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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
๖. มหาโควินทสูตร
เรื่องปญจสิขะ คนธรรพบุตร
[๒๐๙] ขาพเจาฟงมาแลว อยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับที่เขาคิชฌกูฏใกลกรุงราชคฤห.
ครั้งนั้นแล ปญจสิขคนธรรพบุตร เมื่อราตรีกาวลวงแลว มีรัศมีงดงามยิ่ง
สองเขาคิชฌกูฏใหสวางไสว แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายอภิวาท พระผูมีพระภาคเจาแลวไดยืนอยู ทีส่ วนขางหนึ่ง. ปญจสิขคน
ธรรพบุตรยืนแลวแลที่สว นขางหนึ่ง ไคกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา
พระพุทธเจาขา คําใดที่ขาพระพุทธเจาไดฟงมาแลวตอหนา ไดรบั
มาแลวตอหนาพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ขาพระพุทธเจาขอกราบทูลคํานั้นแด
พระผูมีพระภาคเจา. ปญจสิขะเธอจงบอกแกเราเถิด พระพุทธเจาขา วัน
กอน หลายวันมาแลวในวันอุโบสถที่ ๑๕ นั้น ในราตรีวันเพ็ญแหงปวารณา
เทพชั้นดาวดึงสทั้งสิ้นเปนผูนั่งประชุมพรอมกัน ที่สุธรรมาสภาและทิพยบริษัท
ใหญเปนผูนั่งลอมรอบ และมหาราชทั้ง ๔ องค ตางเปนผูนั่งประจําทิศทั้ง ๔
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คือในทิศตะวันออก มหาราชธตรัฐ อันพวกเทวดาแวดลอมแลว นั่งหันหนา
ไปทางทิศตะวันตก ในทิศใต มหาราชวิรุฬหก อันพวกเทวดาแวดลอมแลว
นั่งหันหนาไปทิศเหนือ ในทิศตะวันตก มหาราชวิรูปกขะ อันพวกเทวดา
แวดลอมแลว นั่งหันหนาไปทิศตะวันออก ในทิศเหนือ มหาราชเวสวัณ อัน
เทวดาแวดลอมแลว นั่งหันหนาไปทิศใต พระพุทธเจาขา ก็แหละในเวลาที่
เทวดาชั้นดาวดึงสทั้งหมดดวยกันเปนผูนั่งประชุมกันที่สุธรรมาสภา ทิพยบริษัท
ใหญเปนผูนั่งแลวลอมรอบ และมหาราชทั้ง ๔ องคก็เปนผูนั่งประจําทิศทั้ง ๔
แลว อาสนะนี้เปนของพวกทาน เหลานั้น และอาสนะหลังเปนของพวกเรา
พระพุทธเจาขา พวกเทพเหลาใด ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา
เขาถึงชั้นดาวดึงสเมื่อไมนาน เทพเหลานั้น ยอมรุงเรืองยิ่งเทพเหลาอื่น ทั้ง
ดวยรัศมีทีเดียว ทั้งดวยยศ เพราะเหตุนั้น จึงเลากันมาวา พวกเทพชั้นดาวดึงส
จึงชื่นใจ บันเทิง เกิดปติโสมนัสวา โอหนอ ผูเจริญ กายทิพยยอมบริบูรณ
กายอสูรยอมเสื่อม
คาถาอนุโมทนา
พระพุทธเจาขา ครั้งนั้น แล ทาวสักกะจอมทวยเทพ ทรงทราบความ
เลื่อมใส ของพวกเทพชั้นดาวดึงสแลว ก็ทรงอนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้ วา
[๒๑๐] โอหนอผูเจริญ พวกเทพชั้นดาวดึงส
พรอมกับพระอินทร ยอมบันเทิงไหวพระ
ตถาคตและความที่เปนธรรมเปนธรรมดี.
เห็นอยูซ ึ่งพวกเทพใหมเทียว ผูมีรัศมี
มียศ ประพฤติพรหมจรรยในพระสุคต
และมาในที่นี้.
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พวกเทพเหลานั้นรุงเรืองลวงเทพเหลา
อื่น โดยรัศมี โดยยศ โดยอายุ เปน
สาวกของพระผูมีปญญา เหมือนแผนดิน
บรรลุคุณวิเศษแลวในสวรรคชั้นนี้.
พวกเทพชั้นดาวดึงสพรอมทั้งพระอินทรเห็นขอนี้แลวจึงตางยินดี ไหวอยูซึ่ง
พระตถาคต และความทีธ่ รรมเปนธรรมดี.
[๒๑๑] พระพุทธเจาขา เพราะเหตุนั้น จึงกลาวกันมาวา พวกเทพ
ชั้นดาวดึงสจึงชื่นใจ บันเทิง เกิดปติโสมนัสโดยประมาณยิ่งวา โอหนอผูเจริญ
กายทิพยยอมบริบูรณ กายอสูรยอมเสื่อม. ครั้งนัน้ ทาวสักกะจอมเทพ ทรง
ทราบความเลื่อมใสพรอมของทวยเทพชั้นดาวดึงสแลว ก็ทรงเรียกทวยเทพชั้น
ดาวดึงสวา ทานผูนิรทุกข พวกทานอยากจะฟงพระคุณตามความเปนจริง
แปดอยางของพระผูมีพระภาคเจานั้นหรือไม. พวกขาพเจาอยากจะฟงพระคุณ
ตามความเปนจริงแปดอยางของพระผูมีพระภาคเจานั้น. ทีนั้นทาวสักกะจอมเทพจึงตรัสพระคุณตามความเปนจริงแปดอยางของพระผูมีพระภาคเจาแกพวก
เทพชั้นดาวดึงสวา ทานผูเจริญทั้งหลาย พวกเทพชัน้ ดาวดึงสจะสําคัญขอความ
นั้นเปนไฉน
วาดวยพระคุณ ๘ ประการ
[๑] ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ ทรงปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูลแก
ชนจํานวนมาก เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก
เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เราไมพิจารณาเห็นศาสดาที่ปฏิบัติ เพื่อความเกื้อกูลแกชนจํานวนมาก เพื่อ
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ความสุขแกชนจํานวนมาก เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อความ
เกื้อกูล เพือ่ ความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ผูประกอบพรอมดวยองค
แมนี้ ไมวาจะเปนสวนอดีต และไมวาในปจจุบันนี้ นอกจากพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น.
[๒] พระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระองคตรัสไว
ดีแลว เปนธรรมที่พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เรียกใหมาดูได นอมมา.
ในตน พวกผูรูพึงทราบเฉพาะตน. เราไมพิจารณาเห็นศาสดาผูแสดงธรรมที่
นอมเอามาใชไดอยางนี้ ผูประกอบพรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะเปนสวนอดีต
และไมวาในปจจุบันนี้ นอกจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
[๓] พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงบัญญัติไวแลวอยางดีวา นี้
เปนกุศล นี้เปนอกุศล นีเ้ ปนโทษ นีไ้ มมีโทษ นีพ้ ึงเสพ นี้ไมพึงเสพ นี้เลว
นี้ประณีต นีด้ ํา ขาว มีสว นคลายกัน . เราไมพิจารณาเห็นศาสดาที่บัญญัติ
ธรรมที่เปนกุศลอกุศล มีโทษ ไมมีโทษ พึงเสพ พึงไมเสพ เลวประณีต
ดํา ขาว มีสวนคลายกันอยางนี้ ผูประกอบพรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะเปน
สวนอดีต และไมวาในปจจุบันนี้ นอกจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
[๔] พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติขอปฏิบัติสําหรับ
ไปถึงพระนิพพานแกสาวกทั้งหลาย ทั้งพระนิพพาน ทั้งขอปฏิบัติ ก็กลมกลืน
กันไวเปนอยางดีแลว น้าํ จากแมน้ําคงคา กับน้ําจากแมน้ํายมุนา ยอมกลมกลืนกัน เขากันไดอยางเรียบรอย แมฉันใด พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ก็ทรงบัญญัตขิ อปฏิบัติสําหรับไปถึงพระนิพพาน แกพระสาวกทั้งหลาย ทั้ง
พระนิพพาน ทั้งขอปฏิบัติก็กลมกลืนกัน เปนอยางดีแลว ฉันนั้นนั่นเทียว.
เราไมพิจารณาเห็นศาสดาเปนผูบัญญัติขอปฏิบัติสําหรับไปถึงพระนิพพานได
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อยางนี้ ผูป ระกอบพรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะเปนสวนอดีต และไมวา
ในปจจุบันนี้ นอกจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น .
[๕] พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงไดพระสหายแหงขอปฏิบัติ
ของพระผูยังตองศึกษาอีกเทียว และพระผูสิ้นอาสวะ อยูจบวัตรแลว พระผูมี
พระภาคเจาไมทรงติดดวยขอปฏิบัติและวัตรนั้น ทรงตามประกอบความเปนผู
เดียว เปนที่มาแหงความยินดีอยู. เราไมพิจารณาเห็นศาสดาที่ตามประกอบ
ความเปนผูยินดีในความเปนผูเดียวอยางนี้ ผูถึงพรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะ
เปนสวนอดีต และไมวาในปจจุบันนี้ นอกจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
[๖] ลาภสําเร็จอยางยิ่ง ชื่อเสียงก็สําเร็จอยางยิ่ง แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ปานกับพวกกษัตริยทรงพระศิริโฉม สงา นารักอยู ก็
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแล ทรงปราศจากความเมา เสวยพระอาหาร
เราไมพิจารณาเห็นศาสดาที่ปราศจากความเมาบริโภคอาหารอยูอยางนี้ ผูถึง
พรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะเปนสวนอดีต และไมวาในปจจุบันนี้ นอกจาก
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
[๗] พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงเปนผูมีปกติตรัสอยางไร
ก็ทรงมีปกติทําอยางนั้น ทรงมีปกติทําอยางไร ก็ทรงมีปกติตรัสอยางนั้น ดวย
ประการฉะนี้ ก็เปนอันวาทรงเปนผูมีปกติตรัสอยางไร ก็ทรงมีปกติทําอยางนั้น
ทรงมีปกติทําอยางไร ก็ทรงมีปกติตรัสอยางนั้น. เราไมพิจารณาเห็นศาสดา
ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยางนี้ ผูประกอบพรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะ
เปนสวนอดีต และไมวาในปจจุบัน ยกเวน แตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
[๘] พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงขามความสงสัยไดแลว
ปราศจากความเคลือบแคลง สิ้นสุดความดําริ เกีย่ วกับอัชฌาสัย เกี่ยวกับขอ
ปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย. เราไมพิจารณาเห็นศาสดา ที่ขาม
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ความสงสัยได ปราศจากความเคลือบแคลง สิ้นสุดความดําริ เกี่ยวกับอัชฌาสัย
เกี่ยวกับ ขอปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรยอยางนี้ ผูประกอบ
พรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะเปนสวนอดีต ไมวาในปจจุบันนี้ ยกเวนแต
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระพุทธเจาขา ทาวสักกะจอมเทพไดตรัส
ถึงพระคุณตามที่เปนจริง ๘ ประการ ของพระผูมีพระภาคเจาเหลานี้แลแก
ทวยเทพชั้นดาวดึงส.
[๒๑๒] เพราะเหตุนั้น พระเจาขา จึงเลากันมาวา ทวยเทพชัน้
ดาวดึงสจึงชื่นใจ บันเทิง เกิดปติโสมนัสเปนอยางยิ่ง ฟงพระคุณตามที่เปน
จริงทั้งแปดประการของพระผูมีพระภาคเจา. ครั้งนั้น เทพบางพวก กลาว
อยางนี้วา นาอัศจรรยจริง ๆ หนอ ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจา ๔ พระองค พึงทรงเกิดขึ้นในโลก และพึงทรงแสดงพระธรรม
เชนเดียวกับพระผูมีพระภาคเจา ขอนั้นพึงเปนไปเพื่อความเกื้อกูลแกชนจํานวน
มาก เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อ
ประโยชน เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย.
เทพบางพวกก็กลาวอยางนี้วา ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจา
๔ พระองค ยกไวกอน นาอัศจรรยจริงหนอ เพื่อนทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองคพึงทรงเกิดขึ้นในโลก และพึงทรงแสดงธรรม เชน
เดียวกับพระผูมีพระภาคเจา ขอนั้น พึงเปนไปเพื่อความเกื้อกูลแกชนจํานวนมาก
เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก เพื่อความอนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน
เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย. เทพบางพวก
กลาวอยางนี้วา เพื่อนทัง้ หลาย พระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองค ยกไว
กอน นาอัศจรรยจริงหนอ เพื่อนทั้งหลาย พระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค
พึงทรงเกิดขึ้นในโลก และพึงทรงแสดงธรรม เชนเดียวกับ พระผูมีพระภาคเจา
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ขอนั้น พึงเปนไปเพื่อความเกื้อกูลแกชนจํานวนมาก เพื่อความสุขแกชนจํานวน
มาก เพื่อความอนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย. เมื่อพวกเขากลาวอยางนี้แลว ทาว
สักกะจอมเทพจึงไดตรัสคํานี้ กะพวกเทพชั้นดาวดึงสวา เพื่อนทั้งหลาย
ขอนั้น เปนไปไมไดจริง ๆ ไมใชโอกาสที่ในโลกธาตุหนึ่ง พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค พึงเกิดขึ้นไมกอนไมหลังกัน ฐานะนี้มีไมได โอหนอ
เพื่อนทั้งหลาย ขอใหพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแหละ ทรงมีพระอาพาธ
นอย ทรงมีพระโรคนอย พึงทรงดํารงยืนนาน สิ้นกาลนานเถิด ขอนัน้
จะพึงเปนไปเพื่อความเกื้อกูลแกชนจํานวนมาก เพื่อความสุขแกชนจํานวนมาก
เพื่อความอนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อความเกื้อกูล เพือ่
ความสุขแกเทวดา และมนุษยทั้งหลาย. ครั้งนั้น พวกเทพชัน้ ดาวดึงสที่มานั่ง
ประชุมพรอมกันที่สุธรรมาสภา เพื่อประโยชนอนั ใด แมมหาราชทั้ง ๔ พระองค ก็พากันคิดประโยชนนั้นปรึกษากันถึงประโยชนนั้น ตรัส แตคําที่กลาว
ถึงประโยชนนั้น มหาราชทั้ง ๔ พระองค ก็ตรัสพร่ําสอนเฉพาะแตเรื่อง
ประโยชนนนั้ ในเพราะประโยชนนนั้ จึงประทับบนอาสนะของตน ๆ ไมยอม
แยกยาย
[๒๑๓] ทาวเธอเหลานั้น กลาวแตคําที่กลาว
แลว รับคําพร่ําสอน เปนผูมีจิตผองใส
แลว ไดประทับบนอาสนะของตน.
บุพนิมิตแหงการปรากฏขึ้นของพรหม
[๒๑๔] ครั้นนั้นแล ทางทิศเหนือเกิดแสงสวางอันอุฬารอยางเจิดจา
เปนแสงที่ปรากฏขึ้น ชนิดที่กาวลวงเทวานุภาพของทวยเทพทีเดียว. ครั้งนั้น

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 8

ทาวสักกะจอมเทพ ทรงเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงสมาตรัสวา เพื่อนทั้งหลาย
นิมิตรทั้งหลายยอมปรากฏ แสงสวางอันอุฬารเกิดขึ้นอยางแจมจา รัศมียอ ม
ปรากฏขึ้นมาโดยประการใด พรหมก็จักปรากฏขึ้นโดยประการนั้น เพราะเกิด
แสงสวางอยางเจิดจา รัศมีก็ปรากฏขึ้นมานี้ เปนบุพนิมิตแหงการปรากฏของ
พรหม.
[๒๑๕]
นิมติ ทั้งหลาย ยอมปรากฏโดยประการ
ใด พรหมก็จักปรากฏโดยประการนั้น
เพราะการที่โอภาสอันไพบูลยมาก ปรากฏ
นี้เปนบุพนิมิตของพรหม.
[๒๑๖] ครั้งนั้น พระพุทธเจาขา พวกเทพชั้นดาวดึงสนั่งบนอาสนะ
ของตน ๆ แลวพูดวา พวกเราจักรูแสงนั้น สิ่งใดจักเปนวิบาก เราทําใหแจง
สิ่งนั้น แลวจึงจักไป. แมมหาราชทั้ง ๔ พระองค ก็ประทับนั่งบนอาสนะ
ของตน ๆ แลวก็ตรัสวา พวกเราจักรูแสงนั้น สิ่งใดจักเปนวิบาก เราทําให
แจงสิ่งนั้นแลว จึงจักไป. เมื่อฟงคํานี้แลว พวกเทพชั้นดาวดึงส ทําใจ
ใหแนวแน สงบอยูดวยคิดวา เราจักรูแสงนั้น ผลจักเปนอยางไร เรา
ทําใหแจงผลนั้นแลว จึงจักไป. ตอนที่สนังกุมารพรหมจะปรากฏกายแกพวก
เทพชั้นดาวดึงส ทานจําแลงอัตภาพชนิดหยาบแลว จึงปรากฏ. ก็แหละ
ผิวพรรณโดยปกติของพรหม ไมพงึ ปรากฏในสายตาของพวกเทพชั้นดาวดึงส
ได ตอนทีส่ นังกุมารพรหมจะปรากฏกายแกพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ทาน
รุงเรืองยิ่งกวาหมูเทพเหลาอื่นทั้งโดยรัศมี ทั้งโดยยศ. ตอนที่สนังกุมารพรหม
ปรากฏกายแกพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ทานรุงเรืองยิ่งกวาหมูเทพเหลาอื่น
ทั้งโดยรัศมี ทั้งโดยยศ แมถาจะเปรียบก็เหมือนรางทอง ยอมรุงเรือง
ยิ่งกวารางที่เปนของมนุษย ฉะนั้นแล. ตอนที่สนังกุมารพรหมปรากฏกายแก
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พวกเทพชั้นดาวดึงส ในบริษัทนั้นไมมีเทพองคใด อภิวาทลุกขึ้นรับ หรือ
เชื้อเชิญดวยอาสนะเลย. นิ่งกันหมดเทียว ประณมมือนั่งบนบัลลังก คราวนี้
สนังกุมารพรหมจักตองการบัลลังก ของเทพองคใด ก็จักนัง่ บนบัลลังกของ
เทพองคนั้น. ก็สนังกุมารพรหม นั่งบนบัลลังกของเทพองคใดแล เทพองคนั้น
ก็ยอมไดรับความยินดีอันยิ่งใหญ เทพองคนั้นยอมไดรับความดีใจอันยิ่งใหญ
สนังกุมารพรหม นั่งบนบัลลังกของเทพองคใด เทพองคนั้นก็ยอมไดรับความ
ยินดีอันยิ่งใหญ เทพองคนั้นยอมไดรับความดีใจอันยิ่งใหญ ถาจะเปรียบ
ก็เหมือนพระราชาผูเปนกษัตริย ไดรับมุรธาภิเษก ไดรับอภิเษกมาไมนาน
พระราชานั้นยอมจะทรงไดรับความยินดีอันยิ่งใหญ พระราชานั้นยอมจะทรง
ไดรับซึ่งความดีพระทัยอันยิ่งใหญ ฉะนั้น.
คาถาอนุโมทนาของสนังกุมารพรหม
ครั้งนั้น สนังกุมารพรหมทราบ ความเลื่อมใสพรอมของทวยเทพชั้น
ดาวดึงสแลว ก็หายไป อนุโมทนาดวยคาถาเหลานี้วา
[๒๑๗]
โอหนอ ทานผูเจริญ พวกเทพชั้น
ดาวดึงส พรอมกับพระอินทร ยอมบันเทิง
ไหวอยูซึ่งพระตถาคต และความทีพ่ ระ
ธรรมเปนธรรมดี .
เห็นอยูซ ึ่งพวกเทพรุนใหมเทียว ผูมี
รัศมี มียศ ประพฤติพรหมจรรยในพระ
สุคตแลวมาในที่นี้.
พวกเทพเหลานั้นรุงเรืองยิ่งกวาพวก
เทพเหลาอื่น โดยรัศมี โดยยศ โดยอายุ
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เปนสาวกของพระผูมีปญญาเหมือนแผนดิน บรรลุคณ
ุ วิเศษแลวในสวรรคชั้นนี้.
พวกเทพชั้นดาวดึงส พรอมทัง้ พระ
อินทร เห็นขอนี้แลวจึงตางยินดีไหวอยูซึ่ง
พระตถาคต และความทีธ่ รรมเปนธรรมดี.
เสียงของสนังกุมารพรหม
[๒๑๘] สนังกุมารพรหม ไดภาษิตขอความนี้แลว. เมื่อสนังกุมาร
พรหมกําลังกลาวขอความนี้อยู ยอมมีน้ําเสียงที่ประกอบพรอมดวยองค ๘ คือ
เสียงแจมใส ๑ เสียงเขาใจ (งาย) ๑ เสียงไพเราะ ๑ เสียงนาฟง ๑ เสียงหยดยอย ๑
เสียงไมแตกพรา ๑ เสียงลึก๑ เสียงกังวาน๑. สนังกุมารพรหม ยอมทําให
บริษัทเขาใจแจมแจงดวยเสียง และเสียงของทานไมเปลงกองไปภายนอกบริษัท
เลย ก็ผูใดแลมีเสียงที่ประกอบพรอมดวยองคแปดอยางนี้ ผูนั้นทานเรียกวา
ผูมีเสียงเหมือนพรหม. ครั้งนั้นแล พวกเทวดาชั้นดาวดึงส ไดกลาวคํานี้กับ
สนังกุมารพรหมวา สาธุมหาพรหม พวกขาพเจา พิจารณาขอนี้นั่นแล จึง
โมทนา ยังมีพระคุณตามความเปนจริง ๘ ประการ ของพระผูมีพระภาคเจา
ที่ทาวสักกะจอมทวยเทพไดทรงภาษิตไวแลว และพวกขาพเจาก็ไดพิจารณา
ถึงพระคุณเหลานั้นแลว จึงโมทนา. ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหมจึงไดทูล
คํานี้กับทาวสักกะจอมทวยเทพวา ดีละ จอมทวยเทพ แมหมอมฉันก็พึงฟง
พระคุณตามที่เปนจริง ๘ ประการ ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น. ทาว
สักกะจอมทวยเทพฟงเฉพาะคําของสนังกุมารพรหมนั่นแลวา อยางนั้นทาน
มหาพรหม แลวจึงตรัสพระคุณตามที่เปนจริงแปดประการของพระผูมีพระภาคเจาวา ทานมหาพรหมผูเจริญ จะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน คือ
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พระคุณ ๘ ของพระผูมีพระภาคเจา
[๑] ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ ทรงปฏิบัติ เพื่อความเกื้อกูล
แกชนจํานวนมาก เพือ่ ความสุขแกชนจํานวนมาก เพื่อความอนุเคราะหแก
ชาวโลก เพือ่ ประโยชน เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย มาสักเพียงไร. เราไมพิจารณาเห็นศาสดาที่ปฏิบัติเพื่อความเกื้อกูล
แกชนจํานวนมาก เพือ่ ความสุขแกชนจํานวนมาก เพื่อความอนุเคราะหแก
ชาวโลก เพือ่ ประโยชน เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลายอยางนี้ ผูประกอบพรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะเปนสวนอดีต และ
ไมวาในปจจุบันนี้เลย นอกจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
[๒] พระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระองคตรัสไวดี
แลว เปนธรรมที่พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เรียกใหมาพิสูจนดูได นอม
เอามาใชได พวกผูรูพึงทราบเฉพาะตน. เราไมพิจารณาเห็นศาสดาที่แสดง
ธรรมที่นอมเอามาใชไดอยางนี้ ผูประกอบพรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะเปน
สวนอดีตและไมวาในปจจุบันนี้เลย นอกจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
[๓] พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติไวแลวเปนอยางดี
วา นี้เปนกุศล นี้เปนอกุศล. นี้มโี ทษ. นี้ไมมีโทษ. นี้พึงเสพ. นี้ไมพึงเสพ.
นี้เลว. นี้ประณีต. นี้ดํา ขาว มีสวนคลายกัน. เราไมพิจารณาเห็นศาสดาที่
บัญญัติธรรมที่เปนกุศลอกุศล มีโทษ ไมมีโทษ พึงเสพ ไมพึงเสพ เลว
ประณีต ดํา ขาว มีสวนคลายกันอยางนี้ ผูประกอบพรอมดวยองคแมนี้
ไมวาจะเปนสวนอดีต หรือปจจุบันนี้ นอกจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
[๔] พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงบัญญัติขอปฏิบัติสําหรับ
นําไปถึงพระนิพพานแกพระสาวกทั้งหลาย ทั้งพระนิพพาน ทั้งขอปฏิบัติ ก็
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กลมกลืนกัน เปนอยางดีแลว. น้ําจากแมน้ําคงคากับน้ําจากแมน้ํายมุนา ยอม
กลมกลืนกัน เขากันไดอยางเรียบรอย ชื่อแมฉันใด พระผูมีพระภาคเจาพระ
องคนั้น
ก็ทรงบัญญัติขอปฏิบัติสําหรับไปใหถึงพระนิพพานแกพระสาวก
ทั้งหลาย ทั้งพระนิพพานทั้งขอปฏิบัติก็กลมกลืนกัน เปนอยางดีแลว ฉันนัน้
นั่นเทียว. เราไมพิจารณาเห็นศาสดาผูที่บัญญัติขอปฏิบัติสําหรับไปใหถึงพระ
นิพพานไดอยางนี้ ผูประกอบพรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะเปนสวนอดีต และ
ไมวาปจจุบันนี้เลย นอกจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น .
[๕] พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงไดพระสหายแหงขอปฏิบัติ
ของพระผูยังตองศึกษาอีกเทียว และพระผูสิ้นอาสวะ ผูจบวัตรแลว พระผูมี
พระภาคเจาไมทรงติดดวยขอปฏิบัติ และวัตรนัน้ ทรงตามประกอบความเปน
ผูเดียว เปนที่มาแหงความยินดีอยู. เราไมพิจารณาเห็นศาสดาที่ทรงประกอบ
ความเปนผูยินดีในความเปนผูเดียวอยางนี้ ผูถึงความพรอมดวยองคแมนี้ ไม
วาจะเปนสวนอดีต และไมวาปจจุบันนี้เลย นอกจากพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น.
[๖] ลาภสําเร็จอยางยิ่ง ชื่อเสียงก็สําเร็จอยางยิ่ง แดพระผูมีพระ
ภาคเจาพระองคนั้น ปานกับพวกกษัตริยที่ทรงพระสิริโฉมสงา นารักอยู ก็
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแล ทรงปราศจากความเมา เสวยพระอาหาร.
เราไมพิจารณาเห็นศาสดาที่ปราศจากความเมา บริโภคอาหารอยูอยางนี้ ผูถึง
พรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะเปนสวนอดีต และไมวาปจจุบันนี้เลย นอกจาก
พระตถาคตเจาพระองคนั้น.
[๗] พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงเปนผูมีปกติตรัสอยางไร
ก็ทรงมีปกติทําอยางนั้น ทรงมีปกติทําอยางไร ก็ทรงมีปกติตรัสอยางนั้น
ดวยประการฉะนี้ ก็เปนอันวา ทรงเปนผูมีปกติตรัสอยางไร ก็ทรงมีปกติทํา
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อยางนั้น ทรงมีปกติทําอยางไร ก็ทรงมีปกติตรัสอยางนั้น. เราไมพิจารณา
เห็นศาสดาที่ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมอยางนี้ ผูประกอบพรอมดวยองคแมนี้
ไมวาในสวนอดีตหรือในปจจุบันนี้ ยกเวนแตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
[๘] พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงขามความสงสัยไดแลว
ปราศจากความเคลือบแคลง สิ้นสุดความดําริเกี่ยวกับอัชฌาสัย เกี่ยวกับขอ
ปฏิบัติ อันเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรย. เราไมพิจารณาเห็นศาสดาที่ขาม
ความสงสัยได ปราศจากความเคลือบแคลงสิ้นสุดความดําริ เกี่ยวกับอัชฌาสัย
เกี่ยวกับขอปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตนแหงพรหมจรรยอยางนี้ ผูประกอบ
พรอมดวยองคแมนี้ ไมวาจะเปนสวนอดีต และไมวาปจจุบันนี้เลย ยกเวน
แตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
พระพุทธเจาขา ทาวสักกะจอมทวยเทพ ไดตรัสถึงพระคุณตามที่
เปนจริง ๘ ประการ เหลานี้แก สนังกุมารพรหม.
[๒๑๙] เพราะเหตุนั้น พระเจาขา จึงเลากันมาวา สนังกุมารพรหม
จึงชื่นใจ บันเทิง เกิดปติโสมนัส เมื่อไดฟงพระคุณตามที่เปนจริง ๘ ประการ
ของพระผูมีพระภาคเจาแลว ครั้งนัน้ สนังกุมารพรหม นิมิตอัตภาพใหญยิ่งเปน
เพศกุมาร ไวผม ๕ จุก ปรากฏแกทวยเทพชั้นดาวดึงส. สนังกุมารพรหมนั้น
เหาะขึ้นสูฟานั่งโดยบัลลังกในอากาศ บุรุษมีกําลังพึงนั่งบนบัลลังกที่ปูลาดไว
เปนอยางดี หรือโดยบัลลังกบนภาคพื้นที่เสมอแมฉันใด สนังกุมารพรหมก็
ฉันนั้น เหาะขึ้นสูฟา นั่งโดยบัลลังกในอากาศแลว เรียกพวกเทพชั้นดาวดึงส
วา ทานผูเจริญทั้งหลาย พวกเทพชัน้ ดาวดึงสจะสําคัญขอนั้นเปนไฉนวา พระ
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงมีพระปญญายิ่งใหญมาตลอดกาลนานเพียงไร
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เรื่องพระเจาทิสัมบดี
ทานผูเจริญ เคยมีพระราชาพระนามวา ทิสัมบดีมาแลว . พระเจา
ทิสัมบดีไดทรงมีพราหมณที่ปรึกษาชี่อโควินท. พระเจาทิสัมบดี ทรงมีพระราช
บุตรพระนามวา เรณุกุมาร. สําหรับโควินทพราหมณไดมีบุตรชื่อ โชติบาล
มาณพ. ดวยประการฉะนี้ จึงไดมีเพื่อน ๘ คน คือเรณุราชบุตร ๑ โชติบาล
มาณพ ๑ และกษัตริย อืน่ อีก ๖ องค. ครั้งนั้นแล โดยกาลลวงไปแหงวัน
และคืน โควินทพราหมณไดทํากาละแลว. ครั้นโควินทพราหมณตายแลว
พระเจาทิสัมบดี ก็ทรงคร่ําครวญวา โอหนอ ในสมัยใด เรามอบหมายงาน
ทุกอยางในโควินทพราหมณอิ่มเอิบสะพรั่งพรอมไปดวยกามคุณทั้ง ๕ ใหเขา
บําเรออยู ก็ในสมัยนั้นแลโควินทพราหมณ ตายไปเสียแลว. เมื่อพระเจา
ทิสัมบดีตรัสอยางนี้แลว เรณุราชบุตรก็กราบทูลคํานี้ กับพระเจาทิสัมบดีวา
ขาแตเทวะ ขอพระองคอยาทรงคร่ําครวญในเพราะโควินทพราหมณตายเลย
ลูกชายของโควินทพราหมณชื่อโชติบาลยังมีอยู ฉลาดกวาบิดาเสียดวย และ
สามารถมองเห็นอรรถกวาเสียดวย. บิดาของเขาพร่ําสอนขอความแมเหลาใด
ขอความแมเหลานั้นเขาก็พร่ําสอนแกโชติบาลมาณพทั้งนั้น . อยางนั้นหรือ
พอกุมาร พระเจาทิสัมบดีตรัสถาม. อยางนั้น เทวะ พระกุมารกราบทูล.
ครั้งนั้นแล พระเจาทิสัมบดีจึงทรงเรียกบุรุษคนใดคนหนึ่งมาสั่งวา นี่บุรุษ เธอ
มานี่ เธอจงไปหาโชติบาลมาณพ แลวจงกลาวกะโชติบาลมาณพอยางนี้วา ขอ
ความเจริญจงมีแกโชติบาลมาณพผูเจริญ พระเจาทิสัมบดีรับสั่งเรียกโชติบาล
มาณพผูเจริญ พระเจาทิสัมบดีทรงใครจะทอดพระเนตรโชติบาลมาณพผูเจริญ.
บุรุษนั้นรับ สนองพระราชโองการของพระเจาทิสัมบดีแลว ก็เขาไปหาโชติบาล
มาณพ ครัน้ เขาไปแลวก็ไดกลาวคํานี้กะโชติบาลมาณพวา ขอความเจริญจงมี
แกทานโชติบาลมาณพ พระเจาทิสัมบดีสั่งใหเรียกทานโชติบาลมาณพ พระเจา
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ทิสัมบดีทรงใครจะทอดพระเนตรทานโชติบาลมาณพ. โชติบาลมาณพสนองตอบ
แกบุรุษนั้นแลว จึงเขาไปเฝาพระเจาทิสัมบดี บันเทิงเปนอันดี กับพระเจา
ทิสัมบดี ครัน้ เสร็จสิ้นถอยคํา ชื่นชมพอใหเกิดความคิดถึงกันแลว จึงนั่งในที่
สวนหนึ่ง. พระเจาทิสัมบดีไดตรัสคํานี้กับโชติบาลมาณพ ผูนั่งในที่สวนหนึ่งวา
ขอใหทานโชติบาลจงพร่ําสอนพวกเราเถิด ขอทานโชติบาลอยาทําใหพวกเรา
เสื่อมเสียจากคําพร่ําสอนเลย เราจะตั้งทานในตําแหนงบิดา เราจักอภิเษกใน
ตําแหนงทานโควินท. โชติบาลมาณพ รับสนองพระราชโองการของพระเจา
ทิสัมบดีวาอยางนั้น พระพุทธเจาขา. ครั้งนั้นแล ทานผูเจริญ พระเจาทิสัมบดี
ทรงอภิเษกโชติบาลมาณพในตําแหนงทานโควินท ตั้งไวในตําแหนงบิดาแลว.
ชื่อมหาโควินท
โชติบาลมาณพไดรับอภิเษกในตําแหนงทานโควินท ไดรับ แตงตั้ง
ในตําแหนงบิดาแลว บิดาพร่ําสอนขอความแมเหลาใด แกพระเจาทิสัมบดีนั้น
ก็พร่ําสอนขอความแมเหลานั้น แมขอความเหลาใด ที่บิดามิไดพร่ําสอนแด
พระเจาทิสัมบดี ก็มิไดพร่ําสอนขอความแมเหลานั้น บิดาจัดการงานแมเหลา
ใด แดพระเจาทิสัมบดีนั้น ก็จัดการงานแมเหลานั้น บิดามิไดจัดการงาน
เหลาใดแกพระเจาทิสัมบดีก็ไมจัดการงานเหลานั้น คนทั้งหลายกลาวขวัญถึง
เขาอยางนี้วา ทานโควินทพราหมณหนอ ทานมหาโควินทพราหมณหนอ. ดวย
ปริยายอยางนี้แล มหาโควินท ชื่อนี้จึงไดเกิดขึ้นแลวแกโชติบาลมาณพ.
เรื่องเรณุราชบุตร
[๒๒๐] ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณ เขาไปเฝากษัตริย ๖
พระองคเหลานั้นแลว ไดทูลคํานี้กับกษัตริย ๖ พระองคเหลานั้นวา ขาแต
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พระองค พระเจาทิสัมบดีแล ทรงพระชราแลว เปนผูเฒาแลว เปนผูใหญ
ลวงกาลผานวัยแลว ก็ใครเลาหนอจะรูชีวิต ขอนี้ยอมเปนไปไดทีเดียว คือขอ
ที่วา เมื่อพระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคตแลว พวกขาราชการก็จะพึงอภิเษกเจา
เรณุราชบุตรในราชสมบัติ มาเถิดพระองค ขอใหพวกพระองคเขาเฝาเจา
เรณุผูราชบุตร ทูลอยางนี้วา พวกขาพระพุทธเจาแล เปนพระสหาย ที่โปรด
ปรานที่ชื่นพระทัยไมเปนที่สะอิดสะเอียนของพระองคเรณุ ใตฝาพระบาททรง
มีความสุขอยางไร พวกขาพระพุทธเจาก็มีความสุขอยางนั้น ใตฝาพระบาท
ทรงมีความทุกขอยางไร พวกขาพระพุทธเจาก็มีความทุกขอยางนั้น พระเจา
ทิสัมบดีแล ทรงพระชราแลว เปนผูเฒาแลว เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัย
แลว ก็ใครเลาหนอจะรูชีวิต ขอนี้ยอมเปนไปไดทีเดียว คือขอที่วา เมื่อ
พระเจาทิสัมบดีเสร็จสวรรคตแลว พวกขาราชการก็จะพึงอภิเษกพระองคเรณู
ในราชสมบัติ ถาพระองคเรณุพึงทรงไดราชสมบัติ ก็จะพึงทรงแบงราชสมบัติ
แกพวกขาพระพุทธเจา. หกกษัตริยเหลานั้น ตางทรงรับคําของมหาโควินทพราหมณแลวทรงเขาไปเฝาเจาเรณุราชบุตร แลวไดกราบทูลคํานี้กะเจาเรณุราชบุตรวา พวกขาพระพุทธเจาแล เปนพระสหายที่โปรดปรานที่ชื่นพระทัย
ไมเปนที่สะอิดสะเอียนของพระองคเรณุ ใตฝาพระบาททรงมีความสุขอยางไร
พวกขาพระพุทธเจาก็มีความสุขอยางนั้น ใตฝาพระบาททรงมีความทุกขอยางไร
พวกขาพระพุทธเจาก็มีความทุกขอยางนั้น พระเจาทิสัมบดีแล ทรงพระชรา
แลว เปนผูเ ฒาแลว เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยแลว ก็ใครเลาหนอจะ
รูชวี ิต ขอนีย้ อมเปนไปทีเดียว คือขอที่วา เมื่อพระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคต
แลว พวกขาราชการก็จะพึงอภิเษกพระองคเรณุในราชสมบัติ ถาใตฝาพระบาท
พระองคเรณุพึงทรงไดราชสมบัติ ก็จะทรงแบงราชสมบัติ แกพวกขาพระพุทธเจา. คนอื่นใครเลาหนอ พึงมีความสุขในแวนแควนของหมอมฉัน นอกจาก
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พวกทาน ถาหมอมฉันจักไดราชสมบัติ หมอมฉันจักแบงราชสมบัติแกพวก
ทาน เรณุราชบุตรตรัส.
พระเจาเรณุไดรับอภิเษก
ครั้งนั้นแล โดยการลวงไปแหงวันและคืน พระเจาทิสัมบดีก็เสด็จ
สวรรคตแลว เมื่อพระเจาทิสัมบดีเสด็จสวรรคตแลว พวกขาราชการก็อภิเษก
เจาเรณุราชบุตรในราชสมบัติ. เจาเรณุไดรับอภิเษกแลวก็ทรงเอิบอิ่มเพรียบพรอมไปดวยกามคุณทั้ง๕ ใหบําเรออยู. ครั้นนั้นแล มหาโควินทพราหมณ เขา
ไปเฝากษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้น แลวไดกราบทูลคํานี้กับกษัตริย ๖ พระองค
นั้นวา พระเจาทิสัมบดีสวรรคตแลวแล. เจาเรณุก็ไดรับอภิเษกดวยราชสมบัติ
ทรงเอิบอิ่มเพียบพรอมไปดวยกามคุณทั้ง ๕ ใหบําเรออยู ก็ใครเลาหนอ จะรู
วากามทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงความมัวเมา เชิญเถิดพระองค พวกพระองคจง
ทรงเขาไปเฝาพระเจาเรณุ แลวกราบทูลพระเจาเรณุอยางนี้วา ขอเดชะ
พระเจาทิสัมบดีของใตฝาละอองธุลีพระบาท ก็เสด็จสวรรคตไปแลว พระองค
เรณุเลาก็ทรงไดรับอภิเษกดวยราชสมบัติแลว พระองคทรงระลึกถึงพระราช
ดํารัสนั้นไดอยูหรือ. ทานหกกษัตริยนั้น ทรงตอบรับคําของมหาโควินท
พราหมณแลวจึงพากันเขาเฝาพระเจาเรณุ แลวไดกราบทูลคํานี้กะพระเจาเรณุ
วา ขอเดชะ พระเจาทิสัมบดี ก็เสด็จสวรรคตไปแลว. ใตฝา ละอองธุลีพระ
บาทพระองคเรณุเลา ก็ทรงไดรับอภิเษกดวยราชสมบัติแลวพระองคยังทรง
ระลึกพระราชดํารัสนั้นไดอยูหรือ. หมอมฉันยังจําไดอยูทาน พระเจาเรณุตอบ
แลว ตรัส อีกวา ใครเลาหนอจะสามารถแบงมหาปฐพีนี้ ที่ยาวไปทางเหนือ
และใตเปนเหมือนทางเกวียนใหเปน ๗ สวนเทา ๆ กันได เปนอยางดีละทาน.
คนอื่นนอกจากมหาโควินทพราหมณแลว ใครเลาหนอจะสามารถ. ครั้งนัน้ แล
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พระเจาเรณุรับสั่งกับบุรุษคนใดคนหนึ่งวา บุรุษ เธอมานี่ เธอจงไปหา
มหาโควินทพราหมณ แลวกลาวกะมหาโควินทพราหมณอยางนี้วา พระเจา
เรณุรับสั่งเรียกใตเทา. บุรุษนั้น รับสนองพระราชโองการของพระเจาเรณุวา
ขอรับใสเกลา พระพุทธเจาขา ดังนี้แลว จึงไปหามหาโควินทพราหมณแลว
ไดกลาวคํานี้กะมหาโควินทพราหมณวา พระคุณทาน พระเจาเวณุสั่งเรียก
ใตเทา ขอรับกระผม. มหาโควินทพราหมณก็รับคําของบุรุษนั้น แลวจึงเขา
เฝาพระเจาเรณุ แลวกราบทูลสนทนาสัมโมทนียกถาพอใหคิดถึงกันแลวจึงนั่ง
ที่สวนขางหนึ่ง. พระเจาเรณุ ไดทรงมีพระราชดํารัสนี้กับมหาโควินทพราหมณ
ผูนั่งแลวที่สวนขางหนึ่งนั่นแหละวา ทานโควินทจงมาแบงมหาปฐพีนี้ที่ยาวไป
ทางเหนือและทางใตเปนเหมือนทางเกวียนใหเปน ๗ สวนอยางดีเทากัน. ทาน
มหาโควินทพราหมณ รับสนองพระราชบัญชาของพระเจาเรณุ แลวก็แบง
ชนิดแบงอยางดีซึ่งมหาปฐพีนี้ ที่ยาวไปทางเหนือและทางใตเปนเหมือนทาง
เกวียนเปน ๗ สวนเทากัน คือทั้งทุกสวนใหเหมือนทางเกวียน เลากันมาวา
สวนตรงทามกลางนั้นเปนชนบทของพระเจาเรณุ.
[๒๒๑]
เมืองที่โควินทสรางไวแลวเหลานี้คือ
ทันตปุระแหงแควนกาลิงค ๑ โปตนะแหง
แควนอัสสกะ ๑ มาหิสสดี (มเหสัย) แหง
แควนอวันตี ๑ โรรุกะแหงแควนโสจิระ
(สะวีระ) ๑ มิถิลาแหงแควนวิเทหะ ๑
สรางเมืองจัมปาในแควนอังคะ ๑ และ
พาราณสีแหงแควนกาสี ๑.
[๒๒๒] ครั้งนั้นแล กษัตริย ๖ พระองคนั้นทรงเปนผูชื่นใจ ทรง
มีความดําริเต็มที่แลวดวยลาภตามที่เปนของตน ทรงคิดวา โอหนอ พวกเรา
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ไดสิ่งที่เราอยากได สิ่งที่เราหวัง สิ่งที่เราประสงค สิ่งที่เราปรารถนาอยางยิ่ง
แลว.
[๒๒๓]
ในครั้งนั้น มีมหาราชผูทรงภาระ ๗
พระองคคือ พระเจาสัตตภู ๑ พระเจาพรหม
ทัต ๑ พระเจาเวสสภู ๑ พระเจาภรตะ
พระเจาเรณุ ๑ พระเจาธตรัฐอีก ๒ พระองค
ดังนี้แล.
จบ ปฐมภาณวาร.
เกียรติศัพทอันงามของมหาโควินท
[๒๒๔] ครั้งนั้นแล กษัตริยท ั้ง ๖ พระองคนั้น เสด็จไปหามหา
โควินทพราหมณแลว ไดตรัสคํานี้กะมหาโควินทพราหมณวา ทานโควินท
ผูเจริญ เปนพระสหายที่โปรดปรานที่ชอบพระทัยไมเปนที่สะอิดสะเอียนของ
พระเจาเรณุฉันใดแล ทานโควินทผูเจริญ ก็เปนสหาย เปนที่รัก เปนที่ชนื่ ใจ
ไมเปนที่รังเกียจแมของพวกเรา ฉันนั้นเหมือนกัน ขอใหทานพราหมณโควินท
ผูเจริญไดโปรดพร่ําสอนพวกเราเถิด ขอทานพราหมณโควินทอยาใหพวกเรา
เสื่อมเสียจากคําพร่ําสอน. ทานพราหมณ มหาโควินท ทูลสนองพระดํารัสของ
กษัตริยทั้ง ๖ พระองค ผูทรงไดรับมุรธาภิเษก เสร็จแลวเหลานั้นวา อยาง
นั้น พระพุทธเจาขา ดังนี้แล. ครัง้ นั้นแล ทานพราหมณ มหาโควินท
พร่ําสอนพระราชา ๗ พระองค ผูเปนกษัตริยไดรับมุรธาภิเษกดวยราชสมบัติ
แลวดวยอนุสาสนี สอนพราหมณมหาศาล ๗ คน และสอนมนตแกขาบริวาร
๗๐๐ คน. ครั้งนั้นแล โดยสมัยอื่นอีก เกียรติศัพทอันงามอยางนี้ ของพราหมณ
มหาโควินท กระฉอนไปวา พราหมณมหาโควินทอาจเห็นพรหม พราหมณ
มหาโควินทอาจสากัจฉา สนทนา ปรึกษากันกับพรหม. ครั้งนั้นแล ความ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 20

ตรึกนี้ไดมีแลวแกพราหมณมหาโควินทวา เกียรติศัพทอันงามอยางนี้ของเรา
แล กระฉอนไปแลววา พราหมณมหาโควินทอาจเห็นพรหม พราหมณมหา
โควินท อาจสากัจฉา สนทนา ปรึกษา กับพรหม จึงคิดวา ก็เราเองยอมไม
เห็นพรหม ยังไมสากัจฉากับพรหม ยังไมสนทนากับ พรหม ยังไมปรึกษา
กับพรหมเลย แตเราก็ไดฟงคํานี้ของพวกพราหมณผูเฒาเปนผูหลักผูใหญ
เปนอาจารยของอาจารย กลาวอยูวา ผูใดหลีกเรน ๔ เดือนในฤดูฝน เพง
กรุณาอยู ผูน ั้นยอมเห็นพรหมได ยอมสากัจฉา สนทนาปรึกษากับพรหมก็ได
เพราะเหตุนั้น ถาไฉนเราพึงหลีกเรน ๔ เดือน ในฤดูฝน พึงเพงกรุณาฌาน.
ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณจึงเขาเฝาพระเจาเรณุ แลวกราบทูลคํานี้
กับพระเจาเรณุวา ขอเดชะ ใตฝาละอองธุลีพระบาท เกียรติศัพทอันงามอยางนี้
ของขาพระพุทธเจาแล ฟุงไปวา มหาโควินทพราหมณอาจเห็นพรหมก็ได
มหาโควินทพราหมณอาจจะสากัจฉา สนทนา ปรึกษากับพรหมได ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจาเองเห็นพรหมไมไดเลย จะสากัจฉากับพรหมก็ไมได จะสนทนา
กับพรหมก็ไมได จะปรึกษากับพรหมก็ไมได แตขาพระพุทธเจาไดฟงคํานี้
ของพวกพราหมณผูเฒา เปนผูหลักผูใหญ เปนอาจารยของอาจารยกลาวอยู
วา ผูใดหลีกเรน ๔ เดือนในฤดูฝน เพงกรุณาอยู ผูนั้นจะเห็นพรหมได
จะสากัจฉา จะสนทนา จะปรึกษากับพรหมก็ได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจาจึงอยากจะหลีกเรนไป ๔ เดือนในฤดูฝน เพงกรุณาฌาน เปนผูอัน
ใคร ๆ ไมพึงเขาไปหาเลย ยกเวนแตผูนําอาหารคนเดียว. พระเจาเรณุตรัสวา
บัดนี้ทานโควินทผูเจริญ ยอมสําคัญเวลาอันสมควร.
มหาโควินทเขาเฝา ๖ กษัตริย
ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณ จึงเขาไปเฝากษัตริย ๖ พระองค
นั้น แลวไดกราบทูลคํานี้กะกษัตริย ๖ พระองคนั้นวา พระเจาขา เกียรติศัพท
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อันงามอยางนี้ ของขาพระพุทธเจาฟุงไปวา มหาโควินทพราหมณ อาจเห็น
พรหมก็ได อาจจะสากัจฉา จะสนทนา จะปรึกษากับพรหมก็ได ขาพระพุทธเจาเอง เห็นพรหมไมไดเลย จะสากัจฉากับพรหมก็ไมได จะสนทนากับพรหม
ก็ไมได จะปรึกษากับพรหมก็ไมได แตขาพระพุทธเจาไดฟงคํานี้ของพวก
พราหมณผูเฒาเปนผูหลัก ผูใหญ เปนอาจารย ของอาจารย พูดกันอยูวา ผู
ใดหลีกเรนอยู ๔ เดือนในฤดูฝน เพงกรุณาอยูผูนั้นจะเห็นพรหมได จะ
สากัจฉา จะสนทนา จะปรึกษากับพรหมก็ได เพราะเหตุนั้น ขาพระพุทธเจา
อยากจะหลีกเรนอยู ๔ เดือนในฤดูฝน เพงกรุณาฌาน เปนผูอันใคร ๆ ไมพึง
เขาไปหาเลย ยกเวนแตคนที่นําอาหาร ไปสงคนเดียว. กษัตริยทั้ง ๖ พระองค
นั้น ก็ทรงอนุญาตวา บัดนี้ ทานโควินทผูเจริญ ยอมสําคัญเวลาอันสมควร.
ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาพราหมณมหาศาลทั้ง ๗
และขาบริวาร ๗๐๐ คน แลวไดกลาวคํานี้กะพราหมณมหาศาล ๗ คน และ
ขาบริวาร ๗๐๐ คนวา เกียรติศัพทอันงามอยางนี้ ของขาพเจาฟุงขจรไปวา
มหาโควินทพราหมณ อาจเห็นพรหมก็ได มหาโควินทพราหมณอาจจะสากัจฉา
จะสนทนา จะปรึกษากับพรหมก็ได ตัวขาพเจาเองก็ไมเห็นพรหมเลย จะ
สากัจฉากับพรหมก็ไมได จะสนทนากับพรหมก็ไมได จะปรึกษากับพรหมก็ไม
ได แตขาพเจาไดฟงคํานี้ของพวกพราหมณผูเฒาเปนผูหลักผูใหญ เปนอาจารย
ของอาจารยพูดกันอยูวา ผูใดหลีกเรนอยู ๔ เดือน ในฤดูฝน เพงกรุณาฌาน
อยู ผูนั้นจะเห็นพรหมได จะสากัจฉา จะสนทนา จะปรึกษากับพรหมก็ได
ถาเชนนั้น ขอใหพวกทานจงทําสาธยายมนตทั้งหลายตามที่ไดฟงมา ตามที่ได
เรียนมาโดยพิสดาร จงสอนมนตกันและกันเถิด ขาพเจาอยากจะหลีกเรน ๔
เดือนในฤดูฝน เพงกรุณาฌาน เปนผูอันใคร ๆ ไมพึงเขาไปหาเลย ยกเวน
แตคนสงอาหารคนเดียว. คนเหลานั้นกลาววา บัดนี้ ทานโควินทผูเจริญ ยอม
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สําคัญเวลาอันสมควรเถิด. ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณเขาไปหาภริยา
๔๐ นาง ผูเสมอกันแลวก็ไดกลาวคํานี้กะภรรยาทั้ง ๔๐ นางผูเสมอกัน วา แนะ
นางผูเจริญ เกียรติศัพทอันงามอยางนี้ ของฉันแล ฟุงขจรไปแลววา มหาโควินทพราหมณ อาจเห็นพรหมก็ได อาจจะสากัจฉา จะสนทนา จะปรึกษา
กับพรหมก็ได ฉันเองเห็นพรหมไมไดเลย จะสากัจฉากับพรหมก็ไมได จะ
สนทนากับพรหมก็ไมได จะปรึกษากับพรหมก็ไมได แตฉันไดฟงคํานี้ของ
พวกพราหมณผูเฒา เปนผูหลักผูใหญ เปนอาจารยของอาจารย พูดกันอยูวา
ผูใดหลีกเรนอยู ๔ เดือน ในฤดูฝน เพงกรุณาฌานอยู ผูนั้นจะเห็นพรหมก็
ได จะสากัจฉา จะสนทนา จะปรึกษากับพรหมก็ได เพราะเหตุนั้น ฉัน
อยากหลีกเรน ๔ เดือนในฤดูฝน จะเพงกรุณาฌาน ใคร ๆ ไมพึงเขาไปหา
ยกเวนแตคนสงอาหารคนเดียว. พวกนางตอบวา บัดนี้ ทานโควินทผูเจริญ
ยอมสําคัญเวลาอันสมควร.
ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณ ใหสรางสัณฐาคารใหมทางทิศ
ตะวันออก แหงพระนครนั่นเองแลวก็หลีกเรน ในฤดูฝนจนครบ ๔ เดือน เพง
กรุณาฌานแลว ไมมีใครเขาไปหาทานนอกจากคนสงอาหารคนเดียว. ครั้ง
นั้นแล โดยลวงไป ๔ เดือน ความกระสันไดมีแลวทีเดียว ความหวาดสะดุง
ก็ไดมีแลวแกมหาโควินทพราหมณวา ก็แหละเราไดฟงคํานี้ของพราหมณผูเฒา
เปนผูหลักผูใหญ เปนอาจารยของอาจารย พูดกันอยูวา ผูใดหลีกเรนอยูตลอด
๔ เดือนในฤดูฝน เพงกรุณาฌานอยู ผูนั้นจะเห็นพรหมได จะสากัจฉา จะ
สนทนา จะปรึกษากับพรหมก็ได แตสวนเราเห็นพรหมไมไดเลย สากัจฉา
กับพรหมก็ไมได สนทนากับพรหมก็ไมได ปรึกษากับพรหมก็ไมได
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วาดวยการปรากฏของสนังกุมารพรหม
ครั้งนั้นแล สนังกุมารพรหมทราบความดําริทางใจของมหาโควินทพราหมณดวยใจแลว ก็หายไปในพรหมโลก ไดปรากฏตอหนามหาโควินทพราหมณเหมือนบุรุษผูมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น.
ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณมีความกลัวตัวสั่น ขนพอง เพราะเห็นรูป
อยางที่ไมเคยเห็นมากอน.
วาดวยปฏิปทาใหถึงพรหมโลก
ครั้งนั้นแล พราหมณมหาโควินท กลัวแลวสลดแลว เกิดขนชูชนั
แลวไดกลาวกะพรหมสนังกุมารดวยคาถาวา
[๒๒๕] ทานผูนิรทุกข ทานเปนใคร มีรัศมี
มียศ มีสิริ พวกเราไมรูจักทาน จึงขอ
ถามทาน ทําอยางไร พวกเราจึงจะรูจัก
ทานเลา.
พวกเทพทั้งปวงในพรหมโลกยอมรูจัก
เราวาเปนกุมารมานมนานแลว ทวยเทพ
ทั้งหมดก็รูจกั เรา โควินท ทานจงรูอยางนี้.
ที่นั่ง น้ํา น้ํามันทาเทา และขนมสุก
คลุกน้ําผึ้ง สําหรับพรหม ขอเชิญทานดวย
ของควรคา ขอทานจงรับของควรคาของ
ขาพเจาเถิด.
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โควินท ทานพูดถึงของควรคาใด เรา
จะรับเอาของควรคา (นัน้ ) ของทาน เรา
เปดโอกาสแลว ทานจงถามอะไร ๆ ทีท่ าน
ปรารถนาเปนอยางยิ่ง เพื่อประโยชน
เกื้อกูลในปจจุบัน และเพื่อความสุขใน
เบื้องหนา.
[๒๒๖] ครั้งนั้นแล ความคิดนี้ไดมีแกมหาโควินทพราหมณวา เรา
เปนผูที่สนังกุมารพรหมเปดโอกาสใหแลว เราพึงถามอะไรหนอแล กับสนังกุมารพรหม ประโยชนปจ จุบันหรือประโยชนเบื้องหนา ครั้งนั้นแล ความคิด
นี้ไดมีแลวแกมหาโควินทพราหมณวา สําหรับประโยชนปจ จุบัน เราเปน
ผูฉลาดแล แมคนเหลาอื่นก็ยอมถามประโยชนปจ จุบันกะเรา อยากระนั้นเลย
เราพึงถามประโยชนที่เปนไปในภพเบื้องหนาเทานั้นกะสนังกุมารพรหม ครั้ง
นั้นแล มหาโควินทพราหมณ จึงไดกลาวคาถากับสนังกุมารพรหมวา
[๒๒๗]
ขาพเจาเปนผูมีความสงสัย ขอถาม
ทานสนังกุมารพรหมผูไมมีความสงสัยใน
ปญหาที่พึงรูอื่น สัตวตั้งอยูในอะไร และ
ศึกษาอยูในอะไรจึงจะถึงพรหมโลกที่ไม
ตายได.
ดูกอนพราหมณ สัตวละความยึดถือ
อัตตาวาเปนของเรา ในสัตวทั้งหลาย ที่
เกิดเปนมนุษย เปนผูเดียวโดดเดน นอม
ไปในกรุณาปราศจากกลิ่นเหม็น เวนจาก
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เมถุน ตั้งอยูในธรรมนี้ และศึกษาอยู
ในธรรมนี้จงึ จะถึงพรหมโลกที่ไมตายได
ขอปฏิบัติใหถึงพรหมโลก
[๒๒๘] ขาพเจายอมรูทั่วถึงจากทานวา ละความยึดถืออัตตาเปนของ
เราไดแลว. คนบางคนโนโลกนี้ สละกองโภคะนอย หรือสละกองโภคะมาก
สละเครือญาตินอย หรือสละเครือญาติมาก ปลงผม และหนวด นุงหมผา
ยอมฝาด บวชเปนบรรพชิต ขาพเจายอมรูทั่วถึงจากทานวา ละความยึดถือ
อัตตาเปนเราไดแลว ขาพเจายอมรูทั่วถึงจากทานวา เปนผูเดียวโดดเดน
คนบางคนในโลนนี้ ใชที่นอนที่นั่งเงียบอยู หลีกเรนอยูที่ปา โคนไม ภูเขา
ซอกเขา ถ้ําเขา ปาชา ราวปา กลางแจง ลอมฟาง ดังวามานี้ ขาพเจา
นั้นยอมรูทั่วถึงจากทานวา เปนผูเดียวโดดเดน. ขอวา นอมไปในกรุณา
ขาพเจานั้นยอมรูทั่วถึงจากทานวา คนบางคนในโลกนี้ แผไปตลอดทิศหนึ่ง
มีโจสหรคตดวยกรุณาอยู ทิศที่สองก็อยางนั้น ทิศที่สามก็อยางนั้น ทิศทีส่ ี่ก็
อยางนั้น แผไปดวยใจที่สหรคตดวยกรุณา ไมมีเวร ไมมคี วามพยาบาท
กวางขวาง ถึงความเปนใหญ ไมมจี ํากัด ตลอดทิศทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง ทุกแหง ตลอดโลกทั้งหมดอยางทั่วถึงอยู ดังที่วามานี้ ขาพเจา
นั้นยอมรูทั่วถึงจากทานวา นอมไปในกรุณา. ก็แลขาพเจายอมไมรูทั่วถึงจาก
ทานผูกลาวถึงกลิ่นที่เหม็น
[๒๒๙]
ขาแตพรหม ในหมูมนุษยมกี ลิ่นเหม็น
อะไร หมูม นุษยในโลกนี้ ไมรูจักกลิ่น
เหม็นเหลานี้ ธีระ ทานโปรดกลาว หมู
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สัตวอันอะไรรอยรัดจึงมีกลิ่นเนาฟุงไป
กลายเปนสัตวอบาย มีพรหมโลกอันปด
แลว.
ความโกรธ ความเท็จ ความหลอกลวง ความประทุษรายมิตร ความตระหนี่
ความถือตัวจัด ความริษยา ความอยาก
ความสงสัย ความเบียดเบียนผูอื่น ความ
โลภ ความประทุษราย ความมัวเมา และ
ความหลง ผูประกอบในกิเลสเหลานี้
เปนผูไมปราศจากกลิ่นเหม็นเนา กลาย
เปนสัตวอบาย มีพรหมโลกอันปดแลว.
[๒๓๐] ขาพเจายอมรูทั่วถึงจากทานผูกลาวถึงกลิ่นเหม็นอยูโดยประการที่กลิ่นเหม็นเหลานั้นอันผูอยูครองเรือนจะพึงย่ํายีอยางงาย ๆไมได ขาพเจา
จักบวชเปนบรรพชิต. บัดนี้ ทานโควินทผูเจริญยอมสําคัญเวลาอันสมควร.
มหาโควินททูลลาบวช
ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณก็เขาไปเฝาพระเจาเรณุ แลวกราบ
ทูลคํานี้กะพระเจาเรณุวา ขอพระองคโปรดทรงแสวงหาที่ปรึกษาคนอื่นผูที่จัก
พร่ําสอนเกี่ยวกับราชสมบัติของใตฝาละอองธุลีพระบาทได ณ บัดนี้ ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจาอยากจะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ตามที่ขาพระพุทธเจา
ไดฟงคําของพรหมกลาวถึงกลิ่นเหม็น กลิ่นเหม็นเหลานั้นอันผูอยูครองเรือน
จะพึงย่ํายีไมได โดยงายเลย ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาจักออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต.
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[๒๓๑]
ขาพระพุทธเจาขอกราบทูลเชิญพระ
เจาเรณุ ภูมบิ ดี ขอพระองคโปรดทรง
ทราบดวยราชสมบัติ ขาพระพุทธเจาไม
ยินดีในความเปนที่ปรึกษา.
ถาทานมีความตองการยังพรองอยู เรา
จะเพิ่มใหทา นจนเต็มที่ ใครเบียดเบียน
ทาน เราผูเปนจอมทัพแหงแผนดินจะ
ปองกัน ทานเปนเหมือนบิดา เราเปน
เหมือนบุตร ทานโควินท อยาทิ้งพวกเรา
ไปเลย.
ขาพระพุทธเจา ไมมีความตองการ
ที่ยังพรอง ผูเบียดเบียนขาพระพุทธเจา
ก็ไมมแี ตเพราะฟงคําของอมนุษย ขาพระ
พุทธเจาจึงไมยินดีในเรือน.
อมนุษยพวกไหน เขาไดกลาวขอความ
อะไรกะทาน ซึ่งทานไดฟงแลว จึงทิ้ง
พวกเรา ทิ้งเรือนของเรา และทิง้ เรา
ทั้งหมด.
ในกาลกอน เมื่อขาพระพุทธเจา เขา
ไปอยูแลว เปนผูใครบชู า ไฟที่เติมใบ
หญาคา โชติชวงแลว.
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แตนั้น พรหมองคเกาแกจากพรหม
โลกมาปรากฏกายแกขาพระพุทธเจาแลว
พรหมนั้นไดแกปญหาของขาพระพุทธเจา
ขาพระพุทธเจาฟงคํานั้นแลว จึงไมยินดี
ในเรือน.
โควินท ทานกลาวคําใด เราเชือ่ คํา
นั้นของทาน ทานฟงถอยคําของอมนุษย
จะเปลี่ยนเปนอยางอื่นไดอยางไร พวกเรา
จักคลอยตามทาน โควินทขอทานจงเปน
ครูของพวกเรา.
มณี ไพฑูรย ไมขนุ มัว ปราศจาก
มลทินงดงามฉันใด พวกเราฟงแลวจัก
ประพฤติในคําพร่ําสอนของทานโควินท
ฉันนั้น.
[๒๓๒] ถาทานโควินทผูเจริญ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แม
พวกเราก็จักออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต และคติของทานก็จักเปนคติ
ของพวกเรา. ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณ เขาเฝากษัตริย ๖ พระองค
นั้นแลวไดทูลคํานี้กะกษัตริย ๖ พระองคนั้นวา ใตฝาพระบาท บัดนี้ ขอพระ
องคโปรดแสวงหาคนอื่นผูที่จักพร่ําสอนในเรื่องราชสมบัติของพวกพระองคมา
เปนที่ปรึกษาเถิด ขาพระพุทธเจาอยากจะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตาม
คําของพรหมผูกลาวถึงกลิ่นเหม็นที่ขาพระพุทธเจาไดฟงนั้นแล กลิ่นเหม็น
เหลานั้น อันผูอยูครอบครองเรือนจะพึงย่ํายีงาย ๆ ไมได ขาพระพุทธเจาจัก
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ครั้งนั้นแล กษัตริยทั้ง ๖ พระองคนั้น
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หลีกไปในทีส่ วนหนึ่งแลวปรึกษากันวา ขึ้นชื่อวาพราหมณพวกนี้เปนคนละโมบ
ในทรัพย อยากระนั้นเลย พวกเราพึงเกลี้ยกลอมโควินทพราหมณดวยทรัพย.
กษัตริยเหลานั้นเขาไปหามหาโควินทพราหมณแลวตรัสอยางนี้วา ทานผูเจริญ
สมบัติในราชสมบัติทั้ง ๗ นี้ มีอยูเพียงพอจริง ๆ ทานตองการดวยประมาณ
เทาไร ๆ จากราชสมบัติทั้ง ๗ นั้น จงนํามาใหมีประมาณเทานั้น. อยาเลย
ใตฝาพระบาท สมบัติแมนี้ของขาพระองคก็มีพอแลว สมบัตขิ องพวกพระองค
ก็อยางนั้นเหมือนกัน ขาพระองคจักสละทุกอยางแลวออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ตามคําของพรหมผูกลาวถึงกลิ่นเหม็นที่ขาพระองคไดฟงมานั่นแล
กลิ่นเหม็นทั้งหลายเหลานั้นอันผูอยูครอบครองเรือนจะพึงย่ํายีอยางงาย ๆ ไมได
ขาพระพุทธเจาจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ครั้งนั้นแล เหลา ๖
กษัตริยนั้นหลีกไปในสวนขางหนึ่งแลวชวยกันคิดวา ขึ้นชื่อวาพราหมณพวกนี้
เปนคนละโมบในสตรี อยากระนั้นเลย พวกเราพึงเกลี้ยกลอมมหาโควินท
พราหมณดวยพวกสตรี กษัตริยเหลานั้นเขาไปหามหาโควินทพราหมณแลวตรัส
อยางนี้วา ทานผูเจริญ พวกสตรีในราชสมบัติทั้ง ๗ นี้มีอยูอยางเหลือเฟอ
จริง ๆ ทานตองการพวกสตรีจํานวนเทาไร จากราชสมบัติทั้ง ๗ นั้น จะนํา
มาใหจํานวนเทานั้น. พอละ ใตฝาพระบาท ภริยาของขาพระองคมี ๔๐ นาง
ผูเสมอกัน ขาพระองคจักสละนางเหลานั้นทั้งหมดออกจากเรือนบวชเปนบรรพ
ชิตตามคําของพรหมผูกลาวถึงกลิ่นเหม็นเนาที่ขาพระองคไดฟงมานั่นแหละ กลิ่น
ที่เหม็นเนาเหลานั้น อันผูอยูครองเรือนจะพึงย่ํายีอยางงาย ๆ ไมได ขาพระองค
จักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ถาทานโควินทผูเจริญจักออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต พวกเราก็จักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเหมือนกัน และอัน
ใดเปนคติของทาน อันนั้นก็จักเปนคติของพวกเรา.
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[๒๓๓]
ถาพวกพระองคละกามทั้งหลาย ซึ่ง
เปนแหลงทีป่ ุถุชนของไดแลว จงปรารภ
ความเพียรมั่นคง เปนผูมีขันติเปนกําลัง
ทั้งมีใจตั้งมัน่ เถิด.
ทางนั่นเปนทางตรง ทางนั่นเปนทาง
ยอดเยี่ยม พระสัทธรรมอันพวกสัตบุรุษ
รักษาแลวเพือ่ การเขาถึงพรหมโลก.
การอําลาของมหาโควินท
[๒๓๔] ถาอยางนั้น ทานโควินทผูเจริญ โปรดจงรอ ๗ ป โดย
ลวงไป ๗ ป พวกเราก็จักบวชออกจากเรือนเลิกเกี่ยวของกับการเรือนเหมือนกัน
และอันใดเปนคติของทาน อันนั้นก็จกั เปนคติของพวกเรา. ใตฝาพระบาท ๗
ป นานเกินไป ขาพระองคไมสามารถรอพวกพระองคไดตั้ง ๗ ป ก็ใครเลา
หนอจะรูชีวิตได ภพหนาจําตองไป ตองตัดสินใจใหเด็ดขาดลงไปดวยความรู
ตองทํากุศล ตองประพฤติพรหมจรรย ผูเกิดมาแลวไมตายไมมี ก็อยางคํา
ของพรหมผูกลาวถึงกลิ่นเหม็นเนาที่ขาพระองคไดฟงมาแลวนั่นแหละ กลิ่น
คาวเหลานั้นอันผูอยูครองเรือนจะพึงย่ํายีอยางงาย ๆ ไมได ขาพระองคจักออก
จากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ถาอยางนั้น ทานโควินทผูเจริญโปรดจงรอ ๖ ป ฯลฯ โปรดจงรอ
๕ ป. โปรดจงรอ ๔ ป. โปรดจงรอ ๓ ป. โปรดจงรอ ๒ ป.. โปรดจงคอย
๑ ป โดยลวง ๑ ปไป พวกเราก็จักบวชออกจากเรือนเลิกยุงเกี่ยวกับการเรือน
และอันใดเปนคติของทาน อันนั้นก็จกั เปนคติของพวกเรา.
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ใตฝาพระบาท ๑ ป นานเกินไป ขาพระองคไมอาจคอยพวกพระองค
๑ ป ก็ใครเลาจะรูชีวิตได ภพหนาจําตองไป ตองใชความรูตัดสินใจใหเด็ด
ขาดลงไป ตองทํากุศลไว ตองประพฤติพรหมจรรย. ผูเกิดมาแลว ไมตายไม
มี ก็อยางคําของพรหมกลาวอยูเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นเนา ที่ขาพระองคไดฟงมา
แลวนั่นแหละ กลิ่นเหม็นเหลานั้น อันผูอยูครองเรือนจะพึงย่ํายีอยางงาย ๆ
ไมได ขาพระองคจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ถาอยางนั้น ทานโควินทผูเจริญ โปรดจงรอ ๗ เดือน โดยกาล
ลวงไป ๗ เดือน พวกเราก็จักบวชออกจากเรือนเลิกยุงกับการเรือนเหมือนกัน
และอันใดเปนคติของทาน อันนั้นก็จกั เปนคติของพวกเรา.
ใตฝาพระบาท ๗ เดือนนานเกินไป ขาพระองคคอยพวกพระองค ๗
เดือนไมได ใครเลาจะรูความเปนอยูได ภพหนาจําตองไป ตองใชความรูตัด
สินใจใหเด็ดขาดลงไป ตองสรางกุศลไว ตองประพฤติพรหมจรรย ผูเกิดมา
ไมตายไมมี ก็อยางคําของพรหมกลาวอยูเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นเนา ที่ขาพระองค
ไดฟงมาแลวนั่นแหละ กลิ่นเหม็นเนาเหลานั้น อันผูอยูครองเรือนจะพึงย่ํายี
อยางงาย ๆ ไมได ขาพระองคจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต .
ถาอยางนั้น ทานโควินทผูเจริญ โปรดจงคอย ๖ เดือน. โปรดจง
คอย ๕ เดือน. โปรดจงคอย ๔ เดือนโปรดจงคอย ๓ เดือน. โปรดจงคอย
๒ เดือน. โปรดจงคอย ๑ เดือน. โปรดจงคอยครึ่งเดือน โดยครึ่งเดือนลวง
ไป พวกเราก็จักบวชออกจากเรือนเลิกยุงเกี่ยวกับการเรือน และคติของทาน
จักเปนคติของพวกเรา
ใตฝาพระบาท ครึ่งเดือนนานเกินไป ขาพระองคคอยพวกพระองค
ถึงครึ่งเดือนไมได ก็ใครเลาจะรูชีวิตได ภพหนาจําตองไป ตองใชความรู
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ตัดสินใจใหเด็ดขาดลงไป ตองสรางกุศลไว ตองพฤติพรหมจรรย ผูเกิดมา
แลวไมตายไมมี ก็อยางคําของพรหมกลาวอยู เกี่ยวกับกลิ่นเหม็นทั้งหลาย ที่
ขาพระองคไดฟงมาแลวนั่นแหละ กลิ่นเหม็นเหลานั้น อันผูอ ยูครองเรือนจะ
พึงย่ํายีเสียงาย ๆ ไมได ขาพระองคจักบวชเปนบรรพชิต.
ถาอยางนั้น ทานโควินทผูเจริญโปรดจงรอ ๗ วัน กวาพวกเราจัก
พร่ําสอนลูกและพี่นองของตนในเรื่องราชสมบัติ เสร็จกอนโดยลวงไป ๗ วัน
พวกเราก็จักบวชเปนบรรพชิตเหมือนกัน และอันใดเปนคติของทาน อันนั้น
จักเปนคติของพวกเรา.
ใตฝาพระบาท ๗ วัน ไมนานดอก ขาพระบาทจักคอยพวกพระองค
๗ วัน. ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาพราหมณมหาศาล ๗ คน
และขาบริวาร ๗๐๐ คน แลวไดกลาวคํานี้กับพราหมณมหาศาล ๗ คน และ
ขาบริวาร ๗๐๐ คนวา บัดนี้ขอใหทานจงแสวงหาอาจารยคนอื่น ผูที่จักสอน
มนตแกพวกทาน ทานผูเจริญ ขาพเจาอยากจะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ก็อยางคําของพรหมผูกลาวเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเหม็น ที่ขาพเจาไดฟงมาแลวนั่น
แหละ กลิน่ เหม็นเหลานั้น อันผูอ ยูครองเรือนจะพึงย่ํายีเสียงาย ๆ ไมได
ทานผูเจริญ ขาพเจาจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ทานโควินทผูเจริญ อยาบวชออกจากเรือนไมเกี่ยวของกับเรือนเลย
ทานผูเจริญ การบวชมีศกั ดิ์นอย และมีลาภนอย ความเปนพราหมณมีศักดิ์
ใหญ มีลาภใหญ.
ทานผูเจริญทั้งหลาย ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ทานผูเจริญทั้งหลาย
พวกทานอยาไดกลาวอยางนี้วา การบวชมีศักดิ์นอ ย และมีลาภนอย ความ
เปนพราหมณมีศักดิ์ใหญ และมีลาภใหญ คนอืน่ ใครเลาที่มีศักดิ์มากกวา หรือ
มีลาภมากกวาขาพเจา บัดนี้ขาพเจาเหมือนราชาของพระราชา เหมือนพรหม

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 33

ของพราหมณทั้งหลาย เหมือนเทวดาของพวกคฤหบดีทั้งหลาย ขาพเจาจักสละ
ความเปนทั้งหมดนั้น ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ก็อยางคําของพรหม
กลาวอยูเกี่ยวกับเรื่องกลิ่นเหม็นเนา ที่ขาพเจาไดฟงมาแลวนั่นแหล ะ กลิ่น
เนาเหม็นเหลานั้นอันผูครองเรือนอยู จะพึงย่ํายีเสียงาย ๆ ไมได ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ขาพเจาจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ถาทานโควินทผูเจริญจักออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต พวกเรา
ก็จักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเหมือนกัน และอันใดเปนคติของทาน
อันนั้นจักเปนคติของพวกเรา.
ครั้งนั้นแล มหาโควินทพราหมณ เขาไปหาพวกภริยาผูเสมอกันแลว
ไดกลาวคํานี้กับพวกภริยาผูเสมอกันวา แนะนางผูเจริญ ผูที่อยากไปสูตระกูล
ญาติของตนนั้น ก็จงไปสูตระกูลของตนเถิด หรือจะหาสามีตนอื่นก็ได ฉัน
อยากออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ก็อยางคําของพรหมกลาวอยูเกี่ยวกับ
เรื่องกลิ่นเหม็นเนา ที่ฉนั ไดฟงมาแลวนั่นแหละ กลิ่นเหม็นเนาเหลานั้นอัน
ผูอยูครองเรือนจะพึงย่ํายีเสียอยางงาย ๆ ไมได ฉันจักออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต. ทานเทานั้น เปนญาติของพวกดิฉัน ผูตองการญาติ และทาน
เปนภัสดา ของพวกดิฉันผูตองการภัสดา ถาทานโควินทผูเจริญจักออกจาก
เรือน บวชเปนบรรพชิต พวกดิฉันก็จักออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต
เหมือนกัน และอันใดเปนคติของทาน อันนั้นก็จกั เปนคติของพวกดิฉัน.
การบวชของมหาโควินท
ครั้งนั้นแล โดยลวงไป ๗ วัน มหาโควินทพราหมณก็โกนผมและ
หนวดนุงหมผายอมฝาด ออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิตแลว. ก็แหละ
พระราชาผูเปนกษัตริยซึ่งไดรับมุรธาภิเษกแลว ๗ พระองค พราหมณมหาศาล
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๗ คน ขาบริวาร ๗๐๐ คน พวกภริยาซึ่งมีวรรณะมีชาติเสมอกัน ๔๐ นาง
พวกกษัตริยหลายพัน พวกพราหมณหลายพัน พวกคฤหบดีหลายพันและ
พวกนางสนมอีกมิใชนอย พากันโกนผมและหนวด นุงหมผายอมฝาด บวช
ตามมหาโควินทพราหมณเปนบรรพชิตออกจากเรือน เลิกยุง เกี่ยวกับการเรือน
แลว เลากันวา ทานมหาโควินทพราหมณ อันบริษัทนั้นแวดลอมแลว
ยอมเที่ยวจาริกไปในคามนิคม และราชธานีทั้งหลาย ก็โดยสมัยนั้นทาน
มหาโควินทพราหมณเขาไปยังคามนิคมใดแล ในคามหรือนิคมนั้น เปนเหมือน
ราชาของพวกพระราชา เปนเหมือนพรหมของพวกพราหมณ เปนเหมือน
เทวดาของพวกคฤหบดี. ก็โดยสมัยนัน้ พวกมนุษยเหลาใดแลยอมจาม หรือ
ลื่นลม พวกมนุษยเหลานั้น ไดกลาวอยางนี้วา ขอนอบนอมแดทานมหา
โควินทพราหมณ ขอนอบนอมแดทานปุโรหิตของกษัตริยทั้ง ๗ พระองค.
การเจริญอัปปมัญญา ๔
ทานมหาโควินทพราหมณ มีใจสหรคตดวยเมตตา ไมมีเวร ไมมี
ความพยาบาทแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น ทิศที่ ๓ ก็อยาง
นั้น ทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น มีใจสหรคตดวยเมตตา ไมมีเวร ไมมคี วามพยาบาท
กวางขวาง ถึงความเปนใหญ ไมมีจํากัด แผไปตลอดทิศทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง ทุกแหงตลอดโลกอยางทั่วถึงอยู มีใจสหรคตดวยกรุณา ฯลฯ มีใจ
สหรคตดวยมุทิตา ฯลฯ มีใจที่สหรคตดวยอุเบกขา ฯลฯ และแสดงทางแหงความ
เปนสหายแหงพรหมโลกแกสาวกทั้งหลาย. ก็โดยสมัยนั้น หมูสาวกของทาน
มหาโควินทพราหมณเหลาใดแล รูท ั่วถึงแลวซึ่งคําสั่งสอนทั้งหมดโดยประการ
ทั้งปวง หมูสาวกเหลานั้น เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก เขาถึงสุคติพรหม
โลกแลว. สาวกเหลาใด ไมรูทั่วถึงคําสั่งสอนทั้งหมดอยางทั่วถึง สาวกเหลา
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นั้นเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก บางพวกก็เขาถึงความเปนสหายแหงหมูเทพ
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี บางพวกก็เขาถึงความเปนสหายแหงหมูเทพชั้นนิมมานรดี
บางพวกก็เขาถึงความเปนสหายแหงหมูเทพชั้นดุสิต บางพวกก็เขาถึงความเปน
สหายแหงหมูเทพชั้นยามา บางพวกก็เขาถึงความเปนสหายแหงหมูเทพชั้นดาวดึงส บางพวกก็เขาถึงความเปนสหายแหงหมูเทพชั้นจาตุมมหาราชิกาแลว. พวก
ทานเหลาใด ยังกายที่เลวกวาเขาทั้งหมด ใหเต็มรอบแลว พวกทานนั้นก็ยัง
กายแหงคนธรรพใหบริบูรณแลว. ดวยประการฉะนั้นแล การบวชของกุลบุตร
เหลานั้นทั้งหมดทีเดียว เปนของไมเปลา ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร ดังนี้แล
พระผูมีพระภาคเจา ยังทรงระลึกถึงเรื่องนั้นไดหรือ ปญจสิขะทูลถาม. ยัง
ระลึกไดอยู ปญจสิขะผูเจริญ
วาดวยอัฏฐังคิกมรรค
สมัยนั้น เราไดเปนมหาโควินทพราหมณ เราแสดงทางนั้นเพื่อความ
เปนสหายแหงพรหมโลกแกหมูสาวก ก็แตวา ปญจสิขะ พรหมจรรยนั้นแล
เปนไปเพื่อความเบื่อหนายก็เปลา เพื่อคลายกําหนัดก็เปลา เพื่อดับโดยไม
เหลือก็เปลา เพื่อเขาไปสงบก็เปลา เพื่อรูยิ่งก็เปลา เพื่อตรัสรูก็เปลา เพื่อ
พระนิพพานก็เปลา เพียงเพื่อการเกิดขึ้นในพรหมโลกเทานั้นเอง ดูกอนปญจสิขะ
ก็พรหมจรรยของเรานี้แล จึงจะเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อ
คลายกําหนัด เพื่อดับโดยไมมีเหลือ เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อ
พระนิพพาน. ก็แลพรหมจรรยนั้นเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อ
ความคลายกําหนัด เพื่อดับโดยไมมีเหลือ เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อพระนิพพานเปนไฉน ทางประกอบดวยองคแปดอันประเสริฐนี้แล อัน
ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ พูดจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ
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พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งใจชอบ ก็นี้แล คือพรหมจรรยนั้น ที่เปนไป
เพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับโดยไมมีเหลือ
เพื่อเขาไปสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อพระนิพพาน.
ก็หมูส าวกของเราเหลาใดแล ยอมรูทั่วถึงคําสั่งสอนเจนจบ หมูสาวก
เหลานั้น เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ทําเจโตวิมุติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
ใหแจมแจงแลวดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง เขาถึงอยูในปจจุบันเทียว. หมู
สาวกเหลาใดไมรูทั่วถึงคําสั่งสอนหมดทุกแงทุกมุม หมูสาวกเหลานั้น เพราะ
สังโยชนเบื้องต่ํา ๕ อยางสิ้นไป ยอมเปนโอปปาติกะ เปนผูปรินิพพานในโลก
นั้น เปนผูไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. หมูสาวกเหลาใดยังไมรูทั่วถึงคํา
สั่งสอนหมดทุกแงทุกมุม บางพวก เพราะสังโยชน ๓ อยางสิ้นไป เพราะ
ความที่ราคะ โทสะ และ โมหะเบาบางลง ยอมเปนสกทาคามี มาสูโลกนี้
ครั้งเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดแหงทุกข. หมูสาวกเหลาใด ยังไมรูทั่วถึง
คําสั่งสอนหมดทุกแงทุกมุม บางพวกเพราะสังโยชน ๓ อยางสิ้นไป ยอมเปน
โสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา แนนอนมีความตรัสรูเปนเบื้องหนา.
ดวยประการดังที่กลาวมานี้ การบวชของกุลบุตรเหลานี้ ทัง้ หมดทีเดียว จึง
เปนการบวชที่ไมสูญเปลา ไมเปนหมัน มีผล มีกําไร ดังนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพุทธพจนนี้แลว. ปญจสิขะ บุตรคนธรรพ
มีใจเปนของตน ชื่นชม ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาเปนอยางยิ่ง อนุโมทนา
แลวถวายอภิวาทกระทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจาแลว ก็หายไปในที่นั้น
นั่นเทียว ดังนี้แล.
จบ มหาโควินทสูตรที่ ๖
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อรรถกถามหาโควินทสูตร
มหาโควินทสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
ตอไปนี้ เปนคําพรรณนาบทที่ยังไมตื้นในมหาโควินทสูตรนั้น . คําวา
ปญจสิขะ ความวา มี ๕ จุก คือมี ๕ แหยม. เลากันมาวา ปญจสิขะ
บุตรคนธรรพนั้น ในเวลาทํากรรมที่เปนบุญในถิ่นมนุษยยังเปนหนุม ใน
เวลาเปนเด็กไวจุก ๕ จุก เปนหัวหนาเลี้ยงโค พาพวกเด็กแมเหลาอื่นทําศาลา
ในที่อันเปนทางสี่แยก ขุดสระบัว ผูกสะพาน ปราบทางขรุขระใหเรียบ ขนไม
มาทําเพลาและไมสอดเพลาของยานทั้งหลาย เทีย่ วทําบุญแบบนี้ดังที่กลาวมา
แลว ก็ตายลงทั้งที่ยังเปนหนุม. รางของเขานั้นเปนรางที่นารัก นาใคร
นาชอบใจ. ครั้นเขาตายแลว ก็ไปเกิดในเทวโลกชั้นจาตุมมหาราชิกา มี
อายุ ๙ ลานป. รางของเขาคลายกับกองทองมีขนาดเทาสามคาวุต. เขาประดับ
เครื่องประดับปริมาณ ๖๐ เลมเกวียน พรมของหอมประมาณ ๙ หมอ
ทรงผาทิพยสีแดง ประดับดอกกรรณิการทองแดง มีแหยม ๕ แหยมหอยอยู
ที่เบื้องหลัง เที่ยวไปทํานองเด็ก ๕ จุกนั่นแหละ. พวกเทพจึงทราบทั่วกัน วา
ปญจสิขะ ดังนี้แล.
บทวา เมื่อราตรีกาวลวงไปแลว คือราตรีกา วลวงไปแลว คือ
สิ้นไปแลว. หมายความวาลวงไปแลวสวนหนึ่ง. คําวา มีรศั มีงดงามยิ่ง
คือมีรัศมี นารัก นาใคร นาชอบใจอยางยิ่ง. ก็แมโดยปกติเทพบุตรนั้นก็มีรศั มี
(ผิวพรรณ) นาใครอยูแลว แตเมื่อเปนผูแตงมาแลวก็ยิ่งเปนผูมีผิวพรรณ
นาใครยิ่งขึ้นอีก. คําวา อยางทั่วถึง คือโดยรอบไมมีเหลือ. เกวลศัพทใน
ที่นี้แปลวาไมเหลือเหมือนในคํานี้วา บริบูรณอยางสิ้นเชิง. กัปปศัพทแปลวา
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โดยรอบเหมือนในคํานี้วา ยังพระเชตวัน โดยรอบอยางสิ้นเชิง. คําวา สอง
ใหสวาง คือแผไปดวยแสง. หมายความวา ทําใหเปนแสงลําเดียว ใหเปน
ประทีปดวงเดียว ดังพระจันทรและดังพระอาทิตย.
คําวา ที่สุธรรมาสภา คือที่สภาที่เกิดเพราะผลแหงไมกรรณิการซึ่ง
พอ ๆ กับ แกวของหญิงชื่อสุธรรมา. ดังไดยินมาวา พื้นของสุธรรมาสภานั้น
สําเร็จดวยแกวผลึก ลิ่มสลักเอาแกวมณีมาทํา เสาสําเร็จดวยทองคํา ของเชื่อม
เสา และเตาทําจากเงิน รูปสัตวรายเอาแกวประพาฬมาทํา จันทันเพดานและ
ขอบหนามุขเอาแกว ๗ชนิดมาสราง กระเบื้องใชกอนอิฐสีแกวอินทนิล หลังคา
เอาทองคํามาทํา โดมทําดวยเงิน โดยสวนยาวและสวนกวาง ขางละ ๓๐๐ โยชน
โดยบริเวณรอบใน ๙๐๐ โยชน โดยสวนสูง ๕๐๐ โยชน. สุธรรมาสภาเห็น
ปานนี้.
ในบทเปนตนวา ทาวธตรฐ พึงทราบวา ทาวธตรฐเปนราซา
แหงคนธรรพ อันพวกเทวดานักฟอนแสนโกฏิแวดลอมแลวใหถือเอาแผนกระดานใหญที่ทําดวยทองคําแสนโกฏิ และหอกทองคําแลวหันพระพักตรไปทิศ
ตะวันตก เอาพวกเทวดาในเทวโลกทั้งสองไวขางหนาแลวประทับนั่งทางทิศ
ตะวันออก.
ทาววิรุฬหกเปนราชาแหงกุมภัณฑ อันเหลาเทพพวกกุมภัณฑแสน.
โกฏิแวดลอมแลว ใหถอื เอาแผนกระดานใหญที่ทําดวยเงินแสนโกฏิ และหอก
ทองคําแลวหันพระพักตรไปทิศเหนือ เอาพวกเทวดาในเทวโลกทั้งสองไวขาง
หนาแลวประทับนั่งทางทิศใต.
ทาววิรูปกษเปนราชาแหงนาค มีพวกนาคแสนโกฏิแวดลอมใหถือเอา
กระดานแผนใหญสําเร็จดวยมณีแสนโกฏิ และหอกทองคําแลวหันพระพักตร
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ไปทางทิศตะวันออก เอาพวกเทวดาในเทวโลกทั้งสองไวขางหนาแลวประทับ
นั่งทางทิศตะวันตก.
ทาวเวสวัณเปนราชาแหงยักษ มีพวกยักษแสนโกฏิแวดลอมใหถอื
เอากระดานแผนใหญที่ทําดวยแกวประพาฬแสนโกฏิ และหอกทองคําหันพระ
พักตรไปทางทิศใต เอาพวกเทวดาในเทวโลกทั้งสองไวขางหนาแลวประทับนั่ง
ทางทิศเหนือ.
บทวา และขางหลังเปนอาสนะของพวกเรา คือ โอกาส
สําหรับนั่งของพวกเรา ยอมถึงทางดานหลังของทานทั้ง ๔ องคนั้น ตอจาก
นั้น พวกเราจะเขาก็ไมได หรือจะดูก็ไมได
สําหรับในกรณีนี้ ทานกลาวเหตุการประชุมกัน ๔ อยางไวกอน
ทีเดียว. ในเหตุทั้ง ๔ อยางนั้น การประมวลลงในวันเขาพรรษาทานขยายไว
ใหกวางขวางแลว. จริงอยู เหตุในวันเขาพรรษาเปนฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
ประชุมกันในวันเพ็ญในวันมหาปวารณาปรึกษากันวา วันนีพ้ วกเราจักไปไหน
แลวปวารณาในสํานักใคร ก็ฉะนั้น ในที่ประชุมนัน้ ทาวสักกะ จอมทวยเทพ
โดยมากจะทรงปวารณาในปยังคุทีปพระมหาวิหารนั่นเอง. พวกเทพที่เหลือ
ก็ถือเอาดอกไมทิพยเชนดอกปาริฉัตรเปนตน และผงจันทนทิพยแลวไปสูที่เปน
ที่ชอบใจของตน ๆ แลว ปวารณากัน. แบบนีช้ ื่อวา ยอมประชุมกันเพื่อ
ประโยชนแกการสงเคราะหปวารณา.
ก็ในเทวโลกมีเถาชื่ออาสาวดี พวกเทวดาคิดวาเถานั้นจักออกดอก
จึงไปสูที่บํารุงตลอดพันป เมื่อตนปาริฉัตรกําลังออกดอกพวกเทวดาไปสูที่
บํารุงตลอดหนึ่งป. เทวดาเหลานั้นพากันดีใจ ตัง้ แตตนไมนั้นมีใบเหลืองเปน
ตนไป. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด
ไมปาริฉัตร คือไมทองหลาง ของพวกเทพชาวดาวดึงส มีใบเหลือง ภิกษุ
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ทั้งหลาย ในสมัยนั้น พวกเทพชาวดาวดึงสก็พากันดีใจวา บัดนี้ ไมปาริฉัตร
คือไมทองหลาง มีใบเหลืองแล ไมนานหรอกจักสลัดใบเหลืองทิ้ง ภิกษุทั้ง
หลาย ในสมัยใด ไมปาริฉัตร คือไมทองหลาง ของพวกเทพชาวดาวดึงส
สลัดใบเหลืองทิ้งแลว เริ่มเปนตุมดอก เริ่มผลิดอก เปนดอกดม เปนดอก
แยม ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยนั้น พวกเทพชาวดาวดึงส ก็พากันดีใจวา บัดนี้
ไมปาริฉัตร คือไมทองหลาง เปนดอกแยม ไมนานหรอกจักบานสะพรั่งหมด
ก็แล ภิกษุทั้งหลาย รัศมีครอบคลุมไป ๕๐ โยชนโดยรอบตนปาริฉัตร คือ
ไมทองหลางที่บานสะพรั่ง กลิ่นพัดไปตามลม ๑๐๐ โยชน. นี้เปนอานุภาพ
แหงตนปาริฉัตร คือไมทองหลาง.
เมื่อไมปาริฉัตรบานแลว กิจดวยการพาดพะอง กิจดวยการเอาขอ
เกี่ยวโนมมา หรือกิจดวยการเอาผอบไปรับเพื่อนําเอาดอกไมมาไมมี. ลมที่
ทําหนาที่เด็ดตั้งขึ้นแลวก็เด็ดดอกไมจากขั้ว ลมที่ทาํ หนาที่รับก็รับไว ลมทีท่ ํา
หนาที่หอบสงก็สงเขาไปสูสุธรรมาเทวสภา. ลมที่ทําหนาที่กวาดก็กวาดเอาดอก
ไมเกาทิ้ง. ลมที่ทําหนาที่ปูลาดก็จัดแจงปูลาดใบฝกและเกสร. ที่ตรงกลางมี
ธรรมาสน มีบัลลังกแกวสูงขนาดโยชน มีเสวตฉัตรสูงสามโยชนกั้นไวขางบน
ถัดจากบัลลังกนั้น ก็ปูอาสนะทาวสักกเทวราช. ถัดนั้นมาก็เปนอาสนะของเทพ
บุตรอีกสามสิบสามองค. ถัดนั้นมาก็เปนอาสนะของเทพบุตรผูมีศักดิ์ใหญ ๆ
เหลาอื่น. สําหรับ เทพเหลาอื่นก็ใชฝกดอกไมเปนอาสนะ. พวกเทวดาเขาสู
เทวสภาเเลวนั่งอยู. เกลียวละอองดอกไมฟุงไปจรดฝกเบื้องบนแลวตกมาทําให
อัตภาพประมาณสามคาวุตของเทวดาทั้งหลายเหมือนชโลมดวยน้ําครั่ง. พวก
เทวดาเหลานั้นเลนกีฬานั้นสี่เดือนจึงสิ้นสุดลง. พวกเทวดายอมประชุมกัน เพื่อ
ประโยชนแกการเสวย ปาริฉัตรตกกีฬาดวยประการฉะนี้.
๑

๑. อ. สตฺตก. ๑๘๘.
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ก็แหละ ในเทวโลก เทวดาโฆษณาการฟงธรรมใหญเดือนละ ๘ วัน
ในวันทั้ง ๘ นั้น สนังกุมารมหาพรหม ทาวสักกะจอมทวยเทพ ภิกษุธรรมกถึก
หรือไมอยางนั้นก็เทพบุตรธรรมกถึกองคใดองคหนึ่ง กลาวธรรมกถาในสุธรรมา
เทวสภา. ในวัน ๘ ค่ํา ของปกษ พวกอํามาตยของมหาราชทั้ง ๔ องค ใน
วัน ๑๔ ค่ํา โอรสทั้งหลาย ในวัน ๑๕ ค่ํา มหาราชทั้ง ๔ องค เสด็จ
ออกไป ทรงถือแผนกระดาษทองและชาติหิงคุลก ทองเที่ยวไปตามคามนิคม
และราชธานีทั้งหลาย. พระองคทรงบันทึกไวดวยชาติหิงคุลกบนแผนทองวา
หญิงหรือชายชื่อโนนนั้น ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ ถึงธรรมเปนสรณะ ถึง
พระสงฆเปนสรณะ. รักษาศีล ๕กระทําอุโบสถ ๘ ทุกเดือน บําเพ็ญการบํารุง
มารดา การบํารุงบิดา กระทําการบูชาดวยดอกอุบล ๑๐๐ กํา บูชาดวย แจกัน
ดอกไมในที่โนน ตามประทีป ๑,๐๐๐ ดวง ทําการฟงธรรมไมเปนเวลา
สรางฉัตรเวที มุทธิเวที กุจฉิเวที บัลลังกสิงห บันไดสิงห บําเพ็ญสุจริต ๓
ประการ ประพฤติยึดมั่นกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ แลวนํามามอบใหที่มือ
ของปญจสิขะ. ปญจสิขะก็ใหที่มือของมาตลี. สารถีมาตลีก็ถวายแดทาวสักก
เทวราช เมื่อคนทําบุญมีไมมาก สมุดบัญชีก็นอย. พอพวกเทวดาไดเห็น
บัญชีนั้น เทานั้น ก็เสียใจวา เพื่อนเอย มหาชนประมาทจริงหนอ อบาย ๔
จักเต็ม เทวโลก ๖ จักวางเปลา. แตถาบัญชีหนา เมื่อพวกเทวดาไดเห็นมัน
เทานั้น ก็พากันดีใจวา โอ เพื่อเอย มหาชนมิไดประมาท อบาย ๔
จักวาง เทวโลก ๖ จักเต็ม พวกเราจักไดหอมลอมผูมีบุญใหญที่ไดทําบุญ
ไวในพระพุทธศาสนาแลวมาเลนนักษัตรดวยกัน. ทาวสักกเทวราชทรงถือบัญชี
นั้นแลวก็ทรงสั่งสอน. โดยแบบปกติ เมื่อทาวสักกเทวราชนั้นกําลังตรัส
พระสุรเสียงไดยินไป ๑๒ โยชน. เมื่อตรัสดวยพระสุรเสียงดังพระสุรเสียงก็กลบ
เทวนครหมดทั้งหมื่นโยชนตั้งอยู. อยางที่กลาวมานี้ เทวดาทั้งหลายยอมประชุม

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 42

กันเพื่อประโยชนฟงธรรม. ก็ในทีน่ ี้ พึงทราบวา พวกเทวดาประชุมกัน
เพื่อประโยชนปวารณาสงเคราะห.
คําวา นมัสการพระตถาคตอยู หมายความวา นมัสการอยูซึ่ง
พระตถาคตดวยเหตุ ๙ อยาง. ใจความของบาทคาถาวา และความที่พระธรรมเปนธรรมดี เปนตน คือความที่พระธรรม ซึ่งตางดวยธรรมที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวดีแลว เปนตน เปนธรรมที่ดี และการปฏิบตั ิดีที่ตางดวยความ
เปนผูปฏิบัติตรงเปนตน ของพระสงฆ.
คําวา ตามความเปนจริง คือตามที่เปนจริง ตามภาวะของตน.
วัณณะ หมายเอาพระคุณ. คําวา ไดกลาวขึ้นแลว หมายความวา พูดแลว.
คําวา ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนมาก คือ ปฏิบัติอยางไร ปฏิบัติอยางนี้ คือ
แมเมื่อทรงรวบรวมธรรม ๘ ประการ แทบพระบาทของพระทีปงกร
แลวบําเพ็ญพระอภินิหาร ชื่อวา ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนมาก. แมเมื่อ
ทรงบําเพ็ญพระบารมี ๑๐ ทัศเหลานี้ คือ ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี
ปญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี
อุเบกขาบารมี เปนเวลา ๔ อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป ก็ชื่อวาทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูล
แกชนมาก. ในคราวเปนดาบสผูถือมั่นขันติ (ขันติวาที) ในคราวเปนจูฬธัมมบาลกุมาร ในคราวเปนพญาชางฉัททันต ในคราวเปนพญานาคภูริทัตต
จัมไปยยะและสังขบาล และในคราวเปนมหากป แมทรงกระทํางานที่ทําไดยาก
เชนนั้น ก็ชอื่ วาทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนมาก. แมเมื่อทรงดํารงอัตภาพเปน
พระเวสสันดรทรงใหทานใหญชนิดละรอยรวม ๗ ชนิด ทําใหแผนดินไหวใน
๗ สถานแลวทรงยึดเอายอดพระบารมี ก็ชื่อวา ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชน
มาก แมในอัตภาพถัดจากอัตภาพเปนพระเวสสันดรนั้น เสด็จดํารงอยูในดุสิต
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บุรีตลอดพระชนมายุ ก็ชอื่ วา ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนมาก. พระองค
ทรงเห็นบุพนิมิต ๕ อยางในดุสิตบุรีนั้น ผูอนั พวกเทวดาในหมื่น
จักรวาลออนวอนแลว ทรงตรวจดูมหาวิโลกนะ ๕ ประการแลว ประทาน
ปฏิญาณเพื่อประโยชนแกการสงเคราะหพวกเทวดา แลวทรงจุติจากดุสิตบุรี
แมทรงถือปฏิสนธิในพระครรภมารดา ก็ชื่อวาทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนหมู
มาก. ทรงอยูในพระครรภพระมารดาตลอดสิบเดือนแลวประสูติจากพระครรภ
พระมารดาที่ปาลุมพินีก็ดี ทรงครองเรือนสิ้นยี่สิบเกาพรรษา เสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ ทรงผนวชอยูที่ริมฝงแมน้ําอโนมาก็ดี ทรงทําพระองคให
ลําบากดวยความเพียรที่ยิ่งใหญ ตั้งหกปแลวเสด็จขึ้นสูโพธิบัลลังกแลวทรงแทง
ตลอดพระสัพพัญุตญานก็ดี ทรงยังพระอิริยาบถใหเปนไปที่ควงไมโพธิ์ตลอด
เจ็ดสัปดาหก็ดี เสด็จอาศัยปาอิสิปตนะแลวทรงหมุนลอธรรมอันยอดเยี่ยมก็ดี
ทรงกระทํายมกปาฏิหาริยก็ดี เสด็จลงจากเทวโลกก็ดี ทรงเปนพระพุทธเจาแลว
เสด็จดํารงอยูตั้งสี่สิบหาพรรษาก็ดี ทรงปลงพระชนมายุสังขารก็ดี เสด็จ
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุระหวางคูไมสาละก็ดี ก็ชื่อวาทรงปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลแกชนหมูมาก. พึงทราบวา ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนหมูมาก
ตลอดเวลาที่พระธาตุของพระองคแมเทาเม็ดผักกาดยังธํารงอยู. บทที่เหลือก็
เปนคําใชแทนบทวา ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนหมูม าก นี้ทั้งนั้น
ในบทเหลานั้น บทหลัง เปนไขความของบทกอน
ในหลายบทวา ในสวนอดีต เรายังมองไมเห็นเลย และใน
บัดนี้ก็มองไมเห็น นี้หมายความวา แมในอดีต เราก็มองไมเห็น ในอนาคต
ก็มองไมเห็นคนอื่นนอกจากพระพุทธเจา ถึงในบัดนี้ก็มองไมเห็นเพราะไมมี
ศาสดาอื่นเลย นอกจากพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น . ถึงแมในอรรถกถา
ทานก็วิจารณวา พระพุทธเจาทั้งหลายทั้งที่ลวงแลว และที่ยงั ไมมาถึง ตางก็
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เหมือนพระศาสดาของพวกเราทั้งนั้น แลวทาวสักกะตรัสทําไม แลวกลาววา ใน
บัดนี้ พระศาสดาทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกชนหมูมาก พนพระศาสดาของพวก
เราแลว ก็ไมมีใครอื่น เพราะฉะนั้น ทาวสักกะ จึงตรัสวา เรามองไมเห็น.
ก็ในบทนี้ฉันใด แมในบทเหลาอื่นจากนี้ ก็พึงทราบวา มีใจความอยางเดียว
กันนี้ ฉันนั้น.
คําทั้งหลายมีคําวา ธรรมอันพระองคตรัสไวดีแลวเปนตน และ
คําทั้งหลายเปนตนวานี้เปนกุศล มีใจความที่ไดกลาวไวแลวทั้งนั้น.
สองบทวา น้ําแหงแมคงคา กับน้ําแหงยมุนา ความวา น้ําในที่
รวมแหงแมน้ําคงคากับแมน้ํายมุนา ยอมเขากัน กลมกลืนกันไดทั้งโดยสี ทั้งโดย
กลิ่นทั้งโดยรส คือยอมเปนเชนเดียวกัน นั่นแหละ เหมือนทองที่หักตรงกลาง
ไมใชแตกตางกัน เหมือนเวลาที่คลุกเคลาเขากันกับน้ําของมหาสมุทร. ปฏิปทา
เพื่อนิพพานที่หมดจด จึงหมดจด. จริงอยู บุคคลทําการงานมีเวชชกรรมเปนตน
ในเวลาเปนหนุมเที่ยวไปในอโคจร ก็ไมอาจเห็นนิพพานในเวลาเปนคนแกได
ขอปฏิบัติทที่ใหถึงพระนิพพานควรจะเปนขอปฏิบัติที่หมดจดจริงๆเปรียบเหมือน
อากาศ จริงอยางนั้น ขอปฏิบัติของภิกษุผูจะไปสูพระนิพพาน ควรจะเปรียบ
ดวยอากาศ ไมของไมติดในตระกูลหรือในหมูคณะ เหมือนทางดําเนิน ซึ่ง
เปนที่ตองการปรารถนาในอากาศ ของพระจันทรและพระอาทิตยที่กําลังไปสู
อากาศ อันบริสุทธิ์ไมมีอะไรติดขัด ฉะนั้น. ก็แหละขอปฏิบัตินี้นั้น คือ
เชนนั้นแหละ. พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติ ตรัส คือทรงแสดงไวแลว.
เพราะเหตุนั้น ทาวสักกะจึงตรัสวา ทั้งพระนิพพานทั้งขอปฏิบัตยิ อมเขากันได
ดังนี้ .
บทวา แหงขอปฏิบัติทั้งหลาย คือ ของผูตั้งอยูในขอปฏิบัติ.
บทวา ผูมี ( การอยู) ที่อยูแ ลว คือ ผูมีการอยูอันอยูเสร็จแลว บทวา
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ผูมีคนเหลานี้เปนสหายอันตนไดแลว ความวา ชื่อวาสหาย เพราะ
ไปดวยกันกับคนเหลานั้นในที่นั้น ๆ. ก็คําวา ผูไมมีใครเปนที่สอง ไมมี
สหาย ไมมใี ครเปรียบ นี้ ทาวสักกะตรัส ดวยอรรถวาไมมีใครเหมือน
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น. คําวา ไมทรงติดอยู คือ หมายความวา
แมในทามกลางคนเหลานี้ ก็ทรงอยูด วยผลสมาบัติ คือดวยพระทัยแลว ไม
ทรงติดคนเหลานี้ ทรงตามประกอบความเปนผูมีความเปนผูเดียวเปนที่มายินดี
อยู.
หลายบทวา ก็ลาภของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นสําเร็จ
ยิ่งแลวแล คือ ลาภอันยิ่งใหญเกิดขึ้นแลวแกพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
เกิดขึ้นแลวตั้งแตเมื่อไร เกิดขึ้นแลวแกพระองคตั้งแตทรงบรรลุอภิสัมโพธิ
แลวทรงลวงเจ็ดสัปดาห เสด็จหมุนลอธรรมที่อสิ ิปตนะทรงทําการฝกเทพและ
มนุษยโดยลําดับ ทรงใหสามชฏิลบวช เสด็จกรุงราชคฤหและทรงฝกพระเจา
พิมพิสาร อยางที่ทานหมายเอากลาวไววา ก็แลโดยสมัยนั้น พระผูม ีพระ
ภาคเจา ทรงเปนผูอันชนทําสักการะแลว ทําความเคารพแลว นับถือแลว
บูชาแลว นอบนอมแลว ทรงเปนผูมีลาภดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และ
บริขารคือยาอันเปนปจจัยสําหรับคนไข ลาภสักการะเกิดขึ้นมาเหมือนหวงน้ํา
ใหญทวมทนอยู เพราะผลบุญอันหนาแนนในสื่อสงไขยยิ่งดวยแสนกัป.
เลากันมาวา ในกรุงราชคฤห กรุงสาวัตถี กรุงสาเกต กรุงโกสัมพี
กรุงพาราณสี ชื่อวาปฏิปาฏิภัต (ภัตที่ใหตามลําดับ) เกิดขึ้นแลวแกพระผูมี
พระภาคเจา. ในกรุงเหลานั้น คนหนึ่ง จดบัญชีไววา ขาพเจาจักสละทรัพย
รอยหนึ่งถวายทาน แลวก็ติดไวที่ประตูวิหาร คนอื่น ขาพเจาสองรอย
คนหนึ่ง ขาพเจาหารอย คนอื่น ขาพเจาพันหนึ่ง คนอื่น ขาพเจาสอง
๑

๑. ส. นิทาน. ๑๓๓.
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พัน คนอื่น ขาพเจาหา สิบ ยี่สิบ หาสิบ คนอื่น ขาพเจาแสนหนึ่ง.
คนอื่น ขาพเจาจักสละทรัพยสองแสนถวายทาน เขียนดังนี้แลว ก็ตดิ ไวที่
ประตูวิหาร. มหาชนคิดวา ไดโอกาสขาพเจาจักถวาย แลวก็บรรทุกเต็ม
เกวียน ติดตามภิกษุที่แมกําลังเที่ยวไปสูชนบทที่เดียว. ดังที่ทานกลาวไววา
ก็โดยสมัยนัน้ แล พวกชาวชนบท เอาเกลือบาง น้ํามันบาง ขาวสารบาง
ของขบเคี้ยวบาง เปนอันมากใสในเกวียนแลวก็ติดตามปฤษฎางคของพระผูมี
พระภาคเจาดวยคิดวา เราจักทําภัตในที่ที่เราจักไดลําดับ แมเรื่องอื่น ๆ
เปนอันมากทั้งในขันธกะทั้งในพระวินัย ดังที่วามานี้ ก็พึงทราบไว. ก็แหละ
ลาภนั่นถึงยอดแลวในอสทิสทาน.
เขาเลากันมาวา สมัยหนึ่ง ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวจาริก
ไปตามชนบทแลวทรงมาถึงพระเชตวัน พระราชาทรงนิมนตมาถวายทาน. ใน
วันที่สองพวกชาวกรุงถวาย. พระราชาทรงถวายยิ่งกวาทานของพวกชาวกรุง
เหลานั้นอีก พวกชาวกรุงก็ถวายยิ่งกวาทานของพระองค เปนดังนี้ ครั้นเมื่อ
ลวงไปหลายวันอยางนั้น พระราชาทรงพระดําริวาพวกชาวกรุงเหลานั้น พากัน
ทํายิ่งขึ้น ๆ ทุก ๆ วัน จักมีคําครหาวา เออ พวกชาวกรุงพิชิตพระราชาผูใหญ
ในแผนดินได. ทีนั้นพระนางมัลลิกาไดกราบทูลอุบายแดพระองค.
พระองค รับสั่งใหเอากระดานไมสาละชนิดดีมาสรางปะรํา แลวใหเอา
ดอกอุบลเขียวมามุง รับ สั่งใหปูที่นั่ง ๕๐๐ ที่ ทางดานหลังที่นั่งยืนชางไว ๕๐๐
เชือก ใหชางแตละเชือก กั้นเศวตฉัตรใหภิกษุแตละรูป. ระหวางที่นั่งแตละ
คู ๆ ธิดากษัตริยแตละนาง ๆ ตกแตงดวยเครื่องสําอางพรอมสรรพบดเครื่อง
หอมที่เกิดจากไมสี่ชนิด. ธิดากษัตริยน างอื่นก็ใสเครื่องหอมที่บดเสร็จแลว ๆ
ในเรือชลาทีส่ ําหรับใสของหอมในที่ตรงกลาง. ธิดากษัตริยอีกนางหนึ่งก็เอากํา
๑
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อุบลเขียวโบกกระพือเครื่องหอมนั้น. ดวยประการฉะนี้ภิกษุแตละรูปๆ ก็มีธดิ า
กษัตริยสามนาง ๆ เปนบริวาร ผูหญิงอีกคนหนึ่งที่แตงเครื่องสําอางพรอม
สรรพถือใบตาลพัด นางอื่นเอาที่กรองน้ํา หญิงอื่นนําเอาน้ําจากบาตร. สําหรับ
พระผูมีพระภาคเจา มีของสี่อยางตีราคาไมได. ของสี่อยางที่ตีราคาไมไดเหลา
นี้คือ ที่เช็ดพระบาท ที่รองของ กระดานพิง มณีเชิงฉัตร. ไทยธรรมสําหรับ
ภิกษุใหมในสงฆมีคาแสนหนึ่ง. ก็แหละในการถวายทานนั้น พระองคุลิมาลเถระ
ไดเปนภิกษุใหมในสงฆ ใกลที่นั่งของทาน ชางที่นํามา ๆ แลว ไมสามารถ
เขาใกลทานได. ลําดับนั้น เจาพนักงานกราบทูลพระราชา พระราชาตรัสสั่งวา
พวกทานจงนําเอาชางเชือกอื่นมา ชางที่นํามาแลว นํามาแลวก็ไมสามารถ
เลย. พระราชาตรัสวา ไมมีชางเชือกอื่น. เจาพนักงานกราบทูลวา ยังมี
ชางดุอยู แตนํามาไมได. พระราชาทูลถามพระตถาคตเจาวา พระเจาขา.
รูปใดเปนภิกษุใหมในสงฆ พระตถาคตเจาตรัสวา องคุลิมาล มหาบพิตร
เพราะฉะนั้น ขอใหเจาพนักงานนําเอาชางดุมาเทียบไวเถิด มหาบพิตร พวก
เจาพนักงานแตงชางดุแลวก็นํามา. ดวยเดชของพระเถระ ชางเชือกนั้น แม
สักวาพนลมจมูก ก็ทําไมได. พระราชาไดทรงถวายทานติดตอกันเจ็ดวันดวย
ประการฉะนี้. ในวันที่ ๗ พระราชาทรงถวายบังคมแลวกราบทูลพระทศพลวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคโปรดแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด.
ก็แหละในบริษัทนั้น มีอํามาตย ๒ คน คือ กาฬะ และ ชุณหะ. กาฬะ
คิดวา สมบัติของราชตระกูลจะฉิบหาย พวกคนมีประมาณเทานี้ จักทําอะไร
กินแลวไปวัดแลวก็จักนอนเทานั้นเอง แตราชบุรุษคนเดียวไดสิ่งนี้ จะไม
กระทําหรือ โอ! สมบัติของในหลวงจะฉิบหาย. ชุณหะคิดวา ขึ้นชื่อวา
ความเปนพระราชานี้ยิ่งใหญ คนอื่นใดเลาจักทําสิ่งนี้ได ขึ้นชื่อวาพระราชา
คือผูที่แมดํารงอยูในความเปนพระราชาแลวจะทรงใหทานเห็นปานนั้นไมไดหรือ
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูอัธยาศัยของบริษัท ก็ทรงทราบอัธยาศัยของ
คนทั้งสองนั้น จึงทรงพระดําริวา ถาเราจะแสดงธรรมตามอัธยาศัยของชุณหะ
ในวันนี้ ศีรษะของกาฬะจักแตกเปนเจ็ดเสี่ยง ก็เราแลบําเพ็ญบารมีก็ดวยความ
สงสารสัตว แมในวันอื่นเมื่อเราแสดงธรรม ชุณหะก็คงจักแทงตลอดมรรคผล
สําหรับคราวนี้เราจักเห็นแกกาฬะ แลวไดตรัสคาถาสี่บาทเทานั้นแกพระราชาวา
พวกคนตระหนี่ จะไปเทวโลกไมได
พวกคนโง จะไมสรรเสริญทานเลย แต
นักปราชญ พลอยยินดีตามทาน เพราะเหตุ
นั้นเอง เขาจึงมีความสุขในโลกหนา.
พระราชาไมทรงพอพระราชหฤทัยวา เราถวายทานเสียใหญโต แต
พระศาสดา ทรงแสดงธรรมแกเรานิดเดียวแท ๆ เราไมสามารถจับพระหฤทัย
ของพระทศพลไดกระมัง เมื่อเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จแลว ทาวเธอก็
เสด็จไปวัด ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว ก็ทูลถามวา พระเจาขา
หมอมฉันถวายทานเสียใหญโต แตพระองคทรงทําอนุโมทนา แกหมอมฉันไม
ใหญ หมอมฉันมีผิดอะไรหรือพระเจาขา. มหาบพิตร พระองคไมทรงมีผิดอะไร
แตบริษัทไมสะอาด เพราะฉะนั้น อาตมภาพจึงไมแสดงธรรม. เพราะเหตุไร
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงวาบริษัทไมสะอาด. พระศาสดา ตรัสบอกปริวติ ก
ของอํามาตย. พระราชาตรัสถามกาฬะวา อยางนั้นหรือพอกาฬะ. อยางนั้น
มหาราช. พระราชาตรัสวา เมื่อขาใหทรัพยของขา เธอจะเดือดรอน
อะไรเลา ขาไมอาจดูเธอได พวกเธอจงขับเขาจากแวนแควนขา. ตอจากนั้น
ตรัสสั่งเรียกชุณหะมาถามวา นัยวา พอคิดอยางนั้นหรือ. อยางนั้นพระพุทธ
เจาขา. พระราชาตรัสวา จงตามใจเธอเถิด เธอจงนิมนตภิกษุ ๕๐๐ รูปมานั่งบน
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ที่นั่งที่ปูไวในปะรํานั่นแล แลวใหธดิ ากษัตริยเหลานั้นนั่นแหละแวดลอม เอา
ทรัพยจากพระราชวังมาถวายทานเจ็ดวันอยางที่ขาถวายทีเดียวนะ เขาไดทําอยาง
นั้นแลว. ครัน้ ถวายเสร็จแลวในวันที่เจ็ด ก็กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ขอพระองคโปรดแสดงธรรมแกขาพระพุทธเจาเถิด. พระศาสดาทรงกระทําการ
อนุโมทนาทานแมทั้งสองใหเปนอันเดียวกัน เหมือนทรงกระทําแมน้ําใหญสอง
สายใหเต็มดวยหวงน้ําเดียวกัน ทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑใหญ เมื่อทรง
เทศนจบ ชุณหะก็ไดเปนพระโสดาบัน. พระราชาทรงเลื่อมใสทรงถวายผาชื่อ
ปาวายแดพระทศพล. พึงทราบวา ก็ลาภสําเร็จยิ่งแดพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นแล ดวยอาการอยางนี้.
บทวา พระเกียรติสําเร็จอยางยิ่ง คือ การสรรเสริญถึงพระเกียรติคุณ.
ถึงแมพระเกียรตินั้นก็สําเร็จอยางยิ่งแดพระผูมีพระภาคเจา ตั้งแตทรงหมุนลอ
ธรรมไป. จริงอยางนั้น ตั้งแตนั้นมา พวกกษัตริยก็พูดถึงพระเกียรติของ
พระผูมีพระภาคเจา ถึงพวกพราหมณ พวกคหบดี พวกนาค พวกครุฑ พวก
คนธรรพ พวกเทวดา พวกพรหม ตางก็กลาวถึงพระเกียรติแลวสรรเสริญ
ดวยคําเปนตนวา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ถึงพวก
เดียรถียใหทรัพยพันหนึ่งแกวรโรชะแลวสงไปวา เธอจงกลาวโทษพระสมณโคดม. เขารับทรัพยพันหนึ่งแลว ก็สํารวจดูพระทศพลตั้งแตพื้นพระบาท
จรดปลายพระเกศา โทษสักลิกขา ก็ไมเห็นมี จึงคิดวาผูที่พลิกแพลง
ปากพูดถึงโทษในอัตภาพที่หาโทษมิได ซึ่งเกลื่อนกลนไปดวยมหาปุริลลักษณะ
๓๒ ประการ ประดับดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ อยาง หอมลอมไปดวยรัศมี
วาหนึ่ง เชนกับปาริฉัตรที่บานเต็มที่ ทองฟาที่โชติชวงหมูดาวและนันทวัน
ที่งดงามไปดวยดอกไมอันวิจิตรเชนนี้ หัวตองแตกเปนเจ็ดเสี่ยงอุบายที่จะ
๑

๑. ลิกฺขา มาตราชั่ง หนักเทากับ ๑๒๙๖ อณู.
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กลาวติก็ไมมี เราจะกลาวชมเทานั้น ดังนี้แลวก็กลาวชมอยางเดียว ตั้งแต
พื้นพระบาทจนถึงปลายพระเกศา ดวยถอยคําพันกวาบท. ก็ขึ้นชื่อวาพระ
เกียรตินั้น ถึงยอดในเรื่องยมกปาฏิหาริย พระเกียรติสําเร็จเปนอยางยิ่งดังวา
มาดวยประการฉะนี้. บทวา แมกระทั่งพวกกษัตริยเหลาอื่น ความวา
แมคนเปนตน ทั้งหมด คือพวกพราหมณ พวกแพทย พวกสูทร พวกนาค พวก
ครุฑ พวกอสูร พวกเทวดา พวกพรหม ลวนแตเปนผูรักใคร ราเริงพอใจ
ดวยกันทั้งนั้น.
บทวา ก็แลทรงปราศจากความเมา คือ ไมทรงเปนผูมัวเมา
ประมาทวา พวกชนมีประมาณเทานี้ เปนผูรักใครเรา แลวเสวยพระกระยาหารดวยสามารถการเลนเปนตน แตที่แท พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแล
ทรงปราศจากความเมา เสวยพระกระยาหาร. บทวา มีปกติตรัส อยางไร
ความวา ตรัสคําใดดวยพระวาจา พระกรณียกิจทางพระกายของพระองคก็
คลอยตามพระวาจานั้นจริง ๆ และพระกรณียกิจที่ทรงกระทําดวยพระกาย พระกรณียกิจทางพระวาจาของพระองคก็คลอยตามพระกายโดยแท พระกายไมกาว
ลวงพระวาจา หรือพระวาจาก็ไมกาวลวงพระกาย พระวาจาสมกับพระกาย
และพระกายก็สมกับพระวาจา. เหมือนอยางวา
ขางซายเปนหมู ขางขวาเปนแพะ
โดยเสียงเปนแกะ โดยเสียงเปนวัวแก
ดังนี้ ยักษหมูนี้เมื่อเห็นฝูงหมู ก็แสดงดานซายเหมือนหมูแลวก็จับหมูเหลานั้น
กิน ครั้นเห็นฝูงแพะ ก็แสดงดานขวาเหมือนแพะนั้น แลวก็จับแพะเหลานั้น
กิน ครั้นเห็นฝูงลูกแกะ ก็รองเปนเสียงรองของลูกแกะ แลวก็จับลูกแกะ
เหลานั้นกิน พอเห็นฝูงวัวก็นิรมิตเขาใหเหมือนเขาของพวกวัวเหลานั้น ดูแต
ไกลก็เห็นเหมือนวัวดวยประการฉะนี้ ก็จับวัวเหลานั้น ที่เขามาใกลอยางนั้น
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กินฉันใด และเหมือนอยางกาในชาดกกาทรงธรรมที่พวกนกถามก็บอกวา ขา
เปนกาอาปากกินลม ยืนดวยเทาขางเดียวเทานั้น เพราะกลัวจะเหยียบสัตว
ตาย เพราะฉะนั้น แมพวกทาน
ขอจงประพฤติธรรม ขอความเจริญ
จงมีแกพวกทาน ญาติทั้งหลาย ขอพวก
ทานจงประพฤติธรรม ผูประพฤติธรรม
เปนปกติยอมอยูเปนสุข ทั้งในโลกนี้และ
ในโลกหนา
แลวทําใหพวกนกตายใจ ตอจากนั้น ก็กินหมูนกที่มาถึงความตายใจอยางนี้ วา
นกตัวนี้ชางดีจริงหนอ นกตัวนี้ทรงธรรมอยางยิง่
เอาเทาขางเดียวยืน รองวา ธรรม ธรรม
วาจาของยักษหมูและกาเหลานั้น ไมสมกับกายและกายก็ไมสมกับวาจาฉันใด
ของพระผูมีพระภาคเจา หาเปนฉันนั้น ไม ทานแสดงวา เพราะพระวาจาของ
พระผูมีพระภาคเจาสมกับพระกาย และพระกายก็สมกับ พระวาจาโดยแทจริง
ดังนี้.
ชื่อวา ทรงลวงความสงสัยได เพราะพระองคทรงลวงคือทรงขาม
ความสงสัยไดแลว. ชื่อวาทรงปราศจากการถามวาอยางไร ๆ เพราะพระองค
ปราศจากการถามอยางไร ๆ เห็นปานนี้วา นี้อยางไร นี้อยางไร. จริงอยู พระศาสดาไมเหมือนคนจํานวนมากที่ยังมีความสงสัยวา ตนไมนี้ ชื่อตนอะไร ตําบล
นี้ (ชื่อตําบลอะไร) อําเภอ (หรือจังหวัด ) นี้ (ชื่ออําเภอหรือจังหวัดอะไร)
แควนนี้ชื่อแควนอะไร ทําไมนะตนไมนี้จึงมีลําตนตรง ตนไมนี้มีลําตนคด
ทําไมจึงมีหนาม บางตนตรง บางตนคด บางดอกกลิ่นหอม บางดอกกลิน่
เหม็น บางผลหวาน บางผลไมหวาน. จริงอยางนั้น พระศาสดาทรงทราบวา
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เพราะธาตุเหลานี้หนาแนน สิ่งนี้ จึงเปนอยางนี้ จึงทรงเปนผูปราศจากการถาม
อยางไร ๆ โดยแท. และสําหรับพระพุทธเจาก็ไมทรงเหมือนผูที่ไดฌานที่ ๑
เปนตน มีความสงสัยในฌานที่ ๒ เปนตน และถึงแมพระปจเจกพุทธเจา ก็
ยังมีความสงสัยดวยอํานาจโวหารอยูโดยแท เพราะยังไมมีการตกลงใจตามความ
เปนจริงดวยสัพพัญุตญาณ ทาวสักกะทานจึงทรงแสดงวา ก็แลพระผูมีพระ
ภาคเจาพระองคนั้น ทรงปราศจากการถามวาอยางไร ๆ ในทุกสิ่งทุกอยาง
ดังนี้.
บทวา จบความคิดแลว คือ พระศาสดาของเราไมเหมือนคน
บางคนที่ไปจบความคิด คือเต็มมโนรถเอาแคศีล บางก็แควิปสสนา บางก็
แคฌานที่ ๑ ฯลฯ บางก็ดวยเนวสัญญานาสัญญาสมาบัติ บางก็แคความเปนพระ
โสดาบัน บางดวยอรหัตตมรรค บางดวยสาวกบารมีญาณ บางดวยปจเจก
โพธิญาณ. ทาวสักกะ ทรงชี้วา สวนพระศาสดาของเรา ทรงจบความคิดดวย
สัพพัญุตญาณ. บทวา อชฺฌาสย อาทิพฺรหฺมจริยั เปนปฐมาวิภัติลง
ในอรรถแหงตติยาวิภัติ. อธิบายวา ทรงขามความสงสัยได ทรงปราศจาก
การถามวาอยางไร ๆ ทรงสิ้นสุดความคิด ดวยขอปฏิบัติอันเปนเบื้องตน
พรหมจรรย อันเปนที่อาศัยอยางยิ่ง คือเปนที่อาศัยชั้นสูงสุด และดวยอริยมรรค
อันเปนพรหมจรรยเกาแก. แมความที่พระผูมีพระภาคเจาทรงจบความคิด
ชื่อวาสําเร็จแลวดวยอริยมรรคนั่นแหละ เพราะพระบาลีวาตรัสรูสัจจะทั้งหลาย
ดวยพระองคเองในสิ่งที่ไมทรงไดฟงมากอน และทรงบรรลุความเปนผูทรงรู
ทุกอยางในสิ่งเหลานั้น และทรงบรรลุแมความเปนผูชํานิชํานาญในธรรมอัน
เปนกําลังทั้งหลาย
บทวา เหมือนอยางพระผูมีพระภาคเจานั่นเทียว คือ พระผูมีพระภาคเจานั่นแลฉันใด. คนทั้งหลายหวังอยูพูดวา โอหนอ! พระชินเจา
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สี่พระองคพึงเที่ยวจาริกแสดงธรรมในทิศทั้งสี่บนพื้นชมพูทวีปเดียว ตอมาคน
พวกอื่น หวังการเสด็จทองเที่ยวไปดวยกัน ในสามมณฑล ก็กลาววา พระ
สัมมาสัมพุทธเจาสามพระองค. คนอีกพวกหนึ่งคิดอยูวา การบําเพ็ญพระบารมี
จนครบสิบทัศแลว เกิดพระพุทธเจา ๔ หรือ ๓ พระองคขึ้นมา ยากที่จะได
แตถาพระสัมมาสัมพุทธเจาองคเดียว พึงประทับประจําแสดงธรรม พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียวเสด็จทองเที่ยวไป แมเมื่อเชนนี้ ชมพูทวีป ก็จะพึง
งดงามและพึงบรรลุหิตสุขเปนอันมากดวยเปนแนจึงกลาววา โอหนอ! ทาน
ผูนิรทุกขทั้งหลาย ดังนี้เปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา นี้ไมใชฐานะ นีไ้ มใชโอกาส ดังตอ
ไปนี้. คําทั้งสองนี้ คือ ฐานะ อวกาส เปนชื่อของการณนั่นแหละ. จริงอยูการณ
(เหตุ) ชื่อวา ฐานะ เพราะผลยอมตั้งอยูในที่นั้น เพราะความที่ผลเปนของเปน
ไปเกี่ยวเนื่องกับเหตุนั้น และเหตุนั้นก็เปนเหมือนโอกาส จึงชื่อวา อวกาส
เพราะความที่ผลนั้น เวนโอกาสนั้นเสียไมมีในที่อื่น. บทวา ย เปนปฐมาวิภัติลงในอรรถตติยาวิภัติ. มีคําที่ทาวสักกะทรงอธิบายไวดังนี้วา ในโลกธาตุ
เดียว พระพุทธเจาสองพระองคพึงทรงเกิดขึ้นพรอมกัน ดวยเหตุใด เหตุนั้น
ไมมี. และจักรวาลหนึ่งเทานั้น ชื่อวาหนึ่งโลกธาตุ ในคาถานี้วา
พระจันทรและพระอาทิตยโคจร
สองทิศใหสวางไสวมีประมาณเทาใด โลก
ตั้งพันก็เทานั้น อํานาจของพระองคยอม
เปนไปในพันโลกนั้น.
พันจักรวาล ชื่อวาหนึ่งโลกธาตุในอนาคตสถานวา พันโลกธาตุไดหวั่นไหวแลว.
ติสหัสสีจักรวาล มหาสหัสสีจักรวาล ชื่อวาหนึ่งโลกธาตุในที่มาวา อานนท
ตถาคตเมื่อตองการจะพึงใชเสียงใหติสหัสสีโลกธาตุ มหาสหัสสีโลกธาตุเขาใจ
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ก็ได และแผรัศมีไปก็ได. หมื่นจักรวาลชื่อวาโลกธาตุในที่มาวา และหมื่นโลก
ธาตุนี้ . พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงหมายถึงหมื่นโลกธาตุนั้น ตรัสวาใน
โลกธาตุหนึ่ง ดังนี้ . ก็ที่เทานี้ ชื่อวาเขตแหงพระชาติ. ถึงในเขตแหง
พระชาตินั้น ยกเวนประเทศสวนกลางแหงชมพูทวีปในจักรวาลนี้เสียแลวใน
ประเทศอื่นพระพุทธเจาทั้งหลายหาไดทรงเกิดขึ้นไม ก็แหละพนจากเขตแหง
พระชาติไป ไมปรากฏทีเ่ สด็จเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลายเลย.
บทวา ดวยประโยชนอันใด คือดวยประโยชนแหงปวารณา
สงเคราะหใด.
บทวา ดวยวรรณะและดวยยศนั่นเทียว ความวา ดวยเครื่อง
แตงตัวและบริวาร และดวยบุญสิริ. สาธุศัพทเปนไปในความเลื่อมใสในบท
นี้วา สาธุทานมหาพรหม. บทวา พิจารณาแลวยินดี คือรูแลวจึงยินดี.
ใคร ๆ ไมสามารถกําหนดวา เทานี้ แลว กลาวไดวา พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นทรงมีพระปญญายิ่งใหญมานานเพียงไรแลวเทียว ที่แทพระผูมี
พระภาคเจาของพวกเราพระองคนั้น ทรงมีพระปญญายิ่งใหญมานาน คือนาน
เหลือเกินมาแลว เพราะฉะนั้นพวกทานจะสําคัญอยางไร ทีนั้น สนังกุมาร
พรหม มีความประสงคจะแกปญหานั้นดวยพระองคเองทีเดียว จึงตรัสวา
ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ไมนาอัศจรรยเลย ขอที่พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น ทรงบําเพ็ญพระบารมีทําลายยอดมารทั้งสามที่โพธิบัลลังก ทรงมีพระญาณ
ที่ไมทั่วไปซึ่งทรงแทงตลอดแลว พึงกลายเปนผูทรงมีพระปญญายิ่งใหญใน
บัดนี้ อัศจรรยอะไรในขอนี้. แตเพื่อนเอย ขาพเจาจักบอกพวกทานถึง
ความที่พระองคยังดํารงอยูในประเทศญาณแหงพระโพธิญาณที่ยังไมแกกลาก็
ทรงมีพระปญญายิ่งใหญจริง ๆ แมในเวลาที่ยังทรงมีราคะเปนตน เมื่อจะทรง
นําเอาเหตุการณที่ถูกภพปดมาแสดงจึงตรัสคําเปนตนวา ภูคปุพฺพ โภ ดังนี้ .
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คําวา ปุโรหิต คือ ที่ปรึกษาสําหรับพร่ําสอนกิจทุกอยาง. บทวา
โควินท คือไดรับอภิเษกดวยการอภิเษกใหเปนใหญในแผนดิน. ก็โดยปกติ
เขามีชื่อเปนอยางอื่นแทๆ. ตั้งแตเวลาไดรับอภิเษกแลว ก็ถึงการนับวาโควินท.
คําวา โชติบาล คือชื่อวา โชติบาล เพราะรุงเรืองและเพราะรักษา.
ไดยินมาวา ในวันที่โชติบาลเกิดนั้น อาวุธทุกชนิดลุกโพลง. แม
พระราชาเมื่อทรงเห็นพระแสงมังคลาวุธของพระองคลุกโพลง ในเวลาใกลสวาง
ก็ทรงกลัวประทับยืนแลว. โควินทไปเฝาพระราชาแตเชาตรู กราบทูลถามการ
บรรทมเปนสุข. พระราชาตรัสตอบวา ทานอาจารย ฉันจะนอนเปนสุขแต
ที่ไหน แลวก็ทรงบอกเหตุนั้น. มหาราช อยาทรงกลัวเลย ลูกชาย
ขาพระพุทธเจาเกิดแลว ดวยอานุภาพของเขา อาวุธทั้งหลาย ลุกโพลง ทัว่
ทั้งพระนคร. พระราชาทรงคิดวา เด็กนี้จะพึงเปนศัตรูแกเราหรือหนอ
แลวก็ยิ่งทรงกลัว. และเมื่อทรงถูกทูลถามวา มหาราช พระองคทรงคิด
อะไร ? ก็ตรัสบอกขอความนั้น. ที่นั้นโควินทไดกราบทูลพระองควา
มหาราช อยาทรงกลัวไปเลย เด็กนีจ้ ักไมทํารายพระองค แตวาในชมพูทวีป
ทั้งสิ้น จักไมมีใครมีปญญาเทาเขา ความสงสัยของมหาชน จักขาดสิ้น เพราะ
คําของลูกชายของขาพระพุทธเจา และเขาจักพร่ําสอนกิจทุกอยางแดพระองค
แลวก็ปลอบโยนพระองค. พระราชาทรงพอพระทัยตรัสวา จงเปนคาน้ํานม
ของเด็ก แลวพระราชทานทรัพยพันหนึ่ง ตรัสสัง่ วา จงแสดงเด็กแกเรา ใน
เวลาเปนผูใหญ. เด็กถึงความเติบโตโดยลําดับ . เพราะความที่เด็กนั้นเปนผู
รุงเรืองและเปนผูสามารถในการรักษา พอแมจึงตั้งชื่อวา โชติบาล. เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา โชติบาล เพราะความรุงเรือง และเพราะการรักษา
ดังนี้.
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บทวา ละไดอยางถูกตอง คือสละไดโดยชอบ. หรือบทวา
ไดโดยชอบ นี่เอง เปนปาฐะ. บทวา เปนผูสามารถเห็นและไตรตรอง
ขอความ คือเพราะเปนผูสามารถ อาจหาญ เปนผูเห็นขอความ จึงชื่อวาเปน
ผูสามารถเห็นขอความ ชื่อวาเปนผูสามารถเห็นและไตรตรองขอความ เพราะ
ยอมไตรตรองขอความนั้น . ดวยบทวา อันโชติบาลมาณพนั่นแหละพึงพร่ํา
สอนทานแสดงวา แมพระราชานั้นก็ทรงถามโชติบาลนั่นแล แลวจึงทรงปกครอง. บทวา ขอความเจริญจงมีกะโชติบาลผูเจริญ ความวา ความเปน
ความเจริญ ความบรรลุคุณวิเศษ ความดีงามและมหามงคลทั้งหมดจงมีแก
โชติบาลผูเจริญ.
บทวา ถอยคํานําใหเกิดความบันเทิง คือ จบคําปฏิสันถารอัน
เปนเครื่องบรรเทาโศก เกี่ยวกับความตายโดยนัยเปนตนวา อยาเลยมหาราช
อยาทรงคิดเลย นี่เปนของแนนอนสําหรับสรรพสัตว. บทวา โซติบาลผูเจริญ
อยาใหเราเสื่อมจากคําพร่ําสอน ความวา อยาใหเสื่อมเสียจากคําพร่ําสอน.
อธิบายวา เมื่อถูกขอรองวา จงพร่ําสอน ก็อยาบอกเลิกพวกเราจากคําพร่ํา
สอนดวยพูดวา ขาพเจาจะไมพร่ําสอน. บทวา จัดแจง คือจัดแจง แตงตั้ง.
บทวา พวกคนกลาวอยางนี้ ความวา เมื่อพวกคนเห็นโชติบาล
นั้นมีปญญามากกวาพอ พร่ําสอนกิจทุกชนิด จัดการงานทุกอยาง ก็มีจิตยินดี
กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญโควินทพราหมณหนอ ทานผูเจริญ มหาโควินท
พราหมณหนอ มีคําที่ทานอธิบายอยางนี้วา ทานผูเจริญ โควินทพราหมณ
เปนบิดาของคนนี้ สวนคนนี้ เปนมหาโควินทพราหมณ.
บทวา กษัตริย ๖ องคนั้น โดยที่ใด คือ กษัตริย ๖ องคที่ทาน
กลาววา สหายเหลานั้นใด. เลากันมาวา กษัตริยเหลานั้น รวมพระบิดากับ
เจาชายเรณุ ทรงเปนนอง เพราะฉะนั้น มหาโควินทจึงคิดวา เจาชายเรณุนี้

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 57

ทรงไดรับอภิเษกแลว จะแบงหรือไมแบงราชสมบัติแกกษัตริยทั้ง ๖ องคนั้น
ถาไฉนเราตองสงกษัตริยเหลานั้น ไปสูสํานักของเจาชายเรณุโดยทันทีแลวทํา
ใหเจาชายเรณุ ทรงรับคํามั่นใหไดแลว จึงเขาเฝากษัตริยทั้ง ๖ องคนั้นยังที่
ประทับ. บทวา ผูทําของพระราชา ไดแกพวกขาราชการ คือพวก
อํามาตย. บทวา กามทั้งหลายเปนที่ตั้งแหงความเคลิบเคลิ้ม หมายความ
วา การทั้งหลายทําใหเมา ทําใหประมาท อธิบายวา เมื่อเวลาลวงไป ๆ
เจาชายเรณุนี้ จะไมพึงสามารถแมเพื่อตามระลึกถึง. เพราะฉะนั้น ทานผูเจริญ
ทั้งหลายจึงมา คือจงดําเนินมา. บทวา ทาน ขาพเจายังจําได คือเขาวา
ครั้งนั้นเปนเวลาที่พวกคนชอบพูดความจริงกัน เพราะฉะนั้น เจาชายเรณุจึง
ไมตรัสคําไมจริงวา ขาพเจาพูดเมื่อไร ใครไดเห็น ใครไดยิน (แต) ตรัส
วา ทาน ขาพเจายังจําได.
บทวา ถอยคําที่พึงบันเทิง คือ ถอยคําตอนรับเห็นปานนี้วา
มหาราช เมือ่ พระราชาเสด็จสวรรคตแลว พระองคอยาไปทรงคิดอะไร นี่
เปนสิ่งแนนอนของสรรพสัตว สังขารทั้งหลายเปนอยางนี้. บทวา ตั้งเปน
หนาเกวียนทั้งหมด คือ ตั้งหมดทั้ง ๖ แควน เปนทางเกวียน. พระราชา
แตละองคมีราชสมบัติสามรอยโยชน ประเทศที่เปนที่รวมแหงราชสมบัติของ
พระเจาเรณุสิบคาวุต. ก็ราชสมบัติของพระเจาเรณุอยูตรงกลางเชนกับเพดาน
ทําไมจึงตั้งไวอยางนี้ กษัตริยทั้งหลายเมื่อมาเฝาพระราชาเปนบางครั้งบาง
คราว จักไมทรงเบียดเบียนราชสมบัติของกษัตริยองคอื่น ทรงมาและไปโดย
ประเทศของตน ๆ เทานั้น เพราะเมื่อทรงหยั่งลงสูราชสมบัติขององคอื่นแลว
ตรัสอยูวา พวกทานจงใหอาหาร จงใหโค พวกมนุษยก็จะยกโทษ พระราชา
เหลานี้ไมเสด็จไปทางแวนแควนของตน ๆ ยอมทรงกระทําการเบียดเบียนพวก
เรา. แตเมื่อเสด็จไปทางแวนแควนของตน พวกคนก็ยอมไมสําคัญการเบียด
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เบียนวา พระราชองคนี้จะตองไดสิ่งนี้และสิ่งนี้ไปจากสํานักของพวกเราทีเดียว.
มหาโควินทคํานึงถึงขอนี้ จึงตั้งไวอยางนี้วา เมื่อพวกพระราชาทรงบันเทิง
พรอมกันจงครอบครองราชสมบัติใหยืนนานเถิด ดังนี้ นคร ๗ แหงนี้ คือ
ทันตปุระแหงแควนกลิงค โปตนะ
แหงแควนอสัสกะ มาหิสสดีแหงแควน
อวันตี โรรุกะแหงแควนโสจิระ มิถิลาแหง
แควนวิเทหะ และสรางจัมปาในแควน
อังคะและพาราณสีแหงแควนกาสี เหลานี้
โควินท สรางไวแลว
อันมหาโควินทนั่นแหละสรางไวเพื่อประโยชนแกพระราชา พระนามเหลานี้คือ
สัตตภู พรหมทัตต เวสสภู พรอมกับ
ภรตะ เรณุ และสองธตรฐะ ทั้ง ๗ องคนี้
ไดเปนผูทรงภาระในครัง้ นั้น
เปนพระนามแมแหงพระราชาทั้งเจ็ดพระองคเหลานั้น. จริงอยูในเจ็ด
พระองคเหลานั้น ไดแกองคเหลานี้ คือ สัตภู ๑ พรหมทัตต ๑ เวสสภู ๑
พรอมกับเวสสภูนั้นแล คือ ภรตะ ๑ เรณุ ๑ สวนธตรฐะมีสองพระองค. บทวา
ทั้ง ๗ องคทรงมีภาระ คือ ทรงเปนผูมีพระภาระ ไดแกทรงเปนมหาราช
ในพื้นชมพูทวีป.
จบ การพรรณนาในปฐมภาณวาร
บทวา เขาไปหา คือ พระราชาทั้ง ๗ พระองคทรงพระดําริวา
อิสริยสมบัตินี้ สําเร็จแลวแกพวกเรา ไมใชดวยอานุภาพแหงคนอื่น แตดวย
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อานุภาพของมหาโควินท มหาโควินทไคทําใหพวกเราเหลา ๗ ราชาพรอม
เพรียงกัน แตงตั้งพวกเราในพื้นชมพูทวีป ก็แล พวกเราไมงายที่จะทําการ
ตอบสนองแกมหาโควินทผูเปนบุรพูปการี มหาโควินทนี้แลจงพร่ําสอนพวกเรา
แมทั้ง ๗ คน พวกเราจะใหมหาโควินทนี้แลเปนแมทัพและเปนที่ปรึกษา
เมื่อเปนเชนนี้ พวกเราคงจะมีความเจริญแน แลวก็เขาไปหา. ถึงมหาโควินท
ก็คิดวา เราไดทําใหพระราชาเหลานี้สมัครสมานกันแลว. หากวาพระราชา
เหลานี้จักมีคนอื่นเปนแมทัพและเปนที่ปรึกษา แตนั้นพระราชาเหลานั้นก็จักทรง
ถือถอยคําของแมทัพและที่ปรึกษาของตน ๆ แลวแตกกัน เราจะยอมรับทั้ง
ตําแหนงแมทัพและตําแหนงที่ปรึกษาของพระราชาเหลานี้แลวรับวา อยางนั้น
พระเจาขา.
บทวา และพราหมณมหาศาล ๗ คน คือ มหาโควินทมาคิด
วา เราจะพึงอยูเฉพาะพระพักตรหรือไมก็ตาม ในที่ทุกแหง พระราชาเหลานี้
จักทรงปฏิบัติหนาที่โดยประการที่เราจักไมอยูเฉพาะพระพักตรได แลวก็แตง
ตั้งรองที่ปรึกษาไว ๗ คน ทานหมายเอารองที่ปรึกษา ๗ คนนัน้ จึงกลาว
คํานี้วา และพราหมณมหาศาล ๗ คน ดังนี้. ชื่อวาผูอาบ เพราะอาบน้ํา
วันละสามครั้ง หรืออาบในตอนเย็นและตอนเชาทุกวัน หรือชื่อวาอาบแลว
ในเพราะจบการพระพฤติพรต. ชื่อวาผูอาบ เพราะตั้งแตนั้น พวกพราหมณ
ไมกินไมดื่มรวมกับพวกพราหมณดวยกัน .
บทวา ฟุงไป แปลวา ขึ้นไปสูงอยางยิ่ง เลากันมาวา ครั้งนั้น
ถอยคํานี้แลเปนไปแลวแกคนทั้งหลายในที่ที่นั่งแลว ๆ (ในทีน่ ั่งทุกแหง) วา
คนเราเมื่อไดปรึกษากับพรหมแลวก็จะพร่ําสอนไดหมดทั้งชมพูทวีป. บทวา
แตเราไมเลย ความวา ไดยินวา มหาบุรุษ คิดวา คุณที่ไมเปนจริงนี้เกิด
แกเราแลว ก็แลการเกิดคุณขึ้นไมใชของหนักหนาอะไร แตการรักษาคุณที่

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 60

เกิดขึ้นแลวนั่นแล เปนของหนัก. อนึ่งทั้ง ๆ ที่เราไมไดคิดไมไดปรึกษากระทํา
อยู คุณนี้ก็เกิดขึ้นแลวเทียว ก็เมื่อเราคิดแลวปรึกษาแลวจึงทํา คุณก็จักยิ่งกวาง
ใหญเปนแน แลวก็แสวงหาอุบายในการเห็นพรหม เมื่อไดเห็นพรหมนั้นแลว
ก็ปริวิตกถึงขอนี้เปนตนวา ก็แลขอนั้นเราไดฟงมาแลว ดังนี้. บทวา เขา
เฝาพระเจาเรณุถึงที่ประทับ ความวา มหาโควินทมาคิดวา ความตองการ
เพื่อจะเฝา หรือความตองการ เพื่อจะสนทนากันในระหวางอยางนั้นจักไมมีเลย
เพราะเราตัดความกังวลไดแลว จักอยูส บาย ดังนี้ จึงเขาเฝาเพื่อตัดความกังวล
ใหขาด. ทุกแหงก็นัยนี้. บทวา พวกเชนกัน คือหญิงมีวรรณะเสมอกัน
มีชาติเสมอกัน.
บทวา ใหสรางสัณฐาคารหลังใหม คือ ใหสรางที่อยูอยางวิจิตร
เอาตนออมาลอมขางนอกมีที่พักกลางคืนที่พักกลางวันและที่จงกรม พรอม
บริบูรณเหมาะสําหรับอยูในฤดูฝน ๔ เดือน บทวา เพงกรุณาฌาน คือ
เพงฌานทั้งหมวดสามและหมวดสี่แหงกรุณา. ก็ในบทวา เพงกรุณาฌาน
นี้ ดวยมุขคือกรุณา ก็เปนอันวาพรหมวิหารที่เหลืออีกสามขอทานถือเอาแลว
เทียว. บทวา ความกระสัน ความสะดุง ความวา เมื่ออยูในภูมิฌาน
ไมวาความกระสันเพราะความไมยินดี หรือความสะดุงเพราะความกลัวยอมไมมี
แตความตองการใหพรหมมา ความอยากใหพรหมมา ไดมแี ลว. ความกลัว
เพราะจิตสะดุงนั่นแหละ เรียกวา ความกลัว.
บทวา ไมรูอยู คือไมทราบอยู. บทวา ทําอยางไรพวกเราจึง
จะรูจักทาน ความวา พวกเราจะรูจักทานวาอะไร. อธิบายวาพวกเราจะ
จําทานดวยอาการอะไรในอาการเปนตนวา คนนี้อยูที่ไหน ชื่ออะไร โคตร
อะไร. คําวา คนทั้งหลายรูจักขาพเจาวาเปนกุมาร ความวา คน
ทั้งหลายรูจักขาพเจานั่นแลวาเปนกุมารวาเปนชายหนุม. บทวา ในพรหมโลก
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คือในโลกทีป่ ระเสริฐสุด. บทวา เปนของเกา คือเปนของนมนานเปนของ
เกาแก. พรหมยอมแสดงวา ขาพเจานั้นเปนกุมารเกา ชื่อสนังกุมารพรหม.
บทวา โควินท ทานจงรูอยางนี้ ความวา โควินทผูเปนบัณฑิต ทานจงรู
ขาพเจาอยางนี้ คือจงจําขาพเจาไวอยางนี้.
ของที่พึงนอมไปเพื่อแขก เรียกวาของรับแขก ในคาถานี้วา
ที่นั่ง น้ํา น้ํามันทาเทา และผักนึ่ง
อยางดี สําหรับพรหม (มีอยู) ขาพเจาขอ
ตอนรับผูเจริญ
ขอผูเจริญจงรับของ
ควรคาของขาพเจา.
มีคําที่ทานอธิบายไวดวยบทวา ของรับแขก นั้นเองวา นี้ที่นั่งที่
ปูไวแลว เชิญนั่งบนที่นั่งนี้ นี้น้ําบริสุทธิ์ เชิญดื่มน้ํา เชิญลางเทาจากน้ํานี้
นี้น้ํามันทาเทา ที่เอาน้ํามันมาปรุงเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกเทา เชิญทาเทาดวย
น้ํามันนี้. บทนี้วา ผักนึ่งอยางดี คือ พรหมจรรยของพระโพธิสัตว หา
เหมือนกับพรหมจรรยของคนเหลาอื่นไม พระโพธิสัตวนั้น ไมทําการสะสม
ดวยคิดวา นี้สําหรับพรุงนี้ นี้สําหรับวันที่สาม ก็ผักที่นึ่งดวยน้ํา มีรสหวาน
ไมเค็ม ไมไดอบ ไมเปรีย้ ว (มีอยู) พระโพธิสตั วนั้นทรงหมายผักนึ่งนั้น
เมื่อจะกลาววา เชิญเอาผักนึ่งนี้ไปบริโภค จึงกลาวคําเปนตนวา ขาพเจาขอถาม
ผูเจริญเกี่ยวกับของรับ แขก. ของรับแขกทั้งหมดนี้ มีไวสําหรับพรหม ขาพเจา
ขอถามของรับแขกเหลานั้นกับผูเจริญ ทานผูเจริญจงกระทําของรับแขกของ
ขาพเจา คือ ทานผูเจริญจงรับของรับแขกนี้ของขาพเจาผูถามอยูอยางนี้.
ก็ทานมหาโควินทนี้ไมทราบหรือวา พรหมไมบริโภคแตสิ่งเดียวจากสิ่ง
นี้. ไมใชไมทราบ ทั้งที่ทราบอยูก็ถามดวยมุงวัตรเปนสําคัญวา ชื่อวาแขก
ที่มาสูสํานักของตนเปนผูที่ตองถาม. ที่นั้นแล พรหมก็พิจารณาดูวา
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บัณฑิตรูวาเราไมมีการทําการบริโภคแลวจึงถามหรือหนอ หรือวา ตั้งอยูใน
ความหลอกลวงแลวจึงถาม ทราบวา ตั้งอยูในวัตรเปนสําคัญจึงถาม จึง
คิดวา บัดนี้ เราควรรับ จึงกลาววา โควินท เราจะขอรับของรับ แขกที่
ทานกลาวถึง. (มีคําที่มหาพรหมอธิบายวา) โควินท คําที่ทานกลาวเปนตน
วา นี้ที่นั่งที่ปูไวแลวเชิญนั่งบนที่นั่งนี้ ในสิ่งเหลานั้น เรานั้นชื่อวาเปนผู
นั่งแลวบนที่นั่ง ชื่อวาเปนผูดื่มน้ําแลว แมเทาเราก็ชื่อวาลางแลว ชื่อวา
ทาน้ํามันแลว ชื่อวาบริโภคผักนึ่งน้ําแลว ตั้งแตเวลาที่เรารับของที่ทานให
ทานพูดถึงสิ่งใด สิ่งนัน้ เปนอันวา เราไดรับเสร็จเรียบรอยแลว เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงวา โควินท เราขอรับของรับแขกที่กลาวถึงนั้น . ก็แล
ครั้นรับของรับแขกแลว เมื่อจะทําโอกาสแหงปญหา มหาพรหมจึงกลาวคํา
เปนตนวา เพื่อประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน ดังนี้ .
บทวา (ขาพเจา) ผูมีความสงสัย (ขอถามทาน) ผูไมสงสัย (ใน
ปญหา) ที่พงึ ทําใหคนอื่นเขาใจ ความวา ขาพเจายังมีความสงสัย (ขอ
ถาม) ทานผูเจริญ ที่ไมมีความสงสัยในปญหาที่พึงทําใหคนอื่นเขาใจ ซึ่ง
ปรากฏแกคนอื่น เพราะความที่ถูกคนอื่นสรางขึ้นมาเอง. คําวา ละความ
เปนของเรา คือละตัณหาที่เปนเครื่องมือใหถือวา นี้ของเรา ของเรานี้.
คําวา ในหมูม นุษย คือในหมูสัตว. อธิบายวา มนุษยคนเราละความเปน
ของเราแลว. คําวา เปนผูโดดเดี่ยว คือ เปนผูเดียว. หมายความวา ยืนอยู
คนเดียว นั่งอยูคนเดียว. ก็ในขอนี้ มีใจความของคําวา ที่ชื่อวา โดดเดี่ยว
เพราะเปนผูเดียว เดนขึน้ คือเปนไป. ที่ชื่อวา เปนผูโดดเดี่ยวเพราะ.
เปนผูเชนนั้น. คําวา นอมไปในความสงสาร คือนอมไปในฌานที่ประกอบดวยความสงสาร หมายความวา ทําใหฌานนั้นเกิดขึ้น. คําวา ไมมี
กลิ่นสกปรก คือปราศจากกลิ่นเหม็น. คําวา ตั้งอยูในนี้ คือตั้งอยูใน
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ธรรมเหลานี้. คําวา และกําลังสําเหนียกอยูในนี้ คือกําลังศึกษาในธรรม
เหลานี้. นี้เปนความยอในเรื่องนี้. สวนความยาว มหาโควินท และพรหม
ไดกลาวไวขางบนเสร็จแลวแล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ไมรูสิ่งเหลานี้ มีความวา ขาพเจา
ไมรู ไมเขาใจกลิ่นสกปรกเหลานี้. บทวา ธีระ ทานจงกลาวในที่นี้ ความ
วา ธีระ คือนักปราชญ เพราะเหตุนั้น ทานจงกลาว คือจงบอกขาพเจา
ในที่นี้. คําวา หมูสัตวถูกอะไรหอหุมไวจึงมีกลิ่นเนาเหม็นฟุงไป
ความวา สัตวถูกเครื่องกางกั้น คือกิเลสเปนไฉนหอหุมไวจึงเนาเหม็นฟุงไป
คําวา สัตวอบาย ไดแกสัตวที่เขาถึงอบาย. บทวา ปดพรหมโลก
คือ ชื่อวา ปดพรหมโลกแลวเพราะพรหมโลกของเขาถูกหุมไว คือถูกปดแลว.
มหาโควินทถามวา หมูสัตวถูกกิเลสอะไรหอหุม คือปดไดแกปกปดทาง
พรหมโลกเลา มหาพรหมตอบวา ความโกรธ การกลาวเท็จ ความ
หลอกลวง ความประทุษราย เปนตน ความโกรธมีความฉุนเฉียวเปนลักษณะ
การกลาวเท็จมีการกลาวใหคลาดเคลื่อนกับคนอื่นเปนลักษณะ ความหลอกลวง
มีการแสดงสิ่งที่เหมือนกันแลวลวงเอาเปนลักษณะ และความประทุษรายมีการ
ทําลายมิตรเปนลักษณะ. คําวา ความตระหนี่ การดูหมิ่น ความริษยา
ความวา ความตระหนี่มีความกระดางและความเหนียวแนนเปนลักษณะ การ
ดูหมิ่นมีการเหยียบย่ําแลวดูถูกเปนลักษณะ และความริษยามีความสิ้นไปแหง
สมบัติคนอื่นเปนลักษณะ. บทวา ความอยาก ความอยากแปลก ๆ และ
ความเบียดเบียนผูอื่น ความวา ความอยากมีความทยานอยากเปนลักษณะ
ความหวงแหนมีความตระหนี่เปนลักษณะ และความเบียดเบียนผูอ่นื มีการทําให
ลําบากเปนลักษณะ. บทวา ความอยากได ความประทุษราย ความเมา
และความหลง คือ ความอยากได มีความโลภเปนลักษณะ ความประทุษ
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รายมีความรายกาจเปนลักษณะ ความเมา มีความมัวเมาเปนลักษณะ และ
ความหลง มีความลุมหลงเปนลักษณะ. บทวา ผูประกอบในเหลานี้ ไม
ใชเปนผูไมมกี ลิ่นสกปรก ความวา หมูสัตวที่ประกอบในกิเลสทั้ง ๑๔ ขอ
เหลานี้ ไมใชเปนผูไมมีกลิ่นสกปรก. มหาพรหมกลาววา เปนผูมีกลิ่นสกปรก
มีกลิ่นศพ มีกลิ่นเนาเหม็นแท ๆ. บทวา สัตวอบายปดพรหมโลกแลว
มหาพรหมยอมแสดงวา ก็แหละ หมูสัตวนี้เปนสัตวอบายและเปนผูปดทาง
พรหมโลก. ก็แลผูกลาวสูตรนี้อยูพึงกลาวใหแจมแจงไดดวยอามคันธสูตร แม
อามคันธสูตรก็พึงกลาวใหแจมแจงไดดวยสูตรนี้
บทวา (กลิ่นนาสะอิดสะเอียน) เหลานั้น ไมใชพึงย่ํายีไดงาย
ความวา กลิ่นเหม็น ๆ เหลานั้น ไมใชเปนสิ่งที่จะพึงย่ํายีเสียไดโดยงาย คือ
ไมใชเปนสิ่งที่จะพึงย่ํายีเสียไดอยางสะดวก คือไมใชเปนสิ่งที่จะพึงละไดอยาง
งาย ๆ. หมายความวา ละยาก คือลําบากที่จะละ. บทวา โควินทผูเจริญ
ยอมสําคัญกาลเพื่อสิ่งใดในบัดนี้ ความวา โควินทผูเจริญยอมสําคัญเวลา
เพื่อการบวชใด การบวชนี้แหละจงเปน. เมื่อเปนอยางนั้น การมาในสํานัก
ของทานแมของเราก็จักเปนการมาดี. ถอยคําในทางธรรมที่กลาวแลว ก็จัก
เปนอันกลาวดีแลว พอ! ทานเปนคนชั้นเลิศในชมพูทวีปทั้งสิ้น เปนคนหนุม
ยังอยูในวัยตน ชื่อวาการละความเปนสิริแหงสมบัติที่ใหญอยางนี้แลวบวชของ
ทานนี้ เปนการยิ่งใหญเหมือนกับการที่ชางกลิ่นหอม (ชางไดกลิ่นชางฟง)
แลวตัดเครื่องลามคือ (โซ) เหล็กไปไดฉะนั้น. ครั้นกระทํางานคือความมั่น
คงแกมหาบุรุษวา การบวชนี้ชื่อวา ความเปนพระพุทธเจา ดังนี้แลวพรหม
สนังกุมารก็ไปสูพรหมโลกตามเดิม. แมมหาบุรุษมาคิดวา การที่เราออกจากที่
นี้แลบวชไมสมควร เรายอมพร่ําสอนอรรถแกราชตระกูล เพราะฉะนั้น เรา
จักกราบทูลแดพระราชา ถาพระองคจักทรงผนวชดวยก็เปนการดีแท ถาจักไม
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ทรงผนวชเราจักเวรคืนตําแหนงที่ปรึกษาเสร็จแลวจึงบวช ดังนี้แลวจึงเขาเฝา
พระราชา. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ทาน ครั้งนั้นแล มหาโควินท
ฯลฯ ขาพระพุทธเจาไมยินดีในความเปนที่ปรึกษา ดังนี้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขอพระองคจงทรงทราบดวยราช
สมบัติ ความวา พระองคนั่นแล จงทรงทราบเฉพาะ (รับผิดชอบ) ดวย
ราชสมบัติของพระองค. บทวา ขาพระพุทธเจาไมยินดีในความเปนที่
ปรึกษา ความวา ขาพระพุทธเจาหายินดีในความเปนที่ปรึกษาไม ขาพระ
พุทธเจาเบื่อหนายแลว ขอพระองคจงทรงทราบปุโรหิตผูพร่ําสอนอื่นเถิด ขา
พระพุทธเจาไมยินดีในความเปนที่ปรึกษา. ลําดับนั้น พระราชาทรงพระดําริ
วา โภคะในเรือนของพราหมณผูหลีกเรนตั้งสี่เดือน คงจะนอยเปนแน จึง
ทรงเชื้อเชิญดวยทรัพยตรัสวา ถาทานยังพรองดวยกามทั้งหลาย ขาพเจาจะ
เติมใหทานจนเต็ม แลวทรงพระดําริอีกวา เมื่อพราหมณนี้อยูคนเดียว ตอง
ถูกใคร ๆ เบียดเบียนหรือหนอแล จึงตรัสถามวา
ขาพเจาจะปองกันผูที่จะเบียดเบียน
ทาน ขาพเจาเปนแมทัพแหงแผนดิน
ทานเปนพอ ขาพเจาเปนลูก โควินท
ขอทานอยาทิ้งพวกขาพเจาไป.
ความแหงคาถานั้นวา ขาพเจาจะปองกันผูที่จะเบียดเบียนทาน ขอ
อยางเดียวเพียงใหทานบอกวา คนโนน ขาพเจาจักทราบสิ่งที่พึงกระทําใน
กรณีนั้น. บทวา ขาพเจาเปนแมทัพแหงแผนดิน ความวาอีกอยางหนึ่ง
ขาพเจาเปนเจาแผนดิน ขาพเจานั้นจักใหทานเทานั้น ครอบครองราชสมบัตินี้.
บทวา ทานเปนบิดา ขาพเจาเปนบุตร ความวา ทานดํารงอยูในตําแหนง
พอ ขาพเจาในตําแหนงลูก ทานนั้นไดนําเอาใจของขาพเจาไปเพื่อตนเทานั้น
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โควินท ! ขอทานอยาทอดทิ้งขาพเจา ปาฐะวา ทานจงใหเปนไปตามที่ทานตอง
การเถิด สวนขาพเจายอมคลอยตามใจของทานทีเดียว จะกินอาหารที่ทานให
มีมือถือดาบและโลรับใชทานหรือขับรถใหทาน โควินท ทานอยาทอดทิ้ง
ขาพเจาไปเลย ดังนี้ก็มี. ใจความของคํานั้นวา ทานจงดํารงตําแหนงพอ
ขาพเจาจักดํารงตําแหนงลูก โควินท ! ทานอยาทอดทิ้ง คือสละขาพเจาไปเลย.
ครั้งนั้น เมื่อมหาบุรุษจะแสดงสิ่งที่พระราชาทรงคิดไมมีในตนจึง
กลาววา
ความพรองดวยกามของขาพระพุทธ
เจาไมมี และการเบียดเบียนก็ไมมีแกขา
พระพุทธเจาดวย เพราะขาพระพุทธเจา
ฟงคําของอมนุษยแลวจึงไมยินดีในเรือน.
ในบทเหลานั้น บทวา ของขาพระพุทธเจาไมมี ความวา ไมมี
แกขาพระพุทธเจา. บทวา ในเรือน คือที่เรือน.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสถามมหาโควินทนั้นวา
อมนุษยมีวรรณะอยางไร ไดกลาว
ความอะไรกะทานที่ทานไดฟงแลวก็ทิ้ง
เรือนของพวกเรา และพวกขาพเจาทั้ง
หมดไป.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิง้ เรือนของพวกเราและพวกขาพเจา
ทั้งหมดไป ความวา พระราชาเมื่อจะทรงกระทําพระราชวังของพระองคดวย
อํานาจรวมถือเอาทั้งบานพราหมณที่สมบูรณดวยสมบัติจึงตรัสวา ที่ทานไดฟง
แลว ก็ทิ้งเรือนของพวกเราพวกขาพเจา และชาวพูทวีปทั้งหมดทั้งสิ้น คือไม
มีเหลือไป.
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ลําดับนั้น เมื่อมหาบุรุษจะกราบทูลแดพระราชาพระองคนั้น จึงกลาว
คําเปนตนวา เมื่อขาพระพุทธเจาเขาไปอยูคราวกอน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เขาไปอยู ความวา เขาไปถึงความเปน
ผูเดียวแลวอยู. บทวา ขาพระพุทธเจาเปนผูตองการบูชา ความวา
ขาพระพุทธเจาเปนผูใครเพื่อเซนสรวง. บทวา ไฟที่เอาใบคามาเติมไดลุก
โชติชวงแลว คือความในขอนี้วา ขาพระพุทธเจายืนคิดอยางนี้วา ไฟที่เอา
ใบหญาคามาเติมแลวใสเนยใสนมสมและน้ําผึ้งเปนตนเขาไป ไดเริ่มลุกโชติ
ชวงแลวเมื่อกอไฟใหลุกโชติชวงอยางนั้นเสร็จแลว ขาพระพุทธเจาจักใหทาน
แกมหาชน. บทวา ผูเกาแก ไดแก สนังกุมารพรหม. แตนั้นแมองคพระ
ราชาเอง ก็ทรงเปนผูอยากจะทรงผนวชจึงตรัสคําเปนตนวา ขาพเจาเชื่อ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทําไมทานจึงประพฤติเปนอยางอื่น
ความวา ทานจักประพฤติโดยประการอื่นไดอยางไร. บทวา พวกเราเหลา
นั้นจักประพฤติตามทาน ความวา พวกเราเหลานั้นจักประพฤติตามคือจัก
บวชตามทานนั่นแล. บาลีวา จักไปตาม ดังนี้ ก็มี ใจความของบาลีนั้นวา
จักดําเนินไปตาม. บทวา ไมไอ คือ ไมมีการไอ ไมหยาบ. บทวา ในอนุศาสนของโควินท คือในคําสอนของทานผูชื่อโควินท พระราชาตรัสวา
พวกเราจักทําโควินทผูเจริญนั่นเองใหเปนครูประพฤติ. บทวา เขาเฝา
กษัตริย ๖ พระองคถึงที่ประทับ ความวา โควินทสนับสนุนพระเจาเรณุ
วา ดีแลวมหาราช ! การอันยิ่งใหญที่มหาราชผูทรงใครเพื่อจะทรงผนวชมา
สละราชสิริอนั ยิ่งใหญอยางนี้ในเมื่อพวกสัตวฆาพอบางแมบาง พี่นองชายบาง
พี่นองหญิงเปนตนบางถือเอาราชสมบัติ ทรงกระทําแลว กระทําอุตสาหะของ
พระองคใหมั่นคงแลวจึงเขาเฝา. บทวา ทรงคิดพรอมกันอยางนั้น ความ
วา กษัตริย ๖ พระองคทรงสําคัญอยูวา บางทีโภคะทั้งหลายของพราหมณ
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เสื่อมรอบแลวก็เปนได จึงทรงคิดพรอมกันโดยนัยที่พระราชาทรงคิดนั่นแล.
บทวา พวกเราพึงศึกษาดวยทรัพย ความวา พวกเราพึงชวยเหลือ คือ
พึงสงเคราะห. บทวา จงใหนํามาเทานั้น ความวา พึงใหนํามา คือพึง
ใหถือเอาเทานั้น มีคําที่ทานกลาวไววา ทานพึงถือเอาเทาจํานวนที่ทานตอง
การ. บทวา สมบัติของทานผูเจริญทั้งหลาย ก็อยางนั้น ความวา
สมบัติเกิดเปนของเพียงพอแลว เพราะความที่ทานทั้งหลายกระทําทานผูเจริญ
ทั้งหลายใหเปนปจจัยใหแลวนั่นเทียว
บทวา ถาพวกทานละกามทั้งหลายได ความวา ถาพวกทาน
ละวัตถุกามและกิเลสกามได. บทวา ในกามไรเลาที่ปุถุชนของแลว ติด
แลว คือติดขัดแลวในกามเหลาใด. บทวา พวกทานจงปรารภ จงเปน
ผูมั่นคง คือ เมื่อเปนเชนนี้ขอใหพวกทานจงปรารภความเพียร อธิษฐาน
ความบากบั่นที่หยอนจงเปนผูมั่นคง. บทวา เปนผูตั้งมั่นในกําลัง คือ
ความอดทน คือ โควินท ปลูกความอุตสาหะใหเกิดแกพระราชาทั้งหลายวา
ขอใหพวกพระองคจงเปนผูถึงพรอมดวยกําลังคือความอดทน. บทวา นัน่
เปนทางตรง ความวา ทางแหงฌานที่ประกอบดวยความสงสารนั่น ชื่อวา
เปนทางตรง. บทวา นั่นเปนทางอันยอดเยี่ยม ความวา นั่นแหละชื่อวา
เปนทางสูงสุดที่ไมมีทางอื่นเหมือนเพื่อความเขาถึงพรหมโลก. บทวา พระสัทธรรมอันเหลาสัตบุรุษรักษาแลว ความวา ชื่อวาพระธรรมนั่นแลชื่อ
วาเปนธรรมอันเหลาพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกผูชื่อวา
เปนสัตบุรุษรักษาแลว. โควินท ยอมกระทําถอยคําใหเปนกรรมมั่นคงจริง ๆ
เพื่อประโยชนการไมกลับ แหงพระราชาเหลานั้น แมดวยการพรรณนาฌานที่
ประกอบดวยกรุณาดวยประการฉะนี้.
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บทวา ทาน ! ก็ใครหนอจะรู (คติ) ของชีวิตทั้งหลาย
ความวา ทาน ! ขึ้นชื่อวาชีวิต มันก็เหมือนกับฟองน้ํา เหมือนหยาดน้ําคาง
บนใบหญา มีการแตกกระจายในทันทีเปนธรรมดา ใครจะรูค ติของชีวิตนั้นได
มันจักแตกสลายในขณะใด. บทวา ภพหนา จําตองไป ความวา ก็โลกหนา
เปนของที่ตองไปแนนอนเทียว เพราะฉะนั้น กุลบุตรผูเปนบัณฑิตพึงรู ดวย
ปญญาในเรือ่ งนั้น อธิบายวา ปญญาทานเรียกวาความรูตองปรึกษา ตองเขาใจ
ตองพินิจพิจารณาดวยปญญานั้น. หรือคําวา มนฺตาย นั้นเปนสัตตมีวิภัติลง
ในอรรถตติยาวิภัติ. บทวา ตองชี้ขาดลงไปดวยความรู ความวา ตองรู
ดวยความรู. อธิบายวา ตองเขาใจดวยความรู ตองรูอะไร ตองรูความที่
ชีวิตรูไดยาก และโลกหนาเปนที่ จําตองไปแนนอน. ก็แลเมือ่ รูแลว ก็ตอ ง
ตัดความยุงทุกอยางแลวทํากุศล ตองประพฤติพรหมจรรย. เพราะอะไร เพราะ
ผูเกิดแลวไมตายยอมไมมี.
บทวา มีศักดิ์นอ ย และมีลาภนอย คือวา (พระเจาเรณุยอมตรัส
วา) ทาน ! ขึ้นชื่อวาการบวช ชื่อวามียศนอยทีเดียว เพราะคนเบียดเบียน
แลวเบียดเบียนเลา ซึ่งผูที่สละราชสมบัติแลวบวชตั้งแตเวลาที่บวชแลว ยอม
พูดทําใหเลวทรามและไรที่พึ่ง และชื่อวามีลาภนอย เพราะแมเดินไปจนทั่ว
หมูบาน ก็หาอาหารกลืนไดยากนั่นแหละ สวนความเปนพราหมณนี้ชื่อวามี
ศักดิ์ใหญ เพราะความเปนผูมียศใหญ และชื่อวามีลาภใหญ เพราะความเปน
ผูสมบูรณดวยลาภและสักการะที่ใหญ. ในบัดนี้ ทานผูเจริญเปนที่ปรึกษาชั้น
ยอดทั่วทั้งชมพูทวีป ทุกหนทุกแหง ยอมไดแตที่นั่งประเสริฐ น้ําที่เลิศ อาหารที่
ยอด กลิ่นที่เยี่ยม ระเบียบดอกไมที่เลิศ. บทวา เหมือนราชาแหงราชาทั้ง
หลาย ความวา ทาน ! ขาพระพุทธเจาแล บัดนี้ เหมือนพระเจาจักรพรรดิ
ในทามกลางหมูพระราชา. บทวา เหมือนพรหมแหงหมูพราหมณ ความ
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วา เปนเชนกับมหาพรหมในทามกลางแหงพราหมณปกติทั้งหลาย. บทวา
เปนเหมือนเทวดาแหงพวกคฤหบดี ความวา ก็แล ขาพระพุทธเจาเปน
เชนกับสักกะเทวราชแหงพวกคฤหบดีที่เหลือ.
บทวา และพวกภริยาที่มีชาติและวรรณะเสมอกัน ๔๐ นาง
ความวา พวกภริยาที่มีชาติและวรรณะเชนกัน ๔๐ นางเทานั้น แตพวกหญิง
ระบําในสามวัยเหลาอื่นของโควินท มีมากทีเดียว. บทวา เทีย่ วจาริก ความ
วา โควินททองเที่ยวไปโดยตําบลและอําเภอ ทุก ๆ สถานที่เขาไปมีความ
อลหมานปานกับความอลหมานของพระพุทธเจา. พวกคนไดฟงวา นัยวา มหา
โควินทบัณฑิตกําลังจะมา ก็ใหสรางประรําคอยไวกอน ใหประดับประดาถนน
หนทาง แลวลุกขึ้นตอนรับนํามา. ลาภและสักการะ เกิดขึ้นเหมือนหวงน้ํา
ใหญไหลทวมทน. บทวา แกที่ปรึกษาทั้งเจ็ด คือแตที่ปรึกษาของเหลาพระ
ราชาเจ็ดพระองค. ในครั้นนั้น พวกคนยอมกลาววา ขอความนอบนอมจง
มีแตมหาโควินทพราหมณ ขอความนอบนอมจงมีแดที่ปรึกษาของพระราชา
ทั้งเจ็ด เหมือนในบัดนี้ เมื่อทุกขไรๆ เกิดในฐานะเห็นปานนี้ยอมกลาววา ขอ
นอบนอมแดพระพุทธเจา ฉะนั้นดวยประการฉะนี้.
พรหมวิหารมาแลวในบาลีโดยนัยเปนตนวา ไปดวยกันกับความรัก.
ก็แลมหาบุรุษ ทําสมาบัติแปดและอภิญญาหาใหเกิดจนครบแลว. บทวา และ
แสดงทางแหงความเปนเพื่อนในพรหมโลกแกพวกสาวก ความวา
บอกทางแหงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรหมในพรหมโลก. บทวา
หมดทั้งหมด ความวา สาวกเหลาใด ทําสมาบัติแปดและอภิญญาหาให
เกิดขึ้นแลว. สาวกเหลาใดไมทราบทั่วถึงศาสนา ทั้งหมด. สาวกเหลาใด
ไมรูไมอาจเพื่อใหแมแตสมาบัติหนึ่งในสมาบัติแปดเกิดขึ้น. บทวา ไมเปลา
คือมีผล. บทวา ไมเปนหมัน คือไมใชเปนหมัน. บาลีวา ประสบผลที่เลว
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กวาเขาหมดดังนี้บาง. อธิบายวา ประสบกายคนธรรพ. บทวา มีผล คือ
เปนไปกับดวยผล เปนไปกับดวยประโยชนเกื้อกูลเพื่อการเขาถึงเทวโลกทีเ่ หลือ.
บทวา มีกําไร ไดแกเปนไปกับดวยความเจริญเพื่อเขาถึงพรหมโลก.
บทวา เรายังระลึกได ความวา ปญจสิขะเรายังจําได. เลากันวา
เพราะบทนี้ พระสูตรนี้จึงกลายเปนพุทธภาษิตไป. บทวาไมใชเพื่อความ
เบื่อหนาย คือไมใชเพื่อประโยชนแกความเบื่อหนายในวัฏฏะ. บทวา ไมใช
เพื่อความคลายกําหนัด คือไมใชเพื่อประโยชนแกความคลายกําหนัดในวัฏฏะ.
บทวา ไมใชเพื่อความดับโดยไมเหลือ คือไมใชเพื่อประโยชนแกความดับ
วัฏฏะโดยไมเหลือ. บทวา ไมใชเพื่อความสงบรํางับ คือไมใชเพื่อแกการ
เขาไปสงบรํางับวัฏฏะ. บทวา ไมใชเพื่อความรูยิ่ง คือไมใชเพื่อประโยชน
แกความรูวัฏฏะอยางยิ่ง. บทวา ไมใชเพื่อความตื่นพรอม คือไมใชเพื่อ
ประโยชนแกความตื่นจากวัฏฏะดวยปราศไปจากความหลับในกิเลส บทวา
ไมใชเพื่อพระนิพพาน คือไมใชเพื่อประโยชนแกอมตมหานิพพาน. บทวา
เพื่อความเบื่อหนายอยางสิ้นเชิง คือเพื่อประโยชนแกความเบื่อหนายใน
วัฏฏะสวนเดียวเทานั้น. สําหรับในทีน่ ี้บทวา เพื่อความเบื่อหนาย ไดแก
วิปสสนา. บทวา เพื่อคลายความกําหนัด ไดแกมรรค. บทวา เพื่อความดับ
โดยไมเหลือเพื่อความสงบรํางับ ไดแกนิพพาน. บทวา เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อความตรัสรู หมายเอามรรค. บทวา เพื่อนิพพาน ก็คอื นิพพาน
นั่นเอง ดวยประการฉะนี้ ก็เปนอันพึงทราบถอยคําที่ปราศจากวัฏฏะอยางนี้วา
ทานกลาววิปสสนา ๑ แหง กลาวมรรค ๓ แหง กลาวนิพพาน ๓ แหง ก็แล
คําใชแทนมรรคก็ดี คําใชแทนนิพพานก็ดี ทั้งหมดแมนี้ยอมมีโดยทํานองนี้แล.
คําที่จะพึงกลาวในบทเปนตนวา ความเห็นชอบ ก็ไดกลาวเสร็จแลวในสัจจ
วรรณนาในวิสุทธิมรรค.
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บทวา เหลาใดไมหมดทั้งหมด ความวา กุลบุตรเหลาใดไม
ทราบ เพื่อจะบําเพ็ญอริยมรรคทั้ง ๔ หรือทําใหอริยมรรค ๓, ๒ หรือ ๑ เกิด
ขึ้น. บทวา ของพวกกุลบุตรทั้งหมดนี้ทีเดียว ความวา พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงยังธรรมเทศนาใหจบลงดวยยอดคือพระอรหัต (การบรรพชา)
ของพวกกุลบุตรผูประพฤติพรหมจรรยอยูเนืองนิจไมเปนของเปลา มีกําไร
ดังนี้. บทวา อภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวทําประทักษิณ ความวา
ปญจสิขเทพบุตรชื่นชม รับพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาอยูดวย
จิต อนุโมทนาสรรเสริญอยูดวยวาจา ยกกระพุมมือใหญวางเหนือเศียร เขา
ไปในระหวางขายพระรัศมีหกสีของพระทศพลเจาเหมือนดําลงในน้ําครั่งที่ใส
ไหวในที่ ๔ แหง แลวทําประทักษิณสามรอบ ชื่นชมชมเชยพระผูมีพระภาคเจาพลางก็หายวับไปขางหนาพระศาสดาไดมาสูเทวโลกของตนแลว ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามหาโควินทสูตรที่ ๖
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๗. มหาสมัยสูตร
เรื่องเทวสันนิบาต
[๒๓๕] ขาพเจาฟงมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่ปาใหญ ใกลกรุงกบิลพัสดุ
ในแควนสักกะ พรอมกับภิกษุหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ซึ่งลวนแตเปน
พระอรหันต. อนึ่ง พวกเทวดาโดยมากจากโลกธาตุทั้ง ๑๐ ก็มาประชุมกันเพื่อ
ชมพระผูมีพระภาคเจา และพระภิกษุสงฆ. ครั้งนั้นแล พวกเทพชั้นสุทธาวาส
๔ องค มีความคิดวา พระผูมีพระภาคเจานี้แล กําลังประทับอยูที่ปาใหญใกล
กรุงกบิลพัลดุในสักกชนบทพรอมกับพระภิกษุหมูใหญ ประมาณ ๕๐๐ รูป ซึ่ง
ลวนแตเปนพระอรหันตทั้งนั้น อนึ่ง พวกเทวดาโดยมากจาก ๑๐ โลกธาตุก็
มาประชุมกันเพื่อชมพระผูมีพระภาคเจา และภิกษุสงฆ อยากระนั้นเลย แม
พวกเราก็พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาใหถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว
พึงกลาวคาถาองคละหนึ่งคาถาในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. ครั้งนั้นแล
พวกเทวดาเหลานั้นก็หายตัวจากเทวโลกชั้นสุทธาวาส แลวปรากฏเบื้องพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา เหมือนบุรุษที่มีกําลังพึงเหยียดแขนที่คูออก หรือ
พึงคูแขนที่เหยียดออกฉะนั้น. ครั้งนั้น พวกเทวดาเหลานั้น ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวก็ยืนอยูสวนขางหนึ่ง. เทวดาองคหนึ่ง ซึ่งยืนอยูแลว ณ
สวนขางหนึ่งแล ไดกลาวคาถานี้ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาวา
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[๒๓๖]
การประชุมใหญมีในปาใหญ หมูเทพ
ก็มาประชุมกันแลว เราทั้งหลายก็มาแลว
สูที่ประชุมธรรมนี้ เพื่อเฝาพระพุทธเจา
และพระสงฆ ซึ่งไมมีใครเอาชนะไดเลย.
[๒๓๗] ลําดับนั้นแล เทวดาอีกองคหนึ่ง ก็ไดกลาวคาถานี้ในสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจาวา
เหลาพระภิกษุในที่ประชุมนั้น มั่นคง
ไดทําจิตของตนใหตรงแลว เปนบัณฑิต
ยอมรักษาอินทรียทั้งหลาย เหมือนสารถี
จับเชือกทั้งหลายอยู ฉะนั้น.
[๒๓๘] ลําดับนั้นแล เทวดาอีกองคหนึ่งก็ไดกลาวคาถานี้ในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจาวา
พวกภิกษุเหลานั้น ตัดกิเลสดุจตาปู
ตัดกิเลส ดุจสมสลักไดแลว ถอนกิเลส
ดุจเสาเขื่อนไดแลว เปนผูไรตัณหา หมด
จด ไมมมี ลทินเที่ยวไป ทานเปนนาคหนุม
มีดวงตา ฝกฝนดีแลว.
[๒๓๙] ลําดับนัน้ แล เทวดาองคหนึ่งไดกลาวคาถานี้ในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจาวา
ชนทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง ไดถึง
พระพุทธเจาวาเปนสรณะแลวซิ ชนเหลา
นั้นจักไมไปสูอบายภูมิ ละรางของมนุษย
แลว จักทําใหรางเทพบริบูรณ.
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[๒๔๐] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งภิกษุทั้งหลายวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย หมูเทวดา ๑๐ โลกธาตุโดยมากมาประชุมกันแลวเพื่อชม
ตถาคตและหมูภิกษุ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายนั้น แมเหลาใด ได
มีแลวในอดีตกาล หมูเทวดามาประชุมเพื่อเห็นพระผูมีพระภาคเจา แมเหลานั้น
ก็มากเทากับของเรา เดี๋ยวนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้งหลายนั้น จักมีในอนาคตกาล หมูเ ทวดาที่จักเปนผูเขาประชุมกัน ของพระผูมี
พระภาคเจาแมเหลานั้น ก็จะมากเทากับของเราเดี๋ยวนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เราจักบอกชื่อของหมูเทพทั้งหลาย เราจักระบุชื่อของหมูเทพทั้งหลาย เราจัก
แสดงชื่อของหมูเทพทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงฟงการแสดงชื่อหมูเทพทั้งหลายนั้น
จงเอาใจใสใหดี เราจักกลาว. ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น สนองพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคเจาวา อยางนั้น พระเจาขา ดังนี้แล. พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
ภาษิตนี้วา
ทรงประกาศนามเทวดา
[๒๔๑]
เราจักรอยกรองโศลก ภุมมเทวดาอาศัยอยู ณ ทีใ่ ด ภิกษุก็อาศัยที่นั้น อาศัย
ซอกเขา สงตนไปแลวมีจิตตั้งมั่น. เปน
จํานวนมาก เรนอยูเหมือนราชสีห ครอบ
งําความขนพอง สยองเกลาเสียได มีใจ
ผุดผอง เปนผูหมดจด ใสสะอาดไมขุนมัว.
พระศาสดาทรงทราบภิกษุ ๕๐๐ รูป
เศษในปาใกลกรุงกบิลพัสดุ แตนั้น จึง
ตรัส เรียกพระสาวกทั้งหลาย ผูยินดีใน
พระศาสนาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หมู
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เทวดามุงมากันแลว พวกเธอจงรูจักหมู
เทวดาเหลานั้น ภิกษุเหลานั้นฟงพระดํารัส
ของพระพุทธเจาแลว ไดกระทําความ
เพียร.
ญาณเปนเครื่องเห็นพวกอมนุษยไดปรากฏแกภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางพวกไดเห็น
อมนุษยรอยหนึ่ง บางพวกไดเห็นอมนุษย
พันหนึ่ง บางพวกไดเห็นอมนุษยเจ็ดหมื่น
บางพวกไดเห็นอมนุษยหนึ่งแสน บางพวก
ไดเห็นไมมที ี่สุด อมนุษยไดแผไปทั่วทิศ.
พระศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงใครครวญ
ทราบเหตุนนั้ สิ้นแลว แตนั้น จึงตรัสเรียก
สาวกผูยินดีในพระศาสนาวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย หมูเทวดามุงมากันแลว พวก
เธอจงรูจักหมูเทวดานั้น เราจักบอกพวก
เธอดวยวาจาตามลําดับ ยักษ ๗,๐๐๐ เปน
ภุมมเทวดา อาศัยอยูในกรุงกบิลพัสดุ มี
ฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดี มุง
หนามาสูปาซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
ยักษ ๖,๐๐๐ ที่อาศัยอยูในเขาเหมวัตมี
ผิวพรรณตาง ๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี มียศ มุงหนามาสูปาซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
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ยักษ ๓,๐๐๐ ที่อาศัยอยูที่เขาสาตาคีรี
มีผิวพรรณตาง ๆ กัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ
มีรัศมี มียศ ยินดีมุงหนามาสูปาซึ่งเปนที่
ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
ยักษ เหลานั้นรวมเปน ๑๖,๐๐๐ ตน
ซึ่งมีผิวพรรณแตกตางกัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดีมุงหนามาสูปา
ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
ยักษ ๕๐๐ อยูที่เขาวิศวามิตร มีผิว
พรรณแตกตางกัน มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มี
รัศมี มียศ ยินดีมุงหนามาสูปา ซึ่งเปน
ที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
ยักษชอื่ กุมภีร อยูใ นกรุงราชคฤห
อาศัยเขาเวปุลละ เปนที่อยู ยักษมากกวา
แสนไปเฝายักษกุมภีรนั้น แมยักษชื่อกุมภีรอาศัยอยูในกรุงราชคฤหนั้น ก็ไดมา
สูปา ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
ชื่อพวกเทพ จตุโลกบาล
[๒๔๒]
ก็ทา วธตรัฐปกครองทิศตะวันออกเปน
อธิบดีของพวกคนธรรพ ทาวเธอเปนมหา
ราช มียศ. แมบุตรเปนอันมากของทาว
เธอนั้น ชื่อวาอินทร มีกําลังมาก มีฤทธิ์
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มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดีมงุ หนามา
สูปา ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
สวนทาววิรุฬห ปกครองทิศใต เปน
อธิบดีของพวกกุมภัณฑ ทาวเธอเปนมหา
ราช มียศ. ถึงบุตรเปนอันมาก ของทาว
เธอนั้น ก็ชอื่ วา อินทร มีกําลังมาก มีฤทธิ์
มีอานุภาพ มีรัศมี ยินดีมุงหนามาสูปา
ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
ฝายทาววิรูปกษ ปกครองทิศตะวันตก เปนอธิบดีของพวกนาค ทาวเธอเปน
มหาราช มียศ. แมบุตรเปนอันมากของ
ทาวเธอนั้น ก็ชื่อวา อินทรตางมีกําลังมาก
มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรศั มี มียศ ยินดี
มุงหนามาสูปา ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุ
ทั้งหลาย.
ทาวกุเวร ปกครองดานทิศเหนือ
เปนอธิบดีของพวกยักษ ทาวเธอเปนมหา
ราช มียศ. แมบุตรเปนอันมากของทาว
เธอนั้น ก็มชี ื่อวา อินทร มีกําลังมาก มี
ฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศตางก็
ยินดีมุงหนามาสูปา ซึ่งเปนที่ประชุมแหง
ภิกษุทั้งหลาย.
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ทาวธตรัฐปกครองทิศตะวันออก
ทาววิรุฬหกปกครองทิศใต
ทาววิรูปกษปกครองทิศวันตก ทาวกุเวร
ปกครองทิศเหนือ มหาราชทั้ง ๔ องคนั้น
ยังทิศทั้ง ๔ โดยรอบใหรุงเรืองประทับอยู
ในปาใกลกรุงกบิลพัสดุ.
บาวของทาวโลกบาล
[๒๔๓]
พวกบาวของมหาราชทั้ง ๔ องคนั้น
ตางมีมายาลอลวง โออวด เจาเลห คือ
กุเฏณฑุ ๑ เวเฏณฑุ ๑ วิฏ ๑ วิฏฏ ะ ๑
จันทนะ ๑ กามเศรษฐ ๑ กินนุฆัณฑุ ๑
นิฆัณฑุ ๑ ปนาทะ ๑ โอปมัญญะ ๑
เทวสูต ๑ มาตลี ๑ จิตรเสนผูคนธรรพ ๑
นโฬราช ๑ ชโนสภะ ๑ ปญจสิขะ ๑
ติมพรู ๑ สุริยวัจฉสา ๑
ราชาและคนธรรพเหลานั้น และเหลา
อื่น พรอมดวยเทวราชทั้งหลาย ยินดีมุง
หนากันมาสูป า ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุ
ทั้งหลาย.
อนึ่ง พวกนาคที่อยูในสระชื่อ
นาสภะ และอยูในเมืองไพศาลี กับบริษัท
แหงตัจฉกะนาคราชก็มา พวกนาคตระกูล
กัมพลและตระกูลอัสดรก็มา พวกนาคที่
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อยูใ นทาปายาคะพรอมกับหมูญาติก็มา
พวกนาคในแมน้ํายมุนา ตระกูลธตรัฐ ผูมี
ยศก็มา เอราวัณเทพบุตรผูเปนชางใหญ
แมนั้น ก็มาสูปาซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุ
ทั้งหลาย.
[๒๔๔]
ปกษีเกิดสองครั้ง เปนทิพย มีตา
หมดจดนําพญานาคไปไดอยางรวดเร็ว
(คือพญาครุฑ) เหลาใด พญาครุฑเหลา
นั้นมาโดยเวหา ถึงทามกลางปา ชื่อของ
พญาครุฑเหลานั้นวา จิตรสุบรรณ ในครั้ง
นั้น การอภัยไดมีแลวแกพวกพญานาค
พระพุทธเจาไดทรงกระทําความปลอดภัย
จากสุบรรณแลว
พวกนาคและพวก
สุบรรณทักทายกันดวยวาจาที่ไพเราะ ตาง
กระทําพระพุทธเจาใหเปนสรณะแลว.
พวกอสูรที่อาศัยสมุทร ซึ่งถูกพระ
อินทรปราบจนพายแพแลว นาคและครุฑ
เหลานั้นเปนพี่นองของทาววาสวะ มีฤทธิ์
มียศ.
พวกอสูรตระกูลกาลกัญชา มีกาย
ใหญนากลัว พวกอสูรตระกูลทานเวฆัส
อสูรเวปจิตติ และอสูรสุจิตติปาราท กับ
นมุจี บุตรของอสูรพลี ๑๐๐ ซึ่งมีชื่อวา
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ไพโรจนทั้งนั้น ผูกสอดเครื่องเสนา ที่
ทรงพลัง เขาไปหาราหุภัทร (อสุรินทราหู) แลวกลาววา ทานผูเจริญ วันนี้เปน
วันประชุม แลวก็เขาไปสูปาเปนที่ประชุม
แหงภิกษุทั้งหลาย.
เทวนิกาย ๖๐
[๒๔๕]
หมูเทพพวกอาปะ พวกปฐวี พวก
เตชะและพวกวายะ ก็มาในครั้งนั้นดวย
หมูเทพพวกวรุณ พวกวารุณ พวกโสมะ
พวกยสสะ หมูเทพผูเกิดดวยเมตตาและ
กรุณา ผูมียศ ก็มา.
หมูเทพ ๑๐ เหลานี้เปน ๑๐ พวก ทั้ง
หมดลวนมีผิวพรรณตาง ๆ กัน มีฤทธิ์
มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ มุงหนามาสูปา
ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย
เทพพวกเวณฑู พวกสหลี พวกโสมะ
และพวกยมทั้ง ๒ พวก เทพที่อาศัยพระจันทร ทําพระจันทรเปนเบื้องหนาก็มา.
พวกเทพที่อาศัยสุริยะ ทําสุริยะเปน
เบื้องหนาก็มา พวกเทพทํานักษัตรทั้งหลาย เปนเบื้องหนา พวกเทพมันทพลาหก
ก็มา แมทาวสักกะ วาสวะ ผูใหทานเมื่อ
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กาลกอน ผูประเสริฐกวาพวกอสูรเทพก็
เสด็จมา.
หมูเทพ ๑๐ เหลานี้ เปน ๑๐ พวก
ทั้งหมดลวนแตมีผิวพรรณตาง ๆ กัน มี
ฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศยินดี มุง
หนามาสูปา ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้ง
หลาย.
เทพพวกสหภู ซึ่งรุงเรืองปานเปลว
เพลิง เทพพวกอริฏฐกะ และพวกโรชะ
มีรัศมีเหมือนสีดอกผักตบ เทพพวกวรุณ
พวกสหธรรม พวกอัจจุตะ พวกอเนชกะ
และสุไลยรุจิระ ก็มา พวกวาสวเนสิน
ก็มา.
หมูเทพ ๑๐ เหลานี้ เปน ๑๐ พวก
ทั้งหมดลวนแตมีผิวพรรณตาง ๆ กัน มี
ฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดีมุง
หนามาสูปา ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้ง
หลาย.
เทพพวกสมาน พวกมหาสมาน พวก
มานุสะ พวกมานุสุตะ พวกขิฑฑาปทูสิกะ
พวกมโนปทูสิกะ ก็มา อนึ่ง เทพพวกหริ
ก็มา พวกเทพซึ่งชื่อโลหิตวาสี เทพพวก
ปารัค และพวกมหาปารัคผูมียศ ก็มา.
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หมูเทพ ๑๐ เหลานี้ เปน ๑๐ พวก
ทั้งหมดลวนแตมีผิวพรรณตาง ๆ กัน มี
ฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดีมุงหนา
มาสูปา ซึง่ เปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
เทพพวกสุกกะ พวกกรุมหะ พวก
อรุณ พวกเวฆนัส ก็มาดวยกัน เทพพวก
โอทาตคัยห ซึ่งเปนหัวหนา พวกวิจักษณ
พวกสทามัตต พวกหารคัช และพวก
มิสสัก ผูมยี ศ ก็มา เทพผูซึ่งคํารามให
ฝนตกทั่วทิศก็มา.
หมูเทพ ๑๐ เหลานี้ เปน ๑๐ พวก
ทั้งหมดลวนแตมีผิวพรรณตาง ๆ กัน มี
ฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรัศมี มียศ ยินดีมุงหนา
มาสูปา ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
เทพพวกเขมีย พวกดุสิต พวกยามะ
และพวกกัฏฐักผูมียศ พวกลัมพิตัก พวก
ลามเศรษฐ พวกโชตินาม พวกอาสวะ
และพวกนิมมานรดี ก็มา อนึ่ง พวก
ปรนิมมิต ก็มาดวย.
หมูเทพ ๑๐ เหลานี้ เปน ๑๐ พวก
โดยทั้งหมดลวนแตมีผิวพรรณตาง ๆ กัน
มีฤทธิ์ มีอานุภาพ มีรศั มี มียศ ยินดีมุง
หนามาสูปา ซึ่งเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้ง
หลาย.
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หมูเทพ ๖๐ หมูนลี้ วนแตมีผิวพรรณ
ตาง ๆ กัน มาแลวโดยสวนแหงชื่อ และ
เทพเหลาอื่น ก็มา เชนเดียวกัน ดวยคิด
วาพวกเราจักเฝาพระมหานาคผูปราศจาก
ชาติผูไมมีกิเลสดุจตาปู ผูขามหวงน้าํ ได
แลว ผูไรอาสวะ ผูขามจากกิเลสที่เปรียบ
เหมือนหวงน้ํา ผูกาวลวงกรรมดุจพระจันทรพนจากเมฆฉะนัน้ .
พวกพรหม
[๒๔๖]
สุพรหม และปรมัตตะ ผูเปนบุตร
ของผูมีฤทธิก์ ็มาดวย สนังกุมารพรหม
และติสสพรหม แมเขาก็มาสูปา ซึ่งเปน
ที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย.
มหาพรหมยอมปกครองพรหมโลก
พันหนึ่ง เปนอุปปาติกะ มีอานุภาพ มีกาย
ใหญโต มียศ ก็มา.
พวกพรหม ๑๐ องค ผูเปนอิสระ
ในพรหมโลกพันหนึ่งนั้น ผูมีอํานาจเปน
ไปเฉพาะผูเดียวก็มา และพรหมชื่อหาริตะ
อันพวกบริวารแวดลอมแลวก็มา ในทาม
กลางแหงพรหมเหลานั้น.
และกองทัพมาร ไดเห็นพวกเทพ
พรอมกับพระอินทรทั้งหมดนั้น ก็มาดวย
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แลวกลาววา ทานจงดูความเขลาของมาร
พวกทานจงมาจับผูกไว จงผูกดวยราคะ
จงลอมไวโดยรอบ พวกทานอยาปลอย
ใหใครไปได.
แมทัพ บังคับเสนามาร ในที่ประชุม
นั้นดังนี้ แลวก็เอาฝามือตบพื้นดิน ทํา
เสียงอยางนากลัวเหมือนเมฆ ทําใหฝนตก
คํารามอยู เปนไปกับฟาแลบ.
ในเวลานั้น พญามารนั้น ไมทาํ ให
ใครเปนไปในอํานาจของตนได เดือดดาล
แลวกลับ ไป พระศาสดาผูมีดวงตา ทรง
พิจารณาจนทราบเนื้อความนั้นหมดสิน้
แลว แตนนั้ จึงตรัสเรียกพวกพระสาวกผู
ยินดีในพระศาสนาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กองทัพมารมุงหนามา พวกทานจงรูจัก
พวกเขาไว ก็ภิกษุเหลานั้น ฟงพระดํารัส
ของพระพุทธเจาแลว กองทัพมารหลีกไป
จากพวกพระภิกษุ ผูปราศจากราคะแลว
ไมทํา แมขนของพวกทานใหหวั่นไหวได
สาวกทั้งหมดของพระองค ชนะสงความ
แลวลวงความกลัวเสียไดแลว เปนผูม ียศ
ปรากฏแลว ในที่ประชุมชน บันเทิงอยู
กับดวยพระอริยเจาทั้งหลายแล.
จบ มหาสมัยสูตรที่ ๗
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อรรถกถามหาสมัยสูตร
มหาสมัยสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลว อยางนี้.
ตอไปนี้เปนการพรรณนาตามลําดับบทในมหาสมัยสูตรนั้น. บทวา
ในแควนของพวกชาวสักกะ ความวา ชนบทแมแหงเดียวเปนที่อยูแหง
พระราชกุมารที่ไดพระนามวาสักกะเพราะอาศัยพระอุทานวา ทาน ! พวกเด็ก
ชางเกงแทตามนัยแหงการเกิดขึ้นที่กลาวไวในอัมพัฏฐสูตร ก็เรียกวา สักกะ
ทั้งหลาย ในชนบทของพวกชาวสักกะนั้น. บทวา ที่ปาใหญ คือในปาใหญ
ที่เกิดเองมิไดปลูกไว ติดตอเปนอันเดียวกันกับหิมพานต. บทวา ลวนแต
เปนพระอรหันตทั้งหมด คือผูสําเร็จพระอรหัตในวันที่ตรัสพระสูตรนี้เอง.
ตอไปนี้เปนลําดับถอยคํา
เลากันมาวา ชาวศากยะและโกลิยะ ชวยกันกั้นแมน้ําชื่อโรหิณีใน
ระหวางเมืองกบิลพัสดุและเมืองโกลิยะดวยเขื่อนเดียวเทานั้นแลวหวานกลา. ตอ
มาในตนเดือนเจ็ด เมื่อกลากําลังเหี่ยว พวกคนงานของชาวเมืองทั้งสองก็
ประชุมกัน. ในที่ประชุมนั้น พวกชาวเมืองโกลิยะพูดวา น้ํานี้เมื่อถูกทั้งสอง
ฝายนําเอาไป (ใช) พวกคุณก็จะไมพอ พวกฉันก็จะไมพอ แตกลาของพวกฉัน
จะสําเร็จดวยน้ํา แตเพียงครั้งเดียวเทานั้น ขอใหพวกคุณจงใหน้ําแกพวก
ฉันเถิดนะ ชาวเมืองกบิลพัสดุก็พูดวา เมื่อพวกคุณใสขาวจนเต็มยุงแลว พวก
ฉันจะเอาทองแดงมณีเขียวและกหาปณะดํา มีมือถือกะบุงและไถเปนตน เดิน
ไปใกลประตูบานของพวกคุณก็ไมได ถึงขาวกลาของพวกฉันก็จะสําเร็จดวยน้ํา
ครั้งเดียวเหมือนกัน ขอใหพวกทานจงใหน้ํานี้แกพวกฉันเถิดนะ พวกฉันให
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ไมได. ถึงพวกฉันก็ใหไมได. เมื่อทะเลาะกันลามปามอยางนี้แลว คนหนึ่งก็
ลุกไปตีคนหนึ่ง แมคนนั้นก็ตีคนอื่น ตางทุบตีกันและกันอยางนี้แลวก็ทะเลาะ
กันลามปามจนเกี่ยวโยงไปถึงชาติของพวกราชตระกูลดวยประการฉะนี้.
พวกคนงานฝายโกลิยะ พูดวา พวกแกจงพาเอาพวกชาวกบิลที่รว ม
สังวาสกับพี่นองสาวของตนเหมือนกับพวกสุนัขและหมาจิ้งจอกเปนตนไป ตอ
ให ชาง มา และโลและอาวุธของพวกนั้นก็ทําอะไรพวกขาไมได. พวกคนงาน
ฝายศากยะก็พูดบางวา พวกแกก็จงพาเอาเด็กขี้เรือน ซึ่งเปนพวกอนาถาหาคติ
มิได อยูใตไมกระเบาเหมือนพวกดิรัจฉานไปเดี๋ยวนี้ ตอใหชางมาและโลและ
อาวุธของพวกนั้นก็ทําอะไรพวกขาไมไดหรอก. ครั้นพวกเหลานั้นกลับไปแลว
ก็แจงแกพวกอํามาตยที่เกี่ยวกับงานนั้น. พวกอํามาตยก็กราบทูลพวกราชตระกูล
จากนั้นพวกเจาศากยะก็วา พวกเราจะแสดงความเขมแข็งและกําลังของเหลาผู
รวมสังวาสกับพี่สาวนองสาวแลวก็เตรียมยกทัพไป. ฝายพวกเจาโกลิยะก็วา
พวกเราจะแสดงความเขมแข็งและกําลังของเหลาผูอยูใตตนกระเบา แลวก็
เตรียมยกทัพไป.
ฝายพระผูมีพระภาคเจา เมื่อเวลาใกลรุงนั้นเอง เสด็จออกจาก
มหากรุณาสมาบัติ เมื่อทรงตรวจดูโลกไดทรงเห็นพวกเหลานี้ กําลังเตรียมยก
ทัพไปอยางนี้ ครั้นทรงเห็นแลวก็ทรงใครครวญอยูวา เมื่อเราไป การทะเลาะนี้
จะสงบหรือไมหนอ ไดทรงทําการสันนิษฐานวา เมื่อเราไปที่นั้นแลวจะแสดง
ชาดกสามเรื่อง เพื่อระงับการทะเลาะกัน แตนั้นการทะเลาะกันก็จะสงบ ตอ
จากนั้น เพื่อประโยชนการสองถึงความพรอมเพรียงกันเราจะแสดงอีกสองชาดก
แลวแสดงถึงเรื่อง อัตตทัณฑสูตร เมื่อชาวเมืองทั้งสองไดฟงเทศนแลว
จะใหเด็กฝายละสองรอยหาสิบคน เราจะใหเด็กเหลานั้นบวช ทีนั้น การประชุม
ใหญก็จะมี เพราะเหตุนั้น ขณะที่พวกเหลานั้นกําลังเตรียมยกทัพออกไป ไมทรง
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แจงใคร ๆ พระองคเองนั่นแหละเสด็จถือบาตร จีวร ไปขัดบัลลังกประทับนั่ง
เปลงพระรัศมีหกสีที่อากาศระหวางกองทัพทั้งสอง.
พอชาวเมืองกบิลพัสดุไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเขาเทานั้น ก็คิดวา
พระศาสดาพระญาติประเสริฐของพวกเราเสด็จมาแลว พระองคทรงเห็นความที่
พวกเรากระทําการทะเลาะกันหรือหนอ แลวคิดวาเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
มาแลว พวกเราจะใหศัสตราถึงสรีระผูอื่นไมไดอยางเด็ดขาด แลวก็ทิ้งอาวุธ
นั่งไหวพระผูมีพระภาคเจาแลว. แมพวกชาวเมืองโกลิยะ ก็คิดเหมือนกันอยาง
นั้นแหละ พากันทิ้งอาวุธนั่งไหวพระผูมีพระภาคเจาแลว. ทั้งที่ทรงทราบอยู
เทียว พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสถามวา มหาบพิตร ! พวกพระองคเสด็จมา
ทําไม. พวกเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ! พวกขาพระองค
เปนผูมาที่นี้ไมใชเพื่อเลนที่ทาน้ํา ไมใชเพื่อเลนที่ภูเขา ไมใชเพื่อเลนแมน้ํา
ไมใชเพื่อชมเขา แตมารบกัน. มหาบพิตร ! เพราะอาศัยอะไร พระองค
จึงทะเลาะกัน. น้ํา พระพุทธเจาขา. น้ํามีคาเทาไร มหาบพิตร มีคานอย
พระเจาขา. ชื่อวาแผนดิน มีคาเทาไร มหาบพิตร หาคามิไดพระเจาขา. ชื่อวา
พวกกษัตริยมีคาเทาไร มหาบพิตร ชื่อวาพวกกษัตริยหาคามิได พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา มหาบพิตร! พวกพระองคอาศัยน้ําที่มีคานอยแลว
มาทําใหพวกกษัตริยซึ่งหาคามิได ฉิบหาย เพื่ออะไร แลวตรัสวา ในการ
ทะเลาะกัน ไมมีความชื่นใจ มหาบพิตรทั้งหลาย ! ดวยอํานาจการทะเลาะกัน
ความเจ็บใจที่รุกขเทวดาคนหนึ่งผูทําเวรในที่ที่ไมนาเปนไปไดแลวผูกไวกับหมี
ไดติดตามไปตลอดกัปทั้งสิ้น แลวตรัสชาดกเรื่องตนสะครอ. ตอจากนั้น
ตรัสอีกวา มหาบพิตรทั้งหลาย ! ไมพึงเปนผูแตกตื่น เพราะฝูงสัตวสี่เทาใน
ปาหิมพานตซึ่งกวางทั้งสามพันโยชน แตกตื่นเพราะคําพูดของกระตายตัวหนึ่ง
ไดแลนไปจนถึงทะเลหลวง เพราะฉะนั้น ไมพึงเปนผูแตกตื่น แลวตรัสชาดก
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เรื่องแผนดินถลม ตอจากนั้นตรัสวา มหาบพิตรทั้งหลาย ! บางทีแมแตผูที่
ออนกําลังก็ยังเห็นชองผิดของผูมีกําลังมากได บางทีผูมีกําลังมาก ก็เห็นชอง
พิรุธของผูออนกําลังได จริงอยางนั้น แมแตนางนกมูลไถ ก็ยังฆาชางได
แลวตรัสชาดกเรื่องนกมูลไถ. เมื่อตรัสชาดกทั้งสามเรื่องเพื่อระงับการทะเลาะกัน
อยางนี้แลว เพื่อประโยชนการสองถึงความพรอมเพรียงกัน จึงตรัสชาดก (อีก)
สองเรื่อง. ตรัสอยางไร ตรัสวา มหาบพิตรทั้งหลาย ! ก็ใคร ๆ ไมสามารถ
เพื่อจะเห็นชองผิดของพวกผูพรอมเพรียงกันได แลวตรัสรุกขธัมมชาดก.
จากนั้นตรัสวา มหาบพิตรทั้งหลาย ใคร ๆ ไมอาจเห็นชองผิดของเหลาผูพรอม
เพรียงกันได แตเมื่อพวกเขาไดทําการวิวาทกันและกัน เมื่อนั้นลูกพรานก็ฆา
พวกนั้นถือเอาไป ขึ้นชื่อวาความชื่นใจ ยอมไมมีในการวิวาทกัน แลวตรัสชาดก
เรื่องนกคุม ครั้นตรัสชาดกทั้ง ๕ เรือ่ ง เหลานี้เสร็จแลว สุดทายตรัสเรื่อง
อัตตทัณฑสูตร.
พระราชาทั้งหลายทรงเลื่อมใส ตรัสวา หากพระศาสดาจักมิไดเสด็จ
มา พวกเราก็จะฆากันเองดวยมือของตนแลวทําใหแมน้ําเลือดไหลไป พวก
เราจะไมพึงเห็นลูกและพี่นองของเราที่ประตูเรือน พวกเราจะไมไดมีแมแตผู
สื่อสารโตตอบกัน พวกเราไดชีวิตเพราะอาศัยพระศาสดา ก็ถาพระศาสดาจะ
ทรงครองเรือน ราชสมบัติในทวีปใหญสี่อันมีทวีป นอย สองพันเปนบริวาร
ก็คงจะไดอยูในอุงพระหัตถของพระองค ก็ลูก ๆ ของพวกเราตั้งพันกวาคน ก็
จะไดมี และแตนั้นพระองคก็จะมีกษัตริยเปนบริวารทองเที่ยวไป แตพระองค
มาทรงละสมบัตินั้นแลวทรงออกไปบรรลุพระสัมโพธิญาณแลว ถึงบัดนี้ก็ขอให
จงทรงมีกษัตริยเปนบริวารเที่ยวไปนั่นเทียว. กษัตริยชาวสองพระนครก็ได
ถวายพระกุมารฝายละสองรอยหาสิบองค. พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพระกุมาร
เหลานั้นทรงผนวชแลว ก็เสด็จไปปาใหญ เพราะความที่ทานเหลานั้นเคารพ
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อยางหนัก ความไมยินดีจึงไดเกิดแกพวกทานผูซึ่งมิไดบวชตามความพอใจ
ของตน. แมพวกภรรยาเกาของทานเหลานั้นก็พูดคําเปนตนวา ขอใหพระลูกเจา
ทั้งหลายจงสึกเถิด การครองเรือนจะทรงอยูไมได แลวก็สงขาวไป. พวกทาน
ก็ยิ่งกระสันหนักขึ้นอีก. พระผูมีพระภาคเจาทรงใครครวญอยูก็ทรงทราบความ
ไมยินดีของพวกทานเหลานั้นทรงคิดวา พวกภิกษุเหลานี้อยูรวมกันกับ
พระพุทธเจาเชนเรา ยังกระสัน ถาไฉนเราจะกลาวยกยองสระดุเหวาแกพวกเธอ
แลวก็ทรงพาไปที่นั้น ทรงคิดวา เราจะบรรเทาความไมยินดี จึงทรงกลาวคุณ
ของสระดุเหวา. พวกภิกษุไดเปนผูอยากเห็นสระนั้นแลว. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถามวา ภิกษุทั้งหลาย ! พวกเธอเปนผูอยากจะเห็นสระดุเหวาหรือ. พวก
ภิกษุกราบทูลวา อยางนั้นพระเจาขา. ถาอยางนั้น มา พวกเราไปกัน. ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา ! พวกขาพระองคจะไปสูที่สําหรับไปของพวกทานผูมีฤทธิ์
ไดอยางไร. พวกเธอเปนผูอยากไปสระนั้น เราจะพาไปดวยอานุภาพของเรา
เอง. ดีแลว พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพาภิกษุ ๕๐๐ รูปเหาะไปในอากาศ
ลงที่ใกลสระดุเหวา และตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา ภิกษุทงั้ หลาย ! ทีส่ ระ
ดุเหวานี้ ใครไมรูจักชื่อพวกปลา ก็จงถามเรา. ทานเหลานั้นทูลถามแลว.
พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสบอกสิ่งที่ภิกษุถามแลวถามอีก. และไมใชแตชอื่ พวก
ปลาเทานั้น ยังใหถามถึงชื่อของตนไมทั้งหลายในราวปานั้นดวย ของสัตวสอง
เทาสี่เทาและนกในเชิงเขาดวย แลวก็ทรงบอก.
ครั้งนั้น พญานกดุเหวาจับที่ทอนไมซึ่งนกสองตัวใชปากกัดคาบไวมี
พวกนกลอมหนาหลังทั้งสองขางกําลังมา. เมื่อภิกษุไดเห็นนกนั้น ก็ทูลถามวา
พระเจาขา ! นั่นคงจะเปนพญานกของนกเหลานี้ ขาพระพุทธเจาทั้งหลายเขาใจ
วา พวกเหลานั่น คงจะเปนบริวารของพญานกนั่น. ภิกษุทั้งหลาย ! ขอนั้นเปน
อยางนั้น แมนี้ก็เปนวงศของเรา เปนประเพณีของเรา. พระเจาขา ! พวก
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ขาพระองคจะดูนกเหลานี้สักประเดี๋ยวกอน และก็พวกขาพระองคอยากจะฟงขอ
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา แมนกี้ ็เปนวงศของเรา เปนประเพณีของเรา.
อยากฟงหรือ ภิกษุทั้งหลาย. อยางนั้น พระพุทธเจาขา. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ถาอยางนั้น จงฟง แลวก็ตรัสชาดกเรื่องนกดุเหวา ประดับดวยคาถา
สามรอย ทรงบรรเทาความไมยินดีแลว เมื่อจบเทศนแมภิกษุเหลานั้น ก็ตั้ง
อยูในโสดาปตติผลทุกรูป และแมแตฤทธิ์ของทานเหลานั้น ก็มาพรอมกับมรรค
นั่นเอง. พระผูมีพระภาคเจาทรงคิดวา สําหรับภิกษุเหลานี้เพียงเทานี้กอนเถิด
แลวก็ทรงเหาะไปในอากาศเสด็จไปสูปาใหญนั่นแล. แมภิกษุเหลานั้นเวลาไป
ไปดวยอํานาจของพระทศพล แต เวลามาแวดลอมพระผูมีพระภาคเจาลงในปา
ใหญดวยอํานาจของตนเอง.
พระผูมีพระภาคเจา ประทับบนที่นั่งที่ปูไวแลวตรัสเรียกภิกษุเหลานั้น
แลวตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย จงมานั่งลง เราจะบอกกัมมัฏฐานเพื่อใหพวกเธอ
ละกิเลสที่ตองละดวยสามมรรคเบื้องบน แลวก็ทรงบอกกัมมัฏฐานให. พวกภิกษุ
พากันคิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาพวกเราไมมีความยินดีจึงทรงพา
ไปสระดุเหวาทรงบรรเทาความไมยินดี บัดนี้ ไดทรงประทานกัมมัฏฐานสําหรับ
มรรคทั้งสามในที่นี้แกพวกเราซึ่งบรรลุโสดาปตติผลในที่นั้นแลว ก็แลพวกเรา
ไมควรใหเสียเวลาดวยคิดวา พวกเราเปนพระโสดาบันแลว พวกเราควร
เปนอุดมบุรุษ ทานเหลานั้นจึงไหวพระบาทของพระทศพลแลวลุกขึน้ สลัด
ที่นั่งแยกกันไปนั่งที่เงื้อมและโคนไม. พระผูมพี ระภาคเจา ทรงพระดําริ
วา ภิกษุเหลานี้ แมโดยปกติก็ไมทิ้งการงาน และก็สําหรับ ภิกษุที่ไดอุบาย
จะไมมีเหตุแหงการเหน็ดเหนื่อย และเมื่อไปตั้งวิปสสนาแลวบรรลุอรหัต ก็
จะพากันมาสูสํานักเรา ดวยคิดวา พวกเราจะกราบทูลคุณวิเศษที่แตละคนได
เฉพาะแลว เมื่อพวกเธอเหลานั่นมาแลวพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลก็จะประชุม
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กันในจักรวาลหนึ่ง การประชุมใหญก็จะมี เราควรนั่งในโอกาสที่สงัด. ลําดับ
นั้นก็รับสั่งใหปูพุทธอาสนในโอกาสที่สงัดแลวประทับนั่งลง.
พระเถระที่ไปรับกัมมัฏฐานกอนเขาหมด สําเร็จพระอรหัตพรอมทั้ง
ปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว. ตอไปก็อีกรูป ถัดไปก็อีกรูป ดังนีก้ ็เปนอันวาภิกษุทั้ง
๕๐๐ รูป เบิกบานเหมือนปทุมที่บานในสระปทุมฉะนั้น. ภิกษุที่สําเร็จพระอรหัตกอนเขาหมด คิดวา เราจะกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา จึงคลายบัลลังก
สลัดที่นั่งลุกขึ้นบายหนาไปหาพระทศพล. อีกรูปหนึ่งก็อยางนั้น อีกรูปหนึ่งก็
อยางนั้น ดังนี้ก็เปนอันวาภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป ทะยอยกันมาเหมือนเขาสูโรง
อาหารฉะนั้น. ผูที่มากอนเขาหมด ไหวและปูที่นั่งแลวนั่งในที่ควรสวนหนึ่ง
เปนผูอยากจะกราบทูลถึงคุณพิเศษที่ไดโดยเฉพาะ คิดวา ใครอื่นมีหรือไมมี
หนอ กลับไปมองดูทางมาไดเห็นแมอีกรูปหนึ่ง ไดเห็นแมอีกรูปหนึ่ง. ดวย
ประการฉะนี้ เปนอันวา ทานทั้งหมดแมนั้นก็มานั่งในที่ควรสวนหนึ่งแลวก็
ตางคิดวา รูปนี้กําลังระอายจึงไมบอกแกรูปนี้ รูปนี้ก็กําลังละอายจึงไมบอกแก
รูปนี้ ไดยนิ วา สําหรับพวกผูสิ้นอาสวะแลวยอมมีอาการสองอยางคือ
๑. เกิดความคิดวา ชาวโลกพรอมกับเทวดาจะพึงรูแจงแทงตลอด
คุณวิเศษที่เราไดเฉพาะแลว พลันทีเดียว
๒. ไมประสงคจะบอกคุณที่คนไดแลวแกผูอื่น เหมือนคนที่ไดขุม
ทรัพยฉะนั้น.
ก็เมื่อสักวาวงของพระอริยเจานั้นหยั่งลงแลว พระจันทรเต็มวงศ ซึ่ง
หลุดพนจากตัวการที่ทําใหเศราหมองคือ หมอก น้ําคาง ควัน ฝุน ราหู จาก
ขอบเขตรอบเขายุคนธรทางทิศตะวันออก ประกอบดวยสิริแหงลอเงิน ซึ่งกําลัง
จับขอบกงหมุนไป คลายกับวงแวนสองแผนใหญที่สําเร็จดวยเงินที่ยกขึ้นใน
ดานทิศตะวันออก เพื่อทัศนะอันเปนที่นารื่นรมยของโลกที่ประดับดวยพุทธุปบาท
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ลอยเดนดําเนินไปสูทางลม. พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปาใหญใกลกรุง
กบิลพัสดุในแควนแหงพวกชาวสักกะกับหมูภิกษุจํานวนมาก คือ ภิกษุมีจํานวน
๕๐๐ รูป ทุกรูปลวนแตเปนพระอรหันตในขณะ คือในลยะ ไดแกในครูหนึ่ง
เห็นปานนี้ดวยประการฉะนี้.
ในทีป่ ระชุมนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเกิดในวงศพระเจามหาสมมต
เหลาภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูปนัน้ เลา ก็เกิดในตระกูลพระเจามหาสมมต พระผูมีพระภาคเจาทรงเกิดในพระครรภกษัตริย ทานเหลานั้นเลาก็เกิดในครรภ
กษัตริย พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนนักบวชชั้นเจา ทานเหลานั้นเลาก็เปน
นักบวชชั้นเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงละเศวตฉัตร ทรงสละราชสมบัติจักรพรรดิที่อยูในกําพระหัตถ ทรงผนวช ทานเหลานั้น เลาก็สละเศวตฉัตร ทิ้ง
ราชสมบัติที่อยูในกํามือบวช. ดังวามานี้จึงเปนอันวา องคพระผูมีพระภาคเจา
เองทรงหมดจด ทรงมีบริวารที่หมดจด ในโอกาสที่หมดจด ในสวนราตรีที่
หมดจด ทรงปราศจากราคะ ทรงมีบริวารที่ปราศจากราคะ ทรงปราศจากโทสะ
ทรงมีบริวารที่ปราศจากโทสะ ทรงปราศจากโมหะ ทรงมีบริวารที่ปราศจาก
โมหะ ทรงไมมีตัณหา ทรงมีบริวารที่ไมมีตัณหา ทรงไมมีกิเลส ทรงมีบริวาร
ที่ไมมีกิเลส ทรงสงบ ทรงมีบริวารที่สงบ ทรงฝกแลว ทรงมีบริวารที่ฝกแลว
ทรงพนแลว ทรงมีบริวารที่พนแลว ทรงรุงเรืองเกินเปรียบดวยประการฉะนี้.
นี่ชื่อวาเปนชั้นวรรณะสามารถพูดไดเทาใด ก็พึงพูดเทานั้น. ดังที่วามานี้ ทาน
พระอานนท หมายเอาภิกษุเหลานี้จึงกลาววา คือภิกษุมีจํานวน ๕๐๐ รูป ทุก
รูปลวนแตเปนพระอรหันตทั้งนั้น.
บทวา โดยมาก คือ มากกวา ประชุมกันแลว ที่นอยยกเวนเทพ
ไมมีสัญญา เทพชั้นอรูปาวจร และเทพที่เขาสมาบัติ ไมไดเขาประชุม. ตอไป
นี้ เปนลําดับการเขาประชุมในมหาสมัยสูตรนั้น.
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เลากันมาวา เหลาเทวดาโดยรอบปาใหญเคลื่อนไหวแลว ทําเสียงดัง
วา มาเถิดผูเจริญทั้งหลาย ชื่อวาการเห็นพระพุทธเจามีอุปการะมาก การฟง
พระธรรมมีอุปการะมาก การเห็นหมูภิกษุมีอุปการะมาก มา มาเถิด พวกเรา
แลวก็พากันมานมัสการพระผูมีพระภาคเจา และเหลาพระขีณาสพผูบรรลุ
พระอรหัต เมื่อครูนั้น แลวยืน ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง. โดยอุบายนี้นั่นแหละ
พึงทราบวา ทวยเทพทั้งหลายในแสนจักรวาลมาประชุมกัน เพราะฟงเสียงเทวดา
เหลานั้น ๆ โดยลําดับ คือ เทวดาผูอยูในจักรวาลทั้งสิ้น ซึ่งอยูในสกลชมพู
ทวีป ปุพพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป อุตตรกุรทุ วีป ในทวีปนอยสองพัน
ทวีป คือ พวกเทวดาที่อาศัยอยูในปาหิมพานต ซึ่งกวางประมาณสามพันโยชน
โดยฟงเสียงเทวดาผูอาศัยอยูในที่กึ่งคาวุต หนึ่งคาวุต กึ่งโยชน หนึ่งโยชน
โดยลําดับตอกันไป เทวดาในนคร ๑๘๙,๐๐๐ นคร เทวดาอยูที่โทณมุข
๙,๙๐๐,๐๐๐ แหง เทวดาอยูที่ปฏนะ ๙๖ แสนโกฏิ และอาศัยอยูที่ทะเล ๕๖
แหง มาประชุมกันแลว แตนั้นก็เทวดาในจักรวาลที่สองที่สามเปนตน มา
ประชุมกันดวยประการฉะนี้. ก็หมืน่ จักรวาลทานหมายเอาวา ๑๐ โลกธาตุ
ในที่นี้. เหตุนั้นทานจึงกลาววา เทวดาจาก ๑๐ โลกธาตุโดยมากเปนผูเขา
ประชุมแลว.
หองจักรวาลทั้งสิ้น จนถึงพรหมโลกเต็มแนนไปดวยพวกเทวดาที่เขา
ประชุมอยางนั้น เหมือนกลองเข็มที่เต็มแนนไปดวยเข็มที่ใสไปจนหาที่วาง
ไมได. ในหองจักรวาลทั้งสิ้นนั้นพึงทราบวา ที่สงู กวาเขาไดแกหองจักรวาล
ของพรหมโลก. เลากันมาวา ผูยืนในพรหมโลกเอากอนหินเทาเรือนยอดเจ็ด
ชั้นในโลหปราสาท โยนลงลางสี่เดือนจึงถึงแผนดิน. ในโอกาสใหญขนาดนั้น
ไดมีเทวดาจนหาที่วางไมได. เหมือนดอกไมที่คนยืนขางลางโยนไป หรือเหมือน
ควันไมไดชองเพื่อขึ้นไปเบื้องบน หรือเหมือนเมล็ดผักกาดที่คนยืนขางบน
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โรยไปไมไดชองเพื่อลงลางฉะนั้น. ก็ที่ประทับนั่งของพระผูมีพระภาคเจาไมคับ
แคบ พวกเทวดาและพวกพรหมที่มีศักดิ์ใหญซึ่งมาแลว ๆ ยอมไดชองทุกองค
เหมือนที่ประทับนั่งของพระเจาจักรพรรดิยอมเปนที่ไมคับแคบ พวกกษัตริย
ชั้นผูใหญที่เสด็จมาแลว ๆ ก็ยังทรงไดชองวางอยูนั่นเองฉะนั้น. เออก็ยงั เลา
กันมาวา ประเทศขนาดเทากับปลายขนทราย ตามนัยที่กลาวไวในมหาปรินิพพานสูตร ในทีใ่ กลพระผูมีพระภาคเจานั่นเอง ก็ยังมีเทวดา ๑๐ องค
บาง ๒๐ องคบาง เนรมิตรางละเอียดยืนอยู. ขางหนาทั้งหมดมีเทวดา ๖๐ ๆ
องคยืนอยู.
บทวา พวกชั้นสุทธาวาส คือชาวสุทธาวาส. พรหมโลก ๕ ชั้น
อันเปนที่อยูของพระอนาคามีและพระขีณาสพผูหมดจดชื่อวาสุทธาวาส. คําวา
ไดมีคําดําริอยางนี้ คือ ทําไมจึงไดมี. ไดยินวา ในครั้งนั้น พวกพรหมเหลานั้น
เขาสมาบัติแลวออกตามกําหนด เมือ่ มองดูที่อยูของพรหมก็ไดเห็นวาง เหมือน
โรงอาหารในเวลาหลังอาหาร แตนนั้ เมื่อใครครวญดูวา พวกพรหมไปไหน
ก็ทราบวาไปที่ประชุมใหญ คิดวา สมาคมนี้ใหญ ฝายพวกเรามามัวชักชา
ก็สําหรับพวกผูชักชาจะหาโอกาสไดยาก เพราะฉะนั้น เมื่อจะไปพวกเราอยามี
มือเปลา แตงคาถาองคละบทแลวคอยไปพวกเราจะให พระผูมีพระภาคเจาทรง
ทราบวาตนมาในสมาคมเหมือนกันดวยคาถานั้น และจะกลาวพระเกียรติคุณของ
พระทศพลดวย. ความดําริอยางนี้จึงไดมีเพราะความที่พรหมเหลานั้นออกจาก
สมาบัติแลวใครครวญดวยประการฉะนี้. บทวา ปรากฏขางหนาพระผูมี
พระภาคเจา ความวา ทานทําพรหมเลานั้นใหเหมือนหยั่งลงในที่เฉพาะ
พระพักตรใกลพระผูมีพระภาคเจานั่นเองกลาวไวแลว. ในบาลีแตในที่นี้ไมพึง
เขาใจความอยางนี้เลย.
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ก็พรหมเหลานั้น แตงคาถาแตยังอยูในพรหมโลกเสร็จแลวองคหนึ่ง
ลงที่ขอบปากจักรวาลดานตะวันออก องคหนึ่งลงที่ขอบปากจักรวาลดานใต
องคหนึ่งลงที่ขอบปากจักรวาลดานตะวันตก องคหนึ่งลงที่ขอบปากจักรวาลดาน
เหนือ. ตอจากนั้นพรหมที่ลงที่ขอบปากจักรวาลดานตะวันออก ก็เขากสิณเขียว
แลวปลอยรัศมีเขียว เหมือนกําลังสวมหนังแกวมณีใหเทวดาในหมื่นจักรวาล
ทราบวาตนมาแลว ธรรมดาวิถีของพระพุทธเจาไมมีใครสามารถจะผานไปได
เพราะฉะนั้น จึงมาดวยวิถีของพระพุทธเจาที่กระทบแลวไหวพระผูมีพระภาคเจา
ยืนในที่ควรสวนหนึ่งแลวก็ไดกลาวคาถาที่ตนไดแตงไว. พรหมที่ลงที่ขอบปาก
จักรวาลดานใต ก็เขากสิณเหลืองปลอยรัศมีแสงทองเหมือนกําลังหมผาทอง
ประกาศใหเทวดาในหมื่นจักรวาลทราบวาตนมาแลวไดยืนอยูในนั้นนั่นเอง.
พรหมที่ลงทางขอบปากจักรวาลดานตะวันตก เขากสิณแดง เปลงรัศมีแดง
เหมือนหมผาขนสัตวชั้นดีสีแดง ประกาศใหทรงทราบวาตนมาแลว แกเทวดา
ในหมี่นจักรวาลแลวไดยืนอยางนั้นเหมือนกัน. พรหมที่ลงทางขอบปากจักรวาล
ดานเหนือ เขากสิณขาว เปลงรัศมีขาวเหมือนนุงผาดอกมะลิ ประกาศให
ทราบวาตนมาแลว แกเทวดาในหมื่นจักรวาลไดยืนอยางนั้นเหมือนกัน. แตใน
บาลีทานกลาววา พรหมทั้งหลายเหลานั้น ปรากฏขางหนาพระผูมีพระภาคเจา
วา ครั้งนั้นเทวดาเหลานั้น อภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลวไดยืนในที่ควรสวน
หนึ่ง ดังนี้ แลวไดกลาวความปรากฏขางหนา และการอภิวาทแลวยืนในที่ควร
สวนหนึ่ง เหมือนกับในขณะเดียวกันอยางนั้น. การปรากฏและการยืนไดมี
ตามลําดับนี้ แตทานกระทําเปนพรอมกันแสดงไวแลว. สวนการกลาวคาถา
ในบาลีทานแยกกลาวไวเปนแผนก ๆ ทีเดียว.
ในบทเหลานั้น บทวา มหาสมัย แปลวา การประชุมใหญ ปาชัฏ
เรียกวาปาใหญ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา การประชุมใหญ คือการเขา
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ประชุมพรอมกันครั้งใหญมีในวันนี้ที่ชัฏปานี้ แมดวยบททั้งสอง. แตนั้น เพื่อ
แสดงพวกที่เขาประชุมนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา หมูเทพมาประชุมกัน
แลว. ในบทวา หมูเทพนั้น คือพวกเทวดา บทวา พวกเราเปนผูมาสูการ
ประชุมธรรมนี้ คือ เมือ่ ไดเห็นหมูเทพมาประชุมกันอยางนี้ แมพวกเราก็มา
สูการประชุมธรรมนี้. เพราะเหตุไร เพราะเหตุ เพื่อเห็นหมูที่ไมมีใคร
ปราบไดนั่นเอง อธิบายวา พวกเราไดเปนผูมาเพื่อชมหมูที่ไมมีใครปราบไดนี้
ผูชื่อวาพิชิตสงความ เพราะเปนผูที่ไมมีใครทําใหพายแพไดแลวย่ํายีมารทั้งสาม
ชนิดไดในวันนี้นั่นเอง. ก็พรหมนั้น ครั้นกลาวคาถานี้แลวก็อภิวาทพระผูมี
พระภาคเจาแลวไดยืนทางขอบปากจักรวาลดานตะวันออก. ถัดมาองคที่สองก็
มากลาวตามนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ.
ในบทวา ภิกษุทงั้ หลายใน...นั้น นั้นไดแก พวกภิกษุในที่ประชุมนั้น. บทวา ตั้งมั่นแลว คือประกอบดวยสมาธิ. บาทคาถาวา ไดทําจิต
ของตนใหตรงแลว ไดแก ไดนําความคดโกง และความโคงออกจนหมด
แลวทําจิตของตนใหตรง. บาทคาถาวา เหมือนสารถีถือเชือก ความวา
เมื่อพวกมาสินธพ ไปอยางเรียบรอย สารถีวางปฏักลงแลวคอยจับเชือกทั้งหมด
ไวไมเตือนไมรั้งตั้งอยูฉันใด ภิกษุหมดทั้งหารอยนี้ถึงพรอมดวยความวางเฉยมี
องคหก คุมทวารไดแลวบัณฑิตรักษาอินทรียทั้งหลายไวฉันนั้น พรหมกลาว
วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระพุทธเจาเปนผูมาที่นี้เพื่อชมภิกษุ
เหลานี้. แลวพรหมแมนั้นก็ไปยืนตามตําแหนงทีเดียว. ถัดมาองคที่สามก็มา
กลาวตามนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ.
ในบทเหลานั้น บทวา ตัดตาปูไดแลว คือ ตัดตาปูอัน ไดแก
ราคะโทสะและโมหะ. บทวา ลิ่มสลัก ก็ไดแกลิ่มสลักคือราคะโทสะและโมหะ
นั่นเอง. บทวา เสาเขือ่ น ก็ไดแกเสาเขื่อนคือราคะโทสะและโมหะนั่นเอง.
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บทวา ถอนแลวไมมี เอชา คือ ภิกษุเหลาชื่อวาไมมีความหวั่นไหว เพราะ
ไมมีความหวั่นไหวคือตัณหา ถอนแลวคือกระชากเสาเขื่อนจนหลุดแลว .
บทวา ทานเหลานั้นเที่ยวไป คือเที่ยวจาริกไปชนิดที่ไมกระทบกระทั่งใคร
ในสี่ทิศ. บทวา หมดจด คือไมมีตัวการที่เขามาทําใหจิตใจเศราหมอง.
บทวา ปราศจากมลทิน คือไมมีมลทิน. คําวา ปราศจากมลทินนี้ ก็เปนคํา
สําหรับใชแทนคําวา หมดจด นั่นเอง. บทวา มีตา คือมีดวงตาดวยดวงตา ๕
ชนิด. บทวา ฝกแลวเปนอยางดี คือ ทางตาก็ฝกแลว ทางหู. ทางจมูก
ทางลิ้นทางกาย ทางใจ ก็ฝกแลว. บทวา นาคหนุม คือนาครุน ๆ. พรหม
อธิบายวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคเปนผูมาแลวเพื่อชมนาครุน
ที่ฝกแลวดวยความเพียรเปนเครื่องประกอบอัน ยอดเยี่ยมเห็นปานนี้เหลานี้.
แมพรหมองคนั้นก็ไดไปยืนตามตําแหนงนั่นแล. ถัดมาองคที่สี่ ก็ไดมากลาว
ตามนัยที่กลาวแลวนั่นเอง.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ถึงแลว คือถึงแลวดวยการถึงสรณะที่
ไมมีความสงสัย. แมพรหมองคนั้นก็ไดไปยืนตามตําแหนงนั่นแล.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อไดทรงสํารวจดูตั้งแตพื้นแผนดิน
จนจรดกําหนดขอบปากจักรวาล จากกําหนดขอบปากจักรวาลจนจรดพรหมโลก
ทอดพระเนตรเห็นการประชุมของเทวดาแลวจึงทรงพระดําริวา สมาคมเทวดา
นี้ใหญ. ฝายพวกภิกษุไมทราบวา สมาคมเทวดานี้ใหญอยางนี้ เอาเถิด เรา
จะบอกพวกเธอ เมื่อทรงพระดําริอยางนั้นเสร็จแลว ลําดับนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาก็ตรัสเรียกภิกษุ ดวยประการฉะนี้. พึงขยายใหกวางทั้งหมด.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา มีเทานี้เปนอยางยิ่ง คือ ชื่อวามีเทานี้
เปนอยางยิ่ง เพราะเทานี้เปนประมาณอยางยิ่งของพระพุทธเจาเหลานั้น. แต
เพราะบัดนี้ ไมมีพระพุทธเจาทั้งหลาย จึงไมตรัสครั้งที่สามวา ภิกษุทั้งหลาย !
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แมพระพุทธเจาเหลานั้นใดในบัดนี้. บทวา ภิกษุทั้งหลาย เราจะบอก ความ
วา ถามวา ทําไมจึงตรัส ตอบวา เพื่อใหทราบพรั่งพรอมแหงจิตของทวยเทพ
ไดยินวา พวกเทวดาพากันคิดวา พระผูมีพระภาคเจาจะทรงกลาวชื่อและโคตร
แตของทวยเทพชั้นผูใหญเทานั้น ของพวกชั้นผูนอยจะทรงบอกไปทําไมใน
สมาคมใหญนี้. ทีนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาวา เทพเหลานั้นคิด
อยางไร ทรงทราบวาระจิตนั้นของเทวดาเหลานั้น เหมือนสอดมือเขาปาก
แลวคลําดวงใจ และเหมือนจับโจรไดทั้งของกลางจึงทรงดําริวา เราจะกลาว
ถึงชื่อและโคตรของเหลาเทพแมทั้งหมดทั้งชั้นผูนอยและชั้นผูใหญซึ่งตางมาจาก
หมื่นจักรวาล.
ธรรมดาวา พระพุทธเจาทั้งหลายทรงเปนผูใหญ พระพุทธเจาเหลานั้น
ทรงเปนสัตวพิเศษ ทรงทราบสิ่งที่ชาวโลกรวมทั้งเทวดาไดเห็น ไดยนิ
ไดทราบ ไดรูแจง ไดถึง ไดแสวงหา ไดใชใจทองเที่ยวไปตาม ไมวา
สิ่งไร ๆ ในที่ใด ๆ จะเปนรูปารมณในรูปารมณที่จําแนกดวยสามารถรูปมีรปู สี
เขียวเปนตน หรืออารมณมีเสียงเปนตน ที่แยกไวเปนแผนก ๆ ในสัททารมณ
เปนตน ที่จาํ แนกดวยสามารถเสียงกลองเปนตน มีอยูซึ่งมาสูคลองที่หนาพระ
ญาณของพระพุทธเจาเหลานั้น. สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุ
ทั้งหลาย สิง่ ใดที่ชาวโลกรวมทั้งเทวดา ฯลฯ รวมทั้งเทวดาและมนุษย ไดเห็น
ไดยิน ไดทราบ ไดรูแจง ไดถึง ไดแสวงหา ไดใชใจทองเที่ยวไปตาม เรารูสิ่ง
นั้น เราเห็นสิ่งนั้น เราเขาใจสิ่งนั้นอยางแจมแจง. พระผูมีพระภาคเจาทรงมี
พระญาณไมมีอะไรมาขัดขวางไดในทุกหนทุกแหงอยางนี้ ทรงไดทําพวกเทวดา.
แมทั้งหมดนั้นเปนสองพวกดวยอํานาจภัพและอภัพ คือ พวกที่เปนอภัพสัตวที่
กลาวโดยนัยเปนตนวา หรือสัตวเหลาใด ถึงพรอมดวยทํานบคือกรรม สัตวพวก
๑

๑. ส. จตุก. ๓๒
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นั้นถึงจะอยูรวมวิหารกัน พระพุทธเจาทั้งหลายก็ไมทรงมอง และพวกภัพสัตว
ที่ตรงกันขามกับพวกอภัพสัตวนั้น พวกนั้นตอใหอยูไกลก็เสด็จไปทรง
สงเคราะห. เพราะฉะนั้น แมในการประชุมของเทพนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงละพวกที่อภัพ (ไมเหมาะไมสมควรโชคราย) แลวรวบรวมเอาแตพวก
ภัพสัตว เมือ่ รวบรวมเอาเสร็จแลวก็มาทรงจัดเปน ๖ พวก ตามอํานาจจริต
นั่นเองวา พวกราคจริตเทานี้ พวกโทสจริตเปนตนเทานี้.
ตอมาก็ทรงใครครวญธรรมเทศนาอันเปนที่สบายแกพวกจริตเหลานั้น
ทรงกําหนดเทศนาวา พวกเทวดาราคจริต เราจักแสดงสัมมาปริพพาชนียสูตร
(สูตรวาดวยเรื่องที่พึงเวนโดยชอบ) จักแสดงกลหวิวาทสูตร (สูตรเกี่ยวกับ
เรื่องทะเลาะวิวาท) แกพวกโทสจริต จักแสดงมหาพยูหสูตร (สูตรวาดวย
พวกใหญ) แกพวกโมหจริต จักแสดงจูฬพยูหสูตร (สูตรวาดวยพวกนอย)
แกพวกวิตกจริต จักแสดงตุวัฏฏกปฏิปทา (ขอปฏิบัตขิ องนกคุม)
แกพวกสัทธาจริต จักแสดง ปุราเภทสูตร ( สูตรวาดวยเรื่องแตก
ในอนาคต) แกพวกพุทธิจริต แลวก็ทรงใสพระทัยถึงบริษัทนั้นอีกวา บริษัท
พึงรูดวยอัธยาศัยของตน ดวยอัธยาศัยของคนอื่น ดวยการเกิดเรื่องขึ้น หรือ
ดวยอํานาจการถามหนอแล แตนั้นก็ทรงทราบวา บริษัทพึงรูดวยอํานาจการ
ถามแลวทรงพระดําริวาจะมีใครหรือไมหนอที่เปนผูถือเอาอัธยาศัยของทวยเทพ
แลว สามารถถามปญหาดวยอํานาจจริตได ไดทรงเห็นวา ในพวกภิกษุทั้ง ๕๐๐
รูปนั้น แมรปู เดียวก็จะไมสามารถ. จากนั้นทรงรวมเอาพระสาวกผูใหญ ๘๐
รูป และพระสาวกชั้นเลิศ ๒ รูป ก็ทรงเห็นวา ถึงทานเหลานั้นก็จะไมอาจ
แลวทรงพระรําพึงวา ถาพึงมีพระปจเจกพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาจะ
สามารถหรือไมหนอ ทรงทราบวา ถึงพระปจเจกพุทธเจา ก็จะไมสามารถ
ทรงรวมวา ในบรรดาทาวสักกะและทาวสุยามะเปนตน ใคร ๆ จะพึงอาจ แม
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ถาในทานแมเหลานั้น ผูไร ๆ จะพึงอาจจะใหถามพระองคแลวจะพึงตอบเสีย
เอง. แตแมในทานเหลานั้น ใคร ๆ ก็ไมอาจ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจานั้น ไดทรงมีพระดําริอยางนี้วา
พระพุทธเจาอยางเราเทานั้นจึงจะพึงอาจ และก็มีพระพุทธเจาองคอื่นในที่ใด
บางไหม แลวก็ทรงแผพระญาณอันไมมีที่สิ้นสุดไปในโลกธาตุอันไมมีที่สิ้นสุด
ทรงตรวจดูก็ไมไดทรงเห็นพระพุทธเจาองคอื่น. ขอที่ไมทรงเห็นผูใดเสมอ
พระองคในบัดนี้นั้นไมนาอัศจรรยเลย แมในวันประสูติ เมื่อไมทรงเห็น
ใครเสมอพระองคตามนัยที่กลาวไวในอรรถกถาพรหมชาลสูตร พระองคก็ได
เปลงสีหนาทที่ไมมีใครจะพึงปฏิวัติไดวา เราเปนยอดของโลก ดังนี้. เมื่อไม
ทรงเห็นคนอื่นเทาพระองคอยางนี้แลว ก็ทรงคิดวา ถาเราพึงถามแลวตอบ
เองเสียเลย แมเมื่อเปนอยางนี้ เทวดาเหลานี้ ก็จะไมอาจแทงตลอดได
แตเมื่อพระพุทธเจาองคอื่นนั่นแล ทรงถามและเราตอบจึงจะเปนสิ่งนาอัศจรรย
และพวกเทวดาก็จะสามารถแทงตลอดไดดวยฉะนั้น เราจะสรางพระพุทธนิรมิต.
แลวทรงเขาฌานที่มีอภิญญาเปนบาท ครั้นทรงออกแลวก็ทรงบริกรรมดวย
กามาวจรจิตทั้งหลายวา ขอใหการถือบาตรและจีวร การเหลียวหนาและ
เหลียวหลัง และการคูเขาและเหยียดออกจงเหมือนเราทีเดียว แลวก็ทรงอธิษฐานดวยรูปาวจรจิต เหมือนทําลายดวงจันทรที่กําลังลอยเดนจากวงในโดยรอบ
เขายุคนธรทางทิศตะวันออก ใหออกไปอยูฉะนั้น.
ครั้นหมูเทพไดเห็นพุทธนิรมิตนั้น ก็พูดวา ทาน พระจันทรดวงอื่น
ขึ้นไปแลวหรือหนอแล. เมื่อพระพุทธที่ทรงนิรมิตละดวงจันทรแลวเขามาใกล.
ก็พูดวา ไมใชพระจันทร แตเปนพระอาทิตยขึ้นตางหาก เมื่อยิ่งใกลเขามา
อีก ก็พูดวา ไมใชพระอาทิตย แตนั่นเปนวิมานเทวดา. เมื่อยิ่งใกลเขามาอีก
ก็พูดวา ไมใชวิมานเทวดา แตนั่นเปนเทพบุตร. เมื่อยิ่งใกลเขามาอีก ก็พดู
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วา ไมใชเทพบุตร แตนั่นเปนมหาพรหม เมื่อยิ่งใกลเขามาอีก ก็พดู วา
ไมใชเปนมหาพรหม แตเปนพระพุทธเจาอีกองคหนึ่งเสด็จมา ดังนี้. ในที่นั้น
พวกเทวดาปุถุชน ก็พากันคิดวา พระพุทธเจาองคเดียว ที่ประชุมเทวดา
ก็ใหญขนาดนี้แลว สองพระองคจะใหญขนาดไหน (สวน) เทวดาอริยะ
ก็พากันคิดวา ในโลกธาตุเดียว ไมมพี ระพุทธเจาสองพระองค พระผูมีพระ
เจาทรงเนรมิตพระพุทธเจาองคอี่นขึ้นมาอีกพระองคหนึ่งที่เหมือนกับพระองค
เปนแน.
ขณะที่หมูเทพกําลังเห็นพระพุทธนิรมิตนั่นเอง พระพุทธนิรมิตก็เสด็จ
มาถึงไมทรงไหวพระทศพลเลย ทําใหเทา ๆ กันในที่เฉพาะพระพักตรแลวก็
ประทับนั่งบนพระที่นั่งที่เนรมิตไว. มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แมของ
พระผูมีพระภาคเจาแมของพระพุทธนิรมิต ก็มี ๓๒ ประการเหมือนกัน. พระ
รัศมี ๖ สี ออกไปจากพระสรีระแมของพระผูมีพระภาคเจา แมของพระพุทธ
นิรมิตก็เหมือนกัน. พระรัศมีจากพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจากระทบพระ
กายของพระพุทธนิรมิต พระรัศมีจากพระสรีระของพระพุทธเนรมิตก็กระทบ
พระกายพระผูมีพระภาคเจา. รัศมีเหลานั้นพุงจากพระสรีระของพระพุทธเจา
ทั้งสองพระองคไปจรดชั้นนอกนิฏฐพรหม กลับจากนั้นก็ลงในที่สุดของทุกเศียร
ของเหลาเทพ แลวตั้งอยูที่ขอบปากจักรวาล. หองจักรวาลทั้งสิ้นรุงเรืองดัง
เรือนพระเจดียที่มีไมจันทันโคงที่แลวไปดวยเงินรึงรัดไวแลวฉะนั้น. เทวดา
ในหมื่นจักรวาล รวมเปนกลุมในจักรวาลเดียวเขาไปตั้งอยูในระหวางหองรัศมี
ของพระพุทธเจาทั้งสองพระองค. เมื่อพระพุทธเนรมิตกําลังประทับนั่งอยูนั่น
แล ชมเชยการละกิเลสที่โพธิบัลลังกของพระทศพล จึงตรัสคาถาวา
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เราขอถามทานมุนี ผูมีปญ
 ญามาก ผู
ขามแลว ถึงฝงแลว เย็นสนิท มีพระองค
ตั้งมั่น ออกจากเรือนแลวบรรเทากาม
ทั้งหลาย
ภิกษุนั้นพึงทองเที่ยวไปในโลกโดยชอบอยางไร.
พระศาสดา ครัน้ ทรงคิดวา เราจะกลาวถึงชื่อและโคตรของผูที่มา
แลว ๆ เพื่อใหพวกเทวดาเกิดความเปนผูมีจิตพรอม กอนจึงตรัสคําเปนตนวา
ภิกษุทั้งหลาย เราจะบอก ดังนี้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เราจะทําโศลก คือถอยคําที่ประพันธ
เปนฉันท คือ จะใหหมูคําที่นิยมแลวดวยบทอักษรเปนไป. บทวา ภุมมเทวดาในที่ใดก็อาศัยที่นั้น ความวา พวกเทวาที่อยูตามพื้นดินในที่ใด ๆ
อาศัยที่นั้น ๆ แลว. พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกชั้นวรรณะแกภิกษุเหลานั้น
ดวยบทเปนตนวา พวกที่อาศัยซอกเขา. อธิบายวา ภิกษุเหลาใดอาศัยทองภูเขา.
บทวา สงตนไปแลว คือมีตนที่สงไปแลว. บทวา ตั้งมั่น คือ ไมฟุงซาน.
บทวา มาก คือ ชนมาก. บทวา เหมือน สีหะ ซอนเรน คือเขาถึงความ
เปนผูมีจิตเปนหนึ่ง เหมือนสีหะ หลบซอน. บทวา ครอบงําความ
พองขน คือ ครอบงําขนพอง แลวตั้งอยู. มีคําอธิบายวา ไมมีความกลัว.
บทวา มีใจผุดผอง หมดจด คือเปนผูมีจิตขาวผอง หมดจด. บทวา
ผองใส ไมขนุ คือ ผองแผว ไมขุนมัว. บทวา ทรงทราบภิกษุเกิน
๕๐๐ รูป คือทรงรูจักภิกษุเกิน ๕๐๐ รูป รวมทัง้ พระสัมมาสัมพุทธเจาดวย.
บทวา ที่ปาใกลกรุงกบิลพัสดุ คือที่ชัฏปาซึ่งเกิดใกลกรุงกบิลพัสดุ. บทวา
แตนั้นพระศาสดาจึงตรัสเรียก คือ ตรัส เรียกในครั้งนั้น. บทวา หมู
สาวกผูยินดีในศาสนา คือ ชื่อวาสาวกเพราะเกิดในที่สุดการฟงพระธรรม
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เทศนาของพระองค ชื่อวา ผูยินดีในศาสนาเพราะยินดีในศาสนาคือสิกขาสาม.
พระผูมีพระภาคเจาทรงทําคําทั้งหมดนี้ใหเหมือนคนอื่นกลาว ตรัสดวยพระดํารัส
วา เราจะทําโศลก. บทวา หมูเทพมุงหนามากันแลว ภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงรูจ ักหมูเทพเหลา นั้นไว ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เพี่อประโยชน แกอภินหิ ารแหงทิพยจักษุญาณของภิกษุเหลานั้น วา พวกเธอ
จงรูจักพวกเทพเหลานั้นดวยทิพยจักษุ ดังนี้ .
บทวา ก็ภิกษุเหลานั้น ฟงพระพุทธศาสนแลวไดกระทําความ
เพียร ความวาก็แลภิกษุเหลานั้นฟงคําสั่งสอนของพระพุทธเจานั้นแลว ทันใด
นั้นเองก็ไดกระทําความเพียรเพื่อประโยชนแกทิพยจักษุนั้น. ญาณก็ไดปรากฏ
แกทานเหลานั้นผูพอไดลงมือกระทําความเพียรนั่นเองอยางนั้น. เปนอยางไร
คือทิพยจักษุญาณอันเปนเครื่องเห็นพวกอมนุษยเกิดขึ้นแลว. ทิพยจักษุญาณนั้น
มิใชวาพวกทานเหลานั้นกระทําบริกรรม แลวใหเกิดขึ้นในขณะนั้น แตทิพยจักษุญาณนั้นสําเร็จดวยมรรคทีเดียว. ก็แลเหตุเพียงอภินิหาร แหงทิพยจักษุ
ญาณเพื่อเห็นอมนุษยนั้นเทานั้น ไดกระทําแลว. ถึงพระศาสดาก็ทรงหมาย
เอาขอนี้เองวา พวกเธอมีญาณ ถาเชนนั้นพวกเธอจงนอมญาณไปรู แลวจึง
ตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงรูจักหมูเทพเหลานั้น. บทวา เหลาภิกษุ
บางพวกไดเห็น ๑๐๐ ความวา ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุบางพวกไดเห็นพวก
อมนุษยหนึ่งรอย. บทวา หนึ่งพัน และ เจ็ด ความวา บางพวกเห็น
อมนุษยหนึ่งพัน บางพวกเห็นอมนุษยเจ็ดหมื่น. บทวา บางพวกหนึ่งรอย
พัน คือบางพวกเห็นอมนุษยหนึ่งแสน. บทวา บางพวกไดเห็นไมมี
ที่สุด ความวาไดเห็นอยางใหญ. อธิบายวา ไดเห็นอมนุษยแมจะกําหนด
ดวยสามารถรอยและดวยสามารถพันก็ไมได เพราะเหตุไร เพราะอมนุษย
ไดแผไปทั่วทิศ คือไดเต็มที่ทีเดียว.
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บทวา และรูยิ่งสิ่งทั้งหมดนั้น คือ ในภิกษุเหลานั้น สิ่งใดที่แต
ละรูปไดเห็น ก็รูสิ่งทั้งหมดนั้นดวย. บทวา ผูทรงมีจักษุทรงใครครวญ
แลว คือ พระศาสดาผูทรงมีจักษุดวยจักษุทั้ง ๕ อยาง ทรงใครครวญโดย
ประจักษ เหมือนผูใครครวญดูลายมือฉะนั้น จึงตรัสพระคาถาที่กลาวมาเมื่อ
กอนวา แตนั้นจึงตรัส เรียก เพื่อทรงตองการระบุถึงชื่อและโคตร. ในบทนี้มี
ความเกี่ยวของอยางนี้วา พวกเธอจงรูจัก คือจงดู ไดแก จงมองดูพวกอมนุษย
ที่เราจะระบุแกพวกเธอ. บทวา ดวยถอยคําทั้งหลาย คือดวยคําพูดทั้งหลาย.
บทวา โดยลําดับ คือ ตามลําดับ.
บทวา ยักษทั้งหลายเจ็ดพันเปนพวกเทพอยูตามแผนดิน
อาศัยกรุงกบิลพัสดุ คือ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา หมูยักษ คือพวก
เทพอยูตามแผนดินอาศัยกรุงกบิลพัสดุเกิดในกรุงกบิลพัสดุนนั้ กอน. บทวา มี
ฤทธิ์ คือประกอบดวยฤทธิ์ทิพย. บทวา มีความรุงเรือง คือถึงพรอมดวย
อานุภาพ. บทวา มีวรรณะ คือสมบูรณดวยผิวพรรณของรางกาย. บทวา
มียศ คือสมบูรณดวยบริวาร. บทวา ยินดีมุงหนามา คือ มีจิตยินดีมา.
บทวา สูปาเปนที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย คือมาเพื่อตองการดูปาใหญ
นี้ คือสํานักของพวกภิกษุนี้ ไดแกเพื่อตองการดูภิกษุทั้งหลาย. อีกอยางหนึ่ง
พวก เรียกวา ประชุม. อธิบายวา มาเพื่อชมพวกภิกษุดังนี้ก็ได. บทวา พวก
ยักษชาวเขาเหมวัตหกพัน มีผิวพรรณตาง ๆ กัน คือพวกยักษที่เกิดที่
ภูเขาเหมวัตหกพัน พวกยักษแมทั้งหมดนั้น มีสตี าง ๆ กัน ดวยอํานาจสีเขียว
เปนตน. บทวา พวกยักษชาวเขาสาตาคิรีสามพัน คือ พวกยักษที่เกิดที่
ภูเขาสาคาคิรี ๓,๐๐๐. บทวา ยักษเหลานี้หมื่นหกพันดวยประการฉะนี้
คือยักษแมทั้งหมดนี้ รวมกันเปนหมื่นหกพัน. บทวา ชาวเขาวิศวามิตร
หารอย คือ พวกยักษที่เกิดที่ภูเขาวิศวามิตร ๕๐๐ บทวา กุมภีรชาวเมือง
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ราชคฤห คือยักษชี่อกุมภีรเกิดในกรุงราชคฤห. บทวา เขาไพบูลยเปนที่
อยูของยักษนั้น อธิบายวาภูเขาไพบูลย (เวปุลละ) เปนนิเวศน คือที่อยูของ
ยักษนั้น. บทวา ยักษมากกวาแสนเขาเฝายักษชื่อกุมภีรนั้น คือ ยักษเกิน
แสนเขาเฝายักษชื่อกุมุภีรน ั้น. บทวา ยักษชื่อกุมภีรชาวเมืองราชคฤหแม
นั้น ก็มาสูปาเปนที่ประชุมภิกษุทั้งหลาย คือ แมยกั ษชื่อกุมภีรน ั้นพรอม
กับบริวารก็มาสูปานี้ เพื่อชมการประชุมของภิกษุทั้งหลาย. บทวา ก็ทา ว
ธตรัฏฐ ทรงปกครองทิศตะวันออก คือ ทรงปกครองทางทิศปราจีน. บท
วา ทรงเปนอธิบดีของพวกคนธรรพ คือทรงเปนหัวหนาของพวกคนธรรพ
(คนธรรพ -นักดนตรี) คนธรรพทั้งหมดนั้น เปนไปในอํานาจของทาวธตรัฏฐ
นั้น . บทวา ทาวเธอทรงเปนมหาราช ทรงมียศ คือ มหาราชพระองค
นั้น ทรงมีบริวารมาก. บทวา แมพวกบุตรของทาวเธอก็มาก มีนามวา
อินทรมีกําลังมาก คือ พวกลูก ๆ ของทาวธตรัฏฐนั้น มีมาก มีกําลังมาก.
เธอทั้งหลายทรงชื่อของทาวสักกะ ผูเปนราชาของเทวดา. บทวา ทาววิรุฬห
ทรงปกครองทิศนั้น คือทิศนั้น ทาววิรุฬหก ทรงอนุศาสน. บทวา แม
พวกลูก ๆ ของทาวเธอ คือ ลูก ๆ แมของทาวเธอก็เชนนั้นเหมือนกัน . ก็
ในบาลีทานเขียนวา มหพฺพลา - มีกําลังมาก. ในวาระทั้งหมดในอรรถกถา
ปาฐะเปน มหาพฺพลา - มีกําลังมาก. สวนคาถาพระผูมีพระภาคเจาตรัสดวย
อํานาจรวมเอาหมดอยางนี้วา
ทาวธตรัฏฐทรงปกครองทิศตะวันออก
ทางทิศใตทาววิรุฬหก ทางทิศตะวันตก
ทาววิรูปกษ ทาวกุเวรทรงปกครองทิศ
เหนือ มหาราชทั้ง ๔ พระองคนั้น ทรง
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ยังทิศทั้ง ๔ โดยรอบใหรุงเรืองประทับอยู
ที่ปาใกลกรุงกบิลพัสดุ.
ในคาถานั้น มีใจความดังตอไปนี้ ในหมื่นจักรวาลตางมีพวกมหาราช ทรงพระนามวา ธตรัฏฐ. แมทั้งหมดนั้นตางก็ทรงมีคนธรรพแสนโกฏิ
แสนโกฏิเปนบริวาร ยืนเต็มหองจักรวาลตั้งแตปาใหญใกลกรุงกบิลพัสดุทาง
ทิศตะวันออก. ทาววิรุฬหกเปนตนในทิศใตเปนตน ก็อยางนี้. เพราะเหตุนั้น
แล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ทรงยังทิศทั้ง ๔ โดยรอบใหรุงเรืองประทับ
อยู. ก็คําอธิบายมีอยางนี้วา มาจากจักรวาลโดยรอบ ยังทิศทั้ง ๔ ใหรุงเรือง
อยางดีประทับอยูเหมือนกองไฟบนยอดเขา. ก็ทานเหลานั้นทรงหมายเอาปาใกล
กรุงกบิลพัสดุเทานั้นแลวจึงมาเพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสถึงพวกทานวา เปนผูยังจักรวาลใหเต็มเทา ๆ กัน ดวยจักรวาล แลวประทับ
ที่ปาใกลกรุงกบิลพัสดุ ดังนี้.
บทวา พวกบาวของมหาราชทัง้ ๔ พระองคนั้น มีมารยา ลอลวง โออวดก็มา ความวา มหาราชเหลานั้น ทรงมีทาสที่ประพฤติคดโกง
ประกอบดวยเจาเลห ซึง่ มีการปกปดความชั่วที่กระทําไวเปนลักษณะ เปนพวก
ที่เรียกวาผูลอลวง. เพราะหลอกลวงโลกดวยการหลอกลวงทั้งตอหนาและลับ
หลัง และพวกที่เรียกวาผูโออวด เพราะประกอบดวยความฉอฉลและโออวด
แมพวกเหลานั้นก็มา. บทวา เปนเจาเลห คือ กุเฏณฑุ เวเฏณฑุ วิฏ วิฏกะ
คือ บาวแมทั้งหมดนั้น ลวนแตเปนผูกระทํามารยาทั้งนั้น ก็ในพวกทํา
มารยานี้โดยชื่อ ก็มี กุเฏณฑุ ๑ วิเฏณฑุ ๑. สวนในบาลีทานเขียนวา
เวเฏณฺฑุ (ตอไปก็เปน) วิฏ ๑ วิฏฏ ะ ๑. บทวา กับ คือ แมวิฏฏะนั้น
ก็มากับพวกเหลานั้นเหมือนกัน. (ถัดไปก็มี) จันทน ๑ กามเศรษฐ ๑ กินนุฆัณฑุ ๑ นิฆัณฑุ ๑ กินนุฆัณฑะอีกผูหนึ่ง ๑. แตในบาลีเขียนเปน
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กินฺนุฆณฺทุ. ชื่อนิฆัณฑุอื่น ก็ชื่อนิฆัณฺฑุดวย. ( = นิฆัณฑุมีสองตน) พวก
บาวมี ( ๑๐ ตน) เทานี้. สวนพวกอื่นจากนี้ก็ไดแกเทวราชเหลานี้ คือ :ปนาทะ ๑ โอปมัญญะ ๑ เทวสูตะ ๑
มาตลี ๑ จิตตเสนะ ๑ คนธรรพ ๑ นโฬราชะ ๑ ชโนสภะ ๑ ปญจสิขะ ๑ ติมพรู ๑
สุริยวัจฉสา ๑ ก็มาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เทวสูตะ คือ เทวสารถี. บทวา จิตตเสนะ
คือ แยกออกเปนเทวราชได ๓ องค จิตตะ ๑ เสนะ ๑ จิตตเสนะ ๑.
บทวา คนธรรพ ก็ไดแก จิตตเสนะ อันเปนพวกคนธรรพนี้ . ไมใชแต
จิตตเสนะนี้เทานั้น ถึงปนาทะเปนตนทั้งหมดนี้ ก็เปนคนธรรพทั้งนั้น. บทวา
นโฬราชะ ไดแกเทพองคหนึ่งชื่อนฬการเทวบุตร. บทวา ชโนสภะ คือ
เทวบุตรชื่อชนวสภะ. บทวา และปญจสิขะ ก็มาเหมือนกัน คือ ปญจสิขะ
เทวบุตรนั่นเทียวก็มา. บทวา ติมพรู คือ คนธรรพเทวราช. บทวา สุริยวัจฉสา ไดแกลูกสาวของทาวติมพรูนั่นเอง. บทวา เทพเหลานี้ และคนธรรพผูเปนราชาเหลา อื่นพรอมกับเหลาราชา คือเทพเหลานี้ เหลา
พญาคนธรรพที่กลาวดวยอํานาจพระนาม และคนธรรพจํานวนมากเหลาอื่น
พรอมกับพระราชาเหลานั้น. บทวา ยินดีมุงหนามาสูปาอันเปนที่ประชุม
ของภิกษุทั้งหลาย มีความวา มีจิตราเริงยินดี มาแลวสูปานี้อันเปนที่
ประชุมของภิกษุทั้งหลาย.
บทวาอนึ่งพวกนาคชาวสระนาภสะ และพวกนาคชาวไพศาลี
ก็มาพรอมกับตัจฉกะ คือ พวกนาคชาวสระนภสะ และพวกนาคชาวเมือง
ไพศาลี ก็มาพรอมกับบริษัทของตัจฉกนาคราช. บทวา กัมพลและอัสดร
คือ กัมพล ๑ อัสดร ๑. เลากันมาวา นาคเหลานี้ อยูที่เชิงเขาสิเนรุ เปนนาค
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ชั้นผูใหญที่แมพวกสุบรรณ (ครุฑ) ก็พึงฉุดไป (= นําไป จับไป) ไมได.
บทวา และพวกนาคชาวประยาคะ พรอมกับหมูญาติ คือ และพวกนาค
ที่อยูทาประยาคะ ก็มากับหมูญาติ. บทวา และพวกชาวยมุนาและพวก
ธตรัฏฐ คือ พวกนาคที่อยูในแมน้ํายมุนา และพวกนาคที่เกิดในตระกูลธตรัฏฐ.
บทวา ชางใหญชื่อเอราวัณ คือ และเอราวัณเปนเทวบุตร ไมใชเปนชาง
โดยกําเนิด แตเทวบุตรนั้นถูกเรียกวาชาง. บทวา แมเขาก็มา คือ แม
เอราวัณเทวบุตรนั้นก็มา. บทวา พวกใดนํานาคราชไปไดรวดเร็ว คือ
พวกครุฑเหลาใด มีความโลภครอบงําแลวนํา คือจับเอาพวกนาคมีประการที่
กลาวแลวนี้ไปไดอยางรวดเร็ว. บทวา เปนทิพย เกิดสองครั้ง มีปก มีตา
หมดจด คือ ชื่อวาเปนทิพย เพราะมีอานุภาพทิพย ชื่อวาเกิดสองครั้ง
เพราะเกิดแลวสองครั้งคือจากทองแมและจากกะเปาะไข ชื่อวามีปก เพราะ
ประกอบดวยปก ชื่อวามีตาหมดจด เพราะประกอบดวยตาที่สามารถเห็นหมู
นาคในระหวางรอยโยชนบาง พันโยชนบาง. บทวา พวกเหลานั้น ไปถึง
กลางปาทางเวหา คือ พวกครุฑเหลานั้น ถึงปาใหญนี้โดยทางอากาศนั่น
เอง. บทวา ชื่อของพวกเหลานั้นวาจิตระและสุบรรณ คือ ครุฑเหลา
นั้นชื่อจิตระ และสุบรรณ. บทวา ในครั้งนั้นไดมีการอภัยแกพวกนาค
ราช พระพุทธเจาทรงทําความปลอดภัยจากสุบรรณ คือ (เพราะเหตุใด)
เพราะเหตุนั้น พวกนาคและครุฑทั้งหมดนั้น ทักกันดวยวาจาที่สุภาพคุยกัน
เพลิดเพลินเหมือนเพื่อนและเหมือนญาติ สวมกอดกันจับมือกันวางมือบนจงอย
บา มีจิตราเริงยินดี. บทวา พวกนาค พวกสุบรรณ ทําพระพุทธเจาให
เปนสรณะ คือ พวกเขาเหลานั้น ถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่งที่ระลึก.
พวกที่อยูในทะเลหลวงคือพวกอสูร ผูอาศัยทะเล ซึ่งถูกพระอินทรผูเปน
ราชาแหงเทพ ซึ่งมีพระนามวาทาววชิรหัตถ (มีวชิราวุธในพระหัตถ) ปราบ
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เมื่อคราวกอน เพราะเหตุนางสุชาดาลูกสาวของอสูร แมเหลาใด แมเหลา
นั้นทั้งหมด เปนพี่นองของทาววาสวะ. (พระอินทร) พวกเหลานั้นมีฤทธิ์ มียศบทวา พวกกาลกัญชามีกายใหญพิลึก คือ และพวกอสูรกาลกัญชานิรมิต
รางใหญ นาสะพึงกลัวแลวก็มา. บทวา พวกอสูรตระกูลทานเวฆัส ไดแก
พวกอสูรถือธนู เหลาอื่นชื่อทานเวฆัส. บทวา เวปจิตติ สุจติ ติ และ
ปหาราทะกับนมุจี ไดแก และพวกอสูรเหลานี้ คือ อสูรชื่อเวปจิตติ ๑ อสูร
ชื่อสุจิตติ ๑. บทวา กับนมุจี ไดแก และมาร ชื่อนมุจิ ผูเปนเทวบุตร ก็มา
พรอมกับอสูรเหลานั้นนั่นแล. อสูรเหลานี้อยูในทะเล แตนมุจีนี้อยูในเทวโลก
ชั้นปรนิมมิต เหตุไรจึงมาพรอมกับอสูรเหลานั้น ? เพราะเปนพวกไมถูกใจ
เปนพวกอภัพ. สวนนมุจีนี้ก็เชนกันนั่นแหละ ธาตุถูกกัน เพราะฉะนั้นจึงมา.
บทวา และพวกลูกของพลิผูอสูรหนึง่ รอย คือ ลูกรอยหนึ่งของพลีผูอสูร
ใหญ บทวา ทุกตนชื่อไพโรจน คือทรงชื่อราหูผูเปนลุงของตนนั่นเอง.
บทวา ผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกําลัง คือ ผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกําลัง
ของตนทุกตนกลายเปนผูจัดเครื่องสนามเสร็จแลว. บทวา เขาใกลราหุภัทร
แลว คือ เขาหาจอมอสูรชื่อราหู. บทวา ทานผูเจริญ บัดนี้ เปนสมัย
ของทาน คือ ความเจริญจงมีแกทาน บัดนี้เปนเวลาประชุม. อธิบายวา
ทานจงเขาไปสูปาเปนที่ประชุมแหงภิกษุทั้งหลาย เพื่อดูหมูภิกษุ.
บทวา เหลาอาโปเทพ เหลาปฐวีเทพ เหลาเตโชเทพ และ
เหลาวาโยเทพ ก็มาในครั้งนั้น คือ เหลาเทพที่มีชื่อขึ้นตนวา น้ํา เพราะ
ทําบริกรรมในกสิณน้ําเปนตนจึงเกิดขึ้นมา ก็มาในครั้งนั้น. บทวา เหลา
วรุณเทพ เหลาวารุณเทพ และโสมเทพ กับยศเทพ ความวา พวกเทพ
ที่มีชื่ออยางนี้ คือ วรุณเทพ วารุณเทพ โสมเทพ ก็มาดวยกัน กับยศเทพ.
๑

๑. ปหาราทะ หายไป.
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บทวา พวกเมตตากรุณา คือพวกเทพผูทําบริกรรมในฌานที่ประกอบดวย
ความรัก และในฌานที่ประกอบดวยความเอ็นดูแลวจึงเกิดขึ้น. บทวา เหลา
เทพผูมียศมาแลว คือ แมพวกเทพเหลานั้น เปนผูมียศใหญ ไดมาแลว.
บทวา หมูเทพสิบหมูเหลานี้ ตั้งอยูโดยสวนสิบ ทั้งหมดมีผิวพรรณ
ตาง ๆ กัน ความวา พวกเทพสิบหมูเหลานั้นตั้งอยูโดยสวนสิบ ทั้งหมดมี
ผิวพรรณตาง ๆ กัน ดวยสามารถแหงสีเขียวเปนตน ก็มาแลว.
บทวา และเทพชื่อเวณฑู คือ เวณฑุเทพ ๑. บทวา สหลีดวย
คือ เทพชื่อสหลี ๑. บทวา เทพชื่ออสมา และยมะทั้งสอง คือ อสมเทพ
และยมกเทพอีก ๒. บทวา พวกเทพที่อาศัยพระจันทร เอาพระจันทร
ไวขางหนาแลวก็มา คือ พวกเทพที่อาศัยพระจันทร ทําพระจันทรไวขาง
หนาแลวก็มา ถึงพวกเทพที่อาศัยพระอาทิตย ก็ทําพระอาทิตยไวขางหนาแลว
ก็มาเหมือนกัน . บทวา ทํานักษัตรไวขางหนา คือ เทวดาทั้งหลายที่อาศัย
นักษัตร (ดาวเคราะห) ทําหมูนักษัตรไวขางหนาแลวก็มา. บทวา มันทวลา
หกทั้งหลายก็มา ความวา เหลาวาตวลาหก เหลาอัพภวลาหก เหลาอุณหวลาหก พวกวลาหกเทพแมทั้งหมดนี้ เรียกชื่อวามันทวลาหก แมเหลามันท
วลาหกนั้นก็มา. บทวา ถึงแมทาวสักกะ วาสวะปุรินททะ ผูประเสริฐ
กวาพวกวสุ ก็มา คือ วาสวะ คือ พระองคใดที่เรียกวา สักกะและ
ปุรินททะ ผูประเสริฐกวาวสุเทพทั้งหลาย แมทาววาสวะนั้น ก็เสด็จมา.
บทวา พวกเทพ ๑๐ เหลานี้ คือพวกเทพ ๑๐ เหลานี้ มาแลวโดยสวน ๑๐.
บทวา ลวนแตมีผิวพรรณแตกตางกัน คือ มีผวิ พรรณตาง ๆ กันดวย
สามารถสีเขียวเปนตน.
บทวา ตอมา พวกสหภูเทพก็มา คือ ลําดับตอมา พวกเทวดา
ชื่อสหภูก็มา. บทวา ชลมคฺคิสิขาริว คือ รุงเรืองอยูดุจเปลวไฟ. ทาน

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 112

กลาววา บทวา รุงเรืองดุจเปลวเพลิงนี้ เปนชื่อของเทพเหลานั้น ดังนี้ก็มี.
บทวา พวกอริฏกะ และพวกโรชะ คือ พวกอริฏฐกเทพ และพวก
โรชเทพ. บทวา มีรัศมีเหมือนดอกผักตบ คือพวกเทวดาเหลานั้น ชื่อวา
พวกเทพดอกผักตบ. เพราะวา แสงตัวเทวดาเหลานั้นเหมือนกับดอกผักตบ
ฉะนั้น จึงเรียกวา อุมฺมาปุปฺผนิภาสิ-มีรัศมีเหมือนดอกผักตบ. คําวา วรุณ
และสหธรรม คือ เทพทั้งสององคเหลานี้ดวย. คําวา อัจจุตะและอเนชกะ
คือ เหลาอัจจุตเทพและเหลาอเนชกเทพ. คําวา สุไลยและรุจิระก็มา คือ
พวกเทวดาชื่อสุไลย และพวกเทวดาชื่อรุจิระก็มา. คําวา วาสวเนสีก็มา คือ
พวกเทวดาวาสวเนสี ก็มา. คําวา หมูเทพทั้ง ๑๐ เหลานี้ คือ หมูเทพ
ทั้ง ๑๐ แมเหลานี้มาแลวโดยสวนสิบทีเดียว.
คําวา สมานะ มหาสมานะ คือ พวกเทพชื่อสมานะและพวกเทพชื่อ
มหาสมานะ. คําวา มานุสะ มานุสุตตมะ คือ พวกเทพชื่อมานุสะและพวก
เทพชื่อมานุสุตตมะ. คําวา พวกขิฑฑาปทูสิกะก็มา พวกมโนปทูสิกะ
ก็มา คือ พวกเทพที่มีการเลน ประทุษราย และพวกเทพที่มีใจประทุษราย
ก็มา. คําวา ถัดไปพวกหริเทพก็มา คือ พวกที่ชอื่ หริเทพก็มา. คําวา
และพวกใด ชื่อโลหิตวาสี คือ และเทพพวกโลหิตวาสีก็มา. และเทพ
สองพวกเหลานี้คือ พวกที่ชื่อ ปารคะ และพวกที่ชื่อมหาปารคะ ก็มา. คําวา
หมูเทพทั้งสิบเหลานี้ คือ หมูเทพทั้งสิบแมเหลานี้ มาแลวโดยสวนสิบ
เทียว.
คําวา พวกเทพชื่อสุกกะ ชื่อกรุมหะ ชื่ออรุณะ ชื่อเวฆนัส
ก็มาดวยกัน คือ พวกเทพทั้งสามมีพวกสุกกะเปนตน และเทพพวกเวฆนัส
ก็มาพรอมกับเทพเหลานั้น. คําวา พวกเทพผูหัวหนาชื่อโอทาตคัยหะ คือ
พวกเทพผูเปนหัวหนาชื่อ โอทาตคัยหะ ก็มา. คําวา พวกวิจักขณเทพก็มา
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คือ พวกเทพชื่อวิจักขณะ ก็มา. คําวา พวกสทามัตตะ พวกหารคชะ คือ
พวกเทพชื่อสทามัตตะและพวกเทพชื่อหารคชะ คําวา และพวกมิสลกะผูม ี
ยศ คือ พวกชื่อมิสสกเทพถึงพรอมดวยยศ. คําวา ปชชุนคํารามอยูก็มา
คือ. และเทวราชชื่อปชชุน คํารามอยูก็มา. คําวา ผูใหฝนตกทั่วทิศ คือ
ผูที่ไปทิศใดๆฝนตกในทิศนั้น ๆ. คําวา หมูเทพทั้งสิบเหลานี้ คือ หมูเทพ
ทั้งสิบแมเหลานี้ มาแลวโดยสวนสิบเทียว.
คําวา พวกเทพชั้นดุสิตผูมีความเกษมและพวกชั้นยามา ไดแก
พวกเทพผูมีความเกษมอยูดุสิตบุรี และพวกเทพที่อยูในยามาเทวโลก คําวา
และพวกกถกา ผูมียศ ไดแก พวกเทพชื่อกถกะ ผูสมบูรณดว ยยศดวย
สวนในบาลีเขียนวา กัฏฐกะ. คําวา ลัมพิตกะ (และ) ลามเสฏฐะ ไดแก
พวกเทพชื่อลัมพิตกะ และพวกเทพชื่อลามเสฏฐะ. คําวา โชตนามและอาสวะ
ความวา มีพวกเทวดาชื่อโชติเทพ โชติชวงเหมือนกองไฟออที่กอบนยอดภูเขา
และพวกอาสาเทพก็มา. แตในบาลีเขียน โชตินาม ทานเรียกอาสาเทพวา
อาสวะ ดวยอํานาจฉันท. เทวดาชั้นนิมมานรดีก็มา ถัดมาเทวดาชั้นปรนิมมิตา
ก็มา. คําวา หมูเทพทั้งสิบเหลานี้ ไดแก หมูเทพทั้งสิบแมเหลานี้มาแลว
โดยสวนสิบทีเดียว.
คําวา หมูเทพ ๖๐ เหลานี้ ไดแก เทพ ๑๐ หมู ๖ ครั้ง เริ่มแต
อาโปเปนตนไป ก็เปนหมูเทพ ๖๐ หมู. เทพทัง้ หมดมีผิวพรรณแตกตางกัน
ดวยอํานาจสีเขียวเปนตน. คําวา มาแลวโดยกําเนิดชื่อ ไดแก มาแลวโดย
ภาคแหงชื่อ คือ โดยสวนแหงชื่อนั่นเทียว. คําวา และเทพเหลาอื่นใดที่
เชนกันกับ ไดแก และแมเทพในจักรวาลที่เหลือเหลาอื่นใดที่เชนกันกับเทพ
เหลานี้ คือ เปนเชนนั้นเหมือนกันทั้งโดยผิวพรรณ ทั้งโดยชือ่ เทพเหลานั้น
มาแลวเทียว ดังนี้ เปนอันวาพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเทวดาทั้งหมด

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 114

เหมือนรวบยอดมัดเปนกลุม ๆ ดวยบทเดียวเทานั้น. ครั้นทรงแสดงหมูเทวดา
ในหมื่นโลกธาตุอยางนี้เสร็จแลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงความตองการที่เทวดา
เหลานั้นมาจึงตรัสคาถาเปนตนวา มีชาติ (ความเกิด) ที่อยูแลว ดังนี้.
พึงทราบใจความของคาถานั้น พระอริยสงฆชื่อวา มีชาติที่อยูแลว
เพราะชาติของทาน ทานอยูแลวปราศไปแลว. ทานผูมีชาติที่อยูแลวนั้น. พวก
เราจะดู คือจะเห็นพระอริยสงฆที่ชื่อวาไมมีตาปู เพราะตาปูคือ ราคะ โทสะ
และโมหะ ไมมี ชื่อวา ขามโอฆะ (หวงน้ํา) แลว เพราะขามโอฆะทั้งสี่ไดแลว
ตั้งอยู ชื่อวา หาอาสวะมิได เพราะไมมีอาสวะทั้ง ๔ ชื่อวาผูขามโอฆะ เพราะ
ขามโอฆะเหลานั้นนั่นเองไดแลว ชือ่ วานาคะ เพราะไมทําความชั่ว. คําวา
ผูลวงกรรมดํา คือ และพวกเราจะดู คือจะเห็นพระทศพลที่ทรงรุงเรืองอยูดวย
พระสิริเหมือนพระจันทรที่ลวงความดํา (คือ เมฆเวลาหก) ฉะนั้น . เทพเหลานั้น
และเทพเหลาอื่นใดที่เชนเดียวกันกับเทพเหลานั้น แมทั้งหมดมาแลวดวยการ
ระบุชื่อเพื่อประโยชนนนั้ ดวยประการฉะนี้. บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงถึงพวก
พรหม จึงตรัสคําเปนตนวา สุพรหมและปรมัตต (ปรมาตมัน ) พรหม ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุพรหม ไดแกพรหมประเสริฐองคหนึ่ง
และพรหมชือ่ ปรมัตตะ. บทวา เปนบุตรของทานผูมีฤทธิ์กับ ไดแก
อริยพรหมเหลานี้ เปนบุตรของพระผูมีพระภาคพุทธเจาผูมีฤทธิ์มาดวยกัน
ทีเดียว. บทวา สนังกุมารและติสสะ ไดแก สนังกุมารองคหนึ่ง ๑ ติสสมหาพรหมองค ๑. บทวา แมเขาก็มา ไดแก แมติสสมหาพรหมนั้นก็มา.
มีพระดํารัสในเรื่องพรหมนี้วา
มหาพรหมเขาถึงพรหมโลกมีความรุงเรือง
มีรางใหญโต มียศ ปกครองพรหมโลกพันหนึ่ง.
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บทวา พรหมโลกพันหนึ่ง ไดแก พรหมชัน้ ผูใหญพันองคมาแลว
สามารถทําแสงสวางในพันจักรวาลดวยนิ้วพระหัตถนิ้วเดียว ในหมื่นจักรวาล
ดวยนิ้วพระหัตถสิบนิ้ว. บทวา มหาพรหมปกครอง ไดแกพรหมชั้นผู ใหญ
แตละองคครอบงําพรหมเหลาอื่นแลวตั้งอยูในที่ใด. บทวา เขาถึง ไดแก
เกิดในพรหมโลก. บทวา มีความรุง เรือง ไดแก สมบูรณดวยอานุภาพ.
บทวา มีรางใหญโต ไดแก มีรางกายใหญมีขนาดรางกายเทากับสองสามเขต
หมูบานชาวมคธ. บทวา มียศ ไดแก ประกอบพรอมดวยยศกลาวคือ สิริแหง
อัตภาพ. บทวา พรหมสิบองคเปนอิสระในพรหมพันหนึ่งนั้น มีอํานาจ
เปนไปเฉพาะก็มา ไดแก มหาพรหมเปนอิสระสิบองคเห็นปานนั้น ยัง
อํานาจใหเปนไปโดยเฉพาะๆ ก็มา. บทวา และพรหมชื่อหาริตะ อันบริวาร
แวดลอมแลวก็มาในทามกลางพรหมเหลานั้น ความวา ก็มหาพรหม
ชื่อหาริตะ มีพรหมแสนองคเปนบริวาร ก็มาในทามกลางพรหมเหลานั้น.
บทวา และเห็นพวกเทวดาที่มานั้นหมด ทั้งพระอินทรพรอมทั้ง
พระพรหม ความวา พวกเทวดา แมทั้งหมดนั้นทําทาวสักกเทวราช
ใหเปนหัวหนาแลวมา และพวกพรหมก็ทําหาริตมหาพรหมใหเปนหัวหนาแลว
มา. บทวา กองทัพมารก็มา ความวา กองทัพมาร ก็เขามา. บทวา พวก
ทานจงดูความเขลาของกฤษณะ (มารผูดํา) ความวา พวกทานจงดูความ
โงของมารผูดํา พญามารสั่งบริษัทของตนอยางนี้วา พวกทานจงมาจับผูกไว.
บทวา การผูกดวยราคะ จงมีแกพวกทาน ความวา เทวมณฑลของทาน
ทั้งหมดนี้ จงเปนอันผูกไวแลวดวยราคะ. บทวา พวกทานจงแวดลอมไว
โดยรอบ บรรดาพวกทานใคร ๆ อยาปลอยเขาไป ความวา บรรดา
พวกทาน แมผูหนึ่งอยาปลอย ไปแมแตผูเดียวในพวกนี้ ปาฐะวา มา โว มฺุจิตฺถ พวกทานอยาปลอยไป ใจความก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา แมทัพ
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ใหญ บังคับกองทัพกฤษณะในที่ประชุมนั้นดังนี้ ความวา มารผูเปน
แมทัพใหญบังคับกองทัพมารในที่ประชุมนั้นอยางนี้ . บทวา เอามือตบพื้น
ความวา ตบพื้นแผนดินดวยมือ. บทวา ทําเสียงนากลัว ความวา และทํา
เสียงที่นากลัว เพื่อแสดงเสียงที่นากลัวของมาร. บทวา เหมือนเมฆที่หลั่ง
ฝน คํารามอยูเปนไปกับดวยฟาแลบ ความวา เหมือนเมฆหลั่งน้ําฝน
เปนไปกับดวย ฟาแลบขูคํารามอยางใหญ. บทวา ครั้งนั้นมารนั้นกลับไป
แลว ความวา สมัยนั้น ครั้นแสดงสิ่งที่นากลัวนั้น เสร็จแลว มารนั้นก็กลับไป.
บทวา เดือดดาลกับผูที่ไมเปนไปในอํานาจตน ความวา เมื่อไมอาจเพื่อ
จะใหใคร ๆ เปนไปในอํานาจของตนได ก็แสนเดือดดาลพลุงพลานเอากับผูที่
ไมอยูในอํานาจตัว หมดอยากดวยอํานาจของตนแลวก็กลับไป.
เลากันมาวา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบวา มารนี้เห็นสมาคม
นี้ใหญ คิดวา จะทําอันตรายแกการ บรรลุมรรคผลประชุมทีส่ ําคัญ จึงสง
กองทัพมารไปแสดงสิ่งอันนากลัวเปนพัก ๆ ก็แล ปกติของพระผูมีพระภาคเจา
ก็คือ ในที่ใดจะไมมีการบรรลุมรรคผล ในที่นนั้ พระองคจะไมทรงหามมาร
ที่แสดงสิ่งอันนากลัวของมาร แตในที่ใดจะมีการบรรลุมรรคผล ในที่นั้น
พระองคจะทรงอธิษฐานไมใหบริษัทเห็นรูป ไมใหยินเสียงมาร ก็เพราะใน
สมัยนี้ จะมีการตรัสรูมรรคผลใหญ ฉะนั้น จึงทรงอธิษฐานโดยประการที่พวก
เทวดาจะไมเห็น จะไมยินเสียงของมารนั้น. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ครั้งนั้นมารนั้น แสนเดือดดาลกับ ผูที่ไมเปนไปในอํานาจตน ไดกลับ
ไปแลว.
บทวา พระศาสดาผูมดี วงตา ทรงพิจารณาและทรงทราบ
เหตุนั้นทั้งหมดแลว ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบและทรงพิจารณา
เหตุนั้นทั้งหมดแลว. บทวา กองทัพมารเขามาแลว ภิกษุทั้งหลาย
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พวกเธอจงรูจักพวกเขา ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย
กองทัพมารเขามาแลว พวกเธอจงรูจักพวกเขาตามสมควรแกตน พวกเธอจง
เขาผลสมาบัติ. บทวา ไดกระทําความเพียรแลว ความวา ภิกษุเหลานั้น
ปรารภความเพียรเพื่อประโยชนเขาผลสมาบัติ. บทวา หลีกไปจากทาน
ปราศจากราคะแลว ความวา มารและผูเที่ยวไปตามมาร ไดหลีกไปอยางไกล
จากเหลาพระอริยะผูปราศจากราคะแลวเทียว. บทวา แมแตขนของพวก
ทานก็ไมไหว ความวา แมแตขนของทานผูปราศจากราคะเหลานั้นก็ไม
หวั่นไหว. ครั้งนั้นมารปรารภหมูภิกษุแลวไดกลาวคาถานี้วา
เหลาสาวกของพระองคทั้งหมด พิชิตสงครามไดแลว ลวงความกลัวเสียไดแลว มียศ
ปรากฏในประชุมชน บันเทิงอยูกับหมูพระอริยะ
ผูเกิดแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา บันเทิงอยูกับภูตทั้งหลาย ความวา
บันเทิงคือ บันเทิงทั่วกับหมูพระอริยะอันเกิดแลว (ภูต) คือ เกิดพรอมแลวใน
ศาสนาของพระทศพล. บทวา ปรากฏในประชุมชน ความวา ปรากฏโดย
วิเศษ คือ แจมแจง ไดแก อันเขารูจักเปนอยางยิ่ง. ก็เพราะมหาสมัยสูตรนี้
เปนที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดา ฉะนั้น ในสถานที่ใหมเอี่ยม เมื่อจะกลาว
มงคล ก็พึงกลาวแตพระสูตรนี้นั่นเทียว.
ไดยินวา พวกเทวดาพากันคิดวา พวกเราจะฟงพระสูตรนี้แลว ก็เงี่ยหู
ลงฟง. ก็แลเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงจบ เทวดาจํานวนหนึ่งแสนโกฏิ
ไดบรรลุพระอรหัตแลว ผูที่เปนพระโสดาบันเปนตน ไมมกี ารนับ. และ
เรื่องนี้ พึงมีเพราะความที่เปนที่รักที่ชอบใจของพวกเทวดา.
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มีเรื่องเลาวา ที่วดั โกฏิบรรพต มีเทพธิดาองคหนึ่งอยูที่ตนกากทิง
ใกลประตูถ้ํากากทิง. ภิกษุหนุมรูปหนึ่งทองพระสูตรนี้ภายในถ้ํา. เทพธิดา
ไดฟงในเวลาจบพระสูตร ก็ไดใหสาธุการดวยเสียงอันดัง.
นั่นใคร ? ๆ ภิกษุหนุมถาม.
ดิฉันเปนเทพธิดาเจาคะ เทพธิดาตอบ.
ทําไมจึงไดใหสาธุการ ภิกษุหนุมถามอีก.
ทานเจาคะ ดิฉันไดฟงพระสูตรนี้ในวันที่พระทศพลประทับนั่งแสดง
ที่ปาใหญ วันนี้ไดฟง (อีก) ธรรมบทนี้ทานถือเอาดีแลว เพราะไมทําใหอักษร
แมตัวเดียวจากคําที่พระผูมีพระภาคเจาแสดงไวเสียไป เทพธิดาชี้แจง.
เมื่อพระทศพลกําลังแสดงอยู คุณไดฟงหรือ ? ภิกษุถามอีก.
อยางนั้น เจาคะ นางรับรอง.
เขาวาเทวดาเขาประชุมกันมาก แลวคุณยืนฟงที่ไหน ?
ทานเจาคะ ดิฉันเปนเทวดาชาวปาใหญ ก็เมื่อพวกเทวดาชั้นผูใหญ
กําลังพากันมา ไมไดที่วางในชมพูทวีปเลยมาสูตามพปณณิทวีปนี้ ยืนริมฝงที่
ทาชัมพูโกล ถึงที่ทานั้นก็ตาม เมื่อพวกเทวดาชั้นผูใหญกําลังพากันมา ก็ถอย
รนมาโดยลําดับ แชน้ําทะเลลึกแคคอทางสวนหลังหมูบานใหญในจังหวัด
โรหณะแลวก็ยืนฟงในที่นั้น นางบรรยายรายละเอียด.
จากที่ซึ่งคุณยืนมันไกลแลว คุณจะเห็นพระศาสดาหรือ เทวดา
ทาน ! พูดอะไร ดิฉันเขาใจวา พระศาสดาทรงแสดงธรรมอยูที่ปาใหญ
ทรงแลดูดิฉัน เสมอ ๆ รูส ึกกลัว รูสกึ ละอาย.
เขาเลามาวา วันนั้นมีเทวดาแสนโกฏิสําเร็จพระอรหัต แลวคุณละ
ตอนนั้นสําเร็จพระอรหัตหรือ
ไมหรอกคะ ทานผูเจริญ
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สําเร็จอนาคามิผล กระมัง ?
ไมหรอกคะ ทานผูเจริญ
เห็นจะสําเร็จสกทาคามิผล กระมัง
ไมหรอกคะ ทานผูเจริญ
เขาวา พวกเทวดาที่สําเร็จมรรคสามนับไมไค แลวคุณละ เห็นจะเปน
พระโสดาบันกระมัง ?
ในวันนั้น เทพธิดาสําเร็จโสดาปตติผล รูส ึกอาย จึงพูดวา พระคุณเจาถามสิ่งไมนาถาม (ถามซอกถามแทรก) ลําดับนั้น ภิกษุนั้น จึงกลาว
กะนางวา เทวดา ! คุณจะแสดงกายใหอาตมาเห็นไดไหม ?
จะแสดงหมดทั้งตัวไมไดหรอกคะ ทานผูเจริญ ! ดิฉันจะแสดงแก
พระคุณเจาแคขอนิ้วมือ.
วาแลวก็เอานิ้วมือสอดหันหนาเขาภายในถ้ําตามรูกุญแจ. นิ้วมือก็เปน
เหมือนเวลาพระจันทรพระอาทิตยขึ้นเปนพัน ๆ ดวง เทพธิดากลาววา จงอยา
ประมาทนะ ทานเจาคะ ! แลวไหวภิกษุหนุมกลับไป. สูตรนี้ เปนที่รักที่ชอบใจ
ของเทวดาทั้งหลายอยางนี้ เทวดาทั้งหลายยอมถือวา พระสูตรนั้นเปนของเรา
ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถามหาสมัยสูตรที่ ๗
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๘. สักกปญหสูตร
เรื่อง ทาวสักกะกับปญจสิขคนธรรพบุตร
[๒๔๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับที่ถ้ําอินทสาลระหวางเขาเวทิยกะ
ดานเหนือแหงบานพราหมณชื่ออัมพสณฑ ขางทิศตะวันออกแหงกรุงราชคฤห
ในแควนมคธ.
สมัยนั้น ทาวสักกะผูจอมเทพมีพระประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงพระรําพึงวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับ
อยูที่ไหนหนอ ครั้นทรงเห็นแลวไดตรัสเรียกหมูเทพชั้นดาวดึงสมา ตรัสวา
ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ถ้ําอินทสาลระหวางเขา
เวทิยกะ ดานเหนือแหงบานพราหมณชื่ออัมพสณฑ ขางทิศตะวันออกแหง
กรุงราชคฤห ในแควนมคธ ถากระไร เราพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น. หมูเทพชั้นดาวดึงสไดรับสนองเทวโองการแลว จึงทาวเธอตรัสเรียกปญจสิขคนธรรพเทพบุตรมาแลวรับสั่งเหมือน
อยางนั้น ปญจสิขคนธรรพเทพบุตรรับสนองเทวโองการแลวไดถือพิณสีเหลือง
ดุจผลมะตูม ตามเสด็จทาวสักกะผูจอมเทพไปดวย. ครั้งนั้นแล ทาวสักกะ
จอมเทพอันเทพชั้นดาวดึงสแวดลอมแลว มีปญ
 จสิขคนธรรพเทพบุตรนําเสด็จ
ไดอันตรธานจากดาวดึงสเทวโลกไปปรากฏที่ภูเขาเวทิยกะ ดานเหนือแหงบาน
พราหมณชื่ออัมพสณฑ ขางทิศตะวันออกแหงกรุงราชคฤหในแควนมคธ
เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนออกหรือคูแขนเขาฉะนั้น. สมัยนั้น ภูเขา
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เวทิยกะไดปรากฏสวางรุงโรจนนัก และบานของพราหมณชื่ออัมพสณฑ ก็ได
สวางไสวเหมือนกัน เพราะเทวานุภาพ. หมูมนุษยในบานโดยรอบไดกลาววา
วันนี้ภูเขาเวทิยกะไดลุกโพลงสวางไสวรุงโรจนแลว ทําไมวันนี้ภูเขาเวทิยกะ
และบานพราหมณชื่ออัมพสณฑจึงสวางไสวนัก. ตางพากันตกใจมีขนลุกชันแลว
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะผูจอมเทพ ตรัสเรียกปญจสิขคนธรรพเทพบุตรวา พอ
ปญจสิขะ ตถาคตผูมีฌานทรงยินดีในฌาน บัดนี้ ทรงเรนอยู คนเชนเราเขา
เฝาไดยากนัก ก็ถาเธอทําใหพระผูมีพระภาคเจาโปรดกอนแลว พวกเราจะเขา
เฝาในภายหลัง ปญจสิขคนธรรพเทพบุตร ไดรบั สนองเทวโองการแลว ถือ
พิณเขาไปทางถ้ําอินทสาล แลวยืน ณ ที่สวนขางหนึ่ง รําพึงวา พระผูมี
พระภาคเจาประทับอยูไมไกลนักไมใกลนักเพียงแคนี้ คงจักทรงไดยินเสียง
ของเรา. จึงยกพิณขึ้นบรรเลงและไดกลาวคาถาที่เนื่องดวยพระพุทธคุณ
พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พระอรหันตคุณและเกี่ยวไปในทางกามเหลานี้วา
[๒๔๘] ดูกอนนองสุริยวัจฉสา พี่ขอ
ไหวทาวติมพร ผูเปนบิดาใหกําเนิดนอง
ผูเปนเทพกัลยาณี ยังความยินดีใหเกิดแก
พี่ นองผูม ีรศั มีอันเปลงปลั่ง เปนที่รกั ของ
พี่ ดุจลมเปนที่ใครของผูมีเหงื่อ ดุจน้ําเปน
ที่ปรารถนาของคนผูกระหาย ดุจธรรม
เปนที่รักของพระอรหันตทั้งหลาย ดุจยา
เปนที่รักของคนไขหนัก ดุจโภชนะเปนที่
รักของคนหิว ฉะนั้น.
ขอแมจงชวยดับความกลัดกลุมของพี่
ดุจเอาวารีดับไฟที่กําลังโพลงฉะนั้น. เมื่อ
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ไรหนอพี่จักไดหยั่งลงสูระหวางถันยุคล
และอุทรประเทศของนอง ดุจชางสารที่ถูก
แดดแผดเผาในฤดูรอน หยั่งลงสูสระโบก
ขรณีมีน้ําอันเย็น ประกอบดวยเกสร
ละอองดอกปทุมฉะนั้น . พี่หลงใหลในนิ่ม
นองผูมีขางาม จึงไมรูจกั เหตุการณ ประดุจ
ชางสารที่เหลือขอเขาใจวา ตนชนะขอและ
หอกแลว แมถูกแทงอยูก็ไมรูสึก ฉะนั้น.
พี่มีจิตปฏิพัทธในนอง ไมอาจจะกลับจิตที่
ปรวนแปรแลวได ดุจปลาที่กลืนเบ็ด
ฉะนั้น.
เชิญนองผูเปนเทพกัลยาณี มีลําขาอัน
งาม มีนัยนตาอันชมดชมอย จงสวมกอด
คลึงเคลาพี่ พี่ปรารถนาดั่งนี้ยิ่งนัก สวน
ความรักของพี่มีไมนอย ดุจทักษิณาอัน
บุคคลถวายแลวในพระอรหันต ฉะนั้น.
แนะ นองผูงามทั่วสรรพางค บุญพี่ที่ทํา
ไวในพระอรหันตทั้งหลาย บุญนัน้ พึง
อํานวยผลใหพี่กับนองไดรวมรักกัน. บุญ
ที่พี่ไดกอสรางไวในปฐพีมณฑลนี้ จง
อํานวยผลใหพี่กับนองไดรวมรักกัน.
แนะ นองสุริยวัจฉสา พี่เสาะหานอง
ดุจพระสักยบุตรพุทธมุนีมีพระสติปญญา
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เขาฌานอยูโดดเดี่ยว แสวงหาอมตธรรม
ฉะนั้น. พระพุทธมุนีทรงบรรลุสมั โพธิญาณอันอุดมแลว พึงทรงเพลิดเพลินฉันใด
พี่ถึงความคลอเคลียกับนองแลว จึงเพลิด
เพลินฉันนั้น. ถาทาวสักกะผูเปนใหญ
แหงทวยเทพชั้นดาวดึงส พึงประทานพร
แกพี่ไซร นอง พี่ขอเลือกนอง (ทันที )
ความรักของพี่มั่นคงอยางนี้ แนะ นองผูมี
ปรีชาดี นองมีความงามเชนนี้ เปนธิดา
ของทานผูใด พีข่ อนอบนอมกราบไหว
ทานผูนั้น ผูประหนึ่งวาไมรังซึ่งผลิตดอก
ออกผลยังไมนานคือบิดาของนอง ดังนี้
[๒๔๙] เมื่อปญจสิขคนธรรพเทพบุตร กลาวอยางนี้แลว พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสกะเธอวา ปญจสิขะ เสียงพิณของทาน ยอมกลมกลืนกับ
เสียงเพลงขับ และเสียงเพลงก็กลมกลืนกับเสียงพิณ อนึ่ง เสียงพิณและเสียง
เพลงขับของทานพอเหมาะกัน ปญจสิขะ ก็คาถาเหลานี้ ทานรอยกรองไวแต
ครั้งไร ? ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งเมื่อพระผูมีพระภาคเจาแรกตรัสรู ประทับ
อยู ณ อชปาลนิโครธ ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ. สมัยนั้นแล
ขาพระองคยอมมุงหวังนางสุริยวัจฉสา ซึ่งเปนธิดาของทาวคนธรรพราช ชื่อ
ติมพรุ ก็แตนางรักผูอื่นอยู นางมุงหวังบุตรแหงมาตลีเทพสารถี ชื่อสิขณ
ั ฑิ
เมื่อขาพระองคไมไดนางโดยปริยายอะไร ๆ จึงไดถือพิณเขาไปถึงที่อยูแหง
ทาวคนธรรพราชนั้นแลว ไดบรรเลงพิณและกลาวคาถาเหลานี้วา
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ดูกอน นองสุริยวัจฉสา พี่ขอไหว
ทาวติมพรุผูเปนบิดาใหกําเนิดนอง ผูเปน
เทพกัลยาณี ยังความยินดีใหเกิดแกพี่ ฯลฯ
แนะ นองผูมีปรีชาดี นองมีความงาม
เชนนี้ เปนธิดาของทานผูใด พี่ขอนอบนอมกราบไหวทานผูนั้น ผูประหนึง่ วา
ไมรังซึ่งผลิตดอกออกผลยังไมนาน คือ
บิดาของนอง ดังนี้.
[๒๕๐] ครั้นขาพระองคกลาวอยางนี้แลว นางไดกลาวกะขาพระองค
วา ทานผูนิรทุกข ฉันไมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาเฉพาะพระพักตรเลย ก็แต
วาเมื่อฉันฟอนอยูในเทวสภา ชื่อสุธรรมา ไดสดับ (พระนาม) พระผูมี
พระภาคเจาแลว ผูนิรทุกขทานยอพระเกียรติพระผูมีพระภาคเจาเพราะเหตุใด
เลา ? วันนี้ เราเลิกพบปะกันเสียเถิด ดั่งนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ไดสมาคมกับนองหญิงนั้น เทานั้น ภายหลังแตนั้นก็ไมไดพูดกันอีก.
ครั้งนั้นแล ทาวสักกะผูจอมเทพไดทรงปริวิตกวา ปญจสิขคนธรรพ
เทพบุตร และพระผูมีพระภาคเจาไดสนทนากันอยางเพลิดเพลิน จึงทรงเรียก
ปญจสิขคนธรรพเทพบุตรมาตรัสวา พอปญจสิขะ ทานจง ถวายอภิวาทพระผูมี
พระภาคเจาแทนเราแลวทูลวา ทาวสักกะจอมเทพพรอมดวยอํามาตยและบริวาร
ขอถวายบังคมพระบาทยุคล ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา. ปญสิข
คนธรรพเทพบุตรรับสนองเทวโองการแลว ไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
แทนตามเทพบัญชาแลว. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปญจสิขะ ขอทาวสักกะ
จอมเทพพรอมอํามาตยและบริวาร จงทรงพระสําราญตามประสงค อนึ่ง เทพดา
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มนุษย อสูร นาค คนธรรพ และหมูสัตวเหลาอื่นเปนอันมากเปนผูใครตอ
ความสุข ก็จงมีความสุขเชนกัน.
[๒๕๑] ก็แหละพระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสรับรองเทวดาผูมีศักดา
ใหญเห็นปานนี้ ดวยอาการอยางนี้. ทาวสักกะจอมเทพ อันพระคถาคตเจา
ตรัสรับรองแลว เสด็จเขาไปสูถ้ําอินทสาล ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
แลวไดประทับยืน ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ถึงหมูเทพชั้นดาวดึงส ทั้งปญจสิข
คนธรรพเทพบุตร ก็เขาไปถวายอภิวาทแลวยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ดุจกัน.
ก็แหละโดยสมัยนั้น ถ้ําอินทสาลเปนสถานอันไมสม่ําเสมอ ไดถึงความสม่ําเสมอ
เคยคับแคบ ไดถึงความกวางขวาง ความมืดในถ้ําไดหายไป ความสวางไสว
บังเกิดขึ้นแทน เพราะเทวานุภาพ.
[๒๕๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสกะทาวสักกะจอมเทพ
วา การที่ทาวโกสียผูมีกิจมาก มีกรณียะมาก เสด็จมา ณ ถ้ํานี้นาอัศจรรย
ยังไมเคยมีแลวมามีขึ้น. ทาวสักกะทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
หลีกไปเสียนาน ตั้งใจจะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาอยู แตขาพระองคยุงดวยกิจ
และกรณียะบางอยาง ของหมูเทพชั้นดาวดึงส จึงไมอาจจะเขาเฝาพระผูมี
พระภาคเจาได. ขาแตพระองคผูเจริญ สมัยหนึง่ พระผูมีพระภาคเจาประทับ
ที่สลฬคันธกุฎี ใกลกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น ขาพระองคไดไปเฝา แตพระผูมี
พระภาคเจาประทับนั่งเขาสมาธิอันใดอันหนึ่งเสีย นางภุชคีเทพธิดาบริจาริกา
ของทาวเวสวัณมหาราช เปนผูอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา ยืนประคอง
อัญชลีนมัสการอยู ขาพระองคไดกลาวกะนางวา ดูกอนนองหญิง เธอจง
อภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแทนเรา กราบทูลวา ทาวสักกะจอมเทพพรอมดวย
อํามาตยและบริวาร ขอถวายบังคมบาทพระยุคลดวยเศียรเกลา. เมื่อขาพระองค
กลาวแลวอยางนี้ นางไดบอกแกขาพระองควา บัดนี้มิใชกาลจะเฝา เพราะ
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พระผูมีพระภาคเจาทรงกําลังหลีกเรนอยู ขาพระองคกลาววา ถากระนั้น
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากสมาธินั้นแลวในกาลใด ในกาลนั้น เธอจง
ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาตามคําของเราเถิด. นางไดถวายอภิวาทพระผูมี
พระภาคเจาแทนขาพระองคบางหรือ พระผูมพี ระภาคเจาทรงระลึกถึงคําของ
นางไดอยูหรือ พระพุทธเจาขา.
ภ. ขอถวายพระพร นางไดไหวอาตมา อาตมาภาพยังระลึกถึงคําของ
นางไดอยู อีกประการหนึ่ง อาตมาภาพออกจากสมาธินั้น เพราะเสียงแหงลอ
และดุมรถของมหาบพิตร.
เรื่องศากยธิดาโคปกา
ส. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดสดับรับถอยคําเฉพาะหนาแหง
หมูเทพซึ่งอุบัติในดาวดึงสมากอนวา ในกาลใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก ในกาลนัน้ หมูเทพเทวดายอมเต็มบริบูรณ หมูอสูร
ยอมเสื่อมไป ขอนี้นั้น ขาพระองคไดเห็นเปนพยานแลว ขาแตพระองคผูเจริญ
ศักยธิดา นามวาโคปกา ในกรุงกบิลพัสดุนี้เอง ไดเปนผูเลื่อมใสแลวในพระ
พุทธ พระธรรม พระสงฆ ทําใหบริบูรณในศีลเปนปกติ นางเบื่อหนาย
สตรีเพศ ปรารถนาบุรุษเพศเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค เปนพวกกับทวยเทพชั้นดาวดึงส ถึงความเปนบุตรของขาพระองค
แมทวยเทพในดาวดึงสนั้น ยอมรูจักเธออยางนี้วา โคปกเทพบุตร ๆ ดั่งนี้.
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุ ๓ รูป แมอื่น ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาคเจา เขาถึงหมูคนธรรพชั้นต่ํา เธอเหลานั้นเพรียบพรอมบําเรออยูดวย
กามคุณ ๕ มาสูที่บํารุงบําเรอของขาพระองค. โคปกเทพบุตรไดตักเตือนพวก
เธอวา ทานผูนิรทุกขพวกทานไดรวบรวมธรรมของพระผูมีพระภาคเจาไวแลว

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 128

(มาเปน) เชนนี้ชื่อวาเอาหนาไปไวไหน ก็เราชื่อวาเปนสตรีเลื่อมใสในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ทําใหบริบูรณในศีลเปนปกติ เบื่อหนายสตรีเพศ
ปรารถนาบุรษุ เพศ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค
เปนพวกกับทวยเทพชั้นดาวดึงส ถึงความเปนบุตรแหงทาวสักกะจอมเทพ
แมทวยเทพชั้นนี้ยอมรูจักเราอยางนี้วา โคปกเทพบุตรๆ ดั่งนี้ สวนพวกทาน
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาแลว เขาถึงหมูคนธรรพชนั้ ต่ํา
พวกเราไดเห็นแลวชางไมนาดูเสียเลย เมื่อโคปกเทพบุตรไดตักเตือนคนธรรพ
เหลานั้นแลว เทวดา ๒ องค กลับไดสติในอัตภาพนั้น เขาถึงหมูพรหมชั้น
พรหมปุโรหิต สวนองค ๑ ยังอยูในชัน้ กามาวจรนั้นแล.
[๒๕๓] ครั้งทาวสักกะตรัสคํานี้แลว โคปกเทพบุตรไดกลาวคาถาวา
ขาพเจาเปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูมีจักษุ ทั้งขาพเจาก็ชื่อ โคปกา
ขาพเจาเลื่อมใสยิ่งแลวในพระพุทธ พระ
ธรรม และมีจิตเลื่อมใสแลว ไดบํารุง
พระสงฆ .
ขาพเจาเปนบุตรแหงทาวสักกะ มี
อานุภาพมาก มีความรุง เรืองมาก เขาถึง
ทิพยสถาน เพราะความที่ธรรมของพระ
พุทธเจานั้นแลเปนธรรมอันดี ทวยเทพแม
ในชั้นนี้ ยอมรูจัก ขาพเจาวาโคปกะ ดังนี้.
ขาพเจาไดเคยเห็นพวกภิกษุที่เคย
เห็นกัน เขาถึงหมูแหงคนธรรพอยู ก็
ภิกษุเหลานี้เปนสาวกของพระโคดมทั้งนั้น
ขาพเจาเกิดเปนมนุษย ในกาลกอน.
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ยังไดชําระเทา ไดเลี้ยงดูแลวดวย
ขาวและน้ําในเรือนของตน ทานผูเจริญ
เหลานี้ ไมรบั ธรรมของพระพุทธเจา ชื่อ
วาเอาหนาไปไวไหน.
เพราะธรรมอันบัณฑิตพึงรูเฉพาะตน
อันพระพุทธเจาผูมีจักษุไดแสดงดีแลว อัน
พระสาวกตรัสรูตามแลว แมขาพเจาได
เขาไปหาพวกทานไดฟงสุภาษิตของพระอริยะ.
ขาพเจาไดเปนโอรสของทาวสักกะ
มีอานุภาพใหญ มีความรุงเรืองมาก เขา
ถึงไตรทศแลว สวนพวกทานนั่งใกลพระ
พุทธเจาผูประเสริฐสุด ประพฤติพรหมจรรยในพระพุทธศาสนาอันยอดเยี่ยม แลว
ยังเขาถึงหมูเ ทพชั้นต่ํา ความอุบัติของ
พวกทานไมสมควรเลย ขาพเจาไดเห็น
สหธัมมิกที่เขาถึงหมูเทพชั้นต่ําแลวชางไม
นาดูเสียเลย.
พวกทานเขาถึงหมูคนธรรพ มาสูที่
บําเรอแหงหมูเทพ ทานจงเห็นความแตก
ตางนี้ของขาพเจาผูอยูครองเรือน.
ขาพเจาเคยเปนสตรี แลวมาเปนเทพ
บุตรในวันนี้ พรั่งพรอมดวยกามอันเปน
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ทิพย คนธรรพทั้ง ๓ นั้น อันสาวกของ
พระโคดมตักเตือนแลว ถึงความสลด
เพราะมาพบโคปกเทพบุตร. (พูดกันวา)
เชิญพวกเราจงมาขวนขวายพยายาม อยา
เปนคนรับใชเขาเลย บรรดาทานทั้ง ๓
นั้น ๒ ทานปรารภความเพียร ทาน ๑
ระลึกถึงศาสนาของพระโคดม.
เธอทั้ง ๒ นั้นพรากจิตเสียไดในชั้นนี้
เห็นโทษในกามแลวละกามคุณที่ละเอียด
อันเปนเครื่องของเครื่องผูกคือกามสังโยชน
ซึ่งเปนเครื่องประกอบของมาร ที่ยากจะ
ขามพนได.
กาวลวงหมูเทพชั้นดาวดึงส ดุจชาง
ตัดเครื่องผูกพนไปไดฉะนั้น ปวงเทพ
พรอมดวยพระอินทรเทวราชและปชาบดี
เทวราช ไดเขาไปในสภาสุธรรมาเทวสภา
แลว.
เทพทั้ง ๒ นั้น นั่งไมเลยไป ยังเปน
ผูแกลวกลาไมมีกําหนัด ทําใหหมดธุลี
ไปได ทาววาสพผูเปนใหญกวาเทพประทับ
ทามกลางหมูเทพ ทอดพระเนตรเห็น ๒
เทพบุตรแลว ไดทรงสลดพระหฤทัย.
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เพราะ ๒ เทพนั้นเขาถึงหมูเทพชั้นต่ํา
ยังลวงเลยหมูเทพชาวดาวดึงสเสียได เมื่อ
ทรงพิจารณาแลว ทรงสลดพระหฤทัยอยู
นั่นแหละ โคปกเทพบุตรไดกราบทูลวา
ขอเดชะ พระพุทธเจาผูเปนจอมแหงหมู
ชนประทับอยูในมนุษยโลก ปรากฏวาเปน
ศากยมุนีผูครอบงําเสียซึ่งกามนี้ บุตรของ
พระองคเหลานั้น เปนผูปราศจากสติ อัน
ขาพระองคตักเตือนแลว กลับ ไดสติ.
บรรดาเธอทั้ง ๓ รูป ๑ อยูในทีน่ ี้
เขาถึงหมูแหงคนธรรพอยู สวน ๒ รูป
มีปกติระลึกถึงทางตรัสรู (อนาคามิมรรค)
ยอมดูหมิ่นแมซึ่งเทวดาทั้งหลาย เพราะ
เธอเปนผูมีจิตตั้งมั่น.
สาวกผูมีคุณเครื่องประกาศธรรม
เชนนั้นในพระศาสนานี้ สาวกไรๆ ยอม
ไมหวังอะไรในเพราะการประกาศธรรม
นั้น พวกเราขอนมัสการพระพุทธเจาผูขาม
โอฆะ ตัดความสงสัยไดแลวเปนชนินทะ
ผูชนะ.
บรรดาคนธรรพทั้ง ๓ นั้น ๒ รูป
ไดรูธรรมใดของพระองคในพระศาสนานี้
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แลวบรรลุคุณพิเศษ เขาถึงหมูพ รหมชั้น
ปุโรหิต.
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองค
ทั้งหลายมาแลว เพื่อบรรลุธรรมนัน้ ขาแตพระองคผูนิรทุกข ถาพระผูมีพระภาค
เจาประทานพระวโรกาสแลว ขาพระองค
ก็จะพึงทูลถามปญหา.
[๒๕๔] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระปริวิตกนี้วา ทาว
สักกะนี้แลเปนผูบริสุทธิ์แลวสิ้นกาลนาน จักถามปญหาอยางใดอยางหนึ่งกะเรา
ก็จักถามลวนแตประกอบดวยประโยชนถายเดียว หาไรประโยชนไม อนึ่ง
เราจักพยากรณปญหาใดแกพระองค พระองคจักทรงทราบทั่วถึงปญหานั้นได
ฉับพลันทีเดียว จึงตรัสคาถาวา
มหาบพิตรผูว าสพ พระองคจึงถาม
ปญหาขอใดขอหนึ่ง ซึง่ ทรงประสงคไว
ในพระหฤทัย ก็จงถามเถิด อาตมาภาพ
จะทําที่สุดแหงปญหานั้น ๆ นั่นแลแก
พระองค.
จบ ปฐมภาณวาร
ทรงแกปญหาทาวสักกะ
[๒๕๕] ทาวสักกะผูจอมเทพ ไดรับประทานพระวโรกาสแลว ได
ทูลถามปญหาทีแรกนี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข เทวดา
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มนุษย อสูร นาค คนธรรพ และสัตวเหลาอื่นเปนอันมาก มีอะไรเปน
เครื่องผูกพัน เขาเหลานั้นเปนผูไมมีเวร ไมมีอาชญา ไมมีขาศึก ไมมีความ
คับแคนใจ มีความหวังอยูวา ขอพวกเราจงเปนผูไมมีเวรเปนตน อยูเถิด ดัง่ นี้
แตไฉนยังเปนผูมีเวร มีอาชญา มีขาศึก มีความคับแคนใจ เปนไปกับดวย
เวรอยูอีกเลา.
พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงพยากรณแกทาวเธอวา ขอถวายพระพร
เทวดา มนุษย อสูร นาค คนธรรพ และสัตวเหลาอื่นเปนอันมาก มีความ
ริษยาและความตระหนี่เปนเครื่องผูกพัน เขาเหลานั้นเปนผูไมมีเวร ไมมีอาชญา
ไมมีขาศึก ไมมีความคับแคนใจ หวังอยูวา ขอเราจงเปนผูไมมีเวรเปนตน
อยูเถิด ดังนี้ แตก็ยังเปนผูมีเวร มีอาชญา มีขา ศึก มีความคับแคนใจ เปน
ไปกับดวยเวรอยู
ทาวสักกะผูจอมเทพ มีพระหฤทัยชื่นชมเพลิดเพลินอนุโมทนาภาษิต
ของพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพยากรณนั้น ยอมเปน
อยางนั้น ขาแตพระสุคต ขอพยากรณนั้นยอมเปนอยางนั้น ขาพระองคขาม
พนขอสงสัยในขอนั้นเสียไดแลว หมดความสงสัยที่จะพึงกลาววาอะไร ๆ แลว
เพราะไดสดับปญหาพยากรณของพระผูมีพระภาคเจา.
[๒๕๖] ครั้นแลว ไดทูลถามปญหาตอไปวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
ก็ความริษยาและความตระหนี่มีอะไรเปนนิทาน (เคามูล) มีอะไรเปนสมุทัย
(เครื่องกอ) มีอะไรเปนชาติ (เหตุเกิด) มีอะไรเปนแดนเกิด ก็เมื่ออะไรยัง
มีอยู ความริษยาและความตระหนี่จึงมี และเมื่ออะไรไมมีอยู ความริษยาและ
ความตระหนี่ยอมไมมี.
พ. ชือ่ ถวายพระพร ความริษยาและความตระหนี่ มีอารมณอันเปน
ที่รักและไมเปนที่รัก เปนนิทาน เปนสมุทัย เปนชาติ เปนแดนเกิด เมื่อ
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อารมณอันเปนที่รักและไมเปนที่รักยังมีอยู. ความริษยาและความตระหนี่ยอมมี
เมื่อไมมีอยู ความริษยาและความตระหนี่ยอมไมมี.
ส. ก็อารมณอันเปนที่รักและไมเปนที่รัก มีอะไร เปนนิทาน เปน
สมุทัย เปนชาติ เปนแดนเกิด เมื่ออะไรยังมีอยู อารมณอันเปนที่รักและไม
เปนที่รัก จึงมี เมื่ออะไรไมมีอยู อารมณอันเปนที่รักและไมเปนที่รักจึงไมมี.
พ. อารมณอัน เปนที่รักและไมเปนที่รัก มีฉันทะเปนนิทาน เปน
สมุทัย เปนชาติ เปนแดนเกิด เมือ่ ฉันทะยังมีอยู อารมณอันเปนที่รักและ
ไมเปนที่รักยอมมี เมื่อไมมี อารมณอันเปนที่รักและไมเปนที่รักยอมไมมี ดั่งนี้.
ส. ฉันทะ (ความพอใจ) มีอะไรเปนนิทาน เปนสมุทยั เปนชาติ
เปนแดนเกิด เมื่ออะไรยังมีอยู ฉันทะจึงมี เมื่ออะไรไมมี ฉันทะจึงไมมี.
พ. ฉันทะมีวิตก (ความตรึก) เปนนิทาน เปนสมุทัย เปนชาติ
เปนแดนเกิด เมื่อวิตกยังมีอยู ฉันทะยอมมี เมื่อไมมี ฉันทะ ยอมไมมี.
ส. ก็วิตกมีอะไรเปนนิทาน เปนสมุทัย เปนชาติ เปนแดนเกิด
เมื่ออะไรยังมีอยู วิตกจึงมี เมื่ออะไรไมมี วิตกจึงไมมี.
พ. วิตก มีสวนแหงสัญญาอันสัมปยุตดวยปปญจธรรม (ธรรมเครื่อง
เนิ่นชา) เปนนิทาน เปนสมุทัย เปนชาติ เปนแดนเกิด เมื่อสวนแหงสัญญา
อันสัมปยุตดวยปปญจธรรมยังมีอยู วิตกยอมมี เมื่อไมมี วิตกยอมไมมี.
[๒๕๗] ส. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ภกิ ษุปฏิบัติอยางไร ชื่อวา
เปนผูดําเนินปฏิปทาอันสมควร และใหถึงความดับสวนแหงสัญญาอันสัมปยุต
ดวยปปญจธรรม.
พ. ก็อาตมาภาพ กลาวโดยโสมนัสโทมนัสและอุเบกขา สวนละ ๒
คือ ที่ควรเสพก็มี ที่ไมควรเสพก็มี อาตมาภาพกลาวหมายถึงขอความดังวามา
ฉะนี้ และอาศัยอะไรจึงกลาวดังนั้น บรรดาโสมนัส ๒ อยางนั้น บุคคลพึงรูจัก
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โสมนัสใดวา เมื่อเราเสพโสมนัสนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญมาก กุศลธรรม
ยอมเสื่อมไป ดังนี้ โสมนัสเห็นปานนั้นไมควรเสพ. บุคคลพึงรูจักโสมนัสใดวา
เมื่อเราเสพโสมนัสนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญมากดังนี้ โสมนัสเห็นปานนั้น
ควรเสพ. บรรดาโสมนัสนั้น โสมนัสที่เกิดขึ้นดวยปฐมฌาน ยังมีวิตกวิจาร
โสมนัสที่ไมมีวิตกวิจารประณีตกวา อาตมาภาพกลาวโสมนัสใดโดยสวน ๒ วา
ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี อาตมาภาพกลาวหมายถึงขอความดังวามาฉะนี้ และ
อาศัยเหตุนี้จึงกลาวดังนั้น. แมโทมนัสและอุเบกขา ก็มีลักษณะดังนี้แล ขอ
ถวายพระพร. ภิกษุปฏิบตั ิอยางนี้แล ยอมชื่อวาเปนผูดําเนินปฏิปทาอันสมควร
และใหถึงความดับสวนแหงสัญญาอันประกอบดวยปปญจธรรม.
ทาวสักกะจอมเทพมีพระหฤทัยชื่นชมเพลิดเพลินอนุโมทนาภาษิตแหง
พระผูมีพระภาคเจา วา เปนอยางนั้น ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เปนอยางนั้น
ขาแตพระสุคตเจา ขาพระองคขามพนขอสงสัยอันจะพึงกลาววาเปนอยางไร ๆ
แลว เพราะไดสดับปญหาพยากรณของพระผูมีพระภาคเจา.
[๒๕๘] ทาวสักกะจอมเทพ ครั้นแลว ไดทูลถามปญหาตอไปวา
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ภิกษุปฏิบตั ิอยางไร ชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อความ
สํารวมในพระปาติโมกข.
พ. ขอถวายพระพร ก็อาตมภาพยอมกลาวกายสมาจาร (มรรยาท
ทางกาย) วจีสมาจาร (มรรยาททางวาจา) และความแสวงหาโดยอยางละ ๒ ๆ
คือที่ควรเสพก็มี ไมควรเสพก็มี. นี่อาตมภาพกลาวถึงขอความดังวามาฉะนี้
และอาศัยอะไรจึงกลาวดังนั้น บรรดาธรรมเหลานั้น บุคคลพึงรูจักกายสมาจาร
วจีสมาจาร และการแสวงหาใดวา เมื่อเราเสพกายสมาจาร วจีสมาจาร และ
การแสวงหาชนิดนี้แลว อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อมไป ดังนี้
กายสมาจาร วจีสมาจาร และการแสวงหาเห็นปานนั้น ไมควรเสพ. บรรดา
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ธรรมเหลานั้น บุคคลพึงรูจักกายสมาจาร วจีสมาจาร และการแสวงหาใดวา
เมื่อเราเสพกายสมาจาร วจีสมาจาร และการแสวงหานี้แลว อกุศลธรรมยอม
เสื่อมไป กุศลธรรมยอมเจริญมากดังนี้ กายสมาจาร วจีสมาจาร และการ
แสวงหาเปนปานนั้น ควรเสพ. อาตมภาพกลาวกายสมาจาร วจีสมาจาร และ
การแสวงหาโดยสวนละ ๒ ๆ คือที่ควรเสพก็มี ทีไ่ มควรเสพก็มี. อาตมภาพ
กลาวหมายถึงขอความดังวามาฉะนี้ และอาศัยเหตุนี้ จึงกลาวดังนั้น ภิกษุ
ปฏิบัติอยางนี้แลยอมชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อความสํารวมในพระปาฏิโมกข.
[๒๕๙] ส. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ก็ภิกษุปฏิบัติอยางไร ชื่อวา
เปนผูปฏิบัติเพื่อความสํารวมในอินทรีย.
พ. อาตมภาพยอมกลาว รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
อันจะพึงรูดวยจักขุ โสด ฆาน ชิวหา กาย มนะ สวนละ ๒ คือที่ควรเสพ
ก็มี ที่ไมควรเสพก็มี.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้ ทาวสักกะผูจอมเทพ ได
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบซึ้งถึงเนื้อความแหง
ภาษิตที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยยอนี้ไดโดยพิสดาร เมื่อบุคคลเสพ รูป
เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ ธรรมารมณ อันจะพึงรูดวยจักขุ โสด ฆาน
ชิวหา กาย มนะ อยางใดอยู อกุศลธรรมยอมเจริญมาก กุศลธรรมยอม
เสื่อมไป ดังนี้ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เห็นปานนั้น
ไมควรเสพ. เมื่อบุคคลเสพ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ
อันจะพึงรูดวยจักขุ โสด ฆาน ชิวหา กาย มนะ อยางใดอยู อกุศลธรรม
ยอมเสื่อมไป กุศลยอมเจริญมาก ดังนี้แล รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
ธรรมารมณ เห็นปานนั้น ควรเสพ.
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ส. ขาพระองคทราบซึ้งถึงเนื้อความแหงภาษิตที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลวโดยยออันไดโดยพิสดาร ไดขามขอสงสัยในขอนี้ไดแลว หมดความ
สงสัยอันจะพึงกลาววาอะไร ๆ แลว เพราะไดสดับปญหาพยากรณของพระผูมี
พระภาคเจา.
[๒๖๐] ทาวสักกะผูจอมเทพ ครั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจาอยางนี้แลวไดทูลถามปญหาตอไปวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข
สมณพราหมณทั้งหมดแล มีวาทะเปนอยางเดียวกัน มีศลี เปนอยางเดียวกัน
มีฉันทะเปนอยางเดียวกัน มีที่สุดเปนอยางเดียวกันหรือ.
พ. หามิได มหาบพิตร.
ส. ก็ทําไม สมณพราหมณทั้งหมด จึงเปนผูไมมีวาทะเปนอยาง
เดียวกัน ไมมีศีลเปนอยางเดียวกัน ไมมีฉันทะเปนอยางเดียวกัน ไมมีที่สุด
ลงเปนอยางเดียวกันเลา.
พ. โลกมีธาตุไมเปนอันเดียวกัน มีธาตุตาง ๆ กัน หมูส ัตวถือมั่นใน
ธาตุใด ๆ แล ยอมยึดถือธาตุนั้น ๆ กลาวดวยกําลังความยึดถือวา อยางนี้แหละ
แนนอน อยางอื่นเหลวไหล ดังนี้ เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณจึงเปนผูชื่อวา
มีวาทะเปนอยางเดียวกัน มีศลี เปนอยางเดียวกัน มีฉันทะเปนอยางเดียวกัน
มีที่สุดลงเปนอยางเดียวกันทั้งหมดไมได.
[๒๖๑] ส. สมณพราหมณมีความสําเร็จลวงสวน เกษมจากโยคะ
ลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวนทั้งหมดหรือ.
พ. หามิได มหาบพิตร.
ส. เพราะเหตุไร พระพุทธเจาขา.
พ. ภิกษุเหลาใดเปนผูหลุดพน เพราะสิ้นตัณหา ภิกษุเหลานั้นมีความ
สําเร็จลวงสวน เกษมจากโยคะลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน เพราะเหตุนั้น
สมณพราหมณจึงเปนผูมีความสําเร็จลวงสวนทั้งหมดไมได.
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ทาวสักกะผูจอมเทพ ชื่นชมเพลิดเพลินอนุโมทนาภาษิตแหงพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอนี้เปนอยางนั้น ขาแตพระสุคตเจา
ขอนี้เปนอยางนั้น ขาพระองคไดขามความสงสัยในขอนี้แลวหมดความสงสัย
อันจะพึงกลาววาเปนอยางไรๆ แลว เพราะไดสดับปญหาพยากรณของพระผูมี
พระภาคเจา.
วาดวยสมณพราหมณพวกอืน่
[๒๖๒] ทาวสักกะผูจอมเทพ ครั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาภาษิตแหง
พระผูมีพระภาคเจาอยางนี้แลว ไดทลู วา ขาแตพระองคผูเจริญ ความหวั่นไหว
(ตัณหา) เปนดั่งโรค เปนดั่งฝ เปนดั่งลูกศร ยอมคราบุรุษนี้ เพื่อใหบังเกิด
ในภพนั้น ๆ นั่นแล เพราะเหตุนั้น บุรุษนี้ยอมถึงความสูง ๆ ต่ํา ๆ ขาพระองค
ไมไดโอกาสที่จะถามปญหาเหลาใด ในสมณพราหมณอื่นภายนอกแตศาสนานี้
พระผูมีพระภาคเจาผูรูเห็นมาชานาน ไดทรงพยากรณปญหาเหลานั้นแกขา
พระองคแลว อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดทรงถอนลูกศรคือความสงสัยเคลือบ
แคลงของขาพระองคเสียแลว .
พ. มหาบพิตร ไดทรงถามปญหาเหลานั้น กะสมณพราหมณเหลาอื่น
แลวทรงเขาใจหรือไม.
ส. เขาใจอยู พระเจาขา.
พ. ก็สมณพราหมณเหลานั้น พยากรณไวแลวอยางไร ถามหาบพิตร
ไมทรงหนักพระหฤทัย จงตรัสเถิด.
ส. พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งแลวในที่ใด หรือพระรูปของ
พระผูมีพระภาคเจาปรากฏอยูแลวในที่ใด ในที่นนั้ ความหนักใจของขาพระองค
ไมมีแล.
พ. ถาดังนั้นมหาบพิตรจงตรัส.
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ส. ขาพระองคยอมสําคัญสมณพราหมณเหลาใดวา เปนผูอยูปามี
เสนาสนะอันสงัด จึงเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้น ถามปญหาเหลานี้
สมณพราหมณเหลานั้นถูกขาพระองคถามแลวแกไมได แทนทีจ่ ะตอบกลับยอน
ถามขาพระองควา ทานชื่อไร ขาพระองคตอบวา ขาแตทานผูนิรทุกข ขาพเจา
แลเปนทาวสักกะผูจอมเทพ ดังนี้ สมณพราหมณเหลานั้นยอนถามขาพระองค
อีกวา ก็ทานผูจอมเทพ ทานทํากรรมอะไรไว จึงไดถึงฐานะนี้ ขาพระองค
ยอมแสดงธรรมตามที่ไดฟงไดเลาเรียนมาแกสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลานั้นไดมีใจปลาบปลื้มดวยเหตุมีประมาณเทานั้นวา พวกเราไดเห็น
ทาวสักกะผูจอมเทพ และไดถามปญหากะทาวเธอๆไดพยากรณปญหานั้นแลว
เขาเหลานั้นยอมสําเร็จเปนสาวกของขาพระองคโดยแทแล แตไมใชขาพระองค
สําเร็จเปนสาวกของเขา ก็ขาพระองคเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปน
โสดาบันมีอันไมตกต่ําไปเปนธรรมดา เปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูในเบื้องหนา.
พ. มหาบพิตร การไดความยินดี การไดโสมนัสเชนนี้ พระองคได
เคยประสบในกาลกอน แตกาลนี้บางไหม.
ส. เคยไดประสบ พระพุทธเจาขา.
พ. มหาบพิตร ทรงทราบไดอยางไร.
วาดวยเทวาสุรสงคราม
[๒๖๓] ส. เรื่องเคยมี พระพุทธเจาขา สงครามระหวางเทวดากับ
อสูรไดประชิดกันแลว. ก็ในสงครามนั้น หมูเทพชนะ พวกอสูรปราชัย.
ขาพระองคชํานะสงครามนั้นแลว ไดปริวิตกวา บัดนี้ หมูเทพจักเสวยโอชานี้
ที่เปนทิพยและที่เปนของอสูรทั้ง ๒ ในเทวโลกนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ การได
ความยินดี การไดโสมนัสนั้นของขาพระองคเปนไปดวยกับอาชญา เปนไปกับ
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ดวยศัสตรา ยอมไมเปนไปเพื่อเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อความดับ
เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็การไดความยินดี การไดโสมนัสของขาพระองค เพราะได
ฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจานี้นั้น ไมเปนไปดวยกับอาชญา ไมเปนไป
ดวยกับศัสตรา ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายสวนเดียว เพื่อคลายกําหนัด
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน.
พ. มหาบพิตร เห็นอํานาจประโยชนอะไรอยู จึงเพลิดเพลินการได
ความยินดี การไดโสมนัสเห็นปานนั้นเลา.
ส. ขาพระองคเห็นอํานาจประโยชน ๖ ประการ จึงประกาศการได
ความยินดี การไดโสมนัสเห็นปานนั้น คือ
[๒๖๔] (๑) เมื่อขาพระองคเปนเทวดา มีสติดํารงอยูในที่นี้นั่นแล
ขาพระองคไดอายุตอไปอีก.
[๒๖๕] (๒) ขาพระองคละอายุอันไมใชของมนุษย จุติแลวจากกาย
อันเปนทิพย เปนผูไมหลงแลว จักเขาถึงครรภในภพเปนที่ชอบใจของขา
พระองค.
[๒๖๖] (๓) ขาพระองคนั้นยินดีแลว ในศาสนาของพระองค มี
ปญหาอันไมฟนเฝอแลวอยู จักเปนผูรอบรู มีสติมั่นคง อยูดวยความ
ประพฤติชอบ.
[๒๖๗] (๔ ) ถาวาความตรัสรูจักมีแกขาพระองคในเบื้องหนา ดวย
ความประพฤติชอบ และเปนผูรอบรูอยูไซร ที่สดุ นั่นแล จักมีแกขาพระองค.
[๒๖๘] (๕) ขาพระองคจุติแลว จากกายอันเปนของมนุษย และ
อายุอันเปนของมนุษย จักเปนเทวดาอีก จักเปนผูสูงสุดในเทวโลก.
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[๒๖๙] (๖) ในอัตตภาพอันมีในที่สุด ขาพระองคจักอยูในหมูเทพ
ชั้นอกนิฏฐะผูมียศอันประณีตกวา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเห็น
อํานาจประโยชน ๖ อยางเหลานี้แล ยอมประกาศการไดความยินดี การได
โสมนัสเชนนี้.
[๒๗๐] ทาวสักกะทูลคํานี้แลว ไดกราบทูลวา
ขาพระองคมีความดําริอนั ยังไมถึงที่
สุดแลว ยังมีความสงสัยเคลือบแคลงอยู
ยังทองเที่ยวไปสูทางไกล ยังตองคนหา
พระตถาคตเจาอยู. ยอมสําคัญสมณะผูมี
ปกติอยูในเสนาสนะอันสงัดวาเปนผูตรัสรู
พรอมดังนี้ ยอมเขาไปหาสมณะเหลา
นั้น ๆ.
พวกสมณะที่ขาพระองคถามแลววา
ความยินดีเปนอยางไร ความยินรายเปน
อยางไร ดังนี้ ยอมไมสามารถจะบอกใน
มรรคและปฏิปทาได จึงยอนถามขาพระองคในกาลนั้นวา ทานทํากรรมอะไร จึง
ถึงความเปนจอมเทพ ดังนี้.
ขาพระองคยอมแสดงธรรม ตามที่
ไดยินไดฟงมาแกสมณะเหลานั้น สมณะ
เหลานั้นมีใจปลาบปลื้ม เพราะเหตุนั้น
และพากันคิดวา เราไดเห็นทาววาสวะ
แลวดังนี้.
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ก็ขาพระองคไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูย ังหมูชนใหขามพนวิจิกจิ ฉาใน
กาลใด กาลนั้น ขาพระองคปราศจากความ
กลัว เขาไปเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาใน
วันนี้.
ขาพระองคขอถวายบังคมพระพุทธเจาผูขจัดเสียซึ่งลูกศร คือตัณหา ผูไ มมี
บุคคลเปรียบ ผูกลาหาญผูเปนเผาพันธุ
พระอาทิตย.
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ในกาลกอน
ขาพระองคทําความนอบนอมแกพรหม
พรอมดวยหมูเทพ วันนี้ ขาพระองคถวาย
นมัสการแดพระองค เชิญพวกเราจงทํา
ความนอบนอมเถิด.
พระองคเปนสัมพุทธเจาผูประเสริฐ
เปนศาสดาอยางยอดเยี่ยม บุคคลที่จะ
เปรียบกับพระองคในโลกนี้ กับทั้งเทวโลก
ไมมีเลย.
ทาวสักกะเปลงอุทาน - ไดธรรมจักษุ
[๒๗๑] ครั้งนั้นแล ทาวสักกะผูจอมเทพ ไดเรียกปญจสิขคนธรรพ
เทพบุตรมาแลวตรัสวา พอปญจสิขะ เธอเปนผูมีอุปการะแกเรามากนัก เธอ
ยังพระผูมีพระภาคเจาพระองคใดใหทรงยินดีกอนแลว ภายหลังฉันจึงไดเขาไป
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เฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูพระอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ฉันจักตั้ง
เธอไวในตําแหนงเทพบิดร เธอจงเปนคนธรรพราช อนึ่ง ฉันไดยกนางสุริยวัจฉสาใหตามความปรารถนาของพอ. ครั้งนั้นแล ทาวสักกะผูจอมเทพ ไดทรง
ลูบคลําแผนดินดวยฝาพระหัตถ (เพื่อเปนพยาน) แลว ไดทรงอุทาน ๓ ครั้งวา
นะโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นะโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นะโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ดังนี้.
[๒๗๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณนี้จบลง ธรรมจักษุ
(ดวงตาเห็นธรรม) อันปราศจากธุลี ไมมีมลทิน ไดเกิดขึ้นแลวแกทาวสักกะ
ผูจอมเทพวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีอันเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีอันดับ
ไปเปนธรรมดา อนึ่ง ธรรมจักษุเชนนั้น ไดเกิดขึ้นแกเทพดาเหลาอื่นแปดหมื่น
องคดวย. ปญหาเหลาใดที่ทาวสักกะผูจอมเทพทรงปรารถนา ไดทูลถามแลว
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพยากรณปญหาเหลานั้นแลว. เพราะฉะนั้น ไวยากรณนี้ จึงไดมีชื่อวา สักกปญหา ดังนี้แล.
จบ สักกปญหสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสักกปญหสูตร
สักกปญหาสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้.
ตอไปนี้ เปนการขยายความเฉพาะบทที่ไมแจมแจงในสักกปญหสูตร
นั้น. บทวา อมฺพสณฺโฑ นาม พฺราหฺมณคาโม (ดงมะมวง) คือ เลากันมา
วาหมูบานนั้นอยูไมไกลดงมะมวง ฉะนั้นจึงเรียกวาอัมพสณฑ. บทวา เวทิยาเก
ปพฺพเต คือ นัยวา เขานั้นมีดงปาสีเขียวเหมือนเวทีแกวมณี ซึ่งเกิดที่เชิงเขา
ลอมรอบ ฉะนั้นจึงเรียกวาเขาเวทิยกะ. บทวา อินทสาลคุหาย คือ แตกอนมา
ถ้ํานั้นอยูระหวางเขาสองลูก และทีป่ ระตูถ้ํานั้นมีตนชางนาว ฉะนั้นจึงเรียกวา
ถ้ําชางนาว ตอมาพวกคนก็กั้นฝาถ้ํานั้น ติดประตูหนาตางทําที่เรนที่วิจิตรดวย
ลายดอกลายเถาโบกปูนขาวจนเสร็จเรียบรอยแลวก็ถวายแดพระผูมีพระภาคเจา.
แตคนทั้งหลายก็ยังรูจักถ้ํานั้นวา ถ้ําชางนาว ตามชื่อเดิมนั้นเอง. ทานพระ
อานนทหมายเอาถ้ํานั้นจึงกลาววา ที่ถ้ําชางนาว.
บทวา อุสฺสุกฺก อุทปาทิ คือ เกิดความอุตสาหะที่ประกอบดวย
ธรรมขึ้น ถามวา ก็แลทาวสักกะนั้น ก็ทรงเฝาพระผูมีพระภาคเจามาบอย
แลวมิใชหรือ มีประชุมเทวดากันที่ไหนนั้น ก็ไมใชวาทาวสักกะนี้ไมเคยเสด็จ
มาขึ้นชื่อวาเทวบุตรขนาดทาวสักกะอยูอยางประมาทก็ไมมี เมื่อเปนเชนนั้น
ทําไม ทาวสักกะนั้นจึงทรงเกิดความอุตสาหะเหมือนผูไมเคยมาเฝาพระพุทธเจา
เลา ตอบวา เพราะถูกความกลัวตายคุกคามเอา.
นัยวา สมัยนั้น พระชนมายุของทาวเธอหมดแลว. ทาวเธอไดทรงเห็น
บุพนิมิตรหาประการ ทรงทราบวา บัดนี้เราหมดอายุแลว ก็เครื่องหมาย
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ความตายปรากฏแกเทวบุตรเหลาใด ในเทวบุตรเหลานั้น พวกใดเกิดใน
เทวโลกดวยบุญกรรมเล็กนอย พวกนั้นก็ยอมถึงความหวาดสะดุงเพราะ
ความกลัววา คราวนี้เราจักเกิดที่ไหนหนอ พวกใด ไดเตรียมปองกันภัย
ที่นาสะพึงกลัวไวทําบุญไวมากเกิดแลว พวกนั้นคิดวา เราอาศัยทานที่ตน
ไดให ศีลที่รักษาไวและภาวนาที่ไดอบรมไวแลว จักเสวยสมบัติในเทวโลก
ชั้นสูง ยอมไมกลัว. สวนทาวสักกเทวราชเมื่อไดทรงเห็นบุพนิมิตร ก็ทรง
มองดูสมบัติทั้งหมดอยางนี้วา เทพนครหมื่นโยชน ประสาทไพชยันตสูงพัน
โยชน สุธรรมาเทวสภาสามรอยโยชน ตนมหาปาริฉัตรสูงรอยโยชน หินปณฑุกัมพลหกสิบโยชน นางฟอนยี่สิบหาโกฎิ เทพบริษัทในสองเทวโลก สวน
นันทน สวนจิตรลดา สวนมิสสกะ สวนปารุสก แลวก็ทรงถูกความกลัว
ครอบงําวา ทานเอย สมบัติของเรานี้จักฉิบหายหนอ ตอไปก็ทรงมองดูวา
มีใครบางไหมหนอ ไมวาเปนสมณะ เปนพราหมณ หรือมหาพรหมผูเปน
พระบิดาของโลก ที่พึงถอนลูกศรคือความโศกที่อาศัยหัวใจเราแลวทําใหสมบัติ
นี้มั่นคงได เมื่อทรงมองใคร ๆ ก็ไมเห็น ก็ทรงเห็นอีกวา มีแตพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้นที่ทรงสามารถถอนความโศกศัลยที่เกิดแกเทพทั้งหลายเชนเรา
แมตั้งแสนได. ตอมาโดยสมัยนั้นแล ความขวนขวายเพื่อจะเฝาพระผูมี
พระภาคเจาก็ไดเกิดขึ้นแกทาวสักกะจอมทวยเทพผูทรงพระดําริอยูอยางนี้.
คําวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ไหนหนอ คือ
ทาวสักกะทรงคิดวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่จังหวัดอะไร ทรงเขาไป
อาศัยเมืองอะไรอยู กําลังเสวยปจจัยของใครอยู กําลังทรงแสดงอมฤตธรรม
แกใครอยู. คําวา ไดทรงเห็นแลวแล ความวา ทรงไดเห็น คือทรงแทง
ตลอดแลว. คําวา ผูนิรทุกขทั้งหลาย นี้เปนคําที่นารัก เปนสํานวนของ
พวกเทพโดยเฉพาะ มีอธิบายวา ผูไมมีทุกข ก็ได. ก็ทําไมทาวสักกะนี้จึงทรง
เรียกพวกเทพ เพื่อตองการเปนเพื่อน.
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ครั้งกอน ก็เลากันมาวา ทาวสักกะนี้ เมือ่ พระผูมีพระภาคเจากําลัง
ประทับอยูที่กุฏิใกลตนสน ก็เสด็จไปไดเฝาโดยลําพังมาแลว. พระศาสดาทรง
พระดําริวา ญาณของทาวเธอยังไมแกกลาพอ แตถารอไปอีกสักหนอย ขณะที่
เราอยูถ้ําชางนาว ทาวเธอจักเห็นบุพนิมิตรหาอยาง ทรงกลัวมรณภัยเขามา
หาพรอมกับพวกเทวดาในสองเทวโลก ทรงถามปญหาสิบสี่ขอ เมื่อแกจบปญหา
เกี่ยวกับอุเบกขาแลว ทรงตั้งอยูในโสดาปตติผลพรอมกับเทวดาแปดหมื่นองค
ดังนี้ จึงไมประทานพระโอกาส. ทาวสักกะนั้นทรงพระดําริวา พระศาสดาไม
ประทานพระโอกาส เพราะเมื่อกอนเราไปโดยลําพังผูเดียว เรายังไมมีอุปนิสัย
แหงมรรคผลเปนแน ก็เมื่อเราผูเดียวมีอุปนิสัย พระผูมีพระภาคเจาจะทรงแสดง
ธรรมแกบริษัทแมจนสุดจักรวาลแน ก็แนละในเทวโลกสองชั้น ใครผูใดผูหนึ่ง
คงจะมีอุปนิสัยแทเทียว พระศาสดาคงจะทรงหมายเอาผูนั้นแลวทรงแสดงธรรม
ถึงเราเองเมื่อไดฟงธรรมนั้นแลว ก็คงจะดับความโทมนัสของตนได ดังนี้แลว
จึงตรัสเรียกเพื่อตองการเปนเพื่อน.
คําวา พวกเทพชัน้ ดาวดึงสรับ สนองพระดํารัสวา ขอความ
เจริญจงมีแดพระองคอยางนั้น ความวา ขอจงเปนอยางนั้นเถิดมหาราช พวก
เราจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา การเกิดขึ้นของพระพุทธเจาเปนสภาพที่หาได
ยาก ขอความเจริญจงมีแดพระองคผูไมตรัสวา ขอใหเราทั้งหลายจงไปเลนตาม
ภูเขา ไปเลนตามแมน้ํา แลวทรงประกอบพวกขาพระองคไวในฐานะเห็นปาน
นี้. คําวา ไดฟงตอบแลว คือรับพระดํารัสของทาวเธอไวดวยเศียรเกลา.
คําวา ตรัสเรียกปญจสิขะ บุตรคนธรรพ คือ (ถามวา) ก็เมื่อ
ตรัสเรียกพวกเทวดาเหลานั้นแลว ทําไมจึงตรัสเรียกปญจสิขบุตรคนธรรพนี้
ตางหากเลา ตอบวา เพื่อใหขอประทานพระโอกาส. เลากันมาวา ทาวสักกะ
นั้นไดทรงมีความคิดอยางนี้วา การจะพาเอาพวกเทวดาในสองเทวโลกเขาไปเฝา
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พระศาสดาพรอมกันไมเหมาะ. ก็ปญ
 จสิขะนี้เปนอุปฏฐากผูรับใชที่พระทศพล
โปรดปราน ไปทูลถามปญหาแลวฟงธรรมไดทุกขณะที่ตองการ พวกเราสง
ปญจสิขะนี้ลวงหนาไปกอนใหขอประทานพระโอกาส แลวจึงเขาเฝาทูลถาม
ปญหาในเวลาที่ปญจสิขะนี้ขอประทานพระโอกาสเสร็จแลว จึงตรัสเรียกเพื่อ
ใหขอประทานพระโอกาส.
คําวา ขอความเจริญจงมีแดพระองคอยางนั้น ความวา แม
ปญจสิขะนั้นก็สนับสนุนอยางแข็งขันวา ขอจงเปนอยางนั้นเถิด มหาราช ขอ
ความเจริญจงมีแดพระองค ผูไมตรัสกะขาพระองควา ผูนิรทุกขมาเถิด พวก
เราจะไปเที่ยวชมกีฬาที่อุทยานเปนตน หรือไปชมมหรสพของนักฟอนเปนตน
(แต) ตรัสวา พวกเราจะไปเฝาพระพุทธเจา จะฟงธรรม แลวก็รับสนองพระ
ดํารัสของจอมทวยเทพ แลวก็เขารวมขบวนเสด็จตามติดไปดวยกัน. ในคํา
เหลานั้น คําวา พิณสีเหลืองดุจผลมะตูม คือพิณสีเหลืองเหมือนลูกมะตูม
สุก. เลากันวา ชองพิณนั้นทําดวยทอง คันทําดวยแกวอินทนิล สายทําดวย
เงิน กระโหลกทําดวยแกวประพาฬ ใบพิณหนึ่งคาวุต ชะเนาะหนึ่งคาวุต
คันทอนบนหนึ่งคาวุต ดังนี้ พิณจึงมีขนาดสามคาวุต. ปญจสิขะนั้นถือพิณนั้นดัง
ที่วามานี้แลว ก็ปลอยการประโคมอยางสุดผีมือเทาที่มีความรู ใชปลายเล็บดีด
คลอเสียงขับที่ไพเราะ แจงใหพวกเทพที่เหลือทราบเวลาเสด็จไปของทาวสักกะ
แลวยืนอยูในที่ควรสวนหนึ่ง. เมื่อคณะเทพประชุมกันตามสัญญาณแหงเสียงขับ
บรรเลงของปญจสิขะนั้นดังนี้แลว ทีนั้นแล ทาวสักกะจอมทวยเทพ ฯลฯ ก็
เสด็จไปปรากฏที่เขาเวทิยกะ.
คําวา เกิดแสงสวางไสวเหลือเกิน คือ ในวันอื่น ๆ ก็เกิดแสง
สวางดวยแสงของเทพมารหรือพรหม เพียงผูเดียวเทานั้น แตวันนั้น เกิดมี
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แสงสวางไสวเหมือนกัน โชติชวงไปเปนอันเดียวกันเหมือนเวลาพระจันทรและ
พระอาทิตยขึ้นไปเปนพันดวง เพราะแสงของทวยเทพในเทวโลกทั้งสองชั้น.
คําวา พวกคนในหมูบานโดยรอบ คือพวกคนในหมูบานใกลเคียง.
เลากันมาวา ในเวลาอาหารมื้อเย็นเปนปกตินั้นเอง เมื่อพวกเด็กกําลังเลนกัน
ในทามกลางหมูบาน ทาวสักกะก็ไดเสด็จไปที่เขาเวทิยกะนั้น เพราะฉะนั้น
พวกคนเมื่อไดเห็นจึงกลาวกันอยางนั้น. เออก็พวกเทวดาเขามาเฝาพระผูมีพระ
ภาคเจาตอนยามกลางวันมิใชหรือ ทําไมทาวสักกะนี้จึงไดเสด็จมาในภาคแรก
แหงยามตนเลา. เพราะทรงถูกมรณภัยนั่นแหละคุกคามเอา. คําวา อะไรกัน
ความวา พวกคนพูดกันวา อะไรนั่นทาน วันนี้เทวดาหรือพรหมผูศักดิ์ใหญ
องคไรกันหนอ เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาเพื่อจะทูลถามปญหาเพื่อจะฟงธรรม
แลวพระผูมีพระภาคเจาจะทรงแกปญหา จะทรงแสดงธรรมอยางไร ลาภของ
พวกเราที่มีพระศาสดาผูทรงบรรเทาความสงสัยของพวกเทวดาเสด็จ
ประทับอยูในวัดใกล ๆ ซึ่งพวกเราไดถวายภิกษาถาดหนึ่งบาง ภิกษาทัพพี
หนึ่งบาง แลวก็ตกใจ โลมชาติชชู นั ขนลุกซูซ า ยกกระพุมมือที่รุงเรืองที่
รวมเอาสิบเล็บวางไวเหนือเศียร ยืนนมัสการอยู.
คําวา เขาเฝายาก คือพึงเขาไปนั่งใกลยาก. เรายังมีราคะ โทสะ
โมหะ (แต) พระศาสดา ไมมีราคะ โทสะ โมหะ เพราะฉะนั้น พระตถาคตเจา
ทั้งหลายอันผูเชนเราพึงเขาไปนั่งใกลยาก. บทวา ทรงมีฌาน คือการทรงมี
ฌานดวยลักขณูปนิชฌาน และอารัมมณูปนิชฌาน. ชื่อวา ทรงยินดีในฌาน
เพราะทรงยินดีในฌานนั้นนั่นเอง. คําวา ถัดจากที่ทรงเรน คือในลําดับที่
ทรงเรนนั้น หรือทันทีทที่ รงเรน เพราะฉะนั้น จึงไมใชเขาเฝายากเพราะทรง
มีฌาน ทรงยินดีในฌาน เทานั้น แตเขาเฝายากแมเพราะเพิ่งเสด็จทรงเรนเมื่อ
กี้นี้เองดวย. คําวา พึงใหโปรด คือ พึงใหทรงพอพระทัย. ทาวสักกะตรัสวา
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เธอพึงทําใหประทานพระโอกาสแกเราแลวให. ถามวา ถือพิณที่มีสีเหลืองเหมือน
ผลมะตูม แลวก็เปนอันวาพิณนั้นถือไวกอนแลวมิใชหรือ ? ตอบวาเออ ถือไว
แลวก็พิณนั้นหอยไวที่จงอยบาดวยสามารถไปตามทาง เดี๋ยวนี้ เอามันมาวางไวที่
มือซาย ทําการเตรียมบรรเลง จึงถือไว ฉะนั้นจึงกลาววาถือไวแลว. คําวา ให
ทรงไดยิน คือใหทรงฟง. คําวา เนื่องดวยพระพุทธเจา คือปรารภพระพุทธเจา อธิบายวา ทําพระพุทธเจาเปนหลักอิงเปนไป. แมในบทที่เหลือ ก็
นัยนี้แหละ.
พึงทราบในวินิจฉัยในคําวา นองสุริยวัจฉสา พี่ขอไหวทาวติมพรุ
ผูเปนบิดาของนอง นี้ตอไป. คําวา สุริยวัจฉสา คือมีรางเทากับพระสุริยะ.
เลากันวา รัศมีตั้งขึ้นที่ปลายเทาของเทพธิดานั้นแลวพุงขึ้นไปจนจรดปลายผม
ฉะนั้นจึงปรากฏเหมือนดวงอาทิตยออนๆดวยประการฉะนี้ เทพทั้งหลายจึงรูจัก
นางวา สุรยิ วัจฉสา. ปญจสิขะ ประสงคเอาความขอนั้น จึงกลาววา นอง
สุริยวัจฉสา ดังนี้. ปญจสิขะ กลาววา พี่ขอไหวทาวติมพรุ คนธรรพเทวราช
ผูเปนบิดาของนอง. คําวาเพราะเหตุที่นองผูเปนกัลยาณีไดเกิดมาแลว
คือเพราะอาศัยติมพรุเทวราชใด นองผูงดงาม คือสวยหมดทุกสวนจึงได
เกิดมา. คําวา ยังความยินดีใหเกิดแกพี่ คือ ทําใหความอิ่มเอิบและความ
ดีใจเจริญแกพี่.
คําวา ดุจลมเปนที่ใครของผูมีเหงื่อ อธิบายวา ลมเปนที่รักใคร
พอใจ ของเหลาผูที่เกิดเหงื่อเพื่อใหเหงื่อระเหยออกฉันใด ก็ฉันนั้น. คําวา
ดุจน้ําเปนที่ปรารถนาของผูกระหาย คือ (น้ําเปนที่ปรารถนา) ของผูที่
ถูกความกระหายครอบงําแลว อยากจะดื่ม. คําวา ผูมรี ัศมีจากกาย คือ
รัศมีจากกายของเธอมีอยู เหตุนั้นเธอจึงชื่อวา ผูมีรัศมีจากกาย. ปญจสิขะ
กลาวพร่ําปรารภถึงนางสุริยวัจฉสานั้นแหละ. คําวา ดุจธรรมเปนที่รักของ
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พระอรหันตทั้งหลาย คือ เหมือนโลกุตตรธรรมเกาอยางของพระอรหันต
ทั้งหลาย.
คําวา ของคนหิว คือของผูที่ถูกความหิวครอบงําใครจะบริโภค. คํา
วา ดุจเอาน้ําดับไฟที่กําลังโพลง คือ ปญจสิขะ กลาววา ใคร ๆ พึงเอา
น้ําดับไฟที่กําลังลุกโพลงฉันใด นองจงดับความกลัดกลุม เพราะความกําหนัด
ของพี่ที่เกิดขึ้นแลวเพราะนองเปนเหตุฉันนั้น.
คําวา ประกอบดวยเกสรและละออง คือประกอบดวยเกสรและ
ละอองดอกบัว คําวา ดุจชางที่ถูกแดดหนาแลงแผดเผา คือเหมือนชาง
ที่ถูกแดดแผดเผาในฤดูรอน. คําวา หยั่งลงสูถันและอุทรของนอง คือ
ปญจสิขะกลาววา เมื่อไรหนอ พี่จะไดลงสูถันและอุทร อันไดแก สูกลางถัน
และอุทรของนองแลวไดรับความสุขและความชื่นใจ เหมือนชางนั้นหยั่งลงสู
สระบัวดื่มแลวแชตัวโผลแตปลายวงเทานั้นใหปรากฏไดรับความสุขและความ
ชื่นใจ ฉะนั้น. หนามเหล็กที่ใชสับกกหูเรียกวา ขอ ในคาถานี้วา
พี่หลงใหลในนองผูมีขางาม จึง
ไมรูจักเหตุการณ ประดุจชางสาร
เหลือขอ เขาใจวาตนชนะขอและ
หอกฉะนั้น.
ที่เรียกวา หอก ไดแกหอกอาชญาใชแทงเทา เปนตน. ที่เรียกวา ขอไดแก.
เหล็กแหลมงอใชสับหัว (ชาง). ก็ชางที่ตกมันเต็มที่ เปนชางที่เหลือขอดื้อขอ
ตอใหเอาขอสับอยูก็เอาไวไมอยู และมันเขาใจวา ขาเอาชนะขอและหอกไดแลว
เพราะแมแตขอก็ยังเอาขาไวไมอยู มันไมยอมรับรูเหตุการณอะไร ๆ เพราะ
แรงเมามัน. ปญจสิขะกลาววา แมตัวพี่ ก็หลงใหล เมา เมามันเหมือนเปนบา
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ในนองผูมีขางาม เพราะมีขาถึงพรอมดวยลักษณะ จึงไมรูจักเหตุการณอะไรๆ
เหมือนชางที่เหลือขอนั้น มันเขาใจวา ขาเอาชนะขอและหอกไดแลว ก็ไมรูจัก
เหตุการณอะไรๆ ฉะนั้น. อีกอยางหนึ่ง ตัวพี่เองเหมือนชางที่เหลือขอหลงใหล
นองผูมีขางาม ฉะนั้นจึงไมรูจักเหตุแหงการสํารอกความกําหนัดสักนอยหนึ่งได.
เพราะเหตุไร ? เพราะตอใหใคร ๆ มากลาว พี่ก็ไมถือเอาถอยคํา เหมือนชาง
ที่คิดวา ขาเอาชนะขอและหอกไดแลวนั้น.
คําวา พี่มีจิตที่ติดรักนอง ความวา นองรัก พี่นี้เปนผูมีจิตปฏิพัทธในนองผูมีขางาม. หรือคําวา มีจิตคิดรัก ไดแกมีจิตเพงจองปองรัก. คํา
วา จิตแปรปรวนแลว คือจิตละปกติตั้งอยู. คําวา ไมสามารถกลับได คือ
พี่กลับไมได. คําวา ดุจปลาที่กลืนเบ็ด คือเหมือนปลาที่กลืนเบ็ดแลวติดอยู
ปาฐะวา ฆสะ ก็มี. ใจความก็อยางนี้เหมือนกัน.
คําวา มีลําขาอันงาม คือมีลําขาที่ตั้งมั่นดวยทาทางที่งาม หรือ
อธิบายวามีลําขาเหมือนตนกลวย. คําวา โอบ คือ โปรดจงกอดพี่เขาไว. คํา
วา มีนัยนตาอันชมดชมอย คือ พวกผูหญิงยอมไมจองเขม็ง แตยอมชะแง
แลมอง ฉะนั้นจึงเรียกวา ผูมีนัยนตาชมดชมอย. คําวา โอบกอด คือจง
สวมกอดพี่ไวทุกสวน. คําวา พี่ปรารถนาดังนี้ยิ่งนัก คือพี่ตองการดังนี้
เสมอ.
คําวา มี (ความรัก) ตอพี่นอยนัก คือมีอยูนอยโดยปกติทีเดียว.
คําวา มีผมเปนคลื่น คือชื่อวามีผมเปนคลื่นเพราะผมของหญิงนั้นในเวลาที่
สยายแลวปลอยไวขางหลังเลื้อยไปเหมือนงู. ผูมผี มเหมือนคลื่นนั้น. คําวา เกิด
มีขึ้นไมใชนอ ย คือ เกิดขึ้นไมใชอยางเดียว. ปาฐะวามิใชนอย ก็มี. คําวา
เหมือนทักษิณาในพระอรหันต คือแตกขยายออกไปโดยประการตาง ๆ
เหมือนทานที่ถวายในพระอรหันต (ใหผลมากมาย ฉะนั้น ).
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คําวา มีบุญใดที่พไี่ ดทําไวแลว คือ บุญใดที่พี่ไดทําไวมีอยู. คํา
วา ในพระอรหันตทั้งหลายผูคงที่ คือ ในพวกพระอรหันต ผูถ ึงลักษณะ
แหงผูคงที่. คําวา จงอํานวยผลใหพกี่ ับนอง คือ บุญทั้งหมดจงใหผล
ใหพี่กับนองนั่นเอง.
บทวา โดดเดี่ยว คือถึงความเปนผูเดียว. บทวา มีปญ
 ญาเครื่อง
คุมตัว มีสติ ไดแก ชื่อวามีปญญาเครื่องครองตัวเพราะประกอบดวยปญญาที่
เรียกวาเครื่องคุมตัวนั้น เพราะประกอบดวยสติจึงชื่อวา มีสติ. บทวา พระมุนี
แสวงหาอมฤตธรรม คือองคพระพุทธมุนีนั้นทรงแสวงหา คือเสาะหาอมฤต
ไดแก พระนิพพาน ฉันใด พี่เองก็ฉันนั้นนะนองสุริยวัจฉสา ยอมแสวงหาคือ
เสาะหานอง. อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา พระพุทธมุนีองคนั้น ทรงเที่ยวเสาะ
แสวงหาอมฤตธรรมฉันใด พี่ก็เที่ยวแสวงหานองฉันนั้นเหมือนกัน.
บทวา พระมุนีทรงบรรลุพระสัมโพธิญานอันสูงสุดแลว พึง
ทรงเพลิดเพลินแมฉันใด ความวา พระพุทธมุนีผูประทับนั่งที่โพธิบัลลังก
ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว พึงทรงเพลิดเพลิน คือพึงทรงยินดีฉันใด.
บทวา พึงเพลิดเพลินฉันนั้น ความวา ปญจสิขะกลาววา แมพี่เองถึงความ
คลอเคลียกับนองแลว ก็พึงเพลิดเพลิน คือพึงเปนผูเกิดความอิ่มเอิบและความ
ดีใจ ฉันนั้นเหมือนกัน .
คําวา อเห ในบาทคาถาวา ตาห ภทฺเท วเรยฺยาเห เปนคํา
สําหรับเรียก. อธิบายวา นี่แนะสุริยวัจฉสายอดรัก ถาทาวสักกะผูจอมทวยเทพ
ประทานพรอยางนี้วา เธอจะเอาเทวราชยในเทวโลกทั้งสองชั้น หรือ สุริยวัจฉสา
พี่จะกราบทูลวา ขาพระองคขอสละเทวราชยแลวเอาสุริยวัจฉสา พี่ตองเลือกคือ
ตองการ ไดแก ตองเอานองไว ดวยประการฉะนี้.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 153

คําวา เหมือนสาละที่บานยังไมนาน ความวา ใกลประตูเมือง
ของบิดานอง. มีตนสาละซึ่งบานยังไมนาน ตนสาละนั้นนาชื่นใจเกินเปรียบ
เหมือนสาละที่บานยังไมนานนั้น. คําวา แนะนองผูมีปรีชาดี บิดาของ
นอง ความวา พี่ผูเมื่อจะไหวก็ขอนอบนอม คือขอทําความนอบนอมบิดา
ของนอง ผูทรงสิริอยางหาที่เปรียบมิได. คําวา ผูเปนเชนนี้ เปนประชา
ของผูใด ความวา นองผูเปนเชนนี้เปนลูกสาวของทานผูใด.
ถามวา ทําไมพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสชมเสียงขับและเสียงพิณวา
ยอมกลมกลืนกัน ความกําหนัดจัดในเสียงนั้น ของพระผูมีพระภาคเจายังมีอยู
หรือ. ตอบวา ไมมี. พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูวางเฉยดวยความวางเฉยมี
องคหกประการ ในฐานะเชนนี้ ก็ยังทรงทราบอารมณที่นาพอใจและไมนาพอใจ
ทุกอยางอยู ก็ไมทรงคิดในอารมณนั้น. สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวอยางนี้วา ผูมี
อายุ พระเนตรของพระผูมีพระภาคเจายังมีอยูแล พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็น
รูปดวยพระเนตร ความกําหนัดเพราะความพอใจของพระผูมีพระภาคเจาหามี
อยูไม พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระหฤทัยหลุดพนแลวเปนอยางดี ผูมีอายุ
พระกรรณของพระผูมีพระภาคเจาก็ยังมีอยูแล ดังนี้เปนตน. พระผูมีพระภาค
เจาตรัสชมเพราะทรงทราบวา ก็หากเราไมกลาวชม ปญจสิขะก็ทราบไมไดวา
เราไดใหโอกาสแลว ทีนั้น ทาวสักกะก็จะทรงพาพวกเทวดากลับไปจากที่นั้น
เพราะทรงเขาพระทัยวา พระผูมีพระภาคเจาไมประทานพระโอกาสแกปญจสิขะ
แตนั้น ก็จะพึงฉิบหายใหญ เมื่อตรัสชม แตนั้น ทาวสักกะก็จะทรงเขา
พระทัยวา พระผูมีพระภาคเจาไดประทานพระโอกาสแกปญจสิขะแลว ก็จะ
ทรงเขามาเฝาพรอมกับพวกเทวดา ทรงถามปญหา เมื่อแกเสร็จ พรอมกับ
พวกเทพแปดหมื่นก็จักทรงดํารงอยูในโสดาปตติผล. ในบทเหลานั้น บทวา
๑

๑. ส สฬายตน. ๒๐๔ ฯ
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รอยกรองไวแตเมื่อไร ความวา (คาถาเหลานี้เธอ) แตงคือรวบรวมไวแต
ครั้งไร.
คําวา พระพุทธเจาขา ก็สมัยนั้นแล ขาพระองค ความวา
โดยสมัยนั้น คือในสัปดาหที่แปดแตพระองคบรรลุสัมโพธิญาณนั้น. คําวา
ชื่อ ภัทราสุริยวัจฉสา คือโดยชื่อ ชื่อ ภัทรา เพราะถึงพรอมดวย
รูปราง ที่สวยงาม จึงชื่อ สุรยิ วัจฉสา. คําวา นอง นี้เปนคําสํานวนเรียก. หมาย
ความวา เทพธิดา. คําวา รักผูอื่นอยู คือ รัก ไดแก หวังผูอื่นอยู. คําวา
กําลังเขาไปฟอนอยู ไดแก กําลังรําอยู. เลากันมาวา สมัยหนึ่ง นางไป
เพื่อตองการชมงานฟอนของทาวสักกเทวราชกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกา. ก็
ในขณะนั้น ทาวสักกะไดทรงกลาวสรรเสริญพระคุณตามที่เปนจริงแปดประการ
ของพระตถาคตเจา. ดวยประการฉะนี้ ก็เปนอันวาในวันนั้น นางก็ไดไปชม
การฟอน.
คําวา ยอมเพลิดเพลินตอกัน ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสคําเปนตนวา ยอมกลมกลืนแท ของเธอ ก็ชื่อวาทรงเพลิดเพลิน ปญจสิขะ
ก็ชื่อวาเพลิดเพลินตอบ เมื่อปญจสิขะกําลังกลาวคาถาอยู ก็ชื่อวาเพลิดเพลิน
พระผูมีพระภาคเจาก็ชื่อวาทรงเพลิดเพลินตอบ. คําวา ตรัสเรียก คือทรง
แจงใหทราบ. ไดทราบมาวา ทาวสักกะนั้นไดทรงมีพระดําริอยางนี้วา เราสง
ปญจสิขะนี้ไปดวยงานของเรา เขาก็ไปทํางานของตัวเองเสีย เขายืนอยูในสํานัก
พระศาสดาผูเห็นปานนั้นแลว ไปกลาวถอยคําที่ประกอบดวยกามคุณ ซึ่งเปนคํา
ที่หาสมควรไม ก็ขึ้นชื่อวาพวกนักฟอนเปนพวกไรยางอาย ปญจสิขะเมื่อกําลัง
กลาวอยูพึงแสดงอาการที่ประหลาดก็ได เอาละ เราจะเตือนใหเขารูงานของเรา
เมื่อทรงคิดดังนี้แลวก็ตรัสเรียกมา.
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บทวา ก็แล เมื่อเปนอยางนี้ พระตถาคตเจาทั้งหลาย ดังนี้ อัน
พวกพระเถระรวบรวมธรรม ตั้งไวแลว. คําวา กลาวเพิ่ม คือกลาวดวยการ
รับ การไหว ไดแก ดวยคําที่เพิ่มขึ้น. คําวา อันกลาวยิ่งแลว คืออันกลาว
ดวยคําที่เพิ่มขึ้น. คําวา ไดลงความกวางขวาง คือ กลายเปนเปดกวางใหญ.
คําวา ความมืด ในถ้ําไดหายไป ความสวางไสวเกิดขึ้นแทน คือ
ความมืด โดยปกติของถ้ํานั้นไดหายไป เกิดความสวางไสวแทน. ทั้งหมดนี้
เปนคําของพวกทานผูรวบรวมธรรม.
คําวา ขาพระองคหลีกไปเสียนาน พระพุทธเจาขา ความวา
ขาพระองคใครจะเฝาตั้งนานแลว อธิบายวา ขาพระองคใครจะเฝาจําเดิมแต
นานมาแลว. คําวา ดวยกิจและกรณียะบางอยาง ความวา พวกลูกหญิง
และลูกชายยอมเกิดบนตักของพวกเทพ พวกสตรีที่เปนบาทปริจาริกา ยอมเกิด
บนที่นอน พวกเทวดาที่เปนพนักงานตกแตงประดับประดาของเทวดาเหลานั้น
ยอมเกิดรอบๆ ที่นอน พวกชวยกิจการงาน (ไวยาวัจกร) ยอมเกิดภายในวิมาน
การกอคดีเพื่อประโยชนแกเทพพวกนี้ไมมี แตพวกที่เกิดระหวางเขตแดนนั้น
เมื่อไมอาจตัดสินวา ของทาน ของขาพเจา ดังนี้ ก็เปนความกัน ยอมทูลถาม
ทาวสักกะผูเปนพระราชาของเทพ พระองคก็จะตรัสวา ใกลวิมานผูใดกวา
เปนของผูนั้น ถาวิมานทั้งสองเกิดมีระยะที่เทา ๆ กัน พระองคก็จะตรัสวา
ยืนมองวิมานผูใด เปนของผูนั้น ถาไมมองดูแมแตวิมานเดียว เพื่อตัดการ
ทะเลาะของทั้งสองฝาย ก็ทรงเอาเสียเอง ยังกิจมีการกีฬาเปนตน ก็จําเปน
ตองทรงจัดการทั้งนั้น ทาวเธอทรงหมายเอาพระกรณียะเหลานั้น เห็นปานนี้
แลวจึงตรัสวา ดวยกิจและกรณียะบางอยาง ดังนี้ .
คําวา ที่อาคารไมสน ไดแกพระคันธกุฎีที่สรางดวยไมสน. คําวา
ดวยสมาธิอันใดอันหนึ่ง คือ มีเรื่องเลาวา ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรง
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ทราบวา พระญาณของทาวสักกะนั่นเองยังไมแกกลา จึงไมทรงประทาน
พระโอกาส เลยประทับนั่งดวยธรรมเครื่องพักคือผลสมาบัติเสีย ทาวเธอ
ไมทรงทราบถึงขอนั้น จึงตรัสวา ดวยสมาธิอันใดอันหนึ่ง ดังนี้. คําวา
ชื่อ ภุชคี คือเทพธิดานั้น ชื่อวา ภุชคี. คําวา บริจาริกา คือ เทพธิดา
ผูเปนบาทบริจาริกา. มีเรื่องเลามาวา นางบรรลุผลสองอยาง เหตุนั้น นาง
จึงไมมีความยินดีในเทวโลกเลย นางมาสูที่บํารุงพระผูมีพระภาคเจาเสมอ ยืน
ยกกระพุมมือวางไวบนเศียรไหวพระผูมีพระภาคเจาอยู.
ในคําวา ออกจากสมาธินั้นเพราะเสียงลอและดุมรถ นี้ ไมตองพูดวา
ทรงเขาสมาบัติแลวทรงไดยินเสียง. ถามวา พระผูมีพระภาคเจาก็ยังตรัสกับ
ทาวสักกะ ผูจอมทวยเทพวา อีกประการหนึ่ง อาตมภาพออกจากสมาธินั้น
ก็เพราะเสียงลอและดุมรถของมหาบพิตร มิใชหรือ. ตอบวา เสียงดุมรถยกไว
เถิด ธรรมดาผูเขาสมาบัติ ในภายในสมาบัติ ตอใหใครเอาคูสังขมาเปาใส
ใกล ๆ กกหูก็ดีฟาผาเปรี้ยงก็ดี ก็ยอมไมไดยินเสียง. สวนพระผูมีพระภาคเจา
ทรงกําหนดวา ตลอดเวลาเทานี้ เราจะยังไมใหโอกาสแกทาวสักกะ จึงทรง
เขาผลสมาบัติดวยอํานาจเวลา. ทาวสักกะทรงคิดวา บัดนี้ พระศาสดายังไม
ประทานโอกาสแกเรา จึงทรงทําประทักษิณพระคันธกุฎี แลวใหกลับรถบาย
พระพักตรสูเทวโลก. บริเวณพระคันธกุฎี ก็มีสนัน่ เพราะเสียงรถ เหมือนดนตรี
มีองคหา. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากสมาบัติตามอํานาจเวลาที่ไดทรง
กําหนดไวแลว จิตที่ทําหนาที่พิจารณาอารมณดวงแรกก็เกิดขึ้น ฉะนั้น พระองคจึงตรัสอยางนั้น.
คําวา ทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลายเปนปกติ คือ เปนผูมปี กติ
ทําใหบริบูรณในศีล ๕ ขอ. คําวา คลายจิตในความเปนสตรี คือมาคิดวา
พอกันทีสําหรับความเปนสตรี เพราะวาดํารงอยูในความเปนสตรีแลว จะเสวย

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 157

สิริของพระเจาจักรพรรดิก็ไมได เสวยสิริของพระอินทร มาร และ พรหม
ก็ไมได จะบรรลุปจเจกโพธิญาณก็ไมได จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็ไมได
อยางนี้แลว ชื่อวายอมสํารอกความใครในความเปนสตรี สวนผูที่คิดวา ธรรมดา
ความเปนบุรุษนี้ยิ่งใหญประเสริฐสูงสุด เพราะผูดํารงอยูในความเปนบุรุษนี้
สามารถถึงพรอมซึ่งสมบัติเหลานี้ อยางนี้แลว ชื่อวายอมทําความเปนบุรุษใหมี
แมนางก็ไดทําอยางนั้น เพราะฉะนั้น จึงกลาววา สํารอกความใครจิตในความ
เปนสตรีแลว ทําจิตบุรุษใหมีดั่งนี้. คําวา กายคนธรรพเลว คือ พวกคนธรรพเลว คือ ลามก. ถามวาก็พวกเธอเหลานั้นลวนแตมีศีลบริสุทธิ์ ทําไม
จึงเกิดขึ้นในเทวโลกนั้นเลา. ตอบวา เพราะความพอใจมากอน. เลามาวา แต
กอนมาที่นั่นแหละเปนที่ที่เคยอยูมาแลวของพวกนั้น เพราะฉะนั้น จึงเกิดขึ้น
ในที่นั้น ดวยสามารถแหงความพอใจ. คําวา ที่บํารุง ไดแก โรงสําหรับบํารุง.
คําวา บําเรอ ไดแกการปรนเปรอ. คนธรรพเหลานั้นยอมมา ดวยคิดวา
พวกเราจะบําเรอดวยการขับ และ การบรรเลง.
คําวา ตักเตือน คือใหสติ. เลากันมาวา เมื่อโคปกเทพบุตรเห็น
คนธรรพเหลานั้นจึงใครครวญวา เทวบุตรเหลานี้มีรัศมีเหลือเกิน ทํากรรม
อะไรไวหนอจึงไดมา ไดเห็นวา เปนพวกภิกษุ จากนั้นก็ใครครวญอีกวา
พวกภิกษุ มีปกติทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย หรือไม ไดเห็นวา มีปกติ
ทําใหบริบูรณ ใครครวญตอไปวา มีปกติทําใหบริบูรณก็เถอะ คุณพิเศษ
อยางอื่นมีหรือไมมี ไดเห็นวาเปนพวกมีปกติไดฌาน ใครครวญตอไปอีกวา
ถึงมีปกติไดฌานก็ชางเถอะ. เปนชาวไหนกัน ไดเห็นวา เปนผูมารับบาตรประจํา
ตระกูลของเรานั่นเอง จึงคิดวา ธรรมดาผูมีศีลบริสุทธิ์ยอมเกิดในเทวโลกหกชั้น
ในชั้นที่ตองการ แตพวกนี้ไมเกิดในเทวโลกชั้นสูง ธรรมดาผูไดฌานยอมเกิด
ในพรหมโลก แตพวกนี้ไมเกิดในพรหมโลก สวนตัวเราตั้งอยูในโอวาทของ
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พวกนี้ เกิดเปนบุตรที่บัลลังกของทาวสักกะ จอมทวยเทพผูเปนเจาแหงเทวโลก
พวกนี้เกิดในหมูคนธรรพที่เลว ขึ้นชือ่ วาพวกคนธรรพนั่น ใคร ๆ เขาก็เจอ
แตเปนพวกบุคคลที่เอากระดูกมาเจาะ (คลองคอ) เตนกันไปเตนกันมาเทานั้นเอง
จึงเตือนดวยคํา เปนตนวา ชื่อวาเอาหนาไปไวไหน. ในบทเหลานั้น คําวา เอา
หนาไปไวไหน ความวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงหันพระพักตรมาแสดง
ธรรมอยู พวกทานมัวเอาหนาไปไวไหน หรือ มัวแตสงใจไปที่อื่น มองนั่น
มองนี่ หรือมัวแตหลับอยู. คําวา รูปที่ไมนาดูเสียเลย คือไมเหมาะที่จะเห็น
สภาพที่ไมนาดู. คําวา พวกสหธัมมิก คือ ผูประพฤติธรรม ไดแก ทําบุญ
ในศาสนา ของพระศาสดาองคเดียวกัน.
คําวา แหงเทพบุตรเหลานั้น พระเจาขา ความวา แหงเทพบุตร
เหลานั้น ผูที่ถูกโคปกเทพบุตรกลาวอยางนั้นแลว ตักเตือนอีกดวยคําเปนตนวา
โอ ! พวกทาน ชางไรยางอาย ชางไมมีความขายหนา เทพสองทานกลับได
สติในทันทีทันใดทีเดียว. คําวา หมูพ รหมปุโรหิต คือไดยินวา เทพบุตร
เหลานั้นพากันคิดวา ขึ้นชื่อวาพวกนักฟอน ที่ฟอ นรํา ขับรอง ดีดสีตีเปา
มาแลว ก็ตองไดคาจางรางวัล สวนโคปกเทพบุตรนี้ ตั้งแตเวลาที่เราเห็น เอา
แตปะทุเปรี๊ยะ ๆ เหมือนเอาเกลือโรยใสเตาไฟ นี้มันอะไรกันหนอ เมื่อใครครวญ
ตอไป ก็เห็นวาตนเปนสมณะ มีศลี บริสุทธิ์ ไดฌานและก็เปนผูรับบาตร
ประจําตระกูลของโคปกเทพบุตรนั้นเสียดวย แลวมาทราบวา ธรรมดาผูมีศีล
บริสุทธิ์ ยอมเลือกเกิดในเทวโลกทั้ง ๖ ชั้นได ผูไดฌานก็ยอมเกิดในพรหมโลก
(แต) พวกเรา ทั้งในเทวโลกชั้นสูง ทั้งในพรหม หาไดเกิดไดไม โคปก
เทพบุตรนี้ เคยเปนสตรีตั้งอยูในโอวาทของพวกเรา ยังไดเกิดสูง พวกเราเปน
ภิกษุประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เกิดในพวกคนธรรพที่เลว
เหตุนั้น โคปกเทพบุตรนี้ จึงขมพวกเราอยางนี้ได จึงตางก็ยอมฟงถอยคํา
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ของโคปกเทพบุตรนั้น. ในเทพทั้งสามทานนั้น สองทานกลับไดความระลึกถึง
ฌานที่ ๑ เอาฌานเปนบาทแลวก็พิจารณาสังขาร ตั้งอยูในอนาคามิผลนั่นแล.
ทีนั้น อัตภาพชนิดทองเที่ยวในกามซึ่งเปนสภาพที่เล็กนอยของพวกทานเหลานั้น
ทรงอยูไมไหว ฉะนั้นทันใดนั่นเอง ทานก็เคลื่อนไปเกิดในชั้นพรหมปุโรหิต
และกายของพวกเขาที่อยูในชั้นพรหมปุโรหิตนั้น ก็เกิดแลว เพราะเหตุนั้น
ทาวสักกะจึงตรัสวา พระเจาขา แหงเทพบุตรเหลานั้นผูที่โคปกเทพบุตรตักเตือน
แลว เทพสองทานกลับไดสติในทันทีทันใดทีเดียว เขาถึง หมูพรหมปุโรหิต
แลว ดังนี้ .
ในคําเหลานั้น คําวา ในทันทีทันใด ทีเดียว คือ กลับไดสติ
ในอัตภาพนั้นเอง. พึงเห็นอธิบายในคํานั่นอยางนี้วาก็ยังอยูในที่นั้นนั่นเอง.
เคลื่อนแลวกลับไดกายเปนพรหมปุโรหิต. คือสรีระเปนพรหมปุโรหิต. คําวา
แตเทวบุตรทานหนึ่ง คือ เทพบุตรทานหนึ่ง ทําลายความติดใจยังไมได
ก็อยูครองกาม คือ ยังอยูประจํา คือ ยังอาศัยอยูในกามาวจรภพนั่นเอง.
คําวา และบํารุงสงฆ คือ บํารุงสงฆดวย คําวา เปนธรรมดี
คือ ดวยความที่พระธรรมเปนธรรมดี. คําวา เขาถึงไตรทิพ คือเกิดในไตรทิพ
ไดแก ไตรทศบุรี. คําวา เขาอาศัยอยูในหมูนักดนตรี คือเปนผูเขาอยู
อาศัยในหมูคนธรรพ. คําวา ก็พวกเราผูที่เมื่อกอนเปนมนุษย คือ เมื่อกอน
นี้พวกเราผูที่เปนมนุษย. พึงประกอบกับคํานี้วา ขาพเจาบํารุงดวยขาวนา แลว
ทราบใจความ. คําวา ยังไดชําระเทา คือเขาไปใกลเทาแลวทั้งบูชาดวยการ
เพิ่มการลางเทาและการทาเทา ทั้งไหวที่เทา. คําวา ในนิเวศนของตน คือ
ในเรือนของตน. สําหรับบทนี้ ก็ตองเอาไปเชื่อมกับบทวา บํารุงแลว นี้
เหมือนกัน. คําวา พึงรูในเฉพาะตัว คือ พึงรูไดดวยตัวเอง. คําวา สุภาษิตทั้ง
หลายของพวกพระอริยะ คือ สุภาษิตทั้งหลายของพระผูมีพระภาคพุทธเจา
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ที่พวกทานกลาวอยู. คําวา แตสวนพวกทานนั่งใกลผูประเสริฐ คือ นั่งอยู
ใกลพระผูมีพระภาคพุทธเจาผูสูงสุด. บทวา อันยอดเยี่ยม คือ หรือ ใน
พระพุทธศาสนา. บทวา พรหมจรรย ไดแก ความประพฤติที่ประเสริฐสุด.
บทวา ความอุบัติของพวกทาน ไดแก ความเขาถึงของพวกทาน. คําวา
เมื่อขาพเจาอยูในอาคาร ไดแก เมื่อขาพเจายังอยูกลางเรือน. คําวา สฺวาชฺช
ตัดบทวา โส อชฺช แปลวา โคปกเทพบุตรนั้น ในวันนี้.
ทานเรียกโคปกะวา สาวกพระโคดม ในที่นี้วา อันสาวกพระโคดม.
คําวา มาพรอมแลว คือประชุมกันแลว. คําวา เอาเถิด มาเรงพยายาม
กันเถิด คือ เอาเถิด มาขะมักเขมน พยายามกันเถิด. คําวา โน ในบทวา
พวกเราอยามาเปนผูรับใชเขาเลย นี้เปนเพียงคําที่แทรกเขามาเทานั้น.
ความหมายก็คือ พวกเราอยามาเปนผูรับใชของผูอื่นเลย. ในคําวา คําสั่งสอน
ของพระโคดม นี้ โดยปกติทานเรียกปฐมฌานที่ไดนั่นเองวา คําสั่งสอน
ของพระโคดม หมายความวา อนุสรณ คือ ตามระลึกถึงปฐมฌานนั้น. คําวา
พรากจิตทั้งหลาย คือ พรากพวกจิตที่ประกอบดวยกามคุณหาอยาง. คําวา
โทษในเหลากาม คือ ไดเห็นโทษในกามทั้งหลายดวยปฐฌานเพราะอํานาจ
การขม เพราะอํานาจการตัดไดขาด ทานเหลานั้นไดเห็นทั้งเครื่องประกอบ
คือ กาม และเครื่องผูก คือ กาม ที่ชอื่ วา กาม สัญโญชน ดวยมรรคที่สาม.
คําวา เปนเครื่องประกอบของผูมบี าป หมายความวา เปนเครื่องประกอบ
เปนเครื่องผูกของผูมีบาป คือ ของมาร. คําวา พนไปไดยาก คือยากที่จะ
กาวขามไปได. คําวา หมูเทพรวมทัง้ พระอินทร รวมทั้งประชาบดี
ความวา ผูที่ทําพระอินทรใหเปนหัวหนาแลวเขาไปชื่อวา รวมทั้งพระอินทร
ผูที่ทําประชาบดีเทวราชใหเปนหัวหนาแลวเขาไปชื่อวา รวมทั้งประชาธิบดี.
คําวา เขาไปในสภา ความวา เขาไปนั่งในที่ประชุม. คําวา ผูกลา คือ
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ผูกลาหาญ. คําวา คลายกําหนัด คือ ปราศจากกําหนัด. คําวา กระทํา ธรรมที่
ปราศจากมลทิน คือ กระทําไดแกทําอนาคามิมรรคที่ไมมีมลทินใหเกิดขึ้น.
คําวา ตัดกามคุณที่ละเอียด เหมือนชาง คือ ตัดเครื่องประกอบคือกาม
และเครื่องผูกพันไดแลว ก็กาวลวงพวกเทพชั้นดาวดึงสไป.
คําวา ทรงเกิดความสลด คือ แกทาวสักกะ ผูทรงเกิดความสลด
คําวา ผูครอบงํากาม คือ ผูทรงครอบงํากามแมทั้งสองอยาง. คําวา ผู
เสื่อมจากสติ คือ ผูเวนจากความระลึกถึงฌาน. คําวา แหงสามทานนั้น
คือ ในสามทานนั้น . คําวา ทานหนึ่งยังอยูในภพนั้น คือ ที่เปนผูยังอยู
ในพวกชั้นเลวนั้น มีเพียงผูเดียวเทานั้น. คําวา มีปกติตามระลึกถึงทางแหง
ความตรัสรู คือ มีปกติตามระลึกถึงอนาคามิมรรค. คําวา ยอมดูถูกแม
แตพวกเทพ คือ ดูหมิ่น ไดแกกดเทวโลกแมทั้งสองชั้นใหต่ําลง เพราะความ
ที่ตนตั้งมั่นดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ จึงเอาฝุนที่ติดเทาตนมาโปรยใส
ศีรษะพวกเทวดา เหาะไปในอากาศได. คําวา ผูประกาศธรรมเปนเชนนี้ใน
ศาสนานี้ คือ หมูสาวกเปนผูประกอบพรอมดวยคุณสมบัติเหลานี้ซึ่งเปน
คุณสมบัติของผูที่ประกาศธรรมเห็นปานนี้ในพระศาสนานี้. คําวา ใคร ๆ ที่
เปนสาวกยอมไมสงสัยอะไรในขอนั้น คือ ในสาวกเหลานั้น ใคร ๆ
แมแตเปนสาวกรูปเดียวก็ไมสงสัยในพระพุทธเจาเปนตน หรือในความเปนทิศ
ทั้งสี่ เปนผูไมติดขัดไมยึดมั่นในทิศทั้งหมดอยู. บัดนี้เมื่อจะทรงสรรเสริญ
พระคุณของพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ขอนมัสการพระพุทธเจาผูทรงขาม
หวงน้ําไดแลว ตัดความลังเลไดแลว ผูทรงชํานะ ผูเปนจอมชน ดังนี้.
ในบทเหลานั่น คําวา ผูตัดความลังเลไดแลว คือ ตัดความสงสัยได
แลว. คําวา ผูเปนจอมชน คือผูสงสุดในโลกทั้งหมด. คําวา ธรรมใดของ
พระองค คือ ธรรมของพระองคใด. คําวา ทานเหลานั้นไดถึงแลว คือ
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เทพบุตรเหลานั้นไดบรรลุแลว. คําวา กายพรหมปุโรหิต คือ เมื่อพวกขา
พระพุทธเจากําลังดูอยูนั้น ก็กลายสรีระเปนพรหมปุโรหิต. มีคําที่ทาวสักกะทรง
ขยายไวดังนี้วา เทพเหลานั้น ทราบธรรมของพระองคใดแลว ในสามทานนั้น
ทานทั้งสองนั้นไดถึงคุณพิเศษ ขณะที่พวกขาพระองคเห็นกันอยูนั้น ก็บรรลุ
กายเปนพรหมปุโรหิตแลวไดบรรลุคณ
ุ พิเศษคือมรรคผล ทานผูนิรทุกข ถึง
พวกขาพระองคก็มาเพื่อบรรลุธรรมนั้น. คําวา มาแลว คือ ถึงพรอมแลว.
คําวา พวกขาพระองคที่พระผูมีพระภาคเจาไดประทานพระโอกาส
แลวจะพึงทูลถามปญหา ทานผูนิรทุกข หมายความวา ถาพระผูมี
พระภาคเจาจะประทานพระโอกาส ทีนั้น ทานผูนิรทุกข พวกขาพระองคผูที่
พระผูมีพระภาคเจาไดประทานพระโอกาสแลวก็จะพึงทูลถามปญหา.
คําวา ยักษ (พระอินทร) นี้ เปนผูบริสุทธิ์มานานแลวแล คือ
เปนผูบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ดจี ําเดิมแตกาลนานแลว. กาลนานเทาไร. นานจําเดิม
แตครั้งเปนมาฆมาณพในหมูบานมจละ แควนมคธ ครั้งพระพุทธเจายังไมทรง
เกิดขึ้นมาแลว.
ดังมีเรื่องเลามาวา ครั้งนั้น วันหนึ่ง มาฆมาณพนั้นลุกขึ้น
แตเชาตรูแลวไปสูที่ทํางานประจําหมูบานของพวกคนกลางหมูบาน เอาปลาย
เทานั่นแหละเขี่ยกอนดินและขยะมูลฝอยออกไป ทําที่ซึ่งตนยืนใหนารื่นรมย.
คนอื่นก็มายืนในที่นั้น. ดวยเหตุเพียงเทานั้นเอง เขาก็กลับไดความระลึก จึง
ถางที่เทาวงสนามกลางหมูบานแลว ก็ขนทรายมาเกลี่ยลง ขนเอาฟนมากอไฟใน
เวลาหนาว. ทั้งหนุมสาวและผูเฒาผูแกก็พากันมานั่งในที่นั้น. ตอมาวันหนึ่งเขา
เกิดความคิดวา เมื่อเราไปเมืองก็เห็นพระราชาและขาราชการชั้นผูใหญเปนตน
คนทั้งหลายตางก็กลาวกันวา ในพระจันทรและพระอาทิตยเหลานั้น ตางก็มี
เทพบุตรชื่อจันทร เทพบุตรชื่อสูรย พวกเหลานั้นทําอะไรหนอจึงไดสมบัติ
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เหลานี้. ตอมาจึงคิดไดวา สิ่งอื่นไร ๆ ไมมี ตองทําบุญเทานั้น แลวคิด
วา ถึงเราเองก็ตองทําบุญที่ใหสมบัติอยางนี้เหมือนกัน. เขาจึงลุกขึ้นตั้งแตเชา
ตรู ดื่มขาวตมแลวก็ถือเอาพราขวานเสียมและสากไปที่ทางใหญสี่แยก เอาสาก
งัดกอนหินใหไหวแลวกลิ้งไป เอาไมมาสอดใสเพลายาน ปราบที่ขรุขระ
ใหเรียบราบแลว ก็สรางศาลาตรงทางใหญสี่แพรง ขุดสระบัว ผูกสะพานทํางาน
อยางนี้ตลอดวัน ตะวันตกจึงกลับบาน.
มีคนอื่นถามเขาวา เพื่อนมาฆะ คุณออกไปตั้งแตเชา ตกเย็นจึงมา
จากปา คุณทํางานอะไร. ผมทําบุญ ถางทางไปสวรรค. ชื่อวาบุญนี้ คืออะไร
กันเพื่อน. คุณไมรูจักหรือ. เออ ผมไมรูจัก. เวลาไปเมืองทานเคยเห็น พวก
ราชาและขาราชการชั้นผูใ หญเปนตนหรือ. เคยเห็นครับ พวกนั้นทําบุญ
แลวจึงไดตําแหนงนั้น ผมเองก็จะทํางานที่ใหสมบัติอยางนั้นบาง คุณเคยฟง
ไหมวา เทพบุตรชื่อจันทร เทพบุตรชือ่ สูรย. เออ เคยฟง. ผมก็จะถางทาง
ไปสวรรคนั้น. เออก็บุญกรรมนี้ เหมาะสําหรับคุณเทานั้น หรือสําหรับคนอื่น
ก็เหมาะดวย. บุญนั้น ไมกดี กันใคร ๆ หรอก. ถาอยางนั้น พรุงนี้ เวลาไปปา
คุณเรียกผมดวยนะ. วันรุง ขึ้น เขาก็พาคนนั้นไป. ดวยประการฉะนี้ ในหมู
บานนั้นจึงมีคนอยูในวัยฉกรรจรวมสามสิบสามคน ทุกคนลวนแตเปนไปตามนาย
มาฆะทั้งนั้น. พวกเขาเที่ยวทําบุญเปนเอกฉันท วันใดไปเมื่อจะปราบทางให
ราบปราบวันเดียวเทานั้น เมื่อจะขุดสระบัว สรางศาลา สรางสะพานก็ใหเสร็จ
ในวันเดียวเทานั้น.
ตอมา ผูใหญบานของพวกเขาก็คิดวา แตกอน เมื่อพวกนี้ยังดื่มเหลา
และยังฆาสัตวเปนตน เรายอมไดทรัพยดวยอํานาจกหาปณะเล็กนอยเปนตนบาง
ดวยอํานาจภาษีอาชญาบัตรบาง เดี๋ยวนี้ ตั้งแตพวกนี้ทําบุญ รายไดจํานวน
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นั้นก็ขาดไป เอาละ เราจะทําลายพวกนั้นในราชตระกูล จึงเขาเฝาพระราชา
กราบทูลวา มหาราช ขาพระพุทธเจาพบกองโจร.
ราชา. ที่ไหนกัน พอ.
ผูใหญบาน. ในหมูบานขาพระพุทธเจา.
ราชา. โจรชนิดไหนกัน พอ.
ผูใหญบาน. ชนิดทําผิดตอพระราชา พระองค.
ราชา. ชาติอะไร.
ผูใหญบาน. ชาติชาวบาน พระองค.
ราชา. ชาวบานจะทําอะไรได เมื่อเธอรูเชนนั้นทําไมจึงไมบอกเรา.
ผูใหญบาน. มหาราช ที่ไมกราบทูลเพราะกลัวพระอาชญา บัดนี้
ขอพระองคอยาพึงลงพระอาชญาแกขาพระพุทธเจา.
ลําดับนั้น พระราชาทรงคิดวา ผูใหญบานนี้รองเสียงดัง จึงทรงเชื่อ จึง
ตรัสวา ถาอยางนั้น เธอนั่นแหละจงไป นําพวกโจรเหลานั้นมา แลวก็ประทาน
กําลังสงไป. ผูใหญบานนั้นก็ไปลอมพวกนั้นขณะที่ทํางานประจําวันในปาเสร็จแลว
นั่งรับประทานอาหารเย็นกลางหมูบานแลวกําลังปรึกษากันวา พรุงนี้พวกเรา
จะทํางานอะไร จะปราบทางใหเสมอกัน จะขุดสระ หรือจะผูกสะพาน แลว
สําทับไปวา อยาขยับเขยื้อนนะ นี่คําสั่งในหลวง มัดแลวก็จูงไป.
ลําดับนั้น พวกผูหญิงของคนเหลานั้น ไดฟงวา นัยวา พวกสามี
ของพวกเราเปนโจรขบถตอพระราชา เจาหนาที่เขาหาวาเปนโจร จึงมัดนํา
ออกไป จึงพูดวา พวกนี้เปนคนโกงมานานแลว แตละวันๆ มีแตพูดวา ทําบุญ
แลวก็ไปปาทาเดียว งานการทุกอยางเสื่อมทรามหมด ในเรือนจะหาอะไร
กาวหนาสักนิดก็ไมมี มัดใหดี นําไปใหดี. แมผูใหญบาน ก็นําพวกเขาไปแสดง
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แดพระราชา. พระราชายังไมทันไดทรงสอบสวนเลย ตรัสวา จงใหชางเหยียบ.
เมื่อพวกเขาถูกนําไป มาฆะพูดกับคนนอกนี้วา เพื่อน พวกคุณจะทําตามคํา
ของผมไดไหม.
เมื่อทําตามคําของคุณนั่นแหละ พวกเราจึงถึงภัย ถึงเชนนั้นก็เถอะ
เราก็ยังทําตามคําของคุณ วาแตคุณเถอะ จะใหพวกเราทําอะไร พรรคพวกวา.
เพื่อน มาเถอะ นีเ่ ปนเรื่องที่เกี่ยวกับผูที่ทอ งเที่ยวในวัฏฏะ ก็พวก
ทานเปนโจรหรือ มาฆะชี้แจง และถามพรรคพวก.
พวกเราไมใชโจร พรรคพวกตอบอยางแข็งขัน.
ชื่อวาการกระทําสัจจะเปนที่พึ่งของโลกนี้ ฉะนั้น ถาพวกเราแมทั้ง
หมดเปนโจร ขอใหชางจงเหยียบ ถาไมเปนโจร อยาเหยียบ ขอใหพวกคุณ
จงกระทําสัจจะดังที่วามานี้ มาฆะแนะนํา. พวกเขาก็ไดทําอยางนั้น.
ชางแมแตจะเขาใกลก็ไมได รองพลาง หนีไปพลาง แมจะเอาเหล็ก
แหลม หอก และขอสับสักเทาไรก็รั้งไวไมอยู. พวกควาญชางจึงไป กราบทูล
พระราชาวา พวกขาพระพุทธเจาขับชางเขาไปใกลไมได.
ถาอยางนั้น ก็เอาเสื่อลําแพนคลุมปดขางบนพวกมันแลวใหเหยียบซิ
พระราชาตรัสสั่ง. เมื่อครอบเสื่อลําแพนไวขางบนแลว เจาชางก็ยิ่งรองเปนสอง
เทาพลางก็หนีไป.
พระราชาทรงฟงแลว ก็ทรงมีรับสั่งใหเรียกตัวการยุแหยมาแลวตรัสวา
พอ ชางมันไมอยากเหยียบ.
ทราบดวยเกลา ขอเดชะ มาณพผูเปนหัวหนารูมนต นัน่ เปนอานุภาพของมนตแทเทียว ผูใหญบานสนองพระดํารัสและกราบทูลใสความตอ.
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พระราชาทรงมีรับสั่งใหหัวหนานั้นเขาเฝาแลวตรัสถามวา เขาวา แกมี
มนตหรือ.
ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาไมมีมนต แตพวกขาพระพุทธเจาไดกระทํา
สัจจกิริยาไววา ถาพวกเราเปนโจรของพระราชา ขอใหเหยียบเถิด ถาไมเปน
โจร ขออยาเหยียบ นั่นเปนอํานาจของสัจจกิริยาของพวกขาพระพุทธเจา.
ราชา. แลวก็ พวกพอกระทํางานอะไร.
หัวหนา. พวกขาพระพุทธเจา ปราบทางที่ขรุขระใหเรียบ สรางศาลา
ในทางใหญสี่แยก ขุดสระบัว ผูกสะพาน ขอเดชะ พวกขาพระพุทธเจาเที่ยว
สรางบุญกรรมเห็นปานนี้.
ราชา. ผูใหญบานยุยงพวกพอเพื่ออะไร ?
หัวหนา. เวลาที่พวกขาพระพุทธเจาประมาท เขายอมไดสิ่งนี้และสิ่งนี้
เวลาไมประมาท สิ่งนั้นก็ไมมี ดวยเหตุนี้จึงยุยง.
ราชา. พอ ชางเชือกนี้ เปนดิรัจฉาน แมมันก็ยังรูคุณของพวกพอ ขา
เองแมเปนมนุษย ก็ไมรู ขาขอยกหมูบานที่อยูของพวกพอเปนหมูบานปลอด
ภาษีที่ใครๆ มาเก็บไมไดแลวใหแกพวกพอนี้แหละอีก ถึงชางนี้ก็จงเปนของพวก
พอเหมือนกัน สวนตัวการยุแหยขอมอบใหเปนทาสของพวกพอนี่แหละ ตั้งแต
นี้ไป ขอใหพวกพอจงทําบุญเพื่อขาบางนะ ตรัสแลวก็พระราชทานพระราชทรัพย
ใหแลวก็ทรงปลอยไป.
พวกเขารับพระราชทรัพยแลว ก็เปลี่ยนเวรขึ้นชางกันไป พลาง
ปรึกษากันวา เพื่อนเอย ธรรมดาวาบุญกรรม เปนของที่ตองทําเพื่อ
ประโยชนแหงภพในอนาคต เพราะบุญนั้นของพวกเราใหผลในอัตภาพนี้แหละ
เหมือนอุบลเขียวที่ผลิดอกออกผลภายในน้ํา บัดนี้ พวกเราจะทําบุญใหยิ่งขึ้นไป.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 167

พวกเราจะทําอะไร ? เราทําสิ่งถาวรในทางใหญสี่แยกแลว สรางศาลาสําหรับ
พักของมหาชน. แตกับพวกผูหญิงจะไมยอมใหมีสวนรวม เพราะเมื่อพวกเรา
ถูกเจาหนาที่หาวาเปนโจรจับพาไป ในพวกผูหญิงแมคนเดียว ก็ไมทําแมแต
เพียงเอาใจชวย มีแตสงเสริมวามัดดี ๆ จับดี ๆ เพราะฉะนั้น พวกเราจะไม
ยอมใหผูหญิงเหลานั้นมีสวนรวม. พวกเขาก็พากันไปเรือนตนใหขาวสามสิบสาม
กอน นําหญาสามสิบสามกําแกชาง. ทั้งหมดนั้นก็เต็มทองชาง. พวกเขาเขา
ปาตัดไม. ชางก็ลากเอาไมที่ตัดแลว ๆ มาวางไวที่ทางเกวียน. พวกเขาชวยกัน
ถากไม เริ่มสรางศาลา.
มาฆะ มีภรรยาอยูในเรือนสี่คน คือ นางสุชาดา นางสุธรรมา นาง
สุจิตรา นางสุนันทา. นางสุธรรมาถามชางไมวา พอ ! พวกเพื่อนเหลานั้น เชา
ก็ไป ตกเย็นจึงมา พวกเขาทํางานอะไร. ทําศาลา แม. พอ ! ขอใหทานชวย
ทําใหดิฉันมีสวนรวมในศาลาดวยคนซิ. พวกเพื่อนเหลานี้กลาววา พวกเราจะไม
ยอมใหพวกผูหญิงมีสวนรวม. นางไดใหเงินชางไมแปดกหาปณะดวยพูดวา เอา
เถอะ พอ ขอใหทานชวยหาอุบายอยางใดอยางหนึ่งทําใหดิฉันมีสวนรวมดวย.
เขากลาววา ตกลง แม แลวก็ถือเอามีดและเอาขวานอยางเร็วไปยืนกลางหมูบาน
ตะโกนเสียงดัง ๆ วา คุณ ! วันนี้เวลาปานนี้แลว ยังไมออกกันอีกหรือ ? รูวา
ขึ้นสูทางกันหมดแลว จึงวา พวกคุณจงลวงหนาไปกอน ผมมีความจําเปนตอง
ลาชา แลวก็ใหพวกนั้นลวงหนาไปกอน แลวเดินไปทางอื่นตัดไมสําหรับใช
เปนชอฟา ถากไสแลวขนมาไวที่เรือนนางสุธรรมาแลว สั่งนางวา ทานพึงให
ขนออกไปได ในวันที่ผมแจงไปวา จงใหเถิด.
ตอมาเมื่อเสร็จงานเกี่ยวกับเครื่องเครา และเมื่อทําเครื่องผูกที่ยึด การ
ยกเสา การประกอบขื่อ และที่ติดชอฟาตั้งแตปราบพื้นที่เสร็จแลว ชางไมนั้นก็นั่ง
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ณ ที่สําหรับติดชอฟา ยกไมจันทันทั้งสี่ทิศ พูดวา โอ ! มีลมื ไปอยางหนึ่งเสีย
แลว. คุณมีอะไรที่ไมลืมเลา ? ลืมทั้งหมดนั่นแหละ. แลวจะเอาไมจันทันเหลา
นี้ไปตั้งไวตรงไหน ? ควรจะไดชอฟามา. พอคุณเอย บัดนี้ เราอาจไดที่ไหน
เลา. อาจไดในเรือนแหงสกุลทั้งหลาย ลองเที่ยวถามดูซิ. พวกเขาก็เขาไปถาม
ในหมูบาน แลวมายืนที่ประตูเรือนนางสุธรรมาถามวา ในเรือนนี้มีชอฟาไหม.
นางบอกวา มี. เชิญรับคาไป. ไมรับคาหรอก ถาพวกคุณยอมใหดิฉันมีสวน
รวมดวย ดิฉนั จะให. มาเถอะ พวกเราจะไมยอมทําใหผูหญิงมีสวนรวม พวก
เราจะไปปาแลวตัดไม วาแลวก็พากันออกไป. แตนั้นพวกเขาเมื่อถูกชางไมถาม
วาเปนอยางไร พอไดชอฟาไหม ? ก็แจงความขอนั้น. ชางไมนั่งอยูที่ติดชอฟา
อยางเดิมเงยมองดูอากาศแลวพูดวา ทานผูเจริญ วันนี้ ฤกษดี เลยฤกษนี้แลว ป
อื่น จึงจะสามารถได และพวกคุณก็จะนําเอาเครื่องเครามาลําบากดวย เครื่อง
เคราเหลานั้น เอามากองไว ตลอดป ก็จะเนาผุในที่นี้นี่เอง เวลาเกิดในเทวโลก
ก็จงยอมใหศาลามุมหนึ่งแกนางเถิด ไปเอาชอฟานั้นมาเถิด. แมนางสุธรรมานั้น
ตลอดเวลาที่พวกนั้นยังไมมาอีก ไดสั่งใหฉลุตัวหนังสือวา ศาลาหลังนี้ชื่อ
สุธรรมา ไวที่พื้นลางชอฟา แลวเอาผาใหมมาพันตั้งไว.
เมื่อพวกคนงานมาแลวกลาววา ชวยนําเอาชอฟามา เทาที่จะเปนได.
พวกเราจะทําใหคุณนายมีสวนรวมดวย. นางก็นําออกมา สั่งวา พอทั้งหลาย !
อยาเพิ่งเอาผานี้ออกนะคะ จนกวายังไมขึ้นไมจันทันไดแปดหรือสิบหกทอนกอน
แลวก็ใหไป. พวกนั้นก็รบั วา ตกลง ครั้นยกไมจันทันขึ้นเสร็จแลวก็เอาผาออก.
เพื่อนบานสําคัญคนหนึ่งเงยหนาขึ้นขางบนเห็นตัวหนังสือจึงพูดวา นี่อะไร ?
แลวใหไปตามคนที่อานหนังสือออกมาแสดง. คนนั้น ก็อานวา ศาลาหลังนี้
ชื่อสุธรรมา. พวกเขาก็รองเอะอะวา เอาออกไปทาน ตั้งแตตนมา เมื่อสรางศาลา
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พวกเราไมไดแมแตชื่อ นางนี้เอาไมชอฟาแคศอกแลวใหทําศาลาดวยชื่อตัว.
เมื่อพวกเขากําลังรองเอะอะอยูนั่นเอง ชางไมก็สอดไมจันทันแลวตอกสลักเปน
อันเสร็จงานสรางศาลา. เขาแบงศาลาเปนสามสวน คือ สวนหนึ่งทําเปนที่พัก
พวกคนใหญคนโต สวนหนึ่งสําหรับพวกคนยากคนจน อีกสวนหนึ่งสําหรับ
ผูเจ็บปวย. สามสิบสามคนปูกระดานสามสิบสามแผนแลวใหสัญญาณชางวา
อาคันตุกะมานั่งบนแผนกระดานที่ผูใดปูไว เจาจงพาเขาไปตั้งไวที่เรือนของเจา
ของแผนกระดานนั่นแหละ ใหการนวดเทา ใหการนวดหลัง ของขบเคี้ยวของ
กินและที่นอน ทั้งหมดแกอาคันตุกะนั้น จะเปนภาระของเจาของแผนกระดาน
นั่นแหละ. ชางก็พาแขกที่มาแลว นําไปสูเรือนของเจาของแผนกระดานนั่นเอง.
วันนั้นเจาของแผนกระดานนั้นก็จัดการที่พึงทําแกแขกนั้น
ในที่ไมไกลศาลา มาฆมาณพปลูกตนทองหลางไว. และที่โคนไมนั้น
ลาดแผนหินไว. แมภริยาของเขาที่ชื่อสุนันทาก็ใหขุดสระบัวไวใกล ๆ. นาง
สุจิตรา ปลูกพุมไมดอก. สวนเมียหลวงเอาแตเที่ยวสองกระจกตกแตงรางกาย
เทานั้น. มาฆะพูดกับนางวา นอง แมสุธรรมานี้ เขามีสวนแหงศาลา แม
สุนันทา เขาใหขุดสระบัว และก็แมสุจิตราเขาก็ปลูกพุมไมดอก สวนนอง
ยังไมมีบุญกรรม นองจงทําบุญสักอยางเถอะที่รัก. นางตอบวา พี่ทําเพราะ
เหตุใคร ทีพ่ ี่ทําก็เพื่อนองเหมือนกันมิใชหรือ ? แลวก็เอาแตหมกมุนกับการ
แตงตัวทาเดียว.
เมื่อมาฆะดํารงอยูจนตลอดอายุแลว ก็เคลือ่ นจากมนุษยโลกนั้นไปเกิด
เปนทาวสักกะในชั้นดาวดึงส. คนเพื่อนบานทั้งสามสิบสามคนตายแลว ก็เปน
เทพบุตรสามสิบสามองคเกิดในสํานักของทาวสักกะนั้นเอง. ปราสาทชือ่ ไพชยนตของทาวสักกะ ผุดขึ้นสูงตั้งเจ็ดรอยโยชน. ธง ผุดขึ้นสูงดังสามรอยโยชน.
ดวยผลของไมทองหลาง เกิดตนปาริฉัตร มีปริมณฑลโดยรอบสามรอยโยชน
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ลําตนกวางสิบหาโยชน. ดวยผลแหงแผนหิน เกิดหินเหมือนผาขนสัตวสีเหลือง
หกสิบโยชนที่โคนปาริฉัตร. ดวยผลแหงไมชอฟาของนางสุธรรมา เกิดเทวสภา
ชื่อสุธรรมาสามรอยโยชน. ดวยผลแหงสระบัวของนางสุนันทา เกิดสระบัวชื่อ
นันทาหาสิบโยชน. ดวยผลแหงสวนพุมไมดอกของนางสุจิตรา เกิดอุทยานชื่อ
จิตรลดาวันหกสิบโยชน.
ทาวสักกะผูเปนราชาแหงเทพ ประทับนั่งบนบัลลังกทองโยชนหนึ่งใน
สุธรรมาเทวสภา มีเศวตฉัตรสามโยชนกางกั้น แวดลอมไปดวยเทพบุตรเหลานั้น
ดวยเทพธิดาเหลานั้น ดวยนางฟอน ๒๕ โกฏิและดวยหมูเทวดาใน
เทวโลกสองชั้น เมื่อตรวจดูมหาสมบัติ ก็ทรงเห็นสตรีสามคนเหลานั้น ทรงดู
วา สามคนนี้ปรากฏกอน สุชาดาอยูไหน ทรงเห็นวา นางนี้ไปเกิดเปนนาง
นกยางตัวหนึ่งในซอกเขาเพราะไมยอมทําตามคําเรา แลวทรงลงจากเทวโลก
เสด็จไปสูสํานักนาง. พอนางเห็นเทานั้น แหละก็จําไดเลยกมหนา. ทาวสักกะจึง
ตรัสวา เ จาผูเขลา บัดนี้ ไฉนจึงไมยอมยกหัวขึ้นละ เจาไมทําตามคําเรา เอาแต
แตงเนื้อแตงตัว ทําใหเสียเวลา สมบัติอันยิง่ ใหญเกิดแลวแกนางสุธรรมา
นางสุนันทา. และนางสุจิตรา จงมาดูสมบัติพวกเราสิ แลว ก็ทรงพาไปเทวโลก
ทรงปลอยที่สระบัวชื่อนันทาแลว เสด็จประทับนั่งบนบัลลังก. พวกนาง
นักฟอนกราบทูลถามวา มหาราช ทูลกระหมอมเสด็จไปไหน. พระองคแมไม
ทรงอยากจะบอก เมื่อถูกพวกนางเหลานั้นบีบคั้นหนักเขา ก็ตรัสวาไปสูสํานัก
สุชาดา.
นาฏกา. มหาราช นางเกิดที่ไหน.
ส.
ที่เชิงซอกเขา.
นาฏกา. เดี๋ยวนี้อยูไหน.
ส.
ฉันปลอยไวที่สระบัวชื่อนันทา.
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นาฏกา. มาเถิด ทานผูเจริญ พวกเราไปดูเจาแมของพวกเรา แลว
ทั้งหมดก็พากันไปที่นั้น.
นางสุชาดานั้น แตกอนมา ถือตัววาเปนใหญกวาเขาหมด. บัดนี้ชั้น
แตพวกหญิงนักฟอน เมื่อเห็นนางเขาก็พากันพูดจาเยาะเยยเอาเปนตนวา ดู
เถิดทาน ปากเจาแมพวกเราอยางกะหลาวแทงปู.
นางเกิดอึดอัดเหลือเกิน จึงทูลทาวสักกะ ผูเปนราชาของเทพวา
มหาราช วิมานทอง วิมานเงิน หรือนันทาโปกขรณีเหลานี้ จักทําอะไร
แกหมอนฉัน มหาราช ชาติภูมิเทานั้นแหละที่เปนสุขของหมูสัตวโปรด
ปลอยหมอมฉันไวที่เชิงซอกเขานั้นตามเดิมเถิด. ทาวสักกะ ทรงปลอยนาง
ไวที่นั้นแลวตรัสวา เจาจะทําตามคําของฉันไหม. นางทูลถามวา จะทําตาม
มหาราช. ทาวสักกะ จึงตรัสวา เจาจงรับศีลหารักษาอยาใหขาด ไมกี่วันฉันจะ
ทําเจาใหใหญกวานางเหลานั้น . นางก็ไดทําอยางนั้น. ลวงไปไดสองสามวัน
ทาวสักกะ ทรงคิดวา นางรักษาศีลไดไหมหนอ จึงเสด็จไปจําแลงเปนปลาหงาย
ทอง ลอยบนหลังน้ําขางหนานาง. นางคิดวา คงเปนปลาตาย จึงไปจิกเอาที่
หัว. ปลากระดิกหาง. นางคิดวา ชะรอยปลายังเปนแลวก็ปลอยน้ําไป. ทาว
สักกะประทับยืนที่อากาศ ตรัสวา สาธุ สาธุ เจารักษาสิกขาบทได ฉันจะทํา
เจาผูรักษาไดอยางนี้ใหเปนหัวหนาของพวกนางละครเทวดาโดยไมนานทีเดียว.
นางมีอายุ ๕๐๐ ป. แมแตวันเดียวก็ไมไดอาหารเต็มทอง แมจะเหี่ยวแหง
แหงผากรวงโรยอยู ก็ไมทําใหศีลขาด เมื่อตายแลว ก็เกิดในเรือนชางหมอใน
กรุงพาราณสี.
เมื่อทาวสักกะทรงตรวจดูวา เกิดที่ไหน ก็ทรงเห็น ทรงคิดวา เรายังนํา
นางมาที่นี้จากที่นั้นไมได เราจะใหความเปนไปแหงชีวิตแกนาง จึงทรงเอาฟก
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ทองทองคําบรรทุกยานนอยไปจนเต็ม จําแลงเพศเปนคนแก นั่งในทามกลางหมู
บาน รองวา พวกทานจงมาเอาฟกทอง. พวกชาวบานโดยรอบมากลาววา จงให
มาพอ. คนแกพูดวา ฉันจะใหแกคนผูรักษาศีล. พวกทานรักษาศีลกันไหม. พวก
คนก็วา พอเอย พวกเราไมรูวาศีลเปนอยางไร ตาจงขายเถอะ ตาเฒาพูดวา
ฉันจะใหแกผูรักษาศีลเทานั้น. พวกคนพูดวา มาซิทาน เฒาขายฟกทองนี้เปน
ใครกัน แลวก็กลับกันหมด. เด็กหญิงคนนั้นก็ถามวา แม ทานไปเพื่อตองการ
ฟกทอง ทําไม จึงกลับมามือเปลาละ. พวกหญิงเหลานั้นตอบวา หนูเอย
เฒาขายฟกทองเปนใคร แกพูดวา ฉันจะใหแกผูรักษาศีล แมเด็กหญิงรักษา
ศีลแลวยอมควรไดฟกทองนี้เปนแน พวกเราไมรูจักศีลเลย. นางคิดวา คงจะนํา
มาเพื่อเราเปนแน จึงไปแลวพูด พอจา โปรดใหฟกทอง.
อินทร. เจารักษาศีลหรือแมหนู.
ด.ญ. คะ พอ หนูรักษาศีลคะ.
อินทร. ขาก็นําเอาฟกทองนี้มาเพื่อหนูเทานั้น แลวก็ตั้งไวพรอมกับ
ยานนอยที่ประตูเรือนแลวเสด็จหลีกไป. แมนางก็รักษาศีลตลอดชีวิต จุตแิ ลว
ก็เกิดเปนธิดาของเวปจิตติอสูร. เพราะผลของศีล นางจึงเปนผูที่นาเลื่อมใส.
ทาวเวปจิตติคิดวา เราจะทําวิวาหมงคลแกลูกสาว จึงใหพวกอสูรประชุมกัน.
ทาวสักกะทรงตรวจดูวา เกิดที่ไหน ทรงเห็นวา เกิดในภพอสูร
วันนี้จะทําวิวาหมงคลแกนาง ทรงคิดวา บัดนี้ เราควรทําอยางใดอยางหนึ่ง
แลวนํานางมา จึงไปทรงนิรมิตเพศเปนอสูรแลว ประทับยืนในระหวางพวก
อสูร. พระบิดาตรัสวา พออนุญาตใหลูกเลือกสามี แลวก็ประทานพวงดอก
ไมที่มือของนาง ตรัสวา ลูกตองการผูใด ก็จงซัดดอกไมบนผูนั้น. เมื่อนาง
ตรวจดูก็เห็นทาวสักกะ เกิดความรักเพราะเคยอยูรวมกันมาแตปางกอน กําหนด
วา นี้เปนสามีของเรา แลวก็ซัดพวงไปบนเขา. ทาวสักกะนั้น ก็ทรงจับแขน
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นางเหาะไปบนอากาศ. ขณะนั้นพวกอสูรก็จําได. พวกอสูรเหลานั้น รองไปวาจับ
จับเฒาสักกะไว เปนศัตรูพวกเรา พวกเราจะไมยอมใหเจาสาวแกเฒาสักกะนั้น
แลวตางก็ติดตามไป. ทาวเวปจิตติตรัสถามวา ใครนําไป. เฒาสักกะ มหาราช
พวกอสูรตอบ. ในบรรดาผูที่เหลือ ทาวสักกะนี้เทานั้น ประเสริฐสุด ออกไป
ทาวเวปจิตติตรัส. เมื่อทาวสักกะพานางไปแลวก็ทรงตั้งไวในตําแหนงหัวหนา
นางฟอน ๒๕ โกฎิ. นางทูลขอพรตอทาวสักกะวา มหาราช ในเทวโลกนี้
หมอนฉันไมมีมารดา บิดา หรือพี่นองชายหญิง พระองคเสด็จไปที่ใด ๆ โปรด
พาหมอมฉันไปในที่นั้น ๆ ดวยมหาราช. ทาวสักกะประทานพระปฏิญาณวา
ตกลง. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงเห็นความที่ทาวสักกะนั้นเปนผูหมดจด ตั้ง
แตครั้งเปนมาฆมาณพในหมูบานมจล ดังที่วา มานี้ จึงตรัสวา ยักษนี้เปน
ผูหมดจดตลอดกาลนานแลวแล. คําวา ประกอบดวยประโยชน คืออาศัยผล
อาศัยเหตุ.
จบ ภาณวารที่ ๑
บทวา มีอะไรเปนเครื่องประกอบไว คือ มีอะไรเปนเครื่องผูก
ไดแกเปนผูถูกเครื่องผูกอะไรผูกเอาไว. บทวา กายมาก คือ ชนมาก. บทวา
ไมมีเวร คือไมมีความกระทบกระทั่ง. บทวา ไมมีอาชญา คือพนจากอาชญา
คืออาวุธและอาชญาคือธนู. บทวา ไมมขี าศึก คือไมมีศัตรู. บทวา ไมมี
ความพยาบาท ไดแกปราศจากโทมนัส. บทวา พึงเปนผูไมมีเวรอยู
คือ ยอมใหทาน ยอมทําการบูชาแลวปรารถนาวา โอหนอ ขอใหพวกเรา
พึงเปนผูไมมีเวรอยูกับใคร ๆ เถิด ขอใหพวกเราพึงไมกอความกําเริบใหเกิด
ในใคร ๆ แลวใชสอยของที่ถือเอาดวยนิ้วมือพรอมกับคนหนึ่งพันเถิด.
บทวา และยอมมีแกพวกเขาดวยประการฉะนี้ คือ และก็ความปรารถนานี้
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ยอมมีแกพวกเขาดวยประการฉะนี้. บทวา และก็เมื่อเปนเชนนั้น คือเมื่อ
ความปรารถนาอยางนั้นแมมีอยู. บทวา มีริษยาและความตระหนี่เปน
เครื่องประกอบเขาไว คือ ความริษยามีความสิ้นไปแหงสมบัติของอื่นเปน
ลักษณะ และความตระหนี่อันมีความทนไมไดตอความที่สมบัติของตนเปนของ
ทั่วไปกับพวกคนเหลาอื่นเปนลักษณะ. ชื่อวา ผูมีความริษยาและความตระหนี่
เปนเครื่องประกอบเขาไว เพราะความริษยาและความตระหนี่เปนเครื่อง
ประกอบเขาไวของพวกเขา. นี้เปนความยอในที่นี้ . สวนควาษริษยาและความ
ตระหนี่อยางพิสดาร ไดกลาวไวเสร็จแลวในอภิธรรม.
สําหรับในเรื่องความตระหนี่นี้ เพราะความตระหนี่ที่อยู สัตวไมวา
เปนยักษหรือเปนเปรตตางก็เที่ยวใชศีรษะทูนขยะของที่อยูนั้นเอง เพราะความ
ตระหนี่ตระกูล เมื่อบุคคลเห็นผูที่กําลังทําทานเปนตนแกผูอื่นในตระกูลนั้น
ก็คิดวา ตระกูลของเรานี้แตกแลวหนอ ถึงกับกระอักเลือดบาง ถายทองบาง
ไสขาดเปนทอนนอยใหญทะลักออกมาบาง. เพราะความตระหนี่ลาภ ผูเกิด
ตระหนี่ในลาภของสงฆหรือของหมู บริโภคเหมือนบริโภคของสวนบุคคล
เกิดเปนยักษบาง เปรตบาง งูเหลือมขนาดใหญบาง. ก็เพราะความตระหนี่
วรรณแหงสรีระและวรรณแหงคุณ และเพราะความตระหนี่การศึกษาเลาเรียน
บุคคลจะกลาวชมแตคุณของตัวเองเทานั้น หากลาวชมคุณของคนเหลาอื่นไม
กลาวอยูแตโทษนั้นๆ วา คนนี้ มีดีอะไร และจะไมใหการศึกษาเลาเรียนอะไรๆ
แกใคร ๆ พูดแตโทษวา คนนี้ขี้เหร และบาบอ. อีกอยางหนึ่ง ดวยความ
ตระหนี่ที่อยู เขายอมไหมในเรือนโลหะ. ดวยความตระหนี่ตระกูล เขายอม
เปนผูมีลาภนอย. ดวยความตระหนี่ลาภ เขายอมเกิดในคูถนรก. ดวยความ
ตระหนี่วรรณ เมื่อเกิดในภพ จะไมมีวรรณ. ดวยความตระหนี่ธรรม เขา
ยอมเกิดในนรกขี้เถา.
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ก็แล ความริษยาและความตระหนี่ที่เปนเครื่องประกอบ (สัตวไวใน
ภพ) นี้ จะละไดก็ดวยโสดาปตติมรรค. ตลอดเวลาที่ยังละมัน ไมได เทวดา
และมนุษย แมปรารถนาความเปนผูไมมีเวรเปนตน อยูก็ตาม ก็หาไดรอดพน
ไปจากเวรเปนตนไมเลย. บทวา ขาพระองคขามความสงสัยในปญหานี้
ไดแลว ความวา ทาวสักกะตรัสวา ในปญหานี้ เพราะฟงพระดํารัสของ
พระองค ขาพระองคจึงขามความสงสัยไดแลว. ทาวสักกะไมไดทรงแสดง
ความที่ทรงขามความสงสัยไดดวยอํานาจมรรค. คําวา ความสงสัยที่ตอง
ถามวาอยางไร ๆ ปราศไปแลว คือความสงสัย แมนี้วา อยางไรนี้
นี้อยางไร ปราศไปแลว.
คํามี เคามูลเปนตน มีใจความอันไดกลาวไวเสร็จแลว. บทวา
มีที่ชอบและที่ชังเปนเคามูล คือ ความตระหนี่มีสัตวและสังขารอันเปนที่รัก
เปนเคามูล ริษยามีสัตวและสังขารอันไมเปนที่รักเปนเคามูล หรือทั้งสองก็มี
ทั้งสองเปนเคามูล. ก็สําหรับนักบวช ลูกศิษยลูกหาเปนตน สําหรับชาวบาน
ลูกเปนตน หรือสัตวก็มีชางมาเปนตน ยอมเปนที่รัก เปนที่หยอกลอ เปนที่
ยึดถือวาของเรา. เมื่อไมเห็นพวกเหลานั้น แมครูเดียวก็ทนไมได. เมื่อเขา
ไดเห็นคนอื่นผูไดสัตวที่นารักอยางนั้นก็เกิดริษยา ถูกคนอื่นขอสัตวนั้นเองวา
พวกเรามีงานบางอยางดวยสัตวนี้ โปรดใหยืมสักครูเถิด ก็ใหไมได กลาววา
เขาจะเหนื่อยหรือเขาจะกลุม แลวก็เกิดความตระหนี่. ดวยประการฉะนี้ ก็เปน
อันวา ความริษยาและความตระหนี่แมทั้งสอง มีสัตวอันเปนที่รักเปนเคามูล.
ก็แหละ สําหรับภิกษุบริขารมีบาตรและจีวรเปนตน หรือสําหรับชาวบาน
อุปกรณมีเครื่องประดับ เปนตน ยอมเปนที่รักที่ชนื่ ใจ. เมื่อเขาเห็นสิ่งชนิดนั้น
กําลังเกิดแกคนอื่น ก็เกิดความริษยาวา โอหนอ ขอสิ่งเห็นปานนี้ ไมพึงมีแก
คนนั้น และแมถูกขอก็เกิดความตระหนี่วา แมพวกเรากําลังรัก ยังใชสอยสิ่งนี้
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อยู ยังใหไมไดหรอก. ดวยประการฉะนี้ ก็เปนอันวา แมความริษยาและความ
ตระหนี่ทั้งสอง ยอมมีสังขารอันเปนที่รักเปนเคามูล. แตเมื่อไดสัตวและสังขาร
ประการที่กลาวมาแลวนั้น แตเปนชนิดที่ไมนารักเลย ถึงแมวาสัตวและสังขาร
เหลานั้นไมเปนที่ชื่นใจเขา แมอยางนั้นก็ตาม เพื่อใหพวกกิเลสที่ตรงกันขาม
เปนไปได ก็กระทําความริษยาวา เวนขาเสียแลว ใครอื่น เปนผูไดสัตวและ
สังขารเห็นปานนี้ หรือถูกขอยืมก็ไมให ยอมกระทําความหวง. ดวยประการ
ฉะนี้ ก็เปนอันวา ความริษยาและความตระหนี่แมทั้งสองยอมมีสัตวและสังขาร
อันไมเปนที่รักเปนเคามูล.
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา มีความพอใจเปนเคามูล นี.้ ความ
พอใจมี ๕ อยางคือ ความพอใจในการแสวงหา ความพอใจในการไดเฉพาะ
ความพอใจในการใชสอย ความพอใจในการสะสม ความพอใจในการสละ.
ความพอใจในการแสวงหาเปนไฉน คือ คนบางคนในโลกนี้ เกิดความพอใจ
ไมอิ่ม ยอมแสวงหารูป เสียง กลิ่น รส ยอมแสวงหาสิ่งที่พึงถูกตอง ยอม
แสวงหาทรัพย นี้ความพอใจในการแสวงหา. ความพอใจในการไดเฉพาะ
เปนไฉน คือ คนบางคนในโลกนี้ เกิดความพอใจไมอิ่ม ยอมไดเฉพาะรูป
เสียง กลิ่น รส ยอมไดเฉพาะสิ่งที่พึงถูกตอง ยอมไดเฉพาะทรัพย นี้ความ
พอใจในการไดเฉพาะ. ความพอใจในการใชสอยเปนไฉน คือ คนบางคน
ในโลกนี้ เกิดความพอใจไมอิ่ม ยอมใชสอยรูป เสียง กลิ่น รส ยอมใชสอย
สิ่งที่พึงถูกตอง ยอมใชสอยทรัพย นีค้ วามพอใจในการใชสอย. ความพอใจ
ในการสะสมเปนไฉน คือ คนบางคนในโลกนี้ เกิดความพอใจไมอิ่ม ยอม
ทําการสะสมทรัพย ดวยคิดวา จะมีในคราววิบัติ นี้ความพอใจในการสะสม.
ความพอใจในการสละเปนไฉน คือ คนบางคนในโลกนี้ เกิดความพอใจไมอิ่ม
ยอมจายทรัพยแกพลชาง พลมา พลรถ ขมังธนู ดวยคิดวา คนเหลานี้ จัก
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รักษา จักคุมครอง จักรัก จักแวดลอมเรา นี้ความพอใจในการสละ. ความ
พอใจแมทั้ง ๕ อยางนี้ ในที่นี้เปนเพียงตัณหาเทานั้นเอง. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหมายเอาความพอใจนั้น จึงไดตรัสคํานี้.
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา มีความตรึกเปนเคามูล นี.้ ความตรึก
ที่เกิดจากความรูสึกตระหนักแนที่ตรัสไวอยางนี้วา อาศัยลาภเกิด ความรูสึก
ตระหนักแน ชื่อวา ความตรึก. คําวา ความรูสกึ ตระหนักแน คือ ความ
รูสึกตระหนักแน มีสองอยางคือ ความรูสึกตระหนักแนคือตัณหา และความ
รูสึกตระหนักแนคือทิฎฐิ. ตัณหาวิปริต ๑๐๘ ชนิด ชื่อวา ความรูสึกตระหนัก
แนคือตัณหา ความเห็น ๖๒ อยาง ชื่อวา ความตระหนักแนคือทิฏฐิ ก็ดว ย
ประการฉะนี้ จึงไมมีการชี้ขาดลงไปวานาใครไมนาใคร และนารักไมนารักดวย
อํานาจความตระหนักแนคือตัณหา ที่กลาวมาแลวอยางนั้น เพราะสิ่งนั้นเอง
เปนของนาใครสําหรับบางคน ไมนาใครสําหรับบางคน เหมือนการชี้ขาดในไส
เดือนมฤคและเนื้อเปนตนของพระราชาในสวนภูมิภาค และพระราชาในประเทศ
สวนกลาง ก็เมื่อวัตถุที่ไดรับมานั้นถูกชี้ขาดดวยความตระหนักแนคือตัณหาแลว
จึงจะมีการ ชี้ชัดลงไปดวยความรูสึกตระหนักแนคือความตรึกวา เปนของรูป
เทานี้ เทานี้เปนของเสียง เปนของกลิ่นเทานี้ เทานี้เปนของรส เปนของสิ่ง
ที่พึงถูกตองเทานี้ เทานี้เปนของเรา เปนของเขาเทานี้ เทานี้จะเก็บไว จะให
เทานี้. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา จอมทวยเทพ ความ
พอใจนี้เอง มีความตรึกเปนเคามูล ดังนี้ .
คําวา มีสวนความสําคัญที่ประกอบดวยธรรมเครื่องเนิน่ ชา
เปนเคามูล คือ ธรรมเครื่องเนิ่นชามี ๓ อยางคือ ธรรมเครื่องเนิ่นชาคือ
ตัณหา ธรรมเครื่องเนิ่นชาคือมานะ ธรรมเครื่องเนิ่นชาคือทิฏฐิ. ใน ๓อยาง
๑

๑. ที.ม. มหานิทานสุตฺต ๗๔
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นั้น ตัณหาวิปริต ๑๐๘ อยาง ชื่อวา ธรรมเครื่องเนิ่นชาคือตัณหา มานะ ๙
อยาง ชื่อวา ธรรมเครื่องเนิ่นชาคือมานะ ทิฏฐิ ๖๒ ชนิดชื่อวา ธรรมเครื่อง
เนิ่นชาคือทิฏฐิ. ในธรรมเครื่องเนิ่นชาเหลานั้น ในที่นี้ทานหมายเอาธรรม
เครื่องเนิ่นชาคือตัณหา. ที่เรียกวาธรรมเครื่องเนิ่นชา เพราะอรรถวากระไร.
ที่เรียกวาธรรมเครื่องเนิ่นชา เพราะอรรถวาใหถึงอาการของคนมัวเมาประมาท.
ความสําคัญ ที่ประกอบดวยธรรมเครื่องเนิ่นชานั้น ชื่อวา ปปญจสัญญา (ความ
สําคัญที่คลุกเคลาไปดวยธรรมเครื่องเนิ่นชา). สวนเรียกวา สังขา เหมือนในคํา
เปนตนวา ก็สวนแหงธรรมเครื่องเนิ่นชา มีความสําคัญเปนเคามูล. ดวย
ประการฉะนี้ คําวา มีสวนความสําคัญที่ประกอบดวยธรรมเครื่องเนิ่นชาเปน
เคามูล จึงหมายความวา ความตรึกมีสวนแหงความสําคัญ ที่ประกอบดวยธรรม
เครื่องเนิ่นชาเปนเคามูล.
คําวา ขอปฏิบัติใหเขาถึงความสมควรแกการดับ โดยไมเหลือ
แหงสวนความสําคัญที่ประกอบดวยธรรมเครื่องเนิ่นชา ความวา ความ
ดับโดยไมเหลือ ไดแกความสงบระงับอันใดแหงสวนความสําคัญที่ประกอบไป
ดวยเครื่องเนิ่นชานี้ ทาวสักกะยอมทูลถามทางพรอมทั้งวิปสสนาคือ ความ
เหมาะสมแหงความดับโดยไมเหลือนั้น และขอปฏิบัติใหถึงในความดับโดยไม
เหลือนั้น. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงเริ่มเวทนา ๓ อยางแกทาวสักกะ
นั้นวา และอาตมภาพโสมนัส. ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสแตขอที่ทูลถาม
ขอที่ไมทูลถาม ขอที่มีความตอเนื่อง ขอที่ไมมีความตอเนื่องหรือ. ตอบวา
ตรัสแตขอที่ทูลถามเทานั้น ไมใชขอที่ไมทูลถาม ตรัสขอที่มีความตอเนื่องเทานั้น
ไมใชขอที่ไมมีความตอเนื่อง. จริงอยูสําหรับเทวดาทั้งหลาย อรูปปรากฏกวา
โดยความเปนรูป ถึงแมในอรูป เวทนาก็ปรากฏกวา. เพราะเหตุไร. เพราะกาย
๑

๑. ขุ. สุตฺตนิปาต ๔๑๑

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 179

ที่เกิดจากธุลีในน้ํา (กรัชกาย) ของพวกเทวดา เปนของละเอียด รูปที่เกิดจาก
กรรมเปนของมีกําลัง เพราะความที่กายอันเกิดแตธุลีในน้ําเปนของละเอียด
(และ) เพราะรูปที่เกิดจากกรรมเปนของมีกําลัง ถากาวลวงอาหารแมมื้อเดียว
พวกเทวดาก็ตั้งอยูไมได ยอมแหลกไปเหมือนกอนเนยใสบนแผนหินที่รอน.
พึงทราบถอยคําทั้งหมดตามนัยที่กลาวแลวในพรหมชาลสูตรนั้นแล. เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มเวทนาทั้ง ๓ อยางแกทาวสักกะ.
ก็แหละกัมมัฏฐานมี ๒ อยางคือ รูปกัมมัฏฐานและอรูปกัมมัฏฐาน.
จะเรียกกัมมัฏฐานนั้นเองวา การกําหนดรูป และการกําหนดอรูปก็ได. ใน
กัมมัฏฐาน ๒ อยางนั้น รูปปรากฏแกผูใด พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงทํา
การกําหนดธาตุ ๔ ใหพสิ ดารแกผูนั้นดวยอํานาจเอาใจใสโดยยอ หรือดวยอํานาจ
เอาใจใสโดยพิสดาร ก็ตรัสรูปกัมมัฎฐาน อรูปปรากฏแกผูใด ก็ตรัสอรูป
กัมมัฏฐานแกผูนั้น และเมื่อจะตรัสอรูป ก็ทรงแสดงรูปกัมมัฏฐานอันเปนที่ตั้ง
ของอรูปนั้นจึงตรัส. แตสําหรับพวกเทวดา ทรงทราบวาอรูปปรากฏ จึงทรง
เริ่มเวทนาดวยอํานาจอรูปกัมมัฏฐาน.
ก็ความตั้งมั่นในอรูปกัมมัฏฐานมี ๓ อยางคือ ดวยอํานาจผัสสะ ดวย
อํานาจเวทนา ดวยอํานาจจิต. อยางไร คือ สําหรับบางคนเมื่อรับเอา
รูปกัมมัฏฐานไปจะโดยสังเขป หรือโดยพิสดารก็ตาม ยอมมีความตกไปเปนอยาง
ยิ่งในชั้นแรกของจิตและเจตสิกทั้งหลายในอารมณนั้น ผัสสะเกิดถูกตองอารมณ
นั้นอยูยอมเปนของปรากฏ. สําหรับบางคน เวทนาเกิดตามเสวยอารมณนั้นอยู
ยอมเปนของปรากฏ. สําหรับบางคนวิญญาณที่เกิดขึ้นรูแจงอารมณนั้นอยูยอม
เปนของปรากฏ.
ในความตั้งมั่นทั้ง ๓ อยางนั้น ผูใดมีผัสสะแจมแจง แมผูนั้น ไมใช
จะเกิดขึ้นแตผัสสะอยางเดียวเทานั้น พรอมกับผัสสะนั้น แมเวทนาที่ตามเสวย
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อารมณนั้นเองอยูก็ยอมเกิดขึ้นดวย ถึงสัญญาทีจ่ ําอารมณนั้นอยู ถึงเจตนาที่
คิดอารมณนั้นอยู ถึงวิญญาณที่รูแจงอารมณนั้นอยู ก็ยอมเกิดขึ้นดวย จึงชื่อ
วายอมรวบถือเอาหมวดเจตสิกธรรมทีม่ ีผัสสะเปนที่หาเหมือนกัน ดวยประการ
ฉะนี้. ผูใดมีเวทนาแจมแจง แมผูนั้นก็ยอมชื่อวารวบถือเอาหมวดเจตสิกธรรม
ที่มีผัสสะเปนที่หาอีกเหมือนกัน เพราะมิใชแตเวทนาอยางเดียวเทานั้น ยอม
เกิดขึ้นพรอมกับเวทนานั้น ยังมีผัสสะเกิดขึ้นกระทบอารมณนั้นเองอยู ยังมี
สัญญาที่จําอารมณ ยังมีเจตนาที่คิดอารมณ ยังมีวิญญาณที่รูแจงอารมณนั้นอยู
เกิดขึ้นดวย. สําหรับผูท ี่มีวิญญาณแจมแจงแมนั้น ก็ยอมชื่อวารวบถือเอา
หมวดเจตสิกธรรมที่มีผัสสะเปนที่หาอีกเหมือนกันนั่นแหละ เพราะมิใชเกิดขึ้น
แตวิญญาณอยางเดียวเทานั้น พรอมกับวิญญาณนั้น ก็ยังมีผัสสะที่เกิดขึ้น
กระทบอารมณนั้นเองอยู ยังมีเวทนาที่ตามเสวยอารมณ ยังมีสัญญาที่จําอารมณ
ยังมีเจตนาที่คิดอารมณเกิดขึ้นดวย.
เมื่อเขาใครครวญอยูวา ธรรมหมวดที่มีผัสสะเปนที่หาเหลานี้ อาศัย
อะไร ก็ยอมรูชัดวาอาศัยที่ตั้ง. ชือ่ วา ที่ตั้ง ก็คือรางกาย (ที่เกิดจากละออง
ในน้ํา) ที่ทานหมายเอากลาววา ก็แลวิญญาณของเรานี้อาศัยอยูในรางกายนี้
เกี่ยวของในรางกายนี้. โดยใจความก็คือเขายอมรูชัดทั้งภูตรูปและอุปาทารูป.
เมื่อรูชัดวา ที่ตั้งในรางกายนี้เปนรูป หมวดที่มีผัสสะเปนที่หา เปนนามอยางนี้
ก็ชื่อวายอมเห็นสักวาเปนนามรูปเทานั้น. และนามรูปก็เปนเพียงขันธหา
คือ รูปในทีน่ ี้เปนรูปขันธ และนามก็เปนขันธที่ไมมีรูปทั้ง ๔. ก็ขันธหาที่
พนไปจากนามรูป หรือนามรูปที่พนไปจากขันธหาหามีอยูไม. เมื่อเขาไตรตรอง
วา ขันธหาเหลานี้มีอะไรเปนเหตุ ก็ยอมเห็นวา มีอวิชชาเปนตนเปนเหตุ
แตนั้นเมื่อไตรตรองถึงปจจัย และสิ่งที่เกิดเพราะปจจัยจนรูวา นอกเหนือไป
จากปจจัยและสิ่งที่เกิดจากปจจัยนั้นแลว ไมมีสัตว หรือบุคคลอื่น มีแตกลุม
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สังขารลวน ๆ เทานั้นเอง แลวก็ยกขึน้ สูไตรลักษณดวยอํานาจนามรูปพรอมกับ
ปจจัย เที่ยวพิจารณาวา ไมเที่ยง ทนไมได ไมมีอะไรเปนตัวตน ตามลําดับ
แหงวิปสสนา. เขาหวังการแทงตลอดอยูวา วันนี้ วันนี้ ในวันเห็นปานนั้น
เมื่อได ฤดูเปนที่สบาย บุคคลเปนที่สบาย อาหารเปนที่สบาย หรือการฟง
ธรรมเปนที่สบายแลว ก็นั่งโดยบัลลังกเดียวเทานั้น ครั้นใหวิปสสนาถึงยอด
แลว ก็ยอมตั้งอยูในอรหัตตผล. โคปกเทพเทพบุตรบอกกัมมัฏฐานจนถึง
อรหัตแกทานทั้งสามเหลานี้อยางนี้แล.
แตในที่นี้ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะทรงบอกอรูปกัมมัฏฐาน ก็ทรง
แสดงดวยเวทนาเปนหัวขอ. เมื่อพระองคจะแสดงดวยอํานาจผัสสะ หรือดวย
อํานาจวิญญาณจะไมมีความแจมแจงแกทาวสักกะนี้ แตจะปรากฏเหมือนความ
มืด. แตดวยอํานาจเวทนา จึงจะแจมแจง. เพราะเหตุไร. เพราะการเกิด
เวทนาขึ้น เปนของแจมแจงแลว. จริงอยู การเกิดสุขและทุกขเวทนาขึ้น
เปนสิ่งแจมแจงแลว. เมือ่ ความสุขเกิดขึ้น ทั่วทั้งรางก็เกิดกระเพื่อม ขมอยู
ซาบซา ซึมซาบ เหมือนใหกินเนยใสที่ชําระรอยครั้ง เหมือนกําลังทา
น้ํามันที่เจียวรอยครั้ง เหมือนกําลังเอาน้ําพันหมอมาดับความเรารอน เปลงวาจา
วา สุขหนอ สุขหนอ อยูน ั่นแหละ. เมื่อเกิดความทุกขขึ้น ทั่วทั้งรางก็เกิด
กระเพื่อม ขมอยู ซูซา ซึมซาบเหมือนเขาสูกระเบื้องรอน เหมือนเอา
น้ําทองแดนเหลวมารด เหมือนโดนมัดคบเพลิงไมในปาที่มีหญาและไมใหญ ๆ
ที่แหง คร่ําครวญวา ทุกขหนอ ทุกขหนอ อยูน ั่นแล. สุขและทุกขเวทนา
เกิดขึ้นปรากฏดังวามานี้. สวนอทุกขมสุขเวทนา ชี้แจงยากเหมือนกะถูกความ
มืดครอบงํา. อทุกขมสุขเวทนานั้น เพราะหลีกสุขและทุกขไป จึงมีอาการเปน
กลางดวยอํานาจเปนปฏิปกษตอสุขและทุกข ดังนี้ เมื่อถือเอาโดยนัย จึงจะ
แจมแจง. เหมือนอะไร พรานเนื้อเดินไปตามรอยเทาเนื้อที่ขึ้นหลังแผนหินใน

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 182

ระหวางแลวหนีไปไดเห็นรอยเทาที่สวนนี้บาง สวนอื่นบางของหลังแผนหิน
แมตรงกลางไมเห็นก็ยอมรูไดโดยนัยวา มันคงจะขึ้นทางนี้แลวลงทางนี้ไปโดย
ประเทศนี้ ตรงกลางบนหลังแผนหินฉันใด ก็การเกิดสุขเวทนาขึ้นยอมเปนสิ่ง
แจมแจงเหมือนรอยเทาตรงที่เนื้อมันขึ้น การเกิดขึ้นแหงทุกขเวทนาก็เปนสิ่ง
แจมแจง เหมือนรอยเทาตรงที่เนื้อมันลง เมื่อถือเอาโดยนัยวา เพราะหลีกสุข
และทุกขไป อทุกขมสุขเวทนานั้น จึงมีอาการเปนกลางดวยอํานาจเปนปฏิปกษ
ตอทั้งสุขและทุกข ก็ยอมเปนของแจมแจง เหมือนการถือเอาโดยนัยวา มันขึ้น
ตรงนี้ ลงตรงนี้ แลวไปอยางนี้ ฉันนั้น.
ครั้นตรัสรูปกัมมัฏฐานไวกอนอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจา ก็ทรง
พลิกแพลงแสดงอรูปกัมมัฏฐานดวยอํานาจเวทนาในภายหลัง. และก็ไมใชทรง
แสดงอยางนี้อยางเดียวในที่นี้เทานั้น หากแตทรงแสดงรูปกัมมัฏฐานกอนใน
พระสูตรไมใชนอยอยางนี้คือ ในมหาสติปฏฐานสูตร จูฬตัณหาสังขยสูตร
มหาตัณหาสังขยสูตร จุลลเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร รัฏฐปาลสูตร มาคันทิยสูตร ธาตุวิภังคสูตร อเนญชสัปปายสูตร (และ) ในเวทนาสังยุตทั้งหมด
แลวจึงทรงพลิกแพลงแสดงอรูปกัมมัฏฐานดวยอํานาจเวทนาในภายหลัง. และ
ก็ในพระสูตรเหลานั้น ฉันใด แมในสักกปญหสูตรนี้ ก็ฉันนั้น ครั้งแรกทรง
แสดงรูปกัมมัฏฐาน แลวภายหลังจึงทรงพลิกแพลงแสดงอรูปกัมมัฏฐานดวย
อํานาจเวทนา. สําหรับในสักกปญหสูตรนี้ รูปกัมมัฏฐานพระผูมีพระภาคเจา
ทรงยอเพียงเปนอารมณของเวทนาเทานั้น ฉะนั้น ในบาลีจงึ ไมมียกขึ้นมา.
เพื่อจะทรงแสดงขอที่เปนหลักสําหรับตั้งมั่นดวยอํานาจของเวทนา ที่แจมแจง
แกทาวสักกะนั้นนั่นเอง ในอรูปกัมมัฏฐาน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนตน
วา จอมทวยเทพ อาตมภาพกลาวโสมนัส ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา สองอยาง คือสองชนิด หมายความวา โดย
สวนสอง. คําวา ไมพึงเสพโสมนัสเห็นปานนี้ คือไมพึงเสพโสมนัสที่
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อาศัยเรือนเห็นปานนี้. ชือ่ วาโสมนัสที่อาศัยเรือน ไดแกโสมนัสที่อาศัยกามคุณ
เปนไปในทวาร ๖ อยางนี้คือ ในเวทนาเหลานั้น โสมนัสที่อาศัยเรือน ๖ อยาง
อยางเปนไฉน เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นการไดเฉพาะซึ่งรูปที่พึงรูแจงไดดวยตา
ที่นารัก. นาใคร นาพอใจ นาชื่นใจ ที่เกี่ยวกับเหยื่อของโลก โดยความได
เฉพาะ หรือเมื่อตามระลึกถึงรูปที่เคยไดเฉพาะเมื่อกอน ซึ่งลวงไปแลว ดับไป
แลว แปรปรวนไปแลว จึงเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัสเห็นปานนี้ใด นี้เรียกวา
โสมนัสที่อาศัยเรือน ดังนี้เปนตน. คําวา พึงเสพโสมนัสเห็นปานนี้ คือ
พึงเสพโสมนัสที่อาศัยการออกจากเรือนเห็นปานนี้. ชื่อวาโสมนัสที่อาศัยการ
ออกจากเรือน ไดแกโสมนัสที่เกิดขึ้นแกผูเกิดโสมนัสวา เราไดขวนขวาย
วิปสสนาแลว ผูสามารถเรงเราใจใหขวนขวายเริ่มตั้งวิปสสนาดวยอํานาจไตร
ลักษณมีความไมเที่ยงเปนตนในอารมณที่นารักซึ่งมาสูคลองในทวารทั้ง ๖ อยาง
นี้เปนตนวา ในเวทนาเหลานั้น โสมนัสที่อาศัยการออกจากเรือน ๖ อยางเปน
ไฉน ก็แลเมือ่ บุคคลมารูความที่รูปทั้งหลายไมเที่ยง แปรปรวนไป คลายไป
ดับไป แลวเห็นรูปนั้นดวยปญญาที่ถูกตองตามที่เปนจริงอยูอยางนี้วา รูปทัง้
หลายทั้งเมื่อกอนและบัดนี้ รูปเหลานั้นทั้งหมด ไมเที่ยง ทนอยูไมได
มีความแปรปรวนเปนธรรมดา จึงเกิดโสมนัสขึ้น โสมนัสเห็นปานนี้ใด
นี้เรียกวาโสมนัสที่อาศัยการออกจากเรือน. คําวา พึงเสพ คือ โสมนัสที่เกิด
ขึ้นดวยอํานาจการออกจากเรือน ดวยอํานาจวิปสสนา ดวยอํานาจการตามระลึก
ถึง ดวยอํานาจฌานที่หนึ่งเปนตนนี้ ชื่อวา พึงเสพ.
ในบทเหลานั้น บทวา หากโสมนัสใด มีความตรึก มีความตรอง
คือ ในโสมนัสที่อาศัยการออกจากเรือน แมนั้น ก็ตองรูวาโสมนัสที่
เกิดขึ้นดวยอํานาจการออกจากเรือน ดวยอํานาจวิปสสนา ดวยอํานาจการตาม
๑

๑. ม.อุ. สฬายตนวิภงฺคสุตฺต ๓๖๙.
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ระลึกถึง และดวยอํานาจแหงฌานที่หนึ่งนั้นเปนโสมนัสที่ยังมีความตรึก ยังมี
ความตรอง. บทวา หากโสมนัสใดไมมีความตรึก ไมมีความตรอง คือ
สวนโสมนัสที่เกิดดวยอํานาจฌานที่สองและที่สามนั้น ก็ตองรูวาเปนโสมนัสที่
ไมมีความตรึก ไมมีความตรอง. คําวา เหลาใด ไมมีความตรึก ไมมี
ความตรอง ประณีตกวา ความวา แมในโสมนัสทั้งสองนี้ โสมนัสที่ไมมี
ความตรึก ไมมีความตรองนั้น ประณีตกวา. ดวยคํานี้ เปนอันทานกลาวถึง
อะไร. กลาวถึงอรหัตตผลของสองทาน. อยางไร จริงอยูภิกษุรูปหนึ่งเมื่อเริ่ม
ตั้งวิปสสนาในโสมนัสทีย่ ังมีความตรึก ยังมีความตรอง แลวก็มาใครครวญวา
โสมนัสนี้อาศัยอะไร ก็ทราบชัดวา อาศัยที่ตั้ง แลวก็ตั้งอยูในอรหัตตผลโดย
ลําดับตามนัยที่กลาวแลวในหมวดอันมีผัสสะเปนที่หานั่นแหละ. รูปหนึ่งเริ่มตั้ง
วิปสสนาในโสมนัสที่ไมมีความตรึก ไมมีความตรองแลวก็ตั้งอยูในอรหัตตผล
ตามนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน.
แมในโสมนัสที่ตั้งมั่นเหลานั้น โสมนัสที่ไมมีความตรึกและไมมีความ
ตรอง ประณีตกวาที่ยังมีความตรึกและยังมีความตรอง โสมนัสวิปสสนาที่ไมมี
ความตรึกและไมมีความตรอง ประณีตกวา แมโสมนัสวิปสสนาที่มีความตรึก
และมีความตรอง โสมนัสผลสมาบัติที่ไมมีความตรึกและไมมีความตรองเทานั้น
ที่ประณีตกวา โสมนัสผลสมาบัติที่ยังมีความตรึกและยังมีความตรอง. เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เหลาใดไมมีความตรึกไมมีความ
ตรอง ประณีตกวา ดังนี้.
คําวา ไมพึงเสพโทมนัสเห็นปานนี้ ความวา ไมพึงเสพโทมนัส
ที่อาศัยเรือนเห็นปานนี้. ที่ชื่อวาโทมนัสอันอาศัยเรือนไดแก โทมนัสที่อาศัย
กามคุณซึ่งเกิดแกผูตรึกอยูวา เราไมตามเสวยแลว จักไมตามเสวย ยอมไมตาม
เสวย ซึ่งอิฏฐารมณในทวารทั้ง ๖ อยางนี้วา ในเวทนาเหลานั้น โทมนัสที่
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อาศัยเรือน ๖ อยางเปนไฉน เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นการไมไดเฉพาะซึ่งรูปที่
นารัก นาใคร นาพอใจ นาชื่นใจ ซึ่งเกี่ยวกับเหยื่อของโลก ที่พึงรูแจงไดดวยตา
โดยความไมไดเฉพาะ หรือเมื่อตามระลึกถึงรูปที่ไมเคยไดเฉพาะ เมื่อซึ่งลวง
ไปแลว ดับไปแลว แปรปรวนไปแลว จึงเกิดโทมนัสขึ้น โทมนัสเห็นปาน
นี้ใด นี้เรียกโทมนัสที่อาศัยเรือน ดังนี้เปนตน. คําวา พึงเสพโทมนัสเห็น
ปานนี้ คือ พึงเสพโทมนัสที่อาศัยการออกจากเรือนเห็นปานนี้. ทีช่ ื่อวาโทมนัส
ที่อาศัยการออกจากเรือน ไดแก โทมนัสที่เกิดแกผูที่ไมสามารถเพื่อจะเรงเขาใจ
ใหขวนขวายเขาไปตั้งความอยากไดในธรรมคืออริยผล กลาวคือความหลุดพน
ชั้นเยี่ยม แลวเริ่มตั้งวิปสสนาดวยอํานาจไตรลักษณมีความไมเที่ยงเปนตนเพื่อ
บรรลุอริยผลนั้น ผูตามเศราใจวา เราไมสามารถเพื่อจะเรงเราใจใหขวนขวาย
วิปสสนามาตลอดปกษแมนี้ ตลอดเดือนแมนี้ ตลอดปแมนี้ แลวบรรลุอริย
ภูมิได ในอารมณที่นารักอันมาสูคลองในทวารทั้ง ๖ อยางนี้วา ในเวทนา
เหลานั้น โทมนัสที่อาศัยการออกจากเรือนเปนไฉน ก็แล เมือ่ บุคคลมารูความ
ที่รูปทั้งหลายไมเที่ยง แปรปรวนไป คลายไป ดับไปแลว เห็นรูปนั้นดวย
ปญญาที่ถูกตองตามที่เปนจริงอยูอยางนี้วา รูปทัง้ หลาย ทั้งเมื่อกอนและบัดนี้
เหลาใด รูปเหลานั้นทั้งหมด ไมเที่ยง ทนอยูไ มได มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา แลวจึงเขาไปตั้งความอยากไดในความหลุดพนชั้นเยี่ยมวา ชื่อวาเมื่อ
ไรหนอ เราจึงจะเขาถึงอายตนะนั้นแลวแลอยู คืออายตนะที่พวกพระอริยเจา
ในบัดนี้ ยอมเขาถึงแลวแลอยู. เมื่อเขาไปตั้งความอยากไดในความหลุดพนชั้น
เยี่ยม ดังที่วา มานี้ โทมนัสก็ยอมเกิดขึ้น เพราะความอยากไดเปนปจจัย.
โทมนัสเห็นปานนี้ใด นีเ้ รียกวาโทมนัสที่อาศัยการออกจากเรือน ดังนี้เปนตน.
คําวา พึงเสพ คือ โทมนัสที่เกิดขึ้นดวยอํานาจการออกจากเรือน ดวยอํานาจ
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วิปสสนา ดวยอํานาจ การตามระลึกถึง ดวยอํานาจฌานที่หนึ่งเปนตนนี้ ชื่อวา
เปนโทมนัสที่พึงเสพ.
ในคําเหลานั้น คําวา หากโทมนัสใด ยังมีความตรึก ยังมีความ
ตรอง คือ ในโสมนัสทั้งสองอยางแมนั้น โทมนัสที่อาศัยเรือนเทานั้น ทีช่ ื่อ
วาโทมนัสยังมีความตรึก ยังมีความตรองอยู. สวนโทมนัสที่เกิดขึ้นดวยอํานาจ
การออกจากเรือน ดวยอํานาจวิปสสนา ดวยอํานาจการตามระลึกถึง ดวย
อํานาจฌานที่หนึ่งและฌานที่สอง พึงทราบวาเปนโทมนัสที่ยังมีความตรึกและ
ยังมีความตรองอยู. สวนโดยทํานองอยางตรงขึ้นชื่อวาโทมนัสที่ไมมีความตรึก
และไมมีความตรองไมมี. สําหรับอินทรียคือโทมนัส เปนอกุศลโดยสวนเดียว
เทานั้น และยังมีความตรึกและยังมีความตรองดวย. แตดวยอํานาจความเขาใจ
ของภิกษุนั้น ทานจึงกลาววา อินทรียคือโทมนัส ยังมีความตรึกและยังมีความ
ตรอง และวา ที่ไมมีความตรึกและไมมีความตรอง ดังนี้.
ตอไปนี้ เปนนัยในเรื่องโทมนัสนั้น คือในกรณีนี้ภิกษุถือเอาธรรม
ที่ยังมีความตรึกและยังมีความตรอง และธรรมที่ไมมีความตรึกและไมมีความ
ตรองอันเปนธรรมที่มีโทมนัสเปนปจจัย และธรรมคือมรรคและผลที่เกิดขึ้นมี
โทมนัสเปนปจจัยนั่นเอง วาเปนโทมนัสเพราะอํานาจเห็นการปฏิบัติของภิกษุ
เหลาอื่นแลวก็มาคิดวา เมื่อไรหนอแล เราจึงจักเริ่มตั้งวิปสสนาในโทมนัสที่
ยังมีความตรึกและยังมีความตรองไดเสียที เมื่อไรเราจึงเริ่มตั้งวิปสสนาใน
โทมนัสที่ไมมีความตรึกและไมมีความตรองไดเสียที และคิดอีกวา เมื่อไร
หนอแล เราจึงจักใหผลสมาบัติในโทมนัสที่ยังมีความตรึกและยังมีความตรอง
เกิดไดเสียที เมื่อไรเราจึงจักใหผลสมาบัติในโทมนัสที่ไมมีความตรึกและไมมี
ความตรองเกิดไดเสียที แลวก็ถือขอปฏิบัติตลอดสามเดือน หกเดือนหรือเกาเดือน
เมื่อถือขอปฏิบัติตลอดสามเดือน ในเดือนแรกเดินเสียหนึ่งยาม สองยามทํา
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โอกาสแกการหลับ ในเดือนกลางเดินเสียสองยาม ทําโอกาสแกการหลับหนึ่ง
ยาม ในเดือนสุดทายใหรางกายเปนไปดวยการเดินจงกรมและการนั่งเทานั้นเอง
ถาแบบนั้น บรรลุพระอรหัตนั้นก็ดีไป. ถาไมบรรลุ เธอก็ถือขอปฏิบัติประเภท
๖ เดือน ใหวิเศษ (ขึ้นไปอีก) แมในขอปฏิบัติประเภท ๖ เดือนนั้น ทุกสอง
เดือน ๆ ก็ปฏิบัติตามนัยที่กลาวแลว เมื่อไมสามารถสําเร็จพระอรหัตได ก็ยึด
หลักปฏิบัติชนิดเกาเดือนใหวิเศษ (ยิง่ ขึ้นไปอีก) แมในหลักปฏิบัติชนิดเกา
เดือนนั้น ทุกสามเดือน ๆ ก็ปฏิบัติอยางนั้นแหละ เมื่อไมสามารถบรรลุความ
เปนพระอรหันตได (และ) เมื่อพิจารณาวา โอหนอ ! เราไมไดปวารณาแบบ
วิสุทธิปวารณา พรอมกับพวกเพื่อนพรหมจรรยเสียแลว ความโทมนัสก็ยอม
เกิดขึ้น. สายน้ําตา ก็ไหลพรู เหมือนสายน้ําตาของพระมหาสิวเถระผูอยูที่เงื้อม
เขาทายหมูบาน.
เลากันวา พระเถระสอนหมูใหญ ๑๘ หมู พวกภิกษุสามหมื่นรูป
ตั้งอยูในโอวาทของทานบรรลุอรหัตแลว . ตอมามีภิกษุรูปหนึ่งมารําพึงวา
ภายในตัวเรากอน มีคุณประมาณไมได คุณของอาจารยเราเปนอยางไรหนอแล
กําลังรําพึงอยูก็เห็นความเปนปุถุชน จึงคิดวา อาจารยพวกเราเปนที่พึ่งของคน
เหลาอื่น (แต) ไมสามารถเพื่อจะเปนที่พึ่งของตนได เราจะใหโอวาทแกทาน
แลวก็เหาะมาลงใกลวัด เขาไปหาอาจารยผูนั่งในที่พักกลางวัน แสดงวัตรแลว
ก็นั่งในที่ควรสวนหนึ่ง. พระเถระกลาววา ดูกอนผูถือการบิณฑบาตเปนวัตร
คุณมาเพราะเหตุไร.
ภิกษุ. ขาแตทานผูเจริญ กระผมเปนผูมาแลว ดวยคิดวา จักเอา
อนุโมทนา สักบทหนึ่ง.
เถระ. คงจะไมมีโอกาสหรอกคุณ
ภิกษุ. ทานขอรับ กระผมจะเรียนถามในเวลายืนที่โรงตรึก
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เถระ.
ภิกษุ.
เถระ.
ภิกษุ.
เถระ.
ภิกษุ.
เถระ.
ภิกษุ.

เถระ.
ภิกษุ.
เถระ.
ภิกษุ.
เถระ.
ภิกษุ.
เถระ.
ภิกษุ.

ในที่นั้น พวกคนอื่นก็จะถาม.
ในทางเที่ยวบิณฑบาตละ ขอรับ.
แมในทางนั้น พวกคนอื่นก็จะถาม.
ในที่นุงผาสองชั้น ในทีห่ มสังฆาฏิ ในที่นําเอาบาตรออกใน
เวลาเที่ยวไปในหมูบานแลวดื่มขาวตมในโรงฉันละขอรับ.
ในที่นั้น ๆ ก็จะมีพวกเถระทางอรรถกถาบรรเทาความสงสัย
ของตน.
กระผมจะเรียนถามในเวลาออกจากภายในหมูบาน ขอรับ.
แมในที่นนั้ ก็จะมีคนพวกอื่นถาม คุณ.
ทานขอรับในระหวางทาง ทานขอรับในเวลาเสร็จการฉันใน
โรงอาหาร ทานขอรับ ในเวลาลางเทา ในเวลาลางหนาในที่
พักกลางวัน .
ตั้งแตนั้นไปจนถึงสวาง ก็จะมีพวกอื่นอีกถาม คุณ.
ในเวลาเอาไมสีฟนแลวไปสูที่ลางหนา ขอรับ.
ตอนนั้น พวกอื่น ก็จะถาม.
ในเวลาลางหนาแลวมาละ ขอรับ.
แมในตอนนั้น พวกอื่นก็จะถาม.
ในเวลาเขาเสนาสนะแลวนั่งละ ขอรับ.
แมในตอนนั้น พวกอื่น ก็จะถาม.
ทานขอรับ มันนาจะเปนโอกาสและเวลาของพวกผูที่ลางหนา
เสร็จแลวเขาสูเสนาสนะ ใหสามสี่บัลลังกไดรบั ความอบอุนแลว
ทํางานดวยความเอาใจใสอยางมีเหตุผลมิใชหรือ ทานขอรับ
ทานจะไมไดแมแตขณะแหงความตาย ทานจงเปนเหมือนแผน
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กระดานเถิด ขอรับ ทานจงเปนที่พึ่งของคนอื่นเถิด ขอรับ
ทานไมอาจเพื่อจะเปนที่พึ่งของตน กระผมไมมีความตองการ
ดวยการอนุโมทนาของทาน วาแลวก็ไดเหาะไปในอากาศ.
พระเถระทราบวา งานเกี่ยวกับการศึกษาเลาเรียนของภิกษุรูปนี้ไมมี
แตเธอมาดวยคิดวา จะเปนผูสั่งสอนเรา แลงคิดวา บัดนี้จะไมมีโอกาส
เวลาใกลรุงเราจะไป แลวก็เก็บบาตรจีวรไวใกล ๆ สอนธรรมตลอดยามตน
และยามกลางคืนยังรุง ขณะที่พระเถระรูปหนึ่งเรียนอุทเทศแลวจะออกไปใน
ยามสุดทาย ก็ถือบาตรจีวรออกไปดวยกันกับพระเถระนั้นนั่นเอง พวกศิษย
(อันเตวาสิก) ที่นั่งเขาใจวา อาจารย ออกไปดวยธุระบางอยางนานแลว. พระเถระ
ที่ออกไปก็ทําความเขาใจวา เปนภิกษุที่รวมอาจารยกัน บางรูปนั่นเอง. ไดยิน
วา พระเถระ คิดวา ชื่อวาความเปนพระอรหันตสําหรับคนชั้นเรา จะอะไร
หนักหนาเลา แคสองสามวันเทานั้นแหละ ก็จะสําเร็จแลวจึงจะกลับมา ดังนี้
จึงไมบอกพวกลูกศิษยเลย ในวันขึ้นสิบสามค่ําเดือนแปดไปสูเงื้อมเขาทายหมู
บาน เมื่อขึ้นสูที่จงกรมแลว เอาใจใสกัมมัฏฐาน ในวันนั้นยังถือเอาพระอรหัตผลไมได. เมื่อถึงวันอุโบสถ ก็คิดวา เรามาแลวดวยคิดวา โดยสอง
สามวัน เราจะเอาพระอรหัตผลใหได ก็ยังเอาไมได สามเดือนก็เหมือน
สามวันนั่นแหละ คอยถึงวันมหาปวารณากอนจะรู ถึงเขาพรรษาแลวก็ยังเอา
ไมได. ในวันปวารณาทานคิดวา เรามาแลวดวยคิดวา โดยสองสามวัน เราจะ
เอาพระอรหัตผลใหได นี่ก็ตั้งสามแลว ก็ยังไมสามารถจะเอาได สวนพวก
เพื่อนพรหมจรรย จะปวารณาชนิดวิสุทธิปวารณากัน เมื่อทานคิดอยางนั้น
สายน้ําตาก็หลั่งไหล. จากนั้นทานคิดวา มรรคผล จะไมเกิดขึ้นเพราะอิริยาบถ ๔
ของเราบนเตียง ถาเดี๋ยวนี้ยังไมบรรลุพระอรหัตผล เราจะไมยอมเหยียดหลัง
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บนเตียงอยางเด็ดขาด จะไมยอมลางเทา แลวก็ใหยกเอาเตียงไปเก็บไวภายใน
พรรษาก็ถึงอีก. ทานก็ยังเอาพระอรหัตผลไมไดตามเคย สายน้ําตาก็หลั่งไหล
ในวันปวารณายี่สิบเกาครั้ง. พวกเด็กในหมูบานพากันเอาหนามมากลัดที่ที่แตก
ในเทาทั้งสองขางของพระเถระ. แมเมื่อจะพากันเลน ก็เลนเอาวา ขอใหเทา
ทั้งสองขางจงเปนเหมือนเทาของพระคุณเจา มหาสิวเถระเถิด
ในวันมหาปวารณาป (ที่) สามสิบ พระเถระยืนยึดแผนกระดาน
สําหรับพิง คิดวา เมื่อเราทําสมณธรรมมาตั้งสามสิบปเขานี้แลว เราก็ไม
สามารถสําเร็จพระอรหัตผลได ในอัตภาพของเรา มรรคหรือผลยอมไมมี
เปนแน เราไมไดปวารณาชนิดวิสุทธิปวารณากับเพื่อนพรหมจรรยแลว. และ
ก็เมื่อทานคิดอยูอยางนั้น ก็เกิดโทมนัสขึ้นมา สายน้ําตาก็หลั่งไหล. ขณะนั้น
ในที่ใกล ๆ มีเทพธิดาองคหนึ่ง กําลังยืนรองไหอยู.
เถระ. ใครรองไหที่นี้.
เทพธิดา. ดิฉัน นางเทพธิดา เจาคะ.
เถระ. รองไหทําไม.
เทพธิดา. เมื่อมรรคผลกําลังเกิดเพราะการรองไห ดิฉันคิดวา
แมเราก็จะใหเกิดมรรคผลหนึ่ง(หรือ)สอง จึงรองไหเจาคะ.
จากนั้นพระเถระก็คิดวา นี่แนะ มหาสิวะ แมแตเทพธิดาก็ยังมา
เยาะเยยเธอได นี่มันควรแกเธอหรือหนอ แลวก็เจริญวิปสสนาไดถือเอาความ
เปนพระอรหันตพรอมกับปฏิสัมภิทาทั้งหลายแลว.
ทานคิดวา บัดนี้เราจะนอน แลวก็จัดแจงเสนาสนะ ปูลาดเตียงตั้งน้ํา
ในที่น้ํา คิดวา เราจะลางเทาทั้งสองขาง แลวก็นั่งลงที่ขั้นบันได. แมพวกศิษย
ของทาน ก็พากันคิดอยูวา เมื่ออาจารยของเราไปทําสมณธรรมตั้งสามสิบป
ทานอาจทําคุณวิเศษใหเกิดไดหรือไมอาจ เห็นวาทานสําเร็จพระอรหัตแลวนั่ง
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ลงเพื่อลางเทา จึงตางก็คิดวา อาจารยพวกเรา เมื่อพวกศิษย เชน พวกเรา
ยังอยู คิดวา จะลางเทาดวยตนเองนี้ไมใชฐานะ เราจะลาง เราจะลาง แลวทั้ง
๓๐,๐๐๐ รูปตางก็เหาะมาไหวแลวกราบเรียนวา กระผมจะลางเทาถวาย ขอรับ.
ทานหามวา คุณ ฉันไมไดลางเทามาตั้งสามสิบปเขานี่แลว พวกคุณไมตอง
ฉันจะลางเอง.
แมทาวสักกะก็ทรงพิจารณาวา พระคุณเจามหาสิวะเถระของเราสําเร็จ
พระอรหัตแลว เมื่อพวกศิษยสามหมื่นรูปมาแลวดวยคิดวา พวกเราจะลางเทา
ทั้งหลายถวาย ก็ไมใหลา งเทาให ก็เมื่ออุปฏฐากเชนเรายังมีอยู พระคุณเจา
คิดวาจะลางเทาเองนี่เปนไปไมได แลวทรงตัดสินพระทัยวา เราจะลางถวาย
จึงพรอมดวยสุชาดาเทวีไดทรงปรากฏในสํานักของหมูภิกษุ. ทาวเธอทรงสงนาง
สุชาดาผูเปนอสุรกัญญาลวงหนาไปกอนใหเปดโอกาสวา ทานเจาขา พวกทาน
จงหลีกไป โปรดใหโอกาสผูหญิง แลวทรงเขาไปหาพระเถระไหวแลวนั่ง
กระหยงตอหนาตรัสวา ทานขอรับ กระผมจะลางเทาถวาย พระเถระตอบวา
โกสีย อาตมภาพไมเคยลางเทามาตั้งสามสิบปเขานี่แลว และแมโดยปกติชื่อวา
กลิ่นตัวคนเปนของ นาเกลียดสําหรับพวกเทพ แมอยูไกลตั้งรอยโยชนเหมือน
เอาซากศพมาแขวนคอ อาตมภาพจะลางเอง. ตรัสตอบวา ทานขอรับ ชื่อวา
กลิ่นอยางนี้ไมปรากฏ เพราะวากลิ่นศีลของทานเลยเทวโลกหกชั้นไปตั้งอยูสูงถึง
ชั้นภวัคคพรหมในเบื้องบน ไมมกี ลิ่นอื่นที่ยิ่งไปกวากลิ่นศีล ทานขอรับ
กระผมมาเพราะกลิ่นศีลของทาน แลวก็ทรงเอาพระหัตถซายจับขอตอตาตุม
แลวเอาพระหัตถขวาลูบฝาเทา. เทาของทานก็เปนเหมือนกับเทาของเด็กหนุม
ขึ้นมาทันที. ครั้นทาวสักกะทรงลางเทาถวายเสร็จแลวก็ทรงไหว แลวเสด็จ
ไปสูเทวโลกตามเดิม.
พึงทราบวาทานเรียกอารมณของวิปสสนาก็ดี วิปสสนาก็ดี มรรคก็ดี
ผลก็ดี วา โทมนัสที่ยังมีความตรึกและยังมีความตรอง และวาโทมนัสที่ไมมี
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ความตรึก และไมมีความตรอง ดวยอํานาจความเขาใจของภิกษุผูอาศัยโทมนัส
ที่เกิดขึ้นแลวพิจารณาอยูวา เราไมไดปวารณาชนิดวิสุทธิปวารณาดวยกันกับ
พวกเพื่อนพรหมจรรย ดังที่วามานี้.
ในเรือ่ งของโทมนัสนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งเริ่มตั้งวิปสสนาในโทมนัสทีย่ ังมี
ความตรึกและยังมีความตรองมาใครครวญวา โทมนัสนี้อาศัยอะไร ก็รชู ัดวา
อาศัยวัตถุ จึงตั้งอยูในพระอรหัตผลโดยลําดับ โดยนัยที่กลาวแลวในหมวด
ธรรมที่มีผัสสะเปนที่หานั่นแหละ. รูปหนึ่งเริ่มตั้งวิปสสนาในโทมนัสที่ไมมี
ความตรึกและไมมีความตรอง ก็ตั้งอยูในพระอรหัตผล ตามนัยที่กลาวมาแลว
เหมือนกัน.
แมในโทมนัสที่ตั้งมั่นแลวเหลานั้น โทมนัสที่ไมมีความตรึกและไมมี
ความตรองประณีตกวาที่มีความตรึกและความตรอง
วิปสสนาในโทมนัส
ที่ไมมีความตรึกและไมมีความตรองก็ประณีตกวาวิปสสนาในโทมนัสที่มีความ
ตรึกและมีความตรองดวย ผลสมาบัติในโทมนัสที่ไมมีความตรึกและไมมีความ
ตรองก็ประณีตกวา แมผลสมาบัติในโทมนัสที่ยงั มีความตรึกและยังมีความตรอง
นั่นเทียว. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เหลาใด ที่ไมมีความ
ตรึกและไมมีความตรองประณีตกวาดังนี้.
คําวา ไมพึงเสพอุเบกขาเห็นปานนั้น ความวา ไมพึงเสพอุเบกขา
ที่อาศัยเรือนเห็นปานนั้น. ทีช่ ื่อวาอุเบกขาที่อาศัยเรือนไดแก อุเบกขาที่อาศัย
กามคุณ ซึ่งติด ของ เกิดขึ้นในกามคุณนั้นเอง เปนไปลวงรูปเปนตนไมได
เหมือนแมลงวันตอมงบน้ําออย ในอารมณที่นารักที่มาสูคลองในทวารทั้ง ๖
อยางนี้ คือ ในเวทนาเหลานั้น อุเบกขาที่อาศัยเรือน ๖ อยางเปนไฉน เพราะ
เห็นรูปดวยตา อุเบกขายอมเกิดขึ้นแกคนโง คนหลง คนมีกิเลสหนา คนเอา
แตชนะไมมีขอบเขตไป เอาแตชนะไมเปนผล มีปกติไมเห็นโทษ ไมไดรับการ
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ศึกษาคือเปนปุถุชน อุเบกขาเห็นปานนี้ใด อุเบกขานั้นกาวลวงรูปไปไมได
เพราะฉะนั้น จึงเรียกอุเบกขานั้น วาอาศัยเรือน ดังนี้เปนตน. คําวา อุเบกขา
เห็นปานนี้ อันบุคคลพึงเสพ คือ พึงเสพอุเบกขาที่อาศัยการออกจากเรือน
เห็นปานนี้. ที่ชื่อวา อุเบกขาที่อาศัยการออกจากเรือนไดแก อุเบกขาที่ประกอบ
พรอมดวยวิปสสนาญาณซึ่งเกิดแกบุคคลผูไมยินดีในอารมณที่นารัก ไมยินราย
ในอารมณที่ไมนารัก ไมลุมหลงเพราะขาดการเพงพิจารณาในอารมณ มี
อารมณที่นารักเปนตน ที่มาสูคลองในทวารทั้งหกอยางนี้คือ ในเวทนาเหลานั้น
อุเบกขาที่อาศัยการออกจากเรือนหกอยางเปนไฉน คือ อุเบกขายอมเกิดขึ้นแก
ผูรูแจง ความไมเที่ยงนั้นเอง ความแปรปรวน ความคลาย ความดับ
ของรูป แลวเห็นรูปนั้นดวยปญญาชอบตามเปนจริงอยางนี้วา รูปทั้งหลาย
ทั้งในเมื่อกอน ทั้งในบัดนี้ รูปเหลานั้นลวนแตไมเที่ยง ทนอยูไมได มี
ความแปรปรวนไปเปนธรรมดา อุเบกขาเห็นปานนี้ใด อุเบกขา นั้นกาวลวง
รูปได เพราะฉะนั้น อุเบกขานั้นจึงเรียกวาอาศัยการออกจากเรือน ดังนี้
เปนตน. อีกอยางหนึ่งแมอุเบกขาที่เปนกลางในอารมณนั้น ๆ มีสวนเสมอกัน
กับเวทนา ก็จัดเปนอุเบกขาในที่นี้ไดเหมือนกัน . คําวา เพราะฉะนั้นพึงเสพ
ความวา พึงเสพอุเบกขาที่เกิดดวยอํานาจการออกจากเรือนดวยอํานาจวิปสสนา
ดวยอํานาจการตามระลึกถึง ดวยอํานาจฌานที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม และที่สี่นี้ไว
ในคําเหลานั้นคําวา ถาอุเบกขาใดยังมีความตรึกยังมีความตรอง
คือแมในอุเบกขาที่อาศัยการออกจากเรือนนั้นก็พึงทราบวา อุเบกขายังมีความ
ตรึก ยังมีความตรองซึ่งเกิดขึ้นดวยอํานาจการออกจากเรือน ดวยอํานาจวิปสสนา
ดวยอํานาจการตามระลึกถึงและดวยอํานาจฌานที่หนึ่งใด. คําวา ใด ถาไมมี
ความตรึก ไมมีความตรอง คือ ก็พงึ ทราบวาอุเบกขาที่ไมมีความตรึก
๑

๑. ม.อุ. ๓๗๑ .
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ไมมีความตรอง ซึ่งเกิดขึ้นดวยอํานาจฌานที่สอง และที่สามเปนตนใด. คําวา
เหลาใดไมมคี วามตรึกไมมีความตรอง ความวา ในอุเบกขาทั้งสอง เหลานี้
อุเบกขาที่ไมมีความตรึกและไมมีความตรองนั้นประณีตกวา. ดวยคํานี้ เปนอัน
ทานกลาวถึงอะไร กลาวถึงอรหัตผลของสองทาน. จริงอยูภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อ
เริ่มตั้งวิปสสนาในอุเบกขาที่ยังมีความตรึก และยังมีความตรองแลวก็มาใคร
ครวญวา อุเบกขานี้อาศัยอะไร ก็ทราบชัดวาอาศัยที่วัตถุ แลวก็ตั้งอยูในอรหัต
ผลโดยลําดับ ตามนัยที่กลาวแลวในหมวดอันมีผัสสะเปนที่หานั่นแหละ. รูป
หนึ่งเริ่มตั้งวิปสสนาในอุเบกขาที่ไมมีความตรึกและไมมีความตรองแลวก็ตั้งอยู
ในอรหัตผลตามนัยที่กลาวแลวเหมือนกัน.
แมในอุเบกขาที่ตั้งมั่นเหลานั้น อุเบกขาที่ไมมีความตรึกและไมมีความ
ตรองประณีตกวาที่ยังมีความตรึกและยังมีความตรอง อุเบกขาวิปสสนาที่ไมมี
ความตรึกและไมมีความตรองประณีตกวา แมอเุ บกขาวิปสสนาที่มีความตรึก
และมีความตรอง อุเบกขาผลสมาบัติที่ไมมีความตรึกและไมมีความตรองเทานั้น
ที่ประณีตกวาอุเบกขาผลสมาบัติที่ยังมีความตรึกและยังมีความตรอง. เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา เหลาใดไมมีความตรึกไมมีความตรอง
ประณีตกวา ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา จอมทวยเทพ ! ภิกษุผูปฏิบัติอยางนี้แล
ชื่อวา ยอมปฏิบัติขอปฏิบัติที่ใหถึงความสมควรเพื่อความดับโดยไมเหลือแหง
สวนที่มีความจําไดหมายรูอันประกอบดวยธรรมเครื่องเนิ่นชา แลวก็ทรงจบ
เทศนาลงดวยยอดคือ พระอรหัตผล. สวนทาวสักกะทรงบรรลุโสดาปตติผล
แลว.
ธรรมดาพระอัธยาศัยของพระพุทธเจาไมมีเลว มีแตชั้นยอดทั้งนั้น.
เมื่อจะทรงแสดงธรรมแกคนเดียวก็ดี แกหลายคนก็ดี ลวนแตทรงถือยอดดวย
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พระอรหัตผลทั้งนั้น. แตพวกสัตวอยูในอุปนิสัยที่สมควรแกตน. บางพวกก็
เปนโสดาบัน บางพวกก็เปนสกทาคามี บางพวกก็เปนอนาคามี บางพวก
ก็เปนอรหันต. จริงอยูพระผูมีพระภาคเจาทรงเหมือนพระราชา พวกเวไนยสัตว
เหมือนพวกพระราชกุมาร. เหมือนอยางวา ในเวลาเสวยพระกระยาหารพระ
ราชาทรงตักกอนขาวตามขนาดพระองค แลวทรงปอนพวกพระราชกุมาร. พวก
พระราชกุมารเหลานั้น ก็ทรงทําคําขาวตามขนาดพระโอษฐของพระองคจาก
กอนขาวนั้นฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ทรงถือเอายอดดวยพระอรหัตผลดวยเทศนาที่สมควรแกพระอัธยาศัยของพระองคเทานั้น เวไนยสัตว
ทั้งหลายตางก็ยอมรับเอาโสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรือ
อรหัตผลนั่นแหละจากพระธรรมเทศนานั้น ตามประมาณแหงอุปนิสัยของตน.
สวนทาวสักกะ ครั้นทรงเปนพระโสดาบันแลว ก็ทรงจุติตอพระพักตร
ของพระผูมีพระภาคเจานั่นเองแลวก็ทรงเกิด กลายเปนทาวสักกะหนุม.
ธรรมดาที่ไปและที่มาของอัตภาพของเหลาเทพที่จุติอยู ยอมไมปรากฏ. ยอม
เปนเหมือนการปราศไปของเปลวประทีป ฉะนั้น พวกเทพที่เหลือจึงไมทราบกัน.
สวนทานที่ทรงทราบมีสองทานเทานั้น คือทาวสักกะ เพราะทรงจุติเอง ๑
พระผูมีพระภาคเจา เพราะทรงมีพระญาณที่หาอะไรมาขัดของไมได ๑. ลําดับนั้น
ทาวสักกะทรงคิดวา ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงผลของผูเกิดในสามสถาน
เทานั้นแกเรา สวนมรรคหรือผลนี้ ไมมีใครเหาะไปเอาไดเหมือนนางนก อัน
การถือเอามรรคหรือผลนั้น พึงเปนไดดวยขอปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตนแหง
มรรคหรือผลอันจะตองมา เอาเถิด เราจะทูลถามขอปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตน
ของพระขีณาสพในเบื้องบนใหได. ตอจากนั้นเมื่อจะทูลถามขอปฏิบัตินั้น จึง
ตรัสคําเปนตนวา ขาแตพระองคผูสิ้นทุกข ก็ผปู ฏิบัติแลวอยางไร.
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บรรดาคําเหลานั้น คําวา ดวยความสํารวมในปาฏิโมกข คือ
ดวยความสํารวมในศีลทีส่ ูงสุดและเจริญที่สุด. คําเปนตนวา แมถึงมารยาททาง
กาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อทรงแสดงถึงความสํารวมในปาฏิโมกข ดวย
อํานาจมารยาททางกายที่พึงเสพ. ก็แล ชื่อวา ถอยคําที่เกี่ยวกับศีลนี้ ยอม
เปนอันพึงกลาวดวยอํานาจกรรมบถ หรือดวยอํานาจบัญญัติได. ในกรรมบถ
และบัญญัตนิ ั้น อันผูจะกลาวดวยอํานาจกรรมบถ ตองกลาวถึงมารยาททางกาย
ก็ไมพึงเสพดวยการฆาสัตว การลักทรัพยและความพระพฤติผิดในกามทั้งหลาย
กอน เมื่อจะกลาวดวยอํานาจบัญญัติ ตองกลาวดวยอํานาจบัญญัติสิกขาบท
และการละเมิดในกายทวาร. ตองกลาวถึงมารยาททางกายที่พึงเสพดวยเจตนา
เครื่องเวนจากการฆาสัตวเปนตน และดวยบัญญัติสิกขาบทและการไมละเมิดใน
กายทวาร. ตองกลาวถึงมารยาททางวาจาที่ไมพึงเสพดวยความประพฤติชวั่ ทาง
วาจามีการกลาวเท็จเปนตน และดวยบัญญัติสิกขาบท และการละเมิดในวจีทวาร
ตองกลาวถึงมารยาททางวาจาที่พึงเสพดวยเจตนาเครื่องเวนจากการกลาวเท็จ
เปนตน และดวยบัญญัติสิกขาบท และการไมละเมิดในวจีทวาร.
สําหรับการแสวงหา ก็ไดแกการแสวงหาดวยกายและวาจานั่นเอง. การ
แสวงหานั้น ก็เปนอันถือเอาแลวดวยศัพท คือ มารยาททางกายและวาจา
เพราะเหตุที่ธรรมดาศีลอันมีอาชีพเปนที่แปด ยอมเกิดขึ้นแตในสองทวารนี้
เทานั้น ไมใชในอากาศ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสการแสวงหานั้นไว
แผนกหนึ่งตางหาก เพื่อทรงแสดงถึงศีลซึ่งมีอาชีพเปนที่แปด. ในการแสวงหา
นั้นไมพึงกลาวถึง การแสวงหาที่พึงเสพ ดวยการแสวงหาที่ไมประเสริฐ พึง
กลาวถึงการแสวงหาที่พึงเสพดวยการแสวงหาที่ประเสริฐ.
สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย การ
แสวงหาสองอยางเหลานี้ คือ การแสวงหาที่ไมประเสริฐหนึ่ง การแสวงหา
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ที่ประเสริฐหนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ก็การแสวงหาที่ไมประเสริฐเปนไฉน ภิกษุ
ทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ตัว เองเปนผูมีความเกิดเปนธรรมดาอยูแลว
ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเปนธรรมดานั่นแล ตัวเองมีความแกเปน
ธรรมดา... มีความเจ็บไขเปนธรรมดา. . . มีความตายเปนธรรมดา. . . มีความ
โศกเปนธรรมดา. . . มีความเศราหมองเปนธรรมดาอยูแลว ก็ยงั แสวงหาสิ่งที่มี
ความเศราหมองเปนธรรมดานั่นแล ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอยอมกลาวอะไร
วามีความเกิดเปนธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ลูกเมียมีความเกิดเปนธรรมดา
คนใชหญิงชายมีความเกิดเปนธรรมดา แพะแกะมีความเกิดเปนธรรมดา ไก
หมู มีความเกิดเปนธรรมดา ชาง วัว มา ลา มีความเกิดเปนธรรมดา
เงินทองมีความเกิดเปนธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ก็สิ่งที่มีความเกิดเปนธรรมดา
เหลานี้ เปนตัวอุปธิทั้งหลาย (สภาพเครื่องเขาไปทรงสัตวไวในทุกข) บุคคลนี้
เปนผูอันอุปธิผูกไว ทําใหสยบ ใหตอ งโทษในสิ่งเหลานี้ ตัวเองเปนผูมีความ
เกิดเปนธรรมดาแลว ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเปนธรรมดานั่นแล ภิกษุ
ทั้งหลาย ก็พวกเธอยอมกลาวถึงอะไรวามีความแกเปนธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย
ลูกเมียมีความแกเปนธรรมดา ฯ ล ฯ ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา
นั่นแล ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอยอมกลาวถึงอะไรวามีความเจ็บไขเปนธรรมดา
ภิกษุทั้งหลาย ลูกเมีย มีความเจ็บไขเปนธรรมดา ฯ ล ฯ ก็ยังแสวงหาสิ่งที่
มีความเจ็บไขเปนธรรมดานั่นแล ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอยอมกลาวถึงอะไร
วามีความตายเปนธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ! ลูกเมียมีความตายเปนธรรมดา ฯลฯ
ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความตายเปนธรรมดานั่นแล ภิกษุทั้งหลาย ก็พวกเธอ
ยอมกลาวถึงสิ่งอะไรวามีความโศกเปนธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ลูกเมียมีความ
โศกเปนธรรมดา ฯลฯ ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความโศกเปนธรรมดานั่นแล ภิกษุ
ทั้งหลาย ! ก็พวกเธอยอมกลาวถึงอะไรวาเศราหมองเปนธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย !
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ลูกเมีย มีความเศราหมองเปนธรรมดาฯลฯ ก็ยังแสวงหาสิ่งที่มีความเศราหมอง
เปนธรรมดานั่นแล ภิกษุทั้งหลาย นี้การแสวงหาที่ไมประเสริฐ . อีกอยาง
หนึ่งพึงทราบวา การแสวงหาที่ไมประเสริฐมี ๕ อยาง ดวยอํานาจการโกง
เปนตนมี ๖ อยาง ดวยอํานาจอโคจร มี ๒๑ อยาง ดวยอํานาจงานของหมอ
เปนตน . การแสวงหาที่ไมสมควร แมทั้งหมดที่เปนไปอยางนี้ พึงทราบวา
เปนการแสวงหาที่ไมประเสริฐโดยแท.
ภิกษุทั้งหลาย ! สวนการแสวงหาที่ประเสริฐเปนไฉน ภิกษุทั้งหลาย
บุคคลบางคนในโลกนี้ ตัวเองเปนผูมีความเกิดเปนธรรมดาอยูแลว เห็นโทษ
ในสิ่งที่มีความเกิดเปนธรรมดา ยอมแสวงหานิพพานที่ไมเกิด เปนที่เกษมจาก
โยคะ (กิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในทุกข) อันยอดเยี่ยม ตัวเองมีความแก
เปนธรรมดา. . .มีความเจ็บไขเปนธรรมดา. . .มีความตายโศกและเศราหมองเปน
ธรรมดาอยูแลว เห็นโทษในสิ่งที่มีความเศราหมองเปนธรรมดา ยอมแสวงหา
นิพพานที่ไมเศราหมอง เปนที่เกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม. ภิกษุทั้งหลาย !
นี้ การแสวงหาที่ประเลริฐ. อีกอยางหนึ่ง แมการเวนการกระทํา ๕ อยาง
มีการโกงเปนตน อโคจร ๖ แหง และการแสวงหาที่ไมสมควร ๒๑ อยางแลว
แสวงหาดวยการเที่ยวภิกษา ดวยธรรม ดวยสม่ําเสมอ ก็พึงทราบวา เปนการ
แสวงหาที่ประเสริฐทั้งนั้น.
สําหรับในเรื่องมารยาทของกายนี้ มารยาทใด ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ไมพึงเสพมารยาทนั้นๆตองอยาเสพตั้งแตเวลาแหงเครื่องมือการแสวงหา
การทําความพยายามและการไปในสวนเบื้องตนแหงการฆาสัตวเปนตนทีเดียว.
นอกนี้พึงเสพตั้งแตตน. ผูที่ไมสามารถก็พึงทําแมเพียงจิตใหเกิดขึ้น (คิดเอา
ก็ได). อีกอยางหนึ่ง ตองไมเสพมารยาททางกายที่เหมือนของพระเทวทัต
๑

๑. ม.มู. ปาสราสิสุตฺต ๒๙๙
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เปนตนที่บากบั่นเพื่อตองการทําลายสงฆเปนอาทิ. ตองเสพมารยาททางกายที่
เหมือนของพระธรรมเสนาบดีและพระมหาโมคคัลลานเถระเปนตน ซึ่งเปนไป
ดวยอํานาจการไปสูที่รับใชพระรัตนตรัยวันละสองสามครั้ง. มารยาททางวาจา
ที่ไมพึงเสพก็เหมือนของ พระเทวทัตเปนตนที่ลั่นวาจาดวยอํานาจการสงนาย
ขมังธนูเปนตน. พึงเสพมารยาททางวาจาที่เหมือนของพระธรรมเสนาบดีและ
พระมหาโมคคัลลานเถระเปนตน ที่เปนไปดวยอํานาจการประกาศพระคุณพระ
ไตรรัตน. ตองไมเสพการแสวงหาที่เหมือนของพระเทวทัตเปนตนที่แสวงหา
การแสวงหาที่ไมประเสริฐ. ตองเสพการแสวงหาที่เหมือนของพระธรรมเสนาบดี
และพระมหาโมคคัลลานเถระเปนตน ที่แสวงหาแตการแสวงหาที่ประเสริฐ
เทานั้น. คําวา ผูปฏิบัติอยางนี้แล ความวา ทานจอมทวยเทพ ! ภิกษุผูละ
มารยาททางกายและวาจาและการแสวงหา ที่ไมพึงเสพ ปฏิบัติเพื่อความเต็มที่
แหงมารยาททางกายและวาจาและการแสวงหาที่พึงเสพอยางที่วามานี้แลว ก็
ยอมชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพื่อตองการสํารวมศีล ทีส่ ูงสุดและเจริญที่สุด พระผูมี
พระภาคเจาตรัสขอปฏิบัติอันเปนภาคแรกที่จะตองมาของผูสิ้นอาสวะแลว ดวย
ประการฉะนี้.
ในคําถามที่ ๒. คําวา เพื่อสํารวมอินทรีย ไดแก เพื่อปดอินทรีย
ทั้งหลาย คือเพื่อคุมครองทวารได หมายความวา เพื่อความระแวดระวังทวาร
ไว. สําหรับในการทรงแกแกทาวสักกะนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํา
เปนตนวา รูปที่พึงรูแจงไดดวยตา เพื่อทรงแสดงความสํารวมอินทรียดวย
อํานาจรูปที่พึงเสพเปนตน. คําวา ครั้นตรัสอยางนี้ในอินทรียนั้นแลว
ความวา ครั้นพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอยางนี้ ทาวสักกะ ผูจอมทวยเทพ
ก็ทรงเกิดความไหวทันวา แมนี้ ก็ตองเปนดวยลักษณะการแบบเดียวกันนั่น
แหละ เพราะความที่การทรงแกปญหาในเรื่องโสมนัสเปนตน เปนเรื่องที่ทรง
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ไดฟงมาแลวในหนหลัง จึงไดทรงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้ คือ
ไดตรัสคําเปนตนนี้วา นี้ แล ขาพระพุทธเจา พระพุทธเจาขา. ถึงแมพระผูมีพระภาคเจา ก็ประทานพระโอกาสแกทาวเธอ จึงทรงนิ่ง. ความจริงมีอยูวา
ผูที่ไมสามารถทําใหสําเร็จประโยชนไดนั้น เปนคนชอบพูด หรือผูที่สามารถ
ทําใหสําเร็จประโยชนไดนั้น ไมเปนคนชอบพูด คนแบบนั้น พระผูมพี ระภาคเจาไมประทานโอกาสให. สวนทาวสักกะนี้ เพราะทรงเปนผูชอบตรัส และ
ทั้งยังทรงสามารถทําประโยชนใหสําเร็จไดดวย ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงประทานพระโอกาสใหทาวเธอ.
ในเรือ่ งการสํารวมอินทรียนั้น นี้เปนความยอในคําเปนตนวา ไมพึง
เสพ เห็นปานนั้น. เมื่อดูรูปใด ความรักเปนตน ยอมเกิดขึ้น ไมพึงเสพ ไมพึง
แลดูรูปนั้น แตเมื่อดูรูปใด ความสําคัญวาไมงาม ยอมตั้งมั่น ความเลื่อมใส
ยอมเกิดขึ้น หรือการกลับไดซึ่งความสําคัญวาไมเที่ยงยอมมี พึงเสพรูปนั้น.
เมื่อฟงเสียงที่มีอักษรพิจิตรก็ดี มีพยัญชนะพิจิตรก็ดี ยอมเกิดความรักเปนตน
ขึ้น เสียงเห็นปานนั้น ไมพึงเสพ. แตเมื่อฟงเสียงใดแมแตเพลงขับของนาง
คนใชตักน้ํา (กุมภทาสี ) ที่อาศัยอรรถ ( ผล ) อาศัยธรรม ( เหตุ ) ยอม
เกิดความเลื่อมใสขึ้น หรือความเบื่อหนายยอมตั้งมั่น เสียงเห็นปานนั้นพึง
เสพ. เมื่อดมกลิ่นใด ยอมเกิดความกําหนัดเปนตนขึ้นมา กลิ่นอยางนั้นไม
พึงเสพ. แตเมื่อดมกลิ่นใด ยอมมีการกลับไดความเขาใจวาไมงามเปนตน
กลิ่นอยางนั้นพึงเสพ เมื่อลิ้มรสใด ยอมเกิดความกําหนัดเปนตนขึ้นมา
รสอยางนั้นไมพึงเสพ. แตเมื่อลิ้มรสใด ยอมเกิดความเขาใจวา เปนของ
ปฏิกูลในอาหาร และยอมอาศัยแรงกายเพราะรสที่ไดลิ้มเปนปจจัยแลว
สามารถกาวลงสูอริยภูมิได เหมือนของสามเณรสิวะ หลานพระมหาสิวเถระ
หรือเมื่อบริโภค ก็ยอมมีการสิ้นกิเลสไป รสเห็นปานนั้นพึงเสพ. เมื่อ
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ถูกตองโผฏฐัพพะใด ยอมเกิดราคะเปนตน ไมพึงเสพโผฎฐัพพะเห็นปานนั้น
แตเมื่อถูกตองสิ่งใด ยอมมีการสิ้นกิเลสเครื่องหมักดองไดเหมือนของพระสารีบุตรเถระเปนตน ทั้งความเพียร ก็ไดรับการประคับประคองไวเปนอยางดี
และทั้งประชุมชนในภายหลัง ก็ยอ มไดรับการอนุเคราะหดวยการดําเนินตาม
เยี่ยงอยางที่ไดเห็น โผฎฐัพพะเห็นปานนั้น พึงเสพไวเถิด.
เลากันมาวา พระสารีบุตรเถระ ไมเคยเหยียดหลังบนเตียงตลอด ๓๐ ป
พระมหาโมคคัลลานเถระก็เหมือนกัน. พระมหากัสสปเถระไมเคยเหยียดหลัง
บนเตียง ๑๒๐ ป. พระอนุรุทธเถระ ๕๕ ป พระภัททิยเถระ ๓๐ ป พระโสณ
เถระ ๑๘ ป พระรัฏฐปาลเถระ ๑๒ ป พระอานนทเถระ ๑๕ ป พระราหุล
เถระ ๑๒ ป พระพากุลเถระ ๘๐ ป พระนาฬกเถระไมเคยเหยียดหลังบนเตียง
จนปรินิพพาน.
เมื่อพิจารณาธรรมที่จะพึงรูแจงไดดวยใจเหลาใด ยอมเกิดราคะเปนตน
ขึ้นมา หรือความเพงเล็งอยากไดเปนตน โดยนัยเปนตนวา โอหนอ ขอให
เครื่องอุปกรณคือ สมบัติที่คนอื่นปลื้มใจของคนเหลาอื่นนั้นจงเปนของเราเถิด
ยอมมาสูคลองพึงเสพไมได. แตธรรมทั้งหลายของพระเถระ ๓ รูปเหลาใด
ดวยอํานาจเมตตาเปนตนอยางนี้วา ขอใหพวกสัตวทั้งหมด จงเปนผูไมมีเวร
กันเถิด ธรรมเห็นปานนี้เหลานั้นพึงเสพได.
ไดยินวา พระเถระ ๓ รูป ในวันเขาพรรษาไดวางกฎไววา ความตรึก
ที่เปนอกุศลมีความตรึกถึงความใครเปนตน พวกเราไมพึงตรึก. ครั้นในวัน
ปวารณา พระเถระในสงฆถามผูใหมในสงฆวา คุณ ใน๓เดือนนี้ คุณใหจิตวิ่ง
วนไปกี่แหง. พระเถระรูปที่ ๑ เรียนวา ทานขอรับ กระผมไมไดใหวิ่งออก
นอกเขตบริเวณ. พระเถระในสงฆจึงถามรูปที่ ๒วา ของคุณกี่แหง คุณ. รูปที่
๒ นั้นตอบวา ทานขอรับ กระผมไมไดใหวิ่งไปนอกที่อยู. ครั้นแลวพระเถระ
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ทั้ง ๒ รูปก็พากันถามพระเถระบางวา ของทานเลาขอรับ. พระเถระตอบวา
ผมไมไดใหวิ่งออกนอกขันธ ๕ หมวดที่แนบแนนในภายใน. ทานทั้ง ๒ รูป
จึงเรียนวา ทานขอรับ ทานไดทําสิ่งที่ทําไดยากแลว. พึงเสพธรรมที่พึงรูแจง
ไดดวยใจเห็นปานนี้ไวเถิด.
คําวา ผูมีถอยคํามีที่สุดอยางเดียว คือ ทีช่ อื่ วา ผูมีถอยคํามีที่สุด
อยางเดียว เพราะที่สุดถอยคําของคนเหลานี้ อยางเดียวเทานั้นไมใช ๒ ถอยคํา.
ทาวสักกะทรงถามวา ยอมกลาวอยางเดียวเทานั้น. คําวา มีศีล มีที่สุดอันเดียว
คือมีมารยาทอยางเดียว. คําวา มีความพอใจ มีที่สดุ อยางเดียว คือ มีลัทธิ
อยางเดียว. คําวา มีการสิ้นสุด มีที่สดุ อยางเดียว คือมีการจบถวน มีที่สุด
อยางเดียว. คําวา ทานจอมทวยเทพ โลกมีธาตุไมใชอยางเดียว มีธาตุ
ตางกัน ความวา ทานจอมทวยเทพ ! โลกนี้มีอัธยาศัยไมใชอยางเดียว มี
อัธยาศัยแตกตางกัน เมื่อคนหนึ่งอยากเดิน ( แตอกี ) คนหนึ่งอยากยืน เมื่อ
อีกคนหนึ่งอยากยืน ( แตอีก ) คนหนึ่งอยากนอน สัตวทั้ง ๒ ชื่อวามี
อัธยาศัยอยางเดียวกันหาไดยาก.
ในโลกที่มีธาตุมากมาย และมีธาตุแตกตางกันนั้น หมูส ัตวยอมยึดมั่น
ยอมถือเอาธาตุใด ๆ อัธยาศัยใด ๆ คือ ก็ยอมยึดมั่น ยอมถือเอาธาตุนั้น ๆ
แหละ ดวยเรี่ยวแรง ดวยการลูบคลํา เพราะฉะนั้น ทานจึงแสดงคือ
ระบุ วายอมยึดมากกวา ยอมถือเอามากลาวอยางดี ดวยเรี่ยวแรงและดวยการ
ลูบคลํา. คําวา นี่เทานั้นจริง อยางอื่นโมฆะ คือ คําของพวกเราเทานั้น
แหละจริง คําของคนเหลาอื่นโมฆะ คือเปลา ไดแก ไมมีประโยชน
ความฉิบหายอันเรียกวา อันตะ (ที่สุด)ในบทวา มีความดับเปนที่สุด
(ยิ่งลวงสวน) ชื่อวา ผูมคี วามดับลวงสวนเพราะความดับของเขาเหลานั้นลวง
ที่สุดแลว. ความดับของพวกเขาใด ความหวังอยางยิ่งคือ พระนิพพานใด นั้น
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ทานเรียกวาสิ่งมีที่สุดลวงสวนกาวลวงความฉิบหายของพวกเขาทั้งหมด. คําวา
ความโปรงจากกิเลสเครื่องประกอบสัตวในทุกข เปนชื่อของพระนิพพานนั่นเอง. ชื่อวา ผูมีความโปรงจากกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในทุกข
อันลวงสวน เพราะความโปรงจากกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในทุกขของเขา
เหลานี้มีอยู. ชื่อวา ผูมีความประพฤติอันประเสริฐเพราะเขายอมประพฤติทางที่
ไกลจากขาศึกที่ชื่อวา ประเสริฐเพราะอรรถวาประเสร็จสุด. ผูป ระพฤติประเสริฐ
เพราะเปนความประพฤติที่ลวงสวน ชื่อวา ผูประพฤติประเสริฐลวงสวน. คําวา
ที่จบถวน เปนชื่อของพระนิพพานนั่นเอง. ชื่อวา ผูมีความจบถวนเพราะเขา
มีความจบถวนที่ลวงสวน. คําวา ความสิ้นไปพรอมแหง ความทะยาน
อยาก ในคําวา ผูหลุดพนแลวเพราะความสิ้นไปพรอมแหงความทะยานอยาก
นี้เปนมรรคก็ได เปนพระนิพพานก็ได มรรคชือ่ วาเปนเครื่องสิ้นไปพรอม
แหงความทะยานอยาก เพราะทําตัณหาใหสิ้นไปพรอม คือ ใหหายไป
พระนิพพานชื่อวาเปนที่สิ้นไปพรอมแหงความทะยานอยาก เพราะความทะยาน
อยาก เมื่อมาถึงพระนิพพานนั้นแลว ก็ยอมสิ้นไปพรอม คือ ยอมฉิบหายไป
ชื่อวา ผูหลุดพนแลวเพราะความสิ้นไปพรอมแหงความทะยานอยาก เพราะ
หลุดพนแลวดวยมรรคอันเปนเครื่องสิ้นไปแหงความทะยานอยาก หรือหลุดพน
คือพนอยางยิ่งในเพราะพระนิพพานอันเปนที่สิ้นไปพรอมแหงความทะยานอยาก.
ดวยพระดํารัสมีประมาณเพียงเทานี้ ก็เปนอันวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
พยากรณปญหาครบทั้ง ๑๔ ขอแลว.
ชื่อปญหา ๑๔ ขอคือ
๑. ความหึงและความหวง (อิสสามัจฉริยะ)
๒. ความชอบและความชัง (ปยาปยะ)
๓. ความพอใจ
(ฉันทะ)
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๔. ความตรึก
(วิตก)
๕. ธรรมเครื่องเนิ่นชา
(ปปญจ)
๖. ความสุขใจ
(โสมนัส)
๗. ความทุกขใจ
(โทมนัส)
๘. ความรูสึกเฉย ๆ
(อุเบกขา)
๙. มารยาททางกาย
(กายสมาจาร)
๑๐. มารยาททางวาจา
(วจีสมาจาร)
๑๑. การแสวงหา
(ปริเยสนา)
๑๒. ความสํารวมอินทรีย (อินทริยสังวร)
๑๓. ธาตุจํานวนมาก
(อเนกธาตุ)
๑๔. ความดับลวงสวน
(อัจจันตนิฏฐา)
ความทะยานอยาก ทานเรียกวาเอชาคือ ความหวั่นไหว เพราะอรรถ
วาไหวหวั่น. ความหวั่นไหวนั้น เรียกวา โรค เพราะอรรถวา เบียดเบียน
เรียกวา ผี เพราะอรรถวา ประทุษรายภายใน เรียกวา ลูกศร เพราะอรรถ
ตามแทง. คําวา เพราะฉะนั้น บุรุษนี้ คือ ความหวั่นไหวยอมคราคน
เพื่อประโยชนแกอันเกิดยิ่งขึ้นในภพนั้น ๆ ตามสมควรแกกรรมที่คนไดทําไว
เพราะเหตุใด เพราะเหตุนั้น บุรุษนี้จงึ ยอมถึงความสูงต่ําดวยอํานาจภพนั้น ๆ.
สูงในพรหมโลก ในเทวโลกต่ํา สูงในเทวโลก ในมนุษยโลกต่ํา สูงใน
มนุษยโลก ในอบายต่ํา. คําวา เยสาห ภนฺเต ตัดบทเปน เยส อห ภนฺเต.
เพราะคําวา เยสาห ในที่นี้ เปนดวยอํานาจการเชื่อม (สนธิ). คําวา ตามที่
ไดฟงมา ตามที่ไดเรียนมา คือ ขาพระพุทธเจา ไดฟงมาและไดเรียนมา
อยางไร. คําวา ยอมแสดงธรรมอยางนี้ คือ ยอมแสดงธรรมคือวัตตบท
เจ็ดประการ. คําวา น จาห เตส คือ สวนขาพระพุทธเจาผูเปนสาวก
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ของทานเหลานั้นยังเขาถึงไมได. ทาวสักกะทรงแจงใหพระผูมีพระภาคเจาทรง
ทราบความที่พระองคทรงเปนพระโสดาบันดวยพระดํารัสเปนตนวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็ ขาพระพุทธเจา แล. คําวา การไดเฉพาะซึ่งความ
ดีใจ คือ การไดเฉพาะซึ่งความยินดี.
คําวา สงครามระหวางเทวดากับอสูร ไดแก สงครามของพวก
เทวดาและพวกอสูร. คําวา ประชิดกัน ไดแกเผชิญหนากันแบบถึงลักษณะ
ที่เอาหนาผากเขากระแทกกัน. เลากันวา บางที พวกเหลานั้นถึงกับรบกัน
บนหลังทะเลหลวงก็มี. แตในที่นั้นไมมีการฆากันและกันดวยการฟนการแทง
เปนตน. เอากันแคชนะและแพเหมือนการรบกันระหวางไมกับแกะเทานั้นเอง.
บางครั้งเหลาเทพก็ชนะ บางครั้งก็เหลาอสูร. ในการรบกันนั้น พวกเทพชนะ
พวกอสูรดวยการไมกลับมาอีกในสงครามใด ทาวสักกะทรงหมายเอาสงคราม
นั้นจึงตรัสคําเปนตนวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ นั้น แล. คําวา ทั้งสอง
นี้ ไดแก พวกเทวดาเทานั้น ยอมบริโภคโอชะทั้งสองคือสองอยางนี้ใน
เทวโลกนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อทาวสักกะนั้นทรงใครครวญอยูความปลาบปลื้มและ
ความดีพระทัยที่มีกําลังจึงเกิดขึ้น. คําวา เที่ยวไปพรอมกับอาชญา ไดแก
ผูเที่ยวเปนประจําพรอมกับอาชญา. ทานแสดงวาไดเปนผูเที่ยวไปพรอมกับการ
ถือกระบอง พรอมกับการถือศัสตรา ไมใชวางอาชญาและอาวุธ. คําวา
เพื่อความเบื่อหนายที่มีทสี่ ุดอยางเดียว ไดแก เพื่อความเบื่อหนายในการ
เวียนวายตายเกิดโดยที่สุดอยางเดียวเทานั้น. ทุกอยางไดกลาวไวในมหาโควินทสูตรเสร็จแลว. คําวา แจง ไดแกกลาว คือแสดง.
บทวา ใน นี้นั่นเทียว คือ ในโอกาสนี้แหละ. บทวา ของขาพระพุทธเจาผูเปนเทวดาเปนอยู คือ ของขาพระพุทธเจาผูเทพเปนอยู คําวา
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และขาพระพุทธเจาก็ไดอายุอีกทีเดียว ความวา ขาพระพุทธเจาไดชีวิต
ดวยผลกรรมอยางอื่นอีก. ดวยคํานี้ ทาวสักกะทรงเปดเผยถึงความจุติและ
ความเกิดของพระองค.
คําวา กายทิพย คือ อัตภาพเปนทิพย. คําวา ละอายุที่ไมใชเปน
ของมนุษย คือ ทิ้งอายุทิพย. คําวา จะไมหลงเขาครรภ คือ เปนผูไม
หลง เพราะมีคติเที่ยงแท จะเขาถึงครรภในตระกูลกษัตริยเปนตนที่ใจของ
ขาพระพุทธเจาจะรื่นรมยนั้นเทานั้น. ทาวสักกะทรงแสดงความขอนี้วา ใน
เทวดาและในมนุษยเจ็ดครั้ง.
คําวา จะอยูอยางถูกตอง ความวา แมขาพระพุทธเจาเกิดในหมู
มนุษยจะอยูอยางถูกตองคือตามเหตุผล โดยสม่ําเสมอ เพราะความเปนผูไม
ควรแกการปลงแมจากชีวิตเปนตน (ฆาแม).
ทาวสักกะตรัสหมายเอาสกทาคามิมรรคนี้วา หากความตรัสรูจะมี.
ทรงแสดงวา หากขาพระพุทธเจาจะเปนสกทาคามี. คําวา เปนผูรูทั่วถึงจะ
อยู คือ ขาพระพุทธเจาจะเปนผูรูทั่วถึง คือจะเปนผูใครรูทั่วถึงอยู. คําวา ที่
สุดนั้นแลจะมี คือที่สุดในมนุษยโลกนั้นแลจะมี.
ทาวสักกะตรัสวา ขาพระพุทธเจาจะเปนสักกะผูจอมทวยเทพที่สูงสุด
ในเทวโลกอีก ดวยคํานี้วา ขาพระพุทธเจาจะเปนเทพผูสูงสุดในเทวโลกอีก.
คําวา อันมีในที่สุด ที่กําลังเปนไปอยู คือ ในภพอันมีในที่สุดที่
กําลังเปนไปอยู. คําวา นัน้ จะเปนที่อยู คือ พวกเทวดาเหลานั้นใด ที่ไมนอ ย
กวาใคร ทั้งดวยอายุ ทั้งดวยปญญา เปนผูเจริญที่สุดประณีตกวาพวกเทพ
ทั้งหมด ในที่สุด ภพนัน้ จะเปนที่อยูอาศัยของขาพระพุทธเจา.
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เลากันมาวา ทาวสักกะนี้ จุติจากอัตภาพแหงทาวสักกะนั้นแลว จะ
เปนผูมีกระแสสูงไปจนถึงชั้นอกนิฏฐ เพราะความที่ทรงไดอนาคามิมรรคใน
อัตภาพนั้น เมื่อทรงเกิดในชั้นอวิหาเปนตนอยู สุดทายจะเปนอกนิฏฐคามี
พรหม. ทาวเธอทรงหมายถึงขอนั้นจึงตรัสอยางนั้น.
ไดยินวา ทาวสักกะนี้ จะทรงอยูในชั้นอวิหาพันกัป แมในชั้นอตัปปา
ก็พันกัป ในชั้นสุทัสสาสี่พันกัป ในชั้นสุทัสสีแปดพันกัป ในชั้นอกนิฏฐสิบหกกัป ดังวามานี้ ทาวเธอจึงจะเสวยอายุพรหมสามหมื่นหนึ่งพันกัป. จริงอยู
ชื่อวาสัตวยินดีเปนอยางยิ่ง ในการเวียนวายตายเกิดมีประมาณอายุอยางเดียวกัน
แท เหลานีส้ ามทาน ไดแก ทาวสักกะผูเปนราชาของเทพ อนาถปณฑิกคฤหบดี นางวิสาขามหาอุบาสิกา. ธรรมดาผูมีสวนความสุขเทากับทานเหลานี้
ไมมี.
คําวา ผูมีความดําริยังไมถึงที่สุด คือมีมโนรถที่ยังไมจบลง. คําวา
ขาพระพุทธเจาสําคัญสมณะเหลาใดสิ คือขาพระพุทธเจายอมสําคัญวา
สมณะเหลาใดเปนผูมีปกติเงียบสงบอยู. คําวา อาราธนา แปลวา ความสําเร็จ.
คําวา วิราธนา แปลวา ความลมเหลว. คําวา ไมเปนพรอม คือ ไมอาจ
พูดใหสําเร็จได. คําวา เปนญาติของพระอาทิตย คือ พระอาทิตยก็เปน
โคตมโคตรดวย. พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเปนโคตมโคตรดวย ฉะนั้น ทาว
สักกะจึงตรัสอยางนั้น. คําวา ยอมกระทําสิ่งใดกันละ คือ แตกอนมาพวกเรา
ยอมกระทําความนอบนอมใดแกพรหม. คําวา เสมอกับพวกเทพ คือ พรอม
กับพวกเทพ. ทาวสักกะทรงแสดงวา บัดนี้ ตั้งแตนี้ไป พวกเราไมมีการกระ
ทําความนอบนอมแกพรหม พวกเราเลิกไหวพรหม. คําวา ยอมกระทํา
ความสมควร คือ พวกเรายอมกระทําความนอบนอม.
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คําวา ทรงลูบคลํา ความวา ทาวสักกะมีพระทัยปลาบปลื้ม ทรงตบ
แผนดิน หรือทรงตบเพื่อพระประสงคใหเปนพยาน เหมือนคนเอามือลูบมือ
เพื่อนตรัสวา เราก็เหมือนทานที่ไมหวั่นไหว. คําวา ปญหาที่ทรงเชื้อเชิญ
แลว คือ ปญหาที่ไดรับอาราธนา หมายความวาปญหาที่ถูกทูลถาม. คําที่เหลือ
ในที่ทุกแหงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสักกปญหสูตรที่ ๘
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๙. มหาสติปฏฐานสูตร

๑

กถาวาดวยอุทเทสวาร
[๒๗๓] ขาพเจา ไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เสด็จประทับอยูในหมูชนชาวกุรุ นิคม
ของหมูชนชาวกุรุ ชื่อกัมมาสทัมมะ ในกาลนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดังนี้. ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น ทูล
รับพระพุทธพจนของพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา ดังนี้. พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสพระพุทธภาษิตนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความหมดจดวิเศษ
ของสัตวทั้งหลาย เพื่อความกาวลวงซึ่งความโศกและความร่ําไร เพื่ออัสดงค
ดับไปแหงทุกขและโทมนัสเพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อกระทําพระนิพพานใหแจง
ทางนี้คือสติปฏฐาน (ธรรมเปนที่ตั้งแหงสติ) ๔ อยาง. สติปฏฐาน ๔ อยาง
เปนไฉน.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายใน
กายเนือง ๆ อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสมั ปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌา
และโทมนัส (ความยินดียินราย) ในโลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ
นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต
๑. พระศาสนโศภน (แจมจตฺตสลฺโล) วัดมกุฏกษัตริยาราม แปล.
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เนือง ๆ อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ
อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสมั ปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียใหพินาศ.
จบกถาวาดวยอุทเทสวาร
กายานุปสสนา อานาปานบรรพ
[๒๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย
เนือง ๆ อยู อยางไรเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปแลวสูปาก็ดี ไปแลวสู
โคนไมก็ดี ไปแลวสูเรือนวางเปลาก็ดี นั่งคูบัลลังก (ขัดสมาธิ) ตั้งกายใหตรง
ดํารงสติเฉพาะหนา. เธอยอมหายใจเขา ยอมมีสติหายใจออก เมื่อหายใจ
เขายาว ก็รชู ัดวา เราหายใจเขายาว หรือเมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา เรา
หายใจออกยาว เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชัดวา เราหายใจเขาสั้น หรือเมื่อหายใจ
ออกสั้น ก็รชู ัดวา เราหายใจออกสั้น ยอมสําเหนียกวา เ ราจักเปนผูกําหนด
รูตลอดกองลมหายใจทั้งปวง หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักเปนผูกําหนด
รูตลอดกองลมหายใจทั้งปวง หายใจออก ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกาย
สังขาร (คือลมอัสสาสะ ปสสาสะ) หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับ
กายสังสาร หายใจออก.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมฉันใด นายชางกลึง หรือลูกมือของนายชาง
กลึงผูฉลาด เมื่อชักเชือกกลึงยาว ก็รชู ัดวา เราชักเชือกกลึงยาว หรือเมื่อชัก
เชือกกลึงสั้น ก็รชู ัดวา เราชักเชือกกลึงสั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉนั
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นั้นนั่นแหละ เมื่อหายใจเขายาวก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว หรือเมื่อหายใจ
ออกยาว ก็รชู ัดวา เราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รชู ัดวา เราหายใจ
เขาสั้น หรือเมื่อหายใจออกสั้น ก็รชู ัดวา เราหายใจออกสั้นยอมสําเหนียกวา
เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจทั้งปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา
เราจักเปนผูกําหนดรูตลอดกองลมหายใจทั้งปวง หายใจออก ยอมสําเหนียกวา
เราจักระงับกายสังขาร หายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขาร
หายใจออก ดังนี้. ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอม
พิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทัง้
ภายในภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมดา คือ ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบาง. ก็หรือสติของเธอ
ที่ตั้งมั่นอยูวากายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก
เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู
อยางนี้.
จบขอกําหนดวาดวยลมหายใจเขาออก
อิริยาบถบรรพ
[๒๗๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเมื่อเดินอยู
ก็รูชัดวา เราเดิน หรือเมื่อยืน ก็รชู ัดวา เรายืน หรือเมื่อนั่ง ก็รชู ัดวา
เรานั่ง หรือเมื่อนอน ก็รชู ัดวา เรานอน. อนึ่งเมื่อเธอนั้น เปนผูตั้งกายไว
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แลวอยางใด ๆ ก็ยอมรูชัดอาการกายนั้น อยางนั้น ๆ ดังนี้. ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา
คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปใน
กายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปใน
กายบาง. ก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวากายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แต
เพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอม
ไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู
อยางนี้.
จบขอกําหนดวาดวยอิริยาบถ
สัมปชัญญบรรพ
[๒๗๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุยอมเปนผูทํา
สัมปชัญญะ (ความเปนผูรูพรอม) ในการกาวไปขางหนา และถอยกลับมาขาง
หลัง ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ ในการแลไปขางหนา แลเหลียวไปขางซาย
ขางขวา ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ ในการคูอวัยวะเขา เหยียดอวัยวะออก
ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ ในการทรงผาสังฆาฏิ บาตร และจีวร ยอมเปนผู
ทําสัมปชัญญะ ในการกิน ดม เคี้ยว และลิ้ม ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ
ในการถายอุจจาระและปสสาวะ ยอมเปนผูทําสัมปชัญญะ ในการเดิน ยืน นั่ง
หลับ ตื่น พูด และความเปนผูนิ่งอยู ดังนี้.
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ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในภายนอก
บาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความคิดเกิดขึ้นในกายบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ
ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง. ก็หรือสติของเธอตั้งมั่นอยู
วากายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก เธอเปน
ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู
อยางนี้.
จบขอกําหนดวาดวยสัมปชัญญะ
ปฏิกูลมนสิการบรรพ
[๒๗๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุยอมพิจารณา
กายนี้นี่แล เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นไปเบื้องต่ําแตปลายผมลงมา มีหนังหุมอยู
โดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ วา มีอยูในกายนี้คือ
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา
น้ําดี น้ําเสลด น้ําเหลือง น้ําเลือด น้ําเหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว
น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ น้ํามูตร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ไถมีปาก ๒ ขาง เต็มดวยธัญญชาติ มีประการ
ตาง ๆ คือ.
ขาวสาลี ขาวเปลือก ถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา ขาวสาร บุรุษมีจักษุ
แกไถนั้นออกแลวพึงเห็นไดวา เหลานี้ ขาวสาลี เหลานี้ ขาวเปลือก เหลานี้
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ถั่วเขียว เหลานี้ ถั่วเหลือง เหลานี้ งา เหลานี้ ขาวสาร ฉันใด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ฉันนั้นนั่นแล ภิกษุยอมพิจารณากายนี้นี่แล เบื้องบนแตพื้นเทาขึ้นไป
เบื้องต่ําแตปลายผมลงมา มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มดวยของไมสะอาดมีประการ
ตาง ๆ วา มีอยูในกายนี้ คือ
ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม
หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา
น้ําดี น้ําเสลด น้ําเหลือง น้ําเลือด น้ําเหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว
น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ น้ํามูตร ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกายเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทัง้ ภายใน ทัง้ ภาย
นอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ
ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง. ก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา
กายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก เธอเปนผู
อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู
อยางนี้.
จบขอกําหนดวาดวยของปฏิกูล.
ธาตุมนสิการบรรพ
[๒๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุยอมพิจารณา
กายอันตั้งอยูตามที่ตั้งอยูตามปกตินี้นี่แล โดยความเปนธาตุวา มีอยูในกายนี้
ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนฆาโค หรือลูกมือคนฆาโคผูฉลาด ฆาแมโค
แลว พึงแบงออกเปนสวน แลวนั่งอยูที่หนทางใหญ ๔ แพรง แมฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ฉันนั้นนั่นแล ยอมพิจารณากาย อันตั้งอยู
ตามที่ตั้งอยูตามปกตินี้นี่แล โดยความเปนธาตุวา มีอยูในกายนี้ ธาตุดิน
ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ดังนี้. ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายใน
บาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกาย
ในกาย ทั้งภายใน ทั้งภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิด
ขึ้นในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอม
พิจารณาเห็นธรรมดา คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง. ก็หรือ
สติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวากายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่
อาศัยระลึก เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ
ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู
อยางนี้.
จบขอกําหนดวาดวยธาตุ
นวสีวถิกาบรรพ
[๒๗๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเหมือนกะวาจะ
พึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา ตายแลววันหนึ่ง หรือตาย
แลว ๒ วัน หรือตายแลว ๓ วัน อันพองขึ้น สีเขียวนาเกลียดเปนสรีระมีน้ํา
เหลืองไหลนาเกลียด. เธอก็นอมเขามาสูกายนี้นี่แลวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มี
อยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงพนความเปนอยางนี้ไปได ดังนี้.
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ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในภาย
นอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ
ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง. ก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา
กายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก เธอเปนผูอัน
ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู
อยางนี้.
[๒๘๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเหมือนกะวาจะ
พึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา อันฝูงกาจิกกินอยูบาง ฝูงแรง
จิกกินอยูบาง ฝูงนกตระกรุมจิกกินอยูบาง หมูสุนัขกัดกินอยูบาง หมูสนุ ัข
จิ้งจอกกัดกินอยูบาง หมูสัตวตัวเล็ก ๆ ตาง ๆ กัดกินอยูบาง เธอก็นอมเขามา
สูกายนี้นี่แลวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้
ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายใน ทั้ง
ภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง ยอม
พิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา
คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง. ก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู
วากายมีอยู. แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก เธอเปนผู
อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 217

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู
อยางนี้.
[๒๘๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเหมือนกะวาจะ
พึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา เปนรางกระดูก ยังมีเนื้อและ
เลือด อันเสนเอ็นรัดรึงอยู เธอก็นอมเขามาสูกายนี้นี่แลวา ถึงรางกายอันนี้เลา
ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายใน ทั้ง
ภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง ยอม
พิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา
คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง. ก็หรือสติของเธอตั้งมั่นอยู
วากายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก เธอยอม
เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูอยางนี้.
[๒๘๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเหมือนกะวาจะ
พึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา เปนรางกระดูก เปอนดวย
เลือด แตปราศจากเนื้อแลว ยังมีเสนเอ็นรัดรึงอยู เธอก็นอมเขามาสูกายนี้นี่
แลวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวง
ความเปนอยางนี้ไปได ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทัง้ ภายในทั้งภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นทั้งความเกิดขึ้น
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ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง ก็หรือสติของเธอที่คงมั่นอยูวากายมีอยู แตเพียง
สักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิ
ไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยูอยางนี้
[๒๘๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเหมือนกะวาจะ
พึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา เปนรางกระดูก ปราศจาก
เนื้อและเลือดแลว ยังมีเสนเอ็นรัดรึงอยู เธอก็นอ มเขามาสูกายนี้นี่แลวา ถึง
รางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยาง
นี้ไปได ดังนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณา
เห็นกายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในทั้ง
ภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง ยอม
พิจารณาเห็นธรรมดา คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง. ก็
หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวากายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวา
เปนที่อาศัยระลึก เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไม
ยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยูอยางนี้.
[๒๘๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเหมือนกับวาจะ
พึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา คือเปน (ทอน) กระดูก
ปราศจากเสนเอ็นเครื่องรัดรึงแลว กระจายไปแลวในทิศนอยและทิศใหญ คือ
กระดูกมือ (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกเทา (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกแขง (ไป
อยู) ทางอื่น กระดูกขา (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกสะเอว (ไปอยู ) ทางอื่น
กระดูกหลัง (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกสันหลัง (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกซี่โครง
(ไปอยู)ทางอื่น กระดูกหนาอก (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกไหล (ไปอยู) ทางอื่น
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กระดูกแขน (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกคอ (ไปอยู) ทางอื่น กระดูกคาง (ไปอยู)
ทางอื่น กระดูกฟน (ไปอยู) ทางอื่น กระโหลกศีรษะ (ไปอยู) ทางอื่น. เธอ
ก็นอมเขามาสูกายนี้นี่แลวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปน
อยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทัง้ ภายในภายนอก
บาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือทั้ง
ความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง. ก็หรือวาสติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวา
กายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก เธอยอม
เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยูอยางนี้.
[๒๘๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเหมือนกะวาจะ
พึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา คือเปน (ทอน) กระดูก มี
สีขาวเปรียบดวยสีสังข เธอก็นอมเขามาสูกายนี้นี่แลวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็
มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงความเปนอยางนี้ไปได ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในทั้ง
ภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในกายบาง ยอม
พิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา
คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมในกายบาง. ก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู
วากายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก. เธอยอม
เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยดึ ถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆ อยูอยาง
นี้.
[๒๘๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเหมือนกะวาจะ
พึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา คือเปน (ทอน) กระดูก เปน
กองเรี่ยรายแลว มีในภายนอก (เกิน) ปหนึ่ง ไปแลว เธอก็นอมเขามาสูกาย
นี้นี่แลวา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวง
ความเปนอยางนี้ไปได ดังนี้.
ภิกษุ ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในทั้งภายนอก
บาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือความเกิดขึ้นในกายบาง ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ทั้ง
ความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมในกายบาง. ก็หรือสติของเธอที่ตั้งมั่นอยูวากาย
มีอยู. แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย
อยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูอยาง
นี้.
[๒๘๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุเหมือนกะวาจะ
พึงเห็นสรีระ (ซากศพ) ที่เขาทิ้งไวแลวในปาชา คือเปน (ทอน) กระดูก
ผุละเอียดแลว. เธอก็นอมเขามาสูกายนี้นี่เลา ถึงรางกายอันนี้เลา ก็มีอยางนี้
เปนธรรมดา คงเปนอยางนี้ ไมลวงพนความเปนอยางนี้ไปได ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกาย เปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกาย เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกาย ทั้งภายในทั้ง
ภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือความเกิดขึ้นในกายบาง ยอม
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พิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา
คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในกายบาง. ก็หรือวาสติของเธอที่ตั้งมั่น
อยูวากายมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก. เธอยอม
เปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยดึ ถืออะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองๆอยูอยางนี้.
จบขอกําหนดดวยปาชา ๙ ขอ
จบกายานุปสสนา
เวทนานุปสสนา
[๒๘๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนา
(ความเสวยอารมณ) ในเวทนาเนือง ๆ อยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อเสวยสุขเวทนา ก็รชู ดั
วา บัดนี้เราเสวยสุขเวทนา เมื่อเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัดวา บัดนี้เราเสวย
ทุกขเวทนา เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา (ไมทุกข ไมสุข) ก็รูชัดวา บัดนี้
เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา หรือเมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส (คือเจือกามคุณ )
ก็รูชัดวา บัดนี้เราเสวยสุขเวทนามีอามิส หรือเมือ่ เสวยสุขเวทนาไมมีอามิส
(คือไมเจือกามคุณ) ก็รชู ดั วา บัดนี้เราเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส หรือเมื่อเสวย
ทุกขเวทนามีอามิส ก็รูชดั วา บัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส หรือเมื่อ
เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส ก็รชู ัดวา บัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส
หรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนามีอามิส ก็รชู ัดวา บัดนี้เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา
มีอามิส หรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ก็รชู ัดวา บัดนี้เราเสวย
อทุกขมสุขเวทนาไมมีอามิส ดังนี้ .
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ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เปนภายในบาง ยอมพิจารณา
เห็นเวทนาในเวทนาเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้ง
ภายในทั้งภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในเวทนา
บาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในเวทนาบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมดา คือทั้งความเกิดขึ้น ทัง้ ความเสื่อมไปในเวทนาบาง. ก็หรือสติ
ของเธอที่ตั้งมั่นอยูวาเวทนามีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่
อาศัยระลึก เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถือ
อะไร ๆ ในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ
อยูอยางนี้แล.
จบเวทนานุปสสนา
จิตตานุปสสนา
[๒๘๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิต
ในจิตเนือง ๆ อยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อนึ่ง จิตมีราคะ ก็รูชัดวา
จิตมีราคะ หรือจิตไมมีราคะ ก็รูชัดวา จิตไมมีราคะ หรือจิตมีโทสะ ก็รชู ัดวา
จิตมีโทสะ หรือจิตไมมีโทสะ ก็รูชดั วา จิตไมมีโทสะ หรือจิตมีโมหะ ก็รชู ัดวา
จิตมีโมหะ หรือจิตไมมีโมหะ ก็รูชดั วา จิตไมมีโมหะ หรือจิตหดหู ก็รูชัดวา
จิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รชู ัดวา จิตฟุงซาน หรือจิตเปนมหรคต (คือถึงความ
เปนใหญ หมายเอาจิตที่เปนฌาน หรือเปนอัปปมัญญา พรหมวิหาร) ก็รูชัดวา
จิตเปนมหรคต จิตไมเปนมหรคต ก็รูชัดวา จิตไมเปนมหรคต หรือจิตเปน
สอุตตระ (คือกามาวจรจิต ซึ่งมีจิตอื่นยิ่งกวา ไมถึงอุปจารสมาธิ) ก็รชู ัดวา จิต
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เปนสอุตตระ หรือจิตเปนอนุตตระ (คือกามาวจรจิต ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา หมาย
เอาอุปจารสมาธิ) ก็รูชัดวาจิตเปนอนุตตระ หรือจิตตั้งมั่น ก็รูชดั วา จิตตั้งมั่น
หรือจิตไมตั้งมั่น ก็รชู ัดวาจิตไมตั้งมั่น หรือจิตวิมุตติ (คือหลุดพนดวยตทังควิมุตติ และวิกขัมภนวิมุตติ) ก็รชู ัดวา จิตวิมุตติ หรือจิตยังไมวิมุตติ ก็รชู ดั
วาจิตยังไมวิมุตติ ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็นจิต
ในจิตเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิต ทั้งภายในทั้งภายนอกบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในจิตบาง ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมดา คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในจิตบาง. ก็หรือสติของเธอ
ที่ตั้งมั่นอยูวา จิตมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลก
ดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยูอยาง
นี้แล.
จบจิตตานุปสสนา
ธัมมานุปสสนา
นีวรณบรรพ
[๒๙๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมเนือง ๆ อยู ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ ๕.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คือ นิวรณ ๕ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อกามฉันท
(ความพอใจในกามารมณ) มี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันท มีอยู ณ

ภายในจิตของเรา หรือเมื่อกามฉันทไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูช ัดวากามฉันท
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ไมมี ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง ความที่กามฉันทอันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้น
ดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย อนึ่ง ความละกามฉันทที่เกิดขึ้นแลว
เสียไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย อนึง่ ความที่กามฉันทอันตนละ
เสียแลว ไมเกิดขึ้นตอไปไดดวยประการใด ยอมรูป ระการนั้นดวย
อนึ่ง เมื่อพยาบาท มี ณ ภายในจิตยอมรูชัดวา พยาบาท มีอยู ณ
ภายในจิตของเรา หรือเมื่อพยาบาทไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูช ัดวา พยาบาท
ไมมี ณ ภายในจิตของเรา ความที่พยาบาทอันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวย
ประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความละพยาบาทที่เกิดขึ้นแลวเสียไดดวย
ประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความที่พยาบาทอันตนละเสียแลวไมเกิดขึ้น
ตอไปไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย.
อนึ่ง ถิ่นมิทธะ มี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา ถิ่นมิทธะมีอยู ณ ภายใน
จิตของเรา หรือเมื่อถิ่นมิทธะไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา ถิ่นมิทธะไมมี
ณ ภายในจิตของเรา ความที่ถิ่นมิทธะอันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวย
ประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความละถิ่นมิทธะที่เกิดขึ้นแลวเสียไดดวย
ประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความละถิ่นมิทธะอันตนละเสียแลว ไม
เกิดขึ้นตอไปไดดวยประการใดยอมรูประการนั้นดวย.
อนึ่ง เมื่ออุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุงซานและรําคาญใจ) มี ณ ภายใน
จิต ยอมรูช ัดวา อุทธัจจกุกกจจะ มีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมือ่
อุทธัจจกุกกุจจะไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะไมมี ณ
ภายในจิตของเรา ความที่อุทธัจจกุกกุจจะอันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้น
ดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความละอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแลว
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เสียไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความที่อุทธัจจกุกกุจจะอันตน
ละเสียแลว ไมเกิดขึ้นตอไปไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย.
อนึ่ง เมื่อวิจิกิจฉา (ความเคลือบแคลงสงสัย) มี ณ ภายในจิต ยอม
รูชัดวา วิจิกจิ ฉามีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือ เมื่อวิจิกิจฉาไมมี ณ ภายในจิต
ยอมรูชัดวา วิจิกิจฉาไมมี ณ ภายในจิตของเรา ความที่วิจิกิจฉาอันยัง
ไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความละ
วิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลวเสียไดดวยประการใด ยอมรูประการนัน้ ดวย ความ
ที่วิจิกิจฉาอันตนละเสียแลว ไมเกิดขึ้นตอไปไดดวยประการใด ยอมรูประการ
นั้นดวย ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม เปนภายในบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลาย
ทั้งภายในทั้งภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือความเกิดขึ้นในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในธรรมบาง ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมดา คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบาง. ก็หรือสติของเธอที่
ตั้งมั่นอยูวาธรรมมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไรๆในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือนิวรณ ๕
อยางนี้แล.
จบ ขอกําหนดนิวรณ
ขันธบรรพ
[๒๙๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุ ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมคือ อุปาทานขันธ ๕. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ ๕.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ (ยอมพิจารณาดังนี้ วา)
อยางนี้ รูป (สิ่งทีท่ รุดโทรม) อยางนี้ ความเกิดขึ้นของรูป อยางนี้
ความดับไปของรูป อยางนี้เวทนา (ความเสวยอารมณ) อยางนี้ความเกิดขึ้นของ
เวทนา อยางนี้ความดับไปของเวทนา อยางนี้สัญญา (ความจํา) อยางนี้ความ
เกิดขึ้นของสัญญา อยางนี้ความดับไปของสัญญา อยางนี้ สังขาร (สภาพปรุงแตง)
อยางนี้ ความเกิดของสังขาร อยางนี้ ความดับของสังขาร อยางนี้ วิญญาณ
(ความรู) อยางนี้ ความเกิดขึ้นของวิญญาณ อยางนี้ ความดับไปของวิญญาณ
ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม เปนภายในบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งภาย
ใน ทั้งภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในธรรมบาง ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมดา คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในธรรมบาง. ก็หรือสติของเธอ
ที่ตั้งมั่นอยูวาธรรมมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไรๆในโลกดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อุปาทานขันธ ๕ อยางนี้แล.
จบขอกําหนดวาดวยขันธ.
อายตนบรรพ
[๒๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุยอมพิจารณา
ธรรมในธรรม คือ อายตนะภายใน และอายตนะภายนอก ๖ (อยางละ ๖)
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร อายตนบรรพภิกษุยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอก ๖.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักตาดวย ยอมรูจัก
รูปดวย อนึง่ สังโยชน (เครื่องผูก) ยอมเกิดขึ้น อาศัยตาและรูปทั้ง ๒ นั้น
อันใด ยอมรูจ ักอันนั้นดวย อนึ่ง ความที่สังโยชน อันยังไมเกิดขึ้น ยอม
เกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย อนึ่ง ความที่ละสังโยชน
ที่เกิดขึ้นแลวเสียได ดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย อนึ่ง ความ
ที่สังโยชน อันตนละเสียแลว ยอมไมเกิดขึ้นตอไปไดดวยประการใด ยอมรู
จักประการนั้นดวย.
ยอมรูจ ักหูดวย ยอมรูจักเสียงดวย อนึ่ง สังโยชนยอมเกิดขึ้นอาศัยหู
และเสียงทั้ง ๒ นั้นอันใด ยอมรูจักอันนั้นดวย อนึ่ง ความที่สังโยชน อันยัง
ไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย อนึ่ง ความ
ละสังโยชน ที่เกิดขึ้นแลวเสียได ดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย
อนึ่ง ความที่สังโยชน อันตนละเสียแลว ยอมไมเกิดขึ้นตอไปไดดวยประการ
ใด ยอมรูจักประการนั้นดวย.
ยอมรูจ ักจมูกดวย ยอมรูจักกลิน่ ดวย อนึ่ง สังโยชน ยอมเกิดขึ้น
อาศัยจมูกและกลิ่นทั้ง ๒ นั้นอันใด ยอมรูจักอันนั้นดวย อนึง่ ความที่สังโยชน
อันยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย อนึ่ง ความ
ละสังโยชน ที่เกิดขึ้นแลวเสียได ดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย
อนึ่ง ความที่สังโยชน อันตนละเสียแลว ยอมไมเกิดขึ้นตอไปไดดวยประการ
ใด ยอมรูจักประการนั้นดวย.
ยอมรูจ ักลิ้นดวย ยอมรูจักรสดวย อนึ่ง สังโยชน ยอมเกิดขึ้นอาศัย
ลิ้นและรสทัง้ ๒ นั้นอันใด ยอมรูจักอันนั้นดวย อนึ่ง ความที่สังโยชน อันยัง
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ไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย อนึ่ง ความ
ละสังโยชน ที่เกิดขึ้นแลวเสียได ดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย
อนึ่ง ความที่สังโยชน อันตนละเสียแลว ยอมไมเกิดขึ้นตอไปไดดวยประการ
ใด ยอมรูจักประการนั้นดวย.
ยอมรูจ ักกายดวย ยอมรูจักโผฏฐัพพะ (สิ่งที่พึงถูกตองดวยกาย) ดวย
อนึ่ง สังโยชน ยอมเกิดขึ้นอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้ง ๒ นั้นอันใด ยอมรูจ ัก
อันนั้นดวย อนึ่ง ความที่สังโยชน อันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการ
ใด ยอมรูจกั ประการนั้นดวย อนึ่ง ความละสังโยชนที่เกิดขึ้นแลวเสียไดดวย
ประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย อนึ่ง ความที่สังโยชน อันตนละเสีย
แลว ยอมไมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย.
ยอมรูจ ักใจดวย ยอมรูจักธรรมารมณ (สิง่ ที่พึงรูไดดวยใจ) ดวย
อนึ่ง สังโยชน ยอมเกิดขึ้นอาศัยใจและธรรมารมณทั้ง ๒ นัน้ อันใด ยอมรูจัก
อันนั้นดวย อนึ่ง ความที่สังโยชน อันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการ
ใด ยอมรูจกั ประการนั้นดวย อนึ่ง ความละสังโยชน ที่เกิดขึ้นแลวเสียไดดวย
ประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย อนึ่ง ความที่สังโยชน อันตนละเสียแลว
ยอมไมเกิดขึ้นตอไปไดดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย ดังนี้ .
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม เปนภายในบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งภายใน
ทั้งภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในธรรมบาง ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมดา คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในธรรมบาง. ก็หรือสติ
ของเธอที่ตั้งมั่นอยูวาธรรมมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่
อาศัยระลึก. เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถือ
อะไร ๆ ในโลกดวย.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อายตนะภายในและอายตนะภายนอก ๖ อยางนี้แล.
จบขอกําหนดวาดวยอายตนะ.
โพชฌงคบรรพ
[๒๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรม คือ โพชฌงค (องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู ๗ อยาง).
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คือ โพชฌงค ๗.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เมื่อสติสัมโพชฌงค (องค
แหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู คือสติ) มี ณ ภายในจิต ยอมรูชดั วา สติสัมโพชฌงค มี ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อสติสัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายใน
จิต ยอมรูช ดั วา สติสัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง ความที่สติสัมโพชฌงคอันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้น
ดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณของสติสัมโพซฌงค ที่เกิดขึ้นแลวยอมเปนดวย
ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
อนึ่ง เมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงค (องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู
คือ ความเลือกเฟนธรรม) มี ณ ภายในจิต ยอมรูช ัดวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
มี ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายในจิต ยอม
รูชัดวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง ความที่ธัมมวิจยสัมโพชฌงค อันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูช ัด
ประการนั้นดวย อนึ่ง ความเจริญบริบูรณของธัมมวิจยสัมโพชฌงค ที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมเปนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
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อนึ่ง เมื่อวิริยสัมโพชฌงค. (องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู คือ
ความเพียร) มี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิริยสัมโพชฌงค มี ณ ภายในจิต
ของเรา หรือเมื่อวิริยสัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูช ัดวา วิริย
สัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง ความที่วิริยสัมโพชฌงค อันยัง
ไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อนึ่ง ความ
เจริญบริบูรณของวิริยสัมโพชฌงคที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนดวยประการใด ยอม
รูชัดประการนั้นดวย.
อนึ่ง เมื่อปติสัมโพชฌงค (องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู คือ ปติ
ความปลื้มใจ) มี ณ ภายในจิต ยอมรูช ัดวา ปติสมั โพชฌงค มี ณ ภายใน
จิตของเรา หรือเมื่อปติสัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา
ปติสัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง ความที่ปติสัมโพชฌงค
อันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย อนึ่ง
ความเจริญบริบูรณของปติสัมโพชฌงค ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนดวยประการใด
ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
อนึ่ง เมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงค ( องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรูคือ
ปสสัทธิ ความสงบกายสงบจิต ) มี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา ปสสัทธิ
สัมโพชฌงค มี ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อปสสัทธิสัมโพชฌงค ไมมี ณ
ภายในจิต ยอมรูชัดวา ปสสัทธิสัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายในจิตของเรา อนึง่
ความที่ปสสัทธิสัมโพชฌงค อันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอม
รูชัดประการนั้นดวย อนึง่ ความเจริญบริบูรณของปสสัทธิสัมโพชฌงค ที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมเปนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย.
อนึ่ง เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค (องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู คือ
สมาธิ มี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา สมาธิสัมโพชฌงคมี ณ ภายในจิตของเรา
หรือเมื่อสมาธิสัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา สมาธิสัมโพชฌงค

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 231

ไมมี ณ ภายในจิตของเรา อนึ่ง ความที่สมาธิสัมโพชฌงค อันยังไมเกิดขึ้น
ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูช ดั ประการนั้นดวย อนึง่ ความเจริญ
บริบูรณของสมาธิสัมโพชฌงค ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนดวยประการใด ยอม
รูชัดประการนั้นดวย.
อนึ่ง เมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค (องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู คือ
อุเบกขา ความที่จิตมัธยัสถเปนกลาง) มี ณ ภายในจิต ยอมรูช ัดวา อุเบกขา
สัมโพชฌงค มี ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชฌงค ไมมี ณ
ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุเบกขาสัมโพชฌงคไมมี ณ ภายในจิตของเรา อนึง่
ความที่อุเบกขาสัมโพชฌงค อันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอม
รูชัดประการนั้นดวย อนึง่ ความเจริญบริบูรณของอุเบกขาสัมโพชฌงค ที่เกิด
ขึ้นแลว ยอมเปนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม เปนภายในบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรม เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทัง้
ภายใน ทั้งภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเกิดขึ้นในธรรมบาง
ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในธรรมบาง ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมดา คือทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในธรรมบาง. ก็หรือสติของเธอ
ที่ตั้งมั่นอยูวาธรรมมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลก
ดวย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ โพชฌงค ๗ อยางนี้แล.
จบขอกําหนดวาดวยโพชฌงค.
จบภาณวารที่หนึ่ง.
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สัจจบรรพ - ทุกขอริยสัจ
[๒๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรม คืออริยสัจ ๔ (ของจริงแหงพระอริยเจา).
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
คืออริยสัจ ๔.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริง
วา นี้ทุกข ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ ทุกขสมุทัย (เหตุที่เกิดทุกข)
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ ทุกขนิโรธ (ธรรมเปนที่ดับทุกข) ยอมรูช ัด
ตามความเปนจริงวา นีท้ ุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงธรรมทีด่ ับ
ทุกข).
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ของจริงแหงพระอริยเจา คือทุกข เปนอยางไร
เลา.
แมชาติ ก็เปนทุกข แมชรา ก็เปนทุกข แมมรณะ ก็เปนทุกข
แมโสกะ ปริเทวะ (ความร่ําไรรําพัน ) ทุกข (ความไมสบายกาย) โทมนัส
(ความเสียใจ) และอุปายาส (ความคับแคนใจ) ก็เปนทุกข ความประสบ
สัตวและสังขาร ซึ่งไมเปนที่รัก ก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสัตว และ
สังขาร ซึ่งเปนที่รัก ก็เปนทุกข สัตวปรารถนาสิ่งใดยอมไมได แมขอที่ไม
สมประสงคนั้น ก็เปนทุกข โดยยออุปาทานขันธ (ขันธประกอบดวยอุปาทาน
ความถือมั่น) ๕ เปนทุกข.
[๒๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชาติ เปนอยางไร ความเกิด เกิดพรอม
ความหยั่งลงเกิด เกิดจําเพาะ ความปรากฏขึ้นแหงขันธ ความไดอายตนะครบ
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ในหมูสัตวนั้น ๆ ของเหลาสัตวนั้น ๆ อันใด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อันนี้ที่
กลาววาชาติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชรา เปนอยางไร ความแก ความคร่ําครา
ความที่ฟนหลุด ความที่ผมหงอก ความที่หนังหดเหี่ยว เปนเกลียวความ
เสื่อมแหงอายุ ความแกหงอมแหงอินทรีย ในหมูสัตวนั้น ๆ ของสัตวนั้น ๆ
อันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา ชรา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มรณะ เปนอยางไร ความจุติ ความเคลื่อนไป
ความแตกทําลาย ความหายไป มฤตยู ความตาย ความทํากาละ ความแตก
แหงขันธ ความทิ้งซากศพไว ความขาดไปแหงชีวิตินทรีย จากหมูสัตวนั้น ๆ
ของเหลาสัตวนั้น ๆ อันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา มรณะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โสกะ (ความแหงใจ) เปนอยางไรเลา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความโสก ความเศราใจ ความแหงใจ ความผาก ณ ภายใน
ความโศก ณ ภายในของสัตว ผูประกอบดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง และ
ผูมีความทุกขอันใดอันหนึ่ง มาถูกตองแลว อันใดเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันนี้กลาววา โสกะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปริเทวะ (ความร่ําไรรําพัน ) เปนอยางไรเลา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความคร่ําครวญ ความร่ําไรรําพัน กิริยาที่คร่ําครวญ
ความที่ร่ําไรรําพัน ความที่สัตวคร่ําครวญ ความที่สัตวร่ําไรรําพัน ของสัตว
ผูประกอบดวยความฉิบหาย อันใดอันหนึ่ง และผูที่มีความทุกขอันใดอันหนึ่ง
มาถูกตองแลว อันใดเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา ปริเทวะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทุกข (ความไมสบายกาย) เปนอยางไรเลา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ความทุกขเกิดในกาย ความไมดีเกิดในกาย เวทนาไมดีเปน
ทุกข เกิดแตสัมผัส ทางกายอันใดเลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา ทุกข.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โทมนัส ( ความเสียใจ ) เปนอยางไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความทุกขเกิดในใจ ความไมดีเกิดในใจ เวทนาไมดีเปนทุกข
เกิดแตสัมผัสทางใจ อันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา โทมนัส.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปายาส (ความคับแคนใจ) เปนอยางไร ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ความแคน ความคับแคน ความที่สัตวแคน ความที่สัตวคับแคน
ของสัตวผูประกอบดวยความฉิบหายอันใดอันหนึ่ง และผูที่ความทุกขอันใด
อันหนึ่ง มาถูกตองแลว อันนี้กลาววา อุปายาส.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความประสบสัตวและสังขาร ซึ่งไมเปนที่รัก
เปนทุกขอยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อารมณเหลาใดในโลกนี้ ซึ่งไมเปนที่
ปรารถนา ไมเปนที่รักใคร ไมเปนที่ปลื้มใจ คือรูป เสียง กลิ่น รส และ
โผฏฐัพพะ ยอมมีแกผูนั้น อนึ่ง หรือชนเหลาใด ที่ใครตอ ความฉิบหาย
ใครสิ่งที่ไมเกื้อกูล ใครความไมสําราญ และใครความไมเกษม จากเครื่อง
ประกอบแกผูนั้น ความไปรวม ความมารวม ความประชุมรวม ความระคน
กับดวยอารมณและสัตวเหลานั้น อันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา
ความประสบกับสัตวและสังขาร ซึ่งไมเปนที่รัก เปนทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความพลัดพรากจากสัตวและสังขาร ซึ่งเปนที่รัก
เปนทุกข อยางไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อารมณเหลาใดในโลกนี้ ซึ่งเปนที่
ปรารถนา เปนที่รักใคร เปนที่ปลื้มใจ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ
ยอมมีแกผูนั้น อนึ่ง หรือชนเหลาใด ที่ใครตอ ความเจริญ ใครประโยชน
เกื้อกูลใครความสําราญ และใครความเกษม จากเครื่องประกอบแกผูนั้น คือ
มารดา หรือบิดา พี่ชายนองชาย หรือพี่หญิง นองหญิง มิตร หรืออํามาตย
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หรือญาติสาโลหิต ความไมไปรวม ความไมมารวม ความไมประชุมรวม
ความไมระคน กับดวยอารมณและสัตวเหลานั้นอันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อันนี้กลาววา ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารซึ่งเปนที่รัก เปนทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวปรารถนาสิ่งใดยอมไมได แมของที่ไมสมประสงคนั้น เปนทุกขอยางไรเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนา ยอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตว ทีม่ ี
ความเกิดเปนธรรมดาอยางนี้วา
โอหนอ ขอเราพึงเปนผูไมมีความเกิดเปนธรรมดาเถิด อนึ่ง ขอความ
เกิดอยามีมาถึงแกเราเลยหนอ ดังนี้ ขอนั้น สัตวไมพึงไดตามความปรารถนา
โดยแท แมขอนี้ก็ชื่อวา การไมไดสงิ่ ที่ปรารถนา ก็เปนทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนายอมเกิดขึ้น แกเหลาสัตวที่มีความ
แก เปนธรรมดาอยางนี้วา โอหนอ ขอเราพึงเปนผูไมมีความแกเปนธรรมดา
เถิด อนึ่ง ขอความแกอยามีมาถึงแกเราเลยหนา ดังนี้ ขอนั้น สัตวไมพึงได
ตามความปรารถนาโดยแท แมขอนี้ก็ชื่อวา การไมไดสิ่งที่ปรารถนา ก็เปนทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนายอมเกิดขึ้น แกเหลาสัตวที่มี
ความเจ็บ ๆ ไข ๆ เปนธรรมดา อยางนี้วา
โอหนอ ขอเราพึงเปนผูไมมีความเจ็บไขเปนธรรมดาเถิด ขอนั้น
สัตวไมพึงไดตามความปรารถนาโดยแท แมขอ นี้ก็ชื่อวา การไมไดสิ่งที่
ปรารถนา ก็เปนทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนายอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตว ที่มีความ
ตายเปนธรรมดาอยางนี้วา
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โอหนอ ขอเราพึงเปนผูไมมีความตายเปนธรรมดาเถิด อนึ่ง ขอ
ความตายอยามีมาถึงแกเราเลยหนอ ดังนี้ สัตวไมพึงไดตามความปรารถนา
โดยแท แมขอนี้ก็ชื่อวา การไมไดสงิ่ ที่ปรารถนา ก็เปนทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความปรารถนายอมเกิดขึ้น แกเหลาสัตว ที่มีโสกะ
ปริเทวะ ทุกขะโทมนัส อุปายาสเปนธรรมดา อยางนี้วา
โอหนอ ขอเราพึงเปนผูไมมี โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส
เปนธรรมดาเถิด อนึ่ง ขอ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส อยามีมา
ถึงแกเราเลย ดังนี้ ขอนั้น สัตวไมพึงไดตามความปรารถนาโดยแท แมขอนี้
ก็ชื่อวา การไมไดสิ่งที่ปรารถนา ก็เปนทุกข.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยยออุปาทานขันธทั้ง ๕ เปนทุกขอยางไร นี้คือ
อุปาทานขันธ คือ รูป อุปาทานขันธ คือ เวทนา อุปาทานขันธ คือ สัญญา
อุปาทานขันธ คือ สังขาร อุปาทานขันธ คือ วิญญาณ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยยอเหลานี้ กลาววา อุปาทานขันธทั้ง ๕
เปนทุกข ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนีก้ ลาววา อริยสัจ คือ ทุกข.
ทุกขสมุทัยอริยสัจ
[๒๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจคือทุกขสมุทัย (เหตุใหเกิดทุกข)
เปนอยางไร. ตัณหา (ความทะยานอยาก) นี้อันใด มีความเกิดขึ้นอีกเปนปกติ
ประกอบดวยความกําหนัด ดวยอํานาจแหงความเพลิดเพลิน มักเพลินยิ่งใน
อารมณนั้น ๆ นี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา.
[๒๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็แลตัณหานั้นนั่นเอง เมื่อจะเกิดขึ้น
ยอมเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อจะตั้งอยู ยอมตั้งอยูที่ไหน. ที่ใด เปนทีร่ ักใคร เปนที่
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พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นในที่นั้น เมื่อจะตั้งอยู
ก็ยอมตั้งอยูในที่นั้น. ก็อะไรเลา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตาเปนที่
รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ตานั้น
เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ตานั้น. หู เปนที่รักใคร เปนทีพ่ อใจในโลก
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่หูนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอ มตั้งอยูที่หู
นั้น. จมูกเปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอม
เกิดขึ้นที่จมูกนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอ มตั้งอยูที่จมูกนั้น. ลิ้น เปนที่รักใคร
เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ลิ้นนั้น เมื่อจะ
ตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ลิ้นนั้น. กาย เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่กายนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่กายนั้น.
ใจ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้น
ที่ใจนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ใจนั้น. รูป เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ
ในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึน้ ที่รูปนั้น เมื่อจะตั้งอยู
ก็ยอมตั้งอยูที่รูปนั้น. เสียงเปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
จะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่เสียงนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่เสียงนั้น. กลิ่น
เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้น
ที่กลิ่นนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่กลิ่นนั้น. รส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ
ในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่รสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอม
ตั้งอยูที่รสนั้น. โผฏฐัพพะ เปนที่รกั ใคร เปนทีพ่ อใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่โผฏฐัพพะนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่
โผฏฐัพพะนั้น. ธัมมารมณ เปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
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เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ธัมมารมณ เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ธัมมารมณ
นั้น.
จักขุวิญญาณ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะ
เกิดขึ้น ก็ยอ มเกิดขึ้นที่จักขุวิญญาณนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ จักขุ
วิญญาณนั้น โสตวิญญาณ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
จะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่โสตวิญญาณนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอ มตั้งอยูที่โสต
วิญญาณนั้น ฆาณวิญญาณนั้น เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ฆานวิญญาณนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยู
ที่ฆานวิญญาณนั้น ชิวหาวิญญาณ เปนที่รักใคร เปนทีพ่ อใจในโลก
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ชิวหาวิญญาณนั้น เมื่อจะตั้งอยู
ก็ยอมตั้งอยูที่ชิวหาวิญญาณนั้น กายวิญญาณ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ
ในโ ลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่กายวิญญาณนั้น เมื่อจะ
ตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่กายวิญญาณนั้น มโนวิญญาณ เปนที่รกั ใคร เปนที่
พอใจในโ ลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่มโนวิญญาณนั้น
เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่มโนวิญญาณนั้น.
จักขุสัมผัส เปนทีร่ ักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะ
เกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่จักขุสัมผัสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่จักขุสัมผัส
นั้น โสตสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะ
เกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่โสตสัมผัสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่โสตสัมผัสนั้น.
ฆานสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น
ก็ยอมเกิดขึ้นที่ฆานสัมผัสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ฆานสัมผัสนั้น
ชิวหาสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น
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ก็ยอมเกิดขึ้นที่ชิวหาสัมผัสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ชิวหาสัมผัสนั้น
กายสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อจะเกิดขึ้น
ก็ยอมเกิดขึ้นที่กายสัมผัสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่กายสัมผัสนั้น มโน
สัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอม
เกิดขึ้นที่มโนสัมผัสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่มโนสัมผัสนั้น.
เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่เวทนา ซึ่งเกิดแตจักขุสัมผัสนั้น
เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่เวทนาซึ่งเกิดแตจักขุสัมผัสนั้น เวทนาซึ่งเกิดแต
โสตสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น
ก็ยอมเกิดขึ้นที่เวทนา ซึ่งเกิดแตโสตสัมผัสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่
เวทนาซึ่งเกิดแตโสตสัมผัสนั้น เวทนาซึ่งเกิดแตฆานสัมผัส เปนที่รกั ใคร
เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้น ที่เวทนาซึ่งเกิด
แตฆานสัมผัส เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่เวทนา ซึ่งเกิดแตฆานสัมผัสนั้น.
เวทนา ซึ่งเกิดแตชิวหาสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่เวทนา ซึ่งเกิดแตชิวหาสัมผัสนั้น
เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่เวทนา ซึ่งเกิดแตชิวหาสัมผัสนั้น เวทนา ซึ่งเกิด
แตกายสัมผัส เปนที่รักใคร เปนทีพ่ อใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด
ขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่เวทนา ซึ่งเกิดแตกายสัมผัสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอ ม
ตั้งอยูที่เวทนา ซึ่งเกิดแตกายสัมผัสนั้น เวทนา ซึ่งเกิดแตมโนสัมผัส
เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมือ่ จะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึน้
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ที่เวทนา ซึ่งเกิดแตมโนสัมผัสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่เวทนา ซึง่
เกิดแตมโนสัมผัสนั้น.
รูปสัญญา เปนทีร่ ักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น. เมื่อจะ
เกิดขึ้น ก็ยอ มเกิดขึ้นที่รูปสัญญานัน้ เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตัง้ อยูที่รูปสัญญา
นั้น สัททสัญญา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด
ขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่สัททสัญญานั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่สัททสัญญา
นั้น คันธสัญญา เปนทีร่ ักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด
ขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่คันธสัญญานั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่คันธสัญญา
นั้น รสสัญญา เปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด
ขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่รสสัญญานั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่รสสัญญานั้น
โผฏฐัพพสัญญา เปนทีร่ ักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น
ก็ยอมเกิดขึ้นที่โผฏฐัพพสัญญานั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่โผฏฐัพพ
สัญญานั้น ธัมมสัญญา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
จะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ธัมมสัญญานั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอ มตั้งอยูที่ธัมม
สัญญานั้น.
รูปสัญเจตนา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะ
เกิดขึ้น ก็ยอ มเกิดขึ้นที่รูปสัญเจตนานั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่รูปสัญเจตนานั้น สัททสัญเจตนา เปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่สัททสัญเจตนานั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยู
ที่สัททสัญเจตนานั้น คันธสัญเจตนา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่คันธสัญเจตนานั้น เมื่อจะตั้งอยู
ก็ยอมตั้งอยูที่คันธสัญเจตนานั้น รสสัญเจตนา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ
ในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่รสสัญเจตนานั้น เมื่อจะ
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ตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความคิดถึงรสนั้น. ความคิดถึงโผฏฐัพพะ เปนที่รักใคร
เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความคิดถึง
โผฏฐัพพะนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอูยูที่ความคิดถึงโผฏฐัพพะนั้น. ความคิด
ถึงธัมมารมณ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น
ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความคิดถึงธัมมารมณนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความคิด
ถึงธัมมารมณนั้น.
ความอยากในรูป เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความอยากในรูปนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยู
ที่ความอยากในรูปนั้น. ความอยากในเสียง เปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึน้ ที่ความอยากในเสียงนั้น เมื่อจะตั้งอยู
ก็ยอมตั้งอยูที่ความอยากในเสียงนั้น. ความอยากในกลิ่น เปนที่รักใคร เปนที่
พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความอยากในกลิ่นนั้น
เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความอยากในกลิ่นนั้น. ความอยากในรส เปนทีร่ ัก
ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความอยาก
ในรสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความอยากในรสนั้น. ความอยากใน
โผฏฐัพพะ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น
ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความอยากในโผฏฐัพพะนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอ มตั้งอยูที่ความ
อยากในโผฏฐัพพะนั้น . ความอยากในธัมมารมณ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ
ในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความอยากในธัมมารมณนั้น
เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความอยากในธัมมารมณนั้น.
ความตรึกถึงรูป เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความตรึกถึงรูปนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยู
ที่ความตรึกถึงรูปนั้น. ความตรึกถึงเสียง เปนทีร่ ักใคร เปนที่พอใจในโลก
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ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความตรึกถึงเสียงนั้น. เมื่อจะตั้งอยู
ก็ยอมจะตั้งอยูที่ความตรึกถึงเสียงนั้น. ความตรึกถึงกลิ่น เปนที่รักใคร เปนที่
พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความตรึกถึงกลิ่นนัน้
เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความตรึกถึงกลิ่นนั้น. ความตรึกถึงรส เปนที่รกั
ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความตรึก
ถึงรสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความตรึกถึงรสนั้น. ความตรึกถึงโผฏฐัพพะ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอม
เกิดขึ้นที่ความตรึกถึงโผฏฐัพพะนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความตรึกถึง
โผฏฐัพพะนั้น. ความตรึกถึงธัมมารมณ เปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความตรึกถึงธัมมารมณนั้น เมื่อจะ
ตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความตรึกถึงธัมมารมณนั้น.
ความตรองถึงรูป เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความตรองถึงรูปนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยู
ที่ความตรองถึงรูปนั้น. ความตรองถึงเสียง เปนที่รกั ใคร เปนทีพ่ อใจในโลก
ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความตรองถึงเสียง เมื่อจะตั้งอยู
ก็ยอมตั้งอยูที่ความตรองถึงเสียงนั้น. ความตรองถึงกลิ่น เปนที่รักใคร เปนที่
พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความตรองถึงกลิ่นนั้น
เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความตรองถึงกลิ่นนั้น. ความตรองถึงรส เปนที่
รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความ
ตรองถึงรสนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความตรองถึงรสนั้น. ความตรอง
โผฏฐัพพะ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น
ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความตรองถึงโผฏฐัพพะนั้น เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความ
ตรองถึงโผฏฐัพพะนั้น. ความตรองถึงธัมมารมณ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจ
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ในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิดขึ้น ก็ยอมเกิดขึ้นที่ความตรองถึงธัมมารมณนั้น
เมื่อจะตั้งอยู ก็ยอมตั้งอยูที่ความตรองถึงธัมมารมณนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววาอริยสัจ คือทุกขสมุทัย (เหตุให
ทุกขเกิด).
ทุกขนิโรธอริยสัจ
[๒๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ (ธรรมเปนที่
ดับทุกข) เปนอยางไร. คือ ความสํารอกและความดับโดยไมมีเหลือ ความสละ
ความสงคืน ความปลอยวาง ความไมอาลัย ในตัณหานั้น นั่นแล อันใด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานั้นนั่นแล เมื่อบุคคลจะละเสีย ยอมละเสียไดใน
ที่ไหน เมื่อจะดับ ยอมดับในที่ไหน. ที่ใดเปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก
ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดในที่นั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับ
ในที่นั้น. ก็อะไรเลา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก.
ตา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย
ก็ยอมละเสียไดที่ตานั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่ตานั้น.
หู เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ
เสีย ก็ยอมละเสียไดทีหูนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่หูนั้น.
จมูก เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะ
ละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่จมูกนั้น เมือ่ จะดับ ก็ยอ มดับที่จมูกนั้น.
ลิ้น เปนที่รัก ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะ
ละเสีย ก็ยอ มละเสียไดที่ลิ้นนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่ลิ้นนั้น.
กาย เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมือ่ บุคคลจะ
ละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่กายนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอ มดับที่กายนั้น .
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ใจ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะ
ละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ใจนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่ใจนั้น.
รูป เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะ
ละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่รูปนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่รูปนั้น.
เสียง เปนที่รักใคร เปนที่พอใจโนโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะ
ละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่เสียงนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอ มดับที่เสียงนั้น.
กลิ่น เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะ
ละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่กลิ่นนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่กลิ่นนั้น.
รส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละ
เสีย ก็ยอมละเสียไดที่รสนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่รสนั้น
โผฏฐัพพะ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่โผฏฐัพพะนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่โผฏฐัพพะนั้น.
ธัมมารมณ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ธัมมารมณนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่ธัมมารมณนั้น.
ความรูทางตา เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความรูทางตานั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่ความรู
ทางตานั้น.
ความรูทางหู เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความรูทางหูนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่ความรู
ทางหูนั้น.
ความรูทางจมูก เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความรูทางจมูกนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่
ความรูทางจมูกนั้น.
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ความรูทางลิ้น เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความรูทางลิ้นนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอ มดับที่ความรู
ทางลิ้นนั้น.
ความรูทางกาย เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความรูทางกายนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่
ความรูทางกายนั้น.
ความรูทางใจ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความรูทางใจนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่
ความรูทางใจนั้น.
ความกระทบทางตา เปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความกระทบทางตานั้น เมื่อจะดับ ก็ยอม
ดับที่ความกระทบทางตานั้น.
ความกระทบทางหู เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความกระทบทางหูนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอม
ดับที่ความกระทบทางหูนั้น.
ความกระทบทางจมูก เปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอ มละเสียไดที่ความกระทบทางจมูกนั้น เมื่อจะดับ
ก็ยอมดับที่ความกระทบทางจมูกนั้น.
ความกระทบทางลิ้น เปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความกระทบทางลิ้นนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอม
ดับที่ความกระทบทางลิ้นนั้น.
ความกระทบทางกาย เปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอ มละเสียไดที่ความกระทบทางกายนั้น เมื่อจะดับ
ก็ยอมดับที่ความกระทบทางกายนั้น.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 246

ความกระทบทางใจ เปนที่รักใคร เปนทีพ่ อใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความกระทบทางใจนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอม
ดับที่ความกระทบทางใจนั้น.
เวทนาที่เกิดแตจักษุสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหา
นั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่เวทนา ซึ่งเกิดแตจักษุสัมผัสนั้น
เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่เวทนา ซึ่งเกิดแตจักษุสัมผัสนั้น.
เวทนาซึ่งเกิดแตโสตสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหา
นั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่เวทนา ซึ่งเกิดแตโสตสัมผัสนั้น
เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่เวทนา ซึ่งเกิดแตโสตสัมผัสนั้น.
เวทนาซึ่งเกิดแตฆานสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหา
นั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่เวทนา ซึ่งเกิดแตฆานสัมผัสนั้น
เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่เวทนา ซึ่งเกิดแตฆานสัมผัสนั้น.
เวทนาซึ่งเกิดแตชิวหาสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหา
นั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่เวทนา ซึ่งเกิดแตชิวหาสัมผัสนั้น
เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่เวทนา ซึ่งเกิดแตชิวหาสัมผัสนั้น.
เวทนาซึ่งเกิดแตกายสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหา
นั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่เวทนา ซึ่งเกิดแตกายสัมผัสนั้น
เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่เวทนา ซึ่งเกิดแตกายสัมผัสนั้น.
เวทนาซึ่งเกิดแตมโนสัมผัส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหา
นั้น เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่เวทนา ซึ่งเกิดแตมโนสัมผัสนั้น
เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่เวทนา ซึ่งเกิดแตมโนสัมผัสนั้น.
ความจํารูป เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความจํารูปนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่ความจํารูปนั้น.
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ความจําเสียง เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความจําเสียงนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่ความจํา
เสียงนั้น.
ความจํากลิ่น เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความจํากลิ่นนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่ความจํา
กลิ่นนั้น.
ความจํารส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคล
จะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความจํารสนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่ความจํารสนั้น
ความจําโผฏฐัพพะ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความจําโผฏฐัพพะ เมื่อจะดับ ก็ยอมดับ
ที่ความจําโผฏฐัพพะนั้น.
ความจําธัมมารมณ เปนที่รกั ใคร เปนทีพ่ อใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความจําธัมมารมณนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอม
ดับ ที่ความจําธัมมารมณนั้น.
ความคิดถึงรูป เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความคิดถึงรูปนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับ
ความคิดถึงรูปนั้น.
ความคิดถึงเสียง เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความคิดถึงเสียงนั้น เมือ่ จะดับ ก็ยอ ม
ดับ ที่ความคิดถึงเสียงนั้น.
ความคิดถึงกลิ่น เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั่น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความคิดถึงกลิ่นนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับ
ความคิดถึงกลิ่นนั้น.
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ความคิดถึงรส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความคิดถึงรสนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่
ความคิดถึงรสนั้น.
ความคิดถึงโผฏฐัพพะ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอ มละเสียไดที่ความคิดถึงโผฏฐัพพะนั้น เมื่อจะดับ
ยอมดับเสียไดที่ความคิดถึงโผฏฐัพพะนั้น.
ความคิดถึงธัมมารมณ เปนที่รกั ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอ มละเสียไดที่ความคิดถึงธัมมารมณนั้น เมื่อจะดับ
ก็ยอมดับเสียไดที่ความคิดถึงธัมมารมณนั้น.
ความอยากในรูป เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความอยากในรูปนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับ
เสียไดที่ความอยากในรูปนั้น.
ความอยากในเสียง เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความอยากในเสียงนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอม
ดับเสียไดที่ความอยากในเสียงนั้น.
ความอยากในกลิน่ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความอยากในกลิ่นนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอม
ดับที่ความอยากในกลิ่นนั้น.
ความอยากในรส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความอยากในรสนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่
ความอยากในรสนั้น.
ความอยากในโผฏฐัพพะ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความอยากในโผฏฐัพพะนั้น เมื่อจะดับ
ก็ดับไดที่ความอยากในโผฏฐัพพะนั้น.
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ความอยากในธัมมารมณ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมจะละเสียไดที่ความอยากในธัมมารมณนั้น เมื่อจะดับ
ก็ยอมดับที่ความอยากในธัมมารมณนั้น.
ความตรึกถึงรูป เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรึกถึงรูปนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับได
ที่ความตรึกถึงรูปนั้น.
ความตรึกถึงเสียง เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรึกถึงเสียงนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่
ความตรึกถึงเสียงนั้น.
ความตรึกถึงกลิ่น เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรึกถึงกลิ่นนั้น เมือ่ จะดับ ก็ยอ ม
ดับที่ความตรึกถึงกลิ่นนัน้ .
ความตรึกถึงรส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรึกถึงรสนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับที่
ความตรึกถึงรสนั้น.
ความตรึกถึงโผฏฐัพพะ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรึกถึงโผฏฐัพพะนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอม
ดับที่ความตรึกถึงโผฏฐัพพะนั้น.
ความตรึกถึงธัมมารมณ เปนทีร่ ักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรึกถึงธัมมารมณนั้น เมื่อจะดับ ก็
ยอมดับเสียไดที่ความตรึกถึงธัมมารมณนั้น.
ความตรองถึงรูป เปนที่รัก ใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรองถึงรูปนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับ
เสียไดที่ความตรองถึงรูปนั้น.
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ความตรองถึงเสียง เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรองถึงเสียงนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอม
ดับที่ความตรองถึงเสียงนั้น.
ความตรองถึงกลิ่น เปนที่รักใคร เปนทีพ่ อใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรองถึงกลิ่นนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอม
ดับที่ความตรองถึงกลิ่นนั้น.
ความตรองถึงรส เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อ
บุคคลจะละเสีย ก็ยอมจะละเสียไดที่ความตรองถึงรสนั้น เมื่อจะดับ ก็ยอมดับ
ที่ความตรองถึงรสนั้น.
ความตรองถึงโผฏฐัพพะ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรองถึงโผฏฐัพพะนั้น เมื่อจะดับ
ก็ยอมดับเลียไดที่ความตรองถึงโผฏฐัพพะนั้น.
ความตรองถึงธัมมารมณ เปนที่รักใคร เปนที่พอใจในโลก ตัณหานั้น
เมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ยอมละเสียไดที่ความตรองถึงธัมมารมณนั้น เมื่อจะดับ
ก็ยอมดับเสียไดที่ความตรองถึงธัมมารมณนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธ (ธรรม
เปนที่ดับทุกข).
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
[๒๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
(ขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับทุกข) เปนอยางไร. ทางอันประเสริฐ ประกอบ
ดวยองค ๘ ทางเดียวนี้แล ทางนี้เปนอยางไร คือ ความเห็นชอบ ความดําริ
ชอบ การเจรจาชอบ การกระทําชอบ การเลี้ยงชีพชอบ ความพยายามชอบ
ความระลึกชอบ ความตั้งจิตมั่นชอบ.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) เปนอยางไร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความรูในทุกข ความรูในเหตุใหเกิดทุกข ความรู
ในธรรมเปนที่ดับทุกข ความรูในขอปฏิบัติใหถึงธรรมเปนที่ดับทุกข อันใดแล.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา สัมมาทิฏฐิ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสังกัปปะ (ความดําริชอบ) เปนอยางไร
ความดําริในการออกบวช (คือออกจากกามารมณ) ความดําริในความไมพยาบาท
ความดําริในการไมเบียดเบียน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา สัมมาสังกัปปะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาวาจา (การเจรจาชอบ) เปนอยางไร
การเวนจากการกลาวเท็จ การเวนจากวาจาสอเสียด การเวนจากวาจาหยาบคาย
การเวนจากเจรจาเพอเจอ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา สัมมาวาจา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมากัมมันตะ (การกระทําชอบ) เปนอยางไร
การเวนจากการฆาสัตว การเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให การ
เวนจากความประพฤติผิดในกาม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา สัมมากัมมันตะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาอาชีวะ (การเลีย้ งชีพชอบ) เปนอยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวก ในธรรมวินัยนี้ ละความเลี้ยงชีพผิดเสีย
แลว ยอมสําเร็จความเปนอยูดวยการเลี้ยงชีพชอบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้
กลาววา สัมมาอาชีวะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) เปนอยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพื่อจะยังอกุศลธรรม อันเปนบาป
ที่ยังไมเกิด ไมใหเกิดขึ้น ยอมยังความพอใจใหบังเกิด ยอมพยายาม ยอม
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ปรารภความเพียร ยอมประคองตั้งจิตไว เพื่อจะละอกุศลธรรม อันเปนบาป
ที่เกิดขึ้นแลว ยอมยังความพอใจใหบังเกิด ยอมพยายาม ยอมปรารภความ
เพียร ยอมประคองตั้งจิตไว เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น ใหเกิดขึ้น
ยอมยังความพอใจใหบังเกิด ยอมพยายาม ยอมปรารภความเพียร ยอมประคอง
ตั้งจิตไว เพื่อความตั้งอยู ไมใชสาบศูนย เจริญยิ่ง ไพบูลยมีขึ้นเต็มเปยม
แหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ยอมยังความพอใจใหเกิดขึ้น ยอมพยายาม ยอม
ปรารภความเพียร ยอมประคองตั้งจิตไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา
สัมมาวายามะ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) เปนอยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเปนผูพิจารณาเห็นกายในกาย
เนือง ๆ อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌา
และโทมนัส (ความยินดีและความยินราย) ในโลกเสียใหพินาศ ยอมเปน
ผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มี
สัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ ยอมเปนผูพิจารณา
เห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ
นําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ ยอมเปนผูพิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมเนือง ๆ อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ นําอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียใหพินาศ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา สัมมาสติ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัมมาสมาธิ (ความตั้งจิตมั่นชอบ) เปนอยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดแลวจากกามารมณ สงัดแลว
จากธรรมที่เปนอกุศล เขาถึงปฐมฌาน (ความเพงที่ ๑) ประกอบดวยวิตก
และวิจาร มีปติและสุข อันเกิดจากวิเวก เพราะความที่วิตกและวิจาร (ทั้ง ๒)
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ระงับลง เขาถึงทุติฌาน (ความเพงที่ ๒) เปนเครื่องผองใสใจ ณ ภายใน
ใหสมาธิเปนธรรมอันเอก ผุดมีขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขที่
เกิดจากสมาธิ อนึ่ง เพราะความที่ปติ ปราศไป ยอมเปนผูเพิกเฉยอยู
และมีสติสัมปชัญญะ และเสวยความสุขดวยกาย อาศัยคุณคือ อุเบกขา สติ
สัมปชัญญะ และเสวยสุขอันใดเลา เปนเหตุ พระอริยเจาทั้งหลายยอมกลาว
สรรเสริญผูน ั้น วาเปนผูอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เขาถึงตติยฌาน (ความเพง
ที่ ๓) เพราะละสุขเสียได เพราะละทุกขเสียได เพราะความที่โสมนัสและ
โทมนัส (ทัง้ ๒) ในกาลกอนอัสดงดับไป เขาถึงจตุตถฌาน (ความเพงที่ ๔)
ไมมีทุกข ไมมีสุขมีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสทุ ธิ์ เพราะอุเบกขา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา สัมมาสมาธิ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อันนี้กลาววา
อริยสัจ คือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังนี้.
ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเปนภายในบาง ยอมพิจารณา
เห็นธรรมในธรรมเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายใน
ทั้งภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือ ความเกิดขึ้นในธรรมบาง ยอม
พิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเสื่อมไปในธรรมบาง ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมดา คือ ทั้งความเกิดขึ้น ทั้งความเสื่อมไปในธรรมบาง. ก็หรือสติของ
เธอที่ตั้งอยูวาธรรมมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก.
เธอยอมเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆ ในโลก
ดวย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ อริยสัจ
๔ อยางนี้แล.
จบ สัจจบรรพ
จบ ธัมมานุปสสนา
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อานิสงสการเจริญสติปฏฐาน ๔.
[๓๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ นี้
วาอยางนั้นตลอด ๗ ป ผูนั้นพึงหวังผลทั้ง ๒ ผลอันใดอันหนึ่ง คือ พระอรหัตตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยังเหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๗ ปยกไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พึงเจริญสติ
ปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้นตลอด ๖ ป ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒ ผลอันใดอันหนึ่ง
คือพระอรหัตผลในปจจุบัน ชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยังเหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๖ เปยกไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง พึง
เจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้นตลอด ๕ ป ผูนนั้ พึงหวังผลทั้ง ๒ ผล
อันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๕ ปยกไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้นตลอด ๔ ป ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒ ผล
อันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมือ่ อุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๔ ปยกไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง พึง
เจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้น ตลอด ๓ ป ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒ ผล
อันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๓ ปยกไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง พึง
เจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้น ตลอด ๒ ป ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒ ผล
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อันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๒ ปยกไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง พึง
เจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้นตลอด ๑ ป ผูน ั้น พึงหวังผลทั้ง ๒ ผล
อันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปหนึ่งยกไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้น ตลอด ๗ เดือน ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒
ผลอันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๗ เดือนยกไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้น ตลอด ๖ เดือน ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒
ผลอันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๖ เดือนยกไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้นตลอด ๕ เดือน ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒
ผลอันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๕ เดือนยกไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้นตลอด ๔ เดือน ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒
ผลอันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๔ เดือนยกไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้น ตลอด ๓ เดือน ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒
ผลอันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๓ เดือนยกไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้น ตลอด ๒ เดือน ผูนั้น พึงหวังผลใน๒
ผลอันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๒ เดือนยกไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้น ตลอด ๑ เดือน ผูนั้น พึงหวังผลใน ๒
ผลอันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๑ เดือนยกไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้น ตลอดกึ่งเดือน ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒
ผลอันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลายกึ่งเดือนยกไว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐานทั้ง ๔ นี้อยางนั้น ตลอด ๗ วัน ผูนั้น พึงหวังผลทั้ง ๒ ผล
อันใดอันหนึ่ง คือพระอรหัตผลในปจจุบันชาตินี้ ๑ หรือเมื่ออุปาทิ ยัง
เหลืออยู ก็เปนพระอนาคามี ๑.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนที่ไปอันเอก เพื่อความหมดจดวิเศษ
ของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงเสียซึ่งความโสกและความร่ําไร เพื่ออัสดงดับไป
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แหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพือ่ กระทําพระนิพพานใหแจง
ทางนี้คือสติปฏฐาน ๔ อยาง ดวยประการฉะนี้.
คําอัน ใด ที่กลาวแลวอยางนี้ คําอันนั้น เราอาศัยเอกายนมรรค
(คือสติปฏฐาน ๔) นี้กลาวแลว ดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้จบแลว ภิกษุเหลานั้น มีใจยินดี
เพลิดเพลินนักซึ่งภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการฉะนี้แล.
จบ มหาสติปฏฐานสูตรที่ ๙
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อรรถกถามหาสติปฏฐานสูตร
มหาสติปฏฐานสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้. ใน
มหาสติปฏฐานสูตรนั้น มีพรรณนาตามลําดับบทดังตอไปนี้.
มูลกําเนิดมหาสติปฏฐานสูตร
เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสพระสูตรนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย หนทางนี้เปนทางเดียว ก็เพราะชนชาวแควนกุรุสามารถรับเทศนาที่
ลึกซึ้งได.
เลากันวา ชาวแควนกุรุ ไมวาเปนภิกษุ ภิกษุณี และอุบาสก อุบาสิกา
มีรางกายและจิตใจสมบูรณอยูเปนนิจ ดวยเสพปจจัย คือฤดูเปนที่สบาย เพราะ
แควนนั้น สมบูรณดวยสัปปายะ มีอตุ ุสัปปายะเปนตน. ชาวกุรุนั้น มีกําลัง
ปญญาอันรางกายและจิตใจที่สมบูรณอุดหนุนแลว จึงสามารถรับเทศนาที่ลึก
ซึ้งนี้ได. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงเห็นความเปนผูสามารถรับ
เทศนาที่ลึกซึ้งอันนี้ จึงทรงยกกัมมัฏฐาน ๒๑ ฐานะ ใสลงในพระอรหัตตรัส
มหาสติปฏฐานสูตรที่มีอรรถอันลึกซึง้ นี้ แกชาวกุรุเหลานั้น. เปรียบเสมือน
บุรุษไดผอบทองแลว พึงบรรจงใสดอกไมนานาชนิดลงในผอบทองนั้นหรือวา
บุรุษไดหีบทองแลว พึงใสรตนะ ๗ ลงฉันใด แมพระผูมีพระภาคเจา ฉันนั้น
ทรงไดบริษัทชาวกุรุแลว จึงทรงวางเทศนาที่ลึกซึ้ง. ดวยเหตุนั้นแล ในขอนี้
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงพระสูตรอื่น ๆ อีก มีอรรถอันลึกซึ้งในคัมภีร
ทีฆนิกายนี้ ก็คือมหานิทานสูตร ในคัมภีรมัชฌิมนิกาย ก็คือ สติปฏฐานสูตร
สาโรปมสูตร รุกโขปมสูตร รัฏฐปาลสูตร มาคัณฑิยสูตร อาเนญชสัปปายสูตร.
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อนึ่ง บริษัท ๔ ในแควนกุรุนั้น ตางประกอบเนืองๆ ในการเจริญสติ
ปฏฐานอยูโดยปกติ โดยที่สุด คนรับใช และคนงานทั้งหลาย ก็พูดกันแตเรื่อง
ที่เกี่ยวดวย สติปฏฐานกันทั้งนั้น แมแตในที่ทาน้ํา ที่กรอดายเปนตน ก็ไมมี
การพูดกันถึงเรื่องที่ไรประโยชนเลย. ถาสตรีบางทานถูกถามวา คุณแมจะ คุณ
แมใสใจสติปฎฐานขอไหน นางจะไมตอบวาอะไร ชาวกุรุจะติเตียนเขาวานา
ตําหนิชีวิตของเจาจริงๆ เจาถึงเปนอยู ก็เหมือนตายแลว ตอนั้นก็จะสอนเขาวา
อยาทําอยางนี้อีกตอไปนะ แลวใหเขาเรียนสติปฏฐานขอใดขอหนึ่ง. แตสตรี
ผูใดพูดวา ดิฉันใสใจสติปฏฐานขอโนนเจาคะ ชาวกุรุก็จะกลาวรับรองวา สาธุ
สาธุ แกนาง สรรเสริญดวยถอยคําตาง ๆเปนตนวา ชีวิตของเจาเปนชีวิตดีสม
กับ ที่เจาเกิดมาเปนมนุษย พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติมาเพื่อประโยชนแกเจา
แทๆ. ในขอนี้ มิใชชาวกุรุที่เกิดมาเปนมนุษยประกอบดวยการใสใจสติปฏฐาน
แตพวกเดียวเทานั้น แมแตสัตวดิรัจฉาน ที่อาศัยชาวกุรุอยูก็ใสใจ เจริญสติ
ปฏฐานดวยเหมือนกัน. ในขอนั้น มีเรื่องสาธกดังตอไปนี้.
เรื่องลูกนกแขกเตา
เขาเลาวา นักฟอนรําผูหนึ่ง จับลูกนกแขกเตาไดตัวหนึ่ง ฝกสอน
มันพูดภาษาคน ( ตัวเองเที่ยวไปแสดงการฟอนรําในที่อื่น ๆ). นักฟอนรํา ผูนั้น
อาศัยสํานักของนางภิกษุณีอยู เวลาไปในที่อื่น ๆ ลืมลูกนกแขกเตาเสียสนิท
แลวไป. เหลาสามเณรีก็จับมันมาเลี้ยงตั้งชื่อมันวา พุทธรักขิต. วันหนึ่ง พระมหา
เถรี. เห็นมันจับอยูตรงหนา จึงเรียกมันวา พุทธรักขิต. ลูกนกแขกเตาจึงขาน
ถามวา อะไรจะ แมเจา. พระมหาเถรีจึงถามวา การใสใจภาวนาอะไร ๆ ของเจา
มีบางไหม. มันตอบวา ไมมีจะแมเจา. พระมหาเถรีจึงสอนวา ขึ้นชื่อวาผูอยูใน
สํานักของพวกนักบวช จะปลอยตัวอยูไมสมควร ควรปรารถนาการใสใจบาง
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อยาง แตเจาไมตองสําเหนียกอยางอื่นดอก จงทองวา อัฏฐิ อัฏฐิก็พอ. ลูกนก
แขกเตานั้น ก็อยูในโอวาทของพระเถรี ทองวา อัฏฐิ อัฏฐิ อยางเดียวแลวเที่ยว
ไป. วันหนึ่ง ตอนเชามันจับอยูที่ยอดประตู ผึ่งแดดออนอยู แมเหยี่ยวตัวหนึ่งก็
เฉี่ยวมันไปดวยกรงเล็บ. มันสงเสียงรอง กิริ ๆ. เหลาสามเณรี ก็รองวาแมเจา
พุทธรักขิตถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไป เราจะชวยมัน ตางควากอนดินเปนตน ไลตาม
จนเหยี่ยวปลอย. เหลาสามเณรีนํามันมาวางไวตรงหนาพระมหาเถรี ๆ ถามวา
พุทธรักขิตขณะถูกเหยี่ยวจับไปเจาคิดอยางไร. ลูกนกแขกเตาตอบวา แมเจา ไม
คิดอะไรๆ ดอก คิดแตเรื่องกองกระดูกเทานั้นจะแมเจา วากองกระดูกพากอง
กระดูกไป จักเรี่ยราดอยูในที่ไหนหนอ. พระมหาเถรี จึงใหสาธุการวา สาธุ สาธุ
พุทธรักขิตนั้นจักเปนปจจัย แหงความสิ้นภพของเจา ในกาลภายภาคหนาแล.
แมสัตวดิรัจฉานในแควนกุรุนั้น ก็ประกอบเนืองๆ ซึ่งสติปฏฐาน ดวยประการ
ฉะนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบถึงความเจริญแพรหลายแหง
สติปฏฐานของชาวกุรุเหลานั้น จึงไดตรัสพระสูตรนี้.
อธิบายความตามลําดับบท
ในพระสูตรนั้น ขอวา เปนทางเดียว คือ เปนทางเอก. แทจริง
ทางมีมากชื่อ คือ
มัคคะ ปนถะ ปถะ ปชชะ อัญชสะ
วฏมะ อยนะ นาวา อุตตรเสตุ กุลละ ภิสิสังกมะ
ทางนี้นั้น ในที่นี้ ทานกลาวโดยชื่อวา อยนะ เพราะฉะนั้น ในขอที่วา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เปนทางเดียวนี้ จึงควรเห็นความยางนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย หนทางนี้เปนทางเอกมิใชทางสองแพรง.
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อีกนัยหนึ่ง ชื่อวา เอกายนะ เพราะอรรถวิเคราะหวา เปนทางที่บุคคล
พึงไปผูเดียว. คําวา ผูเดียว คือคนที่ละการคลุกคลีดว ยหมู ปลีกตัวไปสงบสงัด.
ขอวา พึงไป คือ พึงดําเนินไป. อีกนัยหนึ่ง ชื่อวา อยนะ เพราะอรรถ
วิเคราะวาเปนเครื่องไป อธิบายวา ไปจากสังสารวัฏสูพระนิพพาน. หนทาง
ไปของบุคคลผูเปนเอก ชื่อวา เอกายนะ. บทวา เอกสฺส คือ ของบุคคล
ผูประเสริฐสุดแหงสรรพสัตว. ก็พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงประเสริฐกวาสรรพสัตว เพราะฉะนั้น ทานจึงอธิบายวา หนทางของพระผูมีพระภาคเจา. แมสัตว
เหลาอื่น ถึงจะเดินไปดวยหนทางนั้นก็จริง แมเชนนั้น หนทางนั้นก็เปนทาง
เดินของพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น เพราะเปนทางที่พระองคทรงทําใหเกิดขึ้น.
เหมือนอยางที่ตรัสไว (ในโคปกโมคคัลลานสูตร) วา ดูกอนพราหมณ พระผูมี
พระภาคเจานั้น เปนผูทํามรรคที่ยังไมเกิด ใหเกิดขึ้นดังนี้เปนตน . อีกนัยหนึ่ง
ทางยอมไป เหตุนั้น จึงชื่อวา อยนะ อธิบายวา ไป คือเปนไป. หนทางไป
ในธรรมวินัยอันเดียว ชื่อวา เอกายนะ ทานอธิบายวา หนทางเปนไปในธรรม
วินัยนี้เทานั้น ไมเปนไปในธรรมวินัย (ศาสนา) อื่น. เหมือนอยางที่ตรัสไว
(ในมหาปรินิพพานสูตร) วาดูกอนสุภัททะ มรรคมีองค ๘ ที่เปนอริยะ บุคคล
จะไดก็แตในธรรมวินัยนีแ้ ล ดังนี้. ก็มรรคนั้นตางกันโดยเทศนา แตโดย
อรรถก็อันเดียวกันนั้นเอง.
อีกนัยหนึ่ง หนทางยอมไปครั้งเดียว เหตุนั้น หนทางนั้นจึงชื่อ
เอกายนะ (ทางไปครั้งเดียว). ทานอธิบายวา หนทางแมเปนไปโดย มุข คือ
ภาวนามีนัยตางๆ กัน เบื้องตน ในเบื้องปลายก็ไปสูพระนิพพานอันเดียวกัน
นั่นเอง. เหมือนอยางที่ทานกลาวไว (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) วาทาว
สหัมบดีพรหมกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
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เอกายน ชาติขยนฺตทสฺสี
มคฺค ปชานาติ หิตานุกมฺป
เอเตน มคฺเคน ตรึสุ ปุพฺเพ
ตริสฺสเร เจว ตรนฺติ ใจฆ
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นธรรม
เปนที่สิ้นชาติ ทรงพระกรุณาอนุเคราะห
ดวยประโยชนเกื้อกูล ทรงทราบชัด
เอกายนมรรค พระพุทธะทั้งหลายในอดีต
พากันขาม โอฆะ(โอฆะ ๔) ดวยมรรคนั้น
มาแลว พระพุทธะทั้งหลาย ในอนาคตก็
จัก ขามโอฆะดวยมรรคนั้น และพระพุทธะ
ทั้งในปจจุบนั ก็ขามโอฆะดวยมรรคอยาง
เดียวกันนั้นแล.
แตเกจิอาจารยกลาวตามนัยแหงคาถาที่วา ชนทั้งหลาย ไมไปสูฝง
(พระนิพพาน) สองครั้งดังนี้ วา เพราะเหตุบุคคลไปพระนิพพานไดคราวเดียว
ฉะนั้น หนทางนั้น จึงชื่อวา เอกายนะไปคราวเดียว. คํานั้นไมถูก. เพราะอรรถนี้
จะพึงมีพยัญชนะอยางนี้วา สกึ อยโน ไปคราวเดียว. ก็ถาหากวา จะพึงประกอบ
อรรถะ กลาวอยางนี้วา การไปครั้งเดียว คือการดําเนินครั้งเดียวของมรรคนั้น
เปนไปอยูดังนี้ พยัญชนะก็นาจะถูก. แตอรรถะ ไมถูกทั้งสองประการ. เพราะ
เหตุไร. ก็เพราะในที่นี้ ทานประสงคแตมรรคที่เปนสวนเบื้องตน. เปนความจริง
ในที่นี้ ทานประสงคเอาแตมรรคที่มสี ติปฏฐานเปนสวนเบื้องตน ซึ่งเปนไป
โดยอารมณ ๔ มีกายเปนตน. มิไดประสงคเอามรรคที่เปน โลกุตตระ. ดวยวา
มรรคที่เปนสวนเบื้องตนนั้นยอมดําเนินไปแมมากครั้ง ทั้งการดําเนินไปของ
มรรคนั้น ก็มิใชมีครั้งเดียว.
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ธรรมสากัจฉาของพระมหาเถระ
ในขอนี้ แตกอนพระมหาเถระทั้งหลาย ก็ไดเคยสนทนากันมาแลว.
ทานพระจุลลนาคเถระ ผูทรงพระไตรปฎกกลาววา สติปฏฐาน เปนมรรค
เบื้องตน (บุพภาค). สวนทานจุลลสุมนเถระ ผูทรงพระไตรปฎก อาจารย
ของทานพระจุลลนาคเถระ กลาววา เปนมรรคผสม (มิสสกะ). ศิษยวา เปน
สวนเบื้องตนขอรับ. อาจารยวาเปนมรรคผสมนะเธอ. แตเมื่ออาจารยพูดบอยๆ
เขา ศิษยกไ็ มคาน กลับนิ่งเสีย. ทั้งศิษยทั้งอาจารยตกลงปญหากันไมได
ตางก็ลุกไป. ภายหลังพระเถระผูเปนอาจารย เดินไปโรงสรงน้ํา คิดใครครวญวา
เรากลาววา เปนมรรคผสม สวนทานจุลลนาคยึดหลักกลาววา เปนสวนเบื้องตน
ขอวินิจฉัยในขอนี้เปนอยางไรกันหนอ เมื่อทบทวนสวดพระสูตร (มหาสติ
ปฏฐานสูตร) ตั้งแตตน ก็กําหนดไดตรงนี้ที่วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดผูหนึ่ง
พึงเจริญสติปฏฐาน ๔ เหลานี้ ถึง ๗ ป ก็รูวาโลกุตตมรรคเกิดขึ้นแลว ชือ่ วา
ตั้งอยูถึง ๗ ป ไมมี ที่เรากลาววาเปนมรรคผสม ยอมไมได (ไมถูก) สวน
ที่ทานจุลลนาคเห็นวา เปนมรรคสวนเบื้องตน ยอมได (ถก) เมื่อเขาประกาศ
การฟงธรรมวัน ๘ ค่ํา ทานก็ไป.
เลากันวา พระเถระเกา ๆ เปนผูรักการฟงธรรม ครัน้ ไดยินเสียง
ประกาศ ก็เปลงเสียงเปนอันเดียวกัน วา ผมกอน ผมกอน. วันนั้น เปนวาระ
ของทานพระจุลลนาคเถระ. ทานนั่งบนธรรมาสน จับพัด กลาวคาถาเบื้องตน
พระเถระผูอาจารยอยูหลังอาสนะก็คิดวา จะนั่งลับ ๆ ไมพูดจาละ. แทจริง
พระเถระเกา ๆ ไมริษยากัน ไมหยิบยกเอาความชอบใจของตนขึ้นเปนภาระ
อยางแบกทอนออย ถือเอาแตเหตุ (ที่ควร) เทานั้น ที่มิใช ก็สละไป เพราะ
ฉะนั้น ทานพระจุลลสุมนเถระจึงเรียกทานจุลลนาคเบา ๆ ทานจุลลนาคเถระ
ไดยินเหมือนเสียงอาจารยเรียก จึงหยุดธรรมกถาถามวา อะไรขอรับ .
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อาจารยกลาววาทานจุลลนาค ที่เรากลาววาเปนมรรคผสมนั้น ไมถกู ดอก
สวนที่เธอกลาววา สติปฏฐานเปนมรรคเบื้องตนถูกแลว. ทานพระจุลลนาคเถระ
คิดวา อาจารยของเราทรงปริยัติธรรมไวทั้งหมด เปนสุตพุทธะทางพระไตรปฎก
ภิกษุเห็นปานนี้ยังวุนวายกับปญหามาก ตอไปภายภาคหนา พระธรรมกถึก
ทั้งหลายจักวุนวายกับปญหาชนิดนี้ เพราะฉะนั้น เราจักยึดพระสูตรเปนหลัก
ทําปญหาชนิดนี้ ไมใหวุนวายตอไปละ. สติปฏฐานเปนมรรคเบื้องตน แต
ปฏิสัมภิทามรรค เรียกวา เอกายนมรรค. ทานจึงนําพระสูตร (ในธรรมบท
ขุททกนิกาย) ตั้งเปนบทอุเทศวา
มคฺคานฏงฺคิโก
เสฏโ สจฺจาน จตุโร ปทา
วิราโค เสฏโฐ ธมฺมาน
ทิปทานฺจ จกฺขมุ า
เอเสว มคฺโค นตฺถฺโ
ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา
เอตฺหิ ตุมฺเห ปฏิปชฺชถ มารเสนปฺปมทฺทน
เอตฺหิ ตุมเฺ ห ปฏิปนฺนา
ทุกขสฺสสนฺต กริสสฺ ถ
บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค ๘
ประเสริฐสุด บรรดาสัจจะทั้งหลาย บท
ทั้ง ๔ (อริยสัจ) ประเสริฐสุด บรรดาธรรม
ทั้งหลาย วิราคธรรมประเสริฐสุด บรรดา
สัตวสองเทาทั้งหลาย พระพุทธเจาผูมีจักษุ
ประเสริฐสุด ทางนี้เทานั้น เพื่อความหมด
จดแหงทรรศนะ ทางอื่นไมมี ทานทั้งหลาย
จงเดินทางนี้ ที่เปนเครื่องกําจัดกองทัพมาร
ทานทั้งหลายเดินทางนี้แลว จักกระทํา
ที่สุดแหงทุกขไดดังนี้.
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ในขอวา มรรค ที่ชื่อวามรรค เพราะอรรถวาอะไร. เพราะอรรถวา
เปนเครื่องเดินไปสูพระนิพพานอยางหนึ่ง เพราะอรรถวา อันผูตองการ
พระนิพพานพึงคนหา อยางหนึ่ง.
ขอวา เพื่อความหมดจดของสัตวทั้งหลาย หมายความวา เพื่อ
ประโยชนแกความหมดจดของสัตวทั้งหลายผูมีจิตเศราหมอง เพราะมลทิน
ทั้งหลายมีราคะเปนตน และเพราะอุปกิเลสทั้งหลาย มีอภิชฌาวิสมโลภะ
เปนตน เปนความจริง สัตวเหลานี้คือ พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเปนอเนก
ตั้งตนแตพระพุทธเจา พระนามวา ตัณหังกร เมธังกร สรณังกร ทีปงกร
ซึ่งปรินิพพานในกัปเดียวเทานั้น เบื้องตนแต ๔ อสงไขยแสนกัปป แตกัปปนี้
ลงมาจนถึงพระพุทธเจาพระนามวา ศากยมุนี เปนที่สุด พระปจเจกพุทธเจา
หลายรอย แลพระอริยสาวกทั้งหลาย อีกนับไมถวน ตางลอยมลทินทางจิต
ทั้งหมด ถึงความหมดจดอยางยิ่ง ดวยทางนี้เทานั้น. การบัญญัตคิ วามเศราหมอง
และผองแผว โดยมลทินทางรูปอยางเดียว ไมม.ี สมจริง ดังคําที่กลาวไววา
รูเปน สงฺกิลิฏเน
สกิลิสฺสนฺติ มาณวา
รูเป สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ อนกฺขาต มเหสินา
จิตฺเตน สงฺกิลิฏเน สกิลิสฺสนฺติ มาณวา
จิตฺเต สุทฺเธ วิสุชฺฌนฺติ อิติ วุตฺต มเหสินา.
พระพุทธเจาผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่ง
ใหญ มิไดตรัสสอนวา คนทั้งหลาย มีรูป
เศราหมองแลว จึงเศราหมอง มีรูปหมดจด
แลว จึงหมดจด แตพระผูทรงแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ ทรงสอนวา คนทั้งหลาย มีจิต
เศราหมองแลว จึงเศราหมอง มีจิตหมด
จดแลวจึงหมดจด ดังนี้.
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เหมือนอยางที่ตรัสไว (ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายยอมเศราหมอง เพราะจิตเศราหมอง ยอมบริสทุ ธิ์ เพราะจิต
ผองแผว ดังนี้. ก็ความผองแผวแหงจิตนั้น ยอมมีไดดวยมรรค คือ สติปฏฐานนี้.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เพื่อความหมดจดของสัตวทั้งหลาย.
ขอวา เพื่อกาวลวงโสกะ และปริเทวะ หมายความวา เพื่อกาว
ลวง คือ ละโสกะ และปริเทวะ. จริงอยู มรรคนี้ อันบุคคลเจริญแลว
ยอมเปนไปเพื่อกาวลวง โสกะ เหมือนอยาง โสกะของสันตติมหาอํามาตยเปนตน
เพื่อกาวลวง ปริเทวะ เหมือนอยางปริเทวะของนางปฏาจาราเปนตน เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เพื่อกาวลวง โสกะ และปริเทวะ. แทจริง
สันตติมหาอํามาตยฟงคาถาที่วา
ย ปุพฺเพ ต วิโสเธหิ ปจฺฉา เต มาหุ กิจฺ น
มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ อุปสนฺโต จริสฺสสิ
ทานจงทําความโศกในกาลกอนให
เหือดแหง ทานอยามีความกังวลใจ ในกาล
ภายหลัง ถาทานจักไมยึดถือในทามกลาง
ก็จักเปนผูสงบเที่ยวไป ดังนี้
แลวก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา นางปฏาจารา ฟงพระคาถานี้วา
น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย น ปตา นป พนฺธวา
อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส นตฺถิาตีสุ ตาณตา
มีบุตรไวเพื่อชวยก็ไมได บิดาก็ไมได
พวกพองก็ไมได เมื่อความตายมาถึงตัว
แลว ญาติทั้งหลายก็ชวยไมได ดังนี้
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แลวก็ตั้งอยูในโสดาปตติผล ก็เพราะเหตุวา ชื่อวาการไมถูกตองธรรมบางอยาง
ในกายเวทนาจิต ธรรมทั้งหลายแลว ภาวนาไมมีเลย ฉะนั้น สันตติมหาอํามาตยกับนางปฏาจาราแมนั้นจึงควรทราบวา เปนผูกาวลวงโสกะ และปริเทวะ
ดวยมรรคนี้เอง.
ขอวา เพื่อดับทุกข และโทมนัส ความหมายวา เพื่อตั้งอยูไมได
คือ ดับทั้งสองนี้ คือ ทุกขทางกาย และโทมนัสทางใจ. ดวยวามรรคนี้
บุคคลเจริญแลว ยอมเปนไปเพื่อดับทุกข เหมือนทุกขของพระติสสเถระเปนตน
ดับโทมนัส เหมือนอยางโทมนัสของทาวสักกะเปนตน. ในเรื่องทั้งสองนั้น
แสดงความดังตอไปนี้.
เรื่องทุกขของพระติสสเถระ
เลากันวา ในกรุงสาวัตถี บุตรของกุฏมภีชื่อติสสะทรัพย ๔๐ โกฏิ
ออกบวชโดดเดี่ยวอยูในปาที่ไมมีบาน. ภริยาของนองชายทาน สงโจร ๕๐๐ ให
ไปฆาทานเสีย. พวกโจรไปลอมทานไว. ทานจึงถามวา ทานอุบาสกมาทําไมกัน
พวกโจรตอบวา มาฆาทานนะซิ. ทานจึงพูดขอรองวา ทานอุบายสกทั้งหลาย
โปรดรับประกันอาตมา ใหชีวิตอาตมาสักคืนหนึ่งเถิด. พวกโจรกลาววาสมณะ
ใครจักประกันทานในฐานะอยางนี้ได. พระเถระก็จับหินกอนใหญทุบกระดูกขา
ทั้งสองขาง แลวกลาววาประกันพอไหม. เหลาโจรพวกนั้นก็ยังไมหลบไป
กลับกอไฟนอนเสียที่ใกลจงกรม พระเถระขมเวทนา พิจารณาศีล อาศัยศีล
ที่บริสุทธิ์ก็เกิดปติและปราโมช. ลําดับตอจากนั้น ก็เจริญวิปสสนา ทําสมณ
ธรรมตลอดคืน ในยามทั้งสาม พออรุณขึ้น ก็บรรลุพระอรหัตจึงเปลงอุทานวา
อุโภ ปาทานิ ภินฺทิตฺวา สฺมิสฺสามิ โว อห
อฏฏิยามิ หรายามิ
สราคมรเณ อห
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เอวาห จินฺตยิตฺวาน ยถาภูต วิปสฺสิส
สมฺปตฺเต อรุณุคฺคมฺหิ อรหตฺต อปาปุณึ
เราทุบเทาสองขาง ปองกันทาน
ทั้งหลาย เราเอือมระอาในความตายทั้งที่
ยังมีราคะ เราคิดอยางนี้แลว ก็เห็นแจง
ตามเปนจริง พอรุงอรุณมาถึง เราก็บรรลุ
พระอรหัต ดังนี้.
เรื่องทุกขของภิกษุ ๓๐ รูป
ภิกษุ ๓๐ รูป อีกกลุมหนึ่ง เรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระผูมี
พระภาคเจาแลวจําพรรษาในวัดปา ทํากติกากันวา ผูมีอายุ เราควรทําสมณธรรม ตลอดคืนในยามทั้งสาม เราไมควรมายังสํานักของกันและกัน แลวตาง
คนตางอยู. เมื่อภิกษุเหลานั้นทําสมณธรรม ตอนใกลรุงก็โงกหลับ เสือตัวหนึ่ง
ก็มาจับภิกษุไปกินทีละรูปๆ. ภิกษุไร ๆ ก็มิไดเปลงแมวาจาวา เสือคาบผมแลว.
ภิกษุถูกเสือกินไป ๑๕ รูป ดวยอาการอยางนี้ ถึงวันอุโบสถ ภิกษุที่เหลือ
ก็ถามวาทานอยูที่ไหน และรูเรื่องแลวก็กลาววา ถูกเสือคาบควรบอกวา บัดนี้
เราถูกเสือคาบไป ๆ แลวก็อยูกันตอไป. ตอมาเสือก็จับภิกษุหนุมรูปหนึ่ง โดย
นัยกอน. ภิกษุหนุมก็รองวา เสือขอรับ. ภิกษุทั้งหลายก็ถือไมเทา และคบ
เพลิงติดตามหมายวาจะใหมันปลอย เสือก็ขึ้นไปยังเขาขาด ทางที่ภิกษุทั้งหลาย
ไปไมได เริ่มกินภิกษุนั้น ตั้งแตนิ้วเทา. ภิกษุทั้งหลายนอกนั้น ก็ไดแตกลาววา
สัปบุรุษ บัดนี้ กิจที่พวกเราจะตองทําไมมี ขึ้นชื่อวาความวิเศษของภิกษุทั้งหลาย
ยอมปรากฏในฐานะเชนนี้. ภิกษุหนุมนั้น นอนอยูในปากเสือ ขมเวทนา
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เจ็บปวด แลวเจริญวิปสสนา ตอนเสือกินถึงขอเทา เปนพระโสดาบัน ตอนกิน
ไปถึงหัวเขาเปนพระสกทาคามี ตอนเสือกินไปถึงทอง เปนพระอนาคามี
ตอนเสือกินไปยังไมถึงหัวใจ ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา จึงเปลง
อุทาน ดังนี้วา
สีลวา วตฺตสมฺปนฺโน ปฺวา สุสมาหิโต
มุหุตฺต ปมาทมนฺวาย พฺยคฺเฆ โน รุทฺธมานโส
ปฺชรสฺมึ โส คเหตฺวา สิลาย อุปรี กโต
กาม ขาทตุ ม พฺยคฺโฆ อฏิยา จ นฺหารุสฺส จ
กิเลเส เขปยิสฺสามิ
ผุสิสฺสามิ วิมุตฺติย
เรามีศลี ถึงพรอมดวยวัตร มีปญญา
มีใจมั่นคงดีแลว อาศัยความประมาท ครู
หนึ่ง ทั้งที่มใี จไมคิดรายในเสือ มันก็จับ
ไวในกรงเล็บ พาไปไวบนกอนหิน เสือ
จงกินเราถึงกระดูกและเอ็นก็ตามที เราจัก
ทํากิเลสใหสนิ้ ไป จักสัมผัสวิมุตติ ดังนี้.
เรื่องทุกข ของพระปติมัลลเถระ
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ชื่อ ปติมลั ลเถระ ครั้งเปนคฤหัสถ ทานถือธงมา
เกาะลังกา ถึง ๓ รัชกาล เขาเฝาพระราชาแลว ไดรับพระราชานุเคราะห
วันหนึ่ง เดินทางไปประตูศาลา ที่มีที่นั่งปูดวยเสื่อลําแพน ไดพึงนตุมหากวรรค
(ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปไมใชของทาน
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ทานจงละรูปนั้นเสีย รูปนั้นทานละไดแลว จักมีเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข ตลอดกาลนาน ดั่งนี้แลวก็คิดวา มิใชรูปเทานั้น เวทนาก็ไมใชของ
ตน. เขาทําพระบาลีนั้นใหเปนหัวขอ แลวออกไปยังมหาวิหารขอบวช
บรรพชาอุปสมบท แลวกระทํามาติกา ใหทั้งสองคลองแคลว พาภิกษุ ๓๐ รูป
ไปยังลาน ณ ตําบลควปรปาลี กระทําสมณธรรม. เมื่อเทาเดินไมไหว ก็คุก
เขาเดินจงกรม. ในคืนนัน้ พรานเนื้อผูหนึ่งสําคัญวาเนื้อ ก็พงุ หอกออกไป
หอกก็แลนถูกทานถึงทะลุ ทานก็ใหเขาชักหอกออก เอาเกลียวหญาอุดปากแผล
ใหเขาจับตัวนั่งบนหลังแผนหิน ใหเขาเปดโอกาส เจริญวิปส สนา ก็บรรลุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา พยากรณ แกภิกษุทั้งหลายที่พากันมาโดยให
เสียงไอ จาม เปลงอุทานดังนี้วา
ภาสิต พุทฺธเสฏสฺส
สพฺพโลกคฺควาทิโน
น ตุมหฺ ากมิท รูป
ต ชเหยฺยาถ ภิกขฺ โว
อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส วูปสโม สุโข
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ที่สรรเสริญกันวา เลิศทุกแหลงลา ทรงภาษิตไว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูปนี้มใิ ชของทาน
ทานทั้งหลายพึงละรูปนั้นเสีย
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีเกิด
และเสื่อมไปเปนธรรมดา เกิดแลวก็ดับ
ความสงบระงับแหงสังขารเหลานั้น เปน
สุข ดังนี้.
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มรรคนี้ยอมเปนไปเพื่อดับทุกขเหมือนอยางทุกขของพระติสสเถระ
เปนตนเพียงเทานี้กอน.
เรื่องโทมนัสของทาวสักกะ
ก็ทาวสักกะ จอมเทพ ทรงเห็นบุพนิมิต ๕ ประการ ของพระองค
ถูกมรณภัยคุกคาม เกิดโทมนัส เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามปญหา.
ทาวเธอก็ดํารงอยูในโสดาปตตผลพรอมดวยเทวดาแปดหมื่นองคดวยอํานาจการ
วิสัชนาอุเบกขาปญหา. เรื่องการอุบตั ิของทาวเธอจึงกลับเปนปกติอีก.
เรื่องโทมนัสของสุพรหมเทพบุตร
แมสุพรหมเทพบุตร อันนางเทพอัปสรพันหนึ่ง หอมลอม ก็เสวย
สวรรคสมบัติ. ในจําพวกนางเทพอัปสรพันหนึ่งนั้น นางเทพอัปสรหารอย
มัวเก็บดอกไมจากตน ก็จุติไปเกิดในนรก สุพรหมเทพบุตรรําพึงวาทําไม เทพ
อัปสรเหลานี้จึงชักชาอยู ก็รูวาพวกนางไปเกิดในนรก จึงหันมาพิจารณาดู
ตัวเองวา อายุเทาไรแลวหนอ ก็รูวาตนจะสิ้นอายุ จะไปเกิดในนรกนั้นดวย
ก็หวาดกลัว เกิดโทมนัสอยางยิ่ง เห็นวา พระบรมศาสดาเทานั้น จะยังความ
โทมนัสของเรานี้ใหพินาศไป ไมมีผูอื่น แลวก็พานางเทพอัปสรหารอยที่เหลือ
เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามปญหาวา
นิจฺจุตฺรสฺตมิท จิตฺต นิจฺจุพฺพิคฺคมิท มโน
อนุปฺปนฺเนสุ กิจฺเจสุ อโถ อุปฺปตฺติเตสุ จ
สเจ อตฺถิ อนุตฺรสฺต ต เม อกฺขาหิ ปุจฺฉิโต
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จิตนี้สะดุงอยูเปนนิตย จิตใจนี้หวาด
อยูเปนนิตย ทั้งในกิจที่ยงั ไมเกิด ทั้งในกิจ
ที่เกิดแลว ถาหากวาความไมหวาดสะดุง
มีอยู ขอพระองคที่ถูกทูลถามแลว โปรด
บอกความไมหวาดสะดุงนั้น แกขาพระองคดวยเถิด. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสบอก สุพรหมเทพบุตร
(ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค) วา
นาฺตฺร โพชฺฌา ตปสา
นาฺตฺร อินทฺ ฺริยสวรา
นาฺญตฺร สพฺพปฏินิสฺสคฺคา โสตฺถึ ปสฺสามิ ปาณิน
นอกจากปญญาเครื่องรู ตปะเครื่อง
เผาความชั่ว นอกจากความสํารวมอินทรีย
นอกจากความสละคืนทุกสิ่งทุกอยาง เราก็
มองไมเห็นความสวัสดีของสัตวทั้งหลาย
ดังนี้.
ในทีส่ ุดเทศนา สุพรหมเทพบุตรก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล พรอมดวย
นางเทพอัปสรหารอยทําสมบัตินั้นใหถาวรแลวกลับไปยังเทวโลก.
มรรคนี้อันบุคคลเจริญแลว บัณฑิตพึงทราบวา ยอมเปนไปเพื่อดับ
โทมนัส เหมือนอยางโทมนัสของทาวสักกะ เปนตน ดังกลาวมานี้.
มรรคมีองค ๘ ที่เปนอริยะ เรียกวา ญายธรรม ในขอที่วา ายสฺส อธิคมาย เพื่อบรรลุญายธรรม ทานอธิบายวา เพื่อบรรลุ คือเพื่อถึง
ญายธรรมนัน้ . จริงอยู มรรค คือสติปฏฐานที่เปน โลกิยะเบื้องตนนี้ อัน
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บุคคลเจริญแลว ยอมเปนไปเพื่อบรรลุมรรคที่เปนโลกุตตร. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เพื่อบรรลุญายธรรม.
ขอวา เพื่อใหแจงพระนิพพาน ทานอธิบายวา เพื่อทําใหแจง
คือเพื่อประจักษดวยตนเอง ซึ่งอมตธรรมที่ไดชื่อวานิพพาน เพราะเวนจาก
ตัณหาเครื่องรอยรัด. จริงอยู มรรคนี้ อันบุคคลเจริญแลว ยอมยังการทํา
ใหแจงพระนิพพานใหสําเร็จไปตามลําดับ. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา เพื่อทําใหแจงพระนิพพาน ดังนี้.
ในพระสูตรนั้น ถึงเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เพื่อความหมดจด
ของสัตวทั้งหลายแลว ขอที่วา เพือ่ กาวลวงโสกะ และปริเทวะเปนตน
ก็เปนอันสําเร็จใจความไดก็จริง แตยกเวนผูฉลาดรูขอยุติของคําสั่งสอนเสียแลว
ก็ไมปรากฏแกคนอื่น ๆ ได แตพระผูมีพระภาคเจา หาไดทรงทําใหชนผูฉลาด
รูขอยุติของคําสั่งสอนเสียกอนแลว ทรงแสดงธรรมในภายหลังไม หากแตทรง
ยังชนทั้งหลายใหรูอรรถะนั้น ๆ ดวยสูตรนั้น ๆ เลยทีเดียว เพราะฉะนั้น ในที่นี้
เอกายนมรรค จะยังอรรถใด ๆ ใหสําเร็จได ก็ทรงแสดงอรรถนั้น ๆ ใหปรากฏ
จึงตรัสขอวา เพื่อกาวลวงโสกะ และปริเทวะเปนตน. หรืออีกนัยหนึ่ง
ความหมดจดของสัตวทั้งหลาย ยอมเปนไปไดดวยเอกายนมรรค ความหมดจด
นั้น. ยอมมีไดดวยความกาวลวงโสกะ และปริเทวะ ความกาวลวงโสกะ และ
ปริเทวะ ยอมมีไดดวยความดับทุกข และโทมนัส ความดับทุกขและโทมนัส
ยอมมีไดดวยการบรรลุญายธรรม การบรรลุญายธรรม ยอมมีไดดวยการทํา
ใหแจงพระนิพพาน เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงลําดับการอันนี้ จึงตรัสวา
เพื่อความหมดจดของสัตวทั้งหลาย แลวตรัส ขอวา เพื่อกาวลวงโสกะ
และปริเทวะเปนตนไป.
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อีกนัยหนึ่ง คําทีก่ ลาวมานี้เปนการพรรณนาคุณของเอกายนมรรค. 0
เปรียบเหมือนอยางวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคุณดวยบททั้ง ๘ ดวย
ฉฉักกเทศนา (ฉฉักกสูตร มัชฌิมนิกายอุปริปณณาสก) วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงแกทานทั้งหลาย ถึงธรรมอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในเบื้องปลาย จักประกาศพรหมจรรยอันบริสุทธิ์ บริบูรณ
สิ้นเชิงพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ คือ ฉฉักกธรรม ๖ ดังนี้ฉันใด
และตรัสคุณดวยบททั้ง ๙ ดวย อริยวังสเทศนา (อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต)
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อริยวงศ ๔ เหลานี้รูกันวา เลิศมีมานาน เปนวงศ
พระอริยะ เปนของเกา ในอดีตก็ไมมีใครรังเกียจไมเคยรังเกียจ ในปจจุบัน
ก็ไมรังเกียจกัน ในอนาคตก็จักไมรังเกียจกัน สมณพราหมณผูรูก็ไมเกลียด
แลวดังนี้ ฉันใด พระผูม ีพระภาคเจาก็ไดตรัสคุณของ เอกายนมรรค แมอันนี้
ดวยบททั้ง ๗ มีวา เพื่อหมดจดของสัตวทั้งหลาย เปนตนก็ฉันนั้น. ถาจะถามวา
เพราะเหตุใด ก็ตอบไดวา เพื่อใหเกิดอุตสาหะ แกภิกษุเหลานั้น. จริงอยู
ภิกษุเหลานั้นฟงการตรัสคุณ (ของเอกายนมรรค) รูวา มรรคนี้นําไปเสียซึ่ง
อุปททวะ ๔ คือ โสกะ อันเปนเครื่องเผาใจ ปริเทวะ อันเปนการพิไรรําพัน
ทุกขะ อันเปนความไมสําราญทางกาย โทมนัส อันเปนความไมสําราญทางใจ
นํามาซึ่งคุณวิเศษ ๓ คือ วิสุทธิ ญายธรรม พระนิพพาน ดังนี้แลวก็เกิด
อุตสาหะ สําคัญ เทศนานี้วา ควรเลา ควรเรียน ควรทรงจํา ควรบอกกลาว
และจักสําคัญมรรคอันนีว้ า ควรเจริญ. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสคุณ (ของเอกายนมรรค) เพื่อใหเกิดอุตสาหะ แกภิกษุเหลานั้น เหมือน
พอคาผากัมพลเปนตน โฆษณาคุณภาพของผากัมพล เปนตนฉะนั้น.
เหมือนอยางวา แมวาพอคาผากัมพลอันมีคานับแสน โฆษณาวาโปรด
ซื้อผากัมพล มนุษยทั้งหลายก็ยังไมทราบกอนดอกวา ผมคนก็มี ผากัมพล
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ทําดวยขนสัตวก็มีเปนตน มันมีกลิน่ สาบสัมผัสหยาบ แตก็เรียกวา ผากัมพล
เหมือนกัน ตอเมื่อใดพอคานั้นโฆษณาวาผากัมพลสีแดงทําในแควนคันธาระ
ละเอียดสดใส สัมผัสละมุน เมื่อนั้นถามีเงินพอก็จะซื้อเอา มีไมพอ ก็อยาก
จะชม ฉันใด แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้
เปนทางเดียวดังนี้ ก็ยังไมปรากฏกอนดอกวา หนทางไหน ดวยวาแมหนทาง
ที่ไมนําสัตวออกจากทุกขมีประการตาง ๆ ก็เรียกกันวา หนทางเหมือนกัน แต
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เพื่อความหมดจดของสัตวทั้งหลายดังนี้ เปนตน
ภิกษุทั้งหลายก็ทราบวาหนทางนี้นํามาซึ่ง อุปทวะ ๔ นํามาซึ่งคุณวิเศษ ๓
แลวก็เกิดอุตสาหะ สําคัญเทศนานี้วา ควรเลา ควรเรียน ควรทรงจํา
ควรบอกกลาว และจักสําคัญมรรคอันนี้วา ควรเจริญ เพราะฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจา เมื่อจะตรัสคุณ (ของเอกายนมรรค) จึงตรัสวาเพื่อความหมดจด
ของสัตวทั้งหลาย เปนตน.
อนึ่ง ขออุปมาวาดวยพอคาผากัมพลสีเหลือง อันมีคาแสน นํามา
เปรียบฉันใด ในขอนี้ก็ควรนําขออุปมาวาดวยพอคา ทองชมพูนุทสีสุก แกวมณี
กรองน้ําใหใส แกวมุกดาที่บริสุทธิ์ ผาขนสัตว และแกวประพาฬเปนตน
เอามาเปรียบฉันนั้น.
คําวา ยทิท เปนศัพทนิบาต. ศัพทนิบาตนั้น มีความดังนี้วา
เหลานี้ใด (เย อิเม). คําวา จตฺตาโร (๔) เปนศัพทกําหนดจํานวน ดวย
จํานวนนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการกําหนดจํานวนสติปฏฐานวา ไม
ต่ํากวานั้น ไมสูงกวานั้น คําวา สติปฏฐานทั้งหลาย ไดแก สติปฏฐาน ๓ คือ
อารมณแหงสติก็มี ความที่พระบรมศาสดาทรงลวงเลยความยินรายและยินดีใน
พระสาวกทั้งหลาย ผูปฏิบัติ ๓ อยางก็มี ตัวสติก็มี. อารมณแหงสติ เรียกวา
สติปฏฐาน ไดในบาลีเปนตน (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราจักแสดงความเกิดและความดับไปแหง สติปฏฐาน ๔ ทานทั้งหลาย
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จงฟง ฯลฯ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความเกิดแหงกายเปนอยางไร ความเกิดแหง
กาย ก็เพราะอาหารกอใหเกิดดังนี้. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา สติปฏฐาน ไดในบาลี
(ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค) เปนตนวา กายเปนที่ปรากฏมิใชสติ สติ
เปนที่ปรากฏดวย เปนตัวสติดวย. คํานั้นมีความดังนี้. ชื่อวา ปฏฐาน เพราะ
อรรถวิเคราะหวา เปนที่ตั้งในที่นี้. ถามวา อะไรตั้ง. ตอบวา สติ. ที่ตั้งอยู
แหงสติ ชือ่ วา สติปฏฐาน. อีกนัยหนึ่ง ความตั้งเปนประธาน เหตุนั้น
จึงชื่อวา ปฏฐาน. ความตั้งแหงสติ ชื่อวา สติปฏฐานเหมือนอยาง
การยืนของชาง การยืนของมาเปนตน. ความที่พระบรมศาสดาทรง
ลวงเลยความยินราย และความยินดีในพระสาวกทั้งหลาย ผูปฏิบัติ ๓ อยาง
เรียกวา สติปฏฐาน ไดในบาลี (สฬายตน วิภังสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก)
นี้วา สติปฏฐาน ๓ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระอริยะ ทรงเสพสติปฏฐาน
ไรเลา เมื่อทรงเสพสติปฏฐาน ไรเลา จึงเปนพระศาสดา สมควรสอนพระสาวก
ดังนี้. คํานั้นมีความดังนี้ ชื่อวาปฏฐาน เพราะเปนธรรมที่ควรตั้งไว อธิบายวา
ควรใหเปนไป. ถามวา เพราะเปนธรรมที่ควรตั้งไวดวยอะไร. ตอบวา ดวยสติ.
การตั้งไวดวยสติชื่อวา สติปฏฐาน ก็สติเทานั้น เรียกวา สติปฏ ฐาน ไดในบาลี
(สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) เปนตนวาสติปฏฐาน ๔ อันบุคคลเจริญแลว
ทําใหมากแลว ยอมยังสัมโพชฌงค ๗ ใหบริบรู ณดังนี้ . คํานั้นมีความดังนี้
ธรรมชาติใดตั้งอยูทั่ว อธิบายวา เขาไปตั้งมั่น คือแลนเปนไป เหตุนั้น
ธรรมชาตินนั้ ชื่อวาปฏฐาน. สตินั้นเอง ชื่อวาสติปฏฐาน. อีกนัยหนึ่ง ที่ชอื่ วาสติ
เพราะอรรถวาระลึกได ที่ชื่อวาปฏฐาน เพราะอรรถวา เขาไปตั้งไว. เพราะ
ฉะนั้น สตินั้นดวย ปฏฐานดวย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวาสติปฏฐาน. ในที่นี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาสติปฏฐานอันนี้. ถามวา หากเปนเชนนั้น
เหตุไร คําวาสติปฏฐานทั้งหลายจึงเปนคําพหูพจน. ตอบวา เพราะตองมีสติมาก
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เปนความจริง สติเหลานั้นมีมาก เพราะตางแหงอารมณ. ถามวา แตเหตุไร
คําวามรรค จึงเปนเอกวจนะ. อบวา เพราะมีทางเดียว ดวย อรรถวา
เปนมรรค. เปนความจริง สติเหลานั้นแมมี ๔ ก็นับวาทางเดียว ดวย
อรรถวาเปนมรรค. สมจริงดังที่ทานกลาวไววา ถามวา ในคําวามรรค ที่ชื่อวา
มรรค เพราะอรรถวาอะไร ตอบวา เพราะอรรถวาเปนเครื่องไปสูพระนิพพาน
ดวย เพราะอรรถวา ผูตองการพระนิพพานจะพึงคนหาดวย. สติทั้ง ๔ นัน้
ทํากิจใหสําเร็จ ในอารมณทั้งหลาย มีกายเปนตนจึงถึงพระนิพพานในภายหลัง
แตผูตองการพระนิพพานทั้งหลาย จําตองดําเนินไปตั้งแตตนมา เพราะฉะนั้น
สติทั้ง ๔ จึงเรียกวา หนทางเดียว. เทศนาพรอมดวยอนุสนธิ ยอมมีดวย
การอนุสนธิ คําวาสติ เหมือนดังในบาลีทั้งหลาย (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค)
เปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงมรรค เปนเครื่องกําจัดกองทัพมาร
เธอจงฟง มรรคนั้นเปนเครื่องกําจัดกองทัพมารเปนอยางไร คือสัมโพชฌงค ๗
ดังนี้. คําวามรรคเปนเครื่องกําจัดกองทัพมาร และคําวาสัมโพชฌงค ๗ โดย
อรรถก็เปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ฉันใด คําวา เอกายนมรรค
กับคําวา สติปฏฐาน ๔ โดยอรรถก็เปนอันเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น
ก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา เปนเอกวจนะ ก็เพราะเปนทาง
เดียว ดวยอรรถวาเปนมรรค เปนพหุวจนะ ก็เพราะมีสติมาก โดยความ
ตางแหงอารมณ.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสติปฏฐานวามี ๔
ไมหยอนไมยิ่ง. ตอบวา ก็เพราะจะทรงใหเปนประโยชนเกื้อกูล แกเวไนยสัตว.
แทจริง ในจําพวกเวไนยสัตวที่เปนตัณหาจริต ทิฏฐิจริต ผูเปนสมถยานิก
(ผูมีสมถะเปนยาน) และวิปสสนายานิก (ผูมีวิปส สนาเปนยาน) ที่เปนไปโดย
สวนทั้งสอง คือ ปญญาออน และปญญากลา กายานุปสสนาสติปฏฐานมีอารมณ
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หยาบเปนทางหมดจด สําหรับเวไนยสัตวผูมีตัณหาจริต มีปญญาออน เวทนา
นุปสสนาสติปฏฐานมีอารมณละเอียด เปนทางหมดจด สําหรับเวไนยสัตวผูมี
ตัณหาจริต มีปญญากลา จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ที่มีอารมณไมแยกออกมากนัก
เปนทางหมดจด สําหรับเวไนยสัตวผูมีทิฏฐิจริต มีปญญาออน ธัมมานุปสสนา
สติปฏฐาน ที่มีอารมณแยกออกมาก เปนทางหมดจด สําหรับเวไนยสัตว ผูมี
ทิฏฐิจริต มีปญญากลา อนึ่ง สติปฏฐานขอ ๑ ที่มีนิมิตอันจะพึงบรรลุไดโดย
ไมยาก เปนทางหมดจด สําหรับ เวไนยสัตวผูเปนสมถยานิก มีปญญาออน สติ
ปฏฐาน ขอที่ ๒ เพราะไมตั้งอยูในอารมณอยางหยาบ จึงเปนทางหมดจด
สําหรับเวไนยสัตวผูเปนสมถยานิก มีปญญากลา สติปฏฐาน ขอที่ ๓ มีอารมณ
ที่แยกออก. ไมมากนัก เปนทางหมดจด สําหรับเวไนยสัตวผูเปนวิปสสนายานิก
มีปญญาออน สติปฏฐาน ขอที่ ๔ มีอารมณที่แยกออกมาก เปนทางหมดจด
สําหรับเวไนยสัตวผูเปนวิปสสนายานิกมีปญญากลา เพราะเหตุดังนั้น จึงกลาววา
สติปฏฐานมี ๔ เทานั้น ไมหยอนไมยิ่ง. อีกอยางหนึ่ง ที่ตรัสวา สติปฏฐานมี ๔
ก็เพื่อละเสียซึ่งวิปลลาสความสําคัญผิดวางาม สุข เที่ยง และเปนตัวตน. แทจริง
กายเปนอสุภะ ไมงาม แตสัตวทั้งหลายก็ยังสําคัญวางาม ในกายนั้น. ดวยทรง
แสดงความไมงามในกายนั้นแกสัตวเหลานั้น จึงตรัสสติปฏฐานขอที่ ๑ เพื่อละ
วิปลลาสนั้นเสีย. และในเวทนาเปนตน ที่สัตวยดึ ถือวาสุข เที่ยง เปนตัวตน
เวทนาก็เปนทุกข จิตไมเที่ยง ธรรมทั้งหลายเปนอนัตตา. แตสัตวทั้งหลายก็ยัง
สําคัญ วา สุข เที่ยงเปนตัวตน ในเวทนา จิต ธรรมนั้น ดวยทรงแสดงความเปน
ทุกขเปนตนในเวทนา จิต ธรรมนั้น แกสัตวเหลานั้น จึงตรัสสติปฏฐาน ๓ ที่เหลือ
เพื่อละวิปลลาสเหลานั้นเสีย เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ที่ตรัสวา สติ
ปฏฐาน ๔ ไมหยอนไมยิ่ง ก็เพื่อละความสําคัญผิดวา งาม สุข เที่ยง และตัวตน
เสีย ดังที่กลาวมานี้. มิใชเพื่อละวิปลลาสอยางเดียวเทานั้น บัณฑิตพึงทราบวา

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 279

ที่ตรัสสติปฏฐาน ๔ก็เพื่อละ โอฆะ โยคะ อาสวะ คัณฐะ อุปาทาน และ
อคติ อยางละ ๔ ดวย เพื่อกําหนดรูอาหาร ๔ อยางดวย พึงทราบในที่มาใน
ปกรณ (บาลี) เทานี้กอน.
สวนในอรรถกถาทานกลาววา สติปฏฐาน มีอันเดียวเทานั้น โดยเปน
ความระลึกและโดยเปนที่ประชุมลงเปนอันเดียวกัน มี ๔ ดวยอํานาจอารมณ.
เปรียบเหมือนพระนครมี ๔ ประตู คนที่มาแตทิศตะวันออก นําสิ่งของที่อยูทาง
ทิศตะวันออก มาเขาพระนครทางประตูทิศตะวันออก คนที่มาแตทิศใต ทิศ
ตะวันตกก็เหมือนกัน คนที่มาแตทิศเหนือก็นําสิ่งของที่อยูทางทิศเหนือ มาเขา
พระนครทางประตูทิศเหนือ ฉันใด ขออุปไมยนี้ก็ฉันนั้น. จริงอยูนิพพาน
เปรียบเหมือนนคร โลกุตตรมรรคมีองคแปด เปรียบเหมือนประตูพระนคร สติ
ปฏฐานมีกายเปนตน เปรียบเหมือนทิศทั้งหลายมีทิศตะวันออกเปนตน. ก็คน
ที่มาแตทิศตะวันออก นําสิ่งของที่อยูทางทิศตะวันออกมาเขาพระนครทางประตู
ทิศตะวันออก ฉันใด ผูป ฏิบัติโดยมุขแหงกายานุปสสนา เจริญกายานุปสสนา
๑๔ วิธี ยอมหยั่งลงสูพระนิพพานอันเดียวกันนั่นเอง ดวยอริยมรรคที่เกิดจาก
อานุภาพแหงการเจริญกายานุปสสนา ก็ฉันนั้น. คนที่มาแตทิศใต นําสิ่งของที่อยู
ทางทิศใตยอมเขามาสูพระนครทางประตูทิศใต ฉันใด ผูปฏิบัติโดยมุขแหงเวทนา
นุปสสนาเจริญเวทนานุปสสนา ๙ วิธียอมหยั่งลงสูพระนิพพานอันเดียวกันนั่นเอง
ดวยอริยมรรคที่เกิดจากอานุภาพแหงการเจริญเวทนานุปสสนาก็ฉันนั้น. คนที่มา
แตทิศตะวันตก นําสิ่งของที่อยูทางทิศตะวันตก ยอมเขามาสูพระนครทางประตู
ทิศตะวันตกฉัน ใด ผูปฏิบัติโดยมุขแหงจิตตานุปสสนา เจริญจิตตานุปสสนา
๑๖ วิธี ยอมหยั่งลงสูพระนิพพานอันเดียวกันนั้นเอง ดวยอริยมรรค ที่เกิดจาก
อานุภาพแหงการเจริญจิตตานุปสสนาฉันนั้น. คนที่มาแตทิศเหนือ นําสิ่งของที่
อยูทางทิศเหนือ ยอมเขามาสูพระนครทางประตูทิศเหนือฉันใด ผูปฏิบัติโดยมุข
แหงธัมมานุปสสนา เจริญธัมมานุปสสนา ๕ วิธี ยอมหยั่งลงสูพระนิพพาน
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อันเดียวกันนั้นเอง ดวยอริยมรรค ที่เกิดจากอานุภาพแหงการเจริญธัมมานุปสสนาก็ฉันนั้น. บัณฑิตพึงทราบวาที่ทานกลาววา สติปฏฐานมี อันเดียวเทานั้น
ก็ดวยอํานาจความระลึกได อยางหนึ่ง ดวยอานุภาพประชุมลงสูค วามเปนอันเดียว
กันหนึ่ง ที่กลาววามี ๔ ก็โดยจัดตามอารมณ ดังกลาวมาฉะนี้.
คําวา มี ๔ เปนอยางไร เปนคําถามดวยหมายจะตอบ (ถามเอง
ตอบเอง). คําวา ในธรรมวินัยนี้ คือ ในพระศาสนานี้. คําวา ภิกขฺ เว
นั้น เปนคําเรียกบุคคลผูรับธรรม. คําวา ภิกษุนั้น เปนคําแสดงถึงบุคคล
ผูถึงพรอมดวยขอปฏิบัติ. เทวดา และมนุษย แมเหลาอื่น ก็ดําเนินการ
ปฏิบัติใหพรอมเหมือนกัน. แตที่ตรัสวา ภิกษุ ก็เพราะเปนผูประเสริฐ
อยางหนึ่ง เพราะทรงแสดงภาวะของภิกษุดวยการปฏิบัติอยางหนึ่ง. เปน
ความจริง ในบุคคลทั้งหลาย ผูรับคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา ภิกษุ
เปนผูประเสริฐ เพราะเปนประหนึ่งภาชนะรองรับคําสั่งสอนมีประการตาง ๆ
เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา ภิกษุ เพราะเปนผูประเสริฐ. แตเมื่อทรงถือเอาภิกษุ
แลวคนทั้งหลายที่เหลือก็เปนอันทรงถือเอาดวย เหมือนอยางในการเสด็จพระราชดําเนิน เปนตน เหลาราชบริพารนอกนั้น ก็เปนอันทานรวมไวดวยศัพท
วา ราช. ผูใดปฏิบัติขอปฏิบัตินี้ ผูนั้นยอมชื่อวา ภิกษุ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุ ก็เพราะจะทรงแสดงภาวะของภิกษุดวยการปฏิบัติ.
เปนความจริง ผูปฏิบัติจะเปนเทวดา หรือมนุษยก็ตาม ยอมนับไดวา เปน
ภิกษุทั้งนั้น. เหมือนอยางที่ตรัสไว (ในธรรมบท ขุททกนิกาย) วา
อลงฺกโตฺ เจป สม จเรยฺย
สนฺโต ทนฺโต นิยโต พฺรหฺมจารี
สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ
โส พฺราหฺมโณ โส สมโณ ส ภิกขฺ ุ
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หากวาบุคคลมีธรรมประดับแลว เปน
ผูสงบแลว ฝกแลว เปนคนแน เปน
พรหมจารี เลิกอาชญากรรมในสัตวทั้งปวง
พึงประพฤติสม่ําเสมออยูไซร ผูนั้นก็ชื่อวา
พราหมณ ผูนั้นก็ชื่อวา สมณะ ผูน ั้นก็
ชื่อวา ภิกษุ ดังนี้.
คําวา ในกาย คือ ในรูปกาย. จริงแลว รูปกายในที่นั้นทานประสงค
เอาวา กาย เพราะอรรถวา เปนที่รวมแหงอวัยวะนอยใหญ และธรรมทั้งหลายมี
ผม เปนตน เหมือนตัวของชางตัวของรถเปนตน. ทีช่ ื่อวากายเพราะอรรถวา
เปนที่รวมฉันใด ที่ชื่อวากาย เพราะอรรถวาเปนแหลงที่มาของสิ่งที่นารังเกียจ
ฉันนั้น. จริงแลว กายนั้น เปนแหลงที่มาของสิ่งนารังเกียจ คือนาเกียจอยางยิ่ง
แมเพราะเหตุนั้นจึงชื่อวากาย. คําวาเปนแหลงที่มา คือเปนถิ่นเกิด ใจความของคํา
ในคําวา เปนแหลงที่มานั้น มีดังนี้ ธรรมชาติทั้งหลายมาแตกายนั้น เหตุนั้น
กายนั้นจึงชื่อวา เปนแหลงที่มา. อะไรมา. สิ่งอันนาเกลียดทั้งหลายมีผมเปนตน
ยอมมา. ชือ่ วา อายะ เพราะเปนแหลงมาแหงสิ่งนาเกลียดทั้งหลาย ดวย
ประการฉะนี้. คําวา พิจารณาเห็นกาย หมายความวา มีปกติพิจารณา
เห็นในกาย หรือพิจารณาเห็นกาย. พระผูมีพระภาคเจาแมจะตรัสวา ในกาย
แลว บัณฑิตพึงทราบวาทรงกระทําศัพทวากาย ครั้งที่สองวา พิจารณาเห็น
กายอีกครั้งหนึ่ง เพื่อทรงแสดงการกําหนด และการแยกออกจากกอนเปนตน
โดยไมปนกัน. ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในกาย หรือพิจารณาเห็นจิตในกาย
หรือพิจารณาเห็นธรรมในกายหามิได ที่แทพิจารณาเห็นกายในกายตางหาก
เพราะฉะนั้น จึงเปนอันทรงแสดงการกําหนดไมปนกัน ดวยทรงแสดงอาการ
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คือพิจารณาเห็นกายในวัตถุที่นับวากาย. มิใช พิจารณาเห็นธรรมอยางหนึ่ง ที่
พนจากอวัยวะนอยใหญในกายทั้งมิใชพิจารณาเห็นเปนหญิงหรือเปนชาย ที่พน
จากผมขนเปนตน. จริงอยูในขอนั้น กายแมอันใด ที่นับวาเปนที่รวมของ
ภูตรูป และอุปาทายรูป มีผมขนเปนตน มิใชพิจารณาเห็นธรรมอยางหนึ่งที่
พนจากภูตรูป และอุปาทายรูป ที่แทพิจารณาเห็นกายเปนที่รวมอวัยวะนอยใหญ
ในกายแมอันนั้น เหมือนพิจารณาเห็นสวนประกอบของรถฉะนั้น พิจารณา
เห็นกายเปนที่รวมของ ผม ขน เปนตน เหมือนพิจารณาเห็นสวนนอยใหญ
ของพระนคร พิจารณาเห็นกายเปนที่รวมของภูตรูป และ อุปาทายรูป เหมือน
แยกใบและกานของตนกลวย และเหมือน แบกํามือที่วางเปลาฉะนั้น เพราะ
ฉะนั้น จึงเปนอันทรงแสดงการแยกออกจากกอน ดวยทรงแสดงวัตถุที่นับ
ไดวากาย โดยเปนที่รวมโดยประการตาง ๆ นั่นแลว. ความจริง กายหรือ
ชายหญิง หรือธรรมไร ๆ อื่นที่พนจากกายอันเปนที่รวมดังกลาวแลว หาปรากฏ
ในกายนั้นไม แตสัตวทั้งหลาย ก็ยึดมันผิด ๆ โดยประการนั้น ๆ ในกายที่สักวา
เปนที่รวมแหงธรรมดังกลาวแลว อยูน ั่นเอง. เพราะฉะนั้น พระโบราณาจารย
ทั้งหลายจึงกลาววา
ย ปสฺสติ น ต ทิฏ
ย ทิฏ ต น ปสฺสติ
อปสฺส พชฺฌเต มูฬฺโห พชฺฌมาโน น มุจฺจติ
บุคคลเห็นสิ่งใด สิง่ นั้นก็ไมไดเห็น
สิ่งใดเห็นแลวก็ไมเห็นสิ่งนั้น เมื่อไมเห็น
ก็หลงติด เมื่อติดก็ไมหลุดพน ดังนี้.
ทานกลาวคํานี้ ก็เพื่อแสดงการแยกออกจากกอนเปนตน. ดวยศัพทวา
อาทิเปนตน ในคํานี้บัณฑิตพึงทราบความดังนี้. ก็ภิกษุนี้ พิจารณาเห็นกาย
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ในกายนี้เทานั้น ทานอธิบายวา มิใชพิจารณาเห็นธรรมอยางอื่น. คนทั้งหลาย
แลเห็นน้ําในพยับแดด แมที่ไมมีน้ําฉันใด ภิกษุพิจารณาเห็นกายอันนี้วา
เปนของไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตวั ตน ไมสวยงามวาเปนของเที่ยง เปนสุข
เปนตัวตน และสวยงาม ฉันนั้น หามิได ที่แท พิจารณาเห็นกาย ทาน
อธิบายวา พิจารณาเห็นกายเปนที่รวมของอาการ คือ ไมเที่ยง เปนทุกข
มิใชตัวตน และไมสวยงามตางหาก.
อีกอยางหนึ่ง ก็กายอันนี้ใด ทีท่ านกลาวไวขางหนาวา มีลมอัสสาสะ
ปสสาสะ เปนตน มีกระดูกที่ปนเปนที่สุด ตามนัย พระบาลีเปนตน วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปปาก็ดี ฯลฯ เธอมีสติหายใจ
เขา ดังนี้ และกายอันใดที่ทานกลาวไวในปฏิสัมภิทามรรค (ขุททกนิกาย) วา
ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายคือดิน กายคือน้ํา กายคือไฟ
กายคือลม กายคือผม กายคือขน กายคือผิวหนัง กายคือหนึ่ง กายคือเนื้อ
กายคือเลือด กายคือเอ็น กายคือกระดูก กายคือเยื่อในกระดูก โดยความเปน
ของไมเที่ยง ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบเนื้อความของกายนั้นทั้งหมด แมอยางนี้วา
ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกาย โดยพิจารณาเห็นในกายอันนี้เทานั้น.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบความอยางนี้วา พิจารณาเห็นกาย ที่นับวา
เปนที่รวมแหงธรรมมีผมเปนตนในกาย โดยไมพิจารณาเห็นสวนใดสวนหนึ่ง
ที่พึงถือวาเปนเรา เปนของเราในกาย แตพิจารณาเห็นกายนั้น ๆ เทานั้นเปน
ที่รวมแหงธรรมตาง ๆ มีผม ขนเปนตน.
อนึ่ง พึงทราบความอยางนี้วา พิจารณาเห็นกายในกาย แมโดยพิจารณา
เห็นกายที่นับวาเปนที่รวมแหงอาการ มีลักษณะไมเที่ยง เปนตน ทั้งหมดทีเดียว
ซึ่งมีนัยที่มาในปฏิสัมภิทามรรค ตามลําดับบาลี เปนตนวา พิจารณาเห็นใน
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กายนี้ โดยความเปนของไมเที่ยง ไมใชโดยเปนของเที่ยงดังนี้. จริงอยางนั้น
ภิกษุผูปฏิบัติ ปฏิปทา คือพิจารณาเห็นกายในกายรูปนี้ ยอมพิจารณาเห็นกาย
อันนี้โดยเปนของไมเที่ยง ไมใชเห็นโดยเปนของเที่ยง พิจารณาเห็นโดยเปน
ทุกข ไมใชเห็นโดยเปนสุข พิจารณาเห็นโดยมิใชตัวตน ไมใชเห็นเปนตัวตน
ดวยอํานาจ อนุปสสนา (การพิจารณาเห็น) ๗ ประการ มีพิจารณาเห็นความ
ไมเที่ยงเปนตน ยอมเบื่อหนาย มิใชยนิ ดี ยอมคลายกําหนัด มิใชกําหนัด ยอม
ดับทุกข มิใชกอทุกข ยอมสละ มิใชยดึ ถือ. ภิกษุนนั้ เมื่อพิจารณาเห็นกายอันนี้
โดยความเปนของไมเที่ยง ยอมละนิจจสัญญาความสําคัญวาเที่ยงเสียได เมื่อ
พิจารณาเห็นโดยความเปนทุกข ยอมละทุกขสัญญาความสําคัญวาเปนสุขเสียได
เมื่อพิจารณาเห็นโดยความเปนของไมใชตัวตน ยอมละอัตตสัญญาความสําคัญวา
เปนตัวตนเสียได เมื่อเบื่อหนาย ยอมละความยินดีเสียได เมื่อคลายกําหนัด
ยอมละความกําหนัดเสียได เมื่อดับทุกข ยอมละเหตุเกิดทุกขเสียได เมื่อสละ
ยอมละความยึดถือเสียได ดังนี้ พึงทราบดังกลาวมาฉะนี้.
คําวา อยู คือเปนไปอยู. คําวา มีเพียร มีอรรถวา สภาพใด ยอม
แผดเผากิเลสทั้งหลายในภพทั้ง ๓ เหตุนั้น สภาพนั้น ชือ่ วาอาตาปะแผดเผา
กิเลส คํานี้เปนชื่อของความเพียร. ความเพียรของผูนั้นมีอยู เหตุนั้น ผูน ั้น
ชื่อวา อาตาปมีความเพียร. คําวา มีสมั ปชัญญะ คือ ผูประกอบดวยความรู
ที่นับวา สัมปชัญญะ. คําวา มีสติ คือประกอบดวยสติกํากับกาย. ก็ภิกษุรูปนี้
กําหนดอารมณ ดวยสติพิจารณาเห็นดวยปญญา ธรรมดาวาปญญาพิจารณา
เห็นของผูเวนจากสติ ยอมมีไมได ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
(สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรากลาววาสติแล
จําปรารถนาในที่ทั้งปวง เพราะฉะนั้น ในที่นี้จงึ ตรัสวา ยอมพิจารณา เห็น
กายในกาย อยู ดังนี้. กายานุปสสนาสติปฏฐาน เปนอันทรงอธิบาย ดวย
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ประการฉะนี้. อีกอยางหนึ่ง ความทอแทภายใน ยอมทําอันตรายแกผูไมมี
ความเพียร ผูไมมีสัมปชัญญะ ยอมหลงลืมในการกําหนด อุบายในการงดเวน
สิ่งที่มิใชอุบาย ผูมีสติหลงลืมแลว ยอมไมสามารถในการกําหนดอุบาย และ
ในการสละสิ่งที่ไมใชอุบาย ดวยเหตุนั้น กัมมัฏฐานนั้น ของภิกษุนั้น ยอม
ไมสําเร็จ เพราะฉะนั้น กัมมัฏฐานนั้น ยอมสําเร็จดวยอานุภาพแหงธรรม
เหลาใด เพือ่ ทรงแสดงธรรมเหลานั้น พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
มีเพียร มีสมั ปชัญญะ มีสติ. ทรงแสดงกายานุปสสนาสติปฏฐาน และองค
แหงสัมปโยคะ บัดนี้เพื่อจะทรงแสดงองคแหงการละ จึงตรัสวา นําออกเสีย
ซึ่งอภิชฌา และ โทมนัสในโลก.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา นําออกเสีย หมายความวา นําออกเสีย
ดวยการนําออกชั่วขณะหรือดวยการนําออกดวยการขมไว. คําวา ในโลกก็คือ
ในกายอันนั้นแหละ. จริงอยู กายในที่นี้ ทรงหมายถึงโลก เพราะอรรถ
วาชํารุดชุดโทรม. อภิชฌา และโทมนัส มิใชพระโยคาวจรนั้นละไดในอารมณ
เพียงกายเทานั้น แมในเวทนาเปนตน ก็ละไดเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาวไวในวิภังค (สติปฏฐานวิภังค) วา อุปาทานขันธ ๕ ก็ชื่อวาโลก.
คํานั้นทานกลาวตามนัยแหงการขยายความ เพราะธรรมเหลานั้น นับ
ไดวาเปนโลก. แตทานกลาวคําอันใดไววา โลกเปนอยางไร โลกก็คือกาย
อันนั้นแหละ ความในคํานั้นมีดังนี้แล. พึงเห็นการเชื่อมความดังนี้วา นําออก
เสียซึ่งอภิชฌา และโทมนัสในโลกนั้น . ก็เพราะในที่นี้ กามฉันทรวมเขากับ
ศัพทวา อภิชฌา พยาบาทรวมเขากับศัพทวาโทมนัส ฉะนั้น จึงควรทราบวา
ทรงอธิบาย การละนิวรณดวยการทรงแสดงธรรมอันเปนคูที่มีกําลังนับเนื่องใน
นิวรณ. แตโดยพิเศษ ในที่นี้ ตรัสการละความยินดีที่มีกายสมบัติเปน
มูลดวยการกําจัดอภิชฌา ตรัสการละความยินรายที่มีกายวิบัติเปนมูล ดวยการ
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กําจัดโทมนัส ตรัสการละความยินดียิ่งในกาย ดวยการกําจัดอภิชฌา ตรัส
การละความไมยินดียิ่งในการเจริญกายานุปสสนา ดวยการกําจัดโทมนัส ตรัส
การละกายของผูใสซึ่งภาวะวางามเปนสุข เปนตน ที่ไมมีจริงในกาย ดวยการ
กําจัดอภิชฌาและตรัสการละการเอาออกไปซึ่งภาวะที่ไมงาม เปนทุกขเปนตน
ที่มีอยูจริงในกาย ดวยการกําจัดโทมนัส. ดวยพระดํารัสนั้น เปนอันทรงแสดง
อานุภาพของความเพียร และความเปนผูสามารถในการประกอบความเพียรของ
พระโยคาวจร. แทจริงอานุภาพของความเพียรนั้นก็คือ เปนผูหลุดพนจากความ
ยินดี ยินราย ครอบงําความไมยินดี และความยินดี และเวนจากใสสิ่งที่ไม
มีจริง และนําออกซึ่งสิ่งที่มีจริงก็พระโยคาวจรนั้นเปนผูหลุดพนจากความยินดี
ยินราย เปนผูครอบงําความไมยินดี และความยินดี ไมใสสิ่งที่ไมมีจริง ไม
นําออกซึ่งสิ่งที่มีจริง จึงชื่อวา เปนผูสามารถในการประกอบความเพียรดวย
ประการฉะนั้น.
อีกนัยหนึ่ง. ตรัสกัมมัฏฐานดวย อนุปสสนา ในคําที่วา กาเย กายา
นุปสฺสี พิจารณาเห็นกายในกาย. ตรัสการบริหารกายของพระโยคาวจรบําเพ็ญ
กัมมัฏฐาน ดวยวิหารธรรมที่กลาวไวแลว ในคํานี้วา วิหรติอยู. ก็ในคําเปน
ตนวา อาตาปมีความเพียร พึงทราบวา ตรัสความเพียรชอบ ดวยอาตาปะ
ความเพียรเครี่องเผากิเลส ตรัสกัมมัฏฐานที่ใหสําเร็จประโยชนทั่ว ๆ ไป หรือ
อุบาย เครื่องบริหารกัมมัฏฐาน ดวยสติสัมปชัญญะ หรือตรัส สมถะ ที่ได
มาดวยอํานาจกายานุปสสนา ตรัสวิปสสนาดวยสัมปชัญญะ ตรัสผลแหงภาวนา
ดวยการกําจัดซึ่งอภิชฌา และโทมนัสฉะนี้.
บาลีวิภังค
สวนในบาลีวิภังค กลาวความของบทเหลานั้น ไวอยางนี้วา บทวา
อนุปสฺสี ความวา อนุปสสนาในคํานั้น เปนอยางไร ความรอบรู ความรูทั่ว
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ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกอนุปสสนา บุคคลไดประกอบแลว ประกอบพรอม
แลว เขาไปแลว เขาไปพรอมแลว เขาถึงแลว เขาถึงพรอมแลว มาตามพรอม
แลว ดวยอนุปสสนานี้ เหตุนั้น บุคคลนั้นจึงเรียนวา อนุปสฺสี. บทวา วิหรติ
แปลวา เปนอยู เปนไปอยู รักษาอยู ดําเนินไปอยู ใหอัตตภาพดําเนินไปอยู
เที่ยวไปอยู เหตุนั้น จึงเรียกวา วิหรติ. บทวา อาตาป ผูมีเพียร ความวา
อาตาปะ ความเพียรในคํานั้นเปนอยางไร การปรารภความเพียรเปนไปทางใจ
ฯลฯ สัมมาวายามะใด นี้เรียกวา อาตปะ บุคคลผูประกอบดวยอาตาปะนี้ เหตุนั้น
บุคคลนั้น จึงเรียกวาอาตาป. บทวา สมฺปชาโน ความวา สัมปชัญญะ ในคํา
นั้นเปนอยางไร ความรอบรู ความรูทั่ว ฯลฯ ความเห็นชอบ นี้เรียกวาสัมปชัญญะ
บุคคลใดประกอบแลว ฯลฯ มาตามพรอมแลว ดวยสัมปชัญญะนี้ เหตุนั้น
บุคคลนั้น จึงเรียกวา สมฺปชาโน. บทวา สติมา ความวา สติในคํานั้น
เปนอยางไร ความระลึกได ความระลึกถึง ฯลฯ ความระลึกชอบ นี้เรียกวา
สติ บุคคลใดประกอบแลว ฯลฯ มาตามพรอมแลวดวยสตินี้ เหตุนั้น บุคคล
นั้น จึงเรียกวาสติมา. ขอวา วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ าโทมนสฺส ความวา
โลกในคํานั้น เปนอยางไร กายนั้นแล ชื่อวาโลก อุปาทานขันธแมทั้ง ๕ ก็ชื่อ
วาโลก นี้เรียกวาโลก. อภิชฌาในคํานั้นเปนอยางไร ความกําหนัด ความ
กําหนัดนัก ความดีใจ ความยินดี ความเพลิดเพลิน ความกําหนัด ดวยอํานาจ
ความเพลิดเพลิน ความกําหนัดนักแหงจิต นี้เรียกวาอภิชฌา โทมนัสในคํานั้น
เปนอยางไร ความไมสําราญทางใจ ทุกขทางใจ ฯลฯ เวทนาที่ไมสําราญเปน
ทุกข อันเกิดแกสัมผัสทางใจ นี้เรียกวา โทมนัส อภิชฌา และโทมนัสนี้
เปนอันพระโยคาวจรกําจัด เสียแลว นําออกไปแลว สงบแลว ใหสงบแลว ให
ระงับแลว ใหถงึ ความตั้งอยูไมไดแลว ใหถึงความสาบศูนยแลว ใหถึงความ
ไมมีแลว ใหถึงความยอยยับแลว ใหเหือดแหงแลว ใหแหงผากแลว
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ทําใหถึงที่สุดแลว เหตุนั้น จึงตรัสวา วิเนยฺย โลเก อภิชฌ
ฺ า โทมนสฺส
ดังนี้. นัยที่มาในอรรถกถานี้ กับบาลีวิภังคนั้น บัณฑิตพึงทราบไดโดยการ
เทียบกัน.
พรรณนาความแหง อุทเทสที่วาดวย กายานุปสสนาสติปฏฐาน มีเพียง
เทานี้กอน.
อุทเทสวารแหงเวทนาจิตตธัมมานุปสสนา
บัดนี้ จะวินิจฉัย ในคําวา ภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้ง
หลาย จิตในจิต ธรรมในธรรมทั้งหลาย อยู ฯลฯ กําจัดอภิชฌา และโทมนัส
ในโลก ดังนี้ ประโยชนในอันจะกลาวซ้ําเวทนาเปนตน ในคําซึ่งมีอาทิอยาง
นี้วา เวทนาสุ เวทนานุปสฺสี พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย พึงทราบ
โดยนัยที่กลาวมาแลวในกายานุปสสนานั่นแล. อนึ่ง ในขอที่วา พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลาย พิจารณาเห็นจิตในจิต พิจารณาเห็นธรรมในธรรม
ทั้งหลาย นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ เวทนาไดแกเวทนา ๓ ก็เวทนา ๓ นั้น เปน
โลกิยะอยางเดียว แมจิตก็เปนโลกิยะ ธรรมทั้งหลายก็เปนโลกิยะเหมือนกัน. การ
จําแนกเวทนาจิตธรรมนั้น จักปรากฏในนิทเทสวาร. สวนในอุทเทสวารนี้
ภิกษุผูพิจารณาเวทนา ๓ นั้น โดยประการที่คนพึงพิจารณาเห็นก็พึงทราบวา
เปนผูพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย. แมในจิต และธรรมก็นัยนี้เหมือน
กัน.
ถามวา จะพึงพิจารณาเห็นเวทนาอยางไร. ตอบวา พึงพิจารณาเห็น
สุขเวทนา โดยความเปนทุกข เห็นทุกขเวทนาโดยเปนดุจลูกศร เห็นอทุกขม
สุขเวทนา โดยความเปนของไมเที่ยง. ดังที่ตรัสไววา
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โย สุข ทุกฺขโต อทฺท
ทุกขฺ มทฺทกฺขิ สลฺลโต
อทุกฺขมสุข สนฺต
อทฺทกฺขิ น อนิจฺจโต
ส เว สมฺมทฺทโส ภิกฺขุ อุปสนฺโต จริสฺสติ
ภิกษุใดเห็นสุขเวทนาโดยความเปน
ทุกข เห็นทุกขเวทนาโดยความเปนดังลูก
ศร เห็นอทุกขมสุขเวทนาที่มีอยูโดยความ
เปนของไมเที่ยง ภิกษุนนั้ แล เปนผูเห็น
ชอบ จักเปนผูสงบเที่ยวไป ดังนี้.
อนึ่ง พระโยคาวจรพึงพิจารณาเห็นเวทนาทั้งหมดนั้นแหละ โดยความ
เปนทุกขดวย. สมจริง ดังที่ตรัสไวดังนี้วา เรากลาวเวทนาทุกอยางบรรดามี
อยูในทุกขทั้งนั้น. พึงพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเปนสุข เปนทุกข (เปลีย่ น
เวียนกันไป). ดังที่ตรัสไววา สุขเวทนา เปนสุข เมื่อเกิดขึ้น เมื่อตั้งอยู
เปนทุกขเมื่อแปรไป ดังนี้ คําทั้งหมด ผูศึกษาพึงเขาใจใหกวางขวาง.
อนึ่ง พระโยคาวจร พึงพิจารณาเห็น แมดวยอํานาจอนุปสสนา ๗ มี
อนิจจานุปสสนา เปนตน. ขอควรกลาวนี้ยังเหลือ จักปรากฏในนิทเทสวารแล.
กอนอื่น บรรดาจิตและธรรม จิตอันพระโยคาวจร พึงพิจารณา
เห็นดวยอํานาจประเภทแหงจิตอันตาง ๆ กัน มีอารัมมณจิต อธิปติจิต สหชาตจิต
ภูมิจิต กัมมจิต วิปากจิตและกิริยาจิต เปนตน และดวยอํานาจประเภทแหง
จิต มีจิตมีราคะเปนตน ซึ่งมาในนิทเทสวารแหงอนุปสสนา มีอนิจจานุปสสนา
เปนตน. ธรรมอันพระโยคาวจร พึงพิจารณาเห็นดวยอํานาจแหงลักษณะเฉพาะ
ตนและลักษณะทั่วไป และแหงธรรมที่เปนสภาพวางเปลา และดวยอํานาจ
ประเภทแหงธรรมมีธรรมอันมีสงบเปนตน ซึ่งมาในนิทเทสสวาร แหงอนุปสสนา
๗ มีอนิจจานุปสสนาเปนตน. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวมาแลวทั้งนั้น.
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อภิชฌา และโทมนัส ในโลกคือ กาย อันพระโยคาวจรใดละไดแลว
ในกายานุปสสนาสติปฏฐานนี้ แมอภิชฌา และโทมนัสในโลก คือเวทนาเปนตน
ก็เปนอันพระโยคาวจรนั้นละไดแลวเหมือนกัน ก็จริงอยู ถึงดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาก็ยังตรัสการละอภิชฌา และโทมนัสไวในสติปฏฐานทุกขอ ดวย
อํานาจแหงบุคคลตาง ๆ กัน และดวยอํานาจแหงสติปฏฐานภาวนา อันเปนไป
ในขณะจิตตางกัน. อีกนัยหนึ่ง เพราะอภิชฌา และโทมนัสที่ละไดในสติปฏฐาน
ขอหนึ่งถึงในสติปฏฐานที่เหลือทั้ง ๓ ขอ ก็เปนอันละไดเหมือนกัน. เพราะ
ฉะนั้นแล จึงควรทราบวา การละอภิชฌา และโทมนัสนี้ ตรัสไวเพื่อทรง
แสดงการละในสติปฏฐานเหลานั้น ของภิกษุนั้น ฉะนั้นแล.
จบอุทเทสวารกถา
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นิทเทสวารกถา
กายานุปสสนาสติปฏฐาน
สัมมาสติมีอารมณ ๔
นายชางจักสานผูฉลาด ประสงคจะทําเครื่องใช เชน เสื่อหยาบ
เสื่อออน เตียบ ลุง และฝาชีเปนตน ไดไมไผลําใหญมาลําหนึ่ง ตัดเปน ๔ ทอน
แลว พึงเอาทอน ๆ หนึ่งแต ๔ ทอนนั้นมาผาออกทําเปนเครื่องใชนั้น ๆ แม
ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน บัดนี้ ทรงประสงคจะทําสัตว
ทั้งหลายใหบรรลุคุณวิเศษตาง ๆ ดวยการทรงแสดงสติปฏฐานจําแนกสัมมาสติ
อยางเดียวเทานั้น ออกเปน ๔ สวน ดวยสามารถแหงอารมณ โดยนัย
เปนตนวา สติปฏฐาน ๔ เปนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็น
กายในกายอยู ดังนี้ ทรงถือเอาสติปฏฐานแตละอยาง จาก ๔ อยางนั้น เมื่อจะ
ทรงจําแนกกาย จึงทรงเริ่มตรัส นิทเทสวาร โดยนัยเปนตนวา กถฺจ ภิกฺขเว.
อธิบายศัพทในปุจฉวา
ในนิทเทสวารนั้น คําวา กถฺจ อยางไรเลา เปนตน เปนคําถาม
ดวยหมายจะขยายใหกวางขวาง. ก็แล ความยอในปุจฉวารนี้มีดังนี้วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายโดยประการไรเลา. ในปุจฉวารทุกขอ
ก็นัยนี้. ขอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ คือภิกษุใน
พระศาสนานี้. ก็อิธศัพทในคํานี้ เปนเครื่องแสดงศาสนา อันเปนที่อาศัยอยางดี
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ของบุคคลผูบําเพ็ญกายานุปสสนาสติปฏฐานทุกประการ ใหเกิดขึ้นแลว และ
เปนเครื่องปฏิเสธความไมเปนจริงของศาสนาอื่น. สมจริง ดังที่ตรัสไว (ในจูฬสีหนาทสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก) วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สมณะที่
๑-๒-๓-๔ มีอยูในศาสนานี้เทานั้น ศาสนาอื่นวางเปลาจากสมณะผูเปน
พระอรหันตทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงตรัสวาภิกษุในศาสนานี้.
อานาปานบรรพ
คําวา ภิกษุไปปาก็ดี ไปที่โคนไมก็ดี ไปยังเรือนวางก็ดี นี้
เปนเครื่องแสดงการกําหนดเอาเสนาสนะอันเหมาะแกการเจริญสติปฏฐาน ของ
ภิกษุนั้น. เพราะจิตของเธอซานไปในอารมณทั้งหลาย มีรูปเปนตน มานาน
ยอมไมประสงคจะลงสูวิถีแหงกัมมัฏฐาน คอยแตจะแลนออกนอกทางทาเดียว
เหมือนเกวียนที่เทียมดวยโคโกงฉะนั้น. เพราะฉะนั้น ภิกษุผูจะเจริญสติปฏฐานนี้
ประสงคจะทรมานจิต ที่ราย ที่เจริญมาดวยการดื่มรส มีรปู ารมณเปนตน
มานาน พึงพรากออกจากอารมณเชน รูปารมณเปนตน แลวเขาไปปาก็ได
โคนไมก็ได เรือนวางก็ได แลวเอาเชือก คือสติผูกเขาไวที่หลัก คืออารมณ
ของสติปฏฐานนั้น จิตของเธอนั้นแมจะดิ้นรนไปทางนั้น ทางนี้ เมื่อไมได
อารมณที่คุนเคยมากอน ไมอาจตัดเชือก คือสติใหขาดแลวหนีไปไดก็จะแอบ
แนบสนิทเฉพาะอารมณนั้นอยางเดียว ดวยอํานาจเปนอุปจารภาวนา และ
อัปปนาภาวนา เหมือนอยางคนเลี้ยงโค ตองการจะทรมานลูกโคโกง ที่ดมื่ นม
แมโคตัวโกงจนเติบโต พึงพรากมันไปเสียจากแมโค แลวปกหลักใหญไวหลัก
หนึ่ง เอาเชือกผูกไวที่หลักนั้น ครั้งนั้นลูกโคของเขานั้น ก็จะดิ้นไปทางโนน
ทางนี้ เมื่อไมอาจหนีไปได ก็หมอบ หรือนอนแนบหลักนั้นนั้นแล ฉะนั้น.
เหตุนั้น พระโบราณาจารยจึงกลาววา
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ยถา ถมฺเภ นิพนฺเธยฺย วจฺฉ ทม นโร อิธ
พนฺเธยฺเยว สก จิตฺต
สติยารมฺมเณ ทฬฺห
นรชนในพระศาสนานี้ พึงผูกจิต
ของตนไวในอารมณใหมั่นดวยสติ เหมือน
คนเลี้ยงโค เมื่อจะฝกกลูกโค พึงผูกมันไว
ที่หลักฉะนัน้ .
เสนาสนะนี้ ยอมเหมาะแกการเจริญสติปฏฐานของภิกษุผูเจริญสติปฏ ฐานนั้น ดวยประการฉะนี้. เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงกลาววา คํานี้ เปนเครื่อง
แสดงการกําหนดเสนาสนะอันเหมาะแกการเจริญสติปฏฐาน ของภิกษุนั้น ดังนี้.
เสนาสนะที่เหมาะแกการเจริญอานาปานสติ
อีกอยางหนึ่ง เพราะพระโยคาวจรไมละ ละแวกบานอันอื้ออึงดวยเสียง
หญิงชาย ชางมาเปนตน จะบําเพ็ญอานาปานสติกัมมัฏฐาน อันเปนยอดใน
กายานุปสสนา เปนปทัฏฐานแหงการบรรลุคุณวิเศษ และธรรมเครื่องอยูเปน
สุขในปจจุบันของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกทั้งปวงนี้ให
สําเร็จ ไมใชทําไดงาย ๆ เลย เพราะฌานมีเสียงเปนขาศึก แตพระโยคาวจร
กําหนดกัมมัฏฐานนี้แลว ใหจตุตถฌาน มีอานาปานสติเปนอารมณ เกิดขึ้น
ทําฌานนั้นนั่นแล ใหเปนบาท พิจารณาสังขารทั้งหลาย แลวบรรลุพระอรหัต
ซึ่งเปนผลอันยอดจะทําไดงาย ก็แตในปาที่ไมมีบาน ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะอันเหมาะแกภิกษุโยคาวจรนั้น จึงตรัสวา อรฺคโต วา ไปปาก็ดี เปนตน.
ก็พระผูมีพระภาคเจาเปรียบเหมือนอาจารยผูรูชัยภูมิ. อาจารยผูรูชัยภูมิ
เห็นพื้นที่ควรสรางนครแลว ใครครวญถี่ถวนแลว ก็ชี้วา ทานทั้งหลาย
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จงสรางนครตรงนี้ เมื่อเขาสรางนครเสร็จ โดยสวัสดีแลว ยอมไดรับลาภ
สักการะอยางใหญ จากราชสกุล ฉันใด พระผูม ีพระภาคเจานั้น ก็ฉันนั้น
ทรงใครครวญถึงเสนาสนะอันเหมาะแกพระโยคาวจรแลวทรงชี้วา เสนาสนะ
ตรงนี้ พระโยคาวจรควรประกอบกัมมัฏฐานเนือง ๆ ตอแตนั้น พระโยคีเจริญ
กัมมัฏฐานเนือง ๆ ในเสนาสนะนั้น ไดบรรลุพระอรหัตตามลําดับยอมทรงได
รับสักการะอยางใหญวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงเปนผูตรัสรูเอง
โดยชอบ จริงหนอ.
ก็ภิกษุนี้ทานกลาววา เปนเชนเดียวกับเสือเหลือง. เหมือนอยางพระยา
เสือเหลืองขนาดใหญอาศัยพงหญาปาชัฏ หรือเทือกเขาในปา ซอนตัวคอยจับ
หมูมฤค มีกระบือปา ละมัง หมูปา เปนตน ฉันใด ภิกษุนี้ผมู ีเพียรประกอบ
เนือง ๆ ซึ่งกัมมัฏฐานในปาเปนตน ยอมถือเอาซึ่งมรรค ๔ และอริยผล ๔ ได
ตามลําดับฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารยจึงกลาววา.
ยถาป ทีปโก นาม
นิลียิตวฺ า คณฺหตี มิเค
ตเถวาย พุทฺธปุตฺโต
ยุตฺตโยโค วิปสฺสโก
อรฺ ปวิสิตฺวาน
คณฺหติ ผลมุตฺตม
อันเสือเหลืองซอนตัวคอยจับหมู
มฤคฉันใด ภิกษุผูเปนพุทธบุตรนี้ก็ฉนั นั้น
เหมือนกัน เขาไปสูปาแลว ประกอบ.
ความเพียร เปนผูมีปญญาเห็นแจง (เจริญ
วิปสสนา) ยอมถือไวไดซึ่งผลอันสูงสุด
ได.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะปา อัน
เปนภูมิที่เหมาะแกชวนปญญา อันเปนเครื่องบากบั่นของพระโยคาวจรนั้น
จึงตรัสวา อรฺคโตวา ไปปาก็ดี เปนตน.
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ตอแตนี้ไป กอนอื่น คําที่ควรจะกลาวในอานาปานบรรพนี้ ทานกลาว
ไวในคัมภีรวิสุทธิมรรคแลวทั้งนั้น.
กําหนดลมอัสสาสปสสาสะ
ก็คําวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนายชางกลึง หรือลูกมือ
ของนายชางกลึงผูขยัน นี้เปนเพียงคําอุปมาเทานั้น. คําวา ในกายภายใน ก็ดนี ี้
เปนเพียงอัปปนาเทานั้น. แตอัปปนานั้นก็ยอมไมมาในคํานั้น. มาแตอุปจาร
กัมมัฏฐานที่เหลือ. แตก็ยงั มาไมถึง คําวาผูขยัน หมายถึง ผูฉลาด (ผูชํานาญ).
คําวา ชักเชือกกลึงยาวก็ดี ความวา เหยียดมือ เหยียดเทา ชักเชือกยาวใน
เวลากลึงกลองชองพิณ เปนตน ซึ่งเปนของใหญ. คําวา ชักเชือกสั้นก็ดี
ความวา ชักเชือกสั้น ๆ ในเวลากลึงของเล็ก ๆ นอย ๆ เชนงาและลิ่มสลัก
เปนตน. คําวา ฉันนั้นเหมือนกันแล ความวา แมภิกษุนี้ ก็ฉนั นั้น เมื่อ
หายใจเขายาวโดยลมอัสสาสะ และปสสาสะ ที่เปนไปโดยระยะยาว และระยะสั้น
ก็รูชัดวา เราหายใจเขายาว ฯลฯ คอยสําเหนียกอยูวา เราหายใจออกยาวดังนี้.
เมื่อเธอสําเหนียกอยูอยางนี้ ฌาน ๔ ยอมเกิดในนิมิตแหงลมอัสสาสะปสสาสะ.
เธอออกจากฌานแลว จะกําหนดลมอัสสาสะปสสาสะ หรือ องคฌานได.
ในการกําหนดลมอัสสาสะปสสาสะนั้น ภิกษุประกอบกัมมัฏฐาน ในลม
อัสสาสะปสสาสะยอมกําหนดรูปอยางนี้วา ลมอัสสาสะปสสาสะ เหลานี้ อาศัย
อะไร อาศัยวัตถุ กรัชกาย ชื่อวาวัตถุ มหาภูตรูป ๔ กับ อุปาทายรูป ชื่อวา
กรัชกาย ตอแตนั้น จึงกําหนดในนามธรรม ซึ่งมีผสั สะเปนที่ ๕ (๑. เวทนา
๒. สัญญา ๓. เจตนา ๔. วิญญาณ ๕. ผัสสะ) มีรปู นั้นเปนอารมณ. ครั้น
กําหนดนามรูปนั้นอยางนี้ ดวยประการฉะนี้แลว คนหาปจจัยแหงนามรูปนั้น
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อยู เห็นปฏิจจสมุปบาทมีอวิชชาเปนตนแลว ขามพนความสงสัยเสียไดวา
นี้เปนเพียงปจจัย และธรรมที่เกิดขึ้นเพราะปจจัยเทานั้น ไมใชสัตวหรือบุคคล
จึงยกนามรูปกับทั้งปจจัย ขึ้นสูพระไตรลักษณเจริญวิปสสนาอยู ยอมบรรลุ
พระอรหัตโดยลําดับ. นี้เปนทางปฏิบัติออกจากทุกขจนถึงพระอรหัตของภิกษุ
รูปหนึ่ง.
ภิกษุผูเจริญฌานกัมมัฏฐาน กําหนดนามรูปวา องคฌานเหลานี้อาศัย
อะไร อาศัยวัตถุรูป กรัชกายชื่อวาวัตถุรูป องคฌานจัดเปนนาม กรัชกายจัด
เปนรูป เมื่อจะแสวงหาปจจัยแหงนามรูปนั้น จึงเห็นปจจยาการมีอวิชชา
เปนตน จึงขามความสงสัยเสียไดวา นี้เปนเพียงปจจัยและธรรมอาศัย ปจจัย
เกิดขึ้น ไมใชสัตวหรือบุคคล จึงยกนามรูปพรอมทั้งปจจัยขึ้นสูไตรลักษณ
เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตโดยลําดับ. นี้เปนมุขของการออกจากทุกข
จนถึงพระอรหัตของภิกษุรูปหนึ่ง.
คําวา อิติ อชฺฌตฺตวา ในกายภายใน ความวา พิจารณาเห็นกายใน
กาย คือลมอัสสาสะปสสาสะของตนอยูอยางนี้. คําวา หรือ ภายนอก ความวา
หรือพิจารณาเห็นกายในกาย คือลมอัสสาสะปสสาสะของคนอื่นอยู. คําวา ทั้ง
ภายในทั้งภายนอก ความวา หรือในกายคือ ลมอัสสาสะปสสาสะของตนตามกาล
ของคนอื่นตามกาล ดวยคํานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส กาลที่ภิกษุนั้นไมหยุด
กัมมัฏฐานที่คลองแคลว ใหกาย คือลมอัสสาสะปสสาสะ สัญจรไปมาอยู ก็กิจ
ทั้งสองนี้ ยอมไมไดในเวลาเดียวกัน.
คําวา พิจารณาเห็นธรรมดา คือความเกิด ความวา ลมอาศัยสูบ
ของชางทอง ๑ ลูกสูบ ๑ ความพยายามอันเกิดแตลูกสูบนั้น ๑ จึงจะสัญจรไป
มาไดฉันใด กาย คือลมอัสสาสะปสสาสะก็อาศัยกรัชกาย ๑ ชองจมูก ๑ จิต ๑
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ของภิกษุ จึงสัญจรไปมาไดฉันนั้น. ภิกษุเห็นธรรมมีกายเปนตน ซึ่งมีความ
เกิดเปนธรรมดา ทานเรียกวา พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดในกาย. คําวา
พิจารณาธรรม คือความเสื่อมก็ดี ความวา เมือ่ สูบถูกนําออกไปแลว
เมื่อลูกสูบแตกแลว เมื่อความพยายามอันเกิดแตลูกสูบนั้น ไมมีลมนั้นยอมเปน
ไปไมไดฉันใด เมื่อกายแตกแลว เมื่อชองจมูกถูกกําจัดเสียแลว และเมื่อจิต
ดับแลว ชือ่ วากาย คือลมอัสสาสะปสสาสะ ก็ยอมเปนไปไมได ฉันนั้น
เหมือนกัน. ภิกษุผูเห็นอยูอยางนี้วา ลมอัสสาสะปสสาสะดับ เพราะกายเปนตน
ดับ ดังนี้ ทานเรียกวาพิจารณาเห็นธรรม คือ ความเสื่อมในกาย. คําวา
พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิด และความเสื่อม หมายความวา
พิจารณาเห็นความเกิดตามกาล ความเสื่อมตามกาล.
คําวา สติของเธอปรากฏชัดวากายมีอยู ความวา สติของภิกษุนั้น
เขาไปตั้งเฉพาะอยางนี้วา กายแลมีอยู ไมใชสตั ว ไมใชบคุ คล ไมใชหญิง
ไมใชชาย ไมใชตน ไมใชของตน ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมใชใคร ไมใช
ของใคร. คําวา เพียงเทานั้น นี้เปนเครื่องกําหนดเขตแหงประโยชน. ทาน
อธิบายวา สติที่เขาไปตั้งอยูนั้น หาใชเพื่อประโยชนอยางอื่นไม ที่แทก็เพียง
เพื่อประโยชนสักวา ความรู คือ ประมาณแหงความรูยิ่ง ๆ ขึ้นไป และประมาณแหงสติเทานั้น อธิบายวา เพื่อความเจริญแหงสติสัมปชัญญะ. คําวา ไม
ถูกกิเลส อาศัยอยู ความวา ไมถูกกิเลสอาศัย ดวยอํานาจแหงกิเลสเปน
ที่อาศัย คือตัณหา และทิฏฐิอยู. คําวา ไมยึดถือสิ่งไร ๆ ในโลกดวย
ความวา ไมถือสิ่งไร ๆ ในโลก คือรูป ฯลฯ หรือวิญญาณวา นี้เปนตัวของ
เรา นี้มีในตัวของเรา. ปอักษรใน คําวา เอวป ลงในอรรถ คือ อาศัยความ
ขางหนาประมวลมา. ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงมอบเทศนา คือ อานาปาน
บรรพแสดงแลวดวยบทนี้.
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อานาปานสติเปนอริยสัจ ๔
ในอานาปานบรรพนั้น สติที่กําหนดลมอัสสาสะปสสาสะเปนอารมณ
เปนทุกขสัจ ตัณหามีในกอนอันยังทุกขสัจนั้นใหตั้งขึ้นเปนสมุทัยสัจ ความไม
เปนไปแหง สัจจะทั้งสอง เปนนิโรธสัจ อริยมรรคที่กําหนดรูทุกขสัจ ละสมุทัย
สัจ มีนิโรธสัจเปนอารมณ เปนมรรคสัจ. ภิกษุโยคาวจร ขวนขวายดวยอํานาจ
สัจจะ ๔ อยางนี้ ยอมบรรลุความดับทุกขไดฉะนี้. นี้เปนทางปฏิบัตินําออกจาก
ทุกข จนบรรลุพระอรหัตของภิกษุผูตั้งมั่นแลว ดวยอํานาจแหงลมอัสสาสะ
ปสสาสะ รูปหนึ่งฉะนั้นแล.
จบอานาปานบรรพ
อิริยาบถบรรพ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกกายานุปสสนาโดยทางแหง
ลมอัสสาสะปสสาสะอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกโดยทางแหงอิริยาบถ
จึงตรัสวา ปุน จปร อีกอยางหนึ่งดังนี้เปนตน. ในอิริยาบถนั้น พึงทราบความ
วา แมสัตวดิรัจฉาน เชน สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอกเปนตน เมื่อเดินไปก็รูวา
ตัวเดิน ก็จริงอยู แตในอิริยาบถนั้น มิไดตรัสหมายเอาความรูเชนนั้น. เพราะ
ความรูเชนนั้น ละความเห็นวาสัตวไมได เพิกถอนความเขาใจวาสัตวไมได.
ไมเปนกัมมัฏฐาน หรือ สติปฏฐานภาวนาเลย. สวนการรูของภิกษุ (ผูเจริญ
กายานุปสสนา) นี้ ยอมละความเห็นวาสัตว เพิกถอนความเขาใจวาสัตวได.
เปนทั้งกัมมัฏฐาน และเปนสติปฏฐานภาวนา. และคําที่ตรัสหมายถึง ความรูชัด
อยางนี้วา ใครเดิน การเดินของใคร เดินไดเพราะอะไร แมในอิริยาบถ
อื่น มีการยืนเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน .
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จะวินิจฉัย ในปญหาเหลานั้น คําวา ใครเดิน ความวา ไมใชสัตว
หรือบุคคลไร ๆ เดิน. คําวา การเดินของใคร ความวา ไมใชการเดินของ
สัตว หรือบุคคลไรๆ เดิน. คําวาเดินไดเพราะอะไร ความวา เดินไดเพราะ
การแผไปของวาโยธาตุอันเกิดแตการทําของจิต. เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นยอม
รูชัดอยางนี้ คือจิตเกิดขึ้นวาเราจะเดิน จิตนั้นก็ทําใหเกิดวาโยธาตุ ๆ ก็ทําให
เกิดวิญญัติ ความเคลื่อนไหว การนําสกลกายใหกาวไปขางหนา ดวยความ
ไหวตัวแหงวาโยธาตุอันเกิดแตการทําของจิต เรียกวาเดิน. แมในอิริยาบถอื่น
มียืนเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็ในอิริยาบถยืนเปนตนนั้น จิตเกิดขึ้นวา เรา
จะยืน จิตนั้นทําใหเกิดวาโยธาตุ ๆ ทําใหเกิดวิญญัติความเคลื่อนไหว การทรง
สกลกายตั้งขึ้นแตพื้นเทาเปนที่สุด ดวยความไหวตัวแหงวาโยธาตุอันเกิดแตการ
ทําของจิต เรียกวา ยืน. จิตเกิดขึ้นวา เราจะนั่ง จิตนั้นก็ทําใหเกิดวาโยธาตุ ๆ
ก็ทําใหเกิดวิญญัติความเคลื่อนไหว ความคูกายเบื้องลางลง ทรงกายเบื้องบน
ตั้งขึ้น ดวยความไหวตัวแหงวาโยธาตุอันเกิดแตการทําของจิต เรียกวานั่ง
จิตเกิดขึ้นวา เราจะนอน จิตนั้นก็ทําใหเกิดวาโยธาตุ ๆ ทําใหเกิดวิญญัติความ
เคลื่อนไหว การเหยียดกายทั้งสิ้นเปนทางยาว ดวยความไหวตัวแหงวาโยธาตุ
อันเกิดแตการทําของจิต เรียกวา นอน. เมื่อภิกษุนั้นรูชัดอยูอยางนี้ ยอมมี
ความคิดเห็นอยางนี้วา เขากลาวกันวา สัตวเดิน สัตวยืน แตโดยอรรถ
แลว สัตวไร ๆ ที่เดิน ที่ยืนไมมี ประดุจคําที่กลาวกันวา เกวียนเดิน
เกวียนหยุด แตธรรมดาวา เกวียนไร ๆ ที่เดินได หยุดไดเอง หามีไม ตอเมื่อ
นายสารถีผูฉลาด เทียมโค ๔ ตัว แลวขับไป เกวียนจึงเดิน จึงหยุด เพราะ
ฉะนั้น คํานั้น จึงเปนเพียงบัญญัติสมมุติเรียกกันฉันใด กายเปรียบเหมือน
เกวียน เพราะอรรถวา ไมรู ลมที่เกิดจากจิต เปรียบเหมือนโค จิตเปรียบ
เหมือน สารถี เมื่อจิตเกิดขึ้นวา เราจะเดิน เราจะยืน วาโยธาตุที่ทําใหเกิด
ความเคลื่อนไหวก็เกิดขึ้น อิริยาบถมีเดินเปนตน ยอมเปนไปเพราะความไหวตัว
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แหงวาโยธาตุอันเกิดแตการทําของจิต ตอแตนั้น สัตวก็เดิน สัตวก็ยืน เราเดิน
เรายืน เพราะเหตุนั้น คํานั้น จึงเปนเพียงบัญญัติสมมุติเรียกกัน ฉันนั้น
เหมือนกัน. ดวยฉะนั้น พระโบราณาจารยจึงกลาววา
นาวา มาลุตเวเคน
ชิยาเวเคน เตชน
ยถา ยาติ ตถา กาโย
ยาติ วาตาหโต อย
ยนฺต สุตฺตวเสเนว
จิตฺตสุตฺตวเสนิท
ปยุตฺต กายยนฺตมฺป
ยาติาต นิสีทติ
โก นาม เอตฺถ โส
สตฺโต โย วินา เหตุปจฺจเย
อตฺตโน อานุภาเวน
ติฏเ วา ยทิ วา วเช
เรือแลนไปไดดวยกําลังลม ลูกธนู
แลนไปดวยกําลังสายธนูฉันใด กายนี้อัน
ลมนําไป จึงเดินไปไดฉันนั้น แมยนต
คือกายนี้ อันปจจัยประกอบแลว เดิน
ยืน และนั่ง ไดดวยอํานาจสายชัก คือจิต
เหมือนเครื่องยนต หมุนไปไดดวยอํานาจ
สายชักฉะนัน้ นั่นแหละ ในโลกนี้สัตวใด
เวนเหตุปจจัยเสียแลว ยังยืนได เดินได
ดวยอานุภาพของตนเอง สัตวนั้น ชือ่ ไร
เลา จะมีดังนี้.
เพราะฉะนั้นพึงทราบวา ภิกษุนี้ กําหนดอิริยาบถมีเดินเปนตน ซึ่งเปนไปได
ดวยอํานาจเหตุปจจัย เทานั้นอยางนี้ เมื่อเดินก็รูวาเราเดิน เมื่อยืนก็รูวาเรายืน
เมื่อนั่งก็รูวาเรานั่ง เมื่อนอนก็รูวาเรานอน ดังนี้.
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คําวา ก็หรือ กายของเธอตั้งอยูโดยอาการใด ๆ ก็รูกายนั้น
โดยอาการนั้น ๆ นี้เปนคํากลาวรวมอิริยาบถทั้งปวง. มีคําอธิบายวา หรือกาย
ของเธอดํารงอยูโดยอาการใด ๆ ก็รูชัดกายนั้น โดยอาการนั้น ๆ คือกายนั้นดํารง
อยูโดยอาการเดิน ก็รชู ดั วาเราเดิน กายดํารงอยูโดยอาการยืน นั่ง นอน
ก็รูชัดวา เรายืน เรานั่ง เรานอน.
อิริยาบถภายในภายนอก
คําวา ภายใน หรือดังนี้ ความวา พิจารณาเห็นกายในกายดวยการ
กําหนดอิริยาบถ ของตนเองอยางนี้อยู. คําวา หรือภายนอก ความวา ดวย
การกําหนดอิริยาบถสี่ของคนอื่นอยู. คําวา หรือทั้งภายใน ทั้งภายนอก ความ
วาพิจารณาเห็นกายในกาย ดวยการกําหนดอิริยาบถ ๔ ของตนเองตามกาล ของ
คนอื่นตามกาลอยู. ก็ในคําบาลีเปนตนวา พิจารณาเห็นธรรม คือ ความเกิด
คือพึงนําความเกิด และความเสื่อมแหงรูปขันธออกแสดง โดยอาการทั้ง๕ ตาม
นัยบาลี เปนตนวา รูปเกิด เพราะ อวิชชาเกิด ดังนี้. พระผูมพี ระภาคเจา
ทรงหมายเอาความเกิด และความเสื่อมนั้นแล ตรัสวา พิจารณาเห็นธรรม คือ
ความเกิดดังนี้เปนตนในที่นี้.
คําบาลีเปนตนวา สติของเธอก็ปรากฏชัดวา กายมีอยู ดังนี้
ก็มีขอความเชนเดียวกับที่กลาวมาแลวนั่นแล.
สติกําหนดอิริยาบถเปนอริยสัจ ๔
แมในอิริยาบถบรรพนี้ สติที่กําหนดอิริยาบถ ๔ เปนอารมณ เปน
ทุกขสัจ ตัณหาที่มีในกอน อันยังสติที่กําหนดอิริยาบถ ๔ นั้นใหตั้งขึ้น
เปนสมุทัยสัจ การหยุดทุกขสัจ และสมุทัยสัจ ทั้งสอง เปนนิโรธสัจ อริยมรรค

ที่กําหนดรูทุกข ละสมุทยั มีนิโรธเปนอารมณ เปนมรรคสัจ ภิกษุผูโยคาวจร
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ขวนขวายโดยทางสัจจะ ๔ อยางนี้ ยอมบรรลุพระนิพพานดับทุกข. นี้เปนทาง
ปฏิบัตินําออกจากทุกข จนถึงพระอรหัต ของภิกษุผูกําหนด อิริยาบถ ๔ รูปหนึ่ง
ฉะนี้แล.
จบอิริยาบถบรรพ
สัมปชัญญบรรพ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกกายานุปสสนา โดยทาง
อิริยาบถ ๔ อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกโดยทางสัมปชัญญะ ๔
จึงตรัสวา ยังมีอีกขอหนึ่งเปนตน ในสัมปชัญญบรรพนั้น คําวา กาวไป
ขางหนาเปนตน ทรงพรรณนาไวแลว ในสามัญญผลสูตร. คําวา หรือภายใน
ความวา พิจารณาเห็นกายในกายของตน หรือในกายของคนอื่น หรือในกาย
ของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาล โดยกําหนดสัมปชัญญะ ๔ อยางนี้อยู.
ความเกิด และความเสื่อมของรูปขันธนั้นแล พึงนําออกแสดงในคําวา พิจารณา
เห็นธรรม คือความเกิดเปนตน แมในสัมปชัญญบรรพนี้. คํานอกจากนี้ ก็
เชนเดียวกับที่กลาวมาแลวนั่นแล.
สติกําหนดสัมปชัญญะ เปนอริยสัจ ๔
ในสัมปชัญญบรรพนี้ สติกําหนดสัมปชัญญะ ๔ เปนทุกขสัจ ตัณหา
ที่มีในกอน อันยังสติกําหนดสัมปชัญญะ ๔ นัน้ ใหตั้งขึ้น เปนสุมทัยสัจ การ
ไมเกิดทุกขสัจ และสมุทัยสัจทั้งสอง เปนนิโรธสัจ อริยมรรคมีประการดังกลาว
มาแลวเปนมรรคสัจ ภิกษุโยคาวจร ขวนขวายโดยทางสัจจะ ๔ อยางนี้ ยอม
บรรลุนิพพานดับทุกขไดแล. นี้เปนทางปฏิบัตินําทุกขออกจนถึงพระอรหัต ของ
ภิกษุผูกําหนดสัมปชัญญะ ๔ รูปหนึง่ ฉะนี้แล.

จบสัมปชัญญบรรพ
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ปฏิกูลมนสิการบรรพ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกกายานุปสสนาโดยทางสัมปชัญญะ
๔ อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกการใสใจถึงกายโดยความเปนของปฏิกูล
จึงตรัสวา ยังมีอีกขอหนึ่ง เปนตน. ในปฏิกูลมนสิการบรรพนั้น คําใดที่ควร
กลาวในบาลีเปนตนวา กายนี้นี่แล คํานั้นทั้งหมด ทานกลาวไวแลวในกายคตาสติกัมมัฏฐาน คัมภีรวิสทุ ธิมรรคโดยพิสดารดวยอาการทั้งปวง. คําวา มีปาก
สองขาง ความวา ประกอบดวยปากทั้งสอง ทั้งขางลาง ขางบน. คําวามีอยาง
ตาง ๆ คือมีชนิดตาง ๆ. ในขอนั้นมีคําเทียบเคียงอุปมาดังตอไปนี้. ก็กายอัน
ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ พึงทราบ เปรียบเหมือนไถ มีปากสองขาง อาการ
๓๒ มีผมเปนตน เปรียบเหมือนธัญญชาติตางชนิด ที่เขาใสปนกันลงไปในไถ
นั้น พระโยคาวจรเปรียบเหมือนบุรุษมีจักษุ อาการปรากฏชัดแหงอาการ ๓๒
ของพระโยคาวจร พึงทราบเหมือนอาการที่ธัญญชาติตางชนิดปรากฏแกบุรษุ ผู
แกไถนั้นออกแลว พิจารณาดูอยู.
คําวา ภายในก็ดี ความวา พิจารณาเห็นกายในกายของตน หรือ
ในกายของคนอื่น หรือในกายของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาล ดวยการ
กําหนดอาการ ๓๒ มีผมเปนตนอยางนี้อยู. ขอตอไปจากนี้ ก็มีนัยดังที่กลาว
มาแลว. ในปฏิกูลมนสิการบรรพนี้ ตางกันอยางเดียว ก็คือควรประกอบ
ความอยางนี้วา สติกําหนดอาการ ๓๒ เปนอารมณ เปนทุกขสัจแลวพึงทราบ
วาเปนทางปฏิบัตินําออกจากทุกขจนถึงพระอรหัต ของภิกษุผูกําหนดอาการ
๓๒ รูปหนึ่ง. คํานอกจากนี้ก็เปนเชนเดียวกับที่กลาวมาแลวนั้นแล.
จบปฏิกูลมนสิการบรรพ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 304

ธาตุมนสิการบรรพ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกกายานุปสสนาโดยทางการใสใจ
ถึงกายโดยเปนของปฏิกูล อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกโดยทางการใสใจ
ถึงกายโดยความเปนธาตุ จึงตรัสธาตุมนสิการบรรพวา ยังมีอีกขอหนึ่ง เปนตน.
ในธาตุมนสิการบรรพนัน้ มีการพรรณนาอรรถพรอมดวยขอเทียบเคียงอุปมา
ดังตอไปนี้. คนฆาโคบางคน หรือลูกมือของเขา ที่เขาเลี้ยงดูดวยอาหาร
และคาจาง ฆาโคแลวชําแหละแบงออกเปนสวน ๆ แลว นั่ง ณ ที่ทางใหญ ๔
แพรง คือที่ชุมทางยานกลางทางใหญ ซึ่งไปไดทั้ง ๔ ทิศ ฉันใด ภิกษุ (ผู
บําเพ็ญธาตุกัมมัฏฐาน) ก็ฉันนั้นนั่นแล ยอมพิจารณากาย ซึ่งชื่อวาตั้งอยู
ตามที่ เพราะตั้งอยูดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง แหงอิริยาบถทั้ง ๔ และซึ่ง
ชื่อวาดํารงอยูตามที่ เพราะตั้งอยูตามที่ อยางนี้วา ในกายนีม้ ีปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ.
กายสักวาธาตุ ๔
ทานอธิบายไวอยางไร. ทานอธิบายไววา เมื่อคนฆาโคเลี้ยงโคอยูก็ดี
นําโคไปยังที่ฆาก็ดี นํามาผูกไวที่ฆาก็ดี กําลังฆาก็ดี มองดูโคที่ฆาตายแลวก็ดี
ความสําคัญวาโค ยังไมหายไปตราบเทานี้ เขายังไมไดชําแหละโคนั้นออกเปน
สวน ๆ ตอเมื่อเขาชําแหละแบงออกแลว ความสําคัญวาโคก็หายไป กลับสําคัญ
เนื้อโคไป เขามิไดคิดวา เราขายโค คนเหลานี้ซื้อไป ที่แท เขาคิดวา เรา
ขายเนื้อโค คนเหลานี้ซื้อเนื้อโค เปรียบฉันใด แมภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อครั้งเปนปุถุชนผูเขลา เปนคฤหัสก็ดี บรรพชิตก็ดี ความสําคัญวาสัตว
หรือบุคคล ยังไมหายไปกอนตราบเทาที่ยังไมพิจารณาเห็นกายนี้นี่แล ตามที่

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 305

ตั้งอยู ตามที่ดํารงอยู แยกออกจากกอน โดยความเปนธาตุ ตอเมื่อเธอ
พิจารณาเห็นโดยความเปนธาตุ ความสําคัญวาสัตวจึงหายไป จิตก็ตั้งอยูดวยดี
โดยความเปนธาตุอยางเดียว. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
ภิกษุพิจารณาเห็นกายอันนี้นี่แล ตามที่ตั้งอยู ตามที่ดํารงอยู โดยความเปน
ธาตุวา มีอยูในกายนี้ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนฆาโค หรือลูกมือของคนฆาโคผูขยัน ฯลฯ วาโยธาตุ ดังนี้ฉันนั้น. ก็พระโยคาวจร เปรียบเหมือนคนฆาโค ความสําคัญวา
สัตวเปรียบเหมือนความสําคัญวาโค อิริยาบถทั้ง ๔ เปรียบเหมือนทางใหญ ๔
แพรง ความพิจารณาเห็นโดยความเปนธาตุ เปรียบเหมือนการที่คนฆาโคนั่ง
แบงออกเปนสวน ๆ นี้เปนการพรรณนาบาลี ในธาตุมนสิการบรรพนี้. สวน
กถาวาดวยกัมมัฏฐาน ทานพรรณนาไวพิสดาร ในคัมภีรวิสุทธิมรรคแลว.
คําวา หรือภายใน ความวา พิจารณาเห็นกายในกายของตน หรือ
ในกายของคนอื่น หรือในกายของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาล ดวยการ
กําหนดธาตุ ๔ ดวยอาการอยางนี้อยู. ขอตอไปจากนี้ ก็มีนยั ที่กลาวมาแลว
ทั้งนั้น. แตในที่นี้มีขอตางกันอยางเดียว คือ พึงประกอบความอยางนี้วา สติ
กําหนดธาตุ ๔ เปนอารมณ เปนทุกขสัจเปนตนแลว พึงทราบวานี้เปนทาง
ปฏิบัตินําออกจากทุกขของภิกษุผูกําหนดธาตุ ๔ ดังนี้. สวนคําที่เหลือก็เชนกับ
ที่กลาวมาแลวแตกอนนั่นแล.
จบธาตุมนสิการบรรพ
นวสีวถิกาบรรพ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกกายานุปสสนาโดยทางธาตุมนสิการอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกดวยนวสีวัฏฐิกาบรรพ ขอกําหนดวา
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ดวยปาชา ๙ ขอ จึงตรัสวา ยังมีอีกขอหนึ่งเปนตน. บรรดาเหลานั้น บทวา
เหมือนอยางวาเห็น คือ เหมือนอยางวาพบ. บทวา สรีระ คือสรีระของ
คนตาย. บทวาที่เขาทิ้งไวที่ปาชา คือที่เขาปลอยทิ้งไวที่สุสาน. ซากศพที่ชอื่ วา
ตายแลววันเดียว เพราะเปนซากศพที่ตายแลวได ๑ วัน. ทีช่ ื่อวาตายแลว ๒
วัน เพราะเปนซากศพที่ตายแลวได ๒ วัน. ที่ชอื่ วาตายแลว ๓ วัน เพราะ
ซากศพที่ตายแลวได ๓ วัน. ที่ชื่อวาศพที่พองขึ้น เพราะเปนศพที่พองขึ้นโดย
เปนศพที่ขึ้นอืดตามลําดับตั้งแตสิ้นชีพไป เหมือนลูกสูบชางทองอันพองขึ้นดวย
ลม. ศพที่พองขึ้นนั่นแล ชื่อวา อุทธุมาตกะ. อีกนัยหนึ่ง ศพที่พองขึ้นนาเกลียด
เพราะเปนของปฏิกูล เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อุทธุมาตกะ. ศพที่มีสีตาง ๆ
เจือเขียว เรียกวา ศพที่มีสีเขียวเจือ. ศพที่มีสีเขียวเจือนั่นแล ชื่อวา วินีลกะ.
อีกนัยหนึ่ง ศพที่มีสีเขียวนาเกลียด เพราะเปนของปฏิกูล เพราะเหตุนั้นจึง
ชื่อวา วินีลกะ. คําวา วินีลกะ นี้เปนชื่อของซากศพ มีสีแดง ในที่เนื้อนูนหนา
มีสีขาวในที่อันบมหนอง โดยมากมีสีเขียว ในที่ควรเขียว คลายผาหมสีเขียว.
ศพที่มีน้ําเหลืองไหลออกจากที่ปริแตกทางปากแผลทั้ง ๙ บาง ชื่อวาศพมีน้ํา
เหลืองไหล. ศพมีน้ําเหลืองไหลนั่นแล ชื่อวา วิบพุ พกะ. อีกนัยหนึ่ง ศพมี
น้ําเหลืองไหลนาเกลียด เพราะเปนของปฏิกูล เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
วิบุพพกะ. ศพที่เปนวิบุพพกะเกิดแลว คือถึงความเปนซากศพมีน้ําเหลือง
ไหลอยางนั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อวา วิบุพพกชาตะ. ขอวา โส อิมเมว กาย
ความวา ภิกษุนั้น ใชญาณนั้นแหละนอมนํากายของตนนี้ไปเปรียบกับกายอันนั้น
(ซากศพ). เปรียบอยางไร. เปรียบวา กายนี้แล มีอยางนั้นเปนธรรมดา
ตองเปนอยางนั้น ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได.
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กายที่ปราศจากอายุไออุนวิญญาณเปนซากศพ
ทานอธิบายไววา กายนี้ยังทนยืน เดิน เปนตนอยูได ก็เพราะมี
ธรรม ๓ อยางนี้คือ อายุ ไออุน และวิญญาณ แตเพราะธรรม ๓ อยางนี้พราก
จากกัน แมกายนี้ จึงตองมีอยางนั้นเปนธรรมดา คือมีสภาพเปอยเนาอยาง
นั้นเหมือนกัน ตองเปนอยางนั้น คือจักเปนประเภทศพขึ้นพองเปนตนอยาง
นั้นเหมือนกัน ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได คือไมลวงพนความเปนศพ
พองขึ้นเปนตนอยางนั้นไปได.
ขอวา หรือภายใน ความวา พิจารณาเห็นกายในกายของตน ใน
กายของคนอื่น หรือในกายของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาล ดวยการ
กําหนดซากศพที่ขึ้นพองเปนตนอยางนี้อยู.
เทียบกายดวยซากศพ
บทวา ขชฺชมาน อันสัตวกัดกินอยู ไดแกศพอันสัตวมีแรง กา
เปนตน จับที่อวัยวะ เชนทองเปนตน แลวดึงเนื้อทอง เนือ้ ปาก เบาตา
เปนตน จิกกินอยู. บทวา สมสโลหิต ยังมีเนื้อและเลือด คือศพที่มีเนื้อ
และเลือดยังเหลืออยู. บทวา นิมมฺ สโลหิตมกฺขติ  ที่ปราศจากเนื้อแต
เปอนเลือด คือเมื่อเนื้อหมดไปแลว แตเลือดยังไมแหง. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหมายเอาศพประเภทนั้น จึงตรัสวา นิมมฺ สโลหิตมกฺขิต. บทวา
อฺเน คือศพไปทางทิศอื่น. บทวา หตฺถฏิก กระดูกมือ ความวา กระดูก
มือมีประเภทถึง ๖๔ ชิน้ กระจัดกระจายแยกกันไป. แมกระดูกเทาเปนตน
ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา เตโรวสฺสิกานิ เกินปหนึ่งขึ้นไป คือลวงปไปแลว.
บทวา ปูตีนิ เปนของผุ ความวา กระดูกอันตั้งอยูกลางแจง ยอมผุเปอย
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เพราะกระทบ ลม แดด และฝน สวนกระดูกที่อยูใตพื้นดิน ยอมตั้งอยูได
นานกวา. บทวา จุณฺณกชาตานิ เปนผง คือแหลกเปนผง กระจัดกระจาย
ไป. พึงประกอบความเขาในขอทั้งปวงโดยบทวา ขชฺชมาน อันสัตวกดั กิน
เปนตน โดยนัยที่กลาวมาแลว วาเธอก็นอมกายอันนี้นี่แล เขาไปเทียบกับศพ
เปนตน.
ขอวา หรือภายในเปนตน ความวา พิจารณาเห็นกายในกาย
ของตน ในกายของคนอื่น หรือในกายของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาล
ดวยการกําหนดซากศพอันสัตวกัดกินเปนตน จนถึงเปนกระดูกอันแหลกเปน
ผงอยางนี้อยู.
จัดเปนบรรพ
ปาชา ๙ ขอที่อยูในนวสีวถิกาบรรพนี้ บัณฑิตพึงจัดประมวลมาดังนี้ คือ
๑. ขอที่ตรัสโดยนัยเปนตนวา ศพที่ตายแลวไดวันหนึ่งบาง แมทั้ง
หมดเปนบรรพอันหนึ่ง.
๒. ขอที่วา ศพที่ฝูงกาจิกกินบาง เปนตน เปนบรรพอันหนึ่ง.
๓. ขอที่วา รางกระดูก ที่ยงั มีเนื้อ และเลือดมีเสนเอ็นรัดรึงอยู
เปนบรรพอันหนึ่ง.
๔. ขอวา ปราศจากเนื้อแตเปอนเลือด มีเสนเอ็นรัดรึงอยูเปนบรรพ
อันหนึ่ง.
๕. ขอที่วา ปราศจากเนื้อและเลือด มีเสนเอ็นรัดรึงอยูเปนบรรพ
อันหนึ่ง.
๖. ขอที่วา กระดูกทั้งหลาย ที่ปราศจากเสนเอ็นรัดรึงแลวเปนตน
เปนบรรพอันหนึ่ง.
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๗. ขอที่วา กระดูกทั้งหลาย ขาว คลายสีสังข เปนบรรพอันหนึ่ง.
๘. ขอที่วา กระดูกทั้งหลายที่กองเรี่ยราย เกินหนึ่งปขึ้นไปเปนบรรพ
อันหนึ่ง.
๙. ขอที่วา กระดูกทั้งหลายที่ผุ แหลกเปนผงเปนบรรพอันหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงปาชาทั้ง ๙ แลว จะทรงจบกายานุปสสนา จึงตรัสคํานี้วา เอว โข ภิกฺขเว อยางนี้แล ภิกษุทั้งหลายเปนตน.
สติกําหนดซากศพเปนอริยสัจ ๔
ในนวสีวถิกาบรรพนั้น สติอนั กําหนดปาชาทั้ง ๙ ขอ เปนทุกขสัจ
ตัณหาที่มีในกอน ที่ยังสตินั้นใหเกิดขึ้น เปนสมุทัยสัจ การหยุดทุกขสัจ และ
สมุทัยสัจทั้งสอง เปนนิโรธสัจ อริยมรรคอันกําหนดทุกข ละสมุทัย มีนโิ รธ
เปนอารมณ เปนมรรคสัจ ภิกษุผูโยคาวจร ขวยขวายดวยอํานาจสัจจะอยางนี้
ยอมบรรลุพระนิพพานดับทุกขไดดังนี้. อันนี้เปนทางปฏิบัตินําออกจากทุกข
จนถึงพระอรหัต ของเหลาภิกษุผูกําหนดปาชาทั้ง ๙ ขอ อยางนี้แล.
จบนวสีวถิกาบรรพ.
ก็กายานุปสสนา ๑๔ บรรพคืออานาปานบรรพ ๑ อิรยิ าบถบรรพ ๑
จตุสัมปชัญญบรรพ ๑ ปฏิกูลมนสิการบรรพ ๑ ธาตุมนสิการบรรพ ๑ สีวถิกา ๙
บรรพเปนอันจบลง ดวยคําพรรณนามีประมาณเพียงเทานี้.
ใน ๑๔ บรรพนั้น อานาปานบรรพ กับ ปฏิกลู มนสิการบรรพ ๒ บรรพ
นี้เทานั้น เปนอัปปนากัมมัฏฐาน สวน ๑๒ บรรพที่เหลือ เปนอุปจารกัมมัฏฐานอยางเดียว เพราะตรัสไวโดยการพิจารนาเห็นโทษแหงกายอันเกี่ยวดวย
ปาชา ดังนีแ้ ล.
จบกายานุปสสนาสติปฏฐาน.
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เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสกายานุปสสนาสติปฏฐาน ๑๔ วิธีอยางนี้
แลว บัดนี้ เพื่อจะตรัสเวทนานุปสสนา ๙ วิธี จึงตรัสวา กถฺจ ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เวทนาเปนอยางไรเลา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขเวทนา ความวา ภิกษุกําลังเสวย
เวทนาที่เปนสุข ทางกายก็ดี ทางใจก็ดี ก็รชู ัดวา เราเสวยสุขเวทนา. จะ
วินิจฉัยในคํานั้น แมเด็กทารกที่ยังนอนหงาย เมื่อเสวยสุขในคราวดื่มน้ํานม
เปนตน ก็รูชัดวาเราเสวยสุขเวทนาก็จริงอยู. แตคําวา สุขเวทนาเปนตนนี้
มิไดตรัสหมายถึงความรูชัดอยางนั้น. เพราะความรูชัดเชนนั้น ไมละความเห็น
วาสัตว ไมถอนความสําคัญวา เปนสัตว ไมเปนกัมมัฏฐานหรือสติปฏฐาน
ภาวนาเลย. สวนความรูชัดของภิกษุนี้ ละความเห็นวาสัตว ถอนความสําคัญ
วาเปนสัตวได ทั้งเปนกัมมัฏฐาน เปนสติปฏฐานภาวนา. ก็คํานี้ตรัสหมายถึง
ความเสวยสุขเวทนาพรอมทั้งที่รูตัวอยู อยางนี้วา ใครเสวย ความเสวยของ
ใคร เสวยเพราะเหตุไร.
สักวาเวทนาไมใชสัตวบุคคลตัวตนเราเขา
จะวินิจฉัยในปญหาเหลานั้น ถามวา ใครเสวย ตอบวา มิใชสัตว
หรือบุคคลไร ๆ เสวย. ถามวา ความเสวยของใคร ตอบวามิใชความเสวยของ
สัตว หรือบุคคลไร ๆ. ถามวา เสวยเพราะเหตุไร ตอบวา ก็เวทนาของภิกษุ
นั้นมีวัตถุเปนอารมณ อยางเดียว เหตุนั้น เธอจึงรูอยางนี้วา สัตวทั้งหลาย
เสวยเวทนา เพราะทําวัตถุเปนที่ตั้งแหงเวทนา มีสุขเวทนา เปนตนนั้น ๆ
ใหเปนอารมณ ก็คําวา เราเสวยเวทนา เปนเพียงสมมติเรียกกัน เพราะยึดถือ
ความเปนไปแหงเวทนานั้น. เธอกําหนดวา สัตวทั้งหลาย เสวยเวทนาเพราะ
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ทําวัตถุใหเปนอารมณ อยางนี้ พึงทราบวา เธอยอมรูชัดวา เราเสวยสุขเวทนา
เหมือนพระเถระรูปหนึ่ง ซึ่งสํานักอยูที่จิตตลบรรพต.
พระเถระผูเสวยทุกขเวทนา
ไดยินวา พระเถระทุรนทุราย กลิ้งเกลือกอยูดวยเวทนากลาแข็ง คราว
อาพาธไมผาสุก. ภิกษุหนุมรูปหนึ่งเรียนถามวา ทานเจ็บตรงไหนขอรับ. ทาน
ตอบวาบอกที่เจ็บไมไดดอกเธอ ฉันทําวัตถุเปนอารมณ เสวยเวทนา. ถามวา
ตั้งแตเวลารูชัดอยางนั้น ทานอดกลั้นไว ไมควรหรือขอรับ. ตอบวา ฉันจะ
อดกลั้นนะเธอ. ภิกษุหนุมกลาววา อดกลั้นไดก็ดีนะสิ ขอรับ. พระเถระก็อดกลั้น
(ทุกขเวทนา). โรคลมก็ผาแลงจนถึงหัวใจ ไสของพระเถระก็ออกมากองบนเตียง.
พระเถระชี้ใหภิกษุหนุมดู ถามวา อดกลั้นขนาดนี้ควรไหม. ภิกษุหนุมก็นิ่ง.
พระเถระก็ประกอบความเพียรสม่ําเสมอ บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา
ทั้งหลายเปนพระอรหัตสมสีสี ปรินิพพานแลว.
อนึ่ง ภิกษุผูเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานนั้น เสวยทุกขเวทนา ฯลฯ
อทุกขมสุขเวทนาปราศจากอามิสอยู ก็รูชัดวา เราเสวยทุกขเวทนา ฯลฯ อทุกขสุขเวทนา ปราศจากอามิสเหมือนเมื่อเธอเสวยสุขเวทนาแล.
เวทนาเปนอรูปกัมมัฏฐาน
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสรูปกัมมัฏฐานดวยประการฉะนี้แลว เมื่อ
จะตรัสอรูปกัมมัฏฐาน แตเพราะที่ตรัสดวยอํานาจ ผัสสะ หรือดวยอํานาจจิต
กัมมัฏฐานไมปรากฏชัด ปรากฏเหมือนมืดมัว สวนความเกิดขึ้นแหงเวทนา
ทั้งหลาย ปรากฏชัด กัมมัฏฐานปรากฏชัดดวยอํานาจเวทนา ฉะนั้น จึงตรัส
อรูปกัมมัฏฐานดวยอํานาจเวทนา แมในพระสูตรนี้ เหมือนอยางในสักกปญห-
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สูตร. กถามรรค ในพระสูตรนี้นั้น พึงทราบโดยนัยที่ตรัสไวในสกกปญหสูตร
แลวนั่นแลวา ก็กัมมัฏฐานมี ๒ อยาง คือ รูปกัมมัฏฐาน และ อรูปกัมมัฏฐาน
ดังนี้เปนตน.
พึงทราบวินิจฉัย ในเวทนานุปสสนาสติปฏฐานนั้น ในคําวา สุขเวทนา
ดังนี้เปนตน มีปริยาย (ทาง ) แหงความรูชัดอีกอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้. ขอวา
สุข เวทน เวทิยามีติ ปชานาติ รูช ัดวา เราเสวยสุขเวทนา ความวา
เมื่อเสวยสุขเวทนา เพราะขณะเสวยสุขเวทนา ไมมีทุกขเวทนา ก็รชู ัดวา เรา
เสวยสุขเวทนาดังนี้. เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวาเวทนาไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีความ
แปรปรวนเปนธรรมดา เพราะในขณะที่ไมมีทุกขเวทนาที่เคยมีมากอน และ
เพราะกอนแตนี้ ก็ไมมีสขุ เวทนานี้. เธอรูตัวในสุขเวทนานั้นอยางนี้. สมจริง
ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว (ใน ทีฆนขสูตร มูลปณณาสก มัชฌิมนิกาย)
ดังนี้วา ดูกอ นอัคคิเวสสนะ สมัยใด เสวยสุขเวทนา สมัยนั้น หาเสวยทุกขเวทนาไม หาเสวยอทุกขมสุขเวทนาไม ยอมเสวยสุขเวทนาเทานั้น สมัยใด
เสวยทุกขเวทนา ฯลฯ เสวยอทุกขมสุขเวทนา สมัยนั้น หาเสวยสุขเวทนาไม
หาเสวยทุกขเวทนาไม เสวยแตอทุกขมสุขเวทนาเทานั้น ดูกอนอัคคิเวสสนะ
แมสุขเวทนาแล ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตง อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้น
ไปเปนธรรมดา มีความเสื่อมไปเปนธรรมดา มีความจางไปเปนธรรมดา มี
ความดับไปเปนธรรมดา แมทุกขเวทนาเลา ฯลฯ แมอทุกขมสุขเวทนาเลา
ไมเที่ยง ฯลฯ มีความดับไปเปนธรรมดา ดูกอนอัคคิเวสสนะ อริยสาวกสดับ
แลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายแมในสุขเวทนา แมในทุกขเวทนา แมใน
อทุกขมสุขเวทนา เมื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัดจึงหลุดพน
เมื่อหลุดพน ยอมหยั่งรูวา หลุดพนแลว ยอมรูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําก็ทําเสร็จแลว กิจอยางอื่นเพื่อเปนอยางนี้ไมมีอีกดังนี้.
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เวทนาที่เปนสามิสและนิรามิส
จะวินิจฉัยในขอวา สามิส วา สุข หรือสุขเวทนาที่มีอามิส เปนตน
โสมนัสสเวทนาอาศัยอามิสคือกามคุณ ๕ อาศัยเรือน ๖ ชื่อวา สามิสสุขเวทนา
โสมนัสสเวทนาอาศัยเนกขัมมะ ๖ ชื่อวา นิรามิสสุขเวทนา โทมนัสสเวทนา
อาศัยเรือน ๖ ชื่อวา สามิสทุกขเวทนา โทมนัสสเวทนาอาศัยเนกขัมมะ ๖
ชื่อวา นิรามิสทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนาอาศัยเรือน ๖ ชื่อวา สามิสอทุกขมสุขเวทนา อุเบกขาอันอาศัยเนกขัมมะ ๖ ชื่อวา นิรามิสอทุกขมสุขเวทนา.
อนึ่ง การจําแนกเวทนาแมเหลานั้นทานกลาวไวในสักกปญหสูตรแลวแล.
เวทนาในเวทนานอก
ขอวา อิติ อชฺฌตฺต วา หรือภายใน ความวา พิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนาทั้งหลายของตน ในเวทนาทั้งหลายของคนอื่น หรือใน
เวทนาทั้งหลายของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาล ดวยการกําหนดสุขเวทนา
เปนตน อยางนี้อยู. สวนในขอวา สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา พิจารณาเห็น
ธรรมคือความเกิด (ในเวทนาทั้งหลาย) นี้ มีวินิจฉัยวา ภิกษุเมื่อเห็นความ
เกิด และความเสื่อม แหงเวทนาทั้งหลายดวยอาการอยางละ ๕ วา เพราะ
อวิชชาเกิด จึงเกิดเวทนาดังนี้เปนตน พึงทราบวา เธอพิจารณาเห็นธรรม
คือความเกิดในเวทนาทั้งหลายอยู พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อม ในเวทนา
ทั้งหลายอยู หรือพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดในเวทนาทั้งหลาย ตามกาล
อยู พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมในเวทนาทั้งหลาย ตามกาลอยู. ขอตอ
จากนี้ไปก็มีนัยดังที่กลาวมาแลวในกายานุปสสนานั่นแล.
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สติกําหนดเวทนาเปนอริยสัจ ๔
แตในเวทนานุปสสนานี้ มีขอตางกันอยางเดียว คือพึงประกอบความ
อยางนี้วา สติที่กําหนดเวทนาเปนอารมณ เปนทุกขสัจเปนตนแลว พึงทราบวา
เปนทางปฏิบัตินําออกจากทุกขของภิกษุผูกําหนดเวทนาเปนอารมณ. คําที่เหลือ
ก็มีความเชนนั้นเหมือนกัน.
จบเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน
จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ๙. วิธี อยาง
นี้แลว บัดนี้ เพื่อจะตรัสจิตตานุปสสนา ๑๖ วิธี จึงตรัสวา กถฺจ ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตตานุปสสนา เปนอยางไรเลาเปนตน.
จําแนกอารมณของจิต
บรรดาบทเหลานี้ บทวา จิตมีราคะ คือจิตที่เกิดพรอมดวยโลภะ ๘
อยาง. บทวา จิตปราศจากราคะ คือ จิตที่เปนกุศล แล อพยากฤตฝาย
โลกิยะ. แตขอนี้ เปนการพิจารณา มิใชเปนการชุมนุมธรรม เพราะฉะนั้นใน
คําวา จิตมีราคะ นี้ จึงไมไดโลกุตตรจิต แมแตบทเดียว. อกุศลจิต ๔ ดวง
ที่เหลือ จึงไมเขาบทตน ไมเขาบทหลัง. บทวา จิตมีโทสะ ไดแกจิต ๒
ดวง ที่เกิดพรอมดวยโทมนัส. บทวา จิตปราศจากโทสะ ไดแกจิตที่เปน
กุศล และอพยากฤตฝายโลกิยะ. อกุศลจิต ๑๐ ดวงที่เหลือ ไมเขาบทตน ไม
เขาบทหลัง. บทวา จิตมีโมหะ ไดแกจิต ๒ ดวง คือ จิตที่เกิดพรอมดวย
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วิจิกิจฉาดวง ๑ ที่เกิดพรอมดวยอุทธัจจะดวง ๑. แตเพราะโมหะยอมเกิดไดใน
อกุศลจิตทั้งหมด ฉะนัน้ แมอกุศลจิตที่เหลือ ก็ควรไดในบทวาจิตมีโมหะนี้
โดยแท. จริงอยู อกุศลจิต ๑๒ (โลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒) ทาน
ประมวลไวใน ทุกกะ (หมวด ๒) นี้เทานั้น. บทวา จิตปราศจากโมหะ
ไดแกจิตที่เปนกุศล และอพยากฤตฝายโลกิยะ. บทวา จิตหดหู ไดแกจิตที่
ตกไปในถิ่นมิทธะ. ก็จิตที่ตกไปในถิ่นมิทธะนั้น ชื่อวา จิตหดหู บทวา
ฟุงซาน ไดแกจิตที่เกิดพรอมดวยอุทธัจจะ จิตที่เกิดพรอมดวยอุทธัจจะนั้น
ชื่อวา จิตฟุงซาน. บทวา จิตเปนมหัคคตะ ไดแกจิตที่เปนรูปาวจร และ
อรูปาวจร. บทวา จิตไมเปนมหัคคตะ ไดแกจิตที่เปนกามาวจร. บทวา
สอุตฺตร จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ไดแกจิตที่เปนกามาวจร. บทวา อนุตฺตร จิต
ไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ไดแกจิตที่เปนรูปาวจร และอรูปาวจร. แมในจิตเหลานั้น
จิตที่ชื่อวา สอุตตระ ไดแกจิตเปนรูปาวจร จิตชื่อวา อนุตตระ ไดแก จิตที่เปน
อรูปาวจร. บทวา สุมาหิต จิตตั้งมั่นแลว ไดแกอัปปนาสมาธิหรืออุปจาร
สมาธิ. บทวา อสมาหิต จิตไมตั้งมั่น ไดแกจิตที่เวนจากสมาธิทั้งสอง บทวา
วิมุตฺต จิตหลุดพน ไดแกจิตหลุดพนดวยตทังควิมุตติ และวิกขัมภนวิมุตติ.
บทวา อวิมตุ ฺติ จิตไมหลุดพน ไดแกจิตที่เวนจากวิมุตติทั้งสอง. สวนสมุจเฉทวิมุตติ ปฏิปสสัทธิวิมุตติ และนิสสรณวิมุตติ ไมมีโอกาสในบทนี้เลย.
จิตในจิตนอก
คําวา อิติ อชฺฌตฺต วา หรือภายใน ความวา ภิกษุโยคาวจร
กําหนดจิตที่เปนไปในสมัยใด ๆ ดวยการกําหนดจิตมีราคะเปนตน อยางนี้
ชื่อวาพิจารณาเห็นจิตในจิตของตน หรือในจิตของคนอื่น ในจิตของตน
ตามกาล หรือในจิตของคนอื่นตามกาลอยู. ก็ในคําวา พิจารณาเห็นธรรม
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คือความเกิดนี้ พึงนําความเกิดและความเสื่อมแหงวิญญาณออกเทียบเคียงดวย
อาการอยางละ ๕ วา เพราะเกิดอวิชชา วิญญาณ จึงเกิดดังนี้เปนตน. ขอตอ
ไปจากนี้ ก็มีนัยดังกลาวมาแลวแล.
สติกําหนดจิตเปนอริยสัจ ๔
แตในจิตตานุปสสนาสติปฏฐานนี้ มีขอแตกตางกันอยางเดียว คือพึง
ประกอบความวา สติที่กําหนดจิตเปนอารมณ เปนทุกขสัจ ดังนี้เปนตน
แลวพึงทราบวา เปนทางปฏิบัตินําออกจากทุกข ของภิกษุผูกําหนดจิตเปน
อารมณ. คําที่เหลือ ก็เชนเดียวกันนั่นแล.
จบจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสจิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ๑๖ วิธี อยาง
นี้แลว บัดนี้ เพื่อจะตรัสธัมมานุปสสนา ๕ วิธี จึงตรัสวา กถฺจ ภิกขฺ เว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธัมมานปสสนา เปนอยางไรเลาเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสการกําหนดรูปกัมมัฏฐานลวน
ดวยกายานุปสสนา ตรัสการกําหนดอรูปกัมมัฏฐานลวน ๆ ดวยเวทนานุปสสนา
และจิตตานุปสสนา. บัดนี้ เพื่อจะตรัสการกําหนดรูปกัมมัฏฐานกับ อรูปกัมมัฏฐานผสมกัน จึงตรัสวา กถฺจ ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธัมมานุปสสนา
เปนอยางไรเลาเปนตน.
อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ตรัสการกําหนดรูปขันธดวยกายานุปสสนา
ตรัสการกําหนดเวทนาขันธดวยเวทนานุปสสนา ตรัสการกําหนดวิญญาณขันธ
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ดวยจิตตานุปสสนา. บัดนี้ เพื่อจะตรัสแมการกําหนดสัญญาขันธ และ
สังขารขันธ จึงตรัสวา กถฺจ ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธัมมานุปสสนา
เปนอยางไรเลาเปนตน.
นีวรณบรรพ
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺต มีอยู คืออยูพรอมดวยอํานาจฟุง
ขึ้นเนือง ๆ. บทวา อสนฺต ไมมีอยูคือไมมีอยูพรอม เพราะไมฟุงขึ้น หรือ
เพราะละไดแลว. บทวา ก็โดยประการใด ความวา กามฉันทเกิดขึ้น
เพราะเหตุใด. บทวา ตฺจ ปชานาติ ก็รูชัดประการนั้น คือรูชัดเหตุนั้น.
ทุก ๆ บท พึงทราบความโดยนัยนี้นี่แล.
เหตุเกิดกามฉันท
ในนิมิตทั้งสองนั้น กามฉันทยอมเกิดขึ้นเพราะมนสิการโดยไมแยบคาย
ในสุภนิมิต. สิ่งที่งามก็ดี อารมณที่งามก็ดี ชื่อวาสุภนิมิต. การใสใจโดยไมมีอุบาย
การใสใจนอกทาง การใสใจในสิ่งที่ไมเที่ยงวา เที่ยง ในสิ่งที่เปนทุกขวาสุข
ในสิ่งที่มิใชตัวตนวาตัวตน หรือในสิง่ ที่ไมงามวางาม ชื่อวา อโยนิโสมนสิการ
(การใสใจโดยไมแยบคาย). เมื่อภิกษุทําอโยนิโสมนสิการนั้นใหเปนไปมาก ๆ
ในสุภนิมิตนั้น กามฉันทยอมเกิดขึ้น. เพราะเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจา
จึงตรัสไว (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุภนิมิต
มีอยู การทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในสุภนิมิตนั้น นี้เปนอาหาร เพื่อความ
เกิดขึ้นแหงกามฉันทที่ยังไมเกิด หรือเพื่อทําใหกามฉันทที่เกิดแลวใหกําเริบ
ยิ่งขึ้นดังนี้.
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เหตุละกามฉันท
สวนกามฉันทนั้น จะละไดก็ดวยโยนิโสมนสิการ (การใสใจโดย
แยบคาย) ในอสุภนิมิต. สิ่งที่ไมงามก็ดี อารมณที่ไมงามก็ดี. ชื่อวา อสุภนิมิต.
การใสใจโดยอุบาย การใสใจถูกทาง การใสใจในสิ่งที่ไมเที่ยงวาไมเที่ยง ใน
สิ่งที่เปนทุกขวาทุกข ในสิ่งที่ไมใชตัวตนวาไมใชตัวตน หรือในสิ่งที่ไมงามวาไม
งาม ชื่อวา โยนิโสมนสิการ. เมื่อภิกษุทําโยนิโสมนสิการนั้นใหเปนไปมาก ๆ
ในอสุภนิมิตนั้น ยอมละกามฉันทเสียได. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสไว (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อสุภนิมิต
มีอยู การทําใหมาก ๆ ซึง่ โยนิโสมนสิการในอสุภนิมิตนั้น นี้เปนอาหาร เพื่อ
ความไมเกิดแหงกามฉันทที่ยังไมเกิด หรือเพื่อละกามฉันทที่เกิดแลว.
ธรรมสําหรับละกามฉันท
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละกามฉันท คือ ๑.
การถืออสุภนิมิตเปนอารมณ ๒. การประกอบเนือง ๆ ซึ่งอสุภภาวนา ๓. การ
รักษาทวารในอินทรียทั้งหลาย ๔. ความรูจักประมาณในโภชนะ ๕. ความมี
กัลยาณมิตร ๖. พูดแตเรื่องที่เปนสัปปายะ (เปนที่สบาย). จริงอยู เมื่อภิกษุ
กําหนดอสุภนิมิต ๑๐ อยางอยู ก็ละกามฉันทได. เมื่อเจริญอสุภ ๑๐ ก็ดี เมื่อ
ปดทวารในอินทรียทั้งหลายก็ดี รูจักประมาณในโภชนะ เพราะเมื่อมีโอกาสจะ
บริโภค ๔-๕ คํามีอยู ก็ดมื่ น้ํา ยังอัตตภาพใหเปนไปไดก็ยอมละกามฉันทได.
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไว (ในขุททกนิกาย เถรคาถา) วา
จตฺตาโร ปฺจ อาโลเป อภุตวฺ า ปเว
อล ผาสุวิหาราย
ปหิตตฺตสฺส ภิกขฺ ุโน
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ภิกษุพึงเวนคําขาวเสีย ๔-๕ คํา เลิก
ฉัน แลวดื่มน้ําเสีย นีเ้ ปนขอปฏิบตั ิอัน
สมควรสําหรับภิกษุผมู ีตนอันสงไปแลว.
แมภิกษุผูเสพกัลยาณมิตร ซึ่งเปนผูยินดี ในการเจริญอสุภ เชน
พระติสสเถระ ผูเจริญอสุภกัมมัฏฐาน ก็ยอมละกามฉันทได. แมดวยการเจรจา
ปรารภเรื่องเปนที่สบาย อันอาศัยอสุภ ๑๐ ในอิรยิ าบถยืนและนั่งเปนตน ก็ยอม
ละกามฉันทได. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไป
เพื่อละกามฉันทดังนี้. ภิกษุยอมรูชดั วา ก็กามฉันทที่ละไดแลว ดวยธรรม
๖ ประการนี้ ยอมไมเกิดอีกตอไปดวยอรหัตมรรค.
เหตุเกิดพยาบาท
สวนพยาบาท ยอมเกิด เพราะอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิต. ปฏิฆะ
(ความขุนใจ) ก็ดี อารมณอันชวยใหเกิดปฏิฆะก็ดี ชื่อวา ปฏิฆนิมิต ในคําวา
ปฏิฆนิมิต เปนตนนั้น. อโยนิโสมนสิการ มีลักษณะเปนอยางเดียวกัน ในธรรม
ทั้งปวง. เมื่อภิกษุทําอโยนิโสมนสิการนั้นใหเปนไปมากๆ ใน (ปฏิฆะ) นิมติ นั้น
พยาบาทยอมเกิด. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว (ในสังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ปฏิฆนิมิตมีอยู การไมทําใหมากซึ่ง
โยนิโสมนสิการ ในปฏิฆนิมิตนั้น นี้เปนอาหารเพื่อความเกิดแหงพยาบาทที่ยัง
ไมเกิด หรือเพื่อทําใหพยาบาทที่เกิดแลว กําเริบเสิบสานขึ้นดังนี้ .
เหตุละพยาบาท
แตพยาบาทนั้น จะละไดก็ดวยการใสใจโดยแยบคาย ในเมตตาเจโตวิมุตติ. ในคําวา เมตตาเจโตวิมุตินั้น เมื่อพูดกันถึงเมตตา ยอมควรทั้งอัปปนา
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ทั้งอุปจาระ. บทวา เมตตาเจโตวิมุตติ ไดแกอัปปนาโยนิโสมนสิการมีลักษณะ
ดังกลาวแลว. เมื่อภิกษุทําโยนิโสมนสิการใหเปนไปมากๆ ในเมตตาเจโตวิมุตติ
นั้น ยอมละพยาบาทได. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไว (ในสังยุตกายมหาวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติมีอยู การทําให
มากซึ่งโยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตตินั้น นี้เปนอาหารเพื่อความไมเกิด
แหงพยาบาทที่ยังไมเกิด หรือเพื่อละพยาบาทที่เกิดแลวดังนี้.
ธรรมสําหรับละพยาบาท
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการยอมเปนไป เพื่อละพยาบาท คือ ๑.
การกําหนดนิมิตในเมตตาเปนอารมณ ๒. การประกอบเนือง ๆ ซึ่งเมตตาภาวนา
๓. การพิจารณาถึงความที่สัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน ๔. การทําใหมากซึ่งการ
พิจารณา ๕. ความมีกัลยาณมิตร ๖. การพูดแตเรื่องที่เปนที่สบาย.
จริงอยู แมเมื่อภิกษุกําหนดเมตตากัมมัฏฐาน ดวยการแผเมตตาไปทั่ว
ทิศโดยเจาะจงหรือไมเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง ยอมละพยาบาทได. เมือ่ ภิกษุ
เจริญเมตตา โดยแผไปทั่วทิศโดยเจาะจง ไมเจาะจงก็ดี เมื่อพิจารณาถึงความ
ที่ตนและคนอื่นมีกรรมเปนของ ๆ ตนอยางนี้วา ทานโกรธคนนั้น จะทําอะไร
เขาได ทานอาจจักทําศีลเปนตนของเขาใหพินาศไดหรือ ทานมาแลวดวยกรรม
ของตน จักไปดวยกรรมของตนนั่นแล ขึ้นชื่อวาการโกรธผูอนื่ ก็เปนเชน
เดียวกับผูปรารถนาจะจับถานไฟที่คุโชน ซี่เหล็กอันรอนจัดและอุจจาระเปนตน
ประหารผูอื่นฉะนั้น หรือถึงคนนั้นโกรธทาน จักทําอะไรได เขาจักอาจทําศีล
เปนตนของทานใหพินาศไดหรือ เขามาดวยกรรมของตนก็จักไปตามกรรมของ
เขานั่นแหละ ความโกรธนั้นจักตกลงบนกระหมอมของเขานั่นเอง เหมือนประหาร
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ผูไมประหารตอบ และเหมือนนําธุลีซัดไปในที่ทวนลมฉะนั้นดังนี้ก็ดี เมื่อ
พิจารณากัมมัสสกตาทั้งสองหยุดอยูในการพิจารณาก็ดี คบกัลยาณมิตรผูยินดีใน
การเจริญเมตตา เชน ทานพระอัสสคุตตเถระก็ดี ยอมละพยาบาทได. แมดวย
การเจรจาเรื่องที่เปนที่สบายซึ่งอาศัยเมตตา ในอิริยาบถทั้งหลายมียืน นั่ง เปนตน
ก็ละพยาบาทได. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไป
เพื่อละพยาบาทดังนี้. ภิกษุยอมรูชัดวา ก็พยาบาทที่ละไดแลวดวยธรรม ๖
ประการนี้ ยอมไมเกิดตอไปดวยอนาคามิมรรค.
เหตุเกิดถีนมิทธะ
ถีนมิทธะ ยอมเกิดดวยอโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลาย มี อรติ
เปนตน ความไมยินดีดวยกับเขา (ริษยา) ชื่อวา อรติ. ความครานกายชื่อวา
ตันที. ความบิดกาย (บิดขี้เกียจ) ชื่อวา วิชัมภิตา. ความมึนเพราะอาหาร
ความกระวนกระวายเพราะอาหารชื่อวา ภัตตสัมมทะ. อาการ คือ ความยอหยอน
แหงจิต ชื่อวาความยอหยอนแหงจิต. เมื่อภิกษุทําอโยนิโสมนสิการใหเปนไป
มาก ๆ ในอรติ เปนตนนี้ ถีนมิทธะยอมเกิด. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสไว ( ในสังยุตตนิกายมหาวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความไม
ยินดี ความครานกาย ความบิดกาย ความเมาอาหาร ความหดหูแหงจิตมีอยู
การทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานี้ นี้เปนอาหารเพื่อความเกิด
แหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิด หรือเพื่อทําถีนมิทธะที่เกิดแลวใหกําเริบเสิบสาน
ยิ่งขึ้นดังนี้.
เหตุละถีนมิทธะ
แตถนี มิทธะนั้น จะละไดดวยโยนิโสมนสิการในธรรมทั้งหลายมี

อารภธาตุเปนตน. ความเพียรเริ่มแรก ชื่อวาอารภธาตุ. ความเพียรที่มีกําลังกวา
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อารภธาตุนั้น เพราะออกไปพนจากความเกียจครานแลว ชื่อวานิกกมธาตุความเพียรที่มีกําลังยิ่งกวานิกกมธาตุแมนั้น เพราะลวงฐานอื่น ๆ ชื่อวา
ปรักกมธาตุ (กาวไปขางหนา. บากบัน่ ). เมื่อภิกษุทําโยนิโสมนสิการใหเปนไป
มาก ๆ ในความเพียร ๓ ประเภทนี้ ยอมละถีนมิทธะได. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ธาตุคือความเริ่มความเพียร ธาตุคือความออกพนไปจากความเกียจคราน ธาตุ
คือความกาวไปขางหนามีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโมนสิการ ในธาตุเหลานั้น
นี้เปนอาหารเพื่อความไมเกิดแหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิด หรือเพื่อละถีนมิทธะ
ที่เกิดแลว ดังนี้.
ธรรมสําหรับละถีนมิทธะ
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละถีนมิทธะ คือ
๑. การกําหนดนิมิตในโภชนะสวนเกิน ๒. การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ ๓. การ
ใสใจถึงอาโลกสัญญา (คือความสําคัญวาสวาง ๆ) ๔. การอยูกลางแจง
๕. ความมีกัลยาณมิตร ๖. การเจรจาแตเรื่องที่เปนที่สบาย
เพราะวา เมื่อภิกษุบริโภคโภชนะ เหมือนพราหมณที่ชื่ออาหารหัตถกะ
ที่ชื่อตัตรวัฏฏกะ ทีช่ ื่ออลังสาฏกะ ที่ชื่อกากมาสกะ และที่ชื่อภุตตวมิตกะ นั่งใน
ที่พักกลางคืน และ ที่พักกลางวัน กระทําสมณธรรมอยู ถีนมิทธะยอมมา
ทวมทับไดเหมือนชางใหญ แตถีนมิทธะนั้นจะไมมีแกภิกษุที่เวนโอกาสบริโภค
๔- ๕ คําแลว ดื่มน้ําดื่มยังอัตตภาพใหเปนไปเปนปกติ เพราะเหตุนั้น เมื่อ
ภิกษุกําหนดนิมิต ในโภชนะสวนเกินอยางนี้ ยอมละถีนมิทธะได เมื่อภิกษุเขาสู
ถีนมิทธะในอิริยาบถใด เปลี่ยนอิรยิ าบถเปนอยางอื่น จากอิริยาบถนั้นเสียก็
ละถีนมิทธะได. เมื่อภิกษุใสใจแสงจันทร แสงประทีป แสงคบเพลิง ในเวลา
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กลางคืน แสงอาทิตยเวลากลางวันก็ดี อยูในที่กลางแจงก็ดี เสพกัลยาณมิตร
ผูละถีนมิทธะไดเชนทานพระมหากัสสปเถระก็ดีก็ ละถีนมิทธะได. แมดวยการ
เจรจาแตเรื่องที่เปนที่สบาย ที่อาศัยธุดงคในอิริยาบถทั้งหลาย มียืน นั่งเปนตน
ก็ละถีนมิทธะได. เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการนี้ ยอมเปน
ไปเพื่อละถีนมิทธะ. ภิกษุยอมรูชัดวา ถีนมิทธะที่ละไดดวยธรรม ๖ ประการ
จะไมเกิดตอไปดวยอรหัตมรรคดังนี้.
เหตุเกิดอุทธัจจกุกกุจจะ
อุทธัจจกุกกุจจะ ยอมเกิดดวยอโยนิโสมนสิการ ในความไมสงบ
แหงใจ. อาการที่ไมสงบ ชื่อวาความไมสงบ. คํานี้โดยอรรถก็คือ อุทธัจจกุกกุจจะ
นั่นเอง. เมื่อภิกษุทําอโยนิโสมนสิการใหเปนไปมากๆในความไมสงบแหงใจนั้น
อุทธัจจกุกกุจจะยอมเกิด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว (ใน
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความไมสงบแหงใจ
มีอยู การทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการ ในความไมสงบแหงใจนั้น นี้เปน
อาหารเพื่อความเกิดแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด หรือเพื่อทําอุทธัจจกุกกุจจะ
ที่เกิดแลว ใหกําเริบเสิบสานยิ่งขึ้นดังนี้.
เหตุละอุทธัจจกุกกุจจะ
แตอุทธัจจกุกกุจจะนั้น จะละไดก็ดวยโยนิโสมนสิการในความสงบ
แหงใจ กลาวคือ สมาธิ. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว (ใน
สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความสงบแหงใจมีอยู
การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการ ในความสงบแหงใจนั้น นี้เปนอาหารเพื่อ
ความไมเกิดแหงอุทธัจจกุกกุจจะที่ยังไมเกิด หรือเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิด

แลวดังนี้.
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ธรรมสําหรับละอุทธัจจกุกกุจจะ
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะ
คือ ๑. ความสดับมาก ๒. ความสอบถาม ๓. ความชํานาญในวินัย ๔. ความ
คบผูเจริญ ๕. ความมีกัลยาณมิตร ๖. การเจรจาแตเรื่องที่เปนที่สบาย.
จริงอยู เมื่อภิกษุแมร่ําเรียน ทั้งบาลี ทั้งอรรถกถานิกายหนึ่ง สองสาม-สี่ นิกาย หรือ ๕ นิกาย ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได. แมดวยความเปน
พหูสูต (พาหุสัจจะ ความเปนผูสดับมาก). ภิกษุผูมากดวยการสอบถามสิ่งที่
ควร และไมควรก็ดี ผูช ํานาญ เพราะมีความชํานาญอันสั่งสมไวในวินัยบัญญัติ
ก็ดี ผูเขาหาพระเถระผูแก ผูเฒาก็ดี คบกัลยาณมิตรผูทรงวินัย เชน ทาน
พระอุบาลีเถระก็ดี ยอมละอุทธัจจกุกกุจจะได. แมดวยการเจรจา แตเรื่องที่
เปนที่สบาย อันอาศัยสิ่งที่ควร และไมควร ในอิริยาบถทั้งหลาย มี ยืน นั่ง
เปนตน ก็ละอุทธัจจกุกกุจจะได. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการ
นี้ ยอมเปนไปเพื่อละอุทธัจจกุกกุจจะ ภิกษุยอมรูชัดวา เมีอ่ อุทธัจจกุกกุจจะ
ละไดแลวดวยธรรม ๖ ประการนี้ อุทธัจจะ จะไมเกิดตอไปดวย อรหัตมรรค
กุกกุจจะ ไมเกิดตอไปดวย อนาคามิมรรค.
เหตุเกิดวิจิกิจฉา
วิจิกิจฉา ยอมเกิดไดดวยอโยนิโสมนสิการ ในธรรมทั้งหลาย อันเปน
ที่ตั้งแหงวิจิกิจฉา. ความเคลือบแคลง เพราะเปนเหตุแหงความสงสัยบอย ๆ
ชื่อวาธรรมเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉา. เมื่อภิกษุทําอโยนิโสมนสิการใหเปนไปมาก ๆ
ในธรรมเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉานั้น วิจิกิจฉายอมเกิด. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว (ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ธรรมเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉามีอยู การทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการในธรรม
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เปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉานั้น นี้เปนอาหารเพื่อความเกิดแหงวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด
หรือเพื่อทําวิจิกิจฉาที่เกิดแลว ใหกําเริบเสิบสานยิ่งขึ้นดังนี้.
เหตุละวิจิกิจฉา
แตวิจิกิจฉานั้น จะละไดก็ดวยโยนิโสมนสิการในธรรมมีกุศล
เปนตน. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสไว (ในสังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค) วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนกุศล อกุศล ธรรมที่มโี ทษ
ไมมีโทษ ธรรมที่ควรเสพ ไมควรเสพ ธรรมที่ทรามประณีต ธรรมที่เทียบ
ดวยของดํา ของขาว มีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น
นี้เปนอาหารเพื่อความไมเกิดแหงวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด หรือ เพื่อละวิจิกิจฉา
ที่เกิดแลวดังนี้.
ธรรมสําหรับละวิจิกิจฉา
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละวิจิกิจฉา คือ ๑.
ความสดับมาก ๒. ความสอบถาม ๓. ความชํานาญในวินัย ๔. ความมากดวย
ความนอมใจเชื่อ ๕. ความมีกัลยาณมิตร ๖. การเจรจาแตเรื่องที่เปนที่สบาย.
จริงอยู แมเมื่อภิกษุร่ําเรียนทั้งบาลี ทั้งอรรถกถานิกายหนึ่ง สองสาม-สี่ หรือ หา นิกาย ยอมละ วิจิกิจฉาได ดวยความเปนพหูสูต. เมื่อภิกษุ
มากดวยการปรารภพระรัตนตรัย สอบถามก็ดี มีความชํานาญอันสั่งสมไวใน
วินัยก็ดี มากไปดวยความนอมใจเชื่อ กลาวคือศรัทธาที่ยังกําเริบไดในพระรัตนตรัยก็ดี คบกัลยาณมิตร เชนทานพระวักกลี ผูนอมใจไปในศรัทธาก็ดี
ยอมละวิจิกิจฉาได. แมดว ยการเจรจาแตเรื่องที่เปนที่สบาย อันอาศัยคุณของ
พระรัตนตรัย ในอิริยาบถทั้งหลาย มียืนนั่ง เปนตน ก็ละวิจิกิจฉาได. เพราะ
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เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ธรรม ๖ ประการ ยอมเปนไปเพื่อละวิจิกิจฉา. ภิกษุ
ยอมรูชัดวา วิจิกิจฉาที่ละไดดวยธรรมเหลานี้ ยอมไมเกิดตอไป ดวยโสดาบัติมรรค ดังนี้.
คําวา อิติ อชฺฌตฺต วา หรือภายใน ความวา พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลายของตน ในธรรมทั้งหลายของคนอื่น หรือในธรรมทั้งหลาย
ของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาลดวยการกําหนดนิวรณ ๕ อยางนี้อยู. ก็ความ
เกิดและความเสื่อม ในคําวาพิจารณาเห็นธรรม คือความเกิดและความเสื่อม
นี้ ที่กลาวแลวในนีวรณ ๕ ดวยอํานาจ อโยนิโสมนสิการ และ โยนิโสมนสิการ
ในสุภนิมิต และอสุภนิมิต เปนตน บัณฑิตพึงนํามาเทียบเคียง. ขอตอไปนี้
ก็มีนัยดังกลาวมาแลวนั้นแล.
สติกําหนดนีวรณเปนอริยสัจ ๔
แตในนีวรณบรรพนี้ มีตางกันอยางเดียว คือ พึงประกอบความวา
สติอันกําหนดนีวรณเปนอารมณ เปนทุกขสัจ พึงทราบวาเปนทางปฏิบัตินํา
ออกจากทุกข ของภิกษุผูกําหนดนีวรณ เปนอารมณ. คําที่เหลือก็เชนนั้น
นั่นแล.
จบนีวรณบรรพ
ขันธบรรพ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกธัมมานุปสสนา โดยนีวรณ ๕
อยางนี้ บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกโดยขันธ ๕ จึงตรัสวา ปุน จปร ยังมีอกี ขอ
หนึ่งเปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น คําวา ในอุปาทานขันธ ๕ คือกองอุปาทาน ชื่อ
วา อุปาทานขันธ อธิบายวา กลุมธรรม คือกองธรรม อันเปนปจจัยแหงอุปาทาน.
ความสังเขปในที่นี้มีเทานี้ สวนความพิสดาร ทานกลาวไวแลว ในขันธกถา ใน
คัมภีรวิสุทธิมรรค. บทวา อิติ รูป ดังนี้ รูป ความวา นี้รูป รูปมีเทานี้. ภิกษุยอม
รูชัดรูปโดยสภาพวา รูปอื่นนอกจากนี้ไมมี ดังนี้. แมในเวทนา เปนตน ก็นัยนี้
เหมือนกัน. ความสังเขปในที่นี้มีเพียงเทานี้. สวนรูปเปนตน ทานกลาวไว
แลวในขันธกถา ในคัมภีรสุทธิมรรคโดยพิสดาร. บทวา อิติ รูปสฺส สมุทโย
นี้ความเกิดแหงรูป ความวา ความเกิดแหงรูปดวยอาการ ๕ โดยความ
เกิดแหง อวิชชา เปนตน ยอมมีดวยอาการอยางนี้ . คําวา อิติ รูปสฺส อตฺถงฺคโม
ความดับแหงรูป ความวา ความดับแหงรูปดวยอาการ ๕ โดยดับ อวิชชาเปน
ตนยอมมีดวยอาการอยางนี้. แมในเวทนาเปนตน ก็นัยนี้เหมือนกัน. ความ
สังเขปในที่นี้มีเพียงเทานี้. สวนความพิสดาร ทานกลาวไวแลวในอุทยัพพยญาณกถาในคัมภีรวิสุทธิมรรค.
คําวา อิติ อชฺฌตฺตวา หรือภายใน ความวา พิจารณาเห็นธรรมใน
ธรรมทั้งหลาย ของตน ในธรรมทั้งหลายของคนอื่น หรือในธรรมทั้งหลาย ของ
ตนตามกาล ของคนอื่นตามกาล ดวยการกําหนดขันธ ๕ อยางนี้อยู. ก็ความ
เกิดและความเสื่อมในคําวา พิจารณาเห็นธรรม คือความเกิด และความเสื่อม
บัณฑิตพึงนํามาเทียบเคียงโดยลักษณะ ๕๐ ที่กลาวไวในขันธ ๕ วา เพราะ
อวิชชาเกิด รูปจึงเกิดดังนี้เปนตน. คําอื่นนอกจากนี้ ก็มีนัยดังกลาวมาแลว.
สติกําหนดขันธ ๕ เปนอริยสัจ ๔
แตในที่นี้ มีขอตางกันอยางเดียว คือพึงประกอบความอยางนี้วา สติ
กําหนดขันธเปนอารมณ เปนทุกขสัจ ดังนี้ แลวพึงทราบวา เปนทางปฏิบัติ
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นําออกจากทุกขของภิกษุผูกําหนดขันธเปนอารมณ.
เหมือนกัน
จบขันธบรรพ

คําที่เหลือก็เชนนัน้

อายตนบรรพ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกธัมมานุปสสนาดวยอํานาจขันธ ๕
อยางนี้แลว บัดนี้เพื่อจะทรงจําแนก โดยอายตนะ จึงตรัสวา ปุน จปร ยังมีอีก
ขอหนึ่ง ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉสุ อชฺฌตฺติกพาหิเรสุ อายตเนสุ ใน
อายตนะภายใน และภายนอก ๖ ความวา ในอายตนะภายใน ๖ เหลานี้ คือ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ. ในอายตนะภายนอก ๖ เหลานี้คือรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ. บทวา จกฺข
ุ ฺจ ปชานาติ รูช ัดจักษุ ความวา ยอมรู
ชัดจักษุประสาท โดยลักษณะพรอมดวยกิจตามความเปนจริง. บทวา รูเป จ
ปชานาติ รูชดั รูป ความวา ยอมรูชัดรูปอันเกิดแต ๔ สมุฏฐาน (กรรม อุตุ จิต
อาหาร) ในภายนอกโดยลักษณะพรอมดวยกิจตามความเปนจริง. คําวา ยฺจ ตทุภย
ปฏิจฺจ อุปฺปชฺชติ สโยชน สังโยชน ยอมอาศัย อายตนะทั้งสองเกิดขึ้น ความ
วา สังโยชน ๑๐ อยาง คือ กามราคะ ปฏิฆะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรมาส ภวราคะ อิสสา มัจฉริยะ และ อวิชชา สังโยชน เกิดขึ้น เพราะ
อาศัยอายตนะทั้งสอง คือจักษุ กับรูป. และยอมรูช ดั สังโยชน ๑๐ นั้น โดย
ลักษณะพรอมดวยกิจตามเปนจริง.
เหตุเกิดสังโยชน
ถามวา ก็สังโยชนนั้นเกิดไดอยางไร. ตอบวา เกิดไดอยางนี้ จะกลาว

ในจักษุทวารกอน เมื่อบุคคลยินดี. เพลิดเพลินอิฏฐารมณ อันมาปรากฏทางจักษุ
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ทวารโดยความยินดีในกาม สังโยชนคอื กามราคะ ก็เกิด. เมื่อบุคคลขัดเคือง ใน
อนิฏฐารมณ สังโยชน คือปฏิฆะ ก็เกิด. เมื่อสําคัญวา ยกเวนเราเสีย ใครอืน่
ที่สามารถเสวยอารมณนั้นไมมี ดังนี้ สังโยชน คือมานะ ก็เกิด. เมื่อยึดถือ
รูปารมณนั้นวา เที่ยง ยั่งยืน สังโยชนคอื ทิฏฐิ ก็เกิด. เมื่อสงสัยรูปารมณนั้น
วา สัตวหรือหนอ ของสัตว หรือหนอ สังโยชน คือวิจิกิจฉา ก็เกิด เมื่อ
ปรารถนาภพวา อารมณนี้เราไดโดยงาย ในสมบัติภพแน สังโยชนคือ ภวราคะ
ก็เกิด. เมื่อถือมั่นศีลและพรตวา เราถือมั่นศีลและพรต อาจไดอารมณเห็นปาน
นี้ตอไปอีก สังโยชนคือ สีลัพพตปรามาสก็เกิด. เมื่อเกียดกันอยูวา คนเหลาอื่น
ไมพึงไดรูปารมณเห็นปานนี้กันเลย สังโยชนคือ อิสสา ก็เกิด. เมื่อหวงแหน
รูปารมณที่ตนไดแลว ตอผูอื่น สังโยชน คือมัจฉริยะ ก็เกิด เมือ่ ไมรูแจง ดวย
อํานาจ ความไมรูสิ่งซึ่งเกิดพรอมกับจักษุและรูปทั้งมวล สังโยชน คืออวิชชาก็
เกิด.
ความรูเหตุละสังโยชน
คําวา ยถา จ อนุปปฺ นฺนสส ที่ยงั ไมเกิดดวยเหตุใด ความวา สังโยชน
แม ๑๐ อยางนั้น ที่ยังไมเกิด โดยความไมฟุงขึ้น ยอมเกิดเพราะเหตุใด ยอม
รูชัดเหตุนั้นดวย. คําวา ยถา จ อุปฺปนฺนสฺส ที่เกิดแลวเพราะเหตุใด
ความวา สังโยชนแม ๑๐ อยางนั้น ที่เกิดแลว เพราะอรรถวา ยังละไมได
หรือเพราะฟุงขึ้น ยอมละได เพราะเหตุใด ยอมรูช ัดเหตุนั้นดวย.
คําวา ยถา จ ปหีนสฺส ที่ละไดแลว เพราะเหตุใด ความวาสังโยชน
๑๐ อยางนั้นแมละไดแลว โดยตทังคปหาน และ วิกขัมภนปหาน ยอม
ไมเกิดตอไป เพราะเหตุใด ยอมรูช ัดเหตุนั้นดวย. ถามวา สังโยชน ๑๐ นั้น
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ไมเกิดตอไป เพราะเหตุใด. ตอบวา กอนอื่น สังโยชน ๕ คือทิฏฐิ วิจิกิจฉา
สีลัพพตปรามาส อิสสา และ มัจฉริยะ ไมเกิดตอไป ดวยโสดาปตติมรรค.
สังโยชน ๒ คือ กามราคะ ปฏิฆะ อยางหยาบ ไมเกิดตอไปดวย สกทาคามิมรรค.
อยางละเอียด ไมเกิดตอไป ดวยอนาคามิมรรค. สังโยชน ๓ คือ มานะ
ภวราคะ และ อวิชชา ไมเกิดตอไปดวยอรหัตตมรรค. แมในคําวา โสตฺ จ
ปชานาติ สทฺเท จ ยอมรูชัดโสตะนั้นดวย เสียงดวยเปนตน ก็นัยนี้
เหมือนกัน. อนึ่ง อายตนกถา ในที่นี้ พึงทราบโดยพิสดาร ตามนัยที่ทาน
กลาวไวแลว ในอายตนนิทเทส คัมภีรวิสุทธิมรรค.
คําวา อิติ อชฺฌตฺต วา หรือภายใน ความวา พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลาย ของตนดวยการกําหนดอายตนะภายใน ในธรรมทั้งหลาย
ของคนอื่น ดวยการกําหนดอายตนะภายนอก หรือ ในธรรมทั้งหลาย
ของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาล อยางนี้อยู. ก็ความเกิดและความเสื่อมใน
อายตนบรรพนี้ พึงนํามาเทียบรูปายตนะลงในรูปขันธ มนายตนะในอรูปายตนะ
ทั้งหลายลงในวิญญาณขันธ ธัมมายตนะลงในขันธที่เหลือ ไมพึงถือวา โลกุตตรธรรม. ขอความตอจากนี้ มีนัยดังทีก่ ลาวมาแลวนั่นแล.
สติกําหนดอายตนะเปนอริยสัจ ๔
ในบรรพนี้ มีขอตางกันอยางเดียว คือ พึงประกอบความอยางนี้วา
สติกําหนดอายตนะเปนอารมณ เปนทุกขสัจ ดังนี้ เปนตนแลว พึงทราบวา
เปนทางปฏิบัตินําทุกขออกไป ของภิกษุผูกําหนด อายตนะเปนอารมณ. คําที่
เหลือก็เชนกันแล.
จบอายตนบรรพ
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โพชฌงคบรรพ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกธัมมานุปสสนา โดยอายตนะ
ภายใน ภายนอก อยางละ ๖ อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนก โดย
โพชฌงค จึงตรัสวา ปุน จปร ยังมีอีกขอหนึ่ง ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ในโพชฌงคทั้งหลาย คือในองค ของ
สัตวผูตรัสรู. บทวา มีอยู คือมีพรอมอยู โดยการไดมา. บทวา สติสัมโพชฌงค ไดแก สัมโพชฌงค กลาวคือ สติ. พึงทราบวินิจฉัย ในคําวา
สัมโพชฌงคนี้ดังนี้ พระโยคาวจร ตรัสรู จําเดิมแตเริ่มวิปสสนา หรือพระโยคาวจรนั้น ตื่นลุกขึ้นจากกิเลสนิทรา หรือแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ดวยธรรม
สามัคคี ๗ มีสติ เปนตน อันใด ธรรมสามัคคี อันนั้น ชื่อวาสัมโพธิ องค
ของผูตื่นนั้น หรือธรรมสามัคคีเครื่องปลุกใหตื่นนั้น เหตุนั้น จึงชื่อวา
สัมโพชฌงค. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา สัมโพชฌงคกลาวคือ สติ. แม
ในสัมโพชฌงคที่เหลือ ก็พึงทราบความแหงคําตามนัยนี้แล. บทวา ไมมอี ยู
คือ ไมมีเพราะไมไดมา.
วินิจฉัย ในคําวา ยถา จ อนุปฺปนฺนสฺส ที่ยังไมเกิด เพราะ
เหตุใดเปนตน ดังตอไปนี้ กอนอื่น สติสัมโพชฌงคยอมเกิดตามนัยอันมาใน
บาลี (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม
เปนที่ตั้งแหงสติสัมโพชฌงค มีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในสติสัมโพชฌงคนั้น นี้เปนอาหารเพื่อความเกิดแหงสติสัมโพชฌงค ที่ยังไมเกิด หรือ
เปนทางไพบูลย จําเริญบริบูรณ ยิ่ง ๆ ขึ้นไปแหงสติสัมโพชฌงค ที่เกิดแลว ใน
ธรรมเหลานั้น สตินั้นแหละชื่อวาธรรม เปนที่ตั้งแหงสติสัมโพชฌงค. โยนิโสมนสิการมีลักษณะดังที่กลาวมาแลวนั่นแล. เมื่อภิกษุทําโยนิโสมนสิการนั้น
ใหเปนไปมาก ๆ ในอารมณนี้แลว สติสัมโพชฌงคก็เกิด.
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ธรรมเปนเหตุเกิดสติสัมโพชฌงค
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๔ ประการ เปนทางเกิดสติสัมโพชฌงค คือ
๑. สติสัมปชัญญะ ๒. การเวนบุคคลผูมีสติหลงลืม ๓. การคบหาบุคคลผูมี
สติมั่นคง ๔. ความนอมจิตไปในสติสัมโพชฌงคนั้น.
ก็สติสัมโพชฌงค ยอมเกิด ดวยสติสัมปชัญญะในฐานทั้ง ๗ มีกาวไป
ขางหนาเปนตน ดวยการงดเวนบุคคลผูมีสติหลงลืม เชนเดียวกับกาตัวเก็บ
อาหาร ดวยการคบหาบุคคลผูมีสติมั่นคง เชนเดียวกับพระติสสทัตตเถระ และ
พระอภัยเถระเปนตน และดวยความเปนผูมีจิตโนมนอมไปเพื่อตั้งสติในอิริยาบถ
ทั้งหลายมี ยืน นั่ง เปนตน. ภิกษุยอมรูชัดวาก็สติสัมโพชฌงคนั้นอันเกิดแลว
ดวยเหตุ ๔ ประการอยางนี้ ยอมเจริญบริบูรณดวยอรหัตตมรรค.
เหตุเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค
ก็ธัมมวิจยสัมโพชฌงค ยอมเกิดตามนัยอันมาในบาลีอยางนี้วา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เปนกุศลและอกุศล ฯลฯ ธรรมที่เปรียบดวยธรรมฝาย
ดํา และฝายขาวมีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น นี้เปน
อาหารเพื่อความเกิดแหงธัมมวิจยสัมโพชฌงค ที่ยงั ไมเกิด หรือเปนทางไพบูลย
เจริญบริบูรณเต็มที่แหงธัมมวิจยสัมโพชฌงคที่เกิดแลว ดังนี้.
ธรรมเปนเหตุเกิดธัมมวิจยสัมโพชฌงค
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๗ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดขึ้นแหง
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค คือ ๑. การสอบถาม ๒. การทําวัตถุใหสละสลวย ๓. การ
ปรับปรุงอินทรียใหสม่ําเสมอกัน ๔. เวนบุคคลมีปญญาทราม ๕. คบหาบุคคล
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ผูมีปญญา ๖. พิจารณาสอดสองดวยปญญา อันลึกซึง ๗. ความนอมจิตไปใน
ธัมมวิจยสัมโพชฌงคนั้น.
บรรดาธรรม ๗ ประการนั้น ความเปนผูมากไปดวยการสอบถาม อัน
อาศัยอรรถแหงขันธ ธาตุ อายตนะ อินทรีย พละ โพชฌงค องคมรรค
องคฌาน สมถะและวิปสสนา ชื่อวาการสอบถาม.
การทําวัตถุภายใน และภายนอกใหสละสลวย ชื่อวาการทําวัตถุให
สละสลวย. ก็เวลาใด ภิกษุมีผม เล็บ และขนยาวเกินไป หรือรางกาย สกปรก
เปรอะเปอนดวยเหงื่อและไคล เวลานั้น วัตถุภายใน (คือรางกาย) ไมสละสลวย
ไมสะอาด. แตในเวลาใด จีวรเกาคร่ําครา สกปรก เหม็นสาบ หรือเสนาสนะ
รกรุงรัง ในเวลานั้น วัตถุภายนอกไมสละสลวย ไมสะอาด. เพราะฉะนั้น จึง
ควรทําวัตถุภายในใหสละสลวย ดวยกิจมีการปลงผมเปนตน ดวยการทํารางกาย
ใหเบาสบาย ดวยกิจมีการถายชําระมลทิน ใหทวั่ ทั้งเบื้องบนเบื้องลางเปนตน
และดวยการขัดสี อาบน้ําบรรเทากลิ่นเหม็น. พึงทําวัตถุ ภายนอกใหสละสลวย
ดวยกิจมีการเย็บ ยอม ซักจีวร และทําการรมบาตรเปนตน. เพราะเมื่อวัตถุ
ภายใน และภายนอกนั้นไมสละสลวย เมื่อจิตและเจตสิกเกิดขึ้น แมปญญาก็ไม
ผองแผว เหมือนแสงสวางของดวงประทีปที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตัวตะเกียงไส
และน้ํามันที่ไมสะอาดหมดจดฉะนั้น แตเมื่อวัตถุภายใน และภายนอกสละสลวย
เมื่อจิต และ เจตสิกเกิดขึ้น แมปญ
 ญาก็ผองแผว เหมือนแสงสวางของดวง
ประทีปที่เกิดขึ้น เพราะอาศัยตัวตะเกียง ไส และน้ํามัน ที่สะอาดหมดจด
ฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา การทําวัตถุใหสละสลวย ยอมเปน
ไปเพื่อความเกิดขึ้นแหงธัมมวิจยสัมโพชฌงค ดังนี้.
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การทําปรับปรุงอินทรียมีศรัทธาเปนตน ใหสม่ําเสมอกัน ชื่อวา การ
ทําปรับปรุงอินทรียใหสม่ําเสมอ. ดวยวา ถาอินทรีย คือศรัทธาของเธอมีกําลัง
กลา อินทรียนอกนี้ออน แตนั้นอินทรียคือวิริยะ ก็ไมอาจทํากิจ คือการ
ประคองจิตได อินทรีย คือสติก็ไมอาจทํากิจ คือการปรากฏ อินทรียคือสมาธิ
ก็ไมอาจทํากิจ คือความไมฟุงซาน อินทรียคือปญญาก็ไมอาจทํากิจ คือการเห็น
ได เพราะฉะนั้น เมื่อมนสิการถึงอินทรีย คือศรัทธานั้น ดวยการพิจารณา
สภาวธรรม หรือโดยประการใด อินทรียคือศรัทธามีกําลังกลา พึงลดลงดวย
การไมมนสิการโดยประการนั้น. ในขอนี้ มีเรือ่ งทานพระวักกลิเถระ เปน
อุทาหรณ. ถาอินทรียคือวิริยะมีกําลังกลา เมื่อเปนเชนนั้น อินทรียคือศรัทธา
ก็ไมอาจทํากิจ คือการนอมใจเชื่อได อินทรียนอกนี้ ก็ไมอาจทํากิจคือหนาที่
ตาง ๆ ของตนได เพราะฉะนั้น จึงควรลดอินทรียคือวิริยะนั้นลง ดวยการ
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เปนตน. แมในขอนั้น พึงแสดงเรื่องทานพระโสณเถระเปนอุทาหรณ. แมในอินทรียที่เหลือก็เหมือนกัน เมื่ออินทรียอยางหนึ่ง
มีกําลังกลา ก็พึงทราบวา อินทรียนอกนี้ก็ไมสามารถในกิจ คือหนาที่ของตน
ได. แตโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องอินทรียนี้ ทานสรรเสริญ ศรัทธา กับ
ปญญา และสมาธิ กับ วิริยะ ตองเสมอกัน. เพราะผูมีศรัทธากลา แตมีปญ
 ญา
ออน มีความเลื่อมใสแรง ยอมเลื่อมใสไปนอกเรื่อง. มีปญญากลา แตมีศรัทธา
ออน ยอมฝกใฝไปขางเกเร เหมือนโรคเกิดเพราะผิดยา แกไขไมไดฉะนั้น.
ผูมีปญญากลา ก็โลดแลนเขวไปวา กุศลมิไดดว ยเพียงจิตตุปบาทใจคิดขณะ
หนึ่งเทานั้น ดังนี้แลว ก็ไมทําบุญ มีทานเปนตน ยอมเกิดในนรก. เพราะ
อินทรียคือศรัทธา กับปญญาทั้งสองเสมอกัน จึงเลื่อมใสในวัตถุ คือพระรัตนตรัยอยางเดียว. แตสมาธิกลา วิริยะออน โกสัชชะ ความเกียจคราน ยอม
ครอบงําได เพราะสมาธิเปนฝายโกสัชชะ. วิริยะกลา สมาธิออน อุทธัจจะ
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ยอมครอบงําได เพราะวิริยะเปนฝายอุทธัจจะ แตสมาธิอันวิริยะเขาประกบไว
ยอมไมตกไปในโกสัชชะ วิริยะอันสมาธิเขาประกบไวก็ไมตกไป ในอุทธัจจะ.
เพราะฉะนั้น จึงควรทําอินทรียสองคูนั้นใหเสมอเทา ๆ กัน. ดวยวา อัปปนา
จะมีได ก็เพราะอินทรียสองคูเสมอกัน. อีกอยางหนึ่ง ศรัทธาแมมีกําลังกลาก็
ควรแกผูเจริญสมาธิ. เพราะผูเจริญสมาธิ เชื่อมมัน่ หยั่งลงมั่นอยางนี้ จักบรรลุ
อัปปนาได สวนในสมาธิกับปญญา เอกัคคตา ความที่จิตมีอารมณเปนหนึ่ง
มีกําลังกลา ยอมควรแกผูเจริญสมาธิ. ดวยวาผูเจริญสมาธินั้น ยอมบรรลุอปั ปนา
ได ดวยเอกัคคตาอยางนี้. ปญญามีกําลังกลา ยอมควรแกผูเจริญวิปสสนา.
ดวยวาผูเจริญวิปสสนานั้นยอมถึงความแทงตลอดไตรลักษณดวยปญญาอยางนี้.
แตอัปปนาจะมีได ก็เพราะศรัทธา กับ ปญญา ทัง้ สองเสมอกันโดยแท. สวน
สติมีกําลังแลว ยอมควรในที่ทั้งปวง. เพราะวา สติยอมรักษาจิตมิใหตกไปใน
อุทธัจจะ ดวยอํานาจศรัทธา วิริยะ ปญญา ซึ่งเปนฝายอุทธัจจะ มิใหตก
ไปในโกสัชชะ เพราะสมาธิเปนฝายโกสัชชะ. เพราะฉะนั้น สตินั้น จึงจําตอง
ปรารถนาในที่ทั้งปวง เหมือนการปรุงรสดวยเกลือจําปรารถนาในการปรุงอาหาร
ทุกอยาง และเหมือนอํามาตยผูชํานาญในราชกิจทุกอยาง จําปรารถนาในราชกิจ
ทุกอยางฉะนั้น. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สติจําปรารถนาใน
ที่ทั้งปวง เพราะเหตุไร เพราะจิตมีสติ เปนที่อาศัยและสติมีการอารักขา เปน
ที่ปรากฏ เวนสติเสียแลวจะประคอง และขมจิตไมไดเลย.
การเวนบุคคลผูมีปญญาทราม ไมมีปญญาหยั่งลงในประเภทแหงธรรม
มีขันธเปนตน ใหหางไกล ชื่อวา การงดเวนบุคคลทรามปญญา. การคบหา
บุคคลผูประกอบดวยปญญารอบรูความเกิดและความเสื่อมแหงสภาวธรรม อัน
กําหนดดวยลักษณะ ๕๐ ถวน ชื่อวา คบหาบุคคลผูมีปญญา. การพิจารณา
ประเภทแหงปญญาอันลึกซึ้ง ที่เปนไปในสภาวธรรมทั้งหลายมีขันธเปนตนอัน

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 336

ลุมลึก ชื่อวาการพิจารณาสอดสองดวยปญญอันลึกซึ้ง. ความเปนผูมีจิตอัน
โนมนอมไปเพื่อตั้งธัมมวิจยสัมโพชฌงค ในอิริยาบถทั้งหลาย มี ยืน นัง่
เปนตน ชื่อวาความนอมจิตไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงคนั้น. ภิกษุยอมรูชดั วา
ก็ธัมมวิจยสัมโพชฌงคนั้นที่เกิดดวยอาการอยางนี้ ยอมเจริญบริบูรณดวย
อรหัตตมรรค.
วิริยสัมโพชฌงค
วิริยสัมโพชฌงค ยอมเกิด ตามนัยอันมาแลวในบาลี (สังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค) อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อารภธาตุ (ธาตุคือความเริ่ม
ความเพียร) นิกกมธาตุ ปรักกมธาตุ (ธาตุ คือความเพียรกาวไปขางหนา)
มีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธาตุทั้ง ๓ นั้น นี้เปนอาหารเพื่อความ
เกิดแหงวิริยสัมโพชฌงค ที่ยังไมเกิด หรือเปนไปเพื่อความไพบูลยเจริญบริบูรณ
เต็มที่ แหงวิริยสัมโพชฌงคที่เกิดแลวดังนี้.
ธรรมเปนเหตุเกิดวิริยสัมโพชฌงค
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๑๑ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดแหง
วิริยสัมโพชฌงค คือ ๑. การพิจารณาเห็นภัยในอบาย ๒. การเห็นอานิสงส
๓. การพิจารณาวิถีทางดําเนิน ๔. ความเคารพยําเกรงในบิณฑบาต ๕. การ
พิจารณาความเปนใหญแหงการรับทรัพยมรดก ๖. การพิจารณาความมีพระศาสดาเปนใหญ ๗. การพิจารณาความมีชาติเปนใหญ ๘. การพิจารณาความ
มีสพหมจารีเปนใหญ ๙. การงดเวนบุคคลเกียจคราน ๑๐. การคบหาบุคคล
ผูปรารภความเพียร ๑๑. ความนอมจิตไปในวิริยสัมโพชฌงคนั้น.
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๑. การพิจารณาเห็นภัยในอบาย
บรรดาธรรม ๑๑ ประการนั้น เมื่อภิกษุผูเจริญวิริยสัมโพชฌงค แม
พิจารณาเห็นภัยในอบายอยางนี้วา ใครๆ ไมอาจยังวิริยสัมโพชฌงคใหเกิดได
ในเวลาที่เสวยทุกขใหญจําเดิมแตถูกลงโทษดวยเครื่องจองจํา ๕ ประการในนรก
ก็ดี ในเวลาที่ถูกเขาจับดวยเครื่องจับมี ขาย แห และอวนเปนตนบาง ในเวลาขับ
ตอนทิ่มแทงดวยเครื่องประหารมีปะฏักเปนตน ใหลากเกวียนบาง ในกําเนิด
สัตวดิรัจฉานก็ดี ในเวลาที่ทุรนทุรายดวยความหิวกระหายตั้งหลายพันปบาง
พุทธันดรหนึ่งบาง ในเปรตวิสัยก็ดี ในเวลาที่ตองเสวยทุกขอันเกิดแตลมและ
แดดเปนตน ดวยเรือนรางที่สูงประมาณ ๖๐ ศอก ๘๐ ศอก เหลือแตหนังหุม
กระดูก ในจําพวกกาลกัญชิกอสูรก็ดี ดูกอนภิกษุ เวลานี้เทานั้น เปนเวลา
ทําความเพียรของเธอดังนี้ วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดขึ้นได.
๒. การเห็นอานิสงส
เมื่อเห็นอานิสงสอยางนี้วา คนเกียจครานไมอาจไดโลกุตตรธรรม ๙
คนที่ปรารภความเพียรเทานั้นจึงสามารถ นี้เปนอานิสงสของความเพียร ดังนี้
วิริยสัมโพชฌงคก็ยอมเกิดได.
๓. การพิจารณาวิถีทางดําเนิน
เมื่อพิจารณาวิถีทางดําเนินอยางนี้วา ควรดําเนินทางที่พระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา พระมหาสาวกทุกพระองคดําเนินไปแลว ทางนั้น คน
เกียจครานไมอาจเดินไปไดดังนี้ วิรยิ สัมโพชฌงค ก็ยอมเกิดได.
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๔. การเคารพยําเกรงตอบิณฑบาต
เมื่อพิจารณาความเคารพยําเกรงตอบิณฑบาตอยางนี้วา มนุษยเหลาใด
บํารุงเธอดวยปจจัยมีบิณฑบาตเปนตน มนุษยเหลานั้นนี้ ก็ไมใชญาติ ไมใช
ทาส และคนงานของเธอเลย ทั้งมนุษยเหลานั้นก็มิใชถวายปจจัยมีจีวรเปนตน
อันประณีตแกเธอ ดวยคิดวาจักอาศัยเธอเลี้ยงชีวิต โดยที่แท เขาหวังใหอุปการะ
ที่ตนทําแลวมีผลมาก จึงถวาย แมพระศาสดาก็มิไดทรงพิจารณาเห็นอยางนี้
วา ภิกษุนี้บริโภคปจจัยเหลานี้แลว จักมีรางกายแข็งแรงมากอยูเปนสุข ดังนี้
แลวทรงอนุญาตปจจัยแกเธอ โดยทีแ่ ท พระองคทรงพิจารณาเห็นวา ภิกษุ
บริโภคปจจัยเหลานี้ บําเพ็ญสมณธรรม จักพนจากทุกขในวัฏฏะไดดังนี้ จึง
ทรงอนุญาตปจจัยไว เดี๋ยวนี้ เธอเกียจครานอยู ไมเคารพยําเกรงบิณฑบาต
นั้น ขึ้นชื่อวาการเคารพยําเกรงตอบิณฑบาต ยอมมีแกผูปรารภความเพียรเทา
นั้น ดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค ก็เกิดได เหมือนวิริยสัมโพชฌงค เกิดแกทา น
พระมหามิตตเถระฉะนั้น.
เรื่องพระมหามิตตเถระ
เลากันวา พระเถระอาศัยอยูในถ้ําชื่อ กสกะ. และมหาอุบาสิกาผูหนึ่ง
ในบานเปนที่โคจรของทาน บํารุงพระเถระเหมือนบุตร. วันหนึ่ง นางจะไปปา
จึงสั่งลูกสาววา ลูก ขาวสารเกาอยูโนน น้ํานม เนยใส น้ําออย อยูโนน เวลา
ที่พระเปนเจามิตตะ พี่ชายของเจามาแลว จงปรุงอาหารถวายพรอมดวยน้ํานม
เนยใส และน้ําออย ดวยนะลูก. ลูกสาวถามวา ก็แมจะรับประทานไหมจะ.
มหาอุบาสิกาตอบวา ก็เมื่อวานนี้ แมรับประทานอาหารสําหรับคางคืน
(ปาริวาสกภัต) ที่ปรุงกับน้ําสมแลวนี้จะ. ลูกสาวถามวา แมจักรับประทาน
กลางวันไหมจะ. มหาอุบาสิกาสั่งวา เจาจงใสผักดองแลวเอาปลายขาวสาร
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ตมขาวตมมีรสเปรี้ยวเก็บไวใหเถอะลูก. พระเถระครองจีวรแลว กําลังนําบาตร
ออก (จากถลก) ไดยินเสียงนั้นแลว ก็สอนตนเองวา ไดยินวา มหาอุบาสิกา
รับประทานแตอาหารสําหรับคางคืนกับน้ําสม แมกลางวันก็จักรับประทาน
ขาวตมเปรี้ยวใสผักดอง นางบอกอาหารมีขาวสารเกาเปนตน เพื่อประโยชน
แกเธอ ก็มหาอุบาสิกานั้นมิไดหวังที่นาที่สวน อาหาร และผา เพราะอาศัย
เธอเลย แตปรารถนาสมบัติ ๓ ประการ (มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพาน
สมบัติ) จึงถวาย เธอจักสามารถใหสมบัติเหลานั้นแกมหาอุบาสิกานั้นไดหรือ
ไมเลา ดังนี้ ทานคิดวา บิณฑบาตนี้แล เธอยังมีราคะ โทสะ โมหะ อยู
ไมอาจรับไดดังนี้แลว ก็เก็บบาตรเขาถลก ปลดดุมจีวร กลับไปถ้ํากสกะเลย
เก็บบาตรไวใตเตียง พาดจีวรไวที่ราวจีวร นั่งลงอธิษฐานความเพียรวา เราไม
บรรลุพระอรหัต จักไมออกไปจากถ้ําดังนี้. ภิกษุผูไมประมาทอยูมาชานาน
เจริญวิปสสนา ก็บรรลุพระอรหัตกอนเวลาอาหารเชา เปนพระมหาขีณาสพ
(สิ้นอาสวะแลว) นั่งยิ้มอยู เหมือนดอกปทุมที่กําลังแยมฉะนั้น. เทวดาผูสิงอยู
ที่ตนไมใกลประตูถ้ําเปลงอุทานวา
นโม เต ปุริสาชฺ
นโม เต ปุริสตุ ฺตม
ยสฺส เต อาสวา ขีณา
ทกฺขิเณยฺโยสิ มาริส
ทานบุรุษอาชาไนย ขาพเจาขอนอบ
นอมทาน ทานยอดบุรุษขาพเจาขอนอบนอม
ทาน ขาพเจาขอนอบนอมทานผูมีอาสวะสิ้น
แลว ทานผูน ิรทุกข ทานเปนผูควรทักษิณาทาน ดังนี้
แลวกลาววา ทานเจาขา พวกหญิงแกถวายอาหารแกพระอรหันตทั้งหลาย เชน
ทานผูเขาไปบิณฑบาต จักพนจากทุกขได ดังนี้.
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พระเถระลุกขึ้นเปดประตูดูเวลา ทราบวา ยังเชาอยู จึงถือบาตร
และจีวรเขาสูหมูบาน ฝายเด็กหญิง. จัดเตรียมอาหารเสร็จแลว นั่งคอยดูอยูตรง
ประตู ดวยนึกวา ประเดี๋ยวพี่ชายเราคงจักมา ประเดี๋ยวพี่ชายเราคงจักมา.
เมื่อพระเถระมาถึงประตูเรือนแลว เด็กหญิงนั้น ก็รับบาตรบรรจุเต็มดวยอาหาร
เจือน้ํานม ที่ปรุงดวยเนยใส และน้าํ ออยแลว วางไวบนมือ (ของพระเถระ).
พระเถระทําอนุโมทนาวา จงมีสุขเถิด แลวก็หลีกไป. เด็กหญิงนั้นยืนจองดูทาน
อยูแลว. ความจริง ในคราวนั้น ผิวพรรณของพระเถระบริสุทธิ์ยิ่งนัก อินทรีย
ผองใส หนาของทานเปลงปลั่งยิ่งนัก ประดุจผลตาลสุกหลุดออกจากขั้วฉะนั้น.
มหาอุบาสิกากลับมาจากปาถามวา พี่ชายของเจามาแลวหรือลูก เด็กหญิงนั้นก็
เลาเรื่องทั้งหมดใหมารดาฟง. มหาอุบาสิกาก็รูไดวา วันนี้ บรรพชิตกิจแหง
บุตรของเราถึงที่สุดแลว จึงกลาววา ลูก พี่ชายของเจายินดียิ่งนักในพระพุทธศาสนา ไมกระสัน (อยากสึก) แลวละดังนี้.
๕. การพิจารณาความมีทรัพยมรดกเปนใหญ
เมื่อพิจารณาความมีทรัพยมรดกเปนใหญอยางนี้วา ก็ทรัพยมรดกของ
พระศาสดามีมากแล คือ อริยทรัพย ๗ ประการ ทรัพยมรดกนัน้ ผูเกียจคราน
ไมอาจรับได เหมือนอยางวามารดา บิดา ยอมตัดบุตรผูประพฤติผิด ทําให
เปนคนภายนอกวา คนนี้ไมใชลูกของเรา เมื่อมารดา บิดา ลวงลับไป เขา
ก็ไมไดรับทรัพยมรดกฉันใด แมบุคคลผูเกียจครานก็ฉันนั้น ยอมไมไดมรดก
คือ อริยทรัพยนี้ ผูปรารภความเพียรเทานั้น ยอมไดรับดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค
ยอมเกิดได.
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๖. การพิจารณาความมีพระศาสดาเปนใหญ
เมื่อพิจารณาความมีพระศาสดาเปนใหญอยางนี้วา พระศาสดาของเธอ
เปนใหญ เพราะในเวลาที่พระศาสดาของเธอทรงถือปฏิสนธิ ในพระครรภของ
พระมารดาก็ดี เวลาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณก็ดี เวลาตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ดี เวลาประกาศพระธรรมจักร แสดงยมกปาฏิหาริย เสด็จลงจาก
เทวโลก และทรงปลงอายุสังขารก็ดี เวลาเสด็จดับขันธปรินิพพานก็ดี หมืน่ โลกธาตุก็หวั่นไหวแลว เธอบวชในพระศาสนาของศาสดาเห็นปานฉะนั้นแลว
เปนคนเกียจคราน ควรแลวหรือดังนี้ วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดได.
๗. การพิจารณาความมีชาติเปนใหญ
เมื่อพิจารณาความมีชาติเปนใหญอยางนี้วา แมโดยชาติ บัดนี้ เธอ
ไมใชคนมีชาติต่ําแลวละ เธอชื่อวาเกิดแลวในวงศของพระเจาอุกกากราช ที่
สืบทอดกันมาโดยมหาสมมตประเพณี ไมเจือปนกับชนชาติอื่น เปนพระนัดดา
ของพระเจาสุทโธทนมหาราช และพระนางเจามหามายาเทวี เปนพระอนุชา
ของทานพระราหุลพุทธชิโนรส ขึ้นชื่อวาเธอ เปนพุทธชินบุตรเห็นปานฉะนี้
แลว อยูอยางคนเกียจคราน ไมสมควรดังนี้ วิริยสัมโพชฌงค ยอมเกิดได.
๘. การพิจารณาความมีสพรหมจารีเปนใหญ
เมื่อพิจารณาความมีสพรหมจารีเปนใหญอยางนี้วา ทานพระสารีบุตร
ทานพระโมคคัลลานะ และ พระสาวกผูใหญ ๘๐ รูป แทงตลอด (ตรัสรู)
โลกุตตรธรรม ดวยความเพียรกันทั้งนั้น เธอจะดําเนินตามทางของสพรหมจารี
เหลานั้น หรือไมดําเนินตามเลาดังนี้ วิริยสัมโพชฌงคยอมเกิดได.
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๙. การงดเวนบุคคลผูเกียจคราน
๑๐. การคบหาบุคคลผูปรารภความเพียร
๑๑. ความนอมจิตไป ในวิริยสัมโพชฌงคนั้น
เมื่อเวนบุคคลผูเกียจคราน ผูส ละความเพียรทางกาย และทางใจ
ซึ่งเปนเหมือนงูเหลือมกินเต็มทอง แลวก็หยุดอยูกับที่ก็ดี คบหาบุคคล
ผูปรารภความเพียร ผูอุทิศตนมุงปฏิบัติธรรมก็ดี มีจิตโนมนอมโอนไป เพื่อ
ใหความเพียรเกิดขึ้น ในอิริยาบถทั้งหลายมี ยืน นั่ง เปนตน ก็ดี วิรยิ สัมโพชฌงคยอมเกิดได. ภิกษุยอมรูชัดวา วิริยสัมโพชฌงคนั้นที่เกิดแลว ดวย
อาการอยางนี้ยอมเจริญบริบูรณดวยอรหัตตมรรค.
ปติสัมโพชฌงค
ปติสัมโพชฌงค ยอมเกิดโดยนัยอันมาแลวในบาลี (สังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค) อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงปติสัมโพชฌงค มีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการ ในธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
ปติสัมโพชฌงค นี้เปนอาหาร เพือ่ ความเกิดแหงปติสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด
หรือเปนทางเพื่อความไพบูลย เจริญบริบูรณ เต็มที่แหงปติสัมโพชฌงค ที่เกิด
แลวดังนี้. ปตินั้นเองชื่อวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงปติสัมโพชฌงค ในบาลีนั้น.
มนสิการอันยังปตินั้นใหเกิด ชื่อวาโยนิโสมนสิการ.
ธรรมเปนเหตุเกิดปติสัมโพชฌงค
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๑๑ ประการ ยอมเปนทางเกิด ปติสัมโพชฌงค
คือ ๑. พุทธานุสสติ ๒. ธัมมานุสสติ ๓. สังฆานุสสติ ๔. สีลานุสสติ
๕. จาคานุสสติ ๖. เทวานุสสติ ๗. อุปสมานุสสติ ๘. เวนบุคคลผูเศราหมอง

๙. คบหาบุคคลผูหมดจด ๑๐. การพิจารณาความในพระสูตร เปนที่ตั้งแหง
ความเลื่อมใส ๑๑. ความนอมจิตไปในปติสัมโพชฌงคนั้น.
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จริงอยู ผูเจริญปติสัมโพชฌงค เมื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ ปติสัมโพชฌงคแผซานทั่วสรีระจนกระทั่งอุปจารสมาธิ ยอมเกิดขึ้น. เมื่อระลึกถึง
คุณพระธรรม และพระสงฆก็ดี พิจารณาปาริสุทธิศีล ๔ ที่ตนรักษาไมขาดวิ่น
เปนเวลานานก็ดี แมคฤหัสถพิจารณาศีล ๑๐ ศีล ๕ ก็ดี พิจารณาจาคะ การ
บริจาควา ในเวลาประสบทุพภิกขภัยเปนตน เราถวายโภชนะอันประณีตแก
สพรหมจารีทั้งหลาย แลวถวายโภชนะชื่ออยางนี้ ดังนี้ก็ดี แมคฤหัสถพิจารณา
ถึงทานที่ถวายแกทานผูมีศีลในเวลาเห็นปานนั้นก็ดี พิจารณาถึงคุณเชนกับที่
เทวดาประกอบแลวถึงความเปนเทวดาวา มีอยูใ นตนก็ดี พิจารณาเห็นวา
กิเลสที่ขมไดแลวแมดวยสมาบัติตลอด ๖๐ ปบาง ๗๐ ปบาง ไมฟุงกําเริบ
ดังนี้ก็ดี เวนบุคคลเศราหมองผูมีความหมนหมองอันสรางสมไว เพราะไมทํา
โดยเคารพ ในเวลาเห็นพระเจดีย เห็นโพธิพฤกษและเห็นพระเถระ ผูเปน
เชนกับละอองธุลี บนหลังลา เพราะไมมีความเลื่อมใสรักใครในพระรัตนตรัย
มีพระพุทธเจาเปนตนก็ดี สองเสพบุคคลผูหมดจด ผูมากดวยควานเลื่อมใสมี
จิตออนโยนในพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจาเปนตนก็ดี พิจารณาความใน
พระสูตรอันเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ซึ่งแสดงคุณของพระรัตนตรัยก็ดี มีจิต
โนมนอมโอนไป เพื่อใหเกิดปติ ในอิริยาบถทั้งหลายมี ยืน นัง่ เปนตนก็ดี
ปติสัมโพชฌงค ยอมเกิดได. ภิกษุยอ มรูชัดวา ปติสัมโพชฌงคนั้น ซึ่งเกิดแลว
ดวยอาการอยางนี้ ยอมเจริญบริบูรณดวยอรหัตมรรค.
ปสสัทธิสัมโพชฌงค
ปสสัทธิสัมโพชฌงค ยอมเกิดโดยนัยที่มาแลวในบาลี (สังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค) อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายปสสัทธิ ความสงบกาย
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จิตตปสสัทธิ ความสงบจิตมีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการ ในความ
สงบกาย และความสงบจิตนั้น นี้เปนอาหาร (ยอมเปนไป) เพื่อความเกิด
แหงปสสัทธิสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด หรือเปนทางเพื่อความไพบูลย เจริญบริบูรณ
เต็มที่ แหงปสสัทธิสัมโพชฌงค ที่เกิดแลวดังนี้.
ธรรมเปนเหตุเกิดปสสัทธิสัมโพชฌงค
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๗ ประการ ยอมเปนทางเกิดปสสัทธิสัมโพชฌงค.
คือ ๑. เสพโภชนะอันประณีต ๒. เสพฤดูเปนที่สบาย ๓. เสพอิริยาบถเปนที่
สบาย ๔. ประกอบความเปนกลาง ๕. เวนบุคคลผูไมสงบกาย ๖. เสพบุคคล
ผูสงบกาย ๗. นอมจิตไปในปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้น.
จริงอยู ผูเจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค เมื่อบริโภคโภชนะเปนที่สบาย
อันประณีตหมดจดก็ดี. เสพฤดูเปนที่สบาย ไมวาจะเปนฤดูหนาว ฤดูรอน
เสพอิริยาบถ เปนที่สบายไมวาจะเปนอิริยาบถ ยืน เปนตนก็ดี ยอมเกิดความ
สงบได. แตคํานั้น ทานมิไดกลาวหมายถึงบุคคลผูเปนมหาบุรุษ ซึ่งทนฤดู
และอิริยาบถ เปนที่สบาย. เมื่อผูที่มีฤดู และอิรยิ าบถที่ถูกกันและไมถูกกัน
เวนฤดูและอิริยาบถที่ไมถูกกันเสียแลว เสพฤดูและอิริยาบถที่ถูกกัน ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเกิดได. การพิจารณาถึงความที่ตนและคนอื่นมีกรรมเปนของ ๆ
ตน เรียกวา ประกอบความเปนกลาง ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเกิดไดดวย
ประกอบความเปนกลางอันนี้. เมื่อเวนบุคคลผูมีกายไมสงบ เชนเที่ยวเบียดเบียน
สัตวอื่นดวยเครื่องประหาร มีกอนดิน และทอนไมเปนตน ก็ดี เสพบุคคลผู
มีกายสงบ สํารวม มือ เทา ก็ดี มีจิตนอมโนมโอนไปเพื่อใหเกิดปสสัทธิสัมโพชฌงคในอิริยาบถมี ยืน นั่ง เปนตน ก็ดี ปสสัทธิสัมโพชฌงคยอมเกิดได.
ภิกษุยอมรูชดั วา ก็ปสสัทธิสัมโพชฌงคนั้น อันเกิดแลวดวยอาการอยางนี้
ยอมเจริญบริบูรณดวยอรหัตมรรค.
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สมาธิสมั โพชฌงค
สมาธิสัมโพชฌงค ยอมเกิดได โดยนัยมาแลวในบาลี (สังยุตตนิกาย
มหาวารวรรค) อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมถนิมิต (บาลีวา สมาธินิมิต)
อัพยัคคนิมิตมีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการ ในนิมิตทั้งสองนั้น นี้เปน
อาหาร (ยอมเปนไป) เพื่อความเกิดแหงสมาธิสัมโพชฌงค ที่ยังไมเกิด หรือ
เปนทางเพื่อความไพบูลย เจริญบริบูรณเต็มที่แหงสมาธิสัมโพชฌงคที่เกิดแลว
ดังนี้.
ในนิมิตเหลานั้น สมถะนั่นแล ชื่อวา สมถนิมิตและอัพยัคคนิมิต
เพราะอรรถวาไมฟุงซาน.
ธรรมเปนเหตุเกิดสมาธิสัมโพชฌงค
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๑๑ ประการ ยอมเปนทางเกิดสมาธิสัมโพชฌงค
คือ ๑. ทําวัตถุใหสละสลวย ๒. การปรับปรุงอินทรียใหสม่ําเสมอ ๓. ฉลาด
ในนิมิต ๔. ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง ๕. ขมจิตในสมัยที่ควรขม
๖. ทําจิตใหราเริงในสมัยที่ควรใหราเริง ๗. เพงเฉยในสมัยที่ควรเพงเฉย
๘. เวนบุคคลผูมีจิตไมเปนสมาธิ ๙. คบหาบุคคลผูมีจิตเปนสมาธิ ๑๐. พิจารณาและวิโมกข ๑๑. นอมจิตไปในสมาธิสัมโพชฌงคนั้น.
อธิบายธรรม ๑๑ ประการ
ในธรรม ๑๑ ประการนั้น เฉพาะการทําวัตถุใหสละสลวย และการ
ปรับปรุงอินทรียใหสม่ําเสมอ พึงทราบตามนัยที่กลาวมาแลวนั่นแล.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 346

ความฉลาดในการกําหนดกสิณนิมิต เปนอารมณ ชือ่ วาฉลาดใน
นิมิต. การประคองจิตไว ดวยการตัง้ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค.
และปติสัมโพชฌงคในสมัยที่จิตหดหู เพราะมีความเพียรยอหยอนเกินไป
เปนตน ชื่อวา ประคองจิตในสมัยที่ควรประคอง.
การขมจิตไว ดวยการตั้งปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค
และอุเบกขาสัมโพชฌงค ในสมัยที่จิตฟุงซาน เพราะปรารภความเพียรมากเกิน
ไปเปนตน ชื่อวา ขมจิตในสมัยที่ควรขม.
คําวา ทําจิตใหราเริงในสมัยที่ควรราเริง อธิบายวา สมัยใด จิตไมแชม
ขึ้น เพราะมีปญญาและความเพียรออนไป หรือเพราะไมบรรลุสุขที่เกิดแตความ
สงบ สมัยนั้น ก็จิตใหสลด ดวยพิจารณาสังเวควัตถุเรื่องอันเปนที่ตั้งแหง
ความสลด ๘ ประการ. เรื่องอันเปนที่ตั้งแหงความสลด ๘ ประการ คือ ๑. ชาติ
๒. ชรา ๓. พยาธิ ๔. มรณะ ๕. ทุกขในอบาย ๖. ทุกขในอดีตมีวัฏฏะ
เปนมูล ๗. ทุกขในอนาคตมีวัฏฏะเปนมูล ๘. ทุกขในปจจุบันมีการแสวงหา
อาหารเปนมูล. อนึ่ง การทําความเลื่อมใสใหเกิด ดวยมาระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย อันนี้กเ็ รียกวาการทําจิตใหราเริงในสมัยที่ควรใหราเริง.
ชื่อวา เพงเฉยในสมัยที่ควรเพงเฉย อธิบายวา สมัยใดจิตอาศัยการ.
ปฏิบัติชอบ ไมหดหู ไมฟุงซาน แชมขึ้น เปนไปสม่ําเสมอในอารมณ ดําเนิน
ในสมถวิถี สมัยนั้นไมตองขวยขวายในการประคอง ขมและทําจิตใหราเริง
เหมือนสารถี ไมตองขวนขวาย ในเมื่อมาวิ่งเรียบฉะนั้น อันนี้เรียกวา เพงเฉย
ในสมัยที่ควรเพงเฉย.
การเวนบุคคลผูมีจิตฟุงซาน ไมบรรลุอุปจาระ หรืออัปปนา ให
หางไกล ชือ่ วา เวนบุคคลผูมีจิต ไมเปนสมาธิ.
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การเสพ คบหา เขาไปนั่งใกลบุคคลผูมีจิตเปนสมาธิดวยอุปจาร
ภาวนา หรืออัปปนาภาวนา ชื่อวา คบหาบุคคลผูมีจิตเปนสมาธิ.
ความเปนผูมีจิตนอมโนมโอนไปเพื่อใหเกิดสมาธิ ในอิริยาบถทั้งหลาย
มี ยืน นั่งเปนตน ชื่อวา นอมจิตไปในสมาธิสัมโพชฌงค.
ดวยวา เมื่อปฏิบัติอยูอยางนี้ สมาธิสัมโพชฌงคนั้น ยอมเกิดได.
เมื่อภิกษุรูชัดวา ก็สมาธิสัมโพชฌงคนั้น อันเกิดแลวดวยอาการอยางนี้ ยอม
เจริญบริบูรณดวยอรหัตตมรรค.
อุเบกขาสัมโพชฌงค
อุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมเกิดไดตามนัยอันมาแลวในบาลี (สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค) อยางนี้วา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขาสัมโพชฌงคมีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเปนที่ตั้งแหง
อุเบกขาสัมโพชฌงคนั้น นี้เปนอาหาร (ยอมเปนไป) เพื่อความเกิดแหง
อุเบกขาสัมโพชฌงคที่ยังไมเกิด หรือเปนทางเพื่อความเจริญไพบูลย บริบรู ณ
เต็มที่ แหงอุเบกขาสัมโพชฌงคที่เกิดแลวดังนี้. ก็ในธรรมเหลานั้น อุเบกขา
นั่นแล ชื่อวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค
ธรรมเปนเหตุเกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค
อีกอยางหนึ่ง ธรรม ๕ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความเกิดแหงอุเบกขาสัมโพชฌงค คือ ๑. วางตนเปนกลางในสัตว ๒. วางตนเปนกลางในสังขาร
๓. เวนบุคคลผูยึดถือสัตวและสังขาร ๔. คบหาบุคคลผูวางตนเปนกลางในสัตว
และสังขาร ๕. นอมจิตไปในอุเบกขาสัมโพชฌงคนั้น.
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อธิบายธรรม ๕ ประการ
ในธรรม ๕ ประการนั้น ผูเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค ยอมตั้งการวาง
ตนเปนกลางในสัตวดวยอาการ ๒ อยาง คือดวยการพิจารณาถึงความที่ตนและ
ผูอื่นมีกรรมเปนของ ๆ ตนอยางนี้วา ทานมาดวยกรรมของตน ก็จักไปดวย
กรรมของตน แมเขาก็มาดวยกรรมของตน (เขา) จักไปดวยกรรมของตน
(เขา) เหมือนกัน ทานจะยึดถืออะไรกันดังนี้ และดวยการพิจารณาถึงความ
ไมมีสัตวอยางนี้วา เมื่อวาโดยปรมัตถ ที่วาสัตว ๆ มันไมมี ทานจะยึดอะไร
กันเลาดังนี้.
ตั้งการวางตนเปนกลางในสังขาร ดวยอาการ ๒ อยางคือ ดวยการ
พิจารณาโดยความเปนของไมมีเจาของ อยางนี้วา จีวรนี้จักเขาถึงความเปลี่ยนสี
และความเกาคร่ําครา เปนผาเช็ดเทา ตองเขี่ยทิ้งดวยปลายไมเทา ก็ถาวาจีวร
นั้น พึงมีเจาของไซร เขาก็ไมพึงใหมันเสียหายอยางนี้ ดังนี้ และดวยการ
พิจารณาโดยความเปนของชั่วคราวอยางนี้วา จีวรนี้อยูไมไดนาน เปนของ
ชั่วคราวดังนี้. แมในบริขารมีบาตรเปนตน ก็พึงประกอบความเหมือนอยางใน
จีวร.
ในขอวา เวนบุคคลผูยึดถือในสัตวและสังขาร มีวินิจฉัยดังนี้
บุคคลใดเปนคฤหัสถ ก็ยึดถือปยชน มีบตุ ร ธิดา เปนตน ของตน
หรือเปนบรรพชิตก็ยึดถือบรรพชิตมีอันเตวาสิก และผูรวมอุปชฌายกันเปนตน
ของตน มัวทํากิจกรรมมีปลงผม เย็บจีวร ซักยอมจีวร ระบมบาตร เปนตน
ของชนเหลานั้น ดวยมือของตนทีเดียว เมื่อไมเห็นเพียงครูเดียว ก็บนถึงวา
สามเณรรูปโนนไปไหน ภิกษุหนุมรูปโนนไปไหน เหลียวซายแลขวา เหมือน
มฤคตื่นตกใจฉะนั้น แมผูอื่นออนวอนขอวา โปรดสงสามเณรชื่อโนนไปชวย
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ปลงผมเปนตน สักครูเถิดดังนี้ ก็ไมยอมให ดวยพูดวา พวกเราจะไมใหทํา
กิจกรรมของตนบางหรือ พวกทานพาเธอไปจะลําบากดังนี้ บุคคลนี้ชื่อวา
ยึดถือสัตว.
ฝายบุคคลใด ยึดถือบริขารมีจีวร บาตร ถลกบาตร ไมเทาเปนตน
แมผูอื่นจะเอามือจับก็ไมใหจับ ถึงขอยืมก็ตอบขัดของวา เราตองการใชทรัพย
ก็ยังไมใช จักใหพวกทานไดอยางไรดังนี้ บุคคลนี้ชื่อวา ยึดถือสังขาร.
ฝายบุคคลใด วางตนเปนกลาง เที่ยงตรงในวัตถุทั้งสองนั้น บุคคล
นี้ชื่อวาวางตนเปนกลาง ในสัตวและสังขาร.
เมื่อเวนไกลบุคคลผูยึดถือสัตวและสังขารเห็นปานฉะนี้ก็ดี คบหาบุคคล
ผูวางตนเปนกลางในสัตวและสังขารก็ดี มีจิตนอมโนมโอนไปเพื่อใหเกิดอุเบกขา
สัมโพชฌงค ในอิริยาบถทั้งหลาย มี ยืน นั่ง เปนตนก็ดี อุเบกขาสัมโพชฌงคนี้
ยอมเกิดไดดวยประการฉะนี้. ภิกษุยอมรูชัดวา ก็อุเบกขาสัมโพชฌงคนั้นอัน
เกิดแลว ดวยอาการอยางนี้ ยอมเจริญบริบูรณดวยอรหัตตมรรค.
คําวา อิติ อชฺฌตฺตวา หรือภายในเปนตน ความวาพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลาย เพราะกําหนดสัมโพชฌงค ๗ ของตน หรือของคนอื่น
หรือกําหนดสัมโพชฌงค ๗ ของตนตามกาล หรือของคนอื่นตามกาลอยู. ก็
ความเกิด และความเสื่อม (แหงอุเบกขาสัมโพชฌงค) พึงทราบดวยอํานาจ
ความเกิด และความดับแหงสัมโพชฌงคทั้งหลาย ในโพชฌงคบรรพนี้. ขอความ
ตอจากนี้ ก็มีนัยดังกลาวมาแลว.
สติกาํ หนดโพชฌงคเปนอริยสัจ ๔
แตในโพชฌงคบรรพนี้ มีขอแตกตางกันอยางเดียว คือพึงประกอบ
ความอยางนี้วา สติกําหนดโพชฌงคเปนอารมณ เปนทุกขสัจ เปนตน แลว
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พึงทราบวา เปนทางปฏิบัตินําออกจากทุกข ของภิกษุผูกําหนดโพชฌงคเปน
อารมณ. คําที่เหลือก็เชนนั้นเหมือนกัน.
จบโพชฌงคบรรพ
สัจจบรรพ
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงจําแนกธัมมานุปสสนาโดยโพชฌงค ๗
ประการ อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงจําแนกสัจจะ ๔ ประการ จึงตรัสวา
ปุน จปร ยังมีอีกขอหนึ่ง ดังนี้เปนตน.
อริยสัจ ๔
ในคําเหลานั้น คําวา รูชัดตามเปนจริงวา นี้ทุกขเปนตน ความวา
รูชัดตามสภาพที่เปนจริง ซึ่งธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ เวน ตัณหาวา นี้ทุกข รูชัด
ตามสภาพที่เปนจริง ซึ่งตัณหาที่มีอยูกอน. อันทําทุกขนั้นนั่นแล ใหเกิด ให
ปรากฏขึ้น นี้ทุกขสมุทัย รูช ัดตามสภาพที่เปนจริงซึ่งความดับคือ หยุดทุกข
และทุกขสมุทัยทั้งสองวา นี้ ทุกขนิโรธ รูชัดตามสภาพที่เปนจริง ซึ่ง อริยมรรค
อันเปนเหตุกําหนดรูทุกข เปนเหตุละสมุทัย เปนเหตุทําใหแจงนิโรธวา นีท้ ุกข
นิโรธคามินีปฏิปทา. กถาวาดวยสัจจะที่เหลือเวนกถาวาดวยบท ภาชนะ แจก
บทแหงทุกขมีชาติเปนตน ทานกลาวไวพิสดารในคัมภีรวิสุทธิมรรคแลวเทียว.
อธิบายบทภาชนะ
ชาติ

สวนในบทภาชนะ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ คําวา กตมา จ ภิก-ฺ
ขเว ชาติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชาติเปนอยางไร ความวา ดูกอนภิกษุทั้ง
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หลาย ก็ชาติอันใด ที่เรากลาวอยางนี้วา แมชาติก็เปนทุกข ชาติอันนั้นเปน
อยางไร. พึงทราบอรรถในปุจฉาทั้งปวง อยางนี้. คําวา ของสัตวเหลานั้น ๆ
อันใดนี้ เปนคํากําหนดรวมสัตวไวทั้งหมดโดยไมมีกําหนดวา ของเหลาสัตวชื่อนี้.
แมคําวาในหมูสัตวนั้นๆนี้ เปนคํากําหนดรวมหมูสัตวไวทั้งหมด. ความเกิดชื่อวา
ชาติ. คําวาชาตินี้ เปนชื่อของขันธที่เกิดจําเพาะทีแรก พรอมดวยความเปลี่ยน
แปลง. คําวาสัญชาตินี้ เปนไวพจน (แทน) ของชาตินั่นเอง แตประกอบดวย
อุปสรรค. ความเกิดนั่นแล ชื่อวา โอกฺกนฺติ กาวลง ดวยอรรถวา กาวลง
โดยอาการที่เขาไปโดยลําดับ ชื่อวา อภินิพฺพตฺติ เกิดจําเพาะ ดวยอรรถวา
เกิดเฉพาะ กลาวคือ เกิด ทั้ง ๔ อยางนี้ ชื่อวากลาวโดยสมมัติ. สวนบาลี
ขนฺธาน ปาตุภาโว ความปรากฏแหงขันธทั้งหลายนี้ กลาวโดยปรมัตถ.
ความปรากฏแหงขันธทั้งหลายนั่นแล ที่แยกเปนขันธหนึ่ง ขันธสี่ และ ขันธหา
ในบรรดาหมูสัตวที่มีขันธหนึ่งเปนตนนั่นเอง ไมใชความปรากฏแหงบุคคล.
แตเมื่อความปรากฏแหงขันธนั้นมีอยู. ก็สมมติเรียกกันวา บุคคลปรากฏดังนี้.
คําวา อายตนาน ปฏิลาโภ ความไดอายตนะทั้งหลาย ความวา อายตนะ
ทั้งหลายปรากฏอยูนั่นแล เปนอันชื่อวาไดมา นั้นชื่อวาความไดมาที่กลาว
ไดวาความปรากฏแหงอายตนะเหลานั้น.
ชรา
ศัพทวา ชรา เปนศัพทแสดงถึงสภาพความเปนเอง. ศัพทวา ชีรณตา
แสดงถึงภาวะ คืออาการ. ศัพทวา ขณฺฑิจฺจ เปนตน คือแสดงถึงภาวะเปลี่ยน
แปลง จริงอยู เวลาเปนหนุมสาว ฟนก็เรียบขาว. ครั้นหงอมเขา ฟนเหลานั้น
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ก็เปลี่ยนสีไปโดยลําดับ หลุดตกไปในที่นั้น ๆ. อนึ่ง ฟนหัก หมายถึงฟนที่
หลุดรวง และที่ยังอยู ชื่อวา ขณฺฑิตา. ภาวะแหงฟนที่หักเรียกวา ขณฺฑิจฺจ
ความที่ฟนหัก. ผมและขน คร่ําคราไปโดยลําดับ ชื่อวาผมหงอก. ผมหงอก
เกิดพรอมแลวแกบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อวา มีผมหงอก. ภาวะแหง
บุคคลผูมีผมหงอก ชื่อวา ปาลิจฺจ ความที่ผมหงอก. เกลียวทีห่ นังของบุคคล
นั้น มีอยู เพราะมีเนื้อและเลือดแหงไปดวยถูกลม คือ ชราประหาร เหตุนั้น
บุคคลนั้นชื่อวามีหนังเปนเกลียว (เหี่ยว). ภาวะแหงบุคคลผูมีหนังเปนเกลียวนั้น
ชื่อวา วลิตฺตจตา ความที่หนังเหี่ยว. ดวยถอยคํามีประมาณเพียงเทานี้เปนอัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงชรา ที่เปดเผย อันปรากฏชัด โดยแสดงความ
เปลี่ยนแปลง ในฟน ผม ขน หนัง. ทางไปของลม หรือไฟ จะปรากฏได
ก็เพราะลมพัดถูกหญา หรือตนไมเปนตน หักระเนระนาด หรือไฟไหม แต
ทางไปของลม และไฟนั้นก็หาปรากฏไมฉันใด ทางไปแหงชราก็ฉันนั้นเหมือน
กันจะปรากฏไดก็โดยภาวะมีฟนหักเปนตน แหงอาการ ๓๒ มีฟนเปนตน
แมบุคคลลืมตาดู ก็จับไมได ความคร่ําคราแหงอาการมีฟนหักเปนตน หาใชตัว
ชราไม เพราะชราจะพึงรูทางจักษุมิได. แตเพราะเมื่อถึงชรา อายุเสื่อมไป
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสโดยผลใกลเคียงวา ความเสื่อมไปแหงอายุ
เรียกวา ชรา. อนึ่ง เพราะเวลาเปนหนุมสาว อินทรียทั้งหลายมีจักษุเปนตน
แจมใสดี สามารถรับอารมณของคน แมที่ละเอียดไดใหสะดวกทีเดียว เมือ่ ถึง
ชรา ก็แกงอม ขุนมัว ไมผองใสไมสามารถรับอารมณของตน แมที่หยาบได
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสโดยผลใกลเคียงวา ความแกงอมแหงอินทรีย
ทั้งหลายเรียกวา ชรา ดังนี้บาง.
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มรณะ
ในมรณนิทเทส มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
ศัพทวา ย หมายถึง มรณะ เปนศัพทแสดง นุปสกลิงค (ไมใช
เพศชาย เพศหญิง ทางไวยากรณ). ในคําวา ย นั้น พึงประกอบความดังนี้วา
มรณะ ทานเรียกวา จุติ เรียกวา จวนตา. ในศัพทเหลานั้น ศัพทวา จุติ
แสดงถึงสภาพที่เปนเอง. ศัพทวา จวนตา แสดงถึงภาวะ คือ อาการ. เมื่อ
บุคคลถึงมรณะแลว ขันธทั้งหลายยอมแตก และหายไป แลไมเห็น เพราะ
ฉะนั้น มรณะนั้น จึงเรียกวา ความแตก ความหายไป ความมอดมวย. บทวา
มัจจุมรณะ คือ มัจจุมรณะ มิใช ขณิกมรณะ (ตายชั่วขณะ). การทํา
กาละคือ ตาย ชื่อวา กาลกิรยิ า. แมทั้งหมดนี้ กลาวโดยสมมติทั้งนั้น. สวน
บาลีวา ขนฺธาน เภโท นี้ เปนการกลาวโดยปรมัตถ. ความแตกแหงขันธ
ทั้งหลาย ทีแ่ ยกเปนขันธหนึ่ง ขันธสี่ และขันธหา ในบรรดาหมูสัตวที่มี
ขันธหนึ่งเปนตนนั่นเอง มิใชความแตกแหงบุคคล. แตเมื่อความประชมพรอม
แหงขันธมีอยู ก็สมมติเรียกวา บุคคลตาย. การทอดทิ้งอัตตภาพ ชื่อวาการ
ทอดทิ้งซากศพ. จริงอยู เมื่อบุคคลถึงความตาย อัตตภาพก็ตกเปนเหมือน
ทอนไม ไรประโยชนฉะนั้น เพราะฉะนั้น มรณะนั้นทานจึงเรียกวา การ
ทอดทิ้งซากศพ. สวนความขาดแหงชีวิตินทรีย เมื่อวาโดยปรมัตถ
โดยอาการทั้งปวงก็คือมรณะ. มรณะนั้นนั่นแหละ เรียกวา สมมติมรณะ.
ชาวโลกถือเอาความขาดแหงชีวิตินทรียเทานั้น จึงพูดวา ติสสะ ตาย ผุสสะ
ตาย ดังนี้.
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โสกะ
บทวา พฺยสเนน ดวยความวิบัติ ความวา ดวยความวิบัติอยางใด
อยางหนึ่ง บรรดาความวิบัติทั้งหลาย มีความวิบัติจากญาติเปนตน. บทวา
ทุกฺขธมฺเมน อันทุกขธรรม ความวา อันเหตุแหงทุกข มีการฆา และ
จองจําเปนตน. บทวา ผุฏสฺส ถูกตองแลว ไดแกทวมทับ ครอบงําแลว.
คําวา โสกะ ไดแกความโศก อันมีความแหงใจเปนลักษณะ ยอมเกิดแก
บุคคล ในเมื่อถูกความวิบัติ มีความวิบัติจากญาติเปนตน หรือเหตุแหงทุกข
มีการฆา การจองจําเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง ครอบงําแลว. ความเปนผู
เศราโศก ไดแก ความเศราโศก. ก็ความเศราโศกนั้นเกิดขึ้นทําภายในใหแหง
ใหแหงผาก เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ความเศราใจ ความแหงใจภายใน ดังนี้.
ปริเทวะ
คนทั้งหลาย ยึดถืออยางนี้วา ลูกหญิงของเรา ลูกชายของเรา ดังนี้
ยอมคร่ําครวญรําพัน ดวยความยึดถือนั้น เหตุนั้น ความยึดถือนั้น จึงชื่อวา
เปนเหตุคร่ําครวญ. คนทั้งหลาย รําพันยกยอคุณนั้น ๆ ดวยเหตุนั้น เพราะ
ฉะนั้น เหตุนั้น จึงชื่อวา เปนเหตุรําพัน. ศัพททั้งสอง (อาเทวนา ปริเทวนา)
นอกจากอาเทวะ ปริเทวะ นั้น เปนศัพทแสดงภาวะแหงความคร่ําครวญ รําพัน
นั้นนั่นแหละ.
ทุกขโทมนัส
ความทุกข อันมีกายประสาท เปนที่ตั้ง (ที่เกิด) เพราะอรรถวา
ทนไดยาก ชื่อวาทุกขทางกาย. คําวา ไมชื่นใจ คือไมหวานใจ. คําวา
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ทุกขที่เกิดแตกายสัมผัส คือทุกขที่เกิดจากสัมผัสทางกาย คําวา เวทนา
ที่ไมนาชื่นใจ คือ เวทนา ที่ไมนาชอบใจ. โทมนัสสัมปยุตกับจิต ชื่อวา
เจตสิก ไดแกโทมนัสทางใจ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวมาแลวในทุกขนั่นแล.
อุปายาส
บทวา อายาโส ไดแก ความลําบากทางใจ อันถึงอาการ คือความ
ทอแทหอเหี่ยว. ความคับใจโดยภาวะมีกําลังแรง ชื่อวา ความคับแคนใจ.
ศัพททั้งสอง (อายาสิตฺตก อุปายาสิตฺต) นอกจาก อายาสะ และอุปายาสะ
นั้น เปนธรรมเนื่องอยูในตน สองภาวะ ชี้ภาวะ.
การไมสมควรปรารถนาเปนทุกข
บทวา ชาติธมฺมาน มีความเกิดเปนธรรมดา คือมีความเกิดเปน
สภาวะ. สองบทวา อิจฺฉา อุปฺปชฺชติ ความปรารถนายอมเกิด คือตัณหา
ยอมเกิด. คําวา อโห วต ไดแกความปรารถนา. บทวา น โข ปเนต อิจฺฉาย
ขอนั้น ไมพึงไดดวยความปรารถนาแล ความวา ขอนั้น คือความไมตอง
มาเกิด เวนมรรคภาวนาเสีย บุคคลไมพึงบรรลุไดดวยปรารถนา. คําวา อิทป
แมนี้ คือแมอันนี้. ปอักษร ในคําวา อิทมฺป หมายถึงบทที่เหลือขางหนา.
บทวา ยมฺปจฺฉ ปรารถนาสิ่งใด ความวา. บุคคลปรารถนาสิ่งที่ไมพึงได
ยอมไมได. เพราะธรรมใด ความปรารถนาในสิ่งที่ไมพึงได นั้นก็เปนทุกข. ทุกๆ
บทก็นัยนี้เหมือนกัน. ในขันธนิทเทสมีวินิจฉัยดังนี้. รูปนั้นดวย อุปาทานขันธ
ดวย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา รูปูปาทานขันธ. ทุก ๆ ขันธก็พึงทราบอยางนี้.
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สมุทัยอริยสัจ
คําวา ยาย ตณฺหา ตัดเปน ยา อย ตณฺหา แปลวา ตัณหานี้ใด.
คําวา โปโนพฺภวิกา มีวิเคราะหวา การทําภพใหม ชื่อวา ภพใหม ภพใหมนั้น
เปนปกติแหงตัณหานั้น เหตุนั้น ตัณหานั้น จึงชื่อวา โปโนพฺภวิกา มี
ความเกิดอีกเปนปกติ. คําวา นนฺทริ าคสหคตา ไดแกตัณหาที่เกิดรวม
ดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความเพลิดเพลิน. ทานอธิบายวา โดยอรรถ
ตัณหานั้น ก็เปนอันเดียวกันกับนันทิราคะนั่นเอง. ในคําเหลานั้น คําวา ตตฺรตตฺราภินนฺทินี เพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ ความวา อัตตภาพ เกิดจําเพาะใน
ที่ใด ๆ ตัณหาก็เพลิดเพลินในที่นั้น ๆ. อีกนัยหนึ่ง ตัณหามักเพลิดเพลินใน
อารมณทั้งหลาย มีรูปเปนตน ชื่อวาในที่นั้น ๆ. อธิบายวา เพลิดเพลินในรูป
เพลิดเพลินในเสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ. ศัพทวา เสยฺยถีท
เปนศัพทนิบาต. ศัพทวา เสยฺยถีท นัน้ มีความวา ถามีคําถามวา ตัณหานั้น
เปนไฉน. ความอยากในกาม ชื่อวากามตัณหา. คําวากามตัณหานั้น เปนชือ่ ของ
ความกําหนัดเกี่ยวดวยกามคุณ ๕. ความอยากในภพ ชือ่ วา ภวตัณหา.
คําวา ภวตัณหานี้เปนชื่อของความกําหนัด ในรูปภพและอรูปภพ อันเกิดพรอม
ดวยสัสสตทิฏฐิ ที่เกิดโดยความปรารถนาภพ และความยินดีในฌาน. ความ
อยากในวิภพ ชื่อวา วิภวตัณหา. คําวา วิภวตัณหานี้ เปนชื่อของความ
กําหนัดที่เกิดพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ. บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อจะทรงแสดง
วัตถุที่ตั้ง ทีเ่ กิด แหงตัณหานั้นโดยพิสดาร จึงตรัสวา สา โข ปเนสา
ก็ตัณหานี้นั้นแล ดังนี้เปนตน.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา อุปฺปชฺชติ แปลวา เกิด. คําวา นิวีสติ
ไดแก ตั้งอยูโดยความเปนไปบอยๆ. คําวา ย โลเก ปยรูป สาตรูป ความวา
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เปนสภาวะที่รักและสภาวะที่ชอบใจในโลก. ในคําวา จกฺขุ โลเก เปนตน
มีอธิบายดังนี้ จริงอยู สัตวทั้งหลาย ถือมั่นในจักษุเปนตนในโลกโดยความ
เปนของ ๆ เรา ตั้งมั่นอยูในสมบัติ ยอมสําคัญจักษุ (ตา) ของตน อันมี
ประสาททั้ง ๕ แจมใส เหมือนหนาตางแกวมณี อันเผยขึ้นแลวในวิมานทอง
ดวยทํานองถือเอานิมิต ในกระจกเปนตน ยอมสําคัญโสต (หู ) เหมือนหลอดเงิน
และเหมือนดายรอยสังวาลย ยอมสําคัญ ฆานะ (จมูก) ที่ไดโวหารเรียกวา
ตุงฺคนาสา (จมูกโดง) เหมือนขั้วหรดาลที่เขาปนตั้งไว ยอมสําคัญ ชิวหา
(ลิ้น) อันออนสะอาดคอยรับรสอรอย เหมือนพื้นผากัมพลแดง ยอมสําคัญกาย
เสมือนตนสาละหนุม และเสมือนเสาระเนียดทอง ยอมสําคัญ มนะ (ใจ)
อันโอฬาร (ของตน) ไมเหมือนกับใจของคนอื่น ๆ ยอมสําคัญรูป ประหนึง่
วามีผิวพรรณดังดอกกัณณิการทองเปนตน ยอมสําคัญเสียง ประหนึ่งเสียงนก
การะเวก และดุเหวา ที่นาคลั่งไคล และเสียงกังวานของปแกวที่เปาแผว ๆ
ยอมสําคัญอารมณมีคันธารมณ (หอม) เปนตน อันมีสมุฏฐาน ๔ ที่ตนไดแลว
วาอารมณเห็นปานนี้ ของคนอื่นใครเลา จะมี. เมื่อสัตวเหลานั้นสําคัญอยูอยางนี้
จักษุเปนตนเหลานั้น ก็ยอ มเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจ. เมื่อเปนเชนนั้น ตัณหา
ของสัตวเหลานั้น ที่ยังไมเกิด ก็ยอมเกิดในจักษุเปนตนนั้น และตัณหาที่เกิด
แลว ก็ยอมตั้งอยูโดยความเปนไปบอย ๆ. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา จักษุเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจ ในโลก ตัณหานั้น เมื่อจะเกิด ก็เกิด
ที่จักษุนั้น ดังนี้เปนตน. คําวา ตตฺถ อุปฺปชฺชมานา อุปฺปชฺชติ ความวา
ตัณหานั้น เมื่อเกิดในกาลใด ก็ยอมเกิดที่จักษุนี้ในกาลนั้น. ทุก ๆ บทก็นัยนี้.
ทุกขนิโรธอริยสัจ
บททั้งปวงมีบทวา อเสสวิราคนิโรโธ ความดับดวยสํารอกโดย
ไมเหลือเปนตน ทั้งหมดเปนไวพจนของพระนิพพานนั่นเอง. จริงอยู ตัณหา
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มาถึงพระนิพพานยอมคลาย ดับไมเหลือ เพราะฉะนั้น พระนิพพานนั้น จึงตรัส
เรียกวา ความดับ ดวยคลายไมเหลือ แหงตัณหานั้นนั่นแล. อนึ่ง ตัณหา
มาถึงพระนิพพาน ยอมละ สละคืน ปลอย ไมตดิ เพราะฉะนั้น พระนิพพาน
จึงตรัสเรียกวา เปนที่ละ สละ ปลอย ไมติด. แทจริง พระนิพพานก็มี
อยางเดียวเทานั้น. แตชอื่ ของพระนิพพานนั้นมีมาก โดยเปนปฏิปกษตอชื่อของ
สังขตธรรม ทั้งหมด. คืออยางไร คือธรรมเปนที่คายไมเหลือ เปนที่ดับไมเหลือ
เปนที่ละ เปนที่สละ เปนที่พน เปนที่ไมติด เปนที่สิ้นราคะ เปนที่สิ้นโทสะ
เปนที่สิ้นโมหะ เปนที่สนิ้ ตัณหา เปนที่ไมเกิด เปนที่หยุด ไมมีนิมิต ไมมี
ที่ตั้ง ไมมีที่อาศัย ไมมีปฏิสนธิ ไมเปนไป ไมไป ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ
ไมตาย ไมโศก ไมคร่ําครวญ ไมคับแคน ไมเศราหมอง ดังนี้เปนตน. บัดนี้
พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงความไมมีแหงตัณหาทั้งปวง ที่มรรคตัด
ไดแลว ถึงความหยุด (ไมเปนไป) เพราะมาถึงพระนิพพาน ในวัตถุที่
พระองคทรงแสดงวา ตัณหาเกิดนั่นแหละ จึงตรัสวา สา โข ปเนสา ก็ตัณหา
นี้นั้นดังนี้ เปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในคํานั้น ดังตอไปนี้ เหมือนอยางวา บุรุษพบเถาน้ํา
เตาขม ที่เกิดในนาแลว จับตั้งแตยอด คนหาโคนพบแลว ตัดออกเสีย เถานั้น
ก็เหี่ยวแหงโดยลําดับ ถึงความไมปรากฏ ที่นั้น เขาก็เรียกกันวา เถาน้ําเตาขม
ในนานั้น ดับแลว ละแลว ตัณหาในจักษุเปนตน เปรียบเหมือนเถาน้ําเตาขม
ในนา ตัณหานั้น ตัดรากไดดวยอรหัตตมรรค ถึงความหยุด (งอก) เพราะมาถึง
พระนิพพาน อนึ่ง ตัณหาอันถึงความหยุดอยางนั้นแลว ยอมไมปรากฏในวัตถุ
เหลานั้น เหมือนเถาน้ําเตาขมไมปรากฏในนาฉะนั้น. อนึ่ง เปรียบเหมือนพวก
มนุษยนําโจรมาจากดง พึงฆาเสียที่ประตูดานทิศใต แหงพระนคร แตนั้น คน
ทั้งหลายจะพึงพูดกันวาพวกโจรในดง ตายแลว หรือถูกฆาตายแลว ดังนี้ ฉัน ใด
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ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ตัณหาในจักษุเปนตน เปรียบเหมือนโจรในดง ตัณหานั้น
ชื่อวา ดับไปในพระนิพพานนั่นเอง เพราะมาถึงพระนิพพานแลวจึงดับไป
เหมือนโจรถูกฆาที่ประตูทิศใตฉะนั้น อนึ่ง ตัณหาอันดับแลวอยางนั้น ยอมไม
ปรากฏในวัตถุเหลานั้น เหมือนโจรไมปรากฏในดงฉะนั้น. เพราะฉะนั้น พระ
ผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความดับแหงตัณหานั้น ในจักษุเปนตนนั้น
จึงตรัสวา จักษุเปนที่รัก เปนที่ชื่นใจในโลก ตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละก็ละได
ที่จักษุนั้น เมื่อจะดับ ก็ดับที่จักษุนั้นดังนี้เปนตน
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
คําวา อยเมว เปนคํากําหนดแนชัดเพื่อปฏิเสธมรรคอื่น. คําวา อริโย
ความวา มรรคชื่อวาอริยะ เพราะไกลจากกิเลสทั้งหลาย อันมรรคนั้น ๆ พึงฆา
และเพราะทําความเปนพระอริยะ. ทรงแสดงกัมมัฏฐานวาดวยสัจจะ ๔ ดวยคําวา
รูในทุกข เปนตน. ในสัจจะ ๔ นั้น ๒ สัจจะตน (ทุกข สมุทัย) เปนวัฏฏสัจจะ ๒ สัจจะหลัง (นิโรธ มรรค) เปนวิวัฏฏสัจจะ. ในวัฏฏสัจจะ และ
วิวัฏฏสัจจะเหลานั้น ความตั้งมั่นแหงกัมมัฏฐานของภิกษุ ยอมมีในวัฏฏสัจจะ
ไมมีในวิวัฏฏสัจจะ ก็พระโยคาวจรกําหนดสัจจะ ๒ เบื้องตน ในสํานักอาจารย
โดยยอ อยางนี้วา ปญจขันธเปนทุกข ตัณหาเปนสมุทัย และพิสดารโดยนัย
เปนตนวา ปญจขันธเปนไฉน คือรูปขันธดังนี้แลว ทบทวน (ทองบน) ชื่อวา
ทํากรรมในสัจจะ ๒ เหลานั้น. สวนในสัจจะ ๒ นอกนี้ พระโยคาวจร ยอม
ทํากรรม ดวยการฟงอยางเดียว อยางนี้วา นิโรธสัจ นาปรารถนา นาใคร
นาพอใจ มรรคสัจ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ. พระโยคาวจรนั้น เมื่อทําอยู
อยางนี้ ยอมแทงตลอดสัจจะทั้ง ดวยปฏิเวธญาณอันเดียว ยอมตรัสรูด วย
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อภิสมยญาณอันเดียว คือแทงตลอดทุกขสัจจะ ดวยปฏิเวธ คือปริญญากิจ แทง
ตลอดสมุทัยดวยปหานกิจ แทงตลอดนิโรธสัจจะ ดวยสัจฉิกิริยากิจ แทงตลอด
มรรคสัจจะ ดวยภาวนากิจ. ยอมตรัสรูทุกขสัจจะ ดวยอภิสมยญาณ คือปริญญากิจ
ตรัสรูสมุทัยสัจจะ ดวยปหานกิจ ตรัสรูนิโรธสัจจะ ดวยสัจฉิกิริยากิจ ตรัสรู
มรรคสัจจะ ดวยภาวนากิจ. ในเบื้องตน พระโยคาวจรนั้น มีปฏิเวธญาณใน
สัจจะ ๒ เบื้องตน ดวยการกําหนด การสอบถาม การฟง การทรงจํา และ
การพิจารณา สวนในสัจจะ ๒ เบื้องปลาย พระโยคาวจรมีปฎิเวธญาณ ดวย
อํานาจการฟงอยางเดียว ในภายหลัง จึงมีปฏิเวธญาณในสัจจะ ๓ โดยกิจ มี
ปฏิเวธญาณในนิโรธสัจโดยอารมณ. สวนปจจเวกขณญาณมีแกพระโยคาวจร
ผูบรรลุสัจจะแลว. และพระโยคาวจรนี้ เปนผูเริ่มบําเพ็ญเพียร เพราะฉะนั้น
จึงไมตรัสปจจเวกขณญาณนั้นไวในที่นี้. อนึ่ง เมื่อภิกษุนี้กําหนดรูในเบื้องตน
ความคํานึง รวบรวมใจ ใสใจ และพิจารณาวา เรากําหนดรูทุกข เราละสมุทัย
เราทําใหแจงนิโรธ เราเจริญมรรค ดังนี้ ยังไมมี จะมีไดตั้งแตการกําหนด
ไป. สวนในเวลาภายหลัง ทุกขก็เปนอันชื่อวากําหนดรูแลว สมุทัยก็เปนอัน
ละเสียแลว นิโรธก็เปนอันทําใหแจงแลว มรรคก็เปนอันทําใหเกิดแลว.
ในสัจจะเหลานั้น สัจจะ ๒ เบื้องตน ชื่อวา ลึกซึ้ง เพราะเห็นไดยาก
สัจจะ ๒ เบื้องหลัง ชื่อวาเห็นไดยาก เพราะลึกซึง้ . ความจริง ทุกขสัจปรากฏ
ตั้งแตเกิดมา ถึงกับกลาวกันวา ทุกขหนอ ในเวลาที่ถูกตอและหนามตําเปนตน.
แมสมุทัยสัจก็ปรากฏตั้งแตเกิดมา ดวยอํานาจอยากเคี้ยว อยากกินเปนตน. แต
แมทั้งสองสัจจะนั้นก็ชื่อวาลึกซึ้ง โดยลักษณะ และการแทงตลอด. สัจจะ ๒ นั้น
ชื่อวาลึกซึ้ง เพราะเห็นไดยากดวยประการฉะนี้. สวนความพยายามเพื่อเห็น
สัจจะ ๒ นอกนี้ ก็เปนเหมือนเหยียดมือจับภวัคคพรหม เหยียดเทาไปตองอเวจี-
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นรก และเปนเหมือนเอาปลายขนทราย กับปลายขนทรายที่แยกออก ๗ สวน
ใหจดติดกัน. สัจจะ ๒ เบื้องปลายเหลานั้น ชื่อวาเห็นไดยาก เพราะลึกซึ้ง
ดวยประการฉะนี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นี้ ความรูในทุกขดังนี้เปนตน
ทรงหมายถึงความเกิดญาณอันเปนสวนเบื้องตน ในสัจจะ ๔ ทีช่ ื่อวาลึกซึ้ง
เพราะเห็นไดยาก และที่ชื่อวาเห็นไดยาก เพราะลึกซึ้ง ดวยอํานาจการกําหนด
เปนตน ดวยประการฉะนี้. สวนในขณะแทงตลอด ญาณ (ปฏิเวธญาณ) นั้น
ก็มีหนึ่งเทานั้น.
สัมมาสังกัปปะ
ความดําริมีความดําริออกจากกามเปนตน ตางกันในเบื้องตน เพราะ
สัญญาในอันงดเวนจากกามพยาบาทและวิหิงสาตางกัน. แตในขณะแหงมรรค
ความดําริฝายกุศลอันเดียวเทานั้น เกิดขึ้นใหองคมรรคบริบูรณ โดยใหสาํ เร็จ
ความไมเกิดแหงความดําริฝายอกุศล ที่เกิดแลวในฐาน ๓ เหลานี้ เพราะตัดทาง
แหงความดําริฝายอกุศลนั้นไดขาด นี้ชื่อวา สัมมาสังกัปปะ.
สัมมาวาจา
แมกุศลธรรมมีเจตนางดเวนจากมุสาวาทเปนตน ก็ตางกันในเบื้องตน
เพราะสัญญาในการงดเวนจากมุสาวาทเปนตนตางกัน. แตในขณะแหงมรรค
เจตนางดเวนฝายกุศลอันเดียวเทานั้น เกิดขึ้นใหองคมรรคบริบูรณ โดยให
สําเร็จความไมเกิดแหงเจตนาเครื่องทุศีลฝายอกุศลที่เกิดแลว ในฐานะ ๔ เหลานี้
เพราะตัดทางแหงเจตนาเครื่องทุศีลฝายอกุศลนั้นไดขาด นี้ชื่อวา สัมมาวาจา.
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สัมมากัมมันตะ
แมกุศลธรรม มีเจตนางดเวนจากปาณาติบาตเปนตน ก็ตางกันใน
เบื้องตน เพราะสัญญาในการงดเวนจากปาณาติบาตเปนตน ตางกัน. แตในขณะ
แหงมรรค เจตนางดเวนฝายกุศล อันเดียวเทานั้น เกิดขึ้นใหองคแหงมรรค
บริบูรณ โดยใหสําเร็จความไมเกิด แหงเจตนาเครื่องทุศีลฝายอกุศลที่เกิดแลว
ในฐานะ ๓ เหลานี้ เพราะตัดทางไดขาด นี้ชื่อวา สัมมากัมมันตะ.
สัมมาอาชีวะ
คําวา มิจฉาอาชีวะ ไดแกกายทุจริตและวจีทุจริต ที่เปนไปเพื่อตอง
การของเคี้ยวของกินเปนตน. คําวา ละ คือเวน. คําวา ดวยสัมมาอาชีวะ
คือดวยอาชีพที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญ. คําวา สําเร็จชีวิต คือดําเนินการ
เลี้ยงชีพ. ทีช่ ื่อวาสัมมาอาชีวะ ตางกันในเบื้องตน เพราะสัญญาในการงดเวน
จากทุจริตมีมุสาวาทเปนตน ตางกัน. แตในขณะแหงมรรคเจตนางดเวนฝายกุศล
อันเดียวเทานั้น เกิดขึ้นใหองคแหงมรรคบริบูรณโดยใหสําเร็จความไมเกิดแหง
เจตนาเครื่องทุศีล อันเปนมิจฉาอาชีวะ ที่เกิดแลวในฐานะเจ็ด (กายทุจริต
๓ วจีทุจริต ๔) เหลานี้แหละ เพราะตัดทางไดขาด นีช้ ื่อวา สัมมาอาชีวะ.
สัมมาวายามะ
คําวา ที่ยังไมเกิด คือที่ยังไมเกิดแกตนในภพหนึ่ง หรือในอารมณ
เห็นปานนั้น. แตพระโยคาวจรเห็นบาปอกุศลธรรม ที่กําลังเกิดแกคนอื่น ยอม
ยังฉันทะใหเกิด ปรารภความเพียร ประคองตั้งจิตไว เพื่อไมใหเกิดบาปอกุศล
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ที่ยังไมเกิด ดวยคิดอยางนี้วา โอหนอ บาปอกุศลธรรม เห็นปานนั้น ไมพึง
เกิดแกเราดังนี้. คําวา ฉนฺท ชเนติ ยอมยังฉันทะใหเกิด คือ ใหเกิดความ
พอใจในความเพียรที่ใหสําเร็จขอปฏิบัติอันไมใหเกิดบาปอกุศลเหลานั้น. คําวา
วายมติ พยายาม คือ ทําความพยายาม. คําวา วิริย อารภติ ปรารภ
ความเพียร คือดําเนินความเพียร. คําวา จิตฺต ปคฺคณฺหาติ ประคองจิต
คือ ทําการประคองจิตดวยความเพียร. คําวา ปทหติ ตั้งไว คือดําเนินการ
ตั้งความเพียรวา จะเหลือแตหนัง เอ็น กระดูก ก็ตามทีเถิด ดังนี้. คําวา
อุปฺปนฺนาน ที่เกิดแลว คือที่เคยเกิดแลวแกตน โดยการกําเริบขึ้น ยอมให
เกิดฉันทะ เพื่อละบาปอกุศล เหลานั้นวา บัดนี้เราจักไมใหบาปอกุศลเชนนั้น
เกิดขึ้นละ. คําวา อนุปฺปนฺนาน กุสลาน กุศลที่ยังไมเกิด คือ กุศลธรรม
มีปฐมฌานเปนตน ที่ตนยังไมได. คําวา อุปฺปนฺนาน ที่เกิดแลว คือกุศลธรรม
เหลานั้นนั่นแหละที่ตนไดแลว. คําวา ิติยา เพื่อตั้งมั่น คือ เพื่อตั้งอยู
โดยการเกิดตอเนื่องกันบอย ๆ. คําวา อสมฺโมสาย เพื่อไมขาดสาย คือเพื่อ
ไมใหสูญเสีย. คําวา ภิยฺโยภาวาย เพื่อมียิ่ง ๆ คือ เพื่อเจริญยิ่งขึ้นไป.
คําวา เวปุลฺลาย คือเพื่อความไพบูลย. คําวา ภาวนาย ปาริปูริยา คือเพื่อ
ความมีบริบูรณ. แมสัมมาวายามนี้ก็ตางกันในเบื้องตน เพราะจิตที่คิดไมใหเกิด
อกุศลที่ยังไมเกิดเปนตนตางกัน. แตในขณะแหงมรรค วิริยะฝายกุศลอันเดียว
เทานั้น เกิดขึ้นใหองคแหงมรรคบริบูรณ โดยใหสําเร็จกิจ ในฐานะ ๔ เหลานี้
เหมือนกัน นี้ชื่อวา สัมมาวายามะ.
สัมมาสติ
แมสัมมาสติ ก็ตา งกันในเบื้องตน เพราะจิตที่กําหนดอารมณมีกาย
เปนตนตางกัน แตในขณะแหงมรรค สติอยางเดียวเทานั้นเกิดขึ้นใหองคแหง
มรรคบริบูรณ โดยใหสําเร็จกิจในฐานะ ๔ นีช้ ื่อวา สัมมาสติ.
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สัมมาสมาธิ
ฌานทั้งหลาย ตางกัน ทั้งในเบื้องตน ทั้งในขณะแหงมรรค. ใน
เบื้องตนตางกันโดยสมาบัติ. ในขณะแหงมรรค ตางกัน โดยมรรค. จริงอยู
มรรคที่ ๑ แหงมรรคขณะหนึ่ง มีปฐมฌานเปนบาท แมมรรคที่ ๒ เปนตน
มีปฐมฌานเปนบาทบาง มีฌานอยางใดอยางหนึ่ง ในทุติยฌานเปนตน เปน
บาทบาง. มรรคที่ ๑ แหงมรรคขณะแมอันหนึ่งมีฌานอยางใดอยางหนึ่งแหง
ทุติยฌานเปนตนเปนบาท แมมรรคที่ ๒ เปนตน ก็มีฌานอยางใดอยางหนึ่ง
แหงทุติยฌานเปนตน เปนบาทบาง มีปฐมฌานเปนบาทบาง. มรรคทั้ง ๔ วา
โดยฌานเหมือนกันก็มี ตางกันก็มี เหมือนกันบางแหงก็มี ดวยประการฉะนี้.
นี้เปนความแผกกันแหงมรรคนั้น โดยกําหนดโดยฌานที่เปนบาท. พึงทราบ
อธิบายโดยกําหนดดวยฌานเปนบาทกอน มรรคที่เกิดแกพระโยคาวจรผูได
ปฐมฌาน ออกจากปฐมฌาน เจริญวิปสสนาอยู ชื่อวามีปฐมฌานเปนบาท.
ก็องคแหงมรรค และโพชฌงค ยอมบริบูรณในปฐมฌานนี้โดยแท. มรรคที่เกิด
แกพระโยคาวจรผูไดทุติยฌาน ออกจากทุติยฌานแลว เจริญวิปสสนาอยูชื่อวา
มีทุติยฌานเปนบาท. สวนองคมรรคในทุติยฌานนี้ มี ๗ ประการ. มรรคที่เกิด
แกพระโยคาวจรผูออกจากตติยฌานแลวเจริญวิปสสนาอยู ชื่อวามีตติยฌานเปน
บาท. สวนองคมรรคในตติยฌานนี้มี ๗ แตโพชฌงคมี ๖ ประการ. สําหรับพระโยคาวจรผูออกจากจตุตถฌาน จนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะก็นัยนี้เหมือนกัน.
ฌานหมวด ๔ และหมวด ๕ ยอมเกิดในอรูป และฌานนั้นทานกลาววา เปน
โลกุตตระ ไมใชโลกิยะ. ถามวาในฌานมีปฐมฌานเปนตนนี้เปนอยางไร. ตอบวา
ในฌานมีปฐมฌานเปนตนแมนี้ พระโยคาวจรนั้น ออกจากฌานใดแลว ไดโสดาปตติมรรค เจริญอรูปสมาบัติแลวเกิดในอรูปภพ มรรคทั้ง ๓ มีฌานนั้นเปนบาท
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เกิดขึ้นแกพระโยคาวจรนั้น ในอรูปภพนั้น. ทานกําหนดมรรคที่มีฌานเปนบาท
อยางเดียว ดวยประการฉะนี้. แตพระเถระบางเหลากลาววา กําหนดขันธเปน
อารมณแหงวิปสสนา. บางเหลาก็วากําหนดอัธยาศัยบุคคล. บางเหลาก็วา กําหนด
วิปสสนา อันเปนวุฏฐานคามินี. วินิจฉัยวาทะของพระเถระเหลานั้น พึงทราบ
ตามนัยที่ทานกลาวไว ในอธิการวาดวยวุฏฐานคามินีวิปสสนา คัมภีรวิสุทธิมรรค.
คําวา อย วุจฺจติ ภิกฺขเว สมฺมาสมาธิ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา
สัมมาสมาธิ ความวาธรรมนี้ เบื้องตนเปนโลกิยะ เบือ้ งหลัง เรียกวา
โลกุตตระ สัมมาสมาธิ.
คําวา อิติ อชฺตฺต วา หรือภายในเปนตน ความวา พิจารณาเห็น
ธรรมในธรรมทั้งหลาย เพราะกําหนดสัจจะ ๔ ของตน ของคนอื่น หรือ เพราะ
กําหนดสัจจะ ๔ ของตนตามกาล ของคนอื่นตามกาลอยางนี้อยู. สวนความ
เกิดและความเสื่อมในสัจจบรรพนี้ พึงทราบโดยความเกิดและความหมดไปแหง
สัจจะ ๔ ตามเปนจริง. คําอื่นนอกจากนี้ มีนัยดังกลาวมาแลว.
สติกําหนดสัจจะ ๔ เปนอริยสัจ
แตในสัจจบรรพนี้ ตางกันอยางเดียว คือ พึงประกอบความอยางนี้วา
สติกําหนดสัจจะ ๔ เปนอารมณ เปนทุกขสัจเปนตน แลวพึงทราบวา เปน
ทางปฏิบัตินําออกจากทุกขของภิกษุผูกําหนดสัจจะเปนอารมณ. คําที่เหลือก็
เหมือนกันแล.
จบสัจจบรรพ
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สรุปความ
ดวยลําดับคํามีประมาณเพียงเทานี้ กัมมัฏฐาน ๒๑ คือ อานาปานบรรพ ๑ จตุอิริยาบถบรรพ ๑ จตุสัมปชัญญบรรพ ๑ ทวัตดึงสาการ ๑ จตุธาตุววัฏฐานะ ๑ สีวถิกา ๙ เวทนานุปสสนา ๑ จิตตานุปสสนา ๑ นีวรณปริคคหะ ๑
ขันธปริคคหะ ๑ อายตนปริคคหะ ๑ โพชฌงคปริคคหะ ๑ สัจจปริคคหะ ๑.
บรรดากัมมัฏฐาน ๒๑ นั้น กัมมัฏฐาน ๑๑ คือ อานาปาน ๑ ทวัตดึงสาการ ๑ สีวถิกา ๙ เปนอัปปนากัมมัฏฐาน. แตพระมหาสิวเถระ ผูรจนาคัมภีร
ทีฆนิกาย กลาววา พระผูมีพระภาคเจาตรัส สีวถิกา ๙ โดยอาทีนวานุปสสนา.
เพราะฉะนั้น ตามมติของทาน อานาปานะ และ ทวัตดึงสาการ ๒ เทานั้น
เปนอัปปนากัมมัฏฐาน. ที่เหลือเปน อุปจารกัมมัฏฐาน ถามวา ความตั้งมั่น
เกิดในกัมมัฏฐานนั้นทั้งหมดหรือไมเกิด ตอบวา ไมใชไมเกิด ความตั้งมั่นไมเกิด
ในอิริยาบถสัมปชัญญะ นีวรณ และโพชฌงค เกิดในกัมมัฏฐานที่เหลือ. สวน
พระมหาสิวเถระ กลาววา ความตั้งมั่นยอมเกิดในกัมมัฏฐานแมเหลานั้น
(ทั้งหมด) เพราะพระโยคาวจรนี้ ยอมกําหนดอยางนี้วา อิรยิ าบถ ๔ มีแกเรา
หรือไมหนอ สัมปชัญญะ ๔ มีแกเราหรือไมหนอ นีวรณ ๕ มีแกเราหรือไม
หนอ โพชฌงค ๗ มีแกเราหรือไมหนอดังนี้ เพราะฉะนั้น ความตั้งมั่นยอม
เกิดในกัมมัฏฐานทั้งหมด.
อานิสงส
คําวา โย หิ โกจิ ภิกฺขเว ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใด
ผูหนึ่ง ไมวา ภิกษุหรือภิกษุณี อุบาสก หรือ อุบาสิกา. คําวา เอว ภาเวยฺย
ความวา พึงเจริญตามลําดับภาวนาที่กลาวมาแลวตั้งแตตน. คําวา ปาฏิกงฺข
ความวา พึงหวังได พึงปรารถนาได เปนแนแท. คําวา อฺา หมายถึง
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พระอรหัต. คําวา สติ วา อุปาทิเสเส ความวา เมื่ออุปาทิเสสวิบากขันธ
ที่กิเลสมีตัณหาเปนตนเขาไปยึดไวเหลืออยู ยังไมสิ้นไป. คําวา อนาคามิตา
แปลวา ความเปนพระอนาคามี. พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดง ความที่
คําสั่งสอนเปนธรรมนําผูปฏิบัติออกจากทุกขโดย ๗ ป อยางนี้แลว เมือ่ จะ
ทรงแสดงเวลา (ปฏิบัติ) ที่นอยไปกวานั้นอีก จึงตรัสวา ติฏนฺตุ ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๗ ป จงยกไวดังนี้เปนตน. ก็คํานั้นแมทั้งหมดตรัสโดย
เวไนยบุคคลปานกลาง. แตที่ตรัสวาบุคคลรับคําสั่งสอนเวลาเชา บรรลุคุณวิเศษ
เวลาเย็น รับคําสั่งสอนเวลาเย็น บรรลุคุณวิเศษเวลาเชา ดังนี้ ทรงหมายถึง
บุคคลผูมีปญญาเฉียบแหลม. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา คําสั่งสอนของเรา
นําผูปฏิบัติออกจากทุกขอยางนี้แลว เมื่อจะทรงยังเทศนาที่ทรงแสดง ดวยธรรม
อันเปนยอด คือพระอรหัตใหจบลงในฐานะ ๒๑ ประการ จึงตรัสวา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เปนทางดําเนินอันเอก เพื่อความหมดจดแหงสัตวทั้งหลาย
เพื่อกาวลวงโสกะ และปริเทวะ เพื่อดับทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม
เพื่อทําใหแจงพระนิพพาน นี้คือ สติปฏฐาน ๔ ดวยประการฉะนี้ คําอันใด
อันเรากลาวแลวอยางนี้ คํานั้นเราอาศัยทางอันเอกนี้กลาวแลว. คําที่เหลืออรรถ
ตื้นทั้งนั้นแล.
ในเวลาจบเทศนา ภิกษุสามหมื่นรูป ดํารงอยูในพระอรหัตแล.
จบอรรถกถามหาสติปฏฐานสูตรที่ ๙
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๑๐. ปายาสิราชัญญสูตร
วาดวยประวัติพระกุมารกัสสปเถระ
[ ๓๐๑] ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระกุมารกัสสป จาริกไปในแควนโกศล พรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป มาถึงเสตัพยนครแหงแควนโกศล อาศัย
อยู ณ ปา สีสปาวัน ดานทิศเหนือ เสตัพยนคร. สมัยนั้น พระยาปายาสิ
ครอบครองเสตัพยนคร ซึ่งมีปศุสัตวมาก มีหญาไม และน้ํา มีธัญญาหารบริบูรณ
เปนพระราชโภคทรัพย ที่พระเจาปเสนทิโกศล พระราชทานใหเปนบําเหน็จ
ความชอบ ครั้งนั้น พระยาปายาสิเกิดความเห็นชั่วอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้
โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี ดังนี้
พวกพราหมณและคฤหบดีชาวเสตัพยนครไดทราบวา พระสมณกุมารกัสสป
สาวกของพระสมณโคดม จาริกไปในแควนโกศล พรอมดวยพระภิกษุสงฆ
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป มาถึงเสตัพยนคร อาศัยอยู ณ ปาสีสปาวัน ดาน
ทิศเหนือ เสตัพยนคร. กิตติศัพทอันงามของพระสมณกุมารกัสสปขจรไปวา
ทานเปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต กลาวธรรมไดวิจิตร มีปฏิภาณดี
เปนผูตรัสรูและเปนพระอรหันต การพบเห็นพระอรหันตเชนนั้น เปนการดี.
ครั้งนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวเสตัพยนครออกจากเสตัพยนคร พากันไป
เปนหมู ๆ บายหนาไปทางดานทิศเหนือ ซึ่งสีสปาวันตั้งอยู.
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ทิฏฐิของพระยาปายาสิ
[๓๐๒] สมัยนั้น พระยาปายาสิพักผอนกลางวันอยู ณ ปราสาทชั้นบน
เห็นพราหมณและคฤหบดีชาวเสตัพยนคร ออกจากเสตัพยนครเปนหมู ๆ พากัน
เดินมุงหนาไปทางทิศเหนือ จึงเรียกคนสนิทมาถามวา นี่แนะพอ พราหมณ
และคฤหบดี ชาวเสตัพยนครเปนหมู ๆ พากันมุงหนาไปทางทิศเหนือ ซึ่งสีสปาวัน
ตั้งอยูทําไมกัน. คนสนิทเรียนตอบวา ทานเจาขา มีสมณะชื่อกุมารกัสสป สาวก
ของพระสมณโคดม จาริกไปในแควนโกศล พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป มาถึงเสตัพยนคร อาศัยอยู ณ สีสปาวัน ทางทิศเหนือ
เสตัพยนคร กิตติศัพทอันงามของพระสมณกุมารกัสสปนั้น ขจรไปวา ทาน
เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต กลาวธรรมไดวิจิตร มีปฏิภาณดี
เปนผูตรัสรูและเปนพระอรหันต พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น เขาไปเพื่อ
พบเห็นทานพระกุมารกัสสปนั้น เจาขา. พระยาปายาสิ จึงสั่งวา นี่แนะเจา
ถาอยางนั้น เจาจงเขาไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวเสตัพยนคร บอกเขาวา
จงรออยูกอน พระยาปายาสิจักเขาไปพบทานสมณกุมารกัสสปดวย แตกอน
ทานพระสมณกุมารกัสสปสอนพวกพราหมณและคฤหบดีชาวเสตัพยนครผูเขลา
ไมฉลาด ใหเขาใจวา แมเพราะเหตุนี้ โลกอืน่ มี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบาก
ของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี นี่แนะเจา โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบาก
ของกรรมที่สัตวทําดี ทําชั่ว ไมม.ี คนสนิทนั้นรับคําของพระยาปายาสิแลวก็ไป
บอกพราหมณและคฤหบดีชาวเสตัพยนคร. ครั้งนั้น พระยาปายาสิอันพวก
พราหมณและคฤหบดีชาวเสตัพยนครหอมลอมแลวก็ไปยังสีสปาวันเขาไปหาทาน
กุมารกัสสป ชื่นชมสนทนาปราศรัยกับทานพระกุมารกัสสปตามสมควรแลว ก็นั่ง
ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง. สวนพราหมณและคฤหบดีชาวเสตัพยนคร บางพวก
กราบทานพระกุมารกัสสป แลวนัง่ ณ ที่สวนหนึ่ง บางพวกชื่นชมสนทนา
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ปราศรัยกับทานพระกุมารกัสสป แลวก็นั่ง บางพวก ก็นอบนอมอัญชลี ไป
ยังทานพระกุมารกัสสป แลวนั่ง บางพวกประกาศชื่อและสกุลตนแลว ก็นั่ง
บางพวกก็นิ่งแลวนั่ง. พระยาปายาสิ นั่งเรียบรอยแลว ก็เรียนทานพระกุมารกัสสปอยางนี้วา ทานกัสสปผูเจริญ ขาพเจามีวาทะมีความเห็นอยางนี้วา แม
เพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว
ไมมี. พระกุมารกัสสปกลาววา ทานพระยา อาตมานั้นไดเห็นไดยินวา
ทานพระยามีวาทะมีความเห็นอยางนี้ เหตุไร ทานพระยาจึงกลาววา แมเพราะ
เหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวที่ผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว
ไมมี ถาอยางนั้น อาตมาจะยอนถามทานพระยาในขอนี้บาง ทานพระยาพึง
ตอบตามที่เห็นควร ทานพระยาจะพึงเขาใจขอนี้อยางไร พระจันทรพระอาทิตย
มีอยูในโลกนี้หรือโลกอืน่ เปนเทวดาหรือมนุษย.
พระยาปายาสิตอบวา ทานกัสสป พระจันทรพระอาทิตยมีอยูในโลกอื่น
ไมใชในโลกนี้ เปนเทวดาไมใชมนุษย.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา โดยปริยายนี้แหละ จงเห็นเถิดวา
แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นมี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี.
[๓๐๓] พระยาปายาสิ. ถึงทานพระกัสสปกลาวอยางนี้ ก็ตาม แต
ในขอนี้ขาพเจาก็ยังยืนยันความเห็นวา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวผดุ เกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ยังมีปริยายที่ยืนยันความเห็นของ
ทานพระยาอยูหรือ.
พระยาปายาสิ. มีอยูซิ ทานกัสสป.
พระกุมารกัสสป. มีอยูเหมือนอยางไรเลา ทานพระยา.
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วาดวยโทษของอกุศลกรรมบถ
พระยาปายาสิ. ทานกัสสป ขาพเจามีมิตรสหาย ญาติสาโลหิตของ
ขาพเจาในโลกนี้ที่ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักได ปองรายเขา เห็นผิด ตอมา เขาลมปวย
ประสบทุกข เจ็บหนัก ขาพเจารูวา เวลานี้ เขาจักไมหายปวยแน จึงเขาไป
หาเขาพูดวา ทานผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะ มีความเห็น
อยางนี้วา คนที่ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักได ปองรายเขา เห็นผิด ตายแลวจักเกิดในอบาย
ทุคคติ วินิบาต นรก ตัวทานก็ประพฤติอยางนั้น ถาถอยคําของสมณพราหมณ
พวกนั้นเปนความจริงไซร ตัวทานตายแลวก็จักเกิดในอบาย ทุคคติ วินิบาต
นรก ถาตัวทานตายแลว พึงไปเกิดในอบายภูมินั้นจริงไซร ขอทานพึง
กลับมาบอกขาพเจาทีเถิดวา แมเพราะเหตุนี้ โลกอืน่ มี สัตวผุดเกิดมี ผล
วิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี ดวยวาขาพเจาเชื่อถือทานอยางสนิทใจวา
สิ่งใดที่ทานเห็นก็เหมือนขาพเจาเห็นเอง สิ่งนั้นก็จักเปนอยางนั้นแน คนเหลานั้น
รับคําขาพเจาแลวก็ไมเคยกลับมาบอกเองทั้งไมสงคนมาบอกดวย ทานกัสสป
ปริยายนี้นี่แล ที่เปนเครื่องยืนยันความเห็นของขาพเจาที่วา แมเพราะเหตุนี้
โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
วาดวยขออุปมาดวยโจร
[๓๐๔] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้น อาตมาจะ
ยอนถามทานพระยาในขอนั้นบาง ทานพระยาพึงตอบตามที่เห็นสมควร ทานพระยาจะเขาใจขอนั้นอยางไร พวกเจาหนาที่ของทานพระยาจับโจรที่ทําผิดมา
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แสดงดวยกลาววา ทานขอรับ คนนี้เปนโจรทําผิด ขอไดโปรดสั่งลงโทษ
แกโจรผูนี้ตามตองการดวย ทานพระยาจะพึงสั่งวา ถาอยางนั้น พวกเจาจงเอา
เชือกที่มั่นคงจับมัดมัน เอามือไพลหลังใหแนนหนา โกนหัว ตีบัณเฑาะว
พาตระเวนไปทุกถนนทุกทาง ๔ แพรง ออกทางประตูดานทิศใต แลวจงตัดหัว
เสียที่ตะแลงแกง ทางดานทิศใตพระนคร พวกเจาหนาที่รับคําสั่งแลว กระทั่ง
นําโจรมานั่งบนตะแลงแกงเตรียมตัดศีรษะ โจรจะพึงไดรับการขอรองผอนผัน
จากเจาหนาที่ฆาโจรวา ขอนายทานจงรอจนกวาขาพเจาไปแจงแกมิตรสหาย
ญาติสาโลหิตที่บานหรือนิคมโนนเสียกอน หรือ เจาหนาที่ฆาโจรจะพึงตัดศีรษะ
ของโจร ทั้งที่กําลังออนวอนอยู.
พระยาปายาสิ. ทานกัสสป โจรนั้นจะไมพึงไดรับการผอนผันใหรอ
ตัดศีรษะไวกอน ที่แท เจาหนาที่ฆาโจร ก็จะพึงตัดศีรษะของโจร ทั้งที่รอ ง
ขออยูเลยทีเดียว.
พระกุมารกัสสป. (ทานพระยา ทั้งโจร ก็เปนมนุษย ทั้งเจาหนาที่
ฆาโจร ก็เปนมนุษย) โจรนั้น ก็ยังไมไดรับการผอนผันใหรอการตัดศีรษะ
ไวกอน มิตรสหายญาติสาโลหิตของทานพระยา ซึ่งกระทํากรรมชั่วเห็นปานนั้น
ไปบังเกิดในอบายภูมิแลว ไฉนจักไดรับการผอนผันจากอบาย นิรยบาล ซึ่งไมใช
มนุษย ใหรอการลงโทษไวจนกวามิตรสหาย ญาติสาโลหิตนั้น นําความไปบอก
ทานพระยาแลวกลับมา เสียกอนเลา. โดยปริยายแมนี้ทานพระยาจงเห็นเถิดวา
แมเพราะเหตุนี้โลกอื่นมี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี.
[๓๐๕] พระยาปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนี้ก็จริงอยู ถึงกระนั้น
ขาพเจาก็ยังยืนยันความเห็นในขอนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 374

พระกุมารกัสสป. ก็ทานพระยายังมีปริยายยืนยันความเห็นอยางนั้น
อยูอีกหรือ.
พระยาปายาสิ. มีซิ ทานกัสสป.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา มีเหมือนอยางไรเลา.
วาดวยอานิสงสกุศลกรรมบถ
พระยาปายาสิ. ทานกัสสป ขาพเจามีมิตรสหาย ญาติสาโลหิตในโลกนี้
ที่งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมักได ไมปองรายเขา มีความเห็นชอบ ตอมา
เขาลมปวยประสบทุกข เจ็บหนัก ขาพเจารูวา เวลานี้เขาไมหายปวยแน จึง
เขาไปหาเขาพูดวา ทานผูเจริญ มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะมีความเห็น
อยางนี้วา คนที่งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ไมมักได ไมปองรายเขา มีความเห็นชอบ
ตายแลวจักเกิดในสุคติโลกสวรรค ตัวทานก็พระพฤติอยางนั้น ถาถอยคําของ
สมณพราหมณพวกนั้นเปนความจริงไซร ทานตายไปแลวก็จักเกิดในสุคติ
โลกสวรรคแน ถาทานไปเกิดในสุคติโลกสวรรคจริง ก็ขอทานพึงกลับมาบอก
ขาพเจาทีเถิดวา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นมี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบากของ
กรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี ดวยวา ขาพเจาเชื่อถือทานอยางสนิทใจวา สิง่ ใด
ที่ทานเห็นก็เหมือนเราเห็นเอง สิ่งนั้นก็จักเปนอยางนั้นแน คนเหลานั้น
รับคําขาพเจาแลว ก็ไมเคยกลับมาบอกเอง ทั้งไมสงคนมาบอกดวย ทานกัสสป
ปริยายนี้นี่แล ที่เปนเครื่องยืนยันความเห็นของขาพเจาที่วา แมเพราะเหตุนี้
โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
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อุปมาดวยคนตกบอคูถ
[๓๐๖] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้น อาตมาจัก
อุปมาใหฟง วิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมเขาใจอรรถของคําภาษิตดวยขอ
อุปมา ทานพระยา เปรียบเหมือนบุรุษจมบอคูถ (อุจจาระ) มิดศีรษะ ทานพระยาจึงสั่งใหเจาหนาที่ชวยกันดึงบุรุษนั้นขึ้นมาจากบอคูถ แลวใหเอาซีกไมไผ
ครูดคูถออกจากตัวของบุรุษนั้น ใหเอาดินสีเหลืองขัดตัวสามครั้ง ใหเอาน้ํามัน
ชะโลมตัวแลวเอาจุณ (ผง) ละเอียดลูบไลใหสะอาดหมดจดสามครั้ง ใหแตง
ผมและหนวดแลว ใหนําเอาพวงดอกไมเครื่องลูบไลและผาที่มีคามากมอบแก
บุรุษนั้นแลวนําเขาขึ้นไปยังปราสาทอันดีชั้นบน จัดกามคุณ ๕ ไวบําเรอ ทานพระยาจะเขาใจขอนั้นอยางไร บุรุษนั้นอาบน้ําลูบไลดีแลว แตงผมและหนวด
ประดับอาภรณแกวมณีแลวนุงหมผาขาวสะอาดอยูปราสาทอันดีชั้นบน เพียบพรอมบําเรอดวยกามคุณ ๕ เขายังประสงคจะจมลงในบอคูถนั้นอีกหรือ.
พระยาปายาสิ. ไมหรอก ทานกัสสป.
พระกุมารกัสสป. เพราะเหตุไรเลา.
พระยาปายาสิ. ทานกัสสป เพราะบอคูถไมสะอาดเปนทั้งสิ่ง
ไมสะอาด ทั้งนับวาไมสะอาด กลิน่ เหม็น ทั้งนับวากลิ่นเหม็น ทั้งนาเกลียด
ทั้งนับวานาเกลียด ทั้งปฏิกูล ทั้งนับวาปฏิกูล. พระกุมารกัสสป. ทานพระยา
ขอนั้นเปรียบฉันใด ขอนี้ก็เปรียบฉันนั้นเหมือนกัน พวกมนุษยทั้งไมสะอาด
ทั้งนับวาไมสะอาด ทั้งกลิ่นเหม็นทั้งนับวากลิ่นเหม็น ทั้งนาเกลียด ทั้งนับวา
นาเกลียด ทั้งปฏิกูล ทั้งนับวาปฏิกูล. ทานพระยา กลิ่นมนุษยคลุงขึ้นไปถึงเทวดา
ตั้งรอยโยชน. ก็มิตรสหาย ญาติสาโลหิตของทานพระยาประพฤติดีเห็นปานนั้น
ตายแลวไปเกิดในสุคติโลกสวรรค ยังจะกลับมาบอกทานพระยาอีกหรือ ทาน
พระยา โดยปริยายนี้แล จงเห็นเถิดวา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นมีสัตวผุดเกิดมี
ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี.
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[๓๐๗] พระยาปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนั้น ก็จริงอยู ถึงอยางนั้น
ในขอนี้ ขาพเจาก็ยังยืนยันความเห็นอยูอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี
สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ยังมีปริยายที่ยืนยันความเห็นของ
ทานพระยาอยูอีกหรือ มีเปรียบเหมือนอยางไรเลา.
พระยาปายาสิ. มีซิ ทานกัสสป ขาพเจามีมิตรสหาย ญาติสาโลหิต
ที่งดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ และงดเวน
จากที่ตั้งแหงความประมาท คือ ดื่มน้ําเมา คือสุราและเมรัย ตอมาเขา
ลมปวยประสบทุกขเจ็บหนัก ขาพเจารูวา เขาจักไมหายปวยแนแลว จึงเขาไป
หาเขาพูดวา ทานผูเจริญ ถาถอยคําของสมณพราหมณพวกนั้นเปนความจริง
วา เมื่อคนประพฤติดีเห็นปานนั้น ตายแลว จักเกิดในสุคติโลกสวรรค เปน
สหายของเทวดาชั้นดาวดึงสดังนี้ไซร ทานผูเจริญ ทานประพฤติเห็นปานนั้น
ตายแลว ก็พึงบังเกิดในสุคติโลกสวรรค เปนสหายของเทวดาชั้นดาวดึงสแนนอน ขอทานพึงกลับมาบอกขาพเจาทีเถิดวา แมเพราะเหตุนี้โลกอื่นมี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี ดวยวาขาพเจาเชื่อถือทาน
อยางสนิทใจวา สิ่งใดทีท่ านเห็นก็เหมือนเราเห็นเอง สิ่งนั้นจักเปนอยางนั้นแน
คนเหลานั้นรับคําขาพเจาแลวก็ไมเคยกลับมาบอกเอง ทั้งไมสงคนมาบอกดวย
ทานกัสสป ปริยายนี้นี่แล เปนเครื่องยืนยันความเห็นของขาพเจาที่วาแมเพราะ
เหตุนี้โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
วาดวยอานิสงสศีล ๕
[๓๐๘] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้น อาตมาจัก
ยอนถามทานพระยาในขอนี้บาง ทานพระยาพึงตอบตามที่เห็นสมควรเถิด.
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รอยปของมนุษยเปนวันหนึ่งคืนหนึ่งของเทวดาชั้นดาวดึงส สามสิบราตรีโดย
ราตรีนั้น เปนเดือนหนึ่ง สิบสองเดือนโดยเดือนนั้นเปนปหนึ่ง โดยปนั้น
พันปทิพยเปนประมาณอายุของเทวดาชั้นดาวดึงส มิตรสหายญาติสาโลหิตของ
ทานพระยา ที่มีศีล ๕ เห็นปานนั้น ตายไปเกิดในสุคติโลกสวรรค เปนสหาย
ของเทวดาชั้นดาวดึงสแลว ถาพวกเขาคิดวา ตอเมื่อพวกเขาเพรียบพรอมบําเรอ
อยูดวยกามคุณ ๕ สักสองวันสองราตรีหรือสักสามวันสามราตรี แลวคอยกลับ
ไปบอกทานพระยา ดังนี้ไซร คนเหลานั้นจะพึงกลับไปบอกทานพระยาวา แม
เพราะเหตุนี้ โลกอื่นมี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี
ดังนี้หรือ.
พระยาปายาสิ. ไมหรอกทานกัสสป. เพราะพวกขาพเจาคงจะตายกัน
ไปเสียตั้งนานแลว แตใครเลาบอกทานกัสสปวา เทวดาชั้นดาวดึงสมีอยู หรือ
เทวดาชั้นดาวดึงสมีอายุยืนถึงเพียงนั้น ขาพเจาไมเชื่อทานกัสสปดอก.
อุปมาดวยคนตาบอดแตกําเนิด
พระกุมารกัสสป. เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด ไมเห็น
สีดํา สีขาว สีเขียว สีเหลือง สีแดง สีแดงฝาด ไมเห็นที่เรียบและไมเรียบ
ไมเห็นรูปดาว พระจันทร พระอาทิตย บุรุษผูนั้นพูดวา รูปดํา รูปขาว
รูปเหลือง รูปแดง รูปแดงฝาด ที่เรียบและไมเรียบ รูปดาว พระจันทร
พระอาทิตย ไมมี ผูเห็นรูปดํา รูปขาว รูปเขียว รูปเหลือง รูปแดง รูปแดงฝาด
ที่เรียบและไมเรียบ รูปดาว พระจันทรพระอาทิตย ก็ไมมี ขาพเจาไมรูไมเห็น
เพราะฉะนั้น สิ่งดังวานั้น ไมมี ดังนี้ ทานพระยา บุรุษผูนั้น พูดอยางนั้น
ชื่อวาพูดถูกหรือ. พระยาปายาสิ. พูดไมถูกดอก ทานกัสสป เพราะรูปดังกลาวนั้น
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มีอยู ผูเห็นก็มีอยู บุรุษผูนั้นพูดวา ขาพเจาไมรูไมเห็น ดังนี้ จึงชื่อวาพูด
ไมถูก.
พระกุมารกัสสป. ขอนี้ก็เปรียบเหมือนฉันนั้น ทานพระยา อุปมา
ดวยคนตาบอดแตกําเนิด จึงกลาววา ใครเลาบอกทานกัสสปวา เทวดาชัน้
ดาวดึงสมีอยู หรือเทวดาชั้นดาวดึงสมีอายุยืนถึงเพียงนั้น ขาพเจาไมเชื่อทานกัสสปดอก. ทานพระยา โลกอื่นอันใคร ๆ ไมพึงเห็นไดดวยมังสจักษุอยางที่
ทานพระยาเขาใจดอก. สมณพราหมณที่อาศัยเสนาสนะปาอันสงัด เปนผูไม
ประมาทมีความเพียร มีใจมุงมั่นตอพระนิพพานอยู ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์
ยอมเห็นโลกนี้โลกอื่น ทั้งหมูสัตวที่ผุดเกิดได ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
เกินจักษุมนุษย ทานพระยา โลกอื่นอันผูมีทิพยจักษุพึงเห็นไดอยางนี้ อันใครๆ
ไมพึงเห็นดวยมังสจักษุอยางที่ทานพระยาเขาใจดอก โดยปริยายนี้นี่แล ทานพระยาจงเห็นเถิดวา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นมี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบากของ
กรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี.
[๓๐๙] พระยาปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น ใน
ขอนี้ ขาพเจาก็ยังยืนยันความเห็นของขาพเจาที่วาแมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี
สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ยังมีปริยายยืนยันความเห็นของทาน
พระยาอยูอีกหรือมีเปรียบเหมือนอยางไรเลา
วาดวยสมณพราหมณผูมีศีลธรรม
พระยาปายาสิ. มีซิ ทานกัสสป ขาพเจาเห็นสมณพราหมณในโลกนี้
ที่มีศีลมีกัลยาณธรรมอยากเปนไมอยากตาย รักสุขเกลียดทุกข ขาพเจานั้นเห็น
วา ถาสมณพราหมณที่มีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานี้ รูวา เราตายไปเสียจากโลก
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นี้ จักประเสริฐไซร ก็จะพึงกินยาพิษ ใชศัสตราฆาตัวตาย ผูกคอตาย หรือ
โดดเหวตายเสีย แตเพราะเหตุที่สมณพราหมณเหลานี้ ไมรูวาเราตายไปเสีย
จากโลกนี้ จักประเสริฐดังนี้ ฉะนั้น สมณพราหมณเหลานั้น จึงอยากเปนไม
อยากตาย จึงรักสุขเกลียดทุกข ทานกัสสป ปริยายแมนี้แล ที่เปนเครื่องยืน
ยันความเห็นของขาพเจาที่วาแมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี
ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดี ทําชั่วไมมี.
อุปมาดวยพราหมณมีเมียสอง
[๓๑๐] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้น อาตมาจักอุปมา
ใหฟง ดวยวาวิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมเขาใจอรรถแหงคําภาษิตไดดวย
ขออุปมา. ทานพระยา เรื่องเคยมีมาแลว พราหมณผูหนึ่งมีภรรยาสองคน
ภรรยาคนหนึ่งมีบุตรอายุ ๑๐ ขวบ หรือ ๑๒ ขวบ ภรรยาอีกคนหนึ่งมีครรภ
แก ครั้งนั้น พราหมณผูสามีก็ตายลง. บุตรวัยรุน ก็พูดกะแมเลี้ยงวา แมจา
ทรัพย ขาวเปลือก เงิน ทองทั้งหมด เปนของฉันนะแมนะ แมไมมีสิทธิ
อะไร ๆ ในทรัพยเหลานั้น เพราะเปนทรัพยของบิดาฉัน แมโปรดมอบมฤดก
แกฉันเถิด. แมเลี้ยงจึงบอกบุตรเลี้ยงวา พอ จงรอจนกวาแมจะคลอดเถิดนะ
ถาทารกในทองแมเปนชาย ก็จักมีสทิ ธิไดสวนหนึ่ง ถาเปนหญิงก็จักตกเปน
ปริจาริกา ทีเ่ จาตองใชสอย ครั้งที่สอง บุตรเลี้ยงก็ออนวอนแมเลี้ยงใหมอบ
มฤดกให แมเลี้ยงก็ตอบยืนอยูอยางนั้น ครั้งที่สาม แมเลี้ยงขัดใจก็ความีดเขา
หองนอยแหวะทอง เพื่อจะรูวา ทารกในทองเปนชายหรือหญิง หญิงแมเลี้ยง
นั้น ก็ทําลายทั้งตนเอง ทั้งชีวิต ทั้งทารกในครรภ ทั้งทรัพยมฤดก เพราะนาง
เปนคนเขลา ไมฉลาด แสวงหาทายาทโดยอุบายไมแยบคาย ก็ถึงความยอยยับ
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ฉันใด อุปมัยขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระยาเปนคนเขลาไมฉลาด แสวงหา
โลกอื่น โดยอุบายไมแยบคาย ก็จักถึงความยอยยับ เหมือนพราหมณีผูนั้น.
ทานพระยา เหลาสมณพราหมณ ผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเปนบัณฑิต ยอมไมชิง
สุกกอนหาม แตรอเวลาสุกเต็มที่ตางหาก ทานพระยา ชีวิตของสมณพราหมณ
ผูมีศีลมีกัลยาณธรรม ยังดํารงชีวิตอยู ยั่งยืนยาวนานเพียงใด ก็ไดประสบบุญ
เปนอันมากเพียงนั้น เพราะปฏิบัติตนเพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกคนเปนอัน
มาก เพื่ออนุเคราะหโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล ความสุขแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ทานพระยาโดยปริยายแมนี้แล จงเห็นเถิดวา แมเพราะเหตุนี้ โลก
อื่นมี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี.
[๓๑๑] พระยาปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนั้น ก็จริงดอก ถึง
กระนั้น ในขอนี้ขาพเจาก็ยังยืนยันความเห็นที่วา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี
สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ยังมีปริยายที่ยืนยันความเห็นของ
ทานพระยาอยูอีกหรือ มีปรียาย เหมือนอยางไรเลา.
วาดวยคนหาชีวะจากโจร
พระยาปายาสิ. มีซิ ทานกัสสป เจาหนาที่ของขาพเจาจับโจรผูกระทํา
ผิดมาแสดงแกขาพเจา ขอใหสั่งลงโทษขาพเจาจึงสั่งเจาหนาที่ใหเอาโจรที่ยังเปน
อยูใสลงในหมอ ปดปากหมอเสียเอาหนังสดรัด เอาดินสดพอกปากหมอยาให
หนา แลวใหเขายกหมอขึ้นตั้งเตาติดไฟตม. เมื่อขาพเจารูวา โจรนั้นตายแลว
ก็สั่งใหเขายกหมอลงจากเตา กะเทาะดินแกสายหนังออก เปดปากหมอ คอย ๆ
สํารวจดูดวยหมายใจวาจะเห็นชีวะของโจรนั้นออกไป ขาพเจาก็ไมเห็นชีวะออก
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ไปเลย ทานกัสสป ปริยายนี้นี่แล เปนเครื่องยืนยันความเห็นของขาพเจา ที่
วาแมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทํา
ดีทําชั่วไมมี.
อุปมาดวยคนนอนฝน
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้น อาตมาจักยอนถาม
ทานพระยา ในขอนั้นบาง ทานพระยาพึงตอบตามที่เห็นสมควรเถิด. ทาน
พระยานอนพักกลางวันรูสึกฝนเห็นสวนที่นารื่นรมย ปาที่นารื่นรมย ภูมภิ าค
ที่นารื่นรมณ สระโบกขรณีที่นารื่นรมยบางไหม.
พระยาปายาสิ. รูส ึกฝนเห็นซิ ทานกัสสป.
พระกุมารกัสสป. เวลานั้นทั้งหญิงคอมหญิงเตี้ย เด็กหญิงเลนของเลน
ทั้งหญิงวัยรุน เฝาทานพระยาอยูหรือ.
พระยาปายาสิ. อยางนั้นซิ ทานกัสสป.
พระกุมารกัสสป. หญิงเหลานั้นเห็นชีวะของทานพระยาที่กําลังเขาไป
หรือกําลังออกไปบางไหมเลา.
พระยาปายาสิ. ไมเห็นดอก ทานกัสสป.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ก็เมื่อทานพระยายังเปนอยู หญิง
เหลานั้นก็ยังเปนอยูยังไมแลเห็นชีวะของทานพระยา ที่กําลังเขาไปหรืออกไป
ดังนั้น ทานพระยาจักแลเห็นชีวะของคนตาย ที่กําลังเขาไปหรือออกไป อยางไร
ไดเลา. ทานพระยา โดยปริยาย แมนแี้ ลจงเห็นเกิดวา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่น
มี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี.
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[๓๑๒] พระยาปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนั้น ก็จริง ถึงอยางนั้น
ในขอนี้ ขาพเจาก็ยังยืนยันความเห็นที่วา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตว
ผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยายังมีปริยายที่เปนเครื่องยืนยันความเห็น
ของทานพระยาอยูอีกหรือ มีปริยายเหมือนอยางไรเลา.
วาดวยชั่งน้ําหนักคนตายกับคนเปน
พระยาปายาสิ. มีซิ ทานกัสสป เจาหนาที่ของขาพเจาจับโจรที่กระทํา
ผิดมาแสดงแกขาพเจา ขอใหสั่งลงโทษ ขาพเจาจึงสั่งเจาหนาที่ใหเอาโจรที่ยัง
เปนอยูมาชั่งน้ําหนักดวยตาชั่ง. ใหเอาสายธนู มารัดคอ หายใจไมออกจนตาย
แลวใหชั่งดวยตาชั่งอีกครั้งหนึ่งปรากฏวา ขณะที่โจรนั้นยังเปนอยู น้ําหนักเบา
ออน และควรแกงาน แตเมื่อโจรนั้นตายแลว น้ําหนักกลับหนัก แข็งทื่อ
ไมควรแกงาน ทานกัสสป ปริยายแมนี้แล เปนเครื่องยืนยันความเห็นของ
ขาพเจาที่วา แมเพราะเหตุนี้ โลกอืน่ ไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของ
กรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
อุปมาดวยเหล็กรอนและเย็น
[๓๑๓] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้น อาตมาจักอุปมา
ใหฟง ดวยวาวิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมเขาใจชัดอรรถของคําภาษิต
แมดวยอุปมา. ทานพระยา เปรียบเหมือนกอนเหล็กรอนอยูทงั้ วัน ที่เขาเผาไฟ
จนลุกโชนโชติชวงแลวชัง่ ดวยตาชั่ง ตอมา กอนเหล็กนั้นก็เย็นสนิท แลวชั่ง
ดวยตาชั่ง เมื่อใดกอนเหล็กจึงเบา ออน หรือควรแกงาน เมื่อถูกเผารอน
โชนโชติชวง หรือเมื่อเย็นสนิทแลว.
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พระยาปายาสิ. ทานกัสสป เมื่อใด กอนเหล็ก ยังมีเตโชธาตุ และ
วาโยธาตุ ถูกเผารอนโชน โชติชวง เมื่อนั้น มันจะเบาออน และควรแกงาน
แตเมื่อใดกอนเหล็กนั้น ไมมีเตโชธาตุ และวาโยธาตุ เย็นสนิท เมื่อนั้น
มันจะหนัก แข็งกระดาง ไมควรแกงาน.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ขอนี้ก็เปรียบเหมือนฉันนั้นนั่นแล
เมื่อใด กายนี้ประกอบดวยอายุไออุน และวิญญาณ เมื่อนั้นกายนี้จะเบาออน
และควรแกงาน แตเมื่อใดกายนี้ไมประกอบดวยอายุ ไออุนและวิญญาณ เมื่อนั้น
กายนี้ก็จะหนัก แข็งทื่อ และไมควรแกงาน. ทานพระยา โดยปริยายแมนี้แล
จงเห็นเถิดวา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นมี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบากของกรรม
ที่สัตวทําดีทําชั่วมี.
วาดวยคนหาชีวะของโจรผูตายแลว
[๓๑๔ ] พระยาปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนั้น ก็จริง ถึงอยางนั้น
ในขอนี้ ขาพเจาก็ยังยืนยันความเห็นของขาพเจาที่วา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่น
ไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ยังมีปริยายที่ยืนยันความเห็นของ
ทานพระยาอีกหรือ มีปริยายเหมือนอยางไรเลา.
พระยาปายาสิ. มีซิ ทานกัสสป เจาหนาที่ของขาพเจาจับโจรผูกระทํา
ผิดมาแสดง ขอใหขาพเจาสั่งลงโทษ ขาพเจาจึงสั่งเจาหนาที่ใหฆาโจรนั้นมิให
ผิวหนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก บอบช้าํ เมื่อโจรนัน้ เริ่มจะตาย
ขาพเจาก็สั่งเจาหนาที่ใหผลักโจรนั้นลมลงนอนหงาย ดวยหมายใจวา จะไดเห็น
ชีวะของเขาออกมาบาง แตพวกเราก็มิไดเห็นชีวะของเขาออกมาเลย ขาพเจา
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จึงสั่งเจาหนาที่ใหจับเขาพลิกคว่ําลงบาง พลิกนอนตะแคงขางหนึ่งบาง พลิกนอนตะแคงอีกขางหนึ่งบาง จักพยุงใหยืนขึ้นบาง จับเอาหัวลงบาง ทุบดวย
ฝามือ ดวยกอนดิน ดวยทอนไม ดวยศาสตราบาง ลากมาขางนี้ ลากไปขางโนน
ลากไปลากมาบาง พวกเราก็มิไดเห็นชีวะของเขาออกมาเลย จักษุของเขาก็อันนั้น
รูปก็อันนั้น จักษุนั้นก็มิไดรับรูรูป โสตะก็อันนั้น เสียงก็อันนั้น โสตะนั้นก็
มิไดรับรูเสียง ฆานะก็อันนั้น กลิ่นก็อันนั้น ฆานะนั้นก็มิไดรับรูกลิ่น ชิวหา
ก็อันนั้น รสก็อันนั้น ชิวหานั้นก็มิไดรับรูรส กายก็อันนั้น สิ่งที่พึงถูกตองก็อันนั้น
กายนั้นก็มิไดรับรูสิ่งที่พึงถูกตองเลย ทานกัสสป ปริยายแมนี้แล เปนเครื่อง
ยืนยัน ความเห็นของขาพเจาที่วา แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี
ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
อุปมาดวยการเปาสังข
[๓๑๕] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้น อาตมาจัก
อุปมาใหฟง วิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมเขาใจอรรถของคําภาษิตไดดวย
ขออุปมา. ทานพระยา เรื่องเคยมีมาแลวคนเปาสังขผูหนึ่ง ถือสังขไปยังชนบท
ชายแดน เขาไปยังบานตําบลหนึ่ง ยืนอยูกลางบานแลวก็เปา สังข ๓ ครั้ง
แลววางสังขไวที่พื้นดิน นั่งลง ณ ทีแ่ หงหนึ่ง คราวนั้น พวกผูคนชนบท
ชายแดนก็คิดกันวา พวกเราเอย นัน่ มันเสียงอะไรหนอ จึงนารักใครมัวเมา
นาจับใจ ตองใจอยางนี้ ชุมนุมกันแลวก็ไดถามคนเปาสังขวา พอมหาจําเริญ
นั่นเสียงอะไรหนอ จึงนารักใครมัวเมานาจับใจ ตองใจอยางนี้. คนเปาสังข
ตอบวา เสียงที่นารักใครมัวเมา นาจับใจตองใจนั่นนะ เขาเรียกวาเสียงสังขจะ
คนเหลานั้นก็จับสังขหงายขึ้นแลวสั่งวา พูดซิ พอสังข พูดซิพอสังข. สังขนั้น
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ก็ไมออกเสียงตามที่เขาสั่ง คนเหลานั้นก็จับสังขคว่ําลงบาง ตะแคงซาย ตะแคง
ขวาบาง ยกขึ้นตั้งบาง ตั้งเอาหัวลงบาง ทุบดวยฝามือ ดวยกอนดิน ดวย
ทอนไม ดวยศัสตราบาง ลากมาทางนี้ ลากไปทางโนน ลากไปลากมาบาง สั่งวา
พูดซิพอสังข พูดซิพอสังข. สังขนั้นก็ไมออกเสียงอยูนั่นเอง. ทานพระยา
คนเปาสังขคิดอยูในใจวา คนชาวชนบทชายแดนพวกนี้ ชางเขลาแท คนหา
เสียงสังขโดยไมถูกทาง จักพบไดอยางไร. เมื่อคนเหลานั้นกําลังเพงพินิจอยู
คนเปาสังขก็จับสังขเปา ๓ ครั้งแลววางสังขเดินไปเสีย. ทานพระยา คนชาว
ชนบทชายแดนเหลานั้น ก็คิดไดวา เมื่อใด สังขประกอบดวยคน ๑ ความ
พยายาม ๑ และลม ๑ เทานั้น สังขจึงจะออกเสียงได แตวา เมื่อใด สังขไม
ประกอบดวยคน ความพยายามและลม เมื่อนั้น สังขนี้ก็ไมออกเสียง ขอ
อุปมานั้นฉันใด ทานพระยา ขออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เมื่อใดรางกายนี้ ประกอบ
ดวยอายุ ๑ ไออุน ๑ และวิญญาณ ๑ เมื่อนั้น รางกายนี้ ก็เดินไปขางหนาบาง
ถอยกลับบาง ยืนบาง นั่งบาง นอนบาง เห็นรูปทางจักษุบาง ฟงเสียงทาง
โสตบาง สูดกลิ่นทางฆานะบาง ลิม้ รสทางชิวหาบาง ถูกตองสิ่งที่พึงถูกตอง
ทางกายบาง รูเรื่องทางมนะบาง แตวาเมื่อใด รางกายนี้ไมประกอบดวยอายุ
ไออุน และวิญญาณ เมื่อนั้นรางกายนี้ก็กาวไปไมได ถอยกลับไมได ยืนไมได
นั่งไมได นอนไมได เห็นรูปทางจักษุไมได ฟงเสียงทางโสตะไมได สูดกลิ่น
ทางฆานะไมได ลิ้มรสทางชิวหาไมได ถูกตองสิ่งที่พึงถูกตองทางกายไมได
รูเรื่องทางมนะไมได ทานพระยา โดยปริยายนี้นี่แล จงเห็นเถิดวา แมเพราะ
เหตุนี้ โลกอืน่ มี สัตวผุดเกิดมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วมี.
จบปฐมภาณวาร
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วาดวยการคนหาชีวะโจรอีกเรื่องหนึ่ง
[๓๑๖] พระยาปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น
ในขอนี้ ขาพเจายังยืนยันความเห็นที่วาแมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ยังมีปริยายที่ยืนยันความเห็นของ
ทานพระยาอีกหรือ มีปริยายเหมือนอยางไรเลา.
พระยาปายาสิ. มีซิ ทานกัสสป เจาหนาที่ของขาพเจาจับโจรผูกระทําผิดมาแสดงแกขาพเจา และขอใหขาพเจาสั่งลงโทษ ขาพเจาก็สั่งเจาหนาที่
ใหเฉือนผิวหนังของโจรนั้นดวยหมายจะดูชีวะของมัน ก็ไมเห็น ใหเฉือนหนัง
เฉือนเอ็น เฉือนกระดูก เฉือนเยื่อในกระดูก ก็ไมเห็นชีวะของมันเลย. ทานกัสสป ปริยายนี้นี่แล เปนเครื่องยืนยันความเห็นของขาพเจาที่วา แมเพราะ
เหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี.
อุปมาดวยชฏิลบําเรอไฟ
[๓๑๗] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้น อาตมาจัก
อุปมาใหฟง ดวยวาวิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมเขาใจอรรถของคําภาษิต
ไดดวยขออุปมา. ทานพระยา เรื่องเคยมีมาแลว. ชฏิลผูบําเรอไฟผูหนึ่ง อาศัย
อยู ณ กุฏีมุงใบไม ใกลชายปา. ครั้งนั้น ชนบทแหงหนึ่งกลายเปนที่พักของ
หมูเกวียน ไปเสียแลว. หมูเกวียนนั้นพักแรมอยูคืนหนึ่ง ใกล ๆ อาศรมของ
ชฏิลผูบําเรอไฟนั้นแลวก็ไป. ชฏิลนัน้ คิดวา ถากระไร เราจะเขาไปยังที่หมู
เกวียนพักอยู อาจพบอุปกรณบางอยางในที่นั้นก็ได. ชฏิลนั้นลุกขึ้นแตเชาตรู
เขาไปยังที่ ๆ หมูเกวียนพักอยู ก็พบกุมารเล็ก ยังสดใสนอนหงายอยู
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ซึ่งถูกทอดทิ้งไว ณ ที่หมูเกวียนพัก ครั้นแลวก็คิดวา จะปลอยใหมนุษยตาดําๆ
ตายเสียตอหนาเรา ซึ่งกําลังพบเห็นอยู ไมเปนการสมควร ถากระไร เราจะ
นําทารกนี้ไปชุบเลี้ยงใหเจริญเติบโต ดังนี้แลวก็นําทารกนั้น ไปยังอาศรมไปชุบ
เลี้ยงเจริญเติบโต กระทั่งทารกนั้นอายุได ๑๐ ขวบ หรือ ๑๒ ขวบ. ตอมา ชฏิล
ผูบําเรอไฟนั้น เกิดมีกิจธุระบางอยางในชนบท จึงสั่งเสียวาลูกเอย พอประสงค
จะไปยังชนบท อยูทางนี้ เจาบําเรอไฟไวนะลูก อยาใหไฟของเจาดับได ถา
ไฟของเจาดับ นี้มีด นี้ไม นี้ไมสีไฟ จงติดไฟบําเรอไฟไวนะลูก. ชฏิลนั้นพร่ํา
สอนทารกนั้นอยางนี้แลว ก็ไปยังชนบท. เมื่อเด็กนั้นเลนเพลินไป ไฟก็ดบั
เด็กนั้นก็คิดวาพอสอนเราไวอยางนี้วา บําเรอไฟไวนะลูก อยาไหไฟของเจา
ดับนะ ถาไฟดับ นี้มีด นี้ไม นี้ไมสไี ฟจงติดไฟ บําเรอไฟไว ถากระไร เราจะ
ติดไฟ บําเรอไฟไว ดังนี้แลว. เด็กนัน้ ก็เอามีดถากไมสีไฟ ดวยหมายใจวาจะ
พบไฟบาง. แตเด็กนั้นก็ไมพบไฟจึงผาไมสีไฟเปน ๒ ซีก ๓ ซีก ๔ ซีก ๕ ซีก
๑๐ ซีก ๒๐ ซีก ทําใหเปนชิ้นเล็กชิน้ นอย แลวเอาใสครกโขลก ครั้นโขลก
แลว ก็โปรยที่ลมแรง ๆ ดวยหมายใจวา จะพบไฟบาง. แตเด็กนั้นก็ไมพบไฟ
อยูนั่นเอง. คราวนั้น ชฏิลผูบําเรอไฟนั้น ทํากิจธุระนั้นในชนบทเสร็จแลวก็
กลับมา เขาไปยังอาศรมถามเด็กนั้นวา ไฟของเจาดับเสียแลวหรือลูก. เด็กนั้น
ก็ตอบวา จะพอ ขามัวเลนเสียเพลินไฟเลยดับ ขาคิดวาพอสั่งใหขาบําเรอไฟ
ไว และสอนวาเมื่อไฟดับ นี้มีด นี้ไม นี้ไมสีไฟ ใหติดไฟบําเรอไฟไว ขาตั้ง
ใจจะติดไฟบําเรอไฟ จึงเอามีดถากไมสีไฟ ก็ไมพบไฟ จึงผาไมสีไฟเปน ๒
ซีก ๓ ซีก ๔ ซีก ๕ ซีก ๑๐ ซีก ๒๐ ทําเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย แลวเอาโขลก
ในครกโขลกแลว ก็โปรยในที่ ๆ มีลมแรง ๆ ก็ไมพบไฟจนแลวจนรอด.
ชฏิลผูบําเรอไฟนั้น ก็คิดวา เจาเด็กนี้เขลา ไมฉลาดเสียเลย จักคนหาไฟโดย
อุบายไมแยบคายไดอยางไร จึงจับไมสีไฟติดไฟตอหนาเด็ก ซึ่งจองมองดูอยูแลว
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พูดกะเด็กนั้นวา เขาติดไฟกันอยางนี้ไมเหมือนเจาซึ่งยังเขลาไมฉลาด คนหาไฟ
โดยอุบายไมแยบคาย อยางลูกดอก. ทานพระยา ขออุปมานั้นฉันใด ขออุปมัยนี้
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระยา เขลาไมฉลาด คนหาโลกอื่น โดยอุบาย
ไมแยบคาย โปรดสละความเห็นชั่วนั้นเสียเถิด ทานพระยา โปรดสละความ
เห็นชั่วนั้นเสียเกิด ทานพระยา ขอความเห็นชั่วนั้นอยาไดมีแกทานพระยา
เพื่อสิ่งมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขตลอดกาลนานเลย.
[๓๑๘] พระปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้นก็ดี
ขาพเจาก็ไมอาจสละความเห็นชั่วนี้ไดดอก ทั้งพระเจาปเสนทิโกศล ทั้งพระราชาภายนอก ยอมรูจักขาพเจาวา พระยาปายาสิ มีวาทะมีความเห็นอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทํา
ดีทําชั่วไมมี ดังนี้. ทานกัสสป ถาหากวาขาพเจาจักสละความเห็นชั่วนี้ไซร ทั้ง
พระเจาปเสนทิโกศลทั้งพระราชาภายนอกก็จักกลาวเอากับขาพเจาไดวา พระยาปายาสิ ชางเขลา ไมฉลาด ยึดถือความเห็นแตที่ชั่ว ขาพเจาก็จักใชทิฏฐินั้น
ดวยความโกรธบาง ดวยความลบหลูบาง ดวยความตีเสมอบาง.
อุปมาดวยนายกองเกวียน
[๓๑๙] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้น อาตมาจักอุปมาใหฟง ดวยวาวิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมเขาใจอรรถของคําภาษิต
ดวยขออุปมา. ทานพระยา เรื่องเคยมีมาแลว. พอคาเกวียนหมูใหญ มีเกวียน
ประมาณพันเลม ออกจากชนบททิศตะวันออก เดินทางไปทิศตะวันตก. กอง
เกวียนกําลังเดินอยูนั้น หญาน้ําและไม ใบไมสด ก็สิ้นเปลืองอยางรวดเร็ว. ใน
กองเกวียนนั้น มีนายกองเกวียนสองคน คุมกองเกวียนคนละหารอยเลม. สอง
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นายกองเกวียนปรึกษากันวา กองเกวียนนี้ใหญ มีเกวียนถึงพันเลม จําเราจะ
แบงกองเกวียนนี้ออกเปนสองกอง กองละหารอยเลม. แลวทั้งสองนายกอง
เกวียนก็แบงกองเกวียนออกเปนสองกองเทา ๆ กัน. นายกองเกวียนคนหนึ่ง ก็
บรรทุกหญาไม และน้ําเปนอันมากพากองเกวียนเดินทางไปกอน. กองเกวียน
นั้น เดินทางไปสอง-สามวัน ก็พบบุรษุ ตัวดําตาแดงสะพายแลงธนู คลองพวง
มาลัยดอกโกมุท มีผาเปยกผมเปยก กําลังเดินสวนทางมาดวยรถคันงาม มีลอ
เปอนโคลน ครั้นแลวจึงถามเขาวาพอมหาจําเริญ ทานมาแตไหน. บุรุษตัวดํา
ตอบวาขามาแตชนบทโนน. ถามวา จะไปไหนละ. ตอบวา จะไปยังชนบท
โนน. ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น ในทางกันดารขางหนาฝนตกชุกบางใหม พอ
มหาจําเริญ. ตอบวา อยางนั้นจะ ในทางกันดารขางหนา ฝนตกชุก หนทางก็
มีน้ําบริบูรณ หญาไมและน้ําก็มีมาก โปรดทิ้งหญาไมและน้ําของเกาเสียเถิดนาย
เกวียนมีภาระเบา จะไปไดเร็ว ๆ ยานพาหนะอยาลําบากเลย. นายกองเกวียน
นั้นก็เรียกพวกลูกเกวียนมาปรึกษาวา พอคุณ บุรุษผูนี้พูดวา ทางกันดารขาง
หนา ฝนตกชุก หนทางมีน้ําบริบูรณ หญาไมและน้ํามีมาก ใหเราทิ้งหญา
ไมและน้ําของเกาเสีย เกวียนบรรทุกเบาจะไปไดเร็ว ยานพาหนะก็ไมลําบาก
ดังนี้แลว สัง่ ลูกเกวียนใหทิ้งหญาไมและน้ําของเกาเสีย เกวียนก็มีภาระบรรทุก
เบา พากองเกวียนเดินทางไปในที่พักกองเกวียนระยะแรก พวกเขาก็ไมเห็น
หญาไมและน้ําในที่พักกองเกวียนระยะที่สอง-สาม-สี่-หา-หก แมระยะที่เจ็ด
ก็ไมพบเชนเดียวกัน พวกเขาทั้งหมดตองถึงความพินาศยอยยับไป ผูคนหรือ
ปศุสัตวทั้งหลายที่มีอยูในกองเกวียนนั้น. ยักษผูเปนอมนุษยนั้นก็กินเปนภักษา
หมด. เหลือแตกระดูกเทานั้น. นายกองเกวียนคนที่สอง รูวากองเกวียนที่หนึ่ง
นั้นไปนานแลวก็บรรทุกหญาไมและน้ําเปนอันมาก พากองเกวียนเดินทางไป
กองเกวียนที่สองนั้นเดินทางไปไดสอง-สามวัน ก็ไดพบบุรษุ ตัวดําตาแดง
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สะพายแลงธนู คลองพวงมาลัยดอกโกมุท ผาเปยกผมเปยก เดินสวนทางมา
ดวยรถคันงาม มีลอเปอนโคลน ครัน้ แลวจึงถามบุรุษตัวดํานั้นวา พอมหาจําเริญ ทานมาแตไหน. บุรุษตัวดําตอบวา ขามาแตชนบทโนน. ถามวาจะ
ไปไหนละ. ตอบวา จะไปยังชนบทโนน. ถามวา ทางกันดารขางหนา มีฝน
ตกชุกไหม. ตอบวา ฝนตกชุกเชียวละ หนทางก็มีน้ําบริบูรณ หญาไมและน้ํา
ก็มีมาก โปรดทิ้งหญาไมและน้ําของเกาเสียเถิดจะนาย เกวียนมีภาระเบา ก็จะ
ไปไดเร็ว ๆ อยาใหยานพาหนะลําบาก. ครั้งนั้นนายกองเกวียนคนนั้น จึง
เรียกพวกลูกเกวียนมาปรึกษาวา พอคุณ บุรุษผูนี้บอกวา ทางกันดารขางหนา
มีฝนตกชุก หนทางมีน้ําบริบูรณ หญาไมและน้ํามีมากขอใหทิ้งหญาไมและน้ํา
ของเกาเสีย เกวียนมีภาระเบา จะไปไดเบา จะไปไดเร็วๆ อยาใหยานพาหนะ
ลําบาก ดังนี้ พอคุณ บุรุษผูนี้ไมไดเปนมิตร ญาติสาโลหิตของเรา ๆจักเชื่อเขา
ไดอยางไร เราไมควรทิ้งหญาไมและน้ําของเกา แลวสั่งบรรดาลูกเกวียนใหพา
กองเกวียนไปดวยสิ่งของตามที่บรรทุกไวแลว หามไมใหทิ้งหญาไมและน้ําของ
เกาเปนอันขาด. พวกลูกเกวียนรับคําสั่งแลว. ก็พากองเกวียนไปพรอมดวยสิ่ง
ของที่บรรทุกไว. ไมทิ้งของเกาเลย ในที่ที่พักกองเกวียนระยะแรก พวกเขาก็
ไมพบหญาไมและน้ํา แมในระยะที่สอง-สาม-สี่-หา-หก และแมระยะที่เจ็ด
ก็ไมเห็นหญาไมและน้ํา พบแตกองเกวียนนั้นประสบความพินาศยอยยับสิ้น.
พบแตกระดูกของมนุษยและปศุสัตว ที่มีอยูในกองเกวียนนั้นเทานั้น พวกเขา
ถูกยักษผูเปนอมนุษยนั้นกินเปนภักษาเสียหมดสิ้น. ครั้งนั้น นายกองเกวียน
นั้นจึงเรียกบรรดาลูกเกวียนมาปรึกษาวา พอคุณเอย กองเกวียนนั้นนั่นแล
มีนายกองเกวียนโงเขลาเปนผูนํา จึงประสบความพินาศยอยยับ พอคุณเอย ถา
อยางนั้น สิ่งของอันใดในกองเกวียนของเรามีสาระนอย ก็จงทิ้งมันเสีย สิ่งใด
อันใดในกองเกวียนที่หนึ่งนี้มีสาระมาก พวกเราก็จงชวยกันขนมันไป. พวกลูก
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เกวียนก็ปฏิบัติตามดวยดี ทิ้งของที่มีสาระนอยเสีย ขนไปแตสิ่งของที่มีสาระ
มาก ก็ขามทางกันดารไปโดยสวัสดี เพราะมีนายกองเกวียนผูชาญฉลาดเปนผู
นํา. ทานพระยา ขออุปมานั้นฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทาน
พระยาเปนผูเขลาไมฉลาด คนหาโลกอื่นโดยอุบายไมแยบคายก็จักถึงความพินาศ
ยอยยับ เปรียบเหมือนบุรุษนายกองเกวียนนั้น แมพวกคนที่เชื่อฟงทานพระยา
ก็จักพลอยถึงความพินาศยอยยับไปเหมือนพวกลูกเกวียนฉะนั้น ทานพระยา
โปรดสละความเห็นชั่วนั้นเสียเถิด ขอความเห็นชั่วนั้นอยาไดมีแกทานพระยา
เพื่อสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกขตลอดกาลนานเลย.
[๓๒๐] พระยาปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น
ขาพเจาก็ไมอาจสละความเห็นชั่วนี้ไดดอก ทั้งพระเจาปเสนทิโกศล ทั้งพระราชา
ภายนอก ก็ทรงรูจักขาพเจาวาพระยาปายาสิ มีวาทะมีความเห็นอยางนี้วา แม
เพราะเหตุนี้ โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่ว
ไมมี ทานกัสสป ถาหากวาขาพเจาจักสละความเห็นชั่วนี้เสียไซร ทั้งพระเจา
ปเสนทิโกศล ทั้งพระราชาภายนอก ก็จักทรงวากลาวเอาแกขาพเจาวา พระยา
ปายาสิ ชางเขลา ไมฉลาด ยึดถือเอาแตความเห็นที่ชั่ว ขาพเจาก็จะใชทิฏฐิ
นั้นดวยความโกรธบาง ดวยความลบหลูบาง ดวยความตีเสมอบาง.
อุปมาดวยคนเทินหอคูถ
[๓๒๑] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้นอาตมาจักอุปมาใหฟง ดวยวาวิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมเขาใจอรรถของคําภาษิต
ดวยขออุปมา. ทานพระยา เรื่องเคยมีมาแลว บุรุษผูเลี้ยงสุกรคนหนึ่ง ออก
จากบานไปยังบานตําบลอื่น พบคูถที่แหงเปนอันมากเขาทิ้งไวในหมูบาน
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นั้น ครั้นแลวจึงคิดวาคูถแหงที่เขาทิ้งไวนี้มากพอจะเปนอาหารของสุกรของเรา
ได อยากระนั้นเลย เราจะขนคูถแหงไปจากบานนี้ ดังนี้แลวก็คลี่ผาหมลง
เอาคูถแหงใสแลวผูกเปนหอยกเทินไวบนศีรษะ ออกเดินไป. ในระหวางทาง
เกิดเมฆฝนที่มิใชฤดูกาลตกลงมาหาใหญ. เขาเปรอะเปอนไปดวยคูถตลอดถึง
ปลายเล็บเขาเอาหอคูถซึ่งลนไหลเดินไปเรื่อย ๆ พวกผูคนเห็นเขาก็พากันพูดวา
พอคุณเจานี่เปนบาหรือ เสียจิตไปแลวหรือ เจาเปรอะเปอนดวยคูถจนถึงปลาย
เล็บ ยังจะนําหอคูถที่ไหลเลอะไปอีก. เขาก็ตอบไปบางวา พวกเจานะซิเปน
บาหรือเสียจิต ก็นี่มัน เปนอาหารสุกรของขานี่นา. ทานพระยา ก็ขออุปมานั้น
ฉันใด แมขออุปมัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระยานาจะรูตัววา ทานเหมือน
คนเทินหอคูถ ทานพระยาโปรดสละความเห็นชั่วนั้นเสียเถิด ทานพระยาโปรด
สละความเห็นซั่วนั้นเสียเถิดขอความเห็นชั่วนั้นอยาไดมีแกทานพระยา เพื่อสิ่ง
ไมเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความทุกขตลอดกาลนานเลย.
[๓๒๒] พระยาปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น
ขาพเจาก็ไมอาจสละความเห็นชั่วนี้ไดดอก ทั้งพระเจาปเสนทิโกศล ทั้งพระราชา
ภายนอก ยอมรูวาพระยาปายาสิ มีวาทะมีความเห็นอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้
โลกอื่นไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี. ทานกัสสป ถาหากขาพเจาจักสละความเห็นชั่วนี้เสียไซร ทั้งพระเจาปเสนทิโกศล
ทั้งพระราชาภายนอก ก็จักวากลาวเอาแกขาพเจาวาพระยาปายาสิ ชางเขลา ไม
ฉลาด ยึดถือความเห็นแตที่ชั่วดังนี้ ขาพเจาก็จักใชทิฏฐินั้นดวยความโกรธบาง
ดวยความลบหลูบาง ดวยความตีเสมอบาง.
อุปมาดวยนักเลงสะกา
[๓๒๓] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยานั้นอาตมาจักอุปมา
ใหฟง ดวยวา วิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมเขาใจอรรถของคําภาษิตดวยขอ
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อุปมา. ทานพระยา เรื่องเคยมีมาแลว นักเลงสะกาสองคนเลนการพนันสะกา
กัน นักเลงสะกาคนหนึ่ง กลืนเบี้ยแพที่ทอดมาแลวมาอีกเสีย. นักเลงสะกาคน
ที่สอง เห็นดังนั้น จึงกลาวกะนักเลงสะกาคนที่หนึ่งวา เพื่อน เจาชนะขางเดียว
โปรดใหลกู สะกาแกขาเถิด ขาจักเซนบูชา. นักเลงสะกาคนที่สองก็รับคําวา ได
ซิเพื่อน แลวมอบลูกสะกาใหเพื่อนนักเลงสะกาคนที่หนึ่งไป. นักเลงสะกา
คนหนึ่งก็เอายาพิษอาบลูกสะกา แลวพูดชวนวา มาซิ เพื่อน มาเลนพนันสะกา
กัน. นักเลงสะกาคนที่สองก็รับคําวา ไดซิเพื่อน. เพื่อนนักเลงสะกาทั้งสอง
ก็เลนพนันสะกากันเปนหนที่สอง. แมในหนที่สอง นักเลงสะกาคนที่สองก็กลืน
เบี้ยแพที่ทอดมาแลวมาเลาอีก. เพื่อนนักเลงสะกาคนที่หนึ่งเห็นดั่งนั้น จึงกลาว
กะเพื่อนนั้นวา
[๓๒๔]
ลิตฺต ปรเมน เตชสา
คิลมกฺข ปุริโส น พุชฺฌติ
คิลเร ปาปธุตฺตา กปณา
เต กฏก ภวิสฺสติ.
บุรุษกลืนกินลูกสะกา ซึ่งอาบดวย
ยาพิษ มีฤทธิ์รายแรงหารูสึกตัวไม นักเลง
ชั่วผูนาสงสารกลืนกินยาพิษเขาไป ความ
เรารอนจักตองมแกเจา ดังนี้.
[๓๒๕] ทานพระยา ขออุปมานั้นฉันใด ขออุปมัยนี้ก็ฉันนั้น เหมือน
กัน ทานพระยานาจะรูตัววา ทานพระยาเปรียบเหมือนนักเลงสะกา ทานพระยา
โปรดสละความเห็นชั่วนั้นเสียเถิด ทานพระยาโปรดสละความเห็นชั่วนั้นเสียเถิด
ขอความเห็นชั่วนั้นอยาไดมีแกทานพระยา เพื่อสิ่งมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความทุกขตลอดกาลนานเลย.
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[๓๒๖] พระยาปายาสิ. ทานกัสสปกลาวอยางนั้นก็จริง ถึงอยางนั้น
ขาพเจาก็ไมอาจสละความเห็นชั่วนี้ไดดอก ทั้งพระเจาปเสนทิโกศล ทั้งพระราชา
ภายนอก ก็ยอมรูจักวาพระยาปายาสิ มีวาทะ มีความเห็นอยางนี้วา แมเพราะ
เหตุนี้ โลกอืน่ ไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี
ทานกัสสป ถาหากขาพเจาจักสละความเห็นชั่วนี้เสียไซร ทัง้ พระเจาปเสนทิโกศล ทั้งพระราชาภายนอก จักวากลาวเอาแกขาพเจาวา พระยาปายาสิ ชางเขลา
ไมฉลาด ยึดถือความเห็นแตที่ชั่ว ดังนี้ ขาพเจาก็ใชทิฏฐินั้นดวยความโกรธ
บาง ดวยความลบหลูบาง ดวยความตีเสมอบาง.
อุปมาดวยคนหอบปาน
[๓๒๗] พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ถาอยางนั้น อาตมาจักอุปมาใหฟง ดวยวาวิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมเขาใจอรรถแหงคําภาษิต
ดวยขออุปมา. ทานพระยา เรื่องเคยมีมาแลว ชนบทแหงหนึ่งตั้งขึ้นแลว. ครั้ง
นั้น สหายคนหนึ่งพูดชวนสหายคนหนึ่งวา มาเถิดเพื่อน เราจักไปทางชนบทนั้น
ถาโชคดีคงจะพบทรัพยอะไร ๆ ทีช่ นบทแหงนั้นกันบาง. สหายก็รับคําวา ไป
ซิเพื่อน. สองสหายเขาไปยังทางหมูบานแหงหนึ่งของชนบท ไดพบปานเปน
อันมากที่เขาทิ้งไว ณ หมูบานนั้น ครัน้ แลว ก็เรียกเพื่อนมาบอกวา เพื่อนนี้
ปานเปนอันมาก เขาทิ้งแลว เจาจงมัดหอปานของเจา ขาก็จักมัดหอปานของขา
เราสองคนจักหอบหอปานไปกันนะ. สหายก็รับคํา เอาซิเพื่อน แลวหอบหอ
ปานไป. สองสหายหอบหอปานเขาไปยังทางหมูบานอีกแหงหนึ่ง พบดายปาน
เปนอันมาก ที่เขาทิ้งไว ณ บานแหงนั้น. ครั้นแลว สหายก็เรียกสหายมาบอกวา
เพื่อน เราปรารถนาปานเพื่อประโยชนอันใด ประโยชนอันนี้กค็ ือ ดายปานที่เขา
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ทิ้งมากมาย เพื่อน ถาอยางนั้น เจาจงทิ้งหอปานเสีย ขาก็จักทิ้งหอปานเหมือนกัน
เราทั้งสองจักแบกมัดดายปานไปกันนะ. สหายอีกคนหนึ่งบอกวา เพื่อน หอปานนี้
เราหอบมากันไกลแลว ทัง้ ก็มัดไวดีแลวดวย ขานะพอแลวละ เจาจงรูไวดวย.
สหายคนนั้น ก็ทิ้งหอปานเสียแลว ถือเอาดายปานไป. สองสหายเขาไปยัง
หมูบานอีกแหงหนึ่ง พบผาปานเปนอันมาก ที่เขาทิ้งไว ณ บานแหงนั้น.
ครั้นแลว สหายก็เรียกสหายมาบอกวา เพื่อน เราปรารถนาปานหรือดาย
ปานเพื่อประโยชนอันใด ประโยชนอันนี้ก็คือผาปานที่เขาทิ้งไวมากมาย เพื่อน
ถาอยางนั้น เจาจงทิ้งหอปานเสีย เราก็จักทิ้งมัดดายปานเสียเหมือนกัน เราทั้งสองจักถือเอาหอผาปานไปกันนะ. สหายอีกคนหนึ่งก็บอกวา เพื่อน หอปาน
ของขานี้ ขาหอบมาไกลแลวทั้งก็มัดไวดีแลวดวย ขานะพอแลว เจาจงรูไวดวย.
สหายคนนั้น ก็ทิ้งมัดดายปานเสียแลว หอบหอผาปานไป. สองสหายเขาไปยังทาง
หมูบาน อีกแหงหนึ่ง ก็พบเปลือกไมเปนอันมาก ที่เขาทิ้งไว ณ บานแหงนั้น.
แลวก็พบดายเปลือกไมที่เขาทิ้งไวมากมาย พบผาเปลือกไม พบฝาย พบดาย
ฝาย พบผาฝาย พบเหล็ก พบโลหะ พบดีบุก พบสําริด พบเงิน ในที่สุด
พบทอง. สหายคนที่หนึ่งจึงเรียกสหายคนที่สองชวนวา นี่แนะ เพื่อน เรามา
แสวงโชคเพื่อประโยชนแกสิ่งอันใด ไมวาจะเปนปาน ดายปาน ผาปาน
เปลือกไม ดายเปลือกไม ผาเปลือกไม ฝาย ดายฝาย ผาฝาย หรือเหล็ก
โลหะ ดีบกุ สําริด หรือเงิน ทองที่เขาทิ้งไวมากมายถาอยางนั้น
เจาจงทิ้งหอปานเสียเถิด ขาก็จักทิ้งหอเงิน เราทั้งสองก็จะแบก
หอทองพากัน ไป. สหายคนที่สองพูดวา เพื่อนเอย หอปานนี้นะ ขาหอบมา
ไกลแลวทั้งก็มัดไวดีดวย ขานะพอแลว เจาจงรูไวดวย. คราวนั้น สหายคนที่หนึ่ง จึงทิ้งหอเงินเสียแลว แบกเอาหอทองไป. ทั้งสองสหายก็พากันกลับบาน
ของตน. ในสองสหายนั้น สหายคนที่สองนั้นแบกหอปานไปบาน บิดามารดา
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ของเขามิไดดีใจดวยเลย บุตรภริยา มิตรสหายก็ไมดีใจ เขาไมไดประสบ
ความสุขโสมนัส เพราะหอปานของเขานั้น. สวนสหายคนที่หนึ่ง แบกหอทอง
ไปบาน บิดามารดาของเขาก็ดีใจ ทั้งบุตรภริยา ทัง้ มิตรสหาย ก็พากันดีใจ
ไปดวย เขาไดประสบความสุขโสมนัสเพราะหอทองของเขานั้น. ทานพระยา
ขออุปมานั้นฉันใด แมขออุปมัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระยานาจะรูตัวดีวา
ทานพระยาเปรียบเหมือนสหายคนหอบหอปาน ทานพระยาโปรดสละความเห็น
ชั่วนั้นเสียเถิด ขอความเห็นชั่วนั้น อยาไดมีแกทานพระยา เพื่อสิ่งมิใชประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความทุกขตลอดกาลนานเลย.
พระยาปายาสิขอคําแนะนําบูชามหายัญ
[๓๒๘] พระยาปายาสิ. ดวยขออุปมาขอแรกของทานกัสสป ขาพเจา
ก็เริ่มดีใจอยางยิ่งแลว แตขาพเจาประสงคจะฟงปฏิภาณแหงปญหาอันวิจิตร
เหลานั้น จึงทําทาทีโตแยงคัดคานทานกัสสป ปญหาปฏิภาณชางไพเราะจับใจ
จริง ๆ ทานกัสสปประกาศธรรมโดยปริยายเปนอันมาก แจมแจงเหมือนหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด ชี้ทางแกผูหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวย
หมายใจจะใหผูมีจักษุมองเห็นรูป ไดชัด เจนฉะนั้น ทานกัสสปขาพเจานี้ขอถึง
ทานพระโคดม ทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆวา เปนสรณะ ขอทานกัสสป โปรด
ทรงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ถึงสรณะตลอดชีวิต นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
อนึ่ง ขาพเจาประสงคจะบูชามหายัญ ขอทานกัสสปโปรดสั่งสอนแนะขาพเจา
ในเรื่องที่จะพึงเปนประโยชนเกื้อกูลความสุขแกขาพเจาตลอดกาลนานดวยเถิด.
พระกุมารกัสสป. ทานพระยา ในยัญเห็นปานใด เหลาโคจะตอง
ถูกฆา เหลาแพะแกะจะตองถูกฆา ไกและสุกรจะตองถูกฆา เหลาสัตวมีชีวิต
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ตาง ๆ จะตองถึงฆาต ทัง้ ปฏิคาหกก็เปนผูมีความเห็นผิด ดําริผิด พูดผิด
ทําผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด. ทานพระยา ยัญเห็น
ปานนั้นแล ไมมีผลมาก ไมมีอานิสงสมาก ไมมผี ลรุงเรืองมาก ไมมีผลไพศาล.
ทานพระยา เปรียบเหมือนชาวนา ถือเมล็ดพืชและไถเขาไปปา ในปานั้น เขา
พึงปลูกเมล็ดพืชที่หัก ที่เสียตองลมและแดด ไมมีแกน แหงไมสนิท ลงใน
นาเลวที่มีดินเลว ยังไมไดแผวถางตอและหนามออก ทั้งฝนก็ไมตกตองตาม
ฤดูกาล พืชเหลานั้นจะพึงเจริญงอกงามเต็มที่ หรือชาวนาพึงประสบผลไพบูลย
ไดหรือ.
พระยาปายาสิ. ทานกัสสป ไมพึงประสบผลไพบูลยอยางนั้นดอก.
ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระยา ยัญที่ตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร
หรือเหลาสัตวตาง ๆ ตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูมีความเห็นผิด
ดําริผิด เจรจาผิด การงานผิด เลี้ยงชีพผิด พยายามผิด ระลึกผิด ตั้งใจผิด เชนนี้
ยอมไมมีผลใหญ ไมมีอานิสงสใหญ ไมมีความรุงเรืองใหญ ไมแพรหลายใหญ.
ดูกอนทานพระยา สวนยัญทีม่ ิตองฆา แพะ แกะ ไก สุกร หรือ
เหลาสัตวตาง ๆ ไมตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูมีความเห็นชอบ
ดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ
จงใจชอบ เชนนี้ ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ มีความรุงเรืองใหญ แพร
หลายใหญ เปรียบเหมือนชาวนาถือเอาพืชและไถไปสูปา เขาพึงหวานพืชที่ไม
หัก ไมเสีย ไมถูกลมแดดแผดเผา อันมีแกนแหงสนิท ลงในนาไรอันดี เปน
พื้นที่ดี แผวถางตอและหนามหมดดีแลว ทั้งฝนก็ตกชะเชยโดยชอบตาม
ฤดูกาล พืชเหลานั้นจะพึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยหรือหนอ ชาวนาจะพึง
ไดรับผลอันไพบูลยหรือ.
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เปนอยางนั้น ทานกัสสป.
ฉันนั้นเหมือนกัน ทานพระยา ยัญที่มิตองฆาโค แพะ แกะ ไก สุกร
หรือเหลาสัตวตางๆไมตองถึงความพินาศ และปฏิคาหกก็เปนผูมีความเห็นชอบ
ดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ
ดังใจชอบ เชนนี้ ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ มีความรุงเรืองใหญ แพร
หลายใหญ.
การใหทานของพระยาปายาสิ
[๓๒๙] ครั้งนั้น ทานพระยาปายาสิ ตั้งทานสําหรับสมณพราหมณ
คนเข็ญใจ คนเดินทางวณิพก และยาจกทั้งหลาย. แตในทานนั้นแล เขาให
โภชนะเปนขาวปลายเกรียน มีน้ําสมพะอูมเปนกับ และผา ผืนเล็ก ๆ ผาเปอน
น้ําออย. อนึ่ง ในทานนั้น อุตตรมาณพเปนผูจัดการใหทานอุทิศแลวอยางนี้วา
ดวยทานนี้ ขอขาพเจาไดพบกับพระยาปายาสิเฉพาะในโลกนี้เทานั้น อยาพบ
ในโลกอื่นเลย. พระยาปายาสิไดยินวา เขาวาอุตตรมาณพใหทานอุทิศอยางนี้วา
ดวยทานนี้ ขาพเจาพบพระยาปายาสิในโลกนี้เทานั้นเถิด อยาพบในโลกอืน่ เลย.
ครั้งนั้นพระยาปายาสี จึงเรียกอุตตรมาณพมาถามวา พออุตตรมาณพ เขาวา
เจาใหทานเสร็จแลว อุทศิ อยางเขาวานั้นจริงหรือ. อุตตรมาณพ ตอบวา
จริงขอรับ. ถามวา เพราะเหตุไร พออุตตรมาณพ เจาใหทานแลวจึงอุทิศ
อยางนั้น ขาไมตองการบุญ หวังผลของทานเทานั้นหรือ. ตอบวา ทานขอรับ
ทานพระยาใหโภชนะ คือขาวปลายเกรียน มีน้ําสมพะอูมเปนกับในทาน ทาน
พระยายังไมปรารถนาจะแตะตองแมแตเทา ทานพระยาจะบริโภคไดอยางไร
ทั้งผาก็ผืนเล็ก ๆ เปอนน้ําออย ทานพระยายังไมปรารถนาจะแตะตองแมแตเทา
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ไฉนจะนุงหมไดเลา ก็ทา นพระยาเปนที่รักที่พึงใจของพวกเรา พวกเราจะชวย
ทานพระยาผูนารักนาพึงใจ โดยอาการที่ไมนาพึงใจอยางไรได. ทานพระยาปายาสิกลาววา พออุตตระ ถาอยางนั้น เจาจงจัดโภชนะอยางที่ขาบริโภค
จงจัดผาผอนอยางที่ขานุงหม. อุตตรมาณพ รับคําของพระยาปายาสิแลวจัด
โภชนะอยางที่ทานพระยาปายาสิบริโภค จัดผาผอนอยางที่ทานพระยาปายาสิ
นุงหม. ครั้งนั้น พระยาปายาสิ ใหทานโดยไมเคารพ ใหทานไมใชใหดว ย
มือของตนเอง ใหทานโดยไมนอบนอม ใหทานแบบทิ้ง ๆ ขวาง ๆ ครัน้
ตายแลว ก็เขาถึง ความเปนสหายของเหลาเทพชั้นจาตุมหาราช มีเสรีสกวิมาน
อันวางเปลา. สวนอุตตรมาณพผูจัดการในทานของพระยาปายาสินั้น ใหทาน
โดยเคารพ ใหทานดวยมือของตนเอง ใหทานโดยนอบนอม ใหทานไมใชทิ้ง ๆ
ขวางๆ ครั้นตายแลวก็เขาถึงสุคติโลกสวรรค เปนสหายของเหลาเทพชั้นดาวดึงส.
เรื่องพระควัมปติเถระ - เทพบุตรปายาสิ
[๓๓๐] สมัยนั้น ทานพระควัมปติ ไปพักกลางวัน ณ เสรีสกวิมาน
อันวางเปลาเนือง ๆ. ครัง้ นั้น ปายาสิเทพบุตร เขาไปหาทานพระควัมปติ
กราบแลวยืน ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง. ทานพระควัมปติจึงถามปายาสิเทพบุตร
วา ผูมีอายุ ทานเปนใคร. ปายาสิเทพบุตร ตอบวา ทานเจาขา ขาพเจา
คือ พระยาปายาสิ. ถามวา ผูมีอายุ ทานที่ไดมีความเห็นอยางนี้วา แมเพราะ
เหตุนี้ โลกอืน่ ไมมี สัตวผุดเกิดไมมี ผลวิบากของกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี
ดังนี้นะหรือ. ตอบวา จริงเจาขา แตขาพเจาถูกพระผูเปนเจากุมารกัสสป
เปลื้องเสียจากความเห็นอันชั่วนั้นแลว. ถามวา ผูมีอายุ ทานอุตตรมาณพ
ผูจัดการในทานของทานแลว เขาไปเกิดเสียที่ไหน. ตอบวา ทานเจาขา
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อุตตรมาณพผูจัดการทานของขาพเจาใหทานโดยเคารพ ใหทานดวยมือของตนเอง ใหทานโดยนอบนอม ใหทานโดยไมทิ้ง ๆ ขวาง ๆ ครั้นตายแลวก็เขา
ถึงสุคติโลกสวรรค เปนสหายของเหลาเทพชั้นดาวดึงส ทานเจาขา สวน
ขาพเจา ใหทานโดยไมเคารพ ใหทานโดยมิใชโดยมือของตนเอง ใหทานโดย
ไมนอบนอม ใหทานทิ้ง ๆ ขวาง ๆ ครั้นตายแลว เขาถึงความเปนสหายของ
เหลาเทพชั้นจาตุเสรีสกวิมานอันวางเปลา ทานพระควัมปติ เจาขา ถาอยางนั้น
พระคุณเจากลับมนุษยโลกแลว โปรดบอกกลาวคนทั้งหลายอยางนี้วา พวกทาน
จงใหทานโดยเคารพ จงใหทานโดยมือของตนเอง จงใหทานโดยนอบนอม
จงใหทานอยาทิ้ง ๆ ขวาง ๆ พระยาปายาสิใหทานโดยไมเคารพ ใหทานไมใช
ดวยมือของตนเอง ใหทานโดยไมนอบนอม ใหทานทิ้ง ๆ ขวาง ๆ ตายแลว
ก็เขาถึง ความเปนสหายของเหลาเทพชั้นจาตุมหาราช มีเสรีสกวิมานอันวางเปลา
สวนอุตตรมาณพผูจัดการทานของพระยาปายาสินั้น ใหทานโดยเคารพ ใหทาน
ดวยมือของตนเอง ใหทานโดยนอบนอม ใหทานไมทิ้ง ๆ ขวาง ๆ ตายแลว
ก็เขาถึงสุคติโลกสวรรค เปนสหายของเหลาเทพชั้นดาวดึงส. ครั้งนั้น ทาน
ควัมปติกลับมนุษยโลกแลวก็บอกกลาวแกคนทั้งหลาย อยางที่ปายาสิเทพบุตร
สงเสียทุกประการแล.
จบปายาสิราชัญญสูตร ที่ ๑๐
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อรรถกถาปายาสิราชัญญสูตร
ปายาสิราชัญญสูตร เริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
ในปายาสิราชัญญสูตรนั้น พรรณนาตามลําดับบท ดังตอไปนี้.
ประวัติทานพระกุมารกัสสป
คําวา อายสฺมา ผูมีอายุ นี้เปนคําที่นารัก. คําวา กุมารกัสสป
เปนชื่อของทาน. ก็เพราะทานบวชครั้งยังเปนเด็กรุน พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสสั่งกับภิกษุทั้งหลายวา พวกเธอจงเรียกกัสสปมา จงใหผลไมนี้บาง ของเคี้ยวนี้
บางแกกัสสป ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย สงสัยวากัสสปองคไหน (เพราะพระที่ชื่อ
กัสสปมีหลายองค ) จึงพากันขนานนามวา กุมารกัสสป. ตั้งแตนั้นมา แม
ครั้งทานแกเฒา ก็ยังเรียกกันวา กุมารกัสสป อยูนั่นเอง. อีกนัยหนึ่ง
เพราะทานเปนบุตรเลี้ยงของพระเจาปเสนทิโกศล คนทั้งหลาย จึงจําหมาย
เรียกทานวากุมารกัสสป. จะกลาวเรื่องของทานใหแจมแจง ตั้งแตปุพพประโยค
ดังตอไปนี้.
เลากันวา พระเถระ ( กุมารกัสสป ) เปนบุตรเศรษฐี ครั้งพระผูมีพระภาคพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ. ตอมาวันหนึ่ง ทานเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงแตงตั้งพระสาวกของพระองครูปหนึ่ง ซึ่งเปนผูกลาวธรรมได
วิจิตรไวในตําแหนง ( เอตทัคค ) จึงถวายทานแดพระผูมีพระภาคเจา ๗ วัน
กระทําความปรารถนาวา แมขาพเจาผูมีโชคก็จะเปนพระสาวกผูกลาวธรรมอยาง
วิจิตร เหมือนพระเถระองคนี้ ของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ในอนาคตกาล
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กระทําบุญทั้งหลาย บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคพุทธเจาพระนามวากัสสป
ไมสามารถทําคุณวิเศษใหบังเกิดได. นัยวา ครั้งนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จดับขันธปรินิพพานแลว พระศาสนากําลังเสื่อม ภิกษุ ๕ รูป ทําบันได
ขึ้นไปยังภูเขา กระทําสมณธรรม. ภิกษุผูเปนสังฆเถระ (หัวหนา) บรรลุ
พระอรหัต ในวันที่ ๓. ภิกษุผูเปนอนุเถระ ไดเปนพระอนาคามี ในวันที่
๔. อีก ๓ รูปไมสามารถทําคุณวิเศษใหบังเกิดได ก็ไปบังเกิดในเทวโลก.
บรรดาภิกษุ ๓ รูป ที่เสวยสมบัติในเทวดาและมนุษยตลอดพุทธันดร
หนึ่งนั้น รูปหนึ่งไปบังเกิดในราชตระกูลในกรุงตักกสิลา เปนพระราชาพระนามวา ปุกกุสาติ บวชอุทิศพระผูมีพระภาคเจา มุงมายังกรุงราชคฤห ไดสดับ
พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาที่โรงชางหมอ ก็บรรลุอนาคามิผล.
รูปหนึ่งไปบังเกิดในเรือนของตระกูลที่ทาเรือชื่อ สุปฏ ฏนะใกลทะเลแหงหนึ่ง
โดยสารเรือ ๆ แตกตองเอาไมทําผานุง ไดลาภสักการะ (ที่คนเขาหลงผิดคิดวา
เปนพระอรหันตบูชา) ตัวเองก็เกิดคิดวาตัวเปนพระอรหันต เทวดาผูหวังดี
ตองเตือนวา ทานไมใชพระอรหันตดอก จงไปเฝาพระศาสดาทูลถามปญหา
ก็กระทําตามเทวดาเตือน ไดบรรลุพระอรหัตผล. รูปหนึ่งไปเกิดในครรภ
ของกุลสตรีผูหนึ่ง ณ กรุงราชคฤห. กุลสตรีผนู ั้น ออนวอนมารดากอน
ก็ไมไดบวช จนมีสามี ไมรูตัววาตั้งครรภ เอาใจสามี ๆ ก็อนุญาต จึงบวช
เปนภิกษุณีอยูในสํานักภิกษุณี. ภิกษุณีทั้งหลาย เห็นนางมีครรภ จึง ถามพระเทวทัต. พระเทวทัตก็บอกวา นางไมเปนสมณะ. แลว (ยังสงสัย) ก็ไปทูลถาม
พระทศพลเจา. พระศาสดารับสั่งใหพระอุบาลีเถระรับเรื่องไปวินิจฉัย. พระเถระ
เชิญตระกูลชาวกรุงสาวัตถี และนางวิสาขา อุบาสิกาใหตรวจ (ไดขอเท็จจริง
แลว) จึงวินิจฉัยวา นางตั้งครรภมากอน บรรพชาจึงไมเสีย. พระศาสดา
ประทานสาธุการรับรองแกพระเถระวา อุบาลีวินิจฉัยอธิกรณชอบแลว. ภิกษุณี
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นั้นคลอดบุตร เชนกับหลอดวยแทงทองคํา. พระเจาปเสนทิโกศลโปรดให
รับทารกนั้นมาชุบเลี้ยง. พระราชทานนามวากัสสป ตอมา ทรงเลี้ยง
กัสสปเติบโตพอแลว จึงทรงนําไปฝากไวยังสํานักพระศาสดาใหบรรพชา คน
ทั้งหลายจึงจําหมาย เรียกทานวา กุมารกัสสป เพราะเปนบุตรเลี้ยงของพระราชา
ดวยประการฉะนี้. วันหนึ่ง ทานกระทําสมณธรรมอยูที่ปาอันธวัน เทวดา
ผูหวังดี จึงใหทานเรียนปญหาแลวบอกใหทานไปทูลถามปญหาเหลานี้กะพระผูมีพระภาคเจา. พระเถระทูลถามปญหาแลวก็บรรลุพระอรหัต ตอนจบการ
วิสัชนาปญหา. แมพระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงสถาปนาทานไวในตําแหนง
เอตทัคคะ เปนยอดของภิกษุผูกลาวธรรมไดวิจิตร.
คําวา เสตพฺยา เปนชื่อของนครนั้น. คําวา อุตฺตเรน เสตพฺย
คือ ทิศดานเหนือของเสตัพยนคร. คําวา ราชฺโ คือเจาผูมิไดรับมุรธาภิเษก.
คําวา ทิฏิคต ก็คือ ทิฏฐิ ความเห็นนั่นเอง. เมื่อมีคําที่กลาวกันวา คูถคต
มุตฺตคต ดังนี้ ของสิ่งอื่นนอกจากคูถเปนตน ยอมไมมี ฉัน ใด ทิฏฐินนั่ แล
ก็คือ ทิฏฐิคตะฉันนั้น. คําวา แมเพราะเหตุนี้ จึงไมมี ดังนี้ ความวา
พระยาปายาสิกลาววา ถึงจะอางเหตุนั้นๆ อยางนี้ โลกอื่น ฯลฯ ก็ไมม.ี คําวา
ปุรา ฯเปฯ สฺาเปติ ความวา ยังเขาใจกันไมไดเพียงใด.
คําวา อิเม โภ กสฺสป จนฺทิมสุริยา ความวา นัยวา พระยาปายาสิ
นั้นถูกพระเถระถามแลว คิดวา สมณะผูนี้นําเอาพระจันทรพระอาทิตยมาอุปมา
กอน จักเปนผูที่คนอื่นครอบงําไวไมไดดวยปญญา เชนเดียวกับพระจันทร
พระอาทิตย ก็ถาเราจักตอบวา พระจันทรพระอาทิตยมีอยูในโลกนี้ สมณะผูนี้
ก็จักทําใหเราตื่นดวยปญหากรรมเปนตนวา พระจันทรพระอาทิตยเหลานั้น
อาศัยอะไร กวางยาวเทาไร สูงเทาไร เราก็ไมสามารถจะผูกเธอไวได จัก
ตอบเธอวา มีอยูในโลกอื่นเทานั้น เพราะฉะนั้น พระยาปายาสิ จึงกลาว
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ตอบอยางนั้น. ก็พระผูม ีพระภาคเจาตรัสสุธาโภชนียชาดกมาเมื่อไมนาน กอน
ปายาสิราชัญญสูตรนั้น. ในสุธาโภชนียชาดกนั้น พระจันทรเปนจันทรเทพบุตร
พระอาทิตยเปนสุริยเทพบุตร. ชาดกหรือพระสูตรที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
ปรากฏรูกันทั่วชมพูทวีป. ดวยเหตุนั้น พระยาปายาสินั้นคิดวา เราไมอาจ
กลาววา เทพบุตรทั้งหลายที่อยูประจําในดวงจันทรดวงอาทิตยนั้นไมมี จึงกลาว
ตอบวา พระจันทรพระอาทิตยนั้นเปนเทวดาไมใชมนุษย.
คําวา อตฺถิ ปน ราชฺ ปริยาโย ความวา พระเถระถามวา
เหตุยังมีอยูหรือ. คําวา อาพาธิกา คือผูประกอบดวยความเจ็บปวย กลาวคือ
ผูมีเวทนาที่ไมถูกกัน. คําวา ทุกฺขิตา คือถึงทุกข. คําวา พาฬฺหคิลานา
คือ เปนไข มีประมาณยิ่ง. คําวา สทฺธายิกา ความวา เราเชื่อพวกทาน ๆ
เปนผูควรเชื่อ มีวาจาที่เชื่อถือไดของเรา. คําวา ปจฺจยิกา ความวา เรา
ไวใจพวกทาน ๆ ก็เปนผูที่นาไวใจ นาเชื่อใจของเรา.
คําวา อุทฺทิสิตฺวา ความวา แสดงตัวและสิ่งของที่เก็บงําไวแกคน
เหลานั้น ใหรับไว. คําวา วิปฺปลปนฺตสฺส คือ พร่ํารําพันวา ลูกชาย
ของเรา ลูกหญิงของเรา ทรัพยของเรา. คําวา นิรยปาเลสุ คือ ผูลงโทษ
สัตวในนรก. ก็คนพวกใดกลาววา กรรมนั้นแหละลงโทษ นายนิรยบาลไมมี
คนพวกนั้นก็คานเทวทูตสูตร ที่วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายนิรยบาลจับคน
ผูนั้นดังนี้เปนตน. นายนิรยบาลมีอยูในนรก เหมือนมนุษยผูลงโทษ ประจํา
ราชตระกูลในมนุษยโลก ฉะนั้น.
คําวา เวฬุโปสิกาหิ แปลวา ดวยซีกไมไผ. คําวา สุนิมมฺ ชฺชิต
ความวา คูถ เปนของครูดออกดวยดีโดยประการใด ก็ครูดออกไปโดยประการ
นั้น. อธิบายวา จงครูดออก นําออกไปโดยประการนั้น. คําวา อสุจิ คือ
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ไมนาพอใจ. คําวา อสุจิสขโต คือ ทีเ่ ปนสวนไมสะอาด หรือที่รูกันวา
เปนของไมสะอาด. คําวา ทุคฺคนฺโธ คือกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพ. คําวา
ชคุจฺโฉ คือ ควรเปนของนารังเกียจ. คําวา ปฏิกูโล คือนําความขัดใจ
มาดวยการเห็นเทานั้น. คําวา อุพฺพาธติ ความวา กลิ่นของพวกมนุษย
แมจะเปนจักรพรรดิ เปนตน ซึ่งอาบน้ําวันละ ๒ ครั้ง เปลี่ยนผาวัน ละ ๓ ครั้ง
ตกแตงประดับประดาแลว ก็ยังคลุงไปเหมือนซากศพที่หอยคอเทวดาซึ่งอยูไกล
ตั้งรอยโยชน คําวา ตาวตึสาน ความวา ทานกลาวอีก ดวยอํานาจคนที่สมาทาน
ศีล ๕ มีเวนปาณาติบาตเปนตน ประพฤติอยู. และกลาวอธิบายคําวา แหงเทวดา
ชั้นดาวดึงสวา เทวดาผูเกิดในที่ไกล อยามากอนเพราะเหตุไร เทวดา เหลานี้
จึงไมมา. คําวา ชจฺจนฺธูปโม มฺเ ปฏิภาสิ คือ ปรากฏประหนึ่ง
คนตาบอด แตกําเนิด.
คําวา อรฺฺวนปฏานิ อธิบายวา ที่ชื่อวาอรัญ เพราะประกอบ
ดวยองคคุณของผูอยูปา ที่ชื่อวาแนวปา เพราะเปนแนวปาใหญ. คําวา ปนฺตานิ
คือไกล. คําวา กลฺยาณธมฺเม คือมีธรรมอันดี เพราะศีลนั้นนั่นแหละ. คําวา
ทุกฺขปฏิกูเล คีอผูไมปรารถนาทุกข. คําวา เสยฺโย ภวิสฺสติ อธิบายวา จัก
มีสุคติสุข ในโลกอื่น. คําวา อุปวิชฺา คือ เวลาคลอดใกลเขามาแลว ครรภ
แกแลว. อธิบายวา จักคลอดไมนานเทียว. บทวา อุปโภคา ภวิสฺสติ คือ
จักเปนนางบําเรอ. บทวา อนยพฺยสน ไดแก ทุกขใหญ. สุขชื่อวา อยะ
ไมใชอยะ ชื่อวาอนยะ คือทุกข ทุกขนั่นนั้น ยอมขับ คือ เขี่ยสุขออกไป
โดยประการทั้งปวง เพราะเหตุนั้น จึงชื่อ พยสนะ พยสนะ คือทุกข
ชื่อวา อนพยสนะ อธิบายวา ทุกขใหญ ดวยประการ ฉะนี้. คําวา อโยนิโส
คือโดยไมใชอุบาย. คําวา อปกฺก น ปริปาเจนฺติ อธิบายวา เขาไปตัดอายุ
ที่ยังไมเปลี่ยน ยังไมสิ้นใหขาดในระหวาง หามิได. คําวา ปริปาก
อาคเมนฺติ คือรอเวลาที่อายุงอม. แมทานพระธรรมเสนาบดีก็กลาวไววา
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นาภินนฺทามิ มรณ นาภิกงฺขามิ ชีวิต
กาลฺจ ปฏิกงฺขามิ นิพฺเพส ภฏโก ยถา
เราไมยนิ ดีความตาย ไมปรารถนา
ความเปน แตเรารอเวลา (แตกดับ ) เหมือน
ลูกจางรอคาจางฉะนั้น.
คําวา อุพฺภินฺทิตฺวา คือ กระเทาะดินที่ยาไว. คําวา. รามเณยฺยก คือ
นารื่นรมย. คําวา เจลาวิกา คือ เด็กหญิงที่งวนดวยการเลน. คําวา โกมาริกา
คือ เด็กหญิงวัยรุน. คําวา ตุยฺห ชีว ความวา หญิงเหลานั้นแล เห็นชีวะที่
ออกไป ที่เขาไป ขณะที่ทานพระยาฝนเห็นบางไหม. พระเถระถือวา ชีวะเปน
อาการเที่ยวไปแหงจิต จึงกลาวไวในที่นี้. ก็ทานมีความเขาใจในอาการเที่ยว
ไปแหงจิตนั้นวาชีวะ.
คําวา ชิยาย ความวา รัดชีวะไวดวยสายธนู. คําวา ปตฺถินฺนตโร
กระดาง คือ แข็งทื่อ. พระยาปายาสิแสดงอะไรดวยคํานี้. พระปายาสิแสดง
ความขอนี้วา ทานทั้งหลาย กลาววา เวลายังเปนอยู สัตวมีขนั ธ ๕ แตเวลา
ตายเหลืออยูเพียงรูปขันธเทานั้น ขันธ ๓ ก็เปนไปไมได วิญญาณขันธก็ไป รูป
ขันธที่ยังเหลือ ควรจะเบา แตกลับหนัก เพราะฉะนั้น อะไร ๆ ไปที่ไหน
ไมมีดังนี้. คําวา นิพฺพุต คือมี เตโชธาตุ อันสงบแลว.
คําวา อนุปหจฺจ คือไมใหเสียหาย. คําวา อทฺธมโต โหติ คือเริ่ม
ตายชา ๆ คําวาโอธุนาถ แปลวา ลากมาขางนี้. คําวา สนฺธุนาถ แปลวา
ลากไปขางโนน. คําวานิทฺธุนาถ แปลวา ลากไปลากมา. คําวา ตฺจายตน
น ปฏิสเวเทติ ความวา รูปายตนะนั้น ไมรูแจงดวยจักษุนั้น. ทุกบทก็นัยนี.้
คําวา สงฺขธโม แปลวา คนเปาสังข. คําวา อุปฬาสิตฺวา แปลวา เปา.
คําวา อคฺคิโก แปลวา ผูบําเรอไฟ. คําวา อาปาเทยฺย คือ พึงให
สําเร็จ หรือพึงถึงอายุ. คําวา โปเสยฺย คือ พึงเลี้ยงดวยโภชนะ เปนตน.
คําวา วฑฺเฒยฺย คือ พึงถึงความเติบโต. คําวา อรณีสหิต คือ คูไมสีไฟ.
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คําวา ติโรราขาโน พระราชาภายนอก ความวา พระราชาทั้งหลาย
ในภายนอกแควน คือในชนบทอื่น ก็ร.ู คําวา อพฺยตฺโต คือ ผูไมมีปญญา
กลา ผูไมฉลาด. คําวา โกเปนป ความวา คนเหลาใด กลาวกะเราอยางนี้
ขาพเจาก็จักชัก จักนํา จักพาเขา ซึ่งมีทิฏฐิอยางนั้นเที่ยวไป ดวยความโกรธ
ที่เกิดในคนเหลานั้น. คําวา มกฺเขน ดวยมักขะ คือ ความลบหลู ที่มีลักษณะ
ลบหลูเหตุที่ทานกลาวแลว. คําวา ปลาเสน ดวยปลาสะ คือ ความตีตนเสมอ
อันมีลักษณะที่ถือวาเปนคู (เคียง) กับทาน.
คําวา หรีตกปณฺณ ในสมอ คือ สมอ ชนิดใดชนิดหนึง่ . อธิบายวา
โดยที่สุด แมใบหญาออนก็ไมมี. คําวา อาสนฺนทฺธกลาป คือ ผูมีแลงธนูอัน
ผูกสอดไวแลว. คําวา อาสิตฺโตทกานิ วฏมานิ คือ หนทางและหวยละ
หาร มีน้ําบริบูรณ. คําวา โยคฺคานิ คือ ยานเทียมโคงาน. คําวา พหุนิกฺขนุตโร ความวา ออกไปมาก ออกไปนานแลว. คําวา ยถาภเตน ภณฺเฑน
ความวา สิ่งของ คือหญาไมและน้ําอันใด ที่พวกทานบรรทุกมา ก็จงยังหมู
เกวียนใหเปนไป ดวยสิง่ ของที่ทานนํามา บรรทุกมา พามา นั้นเถิด. คําวา
อปฺปสารานิ คือมีคานอย. คําวา ปณิยานิ แปลวา สิ่งของทั้งหลาย.
คําวา มม จ สูกรภตฺต ความวา นี้เปนอาหารแหงสุกรทั้งหลาย ของ
ขาพเจา. คําวา อุคฺฆรนฺต แปลวา ไหลขึ้น. คําวา ปคฺฆรนฺต แปลวา ไหล
ลง. คําวา ตุมฺเห เขฺวตฺถ ภเณ แปลวา แนะพนาย พวกทานตางหาก เปนบา
เสียจริต ในเรื่องนี้. อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. คําวา ตถา หิ ปน
เม สูกรภตฺต แปลวา แตถึงอยางนั้น คูถนี้ก็เปนอาหารแหงสุกรทั้งหลายของ
ขาพเจา.
คําวา อาคตาคตฺ กลึ แปลวา กลืนเบี้ยแพที่ทอดมาถึง ๆ เสีย. คําวา
ปโชหิสฺสามิ ความวา ขาพเจาจักกําการเสน จักทําการบวงสรวง. คําวา
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อกฺเขหิ ทุพพฺ ิสฺสามิ แปลวา จักเลนดวยลูกสะกาทั้งหลาย คือเลนดวยลูกบาด
ทั้งหลาย.
คําวา ลิตฺต ปรเมน เตชสา แปลวา ที่อาบดวยยาพิษมีฤทธิ์รายแรง.
ประเทศแหงบานที่อยู ทานเรียก คามปชชะ บาลีวา คามปท ก็มี.
ความก็อยางนี้เหมือนกัน. คําวา หอปาน คือ หอเปลือกปาน. คําวา สุสนฺนทฺโธ แปลวา ผูกไว ดีแลว. คําวา ตฺว ปชานาหิ แปลวา ทานจงรู. อธิบายวา
ทานจงรับไว ถาทานตองการจะถือเอา ก็ถือเอาได. คําวา โขม แปลวา เปลือก
ไม. คําวา อยส แปลวา เหล็ก (โลหะดํา). คําวา โลห แปลวา ทองแดง
(โลหะแดง) คําวา สชฺฌุ แปลวา เงิน. คําวา สุวณฺณ แปลวาทองมาสก.
คําวา อภินนฺทึสุ แปลวา ยินดีแลว.
คําวา อตฺตมโน แปลวา มีใจของตน คือมีจิตยินดีแลว. คําวา
อภิลทฺโธ แปลวา เลื่อมใสยิ่งแลว. คําวา ปฺหปฏิภาณาน แปลวา ความ
ปรากฏชัดแหงปญหา. คําวา ปจฺจนีก กาตพฺพ ความวากระทําประหนึ่งวา
เปนขาศึก คือผูทําผิด ๆ. คําวา อวมฺิสฺส ความวา ยืนหยัดถือกลับกันเสีย.
คําวา สงฺฆาต อาปชฺชนฺติ แปลวา ถึงฆาต พินาศ มรณะ. คําวา
น มหปฺผโล ความวา ไมมีผลมากโดยผลวิบาก. คําวา น มหานิสโส ความ
วา ไมมีอานิสงสมาก โดยอานิสงสคือคุณ. คําวา น มหาชุติโก ความวา ไมมี
ความรุงเรือง โดยความรุงเรืองดวยอานุภาพ. คําวา น มหาวิปผฺ าโร ความ
วา ไมมีความแผไพศาล โดยความแผไปแหงวิบาก. คําวา พีชนงฺคล
แปลวา พืช (เมล็ดพันธุ) และไถ. คําวา ทุกฺเขตฺเต แปลวา ในนาเลว นาไร
สาระ. คําวา ทุพฺภูเม แปลวา พื้นดินไมสม่ําเสมอ. คําวา ปติฏาเปยฺย แปลวา
พึงทรงไว. คําวา ขณฺฑานิ คือ หักและแตก. คําวา ปูตีนิ คือ ไรสาระ.
คําวา วาตาตปหตานิ คือ ถูกลมและแดดกระทบอบอาว. คําวา อสารทานิ
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คือ เขียวสด จนเวนที่จะใหเมล็ดขาวสารได. คําวา อสุขสยิตานิ คือ พืช
เหลาใด ที่เขาทําใหแหงแลว เกลี่ยไวในยุงฉาง พืชเหลานั้น ชื่อวาสุขสยิต.
แตพืชเหลานั้นไมเปนเชนนั้น. คําวา น อนุปฺปเวจฺเฉยฺย คือ ฝนไมหลั่ง
ลงมา คือ ไมตกโดยชอบ (ถูกตองตามฤดูกาล). อธิบายวา ไมตกทุก
กึ่งเดือน ทุกสิบวัน ทุกหาวัน. คําวา อป นุ ตานิ ความวา เมื่อนามี
พืชแลฝนเปนโทษอยูอยางนี้ พืชเหลานั้น จะพึงเติบโตสูงขึ้น งอกงามลงราก
และแผไพบูลยโดยรอบ ดวยหนอรากและใบเปนตน ไดหรือ. คําวา เอวรูโป
โข ราชฺ ยฺโ ความวา ดูกอนทานพระยา ทานเห็นปานนี้ ยอมไมมี
ผลมาก เพราะไมบริสุทธิ์โดยปจจัยที่การทํารายผูอื่นกอใหเกิดขึ้นบาง โดย
ทายกบาง โดยปฏิคาหกบาง. คําวา เอวรูโป โข ราชฺ อฺโ ความวา
ดูกอนทานพระยา ทานเห็นปานนี้ ยอมมีผลมาก โดยปจจัยที่เกิดขึ้น เพราะ
การไมทํารายผูอื่นบาง โดยทายกผูมีศีลเพราะไมทํารายผูอื่นบาง โดยปฏิคาหก
ผูถึงพรอมดวยคุณมีสัมมาทิฏฐิเปนตนบาง. ก็ถาทาน ไดปฏิคาหกผูออกจาก
นิโรธ ยิ่งยวดดวยคุณ (คุณาติโรกสัมปทา) และเจตนาของทายก ไพบูลยไซร
ก็จะใหวิบากทันตาเห็นทีเดียว. ก็ทานพระยาปายาสิ สดับธรรมกถาของพระเถระ
นิมนตพระเถระถวายมหาทาน ๗ วัน ตั้งทานประจําแกคนทั้งปวงตั้งแตนั้นมา.
ทานหมายถึงทานนั้น จึงกลาววา ครั้งนั้นแล ทานพระยาปายาสิเปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาณาชิก คือขาวที่หุงจากขาวสารหักมีรํา.
คําวา พิลงฺคทุติย แปลวา มีน้ําสม (พะอูม) เปนที่สอง. คําวา โจรกานิ
จ วตฺถานิ แปลวา ผาที่มีเสนดายหยาบ. คําวา คุฬวาลกานิ คือ ผาที่คลุก
ชิ้นน้ําออยงบ อธิบายวา ผาผืนใหญที่วางไวเปนกอง ๆ. คําวา เอวมนุทฺทสิ ติ
คือ ชี้แจงไวอยางนี้. คําวา ปาทหาป แปลวา แมดวยเทา. คําวา กสกฺกจฺจ
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คือ เวนศรัทธา ใหทานดวยไมมีศรัทธา. คําวา อสหตฺถา. แปลวา ไมใช
ดวยมือของตนเอง. คําวา อจิตฺ ตีกต คือเวนการกระทําความยําเกรงใหทาน.
เขาไปตั้งการกระทําความยําเกรง หามิได ใหทานกระทําใหประณีตหามิได.
คําวา อปวิทฺธ คือ ทิ้งขวางตกแตกเรี่ยราด. คําวา สฺุ เสรีสก ความวา
เขาไปสูวิมานเงินที่วางเปลา วิมานหนึ่ง ชื่อเสรีสกะ. นัยวา มีตนซึกขนาดใหญ
อยูใกลประตูวิมานนั้น เพราะเหตุนั้น วิมานนั้นจึงเรียกกันวา เสรีสกะ.
เรื่องทานพระควัมปติ
เลากันวา พระเถระ เปนหัวหนาเด็กเลี้ยงโค ในมนุษยโลก ในชาติ
กอน แผวถางโคนตนซึกขนาดใหญ เกลี่ยทรายไว นิมนตพระเถระผูถือ
ปณฑปาติกธุดงครูปหนึ่ง ใหนั่งที่โคนตน ถวายอาหารที่ตนไดมา จุติจากมนุษย
โลกนั้น ไปบังเกิดในวิมานเงินนั้น ดวยอานุภาพของบุญนั้น. ตนซึกตั้งอยูใกล
ประตูวิมาน. ๕๐ ป ตนซึกนั้นจึงผลิตผล. แตนนั้ เทพบุตรก็ถึงความสลดใจวา
ลวงไป ๕๐ ปแลว. สมัยตอมา เทพบุตรนั้นไปบังเกิดในหมูมนุษย ในสมัยของ
พระผูมีพระภาคเจาของเรา ฟงธรรมกถาของพระศาสดา ก็บรรลุพระอรหัต.
แตดวยอํานาจความเคยชิน พระเถระก็ไปยังวิมานนั้นนั่นแหละอยูเนือง ๆ เพื่อ
พักกลางวัน. นัยวาวิมานนั้น เปนที่มสี ุขตามฤดูกาล ของพระเถระนั้น ทาน
หมายเอาเหตุอันนั้น จึงกลาววา สมัยนั้นแล ทานพระควัมปติ ดังนี้เปนตน.
คําวา โส สกฺกจฺจ ทาน ทตฺวา ความวา อุตตรมานพนั้น ใหทานแม
เปนของ ๆ ผูอื่นก็โดยเคารพ. คําวา เอวมาโรเจหิ ความวา ทานจงบอก
(มนุษย) ดวยนัยเปนตนวา ทานทั้งหลายจงใหทานโดยเคารพ ดังนี้. ก็แล
มหาชนฟงการบอกกลาวของพระเถระนั้นแลว ก็ใหทานโดยเคารพไปบังเกิด
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ในเทวโลก. สวนนางบําเรอ (ปริจาริกา) ของพระยาปายาสิ. แมใหทานโดย
เคารพ ก็ไปบังเกิดในสํานักของพระยาปายาสินั่นแล ดวยอํานาจความปรารถนา
นัยวาเสรีสกวิมานนั้น เปนวิมานสําหรับเทพผูจาริกมาแตทุกทิศมีอยูในดงชื่อ
วัฏฏนี (ลับแล). ก็ในวันหนึ่ง ปายาสิเทพบุตรแสดงตัวแกเหลาพอคาทั้งหลาย
แลวกลาวกรรมที่ตนกระทําไวแลวแล.
จบอรรถกถาปายาสิราชัญญสูตรที่ ๑๐ แหงอรรถกถาทีมนิกาย ชือ่
สุมังคลวิลาสินี ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถามหาวรรค
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