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พระสุตตันตปฎก

ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค
เลมที่ ๓
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

๑. ปาฏิกสูตร
เรือ่ ง ปริพาชกภัคควโคตร

ทรงเลาเรื่อง สุนกั ขัตตลิจฉวี
[๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคประทับอยูที่นิคมของชาวมัลละ
ชื่ออนุปยะในแควนมัลละ ครั้งนั้นแล เวลาเชาพระผูมีพระภาค
ทรงนุงหมแลว ถือบาตรจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอนุปยนิคม.
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา ยังเปนเวลาเชานักที่จะเขาไป
บิณฑบาตยังอนุปยนิคม เราควรจะไปในอารามของปริพาชกชื่อ ภัคควโคตร เขาไปหาปริพาชกชื่อภัคควโคตร ลําดับนั้น พระผูมีพระ
ภาคไดเสด็จไปยังอาราม ของปริพาชกชื่อ ภัคคโคตร เขาไปหา
ปริพาชกชื่อภัคควโคตร ปริพาชกชื่อภัคควโคตร ไดกราบทูลเชิญ
พระผูมีพระภาควา ขอเชิญพระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระเจาขา

พระองคเสด็จมาดีแลว เปนเวลานานนักที่พระองคไดมีโอกาสเสด็จ
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มาแวะเวียนเยี่ยมเยียนเชนนี้ ขอเชิญประทับนั่ง นี้คืออาสนะที่จัดไว.
พระผูมีพระภาคไดประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไวแลว. แมปริพาชกชื่อ
ภัคควโคตร ก็ถือเอาอาสนะต่ําที่ใดที่หนึ่ง นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอน
ลวงมาหลายวันแลว พระโอรสเจาลิจฉวีนามวาสุนักขัตตะไดเขามา
หาขาพระองคถึงที่อยู แลวบอกขาพระองคอยางนี้วา ดูกอนภัคควะ
บัดนี้ ขาพเจาบอกคืนพระผูมีพระภาคแลว ขาพเจาไมอยูอุทิศตอพระ
ผูมีพระภาคดังนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ คําตามที่พระโอรสเจา ลิจฉวี
นามวา สุนักขัตตะกลาวนั้น เปนความจริงเชนนั้นหรือพระเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกอนภัคควะ ก็เปนดังที่เขากลาวนั่นแหละ ใน
วันกอน ๆ เขาไดเขามาหาเราถึงที่อยูถวายอภิวาทเราแลว นัง่ ณ สมควร
ขางหนึ่ง. ไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอบอกคืนพระ
ผูมีพระภาค ขาพระองคจักไมอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค. เมื่อเขากลาว
อยางนี้แลว เราจึงไดกลาววา ดูกอนสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธอ
อยางนี้วา เธอจงอยูอุทิศตอเรา ดังนี้ บางหรือ.
สุนักขัตตะตอบวา หามิได พระเจาขา.
เราถามวา หรือเธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค.
เขาตอบวา หามิได พระเจาขา.
เราถามวา ดูกอนสุนกั กขัตตะ เพราะเหตุที่เราไมไดกลาวกะเธอวา
มาเถิดสุนักขัตตะเธอจงอยูอุทิศตอเรา และเธอก็มไิ ดกลาวกะเธอวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค จักอยูอุทิศตอพระมีพระภาค ดูกอน
โมฆบุรุษ เมือ่ เปนเชนนี้ เธอเมื่อบอกคืน จะชื่อวาบอกคืนใครเลา
เธอจงเห็นวา การกระทําเชนนี้ เปนความผิดของเธอเพียงใด.
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[๒] สุนักขัตตะ ไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระ
ผูมีพระภาคมิไดทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริย ทีย่ ิ่งยวดกวาธรรมของ
มนุษย แกขา พระองคเลย.
เรากลาววา ดูกอนนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนี้วา
มาเถิดสุนักขัตตะ เธอจงอยูอุทิศตอเรา เราจะกระทําอิทธิปาฏิหาริย
ที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษยแกเธอ ดังนี้ บางหรือ.
เขาทูลวา หามิได พระเจาขา.
เรากลาววา หรือวาเธอไดกลาวกะเราอยางนี้วา พระองค
ผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค พระผูมพี ระภาค
จักทรงทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษยแกขาพระองค.
สุนักขัตตะ ไดทูลวา หามิได พระเจาขา.
เรากลาววา ดูกอนสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เรามิไดกลาว
กะเธอวา มาเถิดสุนักขัตตะ เรอจงอยูอุทิศตอเรา เราจักกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษยแกเธอ และเธอ ก็ไมไดกลาว
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค
พระผูมีพระภาคจักทรงกระทําอิทธิปาฏิหาริย ทีย่ ิ่งยวด กวา ธรรมของ
มนุษยแกขาพระองค ดูกอนโมฆบุรษุ เมื่อเปนเชนนี้ เธอเมื่อบอก
คืนจะชื่อวาบอกคืนใครเลา. ดูกอนสุนักขัตตะ เธอจะสําคัญความขอ
นั้นเปนไฉน คือเมื่อเราไดกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรม
ของมนุษยก็ดี หรือมิไดกระทําก็ดี ธรรมที่เราไดแสดงไวแลว ยอม
นําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบหรือ. เขาทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ เมื่อพระองคไดทรงทําอิทธิปาฏิหาริยท ี่ยิ่งยวดกวาธรรมของ
มนุษย หรือมิไดทรงกระทําก็ดี ธรรมที่พระองคทรงแสดงไว ยอมนํา
ผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ พระเจาขา. เรากลาววา ดูกอ น
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สุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เมื่อเราไดกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวา
ธรรมของมนุษยหรือมิไดกระทําก็ดี ธรรมที่เราไดแสดงไวยอมนําผู
ประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ เพราะเหตุนั้น เธอปรารถนาการทํา
อิทธิปฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษยไปทําไม. ดูกอนโมฆบุรุษ
เธอจงเห็นวา การกระทําเชนนี้เปนความผิดของเธอเพียงใด.
(๓) สุนักขัตตะ ไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมี
พระภาคมิไดทรงบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศแกขาพระองคเลย.
เรากลาววา ดูกอนสุนักขัตตะ เราไดกลาวกะเธออยางนี้วา
มาเถิดสุนักขัตตะ เธอจงอยูอุทิศเรา เราจักบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวา
เลิศแกเธอ ดังนี้ บางหรือ.
เขาทูลวา หามิได พระเจาขา.
เรากลาววา ดูกอนสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เรามิไดกลาวกะ
เธอวา มาเถิดสุนักขัตตะ เธอจงอยูอุทิศตอเรา เราจักบัญญัติสิ่งที่
โลกสมมติวา เลิศแกเธอ และเธอก็มิไดกลาวแกเราวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ขาพระองคจักอยูอุทิศตอพระผูมีพระภาค พระผูมีพระภาคจัก
ทรงบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศแกเธอ ดูกอนโมฆบุรุษ เมื่อเปนเชน
นั้น เธอเมื่อบอกคืน จะชื่อวาบอกคืนใคร. ดูกอนสุนักขัตตะ
เธอจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน คือเมื่อเราไดบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติ
วาเลิศ หรือมิไดบัญญัติก็ดี ธรรมที่เราไดแสดงไว ยอมนําผูประพฤติ
ใหสิ้นทุกขโดยชอบหรือ.
เขาทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระองคไดบัญญัติ
สิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ หรือมิไดบัญญัติก็ดี ธรรมที่พระองคแสดงไว
ยอมนําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบ.
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เรากลาววา ดูกอนสุนักขัตตะ เพราะเหตุที่เมื่อเราไดบัญญัติ
สิ่งที่โลกสมมติวาเลิศหรือมิไดบัญญัติก็ดี ธรรมที่เราไดแสดงไว ยอม
นําผูประพฤติใหสิ้นทุกขโดยชอบเชนนี้ เธอจะปรารถนาการบัญญัติสิ่ง
ที่โลกสมมติวาเลิศไปทําไม ดูกอนโมฆบุรุษ เธอจงเห็นวา การกระะทํา
เชนนี้เปนความผิดของเธอเพียงใด. ดูกอนสุนักขัตตะ เธอไดสรร
เสริญเราที่วัชชีคาม โดยอเนกปริยายวา แมเพราะเหตุนี้พระผูมีพระ
ภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบสมบูรณ
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถีฝกบุรุษ
ที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรมดังนี้ เธอไดสรรเสริญ
พระธรรมทีว่ ัชชีคามโดยอเนกปริยายวาพระธรรมอันพระผูมีพระภาค
ตรัสดีแลว ผูบรรลุพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล ควรเรียกให
ดู ควรนอมเขาไปในตน อันผูปฏิบัตพิ ึงรูเฉพาะตน ดังนี้ และเธอ
ไดสรรเสริญพระสงฆที่วัชชีคาม โดยอเนกปริยายวาพระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาค เปนผูปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติเปนธรรม
ปฏิบัติชอบ คือคูบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นั่นคือพระสงฆสาวกพระ
ผูมีพระภาค เปนผูควรรับของบูชา เปนผูควรรับของตอนรับ เปน
ผูควรรับของทําบุญ เปนผูควรทําอัญชลี เปนบุญเขตของชาวโลก
ไมมีเขตอื่นยิ่งกวา ดังนี้. สุนักขัตตะเราขอบอกเธอ เราขอเตือน
เธอวา จักมีผูกลาวติเตียนเธอวา โอรสเจาลิจฉวี ชื่อสุนักขัตตะ ไม
สามารถประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดม เมื่อเขาไมสามารถได
บอกลาสิกขาเวียนมาเพื่อความเปนคนเลวดังนี้. ดูกอ นภัคควะ โอรสเจาลิจฉวี ชือ่ สุนักขัตตะ ถึงแมถูกเรากลาวอยูอยางนี้ ก็ไดหนีจาก
ธรรมวินัยนี้ เหมือนสัตวที่ตกอบายนรกฉะนั้น.
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กถาวาดวยเรื่องอเจลกโกรักขัตติยะ
(๔) ดูกอนภัตควะ สมัยหนึ่ง เราอยูที่นิคมแหงชาวถูลู
ชื่อวา อุตตรกา ในถูลชู นบท. ครั้งนั้นเปนเวลาเชา เรานุงหม
แลว ถือบาตรจีวร มีโอรสเจาลิจฉวีสุนักขัตตะ เปนปจฉาสมณะ
เขาไปบิณฑบาตที่อุตตรกานิคม. สมัยนั้น มีนักบวชเปลือยคนหนึ่ง
ชื่อวา โกรักขัตติยะ ประพฤติอยางสุนัข เดินดวยขอศอกและเขา
กินอาหารที่กองบนพื้นดวยปาก. ดูกอ นภัคควะ โอรสเจาลิจฉวี สุนัก
ขัตตะ ไดเห็นเขาจึงคิดวา สมณะเดินดวยขอศอกและเขากินอาหาร
ที่กองบนพื้นดวยปาก เปนพระอรหันตที่ดีหนอ.
ครั้งนั้นเราไดทราบความคิดในใจของโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนัก
ขัตตะ ดวยเจโตปริยญาณ จึงกลาวกะเขาวา ดูกอนโมฆบุรษุ แมคน
เชนเธอ ก็ยังปฏิญาณตนวาเปนศากยบุตรอยูหรือ.
สุนักขัตตะ ไดฑูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระผูมี
พระภาคจึงตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา โมฆบุรุษ แมคนเชนเธอ ก็
ยังปฏิญาณตนวา เปนศากยบุตรหรือ. พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกอนสุนักขัตตะ เธอไดเห็นนักบวชเปลือยชื่อโกรักขัตติยะนี้ ซึ่ง
ประพฤติอยางสุนัข เดินดวยขอศอกและเขา ใชปากกินอาหาร
บนพื้นดิน แลวเธอไดคิดตอไปวา สมณะเดินดวยศอกและเขา
กินอาหารที่กองบนพื้นดวยปาก เปนพระอรหันตที่ดีหนอมิใชหรือ.
สุนักขัตตะ ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนเชนนี้ พระผูมี
พระภาคยังหวงแหนความเปนพระอรหันตอยูหรือ. เรากลาววา ดู
กอนโมฆบุรษุ เราไมไดหวงแหนความเปนพระอรหันต แตวาเธอได
เกิดทิฏฐิเลวทรามขึ้น เธอจงละมันเสีย ทิฏฐิ เลวทราม นัน่
อยาไดเกิดมีขึ้น เพื่อไมเปนประโยชนและเปนทุกขแกเธอ ชั่วกาล
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นาน นักบวชเปลือยชื่อ โกรักขัตติยะ ที่เธอสําคัญวาเปนสมณะ
อรหันตที่ดีนั้นอีก ๗ วัน เขาจักตายดวยโรคอลสกะ (โรคกินอาหาร
มากเกินไป) ครั้นแลว จักบังเกิดในเหลาอสูรกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวา
อสูรกายทุกชนิด และจักถูกนําไปทิ้งที่ปาชาวีรณัตถัมภะ. และเมื่อเธอ
ตองการทราบ พึงเขาไปถามโกรักขิตติยะ วา ทานโกรักขัตติยะทาน
ทราบคติของตนหรือ ขอที่โกรักขัตติยะพึงตอบเธอวา สุนักขัตตะ
ขาพเจาทราบคติของตนอยู คือขาพเจาไปเกิดในเหลาอสูรกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสูรกายทุกชนิดดังนี้ เปนฐานะที่มีได. ครั้งนัน้
โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดเขาไปหาโกรักขัตติยะ บอกวา
ทานโกรักขัตติยะ ทานถูกพระสมณโคดมพยากรณวา อีก ๗ วัน
โกรักขัตติยะ จักตายดวยโรคอลสกะ แลวจักบังเถิดในเหลาอสูรกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายทุกชนิด และจักถูกเขานําไป
ทิ้งที่ปาชาวีรณัตถัมภะ ฉะนั้น ทานจงกินอาหารแตพอสม
ควร และดื่มน้ําแตพอสมควร จึงทําใหคําพูดพระสมณโคดม
ผิด ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีสุนักขัตตะ ไดนับวันคืนตั้งแตวันที่ ๑
ที่ ๒ ไปจนครบ ๗ วัน เพราะเขาไมเชื่อพระตถาคต. ครั้งนั้น
นักบวชเปลือยชื่อ โกรักขัตติยะ ไดตายดวยโรคอลสกะในวันที่ ๗
แลว ไดไปเกิดในเหลาอสูรกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวาอสุรกายทุกชนิดและ
ถูกเขานําไปทิ้งไวที่ปาชาชื่อวา วีรณัตถัมภะ โอรสเจาลิจฉวีสุนักขัตตะ
ไดทราบขาววา โกรักขัดตอเจลกไดตายดวยโรคอลสกะไดถูกเขานํา
ไปทิ้งที่ปาชาวีรณัตถัมถะ จึงเขาไปหาศพโกรักขิตติยะที่ปาชาวีรณัต
กัมภะ ใชมอื ตบซากศพเขา ๓ ครั้ง ถามวา โกรักขัตติยะ ทานทราบ
คติของตนหรือ. ครั้งนั้น ซากศพโกรักขัตติยะ ไดลุกขึ้นยืนพลาง
เอามือลูบหลังตนเองตอบวา สุนักขัตตะผูมีอายุ ขาพเจาทราบคติ
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ของตน ขาพเจาไปบังเกิดในเหลาอสูรชื่อกาลกัญชิกา ซึ่งเลวกวา
อสูรกายทุกชนิดดังนี้ แลวลมลงนอนหงาย อยู ณ ที่นั่นเอง.
ดูกอนภัคควะ ครัง้ นั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อ สุนักขัตตะไดเขา
มาหาเราถึงที่อยู ไหวแลวนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. เราไดกลาวกะ
โอรสเจาลิวฉวีชื่อสุนักขัตตะผูนั่งเรียบรอยวา ดูกอนสุนักขัตตะ
เธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน วิบากนั้นไดมีขึ้นเชนดังที่เราพยากรณปรารภโกรักขัตติยะไวตอเธอมิใชมีโดยประการอื่น.
สุนักขัตตะ ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้นไดมี
ขึ้น ดังที่พระผูมีพระภาคไดทรงพยากรณ โกรักขัตติยะไว แกขาพระ
องคมิใชมี โดยประการอื่น.
เรากลาววา เธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้
อิทธิปฏิหารยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษยชื่อวาเปนสิ่งที่เราไดแสดง
แลวหรือยัง.
สุนักขัตตะทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคแสดงไว
แลวแนนอน มิใชจะไมทรงแสดงก็หาไม.
เรากลาววา แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกวากะเราผูแสดงอิทธิ
ปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรม ของมนุษยอยางนี้วาขาแตพระองคผู
เจริญ พระผูมีพระภาคมิไดทรงแสดงอิทธิปฏิหาริยที่ยอดเยี่ยมกวา
ธรรมของมนุษยแกขาพระองค ดูกอ นโมฆบุรุษ เธอจงเห็นวา การ
กระทําเชนนี้เปนความผิดของเธอเพียงใด. ดูกอนภัคคะ โอรส
เจาลิจฉวีสุนักขัตตะ เมื่อเรากลาวอยางนี้ไดหนีจากพระธรรมวินัย
นี้ เหมือนสัตวผูเกิดในอบายและนรกฉะนั้น
กถาวาดวยเรื่องอเจลกกฬารมัชฌกะ

[๕] ดูกอนภัคควะ สมัยหนึ่งเราอยูที่กูฏาคารศาลาในปา
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มหาวัน ในเมืองเวสาลี สมัยนั้น นักบวชเปลือยคนหนึ่งชื่อกฬารมัชฌกะอยูที่วัชชีคามในเมืองเวสาลี. เปนผูเลิศดวยลาภและยศ. เขาได
สมาทานขอวัตร ๗ ขอ คือ
๑. เราพึงเปลือยกาย ไมนุงหมผาตลอดชีวิต.
๒. เราพึงประพฤติพรหมจรรย ไมเสพเมถุนตลอดชีวิต
๓. เราพึงดื่มสุราและบริโภคเนื้อสัตวดํารงชีพอยู ไม
บริโภคขาวและขนมตลอดชีวิต.
๔. เราไมพึงลวงเกินอุเทนเจดีย ซึ่งอยูทางทิศบูรพรเมือง
เวสาลี.
๕. เราไมพึงลวงเกินโคตมเจดีย ซึ่งอยูทางทิศทักษิณ
เมืองเวสาลี.
๖. เราไมพึงลวงเกินสัตตัมพเจดีย ซึ่งอยูทางทิศปจฉิม
เมืองเวสาลี.
๗. เราไมพึงลวงเกินพหุปุตตกเจดีย อยูทางทิศอุดร
เมืองเวสาลี.
เพราะการสมาทานขอวัตรทั้ง ๗ นี้ เขาจึงเปนผูเลิศดวยลาภ
และยศ อยูที่วัชชีคาม. ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีสุนักขัตตะ ไดเขาไป
หานักบวชเปลือยชื่อกฬารมัชฌกะ แลวถามปญหากะเขา. เขาถูก
ถามปญหาแลว ไมสามารถแกปญหาของโอรสเจาลิจฉวีสุนักขัตตะให
ถูกตองได จึงแสดงความโกรธ โทสะ และความไมแชมชื่นใหปรากฏ
ออกมา. ครัง้ นั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะไดคิดวา ตนไดรุกราน
สมณะผูเปนพระอรหันตที่ดี การกระทําเชนนั้นอยาไดมีแกเรา เพื่อ
ไมเปนประโยชนเกื้อกูลและทุกขชั่วกาลนาน. ครัง้ นั้น โอรสเจาลิจฉวี
ชื่อสุนักขัตตะไดเขามาหาเรา ถวายอภิวาท แลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง
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เราไดกลาวกะเธอผูนั่งเรียบรอยแลววา ดูกอนโมฆบุรุษ แมคนเชน
เธอ ก็ยังปฏิญาณตนเปนศากยบุตรอยูหรือ.
สุนักขัตตะทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ไฉนพระผูมีพระภาค
จึงตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา โมฆบุรุษ แมคนเชนเธอ ก็ยงั ปฏิญาณตนเปนศากบุตรอยูหรือ.
เรากลาววา สุนกั ขัตตะ เธอไดเขาไปหานักบวชเปลือยชื่อ
กฬารมัชฌกะแลว ถามปญหากะเขา เขาถูกถามปญหากลัวไม
สามารถแกปญหาของเธอใหถูกตองได จึงไดแสดงความโกรธ โทสะ
และความไมแชมชื่นออกมา เธอจึงไดคิดวา ตนไดรุกรานสมณะผู
เปนพระอรหันต การรุกรานนั้นอยาไดมีแกเรา เพื่อไมเปนประโยชน
เกื้อกูลและเพื่อทุกขชั่วกาลนาน ดังนี้ มิใชหรือ.
สุนักขัตตะทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เมือ่ เปนเชนนี้ พระ
ผูมีพระภาคก็ยังหวงแหนความเปนพระอรหันตอยูหรือ.
เรากลาววา ดูกอนโมฆบุรุษ เรามิไดหวงแหนความเปนพระอรหันต แตวาเธอไดเกิดทิฏฐิเลวทราม เธอจงละมันเสีย ทิฏฐิเลว
ทรามนี้ อยาไดเกิดขึ้น เพื่อไมเปนประโยชนและความทุกขแกเธอ
ชั่วกาลนาน.
อนึ่ง นักบวชเปลือยชื่อวากฬารมัชฌกะ ที่เธอสําคัญวาเปน
สมณะผูเปนพระอรหันตที่ดีนั้น ตอไปไมนาน เขาจักกลับนุงหมผา
มัภรรยากินขาวและขนม ลวงเกินเจดียที่มีอยูในเมืองเวสาลีทั้งหมด
กลายเปนคนเสื่อมยศ แลวตายไป. ดูกอนภัคควะ ตอมาไมนาน
อเจลกกฬารมัชฌกะ ก็กลับนุงหุมผามีภรรยา กินขาวและขนม
ลวงเกินเจดียที่มีอยูในเมืองเวสาลีทั้งหมด กลายเปนคนเสื่อมยศ
แลวตายไป. โอรสเจาลิจฉวีสุนักขัตตะไดทราบขาววา อเจลกชื่อ
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กฬารมัชฌกะ กลับนุงหมผา มีภรรยา กินขาวและขนม ลวงเกิน
เจดียที่มีอยูในเมืองเวลาลีทั้งหมด กลายเปนคนเสื่อมยศ แลวตายไป จึงได
เขามาหาเรา ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. เราจึงกลาว
กะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา ดูกอนสุนักขัตตะเธอสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน วิบากนั้น ไดมีขึ้นเชนดังที่เราไดพยากรณอเจลกชื่อกฬารมัชฌกะ
ไวแกเธอ มิใชมีโดยประการอื่น.
สุนักขัตตะทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ วิบากนั้นไดมีขึ้นดังที่
พระผูมีพระภาคไดทรัพยากรณอเจลกชื่อวากฬารมัชฌกะไวแกขาพระองค
มิใชมีโดยประการอื่น.
เรากลาววา เธอสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้
อิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย ชื่อวาเปนสิ่งที่เราไดแสดงไว
แลวหรือยัง.
สุนักขัตตะทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงแสดง
แลวแนนอน มิใชจะไมทรงแสดงก็หาไม.
เรากลาววา แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดง
อิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษยอยางนี้วา ขาแตพระองคผู
เจริญ พระผูมีพระภาคมิไดแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรม
ของมนุษยแกขาพระองค ดูกอนโฆษบุรุษ เธอจงเห็นวา การกระทํา
เชนนี้เปนความผิดของเธอเพียงใด. ดูกอนภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ถูกเรากลาวอยูอยางนี้ ไดหนีไปจากธรรมวินัยนี้ เหมือนสัตวผู
เกิดในอบายและนรกฉะนั้น.
กถาวาดวยเรื่องอเจลกปาฏิกบุตร
[๖] ภัคควะ สมัยหนึ่ง เราอยูที่ภูฏาคารศาลาในปามหาวันใน

เมืองเวสาลีนั่นเอง. สมัยนั้นนักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร อาศัยอยูที่วัชชีคาม
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ในเมืองเวสาลี เปนผูมีลาภและยศเลิศ. เขากลาววาจาในบริษัทที่เมือง
เวสาลีอยางนี้วา แมพระสมณโคดม ก็เปนญาณวาทะ แมเราก็เปนญาณวาทะ อนึ่งระหวางผูมีญาณวาทะทั้งสองฝายนั้น ควรจะไดแสดงอิทธิปาฏิหารยที่ยิ่งกวาธรรมของมนุษย พระสมณโคดม พึงเสด็จไปกึ่งหนทาง แม
เราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น แมเราทั้งสอง พึงทําอิทธิปาฏิหาริย
ที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย ถาพระสมณโคดมจักทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่ง
ยวดกวาธรรมของมนุษย ๑ อยาง เราจะทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจัก
ทรงกระทํา ๒ อยาง เราจักทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทํา ๔ อยาง
เราจะทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทําเทาใด ๆ เราก็จักทําใหมากกวา
นั้น เปนทวีคูณ. โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะทราบขาวนั้น จึงเขามาหา
เรา ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง กลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตรอาศัยอยูที่วัชชีคามใน
เมืองเวสาลี มีลาภและยศเลิศ เขากลาววาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลี
อยางนี้วา แมพระสมณโคดมเปนญาณวาทะ แมเราก็เปนญาณวาทะ
ระหวางผูมีญาณวาทะทั้งสองฝายนั้น ควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวา
ธรรมของมนุษย พระสมณโคดมไปไดกึ่งทาง ทางก็ไปไดกึ่งทาง ในที่พบ
กันนั้น แมเราทั้งสองพึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย
ถาพระสมณโคดมทรงทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย ๑ อยาง
เราจะทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทํา ๒ อยาง เราจะทํา ๔ อยาง
ถาพระสมณโคดมจักทํา ๔ อยาง เราจะทํา ๘ อยาง พระสมณโคดม
จะทําเทาใด ๆ เราจะทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณ. เมื่อโอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะกลาวอยางนี้ เราไดกลาวกะเขาวา ดูกอนสุนักขัตตะ
นักบวชเปลือยชื่อปกฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิ
เชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได ถาแมเขาพึงคิดเห็นอยางนี้
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วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระ
สมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก.
สุนักขัตตะ ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค
ทรงรักษาพระวาจานั้น ขอพระสุคตทรงรักษาพระวาจานั้น.
เรากลาววา ดูกอนสุนักขัตตะ ก็ ไฉนเธอจึงกลาวกะเราอยาง
นี้วา ขาแดพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคทรงรักษาพระวาจานั้น
ขอพระสุคตทรงรักษาพระวาจานั้น.
สุนักขัตตะทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะพระผูมีพระ
ภาคตรัสวาจาโดยแนนอนวา นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา
จิตและสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถจะมาพบเห็นเราได แมถาเขา
พึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไป
พบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาพึงแตกออก ดังนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร อาจแปลงรูปมาพบเห็น
พระผูมีพระภาคก็ได พระดํารัสเชนนั้นของพระผูมีพระภาคก็เปนมุสา.
เรากลาววา ดูกอนสุนักขัตตะ ตถาคตเคยกลาววาจาที่เปนสอง
ไวบางหรือ.
สุนักขัตตะ ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาค
ทรงทราบ นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตรโดยแจงชัดดวยพระหฤทัยวา เขา
เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบ
เห็นเราได ถาแมเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละ
คืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะ
พึงเตกออกหรือเทวดามาทูลความนั้นแดพระผูมีพระภาควา เขาเมื่อไม
ละวาจา จิต ละสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็น
พระองคได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางไรวา เราไมละวาจา จิต สละสละ
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คืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของ
เขาจะพึงแตกออก.
เรากลาววา ดูกอนสุนักขัตตะ เราทราบนักบวชเปลือย
ชื่อปาฏิกบุตร โดยแจงดวยใจของเราวา เขาไมละวาจา จิต และสละ
ทิฏฐิเชนนั้น จึงไมสามารถมาพบเห็นเราได ถาแมเขาพึงเห็นอยางนี้วาเรา
ไมละวาจา จิต ละสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได
ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก แมเทวดาก็ไดบอกความนั้นแกเราวา เขา
เมื่อไมละวาจานั้น ฯลฯ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก. แมเสนาบดีเจาลิจฉวี
ชื่ออชิตะ ซึง่ ไดตายไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ไดไปเกิดในหมูเทวดาชั้นดาวดึงสก็
ไดเขามาบอกเราอยางนี้วา นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตรเปนคนไมละอาย
ชอบกลาวมุสา ทั้งไดพยากรณขาพระองควา เสนาบดีแหงเจาลิจฉวีชื่อ
อชิตะ ในวัชชีคาม ไดเกิดในมหานรก แตขาพระองคมิไดเกิดใน
มหานรก ไดเกิดในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส เขาไมละอาย ชอบพูดมุสา เขา
เมื่อไมละวาจา จิต ละสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถจะพบเห็นพระ
องคได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืน
ทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึง
แตกออก. แมเพราะเหตุนี้แล เราทราบ นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร
โดยแจงชัดดวยใจของเราวา เขาไมละวาจา จิต สละสละคืนทิฏฐิเชน
นั้น ไมควรมาพบเห็นเรา ถาแมเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา
จิตและสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคตมไดดังนี้ ศีรษะ
เจริญนักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร ไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชน
นั้น ไมควรมาพบเห็นพระผูมีพระภาค ถาแมเขาพึงมีความคิดเห็นอยาง
นี้วา เราไมละวาจา จิต ละสละคืนทิฏฐิเชนนั้น พึงไปพบเห็นพระ
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สมณโคดมไดดังนี้ แมศีรษะเขาพึงแตกออก. ดูกอนสุนักขัตตะ เรานี้แล
เที่ยวไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต แลว
เขาไปยังอารามของนักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร เพื่อพักผอนกลางวัน บัด
นี้ถาเธอปรารถนาก็จงบอกเขาเถิด.
[๗] ภัคควะ ครั้งนั้นเปนเวลาเชา เรานุงหมแลว ถือบาตรจีวร
เขาไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต แลว
เขาไปยังอารามของนักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร เพื่อพักผอนกลางวัน.
ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีสุนักขัตตะ รีบเขาไปเมืองเวสาลีแลว เขาไป
พวกเจาลิจฉวีที่มีขอเสียงบอกวา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาค
เสด็จเขาไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตไมเวลาปจฉาภัต
แลวเสด็จเขาไปยังอารามของนักบวชเปลือย ชื่อปาฏิกบุตรเพื่อทรงพักผอน
กลางวัน ขอพวกทานจงรีบออกไป จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวด
กวาธรรมของมนุษย ของพวกสมณะที่ดี.
ครั้งนั้น พวกเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียงไดคิดกันวา ทานผูเจริญ ทราบ
ขาววา จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย ของพวก
สมณะที่ดี ฉะนั้นเชิญพวกเราไปกัน. และโอรสเจาลิจฉวีสุนักขัตตะเขาไป
หาพวกพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียตาง ๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียง แลวบอกวา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเสด็จเขา
ไปบิณฑบาตที่เมืองเวสาลี กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตแลวเสด็จเขา
ไปยังอารามของอเจลกปาฏิกบุตร เพื่อทรงพักผอนกลางวัน ขอพวกทานจง
รีบออกไป จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย ของ
พวกสมณะที่ดี ครั้งนั้น พวกพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมงั่ คั่ง เหลา
เดียรถียตาง ๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียง ไดคิดกันวา ทานผูเจริญ
ทราบขาววา จักมีการแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของ
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พวกสมณะที่ดี ฉะนั้น เชิญพวกเราไปกัน.
ครั้งนั้น พวกเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดี
ผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียตาง ๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียงไดเขาไปยัง
อารามของนักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร. ดูกอนภัคควะ บริษัทนั้น ๆ มี
หลายรอย หลายพันคน. นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตรไดทราบขาววา
บรรดาเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียงและพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมงั่ คั่ง เหลา
เดียรถียตาง ๆ และสมณพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลา
พระสมณโคดมก็ทรงนั่งพักผอนที่อารามของเรา. ครั้นแลว จึงเกิดความ
กลัวความหวาดเสียว ขนพอง สยองเกลา. ครั้งนั้น นักบวชเปลือยชื่อ
ปาฏิกบุตร เมื่อกลัว หวาดเสียว ขนพองสยองเกลา จึงเขาไปยังอาราม
ของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ. บริษัทนั้นไดทราบวา นักบวชเปลือยชื่อ
ปาฏิกบุตรกลัว หวาดเสียว ขนพองสยองเกลา เขาไปยังอารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ.
ครั้งนั้น บริษัทนั้นไดเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งวา ดูกอนบุรุษผู
เจริญ ทานจงเขาไปหานักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตรที่อารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ แลวจงบอกกะเขาอยางนี้วา ทานปาฎิกบุตร ทาน
จงกลับไป บรรดาเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดีผู
มั่งคั่ง เหลาเดียรถียตาง ๆ และพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวัน
ที่อารามของทาน อนึ่งทานไดกลาวในบริษัทที่เมืองเวสาลีอยางนี้วาแมพระ
สมณโคดมก็เปนญาณวาทะ แมเราก็เปนญาณวาทะ อนึ่ง ระหวางผูเปน
ญาณวาทะทั้งสองฝายควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย
พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่พบกัน
นั้น แมเราทั้งสอง พึงทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยอดเยี่ยมกวาธรรมของมนุษย ถา
พระสมณะโคดมจักทรงกระทําอิทธิปาฎิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย
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๑ อยาง เราจักกระทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๒ อยาง
เราจะทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจักทํา ๔ อยาง เราจะทํา ๘ อยาง
พระสมณโคดมจักทําเทาใด ๆ เราก็จะทําใหมากกวานั้น เปนทวีคูณ
ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง พระสมณโคดมเสด็จ
มากอนภัคควะ บุรุษนั้นรับคําสั่งบริษัทนั้นแลว จึงเขาไปหานักบวชเปลือย
ดูกอนภัคควะ บุรุษนั้นรับคําสั่งบริษัทนั้นแลว จึงเขาไปหานักบวชเปลือย
ชื่อ ปาฎิกบุตรที่อารามของปริพาชกชื่อติณฑุกขานุ แลวบอกะเขาอยางนี้
ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป พวกเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณ
มหาศาลคฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียตาง ๆ และสมณพราหมณผูมี
ชื่อเสียงไดพากันออกมาแลว
แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอน
กลางวันที่อารามของทาน อนึ่งทานไดกลาววาจาในที่บริษัทเมืองเวสาลี
อยางนี้วา แมพระสมณโคดมก็เปนญาณวาทะ แมเราก็เปนญาณ
วาทะ อนึ่งระหวางผูเปนญาณวาทะทั้งสองฝาย ควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง
แมเราก็พึงไปกึ่งหนทางในที่พบกันนั้น แมเราทั้งสอง พึงทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยอดเยี่ยมกวาธรรมของมนุษย ถาพระสมณะโคดมจักทรงกระทํา
อิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ๑ อยาง
เราจะทํา ๒
อยาง ถาพระสมณโคดมทรงกระทํา ๒ อยาง เราจะทํา ๔ อยาง
ถาพระสมณโคดมจักทรงกระทํา ๔ อยาง เราจะทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจะทรงกระทําเทาใด ๆ
เราก็จักกระทําใหมากกวานั้น
เปนทวีคูณ ๆ ดังนี้ ทานปาฎิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหน
ทาง พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนทั้งปวงที่เดียวประทับนั่งพักผอน
กลางวันที่อารามของทาน. เมื่อบุรษุ นั้นกลาวอยางนี้แลว นักบวช
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เปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร จึงกลาววา เราจะไป ๆ แลวซบศีรษะอยูในที่
นั่นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได.
ครั้งนั้น บุรุษนั้นไดกลาวกะเขาวา ทานปาฏิกบุตร ไฉน
ทานจึงเปนอยางนี้ ตะโพกของทานติดกะที่นั่ง หรือวาที่นั่งติดกับตะโพก
ของทาน ทานกลาววา เราจะไป ๆ แตกลับซบศีรษะอยูในที่นั้นเองไมอาจ
ลุกขึ้นจากอาสนะได. ดูกอ นภัคควะ นักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร แมถูก
วาอยูอยางนี้ ก็ยังกลาววาเราจะไป ๆ แลวก็ซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไม
อาจลุกขึ้นจากอาสนะได. เมื่อบุรุษนัน้ ไดทราบวา อเจลกปาฎิกบุตรนี้เปน
ผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไป ๆ แลวก็ซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง
ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได จึงกลับมาหาบริษัทนั้นแลวบอกวา ทานผู
เจริญ นักบวชเปลือยชื่อปฏิกบุตรนี้ เปนผูแพแลวก็ยังกลาววา เราจะ
ไป ๆ แลวก็ซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได.
กอนภัคควะ เมื่อบุรุษนั้นกลาวอยางนี้ เราจึงไดกลาวกะบริษัท
นั้นวา ทานทั้งหลาย นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต
สละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงมี
ความคิดอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไป
พบเห็นพระสมฌโคดมได ดังนี้ แมศีรษะเขาจะพึงแตกออก.
ปฐมภาณวาร จบ
[๘] ดูกอนภัคควะ ครั้งนั้น มหาอํามาตยเจาลิจฉวีคนหนึ่งลุก
ขึ้นยืน ไดกลาวกะบริษัทนั้นวา ทานผูเจริญ ถาเชนนั้น ขอใหพวกทาน
รอคอยสักครูหนึ่ง ขอใหขาพเจาไป บางที ขาพเจาอาจนําเอานักบวช
เปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร มาบริษัทนี้ได ครั้งนั้น มหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวี
คนนั้นจึงเขาไปหานักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร ที่อารามของปริพาชกชื่อ
ติณฑุกขานุ กลาววา ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป การกลับไปของทาน
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เปนการดี พวกเจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดี
ผูมั่งคั่ง เหลาเดียรถียตาง ๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียงไดพากันออก
มาแลว แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน
อนึ่งทานไดกลาววาจาในบริษัทที่เมืองเวสาลีอยางนี้วา แมพระสมณะโคดม
ก็เปนญาณวาทะ แมเราก็เปนญาณวาทะอนึ่ง ระหวางผูเปนญาณวาทะ
ทั้งสองฝาย ควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่พบกันนั้น
แมเราทั้งสอง พึงทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ถา
พระสมณโคดมจักทรงทําอิทธิปาฏิหาริยที่เปนธรรมยอดเยี่ยมของมนุษย ๑
อยาง เราจะทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจะทรงกระทํา ๒ อยาง เราจะ
ทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจะทรงทํา ๔ อยาง เราจะทํา ๘ อยางพระสมณโคดมจะทรงทําเทาใด ๆ เราจะทําใหมากกวานั้นเปนทวีคูณ ๆ ดังนี้
ทานปาฎิกบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง พระสมณโคดมเสด็จมากอนคน
ทั้งปวงทีเดียวประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน อนึ่ง พระ
สมณโคดมไดตรัสวาจาในบริษัทวา นักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร
เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบ
เห็นเราได ถาแมเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละ
คืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะ
ของเขาจะพึงแตกออก ดังนั้น ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป ดวย
การกลับไปนั่นแหละ พวกขาพเจาจักใหชัยชนะแกทาน จักใหความ
ปราชัยแกพระสมณโคดม.
ดูกอนภัคควะ เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีกลาวอยางนี้
นักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร จึงกลาววา เราจะไป ๆ แลวก็ซบศีรษะ
อยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได. ครั้งนั้นมหาอํามาตยแหง
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เจาลิจฉวีจึงกลาวกะเขาวา ทานปาฏิกบุตร ทานเปนอยางไรเลา ตะ
โพกของทานติดกับที่นั่ง หรือวาที่นั่งติดกับตะโพกของทาน ทาน
กลาววา เราจะไป ๆ แลวก็ซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจาก
อาสนะได. เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีนั้นไดทราบวา นักบวช
เปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร นี้เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไป แลว
ก็ซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได จึงมาหาบริษัท
แลวบอกวา ทานผูเจริญ นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตรนี้ เปนผูแพ
แลว ก็ยังกลาววา เราจะไป ๆ แลวก็ซบศีรษะอยูในที่นั้นเองไม
อาจลุกขึ้นจากอาสนะได.
ดูกอนภัคควะ เมื่อมหาอํามาตยแหงเจาลิจฉวีนั้นกลาวอยางนี้
เราจึงกลาวกับบริษัทวา เธอทั้งหลาย นักบวชเปลือยชื่อปาฏิกบุตร
เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะพบเห็น
เราได ถาแมเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราจะไมละวาจา จิต และสละ
คืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะ
ของเขาจะพึงแตกออก แมถาพวกเจาลิจฉวีพึงคิดเห็นอยางนี้วา พวก
เราจักเอาเชือกมัด อเจลกปาฏิกบุตร แลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู
เชือกเหลานั้น หรืออเจลกปาฏิกบุตรพึงขาดออก ก็อเจลกปาฏิกบุตร
เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบ
เห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละ
คืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะ
ของเขาจะพึงแตกออก.
[๙] ดูกอนภัคควะ ครั้งนั้นศิษยชางกลึงบาตรไม ชื่อ
ชาลิยะ ลุกขึ้นยืนกลาวกะบริษัทวา ทานผูเจริญ ถาเชนนั้น
ขอใหพวกทานจงรอคอยสักครูหนึ่ง ขอใหขาพเจาไป บางที ขาพเจา
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อาจนําเอานักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร มาสูบริษทั ได. ครั้งนัน้ ศิษย
ชางกลึงบาตรไมชื่อวา ชาลิยะ จึงเขาไปหานักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร ที่อารามของปริพาชกชื่อ ติณฑุกขานุ แลวจึงกลาววา ทาน
ปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป การกลับไปของทานเปนการดี พวก
เจาลิจฉวีผูมีชื่อเสียง และพราหมณมหาศาล คฤหบดีผูมั่งคั่ง เหลา
เดียรถียตาง ๆ และสมณพราหมณผูมีชื่อเสียงไดพากันออกมาแลว
แมพระสมณโคดมก็ประทับนั่งพักผอนกลางวันที่อารามของทาน อนึ่ง
ทานไดกลาววาจาในบริษัท ที่เมืองเวสาลีวา แมพระสมณโคดมก็เปน
ญาณวาทะ แมวาเราจะเปนญาณวาทะ อนึ่ง ระหวางผูเปนญาณวาทะ
ทั้งสองฝาย ควรแสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย
พระสมณโคดมพึงเสด็จมากึ่งหนทาง แมเราก็พึงไปกึ่งหนทาง ในที่
พบกันนั้น แมเราทั้งสอง พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรม
ของมนุษย ถาพระสมณโคดมทรงทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรม
ของมนุษย ๑ อยาง เราจะทํา ๒ อยาง ถาพระสมณโคดมจะทรงทํา ๒
อยาง เราจะทํา ๔ อยาง ถาพระสมณโคดมจะทรงทํา ๔ อยาง เราจะ
ทํา ๘ อยาง พระสมณโคดมจักทรงกระทําเทาใด ๆ เราจักทําใหมาก
กวานั้นเปนทวีคูณๆ ดังนี้ ทานปาฏิบุตร ทานจงออกไปกึ่งหนทาง
พระสมณโคดมเสด็จมากอนคนทั้งปวงทีเดียว ประทับนั่งพักผอน
กลางวันที่อารามของทาน อนึ่ง พระสมณโคดมไดตรัสวาจาในบริษัท
วา นักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิ
เชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยาง
นี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็น
พระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะพึงแตกออก แมถา
พวกเจาลิจฉวีจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา พวกเราจักเอาเชือกมัดนักบวช
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เปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร แลวจึงฉุดมาดวยคูโคมากคู เชือกเหลานั้น
หรืออเจลกชื่อ ปาฏิกบุตร พึงขาดออก ก็อเจลกปาฏิกบุตร เมื่อไม
ละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็น
เราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมอาจละวาจา จิต และสละ
คืนทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศรี ษะ
ของเขาจะพึงแตกออก ดังนี้ ทานปาฏิกบุตร ทานจงกลับไป ดวยการ
กลับไปของทานนั่นแหละ พวกขาพเจาจะใหชัยชนะแดทาน จะ
ใหความปราชัยแกพระสมณโคดม.
ดูกอนภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อ ชาลิยะ กลาว
แลวอยางนี้ นักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร จึงกลาววา เราจะไป ๆ
แลวก็ซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได ครั้งนั้น
ศิษยชางกลึงบาตไมชื่อ ชาลิยะ จึงกลาวกะเขาวา ทานปาฏิกบุตร
ทานเปนอยางไรไปเลา ตะโพกของทานติดกับที่นั่ง หรือวาที่นั่งติด
กับตะโพกของทาน ทานกลาววา เราจะไป ๆ แลวก็ซบศีรษะอยูในที่
นั่นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได. อเจลกปาฏิกบุตร แมถูกวาอยาง
นี้ก็ยังกลาววา เราจะไป ๆ แลวก็ซบศีรษะอยูในที่นั้นเองไมอาจลุกขึ้น
จากอาสนะได เมื่อศิษยชา งกลึงบาตรไมชื่อ ชาลิยะ ไดทราบวา อเจลก
ชื่อ ปาฏิกบุตร นี้เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววา เราจะไป ๆ แลวก็ซบ
ศีรษะอยูที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได จึงกลาวกะเขาตอไปวา
กถาวาดวยอุปมาสุนัขจิ้งจอกกับพญาราชสีห
ทานปาฏิกบุตร เรือ่ งเคยมีมาแลว คือพญาสีหราช ไดคิด
อยางนี้วา ถากระไร เราพึงอาศัยปาทึบบางแหงซอนอยู แลวออกจาก
ที่ซอนในเวลาเย็น ดัดกายเหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ แลวบันลือ
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สีหนาท ๓ ครั้ง จึงเที่ยวไปหากิน เราตองหาหมูเนื้อตัวล่ําสัน
กินเนื้อที่ออนนุม ๆ แลวกลับมาซอนตัวอยูตามเคย. ครั้งนั้น พญา
สีหมิคราชนั้น จึงอาศัยปาทึบบางแหงซอนอยู ออกจากที่ซอนใน
เวลาเย็น ดัดกายเหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบ บันลือสีหนาท ๓ ครั้ง
เที่ยวไปหากิน มันฆาหมูเนื้อตัวล่ําสัน กินเนื้อที่ออนนุม ๆ แลวกลับ
มาซอนอยูตามเคย. ทานปาฏิกบุตร มีสุนัขจิ้งจอกแกตัวหนึ่ง กิน
เนื้อที่เปนเดนของพญาสีหมิคราชนั้น แลวก็เจริญอวนทวนมีกําลัง
ตอมาสุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้น จึงเกิดความคิดวา เราคือใคร พญาสีหราชคือใคร ถากระไร เราพึงอาศัยปาทึบบางแหงซอนอยู ออกจาก
ที่ซอนเวลาเย็น ดัดกายเหลียวดูทิศทั้ง ๔ โดยรอบบันลือสีหนาท ๓
ครั้ง เที่ยวไปหากิน เราตองฆาหมู เนื้อตัวล่ําสัน กินเนื้อที่ออนนุมๆ
แลวก็กลับมาซอนอยูตามเคย. ครั้งนั้น สุนัขจิ้งจอกแกตัวนั้นอาศัย
ปาทึบบางแหงซอนอยู ออกจากที่ซอนในเวลาเย็น ดัดกายเหลียวดู
ทิศทั้ง ๔ โดยรอบ แลวคิดวา เราจักบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แต
กลับบันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกอยางนากลัว นาเกลียด สุนัขจิ้งจอกที่ต่ํา
ทรามเปนอยางไร และการบันลือของสีหะเปนอยางไร. ปาฏิกบุตร
ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบพระสุคต บริโภคอาหารที่เปน
เดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผู
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร.
ดูกอนภัคควะ เมือ่ ศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อ ชาลิยะ ไม
สามารถที่จะใหอเจลกชื่อ ปาฏิกบุตร เคลื่อนจากอาสนะนั้นได แม
ดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงไดกลาวคาถาประพันธดังนี้ วา
สุนัขจิ้งจอกสําคัญตนเปนสีหะ จึงไดถือตัว
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วาเปนมิคราช มันไดบันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชนนั้น
สุนัขจิง้ จอกที่ต่ําทรามเปนอยางไร การบันลือของสีหะ
เปนอยางไร.
[๑๐] ทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตาม
แบบพระสุคต บริโภคอาหารที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุก
รานพระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตร
เปนอยางไร การรุกรานพระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร. ภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อ ชาลิยะ ไม
สามารถที่จะใหนักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร เคลื่อนจากอาสนะนั้น
ได แมดวยคําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงไดกลาวคาถาประพันธดังนี้วา
สุนัขจิ้งจอกดูเงาของตนที่ปรากฏในน้ํา ทั้ง
อยูขางบอ ไมเห็นตนตามความเปนจริง จึงถือตัววา
เปนสีหะ มันไดบนั ลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชนนั้น เสียง
สุนัขจิง้ จอกที่ต่ําทรามเปนอยางไร การบันลือของสีหะ
เปนอยางไร.
[๑๑] ทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบ
พระสุคต บริโภคอาหารที่เปนเดนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระ
ตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฏิกบุตรเปนอยางไร
การรุกรานพระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร.
ดูกอนภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อ ชาลิยะ ไมสามารถ
ที่จะใหนักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร เคลื่อนจากอาสนะนั้นได แมดวย
คําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงไดกลาวคาถาประพันธ ดังนี้วา
สุนัขจิ้งจอกกินกบ กินหนู ตามลานขาวและ
กินซากศพที่ทิ้งตามปาชา จึงอวนพีอยูตามปาใหญ
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ตามปาที่วางเปลา จึงไดถือตัววาเปนมิคราช มันได
บันลือเสียงสุนัขจิ้งจอกเชนนั้น สุนัขจิ้งจอกที่ต่ําทราม
เปนอยางไร การบันลือของสีหะเปนอยางไร.
[๑๒] ทานปาฏิกบุตร ทานก็เปนเชนนั้น ดํารงชีพตามแบบ
พระสุคต บริโภคอาหารที่เปนเตนพระสุคต ยังสําคัญการรุกรานพระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทานปาฎิกบุตรเปนอยางไร การรุก
รานพระตถาคตผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนอยางไร.
ดูกอนภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อ ชาลิยะ ไมสามารถ
ที่จะใหนักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร เคลื่อนจากอาสนะนั้นได แมดวย
คําเปรียบเปรยเชนนี้ จึงกลับมาหาบริษัทนั้น แลวบอกวา ทานผูเจริญ
นักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร นี้เปนผูแพแลว ก็ยังกลาววาเราจะไป ๆ
แลวก็ซบศีรษะอยูในที่นั้นเอง ไมอาจลุกขึ้นจากอาสนะได.
ดูกอนภัคควะ เมื่อศิษยชางกลึงบาตรไมชื่อ ชาลิยะ นั้น กลาว
อยางนี้ เราจึงกลาวกะบริษัทนั้นวา เธอทั้งหลาย นักบวชเปลือยชื่อ ปาฏิกบุตร ไมละวาจา จิต สละสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะพบ
เห็นเราได แมถาเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืน
ทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมไดดังนี้ แมศีรษะของเขาจะ
พึงแตกออก แมถาพวกเจาลิจฉวีจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา พวกเราจักเอา
เชือกมัดนักบวชเปลือยชือ่ ปาฏิกบุตร แลวฉุดมาดวยโคมากคู เชือก
เหลานั้นหรืออเจลกปาฎิกบุตรพึงขาดออก ก็นักบวชเปลือยชือ่ ปาฏิกบุตร
เมื่อไมละวาจา จิต และสละคืนทิฏฐิเชนนั้น ก็ไมสามารถที่จะมาพบเห็น
เราได ถาแมเขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา เราไมละวาจา จิต และสละคืน
ทิฏฐิเชนนั้น ก็พึงไปพบเห็นพระสมณโคดมได ดังนี้ แมศีรษะของเขาจะ
พึงแตกออก.
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ดูกอนภัคควะ ลําดับนั้น เราจึงใหบริษัทนั้นเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริง ดวยธรรมีกถา ทําใหพนจากเครื่องผูกใหญ
รื้อถอนสัตวประมาณ ๘๔,๐๐๐ ขึ้นจากหลุมใหญ จึงเขาเตโชธาตุกสิณ
เหาะขึ้นเวหาสสูงประมาณ ๗ ชั่วลําตาล เนรมิตไฟอื่นใหลุกโพลงมีควัน
กลบ สูงประมาณ ๗ ชั่วลําตาลแลว จึงกลับมาปรากฏที่กูฎาคารศาลาปา
มหาวัน. ดูกอนภัคควะ ครั้งนั้น โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ ไดเขา
มาหาเราถึงที่อยู ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง. เราจึง
ไดกลาวกะเขาผูนั่งเรียบรอยแลววา สุนักขัตตะเธอจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน วิบากนั้นไดมีขึ้น เหมือนดังที่เราไดพยากรณนักบวชเปลือยชื่อ
ปาฏิกบุตร แกเธอ มิใชมโี ดยประการอื่น. ขาแตพระองคผูเจริญ วิบาก
นั้นไดมีแลวเหมือนดังที่พระตถาคตไดทรงพยากรณอเจลกชื่อ ปาฏิกบุตร
แกขาพระองค มิใชโดยประการอื่น.
เรากลาววา เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้
อิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย ชื่อวาเปนสิ่งที่เราแสดงแลว
หรือยัง.
สุนักขัตตะ ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคแสดงไว
แลวแนนอน มิใชไมทรงแสดงก็หาไม.
เรากลาววา แมเมื่อเปนเชนนี้ เธอยังจะกลาวกะเราผูแสดง
อิทธิปาฏิหาริยยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษยอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรง แสดงอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย
แกขาพระองคดังนี้. เธอจงเห็นวา การกระทําเชนนั้นเปนความผิดของ
เธอเพียงไร ดูกอนภัคควะ โอรสเจาลิจฉวีชื่อสุนักขัตตะ เมื่อเรากลาว
อยางนี้ ไดหนีไปจากพระธรรมวินัยนี้เหมือนสัตวผูไปเกิดในอบายและ
นรกฉะนั้น.
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กถาวาดวยมหาพรหมเปนตน
[๑๓] ดูกอนภัคควะ ก็เรายอมทราบชัดสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ
ทั้งรูชัดกวานั้น และไมยดึ มั่นความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมั่นจงทราบ
ความดับไดเฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข. ดูกอนภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวก บัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วาพระอิศวรทําให วา
พระพรหมทําให ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไปถามเขาอยางนี้วา ได
ยินวา ทานทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วาพระอิศวรทําให วา
พระพรหมทําให ตามลัทธิอาจารยจริงหรือ. สมณพราหมณเหลานั้น ถูก
เราถามอยางนี้แลว ยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทาน
บัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวา เลิศ วาพระอิศวรทําให วาพระพรหมทําใหตาม
ลัทธิอาจารยมีแบบอยางไร. สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้ ก็
ตอบไมถูก จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวา เธอทั้งหลาย
มีบางกาลบางสมัยลวงมาชานาน ที่โลกนี้จะพินาศ เมื่อโลกกําลังพินาศ
อยู โดยมากเหลาสัตวยอมเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม สัตวเหลานั้นไดสําเร็จ
ทางใจ มีปติเปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใน
อากาศ อยูในวิมานอันงาม สถิตอยูในภพนั้น สิ้นกาลชานาน.
เธอทั้งหลาย มีบางกาลบางสมัยลวงมาชานาน ที่โลกนี้กลับเจริญ
เมื่อโลกกําลังเจริญอยู วิมานของพรหมปรากฏวา วางเปลา ครั้งนัน้
สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นอาภัสสรพรหม เพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ
ยอมเขาถึงวิมานพรหมที่วางเปลา แมสัตวผูนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติ
เปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยูใน
วิมานงาม สถิตอยูในภพนั้น สิ้นกาลยืดยาวชานาน เพราะสัตวนั้นอยูแต
ผูเดียวเปนเวลานาน จึงเกิดความกระสัน ความดิ้นรนขึ้นวา โอหนอ
แมสัตวเหลาอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้บาง. ตอมา สัตวเหลาอื่นก็จุติจากชั้น
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อาภัสสรพรหมเพราะสิ้นอายุหรือเพราะสิ้นบุญ ยอมเขาถึงวิมานพรหมที่
วาง เปนสหายของสัตวผูนั้น แมสตั วพวกนั้นก็ไดสําเร็จทางใจ มีปติ
เปนอาหาร มีรัศมีซานออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดในอากาศ อยู
ในวิมานงาม สถิตอยูในภพนั้นสิ้นกาลชานาน.
เธอทั้งหลาย บรรดาสัตวจําพวกนั้น ผูใดเกิดกอน ผูนนั้ มีความ
คิดเห็นอยางนี้วา เราเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญไมมีใครขม
ได เห็นถองแทเปนผูกุมอํานาจ เปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูเนรมิต เปน
ผูประเสริฐ เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลว
และกําลังเปน สัตวเหลานี้ เราเนรมิตขึ้น. ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะ
วาเราไดมีความคิดอยางนี้กอนวา โอหนอ แมสัตวอื่นก็พึงมาเปนอยางนี้
บาง ความตั้งใจของเราเปนเชนนี้ และสัตวเหลานี้ ก็ไดมาเปนอยางนี้
แลว. แมพวกสัตวที่เกิดภายหลังก็มีความคิดเห็นอยางนี้วา ทานผูเจริญ นี้
แล เปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมี ใครขมได เห็นถอง
แท เปนผูกุมอํานาจ เปนอิศวร เปนผูสราง เปนผูเนรมิต เปนผูประเสริฐ. เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสัตวผูเปนแลว
และกําลังเปน พวกเราอันพระพรหมผูเจริญนี้เนรมิตแลว. ขอนั้นเพราะ
เหตุใด. เพราะวาพวกเราไดเห็นทานพรหมผูนี้เกิดกอน สวนพวกเราเกิด
ภายหลัง.
เธอทั้งหลาย บรรดาสัตวจําพวกนั้น สัตวใดเกิดกอน สัตวนั้นมี
อายุยืนกวา มีผิวพรรณงามกวา มีศักดิ์มากกวา. สวนสัตวที่เกิดภายหลัง
มีอายุนอยกวา มีผิวพรรณทรามกวา มีศักดิ์นอยกวา. เธอทั้งหลาย ก็เปน
ฐานะที่จะมีไดแล ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นนั้นแลวมาเปน (มนุษย)
อยางนี้ เมือ่ มาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมือ่
บวชแลว อาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น
อาศัยความประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ
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แลวบรรลุเจโตสมาธิ เมือ่ จิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัย
อยูในกาลนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได. เขาจึงกลาวอยางนี้วา ทาน
ผูใดแลเปนพรหม เปนมหาพรหม เปนใหญ ไมมีใครขมได เห็น
ถองแท เปนผูกุมอํานาจ เปนผูสราง เปนผูเนรมิต เปนผูประเสริฐ
เปนผูบงการ เปนผูทรงอํานาจ เปนบิดาของหมูสตั วผูเปนแลวและ
กําลังเปน พระพรหมผูเจริญใดที่เนรมิตพวกเรา พระพรหมผูเจริญนั้นเปน
ผูเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอายุยืน มีอนั ไมแปรผันเปนธรรมดา จักตั้ง
อยูเที่ยงเสมอไปเชนนั้นทีเดียว. สวนพวกเราที่พระพรหมผูเจริญนั้นเนรมิต
แลว เปนผูไมเที่ยง ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอายุนอย ยังตองจุติมาเปนอยาง
นี้. ก็พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วา พระอิศวรทําให วาพระ
พรหมทําให ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือมิใช. สมณพราหมณ
เหลานั้นตอบอยางนี้วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังที่ทานโคดม
ไดกลาวมานี้แล.
ภัคควะ เรายอมทราบชัดสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ทั้งรูชัดยิง่ กวา
นั้น และไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบความดับได
เฉพาะตน ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข.
กถาวาดวยเทวดาชื่อขิฑฑาปโทสิกะ
[๑๔] ภัคควะ มีสมณพราหมณบางพวก บัญญัติสิ่งที่โลกสมมติ
วาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาปโทสิกะตามลัทธิอาจารย เราจึง
เขาไปถามเขาอยางนี้วา ทราบวา ทานทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวา
เลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลาขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารยจริงหรือ
สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึง
ถามตอไปวา พวกเธอบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดา

เหลาขิฑฑาปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย มีแบบอยางไร. สมณพราหมณเหลา
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นั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ก็ตอบไมถกู จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว จึง
พยากรณวา เธอทั้งหลาย พวกเทวดาชื่อวา ขิฑฑาปโทสิกะ มีอยู พวก
นั้นพากันหมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจน
เกินเวลา เมื่อพวกเขาพากันหมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการสรวล
เสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติก็ยอมหลงลืม เพราะสติหลงลืม จึงพากัน
จุติจากชั้นนั้น. เธอทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมีไดแล ที่สัตวผใู ดผูหนึ่ง
จุติจากชั้นนั้นแลวมาเปนอยางนี้ เมือ่ มาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลวอาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัย
ความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท
อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ เมือ่ จิตตั้งมั่นแลวยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได. เขา
จึงกลาวอยางนี้วาทานพวกเทวดาผูมีใชเหลา ขิฑฑาปโทสิกะ ยอมไม
พากันหมกมุนอยูแตในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกิน
เวลา สติยอมไมหลงลืม เพราะสติไมหลงลืม พวกเหลานั้นจึงไมจุติจากชั้น
นั้นเปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงทน มีอายุยนื มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จึงตั้งอยู
เที่ยงเสมอไปเชนนั้นแล. สวนพวกเราเหลา ขิฑฑาปโทสิกะ หมกมุนอยู
แตในความรื่นรมย คือการสรวลเสและการเลนหัวจนเกินเวลา สติยอม
หลงลืม เพราะสติหลงลืม พวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้น เปนผูไมเที่ยง
ไมยั่งยืน ไมคงทน มีอายุนอย ยังตองจุติมาเปนอยางนี้. ก็พวกทานบัญญัติ
สิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลา ขิฑฑาปโทสิกะ ตาม
ลัทธิอาจารย มีแบบเชนนีห้ รือมิใช. สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้
วา ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมา ดังที่ทานโคดมไดกลาวมานี้แล.
ภัคควะ เรายอมทราบชัดสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น และ
ไมยึดมั่นความรูชัดนั้น ดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบความดับเฉพาะตน
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ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข.
กถาวาดวยเทวดาชื่อมโนปโทสิกะ
[๑๕] ภัคควะ มีสมณพราหมณบางจําพวก บัญญัติสิ่งที่โลก
สมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลา มโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย
เราจึงเขาไปถามเขาอยางนี้วา ทราบวา เธอทั้งหลายบัญญัติสิ่งที่โลก
สมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะตามลัทธิอาจารยจริง
หรือ. สมณพราหมณเหลานั้น ถูกเราถามอยางนี้แลว ยืนยันวาเปนเชน
นั้น เราจึงถามตอไปวา พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวา เลิศ วา
มีมูลมาแตเทวดาเหลามโนปโทสิกะ ตามลัทธิอาจารย มีแบบอยาง
อะไร. สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ก็ตอบไมถูก เมื่อ
ตอบไมถูก จึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวา เธอทั้งหลาย
พวกเทวดาชื่อ มโนปโทสิกะ มีอยู พวกนั้นมักเพงโทษกันและกันเกิน
ควร เมื่อมัวเพงโทษกันและกันเกินควร ยอมคิดมุง รายกันและกัน เมื่อ
ตางคิดมุงรายกันและกัน จึงลําบากกาย ลําบากใจ พากันจุติจากชั้นนั้น.
เธอทั้งหลาย ก็เปนฐานะที่จะมีได ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นนั้น
แลวมาเปนอยางนี้ เมื่อมาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต เมื่อบวชแลวอาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความ
เพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบแลวบรรลุเจโตสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึง
ขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนนั้นได หลังแตนั้นไประลึกถึงไมได. เขา
จึงกลาวอยางนี้วา ทานพวกเทวดาผูมิใชเหลา มโนปโทสิกะ ยอมไมมัว
เพงโทษกันและกันเกินควร เมื่อไมมัวเพงโทษกันแลกันเกินควร ก็ไม
คิดมุงรายกันและกัน เมือ่ ตางไมคิดมุงรายกันและกันแลว ก็ไมลําบาก

กายไมลําบากใจ พวกนัน้ จึงไมจุติจากชั้นนั้น เปนผูเที่ยง ยั่งยืน คงทน
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มีอายุยืน มีอันไมแปรผันเปนธรรมดา จักตั้งอยูเที่ยงเสมอไปเชนนั้นที
เดียว. สวนพวกเราเหลา มโนปโทสิกะ มัวเพงโทษกันและกันเกินควร
เมื่อมัวเพงโทษกันละกันเกินควร ก็คดิ มุงรายกันและกัน จึงพากันลําบากกาย ลําบากใจ พวกเราจึงพากันจุติจากชั้นนั้น เปนผูไมเที่ยง ไม
ยั่งยืน ไมคงทน มีอายุนอย ยังตองจุติมาเปนอยางนี้. ก็พวกทานบัญญัติสิ่ง
ที่โลกสมมติวาเลิศ วามีมูลมาแตเทวดาเหลา มโนปโทสิกะ ตามลัทธิ
อาจารย มีแบบเชนนี้ หรือมิใช. สมณพราหมณเหลานั้นตอบอยางนี้วา
ทานโคดม พวกขาพเจาไดทราบมาดังที่ทานโคดมไดกลาวมานี้แล. ภัคควะ
เรายอมทราบชัดสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ทั้งรูชัดยิง่ กวานั้น แตเราไมยึดมั่น
ความรูชัดนั้นดวย เมื่อไมยึดมั่น จึงทราบความดับเฉพาะตน ฉะนั้น
ตถาคตจึงไมถึงทุกข.
กถาวาดวยมีความเห็นวาเกิดขึ้นลอย ๆ
[๑๖] ดูกอนภัคควะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง บัญญัตสิ ิ่งที่
โลกสมมติวา เลิศ ถือกันวาเกิดขึ้นลอย ๆ ตามลัทธิอาจารย เราจึงเขาไป
ถามเขาอยางนี้วา ทราบวา ทานทั้งหลายบัญญัติสงิ่ ที่โลกสมมติวาเลิศ ถือ
กันวาเกิดขึ้นลอย ๆ ตามลัทธิอาจารยจริงหรือ. สมณพราหมณเหลานั้น
ถูกเราถามอยางนี้แลว ยืนยันวาเปนเชนนั้น เราจึงถามตอไปวา พวก
ทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ถือกันวาเกิดขึ้นลอย ๆ ตามลัทธิอาจารย
มีแบบอยางไร. สมณพราหมณเหลานั้นถูกเราถามอยางนี้แลว ก็ตอบไม
ถูก เมื่อตอบไมถูกจึงยอนถามเรา เราถูกถามแลว จึงพยากรณวา
เธอทั้งหลาย มีเทวดาเหลาอสัญญีสัตว ก็แลเทวดาเหลานั้นยอม
จุติจากชั้นนั้น เพราะความเกิดขึ้นแหงสัญญา. ดูกอนเธอทั้งหลาย ก็
เปนฐานะที่จะมีไดผล ที่สัตวผูใดผูหนึ่งจุติจากชั้นนั้นแลวมาเปนอยางนี้
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เมื่อมาเปนอยางนี้แลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวช
แลวอาศัยความเพียรเปนเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรเปนที่ตั้งมั่น
อาศัยความประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดย
ชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึงความเกิดขึ้น
แหงสัญญานั้นได หลังแตนั้นไประลึกไมได. เขาจึงกลาวอยางนี้วา อัตตา
และโลกเกิดขึ้นลอย ๆ ขอนั้นเปนเพราะอะไร เพราะวาเมื่อกอนขาพเจา
ไมไดมีแลว (ไมมีสัญญา) เดี๋ยวนี้ขาพเจานั้นไมมี เพราะนอมไปเพื่อความ
เปนผูสงบ. ก็พวกทานบัญญัติสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ถือกันวาเกิดขึ้นลอยๆ
ตามลัทธิอาจารย มีแบบเชนนี้หรือ. สมณพราหมณเหลานั้น ตอบอยางนี้
วา ทานโคดม พวกขาพเจาก็ไดทราบมาดังที่ทานโคดมไดกลาวมานี้แล.
ภัคควะเรายอมทราบชัดสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ ทั้งรูชัดยิ่งกวานั้น และ
ไมยึดมั่นความรูชัดนั้นดวย. เมื่อไมยดึ มั่น จึงทราบความดับเฉพาะตน
ฉะนั้น ตถาคตจึงไมถึงทุกข.
กถาวาดวยสุภวิโมกข
[๑๗] ภัคควะ สมณพราหมณบางพวกกลาวตูเรา ซึ่งกลาว
อยูอยางนี้ ดวยคําที่ไมมีจริง ดวยคําเปลา ดวยคํามุสา ดวยคําที่ไมเปน
จริง พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา สมัยใด พระโยคาวจรเขาสุภวิโมกข
อยู. สมัยนัน้ ยอมทราบชัดสิ่งทั้งปวงวาไมงาม. ภัคควะ ก็เราไมไดกลาว
อยางนี้เลยวา สมัยใด พระโยคาวจรยอมเขาสุภวโมกขอยู. สมัยนั้น ยอม
ทราบชัดสิ่งทั้งปวงวาไมงาม. แตเรายอมกลาวอยางนี้วา สมัยใด พระ
โยคาวจรยอมเขาสุกวิโมกขอยู สมัยนั้น ยอมทราบชัดแตสิ่งที่ดีงามเทา
นั้น. สละ ผูที่ชื่อวาวิปริตไปแลว ก็คือผูที่กลาวรายพระผูมีพระภาค
และพวกภิกษุ เพราะตนวิปริตไปเองไดวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระ
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องคเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้ พระผูมพี ระภาคทรงสามารถแสดง
ธรรมใหขาพระองคเขาถึงสุภวิโมกขอยู.
ภัคควะ การที่เธอผูมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจทาง
หนึ่ง มีความชอบใจไปทางหนึ่งไมมีความเพียรเปนเครื่องประกอบ ไมมี
ลัทธิอาจารยจะเขาถึงสุภวิโมกขอยู เปนของยากมาก ขอใหเธอจงรักษา
ความเลื่อมใสในเราเทาที่เธอมีอยูใหดีก็พอ.
ปริพาชกชื่อ ภัคควะโคตร จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ถาวาการที่ขาพระองคผูมีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไป
ทางหนึ่ง มีความชอบใจไปทางหนึ่ง ไมมีความเพียรเปนเครื่องประกอบ
ไมมีลัทธิอาจารย เขาถึงสุภวิโมกขอยู เปนของยากก็จริง ขาพระองคก็
จะพยายามรักษาความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเทาที่ ขาพระองคมีอยู
ใหดี.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพุทธพจนนี้แลว. ปริพาชกชื่อ ภัคควะโคตร มีความยินดี ชื่นชม พระภาษิตของพระผู มีพระภาคแลวแล.
จบ ปาฏิกสูตรที่ ๑
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สุมังคลวิลาสินี
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรควรรณนา
อรรถกถาปาฏิกสูตร
ปาฏิกสูตร มีคําบาลีวา เอวมฺเม สุต ฯ เป ฯ มลฺเลสุ วิหรติ.
ในปาฎิกสูตรนั้นจะไดอธิบายขอความตามลําดับบทดังตอไปนี้ :คําวา มลฺเลสุ วิหรติ มีคําอธิบายดังนี้ แมชนะแหงหนึ่ง
ซึ่งเปนถิ่นพํานักอาศัยของบรรดามัลลราชกุมาร ผูม ีนิวาสฐาน อยูในชนบท
ก็เรียกวา มัลละ เพราะเพิ่มศัพทเขามา (พระผูมีพระภาคเจาประทับ
อยู) ในชนบทแหงหนึ่งนั้น ในบรรดามัลลชนบททั้งหลาย. คําวา
อนุปฺปย นาม มลฺลาน นิคโม มีคําอธิบายดังนี้ มีนิคมชนบทของ
ชาวมัลละแหงหนึ่งชื่อวา อนุปยะ พระผูมีพระภาคประทับอยู ในราว
ปาแหงหนึ่งถือพรอมดวยรมเงาและน้ํา อาศัยอนุปยนิคมชนบทนั้นเปน
โคจรคาม. บาลีบางแหงเปน "อโนปยะ" ก็มี. บทวา ปาวิสิ แปลวา
ไดเสด็จเขาไปแลว. อนึ่ง จะกลาววาพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปเสร็จ
สิ้นแลวไมได ตองกลาววายังตองเสด็จเขาไปอีก เพราะเหตุวาแมเสด็จ
ออกมาแลว ก็ยังทรงมีพระราชประสงคจะเสด็จเขาไปอีก. มีอุปมาดังนี้.
เชนชายคนหนึ่งออกจากบานประสงคจะไปยังบานอีกแหงหนึ่ง แมจะเดิน
ทางยังไมถึงบานแหงนั้น เมื่อมีคําถามวา ชายคนนี้อยูที่ไหน ก็ตอง
ตอบวาเขาไปบานนั้นแลว ขอนี้มีอุปมาฉันใด อุปไมยก็มีฉันนั้น.
คําวา เอตทโหสิ พระราชดํารินี้ไดเกิดขึ้นแลวเมื่อพระผูมี
พระภาคประทับยืนอยูใกลบานและทอดพระเนตรดวงอาทิตย. คําวา
อติปฺปโค โข แปลวา ยังเชามืดเกินไป คนในตระกูลทั้งหลาย
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ยังจัดขาวยาคูไมเสร็จ. มีคําถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทราบ
เวลาหรือจึงเสด็จออกไป. มีคําตอบวา พระองคไมทรงทราบเวลาเสด็จ
ออกไปก็หามิได. เพราะในเวลาเชาตรู พระผูมพี ระภาคทรงแผขายพระ
ญาณตรวจดูสัตวโลก ทอดพระเนตรเห็นฉันนปริพาชก ภัคควโคตร เขา
ไปปรากฏในขายพระญาณ ทรงทราบแนชัดวา ในวันนี้ เราจักนําเหตุที่
เราไดบําเพ็ญไวในปางกอนมาแสดงธรรมแกปริพาชกนี้ ธรรมกถานั้นจัก
มีผลเพราะปริพาชกนั้นไดความเลื่อมใสในเรา ทรงมีพระประสงคจะเสด็จ
เขาไปยังอารามของปริพาชก จึงไดเสด็จออกไปแตเขาตรู เพราะฉะนั้น
จึงทรงบังเกิดมีพระราชดําริอยางนี้ เพราะมีพระราชประสงคจะเสด็จเขา
ไปในอารามของฉันนปริพาชกนั้น.
คําวา เอตฺทโวจ มีคําอธิบายดังนี้ ฉันนปริพาชก เห็นพระ
ผูมีพระภาคเจาแลว มิไดแสดงอาการแข็งกระดางเพราะมีมานะ ไดถวาย
การตอนรับพระศาสดากราบทูลถอยคําวา ขอเชิญพระองคเสด็จเขามา
เถิด พระเจาขา" เปนตน. คําวา อิม ปริยาย ไดแก วาระนี้ อธิบาย
วา วาระที่ไดเสด็จมานี้ในวันนี้. แมเมื่อครั้งกอนพระผูมีพระภาคเคยได
เสด็จไปในอารามของฉันนปริพาชกนั้นบางหรือ. ไมเคยเสด็จไป. แต
ปริพาชกไดกราบทูลอยางนั้น เพราะคลอยตามสํานวนของชาวโลกทั้งหลาย.
เพราะชาวโลกทั้งหลายไดเห็นคนที่ตนพอใจ ไมวา จะเคยมานานแลวก็ดี
หรือไมเคยมาเลยก็ดี ยอมกลาวคําเปนตนวา ทานผูเจริญ ทานมาจากไหน
เปนเวลานานเหลือเกินที่ทานผูเจริญไดมาที่นี้อีก ทานรูทางมาที่นี้ไดอยางไร
ทานหลงทางมาหรือ เปนตน เพราะฉะนั้น พึงทราบวา ฉันนปริพาชกนี้
ไดกลาวอยางนี้ เพราะคลอยตามสํานวนของชาวโลก.
ประโยควา
อิทมาสน หมายความวา ปริพาชก ไดกลาวอยางนั้นพรอมกับชี้บอก
อาสนะที่ตนนั่ง.
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คําวา สุนกฺขตฺโต ลิจฺฉวิปุตฺโต ไดแก พระราชโอรสของ
กษัตริยลิจฉวี ทรงพระนามวา สุนักขัตตะ. ไดยินวา พระราชโอรสพระ
องคนั้นเปนสหายคฤหัสถขอฉันนปริพาชกนั้น ไดเสด็จมาสูสํานักของ
ปริพาชกนั้น ในบางครั้งบางคราว. คําวา ปจฺจกฺขาโต ไดแก บอกคืน
คือสละ ละทิ้ง ดวยกลาวถอยคําอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ ขาพเจา
บอกคืนพระผูมีพระภาค บัดนี้ ขาพเจาจะไมขออยู อุทิศพระผูมีพระภาค
เจา. คําวา ภควนฺต อุทฺทิสฺส ไดแก แสดงอางอยางนี้วา พระผูมีพระ
ภาคเปนศาสดาของเรา เราจะปฏิบัติตามโอวาทของพระผูมีพระภาค.
คําวา โกสนฺโต ก ความวาพระผูมีพระภาค ทรงแสดงวา ผูขอ
พึงบอกคืนผูถูกขอ หรือวาผูถูกขอพึงผูขอแตวาเธอมิใชทั้งผูขอและ
ผูถูกขอ ดูกอ นโมฆบุรุษ เมื่อเปนเชนนี้ เธอจะเปนใคร บอกคืนใครเลา.
คําวา ปสฺส โมฆปุริส แปลวา ดูกอนโมฆบุรุษ เธอจงดู. คําวา ยาวฺจ
เต อิท อปรทิธ แปลวา เรื่องนี้ เปนความผิดของเธอมากเพียงใด. พระ
ผูมีพระภาคทรงแสดงวา เราขอยกโทษที่มีอยูอยางนี้วา เธอมีความผิดเพียง
ใด ก็มโี ทษเพียงนั้น.
บทวา อุตฺตริมนุสฺสธมฺมา แปลวา ยิ่งยวดกวาธรรมของมนุษย
ไดแกศีล ๕ และศีล ๑๐. บทวา อิทธฺ ิปาฏิหาริย ไดแก ปาฏิหาริย
เปนฤทธิ์. บทวา กเต วา แปลวา ไดทําแลวก็ตาม. บทวา ยสฺสตฺถาย
ไดแก เพื่อประโยชนแหงความสิ้นทุกขใด. ดวยคําวา โส นิยฺยาติ
ตกฺกรสฺส พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ธรรมนั้นยอมไป คือเปนไป
เพื่อความสิ้นทุกขในวัฏฏะทั้งปวง ไดแกเพื่อทําใหแจงซึ่งอมตนิพพาน
แกผูกระทําตามธรรมนั้น คือผูกระทําตามธรรมที่เราแสดงไว ไดแกบุคคล
ผูปฏิบัติชอบ. หรือดวยคําวา ตตฺร สุนกฺขตฺต เปนตน พระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงความไรประโยชนแหงปาฏิหาริยวา ดูกอนสุนักขัตตะเมื่อธรรม
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ที่เราแสดงแลวนั้น เปนไปเพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบแกผูปฏิบัติธรรมนั้น
อิทธิปาฏิหาริยอันยุงยวดกวาธรรมของมนุษยที่เรากระทําแลว จักทําอะไรได
คือ มีประโยชนอะไรดวยการกระทําปาฏิหาริยนั้น เพราะแมเราจะกระทํา
ปาฏิหาริยนั้นหรือไมกระทําก็ตาม ความเสื่อมแหงคําสอนของเรายอมไมมี
ความจริงเราบําเพ็ญบารมีมาเพื่อมุงใหเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บรรลุ
อมตนิพพาน มิไดมุงใหทําปาฏิหาริยแลวไดทรงยกโทษที่สองวา ดูกอน
โมฆบุรุษ เธอจงเห็น.
คําวา อคฺคฺ คือ บัญญัติแหงโลกที่พึงรูอยางนี้วา สิ่งนี้เปน
เลิศในโลก ไดแกความประพฤติอันเลิศ พระราชกุมารตรัสวา พระผูมี
พระภาคเจาไมบัญญัติสงที่โลกสมมติวาเลิศนั้น. คําที่เหลือในพระสูตรนี้
พึงทราบตามทํานองวาระที่อยูถัดไปนั่นเทียว. คําวา อเนกปริยาเยน โข
นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภขึ้น เพราะเหตุใด. ไดยินวาสุนักขัตตราชกุมาร ไดทรงพร่ําบนคําเชนนี้วา เราจักลบลางคุณของพระผูมีพระ
ภาคเจา บัญญัติโทษขึ้นเมื่อไดสดับพระดํารัสของพระผูมีพระภาค ดํารง
อยูไมได ไมกลาเปลงพระสุรเสียง. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
คําวา อเนกปริยาเยน เปนตน เพื่อทรงแสดงโทษในความเปนผูลบหลู
วา ดูกอนสุนักขัตตะ เธอตั้งอยูในความเปนผูลบหลูอยางนี้ จักไดรับคํา
ติเตียนเองทีเดียว.
บทวา อเนกปริยาเยน ในพระสูตรนั้น แปลวาโดยมิใชหนึ่ง.
บทวา วชฺชคิ าเม ไดแกเวสาลีนคร ซึ่งเปนบานของคณะเจาวัชชี. บทวา
วา โน วิสหิ ไดแก ไมสามารถ. บทวา โส อวิสหนฺโต ไดแก สุนักขัตตราชกุมารพระองคนั้น. ในครั้งกอน พระราชกุมารพระองคใด เมื่อ
ตรัสสรรเสริญพระรัตนตรัย พระโอฐที่ตรัสไมเพียงพอ บัดนี้ พระราช
กุมารพระองคนั้น ไดทรงใชพระโอฐนั้นเหมือนกัน มาตรัสติเตียนพระ
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รัตนตรัย. บทวา อวิสหนฺโต ไดแกไมอาจประพฤติพรหมจรรย ได
ตรัสติเตียนเพราะความที่พระองคเปนพาล แลวเวียนมาเพื่อเปนคนเลว
สวนเหลามนุษยผูชมเชยพระรัตนตรัยอยางนี้วา พระพุทธเจาตรัสรูดีจริง
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีจริง พระสงฆปฏิบัติดีจริง ยอมชี้
โทษของเธอโดยเฉพาะ. คําวา อิติ โข เต ความวา พระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงวา ดูกอนสุนักขัตตะ เหลามนุษยจักกลาวติเตียนอยางนี้แล.
เพราะฉะนั้น เมื่อโทษเกิดขึ้นอยางนี้ เธอไมอาจจะกลาวไดวา พระ
ศาสดาผูมีพระญาณไมขัดของในอดีตและอนาคต แมทรงทราบวา โทษ
จักเกิดแกเราอยางนี้ ก็ไมตรัสเตือนเราลวงหนากอน. บทวา อปกฺกเมว
ไดแก ไดหลีกออกไปทีเดียว. หรือไดหนีออกไป อธิบายวา เคลื่อนออก
ไป. คําวา ยถา ต อาปายิโก อธิบายวา สัตวผูควรไปเกิดในอบาย
สัตวผูควรไปเกิดในนรกพึงหนีไปเกิดฉันใด เธอก็ไดหนีไปฉันนั้น.
ดวยคําวา เอกมิทาห นี้ พระผูมีพระภาคทรงแสดงอะไร. พระ
องคทรงเริ่มสูตรนี้ ดวยสองบทวา ไมทรงทําอิทธิปาฏิหาริยและไม
บัญญัติสิ่งที่ชาวโลกสมมติวาเลิศ. ในสองบทนั้น บทวา ไมทรง
บัญญัติสงที่ชาวโลกสมมติเลิศ นี้ จักทรงแสดงในตอนทายสูตร.
สวนบทวา ไมทรงทําปาฏิหาริย นี้ ไดทรงเริ่มเทศนานี้ดวยอํานาจที่ทรง
แสดงสืบตอ.
คําวา เอกมิทาห ในบาลีนั้น แยกบทเปน เอกสฺมึ อหึ. บท
วา สมย ไดแก ในสมัย. อธิบายวา ในกาลครั้งหนึ่งเรา. บทวา ถูลูสุ
อธิบายวา มีชนบทแหงหนึ่งชื่อวา ถูลู เราอยูในชนบทนั้น. บทวา
อุตฺตรกา นาม อธิบายวา มีนิคมถูลูชนบท มีชื่อเปนเพศหญิงวา อุตตรกา
ทรงอาศัยนิคมนั้นเปนโคจรคาม. บทวา อเจโล ไดแกผูเปลือยกาย. บทวา
โกรกฺขตฺติโย ไดแก กษัตริยผูมีพระบาทงองุม. บทวา กุกฺกุรวตฺติโก
ไดแก มาหานสุนัขวัตร ดมกลิ่น กินอาหาร นอนในบริเวณเตาไฟ เหมือน
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สุนัข ทํากิรยิ าของสุนัขแมอยางอื่นอีก. บทวา จตุโกณฺฑิโก คือเดินสี่
ขา ไดแกคูเขาสองขางและศอกสองขางลงบนพื้นเดินเที่ยวไป. บทวา
ฉมานิกิณฺณ ไดแก ที่เรีย่ ราย ใสไว วางไว บนพื้น. บทวา ภกฺขส
ไดแกอาหาร คือของเคี้ยว ของบริโภคอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา มุเขเนว
คือ มิไดใชมือหยิบอาหาร ใชปากอยางเดียวเคี้ยวอาหารที่พึงเคี้ยว แม
อาหารที่พึงบริโภค. ก็ใชปากอยางเดียวบริโภค. บทวา สาธุรูโป ไดแก
มีรูปงาม. บทวา อรห สมโณ ไดแก สมณะผูเปนพระอรหันตองคหนึ่ง.
ศัพทวา วต ในบาลีนั้น เปนนิบาต ลงในอรรถแหงความปรารถนา.ได
ยินวา พระราชกุมารนั้น มีความปรารถนาอยางนี้วา นักบวชอื่นที่จะจัด
วาเปนสมณะเชนสมณะรูปนี้ ไมมี เพราะสมณะรูปนี้ไมนุงผา เพราะเปน
ผู มีความปรารถนานอย มีความสําคัญวา สิ่งนี้เปนเหตุใหเกิดความเนิ่นชา
จึงไมใชแมภาชนะสําหรับใสอาหาร กินอาหารที่กองอยูบนพื้นเทานั้น
นักบวชรูปนีจ้ ัดวาเปนสมณะ สวนพวกเราจะเปนสมณะไดอยางไร. สาวก
ผูเดินตามหลังพระพุทธเจาผูเปนสัพพัญูอยางนี้ ไดมีความนึกคิดชั่วเชนนี้.
คําวา เอตทโวจ อธิบายวา ไดยินวา พระผูมีพระภาค ทรง
ดําริวา สุนักขัตตะ ผูมีอัธยาศัยทรามนี้ เปนนักบวชนี้แลวคิดอยางไรหนอ
ครั้นทรงดําริอยางนี้ ทรงทราบอัธยาศัยของเขา ทรงพิจารณาเห็นวา
โมฆบุรุษผูนี้ เดินตามหลังของพระสัพพัญูเชนเรา ไปสําคัญนักบวชผู
เปลือยกายวาเปนพระอรหันต บัดนี้ คนพาลผูนี้ ควรถูกตําหนิโทษ ณ ที่
นี้แหละ ยังไมทันไดเสด็จกลับเลย ไดตรัสคําวา ตฺวป นาม เปนตนนี้.
ป ศัพทในคําวา ตฺวป นาม นั้น ลงในอรรถวา ติเตียน. เพราะพระผูมี
พระภาค เมื่อทรงติเตียนสุนักขัตตะ ไดตรัสคําวา ''ตฺวป นาม". ในคํา
นี้ มีคําอธิบายดังนี้ วาแมตัวเธอมีอัธยาศัยทรามขนาดนี้ ยังจักปฏิญาณอยาง
นี้วา เราเปนสมณะ ผูเปนศากยบุตร อีกหรือ. ดวยคําวา กึ ปน เม
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ภนฺเต สุนักขัตตะไดกราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระ
ภาคทรงเห็นสิ่งที่นาตําหนิอะไร ในตัวของขาพระองค จึงไดตรัสอยางนี้.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสบอกแกเขา ไดตรัสคําวา นนุ เต
เปนตน. ดวยคําวา มจฺฉรายติ นี้ สุนักขัตตะ ไดกราบทูลถามวา พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงหวงพระอรหัต เพราะทรงดําริอยางนี้วา ผูอื่นจงอยาได
เปนพระอรหันต หรือ. คําวา น โข อห อธิบายวา ดูกอนโมฆบุรุษ เรา
ปรารถนาใหโลกมนุษยพรอมทั้งเทวโลกไดพระอรหันตกันทั้งนั้น เราทํา
กรรมที่ทําไดยากมากมาย บําเพ็ญบารมีมากเพื่อประโยชนอยางนี้เทานั้น
เราไมไดหวงพระอรหัตเลย. คําวา ปาปก ทิฏิคต อธิบายวา เขา
บังเกิดมีความเห็นในผูที่มิใชพระอรหันตวา เปนพระอรหันต และในผู
ที่เปนพระอรหันตวามิใชพระอรหันต. พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา
ปาปาก ทิฏ ิคต หมายถึงความเห็นผิดที่กลาวมานั้น. คําวา ย โข ปน
ไดแก เธอสําคัญนักบวชผูเปลือยกายรูปนั้นใด อยางนี้.
คําวา สตฺตม ทิวส แปลวา ในวันที่ ๗. บทวา อลสเกน
ไดแก ดวยพยาธิชื่อ อลสากะ. คําวา กาล กริสฺสติ แปลวา มีทอ งพองตาย.
คําวา กาลกฺชิกาเปนชื่อของอสูรเหลานั้น. ไดยินวา อสูรเหลานั้น มี
อัตภาพยาวสามคาวุตมีเนื้อและโลหิตนอย เชนกับใบไมเกา มีตาออกมาติด
อยูบนหัวเหมือนปูมีปากเทารูเข็ม ติดอยูบนหัวเชนกัน กมตัวลงใชปากนั้น
กินอาหาร. บทวา วีรณตฺถมฺภเก อธิบายวา ในปาชานั้น มีเสาปกคลุม
ดวยกอหญา เพราะฉะนั้น จึงเรียกปาชานั้นวา "วีรณตฺถมฺภก". คําวา
เตนุปสงฺกมิ อธิบายวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนั้น เสด็จไป
บิณฑบาตในบานนั้นแลวเสด็จไปสูวิหาร สุนักขัตตะ ไดออกจากวิหารเขา
ไปหานักบวชเปลือยนั้น. คําวา เยน ตฺว แปลวา ทานถูกพระผูมีพระภาค
ทรงพยากรณไวเพราะเหตุใด. อธิบายวา เพราะเหตุที่ทานถูกพระผูมีพระ
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ภาคเจาทรงพยากรณไว. คําวา มตฺต มตฺต แปลวา พอควรแกประมาร ๆ.
บาลีบางแหงวา มนฺตา มนฺตา ก็มี อธิบายวาใชปญญาพิจารณา ๆ. คําวา
ยถา สมณสฺส ความวา สุนักขัตตะ ไดกลาววา ทานพึงทําใหคํากลาว
ของพระสมณโคดมผิดไป. เมื่อสุนักขัตตะกลาวอยางนี้แลว นักบวชเปลือย
นอนในบริเวณเตาไฟเหมือนสุนัข ไดชูศีรษะลืมตามองดู กลาววา พระสมณโคดม ผูผูกเวรเปนศัตรูกับพวกเรา ไดพูดอะไร นับตั้งแตพระสมณโคดมอุบัติขึ้นมา พวกเรากลายสภาพเปนเหมือนฝูงหิ่งหอยในยามดวง
อาทิตยอุทัย พระสมณโคดมพึงกลาววาจาอยางนี้กับพวกเรา หรือกลาว
อยางอื่น แตยอมเปนธรรมดาวา ถอยคําของผูที่เปนศัตรูกันยอมไมเปน
จริง ทานจงไปเสียเถิด เราจักรูในเรื่องนี้เอง แลวนอนตอไป.
บทวา เอกทฺวีหิกาย ไดแก กลาวนับวา หนึ่ง สอง. บทวา
ยถา ต อธิบายวา นับดุจคนบางคนที่ไมเชื่อพึงนับ และในวันหนึ่งได
เขาไปหาสามครั้งบอกวา วันหนึ่งลวงไปแลว สองวันลวงไปแลว. คําวา
สตฺตม ทิวส อธิบายวา ไดยินวา นักบวชเปลือยนั้น ไดฟงคําของสุนักขัตตะแลว ไมบริโภคอาหารเลยตลอด ๗ วัน. ครั้นถึงวันที่ ๗ อุปฐาก
คนหนึ่งของเขาคิดวา วันนี้เปนวันที่ ๗ ที่สมณะประจําสกุลของพวกเรา
ไมมา ชรอยวาจะเกิดความไมสบาย แลวใหปงเนื้อหมู นําอาหารไปกอง
ไวบนพื้นขางหนา. นักบวชเปลือย แลดูแลวคิดวา ถอยคําของพระสมณโคดมจะเปนจริงหรือเท็จก็ตาม แตเมื่อเราบริโภคอิ่มหนําแลว แมเราจะ
ตายก็ถือวาตายดี แลวก็ลุกขึ้นคลานกินอาหาร จนอิ่มทอง. ในเวลากลาง
คืน เขาไมอาจจะใหอาหารยอยได จึงสิ้นชีวิตดวยโรคชื่อ อลสกะ. ถึง
แมเขายังไมคิดวาจะบริโภค แมกระนั้นเขาจะตองบริโภคในวันนั้นแลว
สิ้นชีวิตดวยโรคชื่อ อลสกะ. เพราะพระตถาคตทั้งหลายยอมไมมีวาจา
เปนสอง.
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คําวา วีรณตฺถมฺภเก อธิบายวา ไดยินวา พวกเดียรถียทราบขาว
วา โกรักขัตติยะสิ้นชีวิตแลว นับวันแลวกลาววา คําพยากรณของ
พระสมณโคดมเกิดเปนจริงแลว บัดนี้ พวกเราจะนําศพเขาไปทิ้งในที่อื่น
จักขมพระสมณโคดมดวยมุสาวาท ไดพากันไปนําเอาเถาวัลยมาพันศพแลว
ลากไปพรอมกับกลาววา ทิ้งศพไวตรงนี้ ๆ. สถานที่ ๆ ลากศพไปนั้นเปน
เนินทั้งนั้น. พวกเขาจึงลากศพไปสูปาชาชื่อ วีรณถัมภกะ ทราบวาเปน
สุสานก็ไดลากศพตอไปตั้งใจวาจะนําไปทิ้งในที่อื่น. ทันใดนั้น เถาวัลย
ลากศพขาด. พวกเขาไมอาจใหศพเคลื่อนไหวได จึงพากันหนีไปจาก
ที่นั้น. เพราะฉะนั้น.พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ไดทิ้งไวในปาชาชื่อ
วีรณถัมภกะ.
คําวา เตนุปสงฺกมิ มีคําอธิบายดังนี้ เพราะเหตุไร โอรสของ
เจาลิจฉวี นามสุนักขัตตะจึงเขาไปหา ไดทราบวา สุนักขัตตะโอรสเจา
ลิจฉวีนั้น คิดวา คําพูดของพระสมณโคดม ยอมสมจริงแนนอน ก็ธรรมดา
วาคนตายจะลุกขึ้นพูดกับคนอื่น ยอมไมมี เอาเถอะ เราจะไปถาม ถา
พระสมณโคดมตรัสบอก ก็ดีไป ถาไมบอกไซร เราจักขมพระสมณโคดม
ดวยมุสาวาท. สุนักขัตตะเขาไปเฝาเพราะเหตุนี้. บทวา อาโกฏเฏสิ แปลวา
วา เคาะ (ดวยฝามือ). มีคําถามวา ทรากศพของคนที่ตายแลว ยอมไม
สามารถจะลุกขึ้นมาพูดได นักบวชเปลือยรูปนั้นไดกลาวคําวา "ดูกอนผู
มีอายุ เรารู" ไดอยางไร. มีคําถามวา เขาพูดไดดวยพุทธานุภาพ. ได
ทราบวา พระผูมีพระภาคไดนําโกรักขัตติยะ จากกําเนิดอสูรใหเขาสิง
ในทรากศพแลวใหพูด. อีกนัยหนึ่ง พระองคไดทรงใหทรากศพนั้นพูด.
เพราะวิสัยพระพุทธเจา เปนอจินไตย (คนอื่นไมควรคิด) คําวา ตเถว
ต วิปาก ไดแก ผลของคําพูดนั้น เกิดแลวอยางนั้นทีเดียว ศัพทวา วิปา ก
นั้น จัดเปนลิงควิปลาศ. ความหมายที่ถูกตองก็คือ ตเถว โส วิปาโก.
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สวนอาจารยบางพวก กลาววา วิปกฺก ก็ม.ี เนื้อความคือเกิดแลว. ถึง
คราวนี้ ควรจะไดประมวลปาฏิหาริยมา ก็เหตุการณทั้งหมดนี้ เปนปาฎิหาริย ๕ อยาง. คือ พระดํารัสวา นักบวชเปลือยนั้นจักตายในวันที่ ๗
เขาก็ตายตามพระดํารัสนั้น นี้ เปนปาฏิหาริย ขอที่ ๑ พระดํารัสวา เขา
จักตายดวยโรค "อลสกะ" เขาก็ตายดวยโรคอลสกะจริง นี้เปนปาฏิหาริย
ขอที่ ๒ พระดํารัสวา นักบวชเปลือยนั้นจักเกิดในภพอสูรชื่อวา กาลกัญชิกา เขาก็เกิดในภพอสูรจริง นี้เปนปาฏิหาริยขอที่ ๓. พระดํารัสวา
พวกเดียรถียจ ักทิ้งซากศพไวในปาชา วีรณัตถัมภกะ เขาก็ถูกทิ้งในปา
ขานั้นจริง นี้เปนปาฏิหาริยขอที่ ๔. พระดํารัสวา เขาจักมาจากที่ตน
เกิดแลว กลาวกับสุนักขัตตะโอรสเจาลิจฉวีเขาก็กลาวจริง นี้เปนปาฏิหาริย
ขอที่ ๕.
บทวา กฬารมชฺชโก คือ นักบวชเปลือย ผูม ีฟนและหนวดงอก
ออกมา หรือคําวา กฬารมชฺชโก นี้เปนชื่อของนักบวชเปลือยผูนั้นเทา
นั้น บทวา ลาภคฺคปฺปตโต คือผูพึงความเลิศดวยลาภ อธิบายวาผูประสบ
ลาภที่ดีเลิศ บทวา ยสคฺคปฺปตฺโต คือ ประสบความเลิศดวยยศ คือมี
บริวารอยางยอดเยี่ยม. บทวา วตฺตปทานิ คือขอปฏิบัติทั้งหมด หรือขอ
ปฏิบัติบางสวน บทวา สมตฺตานิ ไดแก ถือเอา. บทวา สมาทินฺนานิ
เปนไวพจนของบทวา สมตฺตานิ นั่นแล. คําวา ปุรตฺถิเมน เวลาลึ ได
ก็ในทิศบูรพาใกลกรุงเวสาลี. บทวา เจติย คือเปนเจดียสถานของยักษ.
ทุก ๆ บท ก็มีนัยเชนนี้.
คําวา เยน อเจโล มีอธิบายวา สุนักขัตตะ โอรสเจาลิจฉวี
กระทําวัตรพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดไปทางทิศที่ อเจลกปริพาชก
ชื่อวา กฬารมัชชกะ อยู. บทวา ปฺห ปุจฺฉิ คือ ถามปญหาที่ประกอบ
ดวยไตรลักษณอยางลึกซึ้ง. บทวา น สมฺปายาสิ อธิบายวา กฬารมัชชก-
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ปริพาชกไมไดดําเนินไปดวยญาณคติที่ถูกทาง เขาตอบผิดพลาดในแตละ
ปญหานั้น ๆ เหมือนคนตาบอดเดินลื่นลมในที่ขรุขระ เขามองไมเห็น
เงื่อนปลายของปญหา. อีกอยางหนึ่ง. บทวา น สมฺปายาสิ ความวา
ไมใหถึงพรอม (ดวย) ปญญา คือไมสามารถจะใหปญญาเกิดขึ้นกลาว
(ตอบ) ได กฬารมัชชกปริพาชกเมื่อไมสามารถ จะตอบ ไดก็ยืนกรอกลูก
ตาไปมา พูดวา ทานอยูในสํานักของผูที่ไมไดรับการศึกษาบวชในที่
ไมใชโอกาส เที่ยวถามปญหาทั่วไป จงหลีกไป อยามายืนในสถานที่นี้.
คําวา โกปฺจ โทสฺจ อปจฺจยฺจ ปาตฺวากาสิ มีอธิบายดังนี้ กฬารมัชชกปริพาชก ไดแสดงความโกรธ คืออาการกําเริบ โทสะ มีอาการ
ประทุษราย และความไมแชมชื่น คือโทมนัส อันเปนอาการแหงความไม
ยินดี. บทวา อาสาทิยิมฺหเส ไดแก ไดรุกราน คือเบียดเบียน. คําวา
มา วต โน อโหสิ แปลวา โอ ขอนั้นไมพึงมีแกเรา. บาลีวา ม วต โน
อโหสิ ดังนี้ก็มี. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ม เปนทุติยาวิภัตติ ไข
ในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ. ความวา ขอนั้นไดมีแกเราแลวหนอ ก็แลสุนักขัตตะ
ครั้นคิดอยางนั้นแลว จึงนั่งกระโหยงขอขมา กฬารมัชชกปริพาชก นั้น
วาขาแตทานผูเจริญ ขอทานโปรดอดโทษแกขาพเจาดวยเถิด แมปริพาชก
นั้นก็กลาววา ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ทานจักไมถามปญหาอื่นใด. สุนัก
ขัตตะโอรสเจาลิจฉวีกลาววา ขาพเจาขอรับรองวา จะไมถามปญหาอีก
ปริพาชกนั้นกลาววา ถาเชนนั้นทานจงไป เราอดโทษใหทาน แลว
สั่งสุนักขัตตะโอรสเจาลิจฉวีกลับไป.
บทวา ปริหิโต แปลวา นุงหม คือกลับนุงหมผา. บทวา
สานุจริโก ความวา ภริยาทานเรียก อนุจาริกา. บุคคลผูมีภรรยา ทาน
เรียก สานุจริกะ อธิบายวา อเจลกชื่อกฬารมัชชกะ ละการประพฤติ
พรหมจรรยนั้น ๆ แลว มีภรรยา. บทวา โอทนกุมมฺ าส ไดแก กินขาว
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บาง กินขนมบาง ยิ่งกวาที่ดื่มสุราและกินเนื้อสัตว. บทวา ยสา นิหีโน
ความวา เขาประสบความเลิศดวยลาภ ความเลิศดวยยศอันใด ที่เสื่อม
จากลาภและยศอันนั้น อิทธิปาฏิหาริยที่สูงยิ่งกวาปกติธรรมดาของมนุษย
ชื่อวาเปนคุณที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว เพราะเหตุนั้น ใน
ขอนี้พึงทราบปาฏิหาริย ๗ อยาง คือการกาวพระบาทไปได ๗ กาว. บทวา
ปาฏิกปุตฺโต คือเปนบุตรของพราหมณชื่อ ปาฏิกะ. บทวา าณวาเทน
คือกับญาณวาทะ. บทวา อุปฑฺฒปถ ความวา ถาในระหวางพวกเรา
พึงมี (หนทางไกล) หนึง่ โยชน พระสมณโคดม พึงเสด็จไปกึ่งหนทาง
เราก็พึงไปในกึ่งหนทาง. ในหนทางมีกึ่งหนทางเปนตน ก็นัยนี้. บุคคลผู
เดินไปได ๑ กาว จักชนะ ผูไมไดดําเนินไปจักแพ. บทวา เต ตตฺถ
ความวา ในที่พบกันนั้น เราทั้งสอง (พึงกระทําอิทธิปาฏิหาริยที่ยิ่งกวา
ปกติธรรมดาของมนุษย). บทวา ตทฺทิคุณ ตทฺทคิ ุณาห ความวา เรา
จักกระทําใหมากกวานั้น เปนทวีคูณๆ. อเจลกชื่อปาฏิกบุตร แมทราบ
ความที่ตนไมสามารถทําปาฏิหาริยแขงกับพระผูมีพระภาคเจา แตก็ทราบ
วา ผูที่เริ่มทําปาฏิหาริยแขงกับบุรุษชั้นเยี่ยม แมไมสามารถเอาชนะได
ก็ไดรับคําสรรเสริญกลัวจึงกลาวอยางนี้. แมชาวพระนครฟงคํานั้นแลว
ก็พากันคิดวา ธรรมดาคนที่ไมสามารถยอมไมประกาศอยางนี้ อเจลกปาฏิกบุตร แมนี้จักเปนพระอรหันตแนแท จึงไดพากันทําสักการะเปน
อันมากแกเขา.
คําวา เยนาหนฺเตนุปสงฺกมิ ความวา ไดยินวา สุนักขัตตะ ได
สดับวา อเจลกปาฏิกบุตร ยอมกลาวอยางนี้. ทีนั้น อเจลกชื่อวาปาฏิกบุตร ไดเกิดความคิด (อยางนี้) เพราะมีอัธยาศัยชั่ว เพราะมีความคิดเห็น
ทราม. สุนกั ขัตตะ ทําวัตรพระผูมีพระภาคเจาแลว เมื่อพระผูมีพระภาค
เจาเสด็จเขาพระคันธกุฎีจึงไปสํานัก อเจลกชื่อปาฏิกบุตร แลวถามวา
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ไดยินวา ทานกลาวคําเชนนี้หรือ. เขาตอบวา ใช เรากลาว. สุนักขัตตะ
กลาววา เมื่อเปนเชนนั้น ทานอยาคิด อยากลัวเลย ทานเปนผู ที่คุนเคย
จงพูดอยางนี้ร่ําไป ขาพเจาเปนอุปฏฐากของพระสมณโคดม ยอมทราบ
วิสัยของพระองค พระสมณโคดม จักไมสามารถทําปาฏิหาริยกับทานได
เราจักบอกแกพระสมณโคดมใหเกิดความกลัว จักพาพระองคไปที่อื่น ทาน
อยากลัวไปเลย ไดปลอบโยนอเจลกปาฎิกบุตรจนเบาใจ ไปสํานักพระผูมี
พระภาคเจาแลว ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เยนาห เตนุปสงฺกมิ.
ในคําวา ต วาจ เปนตนนั้น ความวา อเจลกปาฏิกบุตร เมื่อ
กลาววา ขาพเจาไมไดเปนพระพุทธเจาเลย ไดเที่ยวพูดวา ขาพเจาเปน
พระพุทธเจา ไดกลาวถอยคําไมจริงเลย ขาพเจาไมไดเปนพระพุทธเจา
เลย ชื่อวาละวาจานั้น อเจลกชื่อวาปาฏิกบุตร นัง่ คิดในที่ลับตาคน
คิดวา ขาพเจาไมไดเปนพระพุทธเจาเลยตลอดกาลนั้น ไดเที่ยวพูดวา
ขาพเจาเปนพระพุทธเจา จําเดิมตั้งแตบัดนี้เปนตนไปขาพเจามิไดเปน
พระพุทธเจา ชื่อวาละความคิดนั้น ปาฏิกบุตร เมื่อละความคิดวา
ขาพเจามิไดเปนพระพุทธเจาแตไดยึดถือทิฏฐิชั่ววาขาพเจาเปนพระพุทธเจาเที่ยวไปตลอดกาลเทานี้ ขาพเจาละทิฏฐินี้จําเดิมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ชื่อวาสละทิฏฐินั้น แตปาฏิกบุตรไมทําอยางนี้ ทานจึงกลาววาไมละวาจา
นั้น ไมละความคิดนั้น ไมสละทิฏฐินั้น. บทวา วิปเตยฺย คือ ศีรษะ
ของเขา พึงหลุดจากคอเหมือนผลตาลสุกหลุดจากขั้ว หรือพึงแตกเจ็ด
เสียง.
บทวา รกฺขเตต ไดแก จงทรงรักษาพระวาจานั้น. บทวา
เอกเสน คือโดยนิปปริยาย. บทวา โอธาริตา แปลวา กลาวแลว. คํา
วา อเจโล จ ภนฺเต ปาฏิกปุตฺโต ความวา ถา อเจลกปาฏิกบุตร
กลาวแลวโดยวาจาแกพระผูมีพระภาคเจาโดยสวนเดียวดวย ประการฉะนี้.
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บทวา วิรูปรูเปน ไดแก แปลงรูป. อธิบายวา อเจลกชื่อปาฏิกบุตร
มาดวยรูปที่เปลี่ยนจากสภาพเดิม คือ ละรูปขอคนมาอยูเฉพาะพระพักตร
พระผูมีพระภาคเจา ดวยการที่ไมปรากฏ หรือดวยรูปตาง ๆ เชน
ราชสีห และ เสือ เปนตน. คําวา ตทสฺส ภควโต มุสา ความวา
เมื่อเปนเชนนั้น พระดํารัสนั้นของพระผูมีพระภาคเจาพึงเปนคําเท็จ คือ
(อเจลกปาฏิกบุตร) ขมดวยมุสาวาท. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจา
ไมพึงถูกขมดวยมุสาวาทอื่นเวนแตมุสาวาทขอนั้น. บทวา ทฺวยคามินี
ความวา มีพระวาจาเปนสองอยางนี้ คือ มีอยูโ ดยยอแตไมมีโดยเนื้อหา
ที่เปนประโยชน. คําวา ทฺวยคามินี นั่น เปนชื่อวาจาที่เหลาะแหละ
เปลาประโยชน และไมมีผล.
คําวา อชิโตป นาม ลิจฺฉวีน เสนาปติ ความวา ไดทราบวา
อชิตะนั้น เปนอุปฏฐาก ของพระผูมีพระภาคเจา เขาตายเสียแลว.
คราวนั้น พวกมนุษยไดทําฌาปนกิจศพเขาแลวถามปาฏิกบุตรวาเสนาบดี
เกิดที่ไหน ปาฏิกบุตรตอบวา เกิดในมหานรก. ก็แล ปาฏิกบุตร ครั้น
กลาวอยางนี้แลวพูดอีกวา เสนาบดีของพวกทานมาสํานักของเราแลวรองไหวา เราไมทําตามถอยคําของทาน เชื่อในวาทะของสมณโคดม บังเกิด
ในนรกแลว.
ในคําวา เตนุปสงฺกมึ ทิวาวิหาราย นี้ ถามวา เพราะเหตุไร
พระผูมีพระภาคเจา จึงไมตรัสวา เพื่อทําปาฏิหาริย. ตอบวา เพราะไม
มีเหตุ แมความเผชิญหนากันของปาฏิกบุตรกับพระผูมีพระภาคไมมี การ
กระทําปาฏิหาริย จะมีแตไหน เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึง
ไมตรัสอยางนั้น ตรัสวา ทิวาวิหารราย.
บทวา คหปติเนจยิกา ไดแก คฤหบดีมหาศาล. จริงอยู
คฤหบดีเหลานั้นไดสะสมทรัพยสละขาวเปลือกเปนอันมากไว เพราะฉะนั้น
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คฤหบดีเหลานั้น ทานจึงเรียกวา เนจยิกา. บทวา อเนกสหสฺสา ได แก
คํานวนไมได แมดวยจํานวนพัน. ไดยินวา บุคคลอื่นเวนสุนักขัตตะยอม
ไมสามารถใหบริษัทใหญประชุมกันไดอยางนี้ เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระ
ผู มีพระภาคเจาไดพาสุนักขัตตะเที่ยวไป ตลอดกาลประมาณเทานี้. ความ
สะดุงแหงจิต ชื่อวาภัย ความหวั่นไหวแหงสรีระทุกสวน ชือ่ วา ฉมฺภิตตฺต.
การที่เสนขนทั้งหลายชูชนั ขึ้น ชื่อวา โลมหโส. ไดยินวา อเจลกชื่อวา
ปาฏิกบุตร คิดวา เราไดกลาวถอยคําใหญยิ่ง ทําผิดกับบุคคลผูเลิศในโลก
กับทั้งเทวโลก ความเปนพระอรหันตหรือเหตุแหงการกระทําปาฏิหาริย
ไมมีภายในเราเลย สวนพระสมณโคดม จักกระทําปาฏิหาริย เมื่อเปนเชน
นั้น มหาชนเห็นปาฏิหาริยของพระสมณโคดมนั้นแลว จักเบียดเบียนดวย
เครื่องประหารมี ทอนไม กอนดิน และอาชญาเปนตน ดวยกลาววา บัดนี้
ทานไมสามารถทําปาฏิหาริยได เพราะเหตุไรจึงไมรูประมาณตัวเอง มา
ตั้งตัวเปนคูตอสูกับบุคคลชั้นเลิศในโลก แสดงกิรยิ ารุกราน. เพราะฉะนั้น
ความกลัว ความหวาดกลัวหรือความขนพองสยองเกลาจึงไดเกิดขึ้นแกเขา
เพราะสดับขาวการประชุมกันของมหาชนและการเสด็จมาของพระผูมีพระ
ภาคเจา. อเจลกปาฏิกบุตรนั้น ใครจะพนจากทุกขนั้น จึงไดไปอาราม
ของปริพาชกชื่อวา ติณฑุกขาณุ. เพื่อจะแสดงเนื้อความนั้น พระธรรม
สังคาหกจารยจึงกลาววา อถ โจ ภคฺคว เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปสงฺกมิ ความวา อเจลกชือ่ วาปาฏิกบุตร มิไดเขาไปหาอยางเดียว ก็ครั้นเขาไปแลว ก็เขาไปยังอารามของปริพาชกไกลไดกึ่งโยชน ยังไมไดความสบายใจ จึงเขาไปทางดานริมสุดของ
อาราม เลือกไดสถานที่เปนปารกแหงหนึ่ง ที่ริมอาราม นั่งบนแผนหิน.
ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา ถาอเจลกปาฏิกบุตรนี้เปนคนพาล
เชื่อคําของคนบางคน พึงมาในสถานที่นี้ไซร คนพาลจงอยาฉิบหายเลย จึง
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ทรงอธิษฐานวา ขอแผนหินที่นั่งจงติดกับสรีระของเขาพรอมกับจิตที่อธิษฐานที่นั่งนั้นไดติดกับสรีระของเขา. อเจลกปาฏิกบุตรนั้น ไดเปนเหมือน
ถูกผูกดวยเครื่องผูกคือโซตรวนใหญและเหมือนถูกตัดเทาฉะนั้น. บทวา
อสฺโสสิ ความวา พวกบริษัทพากันแสวงหา อเจลกชื่อปาฏิกบุตร ขางโนน
และขางนี้ เมื่อถูกบุรุษคนใดคนหนึ่งผูติดตามรอยเทาของอเจลกชื่อปาฏิกบุตร รูที่นั่งมาแลว ถามวา พวกทานแสวงหาใคร ตางพากันตอบวา อเจลกชื่อปาฏิกบุตร ไดฟงวาจาที่บุรุษนั้นตอบวา อเจลกชื่อปาฏิกบุตร นั้น
นั่งอยูในอารามปริพาชกชื่อวา ติณฑุกขาณุ. บทวา ส สปฺปติ ไดแก
ซบศีรษะ คืออยูในอารามนั้นนั่นเอง. ตะโพก ทานเรียกวา ปาวฬะ.
บทวา ปราภูตรูโป ไดแก เปนผูแพแลว คือฉิบหายแลว.
บทวา โคยุเคหิ ความวา ดวยคูเทียมแลวดวยโคจํานวนรอย
หรือจํานวนพัน. บทวา อาวิฺเชยฺยาม แปลวา พึงลากมา. บทวา
ฉิชฺเชรุ ไดแก พึงขาดออกหรือ อเจลกชื่อปาฏิกบุตร พึงขาดออก
ในที่ผูก.
บทวา ทารุปตฺติกนฺเตวาสี ไดแก ผูเปนศิษยแหงชางกลึงไม. ไดสดับวา ศิษยชางกลึงไมนั้น ไดมีความคิดวา จงยกปาฏิหาริยไว
กอน พระสมณโคดมกลาววา อเจลกชื่อวาปาฏิกบุตร จักไมลุกขึ้นแม
จากอาสนะ เอาเถอะเราจักไปใหปาฏิกบุตรนั้นลุกขึ้นจากอาสนะดวย
อุบายอยางใดอยางหนึ่ง ดวยเหตุเพียงเทานี้ พระสมณโคดมก็จักแพ
เพราะฉะนั้น ศิษยชางกลึงไมจึงกลาวอยางนี้. บทวา สีหสฺส ความวา
พญาสีหมิคราช มี ๔ ชนิด คือ พญาสีหติณราช พญาสีหกาฬราช
พญาสีหปณฑุราช และ พญาสีหเกสรราช. บรรดาพญาสีหราช
เหลานั้น พญาสีหเกสรราช ไดถึงความเปนสัตวเลิศ. ในทีน่ ี้
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ทานประสงคเอาพญาสีหเกสรราช. บทวา มิครฺโ ไดแก ผูเปน
ราชา แหงสัตวสี่เทาทุกชนิด. บทวา อาสย ไดแกสถานที่อยู. บท
วา สีหนาท คือ บันลือแบบไมกลัว. บทวา โคจราย ปกฺกเมยฺย
ความวา พึงเที่ยวไปเพื่อหาอาหาร. คําวา วร วร ไดแก ฝูงเนื้อ
ตัวล่ําสัน ชัน้ ยอดเยี่ยม. บทวา มุทุมสานิ ไดแก เนื้อที่ออน
นุม. บาลีวา มธุมสานิ ก็มี. อธิบายวา เนื้อที่มีรสอรอย. บทวา
อชฺฌุเปยฺย ไดแก พึงเขาไป. บทวา สีหนาท นทิตฺวา ความ
วา บันลือแลวดวยความการุณย ซึ่งอาศัยความเปนผูกลาของตนวา
สัตวเหลาใดมีกําลังนอย สัตวเหลานั้นจงหนีไป. บทวา วิฆาสสวฑฺโฒ
ความวา อวนทวนดวยเนื้อที่เปนที่เปนเดน คือ กินเนื้อที่เปนแดนที่
เหลือจากสัตวอื่นกินแลว เติบโตขึ้น. บทวา ทิตฺโต คืออวนทวน คือ
มีรางกายอวน. บทวา พลวา คือสมบูรณดวยกําลัง. บทวา เอตทโหสิ
ไดแก ไดมีแลวเพราะเหตุไร. เพราะโทษแหงอัสมิมานะ. ในขอนั้นมี
อนุปุพพิกถาดังตอไปนี้.
ไดยินวา วันหนึ่ง พญาสีหราชนั้น กลับจากที่แสวงหาอาหาร
ไดเห็นสุนัขจิ้งจอกนั้น กําลังหนีไปเพราะความกลัว เกิดความการุณย
จึงพูดวา สหายรัก อยางกลัวเลย หยุดกอน ทานชื่ออะไร. สุนัขจิ้งจอก
ตอบวา เราชื่อ ชมพุกะ นาย. พญาราชสีหจึงพูดวา ชัมพุกะ ผูมีวัย
เสมอกัน ตั้งแตนี้ไปทานสามารถอุปฏฐากเราไดหรือ. สุนัขจิ้งจอกตอบ
วา เราจักอุปฏฐากทาน. ตั้งแตนั้นมา สุนัขจิ้งจอกนั้น ก็อุปฏ ฐาก
(พญาราชสีห). พญาราชสีหเมื่อกลับจากที่แสวงอาหาร ก็นําเนื้อ
ชิ้นใหญมาให. สุนัขจิ้งจอกนั้นเคี้ยวกินเนื้อชิ้นใหญนั้นแลวก็อยูบนแผน
หินในที่ไมไกล. พอเวลาลวงไปสองสามวันเทานั้น สุนัขจิ้งจอกนั้นก็
อวนทวน มีลําคอใหญ. ครั้งนั้น พญาราชสีหนั้นไดกลาวกับสุนัขจิ้งจอก
นั้นวา เฮย ชัมพุกะ ทานจักสามารถพูดวา ในเวลาที่เราบิดกาย
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ทานสามารถจะยืนอยู ในที่ไมไกลแลวพูดวา ขาแตนาย ทานจงโกรธ
ไดหรือไม. สุนัขจิ้งจอกตอบวา สามารถนาย. ในเวลาที่ราชสีหบิดกาย
สุนัขจิ้งจอกไดทําตามคําสั่ง เพราะการกระทําตามนั้น. พญาราชสีหจึง
มีอัสมิมานะอยางยิ่ง. ตอมาวันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกแก เมื่อดื่มน้าํ ในสระ
ไดเห็นเงาของตน เห็นรางตนอวนและคอใหญ ไมทําใจวา เราเปน
สุนัขจิ้งจอกแกมากแลว แตสําคัญวา แมเราก็เปนราชสีห จึงไดพูด
คํานี้กับตนวา เฮย ชัมพุกะ การที่อัตภาพนี้ของเจา บริโภคเนื้อที่
เปนเดนผูอื่น ควรแลวหรือ เจามิใชลกู ผูชายหรือ แมราชสีหก็มีสี่เทา
สองเขี้ยว สองหูและมีหางเดียว แมอวัยวะทั้งหมดของเจาก็มีเหมือน
ราชสีห เจาเองมิใชมีกําลังเพียรเกสรดอกไมอยางเดียวเทานั้น. เมื่อ
สุนัขจิ้งจอกแกคิดอยางนี้ อัสมิมานะก็กําเริบขึ้น. ครั้งนั้น สุนขั จิ้งจอก
แกนั้น ไดเกิดความสําคัญวา เราคือใครเปนตน เพราะโทษแหงอัสมิมานะตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก จาห ความวา เราคือใคร พญา
สีหมิคราช คือใคร พญาสีหมิคราช ไมใชญาติ ไมใชนายของเรา
อธิบายวา เราจะทําความออนนอมแกสัตวใหญทําไม. บทวา สิคาลกเยว
ไดแก รองอยางสุนัขนั่นแล. บทวา เกรณฺฑกเยว ไดแก เสียงไมนารัก
และไมนาพอใจ. คําวา เก จ เฉเว สิคาเล ความวา สุนัขจิ้งจอกที่ต่ํา
ทรามจะเปนอยางไร. คําวา เก ปน สีหนาเท ไดแก ก็การบันลือ
แบบสีหะจะเปนอยาง. อธิบายวา ก็การนับถือของสุนัขจิ้งจอกและของ
พญาราชสีห มีอะไรเกี่ยวเนื่องกัน.
บทวา สุคตาปทาเนสุ ไดแก ตามสิกขา ๓ อยาง อันเปนลักษณะ
ของพระสุคต คือเปนศาสนาของพระสุคต. ก็พระสุคตนั่นดํารงชีพตาม
แบบสิกขา ๓ อยางนั้น อยางไร. มีอยู พุทธศาสนิกชนเมื่อถวายปจจัย
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๔ แดพระสุคตนั้น ยอมถวายดวยคิดวา เราจะถวาย (ปจจัย ๔) แดพระสัมมาสัมพุทธเจาผูสมบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน (สวน) อเจลกปาฏิกบุตร
นั้น ไมไดเปนพระพุทธเจา เมื่อบริโภคปจจัยที่ชนกําหนดถวายพระ
พุทธเจาชื่อวาดําเนินชีวิตในศาสนาของพระสุคต. บทวา สุคตาติริตฺตานิ
อธิบายวา ไดยินวา ประชาชนเมื่อจะใหโภชนะแกพระพุทธเจาเหลา
นั้น ไดใหแกพระพุทธเจา และสาวกของพระพุทธเจาเหลานั้น ภาย
หลังจึงใหอาหารที่เหลือในเวลาเย็น อเจลกชื่อปาฏิกบุตร นี้ ชือ่ วา
บริโภคอาหารที่เปนเดนพระสุคต ดวยประการฉะนี้. บทวา ตถาคเต
ความวา ทานสําคัญวาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูที่พึง
เบียดเบียนคือพึงรุกราน. อีกนัยหนึ่ง. บทวา ตถาคเต เปนตน เปน
ทุติยาวิภัตติพหุวจนะ. แมบทวา อาสาเทตพฺพ นี้ก็เปนพหุวจนะเหมือนกัน
ทานกลาววาเปนเหมือนเอกวจนะ. บทวา อาสาทนา ไดแกเบียดเบียน
วา "เราจักทําปาฏิหาริยกับพระพุทธเจา".
บทวา สเมกฺขิยาน แปลวา พิจารณาแลว คือสําคัญแลว.
บทวา อมฺิ แปลวา ไดถือตัว. บทวา โกตฺถุ หมายเอา สุนัขจิ้ง
จอก. คําวา อตฺตาน วิฆาเส สเมกฺขิย ไดแก ไดเห็นอัตตภาพอวน
พี ในน้ําที่ใสในสระน้ํา. บทวา ยาวตฺตาน น ปสฺสติ ความวา
ยอมไมเห็นตนตามความเปนจริงอยางนี้วา เราเปนสุนัขจิ้งจอกแก เติบ
โตขึ้นเพราะเนื้อที่เปนเดนของพญาสีหมิคราช. บทวา พฺยคฺโฆติ มฺติ ไดแก ยอมสําคัญวา เราเปนพญาสีหมิคราช หรือถือตัววา เรามี
กําลังเทากับสีหะเปนพยัคฆแท. บทวา ภุตฺวาน เภงฺเค ไดแกกินกบตาม
บอ. บทวา ขลมูสิกาโย ความวา กินหนูในลานขาว. บาทคาถาวา
กฏสีสุ ขิตฺตานิ จ กูณปานิ ความวา กินซากศพที่ทิ้งไวในปาชา. บท
วา มหาวเน คือในปาใหญ. บทวา สฺุวเน คือในปาเปลี่ยว. บท
วา วิวฑฺโฒ คือเติบโตแลว. คําวา ตเถว โส สิคาลก อนทิ ความ
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วา สุนัขจิ้งจอก แมนั้น แมเติบโตไดอยางนี้ ก็ยังสําคัญวา เราเปนพวก
มิคราช ก็รอ งเหมือนสุนัขแก เหมือนอยางที่เปนสุนัขจิ้งจอกเสื่อมกําลัง
ในคราวกอนฉะนั้น. ศิษยของชางกลึงไม ชื่อ ชาลิยะ ไดรกุ ราน
ปาฏิกบุตรนั้นแลววา ทานบริโภคอาหารที่เปนเดนแลวติดอยูในลาภ
สักการะ เหมือนสุนัขจิ้งจอกตัวที่กินสัตวมีกบเปนตนแลวเติบโตขึ้นฉะนั้น
ดวยคาถาแมนี้.
บทวา นาเคหิ คือ ดวยเหลาขาง. บทวา มหาพนฺธนา คือ
ใหพนจากเครื่อง คือ กิเลสใหญ. บทวา มหาวิทุคฺคา ความวา
โอฆะ ๔ อยาง ชื่อวาหลมใหญ รื้อถอนจากหลมใหญนั้นแลว ใหดํารง
อยูบนบกคือพระนิพพาน. พระอรรถกถาจารย ครั้นแสดงบทอนุสนธิ
วา พระผูมีพระภาคเจายอมไมทรงกระทํา ปาฏิหาริย ดวยกถามรรค
ประมาณเทานี้แลว บัดนี้เมื่อจะแสดงอนุสนธิแหงบทนี้วา น อคฺคฺ
ปฺเปติ จงเริ่มเทศนาวา อคฺคฺฺจาห เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคฺคฺฺจาห ความวา ดูกอน
ภัคควะ เรายอมรูชัดซึง่ สิ่งที่โลกสมมติวาเลิศ และจริยาวัตรที่เกิด
ขึ้นของโลก. บทวา ตฺจ ปชานามิ ความวา เรามิใชจะทราบชัดสิ่ง
โลกสมมติวา เลิศอยางเดียวเทานั้น ยอมรูช ัดสิ่งที่โลกสมมติวาเลิศนั้น
ดวย แลวรูช ัดกวานั้น คือทราบชัดตั้งแตศีล สมาธิ จนถึงพระสัพพัญุตญาณ. คําวา ตฺจ ปรชานน น ปรามสามิ ความวา เราแมเมื่อ
ทราบชัดซึ่งสิ่งนั้น ก็ไมยึดมั่นดวยอํานาจของตัณหา ทิฏฐิ และ
มานะวา เรายอมรูชัดถึงสิ่งชื่อนี้
พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงวา
พระตถาคตไมมีความยึดถือมั่น. คําวา ปจฺจตฺตฺเว นิพฺพุติ วิทิตา
ไดแก ทรงทราบการดับกิเลส ในพระองคดวยพระองคเดียว. คําวา ยทภิชาน ตถาคโต คือ พระตถาคตทรงรู คือ ทรงทราบ การดับกิเลส
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คําวา โน อนย อาปชฺชติ มีอธิบายวา พระตถาคตยอมไมถึงอนยะ
คือทุกข ไดแกความพินาศ เหมือนเดียรถียผูยังไมทราบพระนิพพาน ฉะนั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อแสดงถึงสิ่งที่เหลาเดียรถียบ ัญญัติวาเลิศ
จึงตรัสวา สนฺติ ภคฺคว เปนตน บรรดาบทเหลานั้น. บทวา อิสฺสรกุตฺต พฺรหฺมกุตฺต ไดแก พระอิศวรทําให พระพรหมทําให. อธิขายวา พระอิศวรเนรมิตให พระพรหมเนรมิตให. จริงอยูพ ึงทราบวา
พระพรหมเทานั้น ชือ่ วาเปนใหญโดยความเปนอธิบดี ในคําวา
อิสฺสรกุตฺต พฺรหฺมกุตฺต นี้. บทวา อาจริยก คือ ความเปนอาจารย
ไดแกลัทธิของอาจารย. ในคําวา อาจริยก นั้น อาจริยวาท ชื่อวา สิ่ง
ที่ชาวโลกสมมติกันวาเลิศ. ก็อาจริยวาทนั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรง
อธิบายวา สิ่งที่ชาวโลกสมมติวาเลิศ เราแสดงไวในคําวา อาจริยวาทนี้ จึงตรัสวา อคฺคฺ ดังนี้. บทวา กถวิหิตก คือ ใครจักไว
จัดไวอยางไร. คําที่เหลือ พึงทราบตามนัยที่อธิบายพิสดารแลวในพรหม
ชาลสูตร. บทวา ขิฑฺฑาปโทสิก ไดแก มีมูลมาแตเทวดาเหลา
ขิฑฑาปโทสิกะ.
บทวา อสตา คือไมมีอยู. อธิบายวา เพราะอรรถวาไมมี. บท
วา ตุจฺฉา ไดแกดวยคําเปลา คือเวนจากแกนภายใน. บทวา มุสา คือ
ดวยมุสาวาท. บทวา อภูเตน คือเวนจากถอยคําที่เปนจริง. บทวา
อพฺภาจิกฺขนฺติ แปลวา กลาวตู (รา). บทวา วิปรีโต คือ มีสัญญา
วิปริต ไดแก มีจิตวิปริต. บทวา ภิกฺขโว จ ความวา มิใชพระสมณโคดมอยางเดียวที่วิปริต พวกภิกษุผูทําตามคําสอนพระสมณโคดมนั้นก็
วิปริตไปดวย. ครั้งนั้น เพื่อจะแสดงคํากลาวที่พวกเดียรถียก ลาวหมายเอา
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วา พระสมณโคดมเปนผูวิปริต พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําวา สมโณ
โคตโม เปนตน. บทวา สุภวิโมกข ไดแก วัณณกสิณ.
บทวา อสุภนฺเตฺวว ไดแก รูชัดอยางนี้ วาสิ่งที่งาม และสิง่ ที่ไมงาม
ทั้งหมด จัดเปนอสุภะ. คําวา สุภนฺเตน ตสฺมึ สมเย ความวา ยอม
รูชัดในสมัยนั้น วาสิ่งนี้งาม ยอมไมรูสิ่งที่ไมงาม.
บทวา ภิกฺขโว จ ความวา พวกภิกษุ และสมณะอันเตวาสิกของเหลาชนที่พูดอยางนี้ (นั่นแหละ) วิปริต. บทวา ปโหติ ไดแก
สามารถ คือ อาจ. บทวา ทุกฺกร โข ไดแก ปริพาชกนี้. เลื่อมใส
อยางนี้แลว จึงพูดเขาวา อห ภนฺเต เปนตน. (ความจริง) ปริพาชก
กลาวคํานั้นดวยความโออวด คือดวยการหลอกลวง ไดทราบวา ปริพาชก
นั้นมีความคิดวา พระสมณโคดมแสดงธรรมกถาประมาณเทานี้แกเรา
เราแมฟงธรรมกถานั้นแลว ก็ไมสามารถบวชได เราควรทําตัวเหมือน
จะปฏิบัติตามคําสอนพระสมณะโคดมนั้น. เพราะเหตุนั้น ปริพาชกนั้น
จึงกลาวอยางนี้ ดวยความโออวด คือดวยความหลอกลวง. เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเปนเหมือนจะตัดขาดความเยื่อใยตอปริพาชกนั้น จึงตรัสวา ทุกฺกร โข เอต ภคฺคว ตยา อฺทิฏิเกน
เปนตน. คํานั้นมีเนื้อความตามที่กลาวไวในโปฏฐปาทสูตร. บทวา
สาธุกมนุรกฺข ไดแกจงรักษาใหดี. พระผูมีพระภาคเจาทรงชักชวน
ปริพาชกรักษาความเลื่อมใส (เพียงเทาที่มีอยูใหดี) ดวยประการฉะนี้.
ปริพาชกชื่อภัคควะโคตรแมนั้น แมฟงพระสูตรอยางมากมายอยางนี้
ก็ไมสามารถทํากิเลสใหสิ้นไปได. ก็การเทศนา (พระสูตรนี้) ไดเปน
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ปจจัยเพื่อวาสนาในภพตอไปของเขา. คําที่เหลือทุก ๆ บท มีเนื้อความ
ชัดเจนแลวทั้งนั้นแล
จบ อรรถกถาปาฏิกสูตรแหงอรรถกถาทีฆนิกาย
ชื่อสุมังคลวิลาสินี ดวยประการฉะนี้.
จบสูตรที่ ๑
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๒. อุทุมพริกสูตร
เรื่องสันธานคฤหบดี
[๑๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยู ณ เขาคิชฌกูฏ ใน
พระนครราชคฤห ก็ สมัยนั้นนิโครธปริพาชกอาศัยอยูในอารามปริพาชก
ของพระนางอุทุมพริกา พรอมกันบริษัทปริพาชกหมูใหญ ประมาณ
สามพันคน ครั้งนั้น สันธานคฤหบดีออกจากพระนครราชคฤหในเวลา
ขาย เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้งนั้นแล สันธานคฤหบดีคิดวา
เวลานี้ ยังไมถึงเวลาเฝาพระผูมีพระภาคเจากอน พระผูมีพระภาคเจาทรง
หลีกเรนอยู มิใชสมัยสมควรที่จะเขาไปพบปะเหลาภิกษุผูอบรมใจ ภิกษุ
ทั้งหลายผูอบรมใจยังหลีกเรนอยู ถากระไร เราควรจะเขาไปยังปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา เขาไปหานิโครธปริพาชกเสียกอน ครั้งนั้น
แล สันธานคฤหบดีเขาไปยังปริพาชการามของพระนางอุทุมพริกา เขาไป
หานิโครธปริพาชก
[๑๙] สมัยนั้นแล นิโครธปริพาชกนั่งอยูกับบริษัทปริพาชก
หมูใหญ กําลังสนทนาติรัจฉานกถาตาง ๆ ดวยเสียงดังลั่น คือพูดเรื่อง
พระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย
เรื่องการรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม
เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่อง
ชนบท เรื่องนคร เรื่องสตรี เรื่องบุรษุ เรื่องดื่มสุรา เรื่องตรอก
เรื่องทาน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก
เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม ดวยประการนั้น ๆ
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นิโครธปริพาชกไดเห็นสันธานคฤหบดีมาแตไกล จึงเตือนบริษัทของตน
ใหสงบเสียงวา ทานทั้งหลายจงสงบเสียงหนอย อยางสงเสียงดังนัก สันธานคฤหบดีนี้เปนสาวกของพระสมณโคดม กําลังมา สันธานคฤหบดีนี้
เปนสาวกคนหนึ่ง ในบรรดาสาวกของพระสมณโคดมที่เปนคฤหัสถนุงหม
ผาขาว อาศัยอยูในเมืองราชคฤห ทานเหลานี้ชอบเสียงเบา กลาว
สรรเสริญคุณของเสียงเบา บางที สันธานคฤหบดีนี้ทราบถึงบริษัทมีเสียง
เบาแลว พึงเห็นความสําคัญที่จะเขาไปหาก็ได เมื่อนิโครธปริพาชก
กลาวอยางนี้ พวกปริพาชกเหลานั้นไดพากันนิ่งแลว
[๒๐] ครั้งนั้นแล สันธานคฤหบดีเขาไปหานิโครธปริพาชก
ถึงที่อยู ครัน้ เขาไปหาแลวไดปราศัยกับนิโครธปริพาชก ครัน้ ยังสัมโมทนียกถาอันเปนเหตุใหระลึกถึงกันผานไปแลว จึงนั่งที่สมควรสวนขางหนึ่ง
สันธานคฤหบดีนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว กลาวกะนิโครธปริพาชก
วาพวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูเจริญเหลานี้ มาพบปะสมาคมกันแลว มี
เสียงดังลั่นอึกทึก พากันขวนขวาย กลาวแตติรัจฉานกถาตาง ๆ โดย
ประการอื่นแล คือ เรื่องพระราชา เรือ่ งโจร ฯลฯ ดวยประการนั้น ๆ
สวนพระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงเสพราวไพรในปา เสนาสนะที่สงัด มี
เสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย มีลมพัดออน ๆ สมควรแกการทําธรรมอัน
เรนลับของมนุษย สมควรแกการหลีกเรนโดยประการอื่นแล เมื่อสันธานคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกลาวกะสันธานคฤหบดีวา
เอาเถิด คฤหบดี ทานพึงทราบวาพระสมณโคดมจะเจรจากับใคร จะ
เขาไปสนทนากับใคร จะมีปญญาเฉลียวฉลาดกับใคร พระปญญาของ
พระสมณโคดมหายไปในสุญญาคาร พระสมณโคดมไมกลาเขาไปสูที่
ประชุม ไมสามารถเจรจา พระองคทานทรงเสพที่อันสงัด ณ ภายใน
อยางเดียว เหมือนโคบอดตาขางเดียวเที่ยววนเวียน เสพที่อันสงัด ณ ภายใน
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ฉันใด ปญญาของพระสมณโคดมหายไปในสุญญาคาร พระสมณโคดม
ไมกลาเขาสูที่ประชุม ไมสามารเจรจา พระองคทานทรงเสพที่อันสงัด
ณ ภายในอยางเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน เชิญเถิด คฤหบดี ขอเชิญพระ
สมณโคดมเสด็จมาสูที่ประชุมนี้ พวกเราจะพึงเหยียดหยามพระองคดวย
ปญหาขอหนึ่ง พวกเราจะบีบรัดพระองคเหมือนบุคคลบีบรัดหมอเลา
ฉะนั้น
เรื่องนิโครธปริพาชก
[๒๑] พระผูมีพระภาคเจา ไดทรงสดับการเจรจาระหวาง
สันธานคฤหบดีกับนิโครธปริพาชกนี้ดวยพระทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธิ์
ลวงโสตธาตุของมนุษย. ครั้งนั้น สนเด็จพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลงจาก
ภูเขาคิชฌกูฏแลว เสด็จเขาไปยังสถานที่ใหเหยื่อแกนกยูง ทีฝ่ งสระโบกขรณีสุมาคธา ครั้นแลว เสด็จจงกรมอยู ในที่แจง ณ สถานที่ใหเหยื่อ
แกนกยูง ทีฝ่ งสระโบกขรณีสุมาคธา นิโครธปริพาชกเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจงกรมอยูในที่แจง ณ สถานที่ใหเหยื่อแกนกยูง ที่ฝงสระ
โบกขรณีสุมาคธา จึงเตือนบริษัทของตนใหสงบเสียงวา ขอทานทั้งหลาย
จงสงบเสียง อยาสงเสียงดังนัก พระสมณโคดมนี้เสด็จจงกรมอยูในที่แจง
ณ สถานที่ใหเหยื่อแกนกยูง ที่ฝงสระโบกขรณีสุมาคธา พระองคโปรด
เสียงเบา และกลาวสรรเสริญคุณของเสียงเบา บางที พระองคทรงทราบ
วา บริษัทนีม้ ีเสียงเบาแลว พึงเห็นความสําคัญที่จะเสด็จเขาไปก็ได ถา
วา พระสมณโคดมจะพึงเสด็จมาสูที่ประชุมนี้ เราจะพึงทูลถามปญหากะ
พระองควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําพระ
สาวก ดวยธรรมใด สาวกอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําแลวถึงความ
เบาใจ ยอมรูเฉพาะซึ่งอาทิพรหมจรรย อันเปนอัชฌาศัย ดวยธรรมใด
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ธรรมนั้นชื่ออะไร เมื่อนิโครธปริพาชกกลาวอยางนี้แลว พวกปริพาชก
เหลานั้นไดพากันนิ่งอยู.
[๒๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหานิโครธ
ปริพาชก นิโครธปริพาชกจึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอเชิญ
พระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระเจาขา พระองคเสด็จมาดีแลว นาน ๆ
พระองคจึงจะไดเสด็จมาเยี่ยมเยียน คือเสด็จมา ณ ที่นี้ ขอเชิญประทับ
นั่ง นี้อาสนะที่จัดไว พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะที่จัดไว
ฝายนิโครธปริพาชกก็ถือเอาอาสนะที่ต่ําแหงหนึ่ง นั่ง
ณ ที่สมควร
ขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจารับสั่งถามนิโครธปริพาชก ผูนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่งวา นิโครธะ บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนาดวยเรื่องอะไรหนอ
และเรื่องอะไรเลาที่พวกเธอสนทนาคางอยูในระหวาง เมื่อพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พวกขาพระองคไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจงกรมอยูในที่แจง
ณ สถานที่ใหเหยื่อแกนกยูงที่ฝงสระโบกขรณีสุมาคธา จึงไดกลาวอยางนี้
วา ถาวา พระสมณโคดมจะพึงเสด็จมาสูที่ประชุมนี้ พวกเราจะพึงถาม
ปญหานี้กะพระองควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคทรงแนะนํา
ดวยธรรมใด สาวกอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําแลว ถึงความเบาใจ
ยอมรูเฉพาะซึ่งอาทิพรหมจรรยอันเปนอัชฌาศัย ดวยธรรมใด ธรรมนั้น
ชื่ออะไร เรื่องนี้แหละ ที่พวกขาพระองคสนทนาคางอยูในระหวาง พอดี
พระองคเสด็จมาถึง. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ การที่ทาน
มีความเห็นไปทางหนึ่ง มีความพอใจไปทางหนึ่ง มีความชอบใจไปทาง
หนึ่ง ไมมีความพยายาม ไมมีลัทธิอาจารย ยากทีจ่ ะรูธรรมที่เราแนะนํา
พระสาวก ยากที่จะรูธรรมสําหรับใหพระสงฆผูไดรับแนะนําแลวมีความ
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ยินดี รูแจงชัดพรหมจรรยเบื้องตนอันเปนอัชฌาศัย เชิญเถิด นิโครธะ เธอ
จงถามปญหาในการเกลียดบาปอยางยิ่ง ในลัทธิอาจารยของตน กะเราวา
ขาแตพระองคผูเจริญ การเกลียดบาปดวยตบะ อยางไรบริบูรณ อยางไร
ไมบริบูรณ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ พวกปริพาชกเหลานั้น
ไดเปนผูมีเสียงดังอึกทึกขึ้นวา นาอัศจรรยนัก ทานผูเจริญ ไมเคยมีมา
ทานผูเจริญ พระสมณโคดมมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก พระองคจักหยุดวาทะ
ของพระองคไว จักหามดวยวาทะของผูอื่น.
กถาวาดวยการรังเกียจบาปดวยตบะ
[๒๓] ครั้งนั้น นิโครธปริพาชกเตือนปริพาชกเหลานั้นใหสงบเสียง
แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคกลาวการเกลียดบาปดวยตบะ แนบแนนการเกลียดบาปดวยตบะอยู การ
เกลียดบาปดวยตบะ อยางไรบริบูรณ อยางไรไมบริบูรณ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้
เปนคนเปลือย ไรมารยาทเลียมือ เขาเชิญใหรับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญ
ใหหยุดรับภิกษา ก็ไมหยุด ไมยินดีภิกษาที่เขานํามาไวกอน ไมยินดี
ภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมยินดีการเชื้อเชิญ เขาไมรับภิกษาจากปากหมอ
ไมรับภิกษาจากปากภาชนะ ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตูนํามา
ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมครกนํามา ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมสาก
นํามา ไมรบั ภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไมนํามา ไมรับภิกษาของตน
๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของ
หญิงผูกําลังใหลูกดื่มนม ไมรับภิกษาของหญิงที่คลอเคลียบุรุษอยู ไมรับ
ภิกษาที่เขาประกาศใหรู ไมรับภิกษาในที่มีสุนัขปรากฏ ไมรับภิกษาใน
ที่มีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ๆ ไมกินปลา ไมกินเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดมื่

เมรัย ไมดื่มน้ําสม เขาอยูเรือนหลังเดียว มีคําขาวคําเดียว หรืออยูเรือน
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สองหลัง มีคําขางสองคํา หรืออยูเรือนเจ็ดหลัง มีคําขาวเจ็ดคํา เยียวยา
อัตตภาพดวยภิกษาในภาชนะใบเดียวบาง สองใบบาง เจ็ดใบบาง
กินอาหารที่เก็บไววันหนึ่งบาง สองวันบาง เจ็ดวันบาง เปนผู
ประกอบความขวนขวายในการบริโภคอาหารที่เวียนมาจนถึง ที่เก็บไวกึ่งเดือน ดวยประการฉะนี้ เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปน
ภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีถากขาวเปนภักษาบาง มีของจืด
เปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีกํายานเปน
ภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเงาและผลไม
ในปาเปนอาหาร บริโภคผลไมหลน เยียวยาอัตตภาพ. เขาทรงผาปาน
บาง ผาแถมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง
หนังสือบาง หนังสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง
ผาผลไมกรองบาง ผากําพลทําดวยผมคนบาง ผากําพลทําดวยขนสัตวบาง
ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด คือประกอบความ
ขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืนคือหามอาสนะบาง เปน
ผูกระโหยง คือประกอบความเพียรในการกระโหยงบาง เปนผูนอนบน
หนาม คือสําเร็จการนอนบนหนามบาง สําเร็จการนอนบนแผนกระดาน
บาง สําเร็จการนอนบนเนินดินบาง เปนผูนอนตะแคงขางเดียวบาง
เปนผูหมักหมมดวยธุลีบาง เปนผูอยูกลางแจงบาง เปนผูนั่งบนอาสนะ
ตามที่ลาดไวบาง เปนผูบริโภคคูถ คือประกอบการขวนขวายในการ
บริโภคคูถบาง เปนผูหามน้ําเย็น คือขวนขวายในการหามน้ําเย็นบาง
เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือประกอบการขวนขวายในการลงน้ําบาง
นิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นอยางไร ถาเมื่อเปนเชนนี้ การ
เกลียดบาปดวยตบะ เปนการเกลียดบริบูรณ หรือไมบริบูรณ
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นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ เปน
เชนนี้ การเกลียดบาปดวยตบะ เปนการเกลียดบริบูรณ ไมใชไมบริบูรณ
อยางแนแท
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ เรากลาวอุปกิเลสมาก
อยางในการเกลียดบาปดวยตบะ แมที่บริบูรณแลว อยางนี้แล.
กถาวาดวยอุปกิเลสของผูรังเกียจบาปดวยตบะ
[๒๔] นิโครธปริพาชกทูลถามวา ขาแตพระองคเจริญ ก็
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอุปกิเลสมากอยางในการเกลียดบาปดวยตบะที่บริบูรณ อยางนี้ อยางไรเลา ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้
ยอมถือมั่นตบะ เขาเปนผูดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยตบะนั้น แมขอ
ผูมีตบะ ถือมั่นตบะ ดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยตบะนั้น นี้แลยอม
เปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขา
ยอมยกตนขมขูอื่นดวยตบะนั้น แมขอที่ผูมีตบะถือมั่นตบะ ยกตนขม
ผูอื่นดวยตบะ นี้แลยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขา
ยอมมัวเมา ยอมลืมสติ ยอมถึงความมัวเมาดวยตบะนั้น แมขอที่ผูมีตบะ
ถือมั่นตบะ มัวเมา ลืมสติ ถึงความมัวเมาดวยตบะนั้น นี้แลยอมเปน
อุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขา
ใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น ดวยเหตุเขาเปนผู
ดีใจ มีความดําริบริบูรณดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอ
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ที่ ผูมีตบถือมั่นตบะ ดีใจ มีความดําริบริบูรณดว ยลาภสักการะและความ
สรรเสริญนัน้
นี้แลยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขา
ใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขายอมยกตนขม
ผู อื่นดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น แมขอที่ผูมีตบะถือมั่นตบะ
ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหเกิดขึ้นดวยตบะนั้น ยกตนขมผูอื่น
ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น นี้แลยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคล
ผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขา
ใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขายอมมัวเมา
ยอมลืมสติ ยอมถึงความมัวเมาดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนัน้
แมขอที่ผูมีตบะถือมั่นตบะ ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหเกิดขึ้น
ดวยตบะนั้น มัวเมา ลืมสติ ถึงความมัวเมาดวยลาภสักการะสละความ
สรรเสริญนัน้ นี้แลยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ ยอม
ถึงสวน ๒ ในโภชนะทัง้ หลายวา สิ่งนี้ควรแกเรา สิ่งนี้ไมควรแกเรา
ก็สิ่งใดแลไมควรแกเขา เขามุงละสิ่งนั้นเสีย แตสวนสิ่งใดควรแกเขา
เขากําหนัด ลืมสติ ติดสิ่งนั้น ไมแลเห็นโทษ ไมมีปญญาคิดสลัดออก
บริโภคอยู แมขอนี้แลยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมยึดถือมั่นตบะ
ดวยคิดวา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา กษัตริย พราหมณ
คฤหบดี เดียรถีย จักสักการะเรา เพราะเหตุแหงความใครลาภสักการะ
และความสรรเสริญ แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
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นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมเปนผูรุกรานสมณะ
พราหมณอื่นแตที่ไหน ๆ วา ก็ไฉน ผูนี้เลี้ยงชีพดวยวัตถุหลายอยาง กิน
วัตถุทุก ๆ อยาง คือพืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืช
เกิดแตยอด พืชเกิดแตเมล็ด เปนที่ครบ ๕ ปลายฟนของผูนี้คมประดุจ
สายฟา คนทั้งหลายยอมจํากันได ดวยการตูวา เปนสมณะ แมขอนี้แล
ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เห็นสมณะหรือ
พราหมณอื่นที่เขาสักการะ เคารพนับถือ บูชาอยูในสกุลทั้งหลาย เขา
ดําริอยางนี้วา คนทั้งหลายยอมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาสมณะหรือ
พราหมณชื่อนี้แลเลี้ยงชีพดวยวัตถุหลายอยางในสกุลทั้งหลาย
แตไม
สักการะ ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาเราผูมีตบะ เลี้ยงชีพดวยวัตถุเศรา
หมองในสกุลทั้งหลาย เขาเปนผูใหความริษยา และความตระหนี่เกิด
ขึ้นในสกุลทัง้ หลาย ดังนี้ แมขอนี้แลยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังอยูอีก บุคคลผูมีตบะเปนผูนั่งในทางที่
มนุษยเห็น แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมเที่ยวแสดงตนไป
ในสกุลทั้งหลายวา กรรมแมนี้ก็เปนตบะของเรา กรรมแมนี้เปนตบะของ
เรา แมขอนี้แลยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมเสพโทษอันปกปด
บางอยาง เขาถูกผูอื่นถามวา โทษนี้ควรแกทานหรือ กลาวโทษที่ไมควร
วาควร กลาวโทษที่ควรวาไมควร เขาเปนผูกลาวเท็จทั้งที่รูอยู ดังนี้ แม
ขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เมื่อพระตถาคต
หรือสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมอยู ยอมไมรูปริยายที่ควรรูอันมีอยู
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นั่นแล แมขอนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะเปนผูมักโกรธ มัก
ผูกโกรธ แมขอที่ผู มีตบะเปนผูมักโกรธ มักผูกโกรธ นี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคลผูมีตบะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลพูดลผูมีตบะเปนผูมีความลบหลู
ดีเสมอ ริษยา ตระหนี่ โออวด มีมารยา กระดาง ถือตัวจัด เปนผูมีความ
ปรารถนาลามก ไปสูอํานาจแหงความปรารถนาลามก เปนมิจฉาทิฏฐิ
ประกอบดวยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สุด เปนผูลูบคลําทิฏฐิเอง เปนผูถือมั่น สละ
คืนไดยาก ขอที่บุคคลผูมีตบะ ฯลฯ แมนี้แล ยอมเปนอุปกิเลสแกบุคคล
ผูมีตบะ.
นิโครธะ ทานจะพึงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การเกลียดบาป
ดวยตบะเหลานี้ เปนอุปกิเลสหรือไมเปนอุปกิเลส.
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ การเกลียด
บาปดวยตบะเหลานี้ เปนอุปกิเลสแนแท ไมเปนอุปกิเลสหามิได บุคคล
ผูมีตบะในโลกนี้ พึงเปนผูประถอบดวยอุปกิเลสเหลานี้ครบทุกอยาง ขอนี้
แลเปนฐานะที่มีได จะปวยกลาวไปไยถึงอุปกิเลสเพียงบางขอ ๆ.
กถาวาดวยความบริสุทธิข์ องผูรังเกียจตบะ
[๒๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ บุคคลผูมีตบะใน
โลกนี้ยอมถือมั่นตบะ เขาเปนผูไมดีใจ ไมมีความดําริบริบูรณดวยตบะ
นั้น ขอที่ผู มีตบะถือมั่นตบะ ไมดีใจ ไมมีความดําริบริบูรณดว ยตบะนั้น
อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ ในฐานะ.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขายอม
ไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยตบะนั้น ฯลฯ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ใน

ฐานะนั้น.
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นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขา
ยอมไมมัวเมา ไมลืมสติ ยอมไมถึงความมัวเมาดวยตบะนั้น ฯลฯ อยางนี้
เขายอมบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ. เขาให
ลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขาเปนผูไมดีใจ
ไมมีความดําริบริบูรณดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ฯลฯ อยาง
นี้ เขายอมบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขา
ใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขายอมไมยกตน
ไมขมผูอื่น ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ฯลฯ อยางนี้ เขาเปน
ผูบริสุทธิ์ ในฐานะนั้น.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ เขา
ใหลาภสักการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นดวยตบะนั้น เขาไมมัวเมา ไม
หลงลืมสติ ไมถึงความมัวเมาดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น ฯลฯ
อยางนี้ เขายอมบริสุทธิ์ในฐานะนั้น .
นิโครธะ ขออื่นยังอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ ยอม
ไมถึงสวน ๒ ในโภชนะทั้งหลายวา สิ่งนี้ควรแกเรา สิ่งนี้ไมควรแกเรา
ก็สิ่งใดแลไมควรแกเขา เขาไมมุงละสิ่งนั้นเสีย สวนสิ่งใดควรแกเขา เขา
ไมกําหนัด ไมลืมสติ ไมคิดสิ่งนั้น แลเห็นโทษ มีปญญาคิดสลัดออกบริโภค
อยูอยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
นิโครธ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมถือมั่นตบะ แต
เขาไมคิดวา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา กษัตริย พราหมณ
คฤหบดี เดียรถีย จักสักการะเรา เพราะเหตุแหงความใครลาภสักการะ
และความสรรเสริญ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
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นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมรุกรานสมณะหรือ
พราหมณอื่นวา ก็ไฉนผูนี้เลี้ยงชีวิตดวยวัตถุหลายอยาง กินวัตถุทุก ๆ
อยาง คือ พืชเกิดแตเงา พืชเกิดแตลําตน พืชเกิดแตผล พืชเกิดแตยอด
พืชเกิดแตเมล็ด เปนที่ครบ ๕ ปลายฟนของผูนี้คมประดุจสายฟา คนทั้ง
หลายยอมจํากันไดดวยการตูวาเปนสมณะ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์
ในฐานะนั้น.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เห็นสมณะหรือ
พราหมณอื่นที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชาอยูในสกุลทั้งหลาย เขาไม
ดําริอยางนี้วา
คนทัง้ หลายยอมสักการะเคารพนับถือบูชาสมณะหรือ
พราหมณชื่อนี้แล ผูเลี้ยงชีพดวยวัตถุหลายประการในสกุลทั้งหลาย แต
ไมสักกาะร ไมเคารพ ไมนับถือ ไมบูชาเราผูมีตบะ เลี้ยงชีพดวยวัตถุ
เศราหมองในสกุลทั้งหลาย เขาไมใหความริษยาและความตระหนี่เกิดขึ้น
ในสกุลทั้งหลาย ดังนี้ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ ในฐานะนั้น.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะเปนผูไมนั่งในทางที่
มีคนเห็น อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะยอมไมเที่ยวแสดงตน
ไปในสกุลทัง้ หลายวา กรรมแมนี้ก็เปนตบะของเรา กรรมแมนี้ก็เปนตบะ
ของเรา อยางนี้ เขายอมเปนบริสุทธิ์ ในฐานะนั้น.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลมีตบะยอมไมเสพโทษอัน
ปกปดบางอยาง เขาถูกผูอื่นถามวา โทษนี้ควรแกทานหรือ กลาวโทษที่
ไมควรวาไมควร กลาวโทษที่ควรวาควร เขาเปนผูไมกลาวเท็จทั้งรูอยู
ดังนี้ อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ เมื่อพระตถาคตหรือ
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สาวกของพระตถาคตกําลังแสดงธรรมอยู ยอมรูตามปริยายอันมีอยูที่ควรรู
อยางนี้ เขายอมเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูมักโกรธ
ไมผูกโกรธ ขอที่บุคคลผูมีตบะ ไมเปนผูมักโกรธ ไมผูกโกรธ อยางนี้ เขา
ยอมเปนผูบริสุทธิ์ ในฐานะนั้น.
นิโครธะ ขออื่นยังมีอยูอีก บุคคลผูมีตบะ ไมลบหลู ไมดีเสมอ
ไมริษยา ไมตระหนี่ ไมโออวด ไมมีมารยา ไมกระดาง ไมดูหมิ่นทาน
ไมปรารถนาลามก ไมลุอํานาจความปรารถนาลามก ไมเปนมิจฉาทิฎฐิ ไม
ประกอบดวยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สุด ไมเปนผูลบคลําทิฏฐิเอง ไมเปนผูถือมั่น
สละคืนไดงาย ขอที่บุคคลผูมีตบะ ไมลบหลู ฯลฯ ไมเปนผูถอื มั่น สละ
คืนไดงาย อยางนี้ เขาเปนผูบริสุทธิ์ในฐานะนั้น.
นิโครธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้
การเกลียดบาปดวยตบะจะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์.
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปน
เชนนี้ การเกลียดบาปดวยตบะเหลานี้บริสุทธิ์แนแท ไมใชไมบริสุทธิ์
เปนกิริยาที่ถึงยอดถึงแกน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ การเกลียดบาปดวยตบะ
ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนกิริยาที่ถึงยอดถึงแกนหามิได ที่แทเปนกิริยาที่ถึง
สะเก็ดเทานั้น.
กถาวาดวยการบรรลุธรรมเปนสาระอันเลิศ
[๒๖] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็
การเกลียดบาปดวยตบะ เปนกิริยาที่ถึงยอดถึงแกนดวยเหตุเพียงเทาไร
ขอประทานวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาจงใหขาพระองคถึงยอดถึง

แกนแหงการเกลียดบาปดวยตบะเถิด.
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วาดวยสังวร ๔
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้
เปนผูสํารวมดวยสังวร ๔ ประการ. ๔ ประการเปนอยางไร
นิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้
๑. ไมฆาสัตว ไมใชผูอื่นใหฆาสัตว เมื่อผูอื่นฆาสัตว ไมเปน
ผูดีใจ
๒. ไมถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให ไมใชใหผูอื่นถือ
เอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดให เมื่อผูอื่นถือเอาสิ่งของที่
เจาของไมไดให ไมเปนผูดีใจ
๓. ไมพูดเท็จ ไมใชอื่นใหพูดเท็จ เมื่อผูอื่นพูดเท็จ ไมเปน
ผูดีใจ
๔. ไมเสพกามคุณ ไมใชใหผูอื่นเสพกามคุณ เมื่อผูอื่นเสพ
กามคุณไมเปนผูดีใจ
นิโครธะ บุคคลผูมตี บะ เปนผูสํารวมแลวดวยสังวร ๔ ประการ
อยางนี้ นิโครธะ เพราะวา บุคคลผูมีตบะเปนผูสํารวมแลวดวยสังวร ๔
ประการ ขอที่จะกลาวตอไปนี้จึงเปนลักษณะของเขา เพราะเปนผูมีตบะ
เขารักษาศีลใหยิ่ง ไมเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว เขาเสพเสนาสนะ
อันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถาในภูเขา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง
ลอมฟาง ในปจฉาภัต เขากลับจากบิณฑบาตแลว นั่งขัดสมาธิ ตั้งกาย
ตรง ดํารงสติไวจําเพาะหนา เขาละความเพ็งเล็งในโลกเสียแลว มีใจ
ปราศจากความเพงเล็งอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได
ละความประทุษรายคือพยาบาท มีจิตไมพยาบาท มีความกรุณาหวัง
ประโยชนแกสัตวทั้งปวง ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือ
พยาบาทได ละถีนมิทธะแลว เปนผูปราศจากถิ่นมิทธะ มีความกําหนด
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หมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได ละวิกิจฉา เปนผูขาม
วิจิกิจฉา ไมมีความสงสัยอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาใน
กุศลธรรมทัง้ หลายได เขาละนิวรณ ๕ เหลานี้อันเปนอุปกิเลสแหงใจที่ทํา
ใหปญญาเสื่อมกําลัง มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศ
ที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง ทั่งโลก เพราะทั่วไปในที่ทุกสถาน มีใจอันประกอบดวย
เมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียนแผไปอยู เขามีใจประกอบดวยกรุณา มุทิตา อุเบกขา
แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่สอง ทิศที่สาม ทิศที่สี่ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้
ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ทั่วโลก เพราะทั่วไปในที่ทุกสถาน
ก็มีใจอันประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลยถึงความเปนใหญหาประมาณมิได
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนแผไปอยู.
นิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้
การเกลียดบาปดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์.
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปน
เชนนี้ การเกลียดบาปดวยตบะบริสุทธิ์ไมใชไมบริสุทธิ์แนแท เปนกิริยา
ที่ถึงยอดหรือถึงแกน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ การเกลียดบาปดวยตบะ
ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนกิริยาที่ถึงยอดถึงแกนหามิได ที่แท เปนกิริยาที่
ถึงเปลือกเทานั้น.
[๒๗] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การ
เกลียดบาปดวยตบะ เปนกิริยาที่ถึงยอดและถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร ขอ
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ประทานวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาจงใหขาพระองคถึงยอดหรือถึง
แกนแหงการเกลียดบาปดวยตบะเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้
เปนผูสํารวมแลวดวยสังวร ๔ ประการ ๔ ประการเปนอยางไร ฯลฯ
นิโครธะ เพราะวา บุคคลผูมีตบะ เปนผูสํารวมแลวดวยสังวร ๔ ประการ
ขอที่จะกลาวตอไปนี้ จึงเปนลักษณะของเขา เพราะความเปนผูมีตบะ เขา
รักษาศีลใหยงิ่ ไมเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว เขาเสพเสนาสนะอันสงัด
ฯลฯ เขาละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนอุปกิเลสแหงใจที่ทําใหปญญาเสื่อม
กําลัง มีใจประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ฯลฯ เขายอมระลึก
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกชาติได ๑ ชาติบาง ๒ ชาติบาง ๓
ชาติบาง ๔ ชาติบาง ๕ ชาติบาง ฯลฯ สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบ
ชาติบาง ยี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติ
บาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดสังวัฏฏกัปและวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยาง
นั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวย
ทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไป
เกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มี
กําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เขา
ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศดวย
ประการฉะนี้.
นิโครธะ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้
การเกลียดบาปดวยตบะ จะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์.
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นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปน
เชนนี้ การเกลียดบาปดวยตบะบริสุทธิ์ ไมใชไมบริสุทธิ์แนแท เปนกิริยา
ที่ถึงยอดถึงแกน. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ การเกลียดบาป
ดวยตบะ ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนกิริยาที่ถึงยอดหรือถึงแกนหามิได ที่
แท เปนกิริยาที่ถึงกระพี้เทานั้น.
[๒๘] นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็
การเกลียดบาปดวยตบะเปนกิริยาถึงยอดสละถึงแกน ดวยเหตุเพียงเทาไร
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจา จงใหขาพระองคถึงยอด
ถึงแกนแหงการเกลียดบาปดวยตบะเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ บุคคลผูมีตบะในโลกนี้
เปนผูสํารวมแลวดวยสังวร ๔ ประการ ฯลฯ เขายอมระลึกถึงชาติกอนได
เปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เขาระลึกถึง
ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการ
ฉะนี้ เขาเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณ
ดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดหมูส ัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบ
ดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือกรรมคือมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกาย
สุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึด
ถือกรรมคือสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึง
สุคติโลกสวรรค ดังนี้ เขายอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ อุบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการ
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ฉะนี้ นิโครธะ ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้
การเกลียดบาปดวยตบะจะบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์.
นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปน
เชนนี้ การเกลียดบาปดวยตบะบริสุทธิ์ ไมใชไมบริสุทธิ์แนแท เปน
กิริยาที่ถึงยอดและถึงแกน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ การเกลียดบาปดวยตบะ
เปนกิริยาที่ถึงยอดและถึงแกนดวยเหตุเพียงเทานี้ นิโครธะ ทานไดกลาว
กะเราอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําสาวกทั้งหลาย สาวกอัน
พระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําแลว ถึงความเบาใจ ยอมรูเฉพาะซึ่ง
อาทิพรหมจรรยอันเปนอัชฌาศัย ดวยธรรมใด ธรรมนั้นคืออะไร นิโครธะ
เราแนะนําสาวก สาวกอันเราแนะนําแลว ถึงความเบาใจ ยอมรูเฉพาะ
อาทิพรหมจรรยอันเปนอัชฌาศัย ดวยธรรมใด ธรรมนั้นคืออะไร นิโครธะ
เราแนะนําสาวก สาวกอันเราแนะนําแลว ถึงความเบาใจ ยอมรูเฉพาะ
อาทิพรหมจรรยอันเปนเปนอัชฌาศัยดวยฐานะใด ฐานะนั้นยิ่งกวา ประณีต
ดวยประการฉะนี้แล.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนั้นแลว พวกปริพาชกเหลานั้น
เปนผูมีเสียงดังลั่นวา ในขอนี้ เรากับอาจารยยังไมเห็น เราไมรูยิ่งไป
กวานี้.
[๒๙] เมื่อใด สันธานคฤหบดีไดรูแลววา บัดนี้ พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียเหลานี้ตั้งใจฟงภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ตั้งโสตสดับ
ตั้งจิตเพื่อรูทั่ว เมื่อนั้น สันธารคฤหบดีจึงไดกลาวกะนิโครธปริพาชกวา
นิโครธะ ทานไดกลาวกะเราอยางนี้แลวา เอาเถิด คฤหบดี ทานพึงรู
พระสมณโคดมจะทรงเจรจากับใคร สนทนากับใคร จะถึงความเปนผูมี
ปญญาเฉลียวฉลาดกับใคร พระปญญาของพระสมณโคดมหายเสียใน
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สุญญาคาร พระสมณโคดมไมกลาเขาไปสูที่ประชุม ไมสามารถเจรจา
พระองคทรงเสพที่อันสงัด ณ ภายในอยางเดียว เหมือนโคตาบอดขาง
เดียวเที่ยววนเวียน เสพที่อันสงัด ณ ภายใน ฉันใด พระปญญาของ
พระสมณโคดมหายเสียในสุญญาคาร พระสมณโคดมไมกลาเขาไปสูที่
ประชุม ไมสามารถเจรจา พระองคทรงเสพที่อันสงัด ณ ภายในอยางเดียว
ฉันนั้น เอาเถอะพระสมณโคดมเสด็จเขามาสูที่ประชุม พวกเราจะพึง
หยามพระองคดวยปญหาขอเดียวเทานั้น พวกเราจะบีบรัดพระองค เหมือน
บุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น ทานนิโครธะผูเจริญ บัดนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นเสด็จถึงที่นี่แลว ก็พวกทานจง
ทําพระองคไมใหกลาเสด็จเขาสูที่ประชุม จงทําใหเปนเหมือนโคตาบอด
ขางเดียวเที่ยววนเวียน จงหยามพระองคดวยปญหาขอเดียวเทานั้น จง
บีบรัดพระองค เหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา ฉะนั้น เมื่อสันธานคฤหบดี
กลาวอยางนี้แลว นิโครธปริพาชกเปนผูนั่งนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา
ซบเซา ไมมีปฏิภาณ.
นิโครธปริพาชกสารภาพผิด
[๓๐] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบวานิโครธปริพาชก
เปนผูนั่งนิ่ง เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ จึงตรัสกะ
นิโครธปริพาชกวา นิโครธะ วาจานี้เธอกลาวจริงหรือ. นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ วาจานี้ขาพระองคกลาวจริง ดวย
ความเปนคนเขลา คนหลงไมฉลาด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ
เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เธอเคยไดยินปริพาชกผูเฒาผูแก เปน
อาจารยและบุรพาจารยกลาวกันมาอยางนี้บางหรือวา พระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาทั้งหลายไดมีแลวในอดีตกาล พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย

ประชุมพรอมกันแลว มีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวนขวายกลาวติรัจฉานกถา
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ตาง ๆ อยู คือ ราชกถา โจรกถา ฯลฯ เรื่องความเจริญและความเสื่อม
ดวยประการนั้น ๆ เหมือนทานกับอาจารยในบัดนี้ หรือวาทานเคยได
ยินมาอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายยอมทรงเสพราวไพรในปา
เสนาสนะอันสงัด ซึ่งมีเสียงนอย มีเสียงกึกกองนอย มีลมพัดออน ๆ
สมควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย
สมควรแกการหลีกเรน
เหมือนเราในบัดนี้. นิโครธปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเคยไดยินปริพาชกผูเฒาผูแก เปนอาจารยและบุรพาจารยกลาว
สืบกันมาวา พระอรหันตสัมพุทธเจาทั้งหลายไดมีในอดีตกาล พระผูมี
พระภาคเจาทั้งหลายนั้นประชุมพรอมกันแลว มีเสียงดังลั่นอึกทึก ขวน
ขวายกลาวดิรัจฉานกถาตาง ๆ อยูอยางนี้ คือ ราชกถา โจรกถา ฯลฯ
เรื่องความเจริญเละความเสื่อม ดวยประการนั้น ๆ เหมือนขาพระองคกับ
อาจารยในบัดนี้ ขาพระองคเคยไดยินมาวา พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย
ยอมทรงเสพราวไพรในปา เสนาสนะอันสงัด มีเสียงนอย มีเสียงกึกกอง
นอย มีลมพัดออน ๆ สมควรแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย สมควร
แกการหลีกเรน เหมือนพระผูมีพระภาคเจาในบัดนี้ อยางนี้แล. พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ ความคิดนี้ไมมีแกวิญูชนคนแกนั้นวา
พระผูมีพระภาคเจานั้นเปนพระพุทธเจา ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อความ
ตรัสรู พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนผูฝกตนแลว ยอมทรง
แสดงธรรมเพื่อความฝก พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนผูสงบแลว
ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปน
ผูขามไดแลว ยอมทรงแสดงธรรมเพื่อความขาม พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงดับสนิทแลว ยอมทรงแสดงธุระ เพื่อความดับสนิท.
[๓๑] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว นิโครธปริพาชก
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษที่ขาพระ-
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องคเปนคนโง คนหลง ไมฉลาด ไดลว งเกินแลว ขาพระองคจึงไดกลาว
กะพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงยกโทษแกขา
พระองค เพื่อสํารวมตอไป.
กถาวาดวยคุณของพระสัมมาสัมพุทธะ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิโครธะ ความผิดที่ทานผูเปนคน
โง คนหลง ไมฉลาด ไดลวงเกินแลว เธอจึงไดกลาวกะเราอยางนั้น
เพราะเธอเห็นโทษแลวจึงยอมรับผิด เรายกโทษแกเธอ ผูใดเห็นโทษ
สารภาพโทษตามความเปนจริง ถือความสังวรตอไป นี้เปนความเจริญใน
พระวินัยของพระอริยเจา นิโครธะ ก็เรากลาวอยางนี้วา บุรุษผูรู ไม
โออวด ไมมมี ารยา เปนคนตรง จงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะ
แสดงธรรม เขาปฏิบัติอยูตามคําสั่งสอน ที่กลุ บุตรทั้งหลายผูออกจากเรือน
บวชโดยชอบเพื่อประโยชนอันใด จักกระทําใหแจงซึ่งประโยชนอันนั้น
อันมีพรหมจรรยเปนที่สุดอยางยิ่ง ดวยความรูยิ่งของตนเอง ในทิฏฐธรรม
เขาถึงอยูตลอด ๗ ป นิโครธะ เจ็ดป จงยกไว บุรษุ ผูรู ไมโออวด
ฯลฯ เขาถึงอยูตลอดหกป...หาป...สีป่ ...สามป...สองป...ปหนึ่ง นิโครธะ
ปหนึ่งจงยกไว บุรุษผูรู ไมโออวด ฯลฯ เขาถึงอยูตลอดเจ็ดเดือน
นิโครธเจ็ดเดือนจงยกไว ฯลฯ เขาถึงอยูตลอดหกเดือน...หาเดือน...สี่
เดือน...สามเดือน...สองเดือน...หนึ่งเดือน...กึ่งเดือน นิโครธะ กึ่งเดือน
จงยกไว บุรุษผูรูไมโออวด ไมมีมารยา ฯลฯ เขาถึงอยูตลอดเจ็ดวัน
นิโครธะ แตบางทีเธอจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้
เพราะใครไดอันเตวาสิก ขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น ผูใดเปนอาจารย
ของเธอไดอยางนี้ ผูนี้แหละจงเปนอาจารยของเธอ นิโครธะ แตบางที
เธอจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเราเคลื่อนจาก

อุเทศ จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น

อุเทศใดของเธอได
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อยางนี้ อุเทศนั่นแหละจงเปนอุเทศของเธอ นิโครธะ แตบางทีเธอ
จะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารถนาจะใหเราเคลื่อนจาก
อาชีวะ จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น ก็อาชีวะของ
เธอนั่นแหละจงเปนอาชีวะของเธอ นิโครธะ แตบางทีเธอจะพึงดําริ
อยางนี้วาพระสมณโคดมปรารถนาจะใหเรากับอาจารยตั้งอยูในอกุศลธรรมซึ่งเปนสวนอกุศล จึงตรัสอยางนี้ ขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยาง
นั้น
อกุศลธรรมเหลานั้นแหละจงเปนสวนอกุศลของเธอกับ
อาจารย นิโครธะ แตบางทีเธอจะพึงดําริอยางนี้วา พระสมณโคดม
ปรารถนาจะใหเรากับอาจารยสงัดจากกุศลธรรมซึ่งเปนสวนกุศล จึง
ตรัสอยางนี้ ขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น กุศลธรรมเหลานั้นแหละ
จงเปนสวนกุศลของเธอกับอาจารย นิโครธะ ดวยประการอยางนี้แล
เรากลาวอยางนี้ เพราะใครไดอันเตวาสิก หามิได เราปรารถนาจะ
ใหเธอเคลื่อนจากอุเทศจึงกลาวอยางนี้ก็หาไม ปรารถนาจะใหเคลื่อน
จากอาชีวะ จึงกลาวอยางนี้ ก็หาไม ปรารถนาจะใหเธอกับอาจารย
ตั้งอยูในอกุศลธรรม ซึง่ เปนสวนอกุศล จึงกลาวอยางนี้ ก็หาไม
ปรารถนาจะใหเธอกับอาจารยสงัดจากกุศลธรรม ซึ่งเปนสวนกุศล
จึงกลาวอยางนี้ ก็หาไม นิโครธะ ที่เราแสดงธรรมเพื่อใหละอกุศลธรรมเหลาใด อกุศลธรรมเหลานั้นยังละไมได เศราหมอง สรางภพ
ใหม มีความกระวนกระวาย มีทุกขเปนผล เปนปจจัยแกชาติ ชรา
มรณะตอไป ยังมีอยู เธอทั้งหลายผูปฏิบัติตามธรรมแลว จักละธรรม
เปนเครื่องเศราหมองได ธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความผองแผวจักเจริญ
ยิ่ง เธอทั้งหลายจักทําใหแจงซึ่งความบริบูรณแหงมรรคปญญา และความ
เปนผูไพบูลยดวยผลปญญา เพราะรูยิ่งดวยตนเองในทิฏฐธรรมเขาถึงอยู
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พวกปริพาชกไดนั่งนิ่ง เกอเขิน
คอตก กมหนา ซบเซา ไมมีปฏิภาณ เหมือนถูกมารดลใจ ฉะนั้น.
วาดวยมารดลใจพวกปริพาชก
[๓๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา โมฆบุรุษ
เหลานี้ทั้งหมด ถูกมารใจบาปดลใจแลว ในพวกเขาแมสักคนหนึ่ง ไม
มีใครคิดอยางนี้วา เอาเถิด พวกเราจักประพฤติพรหมจรรยในพระ
สมณโคดม เพื่อความรูทั่วถึงบาง เจ็ดวันจักทําอะไร ครั้งนั้น พระผูมี
พระภาคเจาทรงบันลือสีหนาท ในปริพาชิการามของพระนางอุทุมพริกาแลว เหาะขึ้นไปในอากาศ ปรากฏอยูบนภูเขาคิชฌกูฏ. ทันใด
นั่นเอง สันธานคฤหบดีเขาไปในกรุงราชคฤห ดวยประการฉะนี้.
จบ อุทมุ พริกสูตร ที่ ๒

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 81

อรรถกถาอุทุมพริกสูตร
อุทุมพริกสูตร เริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
ในอุทมุ พริกสูตรนัน้ มีการพรรณนาตามลําดับบท ดังตอไปนี้.
บทวา ปริพฺพาชโก หมายเอาฉันนปริพาชก. บทวา อุทุม-ฺ
พริกาย ปริพฺพาชการาเม ไดสก ในอารามปริพาชก ในสํานักของนาง
อุทุมพริกาเทวี.
คําวา สนฺธาโน เปนชื่อของคฤหบดีนั้น. คฤหบดีผูนี้มีอานุภาพ
มาก เปนยอดบุรุษในจํานวนอุบาสก ๕๐๐ คน ผูแวดลอมเที่ยวไป เปน
พระอนาคามี ( ดวย). พระผูมีพระภาคเจาไดสรรเสริญเขาในทามกลาง
มหาบริษัทวา สันธานคฤหบดีประกอบดวยองค ๖ ประการ มีความ
เชื่อมั่นในพระตถาคต ดํารงตนอยูในพระสัทธรรม. องค ๖ ประการ
เปนไฉน. คือ ดวยความเลื่อมใสไมคลอนแคลนในพระพุทธเจา ใน
พระธรรม ในพระสงฆ ดวยอริยศีล ดวยอริยญาณ ดวยอริยวิมุตติ. ภิกษุ
ทั้งหลาย สันธานคฤหบดีประกอบดวยองค ๖ ประการเหลานี้แล จึงชื่อ
วา มีความเชื่อมั่นในพระตถาคต ดํารงตนอยูในพระสัทธรรม. สันธานคฤหบดีนั้น อธิษฐานองคอุโบสถแตเชาตรูแลว ในเวลาเชา ก็
ถวายทานแดพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข. เมื่อพวกภิกษุไปวิหาร
แลว เกิดความรําคาญ เพราะเสียงรบกวนของเด็กเล็กและเด็กใหญ ใน
บาน จึงออกไปดวยคิดวา จักฟงธรรมในสํานักพระศาสดา. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากรุงราชคฤหตอนบาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิวาทิวสฺเสว ไดแก เวลาเลยเที่ยง
ไป ชื่อวา เวลาบาย. อธิบายวา สันธานคฤหบดีนั้นไดออกไป ในเวลาบาย
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คือพอเลยเที่ยงไป. บทวา ปฏิสลฺลีโน ไดแก รวบรวมจิตจากอารมณมี
รูปเปนตนนั้น ๆ หลีกเรนอยู คือถึงความเปนผูมีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง
ดวยอํานาจแหงความเสวยความยินดีในฌาน. บทวา มโนภาวนียาน
คือ ผูยังใจใหเจริญ ไดแก จิตของผูระลึกถึง กระทําไวในใจ ยอม
เปนจิตอันปราศจากนิวรณ คือจิตฟูขึ้น เจริญขึน้ .
บททั้งหลายมีบทวา อุนฺนาทินยิ า เปนตน พึงทราบตามนัย
โดยพิสดารในโปฏฐปาทสูตรนั่นแล.
บทวา ยาวตา คือ มีจํานวนเทาใด. บทวา อยนฺเตส อฺตโร
ความวา บรรดาสาวกเหลานั้น สันธานคฤหบดีนี้นับเนื่องอยูภายในสาวก
เหลานั้น หรือเปนสาวกคนหนึ่ง. ไดสดับวา เหลาสาวกของพระผูมี
พระภาคเจา เฉพาะคฤหัสถซึ่งเปนพระอนาคามี มีจํานวน ๕๐๐ คน
อาศัยอยูในกรุงราชคฤห. นิโครธปริพาชกกลาววา อย เตส อฺตโร
ดังนี้เปนตน หมายถึงเหลาอุบาสกแตละคนมีบริวารคนละ ๕๐๐ คน.
นิโครธปริพาชกปรารถนาการเขามาของคฤหบดีนั้น จึงกลาววา อปเปว
นาม ดังนี้. ก็เหตุแหงความปรารถนาไดกลาวไวแลวในโปฏฐปาทสูตร
นั่นแล.
บทวา เอตทโวจ ไดแก สันธานคฤหบดีกําลังเดินมา ไดกลาว
คํานี้วา อฺถา โข อิเม เปนตน เพราะตนไดสดับถอยคําของปริพาชกเหลานั้น ในระหวางทางนั่นแล. ในบทเหลานั้น บทวา อฺติตฺถิยา
ความวา ทีช่ ื่อวาอัญญเดียรถีย เพราะเปนเดียรถียเหลาอื่น ดวยการเห็น
บาง. มารยาบาง กิริยาบาง อาจาระบาง การอยูบาง อิริยาบถ
บาง. บทวา สงฺคมฺม สมาคมฺม ไดแก ในสถานที่ (พวกปริพาชก)
ไปมารวมกันนั่งเปนกลุม. บทวา อรฺเ วนปฏานิ ไดแก ราวไพร
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ในปา คือเสนาสนะที่ไกลพนจากเขตบาน. เสนาสนะที่สงัด คือ
สถานที่อยูไกลหางจากแดนของมนุษย.
บทวา อปฺปสทฺทานิ คือมีเสียงเบาบาง แมแตเสียงคนเดินทาง
ซึ่งเดินผานไปใกลที่อยู. บทวา อปฺปนิคฺโฆสานิ คือมีเสียงเบา ๆ
โดยไมมีเสียงกึกกอง. บทวา วีชนวาตานิ คือปราศจากวาทะของคนผู
สัญจรไปในภายใน. บทวา มนุสสฺ ราหเสยฺยากานิ ไดแก สมควร
คือเหมาะแกการทํากรรมอันเรนลับของมนุษย. บทวา ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ ไดแก เหมาะแกการอยูคนเดียว. เพราะฉะนั้น สันธานคฤหบดี
จึงคิดวา โอ พระศาสดาของเราเสพเสนาสนะเห็นปานนี้ จึงประคอง
อัญชลีไวเหนือศีรษะแลว นั่งเปลงอุทานนี้.
คําวา เอว วุตฺเต ความวา เมื่อสันธานคฤหบดีเปลงอุทาน
อยางนี้ นิโครธปริพาชกจึงคิดวา คฤหบดีนี้ แมนั่งในสํานักเรา ก็ยัง
ชมเชยยกยองพระศาสดาของตนองคเดียว แตไมสําคัญเราวามีอยู เราจะ
ใหความกําเริบที่เกิดขึ้นในคฤหบดีนั้นตกไปในเบื้องบนของพระสมณโคดม จึงไดกลาวคํานี้กับสันธานคฤหบดี. คําวา ยคฺเฆ เปนนิบาต ใช
ในอรรถวาทักทวง. บทวา ชาเนยฺยาสิ แปลวาควรรู ควรเห็น.
บทวา เกน สมโณ โคตโม สลฺลปติ ความวา พระสมณโคดมยอม
เจรจา พูด กลาวกับใคร ดวยเหตุไร. มีคําอธิบายอยางไร มีคําอธิบายวา ผิวา เหตุแหงการเจรจาอะไร ๆ จะพึงมี หรือ ผิวา ใคร ๆ มี
ความตองการเจรจา พึงไปสํานักพระสมณโคดม พึงเจรจา แตไมมีเหตุ
ใคร ๆ ก็ไมไปหาทาน. พระสมณโคดมนั้นจะเจรจากมใครเลา เมื่อไม
ไดเจรจาก็จักบันลือพระสีหนาทอยางได. บทวา สากจฺฉ คือสนทนา
รวมกัน. บทวา ปฺาเวยฺยตฺติย ไดแก ความเปนผูฉลาดในญาณ
โดยอุตตรนัยและปจจุตตรนัย.
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บทวา สฺุาคารตา คือหายไปแลวในสุญญาคาร. นิโครธ
ปริพาชกแสดงวา เพราะพระสมณโคดม ไดบรรลุพระปญญาเพียงนิด
หนอยที่โคนโพธิ์ เมื่อพระสมณโคดมพระองคเดียวนั่งที่สุญญาคาร พระ
ปญญานั้นก็หายไป แตถาพระสมณโคดมนั้น พึงนั่งคลุกคลีดวยหมูคณะ
เหมือนเรา พระปญญาของพระองคก็จะไมพึงหายไป. บทวา อปริสาวจโร
ไดแก ไมอาจเขาสูที่ประชุมได เพราะไมกลา. บทวา นาล สลฺลาปาย
คือ ไมสามารถเจรจาปราศัยได. บทวา อนฺตปนฺตาเนว ความวา
พระสมณโคดมกลัวตอปญหา วาใคร ๆ พึงถามปญหากะเรา ดังนี้ จึง
เสพที่อันสงัด ณ ภายในอยางเดียว คือเสนาสนะอันสงัด. บทวา โคกาณา ไดแก แมโคมีตาบอดขางเดียว ไดยินวา แมโคบอดนั้นเที่ยววน
เวียนเสพที่อันสงัดภายในเทานั้น ไดสดับมาวา แมโคบอดนั้น แมมุง
หนาไปราวปา ก็ไมสามารถไปได เพราะเปนโคตาบอด. ถามวา เพราะ
เหตุไร ? ตอบวา เพราะแมโคบอดนั้นยอมกลัวตอใบไม กิง่ ไม หรือ
หนามกระทบเอา. ยอมไมสามารถจะอยูเฉพาะหนาฝูงโคได. ถามวา
เพราะเหตุใด ตอบวา เพราะแมโคบอดนั้นยอมกลัวตอเขาโค หูโค
หรือหางกระทบเอา.
ศัพทวา อิงฺฆ เปนนิบาต ใชในอรรถวาทักทวง. บทวา สสาเทยฺยาม ไดแก เราพึงทําความเหยียดหยาม คือใหถึงความกระอัก
กระอวนเทานั้น ดวยการถามปญหาขอหนึ่ง. บทวา ตุจฺฉกุมฺภึว น
ไดแก (พึงบีบรัด) พระสมณโคดมนั้น เหมือนบุคคลบีบรัดหมอเปลา
ฉะนั้น. บทวา โอโรเธยฺยาม คือ พึงบีบรัด. จริงอยู หมอที่เต็มแลว
กลิ้งไปขางโนนขางนี้ บุคคลบีบรัดไมได สวนหมอที่เปลา บุคคล
จะสามารถพลิกกลับบีบรัดตามความชอบใจได ฉันใด นิโครธปริพาชก
นี้ยอมกลาววา เราจักบีบรัดพระสมณโคดม เหมือนกับบีบรัดหมอที่เปลา
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โดยรอบดาน ดวยการบีบคั้นดวยวาทะ เพราะพระองคมีปญญาถูกขจัด
เสียแลว.
ปริพาชก เมื่อไมเห็นวงพระนลาฏสีทองของพระศาสดา จึงแสดง
กําลังของตนในที่ลับหลังพระทศพล คํารามเปลา ๆ ปรี้ ๆ มีประการ
ตาง ๆ เหมือนบุตรคนจัณฑาลเสียดสีขัตติยกุมาร ซึ่งมิไดเจือปนโดย
ชาติ และเหมือนสุนัขจิ้งจอกเสียดสีพญาไกสรสีหราชแท ๆ ดวยกําลัง
ฉะนั้น. แมอุบาสกก็คิดวา ปริพาชกผูนี้ขูตะคอกเกินไป พยายามโดยไม
มีประโยชน เหมือนเหยียดเทาไปเพื่อสัมผัสอเวจี เหยียดมือไปเพื่อจับ
ภวัคคพรหม ฉะนั้น ถาพระศาสดาของเราพึงมาสูที่นี้ พระองคพึงลดธง
คือมานะที่ปริพาชกนี้ยกขึ้นจนถึงภวัคคพรหมโดยฐานะทีเดียว. แมพระผู
มีพระภาคเจาก็ไดทรงสดับการสนทนาปราศัยนั้น. ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา อสฺโสสิ โข อิม กถาสลฺลาป ดังนี้.
บทวา สุมาคธาย ความวา บุรษุ คนใดคนหนึ่งนั่งที่ฝงสระ
โบกขรณีชื่อสุมาคธา ไดเห็นหมูพวกอสูรกําลังเขาไปยังภพอสูร ทางกาน
ดอกบัว.
อาหารทานเรียกวา นิวาปะ ในคําวา โมรนิวาเป นี้ อธิบายวา ได
แกสถานที่ ๆ บุคคลใหเหยื่อพรอมทั้งใหอภัยแกนกยูง. บทวา อพฺโภกาเส
คือในสถานที่เปนเนิน. บทวา อสฺสาลปฺปตฺตา ไดแก ไดประสบความ
ยินดี คือประสบความโสมนัส. บทวา อชฺฌาสย คือ เปนนิสัยแหงมรรค
ชั้นสูง. บทวา อาทิพฺรหฺมจริย ไดแก อริยมรรค กลาวคือพรหมจรรยชั้น
ตน. นิโครธปริพาชกไดกลาวดังนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระสาวก
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําแลว บําเพ็ญอริยมรรคอันเปนอาทิพรหมจรรยดวยอัธยาศัยแลว ถึงความปลอดโปรง ยอมรูเฉพาะ ดวยการบรรลุ
พระอรหัตดวยธรรมชื่ออะไร.
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บทวา วิปฺปกถา ไดแก ที่คางอยูยังไมจบ เพราะการมาของ
เราเปนปจจัย. พระผูมีพระภาคเจาทรงยินยอมแบบพระสัพพัญูวา
เธอจงกลาวไปเถิด เราจักแสดงธรรมนั้นใหจบใหถึงที่สุด. บทวา ทุช-ฺ
ชาน โข ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําของปริพาชกแลว ทรง
ดําริวา ปริพาชกนี้ยอมถามถึงธรรมที่เราแสดงพระสาวก อันเปน
ขอปฏิบัติที่พระสาวกเหลานั้นพึงบําเพ็ญ หากเราจักกลาวธรรมนั้นแตตน
แกเขา เขาจักไมรูธรรมแมที่เรากลาวแลว ก็ปริพาชกนี้เปนผูมีวาทะ
รังเกียจบาปดวยความเพียร เอาเถอะ เราจะใหเขาถามปญหาในวิสัย
แหงวาทะนั้นเทานั้น แลวจะแสดงความไมมีประโยชนแหงลัทธิของสมณพราหมณเปนอันมาก ครั้นแลว จักพยากรณปญหานี้ในภายหลัง จึงตรัสวา
ทุชฺชาน โข เอต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สเก อาจริยเก คือไมลัทธิอาจารยขอตน. บทวา อธิเชคุจฺเฉ คือ ในการเกลียดบาปดวยความ
เพียร. บทวา กถ สนฺตา คือ เปนอยางไร. บทวา ตโปชิคุจฺฉา
ไดแก การเกลียดบาป คือการหนายบาปดวยความเพียร. บทวา ปริปุณฺณา คือบริสทุ ธิ์แลว. คําวา กถ อปริปุณฺณา ไดแก เธอจงถามอยาง
นี้วา ไมบริสุทธิ์อยางไร. บทวา ยตฺร หิ นาม คือ โย นาม.
บทวา อปฺปสทฺเท กตฺวา ไดแก ใหไมมีเสียงดัง คือ ให
มีเสียงเบา. ไดสดับวา ปริพาชกนัน้ คิดวา พระสมณโคดมยอมจะไม
บอกเพียงปญหาขอเดียว แมการสนทนาปราศัยของพระสมณโคดมนั้นไม
มากนัก ก็ชนเหลานี้ ยอมคลอยตามและสรรเสริญพระสมณโคดมตั้งแตตน
เอาเถอะ เราจะทําชนเหลานี้ใหเงียบเสียงพูดเสียเอง. ปริพาชกไดทํา
ตามนั้นแลว. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อปฺปสทฺเท กตฺวา เปนตน.
ในคําเปนตนวา ตโปชิคุจฺฉวาทา ความวา เรากลาวการเกลียดบาปดวย
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ตบะ ยอมยึดถือการเกลียดบาปดวยตบะนั้น โดยความเปนสาระ ดวย
ใจบาง ยอมแนบแนน การเกลียดบาปดวยตบะนั้น ประกอบความเพียร
ในการทรมานตนเอง ซึ่งมีประการตาง ๆ แลวอยูดวยกายบาง. บทวา
ตปสฺสี คือ อาศัยตบะ. คําวา อเจลโก เปนตน พึงทราบโดย
นัยพิสดารในสีหนาทสูตร.
บทวา ตป สมาทิยติ ไดแก ยึดถือตบะมีความเปนอเจลกะ
เปนตน คือถืออยางมั่นคง. บทวา อตฺตมโน โหติ ความวา ปริพาชกดีใจวา มีใครอื่นในตบะนี้เชนเรา. บทวา ปริปุณฺณสงฺกปฺโป
ไดแก มีความดําริสิ้นสุดลงอยางนี้วา เพียงนี้ก็พอ. ก็คํานี้มาดวยอํานาจ
แหงพวกเดียรถีย พึงแสดงแมดวยสามารถการเกี่ยวของทางศาสนา. จริง
อยู คนบางคนสมาทานธุดงค เขายอมยินดีดวยธุดงคนั้นวา คนอื่น
ใครเลาจะทรงธุดงคเชนเรา ชื่อวามีความดําริบริบูรณแลว. คําวา
ตปสฺสิโน อุปกฺกิเลโส โหติ ไดแก นี้คืออุปกิเลสของผูมีตบะทั้งสอง
ประการนั้น. เรายอมกลาววา ตบะเปนอุปกิเลสแกบุคคลนั้น ดวยเหตุ
เพียงเทานั้น.
บทวา อตฺตานุกฺกเสติ ไดแก ยกตน คือชูตนวา ใครจะ
เปนเชนเรา. บทวา ปร วมฺเภติ ไดแก ขู คือดูหมิ่นคนอื่นวา ผูนี้
ไมเหมือนเรา. บทวา มชฺชติ คือ มัวเมาดวยความเมาคือมานะ. บท
วา มุจฺฉติ ไดแก ลืมสติ คือติดอยูไดแกของอยู. บทวา มทมาปชฺชติ
ไดแก ถึงความมัวเมาวา สิ่งนี้เทานั้นเปนสาระ. ปริพาชกนี้ แมบวช
ในศาสนาแลว เปนผูมีธดุ งคบริสุทธิ์ ไมใชมีกัมมัฏฐานบริสุทธิ์. ยอม
ยึดถือธุดงคเทานั้น โดยความเปนสาระ เหมือนยึดถือพระอรหัต. ใน
คําวา ลาภสกฺการสิโลก นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้
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ชื่อวาลาภ เพราะอรรถวาไดปจจัย ๔. ปจจัยเหลานั้นแหละที่
ตกแตงทําไวอยางดีไดมา ชื่อวา สักการะ. การกลาวสรรเสริญ ชื่อวา
สิโลกะ. บทวา นิพฺพตฺเตติ ความวา ลาภเปนอันมาก ยอมเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความเปนอเจลกเปนตน หรือการทําสมาทานธุดงคของเขา
เพราะฉะนั้นปริพาชกจึงกลาววา นิพฺพตฺเตติ ดังนี้. คําที่เหลือในที่นี้
พึงทราบดวยอํานาจแหงผูมีตบะทั้งสองประเภท โดยนัยที่กลาวไวครั้งกอน
นั่นแล.
บทวา โวทาสมาปชฺชติ ไดแก ถึง ๒ สวน คือทําใหเปน
๒ สวน. บทวา ขมติ คือ ชอบใจ. บทวา น ขมติ คือไมชอบใจ.
บทวา สาเปกฺโข ปชหติ ไดแก ผูมีความอยากยอมละ. ถามวา อยางไร.
ตอบวา ตอนเชา เขาบริโภคนม. ทีนั้น ทายกไดนําเนื้อไปใหเขาอีก.
เขามีความคิดอยางนี้วา บัดนี้ เมื่อไรเราจักไดอยางนี้อีก. ถารูอยางนี้เรา
จะไมควรบริโภคนมตอนเชา เราสามารถทําอะไรได จึงมุงสละเหมือนการ
สละชีวิตดวยการกลาววาไปเถิด ทานผูเจริญ ทานนั่นแหละจงบริโภค.
บทวา คธิโต คือ กําหนัดแลว. บทวา มุจฺฉิโต ไดแก
หลงลืมแลว เพราะความอยากมีกําลัง คือเปนผูมีสติหลงลืม. บทวา
อชฺฌาปนฺโน คือของอยูในอามิส. ไมทําแมเพียงการเชื้อเชิญโดยธรรม
วา ดูกอนทานผูมีอายุ ทานจักบริโภค กระทําใหเปนคําใหญ ๆ. บทวา
อนาทีนวทสฺสาวี คือไมเห็นแมเพียงโทษ. การรูจักประมาณ ชื่อวา
นิสสรณะ ในคําวา อนิสสฺ รณปฺโ นี้. เขาไมทําแมเพียงการพิจารณา
และการบริโภค. บทวา ลาภสกฺการสิโลกนิกฺกนฺติเหตุ คือ
เพราะเหตุแหงความอยากในลาภเปนตน. บทวา สภกฺเขติ แปลวา
เคี้ยวกิน. บทวา อสนีวิจกฺก คือมีสัณฐานคมเหมือนสายฟา. มีคํา
อธิบายวา ปลายฟนของบุคคลนี้คมประดุจสายฟา มิใชจะไมบริโภค
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พืชอะไรในบรรดาพืชอันเกิดแตรากเปนตน ก็เมื่อเปนเชนนั้น ชนทั้ง
หลาอยูอมรูจักวาเขาวาเปนสมณะ ดวยการตูวาเปนสมณะ. เขายอมรุกราน
คือดูหมิ่น ดวยอาการอยางนี้. ขอนี้มาดวยอํานาจพวกเดียรถีย. แตดวยอํานาจพระภิกษุ ในขอนี้มีคําอธิบายประกอบดังตอไปนี้วา ภิกษุนี้ ตน
เองไดทรงธุดงค เขายอมรุกรานผูอื่นอยางนี้วา ชนเหลานี้จะชื่อวา
เปนสมณะไดอยางไร แตกลาววา พวกเราเปนสมณะ ดังนี้ แมคุณ
เพียงธุดงคก็ไมมี คนเหลานี้เมื่อแสวงหาอาหารมีอุทเทสภัตเปนตน ชื่อ
วามักมากดวยปจจัยเที่ยวไป.
บทวา ลูชชีวึ ไดแก ผูมีความเปนอยูเศราหมอง ดวยความ
เปนอเจลกะเปนตน หรือดวยอํานาจธุดงค. บทวา อิสฺสามจฺฉริย ไดแก
ความริษยามีการริดรอนสมบัติมีสักการะเปนตนของผูอื่นเปนลักษณะ และ
ความตระหนี่มีความไมยอมทําสักการะเปนตนเปนลักษณะ. บทวา อาปาถกนิสาที โหติ ไดแก นัง่ อยูในทางเดิน คือในทีท่ ี่เห็นมนุษยทั้งหลาย.
บุคคลผูมีตบะยืนอยูในสถานที่ที่ชนทัง้ หลายจะเห็นได ยอมสอนวัคคุลิวัตร (ขอปฏิบัติดุจคางคาว) บําเพ็ญตบะ ๕ อยาง ยืนดวยเทาขางเดียว
ไหวพระอาทิตย. แมภิกษุผูบวชในศาสนาแลว ไดสมาทานธุดงคนอนหลับ
ตลอดคืนแลว บําเพ็ญตบะในทางที่คนแลเห็น เวลาเย็น ทําจีวรกุฏีบน
ที่นอนใหญ เมื่อพระอาทิตยขึ้นก็เก็บ พอทราบวา พวกมนุษยมาหา
ก็เคาะระฆัง วางจีวรไวบนศีรษะเดินจงกรม (ตอมา) ก็จักไมกวาด กวาด
ลานวิหาร. บทวา อตฺตาน ไดแก ซึ่งคุณของตน. อ อักษรในคําวา
อทสฺสยมาโน เปนเพียงนิบาต. ความวา แสดงอยู. บทวา อิทมฺป
เม ตปสฺมึ ไดแก กรรมแมนี้อยูในตบะของเรา. อีกนัยหนึ่ง บทวา
ตปสฺมึ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถปฐมาวิภัตติ. อธิบาย
วา กรรมแมนี้เปนตบะของเรา. จริงอยู คนมีตบะนั้น ไดยินวา
นักบวชอเจลกะผูทอดทิ้งอาจาระมีอยูที่โนน เปนตน ก็พูดวา นี่เปนตบะ
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ของเรา อเจลกะนั่นเปนอันเตวาสิกของเรา เปนตน ไดฟงวา ภิกษุ
ผูทรงผาบังสุกุลอยูในที่โนนเปนตน ก็พูดวา นี้เปนตบะของเรา ภิกษุ
นั้นเปนอันเตวาสิกของเรา เปนตน. บทวา กิฺจิเทว ไดแก โทษหรือ
ทิฏฐิอะไร ๆ. ทวา ปฏิจฺฉนฺน เสวติ ไดแก ยอมเสพโดยประการ
ที่ชนเหลาอื่นจะไมรู. บทวา อกฺขมมาน อาห ขมติ ไดแก ยอมกลาว
ถึงสิ่งที่ตนไมชอบใจวา เราชอบใจ. คนมีตบะยอมบัญญัติโทษที่ตนทํา
แลวมากมายวามีจํานวนนอย แตแสดงโทษที่คนอื่นทําแลวเพียงแตอาบัติ
ทุกกฏวาเปนเหมือนตองอาบัติปาราชิก. บทวา อนฺุเยฺย ไดแก พึง
ทราบ คือพึงอนุโมทนา. บทวา โกธโน โหติ อุปนาหิ ไดแกผูประ
กอบดวยโกธะ มีความขัดเคืองเปนลักษณะ และดวยอุปนาหะมีการไม
สละคืนเวรเปนลักษณะ. บทวา มกฺขี โหติ ปลาสี ไดแกประกอบดวยมักขะ มีการลบหลูคุณคนอื่นเปนลักษณะ และดวยปลาสะ มีการตีเสมอ
เปนลักษณะ. บทวา อิสสฺ ุกี โหติ มจฺฉรี ไดแก ประกอบดวยความ
ริษยาในสักการะของผูอื่นเปนตนเปนลักษณะ และดวยความตระหนี่
๕ อยาง มีความตระหนี่ในอาวาส ตระกูล ลาภ วรรณะและธรรมเปน
ลักษณะ. บทวา สโ โหติ มายาวี ไดแกประกอบดวยสาเถยยะมี
ความโออวดเปนลักษณะ และมายามีการปกปดกรรมที่ทําแลวเปนลักษณะ.
บทวา ถทฺโธ โหติ อติมานี ไดแก ประกอบดวยถัมกะมีความดื้อรั้น
ซึ่งขาดเมตตาและกรุณาเปนลักษณะ และอติมานะมีการดูหมิ่นลวงเกิน
ผูอื่นเปนลักษณะ. บทวา ปาปจฺโฉ โหติ ไดแก ประกอบดวยความ
ปรารถนาลามก มีการยกยองและปรารถนาอสัตบุรุษเปนลักษณะ. บทวา
ปาปกาน คือลุอํานาจความอยากที่ลามกเหลานั้นนั่นแล. บทวา มิจฺฉาทิฏิโก คือประกอบดวยทิฏฐิที่ไมถกู ตอง ซึ่งเปนไปตามนัยวา ทาน
ที่บุคคลใหแลวไมมีผล เปนตน. บทวา อนฺตคฺคาหิกาย ไดแก ทิฏฐิ
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นั้นนั่นแล ทานเรียกวา อนฺตคฺคาหิกา เพราะเขายึดถือความขาดสูญ
อธิบายวา ผูประกอบดวยอันตัคคาหิกทิฏฐินั้น. พึงทราบวินิจฉัยในคําวา
สนฺทิฏิปรามาสี เปนตน ดังตอไปนี้- การเห็นดวยตนเอง ชื่อวา
สนฺทิฏิ ผูใดจับตองยึดถือสันทิฏฐินั้นนั่นแลเที่ยวไป เหตุนั้น ผูนั้น
ชื่อวา สันทิฏฐิปรามาสี. การตั้งไวดวยดี มั่นคงดี เรียกวา อาธานะ.
ผูใดยึดถือไวอยางมั่นคง ผูนั้นชื่อวา อาธานัคคาหี. ผูใดไมสามารถจะ
สละการ ยึดถือมั่นนั้น เหมือนอริฏฐะสามเณร เหตุนั้น ผูนั้นชื่อวา
ทุปปฏินิสสัคคี. ศัพทวา ยทิเม ตัดเปน ยทิ อิเม.
บทวา อิธ นิโคฺรธ ตปสฺสี ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงพระบาลีฝายที่เศราหมอง คือทรงแสดงลัทธิที่พวกอัญญเดียรถียถ ือเอา
ตบะที่พวกเดียรถียเหลานั้นรักษาวาเปนสิ่งเศราหมองทั้งหมดแลว บัดนี้
เพื่อแสดงบาลีฝายบริสุทธิ์ เมื่อเริ่มเทศนา จึงตรัสวา อิธ นิโคฺรธ
ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา น อตฺตมโน เปนตน พึง
ทราบดวยอํานาจบทที่ตรงกันขามจากที่กลาวแลว. ในวาระบททุก ๆ บท
พึงประกอบขอความดวยอํานาจผูมีตบะเศราหมองและผูทรงธุดงค. บทวา
เอว โส ตสฺมึ ฐาเน ปริสุทฺโธ โหติ ความวา ผูมีตบะนั้น เปน
ผูบริสุทธิ์ คือไรอุปกิเลส เพราะมีความพอใจดวยตบะนั้น ก็หาไม
เพราะเหตุกลาวคือความดําริบริบูรณ ก็หาไม. ผูมตี บะนี้ เมื่อพยายาม
ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ก็เปนผูมีกรรมฐานบริสุทธิ์ ยอมบรรลุพระอรหัตได.
พึงทราบเนื้อความในวาระทุก ๆ บท โดยนัยนี้. บทวา อทฺธา โข
ภนฺเต ความวา ปริพาชกยอมรูตามวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ
เปนอยางนี้ วาทะที่เกลียดบาปดวยความเพียรยอมบริสุทธิ์ โดยสวน
เดียว. อนึ่ง ปริพาชกนั้นไมรูยอดและแกนอื่นจากนี้ จึงกลาววา
อคฺคปฺปตฺตา สารปฺปตฺตา จ ดังนี้. ทีนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 92

ทรงปฏิเสธวาทะนั้นเปนแกนสารแกปริพาชกนั้น จึงตรัสวา น โข นิโคฺรธ
เปนตน.
บทวา ปปฺปฏิกมตฺตา โหติ ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงแสดงวา การเกลียดบาปดวยตบะเห็นปานนี้ เปนเชนกับสะเก็ด
ภายนอกพนจากแกน กระพี้ เปลือก ของตนไมมีแกน.
บทวา อคฺค ปาเปตุ ความวา ยอมทูลขอกะพระทศพลวา
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดแสดงใหถึงยอด คือ โปรดแสดงใหถึงแกน
ดวยอํานาจแหงเทศนา.
บทวา จาตุยามสวรสวุโต คือปดแลวดวยความสํารวม ๔ อยาง.
บทวา น ปาณมติปาเปติ คือ ไมเบียดเบียนสัตว. บทวา น ภาวิตมาสึสติ ความวา กามคุณ ๕ อยาง ชื่อวาเปนสิ่งที่ปฏิบัติกันมา
เพราะกําหนดจดจําไว ไมหวัง คือไมเสพกามคุณเหลานั้น. บทวา
อทฺุจสส โหติ ความวา ขอที่จะกลาวในบัดนี้เปนตนวา โส อภิหรติ
จึงเปนลักษณะของเขา. บทวา ตปสฺสิตาย คือ เพราะความเปนผู
มีตบะ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา โส อภิหรติ ความวา เขายอม
รักษาศีลนั้นใหยิ่ง คือบําเพ็ญใหสูงยิ่งขึ้นไป ไดแกไมยอมละความ
เพียรวา ศีลเราบริบูรณแลว ตบะเราเริ่มแลว พอละ ดวยเหตุเพียงเทา
นี้. บทวา โน หินายาวตฺตติ ความวา ไมเวียนมาเพื่อความเปน
คนเลว คือเพื่อความเปนคฤหัสถ ไดแกทําความเพียรเพื่อตองการบรรลุ
คุณวิเศษยิ่งกวาศีล. เขาเมื่อทําไดอยางนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด.
บทวา อรฺ เปนตน มีพิสดารอยูแลวในสามัญญผลสูตร. บทวา
เมตฺตาสหคเตน เปนตน ทานพรรณนาไวในวิสุทธิมรรค.
บทวา ตจปฺปตฺตา คือถึงเปลือกภายในแตสะเก็ด. บทวา เผคฺคุปฺปตฺตา คือถึงความเปนกระพี้ภายในแตเปลือก อธิบายวา เปนเชน
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กระพี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสดําวา เอตฺตาวตา โข นิโคฺรธ ตโปชิคฺจฺฉา อคฺคปฺปตฺตา จ โหติ สารปฺปตฺตา จ นี้ ดวยอํานาจพวก
เดียรถีย.
จริงอยู ลาภและสักการะของพวกเดียรถีย เปนเหมือนกับกิ่งไม
และใบไม. เพียงศีล ๕ เชนสะเก็ดไม. เพียงสมาบัติ ๘ เชนเปลือกไม.
ปุพเพนิวาสญาณและอภิญญาในที่สุด เชนกระพี้. ก็พวกเดียรถียเหลานั้น
ยอมถือเอาทิพพจักขุวาเปนพระอรหัต. เพราะเหตุนั้น ความยึดถือนั้น
ของพวกเขา เชนแกนตนไม. สวนลาภและสักการะในพระศาสนา เปน
เชนกิ่งไมและใบไม. ความถึงพรอมดวยศีล เชนกับสะเก็ด. ฌานและ
สมาบัติ เชนกับเปลือก. โลกิยอภิญญาเชนกระพี้. มรรคและผล
เปนแกน. พระผูมีพระภาคเจาทรงเปรียบเทียบศาสนาของพระองคดวย
ตนไมมีผลดกที่กิ่งนอมลงและแผออก ดวยประการฉะนี้.
เพราะพระองคฉลาดในการแสดงเทศนา พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นทรงเริ่มแสดงวา อิติ โข นิโคฺรธ เปนตน เพื่อแสดงความ
แปลกแหงเทศนาของพระองควา ศาสนาของเรายิ่งกวา ประณีตกวา
ความถึงพรอมดวยแกนของทานนั้น ทานจักรูศาสนานั้นเมื่อไร.
บทวา เต ปริพฺพาชกา ไดแก ปริพาชกจํานวน ๓,๐๐๐ คน
เหลานั้น เปนบริวารของเขา. บทวา เอตฺถ มย น ปสฺสาม ไดแก
ในบาลีมีแบบแผนอเจลกะเปนตนนี้. ทานกลาววา แมแบบแผนอเจลกะ ก็
ไมมีแกเรา แบบแผนที่บริสุทธิ์จักมีแตที่ไหน แมแบบแผนที่บริสุทธิ์ของพวก
เราก็ไมมีในที่นั้น. ความสํารวม ๔ อยางเปนตน จักมีแตที่ไหน แมความ
สํารวม ๔ อยาง ก็ไมมี การอยูปาเปนตน จักมีแตที่ไหน แมการอยูปา ไมมี
การละนิวรณเปนตน จักมีแตที่ไหน แมการละนิวรณ ไมมี แมพรหมวิหาร
เปนตน จักมีแตที่ไหน แมพรหมวิหารไมมี ปุพเพนิวาสญาณเปนตน
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จักมีแตที่ไหน แมปุพเพนิวาสญาณ ไมมี ทิพพจักขุของพวกเราจักมีแต
ที่ไหน พวกเราพรอมทั้งอาจารยฉิบหายในที่นี้. บทวา อิโต ภิยฺโย
อุตฺตรีตร ความวา ปริพาชกเหลานั้นยอมกลาววา พวกเรายังไมรูชัด
การบรรลุคณ
ุ วิเศษอื่นที่ยิ่งไปกวาการบรรลุทิพพจักขุญาณนี้ แมดวยอํานาจ
การฟง.
บทวา อถ นิโคฺรธ ปริพฺพาชก ความวา สันธานคฤหบดี
นั้นไดมีความคิดอยางนี้วา ปริพาชกเหลานี้ ตั้งใจฟงภาษิตของพระผูมี
พระภาคเจาในบัดนี้ ก็นโิ ครธปริพาชกนี้ ไดกลาวคําจวงจาบอยางกักขฬะลับหลังพระผูมีพระภาคเจา บัดนี้ ปริพาชกนี้ไดเกิดอยากฟง บัดนี้
เปนกาลที่จะลดธงคือมานะของปริพาชกนี้ลงแลว
ยกพระศาสนาของ
พระผูมีพระภาคเจาขึ้น ลําดับนั้น เขาจึงไดพูดคํานั้นกะนิโครธปริพาชก
และแมสันธานคฤหบดีนั้นก็ไดมีความคิดอื่นอีกวา ปริพาชกนี้ เมื่อเราไม
พูด ก็จักไมขอขมาพระศาสดา และการไมขอโทษนั้น จักเปนไป
เพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูลเพื่อทุกขแกเขา ในอนาคต แตเมื่อเราพูดแลว
เขาจักขอขมา การขอขมานั้น จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความ
สุขแกเขาตลอดกาลนาน ดังนี้ ทีนั้น เขาจึงไดกลาวคํานั้นกะนิโครธปริพาชก. ศัพทวา ปน ในคําวา อปริสาวจร ปน น กโรถ นี้
เปนนิบาต. ความวา ก็พวกทานจงทําพระองคทานไมใหกลาเสด็จเที่ยว
ไปในที่ประชุม. บาลีวา อปริสาวจเรต ดังนี้ ก็มี. อีกอยางหนึ่ง
อธิบายวา พวกทานจงทําพระสมณโคดมนั้นไมใหกลาเที่ยวไปในที่ประ
ชุม หรือจงทําใหเปนเหมือนแมโคตาบอดเปนตน ตัวใดตัวหนึ่ง. แม
ในคําวา โคกาณ น มีอธิบายวา พวกทานจงทําพระสมณโคดมให
เปนเหมือนโคตาบอดเที่ยววนเวียนไป ฉะนั้น. บทวา ตุณฺหีภูโต คือ
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เขาถึงความเปนผูนิ่ง. บทวา มงฺกุภูโต คือ หมดอํานาจ. บทวา
ปตฺตกฺขนฺโธ คือคอตก. บทวา อโธมุโข คือ กมหนา.
บทวา พุทฺโธ โส ภควา สมฺโพธาย ความวา พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสรูเองแลว ทรงแสดงธรรมเพื่อใหสัตวทั้งหลายรูอริยสัจ ๔ ดวย.
บทวา ทนฺโต คือ ฝกทางจักษุบาง ฯลฯ ฝกทางใจบาง. บทวา ทมถาย
ไดแก เพื่อตองการฝกสัตวเหลาอื่น หาใชเพื่อวาทะ.
บทวา สนฺโต ไดแก ทรงสงบแลว เพราะมีราคะสงบระงับ
คือทรงสงบ เพราะมีโทสะ และโมหะสงบ เพราะมีอกุศลธรรมทั้งปวง
และอภิสังขารทั้งปวงสงบ. บทวา สมถาย คือทรงแสดงธรรมเพื่อให
มหาชนมีราคะเปนตนสงบ. บทวา ติณฺโณ คือ ขามพนโอฆะ ๔ อยาง
ได. บทวา ตรณาย คือ เพื่อตองการจะใหมหาชนผานพนโอฆะ. บท
วา ปรินิพฺพโุ ต ไดแก เปนผูดับแลวดวยกิเลสนิพพาน. บทวา ปรินิพฺพานาย ไดแก ทรงแสดงธรรม เพื่อตองการใหมหาชนดับกิเลสทุกอยาง
ไดหมด.
บทวา อจฺจโย เปนตน ไดกลาวไวแลวในสามัญญผลสูตร.
บทวา อุชุชาติโก ไดแก เวนจากความคดทางกายเปนตน มีความ
ซื่อตรงเปนสภาพ. บทวา อหมนุสาสามิ ความวา เราจะสั่งสอน
บุคคลเชนทาน และจะแสดงธรรมแกบุคคลเชนทานนั้น. บทวา สตฺตาห
คือตลอดเจ็ดวัน. ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงมุงถึงบุคคลผูมีปญญาทึบ จึง
ตรัสคํานี้ทั้งหมด. ก็ บุคคลผูไมโออวด ไมมีมายาเปนคนตรง จัก
สามารถบรรลุพระอรหัตได โดยกาลครูเดียวเทานั้น. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงวา คนผูโออวด คดโกง เราไมสามารถ
สอนได ดังนี้ ดวยคําเปนตนวา อส ดังนี้ จึงเหมือนทรงจับปริพาชก
ที่เทา
ขวางไปที่เชิงเขาพระสุเมรุ. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา
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เพราะปริพาชกผูนี้โออวดเหลือเกิน มีจิตใจคดโกง. แมเมื่อพระศาสดา
ตรัสอยูอยางนี้ ปริพาชกก็ไมนอมใจไปในพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ ไมเงี่ยโสตไปเพื่อความเปนผูนอมใจไป คงอยูในความหลอก
ลวง ขอขมาพระศาสดา เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ
อัธยาศัยของเธอ จึงตรัสวา เราก็ไมสามารถสอนคนโออวดได.
บทวา อนฺเตวาสิกมฺยตา ไดแก อยากไดอันเตวาสิก คือ
ปรารถนาพวกเราเปนอันเตวาสิก. บทวา เอวมาเห ไดแก พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสคําวา บุรุษผูรู ไมโออวด จงมา เปนตน. บทวา โยเอว
โว อาจริโย ความวา ผูใด ตามปกติเปนอาจารยของทาน. บทวา
อุทฺเทสา โน จาเวตุกาโม ความวา พระสมณโคดมปรารถนาจะให
เราถือคําสอนของพระองค แลวใหพวกเราเคลื่อนจากอุเทศของพวกเรา.
บทวา โสเยว โว อุทิเทโส โหตุ ความวา ตามปกติ อุเทศใดเปน
อุเทศของทาน อุเทศนั้นก็เปนอุเทศของทานนั่นแหละ เราไมมีความ
ตองการดวยอุเทศของทาน. บทวา อาชีวา คือจากความเปนอยู. บท
วา อกุสลสงฺขาตา คือถึงสวนวาอกุศล. บทวา อกุสลา ธมฺมา
ไดแก ธรรมคือความเกิดแหงอกุศลจิต ๑๒ ดวง อีกอยางหนึ่ง โดยพิ
เศษ ก็ไดแกตัณหานั่นเอง. แทจริง ตัณหานั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกวา โปโนพฺภวิกา เพราะทําใหเกิดอีก. บทวา สทรถา
คือประกอบดวยความกระวนกระวายดวยกิเลส. บทวา ชาติชรามรณิยา
คือเปนปจจัยแหงชาติ ชรา และมรณะ. บทวา สงฺกิเลสิกา ธมฺมา คือ
ถือความเกิดแหงอกุศลจิต ๑๒ ดวง. บทวา โวทานิยา ไดแก ธรรม
คือสมถะและวิปสสนา. เพราะธรรมคือสมถะและวิปสสนาเหลานั้นยอม
ทําใหสัตวหมดจดได เพราะเหตุนั้น ธรรมเหลานั้น พระผูมีพระภาค
เจาจึงตรัสวา โวทานิยา. บทวา ปฺาปาริปูรึ คือบริบูรณดวยมรรค
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ปญญา. บทวา เวปุลฺลตฺตฺจ ไดแก ความไพบูลยดวยผลปญญา.
อีกนัยหนึ่ง ทั้งสองบทนี้เปนไวพจนของกันและกัน. ทานอธิบายไววา
เพราะเหตุนั้น พวกทานจักทําใหแจงมรรคปญญาและผลปญญา ดวยปญญา
อันยิ่งของตน ในปจจุบันนั่นแล เขาถึงอยู ดังนี้. พระผูมพี ระภาคเจา
ทรงปรารภปริพาชกทั้งหลาย เมื่อจะทรงแสดงกําลังแหงพระโอวาทานุสาสนีของพระองค จึงยังพระธรรมเทศนาใหจบลงดวยยอดคือพระอรหัต ดวยประการฉะนี้. บทวา ยถา ต มาเรน ไดแก พวกปริพาชก
เหลานั้นเปนผูนั่งนิ่ง ฯลฯ ไมมีปฏิภาณ เหมือนถูกมารดลใจ ฉะนั้น.
ไดยินวา มารคิดวา พระศาสดาแสดงกําลังพระพุทธเจาคุกคามเหลือเกิน
แสดงธรรมแกปริพาชกเหลานี้ นาจะมีการตรัสรูธรรมบางในบางคราว
เอาเถอะ เราจะดลใจ ดังนี้. มารจึงดลจิตของปริพาชกเหลานั้น. จริง
อยู จิตที่ยังละวิปลาสไมได จึงถูกมารกระทําตามความปรารถนา.
แมปริพาชกเหลานั้นถูกมารดลใจแลว ก็นั่งนิ่งไมมีปฏิภาณ เหมือน
มีอวัยวะทุกสวนแข็งกระดาง ฉะนั้น. ลําดับนั้น พระศาสดาทรงรําพึงวา
ปริพาชกเหลานี้นั่งเงียบเสียงเหลือเกิน มีเหตุอะไรหนอแล ดังนี้จึง
ไดทราบวา พวกปริพาชกถูกมารดลใจ. ก็ถาเหตุแหงการบรรลุมรรค
และผลของปริพาชกเหลานั้นพึงมี พระผูมีพระภาคเจาก็พึงหามมารแลว
แสดงธรรม แตพระผูมีพระภาคเจานั้นทรงรูแลว เหตุแหงมรรคผลไมมี
แกปริพาชกเหลานั้น ปริพาชกทั้งหมดนี้เปนคนเปลา เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาวคําเปนตนวา ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระ
ดําริวา ปริพาชกทั้งหมดเหลานี้เปนโมฆบุรุษ.
ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา ผุฏา ปาปมตา ไดแก ถูกมาร
มีมีบาปใจแลว. บทวา ยตฺร หิ นาม แปลวา ในปริพาชกเหลาใด.
บทวา อฺาณตฺถมฺป คือ เพื่อความรู. บทวา กึ กริสฺสติ สตฺตาโห
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ไดแก เจ็ดวันที่พระสมณโคดมกําหนัดไวแลว จักทําอะไรแกพวกเราได.
พวกปริพาชกไดกลาววา พระสมณโคดมตรัสวา นิโครธปริพาชกจัก
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งของตนตลอดหนึ่งสัปดาห หนึ่งสัปดาหนั้นจะทํา
ความไมผาสุกอะไรแกเขา เอาเถอะ พวกเราจะประพฤติพรหมจรรย
เพื่อความรูวา ในภายในหนึ่งสัปดาห พวกเราจะสามารถทําใหแจงธรรม
นั้นไดหรือไม. อีกนัยหนึ่ง ในขอนี้ มีอธิบายวา ปริพาชกเหลานั้นไมได
เกิดความคิด เพื่อจะรูสักครั้งเดียววา ในวันหนึ่งพวกเราจักรูธรรมของ
พระองคเลย ก็หนึ่งสัปดาหจัดทําอะไรแกปริพาชกผูเกียจครานเหลานั้น
ได ปริหาชกเหลานั้น จักบําเพ็ญตลอดสัปดาหไดอยางไร.
บทวา สีหนาท คือบันลือแลว บันลือแบบไมกลัวใคร
เปนการทําลายวาทะผูอื่น และเปนการประกาศวาทะของตน. บทวา
ปจฺจุฏาสิ คือดํารงอยูแลว. บทวา ตาวเทว แปลวา ในขณะนั้น
นั่นเอง. บทวา ราชคห ปาวิสิ ไดแก เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห
ก็จริง ถึงอยางนั้น จัดเปนปจจัยเพื่อเปนวาสนาแกประพาชกเหลานั้น
ตอไป. คําที่เหลือทุก ๆ บท ชัดเจนแลวทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาอุทุมพริกสูตร
จบ สูตรที่ ๒
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๓. จักกวัตติสูตร
เรื่อง พระเจาจักรพรรดิทัฬหเนมิ
[๓๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาค
เจาประทับอยู ณ เมืองมาตุลาในแควนมคธ. ณ ที่นั้นแล พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุ
เหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว. พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
ดังนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงมิตนเปนเกาะ มีตน
เปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง จงมีธรรมเปนเกาะ มิธรรมเปนที่พึ่ง
อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภกิ ษุผูมีตนเปนเกาะ
มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง
ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งเปนอยางไร. ดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรม
วินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู มีความ
เพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตใน
จิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง มีธรรม
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เปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู อยางนี้แล. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโคจรซึ่งเปนวิสัยอันสืบมา
จากบิดาของตน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปใน
โคจรซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน มารจักไมไดโอกาส จัก
ไมไดอารมณ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญนี้ ยอมเจริญขึ้นอยางนี้เพราะ
เหตุที่ถอื มั่นธรรมทั้งหลายอันเปนกุศล.
วาดวยแกว ๗ ประการ
[๓๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรือ่ งเคยมีมาแลว มีพระราชา
จักรพรรดิพระนามวา ทัฬหเนมิ ผูทรงธรรม ทรงเปนพระราชา
โดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรง
ชนะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ
แกว ๗ ประการมีดังนี้ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี
นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกวเปนที่ ๗. พระราชโอรสของ
พระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถ
ย้ํายีเสนาของขาศึกได. พระองคทรงชํานะโดยธรรมสม่ําเสมอ มิตอง
ใชอาชญา มิตองใชศัสตรา ครอบครองแผนดิน มีสาครเปนขอบเขต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นโดยลวงไปหลายป หลายรอยป หลาย
พันป ทาวเธอตรัสเรียกราชบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา ดูกอนบุรุษผู
เจริญ ในขณะที่ทานเห็นจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากที่ พึ่ง
บอกแกเราทันที ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดํารัส
ของทาวเธอแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยลวงไปอีกหลายป หลาย
รอยป หลายพันป บุรุษนั้นไดเห็นจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคลื่อน
จากที่ จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ
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พระพุทธเจาขา ขอพระองคพึงทรงทราบ จักรแกวอันเปนทิพยของ
พระองคถอยเคลื่อนจากที่แลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอตรัสเรียกพระกุมาร
ซึ่งเปนพระโอรสองคใหญมารับสั่งวา ดูกอนพอกุมาร ไดยินวา
จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคลื่อนจากที่แลว ก็พอไดฟงมาดังนี้
วา จักรแกวอันเปนทิพยของพระเจาจักรพรรดิองคใด ถอยเคลื่อน
จากที่ พระเจาจักรพรรดิพระองคนั้น พึงทรงพระชนมอยูไดไมนาน
ในบัดนี้ ก็กามทั้งหลายอันเปนของมนุษยพอไดเสวยแลว บัดนี้เปน
สมัยที่พอจะแสวงหากามทั้งหลายอันเปนทิพย มาเถิดพอกุมาร พอ
จงปกครองแผนดิน อันมีสมุทรเปนขอบเขตนี้ ฝายพอจักปลงผม
และหนวด นุงหมผายอมน้ําฝาดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารซึ่งเปนโอรสองคใหญในราชสมบัติเรียบรอยแลว ทรงปลงพระ
เกศาและพระมัสสุ ทรงครองผายอมน้ําฝาดเสด็จออกจากเรือน ทรง
ผนวชเปนบรรพชิตแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพระราชฤาษี
ทรงผนวชได ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพย อันตรธานไปแลว.
[๓๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครัง้ นั้น ราชบุรษุ คนหนึ่ง เขา
ไปเฝาพระราชาผูเปนกษัตริย ซึ่งไดมรู ธาภิเษกแลว ถึงที่ประทับ
ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรง
ทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพย อันตรธานไปแลว. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ลําดับนั้น เมื่อจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว
ทาวเธอไดทรงเสียพระทัยและทรงเสวยความโทมนัส ทาวเธอเสด็จ
เขาไปหาพระราชฤาษีถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ
พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรงทราบวา จักรแกวอันเปนทิพย
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อันตรธานไปแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเธอกราบทูลอยางนี้
แลว พระราชฤาษีจึงตรัสกะทาวเธอวา ดูกอนพอ พออยาเสียใจ
และอยูเสวยความโทมนัสไปเลย ในเมื่อจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ดวยวา จักรแกวอันเปนทิพย หาใชสมบัติสิบมาจากบิดา
ของพอไม ดูกอนพอ เชิญพอประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ
เถิด ขอนี้เปนฐานะที่จะมิไดแล เมื่อพอประพฤติในจักกวัตติวัตร
อันประเสริฐ. ครั้นถึงวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ํา จักรแกวอันเปนทิพย
ซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทุกอยาง จักปรากฏ
มีแกพอผูสนานพระเศียร แลวรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน. ทาวเธอถามวา พระพุทธเจาขา ก็จักกวัตติวัตรอัน
ประเสริฐนั้น เปนไฉน. ราชฤาษีตอบวา ดูกอนพอ ถาเชนนั้น
พอจงอาศัยธรรมเทานั้น สักการะธรรม ทําความเคารพธรรม นับ
ถือธรรม บูชาธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงชัย มีธรรม
เปนยอด มีธรรมเปนใหญ จงจัดการรักษาบอกกันและคุมครองอัน
เปนธรรม ในชนภายใน ในหมูพล ในหมูกษัตริยผูไดรับราชา
ภิเษก ในหมูกษัตริยประเทศราช ในพวกพราหมณและคฤหบดี ใน
ชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลาย ในพวกสมณพราหมณ ในเหลา
เนื้อและนก ดูกอนพอ การกระทําสิ่งที่เปนอธรรม อยาเปนไปใน
แวนแควนของลูก อนึ่ง บุคคลเหลาใดในแวนแควนของพอ ไมมี
ทรัพย พอพึงใหทรัพยแกบุคคลเหลานั้นดวย อนึง่ สมณพราหมณ
เหลาใด ในแวนแควนของลูก งดเวนจากความเมาและความประมาท
ตั้งมั่นอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกตนแตผูเดียว สงบตนแตผูเดียว
ใหตนดับกิเลสอยูแตผูเดียว พึงเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้น โดย
กาลอันสมควรแลวไตถามสอบถามวา ทานขอรับ กุศลคืออะไร
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อกุศลคืออะไร กรรมมีโทษ คืออะไร กรรมไมมโี ทษคืออะไร กรรม
อะไรควรเสพ กรรมอะไรไมควรเสพ กรรมอะไรอันขาพเจากระทําอยู
พึงเปนไปเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน หรือวากรรม
อะไรที่ขาพเจากระทําอยู พึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุข
สิ้นกาลนาน พอไดฟงคําของสมณพราหมณเหลานั้นแลว สิ่งใดเปน
อกุศล พึงละเวนสิ่งนั้นเสีย สิ่งใดเปนกุศลพึงถือมั่นสิ่งนั้นประพฤติ
ดูกอนพอ นีแ้ ล คือจักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทาวเธอรับสนองพระดํารัสพระราชฤาษีแลว ทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ เมื่อทาวเธอ
ทรงประพฤติจักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู เมื่อถึงวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา
จักรแกวอันเปนทิพยซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวย
อาการทุกอยาง ปรากฏมีแกทาวเธอผูสนานพระเศียร ทรงรักษา
อุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ทาวเธอทอดพระเนตร
เห็นแลว มีพระดําริวา ก็เราไดสดับมาวา จักรแกว อันเปนทิพย
มีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบรู ณดวยอาการทุกอยางปรากฏ
มีแกพระราชาผูเปนกษัตริยพระองคใด ผูไดมูรธาภิเษก สนาน
พระเศียร ทรงรักษาอุโบสถ ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบนในวัน
อุโบสถ ๑๕ ค่ํา พระราชาพระองคนั้นเปนพระเจาจักรพรรดิ เราได
เปนพระเจาจักรพรรดิหรือหนอ.
[๓๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จลุกจาก
พระที่แลวทรงทําผาอุตตราสงคเฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง จับพระเตา
ดวยพระหัตถซาย ทรงประคองจักรแกวดวยพระหัตถขวา แลวตรัส
วา ขอจักรแกวอันประเสริฐ จงหมุนไปทั่วโลกเถิด ขอจักรแกวอัน
ประเสริฐ จงชนะโลกทัง้ ปวงเถิด.
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กอนภิกษุทั้งหลาย ขณะนั้น จักรแกวนั้น ก็หมุนไปทาง
ทิศบูรพา พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จติดตาม
ไป. พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ไดไปประทับอยู
ณ ประเทศที่จักรแกวประดิษฐานอยู.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฝายพระราชาอริราชที่อยู ณ ทิศบูรพา
พากันเสด็จเขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิไดกราบทูลกอยางนี้วา ขอเชิญ
เสด็จมาเถิด มหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว ราชอาณาจักร
เหลานี้เปนของพระองคทั้งสิ้น ขอพระองคจงทรงปกครองเถิด มหาราชเจา. ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึง
ถือเอาของที่เจาของไมไดให ไมพึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไม
พึงกลาวคําเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา จงเสวยสมบัติตามเดิมเถิด. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกพระราชาอริราชที่อยู ณ ทิศบูรพา ไดพากันตาม
เสด็จทาวเธอไป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น จักรแกวนั้น ก็
ลงไปสูสมุทรดานทิศบูรพา แลวโผลขึ้นไปลงที่สมุทรดานทิศทักษิณ
แลวโผลขึ้นไปสูทิศปจฉิม. ทาวเธอพรอมดวยจตุรงคินีเสนาก็เสด็จ
ติดตามไป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักรแกว ประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด ทาวเธอก็เสด็จเขาไปพักอยู ณ ประเทศนั้น พรอมดวยจตุรงคินีเสนา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฝายพระราชาอริราช อยู ณ ทิศปจฉิม
ก็พากันเสด็จเขาไปเฝาทาวเธอ ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญเสด็จมา
เถิด มหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราชเจา อาณาจักรเหลา
นี้เปนของพระองคทั้งสิ้น มหาราชเจา ขอพระองคทรงปกครองเถิด.
ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาสิ่งของ
ที่เจาของเขาไมไดให ไมพึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไมพึงกลาว
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คําเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา จงเสวยสมบัติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวก
พระราชาอริราช ที่อยู ณ ทิศปจฉิมไดพากันตามเสด็จทาวเธอไป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นจักรแกวนั้น ก็ลงสูสมุทรดานทิศปจฉิม
แลวโผลขึ้นไปสูทิศอุดร. พระเจาจักรพรรดิ พรอมดวยจตุรงคินีเสนา
ก็เสด็จติดตามไป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักรแกว ประดิษฐานอยู ณ
ประเทศใดทาวเธอพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จเขาไปพักอยู ณ
ประเทศนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฝายพระราชาอริราช ทีอ่ ยู ณ ทิศอุดรก็
พากันเสด็จเขาไปเฝาทาวเธอ ไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญเสด็จมา
เถิด มหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราชเจา อาณาจักร
เหลานี้เปนของพระองคทั้งสิ้น มหาราชเจา ขอพระองคทรงปกครอง
เถิด. ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอา
สิ่งของที่เจาของไมไดให ไมพึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไมพึง
กลาวคําเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา จงเสวยสมบัติตามเดิมเถิด. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกพระราชาอริราชที่อยู ณ ทิศอุดร ไดพากันตาม
เสด็จทาวเธอไป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น จักรแกวนั้นได
ชนะวิเศษยิ่งซึ่งแผนดินมีสมุทรเปนขอบวชไดแลว จึงกลับคืนสู
ราชธานีนั้น ไดหยุดอยูที่ประตูพระราชวังของทาวเธอ ปรากฏเหมือน
เครื่องประดับ ณ มุขสําหรับทําเรื่องราว วางไสวอยูทั่วภายในพระราชวังของทาวเธอ.
วาดวยจักรแกวทิพยถอยเคลื่อนจากที่
[๓๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิองคท่ี ๒
ก็ดี องคที่ ๓ ก็ดี องคที่ ๔ ก็ดี องคที่ ๕ ก็ดี องคที่ ๖ ก็ดี องค-

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 106

ที่ ๗ ก็ดี โดยกาลลวงไปหลายป หลายรอยป หลายพันป ไดตรัส
เรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ ในขณะที่ทานเห็น
จักรแกวอันเปนทิพย ถอยเคลื่อนจากที่ พึงบอกแกเราทันที.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดํารัสของ
ทาวเธอแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โดยลวงไปอีกหลายป หลายรอยป
หลายพันป บุรุษนั้นไดแลเห็นจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากที่
จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา ขอพระองคพึงทรงทราบ จักรแกวอันเปนทิพยของพระองค
ถอยเคลื่อนจากที่แลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอ
ตรัสเรียกพระกุมารซึ่งเปนโอรสองคใหญมารับสั่งวา ดูกอนพอกุมาร
ไดยินวา จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคลื่อนจากที่แลว นัน่ เปน
ความสุขของพอ ก็พอไดสดับมาดังนี้วา จักรแกวอันเปนทิพยของ
พระเจาจักรพรรดิพระองคใด ถอยเคลื่อนจากที่ พระเจาจักรพรรดิ
พระองคนั้นพึงทรงพระชนมอยูไดไมนาน ในบัดนี้ ก็กามทั้งหลาย
อันเปนของมนุษย พอไดเสวยแลว บัดนี้เปนสมัยที่พอจะแสวงหา
กามทั้งหลายอันเปนทิพย มาเถิดพอกุมาร ลูกจงปกครองแผนดิน
อันมีสมุทรเปนขอบเขตนี้ ฝายพอจะปลงผมและหนวด นุงหมผา
ยอมน้ําฝาด ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ลําดับนั้น ทาวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารซึ่งเปนโอรสองคใหญใน
ราชสมบัติเรียบรอยแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครอง
ผายอมน้ําฝาด เสด็จออกจากเรือน ทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพระราชฤาษี ทรงผนวชได ๗ วัน จักรแกว
อันเปนทิพย อันตรธานไปแลว.
[๓๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเขาไป
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เฝาพระราชาผูเปนกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกแลวถึงที่ประทับ ครั้น
แลว ไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา พระองคทรงทราบ
เถิด จักรแกวอันเปนทิพย อันตรธานไปแลว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ลําดับนั้น ทาวเธอเมื่อจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ไดทรง
เสียพระทัย และไดทรงเสวยความโทมนัส แตไมไดเสด็จเขาไปเฝา
พระราชฤาษี ทูลถามถึงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ. นัยวา ทาวเธอ
ทรงปกครองประชาราษฎรตามพระมติของพระองคเอง เมื่อทาวเธอ
ทรงปกครองประชาราษฎรตามพระมติของพระองคเองอยู ประชาราษฎรก็ไมเจริญตอไป เหมือนเกากอน เหมือนเมื่อกษัตริยพระองค
กอน ๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น คณะอํามาตยขาราชบริพารโหราจารยและมหาอํามาตย นายกองชาง นายกองมา เปนตน คนรักษาประตู และ
คนเลี้ยงชีพดวยปญญา ไดประชุมกันกราบทูลทาวเธอวา พระพุทธเจาขา ไดยินวา เมื่อพระองคทรงปกครองประชาราษฎรตามพระมติ
ของพระองคเอง ประชาราษฎรไมเจริญเหมือนเกากอน เหมือนเมื่อ
กษัตริยพระองคกอน ๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู พระพุทธเจาขา ในแวนแควนของพระองคมีอํามาตยขา
ราชบริพาร โหราจารย และมหาอํามาตย นายกองชาง นายกองมา
เปนตน คนรักษาประตู และคนเลี้ยงชีพดวยปญญา อยูพรอม
ทีเดียว ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย คือขาพระพุทธเจาทั้งหลายดวย
และประชาราษฎรเหลาอื่นดวย ทรงจําจักกวัตติวัตรอันประเสริฐได
อยู ขอเชิญพระองคโปรดตรัสถามถึงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด
พวกขาพระพุทธเจา อันพระองคตรัสถามแลว จักกราบทูลแกจักกวัตติวัตรอันประเสริฐถวายพระองค.
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วาดวยอทินนาทาน
[๓๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอโปรดให
ประชุมอํามาตยราชบริพารโหราจารยและมหาอํามาตย นายกองชาง
นายกองมาเปนตน คนรักษาประตู และคนเลี้ยงชีพดวยปญญา แลว
ตรัสถามจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ. เขาเหลานั้น อันทาวเธอตรัส
ถามจักกวัตติวัตรอันประเสริฐแลว จึงกราบทูลแกถวายทาวเธอ.
ทาวเธอไดฟงคําทูลแกของพวกเขาแลว จึงทรงจัดการรักษาปองกัน
และคุมครองอันชอบธรรม แตไมไดพระราชทานทรัพยใหแกคนที่
ไมมีทรัพย. เมื่อไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความ
ขัดสนจึงไดถึงความแพรหลาย. เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย
บุรุษคนหนึ่งจึงขโมยทรัพยของตนอื่นไป. เขาชวยกันจับบุรุษนั้นได
แลว แสดงแกทาวเธอวา พระพุทธเจาขา บุรุษคนนี้ขโมยเอาทรัพย
ของคนอื่นไป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาพากันกราบทูลอยางนี้
แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอ
ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไปจริงหรือ. บุรุษนั้นทูลวา จริงพระพุทธเจาขา. ทาวเธอถามวา เพราะเหตุไร. บุรุษทูลวา เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทาน
ทรัพยใหแกเขาแลวรับสั่งวา พอบุรุษเธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงมารดา
บิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้งทักษิณา
ที่มีผลในเบื้องบน อันเกื้อกูลแกสวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อ
สวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลาย ดวยทรัพยนี้เถิด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว.
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมบุรุษอีกคนหนึ่ง ก็ไดขโมยทรัพย
ของคนอื่นไป. เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดงแกทาวเธอวา
พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อเขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้
กะบุรุษนั้นวา พอบุรุษ ไดยินวาเธอขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป
จริงหรือ. บุรุษนั้นทูลวา จริง พระพุทธเจาขา. ทาวเธอตรัสถามวา
เพราะเหตุไร. บุรุษนั้นทูลวา เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะ
เลี้ยงชีพ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนัน้ ทาวเธอจึงพระราชทาน
ทรัพยใหแกเขา แลวรับสั่งวา พอบุรุษ เธอจงเลี้ยงชีพ จงเลี้ยงมารดา
บิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้งทักษิณา
ที่มีผลในเบื้องบน อันเกื้อกูลแกสวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อ
สวรรคในสมณพราหมณทั้งหลาย ดวยทรัพยนี้เถิด. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว.
กอนภิกษุทั้งหลาย มนุษยทั้งหลายไดฟงมาวา ดูกอนทาน
ผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา คนขโมยทรัพยของคนพวกอื่นไป พระ
เจาแผนดิน ยังทรงพระราชทานทรัพยใหอีก. พวกเขาไดยินมา จึง
พากันคิดเห็นอยางนี้วา อยากระนั้นเลย แมพวกเรา ก็ควรขโมย
เอาทรัพยของคนอื่นบาง.
[๔๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งขโมย
เอาทรัพยของคนอื่นไป. เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดงแก
ทาวเธอวา พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึง
ตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของ
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คนอื่นไป จริงหรือ. บุรษุ นั้นทูลวา จริง พระพุทธเจาขา. ทาวเธอ
ตรัสถามวา เพราะเหตุไร. บุรุษนั้นทูลวา เพราะขาพระพุทธเจา
ไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึง
ทรงพระดําริอยางนี้วา ถาเรา จักใหทรัพยแกคนที่ขโมยเอาทรัพย
ของคนอื่นเสมอไป อทินนาทานนี้จักเจริญทวีขึ้นดวยประการอยางนี้
อยากระนั้นเลย เราจะใหคุมตัวบุรุษผูนี้ใหแข็งแรง จะทําการตัด
ตนตอ ตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสีย. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น
ทาวเธอ ตรัสสั่งบังคับราชบุรุษทั้งหลายวา แนะ พนาย ถาเชนนั้น
ทานจงเอาเชือกเหนียว ๆ มัดบุรุษนี้ ใหมือไพลหลังใหแนน เอา
มีดโกน โกนศีรษะใหโลน แลวพาตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวย
บัณเฑาะกเสียงกราว ออกทางประตูดานทักษิณ จงคุมตัวใหแข็งแรง
ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรุษนั้นเสียนอกพระนครทิศทักษิณ
ราชบุรุษทั้งหลายรับพระราชดํารัสของทาวเธอแลว จึงเอาเชือกเหนียว
มัดบุรุษนั้นใหมือไพลหลังใหแนน เอามีดโกน ๆ ศีรษะใหโลน แลว
พาตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวยกลองพิฆาตเสียงกราว ออกทาง
ประตูดานทักษิณ คุมตัวใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะ
บุรุษนั้น นอกพระนคร ทิศทักษิณแลว.
[๔๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มนุษยทั้งหลายไดฟงวา ดูกอน
ทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา พระเจาแผนดิน ไดคุมตัวบุคคลผู
ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นอยางแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะ
พวกเขาเสีย. ครั้นไดฟงมา พวกเขาจึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา อยา
กระนั้นเลย แมพวกเราควรใหชางทําศัสตราอยางคม ๆ ครั้นแลว
จะคุมตัวคนที่เราจับขโมยไดใหแข็งแรง จักทําการตัดตนตอ ตัด
ศีรษะพวกมันเสีย. พวกเขาจึงใหชางทําศัสตราอยางคม. ครัน้ แลว
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จึงเริ่มทําการปลนบานบาง ปลนนิคมบาง ปลนพระนครบาง ปลน
ตามถนนหนทางบาง คุมตัวพวกที่ขโมยไวอยางแข็งแรง ทําการตัด
ตนตอ ตัดศีรษะบุคคลเหลานั้นเสีย.
วาดวยปาณาติบาตทําใหอายุเสื่อม
[๔๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการยังพรรณนามานี้
เมื่อพระมหากษัตริย ไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย
ความขัดสนก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออทินนาทานถึงความ
แพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึงความแพร
หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความ
แพรหลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมุสาวาทถึงความ
แพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อม
ถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง
บุตรของมนุษยที่มีอายุแปดหมื่นป ก็มีอายุถอยลง เหลือสี่หมื่นป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุสี่หมื่นป บุรุษคนหนึ่งขโมยเอา
ทรัพยของคนอื่นไป. เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดงแกพระราชา
ผูเปนกษัตรย ซึ่งไดมูรธาภิเษกวา พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ขโมยเอา
ทรัพยของคนอื่นไป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเขาพากันกราบทูลอยางนี้
แลว ทายเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษนั้นวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอขโมยเอา
ทรัพยของคนอื่นไป จริงหรือ. บุรุษนั้นไดกราบทูลคําเท็จทั้งที่รูอยูวา
ไมจริงเลย พระพุทธเจาขา.
[๔๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อ
พระมหากษัตริย ไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความ

ขัดสนไดถึงความแพรหลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนา-
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ทาน ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตรา
ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึงความแพรหลาย ปาณาติบาต ก็ได
ถึงความแพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพรหลาย มุสาวาท ก็ไดถึง
ความแพรหลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้น
ก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง
เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุสี่หมื่นป ก็มี อายุสอง
หมื่นป. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุสองหมื่นป บุรุษคนหนึ่ง
ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป บุรุษอีกคนหนึ่ง จึงกราบทูลแกพระราชา
ผูเปนกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกไดกระทําการสอเสียดวา พระพุทธเจาขา
บุรุษชื่อนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป.
[๔๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อ
พระมหากษัตริย ไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความ
ขัดสนก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย ฯลฯ
ปสุณวาจาก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อปสุณวาจาถึงความแพรหลาย แม
อายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อม
ถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุสองหมื่นป ก็มอี ายุถอยลงเหลือหนึ่งหมื่นป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อ
มนุษยมีอายุหนึ่งหมื่นป สัตวบางพวกมีวรรณะดี สัตวบางพวกมีวรรณะ
ไมดี ในสัตวสองพวกนั้น สัตวพวกที่มีวรรณะไมดี ก็เพงเล็งสัตวพวกที่
มีวรรณะดี ถึงความประพฤติลวงในภรรยาของคนอื่น.
วาดวยอกุศลกรรมบถทําใหอายุเสื่อม
[๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อ
พระมหากษัตริย ไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสน

ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทาน
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ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย กาเมสุมิจฉาจาร ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย
แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขา
เสื่อมถอยจากอายุบางเสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ
หนึ่งหมื่นป ก็มีอายุถอยลงเหลือหาพันป. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อ
มนุษยมีอายุหาพันป ธรรม ๒ ประการ คือ ผรุสวาจาและสัมผัปปลาปะ
ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๒ ประการ ถึงความแพรหลาย แม
อายุของสัตวเหลานั้น ก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขา
เสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ
หาพันป บางพวกมีอายุถอยลงสองพันหารอยป บางพวกมีอายุถอยลงสอง
พันป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุสองพันป อภิชฌาและ
พยาบาท ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร
หลาย แมอายุของสัตวเหลานั้น ก็เสือ่ มถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อ
พวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษย
ที่มีสองพันหารอยป ก็มีอายุถอยลงเหลือหนึ่งพันป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุหนึ่งพันป มิจฉาทิฏฐิ
ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมิจฉาทิฏฐิ ถึงความแพรหลาย แมอายุของ
สัตวเหลานั้น ก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอย
จากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุหนึ่งพันป
ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕๐๐ ป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๕๐๐ ป ธรรม ๓
ประการ คือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึงความแพร
หลาย เมื่อธรรม ๓ ประการถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้น
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ก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็เสื่อมถอย เมือ่ พวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อม
ถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๕๐๐ ป บางพวกมีอายุถอย
ลง ๒๕๐ ป บางพวกมีอายุถอยลง ๒๐๐ ป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๒๕๐ ป. ธรรมเหลานี้
คือ ความไมปฏิบัติชอบในมารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไม
ปฏิบัติชอบในสมณะ ความไมปฏิบัติชอบในพราหมณ ความไมออนนอม
ตอทานผูใหญในตระกูล ก็ไดถึงความแพรหลาย.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระ
มหากษัตริย ไมพระราชหานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสน
ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทาน
ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ได
ถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึงความแพรหลาย ปาณาติบาตถึงความ
แพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพรหลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพร
หลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพรหลาย ปสุณวาจาก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่อปสุณวาจาถึงความแพรหลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย ธรรม ๒ ประการ คือ ผรุสวาจา
และสัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๒ ประการถึงความ
แพรหลาย อภิชฌาและพยาบาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออภิชฌาและ
พยาบาทถึงความแพรหลาย มิจฉาทิฏฐิก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมิจฉาทิฏฐิถึงความแพรหลาย ธรรม ๓ ประการ คือ อธรรมราคะ วิสมโลภ
มิจฉาธรรม ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๓ ประการถึงความแพร
หลาย ธรรมเหลานี้คือ ความไมปฏิบัติชอบในมารดา ความไมปฏิบัติชอบ
ในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ ความไมปฏิบัติชอบในพราหมณ
ความไมออนนอมตอผูใหญ ในตระกูล ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม
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เหลานี้ถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้น ก็เสื่อมถอย แม
วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อสัตวเหลานั้นเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจาก
วรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๒๕๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐๐ ป.
วาดวยความเสื่อมของกุศล อกุศล
[๔๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักมีสมัยที่มนุษยเหลานี้ มีบตุ รอายุ
๑๐ ป ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เด็กหญิงมีอายุ ๕ ป จักสมควรมีสามี
ได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป รสเหลานี้ คือ
เนยใส เนยขน น้ํามัน น้ําผึ้ง น้ําออย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย มีอายุ ๑๐ ป หญากับแก จักเปน
อาหารอยางดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขาวสาลี เนือ้ ขาวสุก จักเปนอาหาร
อยางดี ในบัดนี้ฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป
หญากับแก ก็จักเปนอาหารอยางดี ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป กุศลกรรมบถ ๑๐ จักอันตรธานไปหมดสิ้น
อกุศลกรรมบถ ๑๐ จักรุง เรืองเหลือเกิน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อ
มนุษยมีอายุ ๑๐ป แมแตชื่อวากุศลก็จักไมมี และคนทํากุศลจักมีแตที่
ไหน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป คนทั้งหลายจักไม
ปฏิบัติชอบใจในพราหมณ จักไมประพฤติออนนอมตอทานผูใหญ ใน
ตระกูล เขาเหลานั้นก็จักไดการบูชา และไดรับการสรรเสริญ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย คนปฏิบัตชิ อบในมารดา ปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติชอบ
ในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญใน
ตระกูล เขาเหลานั้นจักไดรับการบูชาและไดรับการสรรเสริญฉันใด ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยทั้งหลายมีอายุ ๑๐ ป เขาจักไม
ปฏิบัติชอบในมารดา บิดา สมณพราหมณ ไมประพฤติออนนอมตอผูใหญ
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ในตระกูล เขาเหลานั้น จักไดรับการบูชาและการสรรเสริญฉันนั้นเหมือน
กัน ในบัดนี.้
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยทั้งหลายมีอายุ ๑๐ ป เขาจัก
ไมมีจิตคิดเคารพยําเกรงวา นี่แม นี่นา นี่พอ นี่อา นี่ปา นี่ภรรยาของ
อาจารย หรือวานี่ภรรยาของทานที่เคารพทั้งหลาย สัตวโลกจักถึงความ
สมสูปะปนกันหมด เปรียบเหมือนแพะ ไก สุกร สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก
ฉะนั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป สัตวเหลานั้น
ตางก็จักเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆา
อยางแรงกลาในกันและกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดา
กับบุตรก็ดี บุตรกับบิดาก็ดี พี่ชายกับนองหญิงก็ดี นองหญิงกับพี่ชายก็ดี
จักเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆากัน
อยางแรงกลา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายพรานเนื้อเห็นเนื้อเขา เกิดความ
อาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย ความคิดจะฆา อยางแรงกลา ฉันใด
ดูกอนภิกษุทั้งหลายเมื่อมนุษยทั้งหลายมีอายุ ๑๐ ป สัตวเหลานั้นจักมี
ความอาฆาต...ความคิดจะฆาอยางแรงกลาในกันและกัน ฉันนัน้ เหมือน
กัน.
[๔๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป จักมี
สัตถันตรกัป สิ้น ๗ วัน มนุษยเหลานั้นจักสําคัญกันและกันวาเปนเนื้อ
ศัสตราทั้งหลายอันคม จักปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขาจะฆากัน
เองดวยศัสตราอันคมนั้นโดยสําคัญวา นี้เนื้อ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น
สัตวเหลานั้น บางพวกมีความคิดอยางนี้วา พวกเราอยาฆาใคร ๆ และ
ใคร ๆ ก็อยาฆาเรา อยากระนั้นเลย เราควรเขาไปตามปาหญาสุมทุม
ปาไม ระหวางเกาะ หรือซอกเขา มีรากไมและผลไมในปาเปนอาหาร
เลี้ยงชีวิตอยูสัก ๗ วัน เขาพากันเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม ระหวาง
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เกาะหรือซอกเขา มีรากไมและผลไมในปาเปนอาหารเลี้ยงชีวิตอยูตลอด
๗ วัน. เมื่อลวง ๗ วันไป เขาพากันออกจากปาหญาสุมทุมปาไม ระหวาง
เกาะซอกเขา แลวตางสวมกอดกันและกัน จักขับรองปลอบใจกันในที่
ประชุมวา สัตวผูเจริญ เราพบเห็นกันแลว ทานยังมีชีวิตอยูหรือ ๆ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น สัตวเทานั้น จักมีความคิด
อยางนี้วา เราถึงความสิ้นญาติอยางใหญเห็นปานนี้ เหตุเพราะสมาทาน
ธรรมที่เปนอกุศล อยากระนั้นเลย เราควรทํากุศล ควรหากุศลอะไร
เราควรงดเวนปาณาติบาต ควรสมาทานกุศลธรรมนี้แลวประพฤติ. เขาจัก
งดเวนจากปาณาติบาต จักสมาทานกุศลธรรมนี้แลวประพฤติ. เพราะเหตุ
ที่สมาทานกุศลธรรม พวกเขาจักเจริญดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบาง
เมื่อเขาเจริญดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบาง บุตรของมนุษยทั้งหลาย
ที่มีอายุ ๑๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐ ป.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น สัตวเหลานั้นจักมีความคิดอยาง
นี้วา พวกเราเจริญดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบาง เพราะเหตุที่
สมาทานกุศลธรรม อยากระนั้นเลย พวกเราควรทํากุศลยิ่ง ๆ ขึ้นไป
ควรทํากุศลอะไร พวกเราควรงดเวนจากอทินนาทาน ควรงดเวนจาก
กาเมสุมิจฉาจาร ควรงดเวนจากมุสาวาท ควรงดเวนจากปสุณวาจา ควร
งดเวนจากผรุสวาจา ควรงดเวนจากสัมผัปปลาปะ ควรละอภิชฌา ควร
ละพยาบาท ควรละมิจฉาทิฏฐิ ควรละธรรม ๓ ประการ คือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม อยากระนั้นเลย พวกเราควรปฏิบัติชอบ
ในมารดา ควรปฏิบัติชอบในบิดา ควรปฏิบัติชอบในสมณะ ควรปฏิบัติ
ชอบในพราหมณ ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมนี้แลวประพฤติ. เขาเหลานั้น จักปฏิบัติชอบในมารดา
ปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบตั ิชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประ-
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พฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล จักสมาทานกุศลธรรมนี้แลว
ประพฤติ เพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรมเหลานั้น เขาเหลานั้นจักเจริญ
ดวยอายุบาง จักเจริญดวยวรรณะบาง เมื่อเขาเหลานั้นเจริญดวยอายุบาง
เจริญดวยวรรณะบาง บุตรของคนผูมีอายุ ๒๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง
๔๐ ป. บุตรของคนผูมีอายุ ๔๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘๐ ป. บุตร
ของคนผูมีอายุ ๘๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๑๖๐ ป. บุตรของคนผูมี
อายุ ๑๖๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้น ๓๒๐ ป. บุตรของคนผูมีอายุ ๓๒๐ ป
จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๖๔๐ ป. บุตรของคนผูมีอายุ ๖๔๐ ป จักมีอายุเจริญ
ขึ้นถึงสองพันป. บุตรของคนผูมีอายุสองพันป จักมีอายุเจริญขึ้นถึงสี่พันป.
บุตรของคนผูมีอายุสี่พันป จักมีอายุเจริญขึ้นถึงแปดพันป. บุตรของคน
ผูมีอายุแปดพันป จักมีอายุเจริญขึ้นถึงสองหมื่นป. บุตรของคนผูมีอายุ
สองหมื่นป จักมีอายุเจริญขึ้นถึงสี่หมื่นป. บุตรของคนผูมีอายุสี่หมื่นป
จักมีอายุขึ้นถึงแปดหมื่นป.
วาดวยการงดเวนอกุศลกรรมบถ ๑๐ อายุยืน
[๔๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุแปดหมื่นป
เด็กหญิงมีอายุ ๕๐๐ ป จึงจักสมควรมีสามีได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ใน
เมื่อมนุษยมีอายุแปดหมื่นป จักเกิดมีอาพาธ ๓ อยาง คือ ความอยากกิน ๑
ความไมอยากกิน ๑ ความแก ๑ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ในเมือ่ มนุษยมี
อายุแปดหมื่นป ชมพูทวีปนี้ จักมั่งคั่งและรุงเรือง มีบานนิคมและราชธานีพอชั่วไกบินตก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุแปดหมื่นป
ชมพูทวีปนี้ประหนึ่งวาอเวจีนรก จักยัดเยียดไปดวยผูคนทั้งหลาย เปรียบ
เหมือนปาไมออ หรือปาไมแกน ฉะนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุแปดหมื่นป เมืองพาราณ-
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สีนี้ จักเปนราชธานีมีนามวาเกตุมดี เปนเมืองที่มั่งคั่งและรุงเรื่องมี
พลเมืองมาก มีผูคนคับคั่ง และมีอาหารสมบูรณ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ในเมื่อมนุษยมีอายุแปดหมื่นป ในชมพูทวีปนี้ จักมีเมืองแปดหมื่นสี่พัน
เมือง มีเกตุมดีราชธานีเปนประมุข.
กอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุแปดหมื่นป จักมีพระเจาจักรพรรดิ์ ทรงพระนามวา พระเจาสังขะ ทรงอุบัติขึ้น ณ เมือง
เกตุมดีราชธานี เปนผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญใน
แผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักร
มั่นคงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี
นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกวเปนที่ ๗. พระราชบุตรของพระองคมี
กวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของ
ขาศึกได. พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตรา
ครอบครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขต.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยอายุแปดหมื่น พระผูมี
พระภาคเจาทรงพระนามวาเมตไตรย จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค
เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จ
ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผู
จําแนกพระธรรม เหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแลวในโลกในบัดนี้ เปนพระ
อรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว
รูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม. พระผูมี
พระภาคพระนามวา เมตไตรยพระองคนั้น จักทรงทําโลกนีพ้ รอมเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัด ดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเองแลว
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ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม เหมือน
ตถาคตในบัดนี้ ทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตถาคตเองแลว สอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตามอยู. พระผูมพี ระภาคเจาพระนามวา
เมตไตรยพระองคนั้น จักทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง
งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์บริบรู ณสิ้นเชิง เหมือนตถาคตในบัดนี้ แสดงธรรมงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง. พระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วาเมตไตรยพระองคนั้น จักทรงบริหารภิกษุสงฆหลายพัน เหมือนตถาคต
บริหารภิกษุสงฆหลายรอย ในบัดนี้ ฉะนั้น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น พระเจาสังขะ จักทรงใหยกขึ้น
ซึ่งปราสาทที่พระจามหาปนาทะทรงสรางไว แลวประทับอยู แลวจักทรง
สละ จักทรงบําเพ็ญทาน แกสมณพราหมฌ คนกําพรา คนเดินทาง
วณิพก ละยาจกทั้งหลาย จักทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครอง
ผากาสาวพัสตร เสด็จออกจากเรือน ทรงผนวชเปนบรรพชิต ในสํานัก
ของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวาเมตไตรยทาวเธอ
ทรงผนวชอยางนี้แลว ทรงปลีกพระองคอยูแตผูเดียวไมประมาท มีความเพียร
มีตนสงไปแลว ไมชานัก ก็จักทรงทําใหแจง ซึ่งประโยชนอันยอดเยี่ยมที่
กุลบุตรทั้งหลาย พากันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ อันเปน
ที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเอง ในทิฏฐธรรม
เที่ยว เขาถึงอยู.
วาดวยการพึ่งตนพึ่งธรรม

[๔๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตน
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เปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง จงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนสรณะ
อยามีสิ่งอื่นเปนสรณะอยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีตนเปนเกาะ
มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนสรณะ
ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะอยู อยางไรเลา.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นวา
ในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยูมีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาละโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นจิตในจิต
อยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาสละโทมนัสในโลกเสีย
ได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตน
เปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรม
เปนสรณะ ไมมีสิ่งอื่นเปนสรณะอยูอยางนี้แล.
[๕๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโคจร
ซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้ง
หลายเที่ยวไปในโคจรซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน จักเจริญดวย
อายุบาง จักเจริญดวยวรรณะบาง จักเจริญดวยสุขบาง จักเจริญดวยโภคะ
บาง จักเจริญดวยพละบาง.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องอายุของภิกษุ มีอธิบายอยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เจริญอิทธิบาทประกอบ
ดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยสมาธิ...
จิตตสมาธิ... วิมังสาสมาธิปธานสังขาร เธอนั้น เพราะเจริญอิทธิบาท
๔ เหลานี้ เพราะกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้ เมือ่ ปรารถนา
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ก็พึงตั้งอยูไดถึงกัป ๑ หรือเกินกวากัป ๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปน
อธิบายในเรื่องอายุของภิกษุ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องวรรณะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวัง
ในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทละโคจร มีปกติเห็นภัยในโทษ
เพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทที่หลาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้แล เปนอธิบายในเรื่องวรรณะของภิกษุ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องสุขของภิกษุ มีอธิบายอยางไร. ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก
อยู บรรลุทตุ ิยฌาน มีความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุด
ขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิด
แตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ทีพ่ ระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได
ฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขา
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นีแ้ ลเปนอธิบายในเรื่อง
สุขของภิกษุ.

วาดวยธรรมที่ทําใหอายุเปนตนเจริญ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องโภคะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีจิตประกอบดวยเมตตา
แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตาม
นัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยจิตประกอบดวยเมตตาอัน
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ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียด
เบียน แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทกุ สถาน. มีจิตประกอบ
ดวยกรุณา...มุทิตา...อุเบกขา แผไปตลอดทิศ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓
ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวย
จิตประดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได
ไมมีเวรไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่
ทุกสถาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องโภคะของภิกษุ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องพละของภิกษุ มีอธิบายอยางไร.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ
และปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอัน
ยิ่งดวยตนเอง ในทิฏฐธรรมเทียว เขาถึงอยู. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้แล
เปนคําอธิบายในเรื่องพละของภิกษุ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นแมกําลังสักอยางหนึ่งอื่น อัน
ขมไดแสนยาก เหมือนกําลังของมารนี้เลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุญนี้จะ
เจริญขึ้นไดอยางนี้ เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรมทัง้ หลาย.
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้น
ยินดีชื่นชม พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว ดังนี้แล.
จบจักกวัตติสูตรที่ ๓
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อรรถกถาจักกวัตติสูตร
จักกวัตติสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงแลวอยางนี้. ในพระสูตร
นั้น มีการพรรณาบทที่ยากดังตอไปนี้.
บทวา มาตุลาย ไดแก ในพระนครที่มีชื่ออยางนั้น. พระผูมี
พระภาคเจาทรงพระนครนั้นใหเปนโคจรคาม ประทับอยู ณ ไพรสณฑไมไกล. ในคําวา ตตฺร โข ภควา ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ นี้มอี นุปุพพิกถาดังตอไปนี้.
เลากันวา ในสมัยทีพ่ ระสูตรนี้เกิดขึ้น พระผูม ีพระภาคเจาออก
จากมหากรุณาสมาบัติ ในเวลาย่ํารุง ทรงตรวจดูสัตวโลก ทอดพระเนตร
เห็นการตรัสรูธรรมของเหลาสัตว ๘๔,๐๐๐ ผูอยูใ นมาตุลนคร ดวยการ
กลาวพระสูตร อันแสดงถึงอนาคตวงศนี้ จึงพรอมดวยภิกษุ ๒๐,๐๐๐ รูป
เสด็จไปยังมาตุลนครแตเชาตรู. เจามาตุลนคร ตรัสวา "ขาววาพระผูมี
พระภาคเจาเสด็จมา" จึงตอนรับนิมนตพระทศพลใหเสด็จเขาสูพระนคร
ดวยเครื่องสักการะเปนอันมาก ทรงตระเตรียมสถานที่ประทับนั่ง อาราธนาใหพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนบัลลังกอันล้ําคา ไดถวาย
มหาทานแดภิกษุสงฆ อันมีพระพุทธเจาเปนประมุข. พระผูมีพระภาคเจา ทรงทําภัตรกิจเสร็จทรงดําริวา ถาเราจักแสดงธรรม แกพวก
มนุษยนี้ ในที่นี้ไซร สถานนี้คับแคบ พวกมนุษย จักไมมีโอกาส
จะยืนจะนั่ง แตสมาคมใหญแล พึงมีได. ลําดับนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาไมทรงทําภัตตานุโมทนา แกพวกราชตระกูลเลย ทรงถือบาตร
เสด็จออกจากพระนครไป.
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พวกมนุษยคิดวา พระศาสดาไมทรงทําอนุโมทนาแกพวกเรา
เสด็จไปเสีย อาหารเลิศรส คงไมถูกพระทัยเปนแนแท ขึน้ ชื่อวาพระ
พระพุทธเจาทั้งหลาย ใคร ๆไมอาจเอาพระทัยไดถูก ธรรมดาวาการ
ทําความคุนเคยกับพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็เปนเชนกับการจับคออสรพิษที่แผแมเบี้ย มาเถิดทานผูเจริญทั้งหลาย พวกเราจักขอขมาพระ
ตถาคต. พวกชาวพระนครทั้งสิ้น ตางพากันออกไป พรอมกับพระผูมี
พระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจา ขณะเสด็จไปอยูนั่นเอง ทอดพระเนตรเห็น
ตนมาตุละ (ตนลําโพง) ตนหนึ่งยืนตนอยู ในนาของชาวมคธ สะพรั่งพรอม
ดวยกิ่งคาคบแผไพศาล ตั้งอยูในภูมิภาคประมาณกรีสหนึ่ง ดําริวา เรา
จักนั่งที่โคนไมนี้ เมื่อเราแสดงธรรม มหาชนจักมีโอกาสยืนและนั่งได
จึงเสด็จกลับเลาะลัดบรรดา เสด็จแวะเขาหาโคนไม ทอดพระเนตร
ดูพระอานนท ผูเปนธรรมภัณฑาคาริก (คลังพระธรรม). พระเถระทราบ
วา พระศาสดาประสงคจะประทับนั่ง ดวยความหมายที่พระองคทอด
พระเนตรเทานั้น จึงปูลาดจีวรใหญสําหรับพระสุคตเจาถวาย. พระผู
มีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะที่พระอานนทปูลาดแลว. ลําดับนั้น
พวกมนุษยพากันนั่งดานพระพักตรพระตถาคต. หมูภิกษุนั่งที่ดานขาง
ทั้งสอง และดานหลัง เหลาเทวดา ตางยืนอยูในอากาศ. พระผูมีพระ
ภาคเจา ประทับในทามกลางบริษัทใหญนั้นแล ดวยอาการอยางนี้ จึง
ไดตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลว. สองบทวา เต ภิกฺขู ความวา ภิกษุ
ผูเปนธรรมปฏิคาหกรับธรรมเขาไปในสมาคมนั้น. บทวา อตฺตทีปา
ความวา พวกเธอจงทําตนใหเปนเกาะ เปนที่ตานทาน เปนที่กําบังเปน
คติ เปนที่ไปเบื้องหนา เปนที่พึ่ง อยูเถิด. คําวา อตฺตสรณานี้ เปนไวพจนของคําวา อตฺตทีปา นั่นเอง. คําวา อนฺสรณา เปนคําปฏิ-
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เสธที่พึ่งอยางอื่น. ความจริง คนอื่นจะเปนที่พึ่งแกคนอื่นหาไดไม เพราะ
คนอื่นบริสุทธิ์ดวยความพยายามของคนอื่นไมได.
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ตนแลเปนที่พึ่งของตน
คนอื่นใครเลาจะเปนที่พึ่งได. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา อนฺสรณา. ถามวา ก็ในคําวา อตฺตทีปา นี้ อะไรเลา
ชื่อวาตน. แกวา โลกิยธรรมและโลกุตรธรรม. ดวยเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา ธมฺมทีปา ธมฺมสรณา อนฺสรณา มีธรรม
เปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง ดังนี้.
คําวา กาเย กายานุปสฺสี เปนตน ไดกลาวพิสดารไวแลวใน
มหาสติปฏฐานสูตร. บทวา โคจเร ไดแก ในสถานที่ควรเที่ยวไป. บทวา
สเก คือที่อันเปนของมีอยูแหงตน. บทวา เปตฺติเก วิสเย คือในถิ่นที่มา
จากพอแม. บทวา จรต คือเที่ยวไปอยู บาลีวา จรนฺต ดังนี้กม็ ี. เนื้อความก็
เชนนี้แหละ. บทวา น ลจฺฉติ ความวา จักไมได คือ จักไมเห็น.
บทวา มาโร ไดแกเทวบุตรมารบาง กิเลสมารบาง. บทวา โอตาร
ไดแก รองรอย คือชองทางเปด. ก็ความนี้บัณฑิตพึงแสดงดวยเรื่องเหยี่ยว
นกเขา ซึ่งโฉบเฉี่ยวเอานกมูลไถตัวบินออกจากที่ (หลีบ) กอนดิน โผ
จับอยาบนเสาระเนียด (เสาคาย) กําลังผึ่งแดดออนไป. สมจริงดังคําที่
พระผูพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว เหยี่ยวนก
เขา เขาโฉบเฉี่ยวเอานกมูลไถโดยฉับพลันเอาไป ภิกษุทั้งหลาย ครั้ง
นั้นแล นกมูลไถถูกเหยี่ยวนกเขานําไปอยูคร่ําครวญอยางนี้วา พวกเรา
นั่นแล เที่ยวไปในที่อโคจร อันเปนถิน่ ของปรปกษ นับวาไมมีบุญ
มีบุญนอย. ถาหากวันนี้เราพึงเที่ยวไปในที่โคจรอันเปนถิ่นของพอแม
ของคนไซร เหยี่ยวนกเขาจักไมอาจ (จับ) เราดวยการตอสูเชนนี้.
เหยี่ยวนกเขาถามวา ดูกอ นนกมูลไถ ก็สําหรับทาน อะไรเลา เปนถิ่น
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ของพอแมของตน นกมูลไถตอบวา คือ ที่กอนดินรอยไถ. ภิกษุทั้งหลาย
ครั้งนั้นแล เหยี่ยวนกเขาไมทรนงในกําลังของตน เชื่อในกําลังขอ
ตน ปลอยนกมูลไถไปโดยกลาววา ดูกอนนกมูลไถ เจาจงไปเถิด
ถึงเจาไปในที่นั้นก็ไมพน. ครั้งนั้นแล นกมูลไถ เจาจงไปเถิด
รอยไถ ขึ้นยังกอนดินกอนใหญ ยืนทาเหยี่ยวนกเขาวา มาเดี๋ยวนี้ซิ เจา
เหยี่ยวนกเขา มาเดี๋ยวนี้ซิ เจาเหยี่ยวนกเขา.
ครั้นนัน้ เหยี่ยวนกเขา ผูไมทรนงในกําลังของตน เชื่อมั่นใน
กําลังของตน ลูปกทั้งสองพลันโฉบลงตรงนกมูลไถ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ครั้งใดแล นกมูลไถรูตวั วา เหยี่ยวนกเขาตัวนี้สามารถพุงตัวลงมาแลว
ครั้งนั้นแล นกมูลไถก็หลบซอนตรงระหวางกอนดินนั้นนั่นเอง. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เหยี่ยวนกเขา จึงไดแตใหอกกระแทก
ที่กอนดินนั้นแล. ภิกษุทั้งหลาย ขอนั้นก็เหมือนกับที่ภิกษุเที่ยวไปในที่
อโคจร อันเปนถิ่นของปรปกษ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล
พวกเธอจงอยาเที่ยวไปในที่อโคจร อันเปนถิ่นของปรปกษ. เมื่อเธอเที่ยว
ไปในแดนอโคจร อันเปนถิ่นของปรปกษ มารยอมไดชอง มารยอมไดอารมณ. ภิกษุทงั้ หลาย ก็อะไรเลาคืออโคจร ถิ่นของปรปกษ สําหรับภิกษุ คือ
กามคุณ ๕. กามคุณ ๕ เปนไฉน ? ไดแกรูปที่พึงรูไดดวยจักษุอันนาปรารถนา
นาใครนาพึงใจประกอบดวยความใครเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ฯลฯ โผฏฐัพพะที่พึงรูดวยกาย ฯลฯ อันเปนที่ตั้งแหความกําหนัด. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย นี้ คืออโคจรอันเปนถิ่นของปรปกษสําหรับภิกษุ. ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พวกเธอจงเหี่ยวในโคจร ฯลฯ มารยอมไมไดอารมณ.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อะไรคือโคจรของภิกษุ ซึ่งเปนถิ่นของบิดามารดา
ของตน คือสติปฏฐาน ๔. สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ? ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นภายในกายอยู ฯลฯ ธรรมที่
เปนถิ่นบิดาของตน.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 128

บทวา กุสลาน คือ ธรรมที่ไมมีโทษเปนลักษณะ. บทวา สมาทานเหตุ คือ เพราะเหตุสมาทานแลวประพฤติ. บทวา เอวมิท ปฺุ
ปวฑฺฒติ ความวา ผลบุญอันเปนโลกิยะและโลกุตระนี้ ยอมเจริญอยาง
นี้. อนึ่ง คําวา ผลบุญนัน้ พึงทราบวา ไดแกทั้งบุญทั้งผลของบุญชั้นสูง ๆ.
ในคําวา ปฺุผล นั้น กุศลมี ๒ อยาง คือวัฏฏคามีกุศล กุศลเปน
ทางไปสูวัฏฏะ ๑ วิวัฏฏคามีกุศล กุศลเปนทางไปสูวิวัฏฏะ ๑ ในกุศล
๒ อยางนั้น จิตที่ออนโยนของมารดาบิดาดวยอํานาจที่มีความรักในบุตร
ธิดา และจิตที่ออนโยนของบุตรธิดาดวยอํานาจที่มีความรักในมารดาบิดา
ชื่อวา วัฏฏคามีกุศล. โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ มีประเภทเปน
ตนวา สติปฏฐาน ๔ ชือ่ วาวิวัฏฏคามีกุศล. ในกุศลเหลานั้น สําหรับ
กุศลที่เปนวัฏฏคามี สิน้ สุดกันตรงศิริสมบัติของพรเจาจักรพรรดิ์ ใน
มนุษยโลก. สําหรับกุศลที่เปนวิวัฏฏคามีสิ้นสุดกันที่มรรคผลและนิพพานสมบัติ. ในกุศลสองอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาจักแสดงวิบากของ
วิวัฏฏคามีกุศลไว ในตอนทายของสูตร. แตในที่นี้ เพื่อแสดงวิบากแหง
วัฏฏคามีกุศล พระองคจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดบุตรธิดา
ไมตั้งอยูในโอวาทของมารดาบิดา เมือ่ นั้นพวกเขา เสื่อมอายุบาง ผิว
พรรณบาง ความเปนใหญบาง แตวา เมื่อใดเขาตั้งอยูในโอวาท เมื่อ
นั้นจึงเจริญ ดังนี้แลว จึงเริ่มพระธรรมเทศนา ดวยอํานาจความสืบตอ
วัฏฏคามีกุศลวา ภูตปุพพฺ  ภิกขฺ เว เปนตนไป.
ในคําเหลานั้น คําเปนตนวา จกฺกวตฺติ ไดกลาวพิสดารแลว
ในมหาปทานสูตรนั้นแล. บทวา โอสกฺกิต แปลวา ยอหยอนไปนิดหนอย.
บทวา านา จุต แปลวา เคลื่อนไปจากฐานะโดยประการทั้งปวง. เลากันวา
จักรแกวนั้น ไดลอยขึ้นไปตั้งอยู ในอากาศเหมือนนําไปดวยลออยูเหนือประ
ตู พระราชวังชั้นใน. ครัง้ นั้น พระราชารับสั่งใหฝงเสาไมตะเคียนสองตน
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ไวที่ขางทั้งสองแหงจักรนั้น ที่บนสุดของจักรแกว ผูกเชือกดายไวเสนหนึ่ง
ใหอยูตรงกับกง. แมในดานลาง ก็ผูกเชือกดายเสนหนึ่งใหอยูตรงกับกง.
จักรแกวยอยต่ําลงแมนิดเดียว จากเสนเชือกขางบนเสนหนึ่งในบรรดา
เชือกสองเสนนั้นก็เปนอันวาหยอนลง. ปลายสุดของจักรแกวอยูเลยที่ตั้งของ
ดายชั้นลาง ชื่อวาเคลื่อนจากฐานแลว. เมื่อมีโทษแรงมาก จักรแกวนี้
นั้นจะเปนอยางนี้ คือ คลอยเคลื่อนจากฐานแมประมาณเสนดายหนึ่ง
หรือประมาณหนึ่งองคุลีสององคุลี.
ทานหมายเอาเหตุนั้นจึงกลาววา โอสกฺกิต านา จุต หยอน
เคลื่อนจากฐานดังนี้. ขอวา อถ เม อาโรเจยฺยาสิ ความวา พระ
ราชารับสั่งวา พอเอย นับแตวันนี้เปนตนไป เจาจงไปสูที่บํารุงจักรแกว
วันละ ๓ ครั้ง เจาเมื่อไปอยางนั้น พบเห็นจักรแกวคลอย คือ เคลื่อน
จากที่แมนิดเดียวเมื่อใด พึงบอกแกเราเมื่อนั้น เพราะวา ชีวิตของเรา
ฝากไวในมือของเจา. บทวา อทฺทส ความวา บุรุษนั้นไมประมาท
แลว ไปดูวนั ละ ๓ ครัง้ ไดพบเห็นเขาไปวันหนึ่ง.
ขอวา อถโข ภิกฺขเว ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นพระเจาทัฬหเนมิ สดับวา จักรแกวเคลื่อน
ที่แลว เกิดความโทมนัสอยางรุนแรง ดําริวา เราจักมีชีวิตไมยั่งยืนนาน
อายุของเราเหลือนอยเต็มที่ บัดนี้ เราจะไมมีเวลาบริโภคกามอีกแลว
เวลาแหงการบรรพชา ยอมมีแกเรา ณ บัดนี้ ดังนี้แลว ทรงกันแสง
คร่ําครวญ รับสั่งใหเรียกหาพระราชกุมารพระราชโอรสองคใหญมาแลว
ตรัสคํานี้. คําวา สมุทฺทปริยนฺต คือ มีสมุทรหนึ่งที่ลอมรอบอยูเปน
ขอบเขตนั่นเอง. ที่จริง ทรัพยคือแผนดิน นี้เปนของประจําราชตระกูล
ของพระราชาพระองคนั้น . อนึ่งจักรแกวนั้นมีจักรวาลเปนขอบเขต เกิด
ขึ้นไดดวยอํานาจบุญฤทธิ์ ใคร ๆ ไมอาจจะยกใหกันได. ก็พระราชาเมื่อ
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จะมอนจักรแกวอันเปนของประจําราชตระกูล จึงตรัสวา สมุทฺทปริยนฺต
ดังนี้. บทวา เกสมสฺสุ ความวา ที่จริงบุคคลทั้งหลาย แมเมือ่ จะบวช
เปนดาบส ก็ปลงผมและหนวดออกกอน แตนั้นไป จึงไดกระหมวดมุน
ผมที่งอกขึ้นมา เที่ยวไป เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เกสมสฺสุ
โอหาเรตฺวา. บทวา กาสายานิ ไดแกผาที่ยอมดวยน้ําฝาด. อธิบาย
วา เบื้องตนไดทําอยางนั้น ภายหลังจึงทรงแมผาเปลือกไม.
บทวา ปพฺพชิ ปลวา ผนวชแลว. อธิบายวา ก็ครั้นผนวช
แลว ไดประทับอยูในพระราชอุทยานอันเปนมงคลสวนพระองคนั่นเอง.
บทวา ราชีสมิ ฺหิ คือ ราชฤาษี. แทจริง ผูบวชจากวรรณะพราหมณ
ทานเรียกวา พราหมณฤาษี. สวนผูละเศวตฉัตร บวชจากวรรณะกษัตริย
เรียกวา ราชฤาษี. บทวา อนฺตรธายิ แปลวา อันตรธานแลว คือถึง
ความไมมี ดุจเปลวประทีปที่ดับแลว.
บทวา ปฏิสเวเทสิ ความวา (พระราชโอรส) กันแสงรําพัน
ทูลใหทราบแลว. บทวา เปตฺติก คือ ทานแสดงวา มิใชทรัพยมรดก
ตกทอด ที่มาจากขางราชบิดา อันใคร ๆ ที่มีความเกียจคราน มีความ
เพียรยอหยอน สมาทานประพฤติอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ไมอาจ
ละได แตวาผูที่อาศัยกรรมที่ทําไวดีของตน บําเพ็ญวัตรของพระเจา
จักรพรรดิ์ ๑๐ อยาง หรือ ๑๒ อยางเทานั้น จึงจะไดจักรแกวนั้น. ครั้ง
นั้น ราชฤาษี เมื่อตักเตือนราชบุตรนั้นไวในขอวัตรปฏิบัติ จึงตรัสคํา
เปนตนวา อิงฺฆ ตฺว เชิญเถิดทาน.
ในขอวัตรปฏิบัตินั้นคําวา อริเย คือหมดโทษ. คําวา จกฺกวตฺติวตฺเต ไดแก ในวัตรของพระเจาจักรพรรดิ์.
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บทวา ธมฺม ไดแก ธรรม คือ กุศลกรรมบถ ๑๐. บทวา
นิสฺสาย คือกระทําธรรมนั้นเทานั้นใหเปนที่อาศัย ดวยพระทัยที่อธิษฐานธรรมนั้นไวแลว. บทวา ธมฺม สกฺกโรนฺโต ความวา ธรรมนั้นอัน
เขาบําเพ็ญแลว คือ บําเพ็ญดวยดีอยางไร ทานก็บําเพ็ญธรรมนั้นอยาง
นั้นเหมือนกัน. สองบทวา ธมฺม ครุกโรนฺโต คือ กระทําธรรมนั้น
ใหเลิศลอย ดวยการเขาถึงความเคารพในธรรมนัน้ . บทวา ธมฺม มาเนนฺโต คือ กระทําธรรมนั้นเทานั้นใหเปนที่รัก แบะใหควรแกการยกยอง
อยู. บทวา ธมฺม ปูเชนฺโต คืออางอิงธรรมนั้นแลว กระทําการบูชาตอ
ธรรมนั้นดวยการบูชาดวยวัตถุมีของหอมและดอกไมเปนตน. บทวา ธมฺม
อปจายมาโน ความวา กระทําการประพฤติออนนอม ตอธรรมนั้นนั่น
เอง ดวยสามีจิกรรมมีการประนมมือเปนตน.
บทวา ธมฺมธโช ธมฺมเกตุ อธิบายวา ชื่อวามีธรรมเปนดุจ
ธงชัย และชือ่ วามีธรรมเปนสิ่งสุดยอด เพราะเชิดชูธรรมนั้นไวเบื้อง
หนาเหมือนธงชัย สละยกธรรมนัน้ ขึ้นทําใหเหมือนยอดประพฤติ.
บทวา ธมฺมาธิปเตยฺโย คือมีธรรมเปนใหญ ไดแกเปนธรรมาธิปไตย เพราะภาวะแหงธรรมที่มีมาแลว สละเพราะกระทํากิริยาทั้ง
หมดดวยอํานาจธรรมเทานั้น.
บทวา ธมฺมิก รกฺขาวรณคุตฺตึ สวิทหสฺสุ มีวเิ คราะหดังนี้
ธรรมของการรักษามีอยู เหตุนั้น การรักษานั้นชื่อวามีธรรม การรักษา
การปองกัน และการคุมครอง ชื่อวา รกฺขาวรณคุตฺติ. บรรดาธรรม
เครื่องรักษาเหลานั้น ธรรมทั้งหลายมีขันติเปนตน ชื่อวาการรักษา เพราะ
พระบาลีวา บุคคลเมื่อรักษาผูอื่น ชื่อวารักษาตน. สมจริงดังพระดํารัส
ที่พระมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลเมื่อรักษาผู
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อื่น ชื่อวารักษาตนไวไดอยางไรเลา ? บุคคลเมื่อรักษาผูอื่น ชื่อวา
รักษาตนไวไดดวยขันติ ดวยความไมเบียดเบียน ดวยความมีเมตตา
จิต และดวยมีความเอ็นดู. การปองกันวัตถุ มีผานุงผาหมและเรือนเปน
ตน ชื่อวา อาวรณะการปองกัน. การคุมครองเพื่อหามอุปทวันตรายมีโจร
เปนตน ชื่อวา คุตฺติ การคุมครอง. อธิบายวา ทานจงจัดแจงกิจการทั้ง
หมดนั้น คือใหเปนไป ใหดํารงอยูดวยดี. บัดนี้ เมื่อทรงแสดงสิ่งที่พึง
จัดการรักษาปองกันคุมครอง ฤาษีจึงกลาววา อนฺโตลนสฺมึ เปนตน
ความยอในคํานั้นมีดังตอไปนี้.วัตรของพระเจาจักรพรรดิ์
เจาจงยังบุตรและภรรยา กลาวคือชนภายในของเจา ใหตั้งอยู
ในศีลสังวร จงใหวัตถุมีผาดอกไมและของหอมเปนตน แกพวกบุตร
และภรรยานั้น และจงปองกันอุปทวะทั้งหมดใหแกเขา. แมในเหลา
ทหารเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน. แตมีขอแตกตางกันดังนี้. เหลาทหารอัน
พระราชาควรสงเคราะหดวยการเพิ่มบําเหน็จรางวัลให ไมใหลวงเลยกาล
เวลา. กษัตริยผูไดรับการอภิเษก ควรสงเคราะหดวยการใหรตั นะมีมา
อาชาไนยอันสงางามเปนตน. กษัตริยที่เปนประเทศราช ควรใหยินดี
แมดวยการมอบใหยานพาหนะอันสมควรแกความเปนกษัตริยนั้น. พราหมณ
ทั้งหลายควรใหยินดีดวยไทยธรรมมีขาวน้ําและผาเปนตน.
พวกคฤหบดี ควรสงเคราะห ดวยการใหพันธุ ขาว ไถ ผาล
และโคงานเปนตน. ผูอยูใ นนิคม ชื่อ เนคมะ (ชาวนิคม) และผูอยู
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ในชนบท ชื่อวา ชนปทา (พวกชาวชนบท) ก็เหมือนกัน (คือควร
สงเคราะห ดวยการใหพันธุขาว ไถ ผาลและโคงานเปนตน).
พวกสมณพราหมณ ผูมีบาปสงบ มีบาปลอยเสียแลว ควรสักการะ ดวยการถวายบริขารสําหรับสมณพราหมณ. หมูเนื้อและนก
ควรใหโปรงใจเสียไดดวยการใหอภัย. บทวา วิชิเต คือในถิ่นฐานที่
อยูในอํานาจปกครองของตน. บทวา อธมฺมกาโร คือการกระทําที่ไม
ชอบธรรม. บทวา มา ปวตฺติตฺถ อธิบายวา จงยังการกระทําอันเปน
อธรรมนั้น ไมใหเปนไป.
บทวา สมณพฺราหฺมณา ไดแกผูมีบาปสงบ คือมีบาปลอยเสีย
แลว. บทวา มทปฺปมาทา ปฏิวิรตา คือ งดเวนจากความเมาดวยอํานาจ
มานะ ๙ อยาง และจากความประมาท กลาวคือการปลอยจิตไปในกามคุณ ๕. บทวา ขนฺติโสรจฺเจ นิวิฏ า ความวา ดํารงอยูในอธิวาสนขันติและในความเปนผูสงบเสงี่ยม. บทวา เอกมตฺตาน ความวา สมณพราหมณทั้งหลายทานกลาววา ยอมฝกตน สงบ ระงับ ดับตนผูเดียว
ดวย การขมกิเลสมีราคะเปนตนของตน. บทวา กาเลน กาล คือทุกเวลา.
บทวา อภินิวชฺเชยฺยาสิ ความวา พึงเวนเสียซึ่งอกุศล ซึ่ง
เปรียบเหมือนคูถ เหมือนยาพิษ ละเหมือนไฟดวยดี. บทวา สมาทาย
คือ พึงยึดถือ กุศล ซึ่งเปรียบเหมือนพวกดอกไม ที่มีกลิ่นหอม และ
เปรียบเหมือนน้ําอํามฤต แลวปฏิบัติโดยชอบ. บัณฑิตตั้งอยูในกุศลธรรม
นี้ แลวพึงนําวัตรมาปฏิบัติสม่ําเสมอ.
วัตรนั้นมี ๑๐ ประการ อยางนี้ คือ วัตรที่พึงปฏิบัติในหมู
ทหารที่เปนชนภายใน ๑ ในพวกกษัตริย ๑ ในกษัตริยป ระเทศ
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ราช ๑ ในพราหมณสละคฤหบดี ๑ ในชาวนิคม และชาว
ชนบท ๑ ในสมณพราหมณ ๑ ในหมูมฤคและเหลาปกษา ๑ การหาม
การกระทําอันไมเปนธรรม ๑ การมอบทรัพยใหแกผูไมมีทรัพย ๑ การ
เขาไปหาสมณพราหมณแลวถามปญหา ๑ แตเมื่อถือเอาคฤหบดีและ
เหลาปกษาชาติเปนแผนกหนึ่งแลวก็จะมี ๑๒ อยาง. บัณฑิตผูถือเอาคําที่
มิไดกลาวไวในครั้งกอน พึงทราบวาวัตรมี ๑๒ อยาง โดยอาศัยการละ
ราคะที่ไมเปนธรรมและวิสมโลภ โลภะที่ไมสม่ําเสมอเปนตน.
ขอวา อิท โข ตาต ต ดังนี้ ความวา วัตร ทั้ง ๑๐ อยาง
และ ๑๒ อยางนี้ ชื่อวา วัตรปฏิบัติของพระเจาจักรพรรดิ์ อันประเสริฐ.
บทวา วตฺตมานสฺส คือบําเพ็ญใหบริบูรณ. คําเปนตนวา ตทหุโปสเถ
ไดกลาวไวแลวในมหาสุทัสสนสูตร.
บทวา สมเตน คือตามมติของตน. คําวา สุท เปนเพียงนิบาต. บทวา ปสาสติ คือ ปกครอง. มีคํากลาวอธิบายไววา พระราชา ทรงสละราชวงศดั้งเดิม ไดแกราชธรรม อันเปนราชประเพณีเสีย
แลว ดํารงอยูในธรรมเพียงเปนมติของตน ปกครองประเทศ. เมื่อ
เปนเชนนั้น พระราชาพระองคนี้ จึงเปนพระราชาองคสุดทาย ซึ่งเปน
ผูตัดวงศของพระเจาทัฬหเนมิ ประดุจผูใหเกิดความดางพรอยแกวงศมฆเทพฉะนั้น. บทวา ปุพฺเพนาปร คือในกาลตอมา ชาวประชาราษฎร
ไมรุงเรือง คือไมเจริญ เหมือนกับกาลกอน. ขอวา ยถา ต ปุพฺพกาน
ความวา ประชาราษฎร เจริญแลวเปนดุจเดียวกัน ทั้งในรัชกาลตน
และรัชกาลหลังของพระราชาองคกอน ๆ ฉันใด จะเจริญรุงเรืองฉัน
นั้นหามิได คือในที่ไหน ก็วางเปลา ถูกโจรปลนสดมภ อธิบายวา แม
โอชา ในน้ํามันน้ําผึ้งน้ําออยเปนตน และในยาคูภัตรเปนตน ก็เสื่อม
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ไป. สองบทวา อมจฺจา ปาริสชฺชา คือเหลาอํามาตย และผูเที่ยวไป
ในบริษัท. บทวา คณกมหามตฺตา ไดแกเหลาโหรผูชํานาญในปาฐะ
มีอัจฉินทิกะ ทํานายผาขาดเปนตน และเหลาอํามาตยชั้นผูใหญ. บทวา
อนีกฏา คือพวกอาจารยทั้งหลายมีหัตถาจารยเปนตน. บทวา โทวาริกา คือผูรักษาประตู. ปญญาเรียกวามนต ในบทวา มนฺตสฺสาชิวิโน.
อํามาตยผูใหญเหลาใด กระทําปญญานั้นใหเปนเครื่องอาศัยเปนอยู อํา
มาตยผูใหญเหลานั้น ชื่อวาบัณฑิต คําวา มนฺตสฺสาชิวิโน นั้นเปน
ชื่อแหงมหาอํามาตยเหลานั้น. บทวา โน จ โข อธนาน ความวา แก
มนุษยผูไรทรัพย คือ ผูยากจน เพราะตนมีความโลกรุนแรง. บทวา
ธเน นานุปปฺ ทิยมาเน ความวา อันเขาไมมอบทรัพยให. อีกอยางหนึ่ง
บาลีก็เปนเชนนี้เหมือนกัน. บทวา ทาลิทฺทิย แปลวา ความเปนผูยาก
จน. บทวา อตฺตนา จ ชีวาหิ ความวา จงเปนอยู คือจงยังอัตภาพ
ใหเปนไปเอง. บทวา อุทฺธคฺคิก มีวิเคราะหวา ผลของทักษิณนั้นไป
ในเบื้องบน ดวยอํานาจใหผล ในภูมสิ ูง ๆ ขึ้นไป เหตุนั้น ทักษิณานั้น
จึงชื่อวามีผลไปในเบื้องบน. ทักษิณาชื่อวา โสวคฺคิกา เพราะเปนประ
โยชนเกื้อกูลตอสวรรค เพราะใหอุบัติเกิดในสวรรคนั้น. ทักษิณา ชื่อ
วามีวิบากเปนสุข เพราะมีวิบากเปนสุข ในที่ที่ตนบังเกิดแลว. ทักษิณา
ชื่อวาเปนไปเพื่อสวรรค เพราะใหบังเกิดผลวิเศษ ๑๐ อยางมี วรรณะ
อันเปนทิพยเปนตนที่ล้ําเลิศดวยดี. อธิบายวา ทานจงยังทักษิณาทานเห็น
ปานนี้ ใหดาํ รงอยู.
บทวา ปวฑฺฒิสฺสติ คือ จักเจริญ คือ จักมีมาก. บทวา
สุนิเสธ นิเสเธยฺย ความวา เราจะทําการหาม คือพึงปฏิเสธเด็ดขาด.
บทวา มูลฆจฺฉ คือถอนราก. บทวา ขุรสฺสเรน คือ มีเสียงหยาบ.
บทวา ปณเวน คือ กลองพิฆาต.
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บทวา สิสานิ เนส ฉินฺทิสฺสามิ ความวา โดยที่สุด พวก
เรานํา แมเผือกมัน เพียงกํามือเดียวของผูใดไป เราจักตัดศีรษะของ
ผูนั้นโดยประการที่ใคร ๆ จักไมรูแมเรื่องที่เราฆา บัดนี้ ในที่นี้ จะมี
ประโยชนอะไรแกพวกเรา แมพระราชา เสด็จลุกขึ้นอยางนั้นแลว รับ
สั่งใหฆาบุคคลอื่น. พึงทราบอธิบาย แหงคําเหลานั้น ดังกลาวมานี้.
บทวา อุปกฺกมึสุ คือ เริม่ แลว. บทวา ปนฺถทูหน ความวา ดัก
ปลนคนเดินทาง. คําวา น หิ เทว ความวา เลากันวา บุรุษนั้นคิดวา พระ
ราชานี้รับสั่งใหประหารตามที่ใหการสารภาพวา จริงพระเจาขา เอาเถิด
เราจะใหการเท็จ ดังนี้แลว เพราะกลัวตายจึงทูลวา ไมจริงพระเจาขา.
คําวา อิท ในคําวา เอกีท นี้เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา สัตวพวก
หนึ่ง. บทวา จาริตฺต ไดแกความประพฤติผิด. บทวา อภิชฌ
ฺ าพฺยาปาทา ไดแก อภิชฌาและพยาบาท.
บทวา มิจฺฉาทิฏิ ไดแก ทิฏฐิที่เปนขาศึก มีอันคคาหิกทิฎฐิ
มีอาทิวา "ทานที่บุคคลใหแลวไมมีผล" ดังนี้. บทวา อธมฺมราโค
ไดแก ความกําหนัดในฐานะอันไมสมควร เปนตนวา มารดา ๑ น้ํา
หญิง ๑ บิดา ๑ อาหญิง ๑ ปา ๑. บทวา วิสมโลโภ
ไดแก ความโลภที่รุนแรงในฐานะแมที่ควรบริโภค. บทวา มิจฺฉาธมฺโม ความวา ความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจระหวางชายกับชาย
หญิงกับหญิง. ในบทวา อมตฺเตยฺยตา เปนตน มีวิเคราะหวา ผู
เกื้อกูลมารดา ชื่อมัตเตยยะ ภาวะแหงมัตเตยยะนั้นชื่อ มัตเตยยตา.
คําวา มตฺเตยฺยตา นั้น เปนชื่อแหงการปฏิบัติชอบในมารดา ความ
ไมมีแหงมัตเตยยตานั้น สละความเปนปฎิปกษตอมัตเตยยตานั้น ชื่อวา
อมตฺเตยฺยตา. แมใน อเปตฺเตยฺยตา เปนตน ก็นัยนีน้ ั่นเอง.
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บทวา น กุเลเชฏาปจายิตา ความวา ภาวะคือการไมกระ
ทํา ความยําเกรง คือการประพฤติออนนอมตอผูเจริญในตระกูล.
บทวา ย อิเมส คือ ในสมัยใด แหงมนุษยเหลานี้. บทวา
อลปเตยฺย ความวา ควรใหแกผัว. บทวา อิมานิ รสานิ ความวา
รสเหลานี้ เปนรสที่เลิศในโลก. บทวา อติพฺยาทีปสฺสนฺติ ได
แก จักรุงเรืองอยางยิ่ง. อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา
กุสลนฺติป น ภวิสฺสติ ความวา แมชื่อนี้ "กุศล" ดังนี้ก็จักไมมี.
อธิบายวา แมเพียงบัญญัติจักไมปรากฏ. บทวา ปุชฺชา จ ภวิสสฺ นฺติ
ปาสสา ความวา จักเปนผูควรบูชา และควรสรรเสริญ. เลากัน
วา ในสมัยนั้น พวกมนุษยคิดกันวา บุคคลชื่อโนนประหารมารดา
ประหารบิดา ปลงชีวิตสมณพราหมณ นาสังเวชหนอ บุรษุ ยอมไมทราบ
แมความที่ผูเจริญในตระกูลมีอยู ดังนี้แลว จักบูชาและจักสรรเสริญบุรุษนั้น
นั่นเอง. ขอวา น ภวิสสฺ ติ มาตาติ วา ความวา จิตที่ประกอบดวยความ
เคารพวา " ผูนี้เปนมารดาของเรา จักไมมีเลย. มนุษยทั้งหลายเมื่อกลาว
ถอยคําอสัตบุรุษ ชนิดตาง ๆ ดุจกลาวกะมาตุคามในเรือน ก็จกั เขาไปหา
โดยอาการไมเคารพ. แมในญาติทั้งหลาย มีนาหญิงเปนตน ก็นัยนี้
เหมือนกัน. ก็ในคําวา มาตุจฺฉา เปนตนนี้ คือนองชื่อวา มาตุจฺฉา ไดแก
นองสาวของแม ชื่อวา มาตุลานี ไดแกภรรยาของลุง. ชื่อวา อาจริยภริยา
ไดแกภรรยาของอาจารย ผูใหศึกษาศิลปวิทยา. บทวา ครูน ทารา ไดแก
ภรรยาของญาติมีอาและลุงเปนตน. บทวา สมฺเภท ความวา ภาวะที่เจือ
ปน หรือวา การทําลายประเพณี. บทวา ติพฺโต อาฆาโต ปจฺจุปฏิโต
ภวิสฺสติ ความวา ความโกรธที่รุนแรงจักเกิดขึ้นเฉพาะ โดยที่เกิดขึ้นบอย ๆ
สองบทหลัง ก็เปนไวพจนของความโกรธนั้นทั้งนั้น. จริงอยูความโกรธ
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ยอมทําจิตใหผูกอาฆาต เหตุนั้นจึงชื่อวา อาฆาต. ความโกรธยอมทําประโยชนเกื้อกูล และความสุขของตนและบุคคลอื่นใหเสียหาย เหตุนั้นจึงชื่อ
วา พยาบาท จะกลาววา ความประทุษรายแหงใจก็ได เพราะประทุษ
รายใจ. บทวา ติพฺพ วธกจิตฺต ความวา จิตคิดจะฆาเพื่อใหผูอื่นตาย
ยอมมีไดแมแกมีใจรักใครกัน. เพื่อจะแสดงเรื่องแหงจิตคิดจะฆากันนั้น
จึงกลาวคําเปนตนวา มาตุป ปุตฺตมฺหิ ดังนี้. บทวา มาควิกสฺส ได
แก พรานลาเนื้อ.
บทวา สตฺถนฺตรกปฺโป ความวา กัปที่พินาศในระหวางดวย
ศาสตรา คือยังไมทันถึงสังวัฏฏกัป โลกก็พินาศเสียในระหวาง. ก็ชื่อวา
อันตรกัป นีม้ ี ๓ อยางคือ ทุพภิกขันตรกัป กัปที่โลกพินาศในระหวาง
ดวยทุพภิกขภัย ๑ โรคันตรกัป กัปที่โลกพินาศในระหวางดวยโรค ๑
สัตถันตรกัป กัปที่โลกพินาศในระหวางดวยศาสตรา ๑. ในกัปเหลานั้น
ทุพภิกขันตรกัป มีขึ้นไดแกหมูสัตวที่หนาดวยความโลภ. โรคันตรกัป มี
ขึ้นไดแกหมูสัตวที่หนาดวยความโมหะ. สันถันตรกัป มีขึ้นไดแกหมูสัตว
ที่หนาดวยโทสะ.
ในกัปเหลานั้น เหลาสัตวที่ฉิบหาย เพราะทุพภิกขันตรกัป ยอม
เกิดขึ้นในปตติวิสัยแหงเปรตเสียโดยมาก. เพราะอะไร ? เพราะมีความ
อยากในอาหารเปนกําลัง. เหลาสัตวที่ฉิบหายเพราะโรคันตรกัป บังเกิด
ในสวรรคโดยมาก. เพราะอะไร ? เพราะสัตวเหลานั้นเกิดเมตตาจิตขึ้นวา
โอหนอ โรคเห็นปานนี้ไมพึงมีแกสัตวเหลาอื่น. เหลาสัตวที่ฉิบหายเพราะ
สัตถันตรกัป ยอมเกิดในนรกโดยมาก เพราะอะไร ? เพราะมีความอาฆาต
ตอกันและกันอยางรุนแรง. บทวา มิคสฺ ความวา มนุษยเกิดความ
สําคัญขึ้นวา ผูนี้ เปนเนื้อ ผูนี้เปนเนื้อ. บทวา ติณฺหานิ สตฺถานิ หตฺเถสุ
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ปาตุภวิสฺสนฺติ ความวา เลากันวา สําหรับมนุษยเหลานั้น วัตถุอะไร ๆ
พอจะเอามือหยิบฉวยได โดยที่สุดตระทั่งใบหญาที่จะกลายเปนอาวุธไป
เสียทั้งนั้น. ขอวา มา จ มย กฺจิ ความวา พวกเราอยาปลงแมบุรุษ
ผูหนึ่งไร ๆ เสียจากชีวิตเลย. ขอวา มา จ อมฺเห โกจิ ความวา บุรุษ
ผูหนึ่งไร ๆ อยาปลงแมพวกเราเสียจากชีวิตเลย. คําวา ยนฺนนู มย ความ
วา เหลาสัตวจักสําคัญคิดอยางนี้วา ความพินาศแหงโลกนี้ ปรากฏเฉพาะ
แลว อันเราทั้งหลายสองคนอยูในที่เดียวกันไมอาจมีชีวิตอยูได. บทวา
วนคหน ความวา ที่รกชัฎดวยพฤกษขาดมีพุมหญาและเถาวัลลิ์เปนตน
อันนับวาปา. บทวา รุกขคหน คือ รกชัฎดวยตนไมคือที่เขาไปยาก.
บทวา นทีวิทุคฺค คือที่ซึ่งไปลําบาก ในที่ซึ่งมีเกาะอยูระหวางเปนตน
แหงแมน้ําทั้งหลาย. บทวา ปพฺพตวิสม คือ ทีอ่ ันไมสม่ําเสมอไปดวยภู
เขาทั้งหลาย หรือวา ที่อันขลุขละในภูเขาทั้งหลาย. บทวา สภาคายิสฺสนฺติ
ความวา เหลาสัตวจักทําคนเหลานั้นใหเสมอกับตน ดวยถอยคําที่ชวนให
บันเทิงอยางนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย เราเปนอยูโดยประการใด สัตว
ทั้งหลายทานก็พบเห็นแลว แมทานก็เปนอยูโดยประการนั้น. บทวา อายต
คือ มาก. บทวา ปาณาติปาตา วิรเมยฺยาม ความวา พวกเราควรลด
ปาณาติบาตลงเสีย. อาจารยบางพวกสวดวา ปาณาติปาต วิรเมยฺยาม ก็
มี. ในคํานั้นมีอธิบายวา พวกเราควรละปาณาติบาต. บทวา วีสติวสฺสายุกา
ความวา มารดาบิดางดเวนจากปาณาติบาต เพราะเหตุใด บุตรทั้งหลายจึง
มีอายุเพียง ๒๐ ป. เพราะมีเขตบริสุทธิ์. แทจริง มารดาบิดาแหงบุตร
เหลานั้น เปนผูมีศีล ดังนั้น พวกเขาจึงมีอายุยืน เพราะเขตบริสุทธิ์นี้
เหตุที่พวกบุตรเจริญในครรภของผูมีศีล. ก็สัตวเหลาใด ทํากาละเสียใน
ที่นี้ แลวเกิดในที่นั้นนั่นเอง สัตวเหลานั้นมีอายุยืนดวยสมบัติคือศีลของตน
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เทานั้น. บทวา อสฺสาม แปลวาพึงมี. บทวา จตฺตาลีสวสฺสายุกา
ความวา สวนที่เปนเบื้องตนบัณฑิตพึงทราบ ดวยอํานาจบุคคลผูเวนขาด
จากอทินนาทานเปนตน.
บทวา อิจฺฉา ความวา ตัณหาซึ่งเกิดขึ้นอยางนี้วา พวกทานจงให
อาหารแกเรา. บทวา อนสน ความวา ไมมีการกิน คือ ภาวะที่ไมเบิก
บาน ไดแก ความเกียจครานทางกาย คือ ความประสงคจะนอน เพราะ
ปจจัยคือความเมาในอาหารของผูบริโภคอาหาร. อธิบายวา ภาวะที่กายมี
กําลังทราม เพราะการบริโภค. บทวา ชรา ไดแก ความชราปรากฏ.
บทวา กุกกุฏสมฺปาติกา มีวิเคราะหวา ความตกพรอมแหงไก กลาวคือ
การที่ไกตัวบินขึ้นจากหลังคา บานหนึ่งแลวตก ลงบนหลังคา อีกบานหนึ่งมี
อยูในคามนิคมและราชธานีเหลานี้ เหตุนั้นคามนิคมเละราชธานีเหลานี้
ชื่อวาเปนที่ระยะไกบินตก. บาลีวา สมฺปาทิกา ดังนี้ก็มี. อธิบายวา
ความถึงพรอมแหงไก กลาวคือการเดินไปดวยเทาแหงไกจากระหวางบาน
หนึ่งไปยังอีกระหวางบานหนึ่งมีอยูในคามนิคมและราชธานีเหลานี้. ทาน
แสดงความที่สัตวอยูรวมกันเปนกลุม นั่นแลแมทั้งสองนั้น. บทวา อวีจิ
มฺเ ผุโฏ ภวิสฺสติ ความวา จักเต็มแนนขนัดประดุจอเวจีมหานรก.
พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสไวดวยสามารถแหงอายุ สัตวที่เจริญวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลายในเวลามนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป พระผูมีพระภาคเจา
นามวา เมตตรัย จักอุบตั ิขึ้นในโลก. เพราะพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอม
ไมบังเกิดในเวลาสัตวที่มีอายุเจริญแตยอมเกิดในเวลาสัตวมีอายุเสื่อม. อธิบายวา เพราะเหตุนั้นเวลาใด อายุนนั้ เจริญแลว ถึงความเปนอสงไขย
แลว กลับตกไปอีก จักตั้งอยูในกาลที่สัตวมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ในกาลนั้น
พระพุทธเจาจักอุบัติขึ้น. ก็บทวา ปริหริสฺสติ นี้ ทานกลาวไวดวยสามารถ
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แหงสัตวที่เที่ยวแวดลอมไป. บทวา ยูโป ไดแกปราสาท. บทวา รฺญา
มหาปนาเทน การาปโต ความวา มีพระราชาผูเปนตนเหตุ ทาวสักกะเทวราช จึงสงพระวิษณุกรรมเทพบุตรไปใหสรางปราสาท เพื่อประโยชน
แกพระราชาพระองคนั้น.
เลากันวา เมื่อกอน บิดากับบุตรสองคน เปนชางสานชวยกันเอา
ไมออและไมมะเดื่อสรางบรรณศาลาถวายแดพระปจเจกพุทธเจา แลวนิมนต
ใหทานอยูในที่นั้นบํารุงดวยปจจัย ๔. ครั้นทํากาละแลวก็บังเกิดในเทวโลก. ในสองบิดาและบุตรนั้น บิดายังอยูในเทวโลกนั่นเอง. บุตรจุติ
จากเทวโลกแลวบังเกิดในพระครรภของพระนางสุเมธาเปนเทวีของพระเจาสุรุจิต เปนพระราชกุมารพระนามวามหาปนาทะ. ภายหลัง ทาวเธอ
รับสั่งใหยกฉัตร ไดเปนพระราชานามวามหาปนาทะ. ลําดับนั้น ดวย
บุญญานุภาพของทาวเธอ ทาวสักกะเทวราช จึงสงพระวิษณุกรรมเทพบุตร
ใหไปสรางปราสาทถวายพระราชา. พระวิษณุกรรมเทพบุตรนั้นเนรมิต
ปราสาทถวายทาวเธอสูงถึง ๒๕ โยชน ๗ ชั้น ลวนแลวดวยรัตนะทั้ง ๗
ประการ ซึง่ ทานหมายเอากลาวไวในชาดกวา
พระราชาพระนามวาปนาทะ มีปราสาทลวนแลว
ดวยทอง กวาง ๑๖ ชั่วลูกธนู ชนทั้งหลายกลาวสวน
สูงถึงพันชั่วธนู ปราสาทนั้น ๗ ชั้น สูงพันชั่วลูกธนู
สะพรัง่ ไปดวยธง แพรวพราวไปดวยแกวสีเขียว นัก
ฟอน ๖ พัน แบงเปน ๗ พวก ไดฟอนอยูในปราสาท
นั้น ดูกอนภัททชิเศรษฐี ทานกลาวไว โดยประการใด
เหตุนั้นไดมีในกาลนั้น โดยประการนั้น ครั้งนั้นเราได
เปนทาวสักกะ ผูทําการขวนขวายใหแกทาน ดังนี้.
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พระราชานั้น ประทับอยูที่ปราสาทนั้นตลอดพระชนมายุสวรรคต
แลว บังเกิดในเทวโลก. เมื่อทาวเธอบังเกิดในเทวโลก ปราสาทนั้นก็จม
ลงในกระแสแมน้ํามหาคงคา. พระนครชื่อปยาคะประดิษฐ เปนอันเทวดา
นิรมิตแลว ณ ทีใ่ กลเคียงหัวบันไดของปราสาทนั้น. บานชือ่ โกฎิคาม
มีในที่ตรงกับยอดปราสาทพอดี.
ภายหลังตอมา ครัง้ พระผูมีพระภาคเจาของเรา เทพบุตรชาง
สานนั้น จุติจากเทวโลก เปนเศรษฐีชื่อภัททชิ ในถิ่นมนุษย บวชในสํานักพระศาสดา บรรลุพระอรหัตแลว. พึงใหเรื่องพิสดารดวยคําวา "ทาน
นั้นแสดงปราสาทนั้นแกหมูภิกษุ ในวันที่เอาเรือขามแมน้ําคงคา". ถาม
วา ก็เพราะเหตุใดปราสาทนี้จึงไมอันตรธานไป แกวา เพราะอานุภาพ
บุญเทพบุตรนอกจากนี้. กุลบุตรผูทําบุญรวมกับทานบังเกิดในเทวโลก ใน
อนาคต จักเปนพระราชานามวา สังขะ ปราสาทนั้นจักตั้งขึ้น สําหรับให
พระราชานั้นใชสอย เพราะเหตุนั้น ปราสาทจึงไมอันตรธานไปแลว.
บทวา อุสฺสาเปตฺวา ความวา ใหปราสาทนั้นตั้งขึ้น. บทวา
อชฺฌาวสิตฺวา ไดแก ประทับอยู ณ ที่นั้น. บทวา ต ทตฺวา วิสชฺชิตฺวา
ความวา ใหปราสาทนั้นดวยอํานาจทานและสละดวยอํานาจการบริจาค
โดยไมเพง (ผลตอบแทน). ถามวา ถวายปราสาทอยางนั้นแกใคร. แก
วา แกเหลาสมณะเปนตน. เพราะเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวไววา "ให
ทานแกสมณพราหมณคนกําพราคนเดินทางวณิพกยาจก". ถามวา ก็พระ
ราชา (พระภัททชิ) นั้น จักแสดงปราสาทหลังหนึ่ง แกภิกษุเปนอันมาก
อยางไร ? แกวา นัยวา จิตของทานจักเกิดขึ้นอยางนี้วา ปราสาทนี้ จง
กระจัดกระจาย. ปราสาทนั้นจักกระจัดกระจายเปนทอนเล็กทอนนอย. ทาว
เธอไมมีจิตขอเกี่ยวปราสาทนั้นเลย จักสละดวยอํานาจทาน ดวยพระดํารัส
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วาผูใดปรารถนาจํานวนเทาใด ผูนั้นจงถือเอาจํานวนเทานั้น ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา ทาน ทตฺวา เมตฺเตยฺยสฺส ภควโต ฯเปฯ วิหริสฺสติ
ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอนุสนธิสืบตอแหงวัฏฏคามีกุศล ดวย
พระดํารัสมีประมาณเทานี้.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงความสืบตอแหงวัฏฏคามีกุศล จึงตรัสคําวา
อตฺตทีปา ภิกฺขเว วิหรถ เปนตนไวอีก. ขอวา อิทโข ภิกขฺ เว
ภิกฺขุโน อายุสฺมึ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราไดกลาวคําใดไวกะเธอวา "เธอทั้งหลายจักเจริญดวยอายุบาง"
คํานี้ยอมมีในอายุของภิกษุนั้น คือ คํานี้เปนเหตุแหงอายุ. เพราะฉะนั้น
พวกเธอเมื่อตองการใหอายุเจริญ ตองเจริญอิทธิบาท ๔ อยางเหลานี้. บท
วา วณฺณสฺมึ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา เราไดกลาวคํา
ใดไวกับเธอวา พวกเธอจักเจริญดวยวรรณะบาง นี้เปนเหตุ (เจริญ)
วรรณะในวรรณะนั้น ดวยวาวรรณะแหงสรีระของผูมีศีล ยอมเจริญดวย
อํานาจความไมเดือดรอนเปนตน แมวรรณะคือคุณก็เจริญดวยอํานาจชื่อ
เสียง เพราะฉะนั้น พวกเธอเมื่อตองการใหวรรณะเจริญตองมีศีลบริบูรณ.
บทวา สุขสฺมึ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา เราได
กลาวคําใดไวกับพวกเธอวา พวกเธอจักเจริญดวยความสุขบางดังนี้ คํา
นี้ยอมมีความสุขที่เกิดจากฌานมีประการตาง ๆ มีปติแลสุขเกิดจากวิเวก
ในความสุขนั้น คือ เปนตน เพราะเหตุนั้น พวกเธอเมื่อตองการใหเจริญ
ดวยความสุข ตองเจริญฌาน ๔ อยางเหลานี้. บทวา โภคสฺมึ ความวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา เราไดกลาวคําใดไวกับพวกเธอวา พวก
เธอจักเจริญดวยโภคะบาง ดังนี้ นี้คอื โภคะไดแกพรหมวิหารที่พึงแผไดทั่ว
ทิศอันนําซึ่งความเปนผูไมเกลียดชังเหลาสัตวที่หาประมาณมิได มีอานิสงส
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๑๑ ประการเชนนอนเปนสุขเปนตน เพราะฉะนั้นพวกเธอเมื่อตองการให
โภคะเจริญ ตองเจริญพรหมวิหารเหลานี้. บทวา พลสฺมึ ความวา พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา เราไดกลาวคําใดไวกับพวกเธอวา พวก
เธอจักเจริญดวยกําลังบางดังนี้ คํานี้คือกําลังกลาวคืออรหัตผล ซึ่งเกิด
ขึ้นในที่สุดแหงความสิ้นไปแหงอาสวะ เพราะเหตุนั้น พวกเธอเมื่อตองการ
จะใหกําลังเจริญ ตองทําความพากเพียรเพื่อการบรรลุถึงพระอรหัต. บท
วา ยถยิท ภิกฺขเว มารพล ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา
เรายอมไมพิจารณาเห็นแมกําลังอันเปนเอกในโลกอยางอื่น ที่ขมยาก กําจัดยาก เหมือนกําลังของเทวบุตรมารมัจจุมารกิเลสมารนี้เลย อรหัตตผล
นี้เทานั้น ยอมขม ครอบงํา ทวมทับกําลังแมนั้นได เพราะเหตุนั้น พวก
เธอควรทําความพากเพียรในพระอรหัตนี้เทานั้น. ขอวา เอวมิท ปฺุ
ความวา แมบุญที่เปนโลกุตตระนี้ ยอมเจริญจนตราบสิ้นอาสวะ. พระผูมี
พระภาคเจาเมื่อยังอนุสนธิสืบตอแหงวัฏฏคามีกุศลใหจบลง จึงยังเทศนา
ใหจบลงดวยยอดคือพระอรหัต. ในเวลาจบพระสูตร ภิกษุ ๒๐,๐๐๐ รูป
บรรลุพระอรหัต สัตว ๘๔,๐๐๐ ไดดื่มน้ําอมฤตแลว แล.
จบอรรถกถาจักกวัตติสูตร ที่ ๓
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๔. อัคคัญญสูตร
เรื่อง วาเสฏฐะภารทวาชะ
[๕๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปราสาทของนาง
วิสาขามิคารมารดา ในบุพพารามกรุงสาวัตถี. ก็โดยสมัยนัน้ แล วาเสฏฐสามเณรสละภารทวาชสามเณร หวังความเปนภิกษุ จึงอยูประจําในสํานัก
ของภิกษุ. ลําดับนั้นในเวลาเย็นวันหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาเสด็จออก
จากที่เรนแลว ไดเสด็จลงจากปราสาท ทรงจงกรมอยูในที่กลางแจง
ที่รมเงาปราสาท. วาเสฏฐสามเณรไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจาก
ที่เรนลงจากปราสาทแลว เสด็จจงกรมอยูกลางแจงที่รมเงาปราสาทในเย็น
วันหนึ่ง ครัน้ เห็นแลว จึงเรียกภารทวาชสามเณรมากลาววา ภารทวาชะ
ผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจานี้เสด็จออกจากที่เรนลงจากปราสาท ภารทวาชะ
จงกรมอยูที่กลางแจงที่รมเงาของปราสาทในเวลาเย็น ภารทวาชะผูอาวุโส
เรามาไปกัน เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจนถึงที่ประทับ เราพึงได
เพื่อจะฟงธรรมีกถา ในที่เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจาดังนี้.
ภารทวาชสามเณรก็รับคําของวาเสฏฐสามเณรวา
ตกลงทานผูมีอายุ.
ครั้งนั้นแล วาเสฏฐสามเณรและภารทวาชสามเณรจึงพากันเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาจนถึงที่ประทับ ครั้นเขาไปเฝาแลว ไดถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคเจาแลว ไดเดินจงกรมตามพระผูมีพระภาคเจาซึ่งกําลังเสด็จ
จงกรมอยู ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวาเสฏฐสามเณรมา
แลวตรัสวา ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทั้งหลายแล มีชาติเปน
พราหมณมีตระกูลเปนพราหมณ ออกบวชจากตระกูลของพราหมณ ดูกอน
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วาเสฏฐะและภารทวาชะ พราหมณทั้งหลาย ไมดา ไมบริภาษเธอทั้งหลาย
หรือดังนี้. วาเสฏฐะและภารทวาชสามเณรจึงทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พราหมณทั้งหลาย ยอมดา ยอมบริภาษขาพระองคทั้งหลายดวยถอยคําตาม
สมควรแกตนอยางเต็มที่ ไมมีลดหยอนเลย ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสถามวา ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็พวกพราหมณดาบริภาษเธอ
ดวยคําดาอันสมควรแกตนอยางเต็มที่ ไมมีลดหยอนเลยอยางไร. สามเณร
ทั้งสองทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณทั้งหลายกลาวอยางนี้วา
พราหมณเทานั้น เปนวรรณะประเสริฐที่สุด วรรณะเหลาอื่นเลวทราม
พราหมณเทานั้นเปนวรรณะขาว วรรณะอื่นดํา พวกพราหมณทั้งหลาย
เทานั้นบริสุทธิ์ คนที่ไมใชพราหมณ หาบริสุทธิ์ไม พวกพราหมณทั้ง
หลาย เปนบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพระพรหม เกิดจากพระพรหม พระพรหมเนรมิตขึ้นมา เปนทายาทของพระพรหม พวกทานมา
ละเสียจากวรรณะที่ประเสริฐที่สุดเขาไปอยูในวรรณะที่เลวทราม คือพวก
สมณะโลน เปนพวกคหบดีเปนพวกดํา เกิดจากเทาของพระพรหม
การที่พวกทานมาละเสียจากวรรณะประเสริฐสุด ฯลฯ เชนนี้ ไมเปน
การดี ไมเปนการสมควรเลย ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณได
พากันดาบริภาษขาพระองคทั้งหลายดวยถอยคําบริภาษอันสมควรแกตนอยาง
เต็มที่ ไมมีลดหยอนเลย อยางนี้แลดังนี้. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอน
วาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณระลึกถึงเรือ่ งเกาของตนไมได จึง
กลาวอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐที่สุด วรรณะเหลา
อื่นเลวทราม พราหมณเทานั้นมีวรรณะขาว วรรณะเหลาอื่นดํา พวก
พราหมณเทานั้นบริสุทธิ์ หมูชนทีไ่ มใชพราหมณหาบริสุทธิ์ไม พวก
พราหมณ เปนบุตรเกิดแตอุระ เกิดจากปากของพระพรหม เกิดจากพระ-
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พรหม พรหมเนรมิตขึ้น เปนทายาทของพรหม ดังนี้. ดูกอนวาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ ตามที่ปรากฏชัดเจนอยูวา นางพราหมณีของพวกพราหมณ
ทั้งหลายมีระดูบาง มีครรภบาง ตลอดอยูบาง ใหลูกดื่มนมบาง ก็พราหมณ
เหลานั้นเปนผูเกิดทางชองตลอดของนางพราหมณีทั้งนั้น พราหมณเทานั้น
เปนวรรณะประเสริฐที่สุด ฯลฯ เปนทายาทของพรหม ดังนี้. ก็พราหมณ
เหลานั้นยอมกลาวตูพระพรหม และพูดมุสา พวกเขาจะตองประสพ สิ่ง
ไมเปนบุญมากมาย.
วาดวยวรรณะ ๔
[๕๒] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหลานี้มี ๔ คือ
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร. ดูกอ นวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริย
บางพระองคในโลกนี้มีปกติฆาสัตว มีปกติถือเอาของที่เขาไมไดให มี
ปกติประพฤติผิดทางกาม มีปกติพูดมุสา มีวาจาสอเสียด มีวาจา
หยาบคาย พูดเพอเจอ เพงเล็งอยากจะไดของเขา พยาบาทปองรายเขา มี
ความเห็นผิด. ดูกอนวาเสฎฐะและภารทวาชะ ธรรมทั้งหลายเหลานี้อันใด
เปนอกุศล นับวาเปนอกุศล มีโทษนับวามีโทษ ไมควรเสพ นับวาไม
ควรเสพ ไมควรเปนอริยธรรม ก็นับวาไมควรเปนอริยธรรม เปนธรรมที่
ดํา มีวิบากดํา วิญูชนติเตียน ดังกลาวมานี้ ธรรมเหลานั้นยอมปรากฏ
อยางชัดเจนในกษัตริยบางพระองค. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แม
พราหมณแล...ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะแมแพศยแล...ดูกอ นวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ แมศูทรและบางคนในโลกนี้ มีปกติฆาสัตว มีปกติถือเอา
ของที่เขาไมไดให ฯลฯ เปนมิจฉาทิฏฐิ. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
อยางนี้แล ธรรมทั้งหลายเหลาใด เปนอกุศลนับวาเปนอกุศล ฯลฯ เปน
ธรรมดํามีวิบากดํา วิญูชนติเตียน ธรรมเหลานั้นก็ยอมปรากฏอยางชัดเจน

ในศูทรแมบางคน.
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วาดวยธรรมอันประเสริฐในโลกทั้งสอง
[๕๓] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยแมบางคนในโลก
นี้ เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจาก
กาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาจา เวนขาดจากปสุณวาจา เวน
ขาดจากผรุสวาจา เวนขาดจากสัมผัปปลาปะ ไมเพ็งเล็งอยากไดของเขา
มีจิตไมพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ อยางนี้
แล ธรรมเหลานี้เหลาใด เปนกุศล นับวาเปนกุศล ไมมีโทษนับวา
ไมมีโทษ ควรเสพนับวาควรเสพ ควรเปนอริยะนับวาควรเปนอริยะ เปน
ธรรมขาว มีบากขาว วิญูชนสรรเสริญ ธรรมเหลานั้นยอมปรากฏ
อยางชัดเจนในกษัตริยบางคนในโลกนี้. ดูกอนเวเสฏฐะและภารทวาชะ
แมพราหมณ...ดูกอนวาเสฏฐะและการทวาชะ แมแพศยแล. ดูกอน
วาเสฏฐะและภารทวาชะ แมศูทรแลบางคนในโลกนี้เปนผูเวนขาดจาก
ปาณาติบาต ฯลฯ ไมเพงเล็งอยากไดของเขา มีจิตไมพยาบาทเขา มีความ
เห็นถูกตอง. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ อยางนี้แล ธรรมทั้งหลาย
เหลานี้เหลาใดเปนกุศลนับวาเปนกุศล ไมมีโทษนับไมมีโทษ ควรเสพ
นับวาควรเสพควรเปนอริยะนับวาควรเปนอริยะ เปนธรรมขาว มีวิบากขาว
วิญูชนสรรเสริญ ธรรมทั้งหลายเหลานั้นยอมปรากฏอยางชัดเจนแมใน
ศูทรบางคน. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื่อวรรณะทั้ง ๔ เหลานี้
แลรวมกันเปน ๒ ฝาย คือ พวกที่ตั้งอยูในธรรมฝายดํา วิญูชนติเตียน
พวกหนึ่ง และพวกตั้งอยูในธรรมฝายขาว วิญูชนไมติเตียนพวกหนึ่ง
ในเรื่องนี้เหตุไร พวกพราหมณ จึงพากันกลาวอยางนี้วา พราหมณเทานั้น
เปนวรรณะประเสริฐที่สุด วรรณะเหลาอื่นลวนเลวทราม พราหมณเทา
นั้นมีวรรณะขาว วรรณะเหลาอื่นดํา พราหมณเทานั้นยอมบริสุทธิ์
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หมูคนที่ไมใชพราหมณหาบริสุทธิ์ไม พราหมณทั้งหลายเปนบุตรเกิดแต
อกเกิดจากปากของพรหม เกิดจากพระพรหมโดยตรง พรหมเนรมิตขึ้น
เปนทายาทของพรหม ดังนี้. วิญูชนทั้งหลายยอมไมรับรองถอยคําของ
พราหมณเหลานั้น. ขอนั้นเพราะเหตุอะไร. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
เพราะวา บรรดาวรรณะทั้ง ๔ เหลานี้ ผูใดเปนภิกษุผูขีณาสพ อยูจบ
พรหมจรรยมีกิจที่ควรทําทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว ตามบรรลุ
ประโยชนของตน มีสังโยชนเครื่องผูกสัตวไวในภพสิ้นรอบแลว หลุดพน
ไดเพราะรูโดยชอบ ผูนนั้ ยอมปรากฏวาเปนยอดกวาคนทั้งหลายโดยธรรม
แท หาใชโดยอธรรมไม. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ธรรมเทานั้น
ประเสริฐที่สุดภารทวาชะ โดยบรรยายมานี้ พวกเธอพึงเขาใจขอนั้นอยางนี้
วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยายมานี้ พวกเธอพึงเขาใจขอนั้นอยางนี้
วา ธรรมเทานั้น ประเสริฐที่สุดในหมูช นทั้งในทิฏฐธรรม และใน
อภิสัมปรายภพ.
วาดวยธรรมประเสริฐที่สุด
[๕๔] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระราชาทรงพระนามวา
ปเสนทิโกศลก็ทรงทราบวา พระสมณโคดมผูยอดเยี่ยม เสด็จออกบวชจาก
ศากยราชตระกุลดังนี้. ดูกอนวาเสฎฐะและภารทวาชะ พวกศากยราช
ทั้งหลายแลยอมเปนผูติดตามพระเจาปเสนทิโกศลทุกขณะ. ดูกอนวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ พวกศากยราชทั้งหลายแลยอมกระทําการนอบนอมการ
ไหว การตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม ในพระเจาปเสนทิโกศล.
ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะอยางนี้แล ศากยะทัง้ หลายยอมพากันกระทํา
การนอบนอม การไหว การตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมในพระเจา
ปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลยังทรงกระทําการตอนรับ การไหว การ
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ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมนั้นในพระตถาคต ดวยพระดําริวา
พระสมณโคดมมีชาติดีกวา เรามีชาติไมดี พระสมณโคดมทรงมีกําลัง
เราเองมีกําลังทราม พระสมณโคดมนาเลื่อมใส เราเองมีผิวพรรณเศราหมอง พระสมณโคดมมีศักดิ์ใหญ เราเองมีศักดิ์นอย ดังนี้ โดยที่แท
พระเจาปเสนทิโกศลทรงสักการะพระธรรม เคารพพระธรรม นับถือ
พระธรรม บูชาพระธรรม นอบนอมพระธรรม. พระเจาเสนทิโกศล
ทรงทําการนอบนอม อภิวาท ตอนรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรม
ในพระตถาคตอยางนี้แล. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยายนี้
เธอพึงทราบอยางนี้วา พระธรรมเทานั้นประเสริฐที่สุดในหมูชนทั้งใน
ทิฏฐิธรรมและอภิสัมปรายภพ.
วาดวยบุตรเกิดแตพระอุระ พระโอษฐพระผูมีพระภาค
[๕๕] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
เธอทั้งหลายแล มีชาติตางกัน มีชื่อตางกัน มีโคตรตางกัน ออกจาก
เรือนมาบวชเปนบรรพชิต ถูกเขาถามวา ทานเปนพวกไหนดังนี้ พึงตอบ
เขาวา พวกเราเปนพวกพระสมณะศากยบุตรดังนี้. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ผูใดแลมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่น เกิดแตมูลราก ตั้งมั่นอยาง
มั่นคง อันสมณพราหมณ เทวดามารพรหมหรือใคร ๆ ในโลกใหเคลื่อน
ยายไมได ควรจะเรียกผูนั้นวา เราเปนบุตรเถิดแตพระอุระเกิดจากพระโอษฐ
ของพระผูมีพระภาค เกิดจาก พระธรรม พระธรรมเนรมิตขึ้น เปน
ทายาทของพระธรรมดังนี้. ขอนั้นเพราะเหตุไร. เพราะคําวา ธรรมกายก็ดี
พรหมกายก็ดี ธรรมภูตก็ดี พรหมภูตก็ดีเปนชื่อของพระตถาคต.
[๕๖] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีบางสมัยบางคราว โดย
อันลวงไปแหงกาลอันยาวนาน โลกนี้ก็จะพินาศไป เมื่อโลกกําลังพินาศ

อยู โดยมากหมูสัตวยอมวนเวียนไปเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม ในชั้น
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อาภัสสรพรหมนั้น สัตวเหลานั้นมีความสําเร็จไดโดยทางใจ มีปติเปน
ภักษา มีรัศมีเอง ทองเที่ยวไปไดในอากาศ ดํารงอยูในวิมานอันแสนงาม
ยอมดํารงอยูไดสิ้นกาลยืดยาวนาน. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ มี
สมัยอีกบางครั้ง โดยอันลวงไปแหงกาลยืดยาวนาน โลกนี้ยอมเจริญขึ้น
เมื่อโลกกําลังเจริญขึ้น โดยมากเหลาสัตวก็จะพากันเคลื่อนจากพวกอาภัสสรพรหมมาสูความเปนอยางนี้อีก และสัตวเหลานั้นมีความสําเร็จไดโดยทางใจ
มีปติเปนภักษา มีรัศมีเอง ทองเที่ยวไปในอากาศได ดํารงอยูใ นวิมานอัน
งดงาม ยอมดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนาน. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ก็โดยสมัยนัน้ แลจักรวาลนี้ก็จะกลายเปนน้ําไปหมด มีความมืด มองไมเห็น
ทั้งดวงจันทรและดวงอาทิตยก็ยังไมปรากฏ ดวงดาวนักษัตรก็ยังไมปรากฏ
กลางวันกลางคืนก็ไมปรากฏ เดือนหนึ่งกึ่ง เดือนหนึ่งก็ยังไมปรากฏ ฤดู
และปก็ยังไมปรากฏ หญิงชายก็ยังไมปรากฏ. หมูส ัตวทั้งหลายก็ถึงการ
นับวา สัตวดังนี้อยางเดียวกัน. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในกาล
บางคราว โดยอันลวงไดแหงกาลยืดยาวนาน งวนดินก็เกิดลอยอยูบนน้ํา
ปรากฏแกสตั วเหลานั้น เหมือนน้ํานมสดที่บุคคลเคี่ยวแลวทําใหเย็นสนิท
แลวปรากฏเปนฝาอยูขางบนฉะนั้น งวนดินนั้นไดสมบูรณดวยสี กลิ่น รส
มีสีคลายเนยใสอยางดีและเนยขึ้นอยางดีฉะนั้น และไดมีรสอันนาชอบใจ
เหมือนน้ําผึ้งอันปราศจากโทษฉะนั้น. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะที่นั่น
แล มีสัตวบางตนมีชาติโลเลกลาววา ทานผูเจริญ สิ่งที่ลอยอยูนี้ จะเปน
อะไรดังนี้แลวเอานิ้วมือชอนเอางวนดินขึ้นมาลิ้มดู เมื่อเขากําลังเอานิ้วมือ
ชอนงวนดินขึ้นมาลิ้มอยู งวนดินที่ไดซานไปทั่ว ความอยากจึงเกิดขึ้น
แกเขา. ดูกอ นวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวเหลาอื่นแลก็ถงึ ทิฏฐานุคติ
ของสัตวนั้นก็จะพากันเอานิ้วมือซอนงวนดินนั้นขึ้นมาลิ้มดู. เมื่อสัตวเหลา
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นั้นกําลังเอานิ้วมือชอนเอางวนดินนั้นขึ้นมาชิม งวนดินก็แผซานไปทั่ว
สรรพางค และตัณหาก็เกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้น. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ที่นั้นแล สัตวเหลานั้นจะพากันพยายามเอามือปนงวนดินปนทําให
เปนคําเพื่อที่จะบริโภค. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื่อใดแลที่สัตว
เหลานั้นพยายามที่จะเอามือปนงวนดินทําเปนคําเพื่อที่จะบริโภค เมื่อนั้น
รัศมีเฉพาะตัวของสัตวเหลานั้นก็จะหายไป. เมื่อรัศมีเฉพาะตัวหายไป
พระจันทรและพระอาทิตยก็ปรากฏขึ้นมา เมื่อพระจันทรและพระอาทิตย
ปรากฏขึ้นแลว หมูดาวนักษัตรก็จะปรากฏ เมื่อหมูดาวนักษัตรปรากฏ
แลว กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ เมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏแลว
เดือนหนึ่ง กึ่งเดือนหนึ่งก็ปรากฏขึ้น เมื่อเดือนหนึ่งและกึ่งเดือนหนึ่ง
ปรากฏขึ้นแลว ฤดูและปก็ปรากฏขึ้น. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ดวยเหตุเพียงประมาณเทานี้แล โลกนี้ก็ยอมเจริญขึ้นมาอีก.
[๕๗] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวเหลานั้น
พากันบริโภคงวนดิน มีงวนดินเปนภักษาเปนอาหาร ไดดํารงอยูตลอดกาล
ยืดยาวนาน. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวเหลานั้นบริโภคงวนดิน
มีงวนดินนั้นเปนภักษาเปนอาหารไดตั้งอยูตลอดกาลยืดยาวนานโดยประการ
ใดแล ความแข็งแกรงก็เกิดมีในกายของสัตวเหลานั้น ความมีผิวพรรณดี
ก็ไดปรากฏชัดขึ้นมา สัตวบางพวกก็มีผิวพรรณดี บางพวกมีผิวพรรณเลว.
บรรดาสัตวเหลานั้น สัตวเหลาใดมีผิวพรรณดี สัตวเหลานั้นก็ดูหมิ่นสัตว
ที่มีผิวพรรณเลววา เรามีผิวพรรณดีกวาสัตวเหลานั้น สัตวเหลานั้นมี
ผิวพรรณเลวกวาเราดังนี้. เมื่อสัตวเหลานั้นเกิดมีมานะถือตัวเพราะการ
ดูหมิ่นเรื่องผิวพรรณเปนปจจัย งวนดินก็ไดอันตรธานหายไป. เมื่องวนดิน
หายไปแลว สัตวเหลานั้นจึงประชุมกัน ครั้นประชุมกันแลวตางก็พากัน
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ทอดถอนใจวา รสดี รสดีดังนี้. แมในทุกวันนี้พวกมนุษยไดของมีรสดีบาง
อยางเทานั้น ก็พากันกลาวอยางนี้วา รสดี รสดี ดังนี้ หมูพราหมณทั้ง
หลายพากันอนุสรณถึงอักขระที่รูกันวาเปนของเลิศเปนของเกานั้น แต
หาไดรูถึงความหมายของอักขระนั้นเลย.
วาดวยกะบิดินเปนตนเกิดขึ้น
[๕๘] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล เมื่องวนดิน
ของสัตวเหลานั้นหายไป กะบิดินก็ปรากฏขึ้น. กะบิดินนั้นปรากฏเหมือน
เห็ด. กะบิดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส ไดมีสีเหมือนเนยใสที่ปรุง
อยางดีหรือเนยขึ้นอยางดี และไดมีรสอยางนาชอบใจเหมือนน้ําผึ้งซึ่งปราศจากโทษฉะนั้น. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวเหลานั้นก็
ไดพยายามเพื่อจะบริโภคกะบิดิน สัตวเหลานั้น บริโภคกะบิดินนั้นแลว
มีกะบิดินนั้นเปนภักษาเปนอาหาร ไดดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนาน. ดู
กอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวเหลานั้นเมื่อบริโภคกะบิดิน มีกะบิดิน
นั้นเปนภักษาเปนอาหาร ไดดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนานโดยประการใด
แล ความเปนผูกลาแข็ง โดยประมาณโดยยิ่งก็ไดปรากฏขึ้นในกายของ
สัตวเหลานั้น และความเปนผูมีผิวพรรณงดงามก็ไดปรากฏขึ้นในกายของ
ประการนั้น. สัตวบางพวกมีผิวพรรณดี บางพวกมีผวิ พรรณเลว. บรรดา
สัตวเหลานั้น สัตวเหลาใดมีผิวพรรณดี สัตวเหลานั้นก็พากันดูหมิ่นสัตว
ที่มีผิวพรรณทรามวา พวกเรามีผิวพรรณงามกวาสัตวเหลานี้ สัตวเหลานี้
มีผิวพรรณเลวกวาพวกเราดังนี้. เมื่อสัตวเหลานั้นตางพากันมีมานะเกิดขึ้น
เพราะการดูหมิ่นผิวพรรณเปนปจจัย กะบิดินก็อันตรธานหายไป. เมื่อ
กะบิดินหายไปแลว เครือดินไดปรากฏขึ้นมา. เครือดินนั้นไดปรากฏคลาย
ผลมะพราวฉะนั้น. เครือดินนั้นสมบูรณดวยสี กลิ่น รส ไดมีสีเหมือน
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เนยใสที่ปรุงอยางดีหรือเหมือนเนยขึ้นอยางดีฉะนั้น และไดมีรสน้ําชอบใจ
เหมือนน้ําผึ้งซึ่งปราศจาดโทษฉะนั้น. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ครั้งนั้น สัตวเหลานั้นไดพากันพยายามเพื่อที่จะบริโภคเครือดิน สัตว
เหลานั้นบริโภคเครือดิน ไดมีเครือดินนั้นเปนภักษาเปนอาหาร ไดดํารง
อยูตลอดกาลยืดยาวนาน. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวเหลานั้น
บริโภคเครือดิน มีเครือดินเปนภักษาเปนอาหาร ไดดํารงอยูตลอดกาลยืด
ยาวนานโดยประการใดแล ความเปนผูกลาเข็งโดยประมาณโดยยิ่งก็ได
ปรากฏในการแกสัตวเหลานั้น ละความเปนผูมีผิวพรรณดีไดปรากฏขึ้น
อยางชัดเจน. สัตวบางพวกมีผิวพรรณดี บางพวกมีผิวพรรณเลว. บรรดา
สัตวเหลานั้น สัตวเหลาใด มีผิวพรรณดี สัตวเหลานั้นยอมดูหมิ่นหมูสัตว
ที่มีผิวพรรณเลววา พวกเรามีผิวพรรณดีกวาสัตวเหลานี้ สัตวเหลานี้มี
ผิวพรรณเลวกวาเราทั้งหลายดังนี้.
เมื่อสัตวเหลานั้นตางก็เกิดมีมานะ
ถือตัวเพราะมีมานะวามีผิวพรรณดีนั้นเปนปจจัย เครือดินไดอันตรธาน
หายไป. เมื่อเครือดินหายไปแลว เหลาสัตวประชุมกัน ครัน้ ประชุม
กันเลวก็ทอดถอนใจวา เครือดินไดมีแกเราหนอ เครือดินของเราได
สูญหายไปหมดแลวหนอ ดังนี้. ในสมัยนี้มนุษยทั้งหลายพอถูกทุกขธรรม
บางอยางถูกตองเขาก็พากันกลาววา ของนี้ไดมีแลวสูเรา ของนี้ของเรา
ไดสูญหายไปหมดแลว ดังนี้. พวกพราหมณ ยอมอนุสรณถึงอักขระอันควรรู
ซึ่งเปนของดีเปนของเกานั้นแล แตวา พวกพราหมณเหลานั้น หารูทั่วถึง
ใจความของอักขระนั้นไม.
วาดวยปรากฏการณทางธรรมชาติ
[๕๙] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้นนั้นแล เมื่อเครือดิน
ของสัตวเหลานั้นสูญหายไปแลว ขาวสาลีซึ่งบังเกิดในที่ที่ไมตองไถ ไมมี
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รําไมมีแกลบ บริสุทธิ์มกี ลิ่นหอม มีเมล็ดเปนขาวสารก็ปรากฏขึ้นมา. สัตว
ทั้งหลายก็พากันขนเอาขาวสาลีชนิดใดมา เพื่อเปนอาหารมื้อเย็นในเวลา
เย็น ตอนเชาขาวสาลีชนิดนั้นก็สุกงอกขึ้นมาเทน และในตอนเชาสัตว
ทั้งหลายไดพากันขนเอาขาวสาลีชนิดใดมา เพื่อรูโภคในเวลาเชา ใน
ตอนเย็น ขาวสาลีชนิดนั้นก็สุกงอกขึ้นมาแทน ความบกพรองไปหาได
ปรากฏไม. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล เหลาสัตวทั้งหลาย
พากัน บริโภคขาวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไมตองไถมีขาวสาลีนั้นเปนภักษา
เปนอาหาร ไดดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนาน. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวเหลานั้นบริโภคขาวสาลี ซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไมตองไถ มี
ขาวสาลีนั้นเปนภักษาเปนอาหาร ไดดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนาน โดย
ประการใดแล ความกลาแข็งโดยประมาณโดยยิ่งไดเกิดมีในกายของสัตว
เหลานั้น และความเปนผูมีผิวพรรณงดงามก็ไดปรากฏอยางชัดเจนโดยประการนั้น. และเพศหญิงก็ปรากฏแกหญิง เพศชายก็ปรากฏแกชาย. ก็ได
ยินวาหญิงยอมเพงดูชายอยูตลอดเวลา และชายก็เพงดูหญิงอยูตลอดเวลา
เชนกัน. เมือ่ ชนเหลานั้นตางเพงดูกันและกันอยูตลอดเวลา ความกําหนัด
ก็เกิดขึ้น ความเรารอนก็ปรากฏขึ้นในกาย. ชนเหลานั้น เพราะความ
เรารอนเปนปจจัย จึงไดเสพเมถุนธรรม. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ก็ โดยสมัยนั้น สัตวเหลาใดแลเห็นสัตวเหลาอื่นกําลังเสพเมถุนกันก็โปรย
ฝุนลงบาง โปรยเถาลงบาง โปรยโคมัยลงบาง ดวยกลาววา คนถอย
เจาจงฉิบหาย คนถอยเจาฉิบหายดังนี้ แลวกลาววา ก็สัตวจักกระทํา
กรรมอยางนี้แกสัตวอยางไรดังนี้. แมในขณะนี้ ในชนบทบางแหง เมื่อ
นําสัตวถูกฆาไปสูตะแลงแกง มนุษยเหลาอื่นก็จะซัดฝุนบางซัดเถาบาง
ซัดโคมัยบางใสคนชื่อนั้น. พวกพราหมณยอมระลึกถึงอักขระที่รูกันวาดีซึ่ง
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เปนของเกานั้น แตวาพราหมณเหลานั้นหารูเนื้อความของอักขระนั้นอยาง
ชัดเจนไม.
[๖๐] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะก็โดยสมัยนั้น การซัดฝุน
เปนตนนั้นแล รูก ันวาไมเปนธรรม ในบัดนี้รูกนั วาเปนธรรม. ดูกอน
วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยสมัยนัน้ สัตวเหลาใดแลยอมเสพเมถุนกัน
สัตวเหลานั้นยอมไมไดเพื่อจะเขาไปยังหมูบาน หรือนิคมตลอด ๓ เดือน
บาง ๒ เดือนบาง. ดูกอ นวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในกาลใดแล สัตวทั้ง
หลายถึงความชั่วชาในอสัทธรรมนั่นตลอดเวลา ในกาลนั้น สัตวเหลานั้น
จึงไดพากันพยายามสรางเรือนอยู เพื่อประโยชนแกการปกปดอสัทธรรม
นั้น. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวบางตนซึ่งมีชาติขี้เกียจไดมี
ความคิดนี้วา ทานผูเจริญ เรานี้ตองนําเอาขาวสาลีมาเพื่อเปนอาหารเย็น
ในเวลาเย็นและเพื่อเปนอาหารเชาในตอนเชา ยอมเดือดรอนจริง อยา
กระนั้นเลย เราควรนําขาวสาลีมาครั้งเดียวใหพอเพื่อบริโภคทั้งในเวลาเชา
และเวลาเย็นดังนี้ ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวนั้นก็
นําเอาขาวสาลีมาเพียงคราวเดียว เพื่อเปนอาหารทั้งในเวลาเย็นทั้งในเวลา
เชา. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวอื่นจึงเขาไปหาสัตว
นั้นจนถึงที่อยู ครั้นเขาไปหาแลวจึงไดกลาวกะสัตวนั้นวา มาเถิด สัตว
ผูเจริญ เราจะไปนําขาวสาลีมาดังนี้. สัตวนั้นจึงกลาววา อยางเลยสัตว
ผูเจริญ เรานําขาวสาลีมาครั้งเดียวเพื่อบริโภคทั้งในเวลาเย็นทั้งในเวลา
เขาดังนี้. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวนั้นก็ถึงทิฏฐานุคติของสัตวนั้นแลว นําขาวสาลีมาครั้งเดียว เพื่ออาหารทั้งสองเวลา
ดวยกลาววา ไดยินวา อยางนี้ก็ดีนะผูเจริญดังนี้ ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวอื่นจึงเขาไปหาสัตวนั้นจนถึงที่อยู ครั้นแลวจึงได
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กลาวคํานี้กะสัตวนั้นวา มาเถิดสัตวผูเจริญ เราจะไปเก็บขาวสาลีกันดังนี้.
สัตวนั้นจึงตอบวา อยาเลยสัตวผูเจริญ เรานําขาวสาลีมาครั้งเดียวเพื่อเปน
อาหารทั้งเชาและเย็นดังนี้. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวนั้นถึง
ทิฏฐานุคติของสัตวนั้นจึงนําขาวสาลีมาเพื่อเปนอาหารถึง ๔ วัน ดวย
กลาววา ไดยินวา อยางนี้ก็ดีนะผูเจริญดังนี้. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
สัตวอื่นเขาไปหาสัตวนั้นจนถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวคํานี้กะสัตวนั้นวา
มาเถิดสัตวผูเจริญ พวกเราไปเก็บขาวสาลีกันดังนี้. สัตวนั้นจึงกลาววา
อยาเลยผูเจริญ เรานําขาวสาลีมาครั้งเดียวเพื่อเปนอาหารได ๔ วันดังนี้.
ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวนนั้ ถึงทิฏฐานุคติของสัตว
นั้นไดไปขนเอาขาวสาลีมาครั้งเดียวเทานั้นเพื่อเปนอาหาร ๔ วัน ดวย
กลาววา ไดยินวา อยางนี้ก็ดีนะผูเจริญดังนี้. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
เมื่อใดแล สัตวนั้นก็ไดพยายามเพื่อจะบริโภคขาวสาลีที่สั่งสมไว. ดูกอน
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล ขาวสาลีจึงมีรําหอเมล็ดบาง มีแกลบ
หอเมล็ดบาง ตนที่ถูกเกี่ยวแลวก็ไมกลับงอกขึ้นอีก การขาดตอนก็ปรากฏ
ขึ้น ขาวสาลีจึงไดมีเปนกลุมขึ้นมา.
[๖๑] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวเหลานั้น
จึงประชุมพรอมกัน ครัน้ แลวก็พากันทอดถอนใจวา ผูเจริญ ธรรมอันเลวทรามไดปรากฏในสัตวทั้งหลาย ดวยวา ในกาลกอน พวกเรามีความ
สําเร็จทางใจ มีปติเปนภักษา มีรัศมีเอง ทองเที่ยวไปในอากาศได ดํารง
อยู ในวิมานอันงดงาม ไดดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนาน ในกาลบางคราว
โดยลวงไปแหงกาลยืดยาวนาน งวนดินเกิดในน้ําแกพวกเรา งวนดินนั้น
ไดสมบูรณดวยสี กลิ่น รส พวกเรานั้น ไดพยายามเอามือปนงวนดินเปน
คํา ๆ เพื่อที่จะบริโภค เมื่อพวกเราพากันพยายามเอามือปนงวนดินทํา
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เปนคํา ๆ เพื่อที่จะบริโภคอยู รัศมีเฉพาะตัวก็หายไป เมื่อรัศมีเฉพาะตัว
หายไป พระจันทรและพระอาทิตยก็ปรากฏ เมื่อพระจันทรและพระอาทิตย
ปรากฏแลว หมูดาวนักษัตรทั้งหลายก็ไดปรากฏ เมื่อหมูดาวนักษัตร
ปรากฏแลว กลางคืนกลางวันก็ไดปรากฏ เมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏ
แลว เดือนหนึ่งกึ่งเดือนหนึ่งก็ปรากฏ เมื่อเดือนหนึ่งกึ่งหนึ่งเดือนปรากฏอยู
ฤดูและปก็ปรากฏ พวกเราเหลานั้นบริโภคงวนดิน มีงวนดินนั้นเปน
ภักษาเปนอาหาร ไดดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนาน เพราะอกุศลธรรมอัน
ลามก งวนดินของพวกเรานั้นจึงไดหายไป เมื่องวนดินหายไปแลว กะบิดนิ
ก็ปรากฏ กะบิดินนั้นถึงพรอมดวยสี กลิ่น รส พวกเรานั้นบริโภคกะบิดินนั้นแลว
กันพยายามเพื่อจะบริโภคกะบิดินนั้น พวกเรานั้นบริโภคกะบิดินนั้นแลว
มีกะบิดินนั้นเปนภักษาเปนอาหาร ไดดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนาน เพราะ
ความปรากฏแหงอกุศลธรรมอันลามกของพวกเรานั้น กะบิดินจึงไดหายไป
เมื่อกะบิดินหายไปแลว เครือดินก็ปรากฏขึ้นมา เครือดินนั้นก็สมบูรณ
ดวย สี กลิ่น รส พวกเรานั้นไดพากันพยายามเพื่อที่จะบริโภคเครือดินนั้น
พวกเรานั้นบริโภคเครือดินนั้นแลว ก็มีเครือดินนั้นเปนภักษาเปนอาหาร
ไดดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนาน เพราะความปรากฏแหงอกุศลธรรมอัน
ลามกของพวกเรานั้น เครือดินจึงไดหายไป เมื่อเครือดินหายไปแลว
ขาวสาลีอันเกิดสุกในที่ทไี่ มตองไถ ไมมีรํา ไมมีแกลบ บริสทุ ธิ์ มีกลิ่นหอม
มีเมล็ดเปนขาวสารก็ไดปรากฏขึ้น พวกเราไปนําเอาขาวสาลีชนิดใดมา
เพื่อเปนอาหารเย็นในเวลาเย็น ในตอนเชาขาวสาลีนั้นก็สุกงอกขึ้นอีก
พวกเราไปนําเอาขาวสาลีชนิดใดมาเพื่อเปนอาหารเชาในตอนเชา ใน
ตอนเย็นขาวสาลีนั้นก็สุกงอกขึ้นเอง ความขาดหาไดปรากฏไม พวกเรา
นั้น เมื่อบริโภคขาวสาลีซึ่งเกิดในที่ที่ไมไดไถ ก็มขี าวสาลีนั้น เปนภักษา
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เปนอาหาร ไดดํารงอยูตลอดกาลยืดยาวนาน เพราะความปรากฏ
แหงอกุศลธรรมอันลามกของพวกเรานั้นแล ขาวสาลีจึงมีรําหุมเมล็ด
บาง มีแกลบหุมเมล็ดบาง ขาวสาลีที่เราเกี่ยวแลวหาไดงอกขึ้นอีกไม
แมความขาดตอนก็ไดปรากฏ ขาวสาลีเปนกลุมจึงเกิดขึ้น ไฉนหนอ
เราควรแบงขาวสาลีกัน และพึงกั้นเขตคันกันดังนี้. ดูกอนวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวทั้งหลายจึงพากันแบงขาวสาลีและ
กั้นเขตคันกั้นขึ้น.
[๖๒] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวบาง
ตนมีความโลเล รักษาสวนของตนไว ถือเอาสวนอื่นที่เขาไมไดให
บริโภค. สัตวเหลาอื่นไดจับสัตวนั้นได ครั้นจับไดแลวจึงกลาววา
สัตวผูเจริญ ทานทํากรรมชั่วที่รักษาสวนของตนไวถือเอาสวนอื่นที่
เขาไมไดใหบริโภค สัตวผูเจริญ ทานอยาไดทํากรรมชั่วชาอยางนี้อีก
ดังนี้. สัตวนั้นก็รับคําของสัตวเหลานั้นวา เราจะไมทําอยางนี้อีก
ผูเจริญ. ดูกอ นวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมในครัง้ ที่ ๒ สัตวนั้น ฯลฯ
ดูกอนนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมในครั้งที่สามสัตวนั้นก็รับอยางนั้น
และสัตวนั้นก็ยังรักษาสวนของตน แลวถือเอาสวนอื่นที่เขาไมไดให
บริโภค. สัตวทั้งหลายไดพากันจับสัตวนั้นแลว ครั้นจับแลวกลาวคํา
นี้วา สัตวผูเจริญ ทานทํากรรมชั่วชาที่รักษาสวนของตนแลวถือเอา
สวนอื่นที่เขาไมไดใหกลืนกิน สัตวผูเจริญ ทานอยาไดทําอยางนี้อีก
ดังนี้. สัตวเหลาอื่นเอามือทุบ เอากอนดินขวาง เอาทอนไมตี.
ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในเพราะเรื่องนั้นเปนสําคัญแล อทินนาทานจึงปรากฏ การครหาจึงปรากฏ มุสาวาทปรากฏ การจับทอนไม
จึงปรากฏ. ครั้งนั้นแล สัตวประเสริฐทั้งหลายจึงไดประชุมพรอมกัน
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ครั้นแลวก็ทอดถอนใจวา ผูเจริญ ธรรมอันลามกเลวทรามปรากฏ
ในหมูสัตวได ก็อทินนาทานจักปรากฏ การครหาจักปรากฏ มุสาวาท
จักปรากฏ การจับทอนไมก็จักปรากฏ อยากระนั้นเลย เราควรนับถือ
สัตวผูหนึ่งซึ่งจะวากลาวผูที่ควรวากลาวได ติเตียนผูที่ควรติเตียนได
ขับไลผูที่ควรขับไลได สวนพวกเราจักใหสวนแหงขาวสาลีแกผูนั้น
ดังนี้. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั้งนั้นแล สัตวเหลานั้นจึง
เขาไปหาสัตวที่มีรูปงามกวา นาดูกวา นาเลื่อมใสกวา มีศักดิ์ใหญกวา
แลวไดกลาวคํานั้นวา มาเถิดสัตวผูเจริญ ทานจงวากลาวผูที่ควรวา
กลาวไดโดยชอบ จงติเตียนผูที่ควรติเตียนได จงขับไลผูที่ควรขับไล
ได สวนพวกเราจักใหสวนแหงขาวสาลีแกทานดังนี้. สัตวนั้นได
รับคําของสัตวเหลานั้นวา อยางนั้นผูเจริญดังนี้ แลวไดวากลาวผูที่
ควรวากลาวไดโดยชอบ ติเตียนผูที่ควรติเตียนได ขับไลผูที่ควรขับไล
ได. สวนสัตวเหลานั้น ก็ไดใหสวนแหงขาวสาลีแกสัตวนั้น.
วาดวยตนเหตุเกิดอักขระวามหาสมบัติ กษัตริย ราชา
[๖๓] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะชนผูเปนหัวหนา
อันมหาชนสมมติแลวอักขระวา มหาสมมติจึงไดเกิดขึ้นเปนครั้งแรก
ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะผูเปนหัวหนาเปนใหญแหงเขต
ฉะนั้น อักขระวากษัตริย กษัตริย จึงอุบัติขึ้นเปนคําที่ ๒. ดูกอน
วาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที่ผูเปนใหญยอมยังชนเหลาอื่นให
ยินดีโดยชอบธรรม ฉะนัน้ อักขระวา ราชา ราชา ดังนี้ จึงบังเกิดขึ้น
เปนคําที่ ๓. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุดังกลาวมานี้
แล การับเกิดขึ้นของหมูกษัตริยจึงเกิดมีขึ้นมาดวยอักขระที่เขาใจ
กันวาเลิศเปนของเกา. เรื่องของสัตวเหลานั้นจะเหมือนกัน และไม
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เหมือนกันกับสัตวอื่นนั้นก็ดวยธรรม หาใชดวยอธรรมไม. ดูกอน
วาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็ธรรมเทานั้นประเสริฐที่สุดในหมูชน ทั้ง
ในทิฏฐธรรมและอภิสัมปรายภพ.
[๖๔] ครั้งนั้นแล สัตวบางจําพวกเหลานั้นไดมีความคิด
อยางนี้วา ผูเจริญ การถือเอาสิ่งของที่เขาไมไดใหจักปรากฏ การครหา
จักปรากฏ มุสาวาทจักปรากฏ การถือเอาทอนไมจักปรากฏ การ
ขับไลจักปรากฏในเพราะบาปธรรมใด บาปธรรมเหลานั้นไดปรากฏ
ในหมูสัตวทั้งหลาย อยากระนั้นเลย พวกเราควรลอยอกุศลธรรม
อันลามกทิ้งเสียเถิดดังนี้. สัตวเหลานั้นจึงไดพากันลอยอกุศลธรรม
อันลามกนั้นทิ้งไป ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะสัตวทั้ง
หลายพากันลอยอกุศลธรรมทิ้งไป ฉะนั้น อักขระวา พราหมณ
ดังนี้ จึงบังเกิดขึ้นครั้งแรก. พราหมณเหลานั้นจึงสรางกระทอมมุง
ดวยใบไมไวในราวปาแลวเพงอยูในกระทอมที่มุงดวยใบไมน้นั . พวก
พราหมณเหลานั้นไมมีการหุงตม ไมมีการตําขาว ในเวลาเย็นใน
เวลาเชา พวกเขาก็พากันเที่ยวไปยังหมูบานตําบลและเมืองแสวงหา
อาหาร เพือ่ บริโภคในเวลาเย็นและในเวลาเชา. พวกเขาไดอาหาร
แลวก็เพงอยูในกุฏิใบไมในราวปานั้นอีก. หมูมนุษยพบเขาเขา ก็
กลาวอยางนี้วา ผูเจริญ สัตวเหลานี้สรางกระทอมมุงดวยใบไมใน
ราวปาแลวเพงอยูในกระทอมซึ่งมุงดวยใบไมนั้น พวกเขาไมมีการ
หุงตม ไมมีการตําขาวในเวลาเย็นในเวลาเชา พวกเขาพากันเที่ยวไป
ยังหมูบานตําบลและเมืองแสวงหาอาหาร เพื่อบริโภคในเวลาเย็นใน
เวลาเชา. เขาไดอาหารแลวมาเพงอยูในกุฏิที่มุงดวยใบไมในราวปา
อีก. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ อักขระวา ฌายิกา ฌายิกา ดังนี้
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จึงบังเกิดขึ้นเปนคําที่สอง ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดา
สัตวเหลานั้น บางพวกเมื่อไมไดสําเร็จฌานในกระทอมที่มุงดวยใบไม
ในราวปา จึงเที่ยวไปรอบหมูบานรอบนิคม ทําคัมภีร มาอยู. มนุษย
ทั้งหลายเห็นเขาเขา จึงกลาวอยางนี้ ผูเจริญ สัตวเหลานี้แลไมได
บรรลุฌานในกุฏิที่มุงดวยใบไมในราวปา จึงเที่ยวไปรอบบานรอบ
นิคม ทําคัมภีรมาอยู. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ บัดนี้ชนเหลานี้
ไมเพงอยู ชนเหลานี้ไมเพงอยูในบัดนี้ฉะนั้น อักขระวา อชฺฌายิกา
อชฺฌายิกา ดังนี้จึงบังเกิดขึ้นเปนคําที่ ๓. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ
ก็คํานั้น โดยสมัยนั้นสมมติกันวาเปนคําเลว แตในสมัยนี้ คํานั้น
สมมติกันวาประเสริฐ. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะการ
พรรณนาดังวามานี้ การบังเกิดขึ้นของหมูพราหมณนั้นโดยอักขระที่
เขาใจกันวาเลิศเปนของเกาจึงไดมี เรื่องของสัตวทั้งหลายจะเหมือน
หรือไมเหมือนกันโดยธรรมเทานั้นหาใชโดยอธรรมไม. ดูกอนวาเสฏฐ
และภารทวาชะ ก็ ธรรมเทานั้นประเสริฐที่สุดในหมูชนทั้งในทิฏฐธรรมและอภิสัมปรายภพ
วาดวยการเกิดขึ้นแหงแพศย
[๖๕] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตวนั้นบาง
พวก ยึดมั่นเมถุนธรรมแยกประกอบการงาน. ดูกอนวาเสฏฐะและ
ภารทวาชะ สัตวเหลานั้นยึดมั่นเมถุนธรรมแลว แยกประกอบการ
งาน ฉะนั้น อักขระวา เวสฺสา เวสฺสา ดังนี้จึงบังเกิดขึ้น. ดูกอน
วาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุดังกลาวมานี้ การบังเกิดของพวก
แพศยจึงมีไดอยางนี้. ทานยอคําไวแลว. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุดังกลาวนี้แล การบังเกิดขึ้นของหมูศูทรนั้น จึงมี
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ไดดวยอักขระที่เขาใจกันวาเลิศเปนของเกา เรื่องของสัตวเหลานั้นจะ
เหมือนกันหรือไมเหมือนกับสัตวอื่น ก็โดยธรรมเทานั้น หาใชโดย
อธรรมไม. ดูกอนวาเสฏฐะและภารัทวาชะ ธรรมเทานั้นประเสริฐ
ที่สุดในหมูชนทั้งในทิฏฐธรรมและอภิสัมปรายภพ.
[๖๖] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมัยที่กษัตริยติเตียน
ธรรมของตน จึงออกจากเรือนบวชดวยคิดวา เราจะเปนสมณะ.
ดูกอนวาเสฏฐะและภาทรวาชะ มีสมัยที่พราหมณ ฯลฯ แพศย ฯลฯ
ศูทร ติเตียนธรรมของตนจึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยคิด
วา เราจักเปนสมณะดังนี้. ดูกอนวาเสฏฐะสละภารทวาชะ การบังเกิด
ขึ้นแหงหมูสมณะจึงไดมีขึ้นดวยหมูทั้ง ๔ เหลานี้ เรื่องของสัตวเหลา
นั้นจะเหมือนหรือไมเหมือนกับสัตวเหลาอื่นก็โดยธรรมเทานั้น หาใช
โดยอธรรมไม. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ธรรมเทานั้นประเสริฐ
ที่สุดในหมูชนทั้งในทิฏฐธรรมและอภิสัมปรายภพ.
[๖๗] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี พราหมณ
ก็ดี แพศยกด็ ี ศูทรก็ดี ประพฤติกายทุจจริต วจีทุจจริต มโนทุจจริต
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือกรรมดวยมิจฉาทิฏฐิ เพราะการยึดถือกรรม
ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเปนเหตุ เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก
ยอมเชาถึงอบาย ทุคคติ วินิบาต นรก.
[๖๘] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี พราหมณ
ก็ดี แพศยกด็ ี ศูทรก็ดี ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
เปนสัมมาทิฏฐิ สมาทานกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เพราะการยึดถือ
กรรมดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิเปนเหตุ เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก
ยอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค.
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[๖๙] ดูกอนวาเสฎฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี พราหมณก็ดี
แพศยก็ดี ศูทรก็ดี มีปกติทํากรรมทั้งสองอยาง ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ
มีความเห็นเจือปนกัน ยึดถือกรรมดวยอํานาจความเห็นอันเจือปนกัน
เพราะการยึดถือกรรมดวยอํานาจความเห็น อันเจือปนกันเปนเหตุ เบื้อง
หนาแตตาย เพราะกายแตก ยอมไดเสวยสุขบาง ทุกขบาง.
[๗๐] ดูกอนวาเสฎฐะและภารทวาชะ กษัตริยก็ดี ฯลฯ พราหมณ
ก็ดี ฯลฯ แพศยก็ดี ฯลฯ ศูทรก็ดี สํารวมทางกาย สํารวมทางวาจา
สํารวมทางใจ อาศัยการเจริญโพธิปกขิยธรรมทั้ง ๗ แลว ยอมปรินิพพาน
ในโลกนี้แท.
[๗๑] ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาวรรณะทั้ง ๔ เหลานี้
วรรณะใดเปนภิกษุผูอรหันต สิ้นอาสวะแลว อยูจบแลว มีกรณียะอันกระทํา
แลว ปลงภาระไดแลว ตามบรรลุประโยชนของตนแลว มีสังโยชน
เครื่องผูกสัตวไวในภพสิ้นแลว นับแลว เพราะรูโดยชอบ วรรณะนั้น
ปรากฏวาเปนผูเลศกวาวรรณะเหลานั้นโดยธรรม หาใชโดยอธรรมไม.
ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ ธรรมเทานั้นประเสริฐที่สุดในหมูชนทั้งใน
ทิฏฐธรรมและอภิสัมปรายภพ. ดูกอ นวาเสฏฐะแลภารทวาชะ แมสนังกุมารพรหมก็ไดกลาวคาถาไววา
[๗๒] กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุด ในหมูช นผูมีความ
รังเกียจดวยโคตร ทานผูถ ึงพรอมดวยวิชชาและ
จรณะ เปนผูประเสริฐที่สุดในหมูเทวดาและ
มนุษยดังนี้.
ดูกอนวาเสฎฐะและภารทวาชะ ก็คาถานี้สนังกุมารพรหมขับไว
ถูกตองไมผิด ภาษิตไวถูก ไมผิด ประกอบดวยประโยชน มิใชไมประกอบ
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ดวยประโยชน เรารูแลว. ดูกอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมเราเองก็
กลาวอยางนี้วา
กษัตริยเปนผูประเสริฐที่สุด ในหมูชนผูมีความ
รังเกียจดวยโคตร ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและ
จรณะ เปนผูประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลายดังนี้.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระดํารัสนี้แลว. วาเสฏฐะและภารทวาชะ
ก็ยินดีชื่นชม ภาษิตของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.
จบอัคคัญญสูตร ที่ ๔.
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อรรถกถาอัคคัญญสูตร
อัคคัญญสูตร มีคําขึ้นตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
ในอัคคัญญสูตรนัน้
มีการพรรณนาบทที่ยังมีเนื้อความไมชัด
ดังตอไปนี้. ในคําวา ปุพฺพาราเม มิคารมาตุปาสาเท นี้ มีอนุปพุ พีกถา
ดังตอไปนี้.
ไดยินวา ในอดีตกาล ในที่สุดแสนกัลป อุบาสิกาคนหนึ่ง นิมนต
พรผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ แลวถวายทานแกภิกษุสงฆแสน
หนึ่งมีพระพุทธเจาเปนประธานแลว หมอบลงแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาแลวไดตั้งความปรารถนาวา ในอนาคตกาล ดิฉันจงไดเปนอุปฏฐายิกาผูเลิศของพระพุทธเจาผูเชนกับพระองค. อุบาสิกานั้นทองเที่ยวไปใน
เทวโลกและมนุษยโลกตลอดแสนกัลป แลวไดถอื ปฏิสนธิในครรภของนาง
สุมนาเทวีในเรือนของธนญชัยเศรษฐี ผูเปนบุตรของเมณฑกะเศรษฐีใน
ภัททิยนครในกาลของพระผูมีพระภาคของเราทั้งหลาย. ในเวลาที่นางเกิด
แลวหมูญาติไดตั้งชื่อใหนางวาวิสาขา. นางวิสาขานั้น เมื่อใดที่พระผูมี
พระภาคไดเสด็จไปยังเมืองภัททิยนคร เมื่อนั้นนางไปทําการตอนรับพระผูมีพระภาคพรอมดวยเด็กหญิงอีก ๕๐๐ คน ในการไดเห็นพระผูมีพระภาค
เพียงครั้งแรกเทานั้น นางก็ไดเปนพระโสดาบัน ในกาลตอมา นางได
ไปสูเรือนของปุณณวัฒนกุมารบุตรของมิคารเศรษฐีในเมืองสาวัตถี. มิคารเศรษฐีตั้งนางไวในตําแหนงมารดาในเรือนนั้น. ฉะนั้นเขาจึงเรียกนางวา
มิคารมารดา. ก็เมื่อนางไปสูตระกูลสามี บิดาใหนายชางทําเครื่องประดับ
ชื่อวามหาลดาประสาธน. เพชร ๓ ทะนาน แกวมุกดา ๑๑ ทะนาน
แกวประพาฬ ๒๒ ทะนาน แกวมณี ๓๓ ทะนาน ไดถึงการประกอบ
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เขาในเครื่องประดับนั้น. เครื่องประดับนั้น ไดสําเร็จลงดวยรัตนะทั้งหลาย
เหลานี้ดังกลาวมานี้และดวยรัตนะ ๗ สี เหลาอื่นอีก. เครื่องประดับนั้น
สวมบนศีรษะยอมยอยคลุมจนจดหลังเทา. หญิงที่ทรงพลังชางสาร ๕ เชื่อก
ไดเทานั้น จึงจะสามารถทรงเครื่องประดับนั้นไวได.
ในกาลตอมา นางวิสาขานั้นไดเปนอุปฏฐายิกาผูเลิศของพระทสพล นางไดสละเครื่องประดับนั้นแลว ใหสรางวิหารถวายพระผูมี
พระภาคดวยทรัพยเกาโกฏิแลว ใหสรางปราสาทบนภูมิภาคประมาณกรีส
หนึ่ง. ปราสาทนั้นประดับดวยหองพันหองอยางนี้คือ ที่พื้นชั้นบนมี ๕๐๐
หอง ที่พื้นชั้นลางก็มี ๕๐๐ หอง. นางคิดวา ปราสาทลวนอยางเดียว
ยอมไมงามดังนี้ จึงใหสรางเรือน ๒ ชั้น ๕๐๐ หลัง ปราสาทเล็ก ๕๐๐
หลัง ศาลายาว ๕๐๐ หลัง แวดลอมปราสาทนั้น. การฉลองวิหารได
เสร็จสิ้นลงโดยใชเวลา ๔ เดือน. ขึน้ ชื่อวาภารบริจาคทรัพยไวในพระพุทธศาสนาของหญิงอื่น เหมือนการบริจาคของนางวิสาขาผูดํารงอยูใน
ภาวะความเปนมาตุคาม หามีไม. การบริจาคทรัพยไวในพระพุทธศาสนา
ของชายอื่น เหมือนการบริจาคของอนาถปณฑิกเศรษฐี ผูดาํ รงอยูใน
ความเปนบุรุษก็หามีไม. เพราะอนาถปณฑิกเศรษฐีนั้นสละทรัพย ๕๔
โกฎิ แลวใหสรางมหาวิหารชื่อวาเชตวัน ในที่เชนกับมหาวิหารของเมือง
อนุราธบุรีในดานทิศทักษิณของเมืองสาวัตถี. นางวิสาขาใหสรางวิหารชื่อวา
บุพพารามในที่เชนกับวิหารของนางอุตตมเทวี ในดานทิศปราจีนแหงเมือง
สาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยประทับอยู ในเมืองสาวัตถีอยูประจํา
ในวิหารทั้ง ๒ นี้ ดวยความวิเคราะหตระกูลทั้ง ๒ เหลานี้. ภายใน
พรรษาหนึ่ง ประทับอยูที่พระเชตวันวิหาร. ภายในพรรษาหนึ่ง ประทับ
อยูในปุพพารามวิหาร. ก็ในสมัยนั้น พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยูที่
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ปุพพาราม. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา ปุพพาราเม มิคารมาตุปาสาเท
ดังนี้.
บทวา วาเสฏภารทฺวาชา ไดแก วาเสฏฐสามเณรและภารทวาชสามเณร. ดวยสองบทวา ภิกขฺ สู ุปริวสนฺติ ความวา สามเณร
ทั้งสองอยูปริวาสอยางเดียรถีย หาอยูปริวาสเพื่อพนอาบัติไม. แตสามเณร
เหลานั้น เพราะมีอายุยังไมบริบูรณ จึงปรารถนาความเปนภิกษุอยู.
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกขฺ ุภาว อากงฺขมานา.
แทจริง สามเณรแมทั้งสองเหลานั้นเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลชื่อ
อุทิจจะ มีทรัพยสมบัติฝายละ ๔๐ โกฏิ บรรลุถึงฝงแหงไตรเพท ไดฟง
วาเสฏฐสูตรในมัชฌิมมนิกายไดถึงสรณะ ฟงเตวิชชสูตรแลวไดบรรพชาใน
เวลานี้ปรารถนาความเปนภิกษุจึงอยูปริวาส. บทวา อพฺโภกาเส จงฺกมติ
ความวา พระผูมีพระภาคทรงความดวยพระรัศมีอันมีวรรณะ ๖ ซึ่งแผซาน
ออกไปในกลางหาว เปรียบเสมือนทองคําอันมีคาสูง ๑๑ ศอกซึ่งบุคคลดึง
มาดวยเชือกยนตฉะนั้น เสด็จจงกรมไป ๆ มา ๆ อยูที่เงาของปราสาทใน
สวนทิศบูรพาของปราสาท ซึ่งติดตอกันกับทางดานทิศอุดรและทิศทักษิณ.
บทวา อนุจงฺกมึสุ ความวา สามเณรทั้งสอง ประคองอัญชลีนอมสรีระ
ลงแลวจงกรมตามพระผูมีพระภาค.
บทวา วาเสฏ อามนฺเตสิ ความวา วาเสฏฐะและภารทวาชะ
สามเณรเหลานั้น วาเสฏฐะสามเณรฉลาดกวา ยอมรูถึงสิ่งที่ควรยึดถือ
เอาสิ่งที่ควรสละ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวาเสฏฐสามเณร
นั้นมา. บทวา ตุมฺเห ขฺวตฺถ ตัดบทเปน ตุมฺเห โข อตฺถ. บทวา
พรฺาหฺมณชจฺจา ความวาเปนพราหมณโดยเชื้อชาติ. บทวา พฺราหฺมณกุลีนา
ความวา มีตระกูล คือสมบูรณดวยตระกูลในหมูพราหมณ. บทวา พฺราหฺมณกุลา ความวา จากตระกูลพราหมณ อธิบายวา ละตระกูลพราหมณ
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ซึ่งสมบูรณดวยโภคะเปนตน. บทวา น อกฺโกสนฺติ ความวา ยอมไมดา
ดวยอักโกสวัตถุ ๑๐. บทวา น ปริภาสนฺติ ความวา ยอมไมบริภาษ ดวยการ
กลาวถึงความเสื่อมชีวิตมีวิธีตาง ๆ.
พระผูม ีพระภาคเจาทรงทราบวา
พราหมณทั้งหลาย ยอมดา ยอมบริภาษสามเณรเหลานี้ดังนี้แทจึงได
ตรัสถาม ดวยประการฉะนี้. ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสถาม. ตอบวา พระองคทรงดําริวา สามเณรเหลานี้ เราไมถามจะ
ไมพูดขึ้นกอน เมื่อเราไมกลาว ถอยคําก็จะไมเกิดขึ้นดังนี้ ฉะนั้น พระองคจึงตรัสถามเพื่อใหถอยคําตั้งขึ้น.
บทวา ตคฺฆ เปนนิบาตใชในคําอยางเดียวกัน. อธิบายวา
ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณทั้งหลาย ยอมดา ยอมบริภาษ ขาพระองคทั้งสองโดยสวนเดียวแท. บทวา อตฺตรูปาย ความวา ตามสมควร
แกตน. บทวา ปริปุณฺณาย ความวา ที่ยกบทสละพยัญชนะมากลาว
บริบูรณตามความชอบใจของตน. บทวา โน อปริปุณฺณาย ความวา
ที่ไมหยุดอยูในระหวางกลาวติดตอไปตลอด.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร
พวกพราหมณจึงดาสามเณรเหลานี้. ตอบวา เพราะไมตั้งอยู (ในฐานะ
ของตน). สามเณรเหลานี้เปนบุตรของพราหมณผูเลิศบรรลุถึงฝงไตรเพท
มีชื่อเสียงปรากฏ ไดยกยองในระหวางพราหมณทั้งหลายในชมพูทวีป.
เพราะขอที่สามเณรทั้งสองนั้นบวช บุตรของพราหมณอื่นเปนอันมากก็ได
บวชตาม. ลําดับนั้น พวกพราหมณทั้งหลายคิดวาเราทั้งหลายหมดที่พึ่ง
พาอาศัยดังนี้ เพราะขอที่ตนเองไมมีที่พึ่งนี้เอง พบสามเณรเหลานั้นที่
ประตูบานก็ดี ภายในบานก็ดีจึงกลาววา พวกทานทําลายลัทธิของพราหมณ
พวกทานเปนผูติดในรส จึงทองเที่ยวตามหลังสมณะโลนดังนี้เปนตน และ
กลาวคําเปนตนวา พราหมณเทานั้นมีวรรณะประเสริฐสุด ดังนี้ อันมาใน
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พระบาลีแลวจึงดา. ถึงแมเมื่อพราหมณเหลานั้นจะพากันดา สามเณร
ทั้งหลายก็ไมไดทําความโกรธหรือความอาฆาต เพราะขอที่ถูกพระผูมี
พระภาคเจาตรัสถามจึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกพราหมณ
ทั้งหลายยอมพากันดาพากันบริภาษพวกขาพระองคดังนี้. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสถามอาการคือการดาจึงตรัสถามวา ก็เธอกลาววา
อยางไรดังนี้. สามเณรเหลานั้นเมื่อจะกราบทูลอาการคือการดา จึงกราบ
ทูลวา พฺราหฺมณา ภนฺเต ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสฎโ วณฺโณ ดังนี้ ความวา
พราหมณทั้งหลายยอมแสดงวา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐที่สุด
ดังนี้ ในฐานะเปนที่ปรากฏแหงชาติและโคตรเปนตน. บทวา หีนา อฺเ
วณฺณา ความวา พราหมณทั้งหลายยอมกลาววา วรรณะสามนอกนี้
เลวทรามต่ําชาดังนี้. บทวา สุกฺโก แปลวา ขาว. บทวา กณฺโห แปลวา
ดํา. บทวา สุชฺฌนฺติ ความวา พราหมณทั้งหลายยอมบริสุทธิ์ ในฐานะ
มีชาติและโคตรเปนตนปรากฏ. บทวา พฺรหฺมุโน ปุตฺตา ความวา
พราหมณทั้งหลายเปนบุตรของทาวมหาพรหม. บทวา โอรสา มุขโต ชาตา
ความวาอยูในอก ออกจากปาก (ของทาวมหาพรหม). อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวาเปนโอรส เพราะอันทาวมหาพรหมกระทําไวในอกแลวใหเจริญแลว.
บทวา พฺรหฺมชา ความวา บังเกิดแลวจากทาวมหาพรหม. บทวา
พฺรหฺมนิมฺมติ า ความรา อันทาวมหาพรหมนิรมิตขึ้น. บทวา พฺรหฺมทายาทา ความวา เปนทายาทของพระพรหม. บทวา หีนมตฺถวณฺณ
อชฺฌูปคตา ความวา พวกทานไดเปนผูเขาถึงวรรณะที่เลว. บทวา
มุณฺฑเก สมณเก ความวา พราหมณทั้งหลายนินทา รังเกียจ จึงกลาว.
หากลาวหมายเอาความเปนคนโลนและความเปนสมณะไม. บทวา อิพฺเภ
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ไดแกคหบดีทั้งหลาย. บทวา กณฺเห คือดํา. บทวา พนฺธู แปลวา
เปนเผาพันธุ ของมารคือ เปนฝกฝายของมาร. บทวา ปาทาปจฺเจ ความ
วา ผูเปนเหลากอแหงพระบาทของทาวมหาพรหม. อธิบายวา เกิดจาก
พระบาท.
คําวา โว ในคําวา ตคฺฆ โว วาเสฏ พฺราหฺมณา โปราณ
อสรนฺตา เอวมาหสุ นี้ เปนเพียงนิบาต อีกอยางหนึ่ง เปนฉัฏฐีวิภัติ.
อธิบายวา พราหมณทั้งหลายระลึกเรือ่ งเกาของทานไมได จึงกลาวอยางนั้น.
บทวา โปราณ ความวา วงศแหงความประพฤติ ผูอุบัติขึ้นในโลกที่
รูกันวาเลิศเปนของเกา. บทวา อสรนฺตา แปลวารู ไมได. มีคําอธิบาย
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา วาเสฏฐะ พราหมณทั้งหลาย ระลึกไมได
รูไมไดซึ่งการอุบัติขึ้นในโลกอันเปนของเกาของทาน จึงพากันกลาว
อยางนี้. คําวา ทิสฺสนฺติ โข ปน ดังนี้เปนตน พระผูมีพระภาคตรัสไว
เพื่อประโยชนแกการทําลายความเห็นของพราหมณเหลานั้น. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา พฺราหฺมณิโยความวา นางพราหมณีทั้งหลายที่พวก
พราหมณนํามาสูตระกูลดวยอํานาจการอาวาหมงคลและวิวาหมงคล เพื่อ
ประโยชนแกการไดบุตร ก็ปรากฏอยู. ก็โดยสมัยตอมา นางพราหมณทั้ง
หลายเหลานั้นแลก็เปนหญิงมีระดู. อธิบายวามีระดูเกิดขึ้น. บทวา คพฺภินิโย
แปลวา มีครรภ. บทวา วิชายมานา แปลวาคลอดบุตรและธิดาอยู.
บทวา ปายมานา ความวา ใหเด็กทารกดื่มน้ํานมอยู. บทวา
โยนิชาว สมานา ความวา เปนผูเกิดแลวโดยทางชองคลอดของนาง
พราหมณีทั้งหลายแท. บทวา เอวมาหสุ ความวา ยอมกลาวอยางนี้.
ถามวา กลาววา อยางไร. ตอบวา กลาววาพราหมณเทานั้น เปนวรรณะ
ประเสริฐที่สุด ฯลฯ เปนทายาทของพระพรหม. ถามวา ก็ถาคําพูดของ
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พราหมณเหลานั้นพึงเปนคําจริงแลวไซร หองของนางพราหมณีพึงเปน
อกของทาวมหาพรหม ชองคลอดของนางพราหมณีก็พึงเปนพระโอษฐของ
ทาวมหาพรหมละซิ. ตอบวา ก็ขอนั้นไมพึงเห็นอยางนั้น. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระดํารัสเปนตนวา เต จ พฺรหมฺมานฺเจว
อพฺภาจิกฺขนฺติ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสมุขเฉทกวาทะนี้ดวยประสงควา ขอ
พราหมณทั้งหลายอยาไดเพื่อกลาววา พวกเราอยูในพระอุระออกมาจาก
พระโอษฐของทาวมหาพรหมดังนี้ ดวยพระดํารัสเพียงเทานี้ เพื่อจะทรง
แสดงวา วรรณะแมทั้งสี่ สมาทานประพฤติกุศลธรรมแท จึงบริสุทธิ์ได
ดังนี้อีก จึงตรัสวา จตฺตาโรเม วาเสฏ วณฺณา เปนตน. บทวา
อกุสลสขาตา ความวา นับวาเปนอกุศลดังนี้ หรือเปนสวนแหงอกุศล.
ในทุก ๆ บท ก็นัยนี.้ บทวา น อลมริยา ความวา ไมสามารถในความ
เปนพระอริยะได. บทวา กณฺหา แปลวา มีปกติดํา. บทวา กณฺหวิปากา
ความวา วิบาก ของธรรมเหลานั้น ดํา อธิบายวา เปนทุกข. บทวา
ขตฺตฺเยป เต ความวา ธรรมเหลานั้นมีอยูแมในพระมหากษัตริย. บทวา
เอกจฺเจ ไดแก เอกสฺมึ. ในทุก ๆ บทก็นัยนี้.
บทวา สกฺกา แปลวา ขาว ดวยภาวะที่หมดกิเลส. บทวา
สุกฺกวิปากา ความวา แมวิบากของธรรมเหลานั้นเปนของขาว อธิบายวา
ใหผลเปนสุข. บทวา อุภยโพยฺกิณฺเณสุ ความวา รวมกันคือเจือปนกัน
ในชน ๒ จําพวก. ถามวา ในชน ๒ จําพวกเหลาไหน. ตอบวาในธรรม
ฝายดําที่วิญูชนติเตียนพวกหนึ่ง และในธรรมฝายขาวที่วิญูชนสรรเสริญ
พวกหนึ่ง. ในบทวา ยเทตฺถ พฺราหฺมณา เอวมาหสุ นี้มีวินจิ ฉัยวา
พราหมณทั้งหลาย แมประพฤติในธรรมทั้งฝายดําและฝายขาวนั้นยอม
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กลาวอยางนี้วา พฺรหฺมโณว เสฏโ วณโณ เปนตน. หลายบทวา
ต เนส วิู นาชานนฺติ ความวา ชน ผูเปนบัณฑิตในโลก ยอมไม
ยินดีอธิบายวา ยอมไมสรรเสริญ. ขอนั้น เปนเพราะเหตุไร. ในคําวา อิเมสฺหิ วาเสฏา เปนตนนี้ มีความสังเขปดังนี้. หากมีคําถามวา ทาน
กลาวคําวานานุชานนฺติ ดังนี้ไว เพราะเหตุไร. พึงตอบวา เพราะบรรดาวรรณะทั้ง ๔ เหลานี้วรรณะใดเปนภิกษุผูอรหันต ฯลฯ พนแลวเพราะรู
โดยชอบ วรรณะนั้น ยอมปรากฏวาเปนเลิศกวาวรรณะทั้งหลาย พราหมณ
เหลานั้น หาเปนเชนนั้นไมเลย ฉะนั้นบัณฑิตผูรูทั้งหลาย จึงไมรับรอง
คําพูดของพราหมณเหลานั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในบท อรห เปนตนตอไป ที่ชื่อวาอรหันต เพราะ
เหตุมีความที่กิเลสทั้งหลายอยูหางไกล ที่ชื่อวา ขีณาสพ เพราะความที่อาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป. พระเสขะ ๗ จําพวก และกัลยาณปุถุชน ชื่อวายอมอยู
ประพฤติพรหมจรรย. ก็ภิกษุนี้ ผูมีธรรมเครื่องอยูอันอยูจบแลว ฉะนั้น
จึงชื่อวาผูอยูแลว. กิจที่จะพึงกระทํามีการกําหนดรูในสัจจะทั้ง ๔ เปนตน
ดวยมรรค ๔ อันภิกษุนั้นทําแลว ฉะนั้น ภิกษุนั้นจึงชื่อวา มีกิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว. กิเลสภาระและขันธภาระอันภิกษุนั้นปลงลงแลว ฉะนั้น เธอ
จึงชื่อวาปลงภาระไดแลว. บทวา โอหิโต แปลวาปลงลงแลว. ประโยชน
อันดี หรือประโยชนอนั เปนของตน ฉะนั้น จึงชื่อวาประโยชนตน.
ประโยชนของตนอันภิกษุนั้นตามบรรลุไดแลว ฉะนั้น เธอจึงชื่อวาตาม
บรรลุประโยชนตนแลว. ตัณหาทานเรียกวา สังโยชนเครื่องผูกสัตวไวใน
ภพ. ตัณหานั้นของภิกษุนั้นสิ้นแลว ฉะนั้น เธอจึงชื่อวามีสังโยชนเครื่อง
ผูกสัตวไวในภพสิ้นแลว. บทวา สมฺมทฺา วิมตุ ฺโต ความวา พน
แลวเพราะรูโดยชอบคือโดยเหตุโดยการณ บทวา ชเนตสมึ ตัดบทเปน
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ชเน เอตสฺมึ อธิบายวา ในโลกนี้ หลายบทวา ทิฏเ  เจว ธมฺเม อภิสมฺปรายฺจ ความวา ในอัตภาพนี้ และในอัตภาพอันสัตวจะพึงถึงในโลก
หนา.
บทวา อนนฺตรา ความวา เวนแลวจากระหวาง. อธิบายวา เปน
เชนเดียวกันดวยตระกูลของตน. บทวา อนุยนฺตา ความวา เปนไปใน
อํานาจ. บทวา นิปจฺจการา ความวา พวกศากยะทั้งหลายที่แกกวายอม
แสดงการนอบนอม ที่หนุมกวา ยอมทํากิจมีการอภิวาทเปนตน. บรรดา
คําเหลานั้น คําวา สามีจิกมฺม ดังนั้นคือ กรรมอันสมควรมีการกระทํา
วัตรตอพระเจาปเสนทินั้นเปนตน.
บทวา นิวิฏา ความวา ตั้งมั่นแลว คือดํารงอยูอยางไมหวั่นไหว.
ถามวาก็ศรัทธาเห็นปานนี้ยอมมีแกใคร. ตอบวา ยอมมีแกพระโสดาบัน.
ก็พระโสดานั้นมีศรัทธาตั้งมั่น แมเมื่อจะถูกเขาเอาดาบตัดศีรษะก็ยังไม
กลาววาพระพุทธเจาไมใชพระพุทธเจาดังนี้บาง พระธรรมไมใชพระ
ธรรมดังนี้บาง พระสงฆไมเปนพระสงฆดังนี้บาง. พระโสดาบันยอมเปน
ผูมีศรัทธาดํารงมั่นแท เปรียบเสมือนสูรอัมพัฏฐอุบาสกฉะนั้น.
นัยวา อุบาสกนั้นฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว เปน
พระโสดาบันไดกลับไปเรือน. ทีน่ ั้นมารเนรมิตพระพุทธรูปอันประดับ
ดวยลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ ยืนอยูที่ประตูเรือนของอุบาสกนั้น
แลวสงสาสนไปวา พระศาสดาเสด็จมาดังนี้. สูรอุบาสกคิดวา เราฟงธรรม
ในสํานักของพระศาสดามาเดี๋ยวนี้เอง อะไรจักมีอีกหนอดังนี้แลว เขาไป
หาไหวดวยสําคัญวาเปนพระศาสดาแลวจึงไดยืนอยู. มารกลาววา อัมพัฏฐะ
คําใดที่เรากลาวแกทานวา รูปไมเที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยงดังนี้ คํานั้น
เรากลาวผิดไป เพราะเรายังไมพิจารณาจึงกลาวคํานั้นไป ฉะนั้นเธอจง
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ถือเอาวา รูปเที่ยง ฯลฯ วิญญาณเที่ยงดังนี้เถิด. สูรอุบาสกคิดวา ขอที่
พระพุทธเจาทั้งหลายไมพิจารณาไมทําการตรวจตราอยางประจักษแลว พึง
ตรัสอะไรไปนั้นไมใชฐานะที่จะมีได มารนี้มาเพื่อมุงทําลายเราอยางแน
นอน. ลําดับนั้น สูรอุบาสกจึงกลาวกะมารนั้น วาทานเปนมารใชไหมดังนี้.
มารนั้นไมอาจที่จะกลาวมุสาวาทได จึงรับวา ใชเราเปนมาร ดังนี้. อุบาสก
ถามวาเพราะเหตุไร ทานจึงมา. มารตอบวา เรามาเพื่อทําศรัทธาของทาน
ใหหวั่นไหว. อุบาสกกลาววาดูกอนมารผูใจบาปอํามหิต ทานผูเดียวนั้น
จงหยุดอยูกอน พวกมารเชนทาน รอยก็ดี พันก็ดี แสนก็ดี ไมสามารถ
จะทําศรัทธาของเราใหหวั่นไหวไดชื่อวาศรัทธาอันมาแลวดวยมรรค เปน
ของมั่นคงไมหวั่นไหวเหมือนภูเขาสิเนรุซึ่งตั้งอยูบนแผนดินอันลวนแลวดวย
สิลา ทานจะทําอะไรในการมานี้ ดังนี้แลวปรกมือขึ้น. มารนั้นเมื่อไม
สามารถจะดํารงอยูไดจึงหายไปในที่นั้นนั่นเอง. คําวา นิวิฏา นั้นพระ
ผูมีพระภาคตรัสหมายเอาสัทธาอยางนั้น.
บทวา มูลชาตา ปติฏิตา ความวาดํารงมั่นแลวดวยมรรคนั้นอัน
เปนมูลเพราะมูลรากคือมรรคเกิดพรอมแลว. บทวา ทฬฺหา แปลวามั่นคง.
บทวา อสหาริยา ความวา อันใคร ๆ ไมพึงอาจเพื่อจะใหหวั่นไหวไดเปรียบ
เหมือนเสาเขื่อนที่เขาฝงไวอยางเปน. บทวา ตสฺเสต กลฺล วจนาย
นั้นความวา คํานั้น ควรที่จะเรียกพระอริยสาวก. ทานกลาววาอยางไร.
ทานกลาวคําเปนตนวา เราเปนบุตรเกิดแตอกของพระผูมีพระภาค ดังนี้.
ความจริง พระอริยสาวกนั้นอาศัยพระผูมีพระภาคจึงเกิดขึ้นในภูมิของ
พระอริยะ ฉะนั้น จึงชื่อวา เปนบุตรของพระผูมีพระภาค และชื่อวาเปน
โอรสเกิดแตพระโอษฐ เพราะอยูในอกแลวดํารงอยูในมรรคและผลดวย
อํานาจการกลาวธรรมอันออกมาจากพระโอษฐ ชื่อวาเกิดแตธรรม เพราะ
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เกิดจากอริยธรรม และชื่อวาอันธรรมเนรมิตขึ้น เพราะถูกอริยนิรมิตขึ้น
ชื่อวาธรรมทายาท เพราะควรรับมรดกคือนวโลกุตตรธรรม.
บทวา ต กิสฺส เหตุ ความวา หากมีคําถามวา พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ภควโตมฺหิ ปุตฺโต ดังนี้แลว ตรัสอีกวา ธมฺมโช ธมฺมนิมฺมิโต
ดังนี้อีก คํานั้นพระองคตรัสเพราะเหตุไร. บัดนี้ เมื่อจะแสดงเนื้อความ
ของคํานั้นทานจึงกลาวคําเปนตนวา ตถาคตสฺส เหต ดังนี้เปนตน. ใน
บาลีประเทศนั้น คําวา ธมฺมกาโย อิติป ความวา เพราะเหตุไร พระ
ตถาคตจึงไดรับขนานนามวา ธรรมกาย. เพราะพระตถาคตทรงคิดพระ
พุทธพจนคือพระไตรปฎกดวยพระหทัยแลว ทรงนําออกแสดงดวยพระวาจา.
ดวยเหตุนั้น
พระวรกายของพระผูมีพระภาคจึงจัดเปนธรรมแทเพราะ
สําเร็จดวยธรรม. พระธรรมเปนกายของพระผูมีพระภาคนั้นดังพรรณนา.
มานี้ ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคจึงชื่อวาธรรมกาย. ชื่อวาพรหมกายเพราะ
มีธรรมเปนกายนั่นเอง แทจริง พระธรรมทานเรียกวาพรหมเพราะเปน
ของประเสริฐ. บทวา ธมฺมภูโต ไดแกสภาวธรรม. ชื่อวาพรหมภูต
เพราะเปนผูเกิดจากพระธรรมนั่นเอง.
พระผูมีพระภาคครั้นทรงแสดงวาทะอันเปนเครื่อง ทําลายความ
เปนผูประเสริฐดวยพระดํารัสมีประมาณเทานี้แลว บัดนี้เมื่อจะทรงแสดง
วาทะอันเปนเครื่องทําลายความเปนผูประเสริฐโดยนัยอื่นอีกจึงตรัสวา โหติ
โข โสวาเสฎา สมโย ดังนี้เปนตนบรรดาถอยคําเหลานั้น กถาวาดวย
สังวัฏฏะ และ วิวัฏฏะ ไดพรรณนาโดยพิสดารแลวในพรหมชาลสูตร.
บทวา อิตฺถตฺต อาคจฺฉนฺติ ความวา ยอมมาสูความเปนอยางนี้ คือ
สูความเปนมนุษย. บทวา เต จ โหนฺติ มโนมยา ความวา สัตว
เหลานั้นแมบังเกิดในมนุสโลกนี้ ก็เปนพวกโอปปาติกกําเนิด บังเกิด
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ขึ้นดวยใจเทานั้น ฉะนั้น จึงชื่อวาผูมีความสําเร็จทางใจ. ปติเทานั้นยอม
ใหสําเร็จกิจดวยอาหารแกสัตวเหลานั้นแมในมนุสสโลกนี้ เหมือนใน
พรหมโลก ฉะนั้น สัตวเหลานั้นจึงชื่อวามีปติเปนภักษา. พึงทราบเหตุ
มีรัศมีเองเปนตนโดยนัยนี้. บทวา เอโกทกีภูต ความวา จักรวาฬทั้งหมด
เปนที่ที่มีน้ําเหมือนกัน. บทวา อนฺธกาโร แปลวา ความมืด. บทวา
อนฺธการติมสิ า ความวา กระทําความมืด คือมี ความมืดมิด ดวยการ
หามการบังเกิดขึ้นแหงจักษุวิญญาณ.
บทวา สมนฺตานิ ความวา ดํารงอยู คือแผไปรอบ. บทวา
ปยตตฺสฺส แปลวาน้ํามันที่เคี่ยวใหงวด. บทวา วณฺณสมฺปนฺนา ความวา
ถึงพรอมดวยสี. ก็สีของงวนดินนั้นไดเปนเหมือนดอกกรรณิการ. บทวา
คนฺธสมฺปนฺนา ความวาถึงพรอมดวยกลิ่น คือกลิ่นอันเปนทิพยยอมฟุง
ไป. บทวา รสสมฺปนฺนา ความวา ถึงพรอมดวยรส เหมือนใสโอชา
ทิพยลงไปฉะนั้น. บทวา ขุทฺทกมธุ ความวา น้ําผึ้งอันแมลงผึ้งตัวเล็ก ๆ
ทําไว. บทวา อุเนฬก ความวา มีโทษออกแลวคือเวนจากไขแมลงวัน.
บทวา โลลชาติโก ความวามีความโลภเปนสภาพ. แมในกัลปถัดไป
ที่ลวงไปแลวก็มีความโลภเหมือนกัน เราเกิดอัศจรรยจึงกลาววา อมฺโภ
ดังนี้. บทวา กิเมวิท ภวิสฺสติ ความวา สีก็ดี กลิน่ ก็ดี ของงวนดิน
นั้นนาชอบใจ แตรสของงวนดินนั้นจักเปนอยางไรหนอ. ผูม ีเกิดความ
โลภในงวนดินนั้นก็เอานิ้วมือจับงวนดินนั้นมาชิมดู ครั้นเอามือจับแลว
เอามาไวที่ลิ้น. บทวา อจฺฉาเทสิ ความวา งวนดินนั้นพอเขาเอามาวาง
ไวที่ปลายลิ้นก็แผซานไปทั่ว เสนเอ็นรับรสอาหาร ๗,๐๐๐ เสน เปนขอ
นาชอบใจตั้งอยู. บทวา ตณฺหา จสฺส โอกฺกมิ ความวา ก็ความอยากใน
รสในงวนดินนั้นก็เกิดขึ้นแกสัตวผูมีความโลภนั้น. หลายบทวา อาลุปฺป-
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กากร อุปกฺกมึสุ ปริภุญชิตุ ความวา เขาปนเปนคํา คือแบงออกเปน
กอนแลวเริ่มที่จะบริโภค.
พระจันทร และพระอาทิตย ชื่อวา จนฺทมิ สุริยา. บทวา
ปาตุรเหสุ แปลวาปรากฏขึ้น. ก็บรรดาพระจันทรและพระอาทิตยนั้น
อยางไหนปรากฏกอน ใครอยูในที่ไหน ประมาณของใครเปนอยางไร
ใครอยูสูง ใครหมุนเร็ว วิถีทางของพระจันทรและพระอาทิตยนั้นเปน
อยางไร เที่ยวไปไดอยางไร ทําแสงสวางในที่มีประมาณเทาใด.
พระจันทรและพระอาทิตยทั้งสองไมปรากฏพรอมกัน. พระอาทิตย
ปรากฏขึ้นกอน. ก็ เมื่อรัศมีเฉพาะตัวของสัตวเหลานั้นไดหายไป ความ
มืดมนจึงไดมีขึ้น. สัตวเหลานั้นทั้งกลัวทั้งสดุงคิดกันวาคงจะดีหนอ ถา
แสงสวางปรากฏขึ้นมาดังนี้ ตอแตนั้นดวงอาทิตยอันใหความกลาเกิดขึ้น
แกมหาชนก็ไดตั้งขึ้น. ดวยเหตุนั้นดวงอาทิตยนั้นจึงไดนามวา สุริโย
ดังนี้. เมื่อดวงอาทิตยนั้น ทําแสงสวางตลอดวันแลวอัสดงคตไป ความมืด
มนก็กลับมีขนึ้ อีก. สัตวเหลานั้น พากันคิดวา คงจะเปนการดีหนอ ถา
หากวาพึงมีแสงสวางอยางอื่นเกิดขึ้นดังนี้. ที่นั้นดวงจันทรรูความพอใจ
ของสัตวเหลานั้นจึงเกิดขึ้นมา. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ดวงจันทรจึงไดนาม
วา จนฺโท ดังนี้. บรรดาดวงจันทรและดวงอาทิตยนั้น ดวงจันทรอยู
ในวิมานภายในลวน แลวดวยแกวมณี วิมานภายนอกลวนแลวดวยเงิน
ทั้งภายในและภายนอกนั้นเย็นแท. ดวงอาทิตยอยูในวิมาน ภายในลวน
แลวดวยทอง วิมานภายนอกลวนแลวดวยแกวผลึก. ทั้งภายในเละภาย
นอกรอนจัด.
วาโดยประมาณ ดวงจันทรมีเสนผาศูนยกลาง ๔๙ โยชน เสน
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รอบวงยาว ๒๕๐ โยชน. ควรอาทิตยมีเสนผาศูนยกลาง ๕๐ โยชน เสน
รอบวงยาว ๒๕๐ โยชน.
ดวงจันทรอยูขางลาง พระอาทิตยอยูขางบน. ดวงจันทรและ
ดวงอาทิตยนั้นอยูหางกันโยชนหนึ่ง. จากสวนลางของพระจันทรถึงสวน
บนของดวงอาทิตย มีระยะ ๑๐๐ โยชน.
ดวงจันทรหมุนไปทางดานตราชา แตหมุนไปทางดานขวางเร็วหมู
ดาวนักษัตรก็หมุนไปในสองดาน ดวงจันทรหมุนไปใกลหมูดาวนั้น ๆ เหมือน
แมโคเขาไปหาลูกโคฉะนั้น. สวนหมูด าวไมทิ้งที่อยูของตนเลย. การหมุน
ไปของดวงอาทิตยทางตรงเร็ว ไปทางขวางชา. ดวงอาทิตยนี้โคจรหาง
ดวงจันทรแสนโยชน ในวันปาฏิบทจากวันอุโบสถกาฬปกษ. เวลานั้น
ดวงจันทรปรากฏเหมือนรอยเขียนฉะนั้น. ดวงอาทิตยโคจรหางไปเปน
ระยะแสนโยชนในปกษที่ ๒ ดวงอาทิตยไดโคจรหางไป ดังที่กลาวแลวนี้
เปนระยะแสนๆ โยชนจนถึงวันอุโบสถ . ลําดับนั้นดวงจันทรก็ใหญขึ้นโดย
ลําดับ ไปเต็มดวงในวันอุโบสถ. โคจรหางออกไปแสนโยชนในวันปาฏิบท
อีก. โคจรหางออกไปเปนระยะแสนโยชนในปกษที่ ๒ ดวงอาทิตยโคจร
หางไปดังกลาวแลวนี้เปนระยะสิ้น ๆ โยชนจนถึงอุโบสถ. ทีนั้นดวง
จันทรอับแสงลงโดยลําดับแลวไมปรากฏทั้งดวงในวันอุโบสถ. ดวงอาทิตย
ลอยอยูเบื้องบนใหดวงจันทรอยูเบื้องลางยอมปกปดดวงจันทรไวได เหมือน
ภาชนะเล็กถูกถาดใหญปด ไวฉะนั้น. เงาของดวงจันทรไมปรากฏเหมือน
เงาเรือนไมปรากฏในเวลาเที่ยง. ควรอาทิตยนั้นเมื่อเงาไมปรากฏ แมตัว
เองก็ไมปรากฏ เหมือนประทีปในกลางวันไมปรากฏแกหมูชนผูยืนอยู
ไกลฉะนั้น.
ก็พึงทราบวินิจฉัยใน คําวาวิถีของอาทิตยและดวงจันทรเปน
อยางไร ตอไปนี้วิถีมีดังนี้คือวิถีแพะ วิถีชาง วิถีของโค. บรรดาวิถี
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เหลานั้น น้าํ เปนของปฏิกูลสําหรับแพะทั้งหลาย แตน้ํานั้นเปนที่ชอบใจ
ของชางทั้งหลาย เปนที่ผาสุกของฝูงโค เพราะมีความเย็นและความรอน
เสมอกัน. ฉะนั้น ในเวลาใด ดวงจันทรและดวงอาทิตยขึ้นสูวิถีของแพะ
เวลานั้น ฝนไมตกเลยแมสักเม็ดเดียว เมื่อใดดวงจันทรและดวงอาทิ
ขึ้นสูวิถีของชาง เมื่อนั้นฝนจะตกแรงเหมือนทองฟารั้ว. เมื่อดวงจันทร
และดวงอาทิตยขึ้นสูวิถีของโค เมือ่ นั้นความสม่ําเสมอของฤดูก็ยอมถึง
พรอม.
ดวงจันทรและดวงอาทิตย ยอมเคลื่อนอยูภายนอกภูเขาสิเนรุเปน
เวลา ๖ เดือน และโคจรอยูภายในอีก ๖ เดือน. ความจริงดวงจันทร
และดวงอาทิตยนั้นยอมโคจรไปใกลภูเขาสิเนรุในเดือน ๘. แตนั้นเคลื่อน
ออกไปโคจรอยูในภายนอก ๒ เดือนแลว เคลื่อนไปอยูโดยทามกลางใน
ตนเดือน ๑๒. แตนั้น เคลื่อนมุงหนาตอจักรวาลแลวโคจรอยู ใกลๆจักรวาล
เปนเวลา ๓ เดือน แลวเคลื่อนออกหางมาอีก ไปอยูตรงกลางจักรวาลใน
เดือน ๕ ตอแตนั้นในเดือนอื่นก็เคลื่อนมุงหนาตอภูเขาสิเนรุ แลวไป
โคจรอยูใกล ๆ ภูเขาสิเนรุในเดือน ๘ อีก.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวาดวงอาทิตยและดวงจันทรทําแสดงสวางใน
ที่นี้ประมาณเทาไร ดังนี้ ดวงจันทรและดวงอาทิตย ยอมทําแสงสวางใน
ทวีปทั้ง ๓ โดยพรอมกัน. กระทําไดอยางไร. ก็เวลาพระอาทิตยขึ้นใน
ทวีปนี้เปนเวลาเที่ยงในปุพพวิเทหทวีป เวลาที่พระอาทิตยตกในอุตตกุรุ
ทวีปเปนมัชฌิยามในอมรโคยานทวีป. เวลาที่ดวงอาทิตยขึ้นในปุพพวิเทหทวีปเปนเวลาเที่ยงในอุตตรกุรุทวีป เวลาที่พระอาทิตยตกในอมรโคยานทวีปเปนมัชฌิมยามในทวีปนี้. เวลาที่พระอาทิตยขึ้นในอุตตรกุรุทวีป
เปนเวลาเที่ยงในอมรโคยานทวีป เวลาที่พระอาทิตยตกในทวีปนี้ เปนเวลา
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มัชฌิมยามในปุพพวิเทหทวีป. เวลาที่พระอาทิตยขึ้นในอมรโคยานทวีป
เปนเวลาเที่ยงในทวีปนี้ เวลาที่พระอาทิตยตกในบุพพวิเทหทวีปเปนในเวลา
มัชฌิมยามในอุตตรกุรุทวีป ฉะนี้แล.
พึงทราบวินิจฉัยในสองบทวา นกฺขตฺตานิ ตารกรูปานิ ตอไป
ดาวนักษัตรมีดาวฤกษเปนตน และหมูดาวทั้งหลายที่เหลือ ยอมปรากฏ
พรอมทั้งดวงจันทรและดวงอาทิตย. บทวา รตฺตินฺทิวา ความวา ตั้งแตพระ
อาทิตยตกจนถึงอรุณขึ้น เปนเวลากลางคืน ตั้งแตเวลาอรุณขึ้นจนถึงพระ
อาทิตยตกจัดเปนเวลากลางวัน กลางคืนและกลางวันยอมปรากฏอยางวา
มานี้. ตอแตนั้น ๑๕ ราตรี จัดเปนกึ่งเดือน ๒ กึง่ เดือนเปนเดือน กึ่งเดือน
และเดือนหนึ่งปรากฏอยางวามานี้. ที่นั้น ๔ เดือนจัดเปน ๑ ฤดู ๓ ฤดู
เปน ๑ ป ทัง้ ฤดูและปจึงปรากฏอยางวามานี้.
คําวา วณฺณเววณฺณตา จ ไดแกความมีผิวพรรณตางกัน. บทวา
เตส วณฺณาติมานปจฺจยา ความวา เพราะการถือตัวจัดซึ่งเกิดขึ้นเพราะ
ปรารภวรรณะของสัตวทั้งหลายเหลานั้นเปนปจจัย. บทวา มานาติมานชาติกาน ความวาผูมีมานะและอติมานะเกิดขึ้นบอย ๆ เปนสภาพ. บทวา
รสปวียา ความวา อันไดนามวา รส เพราะสมบูรณดวยรส.
บทวา อนุตฺถุนึสุ ความวา พากันบนถึง. บทวา อโห รส ความวา
โอ รสอรอยมีแกพวกเรา. คําวา อคฺคฺ อกฺขร นี้เปนคํากลาวถึงวงศ
ซึ่งบังเกิดขึ้นในโลก. บทวา อนุปทนฺติ ความวายอมไปตาม.
บทวา เอวเมว ปาตุรโหสิ ความวา ไดเปนเชนนี้ตั้งขึ้น และ
ไดตั้งขึ้นเหมือนพื้นเปอกตมอันแหงเกิดขึ้น ในเมื่อน้ําภายในสระแหง
ไปฉะนั้น. เครืออันเจริญมีรสหวานอยางหนึ่ง ชื่อวาเครือดิน. บทวา
กลมฺพกา ไดแก ตนมะพราว. บทวา อหุ วต โน ความวา เครือดิน
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มีรสหวานไดมีแกเราทั้งหลายแลวหนอ. บทวา อหายิ วต โน ความวา
เครือดินนั้น ของพวกเราไดหายไปแลวในบัดนี้.
บทวา อกฏปาโก ความวา เกิดขึ้นในภูมิภาคซึ่งไมไดไถ
เลย. บทวา อกโณ แปลวา ไมมีรําเจือปน. บทวา อถุโส แปลวาไมมี
แกลบ. บทวา สุคนฺโธ ความวา กลิ่นทิพย ยอมฟุงขจายไป. บทวา
ตณฺฑุลปฺผโล ความวา ยอมเมล็ดผลเปนเมล็ดขาวสารขาวบริสุทธิ์. บทวา
ปกฺก ปฏิวิรฬ
ุ ฺห ความวา ที่ที่เขาเก็บในเวลาเย็น ก็ไดสุกแทนในตอน
เชา งอกงามขึ้นตามปกติอีก ที่ที่เขาเก็บไปหาปรากฏไม. บทวา นาปทาน
ปฺายติ ความวา ยอมปรากฏเปนพืชที่ไมถูกเก็บเกี่ยวไมมีบกพรองเลย
บทวา อิตฺถิยา จ ความวา เพศหญิงของหญิงในเวลาเปนมนุษยในชาติกอนๆ
ก็ปรากฏ เพศชายของชายในกาลกอน ๆ นั้นก็ปรากฏ. ความจริง มาตุคาม เมื่อตองการไดความเปนบุรุษก็พยายามบําเพ็ญธรรมอันเปนปจจัยแหง
ความเปนบุรุษโดยลําดับก็ยอมสําเร็จได. บุรุษ เมื่อตองการเปนหญิงก็
ประพฤติการเมสุมิจฉาจาร ยอมสําเร็จได. ก็ในเวลานั้น ตามปกติ เพศ
หญิงยอมปรากฏขึ้นแกมาตุคาม เพศชายก็ปรากฏขึ้นแกบุรุษ. บทวา
อุปนิชฺฌายต ความวา เพงอยูคือแลดูอยู. บทวา ปริฬาโห ไดแกความ
เรารอนดวยอํานาจราคะ. บทวา เสฏึ ไดแกเถาถาน. บทวา
นิพฺพุยฺหมานาย ความวา นําออกไป.
บทวา อธมฺมสมฺมต ความวาการโปรยฝุนเปนตนนั้นสมมุติกัน
วาไมเปนธรรม. บทวา ตเทตรหิ ธมฺมสมฺมต ความวา แตในบัดนี้
การโปรยฝุนเปนตนนี้สมมุติกันวาเปนธรรม. พวกพราหมณทั้งหลายพากัน
ถือเอาการโปรยฝุนเปนตนนั้นวาเปนธรรม เที่ยวไป. จริงอยางนั้น ใน
ชนบทบางแหง พวกหญิงทั้งหลายทะเลาะกันยอมกลาววา เพราะเหตุไร
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เธอจึงกลาว ทานจักไมไดอะไรแมเพียงกอนโคมัยสด. บทวา ปาตพฺยต ได
แกความสองเสพ. บทวา สนฺนิธิการก ไดแกทําการสั่งสม. บทวา อปาทาน
ปฺายิตฺถ ความวา ที่ที่เขาเก็บไปแลวไดปรากฏเปนของพรองไป. บทวา
สณฺฑสณฺฑา ความวา เปนกลุม ๆ เหมือนจัดไวเปนพวกหมูในที่หนึ่ง ๆ.
บทวา มริยาท เปยฺยาม ความวา พวกเราจะตั้งเขตแบงกัน.
บทวา ปาณินา ปหรึสุ ความวา สัตวเหลานั้นเอามือตีคนที่ไมเชื่อคําตน
ถึง ๓ ครั้ง บทวา ตทคฺเค โข ปน แปลวา เพราะทําเหตุนั้นเปนสิ่งสําคัญ.
บทวา ขียิตพฺพ ขีเยยฺย อธิบายวา พึงประกาศบอกบุคคลผูควรประกาศ
คือติเตียนบุคคลที่ควรติเตียน ขับไลผูที่ควรขับไล. บทวา โย เนส สตฺโต
ความวาบรรดาสัตวเหลานั้นสัตวผูใด. ถามวา ก็สตั วนั้นเปนใคร. ตอบวา
คือพระโพธิสัตวของเราทั้งหลาย. หลายบทวา สาลีน ภาค อนุปฺปทสฺสาม
ความวาเราจักนําขาวสาลีมาจากไรของแตละคน ๆ ละทะนาน แลวจะให
สวนขาวสาลีแกทาน ทานไมตองทํางานอะไร ขอทานจงตั้งอยูในฐานะ
เปนหัวหนาของเราทั้งหลายเถิด.
บทวา อกฺขร อุปนิพฺพตฺต ความวา เกิดบัญญัติโวหารซึ่งเขาใจ
กันไดดวยการนับ. คําวา ขตฺติโย ขตฺติโย ดังนี้เปนคําที่เกิดขึ้นคําที่
สอง. บทวา อกฺขร ความวา ไมใชเฉพาะอักษรอยางเดียวเทานั้น แต
พวกสัตวเหลานั้นยังไดทําการอภิเษกบุคคลนั้น ดวยการยกยองถึง ๓ ครัง้
วา ขอใหทานจงเปนใหญในนาของพวกเราดังนี้. บทวา รฺเชติ
แปลวา ยอมยังผูอื่นใหมีความสุขเอิบอิ่ม บทวา อคฺคฺเน ความวา การ
บังเกิดขึ้นดวยอักษร อันเกิดขึ้นในสมัยแหงโลกเกิดขึ้น ที่รูกันวาเลิศหรือ
รูจักกันในสวนเลิศ
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บทวา วีตงฺคารา วีตธูมา ความวา ปราศจากควันและถาน
เพลิง เพราะไมมีอาหารที่จะพึงหุงตมแลวเคี้ยวกิน. บทวา ปณฺณมุสลา
ความวาไมมีการซอม เพราะไมมีอาหารที่พึงซอมตําแลวหุงตม. บทวา
ฆาสเมสนา ความวา แสวงหายาคูและภัตดวยอํานาจภิกขาจาร. บทวา
ตเมน มนุสสฺ า ความวา หมูมนุษยเหลานั้นไดเห็นบุคคลเหลานั้น.
บทวา อนภิสมฺภุนฺมานา แปลวาอดกลั้นไวไมได คือไมสามารถจะอดกลั้น
ไวได. บทวา คนฺเถ กโรนฺตา ความวา แตงคือบอกสอนไตรเพท. บทวา
อจฺฉนฺติ แปลวายอมอยูอาศัย. บาลีวา อจฺเฉนฺติ ดังนี้บาง. เนื้อความ
เชนเดียวกัน. บทวา หีนสมฺมต ความวา ดูกอนวาเสฏฐะ โดยสมัยนั้น
คําวาหมูพราหมณยอมทรงจํามนตยอมบอกมนตดังนี้ เปนคําสมมติวาต่ําชา
บทวา ตเทตรหิ เสฏสมฺมติ ความวา บัดนี้คําวา พราหมณทั้งหลาย
ยอมทรงจํามนตมีประมาณเทานี้ ยอมบอกกลาวมนตมีประมาณเทานี้
เปนคําสมมติวาประเสริฐ. บทวา พฺราหฺมณมณฺฑลสฺส ไดแกหมูพราหมณ.
บทวา เมถุนธมฺม สมาทาย แปลวา ยึดถือเมถุนธรรม. หลาย
บทวา วิสุ กมฺมนฺเต ปโยเชสุ ความวา หมูสัตวตางพากันประกอบการ
งานที่มีชื่อเสียง คือไดรบั ยกยองมีการเลี้ยงโคและการคาขายเปนตน. คําวา
สุทฺทา สุทฺทา นี้ อธิบายวา พวกศูทร ไปอยางนารังเกียจคือเสื่อมเร็ว ๆ
เรียกวา สุททฺ  สุทฺท เพราะการงานที่ประพฤติต่ํา และการงานที่ประพฤติเล็กนอยนั้น.
บทวา อหุ โข ไดแก โหติ โข. บทวา สก ธมฺม ครหมาโน
ความวากษัตริยบางพระองคติเตียนขัตติยธรรมของตนเองอยางนี้วา ใครไม
อาจจะบริสุทธิ์ไดดวยเพียงแตใหยกเศวตฉัตรขึ้น. ในทุกบทก็นัยนี้. ดวย
คํานี้วา อิเมหิ โข วาเสฏา จตูหิ มณฺฑเลหิ นี้ พระผูมีพระภาคยอม
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ทรงแสดงคํานี้วา เหลาสมณะยอมไมมีการแบงแยก. แตเพราะใคร ๆ ไม
อาจจะบริสุทธิ์ดวยขาดได ความบริสุทธิ์จะมีไดก็ดวยการปฏิบัติชอบของตน
เอง ฉะนั้นการบังเกิดของพระสมณะ จึงเกิดมีขึ้นไดดวยหมูทั้ง ๔ เหลานี้
หมูทั้งหลายเหลานี้ยอมอนุวัตตามหมูสมณะ และหมูที่อนุวัตตามเหลานั้นก็
ยอมอนุวัตตามธรรมเทานั้น หาอนุวัตตามธรรมไม ความจริงเหลาสัตว
ทั้งหลายอาศัยหมูสมณะบําเพ็ญสัมมาปฏิบัติ ยอมถึงความบริสุทธิ์ไดดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรงทําขอความนั้นวา ใคร ๆไมอาจที่จะ
บริสุทธิ์ตามชาติได แตเหลาสัตวจะบริสุทธิ์ไดก็ดวยการประพฤติชอบ
เทานั้นดังนี้อยางชัดเจน จึงเริ่มเทศนาวา ขตฺติโยป โข วาเสฏา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้นบทวา มิจฉาทิฏิกมฺมสมาทานเหตุ ความวาเพราะ
เหตุคือการสมาทานธรรม ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ. อีกอยางหนึ่ง ความ
วา เพราะเหตุที่สมาทานมิจฉาทิฏฐิกรรม.
บทวา ทฺวฺยการี ความวา มักทํากรรมทั้งสองฝายอยางนี้คือ บาง
เวลาทํากุศลกรรม บางเวลาทําอกุศลกรรม. บทวา สุขทุกขฺ ปฏิสเวที
ความวา ธรรมดาวาสถานที่ที่ใหผลพรอมกันทั้งสองฝายในเวลาพรอมกัน
หามีไม. ก็ผใู ดไดทําอกุศลกรรมไวมากทํากุศลกรรมไวนอย เขาอาศัย
กุศลกรรมนัน้ ไปบังเกิดในตระกูลกษัตริยหรือตระกูลพราหมณ. ที่นั้นอกุศล
กรรมนั้น ยอมทําเขาใหเปนผูบอดบาง ผูงอยบาง ผูเปลี้ยบาง เขายอม
ไมควรแกราชสมบัติ หรือเขาเปนอยางนี้แลวในเวลาที่ไดรับการอภิเษก
แลวก็ไมอาจที่จะใชโภคทรัพยสมาบัติได. ตอมาในเวลาตายของเขาทั้ง
กุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งสองนั้นก็ปรากฏเหมือนนักมวยปล้ํา ที่มีกําลัง
มาก ๒ คน. บรรดากรรมทั้งสองนั้นอกุศลกรรมมีกําลังมากกวาจึงหามกุศล
กรรมไวเสียแลวใหสัตวนั้นบังเกิดในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน. ฝายกุศลกรรม
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เปนกรรมทีส่ ัตวจะตองเสวยในปวัตติกาล. กุศลกรรมนั้นยอมสรางชาง
มงคลบาง มามงคลบาง โคมงคลบาง เขายอมไดเสวยสมบัตินั้น. พระผูมี
พระภาคเจาทรงหมายเอากุศลกรรมนี้จึงตรัสวา สุขทุกฺขปฏิสเวที โหติ
ดังนี้
บทวา สตฺตนฺน โพธิปกฺขิยาน ความวา โพธิปกขิยธรรม ๓๗
ประการ ซึ่งแบงเปน ๗ หมวดตามลําดับดวยอํานาจสวนธรรมขอตนวา
สติปฏฐาน ๔. บทวา ภาวนมนฺวาย ความวา ไปตามภาวนา อธิบายวา
ปฏิบัติ ภาวนา. บทวา ปรินิพิพาติ ความวา ยอมดับ ดวยการดับกิเลส.
พระผูมีพระภาคทรงแสดงวรรณะ ๔ ดังพรรณนามาฉะนี้แลว กลับมาแสดง
ยกเอาพระขีณาสพผูบรรลุสัจจะทั้ง ๔ ไดแลว วาเปนผูประเสริฐในหมู
เทวดาและมนุษย.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้นทําใหมั่น
ตามทํานองการแสดงถอยคําแมของพรหมซึ่งโลกยกยอง จึงตรัสพระดํารัสวา
อิเมส หิ วาเสฏา จตุนนฺ  วณฺณาน เปนตน. คําวา พฺราหฺมโณ เวสฺโส
เปนตนไดอธิบายพิสดารในอัมพัฏฐสูตรแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
วาทะอันเปนเครื่องทําลายความเปนผูประเสริฐดวยกถามรรคนี้ เพียงเทานี้
ดวยประการฉะนี้ แลวทรงหันกลับมาทรงแสดงเทศนาใหจบลงดวยธรรม
อันเปนยอดคือพระอรหัตต. บทวา อตฺตมนา วาเสฏฐภารทฺวาชา ความวา
ก็วาเสฎฐะ และภารัทวาชะสามเณรพากันชื่นชมยินดีไดชมเชยภาษิตของ
พระผูมีพระภาควา สาธุสาธุ ดังนี้. สามเณรทั้งสองนั้น กําลังนอมระลึก
ถึงรูตามพระสูตรนี้นั่นเอง ไดบรรลุพระอรหัตพรอมปฏิสัมภิทาทั้งหลาย
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาอัคคัญญสูตรที่ ๔

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 187

๕. สัมปสาทนียสูตร
เรื่อง พระสารีบุตรเถระ
[๗๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ สวนมะมวงของปาวาริกเศรษฐี เขตเมืองนาลันทา. ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ทีส่ มควรขางหนึ่ง
ครั้นนั่งเรียบเรียบแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผู
เจริญ ขาพระองคเลื่อมใสในพระผูมีพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา ทั้งอดีต อนาคต
และปจจุบัน ไมมีสมณะหรือพราหมณอื่นที่จะมีความรู ยิ่งไปกวาพระผูมี
พระภาคเจาในทางพระสัมโพธิญาณ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร เธอกลาวอาสภิวาจานี้ประ
เสริฐแท เธอเชื่อมั่นตนเองฝายเดียว บันลือสีหนาทวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคเลื่อมใสพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา ทั้งอดีต อนาคต และ
ปจจุบัน ไมมีสมณะหรือพราหมณอื่นจะที่จะมีความรู ยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคเจาในทางพระสัมโพธิญาณ.
[๗๔] สารีบุตร เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูซึ่งพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมด ซึ่งไดมีในอดีตวา พระผูมีพระภาคเจา
เหลานั้น ไดมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญาอยางนี้ มีวิหาร
ธรรมอยางนี้ มีวิมุติอยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ไดละหรือ.
สารีบุตร. ขอนั้นเปนไปไมได พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา. สารีบุตร ก็เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูซึ่ง
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหมด ซึ่งจักมีในอนาคตวา
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พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น จักมีศีลอยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญา
อยางนี้ มีวหิ ารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติอยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ไดละหรือ.
สารีบุตร. ขอนั้นเปนไปไมได พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา สารีบุตร ก็เธอกําหนดใจดวยใจ แลวรูเรา
ผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอยู ณ บัดนี้วา พระผูมีพระภาคเจามีศีล
อยางนี้ มีธรรมอยางนี้ มีพระปญญาอยางนี้ มีวิหารธรรมอยางนี้ มีวิมุตติ
อยางนี้ แมเพราะเหตุนี้ไดละหรือ.
สารีบุตร. ขอนั้นเปนไปได พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจา สารีบุตร ก็เธอไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่มีในอดีต อนาคต และปจจุบัน เหลานั้น
เหตุไฉน เธอจึงหาญกลาวอาสภิวาจา อันประเสริฐนี้ เธอเชื่อมั่นตนเอง
ฝายเดียว บันลือสีหนาทนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคเลื่อมใส
ในพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา ทั้งอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมีสมณะ
หรือพราหมณอื่น ที่จะมีความรูยิ่งไปกวาพระผูมีพระภาคเจาในทางพระ
สัมโพธิญาณ.
สารีบุตร. ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงวาขาพระองคจะไมมีเจโตปริยญาณในพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาที่มีในอดีต อนาคต และปจจุบัน
ก็จริง แตขาพระองคก็ทราบอาการที่เปนแนวของธรรมได เปรียบเหมือน
เมืองชายแดนของพระราชา มีปอมแนนหนา มีกาํ แพงและเชิงเทินมั่นคง
มีประตู ๆ เดียว คนยามเฝาประตูของพระราชาที่เมืองนั้นเปนบัณฑิต
เฉียบแหลม มีปญญา คอยหามคนที่ตนไมรูจักไมใหเขาไป ยอมใหแต
คนรูจักเขาไป เขาเที่ยวตรวจดูแนวกําแพงรอบ ๆ เมืองนั้นไมเห็นที่ตอ
หรือชองกําแพง โดยทีส่ ุด แมพอแมวลอดออกมาได จึงคิดวา สัตวที่มี
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รางใหญจะเขามาเมืองนี้หรือจะออกไป ทั้งหมดสิ้น จะตองเขาออกทาง
ประตูนี้เทานั้น ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคก็ทราบอาการ
ที่เปนแนวของธรรมได ฉันนั้น พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ที่ไดมีแลวในอดีตทั้งสิ้น ลวนทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมอง
ใจ ทอนกําลังปญญา ลวนมีพระมนัสตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๔ เจริญ
สัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งจักมีในอนาคตทั้งสิ้น
ก็จักตองทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา
จักมีพระมนัสตั้งมั่นแลว ในสติปฏฐาน ๔ ทรงเจริญสัมโพชฌงค ๗
ตามเปนจริง จึงจะไดตรัสพระอนุตตสัมมาสัมโพธิญาณ ถึงแมพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ณ บัดนี้ ก็ทรงละนิวรณ ๕ อันเปนเครื่อง
เศราหมองใจ ทอนกําลังปญญา มีพระมนัสตั้งมั่นในสติปฏฐาน ๔
ทรงเจริญสัมโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง จึงไดตรัสรูพระอนุตตสัมมาสัมโพธิญาณ. ขาพระองคเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ เพื่อฟง
ธรรม. พระองคทรงแสดงธรรมอยางเยี่ยมยอดประณีตยิ่งนัก ทั้งฝายดํา
ฝายขาว พรอมดวยอุปมาแกขาพระองค. พระองคทรงแสดงธรรมอยาง
เยี่ยมยอด ประณีตยิ่งนัก ทั้งฝายดําฝายขาว พรอมดวยอุปมาดวยประการ
ใด ๆ ขาพระองคก็รูยังในธรรมนั้นดวยประการนั้น ๆ ไดถึงความสําเร็จ
ธรรมบางสวนในธรรมทัง้ หลายแลว จึงเลื่อมใสในพระองควา พระผูมี
พระภาคเจาเปนผูตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ พระธรรมอันพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสดีแลว พระสงฆเปนผูปฏิบัติชอบแลว.
วาดวยโพธิปกขิยธรรมและการบัญญัติอายตนะ
[๗๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรม
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ที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมฝายกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่ง
ไดแกกุศลธรรมเหลานี้ คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคประกอบดวยองค ๘. ขา
แตพระองคผูเจริญ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย สิ้นไปดวยปญญาอันรูยิ่ง
เองในปจจุบันเขาถึงอยู. นี้ก็เปนขอธรรมที่เยี่ยมในกุศลธรรมทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรูธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น ไมมีเหลืออยู เมื่อทรง
รูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น ไมมีเหลืออยู ก็ไมมีธรรมขออื่นที่จะทรงรูยิ่ง
ขึ้นไป ซึ่งสมณะหรือพราหมณอื่นรูยิ่งแลวจะมีความรูยิ่งไปกวาพระองค
ในฝายกุศลธรรมทั้งหลาย.
[๗๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรม
ที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในฝายบัญญัติอายตนะ อัน
ไดแกอายตนะภายในและอายตนะภายนอก อยางละ ๖ เหลานี้ คือ
จักษุกับรูป โสตะกับเสียง ฆานะกับกลิ่น ชิวหากับรส กายกับโผฏฐัพพะ
มนะกับธรรมารมณ. ขาแตพระองคผูเจริญ นี้ก็เปนธรรมที่เยีย่ มในฝาย
บัญญัติอายตนะ พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น ไม
มีเหลืออยู เมื่อทรงรูยิ่งธรรมขอนั้นไดหมดสิ้น ไมมีเหลืออยู ก็ไมมีธรรม
ขออื่นที่จะทรงรูยิ่งขึ้นไป ซึ่งสมณะหรือพราหมณอื่นรูยิ่งแลวจะมีความรู
ยิ่งไปกวาพระองค ในฝายบัญญัติอายตนะ.
วาดวยการกาวสูครรภและวิธีแหงการดักใจคน
[๗๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง เปนขอธรรม
ที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในการกาวลงสูครรภ. การ
กาวสูครรภ ๔ เหลานี้ คือ
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สัตวบางชนิดในโลกนี้ ไมรูสกึ ตัวกาวลงสูครรภมารดา ไม
รูสึกตัวอยูในครรภมารดา ไมรูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปน
การกาวลงสูครรภขอที่ ๑.
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลก
นี้ รูสกึ ตัวกาวลงสูครรภมารดาอยางเดียว แตไมรูสึกตัวอยูในครรภ
มารดา ไมรสู ึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภ
ขอที่ ๒.
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลก
นี้ รูสกึ ตัวกาวลงสูครรภมารดา รูส ึกตัวอยูในครรภมารดา แตไม
รูสึกตัวคลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภขอที่ ๓.
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง สัตวบางชนิดในโลกนี้
รูสึกตัวกาวลงสูครรภมารดา รูสกึ ตัวอยูในครรภมารดา รูสกึ ตัว
คลอดจากครรภมารดา นี้เปนการกาวลงสูครรภขอที่ ๔. ขาแต
พระองคผูเจริญ นี้เปนขอธรรมที่เยี่ยม ในการกาวลงสูครรภ.
[๗๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปน
ขอธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในวิธีแหงการ
ดักใจคน. วิธีแหงการดักใจคน ๔ อยางเหลานี้ คือ
ขาแตพระองคผูเจริญ คนบางคนในโลกนี้ ดักใจไดดวยนิมิต
วา ใจของทานอยางนี้ ใจของทานเปนอยางนี้ จิตของทานเปน
ดังนี้. เขาดักใจไดมากอยางทีเดียววา เรื่องนั้นตองเปนเหมือนอยาง
นั้นแนนอน เปนอยางอื่นไปไมได. นี้วิธีดักใจคนขอที่ ๑.
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้
มิไดดักใจไดดวยนิมิต ตอไดฟงเสียงของมนุษย หรืออมนุษย หรือ
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เทวดาทั้งหลายแลว จึงดักใจไดวา ใจของทานอยางนี้ ใจของทาน
เปนอยางนี้ จิตของทานเปนดังนี้. เขาดักใจไดมากอยางทีเดียว
วา เรื่องนัน้ ตองเปนเหมือนอยางนั้นแนนอน เปนอยางอื่นไปไม
ได. นี้วิธีแหงการดักใจคน ขอที่ ๒.
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้
มิไดดักใจไดดวยนิมิต ทั้งมิไดฟงเสียงของมนุษยหรืออมนุษย หรือ
เทวดาทั้งหลายดักใจไดเลย ตอไดฟงเสียงละเมอของผูวิตกวิจาร จึง
ดักใจไดวา ใจของทานอยางนี้ ใจของทานเปนอยางนี้ จิตของทาน
เปนดังนี้. เขาดักใจไดมากอยางทีเดียววา เรื่องนั้นตองเปนเหมือน
อยางนั้นแนนอน เปนอยางอื่นไปไมได. นี้วิธแี หงการดักใจคน
ขอที่ ๓.
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง คนบางคนในโลกนี้
มีไดดักใจไดดวยนิมิต มิไดฟงเสียงของมนุษยหรืออมนุษย หรือ
เทวดาทั้งหลายดักใจไดเลย ทั้งมิไดฟงเสียงละเมอของผูวิตกวิจาร
ดักใจไดเลย แตยอมกําหนดรูใจของผูไดสมาธิ ซึ่งยังมีวิตกวิจารดวย
ใจไดวา มโนสังขารของทานผูนี้ตั้งอยูดวยประการใด เขาจะตองตรึก
ถึงวิตกชื่อนี้ ในลําดับจิตนี้ ดวยประการนั้น เขาดักใจไดมากอยาง
ทีเดียววา เรื่องนั้นตองเปนเหมือนอยางนั้นแนนอน เปนอยางอื่น
ไปไมได. นี้วิธีการดักใจคนขอที่ ๔.
ขาแตพระองคผูเจริญ นีก้ ็เปนขอธรรมที่เยี่ยม ในวิธีการ
ดักใจคน.
วาดวยทัศนสมาบัติ
[๗๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอ
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ธรรมที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในทัศนสมาบัติ.
ทัศนสมาบัติ ๔ อยางเหลานี้ คือ
ขาแตพระองคผูเจริญ สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้
อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัย
ความประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดย
ชอบแลว ไดบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมพิจารณากายนี้
แหละ แตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ
เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ วา มีอยูในกายนี้ คือ ผม
ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี
เสลด น้ําเหลือ เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก
ไขขอ มูตร นี้ทัศนสมาบัติขอที่ ๑.
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ
บางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียร
ที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัย
มนสิการโดยชอบ แลวไดบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอม
พิจารณากายนี้แหละ แตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ วา มีอยู
ในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก
มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหาร
เกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลือด เหงื่อ มันขน น้าํ ตา มันเหลว
น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอพิจารณาเห็นกระดูก กาวลวงผิวหนัง
เนื้อและเลือดของบุรุษเสีย นี้ทัศนสมาบัติขอที่ ๒.
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ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคน
ในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส
อาศัยความเพียรที่ตั้งมน
อาศัยความประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดย
ชอบ แลวไดบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมพิจารณาเห็นกายนี้
แหละแตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ เต็มไป
ดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ วา มีอยูในกายนี้ คือผม ขน เล็บ ฟน
หนัง เนื้อเอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังพืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลือด เหงื่อ
มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอพิจารณาเห็น
กระดูก กาวลวงผิวหนังเนื้อและเลือดของบุรุษเสีย และยอมรูก ระแส
วิญญาณของบุรุษซึ่งกําหนดแลวโดยสวนสอง คือทั้งที่ตั้งอยูในโลกนี้ ทั้งที่
ตั้งอยูในปรโลกได นี้ทัศนสมาบัติขอที่ ๓
ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณบางคน
ในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัย
ความประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ
แลวไดบรรลุเจโตสมาธิที่ เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ
แตพื้นเทาขึ้นไป แตปลายผมลงมา มีหนังหอหุมโดยรอบ เต็มไปดวย
ของไมสะอาดมีประการตาง ๆ วา มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน
หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด
ไสใหญ ไสนอย อาหารใหม อาหารเกา น้ําดี เสลด น้ําเหลือง เลือด
เหงื่อ มันขน น้ําตา มันเหลว น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร เธอยอมพิจารณา
เห็นกระดูก กาวลวงผิวหนังเนื้อเละเลือดของบุรุษเสีย และยอมรูกระแสวิญญาณของบุรุษซึ่งกําหนดแลวโดยสวนสอง คือทั้งที่ไมตั้งมั่นอยูในโลกนี้ ทั้งที่
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ไมตั้งอยูในปรโลกได นี้ทัศนสมาบัติขอที่ ๔. ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปน
ธรรมที่เยี่ยมในทัศนสมาบัติ.
วาดวยบุคคล ๗ โพชฌงค ๗ ปฏิปทา ๔
[๘๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่
เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายบุคคลบัญญัติ. บุคคล ๗
พวก เหลานี้คือ อุภโตภาควิมุต ๑ ปญญาวิมุต ๑ กายสักขิ ๑ ทิฏฐิปตตะ ๑ สัทธาวิมุต ๑ ธรรมาสุสารี ๑ สัทธานุสารี ๑. ขาแตพระองคผู
เจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม ในฝายบุคคลบัญญัติ.
[๘๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรม
ที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในฝายธรรมเปนที่ตั้งมั่น.
โพชฌงค ๗ เหลานี้ คือ สติสัมโพชฌงค ๑ ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค ๑
วิริยสัมโพชฌงค ๑ ปตสิ ัมโพชฌงค ๑ ปสสัทธิสัมโพชฌงค ๑ สมาธิสัมโพชฌงค ๑ อุเบกขาสัมโพชฌงค ๑ ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปน
ธรรมที่เยี่ยมในฝายธรรมที่ตั้งมั่น.
[๘๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่
เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมในฝายปฏิปทา. ปฏิปทา ๔
เหลานี้ คือ
๑. ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบาก ทั้งรู
ไดขา
๒. ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบาก แต
รูไดเร็ว
๓. สุขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติไดสะดวก แต
รูไดชา
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๔. สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ปฏิปทาที่ปฏิบัติไดสะดวก ทั้ง
รูไดเร็ว
ขาแตพระองคผูเจริญ ในปฏิปทา ๔ นั้น ปฏิปทาที่ปฏิบัติ
ลําบากทั้งรูไดชานี้ นับเปนปฏิปทาที่ทราม เพราะประการทั้งสอง คือ
เพราะปฏิบัติลําบากและเพราะรูไดชา. อนึ่ง ปฏิปทาที่ปฏิบัติลําบากแต
รูไดเร็วนี้ นับวาเปนปฏิปทาที่ทราม เพราะปฏิบัติลําบาก. ปฏิปทาที่
ปฏิบัติไดสะดวกแตรูไดชานี้ นับวาเปนปฏิปทาที่ทราม เพราะรูไดชา.
สวนปฏิปทา ที่ปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็วนี้ นับวาเปนปฏิปทาประณีต
เพราะประการทั้งสอง คือ เพราะปฏิบัติสะดวก และเพราะรูไดเร็ว.
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยีย่ มในฝายปฏิปทา.
วาดวยภัสสสมาจารและศีลสมาจารของบุรุษ
[๘๓] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่
เยี่ยม คือพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในฝายภัสสมาจาร (มารยาท
เกี่ยวดวยคําพูด) คนบางคนในโลกนี้ ไมกลาววาจาเกี่ยวดวยมุสาวาท ไม
กลาววาจาสอเสียด อันทําความแตกราวกัน ไมกลาววาจาอันเกิดแตความ
แขงดีกัน ไมมุงความชนะ กลาวแตวาจาซึ่งไตรตรองดวยปญญา อันควร
ฝงไวในใจ ตามกาลอันควร. ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม
ในฝายภัสสสมาจาร.
[๘๔] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนขอธรรม
ที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมฝายศีลสมาจารของบุรุษ. คน
บางคนในโลกนี้ เปนคนมีสัจจะ มีศรัทธา ไมเปนคนพูดหลอดลวง ไม
พูดเลียบเคียง ไมพูดหวานลอม ไมพูดแทะเล็ม ไมแสวงหาลาภดวยลาภ
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย รูจักประมาณในโภชนะ ทําความ
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สม่ําเสมอ ประกอบชาคริยานุโยค ไมเกียจคราน ปรารภความเพียร
เพงฌาน มีสติ พูดดี และมีปฏิภาณ มีคติ มีปญญาทรงจํา มีความรู
ไมติดอยูในกาม มีสติ มีปญญารักษาตน เที่ยวไป. ขาแตพระองคผูเจริญ
นี้เปนธรรมที่เยี่ยม ในฝายศีลสมาจารของบุรุษ.
วาดวยอนุสาสนวิธี ๔
[๘๕] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรม
ที่เยี่ยม คือพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในฝายอนุสาสนวิธี อนุสาสนวิธี ๔ อยางเหลานี้ คือ
๑. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดย
ชอบเฉพาะพระองควา บุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูในเบื้อง
หนา เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป.
๒. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบบุคคลอื่นดวยมนสิการโดย
ชอบเฉพาะพระองควา บุคคลนี้เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเปนพระสกทา
คามี จักมาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดแหงทุกข เพราะ
สังโยชน ๓ สิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง.
๓. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการ
โดยชอบเฉพาะพระองควา บุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักเปนพระอนาคามีผูเปนโอปปาติกะ ปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้น ไมตองกลับมา
จากโลกนั้น เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป.
๔. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการ
โดยชอบเฉพาะพระองควา บุคคลนี้ เมื่อปฏิบัติตามที่สั่งสอน จักไดบรรลุ
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป
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จักทําใหแจงดวยปญญาอันรูยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู. ขาแตพระองค
ผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายอนุสาสนวิธี.
[๘๖] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่
เยี่ยม คือพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในฝายวิมุติญาณของบุคคลอื่น
คือ
๑. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดย
ชอบเฉพาะพระองควา บุคคลนี้จักเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปน
ธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูในเบื้องหนา เพราะสังโยชน ๓
สิ้นไป.
๒. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดย
ชอบเฉพาะพระองควา บุคคลนี้จักเปนพระสกทาคามี จักมาสูโลกนี้อีก
คราวเดียวเทานั้น แลวจักทําที่สุดแหงทุกข เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป
และเพราะราคะโทสะ และโมหะเบาบาง.
๓. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดย
ชอบเฉพาะพระองควา บุคคลนี้จักเปนพระอนาคามีผูโอปปาติกะ ปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้น ไมตองกลับมาจากโลกนั้น เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา
๕ สิ้นไป.
๔. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบบุคคลอื่น ดวยมนสิการโดย
ชอบเฉพาะพระองควา บุคคลนี้จักไดบรรลุเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป จักทําใหแจงดวยปญญาอันรู
ยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู. ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม
ในฝายวิมุติญาณของบุคคลอื่น.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 199

วาดวยอัสสสตวาทะ ๓
[๘๗] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรม
ที่เยี่ยม คือพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในฝายสัสสตวาทะ. สัสสตวาทะ ๓ เหลานี้ คือ
๑. สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่อง
เผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนือง ๆ อาศัย
ความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิ ที่เมื่อ
จิตตั้งมั่นแลว ยอมความระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลาย
ประการ คือตามระลึกชาติได หนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติ
บาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติ
บาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
หลายรอยชาติบาง หลายพันชาติบาง หลายแสนชาติบางวา ในภพโนน
เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพ
นั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มี
โคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมา
บังเกิดในภพนี้. ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลาย
ประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เขากลาว
อยางนี้วา ขาพเจารูจักกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว หรือเจริญขึ้น
แลว. อนึ่ง ขาพเจารูจักกาลที่เปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจัก
เจริญขึ้น. อัตตาและโลกเที่ยงคงที่ ตั้งมั่นดุจยอดภูเขา ตั้งมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้นยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด
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แตสิ่งที่เที่ยงเสมอ คงมีอยูแท. นี้เปนสัสสตวาทะขอที่ ๑
๒. ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ
บางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้ง
มั่น อาศัยความประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการ
โดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึงขันธ
ที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธ ที่เคย
อาศัยอยูในกาลกอนไดสังวัฏกัปวิวัฏกัปหนึ่งบาง
สองบาง สามบาง
สี่บาง หาบาง สบบาง วาในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยาง
นั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ
มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพนี้.
ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอม
ทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เขากลาวอยางนี้วา ขาพเจา
รูกาลที่เปนอดีตไดวา โลกพินาศแลว หรือเจริญขึน้ แลว. อนึง่ ขาพเจา
รูกาลที่เปนอนาคตไดวา โลกจักพินาศ หรือจักเจริญขึ้น. อัตตาและโลก
เที่ยง คงที่ ตั้งมั่นดุจภูเขา ตั้งมั่นดุจเสาระเนียด สัตวเหลานั้นยอมแสน
ไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอ คงมีอยูแท.
นี้เปนสัสสตวาทะขอที่ ๒.
๓. ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ
บางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น
อาศัยความประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดย
ชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึงขันธิ์ที่เคย
อาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ คือ ตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัย
อยูในกาลกอนไดสิบสังวัฏกัปวิวัฏกัปบาง ยี่สิบบาง สามสิบบาง สี่สิบบาง
วา ในภพโนนเราไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 201

มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคย
อาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ดวยประการฉะนี้ เขากลาวอยางนี้วา ขาพเจารูกาลที่เปนอดีตไดวา โลก
พินาศแลว หรือเจริญขึ้นแลว อนึ่ง ขาพเจารูกาลที่เปนอนาคตไดวา
โลกจักพินาศ หรือจักเจริญขึ้น. อัตตาและโลกเที่ยงคงที่ ตั้งมั่นดุจยอด
ภูเขา ตั้งมั่นดุจเสาระเนียด สวนเหลาสัตวนั้น ยอมแลนไป ยอมทองเที่ยวไป ยอมจุติ ยอมเกิด แตสิ่งที่เที่ยงเสมอ คงมีอยูแท. นี้เปนสัสสตวาทะขอที่ ๓.
ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยม ในสัสสตวาทะ.
วาดวยบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
[๘๘] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรมที่
เยี่ยม คือพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในฝายบุพเพนิวาสานุสติญาณ.
ขาแตพระองคผูเจริญ สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความ
เพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนือง ๆ
อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่
เมื่อจิตตั้งมั่นแลว ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลาย
ประการ คือ ตามระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง
สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
หลายสังวัฏกัปบาง หลายวิวัฏกัปบาง หลายสังวัฏวิวัฏกัปบางวา ในภพ
โนน เราไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มี
อาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น
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ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เรามีชื่อ
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว
ไดมาบังเกิดในภพนี้ ยอมตามระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยู ในการกอนได
หลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
ขาแดพระองคผูเจริญ สัตวทั้งหลายที่มีชาติอันไมอาจนับไดดวย
วิธีคํานวณ หรือวิธีนับ ก็ยังมีอยู มีภพซึ่งเปนที่ ๆ เขาเคยอาศัย อยู
คือรูปภพ อรูปภาพ สัญญีภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ ก็ยังมี ยอมตาม
ระลึกถึงขันธที่เคยอาศัยอยูในกาลกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ
พรอมทั้งอุเทศดวยประการฉะนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่
เยี่ยมในฝายบุพเพนิวาสานุสติญาณ.
วาดวยจตูปปาตญาณ
[๘๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรม
ที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในฝายรูจุติและอุบัติของ
สัตวทั้งหลาย. ขาแตพระองคผูเจริญ สมณะหรือพราหมณบางคนในโลก
นี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส อาศัยความเพียรที่ตั้งมั่น อาศัยความ
ประกอบเนือง ๆ อาศัยความไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลว
บรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิตตั้งมั่นแลว เขายอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลัง
อุบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดีตกยาก ดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตว ผูเปนไป
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาติ นรก สวน
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สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้.
เขายอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดีตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการ
ฉะนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมที่เยี่ยมในฝายรูจุติและอุบัติ
ของสัตวทั้งหลาย.
วาดวยอิทธิวิธี ๒
[๙๐] ขาแตพระองคผูเจริญ ยังมีอีกขอหนึ่ง ซึ่งเปนธรรม
ที่เยี่ยม คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมในฝายอิทธิวิธี. อิทธิ
วิธี ๒ อยาง นี้ คือ
(๑) ฤทธิ์ที่ประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ไมเรียก
วาเปนของพระอริยะ มีอยู.
(๒) ฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ เรียกวาเปนของ
พระอริยะมีอยู.
๑. ขาแตพระองคผูเจริญ ฤทธิ์ที่ประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ที่ไมเรียกวาเปนของพระอริยะนั้น เปนไฉน. คือ
สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้ อาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส
อาศัยความเพียงที่ตั้งมั่น อาศัยความประกอบเนือง ๆ อาศัยความ
ไมประมาท อาศัยมนสิการโดยชอบ แลวบรรลุเจโตสมาธิที่เมื่อจิต
ตั้งมั่นแลว เขาไดบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลาย
คนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไป
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ก็ได ทะลุฝา กําแพงภูเขาไปได ไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได
ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนลงในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตก
เหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําดวงจันทร ดวงอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์ มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได
ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. ขาแตพระองคผูเจริญ
นี้ฤทธิ์ที่ประกอบดวยอาสวะ ประกอบดวยอุปธิ ไมเรียกวาเปนของ
พระอริยะ.
๒. สวนฤทธิ์ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ที่เรียกวา
เปนของพระอริยะนั่นเปนไฉน. คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ถาหวัง
อยูวา เราพึงมีสัญญาในสิง่ ปฏิกูลวาไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญา
ในสิ่งปฏิกูลนั้นวาไมปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวาเราพึงมีสัญญาในสิ่งไม
ปฏิกูลวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในสิ่งไมปฏิกูลนั้นวา
เปนสิ่งปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไม
ปฏิกูลวาไมปฏิกูลอยู ก็ยอมเปนผูมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูลและไมปฏิกูลนั้นวาไมปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา เราพึงมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูล
และไมปฏิกลู วาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ก็ยอ มเปนผูมีสัญญาในสิ่งทั้งที่ปฏิกูล
และไมปฏิกลู นั้นวาเปนสิ่งปฏิกูลอยู ถาหวังอยูวา เราพึงละวางสิ่งที่
เปนปฏิกูลและไมเปนปฏิกูลทั้ง ๒ นั้นเสีย แลววางเฉยมีสติสัมปชัญญะ ก็ยอมเปนผูวางเฉยในสิ่งนั้นที่เปนปฏิกูลและไมปฏิกูลนัน้ เสียมี
สติ สัมปชัญญะอยู. นีฤ้ ทธิ์ที่ปราศจากอาสวะ ปราศจากอุปธิ ที่เรียก
วาเปนของพระอริยะ. ขาแตพระองคผูเจริญ นี้เปนธรรมในฝายอิทธิวิธี. พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรูขอธรรมนั้นไดทั้งสิ้น ไมมีเหลืออยู
เมื่อทรงรูขอธรรมนั้นไดทั้งสิ้น ไมมีเหลืออยู ก็ไมมีขอธรรมอื่นที่จะตอง
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ทรงรูยิ่งขึ้นไปกวานั้น ซึง่ ไมมีสมณะหรือพราหมณอื่นที่รูยิ่งแลว จะ
มีความรูยิ่งขึ้นไปกวาพระองคในฝายอิทธิวิธี.
วาดวยพระสารีบุตรทูลถาม
[๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ สิ่งใดอันกุลบุตรผูมีศรัทธา
ปรารภความเพียร มีความเพียรมั่น จะพึงถึงดวยเรี่ยวแรงของบุรุษ
ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษ ดวยความเอา
ธุระของบริษัท สิ่งนั้นอันพระผูมีพระภาคเจาไดบรรลุเต็มที่แลว. อนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาไมทรงประกอบความพัวพันดวยความสุขในกาม ซึ่ง
เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ
ไมประกอบดวยประโยชน และไมทรงประกอบการทําตนใหลําบาก
เปนทุกข ไมใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน อนึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาทรงไดฌาน ๔ อันลวงกามาวจรจิตเสีย ใหอยูสบาย
ในปจจุบันไดตามประสงค ไดไมยาก ไมลําบาก. ถาเขาถามขาพระองคอยางนี้วา ดูกอนทานสารีบุตร สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่
ไดมีในอดีต ทานที่มีความรูเยี่ยมยิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจาในสัมโพธิญาณมีไหม. เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา ไมมี. ถาเขา
ถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่จักมีในอนาคต ทานที่มีความ
รูเยี่ยมยิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจาในสัมโพธิญาณจักมีไหม. เมื่อเขา
ถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา ไมมี. ถาเขาถามวา สมณะหรือ
พราหมณเหลาอื่นที่มีอยูในปจจุบัน ทานที่มีความรูเสมอเทากับ
พระผูมีพระภาคเจาในสัมโพธิญาณมีอยูไหม. เมือ่ เขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวาไมมี. ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณ เหลาอื่น
ที่ไดมีในอดีต ทานที่มีความรูเสมอเทากับพระผูมีพระภาคเจาในสัม-
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โพธิญาณมีไหม. เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา มีอยู.
ถาเขาถามวา สมณะหรือพราหมณเหลาอื่นที่จักมีในอนาคต ทานที่มี
ความรูเสมอเทากับพระผูมีพระภาคเจา ในสัมโพธิญาณจักมีไหม. เมื่อ
เขาถามอยางนี้ ขาพระองคพึงตอบวา มีอยู. ถาเขาถามวา สมณะ
หรือพราหมณเหลาอื่นที่มีอยูในปจจุบัน ทานที่มีความรูเสมอเทากับ
พระผูมีพระภาคเจาในสัมโพธิญาณมีไหม. เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระ
องคพึงตอบวา ไมมี. ก็ถา เขาถามขาพระองควา เหตุไรทานจึงตอบรับ
เปนบางอยาง ปฏิเสธเปนบางอยาง เมื่อเขาถามอยางนี้ ขาพระองค
พึงตอบเขาวา นี่แนะทาน ขอนี้ ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตร
ไดรับเรียนมาเฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาคเจาวา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในอดีต เปนผูมีความรูเสมอเทากับเราใน
สัมโพธิญาณ ขอนี้ขาพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตรไดรับเรียนมา
เฉพาะพระพักตร พระผูมีพระภาคเจาวา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในอนาคต จักเปนผูมีความรูเสมอเทากับเราในสัมโพธิญาณ ขอนีข้ าพเจาไดสดับมาเฉพาะพระพักตร ไดรับเรียนมาเฉพาะ
พระพักตร พระผูมีพระภาคเจาวา ขอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
๒ พระองค จะเกิดพรอมกันในโลกธาตุเดียวกันนั้น ไมใชฐานะ
ไมใชโอกาส นั่นเปนฐานะที่จะมีไมได.
[๙๒] ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ ขาพระองคถูกเขาถามอยาง
นี้ จะนับวากลาวตามพระพุทธพจนที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว
แล ไมชื่อวากลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริงแลหรือ ชือ่ วาแก
ไปตามธรรม สมควรแกธรรมแลหรือ ทั้งการโตตอบอันมีเหตุอยางไรๆ
มิไดมาถึงสถานะอันควรติเตียนแลหรือ.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถูกแลว สารีบตุ ร เมื่อเธอถูกเขา
ถามอยางนี้ แกอยางนี้ นับวาเปนผูกลาวตามพุทธพจนที่เรากลาว
แลวทีเดียว ไมชื่อวากลาวตูเราดวยคําไมจริง ชื่อวาแกไปตามธรรม
สมควรแกธรรม ทั้งการโตตอบอันมีเหตุอยางไร ๆ ก็มิไดมาถึงสถานะ
อันควรติเตียน.
พระอุทายีสรรเสริญพระพุทธองค
[๙๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอุทายี
ยีไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา
ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา มีอยูแกพระตถาคต
ผูทรงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมทรงแสดงพระองคใหปรากฏ
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดเห็นธรรม
แมสักขอหนึ่งจากธรรมของพระองคนี้ในตนแลว พวกเขาจะตองยก
ธงเที่ยวประกาศ ดวยเหตุเพียงเทานั้น ขาแตพระองคผูเจริญ นา
อัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลา
มีอยูแกพระตถาคตผูทรงมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้ แตไมทรงแสดง
พระองคใหปรากฏ.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนอุทายี เธอจงดูความนักนอย
ความสันโดษ ความขัดเกลาของตถาคตผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอยางนี้
แตไมแสดงตนใหปรากฏ เพราะเหตุนั้น ถาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก ไดเห็นธรรมแมสักขอหนึ่งจากธรรมของเรานี้ในตนแลว
พวกเขาจะตองยกธงเที่ยวประกาศ ดวยเหตุเพียงเทานี้ ดูกอนอุทายี
เธอจงดูความมักนอย ความสันโดษ ความขัดเกลาของตถาคตผูมี
ฤทธิ์มีอานุภาพอยางนี้ แตไมแสดงตนใหปรากฏ.
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ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ตรัสกะทานพระสารีบุตรวา
เพราะเหตุนั้นแล สารีบตุ ร เธอพึงกลาวธรรมปริยายนี้เนือง ๆ แก
ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทั้งหลาย ในธรรมวินัยนี้ ดูกอน
สารีบุตร ความสงสัยหรือความเคลือบแคลงในตถาคต ซึ่งจักยังมี
อยูบางแกโมฆบุรุษทั้งหลาย พวกเขาจักละเสียได ก็เพราะไดฟงธรรม
ปริยายนี้.
ทานพระสารีบุตรไดประกาศความเลื่อมใสของตนนี้ เฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการฉะนี้. เพราะฉะนั้น คํา
ไวยากรณนี้ จึงมีชื่อวา "สัมปสาทนียะ" ดังนี้แล.
จบสัมปสาทนียสูตร ที่ ๕
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อรรถกถาสัมปสาทนียสูตร
สัมปสาทนียสูตร มีคําขึ้นตนวา เอวมฺเน สุต ดังนี้.
ในสัมปสาทนียสูตรนั้น มีการพรรณนาบทที่ยังไมชัด ดังตอไป
นี้. บทวา นาฬนฺทาย ความวา ใกลพระนครซึ่งไดนามวา นาฬันทา
พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําเมืองนาลันทานั้นใหเปนที่โคจรคาม. บทวา
ปาวาริกมฺพวเน ความวา ที่สวนมะมวงของเศรษฐีผูมีผามีขนออนนุม.
ไดยินวา สวนมะมวงนั้นเปนสวนของเศรษฐีนั้น. เขาไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลว มีความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา
ไดสรางวิหาร ซึ่งประดับดวยกุฏิที่พักผอนและมณฑปเปนตนในอุทยานนั้น
มอบถวายพระผูมีพระภาคเจา วิหารนั้นไดถึงการนับวา ปาวาริกัมพวัน
เหมือนชีวกัมพวันฉะนั้น. อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจานั้น ประทับอยูที่
ปาวาริกัมพวันนั้น. ทานพระสารีบุตรไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา
อยางนี้. ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระจึงทูลอยางนี้ ตอบวา เพื่อ
ประกาศความโสมนัสซึ่งบังเกิดแกตน.
ในเรื่องนี้ มีการกลาวตามลําดับดังตอไปนี้. นัยวา ในวันนั้น
พระเถระชําระรางกายแตเชาตรู นุงหมเรียบรอยแลว ถือบาตรจีวร นํา
ความเลื่อมใสมาใหเกิดแกหมูเทวดาและมนุษย ดวยอิริยาบถมีการกาวไป
ขางหนาเปนตนอันนาเลื่อมใส หวังเพิ่มพูลประโยชนสขุ แกชาวเมือง
นาลันทา จึงเขาไปเพื่อบิณฑบาต ในเวลาหลังภัตก็กลับจากบิณฑบาตไป
วิหารแลว แสดงวัตรแดพระศาสดา เมื่อ พระศาสดาเสด็จเขาพระคันธกุฏี
แลว ถวายบังคมพระศาสดาแลว กลับไปยังที่พักกลางวันของตน เมื่อสัทธิ-
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วิหาริกและอันเตวาสิกในที่นั้น พากันแสดงวัตรแลวหลีกไป พระ
เถระไดกวาดที่พักกลางวันนั้นแลว ปูลาดแผนหนัง เอาน้ําจากลักจั่นชุบ
มือและเทาใหเย็นแลว นั่งคูบัลลังก ๓ ชั้น ทําตามกําหนดเวลาแลว จึง
เขาผลสมาบัติ. ทานออกจากสมาบัติดวยเวลาตามที่ไดกําหนดไวแลว เริม่
ที่จะระลึกถึงคุณของตน. ที่นั้น เมื่อทานกําลังระลึกถึงคุณอยู ศีลก็ได
มาปรากฏ ตอแตนั้น สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ปฐมญาน ฯลฯ จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ฯลฯ วิปสสนาญาณ ฯลฯ ทิพพจักขุญาณ ฯลฯ
โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล ฯลฯ อรหัตตมรรค อรหัตตผล อัตถปฏิสัมภิทา ธรรมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา สาวกบารมีญาณ ก็ปรากฏขึน้ ตามลําดับ. จําเดิมแตนั้น เมื่อทานกําลังระลึก
ถึงคุณของตน เริ่มตนแตอภินิหารที่ไดทําไวแทบบาทมูลของพระพุทธเจา
ทรงพระนามวา อโนมทัสสี่ เหนืออสงไขยกําไรแสนกัลป จนกระทั่งถึงเวลา
ที่กําลังนั่งคูบัลลังก คุณทั้งหลายก็ไดปรากฏ. พระเถระระลึกถึงคุณของ
ตนเปนอันมากอยางนี้ ก็ไมอาจเห็นประมาณหรือกําหนดของคุณทั้งหลาย
ไดเลย.
ทานคิดวา ประมาณหรือกําหนดแหงคุณทั้งหลายของพระสาวก
ดํารงอยูในญาณบางสวน ยอมไมมีแกเรากอน แตเราบวชอุทิศพระ
ศาสดาองคใด พระศาสดาพระองคนั้นมีพระคุณเปนเชนไรหนอ ดังนี้แลว
จึงเริ่มระลึกถึงพระคุณของพระทสพล. ทานไดอาศัยศีล สมาธิ ปญญา
วิมุตติ วิมุตติญาณทัสนะ สติปฏฐาน ๔ ของพระผูมีพระภาคเจา อาศัย
สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ มรรค ๔ ผล ๔ ปฏิสัมภิทา ๔ โยนิปริจเฉทกญาณ ๔ อริยวงศ ๔ ของพระทสพล แลวเริ่มระลึกถึงพระคุณของพระ
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ทศพล. อนึ่ง พระเถระอาศัย องคของปธาน ๕ สัมมาสมาธิมีองค ๕
อินทรีย ๕ พละ ๕ นิสสรณียธาตุ ๕ วิมุตตายตนะ ๕ ปญญาเครื่อง
สั่งสมวิมุตติ ๕ สาราณียธรรม ๖ อนุสสติกัมมัฏฐาน ๖ คารวะ ๖ นิสสรณียธาตุ ๖ สัตตวิหารธรรม ๖ อนุตตริยะ ๖ ปญญาอันเปนสวนแหงการ
ตรัสรู ๖ อภิญญา ๖ อสาธารณญาณ ๖ อปริหานิยธรรม ๗ อริยทรัพย ๖ โพชฌงค ๗ สัปปุริสธรรม ๗ นิชชรวัตถุ (เรื่องของเทวดา)
๗ ปญญา ๗ ทักขิไณยบุคคล ๗ ขีณาสวพละ ๗ ปญญาปฏิลาภเหตุ
๘ สมมัตตธรรม ๘ การกาวลวงโลกธรรม ๘ อารัพภวัตถุ ๘ อักขณเทสนา
๘ มหาปุริสวิตก ๘ อภิภายตนะ ๘ วิโมกข ๘ ธรรมอันเปนมูลของโยนิโสมมสิการ ๙ องคแหงความเพียรอันบริสุทธิ์ ๙ สัตตาวาสเทสนา ๙
อาฆาตปฏิวินัย ๙ ปญญา ๙ นานัตตธรรม ๙ อนุปุพพวิหาร ๙
นาถกรณธรรม ๑๐ กสิณายตนะ ๑๐ กุศลกรรมบถ ๑๐ ตถาคตพละ
๑๐ สัมมัตตธรรม ๑๐ อริยวาสธรรม ๑๐ อเสขธรรม ๑๐ อานิสงส
เมตตา ๑๑ ธรรมจักร มีอาการ ๑๒ ธุดงคคุณ ๑๓ พุทธญาณ ๑๔
ธรรมเครื่องอบรมวิมุตติ ๑๕ อานาปานสติ ๑๖ พุทธธรรม ๑๘ ปจจเวกขณญาณ ๑๙ ญาณวัตถุ ๔๔ กุศลธรรมเกิน ๕๐ ญาณวัตถุ ๗๗
สมาบัติ ๒๔ แสนโกฏิ สัญจาริตมหาวชิรญาณแลว เริ่มระลึกถึงคุณ
ของพระทศพล.
ก็ พระสารีบุตรนั่งในที่พักกลางวันนั้นนั่นแลว อาศัยธรรมอันเปน
เชื้อสายขออื่นอีก ๑๖ ขอซึ่งจักมาตอไปโดยพระบาลีวา อปร ปน ภนฺเต
เอตทานุตฺตริย จึงไดเริ่มระลึกถึงพระคุณของพระทศพล. พระสารีบุตรนั้น
ระลึกถึงพระคุณของพระทสพลอยางนี้วา พระศาสดาของเราทรงเปนผูยอด
เยี่ยมในกุศลบัญญัติ ยอดเยี่ยมในอายตนบัญญัติ ยอดเยี่ยมในการกาวลงสูพระ
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ครรภ ยอดเยี่ยมในวิธีแสดงดักใจผูฟง ยอดเยีย่ มในทัสสนสมบัติ ยอด
เยี่ยมในบุคคลบัญญัติ ยอดเยี่ยมในปธาน ยอดเยีย่ มในปฏิทา ยอดเยี่ยม
ในภัสสสมาจาร ยอดเยี่ยมในปุริสสีลสมาจาร ทรงยอดเยี่ยมในอนุสาสนีวิธี
ยอดเยี่ยมในปรปุคคลวิมุตติญาณ ยอดเยี่ยมในปุพเพนิวาสญาณ ยอดเยี่ยม
ในทิพพจักขุญาณ ยอดเยี่ยมในอิทธิวิธี ยอดเยี่ยมดวยธรรมนี้ ดั่งนี้ ก็
ไมเห็นที่สุด ไมเห็นประมาณแหงพระคุณทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจา
ได. พระเถระไมเห็นที่สุด ไมเห็นประมาณแหงคุณทั้งหลายของตนกอน
จักเห็นพระคุณทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาไดอยางไร
ก็ ผูใดมีปญญามากและมีญาณแข็งกลา ผูนั้นยอมเชื่อพุทธคุณ
อยางมาก โลกิยมหาชน ไอก็ดี จามก็ดี ดํารงอยูในอุปนิสัยของตน ๆ
ยอมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจาทั้งหลายวา ขอความนอบนอมจงมี
แดพระพุทธเจาทั้งหลาย. พระโสดาบันคนเดียงยอมเชื่อพระพุทธคุณมาก
กวาโลกิยมหาชนทั้งหมด. พระสกทาคามีคนเดียวเชื่อพระพุทธคุณมาก
กวาพระโสดาบันตั้งรอยตั้งพัน. พระอนาคามีคนเดียวเชื่อพระพุทธคุณ
มากกวาพระสกทาคามีตั้งรอยตั้งพัน. พระอรหันตองคเดียวเชื่อพระพุทธคุณมากกวาพระอนาคามีตั้งรอยตั้งพัน. พระอสีติมหาเถระเชื่อพระพุทธคุณมากกวาพระอรหันตที่เหลือ. พระมหาเถระ ๔ รูป เชื่อพระพุทธคุณ
มากกวาพระอสีติมหาเถระ. พระอัครสาวกทั้งสองรูปเชื่อพระพุทธคุณมาก
กวาพระมหาเถระทั้ง ๔ รูป บรรดาพระอัครสาวกทั้งสองนั้น พระสารีบุตรเถระเชื่อพระพุทธคุณมากกวาพระโมคคัลลานะ. พระปจเจกพุทธเจา
รูปเดียวก็เชื่อพระพุทธคุณมากกวาพระสารีบุตรเถระ ก็ถาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายพึงนั่งเอาชายสังฆาฎิกระทบกับชายสังฆาฏิ ในหองแหงจักรวาล
ทั้งสิ้น แลวระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจา พระสัพพัญูพุทธเจาองค
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เดียวเทานั้น
เชื่อในพระพุทธคุณมากกวาพระปจเจกพุทธเจาทั้งปวง
เหลานั้น.
มหาชนฟนเชือกทั้งหลาย เพื่อตองการรูวา มหาสมุทรลึก-ตื้น
เทาไร ดังนี้ บรรดาชนเหลานั้น บางคนฟนไดวาหนึ่ง บางคนฟนได ๒
วา ฯลฯ บางคน ๑๐ วา บางคน ๒๐ วา บางคน ๓๐ วา บางคน ๔๐
วา บางคน ๕๐ วา บางคน ๑๐๐ วา บางคนได ๑๐๐๐ วา บางคนได
๘๔,๐๐๐ วา ชนเหลานั้นพากันลงเรือแลว ดํารงอยูในทามกลาง
มหาสมุทรหรือบนภูเขาสูงเปนตนแลว หยอนเชือกของตน ๆ ลงไป บรรดาชนเหลานั้น ผูใดมี เชือกยาววาหนึ่ง เขาก็รูน้ําไดในที่ประมาณ
วาหนึ่งเทานั้น ฯลฯ ผูใดมีเชือกยาวถึง ๘๔,๐๐๐ วา ผูนั้นยอมรูน้ําได
ในที่ลึกประมาณ ๘๔,๐๐๐ วาเทานั้น ตอจากนั้นไป ยอมไมรูวา น้ํา
ในมหาสมุทรมีความลึกเทานี้ ดังนี้ อนึ่ง น้ําในมหาสมุทร มิใชมีประมาณเพียงเทานั้น โดยทีแ่ ทยอมมีมากหาที่สุดหาประมาณมิได เพราะ
มหาสมุทรมีความลึกถึง ๘๔,๐๐๐ โยชน ขอนี้มีอุปมาฉันใด พึงทราบ
พระพุทธคุณที่โลกิยมหาชนเห็น เปรียบเสมือนน้ําที่บุรุษรูไดดวยเชือก
พึงทราบพระพุทธคุณมีอุปไมยฉันนั้น คือ ตั้งแตวาหนึ่งจนถึง ๙ วา พึง
ทราบพระพุทธคุณที่โลกิยมหาชนเห็น เปรียบเสมือนน้ําที่บุรุษรูไดดวย
เชือกตั้งแตวาหนึ่งจนถึง ๙ วา พึงทราบพระพุทธคุณที่พระโสดาบันเห็นได
เปรียบเสมือนน้ําที่บุรุษรูไดในที่ประมาณ ๑๐ วา ดวยเชือกยาว ๑๐ วา พึง
ทราบพระพุทธคุณที่พระสกิทาคามีเห็นได เปรียบเสมือนน้ําที่บุรุษรูไดใน
ที่ลึก ๑๐ วาดวยเชือกยาว ๒๐ วา พึงทราบพระพุทธคุณที่พระอนาคามีเห็น
ไดเปรียบเสมือนน้ําที่บุรุษรูไดในที่ลกึ ๓๐ วา ดวยเชือกยาว ๓๐ วา พึง
ทราบพระพุทธคุณที่พระอรหันตเห็นได เปรียบเสมือนน้ําที่บุรุษเห็นไดในที่
ลึก ๔๐ วา ดวยเชือกยาว ๔๐ วา พึงทราบพระพุทธคุณที่พระอสีติมหาเถระ
เห็นได เปรียบเสมือนน้ําที่บุรุษเห็นไดในที่ลึก ๕๐ วา ดวยเชือกยาว
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๕๐ วา พึงทราบพระพุทธคุณที่พระมหาเถระ ๔ รูปเห็นได เปรียบเหมือน
น้ําที่บุรุษเห็นไดในที่ลึก ๑๐๐ วา ดวยเชือกยาว ๑๐๐ วา พึงทราบพระพุทธคุณที่พระมหาโมคคัลลานะเห็นได เปรียบเหมือนน้ําที่บุรุษเห็นไดใน
ที่ลึก ๑,๐๐๐ วา ดวยเชือกยาว ๑,๐๐๐ วา พึงทราบพระพุทธคุณที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเห็นได เปรียบเหมือนน้ําที่บุรุษรูได ในที่ลึกประ
มาณ ๘๔,๐๐๐ วา ดวยเชือกยาว ๘๔,๐๐๐ วา ในบรรดาชนเหลานั้น
บุรุษคนใดยอมถือเอาวา น้ําในมหาสมุทรไมมีเพียงเทานี้ ยอมหาที่สุด
หาประมาณมิได ฉันใด ทานพระสารีบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน ดํารงอยู
ในสาวกบารมีญาณ ระลึกถึงพระคุณของพระทศพลโดยแนวแหงธรรม
คือโดย รูตามกันมา อนุมาน ถือเอาโดยนัย จึงเชื่อวา พระพุทธคุณ
ไมมีที่สุด ไมมีประมาณ ดังนี้.
ความจริง เฉพาะพระพุทธคุณที่บุคคลพึงถือเอา โดยแนว
ธรรม มีมากกวาพระพุทธคุณที่พระเถระเห็นแลว. ทานอธิบายวา เหมือน
อะไร. ทานอธิบายไววา บุรุษคนหนึ่งพึงเอาบวงเข็มตัดเอาน้ําจาก
แมน้ําใหญชื่อจันทรภาคา ซึ่งกําลังไหลทวมสถานที่ถึง ๑๘ โยชน
คือ ขางนี้ ๙ โยชน ขางโนนอีก ๙ โยชน น้ําที่บุรุษมิไดตักไป
มีมากกวาน้ําที่บุรุษเอาหวงเข็มตักไป
ก็หรือบุรุษพึงเอานิ้วมือจับเอา
ฝุนจากแผนดินใหญ ฝุนที่เหลือนั้นแลมีมากกวาฝุนที่บุรุษนั้นเอานิ้วมือจัก
ไดมา ก็หรือ บุรุษพึงชี้นวิ้ ไปยังมหาสมุทร น้ําที่เหลือนั้นแลมีมากกวาน้ํา
ตรงที่บุรุษชี้นิ้วไป และบุรุษพึงชี้นิ้วไปยังอากาศ สวนอากาศที่เหลือ
มีมากกวาอากาศตรงที่บุรุษชี้นิ้วไป พระพุทธคุณทั้งหลายที่พระเถระไม
เห็นนั้นแล พึงทราบวามีมากกวาพระพุทธคุณที่พระเถระไดเห็นแลว ฉันนั้น สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา
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มาตรแมนพระพุทธเจาไมตรัสคําอื่น พึงพรรณนาเฉพาะพระ
พุทธคุณตลอดกัลป กัลปพึงสิ้นไปในระหวางเวลายืดยาวนาน
แตพระคุณของพระตถาคตหาสิ้นไปไม ดังนี้.
เมื่อพระเถระระลึกถึงคุณของตน และพระคุณของพระศาสดาอยู
อยางนี้ ปติและโสมนัสทวมทับที่ในภายใน เหมือนหวงน้ําใหญไหลทวม
แมน้ําใหญสองสาย ยังสรีระทุกสวนใหเต็มเปยม เหมือนลมทําใหถุงลม
เต็มเปยม (และ ) เหมือนสายน้ําที่ไหลแยกพุงขึ้น ยังหวงน้ําใหญใหเต็ม.
ฉะนั้นลําดับนั้น พระเถระคิดวา เราผูไดบวชในสํานักของพระศาสดาเชน
นี้นับวาไดตั้งความปรารถนาไวดีแลว และการบวชเราไดดีแลว. ปติและ
โสมนัสอันมีกําลังมา ไดเกิดแกพระเถระผูกําลังคิดอยูอยางนี้.
ที่นั้น พระเถระคิดวา เราควรบอกปติและโสมนัสนี้แก ใครหนอ
ดังนี้แลว คิดอีกวา สมณะหรือพราหมณ หรือเทวดา หรือมาร หรือ
พรหมบางคน ไมสามารถที่จะรับเอาความเสื่อมใสของเรานี้ทําใหเหมาะ
สมได เราจักกราบทูลความโสมนัสนี้แดพระศาสดาเทานั้น
พระศาสดาเทานั้น ที่จักสามารถรับเอาความโสมนัสของเราไดปติ
โสมนัสของเรานั้นจงนั้นจงยกไวกอน เมื่อสมณะเชนเรารอยหนึ่งก็ดี พัน
หนึ่งก็ดี แสนหนึ่งก็ดี ประกาศความโสมนัสอยู พระศาสดาของเรา
ครองใจคนทั้งปวง ก็ทรงสามารถที่จะรับปติโสมนัสนั้นไดเหมือนบึง
หรือซอกเขา ไมสามารถที่จะรับแมน้ําใหญ ชื่อจันทรภาคา ซึ่งกําลัง
ไหลบาทวมไปถึง ๑๘ โยชนได
มหาสมุทรเทานั้นที่จะรับน้ํานั้นได
แมน้ําใหญชื่อจันทรภาคาจงยกไวกอน แมน้ําเห็นปานนี้รอยหนึ่งก็ดี
พันหนึ่งก็ดี แสนหนึ่งก็ดี มหาสมุทรยอมรับไวไดหมด ความพรองหรือ
ความเต็มดวยน้ํานั้น ของมหาสมุทรนั้น หาปรากฏไม ฉันใด พระ
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ศาสดาของเราก็ฉันนั้นเหมือนนั้น เมื่อพระสมณะเชนเรารอยหนึ่งก็ดี พัน
หนึ่งก็ดี แสนหนึ่งก็ดี กําลังประกายปติโสมนัสอยู ทรงครองใจคนทั้งปวงสามารถที่จะรับไวได สมณะพราหมณเปนตนที่เหลือ ยอมไมสามารถ
เพื่อจะรับโสมนัสของเราไวได เหมือนบึงและซอกเขาไมสามารถที่จะรับ
แมน้ําใหญ ชื่อจันทรภาคาไวไดฉะนั้น อยากระนัน้ เลย เราจะกราบทูลปติโสมนัสของเราแกพระศาสดาเทานั้นดังนี้แลว จึงเลิกนั่งคูบัลลังกสะบัดแผน
หนังถือเขาไปเฝาพระศาสดาในเวลาเย็น อันเปนเวลาที่ดอกไมหลุดจากขั้ว
หลนลงมา เมื่อจะประกาศโสมนัสของตนจึงทูลวา เอว ปสนฺโน อห
ภนฺเต ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานี้ บทวา เอว ปสนฺโน ความวา มีความเชื่อ
เกิดขึ้นแลวอยางนี้ อธิบายวา ขาพระองค เชือ่ อยางนี้. บทวา ภิย-ฺ
โยภิฺตโร ความวา รูยิ่งกวาหรือผูมีความรูยิ่งไปกวา. อธิบายวา ผู
มีญาณยิ่งกวา. บทวา สมฺโพธิย ความวา ในสัพพัญุตญาณหรือใน
อรหัตตมรรคญาณ. ดวยวา พุทธคุณทั้งหลายมิไดมีสวนหนึ่งตางหาก
ทานถือเอาดวยอรหัตมรรคนั่นเอง. ความจริง พระอัครสาวกทั้งสองยอม
ไดเฉพาะสาวกบารมีญาณดวยอรหัตตมรรคนั่นเอง. พระปจเจกพุทธเจา ยอมไดปจเจกโพธิญาณแทนพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไดทั้งพระสัพ
ฬัญุตญาณและพระพุทธคุณทั้งสิ้น. ความจริง เพราะพระสัพพัญุตญาณ
เปนตนนั้น ยอมสําเร็จแกทานเหลานั้น ดวยอรหัตตมรรคนั้นเอง. ฉะนั้น
อรหัตตมรรคญาณจึงชื่อวาสัมโพธิ. บุคคลผูยิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจาดวย
อรหัตตมรรคนั้นหามีไม. ดวยเหตุนั้น ทานพระสารีบุตรจึงทูลวา ภควตา
ภิยฺโยภิฺตโร ยทิท สมฺโพธิยดังนี้. บทวา อฺฬารา คือประเสริฐ
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ความจริง อุฬารศัพทนี้มาในอรรถวาอรอย ในประโยคเปนตนวา
ยอมเคี้ยวกันของเคี้ยวอันอรอย. มาในอรรถวาประเสริฐในประโยควา
นัยวาทานวัจฉายนะ ยอมสรรเสริญพระสมณโคดมดวยคําสรรเสริญอันประ
เสริฐ. มาในอรรถวาไพบูลย ในประโยคเปนตนวา รัศมีอันไพบูลยหาประ
มาณมิได ดังนี้. ในบาลีประเทศนี้อุฬารศัพทนั้นมาในอรรถวาประเสริฐ.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา บทวา อฺราฬารา แปลวา ประเสริฐ.
บทวา อาสภิ ความวา เปนวาจาไมหวั่นไหว ไมสั่นคลอน เชนกับวาจา
ของผูองอาจ. บทวา เอกโส คหิโต ความวา ถือเอาสวนเดียวเหมือน
รูสึกซึ้งดวยญาณโดยประจักษไมกลาว เพราะฟงตามกันมา เพราะเชื่อตาม
อาจารย เพราะเชื่อขาวลือ เพราะอางตํารา เพราะตรึกตามอาการ
เพราะชอบใจวา ถูกตองกับความเห็นของตน เพราะเหตุแหงการเดา
เอาเอง หรือเพราะเหตุแหงการคาดคะเน. อธิบายวา ทานถือเอาสันนิฏฐานกถาอยางเดียว. บทวา สีหนาโท คือ การบันลืออยางประเสริฐ.
อธิบายวา บันลือเสียงสูงเหมือนราชสีห มิใชเปลงเสียงชา ๆ มิใช
เปลงเสียงเหมือนเครื่องสูบ
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มเทศนานี้วา
กินฺนุ เต สาริปุตฺต ดังนี้. ตอบวา เพื่อใหทานยอมใหซักถามได เพราะบุค
คลบางคนบันลือสีหนาทแลว ไมอาจที่จะตอบคําซักถามได ในการบันลือ
ของตนทั้งทนการเสียสีไมได ยอมเปนเหมือนลิงที่ติดตังฉะนั้น. ถานเพลิง
ที่เผาไหมสําหรับชางทองใชเผาโลหะที่ไมบริสุทธิ์ ฉันใด บุคคลนั้นก็เปน
เหมือนถานเพลิงที่เผาไหม ฉันนั้น. บุคคลบางคนเมื่อถูกซักถามใน
สีหนาท ยอมสามารถที่จะตอบได ทั้งหนตอการเสียดสีได ยอมงามยิ่ง
เหมือนทองคําไมมีโทษ (บริสุทธิ์) ของชางทองฉะนั้น พระเถระเปนเชน
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นั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบพระเถระนั้นวา พระสารีบุตรนี้ ควรแกการซักถามได จึงทรงเริ่มเทศนาแมนี้ เพือ่ จะใหทาน
ยอมใหซักถามไดในการบันลือสีหนาท.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺเพ เต ความวา พระพุทธเจา
ทั้งหมดเหลานั้น เธอกําหนดรูแลว. ในคําเปนตนวา เอวสีลา ดังนี้
พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสถามศีลเปนตน ดวยอํานาจศีลทั้งที่เปนโลกิยะ
และโลกุตตระ. คําเหลานั้นไดกลาวพิสดารไวแลวในมหาปทาน. ดวยคํา
วา กึ ปน เต สารีปุตฺต เย เต ภวิสสนฺติ นี้ พระผูนี้พระภาคเจาเมื่อจะ
ตรัสถามวา ก็พระพุทธเจาทั้งหลายซึ่งมีในอดีตดับไปกอนแลว คือ ถึงความ
เปนผูหาบัญญัติไมได ไดแก ดับไปเหมือนเปลวประทีปฉะนั้น เมื่อพระ
พุทธเจาดับไป คือ ถึงความเปนผูหาบัญญัติมิไดอยางนี้ เธอจักรู ไดอยางไร
ก็คุณของพระพุทธเจาในอนาคต เธอกําหนดรูไดดวยจิตของตนอยางไร
ดังนี้ จึงตรัสอยางนี้. ดวยคําวา กึ ปน เต สารีปุตฺต อห เอตรหิ นี้
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงซักถามวา พระพุทธเจาทั้งหลายแมยัง
ไมมาถึง คือยังไมประสูติ ยังไมเกิด ยังไมอุบัติขึ้น เธอจักรูพระพุทธเจา
เหลานั้นไดอยางไร เพราะการรูพระพุทธเจาเหลานั้น ยอมเปนเหมือนการ
ดูรอยเทาในอากาศ ซึ่งไมมีรอยเทาเลยฉะนั้น. บัดนี้เธออยูในวิหาร
หลังเดียวกันกับเรา เที่ยวภิกขาจารรวมกัน ในเวลาแสดงธรรม เธอก็
นั่งอยูที่ขางเบื้องขวา (ของเรา) ก็คณ
ุ ทั้งหลายของเรา เธอกําหนดรูดวย
ใจของคนแลวหรือ ดังนี้แลว จึงตรัสอยางนี้. ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ถามแลว ๆ พระเถระจึงกราบทูลปฏิเสธวา ขอนั้นหาเปนเชนนั้นไม พระ
เจาขา ดังนี้.
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ถามวา ก็สิ่งที่พระเถระรูก็มีอยูบ าง สิ่งที่พระเถระไมรูก็มีอยูบาง
พระเถระนั้นยอมทําการโตแยงในที่ ๆ ตนรู และในที่ ๆ ตนไมรูอยาง
ไร. ตอบวา ในสิ่งที่ตนรู พระเถระไมโตแยง ในสิ่งที่ตนไมรู พระ
เถระจึงโตแยง. ไดยินวา เมื่อเริ่มการการชักถามนัน่ แหละ พระ
เถระไดรูวา นี้ไมเปนการซักถามในสาวกบารมีญาณ นี้เปนการซักถาม
ในพระสัพพัญุตญาณ ดังนี้. พระเถระไมทําการโตแยงในสาวกบารมีญาณของตน ยอมทําการโตแยงในพระสัพพัญุตญาณ อันเปน
ฐานะที่ตนไมรู. ดวยเหตุนี้ พระสารีบุตร จึงแสดงความขอนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระสัพพัญุตญาณอันสามารถในการรูเหตุแหง
ศีล สมาธิ ปญญาและวิมุตติ ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ในอดีต อนาคต
และปจจุบันของขาพระองค หามีไม ดังนี้. บทวา เอตฺถ ไดแก ในบรรดา
พระพุทธเจาทั้งหลายที่แตกตางกัน มีพระพุทธเจาในอดีตเปนตน เหลา
นั้น. ดวยบทวา อถ กิฺจรหิ พระผูมีพระภาคเจายอมตรัสวา เมื่อเปน
เชนนั้น เมื่อญาณอยางนี้ไมมี เพราะเหตุไรเลา เธอจึงกลาวคําอยางนี้
ดังนี้. บทวา ธมฺมนฺวโย ไดแก อนุมานญาณแหงธรรม คือ ความรู
โดยประจักษแกธรรม อันเกิดขึ้นคลอยตามการซักถาม คือ การถือเอาโดยนัย
อันขาพระองคทราบแลว. เพราะดํารงอยูในสาวกบารมีญาณเทานั้น พระ
เถระจึงกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทราบโดยอาการ
นี้เทานั้น. ความจริง การถือเอานัยของพระเถระหาประมาณมิได และ
หาที่สุดมิได. ประมาณหรือที่สุดของพระสัพพัญพัญุตญาณไมมี ฉันใด
การถือเอานัยของพระธรรมเสนาบดีก็ไมมที ี่สุด หรือประมาณ ฉันนั้น.
ดวยเหตุนั้น พระเถระยอมรูวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนอยางนี้ดวยวิธี
นี้ เปนศาสดายอดเยี่ยมโดยวิธีนี้. แทจริงการถือเอานัยของพระเถระ ก็เปน
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ไปตามแนวแหงพระสัพพัญุตญาณนั่นเอง. บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงขอ
อุปมา เพื่อจะทําการถือเอานัยนั้นใหปรากฏชัด จึงกราบทูลวา เสยฺยถาป ภนฺเต ดังนี้เปนตน.
ในคําวา เสยฺยถาป ภนฺเต นั้น มีวินิจฉัยวา เชิงเทินและกําแพงอันแข็งแรงเปนตน ของพระนครในมัชฌิมประเทศ จะเปนของมั่นคง
ก็ตาม ไมมั่นคงก็ตาม ก็หรือวาไมมีโดยประการทั้งปวง ความระแวงภัยจาก
พวกโจรก็ไมมี ฉะนั้น พระเถระไมถือเอามัชฌิมประเทศนั้นจึงทูลวา
ปจฺจนฺติม นคร ดังนี้. บทวา ทฬฺหุทฺทาป ไดแก มีเชิงกําแพงมั่งคง.
บทวา ทฬฺหปาการโตรณ คือ มีกําแพงมั่นคง และมีเสาคายตนหลังมั่น
คง. ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระจึงกลาววา เอกทฺวาร ดังนี้. ตอบ
วา เพราะในพระนครที่มีมากประตู ตองมีคนรักษาประตูที่ฉลาดมาก
ในพระนครที่มีประตูเดียว ก็สมควรมีคนรักษาประตูเพียงคนเดียว อนึ่ง
ไมมีใครอื่นจะเทาเทียมปญญาของพระเถระได ฉะนั้น เพื่อจะแสดงคน
รักษาประตูคนเดียวเทานั้น เพื่อเปรียบเทียบความเปนบัณฑิตของตน
พระเถระจึงกลาววา เอกทฺวาร ดังนี.้ บทวา ปณฺฑิโต ไดแก ประกอบดวยความเปนบัณฑิต. บทวา พฺยตฺโต คือ ประกอบดวยความเฉียบแหลม หรือเปนผูมีญาณแกกลา. บทวา เมธาวี คือประกอบดวยเมธา
คือ ปญญาทีเ่ กิดขึ้นตามฐานะ. บทวา อนุปริยายปถ ไดแก ทางกําแพง
อันไดนามวาอนุปริยาย. (เวียนรอบไปมาได). บทวา ปาการสนฺธึ ไดแก ที่
อันไมมีอิฐสองกอนเชื่อมอยู. บทวา ปาการวิวร คือ รอบทะลุของกําแพง.
บทวา เจตโส อุปกฺกิเลเส ความวา นิวรณทั้งหา ยอมยังจิตให
เศราหมอง คือ ยอมทําจิตใหหมนหมองใหเรารอน ไดแก ยอมเบียดเบียน
จิต ฉะนั้น นิวรณหานั้นทานจึงเรียกวา ความเศราหมองแหงใจ.
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บทวา ปฺาย ทุพฺพลีกรเณ ความวา นิวรณทั้งหลาย เมื่อบังเกิด
ขึ้น ยอมไมใหเพื่อจะใหปญญาที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้นได ทั้งไมยอมให
ปญญาที่เกิดขึ้นแลวเจริญได ฉะนั้น นิวรณเหลานี้ ทานจึงเรียกวาเปน
เครื่องทําปญญาใหทรามกําลัง. บทวา สุปฏิตจตฺตา ความวา เปน
ผูมีจิตตั้งมั่นไวดี ในสติปฏฐาน ๔. บทวา สตฺต โพชฺฌงฺเค ยถาภูต
ความวา เจริญโพชฌงคทั้ง ๗ ตามสภาพ. ดวย บทวา อนุตฺตร สมฺมาสมฺโพธึ พระเถระยอมแสดงวา พระพุทธเจาทั้งหลายทรงแทงตลอด
พระอรหัตตหรือพระสัพพัญุตญาณ. อีกอยางหนึ่ง คําวา สติปฏฐาน
ในที่นี้ ไดแก วิปสสนา โพชฌงค ไดแก มรรค อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ไดแก พระอรหัตต. อีกอยางหนึ่ง คําวา สติปฏฐาน ไดแกวปิ สสนา
สัมมาสัมโพธิญาณอันเจือดวยโพชฌงค ไดแก พระอรหัตตนั่นเอง. ก็พระมหาสิวเถระผูกลาวทีฆนิกายกลาวไววา เมื่อทานถือเอาสติปฏฐานวาเปน
วิปสสนา แลวถือเอาโพชฌงควา เปนมรรค และเปนพระสัพพัญุตญาณ
แลวพึงมีปญหาที่ดี แตขอนี้ทานมิไดถือเอาอยางนี้ดังนี้. พระเถระไดแสดง
ความแตกตางกันในทามกลางในการละนิวรณ ในการเจริญสติปฏฐาน
และในสัมโพธิญาณของพระสัพพัญุพุทธเจาทั้งหลาย เหมือนแสดงทอง
และเงินแตกตางกันฉะนั้น ดวยประการฉะนี้. บัณฑิตดํารงอยูในที่นี่
พึงเทียงเคียงอุปมา.
ความจริง ทานพระสารีบุตรเถระ แสดงปจจันตนคร ๑ แสดง
กําแพง ๑ ทางเดินรอบกําแพง ๑ แสดงประตู ๑ แสดงคนเฝาประตู ซึ่งเปน
คนฉลาด ๑ แสดงสัตวใหญ ซึ่งเขาออกในพระนคร ๑ แสดงความปรากฏ
แหงสัตวเหลานั้นแกนายประตูนั้น ๑ ในขออุปมานี้หากมีคําถามวา อะไร
เหมือนกับอะไร ดังนี้. พึงตอบวา ก็พระนิพพานเหมือนพระนคร ศีล
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เหมือนกําแพง หิริเหมือนทางเดินรอบกําแพง อริยมรรคเหมือนประตู พระ
ธรรมเสนาบดีเหมือนคนเฝาประตูที่ฉลาด พระพุทธเจาทั้งหลายซึ่งอุบัติขึ้น
ในอดีตอนาคตและปจจุบัน เหมือนสัตว ใหญที่เขาออกในพระนคร ความ
ปรากฏดวยศีลสละสมถะเปนตนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ทั้งในอดีตอนาคตและปจจุบันแกพระสารีบุตร เหมือนกับความปรากฏแหงสัตวทั้งหลาย
เหลานั้น แกนายประตูนั้น. ถอยคํามีประมาณเทานี้ เปนอันพระเถระ
ตอบการซักถามแหงสีหนาทของตนวา ขาแตพระผูนี้พระภาคเจา ขาพระองคดํารงอยูในสาวกบารมีญาณอยางนี้ ยอมรูไดโดยอาการอันเปน
แนวธรรม โดยถือเอานัย ดังนี้.
ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระจึงเริ่มธรรมเทศนานี้วา อิธาห
ภนฺเต เยน ภควา ดังนี้. ตอบวา เพื่อแสดงความสําเร็จแหงสาวกบารมีญาณก็ในเรื่องนี้ มีอธิบายดังนี้ ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคเมื่อไดสาวกบารมีญาณ ไดเขาไปหาสมณะหรือพราหมณแมบางคน
อันในบรรดานักบวชนอกศาสนาทั้ง ๙๕ คนแลว จึงไดสาวกบารมีญาณก็
หามิได ขาพระองคเขาไปหาพระองคเทานั้น เขาไปนั่งใกลพระองค
เทานั้นจึงได.
ในบรรดาบทเหลานั้น คําวา อิธ เปนเพียงนิบาต. บทวา อุปสงฺกมึ ธมฺมสฺสวนาย ความวา อีกอยางหนึ่ง ขาพระองคเมื่อเขาไป
เฝาพระองคนั้น มิไดเขาไปเฝาเพราะเหตุแหงปจจัยมีจีวรเปนตน แตเขาไป
เฝาเพื่อฟงธรรม ไปเฝาอยางนี้แลวจึงไดสาวกบารมีญาณ ถามวา พระเถระเขาไปเผาเพื่อฟงธรรม ในกาลไร จึงไดสาวกบารมีญาณ. ตอบ
วา พระเถระเขาไปเฝาในวันที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงเวทนาปริคหสูตรแกทีฆนขปริพาชกผูเปนหลานที่ถ้ําสุกรขาตา จึงไดสาวกบารมีญาณ
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ในเวลานั้น. ควานจริงในวันนั้น พระเถระถือพัดใบตาลยืนพัดพระผูมี
พระภาคเจา ไดฟงเทศนานั้นแลวไดทําสาวกบารมีญาณใหตกอยูในเงื้อม
มือในที่นั้นนั่นเอง. บทวา อุตฺตรุตฺตร ปณีตปฺปณีต ความวา พระ
องคทรงแสดงอยางยอดเยี่ยม และอยางประณีตยิ่งนัก. บทวา กณฺหสุกฺก สปฺปฏิภาค ความวา พระองคทรงแสดงทั้งฝายดําและฝายขาว และ
ทรงแสดงธรรมฝายดําและฝายขาวนั้นใหเปนปฏิภาคตอกัน คือ ใหเปน
ปฏิปกษตอกัน พระองคทรงแสดงธรรมฝายดําและฝายขาวใหเปนปฏิภาค
กันอยางนี้ คือ ทรงหามธรรมฝายดํา แสดงฝายขาว และหามฝายขาว
แสดงฝายดํา. อีกอยางหนึ่ง พระองคเมื่อทรงแสดงธรรมฝายดํา ก็ทรง
แสดงพรอมกับความอุตสาหะพรอมกับวิบาก. เมื่อทรงแสดงธรรมฝายขาว
ก็ทรงแสดงพรอมกับอุตสาหะพรอมกับวิบาก.
ในหลายบทนี้วา ตสฺมึ ธมฺเม อภิฺา อิเธกจฺจ ธมฺม ธมฺเมสุ นิฏมคม ความวา เมื่อพระองคทรงแสดงธรรมนั้นแลว ขาพระองค
ไดรูสาวกบารมีมีญาณอันจัดเปนธรรมบางสวน ไดถึงความสําเร็จในธรรมทั้ง
หลาย. ถามวา ในธรรมเหลาไหน. ตอบวา ในสัจจธรรม ๔ ประการ.
ในเรื่องนี้ มีการเจรจาของพระเถระดังตอไปนี้. พระสุมนเถระผูอยูใน
กาฬวัลลวิหาร กลาวไวกอนวา บัดนี้ ไมมีเหตุแหงการถึงความสําเร็จใน
สัจจธรรม ๔. ความจริง ในวันที่พบพระอัสสชิมหาเถระนั่นเอง ทานพระสารีบุตรนั้นไดถึงความสําเร็จในสัจจธรรม ๔ ดวย มรรคที่ ๑ (โสดาปตติมรรค) ในเวลาตอมาไดถึงความสําเร็จในสัจจธรรมทั้ง ๔ ดวยมรรค ๓
เบื้องสูงที่ประตูถ้ําสุกรขาตา แตในที่นี้ ทานไดถงึ ความสําเร็จในพระพุทธคุณทั้งหลาย ชื่อวาสําเร็จในธรรมทั้งหลาย. สวนพระจูฬสิวเถระผูอยู
ในโลกันตรวิหาร กลาวคําทั้งหมดเชนเดียวกันนั้นเอง แลวกลาวอีกวา ก็
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ในที่นี้ พระเถระไดถึงความสําเร็จในพระอรหัตต ชื่อวา สําเร็จในธรรม
ทั้งหลาย. สวนพระมหาสิวเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาวทีฆนิกาย กลาว
คําตอนตนเชนเดียวกันแลวกลาววา ก็ในที่นี้ พระเถระไดถึงความสําเร็จ
ในสาวกบารมีญาณ ชื่อวาสําเร็จในธรรมทั้งหลาย ดังนี้แลว กลาวอีกวา
ก็พระพุทธคุณทั้งหลายมาแลวโดยนัย ดังนี้.
บทวา สตฺถริ ปสีทึ ความวา ขาพระองคนั้นไดถึงความสําเร็จใน
ธรรม คือ สาวกบารมีญาณอยางนี้แลว ไดมีความเลื่อมใสในพระศาสดา
โดยประมาณอยางยิ่งวา พระผูมีพระภาคเจานั้น ตรัสรูดวยพระองคเองโดย
ชอบหนอ ดังนี้. บทวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม คือ มรรคอัน
เปนนิยานิกธรรมที่พระพุทธเจาตรัสไวดีแลว คือ ทรงกลาวไวดีแลว ยอมนํา
ออกไปเพื่อใหบรรลุอริยผล สามารถบรรเทา ราคะ โทสะและโมหะได. สอง
บทวา สุปฏิปนฺโน สงฺโฆ คือ พระเถระยอมแสดงวา ขาพระองคมีความ
เลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาวา แมพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคพุทธเจาชื่อวาปฏิบัติดีแลว เพราะปฏิบัติสัมมาปฏิปทา ซึ่งเวนจาก
โทษมีความคิดโกงเปนตน ดังนี้. บัดนี้ พระเถระนั่งในที่พักกลางวัน
แลว เพื่อจะแสดงธรรมซึ่งเปนประเพณีขออื่นอีก ๑๖ ขอ ที่ตนบรรลุ
พรอมแลว จึงไดเริ่มเทศนานี้วา อปร ปน ภนฺเต เอตทานุตฺตริย
เปนตน.
ในบรรดาคําเหลานั้น ความเปนผูยอดเยี่ยม ชื่อวา อนุตตริยะ.
ดวยคําวา ยถา ภควา ธมฺม เทเสติ นี้ พระเถระยอมทูลวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงธรรมโดยประการใด คือโดยอาการเชนไร ดวยเทศนา
เชนใด เทศนาของพระองคนั้น จัดเปนเทศนาที่ยอดเยี่ยม. ดวยคําวา
กุสเลสุ ธมฺเมสุ พระเถระยอมแสดงวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผู
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ยอดเยี่ยม แมในกุศลธรรมทั้งหลายที่พระองคทรงแสดงแลวดวยเทศนา
นั้น. อีกอยางหนึ่ง พระเถระแมเมื่อจะแสดงภูมิของเทศนานั้น จึงทูลวา
กุสเลสุ ธมฺเมสุ ดังนี้. บทวา ตตฺรีเม กุสลา ธมฺมา ความวา ใน
บทที่ กลาววา กุสเลสุ ธมฺเมสุ นั้น พึงทราบธรรมที่จัดเปนกุศลธรรม
เหลานี้. ในคําวา กุสเลสุ ธมฺเมสุ นั้น พึงเขาใจกุศลธรรมโดยสวน
๕ คือ โดยอรรถวาไมมโี รค โดยอรรถวาไมมีโทษ โดยอรรถวา
เปนบอเกิดแหงความฉลาด โดยอรรถวาหมดความกระวนกระวาย
และ โดยอรรถวามีสุขเปนผล. ในอรรถเหลานั้น กุศลควรมีอรรถวา
ไมมีโรค เพราะถือตามแนวชาดก. กุศลควรมีอรรถวาไมมีโทษ เพราะ
ถือตามแนวพระสูตร. กุศลควรมีอรรถวา เปนบอเกิดแหงความฉลาด หมด
ความกระวนกระวาย สละมีสุขเปนผล เพราะถือตามแนวพระอภิธรรม.
แตในที่นี้พึงเห็นเปนกุศล โดยอรรถวาไมมีโทษตามแนวแหงพาหิยสูตร
บทวา จตฺตาโร สติปฏานา ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
จําแนกออกโดยนัยตาง ๆ แลวทรงแสดง สติปฏฐาน ๔ ประการ ซึ่ง
เจือปนกันทั้งฝายโลกิยะและโลกุตตระ ดวยอํานาจแหงสมถะวิปสสนาและ
มรรคอยางนี้วา กายานุปสสนาสติปฏฐาน โดย ๑๔ วิธี เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ๙ วิธี จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ๑๖ วิธี ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ๕ วิธี. แตในที่นี้ไมประสงคเอาสติปฏฐานฝายผล.
บทวา จตฺตาโร สมฺมปฺปธานา ความวา พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงสัมมัปปธานไว ๔ ประการ ซึง่ มีลักษณะอยางเดียวกัน
อรรถวาเปนเครื่องประคองจิต มีกิจตางกันดวยอํานาจกิจ ซึ่งเจือปนกัน
ทั้งฝายโลกิยะและฝายโลกุตตระ ดวยอํานาจแหงสมถะวิปสสนาและมรรค
โดยนัยเปนตนวา ภิกษุในศาสนานี้ยอมปรารภความเพียรเพื่อความไม
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เกิดขึ้นแหงบาปอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดขึ้น.
บทวา จตฺตาโร อิทฺธิปาทา ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงอิทธิบาท ๔ ซึ่งรวมอยูหมวดเดียวกัน โดยอรรถวา เปนเครื่องสําเร็จ
มีสภาวะตางกันดวยอํานาจสภาพมีความพอใจ เปนตน ซึ่งเจือกันทั้งฝาย
โลกิยะและฝายโลกุตตระ ดวยอํานาจแหงสมถะวิปสสนาและมรรค โดย
นัยเปนตนวา ภิกษุในศาสนานี้ ยอมเจริญอิทธิบาท ซึ่งประกอบดวย
ความพอใจ ความตั้งใจมั่น ความเพียรและการปรุงแตง ดังนี้.
บทวา ปฺจินฺทฺริยานิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอินทรีย ๕ มีสทั ธินทรียเปนตน ซึ่งมีจะลักษณะอยางเดียวกัน ดวยอรรถวา
เปนใหญ มีสภาพตางกัน ดวยอํานาจสภาพนอมใจเชื่อเปนอาทิ ซึ่ง
เจือกันทั้งฝายโลกิยะ และฝายโลกุตตระ ดวยสามารถแหงสมถะวิปสสนา
และมรรค.
บทวา ปฺจ พลานิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพละ
ไว ๕ ประการ มีศรัทธาเปนตน ซึ่งรวมอยูในหมวดเดียวกัน ดวยอรรถ
วาเปนเครื่องอุปถัมภ หรือดวยอรรถวาไมหวั่นไหว มีสภาพตางกันตาม
ลักษณะของตน ซึ่งเจือกันทั้งฝายโลกิยะและฝายโลกุตตระ ดวยสามารถ
แหงสมณะวิปสสนาและมรรค.
บทวา สตฺต โพชฺฌงฺคา ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
โพชฌงคไว ๗ ประการ รวมอยูในหมวดเดียวกัน ดวยอรรถวาเปนเครื่อง
นําออก มีสภาพตางกัน ตามลักษณะของตนมีความปรากฏ เปนตน ซึ่งเจือ
กันทั้งฝายโลกิยะและฝายโลกุตตระ ดวยอํานาจแหงสมถะวิปสสนาและ
มรรคนั้นแล.
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บทวา อริโย อฏงฺคิโก มคฺโค ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงมรรคอันเปนประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐ ซึง่ รวมอยู ในหมวด
เดียวกัน ดวยอรรถวาเปนตัวเหตุ และมีสภาพตาง ๆ กันตามลักษณะของตน
มีการเห็นเปนอาทิ เจือกันทั้งฝายโลกิยะและฝายโลกุตตระ ดวยอํานาจ
แหงสมถะวิปสสนาและมรรคนั้นแล.
ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระจึงเริ่มคํานี้วา อิธ ภนฺเต
ภิกฺขุ อาสวาน ขยา ดังนี้. ตอบวา เพื่อแสดงที่สุดของพระศาสนา.
ความจริง ที่สุดของพระศาสนาหามีดวยมรรคอยางเดียวเทานั้นไม ยอมมี
แมดวยพระอรหัตตผล ฉะนั้น พึงทราบวา พระเถระเริ่มคํานี้ ก็เพื่อจะ
แสดงที่สุดของพระศาสนานั้น.
หลายบทวา เอตทานุตฺตริย ภนฺเต กุสเลสุ ธมฺเมสุ ความ
วา ขาแตพระองคผูเจริญ การแสดงอยางนี้นั้น จัดเปนขอธรรมที่เยี่ยม
ในฝายกุศลธรรมทั้งหลาย. บทวา ต ภควา คือ พระผูมีพระภาคเจา ยอม
ทรงทราบชัดเทศนานั้นทั้งสิ้น ไมมีเหลือ. บทวา ต ภควโต ความวา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบชัด เทศนานั้นโดยไมมีเหลือ. บทวา อุตฺตริอภิฺเยฺย นตฺถิ ความวา ขอธรรมที่จะพึงรูยิ่งขึ้นไปกวานี้ หามีไม
คือ คํานี้วา ธรรมหรือบุคคลที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทราบนอกจากนี้ชื่อ
นี้ ยอมไมมี. บทวา ยทภิชาน อฺโ สมโณ วา ความวา สมณะ
หรือพราหมณอื่นรูสิ่งที่พระองคไมทรงรู พึงเปนผูมีความรูยิ่งกวา คือมี
ปญญายิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจา. คําวา ยทิท ในบทวา ยทิท กุสเลสุ
ธมฺเมสุ นี้ เปนเพียงนิบาต. ในขอนี้ มีคําอธิบายดังนี้วา สมณะหรือ
พราหมณที่ยิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจา ในฝายกุศลธรรมยอมไมมี. พระสารีบุตรเมื่อจะแสดงวา พระผูมีพระภาคเจาเทานั้นทรงเปนผูยอดเยี่ยมในกุศล-
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ธรรมทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้ ดังนี้แลว ยอมแสดงวา ขาแตพระ
องคผูเจริญ ขาพระองคมีความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้ ดวย
เหตุแมนี้ ดังนี้. ในคําวา อปร ปน เปนตน นอกจากนี้ เราจะพรรณนา
เพียงขอที่แตกตางกันเทานั้น. สวนคําที่เหมือนกับวาระขางตน พึงทราบ
ตามนัยที่กลาวแลวแล.
บทวา อายตนปณฺณตฺตีสุ คือ ในการบัญญัติอายตนะ. บัดนี้เมื่อ
จะแสดงอายตนบัญญัติทั้งหลายเหลานั้น พระสารีบุตรเถระจึงทูลวา ฉยิมานิ ภนฺเต ดังนี้เปนตน. ก็กถาวาดวยอายตนะนี้ ทานกลาวไวอยาง
พิสดารในปกรณวิเศษชื่อวิสุทธิมรรค. ฉะนั้น ขาพเจาจักไมพรรณนา
อายตนะนั้นใหพิสดาร. เพราะฉะนั้น พึงทราบอายตนกถานั้นอยาง
พิสดาร โดยนัยไดกลาวไวแลว ในวิสทุ ธิมรรคนั้นเถิด. บท เอตทานุตฺตริย ภนฺเต อายตนปณฺณตฺตีสุ คือ การแสดงอยางนี้ดวยอํานาจ
การกําหนดเปนอายตนภายในและภายนอกเปนตนนี้ จัดเปนขอธรรมที่
เยี่ยมในอายตนบัญญัตินี้. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
บทวา คพฺภาวกฺกนฺตีสุ คือ ในการกาวลงสูครรภ. พระสารีบุตรเถระ เมือ่ จะแสดงการกาวลงสูครรภเหลานั้น จึงกราบทูลวา จตฺสฺโส
อิมา ภนฺเต ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสมฺปชาโน คือ ไมรู ไดแก หลง
พรอม. บทวา มาตุ กุจฺฉึ โอกฺกมติ คือ ยอมเขาไปสูครรภ ดวยอํานาจปฏิสนธิ. บทวา าติ แปลวา ยอมอยู. บทวา นิกฺขมติ คือ
แมเมื่อจะออกก็ไมรู คือหลงพรอมออกไป (จากครรภ). บทวา อย
ปมา คือ นี้จัดเปนการกาวลงสูครรภของเหลามนุษยชาวโลกตามปกติ
ขอที่ ๑.
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บทวา สมฺปชาโน หิ โข คือ สัตวเมื่อจะกาวลง ก็เปนผูรูไม
หลงกาวลงสูครรภ. บทวา อย ทุติยา คือ ขอนี้จัดเปนการกาวลงสู
ครรภขอที่ ๒ ของหมูอสีติมหาสาวกทั้งหลาย. ความจริง พระมหาสาวก
เหลานั้น เมื่อจะเขาไปสูครรภเทานั้นยอมรู เมือ่ อยูและเมื่อออกยอม
ไมรู.
บทวา อย ตติยา ความวา ขอนี้จัดเปนการกาวลงสูครรภขอ
ที่ ๓ ของพระอัครสาวกทั้งสองและของพระปจเจกโพธิสัตวทั้งหลาย. นัย
วา ทานเหลานั้นถูกลมกัมมชวาตพัดใหหันศีรษะลงเบื้องลาง หันเทาขึ้น
เบื้องบน มาอยูที่ปากชองคลอด เหมือนอยูในเหวที่ลึกหลายรอยชั่วบุรุษ
ออกจากชองคลอดซึ่งคับแคบ ก็ยอมประสบทุกขเปนอันมาก เปรียบเสมือน
ชางที่ออกจากโพรงตนตาล ยอมประสบความทุกข ฉะนั้น. ดวยเหตุนั้น
สัตวเหลานั้นยอมไมมีความรูวา เราออกไปแลว ดังนี้. ความทุกขอยางใหญ
หลวงในฐานะเห็นปานนี้ ยอมเกิดขึ้นแกเหลาสัตว แมผูบําเพ็ญบารมี
มาแลวแทอยางนี้ ฉะนั้น ควรจะเบื่อหนาย ควรจะคลายกําหนัดในการอยู
ในครรภ.
บทวา อย จตุตฺถา คือ ขอนี้เปนการกาวลงสูครรภขอที่ ๔ ดวย
อํานาจแหงพระสัพพัญูโพธิสัตวทั้งหลาย. ความจริง พระสัพพัญูโพธิสัตวทั้งหลาย แมเมื่อถือปฏิสนธิในครรภของมารดายอมรู ทัง้ เมื่ออยูใน
ครรภก็ยอมรู. และแมในเวลาประสูติจากพระครรภ ลมกัมมชวาต
ทั้งหลาย ยอมไมสามารถที่จะพัดพาทําพระสัพพัญูโพธิสัตวเหลานั้นใหมี
เทาอยูขางบน และศีรษะอยูขางลางได พระสัพพัญูโพธิสัตวเหลานั้น
เหยียดพระหัตถทั้งสองแลวลืมพระเนตร ประทับยืน เสด็จออกมา. เวน
พระสัพพัญูโพธิสัตวเสีย สัตวอื่นในระหวางอเวจีจน ถึงภวัคคพรหม ที่ชื่อ
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วารูในระยะเวลาทั้งสามยอมไมมีเลย. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ในเวลาที่พระสัพพัญูโพธิสัตวทั้งหลายเหลานั้น กาวลงสูพระครรภมารดา และในเวลา
ประสูติ หมืน่ โลกธาตุจึงไดหวั่นไหว. คําที่เหลือในเรื่องการกาวลงสูครรภ
นี้พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวนั้นแล.
บทวา อาเทสนวิธาสุ คือ ในสวนแหงการแสดงธรรมดักใจ
คน. บัดนี้ พระสารีบุตรเมื่อจะแสดงวิธีการแสดงธรรมดักใจคนเหลานั้นจึง
กราบทูลคําวา จตสฺโส อิมา ดังนี้เปนตน. ดวยคําวา นิมิตฺเตน อาทิสติ
นี้ พระสารีบุตรยอมแสดงวา ชือ่ วาการแสดงธรรมดักใจคนนี้จักมีได
ดวยอาคตนิมิตบาง ดวยคตินิมิตบาง ดวยฐิตินิมิตบาง. ในขอนั้นมีเรื่องนี้
เปนอุทาหรณ. พระราชาองคหนึ่งทรงถือเอาแกวมุกดามา ๓ ดวง แลวตรัส
ถามปุโรหิตวา อาจารย อะไรอยูในมือของเรานี้. ปุโรหิตนั้นจึงมองดู
ไปขางโนนและขางนี้. ก็โดยสมัยนัน้ ตุกแกตัวหนึ่งวิ่งแลนออกไปดวย
หมายใจวา เราจักจับแมลงวันกิน ดังนี้. ในเวลาที่จะจับ แมลงวันบินหนี
ไปเสีย. ปุโรหิตนั้นจึงทูลวา ขาแตมหาราช แกวมุกดาพระเจาขา ดังนี้
เพราะเหตุที่แมลงวันบินหนีพนไปได. พระราชาจึงตรัสถามอีกวา แกว
มุกดาจงยกไวกอน (แต) แกวมุกดามีกี่ดวง. ปุโรหิตนั้นจึงมองดูนิมิตนั้น
อีก. ลําดับนั้น ไกเปลงเสียงขันขึ้น ๓ ครั้งในที่ไมไกล. พราหมณจึง
กราบทูลวา ๓ ดวง พระเจาขา ดังนี้. คนบางคนยอมพูดดวยนิมิตที่มาปรากฏอยางนี้. พึงเขาใจการกลาวแมดวยคตินิมิตและฐิตินิมิต โดยอุบายนั้น.
บทวา อมนุสฺสาน คือ หมูยักษและปศาจ เปนตน. บทวา
เทวตาน คือ เหลาเทวดาผูดํารงอยูในชั้นจาตุมมหาราช เปนตน
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บทวา สทฺท สุตฺวา ความวา ฟงเสียงของเหลาเทวดาและ
อมนุษย ผูซึ่งรูจิตของผูอื่นแลวกลาว.
บทวา วิตกฺกวิปฺผารสทฺท ไดแก เสียงของหมูชนผูหลับและ
ประมาทแลวเปนตน ผูเพื่ออยู ซึ่งบังเกิดขึ้นมาดวยการแผซานไปแหง
วิตก. บทวา สุตฺวา คือ ไดยินเสียงนั้น. เสียงนั้นเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นผู
ตรึกเรื่องใด เขายอมดักใจไดวา ใจของทานเปนอยางนี้ ดวยอํานาจแหง
การตรึกนั้น
บทวา นโมสงฺขารา ปณิหิตา คือ จิตตสังขารตั้งมั่นดวยดีแลว. บท
วา วิตกฺเกสฺสติ คือ เขายอมรูวา ผูนี้จักตรึก คือ จักให (จิตตสังขาร) เปน
ไป. อนึ่งเขาเมื่อรู ยอมรูด วยการมาของนิมิต ยอมรูดวยนิมิตอันเปนสวน
เบื้องตน ตรวจดูจิตในภายในสมาบัติยอมรูได. บุคคลยอมรูวา ในเวลาบริกรรมกสิณนัน้ เอง บุคคลนี้เริ่มภาวนากสิณดวยอาการใดจักยังปฐมฌาน ฯลฯ
หรือจตุตถฌาณ หรือ สมาบัติ ๘ ใหเกิดได บุคคลนี้ชื่อวา ยอมรูดวยการมา
ปรากฏของนิมิต. บุคคลบางคนยอมรูเมื่อเริ่มบําเพ็ญสมถะปสสนา คือ รูวา
บุคคลนี้ เริ่มบําเพ็ญวิปสสนาโดยอาการใด จักยังโสดาปตติมรรคใหเกิด ฯลฯ
หรือยังอรหัตตมรรคใหเกิด ผูนี้ชื่อวา ยอมรูไดดว ยนิมิตอันเปนสวนเบื้องตน.
บุคคลบางคนยอมรูวา มโนสังขารของบุคคลนี้ตั้งมั่นดวยดี โดยอาการใด
เขาจักตรึกถึงวิตกชื่อนี้ เปนลําดับแหงจิตชื่อนี้ เมื่อบุคคลนั้นออกจากวิตก
นี้ สมาธิอันเปนฝายเสื่อม หรือเปนฝายตั้งอยู หรือเปนฝายแหงความวิเศษขึ้น หรือเปนฝายทําลายกิเลสจักมีได หรือจักยังอภิญญาใหเกิดขึ้น
ผูนี้ชื่อวา
ตรวจดูจิตในภายในสมาบัติแลวจึงรูได. ในบรรดาชน
เหลานั้น ปุถุชนผูไดเจโตปริยญาณ ยอมรูจิตของปุถุชนเทานั้น หารู
จิตของพระอริยทั้งหลายไดไม. แมในพระอริยทั้งหลาย พระอริยบุคคลผู
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ตั้งอยูในมรรคเองต่ํา ยอมไมรูจิตของพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบื้อง
สูงได. สวนพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบื้องสูง ยอมรูจิตของพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในมรรคเบื้องต่ําได. ก็ในบรรดาทานเหลานั้น พระโสดาบัน
ยอมเขาโสดปตติผลสมาบัติ พระสกทาคามี ยอมเขาสกทาคามีผลสมาบัติ
พระอนาคามี ยอมเขาอนาคามีผลสมาบัติ พระอรหันต ยอมเขาอรหัตตผล
สมาบัติ พระอริยบุคคลผูตั้งอยูในผลเบื้องสูง ยอมไมเขาสมาบัติอันตั้งอยูใน
เบื้องต่ํา. ความจริง สมาบัติเบื้องต่ําของทานเหลานั้นก็มี ความเปนไปใน
สมาบัตินั้นเหมือนกัน. บทวา ตเถว ต โหติ ความวา เรื่องนี้ยอมเปน
อยางนั้นแลโดยสวนเดียว. ความจริง ขึ้นชื่อวาความเปนโดยประการอื่นที่รู
ดวยอํานาจเจโตปริยญาณยอมไมมี. คําที่เหลือพึงประกอบเขาโดยนัยกอน
นั้นแล.
คําเปนตนวา อาตปฺปมนฺวาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสใหพิสดารแลวในพรหมชาลสูตร. สวนความสังเขปในที่นี้ ดังตอไปนี้. ความ
เพียรชื่อวา อาตัปปะ. ความเพียรนั้นเองชื่อวา ปธาน เพราะเปนของ
อันบุคคลพึงตั้งไว ชื่อวา อนุโยค เพราะเปนของอันบุคคลพึงประกอบ
ไว. บทวา อปฺปมาท คือ การไมอยูป ราศจากสติ. บทวา สมฺมา มนสิการ คือ การทํามนสิการโดยอุบาย ซึ่งเปนไปดวยอํานาจการพิจารณา
ในสิ่งที่ไมเที่ยงวาไมเที่ยงเปนตน. บทวา เจโตสมาธึ ไดแก สมาธิ
ในปฐมฌาน. หลายบทวา อย ปมา ทสฺสนสมาปตฺติ ความวา
ปฐมฌานสมาบัติที่พระโยคาวจรพิจารณาอาการ ๓๒ โดยเปนของปฏิกูล
แลว ใหเกิดขึ้น ดวยอํานาจการเห็นวา เปนของปฏิกูลนี้ ชื่อวา
ทัสสนสมาบัติที่ ๑
แตถาพระโยคาวจรทําฌานนั่นใหเปนบาทแลว
เปนพระโสดาบัน นี้กจ็ ัดเปนทัสสนสมาบัติขอที่ ๑ โดยตรงนั่นเอง

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 233

บทวา อติกฺกมฺม จ คือ กาวลวง. บทวา ฉวิมสโลหิต คือ
ผิวหนัง เนื้อ และโลหิต. บทวา อฏึ ปจฺจเวกฺขติ คือ ยอมพิจารณา
วา กระดูก กระดูก ดังนี.้ บทวา อฏิ อฏิ ความวา ฌานสมาบัติซึ่ง
มีทิพพจักขุเปนบาทมีกระดูกเปนอารมณ ที่พระโยคาวจรพิจารณาแลวให
เกิดขึ้น ชื่อวาทัสสนสมาบัติที่ ๒. แตถาพระโยคาวจรกระทําฌานนั้นให
เปนบาทแลว ยอมใหสกทาคามิมรรคบังเกิดขึ้นได. ขอนี้ก็จัดวาเปนทัสสนสมาบัติขอที่ ๒ โดยทางตรง. สวนพระสุมนเถระผูอยูในกาฬวัลลวิหาร
กลาววา ยอมศวรตั้งแตมรรคที่ ๓.
วิญญาณนั้นเองชื่อ วิญญาณโสตะ. บทวา อุภยโต อพฺโพจฺฉินฺน ความวา กระแสวิญญาณนั้นทานตัดขาดไดแลวดวยสวนแมทั้งสอง.
บทวา อิธ โลเก ปติฏิตฺจคือ อันตั้งอยูแลวในโลกนี้ ดวย
อํานาจฉันทราคะ. แมในบทที่ ๒ ก็นัยนี้เหมือนกัน. อีกอยางหนึ่ง กระแส
วิญญาณเมื่อเขาถึงกรรมโดยกรรม ชื่อวาตั้งอยูเฉพาะแลวในโลกนี้. กระแสวิญญาณเมื่อครามาไดซึ่งกรรมภพ ชื่อวาตั้งอยูเฉพาะในปรโลก. ถาม
วา ดวยบทนี้ทานกลาวอะไรไว. ตอบวา ทานกลาวเจโตปริยญาณของ
เสขปุถุชนทั้งหลายไว. ความจริง เจโตปริยญาณของเสขปุถุชนทั้งหลาย
ชื่อวาทัสสนสมาบัติขอที่ ๓.
บทวา อิธ โลเก อปฺปติฏิตฺจ คือ ดํารงอยูไมไดใน
โลกนี้ เพราะมีความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจออกแลว. แมใน
บทที่ ๒ ก็นัยนี้. อีกอยางหนึ่ง กระแสวิญญาณไมเขาถึงกรรมโดยกรรม ชื่อ
วาดํารงอยูในโลกนี้ไมได. เมื่อครากรรมภพมาไมได ชื่อวาดํารงอยูใน
ปรโลกไมได. ถามวา ดวยบทนี้ทานกลาวอะไรไว. ตอบวา ทานกลาว
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เจโตปริยญาณของพระขีณาสพไว. ความจริง เจโตปริยญาณของพระขีณาสพชื่อวาในทัสสนสมาบัติขอที่ ๔.
อีกอยางนี้ แมวิปสสนาที่พระโยคาวจรปรารภอาการ ๓๒ ก็จัด
เปน ทัสสนสมาบัติขอที่ ๑. วิปสสนาที่พระโยคาจวรปรารภกัมมัฏฐานซึ่งมี
กระดูกเปนอารมณ จัดเปน ทัสสนสมาบัติขอที่ ๒. บททั้งสองนี้วา เจโตปริยญาณของเสขปุถุชน เจโตปริยญาณ ของพระขีณาสพ ดังนี้ ไมหวั่นไหวเลย.
อีกนัยหนึ่ง. ปฐมฌาน ชือ่ วา ทัสสนสมาบัติขอที่ ๑. ทุติยฌาน ชื่อวา ทัสสนสมาบัติขอที่ ๒. ตติยฌาน ชื่อวา ทัสสนสมาบัติ ขอที่ ๓. จตุตถฌาน ชือ่ วา
ทัสสนสมาบัติขอที่ ๔. อนึ่ง ปฐมมรรค ชื่อวาทัสสนสมาบัติขอที่ ๑. มรรคที่
๒ ชื่อวา ทัสสนสมาบัติขอที่ ๒. มรรคที่ ๒ ชื่อวา ทัสสนสมาบัติขอที่ ๓.
มรรคที่ ๔ ชื่อวาทัสสนสมาบัติขอที่ ๔. คําที่เหลือในบทนี้ พึงประกอบ
เขาโดยนัยกอนนั้นแล.
บทวา ปุคฺคลปณฺณตฺตีสุ คือ ในโลกบัญญัติที่บุคคลพึง
บัญญัติอยางนี้วา สัตตะ ปุคคละ นระ โปสะ ดังนี้ ตามโวหารทางโลก.
ความจริง กถาทั้งสองคือ สมมติกถา ปรมัตถกถา ของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ทานใหพิสดารแลวในโปฏฐปาทสูตร ในบรรดากถาทั้งสองนั้น กถา
นี้วา ในบุคคลบัญญัติทงั้ หลาย ดังนี้ ชื่อสมมติกถา. พระผูมพี ระภาคเจา
เมื่อทรงบัญญัติบุคคลเหลาใด ทรงเปนผูยอดเยี่ยมในบุคคลบัญญัติทั้งหลาย
บัดนี้ พระสารีบุตรเถระเมื่อจะแสดงบุคคลเหลานั้น จึงทูลคําเปนตนวา
สตฺตีเม ภนฺเต ปุคฺคลา อุภโตภาควิมุตฺต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุภโตภาควิมุตฺโต ความวา บุคคล
ผูหลุดพนแลว โดยสวนสองคือ ผูหลุดพนจากรูปกาย ดวยอรูปสมาบัติ
หลุดพนจากนามกายดวยมรรค. บุคคลนั้นออกจากบรรดาอรูปสมาบัติทั้ง ๔
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อยางหนึ่ง ๆ แลว พิจารณาสังขารแลวยอมเปนบุคคล ๕ จําพวกดวยอํานาจ
แหงบุคคล คือ พระอริยบุคคล ๔ ผูบ รรลุพระอรหันต และพระอนาคามีผู
ออกจากนิโรธแลวบรรลุพระอรหัตต. ก็พระบาลีในที่นี้วา ก็ บุคคลผู
หลุดพนโดยสวนสองเปนไฉน คือ บุคคลบางคนในโลกนีถ้ กู ตองวิโมกขทั้ง
๘ ดวยกายอยู และอาสวะทั้งหลายของทานก็สิ้นรอบแลว เพราะเห็นดวย
ปญญา บุคคลนี้ทานเรียกวาผูหลุดพนแลวโดยสวนสอง. พระบาลีนี้มาแลว
ดวยอํานาจแหงทานผูไดวิโมกข ๘ อยางนี้.
บทวา ปฺาวิมุตฺโต แปลวา หลุดพนแลวดวยปญญา. บุคคล
ผูหลุดพนไดดวยปญญานั้นมี ๕ จําพวก ดวยอํานาจแหงบุคคลแหลานี้คือ
สุกขวิปสสกบุคคล ๑ และบุคคลผูออกจากฌานทั้ง ๔ แลวบรรลุพระอรหัตต
๔ พวก ๑. ก็พระบาลีในที่นี้ มาแลวดวยอํานาจธรรมอันเปนปฏิปกษตอวิโมกข ๘ สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา บุคคลไมถูกตองวิโมกขทั้ง ๘
ดวยกายอยูเลย และเพราะเห็นดวยปญญา อาสวะของเขาจึงเปนอัน
สิ้นรอบแลว บุคคลนี้เรียกวา ผูหลุดพนดวยปญญา.
บุคคลยอมกระทําใหแจงซึ่งกายที่ถูกตองอยู ฉะนั้นจึงชื่อวา กายสักขิ. บุคคลนั้นยอมถูกตองฌานกอน จึงทําใหแจงซึ่งนิโรธคือนิพพาน
ในภายหลัง. กายสักขินั้นพึงทราบวามี ๖ จําพวก เริ่มตนแตทานผูตั้งอยูใน
โสดาปตติผล จนถึงทานผูตั้งอยู ในอรหัตตมรรค. ดวยเหตุนั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสไววา บุคคลบางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกขทั้ง ๘ ดวยกาย
อยู และเพราะเห็นดวยปญญา อาสวะบางเหลาของเขาเปนอันสิ้นรอบไป
บุคคลนี้ เรียกวา กายสักขิ.
บุคคลบรรลุถึงที่สุดของทิฏฐิ ฉะนั้นจึงชื่อวา ผูบรรลุทิฏฐิ. ใน
ขอนั้นมีลักษณะโดยสังเขปดังตอไปนี้. อันบุคคลนัน้ ไดรู ไดเห็น ได
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ทราบ ไดทําใหแจง ไดถูกตองดวยปญญาวา สังขารทั้งหลายเปนทุกข ความ
ดับแหงสังขารทั้งหลายเหลานั้นเปนสุข ดังนี้ ฉะนั้นบุคคลนั้น ชื่อวาผูบรรลุ
ทิฏฐิ. ก็บรรลุผูบรรลุทิฏฐิแมนี้ก็มี ๖ จําพวก โดยพิสดารเหมือนกายสักขิบุคคล. ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา บุคคลบางคนใน
โลกนี้ยอมรูช ัดตามความเปนจริงวา สิ่งนี้เปนทุกข ฯลฯ ยอมรูชัดตามความ
เปนจริงวา นี้ คือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ธรรมทั้งหลายที่พระตถาคต
ประกาศแลว เปนธรรมอันเธอเห็นแลวดวยปญญา ประพฤติแลวดวยปญญา
บุคคลนี้ เรียกวาผูบรรลุทฏิ ฐิ ดังนี้.
บทวา สทฺธาวิมุตฺโต คือ บุคคลผูพนแลวดวยศรัทธา. แมบุคคล
ผูพนดวยศรัทธานั้นก็มี ๖ จําพวกโดยนัยกอนนั้นแล. ดวยเหตุนั้น พระผู
มีพระภาคเจาจึงตรัสวา บุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมรูชัดตามความเปนจริง
วา สิ่งนี้เปนทุกข ฯลฯ นี้คือปฏิบัติใหถึงความดับทุกข และธรรม
ทั้งหลายที่พระตถาคตประกาศแลว เปนอันเธอเห็นแจงแลวดวยปญญา
และประพฤติแลวดวยปญญา บุคคลนี้เรียกวา ผูหลุดพนแลวดวยศรัทธา
หาใชวายอมรูชัดตามความเปนจริง เหมือนการรูชัดของบุคคลผูบรรลุทิฏฐิ
ไม. ก็ในบุคคลสองประเภทนี้ การสิน้ กิเลสของบุคคลผูหลุดพนดวยศรัทธา
เหมือนกับเชื่อ ปลงใจเชื่อ และนอมใจเชื่อ ในขณะแหงมรรคอันเปนสวน
เบื้องตน. ญาณอันเปนเครื่องตัดกิเลสของบุคคลผูบรรลุทฏิ ฐิ เปนญาณไม
เฉื่อยชา เปนญาณที่คมกริบและแกลวกลา ยอมนําไปในขณะแหงมรรคอัน
เปนสวนเบื้องตน เพราะฉะนั้น จึงเหมือนเมื่อบุคคลเอาดาบที่ไมคมตัดตน
กลวย ที่ที่บคุ คลตัดก็ไมเกลี้ยง ทั้งดาบก็ไมผานไปไดโดยเร็ว บุคคลยอมได
ยินเสียง ที่ที่บุคคลตัดก็ไมเกลี้ยง ทั้งดาบก็ไมผานไปไดโดยเร็ว บุคคลยอมได
อันเปนสวนเบื้องตนของบุคคลผูหลุดพนดวยศรัทธาเห็นปานนั้น ก็พึงทราบ
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ฉันนั้น. อนึง่ เหมือน เมื่อบุคคลเอาดาบที่ลับดีแลวตัดตนกลวย ที่ที่เขาตัดก็
เกลี้ยง ทั้งดาบก็ผานไปไดเร็ว บุคคลก็ไมไดยินเสียง กิจคือความพยายาม
ดวยกําลังมากก็ไมมี ฉันใด มรรคภาวนาอันเปนสวนเบื้องตนของบุคคลผู
หลุดพนดวยปญญาเห็นปานนั้น ก็พึงทราบ ฉันนัน้ .
บุคคลยอมตามระลึกถึงธรรม ฉะนั้น จึงชื่อวา ธัมมานุสารี. ปญญา
ชื่อวาธรรม อธิบายวา บุคคลยอมเจริญมรรคอันมีปญญาเปนเบื้องตน.
แมในสัทธานุสารีบุคคลก็นัยนี้เหมือนกัน. บุคคลทั้งสองแมเหลานั้น คือ
บุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรคนั่นเอง. สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา ปญญินทรียของบุคคลผูปฏิบัติเพื่อกระทําใหแจงโสดาปตติผล เปนปญญาที่มีประมาณอันยิ่ง บุคคลผูขวนขวายเพื่อไดมาซึ่งศรัทธา
ยอมเจริญอริยมรรคอันมีศรัทธาเปนเบื้องตน บุคคลนี้ เรียกวาสัทธานุสารี
บุคคล. อนึ่ง สัทธินทรียข องบุคคลผูปฏิบัติเพื่อทําใหแจงโสดาปตติผลยอม
มีประมาณมากยิ่งนัก บุคคลผูขวนขวายเพื่อไดมาซึ่งศรัทธา ยอมเจริญอริยมรรคอันมีศรัทธาเปนเบื้องตน บุคคลนี้เรียกวาสัทธานุสารีบุคคล. ความ
สังเขปในเรื่องนี้เพียงเทานี้. สวนกถาวาดวยอุภโตภาควิมุตตะเปนตนนี้
ทานกลาวไวแลวในอธิการแหงปญญาภาวนา ในปกรณพิเศษชื่อวิสุทธิมรรค
โดยพิสดาร. ฉะนั้น พึงทราบวิตถารกถา โดยนัยที่ทานกลาวไวใน
วิสุทธิมรรคนั้นแล. คําที่เหลือแมในที่นี้พึงประกอบเขาโดยนัยกอนนั้นแล.
โพชฌงค ๗ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปธาน ดวยอํานาจการเริ่ม
ตั้งความเพียร ในบทนี้วา ปธาเนสุ ดังนี้. กถาโดยพิสดารของโพชฌงค ๗
เหลานั้นพึงทราบ โดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในมหาสติปฏฐาน.
คําที่เหลือแมในที่นี้พึงประกอบเขาโดยนัยกอนนั้นแล. ในคําวา ทุกฺขาปฏิปทา เปนตน มีนัยโดยพิสดารดังตอไปนี้.
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ในบาลีประเทศนั้น ปญญาทั้งปฏิบัติลําบาก ทั้งรู ไดชา เปนอยางไร
คือ ปญญา ความรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ธรรมวิจัย สัมมาทิฏฐิ อันใด ของ
บุคคลผูใหสมาธิเกิดขึ้นไดโดยยากลําบาก ทั้งรูฐานะนั้นชา นี้เรียกวา
ปญญาอันเปนขอปฏิบัติลําบากทั้งรูไดชา.
บาลีประเทศนั้น ปญญาอันปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว เปน
อยางไร คือ ปญญา ความรูชัด ฯลฯ สัมมาทิฏฐิ อันใด ของบุคคลผูใหสมาธิ
เกิดขึ้นไดโดยยากลําบาก แตรูฐานะนั้นไดโดยฉันพลัน นี้เรียกวา
ปญญาอันเปนขอปฏิบัติลําบาก แตรูไดเร็ว.
ในบาลีประเทศนั้น ปญญาอันปฏิบัติสะดวก แตรูได ชาเปนอยาง
ไร คือ ปญญา ความรูชดั ฯลฯ สัมมาทิฏฐิ อันใด ของบุคคลผูใหสมาธิเกิด
ขึ้นโดยไมยากไมลําบาก รูฐานะนั้นไดอยางชา นี้เรียกวาปญญาอันเปนขอ
ปฏิบัติสะดวก แตรูไดชา.
ในบาลีประเทศนั้น ปญญาอันปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว เปน
อยางไร คือ ปญญา ความรูชัด ฯลฯ สัมมาทิฏฐิอันใด ของบุคคลผูใหสมาธิ
เกิดขึ้นโดยไมยาก ไมลําบาก ทั้งรูชัดฐานะนั้นอยางเร็วพลัน นี้เรียกวา
ปญญาอันเปนขอปฏิบัติสะดวกทั้งรูไดเร็ว.
ความสังเขปในที่นี้ เทานี้. สวนความพิสดารทานกลาวไวแลว
ในวิสุทธิมรรค. คําที่เหลือแมในที่นี้พึงประกอบโดยนัยที่กลาวแลวนั้นแล.
บทวา น เจว มุสาวาทูปสฺหิต ความวา ภิกษุบางรูปใน
ศาสนานี้ดํารงอยูในภัสสสมาจาร (มารยาทเกี่ยวกับการพูด) บาง ไมเขา
ไปตัดกถามรรคกลาวบาง ยอมไมกลาววาจาอันประกอบดวยมุสาวาทเลย
เวนโวหารอันไมประเสริฐ ๘ อยางเสีย กลาววาจาอันประกอบดวยโวหาร
อันประเสริฐ ๘ อยางเทานั้น. บทวา น จ เวภูตยิ  ความวา ภิกษุบางรูป
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ในศาสนานี้แมดํารงในภัสสสมาจาร ยอมไมกลาววาจาอันทําความแตก
ราวกัน. คําวา เปสุณิย นัน้ เปนไวพจนของคําวา เวภูติย นั้น. ความ
จริง วาจาอันทําความแตกราวกันทานเรียกวา เปสุณิย เพราะทําความ
เปนที่รักกันใหสูญหาร. พระมหาสิวเถระกลาววา คําวา เปสุณิย นั้นเปน
ชื่อของวาจานั้น. บทวา น จ สารมฺภช ความวา วาจาใดเกิด เพราะ
การแขงดี ภิกษุ ยอมไมกลาววาจานั้น เมื่อเขากลาววา ทานทุศีล หรือ
วา ทานทุศีล อาจารยของทานก็ทุศีล หรือเมื่อเขากลาววา ทานตองอาบัติ
ยอมไมกลาววาจา ที่เปนไปดวยการกลาวซัดไปภายนอก หรือวาจาที่ยิ่งกวา
การกระทํา โดยนัยเปนตนวา เราไปเที่ยวบิณฑบาตจนถึงเมืองปาฏลีบุตร
ดังนี้. บทวา ชยาเปกฺโข คือ เปนผูมุงตอชัยชนะ. อธิบายวา ภิกษุผูเพงถึง
ชัยชนะคือหวังชัยชนะเปนเบื้องหนา ยอมไมกลาว เหมือนหัตถกศากยบุตร
กลาววาจาจริงเละเหลาะแหละอยางใดอยางหนึ่งวา ธรรมดาพวกเดียรถีย
บุคคลพึงชนะ ดวยธรรมบาง ดวยอธรรมบาง ดังนี้. ปญญาทานเรียกวา
มันตา ในคําวา มนฺตา มนฺตา จ วาจ ภาสติ นี.้ กลาววาจา ดวยปญญา
ชื่อวามันตา. อีกอยางหนึ่ง บทวา มนฺตา คือ ใครครวญแลว. มีคําอธิบาย
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุในศาสนานี้ดํารงอยูในภัสสสมาจาร
เมื่อกลาวตลอดทั้งวันก็ใครครวญดวยปญญา กลาวเฉพาะถอยคําอันสมควร
เทานั้น. บทวา นิธานวตึ คือ ควรเพือ่ จะฝงไว แมในใจ. บทวา กาเลน
คือ ตามกาลอันควรแลวและถึงแลว. ความจริง วาจาอันบุคคลกลาวแลวอยาง
นี้ยอมเปนวาจาที่ไมเท็จ ไมสอเสียด ไมหยาบ ไมโออวดไมเพอเจอ. ก็
วาจาเห็นปานนี้นี้เรียกวา วาจาอิงอาศัยสัจจะ ๔ บาง วาจาอิงอาศัย
ไตรสิกขาบาง วาจาอิงอาศัยกถาวัตถุ ๑๐ บาง วาจาอิงอาศัยธุดงคคุณ ๑๓
บาง วาจาอิงอาศัยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการบาง วาจาอิงอาศัยมรรคบาง.
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ดวยเหตุนั้น ทานพระสารีบุตรจึงกลาววา เอตทานุตฺตริย ภนฺเต ภสฺสสมาจาเร ดังนี้. คํานั้น พึงประกอบเขาโดยนัยกอนนั้นแล.
หลายบทวา สจฺโจ จสฺส สทฺโธ จ ความวา ภิกษุในพระ
ศาสนานี้ผูตั้งอยูในสีลาจาร พึงเปนผูจริง กลาววาจาจริง พึงเปนผูมีศรัทธา
และถึงพรอมดวยศรัทธา. ถามวา สัจจะพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
หนหลังแลวมิใชหรือ เพราะเหตุไร ในที่นี้พระองคจึงตรัสไวอีกเลา.
ตอบวา วาจาสัจพระองคตรัสไวแลวในหนหลัง. ในที่นี้พระองคตรัสไว
เพื่อทรงแสดงวา ก็ภิกษุดํารงอยูในลีลาจารแลวยอมไมกลาวมุสาวาท โดย
ที่สุดแมดวยการกลาวใหหัวเราะกัน. บัดนี้พระเถระเพื่อจะแสดงวา โดย
นั้นยอมสําเร็จการเปนอยูโดยธรรมสม่ําเสมอ ดังนี้ จึงกลาวคําเปนตนวา
น จ กุหโก ดังนี้เปนตน. บรรดาคําเหลานั้น คําวา กุหโก เปนตน พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงอธิบายพิสดาร แลวในพรหมชาลสูตร. หลายบทวา
อินฺทฺริเยสุ คุตฺตทฺวาโร โภชเน มตฺตฺู ความวา เปนผูคุมครอง
ทวารดีแลวในอินทรียทั้ง ๖ ทั้งเปนผูรูจักประมาณในโภชนะ. บทวา
สมการี คือ ผูมีปกติสม่ําเสมอ. อธิบายวา ภิกษุ ในพระศาสนา
นี้เวนเหตุมีการคดทางกายเปนตน ประพฤติสม่ําเสมอทางกายวาจาและ
ใจ. บทวา ชาคริยานุโยคมนุยุตฺโต ความวา ภิกษุยอมขวนขวายประกอบความเปนผูตื่นอยู โดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุพึงแบง
กลางวันและกลางคืนออกเปน ๖ สวน แลวพึงประกอบความเพียรในกลาง
วันดวยการจงกรมและนั่ง. บทวา อตนฺทิโต คือ ไดแก ไมเกียจคราน คือ
เวนจากการเกียจครานทางกาย. บทวา อารทฺธวีรโิ ย ความวา เปนผูเริ่ม
ความเพียรแมดวยความเพียรทางกาย บรรเทาความเกี่ยวของดวยหมูเสียแลว
อยูแตผูเดียว ดวยอํานาจอารัพภวัตถุ ๘ ในอิริยาบถทั้ง ๔. เปนผูเริ่มความ
เพียรแมดวยความเพียรทางใจ บรรเทาความเกี่ยวของดวยกิเลสเสีย อยูแต
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ผูเดียวดวยอํานาจสมาบัติ ๘. อีกอยางหนึ่ง หามการเกิดขึ้นแหงกิเลสเสีย
แลวโดยประการใดประการหนึ่ง ก็จัดวาเปนผูเริ่มความเพียรดวยความเพียร
ทางใจเหมือนกัน. บทวา ฌายี คือ เปนผูเพงดวยอารัมมณูปนิชฌานและ
ลักขณูปนิชฌาน. บทวา สติมา คือประกอบดวยสติอันสามารถระลึกถึง
กิจที่ทําไวนานแลวไดเปนตน. บทวา กลฺยาณปฏิภาโณ คือสมบูรณดวย
การพูดดีและสมบูรณดวยปฏิภาณ. ก็บุคคลนั้นเปนผูประกอบดวยปฏิภาณ
มิใชเปนผูขาดปฏิภาณ. จริงอยู ภิกษุดํารงอยูในสีลสมาจารหาไดขาด
ปฏิภาณไม. อนึ่ง ภิกษุผูประกอบดวยปฏิภาณ ยอมเปนเหมือนพระวังคีสเถระฉะนั้น. บทวา คติมา คือ ประกอบดวยปญญาอันสามารถใน
การดําเนินไป. บทวา ธิตมิ า คือ ประกอบดวยปญญาอันสามารถในการทรง
จําไว. ก็ คําวา มติ ในคําวา มติมานี้ เปนชื่อของปญญาแท ฉะนั้น อธิบาย
วา ผูมีปญญา ปญญานั้นเองทานกลาวไวดวยบทแมทั้ง ๓ เหลานี้ ดังพรรณนา
มาฉะนี้ ในบาลีประเทศนั้น ความเพียรเปนเครื่องทําสมณธรรมทาน
กลาวไวในหนหลัง. ในที่นี้ ทานกลาวความเพียรเปนเครื่องเลาเรียน
พระพุทธพจน. อนึ่ง วิปสสนาปญญา ทานกลาวไวแลวในหนหลัง ใน
ที่นี้ทานกลาวถึงปญญาเปนเครื่องเลาเรียนพระพุทธพจน. หลายบทวา
น จ กาเมสุ คิทฺโธ คือ เปนผูไมติดในวัตถุกามและกิเลสกาม. หลาย
บทวา สโต จ นิปโก จเร ความวา ภิกษุพึงเปนผูประกอบดวย
สติและดวยญาณในฐานทั้ง ๗มีการกาวไปขางหนาเปนตนเที่ยวไป. ปญญา
ชื่อ เนปกกะ ภิกษุทานกลาววามีปญญา ดังนี้ เพราะประกอบดวยปญญา
นั้น คําที่เหลือในที่นี้พึงประกอบเขาดวยนัยกอนนั้นแล
บทวา ปจฺจตฺต โยนิโสมนสิการา คือ ดวยการทําไวในใจ โดย
อุบายของพระองค. บทวา ยถานุสิฏ ตถาปฏิปชฺชมาโน คือเปนผู
ปฏิบัติตามที่เราไดใหอนุศาสนพร่ําสอนไว. คําเปนตนวา ติณฺณ
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สฺโณชนาน ปริกขฺ ยา มีเนื้อความดังกลาวแลว. คําที่เหลือแมในที่นี้
พึงประกอบเขาโดยนัยกอนนั้นแล.
บทวา ปรปุคฺคลวิมุตฺติาเณ คือ ในญาณเครื่องหลุดพนจาก
กิเลสดวยมรรคนั้น ๆ ของบุคคลอื่นมีพระโสดาบันเปนตน. คําที่เหลือในที่
นี้ พึงประกอบเขาโดยนัยกอนนั้นแล.
บทวา อมุตฺราสึ เอวนาโม ความวา บุคคลหนึ่งเมื่อระลึกบุพเพ
นิวาส ยอมกําหนดชื่อและโคตรไปได. บุคคลหนึ่งระลึกไดแตขันธลวนๆเทา
นั้น. คนหนึ่งสามารถระลึกไดคนหนึ่งไมสามารถ. ในที่นั้น มิไดถือเอาดวย
อํานาจแหงผูสามารถ.ไดถือเอาดวยอํานาจแหงผูไมสามารถก็ผูไมสามารถ
จะทําอะไรได. บุคคลนั้นระลึกเฉพาะแตขันธลวน ๆไป ดํารงอยูในที่สุด
หลายแสนชาติ หยั่งญาณลงกําหนดนามและโคตร. พระสารีบุตรเถระเมื่อ
จะแสดงนามและโคตรนั้นจึงกลาวคําเปนตนวา เอวนาโม ดังนี้. บทวา
โส เอวมาห คือ บุคคลผูถือทิฏฐินั้นไดกลาวอยางนี้. ในบาลีประเทศนั้น
เมื่อบุคคลนั้นกลาววาเที่ยง แลวกลาววาสัตวเหลานั้นยอมทองเที่ยวไป ดังนี้
คําพูดยอมมีเบื้องตนและเบื้องปลายขัดแยงกันก็จริง. แตบุคคลนั้นกําหนดคํา
นั้นไมไดเพราะเปนผูยึดถือทิฏฐิ. ความจริงฐานะหรือการกําหนดของผูยึด
ถือทิฏฐิยอมไมมี. คํานั้นทานใหพิสดารแลวในพรหมชาลสูตรวา บุคคลนั้น
ถือเอาสิ่งนี้แลวก็ปลอยสิง่ นี้ ครั้นปลอยสิ่งนี้แลวก็ยึดถือเอาสิ่งนี้ ดังนี้. ดวย
คําวา อย ตติโย สสฺสตวาโท นี้ พระเถระกลาวบุคคลผูเปนสัสสตวาทะ
ไว ๓ ประเภทดวยอํานาจแหงฌาณลาภีบุคคลเทานั้น. แตพระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสบุคคล ๔ ประเภทไวในพรหมชาลสูตร เพราะรวมเอาแมบุคคลที่เปน
ตักกีวาทะเขาไวดวย. ก็คํากลาวพิสดารของบุคคลผูมีวาทะ ๓ ประเภทนั้น
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พึงทราบโดยนัยที่ทานกลาวไวแลวในพรหมชาลสูตร คําที่เหลือแมในที่นี้
พึงใหพิสดารโดยนัยที่กลาวแลวในกอน
บทวา คณนาย วา คือ ดวยการนับเปนหมวด. บทวา สงฺขาเนน คือ
ดวยการนับดวยใจโดยไมใหขาดสายโดยสองวิธีนั้น. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงเฉพาะการนับเปนหมวด มีคําอธิบายที่พระสารีบุตรกลาวไว
วา ใครไมสามารถที่จะทําเปนหมวดดวยอํานาจ รอย พัน แสน
โกฏิแหงปทั้งหลาย แลวนับวา รอยปเทานั้น ดังนี้ หรือวาฯลฯ โกฏิปเทานี้ .
พระเถระยอมแสดงวา เพราะพระองคทรงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ
เพราะพระองคทรงบรรลุสัพพัญุตญาณ เพราะพระอนาวรญาณของพระ
องคดําเนินไปแกกลา พระองคจึงทรงมีความฉลาดในเทศนาญาณเปนเบื้อง
หนา ทําใหมีที่สุดดวยการนับป แมดวยการนับกัปก็กําหนดแสดงวามี
ประมาณเทานี้ได. เนื้อความในบาลี มีนัยกลาวแลวในบาลีนี้. คําที่เหลือ
แมในที่นี้ก็พึงประกอบเขาโดยนัยกอนนั้นแล. ดวยหลายบทวา เอตทานุตฺตริย ภนฺเต สตฺตาน จุตูปปาตญาเณ พระเถรยอมแสดงวา ขาแตพระองคผูเจริญญาณเทสนา ดวยอํานาจจุติและปฏิสนธิของสัตวทั้งหลายนี้ใด
มีอยู ญาณเทสนานั้นจัดเปนยอดเยี่ยมของพระองค แมพระพุทธเจาในอดีต
ทั้งหลายก็ทรงแสดงอยางนี้เหมือนกัน. แมพระพุทธเจาในอนาคต ก็จักทรง
แสดงอยางนี้เหมือนกัน. พระองคทรงเทียบเคียงดวยพระญาณของพระพุทธเจาทั้งในอดีตและในอนาคตเหลานั้นแลวทรงแสดง ขาแตพระองคผู
เจริญ ดวยเหตุแมนี้ ขาพระองคมีความเสื่อมใสพระมีพระภาคเจาอยางนี้.
ก็เนื้อความของพระบาลีในที่นี้ ทานก็ใหพิสดารแลวเหมือนกัน.
สองบทวา สาสวา สอุปธิกา คือ ฤทธิ์ที่มีโทษ คือ มีขอ ติเตียน.
หลายบทวา โน อริยาติ วุจฺจติ ความวา ฤทธิ์เชนนั้นไมเรียกวาฤทธิ์อันเปน
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อริยะ. สองบทวา อนาสวา อนุปธิกา คือไมมีโทษ ไดแก ไมมขี อนาติเตียน.
สองบทวา อริยาติ วุจฺจติ คือ ฤทธิ์เชนนี้เรียกวาฤทธิ์อันเปนอริยะ. หลาย
บทวา อปฺปฏิกูลสฺี ตตฺถ วิหรติ ความวา ภิกษุยอมมีความสําคัญใน
สิ่งปฏิกูลวาไมปฏิกูลอยูอยางไร. คือ เธอยอมแผเมตตาไปในสัตวที่ปฏิกูลคือ
รวมความสําคัญวาเปนธาตุลงในสังขาร. เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา ภิกษุ
เปนผูมีความสําคัญในสิ่งปฏิกูล วาไมปฏิกูลนั้นอยางไร คือ เธอยอมแผ
เมตตาไปในวัตถุอันไมนาปรารถนา หรือรวมลงโดยเปนธาตุดังนี้. หลาย
บทวา ปฏิกลู สฺี ตตฺถ วิหรติ ความวา ภิกษุยอมแผอสุภสัญญาไป
ในสัตวซึ่งไมปฏิกูล คือรวมอนิจจสัญญาลงในสังขาร. เหมือนอยางที่
ทานกลาวไววา ภิกษุเปนผูมีความสําคัญในสิ่งไมปฏิกูลวา ปฏิกลู อยูอยางไร
คือ เธอยอมแผไปดวยอสุภสัญญาในวัตถุที่นาปรารถนาหรือรวมลง โดย
เปนของไมเที่ยง ดังนี้. พึงทราบเนื้อความแมในบทที่เหลืออยางนี้. หลาย
บทวา อุเปกฺขโก ตตฺถ วิหรติ ความวา ภิกษุไมกําหนัดในอารมณที่นา
ปรารถนา และไมชังในอารมณที่ไมนาปรารถนา ทั้งไมใหโมหะเกิด
ขึ้น เหมือนชนเหลาอื่นใหโมหะเกิดขึ้น ดวยการเพงอารมณอันไมมีสวน
เสมอ เปนผูวางเฉยในอารมณทั้ง ๖ ดวยอุเบกขามีองค ๖ อยู. หลายบทวา
เอตทานุตฺตริย ภนฺเต อิทธฺ ิวิธาสุ ความวา ขาแตพระองคผูเจริญ
นี้จัดวาเปนเทศนา อันยอดเยี่ยมอยางนี้ในฝายฤทธิ์ทั้งสอง
บทวา ต ภควา ความวา พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรูยิ่งซึ่งเทศนา
นั้นทั้งสิ้นไมเหลือเลย. สองบทวา ต ภควโต ความวา เมื่อพระผูมีพระภาค
เจาทรงรูยิ่งซึ่งเทศนานั้นโดยไมเหลือ. หลายบทวา อุตฺตริ อภิเฺ ยฺย นตฺถิ
ความวา ธรรมที่จะพึงรูยิ่งขึ้นไปกวานี้ ยอมไมมี คือ คํานี้วา ธรรม
หรือบุคคลอื่นจากนี้ที่พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทราบ ดังนี้ ยอมไมมีเลย.
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หลายบทวา ยทภิชาน อฺโ สมโณ วา ความวา สิ่งใดที่พระองคไมรู
สมณะหรือพราหมณอื่นจะรูสิ่งนั้น เปนผูมีความรูยิ่งกวา คือ มีปญญามาก
กวาพระผูมีพระภาคเจา. คําวา ยทิท ในคําวา อทิท อิทฺธิวิธาสุ เปนเพียง
นิบาต. บุคคลผูยิ่งกวาพระผูมีพระภาคเจาในฝายอิทธิวิธี ยอมไมมีเลย. ความ
จริงแมพระพุทธเจาในอดีตทั้งหลายก็ทรงแสดงฤทธิ์ ๒ อยางเหลานี้. แมพระ
พุทธเจาในอนาคตก็จักแสดงทั้ง ๒ เหลานี้. แมพระองคทรงเทียบเคียง
ดวยญาณของพระพุทธเจาเหลานั้นแลว ก็ทรงแสดงฤทธิ์เหลานี้แหละ.
พระเถระเมื่อจะแสดงวา พระผูมีพระภาคเจาเทานั้นทรงยอดเยี่ยมในฝาย
อิทธิวิธีดังพรรณนามาฉะนี้ ดังนี้ จึงแสดงวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมดว ย
เหตุนี้ ขาพระองคจึงมีความเสื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา.
ดวยคํามีประมาณเทานี้ พระธรรมเสนาบดีนั่งในที่พักกลางวันแลว
พิจารณาธรรมอื่นตอไป ๑๖ อยางเหลาใด ธรรมเหลานั้นเปนอันทานแสดง
แลว. บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงคุณของพระผูมีพระภาคเจาโดยอาการแม
อื่นอีกจึงทูลคําเปนตนวา ยนฺต ภนฺเต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา สทฺเธน กุลปุตเฺ ตน ความวา
พระโพธิสัตวซึ่งมีในอดีตอนาคตและปจจุบัน ชือ่ วากุลบุตรผูมีศรัทธา.
เพราะฉะนั้น จึงมีคําอธิบายวา สิ่งใดที่พระสัพพัญูโพธิสัตวพึงบรรลุ. ถาม
วา ก็อะไรที่พระสัพพัญูโพธิสัตวพึงบรรลุ. ตอบวา โลกุตตรธรรม ๙ อัน
พระสัพพัญูโพธิสัตวนั้นพึงบรรลุ. คําทั้งหมดเปนตนวา วิริย ถาโม ใน
บทวา อารทฺธวิริเยน เปนตนนี้ เปนไวพจนของความเพียร. บรรดาบทเหลา
นั้น บทวา อารทฺธวิริเยน คือ ผูประคองความเพียร. บทวา ถามวตา คือ
สมบูรณดวยกําลัง คือ มีความเพียรแข็งแรง. บทวา ปุริสถามน อธิบาย
วา สิ่งใดที่พระสัพพัญูโพธิสัตวผูมีเรี่ยวแรงนั้น พึงบรรลุดวยเรี่ยวแรงของ
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บุรุษ. ในสองบทที่ถัดไป ก็มีนัยเชนนี้เหมือนกัน บทวา ปุรสิ โธเรยฺเหน
คือ มหาบุรุษผูสามารถเพื่อจะนําธุระ ที่พระพุทธเจาทั้งหลายผูมีธุระหาผู
เสมอไมได พึงนําไป. ดวยสองบทวา อนุปฺปตฺต ต ภควตา พระเถระยอม
แสดงวาสิ่งนั้น ทั้งหมดที่พระพุทธเจาทั้งในอดีตทั้งในอนาคตพึงบรรลุ
สิ่งนั้นทั้งหมดพระผูมีพระภาคเจาทรงตามบรรลุไดแลว แมคณ
ุ อยางหนึ่งจะ
พรองไปก็หามีไม ดังนี้.
สองบทวา กาเมสุ กามสุขลฺลิกานุโยค คือ พระผูมีพระภาคเจา
ไมทรงตามประกอบกามสุขในฝายวัตถุกาม. พรแถระ ยอมแสดงวา สมณพราหมณเหลาอื่นมีเกณิยชฎิลเปนตนคิดกันวา ใครจะรูปรโลก การที่
นางปริพพาชิกานี้เอาแขนที่มีขนออนนุมมาสัมผัสเปนความสุข ดังนี้ จึงปรน
เปรอดวยพวกนางปริพพาชิกาซึ่งผูกมวยผมเปน ๓ หยอม พวกเขาพากันเสวย
อารมณมีรูปเปนตนที่สมบูรณอยางยิ่ง ตามประกอบความสุขในกาม ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจาหาทรงประกอบเชนนั้นไม. บทวา หีน คือ เลวทราม.
บทวา คมฺม คือ เปนธรรมของชาวบาน. บทวา โปถุชฺชนิก คือ อันปุถชุ น
ควรเสพ. บทวา อนริย คือ จะไมมีโทษก็หามิได หรืออันพระอริยะทั้งหลายไมควรเสพ. บทวา อนตฺถสฺหิต คือ ไมประกอบดวยประโยชน.
บทวา อตฺตกิลมถานุโยค คือ การตามประกอบความเพียรอันทําตนให
เดือดรอนและเรารอน. บทวา ทุกฺข คือ ประกอบดวยทุกข หรือทนไดยาก.
สมณพราหมณบางเหลาคิดกันวา พวกเราจักงดเวนซึ่งความประกอบความสุข
ทางกาม ดังนี้ จึงพากันแลนไปสูความลําบากทางกาย ตอแตนั้น ก็คิดวาเรา
จักพนจากความลําบากนั้นดังนี้ จึงพากันแลนไปสูความสุขทางกาย ฉันใด
พระผูมีพระภาคเจาหาเปนเชนนั้นไม. แตพระผูมีพระภาคเจาทรงเวนที่สุด
๒ อยางเหลานั้นแลว ทรงปฏิบัติขอปฏิบัติชอบ ทีพ่ ระองคตรัสไวอยางนี้วา
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ภิกษุทั้งหลาย มัชฌิมาปฏิปทา ที่พระตถาคตรูยิ่งแลว กระทําใหแจงดวย
จักษุมีอยู ดังนี้ ฉะนั้น พระองคจึงตรัสวา น จ อตฺตกิลมถานุโยค ดังนี้
เปนตน.
บทวา อภิเจตสิการน คือ เกิดขึ้นในอภิจิต อธิบายวา ลวงกามาวจรจิตแลวดํารงอยู. บทวา ทิฏธมฺมสุขวิหาราน คือ อันใหอยูอยางสบาย
ในอัตภาพนี้นั้นเอง. ความจริง ทุติยฌานผลสมาบัติพรอมดวยปติ พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวในโปฏฐปาทสูตร. ฌานซึ่งเปนบาทแหงวิปสสนาพรอม
ดวยมรรค พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในปาสาทิกสูตร. ผลสมาบัติอันนับ
เนื่องในจตุตถฌาน พระองคตรัสไว ในทสุตตรสูตร. ในสัมปสาทนียสูตรนี้
ไดตรัสฌานอันเปนเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน. บทวา นิกามลาภี คือ พระ
ผูมีพระภาคเจาทรงไดฌานความปรารถนา. บทวา อกิจฺฉลาภี คือ
ทรงไดโดยไมยากลําบาก. บทวา อกสิรลาภี คือ ทรงไดอยางไพบูลย.
บทวา เอกิสฺสา โลกธาตุยา คือ ในหมื่นโลกธาตุ. ความจริง
เขตแดนมี ๓ อยางคือ ชาติเขต อาณาเขต วิสัยเขต. ในบรรดาเขต ทั้ง
๓ นั้น หมืน่ โลกธาตุ ชือ่ ชาติเขต. ก็ในเวลาที่พระตถาคตเสด็จกาวลงสู
พระครรภของพระมารดา ในเวลาเสด็จออกจากพระครรภ ในเวลาตรัสรู
ในเวลาประกาศพระธรรมจักร ในเวลาปลงพระชนมายุสังขารและใน
คราวปรินิพพาน โลกธาตุนั้นยอมหวั่นไหว. สวนแสนโกฏิจกั รวาลชื่อ
วา อาณาเขต. แทจริง อาณาของอาฏานาฏิยปริตร โมรปริตร ธชัคคปริตร และรัตนปริตร เปนตน ยอมเปนไปในแสนโกฏิจักรวาล. สวนวิสัย
เขต ไมมีปริมาณเลย. ความจริง ชื่อวาสิ่งอันมิใชวิสัยของพระพุทธเจา
ทั้งหลายยอมไมมี เพราะพระบาลีวา ญาณมีเทาใด สิ่งที่พระองคพึงรูก็มี
เพียงนั้น สิ่งที่พระองคพึงรูมีเทาใด ญาณก็มีเพียงนั้น สิ่งที่พระองคพึงรูมี
ญาณเปนที่สุด ญาณก็มีสงิ่ ที่พระองคพึงรูเปนที่สุด ดังนี้. พระสูตรวา ก็ใน
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เขตทั้ง ๓ เหลานี้ พระพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงอุบัติขึ้นในจักรวาลอื่น เวน
จักรวาลนี้ ดังนี้ ยอมไมมี แตพระสูตรวา พระพุทธเจาทั้งหลายยอมไมทรง
อุบัติขึ้น ดังนี้มีอยู. ปฎกมี ๓ คือ วินัยปฎก สุตตันตปฎก อภิธรรมปฎก.
การสังคายนามี ๓ ครั้ง คือ การสังคายนาที่พระมหากัสสปะกระทํา ๑ สัง
คายนาที่พระยสเถระกระทํา ๑ สังคายนาที่พระโมคคัลลีบุตรเถระกระทํา
๑. ในพระพุทธพจนคือพระไตรปฎก ที่พระธรรมสังคาหกาจารยยกขึ้นสู สังคายนาทั้ง ๓ ครั้งเหลานี้ ก็ไมมีพระสูตรวา พระพุทธเจาทั้งหลายยอมอุบัติ
ในจักรวาลอื่นนอกจักรวาลนี้ แตพระสูตรวา พระพุทธเจาทั้งหลายยอม
ไมทรงอุบัติขึ้น ดังนี้ มีอยู.
บทวา อปุพฺพ อจริม ความวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมทรง
อุบัติขึ้นพรอมกันไมกอนไมหลัง มีคําอธิบายวา ยอมทรงอุบัติขึ้นกาลกอน
หรือในภายหลัง. ระยะเวลานับตั้งแตพระพุทธเจาประทับนั่งอยู ณ โพธิบัลลังกนั้นดวยตั้งใจวา เราไมไดบรรลุพระโพธิญาณแลวจักไมลุกขึ้น จน
กระทั่งถือปฏิสนธิในพระครรภของพระมารดา ไมควรเขาใจวา เปนเวลา
กอน. เพราะไดทําการกําหนดเขตไวแลว ดวยการหวั่นไหวแหงหมื่น
จักรวาล ในขณะที่พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิ แมการอุบัติขึ้นแหงพระพุทธเจา
พระองคอื่น เปนอันหามแลว. อนึ่งระยะเวลานับแตปรินิพพานจนกระทั่ง
พระธาตุทั้งหลายแมเทาเมล็ดพันธุผักกาดยังดํารงอยู ก็ไมพงึ เขาใจวา
เปนเวลาภายหลัง. เพราะเมื่อพระธาตุทั้งหลายยังดํารงอยู พระพุทธเจา
ทั้งหลายก็ชื่อวายังดํารงอยูทีเดียว. เพราะฉะนั้น การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาพระองคอื่นในระหวางนี้ จึงเปนอันหามแลว. แตเมื่อการปรินิพพาน
ของพระธาตุเกิดขึ้น การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาพระองคอื่นเปนอันไม
หามแลว.
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จริงอยู อันตรธานมี ๓ อยาง คือ ปริยัตติอันตรธาน ๑ ปฏิเวธอันตรธาน ๑ ปฏิปตติอันตรธาน ๑. ในอันตรธานเหลานั้น พระไตรปฎกชื่อวา ปริยัติ. การแทงตลอดสัจจะชื่อวาปฏิเวธ. ขอปฏิบัติชื่อวา
ปฏิบัติ. ใน ๓ อยางนั้น ปฏิเวธและปฏิบัติ ยอมมีบาง ยอมไมมีบาง. ก็
ในกาลหนึ่ง หมูภิกษุผูทรงปฏิเวธมีมาก. ภิกษุนั้นพึงถูกชี้นวิ้ แสดงวา
ภิกษุรูปนี้เปนปุถุชน. ในทวีปเดียวเทานั้น ขึ้นชือ่ วาภิกษุผูเปนปุถุชน
คราวเดียวกันหามีไม. เหลาภิกษุแมผูบําเพ็ญขอปฏิบัติในกาลบางครั้งมี
มาก ในกาลบางครั้งมีนอย. ปฏิเวธและการปฏิบตั ิยอมมีบาง ยอมไมมี
บางดวยประการฉะนี้. แตวาปริยัติยอมเปนประมาณของการดํารงอยูได
ของพระศาสนา. เพราะบัณฑิตทั้งหลายไดฟงพระไตรปฎกแลวยอมบําเพ็ญ
ไดทั้งปฏิบัติและปฏิเวธทั้งสอง. พระโพธิสัตวของเราทั้งหลายใหอภิญญา ๕
และสมาบัติ ๘ บังเกิดขึ้นในสํานักของอาราฬดาบสแลว ตรัสถามบริกรรม
ของเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อาฬารดาบสทูลวา ขาพระองคไม
ทราบ ดังนี้ ตอแตนั้นพระโพธิสัตวนั้นจึงเสด็จไปสูสํานักของอุทกดาบส แลว
ทรงเทียบเคียงคุณวิเศษ ที่พระองคบรรลุแลว ตรัสถาม การบริกรรมของเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ อุทกดาบสนั้นก็ทูลแจงใหทรงทราบ พระมหาสัตวก็ทรงใหฌานนั้นเกิดขึ้น ในลําดับแหงถอยคําของอุทกดาบส
นั้น ฉันใด ภิกษุผูปญญาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไดฟงปริยัติธรรมแลว ก็ยอม
บําเพ็ญทั้งปฏิบัติและปฏิเวธทั้งสองได. เพราะฉะนั้น เมื่อพระปริยัติดํารง
อยูได ศาสนาก็เปนอันตั้งอยูได. แตในกาลใด ปริยัตินั้นอันตรธานไป
ในกาลนั้น อภิธรรมปฎกยอมเสื่อมไปกอน. ไปอภิธรรมนั้น พระปฏฐาน
ยอมอันตรธานไปกอนกวาอยางอื่นทั้งหมด. ธรรมสังคหะยอมเสื่อมในภาย
หลังตามลําดับ. เมื่ออภิธรรมปฎกนั้นเสื่อมไป แมเมื่อปฎกทั้งสองนอกนี้
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ยังดํารงอยู ศาสนาก็ยอมเปนอันตั้งอยูไดแท. ในปฎกเหลานั้นเมื่อพระสุตตันตปฎกอันตรธาน อังคุตตรนิกายยอมเสื่อมไปกอน ตั้งแตหมวดที่ ๑๑ จน
ถึงหมวด ๑. ในลําดับนั้นสังยุตตนิกาย ก็เสื่อมไป เริ่มแตจักกเปยยาล จน
ถึงโอฆตรณสูตร. ในลําดับนั้น มัชฌิมนิกาย ก็อันตรธานเริ่มตั้งแตอินทรียภาวนาจนถึงมูลปริยายสูตร. ในลําดับนั้น ทีฆนิกายก็อันตรธานเริ่มแต
ทสุตตรสูตรจนถึงพรหมชาลสูตร. คําถามของคาถาหนึ่งก็ดี สองคาถาก็ดี
ยอมอยูไปนาน ยอมไมสามารถดํารงศาสนาไวได เชนสภิยปุจฉาและอาฬวกปุจฉา. ไดยินวา ระหวางกาลของพระกัสสปะพุทธเจาหนึ่งไมสามารถ
จะดํารงศาสนาไวได. ก็เมื่อปฎกทั้งสองถึงจะอันตรธานไป เมื่ออุภโต
วิภังคยังดํารงอยู ศาสนาก็เปนอันตั้งอยู ไดแท. เมื่ออุภโตควิภังคอันตร
ธานไป แมเมื่อมาติกายังดํารงอยู ศาสนาก็เปนอันตั้งอยูไดแท. เมื่อ
มาติกาอันตรธานไป เมื่อปาฏิโมกข บรรพชา และอุปสมบท ยังดํารงอยู
ศ าสนาก็ยอมดํารงอยูได. เพศยังเปนไปอยูไดนาน. แตวงศของสมณะ
ผูนุงผาขาว ไมสามารถจะดํารงศาสนาไวไดตั้งแตกาลของพระพุทธเจา
ทรงพระนามกวากัสสปะ. ศาสนาดํารงอยูไดตลอดพันปดวยภิกษุผูบรรลุ
ปฏิสัมภิทา ดํารงอยูไดพันปดวยภิกษุผูทรงอภิญญา ๖ ดํารงอยูไดพันป
ดวยภิกษุผูทรงวิชชา ๓ ดํารงอยูไดพันปดวยภิกษุผูเปนสุกขวิปสสกะ ดํารง
อยูไดพันปดวยเหลาภิกษุผูทรงปาฏิโมกข. ก็ศาสนายอมมีอันทรุดลงตั้งแต
การแทงตลอดสัจจะของภิกษุรูปหลัง ๆ และแตการทําลายศีลของภิกษุรูป
หลัง ๆ. จําเดิมแตนั้นไป การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจาพระองคอื่นทาน
มิไดหามไว.
ขึ้นชื่อวาปรินิพพานมี ๓ อยางคือ กิเลสปรินิพพาน ๑ ขันธ-
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ปรินิพพาน ๑ ธาตุปรินิพพาน ๑. ในปรินิพพานทั้ง ๓ อยางนั้น การ
ดับรอบแหงกิเลสไดมีแลวที่โพธิบัลลังก การดับรอบแหงขันธไดมีที่เมือง
กุสินารา การดับแหงธาตุจักมีในอนาคต. ไดยินวา ในเวลาที่ศาสนา
ทรุดลง พระธาตุทั้งหลายก็จักไปรวมกันอยูในมหาเจดียในเกาะตามพปณณีทวีปนี้ ตอจากมหาเจดียก็จักไปรวมกันอยูที่ราชายตนเจดียในนาคทวีป
ตอแตนั้น ก็จักไปสูมหาโพธิบัลลังก. พระธาตุทั้งหลายจากภพแหงนาค
ก็ดี จากพรหมโลกก็ดี จักไปสูมหาโพธิบัลลังกทีเดียว. พระธาตุแมมีประมาณ
เทาเมล็ดพันธุ ผักกาด ก็จักไมอันตรธานไปเลย. พระธาตุทั้งหมดก็จะรวม
กันเปนกองอยูในมหาโพธิบัลลังก รวมกันอยูแนนเหมือนกองทองคําฉะนั้น
เปลงฉัพพัณณรังสีออกมา. พระธาตุเหลานั้นจักแผไปตลอดหมื่นโลกธาตุ.
ตอแตนั้น เทวดาในหมื่นจักรวาลก็ประชุมพรอมกันแลว กลาวกันวา
พระศาสดายอมปรินิพพานไปในวันนี้ ศาสนาก็ยอมทรุดโทรมไปในวันนี้
นี้เปนการไดเห็นครั้งสุดทายของเราทั้งหลายในบัดนี้ ดังนี้แลว จักพากัน
กระทําความกรุณาอันยิ่งใหญ กวาวันที่พระทศพลปรินิพพาน. เวนพระ
อนาคามีและพระขีณาสพเสีย ภิกษุที่เหลือก็จักไมสามารถดํารงอยูไดโดย
ภาวะของตน. เตโชธาตุในบรรดาธาตุทั้งหลาย ก็จักลุกพุงขึ้นไปจนถึงพรหม
โลก เมื่อมีพระธาตุแมเทาเมล็ดพันธุ ผักกาดอยู ก็จักลุกเปนเปลวเดียวกัน
เมื่อธาตุทั้งหลายถึงความหมดแลว เตโชธาตุก็จักดับหายไป. เมื่อพระธาตุทั้ง
หลายไดแสดงอานุภาพอันใหญหลวงอยางนี้แลวหายไป ศาสนาก็เปนอันชื่อ
วาอันตรธานไป. ศาสนายังไมอันตรธานอยางนี้ตราบใด ศาสนาจัดวา
ยังไมสุดทายตราบนั้น. ขอที่พระศาสดาพึงเกิดขึ้นไมกอนไมหลังอยางนี้ยอม
เปนฐานะที่จะมีไมได.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระพุทธเจาทั้งหลายยอมไมทรงอุบัติขึ้น
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ไมกอนไมหลัง ดังนี้. ตอบวา เพราะความเปนสิ่งที่ไมนาอัศจรรย. ความ
จริง พระพุทธเจาทั้งหลายเปนมนุษยผูอัศจรรย. เหมือนอยางที่พระองค
ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูเปนเอก เมื่อจะอุบัติขึ้นในโลกยอมอุบัติ
ขึ้นเปนมนุษยอัศจรรย บุคคลเปนเอกอยางไร คือ พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา. ก็ถาพระพุทธเจาทั้งหลายพึงเสด็จอุบัติขึ้นคราวเดียว
กัน ๒ พระองคบาง ๔ พระองคบาง ๘ พระองคบาง ๑๖ พระองค
บางไซร พระพุทธเจาทั้งหลายก็พึงเปนผูที่ไมนาอัศจรรย. แมพระเจดีย
สองแหงในวัดเดียวกัน ลาภสักการะก็ไมมาก ทั้งภิกษุทั้งหลายก็ไมนา
อัศจรรย เพราะขอที่มีอยูมาก ฉันใด แมพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็พึงเปนเชน
นั้น เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทั้งหลาย จึงไมทรงเสด็จอุบัติขึ้นอยางนี้.
อนึ่ง พระพุทธเจาทั้งหลายไมทรงอุบัติขึ้นพรอมกัน ก็เพราะความที่เทศนา
ไมแตกตางกัน. จริงอยู พระพุทธเจาองคหนึ่งทรงแสดงธรรมแตกตางกัน
มีสติปฏฐานเปนตนอันใด พระธรรมนั้นนั่นแหละพระพุทธเจาพระองคอื่น
ซึ่งทรงอุบัติขึ้นแลวก็พึงแสดง ฉะนั้น พระพุทธเจาก็จะเปนผูไมนาอัศจรรย.
แตเมื่อพระพุทธเจาองคเดียวแสดงธรรม แมพระเทศนาก็เปนของที่นาอัศจรรย. อนึ่ง พระพุทธเจาทั้งหลายไมทรงอุบัติขึ้นพรอมกัน เพราะไมมีการวิ
วาทกัน. ความจริง เมื่อพระพุทธเจาเปนอันมากเสด็จอุบัติขึ้น ภิกษุทั้งหลาย
พึงวิวาทกันวา พระพุทธเจาของเราทั้งหลายนาเลื่อมใส พระพุทธเจาของ
พวกเรามีพระสุรเสียงไพเราะ มีลาภ และมีบุญ ดังนี้ เหมือนอันเตวาสิกของ
อาจารยมากองค. เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทั้งหลายจึงไมทรงอุบัติขึ้น
อยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง เหตุขอนี้ พระนาคเสนเถระถูกพระยามิลินทตรัสถาม
ก็ไดทูลตอบไวอยางพิสดาร. ความจริง ในมิลินทปญหานั้นพระยามิลินทร
ตรัสไววา ทานพระนาคเสนผูเจริญ ก็พระผูมีพระภาคเจาไดทรงภาษิตไววา
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ภิกษุทั้งหลาย ขอนั้นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส คือ ขอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค พึงอุบัติขึ้นไมกอนไมหลังในโลกธาตุนี้นั้น เปนฐานะ
ที่จะมีได ดังนี้ ทานพระนาคเสนผูเจริญ พระตถาคตทั้งหมดเมื่อจะทรง
แสดงธรรม ยอมทรงแสดงโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ และเมื่อจะตรัสก็ยอม
ตรัสอริยสัจจธรรม ๔ และเมื่อจะทรงใหศึกษา ยอมทรงใหศึกษาในไตรสิกขา เมื่อจะทรงพร่ําสอน ก็ทรงพร่ําสอนขอปฏิบัติ คือความไมประมาท
ทานพระนาคเสนผูเจริญ ถาพระตถาคตทั้งหมด มีอุทเทศอยางเดียวกัน มี
กถาอยางเดียวกัน มีสิกขาบทอยางเดียวกัน มีอนุสนธิอยางเดียวกัน เพราะ
เหตุไร พระตถาคต ๒ พระองคจึงไมทรงอุบัติขึ้นในขณะเดียวกัน โลก
นี้เกิดมีแสงสวางดวยการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจา องคเดียวกอน ถาพระ
พุทธเจาองคที่สองพึงมีขึ้น โลกนีพ้ ึงทีแสงสวางขึ้นมามีประมาณยิ่งดวย
พระรัศมีของพระพุทธเจา ๒ พระองค และพระตถาคตทั้งสองพระองค
เมื่อจะทรงโอวาทก็พึงโอวาทอยางสบาย เมื่อจะทรงพร่ําสอนก็พึงพร่ําสอน
อยางสบาย ขอทานจงแสดงเหตุในขอนั้นใหโยมหายสงสัยเถิด. พระ
นาคเสนเถระถวายพระพรวา มหาบพิตร หมื่นโลกธาตุนี้ ธารไวไดซึ่งพระ
พุทธเจาเพียงพระองคเดียว ธารไวไดซึ่งพระคุณของพระตถาคตองคเดียว
เหมือนกัน ถาองคที่สองพึงเสด็จอุบัติขึ้น หมื่นโลกธาตุนี้ก็พึงธารไวไมได
พึงหวั่นไหว สั่นคลอน นอมไปโอนไป เอียงไป เรี่ยราย กระจัดกระจาย พินาศไปไมพึงเขาถึงการตั้งอยูได มหาบพิตร เปรียบเสมือนเรือที่รับบุรุษไว
ไดคนเดียว เมื่อบุรุษคนหนึ่งขึ้นไป เรือพึงตั้งอยูไดพอดี ถาบุรษุ คนที่สองซึ่ง
เปนเชนเดียวกันโดยอายุ โดยสี โดยวัย โดยประมาณ โดยอวนและผอมโดย
อวัยวะนอยใหญเทากัน และบุรุษนัน้ พึงขึ้นสูเรือลํานั้น มหาบพิตร เรือนั้น
จะพึงธารบุรุษทั้งสองนั้นไวไดหรือหนอ. พระยามิลินทตรัสตอบวา ทานผู
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เจริญ เรือนัน้ พึงธารไวไมได พึงหวั่นไหว สั่นคลอน นอมไป โอนไป เอียงไป
เรี่ยรายกระจัดกระจายไป พินาศไป ไมพึงเขาถึงความตั้งอยูไดเลย เรือนั้นพึงจมลงไปในน้ําแท ดังนี้. พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาบพิตร ขอนี้ก็
มีอุปมาฉันนั้นเหมือนกัน หมื่นโลกธาตุนี้ธารพระพุทธเจาไวไดพระองค
เดียว ทั้งทรงคุณของพระตถาคตไวไดพระองคเดียวเทานั้น ถาพระพุทธเจา
องคที่สองพึงอุบัติขึ้น หมื่นโลกธาตุนี้ก็ธารไวไมได ฯลฯ ไมพึงเขาถึงความ
ตั้งอยูได มหาบพิตร อีกนัยหนึ่ง เปรียบเสมือนบุรุษผูมีความสุขพึงบริโภค
โภชนะตามความตองการ คือ เมื่อหิวก็บริโภคเต็มแคคอ (เต็มอิ่ม)
บุรุษนั้น ก็เอิบอิ่มแนนทอง อึดอัด งวงเหงาเกิดตัวแข็งแคคอ (เต็มอิ่ม)
การบริโภคนั้น ในวันรุง ขึ้นก็บริโภคโภชนะเพียงเทานั้น มหาบพิตร
บุรุษนั้นจัดวาเปนผูมีความสุขไดหรือไม ดังนี้. พระยามิลินทตรัสตอบวา ทาน
ผูเจริญ บุรษุ นั้นบริโภคคราวเดียวไมพึงตายได ดังนี้. พระนาคเสนถวาย
พระพรวา มหาบพิตร ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล หมื่นโลกธาตุนี้ธารพระ
พุทธเจาไวไดพระองคเดียว ฯลฯ ไมพึงเขาถึงความตั้งอยูไดเลย ดังนี้. พระ
ยามิลินทตรัสวา พระนาคเสนผูเจริญ แผนดินยอมไหวดวยธรรมที่
หนักยิ่ง อยางไรหนอ. พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาบพิตร ในโลก
นี้เกวียน ๒ เลมบรรจุดวยรัตนะจนเต็ม จนเสมอปาก คนทั้งหลายก็พากันขน
เอารัตนะของเกวียนเลมหนึ่งมาเกลี่ยไวในเกวียนอีกเลมหนึ่ง มหาบพิตร
เกวียนเลมนั้นจะพึงธารรัตนะของเกวียนทั้งสองเลมนั้นไว ไดหรือไม ดังนี้.
พระยามิลินท ตรัสวา ทานผูเจริญ เกวียนนั้นยอมธารไวไดแน คุม
ของเกวียนนั้นพึงไหวบาง กําของเกวียนนั้นพึงหักไปบาง เพลาของเกวียน
นั้นพึงหักไปบาง ดังนี้. พระนาคเสนทูลถามวา เกวียนยอมหักไปดวย
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การเขนรัตนะที่มากเกินไปใชหรือไม. พระยามิลินทตรัสตอบวา ใช
แลว ทานผูเจริญ ดังนี้. พระนาคเสนถวายพระพรวา มหาบพิตร ขอนี้ก็มี
อุปไมยฉันนั้น เหมือนกันแล แผนดินยอมหวั่นไหวดวยธรรมะที่หนักยิ่ง.
อีกอยางหนึ่ง มหาบพิตร เหตุนี้เปนอันรวมลงในการแสดงพระกําลังของ
พระพุทธเจา ขอพระองคโปรดสดับเหตุอันสมควรอยางอื่นในการแสดง
กําลังของพระพุทธเจานั้น เพราะเหตุอันใดพระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระ
องคจึงไมทรงอุบัติขึ้นในขณะเดียวกัน ถาพระสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองค
พึงเสด็จอุบัติขึ้นในขณะเดียวกันไซร การทะเลาะวิวาทแมของบริษัทพึง
บังเกิดขึ้น มนุษยทั้งหลายก็จะเปนสองฝกสองฝายโดยกลาววา พระพุทธเจา
ของพวกทาน พระพุทธเจาของพวกเรา ดังนี้ มหาบพิตร เปรียบเสมือน
บริษัทของอํามาตยผูมีกําลังสองคนพึงเกิดการวิวาทกัน คนเหลานั้นก็จะ
เปนสองฝกสองฝาย โดยกลาววา อํามาตยของพวกทาน อํามาตยของ
พวกเรา ดังนี้ ฉันใด มหาบพิตร ขอนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาหากวาพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองคพึงเสด็จอุบัติขึ้นในขณะเดียวกันไซร ความ
วิวาทของบริษัทพังบังเกิดขึ้นได และมนุษยทั้งหลายก็จะเปนสองฝกสอง
ฝาย โดยกลาววา พระพุทธเจาของพวกทาน พระพุทธเจาของพวกเรา
ดังนี้ ของพระองคโปรดไดสดับเหตุขอที่ ๑ นี้ ดวยเหตุอันใดพระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค จึงไมทรงอุบัติขึ้นในขณะเดียวกัน ขอพระองค
โปรดสดับเหตุอันยิ่งแมอยางอื่น ดวยเหตุอันใด พระสัมมาสัมพุทธเจาสอง
พระองคไมทรงอุบัติขึ้นในขณะเดียวกัน มหาบพิตร ถาพระสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองคพึงอุบัติขึ้นในขณะเดียวกัน คําวา พระพุทธเจาเปนผู
เลิศ ก็ยอมเปนคําผิด คําวา พระพุทธเจาเปนผูเจริญที่สุด คําวาพระพุทธเจา
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เปนผูประเสริฐที่สุด คําวา พระพุทธเจาเปนผูวิเศษที่สุด คําวา พระพุทธ
เจาเปนผูสูงสุด คําวา พระพุทธเจาเปนผูประเสริฐ คําวา พระพุทธเจา
ไมมีผูเสมอ คําวา พระพุทธเจาหาผูเสมอเหมือนมิได คําวา พระพุทธเจา
ไมมีผูเสมอเหมือน คําวา พระพุทธเจาหาบุคคลเปรียบมิได คําวา
พระพุทธเจาไมมีบุคคลเปรียบดังนี้ พึงเปนคําผิด มหาบพิตร ขอพระ
องคโปรดทรงยอมรับเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองค ไมทรงอุบัติ
ในขณะเดียวกัน โดยผล (ที่นํามาถวายวิสัชนาแลว) อีกอยางหนึ่ง มหาบพิตร ขอที่พระพุทธเจาพระองคเดียวยอมทรงอุบัติขึ้นในโลกนี้ เปน
สภาพตามปกติของพระพุทธเจาทั้งหลาย. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา
เพราะคุณของพระสัพพัญูพุทธเจาทั้งหลายมีเหตุใหญ มหาบพิตร คุณ
อันประเสริฐอยางใหญหลวงอื่นนั้นก็มีขอเดียวเทานั้น มหาบพิตร แผนดิน
ใหญนั้นมีผืนเดียวเทานั้น สาครใหญมีสายเดียวเทานั้น ภูเขาสิเนรุยอดแหง
ภูเขาใหญประเสริฐที่สุดก็มีลูกเดียวเทานั้น อากาศใหญมีแหงเดียวเทานั้น
ทาวสักกะผูใหญมีองคเดียวเทานั้น พระพรหมผูใหญมีองคเดียวเทานั้น
พระตถาคตอรหันตสัมพุทธเจาผูใหญก็มีพระองคเดียวเทานั้น พระองคเสด็จอุบัติขึ้นในที่ใด ในที่นั้นก็ไมมีโอกาสแกพระพุทธเจาทั้งหลาย
องคอื่น ฉะนั้น พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียวเทานั้น
ยอมอุบัติขึ้นในโลก ดังนี้. พระยามิลินทไดตรัสวา ขาแตพระนาคเสน
ผูเจริญ พระคุณเจาไดกลาวแกปญหาแจมแจงดีแลว ดวยอุปมาอุปไมย
ทั้งหลาย.
สองบทวา ธมฺมสฺส จ อนุธมฺม ความวา ปฏิปทาอันเปนสวน
เบื้องตนอันเปนธรรมสมควรแกโลกุตตรธรรม ๙ อยาง บทวา สหธมฺมิโก
คือ การโตตอบซึ่งมีเหตุ.

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 257

บทวา อายสฺมา อุทายิ ความวา พระเถระชื่ออุทายีมี ๓ องค
คือ พระโลฬฺทายี ๑ กาฬุทายี ๑ มหาอุทายี ๑ ในที่นี้ประสงคเอามหาอุทายี. ไดยนิ วา เมื่อทานพระมหาอุทายีนั้นฟงพระสูตรนี้ตั้งแตตนจนจบ
ปติมีวรรณะ ๕ เกิดขึ้นในภายใน ยอมแผไปตั้งแตหลังเทาขึ้นไปสูกระหมอม ตั้งแตกระหมอม แผลงมายังหลังเทา แตขางทั้งสองมารวามลง
ในทามกลาง ตั้งแตทามกลางก็แผไปโดยขางทั้งสอง. พระมหาอุทายีนั้น
อันปติถูกตองทั่วสรีระ เมื่อจะกลาวคุณของพระทศพลดวยโสมนัสอันมีกําลัง
จึงกลาวคําเปนตนวา อจฺฉริย ภนฺเต ดังนี้เปนตน. ความเปนผูหมด
ตัณหา ชื่อวา ความเปนผูมักนอย. ความพอใจดวยอาการ ๓ อยางในปจจัย ๔
ชื่อวา ความเปนผูสันโดษ. ความขัดเกลากิเลสทุกอยางชื่อ ความเปนผูขัด
เกลา. บทวา ยตฺร หิ นาม คือ โย หิ นาม. บทวา น อตฺตาน ปาตุกริสฺสติ
ความวา ไมทรงกระทําคุณของพระองคใหปรากฏ. บทวา ปฏาก ปริหเรยฺยุ ความวา พวกอัญญเดียรถียปริพาชกทั้งหลายเมื่อจะกลาววา ใครเปนผู
เชนเดียวกันกับเรามีไหม ดังนี้ ก็ยกธงแผนผาขึ้นเที่ยวไปยังเมืองนาลันทา. ดวยหลายบทวา ปสฺสโข ตฺว อุทายี ตถาคตสฺส อปฺปจฺฉตา นี้ พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสรับคําของพระเถระวา ดูกอนอุทายี เธอจงดูตถาคต
มีความมักนอยเชนใด. หากมีคําถามวา เพราะเหตุไร พระตถาคตจึง
ไมทรงกระทําพระองคใหปรากฏ ทัง้ ไมตรัสคุณของพระองค. พึงตอบวา
ไมตรัสก็หาไม พระองคไมตรัสคําที่ควรตรัส ดวยคุณมีความเปนผู
ปรารถนานอยเปนตน เพราะเหตุแหงลาภมีจีวรเปนตน. ดวยเหตุนั้น
พระองคจึงตรัสคําเปนตนวา ดูกอนอุทายี เธอจงดูความปรารถนานอยของ
ตถาคต. ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยสัตวผูที่จะตรัสรูตรัสไวดวยอํานาจเวไนยสัตว. เหมือนอยางที่พระองคตรัสไววา
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อาจารยของเราไมมี บุคคลผูเชนกับเราก็ไมมี บุคคลผู
เปรียบดวยเรายอมไมมี ในโลกพรอมทั้งเทวโลก.
คาถาก็ดี พระสูตรก็ดี เปนอันมากที่เปนเครื่องแสดงพระคุณของ
พระตถาคตก็ควรใหพิสดาร อยางนี้.
บทวา อภิกฺขณ ภาเสยฺยาสิ คือ เธอพึงกลาวบอย ๆ. อธิบายวา
อยาไดกลาวในเวลาเที่ยวเปนตน เพราะคิดวา เราไดกลาวในเวลาเชาแลว
หรืออยาไดกลาวในวันมะรืนนี้เปนตน เพราะคิดวา เราไดกลาวในวันนี้
แลว.
บทวา ปเวเทสิ คือ กลาวแลว. สองบทวา อิมสฺส เวยฺยากรณสฺส
ความวา พระสูตรนี้ทานกลาววา ไวยากรณ เพราะไมมีคาถา. คําวา
อธิวจน คือ ชื่อ. ก็คํานี้ พระสังคีติกาจารยตั้งบทไวตั้งแต คําวา อิติ หิท.
คําที่เหลือในทุก ๆ บท มีเนื้อความชัดเจนแลวแทฉะนี้แล.
จบ พรรณนาความของสัมปสาทนียสูตร ในอรรถกถาทีฆนิกาย ชือ่
วาสุมังคลวิลาสินี ดวยประการฉะนี้.
จบ อรรถกถาสัมปสาทนียสูตร ที่ ๕
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๖. ปาสาทิกสูตร
เรื่องนิคณ
ั ฐนาฏบุตรถึงแกกรรม
[๙๔] ขาพเจา (พระอานนทเถระเจา) ไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปราสาทในสวนอัมพวันของพวกศากยะ มีนามวา เวธัญญา ในแควนสักกะ. ก็สมัยนั้น
นิคัณฐนาฏบุตร ไดถึงแกกรรมที่เมืองปาวา ไมนานนัก. เพราะนิคัณฐนาฏบุตรนั้นไดถึงแกกรรม พวกนิครณฐ จึงแตกกัน ไดแตกแยกกัน
เปนสองฝาย เกิดบาดหมางกัน ทะเลาะกัน วิวาทกันขึ้น ทิ่มแทงกันและ
กันดวยหอกคือปากอยูวา ทานไมรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึงธรรมวินัย
นี้ ทานจักรูท ั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานเปนผูปฏิบัติผิด ขาพเจาปฏิบัติ
ถูก ถอยคําของขาพเจาเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควร
จะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาวภายหลัง ทานกลับ
กลาวกอน สิ่งที่ทานช่ําชองไดผันแปรไปแลว ขาพเจาจับผิดวาทะของทานได
แลว ขาพเจาขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย หรือจงแกไขเสีย ถา
สามารถ. เห็นจะมีแตความตายเทานั้น จะเปนไปในพวกอันเตวาสิกของนิตัณฐนาฏบุตร. พวกสาวกของนิคัณฐนาฏบุตรเหลาใดที่เปนคฤหัสถนุงขาว
หมขาว พวกสาวกเหลานั้นมีอาการเบื่อหนาย คลาดความรัก รูสกึ ทอถอยใน
พวกอันเตวาสิกของนิคัณฐนาฏบุตร โดยเหตุที่ธรรมวินัยที่นิคัณฐนาฏบุตร
กลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัย ที่นําผูปฏิบัติใหออกจากทุกข
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ได ไมเปนไปเพื่อความสงบ มิใชธรรมวินัยอันพระสัมมาสัมพุทธะประกาศ
ไว เปนธรรมวินัยที่ถูกทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยอันไมมีที่พึ่งอาศัย.
[๙๕] ครั้งนั้น พระจุนทสมณุเทสจําพรรษาอยูในเมืองปาวาได
เขาไปหาทานพระอานนทเถระซึ่งอยูในสามคาม ครั้นเขาไปหาแลวได
กราบไหวทานพระอานนทเถระเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้น
แลวไดกลาวกะทานพระอานนทเถระเจาวา ขาแตพระคุณเจา นิคัณฐนาฎบุตร ไดถึงแกกรรมเสียแลวที่เมืองปาวา เมื่อไมนานมานี้ เพราะนิคัณฐนาฏบุตรถึงแกกรรม พวกนิครณฐแตกกัน เกิดแยกเปนสองพวก ฯลฯ
โดยเหตุที่ธรรมวินัยที่นิคัณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไม
เปนธรรมวินัยที่จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบ
ไมใชธรรมวินัยที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว เปนธรรมวินัยที่ถกู ทํา
ลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีที่พึ่งอาศัย. เมือ่ พระจุนทสมณุเทสกลาว
อยางนี้แลว ทานพระอานนทไดกลาวกะพระจุนทสมณเทสวา ดูกอนอาวุโส
จุนทะ มีมูลเหตุแหงถอยคํานี้ เพื่อเฝาพระผูมีพระภาคเจา อาวุโสจุนทะมา
เถิด เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ณ ที่ประทับ แลวพึงกราบทูล
เรื่องนี้ แดพระผูมีพระภาคเจา. พระจุนทาสมณุเทสรับคําของทาน
พระอานนทเถระเจาแลว.
ครั้งนั้น ทานพระอานนทเถระเจา และพระจุนทสมณุเทส ได
พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถึงที่ประทับ ไดกราบถวายบังคม
พระผูมีพระภาคเจาแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ทานพระอานนท-
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เถระเจา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระ
จุนทสมณุเทสนี้ไดบอกวา นิคัณฐนาฏบุตรไดถึงแกกรรมเสียแลว เมื่อไม
นานมานี้ เพราะนิคัณฐนาฏบุตรถึงแกกรรม พวกนิครณฐแตกกัน เกิด
แยกเปนสองพวก ฯลฯ โดยเหตุที่ธรรมวินัยที่นิคัณฐนาฏบุตรกลาวไว
ไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยที่จะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกข
ได ไมเปนไปเพื่อความสงบ ไมใชธรรมวินัยที่ทา นผูเปนสัมมาสัมพุทธะ
ประกาศไว เปนธรรมวินัยที่ถูกทําลายเสียแลว เปนธรรมวินัยไมมีที่พึ่ง
พาอาศัย.
วาดวยธรรมวินัยทีก่ ลาวไวไมดี
[๙๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนจุนทะ ขอนี้ยอมเปน
อยางนั้น ในธรรมวินัยทีศ่ าสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบ ไมใช
ธรรมวินัยทีส่ ัมมาสัมพุทธะประกาศไว. ดูกอนจุนทะ ศาสดาในโลกนี้ไม
เปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมก็เปนธรรมที่ศาสดานั้นกลาวไวไมดี. ประกาศ
ไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อ
ความสงบ ไมใชธรรมทีท่ านผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และ สาวก
ไมเปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมในธรรมนั้นอยู ไมเปนผูปฏิบัติ
ชอบ ไมเปนผูประพฤติตามธรรม และประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรม
นั้น สาวกนั้นควรที่ใคร ๆ จะกลาวไดอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ
เปนลาภของทาน ทานไดดีแลว ศาสดาของทานไมเปนสัมมาสัมพุทธะ
และธรรมก็เปนธรรมที่ศาสดานั้นกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปน
ธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนเพื่อความสงบ ไมใช
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ธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตทานไมเปนผูปฏิบัติธรรม สม
ควรแกธรรมในธรรมนั้นอยูไมเปนผูปฎิบัติชอบไมเปนผูประพฤติตามธรรม
และประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น. ดูกอนจุนทะ ดวยเหตุนี้แล มีศาสดา
ก็เปนผูควรถูกติเตียนในธรรมนั้น แมธรรมก็ควรถูกติเตียน แตสาวกควรได
รับการสรรเสริญในธรรมนั้นอยางนี้. ดูกอนจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวก
เห็นปานนั้นอยางนี้วา ทานจงปฏิบัติตามธรรมที่ศาสดาของทานแสดงไวแลว
บัญญัติไวแลวเถิด. ผูทชี่ กั ชวน ผูที่ถกู ชักชวน และผูที่เขาชักชวนแลว ปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น คนทั้งหมดนั้นจะประสบสิ่งที่ไมใชบุญ เปน
อันมาก. ขอนั้นเพราะเหตุไร. ดูกอนจุนทะ เพราะวา ขอนี้ยอมมีในธรรม
วินัย ที่ศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมวินัยที่จะนําผู
ปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบ มิใชธรรมวินัยที่
พระสัมมาสัมพุทธะประกาศไวอยางนี้แล.
[๙๗] ดูกอนจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกไมเปนสัมมาสัมพุทธะ
และธรรมเปนธรรมที่ศาสดานั้นกลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรม
ที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบ มิใชธรรม
ที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว และสาวกก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรมในธรรมนั้นอยู เปนผูปฏิบัติชอบ เปนผูป ระพฤติตามธรรา ยอม
ยึดถือประพฤติธรรมนั้น สาวกนั้นควรที่ใคร ๆ จะพึงกลาวอยางนี้วา ดู
กอนอาวุโส ไมเปนลาภของทาน ทานไดไมดีแลว และศาสดาของทาน
ก็ไมเปนสัมมาสัมพุทธะ และธรรมก็เปนธรรมที่ศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติ ใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไป
เพื่อความสงบ มิใชธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว ทั้งตัวทาน

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 263

ก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม เปนผูปฏิบัติชอบ เปนผูป ฏิบัติตามธรรม
ยอมยึดถือประพฤติธรรมนั้น. ดูกอนจุนทะ ดวยเหตุดังนี้แล แมศาสดาก็
เปนผูควรถูกติเตียนในธรรมนั้น แมธรรมก็ควรถูกติเตียน แมสาวกก็เปน
ผูควรถูกติเตียนในธรรมนั้นอยางนี้. ดูกอนจุนทะ ผูใดพึงกลาวกะสาวก
เห็นปานนั้นอยางนี้วา ทานเปนผูปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู จักยังธรรมที่ควร
รูใหสําเร็จไดโดยแท. ผูท ี่สรรเสริญ ผูที่รับสรรเสริญ และผูทไี่ ดรับสรรเสริญแลว ปรารภความเพียรโดยประมาณยิ่ง คนทั้งหมดนั้น ยอมประสบ
สิ่งที่ไมใชบุญเปนอันมาก. ขอนั้นเพราะเหตุไร. ดูกอนจุนทะ เพราะวา
ขอนี้ยอมมีในธรรมวินัยมีศาสดากลาวไวไมดี ประกาศไวไมดี ไมเปนธรรม
วินัยที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได ไมเปนไปเพื่อความสงบ มิใช
ธรรมวินัยทีท่ านผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไวอยางนี้แล.
[๙๘] ดูกอนจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้ เปนสัมมาสัมพุทธะ
และธรรมก็เปนธรรมอันศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปน
ธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขไดเปนไปเพื่อความสงบ เปนธรรม
ที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตสาวกไมเปนผูปฏิบัติธรรมสมควร
แกธรรมในธรรมนั้นอยู ไมเปนผูปฏิบัติชอบ ไมเปนผูประพฤติตามธรรม
และยอมประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น สาวกนั้นควรจะกลาวอยางนี้วา ดู
กอนผูมีอายุ ไมเปนลาภของทาน ทานไดไมดีแลวดวยวาศาสดาของทาน เปน
สัมมาสัมพุทธะ และธรรมก็เปนธรรมที่ศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไว
ดีแลว เปนธรรมที่จํานําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความ
สงบ เปนธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาตัวทานไม
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เปนผูปฏิบัติธรรม สมควรแกธรรมในธรรมนั้นอยู ไมเปนผูปฏิบัติชอบ ไม
เปนผูประพฤติตามธรรม และยอมประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น. ดวยเหตุ
ดังนี้แล ดูกอ นจุนทะ แมศาสดาก็ควรไดรับการสรรเสริญในธรรมนั้น แม
ธรรมก็ควรไดรับการสรรเสริญ แตวา สาวกควรไดรับการติเตียนในธรรมนั้น
อยางนี้. ดูกอ นจุนทะ ผูไดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยางนี้วา ทาน
จงปฏิบัติธรรมที่ศาสดาของทานแสดงไวแลว บัญญัติไวแลวเถิด. ผูที่ชักชวน
ผูที่ถูกชักชวน ผูที่ถูกชักชวนแลวยอมปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น คนทั้ง
หมดนั้นจะประสบบุญเปนอันมาก. ขอนั้นเพราะเหตุไร. ดูกอ นจุนทะ
เพราะวาขอนี้มีอยูในธรรมวินัยที่พระศาสดากลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว
เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบ เปน
ธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไวอยางนี้แล.
[๙๙] ดูกอนจุนทะ อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้เปนสัมมาสัมพุทธะ
และธรรมก็เปนธรรมที่ศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปน
ธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบ เปนธรรม
ที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว ทั้งสาวกก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมในธรรมนั้นอยู เปนผูป ฏิบัติชอบ เปนผูประพฤติตามธรรม
ยอมยึดถือปฏิบัติธรรมนัน้
สาวกนั้นควรที่ใคร ๆ จะพึงกลาวอยางนี้วา
ดูกอนผูมีอายุ เปนลาภอยางยิ่งของทาน ทานไดดีแลว ดวยวา ศาสดาของ
ทาน. ก็เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ธรรมก็เปนธรรมที่ศาสดานั้นกลาวไวดี
แลว ประกาศไวดีแลว
เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกข
ได เปนไปเพื่อความสงบ เปนธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศ
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ไว ทั้งตัวทานก็เปนผูปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมในธรรมนั้นอยู เปนผู
ปฏิบัติชอบเปนผูประพฤติตามธรรม ยอมยึดถือประพฤติธรรมนั้น. ดูกอน
จุนทะ ดวยเหตุดังนี้แลแมศาสดาก็ควรไดรับความสรรเสริญในธรรมนั้น
แมธรรมก็ควรไดรับความสรรเสริญ แมสาวกก็ควรไดรับความสรรเสริญใน
ธรรมนั้นอยางนี้. ดูกอนจุนทะ ผูใดแลพึงกลาวกะสาวกเห็นปานนั้นอยาง
นี้วา ทานเปนผูปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู จักยังธรรมอันควรรูใหสําเร็จ
ไดโดยแท. ผูที่สรรเสริญผูที่ไดรับสรรเสริญ ผูท ี่ไดรับสรรเสริญแลวยอม
ปรารภความเพียรโดยประมาณยิ่ง คนทั้งหมดนั้นจะประสบบุญเปนอันมาก.
ขอนั้นเพราะเหตุไร. ดูกอ นจุนทะ เพราะวาขอนี้ยอมมีในธรรมวินัยที่
ศาสดากลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไป
จากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบ เปนธรรมที่ทา นผูเปนสัมมาสัมพุทธะ
ประกาศไวอยางนี้แล.
วาดวยกาลกิริยาของศาสดา
[๑๐๐] ดูกอนจุนทะ ศาสดาผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิด
ขึ้นแลวในโลกนี้ และธรรมอันศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดี
แลว เปนธรรมที่นําปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบ
เปนธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตสาวกทั้งหลายของ
ศาสดานั้นเปนผูไมรูแจงเนื้อความในสัทธรรม และพรหมจรรย อัน
บริบูรณสิ้นเชิง เปนคําสอนอันศาสดาของสาวกเหลานั้นทําใหแจงแลว
ทําใหตื้นแลว ทําใหมีบทรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมีปาฏิหาริย ครั้นตอมา
เทวดาและมนุษยทั้งหลายประกาศไวดวยดี แกสาวกเหลานั้น ครั้นตอมา
ศาสดาของสาวกเหลานั้นยอมอันตรธานไป. ดูกอ นจุนทะ ศาสดาเห็น
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ปานนั้น ไดถึงแกกรรมเสียแลว ทําใหสาวกเหลานั้นเดือดรอน. ขอนั้น
เพราะเหตุไร. เพราะวาศาสดาผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดเกิดแลวใน
โลก และธรรมก็เปนธรรมที่ศาสดานั้นกลาวไวดีแลว ประกาศไวดีแลว
เปนธรรมที่นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไปเพื่อความสงบเปน
ธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว แตวาเราทั้งหลายไมไดเปน
ผูรูแจงในเนื้อความในสัทธรรม
และพรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง
ไมไดเปนคําสอนอันเราทั้งหลายทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว ทําให
มีบทรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมีปาฏิหาริย พอที่เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายประกาศไวดวยดี ครั้นตอมาศาสดาของเราทั้งหลายยอมอันตรธาน
ไป ดูกอนจุนทะ ศาสดาเห็นปานนั้นแล ไดถึงแกกรรมเสียแลวทํา
สาวกเหลานั้นเดือดรอน.
[๑๐๑] ดูกอนจุนทะ อนึ่ง ศาสดาผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ เกิดขึ้นแลวในโลกนี้ และธรรมก็เปนธรรมที่ศาสดา
นั้นกลาวไวแลว เปนธรรมที่ทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว
และสาวกทั้งหลายของศาสดานั้น เปนผูรูแจงเนื้อความในสัทธรรม
และสาวกทั้งหลายของศาสดานั้น เปนผูรูแจงเนื้อความในสัทธรรม
และพรหมจรรยอันบริบรู ณสิ้นเชิง เปนคําสอนอันศาสดานั้นทําใหแจง
แลว ทําใหตนื่ แลว ทําใหมีบทรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมีปาฏิหาริย
พอที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายประกาศไวดวยดี แกสาวกเหลานั้น ครั้น
ตอมาศาสดาของสาวกเหลานั้น ยอมอันตรธานไป. กอนจุนทะ ศาสดา
เห็นปานนี้แล ไดถึงแกกรรมเสียแลว ยอมไมทาํ ใหสาวกเหลานั้นเดือด
รอน. ขอเพื่อเหตุไร.
เพราะวาแมศาสดาผูเปนอรหันตสัมมา-
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สัมพุทธะ ก็เกิดขึ้นแลวในโลก และธรรมก็เปนธรรมที่ศาสดานั้นกลาว
ไวดีแลว ประกาศไวดีแลว เปนธรรมที่นําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได
เปนไปเพื่อความ
เปนธรรมอันทานผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไว
และเราทั้งหลายก็เปนผูรูแจงเนื้อความในในสัทธรรม และพรหมจรรย
อันบริบูรณสิ้นเชิง
ก็เปนคําสอนอันเราทั้งหลายทําใหแจงแลว. ทํา
ใหตื้นแลว ทําใหมีบทรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมีปาฏิหาริย พอที่
เทวดาและมนุษยทั้งหลายประกาศไวดวยดี ครั้นตอมาศาสดาอันตรธานไป.
ดูกอนจุนทะ ศาสดาเห็นปานนั้น ไดถึงแกกรรมเสียแลว ก็ไมทําใหสาวก
ทั้งหลายเดือดรอน.
วาดวยพรหมจรรย
[๑๐๒] ดูกอนจุนทะ แมหากวา พรหมจรรยประกอบดวยองค
เหลานี้ คือ ศาสดาไมเปนเถระ ไมเปนรัตตัญู ไมเปนผูบวชนาน ไม
เปนผูลวงกาลผานวัย พรหมจรรยนนั้ ยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น. ดูกอน
จุนทะ เมื่อใดแล แมหากวา พรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้ คือ
ศาสดาเปนเถระ เปนรัตตัญู เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาลผานวัย
เมื่อนั้น พรหมจรรยยอมบริบูรณดวยองคนั้น.
[๑๐๓] ดูกอนจุนทะ แมหากวา พรหมจรรยประกอบดวยองค
เหลานี้ คือ ศาสดาเปนเถระ เปนรัตตัญู เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล
ผานวัย แตภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น ไมเปนเถระ ไมเปน
ผูฉลาด ไมเปนผูไดรับแนะนํา ไมเปนผูแกลวกลา และบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะ ไมสามารถกลาวพระสัทธรรมได ไมสามารถแสดง
ธรรมใหมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรัปปวาทอันเกิดขึ้นแลวไดดวยดี โดยชอบธรรม
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พรหมจรรยนั้นยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น. ดูกอ นจุนทะ เมื่อใดแล แม
หากวา พรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้ คือ ศาสดาเปนเถระ เปนรัตตัญู ผูเปนบวชนาน เปนผูลวงกาลผานวัย และภิกษุทั้งหลายผูเปน
สาวกของศาสดานั้น ก็เปนเถระ เปนผูฉลาด เปนผูไดรับแนะนํา เปน
ผูแกลวกลา และเปนผูบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะแลว สามารถกลาวสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถแสดงธรรมใหมีปาฎิหาริย ขมขี่ปรัปปวาทที่เกิด
ขึ้นแลวไดดวยดี โดยชอบธรรม อยางนี้ เมื่อนั้น พรหมจรรยยอมบริบูรณ
ดวยองคนั้น.
[๑๐๔] ดูกอนจุนทะ แมหากวา พรหมจรรยประกอบดวยองค
เหลานี้ คือศาสดาเปนเถระ เปนรัตตัญู เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาล
ผานวัย และภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้นก็เปนเถระ เปนผูฉลาด
เปนผูไดรับแนะนําแลว เปนผูแกลวกลา เปนผูบรรลุธรรมอันเกษมจาก
โยคะแลว สามารถกลาวสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถแสดงธรรมใหมี
ปาฏิหาริย ขมขี่ปรัปปวาทอันเกิดขึ้นแลวไดดวยดี โดยชอบธรรม แตภิกษุ
ทั้งหลายที่เปนสาวกของศาสดานั้นที่เปนผูปานกลางไมมี. และภิกษุทั้ง
หลายผูเปนสาวกผูปานกลางถึงจะมีอยู. แตภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของ
ศาสดานั้นที่เปนผูใหมไมมี และภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดา
นั้นเปนผูใหมถึงจะมีอยู แตภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิการของศาสดานั้น
ที่เปนเถรีถึงจะไมมี และภิกษุณีทั้งหลายที่เปนสาวิกาของศาสดานั้นที่
เปนเถรีถึงจะมีอยู
แตภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่
เปนเถรีถึงจะมีอยู แตภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่
เปนผูปานกลางไมมี และภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่
เปนผู ปานกลางมีอยู แตภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้นที่เปนผู
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ใหมไมมี และภิกษุณีทั้งหลายผูเปนสาวิกาของศาสดานั้น ที่เปนผูใหมถึง
จะมีอยูแตอุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น. ที่เปนคฤหัสถนุงขาว
หมขาวประพฤติพรหมจรรยไมมี และอุบาสกทั้งหลาย ผูเปนสาวก
ของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว ประพฤติพรหมจรรย
มีถึงจะอยู. แตอุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถ
นุงขาวหมขาว บริโภคกามไมมี และอุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของ
ศาสดานั้นที่เปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว บริโภคกามถึงจะมีอยู. แตอุษา
สิกาทั้งหลาย ผูเปนสาวิกา ของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว
ประพฤติพรหมจรรยไมมี และอุบาสิกาทั้งหลายที่เปนสาวิกาของศาสดานั้น
ที่เปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว ประพฤติพรหมจรรยถึงจะมีอยู. แต
อุบาสิกาผูเปนสาวิกาของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถ นุงขาวหมขาว
บริโภคกามไมมี และอุบาสิกาทั้งหลายเปนสาวิการของศาสดานั้นที่เปน
คฤหัสถ นุงขาวหมขาว บริโภคกาม ถึงจะมีอยู. แตพรหมจรรยของ
ศาสดานั้นมิไดเปนพรหมจรรย สําเร็จผล แพรหลาย กวางขวาง
ชนเปนอันมากรูได เปนปกแผน พอที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายประกาศ
ไดดวยดี และพรหมจรรยนั้นแมจะเปนพรหมจรรย สําเร็จผลแพรหลาย
กวางขวาง ชนเปนอันมากรูไดเปนปกแผน พอที่เทวดามนุษยทั้ง
หลายประกาศไดดวยดี แตพรหมจรรยนั้นไมถึงความเลิศดวยลาภเลิศดวย
ยศอยางนี้ พรหมจรรยอยางนั้น ยอมไมบริบูรณดวยองคนั้น.
ดูกอนจุนทะ เมื่อใดแล พรหมจรรยประกอบดวยองคเหลานี้ คือ
ศาสดาเปนเถระ เปนรัตตัญู เปนผูบวชนาน เปนผูลวงกาลผานวัย และ
ภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของศาสดานั้น ก็เปนเถระผูฉลาด ไดรับแนะนํา
แลว แกลวกลา ไดบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะแลว สามารถเพื่อจะกลาว
พระสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถเพื่อแสดงธรรมใหมีปาฏิหาริย ขมขี่ปรับ-
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ปวาทที่เกิดขึ้นแลวไดดวยดี โดยชอบธรรม. ภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของ
ศาสดานั้น ที่เปนผูปานกลางก็มีอยู ที่เปนผูใหมก็มีอยู ภิกษุณีทั้งหลาย
ผูเปนสาวิภาของศาสดานั้น ที่เปนเถรีก็มีอยู ที่เปนผูปานกลางก็มีอยู ที่เปน
ผูใหมก็มีอยู อุบาสกทั้งหลายุผูเปนสาวกของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว ประพฤติพรหมจรรยก็มอี ยู ที่บริโภคกามก็มีอยู อุบาสิกาทั้ง
หลายที่เปนสาวิกาของศาสดานั้น ที่เปนคฤหัสถก็นุงขาวหมขาว ประพฤติ
พรหมจรรยก็มีอยู บริโภคกามก็มีอยู และพรหมจรรยของศาสดานั้นก็
เปนคําสอนสําเร็จผล แพรหลาย กวางขวาง ชนเปนอันมากรูได เปนปกแผนพอที่เทวดาและมนุษยทั้งหลายประกาศไดดวยดี และถึงความเลิศดวย
ลาภเลิศดวยยศ เมื่อนั้นพรหมจรรยนั้นยอมบริบูรณดวยองคนั้น.
[๑๐๕] ดูกอนจุนทะ ก็บัดนี้เราเปนศาสดาเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นแลวในโลก ธรรมก็เปนธรรมที่เรากลาวดีแลว
ประกาศดีแลว เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปจากทุกขได เปนไป
เพื่อความสงบ เปนธรรมอันเราผูเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศไวแลว สาวก
ทั้งหลายของเราก็เปนผูรูแจงเนื้อความในสัทธรรม และพรหมจรรย
อันบริบูรณสิ้นเชิง ก็เปนพรหมจรรยอันเราทําใหแจงแลว ทําใหตื้นแลว
ทําใหมีบทรวบรวมไวพรอมแลว ทําใหมีปาฏิหาริยพอที่เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายประกาศไดดวยดี ก็สาวกเหลานั้นแลว. ดูกอนจุนทะ ก็บัดนี้
เราแลเปนศาสดา ผูเถระ เปนรัตตัญู ผูบวชนาน ผูลวงกาลผานวัยมา
โดยลําดับ.
[๑๐๖] ดูกอนจุนทะ ก็บัดนี้ภิกษุสาวกของเราเปนเถระ เปนผู
ฉลาด ไดรับแนะนําแลว เปนผูแกลวกลา บรรลุธรรมเปนแดนเกษมจาก
โยคะแลว สามารถจะกลาวสัทธรรมไดโดยชอบ สามารถจะแสดงธรรมให
มีปาฏิหาริย ขมขี่ปรัปปวาทที่เกิดขึ้นแลวไดดวยดี โดยชอบธรรมมีอยู
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ดูกอนจุนทะ บัดนี้ ภิกษุทั้งหลายของเราผูเปนเถระก็มีอยู. ผูปานกลางก็มีอยู.
ผูใหมก็มีอยู. ดูกอนจุนทะ บัดนี้ภิกษุณีสาวิกาทั้งหลายของเราผูเปนเถรี
ก็มีอยู. ผูปานกลางก็มีอยู. ผูใหมก็มีอยู. ดูกอนจุนทะอุบาสกผูสาวกและ
อุบาสิกาผูสาวิกาทั้งหลายของเราผูเปนคฤหัสถนุงขาวหมขาวประพฤติพรหมจรรยก็มีอยู บริโภคกามก็มีอยู. ดูกอนจุนทะ บัดนี้พรหมจรรยของเราก็
สําเร็จผล แพรหลาย กวางขวาง ชนเปนอันมากก็รูได เปนปกแผนพอที่
เทวดาและมนุษยทั้งหลายประกาศไวดวยดีแลว.
วาดวยศาสดาที่เลิศดวยลาภ
[๑๐๗] ดูกอนจุนทะ เทาที่ศาสดาทั้งหลายเกิดขึ้นแลวในโลกใน
บัดนี้ เรายังไมเห็นศาสดาอื่นสักผูเดียวที่ถึงความเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศ
เหมือนเรา. ดูกอนจุนทะ อนึ่ง เทาที่สงฆ หรือคณะเกิดขึ้นแลวในโลก
นี้ เรายังไมเห็นสงฆหรือคณะสักหมูเดียว ที่ถึงความเลิศดวยลาภ เลิศดวย
ยศเหมือนภิกษุสงฆเลย. ดูกอนจุนทะ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบ พึงกลาววา
พรหมจรรยนี้เทานั้นเปนพรหมจรรยสมบูรณดวยอาการทั้งปวง บริบรู ณดว ย
อาการทั้งปวง ไมหยอน ไมยิ่ง อันศาสดากลาวไวดีแลว บริบรู ณสิ้นเชิง
ประกาศไวดีแลว ดังนี้.
ดูกอนจุนทะ ไดยินมาวา อุทกดาบสรามบุตรกลาววาจาอยางนี้วา
บุคคลเห็นอยูชื่อวายอมไมเห็น. บุคคลเห็นอยูซึ่งอะไรชื่อวายอมไมเห็น.
บุคคลเห็นพื้นสวนเบื้องลางแหงมีดโกนที่ลับดีแลว แตจะไมเห็นคมแหงมีด
โกนนั้น. ดูกอ นจุนทะ ขอนี้ที่อุทกดาบสรามบุตรกลาววา บุคคลเห็นอยูชื่อ
วายอมไมเห็น. ดูกอนจุนทะ ก็คํานี้นี่แหละที่อุทกดาบสรามบุตรกลาวแลว
เปนคําเลว เปนของชาวบาน เปนคําของปุถุชน ไมใชของพระอริยะ ไม
ประกอบดวยประโยชน เพราะหมายเอามีดโกนเทานั้น. ดูกอนจุนทะ เมื่อ
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บุคคลกลาวโดยชอบพึงกลาวคํานี้วา บุคคลเห็นอยูเชื่อวายอมไมเห็นดังนี้
เห็นอะไรชื่อวายอมไมเห็น บุคคลเห็นอยูอยางนี้วา พรหมจรรยที่สมบูรณดวย
อาการทั้งปวง บริบูรณดว ยอาการทั้งปวง ไมหยอนไมยิ่ง ศาสดากลาวไวดี
แลว บริบูรณสิ้นเชิง เปนพรหมจรรยที่ศาสดากลาวไวดีแลว ดังนี้ ดวยเหตุ
ดังนี้แล พึงนําคําวา บุคคลยอมไมเห็นนั้น ออกเสีย. บุคคลเห็นอยูซึ่ง
พรหมจรรยนั้นอยางนี้วา พรหมจรรยที่บริสุทธิ์กวา พึงมี ดังนี้ ดวยเหตุนี้
แลพึงนําคําวา บุคคลยอมไมเห็นนั้น เขาไวในคํานั่น. บุคคลเห็นอยูซึ่ง
พรหมจรรยอยางนี้วา พรหมจรรยทบี่ ริสุทธิ์กวา พึงมีดังนี้ ดวยเหตุดังนี้แล
บุคคลชื่อวายอมไมเห็นพรหมจรรยนั่น นี้แหละ เรียกวา บุคคลเห็นอยู
ชื่อวายอมไมเห็น. ดูกอนจุนทะ บุคคลเมื่อกลาวโดยชอบพึงกลาวพรหมจรรย
ที่สมบูรณดวยอาการทั้งปวง บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ไมหยอน ไมยิ่ง
ศาสดากลาวไวดีแลว บริบูรณสิ้นเชิงเปนพรหมจรรยอันศาสดาประกาศไว
ดีแลวดังนี้.
วาดวยอภิญญาเทสิตธรรม
[๑๐๘] เพราะเหตุนี้แหละ ดูกอ นจุนทะ ควรที่บริษัททั้งหมด
พรอมเพรียงกัน ประชุม รวบรวม ตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวย
พยัญชนะ ในธรรมที่เราแสดงแลว เพื่อความรูยิ่ง จะเปนเหตุใหพรหมจรรย
นี้ พึงเปนไปตลอดกาลยืดยาว ตั้งมั่นอยูนาน พรหมจรรยนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อประโยชนสุข แกชนหมูมาก เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อ
ประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย. ดูกอน
จุนทะ ก็ธรรมทั้งหลาย ที่เราแสดงแลวเพื่อความรูยิ่งเปนไฉน ที่บริษัท
ทั้งหมดพรอมเพรียงกันประชุมรวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะ
ดวยพยัญชนะ จะเปนเหตุใหพรหมจรรยนี้พึงเปนไปตลอดกาลยืดยาว

ตั้งมั่นอยูนาน พรหมจรรยนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกชนเปนอัน
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มาก เพื่ออนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพือ่ ความสุข
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ธรรมเหลานั้นคือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน
๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ อริยมรรคมีองค ๘. ดูกอน
จุนทะ ธรรมเหลานี้แล ที่เราแสดงแลว เพื่อความรูยิ่ง การที่บริษัททั้ง
หมด พึงพรอมเพรียงกันประชุมรวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ พยัญชนะดวยพยัญชนะ จะเปนเหตุทําใหพรหมจรรยพึงตั้งอยูยืดยาว ตั้งมั่นอยู
นาน พรหมจรรยนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก เพื่อ
อนุเคราะหแกชาวโลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก
เทวดาเละมนุษยทั้งหลาย.
[๑๐๙] ดูกอนจุนทะ ก็บริษัทเหลานั้นแล พึงพรอมเพรียงกัน
ชื่นบานกันไมวิวาทกันศึกษาเถิด สพรหมจารีสงฆรูปใดรูปหนึ่งพึงกลาว
ธรรม หากวาในภาษิตของสพรหมจารีนั้นจะพึงมีคําอยางนี้ แกเธอทั้ง
หลายวา ดูกอนผูมีอายุ ทานผูนี้แล ถือเอาอรรถผิด และยกพยัญชนะ
ผิดดังนี้ เธอไมควรยินดี ไมควรคัดคาน ตอสพรหมจารีนั้น ครั้นไมยนิ ดี
ไมคัดคานแลว พวกเธอควรกลาวกะสพรหมจารีนั้นวา ดูกอนผูมีอายุ
พยัญชนะเหลานี้ หรือพยัญชนะเหลานั้น ของอรรถนี้ เหลาไหนจะ
สมควรกวากัน อรรถนี้หรืออรรถนั้น ของพยัญชนะทั้งหลายเหลานี้ อยาง
ไหนจะสมควรกวากัน หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนผูมี
อายุ พยัญชนะเหลานี้แหละของอรรถนี้สมควรกวา และอรรถนี้แหละ
ของพยัญชนะเหลานี้สมควรกวา พวกเธอไมสมควรยินดี ไมควรรุกราน
สพรหมจารีนั้น ครั้นไมยินดีไมรุกรานแลวพวกเธอควรใหสพรหมจารีนั้น
แหละ รูดวยดี เพื่อไตรตรองอรรถนัน้ และพยัญชนะนั้น.
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[๑๑๐] ดูกอนจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆ แมอื่นอีก พึงกลาว
ธรรม หากวาในภาษิตของสพรหมจารีนั้น จะพึงมีคําอยางนี้แกพวกเธอ
วา ทานผูมีอายุนี้แล ถือเอาอรรถผิด ยกพยัญชนะทั้งหลายชอบดังนี้.
เธอทั้งหลายไมพึงยินดี ไมพึงคัดคาน ตอสพรหมจารีนั้น. ครั้นไมยินดี
ไมคัดคานแลว พวกเธอพึงกลาวกะสพรหมจารีนั้นอยางนี้วา ดูกอนผูมี
อายุ อรรถนี้ หรืออรรถนั้น ของพยัญชนะเหลานี้ อยางไหนจะสมควร
กวากัน. หากวาสพรหมจารีนั้นพึงกลาวอยางนี้วา อรรถนี้แหละของพยัญ
ชนะเหลานี้สมควรกวา พวกเธอไมควรยกยอง ไมควรรุกราน สพรหมจารีนั้น ครัน้ ไมยกยอง ไมรุกรานแลว พวกเธอควรใหสพรหมจารีนั้นรู
ดวยดีเพื่อไตรตรองอรรถนั้น.
[๑๑๑] ดูกอนจุนทะ ถาสพรหมจารีสงฆแมอื่นอีก พึงกลาว
ธรรม หากวาในภาษิตของสพรหมจารีนั้น จะพึงมีคําอยางนี้แกพวกเธอ
วา ทานผูมีอายุนี้แล ถือเอาอรรถชอบ ยกพยัญชนะทั้งหลายผิดดังนี้.
พวกเธอทั้งหลายไมควรยินดี ไมควรคัดคานตอสพรหมจารีนั้น. พวกเธอ
ควรกลาวกะสพรหมจารีนั้นอยางนี้วา ดูกอนผูมอี ายุ พยัญชนะเหลานี้
หรือพยัญชนะเหลานั้นของอรรถนี้ เหลาไหนจะสมควรแกกัน. หากวา
สพรหมจารีนั้น พึงกลาวอยางนี้วา พยัญชนะเหลานี้แหละของอรรถนี้แล
สมควรกวา. พวกเธอไมควรยกยอง ไมควรรุกราน สพรหมจารีนั้น.
พวกเธอควรใหสพรหมจารีนั้น รูดวยดี เพื่อไตรตรองพยัญชนะเหลานั้น.
[๑๑๒] ดูกอนจุนทะ หากสพรหมจารีสงฆ แมอื่นอีก พึง
กลาวธรรม หากวาในภาษิตของสพรหมจารีนั้น จะพึงมีคําอยางนี้แกพวก
เธอวา ทานผูมีอายุนี้แหละ ถือเอาอรรถชอบ ยกพยัญชนะทั้งหลาย
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ชอบดังนี้. พวกเธอควรยินดี ควรอนุโมทนาภาษิตของพรหมจารีนั้นวา
ดีแลว พวกเธอควรกลาวกะสพรหมจารีนั้นอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ เปน
ลาภของเราทั้งหลาย พวกเราไดดีแลว ที่พวกเราจักระลึกถึงทานผูมี
อายุ ผูเปนสพรหมจารี เชนทานผูเขาถึงอรรถเขาถึงพยัญชนะอยางนี้ ดังนี้.
วาดวยการแสดงธรรมเพื่อปดกั้นอาสวะ
[๑๑๓] ดูกอนจุนทะ เราไมแสดงธรรมเพื่อปดกั้นอาสวะทั้ง
หลายที่เปนไปในปจจุบันแกพวกเธอเทานั้น ดูกอนจุนทะ อนึ่งเราไม
แสดงธรรม เพื่อกําจัดอาสวะทั้งหลายที่เปนไปในสัมปรายภพเทานั้น แต
เราแสดงธรรมเพื่อปดกั้นอาสวะทั้งหลายที่เปนไปในปจจุบันดวย เพื่อกําจัด
อาสวะทั้งหลายที่เปนไปในสัมปรายภพดวย. ดูกอ นจุนทะ เพราะฉะนั้น
แล เราอนุญาตจีวรแกพวกเธอก็เพียงเพื่อเปนเครื่องบําบัดหนาว บําบัด
รอน บําบัดสัมผัสแหงเหลือบยุง ลมแดดและสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพื่อ
เปนเครื่องปกปดอวัยวะอันยังความละอายใหกําเริบ เราอนุญาตบิณฑบาต
แกพวกเธอก็เพียงเพื่อใหกายดํารงอยูได ใหกายเปนไปได ใหความ
ลําบากสงบ เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา เราจักบรรเทาเวทนา
เกา จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น ดวยประการดังนี้ ความเปนไปแหง
ชีวิต ความเปนผูไมมีโทษ และความอยูสบาย จักมีแกเรา เราอนุญาต
เสนาสนะแกพวกเธอ ก็เพียงเพื่อบําบัดหนาว บําบัดรอน บําบัดสัมผัสแหง
เหลือบยุง ลม แดด และสัตวเลื้อยคลาน เพียงเพื่อเปนเครื่องบรรเทาอันตรายอันเกิดแตฤดู เพื่อความยินดีในการหลีกออกเรนอยู เราอนุญาต
คิลานปจจัยเภสัชบริขารแกพวกเธอ ก็เพียงเพื่อกําจัดเวทนาอันเกิดแต
อาพาธตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแลว เพื่อความไมลําบากอยางนี้ ดังนี้.
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[๑๑๔] ดูกอนจุนทะ ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือการที่
พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาวอยางนี้วา พวกสมณะศากยบุตรเปนผู
ขวนขวายในการประกอบตนใหติดอยูในความสุขดังนี้. ดูกอ นจุนทะ
พวกเธอควรกลาวกะปริพาชกอัญญเดียรถียผูกลาวอยางนั้นอยางนี้วา ดู
ดูกอนผูมีอายุ การประกอบตนใหติดในความสุขเปนไฉน เพราะการ
ประกอบตนใหติดอยูในความสุขมีมากมายหลายอยาง ๆ กัน. ดูกอน
จุนทะ การประกอบตนใหติดเนื่องอยูในความสุข ๔ อยางเหลานี้ เปน
ของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน มิใชของพระอริยะ ไม
ประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายความ
กําหนัด เพือ่ ความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู
เพื่อพระนิพพาน. ๔ อยางเปนไฉน. ดูกอนจุนทะ คนพาลบางคนใน
โลกนี้ ฆาสัตวยังตนใหถึงความสุข ใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้เปนการประกอบตน
ใหติดในความสุขขอที่ ๑ คนพาลบางคนในโลกนี้ ถือเอาสิ่งของที่เจา
ของไมไดใหแลวยังตนใหถึงความสุข ใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้เปนการ
ประกอบตนใหติดอยูในความสุขขอที่ ๒ คนพาลบางคนในโลกนี้ กลาว
คําเท็จแลวยังตนใหถึงความสุข ใหเอิบอิ่มอยู ขอนี้เปนการประกอบตน
ใหติดอยูในความสุขขอที่ ๓ คนพาลบางคนในโลกนี้ เปนผูเพรียบพรอม
พรั่งพรอมบําเรออยูดวยกามคุณทั้ง ๕ ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดอยู
ในความสุข ขอที่ ๔. ดูกอนจุนทะ การประกอบตนใหคิดอยูในความ
สุข ๔ ประการเหลานี้ เปนของเลว เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน
มิใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนไปเพื่อความเบื่อ
หนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู
ยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน.
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วาดวยการประกอบตนใหติดความสุข ๔ อยาง
[๑๑๕] ดูกอนจุนทะ ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือการที่
พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาวอยางนี้วา พวกสมณะศากยบุตร เปน
ผูขวนขวายในการประกอบตนใหติดอยูในความสุข ๔ อยางเหลานี้ ดังนี้.
พวกเธอควรกลาวกะพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นวา พวกทานอยา
กลาวอยางนี้เลย
พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นเมื่อจะกลาวชอบ
ไมควรกลาวแกพวกเธอหามิได พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นพึง
กลาวตูพวกเธอดวยสิ่งที่ไมมีไมเปนจริง หามิได. ดูกอนจุนทะ การ
ประกอบตนใหติดอยูในความสุข ๔ ประการเหลานี้ ยอมเปนไปเพื่อ
ความเบื่อหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพาน โดยสวนเดียว
เปนไฉน ดูกอนจุนทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัด
จากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู
ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดอยูในความสุขขอที่ ๑ ภิกษุบรรลุทุติยฌาน
มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบ
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ขอนี้เปนการประกอบ
ตนใหติดอยูในความสุขขอที่ ๒ ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ
เสวยสุขดวยกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผุมีอุเบกขา มีสติ เปนสุขอยู ขอนี้เปน
การประกอบตนใหติดอยูในความสุขขอที่ ๓ ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมี
ทุกข ไมมีสขุ เพราะละสุข ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ขอนี้เปนการประกอบตนใหติดอยูใน
สุขขอที่ ๔.
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ดูกอนจุนทะ การประกอบตนใหติดอยูในความสุข ๔ ประการ
เหลานี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายความกําหนัด เพื่อ
ความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อพระนิพพานโดยสวนเดียว. ดูกอ นจุนทะ ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีได คือการที่
พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย พึงกลาวอยางนี้วา พวกสมณะศากยบุตรเปน
ผูขวนขวายในการประกอบตนใหติดอยูในความสุข ๔ ประการเหลานี้แล
ดังนี้. พวกเธอควรกลาวกะปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้นอยางนี้ พวก
ปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น เมื่อจะกลาวกะพวกเธอ พึงกลาวไดโดย
ชอบ พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น พึงกลาวตูกะพวกเธอดวยสิ่ง
ไมมีจริง ไมเปนจริง หามิได.
วาดวยอานิสงส ๔
[๑๑๖] ดูกอนจุนทะ ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีได คือการที่พวก
ปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ ก็เมือ่ พวกทาน
ประกอบตนใหติดอยูในความสุข ๔ ประการ เหลานี้ พวกทานพึงหวังได
ผลกี่ประการ อานิสงสกี่ประการ. ดูกอนจุนทะ พวกทานควรกลาวกะ
ปริพาชกอัญญเดียรถียอยางนี้วา ดูกอ นผูมีอายะ เมื่อพวกเราประกอบตน
ใหติดอยูในความสุข ๔ ประการเหลานี้ พวกเราพึงหวังไดผล ๔ ประการ
อานิสงส ๔ ประการ. ผล ๔ อานิสงส ๔ เปนไฉน.
ดูกอ นผูมีอายุ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จะเปนพระโสดาบัน มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา
เปนผูเที่ยงมีอันจะตรัสรูในภายหนา เพราะสังโยชน ๓ สิ้นไป ขอนี้เปน
ผลประการที่ ๑ เปนอานิสงสประการที่ ๑ ภิกษุจะเปนพระสกทาคามี
มาสูโลกนี้คราวเดียวเทานั้น แลวจะทําที่สุดแหงทุกข เพราะสังโยชน
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๓ สิ้นไป และราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง ขอนี้เปนผลประการที่ ๒
เปนอานิสงสประการที่ ๒. ภิกษุจะเปนอุปปาติกะ (เปนอนาคามี) ผู
จะปรินิพพานในภพนั้นเปนผูไมตองกลับมาจากโลกนั้นเปนธรรมดาเพราะ
สังโยชนเบื้องต่ําทั้ง ๕ สิน้ ไป ขอนี้เปนผลประการที่ ๓ เปนอานิสงส
ประการที่ ๓ ภิกษุทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ในปจจุบันเขา
ถึงอยู ขอนี้เปนผลประการที่ ๔ เปนอานิสงสประการที่ ๔. ดูกอนผูมี
อายุ เมื่อพวกเราเปนผูประกอบตนใหติดคอยูในความสุข ประการเหลา
นี้แล พวกเราพึงหวังไดผล ๔ ประการ อานิสงส ๔ ประการ ดังนี้.
วาดวยผูไมควรลวงฐานะ ๙
[๑๑๗] ดูกอนจุนทะ ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือการที่พวก
ปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาวอยางนี้วา พวกสมณะศากยบุตร เปนผูมี
ธรรมไมตั้งมั่นแลว. ดูกอ นจุนทะ พวกเธอควรกลาวกะพวกปริพาชก
อัญญเดียรถีย ผูมีวาทะอยางนี้วา ดูกอ นผูมีอายุ ธรรมทั้งหลายอันพระ
ผูมีพระภาคเจาผูทรงรูทรงเห็น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง
แสดงแลว ทรงบัญญัติแลวแกสาวกทั้งหลาย เปนธรรมอันพวกสาวกไมควร
กาวลวงตลอดชีวิต มีอยูแล. ดูกอนผูมีอายุ เสาเขื่อนหรือเสาเหล็กมีราก
อันลึก ปกไวดีแลว ไมหวั่นไหว ไมสั่นสะเทือน ฉันใด ธรรมทั้งหลาย
อันพระผูมีพระภาคเจาผูทรงรูทรงเห็น ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงแลว ทรงบัญญัติแลว แกสาวกทั้งหลาย เปนธรรมอันสาวกไม
กาวลวงตลอดชีวิต ฉันนัน้ เหมือนกันแล. ดูกอนผูม ีอายุ ภิกษุใด เปน
พระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
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ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลว มีสังโยชนในภพสิ้นแลว เปน
ผูพันแลวเพราะรูชอบ ภิกษุนั้นไมควรประพฤติลวงฐานะ ๙ ประการ.
ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุผูเปนขีณาสพ ไมควรจงใจปลงสัตวจากชีวิต ไมควร
ถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให ซึ่งนับวาเปนขโมย ไมควรเสพเมถุน
ไมควรกลาวคําเท็จทั้งที่รู ไมควรบริโภคกามที่ทําความสั่งสม เหมือน
อยางตนเปนผูครองเรือนในกาลกอน ไมควรถึงฉันทาคติ ไมควรถึงโทสาคติ
ไมควรถึงโมหาคติ ไมควรถึงภยาคติ. ดูกอนผูมีอายุ ภิกษุใดเปน
พระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยแลว มีกจิ ที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
ปลงภาระไดแลว บรรลุประโยชนตนแลว มีสังโยชนในภพหมดสิ้นแลว
เปนผูพันแลว เพราะความรูชอบ ภิกษุนั้น เปนผูไมควรประพฤติลวง
ฐานะ ๙ ประการเหลานี้.
[๑๑๘] ดูกอนจุนทะ ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือการที่
ปริพาชกอัญญเดียรถีย พึงกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมปรารภกาลนาน
ที่เปนอดีต บัญญัติญาณทัสสนะอันหาฝงมิได แตหาไดปรารภกาลนานที่
เปนอนาคต บัญญัติญาณทัสสนะอันหาฝงมิไดไม เพราะเหตุไรจึงทรง
บัญญัติเชนนัน้ การที่ทรงบัญญัติเชนนั้น เปนอยางไรเลา. พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียเหลานั้น ยอมสําคัญสิ่งที่พึงบัญญัติอันไมใชญาณทัสสนะ. ซึ่ง
เปนอยางอื่นดวยญาณทัสสนะซึ่งเปนอยางอื่น เหมือนคนโง ไมฉลาด
ฉะนั้น.
ดูกอนจุนทะ สตานุสาริญาณ ปรารภกาลนานที่เปนอดีต ยอม
มีแกตถาคต ยอมระลึกไดตลอดกาล มีประมาณเทาที่ตนหวัง และญาณ
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อันเกิดแตความตรัสรู ยอมเกิดขึ้นแกตถาคต เพราะปรารภกาลนานที่เปน
อนาคตวา ชาตินี้มีในที่สุด บัดนี้ภพใหมยอมไมมี ดังนี้.
วาดวยเหตุที่มีพระนามวา ตถาคต
[๑๑๙] ดูกอนจุนทะ แมหากวา สิ่งที่เปนอดีต ไมเปนจริง
ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณสิ่งนั้น. ดูกอน
จุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอดีตเปนของจริง เปนของแท ประกอบดวย
ประโยชน ตถาคตยอมเปนผูรูกาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น.
ดูกอนจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนอนาคตไมเปนจริง ไมเปนของแท ไม
ประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณสิ่งนั้น. ดูกอนจุนทะ แม
หากวาสิ่งที่เปนอนาคตเปนของจริง เปนของแท แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไมพยากรณแมสิ่งนั้น. ดูกอนจุนทะ แมหากวา สิ่งที่
เปนอนาคต เปนของจริงเปนของแท ประกอบดวยประโยชน ตถาคต
ยอมเปนผูรูกาลในสิ่งนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น. ดูกอนจุนทะ แมหาก
วาสิ่งที่เปนปจจุบันไมเปนของจริง ไมเปนของแท ไมประกอบดวยประโยชน
ตถาคตยอมไมพยากรณสิ่งนั้น ดูกอนจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนปจจุบัน
เปนของจริง เปนของแท แตไมประกอบดวยประโยชน ตถาคตก็ไม
พยากรณแมสิ่งนั้น ดูกอนจุนทะ แมหากวาสิ่งที่เปนปจจุบัน เปนของ
จริง เปนของแท ประกอบดวยประโยชน ตถาคตยอมเปนผูรูกาลใน
สิ่งนั้น เพื่อพยากรณปญหานั้น. ดวยเหตุดังนี้แล จุนทะ ตถาคตเปน
กาลวาที เปนสัจจวาที เปนภูตวาที เปนอัตถวาที เปนธรรมวาที เปนวินัย
วาที ในธรรมทั้งหลายทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน เพราะฉะนั้น
ชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคต ดวยประการฉะนี้.
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[๑๒๐] ดูกอนจุนทะ สิ่งใดที่ชาวโลกพรอมทั้งเทวโลกมารโลก
หรหมโลก อันหมูสัตวพรอมดวยสมณพราหมณ เทวดามนุษยเห็นแลว
ฟงแลว ทราบแลว รูแจงแลว บรรลุแลว แสวงหาแลว ตรองตามแลว
ดวยใจ สิ่งนั้นตถาคตไดตรัสรูยิ่งแลวโดยชอบ เพราะฉะนั้นชาวโลกจึง
เรียกวา ตถาคต.
ดูกอนจุนทะ ตถาคตยอมตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรี
ใดก็ดี ยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในราตรี ใดก็ดี ตถาคต
ยอมกลาว ยอมแสดงซึ่งสิ่งใดในระหวางนี้ สิ่งนั้นทั้งหมดยอมเปนอยางนั้น
ทีเดียว ยอมไมเปนอยางอื่น เพราะฉะนั้นชาวโลกจึงเรียกวา ตถาคต.
ดูกอนจุนทะ ตถาคตเปนผุกลาวอยางใด ทําอยางนั้น เปนผูทํา
อยางใดกลาวอยางนั้น ดวยเหตุนี้ ตถาคตชื่อวา เปนผูกลาวอยางใด ทํา
อยางนั้น หรือเปนผูทําอยางใด กลาวอยางนั้น เพราะฉะนั้นชาวโลกจึง
เรียกวาตถาคต. ตถาคตเปนผูใหญยิ่ง ไมมีผูใหญยิ่งกวา เปนผูเห็นถอง
แท เปนผูกุมอํานาจ ในโลกพรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใน
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดามนุษย เพราะฉะนั้นชาวโลกจึง
เรียกวา ตถาคต ดังนี้.
วาดวยทิฏฐิตาง ๆ
[๑๒๑] ดูกอนจุนทะ ขอนั้นเปนฐานะที่จะมีได คือการที่พวก
ปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนผูม ีอายุ เบื้องหนาแตมรณะ
สัตวยอมมีสิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา หรือหนอ ดังนี้. ดูกอนจุนทะ พวก
เธอควรกลาวกะปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้วา ดูกอ นผูมีอายุ
พระผูมีพระภาคเจา มิไดทรงพยากรณไววา เบื้องหนาแตมรณะ สัตว
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ยอมมีสิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา. ดูกอนจุนทะ ขอนี้เปนฐานะที่จะมี
ได คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ
ก็เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมไมมี สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาหรือดังนี้.
ดูกอนจุนทะ พวกเธอพึงกลาวกะพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ผูมีวาทะ
อยางนั้นวา ดูกอนผูมีอายุ แมขอนี้พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงพยากรณ
ไววา เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมไมมี สิ่งนี้แหละจริงสิ่งอื่นเปลา.
ดูกอนจุนทะ ขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
พึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ ก็เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมมีดวย
ยอมไมมีดวย สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาหรือดังนี้. ดูกอนจุนทะ พวก
เธอควรกลาวกะปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ
แมขอนี้พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงพยากรณไววา เบื้องหนาแตมรณะ
สัตวยอมมีดวย ยอมไมมีดวย สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา. ดูกอนจุนทะ
ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีได คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาว
อยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ ก็เบื้องหนาแตมรณะ สัตวยอมมีหามิได ยอมไมมี
ก็หามิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาหรือดังนี้. ดูกอ นจุนทะ พวกเธอ
ควรกลาวกะพวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ
แมขอนี้พระผูมีพระภาคเจาก็มิไดทรงพยากรณไววา เบื้องหนาแตมรณะ
สัตวยอมมีก็หามิได ยอมไมมีก็หามิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาดังนี้.
[๑๒๒] ดูกอนจุนทะ ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีได คือการที่พวก
ปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ ก็เพราะเหตุไร
ขอนี้พระสมณโคดมจึงไมทรงพยากรณไวเลา. ดูกอนจุนทะ พวกเธอควร
กลาวกะพวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมวี าทะอยางนั้นอยางนี้วา ดูกอนผูมี
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อายุ เพราะวาขอนี้ไมประกอบดวยอรรถ ไมประกอบดวยธรรม ไม
เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อคลายความกําหนัด เพื่อความ
ดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อพระนิพพาน โดยสวนเดียว ฉะนั้น
ขอนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงมิไดทรงพยากรณไว.
ดูกอนจุนทะ ขอนี้ก็เปนฐานะที่จะมีได คือการที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น พึงกลาววา ดูกอนผูมีอายุ ก็พระสมณโคดมทรงพยากรณ
ไวอยางไรเลา. ดูกอนจุนทะ พวกเธอควรกลาวกะปริพาชกอัญญเดียรถีย
ผูมีวาทะอยางนั้นอยางนี้วา ดูกอนผูมอี ายุ พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณไววา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติให
ถึงความดับทุกข ดังนี้แล.
ดูกอนจุนทะ ขอนั้นก็เปนฐานะที่จะมีได คือการที่พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียพึงกลาวอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ ก็เพราะเหตุไร ขอนี้พระ
สมณโคคมจึงทรงพยากรณไวเลา. ดูกอนจุนทะ พวกเธอควรกลาวกะ
พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น ผูมีวาทะอยางนั้นอยางนี้วา ดูกอนผู
มีอายุ เพราะวาขอนี้ เปนสิ่งที่ประกอบดวยอรรถ ประกอบดวยธรรม ขอ
นี้เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ยอมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายความ
กําหนัด เพือ่ ความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความตรัสรู เพื่อ
พระนิพพาน โดยสวนเดียวฉะนั้น ขอนี้พระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรง
พยากรณไวดังนี้.
[๑๒๓] ดูกอนจุนทะ ทิฏฐินิสัย แมเหลาใดอันสหรคตดวยสวน
เบื้องตน ทิฏฐินิสัย แมเหลานั้น อันเราไดพยากรณไวแลว เราไดพยากรณ ทิฏฐินสิ ัยเหลานั้น ดวยประการใด และเราไมพยากรณดวยประการ
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ใด ไฉนเราจักพยากรณทิฏฐินิสัยเหลานั้นกะพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย
ในขอนั้นเลา. ดูกอนจุนทะ ทิฏฐินิสัยแมเหลาใด อันสหรคตดวยสวนเบื้อง
ปลาย ทิฏฐินสิ ัยแมเหลานั้น เราไดพยากรณกะพวกเธอแลว ทิฏฐินิสัยเหลา
นั้นเราพึงพยากรณดวยประการใด และเราไมพึงพยากรณดวยประการใด
ไฉนเราจักไมพยากรณทิฏฐินิสัยเหลานั้นกะพวกเธอ ในขอนั้นเลา. ดูกอน
จุนทะ ทิฏฐินิสัยทั้งหลายอันสหรคตดวยสวนเบื้องตน ที่เราไดพยากรณกะ
พวกเธอโดยประการที่เราพึงพยากรณและโดยประการที่เราไมพึงพยากรณ
เปนไฉน.
ดูกอนจุนทะ มีสมณพราหมณบางพวก ผูมีวาทะอยางนี้ ผูมีทิฏฐิ
อยางนี้วา อัตตา และโลกเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา. ดูกอนจุนทะ
อนึ่ง มีสมณพระพราหมณบางพวก มีวาทะอยางนี้ มีทฏิ ฐิอยางนี้วา
อัตตา และโลก ไมเที่ยง. สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา. อัตตาและโลก
เที่ยงดวยไมเที่ยงดวย. อัตตาและโลกเที่ยงก็ไมใช ไมเที่ยงก็ไมใช.
อัตตาและโลกสัตวทําไดเอง. อัตตาและโลกผูอนื่ ทําให. อัตตาและโลก
สัตวทําไดเองดวย ผูอื่นทําใหดวย. อัตตาและโลกสัตวมิไดทําเอง และ
ผูอื่นมิไดทํา เกิดขึ้นลอย ๆ. สุขและทุกขเที่ยง. สุขและทุกขไมเที่ยง.
สุขและทุกขเที่ยงดวยไมเที่ยงดวย. สุขและทุกขเที่ยงก็ไมใช ไมเที่ยง
ก็ไมใช. สุขและทุกขสัตวทําไดเอง. สุขและทุกขผูอื่นทําให. สุข
และทุกขสัตวทําไดเองดวย ผูอื่นทําใหดวย. สุขและทุกขสัตวมิไดทํา
เองดวย ผูอื่นมิไดทําใหดวย เกิดขึ้นลอย ๆ สิ่งนีแ้ หละจริง สิ่งอื่นเปลาดังนี้
[๑๒๔] ดูกอนจุนทะ สมณพราหมณเหลาใด ผูมีวาทะอยางนี้
มีทิฏฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาดังนี้ เรา
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เขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้น แลวกลาวอยางนี้วา ดูกอนผูมีอายุ คํา
ที่ทานทั้งหลายกลาววา อัตตาและโลกเที่ยง มีอยูห รือหนอ ดังนี้ และ
สมณพราหมณเหลานั้นไดกลาวคําใดอยางนี้วา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา
ดังนี้. เราไมคลอยตามคํานั้น ของสมณพราหมณเหลานั้น. ขอนั้นเพราะ
เหตุไร.
ดูกอนจุนทะ
เพราะวาในสมณพราหมณเหลานี้สัตว
จําพวกหนึ่ง แมเปนผูมีสัญญาเปนอยางอื่นมีอยู. ดูกอนจุนทะ ดวยบัญญัติ
นี้แล เรายังไมเห็นผูสม่ําเสมอตนเลย ผูยิ่งกวาจักมีแตไหน เราผูเดียว
เปนผูยิ่งในบัญญัติ ที่เปนอธิบัญญัติ โดยแท.
[๑๒๕] ดูกอนจุนทะ สมณพราหมณเหลาใดผูมีวาทะอยางนี้ มี
ทิฏฐิอยางนี้วา อัตตาและโลกไมเที่ยง สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ฯลฯ อัตตาและโลกเที่ยงดวย ไมเที่ยงดวย. อัตตาและโลกเที่ยงก็ไมใช ไมเที่ยงก็
ไมใช. อัตตาและโลกอันสัตวทําไดเอง. อัตตาและโลกผูอื่นทําให อัตตา
และโลกสัตวทําไดเองดวยผูอื่นทําใหดวย อัตตาและโลกสัตวมิไดทํา
เอง และผูอื่นมิไดทําให เกิดขึ้นลอย ๆ สุขและทุกข เที่ยง
สุขและทุกขไมเที่ยง.
สุขและทุกขเที่ยงดวยไมเที่ยงดวย. สุขและ
ทุกขเที่ยงก็ไมใชไมเที่ยงก็ไมใช. สุขและทุกขสัตวทําไดเอง. สุขและ
ทุกขผูอื่นทําให สุขและทุกขสัตวทําไดเองดวย ผูอื่นทําใหดวย. สุข
และทุกขสัตวมิไดทําเองดวย ผูอื่นมิไดทําใหดวย เกิดขึ้นลอย ๆ สิ่งนี้
แหละจริง สิ่งอื่นเปลา เราเขาไปหาสมณพราหมฌเหลานั้นแลว กลาว
อยางนี้วา มีอยูหรือหนอคําที่ทานทั้งหลายกลาววา สุขและทุกขสัตวมิได
ทําเองดวย ผูอื่นมิไดทําใหดวย เกิดขึ้นลอย ๆ ดังนี้ และสมณพราหมณ
เหลานั้นไดกลาวคําใดอยางนี้วา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาดังนี้ เรา
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ยอมไมคลอยตามคํานั้น ของสมณพราหมณเหลานั้น. ขอนั้นเพราะเหตุ
ไร. ดูกอนจุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวจําพวกหนึ่ง
แมเปนผูมีสัญญาเปนอยางอื่นมีอยู. ดูกอนจุนทะ ดวยบัญญัตินี้แลเราไม
เห็นผูอื่น สม่ําเสมอตนเลย ผูยิ่งกวาจักมีแตไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งใน
บัญญัติที่เปนอธิบัญญัติโดยแท.
ดูกอนจุนทะ ทิฏฐินิสัยอันประกอบดวยสวนเบื้องตนนี้แล ที่เรา
ไดพยากรณกะพวกเธอโดยประการที่เราพึงพยากรณและโดยประการที่เรา
ไมพึงพยากรณ ไฉนเราจักพยากรณทิฏฐินิสัยเหลานั้นกะพวกเธอในขอนั้น
เลา.
วาดวยทิฏฐินิสัยเกี่ยวกับกาลอนาคต
[๑๒๖] ดูกอนจุนทะ ทิฏฐินิสัยทั้งหลาย อันสหรคตดวยสวนเบื้อง
ปลาย ที่เราไดพยากรณไวกะพวกเธอโดยประการที่เราพยากรณแลว และ
โดยประการที่เราไมพึงพยากรณเปนไฉน. ดูกอนจุนทะ มีสมณพราหมณ
พวกหนึ่งผูมีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตมรณะ อัตตามีรูป
หาโรคมิได สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาดังนี้. ดูกอ นจุนทะ มีสมณพราหมณ
พวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีทิฏฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตมรณะ อัตตาไม
มีรูป. อัตตา มีรูปดวย ไมมีรูปดวย. อัตตามีรูปก็ไมใช ไมมีรปู ก็ไมใช.
อัตตามีสัญญา อัตตาไมมีสัญญา. อัตตามีสัญญาดวย ไมมีสัญญาดวย. อัตตา
มีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช. อัตตายอมขาดสูญ ยอมพินาศ
ยอมไมมี เบื้องหนาแตมรณะ สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้.
ดูกอนจุนทะ สมณพราหมณเหลาใด เปนผูมีวาทะอยางนี้ เปน
ผูมีทิฏฐิอยางนี้ เบื้องหนาแตมรณะ อัตตามีรูปหาโรคมิได สิง่ นี้แหละจริง
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สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยางนี้
วา ดูกอนผูม ีอายุ มีอยูห รือหนอ คําที่ทานทั้งหลายกลาววา เบื้องหนา
แตมรณะ อัตตามีรูปหาโรคมิได ดังนี้ และสมณพราหมณเหลานั้น กลาว
คําใดอยางนี้วา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลาดังนี้. เรายอมไมคลอยตามคํา
นั้นของสมณพราหมณเหลานั้น. ขอนี้เพราะเหตุไร. ดูกอนจุนทะ เพราะ
วาในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวจําพวกหนึ่งแมเปนผูมีสัญญาเปนอยาง
อื่นมีอยู. ดูกอ นจุนทะ ดวยบัญญัตินี้แล เราไมเห็นผูสม่ําเสมอตนเลย ผู
ยิ่งกวาจักมีแตไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งใหญในบัญญัติอันเปนอธิบัญญัตินี้
โดยแท.
[๑๒๗] ดูกอนจุนทะ สมณพราหมณเหลาใด เปนผูมวี าทะ
อยางนี้ มีทฏิ ฐิอยางนี้วา เบื้องหนาแตมรณะ อัตตาไมมีรูป. อัตตามีรูป
ดวยไมมีรูปดวย อัตตามีรูปก็ไมใชไมมีรูปก็ไมใช. อัตตามีสัญญา. อัตตา
มีสัญญาดวย ไมมีสัญญาดวย. อัตตามีสัญญาก็ไมใช ไมมีสญ
ั ญาก็ไม
ใช เบื้องหนาแตมรณะ อัตตายอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี สิ่งนี้แหละ
จริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว กลาวอยา
นี้วา ดูกอนผูมีอายุ มีอยูหรือหนอ คําที่ทานทั้งหลายกลาววา เบื้องหนา
แตมรณะ ตนยอมขาดสูญ ยอมพินาศ ยอมไมมี และสมณพราหมณเหลา
นั้นกลาวคําใดอยางนี้วา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ เราไมคลอย
ตามคํานั้นของสมณพราหมณเหลานั้น. ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร. ดูกอน
จุนทะ เพราะวา ในสมณพราหมณเหลานั้น สัตวพวกหนึ่ง แมเปนผูมี
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สัญญาเปนอยางอื่นมีอยู. ดูกอนจุนทะ ดวยบัญญัตินี้แล เราไมพิจารณา
เห็นผูสม่ําเสมอดวยตนเลย ผูยิ่งกวาจักมีแตไหน เราผูเดียวเปนผูยิ่งใหญ
ในบัญญัติที่เปนอธิบัญญัตินี้โดยแท.
ดูกอนจุนทะ ทิฏฐินิสัย อันสหรคตดวยสวนเบื้องปลายนี้แล ที่
เราไดพยากรณกะพวกเธอ โดยประการที่เราพึงพยากรณ และโดยประการ
ที่เราไมพึงพยากรณ เพราะฉะนั้น ไฉนเราจักพยากรณทิฏฐินิสัยเหลานั้น
กะพวกเธอในขอนั้นเลา.
วาดวยสติปฏฐาน ๔
[๑๒๘] ดูกอนจุนทะ สติปฏฐาน ๔ ประการ อันเราแสดงแลว
บัญญัติแลวอยางนี้ เพื่อละ เพื่อกาวลวง ทิฏฐินิสัย อันประกอบดวยสวน
เบื้องตนเหลานี้ดวย ทิฏฐินิสัยอันสหรคตดวยสวนเบื้องปลายเหลานี้ดวย
สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน. ดูกอนจุนทะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณา
เห็นกายในกายเนือง ๆ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้ง
หลายเนือง ๆ. ยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ. ยอมพิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมทั้งหลายเนือง ๆ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได. ดูกอนจุนทะ สติปฏ ฐาน ๔ ประการนี้ อัน
เราแสดงแลว บัญญัติแลวอยางนี้ เพื่อละเพื่อกาวลวงซึ่งทิฏฐินิสัยอันสหรคต
ดวยสวนเบื้องตนเหลานี้ดวย ทิฏฐินิสยั อันสหรคตดวยสวนเบื้องปลายเหลา
นี้ดวยดังนี้.
[๑๒๙] ในเวลานั้น ทานอุปทานะ ยืนถวายงานพัดอยูเบื้อง
พระปฤษฎางคของพระผูมีพระภาคเจา. ทานอุปทานะไดกราบทูลพระผูมี
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พระภาคเจาวา นาอัศจรรยพระเจาขา ไมเคยมีเลยพระเจาขา ธรรม
ปริยายนี้ นาเสื่อมใสนัก พระเจาขา ธรรมปริยายนี้นาเลื่อมใสดีนักพระ
เจาขา ธรรมปริยายชื่ออะไร พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดู
กอนอุปทานะ เธอจงจําธรรมปริยายนี้ไวเถิดวา "ปาสาทิก" ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานอุปทานะ
ยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้แล.
จบ ปาสาทิกสูตรที่ ๖
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อรรถกถาปาสาทิกสูตร
ปาสาทิกสูตรมีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้จะอธิบายถึงบทที่ยากในปาสาทิกสูตรนั้น. บทวา พวกศากยะมี
นามวา เวธัญญา นั้นหมายความถึงพวกศากยะพวกหนึ่ง ชือ่ เวธัญญา
ศึกษาการทําธนู. บทวา ณ ปราสาท ในสวนอัมพวันของพวกศากยะ
เหลานั้น อธิบายวามีปราสาทยาวซึ่งสรางไวเพื่อเรียนศิลป ในสวนอัมพวัน
ของพวกศากยะเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ สวนอัมพวัน
นั้น.
บทวา อธุนา กาลกโตไดแกนิคัณฐนาฏบุตร ถึงแกกรรมทันที
ทันใด. บทวา เกิดแยกกันเปนสองพวก คือ แยกกันเปนสองฝาย. ใน
บรรดาความบาดหมางเปนตน การทะเลาะกันในตอนแรก เปนความบาด
หมาง ความบาดหมางนั้นไดเจริญขึ้นดวยสามารถการถือทอนไมเปนตน
สละดวยสามารถการลวงบัญญัติ เปนการทะเลาะ ถอยคําทําลายกันโดย
นับเปนตนวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เปนวิวาท. บทวา วิตุทนฺตา คือ
ทิ่มเทง. บทวา ถอยคําของขาพเจามีประโยชน คือ คําของขาพเจา
ประกอบดวยอรรถ. บทวา สิ่งทีท่ านเคยช่ําชองไดผันแปรไปแลว
อธิบายวา อันใดที่ทานช่ําชองมาแลวคือ คลองแคลว ดวยสามารถเสวนะ
มาชานาน อันนั้น ไดผันแปรไปแลว เพราะอาศัยวาทะของขาพเจา. บท
วา ขาพเจาจับผิดวาทะของทานไดแลว คือ ขาพเจาไดยกความผิดไว
เบื้องบนของทาน. บทวา ทานจงเที่ยวไปเพื่อปลดเปลื้องวาทะอธิบาย
วาทานจงถือหอขาวเขาไปยังชุมชนนัน้ ๆ แลวเทีย่ วแสวงหาใหยิ่ง ๆ ขึ้นเพื่อ
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ปลดเปลื้องวาทะ. บทวา หรือทานจงแกไขเสีย อธิบายวา อีกอยางหนึ่ง
ทานจงปลดเปลื้องตนจากโทษที่เรายกขึ้น. บทวา สเจ ปโหสิ แปลวา
หากทานสามารถ. บทวา วโธเยว คือตายนั่นเอง. บทวา ในพวกนาฏบุตร
คือ อันเตวาสิกของนาฏบุตร. บทวา มีอาการเบือ่ หนาย คือ สาวกของ
นิคัณฐนาฎบุตรมีความกระสันเปนสภาวะยอมไมทําแมการอภิวาทเปนตน.
บทวา คลายความรัก คือ ปราศจากความรัก. บทวา รูสึกทอถอย
คือมีความทอถอยจากการทําความเคารพของพวกสาวกของนิคัณฐนาฏบุตร
บทวา โดยเหตุที่ธรรมวินัยอันนิคัณฐนาฏบุตร กลาวไวไมดี อธิบาย
วาไดเกิดขึ้นโดยเหตุที่สาวกเหลานั้น พึงเปนผูเบื่อหนาย คลายรัก ทอถอย
ในธรรมวินัยอันนิคัณฐนาฏบุตรกลาวไวไมดีเปนตน. บทวา ทุรากฺขาเต
คือกลาวไวไมดี. บทวาทุปฺปเวทิเต คือสอนไมดี. บทวา อนุปสมสวตฺตนิเก
คือไมสามารถจะทําราคะเปนตนให สงบได. บทวา ภินฺนถูเป คือมีที่พํานัก
อันทําลายแลว. ก็ในบทนี้ นิคัณฐนาฎบุตรชื่อวาเปนที่พํานักเพราะอรรถ
วาเปนที่พึ่งของสาวกเหลานั้น. แตเขาไดแตกดับคือตายเสียแลว. เพราะ
ฉะนั้นทานจึงกลาววา เปนธรรมวินยั มีที่พํานักอันทําลายเสียแลว บทวา
เปนธรรมวินัย ไมมีที่พึ่งพาอาศัย
คือขาดที่พึ่งอาศัยเพราะไมมี
นิคัณฐนาฏบุตรนั้นนั่นเอง.
ก็นาฏบุตรนี้อาศัยอยูในเมืองนาลันทามิใชหรือ เหตุไรเขาจึง
ถึงแกกรรมที่เมืองปาวา. ไดยินวานาฏบุตรนั้นสดับพุทธคุณที่อุบาลีคฤหบดี
ผูรูแจงแทงตลอดสัจจธรรม กลาวดวยคาถา ๑๐ คาถา จึงสํารอกโลหิตออกมารอน ๆ ครั้งนั้นสาวกทั้งหลายจึงไดพานาฏบุตรผู ไมมีความ
สบายไปเมืองปาวา เขาจึงไดถึงแกกรรมในทีน่ ั้น อนึ่งเมื่อนาฎบุตร
จะถึงแกกรรม
คิดวาลัทธิของเราเปนลัทธิที่ไมนําออกไปได เปน
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ลัทธิที่ขาดสาระ เราฉิบหายไปชางเถิด อยาใหชนที่เหลือไดไปเต็มใน
อบายดวยเลย ก็หากเราจักกลาววา คําสอนของเรา เปนคําสอนที่ไมนํา
ออกไปได ชนทั้งหลายจักไมเชื่อ ถากระไรเราไมควรใหชนแมสอง ถือ
แบบเดียวกันเมื่อเราลวงลับไป ชนเหลานั้นจักวิวาทกันและกัน พระศาสดา
จักตรัสธรรมกถาบทหนึ่งอาศัยขอวิวาทนั้น จากนั้นชนทั้งหลายจักรูความ
ที่พระศาสนาเปนศาสนาที่มีคุณใหญดังนี้. ครั้งนั้นอันเตวาสิกคนหนึ่งเขา
ไปหานาฏบุตรนั้นแลวกลาววา ทานขอรับ ทานทุพพลภาพ ขอจงบอกสา
ระอันเปนอาจริยประมาณในธรรมนีแ้ กกระผมบางเถิดดังนี้. นาฏบุตร
กลาววา ดูกอ นผูมีอายุ เมื่อเราลวงลับไปเธอพึงถือวา "เที่ยง" ดังนี้. อันเตวาสิกอีกคนหนึ่งเขาไปหา. นาฏบุตรใหอันเตวาสิกนั้นถือวา "สูญ".
นาฏบุตรไมทําใหชนแมทั้งสองมีลัทธิอยางเดียวกัน อยางนี้แลว
ใหชนเปนอันมากถือแบบตาง ๆ กัน ไดถึงแกกรรมเสียแลว ชนทั้งหลาย
กระทําฌาปนกิจนาฏบุตรนั้นเสร็จแลว จึงประชุมถามกันและกันขึ้นวา
ดูกอนผูมีอายุ อาจารยบอกสิ่งที่เปนสาระใหแกใคร. คนหนึ่งลุกขึ้นกลาววา
แกเรา ดังนี้. บอกไวอยางไร. บอกวา "เที่ยง" อีกคนหนึ่ง คัดคาน
แลวกลาววา อาจารยไดบอกสิ่งที่เปนสาระแกเรา ดวยอาการอยางนี้ ชน
ทั้งหมดตางก็วิวาทกันรุนแรงขึ้นวา อาจารยบอกสิ่งที่เปนสาระแกเรา เรา
เปนใหญ ถึงขั้น ดากัน บริภาษกัน และทํารายกันดวยมือและเทาเปนตน
ไมรวมทางเดียวกัน เลี่ยงกันไปคนละทิศละทาง.
บทวา ครั้งนั้นแล พระจุนทสมณุเทส มีอธิบายวา พระเถระ
รูปนี้เปนนองของพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ภิกษุทั้งหลายเรียกทานวา
พระจุนทสมณุเทส ในขณะเปนอนุปสัมบัน แมขณะเปนขณะก็ยังเรียก
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อยางนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้นจึงกลาววา จุนทสมณุเทสดังนี้. ในบท
ทั้งหลายวา พระจุนทสมณุเทสอยูจําพรรษาในเมืองปาวา ไดเขาไปหา
พระอานนทซึ่งอยูในสามคามดังนี้ เพราะเหตุไรจึงเขาไปหา. ไดยินวา
เมื่อนาฏบุตรถึงแกกรรมแลว พวกมนุษยในชมพูทวีปตางพูดกันอยาง
อื้อฉาวในที่นั้น ๆ วา นิคัณฐนาฏบุตรประกาศเปนศาสดาผูเดียว เมื่อเขา
ถึงแกกรรม พวกสาวกเกิดวิวาทกันถึงปานนี้ ก็พระสมณโดดมปรากฏแลว
ในชมพูทวีป ดุจพระจันทรและพระอาทิตย แมพระสาวกของพระองคก็
ปรากฏแลวเหมือนกัน เมื่อพระสมณโคดมปรินิพพานแลว พวกสาวกจัก
วิวาทกันเชนไรหนอ ดังนี้. พระเถระสดับถอยคํานั้นแลวคิดวาเราจักนํา
ถอยคํานี้ไปทูลแดพระทศพล พระศาสดาจักทําคําพูดนั้นใหเปนเหตุเกิด
เรื่องราว แลวจักทรงกลาวเทศนา ๑ กัณฑ พระเถระนั้นจึงออกไปหา
พระอานนท ณ สามคาม. บทวา สามคาม เปนชื่อของบานนั้นเพราะ
ขาวฟางหรือลูกเดือยหนาแนน. บทวา เขาไปหาทานพระอานนท
อธิบายวา พระจุนทเถระไมไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาตรงทีเดียว เขาไป
หาทานพระอานนทผูเปนอุปชฌาย.
ไดยินวาในครั้งพุทธกาล พระสารีบุตรเถระและพระอานนทตาง
นับถือซึ่งกันและกัน พระสารีบุตรเถระนับถือพระอานนทวาพระอานนท
กระทําอุปฏฐากพระศาสดาซึ่งเราควรทํา พระอานนทนับถือพระสารีบุตร
วา พระสารีบุตรเปนผูเลิศกวาสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจา พระอานนท ใหทารกในตระกูลบรรพชา แลวใหรบั การดูแลในสํานักของ
พระสารีบุตร แมพระสารีบุตรก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน ไดมีภิกษุ
ประมาณ ๑,๐๐๐ รูป แตละรูป ๆไดใหบาตรและจีวรของตน ๆ แลวให
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บรรพชาใหรกู ารดูแล. ทานพระอานนทไดแมจีวรเปนตนอันประณีตก็
ถวายพระเถระ.
ไดยินวาพราหมณคนหนึ่งคิดวา การบูชาพระพุทธรัตนะ และ
พระสังฆรัตนะยอมปรากฏชัด อยางไรหนอจึงชื่อวาเปนอันบูชาพระธรรมรัตนะ พราหมณนั้นจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามความนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ แมหากวาเธอใครจะบูชา
พระธรรมรัตนะ ก็จงบูชาภิกษุผูเปนพหูสูตรรูปหนึ่งดังนี้. ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระองคทรงบอกถึงภิกษุผูเปนพหูสูตรเถิด พระพุทธเจาขา. เธอ
จงถามภิกษุสงฆเถิด. พราหมณนั้นเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลว กลาววา
ขาแตพระคุณเจา ขอพระคุณเจาไดบอกถึงภิกษุผูเปนพหูสูตรเถิด. ดูกอน
พราหมณ พระอานนทเปนพหูสูต พราหมณจึงบูชาพระเถระดวยไตรจีวร
มีคาหนึ่งพัน พระเถระไดพาพราหมณนั้นไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระ
ผูพระภาคเจาตรัสถามวา อานนทเธอไดไตรจีวรมาจากไหน. ขาแตพระ
องคผูเจริญ พราหมณผูหนึ่งถวาย แตขาพระองคประสงคจะถวายไตรจีวรนี้
แกทานพระสารีบุตรเถระ พระพุทธเจาขา. จงใหเถิดอานนท. พระสารีบุตรเถระออกจาริกพระเจาขา. เธอจงให ในเวลาที่สารีบุตรกลับมาเถิด.
พระองคไดบัญญัติสิกขาบทไวแลวพระเจาขา. ก็สารีบุตรจักมาเมื่อไรเลา.
ประมาณ ๑๐ วันพระเจาขา. อานนทเราอนุญาตเพื่อเก็บอติเรกจีวรได
๑๐ วันเปนอยางยิ่ง ดวยประการฉะนี้. เราบัญญัติสิกขาบทแลว แมพระสารีบุตรเถระไดสิ่งที่ชอบใจอยางใดอยางหนึ่ง ก็ถวายสิ่งนั้นแกพระอานนท
อยางนั้นเหมือนกัน. พระสารีบุตรเถระนั้นไดใหพระจุนทสมณุเทสแมนี้
ผูเปนนองของตนเปนลัทธิวิหาริกของพระเถระ เพราะฉะนั้นทานจึง
กลาววา พระจุนทสมณุเทสเขาไปหาพระอานนทเถระผูเปนพระอุปชฌาย
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ดังนี้. นัยวาพระจุนทสมณุเทสไดมีความคิดอยางนี้วา พระอุปชฌายของเรา
มีปญญามาก ทานจักกราบทูลถอยคํานี้แตพระศาสดา ที่นั้นพระศาสดาจัก
ทรงแสดงธรรมอนุรูปแกกถานั้น ดังนี้ บทวา กถาปภฏ แปลวามูลแหง
ถอยคํา. จริงอยู คําวาทานวาปาภฏ (ตนเหตุ) สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
อปฺปเกนาป เมธาวี
ปาภเฏน วิจกฺขโณ
สมุฏ เปติ อตฺตาน
อณุ อคฺคึว สนฺธม
ผูมีปญญามีความเห็นแจงชัด ยังตนใหดํารงอยูไดสม่ําเสมอ ดวย
ทุนทรัพยแมมีประมาณนอยเหมือนกอไฟนอยฉะนั้น. บทวา ภควนฺต
ทสฺสนาย แปลวา เพือ่ เห็นพระพุทธเจา. มีคําถามวา ก็พระ
อานนทเถระนั้นไมเคยเห็นพระผูมีพระภาคเจาตอกหรือ. ไมเคยเห็น
หามิได. เพราะทานพระอานนทเถระนี้ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาวัน
ละ ๑๘ ครั้ง คือ กลางวัน ๙ ครั้ง กลางคืน ๙ ครั้ง แมประสงค
จะไป ๑๐๐ ครั้ง ๑๐๐๐ ครั้ง ตอวันก็ไมไป เพราะไมมีเหตุ ทานหยิบยก
ปญหาขอหนึ่งขึ้น แลวจึงไปเฝา ในวันนั้นพระอานนทเถระนั้นประสงค
จะไปดวยมูลเหตุแหงกถานั้นจึงกลาวแลวอยางนี้.
บทวา ดูกอนจุนทะขอนี้ยอมมีอยางนั้น ความวา แมพระอานนทเถระกราบทูลเนื้อความแดพระผูมีพระภาคเจา เพราะพระอานนท
เถระไมใชเจาของกถานี้ แตพระจุนทเถระเปนเจาของกถา อนึ่งพระจุนทเถระนั้นยอมรูเบื้องตน ทามกลาง ที่สุดของกถานั้น ฉะนั้นพระผูมี
พระภาคเจา เมื่อจะตรัสกับพระจุนทเถระนั้น จึงตรัสคําเปนอาทิวา
เอวฺเหต จุนฺท โหติ ดังนี้. อธิบายความตอไปวา ดูกอนจุนทะขอนี้
ยอมมีอยางนี้ สาวกในธรรมวินัยอันมีสภาวะเปนตนวากลาวไวไมดี เกิด
แยกกันเปนสองพวก ทําการบาดหมางกันเปนตน ทิ่มแทงกันดวยหอกคือ
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ปาก เพราะคําสอนอันจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได เปนอันปรากฏ
โดยคําสอนอันไมนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขไดในบัดนี้ ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงคําสอนอันจะไมนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกข
ได แตตน จึงตรัสคําเปนอาทิวา ดูกอนจุนทะ ศาสดาใหโลกนี้ไมเปน
สัมมาสัมพุทธะดังนี้. ในบทวา ประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น คือ
ไมบําเพ็ญติดตอกัน. อธิบายวา ประพฤติหลีกเลีย่ ง คือทํามีชวงวาง. บทวา
ดูกอนผูมีอายุเปนลาภของทานนั้น คือ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม
เปนตน เหลานี้เปนลาภของทานนั้น. บทวา อันทานไดดีแลว คือ
ทานไดความเปนมนุษยดีแลว. ในบทวา ธรรมอันศาสดาของทาน
แสดงแลวอยางใด คือศาสดาของทานแสดงธรรมไวดวยอาการใด. บท
วา ผูใดชักชวน คืออาจารยใดชักชวน. บทวา ชักชวนผูใด คือชัก
ชวนอันเตวาสิกใด. บทวา ผูใดถูกชักชวน คือ อันเตวาสิกถูกชักชวน
โดยที่ปฏิบัตขิ อที่อาจารยชักชวนเพื่อความเปนอยางนั้น. บทวา คนทั้ง
หมดเหลานัน้ คือคนทั้งสามเหลานั้น อธิบายวา ในบุคคลทั้ง ๓ นี้อาจารย
ยอมประสบสิ่งที่ไมใชบุญเพราะเปนผูชักชวน อันเตวาสิกผูถูกชักชวน
ยอมประสบสิ่งที่ไมใชบุญ เพราะเปนผูถูกชักชวน ผูปฏิบัตยิ อมประสบ
สิ่งที่ไมใชบุญ เพราะเปนผูปฏิบัติ เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา คนทั้ง
หมดเหลานั้นยอมประสบสิ่งที่ไมใชบุญเปนอันมาก. พึงทราบเนื้อความ
ในวาระทั้งหมดโดยทํานองนี้. อนึ่งในบทนี้วาปฏิบัติเพื่อธรรมอันควรรู
คือปฏิบัติตามเหตุ บทวา จักยังธรรมอันควรรูใหสําเร็จ คือจักยังเหตุ
ใหสําเร็จ. บทวา ปรารภความเพียร คําทําความเพียรอันจะเกิดทุกขแก
ตน ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดปรารภ

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 298

ความเพียรในธรรมวินัยที่ศาสดากลาวไวไมดี ผูนั้นยอมอยูเปนทุกข ผูใด
เกียจคราน ผูนั้นยอมอยูเปนสุขดังนี้. พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดง
คําสอนอันไมนําผูปฏิบัติใหออกทุกขไดอยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงคํา
สอนอันจะนําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขไดในบัดนี้จึงตรัสคําเปนอาทิวา ดู
กอนจุนทะ อนึ่งศาสดาในโลกนี้ ยอมเปนพระสัมมาสัมพุทธะดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา เปนธรรมที่จะนําผูปฏิบัติใหออกไปได
คือ นําไปเพื่อประโยชนแหงมรรค และเพื่อประโยชนแหงผล บทวา
ปรารภความเพียร คือ ปรารภความเพียรอันจะใหสําเร็จสุขแกตน ดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดเกียจครานในธรรม
วินัย อันตถาคตกลาวไวดีแลว ผูนั้นยอมอยูเปนทุกข ผูใดมีความเพียรอัน
ปรารภแลว ผูนั้นยอมอยูเปนสุขดังนี้. ดวยประการดังนี้ พระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงอานิสงสแหงกุลบุตรผูปฏิบัติชอบในคําสอนอันจะทําผูปฏิบัติ
ใหออกไปจากทุกขไดแลว เมื่อจะทรงขยายพระธรรมเทศนาอีกจึงตรัสคํา
เปนอาทิวา ดูกอนจุนทะ ก็พระศาสดาอุบัติแลวในโลกนี้ดังนี้. ในบทเหลา
นั้น บทวา สาวกทั้งหลาย เปนผูไมรแู จงอรรถ คือไมมีปญญาที่จะ
ตรัสรูได. บทวา ทําใหมบี ทอันรวบรวมไวพรอมแลว คือกระทําดวย
บทอันรวบรวมไวทั้งหมด. อธิบายวาไมใชรวบรวมไวอยางเดียว. ปาฐะวา
สพฺพสงฺคาหปทคต ดังนี้บาง คือไมอยูในบทที่รวบรวมไวทั้งหมดอธิบาย
วาไมสงเคราะหเขาเปนอันเดียวกัน. บทวา ทําใหมีปาฏิหาริย คือ เปน
ธรรมที่นําผูปฏิบัติใหออกจากทุกขได. บทวา ตลอดถึงเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย คือ ประกาศไวดวยดีแลวตั้งแตมนุษยโลกจนถึงเทวโลก.
บทวายอมเปนเหตุใหเดือดรอน คือเปนผูทําความเดือดรอนในภายหลัง.
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บทวา ศาสดาของเราทั้งหลายเกิดขึ้นแลวในโลกนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อแสดงถึงอาการอันทําใหเดือดรอนของสาวกเหลานั้น. บทวา
ยอมไมเปนเหตุเดือดรอนในภายหลัง อธิบายวา ชื่อวายอมไมทําความ
เดือดรอนในภายหลัง เพราะขอที่สาวกทั้งหลาย อาศัยพระศาสดาพึงบรรลุ
ไดบรรลุแลว.
บทวา เถโร ไดแกผูมั่นคง คือประกอบดวยธรรมอันทําใหเปน
ผูมั่นคง. คําวา รตฺตฺู เปนตน มีเนื้อความกลาวไวแลว. บทวา เอเตหิ
เจป คือดวยคําเหลานี้ ทานกลาวไวตอนตน บทวา เปนผูบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ ความวา พระอรหัต ชื่อวา เปนแดนเกษมจากโยคะใน
ธรรมวินัยนี้ เพราะพระอรหัตเปนแดนเกษมมาจากโยคะ ๔ สาวกทั้งหลาย
บรรลุพระอรหัตนั้น. บทวา ควรที่จะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ อธิบายวา พึงเปนผูสามารถจะกลาวพระสัทธรรมไดโดยชอบ เพราะเลาเรียน
มาเฉพาะหนา. บทวา เปนผูประพฤติพรหมจรรย คือ พระอริยสาวกทั้ง
หลาย เปนผูประพฤติพรหมจรรยอยู. บทวา เปนผูบริโภคกาม คือ
คฤหัสถผูเปนพระโสดาบัน. บททั้งหลายเปนตนวา พรหมจรรยสําเร็จ
ผลนั้น พิสดารแลวในมหาปรินิพพานสูตรนั่นแล.
บทวา ลาภคฺคยสคฺคปฺปตฺต แปลวาถึงความเลิศดวยลาภและ
ดวยยศ. บททั้งหลาย ดูกอ นจุนทะ ภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระเปน
สาวกของเราในบัดนี้มีอยูแ ล ดังนี้ผเู ปนเถระในบทนี้ ไดแกพระ
เถระมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนตน. บทวา ภิกษุณีทั้งหลาย
ไดแกเขมาเถรีและอุบลวัณณาเถรีเปนตน. บททั้งหลายวา อุบาสกทั้งหลาย
ผูเปนสาวก เปนคฤหัสถนุงขาวหมขาว ประพฤติพรหมจรรย ดังนี้
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อุบาสกในที่นี้ไดแกจิตตคหบดีและหัตถกอาฬวกเปนตน. บทวา ผูบริโภค
กาม ไดแกจุลอนาถบิณฑิกะและมหาอนาถบิณฑิกะเปนตน. บทวา หญิง
ผูเปนพรหมจารินี ไดแกหญิงทั้งหลายมีนันทมารดาเปนตน. บทวา หญิง
ผูบริโภคกาม ไดแกหญิงทั้งหลายมีนางขุชชุตรา เปนตน บทวา สพฺพาการสมฺปนฺนไดแกผูถึงพรอมดวยการณทั้งปวง บทวา อิทเมว ต ความวา
บุคคลเมื่อจะกลาวถึงพรหมจรรยนี้ คือธรรมนี้ พึงกลาวโดยเหตุ โดย
นัยอันชอบ. บทวา อุททฺ กสฺสุท ตัดบทเปน อุททฺ โก สุท.
บทวา ปสฺส น ปสฺสติ คือ บุคคลเห็นอยูชื่อวายอมไมเห็น. ได
ยินวา อุททกรามบุตรนั้นถามปญหานี้กะมหาชน. มหาชนกลาววา ทาน
อาจารย พวกเราไมรู ขอทานอาจารยโปรดบอกแกพวกเราเถิด อุททกรามบุตรจึงกลาววา ปญหานี้ลึกซึ้ง เมื่อมีอาหารสัปปายะ อาจคิดไดประเดี๋ยว
เดียวก็ตอบได แตนั้นมหาชนทั้งหลายเหลานั้นก็พากันทําสักการะใหญ
ตลอด ๔ เดือน อุททกรามบุตร เมื่อจะกลาวปญหานั้นไดกลาวคําเปน
อาทิวาบุคคลเห็นอยูซึ่งอะไรจึงชื่อวายอมไมเห็น ดังนี้. ในบทเหลานั้น
บทวา มีดโกนลับดีแลว คือลับเสียคมกริบ ในขอนี้มี อธิบายวา ใบมีด
โกนลับดีแลวยอมปรากฏ แตคมมีดโกนไมปรากฏ.
บทวา สงฺคมฺม สมาคมฺม คือรวบรวมตรวจตราอรรถดวยอรรถ
พยัญชนะดวยพยัญชนะนัน้ อธิบายวา นํามาเปรียบกันอรรถกับอรรถพยัญชนะกับแมพยัญชนะ บทวา พึงรวบรวม คือ พึงบอกได พึงสอดได บทวา
ยถยิท พฺรหฺมจริย ความวา ศาสนาพรหมจรรยทั้งสิ้นนี้. บทวา ตตฺร เจ
คือ ในทามกลางสงฆนั้นหรือในภาษิตของสพรหมจารีนั้น. ในบททั้ง
หลายวาทานผูมีอายุถือเอาอรรถนั่นแลผิดและยกพยัญชนะทั้งหลาย
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ผิดดังนี้ อธิบายวา ในบทนี้วา สติปฏฐาน ๔ ยอมถือเอาอรรถวา อารมณ
คือสติปฏฐาน ยกพยัญชนะขึ้นวา สติปฏานานิ. บทวา อิมสฺส กึ นุ
โข อาวุโส อตฺถสฺส ความวา พยัญชนะทั้งหลายเหลานี้คือ จตฺตาโร
สติปฏานา หรือ หรือวาพยัญชนะทั้งหลายเหลานั้น คือ จตฺตาริ สติปฏานานิ ของอรรถวาสตินั่นแหละคือสติปฏฐาน. บทวา อยางไหน
จะสมควรกวากัน คือพยัญชนะทั้งหลายของอรรถนี้อยางไหน บทวา
เขาถึงกวา คือแนนกวา บทวา แหงพยัญชนะทั้งหลายเหลานี้ คือ
อรรถนี้วาสตินั่นแหละคือสติปฏฐานหรือ หรือวา อรรถนัน้ วา อารมณ
คือสติปฏฐานแหงพยัญชนะทั้งหลายวา จตฺตาโร สติปฏานา. บทวา ดู
กอนผูมีอายุ ของอรรถนี้ คือ ของอรรถนี้วา อารมณเปนสติปฏฐาน
บทวา ยานิ เจว เอตานิ ความวาพยัญชนะเหลานี้ ใดอันขาพเจากลาว
แลว. บทวา โย เจว เอโส ความวา ใดอันขาพเจากลาวแลว. บทวา
โส เนว อุสฺสาเทตพฺโพ ความวาพวกเธอควรตั้งอยูในอรรถและในพยัญชนะโดยชอบกอน แตสพรหมจารีนั้นพวกเธอไมควรยินดี ไมควรรุกราน
บทวา สฺาเปตพฺโพ แปลวา ควรใหรู. บทวา ตสฺส จ อตฺถสฺส คือ แหง
อรรถ วาสตินั่นแหละคือสติปฏฐาน. บทวา เตสฺจ พฺยฺชนาน คือแหง
พยัญชนะวา สติปฏานา. บทวา นิสนฺติยา คือ เพื่อพิจารณา เพื่อทรงไว.
พึงทราบเนื้อความในวาระทั้งหมด โดยนัยนี้. บทวา ตาทิส แปลวาเชน กับ
ทาน บทวา อตฺถูเปต ไดแกถึงโดยอรรถ คือรูซึ่งอรรถ บทวา พฺยฺชปูเปต ไดแกเขาถึงโดยพยัญชนะ คือรูซึ่งพยัญชนะ พวกทานสรรเสริญภิกษุนั้นอยางนี้ จริงอยูภิกษุนั้นไมชื่อวาเปนสาวกของพวกทาน ดูกอนจุนทะ
ภิกษุนั้นชื่อวาเปนพระพุทธะ ดวยประการดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้ง
ภิกษุพหูสูตในตําแหนง ของตน บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงขยาย
พระธรรมเทศนาใหยิ่ง ๆ ขึ้นกวานั้นจึงตรัสคําเปนอาทิวา ดูกอนจุนทะเรา

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 302

ไมแสดงธรรมแกพวกเธอ เพื่อปดกั้นอาสวะทั้งหลายที่เปนไปในปจจุบัน
เทานั้นดังนี้.
ในบทนั้นอาสวะทั้งหลายอันเกิดขึ้นเพราะมีปจจัยเปนเหตุในโลก
นี้ ชื่ออาสวะเปนไปในปจจุบัน อาสวะทั้งหลายอันเกิดขึ้นเพราะมีการบาด
หมางกันเปนเหตุในปรโลก ชื่อวาอาสวะเปนไปในภพหนา. บทวา
สํารวม คือ เพื่อปดโดยที่อาสวะเหลานั้นเขาไปไมได บทวา ปฏิฆาตาย
คือ เพื่อกําจัดดวยการทําลายราก. ในบททั้งหลายวาเราอนุญาตจีวรแก
พวกเธอก็เพียงเปนเครื่องกําจัดหนาว ดังนี้อธิบายวา จีวรนั้นสามารถ
เพื่อกําจัดหนาวแกพวกเธอ ขอนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา จีวรใดอัน
เราอนุญาตแกพวกเธอ พวกเธอจักหมจีวรนั้นแลว ทําความสนุกก็ดี ถือตัว
ก็ดีดังนี้เราไมอนุญาต แตพวกเธอหมจีวรนั้นแลวทําการกําจัดหนาวเปนตน
แลวจัดกระทําโยนิโสมนสิการสมณธรรมสะดวก ดังนี้เราอนุญาต แม
บิณฑบาตเปนตนก็อยางเดียวกับจีวร ก็การพรรณนาอนุบทในที่นี้พึงทราบ
โดยนัยที่กลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นแล.
บทวา สุขลฺลิกานุโยค แปลวาประกอบความเพียรเฉื่อยแฉะใน
ความสุข อธิบายวา ความเปนผูพอใจในการเสพสุข. บทวา สุเข คือ
กระทําใหตั้งอยูในความสุข. บทวา ปเนติ คือทําใหเอิบอิ่ม คือ อวน.
บทวา อฏิตธมฺมา คือ เปนสภาพไมยั่งยืน. บทวา ชิวฺหา โน อตฺถิ
อธิบายวาปรารถนาเรื่องใด ๆ เมื่อกลาวถึงเรื่องนั้น ๆ บางครั้งกลาวถึงมรรค
บางครั้งกลาวถึงผล บางครั้งกลาวถึงนิพพาน. บทวา ชานตา คือรูโดย
สัพพัญุตญาณ. บทวา ปสฺสตา คือเห็นดวยจักษุ ๕. บทวา คมฺภีรเนโม
คือฝงเขาไปในดินลึก. บทวา สุนิขาโต คือฝงแนน. บทวา เอวเมว
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โข อาวุโส ความวา พระขีณาสพเปนผูไมควรประพฤติลวงฐานะ ๙ เปน
ผูไมหวั่นไหวไมสะเทือนในการประพฤติลวงนั้น. ในการประพฤติลวงนั้น
แมพระอริยะทั้งหลายมีพระโสดาบันเปนตน ก็ไมควรในการแกลงปลง
สัตวจากชีวิตเปนตน. บทวา สนฺนิธิการก กาเม ปริภฺุชิตุ ความวา
เพื่อทําการสั่งสมวัตถุกามและกิเลสกามแลวบริโภค. บทวา เหมือนอยาง
ที่ตนเปนผูครองเรือนในกาลกอน ความวา ไมควรบริโภคเหมือน
อยางที่ตนเปนคฤหัสถบริโภคในกาลกอน จริงอยูพระอริยะมีพระโสดาบัน
เปนตนอยู ณ ทามกลางเรือน ยอมตั้งอยูดวยนิมิตของคฤหัสถตลอดชีวิต.
แตพระขีณาสพบรรลุพระอรหัตแลวเปนมนุษยยอมปรินิพพาน หรือบวช
พระขีณาสพไมตั้งอยูในกามาวจรเทวโลกทั้งหลายมีจาตุมมหาราชิกาเปน
ตนแมครูเดียว เพราะเหตุไร เพราะไมมีที่วิเวก ก็แตวาพระขีณาสพดํารง
อยูในอัตภาพแหงภุมมเทวดา แมบรรลุพระอรหัตแลวก็ยังดํารงอยู
ก็ปญหานี้มาถึงดวยอํานาจแหงพระขีณาสพนั้น พึงทราบภิกขุภาวะของ
พระขีณาสพนั้นเพราะทําลายโทสะไดแลว.
บทวา หาฝงมิได คือ ไมมีฝง ไมมีกําหนด ใหญ บทวา
พระสมณโคดมหาไดปรารภกาลนานที่เปนอนาคตไม อธิบายวา ก็พระ
สมณโคดมหาไดทรงบัญญัติอยางนี้เพราะปรารภกาลนานอันเปนอนาคตไม
พระสมณโคดมเห็นจะทรงทราบอดีตเทานั้น ไมทรงทราบอนาคต เปนจริง
อยางนั้นการระลึกถึงกําเนิดหารอยหาสิบชาติ ในอดีตยอมปรากฏแกพระสมณโคดมนั้น การระลึกถึงมากอยางนี้ยอมไมปรากฏในอนาคต พวก
ปริพาชกอัญญเดียรถียเห็นจะสําคัญความนี้ดังนี้พึงกลาวอยางนั้น. บทวา
ตยิท กึสุ คือไมรูอนาคตเปนอยางไร บทวา กถสุ คือดวยเหตุไรหนอ.
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อธิบายวา พระสมณโคดมไมทรงรูทีเดียวหรือหนอ จึงไมทรงระลึกถึง
อนาคต คือวา เพราะทรงใครจะไมระลึกถึง จึงไมระลึกถึง. บทวา
อฺาวิหิตเกน าณเทสฺสเนน ความวาพวกปริพาชกอัญญเดียรดียยอม
สําคัญสิ่งที่พึงถือเอา สิ่งที่พึงบัญญัติ อันเปนญาณทัสสนะซึ่งเปนไปเพราะปรา
รภญาณทัสสนะอื่นซึ่งเปนอยางอื่น ดวยญาณอันเปนทัสสนะเพราะความเปน
ผูสามารถเห็นเหมือนทําใหประจักษ ซึงเปนโดยประการอื่น คือ ปรารภญาณทัสสนะอื่นเปนไป จริงอยูพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลานั้น ยอมสําคัญ
ญาณทัสสนะอันสงบตั้งขึ้นแลวเฉพาะหนาเนือง ๆ แกผูเดินไป ยืนอยูหลับ
และตื่น. ก็ชื่อวาญาณเชนนั้นยอมไมมี เพราะฉะนั้น พึงทราบปริพาชก
อัญญเดียรถียวา พวกเขายอมสําคัญเหมือนอยางคนโงไมฉลาด ฉะนั้น.
บทวา สตานุสารี ไดแกญาณอันสัมปยุตดวยปุพเพนิวาสานุสสติ บทวา
ยาวตก อากงฺขติ ความวา พระตถาคตยอมสงพระญาณวา เราจักรูเทา
ที่ปรารถนาจะรู ญาณของพระตถาคตนั้นไมถูกปด ไมถกู กั้น ยอมไปเหมือน
ลูกศรที่เขายิงไปในพวงใบไมผุฉะนั้น เพราะฉะนั้นพระตถาคตยอมทรง
ระลึกไดเทาที่ทรงหวัง บทวาโพธิช แปลวา เกิดที่โคนโพธิ์ บทวา ญาณ
อุปฺปชฺชติไดแก จตุมรรคญาณยอมเกิด. บทวา ชาตินี้เปนชาติสุดทาย อธิบายวาชาตินี้มีในที่สุด เพราะละเหตุที่จะทําใหมีชาติไดดวยญาณนั้น. บท
วาบัดนี้ภพใหมยอมไมมี อธิบายวา แมญาณอื่นอีกก็ยอมเกิดขึ้น. บทวา
ไมประกอบดวยประโยชน ความวา ไมอาศัยประโยชนในโลกนี้หรือ
ประโยชนในโลกหนา. บทวา พระตถาคตยอมไดทรงพยากรณสิ่งนั้น
อธิบายวา พระตถาคตยอมไมทรงกลาวถึงกถาอันไมนําผูปฏิบัติใหออกจาก
ทุกขไดเชนภารตยุทธ และการลักพาสีดา. บทวา สิ่งเปนของจริงเปน
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ของแทแตไมประกอบดวยประโยชน หมายถึงติรัจฉานกถามี ราชกถา
เปนตน. บทวา พระตถาคตทรงเปนผูรูจักกาล อธิบายวาพระตถาคต
ยอมทรงรูกาล คือทําใหมีเหตุการณแลวจึงทรงกลาวในกาลอันถึงความ
สมควร เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา ตถาคต. อธิบายวา กระทํา ท อักษร
ใหเปน ต อักษร เพราะตรัสโดยประการที่ควรตรัส ทานจึงกลาววาตถาคต.
บทวาทิฏ ไดแกรูปายตนะ. บทวา สุต ไดแกสัททายตนะ.
บทวา มุต ไดแกคันธายตนะ รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะของสิ่งที่ตนรูแลว
คือถึงแลวพึงถือเอา. บทวา วิฺาณ ไดแกธรรมายตนะมีสุขและทุกข
เปนตน บทวา ปตฺต ไดแกแสวงหาก็ดี ไมแสวงก็ดีบรรลุแลว. บทวา
ปริเยสิต ไดแกแสวงหาสิ่งที่บรรลุแลวก็ดี สิ่งที่ยังไมบรรลุแลว. บทวา
อนุวิจริต มนสา คือทองเที่ยวไปดวยจิต. ทรงแสดงบทนี้ดวยคํานี้วา
ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธ ดังนี้ ที่โคนโพธิ์ บทวา ตถาคตตรัสรูยิ่งแลว
อธิบายวา ก็รูปารมณมีสีเขียวสีเหลืองเปนตนของโลกพรอมดวยเทวโลกนี้
ในโลกธาตุทั้งหลายหาประมาณมิไดอันใดยอมมาสูคลองในจักขุทวาร สัตว
นี้เห็นรูปารมณนี้ในขณะนี้เปนผูดีใจเสียใจ หรือมีคนเปนกลางดังนี้
รูปารมณนั้นทั้งหมดอันพระตถาคตตรัสรูยิ่งแลวดวยอาการอยางนี้. เชน
เดียวกัน สัททารมณใดมีเสียงกลอนเสียงตะโพนเปนตน ของโลกพรอม
ดวยเทวโลกในโลกธาตุทั้งหลายอันหาประมาณมิได ยอมมาสูคลองในโสตทวาร คันธารมฌใดมีกลิ่นที่ราก มีกลิ่นที่เปลือกเปนตน ยอมมาสูคลอง
ในฆานทวาร รสารมณใดมีรสที่รากรสที่ลําตนเปนตนยอมมาสูคลองใน
ชิวหาทวาร โผฏฐัพพารมณใดอันตางดวยปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ
มีแข็งมีออนเปนตนยอมมาสูคลองในกายทวาร สัตวนี้ถูกตองโผฏฐัพพา-

พระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เลม ๓ ภาค ๑ - หนาที่ 306

รมณนี้ในขณะนี้ เปนผูดีใจ เปนผูเสียใจ หรือมีตนเปนกลาง อารมณทั้ง
หมดนั้นพระตถาคตตรัสรูยิ่งแลวดวยประการฉะนี้. เชนเดียวกัน ธรรมา
รมณใดอันตางดวยสุขและทุกขเปนตน ของโลกพรอมดวยเทวโลกนี้ในโลก
ธาตุทั้งหลายอันหาประมาณมิได ยอมมาสูคลองแหงมโนทวาร สัตวนี้รูแจง
ธรรมารมณนี้ในขณะนี้ เปนผูดีใจ เปนผูเสียใจ หรือเปนผูมีตนเปนกลาง
ธรรมารมณทั้งหมดนั้น อันพระตถาคตตรัสรูยิ่งแลว ดวยประการฉะนี้.
ดูกอนจุนทะ ตถาคตไมเห็นไมฟงไมรูหรือไมรูแจงในสิ่งที่มนุษย
ทั้งหลายเหลานี้เห็นแลวฟงแลวรูแลว หรือรูแจงแลวยอมไมมี สิ่งที่มหาชน
นี้แสวงหาแลวบรรลุก็มี สิ่งที่มหาชนนี้แสวงหาแลวไมบรรลุก็มี สิ่งที่
มหาชนไมแสวงหาแลวบรรลุก็มี สิง่ ที่มหาชนไมแสวงหาแลวไมบรรลุก็มี
แมทั้งหมดนั้นชื่อวาพระตถาคตไมบรรลุแลว ไมทรงทําใหแจงดวยญาณ
ยอมไมมี เพราะฉะนั้นจึงเรียกวาตถาคตดังนี้ ที่เรียกวาตถาคต เพราะ
ที่ที่ไมเสด็จไปในโลกเสด็จไปแลว. แตในบาลีกลาววา อภิสัมพุทธะ
คํานั้นมีความเดียวกับคตศัพท พึงทราบความแหงบทสรุปวา ตถาคโต
ในวาระทั้งหมดโดยนัยนี้ ความถูกตองของอรรถนัน้ ทานกลาวความพิสดาร
ของตถาคตศัพทไวในพรหมชาลสูตร พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง
บันลือพระสีหนาทวาเรากลาวถึงความเปนผูหาผูเสมอมิได ความเปนผูหา
ผูยิ่งกวามิได ความเปนผูรูสิ่งทั้งปวง ความเปนธรรมราชาของตนอยางนี้
แลวชื่อวาไมรูไมเห็นในลัทธิทั้งหลายของพวกสมณพราหมณเปนอันมาก
ในบัดนี้ยอมไมมี ทั้งหมดยอมเปนไปในภายในญาณของเราทีเดียวดังนี้
จึงตรัสคําเปนอาทิวา ดูกอนจุนทะขอนั้นเปนฐานะที่จะมีไดดังนี้. ในบท
เหลานั้น บทวา ตถาคโต หมายถึงสัตว. บทวา ดูกอนผูมีอายุ เพราะ
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วาขอนี้ไมประกอบดวยอรรถ คือไมประกอบดวยประโยชนในโลกนี้
และประโยชนในโลกหนา. บทวา ไมประกอบดวยธรรม คือไมอาศัย
นวโลกุตตรธรรม. บทวา ไมเปนเบือ้ งตนแหงพรหมจรรย คือ ไมเปน
เบื้องตนแหงศาสนพรหมจรรยทั้งสิ้น อันสงเคราะหดวยไตรสิกขา ในบท
ทั้งหลายวานี้เปนทุกขแลเปนตนมีอธิบายวา ธรรมทั้งหลายเปนไปในภูมิ
สามที่เหลือเวนตัณหา พระผูพระภาคเจาทรงพยากรณวา นี้เปนทุกข
ตัณหาเปนเหตุเจริญเปนเหตุเกิดแหงทุกขนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรง
พยากรณวา เปนทุกขสมุทัย ความไมเปนไปของทั้งสองนั้นคือทุกข และ
ทุกขสมุทัยพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวาเปนทุกขนิโรธ อริยมรรค
คือ การรูรอบทุกข การละสมุทัย การทําใหแจงนิโรธ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพยากรณวา เปนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาในบททั้งหลายวา ดูกอน
ผูมีอายุขอนีป้ ระกอบดวยประโยชน เปนตน มีอธิบายวา ขอนี้อาศัย
ประโยชนในโลกนี้และประโยชนในโลกหนา อาศัยนวโลกุตตรธรรมเปน
เบื้องตน คือ เปนประธาน คือเปนเบื้องหนาของศาสนาพรหมจรรยทั้งสิ้น
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงบันลือพระสีหนาทวา บัดนี้พวกปริพาชก
อัญญเดียรถียทั้งหลาย อยาไดเขาใจกันอยางนี้วา ขอใดที่เราไมพยากรณ
ไว ขอนั้นเราไมรูจึงไมพยากรณไวดังนี้ เรารูอยูดี ไมพยากรณ เพราะแม
เมื่อเราพยากรณขอนี้ไปก็ไมมีประโยชน ก็ขอใดที่เราควรพยากรณ
อยางไร ขอนั้นเราก็ไดพยากรณไวแลวนั่นแลดังนี้ จึงตรัสอีกวา ดูกอน
จุนทะ ทิฏฐินิสัยแมเหลาใด เปนอาทิ.
ทิฏฐิทงั้ หลายในบทนั้น อธิบายวาไดแก ทิฏฐินิสัย ทิฏฐินิสิต ทิฏฐิคติ
บทวา สิ่งนี้แหละจริง คือ สิ่งนี้แหละเปนทัสสนะที่จริง บทวา คําอื่นเปน
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โมฆะ ไดแกคําของคนอื่นเปนโมฆะ บทวา อสยกาโร แปลวาไมได ทํา
ดวยตนเอง. บทวา ตตฺร ไดแกสมณะแลพราหมณเหลานั้น บทวา ดูกอน
ผูมีอายุมีอยูห รือหนอที่ทา นทั้งหลายกลาวคํานี้ดังนี้ อธิบายวาเราถาม
พวกทานอยางนี้วาดูกอนผูมีอายุ คําใดที่พวกทานกลาววา ตนและโลกเที่ยง
ดังนี้ คํานี้มีอยูหรือไมมี. บทวา สมณพราหมณเหลานั้นกลาวคําใด
อยางนี้ ความวา ก็สมณพรหมณเหลานั้นกลาวคําใดวา สิ่งนี้แหละจริง สิ่ง
อื่นเปลา เราไมอนุญาตคํานั้นแกสมณพรหมณเหลานั้น. บทวาโดยบัญญัติ
คือโดยทิฏฐิบัญญัติ. บทวา เหมาะสม คือสมดวยญาณอันเสมอ. บทวา
อทิท อธิปฺตฺติคือ นี้ชื่ออธิบัญญัติ. ในอธิบัญญัตินี้เรานั่นแหละยิ่งกวา
ไมมีผูเสมอดวยเรา คําที่ทานกลาวโดยบัญญัติ และอธิบัญญัติ ทั้งสองคํานี้
เปนอันเดียวกันโดยอรรถ โดยประเภทเปนสอง คือ เปนบัญญัติ อธิบัญญัติ
ในบัญญัติทงั้ สองนั้น ทิฏฐิบัญญัติ เรียกบัญญัติ บัญญัติ ๖ ที่ทานกลาว
ไวอยางนี้คือ ขันธบัญญัติ ธาตุบัญญัติ อายตนบัญญัติ อินทริยบัญญัติ
สัจจบัญญัติ บุคคลบัญญัติ ชื่ออธิบัญญัติ แตในทีน่ ี้คําวา โดยบัญญัติ ทาน
หมาย ทั้งบัญญัติและอธิบัญญัติ จริงอยูพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูยอด
เยี่ยมหาผูอื่นยิ่งกวามิได ทั้งโดยบัญญัติ ทั้งโดยอธิบัญญัติ ในบทวา
อธิบัญญัติแมนี้. เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เราผูเดียว
เปนผูยิ่งในบัญญัติที่เปนอธิบัญญัติดังนี้. บทวา ปหานาย คือ เพื่อละ.
บทวา สมติกฺกมาย เปนไวพจนของบทนั้น. บทวา เทสิตา แปลวากลาวแลว.
บทวา ปฺตฺตา แปลวา ตั้งไวแลว อธิบายวา เมื่อทําการแยกสิ่งที่
เปนกอนออก เพื่อเจริญสติปฏฐานไดเห็นสิ่งทั้งปวง โดยความแนนอน
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เปนอันละทิฏฐินิสัยทั้งหมดโดยลงความเห็นวายอมไมเขาไปรับรูความเปน
สัตว ในกองสังขารลวน ดังนี้ เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วา สติปฏฐาน ๔ อันเราแสดงแลวบัญญัติแลวเพื่อละ เพื่อกาวลวงซึ่ง
ทิฏฐินิสัยดังนี้ สวนที่เหลือมีเนื้อความงายในที่ทั้งปวงอยูแลว
จบอรรถกถาปาสาทิกสูตรที่ ๖.

