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มหายมกวรรค
๑. จูฬโคสิงคสาลสูตร
[๓๖๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่พักซึ่งสรางดวยอิฐใน
นาทิกคาม. ก็สมัยนั้น ทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ ทานพระกิมิละ
อยูที่ปาโคสิงคสาลวัน ครั้งนั้น เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากที่
หลีกเรนแลว เสด็จเขาไปยังปาโคสิงคสาลวัน นายทายบาล (ผูรักษาปา)
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล ครั้นแลวไดกลาวกับพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตสมณะ ทานอยาเขาไปยังปานี้เลย ในที่นมี้ ีกุลบุตร
๓ ทาน ซึ่งเปนใครประโยชนตน เปนสภาพอยู ทานอยาไดกระทําความไม
ผาสุกแกทานทั้ง ๓ นั้นเลย เมื่อนายทายบาลกลาวกะพระผูมีพระภาคเจา
อยู ทานพระอนุรุทธะไดยินแลว จึงไดบอกนายทายบาลวา ดูกอนนายทายบาลผูมีอายุ ทานอยาไดหามพระผูมีพระภาคเจาเลย พระผูมีพระภาคเจา
ผูเปนศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแลว ลําดับนั้น ทานพระอนุรุทธะไดเขา
ไปหาทานพระนันทิยะและทานพระกิมิละถึงที่อยู ครั้นแลวไดบอกวา
ออกมาเถิด ทานผูมีอายุ ออกมาเถิด ทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคเจาผูเปน
ศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแลว ทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ
และทานพระกิมิละ ไดตอนรับพระผูมีพระภาคเจา องคหนึ่งรับบาตรและจีวร
ของพระผูมีพระภาคเจา องคหนึ่งปูอาสนะ องคหนึ่งตั้งน้ําลางพระบาท
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวาย ครั้นแลวทรงลาง
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พระบาท ทานผูมีอายุเหลานั้น ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๓๖๒] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกับทานพระอนุรุทธะวา ดูกอน
อนุรุทธะ นันทิยะ และกิมิละ พวกเธอพอจะอดทนไดละหรือ พอจะยังชีวิตให
เปนไปไดหรือ พวกเธอไมลําบากดวยบิณฑบาตหรือ.
อ. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองคพอจะอดทนได
พอจะยังชีวิตใหเปนไปได พวกขาพระองคไมลําบากดวยบิณฑบาต.
พ. ก็พวกเธอ ยังพรอมเพรียงกัน ชื่นบานตอกัน ไมวิวาทกัน ยังเปน
เหมือนน้ํานมกับน้ํา แลดูกันและกันดวยจักษุอันเปนที่รักอยูหรือ.
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค ยังพรอมเพรียงกัน
ชื่นบานตอกัน ไมวิวาทกัน ยังเปนเหมือนน้ํานมกับน้ํา แลดูกนั และกันดวย
จักษุอันเปนที่รักอยู.
พ. ก็พวกเธอเปนอยางนั้นได เพระเหตุอยางไร.
การประพฤติในปฏิสันถาร
[๓๖๓] อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
ขาพระองคมีความดําริอยางนี้วา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ
ที่ไดอยูรวมกับเพื่อนพรหมจรรยเห็นปานนี้ขาพระองคเขาไปตั้งกายกรรม
ประกอบดวยเมตตาในทานผูมีอายุเหลานี้ ในที่แจงและที่ลับ เขาไปตั้ง
วจีกรรม ประกอบดวยเมตตา... เขาไปตั้งมโนกรรม ประกอบดวยเมตตาใน
ทานผูมีอายุเหลานี้ ทั้งในที่แจงและที่ลับ ขาพระองคมีความดําริอยางนี้วา
ไฉนหนอ เราพึงเก็บจิตของตนเสีย แลวประพฤติตามอํานาจจิตของทานผูมี
อายุเหลานี้ แลวขาพระองคก็เก็บจิตของตนเสีย ประพฤติอยูตามอํานาจจิต
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ของทานผูมีอายุเหลานี้ กายขอพวกขาพระองคตางกันจริงแล แตวาจิตเห็นจะ
เปนอันเดียวกัน.
แมทานพระนันทิยะ...แมทานพระกิมิละ ก็ไดกราบทูลพระผูมีพระ
ภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส แมขาพระองค
ก็มีความดําริอยางนี้วา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่ไดอยูรวมกับ
เพื่อนพรหมจรรยเห็นปานนี้ ขาพระองคเขาไปตั้งกายกรรม ประกอบ
ดวยเมตตา เขาไปตั้งวจีกรรมประกอบดวยเมตตา...เขาไปตั้งมโนกรรม
ประกอบดวยเมตตาในทานผูมีอายุเหลานี้ ทั้งในที่แจงและที่ลับ ขาพระองค
มีความดําริอยางนี้วา ไฉนหนอเราพึงเก็บจิตของตนเสีย แลวประพฤติ
ตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ แลวขาพระองคก็เก็บจิตของตนเสีย
ประพฤติอยูตามอํานาจจิตของทานผูมีอายุเหลานี้ กายของพวกขาพระองค
ตางกันจริงแล แตดูกันจิตเห็นจะเปนอันเดียวกัน ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกขาพระองคยังพรอมเพรียงกัน ชืน่ บานตอกัน ไมวิวาทกัน ยังเปนเหมือน
น้ํานมกับน้ํา แลดูกันและกันดวยจักษุอันเปนที่รักอยู.
[๓๖๔] พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธะ พวกเธอเปนผูไมประมาท มีความเพียร
สงตนไปแลวอยูหรือ.
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองคเปนผูไมประมาท
มีความเพียรสงตนไปแลวอยู.
พ. ก็พวกเธอเปนอยางนั้นได เพราะเหตุอยางไร.
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส บรรดาพวก
ขาพระองค ทานผูใดกลับจากบิณฑบาตแตบานกอน ทานผูนั้นยอมปูลาด
อาสนะ ตั้งน้ําฉัน น้ําใชไว ตั้งถาดสํารับไว ทานผูใดกลับจากบิณฑบาตแต
บานทีหลัง ถามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉัน หากประสงค ก็ฉัน ถาไมประสงค
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ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียว หรือเทลงในน้ําที่ไมมีตัวสัตว ทานผูนั้นเก็บ
อาสนะ เก็บน้ําฉัน เก็บน้ําใชเก็บถาดสํารับ กวาดโรงภัตร ทานผูใดเห็น
หมอน้ําฉัน น้ําใช หรือหมอนําชําระวางเปลา ทานผูนั้นก็เขาไปตั้งไว ถา
เหลือวิสัยของทานก็กวักมือเรียกรูปทีส่ องแลวชวยกันยกเขาไปตั้งไว
พวกขาพระองคไมเปลงวาจาเพราะขอนั้นเปนปจจัย และทุกวันที่ ๕
พวกขาพระองคนั่งสนทนาธรรมกถาตลอดคืนยังรุง ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกขาพระองค เปนผูไมประมาท มิความเพียร สงตนไปอยูดวยประการ
ฉะนี้แล.
ธรรมเครื่องอยูสําราญ ๙
[๓๖๕] พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธะ ก็เมื่อพวกเธอเปนผูไมประมาท
มีความเพียร สงตนไปอยูอยางนี้คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทํา
ความเปนพระอริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซึ่งเปนเครื่องอยูสําราญ
ที่พวกเธอไดเขาถึงแลว มีอยูหรือ.
อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมีพระพุทธเจาขา ขอประทาน
พระวโรกาส พวกขาพระองคหวังอยูเพียงวา พวกขาพระองคสงัดจากกาม
สงัดจากอกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข เกิด
แตวิเวกอยู เมื่อพวกขาพระองคเปนผูไมประมาท มีความเพียรสงตนไปอยู
คุณวิเศษคือญาณทัสสนะ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ อันยิ่งกวา
ธรรมของมนุษย ซึ่งเปนเครื่องอยูสําราญนี้แล พวกขาพระองคไดเขาถึงแลว.
พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธะ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทํา
ความเปนพระอริยะอันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซึ่งเปนเครื่องอยูสําราญ
ที่พวกเธอไดเขาถึงแลว เพื่อความกาวลวง เพื่อความระงับ แหงธรรมเปน
เครื่องอยูอันนี้ อยางอื่นมีอยูหรือ.
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อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองค
หวังอยูเพียงวา พวกขาพระองคเขาถึงทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป ไมมีวิตกไมมีวิจาร มีปติ
และสุขอันเกิดแตสมาธิอยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอัน
สามารถการทําความเปนพระอริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซึ่งเปนเครื่อง
อยูสําราญ เพื่อความกาวลวง เพื่อความระงับแหงธรรมเปนเครื่องอยูอันนี้
อยางอื่น.
พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธะ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถ
กระทําความเปนพระอริยะ...อยางอื่นมีอยูหรือ.
อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองค
หวังอยูเพียงวา พวกขาพระองคมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวย
นามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาถึงตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญ
วา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือ
ญาณทัสสนะ. อันสามารถการทําความเปนพระอริยะ...อยางอื่น.
พ. ดีละ ดีละ อนุรทุ ธะ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถการทํา
ความเปนพระอริยะ...อยางอื่นมีอยูหรือ.
อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองค
หวังอยูเพียงวา พวกขาพระองคเขาถึงจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละ
สุขและทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์
อยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถการทําความเปนพระอริยะ
...อยางอื่น.
พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธะ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะ อัน
สามารถการทําความเปนพระอริยะ. . .อยางอื่นมีอยูหรือ.
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อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองค
หวังอยูเพียงวา เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะไมใสใจ
ซึ่งปฏิฆสัญญา พวกขาพระองคเขาถึงอากาสานัญจายตนฌาน ดวย
พิจารณาวา อากาศหาที่สุดมิได ดังนี้อยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณ
ทัสสนะ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ...อยางอื่น.
พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธะ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทํา
ความเปนพระอริยะ...อยางอื่นมีอยูหรือ.
อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองค
หวังอยูเพียงวา เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง
พวกขาพระองคเขาถึงวิญญาณัญจายตนฌาน ดวยพิจารณาวา วิญญาณหา
ที่สุดมิได ดังนี้อยู อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณทัสสนะ อันสามารถกระทํา
ความเปนพระอริยะ...อยางอื่น.
พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธะ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทํา
ความเปนพระอริยะ...อยางอื่นมีอยูหรือ.
อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองค
หวังอยูเพียงวา เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้ง
ปวง พวกขาพระองคเขาถึงอากิญจัญญายตนฌาน ดวยพิจารณาวานอยหนึ่ง
ไมมี ดังนี้อยู อันนี้ไดแก คุณวิเศษคือญาณทัสสนะ อันสามารถกระทําความ
เปนพระอริยะ...อยางอื่น.
พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธะ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทํา
ความเปนพระอริยะ...อยางอื่นมีอยูหรือ
อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองค
หวังอยูเพียงวา เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้ง
ปวง พวกขาพระองคเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู อันนี้ไดแกคุณ
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วิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ... อยางอื่น.
พ. ดีละ ดีละ อนุรุทธะ ก็คุณวิเศษคือญาณทัสสนะอันสามารถกระทํา
ความเปนพระอริยะอันยิ่งกวาธรรมของมนุษย ซึ่งเปนเครื่องอยูสําราญ
ที่พวกเธอไดเขาถึงแลว เพื่อความกาวลวง เพื่อความระงับ แหงธรรมเปน
เครื่องอยูอันนี้ อยางอื่นมีอยูหรือ.
อ. เพราะเหตุอะไรเลา จะไมพึงมี พระพุทธเจาขา พวกขาพระองค
หวังอยูเพียงวา เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญาณนาสัญญายตนะโดยประการ
ทั้งปวง พวกขาพระองคเขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู เพราะเห็นดวยปญญา
อาสวะของทานผูนั้นยอมหมดสิ้นไป อันนี้ไดแกคุณวิเศษคือญาณ
ทัสสนะ อันสามารถกระทําความเปนพระอริยะ อันยิ่งกวาธรรมของมนุษย
ซึ่งเปนเครื่องอยูสําราญอยางอื่น เพื่อความกาวลวง เพื่อความระงับแหงธรรม
เปนเครื่องอยูอันนี้ ไดเขาถึงแลวพระพุทธเจาขา อนึ่ง พวกขาพระองคยังไม
พิจารณาเห็นธรรมเปนเครื่องอยูสําราญอยางอื่น ที่ยิ่งกวาหรือประณีตกวา
ธรรมเปนเครื่องอยูสําราญอันนี้.
พ. ดีละ ดีละ อนุรทุ ธะ ธรรมเปนเครื่องอยูสําราญอยางอื่น ที่
ยิ่งกวาหรือประณีตกวา ธรรมเปนเครื่องอยูสําราญอันนี้หามีไม.
[๓๖๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจายังทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ ใหเห็นแจง ใหสมาทานใหอาจหาญใหราเริง
ดวยธรรมีกถา แลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ทานพระอนุรุทธะ ทาน
พระนันทิยะ และทานพระกิมิละ สงเสด็จพระผูมีพระภาคเจา ครั้นกลับจากที่
นั้นแลว ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ ไดกลาวกะทานพระอนุรุทธะวา
พวกกระผมไดบอกคุณวิเศษอันนั้นแกทานอนุรุทธะอยางนี้หรือวา พวกเรา
ไดวิหารสมาบัติเหลานี้ดวย. ทานอนุรุทธะประกาศคุณวิเศษอันใดของ
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พวกกระผม จนกระทั่งถึงความสิ้นอาสวะในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมี
พระภาคเจา
อ. พวกทานผูมีอายุมิไดบอกแกกระผมอยางนี้วา พวกเราได
วิหารสมาบัติเหลานี้ดวย ๆ แตวากระผมกําหนดใจของพวกทานผูมีอายุดวยใจ
แลวรูไดวา ทานผูมีอายุเหลานี้ ไดวหิ ารสมาบัติเหลานี้ดวยๆ แมพวกเทวดาก็
ไดบอกเนื้อความขอนี้เกกระผมวา ทานผูมีอายุเหลานี้ ไดวิหารสมาบัติเหลา
นี้ดวยๆ กระผมถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามปญหาแลว จึงทูลถวาย
พยากรณเนื้อความนั้น.
ชื่อเสียงของพระอนุรุทธะเปนตน
[๓๖๗] ลําดับนั้น ทีฆปรชนยักษ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
เปนลาภของชาววัชชี ประชาชนชาววัชชีไดดีแลว ในเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามาประทับอยู และกุลบุตร ๓ ทานเหลานี้ คือ ทาน
พระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิมิละ มาพักอยู.
พวกภุมมเทวดาไดสงเสียงของทีฆปรชนยักษแลวไดประกาศ
(ตอไป) วา ทานผูเจริญทั้งหลายเปนลาภของชาววัชชี ประชาชนชาววัชชีไดดี
แลว ในเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามาประทับอยู และกุลบุตร
๓ ทาน คือ ทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และทานพระกิลิมะ มาพักอยู.
พวกเทพชั้นจาตุมหาราช ไดฟงเสียงของพวกภุมมเทวดาแลวได
ประกาศ (ตอไป)...พวกชั้นดาวดึงสไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นจาตุมหาราช
แลวไดประกาศ (ตอไป)...พวกเทพชั้นยามาไดสงเสียงของพวกเทพชั้นดาว-
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ดึงสแลวไดประกาศ (ตอไป)...พวกเทพชั้นดุสิตไดฟงเสียงของพวกชั้นมายา
แลวไดประกาศ (ตอไป)...พวกเทพชั้นนิมมานรดีไดฟงเสียงของพวก
เทพชั้นดุสิตแลวไดประกาศ (ตอไป)...พวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัดดีไดฟง
เสียงของพวกเทพชั้นนิมมานรดีแลวไดประกาศ (ตอไป)...พวกเทพที่นับเขา
ในจําพวกพรหม ไดฟงเสียงของพวกเทพชั้นปรนิมมิตวสวัดดีแลวได
ประกาศ (ตอไป) วา ทานผูเจริญทั้งหลาย เปนลาภของชาววัชชี ประชาชน
ชาววัชชีไดดีแลว ในเหตุที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามาประทับ
อยู และกุลบุตร ๓ ทาน คือ ทานพระอนุรุทธะ ทานพระนันทิยะ และทาน
พระกิมิละ มาพักอยู.
[๓๖๘] โดยขณะครูหนึ่งนั้น เสียงไดเปนอันรูกันทั่วจนถึงพรหมโลก ดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนทีฆะ ขอนี้เปน
อยางนั้น ดูกอนทีฆะ ขอนี้เปนอยางนั้น กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตจากสกุลใด ถาสกุลนั้นมีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้
ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกสกุลนั้น ตลอดกาล
นาน กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากวงศสกุลใด
ถาวงศสกุลนั้นมีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุขแกวงศสกุลนั้น ตลอดกาลนาน กุลบุตรทั้ง ๓ นี้
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากบานใด ถาบานนั้นมีจิตเลื่อมใส ระลึก
ถึงกุลบุตรทัง้ ๓ นี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกบานนั้น
ตลอดกาลนาน กุลบุตรทัง้ ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากนิคม
ใด ถานิคมนั้นมีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อ
ประโยชน เพื่อความสุขแกนิคมนั้น ตลอดกาลนาน กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต จากนครใด ถานครนั้นมีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตร
ทั้ง ๓ นี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกนครนั้น ตลอด
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กาลนาน กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต จากชนบท
ใด ถาชนบทนั้นมีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกชนบทนั้น ตลอดกาลนาน ถากษัตริยทั้งมวลมี
จิตเลื่อมใสระลึกถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อ
ความสุขแกกษัตริยทั้งมวล ตลอดกาลนาน ถาพราหมณทั้งมวล...ถาแพศย
ทั้งมวล...ถาศูทรทั้งมวลมีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้นจะพึง
เปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกศูทรทั้งมวล ตลอดกาลนาน ถา
โลกพรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษยมีจิตเลื่อมใส ระลึกถึงกุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ขอนั้นจะพึงเปนไป
เพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก แกหมูสตั ว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ตลอดกาล
นาน ดูกอนทีฆะ ทานจงเห็นเถิด กุลบุตรทั้ง ๓ นี้ ปฏิบัติแลวก็เพียงเพื่อ
ประโยชนเกือ้ กูลแกชนเปนอันมาก เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก เพื่ออนุเคราะห
โลก เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทีฆปรชนยักษ
ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล.
จบจูฬโคสิงคสาลสูตรที่ ๑
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มหายมกวรรควรรณนา
อรรถกถาจูฬโคสิงคสาลสูตร
จูฬโคสิงคสาลสูตรมีบทเริ่มตน เอวมฺเม สุต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาทิเก วิหรติ ความวา ในบานแหงหนึ่ง
ในบรรดาหมูบานสองแหงของบุตรของอาและของลุงทั้งสอง อาศัยสระน้ํา
หนึ่ง ชื่อ นาทิกา. บทวา คิฺชกาวสเถ ไดแก ที่พักทําดวยอิฐ. โดยยินวา
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทําการสงเคราะหมหาชน เสด็จจาริก
ไปในแควนวัชชี เสด็จถึงนาทิกคาม. ชาวบานนาทิกคามถวายมหาทาน
แดพระผูมีพระภาคจา ฟงธรรมีกถา มีใจเลื่อมใส ปรึกษากันวา เรา
จักสรางที่ประทับถวายแดพระศาสดา แสดงรูปสัตวรายเปนตน ที่ฝาบันได
และเสาดวยอิฐทั้งนั้น สรางปราสาทฉาบดวยปูนขาว ยังมาลากรรม
และลดากรรมเปนตนใหสําเร็จ ปูลาดเครื่องลาดพื้นเสียงและตั่งเปนตน
มอบถวาย พระศาสดา. ตอมา พวกชาวบานในที่นี้สรางที่พักกลางคืน
ที่พักกลางวัน มณฑป และที่จงกรมเปนตน ถวายแดภิกษุสงฆ. วิหาร
นั้นไดเปนมหาวิหารดวยประการฉะนี้. ทานหมายเอาวิหารนั้น จึงกลาววา
คิฺชกาวสเถ ดังนี้.
คาคบไมมีสัณฐานดังเขาโค ตัง้ ขึ้นแตลําตนของตนไมใหญตนหนึ่ง
ในบทวา โคสิงฺคสาลวนทาเย นั้น. ปานั้นแมทั้งหมดอาศัยตนไมนั้น จึงชื่อ
วา โคสิงคสาลวัน ดังนี้. บทวา ทาโย นี้เปนชื่อของปา โดยไมตางกัน
เพราะฉะนั้น บทวา โคสิงฺคสาลวนทาเย มีความวา ในปาชื่อ โคสิงคสาลวัน.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 12

บทวา วิหรนฺติ ไดแก เสวยสามัคคีรสอยู. เวลากุลบุตรเหลานี้เปนปุถุชน
ทานกลาวไวในอุปริณณาสก็แลว. ในที่นี้ ทานกลาวเวลาเปนพระขีณาสพ.
จริงอยู ในเวลานั้น กุลบุตรเหลานั้น ไดความพอใจ ไดที่พึ่ง บรรลุปฏิสัมภิทา
เปนพระขีณาสพ เสวยสามัคคีรสอยูในที่นั้น. บทวา เยน โคสิงคสาลวนทาโย
เตนุสงฺกมิ นี้ทานกลาวหมายถึงปานั้น.
พระผูมพี ระภาคเจา ไมไดบอกอะไรๆในบรรดาพระธรรมเสนาบดี
พระมหาโมคคัลลานเถระ หรือพระอสีติมหาสาวก โดยที่สดุ แมพระอานนทเถระ เปนคลังธรรม ทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง
เหมือนชางปลีกออกจากขาศึก เหมือนไกรสรสีหราชออกจากฝูง เหมือน
เมฆถูกลมหอบ พระองคผูเดียวเสด็จเขาไปหาอยางนี้แล. ถามวา ก็เพราะ
เหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงไดเสด็จไปดวยพระองคเองในนี้. ตอบวา กุลบุตร
ทั้ง ๓ ยอมเสวยสามัคคีรส เพราะจะทรงยกยองกุลบุตรเหลานั้น เพราะจะ
ทรงอนุเคราะหหมูชนเกิดในภายหลัง และเพราะความหนักในพระธรรม.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจานั้นไดทรงดําริอยางนี้วา เราจักยกยอง
สรรเสริญกุลบุตรเหลานี้ ทําปฏิสันถาร แสดงธรรมแกกุลบุตรเหลานั้น เพราะจะ
ทรงยกยองอยางนี้เทานั้น จึงเสด็จไป. พระองคไดมีพระดําริตอไปวา
ในอนาคต กุลบุตรทั้งหลาย สําคัญการควรอยูพรอมเพรียงกันวา พระสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จสูสํานักของกุลบุตรผูอยูพรอมเพรียงกันดวยพระองค
เอง ทําปฏิสันถาร แสดงธรรมทรงยกยองกุลบุตรทั้ง ๓ ใครจะไมพึงอยูพรอมเพรียงกัน ดังนี้ จักทําที่สุดแหงทุกขไดเร็วพลัน ดังนี้ แมเพราะจะทรง
อนุเคราะหหมูชนผูเกิดในภายหลัง จึงไดเสด็จไป. ก็ธรรมดาวา พระพุทธเจา
ทรงเปนผูหนักในธรรม ก็ความหนักในธรรมของพระพุทธเจาเหลานั้นมาแลว
ในรถวินีตสูตร เพราะเหตุนั้น พระองคทรงดําริวา เราจักยกยองธรรม
แมเพราะความหนักในธรรมนี้ ดังนี้. จึงไดเสด็จไป.
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บทวา ทายปาโล แปลวา ผูรักษาปา คนรักษาปานั้น ยอมนั่งรักษา
คุมครองที่ประตูปานั้น ที่เขาลอมรั้วประกอบไวโดยประการที่พวกมนุษย
ในประเทศที่เขาปรารถนาแลวอยูอมไมนําดอกไม ผลไม ยางไม หรือ
ทัพสัมภาระในที่นั้นออกได เพราะฉะนั้น ทานกลาววา ทายเปาโล. บทวา
อตฺตกามรูปา ความวา เปนผูใครประโยชนตนเปนสภาพอยู. จริงอยู
ผูใดแมบวชแลวในศาสนานี้ เลี้ยงชีวิตดวยอเนสนา ๒๐ มีเวชกรรมทูตกรรม
และการสงขาวเปนตน นี้ยังไมชื่อวาเปนผูใครประโยชนตน. สวนผูใด
บวชแลวในศาสนานี้ ละอเนสนา ๒๑ แลว ตั้งอยูในจตุปาริสุทธิศีล เรียน
พระพุทธวจนะ อธิษฐานธุดงคพอสบายถือกรรมฐานที่ชอบใจในอารมณ
๓๘ ละแวกบานเขาปา ยังสมาบัติใหเกิด เที่ยวทําวิปสสนากรรมฐาน
นี้ชื่อวา เปนผูใครประโยชนตน. กุลบุตรทั้ง ๓ แมเหลานั้น ไดเปนเห็น
ปานนี้. เพราะเหตุนั้น ทานกลาววา อตฺตกามรูป วิหรนฺติ. เขาขอรอง
พระผูมีพระภาคเจาวา พระองคอยาไดกระทําความไมผาสุกแกกุลบุตร
เหลานั้นเลย.
ไดยินวา นายทายบาลนั้นไดมีวิตกอยางนี้วา กุลบุตรเหลานี้อยูพรอมเพรียงกัน ความบาดหมาง ทะเลาะและวิวาท ยอมเปนไปในที่คนบางพวกไป
แลว ทั้งสองไมไปทางเดียวกันเหมือนโคดุ เขาแหลม เที่ยวขวิดอยู บางครั้ง
พระพุทธเจาแมนี้ เมื่อทรงกระทําอยางนี้ พึงทําลายความอยูอยางพรอมเพรียงของกุลบุตรเหลานี้ ก็แหละพระองคนาเลื่อมใส มีพระฉวีวรรณ
ดังทอง เห็นจะอยากในรส พึงทําลายอัปปมาทวิหารธรรมของกุลบุตรเหลานี้
ดวยการกลาวสรรเสริญผูถ วายของอันประณีต และผูอุปฏฐากตนตั้งแตเสด็จ
ไปถึง แมสถานที่อยูของกุลบุตรเหลานี้ กําหนดไวแนนอน คือ บรรณศาลา ๓
ที่จงกรม ๓ ที่พักกลางวัน ๓ เตียงตั่ง ๓ สวนสมณะนี้ มีกายใหญเห็นจะแก
กวา และจักไลกุลบุตรเหลานี้ ออกจากเสนาสนะในกาลอันไมควร ความ
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ไมผาสุกจักมีแกกุลบุตรเหลานั้น แมในที่ทั้งปวงดวยประการฉะนี้ เขา
ไมปรารถนาอยางนั้น จึงขอรองพระผูมีพระภาคเจาวา พระองคอยาไดทํา
ความไมผาสุกแกกุลบุตรเหลานั้นเลย.
ถามวา ก็นายทายบาลนั้น รูอยู จึงหาม หรือไมรูอยู จึงหาม. ตอบวา
จริงอยู ตั้งแตพระตถาคตถือปฏิสนธิ ปาฏิหาริยอนั ยังหมื่นจักรวาลให
หวั่นไหวเปนตน เปนไปแลวแมก็จริง ถึงดังนั้น คนไมมีกําลังชาวปา ขวนขวายแตการงาน ไมอาจจะกําหนดรูปาฏิหาริยเหลานั้นได. ก็ธรรมดาวา
พระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อใดมีภิกษุหลายพันเปนบริวาร เที่ยวแสดง
พุทธานุภาพดวยพระรัศมีวาหนึ่ง ดวยอนุพยัญชนะ ๘๐ และดวยพระสิริ
คือ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ เมื่อนั้นเขาถามวา นั่นใคร แลวพึงจะรูจัก. ก็ครั้งนัน้
พระผูมีพระภาคเจาทรงปกปดพุทธานุภาพนั้นทั้งหมดไวในกลีบจีวร
ทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง เสด็จไปโดยเพศที่ไมมีใครรูจัก
เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ ที่ถูกปดบังไวในกลีบเมฆ. นายทายบาล
ไมรูขอนั้น จึงหามดวยประการฉะนี้. บทวา เอตทโวจ ความวา ไดยินวา
พระเถระฟงถอยคําของนายทายบาลวา มา สมณ ดังนี้ จึงคิดวา เราอยูกัน
๓ คนในที่นี้ ไมมีบรรพชิตอื่นเลย ก็นายทายบาลนี้พูดเหมือนกับพูดกับ
บรรพชิตจักเปนใครหนอแลดังนี้แลว ออกจากที่พักกลางวัน ยืนอยูที่ประตู
มองดูทาง ก็ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา. แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเปลง
พระรัศมีจากพระวรกาย พรอมกับที่พระเถระเห็นพระรัศมีวาหนึ่งสองสวาง
ดวยพระอนุพยัญชนะ ๘๐ รุงเรืองเหมือนเผนทองที่คลี่ออก. พระเถระคิดวา
นายทายบาลนี้ พูดกับบุคคลผูเลิศในโลก ยังไมรูจัก พูดคลายกับภิกษุรูปใด
รูปหนึ่ง เหมือนเหยียดมือจับอสรพิษแผพังพานที่คอ เมื่อจะหามจึงไดกลาวคํา
เปนตนนี้วา มา อาวุโส ทายปาล ดังนี้. บทวา เตนุปสงฺกมิ ความวา
เพราะเหตุอะไร ไมทําการตอนรับพระผูมีพระภาคเจาแลว จึงเขาไปเฝา.
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ไดยินวาทานพระอนุรุทธะไดมีความดําริอยางนี้วา เรา ๓ คนอยูพรอมเพรียง
กันก็จักไมมี เราจักพาเอามิตรเปนที่รักไปทําการตอนรับ พระผูมีพระภาคเจา
เปนที่รักของเราฉันใด ก็เปนที่รักแมของสหายของเราฉันนั้น ดังนี้ เปนผูใคร
จะทําการตอนรับ พรอมดวยปยมิตรเหลานั้น จึงไมทําดวยตนเอง เขาไปเฝา
สวนอาจารยบางพวกกลาววา ทางเปนที่เสร็จมาของพระผูมีพระภาคเจา
มีอยูในที่สุดแหงที่จงกรม ใกลประตูบรรณศาลาของพระเถระเหลานั้น
เพราะฉะนั้นพระเถระจึงไปใหสัญญาแกพระเถระเหลานั้น.บทวา อภิกฺกมถ
แปลวา มาทางนี้เถิด. บทวา ปาเท ปกฺขาเลสิ ความวา พระเถระถือเอาน้ําสี
แกวมณีดวยมือดุจตาขายคลายประทุมที่แยม รดน้ําที่หลังพระบาททั้ง ๒
มีสีดุจทองคํา ชําระขัดสีพระบาท ธุลีมิไดตองพระวรกายของพระพุทธเจา.
ถามวา เพราะเหตุอะไร จึงตองลาง. ตอบวา เพื่อกําหนดฤดูของพระวรกาย
และเพื่อใหจิตของภิกษุเหลานั้นราเริง จิตของภิกษุเหลานั้น เอิบอิ่มดวย
โสมนัสอันมีกําลังวา พระผูมีพระภาคเจาทรงลางพระบาทดวยน้ําที่เรานํามา
แลว ไดทรงทําการใชสอย ดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงลาง.
บทวา อายสฺมนฺต อนุรุทฺธ ภควา เอตทโวจ ความวา ไดยิน
ทานพระอนุรุทธะนั้น เปนผูแกกวาภิกษุเหลานั้น เมื่อทําการสงเคราะหแก
ทานอนุรุทธะนั้น เปนทําแกทานที่เหลือดวย เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสคําเปนตนนี้วา กจฺจิ โว อนุรทุ ฺธา ดังนี้ เพราะพระเถระองคเดียว.
บรรดาบทเหลานั้นบทวา กจฺจิ เปนนิบาต ลงในอรรถวา คําถาม. บทวา
โว เปนฉัฏฐีวิภัติ. มีอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามถึงภิกขาจารวัตร
วา ดูกอน อนุรุทธะ นันทิยะ กิมพิละ พวกเธอพออดทนไดหรือ อิริยาบถของ
พวกเธอทนไดหรือ พอใหเปนไปไดหรือ พวกเธอพอยังชีวิตใหเปน คือสืบตอไป
หรือ ไมลําบากดวยกอนขาว บิณฑบาตหรือ พวกเธอหากอนขาวไดงาย
หรือ พวกมนุษยเห็นพวกเธอมาพรอมกันแลว จึงสําคัญขาวยาคูกระบวย
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หนึ่งหรือ ภิกษาทัพพีหนึ่งที่ควรถวาย เพราะฉะนั้น ก็ผูไมลาํ บากดวย
ปจจัยสามารถบําเพ็ญสมณธรรมได หรือวานี้เปนวัตรของบรรพชิต
เมื่อเปนเชนนั้น พระองคประทานคําตอบแลว เมื่อจะทรงถามถึงสามัคคีรส
วา ดูกอนอนุรุทธะ นันทิยะและกิมพิละ พวกเธอเปนราชบรรพชิต มีบุญมาก
พวกมนุษยไมถวายแกพวกเธอผูอยูในปาแลว จักสําคัญสิ่งที่ควรใหแกใครอืน่
เลา ก็พวกเธอฉันของนี้แลวอยูยัดเหยียดกันและกันเหมือนลูกเนื้อหรือ
หรือวา พวกเธอยังมีความพรอมเพรียงกันอยู จึงตรัสคําเปนตนวา กจฺจิ
ปน โว อนุรทุ ฺธา สมคฺคา ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาขีโรทกีภูตา
ความวา น้ํานมและน้ําผสมกันและกัน. ยอมไมแยกกัน เขาถึงดุจเปนอัน
เดียวกัน ตรัสถามวา พวกเธออยูดวยความสามัคคีอยางนี้. เหมือนจิตตุปบาท
เขาถึงความเปนอันเดียวกันหรือ. บทวา ปยจกฺขูหิ ความวา จักษุคือ
การเขาไปตั้งเมตตาจิตมองดู ชื่อวาปยจักษุ. ตรัสถามวา พวกเธอแลดูกัน
และกันดวยจักษุเห็นปานั้นอยูหรือ. บทวา ตคฺฆ เปนนิบาตลงในอรรถวา
สวนเดียว ดังทานกลาววา มย ภนฺเต โดยสวนเดียว. บทวา ยถา ในบทวา
ยถากถ ปน นี้เปนเพียงนิบาต. บทวา กถ แปลวา ถามถึงเหตุ. มีอธิบายวา
พวกเธออยูกันอยางนี้ไดอยางไร คืออยูดวยเหตุไร พวกเธอจงบอกเหตุนั้นแก
เราเถิด. บทวา เมตฺต กายกมฺม ไดแก กายกรรมที่เปนไปดวยอํานาจจิต
เมตตา. บทวา อาวิ เจว รโห จ ไดแก ตอหนา และลับหลัง. แมในบทนอกนี้ก็
มีนัยนี้แหละ.
ในบทนั้น กายกรรมและวจีกรรม ยอมไดในการอยูรวมกันตอหนา
นอกนี้ ยอมไดในการอยูแยกกัน มโนกรรมไดในที่ทั้งหมด จริงอยู เมื่ออยู
รวมกัน เตียงตั่งก็ดี ภัณฑะไมก็ดี ภัณฑะดินก็ดี อันใดที่คนหนึ่งเก็บไวไมดีใน
ภายนอก เห็นสิ่งนั้น ไมทําความดูหมิ่นวา สิ่งนี้ใครใชแลว ถือเอามาเก็บ
ไวเหมือนที่ตนเก็บไวไมดี ก็หรือวา ประคับประคองฐานที่ควรประดับประคอง
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ชื่อวาเมตตากายกรรมตอหนา. เมื่อคนหนึ่งหลีกไป เก็บเสนาะบริขารที่เขา
เก็บไวไมดี หรือวาเฝาที่ดูที่ควรเฝา ชื่อวาเมตตากายกรรมลับหลัง. เมื่ออยู
รวมกัน ชื่อวา เมตตาวจีกรรมตอหนา ยอมมีในการทํามีอาทิอยางนี้วา
สัมโมทนีกถาอันไพเราะ ปฏิสันถาร สาราณียกถา ธรรมกถา สรภัญญะ
ถามปญหาตอบปญหากับพระเถระทั้งหลาย. ก็เมื่อพระเถระหลีกไป
กลาว มีอาทิวา พระนันทิเถระ พระกิมพิลเถระ เปนสหายที่รักของ
เรา ถึงพรอมดวยศีลอยางนี้ ถึงพรอมดวยอาจาระอยางนี้ ชือ่ วา เมตตา
วจีกรรมลับหลัง. ก็เมื่อประมวลมาอยางนี้วา ขอพระนันทิยเถระ กิมพิลเถระ
ผูเปนปยมิตรของเรา จงเปนผูไมมีเวร จงเปนไมเบียดเบียน จงเปนผูมี
ความสุขเถิด ดังนี้ชื่อวา เมตตามโนกรรมทั้งตอหนา ทั้งลับหลัง
บทวา นานา หิ โข โน ภนฺเต กายา ความวา ใคร ๆ ไมอาจทํากาย
ใหรวมกันได เหมือนขยําแปง และดินเหนียว. บทวา อกฺจ ปน มฺเจิตฺต
ทานแสดงวา สวนจิตของพวกขาพระองค ชื่อวา เปนอยางเดียวกัน เพราะ
อรรถวารวมกัน ไมขาดสูญ ไมปราศจากกัน พรอมเพรียงกัน ถามวา
ก็ภิกษุเหลานั้น เก็บจิตของตน ประพฤติตามอํานาจจิตของทาน นอกนี้
อยางไร. ตอบวา สนิมขึ้นในบาตรของภิกษุรูปหนึ่ง จีวรของภิกษุรูปหนึ่ง
เศราหมอง บริภัณฑกรรมยอมมีแกภิกษุรูปหนึ่ง. บรรดาภิกษุเหลานั้น
สนิมขึ้นที่บาตรของผูใด เมื่อผูนั้น บอกวา ดูกอนผูมีอายุ สนิมขึ้นที่บาตรของผม
ควรสุม ดังนี้ พวกนอกนี้ ไมพูดวาจีวรของผมเศราหมอง ควรซัก เครื่องใช
ของผมควรกระทํา ดังนีแ้ ลว เขาปานําฟนมาตัดเปนทอนไวบนบาตร
สุมบาตรแลว ตอมาก็ซักจีวรบาง ทําของใชบาง. เมื่อรูปใดรูปหนึ่งบอกกอน
วา ดูกอนผูม ีอายุ จีวรของผมเศราหมองควรซัก บรรณศาลาของผมทรุดโทรมควรซอมใหม ดังนี้ มีนัยเหมือนกัน. บทวา สาธุ สาธุ อนุรุทฺธา
ความวา เมื่อภิกษุกราบทูลในหนหลังวา ขาแตพระองคผูเจริญ พวกขาพระองค
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ไมลําบากดวยบิณฑบาต ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาไมประทานสาธุการ.
ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะชื่อวากวฬิงการาหารนี้ ของสัตว
เหลานี้ประพฤติกันมาเปนอาจิณ สวนโลกสันนิวาสนี้ ขัดแยงกันโดยมาก.
สัตวเหลานี้ผิดใจกัน ทั้งในอบายโลก ทั้งในเทวดาและมนุษยโลก เวลาที่สัตว
เหลานั้นพรอมเพรียงกันหาไดยาก มีไดบางคราวเทานั้น เหตุดังนั้นพระผูมีพระภาคเจาไดประทานสาธุการในที่นี้ เพราะการอยูพรอมเพรียงกัน
หาไดยาก
บัดนี้ เมื่อตรัสถามลักษณะความไมประมาทของภิกษุเหลานั้น จึง
ตรัสคําเปนตนวา กจฺจิ ปน โว อนุรุทธฺ า. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
โว เปนเพียงนิบาต อีกอยางหนึ่ง เปนปฐมาวิภัติ ความวา กจฺจิ ตุมฺเห
ดังนี้. บทวา อมฺหาก คือ ในพวกเรา ๓ คน. บทวา ปณฺฑาย ปฏิกฺกมติ
ความวา เที่ยวไปบิณฑบาตในหมูบาน ภายหลัง. บทวา อวกฺกการปาตึ
ความวา ทิ้งบิณฑบาตที่เหลือเสีย ลางสํารับๆหนึ่ง ตั้งไวเพื่อเก็บไว. บทวา
โย ปจฺฉา ความวา ไดยินวา พระเถระเหลานั้น เขาไปภิกขาจารไมพรอมกัน.
ก็พระเถระเหลานั้นออกจากผลสมาบัติชําระรางกาย แตเชาตรูบําเพ็ญ
ขอปฏิบัติ เขาไปยังเสนาสนะ กําหนดเวลานั่งเขาผลสมาบัติ บรรดาพระเถระ
เหลานั้น รูปใดที่นั่งกอนลุกขึ้นกอน ดวย การกําหนดเวลาของตน รูปนั้น
เที่ยวบิณฑบาตกลับมาที่ฉันอาหาร ยอมรูวา ภิกษุ ๒ รูปมาภายหลัง
เรามากอน เมื่อเปนเชนนั้น จัดบาตร ปูอาสนะเปนตน ถาในบาตรมีพอดี
เธอก็นั่งฉัน ถามีเหลือใสไวในถาดสํารับ ปดถาดไวฉัน ทําภัตตกิจเสร็จแลว
ลางบาตร เช็ดใหน้ําหมดใสไวในถุง เก็บอาสนะ ถือบาตรและจีวร เขาไปสู
ที่พักของตน. แมรูปที่ ๒ มาแลว ยอมรูไดวา รูปหนึ่งมากอน รูปหนึ่งภายหลัง
ถาในบาตรมีภัตพอประมาณ เธอก็ฉัน ถามีนอยถือเอาจากสํารับแลว
ฉัน ถามีเหลือใสไวในสํารับฉันแตพอประมาณขาไปสูที่พักเหมือนพระเถระ
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รูปกอน. แมรูปที่ ๓ มาแลว ยอมรูวา สองรูปมากอน เรามาภายหลัง
แมเธอทําภัตตกิจเสร็จเหมือนพระเถระรูปที่ ๒ ก็ลางบาตร เช็ดใหน้ําหมด
ใสไวในถุง ยกอาสนะขึ้นเก็บไว เทน้ําที่เหลือในหมอน้ําดื่มหรือในหมอน้ําใช
แลวคว่ําหมอ ถามีภัตเหลืออยูในสํารับ นําภัตนั้นไปโดยนัยอันกลาวแลว
ลางถาดเก็บกวาดโรงฉัน. ตอมาเทหยากเยื่อ ยกไมกวาดขึ้นเก็บในสถานที่พน
จากปลวก ถือบาตรและจีวรเขาไปที่พัก นี้เปนวัตรในโรงฉันในที่ทําภัตตกิจ
ในปา ภายนอกวิหาร ของพระเถระทั้งหลาย ทรงหมายถึงขอนี้ จึงตรัส
คําเปนตนวา โย ปจฺฉา ดังนี้.
สวนคําเปนตนวา โย ปสฺสติ พึงทราบวา เปนวัตร ภายในวิหารของ
พระเถระทั้งหลาย. บรรดาบทเหลานั้น บทวา วจฺจฆฏ แปลวาหมอชําระ.
บทวา ริตฺต คือวางเปลา. บทวา ตุจฺฉก เปนไวพจนของบทวา ริตฺต นั้นแหละ.
บทวา อวิสยฺห ไดแก ไมอาจจะยกขึ้นไดคือหมักมาก. บทวา หตฺถวิกาเรน
คือ ดวยสัญญาณมือ ไดยินวา พระเถระเหลานั้นถือหมอน้ําอยางใดอยางหนึ่ง
มีหมอน้ําดื่มเปนตนไปสระโบกขรณี ลางภายในและภายนอกแลวกรองน้ําใส
วางไวริมฝง เรียกภิกษุรปู อื่นมาดวยวิการแหงมือ ไมสงเสียงเจาะจงหรือ
ไมเจาะจง ถามวา เพราะเหตุไรไมสงเสียงเจาะจง. ตอบวา เสียง พึง
รบกวนภิกษุนั้น. ถามวา เพราะเหตุไร สงเสียงไมเจาะจง ตอบวา เมื่อให
เสียงไมเจาะจง ภิกษุ ๒ รูปพึงออกไปดวยเขาใจวา เรากอน เรากอน
ดังนี้. ตอจากนั้น ในการงาน ๒ รูปพึงทํา รูปที่ ๓ พึงวางงาน เธอเปนผู
สํารวมเสียง ไปใกลที่พักกลางวันของภิกษุรูปหนึ่ง รูวาเธอเห็นแลวทํา
สัญญาณมือ ภิกษุนอกนี้ยอมมาดวยสัญญาณนั้น ตอนั้นชนทั้งสองเอามือ
ประสานกันลุกขึ้นวางบนมือทั้งสอง พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสหมายเอาขอ
นั้นวา หตฺถวิกาเรน ทุติย อามนฺเตตฺวา หตฺถวิลงฺฆิเกน อุฏเปม ดังนี้.
บทวา ปฺจาหิก โข ปน ความวา คํานี้วา ในวัน ๑๔ ค่ํา วัน ๑๕ ค่ํา ดิถีที่ ๘ ค่ํา
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เปนวันธัมมัสสวนะตามปกติกอน พระเถระทั้ง ๒ รูปอาบน้ําในเวลายังไมมืด
มากนัก ทุกๆวัน ทําขอนั้นไมใหขาด ยอมไปยังที่พักของพระอนุรุทธเถระ.
พระเถระแมทั้ง ๓ รูป นั่ง ณ ที่นั้น ถามปญหาตอบปญหา กันและกันใน
พระไตรปฎก ปฎกใดปฎกหนึ่ง เมื่อพระเถระเหลานั้นกระทําอยูอยางนี้จน
อรุณขึ้น. บทวา กจฺจิ ปน โว อนุรุทฺธา อปฺปมตฺตา อาตาปโน ปหิตตฺตา วิหรถ
นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงขอนั้น.
พระเถระถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามลักษณะของความไม
ประมาทแลวตอบลักษณะของความไมประมาทถวายในที่ตั้งแหงความประมาท
ดวยคํามีประมาณเทานี้วา คือ เวลาเขาไปที่ภิกขาจาร เวลาออกไป การนุง
สบง การหมจีวร การเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต ภายในหมูบาน ธรรมกถา
อนุโมทนา การออกจากหมูบานแลวทําภัตตกิจ การลางบาตร เก็บ
บาตรและจีวรใหเรียบรอย เหลานี้เปนที่ทําใหเนิ่นชา สําหรับ ภิกษุ
เหลาอื่น เพราะฉะนั้น พระเถระเมื่อแสดงวา ขึ้นชื่อวาเวลาประมาท
ยอมไมมีแกเรา เพราะปลอยที่ประมาณเทานี้ไดแลว จึงตอบลักษณะของ
ความไมประมาทถวายในที่ตั้งแหงความประมาท
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ประทานสาธุการแกพระเถระนั้นแลว
เมื่อจะตรัสถามปฐมฌานจึงตรัสอีกวา อตฺถิ ปน โว ดังนี้ เปนตน. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา อุตฺตริมนุสสธมฺมา คือ ธรรมอันยิ่งกวาธรรมของมนุษย.
บทวา อลมริยาณทสฺสนวิเสโส ไดแก คุณวิเศษคือญาณทัสสนะ สามารถ
ทําความเปนพระอริยะบทวา กึ หิ โน สิยา ภนฺเต ความวา เพราะเหตุไร
คุณวิเศษที่บรรลุแลว จักไมบรรลุเลา.บทวา ยาวเทว คือ เพียงใดนั่นเอง.
เมื่อการบรรลุปฐมฌานที่พระเถระตอบชี้แจงแลว อยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสถามทุติฌานเปนตน จึงตรัสวา เอตสฺ ส ปน โว ดังนี้. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา สมติกฺกมาย คือ เพื่อความกาวลวง.บทวา ปฏิปสฺสทฺธิยา
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คือ เพื่อความสงบระงับ. ที่เหลือ พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในบททั้งปวง.
สวนในปญหาสุดทาย เมื่อตรัสถานนิโรธสมาบัติที่ไดบรรลุดวยอํานาจ
โลกุตตรญาณทัสสนะ จึงตรัสวา อลมริยาณทสฺสนวิเสโส ดังนี้. พระเถระ.
ตอบชี้แจง ตามสมควรแกการถาม. ในขอนั้น พระเถระกลาววา เพราะความสุข
ที่ไมไดเสวย สงบกวา ประณีตกวา ความสุขที่เสวยแลว ฉะนัน้ พวก
ขาพระองคยังพิจารณาไมเห็นผาสุกวิหารอื่นที่ยิ่งกวาประณีตกวาเลย.
บทวา ธมฺมยิ า กถาย ความวา ภิกษุแมทั้งปวง สําเร็จกิจ ในสัจจะทั้ง ๔
ดวยธรรมกถา ประกอบดวยอานิสงสแหงสามัคคีรส ไมมีคําอะไรที่ทานจะ
พึงกลาวเพื่อประโยชนแกการบรรลุสจั จะเหลานั้น สวนพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสอานิสงสแหงสามัคคีรสแกภิกษุเหลานั้นวา นี้เปนอานิสงสและนี้เปน
อานิสงสดังนี้ดวยสามัคคีรส. บทวา ภควนฺต อนุสาเรตฺวา คือ ตามเสด็จ.
ไดยินวา พวกภิกษุเหลานั้น รับบาตรและจีวรของพระผูมีพระภาคเจาได
ไปหนอยหนึ่ง. ในเวลาทีภ่ ิกษุเหลานั้นไปสงเสด็จถึงที่สุดบริเวณแหงวิหาร
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เอาบาตรและจีวรของเรามาเถิด พวกเธอจงอยู
ในที่นี้ แลวทรงหลีกไป. บทวา ตโต ปฏินิวตฺติตฺวา ไดแก กลับจากที่ไปแลว.
บทวา กินฺนุ โข มย อายสฺมโต ความวา ภิกษุทั้งหลาย อาศัยพระผูมี
พระภาคเจา บรรลุคุณมีบรรพชาเปนตนแลว ก็รังเกียจดวยการกลาวคุณ
ของตน กลาวแลว เพราะเปนผูปรารถนานอยในมรรคผลที่บรรลุ. บทวา
อิมาสฺจ อิมาสฺจ ไดแก โลกิยะและโลกุตตรธรรม มีปฐมฌานเปนตน.
บทวา เจตสา เจโต ปริจจฺ วิทิโต ความวา พระเถระกําหนดจิตดวยจิต
แลวรูอยางนี้วา วันนี้ทานผูมีอายุ ของเรายังเวลาใหลวงไปดวยโลกิจสมาบัติ
วันนี้ยังเวลาใหลวงไปดวยโลกุตตรสมาบัติ. บทวา เทวตาป เม ความวา
แมพวกเทพดาบอกอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญอนุรุทธะวันนี้ พระนันทิยเถระ
ผูเปนเจา ยังเวลาใหลวงไปดวยสมาบัตินี้ วันนี้ พระกิมพิลเถระผูเปนเจา
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ยังเวลาใหลวงไปดวยสมาบัตินี้ บทวา ปฺหาภิปุฏเน ความวา เราเตรียม
ปากไวดวยเหตุมีประมาณเทานี้วา ขอแมนั้นเรารูแลวดวยตนเอง หรือ
เทพดาบอก ดังนี้. ยกถอยคําที่ยังไมถาม ก็ไมกลาวถาม. สวนพระผูมี
พระภาคเจาถูกถามปญหาคือ ถูกถามปญหาอยู ทรงตอบชี้แจงพระองคจึง
ตรัสวา พวกเธอยังไมชอบใจในขอนั้นหรือ.
บทวา ทีโฆ มาแลวในคาถาอยางนี้วา มณิ มานิจโร ทีโฆ อโถ
เสรีสโก สห เปนเทวราชองคหนึ่ง ในจํานวนยักษเสนาบดี ๒๘ องค
ผูถูกถาม. บทวา ปรชโน เปนชื่อของยักษนั้น. บทวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ
ความวา ไดยินวา ยักษนั้นถูกทาวเวสสวัณสงไปแลว เมื่อไปยังที่แหงหนึ่ง
เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง ออกจาก
ที่พัก สรางดวยอิฐระหวางปาโคสิงคสาลวัน คิดวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงถือบาตรและจีวรดวยพระองค เสด็จไปสํานักของกุลบุตรทั้ง ๓ ใน
ปาโคสิงคสาลวัน พระธรรมเทศนาจักมีมากในวันนี้ แมเราพึงเปนผูมีสวนแหง
เทศนานั้น เดินตามรอยพระบาทของพระศาสดา ดวยกายที่ปรากฏ ยืนฟง
ธรรมในที่ไมไกล เมื่อพระศาสดาเสด็จไป ก็ไมไป ยืนอยู ณ ที่นั้น เพื่อจะดู
วาพระเถระเหลานั้น จักทําอะไรกัน ดังนี้ ในขณะนั้นเห็นพระเถระทั้งสอง
รูปนั้นหวงใยพระอนุรุทธเถระ คิดวา พระเถระเหลานี้อาศัยพระผูมี
พระภาคเจา บรรลุคุณทั้งปวงมีบรรพชาเปนตน ตระหนี่ตอพระผูมีพระภาคเจา
ไมกลา ซอนเรนเหลือเกิน ปกปด บัดนี้เราจักไมใหทานปกปด เราจัก
ประกาศคุณของพระเถระเหลานั้นแตแผนดิน จนถึงพรหมโลก. จึงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ. บทวา ลาภา ภนฺเต ความวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ คนชาวแควนวัชชี ยอมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา และไดเห็นกุลบุตร
ทั้ง ๓ เหลานี้ ยอมไดถวายบังคม ถวายไทยธรรม ขาแตพระองคผูเจริญเปน
ลาภของชาววัชชีเหลานั้น. บทวา สทฺท สุตฺวา ความวา ไดยินวา ยักษนั้นสง
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เสียงดังดวยอานุภาพแหงยักษ เปลงวาจานั้นครอบแควนวัชชีทั้งสิ้น.
เพราะเหตุนั้น ภุมมเทวดาที่สถิตอยูที่ตนไมและภูเขาเปนตนเหลานั้นๆ
ไดยินเสียงของยักษนั้น. ทานหมายเอาขอนั้น กลาววา สทฺท สุตฺวา ดังนี้.
บทวา อนุสฺสาเวสุ ไดแก ไดยินเสียงดังแลว ปาวรองไป. ในบททั้งปวงมีนัยนี้
บทวา ยาว พฺรหฺมโลกา ไดแก จนถึงอกนิฏฐพรหมโลก. บทวา ตฺเจป
กุล ความวา พึงทราบเนื้อความในบททั้งปวงอยางนี้วา กุลบุตรเหลานี้ออก
จากตระกูลของเราบวชแลว มีศีล มีคุณ ถึงพรอมดวยอาจาระ มีกัลยาณธรรมอยางนี้ ถาตระกูลนัน้ มีจิตเลื่อมใส พึงระลึกถึงกุลบุตรทัง้ ๓ เหลานั้น
อยางนี้. พระผูมีพระภาคเจา ทรงจบพระธรรมเทศนาดวยอนุสนธิ ดวย
ประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาจูฬโคสิงคสาลสูตรที่ ๑.
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๒. มหาโคสิงคสาลสูตร
[๓๖๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ปาโคสิงคสาลวัน พรอม
ดวยพระสาวกผูเถระซึ่งมีชื่อเสียงมากรูป คือ ทานพระสารีบุตร ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสปะ ทานพระอนุรุทธะ ทานพระเรวตะ
ทานพระอานนท และพระสาวกผูเถระ ซึ่งมีชื่อเสียงอื่นๆ.
ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ออกจากที่หลีกเรนในเวลา
เย็น เขาไปหาทานพระมหากัสสปะ ครั้นแลวไดกลาววา มาไปกันเถิด
ทานกัสสปะ เราจักเขาไปหาทานพระสารีบุตรเพื่อฟงธรรม ทานพระมหากัสสปะรับคําทานพระมหาโมคคัลลานะแลว ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ทานพระมหากัสสปะ และทานพระอนุรุทธะ เขาไปหาทานพระสารีบุตร เพื่อฟงธรรม ทานพระอานนทไดเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะ
ทานพระมหากัสสปะ และทานพระอนุรุทธะ เขาไปหาทานพระสารีบุตร เพื่อฟงธรรม ครั้นแลว จึงเขาไปหาทานพระเรวตะ แลวกลาววา
ทานเรวตะ ทานสัตบุรุษพวกโนน กําลังเขาไปหาทานพระเรวตะ เพื่อฟง
ธรรม มาไปกันเถิด ทานเรวตะ เราจักเขาไปหาทานพระสารีบุตร เพื่อฟง
ธรรม ทานพระเรวตะรับคําทานพระอานนทแลว ลําดับนั้นทานพระเรวตะ
และทานพระอานนทเขาไปหาทานพระสารีบุตร เพื่อฟงธรรม.
[๓๗๐] ทานพระสารีบุตร ไดเห็นทานพระเรวตะและทานพระอานนท
กําลังเดินมาแตไกล ครั้นแลว ไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทานอานนทจง
มาเถิด ทานอานนทผูเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา ผูอยูใกลพระผูมี
พระภาคเจา มาดีแลว ทานอานนท ปาโคสิงคสาลวันเปนสถานนารื่นรมย
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ราตรีแจมกระจาง ไมสาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุง
ไป ทานอานนท ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร.
ทานพระอานนตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้เปน
พหูสูต เปนผูทรงสุตะสั่งสมสุตะ ธรรมเหลานั้นใด งามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์ บริบรู ณสนิ้ เชิง ธรรมเห็นปานนั้น อันภิกษุนั้นสดับมาก
แลว ทรงไวแลว สั่งสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดีแลวดวยความ
เห็น ภิกษุนั้นแสดงธรรมแกบริษัท ๔ ดวยบทและพยัญชนะอันราบเรียบไม
ขาดสาย เพื่อถอนเสียซึ่งอนุสัย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวย
ภิกษุเห็นปานนี้แล.
[๓๗๑] เมื่อทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาวกะทานพระเรวตะวา ทานเรวตะ ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทาน
อานนทพยากรณแลว บัดนี้ เราขอถามเรวตะในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน
เปนสถานนารื่นรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละมีดอกบานสะพรั่งทั่ว
ตน กลิ่นคลายทิพยยอมฟุงไป ทานเรวตะ ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวย
ภิกษุเห็นปานไร.
ทานพระเรวะตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้ เปน
ผูมีความหลีกเรนเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความหลีกเรน ประกอบเนืองๆ
ซึ่งเจโตสมถะอันเปนภายใน มีฌานอันไมหางเหินแลว ประกอบดวยวิปสนา
พอกพูนสุญญาคาร ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวันพึงงามดวยภิกษุเห็น
ปานนี้แล.
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สรรเสริญทิพยจักษุ
[๓๗๒] เมื่อทานพระเรวตะกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาวกะทานพระอนุรุทธะวา ทานอนุรุทธะปฏิภาณตามที่เปนของ
ตน ทานเรวตะพยากรณแลว บัดนี้ เราขอถามทานอนุโทธะในขอนั้นวา
ปาโคสิงคสาลวันปนสถานนารื่นรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละมีดอกบาน
สะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุง ไป ทานอนุรุทธะ ปาโคสิงคสาลวัน
จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร.
ทานอนุรุทธะตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้ ยอมตรวจ
ดูโลกพันหนึง่ ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย เปรียบเหมือน
บุรุษผูมีจักษุขึ้นปราสาทอันงดงามชั้นบน พึงแลดูมณฑลแหงกงตั้งพันไดฉัน
ใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมตรวจดูโลกพันหนึง่ ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็น
ปานนี้แล.
[๓๗๓] เมื่อทานพระอนุรุทธะกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาวกะทานพระมหากัสสปะวา ทานกัสสปะปฏิภาณตามที่เปนของตน
ทานอนุรุธทธะพยากรณแลว บัดนี้ เราขอถามทานมหากัสสปะในขอนั้น
วา ปาโคสิงคสาลวันเปนสถานนารื่นรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละ
มีดอกบานสะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลายทิพยยอมฟุงไป ทานกัสสปะ ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร.
ทานพระมหากัสสปะตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้
ตนเองอยูในปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูอยูในปาเปน
วัตรดวย ตนเองเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
เปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรดวย ตนเองถือผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาว
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สรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร ตนเองถือไตรจีวรเปนวัตร
และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือไตรจีวรเปนวัตรดวย ตนเองเปน
ผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความ
ปรารถนานอยดวย ตนเองเปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงสันโดษ
ดวย ตนเองเปนผูสงัดและกลาวสรรเสริญคุณแหงความสงัดดวย ตนเองเปน
ผูไมคลุกคลี และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลีดวย ตนเองเปน
ผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความเพียร
ดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึง
พรอมดวยศีลดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ และกลาวสรรเสริญคุณ
แหงความถึงพรอมดวยสมาธิดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยปญญา และ
กลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยปญญาดวย ตนเองเปนผูถึงพรอม
ดวยวิมุตติ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมวิมุตติดวย ตนเองเปนผู
พรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอม
ดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุ
เห็นปานนี้แล.
[๓๗๔] เมื่อทานพระมหากัสสปะกลาวอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร
ไดกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะวา ทานโมคคัลลานะ ปฏิภาณตามที่
เปนของตน ทานมหากัสสปะพยากรณแลว บัดนี้ เราจะขอถามทานมหาโมคคัลลานะในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนารื่นรมย ราตรีแจม
กระจาง ไมสาละมีดอกบานสะพรั่งทั้งตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทาน
โมคคัลลานะ ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเชนไร.
ทานพระมหาโมคคัลสานะตอบวา ทานสารีบุตร ภิกษุ ๒ รูป ใน
พระศาสนานี้ กลาวอภิธรรมกถา เธอทั้ง ๒ นั้น ถามกันและกัน ถามปญหา
กันแลว ยอมแกกันเอง ไมหยุดพักดวย และธรรมกถาของเธอทั้ง ๒ นัน้
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ยอมเปนไปดวย ทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.
สรรเสริญสมาบัติ
[๓๗๕] ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ทานสารีบุตรปฏิภาณตามที่เปนของตน อันเราทั้งหมดพยากรณ
แลว บัดนี้ เราจะขอถามทานสารีบุตร ในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวันเปน
สถานนารื่นรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วตน กลิ่น
คลายทิพย ยอมฟุงไป ทานสารีบุตรปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุ
เห็นปานไร.
ทานพระสารีบุตรตอบวา ทานโมคคัลลานะ ภิกษุในพระศาสนานี้
ยังจิตใหเปนไปในอํานาจและไมเปนไปตามอํานาจของจิต เธอหวังจะอยูดวย
วิหารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา หวังจะอยู
ดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยง ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเที่ยง
หวังจะดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลา
เย็น เปรียบเหมือนหีบผาของพระราชา หรือราชอํามาตย ซึ่งเต็มดวยผาที่
ยอมแลวเปนสีตาง ๆ พระราชาหรือราชมหาอํามาตยนั้น หวังจะหมคูผาชนิด
ใดในเวลาเชา ก็หมคูผาชนิดนั้นไดในเวลาเชา หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลา
เที่ยง ก็หมคูผาชนิดนั้นไดในเวลาเที่ยง หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลา
เย็น ก็หมคูผาชนิดนั้นไดในเวลาเย็น ฉันใด ภิกษุยังจิตใหเปนในอํานาจและ
ไมเปนไปตามอํานาจของจิต เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลา
เชา ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา หวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดใน
เวลาเที่ยง ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเที่ยง หวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติ
ใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็น ฉันนั้นเหมือนกัน
ทานโมคคัลลานะ ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.
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สรรเสริญความเปนพหูสูต
[๓๗๖] ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตร ไดกลาวกะทานผูมีอายุเหลานั้น
วา ทานผูมีอายุทั้งหลายปฏิภาณตามที่เปนของตนๆ พวกเราทุกรูปพยากรณ
แลว มาไปกันเถิด พวกเราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ
ครั้นแลวจักกราบทูลเนื้อความนี้แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
จักทรงพยากรณแกพวกเราอยางใด พวกเราจักทรงจําขอความนั้นไวอยาง
นั้น ทานผูมีอายุเหลานั้นรับคําทานพระสารีบุตรแลว.
ลําดับนั้น ทานผูมีอายุเหลานั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง แลวทานพระสารีบุตรไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
ประทานพระวโรกาส ทานพระเรวตะ ทานพระอานนท เขาไปหาขาพระองคถึง
ที่อยูเพื่อฟงธรรม ขาพระองคไดเห็นทานพระเรวตะและทานพระอานนท
กําลังเดินมาแตไกล ครัน้ แลวไดกลาวกะทานพระอานนทวา ทานอานนท
จงมาเถิด ทานอานนทผูเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา ผูอยูใกลพระผูมี
พระภาคเจา มาดีแลว ทานอานนท ปาโคสิงคสาลวันเปนสถานนา
รื่นรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลายทิพย
ยอมฟุงไป ทานอานนท ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร
เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทานพระอานนทไดตอบขาพระองควา
ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้เปนพหูสูต เปนผูทรงสุตะสั่งสมสุตะ
ธรรมเหลาใด งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด พรอมทั้งอรรถ
พรอมทั้งพยัญชนะ. ประกาศพรหมจรรย บริสุทธิบ์ ริบูรณสิ้นเชิง ธรรม
เห็นปานนั้น อันภิกษุนั้นสดับมากแลว ทรงไวแลว สั่งสมดวยวาจา ตามเพง
ดวยใจ แทงตลอดดีแลว ดวยความเห็น ภิกษุนั้นแสดงธรรมแกบริษัท ๔
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ดวยบทและพยัญชนะอันราบเรียบไมขาดสายเพื่อถอนเสียซึ่งอนุสัย
ทานสารีบุตรปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบตุ ร อานนท เมื่อจะ
พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณตามนั้นดวยวา อานนทเปนพหูสูต เปนผูทรง
สุตะ สั่งสมสุตะ ธรรมเหลาใด งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งาม
ในที่สุดพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น อันอานนทนั้นสดับมากแลว ทรงไว
แลวสั่งสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดีแลวดวยความเห็น อานนท
นั้นแสดงธรรมแกบริษัท ๔ ดวยบทและพยัญชนะอันราบเรียบไมขาดสาย
เพื่อถอนเสียซึ่งอนุสัย.
[๓๗๗] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว
ขาพระองคไดกลาวกะทานพระเรวตะวา ทานเรวตะ ปฏิภาณตามที่เปนของ
ตน ทานอานนทพยากรณแลว บัดนี้ เราขอถามทานเรวตะในขอนั้นวา
ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนารื่นรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละมีดอก
บานสะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานเรวตะ ปาโคสิงคสาลวัน
จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทาน
พระเรวตะไดตอบขาพระองควา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้
เปนผูมีความหลีกเรนเปนที่มายินดี ยินดีแลวในความหลีกเรนประกอบเนืองๆ
ซึ่งเจโตสมถะอันเปนภายใน มีฌานอันไมเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา
พอกพูนสุญญาคาร ทานสารีบุตรปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็น
ปานนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร เรวตะเมื่อจะ
พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณตามนั้น ดวยเรวตะ เปนผูมีความหลีกเรน
เปนที่มายินดี ยินดีแลวในความหลีกเรนประกอบเนืองๆ ซึ่งเจโตสมถะอันเปน
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ภายใน มีฌานอันไมเหินหาง ประกอบดวยวิปสสนา พอกพูนสุญญาคาร.
[๓๗๘] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อทานพระเรวตะกลาวอยางนี้แลว
ขาพระองคไดกลาวกะพระอนุรุทธะวา ทานอนุรุทธะ ปฏิภาณตามที่เปนของ
ตน ทานเรวตะพยากรณแลว บัดนี้ เราขอถามทานอนุรุทธะในขอนั้นวา
ปาโคสิงคสาลวันเปนสถานนารื่นรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละมีดอกบาน
สะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลายทิพย ยอมฟุงไป ทานอนุรุทธะ ปาโคสิงคสาลวัน
จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทาน
พระอนุรุทธะไดตอบขาพระองควา ทานสารีบุตร ภิกษุในพระศาสนานี้
ยอมตรวจดูโลกพันหนึ่งดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
เปรียบเหมือนบุรุษผูมีจักษุ ขึ้นปราสาทอันงดงามชั้นบน พึงแลดูมณฑล
แหงกงตั้งพันได ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมตรวจดูโลกพันหนึ่งดวย
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ทานสารีบุตรปาโคสิงคสาลวัน
พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบตุ ร อนุรุทธะ เมื่อจะ
พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณตามนั้น ดวยวา อนุรุทธะ ยอมตรวจดูโลก
ตั้งพันดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย.
สรรเสริญภิกษุผูอยูปาเปนวัตร
[๓๗๙] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อทานพระอนุรุทธะกลาวอยางนี้แลว
ขาพระองคไดกลาวกะทานพระมหากัสสปะวา ทานกัสสปะ ปฏิภาณตามที่
เปนของตน ทานพระอนุรุทธะพยากรณเลว บัดนี้ เราขอถามทานมหากัสสปะ
ในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนารื่นรมย ราตรีแจมกระจาง
ไมสาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วตน กลิน่ คลายทิพย ยอมฟุงไป ทานกัสสปะ
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ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็นปานไร เมื่อขาพระองคกลาว
อยางนี้แลว ทานพระมหากัสสปะ. ไดตอบขาพระองควา ทานสารีบุตร
ภิกษุในพระศาสนานี้ ตนเองอยูในปาเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหง
ความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตรดวย ตนเองถือผาบังสกุลเปนวัตร และ
กลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือผาบังสกุลเปนวัตรดวย ตนเองเปนผูถือ
ไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือไตรจีวรเปนวัตร
ดวย ตนเองเปนผูมีความปรารถนานอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
เปนผูมีความปรารถนานอยดวย ตนเองเปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญ
คุณแหงความสันโดษดวย ตนเองเปนผูสงัด และกลาวสรรเสริญคุณแหง
ความสงัดดวย ตนเองเปนผูไมคลุกคลี และกลาวสรรเสริญคุณแหงความ
ไมคลุกคลีดวย ตนเองเปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหง
การปรารภความเพียรดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และกลาว
สรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยศีลดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวย
สมาธิ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยสมาธิดวย ตนเองเปนผูถึง
พรอมดวยปญญา และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยปญญาดวย
ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอม
ดวยวิมุตติดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และกลาว
สรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสะดวย ทานสารีบุตร
ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบตุ ร กัสสปะ เมื่อจะ
พยากรณโดยชอบ พึงพยากรณตามนั้นดวยวากัสสปะ ตนเองเปนผูอยูในปา
เปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
ดวย ตนเองถือผาบังสุกุลเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูถือ
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ผาบังสุกุลเปนวัตรดวย ตนเองถือไตรจีวรเปนวัตร และกลาวสรรเสริญคุณ
แหงความเปนผูถือไตรจีวรเปนวัตรดวย ตนเองเปนผูมีความปรารถนา
นอย และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูมีความปรารถนานอยดวย
ตนเองเปนผูสันโดษ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูสันโดษ
ดวย ตนเองเปนผูสงัด และกลาวสรรเสริญคุณแหงความเปนผูสงัดดวย
ตนเองเปนผูไมคลุกคลี และกลาวสรรเสริญคุณแหงความไมคลุกคลีดวย
ตนเองเปนผูปรารภความเพียร และกลาวสรรเสริญคุณแหงการปรารภความ
เพียรดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยศีล และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึง
พรอมดวยศีลดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยสมาธิ และกลาวสรรเสริญคุณ
แหงความถึงพรอมดวยสมาธิดวย ตนเองเปนผูถึงพรอมดวยปญญา และ
กลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยปญญาดวยตนเองเปนผูถึงพรอม
ดวยวิมุตติ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึงพรอมดวยวิมุตติดวย ตนเอง
ผูถึงพรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะ และกลาวสรรเสริญคุณแหงความถึง
พรอมดวยวิมุตติญาณทัสสนะดวย.
[๓๘๐] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อทานพระมหากัสสปะกลาวอยางนี้
แลว ขาพระองคไดกลาวกะทานมหาโมคคัลลานะวา ดูกอนทานโมคคัลลานะ
ปฏิภาณตามที่เปนของตน ทานพระมหากัสสปะพยากรณแลว บัดนี้
เราจะขอถามทานมหาโมคคัลลานะในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวันเปนสถาน
นารื่นรมย ราตรีแจมกระจาง ไมสาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วตน กลิ่นคลาย
ทิพย ยอมฟุงไป ดูกอนทานมหาโมคคัลลานะปาโคสิงคสาลวันจะพึงงามดวย
ภิกษุเห็นปานไร เมื่อขาพระองคกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะ
ไดตอบขาพระองควา ดูกอนทานสารีบุตร ภิกษุ ๒ รูปในพระศาสนานี้
กลาวอภิธรรมกถา เธอทั้ง ๒ นั้นถามกันและกัน ถามปญหากันแลวยอมแก
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กันเองไมหยุดพักดวย และธรรมกถาของเธอทั้ง ๒ นั้น ยอมเปนไปดวย
ดูกอนทานสารีบุตรปาโคสิงคสาลวันพึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ดีละ สารีบุตร โมคคัลลานะ เมื่อจะ
พยากรณโดยชอบพึงพยากรณตามนั้น ดวยวาโมคคัลลานะเปนธรรมกถึก
สรรเสริญสมาบัติอีก
[๓๘๑] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนั้นแลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคเจริญ ในลําดับตอ
ไป ขาพระองคไดกลาวกะทานพระสารีบุตรวา ดูกอนทานสารีบุตร
ปฏิภาณตามที่เปนของตน เราทั้งหมดพยากรณแลว บัดนี้เราจะขอถามทาน
สารีบุตรในขอนั้นวา ปาโคสิงคสาลวัน เปนสถานนารื่นรมย ราตรีแจมกระจาง
ไมสาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วตัว กลิ่นคลายทิพยยอมฟุงไป ดูกอนทานสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวันจะพึงงามดวย ภิกษุเห็นปานไร เมื่อขาพระองคกลาว
อยางนี้แลว ทานพระสารีบุตรไดตอบขาพระองควา ดูกอนทานมหาโมคคัลลานะ ภิกษุในพระศาสนานี้ ยังจิตใหเปนไปในอํานาจ และไมเปนตาม
อํานาจของจิต เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเชา ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยง ก็อยูดวย
วิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเที่ยง เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลา
เย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัติในเวลาเย็น เปรียบเหมือนหีบผาของพระราชา
หรือราชมหาอํามาตย ซึ่งเต็มดวยผาที่ยอมเปนสีตาง ๆ พระราชาหรือ
ราชมหาอํามาตยนั้น หวังจะหมคูผาชนิดใดในเวลาเชา ก็หมคูผาชนิดนั้นไดใน
เวลาเชา หวังจะหมคูผาชนิดนั้น นั้นไดในเวลาเย็นฉันใด ภิกษุยังจิตใหเปนไปใน
อํานาจ และไมเปนไปตามอํานาจของจิต เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดใน
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เวลาเชา ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยง ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเที่ยง เธอหวังจะอยู
ดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเย็นฉันนั้น
เหมือนกัน กอนทานมหาโมคคัลลานะ ปาโคสิงคสาลวันพึงงามดวยภิกษุ
เห็นปานนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ดีละ โมคคัลลานะ สารีบุตรเมื่อจะ
พยากรณโดยชอบพึงพยากรณตามนั้น ดวยวา สารีบุตรยังจิตใหเปนไปใน
อํานาจ และไมเปนไปตามอํานาจของจิต เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดใน
เวลาเชา ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเชา เธอหวังจะอยูดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเที่ยง ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลาเที่ยง เธอหวังจะอยู
ดวยวิหารสมาบัติใดในเวลาเย็น ก็อยูดวยวิหารสมาบัตินั้นไดในเวลา
เย็น.
สรรเสริญความสิ้นอาสวะ
[๓๘๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ คําของใครหนอ
เปนสุภาษิต.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา กอนสารีบุตร คําของพวกเธอทั้ง
หมด เปนสุภาษิตโดยปริยาย ก็แตพวกเธอจงฟงคําของเรา ถามวา ปาโคสิงคสาลวัน จะพึงงามดวยภิกษุเห็นปานไรนั้น เราตอบวา ดูกอนสารีบุตร
ภิกษุในศาสนานี้ กลับจากบิณฑบาตในเวลาหลังภัตแลว นั่งขัดสมาธิตั้งกาย
ใหตรง ดํารงสติมั่นเฉพาะหนาวา จิตของเรายังไมหมดความถือมั่น ยังไม
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หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพียงใด เราจักไมทําลายบัลลังกนี้เพียงนั้น
ดังนี้ ดูกอนสารีบุตร ปาโคสิงคสาลวันพึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.
พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสพระพุทธภาษิตแลว ทานผูมีอายุเหลา
นั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล.
จบมหาโคสิงคสาลสูตรที่ ๒
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อรรถกถามหาโคสิงคสาลสูตร
มหาโคสิงคสาลสูตร มีบทเริ่มตนวา เอวมฺเมสุต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โคสิงคสาลวนทาเย นี้ ทานกลาวเพื่อ
แสดงที่อยู ก็สูตรอื่นทานแสดงโคจรคามอยางนี้กอนวา พระผูมีพระภาค
เจาประทับอยูในพระเชตวันวิหาร โคจรคามของพระผูมีพระภาคเจาไมประจํา
ในมหาโคสิงคสาลสูตรนี้ แตจักเปนโคจรคามบางคราว เพราะฉะนั้น ทาน
แสดงถึงที่อยูอยางเดียววา พระสูตรนั้นมีปาเปนที่ตั้ง. บทวา สมฺพหุเลหิ
คือมากมาย. บทวา อภิ
ฺ าเตหิ อภิฺาเตหิ ไดแก มีชื่อเสียงปรากฏในที่
ทุกแหง. บทวา เถเรหิ สาวเกหิ สทฺธึ ความวา พรอมคือรวมดวยผูเปนพระ
เถระ เพราะประกอบดวยธรรม กระทําความมั่นคง มีความสํารวมใน
ปาฏิโมกข เปนตน เปนพระสาวก เพราะเกิดในที่สุดการฟง.
บัดนี้ เมื่อทรงแสดงพระเถระเหลานั้น โดยสรุปจึงตรัสวา อายสฺมตา
จ สารีปุตฺเตน ดังนี้เปนตน. บรรดาพระเถระเหลานั้น ทานพระสารีบุตร
มีชื่อเสียงในพระพุทธศาสนาดวยคุณมีศีลเปนตนของตน คือปรากฏ
แลว เหมือนพระอาทิตยพระจันทรอยูทามกลางทองฟา ปรากฏแกผูมีจักษุ
และเหมือนสาครปรากฏแกผูยืนอยูบนฝงแหงสมุทร. ก็พึงทราบความ
ที่พระเถระนั้นเปนใหญดวยอํานาจแหงคุณที่มาแลวในพระสูตรนี้อยางเดียว
ไมได. ควรจะทราบความที่พระเถระเปนใหญดวยอํานาจแหงพระสูตร
แมเหลานี้ อื่นจากพระสูตรนี้คือ ธัมมทายาทสูตร อนังคณสูตร
สัมมาทิฏฐิสูตร จุลลสีหนาทสูตร มหาสีหนาทสูตร รถวินีตสูตร
มหาหัตถิปโทปมสูตร มหาเวทัลลสูตร วัตถูปมสูตร ทีฆนขสูตร
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อนุปทสูตร เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร สัจจวิภังคสูตร ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร สัมปสาทนียสูตร สังคีติสูตร ทสุตตรสุตร ปวารณาสูตร สุลมิ สูตร เถรปญหสูตร มหานิเทส ปฏิสมั ภิทามรรค เถรสีหนาทสูตร
การบวช เอตทัคคะ ดังนี้ จริงอยู ในเอตทัคคะพระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรเปนยอดแหงภิกษุสาวกผูมีปญญาของ
เรา.
แมพระมหาโมคคัลลานะเปนผูใหญปรากฏเหมือนพระเถระมีชื่อเสียง
ดวยคุณมีศีลเปนตน และดวยคุณมาแลวในพระสูตรนี้.
อนึ่ง ควรทราบความที่พระเถระนั้นเปนใหญ ดวยอํานาจพระสูตรแม
เหลานี้คือ อนุมานสูตร จุลลตัณหาสังขยสูตร มารตัชชนียสูตร การยังปรา
สาทใหหวั่นไหว การทรมานนันโทปนันทนาคราช ประกอบดวยอิทธิบาททั้ง
สิ้น. การไปสูเทวโลกในคราวแสดงยมกปาฏิหาริย วิมานวัตถุ เปตวัตถุ
การบวช เอตทัคคะ ดังนี้ จริงอยู ในเอตทัคคะ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระมหาโมคคัลลานะ เปนยอดแหงภิกษุสาวกผูมี
ฤทธิ์ของเรา.
แมพระมหากัสสปะเปนใหญปรากฏมาเหมือนพระเถระ มีชื่อเสียง
ดวยศีลาทิคุณ และดวยคุณมาแลวในพระสูตรนี้. อนึ่ง ควรทราบความที่พระ
เถระนั้นเปนใหญดวยอํานาจพระสูตรเหลานี้คือ จีวรปริวัตตนสูตร จันโทปมสูตร กัสสปสังยุตตทั้งสิ้น มหาอริยวังสสูตร การบวชของพระเถระเอตทัคคะ
ดังนี้ จริงอยู ในเอตทัคคะพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พระมหากัสสปะเปนยอดแหงภิกษุสาวกทรงธุดงคของเรา.
แมพระอนุรุทธะเปนผูใหญปรากฏ เหมือนพระเถระมีชื่อเสียง ดวย
ศีลาทิคุณ และดวยคุณมาแลวในพระสูตรนี้ อนึ่ง ควรทราบความที่พระเถระ
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นั้นเปนใหญดวยสามารถแหงพระสูตรแมเหลานี้คือ จุลลโคสิงคสูตร นฬกปานสูตร อนุตตริยสูตร อุปกกิเลสสูตร อนุรุทธสังยุต มหาปุริสวิตักกสูตร การบวชของพระเถระ เอตทัคคะ ดังนี้ จริงอยูในเอตทัคคะพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอนุรุทธะเปนยอดแหงภิกษุสาวกผูมี
ทิพยจักษุของเรา.
ก็พระเรวตะมี ๒ รูปคือ ขทิรวนิยเรวตะ ๑ กังขาเรวตะ ๑ ในบท
วา อายสฺมตา จ เรวเตน นี้ ใน ๒ รูปนั้น ในทีน่ ี้ไมประสงคเอาพระขทิรวนิย
เรวตะ ซึ่งเปนนองชายของพระธรรมเสนาบดี. สวนพระเถระมากดวยความ
สงสัยอยางนี้วา น้ําออยควรไหม ถั่วเขียวควรไหม ประสงคแลววา เรวตะใน
ที่นี้. ก็พระเรวตะนั้นเปนผูใหญปรากฏเหมือนพระเถระมีชื่อเสียงดวย ศีลาทิ
คุณ และดวยคุณมาแลวในพระสูตรนี้.
อนึ่ง ควรทราบความที่พระเถระนั้นเปนใหญในการบวช แมใน
เอตทัคคะนั้น. จริงอยูในเอตทัคคะพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พระกังขาเรวตะเปนยอดแหงภิกษุสาวกผูมีฌานของเรา.
แมพระอานนทเถระเปนผูใหญปรากฏเหมือนพระเถระมีชื่อเสียงดวย
ศีลาทิคุณ และดวยคุณมาแลวในพระสูตรนี้ อนึ่ง ควรทราบความที่พระเถระ
นั้นเปนใหญดวยอํานาจแหงพระสูตรเหลานี้ คือ เสลสูตร พาหิติยสูตร อเนญชสัปปายะโคปกสูตร โมคคัลลานะ พหุธาตุกะ จุลลสุญญตะ มหาสุญญตะ
อัจฉริยัมภูตสูตร ภัทเทกรัตตะ มหานิทานะ มหาปรินิพพานะ สุภสูตร จุลลนิยโลกธาตุสูตร การบวช เอตทัคคะ ดังนี้ จริงอยู ในเอตทัคคะ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอานนทเปนยอดแหง
ภิกษุสาวกผูพหูสูตของเรา.
บทวา อฺเญหิ จ อภิฺาเตหิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาประ
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ทับอยูในปาโคสิงคสาลวันพรอมดวยเถรสาวกเปนอันมากผูมีชื่อเสียงปรากฏ
เพราะเปนผูมีคุณใหญเหลานี้และเหลาอื่นก็หาไม. จริงอยู ในคราวนั้น
ทานพระสารีบุตรตนเองมีปญญามาก หาพวกภิกษุผูมีปญญามาก แมเหลา
อื่นเปนอันมากไปอยูแวดลอมพระทศพล. ทานมหาโมคคัลลานะ ตนเองมีฤทธิ์
ทานมหากัสสปะตนเองเปนธุตวาทะ ทานอนุรุทธะตนเองไดทิพยจักษุ
ทานเรวตะตนเองยินดีในฌาน ทานอานนทตนเองเปนพหูสูต พาพวกภิกษุ
ผูพหูสูตรเหลาอื่นไปอยูแวดลอมพระทศพลในกาลนั้น. พระมหาเถระผูมีชื่อ
เสียงเหลานั้น และเหลาอื่นในกาลนั้น พึงทราบวา พวกภิกษุประมาณสาม
หมื่นอยูแวดลอมพระทศพล ดวยประการฉะนี้แล
บทวา ปฏิสลฺลานา วุฏิโต ความวา ทานมหาโมคคัลลานะออกจาก
วิเวกในผลสมาบัติ. บทวา เยนายสฺมา มหากสฺสโป เตนุปสงฺกมิ ความวา
ไดยินวา พระเถระออกจากที่หลีกเรนแลดูโลกธาตุทางปจฉิมทิศ ไดเห็น
สุริยมณฑล ๕๐ โยชนถว นกําลังอัสดงค เหมือนตุมหูกําลังตกจากพระกรรณ
กษัตริยผูเมาออนเพลียในราวปา เหมือนผากัมพลแดงที่เขารวบใสไวใน
หีบ เหมือนถาดทองคํา อันมีคาแสนหนึ่ง กําลังตกจากงาที่ประดับดวยแกวมณี
ลําดับนั้น แลดูโลกธาตุทางปาจีนทิศ ไดเห็นจันทมณฑลขึ้นจากทองสมุทร
มีสีเหมือนเมฆ อันประดับพรอมทั้งลักษณะมี ๔๙ โยชน บนยอดภูเขาจักรวาลดานปาจีนทิศ เหมือนลอเงินยึดที่ดุมหมุนไป เหมือนธารน้ํานมไหล
จากรางเงิน และเหมือนหงสขาวที่กระพือปกทั้งสองบินไปในทองฟา. ตอจาก
นั้นก็แลดูสาลวัน ก็ในสมัยนั้น ตั้งแตโคนตนสาละจนถึงปลาย ดอกบาน
สะพรั่ง รุงเรือง เหมือนคลุมดวยผาปาวาร ๒ ชั้น เหมือนมัดไวดวยชอ
มุกดา เมื่อเกสรดอกไมตกไปในที่นั้น ๆ พื้นแผนดินเปนเหมือนเครื่องบูชาที่ดาดาษ
ดวยดอกไม เหมือนรดดวยน้ําครั่ง ฝูงผึ้งพอเมาเกสรดอกไม บินไปใน
ปาคลายสงเสียงหึ่ง ๆ ก็วนั นั้น เปนวันอุโบสถ ลําดับนั้น พระเถระคิดวา
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วันนี้เราจักยังเวลาใหลวงไปดวยความยินดีอะไรหนอ. ก็ธรรมดาวาพระอริยสาวกรักการฟงธรรม พระเถระไดมีความดําริวา วันนี้เราไปยังสํานักของ
พระธรรมเสนาบดีเถระผูเปนพี่ชายของเราแลว จักใหเวลาลวงไปดวยความ
ยินดีในธรรม. เมื่อไปก็ไมไปผูเดียวคิดวา เราจักเอาพระมหากัสสปเถระผู
เปนเพื่อนรักของเราไปดวย ดังนี้ ลุกจากที่นั่งสะบัดทอนหนัง เขาไปหา
ทานมหากัสสปะ.
บทวา เอวมาวุโสติ โข อายสฺมา มหากสฺสโป ความวา เพราะพระ
เถระเปนอริยสาวกรักการฟงธรรม ฉะนั้น ไดฟงคําของทานมหาโมคคัลลานะ
แลวไมอางเลสอะไร ๆ วา ดูกอนผูมีอายุทานไปเถิด กระผมปวดศีรษะ
หรือปวดหลัง กลับมีใจยินดี กลาวคําเปนตนวา เอวมาวุโส. ก็เพราะเถระรับคํา
แลวลุกจากที่นั่งสะบัดทอนหนัง ตามพระมหาโมคคัลลานะไป. สมัยนั้นพระ
มหาเถระ ๒ รูป รุงเรืองดุจดวงจันทร ๒ ดวง ขึน้ เรียงกัน ดุจดวง
อาทิตย ๒ ดวง ดุจพระยาชางฉัททันต ๒ เชือก ดุจราชสีห ๒ ตัว และดุจเสือ
โครง ๒ ตัว. สมัยนั้นพระอนุรุทธเถระนั่งในที่พักกลางวัน เห็นพระมหา
เถระ ๒ รูปไปยังสํานักของพระสารีบุตร เมื่อแลดูโลกธาตุดานปจฉิม
ทิศ ไดเห็นพระอาทิตยกําลังลับปา เมือ่ แลดูโลกธาตุดานปาจีนทิศ ไดเห็นดวง
จันทรกําลังขึ้นจากชายปา และเมื่อแลดูตนสาละ ไดเห็นตนสาละมีดอกบาน
สะพรั่ง คิดวา วันนี้เปนวันอุโบสถ และพระมหาเถระเหลานี้เปนพี่ชายของ
เรา ไปยังสํานักของพระธรรมเสนาบดี การฟงธรรมพึงมีมาก แมเราจักเปน
ผูมีสวนการฟงธรรมดังนี้แลว ลุกจากที่นั่งสะบัดทอนหนัง เดินตามรอย
เทาพระมหาเถระไป. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววาครั้งนั้นแล ทานมหาโมคคัลลานะ ทานมหากัสสปะ. และทานอนุรุทธะ เขาไปหาพระสารีบุตร ดัง
นี้. บทวา อุปสงฺกมึสุ ความวา พระมหาเถระทั้ง ๓ รูป ยืนเรียงกันรุง
โรจน ดูจพระจันทร ดุจพระอาทิตย และดุจราชสีหเขาไปหา ก็ทานอานนท
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นั่งในที่พักกลางวันของตน เห็นพระมหาเถระเขาไปหาอยางนี้แลวคิดวา
การฟงธรรมเปนอันมากจักมีในวันนี้ แมเราก็พึงเปนผูมีสวนการฟงธรรม
นั้น ก็แหละเราจักไมไปผูเดียว จักพาเอาพระเรวตเถระเพื่อนรักของเรา
ไปดวย. เรื่องทั้งหมดพึงทราบความพิสดารตามนัยที่กลาวแลว ในการเขา
ไปหาของพระมหาโมคคัลลานะ พระมหากัสสปะพระอนุรุทธะพระเถระ
ทั้ง ๒ รูปนั้น ยืนเรียงกันรุง โรจน ดุจพระจันทร ๒ ดวง ดุจพระอาทิตย
๒ ดวง และดุจราชสีห ๒ ตัว เขาไปหาดวยประการฉะนี้. เพราะฉะนั้นทาน
จึงกลาววา ทานพระสารีบุตรไดเห็นแลว ดังนี้เปนตน. บทวา ทิสฺวาน
อายสฺมนฺต อานนฺท เอตทโวจ ความวา ทานพระสารีบุตรเห็นแตไกล จึง
ไดกลาวคําเปนตนนี้ประกอบดวยอุปจารกถา โดยลําดับวาขอทานจงมาเถิด
ดังนี้. ในบทวา รมณีย อาวุโส นี้ไดแก ปาที่นารืน่ รมย ๑ บุคคลที่นา
รื่นรมย ๑
ใน ๒ อยางนั้น ชื่อวา ปาดาดาษ ดวยตนกากะทิง สาละ และจําปา
เปนตน มีรม เงาหนามีตนไมตางๆ เผล็ดดอกออกผลมีน้ําพรอม นอกหมู
บาน ปานี้ ชือ่ วา เปนที่นารื่นรมย ทานกลาวหมายเอาวา
ปาทั้งหลายเปนที่นารื่นรมย ทานผูมรี าคะไปปราศแลวทั้ง
หลาย จักยินดีในปาอันไมเปนที่ยินดีของชน เพราะทาน
ผูมรี าคะไปปราศแลวเหลานั้น เปนผูมีปกติไมแสวงหากาม
ดังนี้.
ถาวาปาเปนที่ดอน น้ําไมมี รมเงาโปรงมีหนามรก สวนพระอริยะ มีพระพุทธ
เจาเปนตนประทับอยูในปานี้ ปานี้ ชื่อวา บุคคลนารื่นรมย ทานกลาวหมาย
เอาวา พระอรหันตทั้งหลายอยู ณ ทีใ่ ด เปนบานก็ตาม เปนปาก็ตาม ที่ลุมก็
ตาม ที่ดอนก็ตาม ที่นั้นเปนภูมิสถานนารื่นรมย ดังนี้. สวนในทีน่ ี้ไดที่ทั้ง
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๒ อยางนั้น. ครั้งนั้น ปาโคสิงคสาลวัน มีดอกบานสะพรั่ง กลิน่ ดอกไมหอม
ฟุง พระสัมมาสัมพุทธเจา บุคคลเลิศในโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก ประทับอยู
กับพวกภิกษุผูมีชื่อเสียงประมาณสามหมื่นรูป.ทานหมายเอาปานนั้น จึงกลาว
วา ดูกอนอานนท ผูมีอายุ ปาโคสิงคสาลวันเปนสถานที่นารื่นรมยดังนี้.
บทวา โทสินา รตฺติ คือปราศจากโทษ มีอธิบายวา เวนจากความมืด
มัว เหลานี้คือ หมอก เมฆ ควัน ธุลี ราหู. บทวา สพฺพผาลิผุลฺลา ความ
วา สาละมีดอกบานในที่ทุกแหงตั้งแตโคนจนถึงยอด ชื่อวาทีย่ ังไมบานแลว
ยอมไมมี. บทวา ทิพฺพา มฺเ คนฺธา สมฺปวนฺติ ความวา กลิ่นหอมเปน
ของทิพย ยอมฟุงตลบทั่วไปเหมือนกลิ่นหอมของดอกมณฑารพ ทอง
กวาว แคฝอย และผงไมจันทน มีอธิบายวา ยอมฟุงไป เหมือนสถานที่ชื่นชอบ
ของทาวสักกะ. สุยาม สันดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัดดี และทาว
มหาพรหม. บทวา กถ รูเปน อาวุโส อานนฺท ความวา พระอานนทเถระเปน
สังฆนวกะแหงพระเถระ ๕ รูปนั้น. ถามวา เพราะเหตุไร พระเถระจึงถาม
ขอนั้นกอน. ตอบวา เพราะนับถือกัน.
ก็พระเถระ ๒ รูปนัน้ นับถือกันและกัน. พระสารีบุตรเถระคิดวา
พระอานนทเถระอุปฏฐากพระศาสนาซึ่งเราควรทําดังนี้ ไดนับถือพระ
อานนทเถระ. พระอานนทเถระคิดวา พระสารีบุตรเถระเปนยอดสาวกของ
พระผูมีพระภาคเจาดังนี้ ไดนับถือพระสารีบุตรเถระ. ทานใหทารกในตระ
กูลบรรพชาแลว ใหถืออุปชฌายในสํานักของพระสารีบุตรเถระ. แมพระ
สารีบุตรเถระก็ไดทํานั้นเหมือนกัน. ภิกษุที่องคหนึ่งใหบาตรและจีวรของ
ตนใหบรรพชาแลว ใหอกี องคหนึ่งเปนอุปชฌายประมาณ ๕๐๐ รูป ทาน
พระอานนทไดจีวรเปนตนที่ประณีตแลวถวายพระเถระเทานั้น ไดยิน
วา พราหมณคนหนึ่งคิดวา การบูชาพุทธรัตนะและสังฆรัตนะยังปรากฏ
ชื่อวาการบูชา ธัมมรัตนะ จะเปนอยางไรหนอ. เขาจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระ
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ภาคเจา ทูลถามเนื้อความนั้น. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พราหมณ ถาทาน
ใครจะบูชา ธัมมรัตนะ จงบูชาภิกษุผูพหูสูตรรูปหนึ่งเถิด. พราหมณทูล
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงบอกภิกษุพหูสูตรเถิด. พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสวา ทานจงถามภิกษุสงฆเถิด. เขาเขาไปหาภิกษุสงฆกลาว
วา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงบอกภิกษุผูพหูสูต. ภิกษุกลาววา พระ
อานนทเถระซิ พราหมณ. พราหมณบูชาพระเถระดวยไตรจีวรมีคาพัน
หนึ่ง. พระเถระรับไตรจีวรแลว ไดไปยังสํานักของพระผูมีพระภาค
เจา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ไดผามาแตไหน อานนท. พระอานนท
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พราหมณคนหนึ่งถวาย แตขาพระองค
ใครจะถวายจีวรนี้แกทานสารีบุตร. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถวายเถิด
อานนท.
อา. ขาแตพระองคผูเจริญ พระสารีบุตรหลีกไปสูที่ จาริกเสียแลว.
พ. จงถวายเวลาเธอมาเถิด.
อา. พระองคทรงบัญญัติสิกขาบทไวแลว.
พ. ก็พระสารีบุตรจักมาเมื่อไร.
อา. ประมาณ ๑๐ วันพระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ดวยพระดํารัสวา
ดูกอนอานนท เราอนุญาตใหภิกษุเก็บอดิเรกจีวรไวได ๑๐ วันเปน
อยางยิ่ง. แมพระสารีบุตรเถระไดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ชอบใจ ถวายสิ่งนั้นแกพระ
อานนทเถระอยางนั้นเหมือนกัน. พระเถระเหลานั้นนับถือกันและกัน อยาง
นี้. พระเถระจึงถามกอนเพราะความนับถือกัน ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง ชือ่ วา ถามความเห็นนั่น พึงถามตั้งแตสิ่งนอยไป เพราะฉะนั้น
พระเถระคิดวา จักถามพระอานนทกอน พระอานนทจักตอบชี้แจงตาม
ปฏิภาณของตน ตอมา จึงจักถามพระเรวตะอนุรุทธะ มหากัสสปะ มหาโมคคัลลานะ พระมหาโมคคัลลานะจักตอบชี้แจงตามปฏิภาณของตน จากพระ
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เถระทั้ง ๕ รูป จึงจักถามเรา แมเราจักตอบชี้แจงตามปฏิภาณของตน
พระธรรมเทศนานี้จักถึงที่สุด ถึงความไพบูลย ดวยคํามีประมาณเทานี้
ก็หามิได เมื่อเปนเชนนั้น พวกเราทั้งหมดจักเขาไปทูลถามพระทศพล
พระศาสดาจักทรงตอบชี้แจงดวยพระสัพพัญุตญาณ ธรรมเทศนานี้จักถึง
ที่สุดถึงความไพบูลย ดวยคํามีประมาณเทานี้ ก็หามิได เมื่อเปนเชนนั้น
พวกเราทั้งหมดจักเขาไปทูลถามพระทศพล พระศาสนาจักทรงตอบชี้แจง
ดวยพระสัพพัญุตญาณ ธรรมเทศนานี้จักถึงที่สุดถึงความไพบูลยดวยคํา
มีประมาณเทานี้ เหมือนอยางวา เมื่อคดีเกิดในชนบท คดียอมถึงผูใหญ
บาน เมื่อผูใหญบานไมสามารถจะตัดสินได ยอมถึงเจาเมือง เมื่อเขาไม
อาจ ยอมถึงผูพิพากษา เมื่อเขาไมอาจยอมถึงเสนาบดี เมื่อเสนาบดีนั้นไม
อาจ ยอมถึงอุปราช เมื่ออุปราชนั้นไมอาจจะตัดสินไดยอมถึงพระราชา
ตั้งแตเวลาพระราชามีพระราชวินิจฉัยแลว คดียอมเด็ดขาดดวยพระราชโอง
การยอมไมเปลี่ยนแปลง ฉันใด เราก็ฉันนั้นจักถามพระอานนทกอน...เมื่อเปน
เชนนั้น พวกเราทั้งหมด จักเขาไปทูลถามพระทศพล พระศาสดาจักทรง
ตอบชี้แจงดวยพระสัพพัญยุตญาณ ธรรมเทศนานี้จักถึงที่สุด ถึงความ
ไพบูลยดวยคํามีประมาณเทานี้ ดังนี้ พระเถระเมือ่ ถามความเห็นอยางนี้
จึงไดถามพระอานนทเถระกอน.
บทวา พหุสฺสุโต โหติ ความวา ภิกษุนั้นฟงมาก อธิบายวา
เรียนนวังคสัตถุศาสนดวยอํานาจอักขระเบื้องตน และเบื้องปลายแหงบาลี
และอนุสนธิ. บทวา สุตธโร คือเปนผูรองรับสุตะไวได. จริงอยู พระพุทธพจน
อันก็ไดเรียนแตบาลีประเทศนี้ เลือนหายไปแตบาลีประเทศนี้ ไมคงอยูดุจ
น้ําในหมอทะลุ เธอไมอาจจะกลาว หรือบอกสูตร หรือชาดกขอเดียว ใน ทาน
กลางบริษัทได ภิกษุนี้ หาชื่อวาผูทรงสุตะไม. สวนพระพุทธพจนอันภิกษุใด
เรียนแลว ยอมเปนอยางเวลาที่ตนเรียนมาแลวนั่นแหละ เมื่อเธอไมทําการ
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สาธยายตั้ง ๑๐ ป ตั้ง ๒๐ ป ก็ไมเลือนหาย ภิกษุนี้ชื่อวาผูทรงสุตะ.บท
วา สุตสนฺนิจโย ไดแก ผูส ั่งสมสุตะ ก็สุตะอันภิกษุใดสั่งสมไวในหีบคือหทัย
คงอยูดุจรอยจารึกที่ศิลา และดุจมันเหลวราชสีหที่เขาใสไวในหมอทอง ภิกษุ
นี้ ชื่อวา ผูมีสุตะเปนที่สั่งสม. บทวา ธตา ไดแก ตั้งอยู ทรงจําไว ช่ําชอง
จริงอยู พระพุทธพจนอันภิกษุบางรูปเรียนแลว ทรงจําไวช่ําชองไมเคลื่อน
คลาด ภิกษุนั้นเมื่อใคร ๆ พูดวาทานจงกลาวสูตร หรือชาดกโนนดังนี้
ยอมกลาววาเราทอง เทียบเคียง ซักซอมแลว จักรู แตสําหรับบางรูปทรงจํา
ไว ช่ําชองเปนเชนกับภวังคโสต. เมื่อใครๆ กลาววา ขอทานจงกลาวสูตร
หรือชาดกโนน เธอยอมยกขึ้นกลาวสูตรหรือชาดกนั้นไดทันที. บทวา
ธตา ทานหมายเอาภิกษุนั้น จึงกลาวแลว. บทวา วจสา ปริจติ า ไดแก เธอ
ทองแลวดวยวาจาดวยสามารถแหง สุตตทสกะ วัคคทสกะ ปณณาสทสกะ. บทวา มนสานุเปกฺขิตา ไดแก เพงดวยจิต. เมื่อภิกษุใด คิดอยูดวย
ใจ ซึ่งพระพุทธพจนที่ตนทองแลวดวยวาจา พระพุทธพจนยอมปรากฏในที่
นั้นๆ คือปรากฏดุจรูปปรากฏแกบุคคลผูยืนตามไฟดวงใหญไวฉะนั้น.บท
วา มนสานุเปกฺขิตา นั้น ทานหมายเอาภิกษุนั้น จึงกลาว. บทวา ทิฏิยา
สุปฏิวิทฺธา ไดแก แทงตลอดดวยดีดวยปญญาโดยเหตุและผล. ในบท
วา ปริมณฺฑเลหิ ปทพฺยฺชเนหิ นีช้ อื่ บทพยัญชนะ เพราะทําเนื้อความ
ใหปรากฏ ทําบทนั้นใหบริบูรณ ดวยอักขระ กลาวพยัญชนะ ๑๐ อยางไมให
เสียไป ชื่อวา บทพยัญชนะราบเรียบ อีกอยางหนึ่ง ภิกษุใด เมื่อจะแสดง
ธรรมในบริษัทอางสูตร หรือชาดกแลว เอาพระสูตรหรือชาดกอื่นมา
อธิบาย กลาวอุปมาของสูตรนั้น ใหเรื่องนั้นผานไป จับเรื่องนี้ วางเรื่องนั้น
เลี่ยงไปอธิบายไปทางหนึ่ง ไดเวลาก็ลุกขึ้น สวนสูตรที่เธออางไวก็เปนสักแต
วาอางไวเทานั้น. ถอยคําของภิกษุนั้นชื่อวา ไมราบเรียบ. สวนภิกษุใดอาง
สูตรหรือชาดกไมเอาบทภายในแมบทหนึ่ง มาลบลางอนุสนธิ สละเบื้อง

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 47

ตน ปลายแหงบาลี ตั้งอยูในนัยที่อาจารยใหไวดําเนินไปเหมือนกําหนดดวย
ตราชั่ง เหมือนสงน้ําไปที่เหมืองลึก เหมือนสินธพอาชาไนยกระทืบเทา
ถอยคําของภิกษุนั้น ชื่อวาราบเรียบ ทานหมายเอาถอยคําเห็นปานนี้
จึงกลาววา ปริมณฺฑเลหิ ปทพฺยฺชเนหิ ดังนี้.
ในบทวา อนุปฺปพนฺเธหิ ความวา ภิกษุใด กลาวธรรม ตั้งแตเวลา
เริ่มสูตร หรือชาดกปรารภ รีบดวนเหมือนคนสีไฟ เหมือนคนเคี้ยวของ
รอน กระทําที่ถือเอาแลว ๆ และไมถือเอาแลวๆ ในอนุสนธิเบื้องตนเบื้องปลาย
แหงบาลี ออมแอมในที่นั้นๆ จบลุกไป เหมือนคนเลี้ยงเหี้ยเที่ยวไปในระหวาง
ใบไมเกา ภิกษุใด เมื่อกลาวธรรม บางคราวก็เร็ว บางคราวก็ชา บางคราว
ทําเสียงดัง บางคราวทําเสียงคอย ไปเผาศพ บางคราวลุก บางคราวก็ดับฉันใด
ภิกษุนั้นชื่อวาพระธัมมกถึกเปรียบดวยไฟเผาศพฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อบริษทั
ประสงคจะลุก เริ่มขึ้นอีก. แมภิกษุใด เมื่อกลาวใหพิสดารในที่นี้แมแตเธอ
กลาวเหมือนถอนหายใจ เหมือนคร่ําครวญ ถอยคําของภิกษุเหลานี้แมทั้งหมด
ชื่อวาไมติดตอกัน. สวนผูใดเริ่มสูตร ตั้งอยูในนัย ที่อาจารยใหไวทําไมขาด
สายใหเปนไป เหมือนกระแสน้ํายังถอยคําใหเปนไมขาดตอนเหมือนน้ําตกจาก
คงคา ถอยคําของเขาชื่อวา ติดตอกันโดยลําดับ ทานหมายเอาถอยคํานั้น
จึงกลาววา อนุปฺปพนฺเธหิ ดังนี้. บทวา อนุสายสมุคฺฆาตาย ไดแก เพื่อถอนอนุสัย
๗ อยาง. บทวา เอวรูเปน ความวา ปาโคสิงคสาลวัน พึงงามดวยภิกษุพหูสูต
เห็นปานนี้ หรือภิกษุแสดงรูปเห็นปานนั้นนั่งแลว ชายสังฆาฏิกับชาย
สังฆาฏิจดกัน หรือเขากับเขาจดกันและกัน พึงทราบเนื้อความในวาระทั้งปวง
โดยนัย. ภิกษุชื่อปฏิสัลลานารามา เพราะอรรถวา ความหลีกเรนเปนที่มา
ยินดีของภิกษุนั้น. บทวา ปฏิสลฺลานรโต คือ ยินดีแลวในการหลีกเรน. บท
วา สหสฺสโลกาน คือ โลกธาตุพันหนึ่ง. จริงอยู การเสพธุระ เนื่องดวยการ
พิจารณาของพระเถระมีประมาณเทานี้. สวนพระเถระเมื่อหวัง ยอมตรวจดูได
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หลายแสนจักรวาล. บทวา อุปริปาสาทวรคโต ไดแก บุรุษผูไปเบื้องบนปรา
สาท อันงาม ๗ ชั้น. หรือ ๙ ชั้น. บทวา สหสฺส เนมิมณฺฑลาน โยโลเกยฺย
ความวา พึงเปดหนาตางแลดูมณฑลแหงกงตั้งพัน ตั้งอยูที่ดุม ปลายกง
กับปลายกงตั้งจดกัน ในบริเวณปราสาทได ดุมก็ดี กําก็ดี ระหวางกําก็
ดี กงก็ดี จึงปรากฏแกบรุ ุษนั้น. บทวา เอวเมว โข อาวุโส ความวา ภิกษุผูมี
ทิพยจักษุแมนี้ ยอมตรวจดูโลกพันหนึง่ ดวยทิพยจักษุ ลวงจักษุของ
มนุษย เขาสิเนรุพันหนึ่ง ในจักรวาลพันหนึ่งยอมปรากฏ เหมือนดุมลอ
ปรากฏแกบรุ ุษผูยืนอยูบนปราสาทนั้น ทวีป ปรากฏเหมือนกํา คนที่ยืน
อยูบนทวีป ปรากฏเหมือนระหวางกํา ภูเขาจักรวาลยอมปรากฏเหมือน
กง. บทวา อารฺ โก คือ ผูสมาทานอรัญธุดงค.แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้
แล. บทวา โน จ สสาเทนฺติ คือไมขัดแยงกัน.จริงอยู บุคคลผูสามารถจะถาม
ปญหาทําใหมีเหตุมีผล ชือ่ วายอมขัดแยงกัน. อธิบายวาพวกภิกษุยอม
ไมกลาวอยางนี้. บทวา ปวตฺตินี โหติ ไดแก ยอมเปนไป ดุจกระแสน้ําในแม
น้ํา. บทวา ยาย โวหารสมาปตฺติยา ความวา ดวยวิหารสมาบัติเปนโลกิยะ
หรือโลกุตตระใด. บทวา สาธุ สาธุ สารีปุตฺต ความวา สาธุการนี้ พระผู
มีพระภาคเจาประทานแกพระอานนทเถระ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสกับพระ
สารีบุตรเถระ. ในที่ทั้งปวงก็มีนัยนี้. บทวา ยถาต อานนฺโท ความวา ก็
อานนท เมื่อจะพยากรณโดยชอบ พึงพยากรณฉันใด พยากรณแลวฉัน
นั้น.อธิบายวา พระอานนท พยากรณตามสมควร คือ เหมาะสมแกอัชฌาศัย
ของตนนั่นแล.
จริงอยู พระอานนทเถระ เปนพหูสูตดวยตนเอง แมอัชฌาสัยของ
ทาน ตั้งอยูอยางนี้วา โอหนอ เพื่อนพรหมจรรย ในศาสนา พึงเปนพหูสูตดัง
นี้. เพราะเหตุไร เพราะวาสิ่งที่ควรหรือไมควร สิ่งที่มีโทษหรือไมมี
โทษ โทษหนักหรือเบา แกไขได แกไขไมได ยอมปรากฏแกภิกษุพหูสูต
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ภิกษุผูพหูสูตพิจารณาพระพุทธพจนที่ตนเรียนแลว คิดวา ศีล ทาน
กลาวไวแลวในที่นี้ สมาธิทานกลาวไวแลวในที่นี้ วิปสสนาทานกลาว
ไวแลวในที่นี้ มรรคผลนิพพานทานกลาวไวแลวในที่นี้ บําเพ็ญศีลในที่
มาของศีล บําเพ็ญสมาธิในที่มาของสมาธิ ยังวิปสสนาใหถือเอาหอง
ในที่แหงวิปสสนา เจริญมรรค ยอมกระทําใหแจงซึ่งผล เพราะฉะนั้นอัชฌาสัยของพระเถระยอมเปนอยางนี้วา โอหนอ เพื่อนพรหมจรรยของเรา เรียน
นิกายหนึ่ง หรือสอง สามหรือสี่ หรือหานิกายแลว พิจารณาอยู บําเพ็ญศีลเปน
ตน ในที่มาแหงศีลเปนตน พึงทําใหแจงซึ่งมรรคผล และนิพพานโดยลําดับ. แมในวาระที่เหลือก็มีนัยนี้แล.
จริงอยู ทานเรวตะ พอใจในฌาน ยินดีแลวในฌาน เพราะฉะนั้น
ทานมีความคิดอยางนี้วา โอหนอเพื่อนพรหมจรรยของเรา นั่งผูเดียว ทํา
กสิณบริกรรม ยังสมาบัติ ๘ ใหเกิด เจริญวิปสสนามีฌานเปนปทัฏฐาน
พึงทําใหแจงซึ่งโลกุตตรธรรม เพราะฉะนั้น จึงพยากรณอยางนี้.
ทานพระอนุรุทธะมีทิพยจักษุ ทานมีความคิดอยางนี้วา โอหนอ
เพื่อนพรหมจรรย เจริญอาโลกกสิณเห็นสัตวทั้งหลายกําลังจุติ และอุปบัติใน
จักรวาลหลายพัน ดวยทิพยจักษุ ยังจิตใหสังเวชเพราะวัฏฏภัย เจริญ
วิปสสนา พึงทําใหแจงซึ่งโลกุตตรธรรม เพราะฉะนั้น จึงพยากรณแลวอยาง
นี้.
ทานมหากัสสปะ เปนธุตวาท ทานมีความคิดอยางนี้วา โอหนอ เพื่อน
พรหมจรรยเปนธุตวาท ยังตัณหาพรอมทั้งปจจัยใหเหี่ยวแหง ดวยอานุภาพ
แหงธุดงคแลว กําจัดกิเลสมีประการตางๆ แมเหลาอื่น เจริญวิปสสนา
พึงทําใหแจงซึ่งโลกุตตรธรรม เพราะฉะนั้น จึงพยากรณแลวอยางนี้
ทานมหาโมคคัลลานะ ถึงที่สุดแหงสมาธิบารมี สวนลําดับจิตอัน
สุขุม ลําดับขันธ ลําดับธาตุ ลําดับอายตนะ การเขาฌาน กาวลงสู
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อารมณ การกําหนดองค การกําหนดอารมณ การตัดองค การตัด
อารมณ เจริญโดยสวนเดียว เจริญโดย ๒ สวน ดังนั้น จึงปรากฏแกผูเรียน
อภิธรรมเทานั้น. ก็ผูไมไดเรียนอภิธรรม เมื่อจะกลาวธรรม ยอมไมรูวา
นี้เปนสกวาทะ นี้เปนปรวาทะ ยังแสดงปรวาทะวาเราจักแสดงสกวาทะ
ยังแสดงสกวาทะวาเราจักแสดงปรวาทะ ยอมกลาวลําดับธรรมใหผิด
สวนผูเรียนอภิธรรม ยอมแสดงสกวาทะ โดยสกวาทะแนนอน หรือปรวาทะ
โดยปรวาทะแนนอน ยอมไมกลาวลําดับธรรมใหผิด เพราะฉะนั้น พระเถระ
มีความคิดอยางนี้วา โอหนอ เพื่อนพรหมจรรย เปนนักอภิธรรม ยังฌานให
หยั่งลงในที่อันสุขุม เจริญวิปสสนา พึงทําใหแจงซึ่งโลกุตตรธรรม เพราะ
ฉะนั้น จึงพยากรณแลวอยางนี้.
ทานพระสารีบุตร ถึงที่สุดแหงปญญาบารมี ยอมสามารถยังจิตให
เปนไปในอํานาจของตนไดดวยปญญา ผูมีปญญาทรามหาสามารถไม.
จริงอยู ผูมปี ญญาทราม เปนไปในอํานาจแหงจิตที่เกิดขึ้น ดิ้นรนไปแลวขาง
นี้ และขางโนน ๒-๓ วัน ถึงความเปนคฤหัสถ ประสบความฉิบหายมิใชประ
โยชน เพราะฉะนั้น พระเถระมีความคิดอยางนี้วา โอหนอ เพื่อนพรหม
จรรย ไมเปนไปในอํานาจแหงจิต ยังจิตใหเปนไปในอํานาจของตน ปราบ
ความเสพติดขาศึกและความดิ้นรนทั้งหมดของจิตนั้น ไมใหออกไปภาย
นอก แมเล็กนอย. เจริญวิปสสนา พึงทําใหแจงซึ่งโลกุตตรธรรม เพราะ
ฉะนั้น จึงพยากรณแลวอยางนี้.
บทวา สพฺเพส โว สารีปุตฺต สุภาสิต ปริยาเยน ความวา ดูกอนสารีบุตร เหตุแหงความงามดวยพวกภิกษุ ผูยินดีในฌานบาง ผูไดทิพยจักษุ
บาง ผูธุดงควาทะบาง ผูนักอภิธรรมบาง ผูไมเปนไปในอํานาจแหง
จิตบาง สําหรับสังฆารามมีอยู. เพราะฉะนั้น คําของพวกเธอทั้งหมดเปน
สุภาษิต โดยปริยาย คือเปนสุภาษิตดวยเหตุนั้นแล หาเปนทุพภาษิตไม. บท
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วา อปจ มมาป สุณาถ ความวา อีกอยางหนึ่ง พวกเธอจงฟงคําของเรา.
บทวา น ตาวาห อิม ปลฺลงฺก ภินฺทิสสฺ ามิ ความวา เราตั้งความเพียรมีองค
๔ นี้แลวจักไมทําลาย คือจักไมเลิก นั่งขัดสมาธิเพียงนั้น. ไดยินวา พระผู
มีพระภาคเจา ทรงละสิริราชสมบัตินี้ไดดวยพระญาณอันแกกลา ทรงออก
ภิเนษกรมณ เสด็จขึ้นโพธิมณฑล โดยลําดับ ทรงตั้งความเพียรมีองค ๔
ประทับนั่งขัดสมาธิ เปนการชัยชนะ มีพระทัยมั่น ทรงทําลายลางสมองของ
มารทั้ง ๓ แลว ทรงยังหมื่นโลกธาตุใหบันลืออยู ทรงแทงตลอดพระ
สัพพัญุตญาณ ในเวลาใกลรุง. พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอามหาโพธิบัลลังกนั้นของพระองค จึงตรัสอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาค
เจา แมเมื่อทรงอนุเคราะหชนผูเกิดในภายหลัง ทรงแสดงขอปฏิบัติอันเปน
สาระแกกัลยาณปุถุชน จึงตรัสอยางนี้. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ทรงเห็น
วา ในอนาคตกุลบุตรผูมีอัชฌาสัยอยางนี้ จักสําเหนียกเห็น ดวยประการ
ฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสมหาโคสิงคสูตร จึงตรัสวา ดูกอนสารีบุตร ภิกษุในศาสนานี้ในภายหลังภัต... ดูกอนสารีบุตรปาโคสิงคสาลวัน
พึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้แล.. ภิกษุทั้งหลายคิดวา พวกเราจักถือเอา
อัชฌาศัยของพระผูมีพระภาคเจาดังนี้ กลับจากบิณฑบาตในภายหลังภัต
ตั้งความเพียรมีองค ๔ มีใจแนวแน จักสําคัญสมณธรรม อันตนควรทํา
วา พวกเรายังไมบรรลุอรหัต จักไมทําลายการนั่งขัดสมาธินี้ดังนี้ ภิกษุเหลา
นั้น ปฏิบัติแลวอยางนี้ จักทําที่สุดแหงชาติ ชรา และมรณะไดโดยวันเล็กนอย
เทานั้น ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงอนุเคราะหชนผูเกิดภายหลัง
นี้ ทรงแสดงขอปฏิบัติอันเปนสาระแกกัลยาณปุถุชน จึงตรัสอยางนี้. บท
วา เอวรูเปน โข สารีปุตฺต ภิกฺขุนา โคสิงฺคสาลวน โสเภยฺย ความวา ดูกอน
สารีบุตร ปาโคสิงคสาลวันพึงงามดวยภิกษุเห็นปานนี้โดยตรงแล จบพระ
ธรรมเทศนาดวยอนุสนธิดังนี้แล.
จบอรรถกถามหาโคสิงคสาลสูตร ที่ ๒
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๓. มหาโคปาลสูตร
[๓๘๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา เสด็จประทับอยูในเชตวนารามของ
อนาถบิณฑิกคฤหบดี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้น พระองคไดตรัสเรียกภิกษุทั้ง
หลายวา ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นไดทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ.

องคเปนเหตุไมเจริญ ๑๑ ประการ
[๓๘๔] พระองคตรัสธรรมปริยายนี้วา ภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลประ
กอบดวยองค ๑ ประการแลว ไมควรจะรักษาหมูโคและทําหมูโคใหเจริญ
ได. องค ๑๑ ประการนั้นเปนไฉน. นายโคบาลในโลกนี้ ๑. เปนผูไมรู
จักรูป ๒. เปนไมฉลาดในลักษณะ ๓. เปนผูไมเขี่ยไขขางออกเสีย ๔. เปนผู
ไมปดแผล ๕. เปนผูไมสุมควัน ๖. ไมรูจักทา ๗. ไมรูจักใหดื่ม ๘. ไมรูจัก
ทาง ๙. เปนผูไมฉลาดในตําบลที่โคเที่ยวหากิน ๑๐. เปนผูรีดน้ํานมเสียหมด
ไมมีสวนเหลือไว ๑๑. เปนผูไมปรนปรือเหลาโคอุสุภ (คือดีกวาโคทั้งปวง)
อันเปนพอฝูงเปนผูนําฝูงดวยการปรนปรือเปนพิเศษ. นายโคบาลประกอบ
ดวยองค ๑๑ ประการเหลานี้แลว ไมควรจะรักษาหมูโคใหเจริญได.
ภิกษุก็เหมือนกัน ประกอบดวยองค ๑๑ ประการแลว ไมควรจะถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้. องค ๑๑ ประการเปน
ไฉน. ภิกษุในศาสนานี้ ๑. เปนผูไมรูจักรูป ๒. เปนผูไมฉลาดในลักษณะ
๓. เปนผูไมเขี่ยไขขางออกเสีย ๔. เปนผูไมปดแผล ๕. เปนผูไมสุมควัน
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๖. ไมรูจักทา ๗. ไมรูจักใหดื่ม ๘. ไมรจู ักทาง ๙. เปนผูไมฉลาดในโคจร
๑๐. เปนผูรีดเสียหมดไมมีสวนเหลือไว ๑๑. เปนผูไมบูชาภิกษุทั้งหลายผูเปน
พระเถระเปนรัตตัญูมีพรรษาผนวชนานแลว เปนบิดาภิกษุสงฆ เปนผูนํา
ภิกษุสงฆดวย ดวยบูชาอันลนเหลือ.
[๓๘๕] ๑.ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูไมรูจักรูปเปนอยางไร. ภิกษุใน
ศาสนานี้ไมรูจักชัดตามเปนจริงวา รูปชนิดใดชนิดหนึ่ง รูปทัง้ ปวง ก็คือมหาภูตรูปทั้งสี่ และอุปาทายรูป คือรูปอาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่ ภิกษุเปนผูไม
จักรูปอยางนี้.
๒. ภิกษุเปนผูไมฉลาดในลักษณะเปนอยางไร ภิกษุใน
ศาสนานี้ไมรูจักชัดตามเปนจริงวาคนพาลมีกรรมเปนเครื่องหมาย. ภิกษุ
เปนผูไมฉลาดในลักษณะอยางนี้แล.
๓. ภิกษุเปนผูเขี่ยไขขางออกเสียเปนอยางไร. ภิกษุใน
ศาสนานี้ใหกามวิตก คือความตรึกประกอบดวยความอยากได พยาบาท
วิตก คือความตรึกประกอบดวยความปองราย วิหึสาวิตก คือความตรึกประ
กอบดวยความเบียดเบียน และอกุศลธรรมที่เปนบาป ซึ่งเกิดขึ้นแลวๆ ใหอยู
ทับถม ไมละเสีย ไมบรรเทาเสีย ทําใหเกิดเนืองๆ ภิกษุไมเขี่ยไขขางออกเสีย
อยางนี้.
๔. ภิกษุเปนผูไมปดแผลเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้เห็น
รูปดวยตา ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองสิ่งที่จะพึง
ถูกตองดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ถือไวโดยนิมิต คือความ
หมาย ถือไวโดยอนุพยัญชนะ คือความจําแนกออก ธรรมทั้งหลายที่เปน
บาปอกุศล มีอภิชฌาและโทมนัสเปนตนเคา ยอมไมอาจไหลไปตามบุคคลผู
อยูไมสํารวมอินทรีย มีอนิ ทรียที่ไมสํารวมแลวใดเปนเหตุ เธอไมปฏิบัติเพื่อ
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จะสํารวมอินทรียนั้น ไมรักษาอินทรียนั้น ไมถึงความสํารวมในอินทรีย
นั้น ภิกษุเปนผูไมปดแผลอยางนี้.
๕. ภิกษุเปนผูไมสุมควันเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ไม
แสดงธรรมตามที่ตนไดฟงไดเรียนแกผูอื่นโดยพิสดาร. ภิกษุเปนผูไมสุมควัน
อยางนี้.
๖. ภิกษุไมรูจักทาเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ ไมไปหา
แลวและไตถามไลเลียงภิกษุทั้งหลายผูมีพุทธวจนะฟงแลวมาก เปนผูรู
หลัก ทรงธรรมทรงวินัย ทรงมาติกาวา ภาษิตนี้เปนอยางไรโดยระยะ
กาล. เธอผูมีอายุทั้งหลายจึงไมเปดเผยขอความที่ยังลี้ลับ ไมทําขอความอัน
ลึกซึ้งใหตื้น และไมบรรเทาความสงสัยในเหลาธรรมเปนที่ตั้งแหงความ
สงสัย ซึ่งยังมีเปนอันมากแกเธอ. ภิกษุไมรูจักทาอยางนี้.
๗. ภิกษุไมรูจักดื่มเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อธรรม
วินัยที่พระตถาคตประกาศใหรูแจงแลว อันผูใดผูหนึ่งแสดงอยู ยอมไม
ไดความรูธรรมรูอรรถและความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม. ภิกษุไม
รูจักดื่มอยางนี้.
๘. ภิกษุไมรูจักทางเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ ไมรูชัด
อัฏฐังคิกมรรคคือทางประกอบดวยองค ๘ เปนทางอันประเสริฐตามเปน
จริง ภิกษุไมรูจักทางอยางนี้.
๙. ภิกษุผูไมฉลาดในโคจรเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ไมรู
ชัดในสติปฏฐาน คือสติเปนที่ตั้งอยางใหญทั้งสี่ ตามเปนจริงภิกษุเปนผู
ไมฉลาดในโคจรอยางนี้.
๑๐. ภิกษุเปนผูรีดเสียหมดไมมีสวนเหลือไวเปนอยางไร.
คฤหบดีทั้งหลายมีศรัทธา มาปวารณาคือเชิญภิกษุในศาสนาใหเลือกรับ
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ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชชบริขาร. ในการ
ที่เขาปวารณาเชนนั้น เธอไมรูจักประมาณเพื่อจะรับปจจัยสี่มีจีวร
เปนตน. ภิกษุเปนผูรีดเสียหมดไมมีสวนเหลือไวอยางนี้.
๑๑. ภิกษุเปนผูไมบูชาภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระรัตตัญู
มีพรรษาบวชนานแลวเปนบิดาภิกษุสงฆ เปนผูนําภิกษุสงฆดวยการบูชา
อันลนเหลือเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ไมเขาไปตั้งไวซึ่งกายกรรม
วจีกรรม และมโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ในภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ
รัตตัญู มีพรรษาบวชนานแลว เปนบิดาภิกษุสงฆ เปนผูนําภิกษุสงฆ
ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ ภิกษุเปนผูไมบูชาภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระรัตตัญูมี
พรรษาผนวชนานแลว เปนบิดาภิกษุสงฆ เปนผูนําภิกษุสงฆดวยการบูชา
อันลนเหลือ อยางนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๑๑ ประการเหลานี้แล
ไมควรจะถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้.
องคเปนเหตุใหเจริญ ๑๑ ประการ
[๓๘๖] (พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงธรรมทั้งหลายที่เปนโทษอยาง
นี้แลว จึงทรงแสดงธรรมทั้งหลายที่เปนคุณตอไปวา)
ภิกษุทั้งหลาย นายโคบาลประกอบดวยองค ๑๐ ประการแลว ควร
จะรักษาหมูโคและทําใหหมูโคเจริญได. องค ๑๑ ประการเปนไฉน. นายโค
บาลในโลกนี้ ๑. เปนผูรจู ักรูป ๒.เปนผูฉลาดในลักษณะ ๓.เปนผูเขี่ยไขขางออก
เสีย ๔.เปนผูปดแผล ๕.เปนผูสุมควัน ๖.รูจักทา ๗.รูจักใหดื่ม ๘.รูจักทาง
๙. เปนผูฉลาดในตําบลที่โคเที่ยวหากิน ๑๐. เปนผูรีดน้ํานมมีสวนเหลือไว
๑๑. เปนพอฝูง ดวยบูชาอันลนเหลือ. นายโคบาล
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ประกอบดวยองค ๑๑ ประการเหลานี้แลว ควรจะรักษาหมูโคและทําใหหมูโค
เจริญได.
ภิกษุก็เหมือนกัน ประกอบดวยองค ๑๑ ประการแลว ควรจะถึง
ความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้. องค ๑๑ ประการเปนไฉน.
ภิกษุในธรรมวินัย ๑. เปนผูรูจักรูป ๒. เปนผูฉลาดในลักษณะ ๓. เปนผูเขี่ย
ไขขางออกเสีย ๔. เปนผูปดแผล ๕. เปนผูสมุ ควัน ๖. รูจักทา ๗. รูจักใหดื่ม
๘. รูจักทาง ๙. เปนผูฉลาดในโคจร ๑๐. เปนผูรีดมีสวนเหลือไว ๑๑. เปนผู
บูชาภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระรัตตัญู มีพรรษาผนวชนานแลว เปนบิดา
ภิกษุสงฆ เปนผูนําภิกษุสงฆ ดวยบูชาอันลนเหลือ.
[๓๘๗] ๑. ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนผูรูจักรูปเปนอยางไร. ภิกษุใน
ศาสนานี้ รูชดั ตามเปนจริงวา รูปชนิดใดชนิดหนึ่ง และรูปทั้งปวง ก็คือมหาภูตรูปทั้งสี่ และอุปาทายรูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้งสี่. ภิกษุเปนผูรูจักรูป
อยางนี้.
๒. ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนา
นี้ รูช ัดตามเปนจริงวา คนพาลมีกรรมเปนเครื่องหมาย บัณฑิตมีกรรมเปน
เครื่องหมาย. ภิกษุเปนผูฉลาดในลักษณะอยางนี้.
๓. ภิกษุเปนผูเขี่ยไขขางออกเสียเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนา
นี้ไมใหกามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก และอกุศลกรรมที่เปนบาปอยูทับ
ถม ละเสีย บันเทาเสีย ทําใหสิ้นเสีย ไมใหเกิดไดเนืองๆ. ภิกษุเปนผูเขี่ยไข
ขางออกเสียอยางนี้.
๔. ภิกษุเปนผูปดแผลเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ เห็น
รูปดวยตา ฟงเสียงดวยหู ดมกลิ่นดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองสิ่งที่จะพึง
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ถูกตองดวยกาย รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือไวโดยนิมิต ไมถือไว
โดยอนุพยัญชนะ ธรรมทั้งหลายที่เปนบาปอกุศลมีอภิชฌาและโทมนัสเปนตน
เคา ยอมอาจไหลไปตามบุคคลผูไมสํารวมอินทรีย มีอินทรียที่ไมสํารวมแลว
ใดเปนเหตุ เธอปฏิบัติเพื่อจะสํารวมอินทรียนั้น. ภิกษุเปนผูปดแผลอยาง
นี้.
๕. ภิกษุเปนผูสุมควันเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ แสดง
ธรรมตามที่ตนไดฟงไดเรียนแกผูอื่นโดยพิสดาร. ภิกษุเปนผูสุมควันอยาง
นี้.
๖. ภิกษุรูจักทาเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ไปหาแลวและ
ไตถามไลเลียงภิกษุทั้งหลายผูมีพุทธวจนะฟงแลวมาก เปนผูรูหลัก ทรง
ธรรมทรงวินยั ทรงมาติกาวา ภาษิตนี้เปนอยางไร เนื้อความของภาษิตนี้เปน
อยางไร โดยระยะกาล. เธอผูมีอายุทั้งหลาย จึงเปดเผยขอความที่ยังลี้
ลับ ทําขอความอันลึกซึ้งใหตื้น และบันเทาความสงสัย ในเหลาธรรมที่เปนที่
ตั้งแหงความสงสัย ซึ่งยังมีเปนอันมากแกเธอ. ภิกษุรูจักทาอยางนี้แล.
๗. ภิกษุรูจักดื่มเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ เมื่อธรรมและ
วินัยที่พระตถาคตใหรูแจงแลว อันผูใดผูหนึ่งแสดงอยู ยอมไดความรูธรรมรู
อรรถและความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม. ภิกษุรูจักดื่มอยางนี้.
๘. ภิกษุรูจักทางเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้ รูชัดอัฏฐังคิก
มรรคเปนทางอันประเสริฐตามเปนจริง. ภิกษุรูจักทางอยางนี้แล.
๙. ภิกษุเปนผูฉลาดในโคจรเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้รูชัด
สติปฏฐานทั้งสี่ตามเปนจริง. ภิกษุเปนผูฉลาดในโคจรอยางนี้แล.
๑๐. ภิกษุเปนผูรีดมีสวนเหลือไวเปนอยางไร. คฤหบดีทั้ง
หลายผูมีศรัทธา มาปวารณาคือเชิญภิกษุในคาสนานี้ใหเลือกรับ ดวย
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จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชชบริกขาร. ในการที่
เขาปวารณาเชนนั้น เธอรูจักประมาณเพื่อจะรับปจจัยสี่มีจีวรเปนตน.
ภิกษุเปนผูรีดมีสวนเหลือไวอยางนี้แล.
๑๑. ภิกษุเปนผูบูชาภิกษุทั้งหลาย ผูเปนเถระเปนรัตตัญูมี
พรรษาบวชนานแลว เปนบิดาภิกษุสงฆเปนผูนําภิกษุสงฆดวยบูชาอันลน
เหลือเปนอยางไร. ภิกษุในศาสนานี้เขาไปตั้งไวซึ่งกายกรรม วจีกรรม
และมโนกรรม อันประกอบดวยเมตตา ในภิกษุทั้งหลาย ผูเปนพระเถระ
รัตตัญูมีพรรษาบวชนานแลว เปนบิดาภิกษุสงฆเปนผูนําภิกษุสงฆ
ทั้งในที่แจงทั้งในที่ลับ ภิกษุเปนผูบูชาภิกษุทั้งหลายผูเปนเถระ
รัตตัญู มีพรรษาบวชนานแลว เปนบิดาภิกษุสงฆ เปนผูนําภิกษุสงฆ
ดวยบูชาอันลนเหลืออยางนี้.
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุประกอบดวยองค ๑๑ ประการเหลานี้แลว ควร
จะถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมปริยายนี้จบแลว ภิกษุเหลานี้มีใจเต็ม
ตื้นไปดวยปติโสมนัสเพลิดเพลินภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้
แล.
จบมหาโคปาลสูตรที่ ๓.
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อรรถกถามหาโคปาลสูตร
มหาโคปาลสูตรมีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต. เราไดฟงมาแลวอยางนี้
ในมหาโคปาสูตรนั้น มี ๓ กถา คือ เอกนาลิกา จตุรสฺสา นิ
สินฺนวตฺติกา. การกลาวบาลีในกถาทั้ง ๓ นั้น และกลาวเนื้อความแตละ
บท ชื่อวา เอกนาลิกา. การแสดงนายโคบาลผูไมฉลาด แสดงภิกษุไมฉลาด
แสดงนายโคบาลผูฉลาด แสดงภิกษุผูฉลาด กลาวประมวลไวเปน ๔
พวก ชื่อวา จตุรสฺสา. การแสดงนายโคบาลผูไมฉลาดไปถึงที่สุด การแสดง
ภิกษุผูไมฉลาด ไปถึงที่สุด การแสดงนายโคบาลผูฉลาด ไปถึงที่สุด การ
แสดงภิกษุผูฉลาด ไปถึงที่สุด นีช้ ื่อวานิสินนวุตติกา. กถานี้อาจารยทั้งปวง
ในธรรมวินัยประพฤติกันมาแลว
บทวา เอกาทสหิ ภิกฺขเว องฺเคหิ คือโดยสวนแหงโทษ ๑๑ อยาง
บทวา โคคณ แปลวาฝูงโค. บทวา ปริหริตุ ไดแก พาเที่ยวไป. บทวา ผาติกาตุ
ไดแก ใหถึงความเจริญ. บทวา อิธ คือ ในโลกนี้. บทวา น รูปฺู โหติ
ไดแก ยอมไมรูจักรูปโดยการนับ หรือโดยสี. ชือ่ วายอมไมรูจักโดย
การนับ คือยอมไมรูจักนับ โคของตนวา รอยหนึ่ง หรือ พันหนึ่ง. นายโคบาล
นั้นเมื่อแมโคถูกฆา หรือหนีไปนับฝูงโคแลว ทราบวา วันนี้แมโคประมาณ
เทานี้ หายไปดังนี้ เที่ยวไปตลอด ๒-๓ ละแวกบาน หรือดง ยอมไมแสวง
หา เมื่อแมโคของคนอื่นเขาไปยังฝูงโคของตน นับจํานวนแลวทราบวา
โคเหลานี้ประมาณเทานี้ ไมใชของเราดังนี้ ไมเอาไมตะพดตีออกไป แม
โคของเขาที่หายไปแลว ก็เปนอันหายไป. เขาตอนแมโคของคนอื่นเที่ยว
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ไป. พวกเจาของโค เห็นแลวคุกคามวา นายโคบาลนี้ รีดน้ํานมแมโคนมของ
พวกเรา ตลอดกาลประมาณเทานี้แลว พาเอาแมโคของตนไป. แมฝูงโคของ
เขายอมเสื่อมไป เขายอมหางไกลจากการบริโภคปญจโครส.
นายโคบาลที่ชื่อวาไมรูโดยสี คือไมรูวา โคสีขาวมีประมาณเทานี้
สีแดงประมาณเทานี้ สีดําประมาณเทานี้ สีดางประมาณเทานี้ สีเขียวประ
มาณเทานี้ นายโคบาลนั้น เมื่อแมโคถูกฆาหรือหนีไป ฯลฯ เขายอมหางไกล
จากการบริโภคปญจโครส. บทวา น ลกฺขณกุสโล โหติ ความวา ยอมไมรู
เครื่องหมายที่ตางกันมีธนู หอก หลาวเปนตน ที่ตนทําเปนเครื่องหมายไวที่ตัว
ของแมโค นายโคบาลนั้น เมื่อแมโคถูกฆาหรือหนีไป นับจํานวนโคแลวรู
วา วันนี้โคลักษณะโนนหายไป ฯลฯ เขายอมหางไกล แมจากการบริโภค
ปญจโครส. บทวา น อาสาฏิก สาเฏตา ความวา แผลของโคมีในที่ถูกตอ
และหนามเปนตนทิ่มแทง แมลงวันหัวเขียวหยอดไขขางไวที่แผลนั้น ชื่อวา
ไมคอยเขี่ยไขขางของแมลงวันหัวเขียวเหลานั้น นายโคบาลคอยเอาไมเขี่ยไข
ขางเหลานั้นออกไปแลว พึงใสยา นายโคบาลโง หาทําอยางนั้นไม. เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววา ไมคอยเขี่ยไขขาง. แผลของโคของเขาลุกลามเปนแผลลึก
พวกสัตวเล็กไช เขาทองได แมโคเหลานั้นถูกความเจ็บไขครอบงําไมสามารถ
เพื่อจะเคี้ยวกินหญา และดื่มน้ําไดตามตองการ น้ํานมของโคทั้งหลาย ในที่
นั้นก็ขาด พวกโคก็ถอยกําลัง แมอันตรายแหงชีวิตยอมมีแกโดยทั้ง ๒ ฝูง
โคของเขายอมเสื่อมบาง เขายอมหางไกลจากปญจโครสบาง ดวยประการ
อยางนี้. บทวา น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหติ ความวาแผลที่เกิดแลวแกโคโดยนัย
ที่กลาวแลวพึงเอาปอหรือปานพันปดไว. นายโคบาลโง หาทําอยางนั้น
ไม. เมื่อเปนเชนนั้น หนองยอมไหลจากแผลของโคของเขา โคเสียดสีกันและ
กัน เพราะการเสียดสีนั้น แผลเกิดแกโคแมเหลาอื่น โคถูกความเจ็บไขครอบ
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งําแลวอยางนี้ ไมสามารถเพื่อจะเคี้ยวกินหญา ๓ ตามตองการได ฯลฯ เขา
ยอมหางไกล.
บทวา น ธูม กตฺตา โหติ ความวา ในเวลาภายในฤดูฝน เหลือบและ
ยุงเปนตนชุกชุมเมื่อฝูงโคเขาคอกแลว ควรสุมดวยควันใหในคอกนั้น นายโค
บาลผูไมฉลาด ยอมไมสมุ ควันใหฝูงโคถูกเหลือบเปนตนเบียดเบียนตลอดคืน
ยังรุง ก็ไมไดหลับ ในวันรุง ขึ้นนอนหลับที่โคนไมเปนตน ในที่นั้นๆ ในปา
ไมสามารถเพื่อจะเคี้ยวกินหญาตามความตองการได ฯลฯ เขายอมหางไกล
จากการบริโภคปญจโครส. บทวา น ติตฺถ ชานาติ ความวา ไมรูจักทาวาเรียบ
หรือไมเรียบ มีสัตวรายหรือไมมีสัตวราย ดังนี้. นายโคบาลนั้น ปลอยแมโค
ใหลงไปโดยที่มิใชทา เมื่อแมโคเหลานั้นเหยียบแผนหินเปนตนที่ทาไม
เรียบ เทายอมแตก แมโคลงที่ทาลึกมีสัตวราย สัตวรายมีจรเขเปนตน ก็กัด
เอา เขาจะตองกลาววา วันนี้โคหายไปแลวประมาณเทานี้ วันนี้ประมาณเทา
นี้ ฝูงโคของเขายอมเสื่อมบาง เขายอมหางไกลจากปญโครสบาง ดวยประ
การอยางนี้. บทวา น ปต ชานาติ ความวา ไมรูจักใหโคดื่ม ก็นายโคบาล
ควรรูจักใหโคดื่มและไมดื่มอยางนี้วา โคนี้ ดื่ม โคนี้ไมดื่ม โคนี้ไดโอกาสที่ทา
น้ํา สําหรับดื่ม โคนี้ไมไดดังนี้. แตนายโคบาลนี้ รักษาฝูงโคในปาตลอดทั้ง
วัน คิดวาเราจักใหดื่มน้ําดังนี้ ก็ตอนไปแมน้ํา หรือหนอง โคใหญ โคเล็กเอา
เขา หรือสีขางกระแทกแมโคที่ไมมีกําลัง และโคที่กําลังนอยและ แก ตนได
โอกาสลงน้ําแคอก ดื่มตามความปรารถนา โคที่เหลือ เมื่อไมไดโอกาสยืน
อยูบนฝงดื่มน้ําเจือเปอกตมบาง ไมไดดื่มบางเมื่อเปนเชนนั้น นายโคบาลตีที่
หลัง ตอนใหโคเหลานั้นกลับเขาปาอีก ในโคเหลานั้น แมโคที่ไมไดดื่มอิดโรย
ดวยความกระหาย ไมสามารถจะเคี้ยวกินหญา ตามความตองการได
น้ํานมของแมโคในที่นั้นก็ขาดไป ฝูงโค ก็ถอยกําลัง ฯลฯ เขายอมหาง
ไกล. บทวา น วิถึ ชานาติ ความวา ไมรูจักวา ทางนี้เปนทางเรียบปลอด

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 62

ภัย ทางนี้ไมเรียบ นาสงสัย มีภัยจําเพาะหนา. เขาเวนทางอันปลอดภัย
เรียบ ตอนฝูงโคใหเดินไปอีกทางหนึ่ง โคไดกลิ่นราชสีหและเสือเปนตน
หรืออันตรายแตโจรครอบงํา เปรียบดวยเนื้อตื่น ยืนชูคอ จะเคี้ยวกิน
หญา ดื่มน้ําไมไดตามความปรารถนา น้ํานมของแมโคในที่นั้น ก็ขาด
ไป ฯลฯ เขายอมหางไกล. บทวา น โคจรกุสโล โหติ ความวา ก็นายโค
บาลพึงฉลาดในสถานที่โคเที่ยวหากิน พึงรูคราวละ ๕ วัน หรือคราวละ
๗ วัน ใหฝูงโคเที่ยวหากินในทิศหนึ่งแลว วันรุงขึน้ ไมพึงใหเที่ยวไปที่
นั้น. ก็สถานที่ฝูงโคใหญเคยเที่ยวไป หญาหมดเรียบเหมือนหนากลอง แมน้ํา
ก็ขุนมัว เพราะฉะนั้น ในวันที่ ๕ หรือที่ ๗ จึงควรตอนใหไปเที่ยวหากินในที่
นั้นอีก เพราะวา แมหญา ก็กลับงอกงาม แมน้ําก็ใส ดวยเหตุประมาณเทา
นี้ สวนนายโคบาลนี้ไมรูจักคราวละ ๕ วัน หรือคราวละ ๗ วัน ยอมรักษา
สถานที่ตนรักษาแลวนั่นและทุกๆ วัน เมื่อเปนเชนนั้นฝูงโคของเขา
ไมไดเคี้ยวกินหญาอันเขียวสด เมื่อเคี้ยวกินหญาแหง ดื่มน้ําเจือเปอกตม
อยู น้ํานมของแมโคในที่นั้นก็ขาดไป ฯลฯ เขายอมหางไกล.
บทวา อนวเสสโทหี โหติ ความวา เนื้อและเลือดของลูกโค จะตั้งอยู
ไดเพียงใด นายโคบาลผูฉลาด พึงรีดน้ํานมใหเหลือไว ๑-๒ เตา เพียง
นั้น นายโคบาลนี้ รีดน้ํานมมิไดเหลืออะไร. สําหรับลูกโคเลย ลูกโคที่ยังดูดน้ํา
นมยอมอิดโรย ดวยความกระหายน้ํานม เมื่อไมสามารถดํารงตนอยูได
สั่นลมลงตายตอหนาแม แมเห็นลูกนอยแลวคิดวา ลูกนอยของเรา ไมไดแม
เพื่อจะดื่มน้ํานมของแมตน ไมสามารถเพื่อจะเคี้ยวกินหญา ดื่มน้ํา ตามความ
ตองการได เพราะความโศกถึงลูก น้ํานมที่เตาน้ําก็ขาดไป ฝูงโคของเขายอม
เสื่อมบาง เขายอมหางไกลจากปญจโครสบาง ดวยประการอยางนี้ ชื่อ
วา พอโค เพราะอรรถวาทําหนาที่เปนพอของโคทั้งหลาย. ชือ่ วาหัวหนา
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โค เพราะอรรถวา นําฝูงโคคือพาไปไดตามชอบใจ. บทวา น อติเรกปูชาย
ความวา จริงอยู นายโคบาล ผูฉลาด ปรนปรือโคใหญเห็นปานนี้ ดวยการ
ปรนปรือเปนพิเศษ คือยอมใหอาหารอันประณีต ตกแตงดวยของหอมและ
การเจิม ๕ แหง ประดับดอกไม สวมปลอกทองคําและเงินที่เขา ตามดวงไฟ
ใหสวางตลอดคืน ใหนอนภายใตเพดานผา สวนนายโคบาลนี้ ยอมไมทําการ
เอื้อเฟออยางเดียว จากการใหอาหารอันประณีตเปนตนนั้น โคใหญเมื่อไม
ไดปรนปรือ เปนพิเศษก็ไมรักษาฝูงโค ไมปองกันอันตราย ฝูงโคของเขายอม
เสื่อมไป เขายอมหางไกลจากปญจโครส ดวยประการอยางนี้.
บทวา อิธ คือ ในศาสนานี้. บทวา น รูปฺู โหติ ความวา ยอมไมรู
จักรูปที่กลาวแลวอยางนี้วา มหาภูตรูป ๔ โดยอาการ ๒ คือ โดยการ
นับ หรือโดยสมุฏฐาน. ชือ่ วาไมรูจักโดยการนับ คือไมรูวา สวนแหงรูป
๒๕ มาแลว ในบาลีอยางนี้วา อายตนะคือตา หู จมูก ลิ้น และกาย อายตนะ
คือรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อิตถินทรีย ปุริสินทรีย ชีวิตินทรีย
กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาสธาตุ อาโปธาตุ ความเบาแหงรูป ความออน
แหงรูป ความควรแกการงาน ความกอขึ้น ความสืบตอ ความแก ความที่รปู
เปนของไมเที่ยง อาหารคือคําขาว. ภิกษุนี้ เปรียบเหมือนนายโคบาล
นั้น ไมรูจักรูปแหงโคทั้งหลายโดยการนับฉะนั้น เธอเมื่อไมรูจักรูปโดยการ
นั้นก็ไมสามารถเพื่อจะกําหนดรูป ยึดถือรูป กําหนดปจจัย ยกขึ้นสูสามัญ
ลักษณะ กําหนดรูป ยึดถือรูป กําหนดปจจัย ยกขึ้นสูสามัญลักษณะ
แลว กําหนดอรูป กําหนดจับอรูป กําหนดปจจัย ยกขึ้นสูล กั ษณะ ให
กัมมัฏฐานถึงที่สุดได ภิกษุนั้น ยอมไมเจริญดวยศีล สมาธิ วิปส สนา
มรรค ผล และนิพพานในศาสนานี้ เหมือนฝูงโคของนายโคบาลนั้น
ยอมไมเจริญฉะนั้น. เหมือนอยางวา นายโคบาลนั้นยอมหางไกลจากปญจ
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โครส ฉันใด ภิกษุนั้นก็หางไกลจากธรรมขันธ ๕ คือ ศีลขันธ สมาธิขันธ
ปญญาขันธ วิมุตติขันธ วิมุตติญาณทัสสนขันธ อันเปนของพระอเสขะฉัน
นั้น ชื่อวา ไมรูจักโดยสมุฏฐาน คือไมรูวา รูปประมาณเทานี้ มีสมุฏฐาน
เดียว ประมาณเทานี้ มีสองสมุฏฐาน ประมาณเทานี้ มีสามสมุฏฐาน ประ
มาณเทานี้ มีสี่สมุฏฐาน ประมาณเทานี้ ยอมไมตั้งขึ้น แตสมุฏฐานไหน
เลย ดังนี้. ภิกษุนี้เปรียบเหมือนนายโคบาลนั้นไมรูจักรูปแหงใดทั้งหลายโดย
สีฉะนั้น เธอไมรูจัดรูป โดยสมุฏฐาน ยึดถือรูป กําหนดรูป แลว ฯลฯ
ยอมหางไกล.
บทวา น ลกฺขณกุสโล โหติ ความวา ยอมไมรูจักวา กุศลกรรม
อกุศลกรรมเปนลักษณะพาล และบัณฑิตที่กลาวแลวอยางนี้วา คนพาลมี
กรรมเปนลักษณะ คนเปนบัณฑิตมีกรรมเปนลักษณะ เขาเมื่อไมรูจักอยาง
นี้ ไมเวนคนพาล ไมคบหาบัณฑิต เมื่อไมเวนคนพาล ไมคบหาบัณฑิต
ไมรูจักสิ่งที่ควรไมควร เปนกุศล อกุศล สิ่งที่มีโทษไมมีโทษโทษหนักโทษเบา
แกไขได แกไขไมได เหตุมิใชเหตุ เมื่อไมรูสิ่งนั้น ยอมไมสามารถเพื่อจะถือ
เอากัมมัฏฐานไปเจริญได ภิกษุนั้นยอมไมเจริญดวยคุณมีศีลเปนตน ตาม
ที่กลาวแลวในศาสนานี้ เหมือนฝูงโค ของนายโคบาลนั้นไมเจริญ คือเปนผู
หางไกลจากธรรมขันธ เหมือนนายโคบาลหางไกลจากปญจโครสฉะนั้น.
บทวา น อาสาฏิก สาเฏตา โหติ ความวา ยอมไมบรรเทากามวิตกเปน
ตน ที่กลาวแลวอยางนี้วา กามวิตกเกิดขึ้นแลวดังนี้ ไมคอยเขี่ยไขขางเปน
อกุศลวิตกนี้ เมื่อเที่ยวประพฤติอยูในอํานาจของวิตก ยอมไมสามารถเพื่อจะ
ถือเอากัมมัฏฐานไปเจริญได ภิกษุนนั้ ยอมหางไกลเหมือนของนายโค
บาล ฯลฯ บทวา น วณ ปฏิจฺฉาเทตา โหติ ความวา เมื่อถือนิมิต ในอารมณ
ทุกอยางโดยนัยเปนตนวา เห็นรูปดวยจักษุแลว ถือโดยนิมิตดังนี้ ยอมไมยัง
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ความสํารวมใหถึงพรอมเหมือนนายโคบาลนั้นไมปดแผลฉะนั้นเมื่อเปด
ทวารเที่ยวไป ยอมไมสามารถเพื่อถือกัมมัฏฐานไปเจริญได ฯลฯ เขา
ยอมหางไกล.
บทวา น ธูม กตฺตา โหติ ความวา ภิกษุไมสุมควันคือธรรมเทศนา
เหมือนนายโคบาลนั้นไมสุมควันฉะนั้น คือไมทําธรรมกถา หรือสรภัญญะ
อุปนิสินนกถา หรืออนุโมทนา แตนั้น พวกมนุษยไมรูจักคุณนั้นวา ภิกษุผู
เปนพหูสูต มีคุณดังนี้ มนุษยเหลานั้น เมื่อไมรูจักคุณและโทษ ยอมไมกระ
ทําการสงเคราะหดวยปจจัย ๔ เธอเมื่อลําบากดวยปจจัย ก็ไมสามารถเพื่อ
จะทําการสาธยายพระพุทธพจน บําเพ็ญวัตรปฏิบตั ิ ถือกัมมัฏฐานไปเจริญ
ได ฯลฯ เขายอมหางไกล. บทวา น ติตฺถ ชานาติ ความวา ภิกษุยอมไมเขา
ไปหาภิกษุผูเปนพหูสูต ผูเปนดุจทา เมื่อเขาไปหา ไมไตถาม ถือเอา สอบถาม
ใหรูอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ พยัญชนะนี้ พึงปลูกฝงอยางไร เนื้อความ
แหงภาษิตนี้เปนอยางไร บาลีในที่แหงบาลีนี้ กลาวไวอยางไร เนื้อความในที่
นี้ แสดงไวอยางไร ภิกษุผูเปนพหูสูตเหลานั้นอันเธอไมไตถามแลวอยาง
นี้ ยอมไมเปดเผยขอความที่ยังลี้ลับ ไมจําแนกออกแสดง ไมทําขอความที่ลึก
ใหตื้น ไมทาํ ขอความที่ไมปรากฏใหปรากฏแกเธอ. บทวา อเนกวิหิ
เตสุ จ กงฺขาฏานีเยสุ ธมฺเมสุ ไดแก ยอมไมบรรเทาแมความสงสัยอยาง
หนึ่ง ในความสงสัยหลายอยาง มีอธิบายวา ก็ความสงสัย ชื่อวาธรรมเปนที่ตั้ง
แหงความสงสัย ยอมไมนําแมความสงสัย อยางหนึ่งในธรรมนั้นออกไป
ได. เธอไมเขาไปหาทาคือภิกษุผูเปนพหูสูตอยางนี้ จึงเต็มดวยความสง
สัย ไมสามาร เพื่อจะถือกัมมัฏฐานไปเจริญได เหมือนอยางวา นายโค
บาล ยอมไมรูจักทาฉันใด ภิกษุนี้ไมรูจักทาคือธรรมฉันนั้น เมื่อไมรูไดถาม
ปญหาในมิใชวิสัย เขาไปหาพระนักอภิธรรม ไดถามสิ่งที่ควรไมควร เขา
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ไปหาพระวินัยธร ไดถามการกําหนดรูปและอรูป ทานเหลานั้น ถูกเธอถาม
ในธรรมที่มใิ ชวิสัย ยอมไมสามารถเพื่อจะตอบได เธอจึงเต็มไปดวยความสง
สัย ดวยตนเอง จึงไมสามารถเพื่อจะถือกัมมัฏฐานไปเจริญได ฯลฯ เขา
ยอมหางไกล.
บทวา ปต น ชานาติ ความวา ภิกษุยอมไมรู คือไมไดความปรา
โมทยประกอบดวยธรรม เหมือนนายโคบาลนั้น ยอมไมรูจักใหโคดื่มและไม
ดื่มฉะนั้น เธออาศัยบุญกิริยาวัตถุสําเร็จดวยการฟง ยอมไมประสบอานิสงส
ไปยังโรงฟงธรรมแลว ยอมไมฟงโดยความเคารพ นั่งหลับยอมพูดคุยเปนผูมี
ใจสงไปอื่น เธอเมื่อไมฟงธรรมโดยความเคารพ ยอมไมสามารถเพื่อจะถือ
กัมมัฏฐานไปเจริญได ฯลฯ เขายอมหางไกล. บทวา น วีถึ ชานาติ ความ
วา ภิกษุยอมไมรูชัดอริยมรรคมีองค ๘ ตามเปนจริงวา ทางนี้เปนโลกิยะ
ทางนี้เปนโลกุตตระ ดังนี้ เหมือนนายโคบาลนั้น ไมรูอยูซึ่งทางและมิใชทาง
ฉะนั้น เมื่อเธอไมรูตั้งมั่นแลวในทางที่เปนโลกิยะ ยอมไมสามารถเพื่อจะยัง
โลกุตตรธรรมใหเกิดขึ้นได ฯลฯ เขายอมหางไกล บทวา น โคจรกุสโล
โหติ ความวา ภิกษุยอมไมรูชัดสติปฏฐาน ๔ ตามเปนจริงวา ธรรมเหลานี้
เปนโลกุตตระ เหมือนนายโคบาลนั้นไมรูอยูซึ่งคราวละ ๕ วัน และ ๗ วัน
ฉะนั้น เมื่อเธอไมรูปลูกฝงญาณของตนไวในธรรมอันที่สุขุม ตั้งมั่นในสติ
ปฏฐานเปนโลกิยะ ยอมไมสามารถเพื่อจะยังโลกุตตรธรรมใหเกิดขึ้นได ฯลฯ
เขายอมหางไกล. บทวา อนวเสสโทหี ความวา ภิกษุ เมื่อไมรูจักประมาณ
ในการรับ ยอมรีดเสียหมดมิไดเหลือไวสวนในนิทเทสวาร พวกคฤหบดีผูมี
ศรัทธามาปวารณาแกภิกษุนั้นวา อภิหฏุ ปวาเรนิตา ในที่ปวารณานี้ ปวารณา
มี ๒ คือ ปวารณาดวยวาจา ๑ ปวารณาดวยปจจัย. พวกมนุษยไปยังสํา
นักของภิกษุแลว ปวารณาวา ขาแตทานผูเจริญ ทานพึงบอกสิ่งที่ตองการดัง
นี้ ชื่อวาปวารณาดวยวาจา. พวกมนุษยถือผา หรือ เภสัชมีน้ํานมและน้ําออย

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 67

เปนตน ไปสํานักของภิกษุ กลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงรับตาม
ความตองการเถิด ดังนี้ ชื่อวา ปวารณาดวยปจจัย. บทวา ตตฺร ภิกฺขุ
มตฺต น ชานาติ มีอธิบายวา ภิกษุ ไมรูจักประมาณในปจจัยเหลานั้น ไมรบั
แตพอประมาณโดยนัยที่ทานกลาวไวในรถวินีตสูตรวา พึงรูความสามารถ
ของทายก ความสามารถของไทยธรรม พึงรูกําลังของตน รับสิ่งที่เขานํา
มาถวายทั้งหมด. มนุษย เดือดรอนจะไมมาปวารณาอีก. เธอเมื่อลําบากดวย
ปจจัย ยอมไมสามารถจะถือกัมมัฏฐานไปเจริญได ฯลฯ เขายอมหาง
ไกล. บทวา เต น อติเรกปูชาย ปูชิตา โหติ ความวา ภิกษุ ไมบูชาพระภิกษุ
เหลานั้นผูเปนพระเถระดวยบูชาเปนอดิเรก มีเมตตากายกรรมเปนตน
นี้ ทั้งในที่แจง ทั้งในที่ลับ เหมือนนายโคบาลไมปรนปรือโคใหญดวยการ
ปรนปรือเปนพิเศษอยูฉะนั้น เพราะฉะนั้น พระเถระคิดวา ภิกษุทั้งหลายไม
ทําความเคารพและความยําเกรงในพวกเราเหลานี้แลว จึงมิไดสงเคราะห
พวกนวกภิกษุดวยการสงเคราะห ๒ คือ ไมสงเคราะหดวยธรรม ๑ ดวย
อามิส ๑ ไมบํารุงนวกภิกษุผูลําบาก เหี่ยวแหงอยูดวยจีวร หรือบาตร สิ่งของ
เนื่องดวยบาตร หรือที่อยู ไมใหศึกษา บาลี หรืออรรถกถาคัมภีรเนื่องดวย
ธรรมกถา หรือคัมภีรที่ลลี้ ับ พวกนวกภิกษุ เมื่อไมไดการสงเคราะห
๒ อยางเหลานี้ แตสํานักของพระเถระทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ยอมไม
อาจเพื่อจะดํารงอยูในศาสนานี้ได. พวกเธอยอมไมเจริญดวยคุณมีศีลเปน
ตน เหมือนฝูงโคของนายโคบาล ยอมไมเจริญฉะนั้น. นายโคบาลนั้นยอมเปน
ผูหางไกลจากปญจโครสฉันใด เธอยอมเปนผูหางไกลจากธรรมขันธ ๕
ฉันนั้น สุกกปกษทานประกอบไวแลว พึงทราบดวยสามารถตรงกัน
ขามที่กลาวแลวในกัณหปกษ.
จบอรรถกถามหาโคปาลสูตรที่ ๓
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๔. จูฬโคปาลสูตร
[๓๘๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ฝงแมน้ําคงคา จังหวัด
อุกกเวลาแควนวัชชี. คราวนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย พระภิกษุเหลานั้น จึงรับสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา
พระเจาขา.
[๓๘๙] ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว นายโคบาลชาวมคธผูมี
มาแลว นายโคบาลชาวมคธผูมีปญญาทราม ไมนึกถึงฤดูสารทในเดือนทาย
ฤดูฝน ไมตรวจตราดูฝงแมน้ําคงคาขางนี้ เริ่มตอนฝูงโคขามไปฝงเหนือแหง
วิเทหรัฐฟากโนน โดยไมถูกทาเลย ทันใดนั้นแล ฝูงโคไดวายเวียนวนในทาม
กลางกระแสแมน้ําคงคา ถึงความวอดวายเสียที่ตรงนั้นเอง ขอนั้นเปนเพราะ
เหตุไร ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะคาที่นายโคบาลชาวมคธเปนผูมีปญญา
ทราม ไมนึกถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน ไมตรวจตราดูฝงแมน้ําคงคา
ขางนี้ เริ่มตอนฝูงโคใหขามไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนนโดยไมถูกทา
เลย ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ที่ไมฉลาดตอโลก
นี้ ไมฉลาดตอโลกหนา ไมฉลาดตอสิ่งใตอํานาจมาร ไมฉลาดตอสิ่งเหนืออํา
นาจมาร ไมฉลาดตอสิ่งใตอํานาจมฤตยู ไมฉลาดตอสิ่งเหนืออํานาจ
มฤตยู ชนเหลาใดจักสําคัญสิ่งที่ควรฟงควรเชื่อ ตอสมณพราหมณเหลา
นั้น ขอนั้นจักเปนไปเพื่อไรประโยชนเละทุกขแกชนเหลานั้นสิ้นกาลนานเชน
นั้นเหมือนกัน.
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[๓๙๐] ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว นายโคบาลชาวมคธผูมี
ปญญา นึกฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน ตรวจตราดูฝงแมน้ําคงคาขางนี้แลว
เริ่มตอนฝูงโคใหขามไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟากโนนโดยถูกทาทีเดียว.
เขาขับตอนเหลาโคอสุภ เปนโคพอสูง เปนโคนําหนาฝูง ขามไปกอน มัน
ได (วาย) ตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงโดยสวัสดี. ตอนั้นจึงตอนโคอื่น
อีก ที่ใชการได ที่พอจะฝกใชได มันได (วาย) ตัดตรงกระแสแมน้ําคง
คา ถึงฝงโดยสวัสดี. ตอนั้นจึงไปตอนโคผูและโคเมียที่รุนคนอง มันก็ได
(วาย) ตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงโดยสวัสดี. ตอนั้นไปจึงตอนลูกโคและ
โคที่ซูบผอม มันก็ได (วาย) ตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงโดยสวัสดี.
ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว ลูกโคออนที่เกิดในวันนั้น วายไปตาม
เสียงรองของแมมันก็ได (วาย) ตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงโดย
สวัสดี. ขอนัน้ เปนเพราะเหตุไร เปนเพราะเขาฉลาด จริงอยางนั้น นายโค
บาลชาวมคธเปนคนมีปญญา นึกถึงฤดูสารทในเดือนทายฤดูฝน ตรวจตราดู
ฝงแมน้ําคงคาขางนี้แลว ขับตอนฝูงโคใหขามไปฝงเหนือแหงวิเทหรัฐฟาก
โนน โดยถูกทาทีเดียว ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณพวกใดพวก
หนึ่ง ที่ฉลาดตอโลกนี้ ฉลาดตอโลกหนา ฉลาดตอสิ่งใตอํานาจมาร ฉลาดตอ
สิ่งเหนืออํานาจมาร ฉลาดตอสิ่งที่ใตอํานาจมฤตยู ฉลาดตอสิ่งเหนืออํานาจ
มฤตยู ชนเหลาใดจักสําคัญสิ่งที่ควรฟงควรเชื่อ ตอสมณพราหมณเหลา
นั้นขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนและสุขแกชนเหลานั้นสิ้นกาลนาน เชนนัน้
เหมือนกัน.
[๓๙๑] ภิกษุทั้งหลาย บรรดาโคอุสุภ เปนโคพอฝูง เปนโคนําฝูง
ได (วาย) ตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงโดยสวัสดีแมฉันใด ภิกษุเหลา
ใด เปนพระอรหันตสิ้นอาสวะ อยูจบพรหมจรรยเสร็จกิจที่ตองทํา ปลงภาระ
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แลว สําเร็จประโยชนตน สิ้นสังโยชนในภพ หลุดพนเพราะรูชอบแมภิกษุ
เหลานั้น ตัดตรงกระแสมาร ถึงฝงโดยสวัสดี ฉันนั้นและ. ภิกษุทั้งหลายโคที่
ใชการไดและที่พอจะฝกใชได (วาย) ตัดตรงกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงโดย
สวัสดี แมฉันใด ภิกษุเหลาใดซึ่งเกิดผุดขึ้นและปรินิพพานในชั้น (สุทธา
วาส) นั้น ไมจําตองวกกลับมาจากโลกนั้น เพราะสิ้นสังโยชนเบื้องต่ํา ๕.
แมภิกษุเหลานั้น จักตัดตรงกระแสมารแลว ถึงฝงโดยสวัสดี.
ภิกษุทั้งหลาย โคผูและโคเมียที่รุนคนอง ได(วาย) ตัดตรงกระแสแม
น้ําคงคา ถึงฝงโดยสวัสดี แมฉันใด ภิกษุเหลาใด เปนพระสกทาคามี เพราะ
สิ้นสังโยชน ๓ และทําราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบาง จักมาสูโลกนี้อีกคราว
เดียวแลว จักทําที่สุดทุกข แมภิกษุเหลานั้น ก็จักตัดตรงกระแสมารถึงฝงโดย
สวัสดี.
ภิกษุทั้งหลาย ลูกโค (และ) โคที่ซูบผอม ได (วาย) ตัดตรงกระแสแม
น้ําคงคา ถึงฝงโดยสวัสดี แมฉันใด ภิกษุเหลาใดเปนพระโสดาบัน เพราะสิ้น
สังโยชน ๓ มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดาเปนผูเที่ยงที่จะตรัสรูตอไปขาง
หนา แมภิกษุเหลานั้น ก็ไดตรัสตรงกระแสมาร ถึงฝงโดยสวัสดี.
ภิกษุทั้งหลาย ลูกโคออนที่เกิดในวันนั้น วายไปตามเสียงรองของ
แม ได (วาย) ตัดตรงกระแสแมน้ําคา ถึงฝงโดยสวัสดี แมฉันใด ภิกษุเหลา
ใด ซึ่งหนวงธรรมและศรัทธาเปนหลักแมภิกษุเหลานั้นก็จักตัดตรงกระ
แสมาร ถึงฝงโดยสวัสดี ฉันนั้นแหละ. ภิกษุทั้งหลายตัวเราเปนผูฉลาดตอ
โลกนี้ ฉลาดตอโลกหนา ฉลาดตอสิ่งใตอํานาจมาร ฉลาดสิ่งเหนืออํานาจ
มาร ฉลาดตอสิ่งใตอํานาจมฤตยู ฉลาดตอสิ่งเหนืออํานาจมฤตยู ชนเหลาใด
จักสําคัญสิ่งที่ควรฟงควรเชื่อตอเรานั้น ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนและ
สุขแกชนพวกนั้นตลอดกาลนาน ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 71

พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสเวยยากรณพจนนี้แลว ภายหลังจึงไดตรัส
คาถาประพันธนี้ตอไปวา
โลกนี้ โลกหนา เรารูอยู ประกาศไวดี
แลว เราผูเปนสัมพุทธะ ทราบชัดโลกทั้งปวง
ซึ่งแออัดดวยมาร และอางวางจากมฤตยู
ดวยปญญาอันยิ่ง เปดประตูอมฤตอันปลอด
โปรง เพื่อบรรลุพระนิพพาน กัน้ กระแสมาร
ผูลามก ขจัด (กิเลส) และกระทําใหหมด
มานะ พวกเธอจงเปนผูมากไปดวยปราโมทย ปรารถนาพระนิพพาน ซึ่งเปนที่เกษมเถิด
ภิกษุทั้งหลาย.
จบจูฬโคปาลสูตร ที่ ๔
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อรรถกถาจูฬโคปาสสูตร
จูฬโคปาสสูตรมีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต
บรรดาบทเหลานั้นบทวา อุกฺกเจลาย คือ ในเมืองมีชื่ออยางนั้น.
ไดยินวา เมื่อเขากําลังสรางเมืองนั้น ปลาจากกระแสแมน้ําคงคา ขึ้นบกใน
เวลากลางคืน พวกมนุษยชุบผาในถาดน้ํามันใหเปยกทําเปนคบเพลิงจับ
ปลา. เมื่อเมืองนั้นสรางเสร็จแลว พวกเขาเมื่อจะตั้งชื่อเมืองนั้น จึงไดตั้งชื่อ
เมืองนั้นวา อุกกเจลา ดวยคิดวาในวันสรางเมืองพวกเราจับปลาไดดวยคบ
เพลิงผา. บทวา ภิกฺขู อามนฺเตสิ ความวา แมน้ําคงคาทั้งหมด ยอมปรากฏ
แกผูนั่งในสถานที่ใด พระผูมีพระภาคเจา ภิกษุสงฆเปนอันมากหอม
ลอม ประทับนั่งในสถานที่เชนนั้นเปนหาดทรายฝงแมน้ําคงคา เวลาเย็น
กําลังทอดพระเนตรแมน้ํามหาคงคาเต็มเปยมกําลังไหล ทรงใครครวญวามี
ใคร ๆ หนออาศัยแมน้ําคงคานี้แลว ไดรับความเจริญและความเสื่อมในกาล
กอน ไดทรงเห็นวาฝูงโคหลายพันอาศัยนายโคบาลโงคนหนึ่ง ตกที่วนแมน้ํา
คงคานี้เขาไปสูสมุทร สวนฝูงโคหลายแสนไดมีความสวัสดี ความเจริญ
ความไมมีโรค เพราะอาศัยนายโคบาลผูฉลาดอีกคนหนึ่ง. ครั้นทรงเห็น
แลว ทรงดําริวา เราจักอาศัยเหตุนี้ แสดงธรรมแกพวกภิกษุนี้ดังนี้ จึงตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลาย.
บทวา มาคธโก คือชาวมคธรัฐ บทวา ทุปฺปฺชาติโก ไดแก
มหาชนพวกไมมีปญญาเปนสภาพ. บทวา อสมเวกฺขิตฺวา ไดแก ไมกํา
หนด คือไมใครครวญ. บทวา ปตาเรสิ เริ่มเพื่อจะใหขาม บทวา อุตฺตร
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ตีร สุวิเทหาน ความวา ใหโคขามไปสูฝงเหนือดวยคิดวา เราจักนําชาวมคธ
รัฐที่ฝงนี้แหงแมน้ําคงคาไปยังวิเทหรัฐที่ฝงโนน นําโคจากมคธรัฐไปยังวิ
เทหรัฐแลวรักษา พระผูมีพระภาคเจา ทรงหมายเอานายโคบาลนั้น จึง
ตรัสวา อุตฺตร ตีร สุวิเทหาน ดังนี้. บทวา อามณฺฑลิก กริตวฺ า ไดแกทํา
ใหวน. บทวา อนฺยพฺยสน อาปชฺชชึสุ ไดแก ถึงความพินาศ คือไม
เจริญ คือเขาไปสูมหาสมุทร. ก็นายโคบาลนั้น เมื่อใหโคขาม พึงตรวจดูทาที
เสมอ และไมเสมอที่ฝงนี้แหงแมน้ําคงคา พึงกําหนด เนินทรายไว ๒-๓
แหง เพื่อเปนสถานที่พักโคกลางแมน้ําคงคา อนึ่งพึงกําหนดทาไว ๓-๔
ทา ที่ฝงโนนวาโคลงแลวจากทานนี้จักไปขึ้นเทานี้ ลงจากทานี้จักไมขึ้นทานี้ดัง
นี้. สวนนายโคบาลโงนี้ ไมตรวจดูทาสําหรับโคที่ฝงนี้ เรียบหรือไมเรียบ
ไมกําหนดเนินทรายไว ๒-๓ แหง เพื่อเปนสถานที่พักโคกลางแมน้ําคง
คา ไมพิจารณาหาที่เปนที่ขึ้นไว ๔-๕ แหงที่อีกฝงหนึ่ง ใหโคขามไปโดย
สถานที่มิใชทา. ครั้งนั้นโคใหญของเขาวายตัดกระแส แมน้ําคงคาขวางไปถึง
ฝงโนน เพราะถึงพรอมดวยความเร็ว และเพราะถึงพรอมดวยกําลัง เห็นเขา
ขาด และหนามพุงไมหนาแนน แลวรูวานั่น ออกไปไดยากดังนี้ ไมไดที่วาง
สําหรับยืนขางบนก็วายกลับ. โคทั้งหลายคิดวา โคใหญวายกลับแลว แมพวก
เราจักวายกลับดังนี้ ก็วายกลับดวยกัน. ในที่ฝูงโคจํานวนมากกลับ น้ําวน
ตัดน้ําตั้งขึ้นกลางแมน้ําคงคา ฝูงโคเขาไปในน้ําวนถึงสมุทร โคตัวหนึ่งชื่อวา
ไมมีอันตราย มิไดมีแลวแล. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
โคทั้งหลายถึงแลวซึ่งความฉิบหายมิใชประโยชนในที่นั้นแล บทวา
อกุสลา อิมสฺส โลกสฺส ไดแก สมณพราหมณ เปนผูไมฉลาด คือเฉียบแหลม
ในโลกนี้ คือ ขันธ ธาตุ อายตนะ. แมในปรโลกก็มีนัยนี้แล. บวงมารทาน
เรียก เตภูมิกธรรม มิใชบว งมารทานเรียกวา โลกุตตรธรรม แมที่ตั้งมัจจุทาน
เรียกเตภูมิกธรรม แมทตี่ ั้งอมัจจุทานเรียกนวโลกุตตรธรรม สมณ
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พราหมณ ผูไมฉลาดคือเฉียบแหลมในธรรมเหลานั้น สวนโดยเนื้อความของ
คําบวงมาร ชื่อวา มารเธยฺยา โคจรอันเปนฐานะที่อยูและที่อาศัย ชื่อ
เธยฺยา แมในมัจจุเธยยา ก็มีนัยนี้แล. บทวา เตส ไดแก สมณพราหมณเหลา
นั้น คือเห็นปานนั้น. พึงทราบวา ครูทั้ง ๖ ทานแสดงไวแลวดวยบทนี้. พระผู
มีพระภาคเจา เมื่อทรงจบกัณหปกษอยางนี้แลว จึงทรงแสดงสุกกปกษ
ตรัสคําเปนตนวา ภูตปุพฺพ ภิกขฺ เว ดังนี้ บรรดาบทเหลานั้น บทวา พลวคาเว
คือ โคที่ฝกแลว และแมโคนม. บทวา ทมฺมคาเว คือโคที่ควรฝกและโคสาว
บทวา วจฺฉตเร ไดแก ลูกโคมีกําลังที่ผานความเปนลูกโค. บทวา วจฺฉเก
คือ ลูกโคหนุมยังดื่มนม. บทวา กีสพลิเก คือมีเนื้อและเลือดนอย กําลัง
นอย. บทวา ตาวเทว ชาตโก คือ ลูกโคที่เกิดในวันนั้น. บทวา มาตุ โครวเกน
วุยฺหมาโน ความวา แมโคสงเสียงโค ขางหนาวา หุง หุง ใหสัญญาณ
วายตัดน้ําไป. ลูกโควายไปตามน้ําตามแมโคนั้นแล โดยเสียงรองของแมโค
นั้น ทานเรียกวาลอยตามเสียงรองของแม. บทวา มารสฺส โสต เฉตฺวา ความ
วา ตัดกระแสแหงตัณหาของมาร ดวยอรหัตตมรรค. บทวา ปาร คตา ได
แก ภิกษุถึงฝงสงสาร คือนิพพาน เหมือนโคใหญวายไปถึงฝงแมน้ํา
ฉะนั้น. บทวา ปาร อคมสุ ความวา ในขณะที่โคใหญถึงฝง โคทั้งหลายวาย
ลวง ๓ สวนกระแสะน้ําคงคาแลวเห็นโคใหญถึงฝง จึงไปตามทางที่โคใหญ
เหลานั้นไปแลว. บทวา ปาร คมิสฺสนฺติ ความวา ผูยังกิเลสที่มรรค ๔ พึง
ฆา ๓ สวนใหสิ้นแลวตั้งอยู บัดนี้ พึงทราบเนื้อความในวาระทั้งปวงโดยนัยนี้
วา ภิกษุผูตัดกระแสตัณหาหมดสิ้นไป ดวยอรหัตตมรรคแลว จักถึงฝงสง
สารคือ นิพพานเหมือนโคที่กําลังวายตัดกระแสแมน้ําคงคา ถึงฝงแมน้ํา
ฉะนั้น. ภิกษุ ๒ รูปเหลานี้คือ ที่เปนธัมมานุสารี สัทธานุสารี เปนผูพรอม
เพรียงดวยมรรคชั้นตน. บทวา ชานตา คือพระพุทธเจาทรงรูอยูซึ่งธรรมทั้ง
ปวง. บทวา สุปกาสิโต แปลวา กลาวไวดีแลว บทวา วิวก แปลวาเปด
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แลว. บท อมตทฺวาร ไดแก อริยมรรค.บทวา นิพพานปตฺติยา คือ เปดเพื่อ
ประโยชนเกนิพพานนั้น. บทวา วินฬีกต คือ ทํามานะดุจไมออใหปราศจาก
ไป. บทวา เขม ปตฺเถถ ความวา พวกเธอเปนผูปรารถนาพระอรหัต
คือเปนผูตองการใหพระอรหัตเกิดขึ้นดวยกัตตุกัมยตาฉันทะ. บาลีวา ปตฺตตฺถ
ดังนี้ก็มี. มีอธิบายวา พวกเธอไดพระศาสนาเห็นปานนี้ ชื่อวา บรรลุ
แลวเหมือนกัน. คําที่เหลือในบททั้งปวงงายทั้งนั้นแล ก็พระผูมีพระภาคเจา
ทรงจบการแสดงธรรมตามอนุสนธิดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาจูฬโคปาลสูตรที่ ๔.
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๕. จูฬสัจจกสูตร
[๓๙๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เสด็จอยูในพระวิหารยอดในปามหา
วัน ใกลเมืองเวสาลี สมัยนั้น บุตรแหงนิครนถผูหนึ่ง ชื่อสัจจกะ อาศัยอยูใน
เมืองเวสาลี เปนคนพอใจพูดสังสนทนาลัทธินั้น ๆ กลาวยกตนวาเปนคนเจา
ปญญา มหาชนสมมติวาเปนคนดีความรูดี. เขาไดกลาววาจาในที่ประชุมชน
ในเมืองเวสาลีอยางนี้วา เราไมเห็นสมณะหรือพราหมณที่เปนเจาหมูเจาคณะ
เปนคณาจารย ครูของหมู แมปฏิญญา (ยืนยัน) ตนวา เปนพระอรหันต
ผูไกลจากกิเลสควรนับถือ ผูรูชอบเอง ที่เราโตตอบถอยคําแลว จะไมประหมา
ตัวสั่นหวั่นไหว ไมมีเหงื่อไหลโทรมจากรักแรเลย ถาแมเราจะโตตอบถอยคํา
ดวยถอยคํากับเสาที่ไมมีเจตนา แมเสานั้นก็จะสะทานหวั่นไหว จะกลาว
อะไร ถึงสัตวที่เปนมนุษย.
[๓๙๓] ครั้งนั้น เวลาเชาวันหนึ่ง พระอัสสชิผูมีอายุ ครองผาตามสมณ
วัตรแลวถือบาตรจีวร เขาไปบิณฑบาต ณ เมืองเวสาลี. สัจจกะเดินเที่ยวมา
ในเมืองเวสาลี ไดแลเห็นพระอัสสชิผูมีอายุมาอยูแตไกล จึงเขาไปใกล
กลาวปราศรัยกับทานแลวไดยืนสวนขางหนึ่งแลว ถามทานวา พระ
อัสสชิ พระโคดมแนะนําสั่งสอนสาวกทั้งหลายอยางไร แลคําสั่งสอนของพระ
โคดม ที่เปนไปมากในสาวกทั้งหลายมีสวนอยางไร. พระอัสสชิผูมีอายุตอบ
วา อัคคิเวสสนะ พระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําสั่งสอนสาวกทั้งหลายอยาง
นี้ แลคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจา ที่เปนไปมากในสาวกทั้งหลายมีสวน
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อยางนี้วา รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารทั้งหลายไม
เที่ยง วิญญาณไมเที่ยง รูปไมใชตัว เวทนาไมใชตัว สัญญาไมใชตัว สังขาร
ทั้งหลายไมใชตัว วิญญาณไมใชตัว สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง ธรรมทัง้
หลายทั้งปวงไมใชตัว ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําสั่งสอนสาวกทั้ง
หลายอยางนี้ แลคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคเจาที่เปนไปมากในสาวกทั้ง
หลายมีสวนอยางนี้แล. สัจจกะตอบวา ขาพเจาไดฟงวา พระโคดมมีถอยคํา
อยางนี้ ขาพเจาไดฟงไมดีแลว ถาอยางไรบางคราว ขาพเจาจะไดพบกับพระ
โคดม จะไดเจรจากันสักหนอย ถาอยางไร จะเปลื้องจากความเห็นที่
เลวทรามนั้นเสียได.
[๓๙๔] สมัยนั้น เจาลิจฉวี ประมาณหารอยองค ประชุมกันอยูในศาลา
ที่วาราชการ ดวยกิจอันหนึ่ง สัจจกะเขาไปหาเจาลิจฉวีเหลานั้นแลวพูด
วา ขอเจาลิจฉวีทั้งหลายจงไปดวยกัน ขอเจาลิจฉวีทั้งหลายจงไปดวย
กัน วันนี้ขาพเจาจักเจรจา กับพระสมณโคดม. ถาพระสมณโคดมจักตั้งอยู
ตามคําที่ภิกษุชื่ออัสสชิผูเปนสาวกมีชื่อผูหนึ่ง ไดพูดแกขาพเจา ขาพเจาจัก
ชักลากถอยคําพระสมณโคดมมาตามถอยคําของขาพเจาเหมือนบุรุษมีกํา
ลัง จับแกะอันมีขนยาวที่ขน ฉุดลากมาฉะนั้นหรือมิฉะนั้น เหมือนคนทําการ
ในโรงสุรา ผูมีกําลัง วางลําแพนสําหรับรองแปงสุราอันใหญในหวงน้ําอันลึก
แลว จับที่มมุ ชักลากไปมา ฉะนั้น ขาพเจาจะสลัดถอยคําของพระสมณโคดม
เสีย เหมือนบุรุษมีกําลังที่เปนนักเลงสุรา จับภาชนะสําหรับตวงสุราที่มุม
ตวงสุราอยู ฉะนั้น ขาพเจาจักฟาดพระสมณโคดมเลน เหมือนชางที่มีวัยลวง
หกสิบป หยั่งลงสูสระโบกขรณีอันลึกเเลว พนน้าํ เลนฉะนั้น. ขอเจาลิจฉวีทั้ง
หลายจงไปดวยกัน ขอเจาลิจฉวีทั้งหลายจงไปดวยกัน วันนี้ขา พเจาจักเจรจา
กับพระสมณโคดม ดังนี้. ในเจาลิจฉวีเหลานั้น บางพวกกลาววา เหตุอะไร
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พระสมณโคดมจักยกถอยคําของสัจจกะได ที่แทสัจจกะกลับจะยกถอยคํา
ของพระสมณโคดมเสียอีก. บางพวกกลาววา สัจจกะเปนอะไรมา จึงจะยก
ถอยคําของพระผูมีพระภาคเจาได ที่แทพระผูมีพระภาคเจากลับจะยกถอยคํา
ของสัจจกะไดอีก ลําดับนั้น สัจจกะ. อันเจาลิจฉวีประมาณหารอยหอมลอม
ไปสูพระวิหารยอดในปามหาวัน.
[๓๙๕] สมัยนั้น ภิกษุมากหลายรูป จงกรมอยูใ นที่แจง. เขาเขาไปถาม
เธอวา เดี๋ยวนี้พระโคดมอยูที่ไหน ขาพเจาทั้งหลายปรารถนาจะเขาไป
เฝาพระโคดม ภิกษุทั้งหลายนั้นตอบวา นั่นแนะ อัคคิเวสสนะ พระผูมีพระภาคเจา เสด็จลงสูปามหาวัน ประทับนั่งพักรอนอยูที่รมไมแหงหนึ่ง สัจจกะ
พรอมดวยเจาลิจฉวีหมูใหญ เขาไปสูปามหาวัน ถึงที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูแลว ไดทูลปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง. แมเจาลิจฉวีทั้งหลายนั้น บางพวกถวายอภิวาทตามอาการของผูเลื่อม
ใส บางพวกก็เปนแตกลาววาจาปราศรัยแสดงความยินดี บางพวกเปน
แตประคองอัญชลีประณมมือ บางพวกก็รองประกาศชื่อแลโคตรของ
ตน ๆ บางพวกเปนคนนิ่งเฉยอยู ตางคนก็นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งๆ
แลว.
[๓๙๖] สัจจกะทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพเจาขอถามปญหากะ
พระโคดมสักหนอยหนึ่ง ถาพระโคดมจะทําโอกาสเพื่อการกลาวแกปญหา
แกขาพเจา.
พ. ทานประสงคจะถามขอใด ก็ถามเถิด อัคคิเวสสนะ.
ส. พระโคดมแนะนําสั่งสอนสาวกทั้งหลายอยางไร แลคําสั่งสอนของ
พระโคดมเปนไปมากในสาวกทั้งหลาย มีสวนอยางไร.
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พ. อัคคิเวสสนะ เราแนะนําสั่งสอนสาวกทั้งหลายอยางนี้ และคําสั่ง
สอนของเรา เปนไปมากในสาวกทั้งหลาย มีสวนอยางนี้วา รูปไมเที่ยง
เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารทั้งหลายไมเที่ยง วิญญาณไมใช
ตัว สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไมใชตัวดังนี้ เรา
แนะนําสั่งสอนสาวกทั้งหลายอยางนี้ และคําสั่งสอนของเราเปนไปมากใน
สาวกทั้งหลายมีสวนอยางนี้แล.
ส. อุปมาแจมแจงแกขาพเจา พระโคดม.
พ. อุปมานั้น แจมแจงแกทานเถิด อัคคิเวสสนะ
ส. พระโคดม เหมือนหนึ่งพืชพรรณไมทั้งหลาย เหลาใดเหลา
หนึ่ง ที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย พืชพรรณไมทั้งหลายนั้นทั้งหมดตอง
อาศัยแผนดิน ตั้งอยูในแผนดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยได หรือมิ
ฉะนั้น เหมือนหนึ่งการงานเหลาใดเหลาหนึ่งที่ตองทําดวยกําลังแขน ที่บุคคลทํา
อยู การงานเหลานั้นทั้งหมด บุคคลตองอาศัยแผนดิน ตองตั้งอยูในแผน
ดิน จึงทําไดฉันใด บุรุษ บุคคลมีรูปเปนตัว มีเวทนาเปนตัว มีสัญญาเปน
ตัว มีสังขารเปนตัว มีวิญญาณเปนตัว ตองตั้งอยูในรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ จึงเสวยผลแหงบุญ หรือไมใชบุญไดฉันนั้น.
พ. อัคคิเวสสนะ ทานวาอยางนั้น ชื่อวากลาวอยางนี้วา รูปเปนตัวของ
เรา เวทนาเปนตัวของเรา สัญญาเปนตัวของเรา สังขารเปนตัวของเรา
วิญญาณเปนตัวของเรา ดังนี้ไมใชหรือ.
ส. พระโคดม ขาพเจาก็กลาวอยางนั้น ประชุมชนหมูใหญนี้ก็กลาว
อยางนั้น.
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พ. อัคคิเวสสนะ ประชุมชนหมูใ หญ จักทําอะไรแกทาน เอาเถิด
ทานแกแตถอยคําของตัวเถิด.
ส. พระโคดม ขาพเจากลาวอยางนี้วา รูปเปนตัวของเรา เวทนาเปน
ตัวของเรา สัญญาเปนตัวของเรา สังขารทั้งหลายเปนตัวของเรา วิญญาณ
เปนตัวของเรา ดังนี้.
[๓๙๗] พ. อัคคิเวสสนะ ถาอยางนั้น เราจักถามทานเฉพาะในขอนี้
ทานเห็นอยางไร จึงกลาวแกอยางนั้น. ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน
อํานาจของพระราชามหากษัตริย (พระเจาแผนดินใหญ) ผูไดมรุ ธาภิเษกแลว
(สรงน้ําทั่วพระองคตลอดถึงพระเศียร ในเวลาจะเปนพระเจาแผนดิน) เหมือน
พระเจาปเสนทิโกศล แลพระเจามคธราชอชาตศัตรู อาจฆาคนที่ควรตอง
ฆา ริบราชบาตรคนที่ควรตองริบ เนรเทศคนที่ควรตองเนรเทศ ตองเปนไป
ได ในพระราชอาณาเขตของพระองค หรือมิใช.
ส. พระโคดม อํานาจของพระราชามหากษัตริย ผูไดมุรธาภิเษก
แลว เหมือนพระเจาปเสนทิโกศล และพระเจามคธราชอชาตศัตรู อาจฆาคน
ที่ควรตองฆา ริบราชบาตรคนที่ควรตองริบ เนรเทศคนที่ควรตอง
เนรเทศ ตองเปนไปไดในพระราชอาณาเขตของพระองค เพราะวาแตอํานาจ
ของหมูคณะเหลานี้ คือ วัชชี มัลละ ที่อาจฆาคนที่ควรตองฆา ริบราชบาทว
คนที่ควรตองริบ เนรเทศคนที่ควรตองเนรเทศ ยังเปนไปไดในแควนของ
ตนๆ เหตุไฉนอํานาจเชนนั้นของพระราชามหากษัตริยผูไดมุรธาภิกเษก
แลว เหมือนพระเจาปเสนทิโกศล และพระเจามคธราชอชาตศัตรู จักไมเปน
ไปไดเชนนั้น อํานาจเชนนั้นของพระราชามหากษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลว
นั้น ตองเปนไปไดดวย ควรจะเปนไปไดดวย.
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พ. อัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน ขอที่ทานกลาว
วา รูปเปนตัวของเราดังนี้ อํานาจของทานเปนไปในรูปนั้นวา รูปของ
เรา จงเปนอยางนั้นเถิด อยาไดเปนอยางนี้เลย ดังนี้หรือ.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้ สัจจกะไดนิ่งอยู พระองค
ตรัสถามอยางนี้ถึงครั้งที่สาม จึงไดทูลตอบวา ขอนี้ไมเปนอยางนั้นได
พระโคดม.
พ. อัคคิเวสสนะ ทานจงทําในใจเสียกอนแลว จึงคอยกลาวแกคําหลัง
ของทานไมตอกันกับคํากอน คํากอนไมตอกันกับคําหลัง.
[๓๙๘] อัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน ขอที่ทานกลาว
วา เวทนาเปนตัวของเรา สัญญาเปนตัวของเรา สังขารทั้งหลายเปนตัวของ
เรา วิญญาณเปนตัวของเรา ดังนี้ อํานาจของทานเปนไปในเวทนา ในสัญญา
ในสังขารทั้งหลาย และในวิญญาณวา เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย
สละวิญญาณของเรา จงเปนอยางนั้นเถิด อยาเปนอยางนี้เลย ดังนี้หรือ.
ส. ขอนี้ไมเปนอยางนั้น พระโคดม.
พ. อัคคิเวสสนะ ทานจงทําในใจเสียกอนแลวจึงคอยกลาวแก คําหลัง
ของทานไมตอกันกับคํากอน คํากอนไมตอกันกับคําหลัง. อัคคิเวสสนะ
ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน รูป เวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และ
วิญญาณ เที่ยงหรือไมเที่ยง.
ส. มันไมเที่ยง พระโคดม.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง สิ่งนั้นทุกขหรือสุข.
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ส. สิ่งนั้นทุกข พระโคดม.
พ. ก็สงิ่ ใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควร
หรือจะตามเห็นสิ่งนั้นวา สิ่งนั้นของเรา เราเปนสวนนั้น สวนนั้นตัวของ
เรา ดังนี้.
ส. ขอนั้นไมควรเลย พระโคดม.
พ. อัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน ผูใดติดทุกขอยู
เขาไปถึงทุกขแลว ยินดีทุกขแลว ตามเห็นทุกขวา สิ่งนั้นของเรา เราเปนสวน
นั้น สวนนั้นตัวของเรา ดังนี้ ผูนั้นจะกําหนดรูทุกขไดเอง หรือจะทําทุกขให
สิ้นได มีบางหรือ.
ส. จะมีได เพราะอะไร ขอนี้ไมมีไดเลย พระโคดม.
พ. อัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้
ทานก็ติดทุกขอยู เขาไปถึงทุกขแลว ยินดีทุกขแลว ตามเห็นทุกขวา สิ่งนั้น
ของเรา เราเปนสวนนั้น สวนนั้นตัวของเรา ดังนี้ ไมใชหรือ.
ส. จะไมมีเพราะอะไร ขอนั้นตองเปนอยางนั้น พระโคดม.
[๓๙๙] พ. อัคคิเวสสนะ เหมือนหนึ่งบุรุษ มีความตองการแกนไมเที่ยว
หาแกนไมอยู ถือเอาผึ่งสําหรับถากไมที่คมเขาไปปา เขาเห็นตนกลวยใหญ
ในปานั้นตนหนึ่ง ซึ่งมีลําตนตรง กําลังรุนยังไมทันตกเครือ ไมเหลือวิสัยที่จะ
ตัด เขาก็ตัดตนกลวยนั้นที่โคนตนแลว ตัดยอดลิดใบออก เขาจะไมไดพบแมแต
เพียงกระพี้ จะไดพบแกนมาแตขางไหน ขอนี้ฉันใด เราซักถามทานใหกลาว
แกในถอยคําของตัวเอง ทานก็เปลาวางแพไปเอง ฉันนั้น. อัคคิเวสสนะ
ทานไดกลาววาจานี้ในที่ประชุมชน ในเมืองเวสาลีวา เราไมเห็นสมณะหรือ
พราหมณที่เปนเจาหมูเจาคณะเปนคณาจารย แมปฏิญญาตนวา เปนพระ
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อรหันตผูรูชอบเอง ที่เราโตตอบถอยคําดวยถอยคําแลวจะไมประหมาตัว
สั่น หวั่นไหว ไมมีเหงื่อไหลโทรมจากรักแรเลย ถาแมเราจะโตตอบถอยคํา
ดวยถอยคํากับเสา ที่ไมมีเจตนา แมเสานั้นก็จะสะทานสั่นหวั่นไหวจะกลาว
อะไร ถึงสัตวที่เปนมนุษย ดังนี้ หยาดเหงื่อของทานบางหยาด หยดจากหนา
ผาก ลงผาหมแลวตกที่พื้น สวนเหงื่อในกายของเราเดี๋ยวนี้ ไมมีเลย. เมื่อพระ
ผูมีพระภาคเจา ตรัสอยางนี้แลว สัจจกะไดนั่งนิ่งอั้นเกอเขินคอตก กม
หนาหงอยเหงา ไมมีปฏิภาณ ( ปญญาอันแจมแจง) ที่จะคิดโตเถียงอีก.
[๔๐๐] เจาทุมมุขลิจฉวีรูดังนั้นแลวทูลพระผูมีพระภาคเจาวาพระผู
มีพระภาคเจา อุปมายอมแจมแจงแกขาพระองค. พระผูมีพระภาค
เจาตรัสตอบวา อุปมานั้นแจมแจงแกทานเถิด ทุมมุข ดังนี้แลว เธอทูลวา
เปรียบเหมือนในที่ใกลแหงบานหรือนิคม มีสระโบกขรณีอยูสระหนึ่ง ในสระ
นั้นมีปูตัวหนึ่ง มีเด็กชายหญิงเปนอันมาก ออกจากบานหรือนิคมนั้น ไปถึง
สระโบกขรณีนั้นแลว ก็ลงจับปูนั้นขึ้นมาจากน้ําวางไวบนบก ปูนั้นนอมกาม
ไปขางไหน เด็กเหลานั้นก็จะคอยตอยกามปูนั้น ดวยทอนไมหรือทอนกระ
เบื้อง ครั้นปูนั้นมีกามหักหมดอยางนี้แลว ก็ไมอาจลงสูสระโบกขรณีนั้นได
อีก เหมือนอยางกอน ขอนี้ฉันใด ทิฏฐิที่เปนเสี้ยนหนามปกคลุมอยู ยักไปยัก
มาไมอยูในรองรอย บางอยางๆ ของสัจจกะอันพระผูมีพระภาคเจา ทรงหัก
เสียแลว ตอนี้ไปสัจจกะไมอาจจะเขามาใกลพระผูมีพระภาคเจาดวยประสงค
จะโตตอบไดอีก ฉันนั้น เมื่อเจาทุมมุขลิจฉวีกลาวอยางนี้แลว สัจจกะพูดกะ
เธอวา เจาทุมมุขทานหยุดเถิด ทานหยุดเถิด ทานเปนคนปากมากนัก ขาพเจา
ไมไดพูดหารือกับทาน ขาพเจาพูดหารือกับพระโคดมตางหาก. ครั้นพูด
อยางนี้แลว ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระโคดมวาจาของขาพเจาและของ
พราหมณ เปนอันมากเหลาอื่น ยกเสียเถิด เพราะเปนแตเครื่องพูดเพอ
ก็พูดเพอไปแลวเทานั้น
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[๔๐๑] สวนสาวกของพระโคดม ดวยเหตุเพียงไรจึงชื่อวาเปนผูไดทําตามคํา
สั่งสอน ไดทําตามโอวาท ขามความสงสัยเสียได ไดปราศจากความแคลงใจที่เปน
เหตุกลาววา ขอนี้อยางไร ถึงความแกลวกลาปราศจากครั่นคราม ไมตองเชื่อแตผู
อื่น ในคําสอนของศาสนาของตนอยูได.
พ. อัคคิเวสสนะ สาวกของเราในศาสนานี้ พิจารณาเห็นเบญจขันธนั้นดวย
ปญญาอันชอบตามเปนแลวอยางไร อยางนี้วา รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่ลวงไปแลว ทั้งที่ยังไมมาถึง ทั้งที่เกิดขึ้นเฉพาะ
ในบัดนี้ ที่เปนภายในก็ดี ภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียดก็ดี เลวก็ดี
ดีก็ดี ในที่ไกลก็ดี ในทีใ่ กลก็ดี ทั้งหมด ก็เปนแตรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ สิ่งนั้นไมใชของเรา สวนนั้นไมเปนเรา สวนนั้นไมใชตัวของเรา
ดังนี้ ดวยเหตุเทานี้แล อัคคิเวสสนะ สาวกของเรา ชื่อวาเปนผูไดทําตามคําสั่ง
สอน ไดทําตามโอวาท ขามความสงสัยได ไปปราศจากความแคลงใจที่
เปนเหตุกลาววา ขอนี้อยางไร ถึงความแกลวกลาปราศจากครั่นคราม
ไมตองเชื่อแตผูอื่น ในคําสอนของศาสดาของตนอยูได.
[๔๐๒] ส. ดวยเหตุเพียงไร พระโคดม ภิกษุ ชื่อวาเปนพระอรหันต (ผูไกล
จากกิเลส และควรนับถือ) สิ้นอาสวะ (กิเลสที่หมักหมมอยูในสันดาน) อยูจบพรหมจรรย (ศาสนา) มีกิจที่จําจะตองทําไดทําเสร็จแลว ปลงภาระ (ของหนัก) ลงได
แลว บรรลุถงึ ประโยชนของตนแลว มีสังโยชนธรรม (ธรรมอันประกอบสัตวไวกับทุกข)
อันจะนําไปเกิดในภพสิ้นแลวรูชอบจึงพนไปไดแลว.
พ. อัคคิเวสสนะ ภิกษุในศาสนานี้ พิจารณาเห็นเบญจขันธนั้น ดวยปญญา
อันชอบ ตามเปนจริงแลวอยางไร ดังนั้นแลว พนจากอาสวะ ไมถือมั่นดวยอุปา
ทาน (ความถือมั่น ความยึดมั่น กิเลสที่เปนเครื่องถือมั่น เปนเครื่องยึดมั่น) ดวยเหตุ
เทานี้แล อัคคิเวสสนะ ภิกษุชื่อวาเปนพระอรหันตสิ้นอาสวะอยูจบพรหมจรรย มีกิจที่
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จะตองทําไดทําเสร็จแลว ปลงภาระลงไดแลว บรรลุประโยชนของตนแลว
มีสังโยชนธรรมอันจะนําไปเกิดในภพสิ้นแลว รูช อบจึงพนไปไดแลว. ภิกษุที่
พนจากอาสวะอยางนี้แลวแล อัคคิเวสสนะ ประกอบดวยคุณที่เลิศไมมีคุณอื่น
จะยิ่งกวา ๓ ประการ คือ ญาณ เครื่องเห็นอันเลิศไมมีญาณอื่นจะยิ่งกวา
อยาง ๑ ความปฏิบัติอันเลิศไมมีความปฏิบัติอื่นจะยิ่งกวาอยาง ๑ ความพนอัน
เลิศไมมีความพนอื่นจะยิ่งกวาอยาง ๑ และเธอสักการะเคารพนับถือบูชาพระ
ตถาคตดวยศรัทธาเลื่อมใสวาพระผูมีพระภาคเจานั้นทรงรูเองแลว ทรงแสดง
ธรรมเพื่อสอนผูอื่นใหรูตาม ทรงทรมาน ฝกพระองคกอนแลวทรงแสดงธรรม
เพื่อทรมานฝกสอนผูอื่น ทรงสงบระงับกองกิเลส (สภาพที่เกิดในใจแลว
ทําใจใหเศราหมอง) ไดแลว ทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผูอื่นใหสงบระงับกอง
กิเลส ทรงขามหวงกิเลสไดแลว ทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผูอื่นใหขามหวง
กิเลส ทรงดับเพลิงกิเลสไดแลว ทรงแสดงธรรมเพื่อสอนผูอื่นใหดับเพลิง
กิเลส ดังนี้.
[๔๐๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สัจจกะทูลวา ขาพเจานั่น
เทียว พระโคดม เปนคนคอยกําจัดคุณ เปนคนคนองวาจา เพราะไดสําคัญถอยคํา
ของพระโคดมวา ตัวอาจจะโตเถียงไดดวยถอยคําของตัว บุรษุ มาปะทะชางอันซับมัน
เขาก็ดี เจอะกองไฟอันกําลังลุกโชนก็ดี กระทบงูที่มีพิษรายก็ดี ยังมีเอาตัวรอดได
บาง ก็แตมาจดพระโคดมเขาแลว ไมมีเอาตัวรอดไดเลย ขาพเจานั่นเทียว เปนคน
คอยกําจัดคุณ เปนคนคนองวาจา เพราะไดสําคัญถอยคําของพระโคดมวา ตัวอาจจะ
โตเถียงไดดวยถอยคําของตัว. ขอพระโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆ จงรับภัตตาหารของ
ขาพเจา เพื่อจะฉันในวันพรุงนี้. สัจจกะทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนต
แลว จึงสั่งเจาลิจฉวีเหลานั้นวา เจาลิจฉวีทั้งหลายจงฟงขาพเจา ขาพเจาไดนิมนตพระ
สมณโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆ เพื่อจะฉันในวันพรุงนี้ ทานจะนําอาหารใดมาเพื่อ
ขาพเจา จงเลือกหาแตของที่ควรแกพระสมณโคดม. ลวงราตรีนั้นแลว เจาลิจฉวีเหลา
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นั้นไดนําภัตตาหารไปใหแกสัจจกะประมาณหารอยหมอ. สัจจกะใหจัดของเคี้ยวของ
ฉันอันประณีตในอารามของตนเสร็จแลว ใหกราบทูลภัตตกาล แดพระผูมีพระภาค
เจาวา เปนกาลที่สมควรจะเสด็จพระพุทธดําเนิน ภัตตาหารพรอมเสร็จแลว.
[๔๐๔] เวลาเชาวันนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงผาตามสมณวัตรแลว
ทรงบาตร จีวร พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จพุทธดําเนินไป ถึงอารามแหงสัจจกะแลวประ
ทับ ณ อาสนะที่ปูลาดไวถวาย. สัจจกะอังคาสพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประ
ธาน ดวยของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยมือของตนใหอิ่มดวยดีใหหามเสีย
แลว ครั้นทราบวาพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จแลว ทรงนําพระหัตถจากบาตร
แลว นั่ง ณ อาสนะต่ําแหงหนึ่งแลว ทูลวา พระโคดม ขอบุญและผลบุญในทานนี้จงมี
เพื่อความสุขแกทายกทั้งหลายเถิด. พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา อัคคิเวส
สนะ บุญและผลบุญในทานนี้ คืออาศัยทักขิเณยยบุคคล (คนควรรับทานที่ทายกให
ดวยความนับถือ) ซึ่งยังไมสิ้นราคะ โทสะ โมหะ เหมือนกับทาน จักเปนของทายกทั้ง
หลาย สวนบุญและผลบุญที่อาศัยทักขิเณยยบุคคลซึ่งสิ้นราคะ โทสะ โมหะ
แลว เหมือนกับเราจักเปนของทาน ดังนี้แล.
จบจูฬสัจจกสูตร ที่ ๕
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อรรถกถาจูฬสัจจกสูตร
จูฬสัจจกสูตรมีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหาวเน กูฏาคารสาลาย ความวา ปา
ใหญมีกําหนดเกิดเอง มิไดปลูก ชื่อวา มหาวัน. สวนปามหาวันใกสักรุงกบิลพัสดุ เนื่องเปนอันเดียวกันกับปาหิมพานต แตไมมีกําหนด ตั้งจดมหาสมุทร.
ปานี้ หาเปนเชนนั้นไม ชือ่ วา ปามหาวัน เพราะอรรถวา เปนปาใหญมีกํา
หนด. สวนกูฏาคารศาลา เมื่อสรางอารามเสร็จแลว จึงทํากูฏาคารไวภาย
ใน มุงหลังคาดวยเครื่องมุงอยางหงสและนกกระจาบมุงแลว พึงทราบ
วา เปนพระคันธกุฏีของพระผูมีพระภาคเจา ถึงพรอมดวยอาการทั้งปวง.
บทวา สจฺจโก นิคนฺถปุตฺโต ความวา ไดยินวา ในกาลกอน ชาย
นิครนถคนหนึ่ง หญิงคนหนึ่ง เรียนไดวาทะคนละ ๕๐๐ แลว คิดวา เรา
จักยกวาทะ ดังนี้ เมื่อเที่ยวไปในชมพูทวีปมาอยูรวมกันในกรุงเวสาลี.
พวกเจาลิจฉวีเห็นแลว จึงถามวา ทานเปนใคร ทานเปนใคร ดังนี้. ชาย
นิครนถกราบทูลวา ขาพระองคเที่ยวไปในชมพูทวีปดวยคิดวา ขาพระองค
จักยกวาทะ ดังนี้.หญิงนิครนถก็ไดกราบทูลอยางนั้น. เจาลิจฉวีตรัสวา
ขอทานจงยกวาทะ กันและกันในที่นี้เถิด. หญิงนิครนถ จึงไดถามวาทะ
๕๐๐ ที่ตนเรียนแลว. ชายนิครนถไดตอบแลว เมื่อชายนิครนถถาม หญิง
นิครนถก็ตอบไดหมด. แมคนหนึ่งไมมีชนะ ไมมีแพกัน ทั้ง ๒ คน ไดเปนผู
เสมอๆ กัน.เจาลิจฉวีตรัสวา ทานแมทั้ง ๒ คนเสมอๆ กัน จักเที่ยวไปทํา
อะไร จงอยูในที่นี้เถิด พระราชทานเรือน ทรงตั้งสวยให. เพราะการอยูรวมกัน
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ของคนทั้ง ๒ เหลานั้น เกิดธิดา ๔ คน คือ ชื่อสัจจาคนหนึ่ง ชื่อโลลาคน
หนึ่ง ชื่อปฏาจาราคนหนึ่ง ชื่อสิลาวตกาคนหนึ่ง ธิดาเหลานั้นก็ไดเปนบัณฑิต
ดวยกัน ไดเรียนวาทะคนละ ๕๐๐ อันมารดาบิดาเรียนมาแลว. หญิงเหลา
นั้นเจริญวัยไดกลาวกะมารดาบิดาวา แมชื่อวา กุลทาริกาของเราไมตองให
เงินและทองเปนตนแลว สงไปยังเรือนแหงตระกูล สวนผูใดอยูครอง
เรือน ยอมสามารถเพื่อจะย่ํายีวาทะ ของหญิงเหลานั้นได หญิงเหลานั้นจะ
เปนบาทบริจาริกาของผูนั้น ผูใดเปนนักบวช ยอมสามารถเพื่อจะย่ํายีวาทะ
ของหญิงเหลานั้นได หญิงเหลานั้น ก็จะไดบวชในสํานักของผูนั้น พอแมจัก
ทําอยางไร ดังนี้หญิง ๔ คน ถือเพศเปนนักบวชดวยคิดวา แมพวกพวกเรา
จักกระทําอยางนี้แหละ คิดวา ชื่อวา ชมพูทวีปนี้ ยอมปรากฏดวยไมหวาดัง
นี้ ถือกิ่งไมหวาทองเที่ยวไป ถึงหมูบ านใด ก็ปก ธงไมหวา บนกองฝุน
หรือกองทรายแลว จึงกลาววา ผูใดสามารถยกวาทะ เชิญผูนั้น เหยียบธงนี้
เถิด เขาไปหมูบาน พวกเขาเที่ยวไปทุกๆ หมูบานอยางนี้ - ถึงกรุง
สาวัตถี ปกธงไมหวาไวที่ประตูหมูบาน เหมืออยางนั้น บอกแกพวกมนุษยที่
มาถึงแลว เขาไปภายในพระนคร.
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยูใน
พระเชตวัน ครั้งนั้นทานสารีบุตร ถามอาการที่ปวย มัวจัดสถานที่ที่ เขายัง
ไมไดจัด เมื่อเขาไปที่หมูบานเพื่อบิณฑบาต จึงสายกวาภิกษุเหลาอื่น เพราะมี
กิจมาก ไดเห็นธงไมหวาที่ประตูหมูบาน จึงถามพวกเด็กวา นี้อะไรกัน
พวกเขาไดบอกความนั้น. พระเถระกลาววา ถาอยางนั้น พวกเจาจงเหยียบ
เถิด.พวกเด็กกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พวกขาพเจา ไมสามารถ กลัว
อยู. พระเถระกลาววา พวกเจาไมตองกลัว. พระเถระกลาววา เมื่อนางปริพาชิกาถามวา ใครใหเหยียบธงไมหวาของเรา พวกเธอพึงบอกวา พระสารี-
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บุตรผูเปนพุทธสาวกใหเหยียบ ทานอยากจะยกวาทะ จงไปยังสํานักของ
พระเถระที่พระเชตวัน.
พวกเด็กฟงคําของพระเถระจึงพากันเหยียบธงไมหวาทิ้งไป. พระ
เถระเที่ยวบิณฑบาตแลวกลับไปยังวิหาร. พวกปริพาชิกา ออกจากหมูบาน
แลว จึงถามวา ใครใหเหยียบธงของเรา. พวกเด็กบอกความนั้น.พวกปริพาชิกา
เขาไปหมูบานอีก ไปคนละทางบอกแลววา ไดยินวา สารีบุตรเปนพุทธสาวกจักโตวาทะ กับพวกเรา ทานประสงคจะฟงจงออกไปเถิด.มหาชน
ออกไปแลว. ปริพาชิกามาแลว สูพระเชตวันกับมหาชนนั้น. พระเถระคิด
วา มาตุคามจะมาในที่พักของเราไมเปนความผาสุกดังนี้ จึงนั่งในทามกลาง
วิหาร. นางปริพาชิกาไปถามพระเถระวา ทานใหเหยียบธงของเรา
หรือ ? พระเถระกลาววา ถูกแลว เราใหเหยียบเอง ดังนี้. นางปริพาชิกา
กลาววา เราจักโตวาทะกับทาน. พระเถระกลาววา ดีละ เชิญโตเถิด ใคร
ถามใครตอบ. นางปริพาชิกากลาววา เราถาม. พระเถระกลาววา ก็ทาน
เปนมาตุคามเชิญถามกอนเถิด. พวกนางปริพาชิกา ๔ คน เหลานั้น ยืนอยู
ใน ๔ ทิศ ไดถามพันวาทะที่ไดเรียนในสํานักของมารดาบิดา. พระเถระ
กลาวทําคําถามไมใหยุงยาก ไมใหมีปม เหมือนตัดกานบัวดวยมีดฉะนั้น.
ครั้นกลาวแลว จึงกลาวเชิญถามอีก. นางปริพาชิกา กลาววา ขาแตทานผู
เจริญ ดิฉันรูเทานี้แหละ. พระเถระกลาววา ทานถามพันวาทะแลว เราก็
ไดตอบแลว แตเราจักขอถามปญหาสักขอหนึ่ง ทานจงตองตอบปญหา
นั้น. นางปริพาชิกาเหลานั้น เห็นวิสัยของพระเถระไมอาจที่จะพูดวา ขาแต
ทานผูเจริญ ถามเถิด พวกดิฉันจักตอบชี้แจง ดังนี้จึงกลาวอีกวา ขาแตทานผู
เจริญ ขอทานจงถามเถิด เมื่อพวกดิฉันรูจักตอบชี้แจง. พระเถระกลาว
วา ปญหานีต้ องใหกุลบุตรบรรพชาใหศึกษาเปนครั้งแรกแลว จึงถาม
วา อะไรชื่อวาหนึ่ง นางปริพาชิกาเหลานั้น ไมเห็นตน ไมเห็นปลาย. พระ
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เถระกลาววา ตอบซิ.นางปริพาชิกากลาววา พวกดิฉัน ไมเห็นเจาคะ พระ
เถระกลาววา ทานถามตั้งพันวาทะ เราก็ตอบแลว ทานไมสามารถจะตอบ
ปญหาขอเดียวของเรา เมื่อเปนอยางนี้ ใครเลาเปนฝายชนะ ใครเลาเปนฝาย
แพ. นางปริพาชิกากลาววา ทานเปนฝายชนะ พวกดิฉันเปนฝายแพเจาคะ
พระเถระกลาววา คราวนี้ ทานจักทําอยางไร. นางปริพาชิกาบอกคําที่มารดา
บิดากลาวแลว จึงกลาววา พวกดิฉันจักบวชในสํานักของทาน. พระเถระ
กลาววา ทานเปนมาตุคาม ไมควรจะบวชในสํานักของเรา แตทานถือสาสน
ของเราไปยังสํานักภิกษุณีบวชเถิด. นางปริพาชิการับวา สาธุ ถือสาสน
ของพระเถระไปสํานักภิกษุณีสงฆบวชแลว ก็แลครั้นบวชแลว เปนผูไม
ประมาท มีความเพียร ไมชาก็ไดบรรลุพระอรหัต.
สัจจกนิครนถนี้เปนนองชายของนางปริพาชิกา ๔ คนนัน้ เปนผูมี
ปญญายิ่งกวานาง ๔ คนเหลานั้น ไดเรียนพันวาทะแตสํานักของมารดาบิดา
และตอจากนั้นไดเรียนลัทธิภายนอกมากกวา ไมไปไหน สอนราชกุมารให
ศึกษาศิลปะอยูในกรุงเวสาลีนั้น เขากลัววา ทองของเรานาจะแตก เพราะ
เต็มดวยปญญาเกินไป เอาแผนเหล็กคาดทองเที่ยวไป. ทานหมายเอาผู
นี้ จึงกลาววา สจฺจโก นิคนฺถปุตฺโต ดังนี้.
บทวา ภสฺสปฺปวาทิโก ไดแก กถามรรคทานกลาว ภัสสะ ชื่อวา
เปนนักโตตอบเพราะอรรถวา พูดคือกลาวตอบภัสสะนั้น. บทวา ปณฺฑิตวาโท
ไดแก พูดยกตนวาเปนบัณฑิต. บทวา สาธุ สมฺมโต พหุชนสฺส ความ
วา ยอมอางสิ่งใด ๆ มาดวยนักขัตตวาร. โดยมากสิ่งนั้นๆ ยอมเปนอยาง
นั้น เพราะฉะนั้น ชนเปนอันมากยอมยกวา เปนเจาลัทธิดี เจริญ. บทวา
วาเทน วาท สมารทฺโธ ไดแก ยกความผิดขึ้นดวยกถามรรค. บทวา
อายสฺมา อสฺสชิ ไดแก พระอัสสชิเถระเปนอาจารยของพระสารีบุตรเถระ.
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บทวา ชงฺฆาวิหาร อนุจงฺกมมาโน ความวา จงกรมอยูจากพระตําหนักของ
เจาลิจฉวีนั้นๆ เพื่อไปยังพระตําหนักนั้นๆ. บทวา เยนายสฺมา อสฺสชิ
เต ปสงฺกมิ ความวา ถามวา เขาไปหาเพราะเหตุไร. ตอบวา เพื่อรูลัทธิ.
ไดยินวา สัจจกนิครนถไดมีความคิดอยางนี้วา เราเที่ยวเดินดวยคิดวา เรา
จักยกวาทะของพระสมณโคดม ไมยกขึ้นวา เราไมรูลัทธิของพระสมณโคดม ก็ผูที่รลู ัทธิของผูอื่น ยกวาทะขึ้น เปนอันถือวายกขึ้นดีแลว สวนพระอัสสชิเถระนี้ปรากฏเปนสาวกของพระสมณโคดม ทานเปนผูฉลาดในลัทธิ
ของศาสดาของตน เราถามลัทธินั้นแลว ยังถอยคําใหตั้งอยูแลว จักยกวาทะ
ตอพระสมณโคดมดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงเขาไปหา. บทวา วิเนติ ความวา
สัจจกนิครนถถามวา สมณโคดม แนะนําอยางไร ใหศึกษาอยางไร ดังนี้.
ก็เพราะเมื่อพระเถระกลาววา
เปนทุกขยอมเปนโอกาสแหง
การโตแยง ก็มรรคผลมาแลวโดยปริยายวา เปนทุกขเมื่อพระเถระกลาว
วา ทุกข ดังนี้ สัจจกนิครนถนี้ พึงถามพระเถระวา อัสสชิผูเจริญ ทานบวช
เพื่ออะไร จากนั้น พระเถระตอบวา เพื่อมรรคผล พึงยกความผิดขึ้นวา
อัสสชิ นี้ไมใชคําสอนของทานนั้น ความอาฆาตอยางแรง ความแออัด
ในนรกนั้น ไมมีเพื่อความสุขของทาน ทานจะมาลุกลี้ลุกลนเที่ยวทําทุกขให
เสื่อมโทรม ฉะนั้น ไมควรทําปริยายกถาแกผูเปนนักโตตอบ คิดวา เขาจะตั้ง
อยูไมได ฉันใด เราจักกลาวกถาโดยตรงแกเขาฉันนั้น จึงยกพระดํารัสนี้
วา รูป ภิกฺขเว อนิจฺจ เปนตน ดวยอํานาจอนิจจัง อัน อนัตตา. บทวา ทุ สฺสุต
คือไมควรฟง.บทวา สณฺาคาเร ไดแก ศาลาคืออาคารที่ประชุมสอนอรรถ
แกราชตระกูล. บทวา เยน เต ลิจฺฉวี เตนุปสงฺกมิ ความวา ไดยินวา สัจจกนิครนถนั้น ไดมีความคิดอยางนี้วา เราไมยกวาทะตอพระสมณโคดม เพราะ
ไมรูลัทธิในกาลกอน แตเดี๋ยวนี้ เรารูลัทธิอันพระมหาสาวกของสมณโคดม
นั้นกลาวแลว ก็แหละ ลิจฉวี ๕๐๐ เหลานี้ เปนศิษยเรา มาประชุมกันแลว
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เราจักไปพรอมกับลิจฉวีเหลานั้น แลวจึงยกวาทะขึ้นตอพระสมณโคดม ดังนี้
เพราะฉะนั้น จึงเขาไปหา. บทวา าตตเรน ความวา บรรดาพระปญจวัคคียเถระผูมีชื่อเสียงเหลานั้น รูปใดรูปหนึ่ง. บทวา ปติฏิต ความวา
พระอัสสชิเถระนั้นยังดํารงอยู ฉันใด สมณโคดมจักดํารงอยูฉันนั้น เมื่อเปน
เชนนั้น เขาจักกลาวขออืน่ อีก. บัดนี้ เมื่อจะหันหลังกลับ จึงทูลวา เราจะทํา
อะไรก็ได ในที่นั้น. บทวา อากฑฺเฒยฺย ไดแก พึงกระชากใหหันหนามา
หาตน. บทวา ปริกฑฺเฒยฺย ความวา พึงดึงมาใหหมอบอยูขางหนา. บท
วา สมฺปริกฑฺเยฺย ความวาฉุดกระชากอยูไปมา. บทวา โสณฺฑิธุตฺโต
แปลวา นักเลงสุรา. บทวา ถาล กณฺเณ คเหตฺวา ความวา ผูใครจะลางกะทะ
สําหรับกลั่นสุรา จับที่หูทั้ง ๒ แลวสลัดกากทิ้ง. บทวา โอธุเนยฺย ไดแก
เทคว่ําหนา. บทวา นิทฺธเมยฺย ไดแก หงายหนาขึ้น. บทวา นิปโปเยฺย
ไดแก พึงกระแทกบอยๆ มนุษยนําเอาเปลือกปานมัดเปนกําๆ แชน้ําเพื่อทํา
ผาปาน.ในบทวา สาณโธวิก นาม นี้ในวันที่ ๓ เปลือกปานเหลานั้น เปนของ
เปยกชุมดี. ตอมาพวกมนุษยนําเอาน้ําสมขาวตมและสุราเปนตนไปที่
นั้น ถือเอากําปานไปทุบบนแผนกระดาน ๓ หน ขางขวา ขางซายหรือขาง
หนาคือบนแผนกระดานขางขวาหนหนึ่ง ขางซายหนหนึ่ง ขางหนาหน
หนึ่ง กินพลางดื่มพลางเคี้ยวกินพลาง น้ําสมขาวตมและสุราเปนตน ชวยกัน
ลางสุราเปนตน เปนกีฬาใหญ ชางของพระราชาเห็นกีฬานั้นแลว ลงน้ําลึก
เอางวงดูดน้ําแลว เลนพนบนกระพองหนหนึ่ง บนหลังหนหนึ่ง ที่สีขางทั้งสอง
หนหนึ่ง บนระหวางหลังหนหนึ่ง เพราะอาศัยเหตุนั้น การเลนกีฬานั้น เรียกชื่อ
วา เลนซักปาน สัจจกนิครนถหมายเอาการเลนนั้น จึงกลาววา เลนกีฬาซัก
ปาน.
ในบทวา กึ โส ภวมาโน สจฺจโก นิคนฺถปุตฺโต โย ภควโต วาท
อาโรเปสฺสติ นี้ มีอธิบายวา สัจจกนิคันถบุตรจักโตวาทะกับพระผูมีพระภาค
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เจา สัจจกนิครนถนั้นเปนอะไร เปนยักษหรือเปนพระอินทร หรือเปนพระ
พรหมที่จักโตวาทะกับพระผูมีพระภาคเจา สวนมนุษยตามปกติไมอาจเพื่อจะ
โตวาทะกับพระผูมีพระภาคเจาไดดังนี้. บทวา เตน โข ปน สนเยน ความ
วา ในสมัยที่สัจจกะเขาไปสูอาราม. ถามวา เขาไปในสมัยไหน ? ตอบ
วา ในสมัยเที่ยงตรง. ถามวา เพราะเหตุไร ? ภิกษุทั้งหลายจึงจงกรมอยูในสมัย
นั้น. ตอบวา เพื่อบรรเทาถีนมิทธะมีโภชนะอันประณีตเปนปจจัย. อีกอยาง
หนึ่ง ภิกษุเหลานั้น ประกอบความเพียรในเวลากลางวัน. เมื่อภิกษุผูเชน
นั้น จงกรมอาบน้ําภายหลังอาหาร ใหรา งกายไดรับความสบายแลว นั่งบํา
เพ็ญสมณธรรม จิตก็มีอารมณแนวแนเปนหนึ่ง. บทวา เยน เต ภิกฺขู ความวา
ไดยินวา สัจจกนิคันถบุตรนั้นคิดวา พระสมณโคดมอยูที่ไหนจึงเที่ยวไปรอบ
คิดวา จักถาม แลวเขาไป เมื่อมองดูเห็นพวกภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปน
วัตร จงกรมอยูบนจงกรมใหญเหมือนชางปา จึงไดไปยังสํานักของภิกษุ
เหลานั้น. คํามีอาทิวา เยน เต ภิกฺขู สัจจกนิคันถบุตรกลาวหมายเอาภิกษุ
นั้น. บทวา กห นุโข โภ ความวา พระโคดมผูเจริญนั้นอยูในอาวาสในถ้ํา
หรือมณฑปไหน. บทวา เอส อคฺคิเวสฺสน ภควา ความวา ไดยินวา ในกาล
นั้นในเวลาใกลรุง พระผูมีพระภาคเจาทรงเขามหากรุณาสมาบัติ ทรงแผ
ขายคือพระสัพพัญุตญาณไปในหมื่นจักรวาล เมื่อทรงตรวจดูสัตวที่ควร
แนะนําใหตรัสรู ทรงเห็นวา พรุงนี้ สัจจกนิคันถบุตรตองการพาเอาเจา
ลิจฉวีบริษัทเปนจํานวนมากจักมาโตวาทะกับเราดังนี้. ฉะนั้น ทรงชําระพระ
วรกายแตเชาตรู มีภิกษุสงฆเปนบริวารเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลี
เสด็จกลับจากบิณฑบาตทรงดําริวา เราจักนั่งในที่สบาย เพื่อจะประทับนั่ง
ในบริษัท มีจํานวนมาก จึงไมเสด็จเขาไปพระคันธกุฏี ประทับนั่งพักกลาง
วันที่โคนตนไมแหงหนึ่งในปามหาวัน. ภิกษุเหลานั้นมาแสดงวัตรแดพระผู
มีพระภาคเจา ถูกสัจจนิครนถถาม เมือ่ จะแสดงพระผูมีพระภาคเจาผูประทับ
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นั่งแลวในที่ไกล จึงกลาววา อัคคิเวสสนะ นั่น พระผูมีพระภาคเจา ดังนี้.
บทวา มหติยา ลิจฺฉวิปริสาย สทฺธึ มีอธิบายวา เจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐
แวดลอมขางลาง. เจาลิจฉวีเหลานั้น เปนลูกศิษยของสัจจกะนั้น. สวนสัจจกะ
ภายในกรุงเวสาลี พาเอาเจาลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ ฟงแลววา ผูตองการจะโต
วาทะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาดังนี้ โดยมาก พวกมนุษยพากันออก
ไปดวยคิดวา เราจักฟงการสนทนาของบัณฑิต ๒ คน.บริษัทมีจํานวนมาก
อยางนี้ กําหนดนับไมไดเลย. คํานั้น สัจจกะกลาวแลวหมายถึงบริษัท
นั้น. บทวา อฺชลี ปณาเมตฺวา ความวา ชนเหลานั้น เปน ๒ ฝาย พวกเขา
คิดอยางนี้วา ถาพวกเปนมิจฉาทิฏฐิจักทวงพวกเราวา ทานไหวพระสมณโคดมทําไม พวกเราจักบอกแกเขาเหลานั้นวา ไหวอะไรกันเพียงประนมมือ
เทานั้น ถาพวกเปนสัมมาทิฏฐิจักทวงเราวา ทําไมทานไมถวายบังคมพระผู
มีพระภาคเจาเลา พวกเราจักบอกวาทําไมการถวายบังคมจะตองเอาศีรษะ
จดพื้นเลา เพียงอัญชลีกรรม ก็เปนการถวายบังคมมิใชหรือ. บทวา นาม
โคตฺค ความวา บางพวกทูลวา พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคชื่อทัตตะ
ชื่อมิตตะ เปนบุตรของตนโนนมาในที่นี้แลวชื่อวา ประกาศชือ่ . บางพวกทูล
วา พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคชื่อวา วาสิฏฐะ ชื่อวา กัจจายนะ มาในที่นี้
แลว ชื่อวาประกาศโคตร. ไดยินวา ชนยากจนเหลานั้นไดประกาศกระทํา
อยางนั้นดวยคิดวา เราเปนผูเปนบุตรของตระกูลเกาจักปรากฏ ชื่อและ
โคตร ในทามกลางบริษัท. สวนพวกเหลาใด นั่งนิ่ง พวกเหลานั้น เปนคนปา
เถื่อน และอันธพาล. บรรดาชนเหลานั้น คนปาเถื่อนคิดวา คนผูทําการสนทนา
กันคําสองคําเปนผูคุนเคยกัน เมื่อความคุนเคยมีอยูเชนนั้น จะไมถวายภิกษา
หนึ่ง สองทัพพี ไมควร เพื่อจะใหตนพนจากความคุนเคยนั้น จึงพากันนั่ง
นิ่ง. พวกอันธพาล เปนผูนั่งนิ่งในที่แหงใดแหงหนึ่ง เพราะไมรู เหมือนกอนดิน
ที่ถูกซัดไปขางลาง. บทวา กิฺจิเทว เทส ความวา โอกาสอยางหนึ่ง เหตุ
อยางหนึ่ง.
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ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงใหสัจจกนิครนถนั้นเกิดความอุตสาหะ
ในการถามปญหา จึงตรัสวา อัคคิเวสสนะ ทานประสงคจะถามปญหา
ใด ก็ถามเถิด. บทนั้น มีเพื่อความวา หากทานประสงคจะถามก็ถาม ใน
การตอบปญหาไมเปนภาระหนักสําหรับเรา. อีกอยางหนึ่ง ทานประสงคสิ่ง
ใด ก็จงถาม เราจักตอบสิ่งนั้นทั้งหมดแกทาน เพราะฉะนั้น พระสมณโคดม
ปวารณาแลว ปวารณาพระสัพพัญุตญาณที่ไมทั่วไปกับพระปจเจกพุทธ
อัครสาวกและพระมหาสาวก. ก็ทานเหลานั้น ไมกลาววา หากทานประสงค
จะกลาววา พวกเราฟงแลว จักทราบดังนี้. สวนพระพุทธเจาทั้งหลายยอม
ปวารณา ปวารณาสัพพัญุตญาณแกยักษ จอมคน เทพ สมณพราหมณ
และปริพาชกเหลานั้นๆ วา ดูกอนผูมีอายุ หากทานประสงคก็จงถาม
เถิด หรือวา ดูกอนมหาราช หากพระองคมีพระราชประสงค ก็จง
ถาม หรือวา ดูกอนทาววาสวะ ทานสนใจปญหาอยางใดอยางหนึ่งจงถามเรา
เถิด เราจะตอบปญหานั้น ๆ ใหถึงที่สดุ แกทาน หรือวา ดูกอนภิกษุ ถาอยาง
นั้น เธอนั่งบนอาสนะของตนแลวหากประสงคก็จงถามเถิด หรือ พวกเธอยังมี
ใจสงสัยอยางใดอยางหนึ่ง จะเปนความสงสัยของพราหมณพาวรี และของ
ทาน หรือของปวงชน เราใหโอกาสแลว จงถามเถิด หรือวา ดูกอ นสภิยะ
เธอยังสนใจ ปญหาอยางใดอยางหนึ่ง จงถามเรา เราจะตอบปญหานั้นๆ
ใหถึงที่สุดแกเธอ ขอนั้น ไมอัศจรรย พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุพุทธภูมิ
อันใด ทรงปวารณาพุทธภูมินั้นอยางนี้ ผูที่ตั้งอยูในประเทศญาณในภูมิพระ
โพธิสัตว ผูอันฤษีทั้งหลายอาราธนาแลว เพื่อประโยชนแกทาวสักกะเปนตน
อยางนี้วา.
โกณฑัญญะ เธอจงตอบปญหาทั้งหลาย
พวกฤษีผูมีความรูดี ยอมขอรองเธอ
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โกณฑัญญะ ธรรมในหมูมนุษยนี้
ยอมถึงความเจริญ นั่นเปนภาระ.
เที่ยวไปสามครั้ง ในเวลาเปนสรภังคดาบส ในสัมภวชาดกและในชมพูทวีป
อยางนี้วา
ทานผูเจริญทั้งหลาย ไดโอกาสแลว
จงถามปญหาอยางใดอยางหนึ่ง
ทั้งตั้งใจไว ก็เรารูโลกนี้ โลกหนาดวยตนเอง
จักตอบปญหาใหถึงที่สุด แกพวกทานดังนี้.
ไมเห็นผูทําที่สุดแหงปญหาทั้งหลาย ถูกสุจิรกพราหมณ ถามปญหาเมื่อ
โอกาสอันพระองคกระทําแลวมีพระชนม ๗ พรรษาโดยกําเนิด ทรงเลน
ฝุนที่ถนน ทรงนั่งขัดสมาธิระหวางวิถี ทรงปวารณา ปวารณาพระ
สัพพัญุตญาณวา
เชิญเถิด เราจักบอกปญหาแกทานประกาศที่เปนผูฉลาด
อนึ่ง พระราชา ทรงทราบขอนั้น
หากจักทรงกระทํา หรือไมทรงกระทําดังนี้.
เมื่อปวารณาพระสัพพัญุตญาณอันพระผูมีพระภาคเจาทรง
ปวารณาอยางนี้ สัจจกนิครนถมีใจชื่นชม เมื่อจะทูลถามปญหา จึงไดกลาวคํา
เปนตนวา กถ ปน โภ โคตม ดังนี้.
พระผูม ีพระภาคเจา ตรัสแกสัจจกนิครนถนั้นวา ผูเจริญทานเห็น
สาวกกลาวคําอื่น พระศาสดาตรัสคําอื่น เรากลาวแลวมิใชหรือวา สาวกของ
พระสมณโคดมตั้งอยูแลวฉันใด พระสมณโคดมจักตั้งอยูฉันนั้น เราก็ยกวาทะ
อยางนั้น เมื่อจะตรัสโดยกําหนดที่พระอัสสชิเถระกลาวแลวในหนหลัง
วา โอกาสแหงคําของนิครนถจงอยามีอยางนี้วา ก็นิครนถนี้ ยอมกลาวคํา
อื่น เราอาจจะทําอะไรก็ไดในที่นั้นได จึงตรัสคําเปนตนวา เอว โข อห
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อคฺคิเวสฺสน ดังนี้. บทวา อุปมา ม โภ โคตม ปฏิภาติ สัจจกนิครนถกลาว
วา พระโคดมผูเจริญ อุปมาขอหนึ่งยอมปรากฏแกขาพระองคขาพระองคจะ
นําอุปมานั้นมา. บทวา ปฏิภาตุ ต อคฺคิเวสฺสน พระผูมีพระภาคเจาได
ตรัสวา อัคคิเวสนะ อุปมาจงปรากฏแกเธอ คือวา สัจจกนิครนถคุนเคย
แลว จงนําอุปมานั้นมา. บทวา พลกรณียา ความวา การงานมีกสิกรรมและ
พาณิชยกรรมตองทําดวยกําลังแขน. บทวา รูปตฺตาย ปุริสปุคคฺ โล ความวา
ชื่อวารูปตตาเพราะอรรถวา เขามีรูปเปนตน ทานแสดงบุคคลผูถือวารูปเปน
ตนตั้งอยู. บทวา รูเป ปติฏาย ความวา ตั้งอยูในรูปที่ถือวาเปนตนในรูปนั้น.
บทวา ปฺุ วา อปฺุ วา ปสวติ คือ ยอมไดกุศลหรืออกุศล แมบทมี
เวทนาเปนตน เปนตนก็มีนัยนี้แล.
บทนี้ ทานแสดงไวอยางไร ? ทานนําอุปมาพรอมทั้งเหตุที่นาฟง
วา ปญจขันธเหลานี้ เปนที่อยูอาศัยเหมือนแผนดินเปนที่อยูอาศัยของหมูสัตว
เหลานี้ สัตวเหลานั้นตั้งอยูในปญจขันธเหลานี้ ยอมรวบรวมเอากุศลกรรม
แลอกุศลกรรมไว ทานเมื่อปฏิเสธตนซึ่งมีอยูเห็นปานนี้แสดงอยูวา ปญจขันธ
ไมใชตนดังนี้. ก็ขอที่นิครนถนํามาเปรียบแนนอนแลว ไมมีคนอื่นจากพระ
สัพพัญูพุทธเจาที่ชื่อวา สามารถ ตัดถอยคําของนิครนถนั้นแลวใหโทษใน
วาทะได จริงอยู บุคคลมี ๒ จําพวก คือ พุทธเวไนย ๑ สาวกเวไนย ๑.
ในสาวกเวไนยพระสาวกแนะนําบาง พระพุทธเจาทรงแนะนําบาง สวนใน
พุทธเวไนย พระสาวกไมสามารถแนะนํา พระพุทธเจาเทานั้นทรงแนะนํา
ไดนิครนถผูนี้ เปนผูพุทธเวไนย เพราะฉะนั้น ไมมีคนอื่นที่ชื่อวา สามารถ
ตัดถอยคําของนิครนถนั้นแลวใหโทษในวาทะได เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงโทษในวาทะของสัจจกนิครนถนั้นดวยพระองค
เอง จึงตรัสวา นนุ ตฺว อคฺคิเวสฺสน ดังนี้.
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ลําดับนั้น นิครนถคิดวา พระสมณโคดม ยอมยืนยันวาทะของเรายิ่ง
นัก ถาโทษบางอยางจักมีในเบื้องบน พระองคจักขมแตเราผูเดียว เอา
เถอะ เราจะซัดวาทะนี้ไปบนศีรษะมหาชน เพราะฉะนั้น จึงกลาววา พระ
โคดมผูเจริญ ขาพเจากลาวอยูอยางนี้วา รูปเปนคนของเรา ฯ เปฯ วิญญาณ
เปนคนของเรา ประชุมชนเปนอันมากก็กลาวอยางนั้น.
สวนพระผูมีพระภาคเจา ทรงมีวาทะดีกวานิครนถดวยคูณตั้ง
รอย ตั้งพัน ตั้งแสน เพราะฉะนั้น จึงทรงดําริวา นิครนถนี้จะใหตนพนจึงซัด
วาทะไปบนศีรษะมหาชน เราจักไมใหตัวเขาพนไปได เราจักเปลื้องวาทะ
ออกจากมหาชนแลว ขมแตเขาคนเดียว ลําดับนั้น จึงตรัสกะนิครนถวา
กึ หิ เต อคฺคิเวสฺสน ดังนี้เปนตน. บทนั้นมีอธิบายวา ประชุมชนนี้ ไมมาโต
วาทะกับเรา ทานเทานั้น วนเวียนไปทั่วกรุงเวสาลี มาโตวาทะกับเรา เพราะ
ฉะนั้น ทานจงประกาศวาทะของตนใหทั่วกัน ทานซัดอะไรไปบนศีรษะ
มหาชน. นิครนถนั้น เมื่อรับความจริง จึงกราบทูลวา พระโคดมผูเจริญ
ขาพระองคกลาวอยางนั้นจริงดังนี้เปนตน. พระผูมีพระภาคเจา ทรงยืนยันวาทะ
ของนิครนถทรงปรารภคําถามวา เตนหิ อคฺคิเวสฺสน ดวยประการฉะนี้
แล.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตนหิ เปนนิบาต ลงในอรรถวา เหตุ
เพราะทานยอมเขาใจปญจขันธโดยความเปนคน ฉะนั้น. บทวา สกสฺมึ
วิชิเต คือในแวนแควนของพระองค. บทวา ฆาเตตาย วา ฆาเตตุ ไดแก
เพื่อใหฆาคนที่ควรฆา คือ ผูสมควรถูกฆา. บทวา ชาเปตาย วา ชาเปตุ ความ
วาเพื่อริบราชบาตรในที่ควรริบ คือ คนที่ควรถูกริบ ไดแก เพือ่ ใหเสื่อมทรัพย.
บทวา ปพฺพาเชตาย วา ปพฺพาเชตุ ความวา เพื่อเนรเทศ คือนําคนที่ควรเนรเทศ
ออกไปจากแวนแควนของพระองค. บทวา วตฺติตฺุ จ อรหติ ทานแสดง
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วา ยอมเปนไป คือควรเพื่อเปนไป นิครนถแสดงเหตุที่นํามาเพื่อทําลายวาทะ
ของตนเองใหพิเศษดุจผูทําอาวุธใหคมเพื่อฆาคน เหมือนคนพาล. บทวา
เอว เม รูป โหตุ ความวา ขอรูปของเราจงมีอยางนี้ คือ มีรูปนาเลื่อมใสมี
รูปสวย เห็นเขาก็ชอบใจ เหมือนเสาระเนียดทอง ที่ประดับประดาแลว
ตกแตงแลว และผาวิจิตรที่จัดแจงไวอยางดี.บทวา เอว เม รูป มา อโหสิ
ความวา ขอรูปของเรา จงอยามีอยางนี้ คือผิวพรรณทราม ทรวดทรงไม
ดี หนังเหี่ยว ผมหงอก ตัวตกกระ. บทวา ตุณฺหี อโหสิ ความวา นิครนถ
รูความที่ตนพลาดในวาทะนี้ จึงคิดวา พระสมณโคดมนําเหตุมาเพื่อตองการ
ทําลายวาทะของเรา เราแสดงเหตุนั้นพลาดไป เพราะโง ถาจะพูดวา เปน
ไปดังนี้ คราวนี้ เราฉิบหายแลว อัคคิเวสสนะทานไดลุกขึ้นกลาวกับเจาเหลานี้
วา อํานาจยอมเปนไปในรูปของเรา ถาอํานาจเปนไปในรูปของทาน เพราะ
เหตุไร ทานจึงไมรุงเรือง เหมือนเจาลิจฉวีเหลานี้ มีรูปสวยนาเลื่อมใส ยอมรุง
เรืองดวยอัตตภาพ เชนเทวดาชั้นดาวดึงส ถาเราจะกลาววาเปนไปไม
ได พระสมณโคดมเสด็จลุกขึ้นยกวาทะวา อัคคิเวสสนะ ในกาลกอนทานกลาว
วาอํานาจเปนไปในรูปของเรา มาวันนี้คานเสียแลว เมื่อเขากลาววาเปนไปก็มี
โทษอยางหนึ่ง กลาวเปนไปไมได ก็มีโทษอยางหนึ่งดวยประการฉะนี้
ก็นิ่งเสียดังแล.พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามครั้งที่สอง สัจจกนิครนถก็นิ่งเสีย
ถึงสองครั้ง. ก็เพราะศีรษะของผูไมตอบชี้แจง เมื่อปญหาอันพระผูมีพระภาค
เจาตรัสถามแลวถึงสามครั้ง ยอมแตกโดย ๗ เสี่ยง. ก็ธรรมดาวาพระพุทธเจา
ทั้งหลาย มีความเอ็นดูเปนกําลัง ในหมูสัตว เพราะบําเพ็ญพระบารมี
ตลอด ๔ อสงไขย ยิ่งดวยแสนกัปปเพื่อประโยชนแกหมูสัตวทั้งนั้น ฉะนั้น
ตรัสถามจนถึงสองครั้งแลว จึงไดตรัสคําเปนตนวา ครั้งนั้นแล พระผู
มีพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้กะสัจจกนิครนถบุตรวา วันนี้ทานจงตอบ
ชี้แจงดังนี้เปนตน.
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ในบทนั้น บทวา สหธมฺมิก คือมีเหตุ มีผล. ชื่อวา วชิรปาณี เพราะ
อรรถวามีวชิระในฝามือ บทวา ยกฺโข ความวา พึงทราบวาผูนั้นใชยักษเปน
ทาวสักกเทวราช. บทวา อาทิตฺต คือมีสีเหมือนไฟ. บทวา สมฺปชฺชลิต คือลุก
โพลงดวยดี. บทวา สโชติภูต คือ สวางทั่ว อธิบายวา เปนเปลวไฟอยางเดียว
กัน. บทวา ิโต โหติ ความวา ยักษยืนนิรมิตรูปนาเกลียดเห็นปานนี้
คือ ศีรษะใหญ เขี้ยวเชนกับหัวปลี ตาและจมูกเปนตนนากลัว. ถามวา
ก็เพราะเหตุอะไร ยักษนนั้ จึงมา. ตอบวา มาเพื่อใหนิครนถตอบความ
เห็น, อีกอยางหนึ่ง ทาวสักกะกับทาวมหาพรหมเสด็จมาแลว เมื่อพระผูมีพระ
ภาคเจาถึงความขวนขวายนอยในการแสดงธรรมอยางนี้วา เราพึงแสดง
ธรรมคนเหลาอื่นก็พึงรูทั่วถึงธรรมของเราไมได ไดทรงกระทําปฏิญญา
วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาขอพระองคจงทรงแสดงธรรมเถิด เมื่ออาณาจักร
ไมเปนไปแดพระองค เปนไปแกขาพระองคพวกขาพระองคจักใหเปน
ไป ธรรมจักรจงเปนของพระองค อาณาจักรเปนของขาพระองคดังนี้.
เพราะฉะนั้นเสด็จมาแลวดวยทรงดําริวา ในวันนี้เราจักใหสัจจกนิครนถสะดุง
กลัว แลวใหตอบปญหาดังนี้. บทวา พระผูมีพระภาคเจากับสัจจกนิคันถบุตร
เทานั้นเห็นอยู ความวา ถาคนเหลาอื่นพึงเห็นเหตุนั้น เหตุนั้นก็ไมพึง
หนัก. ชนทั้งหลายพึงพูดวา พระสมณโคดมทรงรูแลว ซึ่งสัจจกนิครนถไม
หยั่งลงในวาทะของตน ทรงใชยักษใหนํามาแสดง แตนั้น สัจจกนิครนถ
กราบทูลแลว เพราะกลัวดังนี้. เพราะฉะนั้นพระผูมี พระภาคเจากับสัจจกนิครนถเทานั้นเห็นอยู. เพราะเห็นยักษนั้นเหงื่อก็ไหลทั่วตัวของสัจจกนิครนถ
นั้น ภายในทองปวนปนรองดัง เขาคิดวาคนเหลาอื่นเห็นอยู เมื่อแลดูก็ไมเห็น
ใครแมขนชัน แตนั้นความกลัวนี้เกิดแกเราเทานั้น จึงคิดวา ถาเราจักกลาว
วา ยักษ พวกคนพึงพูดวา มีตาของทานนั้นหรือ ทานเทานั้นเห็นยักษ ทานไม
เห็นยักษกอนถูกพระสมณโคดมซัดไปในการสืบตอแหงวาทะ จึงเห็น
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ยักษ สําคัญอยูวา คราวนี้ในที่นี้ เราไมมีที่พึ่งอื่น นอกจากพระสมณโคดม
ครั้งนั้นแล สัจจกนิคันถบุตร ฯ เปฯ จึงไดกราบทูลคํานั้น พระผูมีพระภาค
เจา. บทวา ตาณ คเวสี คือแสวงหาอยูวาที่ตานทาน. บทวา เลณ คเวสี คือ
แสวงหาอยูวาปองกัน. บทวา สรณ คเวสี คือ แสวงหาอยูวาที่พึ่ง. ก็ในบท
นี้ ชื่อวา ตาณา เพราะอรรถวา ตานทานคือรักษา.ชื่อวา เลณะ เพราะอรรถ
วา เปนที่เรนลับแหงชน. ชื่อวา สรณะ เพราะอรรถวา ระลึกได อธิบาย
วา ยอมเบียดเบียน คือกําจัดความกลัว. บทวา มนฺสกิ ริตฺวา ความวา กระทํา
ไวในใจ คือ พิจารณา ใครครวญ. บทวา เอว เม เวทนา โหตุ คือ ขอเวทนา
จงเปนกุศล เปนสุข. บทวา เอว เม สฺ โหตุ คือ ขอสัญญาจงเปน
กุศล เปนสุข คือ จงประกอบดวยโสมนัส. แมในสังขารและวิญญาณก็มีนัยนี้
แล. สวนในบทวา มา อโหสิ นี้ พึงทราบโดยกลาวตรงกันขาม. บทวา
กลฺล นุ แปลวา สมควรหรือหนอ. บทวา สมนุปสฺสิตุ ความวา พิจารณา
เห็นดวยตัณหามานะ ทิฏฐิ. อยางนี้วา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตต
ภาพของเรา. บทวา โน เหต โภ โคตม ไดแก ขอนั้นไมควรแกพระสมณโคดมผูเจริญ.
หมองูผูฉลาดใหงูนั้นกัดแลว ถอนพิษที่ถูกงูกัด ฉันใด พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงใหสัจจกนิคันถบุตรกลาวในบริษัทนั้น ดวยปากนั้นเองวา ขันธ
๕ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ฉันนั้น ดวยประการฉะนี้. บทวา ทุกฺข
อลฺลีโน ความวา ติด คือ เขาถึงทุกขในปญจขันธนี้ ดวยตัณหาและทิฏฐิ.
บทวา อชฺโฌสิโต ความวา พึงทราบดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิเทา
นั้น. ในบทเปนตนวา ทุกฺข เอต มม มีอธิบายวา ยอมพิจารณาเห็นทุกขใน
ปญจขันธดวยอํานาจตัณหามานะและทิฏฐิ. บทวา ปริชาเนยฺย ความวา
พึงกําหนดรูดวยตีรณปริญญาวา ไมเที่ยง เปนทุกขเปนอนัตตา บทวา ปริกฺ
เขเปตฺวา ความวา นําความสิ้น ความเสื่อม ไมใหเกิด. บทวา นว แปล
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วา รุน. บทวา อกุกฺกุฏชาต ความวา ปลีปลีหนึ่ง ประมาณองคุลี ยอม
เกิดในภายในเวลาผลิดอก - อธิบายวา เวนปลีนั้นเสีย. บทวา ริตฺโต
คือ วางเปลา คือ เวนจากแกภายใน ชือ่ วา เปลาเพราะวางเปลา. บทวา
อปรทฺโธ คือ พายแพ. พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศความที่สัจจกนิคันถบุตรนั้นมีปากกลา เมื่อจะทรงขมจึงตรัสพระดํารัสนี้วา ภาสิตา โข
ปน เต ดังนี้. ไดยินวา เมื่อกอนสัจจกนิครนถนั้นเขาไปหาครูทั้ง ๖ มีปูรณะ
เปนตน ยอมถามปญหา. พวกครูเหลานั้น ไมสามารถจะตอบได. ครั้งนั้น
เขายกวิปการใหญในทามกลางบริษัทของครูเหลานั้นแลวลุกขึ้นไปประกาศ
ความชนะ เขาไปดวยความสําคัญวา เราจักเบียดเบียนแมพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางนั้น ประกาศวา ยอดแผไปดวยการประหารครั้งเดียว ในตนไมชื่อ
อะไร ทีข่ าดใบ มีแตหนาม สัจจกนิครนถบุตรนี้ จรดสาระคือสัพพัญุตญาณ บรรลุประเภทจะงอยคือพระญาณ จึงไดรูความที่พระสัพพัญุตญาณแข็ง เหมือนนกมีจะงอยออนเคยเจาะไมที่ไมมีแกน เจาะไมตะเคียน
เขา. พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงประกาศขอนั้น ในทามกลางบริษัทของ
สัจจกนิครนถนั้น จึงตรัสคําเปนตนวา ภาสิตา โข ปน เต ดังนี้. ในบท
วา นตถิ เอตรหิ นี้ไมควรกลาววา ชื่อวาเหงื่อในอุปาทินนกสังขารจะไม
มี เขาจะกลาววา ก็ในบัดนี้ ไมมี. บทวา สุวณฺณวณฺณ กาย วิวริ คือ พระผู
มีพระภาคเจา ไมทรงเปดพระกายทั้งหมด. ธรรมดาพระพุทธเจาสรวมรัง
ดุม ทรงปดพระกายทรงแสดงธรรมอยูในบริษัท. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาค
เจา ทรงจับ (กด) จีวรที่ตรงหนาหลุมคอใหหยอนลงเพียง ๔ องคุลีแลวเมื่อ
จีวรนั้น หยอนลงแลว รัศมีมีสีดังทองเปนกลุม ๆ ซานออก เหมือนรสธารา
ทองแดงไหลออกจากหมอทอง และเหมือนสายฟาแลบออกจากวลาหกสี
แดง กระทําจีวรมหาขันธเชนกับกลองทองใหเปนประทักษิณ แลนไปในอา
กาศแลว. ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงการทําอยาง
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นี้. ตอบวา เพื่อบรรเทาความสงสัยของมหาชน. ก็มหาชนพึงสงสัยวา
พระสมณโคดมตรัสวา เหงื่อของเราไมมี. เหงื่อของสัจจกนิคันถบุตรไหล
อยูตลอดเหมือนเหงื่อของคนขึ้นเครื่องยนต พระสมณโคดมประทับนั่งหมผา
จีวรหนา ใครจะรูไดอยางไร วาเหงื่อภายในจะมี หรือไมมีดังนี้ จึงทรงกระ
ทําอยางนั้นเพื่อบรรเทาความสงสัยของมหาชนนั้น. บทวา มงฺกภุ ูโต คือ
หมดอํานาจ. บทวา ปตฺตกฺขนฺโธ คือ คอตก. บทวา อปฺปฏิภาโณ คือ ไมพบ
สิ่งที่ยิ่งกวา.บทวา นิสีทิ คือนั่งเอานิ้วเทาเขี่ยแผนดิน. บทวา ทุมมฺ ุโข ความ
วา มีหนาไมนาเกลียด จริงอยู บุตรลิจฉวีนั้น มีรูปสวย นาเลื่อมใส ก็ชื่อของ
เขาอยางนั้น. บทวา อภพฺโพ ต โปกฺขรณึ ปุน โอตริตุ ทานแสดงวา ปูชื่อ
วา เดินไมได เพราะกามหักหมด ไมอาจลงสูสระโบกขรณีนั้นได จึงเปน
เหยื่อของกาและเหยี่ยวเปนตนในที่นั้นเอง. บทวา วิสูกายิกานิ คือ ทิฏฐิอันเปน
เสี้ยนหนาม. บทวา วิเสวิตานิ คือ ประพฤติดวยทิฎฐิ. บทวา วิปฺผนฺทิตานิ
คือ ความดิ้นรนดวยทิฏฐิ. บทวา ยทิท ในบทวา ยทิท วาทาธิปฺปาโย นี้
เปนเพียงนิบาต. ทานแสดงวา เปนการชี้แจงวาทะ ไมควรเขาไปเฝาตาม
อัธยาศัยวา เราจักโตวาทะ แตควรเขาไปเฝาเพื่อฟงธรรม. ถามวา บท
วา ทุมฺมุข ลิจฺฉวิปุตฺต เอตทโวจ สัจจกนิคันถบุตรไดกลาวแลว เพราะเหตุไร
ตอบวา ไดยินวา ในเวลาบุตรลิจฉวีชื่อทุมมุขุนั้น นําเอาอุปมามาแมลิจฉวี
กุมารที่เหลือ คิดแลววา นิครนถนี้ทําความดูหมิ่นพวกเราในสถานที่เรียนศิลปะ
ของพวกเรามานาน บัดนี้ ถึงเวลาที่จะเห็นหลังศัตรู แมเรานําอุปมาขอหนึ่ง
มาคนละขอ จักกระทําสัจจกนิครนถนั้น ผูตกไปดวยปรบฝามือ ดุจโบย
ดวยคอน โดยประการที่สัจจกนิครนถจักไมสามารถยกศีรษะขึ้นในทาม
กลางบริษัทไดอีก. ลิจฉวีเหลานั้นทําอุปมาทั้งหลายแลว นั่งคอยทุมมุขพูด
จบ. สัจจกนิครนถรูความประสงคของลิจฉวีเหลานั้น จึงคิดวา ลิจฉวีเหลานี้
ทั้งหมด ชูคอยืนปากสั่น หากพวกลิจฉวีจักไดนําอุปมามาแตละอยาง เราจัก
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ไมสามารถเงยหัวขึ้นในทามกลางบริษัทอีก เอาเถิดเรารุกรานทุมมุขะ
แลว ตัดวาระแหงถอยคําโดยประการที่ผูอื่นไมมีโอกาส จักทูลถามปญหากะ
พระสมณโคดม เพราะฉะนั้น จึงไดกลาวคํานั้น. ในบทเหลานั้น บทวา อาค
เมหิ แปลวา หยุดกอน อธิบายวา อยาถือเอาอีก. บทวา ติฏเตสา โภ โคตม
ความวา พระโคดมผูเจริญ วาจานี้ของขาพระองค และของสมณพราหมณ
เปนอันมากเหลาอื่น จงยกไวกอน. บทวา วิลาป วิลปต มฺา ความวา
คํานี้นี้เปนดุจพร่ําเพอ อธิบายวา เปนเพียงพูดพร่ํา. อีกอยางหนึ่ง ควรนําบท
วา กถามากลาวในบทนี้วา ติฏเตสา. สวนในบทวา วาจาวิลาป วิลปต
มฺเ นี้ มีอธิบายวา การเปลงวาจานี้เห็นจะเปนเพียงพูดพร่ํา
บัดนี้ สัจจกนิครนถบุตร เมื่อทูลถามปญหา จึงกลาวคําเปนตน
วา กิตฺตาวตา. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวสารชฺชปฺปตฺโต คือ บรรลุญาณ.
บทวา อปรปฺปจฺจโย คือ ไมตองเชื่อผูอื่น. ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงตอบปญหาแกสัจจกนิคันถบุตรนั้น จึงตรัสคําเปนตนวา อิธ อคฺค-ิ
เวสฺสน ดังนี้. คํานั้น มีเนื้อความงายทั้งนั้น.
ก็เพราะเสขภูมิ ทรงแสดงแลวเพราะตรัสวา ปสฺสติ ในบทนี้ ฉะ
นั้น เมื่อทูลเสขภูมิใหยิ่งขึ้นไปจึงทูลถามปญหาขอที่สองแลว. พระผูมีพระภาค
เจา ทรงตอบชี้แจงปญหาแมนั้นแกเขา. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
ทสฺสนานุตฺตริย ในบทเปนตนวา ทสฺสนานุตฺตริย ไดแก ปญญาที่
เปนโลกิยะ และโลกุตตระ บทวา ปฏิปทานุตฺตริย ไดแก ขอปฎิบัติที่เปน
โลกิยะ และโลกุตตระ. บทวา วิมุตฺตานุตฺตริย คือ โลกุตตรวิมุตติ. อีกอยางหนึ่งบทวา ทสฺสนานุตฺตริย คือ สัมมาทิฏฐิ. อันเปน
อรหัตตมรรค เพราะมุงถึงโลกุตตรธรรมลวน. บทวา ปฏิปทานุตฺตริย คือ
องคมรรคที่เหลือ. บทวา วิมุติตานุตฺตริย คือ วิมุตตฺเปนมรรคผล. การเห็น
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นิพพานของพระขีณาสพชื่อวา ทัสสนานุตตริยะ. องคมรรค ๘ เปนปฏิปทา
นุตตริยะ. มรรคผล พึงทราบวาเปนวิมุตตานุตตริยะ. บทวา พุทฺโธ โส
ภควา ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ตรัสรูแลวซึ่งสัจจะ ๔
ดวยพระองคเอง. บทวา โพเธตาย ความวา ทรงแสดงธรรมแกสัตวแมเหลา
อื่น เพื่อใหตรัสรูสัจจะ ๔ บทวา ทนฺโต ในบทเปนตนวา ทนฺโต คือ หมด
พยศ. บทวา ทมถาย คือ เพื่อตองการหมดพยศ. บทวา สนฺโต คือ ทรงสงบ
แลว ดวยความเขาไปสงบกิเลสทั้งปวง. บทวา สมถาย คือ เพื่อความสงบ
กิเลส. บทวา ติณฺโณ คือ ขามโอฆะ ๔ บทวา ตรณาย คือ เพื่อขามโอฆะ
๔. บทวา ปรินิพฺพฺโต ความวา ทรงดับสนิทแลวดวยความดับสนิทแหง
กิเลส บทวา ปรินิพฺพานาย ความวา ทรงแสดงธรรมเพื่อความดับสนิทแหง
กิเลส. บทวา ธสี คือ เปนคนกําจัดคุณ. บทวา ปคพฺภา คือ ประกอบดวยความ
คะนองวาจา. บทวา อาสาเทตพฺพ คือ พึงเสียดสี. บทวา อาสชฺชคือ กระ
ทบ. บทวา น เตฺวว ภวนฺต โคตม ทานแสดงวา หมดกําลังเพื่อจะถือเอาวาทะ
ของตนไปกระทบตอใครๆ ทั้งสิ้น. พระผูมีพระภาคเจา จะทรงทําอัน
ตรายชีวิตใครๆ เหมือนชางเปนตน ก็หามิได. แตนิครนถนี้ นําอุปมาสามขอ
เหลานี้มาแลว เพื่อจะยกพระผูมีพระภาคเจา ก็หามิไดเลย นํามาเพื่อยกตน
เทานั้น เหมือนอยางวา พระราชาทรงปราบปรามขาศึกบางพวก ลงได
แลว เมื่อจะทรงชมเชยขาศึกวา คนกลาอยางนี้ จักเปนคนถึงพรอมดวยกําลัง
อยางนี้. ก็ชมเชยตนอยูนั้นเองฉันใด สัจจกนิคันถบุตรแมนี้ก็ฉันนั้น เมื่อจะ
ยกวาทะพระผูมีพระภาคเจาดวยคําเปนตนวา สิยา หิ โข โภ โคตม ทตฺถิป
ภินฺน ยอมยกตนเทานั้นวา - เราเปนคนกลา เราเปนบัณฑิต เราเปนพหูสูต
เปนผูตองการโตวาทะเขาไปเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา เหมือนชางซับ
มัน เหมือนกองไฟลุกโพลงและเหมือนอสรพิษแผพังพานดังนี้.
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ครั้นยกตนอยางนี้แลว เมื่อจะนิมนตพระผูมีพระภาคเจา จึงกราบทูล
คําเปนตนวา อธิวาเสตุ เม. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิธวาเสตุ คือขอพระ
องคจงทรงรับเถิด. บทวา สฺวาตนาย ความวา เพื่อประโยชนแกบุญ และ
ปติปราโมทย ซึ่งจักมีในวันพรุงนี้แกขาพระองคผูกระทําอยูซึ่งสักการะในพระ
องค. บทวา อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน มีอธิบายวา พระผูมีพระภาค
เจา ไมทรงใหอวัยวะสวนพระกายและพระวาจาใหหวั่นไหว ทรงยับยั้งอยูไว
เฉพาะภายใน ทรงรับแลวดวยดุษณีภาพ. คือทรงรับดวยพระทัยเพื่อทํา
การอนุเคราะหแกสัจจกนิคันถบุตรแล ดังนี้.
บทวา ยมสฺส ปฏิรปู  มฺเยฺยาถ ความวา ไดยินวา เจาลิจฉวีเหลา
นั้นนําถาดสํารับ ๕๐๐ ไปใหแกสัจจกนิคันถบุตรนั้นเปนนิตยภัตร สัจจกนิคันถบุตรหมายเอาภัตรนั้นแล จึงกลาววา วันพรุงนี้ พวกทานควรสําคัญ
วา สิ่งที่สมควรจึงเปนของควรถวายแตพระสมณโคดม ควรนําของที่สมควร
นั้นมา พวกทานเปนคนปรนนิบัติ ยอมเขาใจถึงสิ่งที่ควร ไมควร เหมาะไม
เหมาะสําหรับสมณโคดม. บทวา ภตฺตาภิหาร อภิหรึสุ ความวา นําภัตร
ที่ควรนําไป. บทวา ปณีเตน คือสูงสุด. บทวา สหตฺถา คือ ดวยมือของตน.
บทวา สนฺตปฺเปตฺวา ความวา อิ่มดี คือ อังคาสใหอิ่มหนําสําราญบริบูรณ
ตามความตองการ. บทวา สมฺปวาเรตุวา คือ ปวารณาดี คือ หามดวย
หัตถสัญญาวา พอ พอ ดังนี้. บทวา ภุตตฺ าวิ คือ เสวย. บทวา โอนีตปตฺตปาณึ
คือชักพระหัตถออกจากบาตร อธิบายวา คือนําพระหัตถออกแลว.บาลี
วา โอนิตฺตปตฺตปาณึ ดังนี้ก็มี. บทนัน้ มีความวา ชื่อวา โอนิตฺตปตฺตปาณึ
เพราะอรรถวา มีบาตรตางนําออกแลวจากพระหัตถ อธิบายวา พระผูมีพระ
ภาคเจานั้นผูมีบาตรอันนําออกแลวจากพระหัตถ คือทรงชําระพระหัตถและ
บาตรทรงเก็บบาตรไวที่สมควรสวนขางหนึ่ง แลวประทับนั่ง. บทวา เอก-
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มนต นิสีทิ ความวา สัจจกนิครนถ รูแลวซึ่งพระผูมีพระภาคเจาเสวย
อยางนี้ จึงนั่งในโอกาสแหงหนึ่ง บทวา ปฺฺุจ คือ บุญในทานนี้ อธิบาย
วา เปนวิบากขันธตอไป. บทวา ปฺมหี ความวา เปนบริวารเฉพาะวิบาก
ขันธ. บทวา ต ทายกาน สุขาย โหตุ ความวาบุญนั้น จงมีเพื่อประโยชนสุข
แกลิจฉวีเหลานี้.
ไดยินวา นิครนถนนั้ เมื่อจะมอบทานนี้แกเจาลิจฉวีเหลานั้น จึงกลาว
อยางนี้วา เราเปนบรรพชิต ไมควรใหทานของตน ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค
เจา เพราะบุญเจาลิจฉวีใหแกสัจจกนิครนถ ไมใหพระผูมีพระภาคเจา
สวนสัจจกนิครนถถวายแดพระผูมีพระภาคเจา ฉะนั้น เมื่อทรงแสดงเนื้อ
ความนั้น จึงตรัสคําเปนตนวา ย โข อคฺคิเวสฺสน ดังนี้. พระผูมีพระภาค
เจาทรงมอบทักษิณาที่เขาถวายแกตนแกนิครนถเพื่อรักษาน้ําใจ ทักษิณา
นั้น ก็จักเปนวาสนาในอนาคตดวยประการฉะนี้แล.
จบอรรถกถาจูฬสัจจกสูตร ที่ ๕.
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๖.มหาสัจจกสูตร

สัจจกนิคนั ถบุตรทูลถามปญหา
[๔๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา เสด็จประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา
(เรือนยอดกวางใหญ) ที่ปามหาวัน ใกลกรุงเวสาลี. ก็แล สมัยนั้น ตอนเชาพระ
ผูมีพระภาคเจาทรงนุงสบง ทรงบาตรและจีวร มีพระพุทธประสงคจะเสด็จ
เขาไปทรงบาตร ณ กรุงเวสาลี. ครั้งนั้นแล สัจจกนิคันถบุตร เมื่อเดินเที่ยว
ไปมาอยู  ไดเขาไปยังปามหาวัน ถึงกูฏาคารศาลา. พระอานนทไดเห็นสัจจก
นิคันถบุตรกําลังมาแตไกลกอน ครั้นเห็นแลว จึงไดทูลคํานี้กะพระผูมีพระ
ภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ สัจจกนิคันถบุตรผูนี้เปนคนพอใจนั่งสนทนา
ดวยลัทธินั้นๆ กลาวยกตนวาเปนคนเจาปญญา มหาชนสมมติวา เปนคน
มีความรูดี มาอยู ณ บัดนี้. พระองคผูเจริญ สัจจกนิคันถบุตรผูนี้แล ใครจะ
ติเตียนพระพุทธเจา, พระธรรม, พระสงฆ, พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระ
ภาคเจา โปรดประทับนั่งสักครู เพื่อทรงอนุเคราะห จะเปนการดี พระผู
มีพระภาคเจา ประทับนั่ง ณ พุทธอาสนที่ปูไว. ครัง้ นั้นแล สัจจกนิคันถ
บุตร ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา, ครั้นเขาไปถึงแลวไดบันเทิง,
ปราศรัยแตลว นถอยคําที่นาบันเทิง นาระลึกกับดวยพระผูมีพระภาค
เจา นั่ง ณ ที่อันสมควรสวนขางหนึ่ง
[๔๐๖] ครั้นสัจจกนิคันถบุตรนั่ง ณ ที่อันสมควรสวนขางหนึ่งแลว
ไดกลาวคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา มีอยูพระโคดมสมณพราหมณพวก
หนึ่งประกอบเพียรแตกายภาวนาอยู, แตไมประกอบจิตตภาวนา พระ
โคดม สมณะและพราหมณเหลานั้น ก็ยอมถูกตองทุกขเวทนาอันเกิดในสรีระ.
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พระโคดม เรื่องนี้เคยมีแลว เมื่อบุคคลที่ทุกขเวทนาเกิดในสรีระ. ถูกตอง
แลว ชื่อวาการเมื่อยขาบางก็จักมี, ชื่อวาหัวใจบาง จักแตกไป, โลหิตที่รอน
บาง จักออกจากปาก, จักถึงกะเปนบาเสียจิตไปบาง, พระโคดม จิตนี้ยอม
เนื่องดวยกาย, เปนไปดวยอํานาจของกาย ของบุคคลนั้นแล. ขอนั้น เพราะ
อะไร เพราะยังไมไดอบรม. มีอยู พระโคดม สวนวา สมณะและพราหมณ
พวกหนึ่ง ประกอบความเพียรทางจิตตภาวนาอยู แตไมประกอบกายภาวนา.
พระโคดม สมณะและพราหมณเหลานั้น ก็ยอมถูกตองทุกขเวทนาทาง
จิตและเจตสิก. พระโคดม เรื่องนี้เคยมีแลว เมื่อบุคคล ที่ทุกขเวทนาเปนไปใน
จิตถูกตองแลว ชื่อวา การเมื่อยขา จักมี, ชื่อวาหัวใจบาง จักแตกไป,
โลหิตที่รอนบาง จักออกจากปาก, จักถึงกะเปนบาเสียจิตไปบาง, พระ
โคดม กายนี้เนื่องดวยจิต เปนไปดวยอํานาจของจิตของบุคคลนั้นแล. ขอ
นั้น เพราะเหตุอะไร เพราะกายยังไมไดอบรม. พระโคดม ความสําคัญ
ของขาพเจานั้น มีอยูอยางนี้วา "เหลาสาวกของพระโคดม คงจะประกอบ
เพียรแตจิตตภาวนาอยู ไมประกอบกายภาวนา อยางแนนอน"
[๔๐๗] พ. ก็กายภาวนา ทานไดฟงมาแลววากะไร
ส. พระโคดม ก็ทานผูมีชื่อเหลานี้ คือชื่อนันทะเปนวัจฉโคตร ชื่อกีสะ
เปนสังกิจจโคตร ชื่อมักขลิเกิดในโรงโค ๑, ลวนถือเพศเปลือย ไรมารยาท
เลียมือ, ไมรับภัตตาหาร ที่บุคคลรองวามานี่เจาขา...หยุดกอนเจาขา,
ไมรับภัตตาหาร ที่บุคคลตรงเขามาให...ที่บุคคลเจาะจงให..ที่บุคคลนิมนต,
ทานเหลานั้น ไมรับภัตตาหารแตปากหมอ...แตกนกะทะ...ทีย่ ืนครอม
ประตูให...ทีย่ ืนครอมทอนไมให...ทีย่ นื ครอมสากให...เมื่อชนทั้งสองกําลัง
บริโภคอยู...ของหญิงมีครรภ...ของแมลูกออนกําลังใหลูกดื่มน้ํานมอยู...ของ
หญิงไปสูชายชูแลว, ไมรับภัตตาหารทั้งหลายที่เรี่ยไร ไมรับภัตตาหารในที่
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สุนัข มีสุนัขปรากฏ...ในที่แมลงวันตอมเปนหมู ไมรับปลา...เนื้อ, ไมดื่ม
สุรา...เมรัย...น้ําเจือดวยแกลบ (น้ําอุ) คือ ทานเหลานั้น รับเรือนเดียว บริโภคคํา
เดียวบาง, รับสองเรือน บริโภคสองคําบาง ฯลฯ รับเจ็ดเรือน บริโภคเจ็ดคํา
บาง. ยังชีวติ ใหเปนไปดวยถาดใบเดียวบาง, ดวยถาดสองใบบาง, ฯลฯ
...เจ็ดใบบาง, นําอาหารมาวัน ๑ บาง, ...๒ วันบาง ฯลฯ ๗ วันบาง,
ทานประกอบความเพียรดวยการบริโภคตามวาระ สิ้นกาลประมาณกึ่งเดือน
บาง อยูดวยประการดังนี้.
พ. อัคคิเวสสนะ ก็ทานเหลานั้น ยังชีวิตใหเปนไปดวยการบริโภค
ภัตตาหาร เพียงเทานั้นหรือ
ส. ขอนี้ หามิไดเลย, พระโคดม บางคราว ทานก็ขบฉันของควรขบ
ฉันที่ประณีตๆ ฉันโภชนะที่ประณีต ๆ ลิ้มของลิ้มที่ประณีต ๆ ดื่มน้ําควรดื่ม
ที่ประณีตๆ ทานเหลานั้น ชื่อวายังกายนี้ใหถือเอากําลัง ชื่อวา ใหเติบโต
ใหเกิดไขมัน.
พ. อัคคิเวสสนะ ทานเหลานั้น ละการทําสิ่งที่ยากมีในกอนเสีย
แลว ทําใหอิ่มหนําสําราญในภายหลัง ความเจริญแลความเสื่อมยอมมีแกกาย
นี้อยางนี้.
วาดวยกายภาวนา และจิตตภาวนา
[๔๐๘] อัคคิเวสสนะ ก็จิตตภาวนา ทานไดฟงมาแลววากระไรเลา
สัจจกนิคันถบุตร อันพระผูมีพระภาคเจาทรงถามในจิตตภาวนาแลว
ไมสามารถจะกราบทูลได. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสพุทธพจน
นี้ กะสัจจกนิคันถบุตรวา "อัคคิเวสสนะ ถึงกายภาวนาใด มีอยูแตกอน
ที่ทานไดเจริญแลว แมกายภาวนานั้น ไมเปนธรรม ในอริยวินัย อัคคิเวส
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สนะ แมแตกายภาวนา ทานยังไมรูเสียแลว, ไหนทานจะรูไปถึงจิตตภาวนาได
เลา. อัคคิเวสสนะ ก็แตวา อยางไรจะไมใชเปนผูมีกายอันเจริญแลวก็ดี
จะไมใชเปนผูมีจิตอันเจริญแลวก็ด,ี จะเปนผูมีกายอันเจริญแลวก็ดี จะเปนผูมี
จิตอันเจริญแลวก็ด,ี ทานจงฟงอยางนั้น ทําไวในใจ ใหสําเร็จประโยชน,
เราจักกลาวใหฟง, สัจจกนิคันถบุตร ยอมรับตอพระผูมีพระภาคเจาวา
อยางนั้นแลพระองค.
[๔๐๙] พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสพุทธพจนนี้วา อัคคิเวสสนะอยาง
ไร จะเปนผูชื่อวาไมใชผูมีกายอันเจริญแลวดวย จะไมใชเปนผูชื่อวาผูมีจิตอัน
เจริญแลวดวย อัคคิเวสสนะ เมื่อปุถุชน ณ โลกนี้ ไมใชเปนผูสดับแลว
สุขเวทนา เกิดขึ้น, เขาเปนผูถูกสุขเวทนาถูกตอง ยอมเปนผูมีความกําหนัด
ตอสุขเวทนา แลถึงความเปนผูมีความกําหนัดตอสุขเวทนาดวย, สุขเวทนานั้น
ของเขาดับไป, เพราะสุขเวทนาดับไป, ทุกขเวทนา ยอมเกิดขึ้น, เขาเปนผูถูก
ทุกขเวทนาถูกตอง ยอมเศราใจ ลําบาก ร่ําไร คร่ําครวญทุบอก ถึงความ
หลงใหลไป, สุขเวทนานั้น แมเกิดขึ้นแลวแกเขา ก็ครอบงํา จิตตั้งอยู เพราะ
ความที่ภายเปนของที่ตนไมไดเจริญไว, ทุกขเวทนาแมเกิดขึ้นแลว ก็ครอบงํา
จิต ตั้งอยู เพราะความที่จิตเปนของที่ตนไมไดเจริญไว. อัคคิเวสสนะ สุขเวทนา
แมเกิดขึ้นแลว ก็ครอบงําจิต ตั้งอยู เพราะความที่กายเปนของที่ตนไมได
เจริญไว, ทุกขเวทนาแมเกิดขึ้นแลว ก็ครอบงําจิต ตั้งอยู เพราะความที่จิต
เปนของที่ตนไมไดเจริญไว. อัคคิเวสสนะ อยางนี้แลเปนผูชื่อวา ไมใชเปนผูมี
กายอันเจริญแลวดวย ไมใชเปนผูมีจิตอันเจริญแลวดวย.
อัคคิเวสสนะ ก็อยางไรเลา ชื่อวาเปนผูมีกายอันเจริญแลวดวย ชื่อวา
เปนผูมีจิตอันเจริญแลวดวย อัคคิเวสสนะ เมื่ออริยสาวก ผูไดสดับแลว
ในธรรมวินัยนี้ สุขเวทนาเกิดขึ้น, เธอถูกสุขเวทนาถูกตอง มิไดเปนผูมีความ
กําหนัดสุขเวทนา มิไดถงึ ความเปนผูมีความกําหนัดสุขเวทนา สุขเวทนาของ
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เธอนั้นดับไป, เพราะสุขเวทนาดับไป ทุกขเวทนายอมเกิดขึ้น เธอถูกทุกขเวทนา
ถูกตอง ไมเศราใจ ไมลําบาก ไมร่ําไร ไมคร่ําครวญทุบอก ไมถึงความ
หลงใหลไป. อัคคิเวสสนะ สุขเวทนานั้น แมเกิดขึ้นแลว แกเธอ ก็ไมครอบงํา
จิตตั้งอยูไดเพราะความที่กายเปนของที่เธอไดเจริญไว, ทุกขเวทนา แมเกิด
ขึ้นแลว ก็ไมครอบงําจิตตั้งอยูได เพราะความที่จิตเปนของที่เธอไดเจริญ
ไว. อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาแมเกิดขึ้นแลว เปนสองฝายแกใครๆ อยางนี้
ก็ไมครอบงําจิตตั้งอยูได เพราะความที่กายเปนของที่ตนไดเจริญไว. ทุกข
เวทนาแมเกิดขึ้นแลว ก็ไมครอบงําตั้งอยูได เพราะความที่จิตเปนของที่ตนได
เจริญ. อัคคิเวสสนะ อยางนี้แล ชื่อวาเปนผูมีกายอันเจริญแลวดวย ชื่อวาเปน
ผูมีจิตอันเจริญแลวดวย.
ส. ขาพเจาไดเลื่อมใสตอพระโคดมอยางนี้วา อันที่จริง พระ
โคดม ไดเปนผูมีกายอันเจริญแลวดวย เปนผูมีจิตอันเจริญแลวดวย.
ทรงชี้แจงเรื่องเวทนา
[๔๑๐] พ. อัคคิเวสสนะ วาจานี้ ทานนําเขามาพูดกระทบอยางแน
แท ก็แตวา เราจักพยากรณแกทาน, อัคคิเวสสนะ เมื่อใดแล เราไดปลงผม
แลหนวดครองกาสาวพัสตรออกจากเรือน บวช สุขเวทนาที่เกิดขึ้นแลว
จักครอบงําจิตของเราตั้งอยูหรือ หรือทุกขเวทนา ที่เกิดขึ้นแลวจักครอบงําจิต
ของเราอยูหนอ ดังนี้ นีม่ ิใชฐานะอันจะมีได.
ส. สุขเวทนาเห็นปานใด ที่เกิดขึ้นแลว พึงครอบงําจิตตั้งอยู, สุขเวทนา
เห็นปานนั้น จะไมเกิดขึ้นแกพระโคดมเลยเปนแน, ทุกขเวทนาเห็นปาน
ใด ที่เกิดขึ้นแลว พึงครอบงําจิตตั้งอยู, ทุกขเวทนา เห็นปานนั้น จะไมบังเกิด
ขึ้นแกพระโคดมเลยเปนแน.
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[๔๑๑] พ. อัคคิเวสสนะ ทําไมจะไมพึงมีเลา, อัคคิเวสสนะ ในโลก
นี้ กอนแตตรัสรูเทียว เมือ่ เรายังมิไดตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยูทีเดียว ความ
ปริวิตกเรื่องนี้ไดมีแกเราวา ฆราวาสเปนที่คับแคบ เปนทางมาแหงธุลี
เครื่องหมองใจ สวนบรรพชาเปนโอกาสอันแจง การที่ผูอยูครองเรือน
ประพฤติพรหมจรรย ใหเต็มที่สวนเดียว บริสุทธิ์สว นเดียว ดังสังขที่ขัดแลว
นี้ จะทําไดมิใชงาย. ถากระไร เราพึงปลงผมแลหนวด ครองผากาสาวพัสตร
ออกจากเรือน บวช อัคคิเวสสนะ โดยสมัยอื่น เรากําลังหนุม เกสายังดํา
สนิท ยังบริบูรณพรอมดวยเยาว เครื่องเจริญชั้นปฐมวัยอยูทีเดียว เมื่อมารดา
บิดาไมประสงคจะใหบวช พากันรองไหน้ําตานองหนาอยู เราไดปลงผม
แลหนวดครองผากาสาวพัสตรออกจากเรือนบวชแลว เราบวชแลว แสวงอยู
แตวาสิ่งไรเปนกุศล คนหาทางสงบอันประเสริฐที่ไมมีสิ่งไรยิ่งกวา คือพระ
นิพพาน, ไดเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตร จึงไดกลาวขอประสงคอัน
นี้กะอาฬารดาบส กาลามโคตรวา ทานกาลามะ เราปรารถนาประพฤติ
พรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ดวย. อัคคิเวสสนะ ครั้นเรากลาวอยางนั้นแลว
อาฬารดาบส กาลามโคตร ไดกลาวตอบเราวา เชิญอยูเถิดทาน ถา
เปนบุรุษผูรูแจงธรรมนี้เปนเชนทาน ไมชาเลย พึงทําใหแจงดวยปญญา
อันยิ่งของตน เขาไปหาอาจารยของตนแลวแลอยูได อัคคิเวสสนะ เรา
นั้น ไดเลาเรียนธรรมนั้นไดฉับไวแท ไมนานเลย. อัคคิเวสสนะ เรานั้น
แล กลาวญาณวาทะ แลเถรวาทะ ดวยอาการเผยริมฝปากพูดเทานั้น
อนึ่ง เรายอมปฏิญญาไดวา เรารูเราเห็น ดังนี,้ ใชแตเราผูเดียว ถึงพวก
อื่น ก็กลาวแลปฏิญญาไดเหมือนกัน. อัคคิเวสสนะ ปริวิตกไดมีแกเรา
วา อาฬารดาบส กาลามโคตร ไมประกาศธรรมนี้เพียงศรัทธาอยางเดียว
วา เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งของตนเขาถึงอยู อาฬารดาบส
กาลามโคตร คงรูเห็นอยู แตเพียงธรรมนี้เทานั้นเปนแน อัคคิเวสสนะ เราตก
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อยู ณ ระหวางปริวิตกฉะนี้ จึงไดเขาไปหา อาฬารดาบส กาลามโคตร,
จึงไดกลาวคํานี้กะอาฬารดาบส กาลามโคตรวา ทานกาลามะ ทานไดรู
แจง จนถึงที่เองแลวแลบอกใหรูไดแตธรรมนี้ เพียงเทานี้ดอกหรือ
อัคคิเวสสนะ ครั้นเรากลาวอยางนี้แลว อาฬารดาบส กาลามโคตร จึงไดบอก
ใหรูถึง อากิญจัญญายตนะ ความปริวิตกไดมีแกเราอีกวา "ศรัทธา จะไดมี
แตของอาฬารดาบส กาลามโคตร ผูเดียวหามิได, ถึงศรัทธาของเราก็มี,
วิริยะ...สติ...สมาธิ... ปญญา จะไดมีแตของอาฬารดาบส กาลามโคตร ผู
เดียวหามิได, ถึงวิริยะ...ถึงสติ...ถึงสมาธิ...ถึงปญญา ของเราก็มีอยู.
ถากระไร เราตองตั้งความเพียร เพื่อจะทําใหแจง เรื่องธรรมที่อาฬาร
ดาบส กาลามโคตร ปฏิญญาวา เราไดรู แจง เขาถึงที่เองแลวแล
อยู เสียใหได อัคคิเวสสนะ เราครัง้ นั้นก็ไดรู แจง เขาถึงที่ไดเอง
แลวแลอยู ฉับไวแท ไมนานเลย อัคคิเวสสนะ ครั้นแลวเราไดเขาไปหา
อาฬารดาบส กาลามโคตร ไดกลาวคํานี้กะอาฬารดาบส กาลามโคตร
วา ทานกาลามะ ทานไดรู แจง เขาถึงที่ธรรมนี้เองแลวแล บอกให
รูทั่วถึงไดเพียงเทานี้ดอกหรือ.
อา. เพียงเทานี้แล เราไดรู แจง เขาไปถึงที่ ธรรมนี้เองแลว
แล บอกใหรทู ั่วถึงได. แมเราก็ไดรู แจง เขาถึงที่ธรรมนี้เองแลว
แล อยูไดเพียงเทานี้เหมือนกัน.
พ. เปนลาภของเราแลว เราไดดีแลว มิเสียแรงเราไดเห็นทานซึ่งเปน
เพื่อนประพฤติพรหมจรรยเชนทาน. เรารู แจง เขาถึงที่ธรรมใด
เองแลวแล ประกาศใหรูทั่วไป, ทานก็มารู แจง เขาถึงที่ธรรมนั้น
เองแลวแลอยู, เราก็รู แจง เขาถึงที่ธรรมนั้นเองแลวแลประกาศให
รูทั่วไปอยางนี้. เรารูธรรมใดนั้น ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รู
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ธรรมนั้นอยางนี้. เราเชนใดทานก็เชนนั้น ทานเชนใด เราก็เชนนั้น อยาง
นี้. มาเถิดทาน เราทั้งสองอยูปกครองคณะนี้ดวยกัน. อัคคิเวสสนะ อาฬาร
ดาบส กาลามโคตร เมื่อเปนอาจารยเรา ตั้งเราเปนศิษยใหเสมอกับ
ตน ยังใหบูชาเราดวยการบูชาที่ยิ่ง ดังนี้. อัคคิเวสสนะ เราไดปริวิตกตอ
ไปวา ธรรมนี้ ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อ
ดับ เพื่อสงบ เพื่อรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เปนไปเพื่อเพียงอุปบัติ
แหงอากิญจัญญายตนะ เทานั้นเอง. อัคคิเวสสนะ เราไมพอใจธรรมนั้น
เบื่อจากธรรมนั้นหลีกไปเสีย.
[๔๑๒] อัคคิเวสสนะ ครั้นเราหลีกไปจากสํานักอาฬารดาบสกาลาม
โคตรแลว เปนผูแสวงหาอยูวาสิ่งไรเปนกุศล คนหาทางสงบอันประเสริฐ ไม
มีสิ่งไรยิ่งกวา ไดเขาไปหา อุททกดาบสรามบุตร ไดกลาวกะอุททกดาบส
รามบุตรวา ทานรามะ เราปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัย
นี้ดวย อัคคิเวสสนะ ครั้นเรากลาวอยางนี้แลว อุททกดาบส รามบุตร
จึงกลาวกะเราวา เชิญอยูเถิดทานถาเปนบุรุษรูแจงในธรรมเชนทานไมนาน
เลย คงรูจริงแจงกะจิต เขาไปหาอาจารยของตนแลวแลอยูได อัคคิเวส
สนะ เรานั้น ไดเลาเรียนธรรมนั้นไดฉับไวแทไมนานเลย. อัคคิเวสสนะ
เรานั้นแล กลาวญาณวาทะ แลเถรวาทะดวยอาการเผยริมฝปากพูดเทา
นั้น. อนึ่งเราปฏิญญาไดวา เรารู เราเห็น ดังนี้ ใชแตเราผูเดียว ถึงพวกอื่น
ก็กลาวแลปฏิญญาไดเหมือนกัน อัคคิเวสสนะ ความปริวิตกไดมีแกเรา
วา อุททกดาบส รามบุตร ไมประกาศธรรมนี้เพียงศรัทธาวา เรา
รู แจง เขาถึงที่เองแลวแลอยู" อุทกกกดาบส รามบุตร คงรูเห็นอยูแต
เพียงธรรมนี้เทานั้นเปนแน. อัคคิเวสสนะ เราจึงไดเขาไปหาอุททก
ดาบส รามบุตร ไดกลาวคํานี้กะอุททกดาบส รามบุตรวา ทานรามะ
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ทานไดรู แจง เขาถึงที่เองแลวแลบอกใหรไู ดแตธรรมนี้ เพียงเทา
นี้ดอกหรือ อัคคิเวสสนะ ครั้นเรากลาวอยางนี้แลว อุททกดาบส ราม
บุตร จึงไดบอกถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ อัคคิเวสสนะ ครั้นเรารูดัง
นั้น จงเกิดปริวิตกอีกวา ศรัทธา จะไดมีแตของทานรามะผูเดียวก็หา
ไม ถึงศรัทธาของเราก็มี วิริยะ...สติ...สมาธิ... ปญญาจะไดมีแตของทาน
รามะผูเดียว ก็หาไม ถึงวิริยะ...ถึงสติ...ถึงสมาธิ...ถึงปญญาของเราก็มี
อยู ถากระไรเราตองตั้งความเพียร เพื่อจะการทําใหแจง เรือ่ งธรรมที่
ทานรามะปฏิญญาวา เรารูจริง แจงกะจิต เขาถึงที่เองแลวแลอยู" ดังนี้นนั้
เสียใหได อัคคิเวสสนะ เรานั้นก็ไดรูจริงแจง เขาถึงที่ธรรมนั้นเองแลว
แล อยูฉับไวแท ไมนานเลย. ครั้นแลว เราไดเขาไปหาอุททกดาบส ราม
บุตร ไดกลาวคํานี้กะอุททกดาบส รามบุตรวา ทานรามะ ทานไดรูจริงแจง
กะจิต เขาถึงที่ธรรมนี้เองแลวแลประกาศใหรูทั่วไปได เพียงเทานี้ดอกหรือ".
อุ. เพียงเทานี้นั้นแล เราไดรูจริง แจงกะจิต เขาถึงที่ธรรมนี้เองแลว
แลประกาศใหรูทั่วไป แมเราก็ไดรูจริง แจงกะจิต เขาถึงที่ธรรมนี้เองแลวแล
อยู ไดเพียงนี้เทานั้นเหมือนกัน.
พ. เปนลาภของเราแลว เราไดดีแลว มิเสียแรงเราไดเห็นทานผูเปน
เพื่อนประพฤติพรหมจรรยเชนทาน รามะไดรูจริง แจงกะจิต เขาถึงที่ธรรม
ใดเองแลวแลประกาศใหรูทั่วไป, ทานก็มารูจริง แจงกะจิต เขาถึงธรรมใด
เองแลวแลอยู รามะก็ไดรจู ริง แจงกะจิต เขาถึงธรรมนั้นเองแลวแลประกาศ
ใหรูทั่วไป อยางนี้. รามะไดรูธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น อยางนี้, ทานไดรู
ธรรมใด รามะก็ไดรูธรรมนั้น รามะไดเปนเชนใด ทานก็ไดเปนเชนนั้น
ทานเปนเชนใด รามะก็ไดเปนเชนนั้นดังนี้. มาเถิดทาน เราทั้งสองอยูปก
ครองคณะนี้กันเถิด อัคคิเวสสนะ อุททกดาบส รามบุตร เมื่อเปนพรหมจารี
ของเรา ไดตั้งเราในฐานะเปนอาจารย ยังใหบูชาเรา ดวยการบูชาที่ยิ่ง
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อยางนี้. อัคคิเวสสนะ ความปริวิตกไดมีแกเราตอไปวา ธรรมนี้ ยอมไม
เปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบ เพื่อรูยิ่ง
เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เปนไปเพียงอุปบัติแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะเทา
นั้นเอง. อัคคิเวสสนะ เราไมพอใจธรรมนั้น เบื่อจากธรรมนั้นหลีกไป
เสีย.
[๔๑๓] อัคคิเวสสนะ ครั้นเราหลีกไปจากสํานักอุททกดาบสราม
บุตรแลว เปนผูแสวงหาอยูวาสิ่งไรเปนกุศล คนหาสวนที่เปนสิ่งประเสริฐ
ที่ไมมีสิ่งไรยิ่งกวา เมื่อเที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ในมคธชนบททั้งหลาย
ไดอยูที่อุรุเวลาประเทศเสนานิคม ไดเห็นพื้นที่ราบรื่น แนวปาเขียวเปน
ทิว เปนที่โปรงใจ, แมน้ํากําลังไหล สีขาวจืดสนิทมีทาอันดี นารื่นรมย
บานโคจรคามตั้งอยูรอบ. อัคคิเวสสนะ ความปริวิตกไดมีแกเราวา
" ภูมิประเทศนี้ ราบรื่นจริงหนอ แนวปาเขียวเปนทิว เปนที่โปรงใจ
แมน้ํากําลังไหล สีขาวจืดสนิทมีทาอันดี เปนที่รนื่ รมย บานโคจรคามก็ตั้ง
อยูรอบ. ทีอ่ ันนี้สมควรเพื่อจะเปนที่ตั้งความเพียรของกุลบุตรผูตั้งความ
เพียรได" อัคคิเวสสนะ เราครั้งนั้น ไดหยุดพักอยูที่นั้น ดวยคิดเห็นวา
" ที่นี้พอแลวเพื่อจะตั้งความเพียร
อุปมา ๓ ขอ
[๔๑๔] อัคคิเวสสนะ ที่ตรงนี้มีเรื่องอุปมา ๓ ขอ ไมนาอัศจรรยเราไม
เคยไดฟงมาแตกาลกอนไดแจมแจงกะเราแลว. อัคคิเวสสนะ เหมือนหนึ่ง
วา ไมสดชุมอยูดวยยาง บุคคลตัดแชน้ําไว, ยังมีบุรุษหนึ่ง พึงมาเอาไปทํา
เปนไมสีไฟ ดวยคิดวา เราจักสีใหไฟเกิด ทําเตโชธาตุใหปรากฏ ดังนี้
ฉันใด. อัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความที่วานั้นเปนไฉน. บุรุษนั้นเมื่อถือเอา
ไมสดชุมอยูดวยยางที่บุคคลตัดแชน้ําไวโนน ทําเปนไมสีไฟ สีอยู จะพึงให
เกิดไฟ ทําเตโชธาตุใหปรากฏขึ้นไดบางหรือ.
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ส. ไมไดเลยขอนี้ พระโคดม. ขอนั้น เปนเพราะเหตุอะไร พระ
โคดม เพราะวา โนนก็เปนไมสดชุมอยูดวยยาง มิหนําแชน้ําไวอีก, บุรุษนั้นมิ
ใยสีไป ก็จะมีแตสวนเหนื่อยกาย คับใจเทานั้นเอง.
พ. อัคคิเวสสนะ อุปมัยก็อยางสมณะหรือพราหมณ พวกใดพวก
หนึ่ง แตเพียงกายก็ยังหลีกออกจากกาม (คือวัตถุที่นารักใคร) ทัง้ หลายไปไม
ไดแลวแลอยู บรรดากิเลสทั้งหลาย อันมีกามเปนที่ตั้ง ความพอใจใน
กาม ความเยื่อใยในกาม ความหมกมุนในกาม ความกระหายในกาม ความ
กระวนกระวายในกาม สวนใดของสมณะหรือพราหมณเหลานั้น สวน
นั้น ยังไมไดละเสียดวยดี ยังไมไดระงับซ้ําเสียดวยดี ณ ภายใน. ถึงหากวา
ทานสมณะและพราหมณเหลานั้น จะไดเสวยหรือมิไดเสวย ซึ่งทุกขเวทนา
ที่กลาแข็ง เผ็ดรอน อันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ไมควรเพื่อจะใหเกิดญาณ
ทัสสนะ คือ ปญญาตรัสรูอันยอดเยี่ยมขึ้นไปเลย ฉะนั้น. อัคคิเวสสนะ นี้เปน
อุปมาขอแรกที่ไมนาอัศจรรย เราไมเคยไดฟงมาแตกาลกอน ไดแจมแจงกะ
เราแลว.
[๔๑๕] อัคคิเวสสนะ ยังอุปมาอื่นอีกเปนขอที่สอง ไมนาอัศจรรย เรา
ไมเคยไดฟงมาแตกาลกอน ไดแจมแจงกะเราแลว. อัคคิเวสสนะ เหมือน
หนึ่ง วา ไมสดชุมอยูดวยยาง บุคคลตัดไวบนบกไกลน้ํา ยังมีบุรุษคน
หนึ่ง พึงเอาไปทําเปนไมสีไฟสีอยู ดวยคิดวา เราจักสีใหเกิดไฟทํา
เตโชธาตุใหปรากฏ ดังนี้ฉันใด. อัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความที่วานั้นเปน
ไฉน บุรุษนั้น เมื่อถือเอาไมสดชุมอยูดวยยาง ที่บุคคลวางไวบนบกไกลน้ํา
โนน ทําเปนไมสีไฟ สีอยู ยังจะใหไฟเกิด ปรากฏขึ้นไดบางหรือ.
ส. ไมไดเหมือนกัน ขอนี้ พระโคดม. ขอนั้น เปนเพราะเหตุ
อะไร พระโคดม เพราะวา โนนก็ยังเปนไมสดชุมอยูดวยยาง ตางแตที่วาง
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ไวบนบกไกลน้ําก็จริง ถึงดังนั้น บุรษุ นั้น ก็จะมีแตสวนเหนื่อยกาย
คับใจ เทานั้นเอง.
พ. อัคคิเวสสนะ อุปมัยก็อยางสมณะและพราหมณ พวกใดพวก
หนึ่ง ไดหลีกออกเสียจากกามแตเพียงกายอยางเดียวแลวแลอยู, บรรดา
กิเลสทั้งหลายอันมีกามเปนที่ตั้งคือ ความพอใจในกาม ความเยื่อใยใน
กาม ความหมกมุนในกาม ความกระหายในกาม ความกระวนกระวายใน
กามสวนใด ของสมณะและพราหมณเหลานั้น สวนนั้น ยังหาละไดเสียดวย
ดี ยังหาระงับไดเสียดวย ณ ภายในไม. ถึงหากวาสมณะและพราหมณ
เหลานั้น จะไดเสวยหรือมิไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาแข็ง เผ็ดรอน อันเกิด
เพราะความเพียรก็ดี ก็ไมควรเพื่อจะใหเกิดญาณทัสสนะ คือปญญาตรัสรู
อยางยอดเยี่ยมขึ้นไดฉะนั้น. อัคคิเวสสนะ นี่เปนอุปมาขอที่ ๒ ที่ไมนา
อัศจรรย เราไมเคยไดฟงมาแตกาลกอน ไดแจมแจงกะเราแลว.
[๔๑๖] อัคคิเวสสนะ ยังอุปมาอื่นอีก เปนขอที่สาม ไมนาอัศจรรย
เราไมเคยไดฟงมาแตกาลกอน ไดแจมแจงกะเราแลว. อัคคิเวสสนะ เหมือน
หนึ่งวา ไมแหงผาก บุคคลวางไวบนบกแตไกลน้ํา ยังมีบุรุษคนหนึ่ง พึงไป
เอามาทําเปนไมสีไฟ ดวยคิดวา เราจะสีใหไฟเกิด ทําเตโชธาตุ
ใหปรากฏ ดังนี้ ฉันใด. อัคคิเวสสนะ ทานจะสําคัญความที่วานั้นเปน
ไฉน บุรุษนั้นถือเอาไมแหงผาก ที่วางไวบนบกไกลแตน้ําโนน ทําเปนไมสี
ไฟ สีอยู คงจะใหไฟเกิด ทําไฟใหปรากฏขึ้นไดมิใชหรือ.
ส. อยางนั้น พระโคดม. ขอนั้น เปนเพราะเหตุอะไร พระ
โคดม เพราะวาโนนก็เปนไมแหงผาก ไมนั้น ยังวางอยูบนบกไกลแตน้ํา
อีก.
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พ. อัคคิเวสสนะ อุปมัยก็เหมือนสมณะและพราหมณ พวกใดพวก
หนึ่ง หลีกออกจากกามทั้งหลายสวนกายไดแลวแลอยู บรรดากิเลสทั้งหลาย
ที่มีกามเปนที่ตั้ง คือ ความพอใจในกาม ความเยื่อใยในกาม ความหมกมุนใน
กาม ความกระหายในกาม ความกระวนกระวายในกามสวนใด ของสมณะ
และพราหมณเหลานั้น สวนนั้น ก็ละเสียดวยดี ระงับซ้ําเสียเปนอันดี
ณ ภายในแลว. ถาหากวาสมณะและพราหมณเหลานั้น จะไดเสวยหรือมิได
เสวยทุกขเวทนาที่กลาแข็ง เผ็ดรอน อันเกิดเพราะความเพียรก็ดี สมณะหรือ
พราหมณนั้น ก็ควรแทจริงเพื่อญาณทัสสนะ คือปญญาตรัสรูอ ยางยอดเยี่ยม
ได อัคคิเวสสนะ นี่เปนอุปมาขอที่สาม ไมนาอัศจรรยเราไมเคยไดฟงมาแต
กาลกอน ไดแจมแจงกะเราแลว.
[๔๑๗] อัคคิเวสสนะ เราะนั้นไดเกิดปริวิตกวา ถากระไร เราพึงขบ
ฟนไวดวยฟน, กดเพดานไวดวยลิ้น, ขมจิตไวกับจิต บีบไวแนนใหรอนจัดอยู
อัคคิเวสสนะ เมื่อเรากําลังขบฟนไวดวยฟน กดเพดานไวดวยลิ้น ขมจิตไวกับ
จิต บีบไวแนน ใหรอนจัดอยูฉะนั้น เหงื่อก็ไหลจากรักแร. อัคคิเวสสนะ
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง พึงจับบุรุษอันถอยกําลังกวา ที่ศรี ษะหรือ
ที่คอ แลวจับบีบไวแนนใหรอนจัด ฉันใด. อัคคิเวสสนะ เมื่อเราแล กําลังขบ
ฟนไวดวยฟน กดเพดานไวดวยลิ้น ขมจิตไวกับจิต บีบไวแนน ใหรอนจัด
อยู เหงื่อก็ไหลจากรักแร ฉันนั้นเหมือนกัน. อัคคิเวสสนะ. ก็แตความเพียรที่
เราไดเริ่มไวแลวยังคงอยู จะไดยอหยอนไปหามิได สติที่เราไดตั้งไวแลวจะได
ฟนเฟอนไปหามิได ก็แตกายที่เราไดเริ่มตั้งไวแลว ยอมไมสงบ, เมื่อกําลัง
ความเพียรที่ใหเกิดทุกขนั้นแลเจาะแทง (ครอบงํา) แลว เราก็มีสติอยู.
อัคคิเวสสนะ ทุกขเวทนาถึงปานนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ยังไมครอบงําจิตเรา
ตั้งอยูได. อัคคิเวสสนะ. เรานั้นไดมีปริวิตกวา ถากระไร เราพึงเพงฌาน
เอาความไมหายใจเปนอารมณทีเดียว อัคคิเวสสนะ เราครั้นปริวิตกดังนั้น
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แลว จึงไดกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทางปากทางจมูก คือหายใจออกและ
หายใจเขา. อัคคิเวสสนะ ครั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ที่เรากลั้นทางปากและ
ทางจมูกแลว เสียงลมที่ออกตามชองหูดังเหลือประมาณ เสียงลมในลําสูบแหง
นายชางทองกําลังสูบไปมาอยูฉันใด อัคคิเวสสนะ ครั้นลมที่เรากลั้นทางปาก
และทางจมูกแลว เสียงลมที่ออกตามชองหู ดังเหลือประมาณก็ฉันนั้น.อัคคิเวสสนะ ก็แตความเพียรที่เราไดเริ่มไวแลวคงที่อยู จะไดยอหยอนไปหามิ
ได, สติที่เราตั้งไว จะไดฟนเฟอนไปก็หามิได, แตกายที่เราเริ่มตั้งไว ยอม
ไมสงบได, เมื่อกําลังความเพียรที่ใหเกิดทุกขนั้นนั่นแลเจาะแทงเราอยู.
อัคคิเวสสนะ ทุกขเวทนาถึงปานนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ยังไมครอบงํา
จิตเราตั้งอยูได. อัคคิเวสสนะ เรานั้นไดมีปริวิตกถึงเรื่องนี้วา "ถากระ
ไร เราพึงเพงฌาน เอาความไมหายใจเปนอารมณนั่นแล." อัคคิเวสสนะ
ครั้นเราปริวิตกฉะนั้นแลว ไดกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะไว ทั้งทางปากทาง
จมูกและชองหู. อัคคิเวสสนะ เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะไวทางปากทาง
จมูกและชองหูแลว ลมกลาเหลือประมาณ ก็ไปดังในสมอง. อัคคิเวสสนะ
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เอาเหล็กแหลมอันคมทิ่มสมองฉันใด. อัคคิเวส
สนะ. เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางหู
แลว ลมกลาเหลือประมาณ ก็ดังในสมองฉันนั้น. อัคคิเวสสนะ ก็แตความ
เพียรที่เราไดเริ่มไวแลว คงที่อยู จะไดยอหยอนไปหามิได, สติที่เราตั้งไวจะ
ไดฟนเฟอนไปก็หามิได, แตกายที่เราเริ่มตั้งไว ยอมไมสงบ, เมื่อกําลังความ
เพียรที่ใหเกิดทุกขนั้นแลเจาะแทงเราอยู. อัคคิเวสสนะ ทุกขเวทนาถึง
ปานนี้ เกิดขึ้นแลวแกเรา ยังไมครอบงําจิตตั้งอยูได.
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ความตางกันในการบําเพ็ญทุกกรกิริยา
[๔๑๘] อัคคิเวสสนะ เรานั้นไดมีปริวิตกถึงเรื่องนี้วา ถากระไร เรา
พึงเพงฌาน เอาความไมหายใจเปนอารมณอยูนั่นแล. อัคคิเวสสนะ ครั้น
เราปริวิตกฉะนั้นแลว ไดกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะไว ทั้งทางปากทางจมูก
และทางหู. อัคคิเวสสนะ เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทาง
จมูกและทางหู ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน. อัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนบุรุษมี
กําลัง พึงรัดศีรษะดวยเสนเชือกแนนฉันใด อัคคิเวสสนะ เมื่อเรากลั้นลม
อัสสาสะปสสาสะ ทางปากทางจมูกและทางหูแลว ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน.
ฉันนั้น. อัคคิเวสสนะ ก็แตความเพียรที่เราไดเริ่มไวแลว คงที่อยูจะไดยอ
หยอนไปหามิได, สติที่เราตั้งไว จะไดฟนเฟอนไปก็หามิได แตกายที่เราเริ่ม
ตั้งไวยอมไมสงบ, เมื่อกําลังความเพียรที่ใหเกิดทุกขนั่นแลเจาะแทงเรา
อยู. อัคคิเวสสนะ ทุกขเวทนาถึงปานนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ยังไมครอบงําจิต
เราตั้งอยูได.
[๔๑๙] อัคคิเวสสนะ เรานั้นไดมีปริวิตกถึงเรื่องนี้วา ถากระไร เราพึง
เพงฌาน เอาความไมหายใจเปนอารมณอยูนั่นแล. อัคคิเวสสนะ ครั้นเรา
มีปริวิตกฉะนั้นแลว ไดกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะไว ทางปากทางจมูกและ
ทางหู. อัคคิเวสสนะ เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ. ทั้งทางปากทางจมูก
ทางหูแลว ลมกลาเหลือประมาณก็เสียดแทงทอง. อัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือน
นายโคฆาฏ หรือลูกมือนายโคฆาฏ ที่เปนคนฉลาด พึงเชือดพื้นอุทรดวยมีด
สําหรับเชือดโคอันคม ฉันใด. อัคคิเวสสนะ เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ
ทางปากทางจมูกและทางหู ลมกลาเหลือประมาณก็เสียดแทงทองฉัน
นั้น. อัคคิเวสสนะ ก็แตความเพียรที่เราไดเริ่มไวแลวยังคงที่อยู จะไดยอหยอน
ไปหามิได, สติที่เราตั้งไวจะไดฟนเฟอนไปก็หามิได, แตกายที่เราเริ่มตั้ง
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ไว ยอมไมสงบ เมื่อกําลังความเพียรที่ใหเกิดทุกขนั้นแลเจาะแทงเราอยู. อัค
คิเวสสนะ ทุกขเวทนาถึงปานนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ยังไมครอบงําจิตตั้งอยู
ได.
[๔๒๐] อัคคิเวสสนะ เรานั้นไดมีปริวิตกถึงเรื่องนี้วา ถากระไร เรา
พึงเพงฌาน เอาความไมหายใจเปนอารมณนั่นแล. อัคคิเวสสนะ ครั้นเราปริวิตกฉะนั้นแลว ไดกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทางปากทางจมูกและทางหู
อยู ก็ใหเกิดความรอนเหลือทนขึ้นทั่วกาย. อัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนบุรุษมี
กําลังสองคน ชวยกันจับบุรุษที่ถอยกําลังกวาคนเดียวเขาที่แขนขางละ
คน ลนยางรมไวที่หลุมอันเต็มไปดวยถานเพลิง ฉันใด.
[๔๒๑] อัคคิเวสสนะ เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทางปากทาง
จมูกและทางหู ก็ใหเกิดความรอนเหลือทนขึ้นทั่วกายฉันนั้น. อัคคิเวส
สนะ ก็แตความเพียรที่เราเริ่มตั้งไวแลวคงที่อยู จะไดยอหยอนไปหามิ
ได, สติที่เราไดตั้งไวจะฟนเฟอนไปก็หามิได, แตกายที่เราเริ่มตั้งไวยอม
ไมสงบ, เมื่อกําลังความเพียรที่ใหเกิดทุกขนั้นแลเจาะแทงเราอยู. อัคคิเวส
สนะ ทุกขเวทนาถึงปานนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ยังไมครอบงําจิตเราตั้งอยู
ได
[๔๒๒] อัคคิเวสสนะ ยังไมทันไรสิ เทวดาทั้งหลาย ไดเห็นเราแลวพา
กันกลาวอยางนี้วา พระสมณะโคดมทํากาละเสียแลว เทวดาบางพวกกลาว
อยางนี้วา พระสมณโคดมยังไมไดทํากาละกอน, แตจะทํากาละ. เทวดา
บางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมทํากาละแลวหรือ กําลังทํากาละก็
ไมใช ดวยวาพระสมณโคดมเปนพระอรหันต ที่อยูก็อยางนั้นเอง ดังนั้น
พระอรหันตยอมมีวิหารธรรมเปนอยางนี้
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[๔๒๓] อัคคิเวสสนะ เรานั้นไดปริวิตกถึงเรื่องนี้วา ถากระไร เราพึง
ปฏิบัติเสียดวยประการทั้งปวงเถิด อัคคิเวสสนะ ครั้งนั้น เทพยดาทั้งหลาย
ไดเขามาใกลเราแลว กลาวคําทวงวา ทานผูนิรทุกข ทานอยาไดปฏิบัติเพื่อ
ตัดอาหารเสียดวยประการทั้งปวงเลย ถาทานพึงปฏิบัติ เพื่อจะตัดอาหารเสีย
ดวยประการทั้งปวงใหได เราทั้งหลายจะแทรกโอชะ อันเปนทิพยลงตามขุม
ขนทั้งหลายของทาน ทานจักไดยังชีวิตใหเปนไปดวยโอชะนั้น. อัคคิเวส
สนะ เรานั้น ไดมีปริวิตกเรื่องนี้วา เราเองพึงปฏิญญาการบริโภคดวยประการทั้งปวงไวเอง และเทวดาเหลานี้ จะพึงแทรกโอชะลงตามขุมขนของ
เรา และเราจะพึงยังชีวิตใหเปนไปดวยโอชะนั้น อันนั้นก็จะพึงเปนเท็จแกเรา
ไป อัคคิเวสสนะ เรานั้นแล ไดบอกหามเทวดาเหลานั้นเสียวา "อยาเลย"
ดังนี้.
[๔๒๔] อัคคิเวสสนะ เรานั้นแลไดมีปริวิตกถึงเรื่องนี้วา กระนั้น
เราพึงบริโภคอาหารใหนอยลงๆ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง
เทาเยื่อถั่วพูบาง เยื่อถั่วดําบาง เยื่อในเม็ดบัวบาง. อัคคิเวสสนะ ครั้นเราบริโภค
อาหารใหนอยลงดังนั้น เทาฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพู
บาง เยื่อถั่วดําบาง เยื่อในเม็ดบัวบาง กายเราก็ถึงความเปนขอดเปนเกลียวยิ่ง
นัก. อังคาพยพนอยใหญ ของเรายอมเปนประหนึ่งเถาวัลยที่มีขอมาก ๘๐
ขอ หรือเถาวัลยที่มีขอดําฉะนั้น, เพราะโทษที่อาหารนอยนั้นอยาง
เดียว, กนกบแหงเราแฟบเขา มีอาการสัณฐานเหมือนกีบเทาอูฐฉะนั้น
ก็เพราะโทษที่อาหารนอยนั้นอยางเดียว. กระดูกสันหลังแหงเราผุดขึ้น
ระกะ ราวกะเถาวัลยชื่อวัฏฏนา ก็เพราะโทษที่อาหารนอยนั้นอยางเดียว.
เปรียบซี่โครงแหงเรานูนเปนรอง ๆ ดังกลอนในศาลาเกาชํารุดทรุดโทรม
ฉะนั้น, ก็เพราะโทษที่อาหารนอยนั้นอยางเดียว. เปรียบเหมือนดวงตาแหง
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เราปรากฏกลมลึกเขาในกระบอกตา ดูประหนึ่งดวงดาวปรากฏในบอน้ํา
อันลึกฉะนั้น ก็เพราะโทษที่อาหารนอยนั้นอยางเดียว. หนังศีรษะบนศีรษะ
แหงเราสัมผัสอยูก็เหี่ยวแหงไป ประหนึ่งผลน้ําเตาขม ที่บุคคลตัดมาแตยัง
สด ถูกลมและแดดก็เหี่ยวแหงไปฉะนั้น, ก็เพราะโทษที่อาหารนอยนั้นอยาง
เดียว. อัคคิเวสสนะ เราเอง คิดวาจะคลําหนังทอง ก็จับถึงกระดูกสันหลัง
ตลอดไป, เราคิดวาจะคลํากระดูกสันหลัง ก็จับถึงหนังทอง, อัคคิเวส
สนะ หนังทองของเราเหี่ยวแหง จนติดกระดูกสันหลัง ก็เพราะโทษที่อาหาร
นอยนั้นอยางเดียว. อัคคิเวสสนะ เรานั้นแลคิดวา จะถายอุจจาระหรือปสสาวะ
ก็ซวนเซลมอยูที่นั้นเอง, ก็เพราะโทษที่อาหารนอยนั้นอยางเดียว. อัคคิเวส
สนะ เรานั้นแล เมื่อจะใหกายนี้ มีความสบายบาง จึงนวดไปตามตัว ดวยฝา
มือ, อัคคิเวสสนะ เมื่อเรานวดไปตามตัวดวยฝามือนั้น ขนทั้งหลายที่มีราก
เนาก็รวงตกจากกาย, ก็เพราะโทษที่อาหารนอยนั้นอยางเดียว. อัคคิเวส
สนะ ยังไมทันไร มนุษยทั้งหลายเห็นเราแลว จึงกลาววา พระสมณโคดมดํา
ไป. มนุษยบางพวกกลาววา พระสมณโคดมไมดํา เปนแตคล้ําไป. มนุษย
บางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดม จะวาดําไปก็ไมใช จะวาคล้ําไปก็
ไมใช พระสมณโคดมมีพระฉวีพรอยไปเทานั้น. อัคคิเวสสนะ ผิวพรรณของ
เราบริสุทธิ์ผุดผอง เพียงนั้นมาถูกกําจัดออกไปเสียแลว ก็เพราะโทษที่มี
อาหารนอยนั้นอยางเดียว.
[๔๒๕] อัคคิเวสสนะ เรานั้นไดปริวิตกวา ในสมนะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง เสวยทุกขเวทนาเจ็บปวด กลาแข็ง เผ็ดรอน เปนอยางยิ่งอยู
เพียงนี้ ไมไดยิ่งไปกวานี้แลว. กาลในอนาคต สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง จักเสวยทุกขเวทนาเจ็บปวดกลาแข็ง เผ็ดรอน เปนอยางยิ่งอยูเพียง
นี้ จักไมยิ่งไปกวานี้. ในกาลบัดนี้ สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
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เสวยอยูซึ่งทุกขเวทนา เจ็บปวด กลาแข็ง เผ็ดรอน เปนอยางยิ่งอยูเพียง
นี้ ไมยิ่งไปกวานี้. ก็แตเรา ไมไดบรรลุญาณทัสสนะวิเศษ เพื่อเปนอริยบุคคล
อุตตริมนุสธรรม ดวยทุกกรกิริยาที่เผ็ดรอนนี้ พึงมีทางอื่นเพื่อตรัสรู.
อัคคิเวสสนะ เราไดปริวิตกวา ก็เรายังจําไดวา ในงานของพระบิดา เราได
นั่งแลว ณ รมเงาตนหวาเปนที่รมเย็น ไดสงัดแลวจากกามทั้งหลาย สงัดแลว
จากอกุศลธรรมทั้งหลาย ไดเขาถึงฌานที่หนึ่ง มีวิตกวิจารปติและสุข อันเกิดแต
วิเวกอยู ทางนี้พึงเปนทางเพื่อตรัสรู. อัคคิเวสสนะ เรานั้น ไดมีความรูสึกอัน
แลนไป ตามสติวา นี่แล หนทางแหงการตรัสรู. อัคคิเวสสนะ เรานั้น
ไดปริวิตกวา เราจะกลัวความสุข ซึ่งเปนความสุขนอกจากกามทั้ง
หลาย นอกจากอกุศลธรรมแลหรือ. อัคคิเวสสนะ เรานั้นไดปริวิตกตอ
ไปวา เราไมควรกลัวตอสุขซึ่งเปนสุขนอกจากกามทั้งหลาย นอกจากอกุศล
ธรรมเชนนัน้ เลย.
[๔๒๖] อัคคิเวสสนะ เรานั้นไดปริวิตกเรื่องนี้อีกวา การบรรลุถึง
ความสุขดวยกายอันถึงความลําบาก กระทําไดมิใชงาย, ถากระไรเราพึง
กลืนกินอาหารที่หยาบ คือขาวสุกและขนมสดเถิด. อัคคิเวสสนะ เราจึง
กลืนกินอาหารที่อาบัติ คือขาวสุกและขนมสด. อัคคิเวสสนะ โดยสมัยนั้น
แล ภิกษุทั้งหลาย ๕ รูป เปนผูบํารุงอยู ดวยตั้งใจวา พระสมณโคดม จัก
บรรลุถึงธรรมใด จักบอกธรรมนั้นแกเราทั้งหลาย. อัคคิเวสสนะ ตั้งแตเรา
ไดกลืนกินอาหารหยาบ มีขาวสุกและขนมสดแลว ภิกษุทั้ง ๕ รูปเหลา
นั้น ก็พากันหนายเรา หลีกไปเสีย ดวยเขาใจวา พระสมณโคดม เปนคนมัก
มาก คลายจากความเพียร เวียนมาเพื่อเปนคนมักมากไปเสียแลว.
[๔๒๗] อัคคิเวสสนะ เรานั้นครั้นกลืนกินอาหารหยาบ พาใหมีกําลัง
ขึ้นแลว ไดสงัดแลวจากกามทั้งหลายเทียว ไดสงัดแลวจากอกุศลธรรมทั้ง
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หลาย เขาถึงฌานที่หนึ่ง มีวิตก มีวิจาร มีปติ และสุข อันเกิดแตวิเวกอยู.
อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาถึงปานนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ก็มิไดครอบงําจิต เขา
ฌานที่สอง อันยังใจใหผองใส ณ ภายใน มีธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร เพราะความสงบแหงวิตกและวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ
เขาฌานที่สาม เขาฌานที่สี่. อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาถึงปานนี้ไดเกิดขึ้นแลว
แกเรา ก็มิไดครอบงําจิต ตั้งอยูได. เรานั้น เมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใส
ไมมีกิเลสปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออนควรแกการงาน ตั้งอยูถึงความไม
หวั่นไหวอยางนี้แลว ไดนอมจิตไปเพื่อญาณเปนเครื่องตามระลึกถึงขันธที่
อาศัยอยูแลวในภพกอน. เรานั้นไดตามระลึกถึงขันธที่อาศัยอยูแลวในภพกอน
ไดหลายประการ. คือ ตามระลึกได ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติ
บาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง ฯลฯ เราตามระลึกถึงขันธที่อาศัยอยูแลวใน
ภพกอนไดหลายประการ พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทสดวยประการ
ฉะนี้ ในปฐมยามแหงราตรี เราไดบรรลุวิชาที่หนึง่ กําจัดอวิชชาเสียได
วิชาก็เกิดขึ้น กําจัดความมืดเสียได แสงสวางก็เกิดขึ้น สมกับเมื่อเปนบุคคล
ผูไมประมาท มีความเพียรใหกิเลสรอน มีตนสงไปแลวแลอยูฉะนั้น
อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาถึงปานนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา ก็มิไดครอบงําจิตเรา
ตั้งอยู.
[๔๒๘] เรานั้น ครัน้ เมื่อจิตตั้งมั่น บริสุทธิ์ผอ งใส ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส เปนจิตควรแกการงานตั้งอยู ถึงความไมหวั่นไหวอยางนี้แลว ไดนอม
ไปเพื่อญาณในจุติและปฏิสนธิของสัตวทั้งหลาย เรานั้นมีจักษุทิพย หมดจด
วิเศษลวงจักษุของมนุษย แลเห็นสัตวทั้งหลายผูจุติอยู ผูอุบัติอยู ผูเลว
ทราม ผูประณีต ผูมีวรรณะงาม ผูมีวรรณะทราม ผูถึงสุข ผูถึงทุกข เรารูชดั
สัตวทั้งหลายผูเขาถึงตามกรรมอยางไรวา สัตวทั้งหลายเหลานี้หนอ ประ
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กอบดวยกายทุจริต ประกอบดวยวจีทุจริต ประกอบดวยมโนทุจริต
กลาวติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย เปนมิจฉาทิฏฐิ สมาทานกรรมดวยอํานาจ
มิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตกายแตกไป ไดเขาถึงอบายในทุคคติ วินิบาต นรก
แลว ฝายสัตวทั้งหลายเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต ประกอบดวยวจี
สุจริต ประกอบดวยมโนสุจริต ไมกลาวติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ
สมาทานกรรมดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตกายแตก ตายไป ไดเขา
ถึงสุคติโลกสวรรคแลว เรามีจักษุทิพย หมดจดวิเศษลวงจักษุของ
มนุษยแลเห็นสัตวทั้งหลาย ผูจุติอยู ผูอุบัติอยู ผูเลวทราม ผูป ระณีต ผูมีวรรณะ
งาม ผูมีวรรณะทราม ผูถ ึงสุข ผูถึงทุกข เรารูชดั สัตวทั้งหลาย ผูเขาถึง
ตามกรรมอยางนี้. นี้เปนวิชาที่ ๒ ในมัชฌิมยามแหงราตรี เราไดบรรลุวิชา
ที่ ๒ กําจัดอวิชาเสียได วิชาก็เกิดขึ้น กําจัดความมืดเสียได แสงสวาง
ก็เกิดขึ้น สมกับเปนบุคคลผูไมประมาท มีความเพียรใหกิเลสรอนมีตนสงไป
แลวแลอยูฉะนั้น. อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาถึงปานนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา
ก็ไมครอบงําจิตตั้งอยู.
[๔๒๙] เรานั้น ครัน้ เมื่อจิตตั้งมั่นแลว บริสทุ ธิ์ ผองใส ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหว
อยางนั้นแลว นอมจิตไปเพื่อญาณในความสิ้นอาสวะทั้งหลาย. เราไดรูชัดตาม
เปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ปฏิปทาดําเนินถึง
ความดับทุกข ไดรูตามเปนจริงวา เหลานี้อาสวะทั้งหลาย นี้เหตุใหอาสวะทั้ง
หลายเกิดขึ้น นี้ความดับอาสวะทั้งหลาย นี้ปฏิปทาดําเนินถึงความดับอาสวะ
ทั้งหลาย. เมือ่ เรานั้น รูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ จิตก็หลุดพน แมจาก
กามาสวะ แมจากภวาสวะ ทั้งจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนก็มีญาณหยั่งรู
วา จิตหลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นสุดแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจอื่นอีก
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เพื่อความเปนเชนนี้ไมมี ดังนี้. อัคคิเวสสนะ วิชาที่สาม เราไดบรรลุใน
ยามที่สุดแหงราตรี กําจัดอวิชาเสียได วิชาก็เกิดขึ้น กําจัดความมือเสีย
ได แสงสวางก็เกิดขึ้น สมกับที่เปนบุคคลผูไมประมาท มีความเพียร มีตน
สงไปแลวแลอยู. อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาถึงปานนี้ ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา
ก็ไมครอบงําจิตตั้งอยูได.
[๔๓๐] อัคคิเวสสนะ เราแลเปนผูแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอยยังจํา
ไดคนหนึ่งๆ ยอมสําคัญเราอยางนี้โดยแทวา พระสมณโคดม ปรารภเราที
เดียวแสดงธรรม ดังนี้. อัคคิเวสสนะ ขอนั้น ไมควรเห็นอยางนี้ ตถาคตยอม
แสดงธรรมแกเวไนยสัตวทั้งหลายนั้นๆ ดวยอาการอันชอบแท ในที่สุดเพียง
เพื่อใหรูแจงเทานั้น. อัคคิเวสสนะ ในที่สุดคาถานั้นๆ เรานั้นยังจิตอันเปนภาย
ในอยางเดียว ใหตั้งพรอมอยู ในสงบ ใหตั้งมั่น ทําสมาธิเปนธรรมมีอารมณ
เปนอันเดียวผุดขึ้นในสมาธินิมิต ที่เราอยูตลอดกัปเปนนิจ
ส. นี่คาํ ของพระโคดม ควรเชื่อได สมเปนคําของพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจานั้น. พระโคดมทรงจําไดอยูหรือ เรื่องทรงบรรทมหลับกลาง
วัน.
พ. เราจําไดอยู อัคคิเวสสนะ เมื่อเดือนทายฤดูคิมหะ เรากลับจาก
บิณฑบาตแลว ภายหลังภัตรใหปูผาสังฆาฏิเปน ๔ ชั้น ลงแลว มีสติสัมปชัญญะ
อยู หยั่งลงสูความหลับ โดยขางขวา.
ส. พระโคดม สมณพราหมณพวกหนึ่ง ก็ติเตียนขอนั้นไดในเพราะ
อยูดวยความลุมหลง.
พ. อัคคิเวสสนะ บุคคลจะเปนผูหลงหรือไมเปนผูหลง ดวยอาการเพียง
เทานั้นก็หาไม. อัคคิเวสสนะ ก็แตวาบุคคลจะเปนผูหลง หรือไมเปนผู
หลง ดวยอาการใด ทานจงฟงอาการนั้น ทําไวในใจใหดีเถิด. เรา
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จักกลาว สัจจกนิคันถบุตร ไดรับตอพระผูมีพระภาคเจาวา อยางนั้น
พระเจาขา ดังนี้แลว.
ตรัสความเปนผูหลงและไมหลง
[๔๓๑] พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา "อัคคิเวสสนะ ก็บุคคลเปนคนหลงนั้นอยางไร อัคคิเวสสนะ อาสวะ เหลาใดอันระคน
ดวยความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความทุรนทุราย
มีทุกขเปนผล เปนที่ตั้งชาติ ชรา มรณะ ตอไป อันใครๆ ยังละเสียไมได
แลว เรากลาววาผูนั้นเปนคนหลง อัคคิเวสสนะ ดวยวาบุคคลจะชื่อวาเปนคน
หลง ก็เพราะยังละอาสวะทั้งหลายเสียไมได. อัคคิเวสสนะ อาสวะเหลาใด
อันระคนดวยความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความทุรน
ทุราย มีทุกขเปนผล เปนที่ตั้งชาติ ชรา มรณะ ตอไปอันใครๆ ละเสียได
แลว เรากลาวผูนั้นวาเปนคนไมหลง อัคคิเวสสนะ อาสวะเหลาใดอันระคน
ดวยความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความทุรนทุราย
มีทุกขเปนผล เปนที่ตั้งชาติ ชรามรณะตอไป อันตถาคตละเสียแลว ทําใหม
มูลรากอันขาด ทําไมใหมีที่ตั้งดุจของตาล ทําไมใหเกิด มีอันเกิดขึ้นไมไดตอ
ไปเปนธรรมดา. อัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนตนตาลมียอดอันขาดเสีย
แลว ไมควรเพื่อจะงอกขึ้นไดอีกฉันใด อัคคิเวสสนะ อาสวะเหลาใด อันระคน
ดวยความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหมเปนไปกับดวยความทุรนทุราย มีทุกข
เปนผล เปนที่ตั้งชาติ ชรามรณะ ตอไป อันตถาคตละเสียแลว ทําใหมีมูลราก
อันขาด ทําไมใหมีที่ตั้งอยูไดดุจของตาล ทําไมใหเกิด มีอันเกิดขึ้นไมไดตอไป
เปนธรรมดา เหมือนกันฉะนั้นแล.
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สัจจนิคันถบุตรสรรเสริญ
[๔๓๒ ] ครั้นพระผูมีพระภาคเจา ตรัสอยางนี้แลว สัจจกนิคันถบุตร
ไดกลาวคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา พระโคดม นาอัศจรรย เรื่องนี้ไมเคยมี
พระโคดม. เมื่อพระโคดมถูกวากระทบอยู ถูกรุมดวยถอยคําที่บุคคลนําเขา
ไปกลาว (วาเปรียบ) อยู ถึงเพียงนี้ ผิวพรรณคงผุดผอง สีพระพักตรก็ยังสด
ใสอยูนั่นเอง สมกับเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. พระโคดม ขาพระองค
ยังจําไดอยู เรื่องปรารภถอยคําดวยถอยคํากับครู แมครูปูรณกัสสปะ
นั้น ถูกขาพระองคปรารภถอยคําดวยถอยคําเขาแลว ไดโตตอบคําอื่นดวยคํา
อื่น นําถอยคําหลีกออกภายนอกเสีย ไดทําความโกรธดวยความประทุษราย
ดวยความแคนดวยใหปรากฏ. สวนเมื่อพระโคดม ถูกวากระทบๆ อยู ถูกรุม
ดวยถอยคําที่บุคคลนําเขาไปกลาวอยู อยางนี้ ผิวพรรณยังผุดผอง สีพระ
พักตรก็ยังสดใสอยูนั่นเอง สมกับเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. พระ
โคดม ขาพระองคยังจําไดอยู เรื่องปรารภถอยคําดวยถอยคํากับมักขลิโคสาล
...อชติเกสกัมพละ...ปกุธะกัจจายนะ...สัญชยเวลัฏฐบุตร...นิคันถนาฏบุตร...พระโคดม ขาพระองคจะขอทูลลาไปเดี๋ยวนี้ ขาพระองคมีกิจ
มาก มีธุระมาก.
พ. อัคคิเวสสนะ ทานสําคัญกาลอันควร ณ บัดนี้เถิด.
ลําดับนั้น สัจจกนิคันถบุตร เพลิดเพลินอนุโมทนาพระพุทธภาษิต
แหงพระผูมีพระภาคเจา ลุกขึ้นจากอาสนะแลวหลีกไป.
จบมหาสัจจกสูตร ที่ ๖
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อรรถกถามหาสัจจกสูตร
มหาสัจจกสูตร มีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต.
บรรดาบทเหลานั้น ดวย ๓ บทวา เอก สมย ๑ เตน โข ปน สมเยน ๑
ปุพฺพณฺหสมย ๑ ทานกลาวเปนสมัยหนึ่ง. ก็เวลาพวกภิกษุทําการปฏิบัติ
ตน ลางหนา ถือบาตรและจีวรไหวพระเจดียแลว ยืนอยูในโรงวิตกวาเรา
จักเขาไปบานไหน. สมัยเห็นปานนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงผาแดง ๒
ชั้น รัดประคต ทรงจีวรบังสุกุล เฉวียงบา เสด็จจากพระคันธกุฏี อันหมูภ ิกษุ
หอมลอม ประทับยืนที่มุขพระคันธกุฏี. สัจจกนิคันถบุตร หมายเอาขอนั้น
แลว จึงกลาววา เอก สมย เตน โข ปน สมเยน ปุพฺพณฺหสนย ดังนี้. บท
วา ปวิสิตุกาโม ไดแก ตกลงพระทัยอยางนี้วา เราจักเขาไปบิณฑบาต.
บทวา เตนุปสงฺกมิ ถามวา สัจจกนิคันถบุตรเขาไปหาเพราะเหตุไร. ตอบ
วา โดยอัธยาศัยเพื่อโตวาทะ ไดยินวา นิครนถนนั้ ไดมีความคิดอยางนี้
วา คราวกอนเราเพราะไมไดเปนบัณฑิตจึงพาเอาเวสาลีบริษัททั้งสิ้น ไปยัง
สํานักของพระสมณโคดม จึงเปนผูเกอในทามกลางบริษัท แตคราวนี้ เราไม
ทําอยางนั้น ไปผูเดียว จักโตวาทะ ถาเราจักสามารถใหพระสมณโคดมแพ
ได จักแสดงลัทธิของตนแลว กระทําการชนะ ถาพระสมณโคดมจักชนะ
ใครๆ จักไมรู เหมือนฟอนรําในที่มืด จึงถือเอาปญหาคนเปลือยเขาไปหาโดย
อัธยาศัยแหงวาทะนี้.
บทวา อนุกมฺป อุปาทาย ความวา อาศัยความกรุณาแกสัจจกนิคันถ
บุตร. ไดยินวา พระเถระไดมีความคิดอยางนี้วา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งพักสักครู เขาจักไดเฝาพระพุทธเจาและจักไดการฟงธรรม การ
เฝาพระพุทธเจาและการฟงธรรมจักเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแก
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เขาตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้น พระเถระทูลอาราธนาพระผูมีพระภาคเจา
แลว พับจีวรบังสุกุลเปน ๔ ชั้น ปูลาด จึงไดกราบทูลวา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงประทับนั่งเถิด. พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดวา อานนทกลาว
เหตุ จึงประทับนั่งบนอาสนะที่จัดถวาย. บทวา ภควนฺต เอตทโวจ ความ
วา นิครนถ หอปญหาอันเปนสาระ ถือเอามาวางเลี่ยงไปขางๆ. กราบทูลคํา
เปนตนนั้นวา โภ โคตม. บทวา ผุสนฺติ หิ โภ โคตม ความวา สมณพราหมณ
เหลานั้น ยอมถูกตอง คือยอมได คือประสบทุกขเวทนา อันเกิดในสรีระ
กาย.บทวา อุรุกฺขมฺโภ ความวา ความขัดขา อธิบายวา ขาแข็งที่ทื่อ ในที่นี้
ดวยอรรถวา ทําใหงงงวย จึงทําเปนคําอนาคตวา ภวิสฺสติ.บทวา กายนฺวย
โหติ คือ จิตไปตามกาย คือเปนไปตามอํานาจกาย. สวน วิปสสนา
เรียกวา กายภาวนา คนถึงความฟุงซานทั้งกายและจิต ยอมไมมี นิครนถ
กลาวถึงที่ไมมี ไมเปนเทานั้น ดวยประการฉะนี้ สมถะเรียกวา จิตภาวนา
ดังนี้ก็มี ความวา ความขัดขาเปนตนของบุคคลที่ประกอบดวยสมาธิยอม
ไมมี นิครนถ กลาวเฉพาะสิ่งที่ไมเปนนี้ ดวยประการฉะนี้. สวนในอรรถกถา
ทานกลาววา เมื่อบุคคลกลาววา เรื่องเคยมีมาแลว ยังกลาวคําเปนตน
วา ชื่อ ความขัดขาก็จักมี ซึ่งเปนคําอนาคต ไมถูกฉันใด ความหมายก็ไมถูก
ฉันนั้น นิครนถกลาวถึงสิ่งที่ไมมี ไมเปน. บทวา โน กายภาวน เขากลาว
หมายเอาการปฏิบัติตนใหลําบากมีการทําความเพียร ๕ ประการเปน
ตน. นี้ชื่อกายภาวนาของสมณพราหมณเหลานั้น. ถามวา ก็นิครนถนั้น
เห็นอะไร จึงไดกลาวอยางนี้. ตอบวา ไดยินวา นิครนถนั้น มายังที่
พักตอนกลางวัน ก็แลสมัยนั้น พวกภิกษุเก็บบาตรและจีวรแลว เขาไปเพื่อ
หลีกเรนในที่พักกลางคืนและกลางวันของตนๆ เขาเห็นพวกภิกษุเหลานั้นหลีก
เรน สําคัญวา พวกภิกษุเหลานั้น หมัน่ ประกอบเพียงจิตตภาวนา แตกายภาวนา
ไมมีแกภิกษุเหลานั้น จึงกลาวอยางนี้.
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ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อทรงยอนถามนิครนถนั้น จึง
ตรัสถามวา ดูกอนอัคคิเวสสนะ กายภาวนาทานฟงมาแลวอยางไร. นิครนถ
นั้น เมื่อจะกลาวกายภาวนานั้นใหพิสดาร จึงทูลคําเปนตนวา คือทานนันทะ
ผูวัจฉโคตร. บรรดาบทเหลานั้น บทวา นนฺโท เปนชื่อของเขา บทวา วจฺโฉ
เปนโคตร. บทวา กีโส เปนชื่อ บทวา สุกิจฺโจ เปนโคตร. ทานมักขลิโค
สาลมาในหนหลังแลวแล. บทวา เอเต ไดแก ชน ๓ คนเหลานั้น ไดยิน
วา ชนเหลานั้นไดบรรลุที่สุดแหงตบะอันเศราหมอง บทวา อุฬารานิ คือ
โภชนะอันประณีตๆ. บทวา คาเหนฺติ นาม ชื่อวา ยอมใหรางกายไดกํา
ลัง. บทวา พฺรูเหนฺติ คือใหเจริญ. บทวา เมเทนฺติ คือทําใหเกิดมันขน. บท
วา ปุริม ปหาย ไดแก เลิกการทําความลําบากอยางกอน. บทวา ปุจฺฉา
อุปจินนฺติ ความวา ใหอิ่มหนําคือใหเจริญดวยของควรเคี้ยวอันประณีตเปน
ตน. บทวา อาจยาปจโย โหติ คือ ความเจริญ และความเสื่อมยอมปรากฏ
เพียงแตความเจริญและความเสื่อม กายนี้ก็มีความเจริญตามกาล ความเสื่อม
ตามกาล พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงวา กายภาวนา ไมปรากฏ
ตรัสถามจิตตภาวนา ตรัสถามวา ดูกอนอัคคิเวสสนะ จิตตภาวนา ทานฟงมา
แลวอยางไร. บทวา น สมฺปายาสิ ความวา ไมอาจทูลใหสมบูรณได เหมือน
พาลปุถุชน. บทวา กุโต ปน ตฺว ความวา ทานผูใดไมรูความเจริญของราง
กาย ที่ออนกําลัง เปนสวนหยาบอยางนี้ ทานผูนั้น จักรูจิตตภาวนาอัน
ละเอียดสุขุมไดแตที่ไหนเลา. สวนในที่นี้ พระโจทนาลยเถระคิดวา บทนั้น
ชื่อพระพุทธพจนก็หามิได วางพัดวีชนีหลีกไป. ยอมาพระมหาสิวเถระอาง
พระพุทธพจนนั้นวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ความเจริญบาง ความเสื่อม
บาง ปฏิสนธิบาง จุติบาง ของกายอันเปนมหาภูต ๔ นี้ จักปรากฏ พระเถระ
ฟงคํานั้นแลว กําหนดวา ควรกลาววา เมื่อกําหนดกายเปนสวนหยาบ
วิปสสนาที่เกิดก็เปนสวนหยาบดังนี้. บทวา สุขสาราคี คือ ผูประกอบดวย
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ความยินดีดวยความสุข บทวา สุขาย เวทนาย นิโรธา อุปฺปชฺชติ ทุกฺขา
เวทนา คือ ยอมเกิดในลําดับ สําเร็จแลวในคัมภีรปฏฐาน เพราะทุกขเวทนา
นั้น เปนอนันตรปจจัยแกสุขและทุกข แตเพราะเมื่อสุขเวทนายังไมดับ ทุกข
เวทนาก็ไมเกิด ฉะนั้น ทานจึงกลาวไวในที่นี้. บทวา ปริยาทาย ติฏติ ความวา
ใหเวทนาสิ้นไป ยึดถือไว. บทวา อุภโต ปกฺข ความวา เปน ๒ ฝายอยางนี้คือ
สุขฝายหนึ่ง ทุกขฝายหนึ่ง. วินิจฉัยในบทนี้วา อุปฺปนฺนาป ฯเปฯ จิตฺตสฺส
ดังตอไปนี้ กายภาวนา เปนวิปสสนา จิตตภาวนาเปนสมาธิ สวนวิปสสนา
เปนขาศึกตอสุข ใกลตอทุกข สมาธิเปนขาศึกตอทุกขใกลตอสุข. อยาง
ไร จริงอยู เมื่อพระโยคาวจรนั่งเริ่มวิปสสนา เมื่อระยะกาลผานไปนาน
จิตของทานยอมเดือดรอน ดิ้นรน ยอมปรากฏเหมือนไฟที่ลุกโพลงในที่
นั้น เหงื่อไหลออกจากรักแร เหมือนเกลียวความรอนตั้งขึ้นแตศีรษะ ดวยเหตุ
เพียงเทานี้ วิปสสนาเปนขาศึกตอสุข ใกลตอทุกข. ก็เมื่อทุกขทางกายหรือ
ทางจิตเกิดแลว ทุกขในขณะสมาบัติของทานผูขมทุกขนั้นเขาสมาบัติ ยอม
ปราศจากทุกข หยั่งลงสูสุขไมนอย เมื่อเปนเชนนี้ สมาธิ จึงเปนขาศึกตอทุกข
ใกลตอสุข. วิปสสนา เปนขาศึกตอสุข ใกลตอทุกข ฉันใด สมาธิหาเปนฉัน
นั้นไม. สมาธิเปนขาศึกตอทุกข ใกลตอสุขฉันใด สวนวิปสสนาหาเปนฉันนั้น
ไม. เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา อุปฺปนฺนาป ฯเปฯ จิาตฺตสฺส. บทวา
อาสชฺช อุปนีย ไดแก เกีย่ วของและนําเขาไปสูคุณ. บทวา ต วต เม ได
แก จิตของเรานั้นหนอ. บทวา กิฺหิ โน สิยา อคฺคิเวสฺสน ความวา ดูกอนอัคคิ
เวสสนะ อะไรจักไมมี อะไรจักมี ทานอยาสําคัญอยางนี้ สุขเวทนาก็ดี
ทุกขเวทนาก็ดี ยอมเกิดแกเรา แตเมื่อมันเกิดขึ้นแลว เราจะไมใหครอบงํา
จิต.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา มีประสงคจะทรงแสดงพระธรรมเทศนา
เปนที่มาแหงความเลื่อมใสอยางสูง เพื่อประกาศเนื้อความนั้น แกนิครนถ
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นั้น จึงทรงปรารภมหาภิเนษกรมณ ตั้งแตตนในบทวา อิธ ฯเปฯ ปธานาย
นั้น นี้ทั้งหมด พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในปาสราสิสูตรหนหลัง.
สวนความตางกันดังนี้คือ การนั่งบนโพธิบัลลังกนนั้ เปนการกระทําที่ทําได
ยากในขอนี้. บทวา อลฺลกฏ คือไมมะเดื่อสด. บทวา สเสฺนห คือมียาง
เหมือนน้ํานม. บทวา กาเมหิ คือจากวัตถุกาม. บทวา อวูปกฏา คือไม
หลีกออก. กิเลสกาม ในบทเปนตนวา กามฉนฺโท พึงทราบวาฉันทะดวย
อํานาจทําความพอใจ สิเนทะ ดวยอํานาจทําความเยื่อใย มุจฺฉา ดวยอํานาจทํา
ความสยบ ปปาสา ดวยอํานาจทําความกระหาย ปริฬาห ดวยอํานาจการ
ตามเผา. บทวา โอปกฺกมิกา คือ เกิดเพราะความเพียร. บทวา าณาย
ทสฺสนาย อนุตฺตราย สมฺโพธาย ทั้งหมด เปนไวพจนโลกุตตรมรรค.
ก็ มีอปุ มาเปรียบเทียบในขอนี้ดังนี้คือ บุคคลยังมีกิเลสกาม ยังไมออก
จากวัตถุกาม เหมือนไมมะเดื่อสดมียาง เปยกชุมดวยกิเลสกาม เหมือนไมที่
แชไวในน้ํา การไมบรรลุโลกุตตรมรรค ดวยเวทนาอันเกิดเพราะความ
เพียร ของบุคคลที่มีกิเลสกาม ยังไมออกจากวัตถุกาม เหมือนสีไมสีไฟไฟก็ไม
เกิด. การไมบรรลุโลกุตตรมรรคของบุคคลเหลานั้น เวนจากเวทนาอันเกิด
เพราะความเพียรเหมือนไมสีไมสีไฟ ไฟก็ไมเกิด แมอุปมาขอที่ ๒ พึงทราบโดย
นัยนี้แล. สวนความตางกันดังนี้คือ ขอแรกเปนอุปมาของการบวชพรอมกับ
บุตรและภรรยา ขอหลัง เปนอุปมาของการบวชของพราหมณผูทรง
ธรรม. บทวา โกลาป ในอุปมาขอที่สาม ไดแก ผักที่ไมมียาง บทวา ถเล
นิกฺขิตฺต คือที่เขาวางไวบนภูเขา หรือบนพื้นดิน ก็มีอุปมาเปรียบเทียบในขอ
นี้ดังนี้คือ ก็บุคคลมีกิเลสกามออกจากวัตถุกาม เหมือนไมแหงสนิท ไมเปยก
ชุมดวยกิเลสกาม เหมือนไมที่เขาวางไวบนบกหางจากน้ํา การบรรลุโลกุตตรมรรคดวยเวทนา แมเกิดเพราะความเพียร มีการนั่งในกลางแจงเปนตน
ของบุคคลมีกิเลสกาม ออกจากวัตถุกาม เหมือนสีไมสีไฟ ไฟก็เกิด การบรรลุ
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โลกุตตรมรรค ดวยสุขาปฏิปทาเวนจากเวทนาอันเกิดเพราะความ
เพียร เหมือนเกิดไฟดวยเพียงการสีกับกิ่งตนไมอื่น. อุปมานี้ พระผูมีพระภาค
เจา ทรงนํามาเพื่อประโยชนแกองค. บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงทุกกรกิรยิ า
ของพระองค จึงตรัสวา ตสฺส มยฺห เปนตน. ก็พระผูมีพระภาคเจา
ไมทรงทําทุกกรกิรยิ าแลว ไมสามารถเปนพระพุทธเจาไดหรือ ทรงทําก็
ตามไมทําก็ตาม สามารถเปนพระพุทธเจาได. ถามวาเมื่อเปนเชนนั้น
ทรงทําเพราะเหตุไร ตอบวา เราจักแสดงความพยายามของตนแก
โลกพรอมทัง้ เทวโลก และคุณคือความย่ํายีดวยความเพียรนั้น จักใหเรายินดี
ได. จริงอยู กษัตริยประทับนั่งบนปราสาท แมทรงไดรับราชสมบัติสืบตอ
ตามพระราชประเพณี ไมทรงยินดีอยางนั้น ราชสมบัติที่พาเอาหมูพลไป
ประหารขาศึก ๒ - ๓ คน ทําลายขาศึกไดมา โสมนัสอันมีกําลังยอมเกิด
แกพระองคผูไดเสวยสิริราชสมบัติอยางนั้น ทรงแลดูบริษัท ทรงรําลึกถึง
ความพยายามของตนแลว ทรงดําริตอวา เราทํากรรมนั้น ในทีโ่ นน แทง
อยางนี้ ประหารอยางนี้ ซึ่งขาศึกโนนและโนน จึงไดเสวยสิริราชสมบัติ
นี้ ฉันใด แมพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงดําริวา เราจักแสดง
ความพยายามแกโลกพรอมทั้งเทวโลก ก็ความพยายามนั้นจักใหเรายิน
ดี ใหเกิดโสมนัสเปนอยางยิ่ง จึงไดทําทุกกรกิริยาอีกอยางหนึ่ง แมเมื่อจะ
ทรงอนุเคราะหหมูชนผูเกิดในภายหลัง ก็ไดทรงกระทําเหมือนกัน หมูช นผู
เกิดในภายหลังจักสําคัญความเพียรที่ควรทําวา พระสัมมาสัมพุทธเจา
ยังทรงบําเพ็ญพระบารมีตลอด ๔ อสงไขย ยิ่งดวยแสนกัป ทรงตั้งความ
เพียร บรรลุพระสัพพัญุตญาณ จะปวยกลาวไปใย ถึงพวกเราเลา เมื่อเปน
อยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา หมูชนจักกระทําที่สุดแหงชาติ
ชรา และมรณะได เร็วพลัน เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงอนุเคราะหหมูชนผูเกิด
ภายหลัง จึงไดทรงกระทําเหมือนกัน. บทวา ทนฺเตหิ ทนฺตมาธาย ไดแก
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กดพระทนตบนดวยพระทนตลาง บทวา จตสา จิตฺต ไดแก ขมอกุศล
จิต ดวยกุศลจิต. บทวา อภินิคฺคณฺเหยฺย คือ พึงขม. บทวา อภินิปฺปเฬยฺย
คือพึงบีบคั้น. บทวา อภินสิ นฺตาเปยฺย ความวา พึงทําใหเดือดรอนแลวทํา
ลาย ย่ํายีดวยความเพียร. บทวา สารทฺโธ คือมีกายกระวนกระวาย. บท
วา ปธานาภิตุนฺนสฺส ความวา มีสติอันความเพียรเสียดแทงคือแทงแลว.
บทวา อปฺปาณก คือไมมีลมหายใจ. บทวา กมฺมารคคฺคริยา ไดแก กระบอกสูบ
ชางทอง. บทวา สีสเวทนา โหนฺติ ความวา เวทนาเกิดแตศีรษะมีกําลัง
ถูกลมอูออกไปจากไหนไมได. บทวา สีสเปฬ ทเทยฺย ไดแก พึงรัดที่ศีรษะ
บทวา เทวตา ความวา เทวดาสถิตอยูในที่สุดจงกรมของพระโพธิสัตว และใกลบริเวณบรรณศาลา. ไดยินวาในกาลนั้น เมื่อความเรารอนใน
พระวรกายอันมีประมาณยิ่งของพระโพธิสัตวเกิดขึ้น หมดสติ พระองคประทับนั่งลมบนที่จงกรม. เทวดาเห็นพระโพธิสัตวนั้นจึงกลาววาพระโพธิสัตว สิ้นพระชนมเสียแลว พวกเทวดาเหลานั้น จึงไป กราบทูลตอพระเจาสุทโธทนมหาราชวา พระราชโอรสของพระองคสิ้นพระชนมเสียแลว. พระเจา
สุทโธทนมหาราชตรัสวา บุตรของเรา เปนพระพุทธเจา จึงทํากาละ ยังไม
เปนพระพุทธเจา จะไมทํากาล เทวดา. จะเปนพระพุทธเจาไมได ลมไป
อยูบนพื้นที่ทําความเพียรสิ้นพระชนมชีพเสียแลว พระเจาสุทโธทนมหาราช.
เราไมเชื่อ การสิ้นพระชนมจะไมมีแกโอรสของเรา เพราะยังไมบรรลุโพธิญาณ. ในเวลาตอมาเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงยังธรรมจักรใหเปนไป
เสด็จไปยังกรุงราชคฤหโดยลําดับ เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุ พระเจาสุท
โธทนมหาราชทรงรับบาตรนําเสด็จขึ้นสูปราสาท ถวายขาวตมและของขบ
เคี้ยวทูลเรื่องนั้น ในเวลาระหวางภัตรวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ใน
เวลาพระองคทรงทําความเพียร เทวดามาบอกวา ดูกอนมหาราช โอรสของ
พระองคสิ้นพระชนมเสียแลว พระผูม ีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนมหา
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บพิตร พระองคทรงเชื่อหรือ พระเจาสุทโธทนมหาราช. ขาแตพระผูมีพระ
ภาคเจา ขาพระองคไมเชื่อ. พระผูมีพระภาคเจา ดูกอนมหาบพิตร บัดนี้
พระองคทรงเห็นอัศจรรยตั้งแตถือพระสุบิน ยังจักเชื่อหรือ แมอาตมาเปน.
พระพุทธเจา แมมหาบพิตรก็ทรงเปนพระพุทธบิดา สวนในกาลกอน เมื่อ
ญาณของอาตมายังไมแกกลา บําเพ็ญโพธิจริยาอยู ไปแลว เพื่อศึกษาศิลปะ
แมในเวลาเปนธรรมบาลกุมาร พระผูมีพระภาคเจา ตรัสมหาธรรมปาล
ชาดก เพราะความอุบัติขึ้นแหงเรื่องนี้วา ชนทั้งหลายนํากระดูกแพะมาแสดง
วา ธรรมปาลกุมารบุตรของทาน ทํากาละแลว นีก้ ระดูกของเขาดังนี้. ดู
กอนมหาบพิตร แมในกาลนั้น พระองคไดตรัสวา ชื่อวา ความตายใน
ระหวางของบุตรเรายอมไมมี เราไมเชื่อดังนี้.
บทวา มา โข ตฺว มาริส ไดแก พวกเทวดาผูรักใครมากราบทูล
ไดยินวา โวหารนารัก นาชอบใจของพวกเทวดาคือมาริส. บทวา อชชฺชิต
คือ ไมใชโภชนะ. บทวา หลนฺติ วทามิ คือ เรากลาววา พอละ อธิบายวา
เราหามอยางนี้วา ทานอยาทําอยางนี้ดวยบทนี้ เราจักยังอัตตภาพใหเปน
ไปได. บทวา องฺคุรจฺฉวี คือ มีพระฉวีพรอย. บทวา เอตาวปรม ความ
วา ประมาณนั้น เปนอยางยิ่ง คือสูงสุดแหงเวทนาเหลานั้น. บทวา ปตุ
สกฺกสฺส กมฺมนฺเต ฯ เปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรตา ความวา ไดยิน
วา ในวันนั้น ชื่อวาเปนวันวัปปมงคลของพระราชา พระราชาทั้งหลายจัด
ของควรเคี้ยวของกินเปนอเนกประการ ลางถนนพระนครใหสะอาดตั้งหมอ
เต็มดวยน้ํา ใหยกธงแผนผาเปนตนขึ้น ประดับไปทั่วพระนคร เหมือนเทพ
วิมาน ทาสและกรรมกรเปนตนทั้งปวงนุงหมผาใหม ประดับดวยของหอมและ
ดอกไมเปนตน ประชุมกันในราชตระกูลในราชพิธี เขาประกอบคันไถพัน
หนึ่ง แตในวันนั้นราชบุรษุ ประกอบคันไถ ๘๐๐ หยอนหนึ่ง คันไถทั้งหมด
พรอมทั้งเชือกผูกโคหนุมหุมดวยเงิน เหมือนรถของชานุโสณิพราหมณ
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คันไถของพระราชามีพูหอยยอยหุมดวยทองสุกปลั่ง เขาของโคหนุมก็ดี เชือก
และปฏักก็ดี หุมดวยทองคํา พระราชาเสด็จออกไปดวยบริวารใหญ รับเอา
โอรสไปดวย ในที่ประกอบพระราชพิธีแรกนาขวัญ ไดมีตนหวาตน
หนึ่ง มีใบหนาทึบ มีรมเงารมรื่นภายใตตนหวานั้น พระราชารับสั่งใหปูที่
บรรทมของกุมาร ขางบนคาดเพดานขจิตดวยดาวทอง ลอมดวยกําแพงมาน
ตั้งอารักขา ทรงเครื่องสรรพาลังการ แวดลอมดวยหมูอํามาตย เสด็จ
ไปสูพระราชพิธีแรกนาขวัญ ณ ที่นนั้ พระราชาทรงถือคันไถทอง พวกอํา
มาตยถือคันไถเงิน ๘๐๐ หยอนหนึ่ง ชาวนาถือคันไถที่เหลือ. เขาเหลา
นั้น ถือคันไถเหลานั้นไถไปทางโนนทางนี้. สวนพระราชา เสด็จจากขางนี้
ไปขางโนนหรือจากขางโนนมาสูขางนี้. ในที่นี้เปนมหาสมบัติ พระพี่เลี้ยงนั่ง
ลอมพระโพธิสัตวคิดวา เราจักเห็นสมบัติของพระราชา จึงพากันออก
ไปนอกมาน พระโพธิสัตวทรงแลดูขางโนนขางนี้ ไมเห็นใครๆ จึงรีบลุกขึ้น
นั่งขัดสมาธิ กําหนดลมหายใจเขาออก ยังปฐมฌานใหเกิด. พระพี่เลี้ยงมัว
เที่ยวไปในระหวางโรงอาหารชาไปหนอยหนึ่ง เงาของตนไมอื่น ก็คลอย
ไป แตเงาของตนไมนั้น ยังตั้งเปนปริมณฑลอยู. พระพี่เลี้ยงคิดวา พระราช
บุตรอยูลําพังพระองคเดียว รีบยกมานขึ้นเขาไปภายในเห็นพระโพธิสัตวประ
ทับนั่งขัดสมาธิบนที่บรรทม และเห็นปาฏิหาริยนั้นแลว จึงไปกราบทูลพระ
ราชาวา ขาแตพระองค พระกุมารประทับอยางนี้ เงาของตนไมอื่นคลอยไป
เงาตนหวาเปนปริมณฑลอยู พระราชาเสด็จไปโดยเร็ว ทรงเห็นปาฏิหาริย
ทรงไหวพระโอรสดวยพระดํารัสวา นี้เปนการไหวลูกเปนครั้งที่สอง. บทวา
ปตุ สกฺกสฺส กมฺมนฺเต ฯเปฯ ปม ฌาน อุปสมฺปชฺช วิหรตา นี้ ทานกลาว
หมายเอาคํานี้. บทวา สิยา นุ โข เอโส มคฺโค โพธาย ความวา อานาปาน
สติปฐมฌานนี้ จะพึงเปนทางเพื่อประโยชนการตรัสรูหนอ.บทวา สตานุสาริวิาณ ความวา วิญญาณที่เกิดขึ้นในลําดับแหงสติที่เกิด ๑-๒ ครั้ง
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อยางนี้วา การทําสิ่งทําไดยากนี้ จักไมเปนทางเพื่อการตรัสรู แตอานาปาน
สติปฐมฌานจักเปนแน ชือ่ วา สาตานุสาริวิญญาณ. บทวา ย ต สุข ได
แก ความสุขในอานาปานสติปฐมฌาน. บทวา ปจฺจปฏิตา โหนฺติ ความวา
บํารุงดวยการทําวัตรมีการกวาดบริเวณบรรณศาลาเปนตน. บทวา พาหุลฺลิโก
คือมักมากในปจจัย. บทวา อาวฏโฏ พาหุลฺลาย ความวา เปนผูติด
ในรส เวียนมาเพื่อตองการอาหารที่ประณีตเปนตน. บทวา นิพฺพิชฺช ปกฺกมึสุ
พวกปญจวัคคียเบื่อหนาย หลีกไป โดยธรรมนิยาม อธิบายวา ไปตาม
ธรรมดาเพื่อใหโอกาสแกพระโพธิสัตวไดกายวิเวกในกาลบรรลุพระสัมโพธิ
ญาณ และเมื่อไปก็ไมไปที่อื่น ไดไปเมืองพาราณสีนั้นเอง. เมื่อปญจวัคคียไป
แลว พระโพธิสัตวไดกายวิเวก ตลอดกึ่งเดือน ประทับนั่งอปราชิตบัลลังก ณ โพธิมณฑล ทรงแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณแลว. บทมีคําเปนตน
วา วิวิจฺเจร กาเมหิ พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวใน ภยเภรวสูตร.
บทวา อภิชานามิ โข ปนาห คือนี้เปนอนุสนธิแผนกหนึ่ง. ไดยินวา
นิครนถ คิดวา เราทูลถามปญหาขอหนึ่งกะสมณโคดม พระสมณโคดมตรัสวา
ดูกอนอัคคิเวสสนะ เทวดาแมอื่นอีกถามเรา ดูกอนอัคคิเวสสนะ เทวดาแมอื่น
อีกถามเรา เมื่อไมทรงเห็นที่สุด ตรัสอยางนั้น พระองคมีความกริ้วหรือ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อัคคิเวสสนะ เมื่อตถาคต แสดง
ธรรมอยูในบริษัทหลายรอย แมคนหนึ่งที่จะกลาววา พระสมณโคดม กริ้ว
แลว มิไดมี อนึ่ง ตถาคตแสดงธรรมแกชนเหลาอื่น เพื่อประโยชนแกการ
ตรัสรู เพื่อประโยชนแกการแทงตลอด เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงเริ่มพระ
ธรรมเทศนานี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อารพฺภ คือหมายเอา. บทวา
ยาวเทว คือเปนคํากําหนดวิธีใช มีอธิบายวา การยังบุคคลเหลาอื่นใหรูนั่น
แหละ เปนการประกอบพระธรรมเทศนาของพระตถาคต เพราะฉะนั้น
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พระตถาคตจึงมิไดแสดงธรรมแกบุคคลผูเดียว ทรงแสดงธรรมแกบุคคลผู
รู ซึ่งมีอยูทั้งหมด พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยบทวา ตสฺมึ เยว
ปุริมสฺมึ นี้ ไวอยางไร ไดยินวา สัจจกนิครนถ คิดวา พระสมณโคดม มีพระ
รูปงาม นารัก พระทนตเรียบสนิท พระชิวหาออน การสนทนาก็ไพเราะเห็น
จะเที่ยวยังบริษัทใหยินดี. สวนเอกัคคตาจิตของพระสมณโคดมนั้น ไมมี
แกพระองค ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้ เพื่อทรงแสดง
วา ดูกอน อัคคิเวสสนะ พระตถาคตเที่ยวยังบริษัทใหยินดี พระตถาคตทรง
แสดงธรรมแกบริษัททั่วจักรวาล พระตถาคตมีพระทัยไมหดหู ไมแปด
เปอน ประกอบเนืองๆ ซึ่งผลสมาบัติเปนสุญญตะ ซึ่งเปนธรรมเครื่องอยู
อยางหนึ่ง ประมาณเทานี้ดังนี้. บทวา อชฺฌตฺต ไดแก อารมณ อันเปนภายใน
เทานั้น บทวา สนฺนิสีทามิ คือยังจิตใหสงบ. จริงอยูในขณะใด บริษัทยอมให
สาธุการ ในขณะนั้น พระตถาคตทรงกําหนดสวนเบื้องตน ทรงเขาผลสมา
บัติ เมื่อเสียงกึกกองแหงสาธุการยังไมขาด ออกจากสมาบัติแสดงธรรม
อยู ตั้งแตที่พระองคทรงตั้งไวแลว. ดวยวาการอยูในภวังคของพระพุทธเจาทั้ง
หลายยอมเปนไปเร็วพลัน ยอมเขาผลสมาบัติไดในคราวหายใจเขา ในคราว
หายใจออก. บทวา เยน สุท นิจฺจกปฺป ความวา เราอยูดวยผลสมาธิ อันเปน
สุญญตะไดตลอดกาลเปนนิตย คือแสดงวา เราประคองจิตตั้งมั่นในสมาธิ
นิมิตนั้น.บทวา โอกปฺปนิยเมต นั้น เปนที่ตั้งแหงความเชื่อ.
สัจจกะนั้น รับวา พระผูมีพระภาคเจา เปนผูมีเอกัคคตาจิต บัดนี้
เมื่อจะนําปญหาที่ตนซอนไวในพก มาทูลถาม จึงกลาววา อภิชานาติ
ปน ภว โคตโม ทิวา สุปตา. เหมือนอยางวา ขึ้นชื่อวา สุนัขแมกินอาหาร
ขาวปายาสที่หุงดวยน้ํานมปรุงดวยเนยใสจนเต็มทอง เห็นคูถแลว เคี้ยวกินไม
ได ก็ไมอาจเพื่อจะไป เมื่อเคี้ยวกินไมได ก็จะดมกลิ่นกอนจึงไป ไดยิน
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วา เมื่อมันไมไดดมกลิ่นไป ก็ปวดหัวฉันใด พระศาสดาก็ฉันนั้นเหมือน
กัน ทรงแสดงธรรมเปนที่ตั้งแหงความเลื่อมใส ตั้งแตการเสด็จออกมหา
ภิเนษกรมณ จนถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ เชนกับสุนัขเห็นขาวปายาสที่เขา
หุงดวยน้ํานมลวน สวนสัจจกะนั้นฟงพระธรรมเทศนาเห็นปานนี้ ก็ไมเกิดแม
เพียงความเลื่อมใสในพระศาสดา เพราะฉะนั้น เมื่อเขาไมทูลถามปญหาที่
ซอนไวในพกนํามา ก็ไมอาจเพื่อจะไป จึงไดกลาวอยางนั้น. เมื่อเปนเชน
นั้น เพราะถีนมิทธะ ที่พระขีณาสพทั้งปวงละไดดวยอรหัตตมรรค. ก็ความ
กระวนกระวายทางกายยอมมีในอุปาทินนกรูปบาง ในอนุปาทินนกรูปบาง
จริงอยางนั้น ดอกบัวขาวเปนตน แยม ในเวลาหนึ่ง ตูม ในเวลาหนึ่ง ในเวลา
เย็นใบไมบางอยางหุบ ในเวลาเชาก็บาน. อุปาทินนกรูปเทานั้น มีความกระ
วนกระวายก็ภวังคโสตที่เปนไปดวยความกระวนกระวาย ทานประสงควา
หลับในที่นี้ ภวังคโสตนั้น มีแกพระขีณาสพ หมายเอาความหลับนั้น จึงกลาว
คําเปนตนวา อภิชานามห. บทวา สมโมหวิหารสฺมึ วทนฺติ อาจารยบาง
พวกกลาววา สมฺโมหวิหาโร แปลวาอยูดวยความหลง. บทวา อาสชฺช
อาสชฺช คือ เสียดสีๆ บทวา อุปนีเตหิ คือที่ตนนํามากลาว บทวา วจนปเถหิ แปลวา ถอยคํา. บทวา อภินนฺทิตฺวา ความวา ยินดีรับดวยใจ อนุโมทนา
สรรเสริญดวยถอยคํา. พระผูมีพระภาคเจาตรัส ๒ พระสูตรนี้ แก
นิครนถนี้. พระสูตรตนมีภาณวารเดียว พระสูตรนี้ มีภาณวารครึ่ง ถาม
วา นิครนถนี้ แมฟง ๒ ภาณวาร ครึ่งแลว ยังไมบรรลุธรรมาภิสมัย ยัง
ไมบวช ยังไมตั้งอยูในสรณะ ดังนี้แลว เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาค
เจา จึงทรงแสดงธรรมแกเขาอีก ตอบวา เพื่อเปนวาสนาในอนาคต. จริง
อยู พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวา บัดนี้อุปนิสัยของนิครนถนี้ ยังไมมี แตเมื่อ
เราปรินิพพานลวงไปได ๒๐๐ ป-เศษ ศาสนาจักประดิษฐานอยูตัมพปณณิทวีป นิครนถนี้จักเกิดในเรือนมีสกุลในตัมพปณณิทวีปนั้น บวชในเวลาถึง
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พรอมแลว เรียนพระไตรปฎก เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทา เปนพระมหาขีณาสพ ชื่อวา กาลพุทธรักขิต พระผูมีพระภาค
เจาทรงเห็นเหตุนี้ จึงทรงแสดงธรรมเพื่อเปนวาสนาในอนาคต.
เมื่อพระศาสนาประดิษฐานในตัมพปณณิทวีปนั้น สัจจกะแมนั้น
เคลื่อนจากเทวโลกเกิดในสกุลแหงอํามาตย สกุลหนึ่ง. ในบานสําหรับภิกขา
จารแหงทักษิณาคิริวิหาร บรรพชาในเวลาเปนหนุม สามารถบรรพชา
ไดเรียนพระไตรปฎก คือ พระพุทธพจน บริหารคณะหมูภิกษุเปนอันมาก
แวดลอมไปเพื่อจะเยี่ยมพระอุปชฌาย ลําดับนั้น อุปชฌายของเธอคิดวา
เราจักทวงสัทธิวิหารริก จึงบุยปากกับภิกษุนั้น ผูเรียนพระไตรปฎกคือพระ
พุทธพจนมาแลว ไมไดกระทําสักวาการพูด ภิกษุนั้นลุกขึ้นในเวลาใกลรุง
ไปสํานักพระเถระ ถามวา ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกระผมทําคันถกรรมมาสํา
นักของทาน เพราะเหตุไร ทานจึงบุยปาก ไมพูดดวย กระผมมีโทษอะไร
หรือ. พระเถระกลาววา ทานพุทธรักขิต ทานทําความสําคัญวา ชื่อวา
บรรพชากิจของเราถึงที่สุดแลว ดวยคันถกรรมประมาณเทานี้หรือ ทานพุทธ
รักขิต. กระผมจะทําอะไรเลาขอรับ. พระเถระกลาววา เธอจงละคณะตัด
ปปญจธรรมไปสูเจติยบรรพตวิหาร กระทําสมณธรรมเถิด. ทานตั้งอยูใน
โดยวาทขอพระอุปชฌายกระทําอยางนั้น จึงบรรลุพระอรหัตตพรอมดวยปฏิสัม
ภิทา เปนผูมีบุญ พระราชาทรงบูชา มีหมูภิกษุเปนอันมากเปนบริวาร
อยูในเจติยบรรพตวิหาร.
ก็ในกาลนั้น พระเจาติสสมหาราช ทรงรักษาอุโบสถกรรม ยอมอยู
ในที่เรนของพระราชา ณ เจติยบรรพต ทานไดใหสัญญาแกภิกษุผูอุปฏฐาก
ของพระเถระวา เมื่อใดพระผูเปนเจาของเราจะแกปญหา หรือกลาว
ธรรม เมื่อนัน้ ทานพึงใหสัญญาแกเราดวย. ในวันธัมมัสสวนะวันหนึ่ง แมพระ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 145

เถระอันหมูภิกษุแวดลอม ขึ้นสูลานกัณฑกเจติยะ ไหวพระเจดียแลว จึงยืนอยู
ที่โคนตนไมมะพลับดํา. ครั้นนั้นพระเถระถือบิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่ง ถามปญหากะทานพุทธรักขิตนั้น ในกาลามสูตร. พระเถระกลาววา ดูกอนทานผูมีอายุ
วันนี้เปนวันธัมมัสสวนะ มิใชหรือ. ภิกษุนั้น เรียนวา ขาแตทานผูเจริญวันนี้
เปนวันธัมมัสสวนะขอรับ. พระเถระกลาว ถาอยางนั้น เธอจงนําเอาตั่ง
มา เราจักนั่งในที่นี้ แลวจักกระทําการฟงธรรม. ลําดับนั้น พวกภิกษุจึงปูลาด
อาสนะที่โคนไม ถวายพระเถระนั้น. พระเถระกลาวคาถาเบื้องตนแลว
จึงเริ่มกาลามสูตร. ภิกษุหนุมผูอุปฏฐากพระเถระนั้น จึงใหสัญญาแกพระราชา
พระราชาเสด็จไปถึง เมื่อคาถาเบื้องตนยังไมทันจบ ก็ครั้นเสด็จถึงประ
ทับยืนทายบริษัทดวยเพศที่ไมมีใครรูจักเลย ประทับยืนทรงธรรม
อยูตลอด ๓ ยามแลว ไดประทานสาธุการในเวลาพระเถระกลาววา พระผู
มีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้ดังนี้. พระเถระทราบแลว จึงถามวา มหา
บพิตรพระองคเสด็จมาแตเมื่อไร. พระราชา ขาแตทานผูเจริญ ในเวลาใกลจะ
จบคาถาเบื้องตนนั่นแหละ. พระเถระ. มหาบพิตร พระองคทรงทํากรรมที่ทํา
ไดยาก. พระราชา ขาแตทานผูเจริญ นี้ไมชื่อวากระทําสิ่งที่ทําไดยาก
ความที่ขาพเจาไมสงใจไปในที่อื่น แมในบทหนึ่งตั้งแตที่พระผูเปนเจาเริ่ม
ธรรมกถา ไดทําปฏิญาณวา ชื่อวา ความเปนเจาของของเราจงอยามี แก
ตัมพปณณิทวีปในที่แมเพียงจะทิ่มดวยไมปฏัก ดังนี้.
ก็ในพระสูตรนี้ พระกาลพุทธรักขิต ไดแสดงพระพุทธคุณทั้ง
หลาย เพราะฉะนั้น พระราชาตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ พระพุทธคุณ
มีประมาณเทานี้หรือ หรือวา อยางอื่นยังมีอยูอีก. พระเถระ.
มหาบพิตร พระพุทธคุณที่ยังไมไดกลาวมีมากวาที่อาตมากลาวประมาณมิ
ได. พระราชา. ขาแตทานผูเจริญ ขอจงอุปมา. พระเถระ. มหาบพิตร ขาว
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สาลีที่ยังเหลือมีมากกวารวงขาวสาลีรวงเดียว ในนาขาวสาลี ประมาณพัน
กรีส ฉันใด พระคุณที่อาตมากลาวแลว นอยนัก ที่เหลือมีมากฉันนั้น พระราชา.
ขาแตทานผูเจริญ ขอจงทําอุปมาอีก. พระเถระ. มหาบพิตร มหาคงคา
เต็มดวยหวงน้ํา บุคคลพึงเทใสในรูเข็ม น้ําที่เขาไปในรูเข็มมีนอย น้ําที่
เหลือมีมาก ฉันใด พระคุณที่อาตมากลาวแลวนอย ที่เหลือมากฉันนั้น.
พระราชา. ขาแตทานผูเจริญ จงทําอุปมาอีก. พระเถระ. มหาบพิตร ธรรมดา
วานกเลนลมเที่ยวบินเลนในอากาศในโลกนี้ สกุณชาติตัวเล็ก ๆ สถาน
มีปรบปกของนกนั้น ในอากาศมีมาก หรืออากาศที่เหลือมีมาก. พระราชา.
ขาแตทานผูเจริญ ทานกลาวอะไร โอกาสเปนที่ปรบปกของนกนั้น
นอย ที่เหลือมีมาก พระเถระ. มหาบพิตรอยางนั้นแหละ พระพุทธคุณที่
อาตมากลาวแลวนอย ที่เหลือมากไมมีที่สุด ประมาณไมได. พระราชา
ขาแตทานผูเจริญ ทานกลาวดีแลว พระพุทธคุณ ไมมีที่สุด ทานอุปมาดวย
อากาศไมมีที่สุดนั่นแหละ พวกขาพเจาเลื่อมใส แตไมอาจทําสักการะอันสม
ควรแกพระผูเปนเจาได. ขาพเจาขอถวายราชสมบัติประกอบดวยรอยโยชน
ในตัมพปณณิทวีปนี้ แกพระผูเปนเจา นี้เปนทุคตบรรณาการของ
ขาพเจา พระเถระ. มหาบพิตร บรรณาการอันมหาบพิตรทรงเลื่อมใส กระทํา
แลว อาตมาขอถวายราชสมบัติที่ทรงถวายแกอาตมาคืนแกมหาบพิตร
ทั้งหมด ขอมหาบพิตรจงทรงปกครองแวนแควนโดยธรรม โดยสม่ําเสมอเถิด
ดังนี้แล.
จบอรรถกถามหาสัจจกสูตรที่ ๖
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๗. จูฬตัณหาสังขยสูตร
[๔๓๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูประทับอยูที่ปราสาทแหงมิคารมารดา
ในวิหารบุพพารามใกลนคราวัตถี ครัง้ นั้น ทาวสักกะจอมเทพ เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายอภิวาทแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ กลาวโดยยอดวยขอปฏิบัติ
เพียงเทาไร ภิกษุชื่อวานอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นแหงตัณหา มีความสํา
เร็จลวงสวน มีความปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบลวงสวน เปน
พรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย.
[๔๓๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนจอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ไดสดับวา ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น ถาขอนี้ ภิกษุไดสดับแลว ภิกษุนั้น
ยอมทราบชัดธรรมทั้งปวงดวยปญญาอันยิ่ง ครัน้ ทราบชัดธรรมทั้งปวงดวย
ปญญาอันยิ่งแลว ยอมกําหนดรูธรรมทั้งปวง ครั้นกําหนดรูธรรมทั้งปวง
แลว เธอไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสขุ ก็
ดี เธอยอมพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง พิจารณาเห็นความหนาย พิจารณาเห็น
ความดับ พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้น เมื่อพิจารณาเห็น
ดังนั้น ยอมไมยึดมั่นสิ่งอะไรๆ ในโลก เมื่อไมยึดมั่น ยอมไมสะดุงหวาด
หวั่น เมื่อไมสะดุงหวาดหวั่น ยอมดับกิเลสใหสงบไดเฉพาะตัว และทราบชัด
วา ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมีดังนี้ ดูกอนจอมเทพ กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเทานั้น
แล ภิกษุชื่อวานอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นแหงตัณหา มีความสําเร็จลวง
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สวนมีความปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบลวงสวน เปนพรหมจารี
ลวงสวน เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพ ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระ
ภาคเจา ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณและหายไปในที่นั้น
นั่นเอง.
ทาวสักกะเขาไปหาพระมหาโมคคัลลานะ
[๔๓๕] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ นั่งอยูไมไกลพระผูมีพระ
ภาคเจา มีความดําริวา ทาวสักกะนั้นทราบความพระภาษิตของพระผูมีพระ
ภาคเจา แลวจึงยินดี หรือวาไมทราบก็ยินดี ถากระไรเราพึงรูเรื่องทาวสักกะ
ทราบความพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวจึงยินดี หรือวาไมทราบ
แลวก็ยินดี ลําดับนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดหายไปในปราสาทของ
มิคารมารดา ในวิหารบุพพารามปรากฏในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส ประ
หนึ่ง บุรุษทีม่ ีกําลังเหยียดแขนที่งอออกไป หรืองอแขนที่เหยียดเขามา
ฉะนั้น สมัยนั้นทาวสักกะจอมเทพ กําลังอิ่มเอิบ พรอมพรั่งบําเรออยูดวย
ทิพยดนตรีหารอยในสวนดอกบุณฑริกลวน ทาวเธอไดเห็นทานพระมหา
โมคคัลลานะมาอยูแตไกล จึงใหหยุดเสียงทิพยดนตรีหารอยไว เสด็จเขาไปหา
แลวรับสั่งวา นิมนตมาเถิด ทานมาดีแลว นานแลวทานไดทําปริยายเพื่อจะมา
ในที่นี้ นิมนตนั่งเถิด อาสนะนี้แตงตั้งไวแลว. สวนทาวสักกะจอมเทพ
ก็ถืออาสนะต่ําแหงหนึ่ง นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
[๔๓๖] ทานพระโมคคัลลานะไดถามทาวสักกะผูนั่งอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่งวา ดูกอนทาวโกสีย พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถึงความนอมไปใน
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ธรรมเปนที่สิ้นแหงตัณหาโดยยอแกทานอยางไร ขอโอกาสเถิด แม
ขาพเจา จักขอมีสวนเพื่อจักฟงกถานั้น.
ทาวสักกะตรัสวา ขาแตทานโมคคัลลานะ ขาพเจามีกิจมาก มีธุระที่
จะตองทํามาก ทั้งธุระสวนตัว ทั้งธุระของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส พระภาษิต
ใดที่ขาพเจาฟงแลวลืมเสียเร็วพลัน พระภาษิตนั้น ทานฟงดี เรียนดี ทําไวใน
ใจดี ทรงไวดีแลว ขาแตพระโมคคัลลานะ เรื่องเคยมีมาแลว สงครามระหวาง
เทวดาและอสูรไดประชิดกันแลว ในสงครามนั้น พวกเทวดาชนะพวกอสูร
แพ ขาพเจาชนะเทวาสุรสงครามเสร็จสิ้นแลว กลับจากสงครามนั้น
แลว ใหสรางเวชยันตปราสาท เวชยันตปราสาทมีรอยชั้น ในชั้นหนึ่ง ๆ
มีกูฏาคารเจ็ดรอย ๆ ในกูฏาคารแหงหนึ่งๆ มีนางอัปสรเจ็ดรอยๆ นางอัปสรผู
หนึ่งๆ มีเทพธิดาผูบําเรอเจ็ดรอย ๆ ขาแตทานพระโมคคัลลานะ ทาน
ปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่นารื่นรมย แหงเวชยันตปราสาทหรือไม.
ทานมหาโมคคัลลานะรับดวยดุษฏีภาพ.
[๔๓๗] ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพ และทาวเวสวัณมหาราช นิมนต
ทานมหาโมคคัลลานะออกหนาแลว ก็เขาไปยังเวชยันตปราสาท พวก
เทพธิดาผูบําเรอของทาวสักกะ เห็นทานพระมหาโมคคัลลานะมาอยูแตที่
ไกล เกรงกลัวละอายอยู ก็เขาสูหองเล็ก ของตนๆ คลายกะวาหญิงสะใภเห็น
พอผัวเขาก็เกรงกลัวละอายอยู ฉะนั้น ครั้นนั้น ทาวสักกะจอมเทพ และทาว
เวสวัณมหาราช
เมื่อใหทานมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินไปใน
เวชยันตปราสาทไดตรัสวา ขาแตทานพระโมคคัลลานะ ขอทานจงดูสถานที่
นารื่นรมยแหงเวชยันตปราสาทแมนี้ ขอทานจงดูสถานที่นารื่นรมยแหง
เวชยันตปราสาทแมนี้.
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ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาววา สถานที่นารื่นรมยของทานทาว
โกสียนี้ยอมงดงามเหมือนสถานที่ของผูที่ไดทําบุญไวในปางกอน แมมนุษย
ทั้งหลายเห็นสถานที่นารื่นรมยไหนๆ เขาแลวก็กลาวกันวางามจริง ดุจสถาน
ที่นารื่นรมยของพวกเทวดาชั้นดาวดึงส.
ในขณะนั้น ทานมหาโมคคัลลานะ มีความดําริวา ทาวสักกะนี้
เปนผูประมาทอยูมากนัก ถากระไร เราพึงใหทาวสักกะนี้สังเวชเถิด จึง
บันดาลอิทธาภิสังขาร เอาหัวแมเทากดเวชยันตปราสาทเขยาใหสั่นสะทานหวั่น
ไหว ทันใดนั้น ทาวสักกะจอมเทพ ทาวเวสวัณมหาราช และพวกเทวดาชั้น
ดาวดึงส มีความประหลาดอัศจรรยจิต กลาวกันวา ทานผูเจริญทั้ง
หลาย นี่เปนความประหลาดอัศจรรย พระสมณะมีฤทธิ์มาก มีอานุ
ภาพมาก เอาหัวแมเทากดทิพยพิภพ เขยาใหสั่นสะทานหวั่นไหวได.
วิมุตติกถา
[๔๓๘] ครั้นนั้น ทานมหาโมคคัลลานะทราบวา ทาวสักกะจอม
เทพมีความสลดจิตขนลุกแลว จึงถามวา ดูกอนทาวโกสีย พระผูมีพระภาค
เจา ไดตรัสความพนเพราะสิ้นแหงตัณหาโดยยนยออยางไร ขอโอกาส
เถิด แมขาพเจาจักขอมีสวนเพื่อจะฟงกถานั้น.
ทาวสักกะจึงตรัสวา ขาแตทานพระมหาโมคคัลลานะผูนฤทุกข
ขาพเจาจะเลาถวาย ขาพเจาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายอภิวาทแลว
จึงไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผู
เจริญ กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ภิกษุชื่อวานอมไปแลวใน
ความพนเพราะสิ้นแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวนมีความปลอดโปรงจาก
กิเลสเปนเครื่องประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวง
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สวน เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เมื่อขาพเจาทูลถามอยาง
นี้แลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้
ไดสดับวาธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น ถาขอนั้นภิกษุไดสดับแลว ภิกษุนั้น
ยอมทราบชัดธรรมทั้งปวงดวยปญญาอันยิ่ง ครั้นทราบชัดธรรมทั้งปวงดวย
ปญญา อันยิง่ แลว ยอมกําหนดรูธรรมทั้งปวง ครั้นกําหนดรูธรรมทั้งปวงดัง
นั้นแลว เธอไดเสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใช
สุขก็ดี เธอยอมพิจารณาเห็นวาไมเที่ยง พิจารณาเห็นความหนาย พิจารณา
เห็นความดับ พิจารณาเห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้น เมื่อพิจารณา
เห็นดังนั้น ก็ไมยึดมั่นสิ่งอะไร ๆ ในโลก เมื่อไมยึดมั่น ยอมไมสะดุงหวาด
หวั่น เมื่อไมสุดสะดุงหวาดหวั่น ยอมดับกิเลสใหสงบไดเฉพาะตัว และทราบชัด
วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ ดูกอนจอมเทพ กลาวโดยยอดวยขอปฏิบัติเพียง
เทานี้แล ภิกษุชื่อวา พนแลวเพราะความสิ้นแหงตัณหามีความสําเร็จลวง
สวน มีความปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบลวงสวน เปนพรหมจารี
ลวงสวนมีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ขาแตทานพระมหาโมคคัลลานะ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสความพนเพราะ
ความสิ้นแหงตัณหาโดยยอแกขาพเจาอยางนี้แล.
ครั้นนัน้ ทานพระมหาโมคคัลลานะ ชื่นชมยินดีภาษิตของทาว
สักกะ แลวไดหายไปในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส มาปรากฏที่ปราสาทของ
มิคารมารดา ในวิหารบุพพาราม ประหนึ่งวาบุรุษผูมีกําลังเหยียดแขน
ที่ออกไป หรืองอแขนที่เหยียดเขามา ฉะนั้น.
ครั้งนั้น พวกเทพธิดาผูบําเรอของทาวสักกะจอมเทพ เมื่อทานพระ
มหาโมคคัลลานะหลีกไปแลวไมนาน ไดทูลถามทาวสักกะวา ขาแตพระองค
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ผูนฤทุกข พระสมณะนั้น เปนพระผูมีพระภาคเจาผูศาสดาของพระองค
หรือหนอ
ทาวสักกะตรัสบอกวา ดูกอนเหลาเทพธิดาผูนฤทุกข พระสมณะ
นั้น ไมใชพระผูมีพระภาคเจาผูพระศาสดาของเรา เปนทานพระมหาโมคคัล
ลานะผูเปนสพรหมจารีของเรา
พวกเทพธิดานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูนฤทุกข เปนลาภของพระองคๆ
ไดดีแลวที่ไดสมณะที่มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากอยางนี้ เปนสพรหมจารี
ของพระองค พระผูมีพระภาคเจาผูพระศาสดาของพระองค คงมีฤทธิ์
มาก มีอานุภาพมากเปนอัศจรรยเปนแน.
[๔๓๙] ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
เจา ถวายอภิวาทแลว นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลวา ขา
แตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจายอมทรงทราบวา พระองคเปนผูตรัส
ความนอมไปในธรรมเปนที่สิ้นแหงตัณหาโดยยอ แกเทพผูมีศักดิ์มากผูใดผู
หนึ่งบางหรือหนอ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโมคคัลลานะ เรารูเฉพาะอยู
จะเลาใหฟง ทาวสักกะจอมเทพเขามาหาเรา อภิวาทเราแลว ไดไปยืน
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดถามเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ
กลาวโดยยอ ดวยขอปฏิบัติเพียงไร ภิกษุชื่อวานอมไปแลวในธรรมเปนที่
สิ้นแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวน มีความปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่อง
ประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวงสวน เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกอนโมคคัลลานะ เมื่อทาวสักกะนั้น
ถามอยางนี้แลว เราบอกวา ดูกอนจอมเทพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดสดับ
วา ธรรมทั้งปวงไมควรยึดมั่น ถาขอนั้นภิกษุไดสดับแลว ภิกษุนั้นยอมทราบ
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ชัดธรรมทั้งปวงดวยปญญาอันยิ่ง ครั้นทราบชัดธรรมทั้งปวงดวยปญญาอัน
นี้แลว ยอมกําหนดรูธรรมทั้งปวง ครั้นกําหนดรูธรรมทั้งปวงแลว เธอไดเสวย
เวทนาอยางใดอยางหนึ่ง สุขก็ดี ทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสุกก็ดี เธอยอมพิจารณา
เห็นวาไมเที่ยง พิจารณาเห็นความหนาย พิจารณาเห็นความดับ พิจารณา
เห็นความสละคืนในเวทนาทั้งหลายนั้น เมื่อพิจารณาเห็นดังนั้น ยอมไมยึดมั่น
สิ่งอะไร ๆ ในโลก เมื่อไมยึดมั่น ยอมไมสะดุงหวาดหวั่น เมื่อไมสะดุงหวาด
หวั่น ยอมดับกิเลสใหสงบไดเฉพาะตน ยอมทราบชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิได
มี ดังนี้ ดูกอ นจอมเทพ กลาวโดยยอดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้แล ภิกษุชอื่ วา
พนไปแลวเพราะสิ้นไปแหงตัณหา มีความสําเร็จลวงสวนมีความปลอดโปรง
จากกิเลสเปนเครื่องประกอบลวงสวน เปนพรหมจารีลวงสวน มีที่สุดลวง
สวน เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดูกอนโมคคัลลานะ
เราจําไดอยูวา เราเปนผูกลาวความพนเพราะสิ้นแหงตัณหาโดยยอ แกทาว
สักกะจอมเทพอยางนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้จบแลว ทานพระมหาโมคคัล
ลานะ ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบ จูฬตัณหาสังขยสูตรที่ ๗
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อรรถกถาจูฬตัณหาสังขยสูตร
จูฬตัณหาสังขยสูตรมีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต.
พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลานั้น ในขอวา ปุพฺพาราเม มิคารมาตุ
ปาสาเท ไดแกปราสาทของมิคารมารดาในวิหาร ชื่อวา บุพพาราม. ในขอ
นั้น มีการพรรณนาความตามลําดับดังตอไปนี้. ครั้งอดีตกาล ในที่สดุ แหงแสนกัปป มีอุบาสิกาคนหนึ่ง นิมนตพระผู
มีพระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระแลว ถวายทานแสนหนึ่งแกภิกษุสงฆ
มีพระพุทธเจาเปนประมุข แลวหมอบลงใกลพระยุคลบาทพระผูมีพระภาค
เจา ทําการปรารถนาวา ในอนาคตกาล ขอใหขาพเจาเปนอัคคอุปฏฐายิกา
ของพระพุทธเจาเชนกับพระองค ดังนี้. เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายสิ้นแสนแหงกัปปแลวถือปฏิสนธิในครรภของนางสุมนทวี
ในเรือนเศรษฐีผูเปนบุตรของเมณฑกะในภัททิยนคร ในกาลแหงพระผูมีพระ
ภาคเจา ของเราทั้งหลาย. ในเวลาคลอด พวกญาติไดตั้งชื่อเขาวาวิสาขา. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไปยังภัททิยนคร นางวิสาขานั้นพรอม
ดวยเหลาทาริกา ๕๐๐ ไดทําการตอนรับพระผูมีพระภาคเจา แลวไดเปนพระ
โสดาบันในการเห็นครั้งแรกทีเดียว. ในกาลอื่นอีกนางไปสูเรือนของปุณณวัฑฒนกุมาร บุตรมิคารเศรษฐีในพระนครสาวัตถี ในที่นั้น มิคารเศรษฐีได
ตั้งนางไวในตําแหนงแหงมารดา เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา มิคารมารดา.
ก็เมื่อนางจะไปสูตระกูลสามี บิดาของนางไดใหทําเครื่องประดับชื่อวามหาลดา
ให. เครื่องประดับนั้นประกอบไวดวยเพชร ๔ ทะนาน แกวมุกดา ๑๑
ทะนาน แกวประพาฬ ๒๒ ทะนาน แกวมณี ๓๓ ทะนาน เครื่องประดับ
นั้นสําเร็จแลวดวยรัตนะเหลานี้ และดวยรัตนะอื่นมีวรรณะ ๗ ดวยประการ
ฉะนี้. เครื่องประดับนั้นสวมศีรษะยาวพาดไปถึงหลังเทา. ก็หญิงผูมีกําลังถึง
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ชางพลาย ๕ เชือก จึงสามารถประดับได ครั้นตอมา นางไดเปนอัคคอุปฏฐายิกาของพระทศพล สละเครื่องประดับนั้นสรางวิหารเพื่อพระผูมีพระภาคเจา
ดวยทรัพย ๙ โกฏิ ใหทําปราสาทพื้นที่ประมาณหนึ่งกรีส. ประดับดวยหอง
พันหนึ่ง คือ ชั้นบนของปราสาทนั้น มี ๕๐๐ หอง ชั้นลางมี ๕๐๐ หอง. นาง
วิสาขานั้นคิดวา ปราสาทลวนๆ อยางเดียวยอมไมงาม จึงใหสรางเรือนทวิกูฏะ
๕๐๐ จุลลปราสาท ๕๐๐ หอง. ศาลาทีปฆระ ๕๐๐ แวดลอมปราสาท
ใหญนั้น ไดทําการฉลองวิหาร ๔ เดือน.
ชื่อวา การบริจาคทรัพยในพระพุทธศาสดาของหญิงอื่นเหมือนนาง
วิสาขา ผูดํารงอยูในอัตตภาพแหงมาตุคาม มิไดมี. ชื่อวา การบริจาคทรัพยไว
ในพระพุทธศาสนาของบุคคลอื่นเหมือนอนาถบิณฑิกเศรษฐีผูตั้งอยูในอัตต
ภาพแหงบุรุษ ก็ไมมี. จริงอยู อนาถบิณฑิกเศรษฐีนั้นสละทรัพย ๕๔ โกฏิ
สรางมหาวิหารชื่อวา เชตวัน เชนกับมหาวิหารของอนุราธบุรี ในที่สวน
อันมีในทิศทักษิณแหงพระนครสาวัตถี. นางวิสาขา สรางวิหารชื่อวา
บุพพาราม ในที่เชนกับเทววิมานอันยอดเยี่ยม ในสวนแหงทิศปาจีน แหงพระ
นครสาวัตถี. พระผูมีพระภาคเจา อาศัยพระนครสาวัตถีประทับอยูเพื่อ
อนุเคราะหตระกูลทั้งสองเหลานี้ จึงไดประทับอยูในปราสาททั้งสองเหลานี้
เนืองนิตย. คือวา ภายในพรรษาหนึ่ง ประทับอยูในพระเชตวัน พรรษา
หนึ่ง ประทับอยูในบุพพาราม. แตในสมัยนั้น ประทับอยูในบุพพาราม.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ปุพฺพาราเม มิคารมาตุ ปาสาเท ดังนี้.
บทวา กิตฺตาวตา นุโข ภนฺเต ความวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยขอ
ปฏิบัติเพียงเทาไร. บทวา สงฺขิตฺเตน ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺโต โหติ ความ
วา วาโดยยอดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ชื่อวา นอมไปในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา
เพราะความที่ภิกษุนั้นมีจิตนอมไปกระทําขอปฏิบัตินั้นเปนไปใน
อารมณนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงตัณหานั้น คือวา ทาวสักกะจอมเทพทูล
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วา ขอพระองคจงแสดงปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตนของภิกษุผูมีอาสวะนั้น
แลว ดวยขอปฏิบัติโดยยอที่นอมไปเพื่อความสิ้นตัณหา. บทวา อจฺจนฺตนิฏโ ความวา ลวงสวนกลาวคือสิ้นและเสื่อม ชื่อวา อัจจันตนิฏฐะ เพราะ
มีความสําเร็จลวงสวนๆ อธิบายวา สําเร็จลวงสวน คือสําเร็จเนืองๆ.บท
วา อจฺจนฺตโยคกฺเขมี ความวา มีความปลอดโปรงจากิเลสเปนเครื่องประ
กอบลวงสวนเนื่องๆ. บทวา อจฺจนฺตพฺรหฺมจารี ไดแก เปนพรหมจารีเปนนิตย.
ชื่อวา อัจจันตปริโยสาน โดยนัยกอนเพราะมีจบลงลวงสวน. บทวา เสฏโ เทวมนุสสฺ าน ไดแก ประเสริฐสุด คือ สูงสุดกวาเทวดาและมนุษยทั้ง
หลาย. อธิบายวา ทาวสักกะจอมเทพยอมทูลขอพระผูมีพระภาคเจาวา
ภิกษุเห็นปานนี้ยอมเปนผูมีขอปฏิบัติดวยขอปฏิบัติเทาไร. ขอพระองค
ตรัสบอกขอปฏิบัติโดยยอของภิกษุนั้นเร็วพลันเถิด. ถามวา ก็เพราะเหตุ
ไร ทาวสักกะจอมเทพนั้น จึงปรารถนาความรีบเรงอยางนั้น. ตอบวา เพราะ
ทรงประสงคจะไปเลนกีฬา. ไดยินวา ทาวสักกะจอมเทพนั้น รับสั่งการเลน
กีฬาในอุทยานแลวใหมหาราชทั้ง ๔ อารักขาใน ๔ ทิศ ผูอันหมูแหงทวยเทพ
แวดลอมแลว เทวโลกทัง้ สอง ทรงชางเอราวัณกับนางฟอน ๒ โกฏิครึ่ง
ประทับอยูที่ประอุทยาน กําหนดปญหานี้วา ปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตนที่
บุคคลพึงบรรลุของพระขีณาสพผูนอมไปในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา โดยยอมี
เทาไรหนอ. ทีนั้น ทาวเธอไดมีความดําริวา ปญหานี้เปนไปกับดวยศิริยิ่ง
นัก ถาเราไมไดเรียนเอาปญหานี้แลว จักเขาไปยังอุทยานไซร ถูกอารมณอัน
เปนไปในทวารทั้ง ๖ ย่ํายีแลว จักกําหนดปญหานี้อีกไมได การเลนกีฬาใน
อุทยานงดไวกอนเถิด เราจะไปสํานักของพระศาสดาทูลถามปญหานี้ เรา
เรียนปญหานี้แลว จักเลนกีฬาในอุทยานดังนี้ แลวหายไปในที่คอแหงชาง
ไดปรากฏในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. ทาวมหาราชทั้ง ๔ แมเหลานั้นก็
อารักขายืนอยูในที่ประทับตรงนั้นแหละ หมูทวยเทพผูบําเรอก็ดี นางฟอนทั้ง
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หลายก็ดี ชางเอราวัณก็ดี นาคราชก็ดี ไดยืนอยูที่ประตูทวารนั้นนั่นแหละ.
ทาวสักกะจอมเทพนั้น เมื่อมีความปรารถนาโดยเร็ว เพื่อประสงคจะเลนกีฬา
ดวยอาการอยางนี้ จึงตรัสแลวอยางนั้น.
บทวา สพฺเพ ธมฺมา นาล อภินเิ วสาย นี้ อธิบายวา ขันธ ๕ อายตนะ
๑๒ ธาตุ ๑๘ ชื่อวา ธรรมทั้งปวง ธรรมแมทั้งหมดเหลานั้น ไมควร คือ
ไมเรียน ไมปรารถนา ไมประกอบไดดวยความยึดมั่นดวยอํานาจแหงตัณหา
และทิฏฐิ เพราะเหตุไร เพราะไมดํารงอยูโดยอาการที่บุคคลจะถือเอา
ได. จริงอยู ธรรมทั้งหลายมีขันธ ๕ เปนตนนั้น แมจะถือวาเปนของ
เที่ยง ความไมเที่ยงเทานั้นยอมเกิดขึ้น แมจะถือวาเปนสุข ความทุกขเทา
นั้น ยอมถึงพรอม แมจะถือวาเปนอัตตา อนัตตาเทานั้นยอมปรากฏ เพราะ
ฉะนั้น บุคคลจึงไมควรเพื่อยึดมั่น. บทวา อภิชานาติ ไดแก ยอมทราบชัดดวย
ญาตปริญญาวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา. บทวา ปริชานาติ ได
แก ยอมกําหนดรูดวยตีรณปริญญา เหมือนอยางนั้นนั่นแหละ. บทวา
ย กิฺจิ เวทน ไดแก เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง แมมีประมาณนอย โดยที่
สุดแมสัมปยุตดวยปญจวิญญาณ. พระผูมีพระภาคเจายอมแสดงการกํา
หนดอรูปธรรม อันเกิดขึ้นดวยอํานาจแหงเวทนาแกทาวสักกะจอมเทพ
ดวยบทนี้. ก็ถาวา เวทนากัมมัฏฐานเปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาไม
ไดตรัสไวในหนหลังไซร ก็ไมควรกลาวไวในที่นี้. แตวากัมมัฏฐานนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในหนหลัง ฉะนั้น พึงทราบเวทนากัมมัฏฐาน
โดยนัยที่กลาวไวแลวในสติปฏฐาน.
ในบทวา อนิจฺจานุปสฺสี นี้พึงทราบวา เปนอนิจจัง เปนอนิจจานุ
ปสสนา และอนิจจานุปสสี. ในที่นมี้ ีอธิบายวา ในบรรดาบทเหลานั้น ไดแก
เบญจขันธ ชื่อวา อนิจจัง จริงอยู เบญจขันธเหลานั้น ชื่อวา เปนของไม
เที่ยง เพราะอรรถวา มีความเกิดขึ้น และมีความเสื่อมไป. ความเห็นความรู
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เบญจขันธทั้งหลาย โดยความสิ้น ไปเสื่อมไป ชื่อวา อนิจจานุปสสนา. บุคคล
ผูประกอบดวยญาณนั้น ชื่อวา อนิจจานุปสสี. เพราะฉะนั้น บทวา อนิจฺจานุปสฺสี วิหรติ ไดแก เมือ่ บุคคลตามเห็นอยู โดยความเปนของไมเที่ยง.
ในบทวา วิราคานุปสฺสี ไดแก วิราคะ ๒ อยางคือ ขยวิราคะ อัจจันตวิราคะ.. ในสองบทนั้น วิปสสนาเปนเครื่องเห็นสังขารทั้งหลาย โดยความสิ้น
ไป เสื่อมไป ชื่อวา ขยะวิราคะ. ฝายมรรคญาณเปนเครื่องเห็นพระนิพพานอัน
เปนอัจจันตวิราคะโดยวิราคะ ชื่อวา วิราคานุปสสนา บุคคลผูพรั่งพรอมดวย
วิราคะทั้งสองนั้น ชื่อวา วิราคานุปสสี. บทวา วิราคานุปสสฺสี ทานกลาว
หมายถึงบุคคลนั้น อธิบายวา บุคคลผูตามเห็นอยูโดยความเปนวิราคะ. แม
ในบทวา นิโรธานุปสฺสี ก็นัยนี้เหมือนกัน. จริงอยู แมนิโรธก็มี ๒ อยาง
เหมือนกันคือ ขยนิโรธะและอัจจันตนิโรธะ.
โวสัคคะ (การสละแลว) ทานเรียกวา การสละคืน ในบทวา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี นี้. ก็โวสสัคคะ มี ๒ คือ ปริจจาคโวสสัคคะ ปกขันทนโวส
สัคคะ. ในสองอยางนั้น วิปสสนา ชื่อวา ปริจจาคโวสสัคคะ เพราะวา
วิปสสนานั้น ยอมสละกิเลสและขันธทั้งหลาย ดวยสามารถแหงตทังคะ.
มรรคชื่อวา ปกขันทนโวสสัคคะ เพราะมรรคนั้นยอมแลนไปสูนิพพานโดย
อารมณ. อีกอยางหนึ่ง การสละดวยเหตุแมทั้งสอง คือเพราะการสละขันธทั้ง
หลาย กิเลสทั้งหลาย ดวยสามารถแหงสมุจเฉทะและเพราะการแลนไปใน
นิพพาน ฉะนั้นชื่อวา ปริจจาคโวสสัคคะ เพราะอรรถวาสละกิเลสทั้งหลาย
และขันธทั้งหลาย นิโรธชื่อวา ปกขันทนโวสสัคคะ เพราะอรรถวา จิตยอม
แลนไปในนิพพานธาตุ. ทั้งสองนั้นยอมเสมอกันในมรรค บุคคลผูพรั่งพรอม
ดวยโวสสัคคะ. แมทั้งสองนั้นชื่อวา ปฏินิสสัคคานุปสสี เพราะความที่บุคคลนั้น
เปนผูประกอบดวยความเห็น โดยการสละคืนนี้. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหมายเอาคําที่กลาวนั้น จึงตรัสวา ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี.
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บทวา น กิฺจิ โลเก อุปาทิยติ ไดแก ยอมไมยึดมั่น ไมยดึ ถือ ไมลูบ
คลําธรรมแมอยางใดอยางหนึ่ง อันถึงความเปนสังขาร ดวยอํานาจแหงตัณหา
ยอมไมสะดุงเพราะความไมยึดมั่น เมื่อไมยึดถือ จึงไมสะดุงเพราะความ
สะดุงดวยตัณหาทั้งหลาย ยอมดับไปเฉพาะตัวเทานั้น ดังนั้นจึงชื่อวา ยอมดับ
ดวยการดับกิเลสเองทีเดียว. ปจจเวกขณะของพระขีณาสพนั้นแหละ ทาน
แสดงไวดวย บทวา ขีณา ชาติ เปนตน. พระผูมีพระภาคเจาผูอันทาวสักกะ
จอมเทพทูลถามขอปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตนของพระขีณาสพโดยยอ
ทรงกระทําใหเบาพระทัยพรอมตรัสตอบปญหาโดยยอเร็วพลัน ดวยประการ
ฉะนี้.
บทวา อวิทูเร นิสนิ ฺโน โหติ ความวา พระมหาโมคคัลลานะนั่งอยูใน
กูฏาคารถัดไป. บทวา อภิสเมจฺจ ไดแก มาถึงพรอมดวยญาณ อธิบาย
วา รูแลว. มีอธิบายวา ทาวสักกะจอมเทพนั้นรูปญหาแลวจึงยินดีหรือ หรือ
วา ไมรูแลวสั่นศีรษะ เพราะเหตุไร พระเถระจึงไดมีความคิดอยางนี้ไดยิน
วา พระเถระไมไดยินเสียงแกปญหาของพระผูมีพระภาคเจา แตไดยินเสียง
อนุโมทนาของทาวสักกะจอมเทพวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอนั้นเปน
อยางนั้นๆ ดังนี้. นัยวา ทาวสักกะเทวราชทรงอนุโมทนาดวยเสียงอัน
ดัง. ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร จึงไมไดยินเสียงพระผูมีพระภาค
เจา. ตอบวา เพราะยังบริษัทใหรู. จริงอยู เมื่อพระพุทธเจาทั้งหลายทรง
แสดงธรรมอยู อันบริษัทในที่สุดแหงจักรวาล ยอมไดยินพระสุรเสียงเปนอัน
เดียวกัน. แตเลยที่สุดแหงบริษัทแลว พระสุรเสียงจะไมแผไปในภายนอกแม
สักองคุลี เพราะเหตุไร มธุรกถาเห็นปานนี้ จึงไมมีประโยชน.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่งในหองอันเปนศิริ ในกูฏาคาร
อันสําเร็จแลว ดวยแกว ๗ ประการ บนปราสาทของมิคารมารดา กูฏาคาร
อันเปนที่อยูของพระสารีบุตรเถระ อยูข า งขวา ของพระมหาโมคคัลลานะ
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เถระ อยูขางซาย ไมมีชองวางติดตอในภายใน เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงไม
ไดยินเสียงของพระผูมีพระภาคเจา ไดยินแตเสียงของทาวสักกะจอมเทพเทา
นั้น.
บทวา ปฺจหิ ตุริยสเตหิ ไดแก ดนตรีประกอบดวยองค ๕ มีประ
มาณหารอย. เครื่องดนตรีประกอบดวยองค ๕ เหลานี้คือ อาตต กลองหุม
หนังหนาเดียว, วิตต คือตะโพน, อาตตวิตต คือ บัณเฑาะว. สุสิร คือ ปหรือ
สังขเปนตน และฆน คือ ฉิ่งเปนตน ชื่อวา ดนตรีประกอบดวยองค ๕. ใน
เครื่องดนตรีเหลานั้น ในบรรดากลองทั้งหลายมีกลองที่หุมหนังหนา
เดียว ชื่อวา อาตตะ.. กลองที่หุมหนังสองหนา ชื่อวา วิตตะ...กลองที่หุมดวย
หนังทั้งหมดมีบัณเฑาะวเปนตน ชื่อวา อาตตวิตตะ. เครื่องเปามีปเปน
ตน ชื่อวา สุสิระ. ฉิ่งเปนตน ชื่อวา ฆน.
บทวา สมปฺปโต ไดแก เขาถึงแลว. บทวา สมงฺคีภูโต เปนคําไวพจน
ของ สมปฺปโตนั้นนั่นแหละ. บทวา ปริจาเรติ ไดแก เสวยอยูซงึ่ สมบัติ ใหบํา
เรออินทรียทั้งหลายจากสมาบัตินั้นๆ อธิบายวา ประกอบดวยดนตรีหารอย
บํารุงบําเรออยู เสวยอยูซึ่งทิพยสมบัติ. บทวา ปฏิปณาเมตฺวา ไดแก ใหหยุด
เสีย คือทําไมใหมีเสียงดนตรี. เหมือนอยางวา ในบัดนี้ พระราชาทั้งหลายผู
มีศรัทธาทอดพระเนตรเห็นภิกษุผูควรแกการเคารพยกยอง จึงตรัสวา
พระผูเปนเจาชื่อโนนมา พวกเธอทั้งหลายอยาใหขับรอง อยาประโคมดนตรี
อยาฟอนรํา แลวใหงดการแสดงเสีย ฉันใด แมทาวสักกะทอดพระเนตร
เห็นพระเถระก็ไดกระทํา ฉันนั้น.
บทเห็นปานนี้วา จิรสฺส ข มาริส โมคฺคลฺลาน อิม ปริยายมกาสิ
เปนคํารองเรียกดวยวาจาเปนที่รักโดยปกติในโลก. จริงอยูชาวโลกเห็นผูที่มา
นานแลวบาง ไมเคยมาบาง มาในชาติของผูเปนที่รักที่ชอบใจ พากันถามเปน
ตนวา ทานมาจากไหนขอรับ มานานแลวหรือ ทานรูทางมาที่นี้ไดอยาง
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ไร ทานหลงทางมาหรือเปลา. แตทาวสักกะ ก็ตรัสอยางนี้กะทานพระมหา
โมคคัลลานะเถระ เพราะเคยมาแลว. จริงอยู พระเถระยอมเที่ยวจาริกไปใน
เทวโลกตลอดกาลทีเดียว. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปริยายมกาสิ แปล
วาไดกระทําวาระ. บทวา ยทิท อิธาคมนาย มีอธิบายวา วาระเพื่ออันมาใน
ที่นี้ อันใด ไดทําวาระนั้นสิ้นกาลนาน. บทวา อิทมาสน ปฺตฺต ความ
วา ทาวสักกะปูบัลลังกแกวมณีโยชนหนึ่ง จึงตรัสอยางนี้ดังนี้.
บทใน พหุกิจฺจา พหุกรณียา นี้ ความวา กิจทั้งหลายของชนเหลาใด
มาก ชนเหลานั้น ชื่อวา มีกิจมาก. บทวา พหุกรณียา นี้ เปนคําไวพจนของ
บทวา พหุกจิ ฺจา นั้นนั่นเอง. บทวา อุปฺเปว สเกน กรณีเยน ไดแก กรณียกิจ
ของตนนั่นแหละ. ก็กรณียกิจของสักกะนั้นนอยไมมาก แตกรณียกิจของ
เทวดาทั้งหลายมีมาก จริงอยู คดีความตั้งแตพื้นดินไป เพื่อตองการตนกัลปพฤกษ และมาตุคามเปนตน ยอมตัดสินในสํานักของทาวสักกะ เพราะ
ฉะนั้น เมื่อทาวเธอกําหนดอยู จึงตรัสวา มีกรณียกิจของเทวดาทั้งหลายชั้น
ดาวดึงสอีก ดังนี้. แทจริง ธิดาและบุตรยอมเกิดขึ้นที่ตักของเทวดาทั้งหลาย
หญิงผูเปนบาทบริจาริกายอมเกิดขึ้นในที่นอน ผูป ระดับตกแตงเทวดาเหลา
นั้น ก็เกิดแวดลอมที่ตนของเทพธิดา ผูชวยเหลือกิจการงานทั้งหลายเกิดขึ้น
ภายในวิมาน จึงไมมีคดีความเพื่อตองการสิ่งเหลานั้น แตวา มาตุคามเหลานั้น
ใดยอมเกิดขึ้นในระหวางเขตแดน เขาไมสามารถตัดสินวา มาตุคามเหลานั้น
เปนสมบัติของเราหรือวาของทาน เมื่อจะทําคดีจึงทูลถามทาวสักกะ
เทวราช. ทาวสักกะเทวราชนั้นยอมตรัสวา วิมานของผูใดอยูใกลกวาก็เปน
สมบัติของผูนั้น. ถาวา วิมานแมทั้งสองมีอยูในระหวางเทากัน ทาวสักกะก็จะ
ตรัสวา ผูที่เกิดมานั้นยืนแลดูวิมานของผูใดก็เปนสมบัติของผูนั้น. ถาไมแลดู
แมสักวิมานเดียว เพื่อตองการตัดการวิวาทของเทวดาทั้งหลายนั้น ก็กระทํา
มาตุคามนั้นใหเปนสมบัติของพระองคเอง. ทาวสักกะจอมเทพตรัสคําวา มี
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กรณียกิจของเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงสนี้ หมายเอาคําที่กลาวแลวนั้น อีก
อยางหนึ่ง แมกิจคือการเลนในอุทยานเห็นปานนี้ก็เปนกรณียกิจของทาว
สักกะเหมือนกัน.
บทวา ยนฺโน ขิปปฺ เมว อนฺตรธายติ ความวา คําใดที่ขาพเจาฟง
แลว คํานั้นหายไปแลวเร็วพลัน เหมือนรูปไมปรากฏในที่มืด คือวา ทาว
สักกะจอมเทพนั้น ยอมแสดงวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจายอมกําหนดไมไดถึง
การแกปญหานั้น ดวยบทวา ยนฺโน ขิปฺปเมว อนุตรธายติ นี้. พระเถระ
พิจารณาอยูวา เพราะเหตุไรหนอ ทาวสักกะนี้จักแสดงถึงความที่ตนเปนผูกํา
หนดไมได ทราบวา จะรักษาประโยชนอันเปนสวนขางตนไว ขึ้นชื่อวา
พวกเทพยอมเปนผูหลงลืม ถูกอารมณอันเปนไปในทวารทั้ง ๖ บีบคั้น
อยู ยอมไมรแู มความที่ตนเปนผูบริโภคแลวหรือยังไมบริโภค ยอมไมรู
แมความที่ตนเปนผูดื่มแลวหรือยังไมไดดื่ม จักหลงลืมกิจอันตนกระทําแลว
ในที่นี้ ดังนี้.
ก็อาจารยบางพวกกลาววา พระเถระเปนผูควรเคารพ ควรยกยอง
ของทาวสักกะ เพราะฉะนั้น ทาวเธอจึงตรัสอยางนั้น ดวยเกรงกลัวพระเถระ
จะพึงคุกคามเราอยางนี้วา บัดนี้ ทาวสักกะเรียนปญหาในสํานักของบุคคลผู
เลิศในโลกมาแลว บัดนี้ก็เขาไปสูระหวางนางฟอนรําทั้งหลาย ดังนี้. ก็ขึ้นชือ่
วา ความพิศวงอยางนี้ มีอยู. ชื่อวา ความพิศวง เห็นปานนี้ของพระอริยสาวก
ยอมไมมี. เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ทาวสักกะจอมเทพนั้น กําหนด
ไมไดสลัวดวยความเปนผูหลงลืม. ถามวา เพราะเหตุไร ในภายหลังจึงกําหนด
ไดเลา. ตอบวา เพราะพระเถระไดยังความโสมนัส และความสังเวชใหเกิดแก
ทาวเธอแลวนําควานมืดออกไป จึงกําหนดได.
บัดนี้ ทาวสักกะเพื่อจะบอกเหตุอันนาพิศวงอยางหนึ่งของตนในกาล
กอนแกพระเถระ จึงตรัสคําวา ภูตปุพพ เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บท

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 163

วา สมุปพฺยฺฬโห แปลวา ประชิดกันแลว คือเปนกองทัพ. บทวา อสุรา
ปรายึสุ ไดแก พวกอสูรถึงความปราชัย. ถามวา ก็พวกอสูรเหลานั้น ถึง
ความปราชัยในกาลไร. ตอบวา ในกาลที่ทาวสักกะทรงอุบัติขึ้น.
ไดยินวา ทาวสักกะไดเปนมาณพ เปนบัณฑิต เปนผูเฉียบแหลม
ชื่อวา มาฆะในบาน อจลคาม ในมคธรัฐ ในอัตตภาพถัดไป ความประพฤติ
ของเขาไดเหมือนความประพฤติของพระโพธิสัตว. นายมฆะมาณพ
นั้นพาเอาบุรุษ ๓๓ คนใหสรางความดี. วันหนึ่งเขาใครครวญดวยปญญา
ของตนแลวขนขยะทั้งสองขางในที่มหาชนประชุมกัน ในทามกลาง
บานออกไป ไดกระทําที่นั้นใหเปนที่รื่นรมย ไดสรางมณฑปในที่นั้นนั่นแหละ
อีก เมื่อกาลผานไปก็สรางศาลาอีก เขาออกจากบานเที่ยวไปพรอมกับ
สหายเหลานั้น ไดกระทําที่อันไมเสมอกันใหเสมอกัน มีประมาณคาวุตหนึ่ง
บาง ครึ่งโยชนบาง สามคาวุตบาง หนึ่งโยชนบาง ชนทั้งหมดแมเหลา
นั้น มีฉันทะเปนอันเดียวกัน เมื่อจะสรางสะพานในที่ควรสรางสะพาน
สรางมณฑปเปนตน ในที่ควรแกมณฑป ศาลา สระโบกขรณีและปลูก
ไมดอก ไมกอเปนตน ไดกระทําบุญเปนอันมาก. นายมฆะมาณพไดบําเพ็ญ
วัตตบท ๗ ประการ ครัน้ ถึงแกกรรมยอมไปบังเกิดในภพดาวดึงสพรอมกับ
สหาย. ในกาลนั้น พวกอสูรอาศัยอยูในดาวดึงสเทวโลก. พวกอสูรเหลานั้น
ทั้งหมดมีอายุและวรรณะเสมอเทพทั้งหลาย พวกเขาเห็นทาวสักกะพรอมทั้ง
บริษัทเพิ่งเกิดขึ้น จึงคิดวา พวกเทวบุตรใหมมาแลว จึงจัดแจงน้ํามหาปานะ
มาตอนรับ. ทาวสักกะไดใหสัญญาคือบอกอุบายแกเทวบุตรทั้งหลายวา
พวกเรากระทํากุศล แตไมไดกระทํากุศลทั่วไปรวมกับชนเหลาอื่น พวกทาน
อยาดื่มน้ํา คัณฑบาน จงทําเพียงดื่มเทานั้นดังนี้. พวกเขาไดกระทําเหมือน
อยางนั้น พวกอสูรโงพากันดื่มน้ําคัณฑบานเมาแลวหลับไป. ทาวสักกะให
สัญญาแกพวกเทพแลวพากันจับเทาพวกอสูรขวางไปยังเชิงเขาสิเนรุ. เพราะ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 164

วา พิภพของอสูรมีอยู ณ พื้นภายใตแหงเขาสิเนรุ มีประมาณเทาดาวดึงส
เทวโลกทีเดียว. พวกอสูรอยูในที่นั้น มีตนไมของพวกอสูร ชื่อวา จิตตปาฏลิ
(ตนไมประจําอสูรพิภพ). พวกอสูรเหลานั้น ยอมรูไ ดในเวลาที่ตนจิตตปาฏลิ
บานวา ตนไมนี้ไมใชตนไมประจําภพดาวดึงส พวกเราถูกทาวสักกะลวง
แลว. พวกเขากลาวา พวกทานจงจับทาวสักกะนั้น ดังนี้ แลวคุมครองรักษา
เขาสิเนรุอยู ครั้นเมื่อฝนตกแลว ก็พากันขึ้นไปเหมือนตัวปลวกออก
ไปจากจอมปลวก. ในการรบกันนั้น บางคราวพวกเทพชนะ บางคราวพวก
อสูรชนะ. เมือ่ ใดพวกเทพชนะ พวกเขาก็จะติดตามพวกอสูรไปจนถึงหลัง
สมุทร. เมื่อใด พวกอสูรชนะ พวกเขาก็จะติดตามพวกเทพไปจนถึงชาน
ชาลา(คือนอกกําแพงเมือง).แตวาในการรบนั้น พวกเทพชนะ .พวกเทพจึง
ตามพวกอสูรไปจนถึงหลังสมุทร. ทาวสักกะยังพวกอสูรใหหนีไปแลว
จึงตั้งอารักขาไวในที่ ๕ แหง. ไดใหอารักขาอยางนี้ ทรงตั้งรูปเหมือนพระอินทร
มีมือถือวชิระ ณ เชิงชาน. อสูรทั้งหลายยกกันมาทีไร ก็เห็นรูปเปรียบ
พระอินทรนั้น จึงพากันกลับแตที่นั้นนั่นแหละ. ดวยสําคัญวา ทาวสักกะ.
ไมประมาทประทับยืนอยูดังนี้.
บทวา ตโต ปฏินิวตฺติตฺวา ไดแก กลับจากที่อันทาวสักกะนั้นชนะ
แลว. บทวา ปริจาริกาโย แปลวา นางอัปสรทั้งหลาย ไดแก นางผูทํากิจการ
งานทั้งหลาย มีการทําพวงดอกไมและของหอมเปนตน. บทวา เวสฺสวโณ
จ มหาราช ความวา ไดยินวา ทาวเวสสวัณนั้นเปนที่โปรดปราน เปนผู
คุนเคยมากของทาวสักกะ. เพราะฉะนั้น จึงไดไปกับทาวสักกะ.
บทวา ปุรกฺขตฺวา คือ กระทําไวขางหนา. บทวา ปวิสึสุ ความ
วา ก็เทพธิดาผูบําเรอทาวสักกะเหลานั้น เขาไปสูหองแลวปดประตูไวครึ่ง
หนึ่ง ยืนแลดูอยู. บทวา อิทมฺป มาริส โมคฺคลฺลาน ปสฺส เวชยนฺตปาสาทสฺส รามเณยฺยก ความวา ขาแตทานพระโมคคัลลานะผูนิรทุกข ขอทาน

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 165

จงดูสถานที่เปนที่นารื่นรมยแหงเวชยันตปราสาทแมนี้ คือวา จงดูรูปสัตวราย
ที่เสาทอง เสาเงิน เสาแกวมณี เสาแกวประพาฬ เสาแกวทับทิม เสาแกว
ลาย เสาแกวมุกดา เสารัตนะ ๗ ประการเปนแทงอันสําเร็จดวยทองเปน
ตน ของเสาเหลานั้นทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ทาวสักกะจอมเทพ เมื่อจะแสดง
สถานที่อันเปนที่นารื่นรมยกระทําถองแถวแหงเสาดวยอาการอยางนี้ใหเปน
ตน จึงตรัสอยางนั้น.
บทวา ยถาต ปุพฺเพ กตปฺุสฺส อธิบายวา สถานที่ของบุคคลผูมี
บุญอันกระทําไวในกาลกอน พึงงามดวยการตั้งไวซึ่งเครื่องอุปโภค ฉัน
ใด ของทาวสักกะก็ยอมงามฉันนั้นเหมือนกัน.บทวา อติพาฬฺห โข อย
ยกฺโข ปมตฺโต วิหรติ ความวา ทาวสักกะนี้ มัวเมายิ่งนักดวยปราสาท
ดวยนักฟอนเปนบริวาร ดวยสมบัติ ดวยยศของตน. บทวา อิทฺธาภิสขาร
อภิสขาเรติ คือวา ไดกระทําอิทธิ. อธิบายวา พระมหาโมคคัลลานะเถระเขา
อาโปกสิณแลวอธิฐานวา ขอโอกาสอันเปนที่ตั้งเฉพาะปราสาท จงเปนน้ํา
แลวเอาหัวแมเทากดลงที่ชอฟาปราสาท. ปราสาทนั้น สั่นสะทานหวั่นไหว
ไปมา เหมือนบาตรตั้งไวบนหลังน้ํา เอานิ้วเคาะที่ขอบบาตรก็หวั่นไหว
ไปมา ตั้งอยูไมได ฉะนั้น. วัตถุทั้งหลาย มีหลังเสาเขื่อน ชอฟา จันทันเปนตนสง
เสียงดังกระกระ ราวกะเริ่มเพื่อจะตกไป. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
สกมฺเปสิ สมฺปกมฺเปสิ สมฺปเวเธสิ ดังนี้.
บทวา อจฺฉริยพฺภูตจิตฺตชาตา ไดแก มีความอัศจรรยไมเคยมี เกิดขึ้น
อยางนี้วา โอหนอ นาอัศจรรยจริง ไมเคยมีมา และมีความยินดี คือมีโสมนัส
ที่มีกําลังเกิดขึ้นแลว. บทวา สวิคฺค ไดแก ตกใจกลัวแลว คือหวั่นไหว
แลว. บทวา โลมหฏชาต ไดแก ขนชูชันขึ้น คือ มีสรีระสะพรั่งดวยขนทั้ง
หลายตั้งขึ้นไปเบื้องบน เหมือนขอแขวนแกวมณีที่เขาติดตั้งไวที่ฝาเรือน
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ทอง. อนึ่ง ชือ่ วา ขนชูชนั นี้ ยอมเกิดขึ้นดวยโสมนัสบาง ดวยโทมนัสบาง.
แตในที่นี้ เกิดขึ้นดวยความโสมนัส. นัยวา พระเถระไดทําปาฏิหาริยนั้น
เพื่อใหทาวสักกะเกิดความสังเวชดวยความโสมนัสและความสลดใจ.เพราะ
ฉะนั้น พึงทราบอรรถวา พระมหาโมคคัลลานเถระนั้นรูวาทาวสักกะจอม
เทพนั้น มีความสลดจิตขนลุกแลว ดวยความโสมนัสและความสลดใจ ดัง
นี้.
บทวา อิธาห มาริส ความวา บัดนี้ พระเถระยังโสมนัสและความ
สลดจิตของทาวสักกะใหเกิดขึ้น ทําลายความมืดไดแลว เพราะฉะนั้น
กําหนดไดแลว จึงกลาวอยางนี้.
บทวา เอโส นุ เต มาริส โส ภควา สตฺถา ความวา เมื่อนาง
เทพอัปสรทูลถามวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข พระองคเสด็จไปไหน ทาวสักกะ
ตรัสตอบวา ไปสํานักของพระศาสนาของเรา พระองคตรัสอยางนี้
ราวกะที่นั้นตั้งอยูพื้นเดียวกันกับเทวโลกนี้. ทูลถามอีกวา ขาแตพระองคผู
นิรทุกข พระสมณะนั้นเปนพระผูมีพระภาคเจาผูศาสนาของพระองคหรือ
หนอ. ในบทวา สพฺรหฺมจารี เม เอโส นี้ ความวา พระเถระเปน
บรรพชิต เปนผูถึงพรอมดวยอภินิหาร เปนพระอัครสาวก แตทาวสักกะเปน
ผูครองเรือน แมก็จริง ถึงอยางนั้น ทานทั้งสองก็เปนพรหมจารีดวยอํานาจ
แหงมรรคพรหมจรรย เพราะฉะนั้น ทาวสักกะจึงตรัสอยางนั้น. บทวา
อโห นูน เต โส ภควา สตฺถา ความวา สพรหมจารีของพระองคมีฤทธิ์มากถึง
อยางนี้. พวกนางปริจาริกา ไดกลาวถึงการเกิดขึ้นในการเห็นอิทธิปาฏิหาริย
ของพระศาสดา จึงกลาวอยางนี้วา ก็พระเถระนั้นเปนพระผูมีพระภาคเจาผู
ศาสดาของพระองค นาจะมีฤทธิ์มากแน. บทวา าตฺตรสฺส ความ
วา ผูใดผูหนึ่งที่ปรากฏ จริงอยูบรรดาผูที่ปรากฏมีชื่อเสียงทั้งหลาย ทาวสัก-
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กะเปนผูหนึ่ง. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง ปรากฏชัดเจนแลว พระผูมีพระภาค
เจา ทรงยังเทศนาใหจบลงตามอนุสนธิ ดังนี้แล.
จบอรรถกถาจูฬตัณหาสังขยสูตรที่ ๗
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๘. มหาตัณหาสังขยสูตร
[๔๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่พระวิหารเชตวันอาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้น ภิกษุชื่อสาติผู
เกวัฏฏบุตร (บุตรชาวประมง) มีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรายอมรู
ทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงวา วิญญาณนี้นั่น
แหละ ยอมทองเที่ยว แลนไป ไมใชอื่น.
ภิกษุมากดวยกันไดฟงวา ภิกษุสาติ ผูเกวัฏฏบุตร มีทฏิ ฐิอันลามก
เห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงวา วิญญาณนี้นั่นแหละ ยอมทองเที่ยว แลนไปไมใชอื่น จึงเขาไปหา
สาติภิกษุแลวถามวา ดูกอนทานสาติ ไดยินวาทานมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้
เกิดขึ้นวา เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา
วิญญาณนี้นั่นแหละ ยอมทองเที่ยว แลนไป ไมใชอื่น ดังนี้ จริงหรือ.
เธอตอบวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจายอมรูทั่วถึงธรรมตาม
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา วิญญาณนี้นั่นแหละ ยอมทองเที่ยว แลน
ไป มิใชอื่น ดังนี้จริง.
ภิกษุเหลานั้นปรารถนาจะปลดเปลื้องภิกษุสาติ ผูเกวัฏฏบุตรจากทิฏฐิ
นั้น จึงซักไซ ไลเลียงสอบสวนวา ดูกอนทานสาติ ทานอยากลาวอยาง
นี้ ทานอยากลาวตูพระผูมีพระภาคเจา การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจา
ไมดีเลย เพราะพระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสอยางนี้เลย ดูกอนทานสาติ
วิญญาณอาศัยปจจัยประชุมกันเกิดขึ้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดย
ปริยาย เปนอเนก ความเกิดแหงวิญญาณ เวนจากปจจัยมิไดมี.
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ภิกษุสาติ ผูเกวัฏฏบุตร อันภิกษุเหลานั้น ซักไซ ไลเลียง สอบสวน
อยูอยางนี้ ก็ยังยึดมั่นถือทิฏฐิอันลามกนั้นรุนแรง และกลาวอยูวา ดูกอน
ทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงวา วิญญาณนี้นั่นแหละ ยอมทองเที่ยวแลนไปไมใชอื่น ดังนี้.
วาดวยสาติภิกษุมีทิฏฐิลามก
[๔๔๑] เมื่อภิกษุเหลานั้น ไมอาจปลดเปลื้องสาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตร
จากทิฏฐิลามกนั้นได จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายอภิวาทแลวนั่ง
อยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ สาติภิกษุมีทิฏฐิ
อันลามกเห็นปานนี้ เกิดขึ้นวา เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงวา วิญญาณนี้นั่นแหละ ยอมทองเที่ยว แลนไป ไมใชอื่น ครั้ง
นั้นพวกขาพระองคเขาไปหาสาติภิกษุ แลวถามวา ดูกอนทานสาติ ไดยนิ
วา ทานมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรายอมรูทั่วถึงธรรมตามที่พระผู
มีพระภาคเจาทรงแสดงวา วิญญาณนี้นั่นแหละ ยอมทองเที่ยวไป แลน
ไป มิใชอื่น ดังนี้ จริงหรือ เมื่อพวกขาพระองคถามอยางนี้ สาติภิกษุ
ไดบอกพวกขาพระองควา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจายอมรูทั่วถึง
ธรรมตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา วิญญาณนี้นั่นแหละ ยอมทอง
เที่ยว แลนไป มิใชอื่น ดังนี้จริง ในลําดับนั้น พวกขาพระองคปรารถนาจะ
ปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิอันลามกนั้น จึงซักไซ ไลเลียง สอบสวน
วา ดูกอนทานสาติ ทานอยาไดกลาวอยางนี้ ทานอยากลาวตูพระผูมีพระภาค
เจา การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีเลย เพราะพระผูมีพระภาคเจา
มิไดตรัสอยางนี้เลย ดูกอนทานสาติ วิญญาณอาศัยปจจัยประชุมกันเกิด
ขึ้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวโดยปริยายเปนอเนก ความเกิดแหงวิญญาณ
เวนจากปจจัยมิไดมี ขาแตพระองคผูเจริญ สาติภิกษุอันพวกขาพระองคซัก
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ไซไลเลียงสอบสวน อยูแมอยางนี้ ก็ยังยึดมั่น ถือมั่นทิฏฐิอันลามกนั้นรุน
แรง และกลาวอยูวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ขาพเจายอมรูทั่วถึงธรรม
ตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา วิญญาณนี้นั่นแหละยอมทอง
เที่ยว แลนไป มิใชอื่น ดังนี้ จริง ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพวกขาพระองค
ไมอาจปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิอันลามกนั้น จึงมากราบทูลเรื่องนี้
แดพระผูมีพระภาคเจา
[๔๔๒] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่ง มาแลว
ตรัสวา ดูกอนภิกษุเธอจงมา เธอจงเรียกสาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตร ตามคําของ
เราวา ดูกอนทานสาติ พระศาสดารับสั่งใหหาทาน ภิกษุนั้นทูลรับพระผู
มีพระภาคเจาแลว จึงเขาไปหาสาติภิกษุ แลวบอกวา ดูกอนทานสาติ พระ
ศาสดารับสั่งใหหาทาน.
สาติภิกษุรับคําภิกษุนั้นแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับ ถวายอภิวาทแลว จึงนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนสาติ ไดยินวา เธอมีทิฏฐิอัน
ลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นวา เรายอมรูทวั่ ถึงธรรมตามที่พระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงวา วิญญาณนี้นั่นแหละ ยอมทองเที่ยวแลนไป ไมใชอื่น ดัง
นี้ จริงหรือ.
สาติภิกษุทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยอมรูทั่วถึงธรรม
ตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา วิญญาณนี้นั่นแหละ ยอมทอง
เที่ยว แลนไป ไมใชอื่น ดังนี้ จริง.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนสาติ วิญญาณนั้นเปนอยาง
ไร.
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สาติภิกษุทูลวา สภาวะที่พูดได รับรูได ยอมเสวยวิบากของกรรมทั้ง
หลาย ทั้งสวนดีทั้งสวนชั่วในที่นั้น ๆ นั่นเปนวิญญาณ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโมฆบุรุษ เธอรูธรรมอยางนี้ที่เรา
แสดงแกใครเลา ดูกอนโมฆบุรุษ วิญญาณอาศัยปจจัยประชุมกันเกิด
ขึ้น เรากลาวแลวโดยปริยายเปนอเนกมิใชหรือ ความเกิดแหงวิญญาณ
เวนจากปจจัย มิไดมี ดูกอ นโมฆบุรุษ ก็เมื่อเปนดังนั้น เธอกลาวตูเราดวยขุด
ตนเสียดวย จะประสบบาปมิใชบุญมากดวย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแลว
ดูกอนโมฆบุรุษ ก็ความเห็นนั้นของเธอจักเปนไปเพื่อโทษไมเปนประ
โยชน เพื่อทุกขตลอดกาลนาน.
ตรัสสอบถามเรื่องสาติภิกษุผูมีความเห็นผิดนั้น
[๔๔๓] ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความนั้นเปนไฉน สาติภิกษุผูเกวัฏฏบุตร จะเปนผูทําความเจริญในพระธรรมวินัยนี้บา งหรือไม.
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขอนี้มีไดอยางไร ขอนี้มีไมไดเลย
พระพุทธเจาขา.
เมื่อภิกษุทั้งหลายทูลอยางนี้แลว สาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตร นั่งนิ่ง
กระดาก คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา สาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตร มีความเปนดังนั้นแลวจึงตรัสกะเธอวา ดูกอ นโมฆบุรุษ เธอจัก
ปรากฏดวยทิฏฐิอันลามกของตนนั้น เราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พวกเธอยอมรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวเหมือนสาติภิกษุ กลาวตูเรา
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ดวย ขุดตนเสียดวย จะประสพบาปมิใชบุญมากดวย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่ว
แลว ดังนี้หรือ.
ภิกษุเหลานั้น ทูลวา ขอนี้ไมมีเลยพระพุทธเจาขา เพราะวิญญาณ
อาศัยปจจัยประชุมกันเกิดขึ้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวแกพวกขาพระองค
โดยอเนกปริยาย ความเกิดแหงวิญญาณ เวนจากปจจัยมิไดมี.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ดีละ พวกเธอรูทั่ว
ถึงธรรมที่เราแสดงอยางนี้ ถูกแลว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณอาศัยปจจัย
ประชุมกันเกิดขึ้น เรากลาวแลวโดยอเนกปริยาย ความเกิดแหงวิญญาณเวน
จากปจจัยมิไดมี ก็แตสาติภิกษุ ผูเกวัฏฏบุตรนี้ กลาวตูเราดวย ขุดตนเสีย
ดวย จะประสพบาปมิใชบุญมากดวย เพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วแลว ความเห็น
นั้นของโมฆบุรุษนั้น จักเปนไปเพื่อโทษไมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อทุกข
ตลอดกาลนาน.
ปจจัยเปนเหตุเกิดแหงวิญญาณ
[๔๔๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วิญญาณ
อาศัยปจจัยใดๆ เกิดขึ้นก็ถึงความนับดวยปจจัยนั้นๆ วิญญาณอาศัยจักษุและ
รูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวาจักษุวิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตและ
เสียงทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถงึ ความนับวาโสตวิญญาณ วิญญาณอาศัยฆานะและ
กลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถงึ ความนับวาฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและ.
รสทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวาชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและ
โผฏฐัพพะทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวากายวิญญาณวิญญาณอาศัยมนะ
และธรรมารมณทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวามโนวิญญาณ เปรียบ
เหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆ ติดขึ้น ก็ถึงความนับดวยเชื้อนั้นๆ ไฟอาศัยไมติด
ขึ้น ก็ถึงความนับวาไฟฟน ไฟอาศัยสะเก็ดไมติดขึ้น ก็ถึงความนับวาไฟสะเก็ด
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ไม ไฟอาศัยหญาติดขึ้น ก็ถึงความนับวาไฟหญา ไฟอาศัยโคมัยติดขึ้น ก็ถึง
ความนับวา ไฟโคมัย ไฟอาศัยแกลบติดขึ้น ก็ถงึ ความนับวาไฟแกลบ ไฟอาศัย
หยากเหยื่อติดขึ้น ก็ถึงความนับวาไฟหยากเหยื่อ ฉันใด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล วิญญาณอาศัยปจจัยใด ๆ เกิดขึ้น ก็ถึงความนับดวย
ปจจัยนั้น ๆ วิญญาณอาศัยจักษุและรูปทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวาจักษุ
วิญญาณ วิญญาณอาศัยโสตและเสียงทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวาโสตวิญญาณ วิญญาณอาศัยฆานะและกลิ่นทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับวา
ฆานวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึงความนับ
วา ชิวหาวิญญาณ วิญญาณอาศัยกายและโผฏฐัพพะ ทั้งหลายเกิดขึ้น ก็ถึง
ความนับวากายวิญญาณ วิญญาณอาศัยมนะและธรรมารมณทงั้ หลายเกิดขึ้น
ก็ถึงความนับวามโนวิญญาณ.
[๔๔๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายยอมเห็นขันธปญจกที่เกิด
แลวหรือไม ?
ภ. เห็นพระพุทธเจาขา.
พ. เธอทั้งหลายยอมเห็นวา ขันธปญจกนั้นเกิดเพราะอาหารหรือ ?
ภ. เห็นอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. เธอทั้งหลายยอมเห็นวา ขันธปญจกนั้นมีความดับเปนธรรมดา
เพราะความดับแหงอาหารนั้นหรือ ?
ภ. เห็นอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. ความสงสัยยอมเกิดขึ้นเพราะความเคลือบแคลงวาขันธปญจกนี้มี
หรือหนอ ?
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
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พ. ความสงสัยยอมเกิดขึ้น เพราะความเคลือบแคลงวา ขันธปญจก
เกิดเพราะอาหารนั้นหรือหนอ
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. ความสงสัยยอมเกิดขึ้น เพราะความเคลือบแคลงวา ขันธปญจก
มีความดับเปนธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารนั้นหรือหนอ ?
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. บุคคลเห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจก
นี้เกิดแลว ยอมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียไดหรือ.
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. บุคคลเห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจก
เกิดเพราะอาหารนั้น ยอมละความสงสัยที่เกิดขึ้นเสียไดหรือ ?
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. บุคคลเห็นอยูดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา ขันธปญจก
นั้นมีความดับเปนธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารนั้น ยอมละความสงสัย
ที่เกิดขึ้นเสียไดหรือ
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในขอวา ขันธปญจกเกิดเพราะ
อาหารนั้นแมดังนี้หรือ
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในขอวา ขันธปญจกนั้นมีความดับ
เปนธรรมดา เพราะความดับแหงอาหารนั้น แมดังนี้หรือ ?
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ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. เธอทั้งหลายเห็นดีแลว ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
วา ขันธปญจกนี้เกิดแลวดังนี้หรือ.
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. เธอทั้งหลายเห็นดีแลว ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
วา ขันธปญจกเกิดเพราะอาหารนั้น ดังนี้หรือ ?
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. เธอทั้งหลายเห็นดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริง
วา ขันธปญจกนั้น มีความดับเปนธรรมดา เพราะความดับแหงอาหาร
นั้น ดังนี้หรือ.
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. หากวาเธอทั้งหลาย พึงติดอยู เพลินอยู ปรารถนาอยู ยึดถือเปน
ของเราอยู ซึ่งทิฏฐินี้อันบริสุทธิ์ผุดผองอยางนี้ (ดวยตัณหาและทิฏฐิ) เธอทัง้
หลายพึงรูทั่วถึงธรรมที่เปรียบดวยทุนอันเราแสดงแลว เพื่อประโยชนในอัน
สลัดออก มิใชแสดงแลว เพื่อประโยชนในอันถือไว บางหรือหนอ ?
ภ. ขอนี้ไมเปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. หากวา เธอทั้งหลาย ไมติดอยู ไมเพลินอยู ไมปรารถนาอยู ไมยึด
ถือเปนของเราอยู ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผองอยางนี้ เธอทั้งหลายพึงรูธรรมที่
เปรียบดวยทุนอันเราแสดงแลว เพื่อประโยชนในอันสลัดออก ไมใชแสดงแลว
เพื่อประโยชนในอันถือไว บางหรือหนอ ?
ภ. เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
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อาหาร ๔
[๔๔๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาหาร
๔ อยางเหลานี้ เพื่อความตั้งอยูแหงเหลาสัตวที่เกิดแลวบาง เพื่อความ
อนุเคราะหเหลาสัตวที่แสวงหาภพที่เกิดบาง อาหาร ๔ อยาง เปนไฉน ?
อาหาร ๔ อยาง คือ กวฬิงการาหาร อันหยาบหรือละเอียดเปนที่ ๑
ผัสสาหารเปนที่ ๒ มโนสัญเจตนาหารเปนที่ ๓ วิญญาณาหารเปนที่ ๔ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ก็อาหาร ๔ อยางเหลานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย
มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด อาหาร ๔ เหลานี้ มีตัณหาเปนเหตุ
มีตัณหาเปนสมุทัย มีตัณหาเปนชาติ มีตัณหาเปนแดนเกิด ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ก็ตัณหานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไร
เปนแดนเกิด ตัณหา มีเวทนาเปนสมุทัย มีเวทนาเปนชาติ มีเวทนาเปน
แดนเกิด ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็เวทนานี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย
มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด เวทนามีผัสสะเปนเหตุ มีผัสสะเปน
สมุทัยมีผัสสะเปนชาติ มีผัสสะเปนแดนเกิด ดูกอนภิกษุทั้งหลายก็ผัสสะนี้
มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด
ผัสสะ มีสฬายตนะเปนเหตุ มีสฬายตนะเปนสมุทัย มีสฬายตนะเปนชาติ
มีสฬายตนะเปนแดนเกิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สฬายตนะนี้มีอะไรเปน
เหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด สฬายตนะ
มีนามรูปเปนเหตุ มีนามรูปเปนสมุทัย มีนามรูปเปนชาติ มีนามรูปเปนแดน
เกิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นามรูปนี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไร
เปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด นามรูป มีวิญญาณเปนเหตุ มีวิญญาณเปน
สมุทัย มีวิญญาณเปนชาติ มีวิญญาณเปนแดนเกิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็
วิญญาณนี้มีอะไรเปนเหตุ มีอะไรเปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดน
เกิด วิญญาณมีสังขารเปนเหตุ มีสังขารเปนสมุทัย มีสังขารเปนชาติ มีสังขาร
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เปนแดนเกิด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สังขารทั้งหลายนี้ มีอะไรเปนเหตุ มีอะไร
เปนสมุทัย มีอะไรเปนชาติ มีอะไรเปนแดนเกิด สังขารทั้งหลาย มีอวิชชาเปน
เหตุ มีอวิชชาเปนสมุทัย มีอวิชชาเปนชาติ มีอวิชชาเปนแดนเกิด ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมี เพราะอวิชชาเปนปจจัย วิญญาณมี เพราะสังขาร
เปนปจจัย นามรูปมีเพราะมีวิญญาณเปนปจจัย สฬายตนะมีเพราะนามรูป
เปนปจจัย ผัสสะมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัย เวทนามีเพราะผัสสะ
เปนปจจัย ตัณหามี เพราะเวทนาเปนปจจัย อุปทานมีเพราะตัณหาเปน
ปจจัย ภพมีเพราะอุปทานเปนปจจัย ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส มีเพราะชาติเปนปจจัย ดวย
ประการฉะนี้แล ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีไดอยางนี้.
นัยอันเปนปจจัย
[๔๔๗] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ก็ขอวา ชราและมรณะมี เพราะ
ชาติเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติเปน
ปจจัยนั่นแล ชราและมรณะจึงมี ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร ?
ภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะชาติเปนปจจัย
ชราและมรณะจึงมีในขอนี้ มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะภพเปนปจจัยนั่นแล ชาติจึงมี ในขอนี้เปนอยางนี้
หรือ ๆ เปนอยางไร
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะภพเปนปจจัย ชาติจึงมี ในขอนี้
มีความเปนอยางนี้แล.
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พ. ก็ขอ วา ภพมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอุปาทานเปนปจจัยนั่นแล ภพจึงมี ในขอ
นี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอุปาทานเปนปจจัย ภพจึงมี ในขอนี้
มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา อุปาทานมีเพราะตัณหาเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะตัณหาเปนปจจัยนั่นแล อุปาทานจึงมี ในขอ
นี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะตัณหาเปนปจจัย อุปาทานจึงมี
ในขอนี้มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา ตัณหามีเพราะเวทนาเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเวทนาเปนปจจัยนั่นแล ตัณหาจึงมี ในขอ
นี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี ในขอนี้
มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา เวทนามีเพราะผัสสะเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะผัสสะเปนปจจัยนั่นแล เวทนาจึงมี ในขอ
นี้ เปนอยางนี้ หรือๆ เปนอยางไร
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะผัสสะเปนปจจัยเวทนาจึงมี ในขอนี้
มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา ผัสสะมีเพราะสฬายตนะเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะสฬายตนะเปนปจจัยนั่นแล ผัสสะจึงมี ในขอ
นี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร
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ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมีใน
ขอนี้ มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา สฬายตนะมีเพราะนามรูปเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาว
แลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะนามรูปเปนปจจัยนั่นแล สฬายตนะจึง
มี ในขอนี้เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะนามรูปเปนปจจัย สฬายตนะจึง
มี ในขอนี้ มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะวิญญาณเปนปจจัยนั่นแล นามรูปจึงมี ในขอ
นี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี
ในขอนี้ มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา วิญญาณมีเพราะสังขารเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะสังขารเปนปจจัยนั่นแล วิญญาณจึงมี ในขอ
นี้ เปนอยาง นี้หรือๆ เปนอยางไร
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสังขารเปนปจจัย วิญญาณจึงมี
ในขอนี้มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา สังขารมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาเปนปจจัยนั่นแล สังขารจึงมี ในขอ
นี้ เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารจึงมี ในขอ
นี้ มีความเปนอยางนี้แล.
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[๔๔๘] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่กลาวนั้น ถูกละ พวกเธอกลาว
อยางนั้น แมเราก็กลาวอยางนั้น เมื่อมีสิ่งนี้ สิ่งนี้ก็มี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น
สิ่งนี้ก็เกิดขึ้น คือ เพราะอวิชาเปนปจจัย สังขารจึงมี เพระสังขารเปน
ปจจัย วิญญาณจึงมี เพราะวิญญาณเปนปจจัย นามรูปจึงมี เพราะนามรูปเปน
ปจจัย สฬายตนะจึงมี เพราะสฬายตนะเปนปจจัย ผัสสะจึงมี เพราะผัสสะ
ปจจัย เวทนาจึงมี เพราะเวทนาเปนปจจัย ตัณหาจึงมี เพราะตัณหาเปน
ปจจัย อุปาทานจึงมี เพราะอุปานทานเปนปจจัย ภพจึงมี เพราะภพเปน
ปจจัย ชาติจึงมี เพราะชาติเปนปจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาสจึงมี ความเกิดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้นยอมมีไดอยางนี้ เพราะ
อวิชชาดับหมดมิไดเหลือ สังขารก็ดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะ
สฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะเวทนา
ดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปทานจึงดับ เพราะอุปทานดับ ภพจึง
ดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็ดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได
อยางนี้.
นัยแหงความดับ
[๔๔๙] ก็ขอวา เพราะชาติดับ ชรา มรณะ ก็ดับ ดังนี้นนั้ เรากลาว
แลววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะชาติดับนั่นแล ชรา มรณะ จึงดับ ในขอ
นี้ เปนอยางนี้หรือ เปนอยางไร
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ ก็ดบั ในขอ
นี้ มีความเปนอยางนี้แล.
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พ. ก็ขอ วา เพราะภพดับ ชาติกด็ ับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลววา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เพราะภพดับนั่นแล ชาติจึงดับ ในขอนี้ เปนอยางนี้หรือ
เปนอยางไร.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะภพดับ ชาติก็ดับ ในขอนี้ มีความเปน
อยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอุปาทานดับนั่นแล ภพจึงดับ ในขอนี้ เปนอยางนี้
หรือ ๆ เปนอยางไร.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอุปทานดับ ภพก็ดับ ในขอนี้ มีความ
เปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา เพราะตัณหาดับ อุปาทานก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะตัณหาดับนั่นแล อุปาทานจึงดับ ในขอนี้
เปนอยางนี้หรือ ๆ เปนอยางไร.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะตัณหาดับ อุปาทานก็ดับ ในขอ
นี้ มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา เพราะผัสสะดับ เวทนาก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะผัสสะดับนั่นแล เวทนาจึงดับ ในขอนี้ เปน
อยางนี้หรือ ๆ เปนอยางไร.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะผัสสะดับ เวทนาก็ดับ ในขอนี้มีความ
เปนอยางนี้แล
พ. ก็ขอ วา เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะสฬายตนะดับนั่นแล ผัสสะจึงดับ ในขอนี้เปน
อยางนี้หรือๆ เปนอยางไร.
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ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะก็ดับ ในขอนี้
มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอวา เพราะนามรูปดับ สฬายตนะก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะนามรูปดับนั่นแล สฬายตนะจึงดับ ในขอนี้
เปนอยางนี้หรือๆ เปนอยางไร.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะก็ดับ ในขอนี้
มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะวิญญาณดับนั่นแล นามรูปจึงดับ ในขอนี้เปน
อยางนี้หรือๆ เปนอยางไร.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะวิญญาณดับ นามรูปก็ดบั ในขอนี้
มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา เพราะสังขารดับ วิญญาณก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะสังขารดับนั่นแล วิญญาณจึงดับ ในขอนี้เปน
อยางนี้หรือๆ เปนอยางไร.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะสังขารดับ วิญญาณก็ดับ ในขอนี้
มีความเปนอยางนี้แล.
พ. ก็ขอ วา เพราะอวิชชาดับ สังขารก็ดับ ดังนี้นั้น เรากลาวแลว
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะอวิชชาดับนั่นแล สังขารจึงดับ ในขอนี้เปน
อยางนั้นหรือๆ เปนอยางไร.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะอวิชชาดับ สังขารก็ดับ ในขอนี้
มีความเปนอยางนี้แล.
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[๔๕๐] พ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขอที่กลาวนั้น ถูกละ พวกเธอกลาว
อยางนี้ แมเราก็กลาวอยางนี้ เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้ก็
ดับ ดือ เพราะอวิชชาดับ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึง
ดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึง
ดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ เพราะ
เวทนาดับ ตัณหาจึงดับ เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ เพราะอุปาทาน
ดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส และอุปายาสจึงดับ ความดับแหงกองทุกขทั้ง
สิ้นนั้น ยอมมีไดอยางนี้.
กถาวาดวยธรรมคุณ
[๔๕๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยางนี้ พึงแลนไปสูสวน
เบื้องตนวา ในอดีตกาลเราไดมีแลว หรือวา ไมไดมีแลว เราไดเปนอะไร
แลว หรือวาเราไดเปนแลวอยางไร หรือเราไดเปนอะไรแลว จึงเปน
อะไร ดังนี้บางหรือไม.
ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงแลนไปสูสวน
เบื้องปลายวา ในอนาคตกาล เราจักมี หรือวาจักไมมี เราจักเปนอะไร
หรือวาเราจักเปนอยางไร หรือเราจักเปนอะไรแลว จึงจักเปนอะไร ดังนี้บาง
หรือไม.
ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ ปรารภถึงปจจุบัน
กาลในบัดนี้ ยังสงสัยขันธเปนภายในวา เรายอมมี หรือวาเรายอมไมมี
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เรายอมเปนอะไร หรือวาเรายอมเปนอยางไร สัตวนี้มาแลวจากไหน สัตวนั้น
จักไป ณ ที่ไหน ดังนี้บางหรือไม.
ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงกลาวอยางนี้
วา พระศาสดาเปนครูของพวกเรา พวกเราตองกลาวอยางนี้ ดวยความ
เคารพตอพระศาสดาเทานั้น ดังนี้บางหรือไม.
ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงกลาววา พระสมณะ
ตรัสอยางนี้ พระสมณะทั้งหลายและพวกเรา ยอมไมกลาวอยางนี้
ดังนี้บางหรือไม.
ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ จะพึงยกยองศาสดา
อื่นดังนี้บางหรือไม.
ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พวกเธอรูเห็นอยูอยางนี้ พึงเชื่อถือสมาทาน
วัตร ความตื่นเพราะทิฏฐิ และทิฏฐาทิมงคล ของพวกสมณะและพราหมณ
เปนอันมาก ดังนี้บางหรือไม.
ภ. ขอนี้ไมมีเลย พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดทีพ่ วกเธอรูเห็นทราบเองแลวพวกเธอ
พึงกลาวถึงสิ่งนั้นมิใชหรือ.
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ภ. อยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พ. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขอที่กลาวนั้นถูกละ พวกเธออันเรานําเขาไป
แลวดวยธรรมนี้ อันเห็นไดดวยตนเอง ซึ่งใหผลไมมีกาล ควรเรียกให
มาชม ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูไดเฉพาะตน คําที่เรากลาววา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมนี้ อันเห็นไดดวยตนเอง ใหผลไมมีกาลควรเรียกให
มาชม ควรนอมเขามา อันวิญูชนพึงรูไดเฉพาะตน ดังนี้ เราอาศัยความขอ
นี้กลาวแลว.
การกาวลงสูครรภ
[๔๕๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย
๓ ประการ ความเกิดแหงทารกก็มี ในสัตวโลกนี้ มารดา บิดา อยูรวม
กัน แตมารดายังไมมีระดู และสัตวที่จะมาเกิดยังไมปรากฏ ความเกิดแหง
ทารกก็ยังไมมีกอน ในสัตวโลกนี้ มารดา บิดา อยูรวมกัน มารดามีระดู
แตสัตวที่จะมาเกิดยังไมปรากฏ ความเกิดแหงทารกก็ยังไมมีกอน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อใดมารดา บิดาอยูรวมกันดวย มารดามีระดูดวย สัตวที่จะมา
เกิดก็ปรากฏดวย เพราะความประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการอยาง
นี้ ความเกิดแหงสัตวจึงมี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มารดายอมรักษาทารกนั้น
ดวยทองเกาเดือนบาง สิบเดือนบาง เมื่อลวงไปเกาเดือน หรือสิบเดือน
มารดาก็คลอดทารกผูเปนภาระหนักนั้น ดวยความสงสัยใหญ และเลี้ยงทารก
ผูเปนภาระหนักนั้นซึ่งเกิดแลวดวยโลหิตของตนดวยความสงสัยใหญ.
[๔๕๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย น้ํานมของมารดานับเปนโลหิตในอริยวินัย ดูกอนภิกษุทั้งหลายกุมารนั้นอาศัยความเจริญ และความเติบโตแหง
อินทรียทั้งหลาย ยอมเลนดวยเครื่องเลนสําหรับกุมาร คือ ไถเล็ก ตีไมหึ่ง
หกขะเมน จังหัน ตวงทราย รถเล็ก ธนูเล็ก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุมารนั่นนั้น
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อาศัยความเจริญและความเติบโตแหงอินทรียทั้งหลาย พรั่งพรอมบําเรออยู
ดวยกามคุณ ๕ คือ รูปทีร่ ูแจงดวยจัก อันนาปรารถนา นาใคร นาชอบ
ใจ นารัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัดและความรัก เสียงที่รู
แจงดวยโสต... กลิ่นทีร่ ูแจงดวยฆานะ...รสที่รูแจงดวยลิ้น...โผฏฐัพพะที่รูแจง
ดวยกาย อันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่
ตั้งแหงความกําหนัดและความรัก กุมารนั้น เห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมกําหนัด
ในรูปที่นารัก ยอมขัดเคืองในรูปที่นาชัง ยอมเปนผูมีสติในกายไมตั้งมั่น
และมีจิตเปนกุศลอยู ยอมไมทราบชัดเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับ
หมดแหงเหลาอกุศลธรรมอันลามก ตามความเปนจริง เขาเปนผูถึงพรอมซึ่ง
ความยินดียินรายอยางนี้ เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี
ดี มิใชทุกขมิใชสุขอยางนี้ เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็
เพลิดเพลิน บนถึง ติดใจ เวทนานั้นอยู ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้น ความเพลิด
เพลินในเวทนาทั้งหลายเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ
เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ความเกิดแหงกองทุกขทั้งสิ้น
นั้น ยอมมีไดอยางนี้ กุมารนั้น ไดยินเสียงดวยโสต ...ดมกลิ่นดวยฆานะ....
ลิ้มรสดวยลิน้ ...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจ
แลว ยอมกําหนัดในธรรมารมณที่นารัก ยอมขัดเคืองในธรรมารมณที่นา
ชัง ยอมเปนผูมีสติในกายไมตั้งมั่น และมีจิตเปนอกุศลอยู ยอมไมทราบชัด
เจโตวิมุตติและปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับหมดแหงเหลาอกุศลธรรมอันลามกตาม
ความเปนจริง เขาเปนผูถึงพรอมซึ่งความยินดียินรายอยางนี้ เสวยเวทนา
อยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทุกขมิใชสุขก็ดี ยอมเพลิด
เพลิน บนถึง ติดใจเวทนานั้นอยู ความเพลิดเพลินก็เกิดขึ้น ความเพลิดเพลินใน
เวทนาทั้งหลายเปนอุปาทาน เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ เพราะภพ
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เปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส ความเกิดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีได
อยางนี้.
กถาวาดวยพุทธคุณ
[๔๕๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตอุบัติในโลกนี้ เปนพระ
อรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ ไปดีแลว รูแ จง
โลก เปนสารถีฝกบุรุษทีค่ วรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกธรรม ตถาคตนั้น ทําโลกนี้พรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว
สอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม แสดงธรรม
งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทัง้
อรรถ ทั้งพยัญชนะบริสทุ ธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิด
ภายหลัง ในสกุลใดสกุลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงธรรมแลว ไดศรัทธา
ในตถาคต เมื่อไดศรัทธานั้นแลว ยอมตระหนักวา ฆราวาสคับแคบเปนทาง
มาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประ
พฤติพรหมจรรยใหบริบรู ณใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียวดุจสังขที่เขาขัด ไมใช
ทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออก
บวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาติ
นอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปน
บรรพชิต.

ความเปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ
[๔๕๕] เมื่อเขาบวชแลวถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้ง
หลาย ละการฆาสัตวเวนขาดจากการฆาสัตว วางไม วางมีดแลว มีความ
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ละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู.
ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให
ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนสะอาดอยู.
ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติ
หางไกล เวนขาดจากเมถุน อันเปนกิจของชาวบาน.
ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคํา
สัตย เปนหลักฐานควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก.
ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลว ไมไปบอก
ขางโนน เพื่อทําลายขางนี้ หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อทํา
ลายขางโนน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสรินคนที่พรอมเพรียงกัน
แลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลิน
ในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอมเพรียงกัน
ละคําหยาบ เวนขาดคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ เพราะหู ชวน
ใหรัก จับใจ เปนของชาวเมือง อันคนสวนมากใคร พอใจ.
ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล แตคําที่เปน
จริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่
กําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร.
เวนขาดจากการพรากพืชคาม และภูตคาม.
ฉันหนเดียว เวนจากการฉันในราตรี เวนจากการฉันในเวลาวิกาล.
เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอัน
เปนขาศึกแกกุศล.
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เวนขาดจากการทัดทรงประดับเละตกแตงรางกาย ดวยดอกไมของ
หอม และเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐานแหงการแตงตัว.
เวนขาดจากการนอนบนที่นอนอันสูงและใหญ.
เวนขาดจากการรับทองและเงิน.
เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
เวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.
เวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
เวนขาดจากการรับไกและสุกร.
เวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
เวนขาดจากการประกอบทูตกรรม และการรับใช.
เวนขาดจากการซื้อและการขาย.
เวนขาดจากการโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกง
ดวยเครื่องตวงวัด.
เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และการ
กรรโชก.
ภิกษุนั้นเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาต
เปนเครื่องบริหารทอง จะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถอื ไปไดเอง นกมีปก จะบิน
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ไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น
แล เปนผูสนั โดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่อง
บริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ ก็ถือไปไดเอง.
ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะเชนนี้ยอมเสวยสุขอันไมมี
โทษในภายใน.
ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอ
ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศล
ธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ไดยินเสียงดวยโสต...ดมกลิ่นดวย
ฆานะ...ลิ้มรสดวยลิ้น...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจ
แลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรียที่เมื่อไม
สํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคือ อภิชฌาและโทมนัสครอบ
งํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย.
ภิกษุนั้นประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมเสวย
สุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน.
ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล
ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ
บาตร และจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิม้ ในการถายอุจจาระ
ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ
การตื่น การพูด การนิ่ง.
การชําระจิต
[๔๕๖] ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร และสติสัมปชัญญะ
อันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา
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ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาตใน
กาลภายหลังภัตแลว นั่งขัดสมาธิ ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา
เธอละความเพงเล็งในโลกแลว มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาทแลว ไมคิด
พยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตให
บริสุทธิ์จากความประทุษรายคือ พยาบาทได ละถิ่นมิทธะไดแลว เปนผูปราศ
จากถิ่นมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว เปนผูไม
ฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์ จากอุทธัจกุกกุจะ
ได ละวิจีกิจฉาไดแลว เปนผูขามวิจิกิจฉา ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได.
[๔๕๗] ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ ประการนี้อันเปนเครื่องเศราหมองแหง
จิต อันเปนเครื่องทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศล
ธรรม เขาถึงปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู เขาถึง
ทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกและ
วิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติ และสุขเกิด แตสมาธิอยู เขาถึง
ตติยฌาน เขาถึงจตุตถฌานอยู.
[๔๕๘] ภิกษุนั้นเห็นรูปดวยจักษุแลว ยอมไมกําหนัดในรูปที่นา
รัก ยอมไมขัดเคืองในรูปที่นาชัง เปนผูมีสติในกายตั้งมั่น และมีจิตหาประ
มาณมิไดอยู ยอมทราบชัดเจโตวิมุติ และปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับหมดแหง
อกุศลธรรมอันลามกตามความเปนจริง เธอละความยินดียินรายอยางนี้
แลว เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี ไมใชทุกขไมใช
สุขก็ดี ก็ไมเพลิดเพลิน ไมบนถึง ไมติดใจเวทนานั้น เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิด
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เพลิน ไมบนถึง ไมติดใจ เวทนานั้นอยู ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็
ดับไป เพราะความเพลิดเพลินดับ อุปทานก็ดับ เพราะอุปาทานดับ ภพก็
ดับ เพราะภพดับ ชาติกด็ ับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาสของภิกษุนั้นก็ดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้น
นั้น ยอมมีไดอยางนี้ ภิกษุนั้น ไดยินเสียงดวยโสต... ดมกลิ่นดวยฆานะ...
ลิ้มรสดวยลิน้ ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจ
แลว ยอมไมกําหนัดในธรรมารมณทนี่ ารัก ยอมไมขัดเคืองในธรรมารมณที่
นาชัง เปนผูมีสติในกายตั้งมั่น และมีจิตหาประมาณมิไดอยู ยอมทราบชัด
เจโตวิมุติและปญญาวิมุติ อันเปนที่ดับหมดแหงอกุศลธรรมอันลามกตามความ
เปนจริง เธอละความยินดียินรายอยางนี้แลว เสวยเวทนาอยางใดอยาง
หนึ่ง เปนสุขก็ดี เปนทุกขก็ดี มิใชทกุ ขมิใชสุขก็ดี ก็ไมเพลิดเพลิน ไมบน
ถึง ไมติดใจเวทนานั้น เมื่อภิกษุนั้นไมเพลิดเพลิน ไมบนถึง ไมติดใจเวทนา
นั้นอยู ความเพลิดเพลินในเวทนาทั้งหลายก็ดับไป เพราะความเพลิดเพลินดับ
อุปาทานก็ดับ เพราะอุปาทานดับ ภพก็ดับ เพราะภพดับ ชาติก็ดับ เพราะชาติ
ดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสของภิกษุนั้นก็
ดับ ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีไดอยางนี้ ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พวกเธอจงทรงจําตัณหาสังขยวิมุติ โดยยอของเรานี้ อนึ่ง พวกเธอจง
ทรงจําสาติภิกษุผูเกวัฏฏบุตรวา เปนผูสวมอยูในขายตัณหาและกองตัณหา
ใหญ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทูพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชม
ยินดี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบ มหาตัณหาสังขยสูตรที่ ๘
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อรรถกถามหาตัณหาสังขยสูตร
มหาตัณหาสังขยสูตรมีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต.
พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลานั้น บทวา ทิฏิคต นี้ ในอลคัททสูตร
กลาวบทวา ทิฏฐิวาเปนลัทธิ. ในที่นี้ ทานกลาววา เปนสัสสตทิฏฐิ. ก็ภิกษุนั้น
เปนผูสดับมาก แตภิกษุที่สดับนอยกวาชาดก ฟงพระผูมีพระภาคเจาตรัส
ประชุมเรื่องชาดกวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น เราไดเปนเวสสันดร ไดเปน
มโหสถ ไดเปนวิธูรบัณฑิต ไดเปนเสนกบัณฑิต ไดเปนพระเจามหาชนก
ดังนี้. ทีนั้น เธอไดมีความคิดวา รูป เวทนา สัญญา สังขารเหลานี้ ยอมดับไป
ในที่นั้น ๆ นัน่ แหละ แตวิญญาณยอมทองเที่ยว ยอมแลนไปจากโลกนี้สูโลก
อื่น จากโลกอื่นสูโลกนี้ ดังนี้ จึงเกิดสัสสตทิฏฐิ. เพราะเหตุนั้น เธอจึงกลาว
วา วิญญาณนี้นั่นแหละยอมทองเที่ยวไป ยอมแลนไป ไมใชอยางอื่น ดัง
นี้. ก็พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไววา เมื่อปจจัยมีอยูความเกิดขึ้นแหง
วิญญาณจึงมี เวนจากปจจัย ความเกิดขึ้นแหงวิญญาณยอมไมมี ดังนี้. เพราะ
ฉะนั้น ภิกษุนี้ชื่อวา ยอมกลาวคําที่พระพุทธเจามิไดตรัสไว ยอมใหการประ
หารชินจักร ยอมคัดคานเวสารัชชญาณ ยอมกลาวกะชนผูใครเพื่อจะฟงให
ผิดพลาด ทัง้ กีดขวางทางอริยะเปนผูปฏิบัติเพื่อสิ่งมิใชประโยชน เพื่อความ
ทุกขแกมหาชน มหาโจรเมื่อเกิดในราชสมบัติของพระราชา ยอมเกิดขึ้นเพื่อ
สิ่งมิใชประโยชน เพื่อความทุกขแกมหาชนชื่อฉันใด บัณฑิตพึงทราบ
วา โจรในคําสั่งของพระชินเจา เกิดขึ้นแลวเพื่อสิ่งมิใชประโยชน เพื่อ
ความทุกขแกมหาชน ฉันนั้น.
บทวา สมฺพหุลา ภิกฺขู ไดแก ภิกษุผูบิณฑบาตเปนวัตรผูมีปกติอยู
ในชนบท. บทวา เตนุปสงฺกมึสุ ความวา ภิกษุเหลานั้นคิดวา ภิกษุสาตินี้
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ไดพวกแลว จะพึงยังพระศาสนาใหอันตรธานไป เธอยังไมไดพวกเพียง
ใด พวกเราจักปลดเปลื้องเธอจากความเห็นผิดเพียงนั้น ดังนี้ จึงไมยืนไม
นั่ง เขาไปหาจากที่ที่ตนฟงแลวๆ นั่นแหละ.
บทวา ย กตมนฺต สาติ วิฺาณ ความวา พระผูมีพระภาค
เจาตรัสถามวา ดูกอนสาติ เธอกลาวหมายเอาวิญญาณใด วิญญาณนั้น
เปนไฉน. ขอวา ยฺวาย ภนฺเต วโท เวเทยฺโย ตตฺร ตตฺร กลฺยาณปาปกาน
กมฺมาน วิปากป ปฏิสเวเทติ ความวา สาติภิกษุกราบทูลวา ขาแตพระองคผู
เจริญ สภาวะใด ยอมพูดได ยอมเสวยอารมณได ก็ ภาวะนั้น ยอมเสวย
วิบากของกุศลกรรม และอกุศลกรรมในที่นั้นๆ ไดขาพระองคกลาวหมายถึง
วิญญาณอันใด ขาแตพระองคเจริญ นี้เปนวิญญาณนั้นดังนี้. บทวา
กสฺส นุ โข นาม ความวา ก็ใครคือวา แกกษัตริยห รือวา พราหมณ หรือ
วาแกแพศย ศูทร คฤหัสถ บรรพชิต เทวดาและมนุษยทั้งหลาย คนใดคน
หนึ่ง.
บทวา อถโข ภควา ภิกขฺ ู อามนฺเตสิ ถามวา เพราะเหตุไร จึงตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลาย. ตอบวา ไดยินวา สาติภิกษุไดมีความคิดอยางนี้วา
พระศาสดาตรัสเรียกเราวา โมฆบุรุษ ดังนี้จะไมมีอุปนิสัยแหงมรรคและ
ผลทั้งหลายโดยสักแตคําที่กลาวแลววา โมฆบุรุษนี้เทานั้น ก็หามิได เพราะ
วา แมพระอุปเสนเถระ พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัส อยางนี้วา ดูกอนโมฆบุรุษ
เธอเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมากเร็วนักดังนี้ ภายหลังสืบตออยู พยายาม
อยู ก็ไดกระทําใหแจงซึ่งอภิญญา ๖ แมเราประคองความเพียรแลว ก็จักกระ
ทําใหแจงซึ่งมรรคและผลทั้งหลายดังนี้. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะ
แสดงแกเธอวา สาติภิกษุนี้ มีปจจัยอันขาดแลว เปนผูมีธรรมอันไมงอกงาม
ในศาสนาดังนี้จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย. บทวา อุสฺมีกโต เปนตน
บัณฑิตพึงทราบอธิบายตามที่ไดกลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ.
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บทวา อถโข ภควา ความวา อนุสนธิแมนี้เปนของเฉพาะบุคคล.
ไดยินวาสาติภิกษุไดมีความคิดวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ธรรมอันเปน
อุปนิสัยแหงมรรคและผลทั้งหลายของเราไมมี ดังนี้ เมื่อธรรมอันเปน
อุปนิสัยไมมีอยู เราอาจเพื่อจะแกไขธรรมอันเปนอุปนิสสัยไดหรือ เพราะ
วา พระตถาคตทั้งหลาย ยอมไมแสดงธรรมแกบุคคลผูมีอุปนิสสัย เทา
นั้น แสดงอยูแกใคร ๆ นัน่ แหละ เราไดโอวาทของพระสุคตจากสํานักของ
พระพุทธเจาแลวจักกระทํากุศล เพื่อสวรรคสมบัติดังนี้. ลําดับนั้น พระผู
มีพระภาคเจา ตรัสแกสาติภิกษุนั้นวา ดูกอนโมฆบุรุษ เราไมใหโอวาท
หรืออนุสาสนีแกเธอ ดังนี้ เมื่อจะทรงระงับโอวาทของพระสุคตเจา จึงเริ่ม
เทศนานี้. เนื้อความแหงพระดํารัสนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลัง
นั่นแหละ. บัดนี้ พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อจะทรงชําระลัทธิในบริษัท จึงตรัส
คําวา อิธาห ภิกฺขู ปฏิปจุ ฺฉิสฺสามิ เปนตน. ถอยคําแมทั้งหมด บัณฑิตพึง
ทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ.
จบสาติกัณฑ
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงซึ่งความที่วิญญาณมีปจจัย
จึงตรัสคําวา ย ยเทว ภิกขฺ เว เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนฺจ
ปฏิจฺจ ธมฺเม จ ไดแก วิญญาณอาศัยภวังคจิต พรอมทั้งอาวัชชนะ และ
ธรรมดันเปนไปในภูมิสาม. บทวา กฏฺจ ปฏิจฺจ เปนตน พระผูมีพระภาคเจา
เจาตรัสแลวเพื่อแสดงชี้แจงดวยอุปมา. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวอยาง
ไร ดวยอุปมานั้น. ทรงแสดงถึงความไมมีความพอใจในทวาร. เหมือนอยาง
วา ไฟอาศัยไมจึงลุกโพลงอยู เมื่อปจจัยคือเชื้อยังมีอยูนั่นแหละ ก็ยังลุก
อยู เมื่อปจจัยคือเชื้อไมมีอยู ก็ยอมดับไปในที่นั้นนั่นเอง เพราะความขาด
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แคลนปจจัย ยอมไมถึงซึ่งการนับเปนตนวา ไฟสะเก็ดไมเปนตน เพราะกาว
ลวงวัตถุทั้งหลายมีสะเก็ดไมเปนตน ฉันใด วิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักษุ
และรูปฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อปจจัยกลาวคือ จักขุประสาท รูป อาโลกะ
และมนสิการในทวารนั้น ยังมีอยู ยอมเกิดขึ้นเมื่อปจจัยนั้นไมมีอยู ยอมดังไป
ในที่นั้นแหละ ดวยความบกพรองแหงปจจัย ยอมไมถึงซึ่งการนับเปนตน
วา โสตวิญญาณเปนตน เพราะกาวลวงโสตประสาทเปนตน. ในวาระทั้งปวง
ก็มีนัยนี้แหละ. ดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงติเตียนภิกษุสาติดวย
พระดํารัสวา เรายอมไมกลาวเหตุแมสักวาความพอใจในทวาร ในความเปน
ไปแหงวิญญาณ ก็สาติภิกษุโมฆบุรุษนี้ ยอมกลาวถึงความพอใจในภพ
ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความที่วิญญาณมีปจจัยแลว
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงถึงความที่ขันธแมทั้งหามีปจจัย จึงตรัสคําวา ภูตมิท
เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภูตมิท นี้ ไดแก ขันธปญจกะ อันเกิด
แลว เปนแลว บังเกิดแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พวกเธอเห็นวา ขันธปญจกะที่เกิดแลวหรือ. บทวา ตทาหารสมฺภว
ความวา ก็ขันธปญจกะนั่นนั้น เกิดขึ้นเพราะอาหาร เกิดขึ้นเพราะปจจัย
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถามวา พวกเธอเห็นปานนี้วา เมื่อปจจัยมีอยู
ขันธปญจกะยอมเกิดขึ้นหรือดังนี้. บทวา ตทาหารนิโรธา ไดแก เพราะความ
ดับแหงปจจัยนั้น. บทวา ภูตมิท โนสุ ไดแก ขันธปญจกะนี้เกิดขึ้นแลว.
คือเปนแลว มีอยูหรือหนอ. บทวา ตทาหารสมฺภว โนสุ ความวา พระผูมีพระ
ภาคเจา ตรัสถามวา ก็ขันธปญจกะที่มีแลวนี้ เกิดขึ้น เพราะปจจัยหรือ
ไมหนอ. บทวา ตทาหารนิโรธา ไดแก เพราะการดับแหงปจจัยนั้น. บท
วา นิโรธธมฺม โนสุ ความวา พระผูมีพระภาคเจาถามวา ขันธปญจกะ
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มีความดับไปเปนธรรมดาหรือไมหนอ. บทวา สมฺมปฺปฺาย ปสฺสโต
ความวา เมื่อบุคคลเห็นอยูโดยชอบดวยวิปสสนาปญญา โดยลักษณะ อัน
มีรสตามความเปนจริงวา ขันธปญจกะนี้ เกิดแลว เปนแลว บังเกิดแลว
ดังนี้. บทวา ปฺาย สุทิฏ ไดแก เห็นแลวโดยชอบ ดวยวิปสสนาปญญา
โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแหละ. บุคคลเหลาใดๆ กําหนดคําถามนั้น ดวยอา
การอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงรับปฏิญญาของคนเหลานั้นๆ
ก็จักแสดงถึงความที่ขันธหามีปจจัย ดังนี้.
บัดนี้ พวกภิกษุมีความเปนขันธปญจกะนั้นมีปจจัย และมีนิโรธเปน
อยางดี ดวยปญญาใด พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะตรัสถามถึงความที่ขันธปญจกะนั้นไมมีตัณหาในที่นั้น จึงตรัสคําวา อิม เจ ตุมฺเห เปนตน. บรรดาบท
เหลานั้น. บทวา ทิฏิ ไดแก วิปสสนาสัมมาทิฏฐิ. ชื่อวา บริสุทธิ์ เพราะเห็น
โดยสภาวะ ชื่อวา ผุดผอง เพราะเห็นปจจัย. บทวา อลฺลิเยถ ไดแก พึงติดดวย
ตัณหาและทิฏฐิทั้งหลายอยู. บทวา เกฬาเยถ ไดแก พึงเพลิดเพลินอยู ดวยตัณหา
และทิฏฐิ. บทวา ธเนยฺยาถ ไดแก ถึงถึงความอยากได เหมือนผูปรารถนา
ทรัพย. บทวา มมาเยถ ไดแก พึงยังเหตุสักวาตัณหาและทิฏฐิใหเกิด
ขึ้น. บทวา นิตฺถรณตฺถาย โน คหณตฺถาย ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ธรรมใด เปรียบดวยทุน (แพชนิดหนึ่ง) ที่เราแสดงแลว เพื่อประ
โยชนในอันสลัดออกจากโอฆะ ๔ พวกเธอพึงรูธรรมนั้น มิใชเพื่อประโยชน
ในอันถือเอาดวยสามารถแหงความใคร บางหรือหนอ ดังนี้. บัณฑิตพึงทราบ
ธรรมฝายขาวโดยตรงกันขาม.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงปจจัยแหงขันธเหลา
นั้น จึงตรัสคําวา จตฺตาโร เม ภิกฺขเว อาหารา เปนตน. คํานั้น มีอรรถตาม
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ที่กลาวไวแลวนั่นแหละ. มีอธิบายวา เหมืออยางวา ธรรมอยาหนึ่ง ที่พระผู
มีพระภาคเจาตรัสไววา เธอยอมรูธรรมนี้ คือวา บุคคลเมื่อรูดวยสามารถ
แหงประเพณีเปนมาอยางนี้วา เรายอมไมรูมารดาของบุคคลนี้อยาง
เดียว ยอมรูแมซึ่งมารดาของมารกา ดังนี้ ชื่อวา ยอมรูอยางดี ฉันใด พระผู
มีพระภาคเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมทรงทราบชัดแตเพียงขันธอยางเดียว
เทานั้นก็หาไม ทรงทราบความสืบตอเนื่องๆ กันมาแหงธรรมที่เปนปจจัยทั้ง
ปวง อยางนี้วา ยอมทรงทราบชัดแมปจจัยแหงขันธทั้งหลาย ยอมทรงทราบ
แมปจจัยแหงปจจัยทั้งหลายเหลานั้น.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงกําลังของพระพุทธเจา เพื่อทรง
แสดงความสืบเนื่องตอๆ กันมาแหงปจจัยในบัดนี้ จึงตรัสคําวา อิเม จ ภิกฺขเว
จตฺตาโร อาหารา เปนตน. แมคํานั้น ก็มีอรรถเหมือนที่กลาวแลว. กถาวา
ดวยปฏิจจสมุปบาทในพระบาลีนี้วา กอนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้ง
หลาย มีเพราะอวิชชาเปนปจจัย ฯลฯ ดวยประการฉะนี้แล ความเกิดขึ้น
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมีไดอยางนี้ ดังนี้ พึงใหพิสดาร ก็กถานั้นกลาว
พิสดารไวแลวในวิสุทธิมรรค.
บทวา อิมสฺมึ สติ อิท โหติ ไดแก เมื่อปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้มี
อยู ผลมีสังขารเปนตนนี้ก็มี. บทวา อิมสฺสุปฺปาทา อิทิ อุปปฺ ชฺชติ ไดแก
เพราะปจจัยมีอวิชชาเปนตนนี้เกิดขึ้นผลมีสังขารเปนตนนี้ ก็เกิดขึ้น. ดวยเหตุ
นั้นเหละ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เพราะอวิชชาเปนปจจัย สังขารทั้ง
หลาย จึงมี ฯลฯ ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนั้น ยอมมีไดอยางนี้
ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงวัฏฏะอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะ
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ทรงแสดงถึงวิวัฏฏะจึงตรัสคําวา อวิชฺชาย เตฺวว อเสสวิราคนิโรธา เปน
ตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อวิชฺชาย เตฺวว คือ อวิชชานั่นแหละ. บท
วา อเสสวิราคนิโรธา คํานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เพราะสังขารดับ
ไป วิญญาณจึงดังดังนี้เปนตน เพื่อแสดงวา ก็เพราะความดับไปแหงสังขาร
ทั้งหลาย อันดับไปแลวอยางนี้วา เพราะความดับโดยไมเหลือดวยมรรค
กลาวคือ วิราคะ ความดับไมเกิดขึ้นแหงสังขารทั้งหลาย จึงมี ดังนี้ วิญญาณ
ก็ดับ และเพราะความดับแหงธรรมทั้งหลายมีวิญญาณเปนตน ชื่อวา ธรรม
ทั้งหลายมีรูปเปนตน ก็ยอมดับไปเหมือนกัน ดังนี้ แลวจึงตรัสวา ความดับ
แหงกองทุกขทั้งสิ้นนั้น ยอมมิไดอยางนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เกวลสฺส
ไดแก ทั้งสิ้น อธิบายวา กองทุกขลว น ๆ เวนจากความเปนสัตว. บทวา
ทุกฺขกฺขนฺธสฺส แปลวา กองทุกข. บทวา นิโรโธ โหติ ไดแก ความไมเกิด
ขึ้น. บทวา อิมสฺมึ อสติ เปนตน บัณฑิตพึงทราบโดยนัยตรงกันขามกับคํา
ที่กลาวแลว.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสปฏิจจสมุปบาททั้งวัฏฏะและวิวัฏฏะ
ดวยอาการอยางนี้แลว บัดนี้เมื่อจะตรัสถามถึงความไมมีแหงการทองเที่ยว
ไป อันบุคคลผูรูอยูซึ่งความหมุนเวียนไปแหงปจจัย ๑๒ นี้พรอมดวยมรรค
ในวิปสสนาญาณที่ละไดแลวนั้น จึงตรัสคําวา อปนุ ตุมฺเห ภิกฺขเว เปน
ตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอว ชานนฺตา ไดแก รูอยูอยางนี้พรอม
ดวยวิปสสนามรรค. บทวา เอว ปสฺสนฺตา เปนไวพจนของคํานั้นนั่นแหละ.
บทวา ปุพฺพนฺต อธิบายวา ขันธ ธาตุ และอายตนะทั้งหลายในอดีต. บท
วา ปฏิธาเวยฺยาถ คือวา พึงแลนไปดวยอํานาจแหงตัณหาและทิฏฐิ. คําที่
เหลือพิสดารแลวในสัพพาสวสูตร.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะตรัสถามถึงความไมหวั่นไหวของ
ภิกษุเหลานั้น ในที่นั้นจึงตรัสคําวา อปนุ ตุมฺเห ภิกฺขเว เอว ชานนฺตา เอว
ปสฺสนฺตา เอว วเทยฺยาถ สตฺถา โน ครุ ดังนี้เปนตน. แปลวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย พวกเธอรูอยูอยางนี้ เห็นอยูอยางนี้ พึงกลาวอยางนี้วา พระศาสดาเปน
ครูของพวกเรา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ครุ ไดแก ผูเต็มไปดวยภาระ เปนผูคลอย
ตามความใครก็มิได. บทวา สมโณ ไดแก สมณะผูตรัสรูแลว. บทวา
อฺ สตฺถาร อุทฺทิเสยฺยาถ ความวา พวกเธอพึงเปนผูสําคัญอยางนี้วา
พระศาสดานี้ ไมสามารถยังกิจของพวกเราใหสําเร็จดังนี้ แลวพึงยกยอง
ศาสดาอื่น คือภายนอกพระศาสนาบางหรือ. บทวา ปุถุสมณพฺราหฺมณาน
คือ สมณะเดียรถียและพราหมณเปนอันมาก. บทวา วตกุตุหลมงฺคลานิ ได
แก สมาทานขอปฏิบัติอยางหนึ่ง ตื่นความเห็นอยางหนึ่ง และทิฏฐมงคล
สุตมงคล มุตตมงคลอยางหนึ่ง. บทวา ตานิ สารโต ปจฺจาคจฺเฉยิยาถ ความ
วา พึงเปนผูสําคัญเหลานั้น อยางนี้วาเปนสาระ ดังนี้ ยึดถือเอา อธิบาย
วา แมสละออกแลวอยางนี้ แลวก็ยึดถือเอาอีก. บทวา สมม าต ไดแก
รูไดเองดวยญาณ. บทวา สาม ทิฏ ไดแก เห็นไดเองดวยปญญาจักษุ.
บทวา สาม วิทิต ไดแก กระทําใหแจง คือทําใหปรากฏไดเอง. บทวา อุปนีตา โข เม ตุมฺเห ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธออันเรานําเขาไปสู
นิพพานโดยธรรมอันมีสภาวะที่ตนพึงเห็นเองเปนตนนี้. อธิบายวา อันเรา
ให ถึงแลว เนื้อความแหงธรรมทั้งหลายมีสนฺทิฏิโก เปนตน พิสดารแลวใน
วิสุทธิมรรค. บทวา อิทเมต ปฏิจฺจ วุตฺต ความวา คํานี้ อยางนี้ เรากลาว
แลว เพราะอาศัยความที่พวกเธอรูเองเปนตน.
ถามวา เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงเริ่มคาถาวา ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย ก็เพราะการประชุมพรอมแหงปจจัย ๓ ประการดังนี้. พระองคทรง
ยังเทศนาใหถึงที่สุดแลว ดวยสามารถแหงวัฏฏะในหนหลังมิใชหรือ. ตอบ
วา ใชใหถึงที่สุดแลว. แตวาอนุสนธินี้เปนของเฉพาะบุคคล. จริงอยู โลกสัน
นิวาสนี้ หลงใหลแลวในปฏิสนธิ. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงเริ่ม
เทศนานี้วา เราจักกําจัดฐานอันเปนที่ตั้งแหงความหลงใหลของโลกสันนิวาสนั้นทําใหปรากฏ. อีกอยางหนึ่ง อวิชชามีวัฏฏะเปนมูล ความบังเกิดขึ้น
แหงพุทธะมีวิวัฏฏะเปนมูล เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา แมทรงแสดง
อวิชชาอันมีวัฏฏะเปนมูล และพุทธุปบาทอันมีวิวัฏฏะเปนมูลแลว ทรงดําริ
วา เราจักยังเทศนาใหถึงที่สุดอีกครั้งเดียว ดวยสามารถแหงวัฏฏะและวิวัฏฏะ
ดังนี้ จึงเริ่มเทศนานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺนิปาตาไดแก เพราะการประชุม
คือวา เพราะประมวลมา. บทวา คพฺภสฺส ไดแก สัตวผูเกิดขึ้นในครรภ.
บทวา อวกฺกนฺติ โหติ ไดแก ความเกิดยอมมี. จริงอยูในที่บางแหงทองแหง
มารดาทานเรียกวา ครรภ. เหมือนอยางที่กลาวไววา :ยเมกรตฺตึ ปม
คพฺเภ วสติ มาณโว
อพฺภฏุ ิโตว สยติ
ส คจฺฉ น นิวตฺตติ.
แปลวา สัตวอยูในทองเเม ตลอดราตรีหนึ่งกอน เขาลุกขึ้นแลว
ก็นอน เขาไปไมกลับ. ในที่บางแหง ทานเรียกสัตวผูเกิดในครรภวา ครรภ.
เหมือนอยางที่กลาวไววา ยถา โข ปนานนฺท อิตฺถิโย อฺา นว วา ทส วา
มาเส คพฺภ กุจฺฉินา ปริหริตฺวา วิชายนฺติ แปลวา กอนอานนท หญิงอื่นๆ
ยอมรักษาทารกผูเกิดในครรภดวยทอง เกาเดือน หรือวา สิบเดือนแลวจึง
คลอด. ในทีน่ ี้ ทานประสงคเอาสัตว. คําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
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คพฺภสฺส อวกฺกนฺติ โหติ ดังนี้ หมายถึงสัตวนั้น.บทวา อิธ ไดแก ในสัตวโลก
นี้. บทวา มาตา จ อุตุนี โหติ นี้ ตรัสหมายเอาเวลามีระดู. ไดยินวา ทารก
ยอมเกิดแกมาตุคามในโอกาสใด ในโอกาสนั้น เม็ดโลหิตใหญตั้งอยูแลว
แตกไหลไป เปนวัตถุบริสุทธิ์ เมื่อวัตถุบริสุทธิ์ มารดาบิดาอยูรวมกันครั้ง
เดียวมีเขตเจ็ดวันทีเดียว ในสมัยนั้น ทารกยอมเกิดขึ้นได แมดวยการลูบคลํา
อวัยวะ มีการจับมือ จับมวยผมเปนตน. บทวา คนฺธพฺโพ ไดแก สัตวผูเขาถึง
ในที่นั้น. บทวา ปจฺจุปฏิโต โหติ นี้ มีอธิบายวา ชื่อวา สัตวผูจองดูการอยู
รวมมารดาและบิดา ซึ่งยืนอยูในที่ใกล ยอมไมมี แตวา สัตวหนึ่ง ผูอันกรรม
ซัดสงไปแลว ซึ่งจะเกิดขึ้นในโอกาสนั้น มีอยู ดังนี้. บทวา สสเยน ความ
วา ดวยการสงสัยในชีวิตอยางใหญ อยางนี้วา เราหรือวาบุตรของเราจัก
ปราศจากโรคไหมหนอดังนี้.
บทวา โลหิตฺเหต ภิกฺขเว ความวา ไดยินวา โลหิตของแมในครั้ง
นั้น ถึงพรอมแลวและถึงพรอมแลวซึ่งฐานะนั้น คือวา ยอมเปนของขาวดวย
ความสิเนหาในบุตร เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น.
บทวา วงฺก ไดแก ไถเล็กของทารกในผูเลนอยู. การเลนประหารไมสั้น
ดวยไมยาว ทานเรียกวา ฆฏิกา. บทวา โมกฺขจิก ไดแก การเลนหมุนเวียน.
มีอธิบายวา การเลนจับทอนไมในอากาศ หรือวา เลนเอาหัวตั้งที่พื้นดิน
แลวพลิกไปมาขางลางขางบน. จักรหมุนไปดวยการกระทบลม ที่ทําดวย
วัตถุทั้งหลายมีใบตาลเปนตน ทานเรียกวา ปงคุลิกะ. ทะนานทําดวยใบ
ไม ทานเรียกวา ปตตาฬหกะ ไดแก การเลนตวงวัตถุทั้งหลายมีทรายเปน
ตน ดวยทะนานใบไมนั้น. บทวา รถก ไดแก รถเล็ก. แมธนู ก็ไดแกธนูเล็ก
นั่นแหละ. บทวา สารชฺชติ ไดแก ยอมยังราคะใหเกิดขึ้น. บทวา พฺยาปชฺชติ
ไดแก ยอมยังความพยาบาทใหเกิดขึ้น. บทวา อนุปฏิตกายสติ ความ
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วา สติในกาย เรียกวา กายสติ อธิบายวา ตั้งกายสตินั้น. บทวา ปริตฺตเจตโส
ไดแก อกุศลจิต. บทวา ยตฺถสฺส เต ปาปกา ความวา อกุศลธรรมอัน
ลามกเหลานั้นยอมดับไป ในผลสมาบัติใด ยอมไมรูยอมไมบรรลุสมาบัติ
นั้น. บทวา อนุโรธวิโรธ ไดแก ราคะ และโทสะ. บทวา อภินนฺทติ ไดแก
ยอมเพลิดเพลินดวยอํานาจแหงตัณหา เมื่อบุคคลกลาวดวยอํานาจแหงตัณหา
วา โอ สุขหนอ เปนตน ชื่อวา ยอมบน. บทวา อชฺโฌสาย ติฏติ ไดแก
กลืนกิน คือยังกิจใหสําเร็จแลวถือเอาดวยความติดใจในตัณหา. อธิบาย
วา จงยินดียิ่งซึ่งสุข หรือวาอทุกขมสุข กอนหรือวายอมยินดียิ่งซึ่งทุกขอยาง
ไร. เมื่อบุคคลยึดถือวา เรามีทุกข ทุกขเปนของเรา ดังนี้ ชื่อวา ยอมยินดียิ่ง
ในทุกข. บทวา อุปฺปชฺชติ นนฺทิ ไดแก ตัณหายอมเกิดขึ้น.บทวา ตทุปาทาน ความวา ตัณหานั้นเอง ชื่อวา อุปาทาน เพราะอรรถวายึดถือ. ก็ปจจยาการอันเปนวัฏฏะมีสนธิสามและสังเขปนี้นี้วา ตสฺส อุปาทานปจฺจยา ภโว
ฯเปฯ สมุทโย โหติ ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสอีกครั้งหนึ่ง.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เพื่อทรงแสดงอันเปนสวนวิวัฏฏะ จึง
ตรัสวา อิธ ภิกฺขเว ตถาคโต โลเก อุปฺปชฺชติ เปนตน. บรรดาบทเหลา
นั้น บทวาอุปฺปมาณเจตโส ความวา ชื่อวา มีจิตหาประมาณมิได เพราะมีจิตเปน
โลกุตตระอันประมาณมิได อธิบายวา เปนผูพรั่งพรอมดวยมรรคจิต.
บทวา อิม โข เม ตุมฺเห ภิกฺขเว สงฺขิตฺเตน ตณฺหาสงฺขยวิมุตฺตึ ธาเรถ
ความวา พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงทรงจํา
เทศนาตัณหาสังขยวิมุตติของเรา อันเราแสดงโดยยอนี้ ตลอดกาลเปนนิตย
เถิด อยาหลงลืม. จริงอยู เทศนาในที่นี้ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา
วิมุตติ เพราะเปนเหตุไดวิมุตติ. บทวา มหาตณฺหาชาลตณฺหาสฆาฏิปฏิ-
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มุกฺก ความวา ตัณหา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขายตัณหาใหญ
เพราะอรรถวา รอยรัดไว ตรัสวา สังฆาฏะ เพราะอรรถวา เสียดสี อธิบาย
วา พวกเธอจงทรงจําสาติภิกษุผูเปนบุตรนายเกวัฏฏนี้วา เปนผูสวมอยูในขาย
แหงตัณหาใหญ และในรางตัณหานี้ พึงทรงจําภิกษุนั้นวา เปนผูเขาไปแลว
อยากอยูภายใน ดังนี้ ดวยประการฉะนี้. คําที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้น
แล.
จบอรรถกถามหาตัณหาสังขยสูตรที่ ๘
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๙. มหาอัสสปุรสูตร
[๔๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยูที่อัสสปุรนิคมของหมู
เจาอังคะในอังคชนบท ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคเจาแลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ประชุมชนยอม
รูจักพวกเธอวาสมณะๆ ก็แหละพวกเธอ เมื่อเขาถามวา ทานทั้งหลายเปน
อะไร ก็ปฏิญญา (รับ) วา พวกเราเปนสมณะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวก
เธอนั้น มีชื่ออยางนี้มีปฏิญญาอยางนี้แลว ก็ควรศึกษาอยูอยางนี้วา เราทั้ง
หลายจักสมาทานประพฤติกรรม ทําความเปนสมณะดวย ทําความเปน
พราหมณดวย เมื่อพวกเราปฏิบัติอยูอยางนี้ ชื่อและปฏิญญานี้ของพวกเรา
ก็จักเปนความจริงแท ใชแตเทานั้น พวกเราบริโภค จีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารของทายกเหลาใด สักการะทั้งหลาย
นั้น ของทายกเหลานั้น ก็จักมีผลมาก มีอานิสงสมาก ในเพราะพวกเรา
อีกอยางหนึ่งเลา บรรพชานี้ของพวกเรา ก็จักไมเปนหมันจักมีผล มีกําไร.
[๔๖๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมทําความเปนสมณะและทํา
ความเปนพราหมณ เปนอยางไร พวกเธอควรศึกษาอยูอยางนี้วา เราทั้ง
หลายจักเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ บางทีพวกเธอจะมีความดําริ
วา พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะแลว ดวยกิจเพียงเทานี้
พอละพวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะประโยชนของความเปนสมณะ
(มรรค ผล นิพพาน) พวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้น
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ไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้ง
หลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญ
ญัตถะที่พวกเธอปรารถนา อยาไดเสื่อมไปเสียเลย.
[๔๖๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร
พวกเธอควรศึกษาอยูอยางนี้วา เราทั้งหลายจักมีกายสมาจารบริสุทธิ์
ปรากฏ เปดเผย ไมมีชองและคอยระวัง จักไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยความ
เปนผูมีกายสมาจารอันบริสุทธิ์นั้น บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเรา
เปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจารบริสุทธิ์แลว ดวยกิจเพียง
เทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จเเลวสามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลํา
ดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียง
เทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทํา
ใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญญัตถะที่พวกเธอปรารถนาอยาไดเสื่อมไปเสีย
เลย.
[๔๖๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร
พวกเธอควรศึกษาอยูอยางนี้วา เราทั้งหลายจักมีวจีสมาจารบริสุทธิ์
ปรากฏ เปดเผย ไมมีชองและคอยระวัง จักไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยความ
เปนผูมีวจีสมาจารบริสุทธิ์นั้น บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเราเปน
ผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร และวจีสมาจารบริสุทธิ์
แลว ดวยกิจเพียงเทานี้พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึง
แลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดี
ดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลายขอเตือนแกเธอทั้งหลาย
เมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญญัตถะทีพ่ วกเธอปรารถนาอยาได
เสื่อมไปเสียเลย.
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[๔๖๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร
พวกเธอควรศึกษาอยูอยางนี้วา เราทั้งหลายจักมีมโนสมาจารบริสุทธิ์
ปรากฏ เปดเผย ไมมีชองและคอยระวัง จักไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวย
ความ เปนผูมีมโนสมาจารบริสุทธิ์นั้น บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา
พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมา
จาร และมโนสมาจารบริสุทธิ์แลว ดวยกิจเพียงเทานี้พอละพวกเราทําเสร็จ
แลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิ
ไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้ง
หลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญ
ญัตถะที่พวกเธอปรารถนาอยาไดเสื่อมไปเสียเลย.
[๔๖๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กจิ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร
พวกเธอควรศึกษาอยูอยางนี้วา เราทั้งหลายจักมีอาชีวะบริสุทธิ์ ปรากฏ
เปดเผย ไมมีชองและคอยระวัง จักไมยกตน ไมขมผูอื่น ดวยความเปนผูมีอาชีวะ
บริสุทธิ์นั้น บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริ
และโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร และอาชีวะบริสุทธิ์
แลว ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึง
แลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดี
ดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย
เมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยูสามัญญัตถะที่พวกเธอปรารถนาอยาได
เสื่อมไปเสียเลย.
[๔๖๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร
พวกเธอควรศึกษาอยูอยางนี้วา เราทั้งหลายจักมีทวารอันคุมครองแลวในอิน
ทรียทั้งหลาย เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือโดยนิมติ ไมถือโดยอนุพยัญ-
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ชนะ จักปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให
อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา และโทมนัสครอบงําไดชื่อวารักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรียไดยินเสียงดสต...ดมกลิน่ ดวยฆานะ..
ลิ้มรสดวยลิน้ ...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย...รูแจงธรรมารมณดวยใจ
แลว, จักไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ จักปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและ
โทมนัสครอบงําได ชื่อวารักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย
บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสุทธิ์แลว และเปนผู
มีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย ดวยกิจเพียงเทานี้พอละ พวกเรา
ทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ทีค่ วรทําให
ยิ่งขึ้นไป ไดมีพวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอ
ทั้งหลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญ
ญัตตถะที่พวกเธอปรารถนาอยาไดเสื่อมไปเสียเลย.
[๔๖๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร
พวกเธอควรศึกษาอยูอยางนี้วา เราทั้งหลายจักรูจักประมาณในโภชนะ
จักพิจารณาโดยแยบคายแลวกลืนอาหาร จักไมกลืนเพื่อเลน เพื่อมัวเมา
เพื่อตบแตง เพื่อประดับ จักกลืนเพียงเพื่อใหกายนี้ตั้งอยู เปนไป หางไกลจา
ความเบียดเบียน เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรยเทานั้น และจะบําบัดเวทนา
เกา ไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น และจักใหอัตภาพดําเนินไป ไมมโี ทษ
อยูสบายดวยประการฉะนี้ บางทีพวกเธอจะมีความดําเนินไป ไมมีโทษ
เปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจารวจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสุทธิ์ เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย และรู
จักประมาณในโภชนะแลว ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละพวกเราทําเสร็จ
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และ สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิ
ไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกแกเธอทั้ง
หลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญ
ญัตถะที่พวกเธอปรารถนาอยาไดเสื่อมไปเสียเลย.
[๔๖๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กจิ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปเปนอยางไร
พวกเธอควรศึกษาอยูอยางนี้วา เราทั้งหลายจักเปนผูประกอบเนือง ๆ ในความ
เปนผูตื่น จักชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมอันเปนเครื่องกีดกั้น (นิวรณ) ดวย
การจงกรม และการนั่งตลอดปฐมยามแหงราตรี จักสําเร็จการนอนดังราชสีห
โดยขางเบื้องขวา ซอนเทาเหลื่อมเทา มีสติสัมปชัญญะ ทําไวในใจถึงความ
สําคัญในอันลุกขึ้น ตลอดมัชฌิมยามแหงราตรี กลับลุกขึ้นแลว จักชําระจิตให
บริสุทธิ์จากธรรมเปนเครื่องกีดกั้น (นิวรณ) ดวยการจงกรม และการนั่งตลอด
ปจฉิมยามแหงราตรี บางทีพวกเธอจะมีความดําริวา พวกเราเปนผูประกอบ
ดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมาจาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสทุ ธิ์
แลว เปนผูมที วารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย และรูจักประมาณใน
โภชนะ ประกอบเนือง ๆ ในความเปนผูตื่นแลว ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ
พวกเราทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไรๆ
ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น
เราขอบอกแกเธอทั้งหลาย ขอเตือนเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้น
ไปยังมีอยู สามัญญัตถะที่พวกเธอปรารถนาอยาไดเสื่อมไปเสียเลย.
[๔๖๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กจิ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปอยางไร
พวกเธอควรศึกษาอยูอยางนี้วา เราทั้งหลายจักประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการแล ในการเหลียว ใน
การคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตร และจีวร ในการ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 210

ฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ทําความรูสึกตัว
ในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง บางทีพวก
เธอจะมีความดําริวา พวกเราเปนผูประกอบดวยหิริและโอตตัปปะ มีกายสมา
จาร วจีสมาจาร มโนสมาจาร อาชีวะบริสุทธิ์แลว เปนผูมีทวารอันคุมครอง
แลวในอินทรียทั้งหลาย รูจักประมาณในโภชนะ ประกอบเนือง ๆ ในความเปน
ผูตื่น และประกอบดวยสติสัมปชัญญะแลว ดวยกิจเพียงเทานี้ พอละ พวกเรา
ทําเสร็จแลว สามัญญัตถะพวกเราถึงแลวโดยลําดับ กิจอะไร ๆ ที่ควรทําให
ยิ่งขึ้นไปมิไดมี พวกเธอถึงความยินดีดวยกิจเพียงเทานั้น เราขอบอกเกเธอ
ทั้งหลาย ขอเตือนแกเธอทั้งหลาย เมื่อกิจที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปยังมีอยู สามัญญัตถะที่พวกเธอปรารถนาอยาไดเสื่อมไปเสียเลย.
[๔๖๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็กจิ ที่ควรทําใหยิ่งขึ้นไปอยางไร
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ
ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง เธอกลับจาก
บิณฑบาตในกาลภายหลังภัตแลว นั่งขัดสมาธิตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะ
หนา เธอละความเพงเล็งในโลกแลว มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระ
จิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได ละความประทุษรายคือพยาบาทแลว
ไมคิดพยาบาท มีความกรุณาหวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาทได ละถีนมิทธะไดแลว เปน
ผูปราศจากถีนมิทธะ มีความสําคัญหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะ
อยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะได ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว เปนผู
ไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ
ได ละวิจิกิจฉาไดแลว เปนผูขามวิจิกิจฉา ไมมีความคลางแคลงในกุศล
ธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได.
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[๔๗๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงกูหนี้ไประ
กอบการงาน การงานเหลานั้นของเราจะพึงสําเร็จผล เขาจะพึงใชหนี้ที่เปน
ตนทุนเดิมใหหมดสิ้น และทรัพยที่เปนกําไรของเขาจะพึงมีเหลืออยูสําหรับ
เลี้ยงภรรยา เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอนเรากูหนี้ไปประกอบ
การงาน บัดนี้ การงานของเราสําเร็จผลแลว เราไดใชหนี้ที่เปนตนทุนเดิม
ใหหมดสิ้นแลว และทรัพยที่เปนกําไรของเรายังมีเหลืออยูสําหรับเลี้ยงภรรยา
ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทยถึงความโสมนัส มีความไมมีหนี้นั้นเปน
เหตุ ฉันใด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนผูมีอาพาธ ถึง
ความลําบาก เจ็บหนัก บริโภคอาหารไมได ละไมมีกําลังกาย สมัยตอ
มา เขาพึงหายจากอาพาธนั้น บริโภคอาหารได และมีกําลังกาย เขาจะพึง
มีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน เราเปนผูมีอาพาธ ถึงความลําบาก เจ็บ
หนัก บริโภคอาหารไมไดและไมมีกําลังกาย บัดนี้ เราหายจากอาพาธนั้น
แลว บริโภคอาหารไดสละมีกําลังกาย ดังนี้ เขาจะพึงไดความปรา
โมทย ถึงความโสมนัส มีความไมมีโรคนั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงถูกจองจําอยูในเรือน
จํา สมัยตอมา เขาพึงพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดี ไมมีภัยและไมตองเสีย
ทรัพยอะไรๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน เราถูกจองจําอยู
ในเรือนจํา บัดนี้เราพนจากเรือนจํานั้นโดยสวัสดีไมมีภัยแลว และไมตองเสีย
ทรัพยอะไรๆ เลย ดังนี้เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีการ
พนจากเรือนจํานั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงเปนทาส พึ่งตัวเองไม
ได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได สมัยตอมา เขาพึงพนจากความ
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เปนทาสนั้น พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอื่น เปนไทแกตัว ไปไหนไดตามความ
พอใจ เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา เมื่อกอน เราเปนทาส พึ่งตัวเองไม
ได ตองพึ่งผูอื่น ไปไหนตามความพอใจไมได บัดนี้ เราพนจากความเปน
ทาสนั้นแลว พึ่งตัวเองได ไมตองพึ่งผูอื่น เปนไทแกตัว ไปไหนไดความความ
พอใจ ดังนี้ เขาจะพึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีความเปนไทแก
ตัวนั้นเปนเหตุ ฉันใด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษมีทรัพย มีโภคสมบัติ จะพึง
เดินทางไกลกันดาร สมัยตอมา เขาพึงขามพนทางกันดารนั้นได โดยสวัสดี
ไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไร ๆ เลย เขาจะพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา
เมื่อกอนเรามีทรัพย มีโภคสมบัติ เดินทางไกลกันดาร บัดนี้ เราขามพนทาง
กันดารนั้นแลว โดยสวัสดี ไมมีภัย ไมตองเสียทรัพยอะไร ๆ เลย ดังนี้ เขาจะ
พึงไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส มีภูมิสถานอันเกษมนั้นเปนเหตุ
ฉันใด.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ ประการเหลา
นี้ ที่ยังละไมไดในตน เหมือนหนี้ เหมือนโรค เหมือเรือนจํา เหมือนความเปน
ทาส เหมือนทางไกลกันดาร และพิจารณาเปนนิวรณ ๕ ประการเหลา
นี้ ทีล่ ะไดแลวในตน เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค เหมือนการ
พนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ฉันนั้น
แล.
[๔๗๑] ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ ประการนี้อันเปนเครื่องเศราหมองแหง
จิตอันเปนเครื่องทําปญญาใหถอยกําลังไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู เธอทํา
กายนี้แลใหชุมชื่นอิ่มเอิบ ซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศ
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ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูก
ตอง เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือของพนักงานสรงสนาน
ผูฉลาด ใสจุณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ําหมักไว กอนจุณสีตัวนั้นมียางซึมไปจับติดกันทั้งขางในขางนอก ยอมไมกระจายออก ฉะ
นั้น.
[๔๗๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาทุติยฌาน มีความ
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกและวิจารสงบ
ไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู เธอทํากายนี้แลใหชุม
ชื่น อิ่มเอิบ ซาบซาน ดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ
แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง เปรียบ
เหมือนหวงน้ําลึก มีน้ําขังอยู ไมมที างที่น้ําจะไหลมาได ทัง้ ในดาน
ตะวันออก ดานตะวันตก ดานเหนือ ดานใต ทั้งฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล
แตสายน้ําเย็นพุขึ้นจากหวงน้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงน้ํานั้นแลใหชุมชื่น เอิบ
อาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงหวงน้ํานั้นทั้งหมดที่น้ําเย็นจะ
ไมถูกตอง ฉะนั้น.
[๔๗๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป เขาตติยฌานที่พระอริยะทั้ง
หลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอทํากายนี้
แลใหชุมชื่น เอิบอาบ ซาบซาน ดวยสุขอันปราศจากปติจะไมถูกตอง เปรียบ
ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง เปรียบ
เหมือนในกออุบล กอปทุม หรือกอบุณฑริก แตละชนิด ในกออุบล กอปทุม
หรือกอบุณฑริก ดอกบัวบางชนิด เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยังไมพนจาก
น้ํา จมอยูในน้ํา น้ําเลี้ยงไวอันน้ําเย็นหลอเลี้ยงเอิบอาบซึมซาบไปแตยอดและ
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เหงา ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกออุบล กอปทุม หรือกอบุณฑริก ที่น้ําเย็นจะ
ไมถูกตอง ฉะนั้น.
[๔๗๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาจตุตถฌานไมมี
ทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขและทุกข และดับโสมนัส โทมนัสในกอนได
มีความบริสุทธิ์แหงสติที่อุเบกขาใหเกิดขึ้นอยู เธอนั่งแผไปทั่วกายนี้แล
ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว
ที่จิตอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนบุรุษนั่งคลุมตัวตลอด
ศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาที่ผาขาวจะ
ไมถูกตอง ฉะนั้น.
[๔๗๕] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ เธอระลึกชาติที่เคยอยูอาศัยในกาลกอนได
เปนอันมาก คือ ระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง ฯลฯ ระลึกชาติที่เคยอยู
อาศัยในกาลกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุทเทศ ดวยประ
การฉะนี้ เปรียบเหมือนบุรุษออกจากบานของตนไปสูบานอื่น ออกจากบาน
แมนั้นไปสูบานอื่น ออกจากบานแมนั้นแลว กลับมาสูบานของตนตาม
เดิม เขาจะพึงระลึกไดวา เราออกจากบานของตนไปสูบานโนน ในบาน
นั้น เราไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น ออกจาก
บานแมนั้นไปสูบานโนน แมในบานนั้น เราก็ไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยาง
นั้น ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น ออกจากบานแมนั้นแลว กลับมาสูบานของ
ตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมระลึกชาติที่เคยอยูอาศัยในกาล
กอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดหนึ่งชาติบาง สองชาติบาง ฯลฯ ระลึกชาติที่
เคยอยูอาศัยในกาลกอนไดเปนอันมาก พรอมทัง้ อาการ พรอมทั้ง
อุทเทศ ดวยประการฉะนี้.
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[๔๗๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจาก
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมนอมโนม
จิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลัง
อุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพย
จักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรม เปรียบเหมือนเรือนสองหลังมีประตูรวมกัน บุรุษผูมีจักษุ ยืนอยูทา น
กลางเรือน พึงเห็นหมูมนุษย กําลงเขาสูเรือนบาง กําลังออกจากเรือน
บาง กําลังเดินไปบาง กําลังเที่ยวไปบาง ฉันใด ภิกษุยอมเห็นหมูสัตวที่กําลัง
จุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตก
ยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผู
เปนไปตามกรรม ฉันนั้นเหมือนกันแล.
[๔๗๗] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่นไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนม
โนมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินี้ปฏิปทา เหลานี้อาสวะ
นี้อาสวะสมุทัย นี้อาสวะนิโรธ นี้อาสวะนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยู
อยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะแมจากภวาสวะ แมจากอวิชชา
สวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มญ
ี าณวาหลุดพนแลว รูช ัดวาชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิ
ไดมี เปรียบเหมือนหวงน้ําบนยอดภูเขา มีน้ําใสสะอาด ไมขุนมัว บุรุษผูมี
จักษุดี ยืนอยูที่ขอบหวงน้ํานั้น พึงเห็นหอยกาบ หอยโขง กอนกรวด กระเบื้อง ฝูงปลา หยุดอยูบาง เคลื่อนไปบาง เขามีความดําริวา หวงน้ํานี้ มีน้ํา
ใสสะอาด ไมขุนมัว มีหอยกาบ หอยโขง กอนกรวด กระเบื้อง และฝูง
ปลา หยุดอยูบ าง เคลื่อนไปบาง ฉันใด ภิกษุยอมรูชัดตามความเปนจริง
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วา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย ฯลฯ รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูแลว กิจ
ที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ฉันนั้นเหมือนกัน
แล.
[๔๗๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวา สมณะบาง พราหมณ
บาง นหาตกะบาง เวทคูบาง โสตติยะบาง อริยะบาง อรหันตบาง.
ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวา สมณะ. เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันให
เศราหมอง นําใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข
ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อันภิกษุนนั้ ระงับเสียแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา
สมณะ.
ก็อยางไร ภิกษุชื่อวา พราหมณ เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันให
เศราหมอง นําใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข
ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อันภิกษุนนั้ ลอยเสียแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวา
พราหมณ.
ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวา นหาตกะ. เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันให
เศราหมอง นําใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข
ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อันภิกษุนนั้ อาบลางเสียแลว อยางนี้แล ภิกษุ
ชื่อวานหาตกะ.
ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาเวทคู เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันให
เศราหมอง นําใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข
ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อันภิกษุนนั้ รูแจงแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อวาเวทคู.
ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาโสตติยะ. เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันให
เศราหมอง นําใหเกิดในภพใหม ใหมีความกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข
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ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป อันภิกษุนนั้ ใหหลับไปหมดแลว อยางนี้แล
ภิกษุ ชื่อวาโสตติยะ.
ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวาอริยะ. เหลาอกุศลธรรมอันลามก อันให
เศราหมอง นําใหเกิดในภพใหม ใหมคี วามกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข
ใหมีชาติ ชรา มรณะตอไป หางไกลภิกษุนั้น อยางนี้แล ภิกษุชอื่ วาอริยะ.
ก็อยางไร ภิกษุจึงชื่อวา อรหันต. เหลาอกุศลธรรม อันลามกอันให
เศราหมอง นําใหเกิดในภพใหม ใหมคี วามกระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข
ใหม ชาติ ชรา มรณะตอไป อันภิกษุนั้นกําจัดเสียแลว อยางนี้แล ภิกษุชื่อ
วา อรหันต.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นชื่น
ชม ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบ มหาอัสสปุรสูตรที่ ๙
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อรรถกถามหาอัสสปุรสูตร
มหาอัสสปุรสูตร มีบทเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในมหาอัสสปุรสูตรนั้น. บทวา องฺเคสุ ไดแก พวก
เจาชาวชนบท นามวา อังคะ. ที่ประทับอยูแหงเจาอังคะเหลานั้น แมเปนชนบท
เดียว ก็เรียกวา อังคาดังนี้ เพราะศัพทขยายความถึง ในอังคชนบทนั้น.
บทวา อสฺสปุร นาม องฺคาน นิคโม ความวา นิคมหนึ่งแหงอังคชนบท มี
โวหารอันไดแลว โดยนามเมืองวา อัสสปุระ อธิบายวา พระผูมีพระภาค
เจาทรงกระทํานิคมนั้นใหเปนโคจรคามแลว ประทับอยู บทวา ภควา
เอตทโวจ ความวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพุทธพจนวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย ประชุมชนยอมรูจักพวกเธอวาเปนสมณะๆ ดังนี้ เปนตน.
ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสอยางนี้. ไดยินวา
ในนิคมนั้น มนุษยทั้งหลายมีศรัทธาเลื่อมใส มีความนับถือพระพุทธเจาวา
เปนของเรา นับถือพระธรรมวาเปนของเรา นับถือพระสงฆวาเปนของ
เรา เห็นแมสามเณรผูบวชในวันนั้น ก็ทําใหเปนเชนกับพระเถระมีพรรษาตั้ง
รอย. พวกเขาเห็นภิกษุสงฆเขาไปบิณฑบาตในเวลาเชา แมถือพืชและคันไถ
เปนตนไปยังนา แมถือวัตถุมีขวานเปนตน เขาไปยังปา ก็จะวางอุปกรณเหลา
นั้น แลวปดกวาดที่สําหรับนั่งของภิกษุสงฆหรืออาสนศาลา หรือมณฑป
หรือวาโคนไม แลวปูลาดอาสนะทั้งหลาย ตั้งเชิงรองบาตรและน้ําดื่ม แลว
นิมนตใหภิกษุสงฆนั่ง ถวายขาวยาคูและของที่ควรเคี้ยวเปนตน สงภิกษุ
สงฆผูทําภัตตกิจเสร็จแลวไป จึงถืออุปกรณทั้งหลายเหลานั้น จากที่นั้นไปสู
นาหรือวาปากระทําการงานทั้งหลายของตน. ในที่ทํางานเขาก็ไมพูดกัน
อยางอื่น พวกเขาเหลานั้น ยอมกลาวคุณความดีของภิกษุสงฆนั่นแหละ
ดวยคําวา บุคคล ๘ คือผูตั้งอยูในมรรค ๔ ชื่อวา อริยสงฆ พระอริยสงฆ
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เหลานั้นประกอบดวยศีลเห็นปานนี้ ดวยอาจาระเห็นปานนี้ ดวยขอปฏิบัติเห็น
ปานนี้ เปนผูละอาย เปนผูมีศีลเปนที่รัก เปนผูมีคุณอันโอฬารดังนี้ มาจากที่
ทําการงานแลว บริโภคอาหารเย็นแลวนั่งอยูที่ประตูเรือนก็ดี เขาไปหองนอน
นั่งแลวก็ดี ก็ยอมกลาวคุณความดีของพระภิกษุสงฆนั่นแหละ. พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นความนับถือของพวกมนุษยเหลานั้นแลวทรงประกอบ
ภิกษุสงฆไว ในความเคารพในบิณฑบาต จึงไดตรัสพระดํารัสนั้น.
บทวา เย ธมฺมา สมณกรณา จ พฺราหฺมณกรณา จ ความวา ธรรม
เหลาใด อันบุคคลสมาทานใหบริบูรณแลว ยอมทําใหเปนสมณะ มีบาปอัน
สงบ และใหเปนพราหมณ มีบาปอันลอยแลว ดังนี้. ก็พระผูมีพระภาค
เจาตรัสธรรมอันสมณะควรทําไวในขอวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กิจของสมณะ
อันสมณะพึงกระทําเหลานี้ มี ๓ อยาง ๓ อยางเปนไฉน คือการสมา
ทานอธิศีลสิกขา ๑. การสมาทานอธิจิตตสิกขา ๑ การสมาทานอธิปญญา
สิกขา ๑ ดังนี้. แมธรรมเหลานั้น ก็ชื่อวาเปนธรรมกระทําใหเปนสมณะ
เหมือนกัน. แตในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาใหเทศนาพิสดารแลวดวยอํานาจ
แหงหิริโอตตัปปะเปนตน.
ในบทวา เอว โน อย อมฺหาก นี้บทวา โน สักวาเปนนิบาต อธิบาย
วา ธรรมนีจ้ ักมีแกพวกเรา ดวยอาการอยางนี้. แมบททั้งสอง คือ มหปฺผลา
และ มหานิสสา วาโดยอรรถเปนอยางเดียวกัน. บทวา อวฺา ไดแก
ไมเปนโมฆะ. บทวา สผลา เนื้อความนี้ ก็มีอรรถแหงอโมฆะนั่นแหละ.
จริงอยู ผลแหงความไมเปนหมันไมมี ผลนั้น ชื่อวา มีโทษ. บทวา สอุทฺรยา
แปลวา มีกาํ ไร คํานี้ เปนไวพจนกัน เพราะมีผล. บทวา เอวฺหิ
โว ภิกฺขเว สิกฺขิตพฺพ แปลวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงศึกษาอยาง
นี้.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญธรรม มีหิริและโอตตัปปะเปน
ตน ดวยฐานะนี้มีประมาณเทานี้ ดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุไร เพราะ
เพื่อตัดทางแหงคําพูด. จริงอยู ถาใครๆ บวชไมนานเปนภิกษุโงพึงกลาว
อยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พวกเธอสมาทานธรรมมีหิริและ
โอตตัปปะเปนตน แลวประพฤติเถิดดังนี้ ก็อะไรหนอ เปนอานิสงสใน
การสมาทานธรรมเหลานั้นประพฤติ เพื่อตัดทางแหงคํา ของภิกษุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงสรรเสริญวา ธรรมเหลานี้ บุคคลสมาทานทํา
ใหบริบูรณแลว ยอมทําใหมีชื่อวา สมณะผูมีบาปสงบแลว ใหมีชื่อวา
พราหมณผูลอยบาปแลวทั้งใหเกิดลาภคือปจจัยสี่ ยอมยังความมีผล
มากใหถึงพรอมแกผูใหปจจัย ยอมกระทําการบรรพชาไมใหเปนหมัน
ใหมีผล ใหมีกําไร ที่เปนอานิสงสดังนี้. พึงทราบเนื้อความโดยสังเขปใน
ที่นี้เพียงนี้ แตโดยพิสดาร พึงทราบการกลาวสรรเสริญโดยนัยที่กลาวไว
ในสติปฏฐาน.
บทวา หิโรตฺตปฺเปน ไดแก ดวยหิริและโอตตัปปะที่ทานขยายออกไป
อยางนี้วา สิ่งใดอันบุคคลผูควรละอายยอมละอาย สิ่งใด อันบุคคลผูควร
เกรงกลัวยอมเกรงกลัว ดังนี้ อีกอยางหนึ่งในขอนี้ หิริมีภายในเปนสมุฏฐาน โอตตัปปะมีภายนอกเปนสมุฏฐาน หิริเปนอัตตาธิปไตย โอตตัปปะเปน
โลกาธิปไตย. หิริดํารงอยูในสภาพความละอาย โอตัปปะดํารงอยูในสภาพ
ความกลัว. ก็กถาพิสดารในธรรมทั้งสองนี้ กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคโดย
อาการทั้งปวง.
อีกอยางหนึ่ง ธรรมทั้งสองเหลานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ชื่อ
วา ธรรมเปนเครื่องคุมครองโลก เพราะรักษาโลก. เหมือนอยางที่พระผู
มีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สุกกธรรมทั้ง ๒ เหลานี้ ยอมคุม
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ครองโลก ๒ อยางเปนไฉน คือ หิริ และโอตตัปปะ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สุกกธรรม ๒ เหลานี้ไมพึงคุมครองโลก ไมพึงปรากฏในทีน่ ี้ไซร โลก
ไมวามารดา หรือ ปา นา ภรรยาของอาจารย หรือวาภรรยาของครู ก็จักถึง
การเจือปนกันเหมือนแพะ แกะ ไก สุกร สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก. ธรรม
เหลานี้แหละ พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในชาดกวา เปนเทวธรรม. เหมือน
อยางที่ตรัสไววา
หิรโิ อตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา
สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเรา.
แปลวา สัตบุรุษทั้งหลายผูสงบแลวในโลก ผูถึง
พรอมดวยหิริและโอตตัปปะ ประกอบ
ดวยสุกกธรรม ทานกลาววา เปนผูมี
เทวธรรม ดังนี้.
หิริและโอตตัปปะธรรมเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
แกพระมหาจุนทเถระ วาเปนปฏิปทาเครื่องขัดเกลากิเลส. เหมือนอยางที่ตรัส
ไววา เธอพึงทําการขัดเกลาวา ชนเหลาอื่น จักเปนผูไมมีโอตตัปปะ เราจัก
เปนผูมีโอตตัปปะในที่นี้ ดังนี้. ก็หริ แิ ละโอตตัปปะธรรมเหลานี้ พระผูมีพระ
ภาคเจาทรงแสดงสําหรับกระทําใหเปนโอวาทูปสัมปทา
จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนกัสสปะ เพราะเหตุนั้นแล เธอพึง
ศึกษาอยางนี้วา เราจักเขาไปตั้งหิริโอตตัปปะอยางแรงกลา ใน
พระเถระ ในพระนวกะ ในพระมัชฌิมะทั้งหลาย ดังนี้ ดูกอนกัสสปะ เธอ
พึงศึกษาอยางนี้แล. แตในที่นี้ พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดงหิริและโอตตัปปะธรรมเหลานี้วา ชื่อวาสมณธรรม. ก็เพราะประโยชนแหงความ
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เปนสมณะ ยอมไมถึงซึ่งที่สุด ดวยธรรมมีประมาณเทานี้ เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงธรรมอันกระทําความเปนสมณะ
แมอื่นๆ จึงตรัสคําวา ยา โข ปน ภิกขฺ เว ตุมหฺ าก เปนตน. บรรดาบท
เหลานั้น ในบทวา สามฺตฺโถ กอนอื่นในคัมภีรสังยุตนิกาย ที่วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สามัญญะความเปนสมณะเปนไฉน อริยมรรค ประ
กอบดวยองค ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ นี้แล เราเรียกวา สามัญญะ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ประโยชนแหงความเปนสมณะเปนไฉน ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ความสิ้นไปแหงราคะ โทสะ โมหะ อันใด อันนี้ เราเรียกวา
ประโยชนแหงความเปนสมณะ. มรรคทานเรียกวา สามัญญะ ผลและ
นิพพานทานเรียกวา ประโยชนแหงความเปนสมณะ. แตในที่นี้ บัญฑิตพึง
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ประโยชนแหงความเปนสมณะ เพราะ
รวมทั้งมรรคและผลเขาดวยกัน. บทวา อาโรจยามิ แปลวา ยอมบอก.
บทวา ปฏิเวทยามิ ไดแก เตือนใหรู.
ในบทวา ปริสุทฺโธ โน กายสมาจาโร นี้ ไดแก กายสมาจาร ๒
อยางคือ บริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์. จริงอยู ภิกษุใดฆาสัตว ถือเอาสิ่ง
ของที่เจาของเขาไมให ประพฤติผิดในกาม กายสมาจารของภิกษุ
นั้น ชื่อวา ไมบริสุทธิ์. ก็กายสมาจารนี้ทานหามไวโดยเปนกรรมบถ.
ก็ภิกษุใดยอมตี ยอมเบียดเบียนผูอื่น ดวยฝามือ หรือดวยกอนดิน
ดวยทอนไม หรือดวยศาตรา กายสมาจารของภิกษุนั้น ชื่อวา ไม
บริสุทธิ์. กายสมาจารแมนี้ ทานก็หามไว โดยเนื่องดวยสิกขาบทที่
เดียว ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสขอความทั้งสองนั้น ตรัสแตชื่อ
เปนธรรมขัดเกลาอยางยิ่ง.
จริงอยู ภิกษุใด เงื้อกอนดิน หรือทอนไม โดยไลกาทั้งหลาย
ซึ่งกําลังดื่มน้ําในหมอน้ํา หรือจิกกินขาวสุกในบาตร กายสมาจาร
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ของภิกษุนั้น ไมบริสุทธิ.์ ตรงกันขามชื่อวาสมาจารบริสุทธิ์. บทวา
อุตฺตาโน ไดแก ขึ้นไปแลว คือปรากฏแลว. บทวา วิวโฏ ไดแก เปดเผย
คือ ไมปกปด ยอมแสดงความบริสุทธิ์ดวยธรรมแมทั้งสองนั่นเอง. บท
วา น จ ฉิทฺทวา ไดแก เปนเชนเดียวกันในกาลทุกเมื่อ คือ ไมมีชองในระ
หวางๆ. บทวา สวุโต ไดแก ปดแลวดวยเครื่องปดประตูของกิเลสทั้ง
หลาย มิใชเพื่อตองการปกปดโทษ.
แมในวจีสมาจาร ภิกษุใด พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ
พูดเพอเจอ วจีสมาจารของภิกษุนั้น ชื่อวา ไมบริสุทธิ์. ก็วจีสมาจารนี้
ทานหามไวโดยเปนกรรมบถแลว. ก็ภิกษุใดเมื่อกลาวดูหมิ่นดวยคํา
ทั้งหลายมีคําวา คฤหบดีหรือวาทาส หรือวา คนรับใชเปนตน วจีสมาจาร
ของภิกษุนั้น ก็ชื่อวา ไมบริสุทธิ์. วจีสมาจารนี้ ทานหามไวโดยเนื่องดวย
สิกขาบท ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ไมตรัสวจีสมาจารทั้งสองนั้น
ตรัสแตชื่อเปนธรรมขัดเกลาอยางยิ่ง.
ก็เมื่อภิกษุหนุม หรือวา สามเณรกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ทานทั้ง
หลายเห็นพระอุปชฌาย ของพวกกระผมบางหรือดังนี้ ภิกษุใด แมมีความ
ประสงคเพียงหัวเราะ กลาวถอยคําเห็นปานนี้อยูโดยนัยเปนตนวา ทานผูมี
อายุทั้งหลาย ภิกษุณีมากรูปอยูแลวในถิ่นนี้ พระอุปชฌายของพวกทาน
จักไปชวยยกหอใสผักขายดังนี้ วจีสมาจารของภิกษุนั้น ยอมไมบริสุทธิ์.
วจีสมาจารตรงกันขามชื่อวา บริสุทธิ์.
ในมโนสมาจาร ภิกษุใด เปนผูมีอภิชฌา มีจิตพยาบาท เปนผูมีความ
เห็นผิด มโนสมาจารของภิกษุนั้น ชือ่ วา ไมบริสุทธิ์. ก็มโนสมาจารอัน
นี้ ทานหามไวแลวโดยเปนกรรมบถ. ก็ภิกษุใดยินดีทองและเงิน
ที่เขาเก็บไวเพื่อตน มโนสมาจารของภิกษุนั้นชื่อวา ไมบริสทุ ธิ์. มโนสมาจาร
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แมนี้ ก็หามไวแลว โดยเนื่องดวยสิกขาบท ในสูตรนี้ ไมตรัสถึง
มโนสมาจารทั้งสองนั้น โดยตรัสแตธรรมชื่อขัดเกลาอยางยิ่ง. ภิกษุ
ใด ยอมตรึกถึงกามวิตก หรือพยาบาทวิตก หรือวิหญิงสาวิตก มโนสมาจาร
ของภิกษุนั้น ชื่อวา ไมบริสุทธิ์. มโนสมาจารที่ตรงกันขาม ชื่อวา บริสุทธิ์.
ในอาชีวะ ภิกษุใด เพราะอาชีวะเปนเหตุยอมเลี้ยงชีพดวยอํานาจ
อเนสนา ๒๑ อยาง เชนทําเวชกรรมรับใชคาฝ การใหน้ํามันทาขา ยอมหุง
น้ํามันเปนตน หรือวา ภิกษุใด ทําวิญญัติบริโภค อาชีวะของภิกษุนั้นชื่อวา
ไมบริสุทธิ์. ก็อาชีวะอันไมบริสุทธิ์นี้ ตรัสหามไวโดยเนื่องดวย
สิกขาบท. ในสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสถึงอาชีวะอันไมบริสุทธิ์
ทั้งสอง ไดตรัสแตธรรมชื่อขัดเกลาอยางยิ่ง.
จริงอยู ภิกษุใด ไดปจจัยมีเนยใส เนยขึ้น น้ํามัน น้ําผึ้ง และน้ําออย
เปนตนแลวคิดวา จักฉันในวันพรุงนี้ มะรืนนี้ แลวฉันสิ่งที่ตนสั่งสมไว. หรือ
วา ภิกษุใด เห็นชอสะเดาเปนตน แลวกลาวกะพวกสามเณรวา พวกเธอจง
เคี้ยวกินชอสะเดา ดังนี้. พวกสามเณรคิดวา พระเถระอยากจะเคี้ยวกิน จึงทําให
เปนกัปปยะแลวถวาย. ภิกษุกลาวกะภิกษุหนุมหรือสามเณรวา ดูกอนผูมีอายุ
พวกเธอจงดื่มน้ําดังนี้. ภิกษุหนุม หรือสามเณรเหลานั้น คิดวา พระเถระ
ตองการจะดื่มน้ํา จึงทําน้ํานั้นใหสะอาดแลวถวาย. อาชีวะของภิกษุผูบริโภค
น้ํานั้น ชื่อวา ไมบริสุทธิ์. อาชีวะตรงกันขาม ชื่อวา บริสุทธิ์.
บทวา มตฺตฺ ไดแก ผูรูจักพอดี รูจักพอควร รูจักพอประ
มาณ ในการแสวงหาการรับและการบริโภค.
บทวา ชาคริยมนุยตุ ฺตา ไดแก ทําการแบงกลางคืนกลางวันออก
เปน ๖ สวนแลวกระทําโอกาสเพื่อการหลับสวนหนึ่ง ประกอบขวนขวายแลว
ในธรรมเปนเครื่องตื่น ๕ สวน. ในบทวา สีหเสยฺย นี้ไดแก การนอน ๔
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คือ กามโภคิไสยา เปตไสยา สีหไสยา ตถาคตไสยา. ในบรรดาการนอน
เหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายผู
บริโภคกามโดยมาก ยอมนอนตะแคงขางซาย เพราะฉะนั้น การนอนนี้ จึงชื่อ
วา กามโภคีไสยา จริงอยูในบรรดาสัตวผูบริโภคกามเหลานั้น โดยมาก
ไมนอนตะแคงขางขวา. กอนภิกษุทั้งหลาย เปรตโดยมาก ยอมนอน
หงาย เพราะฉะนั้น การนอนนี้ จึงเรียกวา เปตไสยา. จริงอยู เพราะมีเนื้อและ
เดือดนอย เปรตมีรางกระดูกยุงเหยิง ยอมไมอาจนอนตะแคงขางหนึ่งได
จึงนอนหงายเทานั้น. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ยอมไมอาจนอนตะแคงขางหนึ่งได
ในระหวางขาออนแลวนอนตะแคงขางขวา เพราะฉะนั้น การนอนนี้ จึง
เรียกวา สีหไสยา. จริงอยู สีหมิคราชเพราะมากดวยอํานาจ วางสอดเขาขาง
หนาไวในที่หนึ่ง วางสองเทาหลังไวที่หนึ่ง เอาหางสอดเขาในระหวางขา
ออน กําหนดโอกาสอันตั้งอยูแหงเทาหนา เทาหลังและหางแลวนอนวางศีรษะ
พาดเทาหนาทั้งสอง หลับไปแมตลอดวัน เมื่อตื่นก็ไมมีการหวาดผวาตื่น
ยกศีรษะขึ้นแลวกําหนด โอกาสอันเปนที่ตั้งแหงเทาหนาเปนตน ถาฐานะ
อะไรๆ ที่ตนตั้งไวแลวผิดปกติไป ก็เปนผูเสียใจวา ฐานะนี้ไมสมควรแกชาติ
และความเปนผูกลาหาญของทานดังนี้ ก็จะนอนในที่นั้นนั่นแหละ ไมออกไป
เพื่อหาอาหาร. ก็ครั้นเมือ่ ฐานะที่ตนตั้งไวไมผิดปกติไป ก็จะเปนผูราเริงพอใจ
วา ฐานะนี้สมควรแกชาติและแกความเปนผูกลาหาญของทานดังนี้ ลุกขึ้น
แลวก็เอี้ยวตัว สะบัดขนสรอยบันลือสีหนาท ๓ ครั้ง แลวจึงออกไปเพื่อหา
อาหาร. ก็การนอนดวยฌานที่สี่ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ตถาคต
ไสยา ในบรรดาการนอนสี่เหลานั้น การนอนอยางสีหะมาแลวในที่นี้ เพราะ
วาการนอนนี้ ชื่อวา การนอนอยางประเสริฐ เพราะเปนอิริยาบถของผู
มากดวยอํานาจ.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 226

บทวา ปาเทน ปาท ไดแก เอาเทาซายทับเทาขวา. บทวา อุจฺจาธาย
ไดแก วางไวเหลื่อมกันหนอยหนึ่ง. เพราะวา ขอเทากระทบกับขอเทา
เขากระทบกับเขา เวทนายอมเกิดเนืองๆ จิตยอมไมสงบ การนอนก็ไม
ผาสุก ก็ขอเทากับขอเทา เขากับเขายอมไมเสียดสีกัน โดยประการใด เมื่อวาง
ไวเหลื่อมโดยประการนั้น เวทนายอมไมเกิดขึ้น จิตยอมสงบ การนอนยอม
ผาสุก เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสอยางนั้น.
บทวา อภิชฺณ โลเก เปนตน กลาวพิสดารแลวในจุลลหัตถิปทสูตร.
บทวา เสยฺยถาป ภิกฺขเว เปนอุปมา บรรดาบทเหลานั้น บทวา
อิณมาทาย - ไดแก ถือเอาทรัพยโดยเสียดอกเบี้ย(กู). บทวา พฺยนฺตีกเรยฺย
ไดแก พึงกระทําใหหมดไป อธิบายวา พึงใชคืนไปทั้งหมด. บทวา ตโตนิทาน
ไดแก เหตุแหงความไมมีหนี้ จริงอยู บุรุษนั้น เมื่อระลึกวา เราเปนผูไม
มีหนี้ ดังนี้ ก็จะไดความปราโมทย ถึงความโสมนัส ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เขาพึงไดความปราโมทย พึงถึงความ
โสมนัส ดังนี้. ชื่อวา อาพาธ เพราะเกิดเวทนาอันเปนขาศึกเพราะตัดอยู
ซึ่งอิริยาบถ - ดุจถูกตัดดวยเลื่อยเบียดเบียนอยู อาพาธนั้น มีอยู
แกบุคคลนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ผูมีอาพาธ. ชื่อวา มีทุกข
เพราะทุกขอันมีอาพาธนั้นเปนสมุฏฐาน. ชื่อวา เจ็บหนัก เพราะปวยมีประ
มาณยิ่ง. บทวา นจฺฉาเทยฺย ไดแก ไมพึงชอบใจ เพราะมีพยาธิหนักเปน
เบื้องหนา. บทวา พลมตฺตา ไดแก กําลังนั่นแหละ อธิบายวา เขาพึงมีกําลัง
กาย. บทวา ตโตนิทาน ไดแก เหตุความไมมีโรค. จริงอยู เมื่อเขาระลึกอยู
วา เราเปนผูไมมีโรค ดังนี้ เหตุทั้งสองนั้น ยอมเกิดขึ้น. เพราะเหตุนั้น พระผู
มีพระภาคเจา จึงตรัสวา ลเภถ ปาโมชฺช อธิคจฺเฉยฺย โสมนสฺส ดังนี้.
บทวา น จสฺส กิฺจิ โภคาน วโย ความวา ไมพึงเสื่อมโภคะทั้งหลายแม

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 227

เพียงวา กากณิกหนึ่ง. บทวา ตโตนิทาน ไดแก เหตุพนจากการจองจํา
คําที่เหลือในบททั้งปวง พึงประกอบโดยนัยที่กลาวแลว. บทวา อนตฺตาธีโน
ไดแก ตัวเองไมไดเปนใหญ คือวา ยอมทําอะไรๆ ไมไดตามชอบใจของตน.
บทวา ปราธีโน ไดแก ผูอื่นเปนใหญ คือวา เปนไปตามความชอบใจของผูอื่น
บทวา น เยนกามงฺคโม ความวา เขาใครจะไป ตองการไปโดย
ทิสาภาคใด ยอมไมไดโดยทิสาภาคนั้น. บทวา ทาสพฺยา ไดแก
ความเปนทาส. บทวา ภุชสิ ฺโส ไดแก เปนไทแกตน. บทวา ตโตนิทาน
ไดแก เหตุความเปนไท. บทวา กนฺตารทฺธานมคฺค ไดแก ทางไกลกันดาร
อธิบายวา ทางไกลปราศจากน้ํา. บทวา ตโตทิทาน ไดแก เหตุแดน
อันเกษม.
ในบทวา อิเม ปฺจ นีวรเณ อปฺปหีเน นี้ ความวา พระผูมีพระภาค
เจา ยอมทรงแสดงกามฉันทนิวรณที่ยังละไมได เปนเชนกับความเปนหนี้
นิวรณที่เหลือเปนเชนกับโรคเปนตน. ในขอนั้น พึงทราบความเปนเชน
เดียวกัน ดังตอไปนี้.
จริงอยู บุคคลใด กูห นี้เขาไปแลวไมใช บุคคลนั้น ถูกเจาหนี้ทวง
วา เจาจงใชหนี้ ดังนี้ก็ดี ถูกเขาพูดคําหยาบก็ดี ถูกเขาจับไปก็ดี ถูกเขาประหารก็ดี ยอมไมอาจโตตอบอะไรได ยอมอดกลั้นทุกอยาง เพราะวา หนี้นั้นมี
การอดกลั้นเปนเหตุ ฉันใด บุคคลใด ยอมยินดีสงิ่ ใด ดวยกามฉันทะยอมถือเอา
ซึ่งสิ่งนั้น ดวยการถือเอาดวยตัณหา ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลนั้น ถูกเขากลาว
คําหยาบก็ดี ถูกเขาจับไปก็ดี ถูกเขาประหารก็ดี ยอมอดทนทุกอยาง เพราะ
วา กามฉันทะนั้น มีการอดกลั้นเปนเหตุ ดุจความพอใจในกามของหญิงทั้ง
หลายที่ถูกสามีในเรือนฆา เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบกามฉันทะ ราวกะ
ความเปนหนี้ อยางนี้.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 228

เหมือนอยางวา บุคคลผูกระสับกระสายเพราะโรคดี เมื่อใคร ๆ ให
วัตถุทั้งหลายมีน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดเปนตน ก็ยอมไมไดรสแหงวัตถุ
เหลานั้น เพราะความที่ตนกระสับกระสายดวยโรคดี ยอมอาเจียนออกนั่น
เทียว ดวยสําคัญวา รสขม ๆ ดังนี้ ฉันใด บุคคลผูมีจิตพยาบาท ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เมื่อถูกอาจารย หรืออุปช ฌายผูหวังประโยชนกลาวสอนอยูเพียง
เล็กนอย ก็ไมรับโอวาท จะกลาววา พวกทานยอมขัดใจเราเหลือ
เกิน แลวก็สกึ ออกไป เขายอมไมประสบรสแหงพระศาสนาอันตางดวยความ
สุขในฌานเปนตน เพราะความกระสับกระสายดวยความโกรธ เหมือนบุคคล
นั้น ผูไมประสบอยูซึ่งรสน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดเปนตน เพราะความกระสับ
กระสายดวยโรคดี. บัณฑิตพึงเห็นความพยาบาท เหมือนโรคอยางนี้.
ภิกษุผูถูกถีนมิทธะครอบงําแลว ครั้นเมื่อธรรมสวนะการฟงธรรม
แมมีนัยอันวิจิตกําลังเปนไปอยูก็ยอมไมรูเบื้องตน ทามกลาง และที่สุดแหง
ธรรมสวนะนั้น เหมือนบุรุษผูถูกจองจําในเรือนจําในวันนักขัตฤกษ ยอมไม
เห็นเบื้องตน ทามกลาง และที่สุดแหงงานนักขัตฤกษ เขาพนเรือนจําในวันที่
สองแลว แมไดฟงคําวา โอ เมื่อวันวานไดมีงานรื่นเริงสนุกสนาน มีฟอนรํา
ขับรองเปนตน ก็ไมกลาวตอบ. เพราะเหตุไร เพราะความที่ตนไมไดประ
สบ งานนักขัตฤกษ ฉะนั้น ภิกษุนนั้ เมื่อธรรมสวนะตั้งขึ้นแลว แมฟงผู
อื่นกลาวสรรเสริญธรรมสวนะวา โอ ฟงธรรม โอ การณะ โอ อุปมา เปน
ตน ก็ไมใหตอบ. เพราะเหตุไร. เพราะความที่ตนไมประสบธรรม
กถา ดวยอํานาจแหงถีนมิทธะ. ถีนมิทธะ บัณฑิตพึงทราบ ดุจเรือนจําอยาง
นี้.
เหมือนอยางวา ทาสแมจะเลนงานนักขัตฤกษ ถูกนายสั่งวา ชื่อ
วา กรณีเรงดวนนี้มีอยูเจาจงไปในที่นั้นทันที ถาเจาไมไป เราจะตัดมือและ
เทา หรือวา หู จมูกของเจาดังนี้ เขายอมรีบไปทีเดียว ยอมไมไดเพื่อประสบ
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เบื้องตน ทามกลางและที่สุดของงานนักขัตฤกษ. เพราะเหตุไร เพราะตน
มีผูอื่นเปนใหญ ฉันใด ภิกษุผูไมรูขอปฏิบัติในพระวินัยแมเขาไปสูที่อื่น
ดวยวิเวกกถาเรื่องวิเวก เมื่อมีความสําคัญในอกัปปยะอยางใดอยางหนึ่ง
เกิดขึ้นแลว โดยที่สุดแมในกัปปยะมังสะ ก็ละวิเวก ไปในสํานักพระวินัยธร
เพื่อชําระศีล เพราะฉะนั้น เธอยอมไมไดเพื่อเสวยความสุกอันเกิดแตวิเวก.
เพราะเหตุไร เพราะถูกอุทธัจจกุกกุจจะครอบงําก็ฉันนั้น บัณฑิตพึงทราบ
อุทธัจจกุกกุจจะ ดุจทาสอยางนี้.
เหมือนอยางวา บุรษุ เดินทางไกลกันดาร เห็นโอกาสที่พวกมนุษยถูก
โจรปลนแลว ก็ระแวงสงสัยวา พวกโจรมาแลว ดวยเสียงของทอนไมบาง
ดวยเสียงของพรานนกบาง ดังนี้ ยอมเดินไปบาง หยุดอยูบาง ยอมกลับบาง
ที่ที่มามากกวาที่ไป บุคคลนั้นยอมไปถึงที่อันเปนแดนเกษมไดโดยยาก
ลําบาก หรือไมถึง ฉันใด วิจิกิจฉา คือความสงสัยของบุคคลใด ในฐานะ
๘ อยางเกิดขึ้นแลว ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เขาเมื่อสงสัยวา พุทฺโธ นุโข น
นุโข พุทฺโธ ใชพระพุทธเจาหรือไมใชพระพุทธเจาหนอ เปนตน ไมอาจนอม
เพื่อจะถือเอาดวยศรัทธา เมื่อไมอาจก็ยอมไมบรรลุมรรคผล. เมื่อบุคคลยัง
ความลังเลสงสัย ความไมเชื่อมั่น ความเปนผูสะดุงใหเกิดแกจิตบอย ๆ วา
พวกโจรมีอยูในทางไกลกันดาร หรือไมหนอดังนี้ ยอมกระทําอันตรายแกการ
ถึงที่ปลอดภัย ฉันใด แมวิจิกิจฉา ก็ฉันนั้น ยังความลังเลสงสัย ความไมเชื่อมั่น
ความสะดุงใหเกิดแกจิตบอย ๆ โดยนัยวา พุทฺโธ เปนตน ยอมกระทําอันตราย
แกการบรรลุอริยมรรค บัณฑิตพึงทราบ ดุจบุคคลผูเดินทางไกลกันดาร.
บัดนี้ ในบทวา เสยิยถาป ภิกฺขเว อานณฺย นี้ พระผูมพี ระภาค
เจา ยอมทรงแสดงซึ่งกามฉันทะอันละไดแลว ใหเปนเชนกับความไมมี
หนี้ และซึ่งนิวรณที่เหลืออันภิกษุละไดแลว ใหเปนเชนกับความไมมีโรคเปน
ตน. ในขอนัน้ ความเปนเชนเดียวกัน พึงทราบดังตอไปนี้. -

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 230

เหมือนอยางวา บุรุษกูหนี้มาแลวประกอบการงาน เสร็จการงานแลว
คิดวา ขึ้นชื่อวาหนี้แลว ยอมเปนเหตุใหกังวลใจดังนี้ จึงใชหนี้คืนพรอม
ทั้งดอกเบี้ยแลวฉีกหนังสือทิ้งเสีย. ทีนั้น ก็ไมมีใครๆ มาทวงหนี้ หรือสงหนังสือมาทวงเขาจําเดิมแตกาลนั้น. เขาเห็นเจาหนี้แลว ถาปรารถนาจะนั่ง
หรือจะลุกขึ้นจากที่นั่ง หรือไมปรารถนาจะนั่ง ไมตองการจะลุกขึ้นก็
ได. เพราะเหตุไร เพราะความที่เขาหมดหนี้แลว ไมเกี่ยวของแลวกับดวยเจา
หนี้เหลานั้น ฉันใด ภิกษุนี้ คิดวา ชื่อวา กามฉันทะมีความกังวลใจเปนเหตุดัง
นี้ แลวเจริญธรรมทั้ง ๖ อยาง โดยนัยที่กลาวไวในสติปฏฐานแลว
ละกามฉันทนิวรณ ฉันนัน้ เหมือนกัน. ความกลัว ความสะดุงยอมไมมีแก
บุรุษหมดจากหนี้แลว เพราะเห็นเจาหนี้ฉันใด ความของเกี่ยวความผูกพันของ
ภิกษุผูมีกามฉันทะอันละไดแลว ยอมไมมีในวัตถุอื่น ฉันนั้นเหมือนกัน. เมื่อ
เห็นรูปทั้งหลายแมเปนทิพย กิเลสก็ไมฟุงขึ้น. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค
เจา จึงตรัสการละกามฉันทะ เหมือนผูหมดหนี้.
เหมือนอยางวา บุรษุ ผูกระสับกระสายดวยโรคดีนั้น ทําโรคนั้น
ใหสงบระงับไปดวยการทําเภสัช จําเดิมแตนั้น ยอมรูรสแหงน้ําตาลกรวด
เปนตน ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดวา ขึ้นชื่อวา พยาบาทนี้ กระ
ทําความฉิบหายมิใชประโยชนดังนี้ แลวเจริญธรรม ๖ อยางละพยาบาท
นิวรณได. ภิกษุนั้น ชื่อวา ละความพยาบาทไดอยางนี้. บุรุษผูหายจากโรค
ดี ชอบเสพของหวานมีน้ําตาลกรวดเปนตน ฉันใด ภิกษุนั้น อันอาจารยให
ศึกษาอยูซึ่งอาจาระและพระวินัยบัญญัติเปนตน รับดวยศีรษะชอบศึกษาอยู
ฉันนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสการละพยาบาทดุจความไมมีโรค.
บุรุษผูถูกจับเขาไปสูเรือนจําในวันนักขัตฤกษ แมในวันนัก
ขัตฤกษอื่นอีก เขาคิดวา เราเคยถูกจองจําดวยโทษแหงความประมาท
จึงไมไดเลนงานวันนักขัตฤกษ เพราะโทษนั้น บัดนี้ เราจักเปนผูไมประมาท
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ดังนี้ ฉันใด ศัตรูของเขายอมไมไดโอกาส เขาเปนผูไมประมาท จึงไดเลนงาน
นักขัตฤกษแลวเปลงอุทานวา อโห วันนักขัตฤกษดังนี้ ฉันใด ภิกษุก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน คิดวา ขึน้ ชื่อวา ถีนมิทธะนี้ กระทําความฉิบหายใหญดัง
นี้ จึงเจริญธรรม ๖ อยาง ละถีนมิทธะได ภิกษุนั้นชื่อวาละถีนมิทธะแลว
อยางนี้ บุรษุ ผูพนจากเครื่องจองจําเลนงานนักขัตฤกษตลอดเบื้องตน
ทามกลาง และที่สุดไดแมทั้ง ๗ วัน ก็เสวยอยูทั้งเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด
แหงธรรมนักขัตต ฉันใด บรรลุพระอรหัต พรอมทั้งปฏิสัมภิทา ฉันนั้น
เหมือนกัน. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจงตรัสการละถีนมิทธะ เหมือน
การพนจากเครื่องจองจํา.
เหมือนอยางวา ทาสเขาไปอาศัยมิตรคนใดคนหนึ่ง ใหทรัพยแก
นาย กระทําตนใหเปนไทไดแลว จําเดิมแตนั้นมา พึงทําสิ่งที่ตนปรารถนา
ไดฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดวาขึ้นชื่อวา อุทธัจจกุกกุจจะกระทํา
ความฉิบหายใหญ ดังนี้ จึงเจริญธรรม ๖ อยาง แลวละอุทธัจจกุกกุจจะ
ได. ภิกษุนั้นชื่อวา ละอุทธัจจกุกกุจจะแลวดวยอาการอยางนี้ บุรุษผูเปนไท
แกตัว ปรารถนาจะทําสิ่งใดก็ทําสิ่งนั้นได ใครจะยับยั้งเขาจากการกระทํา
นั้นโดยพลการไมได ฉันใด ภิกษุยอมปฏิบัติเนกขัมมปฏิปทาตามสบาย
ฉันนั้นเหมือนกัน อุทธัจจกุกกุจจะใครๆ จะยังเธอใหกลับจากเนกขัมมปฏิปทา
นั้นมาสูอุทธัจจกุกกุจจะโดยพลการไมได. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาค
เจา จึงตรัสการละอุทธัจจกุกกุจจะไดเหมือนความเปนไท.
เหมือนอยางวา บุรษุ ผูมีกําลังถือสะเบียงกรังตระเตรียมอาวุธพรอม
กับบริวารดําเนินไปสูทางกันดาร พวกโจรเห็นเขาแตไกลพึงหนีไป บุรุษ
นั้น ก็ผานทางกันดารนั้นไปถึงความปลอดภัยไดดวยความสวัสดี พึงเปนผู
ราเริงยินดีแลว ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน คิดวา ชื่อวา วิจิกิจฉานี้
ยอมกระทําความฉิบหายมิใชประโยชน ดังนี้ จึงเจริญธรรม ๖ อยางแลวละ
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วิจิกิจฉาได ภิกษุนั้นชื่อวาละวิจิกิจฉาแลวดวยอาการอยางนี้ บุรุษผูมีกําลัง
มีอาวุธอันตระเตรียมไวแลว พรอมกับบริวารเห็นโจรแลว ไมกลัว ไมคํานึง
พวกโจรเทาเสนหญา ออกไปถึงสถานที่อันปลอดภัยโดยความสวัสดี ฉันใด ภิกษุ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ผานพนทางกันดารคือทุจริตแลว ถึงอมตนิพพาน
อันเกษมอยางยิ่ง. เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสการละวิจิกิจฉา
ดุจผูที่ถึงสถานที่ปลอดภัย.
บทวา อิมเมว กาย ไดแก กรชกายนี้. บทวา อภิสนฺเทติ ไดแก
ทําใหชุมชื่น ทําใหสิเนหา คือวา ยอมกระทําปติและสุขเปนไปในกรชกายทั้ง
ปวง. บทวา ปริสนฺเทติ ไดแก ยอมหลั่งไหลไปโดยรอบ. บทวา ปริปูเรติ
ไดแก ยอมเต็มเหมือนถูกลมเปา. บทวา ปริปฺผรติ ไดแก ยอมถูกตอง
โดยรอบ. บทวา สพฺพาวโต กายสฺส ความวา ที่แมนอยหนึ่งตามผิดเนื้อโลหิต
ในที่สืบตอเปนไปของอุปาทินนกรูป อยางใดอยางหนึ่งแหงกายทุกสวนของ
ภิกษุนั้น ชื่อวา ไมถูกตองดวยความสุขในปฐมฌาน ยอมไมมี. บทวา ทกฺโข
ไดแก ผูฉลาด สามารถ เพื่อกระทํา เพื่อประกอบ เพื่อผสมซึ่งจุณสําหรับ
อาบ. บทวา กสถาเล ไดแก ภาชนะที่กระทําดวยโลหะอยางใดอยาง
หนึ่ง ก็ภาชนะที่ทําดวยดินเหนียว เปนภาชนะไมมั่นคง เมื่อบุคคลทุบอยู
ยอมแตกได เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงไมแสดงภาชนะที่ทําดวยดิน
เหนียวนั้น. บทวา ปริปฺโผสก ปริปฺโผสก แปลวา ประพรม. บทวา
สนฺเนยฺย ความวา ถือถาดสําริดดวยมือซาย พรมแลวพรมอีกซึง่ น้ําพอประ
มาณดวยมือขวาแลวขยํากระทําใหเปนกอน. บทวา สิเนหานุคตา ได
แก ติดกันดวยยางเหนียวคือน้ํา. บทวา สิเนหปเรตา ไดแก ซึมไปดวยยาง
เหนียวคือน้ํา. บทวา สนฺตรพาหิรา ความวา พรอมทั้งสวนขางใน
ขางนอก. ยอมถูกตองสวนทั้งหมดทีเดียวดวยยางเหนียวคือน้ํา. บทวา
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น จ ปคฺฆารณี ความวา น้ํายอมไมไหลไปเปนหยด ๆ อธิบายวา สามารถเพื่อถือ
เอา แมดวยมือ แมดวยนิ้วเพียงสองนิ้ว เพื่อกระทําใหวนได.
พึงทราบขออุปมาความสุขในทุติยฌาน. บทวา อุพฺภิโตทโก ได
แก น้ําที่ไมไหลไป คือไมไหลไปขางลาง ไมไหลไปขางบน อธิบายวา เปนน้ํา
เกิดอยูในภายในนั่นแหละ. บทวา อายมุข ไดแก ทางมา. บทวา เทโว ได
แก เมฆ. บทวา กาเลน กาล ไดแก ทุกกึ่งเดือน หรือทุกสิบวัน. บทวา
ธาร แปลวา ฝน. บทวา อานุปเวจฺเฉยฺย ไดแก ไมพึงเขาไป คือวา ไมพึง
ตกลงไป. อธิบายวา ธารน้ําเย็นผุพุขึ้น คือทําหวงน้ําเย็นที่ขังอยูใหเต็มแลว.
จริงอยู น้ําที่พุขึ้นแตขางลาง ทําน้ําที่พุขึ้นไมใหแตกกระเพื่อมออกไป
น้ําที่ไหลเขาไปโดยทิศทั้งสี่ ยอมกระเพื่อมดวยใบไม หญา เศษไม ทอนไม
เกาเปนตน น้ํายอมกระเพื่อมเพราะฟองน้ําฝน ธารน้ําที่ตกลงมา แตน้ํา
สงบนิ่งเกิดขึ้นอยู ยอมแผไปสูประเทศนี้ ยอมไมแผไปสูประเทศนี้ เหมือน
เนรมิตไวดวยฤทธิ์ เพราะฉะนั้น โอกาสอันน้ํานั้นไมถูกตองแลว ยอมไม
มี หามิได. ในขอนั้น กรชกาย เปรียบเหมือนหวงน้ํา ความสุขในทุติยฌาน
เหมือนน้ํา. คําที่เหลือ บัณฑิตพึงทราบโดยนัยกอน.
พึงทราบคําอุปมาในความสุขแหงตติยฌาน ดอกอุบลทั้งหลายมี
อยู ในที่นี้ เพราะเหตุนั้น ที่นี้จึงชื่อวา กออุบล. แมสองบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือน
กัน. ก็พึงทราบวินิจฉัยในขอนี้วา ในคํานี้ บรรดาดอกอุบล มีสีขาว สีแดง
สีเขียว ดอกอุบลอยางใดอยางหนึ่ง ก็จัดเปนอุบลทั้งนั้น ดอกอุบลที่มีใบเกาสิบ
เกาใบ เรียกวา บุณฑริกมีใบรอยใบ เรียกวา ประทุม อีกอยางหนึ่ง ดอกอุบล
สีขาว แมไมกําหนดใบ ก็เรียกวา ประทุม ดอกอุบลสีแดง เรียกวา บุณฑริก.
บทวา อุทกานุคฺคตานิ ไดแก ไมโผลจากน้ํา. บทวา อนฺโตนิมุคฺคโปสิตานิ
ความวา จมอยูภายในพื้นน้ําเทานั้น ยอมถูกตอง คือยอมเจริญ. คําที่
เหลือ พึงทราบโดยนัยกอนแล.
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พึงทราบความอุปมาความสุขในจตุตถฌานตอไป ในบทวา ปริสุทฺเธน เจตสา ปริโยทาเตน นี้ พึงทราบชื่อวา บริสุทธิ์แลว เพราะอรรถวาหมด
อุปกิเลส ชื่อวาผองแผวแลว เพราะอรรถวา ประภัสสร. บทวา โอทาเตน ตวฺเถน นี้ ทานกลาวเพื่อการแผไปแหงโอกาส. พึงทราบความในขอนี้
อยางนี้วา ผาที่เศราหมองความอบอุนยอมไมแผไป. ทันใดทีผ่ าขาวซักบริสุทธิ์
สะอาด ความอบอุนยอมมีกําลังแผไป. จริงอยู สําหรับอุปมานี้ กรชกายเปรียบ
เหมือนผา ความสุขในจตุตถฌาน เปรียบเหมือนการแผไปแหงโอกาส
เพราะฉะนั้น เมื่อบุรุษอาบน้ําชําระดีแลว นั่งหมผาขาวคลุมศีรษะ อุตุจากสรีระ
ยอมแผไปตลอดผาทั้งหมดทีเดียว โอกาสอะไร ๆ ไมเปนโอกาสที่จะถูกผา มิได
มี ฉันใด โอกาสอะไรๆ อันความสุขในจตุตถฌานไมถูกตองกรชกายของภิกษุ
ยอมไมมี ฉันนั้น. อีกอยางหนึ่ง จิตในจตุตถฌานนั่นแหละ เปรียบเหมือนผา
ที่หมแลว รูปที่มีจิตนั้นเปนสมุฏฐานเปรียบเหมือนการแผไปแหงโอกาส.
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความในที่นี้ อยางนี้วา เหมือนอยางวา เมื่อผาขาวในที่
บางแหงแมไมถูกกาย กายก็เปนอันโอกาสซึ่งมีกายนั้นเปนสมุฏฐานถูก
ตองแลวทั้งหมดทีเดียวฉันใด กายของภิกษุก็เปนอันสุขุมรูป ซึ่งจตุตถฌานให
เกิดขึ้นถูกตองทั่วไปหมด ก็ฉันนั้น.
พึงทราบอุปมาในปุพเพนิวาสญาณ กิริยาอันภิกษุนั้นทําแลวในวัน
นั้น ยอมปรากฏชัด เพราะฉะนั้น ในวันนั้นเธอยึดเอาบานสามหลัง ในขอนั้น
บัณฑิตพึงทราบวา ภิกษุผูไดปุพเพนิวาสญาณ เหมือนบุรุษไปสูบานสาม
หลัง. ภพสาม บัณฑิตพึงเห็นเหมือนบานสามหลัง. ความแจมแจงแหงกิริยา
อันภิกษุผูมุงจิตไปในปุพเพนิวาสญาณนั่งทําแลวในภพสาม บัณฑิตพึง
ทราบ เหมือนความแจมแจงแหงกิริยาอันบุรุษนั้นกระทําแลวในวันนั้นในบาน
สามหลัง.
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พึงทราบอุปมาในทิพยจักษุ บทวา เทฺว อคารา ไดแก บานสอง
หลัง. บทวา สทฺวารา ไดแก มีประตูขางหนา. บทวา อนุจงฺกมนฺเต ได
แก เดินไปมา. บทวา อนุวิจรนฺเต ไดแก เที่ยวไปขางโนน ขางนี้ อธิบายวา
พึงทราบดวยสามารถแหงการออกจากบานหลังนี้ แลวเขาไปสูบานหลังนั้น
หรือออกจากบานหลังนั้น แลวเขาไปสูบานหลังนี้.
ในขอนั้น จุติและปฏิสนธิ เปรียบเหมือนบานสองหลัง มีประตูรว มกัน
ภิกษุไดทิพยจักษุญาณ เปรียบเหมือนบุรุษมีจักษุ กาลเวลาที่สัตวผูกําลัง
จุติและปฏิสนธิปรากฏ แกภิกษุผูไดทิพยจักษุ ผูเจริญอาโลกกสิณ ตรวจดูอยู
เปรียบเหมือนเวลาที่บุรุษเดินเขาและเดินออกตลอดบานสองหลัง ปรากฏแก
บุรุษมีผูจักษุผูยืนแลดูอยูในระหวางบานสองหลัง. ถามวา ก็กาลเหลานั้น
ปรากฏแกญาณ หรือแกบุคคล ตอบวา แกญาณ. แตวา เพราะปรากฏแก
ญาณนั้น จึงปรากฏแกบคุ คลเหมือนกัน.
พึงทราบอุปมาแหงอาสวักขยญาณ ดังนี้ บทวา ปพฺพตสงฺเขเป
ไดแก ยอดภูเขา. บทวา อนาวิโล ไดแก ไมมีเปอกตม. หอยโขงดวย
หอยกาบดวย ชื่อวาหอยโขงและหอยกาบ. กอนกรวดดวย กระเบื้อง
ดวย ชื่อวา กอนกรวดและกระเบื้อง. ชื่อวา ฝูงปลา เพราะปลาเปนหมูเปน
ฝูง. ในบทวา ติฏนฺตป จรนฺตป นี้ ไดแก กอนกรวดและกระเบื้องหยุด
อยู แตนอกนี้ มีหอยโขงเปนตน เดินไปบาง หยุดอยูบาง. เหมือนอยาง
วา เมื่อแมโคยืนบาง หมอบบาง นอนบาง ในระหวางๆ ฝูงโคเหลานี้ยอม
เที่ยวไป พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาโคที่เที่ยวไป จึงตรัสวา โคนอกนี้
ยอมเที่ยวไป ฉันใดพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา กอนกรวดและกระเบื้องที่หยุดอยูนั่นเองจึงตรัสวา สองหมวดนอกนี้หยุดอยู. ทรงหมายเอาสอง
หมวดนี้ เคลื่อนไปจึงตรัสวา แมกอนกรวดและกระเบื้องก็เคลื่อนไป ดัง
นี้. ในขอนั้น พึงทราบกาลที่สัจจะ ๔ แจมแจงแลวแกภิกษุผูนั่งนอมจิตไปเพื่อ
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ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ดุจกาลที่หอยโขงและหอยกอบเปนตนแจม
แจงแลวแกบุรุษผูมีจักษุยืนดูอยูที่ฝง ฉะนั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงถือเอาชื่อพระขีณาสพ ทั้ง
เพศ ทั้งคุณ ดวยอาการ ๗ อยาง จึงตรัสบทวา อย วุจฺจติ ภิกขฺ เว ภิกฺขุ
สมโณ อิติป เปนตน. พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลานั้น ในบทวา เอว โข
ภิกฺขเว ภิกขฺ ุ สมโณ โหติ เปนตน อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชื่อวา สมณะ เพราะมีบาปอันสงบแลวดวยอาการ
อยางนี้. ชื่อวา พราหมณ เพราะมีบาปอันลอยแลว. ชื่อวา นหาตกะ
(ผูอาบ) เพราะมีกิเลสลางออกแลว คือมีกิเลสอันกําจัดออกแลว. ชื่อวา
เวทคู เพราะอกุศลธรรมทั้งหลายไปแลว ดวยเวททั้งหลาย คือ มรรคญาณ
๔ อธิบายวา เพราะรูแลว. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
วิทิตสฺส โหนฺติ เปนตน. ชื่อวา โสตติยะ เพราะกิเลสทั้งหลายหลับไปแลว
คือวา เพราะกิเลสทั้งหลายไมไหลออกไปมา. ชื่อวา อริยะ เพราะไกลจาก
กิเลสทั้งหลาย อธิบายวา เพราะกิเลสทั้งหลายถูกกําจัดแลว. ชื่อวา อรหันต
เพราะไกล คือวา เปนผูหางไกลแลว. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง ปรากฏแจมแจง
แลวแล.
จบอรรถกถามหาอัสสปุรสูตรที่ ๙
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๑๐. จูฬอัสสปุรสูตร
[๔๗๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูในอังคชนบท มีนคิ มของชาว
อังคะ ชื่ออัสสปุระ ณ ที่นั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลว.
ภิกษุทั้งหลายทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว. พระผูมีพระภาค
เจาไดตรัสดํานี้ไววา คนเขารูจักทานทั้งหลายวาสมณะๆ ดังนี้ ถึงทานทั้งหลาย
เลา เมื่อมีคนมาไตถามวา ทานทั้งหลายเปนอะไร ทานทั้งหลายก็ปฏิญญาตัววา
เราเปนสมณะ เมื่อทานทั้งหลายมีชื่อวาสมณะ และปฏิญญาตัววาเปนสมณะ
อยูอยางนี้แลว ก็จําตองสําเหนียกวา ขอปฏิบัติสิ่งใดสมควรแกสมณะ เราจัก
ปฏิบัติขอปฏิบัติสิ่งนั้น เมื่อความปฏิบัติของเราอยางนี้มีอยู ชือ่ แลคําปฏิญญา
ของเรานี้ก็จักเปนจริง อนึ่ง เราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชชบริกขาร ของทายกเหลาใด ความอุปการะเกื้อหนุนของเขาใน
เราทั้งหลายก็จักมีผลใหญ มีอนิสงสใหญ อนึ่ง บรรพชาของเรา ก็จักไม
เปนหมัน ไมเปลาจากประโยชน และจักประกอบดวยผล ประกอบดวยกําไร ดังนี้.
[๔๘๐] ภิกษุเปนผูปฏิบัติปฏิปทาชอบเปนอยางไร ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย รูปใดรูปหนึ่งเปนผูมีอภิชฌา คือความเพงเล็งพัสดุของผูอื่น
มาก ละอภิชายังไมได เปนผูมีใจพยาบาท คือคิดลางผลาญสัตวใหฉิบ
หาย ละพยาบาทยังไมได เปนผูมักโกรธ ละความโกรธยังไมได เปนผูมักถือ
โกรธ ละความถือโกรธยังไมได เปนผูมักมีความลบหลูคุณ ละความลบหลูยัง
ไมได เปนผูมักถือเปนคูแขงดี ละความถือเปนคูแขงดียังไมได เปนผูมักริษยา
ละความริษยายังไมได เปนผูตระหนี่ ละความตระหนี่ยังไมได เปนผู
มักอวดตัว ละความอวดตัวยังไมได เปนผูมีมายา คือบังโทษตนไว ละมายายัง
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ไมไดเปนผูมีความปรารถนาชั่ว ละความปรารถนาชั่วยังไมได และเปนผู
มีความเห็นผิด ละความเห็นผิดยังไมได เพราะยังละไมไดซึ่งกิเลส เครื่อง
เศราหมองใจ ๒ อยาง มีอภิชฌาเปนตนเหลานี้ ที่เปนเครื่องหมองใจเปนโทษ
เปนของจับใจดุจน้ําฝาดของสมณะ เปนเหตุจะใหสัตวเกิดใน บาย มีวิบากอัน
สัตวทั้งหลายจะตองเสวยในทุคคติ เราไมกลาววาเธอเปนผูปฏิบัติชอบสมควร
แกสมณะ เปรียบเหมือนอาวุธอยางหนึ่งชื่อวา มะตะชะ มีคมสองขาง ทั้งกํา
ซาบดวยยาพิษทั้งคมกลา เขาปดคลุมหุมหอไวดวยผาสําหรับหอ ฉันใด
เราก็กลาวการบรรพชาของภิกษุนี้ฉันนั้น
[๔๘๑] ภิกษุทั้งหลาย ถึงบุคคลที่ครองผาสังฆาฏิอยู เราก็หากลาววา
เปนสมณะดวยอาการสักวา ครองผาสังฆาฏิไม ถึงบุคคลถือเพศเปน
ชีเปลือย ไมนุงหมผา เราก็หากลาววาเปนสมณะดวยอาการที่ไมมีผานุงหม
ไม ถึงบุคคลถือการหมักหมมเหงื่อไคล ไมอาบน้ําชําระกาย เราก็หากลาววา
เปนสมณะดวยอาการที่หมักหมมเหงื่อไคลไม ถึงบุคคลถือการลงอาบน้ํา(วัน
ละสามครั้ง) เราก็หากลาววาเปนสมณะดวยอาการที่ลงอาบน้ําไม ถึงบุคคลถือ
การอยูใตตนไมเปนนิตย เราก็หากลาววาเปนสมณะดวยอาการที่อยูใตตนไม
ไม ถึงบุคคลถือการอยูในที่แจงเปนนิตยเราก็หากลาววาเปนสมณะดวยอา
การที่อยู ณ ที่แจงไมถึงบุคคลถือการอบกายดวยหมายจะทรมานกิเลสเปน
นิตย เราก็หากลาววาเปนสมณะดวยการที่อบกายไม ถึงบุคคลถือการ
บริโภคอาหารมีการกําหนดเปนครั้งคราว เราก็หากลาววาเปนสมณะดวย
อาการที่ยักยายผอนผันบริโภคอาหารเปนครั้งเปนคราวไม ถึงบุคคลที่ทองบน
จํามนตไดมาก เราก็หากลาววาเปนสมณะดวยอาการที่ทองบนจํามนต
ไม ถึงบุคคลเกลาผมเปนเซิง เราก็หากลาววาเปนสมณะดวยอาการเกลาผม
ไม ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาวา บุคคลผูครองสังฆาฏิมีอภิชฌามาก ละอภิชฌา
เสียได มีจิตพยาบาทอยู ละพยาบาทเสียได มีความโกรธอยู ละความโกรธ
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เสียได เปนผูมักถือโกรธ ละความถือโกรธเสียได เปนผูลบหลูอยู ละ
ความลบหลูเสียได เปนผูถือเปนคูแขงดีอยู ละความถือเปนคูแขงดีเสีย
ไดเปนผูมักริษยาอยู ละความริษยาเสียได เปนตระหนี่อยู ละความตระหนี่
เสียได เปนผูมักโออวดตัวอยู ละความโออวดตัวเสียได เปนผูมีมายาอยู
ละมายาเสียได เปนผูมีความปรารถนาชั่ว ละความปรารถนาชั่วเสียได
และเปนผูมีความเห็นผิดอยู ละความเห็นผิดเสียไดดวยอาการที่ครองผา
สังฆาฏิ ตั้งแตแรกเกิดมาและจะพึงชักชวนใหผูนั้นครองผาสังฆาฏิเทานั้น
ดวยคําชักชวนวา มาเถิดทานจงครองผาสังฆาฏิเถิด เมื่อทานครองผาสังฆาฏิ
อยู เครื่องเศราหมองทั้ง ๑๒ อยาง มีอภิชฌามาก จักละอภิชฌาเสียได
ดวยอาการที่ครองผาสังฆาฏินั้นแล. เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลก
นี้ ถึงครองผาสังฆาฏิอยู ก็มีอภิชฌามาก มีความเห็นผิดฉะนั้น เมื่อครองผา
สังฆาฏิ เราก็ไมกลาววาเปนสมณะดวยอาการที่ครองผาสังฆาฏิเลย
ฯลฯ ถาวาคนเปลือย ผูเกลาผม มีอภิชฌามาก ละอภิชฌาเสียไดแลว ผูมีความ
เห็นผิด ละความเห็นผิดเสียได ดวยอาการที่เกลาผม มิตร สหาย ญาติ
สาโลหิตทั้งหลายก็จะพึงทําผูนั้นใหเปนคนเกลาผม แตแรกเกิดมา และจะพึง
ชักชวนใหเกลาผม ดวยคําชักชวนวา มาเถิด เจาเกลาผมเสียเถิด เมื่อทาน
เกลาผมอยู มีอภิชฌามาก จักละอภิชฌาได มีความเห็นผิด ละความเห็นผิด
เสียได ดวยอาการที่เกลาผมนั้นแล. เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลก
นี้ ถึงเกลาผมอยู ก็ยังมีอภิชฌามาก มีความเห็นผิดอยูฉะนั้น เราผูที่เกลาผม
เราก็ยังหาละมลทินไดไม จึงไมกลาววาเปนสมณะดวยอาการที่เกลาผม
เลย.
[๔๘๒] ภิกษุปฏิบตั ิอยางไร จึงเปนผูปฏิบัติชอบ สมควรแกสมณะ
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชฌาอยูมาก ละอภิชฌาเสียได มีจิตพยาบาท
อยู ละพยาบาทเสียได เปนผูมักโกรธอยู ละความโกรธเสียได เปนผูมักถือ
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โกรธอยู ละความถือโกรธเสียได เปนผูมักลบหลูอ ยู ละความลบหลูเสีย
ได เปนผูมักถือเปนคูแขงดีอยู ละความถือเปนคูแขงดีเสียไดเปนผูมักริษยา
อยู ละความริษยาเสียได เปนผูตระหนี่อยู ละความตระหนี่เสียได เปนผูมัก
โออวดตัวอยู ละความโออวดตัวเสียได เปนผูมีมายาอยู ละมายาเสียได เปนผู
มีความปรารถนาชั่วออยู ละความปรารถนาชั่วเสียได และเปนผูมีเห็นผิด
อยู ละความเห็นผิดเสียได เพราะละเสียไดซึ่งกิเลส ๑๒ อยางเหลานี้ ที่
เปนทินโทษ เปนของจับใจดุจน้ําฝาดของสมณะ เปนเหตุจะใหสัตวเกิดใน
อบายมีวิบากอันสัตวทั้งหลายจะตองเสวยในทุคคติ เรากลาววาเปนผู
ปฏิบัติชอบสมควรแกสมณะ
ผูปฏิบตั ิชอบนั้น ยอมพิจารณาเห็นตนเปนผูบริสุทธิ์ พนจากบาป
อกุศลธรรมเหลานี้แลว เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนเปนผูบริสุทธิ์ พนบาปจาก
อกุศลธรรมเหลานี้ทั้งหมดอยู ปราโมช คือความบันเทิงใจก็บังเกิดขึ้น เมื่อเธอ
บันเทิงใจแลว ปติก็เกิดขึ้น เมื่อเธอมีใจประกอบดวยปติดวยนามกาย
ก็สงบ เธอมีนามกายสงบระงับกระวนกระวายแลว ก็ไดเสวยสุข เมื่อเธอมี
สุขแลวจิตของเธอก็ตั้งมั่น มีใจประกอบดวยกรุณา คือปรารถนาใหหมูสัตว
พนจากทุกขทั่วหนา มีใจประกอบดวยมุทิตา คือราเริงบันเทิงใจตอสมบัติของ
ผูอื่น คือไมมีริษยา มีใจประกอบดวยอุเบกขา คือความเฉยเปนกลาง คือไมมี
ยินดียินราย แผอัปปมัญญาพรหมวิหาร คือภาวนาที่แผไปในหมูสัตวไม
มีประมาณ ซึ่งเปนเครื่องอยูของคนประเสริฐ ทั้ง ๔ ประการนี้ ตลอดทิศที่
หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ มีใจประกอบดวยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
ไพบูลยเต็มที่ เปนจิตใหญ มีสัตวไมมีประมาณเปนอารมณ ไมมีเวรไมมีความ
เบียดเบียน แผอัปปมัญญาพรหมวิหารนั้น ตลอดโลกอันสัตวทั้งปวงในที่
ทั้งปวง ดวยความเปนผูมีใจโอบออมเสมอไปในสัตวทั้งปวง ทั้งทิศเบื้อง
บน เบื้องต่ําเบื้องขวางอยูเสมอ.
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เปรียบเหมือนสระบัว มีน้ําใสและ จืดเย็นขาวสะอาด มีทาเรียบราบ
ควรรื่นรมย ถาวาบุรุษจะพึงมาแตทิศตะวันออก ตะวันตก ทิศเหนือ ทิศ
ใต อันความรอนกระวนกระวายเผาระงมครอบงํา เหน็ดเหนื่อยลําบาก
กระหายหิว บุรุษนั้น มาถึงสระนั้นแลวจะพึงทําความกระหายน้ํา และความ
รอนกระวนกระวายใหเสื่อมสูญได ฉันใด. ดูกอ น ภิกษุทั้งหลาย ถา
กุลบุตรออกบวชจากตระกูลกษัตริยถอื เพศเปนบรรพชิต และภิกษุทั้งหลาย
นั้น อาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว เจริญ เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา ไดความระงับสงบใจ ในภายในสันดานตน ฉันนั้น เรากลาววา
บรรพชิตนั้น เปนผูปฏิบัติชอบสมควรแกสมณะ ถาออกบวชจากตระกูล
พราหมณ จากตระกูลแพศย จากตระกูลศูทร หรือออกบวชจากตระกูลไหน
ก็ตาม และบรรพชิตนั้น ครั้นอาศัยธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว เจริญ
พรหมวิหารทั้ง ๔ มีเมตตาเปนตน ไดความระงับสงบใจ ในภายใน อยาง
นี้ เรากลาววา บรรพชิตนัน้ ปฏิบัติสมควรแกสมณะ. ถาวากุลบุตรออกบวช
จากตระกูลกษัตริย จากตระกูลพราหมณ จากตระกูลแพศย จากตระกูล
ศูทร หรือตระกูลไหนก็ตาม ครั้นบวชแลว เธอทําเจโตวิมุตติ คือความมีจิตพน
จากเรื่องมองดวยกําลังฌาน และปญญาวิมุติ คือความที่จิตพนจากเครื่อง
หมองดวยกําลังปญญา อันไมมีอาสวะ คือกิเลสที่หมักหมม เพราะสิ้นอาสวะ
แลวใหแจงประจักษดวยปญญาที่รูยิ่งลําพังตนไดแลว เขาถึงพรอมอยูใน
อัตภาพนี้ เรากลาวบรรพชิตนั้นวา เปนสมณะ เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสพระสูตรนี้จบ ภิกษุทั้งหลายเหลานั้น
มีใจยินดีเพลิดเพลินรับภาษิตแหงพระผูมีพระภาคเจาดวยประการฉะนี้.
จบจูฬอัสสปุรสูตรที่ ๑๐
จบมหายมกวรรคที่ ๔.
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อรรถกถาจูฬอัสสปุรสูตร
จูฬอัสสปุรสูตรมีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต
เหตุแหงการแสดงพระสูตรนั้น เชนกับสูตรกอนนั่นแหละ. บท
วา สมณสามีจิปฏิปทา ไดแก ปฏิปทาอันสมควรแกสมณะทั้งหลาย คือ
ปฏิปทาอันเกื้อกูลแกสมณะทั้งหลาย. ในบทวา สมณมลาน เปนตน ความ
วา ธรรมทั้งหลายเหลานี้ เมื่อเกิดขึ้น ยอมกระทําสมณะทั้งหลาย ใหมีมลทิน
คือมลทินจับ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา เปนมลทินของสมณะ
สมณะทั้งหลายยอมเสียหาย ยอมประทุษราย ดวยมลทินเหลานั้น เพราะ
ฉะนั้น จึงตรัสวา เปนโทษของสมณะ. และธรรมเหลานี้ เกิดขึ้นแลวยอมกระ
ทําสมณะทั้งหลายใหเปนเหมือนหยากเยื่อหมดโอชะ ใหเหี่ยวแหง เพราะ
ฉะนั้น จึงตรัสวา เปนดังน้ําฝาดของสมณะ ดังนี้. บทวา อาปายิกาน
านาน ความวา เหตุใหเกิดในอบาย. บทวา ทุคฺคติเวทนียาน ความวา เปน
ปจจัยแหงการเสวยวิบากในทุคคติ.
บทวา มตชนฺนาม ความวา พวกมนุษยตะไบเหล็กกลาดวยเหล็กแลว
ขยําผงเหล็กนั้นเขากับเนื้อใหนกกระเรียนกิน นกกะเรียนเหลานั้น ไมอาจ
ถายอุจจาระก็ตาม ถาไมตาย ก็จะประหารใหตาย. เมื่อเปนเชนนั้น ก็จะผา
ทองของนกกะเรียนเหลานั้น เอาน้ําลางผงเหล็กเหลานั้น ถือเอาผงละเอียด
คลุกกับเนื้อใหนกกระเรียนทั้งหลายกิน ดังนั้นจึงใหนกกระเรียนกิน
อยางนี้ ๗ ครั้ง แลวกระทําอาวุธดวยผงเหล็กที่ถือเอาแลว ชางเหล็กศึกษาดี
แลว ไดมลู เหตุหัตถกรรมเปนอันมาก ยอมกระทําอาวุธนั้น เขาจึงเรียก
อาวุธนั้นวา มตชะ เพราะเกิดจากนกที่ตายแลว. อาวุธนั้นเปนอาวุธคมยิ่ง
นัก. บทวา ปตินิสฺสิต ไดแก ชุมดวยน้ํา และลับดวยหิน. บทวา สฆาฏิยา
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ไดแก ฝก. บทวา สปารุต ไดแก หุมไวแลว. บทวา สมฺปลิเวิต ไดแก
พันไวโดยรอบ.
บทวา รโชชลฺลิกสฺส ไดแก ผูหมักหมมดวยธุลี. บทวา อุทโกโรหกสฺส ไดแก ลงอาบน้ําวันละสามครั้น. บทวา รุกฺขมูลิกสฺส ไดแก อยู
โคนไม. บทวา อพฺโภกาสิกสฺส ไดแก อยูกลางแจง. บทวา อุพฺภฏกสฺส
ไดแก การอบกาย. บทวา ปริยายภตฺติกสฺส ไดแก การบริโภคอาหารเดือน
ละครั้น หรือวา ครึ่งเดือนตอครั้ง. คําทั้งหมดนั่นตรัสถึงลัทธิภายนอก. เพราะ
ในพระศาสนานี้ ภิกษุผูทรงจีวร ไมเรียกวา ครองสังฆาฏิ. อนึ่ง วัตรมีการ
หมักหมมดวยธุลีเปนตน ในพระศาสนานี้ก็ไมมี พระดํารัสของพระพุทธเจา
เทานั้น เปนชื่อของพระพุทธพจน ไมใชมนต เพราะฉะนั้น ก็บทวา รุกฺขมฺลิโก
อพฺโภกาสิโก ยอมไดเพียงนี้เทานั้น. แมคําที่กลาวแลวนั้น ก็ตรัสไวโดย
ลัทธิภายนอก. บทวา ชาตเมว น ไดแก สักวาเกิดแลวในวันนั้นทีเดียว.
บทวา สงฺฆาฏิก กเรยฺยุ ความวา นุงแลว หมแลว ซึ่งผาสังฆาฏิ พึงทําใหเปน
สังฆาฏิ. ในคําทั้งปวงก็นัยนี้.
บทวา วิสุทฺธมตฺตาน สมนุปสฺสติ ความวา ภิกษุนั้น ยอมเห็นตน
วา บริสุทธิ์. แตวา บทวา บริสุทธิ์ ดังนี้ ไมพึงกลาว. บทวา ปาโมชฺช
ชายติ ไดแก อาการแหงความยินดียอมเกิดขึ้น. อธิบายวา ปติอันยังสรีระทั้ง
สิ้นของผูบันเทิงแลว ราเริงแลวดวยปติ ใหหวั่นไหวเกิดขึ้นอยู. บทวา
ปติมนสฺส กาโย ไดแก นามกายของบุคคลผูประกอบแลวดวยปติ. บทวา
ปสฺสมฺภติ ไดแก ปราศจากความกระวนกระวาย. บทวา สุข เวเทติ ความ
วา ยอมเสวยความสุขอันเปนทางกายบาง ทางใจบาง. บทวา จิตฺต สมาธิยติ
ความวา จิตของบุคคลผูมีความสุข ดวยเนกขัมมสุขนี้ยอมตั้งมั่น ยอมเปน
เหมือนบรรลุอัปปนา. บทวา โส เมตฺตาสหคเตน เจตสา ความวา เทศนา
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ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มแลว ดวยอํานาจแหงกิเลสในหนหลัง หยั่งลง
แลวสูการเจริญพรหมวิหารตามอนุสนธิ ดุจฝนที่ตกแลว ตกเลา บนภูเขา
ไหลลงสูแมน้ําฉะนั้น. บรรดาบทเหลานั้น คําที่ควรกลาวทั้งหมด ไดกลาว
ไวในวิสุทธิมรรค. บทวา เสยฺยถาป ภิกฺขเว โปกฺขรณี นี้ พึงทราบวา
ในมหาสีหนาทสูตร มรรค พระผูมีพระภาคเจาทรงเปรียบดวยสระโบกขรณี
ใหญ พระศาสดาก็ทรงเปรียบไวในที่นี้. บทวา อาสวาน ขยา สมโณ
โหติ ความวา ชื่อวา เปนสมณะอยางยิ่ง เพราะกิเลสทั้งหมดสงบแลว.
คําที่เหลือในที่ทั้งปวง มีเนื้อความงายนั้นแล.
จบอรรถกถาจูฬอัสสปุรสูตร ที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๔
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จูฬยมกวรรค
๑. สาเลยยกสูตร
[๔๘๓] ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา ทรงเที่ยวจาริกไปในแควนโกศลพรอม
กับหมูภิกษุจํานวนมาก มาประทับอยูที่หมูบานพราหมณแหงแควนโกศลชือ่
สาละ พวกพราหมณและคฤหบดีชาวสาละไดฟงขาววา นี่แน เขาวาพระ
สมณโคดมผูเจริญ โอรสเจาศากยะบวชจากตระกูลศากยะกําลังทองเที่ยวอยูใน
แควนโกศล ไดมาถึงหมูบานสาละพรอมกับหมูภิกษุจํานวนมาก ก็แลเกียรติศัพทอันงามไดขจรขึ้นไปยังพระโคดมผูเจริญนั้นอยางนี้วา แมเพราะเหตุ
นี้ พระผูมีพระภาคเจานั้น ทรงเปนพระอรหันตตรัสรูถูกตองดวย
พระองคเอง สมบูรณดว ยความรูและความประพฤติ เปนผูไปดีแลว รูจักโลก
เปนผูฝกคนที่พอจะฝกไดอยางยอดเยี่ยม เปนผูสอนพวกเทวดาและมนุษย
เปนพุทธะ เปนผูจําแนกธรรม พระโคดมนั้นไดกระทําใหแจงโลกนีร้ วมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูคนรวมทั้งสมณะและพราหมณรวมทั้ง
เทวดาและมนุษยดวยความรูยิ่งเองแลวชี้แจง. ทานแสดงธรรมงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุดพรอมทั้งใจความ พรอมทั้งพยัญชนะ ประกาศ
พรหมจรรยที่บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง. ก็แหละการเห็นหมูพระอรหันต
เห็นปานนั้นยอมเปนการดีแท.
ครั้นนัน้ แล พวกพราหมณและคฤหบดีชาวสาละ ก็พากันเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ แลวบางพวกก็ถวายอภิวาทพระผูมีพระ
ภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกก็บันเทิงกับพระผูมีพระภาค
เจา เมื่อพูดจาปราศรัยกันพอเปนที่ระลึกนึกถึงกันเสร็จแลว ก็นั่งลงในที่ควร
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สวนขางหนึ่ง บางพวกก็ประณมอัญชลีหันไปหาพระผูมีพระภาคเจาแลว
นั่งลงในที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกก็บอกชื่อและนามสกุลในสํานักพระผู
มีพระภาคเจาแลวนั่งลงในที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไมพูดวาอะไรแลวนั่ง
ในที่ควรสวนขางหนึ่ง เมื่อนั่งเรียบรอยแลว พวกพราหมณและคฤหบดีชาว
สาละก็ทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา "ทานโคดมผูเจริญ...ขอถามสัก
หนอยเถิดวา อะไรละ เปนเหตุ? อะไรเปนปจจัย ซึ่งเหลาสัตวบางพวกใน
โลกนี้ หลังจากตายเพราะกายแตกยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก ? พระโคดมผูเจริญ และก็อะไรเปนเหตุ อะไรเปนปจจัยที่ทําใหเหลา
สัตวบางพวกหลังจากตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ?
ภ. พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เพราะความไมประพฤติธรรม
และความประพฤติไมสม่ําเสมอ เปนเหตุโดยแท เหลาสัตวบางพวกในโลก
นี้ หลังจากตายเพราะกายแตกยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
อยางนี้ พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เพราะความประพฤติธรรมและความ
ประพฤติเรียบรอยเปนเหตุโดยแทที่ทําใหหมูสัตวบางพวกในโลกนี้เขาถึงสุคติ
โลกสวรรค หลังจากตายเพราะกายแตกอยางนี้.
พ. "พวกขาพเจายังไมเขาใจ ใจความของคําพูดที่ทานพระ
โคดมกลาวโดยยอนี้อยางพิสดารได และคําพูดที่ทานยังไมแจกแจงก็เขาใจ
ใจความอยางพิสดารโดยทั่วถึงยังไมได พวกขาพเจาขอโอกาสใหพระโคดมผู
เจริญแสดงธรรมโดยประการที่พวกขาพเจาจะพึงเขาใจใจความของคําพูดที่
ทานพระโคดมกลาวโดยยอนี้อยางพิสดารได และคําพูดที่ทานยังไมแจกแจงก็
เขาใจใจความอยางพิสดารโดยทั่วถึงได."
ภ. "พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาอยางนั้นจงตั้งใจฟงใหดี
ฉันจะกลาว."
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พ. "อยางนั้นทาน." พวกพราหมณและคฤหบดีชาวบานสาละ รับ
สนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา.
[๔๘๔] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสอยางนี้วา
"พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติไมเปนธรรมและ
ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางกายมี ๓ อยาง ความประพฤติไมเปนธรรม
และความประพฤติไมสม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง ความประพฤติไมเปน
ธรรมและความประพฤติไมสม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง."
"พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติไมเปนธรรมและ
ความประพฤติไมสม่ําเสมอทางกาย ๓ อยาง อยางไรเลา ? คือ
๑. พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย คนบางคนในโลกนี้เปนผูชอบฆา
สัตว เปนคนหยาบ มือเปอนเลือด ตั้งมั่นในการเขนฆา ไมละอาย ไมสงสาร
ในหมูสัตวทั้งปวง.
๒. และก็เปนผูชอบลักขโมยของสิ่งใดเปนของคนอื่น เปนอุปกรณ
เครื่องปลื้มใจของคนอื่น ไมวาอยูในบานหรืออยูในปา เปนผูถือเอาของที่เขา
ไมไดให อันเปนสวนแหงขโมยนั้น.
๓. อีกทั้งชอบประพฤติผิดในของรักของใครทั้งหลาย เปนผูละเมิด
จารีตในผูหญิงที่ไมรักษา พอรักษา ทั้งแมและพอรักษา พี่นองชายรักษา
พี่นองหญิงรักษา ญาติรักษา หญิงมีผัว หญิงมีอาชญาโดยรอบ โดยที่
สุดแมแตหญิงที่คลองพวงมาลังให (เสี่ยงพวงมาลัย) เห็นปานนี้.
อยางนี้แลพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย จัดเปนความประพฤติที่ไม
เปนธรรมและความประพฤติที่ไมสม่ําเสมอทางกาย ๓ อยาง.
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" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็แหละ ความประพฤติที่ไมเปน
ธรรมและความประพฤติที่ไมสม่ําเสมอทางวาจา ๔ อยาง เปนอยางไร?
คือ
๑. พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลลางคนในโลกนี้เปนคนชอบ
พูดเท็จไมวาอยูในที่ประชุม อยูในบริษัท อยูกลางญาติ อยูกลางพรรค
พวก หรืออยูกลางราชตระกูลก็ตาม เมื่อถูกนํามาซักเปนพยานวา ''มานี่ซิ
นาย ขอใหคุณจงพูดสิ่งที่คุณรู." เขาไมรูก็พูดวา "ผมรู" หรือรูอ ยูก็กลับพูด
วา " ผมไมรู " ไมเห็นก็พูดวา " ผมเห็น " หรือเห็นอยูก็ไพลพูดไปวา " ผมไม
เห็น " ทั้งนี้เพราะเหตุแหงตน เพราะเหตุแหงคนอื่น หรือ เพราะเหตุแหง
อามิสลางสิ่งลางอยาง จึงเปนกลาวเท็จทั้งๆ ที่รูอยู.
๒. และก็เปนคนพูดสอเสียด คือ ไดฟงจากทางนี้แลวไปบอกทาง
โนน เพื่อทําลายพวกเหลานี้ หรือไดฟงจากทางโนนแลวก็มาบอกพวกนี้
เพื่อทําลายพวกโนน ดังนี้ก็เปนอันวา ทําผูที่พรอมเพรียงกันอยูแลวใหแตก
กัน หรือสงเสริมใหคนที่แตกกันอยูแลวแตกกันยิ่งขึ้น พอใจผูที่แตกกันเปน
พรรคเปนพวก ยินดีกับที่แตกกันเปนพรรคเปนพวก ชอบผูที่แตกกันเปน
พรรคเปนพวก เปนผูพูดวาจาที่ทําใหแตกกันเปนพรรคเปนพวก
๓. ทั้งเปนคนพูดคําหยาบ คือ เปนผูพูดคําชนิดที่คอนขอด หยาบชา
ตอคนอื่น เผ็ดรอน คนอืน่ เหน็บความเจ็บใจ ใกลตอความโกรธ ไมเปนไมเพื่อ
ใหจิตใจตั้งมั่นเห็นปานนั้น.
๔. อีกทั้งเปนผูชอบพูดสํารากเพอเจอ ชอบพูดไมถูกเวลา ชอบพูด
ไมจริง ( พูดไมเปน) ชอบพูดไรประโยชน ชอบพูดไมเปนธรรม ชอบพูดไม
เปนวินัย เปนผูพูดไมมีหลักฐาน ไมเปนเวลา ไมมีที่อางอิง ไมมีที่สิ้นสุด
ไมประกอบดวยประโยชน.
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อยางนี้แล พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย จัดเปนความประพฤติที่ไม
เปนธรรมและความประพฤติที่ไมสม่ําเสมอทางวาจา ๔ อยาง.
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็แหละ ความประพฤติที่ไมเปน
ธรรมและความประพฤติที่ไมสม่ําเสมอทางใจ ๓ อยาง เปนอยางไร คือ
๑. พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย คนลางคนในโลกนี้ เปนผูมาก
ไปดวยความเพงเล็ง เปนผูเพงเล็งทรัพยสมบัติของคนอื่น ไฉนหนอ ขอสิ่งที่
เปนของคนอื่นนั้นพึงเปนของเราเถิด.
๒. และก็เปนผูมีจิตพยาบาท เปนผูมีใจคิดแตจะประทุษรายวา " ขอ
ใหสัตวพวกนี้ จงถูกฆา จงถูกเขาฆา จงขาดสูญ หรืออยาไดมีเลย."
๓. อีกทั้งเปนผูมีความเห็นผิด เปนผูมีความเห็นคลาดเคลื่อนวา "ทาน
ที่ใหแลวไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลคือวิบากของ
กรรมที่ทําดีและชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมีบุญคุณ บิดาไม
มีบุญคุณ พวกสัตวที่ผุดเกิดไมมี ในโลกไมมีสมณพราหมณผูประพฤติดี
ปฏิบัติชอบชนิดที่ทําใหแจงดวยความรูยิ่งเองแลวประกาศโลกนี้และโลก
หนา "
อยางที่วามานี่แหละ พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย จัดเปนความ
ประพฤติที่ไมเปนธรรมและความประพฤติที่ไมสม่ําเสมอทางใจ ๓
อยาง.
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เพราะความประพฤติไมเปนธรรม
และความประพฤติที่ไมสม่ําเสมอ เปนเหตุอยางนี้แล เหลาสัตวบางพวกใน
โลกนี้ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกจึงยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก."
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[๔๘๕] " พราหมณและคฤหบดีทั่งหลาย ความประพฤติเปนธรรมและ
ความประพฤติสม่ําเสมอทางกายมี ๓ อยางแล. ความประพฤติเปนธรรม
และความประพฤติสม่ําเสมอทางวาจามี ๔ อยาง. ความประพฤติเปนธรรม
และความประพฤติสม่ําเสมอทางใจมี ๓ อยาง
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็แลความประพฤติเปนธรรมและ
ความประพฤติสม่ําเสมอทางกาย ๓ อยาง เปนอยางไร คือ
๑. พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลลางคนในโลกนี้ ละการฆา
สัตว เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตววางกระบองลง วางศัสตราลง มีความ
ละอายประกอบดวยความเอ็นดูเปนผูมีความเอื้อเฟอและความสงสารในสัตว
ทั้งหมดอยู.
๒. ละการลักทรัพย เปนผูเวนขาดจากการลักทรัพย เปนผูไมถือ
เอาทรัพยสมบัติของคนอื่น จะอยูในบานหรืออยูในปา ซึ่งเขาไมไดใหอันเปน
สวนแหงการขโมยนั้น.
๓. ละความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย เปนผูเวนขาดจากความประ
พฤติผิดในกามทั้งหลาย ไมละเมิดจารีตในผูหญิงที่แมปกครอง พอ
ปกครอง ทั้งพอและแมปกครอง พี่นองชายปกครอง พี่นองหญิงปกครอง หญิงมี
ผัว หญิงที่อยูในเขตหวงหามโดยที่สุดแมแตหญิงที่ชายคลองพวงมาลัย
ให เห็นปานนั้น.
อยางนี้แล พราหมณเละคฤหบดีทั้งหลาย จัดเปนความประพฤติเปน
ธรรมและความประพฤติสม่ําเสมอทางกาย ๓ อยาง.
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ความประพฤติเปนธรรมและความ
ประพฤติสม่ําเสมอทางวาจา ๔ อยาง เปนอยางไร ?
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๑. พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลลางคนในโลกนี้ ละ
การกลาวเท็จเปนผูเวนขาดจากการกลาวเท็จไมวาอยูในที่ประชุม อยูใน
บริษัท อยูกลางญาติ อยูกลางพรรคพวกหรืออยูกลางราชตระกูลก็ตาม เมื่อถูก
นํามาซักเปนพยานวา "มานี่ซินายขอใหคุณจงพูดไปตามที่คุณรู" เขาไม
รู ก็พูดวา " ผมไมรู " หรือรูอยู ก็พดู วา " ผมรู " ไมเห็นก็พูดวา " ผมไม
เห็น " หรือ เห็นอยูก็พูดวา " ผมเห็น " ทั้งนี้ไมวาเพราะตนเปนเหตุ เพราะคน
อื่นเปนเหตุ หรือเพราะอามิสลางสิ่งลางอยางเปนเหตุ เปนผูไมพูดเท็จทั้ง ๆ
ที่รูอยู.
๒. ละคําพูดสอเสียด เปนผูเวนขาดจากคําพูดสอเสียด คือไมเปนผูฟง
จากทางนี้แลวไปบอกทางโนน เพื่อทําลายพวกเหลานี้ หรือไมเปนผูฟงจาก
ทางโนนแลวก็มาบอกทางนี้ เพื่อทําลายพวกโนน ดังนี้ ก็เปนอันวา เปนผู
เชื่อมคนที่แตกกันแลวใหสนิทกัน หรือเปนผูสงเสริมผูที่สนิทกันแลวใหสนิท
กันยิ่งขึ้น พอใจผูที่พรอมเพรียงกัน ยินดีกับผูที่พรอมเพรียงกัน ชอบผูที่พรอม
เพรียงกัน เปนผูพูดวาจาที่ทําใหสมัครสมานกัน.
๓. ละคําพูดหยาบ เปนผูเวนขาดจากคําพูดหยาบ เปนผูพูดแตคําที่ไม
มีโทษ สบายหู นารัก ดืม่ ด่ําในหัวใจ เปนภาษาชาวกรุง คนสวนมากรัก
ใคร คนสวนมากชอบใจเห็นปานนั้น.
๔. ละคําสํารากเพอเจอ เปนผูเวนขาดจากคําสํารากเพอเจอ พูดเปน
เวลา พูดคําที่เปนจริง พูดคํามีประโยชน พูดเปนธรรมพูดเปนวินัย เปนผูพูด
คําที่มีหลักฐาน มีที่อางอิงตามเวลา มีที่สิ้นสุดประกอบดวยประโยชน.
อยางนี้แล พราหมณเละคฤหบดีทั้งหลาย จักเปนความประพฤติเปน
ธรรมและความประพฤติสม่ําเสมอทางวาจา ๔ อยาง.
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" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็แหละ ความประพฤติเปนธรรม
และความประพฤติสม่ําเสมอทางใจ ๓ อยาง อยางไรบาง คือ
๑. พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลลางคนในโลกนี้ ไมใชเปนผู
มากไปดวยความเพงเล็ง ไมใชเปนผูเพงเล็งในสิ่งที่เปนอุปกรณเครื่องปลื้ม
ใจของคนอื่นๆ นั้นวา โอหนอ ขอสิ่งที่เปนของคนอื่นนั้น พึงเปนของเรา.
๒. และก็ไมใชเปนผูมีจิตพยาบาทไมใชเปนผูมีจิตคิดแตจะแกแคน
วา " ขอใหสัตวพวกนี้จงเปนผูไมพยาบาท ไมมีทุกข มีสุขรักษาตนเถิด. "
๓. อีกทั้งเปนผูมีความเห็นที่ถูกตอง ไมใชเปนผูมีความเห็นที่คลาด
เคลื่อนวา " ทานที่ใหแลวมีผล, การเซนสรวงมีผล, การบูชามีผล, ผลคือ
วิบากของกรรมที่ทําดีและทําชั่วมี, โลกนี้ม,ี โลกหนามี, มารดามีบุญ
คุณ, บิดามีบุญคุณ, พวกสัตวที่ผุดขึ้นเกิดมี, ในโลกมีสมณพราหมณผูปฏิบัติ
ดีปฏิบัติชอบ, ชนิดที่ทําใหแจงดวยความรูยิ่งเองแลวประกาศโลกนี้และโลก
หนา.
" อยางนี้วามานี้และพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย จัดเปนความ
ประพฤติเปนธรรมและความประพฤติสม่ําเสมอทางใจ ๓ อยาง. "
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เพราะความประพฤติเปนธรรมและ
ความประพฤติสม่ําเสมอเปนเหตุอยางนี้แล เหลาสัตวบางพวกในโลกนี้
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกจึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค. "
[๔๘๖] พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ผูประพฤติธรรมเปนปกติ
ประพฤติเรียบรอยเปนปกติ ถาพึงหวังวา " โอหนอ...หลังจากตายเพราะ
กายแตกไป. ขอใหเราเขาถึงความเปนพวกเดียวกันกับเหลากษัตริยมหาศาล
เถิด, ขอที่เขาหลังจากตายเพราะกายแตกไป พึงเขาถึงความเปนพวก
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เดียวกันกับเหลากษัตริยมหาศาลนี้ ยอมเปนไปไดโดยแท, นั้นเพราะเหตุ
ไร ? เพราะเขาเปนผูปฏิบัติธรรมโดยปกติ ประพฤติสม่ําเสมอเปนปกติ
อยางนั้น.
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ผูประพฤติธรรมเปนปกติ ประพฤติ
สม่ําเสมอเปนปกติ ถาพึงหวังวา " โอหนอ...หลังจากตายเพราะกายแตก
ไปขอใหเราพึงเขาถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับเหลาพราหมณมหาศาล ฯลฯ เหลาคฤหบดีมหาศาลเถิด." ขอที่หลังจากตายเพราะกายแตก
ไป เขาพึงเขาถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับพวกพราหมณมหาศาล ฯลฯ พวกคฤหบดีมหาศาลนี้ ยอมเปนไปไดโดยแท, นั้นเพราะเหตุ
ไร? เพราะเขาเปนผูประพฤติธรรมเปนปกติ ประพฤติสม่ําเสมอโดยปกติ
อยางนั้น."
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาผูประพฤติธรรมเปนปกติ ประ
พฤติสม่ําเสมอเปนปกติ พึงหวังวา " โอหนอ...หลังจากตายเพราะกายแตก
ไป ขอใหเราพึงเขาถึงความเปนอันเดียวกันกับเหลาเทพชั้นจาตุมหาราชิกา...
ชั้นดาวดึงส...ชั้นยามา... ชั้นดุสิต...ชัน้ นิมานรดี...ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี...
ชั้นพรหมกายิกา (พรหมปาริสัชชา พรหมปุโรหิตา มหาพรหมา) เถิด,
ขอที่เขาหลังจากตายเพราะกายแตกไป พึงเขาถึงความเปนพวกเดียวกันกับ
เหลาเทพชั้นจาตุมหาราชิกา ฯลฯ ชั้นพรหมกายิกานี้ ยอมเปนไปไดโดย
แท, นั้นเพราะเหตุไร เพราะเขาเปนผูประพฤติธรรมเปนปกติ ประพฤติ
สม่ําเสมอเปนปกติอยางนั้น."
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาผูประพฤติธรรมเปนปกติ ประ
พฤติสม่ําเสมอเปนปกติพึงหวังวา " โอหนอ...หลังจากตายเพราะกายแตก
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ไป ขอใหเราพึงเขาถึงความเปนพวกเดียวกันกับเหลาเทพชั้นอาภา (ปริตตาภา
อัปปมาณาภา อาภัสสรา) เถิด, ขอที่หลังจากตายเพราะกายแตก
ไป เขาพึงเขาถึงความเปนพวกเดียวกันกับเหลาเทพชั้นอาภานี้ ยอมเปนไปได
โดยแท, นั้นเพราะเหตุไร? เพราะเขาเปนผูประพฤติธรรมเปนปกติ ประพฤติ
สม่ําเสมอเปนปกติอยางนั้น."
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาผูมีปกติประพฤติธรรม มีปกติ
ประพฤติเรียบรอย พึงหวังวา " โอหนอ...หลังจากตายเพราะกายแตก
ไป ขอใหเราเขาถึงความเปนเพื่อนกับพวกเหลาเทพชั้นปริตตสุภา...ชั้น
อัปปมาณสุภา...ชั้นสุภกิณหกา...ชั้นเวหัปผลา...ชัน้ อวิหา...ชั้นอตัปปา...
ชั้นสุทัสสา...ชั้นสุทัสสี...ชั้นอกนิฏฐา...เขาถึงอากาสานัญจายตนะ...เขา
ถึงวิญญานัญจายตนะ....เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ, ขอที่หลังจาก
ตายเพราะกายแตกไปเขาพึงเขาถึงความเปนเพื่อนกับพวกเหลาเทพชั้น
ปริตตสุภา ฯลฯ ผูเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ, นี้ยอมเปนไปไดโดย
แท, นั้นเพราะเหตุไร ? เพราะเขาเปนผูมีปกติประพฤติธรรม มีปกติประพฤติ
เรียบรอยอยางนั้น."
พราหมณเละคฤหดีทั้งหลาย ถาผูมีปรกติประพฤติธรรม มีปรกติ
ประพฤติสม่ําเสมอพึงหวังวา " โอหนอ...หลังจากตายเพราะกายแตก
ไป ขอใหเราพึงทําเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติที่ไมมีอาสวะ เพราะพวกอาสวะ
สิ้นไป ใหแจงดวยความรูอยางยิ่งเองในปจจุบันนี้แล แลวเขาถึงอยูเถิด,
ขอที่เขาเปนผูปกติประพฤติธรรม ประพฤติสม่ําเสมอโดยปกติ พึงทํา
๑

๑. พวกอาภา มี ปริตตาภา, อัปปมาณาภา, อาภัสสรา แลวทําไมบาลีถัดไปจึงเรียงระบุวา
ปริตตาภา, อัปปมาณาภา, อาภัสสรา อีก ผูแปลจึงตัดบาลีถัดไปตามแบบพรหมกายิกาที่ไม
ระบุพรหม ๓ ชั้นไวอยางทีแ่ ปลมาแลว.
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เจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ ที่ไมมีอาสวะ เพราะพวกอาสวะสิ้นไปใหแจงดวย
ความรูยิ่งเองในปจจุบันนี้แล แลวเขาถึงอยู นี้ยอมเปนไปไดโดยแท, นั้นเพราะ
เหตุไร เพราะเขาเปนผูมีปกติประพฤติธรรม ประพฤติสม่ําเสมอเปนปกติ
อยางนั้น."
[๔๘๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอยางนี้เสร็จแลว พวกพราหมณ
และคฤหบดีชาวบานสาละ ไดพากันทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้ วา
" ไพเราะจริง ๆ พระโคดมผูเจริญ พระโคดมผูเจริญไพเราะจริง ๆ ธรรม
ที่พระโคดมผูเจริญไดประกาศแลวหลายแบบ เหมือนหงายภาชนะที่คว่ํา
เปดสิ่งที่ปด บอกทางแกคนหลง หรือสองตะเกียงน้ํามันในที่มืดดวยคิด
วา " พวกผูมีตาดี ๆ จะไดเห็นรูป " ฉะนั้นแลพระโคดมผูเจริญ พวกขาพระองคขอเขาถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระสงฆ เปนสรณะ
ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงจําพวกขาพระองควาเปนอุบาสกถึงสรณะ
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบสาเลยยกสูตร ที่ ๑
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พรรณนาความในจุลลยมกวรรค

๑

อรรถกถาสาเลยยกสูตร
สาเลยยกสูตรมีคําขึ้นตนวา " ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้."
ในคําเหลานั้น คําวา "ในแควนโกศล" ความวา ในแควนของชาว
โกศลทั้งหลาย คือพวกชาวจังหวัด หรือ พวกราชกุมารชื่อโกศล. จังหวัดที่
เปนถิ่นอาศัยของคนเหลานั้น แมเพียงจังหวัดเดียว ก็เรียกดวยเสียงคลอง
ปากวา " โกศลทั้งหลาย " ได. ในจังหวัดของพวกชาวโกศลนั้น. ฝายพวก
คนรุนเกาทานวา เพราะแตกอนพระราชาไดทรงฟงวา มหาปนาทราชกุมาร ทอดพระเนตรทาตลกตาง ๆ แมแตยิ้มก็ไมทรงทํา จึงตรัสวา ใครทํา
ใหลูกฉันหัวเราะได ฉันจะเอาเครื่องสําอางทุกอยางมาแตงใหคนนั้น.
เมื่อกลุมมหาชนทิ้งแมแตไถมาประชุมกัน พวกคนก็พากันแสดงการละเลน
ตาง ๆ ตั้งเจ็ดปกวา ก็ยังไมอาจทําใหพระราชกุมารนั้นทรงพระสรวล
ได. ลําดับนั้น พระอินทรทรงสงตัวตลกเทวดาไป เทพองคนั้นแสดงทาตลก
แบบทิพยจนทําใหทรงพระสรวลได. ลําดับนั้น คนเหลานั้นก็พากันบาย
หนาหลีกไปยังถิ่นของตนๆ เมื่อพบเพื่อนฝูงที่สวนทางมา พวกนั้นก็ทักทาย
ปราศรัยกันวา " ดีไหม ?," ฉะนั้น เพราะอาศัยคําวา " ดีๆ " นั้น ประเทศนั้น
จึงเรียกวา " โกศล "
คําวา " เสด็จเที่ยวจาริก " คือ กําลังเสด็จเที่ยวจาริกแบบไม
รีบรอน. คําวา " กับหมูภ ิกษุจํานวนมาก " คือ กับหมูภิกษุจํานวนมากที่
ไมไดกําหนดชัดลงไปอยางนี้วา รอย พัน หรือแสน. คําวา " หมูบ านของ
พราหมณ " ไดแก หมูบา นชุมชนพวกพราหมณ เรียกวา หมูบา นของ
พราหมณ. แมหมูบานโภคของพวกพราหมณก็เปนหมูบานชุมชนในที่
๑. บาลีใช จูฬยมกวรรค
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นี้ ไมใชประสงคเอาบานอยูของพวกพราหมณ. คําวา " ระลึกลงที่
นั้น " คือระลึกลงไปในที่นั้น หมายถึงความ พรอมแลว. สวนวิหาร ไมได
จํากัดใหแนลงไปในที่นี้. ฉะนั้น จึงคงจะเปนปาชัฏแหงหนึ่งที่เหมาะแกพระ
พุทธเจาทั้งหลาย ซึ่งอยูใกล ๆ กับหมูบ านของพวกพราหมณนั้น. พึงทราบ
วา พระศาสดาไดเสด็จพระพุทธดําเนินไปถึงไพรดงนั้น. คําวา " ไดยิน
แลว " แปลวา ฟงแลว คือเขาไปได ไดแก ทราบโดยทํานองเสียงกองแหง
คําที่ถึงโสตทวาร. " โข " เปนนิบาตลงในอรรถอวธารณะ คือเปนเพียงทํา
บทใหเต็ม. พึงทราบอธิบายในขอนี้อยางนี้วา ไดฟงแลวดวยอาวธารณะ
อรรถในที่นี้เทานั้น อันตรายแหงการฟงไรๆ ไมไดมีแกพวกเขา. ดวยการทํา
ใหบทเต็มก็เพียงใหพยัญชนะมีความสละสลวยเทานั้น.
บัดนี้ เมื่อจะประกาศขอความที่ไดฟงนั้น. ทานจึงไดกลาววา " เออนี่
แนะ เขาวาพระสมณโคดม" ดังนี้เปนตน. พึงทราบวา ชื่อวา สมณะ เพราะ
ระงับบาป. ในบทเหลานั้น. " ขลุ " เปนนิบาตลงในอรรถวาฟงตาม. " โภ "
เปนคํารองเรียกกันและกันของพวกนั้น. " โคดม " เปนคําแสดงดวยพระ
โคตรของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนั้น ในคําเหลานี้วา " นี่แนะเขาวาพระสมณะ
โคดม " จึงพึงเห็นความหมายอยางนี้วา " นี่แนะทาน เขาเลากันวา พระสมณะผูเปนโคดมโคตร " สวนคําวา " โอรสศากยะ " นี้เปนคําแสดงตระกูล
อันสูงของพระผูมีพระภาคเจา. คําวา " บวชจากตระกูลศากยะ " เปนคําแสดง
ความเปนผูบวชดวยศรัทธา. มีคําที่กลาวไววา ผูที่ไมถูกความฉิบหายอยาง
ใดอยางหนึ่งครอบงํา มาละตระกูลทีย่ ังไมสูญสิ้น (อะไรๆ ไปเลย) ชื่อวาบวช
ดวยศรัทธา. คําตอจากนั้นไปก็มีใจความที่ไดกลาวไวแลวทีเดียว. คําวา
" ก็นั่นแล " เปนทุติยาวิภัติลงในอรรถ บอกอิตถัมภูตะ ใจความก็คือ " ของพระ
โคดมเจริญแล ". คําวา " อันงาม " ไดแกผูประกอบดวยพระคุณอัน
งดงาม มีอธิบายวาผูประเสริฐสุด. เกียรตินั่นแหละ หรือ เสียงชมเชยชื่อ
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วา " เกียรติศัพท ". คําวา " ฟุงขึ้น " คือขจรขึ้นทับโลกรวมทั้ง (โลกของ
พวก) เทวดา. วาอยางไร ? วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจานั้น
ฯลฯ ทรงเปนผูตื่น (ผูปลุก ผูเบิกบานดวยพระคุณ) ทรงเปนผูมีโชคดี (ทรงมี
สวนแหงการจําแนกธรรม, ทรงจําแนกแจกธรรม).
ตอไปนี้พึงทราบความเกี่ยวของแหงบทในคําเหลานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนอรหันต แมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนผูตรัสรู
เองโดยชอบ แมเพราะเหตุนี้ ฯลฯ ทรงเปนผูมีโชคดี แมเพราะเหตุนี้. มีคํา
อธิบายวา เพราะเหตุนี้และนี้. บททั้งหมดนี้เองที่ทานยกขึ้นเปนแมบทโดยทํานอง
เปนตนวา พึงเขาใจวา " พระผูมีพระภาคเจานั้นทรงเปนพระอรหันตดวยเหตุ
เหลานี้กอน คือ ทรงไกลจากขาศึก เพราะทรงหักกํา (แหงลอภพ) เพราะ
ควรแกปจจัยเปนตน เพราะไมมีความลับในการทําชั่ว " ไดใหพิสดารแลว
แล ในพุทธานุสสตินิเทศ ในคัมภีรว ิสุทธิมรรค. พึงถือเอาความพิสดาร
แหงบทเหลานั้นจากที่นั้นเถิด.
คําวา " ก็แลเปนการดีโข " คือ ก็เปนความงามโข. มีคําอธิบาย
วา เปนการนําเอาประโยชนมาให เปนการนําเอาความสุขมาให. คําวา
" เหลาพระอรหันตเห็นปานนั้น." คือ พระอรหันตทั้งหลาย ผูไดความเชื่อถือ
วา ผูที่เปนพระอรหันตทั้งหลายในโลก ก็เพราะการบรรลุคุณพิเศษตามที่
เปนจริงของเหลาพระอรหันต ซึ่งเห็นไดยากดวยแสนโกฏิกัป แมไมใช
นอย มีรางกายเปนที่รื่นรมยซึ่งเกลื่อนกลนดวยรัศมีแหงมหาปุริสลักษณะ
สามสิบสองประการ ประดับดวยแกว คือ อนุพยัญชนะแปดสิบอยาง แวด
ลอมดวยรัศมีวาหนึ่ง มีการเห็นที่ไมเรารอน มีเสียงแหงธรรมที่ไพเราะ
ยิ่ง เหมือนอยางที่พระโคดมผูเจริญนั้นทานเปน. คําวา "ยอมเปนการ
เห็น" คือ กระทําอัธยาศัยอยางนี้วา การลืมตาที่มีประสาทหยาดเยิ้มขึ้นแลว
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ดูก็เปนการดี (ยังประโยชนใหสําเร็จ) และถาเมื่อทานกําลังแสดงธรรมดวย
เสียงดุจเสียงพรหมที่ประกอบพรอมไปดวยองคแปด ไดฟงแมบทเดียว ก็จะเปน
การดีกวา. คําวา " เขาไปเฝาถึงที่ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาประทับ " ไดแก เลิกกิจ
ทุกอยาง มีใจยินดีมาแลว. คําวา " ไดกลาวคํานี้ " ไดแก ก็การถามมีสอง
อยางคือ การถามแบบชาวบาน ๑ การถามแบบนักบวช ๑ ในการถามทั้ง
สองอยางนั้น การถามแบบชาวบาน มาแลวโดยแบบนี้วา " พระคุณเจา
อะไรเปนกุศล อะไรเปนอกุศล " การถามแบบนักบวชมาแลวอยางนี้
วา " ทานผูเจริญ เหลานี้หรือหนอ เปนอุปาทานขันธ ๕ " สวนพราหมณ
และคฤหบดีเหลานี้ เมื่อจะทูลถามแบบการถามของชาวบานที่เหมาะ
แกตน จึงไดกลาวคําเปนตนวา " พระโคดมผูเจริญ อะไรหนอแลเปน
เหตุ อะไรเปนปจจัย? " กะพระผูมีพระภาคเจานั้น. พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงแกปญหาโดยยอจริงๆ กอน แกพวกเขาชนิดที่พวกเขายังไม
สามารถกําหนดไดจึงตรัสคําเปนตนวา " พราหมณเละคฤหบดีทั้งหลาย
เพราะความประพฤติที่ไมถูกตองและความประพฤติ ที่ไมสมควรเปน
เหตุ " ถามวา " ทําไมเลา พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแกอยางที่คนพวกนั้นยัง
ไมทันกําหนด " ตอบวา " มีผูกลาววา เพราะคนเหลานั้นถือตัววาเปน
บัณฑิต ยอมตั้งตัวแมบทแลวกําหนดไวแตตนทีเดียวโดยประการใด เมื่อพระองค
ทรงขยายความใหพิสดารโดยประการนั้น ก็พากันสําคัญเทศนาวา ตื้นๆ
จะพากันดูถูกวา " แมเมื่อพวกเราจะกลาว ก็พึงกลาวอยางนี้เหมือน
กัน " เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแกปญหาอยางยอๆ กอนชนิด
ที่พวกนั้นไมสามารถจะกําหนดได. ตอจากนั้น เมื่อทรงถูกพวกที่ไมอาจจะ
กําหนดไดนั้นคะยั้นคะยอขอใหแสดงพิสดาร เมื่อทรงแสดงโดยพิสดารจึง
ตรัสดําเปนตนวา " ถาอยางนั้นพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย "
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ในคําเหลานั้น คําวา " ถาอยางนั้น " เปนนิบาตลงในเหตุ หมายความ
วา เพราะเหตุที่พวกทานขอรองเรา. คําวา " สามอยาง " คือ สามสวน.
คําวา " ดวยกาย " คือดวยกายทวาร. คําวา " ความประพฤติไมถูกตองและ
ความประพฤติไมสมควร " คือความประพฤติไมสมควรอันไดแกความประพฤติที่ไมถูกตอง. และตอไปนี้เปนความหมายของบทในคําเหลานี้.
" ความประพฤติอธรรม ชื่อวา อธรรมจริยา, หมายความวา การ
กระทําที่ไมเปนธรรมที่ชอื่ วา วิสมจริยา เพราะประพฤติขรุขระ หรือ
ประพฤติลุมๆ ดอนๆ ความประพฤติไมเปนธรรม และความประพฤติ
ที่ขรุขระนั้น เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา ความประพฤติไมเปนธรรมและความ
ประพฤติที่ไมสม่ําเสมอ พึงทราบความหมายในบทฝายดําและฝายขาวทุก
บทโดยอุบายนี้.
คําวา " โหดราย " ไดแก หยาบคาย เหี้ยมโหด หุนหัน พลัน
แลน. คําวา " มีมือเปอนเลือด " ไดแก เปอนดวยเลือดที่มือของผูที่กําลัง
ปลงสัตวอื่นจากชีวิต ถึงแมจะไมเปอนคนแบบนั้น ทานก็ยังเรียกวา "มีมอื
เปอนเลือด" อยูนั่นเอง. คําวา " ตั้งมั่นอยูในการฆาการประหาร " ไดแกตั้ง
มั่นในการฆา การใหประหารสัตวอื่น และในการเขนฆา คือการทําใหสัตว
อื่นตาย. คําวา " ไมประกอบดวยความสงสาร " คือมาถึงความเปนผูไม
มีความสงสาร. คําวา " ของคนอื่นนั้นใด " คือ สิ่งที่มีอยูของคนอื่นนั้น
ใด. คําวา " อุปกรณเครื่องปลื้มใจ " ไดแก อุปกรณเครื่องปลื้มใจของคน
อื่นนั่นเอง คือเครื่องบริขารที่กอใหเกิดความยินดีแกคนอื่นนั้น. คําวา " หรือ
อยูในหมูบ าน " คือหรือที่ตั้งไวภายในหมูบาน.คําวา " หรืออยูในปา "
คือตั้งไวในปา หรือบนยอดไมยอดภูเขาเปนตน. คําวา " ที่ไมให " คือพวก
เขาไมไดใหดวยกายหรือดวยวาจา. ผูลักชื่อวา " ขโมย " ในที่นี้. ภาวะแหง
ขโมย ชื่อวา ความเปนขโมย. คํานี้เปนชื่อแหงจิตคิดจะขโมย. คําวา
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" สวน " นี้ เปนชื่อของสวนหนึ่งโดยใจความ. เหมือนในคําเปนตนวา " ก็สวน
แหงธรรมเครื่องเนิ่นชาอันสัญญาเปนเคามูล " สวนนั้นดวย ความเปน
ขโมยดวย เหตุนั้น ชื่อวาสวนแหงความเปนขโมย หมายความวา สวนแหง
จิตหนึ่งกลาวคือจิตคิดจะขโมย. และคําวาสวนแหงความเปนขโมยนี้ เปน
ปฐมาวิภัติลงในอรรถตติยาวิภัติ ฉะนั้น จึงควรเห็นโดยความวา " ดวยสวน
แหงความเปนขโมย " ดังนี้.
ในคําวา " อันแมปกครอง " เปนตน มีอธิบายวา เมื่อพอหายหรือ
ตายไปแลว แมดูแลดวยอาหารและเครื่องนุงหมเปนตน คิดวาจะใหมีครอบ
ครัวเมื่อเติบโตแลว แลวยอมปกครองลูกหญิงคนใดไวคนนี้ชื่อวา อันแม
ปกครอง. แมที่พอปกครองเปนตน ก็พึงทราบโดยอุบายนี้. สวนตระกูลที่ชอบ
พอกัน ทําขอตกลงกันตั้งแตลูกยังอยูในทองวา ถาฝายฉันเปนลูกชาย
ฝายแกเปนลูกหญิง ไปทีอ่ ื่นไมได ตองเปนของลูกชายฉันเทานั้น" หญิงที่
จับจองตั้งแตอยูในทองทํานองนี้ ชื่อวามีผัว. สวนหญิงที่เขาเจาะจงหมู
บาน เรือน หรือ ถนนแลววางโทษอยางนี้วา " ใครไปหาหญิงชื่อนี้ จะถูก
ปรับโทษเทานี้ " ชื่อวา มีทัณฑโดยรอบ. คําวา " โดยที่สุดแมแตหญิงที่ซัด
พวงมาลัยไป " คือ โดยกําหนดอยางต่ําสุดกวาเขาหมด หญิงที่ชายคนใดคน
หนึ่งกําลังเหวี่ยงพวงมาลัยไปบนนางดวยสําคัญวา " นางนี้จะเปนภริยาของ
เรา " แลวก็ถูกเอาเพียงพวงมาลัยเทานั้นซัดไป. คําวา " ยอมเปนผูละเมิด
จารีต ในพวกหญิงเห็นปานนั้น " ไดแก ยอมเปนผูกระทําความกาวลวง
ในเพราะหญิงเห็นปานนั้น ดวยอํานาจลักษณะความประพฤติผิดอันกลาว
แลวในสัมมาทิฏฐิสูตร.
คําวา " อยูในที่ประชุม " คือ ยืนอยูในสภา. คือ " อยูใ นบริษัท "
คือยืนอยูในบริษัท. คําวา " อยูกลางญาติ " คือ อยูทามกลางพวก
ทายาท. คําวา " อยูทามกลางพรรคพวก " คือ อยูทามกลางกองทหาร. คํา
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วา "อยูกลางราชตระกูล" คืออยูในทองพระโรงใหญกลางราชตระกูล.
คําวา "ถูกนําพาไป" คือถูกนําไปเพื่อตองการซัก. คําวา "ถูกซักพยาน"
คือ ถูกทําเปนพยานแลวซัก. คําวา "มานี่แนะ นาย" นี้เปนคําสําหรับรอง
เรียก. คําวา "เพราะตนเปนเหตุหรือเพราะคนอื่นเปนเหตุ" คือเพราะเหตุ
แหงมือและเทาเปนตนของตนหรือของตนอื่น หรือเพราะเหตุแหงทรัพย.
คําวา "ลาภ" ทานประสงควา อามิส ในบทวา "หรือเพราะเห็นแกอามิส
เล็กนอยเปนเหตุ" นี้ เพราะฉะนั้น คําวา "เล็กๆ นอยๆ" จึงหมายความถึง
ของไมสําคัญ คือ เล็กๆ นอยๆ อธิบายวาโดยที่สุดเพราะเหตุแหงสินบนซึ่ง
มี แคนกกระทา นกคุม กอนเนยใส และกอนเนยแข็งเปนตน.
คําวา "ยอมเปนผูพูดเท็จทั้งที่รูอยู" คือ ทัง้ ๆ ที่รูอยูแทๆ ก็ยังเปน
ผูกระทําใหเปนคําเท็จ. คําวา "เพื่อทําลายพวกนี้" คือไดยินในสํานักของ
คนเหลาใดที่ทานเรียกวา "จากนี้" เพื่อทําลายพวกนั้น. คําวา "เพื่อทําลาย
พวกโนน" คือไดฟงคําของพวกใดที่ทานวา "โนน" เพื่อทําลายพวก
นั้น. คําวา "หรือเปนผูทําลายคนที่พรอมเพรียงกันแลวอยางนี้" ไดแก
หรือเปนผูทําใหสหายสองฝายที่สมัครสมานกันอยางนี้แตกกัน. คําวา
"หรือสงเสริมคนที่แตกกันแลว" คือเปนผูสงเสริม สนับสนุนเพื่อใหผูที่
แตกกันแลวสมานกันอีกไมไดอยางนี้วา คุณทําดีแลวที่สละมันไดอีกสอง
สามวันเทานั้นมันจะทําใหคุณฉิบหายใหญ" อธิบายวาเปนผูชี้เหตุให.
"พวกเปนที่มายินดี" คือเปนที่ตั้งแหงความยินดียิ่งของเขา เหตุนั้นขาจึงชื่อ
วามีพวกเปนที่มายินดี. คําวา "ผูยินดีแลวในพวก" คือยินดีแลวในพวกทั้ง
หลาย. ชื่อวาบันเทิงในพวกเพราะเห็นหรือไดยินวาพวกก็ยอมบันเทิง. คํา
วา "วาจาทําใหเปนพวก" คือ วาจาใดทําสัตวใหเปนพวก คือทําลายสัตว
แมที่พรอมเพรียงกันแลว เปนผูพูดวาจาที่กอการทะเลาะนั้น.
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คําวา "เปนปม" คือชื่อวาตะปุมตะปา ดวยคําขูและคําขมเปน
ตน เพราะเปนวาทที่มีโทษ เหมือนปมที่ตั้งขึ้นที่ตนไมมีโทษ (เสีย)ฉะนั้น. คํา
วา "หยาบ " คือเสีย เปนวาจาที่หยาบคาย เหมือนตนไมที่เสีย เปนตนไมที่
ขรุขระมีขุยไหลออกฉะนั้น. วาจานั้น ยอมเหมือนกับครูดหูเขาไปฉะนั้น
ทานจึงเรียกวา หยาบคาย. คําวา เผ็ดรอนแกคนอื่น" คือเปนวาจาที่เผ็ด
รอนไมนาชื่นใจของคนเหลาอื่น คือเปนวาจาที่กอโทษ. คําวา "ทิ่มแทงผู
อื่น" คือไดแกวาจาที่แทงไปในของรักเหมือนกิ่งไมคดมีหนามกระทบกระ
แทกคนเหลาอื่น ทําใหเกิดความติดขัด เพราะไมใหเพื่ออันไปแมแกผูที่อยาก
ไป. คําวา "ใกลตอความโกรธ" คือใกลชิดตอความโกรธ. คําวา "ไมเปนไป
เพื่อสมาธิ" คือเปนวาจาที่ไมเปนไปเพื่ออัปปนาสมาธิ หรือ อุปจารสมาธิ.
อยางที่วามาทั้งหมดนี้ลวนแตเปนคําใชแทนวาจาที่มีโทษทั้งนั้นแล.
คําวา "มีปกติพูดไมเปนเวลา" คือเปนผูพูดโดยไมใชเวลา. คําวา
วา "มีปกติพูดไมจริง" คือเปนผูพูดสิ่งที่ไมมี. คําวา "มีปกติพูดไมเปน
ผลประโยชน" คือเปนผูพูดถอยคําไมอาศัยเหตุ. คําวา "มีปกติพูดไมเปน
ธรรม" คือเปนผูพูดไมเปนสภาวะ.(ไมมีผล?). คําวา "มีปกติพูดไมเปน
วินัย" คือเปนผูพูดคําที่ไมประกอบดวยสังวรวินัยเปนตน. คําวา "ไมมีหลัก
ฐาน" คือยอมเปนผูพูดวาจาที่ไมสมควรจะเก็บไวในตูคือหัวใจ. คําวา "โดย
ไมเลือกเวลา" คือยอมเปนผูพูดในเวลาที่สมควรกอนหรือหลังเวลาที่ตอง
พูด. คําวา "ไมมีที่อาง" คือเวนจากที่อางอิงคือสูตร. คําวา "ไมมีที่จบ"
คือยกเอาพระสูตรหรือขาดกที่ไมมีขั้นตอนมาแลวชักเอาเรื่องที่พอจะเขา
กับพระสูตรหรือชาดกนั้น ไดขอเปรียบหรือวัตถุมาแลวกลับไปกลาวถอยคํา
ที่ตกเรื่องไปเสียหมด. คําที่ยกมาแลวก็สักแตวายกขึ้นมาเทานั้นเอง. เขา
ยอมถึงความเปนผูอันผูอื่นพึงตอวา "เขายอมกลาวสูตรหรือหนอ? หรือ
ชาดก. พวกเราไมเห็นการจบหรือที่สุดของสูตรหรือชาดกนั้น" แมผูนี้ก็ยอม
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ชื่อวาเปนธรรมกถึกยานไทร ยอมทําบทที่ยกขึ้นมาตั้งใหสักแตวายกมาตั้งไว
เทานั้นแลวก็ไปเรื่อยเปอยแบบขาง ๆ คูๆ อยางนั้นแหละ เหมือนอยางราก
ยอยของกิ่งตนไทร ยอยลงไปในที่ๆ มันไปแลวๆ ถึงที่ซึ่งมัน หยอนลง
แลวๆ แลวก็ยอมเจริญอีกนั่นเทียวมันไปไดแบบนี้นั่นแหละ ตัง้ กึ่งโยชน
บาง หรือโยชนบาง ตั้งอยูเปนแนวทีเดียว ฉันใดก็ฉันนั้น. สวนผูใด แมจะพูด
มากก็ยังสามารถเพื่อใหชักเอามาๆ แลวรูไดวา "ทานพูดคํานี้เพื่อสิ่งนี้"
ผูนั้นจะกลาวก็ควร. คําวา "ไมประกอบดวยประโยชน" คือ หาประกอบ
ดวยประโยชนไม.
คําวา "ยอมเปนผูเพงเล็ง" ไดแก ยอมเปนผูแลดูดวยความเพง
เล็ง. คําวา "โอหนอ" เปนนิบาตลงในอรรถวาปรารถนา. ก็ในขอนี้ ดวยอาการ
เพียงแตแลดูดวยความเพงเล็งเทานั้น การแตกกรรมบถยังไมมี ตอเมื่อนอมมา
เปนของตนวา "ทําอยางไรหนอ ของสิ่งนี้จะพึงเปนของของฉัน ฉันพึงวาง
อํานาจใหเปนไปในของสิ่งนี้" ดังนี้ กรรมบถจึงแตก. ทานหมายการเพงเล็งแบบ
นี้ในที่นี้.
คําวา "มีจิตพยาบาท" คือมีจิตเสียไดแก มีจิตบูดเนา. คําวา
"มีความดําริดวยใจราย" ไดแกมีความดําริดวยจิตที่ถูกโทสะประทุษราย. คํา
วา "จงถูกฆา" คือ จงถูกทําใหตาย. คําวา "จงถูกทําใหตาย" คือจงถึงการ
ฆา. คําวา "หรืออยาไดมแี ลว" คือแมแตอะไรๆ ก็อยาไดแลว. แมในขอ
นี้ ดวยเหตุเพียงความกําเริบ (โกรธ) กรรมบถก็ไมมีแตก. จะมีแตกก็เพราะ
คิดเปนตนวา "จงถูกฆา" ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนั้น.
คําวา "ผูมีความเห็นผิด" คือ ผูมีความเห็นเปนอกุศล. คําวา
"มีความเห็นวิปริต" คือมีความเห็นในใจคลาดเคลื่อนไป. คําวา "ทานที่ให
แลวไมมีผล" คือพระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาความไมมีผลของทานที่ให

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 265

แลว. การบูชาใหญทานเรียกวา "ยิฏฐะการบูชา สักการะที่เพียงพอทรง
ประสงควา "หุตะ = การเซนสรวง" เขาหมายเอาความไมมีผลเทานั้นจึงหาม
สิ่งทั้งสองแมนั้น. คําวา "แหงกรรมทีท่ ําดีและทําชั่ว" หมายความวาแหง
กุศลและอกุศลที่ทําดีและทําไมดี. คําที่วา "ผลวิบาก" นั้น จะเรียกวาผลหรือ
เรียกวาวิบากก็ได. เขาพูดวา ผล (หรือวิบาก) นั้น ไมมี. คําวา "โลกนี้ไมมี"
คือไมมีโลกนี้สําหรับผูตั้งอยูในโลกอืน่ .คําวา "โลกอื่นไมมี" คือไมมีโลก
อื่นแมสําหรับผูตั้งอยูในโลกนี้. เขาชี้แจงวา ทั้งหมดยอมขาดสูญในที่
นั้นนั่นแหละ.คําวา "ไมมีแม ไมมีพอ " หมายถึงวา เขายอมพูดดวยอํานาจ
ความไมมีผลแหงการปฏิบัติชอบและปฏิบัติผิดในทานเหลานั้น. คําวา "ไมมี
สัตวที่ลอยเกิด" นั้นคือเขาพูดวา ขึ้นชื่อวาสัตวที่เคลื่อนแลวเกิดไมมี. คํา
วา "ทําใหแจงดวยความรูยิ่งเองแลวประกาศ" คือเขาแสดงถึงความไมมี
แหงหมูพระสัพพัญูพุทธเจาวา ผูที่ทําใหแจมแจงเองดวยปญญาอันอันพิเศษยิ่ง
แลวประกาศโลกนี้และโลกหนานั้นไมมี. ดังนี้.
ดวยคํามีประมาณพียงเทานี้ ความเห็นผิดซึ่งมีตั้ง ๑๐ อยาง เปนอัน
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวแลว. กรรมบถ ๗ ขอเปนตนวา "ละการฆา
สัตว" ไดขยายใหพิสดารในจุลลหัตถิปทสูตรแลว. ความไมเพงเล็งเปน
ตน ก็มีใจความที่งายแลวแล.
คําวา "ขอใหเราเขาถึงความเปนอันเดียวกัน" คือ ขอใหเราเขาถึง
สหภาพ (ความเปนพวก เปนเพื่อน เปนหนึ่งอันเดียวกัน) คําวา "แหง
หมูเทพที่เปนพวกพรหม" ไดแก แหงหมูเทพชั้นปฐมฌาน. คําวา "แหงหมู
เทพชั้นอาภา" คือชื่ออาภา ที่เปนแผนกหนึ่งตางหากไมมี, คํานี้เปนชื่อแหงหมู
เทพชั้น ปริตตาภา อัปปมาณาภา และอาภัสสรา. แตคํา "ปริตตาภา" เปน
ตน เปนการไมถือเอารวมกัน แตถือดวยการแยกหมูเทพเหลานั้นนั่น
เอง. แมในบทเปนตนวา "ชั้นสุภา ชั้นปริตตสุภา" ก็ทํานองเดียวกันนี้แหละ.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความสิ้นอาสวะดวยประการฉะนี้แลว
ก็ทรงจบเทศนาลงดวยยอดคือพระอรหัตตผล.
สําหรับในที่นี้ ควรรวมเอาเทวโลกมาตั้งไวดวย คือ
ก. พรหมโลก ๑๘ ชั้น คือ
พรหมโลกดวยอํานาจฌานภูมิ ๓ ชั้นแรก(ชั้นละ ๓)รวมเปน ๙
สุทธาวาส ๕ รวมกับอรูปภูมิอีก ๔
รวมเปน ๙
(รวมทั้งหมดเปน ๑๘)
ข. พรหมโลก ๒๐ ชั้น คือ
เอาพรหมโลกในขอ ก.
๑๘
พรอมกับชั้นเวหัปผลาอีก
๑+๑๘=๑๙
ใสอสัญญีภพเขามาใน ๑๙ นั้นอีก
๑+๑๙=๒๐
(รวมทั้งหมดเปน ๒๐)
ค. เทวโลก ๒๖ ชั้น คือ
เอาพรหมโลกในขอ ก. และ ข.
๒๐
กับกามาวจรอีก
๖
(เทวโลกทั้งหมดเปน ๒๖ ชั้น)
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการเกิดของพวกเทพแมทั้งหมดนั้นดวย
กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ. ใน ๒๖ ชั้น การเกิดในกามาวจร ๖ ชั้น ยอม
มีได ดวยวิบากแหงสุจริตทั้งสามอยางนั่นเอง. สวนกรรมบถเหลานี้ตรัสดวย
อํานาจเปนอุปนิสัยแหงเทวโลกชั้นบน. จริงอยู กุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ ขอ
ก็คือศีล, การบริกรรมกสิณ ยอมสําเร็จแกผูมีศีลเทานั้น ฉะนั้น เมื่อตั้งอยูใน
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ศีล แลวก็ทําการบริกรรมกสิณ เมื่อยังปฐมฌานใหเกิดแลวก็ยอมเกิดใน
ปฐมฌานภูมิ. อบรมทุติยฌานเปนตนแลวก็ยอมเกิดในทุติยฌานภูมิเปน
ตน ครั้นทํารูปาวจรฌานใหเปนบาทแลวเจริญวิปสสนา ดํารงอยูในอนาคามิผลแลว ก็ยอมเกิดในสุทธาวาสทั้ง ๕ ชั้น เมื่อไดทํารูปาวจรฌานใหเปนบาท
แลว ยังอรูปาวจรสมาบัติใหเกิดขึ้นก็ยอมเกิดในอรูปภพ ๔ ชั้น ครั้นทํา
รูปฌานและอรูปฌานใหเปนบาทแลวเจริญวิปสสนา ยอมบรรลุอรหัตตผล.
สวนอสัญญภพ พวกดาบสและปริพาชกภายนอกสะสมกัน ฉะนั้น จึง
ไมทรงแสดงในที่นี้. ที่เหลือในที่ทุกแหง ตื้นแลวแล.
จบอรรถกถาสาเลยยกสูตร ที่ ๑

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 268

๒. เวรัญชกสูตร
[๔๘๘] ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :" สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับที่พระเชตวันอารามของ
อนาถปณฑิกะ ใกลกรุงสาวัตถี ก็โดยสมัยนี้แล พวกพราหมณเละคฤหบดี
ชาวเมืองเวรัญชาพักแรมอยูในกรุงสาวัตถี ดวยกรณียกิจบางอยาง
พวกพราหมณและคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาไดฟงวา "ทานผูเจริญ ดังได
ขาวมาวา พระสมณโคดม ผูศากยบุตร ทรงผนวชจากตระกูลศากยะ
ประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของอนาถปณฑิกะใกลกรุงสาวัตถี ก็เกียรติศัพทอันงดงามของพระโคดมผูเจริญนั้นแลฟุงขจรไปอยางนี้วา ''แมเพราะ
เหตุอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงเปนพระอรหันต ตรัสรูเอง
โดยถูกตอง สมบูรณความรูและความประพฤติเสด็จไปดีแลว ทรงรูจักโลก
เปนสารถีฝกคนที่พอจะฝกไดอยางเยี่ยม เปนผูสั่งสอนพวกเทพและมนุษย
เปนผูตื่นแลว เปนผูจําแนกแจกธรรม พระองคทรงทําใหแจงดวยพระปญญา
อันยิ่งของพระองคเองแลวประกาศโลกนี้รวมทั้งเทวโลก พรอมทั้งมาร
พรอมทั้งพรหม หมูสัตวที่รวมทั้งสมณะและพราหมณ พรอมทั้งเทวดาและมนุษย
พระองคทรงแสดงธรรมที่ไพเราะในเบื้องตน ไพเราะในทามกลาง ไพเราะ
ในที่สุด ประกาศหลักครองชีวิตอันประเสริฐ.บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิงพรอมทั้ง
อรรถ (หัวขอ) พรอมทั้งพยัญชนะ (คําอธิบาย) ก็การไดเห็นพวกพระอรหันต
เห็นปานนั้นเปนการดี".
ครั้งนั้นแล พวกพราหมณและคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ แลวบางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา, บางพวกก็ชื่นชมยินดีกับพระผูมีพระภาคเจา เปลงถอยคําเปนที่นา
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บันเทิงทําใหระลึกนึกถึงกัน, บางพวกเปนแตประณมมือหันไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับ, บางพวกเปนแตรองประกาศชื่อสกุลในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจา, บางพวกไมพูดจาวากระไรแลวตางก็นั่งลงในที่
ควรสวนหนึ่ง, เมื่อพวกพราหมณและคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาตางนั่งลงใน
ที่ควรสวนหนึ่งแลว ก็กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา :" พระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ, อะไรเปนปจจัยที่สัตวบาง
พวกในโลกนี้เขาถึงอบายทุคติวินิบาต นรก เบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตก และ พระโคดมผูเจริญ อะไรเปนเหตุ, อะไรเปนปจจัย ที่สัตวบางพวก
ในโลกนี้เขาถึงสุคติโลกสวรรคเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก "
ภ. " พราหมณเละคฤหบดีทั้งหลาย เพราะความประพฤติไมถูกตอง
และประพฤติไมเรียบรอยเปนเหตุ, สัตวบางพวกในโลกนี้จึงเขาถึงอบาย
ทุคติวินิบาตนรกหลังจากที่แตกกายตายไป, พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย
เพราะเหตุที่ประพฤติถูกตองและประพฤติเรียบรอย สัตวบางพวกในโลกนีจ้ ึง
เขาถึงสุคติโลกสวรรคหลังจากที่แตกกายตายไป "
พ. คําที่พระโคดมผูเจริญพูดไวโดยยอ ยังไมไดจําแนกเนื้อความ
อยางพิสดารนี้ พวกขาพเจายังไมเขาใจเนื้อความอยางพิสดารเลย จึงขอ
ความกรุณาใหพระโคดมผูเจริญไดโปรดแสดงธรรมโดยประการที่พวกขาพเจาจะพึงเขาใจเนื้อความของคําที่พระโคดมผูเจริญพูดไวโดยยอนี้โดยพิสดาร
ดวยเถิด "
ภ. พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาเชนนัน้ ขอใหพวกทานจงตั้งใจ
ฟงใหดี เราจะวาใหฟง "
พราหมณเละคฤหบดีชาวเมืองเวรัญชารับสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา " อยางนั้น ทานผูเจริญ "
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อกุศลกรรมบถ ๑๐
[๔๘๙] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสคํานี้วา :พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลเปนผูประพฤติไมถูกตอง ประพฤติไมเรียบรอยทางกายมี ๓ อยางแล. เปนผูประพฤติไมถูกตอง ประพฤติไมเรียบรอยทางวาจามี ๔ อยาง. เปนผูประพฤติไมถูกตอง ประพฤติไมเรียบรอยทางใจมี ๓ อยาง
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูประพฤติไม
ถูกตอง ประพฤติไมเรียบรอยทางกาย ๓ อยาง อยางไรบาง ?
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ :๑. เปนคนชอบฆาสัตว คือเปนคนเหี้ยมโหด มีมือเปอนเลือดมุงแต
เขนฆาไรยางอาย ไมมีความสงสารในหมูสัตวทุกชนิด
๒. เปนคนชอบลักทรัพย คือถือเอาทรัพยสมบัติของคนอื่นที่เขายัง
ไมให ซึ่งเปนอาการแหงขโมย
๓. เปนคนชอบประพฤติผิดในของรักของใครทั้งหลาย คือลวง
ละเมิดจารีต (ประเวณี) ในพวกผูหญิงที่แมปกครอง ฯลฯ เห็นปานนั้น
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลเปนผูประพฤติไมถูกตอง
ประพฤติไมเรียบรอยทางกาย ๓ อยาง อยางนี้แล
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูประพฤติไม
ถูกตอง ประพฤติไมเรียบรอยทางวาจา ๔ อยาง อยางไรบาง
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ :-
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๑. เปนผูชอบพูดเท็จ, ฯลฯ* เปนผูพูดเท็จทั้งๆที่รูอยู
๒. เปนผูกลาวสอเสียด คือฟงจากทางนี้แลวไปบอกทางโนน ฯลฯ
เปนผูกลาววาจาเปนเครื่องทําใหแตกกันเปนพรรคเปนพวก
๓. และก็เปนคนกลาวคําหยาบ คือชอบพูดคําที่คอนขอด หยาบชา
ฯลฯ เปนผูพูดคําเห็นปานนั้น.
๔. อีกทั้งเปนผูชอบกลาวคําพูดเพอเจอ คือพูดในเวลาไมควร
พูด คําไมจริง ฯลฯ ไมมที ี่สิ้นสุด ไมประกอบดวยประโยชน.
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลเปนผูประพฤติไมถูกตอง
ประพฤติไมเรียบรอยทางวาจา ๔ อยาง อยางนี้แล.
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลเปนผูประพฤติไมถูกตอง
ประพฤติไมเรียบรอยทางใจ ๓ อยาง อยางไรบาง ?
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ :๑. เปนผูมากไปดวยความเพงเล็งวา ฯลฯ นัน้ พึงเปนของเรา
๒. เปนผูมีจิตพยาบาท คือมีความคิดในใจที่รายวา " ขอใหสัตวเหลานี้
จงเดือดรอน ฯลฯ หรืออยาไดมีแลว ".
๓. อีกทั้งเปนผูมีความเห็นผิด คือเห็นคลาดเคลื่อนไปวา "ทานที่ให
แลวไมมีผล, การบูชาไมมีผล, การเซนสรวงไมมีผล ฯลฯ ทําใหแจง
แลวประกาศ ไมมี"
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลยอมเปนผูประพฤติไมถูกตอง
ประพฤติไมเรียบรอยทางใจ ๓ อยาง อยางนี้แล.
๑. ขอความที่ ฯลฯ ทุกแหง เหมือนที่กลาวแลวในสาเลยยกสูตร
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" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เพราะเหตุที่ประพฤติไมถูกตอง
และประพฤติไมเรียบรอยดังที่วามานี้แล สัตวบางพวกในโลกนี้จึงเขาถึง
อบายทุคติวินิบาตนรกเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกไปอยางนี้.
กุศลกรรมบถ ๑๐
[๔๙๐] พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็แลบุคคลเปนผูประพฤติ
ถูกตอง ประพฤติเรียบรอยทางกายมี ๓ อยาง,.....ทางวาจา มี ๔ อยาง,
......ทางใจมี ๓ อยาง.
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็แลบุคคลเปนผูประพฤติถูกตอง
ประพฤติเรียบรอยทางกาย ๓ อยาง อยางไรบาง
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ :๑. ละการฆาสัตว งดเวนการฆาสัตวไดเด็ดขาด วางทอนไมเสียแลว
วางศัสตราเสียแลว ฯลฯ เปนผูมีการเกื้อกูลอนุเคราะหสัตวทุกจําพวกอยู
๒. ละการลักทรัพย งดเวนจากการลักทรัพยไดเด็ดขาด ไมถือ
เอาทรัพยสมบัติของผูอื่นที่เขายังไมไดใหอันเปนสวนแหงขโมย
๓. ละการประพฤติผิดในเรื่องของรักของใครทั้งหลาย ฯลฯ
ไมเปนผูลวงละเมิดจารีต (ประเวณี) ในพวกหญิงเห็นปานนั้น
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลยอมเปนผูประพฤติถูกตอง
ประพฤติเรียบรอย ทางกาย ๓ อยาง อยางนี้แล.
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลยอมเปนผูประพฤติถูกตอง
ประพฤติเรียบรอยทางวาจา ๔ อยาง เปนอยางไรบาง ?
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" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ :๑. ละการกลาวเท็จ เวนจากการกลาวเท็จไดอยางเด็ดขาด คืออยูใน
ที่ประชุมก็ดี ฯลฯ เปนผูไมกลาวเท็จทั้งๆที่รูอยู.
๒. ละคําสอเสียด เวนจากคําสอเสียดไดอยางเด็ดขาด ฯลฯ เปน
ผูกลาวคําที่ทําใหเกิดสมัครสมานกันเห็นปานนั้น
๓. ละคําหยาบ ฯลฯ เปนผูกลาวคําเห็นปานนั้น
๔. ละคําสํารากเพอเจอ ฯลฯ โดยเลือกเวลา มีที่อางมีที่สิ้นสุด
ประกอบดวยประโยชน
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลยอมเปนผูประพฤติถูกตอง
ประพฤติเรียบรอยทางวาจา ๔ อยาง อยางนี้แล.
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลยอมเปนผูประพฤติถูกตอง
ประพฤติเรียบรอยทางใจ ๓ อยาง เปนอยางไรบาง?
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ :๑. ไมเปนผูมากไปดวยความเพงเล็ง คือไมเพงเล็งทรัพยสมบัติของ
ผูอื่นวา " ไฉนหนอ ทรัพยของคนอื่นพึงเปนของเรา "
๒. ไมเปนผูมีจิตพยาบาท ไมมีจิตคิดราย (คิดในใจ) วา " ขอให
สัตวเหลานี้จงอยามีเวร อยาเบียดเบียนกัน อยามีทุกข จงมีแตสุข รักษา
ตนเถิด "
๓. เปนผูมีความเห็นถูกตอง ไมใชเห็นคลาดเคลื่อน (คือเห็น) วา
" ทานที่ใหแลวมีผล, การบูชามีผล, การเซนสรวงมีผล ฯลฯ ทําใหแจงดวย
ความรูอยางยิ่งของตนเองแลวประกาศ (แกสัตวอื่น) มี "
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พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลยอมเปนผูประพฤติถูกตอง
ประพฤติเรียบรอยทางใจ ๓ อยาง อยางนี้แล.
" พราหมณเละคฤหบดีทั้งหลาย เพราะเหตุแหงการประพฤติถูกตอง
และประพฤติเรียบรอยดังวามานี้แล สัตวบางพวกในโลกนี้จึงเขาถึงสุคติ
โลกสวรรคหลังจากที่แตกกายตายไปแลว.
ผลของธรรมจริยาและสมจริยา
[๔๙๑] พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาบุคคลที่ประพฤติถูกตอง
ประพฤติเรียบรอย พึงหวังวา " ไฉนหนอ ขอใหเราพึงเขาถึงความเปนพวก
เดียวกันกับพวกกษัตริยมหาศาล... พวกพราหมณมหาศาล... พวก
คฤหบดีมหาศาล เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตกเถิด" ก็ขอที่เขาเบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก พึงเขาถึงความเปนพวกเดียวกันกับพวกกษัตริยมหาศาล
...พวกพราหมณมหาศาล... พวกคฤหบดีมหาศาลนี้ ยอมเปนไปได.
นั้น เพราะเหตุไร? เพราะเขาเปนผูประพฤติถูกตอง ประพฤติเรียบรอย.
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาผูที่ประพฤติถูกตอง ประพฤติ
เรียบรอย พึงหวังวาไฉนหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกายเถิด ขอใหเราพึง
เขาถึงความเปนพวกเดียวกันกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกา... ชั้น
ดาวดึงส ... ชั้นยามา ... ชั้นดุสิต ... ชัน้ นิมมานรดี ... ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี
... ชั้นพรหมกายิกา (พวกพรหมมี ๓ ชัน้ คือ พรหมปาริสัชชา พรหมปุโรหิตา มหาพรหมา) เถิด" ก็ขอที่เขาเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก พึงเขาถึง
ความเปนพวกเดียวกันกับพวกเทพชั้นจาตุมหาราชิกา ฯลฯ ชั้นพรหมกายิกา
นี้ ยอมเปนไปได นั้นเพราะเหตุไร ? เพราะเขาประพฤติถูกตอง ประพฤติ
เรียบรอย.
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" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาผูที่ประพฤติถูกตอง ประพฤติ
เรียบรอย พึงหวังวา " ไฉนหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ขอใหเราพึง
เขาถึงความเปนพวกเดียวกันกับพวกเทพชั้นอาภา (พวกมีรัศมี มี
๓ ชั้น คือ ปริตตา อัปมาณาภา อาภัสสรา) เถิด " ก็ขอที่เขาเบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตกพึงเขาถึงความเปนพวกเดียวกันกับหมูเทพชั้นอาภานี้ ยอม
เปนไปไดน้ัน เพราะเหตุไร เพราะเขาเปนผูประพฤติถูกตองประพฤติ
เรียบรอย.
" พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาผูที่ประพฤติถูกตอง ประพฤติ
เรียบรอย พึงหวังวา"ไฉนหนอ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ขอใหเราพึง
เขาถึงความเปนพวกเดียวกันกับพวกเทพชั้นปริตตสุภา... ชั้นอัปปมาณสุภา...
ชั้นสุภกิณหา... ชั้นเวหัปผลา... ชั้นอวิหา ... ชั้นอตัปปา... ชั้นสุทัสสา . .
ชั้นสุทัสสี... ชั้นอกนิฏฐา....ชั้นผูเขาถึงอากาสานัญจายตนะ.....ชั้นผูเขาถึง
วิญญาณัญจายตนะ... ชั้นผูเขาถึงอากิญจัญญาตนะ....ชั้นผูเขาถึงเนวสัญ
ญานาสัญญายตนะเถิด ก็ขอที่เบื้องหนาตายเพราะกายแตก เขาพึงเขาถึงความเปนพวกเดียวกันกับหมูเทพชั้นปริตตสุภา ฯลฯ ชั้นผูเขาถึงเนวสัญญา
นาสัญญายตนะนี้ ยอมเปนไปได. นัน้ เพราะเหตุไร ? เพราะเขาเปนผู
ประพฤติถูกตอง ประพฤติเรียบรอย
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ถาผูที่ประพฤติถูกตองประพฤติ
เรียบรอย พึงหวังวา " ไฉนหนอ ขอใหเราพึงทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติที่หาอาสวะไมได เพราะพวกอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งของตนเอง
แลวอยูในปจจุบันนี้เองเถิด " ก็ขอที่เขาพึงทําใหแจงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติที่
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หาอาสวะไมได เพราะพวกอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งของตนเองแลวอยู
ในปจจุบันนี้เองนี้ ยอมเปนไปได. นัน้ เพราะเหตุไร เพราะเหตุที่เขาเปน
ประพฤติถูกตอง ประพฤติเรียบรอย
[๔๙๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเชนนี้จบแลว พวกพราหมณและ
คฤหบดีชาวเมืองเวรัญชาไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังนี้วา "ไพเราะ
เหลือเกิน พระโคดมผูเจริญ พระโคดมผูเจริญ ไพเราะจริงๆ" พระโคดม
ผูเจริญไดประกาศธรรมหลายแบบ เหมือนคนหงายของที่คว่ํา เปดของที่
ปดบอกทางแกผูหลง ตามตะเกียงน้ํามันไวในที่มืด ดวยคิดวา " คนมีตาดีๆ
จะไดเห็นรูป" พวกขาพเจาเหลานี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม
และพระสงฆเปนที่พึ่งที่ระลึก ขอพระโคดมผูเจริญ จงทรงจําพวกขาพเจาวา
เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้ แตวันนี้เปนตนไป "
จบเวรัญชกสูตร ที่ ๒
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อรรถกถาเวรัญชกสูตร
เวรัญชกสูตร ขึ้นตนวา " ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้"
ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา "ชาวเวรัญชา" ไดแก พวกผูอยูที่เมือง
เวรัญชา. คําวา " ดวยกรณียะบางอยางทีเดียว" ไดแกดวยกิจที่ไมกําหนด
ใหแนลงไปบางอยางนั่นแล คําที่เหลือทั้งหมด พึงทราบตามแบบที่วาไวแลว
ในสูตรกอน. ก็เพียงแตในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําการ
แสดงชนิดยกเอาบุคคลมาเปนที่ตั้งอยางนี้วา "บุคคลมีปกติประพฤติไมเปน
ธรรม มีปกติประพฤติไมเรียบรอย แตในพระสูตรกอน เปนชนิดยกเอา
ธรรมมาเปนที่ตั้งเทานั้น. แตกตางกันเทานี้ ที่เหลือเหมือนกันทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาเวรัญชกสูตร ที่ ๒
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๓.มหาเวทัลลสูตร
[๔๘๓] ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :" สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับที่พระเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกะ กรุงสาวัตถี. ครัง้ นั้นแล ทานพระมหาโกฏฐิกะ
ออกจากที่เรนในเวลาบายแลวเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่พัก แลวก็ชนื่
ชมกับทานพระสารีบุตร เมื่อเสร็จถอยคําที่ทําใหเกิดความชื่นชม เปนที่ตั้ง
แหงความระลึกนึกถึงกันแลว ก็นั่งลงในควรสวนหนึ่ง."
[๔๙๔] เมื่อทานพระมหาโกฏฐิกะ นั่งลงในที่ควรสวนหนึ่งแลว
ก็ไดพูดกับทานพระสารีบุตรอยางนี้วา " ทาน คําที่เขาเรียกกันวา " คนมี
ปญญาชั่วๆ " (นั้น) ดวยเหตุมีประมาณเทาไรหนอทาน เขาจึงเรียกวา
" คนมีปญญาชั่ว "
สา. " ที่เขาเรียกวา คนมีปญญาชั่ว (คนโง) ก็เพราะเขาไมรูชัดไม
เขาใจแจมแจงนั่นแหละคุณ ก็เขาไมรูชัดอะไรเลา ? เขาไมรูชัดวา " นี้ทุกข "
" นี้เหตุใหเกิดทุกขขึ้น ". ไมรูชัดวา " นี้ความดับทุกขไดโดยไมเหลือ ",
ไมรูชัดวา " นี้ขอปฏิบัติ ใหถึงความดับทุกขไดโดยไมเหลือ ", ที่เรียกวา
" คนโง." ก็เพราะเขาไมรูชัด ไมเขาใจ(อริยสัจ) นี่แหละคุณ "
" ดีมาก ครับทาน " ทานพระมหาโกฏฐิกะ ชื่นชมอนุโมทนาภาษิต
ของทานพระสารีบุตร แลวก็ถามปญหากับทานพระสารีบุตรใหยิ่งขึ้น
ไปวา " ทานครับ คําที่เขาวา คนมีปญญาๆ (นั้น) ดวยเหตุมีประมาณเพียง
ไรหนอทาน เขาจึงเรียกวา " คนมีปญญา "
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สา. "คุณ ! ที่เขาเรียกวา "คนมีปญญา" ก็เพราะ "เขาเขาใจชัดเขาใจ
แจมแจง" นั่นแหละ. เขาใจแจมแจงอะไรเลา เขาใจแจมแจงวา "นี้ทุกข",
เขาใจแจมแจงวา "นี้เหตุใหทุกขเกิดขึ้น" เขาใจแจมแจงวา "นี้ความดับทุกข
ไดโดยไมเหลือ". ที่เรียกวา "คนมีปญญา" ก็เพราะเขาใจชัด เขาใจแจม
แจง (อริยสัจ) นี่แหละคุณ"
โก. "ทานครับ ที่เขาเรียกวา "วิญญาณๆ (ความรูแจง)"(นั้น),
เขาเรียกวา "วิญญาณ" ดวยเหตุมีประมาณเพียงไรหนอ ทาน ?"
สา. "คุณ ! ที่เรียกวา"วิญญาณ" ก็เพราะเปนธรรมชาติที่ยอ มรู
แจม ยอมรูแ จง นั่นแหละ. รูแจงอะไรเลา ยอมรูแ จงวา "สุข" บาง ยอมรู
แจงวา "ทุกข" บาง, ยอมรูแจงวา "ไมใชทุกขไมใชสุข*"บาง. ที่เรียกวา
"วิญญาณ" ก็เพราะเปนธรรมชาติที่ ยอมรูแจง ดังนี้แหละคุณ!"
โก. "เอะ ทานครับ ธรรมคือปญญาความรูชัดและวิญญาณความรู
แจงเหลานี้ มันคละกัน หรือมันแยกกัน และก็ เราจะแยกแยะธรรมเหลา
นี้แลวบัญญัติใหแตกตางกันไดไหม"
สา. "คุณ ธรรมคือปญญาความรูชัดและวิญญาณความรูแจงเหลานี้
มันคละกันแยกกันไมได และเราจะแยกแยะธรรมเหลานี้แลวบัญญัติใหแตก
ตางกันก็ไมไดดวย. คุณ เพราะอันใดเปนความรูชัด. อันนั้นเปนความรูแจง
อันใดเปนความรูแจง อันนั้นเปนความรูชัด, ฉะนั้น ธรรมเหลานี้จึงคละกัน
แยกจากกันไมออก และเราจะแยกแยะแลวบัญญัติใหแตกตางกันก็ไมไดดวย"
๑. เคยเห็นมา วิญญาณ คือ จักขุวิญญาณ เปนตน, ในทีน่ ี้รูแจงเวทนา นาคิด.
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โก. "อาวทานครับ เมื่อธรรมคือปญญาและวิญญาณเหลานี้
มันคละกัน แยกจากกันไมออก แลวอะไรละ ที่ทําใหแตกตางกัน"
สา. "คุณ เมื่อธรรมคือปญญาและวิญญาณเหลานี้ มันคละ
กัน แยกจากกันไมได. ปญญาอันบุคคลตองอบรม วิญญาณอันบุคคล
ตองกําหนดรู นี้ เหตุที่ทําใหแตกตางกันของธรรมเหลานั้น."
[๔๙๕] "ทานครับ ที่เรียกวา เวทนา เวทนา (ความรูสึกๆ)"
(นั้น) ดวยเหตุมีประมาณเพียงไรหนอ ทาน เขาจึงเรียกวา เวทนา?"
สา. "ที่เขาเรียกวา "เวทนา" ก็เพราะเปนธรรมชาติที่ยอมเสวย
ยอมรูสึกนั่นแหละ. ณ รูสึกอะไรเลา? รูสึกสุขบาง รูสึกทุกขบาง รูสึกไม
ทุกขไมสุขบาง. ที่เรียกวา "เวทนา" ก็เพราะเปนธรรมชาติที่ยอ มเสวย
ยอมรูสึกนั่นแหละคุณ.
โก. "ที่เรียกกันวา "สัญญาๆ (ความจําไดหมายรู)" ละครับทาน
เขาเรียกวา "สัญญา" กันดวยเหตุมีประมาณเพียงไร ครับ"
สา. "ที่เรียกกันวา "สัญญา" (นั้น) นะคุณ ก็เพราะเปนธรรมชาติที่
ยอมจําไดยอมหมายรู จําไดหมายรูอะไรเลา? ยอมจําไดหมายรูสีเขียวบาง ..
สีเหลืองบาง... แดงบาง...สีขาวบาง. ที่เรียกวา "สัญญา" ก็เพราะเปน
ธรรมชาติที่ยอ มจําได ยอมหมายรูนั่นแหละคุณ"
โก. "ทานครับ ธรรมคือ เวทนา สัญญา และวิญญาณ เหลานี้
มันคละกัน หรือแยกออกจากกัน และเราพอจะแยกแยะธรรมเหลานี้แลว
บัญญัติใหแตกตางกันไดไหม"
สา. "คุณ ธรรมคือ เวทนา สัญญาและวิญญาณเหลานี้ มันคละ
กัน แยกจากกันไมออก และเราจะแยกแยะธรรมเหลานี้แลวบัญญัติใหแตก
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ตางกันก็ไมไดดวย. คุณ เพราะเวทนารูสึกสิ่งใด สัญญาก็จําสิ่งนั้น
สัญญาจําสิ่งใด วิญญาณก็รูแจงสิ่งนั้น. ฉะนั้น สิ่งเหลานี้จึงเกี่ยวของ
กัน แยกกันไมออก และเราจะแยกแยะธรรมเหลานี้แลวบัญญัติใหแตก
ตางออกไป ก็ไมไดดวย."
[๔๙๖] โก. "ทานครับ ก็มโนวิญญาณ (ความรูแจงอารมณทาง
ใจ) ที่สละหมดจดแลวดวยอินทรียหา พึงนําอะไรมา ?"
สา. "คุณ มโนวิญญาณที่สละหมดจดแลวดวยอินทรียหา พึงนํา
อากาสานัญจายตนะที่บริกรรมวา "อากาศไมมีที่สุด" มา, นําวิญญาณัญจายตนะที่บริกรรมวา "วิญญาณไมมีที่สุด" มา, นําอากิญจัญญายตนะที่
บริกรรมวา "อะไรๆ ก็ไมมี (หรือ นอยหนึ่ง ก็ไมมี) มา."
โก. "ทานครับ ก็บุคคลจะทราบไนยธรรม (สิ่งที่ถูกนํามา-ไป)
ไดดวยอะไร"
สา. "ทราบไนยธรรมไดดวยปญญาจักษุ (ตาคือปญญา) ซิคุณ"
โก. "ปญญา (มี) เพื่อประโยชนอะไรละทาน"
สา. "ปญญาที่แล มีเพื่อประโยชนแกการรูยงิ่ เพื่อประโยชนแกการ
รูรอบ (กําหนดรู) เพื่อประโยชนแกการละซิคุณ"
[๔๙๗] โก. "ก็แลปจจัยเพื่อจะทําใหเกิดความเห็นที่ถูกตอง (สัมมา
ทิฏฐิ) ขึ้นมีเทาไรละครับ"
สา. ปจจัยที่ทําใหเกิดความเห็นที่ถูกตองขึ้นมี ๒ อยางแหละคุณ
คือ เสียง(กอง)จากคนอื่น และการเอาใจใสอยางมีเหตุผลเหลานี้แลคุณ
คือปจจัย ๒ อยางที่ทําใหเกิดความเห็นที่ถูกตองขึ้น"
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โก. "ดวยองคเทาไรละครับทาน ความเห็นที่ถูกตองที่ประดับประคองแลว ยอมมีเจโตวิมุตติ (หลุดพนดวยใจ) เปนผลและมีเจโตวิมุตติเปนผลานิสงส, มีปญญาวิมุตติ (หลุดพนดวยปญญา) เปนผล และมีปญญาวิมุตติเปน
ผลานิสงส"
สา. "ก็ดวยองคหานี่แลคุณ ความเห็นที่ถูกตองที่บุคคลประดับประคองแลว ยอมมีเจโตวิมุตติเปนผลและมีเจโตวิมุตติเปนผลานิสงส, มีปญญาวิมุตติเปนผล และมีปญญาวิมุตติเปนผลานิสงส. คุณ ในองคทั้งหาคือ ความ
เห็นที่ถูกตองอันศีลประดับประคองไว ๑ อันสุตะ (การฟง, ศึกษาเลา
เรียน) ประคับประคองไว ๑ อันสากัจฉา (คุยแลกเปลี่ยนความรูกัน) ประคับ
ประคองไว ๑ อันสมถะ (อุบายเครื่องเรื่องปญญา) ประคับประคองไว ๑.
คุณ ก็แลความเห็นที่ถูกตองซึ่งองคทั้งหาเหลานี้แลประดับประคองแลว
ยอมมีผลเปนเจโตวิมุตติ และยอมมีผลานิสงสเปนเจโตวิมุตติ ยอมมีผลเปน
ปญญาวิมุตติ และยอมมีผลานิสงสเปนปญญาวิมุตติ."
[๔๙๘] โก. "ภพมีเทาไรครับทาน"
สา. "ภพมี ๓ อยางซิคุณ. เหลานี้คือ กามภพ รูปภพและอรูปภพ."
โก. "การเกิดขึ้นแหงภพใหมตอไป จะมีไดอยางไร ครับทาน?"
สา. "สําหรับพวกสัตวที่ยังมีความไมรูกางกั้น มีความทะยานอยาก
ผูกไว ก็ยังมีความเพลิดเพลินยิ่งในอารมณนั้นๆ นะคุณเอย. แบบนี้ก็ยังมีการ
เกิดขึ้นแหงภพใหมตอไปอีก."
โก. "ทําอยางไรครับทาน. จึงจะไมมีการเกิดภพใหมขึ้นมาอีกตอไป."
สา. "เพราะสํารอกความไมรูทําความรูใหเกิดขึ้น ดับความทะยาน
อยากไดโดยไมเหลือ แบบนี้ซิคุณ จึงจะไมมีการเกิดภพใหมขึ้นมาอีกตอไป."
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[๔๙๙] "ทานครับ ก็ฌานที่ ๑ เปนไฉน"
สา. "คุณ ภิกษุในพระศาสนานี้ เพราะสงัดจากกามทั้งหลาย
ไดจริงๆ เพราะสงัดจากเรื่องอกุศลทั้งหลาย จึงเขาถึงฌานที่ ๑ ที่ยังมีความ
ตรึก ยังมีความตรอง มีความอิ่มเอิบและความสบายที่เกิดจากความสงัดแลว
แลอยู. นี้คณ
ุ เรียกวาฌานที่ ๑"
โก. "ฌานที่ ๑ มีองคเทาไรครับทาน ?"
สา. "ฌานที่ ๑ แลมีองคหาซิคุณ คือ คุณในกรณีนี้ ความตรึก
๑ ความตรอง ๑ ความอิ่มเอิบ ๑ ความสบาย ๑ ความที่จิตมีอารมณอยาง
เดียว ๑ ยอมเปนไปแกภิกษุผูเขาฌานที่ ๑ ซึ่งมีองค ๕ คุณ ฌานที่ ๑ แล
มีองค ๕ อยางนี้.
โก. "ก็ฌานที่ ๑ ละองคเทาไร? ประกอบดวยองคเทาไรครับทาน"
สา. "คุณ ฌานที่ ๑ แล ละองค ๕ ประกอบดวยองค ๕ คือ คุณ
ในกรณีนี้ เมือ่ ภิกษุเขาสูฌานที่ ๑ ความพอใจในกาม ก็เปนอันละได ความ
คิดปองรายก็เปนอันละได, ความงวงเหงาหาวนอน (ความทอใจและความ
ทอ (นาม) กาย) ก็เปนละได, ความฟุงซานและรําคาญก็เปนละได, ความสงสัยก็เปนละได. ความตรึก ๑ ความตรอง ๑ ความเอิบอิ่ม ๑ ความสบาย
๑ ความที่จิตมีอารมณอยางเดียว ๑. คุณ ฌานที่ ๑ นี่แล ละองค ๕ ประกอบ
ดวยองค ๕ อยางนี้."
[๕๐๐] โก. "ทานครับ เหลานีค้ ืออินทรียหา ที่มีวิสัย (อารมณ)
ตางกันคือ มีโคจร (อารมณสําหรับเที่ยวไป) ตางกัน ไมเสวยโคจรวิสัย
(อารมณ) ของกันและกัน คือ อินทรียคือตา อินทรียคือหู อินทรียคือจมูก
อินทรียคือลิ้น อินทรียคือกาย. ทานครับ อะไรเปนที่พึ่งอาศัย ของอินทรีย
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ทั้งหาเหลานี้แล ซึ่งมีวิสัยตางกัน คือมีโคจรตางกัน ไมเสวยโคจรวิสัยของกัน
และกัน และอะไร เสวยเฉพาะโคจรวิสัยของอินทรียเหลานั้น"
สา. "คุณ อินทรียหา เหลานี้ ที่มีวิสัยตางกัน คือมีโคจรตางกัน ไม
เสวยเฉพาะโคจรวิสัยของกันและกันคือ อินทรียคือตา...หู...จมูก...ลิ้น...
กาย. คุณ อะไร เปนที่พึ่งอาศัยของอินทรียทั้งหาเหลานี้แล ซึ่งมีวิสัยตาง
กัน คือมีโคจรตางกัน ใชทําหนาที่รับอารมณแทนกันไมได. และใจใชทําหนา
ที่รับอารมณแทนอินทรียเหลานั้นได (คือใจคิดถึงรูปเปนตนได)."
[๕๐๑] โก. "ทานครับ อินทรียหาเหลานี้คือ อินทรียคือ ตา...หู...
จมูก...ลิ้น...กาย. คุณ อินทรียหาเหลานี้แลอาศัยอายุตั้งอยูได."
โก. "ก็อายุอาศัยอะไรจึงตั้งอยูไดครับทาน"
สา. "อายุอาศัยไออุน (เตโชธาตุ) จึงตั้งอยูได (คุณ)"
โก. "ก็ไออุนอาศัยอะไรจึงตั้งอยูได ครับทาน"
สา. "ไออุนก็อาศัยอายุจึงตั้งอยูได (คุณ)"
โก. "พวกเราเพิ่งรูภาษิตของทานพระสารีบุตรเดี๋ยวนี้เอง อยางนี้
วา "อายุอาศัยไออุน ตั้งอยู". พวกเราเพิ่งรูภาษิตของทานพระสารีบุตรเมื่อกี้
นี้เองอยางนี้วา "ไออุนก็อาศัยอายุตั้งอยู". ทานครับ พวกเราจะพึงทราบใจ
ความของคําที่ทานกลาวนี้ไดอยางไร"
สา. "คุณ ถาอยางนั้น ผมจะทําการเปรียบเทียบใหคุณ(ฟง). รูบาง
ทาน ในโลกนี้ยอมเขาใจเนื้อความของคําที่กลาวแลว ดวยการเปรียบเทียบก็
มี คืออายุยอมอาศัยไออุนตั้งอยู (และ) ไออุนก็อาศัยอายุตั้งอยูเหมือนตะเกียง
น้ํามันที่กําลังไหม แสงยอมอาศัยเปลวไฟจึงปรากฏ (และ) เปลวไฟก็ยอม
อาศัยแสงจึงจะปรากฏ ฉันใด ก็ฉันนัน้ นั่นแล.
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โก. "ทานครับ อายุสังขาร ก็อันนั้นแหละ สิ่งที่จะพึงรูก็อันนั้นหรือ
หนอ? หรือวา อายุสังขาร เปนอันอื่น สิ่งที่จะพึงรูก็เปนอันอื่น?"
สา. "หามิไดเลยคุณ ที่อายุสังขาร ก็อันนั้นแหละ สิ่งที่จะพึงรูก็เปน
อันนั้น, คุณ ถาอายุสังขารจะไดเปนอันนั้น, สิ่งที่จะพึงรูก็จะไดเปนอัน
นั้น, การออกของภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนี้ ก็จะพึงปรากฏไมได แต
เพราะอายุสังขารก็เปนอันอื่น สิ่งที่จะพึงรูก็เปนอันอื่น, ฉะนั้น การออกของ
ภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ (ดับสัญญาและเวทนา=ดับจิตใจ) จึงปรากฏ."
[๕๐๒] โก. "ทานครับ เมื่อไรหนอ สิ่งกี่อยางจึงจะละรางนี้
ไป แลวก็ตอนนั้น รางนี้ ก็ถูกทิ้ง ถูกวางลง นอนเหมือนกับทอนไมที่ไรจิต
ใจหรือ"
สา. "คุณ เมื่อใดแล สิ่งสามอยางคืออายุ ไออุน และวิญญาณ ละราง
นี้ไป, เมื่อนั้นรางนี้ก็ถูกทิ้งถูกวางลง นอนเหมือนกับทอนไมที่ไรจิตใจ.
โก. "อะไรที่เปนเครื่องทําใหแตกตางกันระหวางคนที่ตาย ผูทํากาละ
แลว กับผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ เหลานี้ครับทาน"
สา. "คุณ สําหรับผูที่ตายทํากาละแลวนี้นั้น เครื่องปรุงกาย (ลมหาย
ใจเขาออก) ดับ สงบไปแลว, เครื่องปรุงจิต (ความรูสึก ความจําได)
ดับ สงบไปแลว, อายุก็หมดสิ้นแลว, ไออุนก็ระงับไปแลว, อินทรียทั้ง
หลาย ก็พังทะลายแลว, และสําหรับภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธนี้นั้น เครือ่ ง
ปรุงกายก็ดับสงบไปแลว, เครื่องปรุงวาจาก็ดับสงบไปแลว, เครื่องปรุง
จิต ก็ดับสงบไปแลว; (แต) อายุยังไมหมดสิ้น, ไออุนก็ยังไมระงับ, อินทรียทั้ง
หลาย กลับผองใสเปนพิเศษ, นี้คือขอที่ทําใหแตกตางกันระหวางผูที่ตายทํา
กาละแลวกับผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธเหลานั้น."
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[๕๐๓] โก. "ก็แลปจจัยแหงการเขาถึงเจโตวิมุตติที่ไมใชทุกขและไม
ใชสุขมีเทาไร ครับทาน?"
สา. "มีสี่อยางแหละคุณ ปจจัยแหงการเขาถึงเจโตวิมุตติ ที่ไมใชทุกข
และไมใชสขุ . คือ ภิกษุในพระศาสนานี้ คุณ เพราะละสุข และละทุกข
ได เพราะความดีใจและความเสียใจดับไปไดกอน, เขาถึงฌานที่สี่ที่ไมใชทั้ง
ทุกขทั้งสุข มีความรูสึกเฉยๆ เพราะมีสติหมดจดแลวแลอยู. นี้แล คุณ ปจจัยสี่
อยางแหงการเขาถึงเจโตวิมุตติที่ไมใชทั้งทุกขทั้งสุข."
โก. "ก็แลปจจัยแหงการเขาถึงเจโตวิมุตติชนิดหาเครื่องหมายไม
ได มีเทาไร ครับทาน"
สา. "สําหรับปจจัยแหงการเขาถึงเจโตวิมุตติชนิดไมมีเครื่อง
หมาย มีสองอยางไดแก ความไมสนใจเครื่องหมายทุกอยางและความสนใจ
ธาตุที่ไมมีเครื่องหมาย. นี้แลคุณ ปจจัยสองอยางแหงการเขาถึงเจโตวิมุตติชนิดไมมีเครื่องหมาย.
โก. "สําหรับปจจัยแหงการดํารงอยูแหงเจโตวิมุตติที่ไมมีเครื่อง
หมาย มีเทาไร ครับทาน"
สา. "มีสามอยางซิคุณ ปจจัยแหงการดํารงอยูแหงเจโตวิมุตติที่ไมมี
เครื่องหมาย คือ ความไมสนใจเครื่องหมายทุกอยาง ความสนใจธาตุที่ไมมี
เครื่องหมาย และการตระเตรียมไวลวงหนานี้แล คุณ ปจจัยสามอยางแหง
การดํารงอยูแหงเจโตวิมุตติที่ไมมีเครื่องหมาย."
โก. "ก็แหละปจจัยแหงการออกจากเจโตวิมุตติที่ไมมีเครื่อง
หมาย มีกี่อยางครับทาน"
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สา. "ปจจัยแหงการออกจากเจโตวิมุตติที่ไมมีเครื่องหมายมีสอง
อยาง คุณ คือ ความสนใจเครื่องหมายทุกอยาง และความไมสนใจธาตุที่ไมมี
เครื่องหมาย. นี้แล คุณ ปจจัยแหงการออกจากเจโตวิมุตติที่ไมมีเครื่องหมาย
สองอยาง"
[๕๐๔] โก. "ทานครับ สิ่งที่เปนเจโตวิมุตติ ที่ไมจํากัดขอบ
เขต, ที่เปนเจโตวิมุตติที่เกิดจากบริกรรมวาอะไรนอยหนึ่งก็ไมมี, ที่เปนเจโตวิมุตติชนิดที่มีแตความวางเปลาเปนอารมณ และที่เปนเจโตวิมุตติชนิดที่ไมมี
อะไรเปนเครื่องหมายเหลานี้ ใจความก็ตางกันและพยัญชนะก็ตางกันหรือ
ใจความเปนอยางเดียวกัน ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น"
สา. "คุณ เจโตวิมุตติที่ไมจํากัดขอบเขต อันใด, เจโตวิมุตติที่เกิดจาก
บริกรรมวาอะไรนอยหนึ่งก็ไมมีอันใด, เจโตวิมุตติที่มีแตความวางเปลาเปน
อารมณอันใด และเจโตวิมุตติชนิดที่ไมมีอะไรเปนเครื่องหมายอันใด,
คุณ แบบที่เมื่ออาศัยแลวสิ่งเหลานี้มีใจความตางกัน และมีพยัญชนะตาง
กัน ก็ม,ี และแบบที่เมื่ออาศัยแลว สิง่ เหลานี้มีใจความเปนอยางเดียวกัน
ตางกันแตพยัญชนะเทานั้น ก็มีนะคุณ".
"แบบที่เมื่ออาศัยแลว สิ่งเหลานี้มีใจความตางกัน และมีพยัญชนะก็
ตางกัน เปนไฉน เลาคุณ คือ :"คุณ ภิกษุในพระศาสนานี้ ใชจิตที่ไปดวยกันกับความรัก แผ
ไปตลอดทิศหนึ่งแลวแลอยู, ทิศที่สองก็อยางนั้น, ทิศที่สามก็อยางนั้น, ทิศที่
สี่ก็อยางนั้น. เธอใชจิตที่ประกอบดวยความรัก อันกวางขวาง ยิ่งใหญ
หาขอบเขตไมได ไมมีแวว ไมมีความคิดแกแคน แผไปทั้งเบื้องบน เบื้อง
ลาง เบื้องขวาง ทุกหนทุกแหง ทั่วโลกทั้งหมด อยางหมดสิ้นดวยประการฉะนี้
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แลวแลอยู. เธอใชจิตที่ประกอบดวยความสงสาร...ที่ประกอบดวยความรู
สึกพลอยยินดีดวย. . . ที่ประกอบดวยความรูสึกวางเฉย แผไปตลอดทิศหนึ่ง
แลวแลอยู. ทิศที่สอง ก็อยางนั้น, ทิศที่สามก็อยางนั้น, ทิศที่สกี่ ็อยางนั้น.
เธอใชจิตที่ประกอบดวยความรูสึกเฉยๆ อันกวางขวางยิ่งใหญ ไรขอบ
เขต ไมมีเวร ไมมีความคิดแกแคน แผไปทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
ทุกแหงหน จนหมดสิ้นทั่วทั้งโลก ดังที่วามานี้แลวแลอยู. นีค้ ุณ เรียกวาเจโตวิมุตติที่ไมจํากัดขอบเขต.
"ก็เจโตวิมุตติที่เกิดจากบริกรรมวา อะไรนอยหนึ่งไมมีเปนไฉน
เลาคุณ คือ :"คุณ ภิกษุในพระคาสนานี้ เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนะโดย
ประการทั้งปวงไดเปนอยางดีจึงเขาถึงอากิญจัญญายตนะดวยบริกรรม
วา "นอยหนึ่งก็ไมมี" แลวแลอยู. คุณ นี้เรียกวา เจโตวิมุตติที่เกิดจาก
บริกรรมวาอะไรนอยหนึ่งก็ไมมี.
"ก็เจโตวิมุตติที่มีแตความวางเปลาเปนอารมณ เปนไฉน เลา
คุณ คือ :"คุณ ภิกษุในพระศาสนานี้ อยูในปา อยูที่โคนไมหรืออยูที่เรือน
วาง มาพิจารณาอยางนี้วา นี้เปนของวางจากตนหรือจากของตน".
คุณ นี้เรียกวา เจโตวิมุตติชนิดที่มีแตความวางเปลาเปนอารมณ.
"สําหรับเจโตวิมุตติที่ไมมีอะไรเปนนิมิตเปนไฉน เลาคุณ คือ :"คุณ ภิกษุในพระศาสนานี้ เพราะเลิกสนใจนิมิตทุกอยาง จึงเขาถึง
เจโตสมาธิ (ความตั้งมั่นของจิตใจ) ที่ไมมีอะไรเปนนิมิต แลวแลอยู. คุณ
นี้เรียกวา เจโตวิมุตติที่ไมมีอะไรเปนนิมิต.
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"นี้แล ณ แบบที่เมื่ออาศัยแลว สิ่งเหลานี้มีใจความตางกัน และ
มีพยัญชนะตางกัน.
"คุณ แบบที่เมื่ออาศัยแลว สิ่งเหลานี้มีใจความเปนอยางเดียวกัน
พยัญชนะเทานั้นที่ตางกันเปนไฉน คือ :"ความรักเทียวคุณ เปนเครื่องทําประมาณ (ขอบเขตจํากัด), ความ
คิดประทุษราย เปนเครื่องทําประมาณ, ความหลง เปนเครื่องทําประมาณ,
ความรัก โกรธ หลงเหลานั้น อักภิกษุผูสิ้นกิเลสเครื่องหมักดองไดละแลว
ถอนรากไดแลว มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา. คุณ เจโตวิมุตติทั้ง
หลาย ที่หาขอบเขตไมได อันไมกําเริบ มีประมาณเพียงใดแล, ทาน
ยอมกลาวเจโตวิมุตติวาเปนเลิศกวาเจโตวิมุตติเหลานั้น
เพราะเจโต
วิมุตติที่ไมกําเริบนั้นแล เปนธรรมชาติที่วางจากความรัก, วางจากความโกรธ
(โทสะ) วางจากความหลง. ความรักเทียวคุณ เปนความกังวล, ความโกรธ
(โทสะ)เปนความกังวล, ความหลงเปนความกังวล, ความรัก โกรธ หลงเหลา
นั้น อันภิกษุผูกิเลสเครื่องหมักดอง ละไดแลว ถอนรากไดแลว ทําให
เหมือนตาลยอดดวนแลว ทําใหไมมีไมเปนแลว มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปน
ธรรมดา. คุณ เจโตวิมุตติทั้งหลาย ที่เกิดจากบริกรรมวาอะไรนอยหนึ่งไม
มี (ไมมีความกังวล) อันไมกําเริบ มีประมาณเพียงใดแล, เจโตวิมุตติอันทาน
ยอมกลาววาเปนยอดแหงเจโตวิมุตติเหลานั้น. เพราะเจโตวิมุตติที่ไมกําเริบ
นั้น เปนธรรมชาติที่วางจากความรัก, วางจากความโกรธ (โทสะ), วางจาก
ความหลง ความรักเทียวคุณเปนเครื่องทํานิมิต, ความโกรธ (โทสะ)
เปนเครื่องทํานิมิต, ความหลงเปนเครื่องทํานิมิต, ความรัก โกรธ
หลง เหลานั้นอันภิกษุผูสิ้นกิเลสเครื่องหมักดอง ละไดแลว ถอนราก
ไดแลว ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว ทําใหไมมีไมเปนแลว มีความไมเกิด
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ขึ้นตอไปเปนธรรมดา. ณ เจโตวิมุตติทั้งหลายชนิดที่ไมมีเครื่องหมาย
อันไมกําเริบมีประมาณเพียงใดแล ทานกลาวเจโตวิมุตติวาเปนยอดแหง
เจโตวิมุตติเหลานั้น. เพราะเจโตวิมุตติที่ไมกําเริบนั้นเปนธรรมชาติที่วางจาก
ความรัก, วางจากความโกรธ (โทสะ), วางจากความหลง. นีแ้ ล คุณ แบบที่
เมื่ออาศัยแลว สิ่งเหลานี้ ก็มีใจความอยางเดียวกัน พยัญชนะเทานั้น ที่แตก
ตางออกไป.
ทานพระสารีบุตร ไดกลาวธรรมบรรยายนี้จบแลว. ทานพระมหาโกฏฐิกะก็เพลิดเพลินกับภาษิตของทานพระสารีบุตรเปนอยางยิ่ง ดวยประ
การฉะนี้.
จบมหาเวทัลลสูตร ที่ ๗
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อรรถกถามหาเวทัลลสูตร
มหาเวทัลลสูตรขึ้นตนวา "ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้."
ในคําเหลานั้น คําวา "ผูมีอายุ" นี้เปนคําแสดงความเคารพและความ
ยําเกรง. คําวา "มหาโกฏฐิกะ" เปนชือ่ ของพระเถระนั้น. คําวา "ออกจากที่
เรน" คือออกจากผลสมาบัติ. ในคําวา "มีปญญาทราม" นี้ คือ ขึ้นชื่อวา
ปญญาที่ชั่วทราม ไมหมายความวา ไมมีปญญา คือไรปญญา. คําวา
"ดวยเหตุมีประมาณเพียงไรหนอแล" คือคําถามกําหนดเหตุ. หมายความวา
ที่เรียกอยางนั้น ดวยเหตุเทาไรหนอแล. ก็แลชื่อวาการถามนี้ มี ๕ อยาง คือ
๑. ถามเพื่อสองสิ่งที่ยังไมเห็น
๒. ถามเพื่อเทียบเคียงสิ่งที่เห็นแลว.
๓. ถามเพื่อตัดความสงสัย.
๔. ถามเพื่อซอมความเขาใจ (ใหยอมรับรู, ใหอนุมัติ).
๕. ถามเพื่อตองการแสดง (เสียเอง ถามเอง ตอบเอง).
ตอไปนี้เปนเหตุที่ทําใหการถามเหลานั้น แตกตางกันออกไป.
การถามเพื่อสองสิ่งที่ยังไมเห็นเปนไฉน
โดยปกติ ผูที่ยังไมเขาใจ ยังไมเห็น ยังไมชั่ง ยังไมไตรตรอง ยังไม
แจมแจง ยังไมอบรมลักษณะ ก็ถามปญหาเพื่อเขาใจ เพื่อเห็น เพื่อชั่ง
(เทียบ) เพื่อไตรตรอง เพื่อแจมแจง เพื่ออบรมลักษณะนั้น นี้คือการถามเพื่อ
สองถึงสิ่งที่ยังไมเห็น.
การถามเพื่อเทียบเคียงสิ่งที่เห็นแลวเปนไฉน
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โดยปกติ ผูที่เขาใจไดเห็น ไดชั่ง ไดไตรตรอง ไดทราบ ไดแจม
แจง ไดอบรมลักษณะไวแลว ก็ยังถามปญหาเพื่อตองการเทียบเคียงกับ
หมูปราชญพวกอื่น นี้คือการถามเพื่อเทียบเคียง.
การถามเพื่อตัดความสงสัย เปนไฉน
โดยปกติ ผูที่แลนไปในความสงสัย แลนไปในความเคลือบแคลง
เกิดความคิดสองจิตสองใจวา "เปนอยางนี้ หรือไมหนอ เปนอะไร อยาง
ไรหนอ " ก็ถามปญหาเพื่อตองการตัดความสงสัย นี้คือ การถามเพื่อตัด
ความสงสัย.
สวนการถือเอาความยอมรับรูแลวถามในเวลาแสดงธรรมอยางนี้
วา "ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอเขาใจขอนั้นอยางไร รูปเที่ยง หรือไมเที่ยง
ไมเที่ยง พระเจาขา" ดังนี้เปนตน ชื่อวาการถามเพื่อซอมความเขาใจ.
การถามของพระผูมีพระภาคเจาที่ทรงถามภิกษุสงฆดวยพระองค
เองแทๆ แลวทรงตองการตอบเสียดวยพระองคเอง แบบนี้วา "ภิกษุทั้ง
หลาย หลักตัง้ มั่นของความระลึกเหลานี้ มีสี่อยาง สี่อยางเปนไฉน" ดังนี้เปน
ตน ชื่อวาการถามเพื่อตองการจะตอบ.
ในการถามหาอยางนั้น ในที่นปี้ ระสงคเอาการถามเพื่อเทียบเคียงสิ่งที่
เห็นแลว.
จริงอยูพระเถระ นัง่ ในที่พักกลางวันของตนแลวตั้งปญหาขึ้นเอง
เมื่อจะตัดสินเสียเอง ก็ทําพระสูตรนี้ตั้งแตเริ่มตนใหจบได ก็แหละบางคนอาจ
ตั้งปญหาขึ้นได แตตัดสินไมได บางคนตัดสินได แตตั้งขึ้นไมได บางคนไม
ไดทั้งสองอยาง บางคนก็ไดทั้งสองอยาง ในคนเหลานั้น พระเถระเปนไดทั้ง
สองอยางทีเดียว เพราะเหตุไร เพราะมีปญญามาก ก็เพราะอาศัยปญญา
มาก จึงไดพระเถระหลายรูปที่บรรลุฐานะพิเศษในศาสนานี้คือ พระสารีบุตร
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เถระ พระมหากัจจายนะเถระ พระปุณณเถระ พระกุมารกัสสปเถระ
พระอานนทเถระ และพระคุณทานรูปนี้แหละ.
จริงอยู ภิกษุที่มีปญญานอย จะสามารถถึงที่สุดสาวกบารมีญาณ
ไมได แตผูมีปญญามากจะสามารถถึงได เพราะความมีปญญามาก
ดังที่วามานี้ พระสารีบุตรเถระ จึงไดบรรลุตําแหนงนั้น. ผูม ีปญญา
เหมือนพระเถระไมมีเลย. เพราะเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึง
ทรงตั้งทานไวในตําแหนงเลิศวา "ภิกษุทั้งหลายผูเปนเลิศกวาเหลา
ภิกษุผูมีปญญามาก ซึ่งเปนสาวกของเรานั้นคือ สารีบุตร.
ภิกษุที่มีปญญานอย แคขนาดนิดหนอยก็แบบนั้น จะสามารถ
รวบรวมเอามาเทียบเคียงกับพระสัพพัญุตญาณ แลวจําแนกเนื้อ
ความของพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางยอๆ โดยพิสดารไม
ได แตผูมีปญญามากอาจทําได. เพราะความเปนผูมีปญญามากดังที่วามา
นี้ พระมหากัจจายนะเถระจึงเปนผูมีความสามารถในเรื่องนั้น. เพราะเหตุนั้น
เอง พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงตั้งทานไว ในตําแหนงเลิศวา "ภิกษุทั้ง
หลาย ผูเปนเลิศกวาเหลาภิกษุผูจําแนกเนื้อความ ของคําที่เรากลาวไว
อยางยอ ๆ โดยพิสดารได ซึ่งเปนสาวกของเรานั้น คือมหากัจจายนะ."
ภิกษุที่มีปญญานอย ก็แบบนั้น จะกลาวธรรมกถา ปรารภเรื่อง
ที่พึงกลาว ๑๐ ประการ แลวแจกแจงวิสุทธิ ๗ ประการ จะไมสามารถ
กลาวธรรมกถาได แตผูมีปญญามากทําได เพราะความเปนมี
ปญญามากดังวามานี้ พระปุณณเถระจึงแสดงลีลาเหมือนพระจันทร
วันเพ็ญนั่งจับพัดที่วิจิตรบนที่นั่งแสดงธรรมที่ตกแตงแลวกลาวธรรมกถา
กลางบริษัทสี่ เพราะเหตุนั้นเอง พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงตั้งทานไวใน
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ตําแหนงเลิศวา "ภิกษุทั้งหลาย ผูเปนเลิศกวาเหลาภิกษุแสดงธรรม ซึ่งเปน
สาวกของเรานั้น คือ ปุณณะ ลูกชายนางพราหมณมันตานี."
ภิกษุที่มีปญญานอย ก็แบบนั้น เมื่อจะกลาวธรรมกถาก็ดําเนิน
ไปอยางสะเปะสะปะ เหมือนคนตาบอดถือไมเทาเดินสะเปะสะปะ และ
เหมือนคนไตสะพานไมที่เปนไปไดเพียงคนเดียว. แตผูมีปญญามาก
ยกเอาคาถาแคสี่บทมาตั้ง แลวชักเอาขอเปรียบเทียบและเหตุผลมารวม
ทําใหพระไตรปฎกซึ่งเปนพระพุทธดํารัส ซึ่งมีทั้งแบบต่ําและแบบสูงแสดง
อยู. ก็เพราะความเปนผูมีปญญามาก พระกุมารกัสสปเถระ จึงยกเอาคาถา
แคสี่บทมาตั้ง แลวนําเอาขอเปรียบเทียบและเหตุผลมาประกอบเขากับบท
เหลานั้น ทําใหพระไตรปฎก ซึ่งเปนพระพุทธดํารัส มีทั้งแบบต่ําและแบบสูง
แสดงอยู เหมือนทําใหดอกไมหาสีบานอยูในสระธรรมชาติ หรือเหมือนจุด
ตะเกียงน้ํามัน พันไสใหโพลงอยูบนยอดเขาสิเนรุ ฉะนั้น เพราะเหตุนั้นเอง
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงตั้งทานไวในตําแหนงเลิศวา "ภิกษุทั้งหลายผูเปนเลิศ
กวาเหลาภิกษุผูกลาวอยางวิจิตร ซึ่งเปนสาวกของเรานั้นคือ กุมารกัสสปะ."
ภิกษุที่มีปญญานอย ก็แบบนั้น ถึงใชเวลาตั้งสี่เดือน ก็ไมสามารถ
เรียนคาถาเพียงสี่บทได. สวนผูมีปญญามากยืนอยูบนกาวเดียวก็เรียน
ไดตั้งรอยตั้งพันบท ก็พระอานนทเถระ ทานยืนบนกาวที่กําลังยกกาว
เดียวได ฟงครั้งเดียวเทานั้น ไมถามซ้ําอีก ก็รับเอาไดตั้งหกหมื่นบท
ตั้งหนึ่งหมื่นหาพันคาถา ในขณะเดียวกันนั่นเอง, เหมือนเอาเถาวัลย
ดึงเอาดอกไมมาถือไว, และที่ทานไดเลาเรียนมาแลว ก็ตั้งอยูโดยอาการ
ที่ไดรับไว เหมือนรอยขีดบนแผนหิน และเหมือนมันเหลวราชสีหที่ใสใน
หมอทองเพราะเหตุที่ทานมีปญญามาก. เหตุนั้นเอง พระผูมีพระภาคเจาจึง
ทรงตั้งทานไวในตําแหนงเลิศวา "ภิกษุทั้งหลาย ผูที่เปนเลิศกวาเหลาภิกษุผู
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มีคติ ซึ่งเปนสาวกของเรานั้น คืออานนท ผูมีสติ, ผูมีธิติ (ปญญาเครื่องทรงจํา),
ผูไดฟงมาก, ผูอุปฏฐาก (รับใช) นั่นคืออานนท."
อันภิกษุที่มีปญญานอย ไมสามารถที่จะถึงยอดประเภทปญญา
ที่แตกฉานทั้งสี่อยางไดเลย ตอเปนผูมีปญญามากจึงจะสามารถ.
เพราะความเปนผูมีปญญามาก ดังทีว่ ามานี้ พระมหาโกฏฐิกเถระ
จึงถึงปญญาที่แตกฉานทั้งสี่ประเภท ที่แนนหนาไปดวยนัยไมมีที่สุด
ดวยอํานาจการประกอบไวในเบื้องตนดวยการบรรลุ การสอบถาม
และการฟง. เหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงตั้งทานไวในตําแหนงเลิศ
วา "ภิกษุทั้งหลาย. ตําแหนงอันเลิศแหงเหลาภิกษุบรรลุปญญาที่แตก
ฉาน ซึ่งเปนสาวกของเรานั้นคือ มหาโกฏฐิกะ" ดังนี้.
ดวยความเปนผูมีปญญามากดังกลาวมานี้ พระเถระจึงตั้งปญหาขึ้นก็
ได ชี้ขาดก็ไดทั้งสองอยางก็ได. ขณะที่ทานนั่งในที่พักกลางวัน ทานเองได
ตั้งปญหาทุกขอขึ้นมาแลว ทานเองจะวินิจฉัยพระสูตรนี้ตั้งแตตนจนถึง
จบ (ก็ไดแต) คิดวา "ธรรมเทศนานี้งามเหลือเกิน จําเราจะเทียบเคียงกับทาน
แมทัพธรรมผูพี่ชายใหญ ตอจากนั้น พระธรรมเทศนา ที่เราสองคนใชมติอยาง
เดียวกัน ใชอัธยาศัยอยางเดียวกันตั้งไวนี้ จะกลายเปนธรรมเทศนาที่หนัก
แนน ปานรมหิน และจะกลายเปนธรรมเทศนาที่มีอุปการะมาก เหมือนเรือ
ที่จอดไวที่ทา สําหรับผูตองการขามหวงน้ําทั้งสี่แหง (มหาสมุทรทั้งสี่)
และเหมือนรถเทียมมาอาชาไนยพันตัว สําหรับตองการไปสวรรค."
ดังนี้แลว จึงถามปญหาเพื่อเทียบเคียงสิ่งที่เห็นแลว. เหตุนั้นจึงวา ในบรรดา
การถามเหลานั้น ในที่นี้มุงเอาการถาม เพื่อเทียบเคียงสิ่งที่เห็นแลว.
ในบทวา "ไมเขาใจแจมแจงนี้" มีใจความวา ผูที่ถูกเรียกวา "ไมมี
ปญญา" ก็เพราะไมเขาใจแจมแจง. ทุกแหงมีนัยเหมือนกันนี้. คําวา "ไมเขา
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ใจชัดเจนวา นี้เปนทุกข" คือไมเขาใจชัดเจนซึ่งความจริงเกี่ยวกับทุกข
วา นี้เปนทุกข ทุกขมีเพียงเทานี้ ไมมีทุกขที่นอกเหนือไปจากนี้ โดยลักษณะ
พรอมกับหนาที่ตามความเปนจริง. คําวา "นี้เหตุใหทุกขเกิดขึน้ " คือ ไมเขา
ใจชัดเจนโดยลักษณะพรอมทั้งหนาที่ตามความเปนจริงวา ความทะยาน
อยากที่เปนตัวการใหเกิดมีทุกขอันเปนไปวา "ทุกขยอมโผลมาจากความ
ทะยานนี้" เปนความจริงเกี่ยวกับเหตุเกิดขึ้น. คําวา "นี้เปนความดับทุกข
ไดโดยไมเหลือ" คือ ไมรูแจมแจง โดยลักษณะพรอมทั้งหนาตามความเปน
จริงวา ความจริงเกี่ยวกับความดับโดยไมเหลือ คือความดับที่ทุกขและเหตุ
เกิดขึ้นแหงทุกขทั้งสองเลิกเปนไปวา "นี้ทุกข และนี้คือตัวการที่ทําใหทุกข
เกิดขึ้น" เมื่อถึงตําแหนงนี้แลวยอมดับไปโดยไมเหลือ". คําวา "นี้ขอปฏิบตั ิให
ถึงความดับทุกขไดโดยไมเหลือ" คือ ไมเขาใจชัดเจนความจริงที่เกี่ยวกับ
ทางวา ขอปฏิบัตินี้ ยอมไปถึงความดับทุกขโดยไมเหลือได โดยลักษณะ
พรอมกับหนาที่ตามความเปนจริง. แมในอนันตรวาระ (วาระแหงอนันตร
ปจจัย) ก็พึงทราบใจความโดยนัยนี้. สําหรับในที่นี้พึงทราบวา ทานกลาวถึง
บุคคลผูทํากัมมัฏฐาน ที่ยึดเอาความจริงสี่อยางมาเปนอารมณอยางยอ.
จริงอยู บุคคลนี้เรียนความจริงสี่ประการในสํานักอาจารยดวยการ
ฟง เมื่อเรียนเสร็จแลว ก็ยดึ มั่นอยางนี้วา ยกเวนความทะยานอยากเสียแลว
สิ่งที่เกี่ยวกับภูมิสามชื่อวาเปนความจริงเกี่ยวกับทุกข, ที่ชื่อวาความจริงเกี่ยว
กับเหตุใหทุกขเกิดขึ้นคือ ความทะยานอยาก, ความดับคือความไมเปนไป
แหงทุกขและเหตุเกิดขึ้นแหงทุกข, ชื่อวาความจริงเกี่ยวกับความดับทุกขได
โดยไมเหลือ, เมื่อกําหนดรูความจริงเกี่ยวกับทุกและความจริงเกี่ยวกับเหตุเกิด
ขึ้นแหงทุกข ก็จัดเปนทางที่ความดับโดยไมเหลือแหงทุกขใหบรรลุ ก็ชื่อวา
เปนความจริง คือทาง (ใหถึงความดับทุกขไดโดยไมเหลือ) ในความจริงทั้ง
สี่ประการนั้น ความจริงสองประการแรก เปนวัฏฏะ สองประการหลังเปน
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วิวัฏฏะ ความยึดมั่นในวัฏฏะก็มี ไมใชความยึดมั่นในวิวัฏฏะ. ฉะนั้นเมื่อยึด
มั่น ก็ชื่อวายึดมั่นในความจริงเกี่ยวกับทุกขดวยประการฉะนี้. ทีช่ ื่อวา
ความจริงเกี่ยวกับทุกข ก็คือ ขันธทั้งหา มีรูปเปนตน. เพื่อจะกําหนดขันธหา
นั้น ก็หยั่งลงดวยอํานาจกัมมัฏฐานที่มีธาตุสี่เปนอารมณ แลวจึงกําหนดมหา
ภูตสี่อยาง และรูปที่อาศัยมหาภูตทั้งสี่วา รูป. เมื่อกําหนดอยางนี้วา เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่มีธาตุสี่นั้นเปนอารมณ เปนนาม จึงชื่อวากํา
หนดวา สองสิ่งนี้แหละ คือ นามรูป เหมือนตัดตนตาลคู เมื่อไดกําหนดปจจัย
และสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะปจจัยวา "ก็สิ่งนี้ไมใช ไมมีเหตุ มันมีเหตุมีปจจัย,
ก็อะไรเลาที่เปนปจจัย สิง่ ทั้งหลายมีความไมรูเปนตน (เปนปจจัย)" อยางนี้
แลว ก็ยกขึ้นสูลักษณะที่ไมเที่ยงวา สิ่งทั้งหมดนี้ เปนของไมเที่ยง เพราะอรรถ
วาไมมี. ตอจากนั้นก็ยกขึ้นสูลักษณะ ๓ อยางวา เปนทุกขเพราะอาการ
เกิดขึ้น เสื่อมไป และบีบคั้น, วาเปนของไมมีตัวตน เพราะอาการไมเปนไป
ในอํานาจ, แลวพิจารณาอยูตามลําดับวิปสสนา ก็ยอมบรรลุทางที่อยูเหนือ
โลกได ในขณะแหงทาง (มรรคขณะ) ก็ยอมแทงตลอดความจริงทั้งสี่ประ
การ ดวยการแทงตลอดเพียงครั้งเดียว. ยอมตรัสรู ดวยความตรัสรูเพียงครั้ง
เดียว ยอมแทงตลอดทุกขดวยการแทงตลอดดวยอํานาจการกําหนดรู, ยอม
แทงตลอดเหตุเกิดขึ้น ดวยการแทงตลอดคือการละ ยอมแทงตลอดความดับ
โดยไมเหลือใหแจมแจง, ยอมแทงตลอดทางดวยการแทงตลอดการอบรม. ยอม
ตรัสรูทุกขดวยความตรัสรูการกําหนดรู. ยอมตรัสรูเ หตุใหทุกขเกิด ดวยความ
ตรัสรูการละ, ยอมตรัสรูค วามดับโดยไมเหลือ ดวยความตรัสรูทําใหแจง, ยอม
ตรัสรูหนทาง ดวยความตรัสรูการอบรม. เขาแทงตลอดความจริงทั้งสามอยาง
โดยหนาที่ แทงตลอดความดับโดยไมเหลือ โดยอารมณ. สวนในขณะแหงผล
ของเขานั้น ไมตองมีความผูกใจ ความรวบรวมใจ ความเอาใจใส และการ
พิจารณาวา "เรากําหนดรูทุกข กําลังละเหตุใหเกิดทุกข กําลังทําใหแจง
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ความดับโดยไมเหลือ กําลังอบรมหนทาง. แตสําหรับผูที่กําลังกําหนดถืออยูนั้น
หนทางของผูที่กําลังกําหนดถืออยูนั้นแล ทําหนาที่มีการกําหนดรูเปนตนใน
ความจริงสามประการ ใหสําเร็จอยูทีเดียว แทงตลอด ความดับโดยไมเหลือ
โดยอารมณ.
ในคําวา "เพราะฉะนั้นจึงเรียกวาผูมีปญญา" นี้ โดยต่ําที่สุด พระโสดาบัน สูงที่สุด พระขีณาสพ ทานแสดงวาเปนผูมีมีปญญา สวนผูที่เลา
เรียนคําของพระพุทธเจา (จบ) สามปฎก โดยบาลีบาง โดยอรรถกถา
บาง โดยอนุสนธิบาง โดยกอนหลังบาง แลวเที่ยวทําใหเปนชั้นต่ําและชั้น
สูง แตไมมีแมแตการกําหนดเอาดวยอํานาจแหงความไมเที่ยง เปนทุกข
และความไมมีตัวตนเลยนี้ หาไดชื่อวา ผูมีปญญาไม ยังชื่อวาผูไมมี
ปญญา(อยูตามเดิม) อยาไปเรียกผูที่เที่ยวเอาแตความรูแจง (วิญญาณจริต )
นั้นวาเปนผูมีปญญาเขานะ. คราวนี้ ผูที่ไดยกขึ้นสูลักษณะสามอยางแลว
พิจารณาตามลําดับวิปสสนาอยู เที่ยวคิดวา วันนี้ วันนี้แหละ อรหัตนี้ชื่อวา
เปนผูมีปญญา ไมใชไมมปี ญญา. ผูมปี ญญา เมื่อใครยอมใหพบดวย
ก็พบ (แต) ฝาย (ที่มีปญญาดวยกัน) สวนในพระสูตร ทานกลาวแตความ
แทงตลอดเทานั้น ในคําวา "ความรูแจง" นี้ พระมหาโกฏฐิกเถระ ยอมถาม
ถึงอะไร ผูที่เอาความรูแจงอันใดมาพิจารณาสังขารนั้น ก็เปนผูมี
ปญญา ทานพระมหาโกฏฐิกเถระจึงถามวา "ขาพเจาขอถามวิปสสนาที่
ตองมา ความรูแจง และจิตผูทํางานของการพิจารณาสังขารนั้นกับ
ทาน. คําวา "ยอมรูแจง สุขบาง" คือ ยอมรูแจง ความรูสึกเปนสุขบาง.
แมในสองบทขางบน ก็ทํานองเดียวกันนั่นแล. ดวยบทวา "ยอมรูแจง
สุขบางนี้" แสดงถึงกัมมัฏฐานที่ไมไดใชรูปเปนอารมณดวยอํานาจความรู
สึกที่มาโดยนัยเปนตนวา "เมื่อเราเสวยความรูสึกที่เปนสุขอยูก็รูแจงวาเรา
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เสวยความรูสึกที่เปนสุขอยู" ควรทราบใจความของบทนั้นตามนัยที่กลาวไว
ในสูตรที่วาดวยหลักตั้งสติ (=สติปฏ ฐานสูตร) นั่นแล.
คําวา "คละกัน" คือพระเถระยอมถามวา ที่ชื่อคละกันเพราะอรรถ
วา ประกอบพรอมดวยลักษณะมีการเกิดขึ้นพรอมกันเปนตน หรือ
แยกออกจากกัน สําหรับขอนี้ไมพึงเขาใจไปวา พระเถระเอาสิ่งที่เปนของ
โลกและที่อยูเหนือโลกทั้งสองสิ่งคือปญญาในมรรคและความรูแจงแหง
วิปสสนาเหลานี้มาระคนปนเปกัน แลวทําลายเสียระหวางชั้น แลวถามอยางผู
ไมรูจักสมัย แตพึงทราบวา ทานถามถึงความคละกัน พรอมกับความรู
แจง หนทาง ในความรูชดั หนทาง และกับความรูแจงวิปสสนา ในความรูชัด
วิปสสนาเทานั้น ถึงพระเถระเมื่อจะตอบใจความนั้นแลแกพระมหาโกฏฐิกะ
นั้น ก็กลาวคําเปนตนวา "สิ่งเหลานี้คละกัน" คําวา และในกรณีน้นั บุคคล
ไมพึงไดแหงสิ่งเหลานี้" คือแหงสิ่งสองอยางที่เกิดขึ้นพรอมกัน ทั้งในขณะ
โลกิยมรรค ทั้งในขณะโลกุตรมรรคเหลานี้. คําวา "จําแนกเเยกแยะ" หมาย
ความวา ไมมีใครสามารถ เพื่อจะแยกเปนแผนกและพลิกแพลงแสดงใหเห็น
ถึงความแตกตางกันโดยอารมณ โดยที่ตั้ง โดยการเกิดขึ้น หรือโดยการดับ
ไปได.
ก็ธรรมดาวาอารมณของสิ่งนั้นๆ มีอยู. จริงอยู เมื่อบรรลุสิ่งที่เปน
ของแบบโลกๆ จิตยอมเปนใหญเปนหัวหนา เมื่อบรรลุสิ่งที่อยูเหนือโลกความ
รูชัดยอมเปนใหญเปนหัวหนา. จริงอยางนั้นแมพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อ
ตรัสถามถึงสิ่งที่เปนของแบบโลกๆ ก็ไมตรัสถามอยางนี้วา "ภิกษุ เธอบรรลุ
ความรูชัดชนิดไหน เปนความรูชัดในทางชั้นตน หรือเปนความรูชัดใน
ทางชั้นที่สอง ที่สาม และที่สี่" แตจะตรัสถาม ดวยอํานาจจิตวา "ภิกษุ เธอมี
จิตอยางไร" และไมตรัสถามวา "ภิกษุเธอมีผัสสะอยางไร ? มีเวทนาอยาง
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ไร มีสัญญาอยางไร มีเจตนาอยางไร" แมเมื่อจะทรงบัญญัติกุศลและ
อกุศล ก็ทรงบัญญัติดวยอํานาจจิตอยางนี้วา " สิ่งทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา
มีใจประเสริฐสุด สําเร็จดวยใจ" และวา "สิ่งที่เปนกุศลเปนไฉน ในสมัย
ใด จิตเปนกุศลที่ทองเที่ยวอยูในชั้นกาม ยอมเปนของเกิดขึ้นแลว" แตเมื่อจะ
ทรงถามถึงสิ่งที่อยูเหนือโลก จะไมทรงถามวา ภิกษุ เธอมีสิ่งที่ทําหนา
ที่กระทบอยางไร มีความรูสึกอยางไร มีความรูจําอยางไร มีความจงใจ
อยางไร" จะทรงถามดวยอํานาจความรูชัดอยางนี้วา "ภิกษุ ความรูชัดที่
เธอบรรลุแลวเปนไฉน เปนความรูชัดในหนทางชั้นตน หรือเปนความรู
ชัดในหนทางชั้นที่สอง ชั้นที่สามและชั้นที่สี่" แมในอินทรียสงั ยุต ก็ตรัสแต
สิ่งแบบโลกๆ และที่อยูเหนือโลก ในอารมณเทานั้นอยางนี้วา " ภิกษุทั้ง
หลาย อินทรียหาเหลานี้. หาอะไรบาง? คือ อินทรียคือความเชื่อถือ, อินทรีย
คือความเพียร, อินทรียคือความระลึก, อินทรียคือความตั้งใจมั่น, อินทรียคือ
ความรูชัดเจน, ภิกษุทั้งหลาย ก็อินทรียคือความเชื่อถือ อันบุคคลพึงเห็นไดที่
ไหน พึงเห็นอินทรีย คือความเชื่อถือ ในสวนประกอบ สําหรับการถึง
กระแสสี่อยางนี้. ก็ภิกษุทงั้ หลาย อินทรียคือความเพียร อันบุคคลพึงไดที่
ไหน พึงเห็นอินทรีย คือ ความเพียรในความเพียรชอบสี่อยางนี้. ก็แลภิกษุ
ทั้งหลาย อินทรียคือความระลึก อันบุคคลพึงเห็นที่ไหน พึงเห็นอินทรียคือ
ความรูชัดเจนไดที่ความจริงอันประเสริฐ ๔ นี้" ดังนี้.
เหมือนอยางวา เมื่อพวกเพื่อนซึ่งมีพระราชาเปนที่หาคือลูกชายเศรษฐี
๔ คน พระราชา ๑ คิดวา พวกเราจะเลนนักขัตฤกษแลวพากันเดิน
ไปตามถนน เมื่อถึงเรือนลูกชายเศรษฐีคนหนึ่ง อีก ๔ คน ก็พากันนั่ง
นิ่ง. ผูที่เปนเจาของเรือนเทานั้นที่เที่ยวสั่งวา "พวกเธอจงใหของเคี้ยวของกิน
แกพวกนี้ จงใหของหอม พวงมาลัยและเครื่องสําอางเปนตน แกพวกนี้.
เมื่อไปถึงเรือนของคนที่สอง...ที่สาม...ที่สี่ อีกสี่คนก็พากันนั้นนิ่ง ผูเปนเจาของ
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เรือนเทานั้นที่เที่ยวไดสั่งวา "พวกเธอจงใหของเคี้ยวของกินแกพวกนี้ จง
ใหของหอมพวงมาลัยและเครื่องสําอางเปนตนแกพวกนี้." คราวนี้หลัง
เขาหมด เมื่อไปถึงพระราชวัง พระราชาเทานั้นถึงจะทรงเปนใหญในที่ทั้ง
ปวงก็จริง ถึงอยางนั้นในเวลาแหงพระราชานี้ ก็จะทรงเที่ยวไดสั่งวา "พวก
เธอจงใหของเคี้ยวของกินแกคนพวกนี้ จงใหของหอมและพวงมาลัยและ
เครื่องสําอาง เปนตนแกพวกนี้." ในพระราชวังของพระองคนั่นเอง ฉัน
ใด. ฉันนั้นนั่นแล เมื่ออินทรียอันมีความเชื่อถือเปนที่หา แมกําลังเกิดขึ้นอยูใน
อารมณเดียวกัน เหมือนเมื่อเพื่อนเหลานั้นหยั่งลงสูถนนสายเดียวกัน ในเรือน
แรก อีก ๔ คนพากันนั่งนิ่ง ผูที่เปนเจาของเรือนเทานั้นเที่ยวไดสั่งงานฉัน
ใด, ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสวนประกอบสําหรับถึงกระแส อินทรียคือความ
เชื่อถือที่มีลกั ษณะตัดสินอารมณไดเด็ดขาดเทานั้น ยอมเปนใหญ เปนหัว
หนา, อินทรียที่เหลือกลายเปนคลอยไปตามอินทรียคือความเชื่อถือนั้น. เมื่อถึง
สัมมัปปธาน อินทรียคือความเพียร อันมีความประดับประคองเปนลักษณะ
เทานั้นที่กลายเปนใหญเปนหัวหนาไป ที่เหลือก็พลอยคลอยตามอินทรีย
คือความเพียรนั้น, เหมือนในเรือนของคนที่ ๒ อีก ๔ คนนอกนี้ก็นั่งนิ่ง
ปลอยใหเจาของเรือนเทานั้นเที่ยวไดสั่งงาน ฉะนั้น.
เมื่อถึงหลักตั้งความระลึก อินทรียคือความระลึก ที่มีความปรากฏ
เปนลักษณะเทานั้นที่กลายเปนใหญเปนหัวหนาไป ที่เหลือก็พลอยคลอย
ไปตามอินทรียคือความระลึกนั้น เหมือนในเรือนของคนที่ ๓ อีก ๔ คนนั่ง
นิ่ง ปลอยใหเจาของเรือนเทานั้นเปนธุระเที่ยวไดสั่งงานฉะนั้น.
เมื่อถึงความหลุดพนเพราะอํานาจฌาน อินทรียคือความตั้งใจมั่น
อันมีความไมซัดสายเปนลักษณะเทานั้น ที่กลายเปนใหญเปนหัวหนา
ไป ที่เหลือก็พลอยคลอยไปตามอินทรียคือความตั้งใจมั่นนั้น, เหมือนในเรือน

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 302

ของคนที่ ๔ อีก ๔ คนนัง่ นิ่ง ปลอยใหเจาของเรือนเทานั้นเปนธุระเที่ยวไดจัด
การ ฉะนั้น.
เมื่อมาถึงความจริงอันประเสริฐ อินทรียคือความรูชัดเจนที่มีความรู
ชัดเจนเปนลักษณะเทานั้น ที่กลายเปนใหญเปนหัวหนาไป ที่เหลือก็พลอย
คลอยไปตามอินทรีย คือความรูชัดเจนเทานั้น, เหมือนเมื่อถึงพระราชวัง
ในตอนทายเขาหมด อีก ๔ คนก็นั่งนิ่ง พระราชาเทานั้นที่ทรงเที่ยวสั่งงานใน
พระราชวัง ฉะนั้น.
พระมหาโกฏฐิกเถระ ผูที่ไดรบั แตงตั้งในตําแหงเลิศแหงภิกษุสาวก
ถึงความแตกฉาน เมื่อจะถามเรื่องแบบโลกๆ ก็ทาํ จิตใหเปนใหญ เปนหัวหนา
แลวจึงถาม เมื่อจะถามถึงเรื่องที่อยูเหนือโลก ก็ยกเอาความรูชัดเจนมาใหเปน
ใหญ เปนหัวหนาแลวจึงถาม. ฝายพระสารีบุตรเถระเปนแมทัพธรรม
ก็แกอยางนั้นเหมือนกันดวยประการฉะนี้แล.
คําวา "ยอมรูชัดเจนอันใด ทานผูมีอายุ ?" คือ ความรูหนทางชัดเจน
ยอมรูชัดเจนซึ่งสิ่งที่เปนความจริงสี่ประการอันใด โดยทํานองเปนตน
วา นี้ทุกข. คําวา "ยอมรูแจง อันนัน้ " คือ แมความรูแจงในหนทาง ก็ยอมรู
แจงอันนั้น อยางนั้นเหมือนกัน. คําวา ยอมรูแ จงอันใด" คือความรูแจงใน
วิปสสนาโดยทํานองเปนตนวา "สิ่งใดที่เปนผูปรุง ผูถูกปรุง (สิ่งนั้น) ไม
เที่ยง" คําวา "ยอมรูชัดสิง่ นั้น" คือ แมความรูชัดดวยวิปสสนา ก็ยอมรูช ัด
สิ่งนั้นเหมือนอยางนั้นเหมือนกัน. คําวา "เพราะฉะนั้น สิ่งเหลานี้" คือ
เพราะเหตุนั้นสิ่งเหลานี้. คําวา "คละกัน" คือ เจือกันเพราะความที่เกิด
พรอมกัน มีที่ตั้งอยางเดียวกัน และมีอารมณอยางเดียวกัน. คําวา "พึงอบรม
ความรูชัด" นี้ ทานกลาวประสงคเอาความรูชัดในหนทาง สวนความรูแจง
ที่ประกอบพรอมกับความรูชัดนั้น ก็ตองอบรมใหพรอมกันกับความรูชัดนั้น
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ดวย. คําวา "ความรูแจง เปนสิ่งที่ตองกําหนดรู" นี้ ทานกลาวหมาย
เอาความรูแจงในวิปสสนา สวนความรูชัดประกอบกับความรูแจงใน
วิปสสนา ก็พึงกําหนดไปพรอมๆ กับความรูแจงนั้นดวย. ทําไมทานจึงถามคํา
วา "ความรูส ึก ความรูสกึ ?" แมเมื่อเปนเชนนี้ ก็ตองกําหนดวาทานหมาย
เอาแตความรูสึกที่สําหรับใชพิจารณาไตรตรองซึ่งเปนไปในภูมิสามเทา
นั้น. คําวา "ยอมเสวยสุขบาง" คือยอมเสวยตอตามเสวยอารมณที่เปน
สุข. ทํานองอยางเดียวกันนี้แหละ. ยอมใชไดในสองบทหนาดวย.
จริงอยู ทานกลาวถึงอารมณที่เปนสุข ไมใชทุกขไมใชสุข ในที่นี้
ตามมหาลิสูตรนี้วา " มหาลิ ก็แลถารูปนี้จะไดเปนทุกขโดยสวนเดียว เปนทุกข
ถูกทุกขตกตอง ถูกทุกขเหยียบย่ํา สุขกล้ํากรายเขามาไมได ถาเปนเสียแบบ
นี้ หมูสัตวกไ็ มพึงกําหนัดหนักในรูป. มหาลิ ก็เพราะเหตุที่รูปแล เปน
สุข ถูกสุขตกตอง ถูกสุขเหยียบยางเขามา ทุกขกล้ํากรายเขามาไมได
ฉะนั้น หมูสัตวจึงกําหนัดหนักในรูป เพราะกําหนัดหนัก จึงประกอบจน
ติด, เพราะประกอบจนติดจึงแปดเปอน. ก็แล ถาเวทนานี้ ฯลฯ สัญญา
ฯลฯ สังขารทั้งหลาย ฯลฯ มหาลิ ก็แล ถาวิญญาณนี้จะไดเปนทุกขโดยสวน
เดียว ฯลฯ จึงแปดเปอน." ดวยประการฉะนี้.
และก็อกี อยางหนึ่ง ควรทราบใจความในเรื่องความรูสึกนี้อยางนี้
วา "ความรูสึกที่เปนสุขอีกอันหนึ่งก็ยอมจะทําความรูสึกที่เปนสุขอันกอนให
เปนอารมณแลวจึงเสวย. ความรูสึกเปนทุกขอันหลังก็ยอมจะทําความรูสึกที่
เปนทุกขอันกอนใหเปนอารมณแลวจึงเสวย. ความรูสึกที่ไมใชทุกขที่ไมใชสุข
อันหลังก็ยอมจะกระทําความรูสึกที่ไมใชทุกขไมใชสุขอันกอนใหเปนอารมณ
แลวจึงเสวย. มีคําที่ทานกลาวไวอยางนี้วา "ก็ความรูสึกนั่นแล ยอมเสวย
ไมมีใครอื่นที่ชื่อวาเปนผูเสวย."
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พระมหาโกฏฐิกเถระ ถามถึงอะไรในบทนี้วา "ความจําไดหมาย
รู ความจําไดหมายรู" คําวา "ลักษณะแหงความจําไดหมายรูก็ดี วา
"ลักษณะแหงความจําไดหมายรูในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ" ก็ดี แหงปญหา
วา อะไรเปนลักษณะแหงความจําไดหมายรู อะไรเปนลักษณะแหงความจํา
ไดหมายรูในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ นี้เปนอยางเดียวกันนั่นเอง. ถึงแมจะ
เปนเชนนี้ ก็พึงกําหนดไววา ทานหมายเอาแตความจําไดหมายรูที่เกิดพรอม
กับความพิจารณาไตรตรองที่เปน ไปในภูมิทั้งสามเทานั้น คําวา "ยอมจํา
สีเขียวบาง" คือ เมื่อทําบริกรรมในดอกไมสีเขียว หรือในผาแลวใหถึงอุปจาระ
หรืออัปปนา ชื่อวา ยอมรูจํา ก็ในอรรถนี้ ใชไดทงั้ ความรูจําในบริกรรม
(ตระเตรียม) ทั้งความรูจําในอุปจาระ (ฌานที่เฉียดๆ เขาไป) ทั้งความ
รูจําในอัปปนา (ฌานที่แนบแนน) ถึงความรูจําที่เกิดขึ้นในสีเขียววา "สี
เขียว" ก็ใชไดเหมือนกัน. ในสีเหลืองเปนตน ก็ทํานองนี้แหละ. ทําไม ทานจึง
ไมถือเอาความรูชัดที่ถือเอาสิ่งทั้งสามนี้ คือ ความรูสึก ความรูจํา ความรู
แจง ในบทเหลานี้วา "ผูมีอายุ ก็แลความรูสึก" ความรูจํา ความรูแจงอันใด
ดวยเลา "เพราะไมใชเปนการรวบรวมเอามาทั้งหมด." จริงอยู เมื่อถือเอา
ดวยความรูชัด ความรูสึกเปนตนที่ประกอบดวยความรูชัดจึงจะได ที่ไมประ
กอบหาไดไม. แตเมื่อไมถือเอาความรูชัดนั้น, เมื่อสิ่งเหลานั้นไดรับการถือเอา
แลว. ความรูสึกเปนตน ทั้งที่ประกอบดวยความรูชัดทั้งที่ไมประกอบ ชั้นที่
สุดแมแตสิ่งที่ทําหนาที่รูแจงทั้ง ๑๐ ดวง ก็เปนอันไดดวย. เหมือนอยาง
วา ชาย ๓ คน พึงกลาววา "ดาย ดาย" คนที่ ๔ วา "ดายรอยแกว" ในคน
เหลานั้น, ๓ คน ยอมไดการเดาบาง การคิดคาดคะเนเปนตนบาง และ
ดวยจํานวนมากอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่สุดเมื่อแสวงหาแมแตใยแมงมุมหรือ
ดายรอยแกว ก็ยอมไดนิดหนอย ฉันใด, พึงทราบขอเปรียบเทียบฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง บางทานก็กลาววา "ทานแกไวแลว เพราะไดการประกอบ
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ไปพรอมๆ กันกับความรูชัดและความรูแจงมาแตเบื้องลางแลว และเพราะ
ฉะนั้น จึงไมจัดเขาในที่นี้ เพราะความที่ทานไดแกไวแลว คําวา "ผูมีอายุ
ก็แล ยอมเสวยความรูสึกใด" คือ ความรูสึกยอมเสวยอารมณใด แมความรู
สึก ก็ยอมจําอารมณนั้นเหมือนกัน. คําวา "ยอมรูจ ําอารมณใด" หมายความ
วา ความรูจํา ยอมรูจําอารมณใด แมความรูแจง ก็ยอมรูแจงอารมณนั้น
เหมือนกัน.
คราวนี้ พึงทราบความแตกตางและความไมแตกตางในคําเหลา
นี้ คือ "ยอมรูจ ํา ยอมรูแจง ยอมรูชัด" ในคําทั้ง ๓ นั้น ตางก็แตเพียงคํานํา
หนา (อุปสรรค) เทานั้น. สวนบทวา "ยอมรู" ไมมีความแตกตางกัน.
แมในอรรถวารูของบทนั้นก็พึงทราบความแตกตางกัน. จริงอยู ความรู
จํา สักแตวารูจําอารมณดวยอํานาจสีเขียวเปนตน เทานั้น ไมอาจใหถึงการ
แทงทะลุลักษณะทั้งสาม คือ ไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตัวตนได ความรูแจง
ยอมรูแจงอารมณดวยอํานาจสีเขียวเปนตนและใหถึงการแทงทะลุลักษณะมี
ไมเที่ยงเปนตนก็ได แตจะใหขวนขวายแลวถึงความปรากฏของมรรคไม
ได ความรูแ จงยอมรูจําอารมณดวยอํานาจสีเขียวเปนตนก็ได ใหถึงการแทง
ทะลุลักษณะดวยอํานาจความไมเที่ยงเปนตนก็ได และขวนขวายแลวสามารถ
ใหบรรลุความปรากฏของมรรคไดดวย. เหมือนอยางวา เราเอากหาปณะมา
กองไวบนกระดานของเหรัญญิก (เจาหนาที่การเงิน) เมื่อคน ๓ คน คือ
เด็กที่ยังไมมีความรู, ชายชาวบาน และเหรัญญิกใหญมายืนดู เด็กที่ยังไม
มีความรู ยอมไดแตเพียงความวิจิตรงดงามและชนิดสี่เหลี่ยมหรือกลมของ
กหาปณะเทานั้น ไมรูวา นี้เขายอมรับรูกันทั่ววาเปนแกวเครื่องอุปโภคบริโภค
ของคนทั้งหลาย. ชายชาวบาน ยอมรูถึงความวิจิตรเปนตนดวย รูถึงความที่
เขายอมรับรูทั่วกันวาเปนแกวสําหรับใชเปนเครื่องอุปโภคบริโภคของคนทั้ง
หลายดวย แตไมรูวา "ก็กหาปณะนี้ปลอม นี้ไมปลอม นี้หยาบ นี้ละเอียด"
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เหรัญญิกใหญ ยอมรูถึงความวิจิตรเปนตนดวย รูถึงความที่เขายอมรับรูกัน
วาเปนแกวดวย รูถ ึงความเกเปนตนดวย. และก็เมื่อรูอยู ก็ดูรปู นั้นบาง
ฟงเสียงบาง ดมกลิ่นบาง ลิ้มรสบาง เอามือหยิบสํารวจดูความหนัก และเบา
บาง แลวก็รวู าผลิตที่หมูบานโนนบาง รูวาผลิตในจังหวัดโนน ในเมือง
โนน ใกลสระธรรมชาติโนน ใตเงาภูเขาโนน ที่ฝงแมน้ําโนน ผลิตโดย
อาจารยคนโนนบาง ฉันใด, ความรูจําก็เหมือนเด็กที่ยังไมมีความรูดู
กหาปณะ ยอมรูจําแตอารมณดวยอํานาจสีเขียวเปนตนเทานั้น. ความรูแจงก็
เหมือนชายชาวบานดูกหาปณะ ยอมรูจ ําอารมณดวยอํานาจสีเขียวเปนตน
ดวย ใหถึงความแทงทะลุลักษณะดวยสามารถไมเที่ยงเปนตนดวย. ความรู
ชัด ก็เหมือนเหรัญญิกใหญดูกหาปณะ ยอมรูอารมณดวยอํานาจสีเขียวเปน
ตนดวย ใหถึงการแทงทะลุลักษณะดวยอํานาจไมเที่ยงเปนตนดวย ใหขวน
ขวายแลวถึงความปรากฏแหงหนทาง (มรรค) ดวย ฉันนั้นนั่นแล. สวนความ
แตกตางแหงสิ่งเหลานั้น นั้น เจาะทะลุไดยาก.
เพราะเหตุนั้น ทานพระนาคเสน จึงกลาววา "มหาบพิตร พระผู
มีพระภาคเจาไดทรงทําสิ่งที่ทําไดยากแลว" "ทานนาคเสนผูเจริญ สิ่งที่ทํา
ไดยากอะไรที่พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําแลว" "มหาบพิตร สิ่งที่ทํา
ไดยาก ที่พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําแลว คือขอที่ทรงบอกการกํา
หนดสิ่งที่เปนจิตและสิ่งที่เกิดกับจิตซึ่งไมมีรูปรางเปนไปในอารมณอยาง
เดียวกันวา "นี้คือสิ่งที่ทําหนาที่กระทบ นี้คอื สิ่งที่ทําหนาที่รูสึก นี้คือสิ่งที่ทํา
หนาที่รูจํา นี้คือสิ่งที่ทําหนาที่จงใจ นี้คือสิ่งที่ทําหนาที่คิด". ขนาดคนที่เอาน้ํา
มัน ๕ ชนิด นี้คือ น้ํามันงา น้ํามันผักกาด น้ํามันมะซาง น้ํามันละหุง น้ํามัน
เหลวมาใสรวมในภาชนะเดียวกัน แลวเอาไมคนคูมาคนทั้งวัน แลวก็ตักแยก
จากกันแตละอยาง ๆ วา นี้น้ํามันงา นี้น้ํามันผักกาด นี้ก็นับวาทําไดยากอยู
แลว นี้ยิ่งทําใหยากยิ่งกวานั้นเสียอีก เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระ
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ธรรมราชา พระธรรมเมศวร เพราะความที่ทรงแทงทะลุพระสัพพัญุตญาณอยางดีแลวตรัสบอกการกําหนดสิ่งหารูปรางไมไดที่กําลังเปนไปใน
อารมณอยางเดียวกันเหลานี้. พึงทราบความขอนี้วา เหมือนกับตักน้ํามาแยก
เปนสวนๆ อยางนี้วา นี้เปนน้ําของแมน้ําคงคา นี้ของแมน้ํายมุนา ในที่ที่แมน้ํา
ใหญทั้ง ๕ สายไหลเขาสูทะเลแลวฉะนั้น. คําวา "ที่สละออกแลว" คือสลัด
ออกไปแลว หรือที่ถูกทิ้งไปแลว. เมื่อใน คําวา "ที่สละออกแลว" นั้น
ทั้งหา" เมื่อมีความหมายวา "ที่ถูกทิ้งไปแลว" ก็พงึ ทราบวาเปนตติยาวิภัติ. มีคําที่ทานอธิบายไววา อันความรูแจงที่สลัดออกไปจากอินทรียทั้ง
๕ แลวเปนไปในประตูใจ หรือที่ถูกอินทรียทั้ง ๕ ทอดทิ้งไปแลว เพราะความ
ที่ความรูแจงนั้นไมเขาถึงความเปนที่ตั้งได. คําวา "หมดจด" คือไมมีอะไร
เขาไปทําใหแปดเปอน คําวา ดวยความรูแจงทางใจ" คือ ดวยจิตที่มีฌานที่
สี่ชนิดที่ยังทองเที่ยวไปในรูปเปนอารมณ. คําวา "พึงแนะนําอะไร " คือพึง
รูอะไร เพราะสิ่งที่พึงรูในคําเปนตนวา "ธรรมดาสิ่งที่พึงแนะนําบางสิ่ง
บางอยางยังมีอยู...ธรรม" ทานเรียกวา "เนยฺย = พึงแนะนํา พึงรู" พึงรู
อากาสานัญจายตนะอยางไร อรูปาวาจรสมาบัติ อันบุคคลพึงรูไดดวยจิตที่มี
ฌานที่สี่ชนิดที่ยังทองเที่ยวไปในรูปเปนอารมณ; เพราะฉะนั้น ผูที่อยูในฌาน
ที่สี่ที่ทองเที่ยวไปในรูป ยอมสามารถทําใหอรูปาวจรสมาบัติ (การเขาถึง
ฌานที่ไมทองเที่ยวไปในรูป หรือทองเที่ยวไปในสิ่งที่ไมใชรูป) เกิดขึ้น
ได. เพราะอรูปาวจรสมาบัติยอมสําเร็จแกผูที่อยูในฌานที่สี่ที่ทองเที่ยว
ไปในรูปได. ฉะนั้น พระสารีบุตรเถระ จึงตอบวา "พึงรู (หรือแนะนํา)
อากาสานัญจายตนะ" ดังนี้. เมื่อเปนอยางนั้น ทําไมจึงไมกลาวถึง เนวสัญญานาสัญญายตนะดวยเลา เพราะไมมีการยึดไวเปนอีกแผนกหนึ่งตางหาก
ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น บุคคลจะพิจารณาโดยเปนหมวดๆ (และ)
โดยเปนนัยๆ ก็ได. การยึดเปนแผนกๆ ยอมไมเกิดแกภิกษุ แมขนาดพระ
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ธรรมเสนาบดีก็ตามที. เพราะฉะนั้น แมพระเถระก็พิจารณาโดยเปน
หมวดๆ (และ)โดยเปนนัยๆ แลวก็แกวา "ไดยินเขาวามาวา สิ่งเหลานี้ไมมี
แลว ยอมมีพรอม ที่มีแลวยอมเสื่อมไปอยางนี้" ดวยประการฉะนี้. สวนพระผู
มีพระภาคเจา เพราะความที่พระสัพพัญุตญาณอยูในกําพระหัตถ ทรงยก
สิ่งมากกวาหาสิบอยาง แมในเนวสัญญานาสัญญายตนะ ดวยการยกขึ้น
เปนองคจักไวเปนแผนกๆ แลวตรัสวา "การแทงทะลุอรหัตตผลมีประมาณ
เทากับการเขาถึงความรูจํา (สัญญาสมาบัติ)" ดังนี้.
คําวา "ยอมรูชัดดวยตาคือปญญา" คือ ยอมรูด วยปญญาที่ชื่อวา
เปนดวงตา เพราะอรรถวาเปนผูนําทุกทางในการเห็น. ในคําวา "ยอมรูชัด
ดวยตาคือปญญา" นั้น ปญญามี ๒ อยาง คือ ปญญาในสมาธิ และปญญาใน
วิปสสนา. ยอมรูชัดทั้งโดยหนาที่ ทัง้ โดยความไมหลงลืม ดวยปญญาใน
สมาธิ. ทานกลาวความรูโดยอารมณดวยการแทงลักษณะไดทะลุดวยปญญาใน
วิปสสนา. คําวา "เพื่อตองการอะไร คืออะไร เปนความตองการแหงปญญา
นี้. ในคําเปนตนวา "มีความรูยิ่งเปนที่ตองการ" คือ ชื่อวามีความรูยิ่งเปนที่
ตองการ เพราะยอมรูยิ่งซึ่งสิ่งที่จะพึงรูเปนอยางยิ่ง ที่ชื่อวามีความกําหนดรู
เปนที่ตองการเพราะยอมกําหนดรูสิ่งที่จะตองกําหนดใหรู. ชือ่ วามีการละ
เปนที่หมาย ก็เพราะยอมละสิ่งที่จะตองละ. ก็แลปญญานี้ แมที่เปนปญญา
แบบโลกๆ ก็มีความรูยิ่งเปนที่ตองการ มีความกําหนดรูเปนที่
ประสงค และมีการละโดยการขมไวเปนที่หมาย. ที่เปนแบบอยูเหนือ
โลก ก็มีความรูยิ่งเปนที่ตองการ มีความกําหนดรูเปนจุดประสงค และมีการ
ละโดยการตัดขาดเปนเปาหมาย. ในปญญาทั้งสองนั้น ปญญาแบบ
โลกๆ ยอมรูช ัดทั้งโดยหนาที่ ทั้งโดยความไมหลงลืม ปญญาที่อยูเหนือ
โลก ยอมรูชดั โดยความไมหลงลืม. คําวา "อาศัยความเห็นที่ถูกตอง" คือ
อาศัยความเห็นที่ถูกตองในวิปสสนา, และความเห็นที่ถูกตองในมรรค. คํา
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วา "และเสียงจากผูอื่น" คือ การฟงเสียงที่เปนที่สบาย. คําวา "ความเอาใจใสอยางมีเหตุผล" คือ เอาใจใสในอุบาย (วิธีการ) ของตน. แมในหมูพระสาวก
เหลานั้นเลา ปจจัยทั้งสองยอมควรไดแกทานแมทัพธรรม (พระสารีบุตร) เทานั้น. เพราะพระเถระ ถึงจะบําเพ็ญบารมีมาตั้งหนึ่งอสงไขยกําไร
อีกแสนกัป ก็ยังไมสามารถละกิเลสแมแตนิดเดียวโดยธรรมดาของตน
ได. ตอเมื่อไดฟงคาถานี้จากพระอัสสชิเถระ ที่ขึ้นตนวา "สิ่งเหลาใด มีเหตุ
เปนแดนเกิด (=เกิดมาจากเหตุ) " จึงแทงทะลุได. สําหรับเหลาพระปจเจกพุทธเจา
และเหลาพระสัพพัญูพุทธเจา ไมมีงานเกี่ยวกับเสียงจากคนอื่น. ผูที่
ดํารงอยูในความเอาใจใสอยางมีเหตุผลเทานั้น จึงจะใหเกิดปจเจกโพธิญาณ
และสัพพัญูคุณทั้งหลายได. คําวา "อัน...ชวยเกื้อหนุนแลว"
คือ ไดรับอุปการะแลว. คําวา "ความเห็นที่ถูกตอง" คือ ความเห็นที่ถูกตอง
ในอรหัตตมรรค (ทางแหงความเปนพระอรหันต) ความเห็นที่ถูกตองใน
อรหัตตมรรคนั้นเกิดในขณะแหงผล. ที่ชื่อวา มีความเห็นหลุดพนเพราะจิต
เปนผล เพราะความหลุดพนเพราะปฏิบัติทางจิตเปนผลของทาน ที่ชื่อวามีผล
คือสิ่งที่ไหลออกมาจากความหลุดพนในทางจิตใจ เพราะผลคือสิ่งที่ไหลออก
มากลาวคือความหลุดพนในทางจิตใจของทานมีอยู. แมในบทที่สองก็ทานอง
เดียวกันนี้แหละ. และพึงทราบวาในผลเหลานี้ผลที่ ๔ ชื่อวา ความหลุดพน
เพราะความรูชัด สิ่งที่เหลือเปนความหลุดพนเพราะจิตใจ. ในคําเปนตน
วา "อันศีลเกื้อหนุนแลว" ศีลอันมีความบริสุทธิ์ ๔ อยางชื่อวาศีล. คํา
วา "การฟง" คือการฟงเรื่องราวอันเปนที่สบาย (ถูกอารมณ). คําวา
"สากัจฉา" ไดแก ถอยคําที่ตัดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในกัมมัฏฐาน. คําวา "สมถะ (ความสงบ)" ไดแกสมาบัติ ๘ ที่มีวิปสสนารอง
รับ. คําวา "วิปสสนา (ความเห็นแจมแจง)" คือการตามเห็น
(อนุปสสนา) ๗ อยาง.
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ก็แหละ พระอรหัตตมรรคยอมเกิดขึ้นแลวใหผลแกผูที่กําลังบําเพ็ญ
ศีลอันมีความหมดจดสี่อยาง ฟงเรื่องราวอันเปนที่สบาย ตัดความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนในกัมมัฏฐาน ทํางานในสมาบัติแปดที่มีวิปสสนารองรับ อบรม
การตามพิจารณาเห็น ๗ อยางอยู. พึงทราบขอเปรียบเทียบที่เหมือนอยางคน
ที่อยากกินมะมวงสุกหวาน ติดซุมน้ําไวรอบลูกตนมะมวงอยางมั่นคง, ถือ
หมอน้ํารดน้ําเปนบางครั้งบางคราว, สรางคันเพื่อกันน้ําไมใหไหลออกอยาง
มั่นคง, เอาเถาวัลยที่อยูใกลๆ ทอนไมแหงๆ รังมดแดงหรือใยแมลงมุมออก
ไป. เอาจอบ (หรือเสียม)ไปขุดรอบๆโคนเปนบางเวลา, เมื่อเขาระแวดระวังทํา
เหตุครบ ๕ อยาง ดังที่กลาวมานี้อยู มะมวงก็เจริญแลวใหผล.
พึงเห็นศีลอันมีความหมดจดสี่อยาง เหมือนการติดซุมรอบตน
ไม, การฟงเรื่องราว (ธรรม) เหมือนการรดน้ําเปนบางเวลา, สมถะ เหมือน
การกระทําความมั่นคงดวยคัน, การตัดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในกัมมัฏฐาน เหมือนการเอาเถาวัลยที่อยูใกลๆ ออก, การอบรมปญญาเครื่องตาม
พิจารณาเห็น ๗ อยาง เหมือนการเอาจอบมาขุดรอบๆ โคนเปนบางเวลา,
พึงทราบการใหผลคือความเปนพระอรหันตเพราะความเขาใจที่ถูกตอง
ซึ่งสิ่งหาอยางเหลานี้ของภิกษุนี้ตามเกื้อหนุนแลว เหมือเวลาตนมะมวงที่เหตุ
ทั้งหาอยางเหลานั้นตามเกื้อหนุนแลวใหผลหวานอรอย ฉะนั้น.
ทานพระมหาโกฏฐิกเถระ ยอมถามถึงอะไรในคํานี้วา "ผูมีอายุ
ก็แลภพมีเทาไร" พระเถระยอมถามวา ความสืบตอไปถึงรากทีเดียว
คนโงยอมไมขึ้นจากภพเหลาใด ขาพเจาจะขอถามถึงภพเหลานั้น" ในภพ
เหลานั้น คําวา "กามภพ" เพราะพระเถระทานรวมเอาสิ่งทั้งสองคือการกระ
ทําที่เขาถึงกามภพและขันธที่ตัณหามานะและทิฏฐิยึดเอาไว ซึ่งเกิดขึ้นมา
เพราะการกระทําเปนอันเดียวกันแลวจึงกลาววา "กามภพ"
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แมในรูปภพและอรูปภพ ก็มีทํานองเดียวกันนี้แหละ. คําวา "ตอไป"
ไดแกในอนาคต. การเกิดขึ้นในภพใหมอีก ชื่อวา "การเกิดขึ้นอยางยิ่งในภพ
ใหมอีก" ในที่นี้ทานถามถึงการเวียนวายตายเกิด. ความยินดีอยางยิ่งในสิ่ง
นั้นๆ อยางนี้คือ ความยินดีอยางยิ่งในรูป ความยินดีอยางยิ่งในเสียงเปน
ตน ชื่อวา "ความยินดีอยางยิ่งในสิ่งนั้นๆ "คํานี้เปนปฐมาวิภัติ ลงในตติยาวิภัตินั่นเทียว จึงมีอธิบายวา "การเกิดขึ้นในภพใหมอีกยอมมี เพราะความยินดีอยางยิ่งในสิ่งนั้นๆ. ก็แล ดวยคํามีประมาณเทานี้ ก็เปนอันวาพระเกระทํา
ใหความหมุนเวียน (แหงชีวิต ) ถึงที่สุดแลวแสดงวา "การไปมี, การมาก็
มี การไปและการมาก็มี ความหมุนเวียนก็ยอมหมุนไป" ดังนี้.
บัดนี้ เมื่อจะถามถึงความเลิกหมุนเวียน พระมหาโกฏิฐิกเถระ จึง
ไดกลาวคําเปนตนวา "ก็อยางไร ทานผูมีอายุ" ในการตอบคําถามนั้น
พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
คําวา "เพราะสํารอกความไมรู" ไดแกเพราะความสิ้นไป และจืด
จางแหงความไมรู. คําวา "เพราะเกิดความรูขึ้น" ไดแกเพราะเกิดความรูใน
พระอรหัตตมรรค. อยาไปกลาวคําทั้งสองนี้วา "ความไมรูดับกอน หรือ
ความรูเกิดกอน" เพราะเกิดความรูขึ้น ความไมรูจึงเปนอันดับไปโดย
แท เหมือนความมืดหายไป เพราะแสงโพลงของตะเกียง. คําวา "เพราะความ
ทะยานอยากดับไปโดยไมเหลือ" ไดแก เพราะความดับไปโดยไมเหลือคือ
ความสิ้นไปแหงความทะยานอยาก. คําวา "ไมมคี วามเกิดขึ้นในภพใหม
อีก" คือความเกิดขึ้นแหงภพใหมอีกตอไปอยางนี้ยอมไมมี, การไป การ
มา ทั้งการไปและการมาก็ยอมไมมี. วงกลม (ของชีวิต) ก็หยุดหมุนไป
ดวยประการฉะนี้. ก็เปนอันวา พระเถระทําใหวงกลม (ของชีวิต ) ถึงที่สุด
แลวแสดง.
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พระเถระยอมถามถึงอะไรในคํานี้วา "ทานผูมีอายุ ก็เปนไฉนเลา?"
ภิกษุผูหลุดพนทั้งสองสวน (คือทั้งเจโตวิมุตติ และ ปญญาวิมุตติ) ยอมเขา
นิโรธเปนบางครั้งบางคราว. พระเถระยอมถามวา "ขาพเจาขอถามฌานที่
หนึ่งซึ่งมีนิโรธเปนเครื่องรองรับของภิกษุนั้น" ในคํานี้วา "ผูมีอายุ ก็แล
ฌานที่หนึ่งนี้" พระเถระยอมถามถึงอะไร? ธรรมดาภิกษุผูเขานิโรธ
ตองเขาใจถึงขอบเขตสวนกําหนดองควา ฌานนี้มีองคหา นี้มีองคสี่ นี้มีองค
สาม นี้มีองคสอง. พระเถระจึงถามวา "ขาพเจาจะขอถามถึงขอบเขตสวนสําหรับกําหนดองค. ในองคเปนตนวา "ความตรึก" (นี้) ความตรึกมีการยก
ขึ้น (คือยกอารมณขึ้นสูจิต หรือยกจิตขึ้นสูอารมณ) เปนลักษณะ ความ
ตรองมีการเคลาคลึง (อารมณ) เปนลักษณะ, ความเอิบอิ่มมีการแผไปเปน
ลักษณะ. ความสบายมีความชื่นใจเปนลักษณะ. ความที่จิตมีอารมณ
เดียว มีความไมฟุงซานเปนลักษณะ สิ่งทั้งหาอยางนี้ ยอมเปนไปดวยประ
การฉะนี้.
ในคําวา "ที่องคนั้นละไดแลว" นี้ พระเถระยอมถามถึงอะไร?
ทานถามวา ธรรมดาภิกษุผูจะเขานิโรธ ตองเขาใจองคที่เปนอุปการะและที่
ไมใชเปนอุปการะ ขาพเจาจะขอถามองคเหลานั้น. สําหรับคําตอบในคําถาม
นี้ ปรากฏแลวแล. ดวยประการฉะนี้ ก็เปนอันวาทานไดถือเอาฌานที่หนึ่งซึ่ง
มีนิโรธเปนที่รองรับไวในชั้นลางแลว พระเถระจึงจะถามการเขาเนวสัญญานาสัญญายตนะ อันเปนอนันตรปจจัยแหงฌานที่หนึ่งนั้นในชั้นบน. ก็แล
สมาบัติทั้ง ๖ ในระหวางแหงเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น พึงทราบวาทาน
ไดยอไว หรือทานชี้นัยแกไวแลว.
บัดนี้ เมื่อจะถามประสาททั้งหาที่อาศัยวิญญาณพระมหาโกฏฐิกเถระจึงกลาววา "ผูมีอายุ หาเหลานี้" เปนตน. ในคําเหลานั้น คําวา "โคจร-
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วิสัย" คือ วิสัยอันเปนโคจร. คําวา "ของกันและกัน" ไดแกไมยอมเสวย
เฉพาะโคจรวิสัย (อารมณเปนที่เที่ยวไป) ของแตละอยางๆ อยางนี้ คือ
หู (รับอารมณไดทั้ง) ของตาและของหู หรือ (รับอารมณ) ของตา. หากรวม
เอาอารมณที่เปนรูปตางดวยสีเขียวเปนตน แลวโอนไปใหอินทรียคือหูแลวพูด
วา " เอา... แกลองกําหนดมันกอนซิ...ลองวาใหแจมแจงมาซิวา นี้มันชื่อ
อารมณอะไร " ถึงวิญญาณทางตาก็เถอะ ยกปากออกแลว มันก็จะพึงพูด
ตามธรรมดาของตนอยางนี้วา "เฮย...ไอบอดแลวโงดวย ตอใหมึงวิ่งวนอยูตั้ง
รอยพันปก็เถอะ นอกจากกูแลว มึงจะไดผูรูจักสิ่งนี้ที่ไหน เอามันมานอม
ใสในประสาทตาซิ กูจะรูจักอารมณนั้นไมวามันจะเขียวหรือเหลือง นั่นมัน
ไมใชวิสัยของผูอื่น เลยมันตองเปนวิสัยของกูเทานั้น "แมในทวารที่เหลือก็มีนัย
อยางเดียวกันนี้แล. อยางนี้ชื่อวาอินทรีย เหลานี้ไมยอมรับเสวยโคจรวิสัยของ
กันและกัน. คําวา "อะไรเปนที่พึ่งอาศัย" ไดแก ทานถามวา "อะไรเปนที่
พึ่งอาศัยของอินทรียเหลานี้ คืออินทรียเหลานี้อาศัยอะไร-" คําวา "มีใจ
เปนที่พึ่งอาศัย" ไดแก มีใจเปนที่แลนไป (เสพอารมณ หรือ ทํากรรม)
เปนที่พึ่งอาศัย. คําวา "ใจนั่นแหละ...ของ...เหลานัน้ " ไดแกใจที่แลน
ไปตามมโนทวาร หรือใจที่แลนไปทางทวารทั้งหา ยอมเสวยโคจรวิสัยแหง
อินทรียเหลานั้น ดวยอํานาจความกําหนัดเปนตน. จริงอยู ความรูแจงในทาง
ตา ยอมเปนสักแตวาเห็นรูปเทานั้น ไมมีความกําหนัดความคิดประทุษราย หรือความหลงในการเห็นรูปเปนตน แตจิตที่แลนไปในทวารนี้ตาง
หาก ยอมกําหนัด ยอมประทุษราย หรือ ยอมหลง. แมในความรูแจงทางหู
เปนตน ก็ทํานองเดียวกันนี้แหละ.
ตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบในเรื่องอินทรียเหลานั้น คือ
มีเรื่องเลาวา มีกํานันออนแอ ๕ คน พากันสองเสพพระราชา แลวก็
ไดกําไรเล็กนอยในหมูบาน ๕ ตระกูล แหงหนึ่งดวยความยากลําบาก.
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ของเพียงเทานี้แหละ คือปรับเปนปลาหนึ่งสวน เนื้อหนึ่งสวน กหาปณะพอซื้อ
เชือกไดหนึ่งเสน กหาปณะพอซื้อเชือกผูกชางได ๑ เสน สี่กหาปณะ แปด
กหาปณะ สิบหกกหาปณะ สามสิบสองกหาปณะ หรือหกสิบสี่กหาปณะ
ในหมูบานนั้น ยอมถึงพวกกํานันเหลานั้น. พระราชาเทานั้นทรงรับพลีใหญโต
เปนหมวดสิ่งของรอยสิ่ง หารอยสิ่ง พันสิ่ง.
พึงทราบวาประสาททั้งหาเหมือนหมูบานหาตระกูล ในที่นั้น. ความรู
เเจง (วิญญาณ) ทั้งหา เหมือนกํานันออนแอหาคน การแลนไปเสพ
อารมณ (ชวนะ)เหมือนพระราชา หนาที่แตการเห็นรูปเปนตนแหงความรูแจง
ในทางตาเปนตน เหมือนกํานันออนแอไดรับกําไรเล็กนอย. สวนความกําหนัด
เปนตนไมมีในประสาทเหลานี้. พึงทราบความกําหนัดเปนตนของจิตที่ทํา
หนาที่แลนไปเสพอารมณในทวารเหลานั้น เหมือนการรับพลีจํานวนมากของ
พระราชา.
ในคําวา "หาเหลานี้ ผูมีอายุ" นี้ พระเถระยอมถามถึงอะไร ทาน
ถามถึงประสาททั้งหาภายในนิโรธวา สําหรับพวกสิ่งที่หารูปรางไมได
(นั้น) เมื่อความเปนไปที่สําเร็จมาจากกิริยา (จิต) กําลังดําเนินไปอยู ก็จะเปน
ปจจัยที่เขมแข็งแกประสาททั้งหลาย ก็ผูใดดับประสาทที่เปนไปแลวนั้นแลว
เขานิโรธสมาบัติ ประสาททั้งหาภายในนิโรธของผูนั้นอาศัยอะไรจึงตั้งอยู
ได ขาพเจาขอถามสิ่งนี้ดวยประการฉะนี้ คําวา "อาศัยอายุ" ไดแก
อาศัยธรรมชาติที่เปนใหญทําหนาที่เปนอยู (ชีวิตนิ ทรีย) ตั้งอยู. คําวา "อาศัย
ไออุน" ไดแกสิ่งที่เปนใหญในการเปนอยู อาศัยไฟที่เกิดจากกรรมตั้ง
อยู. ก็เพราะแมไฟที่ผลิตมาจากกรรม เวนสิ่งที่เปนใหญในการเปนอยู
ยอมตั้งอยูไมได ฉะนั้น ทานจึงวา ไออุนอาศัยอายุตั้งอยู. คําวา "ลุกไหม
อยู" ไดแกโพลงอยู. คําวา "อาศัยเปลวไฟ" ไดแกอาศัยเปลวแสง. คํา
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วา "แสงยอมปรากฏ" ไดแกแสงสวางยอมปรากฏ. คําวา "เปลวไฟอาศัย
แสง" ไดแกเปลวไฟอาศัยแสงสวางจึงปรากฏ. ในคําวา "ฉันนัน้ นั่นแล
ทานผูมีอายุ อายุยอมอาศัยไออุนตั้งอยู" นี้คือ ไฟที่เกิดจากกรรมเหมือน
เปลวไฟ, สิ่งที่เปนใหญในการเปนอยู เหมือนแสงสวาง, จริงอยู เปลวไฟ
เมื่อจะเกิด ก็ถือเอาแสงสวางนั่นแหละ เกิดขึ้น. แมเปลวไฟเองนั้นก็ยอมเปน
ของปรากฏเปนเล็กใหญยาวสั้น ตามแสงสวางที่ตนนั้นใหเกิดนั่นแหละ
การใชสิ่งที่เปนใหญในการเปนอยู ซึง่ เกิดพรอมกับมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรม
ซึ่งอาศัยไออุน ตามรักษาไออุน ก็เหมือนความปรากฏแหงความเปนไปของ
เปลวไฟนั้นเอง เพราะแสงสวางที่ความเปนไปแหงเปลวไฟในแสงสวางนั้นให
เกิด จริงอยู สิ่งที่เปนใหญในการเปนอยู ยอมรักษาไออุนที่เปนไปอันเกิดจาก
กรรมไว สิบปบาง ยี่สบิ ปบาง ฯลฯ รอยปบาง. ดวยประการฉะนี้
มหาภูตรูป จึงเปนปจจัยดวยอํานาจนิสสัยปจจัยเปนตนแหงรูปอาศัย.
ฉะนั้น จึงเปนอันวา อายุยอมอาศัยไออุนตั้งอยู. ความเปนใหญในความ
เปนอยูยอมรักษามหาภูตรูปทั้งหลายไว ดวยเหตุนี้จึงควรเขาใจวา ไออุนยอม
อาศัยอายุตั้งอยู.
คําวา "อายุสังขาร" ก็คือ อายุนั่นเอง. คําวา "สิ่งที่มีความรู-
สึก" คือสิ่งที่เปนเครื่องรูสึก. คําวา "การออกยอมปรากฏ" คือการออก
จากสมาบัติก็ปรากฏ. จริงอยู ภิกษุใด เกิดพอใจในอรูปที่เปนไป
แลว จึงดับความรูจําและความรูสึกแลวเขาสูนิโรธ สิ่งที่ไมมีรูปราง ซึ่งมีสิ่งที่
เปนใหญในการเปนอยูของรูปเปนปจจัยก็เกิดแกภิกษุนั้น ตามอํานาจเวลา
ตามที่กะไว สวนสิ่งทั้งที่มีรูปและไมมีรูปที่เปนไปแลวอยางนั้นก็คงเปน
ไป. เหมือนอะไร ? เหมือนชายคนหนึ่งเกิดกลุมขึ้นมา ในเพราะเปลวไฟที่เปน
ไปจึงเอาน้ํามาสา ทําใหเปลวไฟเลิกเปนไป เอาขี้เถามากลบถานไวแลวก็
นั่งนิ่ง. เมื่อเขาอยากใหมีเปลวอีก ก็เขี่ยขี้เถาออกแลวพลิกถานกลับ เติมเชื้อ
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แลวเปาลมดวยปาก หรือพัดลมดวยกานตาล (เอาพัดใบตาลพัด) ทีนั้นเปลว
ไฟที่เปนไปก็เปนไปอีกฉันใด, ฉันนั้นนั่นแล สิง่ ที่ไมมีรูป ก็เหมือนเปลวไฟที่
เปนไป, การที่ภิกษุเกิดกลุมใจขึ้นมา ในเพราะอรูป (ฌาน) ทีเ่ ปนไป
แลว จึงดับความรูจําและความรูสึก เขานิโรธ ก็เหมือนการที่คนเกิดรําคาญ
ในเพราะเปลวไฟที่เปนไปแลว จึงเอาน้ํามาสาดทําใหเปลวไฟเลิกเปนไปเอา
ขี้เถามากลบถานไวแลวนั่งนิ่ง, สิ่งที่เปนใหญในการเปนอยูของรูปคือธาตุไฟที่
เกิดจากกรรม ก็คงเปนไปเหมือนกับถานที่เอาขี้เถากลบไว, การไปตามเวลา
ที่ภิกษุกะไว เหมือนกับการที่เมื่อคนตองการเปลวไฟอีก เขี่ยขี้เถาเปนตนออก
ไป, ความเปนไปของสิ่งที่มีรูปและไมมีรูปในเมื่อสิ่งที่ไมมีรูปเกิดขึ้นอีก
พึงทราบวา เหมือนความเปนไปของแสงไฟ. คําวา "อายุ ไออุนและวิญญาณ" หมายความวาสิ่งสามอยางเหลานี้คือ สิ่งที่เปนใหญในการเปนอยูของ
รูป ๑ ธาตุไฟที่เกิดจากกรรม ๑ จิต ๑ ละทิ้งรูปกายนี้เมื่อไร เมื่อนั้น ก็ ถูกทอดทิง้ นอนบนแผนดินเหมือนทอนไมที่ไรจิตใจฉะนั้น สมจริงดัง
คําที่ทานกลาวไวอยางนี้วา
"อายุ ไออุน และวิญญาณ ละรางนี้ไปเมื่อใด เมื่อนั้น
ก็ถูกทิง้ ใหนอนอยางไรจิตใจ กลายเปนอาหารของสัตวอื่นไป".
การหายใจเขาและการหายใจออก ชื่อวา "เครื่องปรุงกาย" ความ
ตรึกและความตรองชื่อวา "เครื่องปรุงวาจา" ความรูจําและความรูสึก
ชื่อวา "เครื่องปรุงจิต" ความเปนใหญในการเปนอยูของรูปชื่อวา
"อายุ". คําวา "แตกไปโดยรอบ" ไดแกถูกกําจัด ฉิบหายแลว ในเรื่องของ
นิโรธ (ความดับ) นั้น บางทานกลาววา จิตยังไมดับเพราะคํา (บาลี) วา
"เครื่องปรุงจิตของผูเขานิโรธเทานั้น ที่ดับไป, ฉะนั้นจึงเปนการเขาถึงกาย
พรอมกับจิต" พึงกลาว (คาน) ทานเหลานั้นวา "คําพูดก็ไมดับนะซี เพราะ
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คํา (บาลี)วา แมเครื่องปรุงคําพูดของเธอ ก็ดับไปดวย ฉะนั้น ผูเขานิโรธสมาบัติ พึงนั่งกลาวธรรมอยูก็ได พึงนั่งทําการทองหนังสืออยูก็ได ละจิต
ของผูที่ทํากาละตายไปแลว ก็พึงไมดับ เพราะคํา (บาลี) วา "แมเครื่องปรุง
จิตของเขาก็ดับไปแลว" ฉะนั้น ผูเผา แมพอ หรือพระอรหันตที่ตายไป
แลว ก็จะพึงเปนผูทําอนันตริยกรรมนะซี" ...เพราะฉะนั้นอยาไปทําความยึด
มั่นในพยัญชนะ พึงตั้งอยูในแบบแผน (นัย) แลวพิจารณาใจความใหรอบคอบ
จริงอยู ใจความเปนหลักที่พึ่งอาศัย ไมใชพยัญชนะ คําวา "อินทรียทั้ง
หลายผองใสแลว" ความวา จริงอยู เมื่อความเปนไปที่สําเร็จมาจากกิริยา
จิต กําลังเปนไป เมื่ออารมณภายนอกกําลังกระทบประสาท อินทรียทั้งหลาย
ยอมเหนื่อยเปนเหมือนกับถูกกระแทกถูกทํา เหมือนกับกระจกที่ตั้งไวในทาง
ใหญสี่แยก ถูกละอองฝุนที่ฟุงขึ้นเพราะลมเปนตนทําใหแปดเปอนฉะนั้น.
ประสาททั้งหาที่อยูภายในนิโรธของภิกษุผูเขานิโรธ ยอมรุง เรืองเหลือที่
จะเปรียบ เหมือนกระจกที่ใสไวในถุงแลวตั้งไวในตูเปนตน ยอมรุงเรืองใน
ภายในนั่นเอง ฉันใด ก็ฉนั นั้น. เพราะฉะนั้น พระสารีบุตรเถระจึงไดกลาว
วา "อินทรียท ั้งหลายผองใสแลว". ในคําวา "ผูมีอายุ ก็ปจจัย มีเทาไร"
พระมหาโกฏฐิกเถระยอมถามถึงอะไร ทานยอมถามวา "ขาพเจาจะขอ
ถามถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ อันเปนอนันตรปจจัยของนิโรธ. สําหรับใน
การแกปญหานั้น พระสารีบุตรเถระไดกลาวถึงปจจัยที่ไปปราศไวสี่อยาง
วา "และเพราะละสุขเสียได" เปนตน.
ในคําวา "ไมมีเครือ่ งหมาย" นี้ ทานยอมถามถึงอะไร ทานถาม
วา ขาพเจาจะขอถามถึงผลสมาบัติของผูออกจากนิโรธ. ก็แหละการออก
จากสมาบัติที่เหลือยอมมีเพราะภวังค. สวนการออกจากนิโรธ ยอมมีเพราะ
ผลสมาบัติอันหลั่งไหลมาจากวิปสสนา. ฉะนั้น พระเถระจึงถามถึงการออก
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จากนิโรธนั้นแล. คําวา "มีเครื่องหมายทุกอยาง" ไดแกอารมณทั้งหมดมีรูป
เปนตน. คําวา "และการใสใจในธาตุที่ไมมีเครื่องหมาย" ไดแกการใสใจใน
นิพพานธาตุที่ปราศจากเครื่องหมายทุกชนิด. พระเถระกลาวหมายเอาความ
ใสใจที่เกิดพรอมกับผลสมาบัติ ดวยประการฉะนี้. เปนอันวาทานถือเอาฌาน
ที่หนึ่งที่มีนิโรธเปนที่รองรับในชั้นลางแลว. เนวสัญญานาสัญญายตนะที่
เปนอนันตรปจจัยของนิโรธ ทานก็ถอื เอาแลว. ผลสมาบัติของผูออกจาก
นิโรธ ทานก็ถือเอาในบทนี้แลวแล. ในที่นี้พึงกลาวถึง นิโรธกถา (ถอยคําวา
ดวยความดับ) นิโรธกถานั้นมาแลวในปฏิสัมภิทามรรคอยางนี้วา ''ความรูชัด
สําหรับใชอบรมบมความชํานิชํานาญ ยอมมีไดดวยความสงบ ระงับเครื่อง
ปรุงแตงตั้งสามอยาง เพราะผูประกอบดวยผลสองอยาง ดวยการดําเนินไป
ในความรูทั้งสิบหกอยาง และการดําเนินไปในสมาธิเกาอยาง ความรู
(ญาณ) ยอมมีไดดวยการเขานิโรธ" สวนคําวินิจฉัยทุกแงทุกมุมของนิโรธกถานั้น ทานกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.
บัดนี้ เมื่อจะถามถึงสมาบัติสําหรับใชสอย พระเถระจึงกลาวคําเปน
ตนวา "ผูมีอายุ ก็แลปจจัยมีเทาไร" ก็ธรรมดาการหยุดของผลสมาบัติของ
ผูออกจากนี้โรธไมมี. การหยุด (ฐิติ ไดแก ฐิติขณะ) เปนไปหนึ่งหรือสองวาระจิต
เทานั้น แลวก็หยั่งลงสูภวังค สําหรับภิกษุที่นั่งดับสิ่งที่ไมมีรูปที่เปนไป
แลวตลอดเจ็ดวันนี้ จะตั้งอยูในผลสมาบัติของผูออกจากนิโรธไดไมนาน.
แตในสมาบัติสําหรับใชสอย การกําหนดเวลา เปนเรื่องสําคัญแท. ฉะนั้น ชื่อวาการหยุดนั้น จึงยอมมีได. เพราะเหตุนั้น พระมหาโกฏฐิกเถระ
จึงกลาววา "ดวยการตั้งอยู (ฐิติ) แหงผลสมาบัติที่ไมมีเครื่องหมาย" หมาย
ความวา "ปจจัยเพื่อความตั้งอยูไดนานแหงผลสมาบัตินั้นมีเทาไร" สวนใน
การแกปญหานั้น ทานกลาวถึงการกะเวลาวา "และการปรุงแตงอยางยิ่งใน
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กาลกอน" พระมหาโกฏฐิกเถระ ถามถึงการออกจากภวังคในคําวา "แหง
การออก" นี.้ แมในการแกปญหานั้น ทานก็ไดกลาวถึงความใสใจที่เกิดขึ้น
พรอมกับภวังคดวยอํานาจเครื่องหมายมีรูปเปนตนวา "และการใสใจเครื่อง
หมายทุกชนิด" ในคําวา "ผูมีอายุ...ก็แลนี้ใด" นี้ พระมหาโกฏฐิกเถระ
ถามถึงอะไร ทานถามวาในที่นี้ไมมีขอใหมอยางอื่น ขาพเจาจะขอเอาสิ่ง
ที่กลาวเสร็จแลวในหนหลังนั่นแหละมารวมเปนอันเดียวกันแลวจึงถาม.
ก็แล สิ่งเหลานี้ ทานกลาวไวที่ไหน ทานกลาวความหลุดพนทางใจที่ไมมีขอบ
เขตจํากัดไวในที่นี้แลวา "ยอมจําสีเขียวก็ได ยอมจําเหลือง สีแดง สีขาวก็
ได." ทานกลาวถึงความเปนของวางเปลาในสูตรนี้วา "ยอมรูช ัดอากิญจัญญา"
ในที่นี้วา "พึงรูอากิญจัญญายตนะที่บริกรรมวา" "ไมมีอะไรๆ (หรืออะไร
นอยหนึ่งก็ไมมี)" ดวยตาคือความรูชัด. ทานกลาวถึงความหลุดพนทางใจที่
ไมมีเครื่องหมายในพระสูตรนี้วา "ผูมีอายุ...ก็ปจ จัยของความหยุดอยู
ของการออกแหงความหลุดพนทางใจซึ่งไมมีเครื่องหมายมีเทาไร" ทาน
ยอมเอาสิ่งที่กลาวเสร็จแลวในหนหลังนั่นแหละมารวมเขาเปนอันเดียวกันในที่
นี้ แลวจึงถามอยางนี้. เพราะกลาววา "ก็และทานใสความหลุดพนนั้นแลวจึง
แสดงความหลุดพนนี้ไวในที่นั้นๆ หรือ "จึงยังมีสิ่งเหลาอื่นอีกสี่อยางที่มีชื่อ
อยางเดียวกัน. สิ่งอยางเดียวกันชื่อถึง ๔ อยางก็มี. ทานจึงถามเพื่อใหผูตอบ
ทําสิ่งหนึ่งใหแจมแจงแลวบอกในทีน่ ี้. ในอรรถกถาทานทําความตกลงใจดัง
นี้. คําในการตอบคําถามนั้นวา "ผูมีอายุ...นี้เรียกวาความหลุดพนทางใจที่
ไมมีประมาณ (ไมมขี อบเขตจํากัด)" คือ นี้ชื่อวาความหลุดพนทางใจที่ไม
มีประมาณเพราะไมมีประมาณแหงการแผไป. จริงอยู ความหลุดพนทางใจที่
ไมมีประมาณนี้ ยอมแผไปในสัตวไมจํากัดจํานวน หรือแผไปในสัตว
หนึ่ง จนถึงไมมีสัตวเหลืออยู.
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คําวา "ผูมีอายุ...นี้เรียกวาอากิญจัญญา" คือ ที่ชื่อวาอากิญจัญญา
เพราะไมมีความกังวลในอารมณ. คําวา "หรือจากตน" คือวาง
จากตน กลาวคืออัตภาพบุรุษและบุคคลเปนตน. คําวา "หรือจากของ
ตน" ไดแกวางจากของตน กลาวคือ เครื่องเครามีจีวรเปนตน. คําวา "ไมมี
เครื่องหมาย" ไดแก ชื่อวาไมมีเครื่องหมายเพราะไมมีเครื่องหมายมีความ
กําหนัดเปนตน. พระเถระกลาวหมายเอาการเขาถึงอรหัตตผล. คําวา "ใจความ
ก็ตางกัน และ พยัญชนะก็ตางกัน" ไดแก ทั้งพยัญชนะทั้งใจความของสิ่ง
เหลานั้นแตกตางกัน. ในความแตกตางกันเหลานั้น ความแตกตางกันแหง
พยัญชนะแจมแจงแลว. สวนใจความ คือความหลุดพนทางใจที่ไมจํากัด
จํานวน (อปฺปมาณา เจโตวิมุตฺติ) เปน มหัคคตะ. เปนรูปาวจรโดยภูมิ แตโดย
อารมณมีสัตวบัญญัติเปนอารมณ. อากิญจัญญาโดยภูมิเปนอรูปาวจร
โดยอารมณมีอารมณที่ไมพึงกลาว. ความเปนของวาง (สฺุตา) โดยภูมิ
เปนกามาวจร โดยอารมณ มีสังขารเปนอารมณ. สําหรับในที่นี้ทานหมาย
เอาวิปสสนาวา ความเปนของวาง. ความไมมีนิมิต (อนิมิตฺตา) โดยภูมิเปน
โลกุตตระ โดยอารมณมีพระนิพพานเปนอารมณ ในคําเปนตนวา "ผูมี
อายุ ความกําหนัดแล เปนสิ่งทําความประมาณ" ทานกลาวสิ่งที่ทําความประ
มาณไววา เหมือนอยางวาที่เชิงเขา มีน้ําเนาสิบหาชนิด เปนน้ํามีสีดํา
ปรากฏราวกับวาลึกตั้งรอยวา แกผูมองดู ไมมีแมแคทวมหลังเทาของผูเอาไม
เทาหรือเชือกวัดอยูฉันใด. ฉันนั้นเหมือนกัน กิเลสมีความกําหนัดเปนตน
ยังไมเกิดขึ้นตราบใด ตราบนั้น ก็ไมมีใครสามารถรูจักบุคคลได ตาง
ก็ปรากฏเหมือนพระโสดาบัน เหมือนพระสกทาคามี และเหมือนพระอนาคามี
ตอเมื่อความกําหนัดเปนตน เกิดขึ้นแกเขา จึงปรากฏออกมาวา เปนผูกําหนัด
ผูดุราย ผูหลง. ความกําหนัดเปนตนเหลานั้น ยอมเกิดขึ้นแสดงประมาณของบุคคลวา "คนนี้เพียงเทานี้" ดังที่วา มานี้.
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คําวา "ผูมีอายุ ความหลุดพนทางใจที่มีสัตวอันบุคคลพึงประมาณ
ไมได มีประมาณเทาใดแล" คือความหลุดพนทางใจที่ไมมีประมาณ
มีประมาณเพียงใด ก็แลการหลุดพนทางใจที่ไมมีประมาณเหลานั้นมีเทา
ไร มี ๑๒ อยาง คือ พรหมวิหาร ๔ มรรค ๔ ผล ๔. ใน ๑๒ อยางนั้น
พรหมวิหารชื่อวาไมมีประมาณ เพราะความที่การแผไปไมมีประมาณ
ที่เหลือชื่อวาไมมีประมาณ เพราะไมมีกิเลสเครื่องทําประมาณ.แมพระ
นิพพานก็ประมาณไมไดเหมือนกัน. สวนความหลุดพนทางใจไมมี (ในพระ
นิพพานนั้น). ฉะนั้น ทานจึงไมจัดเขา. คําวา "ไมกําเริบ" หมายเอาความ
หลุดพนทางใจคือพระอรหัตตผล. ก็แล ความหลุดพนทางใจคือพระอรหัตตผล
นั้น เปนใหญกวาอะไรๆ หมด. ฉะนั้น ทานจึงวา "อันทานยอมกลาววาเปน
เลิศ" คําวา "ผูมีอายุ ความกําหนัดแล เปนตัวเบียดเบียน" คือความกําหนัด
แมเมื่อเกิดขึ้นแลว ยอมเบียดเบียน ย่ํายี รบกวน บุคคล ฉะนั้น ทานจึง
วา เปนตัวเบียดเบียน (ตัวกอใหเกิดความกังวล, ความยุง). เลากันมาวา
พวกคนกําลังพากันเอาวัวนวดลานขาวอยู ตางพากันพูดวา "ไอดํา..เบียดเขา
ไป เบียดไอแดงเขาไป" พึงทราบอรรถวา ย่ํายี อรรถวา เบียดเบียน ดังที่วา
มานี้. แมในความประทุษรายและความหลง ก็มที ํานองเดียวกันนี้เหมือน
กัน. สิ่งเกาอยางคือ อากิญจัญญายตนะ ๑ มรรคและผลอยางละหนึ่งๆ (รวม
เปนแปด) ชือ่ อากิญจัญญาเจโตวิมุตติ. ใน ๙ อยางนั้น อากิญจัญญายตนะ ชื่ออากิญจัญญา เพราะไมมีอารมณที่กอใหเกิดความกังวล (ความเบียด
เบียน, ความย่ํายี, ความรบกวน, ความยุงยาก, หรือนอยหนึ่ง, อะไรๆ
นอยหนึ่ง) แกใจ. มรรค (๔) และผล (๔) ชื่ออากิญจัญญา เพราะไมมีความ
เบียดเบียน คือเพราะความไมมีกิเลสเครื่องย่ํายีและเครื่องกอใหเกิดความ
กังวล, แมพระนิพพานก็เปนอากิญจัญญา. แตไมมีความหลุดพนแหงใจ
(เพราะใจไมมีในพระนิพพาน พระนิพพานไมมีใจ) เพราะฉะนั้นจึงไมจัด
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เขา. ในคําวา "ผูมีอายุ ความกําหนัดแลเปนเครื่องทําเครื่องหมาย" เปน
ตน ความวา เมื่อความกําหนัดยังไมเกิดตราบใด ตราบนั้น ไมมีใครสามารถ
รูไดวาเปนอริยะหรือเปนปุถุชน. ก็แลความกําหนัดเมื่อจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้น
เหมือนกําลังทําเครื่องหมายสําหรับจําไดวา "บุคคลนี้ ชื่อวา ผูมีความ
กําหนัด" เพราะฉะนั้น ทานจึงวา "เปนเครื่องทําเครื่องหมาย เหมือนลูกวัว
๒ ตัว ที่เหมือนกันของ ๒ ตระกูล ตราบเทาที่ยังไมไดทําเครื่องหมายแก
ลูกวัวทั้ง ๒ ตัวนั้น ก็ยอมไมมีใครที่สามารถรูไดวา "นี้เปนลูกวัวของตระกูล
โนน นี้ของตระกูลโนน" แตเมื่อใดเอาเหล็กแหลมที่ปลายหอกเปนตน มาทํา
เครื่องหมายอยางใดอยางหนึ่ง ก็มีผูสามารถรูได ฉันใด ก็ฉันนัน้ เหมือน
กัน. แมในความดุรายและความหลง ก็มีทํานองอยางเดียวกันนี้เหมือนกัน.
วิปสสนา๑ อรูป ๔ มรรค ๔ และผล ๔ รวมเปน ๑๓ สิ่ง (นี้) ชื่อ
วา ความหลุดพนแหงใจที่ไมมีอะไรเปนเครื่องหมาย ในสิบสามสิ่งนั้น
วิปสสนา ชื่อวาไมมีอะไรเปนเครื่องหมาย ก็เพราะเพิกถอนเครื่องหมายวา
เที่ยง เครื่องหมายวาสุข เครื่องหมายวาตัวตนเสียได. อรูป ๔ ชือ่ วาไมมีอะไร
เปนเครื่องหมาย เพราะไมมีรูปเปนเครื่องหมาย. มรรคผล ชื่อวาไมมีอะไร
เปนเครื่องหมายก็เพราะไมมีกิเลสที่เปนเครื่องทําเครื่องหมาย. แมพระ
นิพพานก็ไมมีอะไรเปนเครื่องหมายเหมือนกัน แตพระนิพพานนั้น ไมเปน
ความหลุดพนแหงใจ เพราะฉะนั้น ทานจึงไมไดจัดเขาไว. แลวทําไมจึงไมจัด
ความหลุดพนแหงใจชนิดที่เปนของวางไวดวยเลา ความหลุดพนแหงใจที่เปน
ของวางนั้น ชื่อวาไมเขาไปในกิเลสทุกชนิดเลย เพราะคํา (บาลี) เปนตน
วา "วางจากความกําหนัด" เพราะฉะนั้นจึงไมจัดเขาไวเปนแผนกหนึ่งตาง
หาก. คําวา "มีใจความเปนอันเดียวกัน" ไดแก และดวยอํานาจ
อารมณ ก็มใี จความเปนอันเดียวกัน. ก็แล คําทั้งหมดนี้คือ "ไมมีประ
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มาณ, ความเปนของไมมีเครื่องกังวล, ความเปนของวาง, ไมมีอะไรเปน
เครื่องหมาย" เปนชื่อของพระนิพพานทั้งนั้น.
จึงเปนอันสรุปไดวา ก็แลตามแบบนี้ความหลุดพนแหงใจที่ไมมีประ
มาณในที่อื่น ความเปนของไมมีเครื่องกังวลในที่อื่น ความหลุดพนแหงใจที่ไม
มีอะไรเปนเครื่องหมายในที่อื่น (ทั้งหมดนั้นลวนแต) มีใจความเปนอันเดียว
กัน, ตามแบบนี้ ตางกันแตพยัญชนะ (เทานั้น).
พระเถระ จบเทศนาลงตามอนุสนธิแท ดังที่ไดแสดงมาดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถามหาเวทัลลสูตร ที่ ๓
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๔. จูฬเวทัลลสูตร
[๕๐๕] ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในเวฬุวันซึ่งเปนที่ประทาน
เหยื่อแกกระแต ใกลกรุงราชคฤห.
ครั้งนั้น อุบาสกชือ่ วิสาขะเขาไปยังสํานักนางภิกษุณีธรรมทินนา
ถวายนมัสการแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว.
[๕๐๖] วิสาขะอุบาสกถาม นางธรรมทินนาภิกษุณี ปรารภจตุสัจจธรรมวา พระแมเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สักกายะ สักกายะ
กายของตน กายของตน ดังนี้ ธรรมอยางไรเลา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา กายของตน.
นางธรรมทินนาภิกษุณี วิสัชนาวา วิสาขะอุบาสกผูมีอายุ ขันธทั้ง
หลายที่เปนอุปาทานเหลานี้ คือกองรูปที่ยังมีความยึดมั่น กองเวทนาที่ยัง
มีความยึดมั่น กองสัญญาที่ยังมีความยึดมั่น กองสังขารที่ยังมีความยึด
มั่น กองวิญญาณที่ยังมีความยึดมั่น อุปาทานขันธ ๕ ประการนี้แล พระองค
ตรัสวา กายของตน.
วิสาขะอุบาสก อนุโมทนาชื่นชมตามภาษิต ของนางธรรมทินนา
ภิกษุณีวา ถูกละ พระแมเจา ดังนี้แลว จึงถามยิ่งขึ้นไปกับนางธรรมทินนา
ภิกษุณีวา พระแมเจา ขอที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สักกายสมุทัย
สักกายสมุทัย ธรรมเปนที่เกิดขึ้นพรอมแหงสักกายะ ธรรมเปนที่เกิดขึ้น
พรอมแหงสักกายะ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว.
ธ. ตัณหา อันใดไปพรอมดวยความกําหนัด ดวยอํานาจความ
เพลิน มักเพลินเฉพาะในภพนั้น ๆ ตัณหานั้น ๓ อยาง กามตัณหาหนึ่งภวตัณ-
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หาหนึ่ง วิภวตัณหาหนึ่ง นี้แลพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ธรรมเปนที่เกิดขึ้น
พรอมแหงสักกายะ..
วิ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยูวา สักกายนิโรธ สักกายนิโรธ
ธรรมเปนที่ดับแหงสักกายะ ธรรมเปนที่ดับแหงสักกายะ ก็ธรรมสิ่งไรเลา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาธรรมเปนที่ดับแหงสักกายะ แมเจา
ธ. ความดับดวยความคลายเสียโดยไมเหลือแหงตัณหานั้นอันใด
ความสละ สละคืน ความปลอยวาง ความพนไป ความไมพัวพันนี้แล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาสักกายนิโรธ.
วิ. พระแมเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา ทางปฏิบตั ิใหสัตวถึง
สักกายนิโรธ ทางปฏิบัติใหสัตวถึงสักกายนิโรธ ขอปฏิบัติอยางไร
พระองคตรัสวา ทางปฏิบัติจะใหสัตวถึงสักกายนิโรธ แมเจา?
ธ. อริยมรรคมีองค ๘ นี้แล คือ ปญญาเห็นชอบ ความดําริชอบ
กลาววาจาชอบ ทําการงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ ความเพียรชอบ
ระลึกชอบ ความตั้งจิตไวเสมอชอบ อันนี้แล พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ทาง
ปฏิบัติจะใหสัตวถึงสักกายนิโรธ คุณวิสาขะ.
วิ. พระแมเจา ! อุปาทานก็นั้นแล อุปาทานขันธทั้ง ๕ ก็นั้นแล หรือ
อุปาทานอื่นจากุปาทานขันธทั้ง ๕.
ธ. วิสาขะ อุปาทานก็นั้นแล ปาทานขันธทั้ง ๕ ก็นั้นแล หาใช
ไม อุปาทานอื่นจากอุปาทานขันธทั้ง ๕ ก็หาใชไม คุณวิสาขะ ความกําหนัด
ดวยอํานาจความพอใจในอุปาทานขันธทั้ง ๕ อันใด ฉันทราคะนั้นแล เปน
ปาทาน ในปญจุปาทานขันธเหลานั้น.
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[๕๐๗] วิ. พระแมเจา ความเห็นวากายแหงตน ยอมเปนอยางไร
ธ. คุณวิสาขะ ปุถุชชนไมไดสดับแลว ในโลกนี้ เปนผูไมไดพบเห็น
พระอริยเจาทั้งหลาย ไมฉลาดในธรรมของพระอริยเจา มิไดฝกใจในธรรม
ของพระอริยเจาแลว และเปนผูไมไดพบเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ไมฉลาดใน
ธรรมของสัตบุรุษ มิไดฝกใจในธรรมของสัตบุรุษ ผูนั้นยอมตามเห็น
รูป โดยความเปนตนหรือตามเห็นตนวา มีรูป พิจารณาเห็นรูปในตน หรือ
พิจารณาเห็นตนในรูป อนึ่งปุถุชชนผูไ มไดสดับแลวนั้น ยอมตามเห็นเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนคน หรือตามเห็นตนวา มีเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือพิจารณาเห็น เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณในตน หรือพิจารณาเห็นตนใน เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คุณวิสาขะ สักกายทิฏฐิ ยอมเปนอยางนี้.
วิ. พระแมเจา สักกายทิฏฐิ ยอมไมมีดวยอยางไรเลา
ธ. คุณวิสาขะ อริยสาวกผูไดสดับแลว ในธรรมวินัยนี้เปนผูไดพบ
เห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ฉลาดในธรรมของพระอริยเจา ฝกใจในธรรมของ
พระอริยเจาดีแลว และเปนผูไดพบเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ผูฉลาดในธรรมของ
สัตบุรุษ ฝกใจในธรรมของสัตบุรุษดีแลว ทานยอมไมตามเห็นรูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเปนตน หรือไมตามเห็นตนวา มี
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือไมตามเห็นรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณในตน หรือไมตามเห็นตนในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ คุณวิสาขะ. สักกายทิฏฐิ ยอมไมมีอยางนี้.
[๕๐๘] วิ. พระแมเจา ก็ทางมีองค ๘ ซึ่งเปนธรรมไปพนกิเลสเปน
อยางไร ?
ธ. คุณวิสาขะ ก็หนทางมีองค ๘ ซึ่งเปนอริยะทางเดียวนี้
แล คือปญญาเห็นชอบอยางหนึ่ง ความดําริชอบอยางหนึ่ง เจรจาชอบอยาง
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หนึ่ง ทําการงานชอบอยางหนึ่ง เลี้ยงชีวิตชอบอยางหนึ่ง เพียรชอบอยาง
หนึ่ง ระลึกชอบอยางหนึ่ง ตั้งจิตไวชอบอยางหนึ่ง.
วิ. อริยมรรคมีองค ๘ เปนธรรมที่ปจจัยประชุมแตงหรือเปนธรรมที่
หาใชปจจัยประชุมแตงไมเลา.
ธ. คุณวิสาขะ อริยมรรคมีองค ๘ นี้ เปนธรรมที่ปจจัยประชุมแตง.
วิ. พระแมเจา ขันธทั้ง ๓ พระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะห
แลว ดวยอริยมรรคมีองค ๘ หรือวาอริยมรรคมีองค ๘ พระผูมีพระภาค
เจาทรงยนเขาถือเอาดวยขันธทั้ง ๓.
ธ. คุณวิสาขะ ขันธทั้ง ๓ พระผูมีพระภาคเจาจะไดทรงสงเคราะห
ดวยอริยมรรคมีองค ๘ หามิได ก็แลอริยมรรคมีองค ๘ พระผูมพี ระภาค
เจาทรงสงเคราะหดวยขันธทั้ง ๓ ตางหาก คุณวิสาขะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ ๑ สัมมาอาชีวะ ๑ ธรรมเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะห
ดวยกองศีล. สัมมาวายามะ ๑ สัมมาสติ ๑ สัมมาสมาธิ ๑ ธรรมเหลานี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะหดวยกองสมาธิ. สัมมาทิฏฐิ ๑ สัมมาสัง
กัปปะ ๑ ธรรมเหลานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงสงเคราะหดวยกองปญญา.
วิ. พระแมเจา ธรรมอะไรเปนสมาธิ ธรรมเหลาไรเปนนิมิตแหง
สมาธิ? ธรรมเหลาไรเปนปริกขารของสมาธิ สมาธิภาวนาอยางไร
ธ. คุณวิสาขะ ความที่จิตเปนสภาพมีอารมณอันเดียว อันนี้เปนสมาธิ
สติปฏฐาน ๔ เปนนิมิตแหงสมาธิ สัมมัปปธาน ๔ เปนปริกขารของสมาธิ
ความเสพธรรมเหลานั้นเนืองๆ การใหธรรมเหลานั้นเจริญ การทําให
ธรรมนั้นมากขึ้น อันนี้เปนสมาธิภาวนา.
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[๕๐๙] วิ. ธรรมทีไ่ ดชื่อวาสังขารมีเทาไร พระแมเจาธ. สังขารทั้งหลายเหลานี้ ๓ ประการ คือกายสังขาร ๑ วจี
สังขาร ๑ จิตตสังขาร ๑ คุณวิสาขะ.
วิ. พระแมเจา ก็กายสังขารเปนอยางไร วจีสังขารแลจิตตสังขาร
เปนอยางไร
ธ. คุณวิสาขะ ลมหายใจออกแลหายใจเขากลับเปนกายสังขาร
วิตกแลวิจาร เปนวจีสังขาร สัญญา ๑ เวทนา ๑ เปนจิตตสังขาร.
วิ. พระแมเจา ! เพราะเหตุอะไร ลมหายใจออกแลหายใจเขา จึงเปน
กายสังขาร วิตกและวิจารจึงเปนวจีสังขาร สัญญาแลเวทนาจึงเปนจิตต
สังขาร
ธ. คุณวิสาขะ สภาพคือลมหายใจออกแลหายใจเขาเปนสวนมีใน
กาย ติดเนือ่ งดวยกาย เพราะฉะนั้นจึงเปนกายสังขาร. บุคคลยอมตรึกตรอง
แลวจึงเปลงวาจา เพราะฉะนั้นวิตกแลวิจาร จึงเปนวจีสังขาร. สภาพทั้ง
๒ นี้คือความจําอารมณได ความรูแจงอารมณ ความเสวยอารมณ เปนสวนมี
ในจิต เพราะเนื่องดวยจิต เพราะฉะนั้นสัญญาแลเวทนา จึงเปนจิตตสังขาร
[๕๑๐] วิ. พระแมเจา การเขาสัญญาเวทยิตนิโรธยอมมีดวยอยาง
ไร
ธ. คุณวิสาขะ ภิกษุผูเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู จะไดคิดวา เราจัก
เขาสัญญาเวทยิตนิโรธก็ดี วาบัดนี้เราจะเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยูดังนี้ก็
ดี หรือวาเราสัญญาเวทยิตนิโรธแลวดังนี้ก็ดี หามิได ก็แตจิตเชนนั้นอันนํา
เขาไปเพื่อความเปนเชนนั้น ทานไดใหเกิดแลวแตแรกเทียว.
วิ. พระเจา เมื่อภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู ธรรมเหลาใดยอม
ดับไปกอน กายสังขารดับไปกอน หรือวจีสังขาร หรือจิตตสังขารดับไปกอน
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ธ. เมื่อภิกษุเขาสัญญาเวทยิตนิโรธ วจีสังขารยอมดับไปกอน ตอนั้น
กายสังขาร ภายหลังจิตสังขาร คุณวิสาขะ.
วิ. พระแมเจา การออกจากสัญญาเวทยิ นิโรธสมาบัติเปนอยางไร?
ธ. คุณวิสาขะ เมื่อภิกษุออกอยูจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
จะมีสําคัญหมายรูวา เราจักออกก็ดี เราออกอยูก็ดี เราออกแลวก็ดี จากสัญญา
เวทยิตนิโรธสมาบัตดิ ังนี้หามิได ก็แตจิตเชนนั้นอันนําเขาไปเพื่อความเปน
เชนนั้น ทานไดใหเกิดแลวแตแรกเทียว.
วิ. เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ ธรรมเหลาใดเกิด
ขึ้นกอน กายสังขาร หรือวจีสังขาร หรือจิตตสังขาร พระแมเจา.
ธ. คุณวิสาขะ. เมื่อภิกษุออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ จิตตสังขารเกิดขึ้นกอน ตอนัน้ กายสังขาร แลววจีสังขาร.
วิ. พระแมเจา ก็ผสั สะเทาไรถูกตองภิกษุผูออกจากสัญญา
เวทยิตนิโรธสมาบัติแลว.
ธ. ผัสสะ ๓ ประการ คือผัสสะคือรูสึกวางหนึ่ง ผัสสะคือรูสึกไมมี
นิมิตหนึ่ง ผัสสะคือรูสึกหาที่ตั้งมิไดหนึ่ง เหลานี้ ยอมถูกตองภิกษุผูออกจาก
สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติแลว.
วิ. พระแมเจา. จิตของภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
แลว ยอมนอมไปในธรรมสิ่งใด โอนไปในธรรมสิ่งใด โอนไปในธรรมสิง่ ไร.
ธ. คุณวิสาขะ. จิตของภิกษุผูออกจากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ
แลว ยอมนอมไปในความสงัด โอนไปในความสงัด เงื้อมไปในความสงัด.
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[๕๑๑] วิ. พระแมเจา ก็ความเสวยอารมณมีเทาไร.
ธ. คุณวิสาขะ ความเสวยอารมณมี ๓ ประการเหลานี้ คือความ
เสวยอารมณเปนสุขอยางหนึ่ง ความเสวยอารมณเปนทุกขอยางหนึ่ง ความ
เสวยอารมณไมใชสุขไมใชทุกขอยางหนึ่ง
วิ. พระแมเจา. สุขเวทนาเปนอยางไร ทุกขเวทนาเปนไฉน อทุกขมสุข
เวทนาคือสิ่งอะไร.
ธ. คุณวิสาขะ. ความเสวยอารมณท่เี ปนสุขสําราญ ซึ่งเปนไปใน
กาย หรือเปนไปในจิต อันนี้เปนสุขเวทนา ความเสวยอารมณที่เปนทุกขไม
สําราญ ซึ่งเปนไปในกาย หรือเปนไปในจิต อันนี้เปนทุกขเวทนา ความเสวย
อารมณที่มิใชความสําราญแลมิใชความไมสําราญ เปนไปในกาย หรือเปน
ไปในจิต อันนี้เปนอทุกขมสุขเวทนา คุณวิสาขะ.
วิ. พระแมเจา. ก็สขุ เวทนาคงเปนสุขอยูไดเพราะอะไร กลายเปนทุกข
เพราะอะไร.
ธ. คุณวิสาขะ สุขเวทนาคงเปนสุขเพราะทรงอยู กลายเปนทุกข
เพราะแปรไป ทุกขเวทนาคงเปนทุกขเพราะทรงอยู กลายเปนสุขเพราะแปร
ไป อทุกขมสุขเวทนาเปนสุขเพราะรูชอบ เปนทุกขเพราะรูไมชอบ.
วิ. พระแมเจา อนุสัยอะไรยอมตามนอนอยูในสุขเวทนา อนุสัยอะไร
ตามนอนอยูในทุกขเวทนา อนุสัยอะไรตามนอนอยูในอทุกขมสุขเวทนา.
ธ. คุณวิสาขะ. กามราคานุสัย ยอมตามนอนอยูในสุขเวทนา
ปฏิมานุสัย ตามนอนอยูในทุกขเวทนา อวิชชานุสัย ตามนอนอยูในอทุกขมสุขเวทนา.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 331

วิ. พระแมเจา. ก็ราคานุสัยยอมตามนอนอยูในสุขเวทนาทั้งหมด
หรือ ปฏิฆานุสัยยอมตามนอนอยูในทุกขเวทนาทั้งสิ้น หรือวาอวิชชานุสัยยอม
ตามนอนอยูในอทุกขมสุขเวทนาทั้งปวง.
ธ. คุณวิสาขะ. ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย แลอวิชชานุสัย จะไดมา
ตามนอนอยูในสุขเวทนา ทุกขเวทนา แลอทุกขมสุขเวทนา ทั้งหมดหามิได.
วิ. พระแมเจา ! อะไรอันสุขเวทนาจะพึงละไดดวย อะไรจะพึงละได
ดวยทุกขเวทนา อะไรจะพึงละไดดวยอทุกขมสุขเวทนา.
ธ. คุณวิสาขะ. ราคานุสัยจะพึงละไดดวยสุขเวทนา ปฏิฆานุสัยจะพึง
ละไดดวยทุกขเวทนา อวิชชานุสัยจะพึงละไดดวยอทุกขมสุขเวทนา.
วิ. พระแมเจา. ราคานุสัยจะพึงละเสียในสุขเวทนาทั้งนั้น ปฏิฆานุสัย
จะพึงละเสียดวยทุกขเวทนาทั้งนั้น อวิชชานุสัยจะพึงละเสียดวยอทุกขมสุข
เวทนาทั้งนั้นหรือ
ธ. คุณวิสาขะ ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย แลอวิชชานุสัย จะพึงละได
ดวยสุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนาทั้งนั้น หามิได.
วิ. พระแมเจา ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย พึงละเสียไดดวย
สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ทั้งปวงหรือ
ธ. คุณวิสาขะ ราคานุสัย ปฏิฆานุสัย อวิชชานุสัย จะพึงละไดดวยสุข
เวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา ทั้งปวงหามิได. ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ สงัดจากกามทั้งหลาย สงัดจากธรรมที่เปนอกุศลทั้งหลายแลวเทียว ไดบรรลุ
ปฐมฌาน อันประกอบดวยวิตกวิจารมีปติแลอกุศลเกิดแตความสงัดจากนิวรณ
แลวแลอยู ทานยอมละราคะดวยปฐมฌานนั้น, ราคานุสัย จะไดมาตามนอน
อยูในปฐมฌานนั้นหามิได. อนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาอยูวา เมื่อไร
เราจักไดบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายไดบรรลุแลวแลอยูบัดนี้ แลวแลอยู
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เหมือนทาน ดังนี้ เมื่อภิกษุเขาไปตั้งความรักใครทยานไวในวิโมกข ซึ่งเปน
อนุตรธรรมทั้งหลายอยางนี้ เพราะความรักใครทยานในวิโมกขเปนปจจัย
โทมนัสยอมเกิดขึ้น ทานละปฏิฆะไดเพราะความทยานในอนุตรวิโมกข
นั้น ปฏิฆานุสัยยอมไมตามนอนอยูในความทยานในอนุตรวิโมกขนั้น คุณวิสาขะ
อนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ เพราะละความสุขความทุกขเสีย เพราะความ
โสมนัสแลความโทมนัสทั้ง ๒ ดับสูญในกอนเทียว แลวไดบรรลุฌานที่ ๔
อันไมมีสุขไมมีทุกข มีความที่สติเปนคุณบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแลวแล
อยู ทานยอมละอวิชชาไดดวยจตุตถฌานนั้น อวิชชานุสัยยอมไมตามนอนอยู
ในจตุตถฌานนั้น.
[๕๑๒] วิ. พระแมเจา. ก็สิ่งใดเปนสวนเปรียบแหงสุขเวทนา
ธ. คุณวิสาขะ. ความกําหนัด เปนสวนเปรียบแหงสุขเวทนา
วิ. สิ่งใดเลา เปนสวนเปรียบแหงทุกขเวทนา พระแมเจา
ธ. คุณวิสาขะ. โทษะกระทบใจ เปนสวนเปรียบแหงทุกขเวทนา
วิ. พระแมเจา. สิ่งใดเลา เปนสวนเปรียบแหงอทุกขมสุขเวทนา
ธ. ความไมรูแจง เปนสวนเปรียบแหงอทุกขมสุขเวทนา คุณวิสาขะ.
วิ. พระแมเจา. ก็สงิ่ ใดเลา เปนสวนเปรียบแหงอวิชชา.
ธ. คุณวิสาขะ. ความที่ไมรูแจงชัด เปนสวนเปรียบแหงอวิชชา.
วิ. พระแมเจา. ก็สงิ่ ใดเลา เปนสวนเปรียบแหงวิชชา.
ธ. คุณวิสาขะ. ความพนกิเลส เปนสวนเปรียบแหงวิชชา.
วิ. พระแมเจา. ก็สงิ่ ใดเลาเปนสวนเปรียบแหงวิมุตติ.
ธ. คุณวิสาขะ. พระนิพพาน เปนสวนเปรียบแหงวิมุตติ.
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วิ. พระแมเจา ก็อะไรเลา เปนสวนเปรียบแหงนิพพาน.
ธ. วิสาขะ ทานลวงเกินปญหาเสียแลว ไมอาจถือเอาที่
สุดรอบ แหงปญหาทั้งหลายได ดวยวาการประพฤติพรหมจรรย ก็ยอม
หยั่งลงในพระนิพพาน มีพระนิพพานเปนที่ถึงในเบื้องหนา มีที่สุดจบลงเพียง
พระนิพพานเทานั้น. ถาหากทานจํานงอยูไซร พึงไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
แลวกราบทูลถามความเรื่องนี้เถิด และพระผูมีพระภาคเจาจะตรัสพยากรณ
แกทานฉันใด ทานก็พึงทรงจําขอพยากรณนั้นไว ฉันนั้นเถิด.
[๕๑๓] ลําดับนั้น วิสาขอุบาสก ชื่นชมอนุโมทนาขอภาษิตแหงนาง
ธรรมทินนาภิกษุณีแลว ลุกขึ้นจากอาสนะที่นั่ง ถวายนมัสการทําประทัก
ษิณ นางธรรมทินนาภิกษุณีแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประ
พับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรแลว กราบทูลขอปุจฉาแลพยากรณ ที่ตนไต
ถามและขอความที่นางธรรมทินนาภิกษุณีวิสัชนาทุกประการ ใหพระผู
มีพระภาคเจาทรงทราบ แตเบื้องตนตลอดถึงที่สุด. ครั้นวิสาขอุบาสกกราบ
ทูลอยางนั้นแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา วิสาขะ. นางธรรมทินนาภิกษุณี
เปนบัณฑิตมีปญญายิ่งใหญ และขอความอันนี้ แมหากวาทานจะถามเรา
ผูตถาคต ตถาคต ก็จะพึงพยากรณกลาวแกขอวิสัชนาอยางนี้ เหมือนขอ
ความที่นางธรรมทินนาภิกษุณีไดพยากรณแลว ไมแปลกกันเลย อันนี้แล
เปนเนื้อความนั่นแลว ทานจงจําทรงไวใหแนนอนเถิด. พระผูมพี ระภาคเจา
ตรัสพระพุทธพจนอันนี้แลว วิสาขอุบาสกก็ไดชื่นชมเพลินเฉพาะภาษิต
แหงพระผูมีพระภาคเจาดวยประการฉะนี้.
จบจูฬเวทัลลสูตรที่ ๔
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อรรถกถาจุลลเวทัลลสูตร
จุลลเวทัลลสูตรขึ้นตนวา "ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้".
ในคําเหลานั้น คําวา "วิสาขอุบาสก" ไดแก อุบาสกผูมีชื่ออยางนั้น
วา "วิสาข". คําวา "โดยที่ใดนางธรรมทินนา" คือเขาไปหาถึงที่ซึ่งภิกษุณี
ชื่อธรรมทินนาอยู.
วิสาขะนี้คือใครกันเลา
นางธรรมทินนาเปนใคร
ทําไมจึงเขาไปหา
เมื่อนางธรรมทินนายังเปนคฤหัสถ วิสาขะเปนเจาของเรือน (เปนสามี)
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ
แลวทรงหมุนลอพระธรรมอันประเสริฐ ไดทรงแนะนํากุลบุตรมียศเปนตน
เสด็จบรรลุถงึ ตําบลอุรุเวลา. ในที่นั้นไดทรงแนะนําชฏิลพันคนแลวเสด็จดําเนิน
ไปยังกรุงราชคฤหกับหมูภ ิกษุณีขีณาสพชฏิลเกา แลวทรงแสดงธรรมถวาย
พระเจาพิมพิสารมหาราชซึ่งเสด็จดําเนินมาพรอมกับบริษัทแสนสองหมื่นคน
เพื่อเฝาพระพุทธเจา. ในแสนสองหมื่นคนที่มาพรอมกับพระราชาในครั้งนั้น
หนึ่งหมื่นคนประกาศตนเปนอุบาสก. อีกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคนพรอมกับ
พระเจาพิมพิสาร ดํารงอยูในโสดาปตติผล. อุลาสกนี้เปนคนหนึ่งในจํานวนนั้น
เมื่อดํารงอยูในโสดาปตติผลในการเฝาครั้งแรกนั่นเอง พรอมกับคนเหลานั้น
แลว ในอีกวันหนึ่งก็ไดฟงธรรมสําเร็จสกทาคามิผล แตนั้นมาในภายหลัง
วันหนึ่ง ไดฟงธรรมจึงไดดํารงอยูในอนาคามิผล เมื่อไดเปนพระอนาคามีแลว
มาสูเรือน ไมไดมาอยางวันเหลาอื่นที่มองนั่นดูนี่ หัวเราะยิ้มแยมพลางเดิน
เขามา. หากแตกลายเปนคนสงบอินทรียมีใจสงบเดินเขาไป.
๑. พระสูตร-จูฬเวทัลลสูตร
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นางธรรมทินนาแงมหนาตางพลางมองไปที่ถนนเห็นเหตุการณใน
การมาของเขาแลวก็คิดวา "นี่อะไรกันหนอ" เมื่อยืนที่หัวบันไดทําการตอน
รับเขาพลางก็เหยียดเมื่อยื่นออกไป. อุบาสกกลับหดมือของตนเสีย. นางคิด
วา "เราจงรูในเวลารับประทานอาหารมื้อเชา". แตกอนอุบาสกยอมรับ
ประทานพรอมกันกับนาง แตวันนั้น ไมยอมมองนาง ทําราวกะวาโยคาวจร
ภิกษุ รับประทานคนเดียวเทานั้น. นางคิดวา "เวลานอนเราจะรู" อุบาสก
ไมยอมเขาหองพระศรีนั้น, สั่งใหจัดหองอื่นใหตั้งเตียงนอยที่สมควรแลวนอน.
อุบาสิกามาคิดวา "อะไรกันหนอ เขามีความปรารถนาขาง
นอก หรือคงถูกผูชอบยุแหยคนใดคนหนึ่ง ยุใหแตก ? หรือวา เรานี่แหละ
มีความผิดอะไรๆ" แลวก็เกิดเสียใจอยางแรง ตัดสินใจวา "ตลอดเวลาวัน
สองวันที่เขาอยูนี่แหละ จะตองรูใหจนได" แลวจึงไปสูที่บํารุงเขาไหวแลวก็ยืน
อยู. อุบาสกถามวา "ธรรมทินนา ทําไมจึงมาผิดเวลาละ"
ธรรม. "คะ ลูกเจา. ดิฉันมา, ทานไมเหมือนคนเกา, ขอถามหนอย
เถิดคะวา ทานมีความปรารถนาภายนอกหรือคะ?"
อุ. "ไมมีหรอก ธรรมทินนา."
ธรรม. "มีใครอื่นเปนคนยุแหยหรือคะ"
อุ. "แมนี้ก็ไมมี"
ธรรม. "เมื่อเปนเชนนั้น ตัวดิฉันเองคงจะมีความผิดไรๆ หรือคะ?"
อุ. "ถึงเธอเอง ก็ไมมีความผิด"
ธรรม. "แลวทําไมทานจึงไมทําแมเพียงการพูดจาปราศรัยตามปกติ
กับดิฉันเลาคะ"
เขาคิดวา "ชื่อวาโลกุตตรธรรมนี้เปนภาระหนัก ไมพึงเปดเผย แตถา
แลเราไมบอก, ธรรมทินนานี้จะพึงหัวใจแตกตายในที่นี้เอง" เพื่ออนุเคราะห
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นางจึงบอกวา "ธรรมทินนา ฉันฟงธรรมเทศนาของพระศาสดาแลวไดบรรลุ
โลกุตตรธรรม, ผูไดบรรลุโลกุตตรธรรมนั้นแลว การกระทําแบบ
โลกๆ อยางนี้ ยอมไมเปนไป, ถาเธอตองการ, ทรัพยสวนของเธอ ๔๐๐
ลาน สวนของฉันอีก ๔๐๐ ลาน รวมแลวก็มีทรัพยอยู ๘๐๐ ลาน, เธอเปน
ใหญในที่นี้แลวจงอยูดํารงตําแหนงแม หรือตําแหนงนองสาวของฉันก็ได
ฉันจะขอเลียงชีพดวยเพียงกอนขาวที่เธอให, ถาเธอจะไมทําอยางที่วามานี้
ก็จงเอาโภคะเหลานี้ไปเรือนตระกูลก็ได, และก็ถาเธอมีความตองการขาย
ภายนอก ฉันก็จะตั้งเธอไวในตําแหนงนองสาว หรือตําแหนงลูกสาวแลวเลี้ยง
ดู".
นางคิดวา "ผูชายปกติ จะไมมีใครพูดอยางนี้, เขาคงแทงทะลุโลกุตตร
ธรรมเปนแน ก็ผูชายเทานั้นหรือที่พึงแทงทะลุธรรมนั้นได หรือแมเปนผูหญิง
ก็สามารถแทงทะลุได" จึงพูดกับวิสาขะวา "ธรรมนั้นผูชายเทานั้นหรือหนอ
ที่พึงไดคะ หรือแมเปนผูหญิงก็สามารถไดดวยคะ"
อุ. "พูดอะไร ธรรมทินนา ผูที่เปนนักปฏิบัตินั้น ยอมเปนทายาทของ
ธรรมนั้น ผูทมี่ ีอุปนิสัยก็ยอมไดรับธรรมนั้น"
ธรรม. "เมื่อเปนอยางนั้น ขอใหทานยินยอมใหดิฉันบวชคะ"
อุ. "ดีแลวที่รัก ฉันเองก็อยากจะแนะนําในทางนี้เหมือนกัน แตยังไมรู
ใจเธอจึงไมพูด" แลวก็ไปเฝาพระเจาพิมพิสารในทันที ถวายบังคมแลวก็ได
ยืนอยู พระราชาตรัสถามวา "คฤหบดี ทําไมจึงไดมาผิดเวลาละ"
วิ. "ขอเดชะ นางธรรมทินนาพูดวา "ดิฉันจะบวช".
ร. "นางสมควรจะไดอะไรเลา"
วิ. "ไมมีอะไรอื่น, ไดวอทอง และรับสั่งใหจัดตกแตงพระนครก็
เหมาะ ขอเดชะ".
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พระราชาประทานวอทองแลวรับสั่งใหตบแตงพระนครแลว.
วิสาขะใหนางธรรมทินนาอาบน้ําหอม ใหประดับประดาดวยเครื่องสํา
อาทุกอยาง ใหนั่งบนวอทอง แวดลอมดวยหมูญาติ บูชาดวยดอกไมหอมเปน
ตนพลางเหมือนทําแกพวกชาวกรุง ไปสูสํานักภิกษุณีแลวเรียนวา "ขอให
นางธรรมทินนาบวชเถิด แมเจา" พวกภิกษุณี พูดวา "คฤหบดี กะความผิด
อยางหนึ่งหรือสองอยาง ก็ควรจะอดทนได"
วิสาขะจึงเรียนวา "ไมมีความผิดอะไรหรอก แมเจา เธอบวชดวย
ศรัทธา" ลําดับนั้น ภิกษุณีผูสามารถรูปหนึ่ง จึงบอกกัมมัฏฐานหมวดหา
แหงหนัง ใหโกผมแลวใหบวช. วิสาขะ พูดวา "แมเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสพระธรรมไวดีแลว, ทานจงยินดีเถิด" ไหวแลวหลีกไป.
ตั้งแตวันที่นางบวชแลว ลาภสักการะก็เกิดขึ้น เพราะเหตุนั้นนางจึง
ยุงจนหาโอกาสทําสมณธรรมไมได. ทีนั้น พวกพระเถรีที่เปนอาจารยและ
อุปชฌายจึงพานางไปบานนอก แลวก็ใหเรียนกัมมัฏฐานตามชอบใจใน
อารมณสามสิบแปดอยางเริ่มทําสมณธรรม สําหรับนางลําบากไมนาน
เพราะเปนผูมีอภินิหารสมบูรณ.
ความสังเขปมีวา ทายแสนกัปจากภัทรกัปนี้ไป พระศาสดาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงอุบัติในโลก. ครั้งนั้น นางธรรมทินนานี้ เปนหญิงคน
ใชในตระกูลหนึ่ง ขายผมของตนแลวถวายทานแดพระอัครสาวกชื่อสุชาตเถระแลวไดทําความปรารถนาไว. เพราะถึงพรอมดวยอภินิหารแหงความ
ปรารถนานั้น นางจึงไมเหนื่อยมาก สองสามวันเทานั้นเองก็ไดสําเร็จเปนพระ
อรหันตแลวมาคิดวา "เราไดบวชในศาสนาเพราะประโยชนอันใด เราถึงที่
สุดประโยชนอันนั้นแลว, เราอยูบานนอกหาประโยชนอะไร ? พวกญาติเรา
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จะทําบุญ, ถึงภิกษุณีสงฆ ก็จะไมลําบากดวยปจจัย เราจะไปกรุงราชคฤห"
แลวก็ไดพาภิกษุณีสงฆไปกรุงราชคฤหนั่นเอง.
วิสาขะไดฟงวา "เขาวานางธรรมทินนามา" จึงคิดวา "นางบวชแลว
ไปบานนอกยังไมนานเลย ก็กลับมาเมื่อไมนานนี่เอง จักเปนอยางไรหนอ?"
แลวก็ไดไปสํานักนางภิกษุณีดวยการไปเปนครั้งที่สอง. เพราะเหตุนั้น
พระอานนทจึงวา "ครั้งนั้นแลวิสาขอุบาสก ไดเขาไปหานางธรรมทินนาถึงที่
อยู" ดังนี้.
คําวา "ไดกลาวคํานี้แลว" คือไดกลาวคําเปนตนวา กายของ
ตน" นี้. ทําไมจึงไดกลาว เลากันมาวา เขามีความคิดอยางนี้วา "การจะ
ถามอยางนี้วา แมเจา ยังยินดีอยูหรือ หรือไมยินดี " ไมใชหนาที่ของบัณฑิต
เราจะนอมเขาไปในอุปาทานขันธหาแลวถามปญหา, ดวยการแกปญหา
นั่นแหละ เราก็จะทราบวานางมีความยินดีหรือไมยินดี ฉะนั้นจึงไดกลาว.
พอนางธรรมทินนาไดฟงคํานั้น ไมกลาววา "คุณวิสาขะ! ดิฉันเพิ่งบวช
มาไมนานจะทราบกายตนหรือกายคนอื่นแตไหน" หรือวา "คุณจงไปหาแลว
ถามพระเถรีรูปอื่นเถิด" เมื่อดํารงอยูในวิสัยแหงปญญาเครื่องแตกฉานแก
ปญหาอยู เหมือนรับของที่เขาฝาก, เหมือนแกเงื่อนบวงขางหนึ่ง, เหมือนถาง
ทางชางในที่รก เหมือนแงะกะติ๊บดวยปลายดาบ จึงกลาววา " คุณ
วิสาข อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้แล" ดังนี้เปนตน.
ในคําเหลานั้น คําวา "หา" เปนคํากําหนดนับ คําวา "อุปาทานขันธ"
ไดแก พึงทําใหอรรถกถาอุปาทานขันธพิสดารแลวกลาวในที่นี้โดยนัยเปนตน
อยางนี้วา "ขันธอันมีอุปาทานเปนปจจัย" ก็แลอรรถกถาแหงอุปาทานขันธ
นั้น ทานขยายไวอยางพิสดารในวิสุทธิมรรคนั่นเหละ เพราะฉะนั้นพึงทราบ
โดยนัยที่ทานทําใหพิสดารเสร็จแลวในวิสุทธิมรรคนั้นเถิด. คําที่จะพึงกลาว
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แมในสักกายสมุทัยเปนตนนั้น ก็ไดกลาวไวเสร็จแลวในที่นั้นๆ ในหนหลัง
เหมือนกัน. เมื่อวิสาขะไดฟงการแกสัจจะสี่นี้แลว ก็ทราบวาพระเถรียินดี
แลว เพราะวาผูที่กระสันไมยินดีในพระพุทธศาสนานั้น ไมสามารถจะแก
ปญหาที่ถามแลวถามเลาได เหมือนเอาแหนบมาถอนผมหงอกทีละเสนๆ
เหมือนขนทรายออกจากเชิงเขาสิเนรุ. ก็เพราะสัจจะสี่อยางนี้ปรากฏแลวใน
พระพุทธศาสนาเหมือนพระจันทรและพระอาทิตยปรากฏในโลก ดวยวาพระ
ผูมีพระภาคเจาก็ดี พระมหาเถระทั้งหลายก็ดี ที่อยูใ นทามกลางบริษัทยอม
ประกาศแตสัจจะเทานั้น, ภิกษุสงฆก็ใหพวกกุลบุตรเรียนปญหาวา ''อะไร
ชื่อวาสี่? อริยสัจจสี่" ตั้งแตวันที่บวชไปวิสาขะคิดวา และนางธรรมทินนานี้ก็
เปนบัณฑิตที่ฉลาด ดํารงอยูในความเปนผูฉลาดในอุบาย ไดนําเอามาแลว
ก็สามารถกลาวแมดวยแนวที่ไดฟงมาแลว ฉะนั้นใครๆ จึงไมสามารถจะ
รูความแทงตลอดสัจจะของนางดวยเหตุมีประมาณเทานี้. ทั้งเราก็อาจรูได
ดวยการแกปญหาเกี่ยวกับการจําแนกสัจจะ เมื่อจะพลิกกลับไปยังสัจจะทั้ง
สองที่กลาวไวในหนหลังทําใหลี้ลับแลวถามวา "ขาพเจาจะขอถามปญหาที่มี
เงื่อนงํา" จึงกลาวคําวา "แมเจา! อุปาทานนั้นแหละ หนอแล" ดังนี้เปนตน.
ในการแกปญหานั้นวา "คุณวิสาขะ ! นั้นแล ไมใชอุปาทานเลย"
มีคําอธิบายวา นั้นไมใชเปนอุปาทานเลย แตเปนขันธ ๕ ตางหาก เพราะเปน
สภาพที่เปนเอกเทศจากกองสังขารของอุปาทาน และอุปาทานก็ไมใชนอก
ไปจากอุปาทานขันธทั้ง ๕. เพราะถาสิ่งนั้นแลพึงเปนอุปาทานไซรสภาพมี
รูปเปนตน ก็พึงเปนอุปาทานไปดวย. ถาอุปาทาน พึงเปนสิ่งนอกเหนือ
(ไปจากรูปเปนตน) ไซร ก็จะเปนขันธวิมุตติ (หลุดไปจากขันธ) เหมืออนุสัย
เหมือนบัญญัติ และเหมือนนิพพานที่ไมประกอบกับจิตในสมัยอื่น. หรือ
ไมก็จะตองบัญญัติขันธที่ ๖ เพิ่มอีก, เพราะฉะนั้น นางธรรมทินนาจึงแก
อยางนี้.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 340

เมื่อไดฟงคําพยากรณของนาง, วิสาขะก็ถึงความแนใจวา "นางนี้ได
บรรลุความแทงตลอดแลว" แลวคิดวา "ผูที่ไมใชขีณาสพไมพบเห็นไมเปนผูรู
จักทําใหพิสดาร เปรียบปานแกวงประทีปพันดวงใหสั่นไหว จะไมสามารถ
แกปญหาที่มิดชิดปดซอนไว ไตรลักษณนํามาถึงลึกซึ้งเห็นปานนี้ได
เลย, แตนางธรรมทินนานี้ถึงที่สุด (คือพระนิพพาน) ไดที่พึ่งในศาสนา
บรรลุปญ
 ญาแตกฉาน ถึงความกลาหาญ กําจัดภพเปนขีณาสพผูยิ่ง
ใหญ สามารถไขปญหาที่ขาถาม" จึงคิดวา บัดนี้ เราจะถามปญหา ที่แสน
จะสลับซับซอนกะนางอีก" เมื่อจะถามปญหานั้นจึงกลาวคําวา "อยางไร
เลา แมเจา" ดังนี้ เปนตน.
ในการแกปญหานั้น คําเปนตนวา "ผูไมไดฟงแลว" ทานไดให
พิสดารแลวในมูลปริยายสูตรนั่นเอง. คําวา " ยอมพิจารณาเห็นรูปโดยความ
เปนตน" คือบุคคลบางคนในโลกนี้ ยอมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปน
ตน ยอมพิจารณาเห็นรูปและตนเปนสิ่งไมใชสองวา "รูปอันใดฉันก็อัน
นั้น ฉันอันใด รูปก็อันนัน้ ". เปรียบเหมือนเมื่อตะเกียงน้ํามันกําลังลุกไหม
อยู เปลวอันใดสีก็อันนั้น สีอันใดเปลวก็อันนั้น แมฉันใด, ฉันนั้นนั่นแล บุคคล
บางคนในโลกนี้ยอมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตนแล พิจารณาเห็น...ไม
ใชสองอยาง" ดังนี้ฉะนั้นจึงชื่อวายอมเห็นดวยวิปสสนาในทิฏฐิวา "รูปเปน
ตัวตน" อยางนี้. หรือยอมพิจารณาเห็นวาตัวตนมีรูป จึงถือเอารูปวาเปนตน
แลวยอมพิจารณาเห็นตนมีรูป เหมือเห็นตนไมมีรม หรือเห็นวารูปในตนจึง
ถือเอาอรูปนั่นแหละวาเปนตน จึงชื่อวายอมพิจารณาเห็นรูปในตนเหมือน
ดมกลิ่นในดอกไม หรือเห็นวาตนในรูปจึงถือเอาอรูปนั่นแหละวาเปนตน
จึงชื่อวายอมพิจารณาเห็นตนนั้นในรูปเหมือนเห็นแกวมณีในขวด แมในการ
พิจารณาวาเวทนาโดยความเปนตนเปนอาทิ ก็มีทาํ นองอยางเดียวกันนั่น
เอง ในคําเหลานั้น คําวา "ยอมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน" ทานกลาว
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ถึงรูปลวนๆ เทานั้นวาเปนตน. ทานกลาวถึงอรูปวาเปนตนในที่เจ็ดแหงเหลานี้
คือ ยอมพิจารณาเห็นตนมีรูป, หรือรูปมีในตน, หรือตนมีในรูป, เวทนาโดย
ความเปนตน, สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนตน ทานกลาวถึงรูป
และอรูปที่ปนกันวาเปนตนในที่สิบสองแหงดวยอํานาจแหงขันธทั้งสามใน
จํานวนสี่ขันธอยางนี้ คือ ตนมีเวทนา เวทนามีในตน ตนมีในเวทนาดังนี้.
ในคําวา ยอมพิจารณาเห็นรูปโดยความเปนตน ยอมพิจารณาเห็น
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณโดยความเปนตน" นั้น ทานแสดงความเห็น
วาขาดสูญในที่หาแหง, ในแหงที่เหลือ ทานแสดงความเห็นวาเที่ยง. ดวยประ
การฉะนี้ในที่นี้จึงมีภวทิฏฐิ (ความเห็นวามีวาเปน) ๑๕ อยาง. วิภวทิฏฐิ
(ความเห็นวาไมมีไมเปน) ๕ อยาง. ในบทวา "ไมพิจารณาเห็นรูปโดยความ
เปนตน" นี้, ไดแกยอมไมพิจารณาวา "ไมเที่ยง เปนทุกข ไมใชตน" ดวยอาการ
ทุกอยาง คือยอมไมพิจารณาเห็น ๕ อยางเหลานี้ ดวยแบบอยางใดอยาง
หนึ่ง อันไดแกไมพิจารณาเห็นรูปวาเปนตน แตพิจารณาเห็นวา "ไม
เที่ยง เปนทุกข ไมใชตน ไมพิจารณาเห็นตนมีรูป ฯลฯ ไมพิจารณาเห็นตนใน
วิญญาณ" ดังนี้. เมื่อพระเถรีแกปญหาขอแรกอยางนี้วา "คุณวิสาข ! ความ
เห็นวากายของตน ยอมมีดวยอาการอยางนี้แล" ดังนี้ ดวยถอยคํามีประมาณ
เพียงเทานี้อยู, คําวา "ดวยเหตุเพียงเทานี้ การไปก็มี การมาก็มี การูปและ
การมาก็มี วัฏฏะ (วงจรแหงชีวิต) ก็ยอมหมุนไป" ก็เปนอันวานางไดทําวัฏฏะ
ใหถึงที่สุดแลวแสดงไว. เมื่อแกปญหาขอหลังวา "คุณวิสาขะ ความเห็นวากาย
ตน ยอมไมมีดวยอาการอยางนี้แล" ดังนี้อยู, คําวา ดวยเหตุเพียงเทานี้
การไปก็ไมมี การมาก็ไมมี การไปและการมาก็ไมมี วัฏฏะก็หยุดหมุน" ก็เปน
อันวานางไดทําวิวัฏฏะใหถึงที่สุดแสดงไวแลว. ปญหาวา "แมเจา ก็แล
ทางประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐเปนไฉน" พึงเปนอันพระเถรีพึงถาม
กลับแลวจึงตอบวา "อุบาสก! คุณถามถึงทางเบื้องต่ําแลว ทําไมในที่นี้จึงมา
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ถามถึงทางอยูอีกละ" ก็พระเถรีนั้นกําหนดความประสงคของอุบาสกนั้น
ได ก็เพราะความที่ตนฉลาดเปนบัณฑิต. นางคิดวา "อุบาสกนี้ คงจะถามถึง
ทางขั้นต่ําดวยอํานาจปฏิบัติแตในที่นี้ คงอยากจะถามถึงทางนั้นแหง
สังขตะ (ถูกปรุง) อสังขตะ (ไมถูกปรุง) โลกิยะ (แบบโลกๆ) โลกุตตระ (อยู
เหนือโลก, ขามขึ้นจากโลก) อันทานจัดรวมเขาไว(สงเคราะห) และไมจัดรวม
เขาไว (ไมสงเคราะห) ฉะนั้นอุบาสกถามขอใด ๆ มาก ก็แกขอนั้นๆ โดยไม
ถามกลับเลย.
ในคําเหลานั้น คําวา "ถูกปรุง" ความวา ถูกคิด ถูกตรึก ถูก
ตรอง ถูกรวบรวมไว ถูกใหเกิด อันผูเขาถึง พึงเขาถึง. ในคําวา "ก็แล
คุณวิสาขะหนทางประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐ ทานจัดรวมเขาไวดวย
ขันธ ๓" นื้มีคําอธิบายวา เพราะทางมีประเทศ ขันธทั้ง ๓ ไมมีประ
เทศ ฉะนั้นทานจึงเอาทางนี้มารวมเขาดวยขันธ ๓ ที่ไมมีประเทศ เหมือน
เอากรุงมารวมเขากับราชย เพราะความที่ทางมีประเทศ. ในองคมรรคเหลา
นั้น องคมรรค ๓ มีการพูดจาถูกตองเปนตน เปนศีลแทฉะนั้นจึงยกเอาองค
มรรคเหลานั้นมารวมเขากับกองศีล เพราะมีชาติเสมอกัน. ถึงแมในบาลี
ทานยกเอามาแสดงทําเหมือนสัตตมีวิภัติวา " ในกองศีล" ดังนี้ก็จริง ถึงดัง
นั้น ก็พึงทราบใจความดวยอํานาจตติยาวิภัติ. สวนสมาธิในองคมรรคอีก ๓
มีความพยายามชอบเปนตน โดยธรรมดาของตนแลว ยอมไมสามารถจะแนบ
แนนได เพราะเปนภาวะที่เลิศเดี่ยวในอารมณ แตเมื่อความเพียรกําลังทําหนา
ที่ประคับประคองใหสําเร็จ ความระลึกก็กําลังทําหนาที่เคลาคลึงใหสําเร็จ
อยู, สมาธิกลายเปนธรรมชาติที่ไดอุปการะ จึงจะสามารถใหแนบแนนได.
ในเรื่ององคมรรคนั้น มีคําเปรียบเทียบดังตอไปนี้ :เหมือนอยางวา ในสามเกลอที่ชวนกันเขาไปสูอุทยานดวยตั้งใจ
วา "พวกเราจะเลนงานนักขัตฤกษ (งานประจําป) คนหนึ่งพบตน
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จัมปาดอกบานนี้ ยกมือขึ้นไปก็ไมอาจเก็บได ทีนั้น คนที่สองจึงกมหลังให
เขา แมเขาไดยินบนหลังของคนที่สองนั้น ก็ยังเด็ดไมได, ทีนั้น อีกคน
หนึ่ง ก็ยื่นจงอยบาใหเขา. เมื่อเขาไดยืนบนหลังของคนหนึ่งแลวเหนี่ยวจงอย
บาของอีกคนหนึ่ง จึงเก็บเอาดอกไมมาประดับตามชอบใจแลวเลนงาน
นักขัตฤกษฉันใด. พึงเห็นคําที่นํามาเปรียบนี้ ฉันนั้น คือ ธรรมทั้งสาม
มีความ พยายามชอบเปนตนซึ่งเกิดรวมกัน เหมือนสามเกลอ ที่เขาสวมดวย
กัน, อารมณเหมือนตนจัมปาดอกบานสะพรั่ง สมาธิ ที่ไมสามารถจะถึงฌาน
ไดเพราะเปนภาวะที่เดนเดี่ยวในอารมณโดยลําพังตนเอง เหมือนคนที่ถึงแมจะ
ไดยกมือขึ้นแลวก็ยังไมอาจเก็บได, ความพยายามชอบเหมือนเกลอที่นอมหลัง
ให, ความระลึกเหมือนเกลอที่ยืนใหจับจงอยบา. สมาธิที่เมื่อวิริยะ กําลังทํา
หนาที่ประดับประคองใหสําเร็จ (และ) สติก็กําลังทําหนาที่คลึงเคลาใหสําเร็จ
อยูอยางนี้, ไดอุปการะแลว ก็ยอมอาจบรรลุฌานไดเพราะความเปนภาวะที่
โดดเดนในอารมณเหมือนคนนอกนี้ที่ยืนบนหลังของคนหนึ่งในสามคนนั้นและ
จับจงอยบาของอีกคนหนึ่ง จึงสามารถเด็ดดอกไมไดตามพอใจ ฉันใด ก็ฉัน
นั้น. เพราะฉะนั้น ทานจึงเอาสมาธิมารวมเขากับกองสมาธิ ตามกําเนิดของ
ตน. สวนความพยายามชอบและความระลึกชอบ ทานก็เอามารวมเขากับกิริยา.
แมปญญาในความเห็นชอบและความดําริชอบ ก็ไมสามารถตัดสิน
อารมณวา "ไมเที่ยง ไมทนทาน ไมใชตัวตน" ตามลําพังตนเองได. แตเมือ่
วิตก อาโกฏเฏตฺวา คอยๆ ทุบแลวทะยอยสงให ก็สามารถ อยางไร ? เหมือน
อยางวา เจาหนาที่การเงิน เอาเหรียญกษาปณมาวางบนมือ แมอยากจะสํา
รวจดูทุกสวน ก็ไมสามารถจะพลิกดวยสายตาไดเลย ตอเมื่อใชขอนิ้วมือพลิก
แลวจึงจะสามารถสํารวจดูไดทุกดาน ฉันใด, ปญญาก็ฉันนั้นเหมือนกันไม
สามารถชี้ขาดอารมณดวยอํานาจแหงความไมเที่ยง เปนตนตามลําพังของตน
เองได แตจะสามารถชี้ขาดแตอารมณที่วิตกซึ่งมีความยกขึ้นเปนลักษณะ
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มีความจดจอและจอดจับเปนหนาที่ เหมือนกําลังจับทุบ และกําลังจับพลิก
แลวสงมาใหเทานั้น เพราะฉะนั้นทานจึงจัดเอาแตสัมมาทิฏฐิเทานี้มารวมไว
กับกองปญญาเพราะมีกําเนิดเทากัน แมในที่นี้. สวนสัมมาสังกัปปะ ก็ถูกจับ
มารวมเขาเพราะการกระทํา. มรรคยอมถึงซึ่งการรวมเขากับของทั้งสามนี้
ดวยประการฉะนี้. เพราะเหตุนั้น นางธรรมทินนาจึงไดกลาววา "คุณ
วิสาขะ ก็แล ทางอันมีองคแปดอันประเสริฐ ทานสงเคราะหดวยขันธทั้ง ๓"
ดังนี้.
บัดนี้ เมื่อจะถามถึงสมาธิในมรรคที่เปนไปเพียงขณะจิตเดียว พรอม
กับเครื่องหมายรวมทั้งเครื่องเครา จึงกลาวคําเปนตนวา "เปนไฉนเลา
แมเจา ?"
ในการแกปญหานั้น ทานวา สติปฏฐาน ๔ คือสัมมาสติ เกิดขึ้นแลว
ดวยอํานาจยังหนาที่สี่อยางในมรรคขณะใหสําเร็จ. สัมมาสตินั้น กลายเปน
เครื่องหมายเพราะอรรถวาเปนปจจัยแหงสัมมาสมาธิ. สัมมัปปธาน ๔
คือตัววิริยะ เกิดขึ้นแลวดวยอํานาจการทําหนาที่สี่อยางใหสําเร็จ, วิริยะนั้น
กลายเปนเครื่องเครา (ปริขาร) เพราะอรรถวาแวดลอม. คําวา "ของธรรม
เหลานั้นแล" คือของธรรมที่ประกอบพรอมดวยมรรคเหลานั้นในคําเปนตน
วา "การเสพคุน" คือ ทานกลาวความเสพคุนที่เปนไปเพียงหนึ่งขณะ
จิต. สวนผูชอบพูดเคาะเลน ก็พูดวา "ชื่อวามรรคที่เปนไปเพียงหนึ่งขณะ
จิต ไมมี. ถาพึงเปนอยางนั้นจะมีการอบรมมรรคเสียตั้งเจ็ดป เพราะคํา
วา "เจ็ดป" ฝายพวกกิเลสเมื่อจะขาด ก็ยอมขาดไปดวยญาณทั้งเจ็ดโดยฉับ
พลัน". พึงพูดกะเขาวา "นําพระสูตรมาซิ" แนนอนเมื่อเขามองไมเห็นทาง
อยางอื่น ก็จะนําขอความวา "การเสพคุน การอบรม การทําใหมาก ธรรม
เหลานั้นแลอันได" นี้แลมา กลาววา "ยอมเสพคุนดวยจิตดวงอื่น อบรมดวย
จิตดวงอื่น ทําใหมากก็ดวยจิตดวงอื่น. ตอจากนั้น เขาพึงถูกกลาววา "ก็แล
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สูตรนี้ มีใจความที่พึงรู (แนะนํา) มีใจความที่นําไปอยางไร?" เขาก็จะกลาว
ตออีกวา "สูตรมีใจความอยางที่นําไปนั่นแหละ" อยางมากของเขาก็เทา
นี้. เมื่อเปนอยางนี้ ก็จะมีแตความเสพคุนเทานั้น แมทั้งวันอยางนี้คือ จิตดวง
หนึ่งเกิดเสพคุนอยูแลว จิตอีกดวงหนึ่งเกิดเสพคุนอยูแลว แมอกี ดวง ก็เกิดเสพ
คุนอยูแลว, จะมีการอบรมแตที่ไหน? จะมีการทําใหมาก แตที่ไหน? หรือ
เมื่อดวงหนึ่งก็เกิดอบรมอยูแลว ดวงอื่นอีกก็เกิดอบรมอยูแลว อีกดวงหนึ่งก็
เกิดอบรมอยูแลว ดังนี้ แบบนี้ทั้งวันก็จะมีแตการอบรมเทานั้น. ความเสพคุน
จะมีแตที่ไหน? การทําใหมากจะมีแตที่ไหน? หรือดวงหนึ่งก็เกิดทําใหมากอยู
แลว ดวงอื่นอีกก็เกิดทําใหมากอยูแลว อีกดวงหนึ่งก็เกิดทําใหมากขึ้นอยู
แลว ดังนี้ แบบนี้ทั้งวันก็จะมีแตการทําใหมากเทานั้น จะมีการเสพคุนแตที่
ไหน? จะมีการอบรมแตที่ไหน? อีกอยางหนึ่ง เขาอาจจะกลาวอยางนี้
วา "ยอมเสพคุนดวยจิตดวงหนึ่ง ยอมอบรมดวยจิตสองดวง ยอมทําใหมาก
ดวยจิตสามดวง หรือยอมเสพคุนดวยจิตสองดวง ยอมอบรมดวยจิตสาม
ดวง ยอมทําใหมากดวยจิตหนึ่งดวง หรือยอมเสพคุนดวยจิตสามดวง
ยอมอบรมดวยจิตหนึ่งดวง ยอมทําใหมากดวยจิตสองดวง". เขาพึงถูกกลาว
วา "ทานอยากลาวเลอะเทอะวา "ผมก็ไดสูตรนะ" ธรรมดาผูจะแกปญหา
ตองอยูในสํานักอาจารยเลาเรียนพุทธพจนใหทราบอรรถรสแลว จึงคอย
พูด ก็การเสพคุนนี้ ประกอบดวยขณะจิตเดียว การอบรมก็ประกอบดวย
ขณะจิตเดียว และการทําใหมาก ก็ประกอบดวยขณะจิตเดียว ธรรมดา
โลกุตรมรรคที่ใหถึงความสิ้นไปที่มีหลายขณะจิตไมมี มีแตทปี่ ระกอบดวยขณะ
จิตเดียวเทานั้น" พึงทําใหเขายอมรับดังที่วามานี้. ถาเขายอมรับ ก็ยอมรับ
ไป, ถาไมยอมรับ ก็พึงสงไปวา "จงไปเขาวัดแตเชาแลวดื่มขาวตมเสีย".
ในคําวา "สังขารมีกี่อยางเลา แมเจา?" นี้ วิสาขะถามถึงอะไร
ถามวาบุคคลดับสังขารเหลาใดแลว จึงเขานิโรธ ขาพเจาขอถามสังขารเหลา
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นั้น เมื่อพระเถรีไดทราบความประสงคของเขาดวยประการนั้นนั่นแล
บอกกายสังขารเปนตน ในสังขารจํานวนมากมีปุญญาภิสังขารเปนตนที่มีอยู
จึงกลาวคําเปนตนวา "คุณ สังขารเหลานี้มีสามอยาง".
ในสังขารเหลานั้น ชื่อกายสังขารเพราะอันกายยอมปรุง คือยอมให
เกิด เพราะเปนสภาพที่เกี่ยวของกับกาย, ชื่อวจีสังขาร เพราะถูกปรุงคือถูก
ใหเกิด โดยวาจา เพราะเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับวาจา, ชื่อวาจิตตสังขารเพราะ
ถูกปรุง คือถูกใหเกิดโดยจิต เพราะเปนของที่เกี่ยวของกับจิต. วิสาขะยอมถาม
ถึงอะไรในคําวา "เปนไฉนเลา แมเจา" นี้ ยอมถามวา "สังขารเหลานี้มัน
ปนกันและกัน มัว ไมแจม แจงยาก". จริงอยางนั้นที่เรียกเจตนา ๒๐ อยางอัน
เปนกุศลอกุศลอยางนี้ คือ เจตนาในกามาวจรกุศล ๘ อยาง เจตนาใน
อกุศล ๒ อยาง ที่ยังบุคคล ใหถึงการยึด การถือ การหลุด การปลอย ใน
กายทวารบาง ลมหายใจออกและลมหายใจเขาบางวา เปนกายสังขาร.
ทานเรียกเจตนา ๒๐ อยาง มีประการที่ไดกลาวแลวซึ่งยังการไหวแหงคาง
ใหถึงวจีเภทในวจีทวารบาง วิตกวิจารบางวาเปนวจีสังขาร, ทานเรียก
เจตนา ๒๐ อยางนั้น กุศลและอกุศลที่เกิดแกผูยังไมถึงการสั่นไหวในกาย
ทวารและวจีทวารแลวนั่งคิดอยูในที่สงัดธรรมสองอยางคือ สัญญา และเวทนา
บางวาเปนจิตตสังขารทีเดียว ธรรมเหลานี้ มันปนเปกัน มัว ยังไม
แจม แจงยาก. ขาพเจาขอใหทําธรรม เหลานั้นใหแจงแจงแลวบอก".
ในบทวา "ก็ทําไมเลา แมเจา " นี้ วิสาขะยอมถามถึงใจความของบท
แหงชื่อกายสังขารเปนตน. ในการแกปญหานั้น ผูศึกษาพึงทราบความหมาย
นี้วา กายสังขารชื่อวาอาศัยกาย เพราะเกี่ยวของกับกาย เมื่อมีกาย ก็มีกาย
สังขาร เมื่อกายไมมี กายสังขารก็มีไมได จิตตสังขารชื่อวาอาศัยจิต เพราะ
เกี่ยวของกับจิต เมื่อมีจิต ก็มีจิตตสังขาร เมื่อจิตไมมีจิตตสังขารก็มีไม
ได. บัดนี้เมือ่ วิสาขะจะถามเพื่อความรูวา "สมาบัตินี้ ยอมใชสัญญาเวทยิต-
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นิโรธหรือหนอ หรือไมใช หรือเปนผูสะสมความชํานิชํานาญในสัญญาเวทยิตนิโรธหรือหนอ หรือไมใช หรือเปนผูสะสมความชํานิชํานาญในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น หรือไมตองเปนผูสะสมความชํานิชํานาญ?" จึงกลาวคําเปน
ตนวา "แมเจา ทําอยางไรเลาจึงจะเปนสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติได?" ใน
การตอบปญหานั้น ขอความมีวา ทานไดกลาวถึงเวลาแหงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติดวยบททั้ง ๒ วา "เราจักเขา" หรือ "เรากําลังเขา".
ทานกลาวนิโรธภายในดวยบทวา "เขาแลว". เวลาที่มีจิต ทานก็กลาวดวยบท
กอนทั้งสองเหมือนกันนั้น เวลาที่ไมมีจิต ทานกลาวดวยบทหลัง. คําวา "จิตก็
เปนอันอบรมไวแลวอยางนั้นมากอนทีเดียว" ไดแกจิตที่มีกาลเวลาเปนเครื่อง
กําหนดเปนอันไดอบรมแลววา "ตลอดเวลาเทานี้ เราจะเปนไมมีจิต ในกาล
ที่มีระยะเวลาเปนเครื่องกําหนดกอนนิโรธสมาบัติ. คําวา "ยอมนอมบุคคลนัน้
ไดเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น" คือ ยอมนอมบุคคลที่อบรมจิตไวแลวอยางนี้
นั้นเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้น ไดแกเพื่อความเปนผูไมมีจิต. คําวา "วจีสังขารยอมดับไปกอน" คือวจีสังขารยอมดับจากสังขารที่เหลือในฌานที่สอง
กอน. คําวา "ตอจากนั้นกายสังขาร" คือตอจากนั้นกายสังขารก็ดับไปใน
ฌานที่สี่. คําวา "ตอจากนั้นจิตตสังขาร" คือตอจากนั้นจิตตสังขารจึงดับ
ไปภายในนิโรธ. ทานกลาวเวลาภายในนิโรธดวยสองบทวา "เรา
จักออก" หรือ "เรากําลังออก" เวลาแหงผลสมบัติทานกลาวดวยบทวา "ออก
แลว" เวลาเปนผูไรจิต ทานกลาวดวยสองบทกอนเหมือนกันนั้น. ดวยบทหลัง
ทานกลาวเวลาที่มีจิต. คําวา "จิตก็เปนอันไดอบรมมาแลวอยางนั้นกอน
ทีเดียว" คือจิตที่มีเวลาเปนเครื่องกําหนดเปนอันไดอบรมแลววา ตลอดเวลาเทา
นี้เราจะเปนผูไรจิต ในกาลที่มีระยะเวลาเปนเครื่องกําหนดไวกอนเขาถึงนิโรธสมาบัติแลว ตอจากนั้นจึงจะเปนผูมีจิต. คําวา "ยอมนอมบุคคลนั้นไดเขาไป
เพื่อความเปนอยางนั้น" คือยอมนอมบุคคลที่อบรมจิตไวแลวอยางนี้นั้นเขาไป
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เพื่อความเปนอยางนั้น คือเพื่อความเปนผูมีจิต. เวลาแหงการเขา
นิโรธทานกลาวไวในหนหลัง ในทีน่ ี้ ทานกลาวเวลาแหงการออกจากนิโรธดวย
ประการฉะนี้.
บัดนี้เปนวาระเพื่อจะกลาวนิโรธกถา ฉะนั้น นิโรธกถาจึงเปนเรื่องที่
ตองกลาว
ก็แหละนิโรธกถานั้น ทานไดตั้งแมบทกลาวไวในวิสุทธิมรรคทุกแง
ทุกมุมวา "ปญญาที่ความชํานิชํานาญอบรมไวดวยความรํางับสังขาร
สาม เพราะความเปนผูประกอบดวยกําลังสอง, ดวยความประพฤติในญาณ
สิบหก, ดวยความประพฤติในสมาธิเกาปญญาที่ความชํานิชํานาญอบรมแลว
และญาณในการเขาถึงนิโรธ". เพราะฉะนั้น ผูตองการทราบพึงถือเอาตาม
แบบที่กลาวไวในวิสุทธิมรรคนั้นเถิด. ที่ชื่อวา นิโรธนี้ไดแกอะไรเลา?
ไดแกความไมเปนไปแหงการพิจารณาขันธทั้งสี่. ถาจะมีการถามวา "เมื่อ
เปนเชนนั้น เขาสมาบัติกันเพื่ออะไร? ก็ตอบวา เขาสมาบัติกันเพื่อสิ่งนี้
คือ "เรากลุมในความเปนไปแลวในสังขาร จะเปนผูไมมีจิตสักเจ็ดวันอยู
สบาย นิโรธนี้นั้นชื่อวาเปนนิพพานในปจจุบัน". คําวา "จิตสังขารยอมเกิด
ขึ้นกอน" คือจริงอยูเมื่อจะออกจากนิโรธ จิตในผลสมาบัตินั้นยอมเกิดขึ้น
กอน. ทานหมายเอาสัญญาและเวทนาที่ประกอบดวยผลสมาบัตินั้นจึงกลาว
วา "จิตตสังขารยอมเกิดขึ้นกอน" คําวา "ตอจากนั้น กายสังขาร" คือ
ตอจากจิตตสังขารนั้นไป กายสังขารยอมเกิดขึ้นในสมัยแหงภวังค. ถาม
วา "ก็ผลสมาบัติไมยังลมหายใจออกและลมหายใจเขาใหตั้งขึ้นหรือ? ตอบ
วาใหตั้งขึ้น แตผลสมาบัติของผูนี้ประกอบดวยฌานที่สี่อยู ผลสมาบัตินั้นจึงทํา
ใหลมหายใจออกและลมหายใจเขาตั้งขึ้นไมได. หรือเพราะเหตุนี้หรือ? ผลสมาบัติจะประกอบดวยฌานที่หนึ่ง หรือประกอบดวยฌานที่สอง ที่สาม หรือที่สี่ก็
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ตามทีเถิด ลมหายใจออกและลมหายใจเขาของภิกษุออกจากสมาบัติ
ที่สงบ ยอมเปนสิ่งที่พูดไมได (คือมีเหมือนไมมี) หรือ? ความที่ลมหายใจออก
และลมหายใจเขานั้นเปนสิ่งที่พูดไมได พึงทราบดวยเรื่องพระสัญชีวเถระ :ความสังเขปมีวา เมื่อพระสัญชีวเถระออกจากสมาบัติแลวก็เดินลุย
ไปบนถานที่เขากระจายไวเหมือนดอกทองกวาว แมแตเพียงแสงในจีวรก็ไม
ลุกไหม แมแตเพียงอาการแหงไออุน ก็ไมไดมี. พวกคนก็กลาวกันวา นี่แหละ
ผลของสมาบัติ. ลมหายใจออกสละลมหายใจเขาของภิกษุผูออกจากสมาบัติ
ที่สงบ ยอมเปนสิ่งที่พูดไมได ดังที่วามานี้แล ฉะนั้นพึงทราบวา คํานี้
ทานกลาวดวยสมัยแหงภวังคเทานั้น.
คําวา "จากนั้น ก็วจีสังขาร" คือ ถัดจากกายสังขารนั้นมา วจีสังขารก็ยอมเกิดขึ้นในเวลาแหงการใชที่สําเร็จมาจากกิริยาจิตเปนไป ถาม
วา ภวังคจะใหวิตกวิจารตั้งขึ้นไมไดหรือ? ตอบวาใหตั้งขึ้นได, แตวิตกและ
วิจารยังแตที่ประกอบดวยภวังคนั้น ยังแตงวาจาไมได เพราะฉะนั้น คํา
นั้น ทานกลาวตามเวลาใชที่สําเร็จนาจากกิริยาจิตที่เปนไปแลวเทานั้น.
สมาบัติเปนตนวา "ผัสสะเปนของสูญ" ก็พึงกลาวโดยผัสสะที่มีคุณและโดย
อารมณ. ผลสมาบัติชื่อวาเปนของสูญโดยผัสสะที่มีคุณกอน เพราะทานประสงคเอาผัสสะที่เกิดพรอมกับสุญญตผลสมาบัตินั้นจึงกลาวคําวา "ผัสสะเปน
ของสูญ" แมในอนิมิตตผลสมาบัติและอัปปณิหิตผลสมาบัติก็ทํานองอยาง
เดียวกันนี้เหมือนกัน ก็โดยอารมณพระนิพพานที่ชื่อวาสูญ ก็เพราะสูญ
จากราคะเปนตน. ชื่อวาไมมีเครื่องหมายเพราะไมมีเครื่องหมายแหงราคะ
เปนตน เพราะไมมีที่ตั้งแหงราคะเปนตน จึงชื่อวาไมมีที่ตั้ง. ผัสสะในผลสมาบัติที่ทําพระนิพพานซึ่งเปนของสูญใหเกิดเปนอารมณชื่อวาเปนของ
สูญ. แมในอนิมิตตผลสมาบัติและอัปปณิหิตผลสมาบัติก็ทํานองอยางเดียวกันนี้
เหมือนกัน. ยังมีถอยคําที่จะตองเพิ่มเติมอยางอื่นอีก คือแมวิปสสนาทานก็
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เรียกวา สุญญตา อนิมิตตา อัปปณิหิตา ในขอเหลานี้ภิกษุใดกําหนดสังขาร
โดยความไมเที่ยงเห็นโดยความไมเที่ยงแลว ยอมออกโดยความไมเที่ยง.
วิปสสนาที่พาไปถึงการออกของภิกษุนั้น ยอมชื่อวาอนิมิตตาวิปสสนา.
ภิกษุใดกําหนดสังขารโดยความเปนทุกข เห็นโดยความเปนทุกขแลวยอมออก
โดยความเปนทุกข วิปสสนาที่พาไปถึงการออกของภิกษุนั้น ยอมชื่อวา
อัปปณิหิตาวิปสสนา. ภิกษุใด กําหนดสังขารโดยความเปนของไมใชตน เห็น
โดยความเปนของไมใชตนแลวยอมออกโดยความเปนของไมใชตน วิปสสนา
ที่พาไปถึงการออกของภิกษุนั้น ยอมชื่อวา สุญญตาวิปสสนา. มรรคใน
อนิมิตตวิปสสนาของภิกษุนั้น ชื่ออนิมิตตมรรค. ผลของอนิมิตตมรรค ชื่อ
อนิมิตตผล เมื่อถูกตองผัสสะที่เกิดพรอมกับอนิมิตตผลสมาบัติก็เรียกวา
อนิมิตต ยอมถูกตอง แมในอัปปณิหิตะและสุญญตะ ก็มีทํานองอยางเดียวกันนี้
เหมือนกัน. ดวยคําที่จะตองเพิ่มเติมที่ไดกลาวไวแลว ผัสสะก็พึงมาถึงการ
เลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งวา "สุญญตผัสสะก็ได อนิมิตตผัสสะก็ได หรือ
อัปปณิหิตผัสสะก็ได, เพราะฉะนั้นจึงควรกลาวสมาบัติเปนตนโดยผัสสะที่มีคุณ
และโดยอารมณ. เพราะเมื่อกลาวอยางนี้คําก็จะเขากันไดวา "ผัสสะสาม
อยางยอมถูกตอง". พระนิพพานชื่อวิเวกในคําเปนตนวา "โนมไปใน
วิเวก" ที่วาโนมไปในวิเวกก็เพราะโนมคือโอนไปในวิเวกนั้น. ที่ชื่อวาชะโงกไป
ในวิเวก. ในคําวา "ชะโงกไปในวิเวก" ก็เพราะมาจากทีอื่นแลว ก็ตั้งอยูเปน
เหมือนกับเขาไปหาวิเวกนั้น. ทีช่ ื่อวามีวิเวกเปนเงื้อม ก็เพราะวาตั้งอยูเหมือน
กับจะตกไปหาวิเวกนั้น.
บัดนี้เมื่อวิสาขะจะถามวา "ขาพเจาจะขอถามเวทนาที่ภิกษุดับไดแลว
จึงเขานิโรธสมาบัติได" จึงกลาวคําเปนตนวา "แมเจา ก็เวทนามีเทาไร?"
ความสุขที่เปนไปในทวารหาในคําเปนตนวา "หรือเปนไปในทาง
กาย" ชื่อกายิกสุข, ที่เปนไปในมโนทวาร พึงทราบวาชื่อเจตสิกสุข. ในเรือ่ ง
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ของเวทนานั้น คําวา "สุข" เปนคําชี้แจงสภาพ. คําวา "ความชื่นใจ" เปน
คําสําหรับใชแทนกันแสดงถึงความเอร็ดอรอยแหงสุขนั้นนั่นเอง. คําวา
"ความเสวย" เปนคําทั่วไปแกเวทนาทุกอยางที่แสดงความเปนคือความ
เสวย แมในบทที่เหลือก็เปนทํานองเดียวกันนี้แหละ. ในคําเปนตนวา "ความ
คงอยูเปนสุข ความแปรปรวนเปนทุกข" มีความหมายวา ความมีแหงสุขเวทนา
ชื่อวาสุข, ความไมมีชื่อวาทุกข, ความมีแหงทุกขเวทนาชื่อวาทุกข,
ความไมมีชื่อวาสุข, ความรูอทุกขมสุขเวทนาชื่อวาสุข, ความไมรูชื่อวาทุกข.
ในคําวา "อนุสัยอะไร ยอมนอนเนื่อง" นี้ วิสาขะยอมถามถึงอนุสัยวา
อนุสัยเปนไฉน ยอมนอนเนื่องคือเปนเหมือนกะวาผูนอนเพราะอรรถวายังละ
ไมได. คําวา "คุณวิสาข กามราคานุสัย ไมใชจะนอนเนื่องในสุขเวทนาทั้ง
หมดดอก" ความวา ราคานุสัยไมใชนอนเนื่องในสุขเวทนาทั้งหมดราคา
นุสัยนั้นที่ยังละไมไดในสุขเวทนาทุกอยาง ก็ยอมไมปรารภสุขเวทนาทุกชนิด
แลวเกิดขึ้น. ในที่ทุกแหง ก็มีทํานองอยางเดียวกันนี้. คําวา "พึงละอะไร?"
นี้เปนคําถามถึงการละ นางธรรมทินนา แกคําถามสองขอดวยคําตอบนี้
แหละ ในบทวา "ยอมละราคะดวยฌานที่หนึ่งนั้น" นี.้ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ขมกามราคานุสัยไดแลวยอมเขาถึงฌานที่หนึ่ง ทําราคานุสัยที่ฌานขม
ไวแลว ใหเปนอันขมไวแลวอยางนั่นแหละแลวเจริญวิปสสนา จึงถอนไดเด็ด
ขาดดวยอนาคามิมรรค. ราคานุสัยนั้นแมจะถูกละไดดวยอนาคามิมรรค
แลว ก็ยังชื่อวายอมนอนเนื่องกับฌานที่หนึ่ง เพราะความที่มันถูกฌานที่หนึ่ง
นั้นขมไวอยางนั้น. เพราะฉะนั้น นางธรรมทินนาจึงกลาววา "ราคานุสัยยอม
ไมนอนเนื่องในสุขเวทนานั้น".
บทวา ตทายตน ตัดเปน ต อายตน ความวา พระอรหัตตผลอันชื่อวา
เปนที่พึ่ง เพราะเปนที่โลงใจอยางยิ่ง. คําวา "อันยอดเยี่ยมดวยประการฉะ
นี้" คือผูตั้งความปรารถนาในพระอรหัตตผลที่ไดชื่อวา "วิโมกขอันยอดเยี่ยม
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ดวยประการฉะนี้". คําวา "โทมนัสยอมเกิดขึ้นเพราะความกระหยิ่มเปน
ปจจัย" คือ ยอมเกิดโทมนัส อันเปนมูลใหความปรารถนาตั้งขึ้น แตโทมนัสอัน
เปนมูลใหความปรารถนาตั้งขึ้นนั้นจะไมเกิดขึ้นเลย, แตทานกลาววา โทมนัสที่
มีความไมไดเปนมูล เมื่อจะเกิดแกผูปรารถนาแลวไมได ก็ยอมเกิดขึ้น เพราะ
ความกระหยิ่มเปนปจจัย. บางทานกลาววา "ถึงแมวาชื่อวาโทมนัสในความ
ปรารถนาแลวไมไดนั้นเปนอกุศลโดยสวนเดียวก็จริง ถึงอยางนั้นก็พึงเสพ
โทมนัสนี้ไว. โทมนัส(นี้) ควร" จริงอยูพวกโยคี (พระนักปฏิบตั ิ ) ยอมรับเอา
ขอปฏิบัติ ระยะ ๓ เดือนบาง ระยะ ๖ เดือนบาง ระยะ ๙ เดือนบาง. ในโยคี
เหลานั้น ผูที่รับเอาขอปฏิบัตินั้นๆ ไปแลว ก็สืบตอพยายามอยูดวยคิดวา
"ภายในเวลาที่กะไวนี่แหละเราคงจะบรรลุพระอรหัตตผล (แต) ก็ไมสามารถ
บรรลุตามเวลาที่กะไว จึงเกิดความเสียใจอยางรุนแรงขึ้นมา สายน้ําตาหลั่ง
ไหลเหมือนของพระมหาปุสสเถระชาวบานระเบียง.
มีเรื่องเลากันมาวา พระเถระบําเพ็ญวัตรเดินไปเดินมาตั้ง ๑๙ ป
เมื่อทานผูกใจวา "คราวนี้เราจะยึดพระอรหัตตผลใหได" วา "คราวนี้เราจะ
ปวารณาชนิดวิสุทธิปวารณา" แลวกระทําสมณธรรมอยูนั่นแหละ ๑๙
ปผานไป ครั้นมาถึงวันปวารณา ก็ไมมีวันของผูหลุดพน เพราะหยาดน้ํา
ตาของพระเถระ แตในปที่ ๒๐ จึงไดบรรลุพระอรหัตตผล.
ในคําวา "ยอมละปฏิฆะดวยโทมนัสนั้น" นี้มีความวา จะเอาโทมนัส
ไปละปฏิฆะไมได จะเอาปฏิฆะนั่นเองไปละปฏิฆะก็ไมได หรือการเอา
โทมนัสไปละโทมนัส ก็ยอมไมได. แตภิกษุนี้ รับเอาขอปฏิบัติอยางใดอยาง
หนึ่งในขอปฏิบัติมีระยะ ๓ เดือนเปนตน แลวพิจารณาอยางนี้วา "ภิกษุ
ดูซิเธอมีฐานะเลวดวยศีล ดวยวิริยะ หรือดวยปญญา? ศีลของเธอหมดจดดี
แลวมิใชหรือ?" เธอประคองวิริยะดีแลวมิใชหรือ? หรือปญญาเปนธรรมชาติ
ที่กลายอมนําไป?" เมื่อทานพิจารณาอยางนี้ก็เห็นวา " บัดนี้ เราจะไมยอมให
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โทมนัสนี้เกิดขึ้นอีก จึงทําความเพียรใหหนักหนวง ภายใน ๓ เดือน ภาย
ใน ๖ เดือน หรือไมก็ภายใน ๙ เดือน ก็ยอมถอนปฏิฆะดวยอนาคามิมรรคได
เด็ดขาด ตามแบบนี้ ชื่อวาทานยอมใชปฏิฆะนั่นเองละปฏิฆะ (และ) ใชโทมนัส
นั่นเองละโทมนัส. ในคําวา "ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอนเนื่องในโทมนัส
นั้น" นั้น มีความวา ในโทมนัสแบบนั้น ปฏิฆานุสัย ยอมไมนอน
เนื่อง ปฏิฆานุสัยก็ไมปรารภโทมนัสนั้นเกิดขึ้น, ปฏิฆานุสัยเปนอันถูกละได
ในโทมนัสนัน้ . คําวา "ยอมละอวิชชาไดดวยอรหัตตมรรคนั้น" คือ ภิกษุใน
พระธรรมวินัยนี้ ขมอวิชชานุสัยไดแลว ก็เขาสูฌานที่สี่ ทําอวิชชานุสัยที่ถูก
ฌานขมไวแลวใหเปนอันถูกขมไวอยางนั้นนั่นแหละแลวจึงเจริญ
วิปสสนา แลวจึงจะถอนไดเด็ดขาดดวยอรหัตตมรรค. ถึงแมอวิชชานุสัยนั้น
ถูกอรหัตตมรรคละไดแลวก็ตาม ก็ยังชื่อวานอนเนื่องดวยฌานที่สี่เพราะ
ความที่ถูกฌานที่สี่นั้นขมไดแลว เพราะเหตุนั้น นางธรรมทินนาจึงกลาว
วา "อวิชชานุสัยยอมไมนอนเนื่องในอรหัตตมรรคนั้น" ดังนี้.
บัดนี้เมื่อจะถามคําถามที่เปนปฏิภาค, (สวนปรับกัน) วิสาขะจึงกลาว
คําเปนตนวา "แมเจา ! ก็แหงสุขเวทนา" ในการแกปญหานั้น (พึงทราบขอ
ความดังตอไปนี้) เพราะทุกขเปนขาศึกของสุข และสุขเปนขาศึกของทุกข,
ฉะนั้น ทานจึงกลาววิสภาคปฏิภาคไวในเวทนาทั้งสอง สวนอุเบกขาเปน
ธรรมชาติทถี่ ูกความมืดครอบงํา ยากที่จะชี้แจง เพราะฉะนั้นทานจึงกลาวทั้ง
สภาคและปฏิภาคในที่นี้วา แมอวิชชา ก็เชนนั้นแท. ก็แหละ บุคคลยอมกระ
ทําความมืดคืออวิชชา ในที่มีประมาณเทาใด ก็ยอมบรรเทาความมืดคืออวิชชา
ในที่มีประมาณเทานั้น ฉะนั้นจึงกลาวทั้งวิสภาคและปฏิภาคไวในที่
นี้. ในคําวา "แหงอวิชชาและคุณ" นี้ คือและทานกลาวทั้งสภาคและ
ปฏิภาควา "ธรรมทั้งสองแมนี้ไมมีอาสวะ เปนโลกุตตระ" ทานกลาวทั้งสภาค
และปฏิภาค เพราะอรรถวาไมมีอาสวะ เพราะอรรถวาเปนโลกุตตระและ
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เพราะอรรถเปนอัพยากฤตในบทนี้วา "คุณ แหงวิมุตติแล" ในคําวา "คุณ
ขามไป" นีม้ ีความวา คุณเปนผูขามปญหาไป คําวา "คุณไมสามารถถือเอา
ที่สุดแหงปญหาได" ความวา คุณไมสามารถถือเอาประมาณแหงการ
กําหนดปญหาได จึงถามปฏิภาคของอัปปฏิภาคธรรม พระนิพพานนี้เปนอัปปฏิภาคธรรม ที่ไมมีใครสามารถเพื่อจะกระทําปฏิภาคพรอมกับธรรมบาง
อยางคือ สีเขียว สีเหลือง หรือสีแดง แลวแสดงได และคุณก็ยอ มถามพระ
นิพพานนั้นดวยความประสงคนี้เสียดวย ก็ดวยถอยคําเพียงเทานี้ อุบาสกผูจะ
ถามปฏิภาคแหงอัปปฏิภาคธรรมนี้ จึงเปนอันบุคคลพึงทราบวา ยอมเปนผู
เริ่มผิดในคําถามที่มีสวนปรับแมทุกขอ เหมือภิกษุที่ไดสลากภัตในเรือนที่
เจ็ด แลวเดินเลยไปตั้งเจ็ดหลังคาเรือนมายืนที่ประตูเรือนที่แปด เริ่มผิดไปตั้ง
เจ็ดหลังคาเรือน ไมรู (อะไรเลย) ฉันใด ก็ฉันนั้นเหมือนกัน. คําวา "หยั่งลง
สูพระนิพพาน" คือเขาไปภายในพระนิพพาน คือเขาไปตามพระ
นิพพาน. คําวา "มีพระนิพพานเปนเบื้องหนา" คือพระนิพพานเปนที่มาขาง
หนา คือเปนที่ไปขางหนาของเขา อธิบายวา เขาไมไปที่อื่นจากพระนิพพาน
นั้น. ชื่อวา มีพระนิพพานเปนที่สุด เพราะพระนิพพานเปนที่สุดของเขา.
ผูที่ถึงพรอมดวยความเปนบัณฑิต ชือ่ ที่ "บัณฑิต" หมายความวา ผูฉลาด
ในธาตุฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในฐานะและอฐานะ
คําวา "ผูมีปญ
 ญายิ่งใหญ" ไดแกผูถึงพรอมดวยปญญาที่สามารถกําหนดถือเอาอรรถอันยิ่งใหญ ธรรมอันยิ่งใหญ นิรตุ ติอันยิ่งใหญ ปฏิภาณอัน
ยิ่งใหญ. คําวา "อยางที่ธรรมทินนานัน้ " คือ แมฉนั เองก็จะพึงพยากรณอยาง
ที่ภิกษุณีธรรมทินนาพยากรณแลวเหมือนกันนั่นเอง.
ก็แล เพราะพระดํารัสเพียงเทานี้ พระสูตรนี้ก็กลายเปนภาษิตของ
พระชินเจาไป. ไมใชภาษิตของสาวกเหมือนอยางวา หนังสือที่ราชเลขานุการ
เขียนแลว ยังไมจัดเปนพระราชสาสน ตลอดเวลาที่ยังไมไดประทับพระราช
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ลัญชกร พอประทับพระราชลัญชกรของในหลวงแลว หนังสือยอมชื่อวาเปน
พระราชสาสน ฉันใด, พระสูตรนี้ไดกลายเปนภาษิตของพระชินเจา ดวย
การจรดแลวตรัส เพราะความที่พระความคือพระดํารัสของพระชินเจาดวงนี้
ไดประทับแลววา "ฉันเองก็จะพึงพยากรณอยางนั้นเหมือนกัน แมฉะนั้น
เหมือนกัน. คําที่เหลือทุกแหง ตื้นแลวแล ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาจุลลเวทัลลสูตรที่ ๔
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๕. จูฬธัมมสมาทานสูตร
[๕๑๔] ขาพเจาไดฟงมาแลว อยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับที่พระเขตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกะ ใกลกรุงสาวัตถี. ครั้งนี้แล พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายมาวา "ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้น รับสนองพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคเจาวา "พระพุทธเจาขา".
[๕๑๕] พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสคํานี้วา. ภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทาน มี ๔ อยางเหลานี้ ๔ อยาง อะไรบาง
คือ.๑. ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมสมานานที่เปนสุข
ในปจจุบัน (แต) แตไปใหผลเปนทุกข ก็ม.ี
๒. ภิกษุทงั้ หลาย ธรรมสมาทานที่ปจจุบัน
เปนทุกข และตอไปก็ใหผลเปนทุกข ก็มี
๓. ภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ปจจุบัน
เปนทุกข (แต) ตอไปใหผลเปนสุข ก็มี.
๔. ภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่ปจจุบัน
ก็เปนสุข และตอไปก็ใหผลเปนสุขก็มี.

[๕๑๖] ภิกษุทั้งหลาย ธรรมสมาทานที่เปนสุขในปจจุบัน (แต)
ตอไปใหผลเปนทุกข เปนไฉน คือ
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ภิกษุทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้ มีความเห็น
อยางนี้วา "โทษในกามทั้งหลาย หามีอยูไม" พวกเขาจึงพากันถึงความเปนผู
ดื่มด่ําในกามทั้งหลาย. พวกเขาแลยอมใชใหพวกปริพพาชิกาที่ขมวดมวยผม
บํารุงบําเรอ (ตน), พวกเขากลาวอยางนี้วา " อะไรกันนะ ที่พวกสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น มองเห็นภัยในอนาคต ในกามทั้งหลายอยู มาพา
กันกลาวถึงการละกามทั้งหลาย" แลวก็ยอมบัญญัติความกําหนดรูกามทั้ง
หลายไว สัมผัสแขนที่มีขนนุมของปริพพาชิการุนๆ นี้ ชางเปนสุขเสียนี่กระ
ไร พวกเขายอมถึงความดื่มด่ําในกามทั้งหลาย เมื่อพวกเขาถึงความดื่มด่ํา
ในกามทั้งหลายแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ก็ยอ มเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก. พวกเขายอมเสวยเวทนาที่เปนทุกข แข็งกลา เผ็ด
รอนในที่นั้น, พวกเขาจึงพากันกลาวอยางนี้วา "นี้แล ที่พวกสมณพราหมณผู
เจริญ เหลานั้น มองเห็นภัยในอนาคตในกามทั้งหลายอยู พากันกลาวถึงการ
ละกามทั้งหลายแลว ยอมบัญญัติการกําหนดรูกามทั้งหลายไว. ก็พวกเรา
เหลานี้ ยอมเสวยเวทนาที่เปนทุกขแข็งกลา เผ็ดรอนก็เพราะกามเปน
เหตุ เพราะกามเปนเคามูล.
ภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยางวา ผลสุกของยางทราย (ยานไทร)
พึงแตกในเดือนทายฤดูรอน. ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล พืชยางทราย
นั้น ก็จะพึงตกไปที่โคนสาละ (รังแบบอินเดีย) ตนใดตนหนึ่ง. ครั้งนั้นแล
ภิกษุทั้งหลาย เทวดาผูสิงอยูที่ตนสาละนั้น ก็เกิดกลัว ตกใจ พึงถึงความ
สะดุง. ภิกษุทั้งหลาย ครัง้ นั้นแล พวกเพื่อนฝูง ญาติพี่นอง ของเทวดาผูสิงอยูที่
ตนสาละนั้น พวกเทวดาที่สิงอยูในสวน เทวดาที่อยูในปา เทวดาที่อยูตามตน
ไม เทวดาที่สิงอยูที่ตนไม (ที่ตายเมื่อมีผลแก) ที่ตนหญาและที่ตนไม
ใหญๆ ตางก็มาประชุมพรอมกันแลวก็ปลอบโยนยางนี้วา "ผูเจริญ อยากลัว
ไปเลย อยากลัวไปเลย ผูเจริญ. อยางไรเสีย พืชยางทรายนี้ นกยูงก็จะพึง
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กลืน, เนื้อก็จะพึงเคี้ยวกิน, ไฟปาก็จะพึงไหม, พวกคนงานในปา ก็จะพึง
ถอน, พวกปลวกก็จะพึงขึ้น, หรือก็จะพึงเปนพืชที่ไมงอกอีกแลว. ภิกษุทั้ง
หลาย ครั้งนัน้ แล นกยูงก็ไมกลืนพืชยางทรายนั้นเลย เนื้อก็ไมเคี้ยวกิน
ไฟปาก็ไมไหม พวกคนงานในปาก็ไมถอน พวกปลวกก็ไมขึ้น, และพืชก็ยัง
จะงอกได. พืชนั้นถูกฝนที่เมฆหลั่งลงรด ก็งอกไดงอกดี เถายางทรายนั้นก็
เปนตนออนๆ มีขนออนนุม เลื้อยทอดยอดไปเรื่อย แลวมันก็เขาไปเกาะตน
สาละนั้น
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนี้แล เทวดาผูสิ่งอยูที่ตนสาละนั้น ก็พึงมีความ
คิดอยางนี้วา "อะไรกันนะ ที่พวกเพื่อนฝูง ญาติพี่นอง เทวดาที่อยูตาม
สวน เทวดาที่อยูในปา เทวดาที่อยูตามตนไม เทวดาที่อยูที่ตนไม (ที่ตายเมื่อ
ผลแก) ที่ตน หญาและที่ตนไมใหญๆ ผูเจริญเหลานั้น มองเห็นภัยในอนาคตใน
พืชยางทรายอยู ตางก็มาประชุมพรอมกัน แลวก็ปลอบโยนอยางนี้วา "ผู
เจริญ! อยากลัวไปเลย อยากลัวไปเลย ผูเจริญ, อยางไรเสีย พืชยางทราย
นี้ นกยูงก็จะพึงกลืน, เนื้อก็พึงเคี้ยวกิน, ไฟปาก็จะพึงไหม, พวกคนงานใน
ปาก็จะพึงถอน พวกปลวกก็จะพึงขึ้น หรือก็มันจะตองหมดสภาพเปน
พืช. สัมผัสของเถายางทราย ที่ออนๆ มีขนนุมๆ เลื้อยทอดยอดไปเรื่อยนี้
ชางเปนสุขเสียนี่กระไร. เถายางทรายนั้น ก็ลอมรัดตนสาละนั้น. เมื่อมันลอม
รัดตนสาละนั้น สูงจนถึงคาคบแลว ก็ทําใหเกิดความทึบลง ซึ่งจะพึงทําลาย
ลําตนใหญๆ ของตนสาละนั้นได.
ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูที่ตนสาละนั้น ก็จะพึงมีความ
คิดอยางนี้วา นี้เองที่พวกเพื่อฝูง ญาติพี่นอง เทวดาที่อยูตามสวน เทวดาที่อยู
ในปา เทวดาที่อยูตามตนไม เทวดาที่อยูตนไม (ที่ตายเมื่อลูกแก) ที่ตน
หญา และทีต่ นไมใหญๆ ผูเจริญเหลานั้น มองเห็นภัยในอนาคตในพืชยาง
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ทรายอยู ตางก็มาประชุมพรอมกันแลวปลอบโยนอยางนี้วา " ผูเจริญ
อยากลัวไปเลย อยากลัวไปเลย ผูเจริญ, อยางไรเสีย นกยูงก็จะพึงกลืนกิน
พืชยางทรายนี้ ฯลฯ หรือมันก็จะตองหมดสภาพเปนพืช. เรานัน้ ยอมเสวย
เวทนาที่เปนทุกข กลาแข็ง เผ็ดรอน ก็เพราะพืชยางทรายเปนเหตุ โดย
แท แมฉันใด
ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นนั่นแล. มีสมณพราหมณพวกหนึ่งมีวาทะอยาง
นี้ มีความเห็นอยางนี้วา โทษในกามทั้งหลายหามีอยูไม พวกเขาจึงพากันถึง
ความดื่มด่ําในกามทั้งหลาย พวกเขาแล ยอมใชใหพวกปริพพาชิกาที่
เกลามวยผมบํารุงบําเรอ (ตน) พวกเขากลาวอยางนี้วา "อะไรกันนะ ที่พวก
สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น มองเห็นภัยในอนาคตในกามทั้งหลายอยู
มาพากันกลาวถึงการละกามทั้งหลายแลว ก็บัญญัตคิ วามกําหนดรูกามทั้ง
หลายไว. สัมผัสแขนที่มีขนออนนุมของปริพพาชิการุน ๆ นี้ ชางเปนสุขเสีย
นี่กระไร แลวพวกเขาก็ยอมถึงความดื่มด่ําในกามทั้งหลาย. เมื่อพวกเขาถึง
ความดื่มด่ําในกามทั้งหลายแลว เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ก็ยอมเขา
ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. พวกเขายอมเสวยเวทนาที่เปนทุกข กลา
แข็ง เผ็ดรอนในที่นั้น. พวกเขาจึงพากันกลาวในที่นั้นอยางนี้วา "นี้เอง
ที่พวกสมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น มองเห็นภัยในอนาคตในกามทั้งหลาย
อยู พากันกลาวถึงการละกามทั้งหลาย แลวยอมบัญญัติความกําหนดรูกาม
ทั้งหลายไว. ก็พวกเราเหลานี้ ยอมเสวยเวทนาที่เปนทุกข แข็งกลา เผ็ด
รอน ก็เพราะกามเปนเหตุ เพราะกามเปนเคามูล.
ภิกษุทงั้ หลาย นี้เรียกวา การยึดมั่นสิ่งที่เปนสุขในปจจุบัน
(แต) ตอไปใหผลเปนทุกข.
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[๕๑๗] ภิกษุทั้งหลาย ก็การถือมั่นสิ่งที่ปจจุบันก็เปนทุกขและ
ตอไปก็ใหผลเปนทุกข เปนไฉน คือ:ภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้ มีชีเปลือยบางคน ปลอยมรรยาททิ้งเสีย
แลว ใชมือเช็ดอุจจาระไมรับอาหารที่เขารองเชิญวา "ผูเจริญมา, ไมรับ
อาหารที่เขารองเชิญวา "ผูเจริญจงหยุดกอน ไมยินดีอาหารที่เขานํามา
จําเพาะ ไมยินดีอาหารที่เขาเจาะจง ไมยินดีอาหารที่เขานิมนต, ไมรับอาหาร
จากปากหมอ ไมรับอาหารจากปากภาชนะ ไมรับอาหารครอมธรณีประตู
ไมรับอาหารครอมสาก ไมรับอาหารครอมทอนไม ไมรับอาหารของสอง
คนที่กําลังกินอยู ไมรับอาหารของหญิงมีครรภ ไมรับอาหารของหญิงที่
กําลังใหลูกดืม่ นมอยู ไมรับอาหารของหญิงที่อยูระหวางชาย ไมรับอาหารของสอง
อาหารที่คนชักชวนรวมกันทํา ไมรบั อาหารในที่ที่สุนัขเขาไปยืนเฝาอยู ไมรับ
อาหารในที่ที่เห็นแมลงวันบินไปเปนหมูๆ ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมรับ
สุรา ไมรับเมรัย ไมดื่มน้ําดองดวยแกลบ รับเรือนเดียว ก็กินคําเดียวบาง
รับสองเรือน ก็กินสองคําบาง ฯลฯ รับเจ็ดเรือน ก็กินเจ็ดคําบาง, เลี้ยงราง
กายดวยอาหารในภาชนะนอยๆ ภาชนะเดียวบาง เลี้ยงรางกายดวยอาหารใน
ภาชนะนอยๆ สองภาชนะบาง ฯลฯ เลี้ยงรางกายดวยอาหารในภาชนะ
นอยๆ เจ็ดภาชนะบาง, กินอาหารที่เก็บไววันเดียวบาง กินอาหารที่เก็บ
ไวสองวันบาง ฯลฯ กินอาหารที่เก็บไวเจ็ดวันบาง, ประกอบความเพียรใน
ภัตรและโภชนะในแบบอยางนี้ จนถึงกึ่งเดือน ดวยอาการอยางนี้. กินผัก
บาง กินหญากับแกบาง กินลูกเดือยบาง กินเปลือกไมบาง กินสาหราย
บาง กินรําขาวบาง กินขาวตังบาง กินขาวสารหักบาง กินหญาบาง กิน
ขี้วัวบาง, กินรากไมและผลไมในปาบาง กินผลไมที่หลนเองบาง นุงหมผาปาน
บาง นุงหมผาที่เจือกันบาง นุงหมผาที่เขาทิ้งไวที่ซากศพบาง นุงหมผาคลุก
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ดานกรองบาง นุงหมผากําพลผมคนบาง นุงหมผากําพลทําดวยขนหางสัตว
บาง นุงหมปกนกเคาบาง ตัดผมและหนวด ตามประกอบความเพียรในการ
ตัดผมและหนวด ยืนกระหยงหามเสียซึ่งการนั่ง, เดินกระหยง ตามประกอบ
ความเพียรในการเดินกระหยงบาง, ประกอบความเพียรในการยืน การ
เดินบนหนาม สําเร็จการนอนบนที่นอนที่เอาหนามมาทํา ตามประกอบความ
เพียรในการลงน้ํา เวลาเย็นเปนครั้งที่สามบาง เปนผูตามประกอบความเพียร
ในการทํากายใหเหือดแหงเรารอนดวยวิธีตางๆ เชนนี้ดวยอาการอยาง
นี้. เขาเบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ก็เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา การถือมั่นธรรมที่ปจจุบันก็เปน
ทุกข และตอไปก็ใหผลเปนทุกข
[๕๑๘] ภิกษุทั้งหลาย ก็การถือมั่นสิ่งที่ปจจุบันเปนทุกข (แต)
แตไปใหผลเปนสุข เปนไฉน คือ:ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางพวกในโลกนีโ้ ดยปกติ เปนผูมีราคะคอน
ขางจะรุนแรง เขาเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากราคะเนืองๆ, โดยปกติ เปนผูม ี
โทสะคอนขางจะรุนแรง เขาเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโทสะเนืองๆ, โดยปกติ
เปนผูมีโมหะคอนขางจะรุนแรง เขาเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโมหะเนือง ๆ,
เขาถูกกระทบพรอมทั้งทุกขบาง พรอมทั้งโทมนัสบาง ถึงจะรองไหมีน้ํา
ตานองหนาอยู ก็ยังสูประพฤติพรหมจรรยใหบริสทุ ธิ์บริบูรณได. เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก เขาก็เขาถึงสุคติโลกสวรรค.
"ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการถือมั่นสิ่งที่ปจจุบันเปน
ทุกข(แต) ตอไปใหผลเปนสุข''
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[๕๑๙] ภิกษุทั้งหลาย ก็การถือมั่นสิ่งที่ปจจุบันก็เปนสุขและ
ตอไปก็ยังใหผลเปนสุข เปนไฉน คือ.
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางพวกในโลกนีโ้ ดยปกติก็ไมใชเปนคนมีราคะ
คอนขางจะรุนแรง เขาก็ไมใชเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากราคะเนืองๆ,
โดยปกติ ก็ไมใชเปนคนมีโทสะคอนขางจะรุนแรง เขาเสวยทุกขโทมนัสที่
เกิดจากโทสะเนืองๆ, ก็หามิได. โดยปกติไมใชเปนคนมีโมหะคอนขางจะรุน
แรง. เขาเสวยทุกขโทมนัสที่เกิดจากโมหะเนืองๆ ก็หามิได. เขาสงัดจากกาม
ทั้งหลายไดจริงๆ สงัดจากเรื่องอกุศลทั้งหลายไดแลว ก็เขาถึงฌานที่
หนึ่ง ซึ่งยังมีตรึก ยังมีตรอง มีความเอิบอิ่มใจและความสบายที่เกิดจากความ
สงัดแลวแลอยู. เพราะเขาไประงับความตรึก และความตรองได ก็เขาถึงฌาน
ที่สองซึ่งไมมีความแจมใสในภายใจโดดเดน ไมมีความตรึก ไมมีความ
ตรอง มีความอิ่มเอิบใจและความสบายที่เกิดจากใจตั้งมั่นแลวแลอยู.......
เขาถึงฌานที่สาม......เขาถึงฌานที่สี่แลวแลอยู. เบื้องหนาแตตายเพราะกาย
แตกไปเขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา การถือมั่นสิ่งที่ปจจุบันก็เปนสุข
และยังมีสุขเปนผลตอไป.
ภิกษุทั้งหลาย การถือมั่นสิ่งทั่งหลาย ๔ อยางเหลานี้แล.
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสธรรมบรรยายนีจ้ บแลว. ภิกษุเหลา
นั้น มีความยินดี ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาอยางยิ่ง ดวยประการ
ฉะนี้.
จบ จูฬธัมมสมาทานสูตร ที่ ๕.
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อรรถกถาจูฬธัมมสมาทานาสูตร
จูฬธัมมสมาทานสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา "สมาทานธรรม" ไดแกการถือที่ทานถือ
เอาดวยบทวา ธรรมดังนี.้
บทวา "ความสุขที่เกิดในปจจุบัน" ไดแก "ความสุขในปจจุบัน".
ความสุขในการประมวลมาทําไดงาย คือ อาจใหเต็มไดโดยงาย.
บทวา "ผลที่เปนทุกขขางหนา" ไดแก ผลที่เปนทุกข ในกาลใหผล
ในอนาคต". พึงทราบอธิบายในบททั้งปวงโดยอุบายนี้.
บทวา "ไมมีโทษในกามทั้งหลาย" ความวา "ไมมีโทษในวัตถุกาม
บาง กิเลสกามบาง".
บทวา "ถึงความเปนเปนผูดื่มด่ํา" ความวา สมณพราหมณเหลา
นั้น ถึงความดื่มด่ํา คือความเปนสิ่งที่ตนพึงดื่ม ไดแก ความเปนสิ่งที่ตนพึง
บริโภคตามชอบใจ ดวยกิเลสกามในวัตถุกาม.
บทวา "ผูกใหเปนจุก" ไดแก "พวกดาบสและปริพาชกผูเกลาผมทํา
ใหเปนจุก.
บทวา "กลาวอยางนี้" คือ "ยอมกลาวอยางนี้."
บทวา "ยอมบัญญัติการกําหนดรู" ไดแก ยอมบัญญัติการละคือ
การกาวลวง."
บทวา "ฝกเถายางทราย" ไดแก "ฝกเถาที่สุกแลว จะมี
สัณฐานยาว."
บทวา "พึงแตก" ความวา แหงดวยแดดแลวแตก."
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บทวา "โคนตนรัง" ไดแก ใกลตนรัง.
บทวา "พึงถึงความสะดุง" ความวา "ยอมถึง (ความสะดุง) เพราะ
เหตุไร? เพราะกลัวความพินาศไปแหงที่อยู เพราะวา เถายางทรายที่ตกไปที่
ตนไม เกิดขึ้นแลวจากพืช ยอมเลื้อยขึ้นตนไม. เถายางทรายนั้น มีใบใหญ
และหนา ประกอบดวยใบเชนกับใบทองหลาง ลําดับนั้นถายางทราย เมื่อกํา
จัดตนไมนั้น ตั้งแตโคนไปทะลุคาคบทั้งปวง ใหเกิดน้ําหนักอยางมากตั้งอยูเถา
ยางทรายนั้น เมื่อลมพัดมา หรือเมื่อฝนตก สรางความทึบ หักกิ่งนอยใหญทั้ง
ปวงของตนไมนั้นใหตกไปบนพื้นดิน แตนั้น เมื่อตนไมนั้นลมไป วิมานยอม
แตกพินาศไป เทวดานั้น ยอมถึงความสะดุง เพราะกลัวความพินาศไปแหง
วิมาน ดวยประการฉะนี้. "
บทวา "เทวดาผูสิงอยูในสวน" ความวา "เทวดาผูสิงอยูตามสวน
ดอกไมและสวนผลไมนั้น ๆ."
บทวา "เทวดาผูสิงอยูในปา" ไดแกเทวดาผูสิงอยูในปาอันธวันและ
สุภควันเปนตน.
บทวา "รุกขเทวดา" ไดแก เทวดาผูสิงอยูที่ตนสะเดาเปนตน ที่หวง
แหนไว."
บทวา "ตนสมุนไพร หญาและไมเจาปาเปนตน" ความวา เทวดาได
สิง แลวที่ตนสมุนไพรมีตนสมอและมะขามปอมเปนตน ที่ตนหญามีตาลและ
มะพราวเปนตน และไมเจาปาอันเปนไมที่ใหญที่สุดในปา.
บทวา "คนทํางานในปา" ความวา "พวกมนุษยที่เที่ยวทํางานอยาง
ใดอยางหนึ่ง บรรดาคนงานมีการไถ เกี่ยว ขนไมและเฝาโคเปนตนในปา. "
บทวา "พึงลุกขึ้น" ไดแก "พึงเคี้ยวกิน."
บทวา "เปนระยา" ไดแก "หอยยอย ดุจลอเลนในที่ที่ถูกลมพัด."
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บทวา "เถายางทรายนี้มีสัมผัสเปนสุข" ความวา เถายางทราย
อยางนี้ แมถูกตองก็เปนสุข ถึงมองดูก็ใหเกิดความสุข ยอมใหเกิดความพอ
ใจ แมในเพราะการดูและการถูกตองเถาวา พวกเด็กๆ ของเราจักมีโรง
ดื่ม จักมีที่เลน เราไดวิมานที่สองแลว" พระผูมีพระภาคเจา ตรัสแลวอยางนี้.
บทวา "ทําใหเปนคบ" ความวา "พึงตั้งอยูดวยอาการคลายฉัตร
ขางบนกิ่งทั้งหลาย."
บทวา "สรางความทึบ" ความวา "ใหเกิดความทึบขางลาง." เถา
ยางทรายนั้น เมื่อเลื้อยขึ้นขางบน ก็มวนตนไมทั้งสิ้นไวขางลางอีก.
บทวา "ทําลาย" ความวา "เพราะทําใหทึบอยางนี้ แตนั้น เถายาง
ทรายนี้ก็จะเลื้อยไตขึ้นไปตั้งแตโคนตามกิ่งที่งอกขึ้นไปแลว มวนกิ่งทุกกิ่ง
ไว ครั้นถึงยอดแลว ก็จะหอยลงโดยทํานองนั้นนั่นแหละอีก และเลื้อยขึ้น
ไปรวบตนไมทั้งหมดไวใหกิ่งทั้งหมดอยูขางลาง ตนเองอยูขางบน ครั้น
เมื่อลมพัด หรือฝนตก ก็จะทําลายกระจัดกระจายไป วิมานนั้นพึงตั้งอยูเพียง
เขาเทานั้น ที่โคนตนไมนั้น ยอมมีวมิ านซึ่งอยูบนกิ่งไม ครั้นเมื่อกิ่งหักอยูได
ทําลายที่กิ่งนั้นๆ เมื่อทุกกิ่งหักหมด วิมานทั้งปวงก็ยอมพังพินาศ ก็วิมานที่
ตั้งอยูบนตนไม ก็จะตั้งอยูเพียงโคนตนไม ตราบเทาที่ยังไมพินาศนี้เปนวิมาน
ที่อยูบนกิ่งไม. เพราะฉะนั้น เมื่อทุกกิ่งหักหมดแลว เทวดาไดอุมลูกนอยยืน
ที่ตอไมแลวเริ่มคร่ําครวญ.
บทวา "ผูมีชาติราคะกลา" ไดแก "ผูมีราคะหนาเปนสภาวะ."
บทวา "เสวยทุกขและโทมนัสที่เกิดจากราคะ" ความวา "เพราะ
ความเปนผูมีชาติราคะกลา ยอมถือเอานิมิตรในอารมณที่เห็นแลวๆ."
ครั้งนั้น พวกอาจารยและอุปชฌายของเธอ สั่งลงทัณฑกรรม ภิกษุ
นั้น เมื่อทําทัณฑกรรมอยูเ นืองๆ ยอมเสวยทุกขโสมนัส จึงไมทําการกาวลวง
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อีกนั่นเทียว. สําหรับผูมีชาติโทสะกลายอมกําเริบ ก็ดวยเหตุเพียงเล็กนอยเทา
นั้น และเขาเมื่อจับมือเปนตน คุยกับภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลาย ก็ยอม
เสวยทุกขโสมนัส เพราะทัณฑกรรมเปนปจจัย.
สวนบุคคลผูมีชาติโมหะ ไมกําหนดกิจที่ทําแลว โดยที่ทาํ แลว หรือกิจ
ที่ยังไมไดทําโดยกิจที่ยังไมไดทํา ในศาสนานี้ ยอมใหหนาที่คลาด
เคลื่อน ถึงเขาก็ยอมเสวยทุกขโทมนัส เพราะทัณฑกรรมเปนปจจัย.
คําวา "ผูมีชาติราคะไมกลาเปนตน" พึงทราบตามนัยตรงกันขามกับ
ที่กลาวแลว.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร ในโลกนี้ บางคนจึงเปนผูมีราคะเปนตนคอน
ขางกลา บางคนจึงไมใชเปนผูมีราคะเปนตนคอนขางกลา? ตอบวา เพราะ
วา ในขณะสั่งสมกรรม ตามกฏของกรรม ความโลภของผูใดมีกําลัง ความ
ไมโลภออนกําลัง ความไมประทุษรายและความไมหลงมีกําลัง ความประ
ทุษรายและความหลงออนกําลัง ความไมโลภของผูนั้นออนกําลัง ไม
สามารถจะครอบงําความโลภได. สวนความไมประทุษรายและความไมหลงมี
กําลัง สามารถครอบงําความประทุษรายและความหลงได. เพราะฉะนั้น เขา
เกิดแลวดวยอํานาจปฏิสนธิที่กรรมนัน้ ใหผลแลวยอมเปนคนโลภ มีปกติเปน
สุข ไมโกรธ มีปญญา มีความรูเปรียบดวยเพชร ก็ในขณะสั่งสมกรรมความ
โลภและความประทุษรายของผูใดมีกําลัง ความไมโลภและความไมประทุษ
รายออนกําลัง ความไมหลงมีกําลัง ความหลงออนกําลัง เขายอมเปนคน
โลภ และเปนผูประทุษราย ตามนัยกอนนั่นแหละ เปนผูมีปญญา มีความรูดุจ
เพชร ดุจพระทันตาภยเถระ. สวนขณะสั่งสมกรรม ความโลภความหลงของ
ผูใดมีกําลัง นอกนี้ออนกําลัง เขายอมเปนคนโลภ และโงเขลาตามนัยกอนนั่น
เอง เปนผูมีปกติเปนสุข ไมโกรธ.
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ก็อยางนั้น ในขณะสั่งสมกรรม ความโลภ ความโกรธและความหลง
ทั้ง ๓ ของผูใดมีกําลัง ความไมโลภเปนตนออนกําลัง เขายอมไมโลภ ไมประ
ทุษราย และไมหลงตามนัยกอนนั่นเทียว แตวา ในขณะสั่งสมกรรม ความไม
โลภ ความไมประทุษรายและความไมหลง ของผูใดมีกําลัง นอกนี้ออนกํา
ลัง เขายอมเปนผูมีกิเลสนอย ครั้นเห็นอารมณอยางทิพย ก็ไมหวั่นไหวตาม
นัยกอนนั่นแหละ แตเปนผูประทุษราย และมีปญญาโงเขลา. ในขณะสั่งสม
กรรม ความไมโลภ ไมประทุษราย และไมหลงของผูใดมีกําลังนอกนี้ออนกํา
ลัง เขายอมเปนคนไมโลภ มีปกติเปนสุข ไมโกรธ แตเปนคนโงเขลา ตามนัย
กอนนั่นเทียว. อยางนั้น ในขณะสั่งสมกรรม ความไมโลภ ไมประทุษ
ราย และไมหลงของผูใดมีกําลัง นอกนี้ออนกําลัง เขายอมเปนคนไม
โลภ มีปญ
 ญา แตเปนผูประทุษราย และมักโกรธ ตามนัยกอนนั่นแหละ.
แตวา ในขณะสั่งสมกรรม กิเลสทั้ง ๓ มีความไมโลภ เปนตนของผูใดมีกํา
ลัง ความโลภเปนตน ออนกําลัง เขายอมเปนผูไมโลภ ไมประทุษราย และมี
ปญญา ดุจพระมหาสังฆรักขิตเถระ เนื้อความในทุกบทแหงบททั้งปวงตื้นนั่น
เทียวแล.
จบอรรถกถาจูฬธัมมสมาทานสูตรที่ ๕.
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๖. มหาธรรมสมาทานสูตร
[๕๒๐] ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :"สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับที่พระเชตวันอารามของ
อนาถบิณฑิกะ กรุงสาวัตถุ ครั้งนั้นแลพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย"
"พระพุทธเจาขา" ภิกษุเหลานั้นสนองพระดํารัสของพระผูมี
พระภาคเจา.
[๕๒๑] พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา:"ภิกษุทั้งหลาย สัตวสวนมาก มีความใครอยางนี้ มีความพอใจอยาง
นี้ มีความประสงคอยางนี้วา "ไฉนหนอ ขอใหสิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนา
ใคร ไมนาพอใจ พึงเสื่อมไป, ขอใหสิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ
พึงเจริญแทนที่เถิด" แตทั้งๆ ที่สัตวเหลานั้น มีความใครอยางนั้น มีความพอ
ใจอยางนั้น มีความประสงคอยางนั้น, สิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไม
นาพอใจ ก็ยังเจริญขึ้นมาจนได, สิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ กลับ
เสื่อมไป. ในขอนั้นพวกเธอเขาใจวาเพราะเหตุไร"
ภิ. "พระพุทธเจาขา ธรรมทั้งหลายของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระ
ภาคเจาเปนเคามูล มีพระผูมีพระภาคเจาเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่
พึงอาศัย, พระพุทธเจาขา ขอใหเนื้อความแหงภาษิตนั้น จงแจมแจงแตกับ
พระผูมีพระภาคเจาเทานั้นเถิด, เมื่อพวกภิกษุไดฟงพระผูมีพระภาคเจา
แลว จะทรงจําไว"
พ. ภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนั้น ขอใหพวกเธอจงตั้งใจฟงใหดี ๆ
เราตถาคตจะวาใหฟง"
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ภิ. อยางนั้น พระพุทธเจาขา " ภิกษุเหลานั้นสนองพระดํารัสของ
พระผูมีพระภาคเจา
[๕๒๒] พระผูมีพระภาคเจา จึงไดตรัสอยางนี้วา :"ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมไดรับการศึกษา ไมเห็นพวกพระอริย
เจา ไมฉลาดตอคุณธรรมของพระอริยเจา ไมไดรับการแนะนําในคุณธรรม
ของพระอริยเจา. ไมเห็นพวกคนดี ไมฉลาดตอคุณธรรมของคนดี ไมไดรับ
การแนะนําในคุณธรรมของคนดี, ไมรูจักสิ่งที่ควรเสพ, ไมรูจักสิ่งที่ไมควร
เสพ, ไมรูจักสิ่งที่ควรคบ, ไมรูจักสิ่งที่ไมควรคบ. เมื่อเขาไมรูจักสิ่งที่ควร
เสพ,...ไมควรเสพ,..ควรคบ,...ไมควรคบ, ก็เสพสิ่งที่ไมควรเสพ ไมเสพสิ่ง
ที่ควรเสพ; คบสิ่งที่ไมควรคบ. ไมคบสิ่งที่ควรคบ, เมื่อเขาเสพสิ่งที่ไมควร
เสพ ไมเสพสิ่งที่ควรเสพ, คบสิ่งที่ไมควรคบ ไมคบสิ่งที่ควรคบเขา, สิ่งที่ไม
นาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ก็เจริญยิ่งขึ้น, สิ่งที่นาปรารถนา
นาใคร นาพอใจ ก็เสื่อมหายไป. ภิกษุทั้งหลาย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
เหตุ เขาไมรูตามที่เปนจริงเชนนั้น.
"ภิกษุทั้งหลาย สวนอริยสาวก ผูไดรับการศึกษา ไดเห็นพวกพระ
อริยเจามา ฉลาดตอคุณธรรมของพระอริยเจา ไดรับการแนะนําในคุณธรรม
ของพระอริยเจาเปนอยางดีมาแลว, ไดเห็นพวกคนดีมา ฉลาดตอคุณธรรม
ของคนดี ไดรับการแนะนําในคุณธรรมของคนดีเปนอยางดีมาแลว, ยอมรูจัก
สิ่งที่ควรเสพ...สิ่งที่ไมควรเสพ...สิ่งทีค่ วรคบ...สิ่งที่ไมควรคบ. เมื่อเขารูจัก
สิ่งที่ควรเสพ...สิ่งที่ไมควรเสพ...สิ่งทีค่ วรคบ...สิ่งที่ไมควรคบ; ก็ไมเสพสิ่งที่
ไมควรเสพ เสพแตสิ่งที่ควรเสพ; ไมคบสิ่งที่ไมควรคบ คบแตกับสิ่งที่ควร
คบ. เมื่อเขาไมเสพสิ่งที่ไมควรเสพ เสพแตสิ่งที่ควรเสพ; ไมคบสิ่งที่ไมควร
คบ คบแตสิ่งที่ควรคบ, สิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ก็ยอม

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 370

เสื่อมหายไป; สิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ก็ยอมเจริญขึ้นมา ขอ
นั้น เพราะเหตุไร ภิกษุทงั้ หลาย เพราะเขารูตามที่เปนจริงเชนนั้น"
[๕๒๓] "ภิกษุทั้งหลาย การถือมั่นสิ่งทั้งหลายเหลานี้มี ๔ อยาง.
๔ อยางอะไรบาง คือ:๑. ภิกษุทั้งหลาย การถือมั่นสิ่งที่ปจจุบันก็เปนทุกข และตอไปก็ใหผล
เปนทุกขอีก ก็มี,
๒. ภิกษุทั้งหลาย การถือมั่นสิ่งที่ปจจุบันเปนสุข แตตอไปใหผลเปน
ทุกข ก็ม,ี
๓. ภิกษุทั้งหลาย การถือมั่นสิ่งที่ปจจุบันเปนทุกข แตตอไปมีผลเปน
สุข ก็มี,
๔. ภิกษุทั้งหลาย การถือมั่นสิ่งที่ปจจุบันก็เปนสุข และตอไปก็ใหผล
เปนสุขอีก ก็มี.
[๕๒๔] "ภิกษุทั้งหลาย ในจําพวกการถือมั่นสิ่งเหลานั้น การถือ
มั่นสิ่งที่ผูไมรู อยูใ นอํานาจความโง ไมเขาใจชัดเจนตามที่เปนจริงวา ''การ
ถือมั่นสิ่งแบบนี้แล ที่ปจจุบันก็เปนทุกขและตอไปก็เปนทุกขอีก" นี้เปนการ
ถือมันสิ่งชนิดที่ปจจุบันก็เปนทุกข และตอไปก็ยังเปนทุกขอีก เมื่อไมรู
มัน อยูในอํานาจความโง ไมเขาใจชัดเจนตามที่เปนจริง ก็เสพมัน ไมงดเวน
มัน เมื่อเขาเสพมันไมงดเวนมันอยู. สิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไม
นาพอ ก็เจริญขึ้นมา; สิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ก็เสื่อมลงไป
ขอนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่เขาไมรูตามที่เปนจริงเชนนั้น.
"ภิกษุทั้งหลาย ในจําพวกการถือมั่นสิ่งเหลานั้น การถือมัน่ สิ่งที่ผูไม
รู ตกอยูในอํานาจความโง ไมเขาใจชัดเจนตามที่เปนจริงวา "นี้แล เปนการ
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ถือมั่นสิ่งชนิดที่ปจจุบันเปนสุข แตตอไปใหผลเปนทุกข" นี้เปนการถือมั่นสิ่ง
ชนิดที่ปจจุบันเปนสุข แตตอไปใหผลเปนทุกข. เมื่อไมรูมัน ตกอยูในอํานาจ
ความโง ไมเขาใจชัดเจนตามที่เปนจริง ก็เสพมัน ไมงดเวนมัน. เมื่อเขา
เสพมันไมงดเวนมันอยู, สิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ก็เจริญ
ขึ้นมา, สิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ก็เสื่อมลงไป. ขอนั้น เพราะเหตุ
ไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่เขาไมรูตามที่เปนจริงเชนนั้น.
"ภิกษุทั้งหลาย ในจําพวกการถือมั่นสิ่งเหลานั้น การถือมัน่ สิ่งที่ผูไม
รู ตกอยูในอํานาจความโง ไมเขาใจชัดเจนตามที่เปนจริงวา "นี้แลเปนการถือ
มั่นสิ่งชนิดที่ปจจุบันเปนทุกข แตตอไปใหผลเปนสุข" นี้เปนการถือมั่นสิ่ง
ชนิดที่ปจจุบันเปนทุกข แตตอไปใหผลเปนสุข. เมื่อไมรูมัน ตกอยูในอํานาจ
ความโง ไมเขาใจชัดเจนตามที่เปนจริง ก็เสพมัน ไมยอมงดเวนมัน. เมื่อเขา
เสพมัน ไมยอมงดเวนมันอยู. สิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอ
ใจ ก็เจริญขึ้นมา; สิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ก็เสื่อมลง
ไป. ขอนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่เขาไมรูตามที่เปนจริง
เชนนั้น.
"ภิกษุทั้งหลาย ในจําพวกการถือมั่นสิ่งเหลานั้น การถือมัน่ สิ่งที่ผูไม
รูตกอยูในอํานาจความโง ไมเขาใจชัดเจนตามที่เปนจริงวา "นี้แล คือการถือ
มั่นสิ่งชนิดที่ปจจุบันก็เปนสุข และตอไปก็ยังใหผลเปนสุขอีก." นี้คือการถือ
มั่นสิ่งชนิดที่ปจจุบันก็เปนสุข และตอไปก็ยังใหผลเปนสุขอีก. เมื่อไมรู
มัน ตกอยูในอํานาจความโง ไมเขาใจชัดเจนตามที่เปนจริง ก็เสพมันไมยอมงด
เวนมัน. เมื่อเขาเสพมันไมยอมงดเวนมันอยู, สิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนา
ใคร ไมนาพอใจ ก็เจริญขึ้นมา; สิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ก็พลอย
เสื่อมลงไป. ขอนั้นเพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่เขาไมรูตามที่
เปนจริงเชนนั้น.
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[๕๒๕] ภิกษุทั้งหลาย ในจําพวกการถือมั่นสิ่งเหลานั้น การถือมั่น
สิ่งที่ผูรู อยูในอํานาจความรู เขาใจชัดเจนตามที่เปนจริงวา "นี้แล คือ
การ ถือมัน่ สิ่งชนิดที่ปจจุบันก็เปนทุกขและตอไปก็ยังใหผลเปนทุกข
อีก" นี้คือการถือมั่นสิ่งชนิดที่ปจจุบันก็เปนทุกขและตอไปก็มีผลเปนทุกข
อีก. เมื่อรูมัน อยูในอํานาจความรู เขาใจชัดเจนตามที่เปนจริง ก็เลิก
เสพมัน ยอมงดเวนมัน, เมื่อเขาเลิกเสพมัน ยอมงดเวนมันอยู, สิ่งที่ไม
นาปรารถนา ไมนาใคร ไมนาพอใจ ก็เสื่อมลงไป. สิ่งที่นาปรารถนา นา
ใคร นาพอใจ ก็เจริญขึ้นมาแทนที่. ขอนั้น เพราะเหตุไร ภิกษุทั้ง
หลาย เพราะเหตุที่เขารูตามที่เปนจริงเชนนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ในจําพวกการถือมั่นสิ่งเหลานั้น การถือมั่นสิ่งที่ผูรู
อยูในอํานาจความรู เขาใจชัดเจนตามที่เปนจริงวา "นี้แล คือการถือมั่นสิ่ง
ชนิดที่ปจจุบันเปนสุข แตตอไปใหผลเปนทุกข นี้คือการถือมั่นสิ่ง ชนิดที่
ปจจุบันเปนสุข แตตอไปใหผลเปนทุกข. เมื่อรูมันอยูในอํานาจความรู...
ฯลฯ เพราะเหตุที่เขารูตามที่เปนจริงเชนนั้น"
"ภิกษุทั้งหลาย ในจําพวกการถือมั่นสิ่งเหลานั้น การถือมัน่ สิ่งที่ผู
รู อยูใ นอํานาจความรู เขาใจชัดเจนไดตามที่เปนจริงวา "นี้แล คือการถือมั่น
สิ่ง ชนิดที่ปจ จุบันเปนทุกข แตตอไปใหผลเปนสุข" นี้คือการถือมั่นสิ่ง ชนิดที่
ปจจุบันเปนทุกขแตตอไปใหผลเปนสุข. เมื่อรูมนั อยูในอํานาจความรู...ฯลฯ
เพราะเหตุที่เขารูตามที่เปนจริงเชนนั้น.
ภิกษุทั้งหลาย ในจําพวกการถือมั่นสิ่งเหลานั้น การถือมั่นสิ่งที่ผูรู
อยูในอํานาจความรู เขาใจชัดเจนไดตามที่เปนจริงวา "นี้แล คือการถือมั่น
สิ่ง ชนิดที่ปจ จุบันก็เปนสุข และตอไปก็ยังใหผลเปนสุขอีก" นี้คือการถือมั่น
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สิ่งชนิดที่ปจจุบันก็เปนสุข และตอไปก็ยังมีผลเปนสุขอีก เมื่อรูมันอยูใน
อํานาจความรูเขาใจไดชัดเจนตามที่เปนจริง ก็เลิกเสพมัน ผอมงดเวนมัน.
เมื่อเขาเลิกเสพมัน ยอมงดเวนมันอยู, สิ่งที่ไมนาปรารถนา ไมนาใคร ไม
นาพอใจ ก็เสื่อมลงไป, สิ่งที่นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ก็เจริญขึ้นมา
แทนที่ ขอนั้น เพราะเหตุไร? ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่เขารูตามที่เปนจริง
เชนนั้น.
[๕๒๖] "ภิกษุทั้งหลาย
ก็แลการถือมัน่ สิ่งที่มีทุกขทั้งใน
ปจจุบัน และตอไปก็ยังใหผลเปนทุกขอีก เปนไฉน
"ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ :๑. เปนผูชอบฆาสัตว พรอมกับทุกขบาง พรอมกับโทมนัสบาง,
และเพราะการฆาสัตวเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
๒. เปนผูชอบลักทรัพย พรอมกับทุกขบาง พรอมกับ
โทมนัสบาง, และเพราะการลักทรัพยเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส
๓. เปนผูชอบประพฤติผิดในกามทั้งหลาย พรอมกับทุกขบาง พรอม
กับโทมนัสบาง, และเพราะความประพฤติผิดในกามเปนปจจัย เขายอมเสวย
ทุกขโทมนัส.
๔. เปนผูชอบพูดเท็จ พรอมกับทุกขบาง พรอมกับโทมนัสบาง,
และเพราะการพูดเท็จเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
๕. เปนผูพูดสอเสียด พรอมกับทุกขบาง พรอมกับโทมนัสบาง.
และเพราะการพูดสอเสียดเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส
๖. เปนผูพูดคําหยาบ พรอมกับทุกขบาง พรอมกับโทมนัสบาง
และเพราะการ คําหยาบเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
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๗. เปนผูพูดสํารากเพอเจอ พรอมกับทุกขบาง พรอมกับโทมนัส
บาง, และเพราะการพูดสํารากเพอเจอเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
๘. เปนผูมากดวยความเพงเล็ง พรอมกับทุกขบาง พรอมกับ
โทมนัสบาง, และเพราะความเพงเล็งเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
๙. เปนผูมีจิตพยาบาท พรอมกับทุกขบาง พรอมกับโทมนัส
บาง และเพราะพยาบาทเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
๑๐. เปนผูมีความเห็นผิด พรอมกับทุกขบาง พรอมกับ
โทมนัสบาง, และเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบายทุคติ
วินิบาต นรก. ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการถือมั่นสิ่งที่ในปจจุบันก็เปน
ทุกข และตอไปก็ยังมีผลเปนทุกขอีก.
[๕๒๗ ] "ภิกษุทั้งหลาย อนึ่ง การถือมั่นสิ่งที่มีสุขในปจจุบันแตตอ
ไปมีผลเปนทุกข เปนไฉน
"ภิกษุทั้งหลาย คือบุคคลบางคนในโลกนี้ :๑. เปนผูชอบฆาสัตว พรอมกับสุขบาง พรอมกับโสมนัสบาง, และ
เพราะการฆาสัตวเปนปจจัย เขายอมเสวยสุขโสมนัส.
๒. เปนผูชอบลักทรัพยพรอมกับสุขบาง พรอมกับโสมนัสบาง,
และเพราะการลักทรัพยเปนปจจัย เขายอมเสวยสุขโสมนัส.
๓. เปนผูชอบพระพฤติผิดในกามทั้งหลาย พรอมกับสุขบาง พรอม
กับโสมนัสบาง, และเพราะความประพฤติผิดในกามเปนปจจัย เขายอมเสวย
สุขโสมนัส.
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๔. เปนผูชอบพูดเท็จ พรอมกับสุขบาง พรอมกับโสมนัสบาง, และ
เพราะการพูดเท็จเปนปจจัย เขายอมเสวยสุขโสมนัส.
๕. เปนพูดสอเสียด พรอมกับสุขบาง พรอมกับโสมนัสบาง, และ
เพราะการพูดสอเสียดเปนปจจัย เขายอมเสวยสุขโสมนัส.
๖. เปนผูพูดคําหยาบ พรอมกับสุขบาง พรอมกับโสมนัสบาง และ
เพราะการพูดคําหยาบเปนปจจัย เขายอมเสวยสุขโสมนัส.
๗. เปนผูชอบพูดคําสํารากเพอเจอ พรอมกับสุขบาง พรอมกับโสมนัส
บาง, และเพราะการพูดสํารากเพอเจอเปนปจจัย เขายอมเสวยสุขโสมนัส.
๘. เปนผูมากดวยความเพงเล็ง พรอมกับสุขบาง พรอมกับ
โสมนัสบาง, และเพราะความเพงเล็งเปนปจจัย เขายอมเสวยสุขโสมนัส.
๙. เปนผูมีจิตพยาบาท พรอมกับสุขบาง พรอมกับโสมนัสบาง,
และเพราะความพยาบาทเปนปจจัย เขายอมเสวยสุขโสมนัส.
๑๐. เปนผูมีความเห็นผิด พรอมกับสุขบาง พรอมกับโสมนัส
บาง, และเพราะความเห็นผิดเปนปจจัย เขายอมเสวยสุขโสมนัส.
(แต) เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบายทุคติ
วินิบาต นรก.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการยึดถือสิ่งที่มีสุขในปจจุบัน แตตอ
ไปมีผลเปนทุกข.
[๕๒๘] "ภิกษุทั้งหลาย ก็แลการถือมั่นสิ่งที่มีทุกขในปจจุบัน แตมี
สุขเปนวิบากตอไป เปนไฉน
"ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ :-
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๑. เปนผูเวนจากการฆาสัตวไดเด็ดขาด พรอมกับทุกขบาง พรอมกับ
โทมนัสบาง, และเพราะการเวนจากการฆาสัตวเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกข
โทมนัส.
๒. เปนผูเวนจากการลักทรัพยไดเด็ดขาด พรอมกับทุกขบาง พรอม
กับโทมนัสบาง, และเพราะการเวนจากการลักทรัพยเปนปจจัย เขายอม
เสวยทุกขโทมนัส.
๓. เปนผูเวนจากความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย พรอมกับทุกข
บาง พรอมกับโทมนัสบาง, และเพราะการเวนจากความประพฤติผิดในกาม
เปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
๔. เปนผูเวนจากการพูดเท็จไดเด็ดขาด พรอมกับ ทุกขบาง พรอมกับ
โทมนัสบาง, และเพราะการเวนจากการพูดเท็จเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกข
โทมนัส.
๕. เปนผูเวนจากการพูดสอเสียดไดเด็ดขาด พรอมกับทุกขบาง
พรอมกับโทมนัสบาง, และเพราะการเวนจากการพูดสอเสียดเปน
ปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
๖. เปนผูเวนจากการพูดคําหยาบไดเด็ดขาด พรอมกับทุกขบาง
พรอมกับโทมนัสบาง และเพราะการเวนจากการพูดคําหยาบเปนปจจัย
เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
๗. เปนผูเวนจากการพูดคําสํารากเพอเจอไดเด็ดขาด พรอมกับทุกข
บาง พรอมกับโทมนัสบาง, และเพราะการเวนจากการพูดคําสํารากเพอเจอ
เปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 377

๘. เปนผูไมมากดวยความเพงเล็ง พรอมกับทุกขบาง พรอมกับโทมนัส
บาง, และเพราะความไมเพงเล็งเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
๙. เปนผูไมมีจิตคิดพยาบาท พรอมกับทุกขบาง พรอมกับโทมนัสบาง,
และเพราะความไมพยาบาทเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
๑๐. เปนผูมีความเห็นถูกตอง พรอมกับทุกขบาง พรอมกับโทมนัส
บาง, และเพราะความเห็นถูกตองเปนปจจัย เขายอมเสวยทุกขโทมนัส.
(แต) เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.
"ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวา การถือมั่นสิ่งที่มีทุกขในปจจุบัน แตตอ
ไปมีสุขเปนผล.
[๕๒๙] "อนึ่ง, ภิกษุทั้งหลาย การถือมั่นสิ่งที่มีสุขทั้งในปจจุบันและ
ตอไปก็ยังมีผลเปนสุขอีก เปนไฉน
"ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ :๑. เปนผูเวนจากการฆาสัตวไดเด็ดขาด พรอมกับสุขบาง พรอมกับ
โสมนัสบาง, และเพราะการเวนจากการฆาสัตวเปนปจจัย เขายอมเสวยสุข
โสมนัส ..ฯลฯ...
๑๐. เปนผูมีความเห็นถูกตอง พรอมกับสุขบาง พรอมกับโสมนัส
บาง, และเพราะความเห็นถูกตองเปนปจจัย เขายอมเสวยสุขโสมนัส.
(และ) เบื้องหนาแตตาย เพราะกายแตก, เขายอมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค.
ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกวาการถือมั่นสิ่งที่มีสุขทั้งในปจจุบันและตอ
ไปก็ยังมีสุขเปนผลอีก.
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"ภิกษุทั้งหลาย เหลานี้แล คือการถือมั่นสิ่งทั้งหลาย ๔ ประการ.
[๕๓๐] "ภิกษุทั้งหลาย (สมมติวา) มีน้ําเตาขมเจือยาพิษ แลวทีนั้น
มีคนอยากเปน ไมอยากตาย รักสุขเกลียดทุกขมาถึง. พวกคนก็กลาวกะเขา
อยางนี้วา "นี่แนะ นาย นี้เปนน้ําเตาขมเจือยาพิษนะ, ถาคุณประสงคก็จงดื่ม
เถิด, เพราะวาขณะที่คุณกําลังดื่มมันอยูนั้นแหละ จะไมอาเจียนเพราะสี
เพราะกลิ่น หรือเพราะรสเลย, แตทวา เมื่อคุณดื่มเสร็จแลว จะถึงความ
ตาย หรือไมอยางนั้นก็จะถึงทุกขปางตาย" เขาก็ดื่มมันโดยที่ยังไมพิจารณา
และก็ไมบวนทิ้งดวย. และขณะที่เขากําลังดื่มมันอยูนั้นแหละ ไมวา
สี ไมวากลิ่น หรือรส ไมทําใหเขาอาเจียนเลย แตทวาเมื่อดื่มเสร็จ เขาจะพึง
ถึงความตายหรือถึงทุกขเจียนตาย แมฉันใด, ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคต
กลาวถึงการถือมั่นสิ่งนี้ คือการถือมั่นสิ่งที่มีทุกขทั้งในปจจุบันและตอไปก็ยัง
มีผลเปนทุกขอีกนี้วามีการเปรียบเปนฉันนั้น.
[๕๓๑] "ภิกษุทั้งหลาย (สมมติวา) มีหมอน้ําสัมฤทธิ์สีก็งาม กลิ่น
ก็หอม รสก็อรอย. แตทวา หมอน้ําสัมฤทธิ์นั้นแลเจือยาพิษ. คราวนี้ก็มีคนที่
อยากเปนไมอยากตาย รักสุขเกลียดทุกขมาถึง พวกคนก็พูดกะเขาอยางนี้
วา "นี่แนะ นาย มีหมอน้ําสัมฤทธิ์สีก็งาม กลิ่นก็หอม รสก็อรอย. แต
ทวา หมอน้ําสัมฤทธิ์นั้นแลมันเจือยาพิษ ถาคุณตองการก็ดื่มเถิด. เพราะ
วาขณะที่คุณกําลังดื่มมันอยูนั้นแหละ ไมวาสี ไมวากลิ่น หรือรส จะทําให
อาเจียนออก, แตทวา เมื่อดื่มเสร็จแลวคุณจะถึงความตาย หรือไดรับทุกขเจียน
ตาย เขาก็ดื่มมันโดยที่ยงั ไมทันไดพิจารณา และก็ไมยอมบวนทิ้ง และเมื่อ
เขากําลังดื่มมันอยูนั้นแหละ เกิดอาเจียนออกมา เพราะสี เพราะกลิ่น หรือ
เพราะรส แตทวา เมื่อดื่มเสร็จแลว เขาก็ถึงความตาย หรือไดรับทุกขปาง
ตาย แมฉันใด, ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกลาวถึงการถือมั่นสิ่งนี้คือถือมั่นสิ่ง
ที่มีสุขในปจจุบัน แตตอไปมีผลเปนทุกขวามีการเปรียบเปนฉันนั้น.
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[๕๓๒] "ภิกษุทั้งหลาย (สมมติวา) มีน้ํามูตรเนาที่ระคนดวยตัวยา
ตางๆ ทีนั้น ก็มีคนเปนโรคผอมเหลืองมาถึง, พวกคนก็พูดกะเขาอยางนี้
วา "นี่แนะ นาย นี้น้ํามูตรเนาที่เอาตัวยาตางๆ มาระคน ถาคุณตองการก็ดื่ม
เถิด, และขณะที่คุณกําลังดื่มมันอยูนั้นแหละ จะไมอาเจียน เพราะสี เพราะ
กลิ่น หรือเพราะรสเลย อีกทั้งเมื่อดื่มเสร็จแลว คุณก็จะมีความสุขดวย"
เขาก็ดื่มมันโดยที่ไดพิจารณาแลว และก็ไมบวนทิ้งดวย. และตอนที่เขากําลัง
ดื่มมันอยูนั้นแหละ ไมวาสีไมวากลิ่น หรือรส ก็ไมทําใหอาเจียน แตทวาเมื่อ
ดื่มเสร็จแลว เขาก็มีความสุขแมฉันใด; ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกลาวถึง
การถือมั่นสิ่งนี้ คือถือมั่นสิ่งที่มีทุกขในปจจุบัน แตตอไปมีสุขเปนผลวามีการ
เปรียบเปนฉันนั้น.
[๕๓๓] "ภิกษุทั้งหลาย (สมมติวา) มีนมสม น้ําผึ้ง เนยใส และน้ํา
ออย ที่เอามาระคนขาดวยกัน. ตอนนั้น มีคนที่เปนโรคลงแดงมาถึง พวกคน
ก็พูดกะเขาอยางนี้วา "นีแ่ นะ นาย!นี้เปนนมสม น้าํ ผึ้ง เนยใส และน้ําออยที่
เอามาระคนเขาดวยกัน. ถาคุณตองการ ก็ดื่มเถิด และทั้งตอนที่คุณกําลังดื่ม
ของเหลานั้นอยูนั้นแหละ ไมวาสีไมวากลิ่น หรือรส ก็ไมทําใหอาเจียน,
แตทวาเมื่อดื่มเสร็จแลว คุณจะมีความสุข" เขาก็ดื่มมันโดยทีไ่ ดพิจารณา
แลว และไมบวนทิ้งเสียดวย อีกทั้งเมื่อเขากําลังดื่มมันอยูนั้น แหละ เพราะ
สี เพราะกลิ่น หรือเพราะรสก็ไมทําใหอาเจียนออกมาเลย, แตทวา เมื่อดื่ม
เสร็จแลว เขาก็มีความสุข แมฉันใด, ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกลาวถึงการ
ถือมั่นสิ่งนี้ คือการถือมั่นสิ่งที่มีสุขทั้งในปจจุบัน และตอไปก็ยังมีความสุขเปน
ผลอีกวามีการเปรียบเปนฉันนั้น.
[๕๓๔] ''ภิกษุทั้งหลาย ในฤดูสารท เดือนทายฤดูฝน เมื่อฝน
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ซาลง เมฆก็ปราศไปแลว พระอาทิตยสูทองฟา กําจัดความมืดในอากาศยอม
สองแสงแผดแสง และแจงจา แมฉันใด; ฉันนั้นนั่นแล ภิกษุทั้งหลาย การถือ
มั่นสิ่งที่มีสุขทั้งในปจจุบันและตอไปก็ยังมีผลเปนสุขอีก ขจัดคําติเตียนของ
สมณพราหมณเปนอันมากเหลาอื่นได แลวยอมสวางแจมแจง และรุงเรือง."
พระผูม ีพระภาคเจา ไดตรัสพระสูตรนี้จบแลว ภิกษุเหลานั้นตาง
มีความพอใจ ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาเปนอยางยิ่ง ดวยประการ
ฉะนี้
จบมหาธัมมสมาทานสูตรที่ ๖
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อรรถกถามหาธรรมสมาทานสูตร
มหาธรรมสมาทานสูตร ขึ้นตนวา " ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้."
ในบทเหลานั้น บทวา "มีความอยากอยางนี้" คือมีความตองการ
อยางนี้. บทวา "มีความพอใจอยางนี้" คือมีความโนมเอียงไปอยางนี้. บท
วา " มีความประสงคอยางนี้" คือมีลทั ธิอยางนี้. บทวา "ใน...นั้น" คือ
ในความเจริญแหงอารมณที่ไมนาพอใจ และในความเสื่อมไปแหงอารมณที่
นาพอใจนั้น. คําวา "มีพระผูมีพระภาคเจาเปนเคามูล" คือ ชื่อวามีพระผู
มีพระภาคเจาเปนรากเงา เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนเคามูลแหงสิ่ง
เหลานี้. มีคําที่กลาวไววา " พระพุทธเจาขา! สิ่งทั้งหลายเหลานี้ ของพวก
ขาพระพุทธเจาครั้งแรก พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงใหเกิดขึ้น
เมื่อพระองคทานปรินิพพานแลว ไมไดมสี มณะหรือพราหมณที่ขึ้นชื่อวาผู
สามารถใหธรรมเหลานี้เกิดขึ้นอีกเลย สิ้นพุทธันดรหนึ่ง แตพระผูมีพระภาคเจา
ไดทรงใหธรรมเหลานี้ของพวกขาพระพุทธเจาเกิดขึ้นแลว พวกขาพระพุทธเจา
ไดอาศัยพระผูมีพระภาคเจาโดยแท จึงเขาใจทั่วถึง คือรูเฉพาะธรรมเหลา
นี้ได พระพุทธเจาขา! เพราะเหตุนี้ ธรรมของพวกขาพระพุทธเจาจึงชื่อวา
มีพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนเคามูล ดวยประการฉะนี้. คําวา "มีพระผู
มีพระภาคเจาทรงเปนผูนํา" คือ พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูแนะ ผูนํา
ผูคอยชักจูงเกี่ยวกับเรื่องของธรรมโดยแท. ธรรมทั้งหลายที่พระองคทรงตั้ง
ชื่อเปนหมวดๆ ตามที่เปนจริง จึงยอมชื่อวามีพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผู
ชักนํา. คําวา "มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่งอาศัย" ไดแก ธรรมทั้ง ๔
ชั้น มาสูคลองพระสัพพัญุตญาณ ยอมจับกลุมรวมประชุมลงอยางพรอม
เพรียงในพระผูมีพระภาคเจา อีกอยางหนึ่ง เมื่อตอนที่พระผูมีพระภาค
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เจาประทับนั่งที่ควงมหาโพธิ์ เมื่อจะทรงถือเอาชื่อเปนหมวดๆ ตามความเปน
จริงของธรรมทั้ง ๔ ชั้นอยางนี้ คือ ผัสสะมาดวยอํานาจปฏิเวธ (ก็ทรงคิด
วา) "ฉันเปนผูจําแนกธรรม แกชื่อไร " (แลวทรงตั้งชื่อวา) " แกชื่อ
ผัสสะ เพราะอรรถวาถูกตอง." เวทนา (สัญญา) สังขาร วิญญาณมา (ก็ทรง
คิดวา) "ฉันเปนผูจําแนกธรรม แกละ ชื่อไร " (แลวก็ทรงตั้งชื่อวา) "แกชือ่
เวทนา (สัญญา) สังขาร (เพราะอรรถวา รูสึกอารมณ...(รูจําอารมณ)...
ปรุงแตงอารมณ) แกชื่อวิญญาณ เพราะอรรถวารูแจง" พระผูมีพระภาค
เจาทรงเอาธรรมมาจัดรวมเปนกลุม เพราะฉะนั้น ธรรมเหลานั้น จึงชื่อ
วา มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่งอาศัย (คือรวมเปนหมวดเปนหมูได เพราะ
พระผูมีพระภาคเจา). คําวา "จงแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น
เถิด" ไดแก ขอใหใจความของภาษิตบทนี้ จงปรากฏแดพระผูมีพระภาคเจา
เทานั้นเถิด คือ ขอใหพระองคนั่นแหละ โปรดทรงแสดงประทานใหแกพวก
ขาพระองคดวยเถิด. คําวา "ิ" คือพึงอาศัย คําวา "พึงคบ" คือ
พึงเขาใกล คําวา "เหมือนผูไมรูแจง" คือเหมือนปุถุชนที่บอดโง. คําวา
"เหมือนผูรูแจง" คือเหมือนบัณฑิตที่รู. พระผูมีพระภาคเจาทรงวางแมบท
ตามแบบที่คอยขยับสูงขึ้นตามลําดับในสูตรกอนวา "ภิกษุทั้งหลาย มีการยึด
ถือธรรม" แตในพระสูตรนี้ พระศาสดาทรงตั้งแมบทตามรสแหงธรรมเทา
นั้น.
ในคําเหลานั้น คําวา "การยึดถือธรรม" ไดแก การถือธรรมมีการ
ฆาสัตวเปนตน คําวา "ผูอยูในความไมรู" ไดแกผูประกอบพรอมดวยความ
ไมรู. คําวา "ผูอยูในความรู" ไดแกผูประกอบพรอมดวยควานรูคือ ผูมี
ปญญา. สิ่งทัง้ สามนี้กอนคือมิจฉาจาร อภิชฌา มิจฉาทิฏฐิ ในคําเหลานี้คือ
"พรอมดวยทุกขบาง" เปนทุกขเวทนาดวยอํานาจเจตนาทั้งสองคือ บุพเจตนา
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และอปรเจตนา. สวนเจตนาที่ใหสําเร็จเรียบรอย เปนเจตนาที่ประกอบดวย
สุข หรือประกอบดวยอุเบกขา. สวนเจตนาที่เหลือมีการฆาสัตวเปนตน
อีก ๗ ขอ เปนทุกขเวทนาดวยอํานาจเวทนาครบทั้งสาม พระผูมีพระภาค
เจาทรงหมายเอาความขอนี้ จึงตรัสวา "พรอมกับทุกขบาง พรอมกับโทมนัส
บาง" ดังนี้. ก็แหละโทมนัสในพระพุทธดํารัสนี้ พึงเขาใจวาเปนทุกข
เมื่อคนมาถึงการแสวงหา แมทุกขในทางกาย ก็ยอมถูกทั้งในสวนเบื้องตน
และเบื้องปลายโดยแท. สิ่งสามอยางนี้กอนคือ การฆาสัตว การพูดคํา
หยาบ พยาบาท ในบทนีค้ ือ "พรอมกับแมสุขบาง" เปนสุขเวทนา ดวยอํานาจ
เจตนาสองอยางคือ บุพเจตนาและอปรเจตนา สวนเจตนาที่ใหสําเร็จ
เรียบรอย เปนเจตนาที่ประกอบดวยทุกข ที่เหลืออีก ๗ อยาง ยอมเปนสุขเวทนา
ดวยอํานาจเจตนาครบทั้ง ๓. ก็แล โสมนัสนั่นแล ก็พึงเขาใจวาสุขในที่
นี้. หรือสําหรับผูที่พรั่งพรอมดวยโผฏฐัพพารมณที่นาพอใจ แมสุขในทาง
กาย ก็ยอมถูกในสวนเบื้องตน และสวนเบื้องปลายโดยแท. ในการยึดถือ
ธรรมขอที่สามนี่แหละ บางคนในโลกนี้เปนคนตกปลา (ชาวประมง) หรือ
เปนคนลาเนื้อ อาศัยการฆาสัตวเทานั้นเลี้ยงชีวิต ภิกษุผูอยูในตําแหนงเปนที่
เคารพของเขาแสดงโทษการฆาสัตว และอานิสงสการงดเวนจากการฆา
สัตวแลวใหสิกขาบทแกเขาผูไมตองการเลย เมื่อเขาจะรับก็ยอมรับทั้งๆ
ที่เปนทุกขโทมนัสทีเดียว. ภายหลังเมื่อลวงมาสองสามวัน เมื่อเขาไมสามารถ
รักษาไดก็เกิดเปนทุกขอีก บุพเจตนาและอปรเจตนาของเขายอมควบคูกัน
ไปกับทุกขทีเดียว. สวนเจตนาที่ใหสําเร็จเรียบรอย ไปดวยกันกับ
สุขบาง ไปดวยกันกับอุเบกขาบาง. ในที่ทุกแหงพึงเขาใจใจความอยาง
นี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาเจตนาทั้งที่เปนสวนเบื้องตนและสวน
เบื้องปลายนี่แหละ ดวยประการฉะนี้แลว จึงตรัสวา "พรอมกับทุกข
บาง พรอมกับโทมนัสบาง, ดังนี้. แหละก็พึงทราบวาโทมนัสนั่นเองเปนทุกข.
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ในการยึดถือธรรมขอที่สี่ เจตนาที่เปนสวนเบื้องตน สวนเบื้องปลายและ
เจตนาที่ใหสําเร็จเรียบรอยครบทั้งสาม ในบทครบทั้งสิบ ยอมประกอบดวย
สุขโดยแท, พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาความขอนั้น จึงไดตรัสวา
พรอมดวยสุขบาง พรอมดวยโสมนัสบาง แหละก็โสมนัสนั่นเอง ก็พึงทราบ
วาสุขในที่นี้."
คําวา "ติตฺตกาลาพุ" แปลวา น้ําเตาขม. คําวา "เจือดวยยาพิษ"
ไดแกระคน ปน เคลากับยาพิษชนิดรายแรง. คําวา "ไม ชอบใจ" คือจะ
ไมชอบใจ จะไมทําความยินดี. คําวา "จะถึง" คือจะบรรลุ. คําวา "ไมพิจารณา
แลวพึงดื่ม" คือพึงดื่มอยางไมพิจารณา. คําวา "ภาชนะน้ําดื่ม" คือภาชนะ
เต็มปริ่มไปดวยเครื่องดื่มอรอยนาดื่ม. คําวา "สมบูรณดวยสี" คือเปน
ภาชนะประกอบดวยสีแหงเครื่องดื่มเปนตน ที่คนพูดอยางนี้วา "ภาชนะที่
สมบูรณดวยเครื่องประสมที่ใสไวแลว. คําวา "จะชอบใจ" ไดแก ก็แลยาพิษ
รายแรงนั้น ยอมเปนอันใสไวแลวในเครื่องดื่มใดๆ ยอมใหรสของเครื่องดื่ม
นั้นๆ แล เพราะเหตุนั้นจึงกลาววาจะชอบใจ. คําวา "น้ํามูตรเนา" ก็คือน้ํามูตร
นั่นแหละ. เหมือนอยางวา รางกายของตนเราตอใหเปนสีทอง ก็ยังถูกเรียกวา
ตายเนาอยูนั่นแหละ และเถาออนที่แมแตเพิ่งเกิดในวันนั้น ก็ยอมถูก
เรียกวา เถาออนอยูนั่นแหละ ฉันใด; น้ํามูตรออนๆ ที่รองเอาไวในทันทีทัน
ใด ก็เปนน้าํ มูตรเนาอยูนั่นเองฉันนั้น. คําวา "ดวยตัวยาตางๆ" คือ ดวยตัวยา
นานาชนิดมีสมอและมะขามปอมเปนตน. คําวา "จงเปนสุข" คือจงเปนผูมีสุขไร
โรค มีสีเหมือนทอง.คําวา "นมสม น้ําผึ้ง" คือ นมสมที่แสนบริสุทธิ์ และน้าํ
ผึ้งที่อรอยหวาน. คําวา "เจือเคลาเขาดวยกัน" ไดแก ปนระคนเขาเปนอัน
เดียวกัน. คําวา "นั้นแกเขา" คือ พึงชอบใจแกเขา ผูดื่มเภสัชที่มีรสหวานสี่
อยาง ก็แล อันใดที่เจือดวยโรคบาทโรค อันนี้ พึง (ทําให) ลงแดง ยาของเขา
ทําใหอาหารแข็งกระดาง ถายไมออก. (ฤทธิ์ยาทําใหทองผูก ถาย
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ไมออก) สวนเลือดที่ประสมกับดี ยาของเขานี้นั้น ลงทายก็ทําใหรางกายเย็น
ยะเยือก. คําวา "ลอยไป" คือลอยลงขึ้น คือไมมีเมฆ หมายความวา เมฆอยู
ไกล. คําวา "ปราศจากวลาหก" คือ เมฆหลีกไปแลว. คําวา "เมื่อเทพ"
ไดแก เมื่ออากาศ. คําวา "ความมืดอยูในอากาศ" คือ ความมืดใน
อากาศ. คําวา "ปรับปวาทของสมณพราหมณสวนมาก" ไดแก วาทะของตน
เหลาอื่น อันไดแกสมณพราหมณสวนใหญ. คําวา "เบียดเบียนยิ่ง" ได
แก เขนฆา.คําวา "สอง สงแสง และรุงเรื่อง" ไดแก ตอนกลางวันในฤดู
สารท พระอาทิตยยอมเปลงแสง คือสงแสงรอนจา สวางไสว. ก็แล สูตร
นี้ พวกเทวดารักใครชอบใจเหลือเกิน. ดังมีเรื่องตอไปนี้:เขาเลากันมาวา ทางทิศใต ในจังหวัดหัสดิโภค มีวัดบังกูรอยู ที่ประตู
โรงอาหารของวัดนั้น มีเทวดาสิงอยูที่ตนบังกูร ตอนกลางคืนไดฟงภิกษุหนุม
รูปหนึ่งกําลังสรุปพระสูตรนี้ดวย ทํานองสวดบท จึงใหสาธุการ
ภิกษุหนุม : "นั่นใคร"
เทวดา : "ขาพเจา เปนเทพสิงอยูที่ตนไมนี้ครับทาน"
ภิกษุหนุม : "เทพ ทานเลื่อมใสในอะไร คือในเสียงหรือในสูตร ?"
เทวดา : "ทานผูเจริญ ใครๆ ก็มีเสียงทั้งนั้นแหละ ขาพเจาเลื่อมใส
ในสูตร, ในวันที่พระศาสดาทรงนั่งกลางในพระเชตวัน และในวันนี้ไมมีความ
แตกตางแมแตพยัญชนะตัวเดียว"
ภิกษุหนุม : "เทพ ในวันที่พระศาสดาตรัสทานไดยินหรือ"
เทวดา : " ครับทาน"
ภิกษุหนุม : "ทานยืนฟงที่ไหน"
เทวดา : "ทานครับ ขาพเจาไปพระเชตวัน แตเมื่อเหลาเทพผูบุญ
หนักศักดิ์ใหญพากันมา, ขาพเจาเลยหมดโอกาสจึงยืนฟงในที่นี้แหละ"
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ภิกษุหนุม : "ยืนอยูที่นี้ แลวจะไดยินเสียงพระศาสดาหรือ"
เทวดา : "แลวทานละ ยินเสียงขาพเจาไหม"
ภิกษุหนุม : "ยินจะ เทพ"
เทวดา : "เปนเหมือนกับเวลานั่งพูดขางหูขวา ครับทาน"
ภิกษุหนุม : "เทพ! แลวทานเห็นพระรูปพระศาสดาไหม"
เทวดา : " ขาพเจาเขาใจวา พระศาสดาทอดพระเนตรดูแตขาพเจา
เทานั้นแหละ เลยตั้งตัวไมติด ครับทาน "
ภิกษุหนุม : "แลวทานมีคุณพิเศษเกิดขึ้นบางไหม เทวดา"
เทวดาหายไปในที่นั้นนั่นแหละ วากันวา วันนั้น เทพองคนี้ ดํารงอยูใน
โสดาปตติผล.
เทวดาทั้งหลาย ตางรักใครชอบใจ พระสูตรนี้ดังที่วามานี้. คําที่เหลือ
ในที่ทั้งหมด งายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถามหาธัมมสมาทานสูตร ที่ ๖
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๗. วีมังสกสูตร
เรื่องสอบสวนพระธรรม
[๕๓๕] ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในพระเชตวันวิหาร อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกะใกลกรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกภิกษุทั้งหลายมาวา "ภิกษุทั้งหลาย ดังนี้. ภิกษุเหลานั้นรับสนองพระ
ดํารัสพระผูมีพระภาคเจา วา "พระพุทธเจาขา"
[๕๓๖] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําอยางนี้วา "ภิกษุทั้ง
หลาย! ภิกษุผูใครครวญ เมื่อไมรูกระบวนจิตของผูอื่น จะพึงทําความสอบ
สวนในพระตถาคตเจาวา "พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ
ดวยความรูแจมแจง ดวยประการฉะนี้ หรือไม. ขาแตพระองคผูเจริญ
สิ่งทั้งหลายของพวกขาพระองคมีพระผูมีพระภาคเจาเปนมูล มีพระผูมีพระ
ภาคเจาเปนผูนํา มีพระผูมีพระภาคเจาเปนที่พึ่ง พระพุทธเจาขา ดีหนอ
ขอเนื้อความภาษิตนั่นจงเเจมแจงกับพระผูมีพระภาคเจาเถิด" พวกภิกษุ
ฟง (เนื้อความภาษิตนั้น) ของพระผูมีพระภาคเจาจักจําไว.
พ. "ภิกษุทั้งหลาย ! ถาเชนนั้น พวกเธอจงฟง ตั้งใจใหดี เรา
จักกลาว" ภิกษุเหลานั้นรับสนองพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา
"อยางนั้น พระพุทธเจาขา"
[๕๓๗] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสอยางนี้วา "ภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูจะสอบสวน เมื่อไมรูกระบวนจิตผูอื่น พึงสอบสวนพระตถาคต
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เจา ในสิ่งทั้ง ๒ คือ ในสิ่งที่จะพึงรูแจงดวยตาและฟงดวยหูวา "สิ่งเหลาใด
เศราหมองที่จะพึงรูดวยตาและฟงดวยหู สิ่งเหลานั้นของพรตถาคตเจามีหรือไม ?"
"ภิกษุ เมื่อสอบสวนพระตถาคตเจา นั่นจะรูอยางนี้วา "สิ่งเหลาใด
เศราหมอง พรอมพึงรูแจงดวยตาและฟงดวยหู สิ่งเหลานั้นของพระตถาคตเจาไม
มี" เพราะเมื่อภิกษุสอบสวนพระตถาคตเจานั้น จะรูอยางนี้วา "สิ่งเหลาใด
เศราหมองที่จะพึงรูแจงดวยตาและดวยหู สิ่งเหลานั้นของพระตถาคตเจายอมไม
มี." ภิกษุจะสอบสวนใหยิ่งขึ้นไปกวานั้นวา สิ่งเหลาใดที่ยังเปนความ
มืด ที่จะพึงรูแจงดวยตาและดวยหู สิ่งเหลานั้น ของพระตถาคตเจามีอยูหรือ
ภิกษุเมื่อจะสอบสวนพระตถาคตเจานั้น ยอมรูอยางนี้วา "สิ่งเหลาใด
ยังเปนความมืด ที่จะพึงรูแจงดวยตาและดวยหู สิ่งเหลานั้นของพระตถาคต
เจา ไมมี" เพราะภิกษุ เมื่อจะสอบสวนพระตถาคตเจานั้น ยอมรูอยางนี้
วา สิ่งเหลาใดเปนความมืด ที่จะพึงรูแจงดวยตาและดวยหู สิ่งเหลานั้นของ
พระตถาคตเจาไมมี." ภิกษุเมื่อจะสอบสวนพระตถาคตเจานั้นใหญยิ่งขึ้น
ไปกวานั้นวา "สิ่งเหลาใดแจมแจงที่จะพึงรูแจงดวยตาและดวยหู สิ่งเหลานั้น
ของพระตถาคตเจามีอยูหรือไม"
ภิกษุเมื่อจะสอบสวนพระตถาคตเจานั้น ยอมรูอยางนี้วา "สิ่งเหลา
ใด ที่แจมแจงพึงรูแจงดวยตาและดวยหู สิ่งเหลานั้นของพระตถาคตเจา
มีอยูพรอม." เพราะภิกษุเมื่อจะสอบสวนพระตถาคตเจานั้น ยอมรูอยางนี้
วา สิ่งเหลาใดแจมแจงที่จะพึงรูแจงดวยตาและดวยหู สิ่งเหลานั้นของพระ
ตถาคตเจามีอยูพรอม." ภิกษุจะสอบสวนคนอื่นนั้น ใหยิ่งขึ้นไปกวานั้น
วา "ทานผูนี้ถึงพรอมดวยกุศลธรรมนี้ตลอดกาลนานหรือวาเขาถึงอกุศล
ธรรมนอกนี้. "
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ภิกษุนั้น เมื่อสอบสวนผูนั้น ยอมรูอยางนี้วา "ทานผูนี้เขาถึงกุศล
ธรรมนี้สิ้นกาลนานแลว, ทานผูนี้ไมใชเขาถึงกุศลธรรมนอกนี้." เพราะภิกษุ
นั้น เมื่อสอบสวนผูนั้นจะรูอยางนี้วา "ทานผูนี้เขาถึงกุศลธรรมนี้สิ้นกาลนาน
แลว, ทานผูนี้ไมไดเขาถึงอกุศลธรรมนอกนี้." เมื่อจะสอบสวนใหยิ่งขึ้น
ไปกวานั้นวา "ภิกษุผูมีอายุนี้ปรากฏชือ่ เสียง มียศ โทษบางอยางของเธอยัง
มีอยูในเรื่องนี้."
"ภิกษุทั้งหลาย! โทษบางอยางไมมีแกภิกษุในเรื่องนี้ ตราบเทาที่
เธอยังไมเปนผูมีชื่อเสียงปรากฏ(และ) ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแล ภิกษุเปนผูมีชื่อ
เสียงปรากฏ(และ) มียศ เมื่อนั้นโทษบางอยาง ของเธอในเรื่องนี้จึงมี."
ภิกษุนั้นเมื่อจะสอบสวนผูนั้นนั่นแหละยอมรูอยางนี้วา ภิกษุผูมีอายุนี้ เปน
ปรากฏชื่อเสียงเปนผูไดยศ, โทษบางอยางของเธอไมมีในเรื่องนี้." เพราะ
ภิกษุนั้นเมื่อสอบสวนนั้นยอมรูอยางนี้วา "ภิกษุผูมีอายุนี้เปนผูปรากฏ
ชื่อเสียง เปนผูไดยศ โทษบางอยางไมมีแกเธอในกรณีนี้.
เพราะเมื่อภิกษุนั้น. เมื่อจะสอบสวนผูนั้น ใหยิ่งขึ้นไปกวานั้นวา
ทานผูนี้เขาถึงความยินดีในสิ่งไมนากลัว, ทานผูนี้เปนผูไมเขาถึงความยินดีใน
สิ่งที่นากลัว, เธอยอมไมเสพกามเพราะปราศจากความกําหนัด เพราะความ
กําหนัดสิ้นไป." เพราะฉะนั้น เมื่อจะสอบสวนผูนั้นยอมรูอยางนี้วา "ทานนี้
เขาถึงความยินดีในสิ่งที่ไมนากลัว, ไมเปนผูเขาถึงความยินดีในสิ่งที่
นากลัว, ไมเสพกามเพราะปราศจากความกําหนัด เพราะสิ้นความกําหนัด."
"ภิกษุทั้งหลาย ถาหากคนพวกอื่นจะพึงถามภิกษุนั้นอยางนี้วา
อะไรเปนอาการของทาน, อะไรเปนที่คลอยตามทาน ซึ่งเปนเหตุที่ใหทาน
กลัวอยางนี้วา. "ทานเขาถึงความยินดีในสิ่งที่ไมนากลัว ทานผูนี้ไมเขาถึง
ความยินดีในสิ่งที่นากลัว, เธอยอมไมเสพกามเพราะปราศจากความกํา
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หนัด เพราะสิ้นความกําหนัด." ภิกษุทั้งหลาย เมือ่ พยากรณโดยชอบ
พึงพยากรณอยางนี้วา ทานผูนี้อยูในหมู หรือเปนผูเที่ยวอยู, พวกใดไปดีแลว
ในที่นั้น, พวกใดไปไมดีแลวในที่นั้น, พวกใดตามสั่งสอนคณะในที่นั้น,
บางเหลาบางพวกปรากฏในอามิส และบางเหลาบางพวกถูกอามิสแปด
เปอน ทานผูนี้ยอมไมดูหมิ่นผูนั้นเพราะเหตุนั้น. ก็คํานี้เราไดฟงไดรับเฉพาะ
พระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา " เราเปนผูเขาไปยินดีในสิ่งที่ไม
นากลัว ไมเขาไปยินดีในสิ่งที่นากลัว เราไมเสพกามเพราะปราศจากกํา
หนัด เพราะสิ้นความกําหนัด."
เรื่องทวนถาม
[๕๓๘] ภิกษุทั้งหลาย ครั้นพระตถาคตเจาถูกถามกลับยิ่งขึ้น
ไปอีกวา "สิ่งเหลาใดเศราหมองพรอมที่จะพึงรูแจงดวยตาและดวยหู สิ่งเหลา
นั้นอยูหรือวาไมมีแกพระตถาคตเจา." ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเจา
เมื่อพยากรณจะพึงพยากรณอยางนี้วา สิ่งเหลาใดเศราหมองพรอมที่จะพึงรู
แจงดวยตาและดวยหู สิ่งเหลานั้นไมมีแกพระตถาคตเจา." (ภิกษุทั้ง
หลาย. พระตถาคตเจาจะพึงกลับถูกถามยิ่งขึ้นไปอีกวา) "สิ่งเหลาใดมืดที่จะ
พึงรูแจงดวยตาและดวยหู สิ่งเหลานั้นมีอยูหรือวาไมมีแกพระตถาคต-"
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระตถาคตเจาพยากรณจะพึงพยากรณอยางนี้วา
"สิ่งเหลาใดมืดที่จะพึงรูแจึงไดดวยตาและดวยหูเหลานั้นไมมีแกพระตถาคต
เจา."
(ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเจากลับถูกถามใหยิ่งขึ้นอีกวา) " สิ่งเหลา
ใดแจมแจง พึงรูแจงดวยตาและดวยหู เหลานี้มีอยูหรือวาไมมีแกพระตถาคต
เจา" ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระตถาคตจะพยากรณก็จะพึงพยากรณอยางนี้
วา สิ่งเหลาใดแจมแจง พึงรูแจงดวยตาและดวยหู, เหลานั้นมีอยูแกตถาคต."
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ภิกษุทั้งหลาย สาวกควรเขาไป พระศาสดาผูมีวาทะอยางนี้วา เราเปนผู
มีศีลนั่นเปนทาง มีศีลนั่นเปนอารมณ และไมมีตัณหาเพราะศีลอันบริสุทธิ์นั้น
ดังนี้ เพื่อฟงธรรม, พระศาสดายอมแสดงธรรมสูงยิ่งขึ้นไปอันประณีตและ
ประณีต เปรียบเทียบใหเห็นทั้งดําทั้งขาวแกภิกษุนั้น ภิกษุทั้งหลายพระ
ศาสดายอมแสดงธรรมแกภิกษุยิ่งๆ ขึ้นไป ประณีตขึ้นไป พรอมกับสวน
เปรียบใหเห็นทั้งดําทั้งขาว โดยประการใดๆ ภิกษุนั้น เพราะรูยิ่งธรรมบาง
ชนิดในธรรมนั้น ถึงความตั้งลงในธรรมในพระศาสนานี้ ยอมเลื่อมใสในพระ
ศาสดาวา "พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสรูเองโดยชอบ. พระธรรมอันพระผู
มีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว พระสงฆปฏิบัติดีแลว โดยประการนั้นๆ."
ภิกษุทั้งหลาย ถาคนทั้งหลายพึงถามภิกษุนั้นอยางนี้อีกวา อะไร
เปนอาการของทาน อะไรเปนเครื่องคลอยตามทาน ซึ่งเปนเหตุใหทานกลาว
ไวอยางนี้วา " พระผูมีพระภาคเจา ตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรมอันพระผู
มีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว พระสงฆปฏิบัติแลว." ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุ
จะพยากรณก็ควรพยากรณอยางนี้วา " คุณ เราเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
เจาถึงที่ประทับ เพื่อฟงธรรมในศาสนานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
ธรรมแกเรายิง่ ๆ ขึ้นไป ประณีตยิ่งขึ้นไป พรอมทั้งเปรียบเทียบใหเห็นทั้ง
ขาวและดํา คุณ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกเราใหยิ่งขึ้นไป
ใหประณีตยิ่งขึ้น ใหเปนสวนเปรียบเทียบพรอมใหเห็นทั้งดําและขาว โดย
ประการใดๆ เรารูยิ่งในบางสิ่งบางอยาง ในสิ่งนั้น ที่ใหถึงความตัดสินใจไดเด็ด
ขาดในธรรมในศาสนา จึงเลื่อมใสพระศาสดาวา "พระผูมีพระภาคเจาตรัสรู
เองโดยชอบ พระธรรมพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว พระสงฆปฏิบัติดี
แลว ฉันนั้นๆ" ดังนี้.
[๕๓๙] พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสคํานี้วา "ภิกษุทั้งหลาย ผูใดผู
หนึ่งมีศรัทธาตั้งมั่นในพระตถาคตเจาดวยอาการเหลานี้ บทเหลานี้ พยัญชนะ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 392

เหลานี้ เปนรากเหงา เปนที่พึ่ง ภิกษุทั้งหลายศรัทธาที่มีอาการอยางนี้
ที่ใครๆ เปนสมณะก็ตาม, พราหมณก็ตาม เทวดา พรหม หรือวามารก็
ตาม ในโลกกลาววา มีความเห็นเปนรากเหงา มั่นคง ไมงอนแงน ภิกษุทั้ง
หลาย การปรึกษาธรรมในพระตถาคตเจายอมมีอยางนี้แล. ก็แลพระตถาคต
เจายอมเปนผูอันบุคคลสอบสวนแลวโดยชอบธรรมอยางนี้."
ภิกษุเหลานั้นตางพอใจชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแล.
จบวีมังสกสูตร ที่ ๗
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อรรถกถาวีมังสกสูตร
วีมังสกสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา "ผูสอบสวนอยู" ความวา "ผูจะสอบสวน
มี ๓ คือ ผูสอบสวนในอรรถ ผูสอบสวนในสังขาร ผูสอบสวนในพระศาสดา."
ในผูสอบสวนเหลานั้น ผูสอบสวนเนื้อความมาแลวในบทนี้วา "ทานผูมีอายุ
มนุษยทั้งหลาย ผูฉลาดยอมเปนผูสอบสวน. ผูสอบสวนในสังขารมาแลว
ในบทนี้วา "พอละดวยคําวา "อานนท" เมื่อใดแล ภิกษุเปนผูฉลาดในธาตุ
ฉลาดในอายตนะ ฉลาดในปฏิจจสมุปบาท และเปนผูฉลาดในฐานะและมิ
ใชฐานะ อานนท ดวยเหตุเทานี้แล ภิกษุผูฉลาดยอมเปนผูสอบสวน. สวน
ผูฉลาดในพระศาสดาทานประสงคเอาในพระสูตรนี้.
บทวา "กระบวนจิต" ความวา "วาระแหงจิต คือ การกําหนดจิต"
บทวา "ตามแสวงหาพรอม" ความวา "แสวงหา คือ เสาะหา ไดแก
ใครครวญหา."
บทวา "เพื่อรูแจง ดวยประการฉะนี้" ความวา "เพื่อประโยชนรูแจง
อยางนี้."
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการเขาไปอาศัยกัลยาณมิตรในคํานี้
วา "ภิกษุ พึงแสวงหาพระตถาคตเจาในเหตุทั้ง ๒ เพราะวา พระตถาคตเจานี้
ชื่อวาเปนที่พึ่ง คือกัลยาณมิตรผูใหญ พึงทราบความที่พระตถาคตเจานั้นเปน
กัลยาณมิตรอยางใหญหลวงนี้."
สมัยหนึ่ง ทานอานนทคิดวา "พรหมจรรยครึ่งหนึ่ง มีเพราะอานุ
ภาพตน ครึ่งหนึ่งมีไดเพราะอานุภาพกัลยาณมิตร แลว ไมอาจจะวินิจฉัยตาม
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ธรรมดาของตนได จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามวา " พระพุทธเจา
ขา กึ่งหนึ่งของพรหมจรรยนี้ คือความเปนผูมีมิตรงาม ๑ ความเปนผูมีสหาย
งาม ๑ ความเปนผูโนมเขาไปในมิตรที่งาม ๑" พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา "อานนท! เธออยาไดกลาวอยางนี้เลยๆ อานนท พรหมจรรยทั้งสิ้นนี้
คือ ความเปนผูมีมิตรงาม ๑ ความเปนผูมีสหายงาม ๑ ความเปนผูโนมไปใน
มิตรงาม ๑ อานนท เหตุนั้น อันภิกษุผูมีมิตรอันงาม มีสหายงาม โนมไปใน
มิตรที่งาม พึงหวังไดเฉพาะ เธอจักเจริญ ทําใหมากซึ่งมรรคมีองค ๘ ที่เปน
ของพระอริยะ อยางไร อานนท ก็ภิกษุผูมีกัลยาณมิตร ฯลฯ เจริญ ทําให
มากซึ่งมรรคมีองค ๘ อันเปนของพระอริยะ. อานนท ภิกษุในธรรมวินัย
นี้ เจริญสัมมาทิฏฐิ ฯลฯ เจริญสัมมาสมาธิที่อาศัยวิเวก. อานนท อยางนี้
แล ภิกษุผูมกี ัลยาณมิตร ฯลฯ ทําใหมาก อานนท เหตุนี้นั้นพึงทราบโดยทํา
นองนี้ เหมือนอยางพรหมจรรยนี้ทั้งสิ้น คือ ความเปนผูมีมิตรที่งาม ๑ ความ
เปนผูมีสหายงาม ๑ ความเปนผูโนมไปในมิตรทั้งงาม ๑ อานนท ก็สัตวทงั้
หลาย ผูมีการเกิดเปนธรรมดาอาศัยเราผูเปนกัลยาณมิตร ยอมพนจากชาติ.
สัตวทั้งหลายผูมีความแกเปนธรรมดา ฯลฯ มีความโศก ความร่ําไร
ทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจเปนธรรมดา ยอมพนจากความ
โศก ความร่ําไร ความทุกข ความโทมนัส และความคับแคนใจ.
พระผูมีพระภาคเจา แมเมื่อจะตรัสความถึงพรอมดวยองคใน
ภายนอก แกภิกษุทั้งหลาย จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เมื่อทําสิ่งใน
ภายนอกวาเปนองคแลว เราไมพิจารณาเห็นองคอื่น แมสักองคเดียวที่เปนไป
เพื่อประโยชนยิ่งใหญอยางนี้ เหมือนความเปนผูมีมิตรงามนี้ ภิกษุทั้ง
หลาย ความเปนผูมีมิตรงาม เปนไปเพื่อประโยชนอยางใหญ."
แมเมื่อจะตรัสขอปฏิบัติเปนเครื่องขัดเกลากิเลส แกพระมหาจุนทะ
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จึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลายควรทําความขัดเกลาวา " คนเหลาอื่นจักมีคนชั่ว
เปนมิตร พวกเราจักมีมิตรที่งาม."
แมเมื่อจะตรัสธรรมสําหรับบมวิมุตติ แกพระเมฆิยะเถระ จึงตรัส
ธรรมเปนเครื่องเขาไปอาศัยกัลยาณมิตรใหวิเศษนั่นเทียววา "เมฆิยะ
ธรรมทั้ง ๕ ยอมเปนไปเพื่อความสุกหงอม แหงเจโตวิมุตติที่ยังไม
สุกหงอม ๕ อยาง เปนไฉน คือ เมฆิยะ. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมี
กัลยาณมิตร.
แมเมื่อจะประทานโอวาทเปนเครื่องพิจารณาเนืองๆ แกพระราหุล
เถระปยบุตร จึงตรัสธรรมเปนเครื่องเขาไปอาศัยกัลยาณมิตรนั่นแหละ
กอนธรรมทัง้ หมดวา.
"เธอจงคบกัลยาณมิตร ที่นอนที่นั่งอันสงัด ที่อันเงียบปราศจากเสียง
กึกกอง เธอจงเปนผูรูประมาณในการกิน. เธออยาไดทําความ
อยากในปจจัยเหลานี้ คือ จีวรบิณฑบาต ปจจัยคือที่นอนและที่นั่ง
เธอจงอยามาสูโลกอีก."
ขึ้นชื่อวาธรรมเปนเครื่องเขาไปอาศัยกัลยาณมิตรนี้ เปนธรรมมีคุณมาก
อยางนี้.
เมื่อจะทรงแสดงธรรมแมในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา จึงทรง
ปรารภเทศนาวา ภิกษุทั้งหลายพึงแสวงหาพระตถาคตเจาในสิ่งทั้ง ๒."
อธิบายวา ภิกษุผูฉลาด จงเสาะหาคือแสวงหาพระตถาคตเจาในสิ่งทั้ง
สอง ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเปลงสีหนาทวา "กิจดวยการคิด
อยางนี้วา" พระพุทธเจานี้มีชาติใหญ ถึงพรอมดวยลักษณะ รูปงาม
นาชม มีชื่อเสียง ที่เขาถือวาสําคัญอยางยิ่ง หรือเราอาศัยผูนี้แลวจะไดปจจัยมี
จีวรเปนตนแลวอยูอาศัยเราไมมี" สวนผูใดมากําหนดอยางนี้วา พระพุทธเจา
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นี้พอจะเปนศาสดาที่ทําหนาที่ศาสดาใหสําเร็จแกเราได บุคคลนั้นจงคบกับ
เราเถิด." ชื่อวาการเปลงอยางสีหะของพระพุทธเจากลายเปนพระสูตร.
บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงสิ่งทั้งสองเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา ที่พงึ รูแจงดวยตาและหูในธรรมนั้น มารยาทที่เปนไปทางกายของ
พระศาสดา ชื่อวาธรรมที่พึงรูแจงดวยตาของผูจะสอบสวน มารยาทที่เปน
ไปทางวาจา ชื่อวาธรรมที่พึงรูแจงดวยหู. บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงอาการที่จะ
พึงสอบสวนในธรรมเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "สิ่งเหลาใด
เศราหมองพรอมแลวเปนตน."
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เศราหมองพรอมแลว "ไดแกประกอบ
ดวยกิเลส และสิ่งเหลานั้น จะพึงรูแจงดวยตาและหูหามิได." เหมือนเมื่อน้ํา
ปนปวน ฟองน้ําผุดขึ้น บุคคลยอมรูวา ภายในมีปลาฉันใด บุคคลเห็นและได
ยินกาย มารยาททางกาย และทางวาจา ของผูทําการฆาสัตวหรือกลาวเท็จ
เปนตน ก็ยอมรูวาจิตที่ใหอกุศลธรรมมีการฆาเปนตนตั้งขึ้นเศราหมองพรอม
แลว. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสอยางนี้วา "สําหรับผูที่มีจิต
เศราหมอง แมมารยาททางกายและทางวาจาก็ชื่อวาพลอยเศราหมองไปดวย."
บทวา "สิ่งเหลานั้นไมมีแกพระตถาคตเจา" ความวา "เขายอมรูอยาง
นี้วา "สิ่งเหลานั้นของพระตถาคตเจาไมมี คือหาไมได." ก็เพราะความที่สิ่ง
เหลานั้นไมมีแนเทียว คือเพราะไมไดปกปดไว จึงหาสิ่งเหลานั้นไมได.
จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงปวารณาหมูภิกษุในสิ่งเหลา
นี้ ในวันหนึง่ จึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย เอาเถิด บัดนี้ เราจะปวารณาตอพวก
เธอวา "ก็พวกเธอยอมไมติเตียนมารยาททางกาย และทางวาจาของเราบาง
หรือ" เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระสารีบุตร ไดลกุ ขึ้น
จากอาสนะ ทําผาจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประคองอัญชลีไปทางพระผูมีพระ
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ภาคเจาประทับอยู ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา " ขาแตพระองค
เจริญ พวกขาพระองคจะไมติเตียนกรรมไรๆ ที่เปนไปทางกายและทาง
วาจาของพระผูมีพระภาคเจาแล พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงใหมรรคที่ยังไมเกิดขึ้นแลวใหเกิดขึ้น ทรงใหรมู รรคที่พวกใครๆ ไมรู
แลว ทรงบอกมรรคที่ใครๆ บอกไมไดแลว ทรงเปนผูรูหนทาง ทรงเปนผูรู
แจงซึ่งหนทาง ทรงเปนผูฉลาดในหนทาง ขาแตพระองคผูเจริญ ก็แลบัด
นี้พวกสาวก เปนผูดําเนินไปตามมรรคอยู ภายหลังมาตามพรอมแลว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีมารยาททางกายและทางวาจาหมดจดอยางนี้."
ไดยินวา แมอุตตรมาณพ คิดวา "เราจักเห็นโทษไรๆ ที่ไมนายินดีใน
กายทวาร และวจีทวารของพระตถาคตเจา." แลวติดตามอยู ๗ เดือน ก็ไมได
เห็นแมเทากับเล็นหรือวาอุตตรมาณพนี้เปนมนุษย จักเห็นโทษอะไรที่ไมนา
ยินดี ในกายทวารและวจีทวารของพระตถาคตเจาผูเปนพระพุทธเจา ถึงแม
เทวปุตตมาร ก็ติดตามตั้งแตพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระโพธิสัตวเสด็จออก
มหาภิเนษกรมณ แสวงหาอยูตลอด ๖ ป ก็ไมไดเห็นโทษไรๆ ที่ไมนายิน
ดี โดยที่สุดแมเพียงความปริวิตกทางใจ. มารคิดแลววา ถาวาเราจักเห็น
อกุศลแมเพียงเหตุที่พระโพธิสัตวนั้นตรึกแลว ในเพราะโทษนั้นนั่นแหละ
เราจักตีพระโพธิสัตวนั้นที่ศีรษะแลวหลีกไป." มารนั้นไมไดเห็นแลว
ตลอด ๖ ป ติดตามพระโพธิสัตวผูเปนพระพุทธเจาอีก ๑ ป ก็ไมไดเห็นโทษ
ไรๆ จึงไหวแลวในเวลาเปนที่ไป จึงกลาวคาถานี้วา
ขาแตพระโคดมผูเปนมหาวีระ มีปญญามาก ผูรุงเรืองดวยพระฤทธิ์
ดวยยศ ผูทรงกาวลวงเวรภัยทั้งปวง ขาพระองคขอถวายบังคมพระบาท" ดังนี้
แลวหลีกไป.
บทวา "เจือกัน" ความวา "ปนกันอยางนี้ คือ บางเวลาก็ดํา บาง
เวลาก็ขาว."
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บทวา "ขาว" ไดแก "บริสุทธิ์ไมมีกิเลส."
บทวา "มีอยู" ความวา "ธรรมที่ผองแผวมีอยู คือ หาไดอยู." จริง
อยูพระตถาคตเจา ยอมมีมารยาททางกายเปนตนบริสุทธิ์. เพราะเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ๔ อยางเหลานี้ ที่ตถาคต
ไมตองการระมัดระวัง ๔ อยางอะไรบาง คือ ภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเจา
เปนผูมีมารยาททางกายบริสุทธิ์. พระตถาคตเจาทรงไมมีกายทุจริต ที่ตถาคต
เจาตองระมัดระวังวา ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตทรงมีมารยาททางวาจาบริสุทธิ์
มีมารยาททางใจบริสุทธิ์ มีอาชีวบริสุทธิ์ ตถาคตไมมีมิจฉาชีพ ที่ตถาคต
จะตองระมัดระวังวา ขอใหผูอื่นอยาไดรูมิจฉาชีพของเราเลย."
ขอวา "ธรรมที่เปนกุศลนี้" ไดแก "ศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘." อธิบาย
วา "ทานผูมีอายุนี้จงแสวงหาอยางนี้วา " พระศาสดาทรงเขาตลอด
เวลานาน ทรงสมบูรณดวยศีลนี้ ตั้งแตกาลที่นานยิ่ง หรือวา "ทรงเขาเวลาเล็ก
นอยจึงทรงเขาเมื่อวันวาน พรุงนี้หรือมะรืนนี้." เพราะวา คนบางพวกอยูในที่
หนึ่ง ไดทํากรรมเปนเครื่องเลี้ยงชีพที่ผิดอยางมาก กรรมนั้นยอมปรากฏใน
การลวงเวลานั้น ยอมปรากฏแลว เธอเมื่อไปหมูบา นชายแดน หรือ
ฝงมหาสมุทรแหงใดแหงหนึ่ง แลวใหทําบรรณศาลาอยูดุจชาวปา. พวกมนุษย
เกิดความยกยองแลวถวายปจจัยแกเธอ. พวกภิกษุชาวบานนอกเห็นความ
เปนอยูของเธอจึงกําหนดวา ทานผูนี้รื่นเริงเหลือเกิน นี่ใครหนอ. ไดรูแลว
วา พวกภิกษุผูทํามิจฉาชีพชื่อโนน ในที่โนนหลีกไป แลวนั่งปรึกษากัน
วา "พวกเราไมอาจจะทําอุโบสถหรือปวารณารวมกับภิกษุนี้ได" จึงกระทํา
กรรมอยางใดอยางหนึ่งในกรรมมีอุกเขปนียกรรมเปนตน โดยชอบ
ธรรม. พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้ เพื่อทรงใหภิกษุเหลานั้นสอบ
สวนถึงขอปฏิบัติที่ปกปดเห็นปานนั้นวามีหรือไมมี.
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ขอวา "ยอมรูอยางนี"้ ความวา "รูวาทรงเขาตลอดเวลานาน มิ
ใชทรงเขาตลอดเวลาเล็กนอย." ก็ขอที่ศีลอันมีอาชีวะเปนที่ ๘ ของพระ
ตถาคตเจา ผูทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณในบัดนี้พึงบริสุทธิ์ตลอดกาล
นานนี้ไมนาอัศจรรย แมในเวลาเปนพระโพธิสัตวศีลของพระองคก็ไดเปน
อยางนี้.
ทราบวาในอดีตพระราชา ๒ พระองค คือ พระราชาในแควนคันธาระ
และพระราชาในแควนวิเทหะ ทรงเปนสหายกัน ทรงเห็นโทษในกามทั้ง
หลาย จึงมอบราชสมบัติแกพระโอรส ทรงผนวชเปนฤาษีแลวเที่ยว
บิณฑบาตในหมูบานปาหมูหนึ่ง. ก็ชายแดนหาเกลือไดยาก ฤาษีทั้งสองนั้น
ไดขาวตมไมไดใสเกลือแลวนั่งดื่มบนศาลาหลังหนึ่ง. พวกมนุษยในระ
หวาง ๆ ไดทําเกลือปนมาถวาย. วันหนึ่ง คนหนึ่งใสเกลือปนบนใบไมใหแก
เวเทหะฤาษี. เวเทหะฤาษีรับแลวแบงไวในสํานักของคันธาระฤาษี กึ่ง
หนึ่ง สํานักของตนกึ่งหนึ่ง. แตนั้น ฤาษีนั้นเห็นเกลือที่เหลือจากบริโภคหนอย
หนึ่ง จึงกลาววา "เกลือนี้อยาเสียเลย" แลวเอาใบไมหอไวในดงหญา ในเวลา
ดื่มขาวตมวันหนึ่ง เวเทหฤาษี ระลึกได เมื่อดูไปก็เห็นเกลือนั้นจึงเขาไปหา
คันธารฤาษี กลาววา ทานอาจารย! ขอทานจงถือเอาหนอยหนึ่ง จากสวนนี้.
ค. "เวเทหฤาษี ทานไดเกลือนี้มาจากไหน"
ว. "เกลือที่เหลือจากการบริโภคในวันนั้น กระผมเก็บไวดวยคิด
วา อยาเสียไปเลย."
คันธารฤาษีไมปรารถนาที่จะรับ ไดดื่มขาวตมไมมีเกลือนั้น
แหละ แลวกลาวกับเวเทหฤาษีวา
ทานละหมูบาน ๑๖,๐๐๐ ที่บริบูรณ ทองพระคลังที่มั่งคั่ง แลวบัดนี้
มาทําการสั่งสม (เกลือ)."
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เวเทหฤาษีไดกลาววา "ทานละราชสมบัติบวชแลว บัดนี้เพราะเหตุ
อะไร จึงไมทํากรรมที่สมควรแกการบวช. เพราะเหตุสั่งสมเพียงเกลือปน?"
ค. "ผมไดทําอะไรไวละ ทานเวเทหฤาษี"
ลําดับนั้น เวเทหฤาษี จึงกลาวกับคันธารฤาษีวา
"ทานละแควนคันธาระในกรุงที่มีทรัพยมาก ออกมาแลวจากการ
ปกครอง แลวบัดนี้มาปกครองในที่นี้อีก."
ค. ทานผูเจริญ ขาพเจาจะกลาวธรรม สิ่งทีไ่ มใชธรรม ขาพเจา
ไมชอบใจ เมื่อขาพเจากลาวธรรมอยู บาปยอมไมเขาไปพัวพัน."
ว. บุคคลอื่น ยอมไดความยอยยับ เพราะการสรรเสริญ อยางใด
อยางหนึ่ง หากบัณฑิตไมพึงกลาวคํานั้น ที่มีประโยชนใหญ".
ค. "ความใครจงยอยยับไป หรืออยายอยยับไป จงเรี่ยรายไปเหมือน
โปรยแกลบ เมื่อเรากลาวธรรมอยู บาปยอมไมเขาไปติดพัน."
ลําดับนั้น เวเทหฤาษี คิดวา "ผูใ ดไมมีความรูแมของตน ไมศึกษา
ระเบียบแบบแผนในสํานักอาจารย เขายอมเที่ยวไป เหมือนกระบือบอดเที่ยวไป
ในปา. แลวกลาววา
"ถาความรูสําหรับตนไมพึงมีไซร หรือไมไดศึกษาวินัยไวใหดี
คนเปนอันมากจะพึงเที่ยวไป ดุจกระบือบอดเที่ยวไปในปา. ก็เพราะบุคคล
บางพวก ศึกษาดีแลวในสํานักอาจารย ฉะนั้น เปนผูมีวินัยที่บุคคลแนะนําได
แลว มีสติตงั้ มั่นเที่ยวไปอยู."
ก็แลครัน้ กลาวแลวอยางนี้ เวเทหฤาษีจึงกลาววา
"เหตุนี้เราไมรูกระทําแลว. "แลวใหคันธารฤาษีอดโทษแลว. ฤาษี
แมทั้ง ๒ ประพฤติตบะแลวไปสูพรหมโลก. ถึงในกาลที่พระตถาคตเจาเปน
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พระโพธิสัตว อาชีวัฏฐมกศีล ก็ไดบริสุทธิ์ตลอดกาลนานอยางนี้.
บทวา "ภิกษุผูมีอายุนี้ปรากฏชื่อเสียง มียศ" ความวา พระผูมีพระ
ภาคเจายอมทรงแสดงวา "ภิกษุผูมีอายุนี้เปนครูของเรา ถึงความเปนผูอันเขา
รูแลว คือมีชอื่ เสียง ไดแก ปรากฏแลว และตนเองบรรลุบริวารสมบัติหรือ
ไมหนอ เพราะเหตุนั้น เธอจงสอบสวนอยางนี้วา "โทษบางเหลาจัก
ปรากฏ โดยความที่ตนปรากฏชื่อเสียง และโดยความที่ตนอาศัยยศ หรือ
ไมปรากฏ."
บทวา "ภิกษุทั้งหลาย เพียงนั้นหามิได" ความวา ตลอดเวลาที่ภิกษุ
เปนผูถึงความเปนผูมีชื่อเสียง ในพระราชาและอํามาตยของพระราชาเปน
ตน หรือซึ่งบริวารสมบัติ โทษบางอยางมีมานะและมานะจัดเปนตนยอมไม
มี เธอเปนดุจวา ผูเขาไปสงบระงับแลว ดุจพระโสดาบัน และดุจพระสกทาคามี
อยู เธอยอมเปนผูอันใครๆ ไมอาจเพื่อจะชี้ชัดวา เธอเปนพระอริยะ
หรือ เปนปุถชุ นหนอแล."
บทวา "ภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อใดแล" ความวา ก็เมื่อใดแลภิกษุบาง
พวกในศาสนานี้ เปนผูปรากฏชื่อเสียงแลว หรือเปนผูสมบูรณดวย
บริวาร เมื่อนั้น เธอเมื่อจะเบียดเบียนภิกษุเหลาอื่น ในที่นั้นๆ ดุจโคตัวดุ ไลเอา
เขาที่แหลมขวิดฝูงโค และดุจเสือเหลืองย่ํายีฝูงเนื้อเปนผูไมมีความ
เคารพ มีความประพฤติไมสมประกอบเที่ยวไป ดุจเอาปลายเทาแตะแผนดิน."
ก็กุลบุตรบางพวก เปนผูปรากฏชื่อเสียงมียศ โดยประการใดๆ
โนมลงดวยดีดุจขาวสาลีที่เต็มดวยผลพวง โดยประการนั้นๆ เมื่อพระราชา
และมหาอํามาตยของพระราชาเปนตนเขาไปหาอยู เธอยอมพิจารณาเห็น
ความไมมีกิเลสชาติเครื่องกังวล เขาไปตั้งความสําคัญ ในความเปนสมณะ
ไว เปนผูสงบเสงี่ยม. ไมเบง มีจิตต่ํา ดุจโคอุสภมีเขาขาด และดุจเด็ก
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จัณฑาล ปฏิบัติ แลวเพื่อประโยชน และความสุขแกภิกษุสงฆ และแกชาว
โลกพรอมทัง้ เทวโลก พระผูมีพระภาคเจา. ทรงหมายเอาการปฏิบัติเห็นปาน
นี้ จึงตรัสวา "โทษบางอยางในโลกนี้ ไมมีแกเธอ."
ก็พระตถาคตเจา ทรงเปนผูคงที่ในโลกธรรม ๘ เพราะพระองคเปน
ผูคงที่ในลาภบาง ในความไมมีลาภบาง ในยศบาง ในความไมมียศบาง
ในนินทาบาง ในสรรเสริญบาง ในสุขบาง ทุกขบาง ฉะนั้น โทษทั้งหลาย
บางอยางในโลกนี้จึงไมมีแกพระองคโดยประการทั้งปวงทีเดียว.
บทวา "เปนผูไมมีภัยเขาไปยินดีแลว" ความวา เปนผูมีภัยหามิ
ได เขาไปยินดีแลว อธิบายวา "เปนผูเขาไปยินดีแลวโดยสวนเดียว คือเปนผู
เขาไปยินดีโดยติดตอ."
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาเปนผูไมมีภัยเขาไปยินดีแลว เพราะความเปนผู
เขาไปยินดีโดยความเปนภัยหามิได ดังนี้บาง. ก็ภัยมี ๔ อยาง คือ ภัยเกิดจาก
กิเลส ๑ ภัยเกิดจากวัฏฏะ ๑ ภัยเกิดจากทุคติ ๑ ภัยเกิดจากการติเตียน
๑ แมปุถชุ นยอมกลัวภัย ๔ ประการ, เสขบุคคลทั้งหลาย ยอมกลัวภัย ๓
ประการ เพราะวา พระเสขบุคคลเหลานั้น ละภัยที่เกิดจากทุคติได พระ
เสขบุคคล ๗ จําพวก เปนผูยังไมปลอดภัย ดังนี้แล. พระขีณาสพชื่อวา
เปนผูปลอดภัย ก็ภัยอยางหนึ่งของทาน ยอมไมมี ภัยที่เกิดจากการ
ติเตียนของผูอื่นก็ไมมีแล. ก็เธอยอมอาศัยความเอ็นดูผูอื่น แลวรักษา
ความเขาไปติเตียนผูอื่นวา "สัตวทั้งหลาย อาศัยพระขีณาสพเชนกับ
เรา จงอยาพินาศเลย ดุจพระเถระผูอยูในมุลุปปลวาปวิหาร."
ไดยินวา พระเถระเขาไปหมูบานมุลุปปลวาป เพื่อบิณฑบาต.
ลําดับนั้น คนทั้งหลายรับบาตรของทานผูถึงประตูบานตระกูลอุปฏฐาก
แลวปูอาสนะอิงเกาอี้นอน ฝายธิดาของอํามาตย อาศัยเกาอี้นั้นนั่นแล ใหปู
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อาสนะต่ําในสวนขางหนึ่งนั่งแลว ภิกษุเจาถิ่นรูปหนึ่ง เขาไปบิณฑบาตภาย
หลัง ยืนแลดูที่ประตูบานนั่นเทียว กําหนดแลววา "พระเถระนั่งบนเตียงเดียว
กับธิดาอํามาตย" จึงคิดวา " ภิกษุผูทรงผาบังสุกุลนี้ อยูในวิหาร เหมือนสงบ
เสงี่ยม แตนั่งบนเตียงเดียวกันกับธิดาอํามาตยผูอุปฏฐากภายในบาน"
แลวตรวจดูซ้ําแลวซ้ําเลาวา " อะไรหนอ เราเห็นระยําเสียแลว'' เปนผูสําคัญ
อยางนั้นแลวหลีกไป ฝายพระเถระฉันเสร็จแลว ไปวัด เขาที่อยูของตน
ปดประตูนั่งแลว. ฝายภิกษุเจาถิ่น ฉันเสร็จแลวก็ไปวัด คิดวา ''เราจักขมขู
เธอ แลวขับภิกษุผูทรงผาบังสุกุลออกจากวัด" แลวไปที่อยูของพระเถระโดย
ทํานองการเที่ยวไปอยางผูไมสํารวมแลว เอากระบวยตักน้ําจากหมอน้ําสํา
หรับฉัน. ทําเสียงดังแลวลางเทา. พระเถระรําพึงอยูวา ''ผูนี้ใครหนอแล
เปนผูเที่ยวไปไมสํารวมแลว" รูเรื่องทั้งหมดแลวคิดวา ''ผูนี้อยาไดเปนผูใหใจ
ประทุษรายในเราแลวเขาถึงอบายเลย." แลวเหาะขึ้นนั่งขัดสมาธิ
ใกลมณฑลชอฟา. ภิกษุเจาถิ่นจึงยกหมอโดยอาการที่จะประทุษราย
ไดเปดประตูเขาไปขางในไมพบพระเถระ คิดวา ''พระเถระจักเขาไปใต
เตียง" จึงตรวจดูไมพบพระเถระ แมในที่นั้นอีก เริม่ จะออกไป. พระเถระจึง
กระแอมขึ้น ภิกษุเจาถิ่นนอกนี้ แลขึ้นไปขางบนเห็นแลว ไมอาจจะอดทนได
จึงกลาวอยางนี้วา "ทานผูทรงผาบังสุกุล ผูมีอายุ การนั่งบนเตียงเดียวกันกับ
ธิดาอํามาตยผูอุปฏฐาก สมควรแกทาน ผูถึงพรอมแลวดวยอานุภาพอยางนี้
หรือ ทานผูเจริญ ขึ้นชื่อวา บรรพชิตทั้งหลาย นั่งบนเตียงเดียวกันกับมาตุ
คามไมได ก็เหตุนี้ทานเห็นวาไมดีหรือ" พระขีณาสพทั้งหลาย ยอมรักการ
เขาไปติเตียนผูอื่นอยางนี้."
บทวา "เพราะสิ้นราคะ" ความวา "เพราะความสิ้นไปแหงราคะนั่น
เอง ยอมไมเสพกามทั้งหลาย เพราะปราศจากราคะ อธิบายวา "หามแลว
เสพดวยการพิจารณาหามิได."
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บทวา "หากวา ...ซึง่ ภิกษุนั้น" ความวา "คนเหลาอื่นพึงถามอยางนี้
กะภิกษุผูจะสอบสวนนั้น ผูรูการละกิเลสของพระตถาคตเจาอยางนี้ แลว
นั่งบนธรรมาสนที่ตกแตงแลวทามกลางบริษัท ๔ แมในเวลายืนและนั่งเปน
ตนนั้นๆ กลาวสรรเสริญการละกิเลสของพระตถาคตเจาอยางนี้วา "แม
เพราะอยางนี้ พระศาสดา ทรงเปนผูปราศจากราคะ. โทสะ โมหะ คาย
กิเลศ ละมลทินได ทรงบริสุทธิ์อยางดี เหมือนพระจันทรเพ็ญพนจากหมอก
ฉะนั้น."
บทวา "อาการ" ไดแก "เหตุ."
บทวา "ไปตาม" ไดแก "รูตาม."
บทวา "หรือวา อยูใ นสงฆ" ความวา "บางคราวอยูทามกลางภิกษุ
ที่กําหนดนับไมได."
บทวา "หรือวา ผูเดียวเสด็จประทับอยู" ความวา "ผูเดียว ประทับ
อยูในที่หลีกเรน และในชัฏปาปาริเลยยกะอยางนี้วา "ภิกษุทั้งหลาย!
เราปรารถนาเพื่อจะหลีกเรนกึ่งเดือน (บาง) ๓ เดือน (บาง)."
บทวา "ผูไปดีแลว" ความวา "ผูไปดีแลว คือเปนผูปฏิบัติดี ไดแก
เปนผูที่ประกอบสมควรแกเหตุ." ก็ภกิ ษุบางพวกแม เห็นปานนี้ก็มีอยู."
บทวา "ไปไมดีแลว" ความวา "ชื่อวาเปนผูเกี่ยวของเพราะเกี่ยว
หนักมาก ละกรรมฐาน ภิกษุบางรูป แมเห็นปานนี้ก็มีอยู."
บทวา "ตามสอนคณะ" ความวา ชื่อวาเปนผูเกี่ยวของเพราะเกี่ยว
ของดวยคณะเปนผูยินดีในคณะ มากในคณะ บริหารคณะอยู." ภิกษุบาง
รูป แมเห็นปานนี้ก็มีอยู. ภิกษุเหลานั้น เปนปฏิปก ษตอภิกษุพวกนั้น เปนผู
แลนออก สลัดออกจากคณะ ไมประกอบอยูก็มี.
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บทวา "ยอมปรากฏในอามิส" ความวา "พวกภิกษุผูมุงในอามิสทั้ง
หลาย เปนผูโลภในอามิส มีจักษุเพงแตอามิส เที่ยวไปเพื่ออามิส คือปจจัย
๔ เทานั้นก็มีอยู ภิกษุทั้งหลาย ถูกอามิสฉาบทาแลว มีใจผองใสจากปจจัย
๔ เปนเชนกับดวงจันทรที่พนจากหมอกอยูก็มีอยู.
บทวา "ทานผูนี้ยอมดูหมิ่นผูนนั้ ดวยอามิสหามิได" ความวา
" ความยกขึ้นดวยอํานาจอาศัยเรือนยอมไมมีแกเธออยางนี้วา "ทานผูมีอายุ
นี้ เปนครู ยอมไมดูหมิ่นบุคคลนั้นๆ ดวยขอปฏิบัตินั้นๆ ผูนี้เปนผูปฏิบัติดี
เปนนักปฏิบัติ นี้ชื่อวาเปนผูแลนออก สลัดออกจากคณะ ผูนี้เปนผูที่อามิสไม
ฉาบทาแลว เปนผูมีจิตใจผองใสจากจากปจจัยทั้งหลาย เหมือนดวงจันทรที่พน
จากหมอกฉะนั้น ดังนี้บาง." ความขมขูดวยอํานาจอาศัยเรือนยอมไมมีแกเธอ
อยางนี้วา "ผูนี้เปนผูปฏิบัติไมดี ไมใชนักปฏิบัติ เปนผูมีกายหนักแนน สละ
กรรมฐาน ผูนี้เปนผูเกี่ยวเนื่องดวยหมู โลภในอามิส โลเล มีจักษุจองแต
อามิส ดังนี้บาง." ถามวา "คําอะไรเปนอันภิกษุนี้กลาวไว" ตอบวา "ทานยอม
เปนผูกลาว ความเปนผูคงที่ในสัตวทั้งหลายของพระตถาคตเจา."
ก็พระผูเปนมุนีนี้ มีพระทัยเสมอตอเหลาสัตวทั้งปวง คือ
ตอพระเทวทัต นายขมังธนู โจรองคุลิมาล ในชางธนบาล
และในพระราหุล.
บทวา ภิกษุทั้งหลาย ในภิกษุผูจะสอบสวนเหลานั้น" ความวา
"ก็ในบรรดาภิกษุผูจะสอบสวนทั้งสองนั้น ภิกษุนี้ใดไดมาถึงแลวในเพราะ
การถามวา "ก็อะไรเปนอาการของทาน นีช้ ื่อวา ผูสอบสวนขอขอด."
อนึ่ง ผูใดมาแลวดวยคิดวาทานผูนี้เปนผูไมมีภัยเขาไปยินดีแลว ชื่อวา ผูสอบ
สวนขอมูล. ในบุคคลทั้ง ๓ ผูสอบสวนเหลานั้น ผูสอบสวนขอมูลจะพึงกลับ
ถามพระตถาคตเจาใหหนักขึ้นไปอีกเทียว. อธิบายวา "ขอแรก แมเธอก็จะ
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ถึงความตกลงใจดวยถอยคําของผูอื่น ก็ขึ้นชื่อวา ผูอื่นเมื่อรูบาง ไมรู
บาง ก็จะพึงกลาว, ถอยคําของเธอเปนถอยคําจริงบาง ไมจริงบางอยาง
นี้ เพราะฉะนั้น เธอไมถึงความตกลงใจในถอยคําของผูอื่นนั่นเอง จะพึงถาม
พระตถาคตเจาใหญยิ่งขึ้นไปกวานั้นอีกเทียว.
ในคําวา "เมื่อพยากรณ นี้ เพราะขึ้นชื่อวา พระตถาคตเจาไม
มีพยากรณผิดฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา ถูก ผิด (แต)
ตรัสวา "ทรงพยากรณอยู."
บทวา "เราเปนผูมีอาชีวัฎฐมกศีลนั้นเปนหนทาง มีอาชีวฎั ฐมกศีลนั้น
เปนโคจร" ความวา "เราเปนผูมีอาชีวัฎฐมกศีลบริสุทธิ์วา "นีเ่ ปนทางของ
เรา นี่เปนโคจรของเรา บาลีวา "เอตาปาโถ ดังนี้บาง."
บทวา "เอตาปาโถ" นั้นมีอธิบายวา "เราเปนผูมีอาชีวัฎฐมกศีล
บริสุทธิ์ เรานั้นชื่อวาเปนผูอาชีวัฎฐมกศีลเปนทาง ดวยมุขคือญาณของภิกษุผู
ชื่อวาสอบสวนนั้น เพราะความเปนผูบริสุทธิ์ มีคําอธิบายวา ''เรา
มาปรากฏตัวอยางนี้."
ดวยบทวา "เราเปนผูสําเร็จแลวดวยอาชีวัฎฐมกศีลนั้น ดวยศีลนั้นหา
มิได" พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไววา "ก็เราเปนผูสําเร็จแลวดวยอาชี
วัฎฐมกศีลนั้น ดวยศีลที่บริสุทธิ์แมนั้นหามิได เปนผูมีตัณหาหามิได ชื่อวา
เปนผูหมดตัณหา เพราะความเปนผูมีศีลบริสุทธิ์นนั่ เอง."
บทวา "ยิ่งๆ ขึ้นไป และประณีตยิ่งขึ้น" ความวา "พระผูมีพระภาค
เจาทรงแสดงใหยิ่งขึ้นไป และใหประณีตยิ่งขึ้นไป."
บทวา "ที่มีสวนเทียบทั้งฝายดําและขาว" ความวา "ทั้งดําและขาว."
พระผูมีพระภาคเจาทรงทําใหทั้งฝายดําและขาวนั้นมีสวนเทียบกัน ใหมี
วิบากเทากันแลวทรงหามสวนที่ดํา ทรงแสดงทั้งฝายดําและขาว ใหมีสวน
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เปรียบเทียบอยางนี้วา ขาว และทรงหามสวนที่ขาวแลว แสดงทั้งสวนดําและ
ขาวใหมีสวนเปรียบเทียบอยางนี้วา ดํา ดังนี้."
ก็แมเมื่อทรงแสดงสวนที่ดํา ก็ทรงแสดงพรอมทั้งอุตสาหะและ
วิบาก. เมื่อทรงแสดงสวนที่ขาว ก็ยอมทรงแสดงพรอมทั้งความอุตสาหะและ
วิบาก.
บทวา "ถึงความตกลงใจในธรรมทั้งหลาย ดวยความรูยิ่งซึ่งธรรมบาง
อยางในศาสนานี้" ความวา ถึงความตกลงใจในพระธรรมเทศนา ดวย
ธรรมคือการแทงตลอดที่รูยิ่งแลวนั้น ดวยความรูยิ่งซึ่งธรรมบางอยางใน
ธรรมที่ทรงแสดงแลวนั้น."
บทวา "เลื่อมใสในพระศาสดา" ความวา "ถึงความตกลงใจในธรรม
อยางนี้ แลวเลื่อมใสในพระศาสดาโดยประมาณ โดยยิ่งวา "พระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสรูเองโดยชอบ" ยอมเลื่อมใสในพระธรรม แมในพระสงฆก็อยาง
นี้วา "ก็พระธรรมใดอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว พระธรรมแม
นั้น ชื่อวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว เพราะเปนเครื่องนําออก.
พระสงฆใดปฏิบัติธรรมนั้น ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พระสงฆ
แมนั้นชื่อวาปฏิบัติดีแลว เพราะปฏิบัติขอปฏิบัติที่เวนจากโทษมีการคดเปน
ตน."
บทวา "ถาวา.....ซึ่งภิกษุนั้น" ความวา "ซึ่งภิกษุนั้น ผูเลื่อมใสแลว
อยางนี้ กลาวสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยในที่นั้นๆ."
บทวา "อาการเหลานี้" ความวา "ดวยเหตุเปนเครื่องสอบสวนพระ
ศาสดาเหลานี้."
บทวา "ดวยบทเหลานี้" ไดแก "บทเปนเครื่องรวบรวมอักขระเหลา
นี้."
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บทวา "มีความเชื่อตั้งมั่น" ไดแก "ความแนบแนนตั้งมั่นแลว."
บทวา "มีความเกิดเปนมูล" ไดแก "มีมลู เกิดพรอมแลวดวยอํานาจ
โสดาปตติมรรค." ก็โสดาปตติมรรค ชื่อวา เปนมูลแหงศรัทธา.
บทวา "มีอาการ" ไดแก "ชื่อวามีเหตุ เพราะทานแสวงหาเหตุแลวจึง
ถือเอา."
บทวา "มีความเห็นเปนมูล" ไดแก เปนมูลแหงโสดาปตติมรรค.
ก็โสดาปตติมรรค ทานเรียกวา "ความเห็น."
บทวา "มั่น" ไดแก ยั่งยืน."
บทวา "อันใครนําไปไมได" ไดแก "อันใครๆ ไมอาจนําไปได."
บทวา "หรือสมณะ" ไดแก หรือวาสมณะผูมีบาปอันสงบแลว.
บทวา "หรือวาพราหมณ" ไดแก "หรือวาพราหมณผูลอยบาปแลว."
บทวา "หรือวา เทพ" ไดแก "อุปบัติเทพ."
บทวา "หรือวา มาร" ไดแก "หรือวาวสวัตตีมาร. ก็ความเชื่อของ
พระโสดาบันนั้นเปนสภาพที่เทวดา แมวสวัตตีมารก็ลักไปไมได ดุจความเชื่อ
ของนายสูรผูอยูปามะมวง.
ทราบวา นายสูระนั้น ฟงธรรมของพระศาสดาแลว ไดเปนพระ
โสดาบันแลวไปเรือน. ลําดับนั้นจึงเนรมิตเปนรูปเปรียบดวยพระพุทธเจา
ที่ประดับดวยพระลักษณะอยางเลิศ ๓๒ ประการ แลวยืนที่ประตูเรือน
ของสูรอุบาสก สงขาวไปวา "พระศาสดาเสด็จมาแลว." สูรอุบาสก คิดแลว
วา "เราฟงธรรมจากสํานักของพระศาสดาแลวเดี๋ยวนี้เอง จักมีเหตุอะไรหนอ
แล" จึงเขาไปเฝาแลวไดยืนถวายบังคมดวยสําคัญวาเปนพระศาสดา.
มารกลาวแลววา "สูรัมพัฏฐ คําใดที่เรากลาวแลวกับทานวา "รูปไม
เที่ยง ฯลฯ วิญญาณไมเที่ยง เพราะคํานั้น เรากลาวแลวไมถูก เราไม
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ใครครวญกลาวแลวอยางนี้ ฉะนั้น ทานจงถือเอาวา รูปเที่ยง ฯลฯ วิญญาณ
เที่ยง."
สูรอุบาสก จึงคิดวา "ขอที่พระพุทธเจาทั้งหลาย ไมทรงใครครวญ
แลว พึงตรัสคําไรๆ ไมใหแจมแจงแลวนั้นเปนไปไมได. ผูนี้จักเปนมารมาเพื่อ
ใหเราเขาใจผิดแนแท. ลําดับนั้น จึงกลาวกะมารนั้นวา "ทานเปนมารหรือ"
มารนั้นไมอาจจะกลาวเท็จไดจึงรับวา "เออ...เราเปนมาร." ถูกสูร
อุบาสกกลาววา "มาเพราะเหตุไร จึงกลาววา "เพื่อใหศรัทธาของทานคลอน
แคลน."
สูรอุบาสกจึงดีดนิ้วใหรูวา เจามารดําผูมีบาป เจาผูเดียวจงหยุด
กอน มารเชนเจาตั้งรอย ตั้งพัน ก็ไมอาจใหศรัทธาของเราหวั่นไหวได
ขึ้นวาศรัทธาที่มาแลวโดยมรรคยอมไมหวั่นไหว ดุจภูเขาสิเนรุที่ตั้งอยูบน
แผนดินที่เปนศิลา เจาจะอยูในที่นี้ทําไม" มารนัน้ ไมอาจดํารงอยูในที่
นั้น ไดอันตรธานไปในที่นั้นนั่นเทียว.
บทวา "หรือวา พรหม" ความวา "หรือวาบรรดาพรหมมีพรหม
กายิกะเปนตน พรหมเหลาใดเหลาหนึ่ง."
บทวา "หรือวาใครๆ ในโลก" ความวา "เวนสมณะเปนตนเหลา
นี้ หรือวา ใครๆ แมอื่นในโลกก็ไมสามารถนําไปได.
การสอบสวนภาวะของตน ชื่อวา การสอบสวนธรรม.
บทวา "ตั้งมั่นในการสอบสวนอยางดี ตามธรรมดา" ไดแก ดํารงอยู
ในการสอบสวนอยางดีโดยธรรมดา." อธิบายวา " เปนผูถูกสอบสวนแลว
อยางดี ตามภาวะของตนทีเดียว. คําทีเหลือในทุกบทตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาวีมังสกสูตร ที่ ๗
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๘. โกสัมพิยสูตร
เรื่องพระเถระวิวาทกัน
[๕๔๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารโฆสิตาราม
เขตพระนครโกสัมพี.
สมัยนัน้ พวกภิกษุในเมืองโกสัมพี เกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกัน
และกันดวยหอกคือปากอยู ไมปรับความเขาใจกัน ไมปรารถนาความเขาใจ
กัน ไมทําใหปรองดองกัน ไมปรารถนาความปรองดองกัน
ครั้งนั้นแล ภิกษุรปู หนึ่งเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายอภิวาท
แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลวไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ! ขอประ
ทานพระวโรกาส พวกภิกษุในเมืองโกสัมพี เกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกัน
และกันดวยหอกคือปากอยู ไมปรับความเขาใจกัน ไมปรารถนาความเขาใจ
กัน ไมทําใหปรองดองกัน ไมปรารถนาความปรองดองกัน.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแลวรับ
สั่ง วา "ภิกษุ เธอจงมา เธอจงเรียกภิกษุเหลานั้นมาตามคําของเราวา
พระศาสดาของพวกเรารับสั่งใหหาพวกทานผูมีอายุ."
ภิกษุรปู นั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาวา "อยางนั้น พระพุทธเจาขา" ดังนี้แลว เขาไปหาภิกษุเหลานั้นแลวบอกวา พระศาสดารับ
สั่งใหหาทานผูมีอายุทั้งหลาย."
ภิกษุเหลานั้นรับคําภิกษุนั้นวา "อยางนั้น ทานผูมีอายุ" ดังนี้ แลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง.
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[๕๔๑] พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา "ภิกษุทั้ง
หลาย! ไดยนิ วาพวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือ
ปากอยู ไมปรับความเขาใจกันไมปรารถนาความเขาใจกัน ไมทําใหปรอง
ดอง ไมปรารถนาความปรองดองกัน จริงหรือ."
ภิกษุเหลานั้นทูลวา เปนอยางนั้น พระพุทธเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน สมัยใด พวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันดวย
หอกคือปากอยู สมัยนั้น พวกเธอเขาไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจี
กรรม และเมตตามโนกรรมในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับ
หลัง บางหรือหนอ."
ภิกษุเหลานั้นทูลวา "ขอนั้นไมมีเลย พระพุทธเจาขา"
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย เชนนี้ก็เปนอันวา สมัย
ใดพวกเธอเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู
สมัยนั้นพวกเธอมิไดเขาไปตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งตอหนาและลับหลัง โมฆบุรุษทั้ง
หลาย เมื่อเปนดังนั้น พวกเธอรูอะไร เห็นอะไร จึงเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่ม
แทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู ไมปรับความเขาใจกัน ไมปรารถนาความ
เขาใจกัน ไมทําใหปรองดองกัน ไมปรารถนาความปรองดองกัน โมฆบุรุษ
ทั้งหลาย ขอนั้นนั่นแหละ จักมีเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อทุกข แกเธอทั้ง
หลายตลอดกาลนาน".
เรื่องสาราณิยธรรม ๖ ประการ
[๕๔๒] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกภิกษุทั้งหลาย
วา "ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรัก
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กัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาท
กัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนพวกเดียวกัน ๖ ประการเปน
ไฉน. ภิกษุทั้งหลาย! ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปตั้งกายกรรมอันประกอบ
ดวยเมตตา ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและที่ลับ ธรรมแมนเี้ ปน
เหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกันทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อความ
สงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปน
พวกเดียวกัน".
"ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งวจีกรรมอันประกอบดวย
เมตตา ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและในที่ลับ ธรรมแมนี้เปน
เหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อความ
สงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปน
พวกเดียวกัน".
"ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุเขาไปตั้งมโนกรรม อันประกอบ
ดวยเมตตา ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและในที่ลับ ธรรมแม
นี้ เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อ
ความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อ
ความเปนพวกเดียวกัน".
"ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุมีลาภเกิดขึ้นโดยธรรม ไดมาโดย
ธรรม ที่สุดเปนลาภสักวาอาหารที่เนื่องในบาตร ก็บริโภคโดยไมเกียดกันไว
เพื่อตน บริโภคเปนสาธารณะกับเพื่อนสพรหมจารีผูมีศีล ธรรมแมนี้เปนเหตุ
ใหระลึกถึงกัน ทําความรักกันทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะห
กัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนพวก
เดียวกัน".
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"ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุมีศีลไมขาด ไมเปนชอง ไมดาง
ไมพรอย เปนไทย อันทานผูรูสรรเสริญ อันตัณหาเปนตนไมครอบงํา เปนไป
เพื่อสมาธิ ถึงความเปนผูมีศีลเสมอกันในศีลเชนนั้นกับเพื่อนสพรหมจารีทั้ง
หลายทั้งในที่แจงและในที่ลับอยู ธรรมแมนี้เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความ
รักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาท
กัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนพวกเดียวกัน".
ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง ภิกษุมีทิฏฐิอันไกลจากขาศึก เปนนิยยานิกธรรม อันนําออกซึ่งบุคคลผูทําตามนั้น เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ ถึง
ความเปนผูเสมอดวยทิฏฐิเชนนั้นกับเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจงและ
ในที่ลับอยู ธรรมแมนี้เปนเหตุใหระลึกถึงกัน ทําความรักกัน ทําความ
เคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความไมวิวาทกัน เพื่อความ
พรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนพวกเดียวกัน".
ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๖ ประการนี้แล เปนเหตุใหระลึกถึงกัน
ทําความรักกัน ทําความเคารพกัน เปนไปเพื่อความสงเคราะหกัน เพื่อความ
ไมวิวาทกัน เพื่อความพรอมเพรียงกัน เพื่อความเปนพวกเดียวกัน ภิกษุทั้ง
หลาย ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเปนขาศึก เปนนิยยานิกธรรม นําออกซึ่งบุคคลผู
ทําตามนั้น เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบนี้ เปนยอดยึดคุมธรรม ๖ ประการ
นี้ ที่เปนเหตุใหระลึกถึงกันไว ดังวาเปนยอดยึดคุมกูฏาคารไว ฉะนั้น".
[๕๔๓] ภิกษุทั้งหลาย! ก็ทิฏฐิอันไกลจากกิเลสเปนขาศึก เปนนิยยา
นิกธรรม นําออกซึ่งบุคคลทําตามนั้น เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ เปน
ไฉน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนตนไมก็
ดี ไปสูเรือนวางเปลาก็ดี ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เรามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลส
ใดกลุมรุมแลว ไมพึงรูเห็นตามความเปนจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั้นที่
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เรายังละไมไดมีอยูหรือหนอ. ภิกษุทั้งหลาย ถาภิกษุมีจิตอันกามราคะกลุม
รุม ก็ชื่อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว มีจิตอันพยาบาทกลุม
รุม ก็ชื่อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว มีจิตอันถีนมิทธะกลุม
รุม ก็ชื่อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว มีจิตอันอุทธัจจกุกกุจจะ
กลุมรุม ก็ชอื่ วามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว มีจิตอันวิจิกิจฉา
กลุมรุม ก็ชื่อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว เปนผูขวนขวาย
ในการคิดเรื่องโลกหนา ก็ชื่อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลว
เทียว และเกิดขัดใจทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันและกันดวยหอกคือปากอยู
ก็ชื่อวามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสกลุมรุมแลวเทียว ภิกษุนั้นยอมรูชัดอยางนี้
วา เรามีจิตอันปริยุฏฐานกิเลสใดกลุม รุมแลวไมพึงรูเห็นตามความเปนจริง
ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั้นที่เรายังละไมไดแลว มิไดมีเลย จิตเราตั้งไวดีแลว
เพื่อตรัสรูสัจจะทั้งหลาย นี้ญาณที่ ๑ เปนอริยะ เปนโลกุตตระ ไมทั่วไปกับ
พวกปุถุชน อันภิกษุนั้นบรรลุแลว".
[๕๔๔] "ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อิรยสาวกยอมพิจารณาเห็นดังนี้
วา เมื่อเราเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งทิฏฐินี้ ยอมไดความระงับเฉพาะตน
ยอมไดความดับกิเลสเฉพาะตนหรือหนอ อริยสาวกนั้นยอมรูชัดอยางนี้
วา เมื่อเราเสพ เจริญ ทําใหมากซึ่งทิฏฐินี้ ยอมไดความระงับเฉพาะตน ยอม
ไดความดับกิเลสเฉพาะตน นี้ญาณที่ ๒ เปนอริยะ เปนโลกุตตระ ไมทั่วไปกับ
ปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว."
[๕๔๕] "ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดัง
นี้วา เราประกอบดวยทิฏฐิเชนใด สมณะหรือพราหมณอื่นนอกธรรม
วินัยนี้ประกอบดวยทิฏฐิเชนนั้น มีอยูห รือหนอ อริยสาวกนั้นยอมรูชัดอยางนี้
วา เราประกอบดวยทิฏฐิเชนใด สมณะหรือพราหมณอื่นนอกธรรมวินัย
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นี้ประกอบดวยทิฏฐิเชนนั้น มิไดมี นีญ
้ าณที่ ๓ เปนอริยะ เปนโลกุตตระ ไมทั่ว
ไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว".
[๕๔๖] "ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดัง
นี้วา บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาเชนใด ถึงเราก็ประกอบ
ดวยธรรมดาเชนนั้น ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวย
ธรรมดาอยางไร ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดานี้ของบุคคลผูถึงพรอมดวย
ทิฏฐิ คือความออกจากอาบัติเชนใด ยอมปรากฏ อริยสาวกยอมตองอาบัติเชน
นั้นบางโดยแท ถึงอยางนั้น อริยสาวกนั้นรีบแสดง เปดเผย ทําใหตื้น ซึ่ง
อาบัตินั้นในสํานักพระศาสดาหรือเพื่อนสพรหมจารีที่เปนวิญูชนทั้ง
หลาย ครั้นแสดงเปดเผย ทําใหตื้นแลว ก็ถึงความสํารวมตอไป เปรียบ
เหมือนกุมารที่ออนนอนหงาย ถูกถานไฟ ดวยมือหรือดวยเทาเขาแลว ก็ชักหนี
เร็วพลัน ฉะนั้น อริยสาวกนั้นยอมรูชดั อยางนี้วา บุคคลผูถึงพรอมดวย
ทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวยธรรมดาเชนนั้น
นี้ญาณที่ ๔ เปนอริยะ เปนโลกุตตระ ไมทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวก
นั้นบรรลุแลว".
[๕๔๗] "ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดัง
นี้วา บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิประกอบดวยธรรมดาเชนใด ถึงเราก็ประกอบ
ดวยธรรมดาเชนนั้น ภิกษุทั้งหลาย! ธรรมดานี้ของบุคคลผูถึงพรอมดวย
ธรรมดาอยางไร ภิกษุทงั้ หลาย! ธรรมดานี้ของบุคคลผูถึงพรอมดวย
ทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญนอยที่ควรทําอยูซึ่งไร ของ
เพื่อนสพรหมจารีโดยแท ถึงอยางนั้น ความเพงเล็งกลาในอธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ของอริยสาวกนั้นก็มีอยู เปรียบเหมือนแม
โคลูกออน ยอมเล็มหญากินดวย ชําเลืองดูลูกดวย ฉะนั้น อริยสาวกนั้นยอมรู
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ชัดอยูอยางนี้วา บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยธรรมดาเชนใด
ถึงเราก็ประกอบดวยธรรมดาเชนนั้น นี้ญาณที่ ๕ เปนอริยะ เปน
โลกุตระ ไมทั่วไปกับพวกปุถุชนอันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว".
[๕๔๘] "ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดัง
นี้วา บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ. ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวย
พละเชนนั้น ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูถ ึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละ
อยางไร ภิกษุทั้งหลาย พละนี้ของบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ คือ อริยสาวกนั้น
เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ฉันบัณฑิตแสดงอยู ทําใหมีประโยชน
ทําไวในใจ กําหนดดวยจิตทั้งปวง เงี่ยโสตฟงธรรม อริยสาวกนั้นรูชัดอยางนี้
วา บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวย
พละเชนนั้น นี้ญาณที่ ๖ เปนอริยะ เปนโลกุตตระ ไมทั่วไปกับพวก
ปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว".
[๕๔๙] "ภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง อริยสาวกยอมพิจารณาเห็นดัง
นี้วา บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชนใด ถึงเราก็ประกอบดวย
พละเชนนั้น ภิกษุทั้งหลาย! ก็บุคคลผูถ ึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละ
อยางไร ภิกษุทั้งหลาย! พละนี้ของบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ คือ อริยสาวก
นั้น เมื่อธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว อันบัณฑิตแสดงอยู ยอมไดความรู
อรรถ ยอมไดความรูธรรม ยอมไดปราโมทยอันประกอบดวยธรรม อริย
สาวกนั้นรูชัดอยางนี้วา บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ ประกอบดวยพละเชน
ใด ถึงเราก็ประกอบดวยพละเชนนั้น นี้ญาณที่ ๗ เปนอริยะ เปน
โลกุตตระ ไมทั่วไปกับพวกปุถุชน อันอริยสาวกนั้นบรรลุแลว".
[๕๕๐] "ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดาอันอริยสาวกผูประกอบดวยองค
๗ ประการอยางนี้ ตรวจดูดีแลวดวยการทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล ภิกษุ
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ทั้งหลาย อริยสาวกผูประกอบดวยองค ๗ ประการนี้แล ยอมเปนผูเพรียบ
พรอมดวยโสดาปตติผล ฉะนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชม
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบ โกสัมพิยสูตรที่ ๘
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อรรถกถาโกสัมพิยสูตร
โกสัมพิกสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้.บรรดาบทเหลานั้น บทวา "ใกลกรุงโกสัมพี" ความวา ใกลพระ
นครมีชื่ออยางนี้. ทราบวา ไดมีตนเล็บเหยี่ยวอยางหนาแนนในที่มีสวนและสระ
โบกขรณีเปนตนเหลานั้นๆ แหงพระนครนั้น เพราะฉะนั้น พระนครนั้นไดถึง
การนับวา โกสัมพี. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ชื่อวา โกสัมพี เพราะฤาษี
ชื่อ กุสัมพะ ใหสรางไวไมไกลจากอาศรม. บทวา "โฆสิตาราม" ไดแก
อารามที่โฆสิตเศรษฐีใหสรางไว.
ไดยินวา ในครั้งกอนไดมีแวนแควนชื่อวา อทิละ ลําดับนัน้ คนเข็ญ
ใจคนหนึ่งชื่อ โกตุหลิก ก็เพราะเกิดฉาตกภัยจึงพรอมดวยบุตรและภรรยาไป
แวนแควนที่กําหนดตามคันนา เมื่อไมอาจจะพาบุตรไปได จึงทิ้งแลวไป
มารดาไดกลับมาอุมบุตรนั้นไป. ทั้งสองคนนั้นเขาไปยังบานผูเลี้ยงโคหลัง
หนึ่ง. ก็ครั้งนั้น คนทั้งหลายไดจัดแจงขาวปายาสอยางมากไวเพื่อผูเลี้ยงโค
ทั้งหลาย สามีภรรยาทั้งสองนั้นไดขาวปายาสจากบานนั้นบริโภคแลว
ขณะนั้น เมื่อบุรุษนั้นบริโภคขางปายาสมาก ไมอาจจะใหยอยได ตายลง
ตอนกลางคืน ถือปฏิสนธิเกิดเปนลูกสุนัขในทองของสุนัขตัวเมียในบาน
นั้น. ลูกสุนขั นั้นไดเปนที่รัก ที่โปรดปรานของผูเลี้ยง. ก็ผูเลี้ยงโคไดบํารุง
พระปจเจกพุทธเจาอยู. ถึงพระปจเจกพุทธเจา เมื่อฉันเสร็จแลว ก็ใหกอน
ขาวกอนหนึ่งแกลูกสุนัขนั้น. มันทําความรักใหเกิดในพระปจเจกพุทธเจา
ไปบรรณศาลากับผูเลี้ยงโค. เมื่อผูเลี้ยงโคไมไดตระเตรียม ลูกสุนัขนั้นก็ไปใน
เวลาฉันดวยตนเองแลวเหาที่ประตูบรรณศาลา เพื่อจะบอกเวลา แมเมื่อเห็น
เนื้อรายระหวางทางก็เหาใหหนีไป. ลูกสุนัขนั้น มีจิตออนโยนในพระปจเจก-
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พุทธเจา ตายแลวเกิดในเทวโลก. ครัง้ นั้นเทพบุตรนั้นไดมีชื่อวา โฆสกเทพบุตร. เมือ่ เคลื่อนจากเทวโลกไดเกิดในเรือนตระกูลหลังหนึ่งในกรุงโกสัมพี
เศรษฐีเปนผูไมมีบุตร จึงใหทรัพยแกบิดามารดาของเด็กนั้น พามาเปน
บุตร.
ลําดับนั้น เมื่อบุตรของตนเกิด เศรษฐีนั้นไดพยายามเพื่อจะฆาถึงเจ็ด
ครั้ง. เด็กนัน้ เพราะตนมีบุญไมถึงความตายในที่ ๗ แหง ครัง้ สุดทายไดชีวิต
เพราะความฉลาดของธิดาเศรษฐีคนหนึ่ง. ตอมา เมื่อบิดาลวงไปจึงได
ตําแหนงเศรษฐีชื่อวา โฆสิตเศรษฐี. ในกรุงโกสัมพี มีเศรษฐีอื่นอยูแลว
๒ คน คือ กุกกุฏเศรษฐี ๑ ปาวาริกเศรษฐี ๑ รวมโฆสิตเศรษฐีนี้เขาดวยจึง
มี ๓ คน.
ครั้งนั้น พวกเศรษฐีผูเปนสหายกันนั้นมีฤาษี ๕๐๐ เปนชีตนอยูเชิง
ภูเขา. บางครั้ง บางคราว พวกฤาษีนั้นจะมาถิ่นของมนุษยเพื่อตองการเสพรส
เค็มและเปรี้ยว. คราวหนึ่งในฤดูรอน เมื่อไปถิ่นมนุษยไดกาวถลําที่กันดาร
อยางมาก หาน้ํามิได เมื่อสุดที่กันดารแลว เห็นตนไทรใหญตนหนึ่ง คิดกัน
วา "ในตนไมนี้นาจะมีเทวดาผูมีศักดิ์ใหญสิงอยูแน จะเปนความดีหนอ
ถาเทวดานั้นจะพึงใหน้ําดื่มและของควรบริโภคแกพวกเรา". เทวดารูอัธยาศัย
ของพวกฤาษีนั้น จึงคิดวา "เราจะสงเคราะหพวกฤาษีนี้" ดวยอานุภาพ
ตน จึงบันดาลใหสายน้ําประมาณงอนไถ ไหลจากระหวางคบไม หมู
ฤาษีเห็นเกลียวน้ําเหมือนลําแทงเงิน จึงเอาภาชนะของตนตักน้ําบริโภค
พากันคิดวา "พวกเราเทวดาใหน้ําดื่ม ก็ปาใหญนไี้ มมีหมูบาน จะพึง
เปนความดีหนอ ถาเทวดาจะใหอาหารแมแกพวกเรา. เทวดาจึงใหขาวตม
และของขบเคี้ยวที่เปนทิพยเปนตนใหอิ่มหนําแลวดวยอํานาจการเขาไป
สําเร็จแกพวกฤาษี. พวกฤาษีตางพากันคิดวา "พวกเราเทวดาใหของทุกอยาง
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ไมวาเปนน้ําดื่มและอาหาร ถาเทวดาจะพึงแสดงตนแกพวกเราก็จะดีหนอ.
พวกฤาษีนั้นจึงกลาววา ทานเทวดา สมบัติของทานมาก ทํากรรมอะไร
ไว จึงบรรลุสมบัตินี้"
ท. ทานผูเจริญ ขาพเจาทํากรรมนิดหนอยไมใหญโตอะไร
ก็เทวดาอาศัยอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งจึงไดสมบัตินั้น.
ไดยินวา ครั้งนั้น เทพบุตรนี้ไดเปนคนตนในเรือนของทานอนาถบิณฑิกะ. เพราะวาในเรือนของเศรษฐี ทุกวันอุโบสถ คนทั้งหมดโดยที่สุดทาส
และคนงานก็เปนผูรักษาอุโบสถ. วันหนึ่ง คนงานนี้ผูเดียวเทานั้น ลุกขึ้นแต
เชาตรูไปทํางาน. มหาเศรษฐีเมื่อไดกําหนดมนุษยผูที่ควรจะไดอาหารทั้งหลาย
ไดรูวา "เขาคนเดียวเทานั้นไปปาเสียแลว" จึงไดใหจัดอาหารไวเพื่อเวลา
เย็น. หญิงรับใชผูเปนแมครัวหุงขาวเพื่อเขาคนเดียวเทานั้น เมื่อเขากลับจาก
ปาจึงไดคดขาวไปให. คนงานจึงกลาววา "เวลานี้วันอื่นๆ ทั้งเรือนไดมีเสียง
อยางเดียว วันนี้เงียบสนิทเหลือเกิน นี่เหตุอะไรหนอแล". แมครัวนั้น บอกแก
เขาแลววา วันนี้ในเรือนนี้คนทั้งหมดเปนผูรักษาอุโบสถ มหาเศรษฐีไดให
จัดอาหารเฉพาะทานผูเดียว"
ก. จริงหรือแม.
ท. จริงจะ.
ก. ผูสมาทานอุโบสถเวลานี้จะเปนอุโบสถกรรมหรือไม แม ทาน
จงถามมหาเศรษฐีอยางนี้เถิด".
มหาเศรษฐีถูกหญิงรับใชไปถามจึงกลาววา "ไมเปนอุโบสถทั้งหมด
หรอก แตจะเปนอุโบสถกึ่งหนึ่ง เขาจงรักษาอุโบสถเถิด." คนงานนั้นจึง
ไมบริโภคอาหาร บวนปาก รักษาอุโบสถไปที่อยูของตน แลวนอน
เมื่อเขามีรางกายสิ้นอาหาร ลมไดกําเริบแลวในกลางคืน ตายเวลาเชา
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มืด เกิดเปนเทพบุตรที่ตนไทรในดงไทรใหญ เพราะผลเปนเครื่องไหลแหง
อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่ง เทพบุตรนั้น บอกความเปนไปนั้นแกพวกฤาษี.
ฤ. ทานประกาศบอกสิ่งที่เราไมเคยไดยิน วาพระพุทธ พระ
ธรรม และพระสงฆใหไดยินวา "พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นในโลกแลวหรือ
หนอ.
ท. ทรงอุบัติขึ้นแลวครับทานผูเจริญ.
ฤ. บัดนี้ ประทับอยูที่ไหน
ท. ทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยูในพระเชตวัน ทานผูเจริญ.
ฤ. ทานจงหยุดูกอนเถิด พวกขาพเจาจักเฝาพระศาสดา ตางราเริง
ยินดี ออกไปถึงพระนครโกสัมพีโดยลําดับ. พวกมหาเศรษฐีทราบวา
ฤาษีทั้งหลายมาแลว จึงตอนรับแลววา ทานขอรับ. พรุงนี้ ขอจงรับภิกษา
ของพวกขาพเจา ครั้งถึงวันรุงขึ้นก็ไดถวายมหาทานแกคณะฤาษี.
พวกฤาษีฉันแลวจึงถามกันวา พวกเราจะไปกันนะ.
ศ. ทานผูเจริญ. พระคุณเจาเวลาอื่นละก็พักอยูเดือน ๑ บาง ๒
เดือนบาง ๓ เดือนบาง ๔ เดือนบาง จึงจะไป แตครั้งนี้มาเมื่อวานนี้กลาว
วา พวกเราจะไปวันนี้จริงๆ นี้เหตุอะไร.
ฤ. ใชแลว ทานคฤหบดี. พระพุทธเจาทรงอุบัติในโลกแลว เราไม
สามารถรูอันตรายชีวิตได เพราะเหตุนั้น พวกเราจึงรีบไป.
ศ. ทานครับ ถาเชนนั้น แมพวกขาพเจาก็จะไปดวย ขอพวกทานจง
ไปรวมกับพวกขาพเจาเถิด.
ฤ. พวกทานชื่อวา เปนมหาชนอยูครองเรือน จงหยุดกอน พวก
ขาพเจาจะไปกอน ดังนี้ พากันออกไป ไมพักที่หนึ่งเกิน ๒ วัน ไดไปอยาง
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รีบรอนนั่นเทียว ถึงเมืองสาวัตถีแลวจึงมาสํานักพระศาสดาในพระเชตวัน
วิหาร. ทั้งหมดนั่นเทียว ฟงธรรมกถาอยางไพเราะในที่นั้น บวชแลว ได
บรรลุพระอรหัต.
ฝายเศรษฐีทั้ง ๓ ขับเกวียนไปคนละ ๕๐๐ เลมบรรทุกเนยใส น้ํา
ผึ้ง น้ําออย และผาเปลือกไมเปนตน ออกจากกรุงโกสัมพีถึงเมืองสาวัตถีโดย
ลําดับ ผูกคายใกลพระเชตวัน พากันไปสํานักพระศาสดา ถวายบังคมทํา
ปฏิสันถารแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระศาสดาไดตรัสธรรมกถาอยาง
ไพเราะแกสหายแมทั้ง ๓. พวกเศรษฐีเหลานั้นเกิดโสมนัสอยางแรง ทูล
นิมนตพระศาสดา วันรุงขึ้นไดถวายมหาทาน. พวกเขาถวายแลวทุกวันรุง
ขึ้นๆ รวมความแลวไดถวายอยางนี้ตลอดครึ่งเดือนทีเดียว หมอบที่ใกลพระ
บาทกราบทูลวา "ขอพระองคจงประทานปฏิญาณเพื่อเสด็จมาชนบทของ
พวกขาพระองค." พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา คฤหบดีทั้งหลาย พระ
ตถาคตเจาทั้งหลายยอมยินดีอยางยิ่งในเรือนอันวางเปลา". พวกคฤหบดีตาง
กําหนดกันวา "เหตุเทานี้ ก็เปนอันพระผูมีพระภาคเจาไดประทานปฏิญาณ
แลว" แลวคิดวา "พระผูมีพระภาคเจา ทรงประทานปฏิญาณแกพวกเรา
แลว ถวายบังคมพระทศพลออกไปใหสรางวิหารทุกๆ หนึ่งโยชนระหวาง
หนทางถึงกรุงโกสัมพีโดยลําดับ ตางพากันกลาววา พระพุทธเจาทรงอุบัติ
ในโลกแลว. ฝายเศรษฐีทั้ง ๓ บริจาคทรัพยจํานวนมากในอารามของ
ตน ใหสรางวิหารสําหรับเปนที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา. เศรษฐี
ทั้ง ๓ นั้น กุกกุฏเศรษฐีใหสรางกุกกุฏาราม.ปาวาริกเศรษฐีใหสรางปาวาริ
กัมพวัน ในปามะมวง. โฆสิตเศรษฐีใหสรางโฆสิตาราม. พระผูมีพระภาค
เจา ทรงหมายเอาโฆสิตารามนั้น จึงตรัสวา ในอารามที่โฆสิตเศรษฐี
ใหสรางไว.
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ในบทเปนตนวา "เกิดความบาดหมาง" ควรทําวิเคราะหวา เบื้องตน
แหงความทะเลาะชื่อวาความบาดหมาง ความบาดหมางนั้นเกิดแกภิกษุเหลา
นั้น เพราะเหตุนั้น ชื่อวา มีความบาดหมางเกิด. การทะเลาะที่ถึงที่สุดดวย
อํานาจการประมือเปนตน เกิดแกภิกษุเหลานั้น เหตุนั้น ชื่อวา ผูมีความทะเลาะ
เกิดแลว.
สองบทวา "วาทะที่ผิดกัน" ความวา ภิกษุเหลานั้น ถึงการวิวาท
นั้น เหตุนั้น ชื่อวาถึงการกลาวตางกัน. บทวา "ดวยหอกคือปาก" ได
แก ดวยหอกคือวาจาทั้งหลาย.
บทวา "เจาะอยู" คือ แทงอยู.
หลายบทวา "ภิกษุเหลานั้นไมยังกันและกันใหยินยอม และไมเขาถึง
ความยินยอม" ความวา ภิกษุเหลานั้น แสดงเหตุผลแลวไมยินยอมกันและ
กัน. อธิบายวา ถาปรารถนาจะใหกันและกันยินยอมไซร. พวกเธอก็จะไม
เขาถึงความยินยอมแมอยางนั้น (ทั้ง) ไมปรารถนาเพื่อจะยินยอม. แมในการ
เพงเล็งก็นัยนี้. คําวา เห็นในคําวา เพงเล็งนั้น เปนไวพจนของคําวา "รูพรอม"
ทราบวา ภิกษุ ๒ รูป คือ พระฝายทรงวินัย และพระฝายทรงพระ
สูตร อยูวัดเดียวกัน. ทั้ง ๒ รูปนั้นภิกษุฝายทรงพระสูตร วันหนึ่งเขาเวจกุฎี
เหลือน้ําสําหรับลางไวในภาชนะแลวออกไป ภิกษุผูทรงวินัยเขาไปภาย
หลัง เห็นน้ํานั้น ออกมาแลวถามภิกษุนั้นวา คุณ น้ํานี้คุณเหลือไวหรือ.
ส. ใช คุณ.
ว. ทานไมรูวาเปนอาบัติในเพราะเหตุนั้นหรือ.
ส. ครับ ไมทราบ.
ว. ชางเถอะคุณ เปนอาบัติในขอนี้.
ส. ถามี ผมจะแสดง.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 424

ว. คุณ ก็ถาคุณไมจงใจทําลงไปเพราะขาดสติ คุณก็ไมเปนอาบัติ.
ภิกษุผูทรงพระสูตร ไดเปนผูเห็นวา ไมเปนอาบัติในสิ่งที่เปน
อาบัติ. ภิกษุผูทรงวินัย จึงบอกแกพวกนิสิตของตนวา ทานผูทรงพระสูตร
นี้ แมตองอาบัติก็ยังไมรู". พวกภิกษุนิสิตของภิกษุฝายวินัย เห็นพวกนิสิต
ของภิกษุผูจําพระสูตรจึงกลาววา อุปช ฌายของพวกทาน แมตองอาบัติ
แลว ก็ไมรูวาเปนอาบัติ. ภิกษุผูนิสิตของภิกษุผูทรงจําพระสูตรเหลา
นั้น จึงไปบอกแกอุปชฌายของตน. ภิกษุผูทรงจําพระสูตรจึงกลาวอยางนี้
วา พระวินัยธรนี้ ครั้งกอนกลาววาไมเปนอาบัติ บัดนี้กลาววาเปน
อาบัติ เขาเปนคนกลาวเท็จ". พวกนิสิตของภิกษุผูทรงพระสูตร จึงไปกลาว
วา อุปชฌายของพวกทานกลาวเท็จ ดังนี้ แพรความทะเลาะไปสูกันและ
กัน. พระผูมพี ระภาคเจาทรงหมายเอาความทะเลาะนั้น จึงตรัสคํานี้ไว.
บทวา "ไดกราบทูลอยางนี้กะพระผูมีพระภาคเจา" ความวา
ไดกราบทูลคําเบื้องตนนั้นวา พระพุทธเจา ขาพระองคขอประทาน
โอกาส พวกภิกษุในกรุงโกสัมพีเกิดความบาดหมางกันแลว. ก็ภิกษุนั้นไม
ไดกลาวคํานั้น เพราะประสงคเปนที่รัก ทั้งไมไดกลาวเพราะตองการการ
แตกแยก แตที่แทเพราะตองการประโยชน (และ) ความเกื้อกูล.
นัยวา ภิกษุนี้เปนผูทําใหเกิดสามัคคีกัน ฉะนั้น จึงไดมีความคิดอยาง
นี้วา ภิกษุเหลานี้ปรารภการบาดหมางและวิวาท อยางที่เราและภิกษุอื่นก็
ไมอาจทําใหพรอมเพรียงกันได แมไฉนพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงไมมีผู
เปรียบในโลกพรอมทั้งเทวโลกเสด็จไปเอง หรือวารับสั่งใหเรียกมาสํานัก
ของพระองคตรัสธรรมเทศนาเปนเหตุใหระลึกถึงกัน ประกอบดวยขันธและ
เมตตาแกภิกษุเหลานั้น ก็จะพึงทําใหสมัครสมานกันได จึงไดไปกราบ
ทูล เพราะใครประโยชน (และ) ความเกื้อกูล.
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บทวา "ภิกษุทั้งหลาย. ธรรมที่เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง ๖ เหลา
นี้" ความวาปรารภเทศนาดวยอํานาจความทะเลาะและความบาดหมาง
ในหนหลัง.
หลายบทวา "ธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง ๖ มาแลวในฐานะ
นี้" ความวา โกสัมพิกสูตรนี้เปนอันมาแลว ตามความสืบตออยางนี้.
ในบทนี้ บทวา "เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง" ความวา เมื่อกาลลวง
ไปนาน ไมควรลืมเพราะประกอบดวยธรรมที่ควรระลึกถึง ผูใดบําเพ็ญธรรม
เหลานั้น ธรรมเหลานั้น ยอมทําผูนั้นใหเปนที่รักของเพื่อผูประพฤติพรหมจรรยรวมกัน เหตุนั้น ชื่อวาเปนเครื่องทําใหเปนที่รัก. ชื่อวาเปนเครื่อง
กระทําความเคารพ เพราะทําความเคารพ.
บทวา "เพื่อสงเคราะห" ความวา เพื่อประโยชนแกการสงเคราะห
บทวา "เพื่อไมวิวาท" ไดแก เพื่อประโยชนแกความไมวิวาท.
บทวา "เพื่อความพรอมเพรียง ไดแก เพื่อประโยชนสมัครสมาน
กัน.
บทวา "เพื่อความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน" ความวา เพื่อประโยชน
แหงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ เพื่อไมทําใหตางกัน.
บทวา "เปนไปพรอม" ไดแก มีอยู.
บทวา "เมตตากายกรรม" ไดแก กายกรรมที่พึงทําดวยจิตประ
กอบดวยเมตตา. แมในวจีกรรม และมโนกรรมก็นัยนี้นั่นเทียว เมตตาจิต
เหลานี้มาแลวดวยอํานาจภิกษุทั้งหลาย ยอมหาไดแมในพวกคฤหัสถ. เมตตา
เปนเครื่องบําเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมดวยจิตประกอบดวยเมตตาของภิกษุ
ทั้งหลาย ชื่อวา กายกรรม. กรรมเปนอยางนี้คือ การไปเพื่อประโยชนไหว
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เจดีย ๑ ไหวตนโพธิ์ ๑ นิมนตพระสงฆ ๑ การเห็นภิกษุทั้งหลายผูเขาไปโคจร
คามเพื่อบิณฑบาตแลวตอนรับ ๑ การรับบาตร ๑ การปูอาสนะ ๑ การตาม
สง ๑ ของพวกคฤหัสถ ชื่อวา เมตตากายกรรม. ชือ่ วาเมตตาวจีกรรม
คือ การบอกสิกขาบท คือบัญญัติเกี่ยวกับมารยาท การบอกกัมมัฏฐาน
การแสดงธรรม การบอกพุทธพจนคือพระไตรปฎก ดวยจิตเมตตาของภิกษุ
ทั้งหลาย. อนึ่ง กรรมในกาลเปนที่กลาวเปนตนวา เราจะไปไหวพระ
เจดีย ๑ ไหวตนโพธิ์ ๑ จักใหทําการฟงธรรม ๑ จักบูชาดวยประทีปมาลัยดอก
ไม ๑ จักประพฤติสมาทานสุจริตสาม ๑ ถวายสลากภัตรเปนตน ๑ ถวายผา
จํานําพรรษา ๑ ถวายปจจัย ๔ แกสงฆในวันนี้ ๑ พวกทานจงนิมนตพระสงฆ
แลวจัดแจงของเคี้ยวของฉันเปนตน ๑ จงปูอาสนะ ๑ จงตั้งน้ําดื่ม ๑ จงตอน
รับแลวนําพระสงฆนั้นมาดวยตนเอง ๑ จงนิมนตพระสงฆใหนั่งบนอาสนะ
ที่ปูไว เกิดความพอใจ ขมักเขมนแลวจงทําความขวนขวายดังนี้ของ
พวกคฤหัสถ ชื่อวา เมตตาวจีกรรม. การลุกขึ้นแตเขาแลวปฏิบัติรางกาย
ทําวัตรเจดียและคณะเปนตน นั่งบน อาสนะ อันสงัด คําวา "ขอพวกภิกษุ
ในวิหารนี้ จงมีสุขไมมีเวร ไมพยาบาทกันเถิด" ชือ่ วา เมตตามโนกรรม.
บทวา "ที่แจง และที่ลับ" ความวา ตอหนาดวย ลับหลังดวย.
บรรดากรรมนั้น การถึงความเปนเพื่อนในจีวรกรรมเปนตน ของภิกษุ
ทั้งหลายผูใหม ชื่อวา เมตตากายกรรมตอหนา.
อนึ่ง สามีจิกรรมทั้งหมด ตางดวยกรรม มีการลางเทาและพัดให
เปนตน ของพระเถระชื่อวาเมตตากายกรรมตอหนา.
การไมทําความดูดายในเครื่องไมเปนตน ที่ทั้งสองฝายเก็บไวไมดีแลว
เก็บ ดุจเก็บของที่ตนเก็บไวไมดี ชื่อวา เมตตากายกรรมลับหลัง.
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การกลาวยกยองอยางนี้วา "พระเทวเถระ พระติสสะเถระ" ชื่อ
วา เมตตาวจีกรรมตอหนา.
ก็การทีบ่ ุคคลถามเฉพาะภิกษุที่ไมอยูในวิหารเทียว กลาวอางวาเปน
ของตนอยางนี้วา "พระเทวเถระของพวกเราไปไหน จะมาเวลาใดหนอ
พระติสสะเถระของพวกเราไปไหน จะมาเวลาใดหนอ" ดังนี้ ชื่อวา เมตตา
วจีกรรม ลับหลัง.
อนึ่ง การลืมนัยตาซึ่งสนิทดวยความรักประกอบดวยเมตตาแลว
ดูดวยใบหนาที่ผองใสดี ชื่อวา เมตตามโนกรรมตอหนา.
การประมวล มาวา "ขอพระเทวเถระ พระติสสะเถระ จงไมมี
โรค มีอาพาธนอย" ชื่อวา เมตตามโนกรรมลับหลัง.
บทวา "ลาภ" ไดแก ปจจัยที่ไดมีจีวรเปนตน.
บทวา "เปนธรรม" ความวา ปจจัยที่เกิดขึ้นดวยวัตรคือการเวน
เลี้ยงชีพผิดตางดวยการโกหกเปนตน แลวเที่ยวไปเพื่ออาหารโดยธรรม
โดยเสมอ.
บทวา "โดยที่สุด แมเปนเพียงอาหารที่รวมลงในบาตร" ความ
วา แมเปนเพียงอาหาร ๒-๓ ทัพพี ที่รวมลงในบาตร คืออยูในภายใน
บาตร โดยสวนสุดขางหลัง.
ในบทวา "ผูบริโภค (อาหาร) ทีย่ ังมิไดแบงไวนี้" ชื่อวา ผูมีอาหารที่
แจกจายแลวมี ๒ คือ แจกจายอามิส ๑ แจกบุคคล ๑.
ในการแบงแจก ทั้ง ๒ นั้น การแบงดวยจิตอยางนี้วา เราจะใหเทา
นี้ จะไมใหเทานี้. ชื่อวา แบงแจกอามิส.
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การแบงดวยจิตอยางนี้วา "เราจะใหแกคนโนน ไมใหแกคน
โนน" ชื่อวา แบงแจกบุคคล.
ขอที่บุคคลไมทําแมทั้ง ๒ อยางนั้นและบริโภคอาหารที่มิไดแบงไว
นี้ ชื่อวา ผูมีปกติบริโภคอาหารที่ยังมิไดแบงไว.
ในคําวา "ผูมีปกติบริโภคทั่วไป กับเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยรวม
กัน ผูมีศีล" มีอธิบายวา "ภิกษุผูมีปกติบริโภคทั่วไปมีลักษณะดังนี้ เธอไดสิ่ง
ใดๆ ประณีต ก็ไมใหสิ่งนั้นๆ ดวยลาภ เธอจะใหลาภแกคฤหัสถทั้งหลายก็
ดวยการมุงหนาแสวงหา ทั้งตนก็ไมบริโภค เมื่อจะรับก็รับเอาดวยคิด
วา "จงเปนของทั่วไปแกสงฆ" เคาะระฆังแลว แลดูดุจของสงฆที่ควรบริโภค.
ถามวา ก็ใครบําเพ็ญธรรมเปนเครื่องใหระลึกถึงกัน (และ) ใครไม
บําเพ็ญ" ตอบวา ผูทุศีลไมบําเพ็ญกอน เพราะวา ผูมีศีลทั้งหลาย ยอมไม
ถือเอาสิ่งของที่เปนของผูนั้น. สวนวา ผูมีศีล บริสทุ ธิ์ ไมทําวัตรใหขาด
ใหเต็มอยู. ในขอนั้น มีธรรมเนียมนี้ (เปนอุทาหรณ)
ก็ผูที่ทําเจาะจงแลวจึงใหแกมารดาบิดาหรือวาอาจารยและอุปชฌาย
เปนตนนั้น ใหสิ่งที่ควรให. ผูนั้นยอมไมมีธรรมเปนเครื่องใหระลึกถึง
กัน. มีแตการรักษาความกังวล เพราะวา ผูพนจากความกังวลเทานั้น
จึงจะสมควรกับธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกัน. ผูนั้น เมื่อจะใหเจาะจง
ควรใหแกภิกษุผูเปนไข ผูพยาบาลภิกษุไข ผูจรมา ผูเตรียมจะไปบาง
แกผูบวชใหมที่ไมรูวัตรสําหรับรับสังฆาฏิและบาตร เมื่อจะถวายแกภิกษุ
เหลานั้น ตั้งแตอาสนะสําหรับพระเถระลงมาไมควรถวายใหเหลือนิด
หนอย ถวายเทาที่ทานถือเอานั้น. เมื่อไมเหลือ ไมมี ก็ควรเที่ยวไปบิณฑบาต
แลวถวายของที่ประณีตนั้นๆ ตั้งแตอาสนะพระเถระลงมา แลวฉันของที่เหลือ.
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เพราะกลาวอยางนี้วา "ผูมีศีล" ดังนี้ ถึงการไมใหแกผูไมมีศีล
ก็ควร. ดวยวา ธรรมที่เปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันนี้เปนอันบริษัทที่มิได
ศึกษาไมบําเพ็ญแลว เพราะวา เมื่อบริษัทไดศึกษาแลว ผูที่ไดแตผูอื่น
นั้น ยอมไมถอื เอา แมเมื่อไมไดจากผูอื่น ก็ถือเอาพอประมาณเทานั้น ไมถือ
เอาเกิน. ก็แล ธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันนี้ ภิกษุผูเมื่อจะใหวัตถุที่ตน
เที่ยวไปบิณฑบาตซ้ําซากไดแลวๆ. ประพฤติใหเต็มตั้ง ๑๒ ป ไมหยอนกวา
นั้น. ก็ถาวา ภิกษุผูบําเพ็ญธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึงกันวางบาตรที่
เต็มดวยบิณฑบาต ที่โรงฉันแลวไปอาบน้ํา. พระสังฆเถระ ถามวา "นี้บาตร
ใคร" เมื่อเขากลาววา "ของภิกษุผูบําเพ็ญธรรมเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง
กัน" จึงกลาววา "พวกทานจงนําบาตรนั้นมา" แลวจัดแจงบิณฑบาตทุก
อยาง ฉันแลววางบาตรเปลาไว.
ภิกษุนั้น เกิดความเสียใจวา "ภิกษุทั้งหลายฉัน (อาหาร) ของเรา
แลว ใหเหลือแตบาตรเปลาไว." สาราณิยธรรมยอมแตก เปนอันเธอตอง
บําเพ็ญอีก ๑๒ ป. ก็สาราณิยธรรมนี้ เชนกับ ติตถิยปริวาส เมื่อขาดคราวเดียว
ก็พึงประพฤติอีก. ภิกษุใดเกิดความดีใจวา "ขอที่ภิกษุผูประพฤติพรหมจรรยรวมกับเราไมถามโดยเอื้อเฟอถึงอาหารที่อยูในบาตรแลวฉัน นั้นเปน
ลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ." ภิกษุนั้นชื่อวา มีสาราณิยธรรมเต็ม
แลว. สวนความริษยา และความตระหนี่ จะไมมีแกภิกษุผูบําเพ็ญสาราณิยธรรมอยางนี้แนนอน. เธอเปนที่รักของพวกมนุษย ทั้งปจจัยก็หาไดงายกวา
นัก ถึงสิ่งของที่อยูในบาตรที่เขาถวายแกเธอก็ไมสิ้นไป. ยอมไดสิ่งของดี
เลิศ ในสวนสิ่งของที่พึงแบง ครั้นถึงความหวาดกลัว หรือความหิวโหย
พวกเทพยอมขวนขวาย. ในขอนั้น มีเรื่องเหลานี้ เปนอุทาหรณ.
ฟงมาวา พระติสสะเถระผูอยูที่เสลาคิรีวิหาร อาศัยบานมหาคิรี.
อยู เมื่อพระมหาเถระ ๕๐ รูป กําลังไปเกาะนาคเพื่อไหวเจดีย เที่ยวบิณฑ-

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 430

บาตในบานคิรีไมไดอะไรออกไปแลว. เมื่อพระเถระเขาไปเห็นพระมหา
เถระเหลานั้น ถามวา ทานไดอะไรบางครับ.
ม. คุณ พวกเราไดเที่ยวไปแลว.
พระเถระนั้น รูวา พระมหาเถระเหลานั้น ไมไดอะไร จึงกลาว
วา ทานครับ ขอทานทั้งหลาย จงอยูที่นี้จนกวากระผมจะมา.
ม. คุณ พวกเราตั้ง ๕๐ คน ก็ยังไมไดพอใหเปยกบาตร.
ถ. ทานครับ ธรรมดาผูอยูประจําเปนผูสามารถ แมเมื่อไมได ก็ยัง
รูสภาพประมาณ ภิกษาจาร พวกพระเถระมาแลว. พระเถระจึงเขาไปหมู
บาน มหาอุบาสิกาในเรือนที่หางไกลไดจัดแจงน้ํานมและขาวสวย ยืนคอย
ดูพระเถระ เมื่อพระเถระถึงประตูเทานั้น ก็ไดบรรจุบาตรใหเต็มถวาย
แลว. พระเถระถือบาตรนั้นไปสํานักพระเถระทั้งหลาย กลาวกับพระสังฆเถระวา ทานครับ ขอทานจงรับเถิด. พระเถระมองดูหนาพระเถระที่
เหลือพลางคิดวา พวกเราตั้งเทานี้ไมไดอะไรเลย ภิกษุนี้ถือเอามาแลว
เร็วทีเดียว นี่อะไรกันหนอ.
พระเถระทราบดวยอาการแลดูเทียว จึงกลาววา "บิณฑบาต
กระผมไดมาโดยชอบธรรม ขอพวกทานจงหมดรังเกียจรับเอาเถิด" แลว
ไดใหแกพระเถระทั้งหมดตามตองการตั้งแตตน ถึงตนก็ฉันตามตองการ.
ลําดับนั้น เมื่อฉันเสร็จ พวกพระเถระจึงถามวา "คุณแทงตลอดโลกุตตรธรรมเมื่อไร คุณ".
ถ. ทานครับ กระผมยังไมมีโลกุตตรธรรมหรอกครับ.
ม. คุณ ไดฌานหรือ
ถ. แมนั่นก็ไมมี ครับ".
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ม. คุณ ไดปาฏิหาริยมิใชหรือ.
ถ. ทานครับ กระผมบําเพ็ญสาราณิยธรรม ตั้งแตกระผมบําเพ็ญ
สาราณิยธรรมมา ถึงมีภิกษุตั้ง ๑,๐๐๐ รูป อาหารในบาตร ก็ยงั ไมหมดไป.
ม. ดีแลว ๆ ทานสัตบุรุษ นี้สมควรแกทาน. ในคําวา อาหารใน
บาตรของทานก็ยังไมหมดไปกอน มีเรื่องดังตอไปนี้.
พระเถระองคนี้อีกนั่นแหละ ไดไปที่ถวายทาน ในที่บูชาใหญแหง
คิรีภัณฑวิหารที่เจดียบรรพต ถามวา "ทานนี้มีอะไรเปนของอยางดี''
"ผา ๒ ผืนครับทาน. "ผาทั้งสองผืนนั้นถึงแกเรานะ." อํามาตยฟงคํา
นั้น จึงกราบทูลพระราชาวา "พระพุทธเจาขา ภิกษุหนุมกลาวอยางนี้ ''
ร. "ความคิดของภิกษุหนุมสมควรทีเดียว แตวา พระมหาเถระ
ทั้งหลายก็เหมาะแกผาเนื้อดี แลวทรงวางไดดวยทรงดําริวา "เราจะถวาย
พระมหาเถระทั้งหลาย. เมื่อพระภิกษุยืนตามลําดับ ผา ๒ ผืนที่ทูนไดบน
พระเศียรของพระองคผูกําลังถวาย ไมลงมาสูพระหัตถสักผืนหนึ่ง (สวน)
ผาผืนอื่น ๆ เทานั้น ที่ลงมา แตวาเวลาถวายพระหนุม ผาทั้ง ๒ ผืนนั้นก็ลงมาสู
พระหัตถ. ทาวเธอทรงวางมือภิกษุหนุมนั้น มองหนาอํามาตยทรงใหภิกษุ
หนุมนั่งแลวถวายทาน ทรงละพระสงฆมาประทับใกลภิกษุหนุม ตรัส
วา ทานครับ ธรรมนี้ ทานแทงตลอดเมื่อไร เมื่อไมกลาวแบบไม
ออมๆ จึงถวายพระพรวา "มหาบพิตร อาตมาภาพไมมีโลกุตตรธรรม".
ร. พระคุณเจาไดกลาวไวกอนมิใชหรือ ขอรับ.
ถ. ถวายพระพร มหาบพิตร อาตมาภาพบําเพ็ญสาราณิยธรรม ตั้งแตเวลาอาตมาภาพบําเพ็ญธรรมนั้นมา ก็ไดสิ่งของอยางดีเลิศในที่
ที่พึงแบง.
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ร. "ดีแลว ดีแลว ทานครับ นี้ควรแกทาน" ทรงไหวแลวหลีกไป
ในคําวา "ไดของดีเลิศในที่ที่พึงแบง" นี้ มีเรื่องนี้เปนอุทาหรณ.
ก็ภิกษุทั้งหลาย มีปกติอยูในบานภาตระในจัณฑาลติสสภยะวิหาร
ไมบอกพระเถรีชื่อวานาคาหลีกไปแลว. พระเถรีกลาวกับพวกภิกษุณีสาว
เวลาเชามืดวา "หมูบานสงัดเสียงเหลือเกิน พวกทานจงสอบสวนดูกอนซิ."
ภิกษุณีสาวเหลานั้น ไปรูวาภิกษุทั้งหมดไปแลว จึงกลับมาบอกพระ
เถรี. พระเถรีนั้น ไดฟงแลว กลาววา "พวกทานอยาคิดวาภิกษุเหลานั้นไป
แลว จงทําความเพียรในการเลาเรียนบาลี สอบถามและการใสใจโดยแยบคาย
เถอะ" เมื่อถึงเวลาเที่ยวภิกษาจึงหมผา ไดเปนรูปที่ ๑๒ ยืนที่โคนตนไทรใกล
ปากดง. เทวดาผูสิ่งอยูที่ตนไมก็ไดถวายบิณฑบาตแกภิกษุณี ๑๒ รูป
จึงกลาววา "พระแมเจา ขออยาไปที่อื่นเลย มาประจําที่นี้เทานั้นเถิด".
ก็พระเถรีมีนอ งชายคนเล็กชื่อวา นาคเถระ. พระนาคเถระนั้นคิดวา
"เราไมอาจใหภัยอยางใหญเปนไปในที่นี้ พวกเราจะไปยังฝงอื่น" เปน
รูปที่ ๑๒ เทียว ออกจากที่อยูของตน แลวมาหมูบานภาตระดวยคิดวา "เราจะ
เยี่ยมพระเถรีแลวก็จะไป."
พระเถรีไดฟงวา พวกพระเถระมา จึงไปสํานักพระเถระเหลา
นั้น ถามวา " อะไรกัน พระผูเปนเจา" ทานจึงบอกความเปนไปนั้น.
พระเถรีนั้นจึงกลาววา "ตลอดวันหนึ่ง วันนี้พวกทานจักพักในวิหาร ตอพรุงนี้
จึงคอยไป." พวกพระเถระมาวิหาร. รุงขึ้นพระเถรีเที่ยวบิณฑบาตที่โคน
ตนไมแลวเขาไปหาพระเถระกลาววา "ขอพระคุณเจาทั้งหลายจงฉันบิณฑบาตนี้เถิด." พระเถระกลาววา "เถรี สมควรหรือ" จึงไดยินนิ่งเสีย.
เถรี. "พอ บิณฑบาตนี้ชอบธรรม พระคุณเจาทั้งหลาย อยา
รังเกียจ ฉันเถิด."
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เถระ. "เถรี สมควรหรือ"
นางจับบาตรแลวโยนไปบนอากาศ บาตรไดลอยอยูในอากาศ พระ
เถระกลาววา "อาหารของภิกษุณีลอยอยูประมาณเจ็ดชั่วลําตาล" เมื่อกลาว
วา "ขึ้นชื่อวา ภัยมิใชมีอยูท ุกเวลา ภัยสงบ" เมื่อจะกลาวอริยวงศก็จะกลาว
วา " ทานครับ ทานฉันอาหารของนางภิกษุณีที่ไดจากบิณฑบาตแลว
ปลอยเวลาใหลวงไป" ดังนี้ เมื่อจะประพฤติตามความคิดก็ไมอาจจะสนับสนุน
ได เถรี ขอพวกทานจงไมประมาทเถิด." แลวเดินขึ้นหนทาง. ฝายรุกขเทวดา
ยืนคิดอยูวา "หากพระเถระจะบริโภคบิณฑบาตจากมือพระเถรี เราก็จะไม
ใหเธอกลับ" เห็นพระเถระเดินไป จึงลงจากตนไมกลาววา ''ทานเจา
ขา ขอจงใหบาตร" แลวรับบาตรนําพระเถระมาโคนตนไมนั่นแหละ ปู
อาสนะถวายบิณฑบาต ใหพระเถระซึ่งฉันแลวทําปฏิญญา แลวบํารุงภิกษุณี
๑๒ รูป ภิกษุ ๑๒ รูป ตลอด ๗ ป. ในคําวา "เทวดาขวนขวาย" นี้มีเรื่องนี้
เปนอุทาหรณ. ก็ในเรื่องนี้ พระเถรีไดเปนผูบําเพ็ญสาราณิยธรรม.
ในบทวา "ไมขาด" เปนตน มีอธิบายวา ภิกษุใด มีสิกขาบททําลาย
ในเบื้องตนและที่สุดในกองอาบัติทั้ง ๗ ภิกษุนั้น ชื่อวา มีศีลขาด ดุจผา
ขาดรอบๆ ริม. อนึ่ง ภิกษุใดมีสิกขาบททําลายทามกลาง ภิกษุนั้นชื่อวา
มีศีลทะลุ ดุจผาทะลุตรงกลาง. ภิกษุใดทําลาย ๒, ๓ สิกขาบท ตามลําดับภิกษุ
นั้นชื่อวา มีศีลดาง ดุจแมโคที่มีสีดําหรือแดงเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยสีที่ตัดกันตั้งขึ้นบนหลังหรือทอง. ภิกษุใดมีสิกขาบททําลายระหวางๆ
ภิกษุนั้น ชื่อวา ศีลพรอย ดุจแมโคที่มีจุดลายไปทั้งตัว.
สวนภิกษุใด มีสิกขาบทไมทําลายหมด ภิกษุนั้น ชื่อวา มีศีลเหลานั้น
ไมขาด ไมทะลุ ไมดาง ไมพรอย. ก็สกิ ขาบทเหลานี้นั้น ชื่อวาเปนไท เพราะ
พนจากความเปนทาสแหงตัณหาแลวทําใหเปนอิสระ ชื่อวาวิญูชนสรร-
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เสริญ เพราะวิญูชนทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน สรรเสริญแลวชื่อ
วา อะไรๆ ลูบคลําไมได เพราะตัณหาเปนตน ลูบคลําไมได และเพราะ
กิเลสอะไรๆ ไมอาจเพื่อจะลูบคลําวา "ทานเคยตองสิกขาบทชื่อนี้" ยอมเปนไป
เพื่อสมาธิอยางเฉียดๆ หรือสมาธิอยางแนบแนน ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา
เปนไปเพื่อความตั้งมั่น.
บทวา "ถึงความเปนผูมีศีลเสมอกันอยู" ความวา ผูมีศีลเขาถึงความ
เสมอกัน กับภิกษุทั้งหลายผูอยูในสวนทิศเหลานั้นๆ อยู. เพราะวา ศีลของ
พระโสดาบันเปนตน สม่ําเสมอกันดวยศีลของพระโสดาบันเปนตนเหลา
อื่น. ที่อยูระหวางทะเลบาง เทวโลกบางแนแท (แต) ไมมีความแตกตางกัน
โดยมรรคและศีล พระผูม ีพระภาคเจา ทรงหมายเอาศีลนั้น จึงไดตรัสคํานี้.
บทวา "ทิฏฐินี้ใด" ความวา สัมมาทิฏฐิที่ประกอบพรอมดวยมรรค.
บทวา "อริยะ" ไดแก ไมมีโทษ.
บทวา "นําออก" คือ นําออกไป.
บทวา "ผูทํากรรมนัน้ " ไดแก ผูใดเปนผูทําอยางนั้น.
บทวา "เพื่อสิ้นทุกข" ไดแก เพื่อความสิ้นทุกขทั้งหมด.
บทวา "ถึงความเสมอกันดวยความเห็น" ความวา เปนผูเขาถึงความ
เปนผูมีความเห็นเสมอกันอยู.
บทวา "เลิศ" ไดแก เจริญที่สุด.
บทวา "รวมไมกลอนทั้งปวงไว" ไดแก ยึดไวดี อธิบายวา "ทํา
กลอนทุกอันใหจดกัน เหตุนั้น ชื่อวา ใหตอๆ กัน."
บทวา "ยอดนี้ใด" ความวา ทีต่ อเรือนยอดกับชอฟา เหตุนั้น ชื่อ
วา ยอด. ก็ปราสาท ๕ ชัน้ เปนตนที่ยอดนั้นตรึงไวเทียวจึงตั้งอยูได เมื่อ
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ยอด นั้นตกไป ปราสาททั้งหมดตั้งตนแตดินเหนียวก็ตกไป. เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสอยางนี้.
บทวา "ฉันนั้นนั่นเทียวแล" ความวา ความเห็นอยางประเสริฐและ
เลิศแหงสาราณิยธรรมเหลานี้นั้น พึงเห็นวา เปนตัวรวบรวม และตัวเชื่อม
ดุจยอดของเรือนยอดฉะนั้น.
ในบทวา "ภิกษุทั้งหลาย ก็ความเห็นนี้ใด อยางไร" อธิบายวา
ภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิในโสดาปตติมรรค ทานกลาววา ไกลจากขาศึก คือเปน
สภาพนําออก ยอมนําออกไป เพื่อความสิ้นทุกขโดยชอบ ของนักปฏิบัติ."
ทิฏฐินั้นนําออกอยางไร นําออกเพราะเหตุอะไร"
บทวา "หรือวา เปนผูมีจิตถูกรุมแลว" ความวา ชื่อวา เปนผูมี
จิตถูกรุมแลว แมดวยเหตุเทานี้." ในบททั้งปวงก็นัยนี้.
บทวา "ใจของเราตั้งมั่นดีแลว" ความวา จิตเราตั้งไวดีแลว.
บทวา "เพื่อรูสัจจะทั้งหลาย" ไดแก เพื่อประโยชนรูสัจจะ ๔.
ในบทเปนตนวา "ประเสริฐ" มีอธิบายวา เพราะญาณนั้นยอมมีแก
ผูประเสริฐ หามีแกปุถุชนไม ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา "ประเสริฐ." สวน
วา แมโลกุตตรธรรมของคนพวกใดมีอยูก็เปนของคนพวกนั้นเทานั้น หามี
แกพวกอื่นไม ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ยอดเยี่ยมในโลก. มีคําอธิบาย
วา "ชื่อวา ไมทั่วไปกับปุถุชนทั้งหลาย เพราะไมมีแกปุถุชน. ในวาระทั้ง
หมดก็นัยนี้.
บทวา "เราไดความสงบเฉพาะตน" ความวา เราไดความสงบในจิต
ของตน. แมในความดับก็นัยนี้. ในบทวา "ดับแมนี้" ยอมไดทงั้ ความ
สงบ ทั้งความเปนผูมีอารมณเลิศเปนหนึ่ง.
บทวา "ดับ" ไดแก เขาไปสงบกิเลส.
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บทวา "ทิฏฐิเห็นปานนั้น" ไดแก โสดาปตติมรรคทิฏฐิเห็นปานนั้น.
บทวา "โดยธรรมดา" คือ โดยสภาพ.
สภาพนี้ ชื่อวา ธรรมดานี้.
บทวา "ยอมปรากฏการตั้งขึ้น" ความวา การตั้งขึ้นดวยอํานาจสังฆกรรม หรือเทศนายอมปรากฏ. จริงอยู อริยสาวก เมื่อตองอาบัติ ก็ตองอาบัติ
ดวยไมจงใจ เหมือนการสรางกุฏีในครุกาบัติ (และ) เหมือนตองอาบัติใน
เพราะการนอนรวมในที่มุงที่บังเดียวกันเปนตนในลหุกาบัติ แนนอน พระอริยสาวกนั้น ไมแกลง คือ ไมจงใจตองอาบัตินั้น ตองแลวก็ไมปกปด เพราะเหตุ
นั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคําเปนตนวา "ครั้งนั้นแล........นั้นพลันทีเดียว."
บทวา "หนุม" ไดแก ยังออน.
บทวา "กุมาร" ไดแก มิใชคนแก.
บทวา "เขลา" คือชื่อวา เขลา เพราะตาและหูยังไรเดียงสา.
บทวา "นอนหงาย" ความวา ชือ่ วา เปนผูนอนหงาย เพราะยังออน
นัก ไมอาจจะนอนขางขวาหรือขางซายได.
บทวา "ไดเหยียบถาน" ความวา เอามือหรือเทาที่เหยียดไปทางนี้
บาง ทางโนนบาง ถูกแลว ก็เมื่อพวกมนุษยถูกอยูอยางนี้ มือจะชักออก
เร็ว ทําชาไมไดแมครั้งนั้น คนทั้งหลายเอามือขางหนึ่งขางใด จับถานเปลี่ยน
ไปเปลี่ยนมายอมไปไดไกล. แตวา มือและเทาของเด็กออนยังละเอียด
ออน. เด็กนัน้ เพียงถูกไฟลวกเอาเทานั้น ก็จะรองกรี๊ด ทิ้งไปโดยเร็ว
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงเด็กออนไวในที่นี้เทียว. คนแกเมื่อ
ถูกไหมยอมทนได. แตวาเด็กออนนี้ทนไมได. เพราะฉะนั้น จึงทรงแสดง
เด็กออนเทียว.
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บทวา "แสดง" ความวา เมื่อบุคคลที่พอๆ กันเปนผูรับอาบัติ ก็
ไมรอวากลางวันหรือกลางคืนไปที่อยูของภิกษุที่พอๆ กันนั้น แมในกลางคืน
ประกอบดวยองค ๔ แสดงทีเดียว
บทวา "สูง ต่ํา" ไดแก สูงๆ ต่ําๆ.
กิจที่ควรกลาวอยางนี้วา "เราจะทําอยางไร แลวทําชื่อวา กิจที่ควร
จะทําอยางไร ".
ในกิจเหลานั้น กิจเปนตนอยางนี้ คือ การทําหรือยอมจีวร ๑ การงาน
ที่พระเจดีย ๑ การงานที่ควรทําที่โรงอุโบสถ ๑ เรือนพระเจดีย ๑ เรือน
โพธิ์ ๑ ชื่อวาการงานอยางสูง. การงานเล็กนอยมีการลางและทาเทาเปน
ตน ชื่อวา การงานอยางต่ํา. อีกอยางหนึ่ง การงานมีการฉาบทาปูนขาวเปน
ตนที่เจดีย ชื่อวา การงานอยางสูง. ในการงานเหลานั้น การสุผากาสาวะ
๑ การชักน้ํามา ๑ การทําเกรียง ๑ การพาดบันได ๑ ชื่อวา การงาน
อยางต่ํา.
บทวา "ถึงความขวนขวาย" ความวา เปนผูปฏิบัติความขวนขวาย
ที่ควรทํา.
บทวา "เปนผูเพงอยางกลา" ความวา เปนผูมีความปรารถนาอยาง
หนาแนน.
บทวา "และถอนหญา" ไดแก เล็มหญาเคี้ยวกินอยู.
บทวา "ใสใจถึงลูกโค" ความวา คอยแลดูลกู โคอยูดวย. เหมือน
อยางวา โคแมลูกออน จะไมทิ้งลูกโคที่รวมกันมาปา แลวนอนในที่หนึ่งไป
ไกล แมโคนั้นจะเที่ยวไปในที่ใกลๆ ลูกโคและเล็มหญาแลว ก็ชูคอขึ้นชําเลือง
ดูลูกโคไปดวยทีเดียว. พระโสดาบันก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทํากิจที่ควรทํา
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ทั้งสูงต่ํา นอมไปในกิจนั้น เปนผูบําเพ็ญไมยอหยอน มีความพอใจอยาง
แรงกลา เปนผูมีความปรารถนาอยางหนาแนนกระทํา. ในขอนัน้ มีเรื่องนี้
เปนอุทาหรณ.
เลากันวา เมื่อกําลังฉาบทาปูนที่มหาเจดีย พระอริยสาวกรูปหนึ่ง
มือขางหนึ่งถือภาชนะใสปูน ขางหนึ่ง ถือเกรียง คิดวา "ฉาบปูนแลวขึ้น
ฐานพระเจดีย" ภิกษุรูปหนึ่ง กายมีน้ําหนักมาก ไดไปยืนใกลพระเถระ
พระเถระในที่อื่นเปนผูลาชาอยางยิ่ง เพราะเหตุนั้นจึงจากที่นั้นไปที่อื่น.
ถึงภิกษุนั้น ก็ไดไปที่นั้นนั่นเทียว. พระเถระไดไปที่อื่นอีกดังนี้แล. พระเถระ
ไดกลาวกะภิกษุผูมาในที่ ๒-๓ แหงอยางนี้วา ทานสัตบุรุษ เนินพระเจดีย
ใหญ ทานไมไดโอกาสที่อื่นหรือ. พระเถระนอกนี้ก็ไมยอมหลีกไป.
บทวา "ประกอบดวยความเปนผูมีกําลัง" ไดแก ประกอบดวย
กําลัง.
บทวา "ทําใหมี" ความวา ทําความเปนผูมีประโยชนคือ เปนผู
มีประโยชน.
บทวา "ทําใหมี" ความวา ทําไวในใจ คือรวบรวมสิ่งทั้งหมดมาดวย
ใจ ชื่อวา ไมทําความฟุงซานแมเพียงเล็กนอย รวบรวมมาดวยจิตทั้งสิ้น.
บทวา "เงี่ยโสต" ความวา มีโสตอันตั้งไวแลว.
ก็พระอริยสาวกทั้งหลาย เปนผูรักการฟงธรรม เมื่อจะไปฟง
ธรรม ก็ไมนั่งหลับ สนทนากับใครๆ หรือมีจิตฟุงซาน. โดยที่เเททานเปนผู
ไมอิ่มในการฟงธรรม เหมือนบริโภคน้ําอมฤต จนถึงอรุณขึ้นไปในการฟง
ธรรม เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวอยางนี้.
บทวา "ธรรมดา เปนอันตั้งไวดีแลว" ความวา สภาวะเปนอันทาน
แสวงหาไวดีแลว.
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คําวา "เพราะกระทําใหแจงในโสดาปตติผล" นี้เปนคํากลาวถึง
เหตุ อธิบายวา เพราะญาณที่ทําใหแจงแลวดวยโสดาปตติผล.
บทวา "มาตามพรอมแลวดวยองค ๗ อยางนี"้ ความวา ประกอบ
ดวยญาณเปนเครื่องพิจารณาอยางใหญเหลานี้ อยางนี้. อาจารยทั้งหลายมี
ถอยคําที่เสมอกันนี้กอน. สวนโลกุตตรมรรคที่ชื่อวา มีขณะจิตมาก ไมมี.
สวนอาจารยผูชอบกลาวเคาะเลน ยอมกลาววา มรรคที่ชอื่ วา มีขณะ
จิตหนึ่งไมมี การเจริญมรรคมีไดตลอด ๗ ป สวนกิเลสทั้งหลาย เมื่อจะขาด
สูญโดยเร็ว ก็ยอมขาดสูญดวยญาณทั้ง ๗ เพราะคําวา "พึงใหเจริญ
ตลอด ๗ ป." อาจารยนั้นจะถูกเขากลาววา จงนําพระสูตรมา. เมื่อไมเห็น
สูตรอื่นเขาก็จะนําพระสูตรนี้มาแสดงอยางแนนอนวา "ญาณที่เราบรรลุนี้
เปนที่หนึ่งแหงพระสูตรนั้น ญาณที่เราบรรลุแลวนี้ เปนที่สองแหงพระสูตร
นั้น ฯลฯ ญาณที่เราบรรลุแลวนี้เปนที่เจ็ดแหงพระสูตรนั้น." ลําดับนั้น
อาจารยนั้นก็จะถูกกลาววา ก็พระสูตรนี้ มีเนื้อความที่พึงนําไป มีเนื้อความที่
นําไปแลวหรือ. แตนั้นก็จะกลาววา มีเนื้อความที่นําไปแลว. พระสูตรฉัน
ใด เนื้อความก็ฉันนั้น.
อาจารยนั้นก็จะพึงถูกกลาววา ความเปนธรรม ก็จะตั้งมั่นดวย
ดี ประโยชนมีประมาณเทานี้ เพื่อทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล. อาจารยนั้น
ยอมกลาววา "ประโยชนแหงการทําใหแจงโสดาปตติผลมีแนนอน. แตนั้นก็
จะถูกถามวา ผูพรั่งพรอมดวยมรรคยอมทําผลใหแจง แลวกลายเปนผูพรั่ง
พรอมดวยผลหรือ. เมื่อรูก็ตอบวา ผูพรั่งพรอมดวยมรรค ยอมทําใหแจง
ผล กลายเปนพรั่งพรอมดวยผล. แตนั้นถูกซักอีกวา "เพราะทานยัง
ไมอบรมมรรค" ในพระพุทธดํารัสนี้วา "ภิกษุทงั้ หลาย อริยสาวกผู
ประกอบดวยองค ๗ อยางนี้ เปนผูประกอบดวยโสดาปตติผล". จึงกระโดด
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ไปกลาวสะเปะสะปะเหมือนกับวา ผมยังไมไดพระสูตรวา อริยสาวกจะยึด
เอาผลใหได ธรรมดาภิกษุผูจะแกปญหาควรอยูในสํานักอาจารย เรียน
เอาพระพุทธพจนทราบอรรถรสแลวกลาวถอยคํา.
ญาณ ๗ เหลานี้ จัดเปนญาณเครื่องพิจารณาของพระอริยสาวก
ทีเดียว. โลกุตตรมรรค ทีช่ ื่อวา มีขณะจิตมากยอมไมมี พึงใหยอมรับวา
" มีขณะจิตเตียวเทานั้น" ถาเขาจะรูก็จงรูหาก ไมรู ก็จงสงไปวา "ทานจงไป
เขาวิหารแตเชาตรูแลวดื่มขาวตมเสีย." คําที่เหลือในบททั้งปวงตื้นนั่นเทียว
แล.
จบอรรถกถาโกสัมพิกสูตร.
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๙. พรหมนิมันตนิกสูตร
[๕๕๑ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู
มีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา พระเจาขา.
[๕๕๒] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ภิกษุทั้ง
หลาย. สมัยหนึ่ง เราอยูที่โคนตนรังใหญในสุภควัน เมืองอุกกัฏฐา
ก็สมัยนั้นแล พกพรหมมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานฉะนี้ เกิดขึ้นวา พรหมสถานนี้
เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง แข็งแรง มีความไมเคลื่อนเปนธรรมดา พรหมสถานนี้
แล ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ ก็แหละสถานที่ออกไปจากทุกข
อยางอื่นที่ดียิ่งกวาพรหมสถานนี้ไมมี ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย. ครั้งนัน้ เรา
รูความปริวิตกแหงใจพกพรหมดวยใจแลว จึงหายไปที่โคนตนรังใหญ ใน
สุภควันใกลเมืองอุกกัฏฐา ไปปรากฏในพรหมโลกนั้น เปรียบเหมือนบุรุษที่มี
กําลังเหยียดแขนที่คู หรือพึงคูแขนที่เหยียด ฉะนั้น ภิกษุทั้งหลาย พกพรหม
ไดเห็นเราผูมาแตไกล แลวไดพูดกะเราวา ทานผูนิรทุกข. เชิญมาเถิด
ทานมาดีแลว นานทีเดียวที่ทานเพิ่งทําทางจะมาในที่นี้ ทานผูนิรทุกข.
พรหมสถานนี้เที่ยง ยั่งยืน มั่นคง แข็งแรง มีความไมเคลื่อนเปนธรรมดา
พรหมสถานนี้แลไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ ก็แหละเหตุเปน
ที่ออกไปจากทุกขอยางอื่นที่ดียิ่งกวาพรหมสถานนี้ไมมี ภิกษุทั้งหลาย.
เมื่อพกพรหมกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะพกพรหมวา ทานผู
เจริญ. พกพรหมตกอยูในวิชชาแลวหนอ พกพรหมตกอยูในอวิชชาแลวหนอ
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เพราะวาพกพรหมกลาวสิ่งที่ไมเที่ยงนั่นแลวา เที่ยง กลาวสิ่งที่ไมยั่งยืนนั่นแล
วา ยั่งยืน กลาวสิ่งที่ไมมั่นคงนั้นแลวา มั่นคง กลาวสิ่งที่ไมแข็งแรงนั้นแล
วา แข็งแรง กลาวสิ่งที่มีความเคลื่อนเปนธรรมดานั่นแลวา มีความไมเคลื่อน
เปนธรรมดา ก็แหละสัตวทั้งเกิด ทั้งแก ทั้งตาย ทั้งจุติ ทั้งอุบัติอยูในพรหม
สถานใด พกพรหมก็กลาวพรหมสถานนั้นอยางนี้วา พรหมสถานนี้แล
ไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ และกลาวเหตุเปนที่ออกไปจากทุกข
อยางอื่นที่ยิ่งขึ้นไปอันมีอยูวา เหตุเปนที่ออกไปจากทุกขอยางอื่นที่ยิ่งขึ้น
ไป ไมมี.
[๕๕๓] ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น มารผูลามกเขาสิงรางของพรหม
ปาริสัชะองคหนึ่งแลว กลาวกะเราวา ภิกษุๆ . อยารุกรานพกพรหมนี้
เลย อยารุกรานพกพรหมนี้เลย ภิกษุ เพราะวาพรหมผูนี้เปนมหาพรหมเปน
ใหญ (ปกครองคณะพรหม) หาใชผูอื่นปกครองไม เปนผูดูโดยแท ทํา
สรรพสัตวใหอยูในอํานาจ เปนอิสระ เปนผูสรางโลก นิรมิตโลก เปนผูประ
เสริฐ เปนผูแตงสัตว เปนผูใชอํานาจ เปนบิดาของเหลาสัตวที่เกิดแลวและกําลัง
จะเกิด ภิกษุ. สมณะและพราหมณพวกกอนทาน เปนผูติดิน เกลียดดิน
เปนผูติน้ํา เกลียดน้ํา เปนผูติไฟ เกลียดไฟ เปนผูติลม เกลียดลม เปนผูติ
สัตวเกลียดสัตว เปนผูติเทวดา เกลียดเทวดา เปนผูติปชาบดี เกลียดปชาบดี
เปนผูติพรหม เกลียดพรหมในโลก (วาไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา)
สมณะและพราหมณเหลานั้น เมื่อกายแตกขาดลมปราณ ตองไปเกิดในหมู
สัตวที่เลว (จตุราบาย) ภิกษุ. สวนสมณะพราหมณพวกกอนทาน เปนผูชม
ดิน เพลินดิน เปนผูชมน้ํา เพลินน้ํา เปนผูชมไฟ เพลินไฟ เปนผูชมลม
เพลินลม เปนผูชมสัตว เพลินสัตว เปนผูชมเทวดา เพลินเทวดา เปนผูชม
ปชาบดี เพลินปชาบดี เปนผูชมพรหม เพลินพรหม สมณพราหมณเหลา
นั้น เมื่อกายแตกขาดลมปราณ ก็ไปเกิดในกายประณีต หมูสัตวชั้นดี (พรหม
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โลก) ภิกษุ. เพราะเหตุนั้น เราจึงขอบอกกะทานอยางนี้วา ทานผูนิรทุกข
เชิญเถิด ทานจงทําตามคําที่พรหมบอกแกทานเทานั้น อยางฝาฝนคําของ
พรหมเลย ภิกษุ. ถาทานจักฝาฝนคําของพรหม โทษจักมีแกทาน เปรียบ
เหมือนบุรุษเอาทอนไมตีไลสิริที่มาหา หรือเปรียบเหมือนบุรุษผูจะตก
เหวนรก ชักมือและเทาใหหางแผนดินเสีย ฉะนั้น ทานผูนิรทุกข. เชิญ
เถิด ทานจงทําอยางที่พรหมบอกแกทานเทานั้น อยาฝาฝนคําของพรหมเลย
ภิกษุ. ทานเห็นพรหมบริษัทประชุมกันแลวมิใชหรือ. ภิกษุทงั้ หลาย. มารผู
ลามกยอมเปรียบเทียบเรากะพรหมบริษัทดังนี้แล ภิกษุทั้งหลาย. เมื่อ
มารกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะมารผูลามกนั้นวา แนะมาร เรายอมรู
จักทาน ทานอยาเขาใจวา พระสมณะไมรูจักเรา แนะมาร. ทานเปน
มาร พรหมก็ดี พวกพรหมบริษัทก็ดี พวกพรหมปาริสัชชะก็ดี ทั้งหมดนั่น
และอยูในมือของทาน ตกอยูในอํานาจของทาน และทานมีความดําริวา
แมสมณะนี้ก็ตองอยูในมือของเรา ตองตกอยูในอํานาจของเรา ก็แตวาเราไม
ไดอยูในมือของทาน ไมไดตกอยูในอํานาจของทาน.
[๕๕๔] ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว พกพรหมไดกลาว
วา ทานผูนิรทุกข. ก็เรากลาวสิ่งที่เที่ยงนั่นแลวา เที่ยง กลาวสิง่ ที่มั่นคงนั่นแล
วา มั่นคง กลาวสิ่งที่ยั่งยืนนั่นแลวา ยั่งยืน กลาวสิ่งที่แข็งแรงนั่นแลวา แข็ง
แรง กลาวสิ่งที่ไมมีความเคลื่อนเปนธรรมดานั่นแลวา ไมมีความเคลื่อนเปน
ธรรมดา ก็แหละสัตวยอมไมเกิด ไมแก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ ในพรหม
สถานใด เรากลาวพรหมสถานนั้นแหละวา พรหมสถานนี้แลไมเกิด ไม
แก ไมตาย ไมจุติ ไมอุบัติ และกลาวเหตุที่ออกไปจากทุกขอยางอื่นอันยิ่งขึ้น
ไปไมมีวา เหตุที่ออกไปจากทุกขอยางอื่นยิ่งขึ้นไปไมมี ภิกษุ. สมณะ
พราหมณพวกที่มีกอนทานไดมีแลวในโลก อายุทั้งสิ้นของทานเทาไร กรรม
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ที่ทําดวยตบะของทานเทานั้น สมณะและพราหมณเหลานั้นแล พึงรูเหตุเปน
ที่ออกไปจากทุกขอยางอื่นอันยิ่งขึ้นไปมีอยูวา เหตุที่ออกไปจากทุกขอยางยิ่ง
อื่นมีอยู หรือพึงรูเหตุเปนที่ออกไปจากทุกขอยางอื่นอันยิ่งขึ้นไปไมมีอยู
ภิกษุ เพราะเหตุไรเราจึงกลาวกะทานอยางนี้ เพราะวาทานจักไมเห็นเหตุ
ที่ออกไปจากทุกขอยางอื่นอันยิ่งขึ้นไปเลย และทานจักเปนผูรับสวนแหง
ความลําบาก แหงความคับแคนอยางเดียวเทานั้น ภิกษุ. ถาแลทานจักกลืนกิน
แผนดินไดไซร ทานก็จักชื่อวาเปนผูนอนใกลเรา นอนในที่อยูของเรา เราพึง
ทําไดตามประสงค เราพึงหามได ถาและทานจักกลืนกินน้ํา ไฟ ลม เหลาสัตว
เทวดา ปชาบดี พรหมไดไซร ทานก็จักชื่อวาเปนผูนอนใกลเรา นอนในที่
อยูของเรา เราพึงทําไดตามประสงค เราพึงหามได ดังนี้ เรากลาววา
พรหม แมเรายอมรูเหตุนี้ ถาเราจักกลืนกินแผนดินไดไซร เราก็จักชื่อวาเปน
ผูนอนใกลทาน นอนในที่อยูของทาน ทานพึงทําไดตามประสงค ทานพึงหาม
ได ถาและเราจักกลืนกินน้ํา ไฟ ลม เหลาสัตว เทวดา ปชาบดี พรหมได
ไซร เราก็จักชื่อวาเปนผูนอนใกลทาน นอนในที่อยูของทาน ทานพึงทําได
ตามประสงค ทานพึงหามไดพรหม ใชแตเทานั้น เรายอมรูความสําเร็จและ
ยอมรูอานุภาพของทานวา พกพรหมมีฤทธิ์มากอยางนี้ พกพรหมมีอานุภาพมากอยางนี้ พกพรหมมีศักดิ์มากอยางนี้พกพรหมถามเราวา ทานผูนิรทุกข ก็ทานรูความสําเร็จ และรูอานุภาพของเราวา พกพรหมมีฤทธิ์มาก
อยางนี้ พกพรหมมีอานุภาพมากอยางนี้ พกพรหมมีศักดิ์มากอยางนี้ไดอยาง
ไร เรากลาววา
ดวงจันทรและดวงอาทิตยยอมโคจรสองทิศใหสวางอยูเทาใด
อํานาจของทานยอมเปนไปในพันจักรวาลเทานั้น ทานยอมรูจัก
สัตวที่เลวและสัตวที่ประณีต รูจักสัตวที่มีราคะและสัตวที่ไมมี
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ราคะ รูจักจักรวาลนี้และจักรวาลอื่น และรูจักความมาและ
ความไปของสัตวทั้งหลาย ดังนี้
พรหม เรายอมรูความสําเร็จ และยอมรูอานุภาพของทานอยางนี้
วา พกพรหมมีฤทธิ์มากอยางนี้ พกพรหมมีอานุภาพมากอยางนี้ พกพรหมมี
ศักดิ์มากอยางนี้พรหม กาย หมูสัตว ๓ อยางอื่นมีอยู ทานไมรไู มเห็นในกาย
๓ อยางนั้น เรารูเห็นกายเหลานั้น พรหม กายหมูสัตวชื่ออาภัสสระมี
อยู ทานเคลื่อนแลวจากที่ใด มาอุบัติแลวในที่นี้ ทานมีสติหลงลืมไปเพราะ
ความอยูอาศัยนานเกินไป เพราะเหตุนั้น ทานจึงไมรูไมเห็นกายนั้น เรารู
เห็นกายนั้น พรหม เราเปนผูอันทานเทียบเทียมไมไดดวยความรูยิ่งแมอยางนี้
ที่ไหนเราจะเปนผูต่ํากวาทาน ที่แท เรานี่แหละเปนผูสูงยิ่งกวาทาน พรหม
กายชื่อสุภกิณหะ กายชื่อเวหัปผละมีอยูแล ทานยอมไมรู ยอมไมเห็นกายนั้น
เรารูเห็นกายนั้น พรหม เราเปนผูอันทานเทียบเทียมไมไดดวยความรูยิ่งแม
อยางนี้ ที่แท เรานี่แหละเปนผูสูงยิ่งกวาทาน พรหม เรารูยิ่งดินแลโดยความ
เปนดิน รูนพิ พานอันสัตวถึงไมไดโดยความที่ดินเปนดิน แลวไมเปนดิน
ไมไดมีความยึดถือแลวในดิน ไมไดมีความยืดถือแลวแตดิน ไมไดมีความยึด
ถือแลววาดินของเรา ไมไดชมดิน พรหม เราเปนผูอันทานเทียบเทียมไมได
ดวยความรูยิ่งแมอยางนี้ ที่ไหนเราจะต่ํากวาทาน ที่แท เรานี่แหละเปนผู
สูงกวาทาน พรหม เรารูจ ักน้ํา... รูจักไฟ...รูจักลม...รูจักเหลาสัตว...รูจัก
เทวดา...รูจักปชาบดี...รูจักพรหม ...รูจ ักพวกอาภัสสรพรหม...รูจักพวก
สุภกิณหพรหม...รูจักพวกเวหัปผลพรหม...รูจักอภิภูพรหม...พรหม เรารู
จักสิ่งทั้งปวงโดยความเปนสิ่งทั้งปวง รูจักนิพพานอันสัตวถึงไมไดโดยความ
ที่สิ่งทั้งปวงเปนสิ่งทั้งปวง แลวไมเปนสิ่งทั้งปวง ไมไดมีความยึดถือแลวในสิ่ง
ทั้งปวง ไมไดมีความยึดถือแลวแตสิ่งทั้งปวง ไมไดมีความยึดถือแลววา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 446

สิ่งทั้งปวงของเรา ไมไดชมสิ่งทั้งปวง พรหม เราเปนผูอันทานเทียบเทียมไม
ไดดวยความรูยิ่งแมอยางนี้ ที่ไหนเราจะต่ํากวาทาน ที่แท เรานี่แหละเปนผู
สูงกวาทาน พกพรหมกลาวกะเราวา ทานผูนิรทุกข ถาและเพราะทานรู
นิพพานที่สัตวถึงไมไดโดยความที่สิ่งทั้งปวง เปนสิ่งทั้งปวง ถอยคําของทาน
อยาไดวางเสียเลย อยาไดเปลาเสียเลย นิพพานอันผูบรรลุพึงรูแจงได เปน
อนิทัสสนะ(เห็นไมไดดวยจักษุวิญญาณ) เปนอนันตะ (ไมมีที่สุดหรือ หาย
ไปจากความเกิดขึ้นและความเสื่อม) มีรัศมีในที่ทั้งปวง อันสัตวถึงไมได
โดยความที่ดินเปนดิน โดยความที่น้ําเปนน้ํา โดยความที่ไฟเปนไฟ โดยความ
ที่ลมเปนลม โดยความที่เหลาสัตวเปนเหลาสัตว โดยความที่เทวดาเปนเทวดา
โดยความที่ปชาบดีเปนปชาบดี โดยความที่พรหมเปนพรหม โดยความที่
อาภัสสรพรหมเปนอาภัสสรพรหม โดยความที่สุภกิณหพรหมเปนสุภกิณหพรหม โดยความที่เวหัปผลพรหมเปนเวหัปผลพรหม โดยความที่อภิภูพรหม
เปนอภิภูพรหม โดยความที่สิ่งทั้งปวงเปนสิ่งทั้งปวง พกพรหมกลาวกะเรา
วา ทานผูนิรทุกข ผิฉะนั้น บัดนี้ เราจะหายไปจากทาน เรากลาววา พรหม.
ผิฉะนั้น บัดนี้ ถาทานอาจจะหายไปไดก็จงหายไปเถิด ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนัน้
แล พกพรหมกลาววา เราจักหายไปจากพระสมณโคดม เราจักหายไปจาก
พระสมณโคดม แตก็ไมอาจหายไปจากเราไดโดยแท ภิกษุทงั้ หลาย
เมื่อพกพรหมกลาวอยางนี้แลว เราไดกลาวกะพกพรหมวา พรหม ผิฉะนั้น บัดนี้ เราจะหายไปจากทาน พกพรหมกลาววา ทานผูนฤทุกขผิฉะนั้น บัดนี้ ถาทานอาจหายไปได ก็จงหายไปเถิด ภิกษุทั้งหลาย ลําดับ
นั้น เราบันดาลอิทธาภิสังขารใหเปนเหมือนอยางนั้น ดวยเหตุเพียงเทานี้
พรหมก็ดี พวกพรหมบริษัทก็ดี พวกพรหมปาริสัชชะก็ดี ยอมไดยินเสียง
เรา แตมิไดเห็นตัวเรา ดังนี้ เราหายไปแลว ไดกลาวคาถานี้วาเราเห็นภัยในภพ และเห็นภพของสัตวผูแสวง
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หาวิภพแลว ไมชมภพ อะไรเลย
ทั้งไมยืดมั่นนันทิความเพลิดเพลินดวย ดังนี้.
[๕๕๕] ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น พรหมก็ดี พวกพรหมบริษัทก็ดี
พวกพรหมปาริสัชชะก็ดี ไดมีความแปลกปลาดอัศจรรยจิตวา ทานผู
เจริญ นาอัศจรรย นาแปลกประหลาดหนอ พระสมณโคดม มีฤทธิ์มากมี
อานุภาพมาก กอนแตนี้พวกเราไมไดเห็นไมไดยินสมณะหรือพราหมณอื่นที่
มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก เหมือนพระสมณโคดมนี้ ผูออกผนวชแตศากยสกุล ถอนภพพรอมทั้งรากแหงหมูสัตวผูรื่นรมยยินดีในภพ เพลิดเพลินในภพ.
[๕๕๖] ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น มารผูลามก เขาสิง พรหมปาริสัชชะ
องคหนึ่งแลวกลาวกะเราวา ทานผูนิรทุกข ถาทานรูจักอยางนี้ ตรัสรู
อยางนี้ ก็อยาแนะนํา อยาแสดงธรรม อยาทําความยินดีกะพวกสาวกและ
พวกบรรพชิตเลย ภิกษุ สมณะและพราหมณพวกกอนทาน ผูปฏิญญาวา
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในโลก สมณะและพราหมณพวกนั้น
แนะนําแสดงธรรม ทําความยินดีกะพวกสาวกและพวกบรรพชิต ครั้นกาย
แตกขาดลมปราณ ก็ไปเกิดในหีนกายหมูสัตวชั้นเลว สวนสมณะและพราหมณ
พวกกอนทาน ผูปฏิญญาวาเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา สมณะและ
พราหมณพวกนั้น ไมแนะนําไมแสดงธรรม ไมทําความยินดีกะพวกสาวก
บรรพชิต ครั้นกายแตกขาดลมปราณก็ไปเกิดในปณีตกายหมูสัตวช้นั ดีภิกษุ.
เพราะฉะนั้น เราจึงบอกกะทานอยางนี้ ทานผูนิรทุกข เชิญทานเปนผูมัก
นอย ตามประกอบความอยูสบายในชาตินี้ อยูเถิด เพราะการไมบอกเปน
ความดี ทานอยาสั่งสอนสัตวอื่นๆ เลย ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมารกลาวอยางนี้
แลว เราจึงกลาววา มารผูลามก เรารูจ ักทาน ทานอยาเขาใจวาพระสมณะไม
รูจักเรา ทานเปนมาร ทานหามีความอณุเคราะหดวยจิตเกื้อกูลไม จึงกลาวกะ
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เราอยางนี้ ทานไมมีความอนุเคราะหดวยจิตเกื้อกูล จึงกลาวกะเราอยาง
นี้ ทานมีความดําริวา พระสมณโคดมจักแสดงธรรมแกชนเหลาใด ชนเหลา
นั้นจักลวงวิสัยของเราไป ก็พวกสมณะและพราหมณนั้นมิไดเปนพระสัมมา
สัมพุทธเจา ปฏิญญาวา เราทั้งหลายเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา มารผู
ลามก เราเปนสัมมาสัมพุทธะ ยอมปฏิญญาวา เราเปนสัมมาสัมพุทธะ
มารผูลามก! ตถาคตแมเมื่อแสดงธรรมแกพวกสาวก ก็เปนเชนนั้น
แมเมื่อไมแสดงธรรมแกพวกสาวก ก็เปนเชนนั้น ตถาคต แมเมื่อแนะนําพวก
สาวก ก็เปนเชนนั้น แมเมือ่ ไมแนะนําพวกสาวกก็เปนเชนนั้น นั่นเปนเพราะ
เหตุอะไร เพราะอาสวะเหลาใด อันใหเศราหมอง ใหเกิดในภพใหม มีความ
กระวนกระวาย มีวิบากเปนทุกข มีชาติ ชรา มรณะ ตอไป อาสวะเหลา
นั้น ตถาคตละเสียแลว มีรากเหงาอันถอนขึ้นแลว ทําไมใหมีที่ตั้งดังวาตนตาล
แลว ทําไมใหมีตอไปแลว มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา เหมือนตนตาล
มียอดถูกตัดเสียแลว ไมควรงอกอีกได ฉะนั้น.
ไวยากรณภาษิตนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว โดยมารมิได
เรียกรองและโดยพรหมเชื้อเชิญดังนี้ เพราะฉะนั้น ไวยากรณภาษิตนี้
จึงมีชื่อวาพรหมนิมันตนิกสูตร ฉะนี้แล.
จบ พรหมนิมันตนิกสูตรที่ ๙
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อรรถกถาพรหมนิมันตนิกสูตร
พรหมนิมันตนิกสูตร ขึ้นตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :บรรดาบทเหลานั้น บทวา "ทิฏฐิอันชั่ว" ไดแก ความเห็นวาเที่ยงอัน
ลามก คําวา "นี้เปนของเที่ยง" คือพูดวา ฐานะของพรหมพรอมกับโอกาสอัน
เปนของไมเที่ยงนี้วา เที่ยง. คําวา "แนนอน" เปนตน ก็เปนคําใชแทนคํา
วา "เที่ยง" นั้นนั่นเอง. ในคําเหลานั้น คําวา "แนนอน" คือมั่นคง. คํา
วา "เที่ยงแท" คือมีอยูทุกเมื่อ. คําวา "ลวน" คือทั้งหมดไมมีขาด. คําวา
"มีความไมเคลื่อนเปนธรรมดา" คือมีสภาพไมเคลื่อนไป. ถึงฐานะในคําเปนตน
วา "นี้แล ยอมไมเกิด" นี้คือพูดหมายเอาวา ผูเกิด ผูแก ผูตาย ผูเคลื่อน
ผูบังเกิดขึ้น ยอมไมมี. คําวา "และก็อนื่ จากนี้" คือความเห็นวาเที่ยงแทอยาง
แรง ยอมเปนของที่เกิดขึ้นแลว แกเขาอยางนี้วา ชื่อวาเหตุแหงการออกไป
อยางอื่นที่นอกเหนือจากฐานะของพรหม พรอมทั้งโอกาสนี้ไมมี. ก็
แหละ ผูพูดเชนนี้นั้นยอมปองกันทุกอยางคือ ชั้นของฌานขางบน ๓ มรรค
๔ ผล ๔ นิพพาน ๑. คําวา "ผูไปในความไมรู" ความวา ผูไปคือประกอบ
ในความไมรู ชื่อวาเปนผูไมรูคือ เปนผูบอด. คําวา "ก็ชื่อใน...ใด" คือ
ชื่อใด. มารในบททั้งหลายวา ภิกษุทงั้ หลาย! ครั้งนั้น มารผูมีบาป ไดเห็น
พระผูมีพระภาคเจาอยางไร ?
เลามาวา มารนั้นนั่งคํานึงถึงพระศาสดาในบานตัวเองตลอดเวลา
วา "วันนี้พระโคดมผูสมณะอยูที่ตําบล หรืออําเภออะไร ? และตอนที่กําลัง
คํานึงอยูนี้ รูวา "กําลังอาศัยเมืองอุกกัฏฐะอยูที่ปาสุภคะ จึงสํารวจดู แลวจะไป
ไหนอีกหนอ? ก็เห็นวากําลังไปพรหมโลก จึงคิดวา พระโคดมผูสมณะกําลัง
ไปพรหมโลก เราจะไปทําใหพอใจในธรรมเทศนาอยางผิดๆ ตลอดเวลาที่
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มารกลาวธรรมกถาในทีน่ ั้นแลว ยังไมทําใหคณะพรหมกาวพนวิสัยของเรา"
จึงเดินสะกดรอยพระศาสดาแลวมายืนกําบังตัวในระหวางหมูพรหม. แกรู
วา "พวกพรหมถูกพระศาสดารุกราน, จึงไดยืนทําตัวเปนผูค้ําชูพรหม
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นแล มารผูมี
บาป" ดังนี้ คําวา "เขาสิงพรหมปาริสชั ชะแลว" คือ "มารเขาสูรางของพรหม
ปริสัชชะองคหนึ่ง ก็ยังไมสามารถเขาสอดแทรกมหาพรหม หรือพวกพรหม
ปุโรหิตได. คําวา "อยารุกรานผูนี้" คืออยาไดรุกรานพกพรหมนี้. คําวา
"ครอบงํา (เปนผูยิ่งใหญ)" คือเปนผูครอบงําตั้งอยู คือเจริญที่สุด (ใหญที่
สุด หัวหนา). คําวา "ไมถูกครอบงํา" คือพวกอื่นครอบงําไมได. คําวา
"โดยแท" เปนนิบาตลงในคําที่ระบุวาสวนเดียว ทรงแสดงวา ผูเห็นดวย
อํานาจการเห็น ยอมเห็นทุกสิ่งทุกอยาง. คําวา "ผูหมุนอํานาจ" คือ "ยอมยังชน
ทั้งหมดใหเปนไปในอํานาจ. คําวา "เปนอิศวร" คือเปนใหญในโลก. คํา
วา ผูสราง ผูนิรมิต คือเปนผูสราง และผูนิรมิตโลกไว ทานแสดงวาแผนดิน
หิมพานต เขาสิเนรุ จักรวาล มหาสมุทร พระจันทร และพระอาทิตย
มหาพรหมองคนี้นิรมิตไว. คําวา "ผูป ระเสริฐสุด ผูจัดแจง" คือ มหา
พรหมองคนี้ เปนผูประเสริฐสุด และเปนผูจัดแจง ทานแสดงวา มหาพรหมองค
นี้ ไดจัดหมูสัตวไวอยางนี้วา เธอเปนกษัตริย เธอเปนพราหมณ เปน
แพศย เปนศูทร เปนชาวบาน เปนนักบวช กระทั่งเปนอูฐ เปนโค ทานกลาว
วา มหาพรหมองคนี้ ชื่อวาเปนผูมีอํานาจ เพราะสะสมอํานาจไว มหา
พรหมองคนี้ เปนพระบิดาของพวกภูต และพวกภัพย ดวยบทวา เปนผูมี
อํานาจ เปนพระบิดาของพวกภูตและภัพย. ในคําวาพวกภูตและภัพยนั้น พวก
สัตวที่เกิดในไขและในมดลูก ชื่อวาภัพย ตอนอยูภายในกะเปาะไข และภาย
ในลําไส (มดลูก) ตั้งแตเวลาที่ออกมาขางนอกแลว ชื่อวา ภูต พวกที่เกิดตาม
เหงื่อไคล (เชนในน้ําครํา เปนตน) ในขณะจิตแรก เปนภัพย ตั้งแตขณะ
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จิตที่สองไปเปนภูต. พวกผูผุดเกิด เปนภัพยในอิริยาบถแรก ตั้งแตอิริยาบถ
ที่สองไป พึงทราบวา เปนภูต. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนพระบิดา
ของพวกภูตและภัพย ดวยทรงสําคัญวา พวกสัตวแมทั้งหมดนั้น เปนลูก
ของมหาพรหมองคนี้. ดวยบทวา "ผูตําหนิแผนดินนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงวา พวกเขาไดเปนผูตําหนิแผนดินมาแลว เหมือนที่เธอกําลังตําหนิ
เกลียดแผนดินวา ไมเที่ยง เปนทุกข ไมเปนตัวตน ในบัดนี้ และไมใชแตเธอ
เทา นั้นหรอก. แมในคําเปนตนวา ผูตําหนิน้ํา ก็ทํานองเดียวกันนี้แหละ.
คําวา "ตั้งอยูในกายอันทราม" ไดแกเกิด ในอบายทั้งสี่. ดวยบทวา "ผูชม
แผนดิน" นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาพวกเขาไดเปนผูชมแผนดิน คือเปนผู
พูดสรรเสริญคุณแผนดินมาแลวอยางนี้ คือพวกเขาไมตําหนิ (แตชมวา)
แผนดินเที่ยงแท แนนอน ถาวร ไมขาด ไมสิ้น เหมือนที่เธอกําลังตําหนิ.
คําวา "ผูมีความเพลิดเพลินในแผนดิน" ไดแก เปนผูมีความเพลิดเพลินใน
แผนดินดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิ แมในบทที่เหลือทั้งหลาย ก็ทํานองเดียว
กันนี้แหละ. คําวา "ดํารงอยูในกายที่ประณีต" ไดแก "เกิดในพรหมโลก. คําวา "ฉะนั้น ฉัน...กะเธอ" คือ เพราะเหตุนั้น ฉัน.. กะเธอ คํา
วา "เอาเถอะ" เปนนิบาตลงในอรรถวาเตือน. คําวา "เขาไปเปนไปลวง"
คือกาวลวง ปาฐะวา อุปาติวตฺติโต เขาไปประพฤติลวง บางก็มี. ใจความ
ก็อยางเดียวกันนี้แหละ คําวา "ใหโดดหนีไปดวยกระบอง" คือเอาดุนกระ
บองยาวสี่ศอกตีใหหนีไป. คําวา "ในเหวนรก" คือ ในบึงใหญ ลึกรอยชั่ว
คน. คําวา "พึงพลาด" ไดแก ไมพึงอาจเพื่อจะทําเปนที่ยึดที่เหยียบในที่ซึ่งพอ
จะเอามือจับ หรือพอจะวางเทาได. ดวยคําวา "ภิกษุ เธอเห็นมิใชหรือ?"
นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอิทธานุภาพของผูที่ดํารงอยูในโอวาทของ
พรหมวา "ภิกษุ" เธอก็ยอ มเห็นพรหมปริษัท ที่ประชุมกัน กระจางสวาง
๑

๑. กําลังชมกระมัง?
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ไสว รุงเรือง โชติชวงนี้ มิใชหรือ. คําวา "ภิกษุทั้งหลาย มารผูมีบาป ไดนอม
เอาพรหมบริษัทมาสูเรา อยางนี้แล" ความวา "ภิกษุทั้งหลาย มารผูมี
บาป กลาวอยูอยางนี้วา "ภิกษุ เธอก็ยอมเห็นพรหมบริษัทที่สวางไสว
ดวยยศ และดวยสิริมิใชหรือ? ถึงเธอก็เถอะ ถาไมกาวลวง คํามหาพรหม
ทําตามที่พรหมกลาวกับเธอแลว เธอเองก็จะตองรุงเรื่องดวยยศ และสิริ
แบบนี้เหมือนกัน" ก็นอม คือนําเอาพรหมบริษัทมาสูเรา. คําวา "แกอยาสําคัญ
ไป" คือมารผูมีบาป แกอยาสําคัญไปเลย. คําวา "แกเปนมารผูลามก"
คือมาร ฉันรูจักแกวาแกชื่อวามาร เพราะฆามหาชน แกชื่อวาผูสกปรก
เพราะกระทําพรอมดวยเหล็กอยางสกปรก คือลามก แกมหาชน. คํา
"อายุ ทั้งหมด" คือ อายุทั้งสิ้น. คําวา "เขาเหลานัน้ แลพึงทราบอยางนี้"
คือพรหมมากลาวสืบไปวา พวกเขาถึงพรอมดวยการทําตบะใหญอยางนี้
เธอ ก็ยังมีกลิ่นน้ํานมพัดมา (ปากยังไมสิ้นกลิ่นน้ํานม). คําวา "จะกลืนกิน
แผนดิน" คือจักกลืนกินแผนดินจนหมดเกลี้ยงแลวถือเอาดวยตัณหา มานะ
และทิฏฐิ. คําวา "แกจะเปนผูติดสอยหอยตามฉัน." คือแกจะเปนผูติดฉัน
แจ หมายความวา เมื่อฉันเดินแกก็เดินตาม ฉันยืนแกก็ยืนขาง, ฉันนั่ง แกก็นั่ง
ขาง, ฉันนอนแกก็นอนขาง. คําวา "เปนผูนอนเฝาโยง" คือเปนผูนอนใน
เรือนฉัน. คําวา "เปนผูพึงกระทําตามความใคร เปนผูพึงแบกขน" ความวา
แกเปนผูตองทําสิ่งที่ฉันตองการตามความพอใจของตัวฉันเอง และเมื่อจะ
แบกขนมา แกก็จะเปนผูตองทําใหต่ํากวา เตี้ยกวา แมแตพุมผักไหเสีย
อีก. พรหมยอมพูดรวน ยอมระราน พระผูมีพระภาคเจาอยางนี้ ดวยคํานี้
ชื่อวา ยอมพูดรวน คือพรหมชื่อวายอมพูดรวนกอนอยางนี้วา "ภิกษุ
ถาเธอจะกลืนกินแผนดินนั้นดวยตัณหา เปนตน เธอก็จะเปนผูนอนใกล
ฉัน เมื่อฉันเดิน เธอก็จะเดิน ฉันยืน เธอก็จะยืนฉันนั่ง เธอก็จะนั่ง ฉันนอนเธอ
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ก็จะนอน ฉันจะปกปองเธอ แลวทําเธอใหเปนคนสนิท เปนคนภายใน. สวน
ดวยบทที่เหลือ ชื่อวายอมระราน. ในบทเหลานี้แล มีอธิบายดังตอไปนี้
พรหมชื่อวายอมระรานอยางนี้วา "ถาเธอจะกลืนกินแผนดิน เธอก็จะกลาย
เปนผูนอนในเรือนฉัน คอยฉันเดินเปนตนแลว จึงจะเดิน จะยืน จะนั่ง หรือจะ
นอน จะถืออารักขาฉันในเรือนฉัน ฉันจะทําเธอตามความใคร และจะทําเธอ
ใหแบกขนอะไรไปต่ําเสียยิ่งกวากอผักไห". แตพรหมนี้อาศัยความถือ
ตัว ฉะนั้นในที่นี้จึงหมายเอาเพียงการระรานเทานั้น ในเรื่องน้ําเปนตน
ก็ทํานองนี้เหมือนกัน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสคําเปนตนวา อีกอยางหนึ่ง ของ
เธอ ฉัน พรหม แลวมาทรงคิดวา พรหมนี้อาศัยความถือตัว จึงสําคัญ
วา "ขา ยอมรู" เปนผูถูกสมมติโดยยศของตัวเอง จึงไมเห็นอะไรสักนิด
ที่สามารถจะถูกตองรางกายได ควรขมอีกหนอย แลวจึงทรงเริ่มเทศนานี้.
ในคําเหลานั้น คําวา "ยอมรูชัดคติดวย" ความวา ฉัน ยอมรูชัดซึ่ง
ความสําเร็จดวย. คําวา "และความรุง เรือง" คือฉันยอมรูชัดซึง่ อานุภาพดวย. คําวา เปนผูยิ่งใหญ ขนาดนี้ "คือเปนผูมียศใหญ มีบริวารมาก."
คําวา "พระจันทรและพระอาทิตย ยอมบริหาร มีประมาณเพียงไร"
คือ พระจันทรและพระอาทิตย ยอมทองเที่ยวไปในที่มีประมาณเพียง
ใด. คําวา "ทิศทั้งหลาย สวางรุงเรือง" คือ สองแสงสวางรุงเรืองในทิศทั้ง
หลาย หรือวา ทิศทั้งหลาย ยอมสองแสงสวางรุงเรือง เพราะพระจันทรและ
พระอาทิตยเหลานั้น. คําวา "เพียงนั้น พันโลก" คือโลก (ธาตุ) หนึ่งพันโดย
ประมาณเพียงนั้น อธิบายวา พันจักรวาล รวมทั้งจักรวาลนี้ดวย. คําวา
"อํานาจของเธอยอมเปนไปในพันจักรวาล" คืออํานาจของเธอยอมเปนไปใน
พันจักรวาลนี้. คําวา "เธอยอมรู ซึ่งสัตวอื่นที่ยิ่งกวาสัตวอื่น" (คือตางชั้น
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กับ, แตกตางกัน) คือ เธอยอมรูจักสัตวที่มีระดับตางกันคือ สูง ต่ํา เลว
ประณีต ในพันจักรวาลนี้. คําวา "และผูมีราคะและผูไมมีราคะ" คือไมใชแต
รูจักสัตวที่มีระดับแตกตางกันวา คนนี้เปนผูยิ่งใหญ คนนี้เปนคนปกติ (คน
ธรรมดาสามัญ) ดังนี้เทานั้น หากแตยังรูจักคนที่ยังมีราคะ และปราศจากราคะ
อยางนี้วา "คนนี้ยังมีราคะ คนนี้ปราศจากราคะแลว". คําวา "ความเปน
อยางนี้ และความเปนอยางอื่น" คือ จักรวาลนี้เรียกวา ความเปนอยาง
นี้ จักรวาล ๙๙๙ ที่เหลือจากนี้เรียก ความเปนอยางอื่น. คําวา "การมา
การไป ของเหลาสัตวนี้" คือเธอยังรูชัดการมาของพวกสัตวดวยอํานาจ
ปฏิสนธิ และคติ ดวยอํานาจจุติ ในพันจักรวาลนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงขม
วา "ความสําคัญ ก็แลฉันยอมเปนผูยิ่งใหญกวาเธอ เธอแตเปนพรหมในพัน
จักรวาล สวนพรหมเหลาอื่นจะหาขนาดที่เกินเธอ ๒๐๐๐,๓๐๐๐,๔๐๐๐,
๕๐๐๐,๑๐,๐๐๐ และ ๑๐๐,๐๐๐ ก็ไมมี, ยังมาทําความสําคัญวา ขาใหญ
เหมือนพยายามเอาผาขี้ริ้ว ๔ ศอกมาทําเปนขนาดผา. คําวา "เขาถึงใน
ที่นี้" คือ เขาถึงชั้นของฌานที่หนึ่งนี้. คําวา "เพราะเหตุนั้นเธอจึงไมรูจักอัน
นั้น" คือ เพราะเหตุนั้น เธอจึงไมรูจักกายนั้น. คําวา "ผูที่พอๆ กับเธอก็ไม
เลย." คือผูที่แมถึงฐานะที่พึงรูเทากับเธอ ก็ไมใชเปนฉัน. คําวา "รูยิ่ง"
คือรูอยางทั่วถึง. คําวา "พึงต่ํา แตที่ไหน" คือ ก็แหละความเปนผูต่ํา
กวา เธอจะมีแกฉัน แตที่ไหน? ไดยินวา พรหมองคนี้ เปนผูเกิดในหน
หลัง เมื่อยังไมเกิดการเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาไดบวชเปนฤาษี ทําการ
บริกรรมกสิณ ทําใหเกิดสมาบัติ ไมเสื่อมจากฌาน ตายแลวก็เกิดถือเอา
อายุ ๕๐๐ กัปในพรหมโลกชั้นเวหัปผลา ในชั้นฌานที่สี่ ครั้นดํารงอยูในที่
นั้น จนตลอดอายุแลว ก็ทําในกําเนิดหนหลัง อบรมฌานที่สามอยางประณีต
แลว จึงเกิดถือเอาอายุ ๖๔ กัป ในพรหมโลก ชั้นสุภกิณหา. อบรมฌาน
ที่สองในชั้นนั้น เกิดถือเอาอายุ ๘ กัปในชั้นอาภัสสร. ในชั้นนัน้ ไดอบรม
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ฌานที่หนึ่งแลวก็เกิดเปนผูมีอายุกัปหนึ่งในชั้นฌานที่หนึ่ง. ในตอน
แรกๆ เขารูไดอยางทั่วถึงทั้งกรรมที่ไดสราง ทั้งสถานที่เกิด. แตเมื่อเวลาลวง
ไป เขาลืมหมดทั้งสองอยาง จึงบังเกิดความเห็นวาเที่ยงขึ้นมา. เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกะเขาวา "เพราะเหตุนั้น เธอจึงไมรูถึงอัน
นั้น ฯลฯ ฉันพึงต่ําแตไหน ?.
ทีนั้น พรหมคิดวา "พระโคดม ผูสมณะ มารูทั้งอายุ ที่เกิดและกรรม
ที่สรางไวเมื่อกอนของฉัน, เอาละ ฉันจะถามถึงกรรมที่สรางไวเมื่อกอนกะ
แก" ดังนี้แลว จึงทูลถามบุพกรรมของตนกะพระศาสดา. พระศาสดาจึง
ตรัสวา :ไดยินวา เมื่อกอน พรหมนี้ไดเกิดในเรือนแหงตระกูล เห็นโทษใน
กามทั้งหลายแลว จึงคิดวา "ฉันจะทําที่สุดของความเกิด ความแก และความ
ตาย" แลวออกไปบวชเปนฤาษี ยังสมาบัติใหเกิดขึ้นแลว เปนผูไดฌาน
ที่มีอภิญญารองรับ ใหสรางโรงมุงใบไมริมฝงแมน้ําคงคา ฆาเวลาดวยความ
ยินดีในฌาน.
ก็แล ในครั้งนั้น บางครั้งบางคราว ก็มีพวกพอคา ขับเกวียน ๕๐๐
เลมผานทะเลทรายมา. ก็แหละในทะเลทราย (นั้น) กลางวันจะไปไมได
ไปไดแตกลางคืน. ครั้งนั้น โคที่เทียมคูแอกของเกวียนเลมแรกเดินไปแลว
ก็กลับหันหนามาตามทางที่มาอีก เกวียนเลมถัด ๆ มา ก็กลับไปตามๆ กันตอ
เมื่อสวางจึงไดรูวากลับ. และครั้งนั้น เปนวันขามพนทะเลทรายของพวกเขา
เสียดวย จึงคิดกั้นวา "ฟน และน้ําหมดเกลี้ยงทั้งนั้น เพราะฉะนั้น คราวนี้พวก
เราตายแน" แลวก็เอาโคผูกไวที่ลอ พวกคนตางก็เขาไปนอนที่รมเกวียน.
ฝายดาบส เชาขึ้นมาก็ออกจากบรรณศาลา นัง่ มองดูแมน้ําคงคา
ที่ประตูบรรณศาลานั่นเอง ไดเห็น (พวกพอคา) แลว ครั้นไดเห็นแมน้ําคงคา
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มีหวงน้ําใหญเต็มไหลมาเหมือนลําแกวมณี จึงคิดวา "ในโลกนี้ มีบางไหม
หนอ พวกสัตวที่กําลังลําบาก เพราะไมไดน้ําอรอยเห็นปานนี้.? เมื่อทาน
พิจารณาอยูอยางนี้ ก็ไดเห็นกองเกวียนนั้นในทะเลทราย จึงคิดวา "ขอสัตว
เหลานี้จงอยาฉิบหาย" แลวก็อธิษฐานดวยอภิญญาจิตวา ขอใหลําน้ําใหญจง
ตัดขาดจากนี้หันหนาไปหากองเกวียนในทะเลทรายเถิด. พรอมกับเกิดความ
คิดขึ้น น้ําก็ไหลไปทะเลทรายนั้น ราวกะวาขึ้นมาตามคลอง. พวกคนตางลุก
ขึ้นเพราะเสียงน้ําไดพบน้ําตางราเริงยินดี ไดอาบดื่มกันแลวใหพวกโค
ดื่มน้ํา เสร็จแลวก็พากันไปสูที่ซึ่งตนตองการ โดยความปลอดภัย.
เมื่อพระศาสดาจะทรงแสดงบุพกรรมนั้น ของพรหมจึงตรัสคาถานี้
วา :"เธอไดใหพวกคนที่กระหาย ไปเผชิญหนาเอา
ในทะเลทรายรอนจํานวนมากดื่มน้ําได
นั่นเปนพรตและศีลวัตรเกาของเธอ.
ฉันตามระลึกได คลายกะคนหลับแลวตื่น."
ในสมัยอื่นอีก ดาบสใหสรางโรงมุงใบไม อยูอาศัยหมูบานชาว
ปา. ก็แหละสมัยนั้นพวกโจรโจมตีหมูบานนั้น ถือเอาของมีคาติดมือ (ตอน
ชางสาร ) แลวตอนวัวและเชลยไปทัง้ วัวทั้งหมา ทั้งคนก็รองดังลั่น. ดาบสได
ยินเสียงนั้น ก็ใครครวญวา มันอะไรกันหนอ ก็รวู า "ภัยเกิดขึ้นแกพวก
คน" จึงคิดวา "เมื่อเราเห็นอยู ขอสัตวเหลานี้ จงอยาฉิบหาย" แลวก็เขาฌาน
ซึ่งมีอภิญญารองรับ ออกแลวก็นิรมิตกองทัพสี่เหลาที่เตรียมพรอมกําลังเดิน
มาสวนทางมากับพวกโจรดวยอภิญญาจิต. พวกโจรไดเห็นก็พากันเขาใจ
วา "พระราชา" จึงทิ้งการปลนหลีกไป ดาบสอธิษฐานวา "อันใดเปนของ
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ผูใด อันนั้น ก็จงเปนของของผูนั้นนั่นแล. ของนั้นก็ไดเปนอยางนั้นนั่นแล.
มหาชนก็ถึงความปลอดภัย. พระศาสดาเมื่อจะทรงชี้บุพกรรมแมนี้ของ
พรหมนั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา :"เธอไดปลอย คนที่ถูกตอน ของที่พึงเอา
ซึ่งกําลังถูกนําไปที่ตระกูลเนื้อทรายใด,
นั้นเปนพรต และศีลวัตรเกาของเธอ,
ฉันตามระลึกไดคลายกะคนหลับแลวตื่น".
๑

คําที่วาตระกูลเนื้อทรายในที่นี้ หมายถึงที่ริมฝงแมน้ําคงคา.
สมัยอื่นอีก ตระกูลที่อยูตามแมน้ําคงคาตอนบน การทําสันถวไมตรี
กับตระกูลทีอ่ ยูทางแมน้ําคงคาตอนลาง พากันผูกแพ เรือ ใหติดกัน แลวชวย
กันขนเอาของเคี้ยวของกิน และระเบียบของหอมเปนอันมากมาใส แลวก็มา
ตามกระแสแมคงคา. พวกคนก็พากันเคี้ยวกิน ฟอนรํา ทําเพลง สนุกสนาน
กันเต็มที่ เหมือนกะขี่เทพวิมานไป. นาคที่เกิดในแมน้ําคงคาเห็นเขาก็เดือด
ดาลวา "คนเหลานี้ ไมทาํ แมแตสัญญาในเรา คราวนี้ เราจะใหพวกมันถึง
ทะเลใหได." แลวก็นริ มิตรางกายใหญโต แยกน้าํ ออกเปนสองสวน โผลมาแผ
พังพาน พนเสียงฟู ๆ อยู. มหาชนไดเห็นก็กลัว สงเสียงหลง. ดาบสนั่งที่
บรรณศาลาไดยินเขา ใครครวญวา "คนพวกนี้รองเพลง ฟอนรํา เกิดความ
สนุกสนานมา แตบัดนี้ รอง ชนิดเสียงรองกลัวตาย, อะไรกันหนอ? ไดเห็น
พญานาคจึงคิดวา "เมื่อเราเห็นอยู ขอสัตวทั้งหลาย จงอยาฉิบหาย" แลวก็
เขาฌานที่มีอภิญญารองรับ ละรางแลวแปลงเปนเพศครุฑ แลวแสดงตอพญา
นาค, พญานาคกลัวหุบพังพานดํานั้นไป (เขาสูน้ํา). มหาชนก็ถึงความ
๑. บาลี อโมจยึ เขาใจเปน อโมจยิ จึงแปลตามนี้
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สวัสดี. เมื่อพระศาสดาจะทรงชี้บุพกรรมนี้ของพรหมนั้น จึงตรัสคาถานี้วา :"เธอไดใชกําลังครอบงําเขาแกเรือนที่ถูกนาคโหดราย
ยึดไวในกระแสคงคา เพราะงานของคน
นั้นเปนพรต และศีลวัตรเกาของเธอ.
ฉันตามระลึกไดคลายกะคนที่หลับแลวตื่น."
ในสมัยอื่นอีก พรหมองคนี้ บวชเปนฤาษี เปนดาบสชื่อ เกสวะ. โดย
สมัยนั้น พระโพธิสัตวของเรา เปนมาณพ ชื่อ กัปป เปนลูกศิษยติดสอยหอย
ตามทานเกสวะ รับสนองกิจการงาน ประพฤติถูกอกถูกใจ ถึงพรอมดวย
ความรอบรู เปนผูประพฤติประโยชน. เวนนายกัปปแลวเกสวะ ก็ไม
สามารถจะเปนไปได. เพราะไดอาศัยนายกัปปนั้นแหละ เกสวะจึงเลี้ยงชีพ
ได. พระศาสดาเมื่อจะทรงแสดงบุพกรรมแมนี้ ของพรหมนั้น จึงตรัสพระ
คาถานี้วา:"ก็ฉนั เปนนายกัปป ติดสอยหอยตามเธอ,
เธอก็ไดเขาใจวาฉันมีความรอบรู มีพรต,
นั้นเปนพรต เปนศีลวัตรเกาของเธอ,
ฉันตามระลึกได คลายกะหลับแลวตื่น"
พระศาสดาไดทรงประกาศกรรมที่ทําแลวในอัตภาพตางๆ ของ
พรหมดังที่วามานี้. ขณะที่พระศาสดากําลังตรัสอยูนั่นเอง พรหมก็กําหนด
แลว. กรรมทุกอยางของพรหมนั้น ปรากฏเหมือนรูปที่ปรากฏเมื่อประทีป
พันดวงลุกโพลงขึ้นฉะนั้น. พรหมนั้น มีจิตเลื่อมใสกลาวคาถานี้วา :-
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"เธอรูชัดอายุของฉันนี้แนนอนเธอรูแมสิ่งอื่น ๆ
เหมือนอยางพระพุทธเจา
อานุภาพอันเธอใหลกุ โพลงแลวนี้
ก็อยางนั้นแล ยอมยังพรหมโลกใหสวาง ตั้งอยู."
ที่นั้น เมื่อจะทรงประกาศความเปนผูเทาเทียมกับผูหาใครเทาเทียมไม
ได แมยิ่งขึ้นไปแกพรหมองคนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสคําเปนตน
วา ซึ่งแผนดินแล ฉัน พรหม. ในคําเหลานั้น คําวา "ไมเปนไปตาม เพราะอรรถ
วาเปนแผนดินแหงแผนดิน" ความวา ไมเปนไปตามไดแก ไมถึงเพราะ
ความเปนแผนดินแหงแผนดิน. ถามวา นั้น ไดแกอะไรเลา? ตอบวา ได
แกพระนิพพาน. ก็แลพระนิพพานนั้น ชื่อวาไมถึงโดยความเปนแผนดิน
เพราะความที่พระนิพพานนั้น พนจากสภาวะที่ถูกปจจัยทุกอยางปรุง
แตง. คําวา "รูยิ่งซึ่งพระนิพพานนั้น" ความวา "รูค ือทําพระนิพพานนั้นให
แจมแจงแลว. คําวา "ไมเพียงพอกะแผนดิน" ความวา "เราไมถือเอาแผนดิน
ดวยการถือเอาดวยอํานาจตัณหา ทิฏฐิ และมานะ. แมในน้ําเปนตน ก็ทํานอง
เดียวกันนี้แหละ. สวนความพิสดารพึงทราบตามแบบที่กลาวแลวในมูล
ปริยายสูตรนั่นแล. พรหมนี้ แสดงอักขระวา "ทั้งหมด เพราะความที่ตนเปน
ผูกลาวคํานี้วา "ถา แล ของเธอ ผูนิรทุกข แหงทั้งหมด" เพราะอรรถวาทั้ง
หมด แลวเอาความผิดในอักขระมากลาว. แตพระศาสดาทรงเปนผู
สามารถจึงทรงหมายเอาสิ่งใดมาตรัสวา "ทั้งหมด. พรหมจึงกลาววา เธอหมาย
เอาหมดทั้งหมดมากลาววา ทั้งหมด เธอพูดวา ไมเปนไปตาม เพราะอรรถ
วา ทั้งหมด ถาสิ่งที่ไมเปนไปตามทั้งหมดไมมี สิ่งที่ไมเปนไปตามของสิ่ง
นั้นก็มี ขอใหคําของเธอจงอยาเปนคําที่เปลาๆ เทานั้นเลย อยาเปนคําที่
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วางๆ เทานั้นเลย แลวก็ขมพระศาสดาดวยมุสาวาท (คือหาวาทรงพูด
เท็จ) วา ขอใหคําของทานจงอยาเปนคําที่เปลาๆ จงอยาเปนคําที่วางๆ
ดังนี้
สวนพระศาสดาทรงเปนนักพูดเสียยิ่งกวาพรหมนี้ ตั้งรอยเทาพัน
เทา ฉะนั้น เมื่อจะทรงนําเอาเหตุมาเพื่อย่ํายีคําพูดของพรหมนั้นวา ฉันจะ
กลาวถึงสภาวะทั้งหมดฉันจะกลาวสภาวะที่ไมมีอะไรเปนไปตาม จงฟง
ฉัน จึงตรัสคําเปนตนวา วิญญาณ ในคําเหลานั้น คําวา "วิญญาณ" ความ
วา พึงเขาใจแจมแจง. คําวา "เห็นไมได" ความวา ชื่อวาเห็นไมได เพราะไม
เขาสูคลองแหงจักขุวิญญาณ. แมดวยบททั้งสอง (นี้) พระผูมพี ระภาค
เจาตรัสถึงพระนิพพานนั่นเอง. คําวา "ไมมีที่สุด" ความวา "ชือ่ วาหาที่สุด
ไมได เพราะพระนิพพานนี้นั้น เวนจากระหวางแหงการเกิดและการ
เสื่อม. สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาแมตรัสไวแลววา
"สัตวทั้งหลายมีที่สุด พระนิพพานที่ไมเกิด ไมมีที่สุด
สัตวทั้งหลาย ไมปรากฏในที่สดุ
เราไดประกาศที่สุดในสัตวแลว."
คําวา "เขาถึงแสงทั้งหมด" ไดแกสมบูรณดวยแสงโดยประการทั้ง
ปวง. จริงอยู นอกจากพระนิพพานแลว ไมมีสิ่งอื่นที่มีแสงกวา มีความโชติ
ชวงกวา มีที่สุดที่หมดจดกวา หรือขาวกวา อีกอยางหนึ่ง พระนิพพาน เปน
แดนเกิดจากที่ทั้งปวงทีเดียว ในที่แหงใดแหงหนึ่ง ไมใชไมมี เพราะ
ฉะนั้น จึงชื่อวา เปนแดนเกิดโดยประการทั้งปวง จริงอยู ในทิศตะวันออกเปน
ตน ชื่อวาในทิศโนน ไมพึงกลาววา ไมมีพระนิพพาน. อีกอยางหนึ่ง
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คําวา "แสง" เปนชื่อของทา. ชื่อวามีทาทุกแหง เพราะทุกแหงมีทา. เขาเลา
เกี่ยวกับพระนิพพานวา ผูอยากจะขามมหาสมุทรโดยที่ใดๆ ที่นนั้ ๆ แลว
ยอมเปนทา, ชื่อวาที่ที่ไมใชทา ยอมไมมี ฉันใด ในกัมมัฏฐาน ๓๘ อยาง
ผูประสงคจะขามไปพระนิพพานดวยหัวขอสําคัญใดๆ หัวขอนั้นๆ แล ยอม
เปนทา, ไมมีกัมมัฏฐานที่ชื่อวาไมเปนทาของพระนิพพาน ฉันนั้นเหมือน
กัน, เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา "เปนทาทุกแหง". คํา
วา "นั้นแหงแผนดิน เพราะอรรถวาแผนดิน" ความวา "พระนิพพาน
นั้น เปนสภาพที่ไมเปนไปตามแผนดิน เพราะอรรถวาแผนดิน และไมเปน
ไปตามน้ําเปนตน อื่นจากแผนดินนั้น เพราะสภาพแหงน้ําเปนตน. พระผู
มีพระภาคเจาทรงตั้งพระดํารัสวา ธรรมชาติที่เปนไปในภูมิ ๓ ทัง้ หมดอัน
เปนวิสัยของบุคคลแบบเธอ อันใด ธรรมชาตินนั้ เปนธรรมชาติที่พึงรู
แจง เห็นไมไดไมมีที่สุด ทาทุกแหงเปนธรรมชาติที่ไมเปนไปตาม
(อะไร ๆ) เพราะอรรถวาทั้งหมดของธรรมชาติ ทัง้ หมดนั้น ดังนี้.
ลําดับนั้น พรหมถูกพระศาสดาบังคับใหสละสิ่งที่ถือไวแลวๆ เมื่อมอง
ไมเห็นอะไรที่พึงถือเอาก็ใครจะทําลัทธิไว จึงพูดวา "เอาเถิดถาอยาง
นั้น ฉันจะหายตัวแกแก นะผูนิรทุกข!" ในคําเหลานั้น คําวา "ฉันจะหาย
ตัว" ความวา พรหมกลาววา ฉันจะกระทําปาฏิหาริยไมใหใครเห็นตัว.
คําวา "ถาเธอสามารถ" ความวา ถาเธอสามารถ ก็จงทําปาฏิหาริยที่หายตัว
ไดจริงๆ เพื่อความหายตัวแกฉันซิ. คําวา "เธอไมสามารถจะหายตัวแกฉัน
หรอก" ความวา เธอจะไมสามารถเพื่อจะหายตัวแกฉันไดหรอก. ถาม
วา ก็แล พรหมนี้ เปนผูใครจะทําอะไร? ตอบวา เปนผูใครเพื่อจะไปสูปฏิสนธิ
ดังเดิม. จริงอยู อัตภาพที่ไดจากปฏิสนธิดั้งเดิมของพวกพรหมเปนสิ่ง
ละเอียดเปนที่พึ่งแกผูอื่นไมได ยอมดํารงอยูดวยกายที่ถูกสรางอยางยิ่ง (อภิสัง
ขาร) นั่นเอง. พระศาสดาไมไดประทานเพื่อไปสูปฏิสนธิดั้งเดิมแกพรหม
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นั้น. หรือเมือ่ ไมไปสูปฏิสนธิดั้งเดิม พรหมพึงทําตัวใหหายไปแลวเปนผูที่ไมมี
ใครมองเห็นดวยความมืดใด. พระศาสดาก็ทรงบรรเทาความมืดนั้นเสีย
แลว เพราะฉะนั้นพรหมจึงไมสามารถจะหายตัวได. เมื่อเขาไมสามารถ
แอบซอนในวิมาน จึงแอบซอนที่ไมกัลปพฤกษ นัง่ กระหยงอยู. พวกพรหมก็
ทําการเยาะเยยวา พกพรหมนี้แล แอบซอนในวิมาน แอบซอนที่ไม
กัลปพฤกษ นั่งกระหยงอยู. พรหม ทานชื่อวา ยอมกอใหเกิดสัญญาวา "ขาจะ
หายตัว" เขาถูกพวกพรหมเยาะเยยเอา ก็แสนจะอับอายขายหนา.
คําวา เมื่อพรหมพูดอยางนั้น "ฉัน ภิกษุทั้งหลาย" ความวา ภิกษุทั้ง
หลาย เมื่อพรหมนั้นกลาวอยางนั้นวา "เอาละ ถาอยางนั้น แกเธอ ผูนิรทุกข
ฉันจะหายตัว ฉันมองเห็นวาพรหมนั้นไมสามารถจะหายตัวได จึงไดกลาวคํา
นี้. คําวา "ฉันไดกลาวคาถานี้" ความวา ถามวา ทําไมพระผูมีพระภาคเจา
จึงไดตรัสพระคาถา? ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงคิดวา พวกพรหมจง
อยามีโอกาสพูดอยางนี้วา "ใครจะสามารถทราบไดอยางไรวา ในที่นี้
มีพระโคดมผูเปนสมณะ หรือไมมี จึงไดตรัสพระคาถาแลวเสด็จหายพระองค
ไป.
ในคําเหลานั้น บาทพระคาถาวา "ฉันไดมองเห็นภัยในภพนั่น
แล" ความวา ฉันไดมองเห็นภัยในภพโดยแท. บาทพระคาถาวา "ภพและผู
แสวงหาวิภพ" ความวา เห็นภพของสัตวแมทั้งสามอยางมีกามภพเปนตน
นี้ เห็นผูแสวงหาวิภพ คือแสวงหาอยู ไดแก เสาะหาอยู ซึ่งวิภพ และเห็น
(ภัย) ในภพนั่นแลเนืองๆ.คําวา "ไมพร่ําหาภพ" ความวา ไมบนพร่ํา คือไม
แสวงหาภพไร ๆ ดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิ บาทคาถาวา "และไมยึดมั่น
ความเพลิดเพลิน" ความวา ไมเขาถึง คือไมไดถือเอาตัณหาในภพ. พระ
ศาสดา เมื่อทรงประกาศความจริงสี่ประการ ทรงแสดงพระธรรมดวยประ
การฉะนี้.
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เมื่อทรงเทศนจบ พรหมประมาณหมื่นองค ยังวิปสสนาใหถือเอาครรภ
(ตั้งทองแลวก็คลอดเหมือนขาวกลาตั้งทองแลวก็ออกรวง) ตามแนวแหงเทศนา
แลวก็ดื่มน้ําอมฤตคือมรรคผล.
คําวา "เปนผูเกิดจิตเปนอัศจรรยพิลึก พิลั่นแลว" ความวา เปนผูเกิด
อัศจรรย เกิดความหลากใจ และเกิดความยินดีแลว. บาทพระคาถาวา "ทรง
ถอนภพพรอมทั้งรากเหงาไดแลว" ความวา ทรงถอน คือทรงรื้อ ได
แกทรงกระชากภพพรอมทั้งรากเหงา ของเทวดาและมนุษยเปนอัน
มาก แมเหลาอื่น ดวยเทศนานั้นๆ ของพระองคควงไมโพธิ์.
ก็แลในสมัยนั้น มารผูมีบาป เปนผูอันความโกรธครอบงําแลว คิด
วา "เมื่อเราทองเที่ยวอยูนั่นแหละ พรหมประมาณหมื่นองค เปนไปลวงอํานาจ
เราไปได เพราะพระโคดมผูสมณะแสดงธรรม จึงเขาสิงในรางของพรหมปาริสัชชะองคใดองคหนึ่ง เพราะความเปนผูถูกความโกรธครอบงําแลว
เพื่อทรงแสดงมารนั้น จึงตรัสคําเปนตนวา "ครั้งนั้นแล" ภิกษุทงั้ หลาย, ดังนี้.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา "หากแกตามตรัสรูอยางนี้" ความวา หากแกมา
ตามตรัสรูความจริงสี่อยางดวยตนอยางนี้. คําวา "อยานอมหมูสาวกเขา
ไป" ความวา อยานอมเอาธรรมนั้นเขาไปในสาวกที่เปนคฤหัสถ หรือสาวกที่
เปนบรรพชิต. คําวา "ตั้งอยูในกายทราม" ความวา ดํารงอยูในอบาย
ทั้ง ๔. คําวา "ตั้งอยูในกายประณีต" ความวา ดํารงอยูในพรหมโลก.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํานี้หมายเอาพวกใคร? ตรัสหมายเอาพวกดาบส
และปริพพาชกที่เปนนักบวชในลัทธิภายนอก. ความจริงมีอยูวา เมื่อยังไม
เกิดยุคแหงการเกิดพระพุทธเจา พวกกุลบุตรบวชเปนดาบส ไมเลือก
อะไรๆ ของใครๆ เที่ยวเรรอนไปคนเดียว บังเกิดสมาบัติ แลวก็เขาถึงพรหม
โลก. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสหมายเอาพวกเหลานั้น บาทคาถาวา ผูนิรทุกข !
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แกไมไดเอยถึงกุศลเลย ความวา ผูนิรทุกข แกไมไดเอยถึงกุศล ไมสั่ง
สอน ไมกลาวธรรมกถา แกคนเหลาอื่น ขอนั้นเปนการดีกวา. คําวา "จงอยา
สั่งสอนผูอื่น ความวา แกอยาเที่ยวแสวงหามนุษยโลก เปนเวลา
เทวโลก เปนเวลา พรหมโลกเปนเวลา นาคโลกเปนเวลา จงนั่งฆาเวลาดวยความ
สุขในฌานในมรรค และในผลในที่เดียว. คําวา "เพราะความเปนผูไมพูดพร่ํา"
ความวา เพราะความเปนผูไมคุยโว. คําวา "และเพราะความเปนการเชื้อเชิญ
ของพรหม" ความวา และเพราะคําเชื้อเชิญของพกพรหม ดวยตําแหนงแหง
พรหม ผูมีโอกาสพรอมโดยนัยเปนตนวา "ผูนิรทุกข นี้แล เปนของ
เที่ยง. คําวา "ตสฺมา" แปลวา เพราะเหตุนั้น. คําวา "พรหมนิมันตนิก"
นั่นแล เปนชือ่ เปนคําสําหรับนับ เปนคําที่รูพรอมกัน เปนคําแตงตั้ง เกิด
แลว แตคํารอยแกวนี้. คําที่เหลือในที่ทั้งปวงตื้นแลวทั้งนั้น ดังนี้แล.
จบอรรถกถาพรหมนิมันตนิกสูตรที่ ๙
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๑๐. มารตัชชนียสูตร
[๕๕๗ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ มิคทายวัน ในเภสกลาวัน
เขตเมืองสุงสุมารคีระ ในภัคคชนบท.
ครั้งนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะจงกรมอบยูในที่แจง ถูกมารผูลามก
เขาไปในทองในไส ไดมีความดําริวา "ทองเราเปนดั่งวามีกอนหินหนักๆ
และเปนเชนกะทออันเต็มดวยถั่วหมัก เพราะเหตุอะไรหนอ. จึงลงจากจงกรม
แลวเขาไปสูวิหาร นั่งอยูบนอาสนะที่ปูไว. ครั้นนัง่ แลว ไดใสใจถึงมารที่
ลามกดวยอุบายอันแยบคายเฉพาะตน.
[๕๕๘] ทานพระมหาโมคคัลลานะไดเห็นมารผูลามก เขาไปในทอง
ในไสแลว ครั้นแลวจึงเรียกวา "มารผูลามก ทานจงออกมา ทานจงออก
มา ทานอยางเบียดเบียน พระตถาคตเจาและสาวกของพระตถาคต เจา
เลย การเบียดเบียนนั้นอยาไดมีเพื่อโทษไมเปนประโยชนเพื่อทุกขแกทาน
ตลอดกาลนาน"
ลําดับนั้น มารผูมีบาปมีความดําริวา "สมณะนี้ไมรูและไมเห็นเรา
จึงกลาววา "มารผูลามก ทานจงออกมา ทานจงออกมา ทานอยาเบียดเบียน
พระตถาคตเจาและสาวกของพระตถาคตเจาเลย การเบียดเบียนนั้น อยาไดมี
เพื่อโทษไมเปนประโยชนเพื่อทุกขแกทานตลอดกาลนาน" ดังนี้ แลวจึงดําริ
วา "แมสมณะที่เปนศาสดายังไมพึงรูจกั เราไดเร็วไว ก็สมณะที่เปนสาวก
ไฉนจักรูจักเรา.
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ในขณะนั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะไดบอกมารชั่ววา "มารผู
ลามก เรารูจกั ทานแมดวยเหตุนี้แล" ทานอยาเขาใจวา สมณะนี้ไมรูจัก
เรา ทานเปนมาร ทานมีความดําริวา " สมณะนี้ไมรูและไมเห็นเรา จึงกลาว
วา "มารผูลามก ทานออกมา ฯลฯ ก็สมณะที่เปนสาวกไฉนจักรูจักเรา."
ลําดับนั้น มารผูชวั่ ไดมีความดําริวา "สมณะนี้รูจักและเห็นเรา
จึงกลาววา มารผูลามก ทานจงออกมา ฯลฯ การเบียดเบียนนั้น อยาไดมี
เพื่อโทษไมเปนประโยชน เพื่อทุกขแกทานตลอดกาลนาน" ดังนี้ แลวจึงออก
จากปากทานพระมหาโมคคัลลานะ แลวยืนอยูที่ขางบานประตู.
[๕๕๙] ทานพระมหาโมคคัลลานะ ไดเห็นมารผูลามกยืนอยูที่ขาง
บานประตู ครั้นแลวจึงกลาววา " มารผูลามก เราเห็นทาน แมที่ขางบานประตู
นั้น ทานอยาเขาใจวา "สมณะนี้ไมเห็นเรา" ทานยืนอยูแลวที่ขางบานประตู
"มารผูลามก เรื่องเคยมีแลว เราเปนมารชื่อทูสี มีนองหญิงชื่อกาลี ทาน
เปนบุตรนองหญิงของเรานั้น ทานนั้นไดเปนหลานชายของเรา ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองคมีคูพระมหาสาวกชื่อวิธุระและชื่อสัญชีวะ
เปนคูเจริญเลิศ. พระสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะ
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีประมาณเทาใด ในพระสาวกมีประ
มาณเทานั้น ไมมีองคใดที่จะสม่ําเสมอดวยทานพระวิธุระในทางธรรมเทศนา
ดวยเหตุนี้ ทานพระวิธุระจึงมีนามเกิดขึ้นวา "วิธุระ วิธุระ" สวนทาน
พระสัญชีวะ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนตนไมก็ดี ไปสูเรือนวางเปลาก็ดี ยอมเขา
สัญญาเวทยิตนิโรธ ดวยความลําบากเล็กนอย มารผูลามก เรือ่ งเคยมี
แลว ทานพระสัญชีวะ นั่งเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยูที่โคนตนไมแหง
หนึ่ง. พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว พวกคนไถนา และพวกคนเดิน
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ทาง ไดเห็นทานพระสัญชีวะ นั่งเขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยูที่โคนตนไมแหง
หนึ่ง ครั้นแลวไดพูดกันวา "ทานผูเจริญ นี่นาอัศจรรยแปสกปลาดหนอ
พระสมณะนี้ นั่งทํากาละเสียแลว ฉะนั้น พวกเราจงเผาทานเถิด" ครั้ง
นั้น คนเหลานั้นจึงหาหญา ไม และโคมัยมากองสุมกายทานพระสัญชีวะ
เอาไฟจุดเผาแลวหลีกไป เมื่อลวงราตรีนั้นแลว ทานพระสัญชีวะออกมา
จากสมาบัตินั้นแลวก็สลัดจีวร เวลาเชานุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปสู
บานเพื่อบิณฑบาต พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว พวกคนไถนา
และพวกคนเดินทาง ไดเห็นทานพระสัญชีวะ เที่ยวบิณฑบาต แลวก็พูดกัน
วา "ทานผูเจริญ นี่นาอัศจรรย แปลกปลาดหนอ พระสมณะนี้นั่งทํากาละ
แลว พระสมณะนี้นั้นกลับมีสัญญาอยูแลว" ดวยเหตุนี้ ทานพระสัญชีวะ
จึงไดมีชื่อเกิดขึ้นวา "สัญชีวะ สัญชีวะ."
[๕๖๐] "มารผูลามก ครั้งนั้นแหละ ทูสีมารมีความดําริวา "เราไม
รูจักความมาและไปของภิกษุผูมีศีลมีกัลยาณธรรมเหลานี้ ถากระไร เรา
พึงดลใจพวกพราหมณและคฤหบดีวา "มาเถิด พวกทานจงดา บริภาษ
เสียดสี เบียดเบียนพวกภิกษุผูมีศีลมีกัลยาณธรรม ถาไฉนภิกษุเหลา
นั้น ถูกพวกทานดา บริภาษ เสียดสี เบียดเบียนอยู พึงมีจิตเปนอยางอื่น
โดยอาการที่ทูสีมารพึงไดชอง."
ครั้งนั้น ทูสีมารก็ดลใจพวกพราหมณและคฤหบดีตามดํารินั้น
พวกพราหมณและคฤหบดี ฯลฯ ถูกทูสีมารดลใจแลว ก็ดา บริภาษ เสียดสี
เบียดเบียน พวกภิกษุผูมีศีลมีกัลยาณธรรมวา "ภิกษุเหลานี้เปนสมณะหัว
โลน เปนคฤหบดี เปนคาง เปนผูเกิดแตหลังเทาของพรหม" พูดวา "พวกเรา
เจริญฌาน พวกเราเจริญฌาน" เปนผูคอตก กมหนา เกียจคราน ยอม
รําพึง ซบเซา หงอยเหงาอยู เหมือนนกเคาจองหาหนูที่กิ่งไม ฯลฯ และเหมือน
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สุนัขจิ้งจอกจองหาปลาใกลฝงน้ํา ฯลฯ และเหมือนแมวจองหาหนูที่ที่ตอเรือนอัน
รุงรัง และกองหยากเยื่อ ฯลฯ และเหมือนลาที่ปลดตางแลว ตางก็รําพึง
ซบเซา เหงาหงอยอยูฉะนั้น มารผูลามก ครั้งนั้นมนุษยเหลาใดทํากาละ
ไป มนุษยเหลานั้น เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรกโดยมาก.
[๕๖๑] "มารผูลามก ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูทรงพระนาม
วากกุสันธะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว
รับสั่งวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกพราหมณและคฤหบดีถูกทูสีมารดลใจชักชวน
วา มาเถิด พวกทานจงดา บริภาษ เสียดสี เบียดเบียนพวกภิกษุผูมีศีลมี
กัลยาณธรรม ถาไฉนภิกษุเหลานั้นถูกพวกทานดา บริภาษ เสียดสี เบียดเบียน
อยู พึงมีจิตเปนอยางอื่นโดยอาการที่ทูสีมารพึงไดชอง ภิกษุทั้งหลาย มาเถิด
พวกเธอจงมีจิตสหรคตดวยเมตตาแผไปสูทิศที่ ๑ อยูเถิด แผไปสูทิศที่
๒ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยางนั้นมีจิตสหรคต
ดวยเมตตา อันกวางขวางเปนใหญ หาประมาณมิไดไม มีเวร ไมมีพยาบาท
แผไปสูโลก มีสัตวทั้งมวล โดยความมีตนทั่วไป ในที่ทั้งปวง ทั้งเบื้องบน
เบื้องต่ํา เบื้องขวาง อยูดังนี้เถิด. มีจิตสหรคตดวยกรุณา... มีจิตสหรคต
ดวยมุทิตา... มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา แผไปสูทิศที่ ๑ อยูเถิด ไปสูทิศ
ที่ ๒ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น มี
จิตสหรคตดวยอุเบกอันกวางขวาง เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกมีสัตวทั้งมวล โดยความมีตนทั่วไปในที่
ทั้งปวง ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง อยูดังนี้เถิด. ครั้งนั้น ภิกษุทั้งหลาย
อันพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กกุสันธะผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงสั่งสอน ทรงพร่ําสอนอยูอยางนี้ ไปสูปาก็ดี ไปสูโคนไมก็
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ดี ไปสูเรือนวางเปลาก็ดี ก็มีจิตสหรคตดวยเมตตาแผไปสูทิศที่ ๑ อยู แผไปสู
ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยาง
นั้น มีจิตสหรคตดวยเมตตาอันกวางขวาง เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมี
เวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกมีสัตวทงั้ มวล โดยความมีตนทั่วไปในที่
ทั้งปวง ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวางอยูดังนี้. มีจิตสหรคตดวยกรุณา...มี
จิตสหรคตดวยมุทิตา...มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา แผไปสูทิศที่ ๑ อยู แผไปสู
ทิศที่ ๒ ก็อยางนั้นแผไปสูทิศที่ ๓ ก็อยางนั้น แผไปสูทิศที่ ๔ ก็อยางนั้น
มีจิตสหรคตดวยอุเบกขา อันกวางขวาง เปนใหญ หาประมาณมิไดไมมี
เวร ไมมีพยาบาท แผไปสูโลกมีสัตวทงั้ มวล โดยความมีตนทั่วไป ในที่
ทั้งปวง ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวางอยู ดังนี้.
[๕๖๒] "มารผูลามก ครั้งนั้นแล ทูลสีมารมีความดําริวา "เราทําอยู
แมถึงอยางนี้แล ก็มิไดรูความมาหรือความไปของภิกษุผูมีศีลมีกัลยาณธรรม
เหลานี้เลย ถากระไร เราพึงชักชวนพวกพราหมณและคฤหบดีวา "เชิญทาน
ทั้งหลายมาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุทั้งหลายผูมีศีล มีกัลยาณธรรมกันเถิด แมไฉน เมื่อภิกษุเหลานั้น อันทานทั้งหลายสักการะ
เคารพ นับถือ บูชาอยู พึงมีจิตเปนอยางอื่น โดยประการที่ทูสีมารพึงได
ชอง มารผูลามก ครั้งนั้นแล ทูสีมารจึงชักชวนพราหมณและคฤหบดีเหลา
นั้นวา "เชิญทานทั้งหลายมาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุทั้งหลายผูมี
ศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิด แมไฉน เมือ่ ภิกษุเหลานั้น อันทานทั้งหลายสักการะ
เคารพ นับถือ บูชาอยู พึงมีจิตเปนอยางอื่น โดยประการที่ทูสีมารพึงได
ชอง ดังนี้ มารผูลามก ครัง้ นั้นแล พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น ถูกทูสี
มารชักชวนแลวพากันสักการะ เคารพ นับถือบูชาภิกษุทั้งหลายผูมีศีลมี
กัลยาณธรรม มารผูลามก สมัยนั้นแลมนุษยเหลาใดกระทํากาละไป มนุษย
เหลานั้น เมื่อกายแตกตายไป ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคโดยมาก.
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[๕๖๓] มารผูลามก ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
กกุสันธะ ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่ง
วา ภิกษุทั้งหลาย พวกพราหมณและคฤหบดีอันทูสีมารชักชวนวา "เชิญ
ทานทั้งหลายมาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุทั้งหลายผูมีศีลมีกัลยาณธรรมกันเถิด แมไฉน เมื่อภิกษุเหลานั้นอันทานทั้งหลายสักการะ
เคารพ นับถือบูชาอยู พึงมีจิตเปนอยางอื่น โดยประการที่ทูสีมารพึงได
ชอง ดังนี้." "ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมาพิจารณาเห็นในกายวาไม
งาม มีความสําคัญในอาหารวาเปนของปฏิกูล มีความสําคัญในโลกทั้งปวงวา
ไมนายินดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวาเปนของไมเที่ยงอยูเถิด. "มารผู
ลามก ภิกษุเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะผูเปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงสั่งสอน ทรงพร่ําสอนอยูอยางนี้ ไปสูปาก็
ดี ไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางเปลาก็ดี ก็พิจารณาเห็นในกายวาไม
งาม มีความสําคัญในอาหารวาเปนของปฏิกูล มีความสําคัญในโลกทั้งปวงวา
ไมนายินดี พิจารณาเห็นในสังขารทั้งปวงวาเปนของไมเที่ยงอยู."
[๕๖๔] มารผูลามก ครั้งนั้นแล เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาพระ
นามวากกุสันธะ ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ครองสบง แลวทรง
บาตร และจีวร มีทานพระวิธุระเปนปจฉาสมณะเสด็จเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต มารผูลามก ครั้งนั้นแล ทูสีมารเขาสิงเด็กคนหนึ่ง แลวเอากอนหิน
ขวางที่ศีรษะทานพระวิธุระศีรษะแตก. มารผูลามก ครั้งนั้นแล ทานพระ
วิธุระศีรษะแตกเลือดไหลอยู เดินตามเสด็จพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
กกุสันธะ ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไปขางหลัง. มารผูลามก ครั้งนั้น
แล พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะ ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงชําเลืองดูเหมือนชางชายตาดูดวยตรัสวา "ทูสีมารนี้มิไดรูประมาณเลย"
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มารผูลามก ก็แหละทูสีมารเคลื่อนแลวจากที่นั้น และเขาถึงมหานรก
พรอมดวยพระกิริยาที่ชําเลืองดู.
[๕๖๕] มารผูลามก ก็มหานรกนั้นแลมีชื่อ ๓ อยาง ชื่อฉผัสสายตนิกะ
ก็มี ชื่อสังกุสมาหตะก็มี ชื่อปจจัตตเวทนียะก็มี มารผูลามก ครั้งนั้น
แล พวกนายนิรยบาลเขามาหาเราแลวบอกวา "เมื่อใดแลหลาวเหล็กกับหลาว
เหล็กมารวมกันที่กลางหทัยของทาน เมื่อนั้นทานพึงรูวา "เราไหมอยูในนรก
พันปแลว." มารผูลามก เรานั้นแล หมกไหมอยูในมหานรกนั้นหลายป
หลายรอยป หลายพันป และหมกไหมอยูในอุสสทะนรกแหงมหานรกนั้น
แล เสวยทุกขเวทนาหนักกวากอนอีกหมื่นป มีศรี ษะเหมือนศีรษะมนุษยก็
มี เหมือนศีรษะปลาก็มี."
[๕๖๖] ทูสีมารประทุษรายพระสาวกชื่อวิธุระ และ
พระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐพระนามวากกุสันธะ แลว
ไหมอยูในนรกใด นรกนั้นเปนเชนไร ทูสีมารประทุษรายพระ
สาวกชือ่ วิธุระและพระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐพระนามวา
กกุสนะ แลวไหมอยูในนรกใด นรกนั้นเปนเชนนี้ คือมีหลาว
เหล็กรอยหนึ่ง ลวนใหทุกขเวทนาเกิดขึ้น ภิกษุใดเปน
พระสาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจักนรกนัน้ มารประทุษรายภิกษุ
เชนนั้น ยอมประสบทุกขอยางหนัก วิมานทั้งหลายตั้งอยูใน
ทามกลางสระ มีความตั้งอยูตลอดกัป มีสีเหมือนแกวไพฑูรย
มีความรุงเรือง มีรัศมีโชติชวง เปนประภัสสร พวกนาง
อัปสรมีวรรณะตางๆ เปนอันมาก ฟอนรําอยูที่วิมานเหลานั้น
ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจักวิมานนั้น มาร
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ประทุษรายภิกษุเชนนั้น ยอมประสบทุกขอยางหนัก ภิกษุใด
แล อันพระพุทธเจาทรงเตือนแลว เมื่อภิกษุสงฆเห็นอยู ยัง
ปราสาทของมิคารมารดาใหไหวดวยปลายนิ้วเทา ภิกษุใดเปน
สาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจักเหตุนั้น มารประทุษรายภิกษุ
เชนนั้น ยอมประสบทุกขอยางหนัก ภิกษุใดเขมแข็งดวยกําลัง
ฤทธิ์ ยังเวชยันตปราสาทใหไหวดวยปลายนิ้วเทา และยังพวก
เทวดาใหสังเวช ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจ ัก
เหตุนั้น มารประทุษรายภิกษุเชนนั้น ยอมประสบทุกขอยาง
หนัก ภิกษุใดทูลสอบถามทาวสักกะในเวชยันตปราสาท
วา ทานผูมีอายุ ทานยอมรูความนอมจิตไปในธรรมเปนที่
สิ้นตัณหาบางหรือ". ทาวสักกะถูกถามปญหาแลวพยากรณ
แกภิกษุนั้นตามควรแกกถา ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา
ยอมรูจกั เหตุนั้น มารประทุษรายภิกษุเชนนั้น ยอมประสบทุกข
อยางหนัก ภิกษุใด ยอมสอบถามพรหม ณ ที่ใกลสุธรรมาสภา
วา "ทานผูมีอายุ ทิฏฐิของทานในวันนี้ และทิฏฐิของทานมี
ในวันกอน ทานยอมเห็นทิฏฐินนั้ ลวงไปแลวและรัศมีเปน
ประภัสสรในพรหมโลกบางหรือ" พรหมพยากรณแกภกิ ษุนั้นตาม
ลําดับ โดยควรแกกถาวา "ทานผูนฤทุกข ขาพเจาไมมีทิฏฐิ
นั้น และทิฏฐิในวันกอน ขาพเจาเห็นทิฏฐินั้นลวงไปแลว
แหละเห็นรัศมีเปนประภัสสรในพรหมโลก (ฉะนั้น) วัน
นี้ ขาพเจาจะกลาววา "เราเปนผูเที่ยงยั่งยืน ไดอยางไร"
ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา ยอมรูจักเหตุนั้น มารประทุษ
รายภิกษุเชนนั้น ยอมประสบทุกขอยางหนัก ภิกษุใด
ไดกระทบยอดภูเขามหาเนรุดวย ชมพูทวีปและ ปุพพวิเทหะทวีป
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พวกนรชนผูอยูในแผนดิน ( ชาวอมรโคยานทวีปและชาว
อุตตระกุรุทวีป) ดวยวิโมกข ภิกษุเปนสาวกของพระพุทธเจา
ยอมรูเหตุนั้น มารประทุษรายภิกษุเชนนั้น ยอมประสบทุกข
อยางหนัก ก็คนพาลมาเขากองไฟที่กําลังลุกโชน ยอมเดือด
รอนอยูวา "ไฟยอมไมคิดจะเผาเรา แตเรายอมเผาตนผูเปนคน
พาลเอง มาร! ทานเบียดเบียนพระตถาคตเจาแลว ตองประสบ
บาปมิใชบุญ ทานอยาสําคัญวา "บาปไมใหผลแกเราหรือ
หนอ" การกชนที่สงั่ บาป ยอมโอดครวญตลอดกาลนาน
มาร ทานเบื่อหนายพระพุทธเจา อยาไดทําความหวัง (ซึ่ง
ความพินาศ) ในภิกษุทั้งหลายเลย. ภิกษุไดคุกคามมารใน
เภสกลาวัน ดวยประการฉะนี้ ลําดับนั้น มารนั้นมีความเสีย
ใจ ไดหายไปในที่นั้น ฉะนี้แล."
จบมานตัชชนียสูตรที่ ๑๐
จบจูฬยมกวรรคที่ ๕
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อรรถกถามารตัชชนียสูตร
มารตัชชนียสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:ในบทเหลานั้นบทวา "เขาไปตามลําไส" ความวา เขาทองไปแลว
เขาไปตามลําตับภายในลําไสใหญแลวนั่งที่กระเพาะอาหาร.
บทวา "เหมือนหนักกวา" ความวา กระดางเหมือนหนักนัก เชนกับ
กอนแผนหิน. อธิบายวา อาหารที่ทําดวยถั่ว เห็นจะเหมือนถั่วที่ชุม (ดวยน้าํ
มัน) ดุจทองของคนที่กินขาวแลว ดุจกระสอบที่เต็มดวยถั่ว และดุจถั่วที่ชุม
แลว.
บทวา "เขาไปวิหาร" ความวา ถานี้เปนความหนักเพราะโทษของ
อาหาร การจงกรมในที่แจงก็จะไมเปนความสบาย. ฉะนั้น พระเถระจึงลง
จากที่จงกรมเขาไปบรรณศาลา นั่งบนอาสนะที่ปูไวตามปกติ.
บทวา "ใสใจโดยแยบคายเฉพาะตน" ความวา เมื่อรําพึงวา นี่
อะไรหนอแล พระเถระจึงไดใสใจดวยอุบายของตนทีเดียว. ก็ถา พระเถระระลึก
ถึงศีล เอามือลูบทองรําพึงอยูวา อาหารที่เราบริโภควันวาน วันซืน หรือกอน
วันซืนนั้นไมสุก หรือวา โทษที่เกิดจากอาหารที่ไมถูกสวนกันอยางอื่น
ไรๆ มีอยู อาหารนั้นทั้งหมดจงยอยไป จงผาสุกเถิด. มารผูมีบาปก็จะได
ละอายหายไป. พระเถระหาไดทําอยางนั้นไมจึงไดแตใสใจโดยแยบคาย.
บทวา "ทานอยาเบียดเบียนพระตถาคตเจาเลย" ความวา เหมือนอยาง
วา เมื่อลูกๆถูกเบียดเบียนมารดาและบิดาก็เปนอันถูกเบียดเบียนดวย เมื่อสัทธิวิหาริกและอันเตวาสิถูกเบียดเบียน อุปชฌายและอาจารยก็เปนอันถูกเบียด
เบียนดวย เมื่อชาวชนบทถูกเบียดเบียน พระราชาก็เปนอันถูกเบียดเบียน
ดวย ฉันใด เมื่อสาวกของพระตถาคตเจาถูกเบียดเบียน พระตถาคตเจาก็เปน
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อันถูกเบียดเบียนดวยทีเดียวฉันนั้น. เพราะเหตุนั้น พระมหาโมคคัลลานะเถระ
จึงกลาววา ทานอยาเบียดเบียนพระตถาคตเจาเลย.
บทวา "ไดยืนที่บานหนาตาง" ไดแกยืนที่บานประตู บานประตูทาน
เรียกวา "อัคคฬะ" มารไดลอยออกไปทางปากไปจากบรรณศาลาแลว
ยืนอิงประตูบรรณศาลาอยู.
เพราะเหตุไร พระเถระจึงปรารภเทศนานี้วา "มารผูมีบาป เรื่องเคย
มีมาแลว "
นัยวา พระเถระคิดวา "กลิ่นของพวกมนุษยยอมเบียดเบียนพวก
อากาศเทวดาตั้งรอยโยชนกอน."
ก็คํานั้น พระเถระกลาววา "เจานคร กลิ่นพวกมนุษย ยอมเบียดเบียนพวกเทวดาตั้งรอยโยชน ก็เพราะเหตุนั้น มารผูเปนชาวเมือง มี
บริวารรักษา ถึงพรอมดวยอานุภาพเปนราชาของพวกเทพเขาไปในทองของ
เรานั่งอยูในกระเพาะอาหารภายในลําไส ดุรายเหลือเกิน. ก็เมือ่ พระเถระ
กลาววา หนาที่อื่นไรจักมีแกผูที่อาจเขาโอกาสที่นารังเกียจนาขยะแขยงเห็น
ปานนี้ ไมละอายสิ่งอื่นไร ทานมิใชญาติของเรา. มารจึงคิดวา ขึ้นชื่อวา
"ผูที่ไมถึงความออนโยนยอมไมมี เอาเถิดจักแทงขางหลังญาติของพระเถระ
นั้นแลวปลอยเธอดวยอุบายที่สุภาพทีเดียว จึงปรารภการแสดงนี้.
บทวา "ทานนั้นเปนหลานของเรา" ความวา ทานนั้นเปนหลานของ
เราในเวลานั้น. พระเถระกลาวคํานี้ดวยอํานาจธรรมเนียม. ก็ชื่อวาเหลากอ
ของบิดามารซึ่งเปนเชื้อสายของปูครองราชยไมมีในเทวโลก. บิดาของมาร
นั้นเกิดเปนราชาแหงเทวดาในเทวโลกดวยอํานาจของบุญ ดํารงอยูชั่วอายุ
แลวจุติ เทวดาอื่นอีกตนหนึ่งซึ่งเกิดเปนใหญในที่นั้นดวยกรรมที่ตนทํา
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แลว. ถึงมารนั้นก็พึงทราบวา "เวลานั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้น ทํากุศล
อีก เกิดในตําแหนงอธิบดีเวลานี้ ดังนี้แล.
บทวา "มีธุระไปปราศแลว" คือ ปราศจากธุระ อธิบายวา ไม
เหมือนคนพวกอื่นๆ.
คําวา "มีทุกขนอย" คือ ลําบากนอย.
คําวา "คนเลี้ยงสัตว" คือ คนเลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ.
คําวา "ผูเดินทาง" คือ ผูดําเนินไปตามทาง.
บทวา "คนหาที่กาย" ความวา ผูกเชิงตะกอนรอบๆ.
บทวา "จุดไฟแลวก็หลีกไป" ความวา "ชาวนาทั้งหลายกําหนด
ขนาดของเชิงตะกอนวา "เชิงตะกอนเทานี้รางกายก็จักถือเอารอบ (ไหมทั่ว
ถึง) แลวจุดไฟขึ้นทั้ง ๔ ทิศ หลีกไปแลว. เชิงตะกอนก็ไดลุกโพลงเหมือน
เปลวประทีป (และ) ไดเปนเหมือนเวลาที่พระเถระเขาถ้ํามีน้ําแลวนั่งลง."
บทวา "สลัดจีวร" ความวา "พระเถระเมื่อออกจากสมาบัติแลวย่ําถาน
เพลิงที่ไมมีควันมีสีเหมือนดอกทองกวาวไดสลัดจีวรแลว ก็แมเพียงไออุนก็มิ
ไดมีในรางกายของทาน. แมเพียงไออุนก็ยังไมไหมจีวร. นี้ชื่อวาเปนผลของ
สมาบัติ.
บทวา "จงดา" ความวา พวกทานจงดาดวยวัตถุสําหรับดา ๑๐
ขอ.
บทวา "บริภาษ" ไดแก กลาวดวยวาจา.
บทวา "จงดาประชด" ไดแก จงกระทบกระเทียบ.
บทวา "จงเบียดเบียน" ไดแก ใหถึงทุกข. คําทั่งหมดนี้เปนชื่อของ
การกระทบกระเทียบทางวาจา.
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บทวา "เหมือนมารชื่อวา ทูสี...ชองนั้น" ความวา เหมือนมารชื่อ
วาทูสี (ไดชอ ง) ของพวกพราหมณและคฤหบดีเหลานั้น.
บทวา "จงไดชอง" ความวา พวกทานจงไดรู คือพึงไดอารมณที่
เปนปจจัยแหงการเกิดขึ้นของกิเลส.
ในบทเปนตนวา "โลน" ดังนี้ พวกพราหมณและคฤหบดีกลาววา
"มารพึงสมควรกลาวกะผูมีศีรษะโลนวา "โลน" และกับพวกสมณะวา
"สมณะ" ก็พวกสมณะโลนเหลานี้ดูหมิ่นอยู.
คําวา "มั่งคั่ง" ไดแก เจาเรือน
คําวา "ดํา" ไดแก มืด.
พรหม ทานประสงคเอาวา "ญาติ" ในบทนี้วา "เหลากอของ
ทาวมหาพรหม." พวกพราหมณยอมรองเรียกพรหมแมนั้นวา "ปู." อธิบาย
วา เหลากอของพวกที่เกิดจากเทาทั้งหลาย ชื่อวา เหลากอของพวกที่เกิดจาก
เทา. คือพวกที่เกิดจากหลังเทาของพระพรหม.
ไดยินวา พวกพราหมณนั้นไดมีลัทธิอยางนี้วา พวกพราหมณเกิด
จากปากพระพรหม กษัตริยเกิดจากอก. พวกพอคาเกิดจากสะดือ. พวกศูทร
เกิดจากแขง. พวกสมณะเกิดจากหลังพระบาท.
บทวา "เราเปนผูเพง เปนผูจอง" ความวา พวกเราเปนผูเพง พวก
เราเปนผูเล็ง.
บทวา "เกิดความอรอย" ไดแก เกิดความเกียจคราน.
บทวา "เพง" ไดแก คิด.
บทวา "เพงทั่ว" เปนตน ทานขยายดวยอํานาจอุปสัค.
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บทวา "หาหนูอยู" ความวา เสาะหาหนูบนกิ่งไม ตัวที่ออกจากตน
ไมที่มีโพรง เพื่อหาอาหารเวลาเย็น.
นัยวา นกฮูกนั้นยืนนิ่งเหมือนสงบเสงี่ยมแลว จะจับหนูอยางรวดเร็วใน
เวลาที่พบกัน.
บทวา "หมาปา" ไดแก สุนัขจิ้งจอก. อาจารยทั้งหลายกลาววา
เหยี่ยวบาง.
บทวา "ที่ตอเรือน บอน้ําครํา และกองหยากเยื่อ" ความวา ที่
ฝาเรือนดวยบอน้ําครําดวย กองหยากเยื่อดวย. ในทีเ่ หลานั้น ที่ตอเรือน ชื่อวาที่
ตอแหงเรือน บอน้ําครําเปนที่ฝงคูถ ชื่อวาบอน้ําครํา ที่เปนที่ทิ้งหยาก
เยื่อ ชื่อ กองหยากเยื่อ.
บทวา "มีโคคอขาดแลว" ความวา เมื่อออกจากที่กันดาร มีโคคอ
ขาดแลว.
บทวา "ที่ตอเรือน บอน้ําครํา และกองหยากเยื่อ" ไดแก ที่ตอ
เรือน บอน้ําครํา หรือกองหยากเยื่อ. ก็ลาแมนั้น ถาเผาก็ไมไหวติง ดุจ
แข็งกระดาง
บทวา "เขาถึงนรก" ความวา. ถามารเขาสิงในรางของพวก
มนุษย พวกมนุษยไมพึงมีอกุศลกรรม จะพึงมีแกมารเทานั้น แตมารไมไดสิง
ในรางกายแลวแสดงวัตถุที่ไมถูกสวนกัน และอารมณที่ใหเกิดความเดือด
รอน.
ทราบวา ครั้งนั้น มารนั้น แสดงภิกษุทั้งหลายทําใหเปนเหมือนผูจะ
จับปลาก็จับโดยเร็ว ๑ ใหเปนเหมือนผูถือขายแลวดักปลา ๑ ใหเปนเหมือนผู
ดักแรวแลวผูกนกไว ๑ ผูเที่ยวตอนเนื้อในปากับสุนัข ๑ ผูพาหญิงมานั่งในนี้
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ดื่ม ๑ ผูฟอนอยู ๑ ผูขับอยู ๑ ใหเปนเหมือนพวกมนุษยที่ไมถูกกันนั่งและยืน
ในที่พักกลางคืนและกลางวันของภิกษุทั้งหลาย ๑.
คนทั้งหลายไปปาบาง ไปดงบาง ไปวัดบาง เห็นอารมณที่ทําใหเรา
รอน แลวมากลาวแกคนพวกอื่นวา พวกสมณะทํากิจที่ไมเหมาะแกสมณะ
ไมสมควรเห็นปานนี้ เมื่อพวกเราไดถวายทานแกสมณะพวกนั้น ที่ไหนจะได
บุญกุศล พวกทานอยาไดถวายอะไรๆ แกสมณะพวกนั้น. คนเหลานั้น
ดาภิกษุผูมีศีลทั้งหลายในที่ที่ตนเห็นแลวๆ ไดประสบบาป เปนผูที่ยังอบายให
เต็ม เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา พวกมนุษยไดเขาถึงนรก.
บทวา "อันมารใหหมุนไปตาม" ไดแก ถูกมารใหหมุนไปทั่ว.
บทวา "แผไปแลวอยู" ไดแก แผไปแลวอยูอยางเดียวหามิได. ก็คนผู
ดํารงอยูในโอวาทของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากกุสันธะ ให
พรหมวิหารธรรม ๔ เหลานี้ เกิดแลวเจริญวิปสสนาซึ่งมีฌาณเปนที่รองรับ ได
ดํารงอยูในพระอรหัต.
คําวา "ที่มา หรือ ทีไ่ ป" ความวา เราไมรูที่เปนที่มาดวยอํานาจ
ปฏิสนธิ หรือที่เปนที่ไปดวยอํานาจคติ.
บทวา "จิตจะพึงมีความเปนโดยประการอื่น" ความวา พึงมีความ
เปนไปโดยประการอื่นดวยอํานาจความพอใจ.
แมในบทนี้วา " เขาถึงโลกสวรรค " ก็พึงทราบเนื้อความตามนัยกอน
นั่นเทียว. เหมือนอยางวา มารยอมแสดงอารมณที่ทําใหเดือดรอนในกาลกอน
ฉันใด ในบัดนี้ก็ฉันนั้น แสดงอารมณทําใหผองใสได.
ทราบวา ครั้งนั้น มารนั้นไดแสดงภิกษุทั้งหลายไวในที่ที่ปรากฏ
แกคนทั้งหลาย ทําใหเปนดุจไปในอากาศ ยืนในอากาศ. นั่งคูบัลลังก ดุจเย็บ
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ผาในอากาศ ดุจบอกคัมภีรในอากาศ ดุจคลี่จีวรใหกายรับฤดูในอากาศ
ดุจบรรพชิตแกเที่ยวไปในอากาศ ดุจสามเณรหนุมยืนเก็บดอกไมใน
อากาศ. พวกมนุษยไปปาบาง ไปดงบาง ไปวัดบาง เห็นการปฏิบัตินั้นของ
พวกบรรพชิต ยอมมาบอกแกพวกคนเหลาอื่นวา ในพวกภิกษุโดยที่สุดแม
สามเณรก็มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากอยางนี้ ทานที่ถวายทานเหลานี้ชื่อวา
มีผลมาก พวกทานจงถวายจงทําสักการะ พวกทานเหลานี้เถิด. ลําดับ
นั้น พวกมนุษยไดสักการะภิกษุสงฆ ดวยปจจัย ๔ ทําบุญไวมากเปนผูที่ยัง
หนทางสวรรคใหเต็ม เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา "ยอมเขาถึงโลก
สวรรค."
คําวา "ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงมาพิจารณาเห็นโดยความเปนของไม
งามอยูในกายนี้" ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเที่ยวไปตลอดชมพู
ทวีปทั้งสิ้น โดยที่สุดก็ยงั ไดเสด็จไปที่อยูของภิกษุ ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง
ทรงแสดงอานิสงสอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจที่อบรมดวยความ
สําคัญในของที่ไมงามมากอยู จิตยอมหดหู ครอบงํา ถอยกลับ ไม
เหยียดออก ความวางเฉย หรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยูพรอม จาก
ความถึงพรอมดวยเมถุนธรรม. ภิกษุทงั้ หลาย เมื่อภิกษุมีใจที่อบรมดวย
ความสําคัญในของที่ไมงามมากอยู จิตยอมหดหู ครอบงํา ถอยกลับ ไม
เหยียดออก ความวางเฉย หรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยูพรอมจากความ
อยากในรส ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุผูมีใจที่อบรมแลวดวยความสําคัญวาไม
นายินดียิ่งในโลกทั้งปวงมากอยู จิตยอมสลดหดหู ถอยกลับ ไมเหยียด
ออก ความวางเฉย หรือความเปนของปฏิกูล ยอมตั้งอยูพรอมในจิตที่ประ
กอบดวยความโลภ. ภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุมีใจที่อบรมแลวดวยความสําคัญ
วาไมเที่ยงมากอยู จิตยอมสลดหดหู ถอยกลับไมเหยียดออก ความวาง
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เฉย หรือความเปนของปฏิกูลยอมตั้งอยูพรอมในความโลภในลาภและสักการะ
แลวตรัสกัมมัฏฐาน ๔ เหลานี้วา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอ จงมาพิจารณา
เห็นเปนของไมงาม เปนผูมีความสําคัญในความปฏิกูลในอาหาร เปนผู
มีความสําคัญในความไมยินดียิ่งในโลกทั้งปวง เปนผูตามพิจารณาเห็นวาไม
เที่ยงในสังขารทั้งปวงในกายอยู.
ภิกษุแมเหลานั้น ทํากรรมในกัมมัฏฐานทั้ง ๔ เหลานี้. ใหอาสวะทั้ง
หมดสิ้นไป ดํารงอยูในความเปนพระอรหันต. กัมมัฏฐาน ๔ เหลานี้ ให
ราคะ โทสะ และ โมหะสงบ กําจัดราคะ โทสะ และโมหะ ไดแนนอนแล.
บทวา "ถือกอนกรวด" ความวา ถือเอากอนหินประมาณเทากํามือ.
ก็มารนีไ้ ดใหพวกพราหมณเละคฤหบดีดาภิกษุบาง บันดาลใหภิกษุ
สงฆเกิดลาภและสักการะดวยอํานาจพราหมณ และคฤหบดีบาง เมื่อไมได
ชอง บัดนี้ ไดมีความประสงคเพื่อจะพยายามดวยมือของตนจึงสิงในรางของ
เด็กคนใดคนหนึ่ง แลวไดถือเอากอนหินขนาดนั้น. พระเถระหมายเอาเด็ก
นั้น จึงกลาววา "จับกอนหินแลว."
บทวา "ตอยศีรษะของทาน" ความวา ทําลายศีรษะของทาน
ความวา ทําลายศีรษะ. เนื้อฉีกไปถึงหนังใหญเปน ๒ สวน. ก็กอนกรวดไม
ทําลายกระโหลกศีรษะจดกระดูกแลวหยุดนั่นเอง.
บทวา "ไดทรงแลดูแลวโดยดูอยางชาง" ไดแก ไดยินเสียงดัง.
ชางตัวประเสริฐ เมื่อประสงคจะหลีกไปขางนี้หรือขางโนน จะไม
เอี้ยวคอแตจะถอยรางทั้งสิ้นกลับแลดูอยูนั่นเทียว ฉันใด พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวากกุสันธะก็ฉันนั้น ไดทรงกลับสรีระทั้งสิ้นแลดูแลว กระดูก
ทั้งหลายของมหาชนปลายจดกันตั้งอยู ของพระปจเจกพุทธเจาตรงปลายเปน
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ขอ. แตของพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนฉันนั้นหามิได เปนพืดเดียวกันตั้ง
อยู ดุจปลอกเหล็ก เพราะฉะนั้น เวลาทรงแลดูขางหลัง พระพุทธเจาทั้งหลาย
จึงไมอาจเอี้ยวพระศอไปได ก็ชางตัวประเสริฐ. เมื่อประสงคจะแลดูสวนขาง
หลังจึงหมุนรางกายทั้งสิ้นนั่นเทียว พระพุทธเจาก็พึงหมุนไปเชนนั้น. เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงถอยกลับพระสรีระทั้งสิ้นเทียวชําเลืองดู
ดุจพระพุทธรูปทองคําที่หมุนไปดวยเครื่องยนต ก็พระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดประทับยืนชําเลืองดูตรัสวา " หรือวา มารชื่อทูสีนี้ไมไดรูประมาณ."
คํานั้น มีเนื้อความวา มารทูสีนี้กระทําบาป ไมไดรูประมาณนั่น
เอง ไดทําการกาวลวงประมาณแลว.
บทวา "ทรงชําเลืองพรอมกัน" ความวา ขณะนั้นนั่นเอง พรอมกับ
การแลดูของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวากกุสันธะ.
บทวา "เคลื่อนจากที่นั้นดวย" ความวา เคลื่อนจากที่ในเทวโลก
นั้น เขาถึงมหานรกแลวดวย.
ก็มารเมื่อจะเคลื่อนจึงยืนที่ใดที่หนึ่งเคลื่อน เพราะฉะนั้น มารนั้นจึงไม
มาเทวโลกชัน้ วสวัตดีเคลื่อนแลว. มารนั้นไมพึงทราบวา เคลื่อนแลว เพราะ
พระผูมีพระภาคเจา. มารนั้นมิไดอําลาแลว เพราะคําวา ดวยการแลดูรวม
กัน.
ก็คํานี้ เปนเพียงการแสดงเวลาจุติเทานั้น. ก็อายุของมารนั้นพึงทราบ
วาขาดไปแลวในเทวโลกชั้นวสวัตดีนั้นเอง เหมือนการประหารดวย
ขวาน เพราะผิดในพระมหาสาวกผูใหญ.
บทวา "มีชื่อ ๓ ชื่อ" ไดแก มี ๓ นาม
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บทวา "ชื่อวา มีผัสสายตนะ ๖ (นรกชื่อวา ผัสสายตนิกะ)" ความ
วา ในผัสสายตนะ ๖ เวทนาเฉพาะอยางยอมมีปจจัย.
บทวา "ชื่อวา นําไปพรอมดวยขอ (นรกชื่อวา สังกุสมาหตะ)" ความ
วา อันเขานําไปพรอมดวยขอเหล็ก.
บทวา "เสวยอารมณเฉพาะตน (นรกชื่อวา ปจจัตตเวทนิยะ)" ได
แก ตนเองนั่นแหละใหเกิดเวทนา.
บทวา "ขอกับขอพึงมารวมกันที่หทัย" ความวา ขอเหล็กกับขอ
เหล็กมารวมกันที่ทามกลางหัวใจ.
ไดยินวา เมื่อคนเหลานั้นเกิดในนรกนั้นมีอัตตภาพ ๓ คาวุต แมของ
มารก็เปนเชนนั้นนั่นแหละ ครั้งนั้นพวกนายนิรยบาลถือหลาวเหล็กประมาณ
เทาตนตาลที่ไฟติดลุกโพลงโชติชวงเอง กลาววา " ก็เจานี่ คิดแลวจึงทําความ
ชั่วไวโดยที่นี้" แลวทุบกลางหัวใจ เหมือนคนทุบขนมในรางทําขนม. ทํา
คน ๕๐ คนใหมีหนาที่เทา ๕๐ คนใหมีหนาที่บนศีรษะไป เมื่อหลาวเหล็กไป
อยูอยางนี้ ๕๐๐ ป ถึงขางทั้งสองกลับมาอีก ๕๐๐ ป ถึงกลางหัวใจ. พระ
เถระหมายเอาหลาวเหล็กนั้น จึงกลาวคํานี้ไว.
บทวา "เวทนาที่ตั้งขึ้น" ความวา เวทนาที่ตั้งขึ้นจากวิบาก.ไดยินวา
การเสวยอารมณนั้นมีทุกขมากกวาการเสวยผลในมหานรก.อาจารยทั้ง
หลายกลาววา เหมือนอยางวา การรักษาตลอด ๗ วัน ลําบากกวาการดื่ม
ความเยื่อใยตลอด ๗ วัน ฉันใดการเสวยอารมณที่ตั้งขึ้นแหงวิบาก ในตัณหา
ซึ่งฟูขึ้นมีทุกขมากกวาทุกขในมหานรก.
บทวา ".....ของปลาแมฉันใด" ความวา ศีรษะของคนกลม เมื่อบุคคล
ประหารดวยหลาว การประหารยอมไมตรงที่ ยอมคลาดเคลื่อนไป

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๓ - หนาที่ 484

ศีรษะของปลายาวหนา การประหารยอมตรงที่ การประหารยอมเปน
อันกระทําไวดี เพราะทํากรรมไมผิด. ฉะนั้น ศีรษะจึงมีรูปนี้.
บทวา "จรดพระสาวกชื่อวา วิธรุ ะ" ความวา กระทบพระสาวกชื่อ
วา วิธุระ.
บทวา "การเสวยอารมณเฉพาะตน" ความวา ใหเกิดการเสวย
อารมณอยางหนึ่งเฉพาะตนเอง.
บทวา "นรกเปนเชนนี้" ความวา พึงแสดงนรกดวยเทวทูตสูตรในที่
นี้.
บทวา "ทานถึงทุกขที่เกิดจากบาป" คือ ประสบทุกขที่เกิดจากมาร
ตายแลว.
บทวา "กลางสระ" ไดแก ไดยนิ วา วิมานที่ทําใหน้ําเปนที่รองรับ
แลวเกิดในทามกลางมหาสมุทร ตั้งอยูตลอดกัป. วิมานเหลานั้น มีสีเหมือน
แกวไพฑูรย มีเปลวไฟลุกโพลงอยู เหมือนกองไฟที่ไหมไมออลุกโพลงบนยอด
เขา มีรัศมีซานไป. สมบูรณดวยรัศมีในวิมานเหลานั้น มีนางฟาสีสรร
ตางๆ กันฟอนรําอยู.
บทวา "ผูใดรูเฉพาะเรื่องนี้" ความวา ผูใดรูเรื่องวิมานวัตถุนี้
ในเรื่องนี้ ก็ควรแสดงเนื้อความดวยเรื่องวิมานวัตถุและเปตวัตถุ
เหมือนกัน.
คํานี้วา "ใหไหวดวยปลายนิ้วเทา" ควรแสดงดวยปาสาทกัมปนสูตร
นี้.
คํานี้วา "ผูใด (ให) ไพชยนตไหวแลว" ควรแสดงดวยจุลลตัณหา
สังขยสูตรและวิมุตติสูตร.
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คํานี้วา "พระเถระนั้นสอบถามทาวสักกะอยู" ก็ควรแสดงดวยจุลลตัณหาสังขยสูตรและวิมุตติสูตรนั้นเหมือนกัน.
บทวา "ที่ประชุมใกลสุธรรมสภา" ความวา ใกลที่ประชุมชื่อ
วา สุธรรมา. ก็สุธรรมสภานี้อยูในพรหมโลก ไมใชในชั้นดาวดึงส ขึ้นชื่อ
วาเทวโลกที่เวนจากสุธรรมสภาไมมี.
บทวา "รัศมีที่ซานไปในพรหมโลก" ความวา แสงสวาง ของพระผู
มีพระภาคเจา ผูเสด็จไปกับเหลาสาวก มีพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ
และพระมหากัสสปะ. เปนตนในพรหมโลก แลวนั่งเขาเตโชธาตุอยูแลว.
ดวยวา สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบจิตของหมูพรหม ผูนั่งประ
ชุมในสุธรรมเทวสภาในพรหมโลก คิดอยูวา " มีอยูหรือหนอแลที่สมณะหรือ
พราหมณไรๆ ผูมีฤทธิ์มากอยางนี้อาจมาในที่นี้" จึงเสด็จไปที่นั้นประทับนั่งที่
สุดคณะของพรหม ทรงเขาเตโชธาตุไดทรงดําริถึงการมาของพระมหาโมคคัลลานะเปนตน.
พระสาวกแมเหลานั้น ไดไปถวายบังคมพระศาสดาแลวจึงนั่งเขา
เตโชธาตุในทิศละ ๑ องค พรหมโลกทั้งสิ้นจึงไดมีแสงอยางเดียวกัน.
พระศาสดาไดทรงแสดงธรรมที่ประกาศสัจจะ ๔. เวลาจบเทศนา
พรหมหลายพันดํารงอยูในมรรคและผล. พระเถระหมายเอาธรรมนี้
จึงกลาวคาถานี้. ก็เนื้อความนั้นควรแสดงดวยพกพรหมสูตร.
บทวา "ไดถูกตองดวยความหลุดพน" ไดแก ถูกตองดวยความหลุด
พนคือฌานนั่นเอง.
บทวา "ดง" ไดแก ชมพูทวีป.
บทวา "ปุพพวิเทหทวีป" ไดแก ทวีปที่ชื่อวา ปุพพวิเทหะดวย.
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คําวา "เหลานระผูนอนบนพื้นดินใด" ความวา ชาวอมรโคยานทวีป
และชาวอุตตรกุรุทวีป ชือ่ วาเหลานระผูนอนบนแผนดิน มีคําอธิบายวา
ถูกตองนระเหลานั้นทั้งหมด.
ก็ความนี้ ควรแสดงดวยการทรมานนันโทปนันทนาคราช เรื่องนี้ทาน
ใหพิสดารแลวดวยกถาวาฤทธิ์ ในปกรณวิเศษชื่อวาวิสุทธิมรรค.
บทวา "ประสบสิ่งที่มิใชบุญ" ไดแก ไดเฉพาะสิ่งที่มิใชบุญ.
บทวา "อยาไดทําความหวังในภิกษุทั้งหลาย" ความวา อยาไดทํา
ความหวังนี้วา เราจะใหภิกษุนี้พินาศ เราจะเบียดเบียนภิกษุ . คําที่เหลือ
ในบททั้งปวงตื้นนั่นเทียวแล.
จบอรรถกถามารตัชชนียสูตร ที่ ๑๐
จบจุลลยมกวรรคที่ ๕
การขยายความพระสูตรมูลปณณาสก แหงอรรถกถามัชฌิม
นิกายชื่อปปญจสูทนี แลวดวยประการฉะนี้
และอรรถกถาที่รวมพระสูตรในคัมภีรปณณาสก ที่ประดับ
ดวย ๕ วรรค จบแลว.

