานาจแหงการ 
สมาทานธุดงค   หรือเที่ยวไปท่ัวบาน  ก็ไมไดอาหารเต็มทอง  เพราะมีบุญ 
นอย.    เขาคิดวาจักยังปจจัยใหเกิดข้ึน       จึงทําอเนสนาดวยอํานาจเวชกรรม 
เปนตน  โออวดพระอรหัต    หรือซองเสพเรื่องโกหก  ๓  ประการ  ยอมเกดิ 
ในนรก.    อีกรูปหน่ึง    เปนผูมีบุญเชนนั้นเหมือนกัน.  เขายังมานะใหเกิด 
ข้ึนเพราะบุญสมบัตินั้น  ประสงคจะทําลาภที่เกิดข้ึนแลวใหมั่นคง  จึงบําเพ็ญ 
ทุจริต ๓ ดวยอํานาจอเนสนา  ยอมเกิดในนรก. 
         อีกรูปหน่ึง  สมาทานธุดงค  เปนผูมีบุญนอย  ยอมไมไดการดําเนิน 
ชีวิตโดยความสุข.  เขาคิดวา  เราไมไดอะไร ๆ   เพราะไมไดทําบุญไวในกอน 
ถาบัดนี้  จักทําอเนสนาแลว  แมตอไป  ก็จักไดความสุขยาก  ดังนี้แลว  บําเพ็ญ 
สุจริต ๓  เมือ่ไมอาจบรรลุพระอรหัต  ก็จะเกิดในสวรรค.  อีกรูปหน่ึง  เปน 
ผูมีบุญ.  เขาคิดวา  เดี๋ยวนี้  เรามีความสุข  เพราะทําบุญไวในกอน  แมบัดนี้  
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ก็จักทําบุญ   ดังน้ีแลว    ละอเนสนา  บําเพ็ญสุจริต  ๓  เม่ือไมอาจบรรลุ  
พระอรหัตก็จะเกิดในสวรรค 
         คําวา   ซึ่งท่ีมาดวย  คือคนเหลานี้มาจากท่ีโนน  ฉะนั้นจึงชื่อวา  ที่มา 
อยางนี้.   บทวา  คติฺจ   ความวา  สถานที่จะพึงไปในบัดนี้.  คําวา  ซึ่งท่ี 
จุติดวย  คือ  เคลื่อนจากท่ีนั้นดวย.  คําวา  ซึ่งท่ีเกิดดวย  คือ  ความเกิด 
อีก  ของผูจุติจากท่ีนั้น  คําวา  เราจักติเตียนตปะท้ังปวงทําไม  คือ  เราจัก 
ติเตียนดวยเหตุไร.  ดวยวา  เรายอมติเตียนสิ่งท่ีควรติเตียน  สรรเสริญส่ิงท่ี 
ควรสรรเสรญิ.   จริงอยู   เขาก็เหมือนชางยอมผา  กระทําการหอผา  ไมแสดง 
วา  เราจักทําผาท่ีซักแลว   และยังไมไดซักไวหอเดียวกัน.  บัดนี ้  เมื่อพระองค 
จะประกาศความขอน้ัน  จึงตรัสคําเปนตนวา  ดูกอนกัสสปะ  สมณพราหมณ 
พวกหน่ึง  มีอยู. 
         คําวา  เขา  (กลาว)  ถึงบางอยาง    คือ ศีล ๕ .       ก็ไมมีใครในโลก 
กลาวศีล ๕  นั้นวา   ไมดี.   คําวา   เขา (กลาว)  ถึงบางส่ิง  อีก    คือเวร ๕ . 
ไมมีใคร  ๆ กลาวถึงเวรนั้นวาดี.    คําวา   เขา (กลาว) ถึงบางส่ิง  อีก  คือ 
ความไมสํารวมในทวาร ๕.   ไดยินวา  เขากลาววา   ข้ึนชื่อวา  จักษุไมถูกปด 
เสีย  ก็จะพึงเห็นรูปอันนาพอใจดวยจักษุ.  นัยนี ้  ยอมมีในทวารอ่ืน  มโีสตะ 
เปนตน.   คําวา  เขา (กลาว)  ถึงบางส่ิง  คือความสํารวมในทวาร  ๕.  เมื่อ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความเสมอและไมเสมอแหงวาทะของพระองคกับ 
วาทะของผูอ่ืนอยางนี้แลว   บัดนี้จะทรงแสดงความเสมอและไมเสมอแหงวาทะ 
ของผูอ่ืน  กบัวาทะของพระองค   จึงตรัสคําเปนตนวา  เรา....ใด. 
         แมในขอนั้น  ก็พึงทราบเน้ือความดวยอํานาจศีล  มีศลี  ๕  เปนตน. คํา 
วา   สมนุยุชฺนฺต  คือ  จงซักไซ. ก็แลในท่ีนี้    เมื่อถามถึงความเห็น  ชื่อวา 
ยอมสอบถาม.    เมื่อถามถึงเหตุ   ชื่อวา  ยอมซักถาม  เมื่อถามถงึท้ังสองอยาง  
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ชื่อวา  ยอมสอบสวน.   คําวา ซึ่งศาสดากับศาสดา  คือเปรียบเทียบศาสดา  
กับศาสดาวา ศาสดาของทานละธรรมเหลานั้นโดยประการทั้งปวงอยางไร หรือ  
วา  พระสมณโคดม.   แมในบทที่  ๒ ก็อยางนี้เหมือนกัน.  บัดนี้  เม่ือจะทรง 
แสดงประกอบเนื้อความน้ัน       จึงตรัสคําเปนตนวา     คนใด....แหงผูเจริญ   
เหลาน้ี. 
         ในคําเหลาน้ัน  คําวา ที่เปนอกุศล  ที่นับวา  เปนอกุศล  อธิบายวา  ที่ 
เปนอกุศลดวย  ที่นับวา  ที่รูวา  เปนอกุศลดวย  หรือวา   ที่ต้ังไวเปนสวน. 
นัยในบททั้งปวงก็อยางนี้.  อน่ึง   ในบทเหลาน้ี    คําวา    มีโทษ   คือเปนไป 
กับดวยโทษ.  คําวา  ไมประเสริฐ   คือไมอาจ  ไมสามารถ   เพ่ือเปนธรรม 
อันประเสริฐ  โดยอรรถวาไมมีโทษ. 
         คําวา ผูรูเมื่อสอบถามอันใด  คือ  เมื่อผูรูถามเรา  และผูอ่ืน  ดวย 
ขอใด  พึงกลาวอยางนี้    ฐานะนั้นมีอยู   ความวา  มีเหตุนั้น.   คําวา  ก็หรือ 
วา  คณาจารยอื่น.....อันใด  คือ  ก็ทานคณาจารยอ่ืนละเหตุอันมีประมาณ 
นอยน้ันตามมีตามไดเปนไป. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําน้ีวา  พึงสรรเสรญิเราโดยมากในขอนั้น 
ดังน้ี   ทั้งในการสอบถามศาสดากับศาสดา       ทั้งในการสอบถามสงฆกับสงฆ 
เพราะเหตุไร.      เพราะแมการสรรเสริญพระสงฆ    ก็เปนอันสรรเสริญศาสดา 
เหมือนกัน.   จริงอยู    แมเมื่อผูรูเลื่อมใสก็ยอมเลื่อมใสในสงฆ  พรอมดวย 
พระพุทธเจา   และยอมเลือ่มใสในพระพุทธเจาพรอมดวยสงฆ. 
         จริงอยางนั้น  ผูรูเห็นความสําเร็จแหงพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา 
หรือฟงพระธรรมเทศนาแลวกลาววาดูกอนผูเจริญ  เปนลาภของพระสาวกผู 
ทองเท่ียวอยูในสํานักของศาสดาเปนปานน้ีหนอ  ชื่อวายอมเลื่อมใสในพระ- 
สงฆ    พรอมท้ังพระพุทธสมบัติอยางนี้    ก็ผูรูทั้งหลาย    เห็นอาจาระโคจร  
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และอิริยาบถ   มีการกาวไปถอยกลับเปนตนของภิกษุทั้งหลาย   เปนผูกลาววา  
ดูกอนผูเจริญ   นี้เปนอิรยิาบถของพระสาวกผูทองเที่ยวอยูในสํานัก  ก็แลคุณ 
คือความสงบนี้ของพระศาสดาจักมีเพียงไร ชื่อวา  ยอมเลื่อมใสในพระพุทธเจา 
พรอมท้ังพระสงฆ         ดังน้ัน  การสรรเสริญพระศาสดาก็เปนอันสรรเสรญิ 
พระสงฆ  แมการสรรเสริญพระสงฆ  ก็เทากับสรรเสริญพระศาสดาเหมือนกัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     พึงสรรเสริญเราโดยมากในขอน้ัน   ในนัยแมทั้ง 
๒.   เพราะแมการสรรเสริญพระสงฆก็เปนอันสรรเสริญพระศาสนาเหมือนกัน 
พระสมณะโคดมทรงละธรรมเหลาน้ีทั้งหมดท้ังส้ินเปนไป.   กน็ี้เปนความ 
ประสงคในขอน้ี   แมในคําเปนตนวา  ก็หรือวา  คณาจารยผูเจริญอ่ืนใด. 
         ก็แล   วิรัติมี  ๓  ดวยอํานาจแหงสัมปตตวิรัติ  สมาทานวิรัติ  และเสตุ 
ฆาตวิรัติ   ในวิรัติเหลาน้ัน   เพียงแตสัมปตตวิรัติ  และสมาทานวิรัติ  ยอมมี 
แกผูอ่ืน   สวนเสตุฆาตวิรัติไมมีเลย  โดยประการท้ังปวง.  ก็ในตทังคปหาน 
วิขัมภนปหาน  สมุจเฉทปหาน  ปฏิปสสัทธิปหาน  และนิสสรณปหาน  ๕  อยาง 
เพียงแตตทังคปหาน     และวิขัมภนปหาน  ยอมมีแกผูอ่ืน  ดวยอํานาจแหง 
สมาบัติ  ๘   และดวยอํานาจเพียงวิปสสนา  ปหาน  ๓  นอกจากน้ีไมมีเลยโดย 
ประการทั้งปวง.  จริงอยางนั้น    สังวร ๕  คือ    ศีลสังวร   ขันติสังวร   ญาณ- 
สังวร   สติสงัวร  วิริยสังวร    ในสังวรเหลาน้ัน    เพียงแตศีล  ๕  และเพียงแต 
อธิวาสนขันติ     ยอมมีแกผูอ่ืน    ที่เหลือยอมไมมีเลยโดยประการท้ังปวง.   ก็  
อุเทศแหงอุโบสถน้ีมี  ๕ อยาง        ในอุเทศแหงอุโบสถเหลาน้ัน   เพียงแต 
ศีล ๕ เหลาน้ัน    ยอมมีแกผูอ่ืน  ปาฏิโมกขสังวรศีล  ยอมไมเลยโดยประการ 
ทั้งปวง.    ดงัน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงบันลือสีหนาทวา  ในวิรัติ ๓ 
ในปหานะ ๕ ในสังวร ๕ ในอุเทศ  ๕   ในการละอกุศล  และในการสมาทาน 
กุศล   เราเองดวย   สงฆสาวกของเราดวย  ยอมปรากฏในโลก  จริงอยู  ชื่อวา 
ศาสดาเชนเรา  และชื่อวาสงฆเชนกับสงฆสาวกของเรา  ยอมไมมี.  ครั้นพระ  
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ผูมีพระภาคเจาทรงบันลือสีนาทหอยางนี้แลว  จึงตรัสคําเปนตนวา  ดูกอน  
กัสสปะ  มรรคยอมมีเพ่ือรูความไมวิปริตแหงสีหนาทน้ัน. 
         บรรดาคําเหลาน้ันคําวา  มรรค  คือโลกุตตรมรรค.  คําวา ปฏิปทา  คือ 
ขอปฏิบัติเบื้องตน.  คําวา  พูดถูกกาล  เปนตน  พรรณนาไวแลวในพรหมชาล- 
สูตร.  บัดนี้  เม่ือจะแสดงมรรคและปฏิปทาท้ังสองเปนอันเดียวกัน  จึงตรัส 
คําเปนตนวา (มรรคประกอบดวยองค ๘)  อันประเสริฐนี้. 
         ก็แลอเจละ  ไดฟงคํานี้แลวจึงคิดวา  พระสมณโคดม  สําคัญวา 
มรรคและปฏิปทามีอยูแกเราเทานั้น  ไมมีแกคนอ่ืน  จึงสําคัญวา  เอาเถิด  เรา 
จักกลาวมรรคของเราท้ังหลาย  แกพระสมณโคดมน้ัน. ลําดับนั้น  จึงกลาว 
ถึงปฏิปทาของอเจลกะ.  เมื่อ  พระผูมพีระภาคเจา  ตรัสอยางนี้แลว  อเจล- 
กัสสปะ  จึงกราบทูลกะพระผูมีพระภาคเจาวา  แมการบําเพ็ญตปะเหลาน้ีแล 
ฯลฯ  ประกอบดวยการขวนขวาย  ในการลงอาบนํ้าอยู. 
         ในคําเหลาน้ัน  คําวา  "การบําเพ็ญตปะ"  หมายความวา  ปรารภตปะ 
ตปะ.  คําวา  นับวาความเปนสมณะ คือนับวา  การงานของสมณะ.  คําวา 
นับวาความเปนพราหมณ   คือนับวา  การงานของพราหมณ.  คือ  อเจลก 
หมายความวา  ไมมีผานุงหม  อธิบายวา  เปนคนเปลือย.  คําวา  ไรมรรยาท 
คือทอดท้ิงมรรยาท.  ในมรรยาทท้ังหลายมีการถายอุจจาระเปนตนเขาเวนจาก 
มรรยาทของกุลบุตรชาวโลก  ยืนถายอุจจาระ  ปสสาวะ  เค้ียว  และกิน. 
คําวา  เลียมือ  คือเม่ือกอนขาวในมือหมดแลว  ก็เลยีมือดวยลิ้น.  หรือถาย 
อุจจาระก็เอามือเช็ดกนแทนไม.  เขากลาววา  พระคุณเจา  นิมนตมารับภิกษา 
ก็ไมมา ฉะน้ัน  จึงชื่อวาพระคุณเจาไมมา.  ก็แล  แมเขากลาววา  พระผูเปน 
เจาจงหยุด  ก็ไมหยุด  ฉะน้ันจึงชื่อวาพระคุณเจาไมหยุด.  ไดยินวา  เขาคิด 
วา  คําของผูนี้  จักเปนอันกระทําแลว  จึงไมทําท้ัง  ๒  อยาง.  
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         คําวา  ไมรับภิกษาท่ีเขาแบงเอาไวกอน  คือ (ไม)  รับภิกษา  ที่เอา  
ไวเสียกอนจึงนํามา.  คําวา  ไมรับภิกษาท่ีเขาทําอุทิศให  คือ  (ไมรับ)  ภิกษา 
ที่เขายกมาถวายโดยกลาวอยางนี้วา  (จงรับภิกษา)  ที่พวกเราทําเฉพาะทาน 
ทั้งหลายน้ี.  คําวา  ไมรับนิมนต  คือ ไมยินดี  ไมถอืเอาภิกษาที่เขานิมนตวา 
ขอทานท้ังหลาย  พึงเขาไปสูครอบครัว  หรือถนน  หรือหมูบานโนน. 
         คําวา  ไมรับภิกษาจากปากหมอ  คือ  ไมรับเอาภิกษาที่เขาคดจาก 
หมอถวาย. คําวา  ไมรับภกิษาจากปากหมอขาว  คือ คําวา  "กโฬป"  ไดแก 
หมอขาว  หรือกระติบ  ไมรับ  (ภิกษา)  จากหมอขาวหรือกระติบนั้น.  เพราะ 
เหตุไร.  หมอ  และหมอขาวอาศัยเรา  จึงถูกประหารดวยจวัก. 
         คําวา  ไม (รับ)  ภิกษาท่ีเขายืนครอมประตูให  คือ  ไมรบัภิกษาที่ 
เขาทําธรณีประตูใหอยูในระหวางมอบให.  เพราะเหตุไร.  ผูนี้อาศัยเราจึงได 
การกระทําในระหวาง  แมในทอนไม  และสาก  กม็ีนัยอยางเดียวกัน. 
         คําวา ไม (รับภิกษา)  ของคน  ๒  คน  (ที่กําลงับริโภคอยู)  คือใน 
เมื่อคน  ๒  คนกําลังบริโภคอยู  เมื่อคนหนึ่งลุกข้ึนใหก็ไมรับ.  เพราะเหตุไร. 
เพราะอันตรายที่กลืนคําขาวยอมมีแกคนหนึ่ง.  ก็ในคําวา  ไม (รบัภิกษา) 
ของคนมีทอง  เปนตน  ความวา  เขาคิดวา  เด็กในทองของหญิงมีทองยอม 
ลําบาก  เมื่อหญิงกําลังใหลูกด่ืมน้ํานม  อันตรายในการด่ืมน้ํานม  ยอมมีแก 
เด็ก  อันตรายแหงความยินดียอมมีแกหญิงผูอยูในระหวางผูชาย.  คําวา  ที่ 
เตรียมกันไว  คือ  ในภัตรที่เตรียมกันทําไว. ไดยินวา  ในคราวท่ีขาวยาก 
หมากแพง  สาวกของอเจลกรวบรวมขาวสารเปนตนจากท่ีนั้น ๆ  หุงขาว 
เพ่ือประโยชนแกอเจลกท้ังหลาย.  อเจลกผูเครงครัดยังไมรับแมจากท่ีนั้น. 
         คําวา ไม (รบัภิกษา)  ในท่ีมีสุนัข  คือ  ในท่ีใดมีสุนัขที่เขาเลี้ยงไว 
มันคิดวา  เราจักไดกอนขาว ยอมไมรับ (ภิกษา)  ที่เขาไมใหมันในที่นั้น  
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นํามา.   เพราะเหตุไร.  เพราะอันตรายในกอนขาวยอมมีแกสุนัขนั้น.  คําวา  
แมลงวันตอม  คือ  ตอมเปนหมู ๆ   กถ็าฝูงคนเห็นอเจลกแลวคิดวา  เรา 
จักใหภิกขาแกอเจลกน้ัน  เขาไปสูโรงครัว  ก็แลเมือ่พวกเขาเขาไป  แมลงวัน 
ซอนอยูที่ปากหมอขาวเปนตนบินวอนเปนกลุม ๆ  ก็ไมถือเอาภิกษาที่นํามา 
จากท่ีนั้น    เพราะเหตุไร.      เพราะเขาคิดวาอันตรายแหงการเท่ียวหากินของ 
แมลงวันเกิดเพราะอาศัยเรา. 
         คําวา  กะแช  คือ  น้าํหมักที่ทําดวยเปลือกขาวท้ังปวง.  ก็ในท่ีนี้ 
การด่ืมเหลายอมมีโทษ   สวนผูนี้สําคัญวามีโทษ   แมในนํ้าเมาท้ังปวง.  คําวา 
รับภิกษาในเรือนเดียว  คือ  ไดภิกษาในเรือนเดียวเทาน้ันก็กลับ.  คําวา 
กินคําเดียว   คือ   ยังชีวิตใหเปนไปดวยอาหารคําเดียว.    แมในการรับภิกษา 
ในเรือนสองหอง ก็มีนัยเดียวกัน.  คําวา  ในถาดเดียว  คือในถาดใบเดียว. 
ที่ชื่อวา หตฺติ  ไดแกถาดเล็กๆ ชนิดหน่ึง  ซึ่งเปนที่ใสยอดภิกษาวางไว.  คําวา 
คางไววันหนึ่ง  คือ  อยูในระหวางวันหน่ึง.  คําวา  คางกึ่งเดือน  คือ อยูใน 
ระหวางกึ่งเดือน.   คําวา  กินภัตรโดยปริยาย  คือกนิภัตรตามวาระ  ไดแก 
กินภัตรอันมาตามวาระแหงวันอยางนี้  คือ  ตามวาระวันเดียว  ตามวาระ 
๒  วัน ตามวาระครึ่งเดือน. 
         คําวา มีผักดองเปนอาหาร  คือ  มผัีกดองสด ๆ  เปนอาหาร.  คําวา 
มีขาวฟางเปนอาหาร  คือมีขาวสารฟางเปนอาหาร.  ในลูกเดือย  เปนตน 
ขาวเปลือกที่เกิดเองในปา  ชื่อวา  ลูกเดือย.  คําวา  กากขาว  คือกากที่ชาง 
หนังขีดหนังทิ้งไว.  คําวา  หต  หมายถึง  ยางบาง  สาหรายบาง.  คําวา  กณ 
คือรํา.   คําวา  ขาวตัง คือ  ขาวไหมที่ติดอยูในหมอขาว.  เขาถือเอาขาวตัง 
นั้นจากท่ีที่คนเขาท้ิงไวมากิน.  เขาเรียกวา  ปลายขาวสุกก็มี.  คําวา  กํายาน 
เปนตน  ชัดเจนแลว.  คําวา  กินผลไมที่เปนไป  คือ  กินผลไมหลน.  
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         คําวา ผาปาน   คือผาปอปาน.  คําวา  ผาแกม    คือผาปนกัน.   คํา วา 
ผาหอศพ    คือผาท่ีเขาทิ้งไวจากรางคนตาย  หรือผานุงท่ีเขากรองตนตะไครน้ํา 
และหญาเปนตนทําไว    คําวา  ผาบังสุกุล  คือผาเปอนท่ีเขาทิ้งไวบนดิน. 
คําวา  เปลือกไม   คือผาเปลือกไม.   คําวา หนังเสือ  คือผาหนังเสือ.  คําวา 
อชินกฺขิป   คือหนังเสือน้ันเอง   ถูกผากลาง.     คําวา   คากรอง   คือผาท่ีเขา 
กรองหญาคาทําไว.   แมใยปอและใยปาน ก็นัยนี้แหละ   คําวา ผากัมพลท่ีทํา 
ดวยผม       คือผากัมพลท่ีทําดวยผมมนุษย.    คําท่ีพระผูมีพระภาคเจามุงหมาย 
ตรัสไววา    แมฉันใดก็ดี       ภิกษุทั้งหลาย      ผาท่ีทอแลวอยางใดอยางหน่ึง 
บรรดาผาเหลาน้ัน  ผากัมพลท่ีทอดวยผมนับวาเลวท่ีสุด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ผากัมพลท่ีทอดวยผม      เย็นในเวลาเย็น    และรอนในเวลารอน    มีคานอย 
มีสีทราม    มีกลิ่นเหม็นคลุง  และระคาย.  คําวา  ผากัมพลทําดวยหางสัตว 
คือผากัมพลท่ีทําดวยหางมา.    คําวา ผาท่ีทําดวยปกนกเคา  คือ  ผานุงท่ี 
ผูกปกนกเคาทําไว. 
         คําวา   ประกอบความเพียรเขยง   คือ  ประกอบความเพียรเขยง  แม 
เดินไปก็เขยงเดินโหยง ๆ. คําวา    นอนบนหนาม  คือ  ทิ่มหนามเหล็กหรือ 
หนามธรรมดาไวบนพ้ืนดิน ลาดหนังไวในที่นั้นแลวทําเปนที่ยืนและที่จงกรม 
เปนตน.  คําวา  นอน    คือแมเมื่อนอนก็นอนในที่นั้นเอง   คําวา   ที่นอน 
แผนกระดาน   คือท่ีนอนทําดวยแผนไม.  คําวา ที่นอนสูง  คือท่ีนอนในพ้ืนที่ 
สูง ๆ.  คําวา  นอนตะแคงขางเดียว   คือนอนโดยขางเดียวเทาน้ัน.    คําวา 
หมกฝุน      คือทารางกายดวยนํ้ามันแลวยืนในทีฝุ่นฟุง   ลําดับนั้น   ฝุนจะติด 
ที่รางกายของเขา  ใหฝุนนั้นเกาะอยู. คําวา  นั่งบนอาสนะตามท่ีปูลาดไว  คือ 
ไมยังอาสนะใหกําเริบ      ไดอาสนะอยางใดก็นั่งในอาสนะอยางนั้นเปนปรกติ. 
คําวา กินขี้     คือกินข้ีเปนปรกติ.   คูถ   เขาเรียกวาข้ี.   คําวา  ไมด่ืมนํ้าเย็น  
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คือหามด่ืมน้ําเย็น. คําวา  อาบนํ้าวันละ  ๓  ครั้ง  ในเวลาเย็น  คือ  เวลาเย็น  
เปนครั้งท่ี  ๓   อเจลกคิดวา    เราจักลอยบาปวันละ ๓ ครั้ง   คือ   เชา   เทีย่ง 
เย็น   จึงประกอบการขวนขวายลงอาบนํ้า. 
         ลําดับนั้น       เมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดงความที่การพยายาม 
บําเพ็ญตปะน้ัน  เวนจากสีลสัมปทา  เปนตน  เปนการกระทําท่ีไรประโยชน 
จึงตรัสข้ึนตนวา  ดูกอนกัสสปะ  แมถาอเจลก  ดงัน้ี. 
         ในคําเหลาน้ัน คําวาไกล  คือ  ในที่ไกล.คําวา   ไมมีเวร    คือเวนจาก 
เวรท่ีใหเกิดโทษ.    คําวา  ไมเบียดเบียน  คือเวนจากความเบียดเบียนที่ให 
เกิดโทมนัส.   คําวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  (ความเปนสมณะและความ 
เปนพราหมณ)  ทํายาก  นี้  ทานกัสสปะกลาวแสดงวา  เมื่อกอน  พวก 
ขาพระองคเขาใจวา    ความเปนสมณะ  และความเปนพราหมณ   เพียงเทานี้  
แตพระองคตรัสความเปนสมณะและความเปนพรหมณเปนอยางอ่ืน. 
         คําวา คําน้ีเปนปรกติแล  คือคํานี้เปนปรกติ.  คําวา  ดูกอนกัสสปะ 
ถา (ความเปนสมณะหรือความพราหมณทํายาก)  ดวยประมาณนี้  คือวา 
ดูกอนกัสสปะ   ผิวาความเปนสมณะหรือความเปนพราหมณ  ดวยประมาณนี้ 
ไดแกดวยขอปฏิบัติเล็กนอยอยางนี้  จักชื่อวาทําไดโดยยาก  ไดแกทําไดยาก 
ยิ่งแลว  แตนั้น  ขอน้ีจักไมควรกลาววา  ความเปนสมณะทําไดยาก  ความ 
เปนพราหมณทําไดยากดังน้ี  นี้เปนอรรถาธิบายกับดวยการเชื่อมบทในขอน้ี. 
การเชื่อมบทในที่ทั้งปวง  พึงทราบโดยนัยนี้. 
         คําวา  รูยาก  นี ้ อเจลกัสสปะนั้น  กลาวหมายเอาคําน้ีวา  เมื่อกอน 
พวกขาพระองคเขาใจเอาวา  เปนสมณะหรือเปนพราหมณดวยเหตุเทาน้ี  แต 
พระองคตรัสโดยประการอ่ืน. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงปฏิเสธคําโตแยงน้ัน  ของทาน  
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กัสสปะน้ันแลว     ทรงเปดเผยความเปนผูรูยากตามสภาพแลวตรัสคําข้ึนตนวา   
"เปนปรกติแล"  อีก.  พึงเชื่อมบทแลวทราบเน้ือความโดยนัยที่กลาวแลวแม 
ในขอน้ัน.   เพราะเหตุไร   อเจลกัสสปะจึงถามวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   
ก็สีลสัมปทาเปนไฉนเปนตน.   ไดยินวา   อเจลกัสสปะนี้เปนคนฉลาด    เมื่อ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยู     จึงศึกษาถอยคํา     ภายหลังรูการปฏิบัติของตน 
วา ไมเปนประโยชน  จึงคิดวา พระสมณโคดมตรัสคําเปนตนวา  ก็สีลสัมปทา 
จิตตสัมปทาปญญาสัมปทาน้ี  อันเขาไมไดอบรมแลว  ไมไดทําใหแจงแลว 
เขาหางจากความเปนสมณะ   โดยแทแล     ดังน้ี    เอาเถิด   บัดนี้เราจะถามถึง 
สมบัติเหลานั้นตอพระผูมีพระภาคเจา   จึงทูลถามเพ่ือรูแจงสีลสัมปทาเปนตน. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจา  จึงทรงแสดงการเกิดข้ึนของพระ- 
พุทธเจา   เมือ่จะตรัสถึงแบบแผน    เพ่ือแสดงถึงความถึงพรอมเหลาน้ัน   จึง 
ตรัสคําข้ึนตนวา  ดูกอนกัสสปะ (ตถาคตเกิดข้ึนในโลก)  นี.้  คําวา  ดูกอน 
กัสสปะ ก็  (สีลสัมปทาอ่ืนอันยิ่งกวา    ประณีตกวา)    สีลสัมปทาน   (ไมมี) 
ตรัสหมายถึงพระอรหัตตผล.    จริงอยู   ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจามีพระ 
อรหัตตผลเปนที่สุด  เพราะฉะนั้น  พระองคจึงตรัสวา  ความถึงพรอมดวยศีล 
เปนตนอ่ืนอันยิ่งกวา  หรือประณีตกวา ความถึงพรอมดวยศีลจิต  และปญญา  
อันประกอบดวยพระอรหัตผลไมมี  ก็แลครั้นตรสัอยางนี้แลว  บัดนี ้  เมื่อจะ 
ทรงบันลือสีหนาทอันยิ่ง  จึงตรัสคําข้ึนตนวา ดูกอนกัสสปะ  มสีมณพราหมณ 
อยูพวกหน่ึง. 
         ในคําเหลาน้ัน   คําวา   ประเสรฐิ   คือ  ปราศจากอุปกิเลส  บริสุทธิ ์
อยางยิ่ง.   คําวา  อยางย่ิง  คือสูงสุด.  กศ็ีลนับแตศีลหาเปนตนตลอดถึง 
ปาฏิโมกขสังวรศีล  ชื่อวา  ศีลเหมือนกัน    สวนศีลที่ประกอบดวยโลกุตตระ- 
มรรค  และผล   ชื่อบรมศลี.  คําวา  เรา  (ไมเห็น)  ในศีลนั้น  มีอรรถวา  
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เราไมเห็นบุคคลผูเสมอ ๆ   ของตน  ไดแกบุคคลผูเสมอกับเราดวยศีล  อัน  
เสมอดวยศีลของเรา   แมในศีล   แมในบรมศีลนั้น.   คําวา   เราเอง  ยิ่งใน 
ศีลนั้น  คือ  เราเทาน้ันเปนผูสูงสุดในศีลนั้น.  ถามวา  ตรัสไวในไหน. 
ตอบวา  ในอธิศีล. 
         คําวา  อธิศีล  อธิบายวา   อธิศีลน้ี    เปนอุดมศีล.  พระผูมีพระภาค 
เจา   ทรงบันลือสีหนาทน้ีเปนครั้งแรก   ดังน้ี. 
         คําวา  เปนผูกลาวเกลียดชังดวยตปะ  คือ  บคุคลท่ีติเตียนตบะ. 
ในคําน้ันความเพียรใด   ยอมเผา (กิเลส)    ฉะน้ัน  ความเพียรนั้น   ชื่อวา 
"ตปะ"    นั้นเปนชื่อของความเพียรที่เผากิเลส.  ตปะนั้น   ยอมเกลียดกิเลส 
เหลาน้ัน    เหตุนั้น  ตปะน้ันชื่อความเกลียดชัง. 
         ในบทวา  อริยะ  อยางย่ิง  นี้  ความวา  ชื่อวา  อริยะ  เพราะ 
ปราศจากโทษ   ความเกลียดชังดวยตปะ    กลาวคือ   ความเพียรดวยวิปสสนา 
เกิดข้ึนดวยอํานาจแหงวัตถุมีอารมณ  ๘  ประการ  ชื่อความเกลียดชังดวยตปะ 
นั้นเอง.     ปญญาท่ีสัมปยุตดวยมรรคและผล  ชื่อวา  ยอดเยี่ยม.  ความ 
เกลียดชังในบทน้ีวา  อธิเชคุจฺฉ  เปนความเกลียดชัง  ความเกลียดชังอยาง 
อุดม  ชื่อวา  อธิเชคุจฺฉ  เพราะฉะน้ันพึงเห็นอรรถในบทนั้นอยางนี้วา  คือ 
อธิเชคุจฉะ  เราผูเดียวเปนผูยิ่งในอธิเชคุจฉะ  นั้น. 
         มีอธิบายแมในปญญาธิการ.  กมัมัสสกตาปญญา  และวิปสสนาปญญา 
ชื่อวา ปญญา.  ปญญาท่ีสมัปยุตดวยมรรคและผล  ชื่อวา  ปรมปญญา.  ใน 
คําวา อธิปฺ  นี้พึงทราบวาเปนลิงควิปลลาส  อรรถในบทน้ันมีอยางนี้คือ 
ชื่อวา  อธิปญญาน้ีใด เราผูเดียวเปนผูยิ่งในอธิปญญานั้น. 
         ในวิมตุตาธิการมีอรรถดังน้ี.  ตทังควิมุตติ  และวิกขัมภนวิมุตติ 
ชื่อวา วิมุตติ.  สวนสมุจเฉทวิมุตติ  ปฏปิสสัทธิวิมุตติ  และนิสสรณวิมุตติ  
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พึงทราบวา  เปนปรมวิมตุติ.  ก็ในบทน้ีวา  ยทิท  อธิวิมุตฺติ  มีอรรถวา 
อธิวิมุตตินี้ใด  เราผูเดียว  เปนผูยิ่งในอธิวิมุตตินั้น.  
         บทวา  สฺุาคาเร  อธิบายวา  นั่งคนเดียวในเรือนวางเปลา.  บทวา 
ปริสาสุ  จ  ความวา  ในบริษัท  ๘.  สมจริงดังพระพุทธดํารัสที่ตรัสวา  ดูกอน 
สารีบุตร  เวสารัชชญาณสี่นี้ที่ตถาคตถึงพรอมแลว    จึงปฏิญาณอาสภสถาน 
บันลือสีหนาทในบริษัททั้งหลาย    ดังน้ี.   พระสูตรพึงใหพิสดาร.    บทวา 
ปฺหฺจ  น  ปุจฺฉนฺติ  ความวา  เทวดาและมนุษยทั้งหลายผูเปนบัณฑิต 
รวบรวมปญหาแลว  ยอมทูลถาม. บทวา  พฺยากโรติ  ความวา  ทรงแกใน 
ขณะนั้นทันที. บทวา  จตฺิต  อาราเธติ  ความวา ทรงยังจิตของมหาชนใหเอิบ 
อ่ิมดวยการแกปญหา.   บทวา  โน  จ  โข  โสตพฺพ  มฺนฺติ  ความวา 
แมเม่ือพระองคตรัสทําจิตใหยินดี  คนเหลาอ่ืนก็ไมสนใจท่ีจะฟง   อธิบายวา 
พึงกลาวอยางนั้น.   บทวา  โสตพฺพฺจสฺส  มฺนฺติ  ความวา  เทวดาก็ดี 
มนุษยก็ดี  ยอมสนใจฟงดวยความอุตสาหะใหญ  บทวา  ปสีทนฺติ  ความวา 
เปนผูเลื่อมใสดีแลว  มีจิตควร  มีจิตออน.  บทวา ปสนฺนาการ  กโรนฺติ 
ความวา   ไมเปนผูเลื่อมใสงมงาย   เมื่อบริจาควัตถุมีจีวรเปนตนอันประณีต 
และมหาวิหารมีเวฬุวันวิหารเปนตน  ชือ่วา กระทําอาการแหงผูเลื่อมใส.  บท 
วา  ตถตฺตาย   ความวา  พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรงแสดงธรรมใด  ยอมปฏิบติั 
เพ่ือความมีแหงธรรมโดยประการน้ัน  คือ   เพ่ือประโยชนแกการปฏิบัติธรรม 
สมควรแกธรรม. บทวา  ตถตฺตาย  จ  ปฏิปชฺชนฺติ  ความวา  ยอมปฏิบัติ 
เพ่ือความมีอยางนั้น.   จรงิอยู  เทวดาและมนุษยฟงธรรมของพระผูมีพระภาค- 
เจาพระองคนั้นแลว   บางพวกต้ังอยูในสรณะ บางพวกต้ังอยูในศีลหา  พวก 
อ่ืนออกบวช. บทวา  ปฏปินฺนา  จ  อาราเธนฺติ  ความวา  ก็ผูปฏิบัติปฏิปทา  
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นั้นยอมอาจเพ่ือใหบริบูรณ     แตใหบริบูรณโดยอาการท้ังปวง    พึงกลาววา  
ยอมยังจิตของพระโคดมผูเจริญน้ันใหยินดีดวยการบําเพ็ญการปฏิบัติ.  ก ็
บัณฑิตดํารงอยูในโอกาสน้ี  แลวพึงประมวลสีหนาทท้ังหลาย. 
         ก็สีหนาทหน่ึงของพระผูมีพระภาคเจาวา  เราเห็นผูบําเพ็ญตบะบาง 
คนเกิดในนรก.  สีหนาทหนึ่งวา  เราเห็นคนอ่ืนเกิดในสวรรค.  สีหนาทหนึ่ง 
วา  เราผูเดียว  เปนผูประเสริฐที่สุดในการละอกุศลธรรม.  สีหนาทหน่ึงวา 
เราผูเดียวเปนผูประเสริฐท่ีสุดแมในการสมาทานกุศลธรรม.  สหีนาทหนึ่งวา 
สงฆสาวกของเราเทานั้น  เปนผูประเสริฐที่สุดในการละอกุศลธรรม.  สีหนาท 
หน่ึงวา  สงฆสาวกเราเทาน้ัน   เปนผูประเสริฐที่สุดแมในการสมาทาน 
กุศลธรรม.  สีหนาทหนึ่งวา  ไมมีผูใดเชนเราดวยศีล.  สีหนาทหน่ึงวา  ไมมี 
ผูใดเชนเรา  ดวยวิริยะ.  สีหนาทหนึ่งวา  ไมมีผูใดเชนเราดวยปญญา. 
สีหนาทหนึ่งวา  ไมมีผูใดเชนเราดวยวิมุตติ. 
         สีหนาทหนึ่งวา  เราบันลือสีหนาท  ก็นั่งในทามกลางบริษัทบันลือ. 
สีหนาทหนึ่งวา  เราเปนผูองอาจบันลือ.  สีหนาทหน่ึงวา   เทวดาและมนุษย 
ยอมถามปญญากะเรา.  สหีนาทหนึ่งวาเราจะแกปญหา.  สีหนาทหน่ึงวา  เรา 
จะยังจิตของคนอ่ืนใหยินดีดวยการแก.  สีหนาทหนึ่งวา  ฟงแลว  ยอมสนใจ 
ที่จะฟง.  สีหนาทหน่ึงวา  ฟงแลว  ยอมเลื่อมใสเรา.  สีหนาทหนึ่งวา  เลื่อม 
ใสแลว  ยอมทําอาการของผูเลื่อมใส.  สีหนาทหนึ่งวา  เราแสดงการปฏิบัติ 
ใด  เทวดาและมนุษยยอมปฏิบัติเพ่ือความเปนอยางนั้น.  สีหนาทหนึ่งวา 
และยอมใหเรายินดีดวยการปฏิบัติ. 
         สีหนาทท้ังหลายเปนตนวา  บันลือในบริษัททั้งหลายแหงบริษัทกอน 
อยางละสิบเปนตน  รวมเปนบริวารอยางละสิบดวยประการฉะนี้.  สีหนาทมี 
หน่ึงรอยสิบคือ  สีหนาทสิบเหลาน้ันรวมเปนหน่ึงรอยดวยอํานาจแหงบริวาร  
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ของสีหนาทสิบกอนและสีหนาทสิบกอน.  ก็ในพระสูตรอ่ืนจากพระสูตรนี้  
สีหนาทมีประมาณเพียงนี้  หาไดยาก  เพราะเหตุนั้น  สูตรนี้จึงเรียกวา  มหา 
สีหนาทสูตร. 
         พระผูมีพระภาคเจา  ทรงปฏิเสธวาทะและอนุวาทะอยางนี้วา  พระ- 
 สมณโคดมยอมบันลือสีหนาทแล    แตบันลือในเรือนวางเปลา  บัดนี้เม่ือ 
จะทรงแสดงสีหนาท         ซึ่งเคยบันลือแลวในบรษัิทอีกจึงตรัสเปนอาทิวา 
เอกมิทาห  ดวยประการฉะน้ี.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ตตฺร  ม  อฺตโร  เต 
สพฺรหฺมจาร ี ความวา  เพ่ือนพรหมจารีของทานคนหนึ่ง  ชื่อนโิครธปริพาชก 
(ไดถามปญหา)      กะเราผูอยูที่เขาคิชกูฏ  ใกลกรงุราชคฤหนั้น.  บทวา 
อธิชิคุจฺเฉ  ความวาถามปญหาในเรื่องการเกลียดชงับาปดวยวิริยะ.  พระ 
ผูมีพระภาคเจา  ประทับนั่งในมหาวิหารขางเขาคิชฌกูฏ  ทรงสดับถอย 
คําสนทนาของนิโครธปริพาชก  และสันธานอุบาสก  ผูนั่งในอุทยานของ  
พระนางอุทุมพริกาเทวี    ดวยทิพยโสตธาตุ  เสด็จเหาะมาประทับนั่งบนอาสนะ 
ที่ปูแลวในสํานักของทานทั้งสองน้ันแลว  ทรงแกปญหาที่นิโครธปริพาชกทูล 
ถามในเรื่องเกลียดชังอยางยิ่งน้ีใด   ทานกลาวหมายถึงปญหานั้น.   บทวา  ปร 
วิย    มตฺตาย    ความวา    โดยประมาณอยางยิ่ง   คือ  โดยประมาณใหญมาก. 
         บทวา   โก  หิ  ภนฺเต   ความวา  คนอ่ืนที่เปนชาติบัณฑิตเวนอันธพาล 
ผูมีทิฏฐิใครเลาท่ีฟงพระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาแลวกลาววา  ไมพึง 
ดีใจ.     เขาคิดวา      เราประกอบตนในสวนท่ีไมนําออกจากทุกขไดรับความ 
ลําบากเปนเวลานานหนอ    เราอาบน้ําในฝงแมน้ําแหงขอด  เราเหมือนกลิ้ง 
กลับไปกลับมาเหมือนโปรยแกลบ  ก็ไมยังประโยชนอะไรใหสําเร็จได  เอาเถอะ 
เราจักประกอบตนไวในความเพียร   จึงทูลวา ขาพระองคพึงได  ดังนี้. 
         อน่ึง  เดียรถียปริวารใดที่พระองคทรงบัญญัติไวในขันธกะ  ซึ่งผูเคย  
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เปนอัญญเดียรถียดํารงอยูในสามเณรภูมิ  จะตองสมาทานอยูปริวาสโดยนัย  
เปนตนวา    ขาแตทานผูเจริญ     ขาพเจาเคยเปนอัญญเดียรถยีชื่อน้ี  หวัง 
อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้  ขาพเจาน้ันขอสงฆอยูปริวาสตลอดส่ีเดือน  ดังนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงเดียรถียปริวาสน้ัน  จึงตรัสวา  ดูกอนกัสสปะ 
ผูใดแลเคยเปนอัญญเดียรถีย  ดังน้ีเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา ปพฺพชฺช  ทานกลาวดวยอํานาจความสละสลวย 
แหงวจนะเทาน้ัน.  เพราะไมอยูปริวาสเลย  ยอมไดบรรพชา.  แตผูตองการ 
อุปสมบทพึงอยูปริวาสบําเพ็ญวัตรแปดประการเปนตนวา  การเขาบานตาม 
กาลพิเศษ.   บทวา อารทฺธจิตฺตา   ความวา   มีจิตยินดีดวยการบําเพ็ญวัตร 
แปด.    ความสังเขปในบทนั้นดังน้ี.        สวนเดียรถียปริวาสน้ันพึงกลาวโดย 
พิสดาร  ดวยนัยที่กลาวไวในปพพัชชาขันธกวัณณนา  ในวินัยอรรถกถา  ชื่อ 
สมันตปาสาทิกา   นั้นเทยีว. 
         บทวา  อป  เมตฺถ  ความวา  แตวาเรารู  (ความตางแหงบุคคล)  ใน 
ขอน้ี.   บทวา   ปุคฺคลเวมตฺตตา  วิทิตา  ความวา  เรารูความแตกตางแหง 
บุคคล.  พระผูมีพระภาคเจาทรงรูวาบุคคลน้ี    ควรอยูปริวาส  นีไ้มควรอยู 
ปริวาส จึงทรงแสดงวา  ขอน้ีปรากฏแกเรา.  ลําดับนั้น  กัสสปะคิดวา  โอหนอ 
พระพุทธศาสนาเปนของอัศจรรยที่บุคคลท้ังหลาย    ประกาศแลวกระพือแลว 
อยางนี้    ยอมถือเอาสิ่งท่ีควรเทานั้น   ละทิ้งสิ่งท่ีไมควร    มีความอุตสาหะเกิด 
ข้ึนพรอมในบรรพชาดียิ่งกวาน้ัน  จึงทูลวา  สเจ  ภนฺเต  ดังนี้เปนตน. 
         ลําดับนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาทรงรูความที่กัสสปะน้ันเปนผูมีฉันทะ 
แรงกลาวา  กัสสปะไมควรอยูปริวาส  จึงตรัสเรียกภิกษุรูปอ่ืนมาวา  ดูกอนภิกษุ 
เธอจงไป  พากัสสปะนั้นอาบนํ้าแลวใหบรรพชานาํมา.  ภิกษุนั้นไดกระทําตาม 
พระดํารัสอยางนั้นแลวใหกัสสปะบวชแลว  พากันไปสูสํานักของพระผูมีพระ-  
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ภาคเจา.  พระผูมีพระภาคเจาทรงใหกัสสปะนั้นนั่งในทามกลางคณะแลวทรงให  
อุปสมบท. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  อเจลกัสสปะไดบรรพชา  ไดอุปสมบท 
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. 
         บทวา   อจิรูปสมฺปนฺโน  ความวา  เปนผูอุปสมบทแลวไมนาน.  บท 
วา  วูปกฏโ  ความวาเปนผูมีกายและจิตสงบจากวัตถุกาม     และกิเลสกาม 
ทั้งหลาย. บทวา  อปฺปมตฺโต  ความวาไมละสติในกรรมฐาน.  บทวา  อาตาป 
ความวา      มีความเพียรดวยวิริยะ   กลาวคือ   ความเพียรทางกายและทางใจ. 
บทวา  ปหิตตฺโต  ความวา   มีจิตสงแลว    คือมีอัตตภาพสละแลวเพราะความ 
เปนผูไมมีความเยื่อใยในกายและชีวิต.   บทวา   ยสฺสตฺถาย   ความวา    เพ่ือ 
ผลอันใด.  บทวา  กุลปุตฺตา  ไดแก  กลุบุตรผูมีมรรยาท.  บทวา 
สมฺมเทว  ความวาดวยเหตุเทียว  ดวยการณเทียว.  บทวา  ตทนุตฺตร  ความ 
วา   ประโยชนอันยอดเยี่ยมนั้น.  บทวา พฺพหฺมจริยปริโยสาน  ความวา 
พระอรหัตตผลอันเปนที่สุดรอบแหงมรรคพรหมจรรย.       กก็ุลบุตรทั้งหลาย 
ยอมบวชเพ่ือผลอันนั้น.  บทวา ทิฏเว  ธมฺเม  ความวา  ในอัตตภาพน้ีเทียว. 
บทวา  สย  อภิฺา  สจฺฉกิตฺวา  ความวา  กระทําใหประจักษดวยปญญาดวย 
ตนเอง  คือรูโดยไมมีคนอ่ืนเปนปจจัย.  บทวา  อปุสมฺปชฺช  วหิรติ  ความ 
วา   บรรลุแลว     ใหถึงพรอมแลวอยู.   พระผูมพีระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงภูมิ 
แหงปจจเวกขณะของกัสสปะน้ันอยางนี้วา    ภิกษุเมื่อเปนอยูอยางนี้      ยอมรู 
แจงวา   ชาติสิ้นแลว ฯลฯ   ยังเทศนาใหจบลงดวยยอดธรรม  คือ  พระอรหัต 
จึงตรัสวา  กท็านกัสสปะเปนพระอรหันตรูปหน่ึงในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย 
ดังน้ี.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อฺตโร  ความวา  รูปหน่ึง.  บทวา  อรหต 
ความวา   แหงพระอรหันตทั้งหลาย.    ในบทนั้นมีอธิบายอยางนี้วา   เปนพระ 
อรหันตรูปหน่ึงในจํานวนพระอรหันตสาวกของพระผูมีพระภาคเจา.      ก็บท  
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ใด ๆ ไมไดกลาวไวตามลําดับ   บทนัน้ ๆ    ปรากฏแลวเทียวเพราะไดกลาว  
แลวในที่นั้น ๆ ดังน้ีแล. 
           มหาสีหนาทสูตรวัญณนา  ในทีฆนิกายอรรถกถา  ชื่อสมุังคลวิลาสินี 
           จบดวยประการฉะน้ี. 
                                     จบมหาสหีนาทสูตรท่ี  ๘  
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                                     โปฏฐปาทสูตร 
                     เรื่อง    ของปริพาชกโปฏฐปาทะ 
         [๒๗๕]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา   ประทับอยูพระเชตวัน    อารามทาน 
อนาถปณฑิกะ กรุงสาวัตถี.  สมัยนัน้ โปฏฐปาทปริพาชก อาศัยอยูในสถานท่ี 
สําหรับโตตอบลัทธิ    แถวปาไมมะพลับ  มีศาลาท่ีพักหลังเดียว  เปนอารามของ 
พระนางมัลลิกา  พรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญประมาณ ๓,๐๐๐  ครัง้น้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกในเวลาเชาทรงถือบาตรและจีวรเสด็จ 
เขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี   ไดทรงดําริวา    จะเท่ียวไปบิณฑบาตในกรุง 
สาวัตถี     ยังเชานัก     ถากระไรเราเขาไปหาโปฏฐปาทปริพาชก   ณ  สถานท่ี 
โตตอบลัทธิ    แถวปาไมมะพลับ    มศีาลาท่ีพักหลังเดียว    เปนอารามของ  
พระนางมัลลิกา   แลวจึงเสด็จเขาไป ณ ที่นั้น. 
         [๒๗๖]   สมัยนั้น   โปฏฐปาทปริพาชก     นัง่อยูกับปริพาชกบริษัท 
หมูใหญ   กลาวดิรัจฉานกถาตาง ๆ    ดวยเสียงอันดังลั่น  คือ พูดถึงพระเจา 
แผนดิน   พูดถึงโจร   พูดถึงมหาอํามาตย  พูดถึงกองทัพ   พูดถงึภัย   พูด 
ถึงการรบ   พูดถึงขาว  พูดถึงนํ้า พูดถึงผา  พูดถึงท่ีนอน  พูดถึงดอกไม  พูด 
ถึงของหอม  พูดถึงญาติ  พูดถึงยานพาหนะ  พูดถึงบาน  พูดถึงนิคม  พูด 
ถึงเมือง  พูดถึงชนบท  พูดถึงสตรี  พูดถึงบุรุษ  พูดถึงคนกลาหาญ   พูดถึง 
ตรอก  พูดถงึทานํ้า    พูดถึงคนท่ีตายแลว    พูดถึงความเปนตาง ๆ   พูดถึง 
โลก  พูดถึงทะเล  พูดถึงความเจริญและความเสื่อมเพราะเหตุนี้.    โปฏฐปาท- 
ปริพาชก    ไดเห็น  พระผูมีพระภาคเจา   เสด็จมาแตไกลจึงไดหามบริษัท 
ของตนวา เสียงเบา ๆ หนอย  พวกทานอยาไดทําเสียงดังนัก.   พระสมณโคดม  
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กําลังเสด็จมา    ทานโปรยเสียงเบา  กลาวชมเสียงเบา  ถาไฉนทานทราบวา  
บริษัทมีเสียงเบา  บางทีก็จะเสด็จเขามา.  เมื่อโปฏฐปาทปริพาชกกลาวอยางนี้ 
แลว  พวกปริพาชกเหลาน้ันไดพากันน่ิง. 
         [๒๗๗]   ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา          ไดเสด็จเขาไปหา 
โปฏฐปาทปริพาชก  แลว  เขาไดทูลเชื้อเชิญพระองควา  เสด็จมาเถิด  พระผู 
มีพระภาคเจาผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาดีแลว นานจริงหนอ  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงไดเสด็จมาถึงท่ีนี้  เชิญประทับนั่งเถิด  พระเจาขา นี่อาสนะได 
แตงไวแลว.  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาแตงไวแลว.  ฝาย 
โปฏฐปาทปริพาชกถือเอาอาสนะตํ่านั่งลงทางขางหนึ่ง.  พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสถามเขาวา  โปฏฐปาทะ  ในขณะที่เราจะมาถึงนี้  พวกทานประชุมสนทนา 
กันดวยเรื่องอะไรหนอ  ก็แลกถาอะไรท่ีพวกทานสนทนากันคางไวกอนแต 
เรามาถึง. 
         [๒๗๘]   เมื่อพระองครับสั่งแลวอยางนี้  โปฏฐปาทปริพาชกไดทูลวา 
กถาที่พวกขาพระองคนั่งสนทนากันในขณะท่ีพระองคจะเสด็จมาถึงน้ีงดเสียเถิด 
กถานี้จะทรงสดับภายหลังก็ไดไมยาก  พระเจาขา.  วันกอน ๆ  สมณพราหมณ 
เดียรถียตาง ๆ   นั่งประชมุกันในโกตุหลศาลา  ไดพากันเจรจาในอภิสัญญา- 
นิโรธวา  ทานผูเจริญ  อภิสัญญานิโรธเปนไฉน  ดังนี้.  ในชุมนมุนั้น  บาง 
พวกกลาวอยางนี้วา   สัญญาของคนไมมีเหตุไมมีปจจัย  เกิดเอง  ดับเอง  เกิด 
ในสมัยใด  สัตวก็มีสัญญาในสมัยนั้น  ดังในสมัยใด  สัตวก็ไมมีสัญญาใน 
สมัยนั้น   พวกหน่ึงบัญญัติอภิสัญญานิโรธ  ดวยประการอยางนี้.  เจาลัทธิอ่ืน 
กลาวกะเขาวา  ทานผูเจริญ  ขอน้ีจักเปนเชนนั้นก็หามิได  เพราะวาสัญญาเปน 
อัตตาของคน  ก็แลอัตตาน้ันมาสูบางไปปราศบาง  มาสูในสมยัใด  สัตวก็ม ี
สัญญาในสมยันั้น  ไปปราศในสมัยใด  สัตวก็ไมมสีัญญาในสมยันั้น  พวก  
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หน่ึงบัญญัติอภิสัญญานิโรธ  ดวยประการอยางนี้.  
         เจาลัทธิอ่ืนกลาวกะเขาวา  ทานผูเจริญ  ก็ขอน้ีจักเปนเชนน้ันหามิได 
เพราะวาสมณพราหมณที่มีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก มีอยู  ทานเหลาน้ัน สวม 
ใสบาง พรากออกบาง  ซึ่งสัญญาของคนน้ี  สวมใสในสมัยใด  สัตวก็มีสัญญา 
ในสมัยนั้น   พรากออกในสมัยใด   สตัวก็ไมมีสัญญาในสมัยนั้น  พวกหน่ึง 
บัญญัติอภิสัญญานิโรธ  ดวยประการอยางนี้.  เจาลัทธิอ่ืนกลาวกะเขาวา  ทาน 
ผูเจริญ    ก็ขอน้ีจักเปนเชนนั้นหามิได  เพราะวาทวยเทพที่มีฤทธิ์มาก  ม ี
อานุภาพมาก  มีอยู  ทวยเทพเหลาน้ัน  สวมใสบาง  พรากออกบาง  ซึ่งสัญญา 
ของคนน้ี  สวมใสในสมัยใด  สัตวก็มสีัญญาในสมยันั้น  พรากออกในสมัยใด 
สัตวไมมีสัญญาในสมัยนั้น   พวกหน่ึงบัญญัติอภิสัญญานิโรธ  ดวยประการ 
อยางนี้.   สติของขาพระองคเกิดปรารภพระผูมีพระภาคเจาวา  นาเลื่อมใสจริง 
หนอ  พระสคุต  ที่ทรงฉลาดในธรรมเหลาน้ีเปนอยางดี  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเปนผูฉลาด  ทรงรูช่ําชองซึ่งอภิสัญญานิโรธ  ก็อภิสัญญานิโรธเปนไฉน 
พระเจาขา. 
         [๒๗๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   โปฏฐปาทะ  ในสมณพราหมณ 
เหลาน้ัน  พวกท่ีกลาววา  สัญญาของคน  ไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย  เกิดเองดับ 
เอง ความเห็นของพวกน้ันผิดแตตนทีเดียว.   เพราะเหตุไร.   เพราะวาสัญญา 
ของคน  มีเหตุ  มีปจจัย  ทั้งเกิด   ทั้งดับ   สัญญาบางอยางเกิดข้ึนเพราะการ 
ศึกษาก็มี  บางอยางดับไปก็มี   ก็สิกขาเปนอยางไร.  โปฏฐปาทะ  พระตถาคต 
อุบัติข้ึนในโลกน้ีเปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ฯลฯ     พ.  โปฏฐปาทะ 
ภิกษุถึงพรอมดวยศีลอยางนี้แล       มทีวารอันรักษาแลวในอินทรียทั้งหลาย 
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ  เปนผูสันโดษ.   เมือ่ภิกษุนั้นละนิวรณ  ๕  เหลา 
นี้แลว   ตามเห็นในตน  ปราโมทยยอมเกิด   เมื่อปราโมทยแลว  ปติยอมเกิด  
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กายของผูมีใจเปยมดวยปติยอมสงบ  มีกายสงบยอมเสวยสุข  จิตของผูมีสุข 
ยอมต้ังม่ัน.  เธอสงัดแลวเทียวจากกามท้ังหลาย     จากอกุศลธรรมท้ังหลาย  
เขาถึงปฐมฌาน  มีวิตกวิจาร  ปติและสขุอันเกิดแตวิเวกอยู.  สัญญาเกี่ยว 
ดวยกามมีในกอนยอมดับไป    สัญญาในสัจจะอันละเอียดมีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวกยอมมีในสมัยนั้น.   เธอเปนผูมีสัญญาในสจัจะอันละเอียด    มีปติและ 
สุขอันเกิดแตวิเวกในสมัยนั้น  สญัญาบางอยางในสิกขายอมเกิด  บางอยาง 
ยอมดับ  แมดวยประการฉะนี้  แมนี้ก็เปนสิกขาอยางหน่ึง  (คือ  ปฐมฌาน). 
         [๒๘๐]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุเขาถึงทุติยฌาน  อันยังจิตใหผองใสภาย 
ในตน  ยังความเปนธรรมเอกผุดข้ึนแหงจิตใหเกิด  (ยังสมาธิจิตใหเจริญข้ึน) 
ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  เพราะวิตกและวิจารสงบ  มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ 
อยู.    สญัญาในสัจจะอันละเอียดมีปติและสุขเกิดแตวิเวกอันมีในกอนของเธอ 
ยอมดับ.  สญัญาในสัจจะอันละเอียด  มีปติและสขุอันเกิดแตสมาธิยอมมีใน 
สมัยนั้น.  เธอเปนผูมีสัญญาในสัจจะอันละเอียด  มีปติและสุขอันเกิดแต 
สมาธิในสมัยนั้น   สัญญาบางอยางในสิกขายอมเกิด   บางอยางยอมดับ     ดวย 
ประการฉะน้ี    แมนี้ก็เปนสิกขาอยางหนึ่ง   (คือทุติยฌาน). 
         [๒๘๑]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุเขาถึงตติยฌาน  เพราะคลายปติประกอบ 
ดวยอุเบกขาอยู    มีสติสมัปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย    ที่พระอริยเจาท้ัง 
หลายสรรเสริญผูไดฌานน้ันวา  เปนผูอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข  ดังนี้แลวแล 
อยู.   สัญญาในสัจจะอันละเอียดประกอบดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิมีในกอน 
ของเธอยอมดับ.  สัญญาในสัจจะอันละเอียดประกอบดวยสุขอันเกิดแตอุเบกขา 
ยอมมีในสมัยนั้น.    เธอเปนผูมีสัญญาในสัจจะอันละเอียดประกอบดวยสุขอัน 
เกิดแตอุเบกขา  ในสมัยนั้น.  สัญญาบางอยางในสิกขายอมเกิด  บางอยางยอม 
ดับ  ดวยประการฉะน้ี.  แมนี้ก็เปนสิกขาอยางหน่ึง  (คือตติยฌาน)  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 159 

         [๒๘๒]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุเขาถึงจตุตถฌาน  อันไมมีทุกข  ไมมีสุข  
เพราะละสุขและเพราะละทุกข  เพราะดับโสมนัสและโทมนัสในกาลกอนเสีย 
มีความท่ีแหงสติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์  เพราะอุเบกขาแลวแลอยู.  สัญญาใน 
สัจจะอันละเอียดประกอบดวยสุขอันเกิดแตอุเบกขา  มีในกอนยอมดับ.  สญัญา 
ในสัจจะอันละเอียดอันไมมีทุกข  ไมมีสุข  ยอมมีในสมัยนั้น.  เธอเปนผูมี 
สัญญาในสัจจะอันละเอียด  อันไมมีทกุข  ไมมีสุข  ในสมัยนั้น.  สัญญาบาง 
อยางในสิกขายอมเกิด  บางอยางยอมดับ  ดวยประการฉะน้ี.  แมนี้ก็เปน 
สิกขาอยางหน่ึง  (คือจตุตถฌาน). 
         [๒๘๓]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุเขาถึงอากาสานัญจายตนะวา  อากาสไมมี 
ที่สุดดังน้ี  เพราะความกาวลวงรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง  เพราะดับ 
ปฏิฆสัญญา       เพราะไมทําไวในใจซึ่งสัญญาโดยประการตาง ๆ  แลวแลอยู. 
รูปสัญญามีในกอนของเธอยอมดับไป  สัญญาในสจัจะอันละเอียดประกอบ 
ดวยอากาสานัญจายตนะ  ยอมมีในสมยันั้น.  เธอเปนผูมีสัญญาในสัจจะอัน 
ละเอียดประกอบดวยอากาสานัญจายตนะ  ในสมยันั้น.  สัญญาบางอยางในสิกขา 
ยอมเกิด  บางอยางยอมดับ  ดวยประการฉะน้ี.  แมนี้ก็เปนสิกขาอยางหน่ึง 
(คืออากาสานัญจายตนะ). 
         [๒๘๔]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุเขาถึงวิญญาณัญจายตนะวา  วิญญาณไม 
มีที่สุดดังน้ี  เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแลวแลอยู. 
สัญญาในสัจจะอันละเอียดประกอบดวยอากาสานัญจายตนะ  มีในกอนของเธอ 
ยอมดับไป.   สัญญาในสจัจะอันละเอียดประกอบดวยวิญญาณัญจายตนะยอม 
มีในสมัยนั้น.  เธอเปนผูมีสัญญาในสัจจะอันละเอียดประกอบดวยวิญญาณัญ 
จายตนะในสมัยนั้น.  สัญญาบางอยางในสิกขายอมเกิด  บางอยางยอมดับ  ดวย 
ประการฉะน้ี.  แมนี้ก็เปนสิกขาอยางหนึ่ง (คือวิญญาณัญจายตนะ).  
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         [๒๘๕]   อีกขอหนึ่ง  ภิกษุเขาถึงอากิญจัญญายตนะวา  อะไร ๆ นอย  
หน่ึงไมมีดังนี้  เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวงแลวแล 
อยู.  สญัญาในสัจจะอันละเอียดประกอบดวยวัญญาณัญจายตนะมีในกอนของ 
เธอยอมดับไป.   สัญญาในสัจจะอันละเอียดประกอบดวยอากัญจัญญายตนะ 
ยอมมีในสมัยนั้น.  เธอเปนผูมีสัญญาในสัจจะอันละเอียดประกอบดวยอากิญ- 
จัญญายตนะในสมัยนั้น.  สัญญาบางอยางในสิกขายอมเกิด  บางอยางยอมดับ 
ดวยประการฉะน้ี.  แมนี้กเ็ปนสิกขาอยางหน่ึง  (คืออากิญจัญญายตนะ). 
         [๒๘๖]   โปฏฐปาทะ  ภิกษุในพระศาสนาน้ี  มีสกสญัญา  (มีความ 
สําคัญดวยสัญญาในฌานของตน)  คือออกจากปฐมฌานนั้นแลว  มีสัญญาใน 
ทุติยฌานโนน  ออกจากทุติยฌานน้ันแลว  มีสญัญาในตติยฌานโนน  โดย 
ลําดับไปถึงยอดสัญญา  (อากิญจัญญายตนะ๑)  เม่ือเธอต้ังอยูในยอดสัญญา   มี 
ความคํานึงอยางนี้วา  เมื่อเราจํานงอยู  ไมดีเลย  เมื่อไมจํานงอยู  ดีกวา  ถา 
แลวา  เราพึงจํานง  พึงมุงหวังอากิญจัญญายตนสัญญาน้ีของเราพึงดับ  และ 
สัญญาหยาบอยางอ่ืน  (ภวังคสัญญา)  พึงเกิดข้ึน  มิฉะนั้น  เราไมควรจํานง 
ไมควรมุงหวัง.  จึงไมจํานงดวย  ทั้งไมมุงหวังดวย  เมื่อไมจํานง  ไมมุง 
หวังอยู  อากิญจัญญายตนสัญญาน้ันยอมดับดวย  ทั้งสัญญาหยาบอยางอ่ืนยอม 
ไมเกิดข้ึนดวย  เธอยอมถงึสัญญานิโรธ  ฉันใด  สญัญานิโรธสมาบัติของภิกษุ 
ผูมีสัมปชัญญะโดยลําดบั  ยอมมีฉันนั้นแล. 
         พ.   ทานสําคัญความขอน้ัน  เปนไฉน  สัญญานิโรธสมาบัติของภิกษุ 
ผูมีสัมปชัญญะโดยลําดบัเชนนี้  ทานเคยฟงมาแลวในกาลกอนแตกาลน้ีบางหรือ. 
๑.  อากิญจัญญายตนะ  ช่ือวา  ยอดสัญญา  เพราะเปนองคท่ีสุดแหงสมาบัติท่ีมีหนาทํากิจอัน 
เปนโลกีย  พระโยคีตั้งอยูในอากิญจัญญายตนสมาบัติแลว  ยอมเขาถึงแนวสัญญานาสัญญายตน 
สมาบัติบาง  นิโรธสมาบัติบาง.  อรรกถาทีฆนิกายสีลขันธวรรค  หนา  ๔๒๔.  
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         ป.  หามิไดพระเจาขา  ขาพระพุทธเจารูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาค  
เจาทรงแสดงแลว  ดวยอาการอยางนี้แล.                                     
         พ.   เพราะเหตุที่ภิกษุมีสกสัญญา    คือออกจากปฐมฌานน้ันแลว    ม ี
สัญญาในทุติยฌานโนน ออกจากทุติยฌานน้ันแลว  มีสัญญาในตติยฌานโนน 
โดยลําดับไปถึงยอดสัญญา เมื่อเธอต้ังอยูในยอดสัญญา  มีความคํานึงอยางนี้วา 
เมื่อเราจํานงอยู  ไมดีเลย  เมื่อไมจํานงอยู  ดีกวา  ถาแลวาเราพึงจํานง พึงมุง- 
หวัง  อากิญจัญญายตนสัญญาน้ีของเราพึงดับ  และสัญญายาบอยางอ่ืนพึงเกิด 
ข้ึน  มิฉะน้ันเราไมควรจํานง  ไมควรมุงหวัง.   จึงไมจํานงดวย.   ทั้งไมมุงหวัง 
ดวย  เมื่อไมจํานงอยู   ไมมุงหวังอยู   อากิญจัญญายตนสัญญาน้ัน  ยอมดับดวย 
ทั้งสัญญาหยาบอยางอ่ืนยอมไมเกิดข้ึนดวย  เธอยอมถึงสัญญานิโรธ.  สญัญา- 
นิโรธสมาบัติของภิกษุผูมีสัมปชัญญะโดยลําดับ  ยอมมีอยางนี้แล. 
         [๒๘๗]   พ.  ทานจงรับไวดวยดีอยางนี้เถิด. 
         ป.  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติยอดสัญญาอยางเดียวเทาน้ัน   หรอื 
วาทรงบัญญัติยอดสัญญาเปนอันมาก   พระเจาขา. 
         พ.   เราบัญญัติยอดสัญญาอยางเดียวก็มี  มากก็มี. 
         ป.   พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติยอดสัญญาอยางเดียวก็มีนั้นอยางไร 
ที่วามากก็มีนั้นอยางไร  พระเจาขา. 
         พ.   ภิกษุถึงสัญญานิโรธฉันใด ๆ เราบัญญัติยอดสัญญาฉันนั้น  ๆ เรา 
บัญญัติยอดสัญญาอยางเดียวก็มี  มากก็มี  อยางนี้แล. 
         [๒๘๘]   ป.  พระเจาขา  สัญญาเกิดกอน   ญาณเกิดทีหลัง    หรือวา  ทัง้ 
สัญญาท้ังญาณเกิดไมกอนไมหลังกัน. 
         พ.   สญัญาแลเกิดกอน ญาณเกิดทีหลัง  ก็เพราะสัญญาเกิดข้ึน  ญาณ  
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จึงเกิดข้ึนได   เขารูอยูนี้วา    ญาณไดเกิดข้ึนแลวแกเราเพราะสัญญาน้ีเปน  
ปจจัย. ทานพึงทราบความขอน้ัน โดยปริยายเชนดั่งวา สัญญาเกิดกอน ญาณ 
เกิดทีหลัง  กเ็พราะสัญญาเกิดข้ึน   ญาณจึงเกิดข้ึนได. 
         [๒๘๙]   ป.  สัญญาเปนตนของบุรุษ    หรือวา  สัญญาอยางหน่ึง  ตน 
อยางหน่ึง  พระเจาขา.                                        
         พ.   ทานปรารถนาตนอยางไร. 
         ป.   ขาพระเจาปรารถนาตนท่ีหยาบ  คือมีรูป  เปนที่ประชุมแหงมหา- 
ภูตรูป  ๔  มกีวฬิงการาหารเปนภักษา. 
         พ.   ก็ตนของทานหยาบ  คือมีรูป  เปนที่ประชุมมหาภูตรูป  ๔  มีกว- 
ฬิงการาหารเปนภักษา  จักมีแลว.    เมือ่เปนเชนนี้สัญญาของทานจักเปนอยาง  
หน่ึง  ตนจักเปนอยางหน่ึง.  ทานพึงทราบความขอนั้น   แมโดยปริยายเชนดั่ง 
วา สัญญาจักเปนอยางหน่ึงตางหาก  ตนก็จักเปนอยางหน่ึง.  ตนน้ันหยาบ  คือ 
มีรูป เปนที่ประชุมแหงมหาภูตรูป ๔  มีกวฬิงการาหารเปนภักษา   ยอมต้ังอยู 
เที่ยว เมื่อเปนเชนนี้ สัญญาของบุรุษนี้   อยางหน่ึงตางหากเกิดข้ึน อยางหน่ึง 
ตางหากดับไป ทานพึงทราบความขอนั้น   โดยปรยิายเชนดั่งวา สัญญาจักเปน 
อยางหน่ึงตางหาก  ตนก็จักเปนอยางหน่ึง  ดั่งนี้. 
         [๒๙๐]   ป.   ขาพระเจาปรารถนาตนอันสําเร็จดวยใจ       คือมีอวัยวะ 
นอยใหญครบทุกอยางมีอินทรียไมเสื่อมทราม. 
         พ.   ตนของทานก็สําเร็จดวยใจ  คือมีอวัยวะนอยใหญครบทุกอยาง  มี               
อินทรียไมเสื่อมทราม  จักมีแลว  แมเมือ่เปนเชนนั้น  สัญญาของทานจักเปน 
อยางหน่ึง     และตนของทานก็จักเปนอยางหน่ึง    ทานพึงทราบความขอน้ัน 
แมโดยปริยายเชนดั่งวา   สัญญาจักเปนอยางหน่ึงตางหาก    ตนก็จักเปนอยาง 
หน่ึง.      ตนสําเร็จดวยใจ   คือมีอวัยวะนอยใหญครบทุกอยาง     มีอินทรียไม  
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เสื่อมทรามยอมต้ังอยูเทียว  เมื่อเปนเชนนั้น สัญญาของบุรุษน้ี  อยางหน่ึงตาง  
หากเกิดข้ึน  อยางหน่ึงตางหากดับไป.    ทานพึงทราบความขอนั้นโดยปริยาย  
เชนดั่งวา  สัญญาจักเปนอยางหน่ึงตางหาก  ตนก็จักเปนอยางหน่ึง ดั่งน้ี.  
         [๒๙๑]   ป.   ขาพระเจาปรารถนาตนท่ีไมมีรูป  คือที่สําเร็จดวยสัญญา. 
         พ.   ก็ตนของทานท่ีไมมีรูป  คือสําเร็จดวยสัญญา  จักมีแลว  เมื่อเปน 
เชนนั้น  สญัญาของทานจักเปนอยางหนึ่งตางหาก   ตนของทานก็จักเปนอยาง 
หน่ึง  ทานพึงทราบความขอน้ัน  แมโดยปริยายเชนดั่งวา  สัญญาจักเปนอยาง- 
หน่ึงตางหาก   ตนก็จักเปนอยางหน่ึง. ตนท่ีไมมีรูป  คือที่สําเร็จดวยสัญญานี้ 
ยอมต้ังอยูเทียว  เมื่อเปนเชนนั้น  สัญญาของบุรุษนี้  อยางหน่ึงตางหากเกิดข้ึน 
อยางหน่ึงตางหากดับไป   ทานพึงทราบความขอน้ัน   แมโดยปริยายเชนดั่งวา 
สัญญาจักเปนอยางหน่ึงตางหาก  ตนก็จักเปนอยางหน่ึง  ดั่งนี้. 
         [๒๙๒]   ป.   ก็ขาพระเจาอาจทราบไดหรือไมวา    สญัญาเปนตนของ  
บุรุษ หรือสัญญาก็อยางหน่ึง  ตนก็อยางหน่ึง. 
         พ.   ขอวาสัญญาเปนตนของบุรุษ  หรือสัญญาก็อยางหน่ึง ตนก็อยาง 
หน่ึง  ดั่งนี้นั้น  อันทานผูมีทิฏฐิเปนอยางอ่ืน มีขันติเปนอยางอ่ืน  มีความชอบ 
ใจเปนอยางอ่ืน  มีความพยายามในลัทธิอ่ืน มีอาจารยในลัทธิอ่ืน รูไดยากนัก.             
         ป.   ถาขอท่ีวานั้น  ขาพระเจาผูมีทิฏฐิเปนอยางอ่ืน  มีขันติเปนอยาง 
อ่ืน มีความขอบใจเปนอยางอ่ืน มีความพยายามในลัทธิอ่ืน  มีอาจารยในลัทธิ-  
อ่ืน  รูไดยากนักไซร  ก็คําท่ีวา  โลกเทีย่งนี้แลจริง  คําอ่ืนเปลา  ดั่งนี้หรืออยางไร 
พระเจาขา. 
         พ.   คําท่ีวา  โลกเทีย่งนี้แลจริง  คําอ่ืนเปลาดังน้ี   เราไมไดพยากรณ.  
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         ป.   ก็โลกไมเท่ียงนี้แลจริง  คําอ่ืนเปลาด่ังน้ีหรือ  พระเจาขา.  
         พ.   แมขอน้ันเราก็ไมไดพยากรณ. 
         ป.   ก็โลกมีที่สุด  ฯลฯ  โลกไมมีที่สุด.  ชีพก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น. 
ชีพเปนอ่ืน  สรีระก็เปนอ่ืน.  ตถาคต  เบื้องหนาแตตายแลว  ยอมมี.  ตถาคต 
เบื้องหนาแตตายแลว  ยอมไมมี.  ตถาคต  เบื้องหนาแตตายแลว  ยังมีบาง 
ไมมีบาง.  ตถาคต  เบ้ืองหนาแตตายแลว  มกี็ไมใช  ไมมีก็ไมใช  นี้แลจริง 
คําอ่ืนเปลา  ดังนี้หรือ  พระเจาขา. 
         พ.   แมขอน้ัน ๆ  เราก็ไมไดพยากรณ. 
         ป.   ก็เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจาจึงไมทรงพยากรณ  พระเจาขา. 
         พ.   เพราะขอน้ัน ๆ  ไมประกอบดวยอรรถ  ไมประกอบดวยธรรม 
ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  ไมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย  ไมเปนไป 
เพ่ือความปลอยวาง  ไมเปนไปเพ่ือความดับ  ไมเปนไปเพ่ือความสงบ  ไม 
เปนไปเพ่ือความรูยิ่ง  ไมเปนไปเพ่ือความตรัสรู  ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน 
ฉะน้ัน  เราจึงไมพยากรณ. 
         [๒๙๓]   ป.   ก็อะไร  พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณละ  พระเจาขา. 
         พ.   ทกุข  เหตุเกิดทุกข  ความดับทุกข  ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข 
นี้แล  เราพยากรณ. 
         ป.   ก็เพราะเหตุไร     พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณอยางนั้น 
พระเจาขา. 
         พ.   เพราะขอนั้น ๆ  ประกอบดวยอรรถ  ประกอบดวยธรรม  เปน 
เบื้องตนแหงพรหมจรรย  เปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย  เปนไปเพ่ือความปลอย 
วาง  เปนไปเพ่ือความดับ  เปนไปเพ่ือความสงบ  เปนไปเพ่ือความรูยิ่ง 
เปนไปเพ่ือความตรัสรู  เปนไปเพ่ือนิพพาน  ฉะนั้น  เราจึงพยากรณ.  
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         ป.   ขอน้ีเปนอยางนั้น   พระผูมีพระภาคเจา ขอน้ีเปนอยางน้ัน  พระสุคต  
ในบัดนี้   ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบกาลท่ีสมควรเถิด  พระเจาขา  ดังนี้. 
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกจากอาสนะแลวหลีกไป. 
         [๒๙๔]   ฝายพวกปริพาชกเหลาน้ัน   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีก 
ไปแลวไมนาน   ไดทําการเสียดแทงโปฏฐปาทปริพาชก  ดวยปฏักคือถอยคํา 
เสียดแทงโดยรอบวา  กท็านโปฏฐปาทะน้ี  อนุโมทนาตามคําที่พระสมณโคดม 
กลาวอยางนี้วา    ขอนี้เปนอยางนั้น   พระผูมีพระภาคเจา    ขอนี้เปนอยางนั้น 
พระสุคต    ดั่งน้ี.    ก็แตวาพวกเรามิไดเขาใจธรรมที่พระสมณโคดมทรงแสดง 
แลวโดยสวนเดียว   แตอยางใดอยางหนึ่ง  ที่วาโลกเที่ยงหรือโลกไมเที่ยง ฯลฯ 
ตถาคต  เบื้องหนาแตตายแลว  มีก็ไมใช  ไมมีก็ไมใช  ดั่งน้ี. 
         [๒๙๕]   เมื่อปริพาชกเหลาน้ันกลาวแลวอยางนี้     โปฏฐปาทปริพาชก 
ไดบอกกับเขาวา   พอคุณ      แมฉันก็มิไดเขาใจธรรมที่พระสมณโคดมแสดง 
แลวโดยสวนเดียว    แตอยางใดอยางหนึ่งวา    โลกเท่ียงหรือ  ฯลฯ  ตถาคต 
เบื้องหนาแตตายแลว  มีกไ็มใช   ไมมกี็ไมใช  ก็แตวา  พระสมณโคดมทรง 
บัญญัติปฏิปทาท่ีจริง  ที่แท  ที่แนนอน  ที่มีปกติต้ังอยูในธรรม  ที่ถูกตอง 
ตามทํานองคลองธรรม    ไฉนบุรุษผูเปนบัณฑิตเชนดั่งเรา  จักไมอนุโมทนา 
สุภาษิตของพระสมณโคดม  โดยความเปนสุภาษิตเลา. 
         [๒๙๖]   ตอมาลวงไปได  ๒-๓ วัน จิตตผูเปนบุตรแหงควาญชาง  และ 
โปฏฐปาทปริพาชก   พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นแลวจิตตผูเปน 
บุตรแหงควาญชาง  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา  นั่ง ณ ที่สวนขางหน่ึง. 
ฝายโปฏฐปาทปริพาชก  กลาวถอยคําปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา  พอเปนที่ 
ต้ังแหงความปลาบปลื้มเปนที่ต้ังแหงความระลึก     แลวน่ัง  ณ ที่สวนขางหน่ึง  
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แลวกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ  ในคราวน้ัน   เมื่อพระองคเสด็จหลีก  
ไปไมนาน  พวกปริพาชกไดพากันรุมตอวาขาพระองคดวยถอยคําตัดพอตาง ๆ 
วา   อยางนี้ทีเดียวทานโปฏฐปาทะ   พระสมณโคดมตรัสคําใด  ทานพลอยอ- 
นุโมทนาคํานั้นทุกคําวา      ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขอนัน้ตองเปนเชนนี้  
ขาแตพระสุคต  ขอนั้นตองเปนเชนนี้  ฝายพวกเรามิไดเขาใจธรรมที่พระสมณ- 
โคดมทรงแสดงแลวโดยสวนเดียว  แตสักนอยหน่ึงวาโลกเที่ยงหรือโลกไมเที่ยง 
โลกมีที่สุดหรือโลกไมมทีี่สุด  ชีพอันนั้น  สรรีะกอั็นนั้น หรือชีพอยางหน่ึง 
สรีระอยางหน่ึง    ตถาคตเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู  หรือตถาคตเบ้ืองหนาแต 
ตายไปไมมีอยู  ตถาคตเบ้ืองหนาแตตายไป  มีอยูกม็ี  ไมมีอยูกม็ี  หรือ 
ตถาคตเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช  ไมมีอยูก็มิใช  เมื่อพวกปริพาชกกลาว 
อยางนี้แลว   ขาพระองคไดบอกปริพาชกเหลาน้ันวาทานท้ังหลาย  แมขาพเจา 
เองก็มิไดเขาใจธรรมท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงแลว โดยสวนเดียว แตสักนอย 
หน่ึงวาโลกเท่ียงหรือโลกไมเที่ยง   โลกมีที่สุดหรอืโลกไมมีทีสุ่ด    ชีพอันนั้น 
สรีระก็อันนั้น หรือชีพอยางหน่ึง  สรีระอยางหน่ึง ตถาคตเบ้ืองหนาแตตายไป 
มีอยูก็มี   หรอืตถาคตเบื้องหนาแตตายไปไมมีอยู  ตถาคตเบ้ืองหนาแตตายไป 
มีอยูก็มี   ไมมีอยูก็มี    หรือตถาคตเบื้องหนาแตตายไป   มีอยูกม็ิใช  ไมมีอยู 
ก็มิใช.       แตวาพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาท่ีจริงแทแนนอนเปนธรรมฐิติ 
ธรรมนิยาม  ก็เม่ือพระสมณโคดมบัญญัติปฏิปทาท่ีจริงแทแนนอน  เปนธรรม 
ฐิติ  ธรรมนิยาม  ไฉนเลาวิญูชนเชนเราไมพึงอนุโมทนา  สุภาษิตของพระ- 
สมณโคดมโดยเปนสุภาษิต. 
         [๒๙๗]   พ.  โปฏฐปาทะ   ปริพาชกเหลาน้ีทั้งหมดเปนคนบอด    หา 
จักษุมิได   ในชุมชนนั้น    ทานคนเดียวเปนคนมีจักษุ.     เพราะเราแสดงแลว  
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บัญญัติแลว  ซึ่งธรรมเปนไปเพ่ือความส้ินทุกขโดยสวนเดียวบาง  ซึ่งธรรมที ่ 
ไมเปนไปเพ่ือความส้ินทุกขโดยสวนเดียวบาง.   กธ็รรมที่ไมเปนไปเพ่ือความ 
สิ้นทุกขโดยสวนเดียว  ที่เราแสดงแลว บัญญัติแลว  เปนไฉน.  คือ  โลกเท่ียง 
โลกไมเที่ยง  โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สดุ ชีพก็อันนัน้  สรรีะก็อันนั้น  ชีพเปนอ่ืน 
สรีระก็เปนอ่ืน   ตถาคต  เบื้องหนาแตตายแลว  ยอมมี  ตถาคต  เบื้องหนา 
แตตายแลว   ยอมไมมี  ตถาคต  เบื้องหนาแตตายแลว  ยังมีบาง  ไมมีบาง 
ตถาคต   เบ้ืองหนาแตตายแลว  มีก็ไมใช  ไมมีก็ไมใช  ดั่งน้ีแลว  เปนธรรม 
ที่ไมเปนไปเพ่ือความส้ินทุกขโดยสวนเดียว      เราแสดงแลว     บัญญัติแลว. 
เพราะเหตุไร   เราจึงแสดงบัญญัติวา   เปนธรรมท่ีไมเปนไปเพ่ือความส้ินทุกข 
โดยสวนเดียว.   เพราะธรรมเหลาน้ี    ไมประกอบดวยอรรถ  ไมประกอบดวย  
ธรรม  ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  ไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย   ไม 
เปนไปเพ่ือความปลอยวาง   ไมเปนไปเพ่ือความดับ  ไมเปนไปเพ่ือความสงบ 
ไมเปนไปเพ่ือความรูยิ่ง   ไมเปนไปเพ่ือความตรัสรู   ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน 
เพราะฉะนั้น  เราจึงไดแสดงบัญญัติวา  ไมเปนไปเพ่ือความส้ินทุกขโดยสวน 
เดียว. 
         [๒๙๘]   ก็ธรรมท่ีเปนไปเพ่ือความส้ินทุกขโดยสวนเดียว  เราแสดงแลว 
บัญญัติแลว   เปนไฉน.    คือ    นี้ทกุข     นี้เหตุเกิดทุกข    นี้ความดับทุกข 
นี้ปฏิปทาใหถึงความดับทุกข  ดั่งนี้แล    เปนธรรมท่ีเปนไปเพ่ือความส้ินทุกข 
โดยสวนเดียว   เราแสดงแลว    บญัญติัแลว    ก็เพราะเหตุไร  เราจึงแสดงแลว 
บัญญัติแลววา  เปนธรรมท่ีเปนไปเพ่ือความส้ินทุกข  โดยสวนเดียว.  เพราะ 
ธรรมเหลาน้ีประกอบดวยอรรถ     ประกอบดวยธรรม      เปนเบื้องตนแหง 
พรหมจรรย   เปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย  เปนไปเพ่ือความปลอยวาง  เปนไป 
เพ่ือความดับ    เปนไปเพ่ือความสงบ  เปนไปเพ่ือความรูยิ่ง  เปนไปเพ่ือความ  
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ตรัสรู  เปนไปเพ่ือนิพพาน  เพราะฉะน้ัน  เราจึงไดแสดงบัญญัติวา  เปนไป  
เพ่ือความส้ินทุกขโดยสวนเดียว. 
         [๒๙๙]   โปฏฐปาทะ  สมณพราหมณพวกน้ัน  มีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิ 
อยางนี้วา  ตนเบื้องหนาแตตายไป  มีสุขโดยสวนเดียว  หาโรคมิได  เราเขาไป 
หาสมณพราหมณพวกน้ัน  กลาวอยางนี้วา  ไดยินวาทานมีวาทะอยางนี้  มีทิฏฐิ 
อยางนี้วา  ตนเบื้องหนาแตตายไป  มีสุขโดยสวนเดียว  หาโรคมิได  ดังนี้ 
จริงหรือ.  ถาวาพวกเขาที่ถูกเราถามอยางน้ีแลว  ปฏิญญารับคําไซร  เราก็จะ 
กลาวกะพวกเขาอยางนี้วา  เออ  ที่ทานรูเห็นโลก  มสีุขโดยสวนเดียวอยูหรือ. 
เขาถูกถามดั่งน้ี  ก็จะตอบวา  หามิได  เราจะกลาวกะเขาวา  เออ  ก็ทานรูสกึ 
ตนเปนสุขโดยสวนเดียว  ชั่ววันหน่ึงคืนหน่ึง  หรือครึ่งคืนครึ่งวัน  เขาก็จะ 
ตอบวา  หามิได  เราจะกลาวกะเขาวา เออ  ก็ทานรูวา  นี้มรรคา  นี้ปฏิปทา 
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลก  ที่มสีุขโดยสวนเดียวหรือ.  เขาก็จะตอบวา  หามิได. 
เราก็จะกลาวกะเขาวา  ทานจงฟงเสียงของเหลาเทวดา  ผูเขาถึงโลกที่มีสุขโดย 
สวนเดียว  ผูกลาวอยูวา  จงปฏิบัติดีเถิด  จงปฏิบัติตรงเถิด  ทานผูนิรทุกข 
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลก  ที่มสีุขโดยสวนเดียว  เพราะวา  แมพวกเราปฏิบัติอยาง 
นี้แลว  จึงเขาถึงโลกที่มสีุขโดยสวนเดียว.    เขาก็จะตอบวา    หามิได. 
         พ.   โปฏฐปาทะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนี้ 
ภิกษิตของสมณพราหมณพวกน้ันจะถึงความไมนาอัศจรรย  (ไรผล)  มิใชหรือ. 
         ป.   แนนอน  พระเจาขา  เมื่อเปนเชนนั้น  ภาษิตของสมณพราหมณ 
พวกน้ัน  ก็ยอมถึงความไมนาอัศจรรย  (ไรผล). 
         [๓๐๐]   พ.   โปฏฐปาทะ  เชนเดียวกับบุรุษ  พึงกลาวอยางนี้วา  ขาพเจา 
ปรารถนารักใครซึ่งนางงามประจําชนบทนี้  ชนทั้งหลายจะพึงกลาวกะเขาวา 
แนะพอหนุม  นางงามประจําชนบทที่ทานปรารถนารักใครนั้น  ทานรูหรอืวา  
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เปนนางกษัตริย  หรือนางพราหมณ  เปนนางแพศย หรือนางศูทร   เมื่อเขา  
ถูกถามดั่งน้ี   ก็จะตอบวา  ไมรู.  ชนทั้งหลายก็จะพึงกลาวกะเขาวา  แนะพอ 
หนุม  นางงามประจําชนบทที่ทานปรารถนารักใครนั้น  ทานรูหรือวา   มีชือ่   
อยางนี้   มีโคตรอยางนี้   สูงหรือตํ่า   หรือพอสันทัด    ดําหรือขาว    หรือสี 
แมลงทับ   อยูในบาน  ในนิคม  หรือในเมืองโนน.  เขาก็จะตอบวาไมรูชน 
ทั้งหลายก็จะกลาวกะเขาวา   แนะพอหนุม    ทานปรารถนารักใครนางงามท่ียัง 
ไมรู  ไมเห็นกัน  ดังนั้นหรือ.  เขาก็จะพึงกลาววา   อยางนั้น.    โปฏฐปาทะ 
ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   เมื่อเปนเชนน้ัน   คําพูดของบุรุษน้ัน จะ 
ถึงความไมนาอัศจรรย  (ไรผล)  มิใชหรือ. 
         ป.  แนนอนทีเดียว   พระเจาขา   คําพูดของบุรุษน้ัน      จะถึงความไม 
นาอัศจรรย. 
         พ.  โปฏฐปาทะ  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  สมณพราหมณที่มีวาทะอยางนี้ 
มีทิฏฐิอยางนี้วา  ตนเบื้องหนาแตตายไป มีสุขโดยสวนเดียว   หาโรคมิได  เรา 
เขาไปหาสมณพราหมณพวกน้ัน กลาวอยางนี้วา ไดยินวาทานมีวาทะอยางนี้  ม ี
ทิฏฐิอยางนี้วา ตนเบื้องหนาแตตายไป  มีสุขโดยสวนเดียว  หาโรคมิได  ดั่งน้ี 
จริงหรือ  ถาพวกเขาท่ีถูกเราถามแลวปฏิญญารับไซร   เราก็จะกลาวกะพวกเขา 
วา  เออ  ก็ทานรูเห็นโลก มีสุขโดยสวนเดียวอยูหรือ.  เขาก็จะตอบวา หามิได 
เราจะกลาวกะเขาวา เออ  ก็ทานรูสึกตนเปนสุขโดยสวนเดียว ชั่ววันหน่ึงคืนหน่ึง 
หรือครึ่งคืน  ครึ่งวัน.  เขาก็จะตอบวา  หามิได.  เราจะกลาวกะเขาวา  เออ  กท็าน 
รูวา นี้มรรคา นี้ปฏิปทา  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกมีสุขโดยสวนเดียวหรือ.  เขาก็จะ 
ตอบวา  หามิได.  เราก็จะกลาวกะเขาวา  ทานจะฟงเสียงของเหลาเทวดา  ผูเขา 
ถึงโลกที่มีสขุโดยสวนเดียว  ผูกลาวอยูวา  จงปฏิบัติดี  จงปฏิบัติตรงเถิดทานผู  
นิรทุกข  เพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียว  เพราะวา  แมพวกเราปฏิบัติ  
อยางนี้แลว   จึงเขาถึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว.   เขาก็จะตอบวา  หามิได.  
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         พ.  โปฏฐปาทะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนั้น  
ภาษิตของสมณพราหมณพวกน้ัน  จะถึงความไมนาอัศจรรย  (ไรผล ) มใิชหรือ. 
         ป.  แนนอน พระเจาขา   เมื่อเปนเชนนั้น     ภาษิตของสมณพราหมณ 
พวกน้ัน ก็ยอมถึงความไมนาอัศจรรย (ไรผล) 
         [๓๐๑]   พ.  โปฏฐปาทะ  เชนเดียวกับบุรุษ   พึงทําบันไดท่ีหนทางใหญ 
๔  แพรง  เพ่ือข้ึนสูปราสาท ชนทั้งหลายจะพึงถามเขาวา  แนะพอคุณ   ปราสาท 
ที่ทานทําบันไดเพ่ือจะข้ึน  ทานรูจักหรือวา     ปราสาทนั้นอยูทางทิศตะวันออก 
หรือทิศใต  ทิศตะวันตก  หรือทิศเหนือ  และสูงหรือตํ่า  หรือพอปานกลาง. 
เขาก็จะตอบวา  ยังไมรู  ชนทั้งหลาย  ก็จะกลาวกะเขาวา แนะพอคุณ  ปราสาทท่ี  
ทานไมรูไมเห็น   ทานจะทําบันไดเพ่ือข้ึนไดหรือ.  เมื่อถูกถามอยางนี้  เขาก็พึง              .                                      
กลาวรับคํา. 
         พ.  โปฏฐปาทะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   เมื่อเปนเชนนั้น 
คําพูดของบุรุษน้ัน จะถึงความไมนาอัศจรรย  มใิชหรือ. 
         ป.  แนนอน พระเจาขา   เมื่อเปนเชนนั้น  คําพูดของบุรุษนั้นถึงความ 
เปนของไมนาอัศจรรย. 
         พ.  โปฏฐปาทะ  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  สมณพราหมณที่มีวาทะอยางนี้ 
มีทิฏฐิอยางนี้วา  เบื้องหนาแตตายไป  อัตตามีสุขโดยสวนเดียว  หาโรคมิได  ม ี
อยู    เราเขาไปหาสมณพราหมณพวกน้ันแลว  กลาวอยางนี้วา  ไดยินวาทานมี 
วาทะอยางนี้    มีทิฏฐิอยางนี้วา   เบื้องหนาแตตายไป   อัตตามีสุขโดยสวนเดียว 
หาโรคมิได   มีอยูจริงหรือ.   ถาสมณพราหมณพวกนั้นถูกเราถามอยางนี้แลว 
ปฏิญญาวาจริง  เราจะกลาวกะเขาวา   เออก็ทานยังรูเห็นวา   โลกมีสุขโดยสวน 
เดียวบางหรือ.  เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว  เขาจะตอบวา  หามิได   เราจะกลาว 
กะเขาวา  เออก็ทานรูวาอัตตามีสุขโดยสวนเดียว ชั่ววันหน่ึงคืนหน่ึง หรือกึ่งวัน 
กึ่งคืน  เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว   เขาจะตอบวา   หามิได  เราจะกลาวกะเขาวา 
เออก็ทานยังรูวา   นี้มรรคา   นี้ขอปฏบิัติ    เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกมีความสุขโดย  
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สวนเดียวบางหรือ.    เมื่อเขาถูกถามอยางนี้แลว  เขาจะตอบวา  หามิได  เราจะ  
กลาวกะเขาวา       เออก็ทานยังไดยินเสียงพวกเทวดาผูเขาถึงโลกมีสุขโดยสวน 
เดียว  ผูกําลังพูดกันวา   ทานผูนิรทุกข   ทานปฏิบัติดี   ปฏิบัติตรงแลว   เพ่ือ 
ทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียว   เพราะวา    แมพวกเราปฏิบัติอยางนี้จึง 
เขาถึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว.  เขาก็จะปฏิเสธ. 
         พ.  โปฏฐปาทะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนั้น   
ภาษิตของสมณพราหมณเหลาน้ัน   ก็จะถึงความไมนาอัศจรรยมิใชหรือ. 
         ป.  แนนอน  พระเจาขา   เมื่อเปนเชนนั้น   ภาษิตของสมณพราหมณ 
เหลาน้ัน    กจ็ะถึงความเปนของไมนาอัศจรรย. 
         [๓๐๒]   พ.  โปฏฐปาทะ  การไดอัตตภาพ  ๓ นี้   คือท่ีหยาบ   ที่สําเรจ็ 
ดวยใจ   ที่หารูปมิได.   กก็ารไดอัตตภาพท่ีหยาบเปนไฉน.   กายท่ีมีรูปเปนที่ 
ประชุมแหงมหาภูต  ๔  มีคําขาวเปนภักษา   นี้คือการไดอัตตภาพท่ีหยาบ.   การ 
ไดอัตตภาพท่ีสําเร็จดวยใจเปนไฉน.   กายท่ีมีรูปสําเร็จดวยใจ    มีอวัยวะนอย 
ใหญครบทุกอยาง  มีอินทรียไมเสื่อมทราม นี้คือการไดอัตตภาพท่ีสําเร็จดวยใจ. 
การไดอัตตภาพอันหารูปมิไดเปนไฉน.  กายอันหารูปมิไดสําเร็จดวยสัญญา  นี้  
คือ การไดอัตตภาพอันหารูปมิได. 
         [๓๐๓]   พ.  โปฏฐปาทะ เราจะแสดงธรรมเพื่อการละความไดอัตตภาพ 
ที่หยาบวา พวกทานปฏิบัติอยางไร จักละสังกิเลสธรรมได โวทานธรรม*   จัก 
เจริญยิ่ง      และทานท้ังหลายจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณไพบูลยแหงปญญา 
ดวยความรูยิ่งเฉพาะตัวในปจจุบันแลวแลอยู. 
         พ.  โปฏฐปาทะ ก็ทานจะพึงมีความเห็นอยางนี้วา สังกิเลสธรรมจักเปน 
อันละได   โวทานธรรมจักเจริญยิ่ง   จักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณไพบูลยแหง 
ปญญา  ดวยความรูยิ่งเฉพาะตัวในปจจุบันแลวแลอยู  แตเปนการอยูลําบาก. 
๑.  ธรรมอันผองแผว  
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         พ.  โปฏฐปาทะ   กท็านไมควรเห็นอยางนั้น   แทจริง   สงักิเลสธรรม  
จักเปนอันละได   โวทานธรรมจักเจริญยิ่ง    และจักทําใหแจงซึ่งความบริบูรณ 
ไพบูลยแหงปญญา   ดวยความรูยิ่งเฉพาะตัวในปจจุบัน  แลวแลอยู   ปราโมทย 
ปติ   ปสสัทธิ  และสติสมัปชัญญะ  จักเกิดมี  มีการอยูอยางสบาย. 
         [๓๐๔]   พ.  โปฏฐปาทะ      เราจะแสดงธรรม       เพ่ือการละความได 
อัตตภาพ   แมที่สําเร็จดวยใจวา    พวกทานปฏิบัติอยางไร     จึงจักละสังกิเลส 
ธรรมได  โวทานธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน   พวกทานจักทําความบริบูรณและความ 
ไพบูลยแหงปญญาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู. 
         ดูกอนโปฏฐปาทะ   บางคราวทานจะพึงมีความเห็นอยางนี้วา  สังกิเลส 
ธรรมเราจะละได  โวทานธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน   ผูมคีวามเพียรจักทําใหแจงซึ่ง 
ความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญา  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองใน 
ปจจุบัน   เขาถึงอยู   แตความอยูไมสบาย. 
         ดูกอนโปฏฐปาทะ แตเรื่องนี้ทานไมพึงเห็นอยางนั้น  ที่แทสังกิเลสธรรม 
พวกทานจักละได   โวทานธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน  ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซ่ึง 
ความบริบูรณ   และความไพบูลยแหงปญญา   ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองใน 
ปจจุบัน  เขาถึงอยูได  ความปราโมทย   ปติ  ปสสทัธิ  สติสัมปชัญญะ    จักเกิดมี 
เปนการอยูอยางสบาย. 
         [๓๐๕]   พ.  โปฏฐปาทะ  เราจะแสดงธรรม  เพ่ือการละความไดอัตตภาพ 
แมที่ไมมีรูปวา   พวกทานปฏิบัติอยางไร  จึงจักละสังกิเลสธรรมได โวทานธรรม 
จักเจริญยิ่งข้ึน      พวกทานจักทําความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญาให 
แจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน   เขาถึงอยู. 
         ดูกอนโปฏฐปาทะ   บางคราวทานจะพึงมีความเห็นอยางนี้วา  สังกิเลส 
ธรรมเราจักละได    โวทานธรรมจักเจริญข้ึน     ผูมีความเพียรจักทําใหแจงซึ่ง  
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ความบริบูรณและความไพบูลยแหงปญญา       ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองใน  
ปจจุบัน  เขาถึงอยู  แตความอยูไมสบาย. 
         ดูกอนโปฏฐปาทะ   แตเรื่องนี้   ทานไมพึงเห็นอยางนั้น   ที่แทสังกิเลส 
ธรรม  พวกทานจักละได  โวทานธรรมจักเจริญยิ่งข้ึน  ผูมีความเพียรจะทําให 
แจงซ่ึงความบริบูรณ    และความไพบูลยแหงปญญา  ดวยปญญาอันยิ่งดวย 
ตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู   ไดความปราโมทย  ปติ  ปสสัทธ ิ สติสัมปชญัญะ 
เปนการอยูอยางสบาย. 
          [๓๐๖]  โปฏฐปาทะ  ถาเจาลัทธิพวกอ่ืน   จะพึงถามพวกเราวา   แนะ 
ทาน   การไดอัตตภาพท่ีหยาบ    ซึ่งทานแสดงธรรม   เพ่ือใหละเสียวาพวกทาน 
ปฏิบัติอยางไร  จักละสังกิเลสธรรมได  โวทานธรรมจักเจริญยิ่ง   และทานท้ัง  
หลายจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณไพบูลยแหงปญญา  ดวยความรูยิ่งเฉพาะ 
ตัว  ในปจจุบันแลวแลอยู   เปนไฉน.  พวกเราถูกถามแลวอยางนี้   พึงพยากรณ 
แกเขาวา   การไดอัตตภาพอันหยาบท่ีเราแสดงธรรมเพ่ือละเสียวา  พวกทาน 
ปฏิบัติอยางไรจักละสังกิเลสธรรมได  โวทานธรรมจักเจริญยิ่ง  และทานท้ัง 
หลายจักทําใหแจงซ่ึงความบริบูรณไพบูลยแหงปญญา     ดวยความรูยิ่งเฉพาะ 
ตัว  ในปจจุบันแลวแลอยู  อันนี้แล. 
         [๓๐๗]   โปฏฐปาทะ  ถาเจาลัทธิพวกอ่ืน  จะพึงถามพวกเราวา   แนะ 
ทาน   ก็การไดอัตตภาพท่ีสําเร็จดวยใจฯลฯ  การไดอัตตภาพที่หารูปมิไดซึ่งทาน 
แสดงธรรมเพื่อใหละเสียวา  พวกทานปฏิบัติอยางไร  ฯลฯ   แลวแลอยู   ดั่งน้ี 
เปนไฉน.                                                                 
         โปฏฐปาทะ    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนั้น 
ภาษิตก็ถึงความนาอัศจรรย มิใชหรือ. 
         ป.  แนนอน พระเจาขา เมื่อเปนเชนนั้น   ภาษิตก็ถึงความนาอัศจรรย. 
         [๓๐๘]   พ.  โปฏฐปาทะ     เชนเดียวกับบุรุษพึงทําบันได เพ่ือข้ึนสู  
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ปราสาท.    ที่ใตปราสาทน้ัน    ชนทั้งหลายจะพึงกลาวกะเขาวา    แนะพอคุณ  
ปราสาทท่ีทานทําบันไดเพ่ือจะข้ึน  ทานรูหรือวา   อยูทิศตะวันออกหรือทิศใต 
ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ  สูงหรือตํ่า  หรือพอปานกลาง.  ถาบุรุษน้ันจะพึง 
ตอบอยางนี้วา ปราสาทท่ีเราทําบันไดเพ่ือจะข้ึนอยูที่ใตปราสาทน้ัน  นี้แล. 
         โปฏฐปาทะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนั้น  คําพูด 
ของบุรุษน้ันก็ถึงความนาอัศจรรย มิใชหรือ. 
         ป. แนนอน  พระเจาขา  คําพูดของบุรุษน้ัน  ก็ถึงความนาอัศจรรย. 
         พ. โปฏฐปาทะ  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ถาเจาลัทธิอ่ืน  พึงถามพวกเรา 
วา    การไดอัตตภาพท่ีหยาบ....ที่สําเร็จดวยใจ....ที่หารูปมิได....  ซึ่งทานแสดง 
ธรรมเพื่อใหละเสียวา   พวกทานปฏิบัติอยางไร ฯลฯ แลวแลอยู  ดังน้ี. 
         โปฏฐปาทะ    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     เมื่อเปนเชนนั้น   
ภาษิตจะถึงความนาอัศจรรย  มิใชหรือ.    
         ป.  แนนอน   พระเจาขา. 
         [๓๐๙]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสอยางนี้แลว  จิตตบุตรควาญชาง 
ไดทูลวา  พระเจาขา   สมยัใด    ไดอัตตภาพอันหยาบ    สมัยนัน้     การได 
อัตตภาพท่ีสําเร็จดวยใจเปนโมฆะ  การไดอัตตภาพที่ไมมีรูป  ก็เปนโมฆะ 
ในสมัยนั้น    พึงมีแตการไดอัตตภาพอันหยาบ    เปนสัจจะ    กระนั้นหรือ ?   
และสมัยใด  ไดอัตตภาพท่ีสําเร็จดวยใจ  สมัยนั้น  การไดอัตตภาพอันหยาบ 
เปนโมฆะ   การไดอัตตภาพอันไมมีรูป    ก็เปนโมฆะ    ในสมยันั้น   การได 
อัตตภาพท่ีสําเร็จดวยใจ  เปนสัจจะ  กระนั้นหรือ ?  และสมัยใด  ไดอัตตภาพ 
อันไมรูป  สมัยนั้น  การไดอัตตภาพอันหยาบเปนโมฆะ  การไดอัตตภาพ  
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ที่สําเร็จดวยใจ  ก็เปนโมฆะ  ในสมัยนั้น  การไดอัตตภาพอันไมมีรูป เปน  
สัจจะ กระนั้นหรือ ? 
         พ.  สมยัใด  ไดอัตตภาพที่หยาบ  สมัยนั้น  มิไดถึงซ่ึงอันนับวา 
ไดอัตตภาพอันสําเร็จดวยใจ  ทั้งไมถงึซ่ึงอันนับวา  ไดอัตตภาพอันไมมีรูป 
ในสมัยนั้นถงึซ่ึงอันนับวา    ไดอัตตภาพอันหยาบอยางเดียว.    สมัยใด   ได 
อัตตภาพท่ีสําเร็จดวยใจ  สมัยนั้น  มิไดถึงซ่ึงอันนับวา  ไดอัตตภาพที่หยาบ 
ทั้งไมถึงซ่ึงอันนับวา  ไดอัตตภาพอันไมมีรูป  ในสมัยนั้น  ถึงซ่ึงอันนับวา 
ไดอัตตภาพท่ีสําเร็จดวยใจอยางเดียว.     สมัยใด     ไดอัตตภาพอันไมมีรูป 
สมัยนั้น  มิไดถึงซ่ึงอันนับวา   ไดอัตตภาพที่หยาบ    ทั้งมิไดถึงซ่ึงอันนับวา 
ไดอัตตภาพท่ีสําเร็จดวยใจ  ในสมัยนั้น   ถึงซ่ึงอันนับวา   ไดอัตตภาพอัน 
ไมมีรูปอยางเดียว. 
         [๓๑๐]   พ.  จิตต  ถาเขาจะพึงถามทานอยางน้ีวา  ทานไดมีแลวในอดีต 
มิใชวา  ไมไดมีแลว  ทานจักมีในอนาคต  มิใชวาจักไมมี  ทานมีอยูในบัดนี้ 
มิใชวาไมมี  กระนั้นหรือ.  ทานถูกถามอยางนี้  จะพึงพยากรณอยางไร. 
         จ.  ถาขาพระองคถูกถามอยางนั้น  พึงพยากรณวา  ขาพเจา  ไดมีแลว 
ในอดีต  มิใชวาไมไดมีแลว  ขาพเจา  จักมีในอนาคต  มิใชวาจักไมมี  ขาพเจา 
มีอยูในบัดนี้  มิใชวาไมมี  เมื่อถูกถามอยางนี้จะพึงพยากรณอยางนี้  พระเจาขา. 
         [๓๑๑]   พ.  จิตต   ถาเขาจะพึงถามทานอยางน้ีวา   การไดอัตตภาพใด 
ที่เปนอดีตไดมีแลวแกทาน  การไดอัตตภาพนั้นแล  ไดเปนสัจจะ  การได 
อัตตภาพท่ีเปนอนาคต  ที่เปนปจจุบัน  เปนโมฆะ  การไดอัตตภาพที่เปน 
อนาคตใด   จักมีแกทาน    การไดอัตตภาพนั้นแล    จักเปนสัจจะ    การได 
อัตตภาพท่ีเปนอดีต   ที่เปนปจจุบัน  เปนโมฆะ  การไดอัตตภาพเปนปจจุบัน  
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ใด   มีอยูแกทาน  การไดอัตตภาพน้ันแล   เปนสัจจะ   การไดอัตตภาพที่เปน  
อดีต   ที่เปนอนาคต  เปนโมฆะ  กระนั้นหรือ.  ทานถูกถามอยางนี้     จะพึง 
พยากรณอยางไร. 
         จ.  ถาขาพระองคถูกถามอยางนั้น  พึงพยากรณวา     การไดอัตตภาพ 
ที่เปนอดีตใดไดมีแลวแกขาพเจา  ในสมัยนั้น  การไดอัตตภาพนั้นแล   ไดเปน 
สัจจะ  การไดอัตตภาพท่ีเปนอนาคต    ที่เปนปจจุบัน    เปนโมฆะ    การได 
อัตตภาพท่ีเปนอนาคตใด   จักมีแกขาพเจา   สมัยน้ัน   การไดอัตตภาพน้ันแล 
จักเปนสัจจะ  การไดอัตตภาพที่เปนอดีต  ที่เปนปจจุบัน  เปนโมฆะ การได 
อัตตภาพท่ีเปนปจจุบันใด  มีอยูแกขาพเจาน้ัน  การไดอัตตภาพน้ันแล  เปน 
สัจจะ   การไดอัตตภาพท่ีเปนอดีต    ที่เปนอนาคต    เปนโมฆะ    เมื่อถูกถาม 
อยางนี้    จะพึงพยากรณอยางนี้แล   พระเจาขา. 
         [๓๑๒]   พ. จิตต  สมัยใด   ไดอัตตภาพที่หยาบ  สมัยนั้น    มิไดถึงซ่ึง 
อันนับวา   ไดอัตตภาพอันสําเร็จดวยใจ   ทั้งไมถึงซ่ึงอันนับวา    ไดอัตตภาพ 
อันนับวา   ไดอัตตภาพอันไมมีรูป  ในสมัยนั้น  ถงึซ่ึงอันนับวา  ไดอัตตภาพ 
อันหยาบอยางเดียว  สมัยใด  ไดอัตตภาพอันสําเร็จดวยใจ    สมยันั้น     มิได 
ถึงซ่ึงอันนับวา  ไดอัตตภาพท่ีหยาบ   ทั้งไมถึงซ่ึงอันนับวา    ไดอัตตภาพอัน 
ไมมีรูป  ในสมัยนั้น  ถึงซ่ึงอันนับวา ไดอัตตภาพอันสําเร็จดวยใจอยางเดียว 
สมัยใด   ไดอัตตภาพอันไมมีรูป  สมยันั้น  มิไดถงึซ่ึงอันนับวา  ไดอัตตภาพ 
ที่หยาบ    ทัง้ไมถึงซ่ึงอันนับวา    ไดอัตตภาพอันสําเร็จดวยใจ    ในสมัยนั้น 
ถึงซ่ึงอันนับวา   ไดอัตตภาพอันไมมีรูปอยางเดียว.    เชนเดียวกับนมสดมีจาก 
แมโค   นมสมมีจากนมสด   เนยขนมีจากนมสม    เนยใสมีจากเนยขน     ฟอง- 
เนยใสมีจากเนยใส  สมัยใด  ยังเปนนมสดอยู  สมัยนั้น  ก็ไมถึงซ่ึงอันนับวา  
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เปนนมสม   เปนเนยขน  เปนเนยใส   เปนฟองเนยใส   สมัยนั้น    ถึงซ่ึงอัน  
นับวา   เปนนมสดอยางเดียว.  สมยัใด  เปนนมสม.  เปนเนยขน.  เปนเนยใส. 
เปนฟองเนยใส  สมัยนั้น  ก็ไมถึงซ่ึงอันนับวา  เปนนมสด....นมสม....เนยใส 
.....ฟองเนยใสอยางเดียว. 
         จิตต   ฉันนั้นเหมือนกัน   สมัยใด     การไดอัตตภาพอันหยาบยอมมี 
สมัยนั้น    ไมถึงซ่ึงอันนับวา   ไดอัตตภาพอันไมสําเร็จดวยใจ.....  อันหารูป 
มิได....   สมยันั้น    ถึงซ่ึงอันนับวา    ไดอัตตภาพท่ีหยาบอยางเดียว.    จิตต 
เหลาน้ีแล    เปนโลกสมัญญา  (ชื่อตามโลก)  โลกนริุตติ  (ภาษาชาวโลก) 
โลกโวหาร  (โวหารของชาวโลก)  โลกบัญญัติ ที่ตถาคตกลาวมิไดเกี่ยวของ 
(เปนแตยืมมาพูด   ถาวาทางปรมัตถ   ไมมีเกี่ยว). 
         [๓๑๓]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  โปฏฐปาทปริพาชก 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ไพเราะจริง  พระเจาขา  ไพเราะจริง  พระ- 
เจาขา   บุคคลจะพึงหงายของที่ควํ่าข้ึนก็ดี   จะพึงเปดของที่มีวัตถุอ่ืนปดอยูก็ดี 
จะพึงบอกทางแกบุคคลผูหลงทางแลวก็ดี    จะพึงสองประทีปในที่มืด      ดวย 
หวังวาชนทั้งปวงผูมีจักษุไดเห็นรูปทั้งหลายดั่งน้ีก็ดี  มีอุปมาฉันใด   พระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงภาษิตธรรมก็มีอุปไมยฉันนั้น.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระ- 
องคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา   ทั้งพระธรรมและพระสงฆ   วาเปนสรณะ   ขอ 
พระองคจงทรงจําขาพระองควา       เปนอุบาสก       ผูถึงสรณคมนตลอดชีพ 
ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
         ฝายจิตต    ผูบุตรนายควาญชาง   ไดทูลวา   ไพเราะจริง     พระเจาขา 
ฯลฯ   ขาพเจาพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักพระผูมีพระภาคเจาเถิด   ดั่งน้ี. 
จิตต  บุตรนายควาญชาง ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา  
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แลวแล.   ทานจิตต    บุตรนายควาญชาง   ไดอุปสมบทแลวไมนาน  หลีกออก  
ไปแตผูเดียว   ไมประมาท   มีเพียร   มตีนสงไปแลว     ไมชานักทําใหแจงซ่ึง 
ที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม   ทีผู่บวช   ไมมีเรือน    จากเรือนโดยชอบ 
ตองการ      ดวยความรูยิ่งเฉพาะตัว  ในปจจุบันแลวอยู  รูประจักษชัดวา 
ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยไดอยูจบแลว     กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืน 
เพ่ือความเปนอยางนี้    มไิดมีอีก   ดังนี้.   
         ทานจิตต  บุตรนายควาญชาง  ไดเปนพระอรหันตองค  ๑ ดั่งน้ีแล.. 
                                  จบโปฏฐปาทสูตรที่  ๙  
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                                  อรรถกถาโปฏฐปาทสูตร 
         เอวมฺเม  สุต  ฯเปฯ  สาวตฺถิตยฺติ  โปฏปาทสุตฺต  
         ในโปฏฐปาทสูตรนั้น  มีคําพรรณนาตามลําดับบทดังตอไปนี้.   บทวา 
สาวตฺถิย  วิหรติ  เชตวเน  อนาถปณฺฑิกสฺส  อาราเม  ความวา  ประทับอยู  ณ 
พระเชตวันอารามที่ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี.    ใหสรางในสวนของกุมารพระ- 
นามวา เชต  ใกลกรุงสาวัตถี. 
         บทวา   โปฏปาโท  ปริพฺพาชโก     ความวา   ฉันนปริพาชก   ชื่อ 
โปฏฐปาทะ.  ไดยินวาในกาลเปนคฤหัสกเขาเปนพราหมณมหาศาล   เห็นโทษ 
ในกามทั้งหลายแลว    ละกองโภคทรัพยจํานวนสี่สิบโกฏ ิ   บวชเปนคณาจารย 
ของเดียรถียทั้งหลาย. 
         พราหมณและบรรพชิตท้ังหลายยอมโตตอบลัทธิในสถานท่ีนั่น   เพราะ 
ฉะน้ัน สถานที่นั้นจึงชื่อวา  สมยปฺปวาทก  สถานท่ีสําหรับโตตอบลัทธิ  นยัวา 
พราหมณทั้งหลายมีจังกีพราหมณตารุกขพราหมณ   และโปกขรสาติพราหมณ 
เปนตน    และบรรพชิตท้ังหลายมีนิคัณฐปริพาชก   และ  อเจลกปริพาชกเปน 
ตน ประชุมกนัในสถานที่นั้นแลว  โตตอบ กลาวแสดงลัทธิของตนๆ ในสถาน 
ที่นั้น  เพราะฉะนั้น  อารามน้ัน   จึงเรียกวา  สมยปฺปวาทโก.  อารามน้ันเทียว 
ชื่อวา     แถวปาไมมะพลับ      เพราะเปนอารามท่ีแนวตนมะพลับคือแถวตน 
มะพลับลอมรอบ.   ก็เพราะในอารามน้ันในชั้นแรก  มีศาลาเพียงหลังเดียวเทา 
นั้น ภายหลังชนทั้งหลายอาศัยปริพาชกผูมีบุญมากสรางศาลาหลายหลัง  เพราะ 
ฉะน้ันอารามน้ัน   จึงเรียกวา   เอกสาลโก   ดวยอํานาจแหงชื่อท่ีไดมา  เพราะ 
อาศัยศาลาหลังเดียวน้ันเอง.  ก็อารามน้ันสมบูรณดวยดอกและผล  เปนสวน  
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พระนางมัลลิกา    ราชเทวีของพระเจาปเสนทิโกศลสรางถวาย     จึงถึงอันนับ   
วา  มัลลกิายาราม.  ในสถานท่ีสําหรับโตตอบลัทธิ  แถวปาไมมะพลับ  มีศาลา 
ที่พักหลังเดียว   เปนอารามของพระนางมัลลิกาน้ัน.  บทวา  ปฏวิสติ  ความวา 
พักอยูเพราะเปนสถานที่อยูผาสุก. 
         ตอมาวันหน่ึง  ในปจจุสสมัยใกลรุง  พระผูมีพระภาคเจาทรงแผ 
พระสัพพัญุตญาณ  ทรงพิจารณาดูโลก  ทรงเห็นปริพาชกเขามาภายในขาย 
คือพระญาณ  ทรงใครครวญวา  โปฏฐปาทะนี้  ยอมปรากฏในขายคือญาณของ 
เรา  จักมีอะไรหนอ  ดังนี้  ทรงเห็นวา  ในวันนี้  เราจักไปในอารามน้ัน  ลําดับนั้น 
โปฏฐปาทะจักถามเราถึงนิโรธ  และการออกจากนิโรธ  เราจักเทียบดวยญาณ 
ของพระพุทธเจาท้ังปวงแสดงทั้งสองอยางนั้น แกโปฏฐปาทะน้ัน  ครั้นลวงไป 
๒-๓   วัน เขาจักพาจิตตะผูเปนบุตรควาญชางมาสูสํานักของเรา  เราจักแสดง 
ธรรมแกเขาทั้งสองคนน้ัน  ในที่สุดเทศนา  โปฏฐปาทะจักถึงเราเปนสรณะ  จิต- 
ตะบุตรควาญชาง  บวชในสํานักของเราแลว  จักบรรลุพระอรหัต  ดังนี้.  แตนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระแตเชาตรู        ทรงครอง 
อันตรวาสกสองชั้นซึ่งยอมดีแลว  ทรงคาดพระประคดเชนกับสายฟา ทรงสพัก 
ผาบังสุกุลสีเมฆดุจประหน่ึงมหาเมฆลอมรอบเขายุคันธรอยูฉะน้ัน    ทรงคลอง 
บาตรสิลาอันมีคามากท่ีพระอังสะขางซายทรงพระดําริวา    เราจักเขาไปในกรุง 
สาวัตถี    เพ่ือบิณฑบาต    เสด็จลีลาศออกจากพระวิหารเหมือนราชสีหออก 
จากเชิงเขาหิมพานตฉะน้ัน.    ทานหมายถึงอรรถนีจึ้งกลาววา   อถโข  ภควา 
เปนตน 
         บทวา   เอตทโหสิ   ความวา    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปใกลประตู 
พระนครแลว   ทรงมองดูพระอาทิตยดวยอํานาจความพอพระฤทัยของพระองค  
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ทรงเห็นวา  เวลายังเชานัก  จึงมีพระดํารินั่น.  บทวา  ยนฺนูนาห  ความวา  เปน  
นิบาตเหมือนแสดงความสงสัย.    กพ็ระพุทธเจาทั้งหลายไมมีความสงสัย.   แต 
นั้นเปนสวนเบื้องตนของพระปริวิตกอยางนี้วา   เราจักทํากิจน้ี    จักไมทํากิจน้ี  
เราจักแสดงธรรมแกคนน้ี  จักไมแสดงธรรมแกคนนี้  ยอมไดแกพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย.  ดวยเหตุนั้น  จึงตรัสวา  ยนฺนูนาห  ความวา   กถ็าเรา. 
         บทวา  อุนฺนาทินิยา   ความวา  อันดังลั่น.  ก็เสียงนั้นซึ่งบันลืออยางนี้ 
ชื่อวา สูง ดวยสามารถไปในสวนเบื้องสูง  ชื่อวา  เสียงดัง  ดวยสามารถกระจาย 
ไปในทิศทั้งหลาย    เพราะฉะนั้น  ดวยเสียงอันดังลั่น.  จริงอยู  เจติยวัตร 
โพธิวัตร  อาจริยวัตร  อุปชฌายวัตร  หรือ  โยนิโสมนสิการ   อันชื่อวาควร 
ลุกข้ึนทําแตเชา   ยอมไมมีแกปริพาชกเหลาน้ัน.  เพราะเหตุนั้น  ปริพาชก 
เหลาน้ัน  ลุกข้ึนแตเชาตรูแลวน่ังในท่ีมีแสงแดดออน  ปรารภถึงอวัยวะ  มีมือ 
และเทาเปนตนของกันและกันอยางนี้วา  มือของคนน้ีงาม  เทาของคนน้ีงาม 
หรือปรารภถึงผิวพรรณของหญิงชาย    เด็กชายและเด็กหญิงท้ังหลาย   หรือ 
ปรารภถึงวัตถุอ่ืนที่มีความยินดีในกามและความยินดีในภพเปนตน  ต้ังถอยคํา 
ข้ึนแลว   กลาวติรัจฉานกถาตาง ๆ มีพูดถึงพระเจาแผนดินเปนตน  โดยลําดับ. 
ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา   กลาวติรัจฉานกถาตาง ๆ  ดวยเสยีงอันดังลั่น 
ดังน้ี. 
         ตอแตนั้น   โปฏฐปาทปริพาชกมองดูปริพาชกพวกน้ันคิดวา  ปริพาชก 
เหลาน้ีไมเคารพตอกันและกันเลย       และพวกเราก็จะเปนเหมือนห่ิงหอยเม่ือ 
พระอาทิตยข้ึน   จําเดิมแดพระสมณโคดมเสด็จมาปรากฏ  แมลาภสักการของ 
พวกเราก็เสื่อมไป    กถ็าสมณโคดม  สาวกของพระโคดม  หรือคฤหัสถผู 
บํารุงสมณโคดมน้ัน    จะพึงมาสูสถานท่ีนี้ไซร  กจั็กมีความนาละอายเหลือเกิน  
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อน่ึง  โทษของบริษัทแล  จะตกอยูกับหัวหนาบริษัทเทาน้ัน  ดังนี้  เหลียวมอง  
รอบ ๆ ก็เห็นพระผูมีพระภาคเจา.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  โปฏฐปาท- 
ปริพาชกไดเห็นแลวแล  ฯลฯ  ปริพาชกเหลาน้ัน  ไดพากันนิ่ง. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา   สณฺเปสิ อธิบายวา  ใหสําเหนียกถึงโทษแหง 
เสียงนั้น   คือใหเงียบเสียง  พักเสียงนั้นโดยประการที่เสียงจะตองเงียบอยางดี. 
เพ่ือปกปดโทษของเสียงน้ัน   เหมือนอยางบุรุษเขามาสูทามกลางบริษัท   ยอม 
นุงผาเรียบรอย  หมผาเรียบรอย  เช็ดถูสถานที่สกปรกดวยธุลีเพ่ือปกปดโทษ 
ฉะน้ัน.  บทวา  อปฺปสทฺทา โภนฺโต  ความวา  เมื่อใหสําเหนียก  ก็ใหเงียบ 
เสียงนั้นโดยประการที่เสียงจะเงียบอยางดี.  บทวา   อปฺปสฺทกาโม   ความวา 
โปรดเสียงเบา   คนหน่ึงนั่ง คนหน่ึงยืน  ยอมไมใหเปนไปดวยการคลุกคลดีวย 
หมู. บทวา  อุปสงฺกมิตพฺพ  มณฺเยฺย  ความวา  สําคัญวาจะเสด็จเขามาใน 
สถานนี้.  ถามวา  ก็เพราะเหตุอะไร โปฏฐปาทปริพาชกนั่น  จึงหวังการเสด็จ 
เขามาของพระผูมีพระภาคเจา.   แกวา   เพราะปรารถนาความเจริญแกตน. 
         ไดยินวา ปริพาชกทั้งหลาย ครั้นพระพุทธเจาหรือสาวกของพระพุทธ- 
เจามาสูสํานักของตนแลว    ยอมยกตนข้ึนในสํานักของผูบํารุงทั้งหลายของตน 
ยอมต้ังตนไวในที่สูงวา  ในวันนี้สมณโคดมเสด็จมาสูสํานักของพวกเรา  พระ- 
สารีบุตรก็มา   ทานไมไปยังสํานักของใครเลย   ทานท้ังหลายพึงดูความยิ่งใหญ 
ของพวกเรา  ดังนี้.    ยอมพยายามเพ่ือคบอุปฎฐากท้ังหลายของพระผูมีพระ-  
ภาคเจาดวย.  ไดยินวา  ปริพาชกเหลาน้ันเห็นอุปฏฐากท้ังหลายของพระผูมี 
พระภาคเจาแลว  กลาวอยางนี้วา  ครูของพวกทานจะเปนพระโคดมก็ตาม  จะเปน 
สาวกของพระโคดมก็ตาม  เปนผูเจริญยอมมาสูสํานักของพวกเรา  พวกเรา 
พรอมเพรียงกัน    แตทานท้ังหลายไมอยากมองดูพวกเราเลย  ไมทําสามีจิกรรม  
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พวกเรากระทําความผิดอะไรแกพวกทานเลา. อนึ่ง  มนุษยบางพวกคิดวา  แม  
พระพุทธเจาทั้งหลายยอมไปสูสํานักของปริพาชกเหลาน้ันได ก็จะไปสูสํานักของ 
พวกเราไดมิใชหรือ        จําเดิมแตนั้นครั้นเห็นพระพุทธเจาท้ังหลายแลวก็ไม 
ประมาท. 
         บทวา  ตุณฺหี  อเหส  ความวา  พวกปริพาชกเหลาน้ัน  ลอมโปฏฐปาทะ 
แลว  พากันนั่งเงียบ. 
         บทวา  สฺวาคต  ภนฺเต   ความวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  การเสด็จมา 
ของพระผูมีพระภาคเจาเปนการดี. ทานแสดงไววา  ก็ครั้นพูดพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จมา  ก็มีความยินดี  ครั้นเสด็จไปก็เศราโศก.  ถามวา  เพราะเหตุอะไร  
โปฏฐปาทะจึงทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     เปนเวลานานแล  แมในกาลกอน 
พระผูมีพระภาคเจาเคยเสด็จไปในท่ีนั้นหรือ. ตอบวา  ไมเคยเสด็จไป.  ก็มนุษย 
ทั้งหลายยอมทักทายดวยคํานารักเปนตนอยางนี้วา  ทานจะไปไหน  ไปไหนมา 
ทานหลงทางหรือ  ทานมานานแลวหรือ  ดังนี้  เพราะเหตุนั้น  โปฏฐปาทะ  จึง 
ทูลอยางน้ัน.   ก็ครั้นทูลอยางนี้แลว  เปนผูไมกระดางดวยมานะน่ัง  แตลุก 
จากอาสนะแลวทําการตอนรับพระผูมีพระภาคเจา.   ดวยวา   เห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จเขาไป  แลวไมเชื้อเชิญดวยอาสนะ   หรือไมทําการออนนอม  เปน 
การไดยาก.   เพราะเหตุอะไร.   เพราะความเปนผูมีตระกูลสูง.   ปริพาชกแมนี้ 
ตบอาสนะท่ีตนน่ังแลว  เมื่อทูลเชื้อเชิญพระผูมีพระภาคเจาดวยอาสนะไดทูลวา 
ขอพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเถิด  พระเจาขา นี่อาสนะไดแตงไวแลว  ดังนี้. 
         บทวา  อนฺตรากถา  วิปฺปกตา  ความวา  ทรงเปดเผยอยางพระสัพพัญู 
วา  ต้ังแตพวกทานน่ังมาแตตนจนถึงเรามา   สนทนากันเรื่องอะไรท่ีคางไวใน 
ระหวางนั้น  คือ  ถอยคําอะไรท่ียังไมจบ   เพราะเหตุเรามาถึง    ขอพวกทาน 
จงบอกเถิด   เราจะนําถอยคําน้ันแสดงใหจบ.    ลําดับนั้น    ปรพิาชกแสดงวา  
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กถานั้นเปนกถาไรประโยชน  ไมมีสาระ  อิงอาศัยวัฏ  ไมควรนํามากลาวเฉพาะ  
พระพักตรของพระองค   จึงทูลคําเปนตนวา     กถานั้นจงงดเสียเถิด    พระ 
เจาขา.   บทวา   ติฏเตสา  ภนฺเต   ความวา    ปริพาชกแสดงวา   ถาพระผูมี- 
พระภาคเจาจักประสงคจะฟงไซร    กถานั่นจะทรงสดับภายหลังก็ไดไมยาก  ก ็
ประโยชนดวยกถานี้ไมมีแกพวกขาพระองค     แตพวกขาพระองคไดการเสด็จ 
มาของพระผูมีพระภาคเจาแลว  จะทูลถามถึงเหตุการณดีอยางอ่ืนเทียว.  ตอแต 
นั้น  เมื่อจะทูลถามเหตุการณนั้น  จึงทูลคําเปนตนวา  ปุริมานิ  ภนฺเต  ดังนี้. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   โกตูหลสาลาย   ความวา     ศาลาแตละหลัง 
ชื่อวา   ศาลาอลหมานไมมี    แตสมณะและพราหมณทั้งหลาย  ผูถือลัทธิตาง ๆ 
กลาวถอยคําชนิดตาง ๆ ใหเปนไปในศาลาใด  ศาลาน้ัน  เรียกวา  โกตูหลสาลา 
เพราะเปนสถานที่เกิดความอลหมานสับสนแกชนมากวา  คนนี้กลาวอะไร  คน 
นี้กลาวอะไร. คําวา อภิ ในบทวา  อภสิฺานิโรเธ  นั้นเปนเพียงอุปสรรค. 
บทวา  สฺานิโรเธ  ความวา  กถาเกิดข้ึนแลวในจิตตนิโรธ  คือ  ขณิกนิโรธ. 
ก็คําวา   สัญญานิโรธนี้    เปนเหตุการณเกิดข้ึนแหงกถาน้ัน. 
         ไดยินวา   ในกาลใด   พระผูมีพระภาคเจาแสดงชาดกหรือทรงบัญญัติ- 
สิกขาบท   ในกาลน้ัน    เสียงสรรเสริญเกียรติคุณของพระผูมีพระภาคเจาก็แผ 
กระจายไปทั่วชมพูทวีป.  พวกเดียรถียไดฟงเกียรติคุณน้ันแลว  ก็กระทํากิริยา 
ตรงขามกับพระผูมีพระภาคเจาวา นัยวา  พระโคดมผูเจริญทรงแสดงบุรพจริยา 
พวกเราไมสามารถเพื่อแสดงบุรพจริยาบางอยาง  เชนนั้นบางหรือ   แสดงลัทธ ิ
ระหวางภพหนึ่ง.     บญัญัติสิกขาบทบางอยางแกสาวกของตนวา  พระโคดมผู 
เจริญไดบัญญัติสิกขาบทแลว  พวกเราจะไมสามารถบัญญัติหรือ.  ก็ในกาลน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในทามกลางบริษัททั้ง ๘   ทรงแสดงนิโรธกถา.  
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พวกเดียรถียไดฟงนิโรธกถานั้นแลวพากันประชุมกลาววา   นัยวา   พระโคดม  
ผูเจริญทรงแสดงกถาชื่อนิโรธ    แมพวกเราก็จักแสดง.     ดวยเหตุนั้นทานจึง  
กลาววา   กถาไดเกิดแลวในอภิสัญญานิโรธ ดังน้ี. 
         บทวา   ตเตฺรกจฺเจ   ความวา ในบรรดาสมณพราหมณนั้น  บางพวก. 
         ก็ในเรือ่งนี้        บรรพชิตในลัทธิเดียรถียภายนอกคนแรกบางคนเห็น 
โทษในความเปนไปของจิต   เจริญสมาบัติวา   ความไมมีจิตสงบแลว  จุติจาก 
โลกนี้ไปตกอยูในอสัญญภีพสิ้น  ๕๐๐  กัลป  ก็มาเกิดในโลกน้ีอีก  เมื่อไมเห็น 
ความเกิดข้ึนของสัญญาและเหตุในความดับของคนน้ัน   จึงกลาววา   ไมมีเหตุ 
ไมมีปจจัย. 
         คนที่สองปฏิเสธคํากลาวนั้น  ถอืเอาความท่ีมิคสิงคิดาบส  ไมมีสัญญา 
จึงกลาววา   มาสูบาง  ไปปราศบาง.  นัยวา  มิคสิงคิดาบสสมีตบะรอน  มีตบะ 
กลา   มีอินทรียต้ังมั่นอยางยิ่ง.  ดวยเดชแหงศีลของดาบสน้ัน  ทําใหวิมานของ 
ทาวสักกะรอนได.  ทาวสักกะเทวราช  ทรงคิดวา  ดาบสตองการตําแหนง 
ทาวสักกะหนอแล  จึงสงเทพกัญญา  นามวา  อลัมพุสา  ดวยเทพบัญชาวา  เธอ 
จงมาทําลายตบะของดาบส. เทพกัญญานั้น    ไปแลวในที่นั้น.  ดาบสเห็นเทพ- 
กัญญาในวันแรก   ก็หลีกไปสูบรรณศาลา. 
         ในวันที่สอง  ดาบสถูกนีวรณคือกามฉันทะกลุมรุม  จึงจับมือเทพกัญ- 
ญาน้ัน.    ดาบสน้ันถูกตองทิพยสัมผัสน้ัน  ก็สิ้นสญัญา  ตอเม่ือลวงไปสามป 
จึงกลับไดสัญญา.     เขาเห็นมิคสิงคิดาบสนั้นแลวมีความเห็นแนวแนสําคัญวา 
ออกจากนิโรธโดยลวงไปสามป   จึงกลาวอยางนั้น. 
         คนที่สามปฏิเสธคํากลาวของคนท่ีสองนั้น  มุงถึงการประกอบอาถรรพณ 
จึงกลาววาสวมใสบาง  พรากออกบาง  ดังนี้.  ไดยนิวา  พวกอาถรรพณ  
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ประกอบอาถรรพณ  กระทําสัตวแสดงเหมือนศีรษะขาดมือขาดและเหมือนตาย  
แลว.   เขาเห็นสัตวนั้นเปนปกติอีก  จึงมีความเห็นแนวแนวา  สัตวนี้ออกจาก 
นิโรธ   จึงกลาวอยางนั้น. 
         คนที่สี่คัดคานคนที่สามมุงถึงการเมาและการหลับใหลของนางยักษ 
ทาสีทั้งหลาย  จึงกลาวคําเปนตนวา  ดูกอนผูเจริญก็เทวดาทั้งหลายมีอยู  ดงัน้ี. 
ไดยินวา  พวกนางยักษทาสีทําการบํารุงเทวดาตลอดท้ังคืน  ฟอนรํา  รองเพลง 
ในวันอรุณข้ึน  ก็ดื่มสรุาถาดหน่ึง  กลิ้งไปมาหลับแลวต่ืนในกลางวัน.    เขา 
เห็นเหตุการณนั้น  ก็มีความเห็นแนวแนสําคัญวา  ในเวลาหลับประกอบดวย 
นิโรธ  ในเวลาต่ืนออกจากนิโรธ  ดังน้ี  จึงกลาวอยางนั้น. 
         ก็โปฏฐปาทปริพาชกน้ีเปนชาติบัณฑิต  ดวยเหตุนั้น  เขามีความเดือด 
รอนเพราะฟงกถาน้ี  กถาของพวกน้ันเปนเหมือนถอยคําของแพะใบ  ยอม 
ถึงนิโรธสี่นัน่  และธรรมดานิโรธนี้พึงมีอยางเดียว  ไมพึงมีมาก  แมนิโรธน้ัน 
พึงเปนอยางอ่ืนอยางเดียวเทาน้ัน  ก็เขาอันคนอ่ืนไมอาจจะใหรูได  นอกจาก 
พระสัพพัญู  จึงระลึกถงึพระทศพลเทาน้ันมา  ถาพระผูมีพระภาคเจาจักมี 
ในที่นี้  ก็จักระทํานิโรธใหปรากฏในวันนี้ทีเดียว  เหมือนตามประทีปต้ัง 
พันดวงใหโชติชวงชัชวาล  นี้นิโรธ  นี้มิใชนิโรธ  เพราะฉะนั้น  จึงทูลคํา 
เปนตนวา  สติของขาพระองคนั้น  พระเจาขา. 
         ในบทเหลาน้ัน  คําวา  อโห  นูน  ทั้งสองเปนนิบาตลงในอรรถวา 
ระลึกถึง.  ดวยเหตุนั้น  เขาเมื่อระลึกถึงพระผูมีพระภาคเจาจึงมีสติอยางนี้วา  นา 
เลื่อมใสจริงหนอ  พระผูมีพระภาคเจา  นาเลื่อมใสจริงหนอ  พระสุคต  ในบทวา 
โย  อิเมส  นัน่มีอธิบายอยางน้ีวา  พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด  ทรงฉลาดดี 
คือ  ฉลาดดวยดี  เฉียบแหลม  เฉลียวฉลาดในนิโรธธรรมเหลาน้ัน  โอหนอ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 187 

พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นพึงตรัส โอหนอพระสุคตพระองคนั้น พึงตรัส.   
บทวา   ปกตฺู  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาเชื่อวาทรงรูปกติ  คือ  สภาพ 
เพราะความท่ีพระองคทรงฉลาดเปนเนื่องนิตย  เพราะฉะนั้น  พระองคจึงชื่อ 
วา  ปกตัญู  ทรงรูช่ําชอง.  ปริพาชกเมื่อจะทูลขอวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
ขาพระองคไมรู   พระองคทรงรู    โปรดตรัสบอกแกขาพระองคเถิด  จึงกลาว 
คําน้ีวา  ก็อภิสัญญานิโรธเปนไฉนหนอ  พระเจาขา.  ครั้นพระผูมีพระภาคเจา 
จะทรงแสดง  จึงตรัสวา  ตตฺร  โปฏปาท  เปนตน. 
         ในบทเหลาน้ี   บทวา  ตตฺร  ความวา  ในสมณพราหมณเหลาน้ัน. 
บทวา  อาทิโต  ว   เตส  อปรทฺธิ   ความวา   ความเห็นของพวกน้ันผิดแตตนที 
เดียว.  ทานแสดงวา  ผิดพลาดในทามกลางเรือนทีเดียว.  เหตุก็ดี  ปจจัยก็ดี 
ในบทนี้วา   สเหตุสปฺปจฺจยา  เปนชื่อของเหตุการณนั้นเทียว.  ความวา  มี 
การณ. ก็เมื่อจะทรงแสดงการณนั้น  จึงตรัสวา  สิกฺขา  เอกา.  ในบทเหลาน้ัน 
บทวา  สิกฺขา  เอกา  สฺา  อุปฺปชฺชติ  ความวา  สัญญาบางอยางยอมเกิดข้ึน 
เพราะศึกษา.  บทวา  กา  จ  สิกขฺาติ   ภควา  อโวจ  ความวา  ก็สิกขานั้นเปน 
อยางไร    เพราะฉนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส   ดวยอํานาจการถามเพราะมี 
พระประสงคจะใหสิกขาน้ันพิสดาร. 
         อน่ึง   เพราะสิกขามีสามประการคือ      อธิสลีสิกขา       อธิจิตตสิกขา 
อธิปญญาสิกขา  เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงสิกขาเหลาน้ัน 
จึงทรงต้ังตันติธรรมจําเดิมแตการเสด็จอุบัติของพระพุทธเจา    เพ่ือทรงแสดง 
นิโรธเกิดข้ึนอยางมีเหตุเพราะสัญญา  จึงตรัสวาดูกอนโปฏฐปาทะ  พระตถาคต 
อุบัติข้ึนโลกนี้เปนตน.  บรรดาสิกขาทั้งสามนั้น  สิกขาสองอยางนี้คือ  อธิ- 
ลีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  เทาน้ัน  มาโดยยอ  สวนสิกขาที่สามพึงทราบวามาแลว  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 188 

เพราะเปนสิกขาที่เกี่ยวเน่ืองดวยอํานาจแหงสัมมทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะใน  
พระบาลีนี้วา      ดูกอนโปฏฐปาทะ  ธรรมโดยสวนเดียวอันเราแสดงแลววาน้ี 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   ดังน้ีแล. 
         บทวา  กามสฺา  ไดแกราคะอันระคนดวยกามคุณหาบาง  กาม- 
ราคะอันเกิดข้ึนไมสม่ําเสมอบาง.   ในสองอยางนั้น  ราคะอันระคนดวยกาม 
คุณหา  ยอมถึงการกําจัดดวยอนาคามิมรรค  สวนกามราคะอันเกิดข้ึนไมสม่ํา 
เสมอยอมเปนไปในฐานะนี้  เพราะฉะนั้น บทวา  ตสฺส  ยา  ปุรมิา  กามสฺา 
จึงมีอรรถวา  สัญญาใดของภิกษุนั้นผูประกอบพรอมดวยปฐมฌาน  พึงเรียก 
วา  สัญญาเกี่ยวดวยกามมีในกอน  เพราะเปนเชนกับกามสัญญาท่ีเคยเกิดใน 
กาลกอน  สญัญาน้ันยอมดับ  และที่ไมเกิดแลว กย็อมไมเกิด.  บทวา  วิเวก- 
ชปติสุขสุขุมสจฺจสฺา  ตสฺมึ  สมเย  โหติ  ความวา  สัญญาอันละเอียดกลาว 
คือ  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกในสมัยปฐมฌานน้ันเปนสัจจะ  คือ  มีจริง. 
อน่ึง  สัญญานั้นอันละเอียดดวยสามารถละองคอันหยาบมีกามฉันทะเปนตน 
และชื่อวาเปนสัจจะ  เพราะเปนของมีจริง  เพราะฉะนั้น  สัญญาน้ัน  จึงเปน 
สัญญาในสัจจะอันละเอียด  สัญญาในสัจจะอันละเอียดที่สัมปยุตดวยปติและ 
สุขอันเกิดแตวิเวก  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  วิเวกปติสุขสุขุมสัจจสัญญา. 
สัญญาน้ันของภิกษุมีอยู  เพราะฉะนั้น  ภิกษุนั้น  จึงชื่อวามีสัญญาในสัจจะ 
อันละเอียดมีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก  พึงเห็นอรรคในบทนั้นเพียงเทาน้ี. 
ในบททั้งปวงก็มีนัยเชนนั้น. 
         ในบทวา  เอวป  สกิฺขา  นั้น  ความวา  เพราะภิกษุเขาถึงและอธิษฐาน 
ปฐมฌานศึกษาอยู  เพราะฉะนั้น  ปฐมฌานน้ันเรียกวา  สิกขา  เพราะเปนกิจ 
ที่ควรศึกษาอยางนี้  สัญญาในสัจจะอันละเอียดมีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกบาง  
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อยาง    ยอมเกิดข้ึนอยางนี้    ดวยปฐมฌานกลาวคือสิกขาแมนั้น   กามสัญญา  
บางอยางยอมดับ อยางนี้.   บทวา  อย  สิกฺขาติ  ภควา  อโวจ  ความวา  พระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา   นี้ก็เปนสิกขาอยางหน่ึงคือ ปฐมฌาน.  พึงเห็นเนื้อ 
ความในบทท้ังปวง  โดยทํานองน้ัน. 
         ก็เพราะการพิจารณาโดยองคแหงสมาบัติที่แปดยอมมีพระพุทธเจา 
ทั้งหลายเทานั้น   ยอมไมมีแกสาวกท้ังหลาย  แมเชนกับพระสารีบุตร  แตการ 
พิจารณาโดยรวมกลุมเทานั้นยอมมีแกสาวกท้ังหลาย   และการพิจารณาโดย 
องคอยางนี้วา  สัญญา  สญัญา  นี้ไดยกข้ึนแลว  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาค 
เจาจึงตรัสวา  ดูกอนโปฏฐปาทะ  เพราะภิกษุ  ฯลฯ  ถึงยอดสัญญา  ดังนี้  เพ่ือ 
ทรงแสดงอากิญจัญญายตนสัญญาอันยอดเยี่ยมแท  แลวแสดงสัญญาน้ันอีกวา 
ยอดสัญญา. 
         ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ยโต  โข  โปฏปาท  ภกฺขุ  ความวา  ดูกอน 
โปฏฐปาทะ  ภิกษุชื่อใด.  บทวา  อิธ สกสฺ ี  โหติ  ความวา ภิกษุในพระ 
ศาสนานี้มีสกสัญญา.  อีกประการหนึ่ง  บาลีก็เปนอยางนี้  ความวา  ภิกษุมี 
สัญญาดวยสัญญา ในปฐมฌานของตน.  บทวา  โส  ตโต  อมุตฺร  ตโต  อมุตฺร 
ความวา   ภิกษุนั้นมีสกสัญญา  ดวยฌานสัญญานั้น ๆ  อยางนี้คือ  ออกจาก 
ปฐมฌานน้ันแลว   มีสญัญาในทุติยฌานโนน  ออกจากทุติยฌานน้ันแลว  ม ี
สัญญาในตติยฌานโนน  โดยลําดับไปถึงยอดสัญญา.  อากิญจัญญายตนะ  เรียกวา 
สัญญัคคะยอดสัญญา.  เพราะเหตุอะไร.  เพราะเปนองคที่สุดแหงสมาบัติที่มี 
หนาที่ทํากิจอันเปนโลกีย. ก็ภิกษุต้ังอยูในอากิญจัญญาจตนสมาบัติแลว  ยอม 
เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติบาง  นิโรธสมาบัติบาง.  อากิญจัญญาย- 
ตนสัญญานั้นเรียกวา  ยอดสัญญา  เพราะเปนองคที่สุดแหงสมาบัติที่มีหนาท่ี  
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ทํากิจอันเปนโลกีย  ดวยประการฉะน้ี.  ความวา    พระภิกษุถงึคือบรรลุยอด   
สัญญาน้ัน. 
         บัดนี้    เพ่ือทรงแสดงอภิสัญญานิโรธ     จึงตรัสวา    เม่ือเธอต้ังอยูใน 
ยอดสัญญาเปนตน.    ในบทเหลาน้ันความวา    ภิกษุเขาถึงฌานในสองบทวา 
เราพึงจํานง   เราพึงมุงหวัง  ชื่อวายอมคิด  คือใหสําเร็จบอย ๆ.  ภิกษุกระทํา 
ความใคร   เพ่ือประโยชนแกสมาบัติชั้นสูงข้ึนไป  ชื่อวา พึงมุงหวัง.  บทวา 
อิมา  จ  เม  สฺา  นิรุชเฺฌยยุ  ความวา  อากิญจัญญายตนสัญญาน้ี  พึงดบั. 
บทวา  อฺา  จ  โอฬาริกา  ความวา   และภวังคสัญญา   อันหยาบอยางอ่ืน 
พึงเกิดข้ึน.   ในบทนี้วา   เธอจึงไมจํานงดวยท้ังไมมุงหวังดวย   ภิกษุนั้นเม่ือ 
จํานง   ชื่อวาไมจํานง   เมื่อมุงหวัง   ชือ่วา    ไมมุงหวังแนแท   การพิจารณา 
โดยผูกใจวา  เราออกจากอากิญจัญญายตนแลว  เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตน 
ต้ังอยูชั่ววาระจิตหนึ่งสอง     ยอมไมมีแกภิกษุนี้     แตยอมมีเพื่อประโยชนแก 
นิโรธสมาบัติชั้นสูงเทาน้ัน.  เนื้อความน้ีนั้น  พึงแสดงดวยการมองดูเรือน 
ของบุตร. 
         ไดยินวา พระเถระถามภิกษุหนุมผูไปโดยทามกลางเรือนของบิดาแลว 
นําเอาโภชนะอันประณีตจากเรือนของบุตรในภายหลังมาสูอาสนศาลาวา  บิณ- 
ฑบาตซึ่งนาพอใจอันเธอนํามาจากท่ีไหน.   เธอจึงบอกเรือนท่ีไดโภชนะวาจาก 
เรือนคนโนน.  ก็เธอไปแลวก็ดี  มาแลวก็ดี  โดยทามกลางเรือนบิดาใด  แม 
ความผูกใจของเธอในทามกลางเรือนน้ัน   ยอมไมมี.   ในเรื่องน้ัน     พึงเห็น 
อากิญจัญญายตนสมาบัติ  เหมือนอาสนศาลา.  เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
เหมือนเรือนของบิดา   นโิรธสมาบัติเหมือนเรือนของบุตร   การท่ีไมพิจารณา 
โดยแยบคายวา  เราออกจากอากิญจัญญายตนแลว  เขาถึงแนวสัญญานาสัญญาย  
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ตนจักต้ังอยูชั่ววาระจิตหน่ึงสองแลวมนสิการ  เพ่ือประโยชนแกนิโรธสมาบัติ   
ชั้นสูงเทาน้ัน  เปรียบเหมือนการยืนอยูในอาสนศาลา  ไมสนใจถึงเรือนของ 
บิดาแลวบอกเรือนของบุตรฉะน้ัน.  ภิกษุนั้น  เมื่อจํานง  ก็ชื่อวายอมไมจํานง 
เมื่อมุงหวัง  ก็ชื่อวา  ยอมไมมุงหวัง  ดวยประการฉะน้ี. 
         บทวา  ตา  เจว  สฺา  ความวา  ฌานสัญญานั้นยอมดับ.  บทวา 
อฺา  จ  ความวา  ทั้งภวังคสัญญาอยางหยาบอ่ืน  ยอมไมเกิดข้ึน.  บทวา 
โส  นิโรธ  ผุสติ  ความวา  ภิกษุนั้นปฏบิัติอยางนี้  ยอมถึง  คือ  ยอมได  ยอม 
ไดรับสัญญาเวทยิตนิโรธ.  คําวา  อภิ  ในบทวา  อนุปุพฺพาภิสฺานิโรธสมฺป- 
ชานสมาปตฺตินั้น  เปนเพียงอุปสรรค.  บทวา  สมฺปชาน  ไดกลาวไวในระหวาง 
นิโรธบท.  กใ็นบทวา  สมฺปชานสฺานิโรธสมาปตฺติ  นั้นมีเนื้อความตาม 
ลําดับดังน้ี.  แมในบทนั้น  บทวา  สมปชานสฺานีโรธสมาปตฺติ  มีอรรถ 
พิเศษอยางนี้วา  สัญญานิโรธสมาบัติในท่ีสุด  ยอมมีแกภิกษุผูรูตัวอยู  หรือ 
แกภิกษุผูเปนบัณฑิตรูตัวอยู.  บัดนี ้ ทานท่ีอยูในที่นี้  พึงแสดงนิโรธสมาบัติ 
กถา.  ก็นิโรธสมาบัติกถานี้นั้น  ไดแสดงไวแลวในหัวขอวาดวยอานิสงสแหง 
การเจริญปญญา  ในวิสุทธิมรรคโดยอาการท้ังปวง.  เพราะฉะนั้น  พึงถือเอา 
จากท่ีกลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั้น. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสนิโรธกถาแกโปฏฐปาทปริพาชกอยางนี้แลว 
ตอมา  เพ่ือใหโปฏฐปาทปริพาชกนั้นรับรูถึงกถาเชนนั้นไมมีในที่อ่ืน  จึงตรัสวา 
เธอสําคัญความขอน้ันเปนไฉนเปนตน.  ฝายปริพาชกเมื่อจะทูลรับรูวา  ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา  ในวันนี้  นอกจากกถาของพระองคแลว  ขาพระองคไมเคย 
ไดฟงกถาเห็นปานน้ีเลย  จึงทูลวา  หามิไดพระเจาขา  เมื่อจะแสดงถึงความ 
ที่กถาของพระผูมีพระภาคเจาตนไดเรียนโดยเคารพอีก  จึงทูลวา  ขาพระองครู  
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ทั่วถึงธรรมดวยอาการอยางนี้แล  เปนตน.  ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อ  
จะทรงอนุญาตแกปริพาชกนั้นวา  เธอจงรับไวดวยดีเถิด  จึงตรัสวา  อยางนั้น 
โปฏฐปาทะ. 
         ครั้งน้ัน ปริพาชกคิดวา อากิญจัญญายตนะอันพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วายอดสัญญา  อากิญจัญญายตนะเทานั้นหนอแล  เปนยอดสัญญา  หรือวา  ยังมี 
ยอดสัญญาแมในสมาบัติที่เหลืออีก  เมื่อจะทูลถามอรรถนั้น  จึงทูลวา  อยาง 
เดียวเทาน้ันหรือหนอแล  เปนตน.  ฝายพระผูมีพระภาคเจาทรงแกคําถามของ 
ปริพาชกนั้นแลว.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ปุถูป  ไดแกมากก็มี.  บทวา 
ยถา  ยถา  โช  โปฏปาท  นิโรธ ผุสติ  ความวา  ดวยกสิณใด ๆ  ในบรรดา 
กสิณท้ังหลายมีปฐวีกสิณเปนตน   หรอืดวยฌานใด ๆ  บรรดาฌานท้ังหลายมี 
ปฐมฌานเปนตน.  ทานกลาวอยางนี้วา  ก็ถาภิกษุเขาถึงปฐวีกสิณสมาบัติดวย 
ปฐวีกสิณเปนเหตุเพียงครั้งเดียว  ยอมถึงสัญญานิโรธอันกอน  ยอดสัญญาก็มี 
อันเดียว      ถาเขาถึงสองครั้ง   สามครั้ง   รอยครั้ง   พันครั้ง    หรือแสนครั้ง 
ก็ยอมถึงสัญญานิโรธอันกอน  ยอดสัญญาก็มีถึงแสน.  ในกสิณท่ีเหลือท้ังหลาย 
ก็มีนัยเชนเดียวกัน.   แมในฌานท้ังหลาย     ถาเขาถึงสัญญานิโรธอันกอนดวย 
ปฐมฌานเปนเหตุเพียงครั้งเดียว   ยอดสัญญาก็มีอยางเดียว   ถาเขาถึงสัญญา- 
นิโรธอันกอนสองครั้ง   สามครั้ง   รอยครั้ง   พันครั้ง   หรือแสนครั้ง    ยอด- 
สัญญาก็จะมีถึงแสน.    ในฌานสมาบัติที่เหลือท้ังหลายก็นัยนี้.   ยอดสัญญายอม 
มีหน่ึง     ดวยอํานาจการเขาถึงเพียงครั้งเดียว      หรือเพราะสงเคราะหวารแม 
ทั้งปวงดวยลักษณะแหงการรูจํา.  ยอดสัญญายอมมีมากดวยสามารถการเขาถึง 
บอย ๆ. 
         บทวา  สฺา  นุโข  ภนฺเต  ความวา  ปริพาชกทูลถามวา  สัญญาของ  
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ภิกษุผูเขาถึงนิโรธ   ยอมเกิดข้ึนกอนหรือพระเจาขา.   พระผูมีพระภาคเจาทรง   
พยากรณแกปริพาชกนั้นวา  สัญญาแลเกิดกอน  โปฏฐปาทะ.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน   บทวา   สฺา  ไดแกฌานสัญญา.  บทวา  าณ  ไดแก  วิปสสนา- 
ญาณ.   อีกนยั.   บทวา  สฺา  ไดแก  วิปสสนา.  บทวา  าณ  ไดแก 
มรรคสัญญา.   อีกนัย.   บทวา  สฺา  ไดแก  มรรคสัญญา.  บทวา  าณ 
ไดแกผลญาณ.      ก็พระมหาสิวเถระทรงไตรปฎกกลาววา    ภิกษุเหลาน้ีพูด 
อะไรกัน  โปฏฐปาทะไดทูลถามนิโรธกะพระผูมีพระภาคเจามาแลว  บัดนี้   เมื่อ 
จะทูลถามถึงการออกจากนิโรธ   จึงทูลวาขาแตพระผูมีพระภาคเจา    เม่ือภิกษุ 
ออกจากนิโรธ  อรหัตตผลสัญญาเกิดกอน  หรือวา  ปจจเวกขณญาณเกิดกอน 
ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกปริพาชกนั้นวา     ผลสัญญาเกิดกอน 
ปจจเวกขณญาณเกิดทีหลัง   เพราะฉะนั้น   สญัญาแลเกิดกอน     โปฏฐปาทะ 
ดังน้ีเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน   บทวา   สฺปฺุปาทา   ความวา    ความเกิดข้ึนแหง 
ปจจเวกขณญาณยอมมีอยางนี้วา  เพราะอรหัตตผลสัญญาเกิดข้ึน  อรหัตตผลน้ี 
จึงเกิดทีหลัง.  บทวา  อิทปฺปจฺจยา  กิร  เม  ความวา  นัยวา  ปจจเวกขณญาณ 
ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา   เพราะผลสมาธิสัญญาเปนปจจัย. 
         บัดนี้  สุกรบานถูกใหอาบในนํ้าหอม  ลูบไลดวยเครื่องหอม  ประดบั 
ประดาพวงมาลา   แมยกใหนอนบนท่ีนอนอันเปนสิริ  ก็ไมไดความสุข  ปลอย 
ใหไปสูสถานคูถโดยเร็ว   ยอมไดความสุขฉันใด  ปริพาชกก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ถูกพระผูมีพระภาคเจาใหอาบ ลูบไล  ประดับประดาดวยเทศนาที่ประกอบดวย 
ไตรลักษณอันละเอียดสุขุมบาง  ยกข้ึนสูที่นอนอันเปนสิริคือ  นโิรธกถา  เมือ่ไม 
ไดความสุขในนิโรธกถานั้น     ถือเอาลัทธิของตนเชนเดียวกับสถานคูถ     เมื่อ  
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จะทูลอรรถนั้นเทียว  จึงทูลวา พระเจาขา  สัญญาหนอแลเปนตนของบุรุษดังน้ี 
เปนตน  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงถือมติเล็กนอยของปริพาชกนั้น  
มีพระประสงคจะพยากรณ  จึงตรัสวา  ก็เธอปรารถนาตนอยางไร  เปนตน.  
โดยที่ปริพาชกนั้น  เปนผูมีลัทธิอยางนี้วา  ตนไมมีรูป  จึงคิดวา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงฉลาดดีในการแสดงพระองคคงไมกําจัดลัทธิของเราต้ังแตตนเทียว 
เมื่อจะนําลัทธิของตน  จึงทูลวา อันหยาบแลเปนตน.  ครั้นพระผูมีพระภาคเจา 
จะทรงแสดงโทษในลัทธนิั้นแกปริพาชกนั้น  จึงตรัสคําเปนตนวา  ก็ตนของ 
เธอหยาบ  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอว  สนฺต  ความวา  ครั้นเมื่อเปนอยางนั้น. 
จริงอยูคําน้ันเปนทุติยาวิภัตติลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.  อีกอยางหนึ่งใน 
บทนี้วา  ครั้นเมื่อเปนเชนนั้น  เมื่อเธอปรารถนาตนมีอรรถดังน้ี.  ทานกลาววา 
ก็เพราะความท่ีขันธ  ๔  เกิดพรอมกับดับพรอมกัน  สัญญาใดเกิด  สัญญานั้นดับ 
ก็เพราะอาศัยกันและกัน  สัญญาอ่ืนเกิด  และสัญญาอ่ืนดับ. 
         บัดนี้  ปริพาชกเมื่อจะแสดงลัทธิอ่ืน  จึงกลาวคําวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขาพระองคปรารถนาตนอันสําเร็จดวยใจแล  ดังน้ีเปนตน  ครั้นแม 
ในลัทธินั้นใหโทษแลว  ถือลัทธิอ่ืน  ละลัทธิอ่ืน  เมื่อจะกลาวลัทธิของตนใน 
บัดนี้  จึงทูลวา  ไมมีรูปแล  ดังน้ีเปนตน  เหมือนคนบาถือสัญญาอ่ืน  สละสัญญา 
อ่ืนตราบเทาท่ีสัญญาของเขาไมต้ังมั่น   แตจะกลาวคําที่ควรกลาวในกาลท่ีมี 
สัญญาต้ังม่ัน.  ในลัทธิแมนั้น  เพราะเขาปรารภความเกิดและความดับแหง 
สัญญา  แตสาํคัญตนวาเท่ียง  เพราะฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาเม่ือทรงแสดง 
โทษแกปริพาชกอยางนั้น   จึงตรัสวา  ครั้นเปนอยางนั้น  เปนตน.  ลําดับนั้น 
ปริพาชกไมรูตนตาง ๆ   นั้นแมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส  เพราะความท่ีตนถูก  
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ความเห็นผิดครอบงํา  จึงทูลวา  ก็ขาพระองคอาจทราบไดหรือไมวา  สัญญา  
เปนตนของบุรุษ  หรือสัญญาก็อยางหน่ึง  ตนก็อยางหน่ึง  ดังนี้เปนตน. 
ลําดับนั้น  เพราะปริพาชกนั้นแมเห็นอยูซึ่งความเกิดและความดับแหงสัญญา 
จึงสําคัญตน   อันสําเร็จดวยสัญญาเปนของเท่ียงทีเดียว  เพราะฉะนั้น  พระผู 
พระภาคเจาจึงตรัสคําวา   รูไดยาก   เปนตนแกปริพาชกนั้น. 
         ในบทน้ัน     เนื้อความโดยยอดังน้ี      เธอมีทิฏฐิเปนอยางอ่ืน  มีขันติ 
เปนอยางอ่ืน    มีความชอบใจเปนอยางอ่ืน      มีทสันะเปนไปโดยประการอ่ืน 
และทัสนะอยางอ่ืน   ควรแกเธอ    และพอใจแกเธอ     มีความพยายามในลัทธิ 
อ่ืน     มีอาจารยในลัทธิอ่ืน  เพราะความท่ีประกอบความขวนขวายปฏิบัติ 
อยางอ่ืน   คือความเปนอาจารยในลัทธิเดียรถียอยางอ่ืน  ดวยเหตุนั้น  ขอท่ี 
วา  สัญญาเปนตนของบุรุษ  หรือสัญญาก็อยางหน่ึง  ตนก็อยางหน่ึง  ดังนั้น 
นั่น  อันเธอผูมีทิฏฐิอยางอ่ืนมีขันติเปนอยางอ่ืน  มีความชอบใจเปนอยางอ่ืน 
มีความพยายามในลัทธิอ่ืน  มีอาจารยในลัทธิอ่ืน  รูไดยากนัก. 
         ลําดับนั้น    ปริพาชกคิดวา  สญัญาเปนตนของบุรุษ  หรือวา  สัญญา 
เปนอยางอ่ืน   เราจักทูลถามถึงความท่ีตนน้ันเปนของเที่ยงเปนตนนั่น  จึงทูล 
อีกวา  กึ  ปน  ภนฺเต   เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   โลโก    ความวา 
ปริพาชกกลาวหมายถึงตน.   บทวา  น  เหต  โปฏปาท  อตฺถสฺหิต  ความวา 
ดูกอนโปฏฐปาทะ    ขอน่ันอิงทิฏฐิ    ไมประกอบดวยประโยชนในโลกน้ีหรือ 
ในโลกอ่ืน      ไมประกอบดวยประโยชนตนและประโยชนคนอ่ืน.        บทวา 
น  ธมฺมสหฺิต  ความวา  ไมประกอบดวยโลกุตตรธรรมเกา.    บทวา 
น  อาทิพฺรหมฺจริยก  ความวา  ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยในศาสนา 
กลาวคือไตรสิกขา  ทั้งไมเปนอธิลีลสิกขาดวย  บทวา   น  นิพฺพิทาย  ความวา  
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ไมเปนไปเพ่ือประโยชนแหงความเบ่ือหนายในสังสารวัฏ.  บทวา  น  วริาคาย  
ความวา     ไมเปนไปเพ่ือประโยชนแหงการสํารอกวัฏ.  บทวา  น  นิโรธธาย 
ความวา         ไมเปนไปเพ่ือประโยชนแหงการกระทําการดับวัฏ.    บทวา 
น  อุปสมาย  ความวา  ไมเปนไปเพ่ือประโยชนในการสงบระงับวัฏ.  บทวา 
น  อภิฺาย  ความวา  ไมเปนไปเพ่ือรูแจงซ่ึงวัฏ  คือ  เพ่ือกระทําใหประจักษ. 
บทวา  น  สมฺโพธาย  ความวา  ไมเปนไปเพ่ือประโยชนแกการรูชอบซึ่งวัฏ. 
บทวา  น  นพฺิพานาย  ความวา  ไมเปนไปเพ่ือกระทําใหประจักษ  ซึ่งอมต- 
มหานิพพาน. 
         ในบทวา  นี้ทุกข   เปนตน    มีอรรถวา   ขันธหาอันเปนไปในภูมิสาม 
เวนตัณหา   เราพยากรณวาทุกข   ตัณหาอันมีขันธหาน้ันเปนปจจัย  เพราะ 
เปนบอเกิดแหงทุกขนั้น   เราพยากรณวา   ทุกขสมุทัย     ความไมเปนไปแหง 
ขันธ   และตัณหาทั้งสองนั้น   เราพยากรณวา   ทุกขนิโรธ   มรรคมีองคแปด 
อันประเสริฐ  เราพยากรณวา  ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา.  ก็พระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นตรัสดังน้ีแลว   ทรงดําริวา ชื่อวา  ความปรากฏแหงมรรคหรือการกระทํา 
ใหแจงซ่ึงผล   ไมมีแกปรพิาชกนี้  และเปนเวลาภิกษาจารของเราแลว   จึงทรง 
นิ่งเสีย.        ฝายปริพาชกรูพระอาการน้ันเหมือนจะทูลบอกถึงการเสด็จไปของ 
พระผูมีพระภาคเจา   จึงทูลวา  เอวเมต  เปนตน. 
         บทวา   วาจาย  สนนฺิปโตทเกน  ความวา  ดวยปฏักคือ  ถอยคํา. บทวา 
สฺชมฺภรมิภสุ      ความวา     ไดทําการเสียดแทงโปฏฐปาทปริพาชกโดยรอบ 
คือกระทบเนื่องนิตย.  ทานกลาววา  เสียดแทงเบ้ืองบน. 
         บทวา  ภูต  ความวา มีอยูโดยสภาพ.  บทวา  ตจฺฉ  ตถ  เปนไวพจนของ 
บทนั้นแล.   บทวา   ธมมฺฏ ิตต  ความวา  สภาพต้ังอยูในโลกุตตรธรรมเกา.  
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บทวา  ธมฺมนิยามต  ความวาแนนอนถูกตองตาม  ทํานองคลองโลกุตตรธรรม.  
จริงอยู    ข้ึนชื่อวากถาท่ีพนจากสัจจะทั้งส่ี  ยอมไมมีแกพระพุทธเจาท้ังหลาย 
เพราะฉะนั้น  กถาจึงเปนเชนนี้. 
         บทวา  จิตฺโต  จ  หตฺถิสาริปุตฺโต  ความวา   ไดยินวาจิตตหัตถิสารีบุตร 
นั้นเปนบุตรของควาญชางในกรุงสาวัตถี     บวชในสํานักของพระผูมีพระภาค 
เจา   เลาเรียนไตรปฎก  เปนผูฉลาดในระหวางแหงอรรถทั้งหลายอันละเอียด. 
แตบวชแลวสึกเปนคฤหัสถถึงเจ็ดครั้ง    ดวยอํานาจแหงบาปกรรมท่ีเคยกระทํา 
ไวในกาลกอน. 
         ไดยินวา ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวา  กัสสปะ 
ยังมีสหายสองคนพรอมเพียงกันสาธยายรวมกัน.  ในสหายท้ังสองน้ัน  สหายคน 
หน่ึงไมความยินดี  ยังจิตใหเกิดข้ึนในความเปนคฤหัสถ  จึงกลาวแกสหายอีกคน 
สหายคนหนึ่งน้ัน       แสดงโทษในความเปนคฤหัสถและอานิสงสแหงบรรพชา 
สั่งสอนเธอ.          สหายคนแรกน้ันฟงสหายอีกคนนั้นแลวยินดีในวันหน่ึงอีก 
ครั้นจิตเชนน้ันเกิดข้ึนแลว  จึงบอกกะเพ่ือนวา   ทานผูมีอายุ  จิตเห็นปานน้ัน 
เกิดข้ึนแกผม   ผมจักใหบาตรและจีวรนี้แกทาน.    สหายอีกคนน้ัน  เพราะมี 
ความโลภในบาตรและจีวร  จึงแสดงอานิสงสในความเปนคฤหัสถ  แสดงโทษ 
แหงบรรพชาอยางเดียว. ครั้งน้ัน   เพราะความท่ีเขาฟงเพ่ือนแลวเปนคฤหัสถ 
จิตก็เบื่อหนายยินดีในบรรพชาอยางเดียว.    เธอนั้นไดสึกถึงหกครั้งในบัดนี้ 
เพราะความท่ีเธอแสดงอานิสงสในความเปนคฤหัสถแกภิกษุผูมีศีล  ในกาลนั้น 
แลวบวชในครั้งท่ี  ๗  ไดโตแยงสอดข้ึนในระหวางที่พระมหาโมคคัลลานะและ 
พระมหาโกฏฐิตเถระ  กลาวอภิธรรมกถา.  ลําดับนั้น  พระมหาโกฏฐิตเถระจึง 
ไดรุกรานติเตียนเธอ.   เธอเมื่อไมอาจเพ่ือดํารงอยูในวาทะที่มหาสาวกกลาวได  
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จึงไดสึกเปนฆราวาส.  ก็เธอผูนี้  เปนเพ่ือนคฤหัสถของโปฏฐปาทปริพาชก  
เพราะฉะนั้น  จึงสึกไปสูสํานักของโปฏฐปาทปริพาชกโดยลวงไปสองสามวัน. 
ตอมาโปฏฐปาทะนั้นเห็นเขาแลว  จึงพูดวา  แนะเพ่ือน  ทานทําอะไร  ทานจึง 
หลีกออกจากศาสนาของพระศาสดาเห็นปานน้ี  จงมา  ทานสมควรบวชในบัดนี้ 
พาเขาไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  จิตต- 
หัตถิสารีบุตรและโปฏฐปาทปริพาชก  ดังนี้. 
         บทวา  อนฺธา  ความวา  เพราะความท่ีจักษุคือปญญาไมมี.  ชื่อวาไมมี 
จักษุ  เพราะไมมีจักษุคือปญญาน้ัน.  บทวา  ตฺวฺเจว  เนส  เอโก  จกขฺุมา 
ความวา  มีจักษุคือปญญาสักวารูสุภาษิตและทุพภาสิต.  บทวา  เอกสิกา  ความวา 
สวนหนึ่ง.  บทวา  ปฺตฺตา  ความวา  ต้ังแลว.  บทวา  อเนกสิกา  ความวา 
ไมใชสวนเดียว  อธิบายวา  ไมไดตรัสวาเที่ยง  หรือวาไมเที่ยงโดยสวนเดียว. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภคําวา  สนฺติ  โปฏปาท  นี้  เพราะเหตุไร. 
เพ่ือทรงแสดงถึงบัญญัติที่สุดอันเจาพาเหียรท้ังหลายบัญญัติไว  ไมเปนเครื่อง 
ใหออกจากทุกขได.  เดียรถียแมทั้งปวง  ยอมบัญญัติที่สุดดวยอํานาจวา  โลกมีที ่
สุดเปนตนในลัทธิของตน ๆ  เหมือนพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติอมตนิพพาน 
ฉะน้ัน.  ก็บญัญัติที่สุดนัน้  ไมเปนที่นําออกจากทุกขได  เปนเพียงบัญญัติ 
ยอมไมรําออกจากทุกข  ไมไป  อันบัณฑิตท้ังหลายปฏิเสธเปนไปกลับโดย 
ประการอ่ืน  เพ่ือทรงแสดงบัญญัติที่สุดนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้ 
ในบทเหลาน้ัน  บทนี้วา  เอกนุตสุข  โลก  ชาน  ปสฺส  ความวา  ทานทั้งหลาย 
เมื่อรูเมื่อเห็นอยางนี้วา  ในทิศตะวันออก  โลกมีสขุโดยสวนเดียว  หรือในทิศใด 
ทิศหน่ึง  บรรดาทิศทั้งหลายมีทิศตะวันตกเปนตนอยูเถิด  วัตถทุั้งหลายมี 
ทรวดทรงแหงรางกายเปนตนของมนุษยทั้งหลายในโลกน้ัน  ทานท้ังหลายเคย  
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เห็นแลว.  บทวา  อปฺปาฏิหิรีกต ความวา ภาษิต  ไรผล  คือเวนจากการแจงให  
ทราบ  ทานกลาววาเปนท่ีไมนําออกจากทุกข. 
         บทวา  ชนปทกลฺยาณี  ความวา  ไมเปนเชนกับหญิงท้ังหลายอ่ืน  ที่มีผิว 
พรรณทรวดทรงลีลาอากัปกิริยาเปนตนในชนบท. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความท่ีบัญญัติที่สุด  ในสมณพราหมณ 
เหลาอ่ืนไมเปนที่นําออกจากทุกขอยางนี้แลว  จึงตรัสวา  ตโย  โข  เม  โปฏ- 
ปาท  เปนตน  เพ่ือทรงแสดงความท่ีบัญญัติของพระองคเปนธรรมนําออกจาก 
ทุกขได.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อตฺตปฏิลาโภ ความวาการกลับไดอัตตภาพ. 
ก็ในบทวา อตฺตปฏิลาโภ  นั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงภพ  ๓  ดวยการกลับ 
ไดอัตตภาพ  ๓ อยาง.  ทรงแสดงกามภพต้ังแตอวีจิ  มีปรนิมมติวสวัสดีเปนที่สุด 
ดวยการกลับไดอัตตภาพท่ีหยาบ.  ทรงแสดงรูปภพตั้งแตชั้นปฐมฌาน  ถึงอกนิฏ- 
ฐพรหมโลกเปนที่สุด  ดวยการกลับไดอัตตภาพท่ีสําเร็จดวยใจ.  ทรงแสดงอรูป- 
ภพต้ังแตอากาสานัญจายตนพรหมโลกมีแนวสัญญาณสัญญายตนพรหมโลกเปน 
ที่สุด  ดวยการกลับไดอัตตภาพที่ไมมีรูป. 
         อกุศลจิตตุปบาทสิบสองอยาง  ชื่อวา  สังกิเลสธรรม  สมถวิปสสนา  ชื่อ 
วาโวทานธรรม.  บทวา ปฺาปาริปูรึ  เวปุลฺลตฺต  ความวา  ซึ่งความบริบูรณ 
และความไพบูลยแหงมรรคปญญาและผลปญญา.  บทวา  ปามชฺุช  ไดแกปติ 
อยางออน.  บทวา  ปติ  ไดแกความยินดีมีกําลัง.  ทานกลาวอยางไร.  ทานกลาว 
อยางนี้วา  ในบทที่ทานกลาววา  กระทําแจงดวยอภิญญาดวยตนเอง  จักเขาถึง 
อยูนั้น    เมื่อภิกษุนั้น  อยูอยางนี้  ก็จักมีความปราโมทย  ปติ ความสงบใจและ 
กาย  สติดํารงดี  อุดมญาณและอยูอยางสุข  และในบรรดาการอยูทั้งปวง  การ 
อยูอยางนี้นั้นเทียว       สมควรกลาววา    เปนสุข  คือสงบแลว  มีความหวาน 
อยางยิ่ง.  
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         บรรดาฌานเหลาน้ัน  ในปฐมฌาน  ยอมไดธรรมแมหกอยางมีความ  
ปราโมทยเปนตน.  ในทติุยฌาน  ความปราโมทยกลาวคือ  ปติอยางออน  ยอม 
เปนไป ยอมไดธรรมหาอยางที่เหลือ. ในตติยฌาน แมปติที่ยอมเปนไป   ยอมได 
ธรรมสี่อยางที่เหลือ.  ในจตุตถฌานก็เหมือนกัน.  ก็ในฌานเหลาน้ี   ทานกลาว 
ฌานท่ีเปนบาทแหงวิปสสนาบริสุทธิ์เทาน้ันไวในสัมปสาทสูตร.  กลาววิปสสนา 
พรอมกับมรรคสี่ในปาสาทิกสูตร.     กลาวผลสมาบัติอันเกี่ยวกับจตุตถญานใน 
ทสุตตรสูตร.  ผลสมาบัติเกี่ยวกับทุติฌานทําปราโมทยใหเปนไวพจนของปติ 
พึงทราบวา  ทานกลาวไวแลวในโปฏฐปาทสูตรนี้. 
         วา  ศัพทในบทนี้วา  อย  วา   โส  เปนอรรถลงในการทําใหแจง.   เราให 
แจมแจงแลวประกาศแลววา   นี้นั้น  พึงพยากรณ.   ความวา   สมณพราหมณ 
เหลาอ่ืน  ถูกเราถามอยางน้ีวา  ทานทั้งหลายรูจักตนอันมีสุขโดยสวนเดียวหรือ 
ก็จะกลาววา  ไมรูจัก  โดยประการใด  เราจะไมกลาวโดยประการน้ัน.  บทวา 
สปฺปาฏิหิรีกต   ความวา ภาษิตจะมีการแจงใหทราบ  คือเปนที่นําออกจากทุกข. 
         บทวา  โมโฆ  โหติ  ความวา  เปนของเปลา. อธิบายวา การไดอัตตภาพ 
นั้น  ยอมไมมีในสมัยนั้น.  บทวา  สจโฺจ  โหติ  ความวา เปนของมีจริง.  อธิบาย 
วา  การไดอัตตภาพนั้นเทียว  เปนของจริงในสมัยนั้น.  ก็ในขอน้ี  จิตตบุตร 
ควาญชางนี้แสดงการไดอัตตภาพ ๓   อยางเพราะความท่ีตนไมเปนสัพพัญู  จึง 
ไมสามารถยกข้ึนอางวาธรรมดา    การไดอัตตภาพน่ันเปนเพียงบัญญัติ  จึงกลาว 
เลี่ยงวา การไดอัตตภาพเทาน้ัน.  ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาทรงประสงคจะ 
แสดงแกจิตตบุตรควาญชางนั้นวา  ก็ในขอน้ี  ธรรมท้ังหลายมีรูปเปนตน  การ 
ไดอัตตภาพนั้นเปนเพียงสักวาชื่อ  ครัน้ธรรมท้ังหลายมีรูปเปนตนนั้น ๆ  มอียู 
โวหารมีรูปปานน้ี  ก็ยอมมี   เพ่ือทรงจับเอาถอยคําของจิตตบุตรควาญ-  
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ชางน้ันแหละ   เลี่ยงตรัสดวยอํานาจแหงนามบัญญัติจึงตรัสเปนตนวา    ดกูอน 
จิตต       ในสมัยใด  ๆ    ก็ครั้นตรัสอยางนั้นแลว       เพ่ือจะสอบถามนําไป 
จึงตรัสอีกวา   ถาสมณพราหมณทั้งหลายพึงถามอยางนั้นกะจิตตบุตรควาญชาง 
นั้นเปนตน. 
         ในบทเหลาน้ัน    บทวา  โย  เม  อโหสิ  ความวา  การไดอัตตภาพที่เปน 
อดีต   ของขาพระองคเปนจริงในสมัยนั้น.   ในบทวา   การไดอัตตภาพท่ีเปน 
อนาคตเปนโมฆะ  ที่เปนปจจุบันก็เปนโมฆะนั้น  จิตตบุตรควาญชางแสดง 
เนื้อความน้ีเพียงเทาน้ีวา   ธรรมท้ังหลายท่ีเปนอดีต     ยอมไมมีในปจจุบันน้ี  
แตถึงอันนับวา   ไดมีแลว   เพราะฉะน้ัน   การไดอัตตภาพของขาพระองคแม 
นั้นจึงเปนจริงในสมัยนั้น สวนการไดอัตตภาพท่ีเปนอนาคตก็เปนโมฆะ  ที่เปน 
ปจจุบันก็เปนโมฆะในสมัยนั้น    เพราะธรรมทั้งหลายที่เปนอนาคตและที่เปน 
ปจจุบันไมมีในเวลาน้ัน.  เขารับรูการไดอัตตภาพเพียงเปนนามโดยอรรถอยาง 
นี้.  แมในอนาคตและปจจุบันก็มีนัยเชนเดียวกัน. 
         ลําดับนั้น       พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือจะทรงเปรียบเทียบพยากรณของ 
พระองคกับพยากรณของจิตตบุตรควาญชางนั้น  จึงตรัสวา เอวเมว โข  จิตฺต 
ดังน้ีเปนตน    เมื่อจะทรงแสดงอรรถน้ีโดยอุปมาอีก    จึงตรัสวา  เสยฺยถาป 
จิตฺต  ควา  ขรี  เปนตน.  ในบทนั้น  มเีนื้อความโดยยอดังน้ี     นมสดมีจาก 
โค นมสมเปนตนมีจากนมสดเปนตน  ในขอน้ี  สมยัใดยังเปนนมสดอยู  สมยั 
นั้นก็ไมถึงซ่ึงอันนับ  คือ  นิรุตต์ิ  นาม  โวหารวาเปนนมสม   หรือเปนเนยใส 
เปนตนอยางใดอยางหน่ึง      เพราะเหตุอะไร    เพราะไมมีธรรมทั้งหลายท่ีได 
โวหารเปนตนวานมสม       แตสมัยนัน้ถึงซ่ึงอันนับวาเปนนมสดอยางเดียว  
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เพราะเหตุไร  เพราะมีธรรมทั้งหลายซ่ึงเปนอันนับคือ   นิรุตต์ิ     นาม    โวหาร 
วา   นมสด.   ในบททั้งปวงก็นัยนั้น. 
         บทวา อิมา  โข  จิตฺต  ความวา  ดูกอนจิตต  การไดอัตตภาพอันหยาบ 
การไดอัตตภาพอันสําเร็จแตใจ  และการไดอัตตภาพอันไมมีรูป  เหลาน้ีแล  เปน 
โลกสญัญา.  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการไดอัตตภาพ  ๓  อยางเบ้ืองตํ่าอยาง 
นี้วา  เหลาน้ันเปนเพียงชื่อในโลก  เปนเพียงสัญญา  เหลาน้ันเปนเพียงภาษาใน 
โลก    เปนเพียงแนวคําพูด  เปนเพียงโวหาร  เปนเพียงนามบัญญัติ  ดังน้ี 
แลว     บัดนีจึ้งตรัสวา  นั้นทั้งหมด  เปนเพียงโวหาร.  เพราะเหตุอะไร. 
เพราะโดยปรมัตถไมมีสัตว  โลกน้ันสูญ  วางเปลา. 
         ก็กถาของพระพุทธเจาท้ังหลายมีสองอยางคือ  สัมมติกถา     และ 
ปรมัตถกา. ในกถาทั้งสองอยางนั้น   กถาวา  สัตว  คน  เทวดา  พรหม  เปนตน 
ชื่อวา   สัมมติกถา.  กถาวาอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ขันธ  ธาตุ  อายตนะ 
สติปฏฐาน   สัมมัปปธานเปนตน  ชื่อวา  ปรมัตถกถา.  ในกถาเหลาน้ัน  ผูใด 
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  สัตว  คน   เทวดา หรือพรหม ยอมสามารถเพ่ือ 
รูแจง   เพ่ือแทงตลอด   เพื่อนําออกจากทุกข   เพ่ือถือเอาซึ่งการจับธง      คือ  
พระอรหัตดวยสัมมติเทศนา   พระผูมพีระภาคเจาก็จะตรัสวาสัตว  คน  เทวดา 
หรือวาพรหม   เปนเบื้องตนแกผูนั้น.   ผูใดฟงธรรมอยางใดอยางหน่ึง    เปน 
ตนวา  อนิจจัง   หรือทุกขัง  ดวยปรมัตถเทศนา   ยอมอาจเพื่อรูแจง    เพ่ือแทง 
ตลอด    เพ่ือนําออกจากทุกข   เพ่ือถอืเอาซึ่งการจับธง   คือพระอรหัต    พระ 
ผูมีพระภาคเจาก็จะทรงแสดงธรรมอยางใดอยางหน่ึงเปนตนวา   อนิจจัง  หรือ 
วาทุกขังแกผูนั้น.   เพราะฉะนั้น     จึงไมแสดงปรมัตกถากอน   แมแกสัตวผู  
จะรูดวยสัมมติกถา  แตจะทรงใหรูดวยสัมมติกถาแลว  จึงทรงแสดงปรมัตถกถา  
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ในภายหลัง   จะไมทรงแสดงสัมมติกถากอน   แมแกสัตวผูจะรูดวยปรมัตถกถา  
แตจะทรงแสดงใหรูดวยปรมัตถกถาแลว    จึงทรงแสดงสัมมติกถาในภายหลัง. 
แตโดยปกติเมื่อทรงแสดงปรมัตถกถากอนเทียว        เทศนาก็จะมีอาการหยาบ  
เพราะฉะนั้น   พระพุทธเจาท้ังหลายทรงแสดงสัมมติกถากอนแลว จึงทรงแสดง  
ปรมัตถกถาในภายหลัง     แมเม่ือจะทรงแสดงสัมมติกถา     กจ็ะทรงแสดงตาม 
ความเปนจริงตามสภาพ   ไมเท็จ     แมเมื่อจะทรงแสดงปรมัตถกถา      ก็ทรง 
แสดงตามความเปนจริง  ตามสภาพ  ไมเท็จ.  โบราณจารยกลาวคาถาไววา 
         พระพุทธเจาผูประเสริฐเมื่อจะตรัสก็ตรัสสัจจะ ๒ อยางคือ 
         สัมมติสัจจะและปรมัตถสัจจะ  จะไมไดสัจจะที่  ๓  
         สังเกตวจนะเปนสัจจะ  เปนเหตุแหงโลกสัมมติ 
         ปรมัตถวจนะเปนสัจจะ  เปนลกัษณะมีจริงแหงธรรมท้ังหลายดังน้ี. 
         บทวา  ยาหิ  ตถาคโต  โวหรติ  อปรามสนฺโต  ความวา  พระ- 
ตถาคตทรงประมวลเทศนาวา   ชื่อวา    ไมทรงเกีย่วของเพราะไมมีความเก่ียว 
ของดวยตัณหามานะ   และทิฏฐิ  ตรสัดวยโลกสมัญญา  ดวยโลกนิรุตติ  ทรง 
จบเทศนา    ดวยยอดคือพระอรหัต.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวงมีอรรถงายทั้ง 
นั้นแล. 
         โปฏฐปาทสุตตวัณณนาในทีฆนิกายอรรถกถาชื่อสุมังคลวิลาสินี   จบ 
เพียงเทาน้ี. 
                                         จบโปฏฐปาทสูตร   ที ่ ๙  
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                                         ๑๐.   สุภสูตร  
         [๓๑๔]   ขาพเจา   ไดสดับมาอยางนี้ :- 
         สมัยหนึ่ง  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลวไมนาน   ทาน 
พระอานนทอยู  ณ  วิหารเชตวัน     อันเปนอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
กรุงสาวัตถี. 
         [๓๑๕]   สมัยนั้น   สุภมาณพ  โตเทยยบุตร  พักอยูในกรงุสาวัตถี 
ดวยธุรกิจบางอยาง  ครั้งน้ันสุภมาณพโตเทยยบุตร   เรียกมาณพนอยคนหน่ึง 
มาส่ังวา  ดูกอนพอมาณพนอย  มานี่เถิด   เจาจงเขาไปหาพระอานนท   ครั้นเขา  
ไปหาแลว   จงนมัสการถามพระอานนทถึงอาพาธนอย   โรคเบาบาง     คลอง 
แคลว  มีกําลงั  มีความเปนอยูสบาย  ตามคําของเราวา  สุภมาณพโตเทยยบุตร 
ถามถึงพระคุณเจา   ถึงอาพาธนอย   โรคเบาบาง  คลองแคลว  มีกําลัง  มีความ 
เปนอยูสบาย   และจงกลาวอยางนี้วา   ขอโอกาส    ขอพระคุณเจาพระอานนท 
ไดโปรดอนุเคราะห  เขาไปยังท่ีอยูของสุภมาณพโตเทยยบุตรเถิด  มาณพนอย 
รับคําของสุภมาณพโตเทยยบุตร   แลวเขาไปหาพระอานนท   ครั้นเขาไปหา 
แลว  ไดสนทนากับทานพระอานนท  ครั้นผานสัมโมทนียกถา   ใหเกิดระลกึ 
ถึงกันแลว จึงนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง มาณพนั่งแลว จึงนมัสการเรียนวา 
สุภมาณพโตเทยยบุตร           ถามทานพระอานนทถึงอาพาธนอยโรคเบาบาง 
คลองแคลว   มีกําลัง    มคีวามเปนอยูอยางสบาย   และสั่งมาอยางนี้วา   ขอทาน 
อานนทไดโปรดอนุเคราะหเขาไปยังที่อยูของสุภมาณพโตเทยยบุตรเถิด. 
         [๓๑๖]   เมื่อมาณพนอยกราบเรียนอยางนี้แลว       ทานพระอานนท  
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ไดกลาวกะมาณพนอยวา  พอมาณพ  ไมมีเวลาเสียแลว    วันนี้ฉันดื่มยาถาย  
ถากระไรเราจะเขาไปวันพรุงน้ี  มาณพนอยรับคําของทานพระอานนท  แลว 
ลุกจากท่ีนั่ง  เขาไปหาสุภมาณพโตเทยยบุตร  ไดบอกแกสุภมาณพโตเทยยบุตร 
วา   ขาพเจาไดบอกพระอานนทตามคําของทานแลว  เมื่อขาพเจาบอกอยางนั้น 
แลว    พระอานนท   ไดกลาวกะขาพเจาวา   พอมาณพไมมีเวลาเสียแลว  วันนี้ 
ฉันดื่มยาถาย    ถากระไรไวพรุงน้ีเถิด     ไดเวลาและสมัยแลว     ฉันจะเขาไป  
ดวยเหตุเพียงเทาน้ี  เปนอันวา  ขาพเจาไดกระทํากิจท่ีเปนเหตุใหพระอานนท 
ใหโอกาสเพ่ือเขาไปฉันในวันพรุงน้ีแลว. 
         [๓๑๗]   พอรุงเชา ทานพระอานนท  ครองผาถือบาตร  มีพระเจตก 
ภิกษุเปนปจฉาสมณะเขาไปยังที่อยูของสุภมาณพโตเทยยบุตร  นั่งบนอาสนะ 
ที่ปูลาดไว. 
         ลําดับนั้น  สุภมาณพโตเทยยบุตร    เขาไปหาทานพระอานนท 
สนทนากันจนเปนที่รื่นเริงบันเทิงใจแลว  จึงนั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  เมื่อ 
นั่งเรียบรอยแเลว   จึงนมัสการเรียนวา   พระคุณเจาเปนอุปฐากอยูใกลชิดกบั 
ทานพระโคดมมานาน  ยอมจะทราบดีวา  พระโคดมไดตรัสสรรเสริญคุณ- 
ธรรมเหลาใด   และใหชมุชนยึดมั่น  ต้ังอยู  ดํารงอยูในคุณธรรมเหลาใด. 
         ทานพระอานนท  ตอบวา ดูกอนสุภมาณพ     พระผูมีพระภาคเจา ได 
ตรัสสรรเสรญิขันธสาม   และใหชุมชนยืดมั่น  ต้ังอยู  ดํารงอยู  ในขันธสามน้ี. 
         ขันธสามอะไรบาง  ขันธสามคือ  สลีขันธอันประเสริฐ  สมาธิขันธอัน 
ประเสริฐ   ปญญาขันธอันประเสริฐ  ดูกอนสุภมาณพ  พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสสรรเสรญิขันธสามน้ี  และใหชุมชนยึดมั่น  ต้ังอยู  ดํารงอยูในขันธสามนี้  
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        [๓๑๘]   ขาแตพระคุณเจา ทานพระโคดม  ไดตรัสสรรเสรญิสีลขันธ 
อันประเสริฐ  ใหชุมชนยดึมั่น  ต้ังอยู  ดํารงอยู  ไวอยางไร.  
         ดูกอนสุภมาณพ  พระตถาคตไดอุบัติข้ึนในโลกนี้  เปนพระอรหันต  ตรัส 
รูเองโดยชอบ   ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  ทรงรูโลก  เปน 
สารถีฝกบุรษุท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนพระศาสดาของเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย   เปนผูต่ืนแลว     เปนผูจําแนกพระธรรม     พระตถาคตพระองคนั้น 
ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก   ใหแจงชัดดวยพระ 
ปญญาอันยอดเยี่ยม      ของพระองคเองแลว      ทรงส่ังสอนหมูสัตวพรอมท้ัง 
สมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม   ทรงแสดงธรรม   งามในเบื้องตน 
งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด    ทรงประกาศพรหมจรรย    บริสุทธิ์บริบูรณ 
สิ้นเชิง  พรอมท้ังอรรถ     พรอมทั้งพยัญชนะ  คฤหบดี  บุตรคฤหบดี  หรือผู 
เกิดภายหลัง   ในตระกลูใดตระกูลหน่ึง    ยอมฟงธรรมนั้น  ครัน้เขาฟงแลว 
ยอมไดศรัทธาในพระตถาคต  ครั้นเปยมดวยศรัทธาแลว  ยอมเห็นตระหนัก 
วา   การอยูครองเรือน   คับแคบ   เปนทางมาของธุลี  บรรพชาเปนทางปลอด 
โปรง  การอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดียว ให 
บริสุทธิ์โดยสวนเดียว   เหมือนสังขที่ขัดแลวทําไดไมงายนัก  เอาเถิด  เราจะ 
ปลงผมและหนวด   นุงหมผากาสาวพัสตร   ออกจากเรือนถือบวช    ตอมาเขา 
สละโภคสมบัตินอยใหญ  ละหมูญาติ  ไปบวช  เมื่อบวชแลว  สํารวมระวัง 
ในพระปาฏิโมกข  ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร  เห็นภัยในโทษท้ังหลาย 
เพียงเล็กนอย  สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย  ประกอบกายกรรม  วจี- 
กรรมท่ีเปนกุศล   มีอาชพีบริสุทธิ์ถึงพรอมดวยศีล  คุมครองทวารในอินทรีย 
ทั้งหลาย  ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ    เปนผูสันโดษ.  
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                                               จุลศีล  
         [๓๑๙]   ดูกอนสุภมาณพ  ภิกษุถึงพรอมดวยศีลนั้น  อยางไร. 
         ๑.   ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ละการฆาสัตว  เวนขาดจากการฆาสัตว  วาง 
ไม   วางมีด  มีความละอาย  มีความเอ็นดู  มีความกรุณา  ทําประโยชนแกสัตว 
ทั้งปวง  ขอนี้เปนศีลของเธอประการหน่ึง.  ฯลฯ  (ขอความตอจากนี้เหมือน  
พรหมชาลสูตร) 
                                              มหาศีล 
         [๓๒๐]   บางพวก  ฉันโภชนะที่เขาใหดวยศรัทธาแลว   ยังเลี้ยงชีพ 
โดยมิจฉาชีพ   (ขอความตอจากนี้เหมือนพรหมชาลสูตร) 
         ดูกอนมาณพ  ภิกษุถึงพรอมดวยศีลอยางนี้  ยอมไมประสบภัยแตไหน ๆ 
เพราะเปนผูสํารวมดวยศีล  เหมือนพระราชามหากษัตริย  ผูไดมุรธาภิเศก 
กําจัดศัตรูไดแลว   ยอมไมประสบภัยแมแตไหน ๆ   เพราะศัตรูนั้น      ดกูอน 
สุภมาณพ  ภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล   กฉั็นนั้น    ยอมไมประสบภัยแตไหน ๆ 
เพราะเปนผูสํารวมดวยศีล   ภิกษุผูถึงพรอมดวยสีลขันธอันประเสริฐนี้     ยอม 
เสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน  ดูกอนสุภมาณพ  ดวยเหตุนี้แล   ภิกษุชื่อ 
วาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
         ดูกอนสุภมาณพ   สีลขันธอันประเสริฐนี้แล  ที่พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสสรรเสรญิ และยังชุมชนใหยึดถือ  ใหต้ังอยู  ใหดํารงอยู  อนึ่ง  ในธรรม 
วินัย    ยังมีกจิท่ีจะตองทําใหยิ่งข้ึนไปอยูอีก. 
         สุภมาณพ   ไดกราบเรียนวา  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  นาอัศจรรย 
นัก    ไมเคยมีมากอนเลย    สลีขันธอันประเสริฐนี้    บริบรูณแลว    มใิชไม  
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บริบูรณ  กระผมยังไมเห็นสีลขันธอันประเสริฐ  ทีบ่ริบูรณอยางนี้  ในสมณ-  
พราหมณเหลาอ่ืน     ภายนอกศาสนาน้ีเลย     ขาแตพระอานนทผูเจริญ 
สมณพราหมณเหลาอ่ืน  ภายนอกศาสนานี้  พึงเห็นสีลขันธอันประเสริฐ   ที ่
บริบูรณแลวอยางนี้ในตน  เขาเหลานั้นจะดีใจ  เพราะเหตุเพียงเทาน้ัน  ดวยคิด 
วา  เปนอันพอแลวดวยเหตุเพียงเทาน้ี  เปนอันทําเสร็จแลวดวยเหตุเพียงเทานี้ 
ประโยชนแหงความเปนสมณะเราไดบรรลุแลว  ไมมีกิจท่ีจะตองทําอยางอ่ืน 
ใหยิ่งข้ึนไปอีก  แตพระคุณเจาอานนทผูเจริญก็ยังกลาววา  ในพระธรรมวินัย 
นี้  ยังมีกิจท่ีจะตองทําใหยิ่งข้ึนไปอีก. 
         [๓๒๑]   สุภมาณพกราบเรียนถามวา  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  สมาธิ 
ขันธอันประเสริฐ  ที่ทานพระโคดมตรัสสรรเสรญิ  และยังชุมชนใหยึดมั่น  ให 
ต้ังอยู  ใหดํารงอยูนั้น  เปนอยางไร. 
         พระอานนท  กลาววา  ดูกอนมาณพ  ภิกษุเปนผูคุมครองทวารใน 
อินทรียทั้งหลาย  เปนอยางไรเลา  ดูกอนมาณพ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
เห็นรูปดวยจักษุแลว  ไมถือนิมิต  ไมถืออนุพยัญชนะ  เธอปฏบิัติเพ่ือสํารวม 
จักขุนทรีย   ที่เมื่อไมสํารวมแลว    จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก   คือ 
อภิชฌาและโทมนัส   ครอบงํา  ชื่อวา  รักษาจักขุนทรีย   ชื่อวา  ถึงความ 
สํารวมในจักขุนทรีย.  ภิกษุฟงเสียงดวยโสต.......ดมกลิ่นดวยฆานะ........ลิ้มรส 
ดวยชิวหา........ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย........รูธรรมารมณดวยมนะ  แลวไม 
ถือนิมิตร  ไมถืออนุพยัญชนะ  เธอปฏบิัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย   ที่เมื่อไมสํารวม 
แลวจะเปนเหตุใหเกิดอกุศลธรรมอันลามก  คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํา 
ชื่อวา   รักษามนินทรีย     ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย.      ภิกษุถึง 
พรอมดวยอินทรียสังวรอันประเสริฐเชนนี้     ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวย  
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กิเลส  ในภายใน    ดกูอนมาณพ    ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย  
ทั้งหลาย  ดวยประการฉะน้ี. 
         [๓๒๒]   ดูกอนมาณพ   ภิกษุถงึพรอมแลวดวยสติสัมปชัญญะ   เปน 
อยางไร.   ดกูอนมาณพ   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูรูสึกตัวในการกาว   ใน 
การถอย   ในการแล   ในการเหลียว   ในการงอ   ในการเหยียด     ในการทรง 
สังฆาฏิ   บาตรและจีวร    ในการฉัน    ในการด่ืม     ในการเค้ียว     ในการลิม้  
ในการถายอุจจาระปสสาวะ   ในการเดิน   ในการยืน  ในการน่ัง   ในการหลับ 
ในการต่ืน  ในการพูด    ในการน่ิง   ดกูอนสุภมาณพ   ภิกษุชื่อวา    เปนผูถึง  
พรอมแลวดวยสติสัมปชัญญะ    ดวยประการฉะน้ีแล. 
         [๓๒๓]   ดูกอนมาณพ      ภิกษุชื่อวาเปนผูสันโดษ      เปนอยางไร. 
ดูกอนมาณพ   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหาร 
กาย  ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง  เธอจะไปทางใด ๆ กถ็ือไปไดเอง 
ดูกอนมาณพ       เหมือนนกจะบินไปทางใด ๆ   กม็ีแตปกเปนภาระบินไปได 
ภิกษุก็เหมือนกัน  เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย  ดวยบิณฑบาต 
เปนเครื่องบริหารทอง    เธอจะไปทางใด ๆ    ก็ถอืไปไดเอง    ดูกอนมาณพ 
ภิกษุชื่อวา   เปนผูสันโดษดวยประการฉะน้ีแล. 
         [๓๒๔]   ภิกษุถึงพรอมแลวดวยสีลขันธอันประเสริฐ  ดวยอินทรียสังวร 
อันประเสริฐ     ดวยสติสัมปชัญญะอันประเสริฐ     ดวยสันโดษอันประเสริฐ 
เชนนี้แลว   ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด  คือ  ปา  โคนไม  ภูเขา   ซอกเขา   ถ้าํ 
ปาชา   ปาชฏั    ที่แจง   ลอมฟาง     เธอกลับจากบิณฑบาต   หลังอาหารแลว 
นั่งขัดสมาธิต้ังกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  ละความโลภคือความเพงเล็ง  ม ี
จิตปราศจากความเพงเล็งอยู   ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็ง    ละความ  
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ประทุษรายคือพยาบาท   มีจิตไมมีพยาบาท    มีความอนุเคราะหดวยทําประ-  
โยชนแกสรรพสัตว   ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย   คือพยาบาทได 
ละถีนมิทธะแลว  เปนผูปราศจากถีนมิทธะ  มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง 
มีสติสัมปชัญญะ  ยอมชาํระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได  ละอุทธัจจกุกกุจ- 
จะไดไมฟุงซานอยู  มีจิตสงบในภายใน  ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจ- 
จะละวิจิกจฉาได  ขามพนวิจิกิจฉา  ไมมีความสงสัยในกุศลธรรม   ยอมชําระจิต 
ใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได. 
         [๓๒๕]   ดูกอนมาณพ  เหมือนบุรุษกูหน้ีไปประกอบการงาน   การ 
งานของเขาก็สําเร็จ  เขาไดใชหน้ีที่เปนตนทุนเดิมหมดสิ้น  ทรัพยที่เปนกําไร 
ของเขามีเหลือสําหรับเลี้ยงภรรยา   เขาไดคิดเห็นอยางนี้วา  เมื่อกอนเรากูหน้ี 
ไปประกอบการงาน   บดันี้การงานของเราไดสําเร็จแลว  เราไดใชหน้ีที ่
เปนตนทุนเดิมหมดสิ้นแลว     และทรัพยที่เปนกําไรของเราก็ยังมีเหลืออยู 
สําหรับเลี้ยงภรรยา  ดังนี้  เขาพึงไดความปราโมทย  ถึงความโสมนัสอันมีความ 
ไมมีหน้ีนั้นเปนเหตุ  ฉันใด. 
         ดูกอนมาณพ  เหมือนบุรุษปวยหนัก  มีทุกข   เจ็บหนัก  ไมบริโภค 
อาหาร   ไมมีกําลัง  ครั้นตอมาเขาหายจากอาการปวย   บริโภคอาหารได   และ 
มีกําลังกาย   เขาไดคิดเห็นอยางนี้วา  เมื่อกอนเราปวยหนัก   มีทกุข  เจ็บหนัก 
บริโภคอาหารไมได  ไมมกีําลัง   บัดนี้เราหายจากอาการปวยน้ันแลว   บรโิภค 
อาหารได  และมีกําลังกายเปนปรกติ  ดังน้ี   เขาพึงไดความปราโมทย   ถึง 
ความโสมนัสอันมีความไมมีโรคนั้นเปนเหตุ   ฉันใด. 
         ดูกอนมาณพ   เหมือนบุรุษถูกจองจําในเรือนจํา   ครั้นตอมาเขาพน 
จากเรือนจํานั้นโดยสวัสดี   ไมมีภัย  ไมตองเสียทรัพยอะไร ๆ  เลย   เขาได  
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คิดเห็นอยางน้ีวา  เมื่อกอนเราถูกจองจําอยูในเรือนจํา  บัดนี้เราพนจากเรือนจํา  
นั้นโดยสวัสดี   ไมมีภัยแลว   ทั้งเราไมตองเสียทรัพยอะไร ๆ เลย   ดังน้ี   เขา 
พึงไดความปราโมทย   ถึงความโสมนัส   อันมีการพนจากเรือนจําน้ันเปนเหตุ 
ฉันใด. 
         ดูกอนมาณพ  เหมือนบุรุษเปนทาส  พ่ึงตัวเองไมได  ตองพ่ึงผูอ่ืน  จะไป 
ไหนตามอําเภอใจก็ไมได   ครั้นตอมาเขาพนจากความเปนทาสน้ัน  พ่ึงตัวเอง 
ได  ไมตองพ่ึงผูอ่ืน  เปนไทแกตัว  ไปไหนไดตามอําเภอใจ  เขาไดคิดเห็นวา 
เมื่อกอนเราเปนทาส   พ่ึงตัวเองไมได  ตองพ่ึงผูอ่ืน  จะไปไหนตามอําเภอใจ 
ก็ไมได  บัดนี้เราพนจากความเปนทาสแลว  พ่ึงตัวเองได  ไมตองพ่ึงผูอ่ืน 
เปนไทแกตัว  จะไปไหนไดตามอําเภอใจ   ดังน้ี  เขาพึงไดความปราโมทย 
ถึงความโสมนัส  อันมีความเปนไทแกตัวนั้นเปนเหตุ  ฉันใด. 
         ดูกอนมาณพ   เหมือนบุรุษ     มทีรัพยสมบัติ    เดินทางไกลกันดาร 
หาอาหารไดยาก.      มีภัยอยูขางหนา      ครั้นเขาเดินพนทางกันดารน้ันไปได 
บรรลถุึงหมูบานโดยปลอดภัยแลว     เขาไดคิดเห็นอยางนี้วา     เมื่อกอนเรามี 
ทรัพยสมบัติ    เดินทางไกลกันดาร   หาอาหารไดยาก   มีภัยอยูขางหนา   บัดนี้ 
เราพนทางกันดาร     บรรลุถึงหมูบานโดยปลอดภัยแลว   ดังน้ี   เขาไดความ 
ปราโมทย  ถงึความโสมนัส    อันมีความปลอดภัยนั้นเปนเหตุ  ฉันใด. 
         ดูกอนมาณพ  ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ  ๕   ประการเหลาน้ี  ที่ยังละ 
ไมไดในตน   เหมือนหนี้     เหมือนโรค  เหมือนเรือนจํา  เหมือนความเปนทาส 
เหมือนทางไกลกันดาร   และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการ  ที่ละไดแลว 
ในตน  เหมือนความไมเปนหน้ี   เหมือนความไมมีโรค   เหมือนการพนจาก 
เรือนจํา   เหมือนความเปนไทแกตน  เหมือนสถานท่ีปลอดภัย  ฉันนั้นแล.  
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         ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ  ๕ เหลาน้ี    ทําละไดแลวในตน     ยอมเกิด  
ปราโมทย      เมื่อเกิดปราโมทยแลว     ยอมเกิดปติ      เมื่อมีปติแลว     กาย 
ยอมสงบ        เธอมีกายสงบแลว         ยอมไดเสวยสุข         จิตของผูมีความสุข 
ยอมต้ังม่ัน   เธอสงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม      บรรลุปฐมฌาน 
มีวิตก   มีวิจาร    มีปติ    และสุขเกิดแตวิเวก.    เธอทํากายนี้แหละใหสดชืน่ 
เอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก       ไมมีสวนไหน ๆ  แหงกาย 
ของเธอท่ัวทั้งตัว  ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง. 
         ดูกอนมาณพ  เหมือนเจาหนาท่ีสรงสนาน   หรือลูกนองของเจาหนาที่ 
สรงสนานผูฉลาด  จะพึงโรยผงที่ใชในการสรงสนานใสลงในภาชนะสําริด   แลว 
เอานํ้าพรมหมักไว   ตกเวลาเย็นกอนจุรณที่ใชในการสรงสนาน    ยางจะซึมไป 
จับติดกันทั่วทั้งหมด  ยอมไมไหลออกไป  ฉันใด   ดูกอนมาณพ    ภิกษุก็ฉัน 
นั้นแล    ทํากายน้ีแหละใหสดชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยปติ   และสุขอันเกิดแต 
วิเวก   ไมมีสวนไหน ๆ  แหงรางกายของเธอทั่วท้ังตัว   ที่ปติและสุขอันเกิดแต 
วิเวกจะไมถูกตอง   ขอน้ีเปนสมาธิของเธอประการหน่ึง. 
         [๓๒๖]   ดูกอนมาณพ   ขออ่ืนยังมีอยูอีก   ภิกษุบรรลุทติุยฌาน  มีจิต 
ผองใสในภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน   เพราะวิตกวิจารสงบไป    ไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ  เธอทํากายนี้ใหสดชื่น  เอิบอ่ิมซาบซาน 
ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ   ไมมีสวนไหน ๆ  ของกายของเธอท่ัวทั้งตัว 
ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง. 
         ดูกอนมาณพ  เหมือนหวงน้ําลึก  มีน้ําพุข้ึน  ไมมีทางที่นี้จะไหลมาได 
ทั้งในทิศตะวันออก  ทิศใต  ทิศตะวันตก  ทิศเหนือ   ทั้งฝนกไ็มตกเพ่ิมตาม 
ฤดูกาล แตสายนํ้าเย็นพุข้ึนจากหวงนํ้า   จะพึงทําใหหวงนํ้าน้ันแหละชุมชื่น เอิบ  
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อาบซาบซึมดวยนํ้าเย็น  ไมมีสวนไหน ๆ  ของหวงน้ําน้ันทั้งหมด   ที่น้ําเย็น  
จะไมถูกตอง  ฉันใด   ดกูอนมาณพ   ภิกษุก็ฉันนั้นแล  ฯลฯ  ดูกอนมาณพเพราะ 
วิตกวิจารสงบ  ฯลฯ    เขาถึงทุติยฌานอยู  เธอสดชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยปติ 
และสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีสวนไหน ๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว  ที่ปติและ 
สุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง   แมขอน้ีก็เปนสมาธิของเธอประการหน่ึง. 
         [๓๒๗]  ดูกอนมาณพ  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ 
เสวยสุขทางกาย   เพราะปราศจากปติที่พระอริยเจาท้ังหลายกลาววา  ผูไดฌาน 
นี้เปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข  ดังนี้  ชื่อวาบรรลุตติยฌาน  เธอทํากายให 
สดชื่น   เอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ  ไมมีสวนไหนแหงกายของ 
เธอทั่วท้ังตัวที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง. 
         ดูกอนมาณพ  เหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง ในกอบัวขาว ดอก 
บัวขาบ   ดอกบัวหลวง   ดอกบัวขาว   บางเหลา  เกิดในน้ําเจริญในน้ํา   ยังไม 
พนน้ํา  จมอยูในน้ํา  น้ําหลอเลี้ยงไว  ดอกบัวเหลานั้นสดชื่น  เอิบอาบซึม-    
ซาบดวยนํ้าเย็น  ตลอดยอด  ตลอดเหงา   ไมมีสวนไหน ๆ  ของบัวขาบ  บัว 
หลวง  บัวขาว  ทั่วทุกสวนท่ีน้ําเย็นจะไมถูกตอง  ฉันใด  ดูกอนมาณพ   ภิกษุ 
ก็ฉันนั้นแล  ฯลฯ  เธอเขาถึงตติยฌานอยู  ยอมทํากายนี้ใหสดชื่น   เอิบอ่ิมซาบ 
ซานดวยสุขปราศจากปติ  ไมมีสวนไหน ๆ  แหงกายของเธอ  ทั่งทั้งตัวที่สุข 
ปราศจากปติจะไมถูกตอง   แมขอนี้ก็เปนสมาธิของเธอประการหน่ึง. 
         [๓๒๘]   ดูกอนมาณพ    ขออ่ืนยังมีอยูอีก  ภิกษุบรรลุจตุตถฌานอยู 
ไมมีทุกข   ไมมีสุข   บริสทุธิ์ดวยอุเบกขาและสติ     เพราะละสุขเพราะละทุกข 
ดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  เธอมีใจบริสุทธิ์ผุดผองนั่งแผไปทั่วกายน้ีแหละ 
ไมมีสวนไหนๆ  แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผองจะไมถูกตอง.  
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         ดูกอนมาณพ  เหมือนบุรุษนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะดวยผาขาว  ไมมีสวน  
ไหน ๆ  แหงกายทุก ๆ  สวนของเขาท่ีผาขาวจะไมถูกตอง  ฉันใด  ดูกอนมาณพ 
ภิกษุก็ฉันนั้นแล  ฯลฯ  เพราะละสุข ฯลฯ  เธอเขาถึงจตุตถฌานอยู   เธอมีใจ 
อันบริสุทธิ์ผองแผวน่ังแผไปท่ัวกายน้ันนี้แล  ไมมสีวนไหน ๆ  แหงกายของ 
เธอทั่งท้ังตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผองจะไมถูกตอง  แมขอนี้ก็เปนสมาธิของเธอ 
ประการหนึ่ง. 
         ดูกอนมาณพ  สมาธิขันธอันประเสริฐนี้แล  ที่พระผูมีพระภาคเจาได 
ตรัสสรรเสรญิ  และยังชมุชุนใหยึดมัน่  ใหต้ังอยู  ใหดํารงอยู  อนึ่ง   ในธรรม 
วินัยนี้  ยังมีกิจท่ีจะตองทําใหยิ่งข้ึนไปอยูอีก. 
         มาณพ  กราบเรียนวา  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  นาอัศจรรยนัก  นา 
พิศวงนัก   สมาธิขันธอันประเสริฐนี้บริบูรณแลว  มิใชไมบริบรูณ  กระผมยัง 
ไมเห็นสมาธิขันธอันประเสริฐของทานพระอานนทที่บริบูรณแลวอยางนี้  ใน 
สมณพราหมณเหลาอ่ืน  ภายนอกพระศาสนาน้ีเลย   ขาแตพระอานนทผูเจริญ 
ก็สมณพราหมณเหลาอ่ืนภายนอกพระศาสนาน้ี  พึงเห็นสมาธิขันธอันประเสริฐ 
ที่บริบูรณแลวอยางนี้ในตน    เขาเหลานั้นจะพึงดีใจเพราะเหตุเพียงเทาน้ัน 
ดวยคิดวาเปนอันพอแลวดวยเหตุเพียงเทาน้ี    เปนอันทําสําเร็จแลวดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ี  ประโยชนแหงความเปนสมณะเราไดบรรลุแลว   ไมมีกิจท่ีจะตอง 
ทําใหยิ่งข้ึนไปอีก  แตพระคุณเจาผูเจริญก็ยังกลาววา   ในพระธรรมวินัยนี ้
ยังมีกิจท่ีจะตองทําใหยิ่งข้ึนไปอีก. 
         [๓๒๙]   สุภมาณพกราบเรียนวา  ขาแตพระอานนทผูเจริญ  ปญญา 
ขันธอันประเสริฐที่พระโคดมผูเจริญไดตรัสสรรเสริญ   และยังทําชุมชนนี ้
ใหยึดมั่น  ใหต้ังอยู  ใหดํารงอยู  นั้นเปนอยางไร.  
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         พระอานนทกลาววา  ภิกษุนั้นเมื่อจิตต้ังม่ัน  บริสุทธิ์  ผุดผอง  ไมมีกิเลส  
ปราศจากอุปกิเลส  เปนจิตออนควรแกการงาน  มั่นคง   ถึงความไมหว่ันไหว 
อยางนี้  ยอมนอมยอมโนมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ  เธอยอมรูชัดอยางนี้วา  กาย 
ของเราน้ีแล  มีรูปประกอบดวยมหาภูตรูป  ๔  เกิดแตมารดาบิดา  เติบโตข้ึนดวย 
ขาวสุกและขนมสด มีการอบ  นวด  แตกกระจัดกระจายไปเปนนิจเปนธรรมดา 
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยผูกพันอยูในกายน้ี.  ดูกอนมาณพ  เหมือนแกวมณี 
และแกวไพฑูรยอันงาม  เกิดเอง  มีแปดเหลี่ยม  นายชางเจียรไนดีแลว   สกุใส 
แวววาวสมบูรณดวยอาการทุกอยาง   มีดายเขียว  เหลือง  แดง  ขาว  หรือนวล 
รอยอยูในนั้น     บุรุษผูมีตาหยิบแกวมณีและแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือ   แลว 
พิจารณาเห็นวา  แกวมณีและแกวไพฑูรยนี้งาม  เกิดเอง  มีแปดเหลี่ยม  นาย 
ชางเจียรไนดีแลว  สุกใสแวววาว  บริบูรณดวยอาการทุกอยาง  มีดายเขียว 
เหลือง   แดง   ขาว  หรือนวลรอยอยูในน้ัน  ฉันใด  ดูกอนมาณพ  ภิกษุก ็
ฉันนั้นแล  ฯลฯ  เมื่อจิตต้ังม่ัน  บริสุทธิ์ผุดผอง  ไมมีกิเลส  ปราศจากอุปกิเลส 
เปนจิตออน  ควรแกการงาน  มั่นคง  ถงึความไมหว่ันไหว  อยางนี้   ยอม 
นอมยอมโนมจิตไปเพ่ือญาณทัสสนะ  เธอยอมรูชัดอยางนี้วา  กายของเราน้ีแล 
มีรูปประกอบดวยมหาภูตรูป  ๔  เกิดแตมารดาบิดา  เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและ 
ขนมสด    ตองมีการอบ   นวด     แตกกระจัดกระจายไปเปนนิจเปนธรรมดา 
และวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยผูกพันอยูในกายน้ี   ขอน้ีเปนปญญาของเธอประ- 
การหนึ่ง. 
         [๓๓๐]   ภิกษุนั้น  เมื่อจิตต้ังมั่น   บริสุทธิ์ผุดผอง  ไมมีกิเลส  ปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออน ควรแกการงาน   มั่นคง    ถึงความไมหว่ันไหว  อยางนี้  
ยอมนอมยอมโนมจิตไปเพ่ือนิรมิตรูปอันเกิดแตใจ  คือ  นริมิตกายอ่ืนจากกายน้ี 
มีรูป  เกิดแตใจ  มีอวัยวะนอยใหญครบถวน  มีอินทรียไมบกพรอง.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 216 

         ดูกอนมาณพเหมือนบุรุษพึงชักไสออกจากหญาปลอง  เขาคิดเห็น  
อยางนี้วา   นีห้ญาปลอง  นี้ไส  หญาปลองอยางหน่ึง  ไสอยางหน่ึง  แตก็ไส 
ชักออกจากหญาปลองนั้นเอง.  อีกนัยหน่ึง  ดูกอนมาณพ  เหมือนบุรุษชักดาบ 
ออกจากฝก  เขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา  นี้ดาบ  นี้ฝก  ดาบอยางหน่ึง  ฝกอยางหน่ึง 
ก็แตดาบชักออกจากฝกนั่นเอง.  อีกนัยหน่ึง  ดูกอนมาณพ   เหมือนบุรุษดึงงู 
ออกจากกลอง   เขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้งู  นี้กลอง   งูอยางหน่ึง  กลองอยาง 
หน่ึง   ก็แตงูดึงออกจากกลองนั่นเอง  ฉันใด.   ภิกษุก็ฉันนั้นแล  ฯลฯ  เมื่อจิต 
ต้ังม่ัน  ฯลฯ  ถึงความไมหว่ันไหวอยางนี้   เธอยอมนอมยอมโนมจิตไปเพ่ือ 
นิรมิตรูป  เกิดแตใจ  ฯลฯ  แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง. 
         [๓๓๑]   ภิกษุนั้นเมื่อจิตต้ังม่ัน   บริสุทธิ์  ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออน  ควรแกการงาน  มั่นคง  ถงึความไมหว่ันไหวอยางน้ี 
ยอมนอมยอมโนมจิตไปเพ่ือแสดงฤทธ์ิ.  เธอยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง  คือ 
คนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ทําใหปรากฏก็ได  ทํา 
ใหหายไปก็ได  ทะลุฝากําแพงภูเขาไปก็ได  ไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได. 
เธอผุดข้ึนดําลง    แมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได   เดินบนน้ําไมแยกเหมือน 
เดินบนแผนดินก็ได     นัง่บัลลังกเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได  ลูบคลํา 
พระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์  มีอานุภาพมากอยางนี้ก็ได ใชอํานาจทางกาย  
ไปตลอดพรหมโลกก็ได. 
         ดูกอนมาณพ  เหมือนชางหมอ หรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด  เมื่อนวด 
ดินดีแลว  ตองการภาชนะชนิดใด ๆ  ก็ทําภาชนะชนิดนั้น ๆ  ใหสําเร็จได.  อีก 
นัยหน่ึง   เหมือนชางงา  หรือลูกมือของชางงาผูฉลาด  เมื่อแตงงาดีแลว  ตอง  
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การงาชนิดใด ๆ  ก็ทํางาชนิดนั้น ๆ ใหสําเร็จได  อีกนัยหน่ึง  เหมือนชางทอง   
หรือลูกมือของชางทองผูฉลาด  เมื่อหลอมทองดีแลว    ตองการทองรูปพรรณ 
ชนิดใด ๆ   ก็ทําทองรูปพรรณชนิดนัน้ ๆ    ใหสําเร็จได    ฉันใด    ภิกษุก ็
ฉันนั้นแล   เมื่อจิตต้ังม่ันบริสุทธิ์     ผุดผอง    ไมมกีิเลส    ปราศจากอุปกิเลส 
เปนจิตออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น   ถึงความไมหว่ันไหวอยางน้ี  ยอมนอม 
ยอมโนมจิตไปเพ่ือแสดงฤทธิ์   เธอยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง คือ  คนเดียว 
ทําเปนหลายคนก็ได   ฯลฯ      ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได.  แม 
ขอน้ีก็จัดเปนปญญาของเธอประการหน่ึง. 
         [๓๓๒]   ภิกษุนั้น  เมื่อจิตต้ังม่ัน บริสุทธิ์  ผองผุด  ไมมีกิเลส ปราศจาก 
อุปกิเลส   เปนจิตออน   ควรแกการงาน   มั่นคง   ถึงความไมหว่ันไหวอยางน้ี 
ยอมนอมยอมโนมจิตไปเพ่ือทิพยโสตธาตุ    เธอยอมไดยินเสียงสองชนิด   คือ 
เสียงทิพยและเสียงมนุษย   ทั้งท่ีอยูไกลและใกล   ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ 
เกินหูของมนุษย. 
         ดูกอนมาณพ   เหมือนบุรุษเดินทางไกล    เขาจะไดยินเสียงกลองบาง 
เสียงตะโพนบาง  เสียงสังขบาง  เสียงบัณเฑาะวบาง   เสียงมโหระทึกบาง   เขา 
ยอมมีความคิดอยางนี้วา  เสียงกลองดังน้ีบาง  เสียงตะโพนดังนี้บาง   เสียงสังข 
ดังน้ีบาง  เสียงบัณเฑาะวดังนี้บาง  เสียงมโหระทึกดังน้ีบาง  ฉันใด  ภิกษุก ็
ฉันนั้นแล  เมื่อจิตต้ังม่ัน    ถึงความไมหว่ันไหวอยางนี้     ยอมนอมจิตไปเพ่ือ 
ทิพยโสตธาตุ  เธอยอมไดยินเสียงสองชนิด  คือเสียงทิพยและเสียงมนุษย   ทั้ง 
ที่อยูไกลและใกล   ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์  เกินหูของมนุษย  แมขอนี้ 
ก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง. 
         [๓๓๓]   เธอเมื่อจิตต้ังม่ัน   บริสทุธิ์   ผุดผอง   ไมมีกิเลส  ปราศจาก 
อุปกิเลส   เปนจิตออน   ควรแกการงาน   มั่นคง   ถึงความไมหว่ันไหวอยางน้ี 
ยอมนอมยอมโนมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ  เธอยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน 
ของบุคคลอ่ืนดวยใจ  คือ  จิตมีราคะก็รูวา  จิตมีราคะ  หรือ  จิตปราศจากราคะ  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 218 

ก็รูวาจิตปราศจากจากราคะ  จิตมีโทสะก็รูวาจิตมีโทสะ  จิตปราศจากโทสะก็รูวา  
จิตปราศจากโทสะ  จิตมีโมหะก็รูวา  จิตมีโมหะ  หรือ  จิตปราศจากโมหะก็รูวา 
จิตปราศจากโมหะ  จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู  หรือ  จิตฟุงซานก็รูวา  จิตฟุงซาน 
จิตเปนมหัคคตะก็รูวา  จิตเปนมหัคคตะ  หรือ  จิตไมเปนมหัคคตะก็รูวาจิตไม 
เปนมหัคคตะ  จิตเปนโลกุตตระก็รูวา  จิตเปนโลกตุตระ  หรือ   จิตไมเปน 
โลกุตตระก็รูวา  จิตไมเปนโลกุตตระ  จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ  หรอื 
จิตไมเปนสมาธิ  ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ  จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน  หรือจิต 
ไมหลุดพนก็รูวา   จิตไมหลุดพน. 
         ดูกอนมาณพ  เหมือนหญิงสาว  ชายหนุม  ชอบแตงตัว  เมื่อสองดูหนา 
ของตนในกระจกท่ีสะอาด  ผุดผอง  หรือในภาชนะนํ้าอันใส  หนามีไฝก็รูวา 
หนามีไฝ  หรือหนาไมมีไฝก็รูวา  หนาไมมีไฝ  ฉันใด    ดูกอนมาณพ    ภิกษุ 
ก็ฉันนั้นแล  เมื่อจิตต้ังม่ันแลว  ฯลฯ  ถงึความไมหว่ันไหว   เธอยอมนอม 
ยอมโนมจิตไปเพ่ือเจโตปริยญาณ  ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน  ของบุคคล 
อ่ืนดวยใจ  คือ  จิตมีราคะก็รูวา  จิตมีราคะ  ฯลฯ  หรือ  จิตไมหลุดพนก็รูวา 
จิตไมหลุดพน  แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง. 
         [๓๓๔]   ภิกษุนั้น  เมื่อจิตต้ังม่ัง  ฯลฯ  ถึงความไมหว่ันไหวอยางน้ี 
ยอมนอมยอมโนมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ  เธอยอมระลึกชาติกอน 
ไดเปนอันมาก   คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง  สองชาติบาง   สามชาติบาง 
สี่ชาติบาง  หาชาติบาง  สิบชาติบาง  ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง   สี่สิบ 
ชาติบาง  หาสิบชาติบาง  รอยชาติบาง  พันชาติบาง  แสนชาติบาง  ตลอด 
สังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง  ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง   ตลอดสังวัฏฏ- 
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา  ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น 
มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ  ม ี 
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กําหนดอายุเพียงเทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน    ในภพ  
นั้นเราไดมีชื่ออยางนั้น     มีโคตรอยางนั้น      มีผิวพรรณอยางนั้น     มีอาหาร 
อยางนั้น    เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครั้นจุติ 
จากภพนั้นแลว   ไดมาเกิดในภพน้ี   เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
พรอมท้ังอาการ   พรอมทั้งอุเทส  ดวยประการฉะน้ี. 
         ดูกอนมาณพ   เหมือนบุรุษจากบานตนไปบานอ่ืน   แลวจากบานน้ัน 
ไปบานอ่ืนอีก  จากบานนั้นกลับมาบานของตนตามเดิม   เขาก็ระลึกไดอยางนี้ 
วา   เราไดจากบานของเราไปบานโนน  ในบานน้ัน  เราไดยืนอยางนั้น  ไดนั่ง 
อยางนั้น   ไดพูดอยางนั้น   ไดนิ่งอยางนั้น   เมื่อเราจากบานน้ันไปบานโนน 
แมในบานน้ัน   เราก็ไดยืนอยางนั้น  ไดนั่งอยางนั้น  ไดพูดอยางนั้น  ไดนิ่ง 
อยางนั้น   แลวเรากลับจากบานนั้นมายังบานของเรา ดังน้ี  ฉันใด   ดูกอนมาณพ 
ภิกษุก็ฉันนั้นแล  ฯลฯ   ยอมนอมยอมโนมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก  คือ  ชาติหน่ึงบาง  สองชาติบาง  ฯลฯ 
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก  พรอมท้ังอาการ   พรอมทั้งอุเทส.   แม 
ขอน้ีก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง. 
         [๓๓๕]   ภิกษุนั้น  เมื่อจิตต้ังม่ัน ฯลฯ  ถึงความไมหว่ันไหวอยางน้ี  เธอ 
ยอมนอมยอมโนมจิตไปเพ่ือหยั่งรูการจุติและการเกิดข้ึนของสัตวทั้งหลาย  เธอ 
เห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ    กําลังเกิด  เลว  ประณีต  ผิวพรรณดี  ผิวพรรณทราม 
ไดดี   ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เกินจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งสัตว 
ทั้งหลาย   ผูเปนไปตามกรรมวา  สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต   วจีทุริต 
มโนทุจิต  วารายพระอริยเจา  เปนมิจฉาทิฏฐิ  ยึดการกระทําดวยอํานาจ 
มิจฉาทิฏฐิ   สัตวเหลาน้ันเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   ก็เขาถึงอบายทุคติ 
วินิบาต  นรก  สวนสัตวทั้งหลายท่ีประกอบดวย   กายสุจริต  วจีสุจริต  มโน-  
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สุจริต     ไมวารายพระอริยเจา     เปนสัมมาทิฏฐิ    ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ  
สัมมาทิฏฐิ   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  เขาถึงแลวซ่ึงสุคติโลกสวรรค  ดังน้ี 
เธอยอมเห็นสัตวทั้งหลายที่กําลังจุติ   กําลังเกิด   เลว   ประณีต    ผิวพรรณดี 
ผิวพรรณทราม  ไดดี    ตกยาก  ดวยทิพยจักษุ  อันบริสุทธิ์  เกนิจักษุของมนุษย 
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี. 
         ดูกอนมาณพ   เหมือนปราสาท   ต้ังอยูทามกลางทางสี่แพรง   บรุุษผูมี 
จักษุยืนอยูบนปราสาทน้ัน   ก็จะเห็นผูคนทั้งหลาย กําลังเขาไปสูเรือนบาง  ออก 
ไปอยูบาง  กําลังเดินไปมาอยูตามถนนบาง  นั่งอยูทามกลางทางส่ีแพรงบาง เขา 
ก็รูวา  คนเหลาน้ีเขาไปสูเรือน  คนเหลาน้ีออกจากเรือน  คนเหลาน้ีเดินไปมา 
ตามถนน  คนเหลาน้ีนั่งทามกลางทางส่ีแพรง  ฉันใด   ดูกอนมาณพ  ภิกษุก็ฉัน 
นั้นแล ฯลฯ  เมื่อจิตต้ังม่ันแลว ฯลฯ  ถงึความไมหว่ันไหว  เธอยอมนอมยอม 
โนมจิตไปเพ่ือหยั่งรูการจุติและการเกิดของสัตวทั้งหลาย    เห็นสัตวทั้งหลายท่ี 
กําลังจุติ    กาํลังเกิด   เลว  ประณีต    ผิวพรรณดี    ผิวพรรณทราม    ไดดี 
ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   เกนิจักษุของมนุษย    ยอมรูชัดถึงหมูสัตว 
ผูเปนไปตามกรรม   แมขอนี้ก็เปนปญญาของเธอประการหนึ่ง. 
         [๓๓๖]   ภิกษุนั้นเมื่อจิตต้ังม่ัน บริสุทธิ์    ผุดผอง ไมมีกิเลส ปราศจาก 
อุปกิเลส  เปนจิตออน ควรแกการงาน มั่นคง ถึงความไมหว่ันไหวอยางน้ี  ยอม 
นอมยอมโนมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ  เธอรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข 
นี้เหตุใหเกิดทุกข   นี้ความดับทุกข   นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข   เหลาน้ี  
อาสวะ  เหลาน้ีเหตุใหเกิดอาสวะ  เหลาน้ีความดับอาสวะ  เหลาน้ีขอปฏิบัติให 
ถึงความดับอาสวะ    เม่ือเธอรูอยูเห็นอยูอยางนี้   จิตยอมหลุดพนจากกามาสวะ 
ภวาสวะ  อวิชชาสวะ  เมือ่จิตหลุดพนแลว  ก็เกิดญาณหย่ังรูวา  หลุดพนแลว  
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รูชัดวาชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว   ไมมี 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีอีก.  
         ดูกอนมาณพ   เหมือนสระน้ําบนยอดเขา ใสสะอาด  ไมขุนมัว  บุรุษ 
ผูมีตาดียืนอยูบนขอบสระน้ํา   จะเห็นหอยโขงและหอยกาบบาง    กอนกรวด 
และกระเบื้องบาง   ฝูงปลาบาง   กําลังวายอยูก็มี   หยุดอยูก็มีในสระนั้น    เขา 
คิดเห็นอยางน้ีวา  สระน้ําน้ีใสสะอาด   ไมขุนมัว    บรรดาหอยโขงและหอยกาบ 
กอนกรวดและกระเบื้อง  ฝูงปลา   ตางกําลังวายอยูบาง   กําลังหยุดอยูบาง  ใน 
สระน้ําน้ัน  ดังน้ี  ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นแล ฯลฯ   เม่ือจิตต้ังม่ันแลว ฯลฯ ถึง 
ความไมหว่ันไหว   ยอมนอมยอมโนมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ  ยอมรูชัดตาม 
ความเปนจริงวา นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ  เมื่อเธอรูอยู 
เห็นอยูอยางน้ี  จิตก็หลุดพนจากกามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุด 
พนแลว  ก็เกดิญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว   รูชัดวาชาติสิ้นแลว  พรหมจรรย 
อยูจบแลว    กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว  ไมมีกิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้อีก   แม 
ขอน้ีก็เปนปญญาของเธอประการหน่ึง. 
         [๓๓๗]   ดูกอนมาณพ   ปญญาขันธ   อันประเสริฐนี้แล    ที่พระผูม ี
พระภาคเจา   ไดตรัสสรรเสริญ   ทั้งยังชุมชนใหยึดมั่น  ใหต้ังอยู  ใหดํารงอยู 
ในพระธรรมวินัยนี้   มิไดมีกิจอะไรที่จะพึงกระทําใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ี. 
         สุภมาณพ  กราบเรยีนวา  ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ  นาอัศจรรย 
นัก  นาพิศวงนัก   ปญญาขันธอันประเสริฐนี้  บรบิูรณแลว  มใิชไมบริบูรณ 
ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ     กระผมไมเคยเห็นปญญาขันธอันประเสริฐที่ 
บริบูรณแลวอยางนี้ในสมณพราหมณพวกอ่ืน  ภายนอกพระศาสนาน้ีเลย และ 
ไมมีกิจอะไรอ่ืนที่จะตองทําใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ี.  
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         ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ  ภาษิตของทานไพเราะย่ิงนัก ไพเราะยิ่ง  
นัก  เหมือนบุคคลหงายภาชนะที่ควํ่า   เปดภาชนะท่ีปด   บอกทางแกคนหลง 
ทาง   หรือสองประทีปในที่มืด  ดวยคิดวาผูมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้  ฉันใด พระ 
อานนทผูเจริญประกาศธรรม   โดยอเนกปริยายก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ขาแตพระ 
อานนทผูเจริญ   ขาพเจาขอถึงพระโคดมผูเจริญ    พระธรรมและพระสงฆเปน 
สรณะ  ทานพระอานนทผูเจริญ  โปรดทรงจําขาพเจาวา   เปนอุบาสกผูถึง 
สรณะอยางมอบกายถวายชีวิต    ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
                                               จบสุภสตูรท่ี  ๑๐  
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                                         อรรถกถาสุภสูตร  
         สุภสูตรมีบทเริ่มวา  ขาพเจา  สดับมาอยางนี้  ฯเปฯ  ในพระนครสาวัตถี. 
         ตอไปนี้เปนการอธิบายบทท่ียากในสุภสูตรนั้น   บทวา    เมื่อพระผูม ี
พระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลวไมนาน  อธิบายวา   เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จปรินิพพานแลวไมนาน.   ประมาณ ๑  เดือน ถัดจากวันปรินิพพาน  ขอน้ี 
ทานกลาวหมายถึงวันที่พระอานนท   ถือบาตรและจีวรของพระผูมีพระภาคเจา 
แลวมานั่งฉันยาถายผสมนํ้านม  ณ  วิหาร  โดยนัยท่ีกลาวไวแลวในนิทาน. 
         บทวา   โตเทยยบุตร  แปลวา  บุตรของโตเทยยพราหมณ  มีเรื่องเลา 
วา  ไมไกลจากกรุงสาวัตถี  มีบานชื่อตุทิคาม   เพราะเขาเปนคนใหญโตใน 
บานตุทิคาม  จึงมีชื่อวา  โตเทยยะ  เขามีทรัพยสมบัติประมาณ  ๔๕  โกฏ ิ แต 
เขาเปนคนตระหนี่เปนอยางยิ่ง  เขาคิวา  ชื่อวา  ความไมสิ้นเปลืองแหงโภค 
สมบัติ   ยอมไมมีแกผูให  แลวเขาก็ไมใหอะไรแกใคร ๆ เขาสอนบุตรวา 
         คนฉลาด  ควรดูความสิ้นไปของยาหยอดตา    การกอจอมปลวก  การ 
สะสมน้ําผ้ึง  แลวพึงครองเรือน 
         เมื่อเขาใหบุตรสําเหนียกถึงการไมใหอยางนี้แลว     ครั้นตายไปก็ไปเกิด 
เปนสุนัขอยูที่เรือนหลังน้ันเอง  สุภมาณพผูเปนบุตร  รักสุนัขนั้นมาก  ใหกิน 
อาหารเหมือนกับตน  อุมนอนบนท่ีนอนอยางดี. 
         ครั้นวันหน่ึง   เมื่อสุภมาณพออกจากบานไป   พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จเขาไปบิณฑบาต  ณ  เรือนหลังน้ัน  สุนัขเห็นพระผูมีพระภาคเจา จึงเหา 
เดินเขาไปใกลพระองค   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะสุนัขนั้นวา   ดูกอนโต- 
เทยยะ  แมเมื่อกอนเจาก็กลาวหม่ินเราวาแนะทาน  แนะทาน  ดังนี้  จึงเกิดเปน  
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สุนัข   แมบดันี้เจาก็ยังเหาเรา  จักไปอเวจีมหานรก.   สุนัขฟงดังน้ัน  มีความ  
เดือดรอนจึงนอนบนข้ีเถาระหวางเตาไฟ.    พวกมนุษยไมสามารถจะอุมไปให 
นอนบนท่ีนอนได.    สุภมาณพกลับมาถึงถามวา  ใครนําสุนัขนี้ลงจากท่ีนอน. 
พวกมนุษยตางบอกวา  ไมมีใครดอก   แลวเลาเรื่องราวใหฟง. 
         สุภมาณพไดฟงแลวโกรธวา    บิดาของเราบังเกิดในพรหมโลก    แต 
พระสมณโคดมหาวา  บิดาของเราเปนสุนัข  ทานนี้พูดอะไร  ปากเสีย  ใครจะ 
ทวงติงพระผูมีพระภาคเจาวาพูดเท็จจึงไปยังวิหาร    ถามเรื่องราวกะพระองค. 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสแกสุภมาณพเหมือนอยางนั้น  แลวตรัสความจริงวา 
ดูกอนสุภมาณพ  ทรัพยทีบ่ิดาของเจายังไมไดบอกมีอีกไหม.  สภุมาณพทูลวา 
พระโคดม    หมวกทองคํามีคาหนึ่งแสน   รองเทาทองคํามีคาหน่ึงแสน   ถาด 
ทองคํามีคาหน่ึงแสน  กหาปณะหน่ึงแสนมีอยู.   พระโคดมตรัสวา  เจาจงไปให 
สุนัขบริโภคขาวมธุปายาสมีน้ํานอย แลวอุมไปนอนบนท่ีนอน พอไดเวลาสุนัข 
หลับไปหนอยหนึ่ง  จงถามดู    สุนัขจักบอกทุกส่ิงทุกอยางแกเจา  ทีนั้นแหละ 
เจาก็จะรูวาสุนัขนั้นคือบิดาของเรา.   สุภมาณพไดกระทําตามนั้น.   สุนัขบอก 
หมดทุกส่ิงทุกอยาง  เขารูแนวาสุนัขนั้นคือบิดาของเรา   จึงเลื่อมใสในพระผูมี 
พระภาคเจา      ไปทูลถามปญหา  ๑๔  ขอ  กะพระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจบ 
ปญหา  เขาขอถึงพระผูมีพระภาคเจาเปนสรณะ  ทานกลาวความขอน้ันหมายถึง 
สุภมาณพโตเทยยบุตร 
         บทวา  อาศัญอยูใกลกรุงสาวัตถี  ความวา  สุภมาณพมาจากโภคคาม 
ของตนแลวอาศัยอยู.   บทวา  ไดเรียกมาณพนอยคนหน่ึงมา  ความวา  เมื่อ 
พระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว   สุภมาณพไดสดับวา    พระอานนทถือบาตร 
และจีวรของพระองคมา  มหาชนยอมจะเขาไปหาทานเพ่ือเยี่ยมเยือนดังนี้  จึง 
คิดวา   ครั้นเราจักไปวิหาร  ก็คงไมอาจกระทําปฏิสันถาร  หรอืฟงธรรมกถา   ได  
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สะดวก  ในทามกลางหมูชนเปนอันมาก   เห็นทานมาสูเรือนนั่นแหละ  จักทํา  
ปฏิสันถารไดโดยงาย   และเรามีความสงสัยอยูขอหนึ่ง   เราก็จักถามทาน  แลว 
จึงเรียกมาณพนอยคนหน่ึงมา. 
         เวทนาอันเปนขาศึก  ทานกลาววา  อาพาธ  ในบทเปนตนวา  มีอาพาธ 
นอย. สุภมาณพกลาววา  เวทนาใดเกิดในสวนหน่ึงแลว  ยึดไวซึง่อิริยาบถ  ๔ 
เหมือนเอาแผนเหล็กนาบ     เธอจงถามความไมมีแหงเวทนาน้ัน.   บทวา   มี 
โรคเบาบาง   ทานกลาวถงึโรคอันทําชีวิตใหลําบาก     เธอจะถามความไมมีแม 
แหงโรคน้ัน.    สุภมาณพกลาววา   ชื่อวาการลุกข้ึนของผูปวยน่ันแลยอมหนัก 
กําลังกายยอมไมมี  เราะฉะนั้น    เธอจงถามความไมมีไข   และความมีกําลัง. 
บทวา  มีความเปนอยูสบาย  ความวา  เธอจงถามความเปนอยูอยางเปนสุข  ใน 
อิริยาบถ  ๔  คือ  เดิน  ยืน  นั่ง  นอน   ครั้นพระคันถรจนาจารยเมื่อแสดงถึง 
อาการท่ีควรจะถามแกมาณพนอยน้ัน    จึงกลาวคําเปนตนวา    สุโภ.    บทวา 
อาศัยเวลาและสมัย ความวา ถือ คือ ใครครวญ เวลาและสมัยดวยปญญา.  มี 
อธิบายวา    หากพรุงน้ีจักเปนเวลาไปของเรา    กาํลังของเราจักซานไปในกาย 
จักไมมีความไมสบายอยางอ่ืน   เพราะการไมเปนเหตุ    ทีนั้นเราจักใครครวญ 
เวลานั้น   และสมัยกลาวคือ การไป   เหตุ   พวกหมู   ถากระไรพึงมาพรุงน้ี. 
         บทวา  เจตกภิกษุ  ความวา  ไดชื่อวา  เจตกะ  เพราะเกิดในเจติยรัฐ- 
บทวา   กลาวสัมโมทนียกถา  พอใหระลึกถึงกัน   ความวา  สุภมาณพไดกลาว 
สัมโมทนียกถา    พอใหระลึกถึงกันอันเกี่ยวกับมรณะ    ไดผานไปแลวโดยนัย 
เปนตนอยางน้ีวา  ทานพระอานนท  พระทศพลไดมีโรคอะไร   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสวยอะไร อน่ึง ความโศกไดเกิดข้ึนแกทานทั้งหลายโดยการปรินพิพาน 
ของพระศาสดา  พระศาสดาของทานทั้งหลายปรินิพพานแลวอยางเดียวก็หาไม  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 226 

 ความเสื่อมอันใหญหลวงก็เกิดแกมนุษยโลก  พรอมท้ังเทวโลก  บัดนี้คนอ่ืนใคร   
เลาจักพนความตาย  ก็บุคคลผูเลิศของมนุษยโลก  พรอมท้ังเทวโลกยังเสด็จ 
ปรินิพพานได  บัดนี้มัจจุราชจักเห็นใครอ่ืนแลวละอาย  สุภมาณพถวายอาหาร 
อันสมควรแกเครื่องดื่มและเภสัชแกพระเถระเม่ือวานนี้   เม่ือเสร็จภัตตกิจ 
จึงนั่ง  ณ  สวนขางหน่ึง 
         บทวา  เปนอุปฐากอยูในสํานัก  ความวา  เปนอุปฐากอยูในสํานัก 
ไมแสวงหาโทษ.  บทวา  อยูใกลชิด  นี ้ เปนไวพจนของบทกอน  เพราะเหตุไร 
สุภมาณพจึงถามวา  พระโคดมไดตรัสสรรเสริญคุณแหงธรรมเหลาใด.    นัยวา 
สุภมาณพไดมีปริวิตกอยางนี้วา  พระโคดมผูเจริญยังมนุษยโลกนี้ใหดํารงอยูใน 
ธรรมเหลาใด  ธรรมเหลาน้ัน  โดยทีพ่ระโคดมลวงลับไปแลวเส่ือมสูญไปดวย 
หรือหนอ  หรือยังดํารงอยู   หากดํารงอยู  พระอานนท  จักรู  กระผมขอโอกาส 
ถาม  ดังนี้  เพราะฉะนั้น  สุภมาณพจึงถามข้ึน. 
         ครั้งน้ัน  พระเถระไดสงเคราะหปฎก  ๓  ดวยขันธ  ๓  เมื่อจะแสดงแก 
สุภมาณพ  จึงกลาววา  แหงขันธ  ๓  ทั้งหลายแล  ดังน้ีเปนตน.  สุภมาณพคิดวา 
เรากําหนดขอท่ีทานกลาวโดยยอ  ไมได  จักถามโดยพิสดาร  จึงกลาววา  แหงขันธ 
ทั้งหลาย ๓  เปนไฉน  ดังน้ีเปนตน.  เมื่อพระอานนทแสดงขันธเหลาน้ัน  ดวยบทวา 
แหงสีลขันธอันประเสริฐ  ดังนี้  สุภมาณพจึงถามเปนขอ ๆ  อีกวา  ทานพระ 
อานนท  ก็สลีขันธอันประเสริฐนั้นเปนอยางไร.   แมพระเถระก็แสดงถึงการ 
อุบัติของพระพุทธเจาแกสุภมาณพน้ัน  เมื่อจะแสดงธรรมอันเปนแบบแผน 
จึงวิสัชนาธรรมทั้งปวง  โดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยลําดับนั้นแล 
         ในบทวา  ในพระธรรมวินัยน้ี  ยังมีกิจท่ีจะตองกระทําใหยิ่งขึ้นไป  
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อยูอีก ทานแสดงวา ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาน้ี  มิใชศีลเทาน้ันที่มีสาระ  
ศีลนั้นเปนเพียงพ้ืนฐานอยางเดียวเทาน้ัน    ยังมีกิจอ่ืนที่จะตองทํายิ่งกวาน้ีอีก. 
         บทวา  ภายนอกจากศาสนาน้ี  คือ  ภายนอกจากพระพุทธศาสนา บทวา 
ดูกอนมาณพ     ภิกษุเปนผูมีทวารคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลายอยางไรน้ี 
ทานพระอานนทแมถูกถามถึงสมาธิขันธอยางนี้วา  ทานพระอานนทสมาธิขันธ 
อันประเสริฐน้ันเปนอยางไร    ทานมีประสงคจะชี้ใหเห็นซึ่งธรรมเปนอุปการะ 
ของธรรมท้ังสอง  ในระหวางศีล และ สมาธิ ซึ่งมีอินทรียสังวรเปนตน  ทีท่าน 
ยกข้ึนแสดงในลําดับศีลอยางนี้วา  ภิกษุสมบูรณดวยศีล  มีทวารคุมครองแลว 
ในอินทรียทัง้หลาย  ถึงพรอมดวยสติสัมปชัญญะ  เปนผูสันโดษแลว  ดังนี้แลว 
แสดงสมาธิขันธ   จึงไดกลาวเริ่มข้ึน.    ในที่นี้แสดงถึงรูปฌานเทาน้ัน  จึงไม 
ควรนําอรูปฌานมาแสดง.    เพราะชื่อวาอรูปสมาบัติมิไดสงเคราะหดวยจตุตถ- 
ฌาน   จึงไมมี. 
         บทวา ในธรรมวินัยนี้ ยังมีกิจท่ีจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีก  ทานแสดงวา 
ชี่อวาความเกิดข้ึนแหงความส้ินสุด  มิไดมิในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาน้ี 
โดยเพียงจิตมีอารมณเปนหน่ึงเทาน้ัน  ยังมีกิจอ่ืนที่จะตองทํายิ่งกวานี้อีก. 
         บทวา ในธรรมวินัยนี้   ไมมีกิจท่ีจะตองทําใหยิ่งขึ้นไปอีก ทานแสดง 
วา  ชื่อวากิจท่ีจะตองทํายิ่งไปกวาน้ีไมมี  ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจานี้ 
เพราะศาสนาของพระผูมีพระภาคเจามีพระอรหัตตเปนที่สิ้นสุด.     บทที่เหลือ  
มีขอความงายในที่ทั้งปวง. 
                                         จบอรรถกถาสุภสูตร 
                                           สุภสูตรที่  ๑๐  จบ  
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                                        ๑๑   เกวัฏฏสูตร  
         [๓๓๘]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ 
         สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  สวนมะมวงของปาวาริก- 
เศรษฐีใกลเมืองนาลันทา.  ครั้งน้ัน   เกวัฏฏะบุตรคฤหบดีเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ  ครั้นเขาไปเฝาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาน่ัง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
         เมื่อน่ังเรียบรอยแลว   เกวัฏฏะบุตรคฤหบดีไดกราบทูลพระผูมีพระ- 
ภาคเจาวา  ขาแตพระองค  เมืองนาลันทาน้ี  เปนเมืองมั่งค่ัง  สมบูรณ  มีผูคนมาก 
คับค่ังไปดวยมนุษย   เลือ่มใสในพระผูมีพระภาคเจาเปนอยางยิ่ง   ขอประทาน 
โอกาสเถิดพระเจาขา     ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญชาใหภิกษุรูปหน่ึงที่จัก 
กระทําอิทธิปาฏิหาริย  อันเปนธรรมที่ยิ่งยวดของมนุษยได  โดยอาการอยางนี้ 
ชาวเมืองนาลันทา        จักเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาเปนอยางยิ่งสุดที่จะ 
ประมาณได. 
         เมื่อเกวัฏฏะกราบทลูอยางน้ีแลว  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกะเกวัฏฏะ 
บุตรคฤหบดีวา  ดูกอนเกวัฏฏะ  เรามไิดแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอยางน้ีวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  มาเถิด  พวกเธอจงกระทําอิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมย่ิง 
ยวดของมนุษยแกคฤหัสถผูนุงขาวหมขาว  ดังนี้  เกวัฏฏะบุตรคฤหบดีได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาเปนคํารบสองวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระ 
องคมิไดเจาะจงพระผูมีพระภาคเจา  เพียงแตกราบทูลอยางน้ีวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เมืองนาลันทาน้ี  เปนเมืองมั่งค่ัง  สมบูรณ  มีผูคนมาก  คับค่ังไปดวย  
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มนุษย    เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาเปนอยางยิ่ง      ขอประทานโอกาสเถิด  
พระเจาขา    ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญชาใหภิกษุรูปหน่ึง    ที่จักกระทํา 
อิทธิปาฏิหาริยอันเปนธรรมยิ่งยวดของมนุษย   โดยอาการอยางน้ี    ชาวเมือง 
นาลันทาจักเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา     เปนอยางยิ่งสุดที่จะประมาณได. 
แมครั้งท่ีสาม  ฯลฯ  เกวัฏฏะก็ไดกราบทูลอยางน้ัน. 
         [๓๓๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนเกวัฏฏะ  ปาฏิหาริย  ๓ อยาง 
นี้  เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว จึงประกาศใหรู  ปาฏิหารยิ  ๓ 
อยางคือ อิทธิปาฏิหาริย  อาเทสนาปาฏิหาริย  อนสุาสนีปาฏิหาริย.  ดูกอนเกวัฏฏะ 
อิทธิปาฏิหาริยเปนไฉน.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมแสดงฤทธ์ิไดหลายอยาง  คือ 
คนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ทําใหปรากฏก็ได ทําให 
หายไปก็ได  ทะลุฝากําแพง   ภูเขาไปก็ได  ไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได  ผุด 
ข้ึนดําลงในแผนดิน  เหมือนในน้ําก็ได    เดินบนน้ําไมแยกเหมือนเดินบน 
แผนดินก็ได   นั่งบัลลังกเหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได   ลูบคลําพระจันทร 
พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากก็ได  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลก 
ก็ได. 
         ผูมีศรทัธาเลื่อมใสบางคนเห็นภิกษุนั้นแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง คือ คน 
เดียวทําใหเปนหลายคนก็ได......คนที่มีศรัทธาเลื่อมใสน้ันจะบอกแกคนท่ีไมมี 
ศรัทธาไมเลื่อมใสคนใดคนหน่ึงวา  พอมหาจําเริญ  นาอัศจรรยจริงหนอ   นาพิศวง 
จริงหนอ ความที่สมณะมีฤทธิ์มาก. มอีานุภาพมาก  ขาพเจาไดเห็นภิกษุรูปโนน 
แสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง......คนที่ไมมีศรัทธา   ไมเลื่อมใส  จะพึงกลาวกะคนท่ี 
มีศรัทธาเลื่อมใสอยางนี้วา  นี่แนะพอคุณ  มีวิชาอยูอยางหน่ึงชื่อวา  คันธารี 
ภิกษุรูปนั้นแสดงฤทธิ์ไดหลายอยาง........ดวยวิชาชือ่วา    คันธารีนั้น....คูกอน 
เกวัฏฏะทานสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  คนผูไมมีศรัทธา    ไมมีความเลื่อมใส  
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นั้น  จะพึงกลาวอยางนั้น  กะคนผูมีศรัทธามีความเลื่อมใสน้ันบางไหม.   พึง  
กลาว  พระเจาขา.  ดูกอนเกวัฏฏะ  เราเห็นโทษในอิทธิปาฏิหาริยอยางนี้แหละ 
จึงอึดอัด  ระอา  รังเกียจอิทธิปาฏิหาริย. 
         [๓๔๐]   ดูกอนเกวัฏฏะ  ก็อาเทสนาปาฏิหาริยเปนไฉน   ภิกษุในธรรม 
วินัยนี้ยอมทายใจ  ทายความรูสึกในใจ  ทายความตรึก  ทายความตรองของสัตว 
อ่ืนของบุคคลอ่ืนไดวา  ใจของทานเปนอยางนี้บาง  ใจของทานเปนไปโดย 
อาการน้ีบาง  จิตของทานเปนดังน้ีบาง.  บุคคลบางคน  มีศรัทธาเลื่อมใสเห็น 
ภิกษุนั่นทายใจ  ทายความรูสึกในใจ  ทายความตรึก  ทายความตรองของสัตว 
อ่ืนบุคคลอ่ืนได  วา  ใจของทานเปนอยางนี้บาง  ใจของทานเปนไปโดยอาการ 
นี้บาง  จิตของทานเปนดังนี้บาง.  ครั้นแลวผูมีศรัทธาเลื่อมใสบอกแกคนที่ไมมี 
ศรัทธา  ไมมคีวามเลื่อมใสคนใดคนหน่ึงวา  พอมหาจําเริญ  นาอัศจรรยจริงหนอ 
นาพิศวงจริงหนอ  ความที่สมณะมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมาก  ขาพเจาไดเห็น 
ภิกษุรูปนี้ทายใจ  ทายความรูสึกในใจ  ทายความตรึก  ทายความตรอง  ของ 
สัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนไดวา  ใจของทานเปนอยางน้ี  ใจของทานเปนไปโดย 
อาการอยางนี้  จิตของทานเปนดังน้ี  ครั้นแลวผูไมมีศรัทธาไมเลื่อมใสจะพึง 
กลาวกะผูมีศรัทธา  ผูมีความเลื่อมใสวา  นี่แนพอคุณ  มีวิชาอยูอยางหน่ึงชื่อ 
มณิกา  ภิกษุรูปนั้นทายใจ  ทายความรูสึกในใจ  ทายความตรึก  ทายความ 
ตรองของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนไดวา  ใจของทานเปนอยางนี้  ใจของทานเปน 
ไปโดยอาการอยางนี้  จิตของทานเปนดังน้ี  ดวยวิชาชื่อวามณิกานั้น    ดูกอน 
เกวัฏฏะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   คนผูไมมีศรัทธาไมเลื่อมใสน้ัน 
จะพึงกลาวกะคนผูมีศรัทธาเลื่อมใสน้ันบางไหม  พึงกลาวพระเจาขา   ดูกอน 
เกวัฏฏะ  เราเห็นโทษในอาเทสนาปาฏิหาริยอยางนี้แล  จึงอึดอัด  ระอา  รงัเกียจ 
อาเทสนาปาฏิหาริย.  
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         [๓๔๑]   ดูกอนเกวัฏฏะ  อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนไฉน   ดูกอนเกวัฏฏะ  
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพร่ําสอนอยางนี้วา ทานจงตรึกอยางนี้  อยาตรึกอยาง 
นั้น   จงใสใจอยางนี้     อยาใสใจอยางนั้น  จงละส่ิงน้ี   เขาถึงส่ิงน้ีอยู.   ดกูอน 
เกวัฏฏะ  นี้เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย 
         [๓๔๒]   ดูกอนเกวัฏฏะ  ขออ่ืนยังมีอยูอีก  พระตถาคตอุบัติข้ึนในโลก 
นี้เปนพระอรหันต    ตรสัรูเองโดยชอบ  ฯลฯ  ดกูอนเกวัฏฏะ   แมนี้ก็เรียกวา 
อนุสาสนีปาฏิหาริย.   ภิกษุเขาถึงทุติยฌาน  ตติยฌาน  จตุตถฌานอยู.  ดูกอน 
เกวัฏฏะ    ขอน้ีทานเรียกวา   อนุสาสนีปาฏิหาริย ฯลฯ  ภิกษุนําเขาไปนอม 
เขาไปซ่ึงจิตเพ่ือญาณทัสสนะ.   ดูกอนเกวัฏฏะ  นี ้ ทานเรียกวา  อนุสาสนี- 
ปาฏิหาริย.  ฯลฯ  ภิกษุยอมรูวา    ไมมีจิตอ่ืนเพ่ือเปนอยางนี้อีก  ขอน้ีทาน 
เรียกวาอนุสาสนีปาฏิหาริย.   ดูกอนเกวัฏฏะ   ปาฏิหาริย  ๓ อยางนี้แล  เราทํา 
ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง  แลวจึงประกาศใหรู. 
         [๓๔๓]   ดูกอนเกวัฏฏะ เรื่องเคยมีมาแลว  ความปริวิตกทางใจไดเกิด 
ข้ึนแกภิกษุรูปใดรูปหน่ึงในหมูภิกษุนี้เอง  อยางนี้วา  มหาภูตรูป ๔ คือ  ปฐวี- 
ธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  เหลาน้ี  ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหนหนอ. 
ลําดับนั้น ภิกษุไดเขาสมาธิ  ชนิดที่เมือ่จิตต้ังม่ันแลว  ทางไปสูเทวโลกก็ปรากฏ 
ได.   ครั้นแลวภิกษุเขาไปหาพวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชถึงท่ีอยู  ไดถามพวก 
เทวดาเหลานั้นวา  ทานท้ังหลาย  มหาภูตรูป  ๔ คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ 
เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  เหลาน้ี  ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน  ดูกอนเกวัฏฏะ  เมื่อ 
ภิกษุกลาวอยางนี้    พวกเทวดาชั้นจาตุมมหาราชจึงกลาววา   แมพวกขาพเจาก็ 
ไมทราบท่ีดับไมมีเหลือแหงมหาภูตรูป  ๔  คือ      ปฐวีธาตุ    อาโปธาตุ  
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เตโชธาตุ    วาโยธาตุนี้    เหมือนกัน    แตยังมีมหาราชอยู  ๔  องค   ซึ่งรุงเรือง  
กวา  วิเศษกวาพวกขาพเจา     ทาวเธอคงจะทราบ........ภิกษุจึงไปหามหาราช 
ทั้ง ๔ แลวถามวา ทานท้ังหลายมหาภูตรูป ๔  คือ  ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ  เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ      เหลาน้ียอมดับไมมีเหลือในที่ไหน     เม่ือภิกษุกลาวอยางนี้แลว 
มหาราชท้ัง ๔   จึงกลาววา   แมพวกขาพเจาก็ไมทราบ........แตยังมีพวกเทวดา 
ชั้นดาวดึงส   ซึ่งรุงเรืองกวา    วิเศษกวาพวกขาพเจา     เทวดาเหลาน้ันคงจะ 
ทราบ........ภิกษุจึงเขาไปหาเทวดาชั้นดาวดึงสแลวกลาววา  มหาภูตรูป  คือ 
ปฐวีธาตุ    อาโปธาตุ    เตโชธาตุ   วาโยธาตุเหลาน้ี     ยอมดับโดยไมมีเหลือใน 
ที่ไหน   เมื่อภิกษุกลาวอยางนี้    เทวดาชั้นดาวดึงสจึงกลาววา  แมพวกขาพเจา 
ก็ไมทราบ.......แตยังมีทาวสักกะผูเปนจอมเทวดา  ซึ่งรุงเรืองกวา  วิเศษกวา 
พวกขาพเจา   ทาวเธอคงจะทราบ........ภิกษุนั้นก็ไดไปหาทาวสักกะผูเปนจอม 
เทวดากลาววา   มหาภูตรูป  ๔  คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ    วาโยธาตุ 
เหลาน้ี  ยอมดับโดยไมมีเหลือในที่ไหน   เมื่อภิกษุกลาวอยางนี้แลว   ทาวสักกะ 
ผูเปนจอมเทวดากลาวตอบวา       ขาพเจาก็ไมทราบ..........แตยงัมีเทวดาชั้น 
ยาม............เทพบุตรชื่อสุยาม............เทวดาชั้นดุสิต.............เทพบุตรชื่อสัน- 
ดุสิต.........เทวดาชั้นนิมมานรดี............เทพบุตรชื่อสุนิมมิตะ........เทวดาชั้น 
ปรนิมมิตวสวดี............เทพบุตรชื่อปรนิมมิตวสวดี   ซึ่งรุงเรืองกวา  วิเศษกวา 
ขาพเจา    ทาวเธอคงทราบ............ที่ดบัโดยไมเหลือแหงมหาภูตรูป   ๔   คือ  
ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ   วาโยธาตุ  เหลาน้ีได. 
         [๓๔๔]   ดูกอนเกวัฏฏะ  ครั้งน้ันภิกษุเขาไปหาวสวดีเทพบุตรแลวกลาว 
วามหาภูตรูป  ๔  คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ   เตโชธาตุ  วาโยธาตุเหลาน้ี  ยอมดับ 
ไมมีเหลือในที่ไหน   เมื่อภิกษุกลาวอยางนี้แลว  วสวดีเทพบุตรกลาวตอบวา  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 233 

แมขาพเจาก็ไมทราบ.....แตยังมีเทวดาพรหมกายิกา  ซึ่งรุงเรืองกวา  วิเศษกวา  
พวกเรา   เทวดาเหลาน้ันคงจะทราบ   ลําดับนั้นภิกษุไดเขาสมาธิโดยที่เม่ือจิต 
ต้ังม่ันแลวทางไปสูพรหมโลกไดปรากฏแลว. 
         [๓๔๕]   ดูกอนเกวัฏฏะ  ตอแตนั้น  ภิกษุไดเขาไปหาเทวดาพรหมกายิกา 
แลวกลาววา  ทานทั้งหลาย  มหาภูตรูป  ๔  คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ  เหลาน้ี  ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน  เมื่อภิกษุกลาวอยางนี้    เทวดา- 
พรหมกายิกา  จึงกลาวตอบวา  แมพวกขาพเจาก็ไมทราบ....แตยังมีพระพรหม 
ผูเปนมหาพรหม  ผูเปนใหญไมมีใครย่ิงกวา  รูเห็นเหตุการณโดยถองแท  ผูใช 
อํานาจ  ผูเปนอิสสระ   เปนผูสราง  เปนผูนิรมิต  เปนผูประเสริฐ  เปนผูบงการ 
เปนผูทรงอํานาจ  เปนบิดาของหมูสัตว  ซึ่งรุงเรืองกวาและวิเศษกวาพวกขาพเจา 
ทาวมหาพรหมน่ันแลคงจะทราบ......    ก็บัดนี้ทาวมหาพรหมน้ันอยูที่ไหน 
แมพวกขาพเจาก็ไมรูที่อยูของพรหม   หรือทิศของท่ีพรหมอยู    แตวานิมิตท้ัง 
หลายจักเห็นได    แสงสวางยอมเกิดเอง    โอภาสยอมปรากฏเมื่อใด   พรหมจัก 
ปรากฏเมื่อน้ัน การท่ีแสงสวางเกิดเอง โอภาสปรากฏนั้นแล  เปนบุพพนิมิตเพ่ือ 
ความปรากฏแหงพรหม   ดูกอนเกวัฏฏะ   ตอมาไมนานนัก  มหาพรหมน้ันก็ได 
ปรากฏ. 
         [๓๔๖]   ดูกอนเกวัฏฏะ   ลําดับนั้น  ภิกษุไดเขาไปหามหาพรหมแลว 
กลาววา มหาภูตรูป  ๔  คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ   เหลาน้ี 
ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน    เมื่อภิกษุกลาวอยางนี้แลว     ทาวมหาพรหม  ได  
กลาวตอบวา  ขาพเจาเปนพรหม  เปนมหาพรหม  เปนผูใหญยิ่ง........ เปนบิดา 
ของหมูสัตวทั้งหลาย.  ดกูอนเกวัฏฏะ   แมครั้งท่ี  ๒  ภิกษุนั้นก็ไดกลาวกะทาว- 
มหาพรหมวา  ขาพเจามิไดถามทานอยางนั้นวา   ทานเปนพรหม........ขาพเจา  
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ถามทานวามหาภูตรูป ๔.... ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน  ตางหาก.  แมครั้งท่ี ๒  
ทาวมหาพรหมก็ไดตอบภิกษุอยางนั้น    แมครั้งท่ี  ๓    ภิกษุก็ไดกลาวกะทาว 
มหาพรหมวา   ขาพเจามิไดถามอยางนั้น   ขาพเจาถามวา   มหาภูตรูป ๔ ยอม 
ดับไมมีเหลือในที่ไหนตางหาก. 
         [๓๔๗]   ดูกอนเกวัฏฏะ   ลําดับนั้นทาวมหาพรหมจับแขนภิกษุนั้นนํา 
ไป ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวกลาวกะภิกษุนั้นวา  ทานภิกษุ  พวกเทวดา- 
พรหมกายิกาเหลาน้ี  รูจักขาพเจาวา อะไร ๆ  ที่พรหมไมรู  ไมเห็น   ไมเขาใจ 
ไมแจมแจง  เปนอันไมมี  เพราะฉะนั้น   ขาพเจาจึงไมตอบตอหนาเทวดาเหลา 
นั้นวา  แมขาพเจาก็ไมทราบท่ีดับไมมีเหลือแหงมหาภูตรูป ๔  คือ   ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุ    เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  เหลาน้ีเหมือนกัน เพราะฉะนั้นแล  การท่ีทาน 
ละเลยพระผูมีพระภาคเจาเสียแลว   เท่ียวแสวงหาในภายนอก    เพ่ือพยากรณ  
ปญหานี้  เปนอันทานทําผิดพลาดแลว  ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ทูลถามปญหาน้ีเถิด    พระองคทรงพยากรณแกทานอยางใด    ทานพึงทรงจํา 
ขอน้ันไว. 
         [๓๔๘]   ดูกอนเกวัฏฏะ   ครั้งน้ัน  ภิกษุนั้นไดหายไปจากพรหมโลก 
มาปรากฏขางหนาเรา   เปรียบเหมือนบุรุษผูมีกําลัง  เหยียดแขนท่ีคูอยูออกไป 
หรือคูแขนท่ีเหยียดไวเขามา,  ดูกอนเกวัฏฏะ  ภิกษุนั้นเขามาหาเรา  ไหวเรา 
แลวน่ัง ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง ไดกลาววา  ขาแตพระองคผูเจริญ  มหาภูต ๔ 
คือ  ปฐวีธาตุ  อาโปธาตุ  เตโชธาตุ  วาโยธาตุ  เหลาน้ี  ยอมดับไมมีเหลือในที่ไหน 
เมื่อเธอกลาวอยางนี้แลว  เราไดกลาววา  ดูกอนภิกษุ  เรื่องเคยมีมาแลว  พวกพอ 
คาเดินเรือมหาสมุทร  จับนกตีรทัสสี  (นกดูฝง)  ลงเรือไปดวย  เมื่อไมเห็นฝง 
เขาก็ปลอยนกตีรทัสสีมันบินไปยังทิศบูรพา  ทิศทกัษิณ  ทิศปจจิม  ทิศอุดร 
ทิศเบ้ืองบน  ทิศนอย  หากมันเห็นริมฝง  มันก็บินไปทางนั้น    หากมันไมเห็น  
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ริมฝง มันจะกลับมายังเรือน้ันอีก  ดูกอนภิกษุ  เธอก็เหมือนกัน  เที่ยวแสวงหา  
จนถึงพรหมโลก ก็ไมไดรับพยากรณปญหานี้  ในที่สุดก็ตองมาหาเรา  ปญหานี้ 
เธอไมควรถามอยางนั้น แตควรถามอยางนี้ ........ 
         [๓๔๙]   ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ  เตโชธาตุ   วาโยธาตุ  ยอมต้ังอยูไมได 
ในท่ีไหน 
         อุปาทายรูปท่ียาวและสั้น   ละเอียดและหยาบ   งานและไมงาม  ยอม 
ต้ังอยูไมไดในท่ีไหน 
         นามและรูปยอมดับไปไมมีเหลือในท่ีไหน  ดังน้ี. 
         ในปญหานั้นมีพยากรณดังตอไปนี้                   
         [๓๕๐]   ธรรมชาติที่รูแจง    แสดงไมได   ไมมีที่สุด    แจมใสโดย  
ประการทั้งปวง 
         ปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ    เตโชธาตุ   วาโยธาตุ    ยอมต้ังอยูไมไดใน 
ธรรมชาตินี ้
         อุปาทายรูปยาวและสั้น  ละเอียดและหยาบ   งามและไมงาม    ยอม 
ต้ังอยูไมไดในธรรมชาตินี้ 
         นามและรูปยอมดับไปไมมีเหลือในธรรมชาตินี้ 
         เพราะวิญญาณดับ  นามและรูปนั้นยอมดับไมมีเหลือในธรรมชาตินี ้
ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาไคตรัสพยากรณปญหานี้แลว  เกวัฏฏะบุตรคฤหบดี 
ชอบใจเพลิดเพลินภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  ดังนี้แล. 
                                             จบเกวัฏฏสูตรท่ี  ๑๑  
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                                       อรรถกถาเกวัฏฏสูตร 
         เกวัฏฏสูตรมีบทเริ่มวา  ขาพเจา  (พระอานนทเถระเจา)  ไดสดับมา  
อยางนี้    ฯเปฯ   ใกลเมอืงนาลันทา. 
         จะพรรณนาบทโดยลําดับในเกวัฏฏสูตรนั้น.  บทวา  ปวาริกัมพวัน 
คือ สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี. บทวา เกวัฏฏะนี้  เปนชื่อของบุตรคฤหบดี. 
         มีเรื่องเลามาวา   เกวัฏฏะบุตรคฤหบดีนั้น  มทีรัพยประมาณ   ๔๐ โกฏ ิ
เปนคฤหบดีผูมั่งค่ัง ไดเปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส (พระพุทธศาสนา) เปนอยางยิ่ง 
เพราะเหตุที่เขามีศรัทธาเปนอยางยิ่ง เขาจึงคิดวา หากจะมีภิกษุสักรูปหน่ึง เหาะ 
ไปในอากาศ   พึงแสดงปาฏิหาริยหลาย  ๆ  อยาง  ระหวางกึ่งเดือน  หรือหนึง่ 
เดือน   หรือหนึ่งป   มหาชนก็จะพากันเลื่อมใสยิ่งนัก   ถากระไร  เราจะกราบ 
ทูลขอรองพระผูมีพระภาคเจา      ใหทรงอนุญาต    ภิกษุรูปหนึ่งเพ่ือแสดง 
ปาฏิหาริย   แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   กราบทูลอยางนี้. 
         บทวา   มั่งค่ัง  คือ  มั่งค่ังสมบูรณ.   บทวา  มั่งมี  คือ  ถึงความเจริญ 
เพราะมากดวยภัณฑะนานาชนิด. บทวา  คับค่ังไปดวยมนุษย   อธิบายวา 
จอแจไปดวยหมูมนุษย  สญัจรไปมา  ดูเหมือนวา  ไหลกับไหล  จะเสียดสีกัน. 
บทวา  จงจัด  หมายถึง  ขอรอง  คือ  ต้ังใหดํารงตําแหนง.  บทวา  ธรรมที่ยิ่งยวด 
ของมนุษย  อธิบายวา  ยิ่งกวาธรรม  ของมนุษยผูยิ่งยวด  หรือธรรมของ 
มนุษย   อันไดแกกุศล  ๑๐.  บทวา  เปนอยางย่ิง  สดุท่ีจะประมาณได  อธิบาย 
วา   จักเลื่อมใสอยางยิ่งสุดที่จะประมาณได  เหมือนดวงประทีปที่โชติชวง  แม 
กวาปรกติ  เพราะไดเชื้อน้ํามัน.  
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         บทวา เราไมแสดงธรรมอยางน้ี  มีอธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจา  ทรง  
บัญญัติสิกขาบทไวในเรื่องราชคหเศรษฐี   เพราะฉะน้ัน   จึงตรัสคําเปนตนวา 
เราไมแสดงธรรมอยางนี้.  บทวา  เราไมกําจัด  อธบิายวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา เราจะไมทําลายโดยใหคุณธรรมพินาศไป คือ ใหถึงการทําลายศีล  แลว 
ลดลงจากฐานะสูง    ต้ังอยูในฐานะตํ่าโดยลําดับ   โดยที่แทเราหวังความเจริญ 
ของพระพุทธศาสนา จึงกลาวดังน้ัน.  บทวา  แมครั้งท่ี  ๓  แล  อธิบายวา  ไมมี 
ผูสามารถจะกลาวหามพระดํารัสของพระพุทธเจาถึง ๓ ครั้ง  แตเกวัฏฏะกราบ 
ทูลถึง ๓ ครัง้   ดวยคิดวา   เราคุนเคยกับพระผูมีพระภาคเจา  เปนคนโปรด 
หวังตอประโยชน  ดังนี้. ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา  อุบาสกน้ีแม 
เมื่อเราหาม ก็ยังขอรองอยูบอย ๆ  ชางเถิด  เราจะชี้โทษในการแสดงปาฏิหาริย 
แกเธอ   จึงตรัสคําเปนตนวา   ปาฏิหารยิ  ๓.  อยางแล. 
         ในบทเหลาน้ัน บทวา  อมาห  ภิกฺขุ  ตัดบทเปน  อมุ  อห  ภิกฺขุ  บทวา 
วิชาชื่อคันธารี  อธิบายวา  วิชานี้  ฤษีชือ่คันธาระเปนผูทํา  หรือเปนวิชา 
ที่เกิดข้ึนในแควนคันธาระ.   มีเรื่องเลากันมาวา  ในแควนคันธาระนั้น   พวก 
ฤษีอาศัยอยูมาก  บรรดาฤษีเหลาน้ัน  ฤษีผูหน่ึงทําวิชานี้ข้ึน.  บทวา  เราอึดอัด 
อธิบายวา  เราอยูอยางอึดอัดคือราวกะวาถูกบีบ.   บทวา เราระอา  คือละอาย. 
บทวา  เรารังเกียจ  คือ  เราเกิดความรังเกียจเหมือนเห็นคูถ. 
         บทวา   แหงสัตวอื่น  คือแหงสัตวทั้งหลายเหลาอ่ืน.   บทที่  ๒  คือ 
แหงบุคคลอ่ืน  เปนไวพจนของบทน้ันนั่นแล. บทวา  ยอมทาย  คือ  ยอมกลาว. 
บทวา ความรูสึกในใจ  หมายถึง  โสมนัสและโทมนัส.  บทวา  ใจของทานเปน 
ไปโดยอาการอยางน้ี    อธิบายวา  ใจของทานต้ังอยูในโสมนสั  โทมนัส    หรือ 
ประกอบดวยกามวิตกเปนตน.  บทที ่ ๒  เปนไวพจนของบทน้ันแล.  บทวา  จิต 
ของทานเปนอยางน้ี คือจิตของทานเปนเชนนี้.  อธิบายวา  จิตของทานคิดถึง  
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เรื่องนี้และเรื่องนี้เปนไปแลว. บทวา  วิชาชื่อมณิกา  ทานชี้แจงวา  มีวิชาหน่ึง  
ในโลกไดชือ่อยางนี้วา  จินดามณี   บุคคลยอมรูถึงจิตของคนอ่ืนได  ดวยวิชา 
จินดามณีนั้น. 
         บทวา   ทานท้ังหลายจงตรึกอยางน้ี  คือ  ตรกึใหเปนไปทาง  เนก- 
ขัมมวิตกเปนตน.  บทวา  อยาตรึกอยางน้ี  คือ  อยางตรึกใหเปนไปกามวิตก 
เปนตน. บทวา จงทําในใจอยางน้ี  คือ  ทําในใจถึงอนิจจสัญญา  หรือ  อยางใด 
อยางหน่ึง  ในทุกขสัญญาเปนตนอยางนี้. บทวา  อยา........อยางนี้  คือ อยาทํา 
ในใจโดยนัยเปนตนวา  เปนของเที่ยง  ดังนี้.  บทวา  จงละส่ิงน้ี  อธิบายวา  จงเขาถึง 
กําหนัดอันเคลือบดวยกามคุณน้ี.  บทวา  จงเขาถึงส่ิงน้ี  อธิบายวา  จงเขาถึง 
คือ  บรรลุ สาํเร็จ โลกุตตรธรรม  อันไดแก  มรรค  ๔  ผล ๔  นีแ้ลอยู.  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงฤทธิ์ตาง  ๆ ชือ่   อิทธิปาฏหิริย  การรูจิตของผูอ่ืน  แลว 
พูด ชื่อ อาเทศนาปาฏิหาริย   การแสดงธรรมเนือง ๆ    ของพระสาวกและของ 
พระพุทธเจา ชื่อ อนุสาสนีปาฏิหาริย. 
         ในปาฏหิาริยเหลาน้ัน  พระมหาโมคคัลลานะแสดง อนุสาสนีปาฏิหาริย 
ดวยอิทธิปาฏิหาริย  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร แสดง อนุสาสนีปาฏิหาริย  ดวย 
อาเทศนาปาฏิหาริย.   เมือ่พระเทวทัตทําลายสงฆ  ไดพาภิกษุ ๕๐๐  รูปไปแลว 
แสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้นดวยพุทธลีลา ณ  ตําบล  คยาสีสะ   ครั้นเมื่อพระผูมี 
พระภาคเจา    ทรงสงพระอัครสาวก ๒ รูป  ไป  พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 
ทราบวารจิตของภิกษุเหลาน้ันแลวแสดงธรรม.   ภิกษุทั้ง ๕๐๐  รูป ฟงธรรม- 
เทศนาของพระเถระก็บรรลุโสดาปตติผล.   ตอมาพระมหาโมคคัลลานเถระได 
แสดงการแผลงฤทธ์ิตาง ๆ แลว   แสดงธรรมแกภิกษุเหลาน้ัน    ภิกษุทั้งหมด 
ฟงธรรมของทานแลวตางไดบรรลุพระอรหัตตผล.   ครั้นแลวพระมหานาคท้ัง 
สองพาภิกษุ  ๕๐๐  รูป  เหาะสูเวหามาถึงวิหารเวฬุวัน.   การแสดงธรรมเนือง ๆ  
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ของพระพุทธเจาท้ังหลายเปนอนุสาสนีปาฏิหาริย.  ในปาฏิหาริยเหลาน้ัน  อิทธิ-    
ปาฏิหาริย และอาเทสนาปาฏิหาริย  ยงัติเตียนได   ยังมีโทษ  ไมยั่งยืนอยูนาน 
เพราะไมยั่งยืนอยูนาน  จึงไมนําสัตวใหพนทุกขได. อนุสาสนีปาฏิหาริยเทานั้น 
ไมติเตียนได  ไมมีโทษ    ต้ังอยูไดนาน  เพราะต้ังอยูไดนาน  จึงนําสัตวใหพน 
ทุกขได.  เพราะฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงติเตียนอิทธิปาฏิหาริย  และ 
อาเทสนาปาฏิหาริย  ทรงสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริยอยางเดียว. 
         บทวา   เรื่องเคยมีมาแลวนี้  เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจา  จึง 
ทรงปรารภข้ึน.  ที่ทรงปรารภข้ึนก็เพ่ือทรงแสดงถึงอิทธิปาฏิหาริยและอาเทสนา 
ปาฏิหาริยไมนําสัตวใหพนจากทุกขได และเพ่ือทรงแสดงถึงอนุสาสนีปาฏิหาริย  
เทาน้ัน     ทีจ่ะนําสัตวใหพนจากทุกขได.    อีกอยางหน่ึง  มีภิกษุรูปหน่ึงชื่อ 
มหาภูตปริเยสกะ  แสวงหามหาภูตรูป  เที่ยวไปจนถึงพรหมโลก  ไมไดชอง 
แกปญหา   จึงมาทูลถามพระพุทธเจา   แลวก็หมดสงสัยไป.   เพราะเหตุอะไร. 
เพ่ือประกาศความย่ิงใหญของพระพุทธเจาท้ังหลาย    เหตุการณอันนี้ไดปกปด 
แลว   ครั้นตอมาพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงเปดเผยแสดงเหตุการณนั้น  จึง 
ตรัสคําเปนอาทิวา  เรื่องเคยมีมาแลว ดังน้ี.  บทวา  ในท่ีไหนหนอแล  อธิบาย 
วา  บุคคล  อาศัยอะไรแลว  บรรลุอะไร  มหาภูต  ๔  นั้น  จึงดับโดยไมเหลือ 
ดวยอํานาจเปนไปไมไดในที่ไหน   กม็หาภูตกถาน้ี  ทานกลาวไวแลว ในวิสุทธิ- 
มรรค  โดยพิสดาร.  เพราะฉะน้ัน    ควรคนหาจากวิสุทธิมรรคน้ันเถิด. 
         บทวา  ทางไปเทวโลก   คือ   ชื่อวาทางไปเทวโลกเฉพาะน้ัน ไมมี. 
ก็บทนั้นเปนชื่อของอิทธิวิธญาณ.    จริงอยู    ทางนั้นเปนไปสูอํานาจทางกาย 
ยอมไปสูเทวโลก   ตลอดถึงพรหมโลกไดโดยทางนั้น  เพราะฉะนั้น  ทานจึง 
กลาววาทางไปเทวโลก.  บทวา  เทวดาชั้นจาตุมมหาราชโดยที่ใด  ความวา 
ภิกษุไมทูลถามพระผูมีพระภาคเจา     แมประทับอยูในที่ใกล  สําคัญวา   ตาม  
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ธรรมดา  เทวดาท่ีเขาโจทกันยอมมีอานุภาพมากดังน้ีจึงเขาไปหา.  ขอท่ีวา   
ดูกอนภิกษุ  แมพวกขาพเจาก็ไมรู  หมายถึง  พวกเทวดา  ถูกถามปญหาใน 
พุทธวิสัยยอมไมรูจึงไดกลาวอยางนั้น. ลําดับนั้น  ภิกษุนั้นสําทับพวกเทวดาวา 
พวกทานตอบปญหานี้ของเราไมได  ก็จงบอกมาเร็ว ๆ จึงถามแลวถามอีก.  พวก 
เทวดาคิดวา  ภิกษุรูปนี้สําทับเรา  เราจักปลดเปลื้อง  ภิกษุนั้นใหพนไปจาก 
พวกเรา  จึงไดกลาวคําเปนตนวา  ดูกอนภิกษุ  ยังมีทาวมหาราชอีก  ๔  องค. 
         บทวา  รุงเรืองย่ิงนัก  คือ  งามเหลือเกิน.  บทวา  วิเศษกวา  คือ  สูง 
สุดดวย  วรรณะ  ยศ  และความเปนใหญ  เปนตน.  พึงทราบเนื้อความในทุก 
วาระโดยนัยนี้.  แตเนื้อความน้ีพิเศษ.  นัยวาทาวสักกเทวราชทรงดําริวาปญหา 
นี้เปนพุทธวิสัย  คนอ่ืนไมสามารถแกได  ก็ภิกษุนีล้ะเลยพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ผูเปนอัครบุคคลในโลก  เที่ยวถามพวกเทวดา  ดุจคนละเวนไฟเปาห่ิงหอย  และ 
ดุจคนละเวนกลอง  ตีทอง  เราจะสงภิกษุนั้นไปยังสํานักพระศาสดา  จักหมดสงสัยใน 
นั้น  ทาวสักกเทวราชทรงดําริอีกวา  ภิกษุนั้นไปไกลมากแลว  จักหมดสงสัยใน 
สํานักของพระศาสดา  อนึ่ง  ธรรมดาบุคคลเชนนี้ก็มีอยู  เมื่อเดินทางไปไดเพียง 
เล็กนอย  มักมีความลําบาก  แตภายหลงัจักรู  ดังนี้  จึงกลาวกะภิกษุนั้น  เปนตน 
วา  แมเราก็ไมรู  ดังนี้.  แมทางไปพรหมโลก  ก็เชนเดียวกับทางไปเทวโลก.  ทาง 
ไปเทวโลกกด็ี  การเขาถึงธรรมก็ด ี ความแนวแนชั่วขณะจิตหนึ่งก็ดี  ความ 
คิดคาดคะเนก็ดี  จิตไปสูงก็ดี  ความรูยิ่งก็ดี  ทั้งหมดน้ีเปนชื่อของอิทธิวิธญาณ 
นั่นเอง.  บทวา  บุพพนิมติ  ทานแสดงไววา  นิมิตในสวนแรกที่จะมาถึง  เหมือน 
รุงอรุณมีเพราะพระอาทิตยข้ึน  เพราะฉะนั้น  พระพรหมจักมาในบัดนี้.  พวก 
ขาพเจารูเพียงน้ี.  บทวา  ปาตุรโหสิ  แปลวา  ไดปรากฏแลว. 
         ครั้งน้ันแล  พระพรหม  เมื่อถูกภิกษุนั้นถาม  รูความที่มิใชวิสัย 
ของตน  จึงคิดวา  หากเราบอกวา  เราไมรู  พวกน้ีจักดูหม่ินเรา  ถาเรา  
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จักกลาวอะไร ๆ ทําเปนเหมือนรู  ภิกษุไมมีจิตปรารมภดวยคําพยากรณ ของ   
เรา จักยกคําพูดของเรา เมื่อเราบอกวา ดูกอนภิกษุ เราเปนพรหม ดังน้ี เปนตน 
ใคร ๆ ก็จักไมเชื่อถอยคํา     ถากระไร    เราจะบอกปดสงภิกษุนี้ไปเฝาพระ-  
ศาสดาดังนี้   จึงกลาววา  ดูกอนภิกษุ   เราเปนพรหม  ดังนี้เปนตน 
         บทวา  นําออกไป ณ สวนขางหนึง่   ดังน้ี เพราะเหตุไรจึงไดทําอยาง 
นั้นเพราะเพ่ือความพิศวง. บทวาเสาะหาการพยากรณในภายนอก อธิบายวา 
ถึงการแสวงหาในภายนอก   ตลอดถงึพรหมโลก   ดุจคนตองการนํ้ามัน  บีบ 
ทรายฉะน้ัน 
         บทวา  นก  ไดแก  กา  หรือ  เหยี่ยว.  ขอวา  ภิกษุไมควรถามปญหา 
อยางน้ี    มีอธิบายวา เพราะภิกษุควรถามปญหาใหถูกจุดหมาย ก็ภิกษุนี้ถือ สิ่ง 
ไมมีใจครองถามนอกจุดหมาย  ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปฏิเสธ. นยัวา 
การแสดงโทษคําถามของผูหลงผิดในคําถาม    แลวใหสําเนียกคําถาม   จึงตอบ 
ในภายหลังเปนหลักปฏบิัติของพระพุทธเจาท้ังหลาย.   เพราะเหตุไร.  เพราะผู 
ไมรูเพ่ือจะถามจึงถาม  ชื่อวาเปนคนไมฉลาด. พระผูมีพระภาคเจา  ทรงใหสํา 
เหนียกปญหาจึงตรัสวา  อาโปธาตุ   ยอมต้ังอยูไมไดในที่ไหน  ดังน้ีเปนตน. 
         บทวา ต้ังอยูไมได คือดํารงอยูไมได  มีอธิบายวา มหาภูตรูป ๔ เหลาน้ี 
อาศัยอะไรจึงเปนอันต้ังอยูไมได  ทานถามหมายถึงส่ิงมีใจครองเทาน้ัน.  บทวา 
ยาวและสั้น  ทานกลาวถึงอุปาทายรูปโดยสัณฐาน.  บทวา  ละเอียด  หยาบ 
หมายถึง  เลก็  หรือ  ใหญ.    ทานกลาวเพียงทรวดทรงในอุปาทายรูปเทาน้ัน 
แมดวยบทน้ี. บทวา งาม  และ  ไมงาม  คือ  อุปาทายรูปที่ดี  และ  ไมดีนั่นเอง  
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ก็ที่วา  อุปาทายรูปงามไมงาม   มีอยู  หรือ    ไมมี. แตทานกลาวถึงอิฎฐารมณ 
และอนิฏฐารมณอยางนี้.  บทวา  นาม และ  รูป  คือ  นามและรปูอันตางกัน 
มียาว   เปนตน.   บทวา  อุปรุชฺฌติ  แปลวายอมดับไป.  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงชี้แจงคําถามวา ควรจะถามอยางนี้วา  นามและรูปนั้นอาศัยอะไรจึงเปนไป 
ไมไดอยางไมมีเหลือ  เมื่อจะทรงแกปญหา จึงตรัสวา ในปญหานั้นมีพยากรณ 
ดังน้ี แลวตรัสวา ธรรมชาติที่รูแจง  เปนตน. 
         บทวา   ควรรูแจง   คือ      ธรรมชาติที่รูแจง.  เปนชื่อของนิพพาน. 
นิพพานน้ัน แสดงไมได เพราะไมมีการแสดง. นิพพานชื่อวาไมมีที่สุด เพราะ 
ไมมีเกิด   ไมมีเส่ือม  ไมมีความเปนอยางอ่ืนของผูต้ังอยู.  บทวา  แจมใส  คือ 
น้ําสะอาด.  นัยวา  บทนี้เปนชื่อของทานํ้า.  เปนที่น้ําไหล  ทานทํา ป อักษรให 
เปน ภ อักษร  ทาขามของนิพพานน้ันมีอยูทุกแหง   เพราะฉะนั้นจึงชื่อมีทาขาม 
ทุกแหง  ชนทั้งหลายประสงคจะขามจากท่ีใด ๆ ของมหาสมุทร  มีทาเปนเสน 
ทางที่จะไมมีทาไมมี     ฉันใด  ชนทั้งหลายประสงคจะขามใหถึงพระนิพพาน 
โดยอุบายอันใดในกรรมฐาน ๓๘ กรรมฐานเปนทา   เปนเสนทาง  กรรมฐาน 
จะไมใชทาของนิพพานไมมี  ฉันนั้น.  เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา  มีทาขาม 
ทุกแหง.    ในบทวา    อาโปธาตุนี้    ทานอาศัยนิพพาน   จึงกลาวทั้งหมดน้ัน   
โดยนัยเปนตนวา  อาโปธาตุ  ธรรมชาติที่มีใจครอง  ยอมดับโดยไมมีเหลือ  
คือ  เปนไปไมได  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดง   อุบายดับไมมีเหลือ 
ของธรรมชาตินั้น    จึงตรัสวา    เพราะวิญญาณดับ    นามและรปูนั้นยอมดับ 
ไมมีเหลือในธรรมชาตินี้  ดังน้ี.   บทวา    วิญญาณ  คือ  วิญญาณเดิมบาง 
วิญญาณที่ปรุงแตงบาง.   จริงอยู   เพราะวิญญาณเดิมดับ   นาม   และรูปนั้น 
ยอมดับไมมีเหลือในธรรมชาตินี้     คือวา     ยอมถงึความไมมีบัญญัติเหมือน  
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เปลวประทีปที่ถูกเผาหมดไป  ฉะน้ัน  เพราะไมเกิดข้ึน  และดับไปโดยไมเหลือ  
แหงวิญญาณท่ีปรุงแตงนามและรูป    จึงดับโดยไมเกิดข้ึน   เหมือนอยางที่ทาน 
กลาวไววา    เพราะดับวิญญาณที่ปรงุแตงดวยโสดาปตติมัคคญาณ  นามและ 
รูปที่พึงเกิดในสังสารวัฏอันไมมีเบื้องตน  และที่สดุ เวนภพทั้ง  ๗  ยอมดับ 
โดยไมมีเหลือ   ในธรรมชาตินี้  ดังนี้.  ทั้งหมดพึงทราบตามนัยที่ทานกลาวไว 
แลวในมหานิเทศน้ันแล.   สวนท่ีเหลือ    ในทุก ๆ บทงายทั้งน้ัน. 
         อรรถกถาเกวัฏฏสูตรแหงอรรถกถาทีฆนิกาย  ชื่อสุมังคลวิลาสินีจบ 
แลวดวยประการฉะนี้. 
                                               สูตรท่ี  ๑๑   จบ  
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                                          ๑๒   โลหิจจสูตร  
         [๓๕๑]   ขาพเจา  ไดสดับมาอยางนี้ 
         สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา    เสด็จจาริกไปในแควนโกศล     พรอม 
ดวยภิกษุหมูใหญ   ประมาณ ๕๐๐  รปู   ประทับอยูบานสาลวติกา   ก็สมัยน้ัน 
โลหิจจพราหมณ ครอบครองบาน สาลวติกา  ซึ่งมีประชาชนคับค่ัง     มีหญา 
ไม  และน้ํา  สมบูรณ  อุดมไปดวยธัญญาหาร  ซึ่งเปนราชทรัพย  ที่พระเจา- 
ปเสนทิโกศล  พระราชทาน  เปนบําเหน็จเด็ดขาด. 
         [๓๕๒]   ก็สมัยนั้น    ความเห็นอันลามก     เห็นปานน้ีเกิดข้ึน     แก 
โลหิจจพราหมณ  วา สมณะก็ดี  พราหมณก็ดีในโลกน้ี  ควรบรรลกุุศลธรรม 
ครั้นบรรลกุศุลธรรมแลว    ไมควรบอกผูอ่ืน      เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแก 
ผูอ่ืนได     บคุคลตัดเครื่องจองจําเกาไดแลว  พึงสรางเครื่องจองจําอ่ืนใหม 
ฉันใด    ขออุปมัยก็ฉันนั้น   เรากลาวธรรมคือความโลภวา    เปนธรรมลามก 
เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรแกผูอ่ืนได   ดังนี้. 
         โลหิจจพราหมณ  ไดยินมาวา   พระสมณโคดมศากยบุตร  ทรงผนวช 
จากศากยตระกูล      เสด็จจาริกไปไนแควนโกศล       พรอมดวยภิกษุหมูใหญ 
ประมาณ  ๕๐๐ รูป     เสร็จถึงบานสาลวติกาแลว   ก็กิตติศัพทอันงามของ 
พระโคดมผูเจริญน้ัน   ไดแพรหลายไปอยางนี้วา   แมเพราะเหตุนี้      พระผูมี- 
พระภาคเจาพระองคนั้น  เปนผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง  ถึงพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ    เสด็จไปดีแลว   ทรงรูแจงโลก   เปนสารถีฝกคนท่ีควรฝก  ไมม ี
ผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูต่ืนแลว  เปน  
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ผูจําแนกพระธรรม  พระองคทรงกระทําโลกนี้  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  
พรหมโลก  ใหแจมแจง  ดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเอง  ทรงสอนหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดามนุษยใหรูตาม  พระองคทรงแสดงธรรมงาม 
ในเบื้องตน  งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด  ทรงประกาศพรหมจรรย  พรอม 
ทั้งอรรถ  พรอมท้ังพยัญชนะ  บริสุทธิ ์ บริบูรณสิ้นเชิง  ก็การเห็นพระอรหันต 
เชนนั้น  เปนการดีนักแล. 
         [๓๕๓]   ครั้งน้ันโลหิจจพราหมณ  ไดเรียกชางกัลบกชือ่  โรสิกะ 
มาบอกวา  มานี่  เพ่ือนโรสิกะ  ทานจงไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ 
แลวกราบทูลถามพระสมณโคดม  ถงึอาพาธนอย  พระโรคเบาบาง  ความ 
คลองแคลว กําลัง  ความอยูผาสุก   ตามคําของเราวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
โลหิจจพราหมณถามพระองคถึงอาพาธนอย   พระโรคเบาบาง    ความคลอง- 
แคลว กําลัง  ความอยูผาสุก   และจงกราบทูลอยางนี้วา   ขอพระโคดมผูเจริญ  
พรอมดวยหมูภิกษุ      โปรดรับนิมนตเสวยภัตตาหารของโลหิจจพราหมณใน 
วันพรุงน้ี     โรสิกะชางกัลบกรับคําโลหิจจพราหมณแลว    ไดเขาไปเฝาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง  แลวกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  โลหิจจพราหมณ 
ถามพระองคถึงอาพาธนอย   พระโรคเบาบาง  ความคลองแคลว  กําลัง  ความ 
อยูผาสุก  และใหกราบทูลวา  ขอพระผูมีพระภาคเจา  พรอมดวยหมูภิกษุ 
โปรดรับนิมนตเสวยภัตตาหารของโลหิจจพราหมณในวันพรุงน้ี  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงรับนิมนตดวยดุษณีภาพ. 
         [๓๕๔]   โรสกิะชางกัลบกทราบวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนต 
แลว   ลุกจากอาสนะ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  แลวกระทําประทักษิณ  
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เสร็จแลวเขาไปหาโลหิจจพราหมณถึงท่ีอยู      บอกวา      ขาพเจาไดกราบทูล  
พระผูมีพระภาคเจาตามคําของทานแลว.      และพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงรับ 
นิมนตแลว.   ครั้งน้ันแลโลหิจจพราหมณ    ตระเตรียมของเค้ียวของฉัน   อัน 
ประณีตไวในนิเวศนของตนโดยลวงไปแหงราตรีนั้นไดเรียกโรสิกะมาส่ังวา 
มาน่ีเพ่ือนโรสิกะ   จงไปหาพระสมณโคดม   แลวจงทูลพระสมณโคดมวา  ถึง 
เวลาแลว   ภัตตาหารสําเร็จแลว.  โรสิกะ   รับคําโลหิจจพราหมณแลว    ไดเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา    ถวายบังคมแลวยืนที่สมควรสวนขางหน่ึง   กราบ- 
ทูลวา   ถึงเวลาแลวพระเจาขา   ภัตตาหารสําเร็จแลว. 
         [๓๕๕]   ครั้นเวลาเชา  พระผูมพีระภาคเจาทรงอันตรวาสก  แลวทรง 
ถือบาตรจีวรเขาไปยังบานสาลวติกา   พรอมดวยหมูภิกษุ   เวลานั้น     โรสกิะ 
ตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาไปขางหลัง          กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  โลหิจจพราหมณเกิดความเห็นชั่วอยางนี้วา  สมณะ 
หรือพราหมณในโลกนี ้  พึงบรรลุกุศลธรรม  ครั้งบรรลุแลว  ไมควรบอก 
ผูอ่ืน       เพราะผูอ่ืนจักทําอะไรใหแกผูอ่ืนได       บคุคลตัดเครื่องจองจําเกา 
ไดแลว      พึงทําเครื่องจองจําอยางอ่ืนใหม     ฉันใด    ขออุปไมยน้ีก็ฉันนั้น 
เรากลาวธรรมคือความโลภวา      เปนธรรมลามก       ผูอ่ืนจักทําอะไรใหแก 
ผูอ่ืนได  ดังนี้  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจา  โปรดทรง 
ปลดเปลื้องโลหิจจพราหมณเสียจากความเห็นชั่วน้ีเถิด    พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ไมเปนไร  ไมเปนไร  โรสิกะ   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยัง 
นิเวศนของโลหิจจพราหมณแลว   ประทับเหนืออาสนะท่ีปูลาดไว.   ลําดับนั้น 
โลหิจจพราหมณไดอังคาสหมูภิกษุ    มีพระพุทธเจาเปนประธาน     ดวยของ 
เค้ียวของฉันอันประณีตดวยมือของตนใหอ่ิมหนําใหเพียงพอแลว.  
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         [๓๕๖]   ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จแลว  ทรงนําพระ-   
หัตถออกจากบาตร  โลหิจจพราหมณถืออาสนะที่ตํ่าอันหน่ึงน่ังท่ีสมควรขาง 
หน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะโลหิจจพราหมณวา ดูกอนโลหิจจะ  เขา 
วาจริงหรือ  ทานเกิดความเห็นลามกอยางนี้วา  สมณะหรือพราหมณในโลกนี้ 
บรรลุธรรมที่เปนกุศลแลวไมบอกผูอ่ืน  เพราะผูอ่ืนทําอะไรแกผูอ่ืนได  เปรียบ 
เหมือนบุคคลตัดเครื่องจําจองเกาไดแลว  พึงทําเคร่ืองจําจองใหม  อยางอ่ืน 
ฉันใด  ขออุปไมยน้ีก็ฉันนั้น  เรากลาววาเปนธรรมลามก  เพราะผูอ่ืนจักทํา 
อะไรแกผูอ่ืนไดดังนี้. 
         โลหิจจพราหมณกราบทูลวาพระโคดมผูเจริญ  เปนความจริงอยางนั้น. 
         ดูกอนโลหิจจะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ทานครอบครอง 
บานสาลวติกามิใชหรือ  อยางนั้นสิทานโคดม.  ตรัสถามวา  ผูใดหนอจะพึง 
กลาวอยางนี้วา  โลหิจจพราหมณครอบครองบานสาลวติกาอยู  โลหิจจพราหมณ 
ควรใชสอยผลประโยชนที่เกิดข้ึนในบานสาลวติกาน้ัน  แตผูเดียว  ไมควรให 
ผูอ่ืน  ดังนี้  ผูที่กลาวอยางนี้นั้นจะชื่อวาทําอันตราย  หรือไมทําอันตรายแก 
ชนที่อาศัยทานเลี้ยงชีพอยู.  ชื่อวาอันตรายสิทานโคดม.  เมื่อทําอันตรายจะช่ือ 
วา  หวังประโยชน  หรือไมหวังประโยชนแกชนเหลาน้ัน.  ชื่อวาไมหวังประ- 
โยชนสิทานโคดม.  ผูไมหวังประโยชนจะชื่อวาเขาไปต้ังจิตเมตตาในชนเหลา 
นั้น  หรือเปนศัตรู.  เปนศัตรูสิทานโคดม.  เมื่อต้ังจิตเปนศัตรูจะชื่อวาเปน 
มิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ  เปนมิจฉาทิฏฐิสิทานโคดม.  ดูกอนโลหิจจะ  ผูเปน 
มิจฉาทิฏฐิ  เรากลาววา  มีคติเปน  ๒  คือ  นรก  หรือกําเนิดเดียรัจฉานอยางใด 
อยางหน่ึง. 
         [๓๕๗]   ดูกอนโลหิจจะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  พระเจา 
ปเสนทิโกศล  ทรงปกครองแควนกาสี  และโกศลมิใชหรือ.  อยางนั้นสิ  ทาน  
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โคดม.  ดูกอนโลหิจจะ  ผูใดหนอพึงกลาวอยางนี้วา  พระเจาปเสนทิโกศล 
ทรงปกครองแควนกาสี    และโกศลอยู  พระองคควรทรงใชสอยผลประโยชน 
ที่เกิดข้ึนในแควนกาสีและโกศลแตพระองคเดียว  ไมควรพระราชทานแกผูอ่ืน 
ผูที่กลาวอยางนี้นั้น   ชื่อวาทําอันตรายหรือไมทําอันตรายแกพวกทานและคนอ่ืน 
ซึ่งไดพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร  พระเจาปเสนทิโกศลเลี้ยงชีพอยู. 
         ชื่อวาทําอันตราย ทานโคดม. เมื่อทําอันตรายชื่อวาเปนผูหวังประโยชน 
หรือไมหวังประโยชนแกชนเหลาน้ัน. 
         ชื่อวาไมหวังประโยชน  ทานโคดม.  ผูที่ไมหวังประโยชน  จะชื่อวา 
เขาไปต้ังเมตตาจิต   หรือเปนศัตรูในชนเหลาน้ันเลา.  เปนศัตรสูิทานโคดม. 
         เมื่อเขาไปต้ังจิตเปนศัตรูแลว  จะชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ  หรอืสัมมาทิฏฐิ 
เลา.  เปนมิจฉาทิฏฐิสิทานโคดม. 
         ดูกอนโลหิจจะ  ผูที่เปนมิจฉาทิฏฐิ  เรากลาววา  มีคติเปน  ๒ คือ 
นรกหรือกําเนิดเดียรฉาน  คติอยางใดอยางหน่ึง. 
         [๓๕๘]   ดูกอนโลหิจจะ  ดวยประการฉะนี้  เปนอันฟงไดวา  ผูใดพึง 
กลาวอยางนี้วา  โลหิจจพราหมณ ครองบานสาลวติกา  ควรใชสอยผลประ-  
โยชนอันเกิดในบานสาลวติกาแตผูเดียว   ไมควรใหผูอ่ืน  ผูที่กลาวอยางนี้นั้น 
ชื่อวาทําอันตรายแกชนท่ีอาศัยเลี้ยงชีพอยู  เมื่อทําอันตราย   ชือ่วาไมหวัง 
ประโยชน เมื่อไมหวังประโยชน ชื่อวา เขาไปต้ังจิตเปนศัตรู  เมื่อเขาไปต้ังจิต 
เปนศัตรู  ยอมชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิอยางนั้นนั่นแล. 
         โลหิจจะ  ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  สมณะ  หรือพราหมณในโลกน้ี  ควร 
บรรลกุศุลธรรมแตแลวไมควรบอกผูอ่ืน  เพราะผูอ่ืนตอผูอ่ืนจักทําอะไรกันได 
บุคคลตัดเครื่องจําจองเกาไดแลว  ควรสรางเครื่องจําจองอยางอ่ืนข้ึนใหม  ฉัน-  
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ใด   ขออุปไมยก็ฉันนั้น   ผูที่กลาวอยางนั้น ชื่อวาทําอันตรายแกกุลบุตรผูอาศัย  
ธรรมวินัย  ที่ตถาคตประกาศไวแลว  จึงบรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้  
ยอมทําใหแจงโสดาปตติผลบาง  สกทาคามิผลบาง  อนาคามิผลบาง  อรหัตตผล 
บาง  และแกกุลบุตรผูที่บมครรภอันเปนทิพย  เพ่ือบังเกิดในภพอันเปนทิพย 
เมื่อทําอันตราย  ยอมชื่อวาไมหวังประโยชน  เมื่อไมหวังประโยชน ยอมชื่อวา 
เขาไปต้ังจิตเปนศัตรูเมื่อเขาไปต้ังจิตเปนศัตรู  ยอมชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิ.  ดูกอน 
โลหิจจะ  ผูเปนมิจฉาทิฏฐิ   เรากลาววามีคติเปน  ๒ คือ นรก หรือกําเนิดเดียรัจ 
ฉาน   คติอยางใดอยางหน่ึง 
         [๓๕๙]   ดูกอนโลหจิจะ  ดวยประการฉะน้ี เปนอันฟงไดวา  ผูใด 
พึงกลาวอยางนี้วา   พระเจาปเสนทิโกศล     ทรงครองแควนกาสี     และโกศล 
พระองคทรงใชสอยผลประโยชนอันเกิดข้ึนในแควนกาสีและโกศล  แตพระ- 
องคเดียว  ไมพระราชทานแกผูอ่ืน  ผูที่กลาวอยางนี้นั้นชื่อวา   ทําอันตรายแก 
ชนทั้งหลาย   คือตัวทานและคนอ่ืน   เมื่อทําอันตราย   ชื่อวาไมหวังประโยชน 
เมื่อไมหวังประโยชน   ชือ่วาเขาไปต้ังจิตเปนศัตรู  เมื่อเขาไปต้ังจิตเปนศัตรู 
ชื่อวาเปนมิจฉาทิฏฐิก็เชนเดียวกัน.   โลหิจจะ  ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา  สมณะ 
หรือพราหมณในโลกนี้พึงบรรลุกุศลธรรม แตแลวไมพึงบอกผูอ่ืน เพราะผูอ่ืน 
ตอผูอ่ืนจักทําอะไรกันได.  บุคคลตัดเครื่องจองจําอันเกาแลว  ควรสรางเครื่อง 
จองจําอยางอ่ืนใหม ขออุปไมยน้ีก็ฉันนั้น  เรากลาวธรรม  คือความโลภ วาเปน 
ธรรมอันลามก เพราะผูอ่ืนตอผูอ่ืนจักทําอะไรกันได   ผูที่กลาวอยางนี้นั้น  ชื่อ 
วาทําอันตรายแกกุลบุตรผูที่ไดอาศัยธรรมวินัย   ทีต่ถาคตประกาศแลว  จึง 
บรรลุธรรมวิเศษอันโอฬารเห็นปานน้ี  คือทําใหแจงโสดาปตติผลบาง  สกทาคา- 
มิผลบาง อนาคามิผลบาง  อรหัตตผลบางและแกกุลบุตรผูบมครรภอันเปนทิพย  
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เพ่ือบังเกิดในภพอันเปนทิพย  เมื่อทําอันตรายชื่อวา   ไมหวังประโยชน  
เมื่อไมหวังประโยชน ชื่อวาต้ังจิตเปนศัตรู  เมื่อต้ังจิตเปนศัตรู  ยอมชื่อวาเปน 
มิจฉาทิฏฐิ   ดูกอนโลหิจจะ  เรากลาววามีคติเปน ๒ คือ  นรก  หรือกําเนิด 
เดียรัจฉาน   อยางใดอยางหนึ่ง 
         [๓๖๐]   ดูกอนโลหจิจะ  ศาสดา  ๓  จําพวกนี้  ควรประทวงไดในโลก 
การประทวงศาสดาเห็นปานน้ีของเขา  เปนการประทวงที่เปนจริงแท  เปนธรรม 
ไมมีโทษ  ศาสดา ๓ จําพวกเปนไฉน   ดูกอนโลหิจจะ ศาสดาบางคนในโลกนี้ 
ออกจากเรือนบวช   เพ่ือประโยชนอันใด    ประโยชนแหงความเปนสมณะน้ัน 
เขาไมไดบรรลุ แตแลวกแ็สดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา นี้เพ่ือประโยชนของทาน 
ทั้งหลาย นี้เพ่ือความสุขของทานท้ังหลาย  สาวกของทานยอมไมต้ังใจฟง  ไมเง่ียหู 
ฟง  ไมต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง  และหลีกเลี่ยงประพฤตินอกคําสอนของศาสดา.  เขาจะ 
พึงถูกประทวงอยางนี้วา  ทานผูมีอายุ  ทานออกจากเรือนบวช  เพ่ือประโยชน 
อันใด   ประโยชนแหงความเปนสมณะนั้น ทานไมไดบรรลแุลว  แตแลวทานก็ 
แสดงธรรมแกสาวกวา  นี้เพ่ือประโยชนของทานท้ังหลาย  นี้เพ่ือความสุขของ 
ทานท้ังหลาย  สาวกของทานยอมไมต้ังใจฟง  ไมเง่ียหูฟง ไมต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง 
และยอมหลีกเลี่ยงประพฤตินอกคําสอนของศาสนา  เหมือนบุรุษรุกเขาไป 
หาสตรีที่กําลังถอยหลังหนี  หรือเหมือนบุรุษที่กอดสตรีที่หันหลังให  ฉันใด 
ขออุปไมยน้ีก็ฉันนั้น เรากลาวธรรมคือ ความโลภวาเปนธรรมอันลามก เพราะ 
ผูอ่ืนตอผูอ่ืนจักทําอะไรกันได  ดังนี้  ดูกอนโลหิจจะน้ีเปนศาสดาท่ีหน่ึงซึ่ง 
ควรประทวงในโลก     อนึ่ง  การประทวงของผูประทวงศาสดาเห็นปานน้ี 
เปนจริง  แท  เปนธรรม  ไมมีโทษ. 
         [๓๖๑]   ดูกอนโลหจิจะ  อีกขอหนึ่ง  ศาสดาบางคนในโลกนี้  ออกจาก  
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เรือนบวช  เพ่ือประโยชนอันใด   ประโยชนแหงความเปนสมณะนั้น เขาไมได 
บรรล ุแตเขาแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา  นี้เพ่ือประโยชนของทานท้ังหลาย 
นี้เพ่ือความสุขของทานท้ังหลาย    สาวกของเขายอมต้ังใจฟง   เง่ียหูฟง   ต้ังจิต 
เพ่ือรูทั่วถึง    และไมหลีกเลี่ยงประพฤตินอกคําสอนของศาสดา    เขาจะพึงถูก 
ประทวงวา ทานออกจากเรือนบวช เพ่ือประโยชนอันใด   ประโยชนแหงความ 
เปนสมณะนั้น ทานไมไดบรรลุแลว  แตทานแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา นี ้
เพ่ือประโยชนของทานท้ังหลาย   นี้เพ่ือความสุขของทานทั้งหลายสาวกของทาน 
นั้นยอมต้ังใจฟง  ยอมเง่ียหูฟง  ต้ังจิตเพ่ือรูทั่วถึง  และไมหลีกเลี่ยวประพฤตินอก 
คําสอนของศาสดา  เหมือนบุคคลท้ิงนาของตนแลว สําคัญของผูอ่ืนวา  เปนที่ 
ที่ตนควรทําใหดี   ฉันใด  คําอุปไมยน้ีก็ฉันนั้น   เรากลาวธรรมคือความโลภ  วา 
เปนธรรมอันลามก  เพราะผูอ่ืนตอผูอ่ืนจักทําอะไรกันได  ดกูอนโลหิจจะ นี้แล 
ศาสดาคนท่ีสาม    ซึ่งควรประทวงในโลก   อน่ึง    การประทวงของผูประทวง 
ศาสดาเห็นปานนั้น   ชื่อวาเปนจริง   แท  เปนธรรม ไมมีโทษ. 
         [๓๖๒]   ดูกอนโลหิจจะ  อีกขอหนึ่ง  ศาสดาบางคนในโลกนี ้ ออกจาก 
เรือนบวช   เพ่ือประโยชนอันใด    เขาบรรลุประโยชนของสมณะน้ันแลว   จึง 
แสดงธรรมแกสาวกท้ังหลาย        ของเขาวา นี้   เพ่ือประโยชนของทานท้ัง 
หลาย  นี้เพ่ือความสุขของทานท้ังหลาย  ดังน้ี  สาวกของเขายอมไมต้ังใจฟง  ไม 
เง่ียหูฟงไมเขาไปต้ังจิตเพ่ือความรูทั่ว  หลีกเลี่ยงประพฤตินอกคําสอนของศาสดา 
เขาพึงทวงวา ทานผูมีอายุ  ทานออกจากเรือนบวชเพ่ือประโยชนอันใด ประโยชน 
แหงความเปนสมณะนั้น  ทานไดบรรลุแลว  จึงแสดงธรรมแกสาวกท้ังหลายวา  นี้ 
เพ่ือประโยชนของทานท้ังหลาย  นี้เพ่ือความสุขของทานทั้งหลาย  ดังน้ี สาวกเหลา 
นั้น ยอมไมตต้ังใจฟง ไมเง่ียหูฟง  ไมเขาใจไปต้ังจิตเพ่ือความรูทั่ว  และหลกีเลี่ยง  
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ประพฤตินอกคําสอนของศาสดา  เหมือนบุคคลตัดเครื่องจองจําเกาไดแลว  สราง  
เครื่องจองจําอยางอ่ืนข้ึนใหม  ฉันใด  คําอุปไมยน้ีก็ฉันนั้น  เรากลาวธรรม  คือ 
ความโลภวาเปนธรรมลามก  เพราะผูอ่ืนตอผูอ่ืนจักทําอะไรกันได  ดังนี้  ดูกอน 
โลหิจจะ  ศาสดาคนท่ีสาม  นี้ควรประทวงในโลก  อนึ่ง  ผูใดประทวงศาสดา  การ 
ประทวงของผูประทวงเปนปานน้ี  ชื่อวาเปนจริง  แท  เปนธรรม  ไมมีโทษ. 
         ดูกอนโลหิจจะ  ศาสดาสามจําพวกเหลาน้ีแล  ควรทวงไดในโลก  อนึ่ง 
การประทวงของผูประทวงศาสดา  เห็นปานน้ี  ชือ่วาเปนจริงแท  เปนธรรม  ไม- 
มีโทษ  ดังนี้. 
         [๓๖๓]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  โลหิจจพราหมณได 
กราบทูลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  กศ็าสดาบางคนท่ีไมควรทวงในโลก  มบีาง 
หรือ 
         ดูกอนโลหิจจะ  ศาสดาท่ีไมควรทวงในโลกมีอยู.  ขาแตพระโคดมผู- 
เจริญก็ศาสดาท่ีไมควรทวงในโลกเปนไฉน. 
         ดูกอนโลหิจจะ  พระตถาคตเสด็จอุบัติข้ึนในโลกน้ีเปนพระอรหันต 
ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง ฯลฯ  (พึงขยายความใหพิสดารเหมือนในสามัญญ- 
ผลสูตร)  ฯลฯ  ดูกอนโลหิจจะ  ภิกษุเปนผูถึงพรอมดวยอาการอยางนี้  ฯลฯ 
เขาถึงปฐมฌานอยู. 
         ดูกอนโลหิจจะ  สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้  ในศาสดา 
ใด  ศาสดาน้ีแลไมควรประทวงในโลก  อนึ่ง  การประทวงของผูประทวงศาสดา 
เห็นปานน้ีชื่อวา  ไมจริง  ไมแท  ไมเปนธรรม  มโีทษ  ฯลฯ  เขาถึงฌานท่ี  ๒  ที ่ ๓ 
ที่  ๔  อยู. ดกูอนโลหิจจะ  สาวกไดบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานน้ีในศาสดา 
ใด  ศาสดาแมนี้แลไมควรประทวงในโลก  อนึ่งการประทวงของผูประทวงศาสดา  
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เห็นปานน้ี   ชื่อวา  ไมจริง  ไมแท  ไมเปนธรรม  มโีทษ  ฯลฯ เธอยอมนอม  
โนมจิตใจไปเพ่ือญาณทัสสนะ.    สาวกในศาสดาใดฯลฯ      ยอมรูชัดวา ฯลฯ 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีไมมี.   สาวกในศาสดาใด...ไมเปนธรรมมีโทษ. 
         [๓๖๔]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  โลหิจจพราหมณ 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  บุรษุผูหน่ึงพึง 
ฉวยผมบุรุษอีกผูหน่ึง  ซึ่งกําลังจะตกไปสูเหว  คือนรกไว  ฉุดข้ึนใหยืนอยูบนบก 
ฉันใด  ขาพระองคกําลังจะตกไปสูเหว  คือนรก  พระโคดมผูเจริญไดยกข้ึนให 
ยืนอยูบนบก ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองค 
ไพเราะยิ่งนัก จับใจยิ่งนัก  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด 
บอกทางแกคนหลงทาง  หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา   คนมีจักษุจักเห็น 
รูปดังนี้  ฉันใด พระโคดมผูเจริญก็ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย  ฉัน 
นั้นเหมือนกัน 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ขาพระองคขอถึงพระโคดมผูเจริญพรอมท้ัง 
พระธรรม   และพระสงฆ   เปนที่พ่ึง   ขอพระโคดมผูเจริญโปรดจงทรงจําขา- 
พระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะอยางมอบกายถวายชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตน 
ไปเถิด. 
                                           จบโลหิจจสูตรที่  ๑๒  
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                                    อรรถกถาโลหิจจสูตร 
         โลหิจจสูตร  มีบทเริม่ตนวา  (ขาพเจาพระอานนทเถระเจา)  ได  
สดับมาแลวอยางนี้...............ในแควนโกศล 
         ตอไปนี้เปนการอธิบายบทท่ียากในโลหิจจสูตรนั้น  บทวา  สาลวติกา 
เปนชื่อของบานนั้น.    ไดยินมาวาบานนั้นลอมดวยไมสาละ  เปนแถวไปตาม 
ลําดับเหมือนลอมรั้ว  เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา บานสาลาติกา.  บทวา.  โลหจิจะ 
เปนชื่อพราหมณผูนั้น. 
         บทวา   ลามก   คือ   ชื่อวาลามก  เพราะเวนจากการอนุเคราะหผูอ่ืน. 
แตไมใชอุจเฉททิฏฐิ  และสัสสตทิฏฐิ  อยางใดอยางหน่ึง.  บทวา เกิดขึ้นแลว 
คือบังเกิดแลว  ไดแก  ไมใชเพียงเกิดในใจอยางเดียวเทาน้ัน. นัยวา  โลหิจจ- 
พราหมณนั้นยังพูดอยางน้ัน      แมในทามกลางบริษัท     ตามอํานาจของใจ. 
บททั้งหลายวา       เพราะผูอื่นจักทําอะไรใหแกผูอื่นได     ดังน้ี      อธิบายวา 
คนอ่ืนจะพูดวา   ผูที่ถูกเขาพร่ําสอนจักทําอะไร   แกผูพร่ําสอนน้ันได   ตนเอง 
นั่นแหละควรสักการะเคารพกุศลธรรมท่ีตนไดแลวอยู.  ขอวา โลหิจจพราหมณ 
เรียกชางกัลบกชื่อโรสิกามา   มีความวา โลหิจจพราหมณเรียกชางกัลบกผูได 
ชื่อเปนอิตถีลิงคอยางนี้วาโรสิกา  นัยวาเขาทราบถึงการเสด็จมาของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลวคิดวา        การท่ีเราจะไปเฝาพระพุทธองคที่ประทับจะเปนภาระ 
แตเราจะอาราธนาใหเสด็จมายังเรือน  แลวเขาเฝา  และจักถวายอาคันตุกภิกษา 
ตามกําลัง   เพราะฉะนั้น  โลหิจจพราหมณจึงเรียก   โรสกิาชางกัลบกน้ันมา. 
         บทวา  ตามเสด็จไปขางหลัง ๆ หมายความวา   โรสิกาชางกัลบกตาม 
เสด็จไปขางหลัง ๆ     เพ่ือสะดวกในการทูลสนทนา.     บทวา     ขอจงทรง-  
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ปลดเปลื้อง คือ โรสิกากราบทูลพระผูมีพระภาคเจา วา ขอพระผูมีพระภาคเจา  
ทรงปลดเปลือ้ง  คือ   กําจัดจากความเห็นลามก  นยัวาโรสิกาน่ีเปนอุบาสกเปน 
เพ่ือนรัก  ของโลหิจจพราหมณ เพราะฉะนั้น จึงกราบทูลอยางน้ัน เพราะหวัง 
ประโยชนแกโลหิจจพราหมณ.  ในบทวา ไมเปนไร  โรสิกา  นี ้   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงเปลงพระสุรเสียงดวยพระดํารัสแรก  ทรงเปลงพระสุรเสียงยํ้า 
อีกดวยพระดํารัสที่สอง.    ในบทนี้ พึงทราบอธิบายดังน้ี  พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงแสดงขอความน้ีวา   ดูกอนโรสิกา   เรากระทําทุกรกิริยาหลายอยาง 
และบําเพ็ญบารมี  ตลอดสี่อสงไขย  และตลอดแสนกัป ก็เพ่ือประโยชนนีแ่หละ 
เรารูแจงแทงตลอดสัพพัญุตญาณ    ก็เพ่ือประโยชนนี่อีกแหละ       การขจัด 
ความเห็นลามกของโลหิจจพราหมณไมใชเรื่องหนัก  ของเรา  ดังนี้  ชื่อวาทรง 
เปลงพระสุรเสียงดวยพระดํารัสแรก.  และเม่ือจะทรงแสดงความขอน้ีวา ดูกอน 
โรสิกา  การมาก็ดี  การน่ังดี   การสนทนาปราศรัยก็ดี  ในสํานักเราของโลหิจจ- 
พราหมณทั้งหมดนี้จงยกไวกอน    แมวา    บุคคลเชนโลหิจจพราหมณมีความ 
สงสัยในปญหาต้ังแสนขอ         เรากม็ีกําลังพอท่ีจะบรรเทาความสงสัยไดแต 
ในการบรรเทาความเห็นลามกของโลหิจจพราหมณเพียงคนเดียว  ไฉนจะเปน 
เรื่องหนักของเราเลาดังน้ี  จึงทรงเปลงพระสุรเสียงย้ําดวยพระดํารัสที่สอง 
         บทวา  ผลประโยชนที่เกิดขึ้น  ไดแกความเกิดข้ึนแหงปจจัยคือการ 
เกิดข้ึนแหงโภคทรัพย  อธิบายวาทรัพยและขาวเปลือกอันเกิดข้ึนจากผลประ- 
โยชนนั้น.  บทวา  ผูที่เขาไปอาศัยเลี้ยงชีพ  คือ ชนท้ังหลายมีญาติบริวารชน 
ทาสและกรรมกรเปนตน     อาศัยเขาเลี้ยงชีพ.  บทวา  ผูทําอันตราย  คือ 
ผูทําอันตรายทางลาภ.  คําวา ประโยชน  ในบทวา  อนุเคราะหดวยประโยชน 
ไดแกความความเจริญ. บคุคลยอมเอ็นดู  เพราะฉะน้ันชื่อวาผูอนุเคราะห ความ-  
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วายอมปรารถนา  ทานกลาวอธิบายวาปรารถนาความเจริญ   หรือไมปรารถนา.  
บทวา  นรก   หรือกําเนิดเดียรัจฉานมีอธิบายวา     หากวาความเห็นผิดนั้น 
สมบูรณ  คือ   เปนความแนนอน   ยอมเกิดในนรก   โดยสวนเดียว   หากยังไม 
แนนอน ยอมเกิดในกําเนิดเดียรัจฉาน. 
         บัดนี้   เพราะพระผูมีพระภาคเจา  มีพระประสงคจะใหพราหมณเกิด 
ความสลดใจย่ิงข้ึน   เหมือนอยางสัตวทั้งหลายสลดใจดวยอันตรายทางลาภของ 
ตนเอง   มิใชสลดใจดวยอันตรายทางลาภของคนอ่ืน  ฉะนั้น     จึงตรัสเรื่องเกิด  
ข้ึนครั้งท่ีสองวา   โลหิจจะ   ทานสําคัญความขอน้ันเปนไฉนดังน้ี. 
         บทวา กุลบุตรท้ังหลายเหลาน้ี  ไดแก  กลุบตุรเหลาน้ีสดับพระ- 
ธรรมเทศนาของพระตถาคต     แลวไมสามารถจะกาวลงสูอริยภูมิได.   บทวา 
ครรภอันเปนทิพย  รูปศพัทเปนปฐมาวิภัตติลงในอรรถทุติยาวิภัตติ  แปลวา 
ซึ่งครรภอันเปนทิพย.  อนึ่งบทวา  ครรภอันเปนทิพยนี้  เปนชือ่  ของเทวโลก 
๖  ชั้น.    บทวา   กุลบุตรท้ังหลายยอมบํารุง อธิบายวา  กุลบุตรทั้งหลาย 
บําเพ็ญปฏิปทา  เพ่ือไปสูเทวโลก  ใหทาน  รักษาศีล  ทําการบูชาดวยของหอม 
และดอกไมเปนตน    เจริญภาวนา  ชือ่วายอมบํารุงบริหาร  ยอมอบรม   คือวา 
ยอมเขาใจถึงความเปลี่ยนแปลง 
         บทวา   เพ่ือบังเกิดในภพอันเปนทิพย  อธิบายวา  วิมานของเทวดา 
ทั้งหลาย   ชือ่วาภพเปนทิพย   เพ่ือจะไปเกิดในวิมานเหลาน้ัน.  อีกอยางหน่ึง 
บทวา ครรภอันเปนทิพย  หมายถึง  บญุวิเศษมีทานเปนตน.  บทวา  ภพอัน- 
เปนทิพย  อธิบายวา  ภพทั้งหลายเปนวิบากขันธในเทวโลก  กลุบุตรทั้งหลาย 
กระทําบุญเพ่ือเกิดในภพเหลาน้ัน.  บทวา  ทําอันตรายแกชนเหลาน้ัน  คือ  
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ทําอันตรายแหงมรรคสมบัติ   ผลสมบัติ    และความวิเศษแหงภพอันเปนทิพย  
ของชนเหลานั้น. 
         พระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือทรงทําลายมานะของพราหมณซึ่งข้ึนไป 
จนถึงภวัคคพรหม      โดยวิธีอุปมาโดยไมกําหนด      แลวทรงแสดงถึงศาสดา 
๓ จําพวก ผูควรทวง   จึงตรัสพระดํารัสเปนอาทิวา   ดูกอนโลหิจจะ  ศาสดา ๓ 
จําพวกเหลานี้.   บทวา  การทวงน้ัน     คือ การทวงของผูทวงศาสดา ๓  จําพวก 
เหลาน้ัน.    บทวา   ไมเขาไปต้ังจิตเพ่ือจะรูทั่งถึงคือไมเขาไปต้ังจิตเพ่ือรูรอบ 
คือเพ่ือประโยชนแกการรูทั่ว    บทวา   หลีกเลี่ยง  อธิบายวา    ไมกระทําตามคํา 
สั่งสอนของศาสดาน้ันตลอดเวลา    หลีกเลี่ยงประพฤติจากคําสอนน้ัน.   บทวา 
พึงลุกเขาไปหาสตรีที่กําลังถอยหลังหนี  คือเขาไปหาผูที่ถอยหนี  ตองการ 
หญิงท่ีเขาไมตองการ อธิบายวา หญิงคนหนึ่งผูไมตองการอยูรวม  ตัวคนเดียว 
ก็ยังตองการอยู.  บทวา  บุรุษพึงกอดสตรีที่หันหลงัให  อธิบายวา  บุรุษไปขาง 
หลังแลวกอดสตรีผูไมอยากแมจะเห็นยืนหันหลังให  บทวา  ขออุปไมยน้ีก็ 
ฉันนั้น     อธิบายวา   เมื่อศาสดาแมนี้คิดวา  พวกน้ีเปนสาวกของเรา  แลวสอน 
สาวกผูหลีกเลี่ยงประพฤติจากคําสอนดวยความโลภ  เราจึงกลาวธรรมคือความ 
โลภนี้วา   มขีออุปไมยฉันนั้น     ศาสดาน้ันควรถูกทวงวา   ทานไดเปนเหมือน 
บุรุษท่ีรุกเขาไปหาสตรีที่กําลังหนี  เหมือนบุรุษพึงกอดสตรีที่หันหลังให   ดวย 
ธรรมคือความโลภใด     ธรรมคือความโลภของทานน้ันก็เปนอยางนี้      ดวย 
ประการฉะน้ี.      ขอท่ีวา    เพราะคนอ่ืนจักทําอะไรแกคนอ่ืนได  มีอธิบายวา 
ศาสดายอมควรถูกทวงวา   ทานสอนคนอ่ืนดวยธรรมใด   ทานจงยังตนใหถึง 
พรอมในธรรมน้ันกอน   คือทานจงทําใหตรง   เพราะคนอ่ืนจักทําอะไรใหคน 
อ่ืนได.  
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         บทวา  ที่อันตนควรบํารุง   อธิบายวา    ควรถอนหญาท่ีทําลายขาว  
กลาแลวทําใหเรียบรอย. 
         เนื้อความแหงการทวงครั้งท่ี ๓ วา    คนอ่ืนจักทําอะไรแกคนอ่ืนได 
หมายความวา    คนอ่ืนที่ถูกพร่ําสอนต้ังแตเวลาท่ีไมรับคําสอน    จักทําอะไร 
แกคนอ่ืน  คือผูพร่ําสอนได  อธิบายวา  ศาสดาน้ันควรถูกทวงอยางนี้วา  ตน 
นั่นแหละควรถึงความเปนผูขวนขวายนอย    แลวจึงควรนับถือบูชาธรรมท่ีตน 
รูแจงแทงตลอดแลวอยูมิใชหรือ. 
         บทวา  ไมควรทวง   อธิบายวา    เพราะศาสดานี้ต้ังตนไวในความ 
เหมาะสมแลวกอนจึงแสดงธรรมแกสาวก.            และสาวกของเขาเปนผูเชื่อฟง 
ปฏิบัติตามคําพร่ําสอนยอมบรรลุคุณวิเศษย่ิงใหญ   ฉะน้ัน   เขาจึงไมควรทวง. 
         บทวา ตกไปสูเหว  คือ นรก ความวา  เพราะเราถือทิฏฐิลามกเราจึง 
ตกไปสูเหว  คือนรก. บทวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยกเราวางไวบนบก ความ 
วา  โลหิจจพราหมณกลาววา   เราอันพระผูมีพระภาคเจาทรงตัดทิฏฐิลามกให 
แลว   ทรงยกข้ึนจากเหว   คืออบาย   ดวยพระหัตถคือพระธรรมเทศนา  แลว 
วางเราไวบนบกคือทางสวรรค   ดังน้ี. 
         คําท่ีเหลือในสูตรนีม้ีเน้ือความต้ืนทั้งนั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
         อรรถกถาโลหิจจสูตรแหงอรรถกถาทีฆนิกาย  ชื่อสุมังคลวิลาสินีจบ 
แลวดวยประการฉะน้ี.            
                                           สูตรท่ี  ๑๒  จบ  
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                                               เตวิชชสูตร 
         [๓๖๕]   ขาพเจา  ไดสดับมาอยางนี้.  
         สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจา เสด็จจาริกไปในแควนโกศล  พรอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐ รูป    เสด็จถึงพราหมณคาม    ของชาว 
โกศลชื่อมนสากตะ. นัยวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับ ณ อัมพวัน   ใกล 
ฝงแมน้ํา  อจิรวดี  ทางทิศเหนือมนสากตคาม  เขตบานมนสากตะน้ัน. 
         [๓๖๖]   สมัยนั้น   พราหมณมหาศาลเปนอันมาก    ผูที่เขารูจักกัน 
แพรหลาย   อาศัยอยูในมนสากตคาม  เชน  วังกีพราหมณ    ตารกุขพราหมณ 
โปกขรสาติพราหมณ  ชาณุโสนิพราหมณ  โตเทยยพราหมณ   และพราหมณ 
มหาศาลผูที่เขารูจักกันแพรหลายอ่ืน ๆ อีก.      ครัง้น้ัน    วาเสฏฐมาณพและ 
ภารัทวาชมาณพเดินเที่ยวเลนตามกันไป      ไดพูดกันถึงเรื่องทางและมิใชทาง 
วาเสฏฐมาณพพูดอยางนี้วา    ทางที่ทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทานั้น 
เปนทางตรง   เปนเสนทางเดิน   เปนทางนําออก   ยอมนําผูดําเนินไปตามทาง 
นั้น    เพ่ือความอยูรวมกับพรหม.    ฝายภารัทวาชมาณพพูดอยางนี้วา    ทาง 
ที่ทานตารุกขพราหมณ  บอกไวนี้เทานั้นเปนทางตรง  เปนเสนทางเดิน  เปน 
ทางนําออก   ยอมนําผูดําเนินไปตามทางนั้น      เพ่ือความอยูรวมกับพรหมได. 
วาเสฏฐมาณพไมอาจใหภารัทวาชมาณพยินยอมได   ฝายภารัทวาชมาณพ ก็ไม 
อาจให  วาเสฏฐมาณพยินยอมได. 
         [๓๖๗]   ครั้งน้ัน    วาเสฏฐมาณพจึงปรึกษากับภารัทวาชมาณพวา 
ภารัทวาชะ ก็พระสมณโคดม ศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยะตระกูล ประทับ 
อยู ณ อัมพวันใกลฝงแมน้ํา  อจิรวดี  ทางทิศเหนือ มนสากตคาม  กิตติศัพทอัน  
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ดีงามของพระสมณโคดมน้ัน  ไดแพรไปอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้  พระผูมี  
พระภาคเจาพระองคนั้น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง  ถึง 
พรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  ทรงรูโลก  เปนสารถีฝกคนท่ีควร 
ฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูต่ืนแลว 
เปนผูจําแนกพระธรรม  ภารัทวาชะมาเกิด  เราจักไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ี 
ประทับ  ครัน้ไปเฝาแลวจักกราบทูลถามความขอนี้กะพระสมณะโคดม  พระ 
สมณโคดมจักทรงพยากรณแกเราอยางใด  เราจักทรงจําขอความน้ีไวอยาง 
นั้น  ภารัทวาชมาณพรับคําวาเสฏฐมาณพแลว  พากันไป. 
         [๓๖๘]  ครั้งน้ัน  วาเสฏฐมาณพกับภารัทวาชมาณพ  พากันเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ  ไดบันเทิงกับพระผูมีพระภาคเจา  ครั้น 
ผานสัมโมทนียกถาพอใหระลึกถึงกนัแลว  จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
วาเสฏฐมาณพไดกราบทูลวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  เมื่อขาพระองคทั้งสอง 
เดินเลนตามกันไป  ไดพูดกันถึงเรื่องทางและมิใชทาง  ขาพระองคพูดอยางนี้ 
ทางที่ทานโปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทาน้ันเปนทางตรง  เปนสายทางเดิน 
เปนทางนําออก  นําผูเดินไปตามทางนั้น  เพื่อความอยูรวมกับพรหมได.  ฝาย 
ภารัชวาชมาณพพูดอยางน้ีวา  ทางที่ทานตารุกขพราหมณบอกไวนี้เทาน้ันเปน 
ทางตรง  เปนสายทางเดิน  เปนทางนําออก  นําผูเดินไปตามทางนั้น  เพ่ือ 
ความอยูรวมกับพรหมได  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ในเรื่องนี้ยังมีการทะเลาะ 
ขัดแยงและมีวาทะตางกันอยู. 
         พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  วาเสฏฐะ  ไดยนิวา  ที่ทานพูดวาทางท่ีทาน 
โปกขรสาติพราหมณบอกไวนี้เทาน้ันเปนทางตรง  เปนสายทางเดิน  เปนทาง 
นําออก  นําผูดําเนินไปเพ่ือความอยูรวมกับพรหมได.  
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         ภารัทวาชมาณพพูดวา   ทางที่ทานตารุกขพราหมณบอกไวเทาน้ันเปน  
ทางตรง   เปนสายทางเดิน   เปนทางนําออก      นาํผูดําเนินไปเพ่ือความอยูรวม 
กับพรหมได. 
         วาเสฏฐะ    ก็เม่ือเปนเชนนี้     พวกเธอจะมีการทะเลาะ    ขัดแยงและมี 
วาทะตางกันในขอไหน. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ในเรื่องทางและมิใชทาง      พราหมณคือ- 
พราหมณพวกอัทธริยะ       พราหมณพวกติตติริยะ  พราหมณพวกฉันโทกะ 
พราหมณพวกพัวหริธะ   ยอมบัญญัติหนทางตางๆ  กันก็จริง  ถงึอยางนั้น  ทาง 
เหลาน้ันทั้งหมด    เปนทางนําออก   นําผูดําเนินไปเพ่ือความอยูรวมกับพรหม 
ได   เปรียบเหมือนในที่ไมไกลบานหรือนิคม    แมหากจะมีทางตางๆ กันมาก 
สาย   ที่แททางเหลาน้ันทั้งหมดลวนมารวมลงในบานเหมือนกับฉันใด  ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ. . . เพ่ือความอยูรวมกับพรหมไดฉันนั้น. 
         วาเสฏฐะ   เธอพูดวา  ทางเหลานั้นนําออกหรือ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ขาพระองคพูดอยางนั้นพระเจาขา. 
         [๓๖๙]   วาเสฏฐะ   บรรดาพราหมณผูจบไตรเพท    พราหมณแมคน 
หน่ึง   ที่เห็นพรหมมีเปนพยานอยูหรือ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ไมมีพระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ    อาจารยแมคนหน่ึง    ของพราหมณผูจบไตรเพท    ที่เห็น 
พรหมมีเปนพยานอยูหรือ. 
         ขาแตพระโคดมเจริญ   ไมมีพระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ   ปาจารย     แมคนหน่ึงของพราหมณผูจบไตรเพท  ที่เห็น 
พรหมมีเปนพยานอยูหรือ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไมมีเลย  พระเจาขา.  
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         วาเสฏฐะ   อาจารยที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารย   ของพราหมณผูจบไตรเพท  
ที่เห็นพรหมมีเปนพยานอยูหรือ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ไมมีเลย   พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ    พวกฤษีเปนบุรพาจารยของพราหมณผูจบไตรเพท    คือ 
ฤษีอัฏฐกะ   วามกะ   วามเทวะ   เวสามิตตะ   ยมตัคคี   อังคีรส    ภารัทวาชะ 
วาเสฏฐะ   กัสสปะ  ภคุ  ซึ่งเปนผูแตงมนต  รายมนตที่ในปจจุบันนี้  พวก 
พราหมณผูจบไตรเพท  ขับกลาวบอกสอนตาม   ซึง่มนตบทเกานี้  ที่ทานขับ 
แลว  บอกแลว   รวบรวมไวแลว   ไดถูกตอง  แมทานเหลาน้ันกลาวอยางนี้วา 
พวกเรารูพวกเราเห็น  พรหมนั้นวา อยู  ณ ทีใ่ด  อยูโดยอาการใด  หรืออยูใน 
เวลาใด  ดังนี้  ยังมีอยูหรือ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ไมมีเลย   พระเจาขา. 
         [๓๗๐]   วาเสฏฐะ  บรรดาพราหมณผูจบไตรเพท    แมพราหมณสัก 
คนหน่ึง   ที่เห็นพรหมมีเปนพยาน  ไมมีเลยหรือ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ไมมีเลย   พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ  แมอาจารยสักคนหน่ึงของพราหมณผูจบไตรเพท    ที่เห็น 
พรหมเปนพยานไมมีเลยหรือ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ไมมีเลย   พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ   แมปาจารยของอาจารย แหงพราหมณผูจบไตรเพท ที่เห็น 
พรหมเปนพยานไมมีเลยหรือ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ไมมีเลย   พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ     อาจารยที่สืบเนื่องมาเจ็ดชั่วอาจารย     ของพราหมณผูจบ 
ไตรเพท  ที่เห็นพรหมเปนพยานไมมีเลยหรือ.  
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         ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ไมมีเลย   พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ  ไดยินวา  พวกฤษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณผูจบ 
ไตรเพท   คือ   ฤษีอัฏฐกะ............ภคุ  ซึ่งเปนผูแตงมนต    รายมนต   ที่ใน 
ปจจุบันนี้    พวกพราหมณผูจบไตรเพท  ขับ  กลาว บอก  สอนตาม  ซึ่งมนต 
บทเกาน้ี    ทีท่านขับแลว    บอกแลว    รวบรวมไวแลว    ไดถูกตอง    แมทาน 
เหลาน้ันกลาวอยางนี้วา   พวกเรารูเห็นพรหมนั้น  อยู ณ ที่ใด  โดยอาการใด 
หรืออยูในเวลาใด  พราหมณผูจบไตรเพทเหลาน้ัน   กลาวอยางนี้วา  พวกเรา 
ไมรูไมเห็น   แตพวกเรา   แสดงหนทางเพ่ือความอยูรวมกับพรหมเหลาน้ันวา 
หนทางนี้แหละ   เปนทางตรง  เปนสายทางเดิน  เปนทางนําออก   นําผูดําเนิน 
ไปตามทางน้ัน  เพ่ือความอยูรวมกับพรหมได. 
         [๓๗๑]   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนั้น   ภาษิต 
ของพราหมณผูจบไตรเพทยอมไมมีปาฏิหาริย  มใิชหรือ.   ขาแตพระโคดมผู- 
เจริญ  ภาษิตของพราหมณผูจบไตรเพทยอมไมมีปาฏิหาริย  พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ  ดลีะ  พวกพราหมณผูจบไตรเพท  ไมรูจักพรหม  ไมเห็น 
พรหม  แตแสดงหนทางเพ่ือความอยูรวมกับพรหมวา  หนทางนี้แหละเปนทาง 
ตรง   เปนสายทางเดิน  เปนทางนําออก  นําผูดําเนินไปตามทางน้ันเพ่ือความ 
อยูรวมกับพรหมได    ขอน้ีไมใชฐานะท่ีจะมีได  วาเสฏฐะ  เหมือนแถวคน 
ตาบอดเกาะหลังกันและกัน   คนตนก็ไมเห็น  คนกลางก็ไมเห็น  แมคนหลังก็ 
ไมเห็น  ภาษิตของพราหมณผูจบไตรเพท    เหลาน้ัน     จึงเปนคํานาหัวเราะที 
เดียว   เปนคําตํ่าชา   เปนคําวาง   เปนคําเปลา.   วาเสฏฐะ  เธอจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน  พราหมณจบไตรเพทยอมเห็นพระจันทรพระอาทิตย  แมชน  
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อ่ืนเปนอันมากก็เห็น    พระจันทรและพระอาทิตย  ข้ึนเมื่อใด  ตกเมื่อใด  
พราหมณทั้งหลาย  ยอมออนวอน  ชื่นชมประนมมือ  นอบนอม  เดินเวียนรอบ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ  พราหมณผูจบไตรเพท  ยอมเห็นพระจันทร 
และพระอาทิตย  แมชนเหลาอ่ืนเปนอันมาก  ก็เห็น  พระจันทรและพระอาทิตย 
ข้ึนเม่ือใด  ตกเมื่อใด  พราหมณทั้งหลาย  ยอมออนวอน  ชื่นชม  ประนมมือ 
นอบนอม  เดินเวียนรอบ  อยางนั้น  พระเจาขา. 
         [๓๗๒]   วาเสฏฐะ  เธอจะสําคัญความขอน้ัน  เปนไฉน  พราหมณผูจบ 
ไตรเพท เห็นพระจันทรและพระอาทิตย  แมชนอ่ืนเปนอันมากก็เห็น  พระ- 
จันทรและพระอาทิตย  ข้ึนเมื่อใด  ตกเม่ือใด  พราหมณทั้งหลาย  ยอมออนวอน 
ชื่นชม  ประนมมือ  นอบนอม  เดินเวียนรอบ  พราหมณผูจบไตรเพทสามารถ 
แสดงหนทางเพ่ือความอยูกับพระจันทรและพระอาทิตยแมเหลาน้ัน  วา 
ทางนี้แหละเปนทางตรง  เปนสายทางเดิน  เปนทางนําออก  นําผูดําเนินไปตาม 
ทางนั้น  เพ่ือความอยูรวมกับพระจันทรและพระอาทิตยดังน้ีไดหรือ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ไมไดพระเจาขา 
         วาเสฏฐะ  ไดยินวาพราหมณผูจบไตรเพท....นําผูดําเนินไปตามทางนั้น 
เพ่ือความอยูรวมกับพระจันทรและพระอาทิตย  ก็จะกลาวกันทําไม  พราหมณ 
ผูจบไตรเพทมิไดเห็นพรหมเปนพยาน   แมพวกอาจารยของพราหมณผูจบ 
ไตรเพทก็มิไดเห็น  แมพวกปาจารยของอาจารยแหงพราหมณผูจบไตรเพท 
ก็มิไดเห็น  แมพวกอาจารยที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารยก็มิไดเห็น  แมพวกฤษีผูเปน 
บุรพาจารยของพวกพราหมณผูจบไตรเพทคือ  ฤษี  อัฏฐกะ..........ซึ่งเปนผู 
แตงมนต  รายมนต  ที่ในปจจุบันนี้  พวกพราหมณผูจบไตรเพท  ขับ  กลาว  บอก  
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สอนตาม  ซึ่งมนตเกาน้ี   ที่ทานขับแลว  บอกแลว  รวบรวมไวแลว   ไดถูกตอง  
แมทานเหลานั้นกลาวอยางนี้วา    พวกเราไมรูไมเห็นวา    พรหมอยู  ณ ที่ใด 
หรืออยูโดยอาการใด  หรืออยูในเวลาใด  พวกพราหมณผูจบไตรเพทเหลานั้น 
แหละ   พากนักลาวอยางนี้วา  พวกเราแสดงหนทางเพ่ือความอยูรวมกับพรหม 
ที่เราไมรูไมเห็นนั้นวา    ทางนี้แหละเปนทางตรง   เปนสายทางเดิน  เปนทาง 
นําออก  นําผูดําเนินไปตามทางนั้น  เพ่ือความอยูรวมกับพรหมได. 
         [๓๗๓]   วาเสฏฐะ  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนี้ 
ภาษิตของพราหมณผูจบไตรเพทยอมไมมีปาฏิหาริย  มิใชหรือ. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ      ภาษิตของพราหมณผูจบไตรเพทยอมไมมี 
ปาฏิหาริยพระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ  ดีละ  ก็พราหมณผูจบไตรเพท ไมรูจักพรหม ไมเห็นพรหม 
แตแสดงหนทางเพ่ือความอยูรวมกับพรหมนั้นวา   เปนทางตรง   เปนสายทาง 
เดิน   เปนทางนําออก   นําผูดําเนินไปตามทางนั้นเพ่ือความอยูรวมกับพรหม 
ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได. 
         [๓๗๔]   วาเสฏฐะ   เหมือนบุรษุพึงกลาวอยางนี้วา    เราปรารถนารัก 
ใครนางชนบทกัลยาณี  ในชนบทนี้   ชนทั้งหลายพึงถามเขาวา นางชนบทกัล- 
ยาณี    ที่ทานปรารถนารกัใครนั้นทานรูจักหรือวา    เปนนางกษัตริย    เปน 
พราหมณี  เปนนางแพศยา  หรือนางศูทร  เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว  เขาพึงตอบ 
วา ไมรูจัก  ชนทั้งหลายพึงถามเขาวา  นางชนบทกัลยาณี  ที่ทานปรารถนารกั 
ใครนั้น  ทานรูจักหรือวา นางมีชื่ออยางนี้   มีโคตรอยางนี้  สูง ตํ่า  หรือ สันทัด 
ดําคล้ํา  ผิวสีทอง  อยูในบาน  นิคม  หรือเมืองโนน    เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว 
เขาพึงตอบวา  ไมรูจักเลย   ชนทั้งหลาย  พึงถามเขาวา  ทานปรารถนารักใคร  
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หญิงท่ีทานไมรูจัก  ไมเคยเห็นเลยดังน้ันหรือ  เมือ่เขาถูกถามดังน้ี  เขาพึงตอบ  
วาถูกแลว  วาเสฏฐะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนี้   คํา 
กลาวของบุรุษน้ันไมมีปาฏิหาริยมิใชหรือ.  แนนอนพระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ  ฉันนั้นเหมือนกัน  ไดยินวาพราหมณผูจักไตรเพทก็ดี 
อาจารยของพราหมณพวกนั้นก็ดี  อาจารยของอาจารยแหงพราหมณพวกน้ันก็ 
ดี  อาจารยที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารย  ของพราหมณนั้นก็ดี  เหลาฤษีผูเปนบุรพา- 
จารยของพราหมณพวกน้ันก็ดี  ตางก็มิไดเห็นพรหมเปนพยาน. 
         [๓๗๕]   วาเสฏฐะ  เหมือนบุรุษทําพะองข้ึนปราสาทในทางใหญ  ๔ 
แพรง  ชนทัง้หลายพึงกลาวกะเขาวา  ผูเจริญ  ทานทําพะองข้ึนปราสาทใด 
ทานรูจักปราสาทน้ันหรือวา  อยูทิศตะวันออก  ทิศใต  ทิศตะวันตก  หรือทิศ 
เหนือ  สูง  ตํ่า  หรือปานกลาง.  เม่ือเขาถูกถามดังน้ีแลว  เขาพึงตอบวา  ไมรูจัก 
ดอก.  ชนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาตอไปวา  ทานจะทําพะองข้ึนปราสาทที่ทาน 
ไมรูจักไมเคยเห็นหรือ.  เม่ือเขาถูกถามดังน้ันแลว  เขาถึงตอบวา  ถูกแลว. 
วาเสฏฐะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนั้น  คํากลาวของ 
บุรุษน้ันยอมไมมีปาฏิหาริยมิใชหรือ. 
         แนนอน  พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ  ฉันนั้นเหมือนกัน  ไดยินวา  พวกพราหมณผูจบไตรเพทก็ดี 
อาจารยของพวกพราหมณผูจบไตรเพทก็ดี  อาจารยของอาจารยแหงพราหมณ 
ผูจบไตรเพทก็ดี  อาจารยที่สืบมาเจ็ดชั่วอาจารยของพวกพราหมณผูจบไตรเพท 
นั้นก็ดี  เหลาฤษีผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณผูจบไตรเพทก็ดี  ตางก็มี 
ไดเห็นพรหมเปนพยาน  เมื่อเปนเชนน้ัน  ภาษิตของพวกพราหมณผูไดจบ 
ไตรเพท  ไมมีปาฏิหาริยมิใชหรือ.  
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        ถูกแลว   พระเจาขา.  
         วาเสฏฐะ  ดีละ  พราหมณผูจบไตรเพทเหลานั้น ไมรูจักพรหม ไมเคย 
เห็นพรหม  แตแสดงหนทาง เพ่ือความอยูรวมกับพรหมนี้วา  ทางนี้แหละเปน 
ทางตรง   เปนสายทางเดิน  เปนทางนําออก  นําผูดําเนินไปตามทางนั้น   เพ่ือ 
ความอยูรวมกับพรหม   ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได. 
         [๓๗๖]   วาเสฏฐะ    เปรียบเหมือนแมน้ํา  อจิรวดี  นี ้ น้ําเต็มเปยม 
เสมอฝง  กาดื่มกินได  ครั้งน้ัน  บุรุษผูตองการจะขามฝงแสดงหาฝง  ไปยังฝง 
ประสงคจะขามฝงไปฝงโนน    เขายืนที่ฝงขางนี้รองเรียกฝงโนนวา  ฝงโนนจง 
มาฝงนี้  วาเสฏฐะ  เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ฝงโนนของแมน้ําอจิรวดี 
จะพึงมาฝงน้ี    เพราะเหตุรองเรียก   เพราะเหตุออนวอน  เพราะเหตุปรารถนา 
หรือเพราะเหตุยินดีของบุรุษน้ันหรือ. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ  ไมเปนเชนนั้น  พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ   ฉันนั้นเหมือนกัน  พวกพราหมณผูจบไตรเพท   ละธรรม 
ที่ทําใหเปนพราหมณเสีย   ยึดถือธรรมท่ีไมทําใหเปนพราหมณ   ประพฤติอยู 
กลาวอยางนี้วา   พวกเรารองเรียกหาพระอินทร   รองเรียกหาพระจันทร  รอง 
เรียกหาพระวรุณ    พระอีสาน    พระประชาบดี    พระพรหม    พระมหินท. 
วาเสฏฐะ  ก็พราหมณผูจบไตรเพท  เหลาน้ัน   ละธรรมท่ีทําใหเปนพราหมณ 
ยึดถือธรรมท่ีไมทําใหเปนพราหมณ   ประพฤติอยู    เมื่อตายไปแลว    จักเขา 
ถึงความอยูรวมกับพรหมเพราะเหตุรองเรียก  เพราะเหตุออนวอน  เพราะเหตุ 
ปรารถนาหรอืเพราะเหตุยินดี  ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได. 
         [๓๗๗]   วาเสฏฐะ เปรียบเหมือน แมน้ําอจิรวดี น้ําเต็มเปยมเสมอฝง 
กาด่ืมกินได    ครั้งน้ันบุรุษผูตองการจะขามฝง  ไปยังฝง  ประสงคจะขามไป  
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ฝงโนน   เขามัดแขนไพลหลังอยางแนนดวยเชือกเหนียวอยูที่ริมฝงน้ี  วาเสฏฐะ  
เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  บุรษุน้ันพึงขามไปฝงโนน  จากฝงน้ี   แหง 
แมน้ําอจิรวดี  ไดหรือ. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ   ไมไดพระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ  ฉันนั้นเหมือนกัน    กามคุณ ๕ เหลาน้ี     ในวินัยของพระ- 
อริยเจา   เรียกวา    ข่ือคาบาง   เรียกวา    เครื่องจองจําบาง    กามคุณ ๕ เปน 
ไฉน  รูปที่พึงรูดวยจักษุ   เสียงที่พึงรูดวยหู   กลิ่นทีพึ่งรูดวยจมูก   รสท่ีพึงรู 
ดวยลิ้น  โผฏฐัพพะท่ีพึงรูดวยกาย  นาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นารัก 
เกี่ยวดวยกาม     เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด     กามคุณ ๕ เหลาน้ีในวินัยของ 
พระอริยเจา   เรียกวา   ข่ือคาบาง    เรียกวาเครื่องจองจําบาง    พราหมณผูจบ 
ไตรเพท   กําหนัด   สยบ  หมกมุน ไมแลเห็นโทษ  ไมมีปญญาคิดสลัดออก 
บริโภคกามคุณ  ๕ เหลาน้ันอยู.  วาเสฏฐะ   ก็พราหมณผูจบไตรเพทเหลาน้ัน 
ละธรรมท่ีทาํใหเปนพราหมณเสีย   ยดืถือธรรมทีไ่มใหเปนพราหมณประพฤติ 
อยู   กําหนัด  สยบ  หมกมุน  ไมแลเหน็โทษ  ไมมปีญญาสลัดออก บริโภค 
กามคุณ ๕ พัวพันอยูในกามฉันทะ    เม่ือตายไปแลว    จักเขาถึงความอยูรวม 
กับพรหม  ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได. 
         [๓๗๘]   วาเสฏฐะ เปรียบเหมือนแมน้ําอจิรวดี   น้ําเต็มเปยมเสมอฝง 
กาด่ืมกินได   ครั้งน้ันบุรษุตองการจะขาม    ประสงคจะขามไปฝงโนน     เขา 
กลับนอนคลมุตลอดศีรษะเสียที่ฝงน้ี  วาเสฏฐะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปน 
ไฉน  บุรุษนัน้พึงขามจากฝงนี้ไปฝงโนนไดหรือ. 
         ขาแตพระองคผูเจริญ   เปนไปไมได   พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ    ฉันนั้นเหมือนกัน   นิวรณ ๕ อยางเหลาน้ี     ในวินัยของ  
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พระอริยเจา    เรียกวา   เครื่องหนวงเหนี่ยวบาง    เครื่องกางกั้นบาง    เครื่อง  
รัดรึงบาง    เครื่องตรึงตราบาง    นิวรณ  ๕ เปนไฉน     คือ     กามฉันทะ 
พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจกุกกุจจะ  วิจิกิจฉา   นิวรณ  ๕ เหลาน้ีแล   ใน 
วินัยของพระอริยเจาเรียกวา      เครื่องหนวงเหน่ียวบาง      เครื่องกางกั้นบาง 
เครื่องรัดรึงบาง   เครื่องตรึงตราบาง. 
         [๓๗๙]   วาเสฏฐะ       พวกพราหมณผูจบไตรเพท      ถกูนิวรณ ๕ 
เหลาน้ี    ปกคลุม   หุมหอ   รัดรึง    ตรึงตราแลว    ก็พราหมณผูจบไตรเพท 
เหลาน้ัน    ละธรรมที่ทําบุคคลใหเปนพราหมณเสีย     ยึดถือธรรมที่ไมทาํให 
เปนพราหมณ  ประพฤติอยู  ถกูนิวรณ ๕  ปกคลมุ  หุมหอ   รดัรึง   ตรึงตรา 
เมื่อตายไปแลว    จักเขาถึงความอยูรวมกับพรหม   ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได. 
         [๓๘๐]   วาเสฏฐะ    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    ทานเคยได 
ยืนพราหมณผูเฒาผูแกเปนอาจารย  และเปนอาจารยของอาจารยกลาววา 
กระไรบาง   พรหมมีเครื่องเกาะคือสตรี  หรือไม.  ไมมี   พระเจาขา.    มีจิต 
จองเวรหรือไม.  ไมมีพระเจาขา.   มีจิตเบียดเบียนหรือไม.      ไมมี   พระเจาขา. 
มีจิตเศราหมองหรือไม.  ไมมี   พระเจาขา.   ทําจิตใหอยูในอํานาจไดหรือไม. 
ได   พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  พราหมณผูจบไตรเพท 
มีเครื่องเกาะคือสตรี   หรอืไม.    ม ี  พระเจาขา      มีจิตจองเวรหรือไม.  ม ี
พระเจาขา.  มีจิตเบียดเบียนหรือไม.  มี  พระเจาขา.  มีจิตเศราหมองหรือไม. 
มี  พระเจาขา.   ทําจิตใหอยูในอํานาจไดหรือไม.  ไมได  พระเจาขา. 
         [๓๘๑]   วาเสฏฐะ    ดวยประการฉะน้ี   เปนอันวาพราหมณผูจบไตร- 
เพท   เหลาน้ัน   ยังมีเครื่องเกาะคือสตรี  แตพรหมไมมี  จะมาเปรียบเทียบ  
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พราหมณผูจบไตรเพท   ซึ่งมีเครื่องเกาะคือสตรี   กับพรหมผูไมมีเครื่องเกาะ  
คือสตรี ไดหรือ. ไมได  พระเจาขา.  
         วาเสฏฐะ   ดีละ   พราหมณผูจบไตรเพท   เหลาน้ัน     ยังมีเครื่องเกาะ 
คือสตรี    เมื่อตายไปแลว    จักเขาถึงความอยูรวมกับพรหมผูไมมีเครื่องเกาะ 
คือสตรี     ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได     วาเสฏฐะ     พราหมณผูจบไตรเพท 
เหลาน้ัน  ยังมีจิตจองเวร  แตพรหมไมมี  จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูจบ 
ไตรเพท    ซึง่ยังมีจิตจองเวรกับพรหมผูไมมีจิตจองเวร   ไดหรือไม.   ไมได  
พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ   พราหมณผูจบไตรเพท   เหลาน้ัน    ยังมีจิตเบียดเบียน  แต 
พรหมไมมี   จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูจบไตรเพทซ่ึงยังมีจิตเบียดเบียนกับ 
พรหมผูไมมีจิตเบียดเบียนไดหรือ.  ไมได  พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ   พราหมณผูจบไตรเพทเหลาน้ัน     ยังมีจิตเศราหมอง   แต 
พรหมไมมี   จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูจบ ไตรเพทซึ่งยังมีจิตเศราหมองกับ 
พรหมผูไมมีจิตเศราหมอง ไดหรือ.  ไมได  พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ   พราหมณผูจบไตรเพทเหลาน้ัน   ทําใหจิตอยูในอํานาจไม 
ได     แตพรหมยังจิตใหเปนไปในอํานาจได   จะมาเปรียบเทียบพราหมณผูจบ 
ไตรเพทซ่ึงทําจิตใหอยูในอํานาจไมได ไดหรือ.  ไมไดพระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ  ถูกละ  พราหมณผูจบไตรเพท  เหลาน้ัน   ยังจิตใหเปนไป 
ในอํานาจไมได    เมื่อตายไปแลว    จักเขาถึงความอยูรวมกับพรหมผูทําจิตให 
อยูในอํานาจได   ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได. วาเสฏฐะ  พราหมณผูจบไตรเพท 
เหลาน้ัน      ในโลกน้ีจมลงแลว    กําลังจมอยู    ครั้นจมลงแลว     ยอมถึงความ 
ยอยยับ    สําคัญวา   ขามไดงาย   เพราะฉะนั้น   ไตรเพทน้ีเรียกวา   ไตรเพท  
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ทุงใหญ [ที่ไมมีหมูบาน]  บาง    วาไตรเพทปาใหญ  [ที่ไมมีน้าํ] บาง   วา  
ไตรเพทคือความยอยยับบาง ของพราหมณผูจบไตรเพท. 
         [๓๘๒]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   วาเสฏฐมาณพ ได 
กราบทูลวา   ขาแตพระสมณโคดมผูเจริญ    ขาพระองคไดยินมาวา  พระสมณะ- 
โคดมทรงทราบหนทางเพ่ือความอยูรวมกับพรหม. 
         วาเสฏฐะ    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    มนสากตคามอยูในท่ี 
ใกลแตนี้  ไมไกลจากน้ีมิใชหรือ.  ใช  พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ      ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     บุรุษผูเกิดมาแลว 
เติบโตแลว   ในมนสากตคามน้ี    ออกไปจากมนสากตคามในทันใด    พึงถูก 
ถามหนทางแหงมนสากตคาม    วาเสฏฐะ     จะพึงมีหรือ    บุรษุผูนั้นเกิดแลว 
เติบโตแลว  ในมนสากตคาม   ถูกถามถึงหนทางแหงมนสากตคามแลวจะชักชา 
หรืออํ้าอ้ึง. 
         ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ไมมี.  ขอน้ัน เพราะเหตุไร.  เพราะบุรุษน้ัน 
เกิดแลว  เติบโตแลวในมนสากตคาม    เขาตองทราบหนทางแหงมนสากตคาม 
ทั้งหมดไดเปนอยางดี. 
         วาเสฏฐะ  เมื่อบุรุษน้ันเกิดแลว  เติบโตแลว  ในมนสากตคาม ถูกถาม 
ถึงหนทางแหงมนสากตคาม  จะพึงมีความชักชาหรืออํ้าอ้ึงหรือ.  เมื่อตถาคตถูก 
ถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงพรหมโลก   ก็ไมมีความลาชา 
หรืออํ้าอ้ึงเลย   เรารูถึงพรหมและพรหมโลก   ขอปฏิบัติที่ใหถงึพรหมโลกและ 
วาพรหมปฏิบัติอยางไร  จึงเขาถึงพรหมโลกดวย. 
         [๓๘๓]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     วาเสฏฐมาณพได 
กราบทูลวา  ขาแตพระสมณโคดมผูเจริญ  ขาพระองคไดยินวา  พระสมณโคดม 
ยอมแสดงหนทางเพ่ือความอยูรวมกับพรหม   ขาพระองคขอโอกาส   ขอพระ-  
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องคทรงแสดงทางเพ่ือความอยูรวมกับพรหม  ขอพระองคโปรดชวยประชาชน  
ผูเปนพราหมณดวยเถิด. 
         วาเสฏฐะ   ถากระน้ันเธอจงฟง   จงใสใจดวยดี    เราจักกลาว. 
         วาเสฏฐมาณพทูลรบัพระผูมีพระภาคเจาแลว  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสพุทธพจนนี้วา   วาเสฏฐะ   พระตถาคตทรงอุบัติในโลกนี้   เปนพระ- 
อรหันต  ตรสัรูชอบดวยพระองคเอง ฯลฯ  (พึงขยายความเหมือนในสามัญญ- 
ผลสูตร)  ฯลฯ  วาเสฏฐะ  ภิกษุเปนผูสมบูรณดวยศีล  ดวยอาการอยางน้ี  ฯลฯ 
เมื่อภิกษุตามเห็นนิวรณ  ๕  เหลาน้ีที่ละไดแลวในตน  ปราโมทยยอมเกิดข้ึน 
เมื่อมีปราโมทยก็เกิดปติ     เมื่อใจประกอบดวยปติกายก็สงบ  เมื่อกายสงบก็ 
เสวยสุข    เม่ือเสวยสุขจิตก็ต้ังม่ัน.    เธอมีจิตประกอบดวยเมตตาแผไปตลอด 
ทิศหน่ึงอยู   ทิศที่ ๒  ที ่๓  ที ่๔  ก็เชนนั้น  ทิศเบ้ืองบน  เบื้องลาง   เบ้ือง 
ขวาง  ก็แผไปในที่ทั้งปวงตลอดโลกทั้งส้ินเพราะแผทั่วไป  ดวยจิตประกอบดวย 
เมตตาอันไพบูลย    มีอารมณมาก   หาประมาณมิได   ไมมีเวร    ไมมีความ 
เบียดเบียนอยู  คนเปาสังขผูมีกําลัง พึงยังบุคคลใหรูแจงท้ังส่ีทิศ โดยไมยากเลย 
ฉันใด   กรรมที่ทําพอประมาณอันใดในเมตตาเจโตวิมุตติ  ที่บุคคลอบรมแลว 
อยางนี้     กรรมนั้นจะไมเหลือ     ไมต้ังอยูในรูปาพจร     และอรปูาพจรน้ัน 
ฉันนั้นเหมือนกัน  วาเสฏฐะ  แมนี้ก็เปนทางเพ่ือความอยูรวมกับพรหม. 
         [๓๘๔]   วาเสฏฐะ   อีกขอหนึ่ง   ภิกษุมีใจประกอบดวยกรุณา  ฯลฯ 
มุทิตา ฯลฯ  อุเบกขา ฯลฯ  นี้แลเปนทางเพ่ือความอยูรวมกับพรหม.  วาเสฏฐะ 
ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ภิกษุผูมีปกติอยูอยางนี้  มีเครื่องเกาะคือสตรี 
หรือไม  ไมมีพระเจาขา.  มีจิตจองเวรหรือไม.  ไมมีพระเจาขา.  มีจิตเบียด-  
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เบียนหรือไม.  ไมมีพระเจาขา.  มีจิตเศราหมองหรือไม.  ไมมีพระเจาขา.   ยงั   
จิตใหเปนไปในอํานาจไดหรือไม.  ไดพระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ   ไดยินวา    ภิกษุไมมีเครื่องเกาะคือสตรี   พรหมก็ไมมี จะ 
เปรียบเทียบภิกษุผูไมมีเครื่องเกาะคือสตรี กับพรหมผูไมมีเครื่องเกาะคือสตรี 
ไดหรือไม.  ไดพระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ     ดีละ     ภิกษุนั้นไมมีเครื่องเกาะคือสตรี    เมื่อมรณะแลว 
จักเขาถึงความอยูรวมกับพรหม   ผูไมมีเครื่องเกาะคือสตรี    ขอน้ีเปนฐานะที่ 
มีได. 
         วาเสฏฐะ   ภิกษุมีจิตไมจองเวร   พรหมก็มีจิตไมจองเวร  ฯลฯ   ภิกษุ 
มีจิตไมเบียดเบียน  พรหมก็มีจิตไมเบียดเบียน ฯลฯ   ภิกษุมีจิตไมเศราหมอง 
พรหมก็มีจิตไมเศราหมอง  ฯลฯ   ภิกษุยังจิตใหเปนไปในอํานาจได  พรหมก็ 
ยังจิตใหเปนไปในอํานาจได    จะเปรียบเทียบภิกษุผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจ 
กับพรหมผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจไดหรือไม.  ได พระเจาขา. 
         วาเสฏฐะ    ดลีะ     ภิกษุผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจไดนั้น.  เมื่อ 
มรณะแลว       จักเขาถึงความอยูรวมกับพรหมผูยังจิตใหเปนไปในอํานาจได 
ขอน้ันเปนฐานะที่มีได. 
         [๓๘๕]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  วาเสฏฐมาณพ  และ 
ภารัทวาชมาณพ   ไดกราบทูลวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาษิตของพระองค 
ไพเราะยิ่งนัก      ขาแตพระโคดมผูเจริญ      ภาษิตของพระองคไพเราะยิ่งนัก 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า   เปดของท่ีปด    บอกทางแกคนหลงทาง 
หรือสองประทีปในที่มืด  ดวยคิดวา  ผูมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้  ฉันใด  พระผูมี  
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พระภาคเจาทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย    ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ขา  
พระองคทั้งสองน้ี     ขอถึงพระองคกับทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ 
ขอพระองคจงทรงจําขาพระองคทั้งสองวาเปน   อุบาสก   ผูถงึสรณะอยางมอบ 
กายถวายชีวิตต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
                                         จบ   เตวิชชสูตรท่ี  ๑๓  
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                                        อรรถกถาเตวิชชสูตร  
         เตวิชชสูตรมีความเริ่มตนวา       ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้   ฯลฯ   ใน 
แควนโกศล. 
         ตอไปนี้จะพรรณนาบทท่ียากในพระสูตรนั้น.  บทวา   มนสากตะ  เปนชื่อ 
ของบานน้ัน.  บทวา  โดยทางทิศเหนือของบานมนสากตะ  คือ  ขางทิศเหนือ 
ไมไกลจากบานมนสากตะ. บทวา  ในปามะมวง คือ  ในหมูตนมะมวงหนุม  ได 
ยินวา  ภูมิภาคนั้นนารื่นรมย  ขางลาง ลาดทรายเชนเดียวกับแผนดิน  ขางบน 
เปนปามะมวงมีกิ่งและใบหนา   เหมือนเพดานดาดดวยแกวมณี   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาประทับอยู  ณ  อัมพวัน    อันเปนความสุขเกิดจากวิเวก    สมควรแก 
พระพุทธเจาทั้งหลาย. 
         บทวา   พราหมณมหาศาล ผูที่เขารูจักกันแพรหลาย คือ  เปนผูที่เขา 
รูกันทั่วไปในตําบลน้ัน  ๆ  โดยถึงพรอมดวยคุณสมบัติมีกุลจารีตเปนตน.  บท 
วา  วังกี  เปนอาทิ  เปนชื่อของพราหมณมหาศาล  เหลาน้ัน.  บรรดาพราหมณ 
มหาศาลเหลาน้ัน       วังกีอยูบานโอปสาทะ      ตารุกขะอยูบานอิจฉานังคละ. 
โปกขรสาติอยูอุกกัฏฐนคร   ชาณุโสนิอยูสาวัตถี  โตเทยยะอยูตุทิคาม.  บทวา 
พราหมณมหาศาล  เหลาอื่นอีก  ความวา  ก็บรรดาชนเปนอันมากเหลาอ่ืน 
มาจากท่ีอยูของตน ๆ  แลวอาศัยอยู  ณ มนสากตคามน้ัน.   ไดยนิวา   เพราะ 
มนสากตคามเปนที่นารื่นรมย   พราหมณเหลาน้ันจึงพากันสรางเรือนใกลฝง 
แมน้ําในมนสากตคามน้ัน    ลอมไวโดยรอบ   หามคนพวกอ่ืนเขาไป  พากันไป 
อยู  ณ  ที่นั้น  ตามลําดับ.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 276 

         บทวา    วาเสฏฐมาณพและภารัทวาชมาณพ  ความวา  วาเสฏ-  
ฐมาณพ     เปนศิษยของโปกขรสาติพราหมณ   ภารัทวาชมาณพเปนศิษยของ 
ตารุกขพราหมณ. ไดยินวา  มาณพท้ังสองน้ันสมบูรณดวยชาติ ไดจบไตรเพท 
แลว.   บทวา   ชังฆวิหาร   คือ   เดินเที่ยวพักผอน เพ่ือตองการบรรเทาความ 
เมื่อยขบ  เพราะนั่งนานเกินไปเปนเหตุ.  ไดยินวามาณพทั้งสองนั้นนั่งทองมนต 
ตลอดกลางวัน  ตอนเย็นจึงลุก  ใหคนถือของหอมดอกไม น้ํามันและผาสะอาด 
อันเปนเครื่องใชสําหรับอาบน้ํา      แวดลอมดวยบริวารชนของตน ๆประสงค 
จะอาบนํ้า   ไปฝงแมน้ําเดินไปๆ มา ๆ ที่เนินทราย  สีแผนเงิน.   คนหน่ึงเดิน 
อีกคนหน่ึงเดินตาม  อีกคนหน่ึงก็เดินตามอีกคนหน่ึง   ตอกันไป  ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  เดินเที่ยวเลนตามกันไป. 
         บทวา    ในทางและมิใชทาง  คือในเรื่องทางและมิใชทาง. อธิบายวา 
มาณพท้ังสองสนทนากันปรารภถึงเรื่องทางและมิใชทางอยางนี้วา เราจะบําเพ็ญ 
ปฏิปทาอยางไรหนอ   แลวจึงจะสามารถไปสูพรหมโลกอันเปนสุขได  โดยทาง 
ไหน. บทวาเสนทางเดินเปนไวพจนของทางตรง หรือทางตรงน่ันแหละ. คน 
ยอมเดินคือยอมมาโดยทางน้ัน   เพราะฉะนั้น    ทางน้ันจึงชื่อวา   เสนทางเดิน. 
บทวาเปนทางนําออก ยอมนําออก คือ เมื่อนําออก ยอมนําออกไปได.  อธิบาย 
วา เมื่อจะไปก็ไปได   ถามวา ไปไหน.  ตอบวา  เพ่ือใหผูปฏิบัติตามน้ันอยูรวม 
กับพรหม  อธิบายวา ผูที่ไปเพ่ือความอยูรวมกับพรหม เพ่ือความปรากฏ ในท่ี 
เดียวกัน  ยอมดําเนินตามทางนั้น.  บทวา ยฺวาย  ตัดบทเปน  โย  อย.  บทวา 
ตารุกขพราหมณ   บอกไว  คือ  กลาวไว  ไดแก แสดงไว. บทวา  โปกขรสาติ- 
พราหมณ   คือ  วาเสฏฐมาณพอางถึงอาจารยของตน.    วาเสฏฐมาณพเท่ียวชม 
เชยยกยอง    วาทะของอาจารยของตนฝายเดียว      แมภารัทวาชะก็เที่ยวชมเชย  
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....ฝายเดียวเหมือนกัน.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  วาเสฏฐมาณพไมอาจให 
ภารัทวาชมาณพยินยอมไดเปนตน. 
         ลําดับนั้น  วาเสฏฐมาณพ  คิดวา  ถอยคําของเราแมทั้งสองไมเปนทาง 
นําออกไดแนนอน  ข้ึนชือ่วาผูฉลาดในทาง  ในโลกน้ี  เชนกับพระโคดมผูเจริญ 
ไมมี พระโคดมผูเจริญประทับอยูไมไกล พระองคจักขจัดความสงสัยของเราได 
เหมือนพอคาน่ังถือตราชั่ง   ฉะน้ัน    แลวจึงบอกความน้ันแกภารัทวาชมาณพ 
ทั้งสองก็พากันไปกราบทูลถอยคําแดพระผูมีพระภาคเจา.  ดวยเหตุนั้น  ทาน 
จึงกลาววา   ครั้งน้ันแล   วาเสฏฐมาณพ  ฯลฯ      ทางท่ีทานตารุกขพราหมณ 
บอกไวนี้เปนทางตรง  ดังนี้. 
         บทวา   ขาแตทานพระโคดมในขอนี้  คือ  ในเรื่องทางและมิใชทางนี้. 
ในบทวา  การถือผิด   การกลาวผิด   เปนตน  ความวา  ถือผิด  เกิดข้ึนกอน 
กลาวผิดเกิดข้ึนภายหลัง.  แมทั้งสองก็เปนวาทะตางจากวาทะของบรรดาอาจารย 
ตาง ๆ.  ในบทวา  ก็เมื่อเปนเชนนี้  พวกเธอจะถือผิด  กลาวผิดกันในขอ 
ไหน  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา     แมเธอก็ยกยองวาทะอาจารย 
ของตนเทานั้นยืนยันอยูวา    นี้เทาน้ันเปนทาง    แมภารัทวาชมาณพก็ยกยอง 
วาทะอาจารยของตนเหมือนกัน     ความสงสัยของคนหนึ่งยอมไมมีในคนหน่ึง  
เมื่อเปนอยางนั้น   พวกเธอถือตางกันในเรื่องอะไร. บทวา   ขาแตพระโคดม- 
ผูเจริญ   ในทางและมิใชทาง    ความวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ในทาง 
และมิใชทาง   อธิบายวาในทางตรง   และมิใชทางตรง. 
         ไดยินวา   มาณพน้ัน      ไมกลาวถึงทาง     แมของพราหมณคนหน่ึงวา 
ไมใชทาง   ก็ทางอาจารยของตนเปนทางตรงฉันใด    เขาไมรับรูของผูอ่ืนฉัน 
นั้น   เพราะฉะนั้น    เม่ือจะแสดงความน้ัน     เขาจึงกราบทูลวา    ขาแตพระ-  
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โคดมผูเจริญ  ....แมโดยแท เปนอาทิ. บทวา สพฺพานิ    ตานิ    ทานกลาวไว   
ดวยลิงควิปลลาส (ผิดลิงค).  อธิบายวา  สพฺเพ  เต  ดงัน้ี.  บทวา  ทางตาง ๆ 
มาก คือ  ๘  สาย  หรือ  ๑๐ สาย.   บทวา   ทางตาง ๆ   คือ   ทางที่มาจากบาน 
แมน้ํา สระ   และนาเปนตนใกลเคียงกันหลายสาย   ทั้งใหญและไมใหญ   โดย 
เปนทางเทาและทางเกวียน  เปนตน  แลวเขาบาน.  บทวา  ดูกอนวาเสฏฐะ 
เธอกลาววา  ทางเหลาน้ันยอมนําออกหรือ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ใหวาเสฏฐมาณพ  เปลงวาจา ๓  ครั้ง  แลวใหทําปฏิญญาณ.   เพราะเหตุไร. 
เพราะพวกเดียรถียปฏิญญาณแลว  ภายหลังเมื่อถูกขมข่ีจะดูหม่ิน  วาเสฏฐมาณพ 
จักไมอาจทําอยางนั้นได. 
         บทวา   เตว  เตวิชฺชา   ไดแก   พวกพราหมณจบไตรเพท.    วอักษร  
เปนเพียงอาคมสนธิ. 
         บทวา  อนฺธเวณี  แปลวา  แถวคนตาบอด.  อธิบายวา  คนตาบอดหน่ึง 
จับปลายไมเทาท่ีคนตาดีถือ คนอ่ืน ๆ  ก็จับคนตาบอดกันตอ ๆ ไป  ดวยประการ 
ฉะน้ี   คนตาบอด  ๕๐-๖๐  คน  จักตอกันไป  โดยลําดับ  เรียกวา  แถวคน 
ตาบอด.  บทวา  เกาะกันและกัน  คือ  เกาะหลังกันและกัน.  อธิบายวา  ถูกคน 
ตาดีถือไมเทาหนีไป.  มีเรื่องวา  นักเลงคนหน่ึง  เห็นหมูคนตาบอด  จึงให 
พวกคนตาบอดเกิดความอุตสาหะ   โดยพูดวา   ทีบ่านโนน  ของเค้ียวของกิน 
หาไดงาย เมื่อหมูคนตาบอดพูดวา  นายจา ถากระน้ันขอทานจงนําพวกเราไปท่ี  
บานน้ัน  พวกเราจะใหสิ่งน้ีแกทาน  นักเลงรับสินจางแลวจึงเลี่ยงลงจากทาง 
ในระหวางทาง  เดินวนรอบกอไมใหญ  จึงใหพวกคนตาบอดจับผาเคียนพุงกัน 
ไว  ตามลําดับกอนหลัง   แลวบอกวา  มีธุระ   พวกทานจงไปกอน  แลวหนไีป. 
พวกคนตาบอดแมไปตลอดวัน  ก็ไมพบทาง  ตางคร่ําครวญวา  คนตาดีไปไหน  
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หนทางอยูทางไหน   เมื่อไมพบหนทางตางก็ตายกันในที่นั้นเอง.  ทานกลาววา  
เกาะหลังกันและกัน  หมายถึงพวกขอทานเหลาน้ัน. 
         บทวา   แมคนตน  กไ็มเห็น  คือ  บรรดาพราหมณ  ๑๐ คน  แมคน 
หน่ึงก็ไมเห็น.   บทวา  แมคนกลาง  กไ็มเห็น  หมายความวา  บรรดาอาจารย 
และปาจารยในทามกลาง  แมคนหน่ึงก็ไมเห็น.  บทวา แมคนหลัง  ก็ไมเห็น 
หมายความวาบรรดาพราหมณผูจบไตรเพทในบัดนี้ แมคนหน่ึงก็ไมเห็น.  บทวา 
หสฺสกเยว  แปลวา  นาหัวเราะเยาะโดยแท.  บทวา  ลามกเยว  แปลวา  ตํ่าทราม 
โดยแท.  ภาษิตนี้นั้น    เปนคําวาง  เพราะไมมีประโยชน  เปนคําเปลา  ก็เพราะ 
เปนคําเหลวไหล. 
         บัดนี้   พระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือทรงแสดงวา  พรหมผูที่พราหมณผูจบ 
ไตรเพทไมเคยเห็น ยกไวกอน พราหมณผูจบไตรเพทยอมมองเห็นพระจันทร 
และพระอาทิตยใดได   แตไมสามารถจะแสดงทาง    เพ่ือความอยูรวมกับพระ- 
จันทรพระอาทิตยแมนั้นได   จึงตรัสคําเปนอาทิวา  วาเสฏฐะ  เธอจะสําคัญขอ 
นั้นเปนไฉน.    บรรดาบทเหลาน้ันบทวา  พระจันทรพระอาทิตยขึ้นเมื่อใด 
คือข้ึนในกาลใด. บทวา และตกเมื่อใด คือถึงความดับไปในกาลใด.  อธิบายวา 
ชนทั้งหลายยอมเห็นในเวลาขึ้นและในเวลาตก.  บทวา  พราหมณทั้งหลาย 
ยอมออนวอน  คือ  ออนวอนอยางนี้วา  ขอพระจันทรผูเจริญจงข้ึน  ขอ 
พระอาทิตยผูเจริญจงข้ึน.  บทวา  ยอมชื่นชม  อธบิายวา  ชนทั้งหลายยอม 
กลาวสรรเสริญวาพระจันทรสุภาพ  พระจันทรเรียบรอย  พระจันทรมีรัศมี 
เปนอาทิ.  บทวา  ประนมมือ  คือ  ประคองมือ. 
         บทวา  นอบนอม     คือ  กลาววา  นโม  นโม  ดังนี้.  คําวา  ย  ในบท 
วา  ย  ปสฺสนฺติ  เปนเพียงนิบาต.  ในบทวา  ก็จะกลาวกันทําไม  พึงเห็น  
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ความอยางนี้วา  ในที่นี้ควรพูดเรื่องอะไรกัน  ไดยนิวา   พราหมณผูได  
ไตรเพท  มิไดเห็นพรหมเปนพยาน. 
         บทวา  เสมอฝง  ไดแก  เต็มฝง 
         บทวา  กาด่ืมได  อธิบายวา  กายืนอยูบนฝงขางใดขางหน่ึง  ก็สามารถ   
ดื่มกินได.   บทวา   ประสงคจะขามฝง   คือ   ประสงคจะขามแมน้ําไปถึงฝง- 
โนน  บทวา  อวฺเหยฺย  แปลวา  เรียก.  แนะฝงโนนทานจงมาฝงนี้  อธิบายวา 
เขารองเรียกวา   ดูกอนฝงโนน    ทานจงมาฝงน้ี     เมื่อเปนเชนนั้นทานจักพา 
เราขามไปไดโดยไว   เรามีกิจท่ีจะตองทําดวน.   ในบทวา   ธรรมเหลาใดท่ีทํา 
ใหเปนพราหมณนี้    พึงทราบวา  ธรรมท่ีทําใหเปนพราหมณ  ไดแก ศีล ๕ 
ศีล  ๑๐  กุศลกรรมบถ  ๑๐.  ธรรมท่ีผิดไปจากน้ัน  ไมใชธรรมท่ีทําใหเปน 
พราหมณ. 
         บทวา  อินฺทมวฺหยาม  ตัดบทเปน  อินฺท  อวหฺยาม  แปลวา  เราเรียก 
หาพระอินทร. 
         พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงถึงความท่ีคํารองเรียกของพราหมณ 
ไมมีประโยชน   ผูทรงรุงเรืองอยู  ดุจพระอาทิตยในทองมหาสมุทร  ทรงแวด 
ลอมดวยพระภิกษุ  ๕๐๐  รูป  ประทับนั่งเหนือฝงแมน้ําอจิรวดี  เมื่อจะทรง 
นําแมน้ําอ่ืน ๆ  มาเปรียบเทียบอีก    จึงตรัสวา    เปรียบเหมอืนวา   เปนอาทิ. 
บทวา   กามคุณท้ังหลาย  อธิบายวา ชื่อวา  กาม  เพราะอรรถวา  พึงใคร. 
ชื่อวา  คุณ  เพราะอรรถวา   ผูกมัด.  คุณศัพทมีความวา  ชั้น   ในพุทธพจน 
นี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตสังฆาฏิสองชั้นแหงผาใหม.  



พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 281 

         คุณศัพท  มีความวา  ลําดับ   ในบทคาถานี้วา  
                   กาลยอมลวงไป     ราตรียอมผานพนไป 
                   ลําดับแหงวัย         ยอมละลําดับไป. 
         คุณศัพท  มีความวา  อานิสงส ในบทวา  ทักษิณาพึงหวังไดอานิสงส 
ต้ังรอย.  คุณ ศัพทมีความวา  ผูกรอย  ในบทนี้วา  ไสใหญ    ไสนอย  ควร 
ทําการรอยพวงมาลัยใหมาก.  ในที่นี้ทานประสงคเอาศัพทนี้   เพราะฉะนั้นจึง 
กลาววา  คุณ   ศัพทดวยอรรถวา  รอยรัด.  บทวา  พึงรูดวยจักษุ   คือพึง 
เห็นดวยจักษุวิญญาณ.   พึงทราบความแมในบทวา  เสียงท่ีพึงรูดวยหู  เปนตน 
โดยอุบายน้ัน. 
         บทวา   นาปรารถนา   ความวา   กามคุณ ๕    จะเปนสิ่งท่ีนาแสวงหา 
หรือไมก็ตาม.    อธิบายวายอมเปนอารมณที่ไมนาปรารถนา    บทวา   กนตฺา 
ไดแก  เปนทีต้ั่งแหงความใคร.  บทวา  มนาปา  ไดแก  เปนที่เจริญใจ.  บท 
วา     ปยรูปา   ไดแก   มีความรักเปนปกติ.  บทวา  เกี่ยวดวยกาม  ไดแก 
เขาไปเกี่ยวดวยกาม  ทําใหเปนอารมณ  แลวเกิดข้ึน.  บทวา  นากําหนัด  คือ 
ยอมใจ  อธิบายวาเปนเหตุเกิดแหงราคะ.  บทวา  กําหนัด  คือถูกความกําหนัด 
ครอบงํา.  บทวา  สยบ  คือ  ถกูตัณหามีประมาณย่ิง  ที่ถึงอาการสยบครอบงํา 
บทวา  หมกมุน  คือ จมลง  หยั่งลง  คือ  เปนผูมีความตกลงใจวา  นี้เปน 
สาระ   ดังน้ี.   บทวา   อนาทีนวทสฺสาวิโน  ไดแก  ไมแลเห็นโทษ.   บทวา 
นิสฺสรณ  ในคําวา  อนิสฺสรณปฺานี้ไดแก  ปญญาที่เวนจากปญญาเครื่องกําหนด 
รู  อธิบายวา   ปญญาเวนจากการบริโภคดวยการพิจารณา.  ในคําวา  อาวร- 
ณา  เปนตน  พึงทราบวินิจฉัย  ดังตอไปนี้  บทวา  กามคุณ  ชื่อวา  อาวรณา 
เพราะเปนเครื่องหนวงเหนี่ยว.  ชื่อ   นวีารณา   เพราะเปนเครื่องกางกั้น. ชื่อ  
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โอนาหนา  เพราะเปนเครื่องรัดรึง.  ชือ่  ปริโยหนา  เพราะเปนเครื่อง ตรึง- 
ตรา.  ความพิสดาร  ของนิวรณ  มีกามฉันทะเปนตน  พึงคนหาจากวิสุทธิ- 
มรรค.  บทวา   ปกคลุม  หุมหอ  รัดรงึ  ตรึงตรา  ทานกลาวไวดวยอํานาจ 
แหงกามคุณมีเครื่องหนวงเหน่ียว   เปนตน.  บทวา  สปริคคหะ  ทานกลาว 
ถึงความเกาะเกี่ยวกับสตรี.    แมในบทเปนอาทิวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
พราหมณไมมีเครื่องเกาะเกี่ยวกับสตรี  ดังนี้ทานกลาวความไมเกาะเกี่ยวกับ  
สตรีเพราะไมมีกามฉันทะ     ชื่อวาไมมีเวรดวยจิตคิดจองเวรกับใคร ๆ  เพราะ 
ไมมีพยาบาท.   ชื่อวาไมมีพยาบาท   ดวยการพยาบาท    กลาวคือ    ความเปน 
ไขทางใจ   เพราะไมมีถิ่นมิทธะ    ชือ่วามีจิตไมเศราหมอง    ดวยเครื่องเศรา  
หมอง   มีอุทธัจจะกุกกุจจะ  เปนตน  เพราะไมมีอุทธัจจะกุกกุจจะ  ชื่อวาผู 
มีจิตบริสุทธิ์ดวยดี.  ชื่อวสวัตตี  เพราะทําจิตใหอยูในอํานาจ   เหตุไมมีวิจิกิจ 
ฉา   และไมเปนเชนพราหมณผูตกอยูในอํานาจแหงจิต  คือเปนไปในอํานาจ 
แหงจิต. 
         บทวา  ก็ในโลกนี้แล  คือ  ในทางแหงพรหมโลกนี้.  บทวา  จมลง 
แลว  คือ   เขาไปหาสิ่งไมใชทางเลยวาเปนทาง.  บทวา  กําลังจมอยู  คือ จม 
เขาไป    เหมือนคนเหยียบเปอกตม     ดวยสําคัญวา    เปนพ้ืนราบ.    บทวา 
ครั้นจมแลว  ยอมถึงความยอยยับ อธิบายวา  ครั้นจมเหมือนจมในเปอก 
ตมอยางนี้แลว    ยอมถึงความยอยยับ   คือ  ความแตกหักแหงอวัยวะนอยใหญ 
บทวา   สําคัญวา  ขามไดงาย  อธิบายวา  ชนทั้งหลายคิดวา  เราจักขาม 
โดยสําคัญวา    แมน้ํามีน้ําเต็มเสมอฝง  กาด่ืมได  จึงพยายามท้ังมือท้ังเทา 
สําคัญวาขามไดงาย  เพราะลวงตาดวยพยับแดด.  เพราะฉะน้ัน   เขาทั้งหลาย 
ยอมถึงความยอยยับความแตกหักในอบาย  เหมือนอยางมือและเทาเปนตนถึง  
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ความยอยยับแตกหักฉะนั้น  คือ ไมไดความสุข  หรือความสําราญในโลกนี ้ 
เลย.  บทวา  ตสฺมา  อิทนฺเตวิชฺชาน  พฺราหฺมณาน  ความวา  เพราะฉะนั้น 
นี้เปนปาพจน  คือ  ไตรเพทที่แสดงถึงทาง  เพ่ือความอยูรวมกับพรหมของ 
พราหมณทั้งหลายผูจบไตรเพท  บทวา  เตวิชฺชาอีริณ  ไดแก  ปาคือไตรเพท 
ก็ปาใหญที่ไมมีบานทานกลาววาทุง.  บทวา  เตวิชฺชาวิวน  ไดแกปาท่ีไมมีน้ํา 
ปกคลุมดวยตนไมที่มีดอกผลใชบริโภคไมได. ทานกลาว  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา   เขาเรียกกันวาปาใหญคือไตรเพท  ดังนี้  กม็ี  ทรงหมายถึงปาท่ีใคร ๆ 
ไมสามารถที่จะแวะลงแลวเปลี่ยนทางได.   บทวา   ความพินาศแหงไตรเพท 
คําน้ี  เชนเดียวกับความพินาศ  ๕  อยางของไตรเพท.  ทานแสดงวา  ผูจบ 
ไตรเพท    ยอมไมมีความสุข    เพราะอาศัย    คําสอนหลักอันไดแกไตรเพท 
เหมือนอยางผูที่ถึงความพินาศ  แหงญาติ  โรค  โภคะ  ทิฏฐิ   และ  ศลี  ยอม 
หาความสุขมิได   ฉะน้ัน. 
         บทวา   เกิดแลว  เติบโตแลว  ไดแก  เกิดและเติบโต.  อธิบายวา 
เพราะหนทางไปบานใกลเคียงของผูที่เกิดในที่หน่ึง  แลวไปเติบโตในที่อ่ืน 
ไมประจักษดวยประการทั้งปวง  ฉะนั้น  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา  เกิด 
แลวเติบโตแลวดังน้ี.  ผูทีแ่มเกิด  เติบโตแลว  แตจากไปเสียนาน  ยอมไม 
ประจักษดวยประการทั้งปวง  ฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ออกไป 
แลว   ในทันทีทันใดแนนอน.  อธิบายวา  ออกไปในขณะน้ันเทียว.    บทวา 
ความเปนผูชักชา  คือ  ชักชาโดยสงสัยวา  ทางนี้  หรือไมใชหนอ.   บทวา 
ความเปนผูอ้ําอึ้ง  ไดแก  การถึงความเปนกระดางเหมือนอยางเม่ือใคร ๆ 
ถูกถามฉับพลันถึงเรื่องที่เกิดข้ึนอยางละเอียด  เขาถึงความเปนผูมีสรีระกระ- 
ดางฉะน้ัน.    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงความท่ีพระสัพพัญุตญาณ  ไม  
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ถูกขัดขวาง  ดวยบทวา  ไมชักชา  ไมอ้าํอึ้ง  ดังนี้.  ทานอธิบายวา  การขัด  
ขวางญาณของบุรุษนั้นพึงมีได  ดวยอํานาจถูกมารดลใจเปนตน  ดวยเหตุนั้น 
บุรุษน้ันพึงชักชาหรืออํ้าอ้ึง  แตพระสัพพัญุตญาณไมถูกขัดขวาง  ใคร  ๆ  ไม 
สามารถทําอันตรายแดพระสัพพัญุตญาณน้ันได. 
         บทวา   อุลฺลุมฺปตุ  ภว  โคตโม  ไดแก  ขอพระโคดมผูเจริญโปรด 
ยกข้ึน. 
         บทวา   พฺราหฺมณ ึ ปช  หมายถึง  เด็กของพราหมณ.  อธิบายวา  ขอ 
พระโคดมผูเจริญโปรดยกพราหมณและบุตรของพราหมณข้ึนจากทางอบาย 
แลวใหดํารงอยูในทางพรหมโลกเถิด.    ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจามีพระ- 
ประสงคจะแสดงถึงการอุบัติแหงพระพุทธเจา       แลวทรงแสดงทางไปพรหม 
โลกมีเมตตาวิหารธรรม  เปนตน   พรอมดวยขอปฏิบัติเบื้องตนแกเขา  จึงตรัส 
คําเปนอาทิวา  ดูกอนวาเสฏฐะ   ถากระน้ัน   เธอจงฟง. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  พระตถาคต  ทรงอุบัติในโลกนี้  เปนอาทิ 
ในสูตรนั้น     ทานกลาวไวพิสดารแลว     ในสามัญญผลสูตร.    ขอท่ีควรกลาว 
ทั้งหมด  ในบทวา มีใจประกอบดวยเมตตา  เปนตน  ทานกลาวไวแลว  ใน 
พรหมวิหารกัมมัฏฐานกถา    ในวิสุทธิมรรค. 
         คําวา  เสยฺยถาป  พลวา  สงฺขธโม  เปนอาทิ  ไมเคยมีในที่นี้.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา  พลวา   แปลวา  สมบูรณดวยกําลัง.  บทวา  สงฺขธโม 
แปลวา   คนเปาสังข. 
         บทวา  กสิเรน  ไดแก  ไมยาก คือ  ไมลําบาก.  อธิบายวา  จริงอยู 
คนเปาสังขทุพลภาพ  แมเปาสังข  ก็ไมอาจใหไดยินเสียงตลอด  ๔  ทิศ  เสียง 
สังขของเขาไมแพรไปท่ัวถึง     แตสําหรับผูมีกําลังจะแพรไป.   เพราะฉะนั้น  
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พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   บุรุษผูมีกําลัง   เปนอาทิ.  เมื่อตรัสวา   เมตฺตา  
ในบทวา   เมตฺตาย  เจโตวิมุตฺติยา  นี้  ควรท้ังอุปจาร  ทั้งอัปปนา.  แตเมื่อ 
ตรัสวา เจโตวิมุตฺติ  ควรแกอัปปนาอยางเดียว.  บทวากรรมที่ทําพอประมาณ 
อันใด  หมายความวา  ข้ึนชื่อวากรรมท่ีพอประมาณทานกลาววา  เปนกามา- 
วจรกรรม.  กรรมท่ีทําไวหาประมาณมิได    ทานกลาววา  เปนรูปาวจรกรรม 
และอรูปาวจรกรรม  ทานกลาววา   กรรมที่ทําหาประมาณมิได    เพราะลวง 
ประมาณแลวทําใหเจริญดวยอํานาจการแพรไปในทิศที่เจาะจงและไมเจาะจง. 
บทวา  กรรมนั้น   ไมเหลอื  ไมต้ังอยู  ในรูปาวจรกรรมและอรูปาวจรกรรม 
นั้น    อธิบายวา    กรรมที่เปนกามาวจรนั้น   ไมหยุด   ไมต้ังอยู   ในกรรม 
อันเปนรูปาวจรและอรูปาวจรน้ัน.  ทานอธิบายไวอยางไร.  อธิบายวา  กรรม 
เปนกามาวจรน้ัน  ไมสามารถเพ่ือจะของ    หรือเพ่ือต้ังอยูในระหวางกรรม 
อันเปนรูปาวจรและอรูปาวจรน้ันได     หรือเพ่ือจะแพรกรรมอันเปนรูปาวจร 
และอรูปาวจรแลวควบคุม  ถือโอกาสของตนต้ังอยูได  โดยที่แท  กรรมอันเปน 
รูปาวจรและอรูปาวจรน้ันแหละจะแพรไป    แลวควบคุมไวซึ่งกามาวจรกรรม 
ถือโอกาสของตนต้ังอยู     เหมือนหวงน้ําใหญ    ทวมทนน้ํานิดหนอยออกไป 
ต้ังอยู   ฉะน้ัน    ยอมหามวิบากของกรรมอันเปนกามาวจรน้ัน    นําเขาสูความ 
เปนผูอยูรวมกับพรหมดวยตนเอง  ดังนี้.  บทวา  ภกิษุมีธรรมเปนเครื่องอยู 
อยางน้ี    คือ   มีธรรมเครือ่งอยู  มีเมตตาเปนตน  อยางนี้. 
         บทวา  ขาพระองคทั้งสอง  ขอถึงพระโคดมผูเจริญเปนสรณะ  นี ้
เปนการถึงสรณะครั้งท่ีสองของมาณพทั้งสองน้ัน.     ก็มาณพท้ังสองนั้น   ฟง 
วาเสฏฐสูตร  ในมชัณิมปณณาสกแลว  ถึงสรณะเปนครั้งแรก  ฟง  เตวิชชสูตร 
นี้แลว     ถึงสรณะเปนครั้งที่สอง    ลวงไป  ๒-๓  วัน   ไดบรรพชาแลวได  
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อุปสมบท  และบรรลุพระอรหัต  ในอัคคัญญสูตร  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหง  
มีเนื้อความงายทั้งน้ันฉะน้ีแล. 
         อรรถกถาเตวิชชสูตร  แหงอรรถกถาทีฆนิกายชื่อสุมังคลวิลาสินีจบลง 
ดวยประการฉะน้ี. 
                                จบอรรถกถาเตวิชชสูตรท่ี  ๑๓ 
         การพรรณนาเนื้อความแหงสีลขันธวรรคที่ประดับประดาดวยพระสูตร 
๑๓  พระสูตรก็จบลงแลวดวย. 
                            รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 
         พรหมชาลสูตร  ๑  สามัญญผลสูตร  ๑  อัมพัฏฐสูตร  ๑  โสนทัณฑ- 
สูตร ๑  กูฏทันตสูตร ๑  มหาลิสูตร  ๑  ชาลินีสูตร ๑  มหาสีหนาทสูตร  ๑ 
โปฏฐปาทสูตร  ๑  สุภสูตร  ๑  เกวัฏฏสูตร  ๑  โลหิจจสูตร  ๑  เตวิชชสูตร  ๑  
รวมเปน  ๑๓  พระสูตร. 
                                         สีลขันธวรรค  จบ. 


