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                         พระสุตตันตปฎก 
                มชัฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก 
                            เลมท่ี  ๒  ภาคที่  ๑ 
 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

                                  ๑  คหปติวรรค 
                                   ๑. กันทรกสูตร 

           สติปฏฐาน  ๔  เปนธรรมสําหรับผูยังตองศึกษา 
           [๑]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ   ฝงสระโบกขรณี    ชือ่ 
คัคครา   เขตนครจัมปา  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  ครั้งน้ันบุตรนายหัตถา- 
จารยชื่อเปสสะและปริพาชกชื่อกันทรกะ      เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง 
ที่ประทับ  ครั้นแลว  นายเปสสหัตถาโรหบุตร  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวน่ัง ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    สวนกันทรกปริพาชกไดปราศรัยกับพระผูมี 
พระภาคเจา  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    ไดยืนอยู  ณ  ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง  แลวเหลียวดูภิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยู   แลวไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคเจาวา  นาอัศจรรย  ทานพระโคดม   ไมเคยมี   ทานพระโคดม  เพียง 
เทาน้ี    ทานพระโคดมชื่อวาทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบแลว    ทานพระโคดม 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใดไดมีแลวในอดีตกาล   แมพระผูมีพระภาค-  
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เจาเหลาน้ัน   ก็ทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่งเพียงเทานี้  เหมือนทาน 
พระโคดมทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบในบัดนี้     พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
เหลาใด    จักมีในอนาคตกาล    แมพระผูมีพระภาคเจาเหลาน้ัน    ก็จักทรงให 
ภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่งเพียงเทาน้ี         เหมือนทานพระโคดมทรงให 
ภิกษุสงฆปฏิบัติชอบในบัดนี้. 
           [๒]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนกนัทรกะ   ขอน้ีเปนอยางนั้น 
ดูกอนกันทรกะ  ขอน้ีเปนอยางนั้น  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด  ไดมี 
แลวในอดีตกาล  แมพระผูมีพระภาคเจาเหลาน้ัน  ก็ทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบ 
เปนอยางยิ่งเพียงเทาน้ี    เหมือนเราใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบในบัดนี้. 
           ดูกอนกันทรกะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จักมีในอนาคต- 
กาล  แมพระผูมีพระภาคเจาเหลาน้ัน   ก็จักทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยาง 
ยิ่งเพียงเทาน้ี   เหมือนเราใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบในบัดนี้. 
           ดูกอนกันทรกะ  ก็ในภิกษุสงฆนี้     ภิกษุทั้งหลายผูอรหันตขีณาสพอยู 
จบพรหมจรรยแลว  มีกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว  ปลงภาระเสียแลว  มีประโยชน 
ตนถึงแลว   มีสังโยชนในภพสิ้นรอบแลว   หลุดพนแลว   เพราะรูโดยชอบ   ม ี
อยู  ดูกอนกนัทรกะ  อนึง่  ในภิกษุสงฆนี้ ภิกษุทั้งหลายผูยังตองศึกษา  มีปรกติ 
สงบ มีความประพฤติสงบ  มีปญญา  เลี้ยงชีพดวยปญญามีอยู  เธอเหลาน้ันมีจิต 
ต้ังม่ันดีแลว  ในสติปฏฐาน ๔.  สติปฏฐาน  ๔  เปนไฉน.  ดูกอนกันทรกะ 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้   พิจารณาเห็นภายในกายอยู   มีความเพียร  มีสติ   มีสัม- 
ปชัญญะ    กาํจัดอภิชฌา     ละโทมนัสในโลกเสียได   พิจารณาเห็นเวทนา  ใน 
เวทนาอยู   มีความเพียร  มีสติ   มีสัมปชัญญะ   กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
เสียได   พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู   มีความเพียร  มีสติ   มีสัมปชัญญะ     กําจัด  
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อภิชฌาและโสมนัสในโลกเสียได   พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู  มีความเพียร 
มีสติ   มีสัมปชัญญะ    กาํจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. 
           [๓]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  นายเปสสหัตถาโรหบุตร 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  นาอัศจรรย  พระพุทธเจาขา  ไมเคยมี  พระ 
พุทธเจาขา  สติปฏฐาน ๔ นี้   พระองคทรงบัญญัติไวดีแลว   เพ่ือความบริสุทธิ์ 
ของสัตวทั้งหลายเพ่ือกาวลวงความโศกและความร่ําไร     เพ่ือความดับแหงทุกข 
และโทมนัส    เพ่ือบรรลญุายธรรม   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  ที่จริง  แม 
พวกขาพระพุทธเจาเปนคฤหัสถนุงผาขาว    ก็ยังมีจิตต้ังมั่นดีแลวใน 
สติปฏฐาน  ๔  เหลาน้ีอยูตามกาลท่ีสมควร  ขอประทานพระวโรกาส  พวก 
ขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นภายในกายอยู    มีความเพียร   มีสติ   มีสัมปชญัญะ 
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได     พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู    ม ี
ความเพียร     มีสติ    มีสมัปชัญญะ      กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสยีได 
พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู   มีความเพียร  มีสติ  มีสัมปชัญญะ   กาํจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสติ  มีสมั- 
ปชัญญะ   กาํจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได นาอัศจรรย   พระพุทธเจาขา 
ไมเคยมี   พระพุทธเจาขา  เพียงเทาน้ี   พระพุทธเจาขา  พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา 
ยอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยรกชฏั 
เปนไปอยางน้ี   ในเมื่อมนุษยเดนกาก  เปนไปอยูอยางนี้   ในเมื่อมนุษยโออวด 
เปนไปอยูอยางนี้    ก็สิ่งทีร่กชฏัคือมนุษย    สิ่งท่ีต้ืนคือสัตว   พระพุทธเจาขา 
ดวยวาขาพระพุทธเจาสามารถจะใหชางท่ีพอฝกแลวแลนไปได       ชางน้ัน 
จักทํานครจัมปา  ใหเปนที่ไปมาโดยระหวาง ๆ  จักทําความโออวด  ความโกง  
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ความคด   ความงอนั้นทั้งหมดใหปรากฏดวย    สวนมนุษย   คือทาส   คนใช 
หรือกรรมกรของขาพระพุทธเจา ยอมพระพฤติดวยกายเปนอยางหน่ึง ดวยวาจา 
เปนอยางหน่ึง  และจิตของเขาเปนอยางหน่ึง   นาอัศจรรย  พระพุทธเจาขา   ไม 
เคยมี   พระพุทธเจาขา   เพียงเทาน้ี   พระพุทธเจาขา  พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา 
ยอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลายในเมื่อมนุษยรกชฏั 
เปนไปอยูอยางนี้     ในเมื่อมนุษยเดนกาก     เปนไปอยูอยางนี้     ในเมื่อมนุษย 
โออวด  เปนไปอยูอยางนี้  ก็สิ่งท่ีรกชฏัคือมนุษย   สิ่งท่ีต้ืนคือสัตว. 
 

                                    บคุคล   ๔  จําพวก 
           [๘]  พ.   ดูกอนเปสสะ  ขอน้ีเปนอยางนั้น    ดูกอนเปสสะ  ขอน้ีเปน 
อยางนั้น   กส็ิ่งท่ีรกชัฏ   คือมนุษย  สิ่งที่ต้ืน  คือสัตว  ดูกอนเปสสะ  บุคคล ๔ 
จําพวกนี้มีอยู   หาไดอยูในโลก   ๔  จําพวกนั้นเปนไฉน.            
                ๑.  ดูกอนเปสสะ  บุคคลบางคนในโลกน้ี    ทําตนใหเดือดรอน 
ประกอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน. 
                ๒.   สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี   ทําผูอ่ืนใหเดือดรอนและประ- 
กอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.                                    
                ๓.  บุคคลบางคนในโลกน้ี    ทําตนใหเดือดรอน   และประกอบ 
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน   ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  และประกอบ 
ความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.     
                ๔.  สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี  ไมทําตนใหเดือดรอน ไมประ- 
กอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน    ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน    ไม 
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.  
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           บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอนน้ัน   ไมมีความ 
หิว   ดับสนทิ   เปนผูเย็น   เสวยแตความสุข   มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน 
ดูกอนเปสสะ  บรรดาบุคคล ๔ จําพวกน้ี   จําพวกไหนจะยังจิตของทานใหยินดี. 
           [๕]  เป.  พระพุทธเจาขา บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความ 
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนน้ี     ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได 
แมบุคคลผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือด 
รอน ก็ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลทําตนใหเดือดรอน และ 
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน  ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   และ 
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  ก็ไมยังจิตของขาพระพุทธ 
เจาใหยินดีได  สวนบุคคลใดไมทําตนใหเดือดรอน  ไมประกอบความขวนขวาย 
ในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวาย 
ในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน บุคคลน้ันไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือด 
รอน  ไมมีความหิว  ดับสนิท  เปนผูเย็น   เสวยแตความสุข  มีตนเปนดังพรหม 
อยูในปจจุบัน  บุคคลน้ียอมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดี. 
           พ.   ดกูอนเปสสะ   ก็เพราะเหตุไรเลา   บุคคล ๓   จําพวกน้ี   จึงยังจิต 
ของทานใหยินดีไมได. 
           [๖]   เป.  พระพุทธเจาขา  บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความ 
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนน้ี  เขายอมทําตนซึ่งรักสุข  เกลียดทุกข  ให 
เดือดรอน เรารอน ดวยเหตุนี้ บุคคลน้ีจึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได 
แมบุคคลผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือด 
รอน   เขาก็ยอมทําผูอ่ืนซึ่งรักสุข  เกลยีดทุกข  ใหเดือดรอน  เรารอน  ดวยเหตุ 
นี้  บุคคลน้ีจึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได  แมบุคคลผูทําตนใหเดือด 
รอน  และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน   ทําผูอ่ืนใหเดือด  
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รอน  และประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   เขาก็ยอมทําตน 
และผูอ่ืนซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน   เรารอน    ดวยเหตุนี้    บุคคลน้ีจึง 
ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได   ก็แลบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน  ไม 
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน   เขาไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน     เขาไมทําตนใหเดือด 
รอนไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   ไมมีความหิว   ดับสนิท   เปนผูเย็น   เสวยแต 
ความสุข  มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันนี้   ดวยเหตุนี้   บุคคลน้ี   ยอมยงัจิต 
ของขาพระพุทธเจาใหยินดีได    พระพุทธเจาขา     ขาพระพุทธเจาจะขอลาไป 
ณ บัดนี้   ขาพระพุทธเจามีกิจมาก   มธีุระที่ตองทํามาก. 
           พ.   ดกูอนเปสสะ   บัดนี ้   ทานจงทราบกาลอันควรเถิด. 
           ลําดับนั้น  นายเปสสหัตถาโรหบุตรชื่นชมอนุโมทนาภาษิตพระผูมี- 
พระภาคเจา     แลวลุกจากอาสนะ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา     กระทํา 
ประทักษิณ  แลวหลีกไป. 
           [๗]   ครั้งน้ัน   เมือ่นายเปสสหัตถาโรหบุตรหลีกไปไมนาน   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นายเปสสหัตถา- 
โรหบุตรเปนบัณฑิต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายเปสสหัตถาโรหบุตรมีปญญามาก 
ถานายเปสสหัตถาโรหบุตรพึงน่ังอยูครูหน่ึง         ชั่วเวลาที่เราจําแนกบุคคล ๔ 
จําพวกนี้โดยพิสดารแกเขา   เขาจักเปนผูประกอบดวยประโยชนใหญ  อน่ึง  แม 
ดวยการฟงโดยสังเขปเพียงเทาน้ี        นายเปสสหัตถาโรหบุตรยังประกอบดวย 
ประโยชนใหญ    พวกภิกษุกราบทูลวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    นี้เปนกาล 
ขาแตพระสุคต      นี้เปนกาลของการที่พระผูมีพระภาคเจา     จะพึงทรงจําแนก 
บุคคล ๔ จําพวก    นี้โดยพิสดาร    ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคเจา 
โดยพิสดารแลวจักทรงจําไว.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถาอยางนั้น    เธอ 
ทั้งหลายจงฟง   จงใสใจใหจงดี   เราจักกลาว.  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว.                                                                                                            
           [๘]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็บุคคลผูทํา 
ตนใหเดือดรอน  ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน เปนไฉน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลบางตนในโลกน้ี   เปนคนเปลือย  ทอดทิ้ง 
มารยาท  เลียมือ  เขาเชิญใหมารับภิกษา  ก็ไมมา    เขาเชิญใหหยุด ก็ไมหยุด ไม 
ยินดีรับภิกษาที่เขานํามาให  ไมยินดีรบัภิกษาที่เขาทําเฉพาะ   ไมยินดีรับภิกษา 
ที่เขานิมนต  ไมรับภิกษาปากหมอ   ไมรับภิกษาจากปากกระเชา    ไมรับภิกษา 
ครอมธรณีประตู  ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภิกษา 
ของคน ๒ คนท่ีกําลังบริโภคอยู     ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ    ไมรับภิกษา 
ของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม  ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษา 
ที่นัดแนะกันทําไว  ไมรับภิกษาในท่ีที่เขาเลี้ยงสุนัข  ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวัน 
ไตตอมเปนกลุม  ไมรับปลา  ไมรับเนื้อ  ไมดื่มสรุา   ไมดื่มเมรัย    ไมดื่มน้ํา 
หมักดอง  เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียวเยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง   รับ 
ภิกษาที่เรือน ๒ หลัง   เยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง    รับภิกขาที่เรือน ๓ 
หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๓   คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๔ หลัง เยียวยาอัตภาพ 
ดวยขาว ๔ คําบาง   รับภิกษาที่เรือน ๕  หลัง    เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๕  คํา 
บาง   รับภิกษาที่เรือน ๖ หลัง   เยียวยาอัตภาพดวยขาว  ๖  คําบาง   รับภิกษาที่  
เรือน ๗  หลงั    เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง    เยียวยาอัตภาพดวยภิกษา 
ในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๓ ใบบาง ๔ ใบบาง  ๕ ใบบาง   ๖  ใบบาง 
๗ ใบบาง  กนิอาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๓  วันบาง ๔  วันบาง  
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๕ วันบาง ๖ วันบาง ๗ วันบาง   เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภค  
ภัตท่ีเวียนมากึ่งเดือนบาง   แมเชนนี้ดวยประการฉะน้ีอยู  เขาเปนผูมีผักดองเปน 
ภักษาบางมีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษา 
บาง    มีสาหรายเปนภักษาบาง     มีรําเปนภักษาบาง    มีขาวตังเปนภักษาบาง 
มีขาวไหมเปนภักษาบาง   มีหญาเปนภักษาบาง   มโีคมัยเปนภักษาบาง   มีเหงา 
มันและผลไมในปาเปนอาหาร  บริโภคผลไมที่หลนเองเยียวยาอัตภาพ. 
           เขาทรงผาปานบาง   ผาแกมกนับาง    ผาหอศพบาง     ผาบังสกุลบาง 
ผาเปลือกไมบาง    หนังเสือบาง    หนังเสือท้ังเล็บบาง     ผาคากรองบาง     ผา 
เปลือกปอกรองบาง   ผาผลไมกรองบาง  ผากัมพลทําดวยผมคนบาง   ผากัมพล 
ทําดวยขนสัตวบาง  ทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผมและหนวด  คือประ- 
กอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง     เปนผูยืน   คือหามอาสนะ 
บาง   เปนผูกระหยง   คือ   ประกอบความเพียรในการกระหยง    [คือเดินกระ-  
หยงเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา]   บาง    เปนผูนอนบนหนาม   คือสําเร็จการนอนบน 
หนามบาง   เปนผูอาบนํ้าวันละ ๓ ครัง้    ประกอบความขวนขวายในการลงนํ้า  
บาง   เปนผูประกอบความขวนขวายในการทํากายใหเดือดรอนเรารอนหลาย 
อยางเห็นปานนี้อยู    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลน้ีเรากลาววา   เปนผูทําตนให 
เดือดรอน   ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน. 
           [๙]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็บุคคลผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   ประกอบ 
ความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  เปนไฉน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ฆาแพะเลี้ยงชีวิต    ฆา 
สุกรเลี้ยงชีวิต   ฆานกเลีย้งชีวิต   ฆาเนื้อเลี้ยงชีวิต   เปนคนเห้ียมโหด   เปนคน 
ฆาปลา เปนโจร  เปนคนฆาโจร  เปนคนปกครองเรือนจํา  หรือบุคคลเหลาอ่ืน  
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บางพวกเปนผูทําการงานอันทารุณ   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลน้ี    เรากลาววา 
เปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน     ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือด 
รอน.     
           [๑๐]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็บคุคลผูทําตนใหเดือดรอน   และประ- 
กอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน     ทําผูอ่ืนใหเดือนรอน    และ                                                       
ะ 
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  เปนไฉน. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี  เปนพระราชามหากษัตริย 
ผูไดมุรธาภิเษกแลวก็ดี  เปนพราหมณมหาศาลก็ดี  พระราชาหรือพราหมณนั้น 
โปรดใหทําโรงที่บูชายัญข้ึนใหมทางดานบูรพาแหงนคร    แลวทรงจําเริญพระ- 
เกศาและพระมัสสุ      ทรงนุงหนังเสือท้ังเล็บ      ทรงทาพระกายดวยเนยใสและ 
น้ํามันงา ทรงเกาพระปฤษฎางคดวยเขามฤค  เขาไปยังโรงท่ีบูชายัญใหม  พรอม 
ดวยพระมเหสีและพราหมณปุโรหิต  บรรทมบนพืน้ดิน  อันมิไดลาดดวยเครื่อง 
ลาด  เขาทาดวยโคมัยสด     น้ํานมในเทาท่ีหน่ึงแหงโคแมลูกออนตัวเดียวมีเทาใด 
พระราชาทรงเยียวยาอัตภาพดวยนํ้านมเทาน้ัน      น้ํานมในเตาที่  ๒    มีเทาใด 
พระมเหสีทรงเยียวยาอัตภาพดวยนํ้านมเทาน้ัน     น้ํานมในเตาที่  ๓   มีเทาใด 
พราหมณปุโรหิต  ยอมเยยีวยาอัตภาพดวยนํ้านมเทาน้ัน   น้ํานมในเทาท่ี  ๔ มี 
เทาใด     ก็บชูาไฟดวยนํ้านมเทาน้ัน       ลูกโคเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมท่ีเหลือ 
พระราชาหรือพราหมณนั้นตรัสอยางนี้วา  เพ่ือตองการบูชายัญ  จงฆาโคผูประ- 
มาณเทาน้ี   ลูกโคผูประมาณเทาน้ี  ลกูโคเมียประมาณเทาน้ี    แพะประมาณเทาน้ี 
มาประมาณเทาน้ี    จงตัดตนไมประมาณเทาน้ี    เพ่ือตองการทําเปนเสายัญ   จง 
เกี่ยวหญาประมาณเทาน้ี   เพ่ือตองการลาดพ้ืน    ชนเหลาท่ีเปนทาสก็ดี    เปน 
คนใชก็ดี   เปนกรรมกรก็ดี   ของพระราชาหรือพราหมณนั้น    ชนเหลาน้ันถูก  
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อาชญาคุกคาม  ถูกภัยคุกคาม  มีน้ําตานองหนา  รองไห  ทําการงานตามกําหนด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลน้ี     เรากลาววา   ผูทําคนใหเดือดรอน   ประกอบ 
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน    และทําผูอ่ืนใหเดือดรอน     ประ- 
กอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน. 
 

                                กถาวาดวยพระพุทธคณุ  

                    
           [๑๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กบ็ุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน     ไม 
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน       ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน    เขาไมทําตนใหเดือด- 
รอน  ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  ไมมีความหิว   ดับสนิท   เปนผูเย็น   เสวยแต 
ความสุข  มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน  เปนไฉน.           
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระตถาคตเสด็จอุบัติโนโลกนี้  เปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ   ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ    เสด็จไปดีแลว     ทรงรูแจง 
โลก  เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก  ไมมผูีอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย   เปนผูเบิกบานแลว  เปนผูจําแนกพระธรรม   พระตถาคตพระ- 
องคนั้น    ทรงทําโลกนีพ้รอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ไดแจงชัด  ดวย 
ปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว  ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ   พราหมณ 
เทวดาและมนุษยใหรูตาม  ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งาม 
ในที่สุด  ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ   ทั้งพยัญชนะ  บริสุทธิ ์ บริ- 
บูรณสิ้นเชิง  คฤหบดี  บตุรคฤหบดี   หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง 
ยอมฟงธรรมนั้น     ครั้นฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต     เมื่อไดศรัทธาแลว 
ยอมเห็นตระหนักวา     ฆราวาสดับแคบเปนทางมาแหงธุลี     บรรพชาเปนทาง  
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ปลอดโปรง    การท่ีบุคคลผูครองเรือน     จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบรูณ 
ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด    ไมใชทําไดงาย  ถากระไร   เราพึงปลงผม 
และหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตร  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  สมยัตอมา  
เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ      ละเครือญาตินอยใหญ     ปลงผมและหนวด 
นุงหมผากาสาวพัสตร  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
 

                      ความถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ 
           [๑๒]   เขาบวชอยางนี้แลว   ถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพ   เสมอดวย 
ภิกษุทั้งหลาย. 
                  ๑.  ละการฆาสัตว  เวนขาดจากการฆาสัตว  วางทัณฑะ วางศัสตรา 
มีความละอาย  มีความเอ็นดู   มีความกรุณาหวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู. 
                  ๒.   ละการลกัทรัพย   เวนขาดจากการลักทรัพย   รับแตของท่ีเขา 
ให    ตองการแตของท่ีเขาให   ไมประพฤติตนเปนขโมย   เปนผูสะอาดอยู. 
                  ๓.   ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย        ประพฤติพรหมจรรย 
ประพฤติหางไกล   เวนจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน. 
                  ๔.   ละการพูดเท็จ      เวนขาดจากการพูดเท็จ       พูดแตคําจริง 
ดํารงคําสัตยมีถอยคําเปนหลักฐาน   ควรเชื่อได   ไมพูดลวงโลก. 
                  ๕.   ละคําสอเสียด  เวนขาดจากคําสอเสียด  ฟงจากขางนี้แลวไมไป 
บอกขางโนน   เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน   หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอก 
ขางน้ีเพ่ือใหคนหมูโนนแตกราวกัน   สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง    สงเสริม 
คนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง  ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน    ยินดีในคนผูพรอม 
เพรียงกัน   เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน     กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอม 
เพรียงกัน.  
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           ๖.   ละคําหยาบ   เวนขาดจากคําหยาบ  กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ  เพราะ 
หู   ชวนใหรกั   จับใจ   เปนของชาวเมือง   คนสวนมากรักใคร   พอใจ.  
           ๗.   ละคําเพอเจอ   เวนขาดจากคําเพอเจอ    พูดถูกกาล    พูดแตคําท่ี 
เปนจริง  พูดอิงอรรถ  พูดอิงธรรม  พูดอิงวินัย  พูดแตคําท่ีมีหลักฐาน  มีที่อาง 
มีที่กําหนด    ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร. 
           ๘.   เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
           ๙.   ฉันหนเดียว   เวนการฉันในราตรี   งดการฉันในเวลาวิกาล. 
           ๑๐.    เวนขาดจากการฟอนรํา   ขับรอง   ประโคมดนตรี  และการเลน 
อันเปนขาศึกแกกุศล. 
           ๑๑.   เวนขาดจากการทัดทรง    ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไม 
ของหอม   และเครื่องประเทืองผิว   อันเปนฐานแหงการแตงตัว.  
           ๑๒.  เวนขาดจากการน่ังนอนบนที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหญ. 
           ๑๓.   เวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
           ๑๔.   เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
           ๑๕.   เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ  
           ๑๖.   เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
           ๑๗.   เวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
           ๑๘.   เวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
           ๑๙.   เวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
           ๒๐.   เวนขาดจากการรับชาง   โค   มา   และลา . 
           ๒๑.   เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน.  
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           ๒๒.   เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช. 
           ๒๓.   เวนขาดจากการซ้ือการขาย. 
           ๒๔.   เวนขาดจากการฉอโกงดวยตาชั่ง   การโกงดวยของปลอม   และ 
การโกงดวยเครื่องตวงวัด. 
           ๒๕.   เวนขาดจากการรับสินบน   การลอลวง   และการตลบตะแลง. 
           ๒๖.   เวนขาดจากการตัด   การฆา   การจองจํา    การตีชงิ    การปลน 
และกรรโชก. 
           เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย    ดวยบิณฑบาตเปน 
เครื่องบริหารทอง   เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ   กถ็อืไปไดเอง  นกมีปกจะบิน 
ไปทางทิศาภาคใด ๆ    กม็ีปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด    ภิกษุก็ฉันนั้นแล 
เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย    ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหาร 
ทอง   เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ กถ็ือไปไดเอง. 
           ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะน้ี  ยอมไดเสวยสุขอันปราศ- 
จากโทษในภายใน   เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว  ไมถือนิมิต   ไมถืออนุพยัญชนะ 
เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย  ที่เมื่อไมสํารวมแลว   จะเปนเหตุใหอกุศล 
ธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวา 
ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  เธอฟงเสียงดวยโสตะ. . .   ดมกลิน่ดวยฆานะ. . . 
ลิ้มรสดวยชวิหา . . .    ถกูตองโผฏฐัพพะดวยกาย . . .    รูแจงธรรมารมณดวยใจ 
แลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ที่เมือ่ 
ไมสํารวมเเลว  จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบ 
งํานั้น   ชื่อวารักษามนินทรีย    ชื่อวาสํารวมในมนินทรีย    ภิกษุประกอบดวย 
อินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้     ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสภายใน.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 14 

           ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัว    ในการกาวไป    ในการถอยกลับ   ใน 
การแล    ในการเหลียว    ในการคูเขา    ในการเหยียดออก    ในการทรงสังฆาฏิ 
บาตรและจีวร   ในการฉัน   การด่ืม    การเค้ียว    การลิ้ม    ในการถายอุจจาระ 
ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัว  ในการเดิน การยืน  การน่ัง การหลับ  การต่ืน 
การพูด   การนิ่ง.              
                                                               

                                           การละนิวรณ 
           [๑๓]   ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ  อินทรียสังวร สติและสัมปชัญญะ 
อันเปนอริยะเชนนี้แลว    ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด    คือปา   โคนไม    ภูเขา 
ซอกเขา   ถ้ํา   ปาชา   ปาชัฎ   ที่แจง   ลอมฟาง   ในกาลภายหลังภัต   เธอกลับ 
จากบิณฑบาตแลว  นั่งคูบัลลังก  ต้ังกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอละความ 
เพงเล็งในโลก  มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความ 
เพงเล็ง   ละความประทุษรายคือพยาบาท  ไมคิดพยาบาท  มีความกรุณา  หวัง 
ประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู      ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือ 
พยาบาทได    ละถีนมิทธะแลว     เปนผูปราศจากถีนมิทธะ     มคีวามกําหนด 
หมายอยูที่แสงสวาง  มีสติ   มีสัมปชญัญะอยู    ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีน- 
มิทธะ  ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว  เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู  ยอม 
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได   ละวิจิกิจฉาแลว  เปนผูขามวิจิกิจฉา 
ไมมีความเคลือบแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู      ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก 
วิจิกิจฉาได. 
 

                                               ฌาน   ๔ 
           [๑๔]   ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ เหลาน้ี    อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจ 
อันทําปญญาใหทุรพลไดแลว   สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลุปฐม  
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ฌานมีวิตก    มีวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   บรรลุทุติยฌานมีความผอง 
ใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร    เพราะวิตก 
วิจารสงบไป  มีปติและสขุเกิดแตสมาธิอยู  มีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะและเสวย 
สุขดวยนามกาย     เพราะปติสิ้นไป     บรรลุตติยฌาน     ที่พระอริยะท้ังหลาย 
สรรเสริญวาผูไดฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข  บรรลุจตุตถฌานไมมี 
ทุกขไมมีสุข    เพราะละสุข     ละทุกข    และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ  ไดมี 
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. 
 

                                บพุเพนิวาสานุสสติญาณ 
           [๑๕]   ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสุทธิ์ผองแผว  ไมมีกิเลส  ปราศ 
จากอุปกิเลส   ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น ไมหว่ันไหวอยางน้ี  ยอมโนมนอม 
จิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ  เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก   คือ 
ระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง   สี่ชาติบาง  หาชาติบาง  สิบ 
ชาติบาง  ยี่สิบชาติบาง  สามสิบชาติบาง  สี่สิบชาติบาง  หาสิบชาติบาง  รอยชาติ 
บาง   พันชาติบาง   แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง   ตลอดวิวัฏกัป 
เปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง  ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น 
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น   เสวยสุขเสวยทุกขอยาง 
นั้น ๆ  มีกําหนดอายุเพียงเราน้ัน ครั้นจุติจากภพนั้นแลว    ไดไปเกิดในภพโนน 
แมในภพน้ันเราก็มีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหาร 
อยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ    มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครั้นจุติ 
จากภพนั้นแลว     ไดมาเกิดในภพน้ี    เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
พรอมท้ังอาการพรอมท้ังอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี.  
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                                         จุตูปปาตญาณ 
 
           [๑๖]   ภิกษุนั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ     บริสทุธิ์ผองแผว     ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน  ไมหว่ันไหวอยางนี้   ยอม 
โนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย   เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ 
กําลังอุปบัติ   เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม ไดดี  ตกยาก  ดวย 
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย    ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม 
กรรมวา   สตัวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริต    ติเตียน 
พระอริยเจา  เปนมิจฉาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เบื้องหนา 
แตตายเพราะกายแตก   เขาเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินบิาต  นรก   สวนสัตวเหลาน้ี 
ประกอบดวยกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต  ไมติเตียนพระอริยเจา  เปนสัม- 
มาทิฏฐิ ยึดถอืการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก 
เขาเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี  เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ  เลว 
ประณีต  มีผิวพรรณดี  มผิีวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก    ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย   ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม    ดวย 
ประการฉะน้ี. 
 

                                         อาสวักขยญาณ 
           [๑๗]   ภิกษุนั้น   เม่ือจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์    ผองแผว     ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน    ไมหว่ันไหวอยางนี้    ยอม 
โนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ   เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา    นีทุ้กข 
นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลาน้ีอาสวะ  นี้อาสว- 
สมุทัย     นี้อาสวนิโรธ    นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา   เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้    จิต  
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ยอมหลุดพน    แมจากกามาสวะ   แมจากภวาสวะ   แมจากอวิชชาสวะ    เม่ือจิต 
หลุดพนแลว   ก็มีญาณรูวา   หลุดพนแลว   รูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมจรรย 
อยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคลน้ีเรากลาววา  ไมทําตนใหเดือดรอน ไม 
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไม 
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  เขาไมทําตนใหเดือดรอน 
ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   ไมมีความหิว   ดับสนิท  เปนผูเย็น  เสวยแตความสุข 
มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคําเปนไวยากรณนี้แลว ภิกษุเหลาน้ันชื่นชม 
ยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว    ดังน้ีแล. 
 
                                             จบกันทรกสูตรที่  ๑  
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                               ปปญจสูทนี 
            อรรถกถามัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปณณาสก 
                           อรรถกถาคหปติวรรค 
                           ๑.  อรรถกถากันทรกสูตร 
 
           กันทรกสูตร   มีบทเริ่มตนวา   เอวมฺเม  สุต    ขาพเจาไดสดับมา 
อยางนี้. 
           ในบทเหลาน้ัน บทวา  จมฺปาย  คือในนครมีชื่ออยางนั้น.  เพราะนคร  . 
นั้นไดมีตนจําปาข้ึนหนาแนนในที่นั้น ๆ มีสวนและสระโบกขรณีเปนตน . ฉะน้ัน 
จึงไดชื่อวา นครจัมปา.  บทวา  คฺคคราย  โปกฺขรณิยา  ตีเร  ณ  ฝงสระโบก- 
ขรณี  ชื่อวา  คัคครา  คือ  ณ ที่ไมไกลนครจัมปานั้นมีสระโบกขรณี  ชื่อวา 
คัคครา เพราะพระราชมเหสีพระนามวา  คัคครา  ทรงขุดไว.  ณ ฝงสระโบก- 
ขรณีนั้นมีสวนจําปาขนาดใหญประดับดวยดอกมี ๕  สีมีสีเขียวเปนตนโดยรอบ.  
           พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  สวนจําปาอันมีกลิ่นดอกไมหอมน้ัน. 
พระอานนทเถระหมายถึงสวนจําปานั้นจึงกลาววา    คคฺคราย   โปกฺขรณิยา 
ตีเร  ดังนี้.                                                                    
           บทวา มหตา ภกิฺขสุงฺเฆน สทฺธึ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ คือ 
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญมิไดกําหนดจํานวนไว.  บทวา   เปสฺโส   เปนชื่อ 
ของบุตรนายหัตถาจารยนั้น. บทวา หตฺถาโรหปุตฺ โต  คือบุตรของนายหัตถา- 
จารย  (ควาญชาง). บทวา  กนฺทรโก  ปริพฺพาชโก  คือ  ปริพาชกผูนุงผาจึง 
มีชื่ออยางนี้วา  กันทรกะ.                          
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           บทวา   อภิวาเทตฺวา   คือ   เปนผูเสมือนเขาไปในระหวางพระพุทธ- 
รัศมีหนาทึบประกอบดวยวรรณะ   ๖   ประการ     แลวดําลงในนํ้าครั่งใสสะอาด 
หรือเสมือนคลี่ผาซ่ึงมีสีดังสีทองคลุมลงบนศีรษะ     หรือสวมศีรษะดวยเครื่อง 
ประดับทําดวยดอกจําปาซ่ึงถึงพรอมดวยสีและกลิ่น   หรือวา   เสมือนพระจันทร 
วันเพ็ญซึ่งโคจรเขาไปยังเชิงภูเขาสิเนรุ    ฉะน้ัน    แลวถวายบังคมพระบาทของ 
พระผูมีพระภาคเจา  อันประกอบดวยพระสิริ   ดงัดอกจําปาสีสดกําลังบาน  อัน 
ประดับดวยจักรลักษณะ.  บทวา  เอกมนฺต นิสีทิ  คือ นั่งในโอกาสหน่ึงอัน 
เวนโทษของการนั่ง  ๖ ประการ. 
           บทวา ตุณฺหีภูต   ตุณฺหึภูต  คือเหลียวดูภิกษุสงฆนั่งน่ิงเงียบ. เพราะ 
ณ ที่นั้นภิกษุแมรูปหน่ึงก็มิไดมีความรําคาญดวยมือและเทา.     ภิกษุทุกรูปมิได 
คุยกัน   ดวยความเคารพแดพระผูมีพระภาคเจา     และเพราะตนไดรับการศึกษา 
แลวเปนอยาง ดี     โดยทีสุ่ดไมทําแมเสียงไอ     แมกายก็ไมไหว     แมใจก็ไม 
ฟุงซาน    ดุจเสาเข่ือนท่ีฝงไวอยางดี    ดุจนํ้าในมหาสมุทรสงบเงียบในท่ีที่ไมมี 
ลม   นั่งลอมพระผูมีพระภาคเจาดุจรัตตวลาหกลอมยอดภูเขาสิเนรุฉะน้ัน.  ปติ 
และโสมนัสอันยิ่งใหญไดเกิดแกปริพาชกเพราะเห็นบริษัทสงบเงียบอยางนั้น. 
ก็แลปริพาชกไมอาจสงบปติโสมนัสอันเกิดแลวในภายในหทัยใหเงียบอยูไดจึง 
เปลงวาจาอันนารัก  กลาวคํามีอาทิวา  อจฺฉริย    โภ  โคตม  นาอัศจรรยพระ- 
โคดมผูเจริญ.  ชื่อวา อัจฉริยะ นาอัศจรรยเพราะยอมไมมีเปนนิจดุจคนตาบอด 
ข้ึนภูเขาไดฉะนั้น  พึงทราบวา นี้เปนตันตินัย (แบบแผน, ประเพณี) ไวกอน. 
           สวนอรรถกถานัยพึงทราบดังตอไปนี้. ชื่อวา  อจฺฉริย  เพราะประกอบ 
แกนิ้วมือ.  อธิบายวา  ควรประกอบการดีดนิ้วมือ.  ชื่อวา  อพฺภติู  เพราะไมเคย 
มีมากอน.  แมทั้งสองบทก็อยางเดียวกัน.   บทวา  อพฺภูติ  นี้เปนชื่อของการนํา 
มาซ่ึงความพิศวง.  สวนบทวา  อจฺฉริย  นี้นั้นม ี๒ อยางคือ  ครหอัจฉริยะ 
(อัศจรรยในการติเตียน) ๑ ปสังสาอัจฉริยะ   (อัศจรรยในการสรรเสริญ) ๑.  
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           ในอัจฉริยะท้ังสองน้ัน พระพุทธดํารัสวา  ดูกอนโมคคัลลานะ    นาอัศ- 
จรรย  ดกูอนโมคคัลลานะ  ไมเคยมี  โมฆบุรุษนั้นจักมาหา  ก็ตอเม่ือจับแขนมา 
นี้ชื่อวา  ครหอัจฉริยะ.  พระพุทธดํารัสวา   ดูกอนนันทมารดา  นาอัศจรรย 
ดูกอนนันทมารดา ไมเคยมี แมจิตตุปบาท ก็ชําระใหบริสุทธิ์ได นี้ชื่อวา ปสัง- 
สาอัจฉริยะ.  ในที่นี้ทานประสงคเอาปสังสาอัจฉริยะ  นี้แหละ.  เพราะปริ- 
พาชกนี้เมื่อสรรเสริญจึงกลาวอยางนี้.  บทวา อิท  ในบทวา  ยาวฺจิท  นี้  เปน 
เพียงนิบาต.  บทวา ยาว กําหนดประมาณคือ  ทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปน 
อยางยิ่ง. ทานอธิบายวา ไมสามารถจะพรรณนาถึงประมาณท่ีใหภิกษุสงฆปฏิบัติ  
ชอบ   นี้จึงนาอัศจรรย   นีจึ้งไมเคยมี   โดยแทแล. 
           บทวา  เอตปรมเยว  ชื่อวา  เอตปรโม   เพราะใหภิกษุสงฆนั้น 
ปฏิบัติชอบอยางน้ัน    เปนอยางยิ่งของภิกษุแมนั้น.   ชื่อวา    ปฏิบัติชอบเปน 
อยางยิ่งเพียงเทาน้ี อธิบายวาพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเคยใหภิกษุสงฆปฏิบัติ 
ฉันใด ก็ทําใหภิกษุสงฆนี้ปฏิบัติเหมือนกันฉันนั้นไมยิ่งไปกวาน้ี. ในนัยที่  ๒ พึง 
ประกอบวา พระสัมมาสัมพุทธเจาจักใหภิกษุสงฆปฏิบัติอยางนี้ไมใหยิ่งไปกวาน้ี. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา ปฏิปาทิโต  ใหภิกษุสงฆปฏิบัติคือใหประกอบ 
ในขอปฏิบัติอันไมเปนขาศึกโดยชอบ    เพราะทําอภิสมาจาริกวัตรใหเปนเบื้อง- 
ตน.   ถามวา  เมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไร   ปรพิาชกนี้จึงอางถึงพระพุทธเจา 
ทั้งหลายในอดีตและอนาคตเลา.  ปรพิาชกนั้นมีญาณกําหนดรูกาลท้ัง ๓   หรือ. 
ตอบวา   ไมมีแมในการถอืเอานัย. 
           บทวา  นิปกา  มีปญญาเฉลียวฉลาด  คือ  ภิกษุทั้งหลายมีปญญาประ- 
กอบดวยความเฉลียวฉลาด   มีปญญา  เลี้ยงชีพดวยปญญา   สําเร็จการเลี้ยงชีวิต 
เพราะต้ังอยูในปญญา   เหมือนอยางภิกษุบางรูป  แมบวชในศาสนา   เที่ยวไปใน  
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อโคจร ๖  เพราะเหตุแหงชีวิต   เที่ยวไปหาหญิงแพศยา   เที่ยวไปหาหญิงหมาย 
หญิงสาวเทื้อ บัณเฑาะก โรงสุราและภิกษุณี คลุกคลีกับพระราชา มหาอํามาตย 
ของพระราชา   เดียรถีย   สาวกของเดียรถีย   คลุกคลีกับคฤหัสถอันไมสมควร 
สําเร็จการเลี้ยงชีวิตดวยการแสวงหาอันไมสมควร ๒๑   อยางคือ   ทําเวชกรรม  
ทําทูตกรรม  ทําการสงขาว  ฝาฝ  ใหยาพอกฝ   ใหยาระบายอยางแรง  ใหยาระ- 
บายอยางออน  หุงนํ้ามันสําหรับนัตถุ  หุงนํ้ามันสําหรับดื่ม  ใหไมไผ  ใหใบไม 
ดอกไม  ผลไม น้ําอาบ  ไมสีฟน  น้ําบวนปาก  ใหดินผงขัดตัว  พูดใหเขารัก 
พูดที่เลนทีจริง  ชวยเลีย้งดูเด็ก   ชวยสงขาวสาร  ชือ่วา  ไมเลี้ยงชีพดวยปญญา 
เฉลียวฉลาด   คือสําเร็จการเลี้ยงชีวิตเพราะไมต้ังอยูดวยปญญา. 
           จากน้ันครั้นทํากาลกิริยาแลวกจ็ะเปนสมณยักษ   เสวยทุกขใหญโดยนัย 
ดังท่ีทานกลาวไววา      แมสังฆาฏิของภิกษุนั้นก็รุมรอนเรารุม       ภิกษุไมเปน 
อยางนี้ไมลวงสิกขาบทแมเพราะเหตุแหงชีวิต    ดาํรงอยูในจตุปาริสุทธิศีล   เลา 
เรียนพระพุทธพจนตามกําลัง   บําเพ็ญอริยปฏิปทาเหลาน้ี   คือ  รถวินีตปฏิปทา 
มหาโคสิงคปฏิปทา  มหาสุญญทาปฏิปทา  อนังคณปฏิปทา  ธรรมทายาทปฏิปทา 
นาลกปฏิปทา   ตุวัฏฏกปฏิปทา  จันโทปมปฏิปทา   เปนกายสักขี   ในอริยวังส-  
ปฏิปทาคือมีความสันโดษดวยปจจัย  ๔  และมีความยินดีตามความมีอยูของตน 
เปนผูอยูโดดเด่ียวในการเท่ียวไปเปนตน  ดุจชางพนจากขาศึก  ดุจสีหะสละจาก 
ฝูง  และดุจมหานาวา  ไมมีเรือติดตามไปขางหลัง   เริ่มบําเพ็ญวิปสสนาต้ังความ 
อุตสาหะอยูวา   เราจักบรรลุพระอรหัตในวันนี้ใหจงได.                      
           บทวา  สุปติฏ ิตจิตฺตา มีจิตต้ังมั่นดีแลว  คือ  เปนผูมีจิตต้ังม่ันดวย 
ดีในสติปฏฐาน ๔.  สติปฏฐานกถาที่เหลือกลาวไวพิสดารแลวในหนหลัง  สวน 
ในที่นี้ทานกลาวถึงสติปฏฐานเจือกันท้ังโลกิยะและโลกุตตระ.  ดวยเหตุเพียงเทา 
นี้   เปนอันทานกลาวถึงเหตุที่ภิกษุสงฆเขาไปสงบแลว.  
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           บทวา  ยาว สุปฺตฺตา  คือสติปฏฐาน ๔  พระองคทรงต้ังไวดวยดี 
แลว คือ ทรงแสดงดีแลว.   ดวยบทวา  มยป        หิ      ภนฺเต  นี้    เปสสะบุตรควาญ 
ชางน้ันแสดงถึงความท่ีตนเปนผูทําการงาน  และยกภิกษุสงฆข้ึน.  ในขอน้ีมีอธิ- 
บายดังตอไปน้ี.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ที่จริงแมพวกขาพระองคเปนคฤหัสถนุง 
ผาขาว ฯ ล ฯ เปนผูมีจิตต้ังม่ันดีแลวอยู. การไถ พืช แอก คันไถและผาลไถนา 
นี้มิไดมีแกภิกษุสงฆ     เพราะฉะนั้นภิกษุสงฆจึงมุงตอสติปฏฐานตลอดกาล. 
สวนพวกขาพระองคไดโอกาสตามกาลสมควรแลวจึงทํามนสิการน้ี.      แมพวก 
ขาพระองคจะเปนผูทําการงาน   ก็ไมสละกรรมฐานดวยประการทั้งปวง. 
           บทวา   มนุสฺสคหเน   มนุษยรกชัฏ   คือ  เพราะถือเอาความรกชัฏ 
ของอัธยาศัยแหงมนุษยทั้งหลาย.   พึงทราบวาความท่ีถือเอาแมอัธยาศัยของ 
มนุษยเหลานั้นดวยความรกชฏัดวยกิเลส.  แมในอัธยาศัยเดนกากและอัธยาศัย 
โออวดก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  ในอัธยาศัยเหลาน้ัน   พึงทราบความท่ีอัธยาศัยชื่อวา 
เดนกาก   เพราะอรรถวาไมบริสุทธิ์.   อัธยาศัยชื่อวา   โออวด   เพราะอรรถวา 
หลอกลวง.                                               
           บทวา  สตฺตาน  หติาหิต  ชานาติ   พระผูมีพระภาคเจา  ยอมทรงรู 
ประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลายคือพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ 
ประโยชนและมิใชประโยชนของมนุษยทั้งหลายดวยดี     เหมือนอยางทรงทราบ 
รกชฏั  เดนกากและความหลอกลวงของมนุษยฉะน้ัน.  ในบทวา  ยทิท  ปสโว 
นี้ทานประสงคเอาสัตว  ๒  เทาแมทั้งหมด. 
           บทวา ปโหมิ  คือสามารถ. บทวา ยาวตฺตเกน  อนฺตเรน โดยระหวาง 
ประมาณเทาใด  คือโดยขณะเทาไร.  บทวา  จมฺป   คตาคต   กริสฺสติ   จัก 
ทํานครจัมปาใหเปนที่ไปมาคือจักทําการไปและการมาต้ังแตโรงมาจนถึง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 23 

ประตูนครเมืองจัมปา.    บทวา   สาเยฺยานิ   คือความเปนผูโออวด.  บทวา 
กูเฏยฺยานิ คือความเปนผูโกง.  บทวา  วงฺเกยฺยานิ  คือความเปนผูคด.  บทวา 
ชิมฺเหยฺยานิ คือความเปนผูงอ. บทวา  ปาตุกริสฺสติ  จักทําใหปรากฏคือจัก 
ประกาศ  จักแสดง.   เพราะไมสามารถเพื่อจะแสดงความโออวดเปนตนเหลาน้ัน 
โดยระหวางประมาณเทานี้ได. 
           พึงทราบวินิจฉัยในความโออวดเปนตนดังตอไปนี้  เมื่อภิกษุสงฆจะยืน 
อยูในที่ไหน ๆ ทั้ง ๆ เปนที่ไมมีภัยเฉพาะหนาของมนุษย  คิดวา  เราจักไปขาง 
หนาแลวยืนลวง     จึงไปยืนทําเปนไมเคลื่อนไหวเหมือนเสาที่ฝงไวในที่ที่ประ- 
สงคจะต้ังไว  ภิกษุนี้ชื่อวาโออวด.    เมื่อภิกษุประสงคจะกั้นในที่ไหน ๆ  แลว 
กมลําตัวขวางไวทั้ง ๆ ที่เปนที่ไมมีภัยเฉพาะหนาของมนุษยทั้งหลายคิดวา   เรา 
จักไปขางหนาแลวกมลวง   จึงกมตัวลวงในท่ีนั้น   ภิกษุนี้ชื่อวาโกง.   เมื่อภิกษุ 
ประสงคจะหลีกจากทางในท่ีไหน ๆ แลวกลับเดินสวนทางทั้ง ๆ  เปนที่ไมมีภัย 
เฉพาะหนาของมนุษยทั้งหลายคิดวาเราจักไปขางหนาแลวลวงทําอยางนี้  จึงหลีก 
จากทางในท่ีนั้นแลวกลับเดินสวนทาง  ภิกษุนี้ชื่อวา  คด.  เมื่อภิกษุประสงคจะ 
ไปตามทางตรงตามเวลา  จากซายตามเวลา  จากขวาตามเวลา  ทั้ง ๆ เปนที่ไมมี 
ภัยเฉพาะหนาของมนุษยทั้งหลาย   คิดวา    เราจักไปขางหนาแลวลวงทําอยางนี้  
จึงไปทางตรงตามเวลาจากซายตามเวลาจากขวาตามเวลาในท่ีนั้น .    อนึ่งท่ีนี้เขา 
กวาดไวเตียน    จอแจดวยมนุษย   นารื่นรมยไมควรทํากรรมเห็นปานน้ีในท่ีนี้ 
ยอมไมมีแกภิกษุผูประสงคจะถายอุจจาระหรือปสสาวะดวยคิดวาเราจักไปขาง 
หนาแลวทําในที่ที่ปกปด  จึงทําในท่ีนั้น    ภิกษุนี้ชือ่วา งอ.  ทานกลาวไวดังน้ี  
หมายถึงกิริยาแม ๔  อยางน้ี    ดวยประการฉะน้ี.  
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           ชางน้ันจักทํา  ความโออวด  ความโกง  ความคด  ความงอ   เหลาน้ัน 
ทั้งหมดใหปรากฏได.  สณัฐานเปนตนเหลาน้ันแมทําอยูอยางน้ี   ก็ชื่อวายอมทํา 
ความโออวดเปนตนเหลานั้นใหปรากฏ.                                            
           ครั้งนายเปสสะบุตรครวญชางแสดงความท่ีสัตวทั้งหลายเปนสิ่งที่ต้ืน 
บัดนี้เมื่อจะแสดงความท่ีมนุษยทั้งหลายเปนสิ่งที่รกชัฏจึงกราบทูลบทมีอาทิวา 
อมฺหาก   ปน   ภนฺเต. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ทาสา  ไดแก  ทาสเกิดภายใน   ทาสไถมาดวย 
ทรัพย  ทาสเปนเชลยหรอืถึงความเปนทาสรับใช.  บทวา  เปสสฺา  คือคนรับ 
ใช. บทวา  กมฺมกรา  คือคนเลี้ยงชีวิตดวยอาหารและคาจาง.  บทวา  อฺตา 
จ   กาเยน   ดวยกายเปนอยางหน่ึง   ทานแสดงวา    ทาสเปนตนยอมประพฤติ  
ดวยกายโดยอาการอยางหนึ่ง    ดวยวาจาโดยอาการอยางหนึ่ง     และจิตของทาส 
เปนตนเหลานั้นยอมต้ังอยูโดยอาการอยางหน่ึง.      ในทาสเหลาน้ันทาสใดเห็น 
นายเฉพาะหนาแลวลุกข้ึนตอนรับ   รบัของจากมือ   ปลอยส่ิงนี้ถือเอาส่ิงน้ี   ทํา 
กิจท้ังหมดแมที่เหลือมีปูที่นั่ง   พัด   และลางเทาเปนตน     แตพอลับหลัง    แม 
น้ํามันไหลก็ไมเหลียวแล     การงานแมขาดทุนต้ังรอยต้ังพันเสียหายไป     ก็ไม 
ปรารถนาจะกลับมาเหลียวแล ทาสเหลาน้ีชื่อวาประพฤติดวยกายอยางอ่ืน.  อน่ึง 
ทาสเหลาใดตอหนาพูดสรรเสริญเปนตนวาเขาเปนเจานายของฉัน    พอลบัหลัง 
คําท่ีพูดไมไดไมมีเลย  ยอมพูดคําท่ีตองการพูด   ทาสเหลาน้ีชื่อวาพระพฤติดวย 
วาจาอยางหน่ึง. 
           บทวา จตฺตาโรเม  เปสฺส    ปุคฺคลา ดูกอนเปสสะ  บุคคล ๔  จําพวก 
เหลาน้ีมีอยู   แมบุคคลน้ีก็เปนการสืบตอเฉพาะตัว. 
           เปสสะน้ีกราบทูลวา     พระพุทธเจาขา    พระผูมีพระภาคเจายอมทรง 
ทราบประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลาย     ในเมื่อมนุษยรกชฏัเปน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 25 

ไปอยูอยางนี้ในเมื่อมนุษยเดนกากเปนไปอยูอยางนี้     ในเมื่อมนุษยโออวดเปน 
ไปอยูอยางนี้. 
           บุคคล ๓ จําพวกกอนเปนผูปฏิบัติปฏิปทาไมเปนประโยชน บุคคลจํา- 
พวกท่ี  ๔ เปนผูปฏิบัติเปนประโยชน พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงวา เรารู 
ประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลายอยางนี้     จึงทรงปรารภเทศนาน้ี. 
แมการประกอบกับถอยคําของกันทรกปริพาชกในหนหลังก็ควร.       ดวยเหตุนี้ 
กันทรกปริพาชกจึงกลาววา  ทานพระโคดมผูเจริญ  เพียงเทาน้ี   ทานพระโคดม 
ชื่อวา  ทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบแลวดังน้ี. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา   แมเมื่อทรงแสดงแกนายเปสสะน้ันวา 
เราเวนบุคคล ๓   จําพวกกอน    แลวใหบุคคลจําพวกท่ี ๔   เบ้ืองบนปฏิบัติใน 
ปฏิปทาเปนประโยชนนัน่แหละจึงทรงปรารภเทศนาน้ี. 
           บทวา  สนฺโต  นี้เปนไวพจนของบทวา  สวิชฺชมานา   มีอยู.  จริง 
อยู  ความดับสนิทในบทนี้วา  สนฺตา  โหนฺติ  สมิตา วูปสนฺตา  ทานกลาว 
วา  สนฺตา  สงบแลว.  ทานกลาววา  นิพฺพุตา  ดับแลวในบทนี้วา   สนฺตา 
เอเต  วิหารา  อริยสฺส   วนิเย  วุจฺจนฺติ   ทานกลาววิหารเหลาน้ีสงบในวินัย 
ของพระอริยะ.    ทานกลาววา  บัณฑิต  ในบทนี้วา   สนฺโต  หเว  สพฺภ ิ
ปเวทยนฺติ     สัตบุรุษท้ังหลายยอมประกาศดวยความเปนสัตบุรุษ.    บัณฑิต 
ทั้งหลายมีอยูในโลกน้ี.   อธิบายวา   พอหาได. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา ทําตนใหเดือดรอนชื่อวา อตฺตนฺตโป 
เพราะทําตนใหเดือนรอน  ใหถึงทุกข.  ประกอบการขวนขวายในการทําตนให 
เดือดรอน ชือ่วา  อตฺตปริตาปนานุโยค.  ชื่อวา  ปรนฺตโป  เพราะทําผูอ่ืน 
ใหเดือดรอน  ใหถึงทุกข.    ประกอบการขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  
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ชื่อวา ปรปริตาปนานุโยค.  บทวา  ทิฏเว   ธมฺเม  คือในอัตภาพนี้แหละ. 
บทวา นิจฺฉาโต ไมมีความหิว  ตัณหาทานเรียกวา  ฉาต. ชื่อวา  นิจฺฉาโต 
เพราะไมมีความอยาก.   ชื่อวา   นิพฺพุโต    เพราะดับกิเลสไดทั้งหมด.   ชื่อวา 
สีติภูโต   เพราะเปนผูเย็นเพราะไมมีกิเลสอันทําใหเดือดรอนในภายใน.  ชื่อวา 
สุขปฏิสเวที  เพราะเสวยสุขเกิดแตฌานมรรคผลและนิพพาน. บทวา พฺรหฺม- 
ภูเตน อตฺตนา  มีตนเปนดังพรหมคือมีตนประเสริฐ.                           
           บทวา   จิตฺต   อาราเธติ    ยังจิตใหยินดี   คือยังจิตใหถึงพรอม   ให 
บริบูรณ.   อธิบายวา  ใหเลื่อมใส.  บทวา   ทุกฺขปฏกิฺกูล   เกลียดทุกข  คือ 
ทุกขเปนสิ่งนาเกลียดต้ังอยูในความเปนขาศึก.   อธิบายวา  ไมปรารถนาทุกข.  
           ในบทวา  ปณฺฑิโต  นี้ ไมควรกลาววาเปนบัณฑิตดวยเหตุ ๔  ประ- 
การ.     แตควรกลาววาเปนบัณฑิตเพราะทํากรรมใน สติปฏฐาน     แมบทนี้วา 
มหาปฺโ   ก็ไมควรกลาวดวยลักษณะของมหาปญญาดวยบทมีอาทิวา 
มหนฺเต  อตฺเถ ปริคณฺหติ   ถือเอาประโยชนใหญ.    แตควรกลาววาเปนผูมี 
ปญญามากเพราะประกอบดวยปญญากําหนดถือเอา สติปฏฐาน.  บทวา  มหตา 
อตฺเถน  สยุตฺโต  อภวิสฺส  เขาจักเปนผูประกอบดวยประโยชนใหญ   คือพึง 
เปนผูประกอบ  เปนผูถึงดวยประโยชนใหญ   ความวา  พึงบรรลโุสดาปตติผล. 
           ถามวา     ก็แมเม่ือต้ังอยูเฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาท้ังหลาย     จะมี 
อันตรายแกมรรคผลหรอื.   ตอบวา   มีซิ.   แตมิไดมีเพราะอาศัยพระพุทธเจา 
ทั้งหลาย.  โดยท่ีแทยอมมีไดเพราะความเสื่อมของกิริยาหรือเพราะปาปมิตร. ใน 
อันตรายท้ังสองน้ัน  ชื่อวายอมมีเพราะความเส่ือมของกิริยาดังตอไปนี้.   หากวา 
พระธรรมเสนาบดีรูอัธยาศัยของธนัญชานิยพราหมณแลว      ไดแสดงธรรม 
พราหมณนั้นจักไดเปนพระโสดาบัน.   อยางนี้ชื่อวายอมมีเพราะความเส่ือมแหง  
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กิริยา.   ชื่อวายอมมีเพราะปาปมิตรมีอธิบายดังน้ี.   หากวาพระเจาอชาตศัตรูเชื่อ 
คําของเทวทัตแลวไมทําปตุฆาต.    พระเจาอชาตศัตรูจักไดเปนโสดาบันในวันที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสามัญญผลสูตรนั่นเอง.       แตเพราะพระเจาอชาตศัตรู 
เชื่อคําของเทวทัตน้ันแลวทําปตุฆาต     จึงไมไดเปนโสดาบัน.     อยางนี้ชื่อวา 
อันตรายยอมมีเพราะปาปมิตร.   ความเส่ือมแหงกิริยาเกิดแกอุบาสกแมนี้     เม่ือ 
เทศนายังไมจบพราหมณลุกหลีกไปเสีย. 
           บทวา   อปจ  ภิกฺขเว  เอตฺตาวตาป  เปสฺโส  หตฺถาโรหปุตฺโต 
มหตา  อตฺเถน  สยุตฺโต    อน่ึง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมดวยการฟงโดย 
สังเขปเพียงเทาน้ี   นายเปสสะควาญชางยังประกอบดวยประโยชนใหญ.  ถามวา 
ดวยประโยชนใหญเปนไฉน.  ตอบวา คือดวยอานิสงส ๒ ประการ. นัยวาอุบาสก 
เลื่อมใสในพระสงฆ    และนัยใหมยิ่งเกิดแกอุบาสกน้ันเพ่ือกําหนดถือเอาสติปฏ- 
ฐาน   ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   มหตา     อตฺเถน  สยุตฺโต 
เปนผูประกอบดวยประโยชนใหญ. กันทรกปริพาชกไดความเลื่อมใสในพระสงฆ 
เทาน้ัน.   บทวา  เอตสฺส  ภควา  กาโล  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  นี้เปนกาล 
แหงการแสดงธรรมน้ัน  ความวา  นี้เปนกาลแหงการกลาวธรรมหรือวาแหงการ 
จําแนกบุคคล ๔   จําพวก.                          
           พึงทราบความในบทมีอาทิ  โอรพฺภิโก  ฆาแพะเลี้ยงชีวิตดังตอไปนี้ 
แพะทานเรียกวา   อุรพฺภะ   ชื่อวา   โอรพฺภิโก  เพราะฆาแพะ.   แมในบทม ี
อาทิวา  สูกริโก  ฆาสุกรเลี้ยงชีวิตก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  บทวา   ลุทฺโท   คือ 
เห้ียมโหดหยาบคาย.  บทวา  มจฺฉฆาฏโก    คือพรานเบ็ดผูผูกปลา.   บทวา 
พนฺธนาคาริโก   คือคนปกครองเรือนจํา.  บทวา กุรรูกมฺมนฺตา   คือทําการ 
งานทารุณ.   บทวา   มุทฺธาวสิตฺโต   คือพระราชาไดรับมุรธาภิเษกดวยการ 
อภิเษกเปนกษัตริย.   บทวา   ปุรตฺถิเมน   นครสฺส    คือทางทิศบูรพาจาก  
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พระนคร.  บทวา  สนฺถาคาร  คือโรงบชูายัญ.  บทวา ขราชิน นิวาเสตฺวา 
คือทรงนุงหนังเสือท้ังเล็บ.  บทวา  สปฺปเตเลน  ดวยเนยใสและนํ้ามัน . น้ํามัน 
อยางใดอยางหนึ่งท่ีเหลือเวนเนยใส ทานเรียกวา เตล  น้ํามัน.  บทวา กณฺฑว-  
มาโน   ทรงเกาคือทรงเกาดวยเขาในเวลาที่ตองเกาเพราะเล็บกุด.    บทวา 
อนนฺตรหิตาย   คือมิไดลาดดวยเครื่องลาด.   บทวา  สรูปวจฺฉาย   แหงใดผู 
มีรูปเชนเดียวกับแมโค คือ  ถาแมโคขาว  ลูกโคก็ขาวดวย  ถาแมโคตางหรือแดง 
ลูกโคก็เปนเชนนั้นดวย  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา  สรูปวจฺฉา  ดวยประการฉะน้ี. 
บทวา โส เอวมาห พระราชานั้นตรัสอยางนี้.  บทวา  วจฺฉตรา ลูกโคมีกําลัง 
ผูถึงความมีกําลังเกินความเปนลูกโคหนุม   แมในบทวา  วจฺฉตรี ลูกโคเมียก็มี 
นัยนี้เหมือนกัน.   บทวา  ปริสณฺาย    เพ่ือลาดพ้ืนคือเพ่ือตองการทําเครื่อง 
ลอม  และเพ่ือตองการลาดบนพ้ืนบูชายัญ.   บทที่เหลืองายทั้งนั้นเพราะกลาวไว 
พิสดารแลวในบทนั้น ๆ ในหนหลัง.  
                                 จบอรรถกถากันทรกสูตรที่  ๑ 
 
                                  ๒.  อัฏฐกนาครสูตร 

                                     วาดวยทสมคฤหบดี 
             [๑๘]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
             สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู  ณ เวฬุวคาม  เขตนครเวสาลี ก็สมัย 
นั้นคฤหบดีชื่อวา  ทสมะ  เปนชาวเมืองอัฏฐกะ ไปยังเมืองปาตลีบุตร  ดวย 
กรณียกิจอยางหน่ึง   ครั้งน้ัน    ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ   เขาไปหาภิกษุรูป 
หน่ึงที่กุกกุฏาราม ไหวภิกษุนั้นแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ไดถามภิกษุนั้น  
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วา ทานผูเจริญ เดี๋ยวน้ีทานพระอานนทอยูที่ไหน ดวยวาขาพเจาใครจะพบทาน 
พระอานนท.   ภิกษุนั้นตอบวา   ดูกอนคฤหบดี   ทานพระอานนทอยู ณ บาน 
เวฬุวคาม  เขตนครเวสาลี  ครั้งน้ันแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ  ทํากรณีย- 
กิจน้ันใหสําเร็จท่ีเมืองปาตลีบุตรแลว ไปยังนครเวสาลี ถึงบานเวฬุวคาม เขาไป 
หาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ไหวทานพระอานนทแลวน่ัง ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง.  
           [๑๙]   ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว 
ไดถามทานพระอานนทวา  ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ   ธรรมอันหน่ึง   ที ่
เมื่อภิกษุผูไมประมาท  มคีวามเพียร  มีตนสงไปอยู   จิตท่ียังไมหลุดพน  ยอม 
หลุดพน อาสวะทั้งหลายที่ยังไมสิ้น  ยอมถึงความส้ินไป และยอมบรรลถุึงธรรม 
ที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว     อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาที่ยังไม 
บรรล ุ  อันพระผูมีพระภาคเจา  ผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดย 
ชอบพระองคนั้น   ตรัสไวมีอยูแลหรือ. 
           ทานพระอานนทตอบวา  มีอยู   คฤหบดี . . . 
           ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ  ก็ธรรมอันหน่ึง   เปนไฉน. . . 
 

                                            รปูฌาน  ๔ 
           [๒๐]  ดูกอนคฤหบดี   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรม   บรรลุปฐมฌาน   มีวิตก   มีวิจาร   มปีติและสุข    เกิดแตวิเวกอยู 
เธอพิจารณาอยูอยางนี้    ยอมรูชัดวา   แมปฐมฌานน้ี    อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน 
กอสรางข้ึน ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึงอันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเที่ยง 
มีความดับไปเปนธรรมดา   ดังน้ี    เธอท้ังอยูในธรรม   คือ  สมถะและวิปสสนา 
นั้น   ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ัง  
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หลาย   เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น เพราะ 
ความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕    เธอยอมเปนโอปปาติกะจะปรินิพพาน 
ในที่นั้น    มอัีนไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา.                       
           ดูกอนคฤหบดี    ธรรมอันหน่ึงแมนี้แล   ทีเ่มื่อภิกษุผูไมประมาท   ม ี
ความเพียร  มีตนสงไปอยู    จิตท่ียังไมหลุดพน    ยอมหลุดพน  อาสวะทั้งหลาย 
ที่ยังไมสิ้นยอมถึงความส้ินไป     ยอมบรรลถุึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปน 
เครื่องประกอบไว  อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  ที่ยังไมบรรล ุ อันพระผูมีพระภาค- 
เจาผูรู  ผูเห็น   เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ   พระองคนั้น   ตรัสไว. 
           ดูกอนคฤหบดี   อีกประการหนึ่ง  ภิกษุบรรลุทุติยฌาน  มีความผองใส 
แหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  เพราะวิตกวิจาร 
สงบไป   มิปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    เธอพิจารณาอยูอยางนี้  ยอมรูชัดวา  แม 
ทุติยฌานน้ีอันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน     กอสรางข้ึน    ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง   อันเหตุ 
ปจจัยปรุงแตงข้ึน  กอสรางข้ึน  สิ่งนั้นไมเที่ยง  มีความดับไปเปนธรรมดา  ดงัน้ี  
เธอต้ังอยูในธรรมคือ    สมถะและวิปสสนานั้น    ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ 
ทั้งหลาย   ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  เพราะความยินดีเพลิดเพลิน 
ในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
เธอยอมเปนโอปปาติกะจะปรินิพพานในที่นั้น  มอัีนไมกลับจากโลกน้ันเปน 
ธรรมดา. 
           ดูกอนคฤหบดี  ธรรมอันหน่ึงแมนี้แล  ที่เมือ่ภิกษุไมประมาท  มีความ 
เพียร  มีตนสงไปอยู   จิตที่ยังไมหลุดพน   ยอมหลุดพน   อาสวะทั้งหลายที่ยังไม 
สิ้น   ยอมถึงความส้ินไป    ยอมบรรลถุึงธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่อง 
ประกอบอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา   ทีย่ังไมบรรลุ   อันพระผูมีพระภาคเจาผูรู    ผู 
เห็น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ   พระองคนั้นตรัสไว.  
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           ดูกอนคฤหบดี   อีกประการหนึ่ง    ภิกษุมีอุเบกขา    มีสติสัมปชัญญะ 
และเสวยสุขดวยนามกาย   ผูไดฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข  เธอ 
พิจารณาอยูอยางนี้   ยอมรูชัดวา   แมตติยฌานน้ีอันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน   กอ 
สรางข้ึน  ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง  อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน  กอสรางข้ึน  สิ่งนั้นไมเที่ยง 
 มีความดับไปเปนธรรมดา    ดังน้ี    เธอต้ังอยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น 
 ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ถาไมถงึความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย 
 เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น   เพราะความส้ิน 
ไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕    เธอยอมเปนโอปปาติกะจะปรินิพพานในท่ีนั้น 
มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา. 
           ดูกอนคฤหบดี ธรรมอันหน่ึงแมนี้แล  ที่เมือ่ภิกษุผูไมประมาท  มคีวาม 
 เพียร   มีตนสงไปอยู  จิตที่ยังไมหลุดพน  ยอมหลดุพน  อาสวะทั้งหลายท่ียัง 
 ไมสิ้น  ยอมถึงความส้ินไป  ยอมบรรลุถึงธรรมะทีป่ลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่อง 
 ประกอบไวอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  ที่ยังไมบรรล ุ   อันพระผูมีพระภาคเจาผูรู 
 ผูเห็น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ   พระองคนั้น  ตรัสไว. 
           ดูกอนคฤหบดี   อีกประการหนึ่ง   ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทกุข 
 ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกข  และดบัโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  มีอุเบกขาเปน 
 เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   เธอพิจารณาอยูอยางนี้  ยอมรูชัดวา  แมจตุตถฌานน้ี    อัน 
 เหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน   กอสรางข้ึน   ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง    อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน 
 กอสรางข้ึน  สิ่งนั้นไมเที่ยง  มีความดับไปเปนธรรมดา ดังน้ี เธอต้ังอยูในธรรม 
  คือสมถะและวิปสสนาน้ัน   ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความ 
  สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย     เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและ 
 วิปสสนานั้น     เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕     เธอยอมเปน 
 โอปปาติกะจะปรินิพพานในที่นั้น  มอัีนไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา.  
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           ดูกอนคฤหบดี ธรรมอันหน่ึงแมนี้แล ที่เมื่อภิกษุผูไมประมาท  มีความ 
เพียร   มีตนสงไปอยู   จิตที่ยังไมหลุดพน    ยอมหลุดพน   อาสวะทั้งหลายท่ียังไม  
สิ้น      ยอมถึงความส้ินไป     ยอมบรรลุธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่อง 
ประกอบไว   อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา    ที่ยังไมบรรลุ    อันพระผูมีพระภาคเจา 
ผูรูผูเห็น   เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ   พระองคนั้น   ตรัสไว. 
 

                                         อัปปมัญญา   ๔ 
           [๒๑]  ดูกอนคฤหบดี  อีกประการหน่ึง  ภิกษุมีใจประกอบดวยเมตตา 
แผไปสูทิศหนึ่งอยู   ทิศที ่ ๒    ที่ ๓  ที่ ๔   ก็เหมือนกัน    เธอมีใจประกอบไปดวย 
เมตตา   อันไพบูลย   เปนมหัคตะ   ไมมีประมาณ   ไมมีเวร   ไมมีความเบียด 
เบียน   แผไปทั้งเบื้องบน    เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง    ตลอดโลก  ทั่วสัตวทกุเหลา 
โดยความมีตนท่ัวไป  ในที่ทุกสถานอยูดวยประการฉะน้ี  เธอพิจารณาอยูอยางนี้ 
ยอมรูชัดวาแมเมตตาเจโตวิมุตตินี้   อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน   กอสรางข้ึน    ก็ 
สิ่งใดส่ิงหน่ึง   อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน   กอสรางข้ึน   สิ่งนั้นไมเที่ยง   มีความ 
ดับไปเปนธรรมดา   ดังน้ี   เธอต้ังอยูในเมตตาเจโตวิมุตตินั้น   ยอมถึงความส้ิน 
ไปแหงอาสวะท้ังหลาย    ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   เพราะความ  
ยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น       เพราะความส้ินไปแหง 
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕  เธอยอมเปนโอปปาติกะ  จะปรินิพพานในที่นั้น  มอัีน 
ไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา. 
           ดูกอนคฤหบดี   แมธรรมอันหน่ึงน้ีแล   ที่เมื่อภิกษุผูไมประมาท    ม ี  
ความเพียร   มีตนสงไปอยู   จิตท่ียังไมหลุดพน    ยอมหลุดพน  อาสวะทั้งหลาย 
ที่ยังไมสิ้น    ยอมถึงความส้ินไป     ยอมบรรลุธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปน  
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เครื่องประกอบไว   อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา  ที่ยังไมบรรล ุ อันพระผูมีพระภาค- 
เจาผูรู   ผูเห็น   เปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ    พระองคนั้น   ตรสัไว. 
           ดูกอนคฤหบดี  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุมีใจประกอบดวยกรุณา  แผไปสู 
ทิศหน่ึงอยู     ทิศที ่ ๒ ที ่๓ ที่ ๔  ก็เหมือนกัน    เธอมีใจประกอบดวยกรุณา 
อันไพบูลย  เปนมหัคตะ  ไมมีประมาณ  ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน  แผไป 
ทั้งเบื้องบน      เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง   ตลอดโลก  ทั่วสัตวทุกเหลาโดยความมีตน 
ทั่วไป  ในท่ีทุกสถานอยู  ดวยประการฉะน้ี  เธอพิจารณาอยูอยางนี้   ยอมรูชัดวา 
แมกรุณาเจโตวิมุตตินี้   อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน   กอสรางข้ึน   ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน สิ่งน้ันไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา 
ดังน้ี     เธอต้ังอยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น      ยอมถึงความส้ินไปแหง 
อาสวะทั้งหลาย   ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  เพราะความกําหนัด 
เพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น  เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิย- 
สังโยชน ๕  เธอยอมเปนโอปปาติกะ   จะปรินิพพานในที่นั้น   มีอันไมกลับจาก 
โลกนั้นเปนธรรมดา. 
           ดูกอนคฤหบดี แมธรรมอันหน่ึงน้ีแล  ที่เพ่ือภิกษุผูไมประมาท  มคีวาม 
เพียร   มีตนสงไปอยู   จิตที่ยังไมหลุดพน     ยอมหลุดพน   อาสวะทั้งหลายท่ียัง 
ไมสิ้นไป    ยอมถึงความส้ินไป    ยอมบรรลถุึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปน 
เครื่องประกอบไวอันไมมีธรรมอื่นยิง่กวา ที่ยังไมบรรล ุ อันพระผูมีพระภาคเจา 
ผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ  พระองคนั้น  ตรัสไว. 
           ดูกอนคฤหบดี   อีกประการหนึ่ง   ภิกษุมใีจประกอบดวยมุทิตา  แผไป 
สูทิศหน่ึง  ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔  ก็เหมือนกัน     เธอมีใจประกอบดวยมุทิตา  อัน 
ไพบูลย   เปนมหัคตะ  ไมมีประมาณ   ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน   แผไป  
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ทั้งเบื้องบน  เบ้ืองลาง   เบ้ืองขวาง   ตลอดโลก  ทัว่สัตวทุกเหลาโดยความมีตน 
ทั่วไป  ในท่ีทุกสถานอยู   ดวยประการฉะน้ี   เธอพิจารณาอยูอยางนี้  ยอมรูชัด 
วา   แมมุทิตาเจโตวิมุตตินี้    อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน   กอสรางข้ึน    สิ่งน้ันไม 
เที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา  ดังนี ้  เธอต้ังอยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนา 
นั้น   ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ัง 
หลาย    เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น  เพราะ 
ความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕  เธอยอมเปนโอปปาติกะ  จะปรินิพพาน 
ในที่นั้น มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา. 
           ดูกอนคฤหบดี แมธรรมอันหน่ึงน้ีแล ที่เมื่อภิกษุผูไมประมาท มีความ 
เพียร  มีตนสงไปอยู   จิตที่ยังไมหลุดพน  ยอมหลดุพน     อาสวะท้ังหลายท่ียัง 
ไมสิ้น   ยอมถึงความส้ินไป   ยอมบรรลุถึงธรรมทีป่ลอดโปรงจากกิเลสเครื่อง 
ประกอบไว  อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา   ที่ยังไมบรรลุ  อันพระผูมีพระภาคเจาผูรู 
ผูเห็น   เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ   พระองคนั้น  ตรัสไว.         
           ดูกอนคฤหบดี   อีกประการหนึ่ง  ภิกษุมีใจประกอบดวยอุเบกขา  แผ 
ไปสูทิศหน่ึงอยู  ทิศที่  ๒ ที่  ๓ ที ่ ๔ ก็เหมือนกัน   เธอมีใจประกอบดวยอุเบกขา 
อันไพบูลย   เปนมหัคตะ  ไมมีประมาณ  ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน  แผ 
ไปท้ังเบื้องบน   เบื้องลาง   เบื้องขวาง   ตลอดโลก    ทั่วสัตวทุกเหลาโดยความ 
มีตนท่ัวไป  ในที่ทุกสถานอยู   ดวยประการฉะน้ี   เธอพิจารณาอยูอยางนี้  ยอม 
รูชัดวาแมอุเบกขาเจโตวิมุตตินี้    อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน    กอสรางข้ึน     ก ็
สิ่งใดส่ิงหน่ึงอันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน   กอสรางข้ึน    สิ่งน้ันไมเที่ยง    มีความ 
ดับไปเปนธรรมดาดังน้ี    เธอต้ังอยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น   ยอมถึง 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย        ถายังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  
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เพราะความยินดีเพลินเพลินในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น   เพราะความส้ิน 
ไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕  เธอยอมเปนโอปปาติกะ   จะปรินิพพานในท่ีนั้น 
มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา.                                      
           ดูกอนคฤหบดี  แมธรรมอันหน่ึงน้ีแล  ที่เมือ่ภิกษุผูไมประมาท   มีความ 
เพียร  มีตนสงไปอยู   จิตที่ยังไมหลุดพน   ยอมหลุดพน    อาสวะท้ังหลายท่ียัง 
ไมสิ้น   ยอมถึงความส้ินไป   ยอมบรรลุธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่อง 
ประกอบไว   อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา   ที่ยังไมบรรลุ    อันพระผูมีพระภาคเจา 
ผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ  พระองคนั้น    ตรัสไว  
 

                                            อรปูฌาน   ๔ 
           [๒๒]   ดูกอนคฤหบดี   อีกประการหน่ึง   ภิกษุเขาถึงอากาสานัญจาย- 
ตนฌานดวยมนสิการวา    อากาศหาที่สุดมิได   เพราะลวงรูปสัญญา   เพราะดับ 
ปฏิฆสัญญา   เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา    โดยประการทั้งปวงอยู     เธอ 
พิจารณาอยูอยางนี้   ยอมรูชัดวา  แมอากาสานัญจายตนสมาบัตินี้    อันเหตุปจจัย 
ปรุงแตงข้ึน   กอสรางข้ึน   ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง   อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน   กอสราง 
ข้ึน  สิ่งน้ันไมเที่ยง   มีความดับไปเปนธรรมดา   ดังน้ี   เธอต้ังอยูในธรรมคือ 
สมถะและวิปสสนานั้น  ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  ถายังไมถึงความ  
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย     เพราะความยินดีเพลินเพลินในธรรมคือสมถะและ 
วิปสสนานั้น   เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕  เธอยอมเปน 
โอปปาติกะ  จะปรินิพพานในที่นั้น   มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา. 
           ดูกอนคฤหบดี   แมธรรมอันหน่ึงน้ีแล    ที่เมื่อภิกษุผูไมประมาท  มี 
ความเพียรมีตนสงไปอยู   จิตท่ียังไมหลุดพน    ยอมหลุดพน   อาสวะทั้งหลายที่  
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ยังไมสิ้นยอมถึงความส้ินไป    ยอมบรรลถุึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปน 
เครื่องประกอบไวอันไมมีธรรมอื่นยิง่กวา  ที่ยังไมบรรล ุ  อันพระผูมีพระภาค- 
เจาผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ  พระองคนั้น  ตรัสไว. 
           ดูกอนคหฤบดี  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุเขาถึงวิญญาณัญจายตนฌานดวย 
มนสิการวา   วิญญาณหาที่สุดมิได    เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการ 
ทั้งปวงอยู   เธอพิจารณาอยูอยางนี้     ยอมรูชัดวาแมวิญญาณัญจายตนสมาบัตินี้  
อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน   กอสรางข้ึน   ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง    อันเหตุปจจัยปรุงแตง 
ข้ึน  กอสรางข้ึน  สิ่งนั้นไมเที่ยง  มีความดับไปเปนธรรมดา  ดงัน้ี  เธอต้ังอยู 
ในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น   ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ถา 
ไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย    เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือ 
สมถะและวิปสสนานั้น    เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕   เธอยอม 
เปนโอปปาติกะ  จะปรินิพพานในท่ีนั้น  มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
           ดูกอนคฤหบดี   แมธรรมอันหน่ึงน้ีแล   ที่เมื่อภิกษุผูไมประมาท   ม ี
ความเพียร  มีตนสงไปอยู   จิตท่ียังไมหลุดพน    ยอมหลุดพน   อาสวะทั้งหลาย 
ที่ยังไมสิ้น   ยอมถึงความส้ินไป   ยอมบรรลถุึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปน 
เครื่องประกอบไว  อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา    ที่ยงัไมบรรลุ    อันพระผูมีพระ- 
ภาคเจาผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ  พระองคนั้น ตรัสไว. 
           ดูกอนคฤหบดี  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวย 
มนสิการวา อะไร ๆ ก็ไมมี เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวง 
เธอพิจารณาอยูอยางนี้  ยอมรูชัดวา    แมอากิญจัญญายตนสมาบัตินี้    อันเหตุ 
ปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน  ก็สิ่งใดส่ิงหน่ึง อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสราง 
ข้ึน  สิ่งน้ันไมเที่ยง  มีความดับไปเปนธรรมดา  ดงัน้ี    เธอต้ังอยูในธรรมคือ  
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สมถะและวิปสสนานั้น      ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย     ถายังไมถึง 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย      เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือ  
สมถะและวิปสสนานั้น   เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕  เธอยอม 
เปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น    มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา. 
           ดูกอนคฤหบดี   แมธรรมอันหน่ึงน้ีแล    ที่เมื่อภิกษุผูไมประมาท   ม ี
ความเพียร   มีตนสงไปอยู   จิตท่ียังไมหลุดพน    ยอมหลุดพน    อาสวะทั้งหลาย 
ที่ยังไมสิ้น   ยอมถึงความส้ินไป   ยอมบรรลถุึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปน 
เครื่องประกอบไว  อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  ที่ยังไมบรรล ุ อันพระผูมีพระภาค- 
เจาผูรู  ผูเห็น   เปนพระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ   พระองคนั้น    ตรัสไว. 
 

                                        อุปมา ๒ อยาง 
           [๒๓]   เมื่อทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว  ทสมคฤหบดี  ชาวเมือง 
อัฏฐกะ   ไดกลาวกะทานพระอานนทวา  ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ   บรุุษ 
กําลังแสวงหาขุมทรัพยขุมหน่ึง     ไดพบขุมทรัพยถึง ๑๑  ขุมในคราวเดียวกัน 
ฉันใด      ขาพเจาก็ฉันนั้น    กําลังแสวงหาประตูอมประตูหน่ึง   ไดพบประตู 
อมตะถึง ๑๑ ประตูในคราวเดียวกัน    โดยการฟงเทาน้ัน.                           
           ขาแตทานผูเจริญ   เรือนของบุรุษมีประตู ๑๑ ประตู  เมือ่เรือนน้ันถูก 
ไฟไหม   บุรษุเจาของเรือนอาจทําตนใหสวัสดี    โดยประตูแมประตูหน่ึง ๆ ได 
ฉันใด  ขาพเจาก็ฉันนั้น    จักอาจทําตนใหสวัสดีไดโดยประตูอมตะ  แมประตู 
หน่ึง ๆ แหงประตูอมตะ ๑๑ ประตูนี้. 
           ขาแตทานผูเจริญ    อันชื่อวาอัญญเดียรถยีเหลาน้ี     จักแสวงหาทรัพย 
สําหรับบูชาอาจารยเพ่ืออาจารย     กไ็ฉน    ขาพเจาจักไมทําการบูชาทานพระ-  
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อานนทเลา  ลําดับนั้น   ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ    ใหประชุมภิกษุสงฆผู 
อยูในเมืองปาตลีบุตร    และเมืองเวสาลี    พรอมกนัแลว    ใหอ่ิมหนําเพียงพอ 
ดวยขาทนียะ  โภชนียะ  อันประณีต  ดวยมือของตน  ใหภิกษุครองคูผารูปละ 
คู ๆ และไดใหทานพระอานนทครองไตรจีวร     แลวใหสรางวิหารราคา  ๕๐๐ 
ถวายทานพระอานนท   ดังนี้แล. 
                                       จบอัฏฐกนาครสูตรที่  ๒ 
 
                          ๒.  อรรถกถาอัฏฐกนาครสูตร 
           อัฏฐกนาครสูตรมีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม   สุต   ขาพเจาไดฟงมา 
แลวอยางนี้.                                                                                                   
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    เวฬุวคามเก  ความวายังมีหมูบานชื่อ 
เวฬุวคาม    ไมไกล   อยูทางทิศใตแหงเมืองเวสาลี      ทานพระอานนทกระทํา 
เวฬุวคามน้ันใหเปนโคจรคาม.   บทวา  ทสโม  ความวา  คฤหบดีแมนั้น   นบั 
เขาในฐานะท่ี  ๑๐   โดยชาติและตระกูล    และโดยการนับตระกูลที่ถึงความเปน 
ตระกูลมหาศาล    ดวยเหตุนั้น    คฤหบดีนั้น    จึงชื่อวา     ทสมะ.    บทวา 
อฏกนาคโร   แปลวา   ชาวอัฏฐกนคร.   บทวา   กุกฺกุฏาราโม   แปลวา 
อารามท่ีกุกกุฏเศรษฐีสราง. 
           ในบาลีนี้วา  เตน  ภควตา   ฯ เป ฯ    อกฺขาโต   มีความสังเขปดังน้ี  
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นใด   ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ถวน   ทรงหักกิเลส 
ทั้งปวง  ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ   อันพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น  ทรงรูอัธยาศัยและอนุสัยของเหลาสัตวนั้นๆ  ทรงเห็นไญยธรรมท้ังปวงน้ัน  
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ดุจผลมะขามปอมอันวางไวบนฝามือ.  อีกอยางหนึ่ง  ทรงรูดวยปุพเพนิวาสญาณ 
เปนตน  ทรงเห็นดวยทิพยจักษุ.  ก็หรอืวา ทรงรูดวยวิชชา ๓ หรือ อภิญญา ๖ 
ทรงเห็นดวยสมันตจักษุ    อันอะไร ๆ ไมขัดขวางในธรรมทั้งปวง.  ทรงรูดวย 
ปญญาอันสามารถรูธรรมท้ังปวง.  ทรงเห็นสัตวทั้งหลายที่ลวงจักษุวิสัยของสัตว 
ทั้งปวง  หรือท่ีอยูนอกฝาเรือนเปนตน    ดวยมังสจักษุอันบริสุทธิ์ยิ่ง.    ทรงรู 
ดวยปญญา    อันใหสําเร็จประโยชนสวนพระองค    ทรงเห็นดวยเทศนาปญญา 
อันมีพระกรุณาเปนปทัฏฐาน  อันใหสําเร็จประโยชนแกผูอ่ืน.  ชื่อวาพระอร- 
หันต     เพราะทรงกําจัดขาศึกเสียได      และเพราะควรแกการสักการะมีปจจัย 
เปนตน.  สวนชื่อวา  สัมมาสัมพุทธะ   เพราะตรัสรูสัจจะ ๔ โดยชอบ  และ 
ดวยพระองคเอง.  อีกอยางหนึ่ง  ทรงรูอันตรายยิกธรรม   ทรงเห็นนิยยานิกธรรม 
เปนพระอรหันต   เพราะกําจัดขาศึกคือกิเลส   เปนพระสัมมาสัมพุทธะ   เพราะ 
ตรัสรูธรรมท้ังปวงดวยพระองคเอง   รวมความวา   พระองคถูกสดุดีดวยเหตุ ๔ 
คือ   เวสารัชชธรรม ๔ อยางนี้แลว   จึงตรัสวา   ธรรมอันเอกมีอยูหรือหนอ ?  
           บทวา    อภิสงฺขต   แปลวา     อนัปจจัยกระทําแลว       ใหเกิดแลว. 
บทวา   อภิสฺเจตยิต   ความวา   กอใหสําเร็จแลว.   คําวา  โส  ตตฺถ   ิโต 
ความวา   คฤหบดีนั้นต้ังอยูแลวในธรรมคือสมถะ  และ  วิปสสนานั้น.     ดวย 
สองบทวา   ธมฺมราเคน    ธมฺมนนฺทิยา    พระองคตรัสฉันทราคะในสมถะ 
และวิปสสนา.  จริงอยู บคุคลเมื่อสามารถครอบงําฉันทราคะโดยประการท้ังปวง 
ในสมถะและวิปสสนายอมเปนพระอรหันต เมื่อไมสามารถก็จักเปนพระอนาคามี 
เธอยอมบังเกิดในชั้นสุทธาวาส   ดวยเจตนาอันสัมปยุตดวยจตุตถฌาน    เพราะ 
ยังละฉันทราคะในสมถะและวิปสสนาไมได.  นี้เปนกถาสําหรับอาจารยทั้งหลาย. 
ก็นักชอบพูดเคาะ   พูดวา    "พระอนาคามีบังเกิดในสุทธาวาสเพราะอกุศล  ตาม  
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พระบาลีวา   เตเนว   ธมมฺราเคน   ผูนั้นจะพึงถูกกลาววา    จงชักพระสูตรมา 
ผูนั้นเมื่อไมเห็นบาลีอ่ืนก็จะชักบาลีนี่แหละมาเปนแน    ดังน้ัน   ผูนั้น พึงถูกตอ 
วาวา   ก็พระสูตรนี้    มีอรรถท่ีควรอธบิาย   มีอรรถที่อธิบายมาแลวหรือ.  ผูนั้น 
ก็จักกลาววา  มีอรรถที่ทานอธิบายไวแลวเปนแน    ตอน้ันเขาจะพึงพูดตอวา 
เมื่อเปนเชนน้ัน  ความติดดวยอํานาจความพอใจ   ในสมถะและวิปสสนา   ก็จัก 
เปนกิเลสที่ผูตองการอนาคามีผลพึงกระทํา    เม่ือทําใหเกิดฉันทราคะข้ึน  ก็จัก 
แทงตลอดอนากามิผล.   ทานอยาแสดงลอย ๆ วา  ขาพเจาไดสูตรมาแลว  ผูแก 
ปญหาควรเรียนในสํานักของพระอริยเจา       จนรูแจงอรรถรสแลวจึงแกปญหา. 
ดวยวา  ชื่อวา  การปฏิสนธิในสวรรคดวยอกุศล    หรือวาในอบายดวยกุศลไมมี 
สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
           ภิกษุทั้งหลาย   เทพยดาและมนุษยทั้งหลาย     ยอมปรากฏดวยกรรมท่ี 
เกิดแตโลภะ    เกิดแตโทสะ     และเกิดแตโมหะหามิได     ก็หรือวาสุคติแมอ่ืน 
อยางใดอยางหนึ่งก็เหมือนกัน   โดยทีแ่ท   นรก   กาํเนิดเดียรัจฉาน   และปตติ- 
วิสัย   ยอมปรากฏดวยกรรมท่ีเกิดแตโลภะ  โทสะ  และโมหะ  ก็หรือทุคติอยางใด 
อยางหน่ึงก็เหมือนกัน. 
           เขาผูนั้นก็จะพึงถูกทําใหเขาใจอยางนี้วา   หากวา   ทานเขาใจไดก็จง 
เขาใจไปเถิด  หากไมเขาใจ   ก็จะตองถูกสงกลับวัดใหฉันขาวตมแตเชาๆ. ทาน 
กลาวสมถะและวิปสสนาไวในมหามาลุงกโยวาทสูตรบาง      มหาสติปฏฐานสูตร 
บาง   กายคตาสติสูตรบาง   เหมือนในพระสูตรนี้. 
           ในบรรดาพระสูตรเหลาน้ัน   ในพระสูตรนี้พระองคตรัสหมายถึง ธุระ 
คือวิปสสนาธุระเทาน้ัน  สําหรับภิกษุผูทั้งดําเนินไปดวยสามารถแหงสมถธุระทั้ง 
ดําเนินไปดวยสามารถแหงวิปสสนาธุระ.  ใน มหามาลุงกโยวาทสูตร  พระ- 
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องคตรัสหมายถึงธุระคือวิปสสนาธุระ  สวนใน  มหาสติปฏฐานสูตร  พระ- 
องคตรัสหมายถึงธุระคือวิปสสนาธุระอันเยี่ยม.  ใน  กายคตาสติสูตร   พระ- 
องคตรัสหมายถึงธุระคือสมถธุระอันเยี่ยม.                                 
           ธรรมแมทั้ง ๑๑ อยาง     ชื่อวาเปนธรรมเอก     เพราะเปนการถามถึง 
ธรรมอันเอกวา   อย  โข  คหปติ  ฯ เป ฯ    เอกธมฺโม     อกขฺาโต    จึงแสดง 
เปนปุจฉาอยางนี้วา  แมนี้ก็จัดเปนธรรมเอก   จริงอยู    ในมหาสกุลุทายีสูตร  มี 
ปุจฉาถึง ๑๙ ปุจฉาท้ังหมดก็จัดเปนธรรมเอกโดยปฏิปทา. ธรรม ๑๑  อยางใน 
ที่นี้มาวาเปนธรรมเอกโดยปุจฉา.    อีกอยางหนึ่ง    ควรจะกลาววา   แมทั้งหมด 
ก็ชื่อวาธรรมเอกโดยอรรถวา   ทําใหเกิดอมตธรรม. 
           บทวา   นิธิมขุ  คเวสนฺโต   แปลวา    แสวงหาขุมทรัพย.    บทวา 
สกิเทว  แปลวา  โดยการประกอบครั้งเดียวเทาน้ัน.   ถามวา ก็การไดขุมทรัพย 
๑๑ อยาง   โดยการประกอบครั้งเดียวมีไดอยางไร ?   ตอบวา  บุคคลบางคนใน 
โลกนี ้   เที่ยวแสวงหาขุมทรัพยในปา   ผูเสวงหาทรัพยอีกคนหน่ึง    พบคนน้ัน 
แลวถามวา   พอมหาจําเริญ  ทานเที่ยวไปทําไม ?  เขาตอบวา  ขาพเจาแสวงหา 
ทรัพยเครื่องเลี้ยงชีวิต.  อีกคนหน่ึงบอกวา  เพ่ือน  ถาอยางนั้น  มาไปพลิกหิน 
กอนน้ัน  เขาพลิกหินกอนน้ันแลว  พบหมอทรัพย ๑๑ หมอ  ทีว่างซอน ๆ กัน 
หรือท่ีวางเรียงกันไว. การไดขุมทรัพย  ๑๑ ขุม ดวยการประกอบครั้งเดียว มีได 
อยางนี้.  บทวา  อาจริยธน  ปริเยสิสฺสนฺติ  ความวา  ก็อัญญเดียรถียทั้งหลาย 
เรียนศิลปะในสํานักของอาจารยใด     นําทรัพยออกจากเรือนมอบใหอาจารยนั้น 
กอน   หลัง   หรือ   ระหวางเรียนศิลปศาสตร.   คนที่ไมมีทรัพยในเรือนยอม 
แสวงหาทรัพยจากญาติ        หรือจากผูที่ชอบพอกัน      เมื่อไมไดอยางนั้นก็ตอง  
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ขอเขาให    ทานหมายเอาทรัพยนั้น    จึงกลาวคํานี้ .   บทวา   กมิงฺคมฺปนาห 
ความวา   กอนอ่ืน   คนภายนอกศาสนาแสวงหาทรัพย    เพ่ืออาจารยผูใหเพียง 
ศิลปะในศาสนาแมที่มิใชเปนนิยยานิกธรรม       ก็ไฉนเราจักไมกระทําการบูชา 
อาจารยผูแสดงปฏิปทาท่ีใหเกิดอมตธรรม ๑๑ อยาง   ในศาสนาที่เปนนิยยานิกะ 
ธรรมเลา.     เขาจึงกลาววา     ขาพเจาจักทําการบูชาทีเดียว.    บทวา    ปจฺเจก 
ทุสฺสยุเคน    อจฺฉาเทส   ความวา  เราไดถวายคูผาแกภิกษุแตละองค องคละคู.  
ในที่นี้คําท่ีเปลงข้ึน  ก็อยางนั้น เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา  อจฺฉาเทสิ.   คําวา 
ปฺจสต  วิหาร  ความวา ไดสรางบรรณศาลาราคา ๕๐๐  คําท่ีเหลือในทุก ๆ 
บท   งายทั้งนั้นแล.                  
                                                  
                            จบอรรถกถาอัฏฐกนาครสูตรที่  ๒  
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                                 ๓.  เสขปฏิปทาสูตร 

                            เจาศากยะสรางสัณฐาคารใหม 
 
           [๒๔]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ นิโครธาราม  เขตเมือง 
กบิลพัสดุ   แควนสักกะ   ก็สมัยนั้น   สัณฐาคารใหมที่พวกเจาศากยะเมือง 
กบิลพัสดุใหสรางแลวไมนาน    อันสมณพราหมณหรือมนุษยผูใดผูหน่ึงยังมิได 
เคยอยูเลย ครั้งน้ัน พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     พระพุทธเจาขา      ขอประทานพระวโรกาส 
สัณฐาคารใหมอันพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุใหสรางแลวไมนาน    อันสมณ- 
พราหมณหรือมนุษยผูใดผูหน่ึงยังมิไดเคยอยูเลย     ขอเชิญพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบริโภคสัณฐาคารน้ันเปนปฐมฤกษ     พระผูมีพระภาคเจาทรงบริโภคเปน 
ปฐมฤกษแลว   พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุจักบริโภคภายหลัง   ขอน้ัน   พึงมี 
เพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุขแกพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุสิ้นกาลนาน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ. 
            ลําดับนั้น       พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุทราบการรับของพระผูมี- 
พระภาคเจาแลว   ลุกข้ึนจากอาสนะ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    ทําประ- 
ทักษิณแลวเขาไปยังสัณฐาคารใหม     แลวส่ังใหปูลาดสัณฐาคารใหมีเครื่องลาด 
ทุกแหง   ใหแตงต้ังอาสนะ   ใหต้ังหมอนํ้า   ใหตามประทีปน้ํามัน    แลวเขาไป 
เผาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวยืนอยู 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  พระพุทธเจาขา  
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ขาพระพุทธเจาท้ังหลายปูลาดสัณฐาคารใหมีเครื่องลาดทุกแหง     แตงต้ังอาสนะ 
ต้ังหมอนํ้า   ตามประทีปน้ํามันแลว   บัดนี้ขอพระผูพระภาคเจาจงทรงทราบกาล 
อันควรเถิด. 
           [๒๕]   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว   ทรงถือบาตรและ 
จีวรพรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จเขาไปยังสัณฐาคาร     ทรงชําระพระบาทยุคลแลว 
เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร  ประทับนั่งพิงเสากลาง ทรงผินพระพักตรตรงทิศบูรพา 
แมภิกษุสงฆชําระเทาแลว    เขาไปสูสัณฐาคาร  แลวน่ังพิงฝาดานทิศปศจิม ผิน 
หนาเฉพาะทิศบูรพาแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา   แมพวกเจาศากยะเมืองกบิล- 
พัสดุชําระพระบาทแลว  เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร  ประทับนั่งพิงฝาดานทิศบูรพา 
ผินพักตรเฉพาะทิศปศจิม   แวดลอมพระผูมีพระภาคเจา. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุให 
เห็นแจง    ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอัน 
มากแลวตรัสเรียกทานพระอานนทมาวา  ดูกอนอานนท   ปฏิปทาของเสขบุคคล 
จงแจมแจงกะเธอ  เพ่ือพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุเถิด  เราเม่ือยหลัง  เราจัก 
เหยียดหลังน้ัน     ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาโปรดใหปูลาดผาสังฆาฏิเปน ๔   ชั้น      สาํเร็จสีหไสยา    ดวยพระปรัศว 
เบื้องขวา    ทรงซอนพระบาทเหลื่อมพระบาท     มีพระสติสัมปชัญญะ  ทรง 
มนสิการสัญญาในอันที่จะเสด็จลุกข้ึน. 
 

                                          ธรรม ๖ อยาง 
           [๒๖]   ลําดับนั้น    ทานพระอานนทเชิญทาวมหานามศากยะมาวา    ดู 
กอนมหานาม   อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้   เปนผูถึงพรอมดวยศีล  คุมครอง 
ทวารในอินทรียทั้งหลาย   รูประมาณในโภชนะ   ประกอบความเพียรเครื่องต่ืน  
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ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ     เปนผูไดฌาน ๔ อันเปนธรรมอาศัย 
ซึ่งจิตอันยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม   ตามความปรารถนา   เปนผูได 
โดยไมยากไมลําบาก.     
           [๒๗]   ดูกอนมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวา  เปนผูถึงพรอม 
ดวยศีล  อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้   เปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข 
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร  มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย  สมาทาน 
ศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย   ดูกอนมหานาม   อยางนี้แล  อริยสาวกชื่อวาเปน 
ผูถึงพรอมดวยศีล.                                       
           [๒๘]   ดูกอนมหานาม   อยางไร  อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูคุมครอง 
ทวารในอินทรียทั้งหลาย อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้  เห็นรปูดวยจักษุแลวไม 
ถือนิมิต  ไมถืออนุพยัญชนะ  เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย  ที่เมื่อไมสํา 
รวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน 
ชื่อวารักษาจักขุนทรีย  ชือ่วาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  ฟงเสียงดวยโสตะ 
แลว. . . ดมกลิ่นดวยฆานะแลว . . .ลิ้มรสดวยชิวหาแลว . . .  ถูกตองโผฏฐัพพะ 
ดวยกายแลว . . . รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว   ไมถือนิมิต  ไมถืออนุพยัญชนะ 
เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ที่ไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรม 
อันลามก   คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน  ชื่อวารักษามนินทรีย  ชื่อวาถึง 
ความสํารวมในมนินทรีย   ดูกอนมหานาม    อยางนี้แล    อริยสาวกชื่อวาเปนผู 
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย. 
           [๒๙]   ดูกอนมหานาม  อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูรูประมาณ 
ในโภชนะ   อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้    พิจารณาโดยแยบคายแลวกลืนกิน 
อาหารไมใชเพ่ือจะเลน     เพ่ือจะมัวเมา     เพ่ือความผองใส    เพ่ือความงดงาม  
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เพียงเพ่ือความดํารงอยูแหงกายนี้   เพ่ือใหกายน้ีเปนไปได.   เพ่ือบําบัดความอยาก 
อาหาร   เพ่ืออนุเคราะหพรหมจรรย  ดวยคิดวา  จักกําจัดเวทนาเกาเสียดวย  จัก 
ไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึนดวย   ความเปนไปแหงอิริยาบถ   ความเปนผูไมมีโทษ 
และความอยูเปนผาสุกจักมีแกเรา    ดกูอนมหานาม    อยางนี้แล    อริยสาวกชื่อ 
วาเปนผูรูประมาณในโภชนะ. 
           [๓๐]   ดูกอนมหานาม   อยางไร   อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูประกอบ 
ความเพียรเครื่องต่ืน   อรยิสาวกในพระธรรมวินัยนี้      เวลากลางวันชําระจิตให 
บริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นจิต   ดวยการเดิน   การนั่ง.  เวลากลางคืน  ในปฐม 
ยาม   ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นจิต   ดวยการเดิน   การน่ัง.    เวลา 
กลางคืน     ในมัชฌิมยาม     สําเร็จสีหไสยาโดยขางเบื้องขวา      ซอนเทาเหล่ือม 
เทา  มีสติสัมปชัญญะ   มนสิการสัญญาในอันที่จะลุกข้ึน.  เวลากลางคืน ในปจ- 
ฉิมยาม   ลุกข้ึนแลว   ชําระจิตใหบริสุทธิ์ จากธรรมเครื่องกั้นจิต    ดวยการเดิน 
การน่ัง    ดูกอนมหานาม   อยางนี้แล   อริยสาวกชื่อวาเปนผูประกอบความเพียร 
เครื่องต่ืน. 
           [๓๑]   ดูกอนมหานาม  อยางไร  อริยสาวกจึงชื่อวาเปนผูประกอบดวย 
สัปปุริสธรรม ๗ ประการ  อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้       
           ๑.    เปนผูมีศรัทธา   คือเชื่อความตรัสรูของพระตถาคตวา    แมเพราะ 
เหตุนี้ ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ 
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  ทรงรูแจงโลก  เปนสารถีฝกบุรุษ 
ที่ควรฝก   ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา    เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    เปนผู 
เบิกบานแลว    เปนผูจําแนกพระธรรม.  
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           ๒. เปนผูมีหิริ   คือละอายกายทุจริต   วจีทุจริต    มโนทุจริต    ละอาย 
ตอการถึงพรอมแหงอกุศลธรรมอันลามก. 
           ๓.  เปนผูมีโอตตัปปะ   คือสะดุงกลัวตอกายทุจริต   วจีทุจริต   มโน- 
ทุจริต   สะดุงกลัวตอการถึงพรอมแหงอกุศลธรรมอันลามก. 
           ๔.   เปนพหูสูต   ทรงธรรมท่ีไดสดับแลว    สั่งสมธรรมท่ีไดสดับแลว 
ธรรมเหลาใดงามในเบื้องตน   งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด   ประกาศพรหม- 
จรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ   บริสุทธิ ์    บริบูรณสิน้เชิง  ธรรม 
ทั้งหลายเห็นปานน้ัน   อันทานไดสดับมามาก    ทรงจําไวได    สั่งสมดวยวาจา 
ตามเพงดวยใจ   แทงตลอดดวยดีดวยความเห็น.    
           ๕.   เปนผูปรารภความเพียร   เพ่ือละอกุศลธรรม    เพ่ือถึงพรอมแหง 
อกุศลธรรม   มีความเขมแข็ง  มีความบากบ่ันมั่นคง   ไมทอดธุระในอกุศลธรรม 
ทั้งหลาย. 
           ๖.   เปนผูมีสติ  คือประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง 
ระลึกได   ตามระลึกได  แมซึ่งกิจการที่ทําไวแลวนาน  แมซึ่งถอยคําท่ีพูดไวแลว 
นาน. 
           ๗.   เปนผูมีปญญา    คือประกอบดวยปญญา    อันเห็นความเกิดและ 
ความดับ   อันเปนอริยะ  ชําแรกกิเลส  ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ   ดูกอนมหา 
นาม   อยางนี้แล   อริยสาวกชื่อวาเปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ. 
           [๓๒]   ดูกอนมหานาม   อยางไร    อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูไดฌาน 
ทั้ง ๔  อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง  เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  ตาม 
ความปรารถนา   เปนผูไดโดยไมยาก  ไมลําบาก   อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้  
สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม    บรรลุปฐมฌาน   มีวิตก   มีวิจาร   มีปติ  
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และสุข   เกดิแตวิเวกอยู   บรรลุทุติยฌาน    มีความผองใสแหงจิตในภายใน   ม ี
อุเบกขา    มสีติสัมปชัญญะ        และเสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป    บรรล ุ
ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสรญิวา   ผูไดฌานน้ี    เปนผูมีอุเบกขา  มีสติ 
อยูเปนสุข   บรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทกุข   ไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกข   และ 
ดับโสมนัส   โทมนัสกอน ๆ ได   มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู    ดูกอน 
มหานาม   อยางนี้แล   อรยิสาวกชื่อวาเปนผูไดฌานทั้ง  ๔  อันเปนธรรมอาศัย 
ซึ่งจิตอันยิ่ง   เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมตามความปรารถนา   เปนผูได 
โดยไมยาก   ไมลําบาก.                                                                     
 

                                            เสขปฏปิทา 
           [๓๓]   ดูกอนมหานาม   เพราะอริยสาวกเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้  
คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายอยางนี้  รูจักประมาณในโภชนะอยางนี้  ประ- 
กอบความเพียรเครื่องดื่มอยางนี้    ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ อยางนี้    เปน 
ผูไดฌานท้ัง  ๔    อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง    เปนเครื่องอยูเปนสุขใน 
ทิฏฐธรรมตามความปรารถนา  เปนผูไดโดยไมยาก  ไมลําบาก อยางนี้   บณัฑิต 
จึงกลาวอริยสาวกนี้วา    เปนผูมีเสขปฏิปทา    ถึงพรอมดวยคุณธรรมซึ่งเปนดุจ 
ฟองไกที่ไมเนา    ควรจะชําแรกกิเลส    ควรจะตรัสรู    ควรจะบรรลุธรรมอัน 
ปลอดโปรงจากกิเลสเครื่องประกอบ  ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา.      
           ดูกอนมหานาม  เปรียบเหมือนฟองไก ๘ ฟอง  ๑๐ ฟอง  หรือ ๑๒ ฟอง 
ฟองไกเหลานั้น   แมไกนอนทับ   กก   อบใหไดไออุนดีแลว   ถึงแมไกนั้นจะ 
ไมเกิดความปรารถนาอยางนี้วา     ขอลูกไกเหลาน้ีพึงทําลายเปลือกไขดวยปลาย 
เล็บเทา     หรือดวยจงอยปาก     ออกไดโดยสะดวกเถิด   ดังน้ี      ลูกไกภายใน  
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เปลือกไขนั้น  ก็คงทําลายเปลือกไขออกไดโดยสวัสดี   ฉันใด    ดูกอนมหานาม 
อริยสาวกก็ฉันนั้น   เพราะทานเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้    คุมครองทวารใน 
อินทรียทั้งหลายอยางนี้    รูจักประมาณในโภชนะอยางนี้    ประกอบความเพียร 
เครื่องต่ืนอยางนี้   ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ อยางนี้   เปนผูไดฌานท้ัง ๔ 
อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง   เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม   ตามความ  
ปรารถนา   เปนผูเปนไดโดยไมยาก   ไมลําบาก   อยางนี้    บณัฑิตจึงกลาวอริยสาวก 
นี้วา     เปนผูมีเสขปฏิปทา     ถึงพรอมดวยคุณธรรมซึ่งเปนดุจฟองไกที่ไมเนา 
ควรจะชําแรกกิเลส    ควรจะตรัสรู    ควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากกิเลส 
เครื่องประกอบ   ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. 
           ดูกอนมหานาม   อริยสาวกน้ันอาศัยจตุตถฌาน    มีอุเบกขาเปนเหตุให 
สติบริสุทธิ์   ไมมีสิ่งอ่ืนยิ่งกวานี้อยางเดียว    ยามระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก 
คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง    สีช่าติบาง    หาชาติบาง 
สิบชาติบาง    ยี่สิบชาติบาง    สามสิบชาติบาง    สีส่ิบชาติบาง   หาสิบชาติบาง 
รอยชาติบาง     พันชาติบาง     แสนชาติบาง     ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง 
ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง     ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง    วาในภพ 
โนนเรามีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ   มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน      ครัน้จุติจากภพน้ัน 
แลว    ไดไปเกิดในภพโนน     แมในภพน้ัน    เรากไ็ดมีชื่ออยางนั้น    มีโคตร 
อยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ 
มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน      ครั้นจุติจากภพนั้นแลว    ไดมาเกิดในภพน้ี    เธอ 
ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมท้ังอาการ   พรอมทั้งอุเทศ   ดวย 
ประการฉะน้ี     ขอน้ีเปนความแตกฉานแหงฌานขอท่ีหน่ึงของอริยสาวกน้ัน 
เปรียบเหมือนลูกไกเจาะเปลือกไขออกฉะน้ัน.  
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           ดูกอนมหานาม   อริยสาวกน้ันอาศัยจตุตถฌาน   มีอุเบกขาเปนเหตุให 
สติบริสุทธิ์อยู   ไมมีสิ่งอ่ืนยิ่งกวานี้อยางเดียว   เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลัง 
อุปบัติ   เลว  ประณีต   มผิีวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม ไดดี   ตกยาก  ดวย 
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว   ผูเปนไปตาม 
กรรมวา  สัตวเหลาน้ี   ประกอบดวยกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต   ติเตียน 
พระอริยเจา     เปนมิจฉาทิฏฐิ    ยึดถอืการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ   เบื้อง- 
หนาแตตายเพราะกายแตก   เขายอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก    สวน 
สัตวเหลาน้ี   ประกอบดวยกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต   ไมติเตียนพระ- 
อริยเจา    เปนสัมมาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ  เบื้องหนาแต 
ตายเพราะกายแตก   เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ดังน้ี    เธอยอมเห็นหมูสัตว 
กําลังจุติ  กําลังอุปบัติ   เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี 
ตกยาก   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย   ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว 
ผูเปนไปตามกรรม   ดวยประการฉะนี้    ขอน้ี   เปนความแตกฉานแหงฌานขอ 
ที่สองของอริยสาวกน้ัน   เปรียบเหมือนลูกไกเจาะเปลือกไขออก   ฉะน้ัน.  
           ดูกอนมหานาม  อริยสาวกน้ันอาศัยจตุตถฌาน   มีอุเบกขาเปนเหตุให 
สติบริสุทธิ์  ไมมีสิ่งอ่ืนยิ่งกวานี้อยางเดียว  ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญา- 
วิมุตติอันหาอาสวะมิได     เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป     ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู  ขอน้ีเปนความแตกฉานแหงฌานขอที่สามของอริยสาวกน้ัน 
เปรียบเหมือนลูกไกเจาะเปลือกไขออก   ฉะน้ัน. 
 

                            ความเปนผูมีวชิชาและจรณะ 
           [๓๔]  ดูกอนมหานาม   แมขอที่อริยสาวกเปนผูถึงพรอมดวยศีลนี้  ก็ 
เปนจรณะของเธอประการหน่ึง แมขอท่ีอริยสาวกเปนผูคุมครองทวารในอินทรีย 
ทั้งหลายน้ี  ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง  แมขอที่อริยสาวกเปนผูรูประมาณ 
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ในโภชนะนี้   ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง  แมขอที่อริยสาวกเปนผูประกอบ 
ความเพียรเครื่องต่ืนนี้      ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง     แมขอที่อริยสาวก 
เปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการน้ี  ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง 
แมขอที่อริยสาวกเปนผูไดฌานท้ัง  ๔    อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง    เปน 
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมตามความปรารถนา     เปนผูไดโดยไมยาก   ไม 
ลําบากน้ี  ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง   แมขอท่ีอริยสาวกระลึกชาติกอน ๆ   
ไดเปนอันมาก   คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง  สองชาติบาง  สามชาติบาง  สี่ชาติบาง 
หาชาติบาง   สิบชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง   สี่สิบชาติบาง    หาสิบชาติบาง   รอย- 
ชาติบาง   พันชาติบาง   แสนชาติบาง    ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง    ตลอด 
วิวัฏกัปเปนอันมากบาง  ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง    วาในภพโนนเรา 
มีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข 
เสวยทุกขอยางนั้น ๆ   มกีําหนดอายุเพียงเทาน้ัน   ครั้นจุติจากภพนั้นแลว   ได 
ไปเกิดในภพโนน    แมในภพนั้น   เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางน้ัน  มี 
ผิวพรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ   มีกําหนด 
อายุเพียงเทานั้น   ครั้นจุติจากภพน้ันแลว  ไดมาเกิดในภพน้ี   เธอยอมระลึกถึง 
ชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมท้ังอาการ   พรอมทั้งอุเทศ   ดวยประการฉะน้ี 
นี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง     แมขอที่อริยสาวกเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ 
กําลังอุปบัติ   เลว   ประณีต   มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก 
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว   ผูเปนไป 
ตามกรรมวา  สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต  มโนทุจริต   ติเตียน 
พระอริยเจา   เปนมิจฉาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เบื้องหนา 
แตตายเพราะกายแตก   เขายอมเขาถึงอบาย   ทุคติ    วินิบาต   นรก   สวนสัตว 
เหลาน้ีประกอบดวยกายสุจริต    วจีสุจริต    มโนสุจริต   ไมติเตียนพระอริยเจา 
เปนสัมมาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ  เบื้องหนาแตตายเพราะ  
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กายแตก    เขายอมเขาถึงสุคติ    โลกสวรรค   ดังน้ี    เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลัง 
จุติ    กําลังอุปบัติ    เลว   ประณีต   มีผิวพรรณดี   มผิีวพรรณทราม   ไดด ี
ตกยาก    ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย   ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว 
ผูเปนไปตามกรรม   ดวยประการฉะน้ี   นี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง  แม 
ขอท่ีอริยสาวกทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ     ซึ่งปญญาวิมุตติ     อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ในปจจุบัน    เขาถึงอยู   นี ้
ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง.         
                                           

                                   คาถาสนังกุมารพรหม 
           ดูกอนมหานาม   อริยสาวกน้ี    บัณฑิตสรรเสริญวา    เปนผูถึงพรอม 
ดวยวิชชาเเมเพราะเหตุนี้     เปนผูถึงพรอมดวยจรณะแมเพราะเหตุนี้   เปนผูถึง 
พรอมดวยวิชชาและจรณะแมเพราะเหตุนี้     แมสนังกุมารพรหมก็ไดกลาวคาถา 
ไววา                                          
 
                                      ในชุมชนที่ยังรังเกียจกันดวยโคตร 
                       กษัตริยเปนผูประเสริฐสุด  ในหมูเทวดาและ 
                       มนุษย    ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
                       เปนผูประเสริฐสุด. 
           [๓๕]  ดูกอนมหานาม  คาถาน้ัน   สนังกุมารพรหมขับดีแลว   มิใชขับ 
ชั่ว   กลาวดีแลว   มิใชกลาวชั่ว    ประกอบดวยประโยชน   มใิชไมประกอบดวย 
ประโยชน   พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุมัติแลว   ลาํดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จลุกข้ึนแลว     ตรัสกะทานพระอานนทวา    สาธุ ๆ อานนท   เธอไดกลาว 
เสขปฏิปทาแกพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุดีแล.   
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           ทานพระอานนทไดกลาวภาษิตน้ีจบลงแลว  พระศาสดาทรงยินดี   พวก 
เจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ   ชื่นชมยินดภีาษิตของทานพระอานนท   ดังน้ีแล. 
                                         จบเสขปฏิทาสูตรที่  ๓ 
 

                         ๓.  อรรถกถาเสขปฏิปทาสูตร 
           เสขปฏิปทาสูตร๑    มีบทเริ่มตนวา    เอวมฺเม  สุต  ขาพเจาไดฟง 
มาแลวอยางนี้.                                                          
           บรรดาบทเหลาน้ันคําวา  นว   สนฺถาคาร  คือ  สันถาคารท่ีสรางเสร็จ 
มาไมนาน  อธิบายวา   ศาลาใหญหลังหนึ่ง.  แทจรงิในเวลาจัดกระบวนรับเสด็จ 
เปนตน เขาจัดระเบียบกั้นเขตอยางนี้   คือ พวกเจาที่อยูในที่นั้น อยูขางหนาเทา 
นี้  อยูขางหลังเทาน้ี สองขางเทาน้ี  ข่ีชางเทาน้ี  ข่ีมาเทาน้ี  ยืนบนรถเทาน้ี  เพราะ 
ฉะน้ันที่นั้นเขาจึงเรียกวา   สันถาคาร    อน่ึงคนท้ังหลายมาจากที่กระบวนรับ 
เสด็จ   กระทาํการฉาบทาดวยโคมัยสดเปนตน   ทีบ่านเรือนท้ังหลาย   ตราบใด 
พวกเจาเหลานั้น   ก็อนุเคราะหอยูในที่นั้น ๒-๓ วันตราบน้ัน.    แมเพราะเหตุ 
นั้น     ที่นั้นจึงชื่อวา    สนัถาคาร     อาคารเปนที่สั่งการดวยตนเองของเจา 
เหลาน้ัน  แมเพราะเหตุนั้น   อาคารน้ันจึงชื่อวา   สันถาคาร   แทจริงคนเหลา 
นั้นเปนคณะเจา  เพราะฉะนั้น   กิจท่ีเกิดข้ึน   จึงเด็ดขาดดวยอํานาจเจาองคเดียว 
ควรจะไดฉันทะพอใจของเจาท้ังหมด   เพราะฉะน้ัน   เจาทุกพระองคจึงประชุม 
สั่งการในท่ีนั้น    ดวยเหตุนั้นจึงกลาววา     อาคารเปนที่สั่งการ      ดวยตนเอง 
แมเพราะเหตุนั้น   อาคารน้ันจึงชื่อวา   สันถาคาร   แตเจาเหลานั้นประชุมกนั 
 
ในที่นั้น  ยอมปรึกษากันถึงกิจการฝายฆราวาส   โดยนัยเปนตนอยางนี้วา  เวลา 
    ๑.  ในอรรถกถา  เรียกวา  เสขสูตร  สวนบาลี  เรียกวา  เสขปฏิปทาสูตร.  
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นี้ควรไถ   เวลาน้ีควรหวาน   เพราะฉะน้ัน    เจาท้ังหลายกระจายกิจการฆราวาส 
ออกเปนสวนยอย ๆ ในท่ีนั้น    แมเพราะเหตุนั้น  ที่นั้นจึงชื่อวา   สันถาคาร. 
คําวา   สรางไมนาน   คือสรางเสร็จไมนาน   ประหน่ึงเทพวิมาน   อันตกแตง 
ดีแลวดวยงานไมงานหินและงานจิตรกรรมเปนตน.   ในคําวา   สมเณน  วา 
เปนตน   เพราะเหตุที่ในเวลากําหนดพ้ืนที่สรางเรือน   เทวดาทั้งหลายยอมถือวา 
เปนสถานที่อยูของตน  ฉะนั้นพวกเจาศากยะจึงไมกลาววา  อันเทวดาหรือ   แต 
กลาววา  อันสมณะหรือพราหมณ   หรือมนุษยไร ๆ (ไมเคยเขามาอยูกอน).  
           คําวา   เยน   ภควา  เตนุปสงฺกมสึุ   ความวา   พวกเจาศากยะไดฟง 
วา   สันถาคารเสร็จแลว    ก็ใครจะไปดูสันถาคารน้ัน     จึงไปตรวจดูหมดท้ังแค 
ซุมประตู  กคิ็ดวา  สันถาคารน้ีนารื่นรมยอยางยิ่ง   มีสิริเฉกเชนเทพวิมาน  ใคร 
เลาใชกอน        จะพึงเปนประโยชนสขุแกเราไปนาน       จึงปรึกษาตกลงกันวา 
สันถาคารน้ีเหมาะแกพระศาสดาเทานั้น   ในเมื่อเราถวายเปนปฐมแกพระญาติ  ผู 
ประเสริฐสุดของเราเหมาะแกพระศาสดาเทาน้ัน      ในเมื่อเราถวายดวยอํานาจที่ 
พระองคทรงเปนทักขิไณยบุคคล  เพราะฉะนั้น  เราจักอาราธนาพระศาสดาให 
ทรงใชเปนปฐมฤกษ  จักอาราธนาพระภิกษุสงฆมา   เมื่อพระภิกษุสงฆมา ก็จักเทา 
กับพระไตรปฎกพุทธวจนะมาดวย   เราจักอาราธนาพระศาสดาใหตรัสธรรมกถา 
สอนเราตลอดราตรีทั้ง  ๓  ยาม          ดังน้ันสันถาคารน้ีก็เปนอันพระรัตนตรัย 
ใชสอยแลว  เราจักใชสอยในภายหลัง   อยางนี้ก็จักเปนประโยชนสุขแกเราตลอด 
กาลนาน   แลวก็พากันไปเฝา.  คําวา  เยน  สนฺถาคาร  เตนุปสงฺกมึสุ   ความ 
วา   เขาวา   วันนั้นสันถาคารจะเปนที่  ๆ  ตกแตงจัดแจงไวเพ่ือใหพวกราชสกุล 
ทอดพระเนตรก็จริงอยู  แตก็ไมไดจัดใหสมควรแกพระพุทธองค  ดวยธรรมดา 
วา  พระพุทธเจาท้ังหลายมีอัธยาศัยชอบปา    ยินดีแตปา    จะประทับอยูภายใน 
หมูบานหรือไมหนอ     เพราะฉะน้ันพวกเจาศากยะจึงคิดวา    จักรูพระอัธยาศัย  
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ของพระผูมีพระภาคเจากอนแลวจึงจะปูลาด    เพราะเหตุนั้น    จึงพากันไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ. 
           แตมาบัดนี้   พวกเจาศากยะทรงทราบพระอัธยาศัยแลวทรงประสงคจะ 
ปูลาดจึงพากันไปยังสันถาคาร.    คําวา    สพฺพสนฺถริสนฺถต    สนฺถาคาร 
สนฺถราเปตฺวา  ความวา  ใหลาดสันถัตไวทุกแหง.  คําวา สพฺพปม  ตาว 
โคมยนฺนาม  สพฺพมงฺคเลสุ  วฏฏติ  ความวา พวกเจาศากยะใหเอาโคมัยสด 
โบกทับพ้ืนที่ ๆ   แมโบกดวยปูนขาวไวแลว    รูวาหมดจดแลว     กช็โลมดวย 
คันธชาติ ๔ ชนิดโดยไมใหรอยพระบาทปรากฏในท่ี ๆ  ยางพระบาท  ลาดเสื่อ 
ลําแพนมีสีตาง ๆ ไวขางบน  ใหปูปดชองวางทุกแหงท่ีควรปู   ดวยเครื่องปูลาด 
ทั้งหลายมีสีสรรตาง ๆ กนั เชนเครื่องปูลาดลายชาง ลายมา ลายราชสีห ลายเสือ 
ลายพระจันทร   ลายพระอาทิตย    ลายจิตรกรรมเปนตน      ต้ังตนแตผาโกเชาว 
กั้นหลังผืนใหญ  ไวขางบนเส่ือลําแพนเหลาน้ัน   เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา 
สพฺพสนฺถริสนฺถต  สนฺถาคาร  สนฺถราเปตฺวา  ดังนี้.  คําวา  อาสนานิ 
ปฺาเปตฺวา  ความวา    ปูลาดพุทธอาสนที่มีคามาก    พิงเสามงคลท่ีตรง 
กลางกอนแลว     ลาดปจถรณซึ่งออนละมุนนารื่นรมยบนพุทธอาสนนั้น   วาง 
พระเขนยท่ีนาพอตา   มสีีแดงสองขางไว   ติดเพดานอันวิจิตรดวยดาวทอง  ดาว 
เงินไวเบื้องบน    ประดบัพวงของหอมพวงดอกไมและพวงมุกดาเปนตน    ทํา 
ขายดวยดอกไมในที่ ๑๒ ศอกโดยรอบ     เอามานลอมท่ีราว  ๓๐   ศอก   ต้ังต่ัง 
บัลลังก  ต่ังพิง   และต่ังโลนไว ใหปลูาดปจถรณสีขาวไวขางบน  สําหรับภิกษุ 
สงฆพิงฝาดานหลัง ปูลาดผาโกเชาวผืนใหญใหวางพระเขนยท่ีบรรจุดวยขนหงส 
เปนตนไว   สําหรับตนพิงฝาดานหนา    ดวยดําริวา    พวกเราไมลําบากจักฟง   
ธรรมไดตลอดทั้งคืนอยางนี้.  ทานหมายเอาขอน้ีจึงกลาววา  อาสนานิ   ปฺ-   
เปตฺวา  ดังนี้.  คําวา  อุทกมณิก   ไดแกหมอน้ําท่ีมีกระพุงใหญ.    คําวา  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 56 

ปติฏเปตฺวา   ความวา   พวกเจาศากยะคิดวา    พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุ 
สงฆ  จักลางพระหัตถหรือพระบาทหรือบวนพระโอษฐตามพอพระทัยอยางนี้  
จึงบรรจุหมอดวยนํ้าใสสีดังแกวมณีใสดอกไมตาง ๆ และผงอบนํ้าเพ่ือประโยชน 
อบนํ้าใหหอม    ปดดวยใบกลวยต้ังไวในที่นั้น ๆ ทานหมายเอาขอน้ีจึงกลาววา 
ปติฏเปตฺวา.  คําวา  เตลปฺปทีป    อาโรเปตฺวา   ความวา   ตามประทีป 
น้ํามันที่ตะเกียงมีดามทําดวยเงินและทองเปนตน      และที่ภาชนะอันทําดวยทอง 
และเงินเปนตน    ที่เขาต้ังไวในมือของรูปชาวโยนกและรูปกินนรเปนอาทิ.  
           ก็ในบาลีนี้วา  เยน  ภควา  เตนุปสงฺกมึสุ  พึงทราบความดังน้ี  พวก 
เจาศากยะเหลาน้ัน   ใหจัดตกแตงสันถาคารอยางเดียวหามิได     ที่แทใหตีกลอง 
รองปาวประกาศวา    ทานทั้งหลายจงใหกวาดถนนนครรอบ ๆ   กรุงกบิลพัศดุ 
โยชนหน่ึง  ใหยกธง   ใหต้ังหมอนํ้า    และตันกลวยท่ีประตูเรือน    กระทําท่ัว 
พระนคร   ประหน่ึงดวงดาวเกลื่อนกลนดวยประทีปและมาลัยเปนตน  ใหทารก 
ที่ยังดื่มนม   ใหดื่มนมเสีย   ใหเด็กรุนรีบกินขาวแลวใหนอนเสีย    อยาทําเสียง 
ดัง  วันนี้พระศาสดาจักประทับอยูภายในหมูบานตลอดคืนหน่ึง  ดวยธรรมดา 
พระพุทธเจาทั้งหลายคือตองการเสียงเงียบ       แลวตนเองก็ถือประทีปมีดามเขาเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ. 
           พระบาลีวา  อถโข  ภควา  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  สทฺธ ึ
ภิกฺขุสงฺเฆน  เยน  นว  สนฺถาคาร  เตนูปสงฺกมิ  พึงทราบความดังน้ี. 
นัยวาเมื่อพวกเจาศากยะกราบทูลเวลาอยางนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ     พระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ยอมทรงทราบเวลาอันควร ณ  บดันี้    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
จัดผาแดง  สีดังดอกทองหลาง   แดงชุมดวยนํ้าครั่ง   ประหน่ึงตัดดอกปทุมดวย 
กรรไกร  ทรงนุงอันตรวาสกปกปดมณฑลทั้งสาม    ทรงคาดรัดประคดมีสิริดัง 
สายฟา    ประหนึ่งคาดกําปทุมดวยสายสรอยทอง    ทรงหมบังสุกุลจีวรอันประ-  
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เสริฐสีแดง   มีวรรณะละมายยอดออนแหงตนไทร  ที่ทําใหมหาปฐพีที่ประกอบ 
ดวยขุนเขาสิเนรุและเขายุคนธรแหงจักรวาล   ใหไหวแลวจับไว   ประหน่ึงคลุม 
ตระพองชางดวยผากัมพลแดง       ประหน่ึงโปรยขายแกวประพาฬในท่ีสูง ๑๐๐ 
ศอก  ที่มีดาดังทอง  ประหน่ึงเปลื้องเส้ือกัมพลแดงท่ีสุวรรณเจดีย   ประหน่ึงปด 
ดวงจันทรเพ็ญท่ีกําลังโคจรดวยฝนแดง     ประหน่ึงรดน้ําครั่งที่สุกดีบนยอด 
กาญจนบรรพต   ประหน่ึงลอมยอดเขาจิตรกูฏดวยสายฟา  เสด็จออกจากประตู 
พระคันธกุฎี    ดั่งหนึ่งราชสีหออกจากถ้ําทอง    และดังดวงจันทรเพ็ญโผลออก 
จากยอดอุทัยบรรพต.  ก็แหละครั้นเสด็จออกแลว  ก็ประทับยืนที่หนาพระคันธ- 
กุฎี.  ครั้งน้ัน พระรัศมีที่แผออกจากพระกายของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ประหนึ่ง 
กลุมสายฟาลอดออกจากชองเมฆ  กระทําใหพฤกษชาติในพระอาราม  ประหน่ึง 
มีใบดอกผลและคาคบเรื่อเลื่อมดวยพรายน้ําทองราดรด  พรอมกันนั้น  ภิกษุ 
สงฆหมูใหญกถ็ือบาตรและจีวรของตนแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา.   ก็แลภิกษุ 
ทั้งหลายท่ียืนลอมพระผูมีพระภาคเจาน้ัน     ก็เปนผูมักนอยสันโดษ   สงัด   ไม 
คลุกคลีดวยหมู  ปรารภความเพียร  มีวัตรอดทนถือคําส่ังสอน  เตือนกัน  ตําหนิ 
ความชั่ว  ถึงพรอมดวยศีลและสมาธิ  ถึงพรอมดวยปญญาวิมุตติและวิมุตติญาณ- 
ทัสสนะ   เห็นปานฉะนี้    พระผูมีพระภาคเจาอันภิกษุเหลาน้ันแวดลอมแลว  ก ็
งามสงาประดุจกอนทองท่ีลอมไวดวยผากัมพลแดง  ประดุจนาวาทองท่ีแลนไป 
กลางดงปทุมแดง    และประดุจปราสาททองที่ลอมดวยเรือนแกวประพาฬ    แม 
พระมหาเถระท้ังหลาย มีทานพระสารีบุตรและทานพระมหาโมคคัลลานะเปนตน 
ก็หมบังสกุลจีวรมีสีดังเมฆ   ลวนเปนผูคายราคะ   ทําลายกิเลส    สางชัฏไดแลว 
ตัดเครื่องผูกพันแลว   ไมติดของในสกุลหรือหมู     ยืนแวดลอมประดุจชางใหญ 
ที่มีผิวหนังคลุมดวยหนังแกวมณี      พระผูมีพระภาคเจาพระองคเอง      กท็รง 
ปราศจากราคะ   อันเหลาภิกษุที่ปราศจากราคะ   แวดลอมแลว     ทรงปราศจาก  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 58 

โทสะ    อันเหลาภิกษุที่ปราศจากโทสะแวดลอมแลว   ทรงปราศจากโมหะ   อัน 
เหลาภิกษุที่ปราศจากโมหะแวดลอมแลว   ทรงไมมีตัณหา   อันเหลาภิกษุที่ไมมี 
ตัณหาแวดลอมแลว   ทรงไมมีกิเลส  อันเหลาภิกษุที่ไมมีกิเลสแวดลอมแลวเปน 
ผูตรัสรูเอง  อันเหลาภิกษุผูตรัสรูเพราะเปนพหูสูตแวดลอมแลว ประดุจไกรสร- 
ราชสีห  อันฝูงมฤคแวดลอมแลว   ประดุจดอกกรรณิการที่เกสรลอมไว  ประดุจ 
พระยาชางชื่อฉัททันต   อันโขลงชางแปดพันแวดลอมแลว    ประดุจพระยาหงส 
ชื่อ ธตรฐ อันฝูงหงสเกาหม่ืนแวดลอมแลว  ประดุจองคจักรพรรดิ อันเสนางค- 
นิกรแวดลอมแลว  ประดุจทาวสักกเทวราช  อันทวยเทพแวดลอมแลว   ประดุจ 
ทาวหาริตมหาพรหม    อันเหลาพรหมแวดลอมแลว  ประดุจดวงจันทรเพ็ญ  อัน 
กลุมดาวแวดลอมแลว  เสด็จเดินทางไปยังกรุงกบิลพัสดุ  ดวยเพศของพระพุทธ 
เจาซ่ึงไมมีผูใดเสมอ   ดวยทวงทีอันสงา   ของพระพุทธเจา   ทีห่าประมาณมิได 
ดวยประการฉะน้ี. 
           ครั้งน้ัน  พระรัศมอัีนมีพรรณดังทอง  พลุงออกจากพระกายเบื้องหนา 
ของพระผูมีพระภาคเจานั้นกินพ้ืนที่ระยะแปดสิบศอก.   พระรัศมีอันมีพรรณดั่ง 
ทองพลุงออกจากพระวรกายเบื้องหลัง    เบื้องขวา    เบื้องซาย   ก็กินพ้ืนที่ระยะ 
แปดสิบศอก   พระรัศมีอันมีพรรณดังแววหางนกยูง   พลุงออกจากวนพระเกศา 
ทั้งหมดต้ังแตปลายพระเกศาเบ้ืองบน   กินพ้ืนที่ระยะแปดสิบศอก ณ พ้ืนอัมพร 
พระรัศมีอันมีพรรณดังแกวประพาฬพลุงออกจากพื้นพระบาท   เบื้องลาง   กิน 
พ้ืนที่ระยะแปดสิบศอก ณ แผนพ้ืนปฐพีอันทึบ  พระพุทธรัศมีมีพรรณ ๖ โชติ 
ชวง   แผพวยพุงไปตลอดพ้ืนที่ระยะแปดสิบศอก    โดยรอบ    ประดุจแสงไฟท่ี 
พุงออกจากดวงประทีปดามทองข้ึนไปสูอากาศ   ประดุจสายฟาที่พุงออกจากเมฆ 
กอนใหญ  ทัง้ส่ีทิศ  ดวยประการฉะน้ี.  
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           พระพุทธรัศมีกระจายแผไปทุกทิศาภาค  ประหน่ึงเกลื่อนกลนดวยดอก 
จําปาทอง   ประหน่ึงราดดวยสายนํ้าทองท่ีออกจากหมอทอง     ประหน่ึงลอมไว 
ดวยแผนทองที่คลี่แลว        ประหน่ึงดารดาษดวยละอองดอกทองกวาวและดอก 
กรรณิการ  ที่ลมเวรัมภากอใหเกิดข้ึน.                                         
           พระสรีระแมของพระผูมีพระภาคเจาก็รุงเรืองดวยพระวรลักษณสาม- 
สิบสอง  ประดับดวยพระอนุพยัญชนะแปดสิบและพระรัศมีวาหนึ่ง  สงางามประ 
หน่ึงพ้ืนนภากาศ  ซึ่งมีดวงดาวสะพรั่ง  ประหน่ึงปาปทุมที่บานแลว   ประหน่ึง 
ปาริฉัตรสูงรอยโยชนที่มดีอกบานสะพรั่งไปท้ังตน    ประหน่ึงเอาสิริครอบงําสิริ 
ของพระจันทรสามสิบสองดวง   พระอาทิตยสามสิบสองดวง พระเจาจักรพรรดิ 
สามสิบสองพระองค   ราชาแหงเทวดาสามสิบสององค    มหาพรหมสามสิบสอง 
องค    ซึ่งสถติอยูตามลําดับ    เหมือนอยางทานท่ีทรงถวาย    ศีลที่ทรงรักษา 
กัลยาณกรรมที่ทรงกระทําตลอดส่ีอสงไขย ยิ่งดวยแสนกัป ประดับดวยทศบารมี 
ทศอุปบารมี    ทศปรมัตถบารมี    รวมเปนบารมีสามสิบถวน    ที่ทรงบําเพ็ญ 
มาดวยดีแลว      ก็มาประชุมลงในอัตภาพอันเดียว      ไมไดฐานะที่จะใหวิบาก 
เปนเหมือนตกอยูในที่คับแคบ เปนเหมือนประหน่ึงเวลายกส่ิงของจากพันลําเรือ 
ลงสูเรือลําเดียว     ประหน่ึงเวลายกส่ิงของจากพันเลมเกวียนลงสูเกวียนเลมเดียว 
ประหน่ึงเวลาเอาแมน้ํายี่สิบหาสาย  รวมกองเปนสายเดียวกัน  ที่ประตูทางรวม 
(ชุมทาง)    แหงโอฆะ    คนทั้งหลายยกประทีปมีดามหลายพันดวงไวเบ้ืองหนา 
ของพระผูมีพระภาคเจา   แมที่กําลังเปลงโอภาสดวยพระพุทธสิรินี้.   เบื้องหลัง 
ทางซาย   ขางขวา   ก็อยางน้ันเหมือนกัน   ฝนทั้งหลายท่ีปลอยเมฆท้ังส่ีทิศของ 
ดอกมะลิซอน  ดอกจําปา  ดอกมะลิปา  ดอกอุบลแดง  อุบลขาว  กํายานและ 
ยางทราย   และดอกไมที่มีสีเขียว   สีเหลืองเปนตน   มีกลิ่นหอมและละเอียด   ก ็
กระจายไปเหมือนละอองน้ํา   เสียงกึกกองของดนตรี    มีองคหา     และกกึกอง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 60 

แหงเสียงสดุดี   อันประกอบดวยคุณของพระพุทธเจา   พระธรรมและพระสงฆก็ 
ตามไปทุกทิศ  ดวงตาของเหลาเทวดา มนุษยนาค สุบรรณ  คนธรรพ  และยกัษ 
เปนตนก็ไดเห็นเหมือนด่ืมนาอมฤต  แตจะอยูในฐานะท่ีกลาวพรรณนาการเสด็จ 
พระพุทธดําเนินดวยโศลกพันบท  ก็ควร  ในขอน้ันจะกลาวพอเปนทางดังนี้. 
                                   พระผูนําโลก สมบูรณดวยพระสรร- 
                       พางคอยางน้ี   ทรงทํามหาปฐพีใหไหว   ไม 
                       ทรงเบียดเบียนสัตวเสด็จไป พระนราสภ  ผู 
                       สูงสุดกวาบรรดาสัตวสองเทา    ยกพระบาท 
                       ขวา   กาวแรกเสด็จพระพุทธดําเนิน    ก ็
                       สมบรูณดวยสิริ   สงางาม   เมื่อพระพุทธเจา 
                       ผูประเสริฐสุดเสด็จพระพุทธดําเนิน   ฝา 
                       พระบาทอนัออนนุมสมัผัสพ้ืนดินที่เรียบก็ไม 
                       เปอนดวยละออง.    เมือ่พระผูเปนนายกแหง 
                       โลก   เสด็จพระพุทธดําเนนิที่ลุมก็ดอนขึ้น 
                       ที่ดอนก็ราบเรียบ  แผนดิน  แผนหิน   กอน 
                       กรวด    กระเบื้อง   ตอและหนามทุกอยาง 
                       ไมมีจิตใจก็เวนทางถวาย  เมื่อพระผูเปนนายก 
                       แหงโลกเสด็จพระพุทธดําเนิน     ก็ไมตอง 
                       ยกพระบาทกาวยาวในที่ไกล      ไมตองยก 
                       พระบาทกาวส้ันในที่ใกล  ไมทรงอึดอัด 
                       พระทัย เสด็จพุทธดําเนิน  พระมุนผูีมีจรณะ 
                       สมบรูณ   ก็ไมยกพระชานุทั้งสองและขอ 
                       พระบาท   เสด็จไปเร็วนัก.  พระผูมพีระทัย  
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                       ต้ังมั่น     เมื่อเสด็จพระพุทธดําเนินก็ไมตอง 
                       เสด็จไปชานัก      พระองคมิไดทรงจองมอง 
                       เบื้องบน   เบื้องลาง    เบื้องขวาง   ทิศใหญ 
                       ทิศนอย  อยางน้ัน เสด็จไป  ทอดพระเนตร 
                       เพียงชั่วแอก    พระชินเจาพระองคนั้นทรงม ี
                       อาจาระนาชม    ดังพระยาชาง  สงางามใน 
                       อาการเสด็จพระพุทธดําเนิน  พระผูเปนเลิศ 
                       แหงโลก  เสด็จพระพุทธดําเนินงามนกั  ทรง 
                       ยังมนุษยโลกกับทั้งเทวโลกใหราเริงสงางาม 
                       ดังพระยาอุสุภราช  ดังไกรสรราชสีห  ที่เท่ียว 
                       ไปท้ังส่ีทิศ    ทรงยังสัตวเปนอันมากใหยินดี  
                       เสด็จถึงบุรีอันประเสริฐสุด  ดังน้ี. 
           นัยวา   เวลาน้ีเปนเวลาแหงพรรณนา.   เรี่ยวแรงเทาน้ี   เปนขอสําคัญ 
สําหรับพระธรรมกถึกในการพรรณนาพระสรีระหรือพรรณนาพระคุณของพระ- 
พุทธเจาในกาลทั้งหลายอยางน้ี. ยังสามารถพรรณนาดวยคํารอยแกว  หรือคํารอย 
กรองไดเทาใด  ก็ควรกลาวเทาน้ัน ไมควรพูดวา  กลาวยาก.  แทจริงพระพุทธ- 
เจาท้ังหลาย  มีพระคุณหาประมาณมิได   แมแตพระพุทธเจาดวยกันเอง  ก็ยงัไม 
สามารถพรรณนาคุณของพระพุทธเจาเหลาน้ัน    โดยไมใหหลงเหลือได  จะปวย 
กลาวไปไยถึงหมูสัตวนอกจากนี้เลา.    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาสูพระบุรีของ 
ศากยราช อันประดับตกแตงดวยสิริวิลาสอยางนี้ อันชนมีจิตเลื่อมใสบูชาดวยของ 
หอมธูปเครื่องอบและจุรณเปนตน   เสด็จเขาสูสันถาคาร  เพราะเหตุนั้นทานจึง 
กลาววา  อถ  โข  ภควา  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวร  อาทาย  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน 
เยน  นว  สนถฺาคาร  เตนุปสงฺกมิ  ดังน้ี.  คําวา  ภควนฺต  เยว  ปุรกฺขตฺวา 
ความวา   กระทําพระผูมีพระภาคเจาไวขางหนา  ณ สันถาคารน้ัน   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาประทับนั่งกลางเหลาภิกษุและเหลาอุบาสก ทรงรุงโรจนอยางยิ่ง เสมือน  
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รูปปฏิมาท่ีหลอดวยทองคําแทงสีแดงท่ีบุคคลสรงสนานดวยนํ้าหอม เช็ดทําสะอาด 
ดวยผาเทริดจนแหงแลว      ฉาบทาดวยชาดสีแดง      ต้ังไวบนต่ังท่ีคลุมดวยผา 
กัมพลแดงฉะน้ัน   แนวทางพรรณนาพระคุณของทานโบราณาจารยทั้งหลายใน 
ขอน้ีมีดังน้ี. 
                                   พระผูเลิศแหงโลก  มีจรณะ  นาชม 
                       ดังพระยาชาง   เสด็จไปสูโรงมณฑล  (พิธี) 
                       เปลงพระรัศมี     ประทบัน่ังเหนือพุทธอาสน  
                       อันประเสริฐ    พระผูเปนสารถีฝกคนที่ควร 
                       ฝก  เปนเทพยิ่งกวาเทพ  มีพระบุณยลักษณ 
                       รอยหน่ึง ประทับน่ัง ณ ที่นั้น  อยูทามกลาง 
                       พุทธอาสนทรงรุงเรือง   เสมือนแทงทองอัน 
                       บุคคลวางไว  บนผากมัพลเหลืองฉะนั้น 
                                   พระผูปราศจากมลทินสงางามเหมือน 
                       แทงทองชมพูนุท  ที่เขาวางไวบนผากัมพลสี 
                       เหลือง  เหมือนแกวมณสีองประกายอยูฉะนั้น 
                       ทรงสงางามเหมือนตนสาละใหญ   ออกดอก 
                       สะพรั่ง  อนัเปนเครื่องประดับของขุนเขาเมร ุ
                       ราชฉะนั้น      เปลงแสงเหมือนปราสาททอง     
                       เหมือนดอกปทุมโกกนทเหมือนตนประทีป 
                       สองสวาง      เหมือนดวงอัคคีบนยอดเขา 
                       เหมือนตนปาริฉัตรของทวยเทพอันดอกบาน 
                       สะพรั่งฉะนั้น. 
           ปกิณณกกถาที่ประกอบดวยการอนุโมทนาฉลองสันถาคาร พึงทราบวา 
ชื่อธรรมีกถา  ในท่ีนี้วา  กาปลวตฺถุเก  สกฺเย  พหูเทว  รตฺตึ  ธมมฺิยา 
กถาย. จริงอยางนั้น  พระผูมีพระภาคเจาตรัสปกิณณกกถา ที่นําประโยชนสขุมา    
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ใหพวกเจาศากยะชาวกรุงกบิลพัสดุ   ประดุจทรงยังพวกเจาศากยะใหขามอากาศ 
คงคา๑  ประดุจทรงควักโอชะแหงปฐพีมาให     ประดุจทรงจับตนหวาใหญสั่น 
ประดุจทรงกวาดรวงผ้ึงขนาดโยชนหน่ึง    ดวยจักรยนต    ใหพวกเจาศากยะดื่ม 
น้ําผ้ึงฉะนั้นวา  ดูกอนมหาบพิตร  การถวายท่ีอยูเปนทานใหญ ที่อยูของพวกทาน 
เราตถาคตก็ใชสอยแลว  ภิกษุสงฆก็ใชสอยแลว   ที่อยูที่เราตถาคตและภิกษุสงฆ 
ใชสอยแลว  ก็เปนอันพระธรรมรัตนะ   ก็ใชสอยแลวเหมือนกัน    เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา      พระรัตนะทั้งสามใชสอยแลว     ก็เม่ือพวกทานถวายอาวาสทานแลว 
ทานท้ังปวง   ก็เปนอันพวกทานถวายแลวเหมือนกัน      ธรรมดาอานิสงสของ 
บรรณศาลาท่ีต้ังอยูบนพ้ืนดินก็ดี     มณฑปท่ีต้ังอยูบนกิ่งไมก็ดี     ใคร ๆ ก็ไม 
สามารถกําหนดได    ครัน้ตรัสธรรมกถาเปนอันมาก    มีนัยวิจิตรนานาประการ 
แลว   ก็ตรัสพระคาถา   (วิหารทานคาถา)   วา                                     
                                   วิหารยอมปองกนัหนาวรอนและ 
                       สัตวรายท้ังหลาย    งูและยุงและฝนท้ังหลาย 
                       ในฤดูหนาว  แตนั้นลมและแดดอันรายท่ีเกิด 
                       เอง  ยอมบรรเทาไป.  การถวายวิหารแกสงฆ 
                       เพ่ืออยูเรน เพ่ือสุข เพ่ือเพงฌาน เพ่ือเจริญ 
                       วิปสสนา     พระพุทธะทั้งหลายสรรเสริญวา 
                       เปนทานอันเลิศ  เพราะฉะน้ันแล  คนผูเปน 
                       บัณฑิตเมือ่พิจารณาเห็นสุของตน พึงสราง 
                       วิหารท่ีนารื่นรมยใหภกิษุพวกพหสููตอยูอา- 
                       ศัย.  อนึ่งพึงถวายขาวน้ํา  ผาและเสนาสนะ 
                       แกภิกษุเหลาน้ัน      มใีจเลื่อมใสในทานผู 
                       ปฏิบัติตรง     เขารูทั่วถึงธรรมอันใด     ใน 
 
   ๑.  ดูอธิบายในอรรถกถาโปตลิยสูตร  ตอจากสูตรนี้.  
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                       ธรรมวินัยนี้แลว  เปนผูไมมีอาลวะ  ปรินิพ- 
                       พาน  ภิกษพุหูสูตเหลาน้ัน   ยอมแสดงธรรม 
                       เครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวงแกเขาแล.                        
           อานิสงสในอาวาสทานแมนี้  กม็ีดวยประการฉะน้ี. คําวา อยมฺปจานิ- 
สโส ความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอานิสังสกถาในอาวาสทาน  ตลอดราตรี 
เปนอันมาก   คือเกินสองยามครึ่ง.   ในพระบาลีนั้น   คาถาเหลาน้ีเทาน้ัน   ทาน 
ยกข้ึนสูสังคีติ   (สังคายนา)   สวนปกณิณกธรรมเทศนาหาข้ึนสูสังคีติไม.  คําวา 
สนฺทสฺเสมิ  เปนตน     มีเน้ือความท่ีกลาวแลวท้ังน้ัน.    คําวา   อายสฺมนฺต 
อานนฺท  อามนฺเตสิ   ความวา พระผูมีพระภาคเจามีพระพุทธประสงคจะให 
ทานพระอานนทกลาวธรรมกถา จึงรับสั่งใหทราบ.  ถามวา กเ็มื่อพระมหาเถระ 
ผูเปนพระอสีติมหาสาวก  เชนทานพระสารีบุตร  ทานพระมหาโมคคัลลานะและ 
ทานพระมหากัสสปะเปนตน   ก็มีอยู  เหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงมอบภาระ 
ใหทานพระอานนทเถระเลา  ?  ตอบวา  เพราะอํานาจอัธยาศัยของบริษัท  เปน 
ความจริงทานพระอานนทมีชื่อเสียงปรากฏ ไปในฝายเจาศากยะวา  เปนยอดของ 
เหลาภิกษุผูเปนพหูสูต  สามารถจะกลาวธรรมกถาไดไพเราะ  ดวยบทพยัญชนะ 
ที่กลมกลอม     เหลาเจาศากยะแมเสด็จไปพระวิหาร      ก็เคยฟงธรรมกถาของ 
ทาน   สวนฝายในแหงเจาศากยะเหลานั้น   ไมไดโอกาสท่ีจะไปยังพระวิหารได 
ตามความพอใจ   เจาศากยะเหลาน้ันจึงไดดําริอยูแตในใจวา   นาท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาจะตรัสธรรมกถาแตนอย ๆ แลวทรงมอบภาระใหทานพระอานนท  พระ 
ญาติผูประเสริฐของเรา.  เพราะอํานาจอัธยาศัยของเจาศากยะเหลาน้ัน    พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงทรงมอบภาระใหทานพระอานนทนั้นแตองคเดียว.   คําวา  เสโข 
ปฏิปโท  ไดแก   เปนเสขสมณะผูปฏิบัติพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ตรัสวา  เสข- 
ปฏิปทาจงแจมแจง ปรากฏแกเธอ  เธอจงแสดงปฏิปทาของเสขสมณะน้ัน   ทรง 
กําหนดบุคคลแสดงดวยปฏิปทา.  
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           ถามวา   ก็เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงกําหนดปฏิปทาน้ี. 
           ตอบวา   เพราะเหตุหลายอยาง. 
           กอนอ่ืนเจาศากยะเหลาน้ี      มุงหวังมงคล     ปรารถนาความเจริญแก 
มงคลศาลา   อน่ึง   เสขปฏิปทาน้ี    เปนมงคลปฏิปทา   เปนปฏปิทาของผูเจริญ 
อยูในพระศาสนาของเรา     เเมเพราะเหตุนี้     จึงทรงกําหนดปฏิปทานี้     อน่ึง 
พระเสขบุคคลเปนอันมาก     นั่งอยูในบริษัทของพระองค     เมื่อพระองคตรัส 
ฐานะที่ทรงแทงตลอดดวยพระองคเองแลว   พระเสขบุคคลเหลาน้ัน  จักกําหนด 
ไดอยางไมลําบากเลย   แมเพราะเหตุนี้จึงทรงกําหนดปฏิปทาน้ี    อน่ึงเลา   ทาน 
พระอานนทก็บรรลุเสขปฏิสัมภิทา     ทานกลาวในฐานะอันประจักษที่ทานแทง 
ตลอดแลวดวยตนเอง   ก็ไมลําบาก   จักสามารถทําใหผูอ่ืนเขาใจได   แมเพราะ 
เหตุนี้    จึงทรงกําหนดปฏิปทาน้ี   อน่ึง   สิกขาแมทั้งสามก็รวมอยูในเสขปฏิปทา 
แลว    ในสกิขาท้ังสามน้ัน    เมื่อทานกลาวอธิศีลสิกขา    วินัยปฎกทั้งหมด    ก ็
เปนอันทานกลาวไวแลว   เมื่อกลาวอธิจิตตสิกขา   สุตตันตปฎกทั้งหมด   กเ็ปน 
อันทานกลาวไวแลว  เมื่อกลาวอธิปญญาสิกขา   อภิธรรมปฎกทั้งหมด   กเ็ปน 
อันทานกลาวไวแลว.   อน่ึง   พระอานนทเปนพหูสูตทรงพระไตรปฎก    ทาน 
สามารถจะกลาวสิกขาทั้งสามดวยปฎกทั้งสามได    เมื่อทานกลาวอยางนี้    มงคล 
และความเจริญอยางเดียว     จักมีแกเหลาเจาศากยะ    แมเพราะเหตุนี้     จึงทรง 
กําหนดปฏิปทาน้ี. 
           ถามวา  ในพระบาลีวา   หลังของเราไมคอยสบายนี้    เหตุไร   พระ- 
ปฤษฎางคจึงไมสบาย. 
            ตอบวา   เพราะเมื่อทรงต้ังความเพียรอยู  ๖  ป   ทุกขทางพระวรกายก็ 
มีมาก  ตอมาภายหลังครั้งทรงพระชรา  ลมเบื้องพระปฤษฎางคก็เกิดแกพระองค. 
หรือวา   ขอน้ันยังไมเปนสาเหตุ   เพราะพระผูมีพระภาคเจานั้น   ทรงสามารถ 
เพ่ือจะขมเวทนาท่ีเกิดข้ึน  ประทับนัง่โดยอิริยาบถเดียวไดถึงสัปดาหหน่ึงบาง  
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สองสัปดาหบาง     แตมีพระพุทธประสงคจงทรงใชศาลาสันถาคารดวยอิริยาบถ 
ทั้งส่ี   จึงไดทรงพุทธดําเนินต้ังแตที่ชําระพระหัตถและพระบาท   จนประทับนั่ง 
เหนืออาสนะ   แสดงธรรม    เสด็จพระพุทธดําเนินในที่เชนนี้   ถึงอาสนะแสดง 
ธรรม   คอย ๆ ประทับยนืแลวประทับนั่ง   ประทบันั่งเหนืออาสนะแสดงธรรม 
สองยามครึ่ง    ในที่เชนนี ้   สําเร็จการประทับนั่งในท่ีเชนนี้     บัดนี้   เมื่อทรง 
บรรทม   โดยพระปรัศวเบื้องขวา    กส็ําเร็จการบรรทม    พระผูมีพระภาคเจามี 
พระพุทธประสงคจะทรงใชดวยอิริยาบถสี่    ดังกลาวมาดวยประการฉะน้ี      ไม 
ควรกลาววา   ก็ธรรมดาสรีระที่มีวิญญาณครองของเรา    ไมสบายดังนี้   เพราะ 
ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงถอืเอาความไมสบายแมเล็กนอย    ที่เกดิจาก 
ประทับนั่งนาน  จึงตรัสอยางนี้. 
           คําวา  สงฺฆาฏึ   ปฺเปตฺวา  ความวา  นัยวาพวกเจาศากยะเหลาน้ัน 
ใหกั้นมานผาไวที่สวนขางหน่ึงของสันถาคาร  ใหจัดต้ังเตียงที่สมควร   แลวลาด 
ดวยเครื่องลาดที่สมควรแลวติดเพดานประดับดวยดาวทอง  พวงมาลัยหอม   ไว 
ขางบน  ตามประทีปน้ํามันหอมไว   ดวยทรงดําริวา   ไฉนหนอพระศาสดาจัก 
เสด็จลุกข้ึนจากธรรมาสน   แลวพักหนอยหน่ึง   จะทรงบรรทม ณ ที่นี้   เมื่อ 
เปนเชนนี้   สันถาคารน้ี     เปนอันพระศาสดาทรงใชแลวดวยอิริยาบถ ๔   กจั็ก 
เปนประโยชนสุขแกพวกเรา ตลอดกาลนาน. แมพระศาสดาก็ทรงทราบอัธยาศัย 
นั้นนั่นแล  จึงทรงปูสังฆาฏิบรรทม ณ ที่นั้น. คําวา อุฏานสฺ  มนสิกร-ิ 
ตฺวา   ความวา   ทรงตั้งอุฏฐานสัญญาไวในใจวา   ลวงเวลาเทานี้  เราจักลุกข้ึน.  
คําวา  มหานาม  สกกฺ  อามนฺเตสิ  ความวา  นัยวา   ในเวลาน้ันเจามหานาม 
ศากยะเปนหัวหนาสูงสุดในบริษัทนั้น   เมื่อทานพระอานนทสงเคราะหเจามหา- 
นามน้ันแลว    ก็เปนอันสงเคราะหบริษัทสวนท่ีเหลือดวย     เพราะเหตุนั้น 
พระเถระจึงเรียกเฉพาะเจามหานามศากยะนั้นองคเดียว.   คําวา  สีลสมฺปนโน 
แปลวา   ถึงพรอมดวยศีล.   อธิบายวา    มีศีลสมบูรณ    มีศลีบริบูรณ.   คําวา  
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สทฺธมฺเมห ิ  แปลวา  ดวยธรรมอันดี   หรือดวยธรรมของคนดี   คือสัตบุรุษ. 
ดวยคําวา   กถ  จ   มหานาม  นี ้  พระเถระประสงคจะต้ังแมบทแหงเสขปฏิปทา 
ดวยฐานะเทาน้ีแลว     อธิบายใหพิศดารโดยลําดับ     จึงกลาวอยางนี้.     คําวา 
สีลสมฺปนฺโน  เปนตน    ในพระบาลีนั้นบัณฑิตพึงทราบตามนัยที่ตรัสไวแลว 
ในอากังเขยยสูตร เปนตนวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงเปนผูมีศีลสมบูรณ 
อยูเถิดดังน้ี.    ในคําวา   กายทุจฺจริเตน   เปนตน     เปนตติยาวิภัตติ    ลงใน 
อรรถทุติยาวิภัตติ.  อธิบายวา  ละอาย  เกลียด  กายทุจริตเปนตน  ที่ควรละอาย. 
คําวา   กายทุจฺจริเตน    เปนตติยาวิภัตติ    ลงในอรรถเหตุ    ในนิทเทสแหง 
โอตตัปปะ.   อธิบายวา   เกรงกลัว    แตกายทุจริตเปนตน    อันเปนตัวเหตุแหง 
โอตตัปปะ.    คําวา   อารทฺธวิริโย    คือ     ผูมีความเพียรอันประคองไว    มใีจ 
ไมยอหยอน. คําวา  ปหานาย คือเพ่ือประโยชนแกการละ. คําวา อุปสมฺปทาย 
คือ   เพ่ือประโยชนแกการกลับได.   คําวา  ถามวา  คือผูประกอบดวยเรี่ยวแรง 
คือความเพียร.    คําวา  ทฬฺหปรกฺกโม   คือ   ผูกาวไปขางหนาอยางมั่นคง. 
คําวา  อนิกฺขตฺิตธุโร กุสเลสุ   ธมฺเมสุ   ความวา  ผูมีธุระอันไมทอดท้ิง  มี  
ความเพียรอันไมยอหยอนในกุศลธรรม.   คําวา   ปรเมน   คือ   สูงสุด.   คําวา 
สติเนปกฺเกน  คือ  ดวยสติและความเปนผูมีปญญารักษาตน.    
           ถามวา  ก็เพราะเหตุไร  ปญญาจึงมาในบทภาชนียของสติ. 
           ตอบวา   เพ่ือแสดงความท่ีสติมีกําลัง.     แทจริงสติที่ปราศจากปญญา 
ยอมออนกําลัง  สติที่ประกอบดวยปญญายอมมีกําลัง. 
           คําวา  จิรกตป  ความวา   การบําเพ็ญขอปฏิบัติคือมหาวัตร  ๘๐  ม ี
เจติยังคณวัตรเปนตน   อันตนเองหรือคนอื่น   กระทําดวยกายมานาน.   คําวา 
จิรภาสิตป     ความวา    คําที่ตนเองหรือผูอ่ืนกลาวดวยวาจามานาน    ไดแก  
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กถาที่วาดวยการอุทิศเอง  การใหผูอ่ืนอุทิศ   การประชุมธรรม   การแสดงธรรม 
และเลียบเคียงดวยความเคารพ   คือ   วจีกรรม    ทีเ่ปนไปดวยอํานาจ    ถอยคํา 
ที่ควรอนุโมทนาเปนตน.   คําวา  สริตา  อนุสฺสริตา   ความวา  เม่ือกายกรรม 
นั้น   กระทํามานานดวยกาย    ชื่อวา   กายเปนกายวิญญัติ    เมือ่วจีกรรมกลาว 
มานาน .  ชื่อวา   วาจา    เปนวจีวิญญัติ   แมทั้งสองอยางนั้น  เปนรูปจิตและ 
เจตสิกที่ยังรูปนั้นใหต้ังข้ึนเปนรูป     ยอมระลึกและตามระลึกวา    รูปธรรมและ 
อรูปธรรมเหลาน้ี  เกิดข้ึนอยางนี้    ดับไปอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี.  อธิบายวา 
ยังสติสัมโพชฌงคใหต้ังข้ึน    แทจริงในท่ีนี้ทานประสงคเอาสติที่ยังโพชฌงคให 
ต้ังข้ึน   ดวยสตินั้น  อริยสาวกน้ัน   พึงทราบวา   ชือ่วา  สริตา  เพราะระลึกได 
ครั้งเดียว   ชือ่วา   อนุสฺสริตา เพราะระลึกไดบอย ๆ. 
           คําวา   อุทยตฺถคามินิยา    ความวา    อันถึงความเกิดและความเสื่อม 
คือ    สามารถเพื่อจะรูชัด    ซึ่งความเกิดและความเสื่อมแหงขันธทั้งหา.    คําวา 
อริยาย   ความวา  หมดจด  เพราะต้ังอยูไกลจากกิเลสทั้งหลาย  โดยขมไว  และ 
โดยตัดไดขาด.  คําวา  ปฺาย  สมนฺนาคโต  คือ  เปนผูพรอมดวยวิปสสนา 
ปญญา  และมรรคปญญา.    ในคําวา    นิพฺเพธิกาย    ความวา    วิปสสนา- 
ปญญา   และมรรคปญญาน้ันแล   ทานเรียกวา   นิพเพธิกา   เพราะเปนเครื่อง 
แทงตลอด.    อธิบายวา   ประกอบดวยนิพเพธิกปญญาน้ัน.    บรรดาวิปสสนา 
ปญญาและมรรคปญญาท้ังสองน้ัน  มรรคปญญาชือ่วา  นิพเพธิกา  เพราะ 
อรรถวิเคราะหวา   เจาะแทง    คือ    ทาํลายกองโลภะ    กองโทสะ    กองโมหะ 
ที่ไมเคยเจาะแทงที่ไมเคยทําลายเสียได   โดยตัดไดขาด    วิปสสนาปญญาชื่อวา 
นิพเพธิกา     เพราะอรรถวิเคราะหวา      เจาะแทงทําลายกองโลภะเปนตนได 
โดยเจาะแทงทําลายไดชั่วขณะ   และเพราะเปนไปเพ่ือไดมาซ่ึงมรรคปญญา  อัน  
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เปนเครื่องเจาะแทง   เพราะเหตุนั้น     วิปสสนาปญญาจะรียกวา   นิพเพธิกา 
ก็ควร.  มรรคปญญาทําทุกขในวัฏฏะใหสิ้นไปโดยชอบ  คือ  โดยเหตุ  โดยนัย 
เพราะเหตุนั้น      จึงชื่อวา     เปนขอปฏิบัติใหถึงความส้ินไปแหงทุกขโดยชอบ 
แมในคําวา   สมฺมาทุกฺขกขฺยคามินิยา    วิปสสนาทําทุกขในวัฏฏะและทุกข 
เพราะกิเลสใหสิ้นไป   ดวยอํานาจตทังคปหาน   เพราะเหตุนั้น   จึงชื่อวา   เปน 
ขอปฏิบัติใหถึงความส้ินไปแหงทุกข   อีกอยางหนึ่ง   วิปสสนานั้นก็พึงทราบวา 
เปนขอปฏิบัติใหถึงความส้ินไปแหงทุกข    แมเพราะเปนไปเพ่ือไดมาซ่ึงมรรค- 
ปญญา  อันเปนขอปฏิบัติใหถึงความส้ินไปแหงทุกข.                              
           คําวา  อภิเจตสิกาน  ความวา  อันอิงอาศัยจิตอันยิ่ง  จิตอันประเสริฐ. 
คําวา  ทิฏธมฺมสขุวิหาราน  ความวา  อันเปนเหตุใหไดมาซ่ึงสุขในขณะท่ี 
เอิบอ่ิม.  คําวา  นิกามลาภ ี ความวา  เขาสมาบัติในขณะที่ตองการ ๆ.  คําวา 
อกิจฺฉลาภี    คือไดไมยาก. คําวา  อกสริลาภี  คือไดอยางไพบูลย.  พระ- 
อริยสาวกรูปหน่ึง    สามารถเขาสมาบัติได      ในขณะที่ตองการ.  เพราะเปนผู 
คลองแเคลว   แตอีกรูปหน่ึง   ไมลําบาก   แตไมสามารถขมธรรมท่ีเปนอันตราย 
แหงสมาธิไวได  เธอก็ออกจากสมาบัติไปทันที เพราะตนไมปรารถนาไมสามารถ 
ดํารงสมาบัติไวได   โดยเวลาตามท่ีกําหนดไว   อรยิสาวกน้ีชื่อวา    ไดยาก   ได 
ลําบาก   สวนอริยสาวกรูปหน่ึง    สามารถเขาสมาบัติไดในขณะที่ตองการ   ทิ้ง  
ไมลําบาก     ในธรรมท่ีมสีมาธิบริสุทธิ์     ก็ขมใจไวได     เธอสามารถออกจาก 
สมาบัติโดยเวลาตามท่ีกําหนดไวได  อริยสาวกน้ีชื่อวา  ไดโดยไมยาก  ทั้งชื่อวา 
ไดโดยไมลําบาก.  ดวยคําวา อย  วุจฺจติ  มหานาม อริยสาวโก  เสโข  ปาฏ-ิ 
ปโท  นี้   พระเถระแสดงวา  ดูกอนทานมหานาม  อริยสาวกผูปฏิบัติเสขปฏิปทา 
ทานเรียกวา     ผูประกอบดวยขอปฏิบัติ      อันเปนไปเพ่ือหองแหงวิปสสนา.  
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คําวา     อปุจจฺณฺฑตาย     คือ    เพราะความเปนกะเปาะไขที่ไมเสีย.     คําวา 
ภพฺโพ   อภนิิพฺภิทาย   คือ    ควรเพ่ือกระเทาะออกดวยอํานาจฌาน.   คําวา 
สมฺโพธาย  คือ  เพ่ืออริยมรรค.  ดวยคําวา อนุตฺตรสฺส โยคกฺเขมสฺส  นี ้ 
พระเถระแสดงวา     พระอรหัตชื่อวา     ธรรมอันเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม  
เปนผูควรเพ่ือบรรลุธรรมน้ัน   ขออุปมาที่ทานนํามาเพ่ือแสดงขอความในพระ- 
สูตรนี้    บัณฑิตพึงทราบ    ตามนัยที่ทานกลาวไวในเจโตขีลสูตรนั่นแล.   กก็าร 
เทียบเคียงขออุปมาอันใด   มาในเจโตขีลสูตรนั้น   อยางที่วา   ความเพียรยิ่งของ 
ภิกษุนี้    คือความท่ีภิกษุนี้เปนผูประกอบดวยองค ๑๕ นั้น  กเ็หมือนการกระทํา 
กิริยา ๓ อยางในกะเปาะไขของแมไกนั้น   การเทียบเคียงขออุปมานั้น   บัณฑิต 
พึงประกอบความอยางนี้วา   ความท่ีภิกษุนี้     พรอมดวยธรรม ๑๕    มีความเปน 
ผูถึงพรอมดวยศีลเปนตน      ก็เหมือนการกระทํากิริยา ๓ อยาง     ในกะเปาะไข 
ของแมไกนั้น   แลวพึงทราบอยางเดียวกัน   เพราะพระบาลีวา    ภิกษุในธรรม- 
วินัยนี้  ยอมเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้เปนตน  คําท่ีเหลือก็เชนเดียวกับ 
คําท่ีทานกลาวไวในท่ีทั้งปวงน่ันและ     คําวา     อมิเยว   อนุตฺตร   อุเปกฺขา 
สติปาริสุทฺธึ  ความวา  อันเปนจตุตถฌานอันสูงสุด  ไมเหมือนกับปฐมฌาน 
เปนตน    อันนี้.  คําวา ปมา  อภินิพฺภิทา  คือการทําลายดวยฌาณ  ครั้งแรก 
แมในครั้งท่ีสองเปนตน     ก็นัยนี้เหมอืนกัน     ก็ลกูไกเกิดสองครั้ง     คือออก 
จากทองแม    ครั้งหนึ่ง     ออกจากกะเปาะไขครั้งหน่ึง,    อริยสาวกเกิดสามครั้ง 
ดวยวิชชาสาม   คือ   บรรเทาความมืดที่ปกปดขันธที่เคยอาศัยในปางกอน  เกิด 
ครั้งท่ีหน่ึงดวยปุพเพนิวาสญาณ  บรรเทาความมืดที่ปกปดจุติปฏิสนธิ  ของสัตว 
ทั้งหลาย   แลวเกิดครั้งท่ีสองดวยทิพยจักษุญาณ  บรรเทาความมืดที่ปกปดสัจจะ 
ทั้งส่ี   แลวเกดิครั้งท่ีสามดวยอาสวักขยญาณ.  
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           คําวา   อิท  ปสฺส  โหติ  จรณสมฺ ึ   ความวา    แมอันนี้ก็ยอมชื่อวา 
จรณะของภิกษุผูมีศีล ชื่อวา จรณะมีมากมิใชอยางเดียว ไดแก ธรรม ๑๕  มีศลี  
เปนตน .   อธิบายวา   ในธรรม ๑๕  นัน้     แมศีลนีก้็เปนจรณะอยางหน่ึง   แต 
โดยใจความเฉพาะบท  ผูใดเที่ยว  คือไปสูทิศที่ไมเคยไปดวยคุณชาตินี้  เหตุ 
นั้นคุณชาตินี้ชื่อวา   จรณะ   เครื่องเท่ียวไป.   ในทีทุ่กแหง   ก็มนีัยนี้.   คําวา 
อิท  ปสฺส โหติ   วิชฺชาย   ความวา   ปพุเพนิวาสญาณน้ี   ยอมชือ่วา   วิชชา 
ของภิกษุนั้น.   ชื่อวา  วิชชามีมาก  มิใชอยางเดียว ไดแก  ญาณ ๘  มีวิปสสนา- 
ญาณเปนตน .  อธิบายวา  ในญาณ ๘ นั้น   ญาณแมนี้   ก็ชื่อวา   วิชชาอยาง 
หน่ึง   แตโดยใจความเฉพาะบท   ผูใดรูแจงแทงตลอดดวยคุณชาตน้ี    เหตุนั้น 
คุณชาตินี้ชื่อวา  วิชชา  เครื่องรูแจงแทงตลอด.  คําวา  วิชฺชาสมปฺนฺโน  อติป 
ความวา   ถึงพรอมดวยวิชชา  ๓   เรียกวา   ผูสมบรูณดวยวิชชาดังน้ีบาง.   คําวา 
จรณสมฺปนฺโน  อิติป   ความวา  ถึงพรอมดวยธรรม  ๑๕  เรยีกวา  ผูสมบูรณ  
ดวยจรณะดังนี้บาง.  คําวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  อิติป  ความวา  สวนผู 
ถึงพรอมดวยท้ังสองอยางนั้น   เรียกวา  ผูสมบูรณดวยวิชชาและจรณะดังน้ีบาง. 
คําวา  สนฺนงฺกุมาเรน๑   คือ  เด็กโบราณ   ที่ปรากฏชื่อวา   กุมารมาต้ังแตกาล 
ไกลโนน    เลากันวา  ในถิ่นมนุษยสันนังกุมารน้ัน  ทําฌานใหบังเกิดครั้งยังเปน 
เด็กไวจุก ๕ จุก  ฌานก็ไมเสื่อม   ไปบังเกิดในพรหมโลก  อัตภาพของเขานารัก 
นาพอใจ   เพราะฉะนั้นเขาจึงเที่ยวไปดวยอัตภาพเชนนั้น    ดวยเหตุนั้น   คน 
ทั้งหลายจึงใหสมญานามเขาวา  สันนังกุมาร.  คําวา ชเนตสฺมึ  คือ  ในหมูชน. 
อธิบายวา  ในหมูประซาชน. คําวา  เย  โคตฺตปฏิสารโน  ความวา ชนเหลา 
ใดยึดถือโคตร   ในชนหมูนั้นวาเราเปนโคตมะ   เราเปนกัสสปะ   ในหมูคนที่ 
ยึดถือเรื่องโคตรน้ัน    กษัตริยก็เปนผูประเสริฐสุดในโลก.    คําวา    อนมุตา 
 
  ๑.  บาลีเปนสนังกุมาร  
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ภควตา  ความวา  คาถาน้ีเราเทียบเคียงแสดงพรอมดวยปญหาพยากรณของเรา. 
ในอัมพัฏฐสูตร     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา     ดูกอนอัมพัฏฐะ    ถึงเราก็ 
กลาวอยางนี้วา 
 
                                   ในหมูชนท่ียังยึดถือในเรื่องโคตร 
                       กษัตริยเปนผูประเสริฐสุด คนท่ีสมบูรณดวย 
                       วิชชาและจรณะเปนผูประเสริฐสุดในหมู 
                       เทวดาและมนุษย. 
           ก็ทรงอนุมัติ   คือทรงอนุโมทนา.    ตามคาถานี้   คําวา   สาธุ   สาธ ุ
อานนฺท     ความวา ไดยินวา    พระผูมีพระภาคเจา    ไมหยั่งลงสูนิทรารมณมา 
ต้ังแตตนทรงสดับพระสูตรนี้  ทรงทราบวา  อานนทจับยึดเอายอดเสขปฏิปทา 
จึงเสด็จลุกข้ึนประทับนั่งขัดสมาธิ  ไดประทานสาธุการรับรอง   ดังน้ันพระสูตรนี้ 
ดวยพระวาจาเพียงเทาน้ี   จึงเกิดชื่อวา     เปนภาษิตของพระชินเจา.   คําที่เหลือ 
ในที่ทุกแหงต้ืนทั้งนั้นแล. 
 
                            จบอรรถกถาเสขปฏิปทาสูตรที่  ๓  
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                                     ๔.  โปตลิยสูตร 

                                   วาดวยโปตลิยคฤหบดี 
           [๓๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยูในอังคุตตราปชนบท 
ในนิคมของชาวอังคุตตราปะ  ชื่อวาอาปณะ  ครั้งน้ันเวลาเชา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงนุงแลว  ทรงถือบาตรและจีวร   เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอาปณนิคม 
ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในอาปณนิคมแลวภายหลังภัต  เสด็จกลับจากบิณฑบาต 
แลว  เสด็จเขาไปยังไพรสัณฑแหงหน่ึง  เพ่ือทรงพักกลางวัน  เสด็จถึงไพรสนฑ 
นั้นแลว   ประทับนั่งพักกลางวัน  ณ  โคนไมตนหน่ึง  แมโปตลิยคฤหบดี ม ี
ผานุงผาหมสมบูรณ   ถอืรม    สวมรองเทา   เดินเที่ยวไปมาเปนการพักผอนอยู 
เขาไปยังไพรสณฑนั้นแลว   ครั้นถึงไพรสณฑนั้นแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ   ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นผานการปราศรัย 
พอใหระลึกถึงกันไปแลว  ไดยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๓๗]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะโปตลยิคฤหบดีผูยืนอยู  ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึงวา  ดูกอนคฤหบดี  อาสนะมีอยู   ถาทานประสงคเชิญน่ังเถิด.  เมื่อ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    โปตลิยคฤหบดีโกรธ    นอยใจวา   พระ- 
สมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา  คฤหบดี  แลวไดนิ่งเสีย.  พระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสกะโปตลิยคฤหบดีเปนครั้งท่ี ๒  วา ดูกอนคฤหบดี อาสนะมีอยู  ถาทาน 
ประสงคเชิญน่ังเถิด.    โปตลิยคฤหบดีโกรธ    นอยใจวา   พระสมณโคดมตรัส 
เรียกเราดวยคําวา คฤหบดี  ไดนิ่งเสียเปนครั้งท่ี ๒.  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
กะโปตลิยคฤหบดีเปนครั้งท่ี ๓  วา     ดูกอนคฤหบดี    อาสนะมีอยู     ถา 
ทาน  
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ประสงค   เชญิน่ังเถิด.  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  โปตลิยคฤหบดี 
โกรธ   นอยใจวา   พระสมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา   คฤหบดี   แลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ทานพระโคดม   พระดํารัสทีพ่ระองคตรัสเรียก 
ขาพเจาดวยคําวา   คฤหบดีนั้น   ไมเหมาะ   ไมสมควรเลย. 
           พ.   ดกูอนคฤหบดี  ก็อาการของทาน  เพศของทาน   เครื่องหมายของ 
ทานเหลาน้ัน  เปนเหมือนคฤหบดีทั้งนั้น. 
           โป.   จริงเชนนั้น   ทานพระโคดม    ก็แตวาการงานท้ังปวง    ขาพเจา 
หามเสียแลว   โวหารท้ังปวง   ขาพเจาตัดขาดแลว.    
           ดูกอนคฤหบดี   ก็การงานท้ังปวง    ทานหามเสียแลว     โวหารท้ังปวง 
ทานตัดขาดแลวอยางไรเลา. 
           ทานพระโคดม   ขอประทานโอกาส   สิ่งใดของขาพเจาท่ีมี  เปนทรัพย 
ก็ดี   เปนขาวเปลือกก็ดี   เปนเงินก็ดี   เปนทองก็ดี    สิ่งน้ันทั้งหมด    ขาพเจา 
มอบใหเปนมรดกแกบุตรทั้งหลาย    ขาพเจามิไดสอน    มิไดวาเขาในส่ิงนั้น ๆ 
ขาพเจามีอาหารและเครื่องนุงหมเปนอยางยิ่งอยู  ทานพระโคดม  การงานทั้งปวง 
ขาพเจาหามเสียแลว   โวหารท้ังปวง   ขาพเจาตัดขาดแลว    ดวยประการอยางนี้  
แล. 
           ดูกอนคฤหบดี  ทานกลาวการตัดขาดโวหาร  เปนอยางหน่ึง   สวนการ 
ตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ   เปนอีกอยางหน่ึง. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็การตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะเปน 
อยางไรเลา  ดีละ   พระองคผูเจริญ   การตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ  ม ี
อยูดวยประการใด    ขอพระผูมีพระภาคเจา    จงทรงแสดงธรรมแกขาพเจาดวย 
ประการนั้นเถิด.    
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           ดูกอนคฤหบดี   ถาอยางนั้น   ทานจงฟง   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว. 
โปตลิยคฤหบดีทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
 

                         ธรรมเครื่องตัดโวหาร ๘ ประการ 
           [๓๘]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนคฤหบดี  ธรรม  ๘ ประ- 
การน้ียอมเปนไปเพ่ือตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ.   ๘  ประการเปนไฉน 
คือ   ปาณาติบาตพึงละไดเพราะอาศัยการไมฆาสัตว อทินนาทาน พึงละไดเพราะ 
อาศัยการถือเอาแตของที่เขาให         มสุาวาทพึงละไดเพราะอาศัยวาจาสัตย 
ปสุณาวาจาพึงละไดเพราะอาศัยวาจาไมสอเสียด       ความโลภดวยสามารถความ 
กําหนัดพึงละไดเพราะอาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนัด  ความโกรธ 
ดวยสามารถแหงการนินทาพึงละไดเพราะความไมโกรธ  ดวยสามารถแหงการ 
นินทา      ความคับแคนดวยความสามารถแหงความโกรธพึงละไดเพราะอาศัย 
ความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ  ความดูหม่ินทานพึงละไดเพราะอาศัย 
ความไมดูหมิ่นทาน   ดูกอนคฤหบดี   ธรรม ๘  ประการน้ีแล   เรากลาวโดยยอ 
ยังมิไดจําแนกโดยพิสดาร   ยอมเปนไปเพ่ือตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ.  
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ธรรม ๘ ประการนี ้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
โดยยอมิไดทรงจําแนกโดยพิสดาร     ยอมเปนไปเพ่ือตัดขาดโวหารในวินัยของ 
พระอริยะ  ดลีะ  พระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความกรุณา 
จําแนกธรรม ๘  ประการน้ี   โดยพิสดารแกขาพเจาเถิด. 
           ดูกอนคฤหบดี   ถาอยางนั้น   ทานจงฟง   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว. 
โปตลิยคฤหบดีทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว.  
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           [๓๙]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนคฤหบดี   ก็คําท่ีเรากลาว 
ดังน้ีวา    ปาณาติบาตพึงละไดเพราะอาศัยการไมฆาสัตว    เรากลาวเพราะอาศัย 
อะไร  ดูกอนคฤหบดี  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา  เรา 
พึงทําปาณาติบาตเพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด     เราปฏิบัติเพ่ือละ    เพ่ือตัด 
สังโยชนเหลาน้ัน     อน่ึงเราพึงทําปาณาติบาต   แมตนเองพึงติเตียนตนไดเพราะ 
ปาณาติบาตเปนปจจัย  วิญูชนพิจารณาแลว  พึงติเตียนได  เพราะปาณาติบาต 
เปนปจจัย. เมื่อตายไปทุคติเปนอันหวังได  เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย  ปาณา- 
ติบาตน้ีนั่นแหละ    เปนตัวสังโยชน    เปนตัวนิวรณ   อนึ่ง   อาสวะที่เปนเหตุ 
คับแคนและกระวนกระวายเหลาใด   พึงเกิดข้ึนเพราะปาณาติบาตเปนปจจัย  เมื่อ 
บุคคลงดเวนจากปาณาติบาตแลว     อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวาย 
เหลาน้ัน    ยอมไมมี    คําท่ีเรากลาวดังนี้วา     ปาณาติบาตพึงละไดเพราะอาศัย 
การไมฆาสัตว   เรากลาวเพราะอาศัยขอน้ี.                     
           [๔๐]   ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา      อทินนาทานพึงละไดเพราะอาศัยการ 
ถือเอาแตของที่เขาให     เรากลาวเพราะอาศัยอะไร.   ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวก 
ในธรรมวินัยนี้   ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา  เราพึงถือเอาของที่เขามิไดให  เพราะ 
เหตุแหงสังโยชนเหลาใด  เราปฏิบัติเพ่ือละ  เพ่ือตัดสังโยชนเหลาน้ัน.  อน่ึง 
เราพึงถือเอาของที่เขามิไดให   แมตนเองพึงติเตียนตนได    เพราะอทินนาทาน 
เปนปจจัย    วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได   เพราะอทินนาทานเปนปจจัย. 
เมื่อตายไป  ทุคติเปนอันหวังได  เพราะอทินนาทานเปนปจจัย.  อทินนาทานนี้  
นั่นแหละ    เปนตัวสังโยชน    เปนตัวนิวรณ   อน่ึง   อาสวะที่เปนเหตุคับแคน 
และกระวนกระวายเหลาใด  พึงเกิดข้ึนเพราะอทินนาทานเปนปจจัย   เมื่อบุคคล 
งดเวนจากอทินนาทานแลว    อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลา  
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นั้น   ยอมไมมี   คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา    อทินนาทานพึงละได     เพราะอาศัยการ 
ถือเอาแตของที่เขาให   เรากลาวเพราะอาศัยขอน้ี. 
           [๔๑]   ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา     มุสาวาทพึงละได     เพราะอาศัยวาจา 
สัตย  เรากลาวเพราะอาศัยอะไร  ดูกอนคฤหบดี  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้  ยอม 
พิจารณาเห็นดังน้ีวา  เราพึงกลาวมุสาเพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด.   เราปฏิบัติ  
เพ่ือละเพ่ือตัดสังโยชนเหลาน้ัน   อน่ึง   เราพึงกลาวมุสา     แมตนเองพึงติเตียน 
ตนไดเพราะมุสาวาทเปนปจจัย  วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได    เพราะ 
มุสาวาทเปนปจจัย  เมื่อตายไป   ทุคติเปนอันหวังได   เพราะมุสาวาทเปนปจจัย  
มุสาวาทน้ีนั่นแหละเปนตัวสังโยชน     เปนตัวนิวรณ..  อน่ึง     อาสวะที่เปนเหตุ 
คับแคนและกระวนกระวายเหลาใดพึงเกิดข้ึนเพราะมุสาวาทเปนปจจัย     เมื่อ 
บุคคลงดเวนจากมุสาวาทแลว       อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวาย  
เหลาน้ัน  ยอมไมมี  คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา  มุสาวาทพึงละได  เพราะอาศัยวาจา 
สัตย  เรากลาวเพราะอาศัยขอน้ี. 
           [๔๒]   ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ปสุณาวาจาพึงละได   เพราะอาศัยวาจา 
ไมสอเสียด      เรากลาวเพราะอาศัยอะไร.    ดกูอนคฤหบดี    อริยสาวกในธรรม 
วินัยนี้   ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา     เราพึงกลาววาจาสอเสียด     เพราะเหตุแหง 
สังโยชนเหลาใด   เราปฏบิัติเพ่ือละ   เพ่ือตัดสังโยชน   เหลาน้ัน   อน่ึง   เราพึง 
กลาววาจาสอเสียด       แมตนเองพึงติเตียนตนไดเพราะวาจาสอเสียดเปนปจจัย. 
วิญูชนพิจารณาแลว    พึงติเตียนไดเพราะวาจาสอเสียดเปนปจจัย.     เมื่อตาย 
ไป  ทุคติเปนอันหวังได  เพราะวาจาสอเสียดเปนปจจัย   ปสณุาวาจาน้ีนั่นแหละ 
เปนตัวสังโยชน เปนตัวนิวรณ.  อน่ึง อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระ- 
วายเหลาใด     พึงเกิดข้ึนเพราะวาจาสอเสียดเปนปจจัย      เมื่อบุคคลงดเวนจาก  
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วาจาสอเสียดแลว   อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาน้ัน    ยอม 
ไมมี   คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ปสุณาวาจาพึงละได   เพราะอาศัยวาจาไมสอเสียด 
เรากลาวเพราะอาศัยขอน้ี. 
           [๔๓]   ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา       ความโลภดวยสามารถความกําหนัด 
พึงละได    เพราะอาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนัด     เรากลาวเพราะ 
อาศัยอะไร.   ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวกในธรรมวินัยนี้     ยอมพิจารณาเห็นดังน้ี 
วา  เราพึงมีความโลภดวยสามารถความกําหนัด  เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด 
เราปฏิบัติเพ่ือละ   เพ่ือตัดสังโยชนเหลาน้ัน อน่ึง เราพึงมีความโลภดวยสามารถ 
ความกําหนัด      แมตนเองพึงติเตียนตนได     เพราะความโลภดวยสามารถแหง 
ความกําหนัดเปนปจจัย.   วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได   เพราะความโลภ 
ดวยสามารถแหงความกําหนัดเปนปจจัย.    เมื่อตายไป    ทุคติเปนอันหวังได 
เพราะความโลภดวยสามารถความกําหนัดเปนปจจัย       ความโลภดวยสามารถ 
ความกําหนัดนี่นั่นแหละ    เปนตัวสังโยชนเปนตัวนิวรณ.   อน่ึง  อาสวะที่เปน 
เหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด   พึงเกิดข้ึนเพราะความโลภดวยสามารถ 
ความกําหนัดเปนปจจัย  เมื่อบุคคลไมโลภดวยสามารถความกําหนัด    อาสวะที่ 
เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาน้ัน    ยอมไมมี    คําท่ีเรากลาวดังนี้วา 
ความโลภดวยสามารถความกําหนัด    พึงละได     เพราะอาศัยความไมโลภดวย 
สามารถความกําหนัด   เรากลาวเพราะอาศัยขอน้ี. 
           [๔๔]   ก็คําท่ีกลาวดังน้ีวา  ความโกรธดวยความสามารถแหงการนินทา 
พึงละได   เพราะอาศัยความไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา    คําน้ีเรากลาว 
เพราะอาศัยอะไร    ดูกอนคฤหบดี    อริยสาวกในธรรมวินัยนี้     ยอมพิจารณา 
เห็นดังน้ีวา   เราพึงโกรธดวยสามารถแหงการนินทา   เพราะเหตุแหงสังโยชน  
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เหลาใด   เราปฏิบัติ   เพ่ือละ   เพ่ือตัดสังโยชนเหลาน้ัน   อน่ึง     เราพึงโกรธดวย 
สามารถแหงการนินทาแมตนเองพึงติเตียนตนได  เพราะความโกรธดวยสามารถ 
แหงการนินทาเปนปจจัย  วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได  เพราะความโกรธ 
ดวยสามารถแหงการนินทาเปนปจจัย   เมื่อตายไป   ทุคติเปนอันหวังได    เพราะ 
ความโกรธดวยสามารถแหงการนินทาเปนปจจัย     ความโกรธดวยสามารถแหง 
การนินทาน้ีนั่นเหละ    เปนตัวสังโยชน   เปนตัวนิวรณ   อน่ึง    อาสวะที่เปน 
เหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึน  เพราะความโกรธดวยสามารถ 
แหงการนินทาเปนปจจัย       เมื่อบุคคลไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา 
อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น   ยอมไมมี   คําท่ีเรากลาว 
ดังน้ีวา    ความโกรธดวยสามารถแหงการนินทา    พึงละได    เพราะอาศัยความ 
ไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา   เรากลาวเพราะอาศัยขอน้ี. 
           [๔๕]   คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา     ความคับแคนดวยสามารถความโกรธ 
พึงละไดเพราะอาศัยความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ      เรากลาวเพราะ 
อาศัยอะไร  ดูกอนคฤหบดี  อริยสาวกในธรรมวินัยนี้   ยอมพิจารณาเห็นดังนี้ 
วา      เราพึงคับแคนดวยสามารถความโกรธ     เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด 
เราปฏิบัติเพ่ือละ   เพ่ือตัดสังโยชนเหลาน้ัน   อน่ึง    เราพึงคับแคนดวยสามารถ 
ความโกรธ    แมตนเองพึงติเตียนตนได    เพราะความคับแคนดวยสามารถแหง 
ความโกรธเปนปจจัย  วิญูชนพิจารณาแลว  พึงติเตียนได เพราะความคับแคน 
ดวยสามารถแหงความโกรธเปนปจจัย  เมื่อตายไป  ทุคติเปนอันหวังได   เพราะ 
ความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธเปนปจจัย   ความคับแคนดวยสามารถ 
แหงความโกรธน้ีนั่นแหละ   เปนตัวสังโยชน    เปนตัวนิวรณ   อน่ึง   อาสวะที่ 
เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด    พึงเกิดข้ึน    เพราะความคับแคน  
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ดวยสามารถความโกรธเปนปจจัย  เมื่อบุคคลไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ 
อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น    ยอมไมมี    คําท่ีเรากลาว 
ดังน้ีวา     ความคับแคนดวยสามารถความโกรธพึงละได    เพราะอาศัยความไม 
คับแคนดวยสามารถความโกรธ   เรากลาวเพราะอาศัยขอน้ี. 
           [๔๖]   คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา   ความดูหม่ินทาน  พึงละได  เพราะอาศัย 
ความไมดูหมิ่นทาน   เรากลาวเพราะอาศัยอะไร   ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวกใน 
ธรรมวินัยนี้     ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา    เราพึงดูหม่ินทาน     เพราะเหตุแหง 
สังโยชนเหลาใด   เราปฏบิัติเพ่ือละ   เพ่ือตัดสังโยชนเหลาน้ัน    อน่ึง   เราพึงดู 
หม่ินทาน แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความดูหม่ินทานเปนปจจัย  วิญูชน 
พิจารณาแลวพึงติเตียนตนได  เพราะความดูหม่ินทานเปนปจจัย  เมื่อตายไป 
ทุคติเปนอันหวังได   เพราะความดูหม่ินทานเปนปจจัย  ความดูหม่ินทานนี้นั่น 
แหละ   เปนตัวสังโยชน    เปนตัวนิวรณ   อน่ึง    อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและ 
กระวนกระวายเหลาใดพึงเกิดข้ึน  เพราะความดูหมิ่นทานเปนปจจัย   เมื่อบุคคล 
ไมดูหม่ินทาน         อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาน้ัน 
ยอมไมมี    คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา    ความดูหม่ินทาน    พึงละไดเพราะอาศัยความ 
ไมดูหม่ินทาน   เรากลาวเพราะอาศัยขอน้ี. 
           ดูกอนคฤหบดี   ธรรม ๘ ประการที่เรากลาวโดยยอ  ไมไดจําแนกโดย 
พิศดาร  ยอมเปนไปเพ่ือละ  เพ่ือตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะน้ัน เหลา 
นี้แล    ดกูอนคฤหบดี     แตเพียงเทานี้จะไดชื่อวาเปนการตัดขาดโวหารท้ังสิ้น 
ทุกสิ่งทุกอยาง   โดยประการท้ังปวง   ในวินัยของพระอริยะ   หามิได. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอประทานพระวโรกาส    ก็อยางไรเลา   จึงจะ 
ไดชื่อวาเปนการตัดขาดโวหารท้ังส้ิน   ทุกสิ่งทุกอยาง   โดยประการท้ังปวง   ใน  
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วินัยของพระอริยะ    ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็การตัดขาดโวหารท้ังส้ิน   ทุกสิ่ง 
ทุกอยาง   โดยประการท้ังปวง   ในวินัยของพระอริยะ   มีดวยประการใด    ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมแกขาพเจา   ดวยประการนั้นเถิด. 
           ดูกอนคฤหบดี   ถาอยางนั้น     ทานจงพึง  จงใสใจใหดี   เราจักกลาว. 
โปตลิยคฤหบดีทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว . 
 

                                        อุปมา  ๗ อยาง 
           [๔๗]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา   ดูกอนคฤหบดี 
เปรียบเหมือนสุนัขอันความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียนแลว     พึงเขาไปยืน 
อยูใกลเคียงของนายโคฆาต   นายโคฆาตหรือลูกมือของนายโคฆาตผูฉลาด   พึง 
โยนรางกระดูกที่เชือดชําแหละออกจนหมดเน้ือแลว     เปอนแตเลือดไปยังสุนัข 
ฉันใด   ดกูอนคฤหบดี   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   สุนัขนั้นแทะราง 
กระดูกที่เชือดชําแหละออกจนหมดเน้ือ  เปอนแตเลือด  จะพึงบําบัดความเพลีย 
เพราะความหิวไดบางหรือ. 
           ไมไดเลยพระองคผูเจริญ   ขอนั้นเพราะเหตุไร   เพราะเปนรางกระดูก 
ที่เชือดชําแหละออกจนหมดเน้ือ    เปอนแตเลือด   และสุนัขนั้นพึงมีแตสวนแหง 
ความเหน็ดเหนื่อยคับแคนเทาน้ัน. 
           ดูกอนคฤหบดี    อริยสาวกก็ฉันนั้นแล    ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา 
กามท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปรียบดวยรางกระดูก   มีทุกขมาก 
มีความคับแคนมาก   ในกามน้ีมีโทษอยางยิ่ง  ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความ 
เปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว      ยอมเวนขาดซ่ึงอุเบกขาที่มีความเปน 
ตาง ๆ    อาศัยความเปนตาง ๆ     แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดียว  
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อาศัยความเปนอารมณเดียว         อันเปนที่ดับความถือมั่นโลกามิสโดยประการ 
ทั้งปวง   หาสวนเหลือมิได.                                                           
           [๔๘]   ดูกอนคฤหบดี   เปรียบเหมือนแรงก็ดี   นกตะกรมุก็ดี   เหยี่ยว 
ก็ดี   พาชิ้นเนื้อบินไป   แรงท้ังหลาย   นกตะกรุมทั้งหลาย   หรือเหยี่ยวท้ังหลาย 
จะพึงโผเขารุมจิกแยงชิ้นเนื้อน้ัน   ฉันใด   ดูกอนคฤหบดี   ทานจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน  ถาแรง   นกตะกรุม   หรือเหยี่ยวตัวน้ัน   ไมรบิปลอยชิ้นเน้ือ 
นั้นเสีย   มันจะถึงตาย   หรือถึงทุกขปางตายเพราะชิ้นเนื้อน้ันเปนเหตุ. 
           อยางนั้น  พระองคผูเจริญ. 
           ดูกอนคฤหบดี    อริยสาวกก็ฉันนั้นแล     ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา 
กามท้ังหลาย   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปรียบดวยชิ้นเนื้อ   มีทุกขมาก   ม ี
ความคับแคนมาก   ในกามน้ีมีโทษอยางยิ่ง    ครัน้เห็นโทษแหงกามน้ีตามความ 
เปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว       ยอมเวนขาดซ่ึงอุเบกขาที่มีความเปน 
ตาง ๆ     อาศัยความเปนตาง ๆ     แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว 
อาศัยความเปนอารมณเดียว    อันเปนที่ดับความถือม่ันโลกามิส    โดยประการ 
ทั้งปวง  หาสวนเหลือมิได.                                                        
           [๔๙]  ดูกอนคฤหบดี   เปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงหญาอันไฟ 
ติดทั่วแลว   เดินทวนลมไป  ฉันใด  ดกูอนคฤหบดี  ทานจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน   ถาบุรุษน้ันไมรีบปลอยคบเพลิงหญาอันไฟติดทั่วน้ันเสีย   คบเพลงิ- 
หญาอันไฟติดทั่วน้ัน    พึงไหมมือ    ไหมแขน    หรืออวัยวะนอยใหญแหงใด 
แหงหน่ึงของบุรุษน้ัน   บุรุษน้ันจะถึงตายหรือถึงทุกขปางตาย   เพราะคบเพลิง 
นั้นเปนเหตุ. 
           อยางนั้น  พระองคผูเจริญ.  
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           ดูกอนคฤหบดี  อริยสาวกก็ฉันนั้นแล  ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา  กาม 
ทั้งหลาย    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เปรียบดวยคบเพลิงหญา     มีทุกขมาก 
มีความคับแคนมาก   ในการน้ีมีโทษอยางยิ่ง  ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความ 
เปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว      ยอมเวนขาดซ่ึงอุเบกขาที่มีความเปน 
ตาง ๆ     อาศัยความเปนตาง ๆ     แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว 
อาศัยความเปนอารมณเดียว     อันเปนที่ดับความถือม่ันโลกามิส  โดยประการ 
ทั้งปวง   หาสวนเหลือมิได. 
           [๕๐]  ดูกอนคฤหบดี   เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง   ลกึกวาชั่วบุรุษ 
หน่ึง     เต็มดวยถานเพลิงอันปราศจากเปลว    ปราศจากควัน    บุรุษผูรักชวิีต 
ไมอยากตาย   รกัสุข   เกลยีดทุกข   พึงมา   บุรุษมีกาํลังสองคนชวยกันจับแขน 
บุรุษน้ันขางละคน  ฉุดเขาไปยังหลุมถานเพลิง   ฉันใด   ดูกอนคฤหบดี   ทาน 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน     บุรุษนั้นจะพึงนอมกายเขาไปดวยคิดเห็นวา 
อยางนี้ ๆ บางหรือ. 
           ไมเปนเชนนั้น   พระองคผูเจริญ   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะบุรุษ 
นั้นรูวา     เราจักตกลงยังหลุมถานเพลิงน้ี      จักถงึตาย     หรือถึงทุกขปางตาย 
เพราะการตกลงยังหลุมถานเพลิงเปนเหตุ. 
           ดูกอนคฤหบดี    อริยสาวกก็ฉันนั้นแล    ยอมพิจารณาเห็นดังน้ีวา 
กามท้ังหลาย    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง    ม ี
ทุกขมาก   มคีวามคับแคนมาก   ในกามน้ีมีโทษอยางยิ่ง  ครั้นเห็นโทษแหงกาม 
นี้ตามความเปนจริง    ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว    ยอมเวนขาดซ่ึงอุเบกขา 
ที่มีความเปนตาง ๆ     อาศัยความเปนตาง ๆ    แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปน 
อารมณเดียว    อาศัยความเปนอารมณเดียว   อันเปนที่ดับความถือม่ันโลกามิส 
โดยประการทั้งปวง   หาสวนเหลือมิได.  
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           [๕๑]  ดูกอนคฤหบดี        เปรยีบเหมือนบุรุษพ่ึงฝนเห็นสวนอันนา 
รื่นรมย   ปาอันนารื่นรมย  ภาคพ้ืนอันนารื่นรมย   สระโบกขรณีอันนารื่นรมย 
บุรุษน้ันต่ืนข้ึนแลว  ไมพึงเห็นอะไร  ฉันใด  ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวกก็ฉัน 
นั้นแล    ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา    กามท้ังหลาย    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
เปรียบดวยความฝน   มีทกุขมาก   มีความคับแคนมาก   ในการนี้มีโทษอยางยิ่ง 
ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริง  ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว  ยอม 
เวนขาดซ่ึงอุเบกขา    ที่มคีวามเปนตาง ๆ    อาศัยความเปนตาง ๆ    แลวเจริญ 
อุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว   อาศัยความเปนอารมณเดียว    อันเปนที่ดับ 
ความถือม่ันโลกามิส   โดยประการท้ังปวง   หาสวนเหลือมิได.  
           [๕๒]  ดูกอนคฤหบดี    เปรียบเหมือนบุรุษพึงยืมโภคสมบัติ      คือ 
แกวมณี   และกุณฑลอยางดีบรรทุกยานไป   เขาแวดลอมดวยทรัพยสมบัติที่ตน 
ยืมมา   พึงเดินไปภายในตลาด   คนเห็นเขาเขาแลว   พึงกลาวอยางนี้วา  ดูกอน 
ทานผูเจริญ     บุรุษผูนี้มีโภคสมบัติหนอ    ไดยินวาชนทั้งหลายผูมีโภคสมบัติ 
ยอมใชสอยโภคสมบัติอยางนี้  ดังนี้  พวกเจาของพึงพบบุรุษน้ัน ณ ที่ใด ๆ  พึง 
นําเอาของตนคืนไปในที่นั้น ๆ ฉันใด   ดูกอนคฤหบดี   ทานจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน  จะสมควรหรือหนอ   เพ่ือความท่ีบุรุษน้ันจะเปนอยางอ่ืนไป. 
           ไมเปนเชนนั้น   พระองคผูเจริญ   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะเจาของ 
ยอมจะนําเอาของตนคืนไปได. 
           ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวกก็ฉันนั้นแล  ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา  กาม- 
ทั้งหลาย   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปรียบดวยของยืม   มีทกุขมาก   มีความ 
คับแคนมาก    ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง    ครั้นเห็นโทษแหงกามนี้ตามความเปน 
จริง  ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว  ยอมเวนขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเปนตาง ๆ  
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อาศัยความเปนตาง ๆ  แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว  อาศัยความ 
เปนอารมณเดียว   อันเปนที่ดับความถือม่ันโลกามิส   โดยประการท้ังปวง   หา 
สวนเหลือมิได. 
           [๕๓]  ดูกอนคฤหบดี  เปรียบเหมือนราวปาใหญ    ในท่ีไมไกลบาน 
หรือนิคม    ตนไมในราวปาน้ัน  พึงมีผลรสอรอย  ทั้งมีผลตก  แตไมมีผลหลน 
ลง ณ ภาคพ้ืนสักผลเดียว  บุรุษผูตองการผลไม  พึงเท่ียวมาเสาะแสวงหาผลไม 
เขาแวะยังราวปาน้ัน    เห็นตนไมอันมีผลรสอรอย   มีผลดกนั้น   เขาพึงคิดอยาง 
นี้วา  ตนไมนี้มีผลรสอรอย  มีผลตก  แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพ้ืนสักผลเดียว 
แตเรารูเพ่ือข้ึนตนไม  ไฉนหนอ   เราพึงข้ึนตนไมนี้แลวกินพออ่ิม  และหอพก 
ไปบาง   เขาข้ึนตนไมนั้นแลว   กินจนอ่ิม   และหอพกไว.  ลําดับนั้น  บุรุษคน 
ที่สองตองการผลไม .  ถือขวานอันคมเท่ียวมาเสาะแสวงหาผลไม   เขาแวะยังราว 
ปาน้ันแลว   เห็นตนไมมีผลรสอรอย   มีผลดกนั้น   เขาพึงคิดอยางนี้วา   ตนไม 
นี้มีผลรสอรอย   มีผลดกแตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพ้ืนสักผลเดียว  และเราก็ไม 
รูเพ่ือข้ึนตนไม   ไฉนหนอเราพึงตัดตนไมนี้แตโคนตน   แลวกินพออ่ิม  และ 
หอพกไปบาง    เขาพึงตัดตนไมนั้นแตโคนตนฉันใด  ดูกอนคฤหบดี  ทานจะ 
สําคัญความขอน้ันเปนไฉน  บุรุษคนโนนซึ่งข้ึนตนไมกอนน้ัน  ถาแลเขาไมรีบ 
ลง     ตนไมนั้นจะพึงลมลง    หักมือหักเทา    หรอืหักอวัยวะนอยใหญแหงใด 
แหงหน่ึงของบุรุษน้ัน    บุรุษน้ันพึงถึงตายหรือถึงทุกขปางตาย   เพราะตนไม 
นั้นลมเปนเหตุ. 
           เปนอยางนั้น  พระองคผูเจริญ. 
           ดูกอนคฤหบดี  อริยสาวกก็ฉันนั้นแล  ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา  กาม-  
ทั้งหลาย   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เปรียบดวยผลไม   มีทุกขมาก   มีความ 
คับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง  ครั้นเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 86 

ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว        ยอมเวนขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเปนตาง ๆ 
อาศัยความเปนตาง ๆ     แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว      อาศัย 
ความเปนอารมณเดียว   อันเปนที่ดับความถือมั่นโลกามิส   โดยประการท้ังปวง 
หาสวนเหลือมิได. 
 

                                               วิชชา   ๓ 
           [๕๔]   ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวกน้ีนั้นแล    อาศัยอุเบกขาเปนเหตุให 
สติบริสุทธิ์  ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวานี้  เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากคือ 
ระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง   สี่ชาติบาง  หาชาติบาง  สิบ 
ชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง  สามสิบชาติบาง  สี่สิบชาติบาง  หาสิบชาติบาง  รอยชาติ 
บาง  พันชาติบาง  แสนชาติบาง  ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง  ตลอดวิวัฏกัป 
เปนอันมากบาง  ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา  ในภพโนน เรามีชือ่อยาง 
นั้นโคตรอยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนั้น ๆ   มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน   ครั้นจุติจากภพนั้นแลว    ไดไปเกิดใน 
ภพโนน  แมในภพน้ัน  เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางน้ัน  มีผิวพรรณอยาง 
นั้นมีอาหารอยางนั้น   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น  ๆ  มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น 
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว   ไดมาเกิดในภพนี้      เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอัน 
มากพรอมท้ังอาการ   พรอมท้ังอุเทศ   ดวยประการฉะน้ี. 
           ดูกอนคฤหบดี  อริยสาวกน้ีนั้นแล อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวานี้แหละ  เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต 
มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม   ไดด ี   ตกยากดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวง 
จักษุของมนุษย  ยอมรูชดัซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา  สัตวเหลาน้ีประกอบ 
ดวยกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  ติเตียนพระอริยเจา  เปนมิจฉาทิฏฐิ   ยึด  
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ถือการกระทาํดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก  เขายอมเขา 
ถึงอบาย  ทุคติ   วินิบาต  นรก  สวนสัตวเหลาน้ี   ประกอบดวยกายสุจริต วจี- 
สุจริต   มโนสุจริต   ไมมติีเตียนพระอริยเจา  เปนสัมมาทิฏฐิ   ยดึถือการกระทํา 
ดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ   เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก  เขายอมเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค   ดังน้ี   เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ   กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต    มีผิว 
พรรณดี  มิผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุ 
ของมนุษย   ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว  ผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี. 
            ดูกอนคฤหบดี   อริยสาวกน้ีแล  อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ 
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวานี้แหละ   เธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหา 
อาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบันเขา 
ถึงอยู. 
 

                        โปตลิยคฤหบดีแสดงตนเปนอุบาสก 
             [๕๕]   ดูกอนคฤหบดี  ดวยอาการเพียงเทาน้ีแล  ชื่อวาเปนการตัดขาด 
โวหารท้ังส้ิน   ทุกสิ่งทุกอยาง   โดยประการท้ังปวง   ในวินัยของพระอริยะ    ด ู
กอนคฤหบดี   ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน    ทานเห็นการตัดขาดโวหาร 
ทั้งส้ินทุกสิ่งทุกอยาง    โดยประการท้ังปวง    ในวินัยของพระอริยะเห็นปานนั้น 
ในตนบางหรือหนอ.                                                               
             ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพเจาก็กระไร ๆ อยู     การตัดขาดโวหารท้ัง 
สิ้นทุกสิ่งทุกอยาง   โดยประการท้ังปวง   ในวินัยของพระอริยะ  อันใด  ขาพเจา 
ยังหางไกลจากการตัดขาดโวหารท้ังส้ิน     ทุกสิ่งทุกอยาง     โดยประการท้ังปวง 
ในวินัยของพระอริยะ  อันนั้น  เพราะเม่ือกอนพวกขาพเจาไดสําคัญพวกอัญญ- 
เดียรถีย ปรพิาชกผูไมรูทั่งถึง  วาเปนผูรูทั่วถึง  ไดคบหาพวกอัญญเดียรถยีปริพา-  
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ชกผูไมรูทั่วถึง   วาเปนผูอันบุคคลผูรูเหตุผลพึงคบหา    ไดเทิดทูนพวกอัญญ- 
เดียรถียปริพาชกผูไมรูทั่วถึงไวในฐานะของผูรูทั่วถึง ขาแตพระองคผูเจริญ แต 
พวกขาพเจาไดสําคัญภิกษุทั้งหลายผูรูทั่วถึง  วาเปนผูไมรูทั่วถึง  ไดคบหาภิกษุ 
ทั้งหลายผูรูทั่วถึง  วาเปนผูอันบุคคลผูไมรูเหตุผลพึงคบหา  ไดทั้งภิกษุทั้งหลาย 
ผูรูทั่วถึงไวในฐานะของผูไมรูทั่วถึง แตบัดนี้ พวกขาพเจาจักรูพวกอัญญเดียรถีย 
ปริพาชกผูไมรูตัวถึง  วาเปนผูไมรูทั่วถึง  จักคบหาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก 
ผูไมรูทั่วถึง วาเปนผูอันบุคคลผูไมรูเหตุผลพึงคบหา   จักต้ังพวกอัญญเดียรถีย 
ปริพาชกผูไมรูทั่วถึงไวในฐานะของผูไมรูทั่วถึง  พวกขาพเจาจักรูภิกษุทั้งหลาย 
ผูรูทั่วถึง   วาเปนผูรูทั่วถึง   จักคบหาภิกษุทั้งหลายผูรูทั่วถึง  วาเปนผูอันบุคคล 
ผูรูเหตุผลพึงคบหา     จักเทิดทูนภิกษุทั้งหลายผูรูทั่วถึงไวในฐานะของผูรูทั่วถึง 
ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาไดยังความรักสมณะในหมูสมณะ  ได 
ยังความเลื่อมใสสมณะในหมูสมณะ   ไดยังความเคารพสมณะในหมูสมณะ  ให 
เกิดแกขาพเจาแลวหนอ. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก    เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า 
เปดของท่ีปด   บอกทางแกคนหลงทาง   หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา   ผู 
มีจักษุจักเห็นรูปดังนี้   ฉันใด   พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนก- 
ปริยาย   ฉันนั้นเหมือนกัน  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมี- 
พระภาคเจา   พระธรรม   และพระภิกษุสงฆเปนสรณะ   ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก    ผูถึงสรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตน 
ไป   ดังน้ีแล. 
 
                             จบโปตลิยสูตรที่  ๔  
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                            ๔.   อรรถกถาโปตลิยสูตร 
           โปตลิยสูตร   มีบทเริ่มตนวา   เอวมฺเม    สุต   ขาพเจาไดฟงมาแลว 
อยางนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ันบทวา องฺคุตฺตราเปสุ  ความวา   ชนบทท่ีชื่อวา 
อังคุตตราปะน้ัน   ก็คือแควนอังคะนั่นเอง     แองนํ้าท่ีอยูเหนือแมน้ํามหี    เรยีก 
กันวา   อังคุตตราปะก็มี   เพราะอยูไมไกลแองนํ้านั้น. 
           ถามวา  แองน้ําน้ันอยูทิศเหนือแมน้ํามหีไหน  ?   
           ตอบวา   แมน้ํามหีสายใหญ  ในขอน้ีจะแถลงใหแจมแจงดังตอไปน้ี. 
           เลากันวา  ชมพูทวีปนี้    มีเนื้อท่ีประมาณ  หม่ืนโยชน  ในหมื่นโยชน 
นั้น  เนื้อท่ีประมาณส่ีพันโยชนคลุมดวยนํ้า    นับไดวาเปนทะเล   มนุษยอาศัย 
อยูในเนื้อท่ีประมาณสามพันโยชน    ภูเขาหิมพานตก็ต้ังอยูในเนื้อท่ีประมาณ 
สามพันโยชน   สูงรอยหาโยชน    ประดับดวยยอด    แปดหม่ืนสี่พันยอดงดงาม 
ดวยแมน้ําหารอยสาย     ไหลอยูโดยรอบ     มีสระใหญต้ังอยู  ๗ สระ  คือ  สระ- 
อโนดาต  สระกรรณมุณฑะ  สระรถการะ  สระฉัททันตะ  สระกุณาละ    สระ 
หงสปปาตะ   สระมันทากินี  สระสีหปปาตะะ  ยาว  กวางและลึกหาสิบโยชน   กลม 
สองรอยหาสิบโยชน   ในสระทั้ง ๗ นั้น   สระอโนดาต    ลอมดวยภูเขา ๕ ลูก 
คือ  สุทัศนกฏู  จิตรกูฎ  กาฬกูฎ  คันธมาทนกูฏ  ไกรลาสกูฏ  ในภูเขา ๕ ลูก 
นั้น สุทัศนกฏู  เปนภูเขาทอง   สูงสองรอยโยชน   ขางในโคง  สัณฐานเหมือน 
ปากกา   ต้ังปดสระนั้นนั่นแล.  จิตรกฏูเปนภูเขารัตนะทั้งหมด  กาพกูฏเปนภูเขา 
แรพลวง   คันธมาทนกูฎ   เปนยอดเขาที่มีพ้ืนราบเรียบ  หนาแนนไปดวยคันธ- 
ชาติทั้งสิบ คือ  ไมรากหอม  ไมแกนหอม  กระพ้ีหอม ไมเปลือกหอม ไมสะเก็ด  
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หอม ไมรสหอม ไมใบหอม ไมดอกหอม  ผลหอม  ไมลําตนหอม  ดาดาษดวย 
โอสถนานาประการ วันอุโบสถขางแรมจะเรืองแสงเหมือนถานไฟคุ. ไกรลาสกูฎ 
เปนภูเขาเงิน   ภูเขาทั้งหมดมีสวนสูง  และสัณฐานเสมอกับสุทัศนกูฏ  ต้ังปดสระ 
นั้นนั่นแล   ภูเขาทั้งหมดน้ัน   ยังอยูไดดวยอานุภาพเทวดาและนาค     แมน้าํท้ัง 
หลาย   ยอมไหลไปท่ีภูเขาเหลาน้ัน     น้ําท้ังหมดน้ันก็ไหลไปสูสระอโนดาตแหง 
เดียว.    ดวงจันทรและดวงอาทิตยโคจรไปทางใตบาง   ทางเหนือบาง.  สองแสง 
ไปท่ีสระนั้นทางหวางภูเขาไมโคจรไปตรงๆ  ดวยเหตุนั้นนั่นแล   สระนั้นจึงเกิด 
ชื่อวา   อโนดาต    ในสระอโนดาตน้ัน   ธรรมชาติจัดไวอยางดี   มีแผนมโนศิลา 
และหรดาล ปราศจากเตาปลา  มีน้ําใสแจวดังแกวผลึก  มีทาลงสนาน  ซึ่งเปนที่  
ที่พระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา   พระอรหันตขีณาสพ   และเหลาฤษีผูมีฤทธิ ์
ลงสรงสนาน   ทั้งเหลาเทวดา     และยักษมาเลนนํ้ากัน   ที่ขางของสระอโนดาต 
นั้นมีปากทางส่ีทาง   คือ   ปากทางราชสีห   ปากทางชาง   ปากทางมา   ปากทาง 
โคอุสภะ   ซึง่เปนทางไหลของแมน้ําสี่สาย     ฝูงราชสีหมีมาก    อยูริมฝงแมน้ํา 
ทีไหลออกจากปากทางราชสีห     มโีขลงชาง   ฝูงมา   ฝูงโคอยูมาก   ทางริมฝง 
แมน้ําที่ไหลออกจากปากทางชางเปนตน   แมน้ําทีไ่หลออกไปทางทิศตะวันออก 
เลี้ยวขวาสระอโนดาตสามเลี้ยว     ไมของแวะกับแมน้ําอีกสามสาย   ไหลผานถิ่น 
อมนุษยทางภูเขาหิมพานต   ดานทิศตะวันออก   ลงสูมหาสมุทร   สวนแมน้าํท่ี 
ไหลออกทางทิศใต  เลี้ยวขวาสระอโนดาตน้ันสามเลี้ยว  ไหลตรงไปทิศใตหกสิบ 
โยชน     ทางหลังแผนหินนั่นแล     เจาะภูเขาทะลุออก      มกีระแสนํ้าประมาณ 
สามสิบคาวุตลอมไว     ผานทางอากาศหกสิบโยชน     ไปตกลงบนแผนหินชื่อ 
ติยัคคฬะ   แผนหินก็แตกดวยความแรงของกระแสนํ้า ณ ที่แผนหินชื่อติยัคคฬะ 
นั้น    ก็เกิดสระโบกขรณีชื่อ  ติยัคคฬา    ประมาณหาสิบโยชน  กระแสน้ําพังท่ี 
ฝงสระโบกขรณีทะลุหินไปหกสิบโยชน  ตอน้ัน   ก็พังแผนดินทึบไปหกสิบโยชน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 91 

ทางอุโมงค  กระแทกติรัจฉานบรรพตชื่อ  วิชฌะ  ไปเปนกระแสนํ้าหาสาย  เชน 
เดียวกับนิ้วมือหานิ้ว  กระแสน้ําน้ันในที่ ๆ  เลี้ยวขวาสระอโนดาต  ไปสามเลี้ยว 
เรียกกันวา  อาวัฏฏคงคา  ในที่ที่ไหลตรงไปหกสิบโยชน  ทางหลังหิน เรียก 
กันวา   กรรณคงคา  ในที่ ๆ ไหลไปหกสิบโยชนทางอากาศ   เรียกกันวา 
อากาศคงคา  ที่ต้ังอยูในอากาศหกสิบโยชนที่หลังหินชื่อติยัคคฬะ  เรียกกันวา 
ติยัคคฬโบกขรณี    ในที ่ๆ  พังฝงสระทะลุหินเขาไปหกสิบโยชน    เรียกกันวา 
พหลคงคา  ในท่ี ๆ ไหลไปหกสิบโยชนทางอุโมงค   เรียกกันวา   อมุมังค- 
คงคา   สวนในที่ ๆ กระแทกติรัจฉานบรรพต   ชือ่วิชฌะ   แยกเปนกระแสนํ้า 
หาสายก็กลายเปนแมน้ําท้ังหา  คือ  คงคา   ยุมนา   อจิรวดี   สรภู   มห.ี มหานที 
๕ สายเหลานี้ยอมเกิดมาแตหิมวันตบรรพต   ดวยประการฉะน้ี.   ในมหานที ๕ 
สายน้ัน  มหานทีสายท่ี  ๕  ชื่อมหี  ทานหมายเอาวา  มหมีหานที  ในท่ีนี ้
แองนํ้าใดอยูทางทิศเหนือมหานทีชื่อ มหี  นั้น  ชนบทน้ันพึงทราบวา  ชื่อ 
อังคุตตราปะ   เพราะอยูไมไกลแองนํ้านั้น.  ในชนบทชื่อ  อังคุตตราปะน้ัน. 
           คําวา  อาปณ  นาม  ความวา  ไดยินวา  ในนิคมน้ันมีตลาดที่สําคัญ ๆ 
แยกไดถึงสองหม่ืนตลาด      แมเพราะเหตุที่นิคมน้ันมีตลาดหนาแนน      จึงถือ 
ไดวาเปน    อาปณะ    (ตลาด)    สวนภูมิภาคท่ีมีเงาทึบนารื่นรมย      ริมฝง 
แมน้ําไมไกลนิคมน้ัน   ชื่อวา   แนวปามหาวัน   พระผูมีพระภาคเจาประทับ ณ 
แนวปามหาวันนั้น   ดวยเหตุนั้นนั่นแล   พึงทราบวา  พระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
กําหนดสถานท่ีอยู  ณ  แนวปามหาวันนั้น  คําวา  เยนฺตโร   วนสณฺโฑ 
เตนุปสงฺกมิ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา ทรงสงภิกษุสงฆไปยังสถานท่ีอยู 
เสด็จเขาไปแตพระองคเดียว ทานหมายถึง โปตลิยคฤหบดี  จึงกลาววา  โปตลิ- 
โยป  โข  คหปติ  คฤหบดีชื่อมีอยางนี้วา  โปตลิยะ.  บทวา  สมฺปนฺนนิวาส-  
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นปารุปโน  แปลวา  มีผานุงผาหม  บริบูรณ  อธิบายวา    นุงผาชายยาวผืน 
หน่ึง   หมผืนหน่ึง.   บทวา  ฉตฺตูปาหนานิ  ไดแก  กั้นรม   สวมรองเทา. 
บทวา    อาสนานิ   ไดแก   อาสนะ    มต่ัีงทําไวเปนบัลลังกและตั่งทําดวยฟาง 
เปนตน.  แทจริง  โดยที่สดุแมกิ่งไมหัก ๆ ก็เรียกวา  อาสนะ  ไดทั้งน้ัน.  บทวา 
คหปติวาเทน  แปลวา  ดวยคําน้ีวา  คฤหบดี.  บทวา  สมุทาจรติ  แปลวา 
เรียก.    คําวา   ภควนฺต   เอตทโวจ   ความวา    โปตลิยคฤหบดี    ไมอาจรับ 
คําวา  คฤหบดี   ครั้งท่ีสามได   จึงทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ตยิท โภ โคตม 
ดังน้ีเปนตน .   ในคําเหลาน้ัน   คําวา   นจฺฉนน   แปลวา   ไมเหมาะ.    คําวา 
นปฺปฏิรูป   แปลวา  ไมควร.  คําวา  อาการา  เปนตนทั้งหมด   เปนไวพจน 
ของเหตุ.   แทจริง   การนุงผาชายยาว   การไวผม   ไวหนวด   ไวเล็บ    ชื่อวา 
อาการ  เพราะอรรถวิเคราะหวา   เพศคฤหัสถทั้งหมดน้ันแลกระทําภาวะคฤหัสถ 
ของโปตลิยคฤหบดีใหปรากฏ    อาการเหลาน้ัน   ทานเรียกวา   เพศ   เพราะต้ัง 
อยูโดยทรวดทรงของคฤหัสถ   เรียกวา    นิมิต   เพราะเปนเครื่องหมายบอกให 
เขาใจถึงภาวะของคฤหัสถ.  ดวยคําวา  ยถาต  คหปติสฺส   พระผูมีพระภาคเจา 
ยอมทรงแสดงวา   อาการ   เพศ   และเครื่องหมาย     พึงมีแกคฤหบดี     ฉันใด 
อาการ  เพศ   และเครื่องหมายเหลาน้ันก็มีแกทานฉันนั้น    ดวยเหตุนั้น   เราจึง 
เรียกอยางนี้.   ครั้งน้ัน   โปตลิยคฤหบดี   ไมยอมรบัคําวา   คฤหบดี    ดวยเหตุ 
อันใด  เมื่อจะปร ะกาศเหตุอันนั้น  จึงทูลวา   ตถา หิ ปน เม   ดงัน้ีเปนตน.   
คําวา  นิยฺยาต   แปลวา  ทรัพยมรดกท่ีไดรับมอบ.  คําวา   อโนวาที  ความ 
วา   คนผูกลาวสอนโดยนัยเปนตนวา    พอเอย    พวกเจาจงไถ    จงหวาน   จง 
ประกอบดวยการคาขาย   พวกเจาจักเปนอยู   หรือเลี้ยงลูกเมียไดอยางไร   ดงัน้ี   
ชื่อวา    ผูกลาววา    ขาพเจาไมกระทําทั้งสองอยางนั้น   ดวยเหตุนั้น   โปตลยิ-  
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คฤหบดีจึงแสดงวา    ในเรื่องนั้น   ขาพเจาไมใชผูกลาวสอน   ไมใชผูวากลาว. 
ดวยคําวา   ฆาสจฺฉาทนปรโม  วหิรามิ  โปตลิยคฤหบดี    แสดงวาขาพเจา 
กระทํางานเพียงเพ่ืออาหาร และเพียงเพ่ือเครื่องนุงหม  เปนอยางยิ่ง   เทาน้ันอยู 
ไมปรารถนานอกเหนือไปจากน้ี   คําวา  คิทฺธิ โลโภ ปหาตพฺโพ  ไดแกความ 
โลภ   อันเปนตัวติดของ   ควรละเสีย.   คําวา  อนินฺทาโรโส     ไดแกการไม 
นินทาและไมกระทบกระท่ัง.   คําวา   นินฺทาโรโส  ไดแก   การนินทาและการ 
กระทบกระท่ัง.   การเรียกชื่อ   การบัญญัติชื่อ   คําพูด    และเจตนาก็ดี   ชือ่วา 
โวหารในบาลีนี้วา    โวหารสมุจฺเฉทาย  บรรดาโวหารเหลาน้ัน   โวหารน้ีวา 
ในหมูมนุษยผูใดผูหน่ึง  อาศัยการเรียกชื่อวา  ดูกอนวาเสฏฐะ   ทานจงรูอยางนี้  
ผูนั้นเปนพอคามิใชพราหมณ.  โวหารวา  การนับชือ่  การต้ังชื่อ  การบัญญัติชื่อ 
การเรียกชื่อ   นี้ชื่อวา   บญัญัติโวหาร.   โวหารวา    ยอมพูด    ยอมไมปรามาส 
โดยประการนั้น  ๆ นีช้ื่อวา   วจนโวหาร.   ในโวหารวา   อริยโวหาร ๘  อนริย- 
โวหาร ๘   นี้ชื่อวา เจตนาโวหาร.  ในท่ีนี้ทานหมายถึงเจตนาโวหารน้ี.  อีกอยาง 
หน่ึง  จําเดิมต้ังแตเวลาบวช  เจตนาวาคฤหัสถไมมี   เจตนาวาสมณะมีอยู  คําวา 
คฤหัสถ    ไมมี  คําวา  สมณะ   มีอยู   บัญญัติวา  คฤหัสถ  ไมมี   บัญญัติวา 
สมณะมีอยู   การกลาวเรียกวา   คฤหัสถ  ไมมี   การกลาวเรียกวา  สมณะ  มอียู 
เพราะฉะนั้น   จึงไดโวหารแมทั้งหมด. 
           ในคําวา  เยส โข อห  สโยชนาน  เหตุ  ปาณาติปาตี  นี้  ปาณา- 
ติบาตเทาน้ัน  ชื่อวา  สังโยชน  จริงอยู  ผูชื่อวาทําปาณาติบาต  ก็เพราะเหตุแหง 
ปาณาติบาตเทาน้ัน  คือ เพราะมีปาณาติบาตเปนปจจัย   แตที่ตรัสวา  เยส  โข 
อห เปนตน  ก็เพราะปาณาติบาตมีมาก. คําวา   เตสาห   สโยชนาน   แปลวา 
เราปฏิบัติเพ่ือละ   เพ่ือตัดขาดเครื่องผูกพัน    คือปาณาติบาตเหลาน้ัน.    คําวา  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 94 

ปหานาย    สมุจฺเฉทาย  ปฏิปนฺโน  ความวา   เราปฏิบัติเพ่ือประโยชนแก 
การละเพ่ือประโยชนแกการตัดขาด     ดวยศีลสังวรทางกาย     กลาวคือ   ไมทํา 
ปาณาติบาตน้ี.   คําวา   อตฺตาป  ม อุปวเทยฺย   ความวา   แมตนเอง   ก็พึงติ 
เราอยางนี้วา   เราบวชในศาสนาของผูไมปลงชีวิตสัตวแมแตมดดํามดแดง  ยัง 
ไมอาจงดเวน   แมเพียงจากปาณาติบาตได   เราบวชทําไม.  คําวา   อนุวิจฺจาป 
วิฺู   ครเหบฺยุ   ความวา   วิญูชน   คือบัณฑิต   แมเหลาอ่ืน    ใครครวญ 
คือพินิจพิจารณาแลวก็พึงติเตียนอยางนี้วา       เขาบวชในศาสนาเห็นปานน้ีแลว 
ยังไมงดเวนแมเพียงปาณาติบาต     เขาบวชทําไมกัน. 
           คําวา  เอตเทว  โข  ปน   สโยชน  เอต  นีวรณ  นี ้   แมจะไมนับ 
เนื่องเขาในสังโยชน  ๑๐ นิวรณ  ๕  แตก็ตรัสดวยอํานาจเทศนาวา     เปนเครื่อง 
ปดกั้น ๘ อยาง  เครื่องปดกั้น   ๘  อยางน้ัน  ตรัสเรยีกวา   สังโยชนบาง  นีวรณ 
บาง   ก็เพราะอรรถวา     เปนเครื่องผูกไว     และเพราะอรรถวา     ปกปดไวใน 
วัฏฏะอยางนี้.   คําวา    อาสวา    คือ    อวิชชาสวะ     อยางเดียวยอมเกิดเพราะ 
ปาณาติบาตเปนเหตุ. 
           คําวา   วิฆาตปริฬาหา   แปลวา   ความคับแคน    และความเรารอน.  
ในคําน้ัน      ทรงถือเอาทุกขเพราะกิเลส    และทุกขที่เปนวิบาก     ดวยศัพทวา 
วิฆาต.   ทรงถือเอาความเรารอนท่ีเปนวิบาก  ดวยศัพทวา  ปริฬาห.  บัณฑิต 
พึงทราบความในท่ีทุกแหงโดยอุบายอยางนี้.  แตความแผกกัน   มีดังน้ี   พึงประ- 
กอบความในวาระทั้งหมดอยางนี้วา   ปฏิบัติเพ่ือประโยชนแกการละ   เพ่ือประ- 
โยชนแกการตัดขาด  ดวยศีลสังวรทางกายกลาวคือ  อทินนาทาน (ไมลักทรัพย)  
ดวยศีลสังวรทางวาจา   กลาวคือสัจวาจา    (พูดคําจริง)    ดวยศีลสังวรทางวาจา 
กลาวาคือปสุณาวาจา  (ไมพูดสอเสียด)  ดวยศีลสงัวรทางใจ  กลาวคืออคิทธโลภะ  
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(ไมหมกมุนและละโมบ) ดวยศีลสังวรทางกายและทางวาจา  กลาวคือ  อนินทา- 
โรสะ (ไมนนิทาและไมกระทบกระท่ัง)  ดวยศีลสังวรทางใจ  กลาวคือ  ความ 
ไมโกรธและคับแคนใจดวยศีลสังวรดวยใจ  กลาวคือ  ความไมดูหม่ิน 
           สวนในบทเหลาน้ีวา  อตฺตาป  ม  อุปวเทยฺย  อนุวิจฺจาป  วิฺู 
ครเหยฺยุ  พึงประกอบความทุกวาระ  อยางนี้วา  แมตนเองก็พึงติเตียนเราอยาง 
นี้วา   เราบวชในพระศาสนาท่ีสอนไมใหถือเอาส่ิงของท่ีเจาของมิไดให  แมแต 
เสนหญา  ยังไมอาจงดเวนแมเพียงอทินนาทานได  เราบวชทําไม.  วิญูชน 
แมใครครวญแลว  ก็พึงติเตียนอยางน้ีวา  คนที่บวชในศาสนาเห็นปานน้ีแลว  ยัง 
ไมอาจงดเวนแมเพียงแตอทินนาทานได  คนน้ีบวชทําไม  แมตนเองก็พึงติเตียน 
ตนอยางนี้วา  เราบวชในศาสนาที่สอนไมใหกระทํามุสาวาท  แมดวยมุงหวังให 
หัวเราะ  หรือหมายจะเลน  บวชในศาสนาท่ีสอนไมใหทําการพูดสอเสียดโดย 
อาการท้ังปวง  บวชในศาสนาท่ีสอนไมใหกระทําความโลภหรือความติดของแม 
มีประมาณนอย  บวชในพระศาสนาท่ีสอนไมใหกระการนินทาและกระทบ 
กระทั่งผูอ่ืน  ในเมื่อแมเขาเอาเลื่อยครูดตัว  บวชในพระศาสนาที่สอนไมใหกระทํา 
ความโกรธและความคับแคน  แมเมื่อตอและหนามตําเอาเปนตน  บวชในศาสนา 
ที่สอนไมใหถือตัว  แมเพียงสําคัญผิด  ก็ยังไมอาจละแมความสําคัญผิดได  เราบวช 
ทําไม  วิญูชน  แมใครครวญก็พึงติเตียนอยางนี้วา  คนนี้บวชในพระศาสนา 
เห็นปานน้ีแลว  ยังไมอาจละ  (มุสาวาท  ปสุณาวาจา  คิทธิโลภะ  นินทาโรสะ 
โกธะ  และอุปายาส)  ความสําคัญผิดได  คนนี้บวชทําไม  ดังนี้. 
           สวนบทวา  อาสวา  นี้  พึงทราบความเกิดแหงอาสวะอยางนี้  คือ 
อาสวะ  ๓  คือ  อาสวะคือกาม  อาสวะคือทิฏฐิ  อาสวะคืออวิชชา  ยอมเกิด 
เพราะอทินนาทานเปนเหตุ  เกิดเพราะมุสาวาทเปนเหตุ  และเพราะปสุณาวาจา  
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เปนเหตุ    กอ็ยางนั้นเหมือนกัน.    ทิฏฐาสวะ     และอวิชชาสวะ     เกิดเพราะ 
คิทธิโลภะเปนเหตุ  อวิชชาอยางเดียวเกิดเพราะนินทาโรสะเปนเหตุ    เกิดเพราะ 
โกธะและอุปายาสเปนเหตุ  ก็เหมือนอยางนั้น.  อาสวะ ๒ คือ     ภวาสวะ    และ 
อวิชชาสวะ     เกิดเพราะอติมานะเปนเหตุ.    แตเพ่ือไมใหฉงนไมวาระแมทั้ง ๘ 
นี้    วินิจฉัยสังเขปมีดังน้ี .   ควรกลาววา     เราไมอาจงดเวนในวาระ ๔ นีก้อน 
ควรกลาววา   เราไมอาจละ   ในวาระเบื้องปลาย.   อวิชชาสวะอยางเดียวเทานั้น 
มีในปาณาติบาต    นินทาโรสะ     โกธะและอุปายาสะ.      กามาสวะ    ทิฏอาสวะ 
อวิชชาสวะ  มีในอทินนาทาน  มุสาวาท  ปสุณาวาจา.  ทิฏฐาสวะ  อวิชชาสวะมี 
โนคิทธิโลภะ. ภวาสวะ  อวิชชาสวะ  มีในอติมานะ. อปาณาติบาต  อนทินนาทาน 
เปนศีลทางกาย.   อมุสาวาท   อปสุณาวาจา   เปนศีลทางวาจา.   ที่เหลือ ๓ เวน 
อนินทาโรสะ    เปนศีลทางใจ.    แตบคุคลยอมข้ึงเคียดขุนเคืองกันดวยกายบาง 
ข้ึงเคียดขุนเคืองกันดวยวาจาบาง    เพราะฉะน้ัน    อนินทาโรสะ    จึงมีฐานะ ๒  
คือ   เปนศีลทางกายบาง   เปนศีลทางวาจาบาง. 
           ถามวา   ศลีอะไร   ทานจึงกลาวไวดวยประมาณเพียงเทาน้ี. 
           ตอบวา   ปาฏโิมกขสังวรศีล.     ก็การตัดขาดการตรัสถึงคฤหัสถดวย 
อํานาจการพิจารณาและการละ     พึงทราบวา     ตรัสไว     สําหรับภิกษุผูอยูใน 
ปาฏิโมกขสังวรศีล.                                                                
           เทศนาโดยพิศดาร  มีดังตอไปนี้.  บทวา  ตเมน  ทกฺโข  พึงทราบ 
สัมพันธกับบทนี้วา   อุปจฺจมฺเกยฺย๑   ทานอธิบายวา   คนฆาโค   หรือลูกมือ 
คนฆาโค    พึงโยนกระดูกนั้นไปยังสุนัข   อธิบายวา    พึงโยนไปใกล ๆ สุนัข 
นั้น.   บทวา   อฏ ิกงฺล  รางกระดูก  คือกระดูกอก  กระดูกสันหลัง  หรือ 
 
       ๑.  บาล สูตรวา  อุปจฺฉูเภยยฺ.  
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กระดูกหัว  แทจริงรางกระดูกนั้น   เรียกกันวารางกระดูกเพราะไมมีเนื้อ.  คําวา 
สุนิกนฺต  นิกนฺต   คือ  รางกระดูกที่เฉือนขูดเน้ือออกหมดแลว.    อธิบายวา 
เนื้อสดอันใด  มีอยูที่กระดูกนั้น   ก็ขูดเน้ือน้ันออกหมด   มีแตเพียงกระดูกเทา 
นั้น   ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ปราศจากเนื้อ  แตรางกระดูก 
นั้น  ยังเปอนเลือดอยู  เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา โลหิตมกฺขิต  ยังเปอนเลือด. 
คําวา    พหุทกฺุขา  พหุปายาสา   ความวา    กามท้ังหลายชื่อวาทุกขมาก    ก ็
เพราะมากดวยทุกขทั้งปจจุบันทั้งภายหนา.  ชื่อวา  มีความคับแคนมาก  ก็เพราะ 
มากดวยความเศราหมองดวยความคับแคน.  คําวา   ยาย  อุเปกขฺา  นานตฺตา 
นานตฺตสิตา  ความวา  อุเบกขาในกามคุณ  ๕  นี ้อันใดเรียกวามีสภาวะตาง ๆ 
กัน   ก็ดวยอํานาจอารมณคือกามคุณ ๕   และเรียกวา  นานตฺตสิตา   ก็เพราะ 
อาศัยอารมณเหลาน้ันนั่นแล.   ภิกษุเวนขาดอุเบกขานั้นเสีย.   คําวา    เอกตฺตา 
เอกตฺตสิตา  ไดแก   อุเบกขาในจตุตถฌาน.   แทจริง   อุเบกขาในจตุตถฌาน 
นั้นชื่อวา   มสีภาวะอันเดียว     เพราะเกิดข้ึนในอารมณอันเดียวท้ังวัน.   ชื่อวา 
เอกตฺตสิตา  เพราะอาศัยอารมณอันเดียวนั้นนั่นแล.  คําวา  ยสฺส  สพฺพโส 
โลกามิสูปาทานา  อปริเสสา  นิรุชฺฌนฺติ  ความวา อามิส   คือกามคุณ ๕ 
กลาวคือ    โลกามิสอิงอาศัยอุเบกขาอันใด   ยอมดับไปหมดส้ินไมหลงเหลือใน 
อุเบกขาจตุตถฌานอันใด.     ก็คําวา      ปฺจกามคุณามิสา     ไดแกความ 
กําหนัดดวยอํานาจความพอใจ   ซึ่งมีกามคุณเปนอารมณ.   กก็ามคุณ   ๕  นั้น 
นั่นแลทานเรียกวา   อุปาทานก็มี   เพราะอรรถวา   ยึดไว.  คําวา   ตเมวูเปกขฺ 
ภาเวติ   ความวา ยอมเจริญในอุเบกขาจตุตถฌาน  อันเปนปฏิปกษตออุปาทาน 
ที่อาศัยโลกามิสนั้นนั่นแล.    คําวา   อุยฺเยยฺย๑    แปลวา   พึงโดดข้ึนไป.  คําวา 
 
       ๑.  บาลีวา  อุฑฺฑเยยฺย. 
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อนุปติตฺวา  แปลวา   ติดตาม.  คําวา  วิตจฺเฉยฺยุ  คือ   พึงจิกดวยจะงอยปาก. 
คําวา วิภเชยฺยุ คือ  ยื้อชิ้นเน้ือดวยเล็บใหตกไป.  คําวา  ยาน  โอโรเปยฺย๑  คือ 
บรรทุกยานที่เหมาะแกบุรุษ. คําวา   ปวรมณิกุณฺฑล  คือแกวมณีมีคาสูง  และ 
ตุมหูมีอยางตาง ๆ.   คําวา   สานิ  หรนฺติ  คือ   ถือเอาส่ิงของ ๆ ตน.  คําวา 
สมฺปนฺนผล  คือ  มีผลอรอย.  คําวา  อปฺุปนฺนผล  คือ  ติดผล  มผีลดก. 
คําวา   อนุตฺตรา   คือ   สงูสุด   มีปภัสสร   ปราศจากอุปกิเลส    คําวา   อารกา 
อห   ภนฺเต   ความวา  ขาพเจายังหางไกลยิ่งนักเหมือนแผนดินกับแผนฟา  และ 
เหมือนทะเลกับฝงนี้ฝงโนน .   คําวา   อนาชานีเย   คือ   ผูไมรูเหตุแหงการตัด 
ขาดโวหารของคฤหัสถ.   คําวา   อาชานียโภชน  คือ  โภชนะที่เหลาผูรูเหตุ 
พึงบริโภค. คําวา  อนาชานียโภชน คือ โภชนะที่เหลาผูไมรูเหตุพึงบริโภค. 
คํานอกน้ันในที่ทุกแหงงายทั้งน้ันแล.                    
    
                               จบอรรถกถาโปตลิยสูตรที่  ๔ 
 
๑.  ม.  ยาน   วา  โปริเสย.ย.  
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                                     ๕.  ชีวกสูตร 

                              วาดวยหมอชีวกโกมารภัจจ 
           [๕๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อัมพวันของทมอชีวก 
โกมารภัจจ  เขตพระนครราชคฤห  ครัง้น้ันแล  หมอชีวกโกมารภัจจเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระพุทธเจาไดฟงคํานี้มาวา    ชนทัง้หลายยอมฆาสัตวเจาะจงพระสมณโคดม 
พระสมณโคดมทรงทราบขอน้ันอยู  ยังเสวยเนื้อที่เขาทําเฉพาะตน  อาศัยตนทํา 
ดังน้ี   ขาแตพระองคผูเจริญ  ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา ชนทั้งหลายยอมฆา 
สัตวเจาะจงพระสมณโคดม  พระสมณโคดมทรงทราบขอน้ันอยู   ยังเสวยเน้ือที่  
เขาทําเฉพาะตน  อาศัยตนทํา  ดังนี้ ชนเหลาน้ันชื่อวา   กลาวตรงกับที่พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัส  ไมชื่อวากลาวตูพระผูมีพระภาคเจา   ดวยคําอันไมเปนจริง 
ชื่อวายืนยันธรรมอันสมควรแกธรรม  การกลาวและกลาวตามท่ีชอบธรรมจะไม 
ถึงขอติเตียนละหรือ. 
 
           เนื้อท่ีไมควรบริโภค  และควรบริโภค  ๓  อยาง 
           [๕๗]  พ.  ดกูอนชวีก   ชนใดกลาวอยางนี้วา   ชนทั้งหลายยอมฆา 
สัตวเจาะจงพระสมณโคดม    พระสมณโคดมทรงทราบขอน้ันอยู   ก็ยังเสวยเน้ือ 
สัตวที่เขาทําเฉพาะตน  อาศัยตนทํา   ดงัน้ี  ชนเหลาน้ันจะชื่อวากลาวตรงกับที่ 
เรากลาวหามิได   ชื่อวากลาวตูดวยคําอันไมเปนจริง    ดูกอนชีวก   เรากลาว  
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เนื้อวาเปนของไมควรบริโภคดวยเหตุ  ๓ ประการ    คือ  เนื้อท่ีตนเห็น  ๑ 
เน้ือท่ีตนไดยิน ๑   เน้ือท่ีตนรังเกียจ ๑   ดกูอนชีวก   เรากลาวเน้ือวาเปน 
ของไมควรบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการน้ีแล.  ดูกอนชีวก  เรากลาวเน้ือวา  เปน 
ของควรบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการ  คือ   เนื้อท่ีตนไมไดเห็น  เนื้อท่ีตนไมได 
ยิน   เนื้อท่ีตนไมไดรังเกียจ   ดูกอนชวีก   เรากลาวเน้ือวา  เปนของควรบริโภค 
ดวยเหตุ ๓ ประการนี้แล.                                                                    
    

                                       การแผเมตตา 
           [๕๘]  ดูกอนชีวก  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    อาศัยบานหรือนิคมแหงใด 
แหงหน่ึงอยู  เธอมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู  ทิศที ่ ๒  ทิศที่ 
๓ ทิศที่  ๔    ก็เหมือนกัน  ตามนัยนี้   ทั้งเบ้ืองบน  เบ้ืองลาง  เบื้องขวาง   แผไป 
ตลอดโลก  ทั่วสัตวทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไปในท่ีทุกสถาน  ดวยใจประกอบ 
ดวยเมตตาอันไพบูลย   ถงึความเปนใหญ    หาประมาณมิได    ไมมีเวร   ไมมี 
ความเบียดเบียนอยู    คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี    เขาไปหาเธอแลวนิมนตดวย 
ภัต   เพ่ือใหฉันในวันรุงข้ึน  ดูกอนชวีก   เมื่อภิกษุหวังอยู   กร็ับนิมนต   พอ 
ลวงราตรีนั้นไป   เวลาเชา   ภิกษุนั้นนุงแลว   ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศน  
ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี   แลวน่ังลงบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว  คฤหบดี 
หรือบุตรของคฤหบดีนั้น     อังคาสเธอดวยบิณฑบาตอันประณีต   ความดําริวา 
ดีหนอ    คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้   อังคาสเราอยูดวยบิณฑบาตอันประณีต 
ดังน้ี    ยอมไมมีแกเธอ   แมความดําริวา  โอหนอ  คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ 
พึงอังคาสเราดวยบิณฑบาตอันประณีตเชนนี้   แมตอไป   ดังน้ี    ก็ไมมีแกเธอ 
เธอไมกําหนด  ไมสยบ  ไมรีบกลืนบณิฑบาตน้ัน    มีปรกติเห็นโทษ  มีปญญา  
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เครื่องถอนตน  บรโิภคอยู   ดูกอนชีวก   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉนวา 
ในสมัยนั้น   ภิกษุนั้นยอมติดเพ่ือเบียดเบียนตน    เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน    หรือ 
เพ่ือเบียดเบียนทั้งสองฝาย   บางหรือ.   
           ไมเปนเชนนั้น  พระพุทธเจาขา. 
           ดูกอนชีวก   สมัยน้ัน  ภิกษุนัน้ชื่อวาฉันอาหารอันไมมีโทษมิใชหรือ. 
           อยางนั้น   พระพุทธเจาขา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระพุทธเจาได 
สดับมาวา   พรหมมีปรกติอยูดวยเมตตา   คําน้ันเปนแตขาพระพุทธเจาไดสดับ 
มา   คําน้ีพระผูมีพระภาคเจาเปนองคพยานปรากฏแลว     ดวยวา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงมีปรกติอยูดวยเมตตา. 
           ดูกอนชีวก  บุคคลพึงมีความพยาบาท   เพราะราคะ  โทสะ  โมหะใด 
ราคะ   โทสะ   โมหะน้ัน   ตถาคตละแลว    มีมลูอันขาดแลว    เปนดุจตาลยอด 
ดวน   ถึงความไมมี   มีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดา   ดูกอนชวีก    ถาแลทาน 
กลาวหมายเอาการละราคะ   โทสะ   โมหะ   เปนตนนี้  เราอนุญาตการกลาวเชน 
นั้นแกทาน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ           ขาพระพุทธเจากลาวหมายเอาการละราคะ 
โทสะและโมหะ   เปนตนนี้. 
 

                          การแผกรุณา   มุทิตา   อุเบกขา 
           [๕๙]  ดูกอนชีวก  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   อาศัยบานหรือนิคมแหงใด 
แหงหน่ึงอยู     เธอมีใจประกอบดวยกรุณา. . .มใีจประกอบดวยมุทิตา. . . มีใจ 
ประกอบดวยอุเบกขา  แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู    ทิศที่ ๒  ทิศท่ี ๓  ทิศที่ ๔  ก ็
เหมือนกัน   ตามวินัยนี้   ทั้งเบ้ืองบน   เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง   แผไปตลอดโลก  
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ทั่วสัตวทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไปในท่ีทุกสถาน   ดวยใจประกอบดวยอุเบกขา 
อันไพบูลย   ถึงความเปนใหญ    หาประมาณมิได  ไมมีเวร   ไมมีความเบียด- 
เบียน คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีเขาไปหาเธอ  แลวนิมนตดวยภัต  เพ่ือใหฉันใน 
วันรุงข้ึน  ดูกอนชีวก  เมื่อภิกษุหวังอยู  ยอมรับนมินต.    พอลวงราตรีนั้นไป 
เวลาเชา     ภิกษุนั้นนุงแลว     ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของคฤหบดีหรือ 
บุตรคฤหบดี   แลวน่ังลงบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว. 
           คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น    อังคาสเธอดวยบิณฑบาตอันประณีต 
ความดําริวา  ดีหนอ  คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้   อังคาสเราอยูดวยบิณฑบาต 
อันประณีตดังน้ี   ยอมไมมีแกเธอ   แมความดําริวา  โอหนอ   คฤหบดีหรือบุตร 
คฤหบดีผูนี้พึงอังคาสเราดวยบิณฑบาตอันประณีตนี้  แมตอไป ดังนี้  ก็ไมม ี
แกเธอ  เธอไมกําหนด  ไมสยบ   ไมรบีกลืนบิณฑบาตน้ัน   มปีรกติเห็นโทษ  ม ี
ปญญาเครื่องถอนตน  บรโิภคอยู  ดูกอนชีวก  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปน 
ไฉนวา  ในสมัยนั้นภิกษุยอมคิดเพ่ือเบียดเบียนตน   เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน  หรอื 
เพ่ือเบียดเบียนทั้งสองฝาย   บางหรือ.     
           ไมเปนเชนนั้น  พระพุทธเจาขา. 
           ดูกอนชีวก   สมัยน้ัน     ภิกษุนั้นชื่อวาฉันอาหารอันไมมีโทษมิใชหรือ. 
           อยางนั้น   พระพุทธเจาขา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระพุทธเจาได 
สดับมาวา   พรหมมีปรกติอยูดวยอุเบกขา   คําน้ันเปนแตขาพระพุทธเจาไดสดับ 
มา   คําน้ีพระผูมีพระภาคเจาเปนองคพยานปรากฏแลว    ดวยวา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงมีปรกติอยูดวยอุเบกขา.                                              
           ดูกอนชีวก   บุคคลพึงมีความเบียดเบียน   มีความไมยินดี    มีความกระ 
ทบกระทั่งเพราะราคะ  โทสะ  โมหะใด  ราคะ  โทสะ  โมหะนั้น  ตถาคตละ  
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แลวมีมูลอันขาดแลว   เปนดุจตาลยอดดวน   ถึงความไมมี    มอัีนไมเกิดตอไป 
เปนธรรมดา  ดูกอนชีวก   ถาแลทานกลาวหมายเอาการละราคะ   โทสะ   โมหะ 
เปนตนนี้    เราอนุญาตการกลาวเชนนัน้แกทาน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระพุทธเจากลาวหมายเอาการละราคะ โทสะ 
โมหะ  เปนตนนี้. 
 

                  ฆาสัตวทาํบุญไดบาปดวยเหตุ  ๕  ประการ 
           [๖๐]   ดูกอนชีวก   ผูใดฆาสัตวเจาะจงตถาคต   หรือสาวกตถาคต    ผู 
นั้นยอมประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก   ดวยเหตุ  ๕  ประการ   คือ  ผูนั้นกลาว 
อยางนี้วา  ทานทั้งหลายจงไปนําสัตวชื่อโนนมา  ดังน้ีชื่อวายอมประสบบาปมิใช 
บุญเปนอันมาก  ดวยเหตุประการที่  ๑   นี้.  สัตวนัน้เมื่อถูกเขาผูกคอนํามา ได 
เสวยทุกขโทมนัส  ชื่อวา  ยอมประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก   ดวยเหตุประ 
การท่ี  ๒ นี้. ผูนั้นพูดอยางนี้วา  ทานทั้งหลายจงไปฆาสัตวนี้ ชื่อวายอมประสบ 
บาปมิใชบุญเปนอันมาก  ดวยเหตุประการที่ ๓  นี.้  สัตวนั้นเม่ือเขากําลังฆา 
ยอมเสวยทุกขโทมนัส    ชื่อวายอมประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก    ดวยเหตุ 
ประการที่  ๔ นี้.  ผูนั้นยอมยังตถาคตและสาวกตถาคต    ใหยินดีดวยเนื้อเปน 
อกัปปยะ   ชือ่วายอมประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก    ดวยเหตุประการที่  ๕  
นี้. ดูกอนชีวก   ผูใดฆาสัตวเจาะจงตถาคตหรือสาวกตถาคต   ผูนั้นยอมประสบ 
บาปมิใชบุญเปนอันมากดวยเหตุ ๕ ประการนี้. 
           [๖๑]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     หมอชวีกโกมารภัจจ 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   นาอัศจรรย    ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ไมเคยมี  ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุทั้งหลายยอมฉันอาหารอัน  
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ไมมีโทษหนอ   ขาแตพระองคผูเจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก    ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของ 
ที่ควํ่า  เปดของที่ปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือสองประทีบในที่มืด  ดวยคิด 
วา  ผูมีจักษุ  จักเห็นรูปฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนก-  
ปริยายฉันนั้นเหมือนกัน   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคนี้   ขอถึงพระผูมี- 
พระภาคเจา   พระธรรม   และภิกษุสงฆวา   เปนสรณะ   ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงทรงจําขาพระองควา   เปนอุบาสก  ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตบัดนี้เปนตน 
ไป   ดังน้ีแล. 
                                           จบชีวกสูตรที่  ๕ 
 
                          ๕.  อรรถกถาชีวกสูตร 
           ชีวกสตูร    มีบทเริม่ตนวา    เอวมฺเม   สุต   ขาพเจาไดฟงมาแลว 
อยางนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   พระบาลีนี้วา  ตสฺส  ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  
อมฺพวเน  ทีช่ื่อวา  ชีวก   เพราะยังเปนอยู  (มีชีวิตอยู). ทีช่ื่อวา โกมารภัจจ  
เพราะอันพระราชกุมารชบุเลี้ยงไว   ดงัท่ีทานกลาวไววา   พระกุมาร   (หมายถึง 
อภัยราชกุมาร)    ตรัสถามวา      นั่นอะไร     พนาย      ฝูงกาจึงเกลื่อนกลาด. 
พวกราชบุรษุทูลวา   ทารก   พระเจาคะ.    ตรัสถามวา   ยังเปนอยูหรือ   พนาย. 
ทูลตอบวา   ยังเปนอยูพระเจาคะ.   จึงตรัสสั่งใหนําทารกเขาวัง   มอบใหแมนม 
เลี้ยงดู.   คนทั้งหลายจึงต้ังชื่อทารกน้ันวา    ชีวก   เพราะยังเปนอยูและต้ังสรอย  
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ชื่อวา โกมารภัจจ เพราะพระราชกุมารใหชุบเลี้ยงไว    ในพระสตูรนี้มีความสัง- 
เขปดังกลาวมาน้ี   สวนเรื่องโดยพิสดารมาในชีวกวัตถุขันธกวินัย  แมคําวินิจฉัย 
เรื่องหมอชีวกโกมารภัจจนั้นทานก็กลาวไวแลว ในอรรถกถาพระวินัย ชื่อสมนัต- 
ปาสาทิกา. หรือชีวกโกมารภัจจผูนี้ ถวายพระโอสถระบายออนๆ ระบายพระ- 
กายท่ีมากไปดวยโทษของพระผูมีพระภาคเจา  แลวต้ังอยูในโสดาปตติผล   เวลา 
จบอนุโมทนา   ถวายผาคูที่ไดมาจากแควนสีพี.  ดําริวา  เราตองไปเฝาอุปฏฐาก 
พระพุทธองค  วันละ  ๒- ๓ ครั้ง  พระเวฬุวันนี้  กอ็ยูใกลเกินไป  สวนมะมวง 
ของเรายังใกลกวา   อยาเลย  เราจะสรางวิหารถวายพระผูมีพระภาคเจา  ในสวน 
มะมวงของเรานี้แหละ  ดังน้ัน  จึงใหสรางที่เรน  กุฎี   และมณฑปเปนตน   สํา- 
หรับพักกลางคืน   และพักกลางวัน   สรางพระคันธกุฎี  ที่เหมาะแกที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ในสวนอัมพวันนั้น   สรางกําแพงสีใบไมแดงสูง ๑๘  ศอก    ลอมสวน 
อัมพวันไว     อังคาสเลี้ยงภิกษุสงฆ     มีพระพุทธเจาเปนประมุขดวยภัตตาหาร 
พรอมจีวรแลวหลั่งทักษิโณทก  มอบถวายวิหาร  ทานหมายเอาสวนอัมพวันนั้น 
จึงกลาววา  ชีวกสฺส  โกมารภจฺจสฺส  อมฺพวเน  ดังน้ี. 
           คําวา   อารภนฺติ  แปลวา  ฆา. คําวา อุทฺทิสฺส   กต  แปลวา  กระทํา 
เจาะจง.  คําวา  ปฏิจฺจ  กมฺม  แปลวา  กระทําเจาะจงตน.  อีกอยางหน่ึง  คําวา 
ปฏิจฺจ   กมมฺ   นี้เปนชื่อของนิมิตตกรรม.   กรรมท่ีอาศัยตนเปนเหตุกระทํามี 
อยูในเนื้อน้ัน   เพราะเหตุนั้น ทานจึงอธิบายวา กรรมมีอยูเพราะอาศัยเน้ือ.  ลัทธ ิ
(ความเชื่อถือ)   ของคนเหลาน้ันมีอยูวา   ผูใดบรโิภคเนื้อเชนนั้น  (อุทิศมังสะ) 
ผูนั้นก็ตองเปนผูรับผลของกรรมนั้นดวย    ปาณฆาตกรรม    จึงมีแมแกคนน้ัน 
เหมือนกับฆาเอง.  คําวา  ธมฺมสฺส  จ   อนุธมฺม   พฺยากโรนฺติ   ความวา 
ยอมกลาวเหตุตามเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในคําน้ัน  การบริโภคเนื้อ  
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โดยสวน ๓ ชื่อวา  เหตุ  การพยากรณอยางนั้นของมหาชนชื่อวา  ตามเหตุ.  แต 
พระผูมีพระภาคเจา    ไมเสวยเนื้อท่ีเขาทําเจาะจง    (อุทิศมังสะ)    เพราะฉะน้ัน 
ขอน้ันไมชื่อวาเหตุ.   การกระทําอยางนั้นของพวกเดียรถียก็ไมชือ่วา     ตามเหตุ. 
คําวา    สหธมฺมิโก    วาทานุวาโท   ความวา    การกลาวหรือการกลาวตาม  
ของพวกทานมีเหตุ   โดยเหตุที่คนอ่ืน ๆ กลาวแลว    เปนเหตุที่ผูรูทั้งหลายพึง 
ติเตียนวาทะอะไร ๆ  เล็กนอย   จะมาถึงหรือหนอ   ทานอธิบายวา  เหตุที่จะพึง 
ติเตียนในวาทะของพวกทานยอมไมมีโดยอาการทั้งหมดหรือ.    คําวา   อพฺภา- 
จิกฺขนฺติ   แปลวา   กลาวขม   (ตู).   คําวา    าเนหิ   คือ   โดยเหตุทั้งหลาย.  
            บรรดาสวนท้ัง ๓  มีสวนท่ีเห็นแลวเปนตน       เห็นเขาฆาเน้ือและปลา 
แลวเอามา   (ทําอาหาร)   ถวายภิกษุทั้งหลาย  ชื่อวา  สวนท่ีเห็นแลว.   ไดยิน 
มาวา  ชื่อวา   สวนท่ีสงสัยมี ๓  อยาง   คือสวนท่ีสงสัยวา   ไดเห็นมา    สวนที่ 
สงสัยวา  ไดยินมา   สวนที่สงสัยอันนอกไปจากทั้งสองอยางนั้น.  ในสวนท่ีสงสัย 
ทั้ง ๓  นั้น  มีวินิจฉัยรวบรัด   ดังน้ี. 
             ภิกษุทั้งหลายในพระศาสนาน้ี  เห็นคนท้ังหลายถือตาขาย     และเห 
เปนตน  กําลงัออกไปจากบานหรือกําลังเท่ียวอยูในปา  แตวันรุงข้ึน  เมื่อภิกษุ 
เหลาน้ัน   เขาไปบิณฑบาตยังบานน้ัน   คนเหลาน้ันก็นําบิณฑบาต  (อาหาร)  ที่ม ี
เนื้อปลาถวาย    ภิกษุเหลาน้ัน    ก็สงสัยโดยการเห็นนั้นวา     เนื้อปลาเขาทํามา 
เพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลายหรือหนอ.    นีช้ื่อวาสงสัยโดยเห็น    รับอาหารที่ 
สงสัยโดยการเห็นนั้น  ไมควร.  อาหารใด  ภิกษุไมไดสงสัยอยางนั้น  รับอาหาร 
นั้นก็ควร.    ก็ถาคนเหลานั้นถามวา    ทานเจาขา   เหตุไรพระคุณเจาจึงไมรับ 
ฟงคําตอบของพวกภิกษุแลว    กก็ลาววา    อาหารน้ี     พวกเรา    มิไดทําเพ่ือ 
ประโยชนแกภิกษุทั้งหลายดอก        แตพวกเราทําเพ่ือประโยชนของตนเองหรือ 
เพ่ือประโยชนแกขาราชการเปนตนตางหาก     รับอาหารนั้นก็ควร.  
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           ภิกษุทั้งหลายไมเห็นอยางนั้นเลย   แตไดยนิมาวา    เขาวาคนท้ังหลาย 
ถือตาขายและแหเปนตน    ออกจากบานไป  หรือเท่ียวไปในปา  รุงข้ึน  เมือ่ภิกษุ 
เหลาน้ันเขาไปบิณฑบาตยังบานน้ัน    คนเหลาน้ัน   ก็นําบิณฑบาตท่ีมีเนื้อปลา 
มาถวายภิกษุเหลาน้ัน   กส็งสัยโดยการไดยินนั้นวา   เขาทําเพ่ือประโยชน     แก 
ภิกษุทั้งหลายหรือหนอ.  นี้ชื่อวา   สงสัยโดยไดยนิมา.   รับอาหารน้ัน   ไมควร. 
อาหารใด    มิไดสงสัยอยางนั้น    รับอาหารนั้นก็ควร.   แตถาคนเหลาน้ันถามวา 
ทานเจาขา  เหตุไร  พระคุณเจา  จึงไมรับ  ฟงคําตอบของภิกษุเหลาน้ันแลว 
ก็กลาววา   ทานเจาขา   อาหารน้ี  พวกเรามิไดทําเพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย 
ดอก      แตพวกเราทําเพ่ือประโยชนแกตนเอง       หรือเพ่ือประโยชนแกพวก 
ขาราชการเปนตนตางหาก  รับอาหารน้ันก็ควร. 
           อน่ึง  ภิกษุไมเห็น  ไมไดยินมา  เมื่อภิกษุเหลาน้ันเขาไปบิณฑบาตยัง 
บานน้ันคนท้ังหลายรับบาตรเอาไปตกแตงบิณฑบาตท่ีมีเนื้อปลา  นําไปถวาย 
ภิกษุเหลาน้ัน ก็สงสัยวา  เขาทําเพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลายหรือ  นีช้ื่อวา 
สงสัยนอกไปจากท้ังสองอยางนั้น.  รบัอาหารแมนั้นก็ไมควร  อาหารใดมิไดสงสัย 
อยางนั้นรับอาหารนั้นก็ควร.   แลวถาคนเหลาน้ัน  ถามวา   ทานเจาขา   เหตุไร 
พระคุณเจาจึงไมรับ  ฟงคําตอบของพวกภิกษุแลว  ก็กลาววา  ทานเจาขา  อาหาร 
นี้   พวกเรามิไดทําประโยชนแกภิกษุทั้งหลายดอก  เราทําเพ่ือประโยชน 
แกตนเอง  หรือ  เพ่ือประโยชนแกขาราชการเปนตนตางหาก  หรือวา   พวกเรา 
ไดปวัตตมังสะ   (เนื้อท่ีเขามีอยูแลว)   เปนของกัปปยะ  (ควร)  ทั้งน้ัน    จึงตก 
แตงเพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย  รบัอาหารน้ันก็ควร.  ในอาหารท่ีเขาทําเพ่ือ 
ประโยชนเปนเปตกิจ  (อุทิศ)  สําหรับคนท่ีตายไปแลว     หรือเพ่ือประโยชนแก 
การมงคลเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.  แทจริงอาหารใด ๆ  เขามิไดกระทําเพ่ือ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 108 

ประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย      และภิกษุทั้งหลายก็มิไดเคลือบแคลง     สงสัยใน 
อาหารอันใด รับอาหารน้ันทุกอยางก็ควร. แตถาอาหารเขาทําอุทิศภิกษุทั้งหลาย 
ในวัดหน่ึง   ภิกษุเหลาน้ัน  ไมรูวาเขาทําเพื่อประโยชนแกตน    ภิกษุเหลาอ่ืนรู 
ภิกษุเหลาใดรู    อาหารน้ันก็ไมควรแกภิกษุเหลานั้น    ควรแกภิกษุนอกจากนี้ 
ภิกษุเหลาอ่ืนไมรู   ภิกษุเหลานั้นเทานั้นที่รู    อาหารน้ันก็ไมควรแกภิกษุเหลา 
นั้น    ควรแกภิกษุเหลาอ่ืน   แมภิกษุเหลาน้ันรูวา   เขาทําเพ่ือประโยชนแกพวก 
เรา   แมภิกษเุหลาอ่ืนก็รูวาเขาทําเพ่ือประโยชนแกภิกษุเหลาน้ัน     อาหารน้ันก็  
ไมควรแกภิกษุทั้งหมด     ภิกษุทั้งหมดไมรู   ก็ควรแกภิกษุทั้งหมดน่ันแหละ. 
           บรรดาสหธรรมิก ๕  รูป      อาหารท่ีเขาทําอุทิศแกภิกษุรูปใดรูปหน่ึง 
ยอมไมสมควรแกสหธรรมิกหมดทุกรูป   กถ็าบางคนฆาสัตวเจาะจงภิกษุรูปหน่ึง 
แลวบรรจุบาตรเต็มดวยเน้ือสัตวนั้นถวาย  แมภิกษุนั้นก็รูอยูวา  เขาทําเพ่ือประ- 
โยชนแกตน   ครั้นรับแลว    กถ็วายแกภิกษุรูปอ่ืน   ภิกษุนั้นก็ฉันดวยความเชื่อ 
ถือภิกษุนั้น.  ถามวา   ใครเปนอาบัติ.   ตอบวา   ไมเปนอาบัติทั้งสองรูป  เพราะ 
วา  อาหารใด  เขาทําเจาะจงแกเธอ     เธอก็ไมเปนอาบัติเพราะเธอไมฉันอาหาร 
นั้น   อีกรูปหน่ึง (ฉัน )  ก็ไมเปนอาบัติเพราะไมรู   ในการรับกปัปยมังสะ  (เนื้อ 
ที่สมควรแกสมณะ)   ไมเปนอาบัติ.  ภิกษุไมรูวาเปนอุทิศมังสะ    มารูภายหลังท่ี 
ฉันแลว   ก็ไมมีกิจ คือ  การแสดงอาบัติ.   สวนภิกษุไมรูวา   เปนอกัปปยมังสะ 
มารูภายหลังฉันแลว   ตองแสดงอาบัติ    ภิกษุรูวา    เปนอุทิศมังสะแลวฉันเปน 
อาบัติ   แมภิกษุไมรูวาเปนอกัปปยมังสะ   แลวฉัน    ก็เปนอาบัติทั้งน้ัน   เพราะ 
ฉะน้ันภิกษุผูกลัวอาบัติ    แมกําหนดรูปเปนอารมณอยู   ถามแลว   คอยรับมังสะ 
หรือเธอรับดวยคิดวาจักถามแลวฉัน  ในเวลาฉันถามแลวคอยฉัน.  ถามวาเพราะ 
อะไร.   ตอบวา   เพราะเปนของท่ีไดยาก   จริงอยู   เนื้อหมีก็เหมือนๆ กับเน้ือ  
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หมู    แมเน้ือเสือเหลืองเปนตน    ก็คลายกับเนื้อมฤค    เพราะฉะนั้น      พระ- 
อาจารยทั้งหลาย    จึงกลาววา   ถามแลวคอยรับจึงควร.   คําวาไมเห็น   คือไม 
เห็นเนื้อท่ีเขาฆาแลวเอามาเพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย. คําวา ไมไดยิน คือ 
ไมไดยินวา เขาฆาแลว เอามาเพ่ือประโยชนแกภิกษุทั้งหลาย.  คําวา  ไมสงสัย 
คือไมสงสัย   ดวยอํานาจสงสัยวาเห็นมาเปนตน.  คําวา  ปริโภคนฺติ  วทาม ิ
ความวา มังสะที่บริสุทธิ์ดวยเหตุ ๓  ประการนี้   ชื่อวาบริสุทธิ์ โดยสวน ๓  จริง 
อยู  การฉันมงัสะท่ีบริสุทธิ์โดยสวน ๓ นั้น  ก็เชนเดียวกับฉันกับขาวและผักดอง 
ที่เกิดเองในปา   ภิกษุผูอยูดวยเมตตา    ฉันมังสะเชนนั้นยอมไมมีโทษ    เพราะ 
ฉะน้ัน  เราจึงกลาววา  ก็มังสะน้ันควรฉันได. 
           บัดนี้   เพ่ือจะทรงแสดงความท่ีภิกษุผูอยูดวยเมตตา   ไมมีโทษในการ 
ฉันมังสะเชนนั้น  จึงตรัสวา  อิธ  ชีวก  ภิกขฺุ  ดังน้ีเปนตน.  ในคําน้ัน  ถึง 
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงกําหนดแลวตรัสวา.   ภิกขฺุ   ก็จรงิ    ที่แทพึงทราบ 
วา   ทรงหมายถึง   พระองคนั่นแลจึงตรัสอยางนี้    จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงหมายถึงพระองคเทานั้นใน ๓  อาคตสถาน   คือในมหาวัจฉโคตตสูตร  ใน 
จังกีสูตร    และในสูตรนี้.   ในอนังคณสูตร   หนหลังท่ีวา   ปณเีตน  ปณฺฑ- 
ปาเตน  ทานหมายเอาวา   บิณฑบาตท่ีมีคามากทุกชนิด    ชื่อวาบิณฑบาตอัน 
ประณีต   แตในสูตรนี้.   หมายเอามังสะที่สุก.  คําวา   อคธิโต คือ  ไมตะกราม 
ดวยความอยาก.  คําวา  อมุจฺฉิโต   คือ   ไมหมกมุนดวยการหมกมุนดวยความ 
อยาก.  คําวา  อนชฺฌาปนฺโน  คือ  ไมถกูความอยากครอบงํา     อธิบายวา 
ไมเปนดังกาท่ีตองการขะมํ้าท้ังหมดกลืนลงคอ   ดวยการจิกทีเดียวเทาน้ัน. คําวา 
อาทีนวทสฺสาวี  คือ เห็นโทษโดยนัยเปนตนวา  อาหารน้ีกักอุนอยูที่พ้ืนทอง 
คืนหน่ึง   แลวก็ออกไปทางปากแผล.  (ทวาร)  ทั้ง  ๙.  คําวา  นสิฺสรณปฺโ  
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ปริภฺุชติ  คือกําหนดดวยปญญาวา    การบริโภคอาหารก็เพ่ือประโยชนอันนี้ 
แลวบริโภค.   คําวา   อตฺตพฺยาพาธาย    วา   เจเตติ   คือ   คิดเพ่ือทําทุกข 
แกตน.   คําวา   สุต  เม  ต   คือ    เรื่องนั้นเราไดยินมา    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงวา  แตกอน  เรือ่งนั้น   เราเพียงแตไดยินมาเทานั้น.   คําวา สเจ  โข 
เต  ชีวก  อิท  สนฺธาย  ภาสิต  ความวา  ดูกอนชีวก  หาวมหาพรหมละ 
พยาบาทเปนตน    ดวยวิกขัมภนปหาน    ละดวยอํานาจการขมไว  ดวยเหตุนั้น 
ทาวมหาพรหมน้ัน    จึงชื่อวา   อยูดวยเมตตา    ถาทานกลาวหมายถึงขอนี้ดวย 
สมุจเฉทปหานละอยางเด็ดขาดของเรา  เมื่อเปนเชนนี้  เราก็อนุมัติคําน้ีของทาน 
หมอชีวกก็รบั.  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงพรรณนาเทศนาใหยิ่ง 
ข้ึนไป   แมดวยอํานาจพรหมวิหารท่ีเหลือแกหมอชีวกนั้น   จึงตรัสวา อิธ  ชีวก 
ภิกฺขุ  ดังน้ีเปนตน   คํานอกน้ันมีเนื้อความต้ืนทั้งน้ัน. 
           อรรถวา   โย   โข   ชีวก    นี้เปนอนุสนธิที่แยกแสดงตางหาก   จริง 
อยู  ในฐานะน้ี  พระผูมีพระภาคเจา   ทรงปดประตู   ทรงแสดงความเอ็นดูสัตว 
ก็ถาคนท้ังหลายถวายบิณฑบาตมีรสอยางยิ่ง    แกภิกษุไร ๆ นัน้     อยางนี้แลว 
กลับไดสวรรคถึงแสนกัปไซร     เขาก็จะพึงทํากรรมอยางใดอยางหน่ึง     แมทํา 
ผูอ่ืนใหตายแลว  ถวายบิณฑบาตมีรสได   เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงปฏิเสธความขอน้ัน  จึงตรัสวา  โย  โข  ชีวก  ตถาคต  ดังนี้เปนตน. 
ในคําน้ัน  คําวา  อิมินา  ปเมน  าเนน    ไดแกดวยเหตุที่หน่ึง    ซึ่งเปน 
เพียงคําส่ังเทาน้ัน  อันนี้กอน.  คําวา  คลปฺปเวเกน   ไดแกสัตวที่ถูกเชือก 
ผูกคอลากมาหรือสัตวที่มีคอถูกผูกลากมา.   คําวา   อารภิยมาโน  ไดแกถกูเขา 
ทําใหตาย.  คําวา  อกปฺปเยน   อสฺสาเทติ   ความวา    คนที่ใหภิกษุฉันเนื้อ 
หมีดวยสําคัญวา     เนื้อหมู     ฉันเน้ือเสือเหลืองดวยสําคัญวาเน้ือมฤค     ก็พูด  
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เสียดสีวา  ทานยังชื่อวาสมณะหรือ ทานฉันอกัปปยมังสะ.  สวนคนเหลาใดรู 
วา   เนื้อหมีเหมือนเนื้อหมู   เนื้อเสือเหลืองเหมือนเนื้อมฤค    ในยามอาหารหา 
ยาก   หรือใชเยียวยาความเจ็บไขไดก็พูดวา   นี้เนื้อหมู    นี้เนื้อมฤค    ใหภิกษุ 
ฉันดวยอัธยาศัยเกื้อกูล     พระผูมีพระภาคเจา     มไิดทรงหมายถึงคนเหลาน้ัน 
ตรัสคําน้ี  เพราะคนเหลานั้นยอมไดบุญเปนอันมาก   บุคคลผูนี้กลาววา   พระ- 
เจาขา   ขาพระบาทน้ีขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  ทั้งพระธรรม   ทั้งพระภิกษุสงฆ 
วาเปนสรณะ    ชื่อวาเปนอริยสาวกผูประสบผล     ผูรูคําส่ังสอนเปนผูเห็นสัจจะ 
แลว   สวนหมอชีวกหยั่งซ้ึงพระธรรมเทศนานี้   เกิดความเลื่อมใส    กระทําการ 
ชมเชย (สดุด)ี ธรรมกถา   จึงกลาวอยางนี้.   คํานอกน้ีในที่ทุกแหงต้ืนทั้งนั้น. 
                                     จบอรรถกถาชีวกสูตรที่  ๕  
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                                    ๖.  อุปาลิวาทสูตร 

                                    วาดวยอุปาลิคฤหบดี 
           [๖๒]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ   ปาวาริกมัพวัน    ใกล 
เมือง นาลันทา  สมัยนั้น  นิครนถนาฏบุตรอาศัยอยู  ณ เมืองนาลันทาพรอม 
ดวยบริษัทนิครนถเปนอันมาก  ครั้งน้ันแล    นิครนถชื่อวาทีฆตปสสี  เท่ียว 
บิณฑบาตไปในเมืองนาลันทา   เวลาภายหลังภัต   กลับจากบิณฑบาตแลว   เขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงปาวาริกัมพวัน    ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว     ไดยืนอยู   ณ   ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้     กะทีฆตปสสีนิครนถ   วา 
ดูกอนทีฆตปสสี    อาสนะมีอยูถาทานประสงคก็จงนั่งเถิด   เม่ือพระผูมีพระภาค-  
เจาตรัสอยางนี้แลว      ทฆีตปสสีนิครนถถือเอาอาสนะตํ่าแหงหน่ึงน่ัง ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง. 
 

                           กรรม ๓  ของนิครนถนาฏบุตร 
           [๖๓]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะทีฆตปสสีนิครนถ 
วา  ดูกอนทีฆตปสสี  ก็นคิรนถนาฏบุตรบัญญัติกรรม  ในการทําบาปกรรม   ใน 
การเปนไปแหงบาปกรรม  ไวเทาไร.  ทีฆตปสสีนิครนถไดทูลวา  ทานพระ- 
โคดม  นิครนถนาฏบุตร  จะบัญญัติวากรรม ๆ ดังน้ี    เปนอาจิณหามิได ทาน 
พระโคดม  นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวา  ทัณฑะ ๆ ดังน้ีแล  เปนอาจิณ. 
           พ.  ดกูอนทีฆตปสสี  ก็นิครนถนาฎบุตรยอมบัญญัติทัณฑะ   ในการ 
ทําบาปกรรม    ในการเปนไปแหงบาปกรรมไวเทาไร.                    



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 113 

           ที.  ทานพระโคดม     นิครนถนาฏบุตรยอมบัญญัติทัณฑะในการทํา 
บาปกรรม    ในการเปนไปแหงบาปกรรมไว ๓  ประการ  คือ  กายทัณฑะ ๑ 
วจีทัณฑะ ๑  มโนทัณฑะ ๑. 
           ดูกอนตปสสี  ก็กายทัณฑะอยางหน่ึง วจีทัณฑะอยางหน่ึง  มโนทัณฑะ 
อยางหน่ึงหรือ. 
           ทานพระโคดม   กายทัณฑะอยางหน่ึง    วจีทัณฑะอยางหน่ึง    มโน- 
ทัณฑะอยางหนึ่ง.                                             
           ดูกอนตปสสี  ก็บรรดาทัณฑะท้ัง ๓ ประการ   ที่จําแนกออกแลวเปน 
สวนละอยางตางกันเหลานี้     ทัณฑะไหน คือ กายทัณฑะ    วจีทัณฑะ    หรือ 
มโนทัณฑะ   ที่นิครนถนาฎบุตรบัญญัติวามีโทษมากกวา   ในการทําบาปกรรม 
ในการเปนไปแหงบาปกรรม. 
           ทานพระโคดม   บรรดาทัณฑะท้ัง ๓  ประการ  ที่จําแนกออกแลวเปน 
สวนละอยางตางกันเหลานี้   นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวากายทัณฑะมีโทษมากกวา 
ในการทําบาปกรรม  ในการเปนไปแหงบาปกรรม  จะบัญญัติวจีทัณฑะ  มโน- 
ทัณฑะวามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะหามิได. 
           ดูกอนตปสสี  ทานกลาววากายทัณฑะหรือ. 
           ทานพระโคดม  ขาพเจากลาววากายทัณฑะ. 
           ดูกอนตปสสี  ทานกลาววากายทัณฑะหรือ. 
           ทานพระโคดม  ขาพเจากลาววากายทัณฑะ.                     
           ดูกอนตปสสี  ทานกลาววากายทัณฑะหรือ.                      
           ทานพระโคดม  ขาพเจากลาววากายทณัฑะ. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงใหทีฆตปสสีนิครนถ  ยืนยันในเรื่องที่พูดนี้ถึง 
๓ ครั้ง  ดวยประการฉะน้ี.  
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           [๖๔]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    ทีฆตปสสีนิครนถได 
กราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ทานพระโคดม   พระองคเลายอมบัญญัติ 
ทัณฑะ   ในการเปนไปแหงบาปกรรมไวเทาไร.               
           ดูกอนตปสสี  ตถาคตจะบัญญัติวา  ทัณฑะ ๆ  ดังน้ีเปนอาจิณหามิได 
ดูกอนตปสสี  ตถาคตบัญญัติวา   กรรม ๆ ดังน้ีเปนอาจิณ. 
           ทานพระโคดม   ก็พระองคยอมบัญญัติกรรม   ในการทําบาปกรรม  ใน 
การเปนไปแหงบาปกรรม   ไวเทาไร. 
           ดูกอนตปสสี    เรายอมบัญญัติกรรม    ในการทําบาปกรรม    ในการ 
เปนไปแหงบาปกรรมไว ๓ ประการ  คือ  กายกรรม ๑  วจีกรรม ๑  มโนกรรม 
๑.    
           พระโคดม   กก็ายกรรมอยางหนึ่ง     วจีกรรมอยางหน่ึง      มโนกรรม 
อยางหน่ึงมิใชหรือ. 
           ดูกอนตปสสี   กายกรรมอยางหน่ึง    วจีกรรมอยางหน่ึง    มโนกรรม 
อยางหน่ึง. 
           ทานพระโคดม  ก็บรรดากรรมท้ัง ๓ ประการ   ที่จําแนกออกแลวเปน 
สวนละอยางตางกันเหลานี้     กรรมไหน  คือ  กายกรรม   วจีกรรม   หรือมโน- 
กรรม  ที่พระองคบัญญัติวามีโทษมากกวา   ในการทําบาปกรรม    ในการเปน 
ไปแหงบาปกรรม. 
           ดูกอนตปสสี     บรรดากรรมทั้ง ๓ ประการ    ที่จําแนกออกแลวเปน 
สวนละอยางตางกันเหลานี้   เราบัญญติัมโนกรรมวามีโทษมากกวา    ในการทํา 
บาปกรรม   ในการเปนไปแหงบาปกรรม   เราจะบัญญัติกายกรรม   วจีกรรมวา 
วามีโทษมากเหมือนมโนกรรมหามิได.  
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           ทานพระโคดม   พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ. 
           ดูกอนตปสสี   เรากลาววามโนกรรม. 
           ทานพระโคดม  พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ. 
           ดูกอนตปสสี   เรากลาววามโนกรรม. 
           ทานพระโคดม  พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ. 
           ดูกอนตปสสี   เรากลาววามโนกรรม. 
           ทีฆตปสสีนิครนถใหพระผูมีพระภาคเจาทรงยืนยันในเรื่องที่ตรัสนี้ถึง. 
๓ ครั้ง    ดวยประการฉะน้ี      แลวลุกจากอาสนะเขาไปหานิครนถนาฎบุตรถึงท่ี 
อยู. 
           [๖๕]   ก็สมัยนั้น      นิครนถนาฏบุตรนั่งอยูพรอมดวยคฤหัสถบริษัท 
เปนอันมากผูมีความเขลา มีอุบาลีคฤหบดีเปนประมุข  ไดเห็นทีฆตปสสีนิครนถ 
มาแตไกล   จึงไดกลาวกะทีฆตปสสีนิครนถวา   ดูกอนตปสสี   ดูเถอะ   ทานมา 
จากไหน   แตยังวันเทียวหนอ. 
           ทีฆตปสสีตอบวา   ขาแตทานผูเจริญ   ขาพเจามาจากสํานักพระสมณ- 
โคดมน้ีเอง. 
           นา.   ดูกอนตปสสี ก็ทานไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมเรื่องอะไร 
บางหรือ.        
           ที.    ขาแตทานผูเจริญ   ขาพเจาไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมมา 
บาง.                         
           ดูกอนตปสสี   กท็านไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมมาอยางไร. 
           ลําดับนั้น    ทีฆตปสสีนิครนถบอกเรื่องการเจรจาปราศรัยกับพระผูมี- 
พระภาคเจาจนหมดสิ้น    แกนิครนถนาฏบุตร    เม่ือทีฆตปสสีกลาวอยางนี้แลว  
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นิครนถนาฏบุตรไดกลาวกะทีฆตปสสีนิครนถวา  ดูกอนตปสสี  ดลีะ ๆ ขอท่ี 
ทีฆตปสสีนิครนถพยากรณแกพระสมณโคดม   ตรงตามท่ีสาวกผูฟง   ผูรูทัว่ถึง 
คําสอนของศาสดาโดยชอบ    มโนทณัฑะอันตํ่าทราม    จะงามอะไรเลา    เมื่อ 
เทียบกับกายทัณฑะอันยิ่งใหญอยางนี้   โดยท่ีแท   กายทัณฑะเทาน้ันมีโทษมาก 
กวาในการทําบาปกรรม  ในการเปนไปแหงบาปกรรม  วจีทัณฑะ  มโนทณัฑะ 
หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม. 
           [๖๖]   เมื่อนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว    อุบาลีคฤหบดีไดกลาว 
กะนิครนถนาฏบุตรวา    ทานผูเจริญ    ทานทีฆตปสสีพยากรณดีแลว ๆ ขอท่ี 
ทานทีฆตปสสีพยากรณแกพระสมณโคดมตรงตามท่ีสาวกผูฟงผูรูทั่วถึงคําสอน 
ของศาสดาโดยชอบ     มโนทัณฑะอันตํ่าทรามจะงามอะไรเลา    เมื่อเทียบกับกาย 
ทัณฑะอันยิ่งใหญอยางนี้   โดยท่ีแท  กายทัณฑะเทาน้ันมีโทษมากกวา  ในการ 
ทําบาปกรรม   ในการเปนไปแหงบาปกรรม  วจีทัณฑะ  มโนทัณฑะ  หามีโทษ 
มากเหมือนกายทัณฑะไม   ทานผูเจริญ    เอาเถอะ   ขาพเจาจะไป   จักยกวาทะ 
ในเรื่องที่พูดนี้แกพระสมณโคดม    ถาพระสมณโคดมจักยืนยันแกขาพเจาเหมือน 
อยางที่ยืนกับทานตปสสีไซร  ขาพเจาจักฉุดกระชากลากไปมาซึ่งวาทะดวยวาทะ 
กะพระสมณโคดม    เหมือนบุรุษมีกําลังพึงจับแกะมีขนยาวที่ขนแลว   ฉุดกระ- 
ชากลากไปมา  ฉะนั้น   ขาพเจาจักฉุดกระชากลากไปมา     ซึ่งวาทะดวยวาทะกะ 
พระสมณโคดมเหมือนบุรุษมีกําลังผูทําการงานโรงสุรา     พึงท้ิงกระสอบเครื่อง 
ประกอบสุราใหญไวในหวงน้ําลึกแลว     จับที่มุมฉุดกระชากลากไปมา   ฉะน้ัน 
ขาพเจาจักขจัด  ขยี้  บด  ซึ่งวาทะดวยวาทะกะพระสมณโคดม   เหมือนบุรุษที่มี 
กําลัง   เปนนักเลงสุรา   พึงจับถวยสุราท่ีหูถวยแลว    พลิกลง   พลิกข้ึน   ไสไป 
ฉะน้ัน   ขาพเจาจักเลนดังเลนลางเปลือกปาน    กะพระสมณโคดมเหมือนชางแก  
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อายุ  ๖๐  ป   ลงไปยังสระลึกเลนลางเปลือกปานฉะนั้น    ขาแตทานผูเจริญ   เอา 
เถอะ   ขาพเจาจะไป   จักยกวาทะในเรื่องที่พูดนี้แกพระสมณโคดม. 
           นา.  ดูกอนคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเรื่องที่พูดนี้แกพระสมณ- 
โคดม  ดูกอนคฤหบดี  เราก็ได  ทีฆตปสสีนิครนถก็ได   ทานก็ได   พึงยกวาทะ 
แกพระสมณโคดม. 
           [๖๗]   เมื่อนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว     ทีฆตปสสีนิครนถได 
กลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา     ขาแตทานผูเจริญ     ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงยก 
วาทะแกพระสมณโคดมนั้น      ขาพเจาไมชอบใจเลย   ดวยวา   พระสมณโคดม 
เปนคนมีมายา   ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย. 
           นา.   ดูกอนตปสสี  ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของ 
พระสมณโคดม   มิใชฐานะ   มิใชโอกาส     แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึง 
ความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี    เปนฐานะที่จะมีได   ดกูอนคฤหบดี   ทาน 
จงไป   จงยกวาทะในเรื่องที่พูดนี้แกพระสมณโคดม    เราก็ได   ทีฆตปสสีก็ได 
ทานก็ได  พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม. 
           ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวเตือนนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งท่ี  ๒ วาขาแต 
ทานผูเจริญ  ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมน้ัน    ขาพเจา 
ไมชอบใจเลย  ดวยพระสมณโคดมเปนคนมีมายา  ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจ 
สาวกของพวกอัญญเดียรถีย.                                               
           นา.  ดูกอนตปสสี   ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของ 
พระสมณโคดม   มิใชฐานะ   มิใชโอกาส    แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึง 
ความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี   เปนฐานะที่จะมีได  ดูกอนคฤหบดี  ทานจง 
ไป    จงยกวาทะในเรื่องที่พูดนี้แกพระสมณโคดม    เราก็ได    ทีฆตปสสีก็ได 
ทานก็ได  พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม.  
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           ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวเตือนนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งท่ี ๓ วา ขาแต 
ทานผูเจริญ  ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมน้ัน    ขาพเจา 
ไมชอบใจเลย  ดวยพระสมณโคดมเปนคนมีมายา  ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจ 
สาวกของพวกอัญญเดียรถีย. 
           นา.   ดูกอนปสสี   ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของ 
พระสมณโคดม   มิใชฐานะ   มิใชโอกาส     แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึง 
ความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี    เปนฐานะที่จะมีได   ดกูอนคฤหบดี   ทาน 
จงไป   จงยกวาทะในเรื่องที่พูดนี้แกพระสมณะโคดม    เราก็ได   ทีฆตปสสีก็ได 
ทานก็ได  พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม. 
           [๖๘]   อุบาลีคฤหบดีรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว     ลุกจากยาสนะไหว 
นิครนถนาฏบุตร   ทําประทักษิณแลว    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงปาวาริ- 
กัมพวัน ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  แลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง ไดทูล 
ถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ทีฆตปสสีนิครนถไดมา  ณ 
ที่นี้หรือ. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบวา  ดูกอนคฤหบดี  ทีฆตปสสีนิครนถ 
ไดมา ณ ที่นี้. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ      ก็พระองคไดเจรจาปราศรัย   เรื่องอะไร ๆ  กับ 
ทีฆตปสสีนิครนถบางหรือ.   
           ดูกอนคฤหบดี   เราไดเจรจาปราศรัยกับทฆีตปสสีนิครนถบาง 
           ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคไดเจรจาปราศรัยกับทฆีตปสสีนิครนถ 
อยางไรบาง.  
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           ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสบอกเรื่องการเจรจาปราศรัยกับ 
ทีฆตปสสีนิครนถจนหมดส้ินแกอุบาลีคฤหบดี      เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
บอกอยางนี้แลวอุบาลีคฤหบดีไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ทีฆตปสสีพยากรณดีแลว  ๆ  ขอที่ทีฆปสสีพยากรณแกพระผูมีพระภาค- 
เจาน้ัน   ตรงตามท่ีสาวกผูฟง   ผูรูทั่วถึงคําสอนของพระศาสดาโดยชอบ   มโน-  
ทัณฑะอันตํ่าทรามน้ันจะงามอะไรเลาเม่ือเทียบกับกายทัณฑะน้ี  อันยิ่งใหญอยาง 
นี้    โดยท่ีแท  กายทัณฑะเทาน้ันมีโทษมากกวา   ในการทําบาปกรรม    ในการ 
เปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ  มโนทัณฑะหามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม. 
           ดูกอนคฤหบดี   ถาแลทานจะพึงม่ันอยูในคําสัตยเจรจากัน   เราทั้งสอง 
พึงเจรจาปราศรัยกันไดในเรื่องนี้. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพเจาจักมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน  ขอเราทั้ง 
สองจงเจรจาปราศรัยกันในเรื่องนี้เถิด. 
 

            พระผูมีพระภาคเจาทรงยอนถามปญหากรรม  ๓ 
           [๖๙]  ดูกอนคฤหบดี ทานจะสําคัญในความขอน้ันเปนไฉน นิครนถ 
ในโลกน้ีเปนคนอาพาธ  มีทุกข  เปนไขหนัก  หามนํ้าเย็น  ดื่มแตน้ํารอน  เมื่อ 
เขาไมไดน้ําเย็นจะตองตาย  ดูกอนคฤหบดี  ก็นิครนถนาฎบุตรบัญญัติความเกิด 
ของนิครนถผูนั้นไหนเลา. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   เทวดาชื่อวามโนสัตวมีอยู  นิครนถนั้นยอมเกิด 
ในเทวดาจําพวกน้ัน  ขอน้ันเพราะเหตุอะไร ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะนิครนถ 
ผูนั้นเปนผูมีใจเกาะเกี่ยวทํากาละ.  
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           ดูกอนคฤหบดี  ทานจงมนสิการ  ครั้นแลว  จงพยากรณ   คําหลังกับ 
คํากอนก็ดี   คํากอนกับคําหลังก็ดี   ของทานไมตอกันเลย  ดูกอนคฤหบดี  ก็ทาน 
กลาวคํานี้ไววา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพเจาจะม่ันอยูในคําสัตยเจรจาตอกัน 
ขอเราทั้งสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรื่องนี้เถิด. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ก็จริง    ถึงอยาง 
นั้นกายทัณฑะเทาน้ันมีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรมในการเปนไปแหงบาป 
กรรม  วจีทัณฑะ  มโนทัณฑะ  หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม. 
           [๗๐]  ดูกอนคฤหบดี  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    นิคนรถ 
ในโลกน้ีพึงเปนผูสํารวมดวยการสังวรโดยสวน ๔ คือหามน้ําท้ังปวง   ประกอบ 
ดวยการหามบาปทั้งปวง   กําจัดบาปดวยการหามบาปท้ังปวง    อันการหามบาป 
ทั้งปวงถูกตองแลวเมื่อเขากาวไป   ถอยหลัง    ยอมถึงการฆาสัตวตัวเล็ก ๆ  เปน 
อันมาก  ดูกอนคฤหบดี   ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญติัวิบากเชนไรแกนิครนถผูนี้. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   นิครนถนาฏบุตรมไิดบัญญัติกรรม  อันเปนไป 
โดยไมจงใจวามีโทษมากเลย. 
           ดูกอนคฤหบดี   ก็ถาจงใจเลา. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   เปนกรรมมีโทษมาก. 
           ดูกอนคฤหบดี  กน็ิครนถนาฏบุตรบัญญัติเจตนาลงในสวนไหน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   นิครนถนาฏบุตรบญัญัติเจตนาลงในสวนมโน- 
ทัณฑะ. 
           ดูกอนคฤหบดี   ทานจงมนสิการ   ครั้นแลว   จงพยากรณ   คําหลังกับ 
คํากอนก็ดี  คํากอนกับคําหลังก็ดี  ของทานไมตอกันเลย  ดกูอนคฤหบดี  กท็าน 
กลาวคําน้ีไววา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพเจาจะมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน  ขอ 
เราทั้งสองจงเจรจาปราศัยกันในเรื่องนี้เถิด.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 121 

           ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น 
กายทัณฑะเทาน้ันมีโทษมากกวา   ในการทําบาปกรรม   ในการเปนไปแหงบาป 
กรรม  วจีทัณฑะ  มโนทัณฑะ  หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม.           
           ดูกอนคฤหบดี   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    บานนาลันทาน้ี  
เปนบานม่ังค่ัง   เปนบานเจริญ  มีขนมาก  มีมนุษยเกลื่อนกลน. 
           อยางนั้น   พระเจาขา   บานนาลันทา   เปนบานม่ังค่ัง   เปนบานเจริญ  
มีชนมาก  มมีนุษยเกลื่อนกลน. 
           ดูกอนคฤหบดี   ทานจะสําคัญความขอน้ีเปนไฉน   ในบานนาลันทาน้ี 
พึงมีบุรุษคนหนึ่งเง้ือดาบมา   เขาพึงกลาวอยางนี้วา   เราจักทําสัตวเทาท่ีมีอยูใน 
บานนาลันทาน้ี   ใหเปนลานเนื้ออันเดียวกัน  ใหเปนกองเนื้ออันเดียวกัน  โดย 
ขณะหน่ึง โดยครูหน่ึง ดูกอนคฤหบดี  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   บุรุษ 
นั้นจะสามารถทําสัตวเทาที่มีอยูในบานนาลันทาน้ี  ใหเปนลานเนื้อเดียวกัน  ให 
เปนกองเนื้อเดียวกัน  โดยขณะหน่ึง  โดยครูหน่ึงไดหรือ. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  บุรุษ ๑๐ คนก็ดี  ๒๐ คนก็ดี  ๓๐ คนก็ดี  ๔๐ คน 
ก็ดี ๕๐ คนกด็ี  ไมสามารถจะทําสัตวเทาท่ีมีอยูในบานนาลันทาน้ี  ใหเปนลาน 
เนื้ออันเดียวกัน   ใหเปนกองเนื้อเดียวกัน   โดยขณะหน่ึง  โดยครูหน่ึงได  พระ 
เจาขา   บุรุษผูตํ่าทรามคนเดียว   จะงามอะไรเลา. 
           ดูกอนคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน สมณะหรือพราหมณ 
ผูมีฤทธิ์   ถึงความเปนผูชํานาญในทางจิต  พึงมาในบานนาลันทาน้ี   สมณะหรือ 
พราหมณนั้น    พึงกลาวอยางนี้วา   เราจักทําบานนาลันทาน้ีใหเปนเถา  ดวยใจ 
คิดประทุษรายดวงเดียว    ดูกอนคฤหบดี    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธิ์   ถึงความเปนผูชํานาญในทางจิตน้ัน    จะสามารถ 
ทําบานนาลันทาน้ีใหเปนเถา  ดวยใจประทุษรายดวงหนึ่งไดหรือหนอ.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ    บานนาลันทา  ๑๐ บานก็ดี  ๒๐ บานก็ดี  ๓๐ 
บานก็ดี ๔๐ บานก็ดี  ๕๐ บานก็ดี   สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธ์ิ   ถึงความเปน 
ผูชํานาญในทางจิตน้ัน    สามารถจะทําใหเปนเถาไดดวยใจประทุษรายดวงหน่ึง 
บานนาลันทาอันตํ่าทรามบานเดียวจะงามอะไรเลา.                
           ดูกอนคฤหบดี  ทานจงมนสิการ  ครั้นแลวจงพยากรณ  คําหลังกับคํา 
กอนก็ดี   คํากอนกับคําหลังก็ดี  ของทานไมตอกันเลย  ดูกอนคฤหบดี  ก็ทาน 
กลาวคํานี้ไววา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพเจาจะมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน  ขอ 
เราทั้งสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรื่องนี้เถิด.                
           ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ก็จริง  ถึงอยางนั้น 
กายทัณฑะเทาน้ันมีโทษมากกวา   ในการทําบาปกรรม  ในการเปนไปแหงบาป 
กรรม  วจีทัณฑะ  มโนทัณฑะ  หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม. 
           ดูกอนคฤหบดี   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ปาทัณฑกี   ปา 
กาลิงคะ   ปาเมชฌะ   ปามาตังคะ   เกิดเปนปาไป   ทานไดฟงมาแลวหรือ. 
           อยางนั้น   พระองคผูเจริญ   ปาทัณฑกี   ปากาลิงคะ   ปาเมชฌะ   ปา 
มาตังคะ  เกิดเปนปาไป ขาพเจาไดฟงมาแลว. 
           ดูกอนคฤหบดี  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ปาทัณฑกี ปา 
กาลิงคะ   ปาเมชฌะ   ปามาตังคะ  เกิดเปนปาไป  ทานไดฟงมาวาอยางไร  เกิด 
เปนปาไป   เพราะเหตุไร. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไดฟงมาวา  ปาทัณฑกี  ปากาลิงคะ 
ปาเมชฌะ   ปามาตังคะ  เกิดเปนปาไปน้ัน  เพราะใจประทุษราย  อันพวกเทวดา 
ทําเพ่ือฤาษี.                                                      
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           ดูกอนคฤหบดี   ทานจงมนสิการ   ครั้นแลวจงพยากรณ  คําหลังกับคํา 
กอนก็ดี    คํากอนกับคําหลังก็ดี   ของทานไมตอกันเลย  ดูกอนคฤหบดี   กท็าน 
ไดกลาวคํานี้ไววา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพเจาจะม่ันอยูในคําสัตยเจรากัน 
ขอเราทั้งสองเจรจาปราศรัยกันในเรื่องน้ีเถิด. 
 

                       อุบาลีคฤหบดีแสดงตนเปนอุบาสก 
           [๗๑]   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระพุทธเจาชื่นชมยินดีตอพระผูมี- 
พระภาคเจาดวยขออุปมาขอแรก   แตขาพระพุทธเจาปรารถนาจะฟงปฏิภาณการ 
พยากรณปญหาอันวิจิตร  ของพระผูมีพระภาคเจานี้  ฉะนี้    ขาพระพุทธเจาจึง 
ยังแกลงทําเปนดุจถือตรงกันขามอยู   ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของพระองค  
แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางแกคน 
ที่หลงทาง  หรือตามประทีปในที่มืด  ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้  ฉันใด  
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน  ขา 
แตพระองคผูเจริญ  ขาพระพุทธเจาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  พระธรรม  และ 
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ     ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระพุทธเจาวา 
เปนอุบาสก  ผูถึงสรณะตลอดชีวิต    ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป. 
           [๗๒]   ดูกอนคฤหบดี   ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา       การท่ี 
มนุษยผูมีชื่อเสียงเชนทาน  ใครครวญเสียกอนแลวจึงทําเปนความดี. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  แมดวยเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะขาพระ- 
พุทธเจาอยางนี้วา  ดูกอนคฤหบดี    ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา   การ 
ที่มนุษยผูมีชื่อเสียงเชนทานใครครวญเสียกอนแลวจึงทําเปนความดีนี้   ขาพระ- 
พุทธเจายิ่งชื่นชมยินดีตอพระผูมีพระภาคเจามากข้ึน    ขาแตพระองคผูเจริญ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 124 

ดวยวาพวกอัญญเดียรถยีไดขาพระพุทธเจาเปนสาวกแลว  จะพึงยกธงปฏากเท่ียว 
ไปตลอดบานนาลันทาท้ังสิ้นซึ่งเปนเหตุจะไดรูกันวา   อุบาลคีฤหบดี   ถึงความ 
เปนสาวกของพวกเราดังนี้   แตพระผูมีพระภาคเจาตรัสกะขาพระพุทธเจาอยางน้ี 
วา   ดูกอนคฤหบดี   ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา    ดวยวามนุษยผูมีชื่อ 
เสียเชนทาน   ใครครวญเสียกอนแลวจึงทําเปนความดี   ดังน้ี   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขาพระพุทธเจาน้ีขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรมและพระภิกษุสงฆ 
วาเปนสรณะเปนครั้งท่ี  ๒      ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระพุทธเจาวา 
เปนอุบาสก   ผูถึงสรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
           [๗๓]   ดูกอนคฤหบดี   ตระกูลของทานเปนดุจบอนํ้าของนิครนถ 
มานานแลว    ทานพึงสําคัญบิณฑบาตอันทานพึงใหแกนิครนถเหลาน้ันผูเขาไป 
ถึง.                                                                                              
           ขาแตพระองคผูเจริญ    แมดวยเหตุนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะขา- 
พระพุทธเจาอยางนี้วา  ดูกอนคฤหบดี   ตระกูลของทานเปนดุจบอนํ้าของพวก 
นิครนถมานานแลว    ทานพึงสําคัญบิณฑบาตอันทานพึงใหแกนิครนถเหลาน้ัน 
ผูเขาไปถึงน้ี   ขาพระพุทธเจายิ่งชื่นชมยินดีตอพระผูมีพระภาคเจามากข้ึน  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพระพุทธเจาไดฟงคําน้ีมาวา   พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา 
ควรใหทานแกเราเทานั้น   ไมควรใหทานแกคนเหลาอ่ืน    ควรใหทานแกสาวก 
ทั้งหลายของเราเทาน้ัน     ไมควรใหทานแกสาวกของผูอ่ืน    ทานท่ีบุคคลใหแก 
เราเทานั้นมีผลมาก  ทานท่ีบุคคลใหแกสาวกของผูอ่ืนไมมีผลมาก   แตความจริง 
พระผูมีพระภาคเจายังทรงชักชวนขาพระพุทธเจาในการใหทาน       แมในพวก 
นิครนถ   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็แตวาขาพระพุทธเจาจักทราบกาลอันควรใน 
การใหทานน้ี    ขาพระพุทธเจาน้ี     ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา    พระธรรมและ  
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พระสงฆวาเปนสรณะ    เปนครั้งท่ี   ๓  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระ-    
พุทธเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
 

                                 ทรงแสดงอนุบุพพิกถา 
           [๗๔]   ลําดับนั้นแล     พระผูมพีระภาคเจาตรัสอนุบุพพิกถาแกอุบาลี 
คฤหบดี คือ ทรงประกาศทานกถา  ศีลกถา สัคคกถา  โทษแหงกามอันตํ่าทราม  
เศราหมอง     อานิสงสในเนกขัมมะ      เมื่อใดพระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบ 
อุบาลีคฤหบดีวามีจิตควรมีจิตออน  มีจิตปราศจากนิวรณ  มีจิตสูง   มีจิตผองใส 
เมื่อน้ัน  จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา     ที่พระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึน 
แสดงดวยพระองคเอง  คือ  ทุกข   สมุทัย  นโิรธ  มรรค     เปรยีบเหมือนผาขาว 
สะอาดปราศจากดํา    ควรไดรับน้ํายอมดวยดี   ฉันใด   ธรรมจักษุอันปราศจาก 
ธุลี  ปราศจากมลทิน  เกดิข้ึนแกอุบาลีคฤหบดีที่อาสนะน้ันเองวา   สิ่งใดส่ิงหน่ึง 
มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา   ฉัน 
นั้นเหมือนกัน. 
           ลําดับนั้น  อุบาลีคฤหบดีมีธรรมอันเห็นแลว     มีธรรมอันบรรลุแลว 
มีธรรมอันรูแจงแลว    มธีรรมอันหยัง่ลงมั่นแลว  ขามวิจิกิจฉาแลว  ปราศจาก 
ความเคลือบแคลง    ถึงความเปนผูแกลวกลา    ไมตองเชื่อผูอ่ืนในคําสอนของ 
พระศาสดา   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระ- 
พุทธเจาขอทูลลาไป ณ บดันี้   ขาพระพุทธเจามีกิจมาก  มีธุระทีจ่ะตองทํามาก. 
           ดูกอนคฤหบดี   ทานจงรูกาลอันสมควร ณ บัดนี้เถิด. 
           [๗๕]  ครั้งน้ันแล    อุบาลีคฤหบดีชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว  ลุกจากอาสนะ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  ทําประทักษิณแลว  
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เขาไปยังนิเวศนของตน   เรียกนายประตูมาวา   ดูกอนนายประตูผูสหาย   ต้ังแต 
วันนี้เปนตนไปเราปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถ  และเปด 
ประตูเพ่ือพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือสาวกของพระผูมีพระภาคเจาคือ  ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบายสก   อุบาสิกา  ถานิครนถคนใดคนหน่ึงมา ทานพึงวากะนิครนถคนน้ันอยาง 
นี้วา   จงหยุดทานผูเจริญ   อยาเขาไปเลย  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  อุบาลีคฤหบดี 
เขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว ทานปดประตูแกพวกนิครนถ  แก 
พวกนางนิครนถ  ทานเปดประตูเพ่ือพระผูมีพระภาคเจา  สาวกของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ทานผูเจริญ   ถาทานมีความตอง 
การดวยอาหาร  ทานจงหยุดอยูที่นี่แหละ    ชนทั้งหลายจักนํามาเพ่ือทานในท่ีนี้ 
นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว. 
           [๗๖]   ทีฆตปสสนีิครนถไดฟงขาววา   อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปน 
สาวกของพระสมณโคดมแลว   ลําดับนั้น   จึงเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู 
ไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา     ขาแตทานผูเจริญ     ขาพเจาไดฟงขาวนี้มาวา 
อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว. 
           นา.  ดูกอนตปสสี   ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของ 
พระสมณโคดมน้ัน  มิใชฐานะ  มิใชโอกาส    แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขา 
ถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น   เปนฐานะที่จะมีได. 
           ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งท่ี  ๒  วา  ขาแต 
ทานผูเจริญ   ขาพเจาไดฟงขาวนี้มาวา  อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของ 
พระสมณโคดมแลว. 
           นา.  ดูกอนตปสสี    ขอท่ีอุบาลีคฤหบดี    จะพึงเขาถึงความเปนสาวก 
ของพระสมณโคดมน้ัน    มิใชฐานะ  มิใชโอกาส    แตขอท่ีพระสมณโคดม    จะ 
พึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น   เปนฐานะที่จะมีได.  
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           ทีฆตปสสีนิครนถ   ไดกลาวกะนิครถนาฏบุตรเปนครั้งที่  ๓ วา  ขาแต 
ทานผูเจริญ   ขาพเจาไดฟงขาวนี้มาวา   อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของ 
พระสมณโคดมแลว .                                                                                
           นา.   ดูกอนตปสสี   ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของ 
พระสมณโคดมน้ัน   มิใชฐานะ   มิใชโอกาส    แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขา 
ถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น   เปนฐานะที่จะมีได. 
           ที.   ขาแตทานผูเจริญ   เอาเถอะ   ขาพเจาจะไป   เพียงเพ่ือจะทราบวา 
อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว   หรือหาไม. 
           นา.   ดูกอนตปสสี   ทานจงไป  จงรูวา   อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปน 
สาวกของพระสมณโคดม  หรือหาไม. 
 

                              หามพวกเดียรถียเขาบาน 
           [๗๗]   ครั้งน้ัน      ทีฆตปสสีนิครนถ     จึงเขาไปยังนิเวศนของอุบาล ี
คฤหบดี   นายประตูไดเห็นทีฆตปสสีนิครนถมาแตไกลเทียว   ครั้นแลวจึงกลาว 
วา    จงหยุดเถิดทานผูเจริญ    อยาเขามาเลย     ต้ังแตวันนี้เปนตนไป     อุบาลี 
คฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว       ทานปดประตูแกพวก 
นิครนถ    แกพวกนางนิครนถ   เปดประตูเพ่ือพระผูมีพระภาคเจาและสาวกของ 
พระผูมีพระภาคเจา  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา ทานผูเจริญ   ถาทาน 
มีความตองการอาหาร   จงหยุดอยูที่นี้แหละ    ชนท้ังหลายจักนํามาเพ่ือทาน ณ 
ที่นี้. 
           ทีฆตปสสีกลาววา  ผูมีอายุ เรายังไมตองการอาหารดอก  แลวกลับ 
จากท่ีนั้น    เขาไปหานิครนถนาฎบุตรถึงท่ีอยู     แลวไดกลาววา    ขาแตทานผู  
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เจริญ    ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมนั้น    เปน 
ความจริงทีเดียว   ขาพเจาไมไดคําท่ีขาพเจากลาววา     ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึง 
ยกวาทะแกพระสมณโคดมน้ัน  ขาพเจาไมชอบใจเลย   ดวยวา   พระสมณโคดม 
เปนคนมีมายา   ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย   ดังน้ี  
จากทาน   ขาแตทานผูเจริญ  อุบาลีคฤหบดีของทาน   ถูกพระสมณโคดมกลบัใจ 
ดวยมายาอันเปนเครื่องกลับใจเสียแลว.               
           นา.   ดูกอนตปสสี      ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะเขาถึงความเปนสาวกของ 
พระสมณโคดมน้ัน   มิใชฐานะ  มิใชโอกาส   แตขอท่ีพระสมณโคดม   จะพึงเขา 
ถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น   เปนฐานะที่จะมีได.                
           ทีฆตปสสีนิครนถ   ไดกลาวเปนครั้งท่ี ๒ วา   ขาแตทานผูเจริญ   ขอ 
ที่อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณะโคดมน้ัน  เปนความจริง 
ทีเดียว   ขาพเจาไมไดคําที่ขาพเจากลาววา   ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแก 
พระสมณโคดมน้ัน ขาพเจาไมชอบใจเลย  ดวยวาพระสมณโคดมเปนคนมีมายา 
ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย    ดังน้ี   จากทาน   ขา  
แตทานผูเจริญ  อุบาลีคฤหบดีของทาน   ถูกพระสมณโคดมกลบัใจ  ดวยมายา 
อันเปนเครื่องกลับใจเสียแลว. 
           นา.   ดูกอนตปสสี  ขอท่ีอุบาลีคฤหบดี จะพึงเขาถึงความเปนสาวกของ 
พระสมณโคดมน้ัน   มิใชฐานะ   มิใชโอกาส   แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขา 
ถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น   เปนฐานะที่จะมีได    แลวกลาวตอไป 
วา   เอาเถอะ    ตปสสี    เราจะไป    เพียงเพื่อจะรูเองทีเดียววา    อุบาลีคฤหบดี 
เขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมจริงหรือไม.  
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           [๗๘]  ลําดับนั้น   นิครนถนาฏบุตร    พรอมดวยนิครนถบริษัทเปน 
อันมาก  เขาไปยังนิเวศนของอุบาลีคฤหบดี   นายประตูไดเห็นนิครนถนาฏบุตร 
มาแตไกล   ไดกลาววา   จงหยุดเถิด   ทานผูเจริญ   อยาเขามา   ต้ังแตวันนี้เปน 
ตนไป    อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว    ทานปด 
ประตูแกพวกนิครนถ     แกพวกนางนิครนถแลว    ทานเปดประตูเพ่ือพระผูมี- 
พระภาคเจาและสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก อุบา- 
สิกา   ทานผูเจริญ   ถาทานตองการอาหาร   จงหยุดอยูที่นี่แหละ    ชนทั้งหลาย 
จักนํามาเพ่ือทาน ณ ที่นี้. 
           นา.   นายประตูผูเปนสหาย  ถาอยางนั้น ทานจงเขาไปหาอุบาลีคฤหบดี 
แลวจงกลาวอยางนี้วา     นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก 
มายืนอยูที่ซุมประตูขางนอก    เขาอยากจะพบทาน.      นายประตูรับคํานิครนถ 
นาฏบุตรแลว     เขาไปหาอุบาลีคฤหบดี     แลวไดเรียนวา    ขาแตทานผูเจริญ 
นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก   มายืนอยูที่ซุมประตูขาง 
นอก   เขาอยากจะพบทาน.                        
           อุ.  ดกูอนนายประตูเปนสหาย  ถาอยางนั้น  ทานจงปูลาดอาสนะไว 
ที่ศาลาประตูกลาง   นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว    ปลูาดอาสนะไวที่ศาลา 
ประตูกลาง   แลวเขาไปหาอุบาลีคฤหบดี  แลวไดเรียนวา  ทานผูเจริญ   ขาพเจา 
ปูอาสนะไวที่ศาลาประตูกลางแลว   ทานยอมสําคัญกาลอันควร ณ บัดนี.้  ลําดับ 
นั้นอุบาลีคฤหบดี   เขาไปยังประตูกลาง   แลวน่ังบนอาสนะอันเลิศ   ประเสริฐ 
อุดม   และประณีต   อันมอียู  ณ ที่นั้นเสียเอง   แลวเรียกนายประตูมาวา  นาย- 
ประตูผูเปนสหาย  ถาอยางนั้น   ทานจงเขาไปหานิครนถนาฏบุตร   จงกลาวอยาง 
นี้วา  ทานผูเจริญ  อุบาลคีฤหบดีกลาวอยางนี้วา  เชิญทานเขาไปเถิด  ถาทาน  
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จํานง.   นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดี   เขาไปหานิครนถนาฏบุตร  แลวไดกลาว 
วาทานผูเจริญ   อุบาลีคฤหบดีกลาวอยางนี้วา   ทานผูเจริญ   เชญิทานเขาไปเถิด 
ถาทานจํานง.  ลําดับนั้น  นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก 
เขาไปยังศาลาประตูกลาง. 
           [๗๙]   ครั้งน้ันแล   ไดยินวา   แตกอนอุบาลีคฤหบดีเห็นนาฎบุตรมา 
แตไกลเทาใด   แลวตอนรับแตที่เทาน้ัน  เอาผาหมกวาดอาสนะท่ีเลิศ  ประเสริฐ 
อุดม  และประณีต  อันมีอยู  ณ ที่นั้น    แลวกําหนดใหนั่ง   บัดนี้   ทานอุบาล-ี 
คฤหบดีนั่งบนอาสนะท่ีเลิศ  ประเสริฐ  อุดม   และประณีต  อันมีอยู ณ ที่นั้น 
เสียเอง     แลวไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา    ทานผูเจริญ     อาสนะมีอยู 
ถาทานหวังเชิญน่ังเถิด.   เมื่ออุบาลีคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว   นิครนถนาฏบุตร 
ไดกลาววา   ทานเปนบาเสียแลวหรือ   คฤหบด ี   ทานเปนคนเขลาเสียแลวหรือ 
คฤหบดี   ทานกลาววา   ขาแตทานผูเจริญ   ขาพเจาจะไป   จักยกวาทะแกพระ- 
สมณโคดม  ครั้นไปแลว  กลับถูกวาทะดุจไมข่ืออันใหญสวมมาแลวหรือ  ดกูอน 
คฤหบดี  เปรยีบเหมือนบุรุษผูนําอัณฑะไป  ถูกควักอัณฑะออก  กลับมาฉันใด 
ดูกอนคฤหบดี  อนึ่ง   เปรยีบเหมือนบุรุษนําดวงตาไป    ถกูควักดวงตากลับมา 
ฉันใด   ดกูอนคฤหบดี   ทานก็ฉันนั้นแล  กลาววา  ขาแตทานผูเจริญ  ขาพเจา 
จะไป  จักยกวาทะแกพระสมณโคดม  ครั้นไปแลว    กลับถูกวาทะดุจไมข่ืออัน  
ใหญสวมมาแลว   ทานถกูพระสมณโคดมกลับใจ   ดวยมายาเปนเครื่องกลับใจ 
เสียแลวหรือ. 
 

                                  มายาเรื่องกลับใจ                 

           [๘๐]  อุ.  ทานผูเจริญ  มายาอันเปนเครื่องกลับใจนี้ดี   ทานผูเจริญ 
มายาอันเปนเครื่องกลับใจนี้งาม ทานผูเจริญ ญาติสาโลหิตผูเปนที่รักของขาพเจา  
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จะพึงกลับใจไดดวยมายาเครื่องกลับใจนี้    ขอน้ันจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อ 
กูลเพ่ือความสุขแกญาติสาโลหิตผูเปนท่ีรักของขาพเจา สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญ 
 แมถากษัตริยทั้งปวงจะพึงกลับใจไดดวยมายาเครื่องกลับใจนี้    ขอน้ันจะพึงเปน 
ไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุขแกกษัตริยแมทั้งปวง   สิ้นกาลนาน  ทาน 
ผูเจริญ   แมถาพราหมณทั้งปวงจะพึงกลับใจไดดวยมายาเครื่องกลับใจนี้   ขอน้ัน 
จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกพราหมณแมทั้งปวง   สิ้นกาล 
นาน ทานผูเจริญ  แมถาแพศยทั้งปวงจะพึงกลับใจดวยมายาเครื่องกลับใจนี้   ขอ 
นั้นจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแกแพศยแมทั้งปวง  สิ้นกาล 
นาน    ทานผูเจริญ    แมถาศูทรท้ังปวงจะพึงกลับใจไดดวยมายาเครื่องกลับใจนี้  
ขอน้ันจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุขแกศูทรแมทั้งปวง  สิ้นกาล 
นาน   ทานผูเจริญ    แมถาโลกพรอมทั้งเทวโลก   มารโลก   พรหมโลก   หมูสัตว 
พรอมท้ังสมณะ  พราหมณ  เทวดาและมนุษย   จะพึงกลับใจไดดวยมายาเครื่อง 
กลับใจนี้   ขอน้ันจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแกโลก  พรอม 
ทั้งเทวโลก มารโลก  พรหมโลก  แกหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ  พราหมณ  เทวดา 
และมนุษย   สิ้นกาลนาน  ทานผูเจริญ  ถาอยางนั้น  ขาพเจาจักทําอุปมาแกทาน 
วิญูชน บางพวกในโลกน้ี  ยอมรูอรรถแหงภาษิตได  แมดวยการเปรียบเทียบ. 
           [๘๑]   ทานผูเจริญ   เรื่องเคยมีมาแลว   นางมาณวิกาสาว    เปนภริยา 
ของพราหมณแกผูเฒาผูใหญคนหน่ึง  มีครรภใกลจะตลอด  ครั้งน้ัน นางมาณ- 
วิกาน้ันไดกลาวกะพราหมณนั้นวา   ทานพราหมณ    ทานจงไปซ้ือลูกวานรจาก 
ตลาดมาไว  จักไดเปนเพ่ือนเลนของลูกเรา  ทานผูเจริญ  เมื่อนางมาณวิกากลาว 
อยางนี้แลว   พราหมณนั้นไดกลาววา    นางผูเจริญ    จงรอจนกวาเธอจะคลอด 
เสียกอนเถิด   ถาเธอคลอดลูกชาย  ฉันจักซื้อลูกวานรตัวผูจากตลาดมาใหเธอ  จัก  
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ไดเปนเพ่ือนเลนของลูกชายของเธอ   แตถาเธอตลอดลูกเปนหญิง  ฉันจักซื้อลูก 
วานรตัวเมียจากตลาดมาใหเธอ   จักไดเปนเพ่ือนเลนของลูกหญิงของเธอ. 
           ทานผูเจริญ  นางมาณวิกาน้ันไดกลาวเปนครั้งที่ ๒ วา  ทานพราหมณ 
ทานจงไปซ้ือลูกวานรจากตลาดมาไว    จักไดเปนเพ่ือนเลนของลูกเรา    ทานผู 
เจริญ. พราหมณก็ไดกลาวเปนครั้งท่ี ๒  วา นางผูเจริญ จงรอจนกวาเธอจะคลอด 
เสียกอนเถิด ถาเธอคลอดลูกเปนชาย  ฉันจักซื้อลูกวานรตัวผูจากตลาดมาใหเธอ 
เพ่ือจักไดเปนเพ่ือนเลนของลูกชายของเธอ   แตถาเธอคลอดลูกเปนผูหญิง  ฉัน 
จักซื้อลูกวานรตัวเมียจากตลาดมาใหเธอ เพ่ือจักไดเปนเพ่ือนเลนของลูกหญิงของ 
เธอ ทานผูเจริญ.  นางมาณวิกาไดกลาวเปนครั้งท่ี ๓ วา  ทานพราหมณ  ทาน 
จงไปซ้ือลูกวานรจากตลาดมาไว    จักไดเปนเพ่ือนเลนของลูกเรา   ทานผูเจริญ. 
ลําดับนั้น  พราหมณผูนั้นกําหนัดมาก  มีจิตปฏิพัทธในนางมาณวิกาน้ัน  จึงซื้อลูก 
วานรมาจากตลาด   แลวไดกลาววา  นางผูเจริญ   ฉันซื้อลูกวานรจากตลาดมาให 
เธอแลว  จักเปนเพ่ือนเลนของลูกเธอ เมื่อพราหมณกลาวอยางนี้แลว นางมาณ- 
วิกาน้ันไดกลาววา  ทานพราหมณ ทานจงไป จงอุมลูกวานรตัวน้ีเขาไปหาบุตร 
ชางยอมผูชํานาญการยอม   แลวจงกลาวอยางนี้วา   แนะเพ่ือนผูชํานาญการยอม 
ฉันอยากจะใหทานยอมลูกวานรตัวน้ีใหเปนสีน้ํายอม  ใหนายอมจับดี  ทุบแลว 
ทุบอีกใหเกลี้ยงดีทั้งสองขาง.  ลําดับนั้น พราหมณนั้นกําหนัดมาก มีจิตปฏิพัทธ 
ในนางมาณวิกาน้ัน     จึงอุมลูกวานรเขาไปหาบุตรชางยอม    ผูชํานาญการยอม 
แลวไดกลาววา  แนะเพื่อนผูชํานาญการยอม  ฉันอยากจะใหทานยอมลูกวานรน้ี 
ใหเปนสีน้ํายอม   ใหน้ํายอมจับดี    ทบุแลวทุบอีกใหเกลี้ยงดีทั้งสองขาง    เมื่อ 
พราหมณกลาวอยางนี้   บตุรชางยอมผูชํานาญการยอมไดกลาววา   ทานผูเจริญ 
ลูกวานรของทานตัวนี้  ควรแตจะยอมเทานั้น   แตไมควรจะทุบ  ไมควรจะขัดสี 
ฉันใด  ทานผูเจริญ  วาทะของนิครนถผูเขลา  ก็ฉันนั้น    ควรเปนที่ยินดีของคน  
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เขลาเทาน้ัน  ไมควรเปนที่ยินดี  ไมควรซักไซร   ไมควรพิจารณาของบัณฑิต 
ทั้งหลาย. 
           ทานผูเจริญ   ครั้นสมัยตอมา   พราหมณนั้นถือคูผาใหมเขาไปหาบุตร 
ชางยอมผูชํานาญการยอม   แลวไดกลาววา    แนะเพ่ือนผูชํานาญการยอม   ฉัน 
อยากจะใหทานยอมคูผาใหมนี้ใหเปนสีน้ํายอม   ใหน้ํายอมจับดี   ทุบแลวทุบอีก 
ใหเกลี้ยงดีทั้งสองขาง    เมื่อพราหมณกลาวอยางนี้แลว    บุตรชางยอมผูชํานาญ 
การยอมไดกลาววา   ทานผูเจริญ   คูผาใหมของทานนี้  ควรจะยอม  ควรจะทุบ 
ควรจะขัดสีฉันใด    ทานผูเจริญ     วาทะของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระองคนั้น  ควรเปนที่ยินดีของบัณฑิตท้ังหลายฉันน้ัน  แตไมควรซัก 
ไซร   และไมควรพิจารณาของคนเขลาทั้งหลาย. 
           นา.  ดูกอนคฤหบดี    บริษัทพรอมท้ังพระราชา    รูจักทานอยางนี้วา 
อุบาลีคฤหบดีเปนสาวกของนิครนถนาฏบุตร   ดังน้ี    เราทั้งหลายจะทรงจําทาน 
วาเปนสาวกของใครเลา. 
 

                      อุบาลีคฤหบดีประกาศตนเปนสาวก 
           [๘๒]   เมื่อนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว   อุบาลีคฤหบดี  ลุกจาก 
อาสนะ   ทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง  ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับแลวไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา  ทานผูเจริญ  ถาอยางนั้น  ทานจง 
ฟงพระคุณของพระผูมีพระภาคเจา. 
           ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ผูเปนนักปราชญ ปราศจาก 
โมหะ   ทรงทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจได ทรงชํานะมาร  ไมมีทุกข   มีจิตเสมอ 
ดวยดี   มีมารยาทอันเจริญ    มีพระปญญาดี    ทรงขามกิเลสอันปราศจากความ 
เสมอได  ปราศจากมลทิน.                           
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           ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ผูไมมีความสงสัย  มีพระทัย 
ดี ทรงคายโลกามิสไดแลว  ทรงบันเทิง  ทรงมีสมณธรรมอันทําสําเร็จแลว  ทรง 
เกิดเปนมนุษย  มีพระสรรีะเปนที่สุด   เปนนระไมมีผูเปรียบได  ปราศจากธุลี. 
           ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ผูไมมีความสงสัย  ทรงเฉียบ 
แหลม  ทรงแนะนําสัตว เปนสารถีอันประเสริฐ  ไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา  มีธรรมอัน 
งาม   หมดความเคลือบแคลง    ทรงนาํแสงสวาง    ทรงตัดมานะเสียได    ทรงมี  
พระวิริยะ. 
           ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ผูองอาจ  ไมมีใครประมาณ 
ได   พระคุณลึกซึ่ง  บรรลถุึงญาณ  ทรงทําความเกษม  ทรงมีพระญาณ  ทรง 
ต้ังอยูในธรรม   ทรงสํารวมพระองคดี ทรงลวงกิเลสเปนเครื่องของ  ผูพนแลว.  
           ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ผูประเสริฐ  ทรงมีเสนาสนะ 
อันสงัด   มีสงัโยชนสิ้นแลว   ผูพนแลว   ทรงมีพระปญญาเครื่องคิดอาน   ทรง 
มีพระญาณเครื่องรู   ผูลดธงคือมานะเสียได   ปราศจากราคะ   ผูฝกแลว    ผูไม 
มีธรรมเครื่องหนวง. 
           ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ผูเปนพระฤาษีที่  ๗ ผูไมลวง 
โลก  ทรงไตรวิชชา  เปนสัตวประเสริฐ   ทรงลางกิเลสแลว  ทรงฉลาด  ประสม 
อักษรใหเปนบทคาถา   ทรงระงับแลว  มีพระญาณอันรูแลว  ทรงใหธรรมทาน 
กอนท้ังหมด  ทรงสามารถ. 
           ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   ผูเปนพระอริยะ  มีพระองค 
อบรมแลว   ทรงบรรลุคุณท่ีควรบรรลุ   ทรงแสดงอรรถใหพิสดาร     ทรงมีสติ 
ทรงเห็นแจง   ไมทรงยุบลง  ไมทรงฟข้ึูน   ไมทรงหว่ันไหว    ทรงบรรลุความ 
เปนผูชํานาญ  
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           ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา  ผูเสด็จไปดี  ทรงมีฌาน ไม 
ทรงปลอยจิตไปตาม   ทรงบริสุทธิ์   ไมทรงสะดุง  ปราศจากความกลัว  สงัดทั่ว 
ทรงบรรลุธรรมอันเลิศ   ทรงขามไดเอง   ทรงยังสัตวอ่ืนใหขามได.         
           ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา    ผูสงบแลว    มีพระปญญา 
กวางใหญเสมอดวยแผนดิน   มีพระปญญาใหญหลวง   ปราศจากโลภะ  ทรงดํา-  
เนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจาในปางกอน   เสด็จไปดีแลว  ไมมีบุคคลเปรียบ 
ไมมีผูเสมอเหมือน   ทรงแกลวกลา   ผูละเอียดสุขุม. 
           ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา   ผูตัดตัณหาไดขาด  ทรงตื่น 
อยู ปราศจากควัน  ผูอันตัณหาและทิฏฐิ ไมฉาบทาได ผูควรรับการบูชา ทรงได 
พระนามวายักขะ   เปนอุดมบุคคล  มพีระคุณไมมีใครชั่งได  เปนผูใหญ  ทรง 
ถึงยศอยางอุดมยอดเยี่ยม. 
           [๘๓]  นา.  ดูกอนคฤหบดี  ทานประมวลถอยคําสําหรับพรรณนาคุณ 
ของพระสมณโคดมไวแตเมื่อไร. 
           อุ.  ดกูอนทานผูเจริญ เปรียบเหมือนชางดอกไม หรือลกูมือชางดอกไม 
คนขยัน  พึงรอยกรองดอกไมตาง ๆ  กองใหญ   ใหเปนพวงมาลาอันวิจิตรได 
ฉันใด   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นก็ฉันนั้น   ทรงมีพระคุณควรพรรณนา 
เปนอเนก ทรงมีพระคุณควรพรรณนาต้ังหลายรอย  กใ็ครจักไมทําการพรรณนา 
พระคุณของพระองคผูควรพรรณนาพระคุณไดเลา. 
           ครั้งน้ัน   เมื่อนิครนถนาฏบุตรทนดูสักการะของพระผูมีพระภาคเจา 
ไมได  โลหิตอันรอนไดพลุงออกจากปากในที่นั้นเอง  ดังนี้แล. 
                                       จบอุปาลิวาทสูตรที่  ๖  
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                          ๖.  อรรถกถาอุปาลิวาทสูตร๑ 

           อุปาลิวาทสูตร  มบีทเริ่มตนวา   เอวมฺเม  สตุ  ขาพเจาไดฟงมาแลว 
อยางนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นาลนฺทาย  ความวา ณ  นครมีชื่ออยางนี้ 
วา  นาลันทา    เพราะกระทํานครน้ัน    ใหเปนโคจรคาม    บานสําหรับโคจร. 
คําวา   ปาวาริกมฺพวเน   แปลวา   สวนมะมวงของทุสสปาวาริกเศรษฐี  ไดยิน 
วา   สวนมะมวงนั้นเปนสวนของปาวาริกเศรษฐีนั้น.     เศรษฐีนั้นฟงพระธรรม 
ของพระผูมีพระภาคเจาแลวเลื่อมใส      สรางวิหารอันประดับดวยกุฏิ      ที่เรน 
และมณฑปเปนตนในสวนนั้น    แลวมอบถวายแดพระผูมีพระภาคเจา.    วิหาร 
นั้นจึงไดชื่อวา ปาวาริกัมพวัน เหมือนวิหาร ชื่อวา  ชีวกัมพวันฉะน้ัน.  อธิบาย 
วา  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ   ปาวาริกัมพวันนั้น. 
           เดียรถียที่ไดชื่ออยางนี้วา    ฑฆีตปสสี    เพราะเปนผูบําเพ็ญตบะมา 
นาน.                                   
           คําวา  ปณฺฑปาตปฏิกฺกนฺโต  แปลวา  กลับจากบิณฑบาต.  แทจริง 
โวหารวา บิณฑบาต  ไมมีในลัทธิภายนอกเหมือนในพระพุทธศาสนา.   คําวา 
ปฺเปติ    แปลวา    แสดงต้ังไว.    ฑีฆตปสสีเดียรถียถามตามลัทธินิครนถ 
จึงกลาวคําน้ีวา  ทณฺฑานิ  ปฺเปติ.  ในคําน้ีวา  กายทณฺฑ  วจีทณฺฑ 
มโนทณฺฑ  พวกนิครนถบัญญัติ ๒ ทณัฑะเบื้องตนวา  เล็กนอย   วาไมมีจิต 
เขาวา    เม่ือลมพัด    กิ่งไมก็ไหว    น้ําก็กระเพ่ือม     เพราะกิ่งไมและน้ําน้ันไม 
มีจิตฉันใด    แมกายทัณฑะก็ไมมีจิตฉันนั้น.   อน่ึง   เมื่อลมพัดกิ่งไมมีใบตาล 
เปนตน    จึงมีเสียง   น้ําจึงมีเสียง   เพราะกิ่งไมและนํ้าน้ันไมมีจิต   ฉันใด    แม 
 
  ๑.  อรรถกถาเปนอุปาลิสูตร  
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วจีทัณฑะก็ไมมีจิตฉันนั้น    พวกนิครนถบัญญัติทณัฑะท้ังสองนี้วา    ไมมีจิต 
ดังกลาวมาฉะน้ี.  บญัญัติวา  แตจิตเปนมโนทัณฑะ.  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาค- 
เจามีพระพุทธประสงคจะใหทีฆตปสสีนิครนถยืนยันถอยคําน้ันไว    จึงตรัสถาม 
วา   กึ ปน ตปสฺสี   เปนตน    ในพระบาลีนั้นถอยคําน่ันแลชื่อวา   กถาวัตถุ 
ในคําท่ีวา  กถาวตฺถุสฺมึ   อธิบายวา   ทรงใหเขาต้ังอยูในถอยคํา. 
           ถามวา   ก็เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจา    จึงทรงกระทําอยางนี้. 
           ตอบวา  เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวา  ฑีฆตปสสีนิครนถ  นี ้
จักเอาถอยคําน้ีไปบอกนิครนถใหญผูเปนศาสดาของตนและอุบาลีคฤหบดีนั่งอยู 
ในบริษัทของนิครนถนั้น   เขาฟงคําน้ีแลว   ก็จักมายกวาทะของเราข้ึนได   เรา 
จักแสดงธรรมแกเขา   เขาจักถึงสรณะ ๓  ครั้ง   แตนั้นเราก็จักประกาศสัจจะ ๔ 
ดวยอํานาจการประกาศสัจจะ   เขาก็จักดํารงอยูในโสดาปตติผล.    แทจริง   เรา 
บําเพ็ญบารมีทั้งหลายก็เพ่ือสงเคราะหบุคคลอ่ืน ๆ   เทาน้ัน   พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงเห็นประโยชนขอน้ี    จึงไดทรงกระทําอยางนี้.                         
           นิครนถ ถาม ตาม ลัทธิของ พระพุทธเจาพึง กลาวคํานี้ วา    กมฺมาน ิ
ปฺเปสิ. ในคํานี้วา กายกมฺม  วจีกมฺม  มโนกมมฺ ไดแก เจตนา ๒๐  คือ 
คือเจตนาฝายกามาวจรกุคล ๘   เจตนาฝายอกุศล ๑๒   ที่ถึงการยึดถือ   การรับ 
การปลอย   และการเคลื่อนไหวในกายทวาร   ชื่อวา    กายกรรม.   เจตนา ๒๐ 
นั้นแล   ที่ไมถึงการยึดถือเปนตนในกายทวาร   ทีใ่หถึงการเปลงวาจาเกิดข้ึนใน 
วจีทวาร   ชือ่วา   วจีกรรม.   เจตนาฝายกุศลและอกุศล ๒๙  ทีไ่มถึงความไหว 
ในทวารทั้งสองท่ีเกิดข้ึนในมโนทวารชื่อวา  มโนกรรม. 
           อีกอยางหนึ่ง เมื่อวาโดยสังเขป กายทุจริต ๓   ชื่อวา  กายกรรม, วจี- 
ทุจริต ๔ ชื่อวา  วจีกรรม,  มโนทุจริต ๓  ชื่อวา มโนกรรม. แตในพระสูตรนี้   
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กรรม   ชื่อวา ธุระ.   เจตนา   แมที่จะถึงในพระสูตรลําดับตอไป    อยางนี้วา 
บุญกรรม ๔ เหลาน้ี  เรากระทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองประกาศแลว   ชือ่วา 
ธุระ.  เจตนาท่ีเปนไปในกรรมอยางใดอยางหน่ึงก็ได   มีประเภทเชน  กรรมดํา 
มีวิบากดํา   เปนตน.    แมในนิทเทสวารแหงกรรมน้ัน   ทานก็กลาวเจตานาน้ัน 
ไวโดยนัยวา  ยอมปรุงแตงกายสังขาร  พรอมท้ังความเบียดเบียน   ดังน้ีเปนตน. 
สวนเจตนาที่เปนไปในกายทวาร  ทานหมายเอาวากายกรรมในสตูรนี้.   เจตนาท่ี 
เปนไปในวจีทวาร   เปนวจีกรรม.   เจตนาท่ีเปนไปในมโนทวารเปนมโนกรรม 
เพราะเหตุนั้น    จึงกลาววา  กรรม   ในพระสูตรนี้ชื่อวา   ธรุะ,   เจตนาในพระ 
สูตรลําดับตอไป   กช็ื่อวา  ธุระ.  แทจริง  พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติกรรม 
วากรรม   เหมือนอยาง   แมเจตนาในพระสูตรนี้นี่แล    ก็ชื่อวา    กรรมเหมือน 
กัน.   สมดังพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวเจตนา 
วากรรม    เพราะคนคิดแลวจึงทํากรรม. 
           ถามวา   ก็เพราะเหตุไร   จึงตรัสเรียก  เจตนาวากรรม. 
           ตอบวา   เพราะกรรมมีเจตนาเปนมูล. 
           ก็ในอกุศลและกุศลท้ังสองนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อตรัสกายกรรม 
วจีกรรม  ทีถ่งึอกุศลวาเปนใหญ   ดังน้ี  ยอมไมลําบาก   ตรัสมโนกรรมฝายกุศล 
วา   เปนใหญ   ดังน้ี   กไ็มลําบาก   จริงอยางนั้น   บุคคลพยายามดวยกายอยาง 
เดียวกระทํากรรม  ๔  (อนันตริยกรรม)  มีมาตุฆาตเปนตน  ก็ดวยกายเทาน้ัน 
บุคคลกระทํากรรมคือ  สงัฆเภท  (ทําลายสงฆใหแตกกัน)  อันจะยังผลใหบุคคล 
ต้ังอยูในนรกถึงกัปหน่ึง     ก็ดวยวจีทวาร   ดังน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
กายกรรม  วจีกรรม  ฝายอกุศลวาเปนใหญ   จึงชื่อวา   ไมลําบาก.   สวนเจตนา 
ในฌานอยางเดียวยอมนําสวรรคสมบัติมาใหถึง ๘๔,๐๐๐  กัป   เจตนาในมรรค 
อยางเดียวเพิกถอนอกุศลทุกอยางยอมถือเอาพระอรหัตได  ดังนั้น  พระผูมพีระ-  
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ภาคเจาเม่ือตรัสมโนกรรมฝายกุศลวาใหญ  จึงชื่อวาไมลําบาก.  แตในที่นี้  พระ- 
ผูมีพระภาคเจา  เมื่อตรัสมโนกรรมฝายอกุศลวา มีโทษมากจึงตรัสหมายถึงนิยต- 
มิจฉาทิฏฐิ.   ดวยเหตุนั้นน่ันแล   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
                                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรามองไมเห็น 
                       ธรรมอยางหนึ่ง อันอื่นที่มีโทษมาก  เหมือน 
                       อยางมิจฉาทิฏฐิเลย    กระบวนโทษทั้งหลาย 
                       มิจฉาทิฏฐมิีโทษอยางย่ิง. 
           บัดนี้      แมนิครนถ     เมื่อจะเดินทางที่พระตถาคตเจาทรงดําเนินแลว 
ถึงมองไมเห็นความสําเร็จประโยชนอะไร    ก็ทูลถามวา   กึ  ปนาวุโส  โคตม 
ดังน้ีเปนตน .  คําวา  พาลกิมิยา  ความวา  บานชื่อวาพาลกคามของอุบาลีคฤหบดี 
มีอยู.  คนทั้งหลาย   ยึดถอืนิครนถผูใดมาแตบานนั้น   นิครนถผูนั้นถูกบรษัิท 
นั้นหอมลอมดวยคิดวา  พวกเราจักเยี่ยมเยียนนิครนถใหญผูเปนศาสดาของพวก 
เราในหมูนั้นก็ไปท่ีพาลกคามน้ัน ทานหมายถึงพาลกคามนั้น จึงกลาววา พาล- 
กิมิยา  ปริสาย.  อธิบายวา อันบริษัทผูอาศัยอยูในพาลกคาม.  คําวา อุปาลิปฺ- 
ปมุขาย   แปลวา  มีอุบาลคีฤหบดีเปนหัวหนา.  อีกนัยหน่ึงคําวา  พาลกิมิยา 
แปลวา    ผูโงเขลา   อธิบายวาหนาแนน.   คําวา   อปุาลิปฺปมุขาย   ความวา 
ในบริษัทนั้น    อุบาลีคฤหบดีเทาน้ันเปนคนมีปญญาอยูหนอย    อุบายลีคฤหบดี 
นั้นเปนประมุข   คือหัวหนาของคนเหลาน้ัน     แมเพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาว 
วา  อุปาลิปฺปมุขาย.  ศัพทวา  หนฺท  เปนนิบาต    ลงในอรรถวา   กลาว 
เชิญ.   ศัพทวา  ฉโว   แปลวา  ทราม.   ศัพทวา   โอฬาริกสฺส    แปลวา 
ใหญ.  ศัพทวา  อุปนิธาย   แปลวา   ยกข้ึนมา    ทานอธิบายไววา   นิครนถ 
แสดงวา    กายทัณฑะท่ียกข้ึนมามองเห็นไดอยางนี้วา    กายทัณฑะน้ีหนอใหญ  
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กายทัณฑะเปนใหญ  มโนทัณฑะตํ่า  จะงามอะไร  จักงามแตไหน  ไมงามเลย 
แมเพียงแตยกข้ึนมาก็ไมเพียงพอ.                                          
           คําวา  สาธุ  สาธ ุ ภนฺเต   ตปสฺสึ   ความวา    อุบาลีคฤหบดีเมื่อให 
สาธุการแกตปสสีนิครนถ  ก็เรียกศาสดานาฎบุตรวา  ภนฺเต. บทวา น โข  เมต 
ภนฺเต  รุจฺจต  ความวา  ฑีฆตปสสีนิครนถ   คัดคานวา    ทานเจาขา   ขอน้ี 
จะใหอุบาลีคฤหบดีไปโตวาทะกับพระสมณโคดมน้ัน  ไมชอบใจขาพเจาเสียเลย. 
ศัพทวา   มายาวี   แปลวา   ผูทํากลลวง (นักเลนกล). ศัพทวา  อาวฏฏนิมาย 
แปลวา   มายาคือการกลับใจ.   ศัพทวา   อาวฏเฏติ   แปลวา  ลวง  ลอมจับไว. 
คําวา  คจฺฉ  ตฺว   คหปติ   ความวา    เหตุไรนิครนถใหญจะสงอุบาลีคฤหบดี 
ไปถึง ๓ ครั้ง   สวนฑีฆตปสสีนิครนถก็คัดคานทุกครั้ง   ก็เพราะวา   นิครนถ 
ใหญถึงจะอาศัยอยูนครเดียวกับพระผูมีพระภาคเจา     ก็ไมเคยเห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจา.     ดวยวา   ผูใดยอมปฏิญาณตนดวยวาทะวา    เปนศาสดา    ผูนั้นยัง 
ไมละปฏิญาณนั้น ก็ไมสมควรเห็นพระพุทธเจา  เพราะฉะนั้น  นิครนถนาฎบุตร 
นั้น   ไมรูถึงสมบัติ  คือ การเห็นและภาวะคือกถาที่แสดงนิยยานิกธรรมของพระ-  
ทศพลเจา    เพราะไมเคยไดเห็นพระพุทธเจา    จึงยืนยันจะสงอุบาลีคฤหบดีไป 
ถึง ๓ ครั้ง.    สวนฑีฆตปสสีนิครนถ   บางครั้งบางคราว    เขาเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ยืนบาง  นั่งบาง  ถามปญหาบาง   เขารูถึงสมบัติคือการเห็นบาง  ภาวะ 
คือกถาแสดงนิยยานิกธรรมบาง    ของพระตถาคตเจา.    ครั้งน้ัน   เขาจึงวิตกวา 
อุบาลีนี้    เปนคฤหบดีผูบัณฑิต    ไปสํานักพระสมณโคดมแลวก็จะพึงเลื่อมใส 
เพราะเห็นบาง    เลื่อมใสเพราะพึงกถาแสดงนิยยานิกธรรมบาง   ดังน้ัน    อุบาลี 
ก็จะไมพึงกลับมาสํานักของพวกเราอีกเลย.   เพราะฉะนั้น   เขาจึงคัดคานถึง ๓  
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ครั้ง   เหมือนกัน.   ศัพทวา    อภิวาเทตฺวา   แปลวา  ไหว.   ความจริง   คน 
ทั้งหลาย   เห็นพระตถาคตเจาแลว    ทั้งผูที่เลื่อมใส  ทั้งผูที่ไมเลื่อมใส  สวนมาก 
ไหวกันทั้งน้ัน  ผูไมไหวมีเปนสวนนอย   เพราะเหตุอะไร  คนที่เกิดในตระกูล 
อันสูงยิ่ง    แมครองเรือนก็ไหวกันทั้งนั้น.    สวนคฤหบดีผูนี้    ไหวเพราะเปน 
คนเลื่อมใส     เขาวาพอเห็นเขาเทาน้ัน     ก็เลื่อมใสเสียแลว.     คําวา   อาตมา 
นุขฺวิธ    แยกสนธิเปน     อาคมา    น ุ  โข   อิธ.    คําวา   สาธุ   สาธุ   
ภนฺเต   ตปสฺส    ความวา    อุบาลีคฤหบดี     เมื่อจะใหสาธุการแกฑีฆตปสสี 
นิครนถ   ก็เรียกพระผูมีพระภาคเจาวา    ภนฺเต.    คําวา     สจเฺจ   ปติฏาย 
ความวา   ต้ังอยูในวจีสัตยไมสั่นคลอนเหมือนหลักที่ปกลงในกองแกลบ.   คําวา 
สิยา   โน   แปลวา    พึงมีแกพวกเรา.     ศัพทวา    อิธ     แปลวา    ในโลกน้ี. 
ศัพทวา  อสฺส   แปลวา  พึงมี.   คําวา   สีโตทก  ปฏิกฺขิตฺโต  ความวา 
นิครนถหามนํ้าเย็นดวยเขาใจวา   มีตัวสัตว.     คําน้ีทานกลาวหมายถึงนํ้าท่ีมีตัว 
สัตว. 
           คําวา  มโนสตฺตา นาม  เทวา  ความวา  เทพท้ังหลาย  ผูติด  ผูของ 
ผูเกี่ยวของแลวในใจ.   คําวา  มโนปฏิพนฺโธ   ความวา  อุบาลีคฤหบดีแสดงวา 
บุคคลผูติดพันอยูในใจยอมกระทํากาละ (ตาย) เพราะเหตุนั้น  เขาจึงเกิดในเทพ 
เหลามโนสัตว.   แทจริง   โรคที่เกิดแตจิตจักมีแกเขา   เพราะเหตุนั้น    การด่ืม 
น้ํารอน  หรอืนํานํ้ารอนเขาไป  เพ่ือประโยชนแกการลางมือและเทาเปนตนหรือ 
เพ่ือประโยชนแกการรดอาบตนเองและคนอ่ืน     จึงไมควรแกเขาโรคจะกําเริบ. 
น้ําเย็นจึงควร ระงับโรคได. ก็นิครนถนี้เสพแตน้ํารอนเทาน้ัน เมื่อไมไดน้ํารอน 
ก็เสพแตน้ําขาวและน้ําผักดองแทน  เขาตองการดื่ม   และตองการบริโภคน้ําเย็น 
นั้นแมดวยจิต  เพราะเหตุนั้น  มโนทณัฑะของเขาจึงแตก  เพราะไมไดดื่ม  และ 
บริโภคน้ําเย็นนั้น  เขาไมอาจจะกลาววา  ขาพเจาจะรักษากายทัณฑะและวจีทัณฑะ  
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เพราะเหตุนั้น   ขาพเจาตองการด่ืม   หรือตองการบริโภคน้ําเย็น   ขอทานโปรด 
ใหแตน้ําเย็นเทาน้ันเถิด.  กายทัณฑะและวจีทัณฑะของเขาแมรักษาไวอยางนี้  ก ็
ไมสามารถจะชักจุติและปฏิสนธิได.  สวนมโนทัณฑะ  แมแตกไปแลวก็ยังชักจุติ 
และปฏิสนธไิดอยูนั่นเอง ดังน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสกะเขาวา กายทัณฑะ 
และวจีทัณฑะ   ตํ่า ทราม มีกําลังออน  มโนทัณฑะ    กําลังใหญ  แมอุบาสกน้ัน 
ก็วิตกวาเขากําหนดดวยอํานาจ.   คําถามวา    ก็อัสสาสะและปสสาสะของอสัญญี- 
สัตวยอมเปนไปไมได  แมทั้ง ๗ วัน   แตอสัญญสีัตวเหลาน้ันเขาไมเรียกวาตาย 
เพราะเพียงมีแตความเปนไปแหงสันตติของจิตเทานั้น     เมื่อใดจิตของอสัญญ-ี 
สัตวเหลาน้ันไมเปนไป    เมื่อน้ันจึงตาย.     จะถงึความเปนผูที่เขาควรกลาววา 
จงนําสัตวเหลาน้ันไปเผาเสีย     กายทัณฑะ     ปราศจากการไป     ไมขวนขวาย 
วจีทัณฑะก็เหมือนกัน   แตสัตวเหลานั้นยังจุติบาง   ปฏิสนธิบาง  ก็ดวยจิตอยาง 
เดียว แมเพราะเหตุนี้  มโนทัณฑะจึงใหญ  มโนทัณฑะเทาน้ันชื่อวาใหญ กเ็พราะ 
จิตแมแตกไปแลว ก็ยังชกัจุติและปฏิสนธิได สวนถอยคําของนิครนถใหญศาสดา 
ของเรา เปนถอยคําท่ีไมนําสัตวออกจากทุกขไดจริง.   แตอุบาลีคฤหบดีนัน้ตอง 
การจะฟงปญหาปฏิภาณอันวิจิตร     ของพระผูมีพระภาคเจาจึงไมคลอยตามเสีย 
กอน.   คําวา   น   โข   เตสนฺธิยติ   แปลวา   คําของทานไมเชื่อมกัน.  คําวา 
ปุริเมน  วา  ปจฺฉิม  ความวา  คําน้ีวา  มโนทัณฑะใหญ ณ บัดนี้   กับคํา 
กอนท่ีวา   กายทัณฑะใหญไมเชื่อมกัน.   คําวา  ปจฺฉิเมน  วา  ปุริม  ความวา 
คํากอนโนนกับคําหลังไมเชื่อมกัน. 
           บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงนําเหตุแมอยางอ่ืนๆ มาแกอุบาลีคฤหบดี 
นั้น จึงตรัสถามวา ต  กึ มฺสิ  เปนตน . ในคําเหลาน้ันคําวา  จตุยามสวร- 
สวุโต   ความวา  ผูสํารวมแลวดวยความสํารวม ๔ สวน  คือไมฆาสัตวเอง  ไม  
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ใชใหเขาฆาสัตว  ไมชอบใจตอผูฆาสัตวสวนหน่ึง   ไมลกัทรพัยเอง   ไมใชให 
เขาลักทรัพย  ไมชอบใจตอผูลักทรัพยสวนหนึ่ง  ไมพูดเท็จเอง  ไมใชใหเขาพูด 
เท็จ   ไมชอบใจตอผูพูดเท็จสวนหนึ่ง  ไมหวังกามคุณเอง   ไมใชใหเขาหวังใน 
กามคุณ  ไมชอบใจตอผูหวังกามคุณสวนหนึ่ง.  ในคําเหลาน้ัน  คําวา   ภาวิต 
เขาหมายความวา   กามคุณ  ๕ .   คําวา    สพฺพวาริวาริโต  แปลวา  หามนํ้าท้ิง 
หมด   อธิบายวานํ้าเย็นทั้งหมดเขาหาม.   เปนความจริง    นิครนถนั้นสําคัญวา 
มีตัวสัตวในนํ้าเย็น     เพราะฉะนั้นเขาจึงไมใชน้ําเย็น.      อีกนยัหน่ึง      คําวา 
สพฺพวาริวาริโต   หมายความวา  หามบาป  ดวยการเวนบาปท้ังหมด.  คําวา 
สพฺพวารุยุตฺโต   หมายความวา    ประกอบดวยการหามบาปท้ังหมด.    คําวา 
สพฺพวาริธุโต    หมายความวา    กําจัดบาปดวยการเวนบาปน้ันหมด.    คําวา 
สพฺพวาริผุโฏ๑  หมายความวา ถูกตองดวยการหามบาปทั้งหมด.  คําวา  ขุทฺทเก 
ปาเณ   สฆาต  อาปาเทติ   ความวา  ทําสัตวเล็ก ๆ  ใหถึงฆาต. 
           เขาวา นิครนถนั้น บัญญัติสัตวมีอินทรียเดียววา  ปาณะ  (สัตวมีชีวิต) 
บัญญัติสัตวมี ๒ อินทรียวา  ปาณะ   บัญญัติแมใบไมแหง  ใบไมเกา ๆ  กอน 
กรวด  กระเบ้ืองแตกวา   ปาณะ   ทั้งน้ัน.    ในปาณะเหลาน้ัน   เขาสําคัญวา 
หยาดนํ้านอย ๆ  กใ็หญ   กอนหินเล็ก ๆ  ก็ใหญ.   คําน้ัน  ทานกลาวหมายถึง 
ขอน้ัน.  คําวา  กสฺม ึ  ปฺเปติ  ความวา  บัญญัติไวที่สวนน้ัน  คือ  สวน 
ไหน.  มโนทณฺฑสฺมึ คือ  ในสวนท่ีเปนมโนทัณฑะ.  อุบาสกน้ีเมื่อกลาววา 
ภนฺเต   ก็กําหนดรูดวยตนเองวา    นคิรนถใหญของเราบัญญัติกรรมท่ีไมจงใจ 
ทําวามีโทษนอย   กรรมที่จงใจวามีโทษมาก  แลวบัญญัติเจตนาวา  มโนฑัณฑะ 
ถอยคําของเขา     ไมนําสัตวออกจากทุกขจริง       สวนถอยคําของพระผูมีพระ- 
 
  ๑.  บาลีวา  ผุฎโ.  
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ภาคเจา     นาํสัตวออกจากทุกขไดจริง.      คําวา     อิทฺธา     แปลวา    มั่งค่ัง. 
คําวา  ผีตา  แปลวา  มั่งค่ังเหลือเกิน  เหมือนดอกไมบานสะพรั่งท้ังตน.   บทวา 
อากิณฺณมนสฺุสา   แปลวา   เกลื่อนกลนดวยผูคน.   บทวา   ปาณา   ไดแก 
สัตวดิรัจฉานมีชาง  มา  เปนตน  และมนุษยมีหญิง ชายและทารกเปนตน.  บทวา 
เอกมสขล   ไดแก  กองเน้ือกองเดียว.   บทวา   ปฺุช   เปนไวพจนของคําวา 
เอกมสุขล  นัน่เอง.  บทวา  อิทฺธมิา  คือ  ผูถึงพรอมดวยอานุภาพ.  บทวา 
เจโตวสปฺปตฺโต    คือผูถึงความชํานาญในจิต.    บทวา   ภสฺม   กริสฺสาม ิ
แปลวา  จักกระทําใหเปนเถา.  บทวา  กิฺหิ  โสภติ  เอกา ฉวา  นาลนฺทา 
ความวา   คฤหบดีนั้น   แมเมื่อกลาวคําน้ีก็กําหนดไดวา  ดวยกายประโยค   แม 
มนุษย ๕๐  คน  ก็ไมอาจทําเมืองนาลันทาเมืองเดียวใหเปนลานเนื้ออันเดียวกัน 
ได   สวนผูมฤีทธิ์คนเดียวก็สามารถทําเมืองนาลันทาใหเปนเถาไดดวยความประ- 
ทุษรายทางใจอยางเดียวเทาน้ัน.   ถอยคําของนิครนถใหญของเราไมนําสัตวออก 
จากทุกข     ถอยคําของพระผูมีพระภาคเจาเทาน้ันนําสัตวออกจากทุกขไดจริง. 
คําวา    อรฺ   อรฺฺภตู    ความวา    มิใหเปนบาน    คือเปนปาน่ันเอง 
ชื่อวา  เกิดเปนปา.  คําวา อิสีน  มโนปโทเสน  ความวา  ดวยการประทุษราย 
ทางใจของฤาษีทั้งหลายทําใหพินาศแลว .   รัฐทัง้หลายเหลานั้น   อันเทวดาผูไม 
อดกลั้นความประทุษรายทางใจนั้นทําใหพินาศแลว      กช็าวโลกสําคัญวาผูมีใจ 
ประทุษรายทําใหพินาศแลว    เพ่ือประโยชนแกฤาษีทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น  พึง 
ทราบวา   เขาต้ังอยู ในวาทะของโลกอันนี้   จึงยกวาทะนี้ข้ึนกระทําแลว.   ในขอ 
นั้นพึงทราบวา   ปาทัณฑกีเปนตน    กลายเปนปาดังตอไปนี้. 
 

                                         เรื่องปาทณัฑกี 
            เมื่อบริษัทของพระสรภังคดาบสโพธิสัตวแผขยายไพบูลยแลว    ดาบส 
ชื่อ   กีสวัจฉะ   ศิษยของพระโพธิสัตว   ประสงคจะอยูอยางสงัด   จึงละหมูไป 
อาศัยนครชื่อ  กมุภปุระ   ของพระเจาทัณฑกี   แควนกาลิงคะ   ตอจาก  
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ฝงแมน้ําโคธาวารี    เจริญความสงัดอยูในพระราชอุทยาน    เสนาบดีของพระ- 
เจาทัณฑกีนั้นเปนอุปฏฐาก.     ครั้งน้ัน    นางคณิกาคนหน่ึง     ข้ึนรถมีหญงิ 
๕๐๐  เปนบริวาร   ทํานครใหงดงามเท่ียวไป.   มหาชนมองเห็น    ก็หอมลอม 
นางเท่ียวตามไป    จนถนนในพระนครไมพอ.    พระราชาเผยพระแกลประทับ 
ยืนเห็นนาง     จึงตรัสถามพวกราชบุรุษวา      หญงิผูนั้นเปนใคร.     พวกราช 
บุรุษทูลวา   ขอเดชะ   หญิงนครโสภิณีของพระองค     พระพุทธเจาขา.  ทาว 
เธอเกิดริษยา    ทรงพระดําริวา    นครที่หญิงผูนี้ทําใหงาม    จักงามไดอยางไร 
แลวตรัสสั่งใหตัดฐานันดรนั้นเสีย.  ต้ังแตนั้นมา  นางคณิกาน้ันก็ทําการชมเชย 
กับคนน้ัน ๆ   เสาะหาฐานันดรเรื่อยไป  วันหน่ึง   เขาไปยังพระราชอุทยานพบ 
ดาบสน่ังบนแผนหิน    พิงแผนหินที่ยอยลงมา    ใกลปลายที่จงกรม    จึงคิดวา 
ดาบสผูนี้สกปรกจริงหนอ   นั่งไมไหวติง   เข้ียวงอกออกมาปดปาก   หนวดเครา 
ปดอก   รักแรสองขางขนรุงรัง   ครั้งน้ัน     นางเกิดความเสียใจวา    เราเท่ียวไป 
ดวยกิจอยางหน่ึง  ก็มาพบกับคนกาลกัณณี   (กาลกิณี)  นี้เขา  ทานท้ังหลายนํา 
น้ํามา   เราจักลางลูกตา   ใหเขาเอาน้ําและไมสีฟนมาแลว   ก็เค้ียวไมสีฟน   ถม 
น้ําลายเปนกอน ๆ  ลงไปบนเนื้อตัวของดาบสน้ัน   แลวโยนไมสีฟนลงบนกลาง 
เซิงผม   บวนปากตัวเองแลว     เอานํ้าราดบนศีรษะของดาบส  คิดวา  เราลาง 
ลูกตาที่เห็นคนกาลกัณณีแลว    กลีโทษเราก็ลอยเสียแลว    ก็ออกไปจากพระราช 
อุทยาน.   ในวันนั้นเอง    พระราชาทรงข้ึนไดก็ตรัสถามวา  พอมหาจําเริญ 
หญิงนครโสภิณีอยูไหน. พวกราชบุรษุตอบวา อยูในพระนครนี้เอง พระเจาขา. 
ตรัสสั่งวา   พวกเจาจงใหฐานันดรเปนปกติแกนางอยางเดิม    แลวทรงส่ังใหคืน 
ฐานันดร.  นางอาศัยกรรมที่ทําดีมากอน   จึงไดฐานันดร   แตนางเขาใจไปเสีย 
วา  ไดเพราะถมน้ําลายลงท่ีเน้ือตัวของดาบส.   ตอจากวันนั้นไปเล็กนอย   พระ-  
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ราชาทรงถอดฐานันดรของพราหมณปุโรหิต   เขาจึงไปยังสํานักหญิงนครโสภินี 
สอบถามวา   นองหญิง   เธอทําอะไรจึงกลับไดฐานันดร.   นางก็กลาววา   ทาน 
พราหมณ  จะอะไรเสียอีกเลา  ชฎลิข้ีโกงคนหน่ึง   เปนตัวกาลกัณณีที่ไมไหวติง 
อยูในพระราชอุทยาน  ทานจงถมน้ําลายลงท่ีตัวของดาบสน้ัน  กจั็กไดฐานันดร 
อยางนี้.   ปุโรหิตนั้น   กก็ลาววา    ขาจักทําอยางนั้นนะนองหญิง    แลวก็ไปที่  
พระราชอุทยานน้ัน     กระทําอยางที่นางบอกทุกประการแลวกอ็อกจากพระราช 
อุทยานไป.   ในวันนั้นนั่นเอง  พระราชาทรงนึกข้ึนไดก็ตรัสถามวา    พอมหา- 
จําเริญ  พราหมณอยูไหน ไดรับคําทูลตอบวา  อยูในพระนครนี้เอง  พระเจาขา. 
พระราชาทรงมีพระดํารัสวา    เราไมใครครวญเสียกอนแลวทํา    พวกเจาจงคืน 
ฐานันดรใหเขา   แลวตรสัสั่งใหคืนฐานันดรแกพรหมณนั้น.    ถึงพราหมณนั้น 
ไดฐานันดร     เพราะกําลังบุญแตกอน     ก็เขาใจไปเสียวาไดฐานันดรเพราะถม 
น้ําลายลงท่ีตัวของดาบส.  ตอจากวันนั้นไปเล็กนอย   ชนบทชายแดนของพระ- 
ราชาเกิดกบฏ.    พระราชาตรัสวา    เราจักไปปราบกบฏชายแดน    จึงเสด็จไป 
พรอมดวยกองทัพ ๔ เหลา    พราหมณปุโรหิตจึงไปยืนอยูเบื้องพระพักตรของ 
พระราชา  ถวายพระพรวา  ชยตุ   มหาราชา  จงไดชัยชนะเถิด    พระมหา- 
ราชเจา  แลวทูลถามวา  พระองคจะเสด็จไปเพ่ือชัยชนะ    หรือพระมหาราชเจา. 
ตรัสตอบวา อยางนั้นซิ  พราหมณ.  ทูลวา  เมื่อเปนเชนนั้น   ชฎิลข้ีโกงผูหน่ึง 
เปนคนกาลกัณณี   ผูไมไหวติง    พํานักอยูในพระราชอุทยาน    โปรดทรงถม 
เขฬะลงที่ตัวของชฎิลผูนั้นเถิด  พระเจาขา.   พระราชาทรงรับคําของพราหมณ 
ปุโรหิตน้ัน    สั่งใหกระทาํเหมือนอยางที่หญิงคณิกาและพราหมณปุโรหิตน้ันทํา 
ทุกอยาง    แลวตรัสสั่งใหเจานายฝายในถมเขฬะลงที่ตัวของชลิฎข้ีโกงนั้น   ตอ 
จากน้ัน    ทั้งฝายใน   ทั้งเจาหนาท่ีผูคุมครองฝายในก็กระทําตามอยางนั้นเหมือน 
กัน.  
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           ครั้งน้ัน   พระราชาทรงส่ังใหต้ังกองรักษาการณไวใกลประตูพระราช- 
อุทยาน   แลวส่ังวา    ผูตามเสด็จไมถมน้ําลายลงท่ีตัวดาบสใหทั่วแลวออกไปไม 
ได.  คราวนัน้  นายพันนายกองท้ังหมดก็นํานํ้าลาย  ไมสีฟน   และน้ําบวนปาก 
เอาไปไวบนตัวดาบสโดยทานองนั้นน่ันแล.      น้าํลายและไมสีฟนก็ทวมท่ัวตัว. 
เสนาบดี   (ผูอุปฏฐาก)   รูเรื่องภายหลังเขาหมด  ก็ครุนคิดวา  เขาวา  คนทั้ง 
หลาย   ทํารายพระผูมีพระภาคเจาศาสดาของเรา  ซึ่งเปนเนื้อนาบุญ  เปนบันได 
สวรรคอยางนี้     หัวใจก็รอนระอุ     ตองหายใจทางปาก     จึงรุดไปยังพระราช 
อุทยาน   เห็นฤษีประสบความยอยยับอยางนั้น  ก็นุงหยักรั้ง  เอามือท้ังสองกวาด 
ไมสีฟน   ยกข้ึนใหนั่งใหนํานํ้ามาอาบ   ชะโลมดวยยาทุกชนิด   และของหอม  ๔ 
ชนิด  เช็ดดวยผาละเอียด  ยืนประนมมืออยูขางหนา   พูดอยางนี้วา  ทานผูเจริญ 
พวกมนุษยทําไมสมควร   อะไรจักมีแกพวกเขา.   ดาบสกลาววา   ทานเสนาบดี 
เทวดาแบงกันเปน ๓  พวก   พวกหน่ึงกลาววา     จักทําพระราชาพระองคเดียว 
ใหพินาศ.  พวกหนึ่งกลาววา  จักทําพระราชาพรอมดวยบริษัทใหพินาศ,  พวก 
หน่ึงกลาววา   จักทําแวนแควนทั้งหมดของพระราชาใหพินาศ    ก็แลครั้นกลาว 
ดังน้ีแลว  ดาบสมิไดแสดงอาการโกรธแมแตนอย เมื่อจะบอกอุบายสันติแหงโลก 
กลาววา ความผิดมีอยู. แตเมื่อรูแสดงความผอนโทษเสีย เหตุการณก็จะเปนปกติ 
อยางเดิม.   เสนาบดีไดนัยแลว   ก็เขาไปเฝาพระราชา   ถวายบังคมแลวกราบทูล 
วา  ขาแตพระมหาราชเจา   พระองคทรงพระพฤติผิดในทานดาบสผูไมผิด  ผูมี 
ฤทธิ์มาก   ทรงกระทํากรรมอยางหนัก  ทานวา  เทวดาแบงเปน ๓ พวก   กลาว 
กันอยางนี้  ทูลเรื่องทั้งหมดแลวกราบทูลวา   ทานวาเมื่อพระองคทรงขอขมาเสีย 
แลว   แวนแควนก็จะเปนปกติ   ขอพระองคอยาทรงทําใหแวนแควนพินาศเสีย 
เลย   ขอพระมหาราชเจา   โปรดขอขมาทานดาบสเสียเถิด  พระเจาขา.  เสนาบดี  
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กราบทูลถึง ๓ ครั้ง   พระราชาก็ไมทรงปรารถนาจะขอขมา   จึงกราบทูลวา  ขา 
แตพระมหาราชเจา    ขาพเจาทราบกําลังของดาบส      ดาบสน้ันมิใชพูดไมจริง 
ทั้งก็ไมโกรธดวย   แตทานพูดอยางนี้   ก็ดวยความเอ็นดู   อนุเคราะหสัตว   ขอ 
ไดโปรดขอขมาทานดาบสน้ันเสียเถิด     พระเจาขา.     พระราชาก็ทรงยืนกราน 
วา   เราไมขอขมา.   เสนาบดีจึงกราบทูลวา   ถาอยางนั้น   ขอไดโปรดพระราช- 
ทานตําแหนงเสนาบดีแกคนอ่ืนเถิด    ขาพเจาจักไมอยูในพระราชอาณาเขตของ 
พระองคตอไปละ.   พระราชาตรัสวา   ทานจะไปก็ตามที   เราจักไดเสนาบดีของ 
เราใหม.  แตนั้น    เสนาบดีก็ไปสํานักดาบส   ไหวแลวก็กลาววา   ขาพเจาปฏิบัติ  
ตามคําของทานแลว   ทานเจาขา.   ดาบสกลาววา    ทานเสนาบดี   คนที่เชื่อฟง 
จงพาทุกสิ่งทุกอยาง   ทัง้เครื่องใช   ทั้งทรัพย   ทัง้สัตว ๒ เทา  ๔ เทา  ออกไป 
เสียนอกพระราชอาณาเขตภายใน ๗ วัน     เทวดาพิโรธหนัก     จักเบียดเบียน 
แวนแควนแนนอน.     เสนาบดีก็กระทําตาม     พระราชาก็ทรงมัวเมาอยางเดียว 
ทรงปราบขาศึก   ทําชนบทชายแดนใหสงบแลว   ก็เสด็จมาพัก ณ คายฉลองชัย 
ทรงจัดการพระนครนั้น ๆ แลว   เสด็จเขาสูพระราชนิเวศน.     ครั้งแรกทีเดียว 
เหลาเทวดาบันดาลฝนนํ้าใหตกลงมา.     มหาชนก็ดีใจวา    ต้ังแตทําผิดใน 
ชฎิลข้ีโกงมา   พระราชาของเราก็เจริญอยางเดียว    ทรงปราบขาศึกได    ในวัน 
เสด็จกลับฝนก็ตกลงมา.   ตอมา    เหลาเทวดาก็บันดาลฝนดอกมะลิตกลงมา 
มหาชนก็ดีใจย่ิงข้ึนไปอีก    ตอมาเหลาเทวดาก็บันดาลฝนมาสก    ฝนกหาปณะ 
ใหตกลงมา   เขาใจวาคนท้ังหลายจะออกมาเก็บ   จึงบันดาลฝนเครื่องประดับมือ 
ประดับเทา   ประดับเอว  เปนตน   ใหตกลงมา  มหาชนก็ลงมายังปราสาท  ๗ ชั้น 
ทางขางหลัง  ตางประดับอาภรณ  ดีใจวา   การถมน้ําลายรดชฎิลข้ีโกง  สมควร 
แทหนอ   ต้ังแตถมน้ําลายลงบนชฎิลข้ีโกงนั้น    พระราชาของเราก็เจริญ   ทรง  
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ปราบขาศึกสําเร็จ   วันเสด็จกลับฝนยังตกลงมา   ตอน้ัน   ฝน ๔ อยาง คือ  ฝน 
ดอกมะลิ   ฝนมาสก   ฝนกหาปณะ    ฝนเครื่องประดับเอว   ก็เกิด    เปลงวาจา 
ดีใจอยางนี้แลว   ก็อ่ิมเอิบในกรรมท่ีพระราชาทรงทําผิด.  สมัยนั้น  เหลาเทวดา 
ก็บันดาลอาวุธตาง ๆ ที่มีคมขางเดียว  สองขาง  เปนตน   ใหตกลงมาปานเชือด 
เนื้อมหาชนบนแผนเขียง   ตอจากนั้น    ก็บันดาลถานเพลิงมีสีดังดอกทองกวาว 
ปราศจากเถาและควัน   บนัดาลกอนหินขนาดเรือนยอด    บันดาลทรายละเอียด 
ที่กอบกําไมอยูใหตกลงมา     ถมพ้ืนที่สูงข้ึนถึง ๘๐  ศอก.    ในแวนแควนของ 
พระราชา  มนุษย ๓ คน คือ   ทานกีสวัจฉดาบส  ทานเสนาบดี  และคนท่ียนิดี 
เลี้ยงดูมารดา   เปนผูไมมีโรค.    ในแหลงนํ้าด่ืม   ก็ไมมีน้ําด่ืม   ในแหลงหญา 
ก็ไมมีหญา     สําหรับสัตวดิรัจฉานที่เหลือ    ผูไมไดรวมในกรรมนั้น.    สัตว 
ดิรัจฉานเหลาน้ัน   ก็ไปยงัแหลงท่ีมีน้ําด่ืม   มีหญา  ไมทันถึง  ๗ วัน   ก็พากัน 
ไปนอกราชอาณาจักร. 
           เพราะเหตุนั้น  สรภังคโพธิสัตว  จึงกลาววา 
                                 กีสฺหิ  วจฺฉ  อวกฺรีย  ทณฑฺกี 
                       อุจฺฉินฺนมูโล  สชโน  สรฏโ 
                       กุกฺกุลนาเม   นิรยมหฺิ  ปจฺจตี 
                       ตสฺส  ผุลฺลติานิ  ปตนฺติ  กาเย. 
                                 พระเจาทัณฑกี  ทรงใหรายกสีวัจฉ- 
                       ดาบส  ทรงขาดคุณธรรมเบื้องตน  พรอมทั้ง 
                       มหาชน  พรอมท้ังแวนแควน   ก็ตกนรกขุม 
                       กุกกุละ  ถานไฟคุโชนก็ตกไปท่ีพระกายของ 
                       ทาวเธอ  ดงัน้ี. 
พึงทราบวา   ปาทัณฑกี    เปนปาไปดังกลาวมาฉะน้ี.  
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                                          เรื่องปากลิงคะ๑ 

 
            ดังไดสดับมา  ครั้งพระเจานาฬิกีระทรงราชย ณ  แควนกลิงคะ  ดาบส 
๕๐๐ รูป ณ ปาหิมพานต  ผูไมเคยไดกลิ่นสตรี   ทรงหนังเสือเหลืองชฎาและผา 
เปลือกไม         มีรากไมผลไมปาเปนอาหารอยูมานาน    ประสงคจะเสพอาหารมีรส 
เปรี้ยว เค็มก็พากันมายังถิ่นมนุษย ถึงนครของพระเจานาฬิกีระ แควนกลิงคะตาม 
ลําดับ ดาบสเหลาน้ันทรงชฎาหนังเสือเหลืองและผาเปลือกไมแสดงกิริยาอันสงบ 
สมควรแกเพศนักบวช  เขาไปขออาหารยังนคร. ครัง้พระพุทธเจายังไมเกิด คน 
ทั้งหลายเห็นดาบสนักบวชก็เลื่อมใส  จัดแจงที่นั่งและท่ียืน  มีมอืถือภาชนะใส 
อาหาร  นิมนตใหนั่งแลว   จัดอาหารถวาย.   เหลาดาบสบริโภคอาหารเสร็จแลว 
ก็อนุโมทนาคนท้ังหลายไดฟงแลว  กม็ีจิตเลื่อมใส  ถามวา  พระผูเจริญท้ังหลาย 
จะไปไหน.   ดาบสตอบวา จะไปตามท่ีที่มีความผาสุก. คนเหลาน้ันก็พูดเชิงนิมนต 
วา พระคุณเจาไมควรไปท่ีอ่ืน  อยูเสียที่พระราชอุทยานเถิด   พวกเรากินอาหาร 
เชาแลว  จักมาฟงธรรมกถา.   เหลาดาบสก็รับ ไปยงัพระราชอุทยาน.   ชาวเมือง 
กินอาหารแลว  ก็นุงผาสะอาด  หมผาสะอาด  หมายจะฟงธรรมกถาเดินกันไป 
เปนหมู ๆ มุงหนาไปยังพระราชอุทยาน.  พระราชาประทับยืนบนปราสาท  ทอด 
พระเนตรเห็นคนเหลาน้ัน  กําลังเดินไป  จึงตรัสถามเจาหนาท่ีผูรับใชวา  พนาย 
ทําไม   ชาวเมืองเหลาน้ัน   จึงนุงหมผาสะอาด   เดนิมุงหนาไปยังสวน   ที่สวน 
นั้น    เขามีการชุมนุมหรอืฟอนรํากันหรือ.    เจาหนาท่ีกราบทูลวา    ไมมีดอก 
พระเจาขา    พวกเขาตองการจะไปฟงธรรมกถาในสํานักเหลาดาบส.      ตรสัวา 
ถาอยางนั้น   เราจะไปดวย    บอกใหพวกเขาไปกับเรา.    เจาหนาท่ีก็ไปบอกแก 
คนเหลาน้ันวา   พระราชาก็มีพระราชประสงคจะเสด็จไป   พวกทานจงแวดลอม 
พระราชากันเถิด.   โดยปกติ   พวกชาวเมืองดีใจกันอยูแลว   ครั้นฟงคํานั้น    ก ็
 
   ๑.  บาลีเปนกาลิงคะ  
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ดีใจย่ิงข้ึนไปวา   พระราชาของเราไมมีศรัทธา   ไมเลื่อมใส   ทุศลี   เหลาดาบส 
มีธรรม  อาศัยดาบสเหลานั้น   พระราชาจักต้ังอยูในธรรมก็ได.   พระราชาเสด็จ 
ออก    มีชาวเมืองแวดลอม    เสด็จไปยังพระราชอุทยานทรงปฏิสันถารกับเหลา 
ดาบส   แลวประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวนหน่ึง.  เหลาดาบสเห็นพระราชาก็มอบ 
หมายใหดาบสรูปหน่ึงผูฉลาด     กลาวธรรมกถาถวายพระราชา     ดวยถอยคํา 
ละเมียดละไม ดาบสมองดูหม่ินคน  เมื่อจะกลาวโทษในเวรท้ัง  ๕ และอานิสงสใน 
ศีล ๕ จึงกลาวโทษในเวรท้ัง ๕  วา   ไมควรฆาสัตว    ไมควรลกัทรัพย    ไม  
ควรประพฤติผิดในกาม  ไมควรพูดเท็จ ไมควรด่ืมน้ําเมา   ข้ึนชื่อวาปาณาติบาต 
ยอมสงผลใหเกิดในนรก   ในกําเนิดสัตวดิรัจฉาน   ในเปรตวิสัย   อทินนาทาน 
เปนตนก็เหมือนกัน  เมื่อหมกไหมในนรกแลว   มาสูมนุษยโลก    ปาณาติบาต 
ก็สงผลใหเปนผูมีอายุสั้น    ดวยเศษแหงวิบาก   อทินนาทานก็สงผลใหเปนผูมี 
โภคทรัพยนอย   มิจฉาจารก็สงผลใหเปนผูมีศัตรูมาก     มุสาวาทก็สงผลใหเปน 
ผูถูกกลาวตู   (ใสความ)   มัชชปานะ   (ดื่มน้ําเมา)   ก็สงผลใหเปนคนบา.   แม 
โดยปกติ   พระราชาก็เปนผูไมมีความเชื่อ   ไมเลือ่มใสเปนผูทุศีล   ธรรมดาวา 
สีลกถา  เปนทุกถา  (คําเลว)  สําหรับคนทุศีล   จึงเปนเสมือนหอกท่ิมหู เพราะ 
ฉะน้ัน    ทาวเธอจึงทรงดําริวา    เรามาหมายจะยกยองดาบสเหลาน้ี     แตดาบส 
เหลาน้ีกลับพูดกระทบกระเทือนท่ิมแทงเราผูเดียว   ทามกลางบริษัท   ต้ังแตเรา 
มา    เราจักกระทําใหสาสมแกดาบสเหลาน้ัน.     เมือ่จบธรรมกถา     ทาวเธอก็ 
นิมนตวา  ทานอาจารยทั้งหลาย  พรุงน้ีขอไดโปรดรับอาหารท่ีบานโยม   แลว 
เสด็จกลับ.  วันรุงข้ึนทาวเธอใหนําไหขนาดใหญ ๆ มาแลวบรรจุคูถ  (อุจจาระ) 
จนเต็มแลว   เอาใบกลวยมาผูกปากไหเหลาน้ันไว   ใหเอาไปต้ังไว ณ  ที่นั้น ๆ  
ใสน้ําผ้ึง   น้ํามันยาง   ตนกากะทิง  และหนามง้ิวหนา ๆ  เปนตน  จนเต็มหมอ  
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วางไวหัวบันได     ทั้งใหพวกนักมวยรางใหญผูกสายรัดเอว    ถือคอนคอยทีในที่ 
นั้นแหละ    ประทับยืนกลาววา    พวกดาบสข้ีโกงเบียดเบียนเรายิ่งนัก    ต้ังแต 
ดาบสเหลาน้ันลงจากปราสาท      พวกเจาจงเอาหมอสาดหนามง้ิวไปที่หัวบันได 
เอาคอนตีศีรษะ  จับคอเหว่ียงไปท่ีบันได.  ที่เชิงบันไดก็ใหผูกสุนัขดุ ๆ เอาไว. 
           ฝายเหลาดาบสก็คิดวา   พวกเราจักบริโภคอาหารในเรือนหลวง    วัน 
พรุงน้ีก็สอนซ่ึงกันและกันวา  ข้ึนชื่อวาเรือนหลวง  นาสงสัย  นามีภัย  ธรรมดา 
บรรพชิตพึงสํารวมในทวารท้ัง ๖ ไมควรถือนิมิตในอารมณที่เห็นแลว  ๆ  พึงต้ัง 
เฉพาะความสํารวมในจักษุทวาร  วันรุงข้ึน  เหลาดาบสก็กําหนดรูเวลาทําอาหาร 
จึงนุงผาเปลือกไม   หมหนังเสือเหลืองเฉวียงบาขางหน่ึง  มุนชฎา  ถือภาชนะใส 
อาหาร  ข้ึนสูพระราชนิเวศนตามลําดับ  พระราชาทรงทราบวา  ดาบสข้ึนมาแลว 
ก็ใหนําเอาใบกลวยออกจากปากไหคูถ   กลิ่นเหม็นก็กระทบโพรงจมูกของดาบส 
ถึงอาการประหน่ึงเยื่อสมองตกลวงไป.       ดาบสผูใหญก็จองมองพระราชา 
พระราชาตรัสวา  มาซิ  ทานผูเจริญ  จงฉัน  จงนําไปตามความตองการ  นั่นเปน 
ของเหมาะแกพวกทาน    เมื่อวานเรามาหมายจะยกยองพวกทาน    แตพวกทาน 
กลับพูดกระทบเสียดแทงเราผูเดียว     ทามกลางบริษัท     พวกทานจงฉันของท่ี  
เหมาะแกพวกทาน  แลวสั่งใหเอากระบวย   ตักคูถไปถวายดาบสผูใหญ  ดาบสก็ 
ไดแตพูดวา  ชิช ิ  แลวก็กลับไป.   พระราชาตรัสวา   พวกทานตองไปทางน้ีทาง 
เดียว  แลวใหสัญญาณแกคนท้ังหลาย  ใหเอาหมอ  สาดหนามง้ิวท่ีบันได. 
พวกนักมวยก็เอาคอนตีศีรษะ   จับคอเหว่ียงไปทําบันใด    ดาบสแมรูปเดียว   ก ็
ไมอาจยืนไดที่บันได.    ดาบสท้ังหลายก็กลิ้งลงมาถึงเชิงบันได   เมื่อถึงเชิงบันได 
แลว     ฝูงสุนัขดุคิดวาแผนผา ๆ ก็รมุกันกัดกิน    บรรดาดาบสเหลาน้ัน     แม 
รูปใดลุกข้ึนหนีไปได  รปูนั้นก็ตองตกลงไปในหลุม  ฝูงสุนัขก็ตามไปกัดกิน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 153 

ดาบสน้ันในหลุมนั้นนั่นแหละ  ดังนั้น   รางกระดูกของดาบสเหลาน้ัน   จึงไม 
หลงเหลืออยูเลย.    พระราชา    ทรงปลงชีวิตดาบส  ๕๐๐ รูป    ผูสมบูรณดวย 
ตบะลงดวยเวลาวันเดียวเทาน้ัน     ดวยประการฉะน้ี.     ครั้งน้ัน     เหลาเทวดา 
บันดาลฝน ๙ ชนิด   ใหตกลงมาอีกในแวนแควนของพระราชาพระองคนั้นโดย 
นัยกอนน้ันแล    แควนของพระราชาพระองคนั้น    ถูกกลบดวยกองทรายสูงถึง 
๖๐  โยชน   เพราะเหตุนั้น   สรภังคโพธิสัตว   จึงกลาววา 
                                      โย   สฺเต  ปพฺพชิโต  อวฺจยิ๑ 

                         ธมมฺ   ภณนฺเต  สมเณ  อทูสเก                
                         ตนฺนาฬิกีร  สฺนขา  ปรตฺถ 
                         สงฺคมฺม  ขาทนฺติ  วิผนฺทมาน. 
                                      พระเจานาฬิกีระพระองคใด   ทรง 
                         ลวงเหลานักบวชผูสํารวม  ผูกลาวธรรม  ผู 
                         สงบ  ไมเบียดเบียนใคร  ฝูงสุนัขยอมรุมกัน 
                         กัดกินพระเจานาฬิกีระพระองคนั้น  ผูซึ่ง  
                         กลัวตัวส่ันอยูในโลกอืน่. 
พึงทราบวา  ปากาลิงคะ   เปนปาไปดวยประการฉะนี้. 
 

                                       เรื่องปามาตังคะ 
           ในอดตีกาล ณ  นครพาราณสี   เศรษฐีผูมีทรัพยสมบัติ  ๔๐ โกฏ ิ   ม ี
ธิดาคนหน่ึงชื่อ  ทฏิฐมังคลิกา  สะสวยนารักนาชม  นางเปนที่ปรารถนาของ 
คนเปนอันมาก   เพราะนางเพียบพรอม   ดวยรูปสมบัติ    โภคสมบัติ    และกุล 
 
  ๑.  บาลีสรภังคชาดกวา  อเหยิ.  
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สมบัติ      ชายใดสงคนไปสูขอนาง    นางเห็นชายนั้นแลว       ก็จะยกเรื่องชาติ 
มิฉะน้ัน    ก็เรื่องมือ  เทา  เปนตน    อยางใดอยางหนึ่งข้ึนเปนขอตําหนิ   กลาววา 
ผูนั้นเปนใคร   เกิดไมดี   ทรวดทรงไมดี    ดังน้ีเปนตนแลว     ก็สั่งใหเชิญเขา 
กลับไปเสีย   แลวพูดสั่งวา   ถาขาไดเห็นคนเชนนี้   พวกเจาจงเอานํ้ามา   ขาจัก 
ลางตา   แลวก็ลางตา.   เพราะเหตุที่นางมีอาการผิดปกติที่เขาเห็น ๆ กัน   สั่งให 
เชิญชายไปเสีย  ฉะนั้น   จึงเกิดเรียกชือ่นางวา   ทฏิฐมังคลิกา     ชื่อเดิมหายไป. 
วันหน่ึง   นางต้ังใจจะลงเลนน้ําในแมน้ําคงคา   จึงสั่งใหจัดตกแตงทานํ้า   บรร- 
ทุกของเค้ียวของกินเปนอันมากเต็มเลมเกวียน   เอาของหอมและดอกไมเปนตน 
ไปข้ึนยานปดมิดชิด   มีหมูญาติแวดลอมออกจากคฤหาสนไป.  สมยันั้น   พระ- 
มหาบุรุษเกิดในกําเนิดคนจัณฑาล       อาศัยอยูในเรือนท่ีมุงหนังนอกพระนคร 
เขาชื่อวา    มาตังคะ   เขาอายุ ๑๖ ป    ตองการจะเขาไปในพระนคร   ดวยกจิ 
บางอยาง   จึงนุงผาเกา    สีเขียวผืนหนึ่ง    ผูกขอมือผืนหน่ึง    มือขางหน่ึงถือ 
กระเชา   ขางหน่ึงถือกระดิ่ง   หามคนน้ัน ๆ  เพ่ือใหเขารูวา   นายเจาขา   โปรด 
ระลึกไววา   ขาเปนจัณฑาล     เจียมเน้ือเจียมตัว    นบนอบคนท้ังหลายท่ีเขา 
พบ   เขาไปยังพระนครเดินถนนใหญ. 
           นางทิฏฐมังคลิกา   ไดยินเสียงกระดิ่ง    ก็มองทางชองมาน    เห็นนาย 
มาตังคะเดินมาแตไกล  ถามวาน่ันอะไร.  คนของนางตอบวา  นายมาตังคะจะ 
นาย.   นางพูดวา   ขาทําอะไรไมดีไวหนอ    นี้เปนผลของกรรมอะไร    ความ 
ยอยยับจึงปรากฏแกขาหนอ     ขากําลังไปดวยกิจที่เปนมงคล     กลับไดพบคน 
จัณฑาล รังเกียจจนตัวส่ัน  ถมน้ําลายแลวบอกพ่ีเลี้ยง ใหรีบนําน้ํามา  ขาจักลาง 
ลูกตาที่เห็นคนจัณฑาล  บวนปากท่ีเอยชื่อ  แลวก็ลางตาและปาก  ใหกลับรถ 
สงส่ิงของท่ีเตรียมไวไปยังคฤหาสน   ตัวเองก็ข้ึนไปสูปราสาท.    พวกนักเลงสุรา  
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เปนตน    และเหลาคนท่ีบํารุงนางถามกันวา   นางทิฏฐมังคลิกาไปไหน    จึงไม 
มาในเวลาน้ี   ฟงเรื่องราวแลวก็เดียดแคนวา   อาศัยเจาจัณฑาล    พวกเราจึงไม 
ไดรับรางวัลใหญ  เชนสรุา  เนื้อ  ของหอม  ดอกไมเปนตน  จงจับเจาจัณฑาล 
กันเถอะ   แลวเสาะหาจนพบสถานท่ีโปตะคอกขูมาตังคะบัณฑิตผูไมผิดวา  เฮย 
เจามาตังคะ   เพราะอาศัยเจา     พวกขาจงไมไดรางวัลอันนี้ ๆ วาแลว   ก็จับผม 
กระชากลมลงที่พ้ืน    กระแทกดวยขอศอก   และกอนหินเปนตน    สําคัญวาตาย 
จึงพากันจับลากไปทิ้งไวที่กองขยะ. 
           ฝายมหาบุรุษรูสึกตัว   คลํามือเทาดูคิดวา  ทุกขอันนี้    อาศัยใครหนอ 
จึงเกิด ข้ึนได  ไมใชอาศัยใครอ่ืน     ตองอาศัยนางทิฏฐมังคลิกาแนจึงเกิดข้ึน  เรา 
เปนลูกผูชายจักตองใหนางซบลงแทบเทาใหได  โกรธตัวสั่นอยู  ไปยังประตูบาน 
ตระกูลของนางทิฏฐมังคลิกา     นอนท่ีลานบานดวยต้ังใจวา    เราไดนางทิฏฐ - 
มังคลิกาจึงจะลุก  เมื่อไมไดก็จะตายเสียที่นี้นี่แหละ.  สมัยนั้น  ชมพูทวีป  ม ี
ประเพณีวา  คนจัณฑาลโกรธนอนตายใกลประตูหองของผูใด  คนที่อยูในหอง 
ของผูนั้นทั้งหมดตองตกเปนจัณฑาล  เมื่อเขาตายกลางเรือน  คนที่อยู 
ในเรือนท้ังหมดตองเปนจัณฑาล    เมื่อเขาตายท่ีประตูเรือน    คนที่อยูในเรือน 
ระหวางสองขาง    ตองเปนจัณฑาล    เมื่อเขาตายท่ีลานบาน    คนที่อยูในเรือน 
ทั้ง ๑๔ หลัง  ขางโนน  ๗ ขางน้ี ๗ ทั้งหมดตองตกเปนจัณฑาล แตพระโพธิสัตว 
นอนท่ีลานบาน  คนทั้งหลายจึงบอกแกเศรษฐีวา  นายขอรับ  นายมาตังคะนอน 
ที่ลานบานของนาย.  เศรษฐีพูดวา  ไปซีพนาย   เพราะเหตุอะไรกัน   พวกเจา 
จงใหทรัพยมันมาสกหน่ึง  ใหมันลุกไป.   คนเหลาน้ันออกไปบอกวา  ลุกข้ึนรับ 
มาสกน้ี    ลกุข้ึนไปเสีย.    นายมาตังคะบอกวา  ขาไมไดนอนเพ่ือตองการมาสก 
แตขานอนเพื่อตองการนางทิฏฐมังคลิกา.  คนทั้งหลายถาม  นางทิฏฐมังคลิกา  
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มีโทษอะไรหรือ.   เขาตอบวา  พวกทานมองไมเห็นโทษอะไร ๆ  ของนางดอก 
ขาไมมีความผิด  พวกคนของนางทําขายอยยับ  ขาไดนางจึงจะลุก   เมื่อไมไดก็ไม 
ลุก.   คนเหลาน้ัน   จึงพากันไปบอกเศรษฐี  เศรษฐีรูโทษของธิดา  จึงสงคนไป 
พรอมกับบอกวา   พวกเจาจงไปใหมันกหาปณะหน่ึง.   นายมาตังคะนั้นก็บอกวา 
ขาไมปรารถนากหาปณะ   แตปรารถนานางคนเดียว.    เศรษฐีและภริยาไดฟงก็ 
ไดแตสังเวชวา   ธิดาท่ีเปนที่รักของเรามีคนเดียว   ก็มาทําลายประเพณีเสีย   แม 
เด็กอ่ืนก็ไมมี   จึงบอกคนทั้งหลายวา  ไปซี   พอคุณ  เดี๋ยวใคร ๆ จะปลิดชีวิต 
มันเสียหรอก   เมื่อมันตาย   เราทุกคนก็จะฉิบหายกัน   พวกเจาจงอารักขามันไว 
แลวก็หอมลอมจัดแจงอารักขา   สงขาวตมขาวสวยทรัพยไปให  ถึงอยางนั้นนาย 
มาตังกะน้ันก็ปฏิเสธทุกอยาง   เวลาก็ลวงไปวันหน่ึง   สอง- สาม- สี่-หาวัน   คน 
ที่อยูเรือนแหงละ ๗  ตอจากเรือนน้ัน ๆ  ก็ลุกข้ึนพูดวา  พวกเราไมอาจจะกลาย 
เปนจัณฑาล   เพราะพวกทานได   พวกทานอยาทําใหเราฉิบหายกันเลย   จงให 
ทิฏฐมังคลิกา   แลวใหนายมาตังคะลุกข้ึน.  เศรษฐีและภริยานั้นก็สงทรัพยไปให 
เขารอยหน่ึงบาง   พันหน่ึงบาง    แสนหน่ึงบาง    นายมาตังคะน้ันก็ปฏิเสธอยาง 
เดียว   หกวันก็ลวงไปอยางนี้   ถึงวันที่เจ็ด   คนที่อยูในเรือนท้ัง  ๑๔    สองขาง 
ก็ประชุมกันอีกวา   เราไมอาจกลายเปนจัณฑาลทั้งท่ีพวกทานก็ไมตองการ   เรา 
จักใหทิฏฐมังคลิกาแกนายมาตังคะนั้นละ.  มารดาบิดาของนางเพียบดวยความ 
โศกศัลย  ถึงกับแนนิ่งลมลงบนที่นอน. 
           คนที่อยูในเรือนท้ัง ๑๔ หลัง  สองขาง  ก็พากันข้ึนปราสาท   เปลื้อง 
เครื่องประดับทุกอยางของนาง   ประหน่ึงเก็บกิ่งทองกวาวที่ดอกบานแลว     เอา 
เล็บทําแสกแลวผูกผมไว   ใหนุงผาเขียวเกา ๆ    ผูกชิ้นผาเขียวเกา ๆ   ไวที่มือ 
ใหประดับตุมหูดีบุกไวที่หูสองขาง   มอบกระเชาใบตาล  ใหลงจากปราสาท  จับ  
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แขนท้ังสองขางไว   ไปมอบใหมหาบุรุษพรอมกับกลาววา  จงพาสามีของเจาไป 
ทิฏฐมังคลิกาเปนเด็กหญิงสุขุมาลชาติ  ไมเคยยกของหนักที่วาแมแตดอกบัวขาบ 
ก็หนักเสียเหลือเกิน   ก็พูดวา   ลกุข้ึนซินาย   ไปกนัเถอะ.   พระโพธิสัตวก็นอน 
เฉยพูดวาเราไมลุก. นางยอนถามวา  จะใหพูดวาอะไรเลา. นายมาตังคะก็สอนวา 
เจาจงพูดกะเราวา  ทานมาตังคะจงลุกข้ึนซิ   เจานาย.   นางก็พูดอยางนั้น.   นาย 
มาตังคะบอกวา  พวกคนของเจาใชไหม  ทําใหเราไมสามารถลุกข้ึน  เจาจับแขน 
เราฉุดใหลุกข้ึนซิ.   นางก็กระทําตาม   พระโพธิสตัวทําที่วาลุก    แตก็กลิ้งลมลง 
ไปท่ีพ้ืน   รองลั่นวา    แมมหาจําเริญทิฏฐมังคลิกา   ใชผูคนทุบจนยับเยินกอน 
แลว    บัดนีตั้วเองยังจะทุบอีก.   นางพูดวา   ขาจะทําอยางไรเลาเจานาย.   จงจับ 
สองมือฉุดใหลุกข้ึน.   นางฉุดใหลุกข้ึนไดแลว  พูดวาเราไปกันเถอะนาย.  พระ- 
โพธิสัตวกลาววา   ธรรมดาวา   สัตวดิรัจฉานมีอยูในปา  นี่เราเปนมนุษย  ขาถูก 
คนของเจาทุบบอบช้ํา   ไมสามารถเดินไปดวยเทาได    เจาจงเอาหลังแบกขาไป.   
นางก็นอมตัวลงกมหลังให  พระโพธสิัตวก็ข้ึนหลัง  นางพาไปยังประตูเมืองดาน 
ตะวันออก   แลวถามวา   ที่อยูของนายอยูที่นี้หรือ.    เขาตอบวา    ที่ประตูเมือง 
ดานตะวันออก    พวกลกูจัณฑาลอยูไมไดดอก.    เขาไมบอกท่ีอยูของตน   ให 
นางแบกไปยังทุกประตู.  ถามวา  เพราะเหตุไร.  ตอบวา  เขาคิดวา  เรา 
จะทํามานะนางที่ข้ึนถึงยอดภพใหลดลงใหลดลงใหจงได.   มหาชนกระทําการแซซองกึก-   
กองวา    นอกจากคนเชนทาน     ไมมคีนอ่ืนที่จะทําลายมานะของนางได.   ถึง 
ประตูเมืองดานตะวันตก   นางถามวา    ที่อยูของนายอยูที่นี้หรือนาย.   เขากลับ 
ยอนถามวา    นั่นที่ไหน.    นางตอบวา    ประตูเมืองดานตะวันตกนาย.    เขา 
บอกวา    ออกทางประตูเมืองดานตะวันตกแลว    มองเห็นเรือนมุงหนัง    ก็ไป 
เถอะ.    นางเดินไปถึงแลวก็ถามวา    เรือนมุงหนังหลังน้ีเปนที่อยูของนายหรือ. 
เขาตอบวา   จะ   แลวกล็งจากหลังนางเดินเขาไปยังเรือนมุงหนัง.  พระโพธสิัตว  
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ผูเปนปราชญแสวงหาพระสัพพัญุตญาณอยูในเรือนหลังน้ัน ๗-๘ วัน     มิได 
ทําการระคนดวยชาติ   (สมสู)   ไมวันเหลาน้ัน.   เขาคิดแลวคิดอีกวาถาธิดาของ 
สกุลใหญอาศัยเราจะไมประสบยศ   (เกียรติ, อิสริยะ บริวาร)   ยิ่งใหญ    เราอยู 
ในสํานักพระพุทธเจาถึง ๒๔ พระองค ก็ยังไมสามารถทํากิจคืออภิเษกพระราชา 
ทั้งหลายในสกลชมพูทวีป   ดวยนํ้าชําระเทาของนางได  ตอแตนั้นก็ดําริวา  เรา 
อยูทามกลางเรือน     (เปนคฤหัสถ)    คงไมสามารถ    แตบวชแลวจึงจักสามารถ 
แลวก็เรียกนางส่ังวา   เจาทิฏฐมังคลิกา    แตกอน    ขาอยูคนเดียว    ทํางานบาง 
ก็พอเลี้ยงชีวิตอยูได    แตเดี๋ยวน้ีขามีภริยา    ไมทํางาน    ไมอาจจะมีชีวิตอยูได 
เจาอยากระสันไปเลยจนกวาขาจะกลับมา    พระโพธิสัตวเขาไปปา    เก็บเอาผา 
เปอน ๆ   ทีป่าชาเปนตน   มาทําผานุงผาหม    บวชเปนสมณะเท่ียวไปคนเดียว 
ไดความสงัดกาย   บริกรรมกสิณ   ทําสมาบัติ  ๘   และอภิญญา ๕   ใหเกิดแลว 
ดําริวา   บัดนี้   เราอาจเปนที่พ่ึงอาศัยของนางทิฏฐมังคลิกาได  จึงเดินมุงหนา 
ไปยังกรุงพาราณสี    หมจีวรเที่ยวภิกขาจาร   เดินตรงไปยังเรือนของนางทิฏฐ- 
มังคลิกา. 
           นางเห็นพระโพธิสัตวยืนอยูใกลประตู   จําไมไดก็บอกวา  โปรดไปขาง 
หนาเถิดเจาขา  นี้ที่อยูของพวกคนจัณฑาล พระโพธิสัตวก็ยืนอยูในที่นั้นนั่นแหละ 
นางดูแลวดูอีก ก็จําได  เอามือทุกอก  รองลั่นลมลงใกล ๆ เทา กลาววา  นาย 
ถานายยังมีจิตใจอยูเชนนี้   เหตุไรนายจึงทําขาใหเสื่อมจากยศใหญ   ทําขาใหขาด 
ที่พ่ึง แลวก็คร่ําครวญไปตาง ๆ เช็ดตาสองขางลุกข้ึน รับภาชนะอาหารนิมนตให 
เขาไปน่ังภายในเรือนถวายอาหาร. พระมหาบุรุษฉันแลวก็กลาววา  ทิฏฐมังคลิกา 
เจาอยาโศกเศรา   อยาคร่าํครวญไปเลย     เราสามารถทําใหกิจคือ     การอภิเษก 
พระราชาทั้งหลายในสกลชมพูทวีป   ดวยนํ้าชําระเทาของเจา   แตเจาตองทําตาม 
คําของเราอยางหน่ึง   เจาจงเขาไปยังพระนคร  ปาวประกาศไปใหทั่วพระนครวา  
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สามีของขาไมใชจัณฑาล   แตเปนทาวมหาพรหม    เมื่อพระโพธิสัตวกลาวอยาง 
นั้นแลวนางทิฏฐมังคลิกาก็พูดวา นาย แมโดยปกติ  ขาก็ถึงความยอยยับ  เพราะ 
โทษแหงปากจึงไมอาจจะพูดได.   พระโพธิสัตวกลาววา  ก็เมื่อเรายังอยูในเรือน 
เจาเคยไดยินคําพูดเหลวไหลหรือ   เราไมพูดเหลวไหลแมในครัง้น้ัน     บัดนีเ้รา 
บวชแลว   จะพูดเหลวไหลไดอยางไร   เราชื่อวาเปนบุรุษ   พูดแตคําจริง  แลว 
กลาวตอไปวา วันนี้เปนวัน  ๘ คํ่าแหงปกษ เจาจงปาวประกาศวา ในวันอุโบสถ 
ลวงไป ๗ วัน  นับแตวันนี้   ทาวมหาพรหมสามีของขา  จักทําลายวงพระจันทร 
แลวมายังสํานักของขา  ครั้นกลาวแลวก็หลีกไป.  นางเชื่อ  ราเริงยินดี  กลาหาญ 
เขาไปยังพระนคร   ในเวลาเชาเย็นปาวประกาศอยางนั้น  คนทั้งหลายก็ปรบมือ 
หัวเราะ  เยยหยันวา  ดูเอาเถิด  นางทิฏฐมังคลิกาของพวกเรา   ทําลูกจัณฑาลให 
เปนทาวมหาพรหม.   แมวันรุงข้ึน   นางก็เขาไปเชาเย็น   ปาวประกาศอยางนั้น 
นั่นแหละวา   บัดนี ้ ลวงไป ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน   วัน ๕ วัน ๖ วัน   บัดนี้  
ทาวมหาพรหมสามีของขา  จักทําลายวงพระจันทร  มายังสํานักของขา. พราหมณ 
ทั้งหลายคิดกันวา     นางทิฏฐมังคลิกาน้ีกลาหาญเกินตัวพูดออกไป     บางคราว 
นาจะมีจะเปนอยางนั้นก็ได  มาเถิดเราจักจัดแจงที่อยูของนางทิฏฐมังคลิกา  แลว 
ชวยกันแผวถางไปรอบ ๆ   ภายนอกเรือนมุงหนัง  โรยทรายไว  แมนางก็เขาไป 
ยังพระนครแตเชาในวันอุโบสถ  ปาวประกาศวา ไดยินวาวันนี้  สามีของขาจักมา. 
พราหมณทั้งหลายก็ติดกันวา  นางทิฏฐมังคลิกาผูนี้อางไมไกลเลย  ไดยินวาวันนี้  
ทาวมหาพรหมจักมา   พวกเราชวยจัดแจงที่อยูกันเถอะ   แลวกป็ดกวาดเรือนมุง 
หนังใหสะอาด  ทําพ้ืนที่ใหเขียวชะอุม   แวดลอมดวยผาใหม ๆ  ลาดบัลลังกที่ 
สมควรขนาดใหญ    ระบายเพดานผาไวขางบน   หอยของหอมและพวงดอกไม 
เมื่อพราหมณเหลาน้ันกําลังจัดแจงอยู   ดวงอาทิตยก็ตก.  
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           พอดวงจันทรข้ึนพระมหาบุรุษก็เขาปาทกฌานและอภิญญา  ออกจาก 
อภิญญาแลวก็บริกรรม    ดวยจิตฝายกามาวจร    เนรมิตอัตภาพพรหมประมาณ 
๑๒ โยชน   ดวยจิตท่ีประกอบดวยฤทธิ์  เหาะข้ึนสูเวหาส  เขาไปภายในจันทร- 
วิมาน    ทําลายวงพระจันทร    ซึ่งกําลงัลอยข้ึนจากชายปา     ละจันทรวิมาน 
แลว     ก็อยูขางหนา     อธิษฐานวา     ขอมหาชนจงเห็นเรา     มหาชนเห็นแลว 
ก็กลาววา     ผูเจริญท้ังหลาย     คําของนางทิฏฐมังคลิกาเปนจริง    ทาวมหา- 
พรหมเสด็จมา    พวกเราจักบูชาทาน     แลวถือเอาของหอมและพวงดอกไมยืน 
ลอมเรือนของนางทิฎฐมังคลิกาไว.     พระมหาบุรุษเหาะเวียนไปรอบ ๆ    กรุง 
พาราณสี ๗ ครั้งเหนือศีรษะ  รูวามหาชนเห็นแลวละอัตภาพประมาณ ๑๒ โยชน 
เสีย   แลวเนรมิตอัตภาพเทาคนธรรมดา   เมื่อมหาชนกําลังดูอยู    ก็เขายังเรือน 
มุงหนัง.  มหาชนเห็นแลวก็พูดวา  ทาวมหาพรหมของพวกเราเสด็จมาแลว 
พวกเจาจงนํามานมา  วงนิเวศนไวดวยมานขนาดใหญยืนลอมไว   แมพระมหา- 
บุรุษก็นั่งกลางท่ีนอนอันมีสิริ นางทิฏฐมังคลิกาก็ยืนอยูใกล ๆ. ครั้งน้ัน  พระ- 
มหาบุรุษก็ถามนางวา   ดูกอน   ทิฏฐมังคลิกา   เจามีระดูหรือ.   นางตอบวา  จะ 
นาย.    พระมหาบุรุษกลาววา    เจาจงรับบุตรที่เราใหไว    แลวเอาปลายน้ิวมือ 
แตะบริเวณทอง.   ดวยการแตะทองเทาน้ัน      นางก็ต้ังครรภ.      พระมหาบุรุษ 
กลาววา   ดูกอนทิฏฐมังคลิกา    ดวยเหตุเพียงเทานี้    น้ําชําระเทาของเจา   จัก 
เปนน้ําอภิเษกพระราชาท้ังหลายในสกลชมพูทวีป เจาจงยืนข้ึน ดังน้ีแลวเนรมิต 
อัตภาพพรหม   เมื่อมหาชนกําลังดูอยูก็ออกจากเรือนเหาะข้ึนสูเวหาส   เขาไปยัง 
วงพระจันทรนั่นแล.   ต้ังแตกอนท่ี  นางไดชื่อวา  พรหมปชาบดี    ชื่อวาผูที่ 
จะไดน้ําสําหรับลางเทาไมมี.  พวกพราหมณปรึกษากันวาพวกเราจักเชิญพรหม- 
ปชาบดีใหเขาไปอยูภายในพระนคร     หามไปดวยวอทอง     ไมใหคนที่มีชาติ  
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ไมบริสุทธิ์  ๗ ชั่วคนหามวอ.  พราหมณผูมีชาติและมนต ๑๖ คน หามไป.  คน 
ที่เหลือบูชาดวยของหอม   และดอกไมเปนตน    เขาไปสูพระนคร    ปรกึษากัน  
วา   ผูเจริญท้ังหลาย    พรหมปชาบดี   ไมอาจอยูในเรือนท่ีตนเคยอยูมาไดแลว 
พวกเราจักหาที่ดินสรางเรือนแกนาง   นางจงอยูที่มณฑป   ที่พวกเรากําลังสราง 
อยู   ดังน้ี   แลวจัดใหนางอยูที่มณฑป.   ต้ังแตนั้นมา  คนทั้งหลายไดแตยืนอยู 
พอเห็นนาง   ผูตองการไหวก็ตองใหกหาปณะหน่ึงจึงจะไหวได,   ผูตองการไหว 
ในที่รอบ ๆ  พอไดยินเสียง    ตองใหรอยกหปณะ   จึงไหวได,   ผูตองการไหว 
ในที่ใกล     ซึ่งเปนที่ไดยินเสียงพูดตามปกติ    ตองใหหารอยกหาปณะ    จึง 
ไหวได     ผูตองการวางศีรษะท่ีเทาแลวไหว      ตองใหหน่ึงพันกหาปณะ,   ผู 
ปรารถนาน้ําชําระเทา      ตองใหหม่ืนกหาปณะ   จึงได.    นางมาแต   ภายนอก 
พระนครจนถึงมณฑปภายในพระนคร   ไดทรัพยประมาณรอยโกฏ.ิ   สกล 
ชมพูทวีปก็เลื่องลือกัน.     พระราชาทัง้ปวงคิดวา      เราจักทําการอภิเษกดวย 
น้ําชําระเทาของพรหมปชาบดี       ทรงสงทรัพยไปแสนกหาปณะจึงไดน้ํามา. 
นางกําลังอยูในมณฑปน้ันแล   ก็คลอดบุตรออกมา    กุมารท่ีอาศัยพระมหาบุรุษ 
ไดมาก็ผองใส   ถึงพรอมดวยลักษณะ.   สกลชมพูทวีป   ก็โกลาหลเปนอันเดียว 
กันวา   บุตรของทาวมหาพรหมเกิดแลว  ทรัพยทีไ่ดมาแตคนน้ัน ๆ ก็ประมาณ 
พันโกฏิ    ดวยประสงควาจะเปนคา   ขีรมณี   (คือคานํ้านม)    ของกุมาร   แม 
นิเวศน   (ที่อยู)   ก็สําเร็จดวยทรัพยมีประมาณเพียงเทาน้ัน.    คนทั้งหลาย 
ปรึกษากันวา   พวกเราจักขนานนามของกุมาร   แลวตกแตงนิเวศนใหกุมารสรง 
สนานดวยนํ้าหอม    ประดับประดาแลว   ก็ขนานนามวา  มัณฑพยะ   เพราะ 
เกิดในมณฑป   กุมารจําเริญมาดวยความสุข   ก็ถงึวัยเลาเรียนศิลปะ   ปราชญผู 
รูศิลปในสกลชมพูทวีปกม็ายังสํานักของกุมาร  ใหกุมารศึกษาศิลป  กุมารเฉลียว  
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ฉลาดมีปญญา  ก็เลาเรียนศิลปะที่สดับ ๆ มาแลวไดเหมือนรอยแกวมุกดาฉะนั้น 
ศิลปะที่เลาเรียน ๆ  ไวแลว   ก็ทรงจําไวประหน่ึงน้ํามันที่ใสในหมอทองฉะนั้น 
ตราบจนปริยัติคลองปาก      เพราะเหตุนั้น      ปรยิัติที่ชื่อวาไมเลาเรียนไมมี. 
พราหมณทั้งหลายก็หอมลอมกุมารน้ัน เที่ยวไป แมกุมารน้ันก็เปนผูที่พราหมณ 
เลี้ยงดูแลว. พราหมณแปดหมื่นคน  รบันิตยภัตในเรือน  แมเรือนของกุมารน้ัน 
ก็ใหญโต  มซีุมประตูถึง ๗  ซุม.   ทรพัยที่ชาวชมพูทวีปสงใหในวันมงคลใน 
เรือนก็ตกประมาณแสนโกฏิ. 
           ฝายพระโพธิสัตวก็ระบุวา กุมารประมาทหรือไมประมาทหนอ  ก็ทราบ 
เรื่องราวของกุมารน้ันตลอด   ดําริวา   กุมารท่ีเกิดแลว   พราหมณเลี้ยงไว  ทาน 
ที่ใหในเขตใดมีผลมาก   เขายังไมรูถึงเขตน้ัน    เราจะไปทรมานเขา     แลวก็หม 
จีวรถือภาชนะใสอาหาร   คิดวาซุมประตูทั้งหลายคับแคบนัก    เราไมอาจเขาไป 
ทางซุมประตูได   จึงมาทางอากาศ  ลง ณ นานอากาศ  ในท่ี ๆ  พวกพราหมณ 
๘๐,๐๐๐ คน  บรโิภคอาหาร  แมมัณฑพยกุมารก็ใหคนจับทัพพีทองอังคาสตน 
โดยสั่งวาพวกเจาจงใหกับขาวตรงนี้ ใหขาวตรงนี้ ครั้นเห็นพระโพธิสัตวก็โกรธ 
ประหน่ึงงูพิษถูกตีดวยทอนไม   จึงกลาวคาถานี้วา. 
                        กุโต  น ุ อาคจฺฉสิ  ทุมมฺวาสี 
                        โอคลฺลโก  ปสุปสาจโกว 
                        สงฺการโจล   ปฏิมฺุจ  กณฺเ 
                        โก  เร  ตุว  โหส ิ อทกขฺิเณยฺโย. 
                              เจานุงหมผาเกา ๆ    เข็ญใจ   รูปรางดัง 
                        ปศาจคลุกฝุน    คลองผาท่ีไดมาในกองขยะ 
                        ไวที่คอ  เฮย. . . เจาเปนใคร  เจาไมใชทักข ิ
                        ไณยบุคคลน่ี.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 163 

           พระโพธิสัตวไมโกรธ   จึงกลาวสอนเขาวา 
                     อนฺน  ตวยิท  ปกต  ยสสสฺิ 
                     ต  ขชฺชเร   ภฺุชเร  ปยยฺเร   จ 
                     ชานาสิ  ม  ตฺว  ปรทตฺตูปชีวึ  
                     อุตฺติฏปณฺฑ  ลภต  สปาโก. 
                           ขาวท่ีทานจัดไวสําหรับพวกมียศ    พวก 
                     มียศยอมเค้ียวยอมกินขาวน้ันและด่ืมน้ําน้ัน. 
                     ทานยอมรูจกัเรา     ผูซึ่งเลี้ยงชีวิตดวยทานที่ 
                     คนอื่นให   คนจัณฑาล   ควรจะไดอาหารท่ี 
                     คนลุกขึ้นยนืยื่นให. 
          มัณฑพยกุมารน้ัน  เมื่อแสดงวา  ขาวนี้ไมไดจัดไว สําหรับคนเชนทาน 
จึงกลาววา 
                     อนฺน   มมยิท  ปกต  พฺราหฺณาน 
                     อตฺตตฺถิยา  สทฺทหโต  มมยิท 
                     อเปหิ  เอตฺโต  กิมิธกฺ ิโตสิ 
                     น  มาทิสา  ตุยฺห  ททนฺติ  ชมฺม. 
                           ขาวน้ีเราจัดไวสําหรับพราหมณทั้งหลาย 
                     ขาวน้ีเราผูมศีรัทธา   จัดไว   เพ่ือประโยชน  
                     ของตนเอง    จงออกไปเสียจากท่ีนี้  ยังคง 
                     ยืนอยูในท่ีนีท่ําไมเลา  คนอยางเราไมใหทาน 
                     แกเจาดอก  คนถอย.  
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           ครั้งน้ัน   พระโพธสิัตว   เพ่ือแสดงวา   ธรรมดาวาทานควรใหแกผูใด 
ผูหน่ึง  ทั้งที่มีคุณธรรมทั้งท่ีไมมีคุณธรรม    เหมือนอยางวา   พืชที่เขาปลูกลง 
ในที่ลุมก็ดี  ที่ดอนก็ดี   อาศัยรสดินและรสนํ้า   ยอมงอกออกผล  ฉันใด   ทาน 
ที่ชื่อวา ไรผลยอมไมมีฉันนั้น  ทานท่ีใหแกผูมีคุณธรรม   ยอมมีผลมากเหมือน 
พืชที่หวานลงในเนื้อท่ีนาดีฉะน้ัน   จึงกลาวคาถานี้วา 
                      ถเล  จ   นินเฺน  จ  วปนฺติ  พีช 
                      อนูปเขตฺเต  ผลมาสมานา 
                      เอตาย  สทฺธาย  ททาหิ  ทาน 
                      อปฺเปว  อาราธเย  ทกขฺิเณยฺเย. 
                            คนท้ังหลายผูหวังผล    ยอมหวานพืช 
                      ลงในเนื้อท่ีนาดอน    นาลุม   และนาไมลุม 
                      ไมดอนฉันใด     ทานจงใหทานดวยศรัทธา 
                      นั้น    ฉันนัน้    ทําไฉน    จะพึงไดผูที่ควร 
                      รบัทาน. 
          ครั้งน้ัน  กุมารโกรธจัด    ตะคอกคนรักษาประตูเปนตนวา    ใครให 
เจาคนหัวโลนนี้เขามา   แลวกลาวคาถาวา 
                      เขตฺตานิ  มยฺห  วิทิตานิ  โลเก 
                      เยสฺวาห  พีชานิ  ปติฏเปมิ 
                      เย  พฺราหมฺณา  ชาติมนตฺูปปนฺนา 
                      ตานีธ  เขตฺตานิ  สุเปสลานิ.  
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                             เน้ือนาท่ีจะปลูกพืชในโลก     เรารูแลว 
                       พราหมณเหลาใดสมบรูณดวยชาติและมนต 
                       พราหมณเหลาน้ันคือเน้ือนาในที่นี้  มีศีล 
                       เปนที่รักท้ังน้ัน    ดังน้ี. 
แลวส่ังวา พวกเจาจงโบยเจาคนถอยผูนี้ดวยไม ลากเขาท่ีคอใหออกไปขางนอกให 
พนซุมประตู  ทั้ง ๗ ซุม. ครั้งน้ัน พระมหาบุรุษจึงกลาวกะมัณฑพยกุมารนั้นวา 
                       คิรึ  นเขน  ขนส ิ          อโย   ทนฺเตภิ  ขาทสิ    
                       ชาตเวท  ปทหสิ            โย  อิสึ  ปริภาสสิ.   
                             เจาผูใดบริภาษฤษ ี       เจาผูนั้นก็เหมือน 
                       ขุดขุนเขาดวยเล็บ  เค้ียวเหล็กดวยฟน  กลืน 
                       ไฟลงไปในลําคอฉะน้ัน. 
            ครั้นกลาวดังน้ันแลว   ดําริวา   ถากุมารน้ีจะพึงใหเราจับที่มือท่ีเทา   ก ็
จะทําทุกขใหเกิดข้ึน     จะพึงประสบสิ่งท่ีมิใชบุญเปนอันมาก    แลวก็เหาะข้ึนสู 
เวหาส   เพราะความเอ็นดูสัตว  ไปลงที่ระหวางถนน.                               
           พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ  เมื่อจะทรงประกาศ 
ความขอน้ันจึงตรัสคาถาน้ีวา 
                       อิท  วตฺวา    มาตงฺโค          อิสึ  สจฺจปรกฺกโม 
                       อนฺตลิกฺขสมฺึ  ปกฺกามิ          พฺราหมฺณาน  อุทิกขฺต. 
                             มาตังคฤษี  ผูมีสัจจะเปนเบื้องหนา  ครั้น 
                       กลาวคําน้ีแลว ก็หลีกไปในอากาศ  ตอหนา 
                       พราหมณผูมองดูอยู  ดังน้ี.  
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           ทันใดน้ันนั่นเอง     ทาวเทวราชผูเปนหัวหนาแหงเหลาเทวดาผูรักษา 
พระนคร  กบ็ิดคอมัณฑพยกุมาร.   หนาของเขาก็หันไปอยูขางหลัง   ตาก็กลับ 
น้ําลายไหลยืดทางปากตัวก็แข็ง     ดังถูกหลาวเสียบฉะนั้น    เหลายักษที่เปนขา 
จํานวน ๘๐,๐๐๐  คน    ก็กระทําแกพราหมณ  ๘๐,๐๐๐  คนอยางนั้นเหมือนกัน 
คนทั้งหลาย   กร็ีบไปบอกแกพรหมปชาบดี   นางรีบรุดมาเห็นอาการอันแปลก 
นั้นแลว   ก็กลาวอยางนี้วา 
                              อาเว ิต  ปฏ ิโต  อุตฺตมงฺค 
                              พาห  ปสาเรติ  อกมฺมเนยฺย 
                              เสตานิ  อกขฺีนิ  ยถา  มตสฺส 
                              โก  เม  อิม  ปุตฺตมกาสิ  เอว. 
                              หัวถูกบิดไปอยูขางหลัง  เหยียดแขน 
                        ไปทําอะไรก็ไมได  ลูกตาก็ขาวเหมอืนคน 
                        ตาย  ใครทําแกบุตรน้ีของเราอยางน้ี. 
           คนทั้งหลายก็บอกแกนางวา 
                              อิธาคมา   สมโณ   ทุมฺมวาสี 
                              โอคลลฺโก   ปสุปสาจโกว 
                              สงฺการโจล  ปริมุจฺ  กณฺเ 
                              โส  เต  อิม  ปุตฺตมกาสิ  เอว. 
                              สมณะนุงผาเกาเข็ญใจ  รูปรางดังปศาจ   
                        คลุกฝุน     คลองผาท่ีเก็บมาแตกองขยะไวที่ 
                        คอ  มาท่ีนี ้ สมณะนั้น  ทาํแกบุตรของทาน 
                        อยางน้ี.                
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           นางไดฟงแลวก็รูชัดวา   เจานายผูใหยศแกเรารูวา   บุตรประมาท  คง 
จักมาเพ่ืออนุเคราะหตอบุตรนั้น   จึงถามคนบํารุงเลี้ยงวา 
                              กตม  ทิส  อคมา  ภูริปฺโ 
                              อกขฺาถ  เม  มาณวา  เอตมตฺถ 
                              คนฺตฺวาน  ต  ปฏิกเรมุ  อจฺจย 
                              อปฺเปว   น  ปุตฺต  ลเภมุ   ชีวีต. 
                                    ผูมีปญญาดังแผนดิน  ไปทางทิศ 
                          ไหน  มาณพท้ังหลาย  พวกเจาจงบอกความ 
                          นี้แกเรา  เราจะไปขอขมาโทษทาน  ทําไฉน 
                          บุตรของเราจะพึงไดชีวิต. 
           คนเหลาน้ัน  ก็บอกวา 
                              เวหาสย  อคมา  ภรูปิฺโ 
                              ปถทฺธุโน  ปณฺณรเสว  จนฺโท 
                              อถาป  โส  ปุรมิ  ทสิ  อคฺฉ ิ
                              สจฺจปฺปฏิฺโ  อิส ิ สาธุรูโป. 
                              ทานผูมีปญญาดังแผนดิน  เหาะไป 
                          ในเวหาส   ไปไดตลอด   เหมือนดวงจันทร    
                          วันเพ็ญ    ทั้งทานก็ไปทางทิศตะวันออก 
                          ทานเปนฤษี  ปฏิญญาในสัจจะ  เปนคนดี. 
           แมพระมหาบุรุษก็อธิษฐานวา   ต้ังแตสถานท่ีลงระหวางถนน  รอยเทา 
ของเราอยาหายไปดวยอํานาจของชางมาเปนตนเลย       ทิฏฐมงัคลิกาคนเดียว 
จงเห็นเรา  คนอ่ืนอยาเห็น   แลวออกเท่ียวขออาหาร   รับขาวสุกคลุกพอประทัง  
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ชีวิต  นั่งบริโภคท่ีศาลาพักคนเดินทาง   วางอาหารที่เหลือบริโภคหนอยหน่ึงไว 
ในภาชนะใสอาหารน้ันแล.    แมนางทิฏฐมังคลิกา    ลงจากปราสาทเดินไปตาม 
ระหวางถนน   พบรอยเทาก็รูวา   นี้รอยเทาของเจานาย   ที่ใหยศเรา    ก็เดินไป 
ตามรอยเทา   (พบแลว)   ไหวแลวกลาววา   ทานเจาขา    ขอทานโปรดยกโทษ 
ผิด   ที่ทาสของเจานายทําไวใหขาดวยเถิด    ก็ทานชื่อวา    ไมอยูในอํานาจของ 
ความโกรธ   โปรดใหชีวิตแกบุตรของขาดวยเถิด   แลวก็กลาวเปนคาถาวา 
                              อาเว ิต   ปฏ ิโต  อุตฺตมงฺค  
                              พาห  ปสาเรติ  อกมฺมเนยฺย 
                              เสตานิ   อกฺขีน ิ ยถา  มตสฺส 
                              โก  เม  อิม  ปุตฺตมกาสิ  เอว. 
                              หัวก็ถูกบิดไปอยูขางหลัง    เหยียดแขน 
                         ไปทําอะไรก็ไมได      ลูกตาท้ังสองก็ขาว 
                         เหมือนคนตาย   ใครทําแกบุตรน้ีของขา 
                         อยางน้ี. 
             พระมหาบุรุษกลาววา     เราไมทําอยางนั้นดอก     แตเมื่อเหลาภูตยักษ 
และเทวดาผูเคารพในนักบวช    เห็นผูเบียดเบียนนักบวช    จักทําก็ไดกระมัง. 
นางกลาววา    ทานเจาขา     ทานคงไมมีใจคิดประทุษรายสิ้นเชิง     คงเปนพวก 
เทวดาทําแน  พวกเทวดาขอขมางายไหม  ขาจะปฏิบัติอยางไรเลา  ทานเจาขา. 
พระมหาบุรุษกลาววา     ถาอยางนั้นเราจะบอกยาแกเจา     อาหารท่ีเหลือเรากิน 
ยังมีอยูในภาชนะใสอาหารของเรา       เจาจงเทน้ําหนอยหน่ึงลงในภาชนะนั้น 
แลวถือเอาหนอยหน่ึงใสปากบุตรของเจา สวนท่ีเหลือเอาลงคนในภาชนะน้ําแลว 
เอาใสปากพวกพราหมณแปดหม่ืนคน.  นางก็รับคําวา  จะทําตาม  ถืออาหารไหว  
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พระมหาบุรุษแลว    ก็ไปทําตามที่สั่ง    พออาหารถูกใสลงในปาก    ทาวเทวราช 
ผูเปนหัวหนารูวา   เมื่อเจานายทํายาเสียเอง   พวกเราก็ไมอาจทําอะไรได   แลว  
ก็ปลอยกุมาร   กุมารน้ันกลืนอาหารแลว    ก็มีอาการเปนปกติเสมือนไมเคยทุกข 
อะไร ๆ เลย.   ครั้งน้ัน   มารดาก็กลาวกะกุมารน้ันวา   พอเอย    เจาจงดูอาการ 
อันแปลกของพวกพราหมณประจําตระกูลของเจา  ที่ปราศจากหิริโอตตัปปะน่ีสิ 
เปนสมณะไมนาจะเปนอยางนี้เลย   เจาใหพวกสมณะฉันเสียสิ  พอ.  ตอน้ันนาง 
ก็ใหคนอาหารสวนท่ีเหลือลงในภาชนะนํ้าใหใสลงในปากพราหมณทั้งหลาย  
เหลายักษก็ปลอยทันที     แลวหนีไป     พวกพราหมณกลืนอาหารแลว   ก็ลกุข้ึน 
ถามวา     เอาอะไรใสปากพวกเรา.      นางตอบวา     อาหารเดนของมาตังคฤษี. 
พราหมณเหลาน้ัน   ไมแสดงความเสมอภาควา    พวกเราถูกบังคับใหกินอาหาร  
เดนของคนจัณฑาล  ไมเปนพราหมณแลว  บัดนี ้ พราหมณเหลาน้ี  ไมใช 
พราหมณบริสุทธิ์  แตนั้น  จึงพากันหนีออกจากท่ีนั้น  ไปยังแควนเมชฌะ 
รําพึงวา  พวกเราชื่อวา  พราหมณผูตองหวาดสะดุง  (หลังหวะ)  ในนครของ 
พระเจาเมชฌะ.  ดังน้ีแลว  ก็บรโิภคอยูแตในกรุงราชคฤห. 
           สมัยน้ัน    พระโพธิสัตว    เทีย่วกระทําการขมคนชั่ว    ทรมานคนถอื 
มานะอยู.    ครั้งน้ันดาบสรูปหนึ่งชื่อ   ชาติมันตะ  เขาใจตนเองวา   ไมมีใคร 
เสมอเรา    ไมยอมแมแตจะเขาใจคนอ่ืน ๆ    พระโพธิสัตวพบดาบสน้ัน   อาศัย 
อยูริมฝงแมน้ําคงคา     กเ็ดินไปในที่นั้น      ดวยหมายจะขมมานะของดาบสน้ัน . 
ชาติมันตดาบสจึงถามวา    พอมหาจําเริญ    เปนชาติอะไร.   พระโพธิสัตวตอบ 
วา   ขาเปนชาติจัณฑาล  ทานอาจารย.  ดาบสก็ตะเพิดวา  ไป  ไป  เจาจัณฑาล 
จงอยูเสียทางใตแมน้ําคงคา     อยาทํานํ้าทางเหนือแมน้ําคงคาใหเปนเดนเลย.  
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พระโพธิสัตวก็ตอบรับวา   ดลีะ ทานอาจารย   ขาจักอยูในท่ีทานบอก    แลวก ็
ไปอยูทางใตแมน้ําคงคา    อธิษฐานวา    น้ําของแมน้ําคงคาจงไหลทวนกระแส. 
เชาตรู     ชาติมันตดาบสก็ลงไปยังแมน้ําคงคา    บวนปากลางหนา   ชําระชฎา 
(ผมท่ีมวยไว)  พระโพธิสตัวนั้นเค้ียวไมสีฟน  ถมเขฬะเปนกอน ๆ  ลงในแมน้ํา 
ไมสีฟนและเขฬะที่ถมก็ลอยไปที่ดาบสน้ัน  พระโพธิสัตวอธิษฐานวา    ไมสีฟน 
และเขฬะนั้น  อยาติดในที่อ่ืน  ใหติดอยูที่ชฎาของดาบสน้ันผูเดียว  ทั้งเขฬะ 
ทั้งไมสีฟนก็ติดอยูที่ชฎาของดาบสน้ันเทาน้ัน.  ดาบสก็เดือดรอนรําคาญใจวา 
การกระทําน่ี    ตองเปนของเจาจัณฑาลแน    จึงเดินไปถามวา    พอมหาจําเริญ 
จัณฑาล   น้ําของแมน้ําคงคานี้  เจาทําใหมันไหลทวนกระแสหรือ.  ขอรับ 
ทานอาจารย. ถาอยางนั้น  เจาอยาอยูทางใตแมคงคาเลย  จงอยูเสียทางเหนือ  
แมน้ําคงคาเถอะ.   พระโพธิสัตวก็รับคําวา  ขอรับ  ทานอาจารย  ขาจักอยูในที่ตาม 
ที่ทานบอก    แลวก็อยู  ณ   ที่นั้น   คลายฤทธ์ิเสีย   น้ําก็ไหลตามปกติ   ดาบสก็ 
ประสบความยอยยับนั้นอีก  จึงไปถามพระโพธิสัตววา   พอมหาจําเริญจัณฑาล 
น้ําของแมคงคานี้    เจาทําใหมันไหลทวนกระแส    บางครั้งก็ทําใหมันไหลตาม 
กระแสหรือ.  ขอรับ  ทานอาจารย.  ดาบสจึงสาปวา  เจาไมใหนักบวชผูอยูเปน   
ปกติสุข   อยูโดยสะดวกเลย    ศีรษะของเจาจักแตกออก ๗ เสี่ยง      ในวันทีค่รบ 
๗ นับแตวันนี้ไป.  ดลีะ  ทานอาจารย   สวนขาก็ไมใหดวงอาทิตยข้ึน.  ครั้งน้ัน 
มหาสัตวคิดวา   คําสาปแชง  จักตกลงเบื้องบนของดาบสน้ันเทานั้น   เราจําตอง 
รักษาดาบสน้ันไว.   วันรุงข้ึน  ก็ไมใหดวงอาทิตยข้ึนดวยฤทธิ์   เพราะเอ็นดูสัตว 
ธรรมดาอิทธิวิสัยของผูมีฤทธิ์เปนอจินไตย   (ไมควรคิด)    ต้ังแตนั้นมา   ก็ไม 
ปรากฏวา   ดวงอาทิตยข้ึน   ก็กําหนดกลางคืนกลางวันกันไมได  ไมมีผูประกอบ 
การงาน   เชน    ทํานา   คาขายเปนตน   คนทั้งหลายก็ประสบอันตราย  ดวยไม  
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รูวา   นี้ยกัษบันดาล  หรอืภูตผี   เทวดา  นาค  ครฑุ  บันดาล  คิดกันวา จะ 
ควรทําอยางไรกันหนอ   ปรึกษากันวา   ธรรมดาวา   ราชสกลุมปีญญามาก   จะ 
ไมอาจคิดถึงประโยชนของโลกหรือ    มาพวกเราไปราชสกุลกนัเถิด    แลวก็พา 
กันไปยังราชสกุลรองทุกข. 
           พระราชา    สดับแลวแมจะทรงกลัว    ก็ทําเปนไมกลัว    ตรัสวา   อยา 
กลัวกันไปเลย   พอเอย   ดาบสชื่อชาติมันตะอยูริมฝงแมคงคา   คงจักรูเหตุอัน 
นั้น   เราจักไปถามทานใหหายสงสัย   พอ ๒ - ๓ วัน   ก็เสด็จพรอมดวยพวกคน 
ผูบําเพ็ญประโยชนเขาไปหาดาบส   ไดรับปฏิสันถารแลว    กต็รัสถามเรื่องนั้น.  
ดาบสก็ทูลวา  ถวายพระพร  มหาบพิตร  มีจัณฑาลอยูคนหน่ึง   เขาทํานํ้าของ 
แมน้ําคงคานี้บางครั้งก็ใหไหลตามกระแส     บางครั้งก็ใหไหลทวนกระแส    คํา 
อะไร ๆ   ที่อาตมากลาวเพ่ือประโยชนนั้น  ก็มีอยู  ขอไดโปรดตรัสถามจัณฑาล  
คนนั้น     เขาคงจะรู.    พระราชาเสด็จไปยังสํานักของมาตังคฤษี    ตรัสถามวา 
ทานผูเจริญ     ทานไมใหดวงอาทิตยข้ึนหรือ.     ถวายพระพร    มหาบพิตร. 
เพราะเหตุไรเลา   เจาขา.     เพราะชาติมันตดาบสสาปแชงอาตมาภาพผูไมผิด 
อาตมาภาพจักใหดวงอาทิตยข้ึน  ก็ตอเม่ือชาติมันตดาบสนั้น  มาไหวอาตมาภาพ 
ขอขมาแลว   ถวายพระพร.  พระราชาก็เสด็จไปตรัสชวนวา  มาเถิดทานอาจารย 
ขอขมาดาบสเสีย.    ทลูวา   มหาบพิตร    อาตมาไมไหวจัณฑาลดอก.    ตรัสวา 
อยาทําอยางนี้ซิ  ทานอาจารย  โปรดเห็นแกหนาชาวแควนเถิด.  ชาติมันตดาบส 
นั้น  ก็ปฏิเสธอยางนั้นอีก.  พระราชาก็เสด็จเขาไปหาพระโพธิสัตวตรัสวา  ทาน 
อาจารย  ทานชาติมันตดาบสไมปรารถนาขอขมาน่ี.  พระโพธสิัตวทูลวา   เมื่อ 
ชาติมันตดาบสไมขอขมา   อาตมาภาพก็ไมปลอยดวงอาทิตย.   พระราชาทรง 
ดําริวา    ชาติมันตดาบสผูนี้ไมยอมขอขมามาตังคฤษีนี้     เมื่อชาติมันตดาบสไม  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 172 

ขอขมาก็ไมยอมปลอยดวงอาทิตย ประโยชนอะไรแกพวกเรา ดวยดาบสน้ัน  เรา 
จักเห็นแกชาวโลก    แลวตรัสสั่งคนท้ังหลายวา    ทานผูเจริญ    พวกทานจงไป 
จับมือเทาชาติมันตดาบสน้ัน   มายังสํานักของดาบส   (มาตังคฤษี)   ใหนําชาติ- 
มันตดาบสน้ันมาแลว  ใหหมอบแทบเทาของมาตังคฤษี ตรัสวา โปรดเอ็นดูชาว 
แวนแควนขอขมามาตังคฤษีนั้นเสีย.    พระโพธิสัตวทูลวา    อาตมาภาพงดโทษ 
กะผูขอขมา    ก็แตวาคําสาปของชาติมันตดาบสน้ัน  ก็จักตกบนศีรษะของชาติ- 
มันตดาบสน้ันนั่นเอง    เมื่ออาตมาปลอยดวงอาทิตยแลว     แสงของดวงอาทิตย 
จักตกบนศีรษะของชาติมันตดาบสน้ัน     เมื่อเปนเชนนั้น    ศรีษะของดาบสน้ัน 
จักแตกออก  ๗  เสี่ยง ขอดาบสน้ันอยาประสบความยอยยับนั้นเสีย  มาเถิดทาน 
จักลงน้ําประมาณเพียงคอ   จงวางกอนดินเหนียวขนาดใหญไวบนศีรษะ   เราจัก 
ปลอยดวงอาทิตย แสงของดวงอาทิตยตกตองที่กอนดินเหนียว จักทําลายกอนดิน 
เหนียวน้ันแตกเปน ๗ เสี่ยง.   เมื่อดาบสน้ันทิ้งกอนดินเหนียวเสีย   แลวดํานํ้าไป 
โผลข้ึนทางทาอ่ืน ทานท้ังหลายจงบอกดาบสนั้นดังนี้  ดาบสน้ันจักมีความสวัสดี 
ปลอดภัย.   คนทั้งหลายก็รับคําวา  จักทําอยางนั้น  แลวก็ทําตามส่ังทุกประการ. 
ความสวัสดีก็มีแกดาบสน้ันนั่นเอง  เหมือนอยางนั้น.  ต้ังแตนั้นมา  ชาติมันต- 
ดาบสน้ันก็ไดคิดวา  ข้ึนชื่อวาชาติไมเปนเหตุ  คุณภายใจของเหลานักบวชตาง 
หากเปนเหตุ   ก็ละมานะความถือชาติและโคตร  ไมมัวเมาอีกเลย.  ดังนั้น  เมื่อ  
ชาติมันตดาบสถูกทรมานแลว  มหาชนก็ไดรูถึงเรื่องราวของพระโพธิสัตว  เกิด 
โกลาหลเอิกเกริกเปนการใหญ     พระราชาตรัสวอนขอใหพระโพธิสัตวไปยัง 
พระนครของพระองค.   พระโพธิสัตวก็ถวายปฏิญญารับคําขอ    ดําริวา    จัก 
ทรมานพราหมณแปดหม่ืนคนน้ัน  และจักเปลื้องปฏิญญา  แลวไปยังพระนคร 
ของพระเจาเมชฌะ.  
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           พราหมณทั้งหลาย   เห็นพระโพธิสัตวเทาน้ัน    ก็ปรึกษากันวา   ทาน 
ผูเจริญ     นีม้หาโจรผูนั้นแหละมาแลว    บัดนี้จักทําพวกเราใหปรากฏ (เปดโปง) 
วา   พวกเราท้ังหมดนี้กินเดนไมเปนพราหมณแลว   เมื่อเปนเชนนี้    พวกเราก็ 
จักอยูแมในที่นี้ไมได   จักฆามันกอนละ   แลวพากันไปเฝาพระราชาทูลวา   ขอ 
ถวายพระพร  ขอมหาบพิตรโปรดอยาทรงสําคัญนักบวชจัณฑาลผูนี้วาเปนคนดี 
เลย    นักบวชจัณฑาลผูนี้รูมนตหนัก    จับแผนดินทําใหเปนอากาศก็ได    จับ 
อากาศทําใหเปนแผนดินก็ได  จับที่ไกลทําใหใกลก็ได  จับที่ใกลทําใหไกลก็ได 
กลับแมคงคาทําใหไหลข้ึนก็ได  เมื่อปรารถนาอาจพลิกแผนดินก็ได  ทําอันตราย 
พระชนมชีพก็ได    หรือวาข้ึนชื่อวา    จิตของคนอ่ืนไมอาจยึดไวไดทุกเวลา 
นักบวชจัณฑาลผูนี้    เมื่อไดที่พ่ึงในนครนี้     ก็จะพึงทําแมราชสมบัติของมหา- 
บพิตรใหพินาศก็ได    ทําอันตรายพระชนมชีพก็ได    ตัดขาดพระราชวงศก็ได 
ขอมหาบพิตรโปรดเชื่อคําของพวกอาตมาเถิด     จะฆาเขาเสียไดในวันนี้ก็ควร 
ขอถวายพระพร.   ข้ึนชื่อวาพระราชาทั้งหลาย   ยอมมีปรปกษ  ดังนั้น  ทาวเธอ 
จึงตกลงพระทัย   ดวยอํานาจถอยคําของพราหมณเหลาน้ัน.   ฝายพระโพธิสัตว 
เที่ยวขออาหารไปในพระนคร   เดินไปยังพระราชอุทยาน  ปราศจากความสงสัย 
เพราะเปนผูไมมีความผิด    นั่งบนแผนศิลาอันเปนมงคล.    สติระลึกไมไดเลย 
ในเวลาเพียงครูเดียว   เพราะญาณที่สามารถระลึกได  ๘๐  กัป  คือ  อดีต  ๔๐ กัป 
อนาคต  ๔๐ กัป  ระลึกไมได.  พระราชาไมใหคนอ่ืนลวงรูเสด็จไปดวยพระองค 
เอง   ทรงเอาพระแสงดาบฟนพระมหาบุรุษ   ซึ่งนั่งเผลอตัว   เพราะระลึกไมได 
ขาด  ๒ ทอน.  ฝนคือพืชโลหะที่  ๘  ฝนคือโคลนตมท่ี  ๙  กต็กลงในแวนแควน 
ของพระราชาพระองคนั้น     ฝน ๙ ชนิดตกลงในแวนแควนของพระราชาแม 
พระองคนี้ดวยประการฉะน้ี.    พระราชาพระองคนั้นพรอมท้ังบริษัท  ก็บังเกิด 
ในมหานรก.  
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           ดวยเหตุนั้น   สังกจิจบัณฑิต  จึงกลาววา 
                     อุปหจฺจ  มน  เมชฺโฌ     มาตงฺคสฺมึ  ยสฺสสิเน 
                     สปาริสชฺโช  อุจฺฉินฺโน  เมชฺฌารฺ  ตทา  อหุ. 
                           พระเจาเมชฌะพรอมท้ังบริษัททรงขาด 
                     คุณธรรม  ทรงกระทบพระทัย      ในเพราะ 
                     มาตังคะฤษีผูมีเกียรติยศ   ปาชื่อวาเมชณะ 
                     จึงไดมีมาแตครั้งน้ัน. 
           พึงทราบวาปาเมชฌะกลายเปนปาไปดวยประการฉะนี้.    แตปาเมชฌะ 
นั้น   ทานเรียกวา   ปามาตังคะ   เพราะอํานาจของฤษีชื่อมาตังคะ. 
           บทวา ปฺทาปฏิภาณานิ  คือปญหาพยากรณ. บทวา ปจฺจนีกาตพฺพ 
ความวา สําคัญวา ควรทําใหเปนขาศึก คือเปนเสมือนวาถือวาเปนฝายตรงขาม. 
บทวา  อนุวิจฺจการ  ทานอธิบายวา  จงกระทําใหเปนขอท่ีพึงพิจารณา    คือ 
ใครครวญแลวจึงทํา.   คําวา  สาธุ  โหติ  แปลวา  เปนการดี.  พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงแสดงวา  ก็เมื่อคนเชนทานพบเรา  ถึงเราวาเปนสรณะ  ครั้นพบนิครนถ 
แลวก็ถึงนิครนถเปนสรณะ  คําครหาก็ยอมจะเกิดข้ึนไดวา  อุบาลีผูนี้ถึงทุกคนท่ี 
ตนพบเห็นนั่นแลเปนสรณะหรือ   เพราะฉะนั้น   การใครครวญเสียกอนแลวทํา 
จึงเปนการดีสําหรับคนเชนทาน.   คําวา   ปฏาก   ปริหเรยฺยุ   ความวา  เขาวา 
พวกนิครนถเหลาน้ัน  ไดสาวกเห็นปานนั้นแลว   กย็กธง  (โออวด)  เท่ียวปาว 
ประกาศวา   พระราชา   อํามาตยของพระราชา   หรอื   เศรษฐีชื่อโนน  ๆ   เปน 
สาวก   ถึงเราเปนสรณะ. 
           ถามวา   เพราะเหตุไร.  
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           ตอบวา   เพราะวา   ความท่ีพวกเราเปนใหญ  จักปรากฏชัดแจง  ดวย 
วิธีการอยางนี้   และเพราะวา  ถาเขาจะพึงเกิดวิปปฏิสารเดือดรอนสําคัญวา  เรา 
ถึงสรณะดวยเหตุอะไร   หรือเขาก็จะบรรเทาความเดือดรอนรําคาญแมอันนั้นวา 
คนเหลาน้ันท้ังหมดสวนมาก   รูถึงความท่ีตนมีการถึงสรณะแลว    มาบัดนี้   ไม 
กลับเปนทุกข  ในการท่ีจะถอนคนกลับไป.   เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  ปฏาก  ปรหิเรยยฺยุ  ดังนี้. 
           คําวา   โอปานภูต   แปลวา   ทั้งอยูเหนือบอน้ําท่ีจัดไว.   คําวา   กุล 
คือ นิเวศนของทาน. คําวา  ทาตพฺพ  มฺเยฺยาสิ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงโอวาทวา    เห็นคน ๑๐ คนบาง  ๒๐  คนบาง  ๖๐ คนบาง  ผูมาแลว  อยางพูด 
วาไมมี    ใหเถิด    อยาตัดไทยธรรมสําหรับนิครนถเหลาน้ี    ดวยเพียงเหตุที่ถึง 
เราเปนสรณะ ณ บัดนี้  แทจริง  ควรใหแกพวกเขาท่ีมาถึงแลว  โดยแท.   คําวา 
สุตเมต   ภนเฺต   ความวา    อุบาลีคฤหบดีทูลถามวา   ทรงไดยนิมาจากไหน 
พระเจาขา.  ตรัสตอบวา  จากสํานักของนิครนถทั้งหลาย  เขาวานิครนถเหลา 
นั้น    ประกาศในเรือนของสกุลทั้งหลายอยางนี้วา   พวกเรากลาววา   ควรใหแก 
คนใดคนหน่ึงท่ีมาถึงแลว   สวนพระสมณโคดมกลาววา   ควรใหทานแกเราเทา 
นั้น ฯ ล ฯ   ทานท่ีใหแกสาวกพวกอ่ืนไมมีผลมากเลย   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
หมายเอาคําน้ัน   จึงตรัสวา   อย  คหปติ  สุตเมต  ดังน้ี. 
           คําวา   อนุปุพฺพกถ  คือกถาที่กลาวตามลําดับอยางนี้คือ ศีลลําดับจาก 
ทาน สวรรคลําดับจากศีลโทษของกามท้ังหลายลําดับจากสวรรค.ในอนุบุพพิกถา 
นั้น  คําวา  ทานกถ  คือ  กถาที่ประกอบดวยคุณ  คือ  ทาน  เปนตนอยางนี้วา 
ธรรมดาวา ชือ่วาทานน้ี  เปนเหตุแหงสุขทั้งหลาย,  เปนมูลรากของสมบัติทั้งหลาย 
เปนที่ต้ังแหงโภคสมบัติทั้งหลาย,  เปนที่ปองกัน  ทีเ่รน  ที่ไป  ทีไ่ปเบื้องหนาของ  
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คนที่เดินทางไมเรียบ    ทีพ่ึ่งพา   ที่ต้ัง   ที่หนวงเหนี่ยว  ที่ปองกัน  ที่เรน  ทีไ่ป 
ที่ไปเบื้องหนา   เชนกับทาน  ไมมีในโลกน้ีและโลกอื่น.    ดวยวา     ทานน้ีเปน 
เชนกับสิงหาสน   (ที่นั่งรูปสิงห)    ทําดวยรัตนะ  เพราะอรรถวา  เปนที่พ่ึงพา. 
เปนเชนกับแผนดินผืนใหญ  เพราะอรรถวาเปนที่ต้ัง. เปนเชนเดียวกับเชือกโยง 
เพราะอรรถวา  เปนที่หนวงเหนี่ยว.  แทจริง  ทานน้ี  เปนประดุจนาวา  เพราะ 
อรรถวา  ขามทุกขได.  เปนประดุจผูองอาจในสงคราม  เพราะอรรถวา  โลงใจ  
เปนประดุจพระนครท่ีปรับปรุงดีแลว   เพราะอรรถวา  ปองกนัภัยได.  เปนประ 
ดุจปทุม   เพราะอรรถวา   อันมลทินคือความตะหนี่เปนตนไมซึมเขาไป.   เปน 
ประดุจอัคคี   เพราะอรรถวา  เผามลทินเหลาน้ัน.  เปนประดุจงูพิษ  เพราะอรรถ 
วา   ตองนั่งไกล ๆ.   เปนประดุจราชสีห   เพราะอรรถวา   ไมหวาดกลัว.   เปน 
ประดุจชาง   เพราะอรรถวามีกําลัง.   เปนประดุจพญาโคเผือก    เพราะอรรถวา 
สมมติกันวาเปนมิ่งมงคลยิ่ง.    เปนประดุจพญามาที่ชื่อวลาหก    เพราะอรรถวา. 
ใหไปถึงแผนดินอันเกษม   (ปลอดภัย).   ธรรมดาวา   ทานน้ันเปนทางที่เราดํา 
เนินแลว เปนวงศของเราเทาน้ัน เปนมหายัญของเวลามพราหมณ  เปนมหายัญ 
ของมหาโควินทศาสดา  เปนมหายัญของพระเจามหาสุทัศนจอมจักรพรรดิ  เปน 
มหายัญของพระเวสสันดร   เปนมหายัญเปนอเนก  ที่เราผูบําเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ 
บําเพ็ญมาพรั่งพรอมแลว     เปนทานท่ีเรา    สมัยที่เปนกระตาย    ยอมทอดตัว 
ลงในกองเพลิงท่ีลุกโชน   ยึดจิตใจของพวกยาจกท่ีมาถึงแลวได   แทจริง   ทาน 
ยอมใหสัคคสมบัติในโลก ใหมารสมบัติ   ใหพรหมสมบัติ   ใหจักรพรรดิสมบัติ 
ใหสาวกบารมีญาณ   ปจเจกโพธิญาณ  อภิสัมโพธญิาณ  ก็บุคคลเมื่อใหทาน  ยอม 
อาจสมาทานศีลได   เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสศีลกถาไวในลําดับ 
จากทานน้ัน.  คําวา  สีลกถ  คือ  กถาที่ประกอบดวยคุณคือศีล  เปนตน  อยาง  
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นี้วา  ธรรมดาวาศีลนี้    เปนที่พ่ึงพา  ที่ต้ัง  ที่หนวงเหนี่ยว   ที่ปองกัน  ที่เรน 
ที่ไป  ที่ไปเบื้องหนา  ธรรมดาวา   ศลีนี้เปนวงศของเรา   เราบําเพ็ญศีลบริบูรณ 
ในอัตภาพทั้งหลายไมมีที่สุด  คือ   ครั้งเปนพญานาคชื่อ  สังขปาละ  ครั้งเปน 
พญานาคชื่อ  ภูริทัตตะ   ครั้งเปนพญานาคชื่อ  จัมเปยยะ  ครั้งเปนพญานาค 
ชื่อ  สีลวะ   ครั้งเปนพญาชางผูเลี้ยงมารดา   ครั้งเปนพญาชางชื่อ   ฉัททันตะ 
แทจริงท่ีพ่ึงอาศัยแหงสมบัติทั้งหลายในโลกน้ีและโลกอื่น   เชนกับศีล   ที่ต้ัง  ที่ 
หนวงเหนี่ยว  ที่ปองกัน  ที่เรน  ที่ไป  ที่ไปเบื้องหนาเชนกับศีลไมมี   เครื่อง 
ประดับเชนกับเครื่องประดับคือศีลไมมี   ดอกไมเชนกับดอกไมคือศีลไมมี กลิ่น 
เชนกับกลิ่นคือศีลไมมี    โลกแมทั้งเทวโลกมองดูผูประดับดวยเครื่องประดับคือ 
ศีล  ผูมีดอกไมคือศีลเปนเครื่องประดับ  ผูอันกลิน่คือศีลซึมซาบแลว   ยอมไม 
รูสึกอ่ิม   เพ่ือจะทรงแสดงวา    ก็บุคคลอาศัยศีลน้ี     ยอมไดสวรรคนี้ดังน้ี    จึง 
ตรัสสัคคกถาลําดับจากศีลนั้น.  คําวา สคฺคกถ  ไดแก กถาที่ประกอบดวยคุณ 
คือสวรรคเปนตน     อยางน้ีวา   ธรรมดาวา   สวรรคนี้   นาปรารถนา   นาใคร 
นาพอใจ    ในสวรรคนั้น    มีการเลนเปนนิตย     ไดสมบัติทั้งหลายเปนนิตย 
เทวดาชั้นจาตุมหาราชเสวยทิพยสุขทิพยสมบัติ  ๙ โกฏิป   ชั้นดาวดึงส ๓ โกฏิป 
และ๖ โกฏิป.  พระโอษฐของพระพุทธเจาท้ังหลาย  ผูกําลังตรสัถึงสวรรคสมบัติ 
ก็ไมมีเพียงพอ     สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวเปนตนวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     เราจะพึงกลาวสัคคกถาดวยปริยายเปนอเนก   ดังน้ี.  พระผูมี- 
พระภาคเจา   เมื่อทรงประเลาประโลมดวยสัคคกถาอยางน้ีแลว   เปนประดุจทรง 
ประดับชางแลว    ตัดงวงของชางนั้นเสียอีก   ทรงแสดงวาสวรรคแมนี้    ไมเที่ยง 
ไมยั่งยืน   ไมควรทําความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในสวรรคนั้น จึงตรัส 
โทษ    ความเลวทราม    ความเศราหมอง    ของกามท้ังหลายโดยนัยเปนตนวา  
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กามท้ังหลาย  มีรสอรอยนอย   มีทกุขมาก   มีความคับแคนมาก    โทษในกาม 
เหลาน้ันมียิ่งข้ึน.     ในคําเหลาน้ัน    คําวา   อาทีนโว   แปลวา   โทษ.    คําวา 
โอกาโร   แปลวา   ตํ่า  ทราม.   คําวา   สงฺกิเลโส   คือ   ความเศราหมองใน 
สังสารวัฏของสัตวทั้งหลาย  เพราะกามเหลาน้ัน  เหมือนท่ีตรัสวา   ผูเจริญ  สัตว 
ทั้งหลายยอมเศราหมองหนอ.    พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงขูดวยโทษของกาม 
อยางนี้แลว    จึงทรงประกาศอานิสงสในเนกขัมมะ   การหลีกออกจากกาม.  คําวา 
กลฺลจิตฺต  คือจิตไมเสีย.  คําวา  สามุกกฺสิกา  คือ  ทีท่รงยกข้ึนเอง     คือท่ี 
ทรงยกข้ึน   ถือเอาดวยพระองคเอง   อธิบายวา   ที่ทรงเห็นดวยพระสยัมภูญาณ 
ไมทั่วไปแกผูอ่ืน.   ถามวา   นั่นคืออะไร.    ตอบวา   คืออริยสัจเทศนา.  ดวย 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค.  คําวา  วิรช   วีตมล 
ความวา  ที่ชือ่วา   ปราศจากธุลี   เพราะไมมีธุลีคือราคะเปนตน   ที่ชื่อวาปราศ- 
จากมลทิน  เพราะปราศจากมลทินคือราคะเปนตน .  คําวา ธมฺมจกฺขุ  นี้เปนชื่อ 
ของมรรค ๓  ในพรหมายุสูตร  ขางหนาและอาสวักขยญาณในจุลลราหุโลวาท 
สูตร.  สวนในที่นี้    ทรงประสงคเอาโสดาปตติมรรค.   เพ่ือทรงแสดงอาการเกิด 
ข้ึนของธรรมจักษุนั้น    จึงตรัสวา   สิ่งใดส่ิงหน่ึง    มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 
สิ่งน้ันทั้งหมดก็มีความดับไปเปนธรรมดา.   ก็ธรรมจักษุนั้น  ทํานิโรธ ใหเปน 
อารมณแลว       แทงตลอดสังขตธรรมท้ังปวง      ดวยอํานาจกิจน่ันแลเกิดข้ึน. 
อริยสัจธรรมอันผูนั้นเห็นแลว   เหตุนั้นผูนั้นชื่อวา   มีธรรมอันเห็นแลว.     แม 
ในบทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.   ความสงสัยอันผูนั้นขามเสียแลว  เหตุนั้น   ผู 
นั้นชื่อวา    มีความสงสัยอันขามเสียแลว.   คํากลาววา   อยางไร  ของผูนั้น  ไป 
ปราศแลว เหตุนั้น   ผูนั้น  ชื่อวามีคํากลาววาอยางไรไปปราศแลว.  ผูนั้นถึงแลว 
ซึ่งความแกลวกลา   เหตุนั้นผูนั้นชื่อวาถึงความแกลวกลา.    ผูนั้นไมมีผูอ่ืนเปน  
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ปจจัยในคําสอนของพระศาสดา    คือ   ไมเปนไปในคําสอนของพระศาสดานั้น 
ดวยการเชื่อผูอ่ืน    เหตุนั้น    ผูนั้นชื่อวา     ผูไมมีผูอ่ืนเปนปจจัย.     อุบาลี 
คฤหบดีรับเอาดวยจิต     เพลิดเพลินแลว   สรรเสรญิดวยวาจา   บันเทิงใจแลว. 
คําวา   อาวรามิ   แปลวา   กั้น   ปด.   คําวา   อนาวฏ  ไดแก   ไมหาม   คือ 
เปดประตูแลว. 
           คําวา  อสฺโสสิ  โข  ฑีฆตปสฺสี  ความวา  ไดยินวา  ฑีฆตปสสี 
นิครนถนั้น      ต้ังแตอุบาลีคฤหบดีนัน้ไปแลว     ก็เท่ียวเง่ียหูฟงวา    คฤหบดีผู 
บัณฑิต    กบัพระสมณโคดมผูถึงพรอมดวยทัศนะมีถอยคํานําสัตวออกจากทุกข 
จักเลื่อมใส   แมเพราะเหตุอุบาลีบัณฑิตน้ัน   จักเลื่อมใสเพราะธรรมกถา   ครั้น 
เลื่อมใสไดแลว    จักถึงสรณะเพราะเหตุนั้น   หรอื   ไมถึงสมณะเพราะเหตุนั้น 
กอนหนอ.   เพราะฉะนั้น  ฑีฆตปสสีนิครนถไดฟงเปนครั้งแรกทีเดียว.   คําวา 
เตนหิ  สมมฺ  ความวา  ฑีฆตปสสีนิครนถ    ถกูความเศราใจอยางแรงครอบงํา 
แมไดยินคําวา   จงหยุดอยูในที่นั้นนั่นแล   แตกําหนดใจความไมได   จึงเจรจา 
กับคนเฝาประตูอยูนั่นแหละ   คําวา    มชฺฌิมาย   ทวฺารสาลาย  ความวา 
เรือนหลังใดมี  ๗ ซุมประตู  ซุมประตูที่  ๔  ของเรือนหลังน้ัน  นับแตซุมประตู 
ในทั้งหมด   ชื่อวา   ศาลาใกลประตูกลาง    เรือนหลังใดมี  ๕  ซุมประตู     ซุม 
ประตูที่ ๓      ของเรือนหลังน้ัน   ชื่อวาศาลาใกลประตูกลาง   เรือนหลังใดมี ๓ ซุม 
ประตู  ซุมประตูที่  ๒ ของเรือนหลังน้ัน  ชื่อวา  ศาลาใกลประตูกลาง  สวนเรือน 
ที่มีซุมประตูเดียว   ซุมทีอ่าศัยเสามงคลทรงกลาง   ชื่อวา   ศาลาใกลประตูกลาง 
แตเรือนของอุบาลีคฤหบดีนั้น   มีซุมประตู ๗ ซุม.    ทานกลาววา ๕  ซุมก็มี. 
คําท้ังหมด       มีคําวา    อคฺค    เปนตน    เปนไวพจนของกันและกัน. 
ในคําวา  ย   สุท  นี้  คําวา  ย  หมายถึงนาฏบุตรใด.   คําวา  สุท   เปนเพียง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 180 

นิบาต.  คําวา ปริคฺคเหตฺวา  ความวา  เอาผาหมผืนน้ันนั่นแหละคลุมทองไว. 
คําวา  นิสีทาเปติ  ความวา เชิญใหนั่งวา  คอย ๆ  อาจารย  คอย ๆ  อาจารย.  
ประหน่ึงวางหมอน้ํามันขนาดใหญ    ฉะน้ัน      คําวา    ทตฺโตสิ    ความวา 
ทานเกิดโงไปแลวหรือ.     คําวา   ปฏมิุกฺโก       ความวา    ใสทีศ่ีรษะไว 
(สวม).  คําวา  อณฺฑหารโก  เปนตน   แมเปนคําหยาบ   ฑีฆปสสีนิครนถ 
ก็กําหนดไมไดวา  พูดคํานี้หยาบ ก็พูดออกไป  เพราะเกิดความเศราใจอยางแรง 
เพราะเหตุอุบาลีกลายเปนอ่ืน.   คําวา  ภทฺทิกา  ภนฺเต  อาวฏฏนี    ความวา 
นิครนถพูดหมายถึงมายาน่ันแล     อุบาลีบรรลโุสดาปตติมรรค  แทงตลอดดวย 
ตนเอง.   คําวา  เตนหิ  นีเ้ปนเพียงศัพทนิบาต  ความวา  ทานผูเจริญ  ขาพเจา 
จักทําคําเปรียบเทียบแกทาน.   อีกอยางหนึ่ง   เปนคําบอกเหตุ.  ทานอธิบายวา 
คําส่ังสอนของพวกทาน  มิใชธรรมนําสัตวออกจากทุกข   ดวยเหตุอันใดขาพเจา 
จักทําคําเปรียบเทียบแกทาน   ดวยเหตุนั้น.  คําวา  อุปวิชฺา   แปลวา ใกล 
เวลาคลอด.   คําวา   มกฺกฏจฺฉาปก   แปลวา   ลูกลงิ.   คําวา   วิกิณิตฺวา 
อาเนหิ   ความวา   จงใหมูลคานํามา   (ซื้อมา).  แทจริง   ในทองตลาด พอคา 
แมคา   ยอมขายของเลนสําหรับลิง  ทั้งท่ีมีวิญญาณ  ทั้งที่ไมมีวิญญาณ   ภริยา 
สาวของพราหมณแกนั้น  พูดหมายถึงของเลนนั้น .   คําวา   รชติ  ความวา  เรา 
ตองการของนี้ที่เขาเอาสียอม  ยอมไลดวยสีเหลืองหนาๆ ให. คําวา อาโกฏฏิต- 
ปุจจาโกฏฏิต ความวา  ที่เขาทุบกลับไปกลับมาบอย ๆ. คําวา อุภโต  ภาค- 
วิมฏฐ   ความวา   ที่มีผิวอันเขาขัดเกล้ียงเกลาดีทั้งสองขางแลวดวยไมไผ,  มณี 
และหิน.  คําวา รงฺคกฺขโม  ห ิ โข  ความวา ของเลนทั้งท่ีมีวิญญาณ ทั้งท่ีไมมี 
วิญญาณ  ยอมดูดสียอม เพราะฉะนั้นจึงกลาวอยางนี้. คําวา โน อาโกฏฏนกขฺโม 
ความวา   เมื่อของเลนมีวิญญาณ   เขาเอาวางลงที่แผนกระดานสําหรับทุบ   ทุบ  
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ที่ทองกอน   ทองก็แตก   ข้ีก็ไหลออก   ทุบที่หัว    หัวก็แตก    มันสมองก็ไหล 
ออก  ของเลนที่ไมมีวิญญาณ    ก็แตกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอย    เพราะฉะน้ัน   จึง 
กลาวอยางนี้.  คําวา  วิมชชฺนกฺขโม   ความวา  ของเลนที่มีวิญญาณ   ที่เขา 
ขัดดวยมณีและหิน     ก็ไรขนไรผิว    ของเลนที่ไมมีวิญญาณ    ก็แตกละเอียด 
จึงกลาวอยางนี้.   คําวา   รงฺคกฺขโม  ห ิ โข  พาลาน   ความวา    ผูควรแก 
การยอม   ยอมใหเกิดเพียงราคะ    เปนที่รักของเหลาคนเขลา     มีความรูทราม 
สวนวาทะของนิครนถก็ดี   กถามรรคอ่ืน ๆ   ที่ไรประโยชนเชนเรื่องภารตยุทธ 
และรามายนะเปนตนก็ดี  ไมเปนที่รักของเหลาบัณฑิตเลย.   คําวา โน อนุโย- 
คกฺขโม  โน  วิมชฺชนกฺขโม  ความวา  ไมทนการประกอบตาม  หรือการ 
พิจารณายอมวางเปลา   เหมือนฝดแกลบหาขาวสาร    และเหมือนหาแกนไมใน 
ตนกลวย.   คําวา   รงฺคกฺขโม  เจว  ปณฑฺิตาน  ความวา  แทจริง  กถาที ่
วาดวยอริยสัจ ๔ ยอมเปนที่รักของเหลาบัณฑิต  ฟงอยูถึงรอยป  ก็ไมรูสกึอ่ิม. 
เพราะฉะนั้น   จึงกลาวอยางนี้.  ก็พุทธวจนะ   ยอมลึกซึ้งอยางเดียวเหมือนมหา- 
สมุทร   โดยประการท่ีหยั่งลงได   เพราะเหตุนั้นอุบาลีคฤหบดีจึงกลาววา 
อนุโยคกฺขโม  จ  วมิชฺชนขฺโม  จ.  คําวา  สุณาหิ  ความวา  อุบาลีคฤหบดี 
เริ่มกลาวพระคุณของพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาพเจาเปนสาวกของพระศาสดา 
พระองคใด  โปรดจงฟงพระคุณท้ังหลาย  ของพระศาสดาพระองคนั้น. 
           บัณฑิตเรียกวา  ธีระ  ในบทวา   ธีรสฺส.   พึงทราบความสัมพันธใน 
บททั้งปวงอยางนี้วา ปญญา  ความรอบรู ฯลฯ ความเห็นชอบอันใด  ขาพเจา 
เปนสาวกของพระพุทธเจาผูทรงประกอบดวยปญญาอันนั้น    ผูทรงเปนบัณฑิต 
ฉลาดในธาตุอายตนะ  ปฏิจจสมุปบาท  ฐานะและอฐานะ  พระพุทธเจาพระองค 
นั้น  ทรงเปนพระศาสดาของขาพเจา.    คําวา  ปภินฺนขีลสฺส  แปลวา  ผูมี  
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กิเลสดุจตะปูตรึงใจอันทําลายไดแลว .   สภาวะเหลาใด   ชนะแลว   ชนะอยู   จัก 
ชนะซึ่งปุถุชนท้ังปวง  เหตุนั้น  สภาวะเหลาน้ัน  ชือ่วาผูชนะ.  ถามวา  สภาวะ 
เหลาน้ันคืออะไร   ตอบวา   คือ  มัจจุมาร   กิเลสมาร   และเทวปุตตมาร    มาร 
ผูชนะเหลาน้ัน  อันพระพุทธเจาพระองคนั้นทรงชนะแลว  เพราะเหตุนั้น พระ- 
พุทธเจาพระองคนั้น  จึงชื่อวา  ผูมีมารอันทรงชนะแลว  คือพระผูมีพระภาคเจา 
ผูมีมารผูชนะอันทรงชนะแลวพระองคนั้น.  คําวา   อนีฆสฺส   แปลวา  ผูไมมี 
ทุกข   ทั้งทุกขที่เกิดจากกิเลส  ทั้งทุกขที่เปนวิบาก.  คําวา  สุสมจิตฺตสฺส  คือ 
ผูมีจิตสมํ่าเสมอดวยดีในพระเทวทัต   ชางชื่อ    ธนปาลกะ   พระองคุลิมาล   และ 
พระราหุลเถระเปนตน.   คําวา   พุทฺธสีลสฺส  แปลวา  ผูมีอาจาระ   ความ 
ประพฤติอันเจริญแลว.  คําวา  สาธุปฺสฺส  แปลวา  ผูมีปญญาดี.  คําวา 
วิสมนฺตรสฺส  แปลวา  ผูขามท่ีอันไมสม่ําเสมอมีราคะเปนตน  ยืนหยัดอยู 
แลว.      คําวา   วมิลสฺส   แปลวา   ผูมมีลทิน    มีราคะเปนตน    ไปปราศจาก 
แลว.   คําวา   ตุสิตสฺส     แปลวา   ผูมจิีตยินดีแลว.  คําวา  วนฺตโลกามิสสฺส 
คือผูมีกามคุณอันคายเสียแลว.  คําวา   มุทิตสฺส  คือ  ผูพลอยยนิดีแลว  ดวย 
อํานาจวิหารธรรม คือ มทุิตา.  อีกอยางหน่ึง   คําน้ี    อุบาลีคฤหบดี    กลาวซ้ํา 
นั่นเอง.      เปนความจริง     อุบาลีคฤหบดีกลาวพระคุณแมอยางเดียวอยูบอย ๆ 
โดยความเส่ือมใสน่ันแล.   คําวา   กตสมณสฺส    แปลวา    ผูมีคุณเครื่องเปน 
สมณะอันทรงกระทําแลว    อธิบายวา    ทรงบรรลทุี่สุดของสมณธรรม.    คําวา 
มนฺชสฺส   แปลวา   ผูเปนสัตวผูหน่ึง   ดวยอํานาจโวหารโลก.    อุบาลีคฤหบดี 
กลาวซ้ําอีกวา   ผูเปนนระ   (คน)   เมื่อเขากลาวโดยประการอ่ืน   พระคุณ  ๑๐ 
ประการ   กลาวดวยคาถาหน่ึง ๆ   ยอมไมพอ.   คําวา  เวนยิกสฺส   แปลวา   ผู 
นําของสัตวทั้งหลาย.  คําวา  รุจิรธมมฺสฺส  แปลวา ผูมีธรรมสะอาด.  คําวา  
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ปภาสกสฺส   แปลวา   ผูกระทําแสงสวาง.   คําวา   วีรสฺส   คือ  ถึงพรอมดวย 
ความเพียร.   คําวา  นิสภสฺส   คือบรรดาโค   ชั้นอุสภะ   ชั้นวสภะเปนโคชั้น 
นิสภะ   ดวยอรรถวา  ไมมีผูเทียบไดในท่ีทั้งปวง.   คําวา   คมฺภรีสฺส  แปลวา 
ทรงมีพระคุณลึกซึ้งหรือผูทรงลึกซึ้งดวยพระคุณท้ังหลาย. คําวา โมนปตฺตสฺส 
คือผูบรรลุญาณ.   ญาณ  ความรู  ชื่อวา  เวท  ในคําวา เวทสฺล.  ผูทรงเพียบ 
พรอมดวยความรูที่เรียกวาเวทน้ัน.  คําวา  ธมมฺฏสฺส  แปลวา  ผูต้ังอยูในธรรม. 
คําวา  สวุตตฺสฺส  ผูมีตนสํารวมแลว  คือ ผูมีตนอันปดแลว.  คําวา  นาคสฺส 
แปลวา   ผูประเสริฐ   ดวยเหตุ ๔ ประการ.    คําวา    ปนฺตเสนสฺส    แปลวา 
ผูมีที่นอนและท่ีนั่งอันสงัด.   คําวา   ปฏิมนฺตกสฺส   แปลว   ผูเพียบพรอมดวย 
ปญญา   ตอบโตพระเวท.   ความรูเรียกวา   โมนะ   ในคําวา   โมนสฺส  ทรง 
เพียบพรอมดวยความรูนั้น  หรือผูมีกิเลสอันขจัดไดแลว.   คําวา ทนฺตสฺส  คือ 
ผูหมดพยศ.  คําวา  อิสิสตฺตมสฺส  คือ  ทรงเปนฤษีองคที่ ๗  นบัตอจากฤษี 
๖ พระองค  มีวิปสสีฤษีเปนตน.  คําวา  พฺรหมฺสตฺตสฺส  แปลวา  ผูเปนสัตว 
ประเสริฐ. คําวา  นหาตกสฺส แปลวา ผูมีกิเลสอันลางแลว. คําวา ปทกรณสฺส๑ 

คือผูฉลาดในการรวบรวมอักษรท้ังหลายแลวเอามาทําบทคาถา     (รอยกรอง). 
คําวา  วิทิตเวทสฺส  แปลวา  ผูมีญาณอันรูแจง.  คําวา ปุรินฺททสฺส  แปลวา 
ผูประทานธรรมทานกอนผูอ่ืนทั้งหมด.  คําวา  สกฺกสฺส   แปลวา   ผูสามารถ. 
คําวา ปตฺติปตฺตสฺส  แปลวา  ผูบรรลุคุณท่ีควรบรรลุ. คําวา เวยฺยากรณสฺส 
แปลวา  ผูแสดงเนื้อความไดกวางขวาง.   ความจริง   บทวา  พฺยากตนฺนาเมต 
ไมมี.  ความของบทท้ังปวงพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว .   คําวา   วิปสฺสิสฺส 
แปลวา ผูทรงเห็นแจง.  คําวา อนกิณตสฺส แปลวา มิใชผูสาธยายมนต. คําวา 
 
   ๑.  บาลี  อุปาลิวาทสูตร  เปน  ปทกสฺส.  
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โน  อปณตสฺส  หมายถึงผูไมยืนตาม   ไมเดินตาม   คือมีจิตไมไปตามกิเลส 
ทั้งหลาย.   คําวา   อสตฺตสฺส   คือไมของ.    แผนดินเรียกวา    ภูริ    ในคําวา 
ภูริปฺสฺส  อธิบายวา ผูเพียบพรอมดวยปญญาอันไพบูลย ใหญ  กวาง เสมอ 
แผนดินนั้น. คําวา มหาปฺสฺส  คือเพียบพรอมดวยปญญาอันใหญ. คําวา 
อนูปลิตฺตสฺส  คือผูอันเครื่องฉาบทา  คือ  ตัณหาและทิฏฐิ  ไมฉาบทาแลว. 
คําวา  อาหุเนยฺยสฺส  คือผูควรรับของบูชา.   พระผูมีพระภาคเจา    ทรงพระ 
นามวา   ยักขะ   ในคําวา   ยกฺขสฺส   กเ็พราะอรรถวา   ทรงแสดงอานุภาพได 
หรือเพราะอรรถวา   อันใคร  ๆ   มองไมเห็น  (ไมปรากฏพระองค). เพราะเหตุ 
นั้นอุบาลีคฤหบดีจึงกลาววา  ยกฺขสฺส.  คําวา  มหโต  แปลวา  ใหญ  คําวา 
ตสฺส   สาวโกมฺหมสฺม ิ     ความวา    ขาพเจาเปนสาวกของพระศาสดา    ผูม ี
พระคุณมีประการดังนั้น พระองคนั้น    ปฏิสัมภิทา  ปญญาแตกฉานของอุบาสก 
มาถึงดวยโสดาปตติมรรคน่ันแล. 
           ดังน้ัน   อุบาลีคฤหบดี  ดํารงอยูในวิสัยแหงปญญาแตกฉานแลว  เมื่อ 
จะกลาวพระคุณของพระทศพลในการละกิเลสรอยบท  จึงวิสัชนาความของปญหา 
ที่วา  ทานคฤหบดี  พวกเรา  (พวกนิครนถนาฎบุตร)  จะทรงจําตัวทานวาเปน 
สาวกของใคร.   คําวา กทา  สฺุฬฺหา แปลวา  รวบรวมไวเมื่อไร   ไดยินวา 
นิครนถนาฏบุตรนั้น  คิดอยางนี้วา  อุบาลีคฤหบดีนี้ไปสํานักพระสมณโคดมมา 
เดี๋ยวน้ีนี่เอง เขารวบรวมคุณเหลาน้ันไวต้ังแตเมื่อไรกัน  เพราะฉะนั้น  นิครนถ 
นาฏบุตรจึงกลาวอยางนี้.   คําวา   วิจิตฺตมาล   คนฺเถยฺย   ความวา   นายชาง 
ทําดอกไม  หรือลูกมือนายชางทําดอกไม  พึงรอยระเบียบดอกไมอันวิจิตร  ตาง 
โดยเปนระเบียบดอกไม    มีข้ัวเดียวกันเปนตน     ดวยความเปนคนขยันเองบาง 
ดวยความที่ดอกไมทั้งหลายมีสีตาง  ๆ กันบาง. ในคําวา  เอวเมว  โย  ภนฺเต  
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นี้     พึงเห็นการรวบรวมการพรรณนาพระคุณมีประการตาง ๆ    ของพระผูมี 
พระภาคเจาเทาขุนเขาสิเนรุ    เหมือนกองดอกไมกองใหญ    ในบรรดาดอกไม 
ทั้งหลายนานาชนิด.     อุบาลีคฤหบดีเปรียบเหมือนนายชางทําดอกไมผูฉลาด 
การรอยกรองพระคุณอันวิจิตรของพระตถาคตเจาของคฤหบดี      เปรียบเหมือน 
การรอยกรองระเบียบดอกไมอันวิจิตรของนายชางทําดอกไม. 
           คําวา อุณฺห โลหิต  มุขโต อุคฺคฺฉิ  ความวา  นิครนถนาฏบุตร 
นั้น   ทนดูสกัการะของพระผูมีพระภาคเจาไมได  ก็คิดมากกวา  ต้ังแตพรุงน้ี   เรา 
ก็พาคณะ  ๕๐-๖๐  คน  เขาไปบานเขา  บริโภคอาหารไมได  หมอขาวของเรา 
แตกเสียแลว.   ครั้งน้ัน   นิครนถนาฏบุตรนั้น  ก็เกดิความโศกอยางแรง  เพราะ 
การแปรเปลีย่นของผูทํานุบํารุง.    ความจริงสัตวเหลาน้ี  คิดเพ่ือตนอยางเดียว. 
เมื่อความโศกน้ัน เกิดแกนิครนถนาฏบุตรนั้นแลว  ความรอนภายในก็มี  โลหิต 
ก็ละลาย.  โลหิตน้ันถูกกองลมใหญพัดดันข้ึนก็พลุงออกจากปาก  ประมาณบาตร 
หน่ึง  เหมือนนํ้ายอมท่ีใสลงในหมอ.  ก็สัตวจํานวนนอย  สํารอกโลหิตท่ีค่ังออก 
แลว   ยังอาจมีชีวิตอยูได.  นิครนถคุกเขา (เขาออน)  ลมลงในท่ีนั้นนั่นเอง. 
พนักงานคานหาม  ก็นํานิครนถนาฏบุตรนั้นออกนอกพระนครพาไปดวยคันหาม 
๕ คน   พลันมาถึงนครปาวา.    ตอมาไมนานนัก    นิครนถนาฏบุตรก็ทํากาละ 
(ตาย)  ณ  นครปาวา.    พระธรรมเทศนาในพระสูตรนี้     ก็สําเร็จลงดวยอํานาจ 
บุคคลผูเปนอุคฆฏิตัญูแล 
 
                                  จบอรรถกถาอุปาลิวาทสูตรที่  ๖  
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                             ๗.  กุกกุโรวาทสูตร 

                   วาดวยปุณณโกลิยบุตรและเสนิยอเจละ 
           [๘๔]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพุระภาคเจาเสด็จประทับอยูในโกลยิชนบท  ทรงทํา 
นิคมของชาวโกลิยะ  ชื่อวาหลิททวสนะใหเปนโคจรคาม   ครั้งน้ันปุณณโก- 
ลิยบุตรผูประพฤติวัตรดังโค   และเสนิยอเจละ  ผูประพฤติวัตรดังสุนัข  เขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ แลวปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวัตรดัง 
โค   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ฝายเสนิย- 
อเจละผูพระพฤติวัตรดังสุนัข   ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    ก็คุยเข่ียดุจสุนัขแลวน่ัง  ณ   ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง    ปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวัตรดังโค  ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    เสนิยอเจละน้ี  ประพฤติวัตรดังสุนัข   ทํากรรมยากท่ีผูอ่ืน 
จะทําได    บริโภคโภชนะที่วางไว  ณ  พ้ืนดิน  เขาสมาทานกุกกุรวัตรนั้นอยาง 
บริบูรณ  สิ้นกาลนาน   คติของเขาจะเปนอยางไร  ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา   อยาเลย   ปณุณะ   จงงดขอน้ีเสียเถิด 
อยาถามเราถึงขอน้ีเลย.  ปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวัตรดังโค  ไดทูลถามพระผู- 
มีพระภาคเจาเปนครั้งท่ี ๒  วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เสนิยอเจละ    ประพฤติ 
วัตรดังสุนัข    ทํากรรมยากท่ีผูอ่ืนจะทําได    บริโภคโภชนะที่วางไว ณ  พ้ืนดิน 
เขาสมาทานกุกกุรวัตรนัน้อยางบริบูรณสิ้นกาลนานคติของเขาจะเปนอยางไร 
ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสหามวา  อยาเลย ปุณณะ 
จงงดขอน้ีเสียเถิด  อยาถามเราถึงขอน้ีเลย.  ปุณณโกลิยบุตร  ผูประพฤติวัตร  
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ดังโค     ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาเปนครั้งที่ ๓     วาขาแตพระองคผูเจริญ 
เสนิยอเจละ  พระพฤติวัตรดังสุนัข  ทาํกรรมยากท่ีผูอ่ืนจะทําได  บรโิภคโภชนะ 
ที่วางไว ณ พ้ืนดิน เขาสมาทานกุกกุรวัตรนั้นอยางบริบูรณสิ้นกาลนาน คติของ 
เขาจักเปนอยางไร   ภพหนาของเขาจักเปนอยางไร. 
           [๘๕]   พ.   ดกูอนปุณณะ    เราไมไดจากทานเปนแนซึ่งคําน้ีวา   อยา 
เลยปุณณะ     จงงดขอน้ันเสียเถิด     อยาถามเราถึงขอน้ันเลย   ดังน้ี     แตเราจัก 
พยากรณแกทาน    ดูกอนปุณณะ    บุคคลบางคนในโลกนี้บาํเพ็ญกุกกุรวัตร 
บําเพ็ญปกติของสุนัข  บําเพ็ญกิริยาอาการของสุนัขใหบริบูรณ  ไมขาดสาย  ครั้น 
แลวเมื่อตายไป  เขายอมเขาถึงความเปนสหายของสุนัข  อนึ่ง  ถาเขามีความ 
เห็นอยางนี้วา   เราจักเปนเทวดาหรือเทพองคในองคหน่ึง  ดวยศีล   วัตร   ตบะ 
หรือพรหมจรรยนี้    ความเห็นของเขานั้นเปนความเห็นผิด   ดกูอนปุณณะ   เรา 
กลาวคติของผูเห็นผิดวามี  ๒ อยาง   คือ   นรกหรือกําเนิดสัตวดิรัจฉานอยางใด 
อยางหน่ึง  ดูกอนปุณณะ  กุกกรุวัตรเมื่อถึงพรอม  ยอมนําเขาถึงความเปน 
สหายของสุนัข  เมื่อวิบัติยอมนําเขาถึงนรก ดวยประการฉะน้ี.  เมื่อพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  เสนิยอเจละผูประพฤติวัตรดังสุนัข  รองใหน้ําตา 
ไหล. 
 

                             คติของผูประพฤติวัตรดังโค 
           [๘๖]  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะปุณณโกลิยบุตรผู 
ประพฤติวัตรดังโควา  ดูกอนปุณณะ  เราไมไดคําน้ีจากทานวา  อยาเลยปุณณะ 
จงงดขอน้ันเสียเถิด     อยาถามเราถึงขอน้ันเลย   ดงัน้ี.  เสนิยอเจละทูลวา  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  ขาพเจามิไดรองไหถึงการพยากรณนั้น  ที่พระผูมีพระภาคเจา  
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ตรัสกะขาพเจา    แมขาพเจาไดสมาทานกุกกุรวัตรนี้อยางบริบูรณมาชานานแลว 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ปณุณโกลิยบุตร   ประพฤติวัตรดังโค   เขาสมาทานโค- 
วัตรนั้นอยางบริบูรณมาชานาน   คติของเขาจะเปนอยางไร   ภพหนาของเขาจะ 
เปนอยางไร.                                      
           พ.  อยาเลย   เสนิยะ   จงงดขอน้ันเสียเถิด   อยาถามเราถึงขอน้ันเลย. 
           เสนิยอเจละทูลถามพระผูมีพระภาคเจาเปนครั้งที่  ๒. . . เปนครั้งท่ี  ๓ 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ปุณณโกลิยบุตรนี้  ประพฤติวัตรดังโค  เขาสมาทาน  
โควัตรนั้นอยางบริบูรณมาชานาน  คติของเขาจะเปนอยางไร  ภพหนาของเขา 
จะเปนอยางไร. 
           พ.    ดูกอนเสนิยะ   เราไมไดจากทานเปนแนซึ่งคําน้ีวา  อยาเลยเสนิยะ 
จงงดขอน้ันเสียเถิด    อยาถามเราถึงขอน้ันเลย  ดังน้ี   แตเราจักพยากรณแกทาน 
ดูกอนเสนิยะ    บุคคลบางคนในโลกน้ี    บําเพ็ญโควัตร    บําเพ็ญปกติของโค 
บําเพ็ญกิริยาอาการของโคอยางบริบูรณ ไมขาดสาย ครั้นแลวเมื่อตายไปยอมเขา 
ถึงความเปนสหายของโค   อน่ึง   ถาเขามีความเห็นอยางนี้วา   เราจักเปนเทวดา 
หรือเทพองคโคองคหน่ึง   ดวยศีล   วัตร  ตบะ    หรือพรหมจรรยนี้     ความ 
เห็นของเขาน้ันเปนความเห็นผิด    ดกูอนเสนิยะ   เรากลาวคติของผูเห็นผิดวามี 
๒ อยาง   คือ    นรกหรือกําเนิดสัตวดิรัจฉานอยางใดอยางหน่ึง    ดูกอนเสนิยะ 
โควัตรเมื่อถึงพรอม   ยอมนําเขาถึงความเปนสหายของโค   เมื่อวิบัติยอมนําเขา 
ถึงนรก    ดวยประการฉะน้ี.   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว     ปุณณ- 
โกลิยบุตร  ผูประพฤติวัตรดังโค   รองไหน้ําตาไหล.                                
           [๘๗]  ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเสนิยอเจละ ผูประพฤติ 
วัตรดังสุนัขวา   ดูกอนเสนิยะ   เราไมไดคําน้ีจากทานวา   อยาเลยเสนิยะ   จงงด  
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ขอน้ันเสียเถิด   อยาถามเราถึงขอน้ันเลย   ดังน้ี    ปุณณโกลิยบุตรทูลวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขาพเจาไดรองไหถึงการพยากรณนั้น    ที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสกะขาพเจา     แมขาพเจาสมาทานโควัตรนี้อยางบริบูรณมาชานาน     ขาแต 
พระองคผูเจริญ      ขาพเจาเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา     พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงสามารถแสดงธรรมโดยประการท่ีใหขาพเจาพึงละโควัตรนี้ได 
และเสนิยอเจละผูประพฤติวัตรดังสุนัข  พึงละกุกกุรวัตรนั้นได. 
           ดูกอนปุณณะ  ถากระน้ัน  ทานจงฟง   จงมนสิการใหดี   เราจักกลาว 
ปุณณโกลิยบุตร  ผูพระพฤติวัตรดังโค   ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
 

                                  กรรมดํากรรมขาว  ๔ 
           [๘๘]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา    ดูกอนปุณณะ 
กรรม  ๔ ประการน้ี     เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง   แลวสอนผูอ่ืนใหรู 
ตาม ๔ ประการน้ันเปนไฉน   ดูกอนปุณณะ   กรรมดํามีวิบากดํามีอยู   กรรม 
ขาวมีวิบากขาวมีอยู    กรรมท้ังดําท้ังขาว    มีวิบากทั้งดําท้ังขาวมีอยู    กรรมไม 
ดําไมขาว   มวิีบากไมดําไมขาว   เปนไปเพ่ือความส้ินกรรมมีอยู. 
           ดูกอนปุณณะ   กก็รรมดํามีวบิากดํา   เปนไฉน   ดกูอนปุณณะ 
บุคคลบางคนในโลกนี ้   ประมวลกายสังขาร  อันมีความทุกข  ประมวลวจีสังขาร 
อันมีความทุกข   ประมวลมโนสังขาร   อันมีความทุกข   ครั้นแลว   เขายอมเขา 
ถึงโลกอันมคีวามทุกข     ยอมถูกตองเขาผูเขาถึงโลกอันมีทุกข     เขาอันผัสสะ 
ประกอบดวยทุกขถูกตอง   ยอมเสวยเวทนาอันประกอบดวยทุกข   อันเปนทุกข 
โดยสวนเดียว   ดุจสัตวนรก   ฉะน้ัน   ดูกอนปุณณะ    เพราะกรรมที่มีดังน้ีแล 
ความอุปบัติของสัตวจึงมี  สัตวทํากรรมใดไว  ยอมเขาถึงเพราะกรรมนั้น  ผัสสะ  
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ยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว    ดูกอนปุณณะ    แมเพราะอยางนี้    เราจึงกลาววา 
สัตวมีกรรมเปนทายาท   ขอน้ี    เรากลาววา   กรรมดํามีวิบากดํา. 
           ดูกอนปุณณะ  ก็กรรมขาว  มวีิบากขาว เปนไฉน  ดูกอนปุณณะ 
บุคคลบางคนในโลกนี ้   ประมวลกายสังขาร   อันไมมีความทุกข  ประมวลวจี- 
สังขาร   อันไมมีความทุกข   ประมวลมโนสังขาร  อันไมมีความทุกข  ครั้นแลว 
เขายอมเขาถึงโลกอันไมมีความทุกข   ผัสสะอันไมมีความทุกข   ยอมถูกตองเขา 
ผูเขาถึงโลกอันไมมีความทุกข     เขาอันผัสสะไมมีความทุกขถูกตองแลว     ยอม 
เสวยเวทนาอันไมมีความทุกข  เปนสุขโดยสวนเดียว  ดุจเทพชั้นสุภกิณหาฉะนั้น 
ดูกอนปุณณะ  เพราะกรรมท่ีมีดังน้ีแล  ความอุปบัติของสัตวจึงมี  สัตวทํากรรม 
ใดไว    ยอมเขาถึงเพราะกรรมนั้น    ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว     ดกูอน 
ปุณณะ   แมเพราะอยางนี้   เราจึงกลาววา   สัตวมีกรรมเปนทายาท   ขอน้ี  เรา 
กลาววา   กรรมขาวมีวิบากขาว.                                                            
           ดูกอนปุณณะ  ก็กรรมทั้งดําท้ังขาว  มีวิบากท้ังดําท้ังขาว  เปน 
ไฉน  ดูกอนปุณณะ  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ประมวลกายสังขาร  อันมีความ 
ทุกขบาง  ไมมีความทุกขบาง   ประมวลวจีสังขาร   อันมีความทุกขบาง   ไมมี 
ความทุกขบาง   ประมวลมโนสังขาร   อันมีความทุกขบาง   ไมมีความทุกขบาง 
ครั้นแลว     เขายอมเขาถึงโลกอันมีความทุกขบาง    ไมมีความทุกขบาง    ผัสสะ 
อันมีความทุกขบาง    ไมมีความทุกขบาง    ยอมถกูตองเขาผูเขาถึงโลก    อันมี 
ความทุกขบาง   ไมมีความทุกขบาง   เขาอันผัสสะท่ีมีความทุกขบาง  ไมมีความ 
ทุกขบางถูกตองแลว   ยอมเสวยเวทนาอันมีความทุกขบาง    ไมมีความทุกขบาง 
มีทั้งสุขและทุกขระคนกัน    ดุจพวกมนุษย    เทพบางเหลาและสัตววินิบาตบาง 
เหลาฉะน้ัน  ดูกอนปุณณะ   เพราะกรรมท่ีมีดังน้ีแล   ความอุปบัติของสัตวจึงมี 
สัตวทํากรรมใดไว     ยอมเขาถึงเพราะกรรมน้ัน       ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึง  
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แลว    ดูกอนปุณณะ   แมเพราะอยางนี้    เราจึงกลาววา   สัตวมีกรรมเปนทายาท 
ขอน้ีเรากลาววา   กรรมทั้งดําท้ังขาว   มีวิบากท้ังดําท้ังขาว. 
           ดูกอนปุณณะ  ก็กรรมไมดําไมขาว  มีวบิากไมดําไมขาว  ยอม 
เปนไปเพ่ือความส้ินกรรมน้ันเปนไฉน   ดูกอนปุณณะ   บรรดากรรม ๓ 
ประการนั้น    เจตนาเพ่ือละกรรมดํา    มีวิบากดํา    เจตนาเพ่ือละกรรมขาว    ม ี
วิบากขาว   เจตนาเพ่ือละกรรมท้ังดําท้ังขาว    มีวิบากท้ังดําท้ังขาวน้ันเสีย   ขอน้ี  
เรากลาววา    กรรมไมดําไมขาว    มีวิบากไมดําไมขาว     ยอมเปนไปเพ่ือความ 
สิ้นกรรม   ดกูอนปุณณะ   กรรม ๔ ประการน้ีแล    เราทําใหแจงชัดดวยปญญา 
อันยิ่งเองแลว   สอนผูอ่ืนใหรูตาม. 
 

                      ปุณณโกลิยบุตรแสดงคนเปนอุบาสก 
           [๘๙]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     ปุณณโกลิยบุตรผู 
พระพฤติวัตรดังโค   ไดกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า   เปดของท่ีปด   บอกทางแก 
คนหลงทาง    หรือตามประทีปในที่มืด    ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป    ดังน้ี  
ฉันใด   พระโคดมผูเจริญ  ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา     พระธรรมและ 
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจําขาพระองควาเปน 
อุบาสก   ผูถงึสรณะตลอดชีวิต   ทั้งแตวันนี้เปนตนไป. 
 

                         เสนิยอเจละขอบรรพชาอปุสมบท 
           เสนิยอเจละ    ผูประพฤติวัตรดังสุนัขไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผู 
เจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระองคผูเจริญ   ภาษิตของพระ-   
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องคแจมแจงนัก     เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีควํ่า    เปดของท่ีปด    บอก 
ทางแกคนหลงทาง   หรอืตามประทีปในที่มืด    ดวยหวังวา    ผูมีจักษุจักเห็นรูป 
ดังน้ี    ฉันใด    พระโคดมผูเจริญ    ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้น 
เหมือนกัน     ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  พระ-  
ธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคพึงได 
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. 
           พ.   ดกูอนเสนิยะ  ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถยี  หวังการบรรพชาอุปสม 
บทในธรรมวินัยนี้  ผูนั้นตองอยูปริวาส ๔ เดือนกอน  ตอลวง ๔ เดือน  ภิกษุ 
ทั้งหลาย    มจิีตอันอัญญเดียรถียใหยินดีแลว    จึงจะใหบรรพชาอุปสมบทเพ่ือ 
ความเปนภิกษุ   ก็แตวา   เราทราบความตางแหงบุคคลในขอนี้. 
 

                                          ติตถิยปริวาส 
           [๙๐]   เส.   ขาแตพระองคผูเจริญ    ถาผูเคยเปนอัญญเดียรถียมากอน 
หวังการบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้      ตองอยูปริวาส ๔ เดือนกอน 
ตอลวง ๔ เดือน  ภิกษุมีจิตอันอัญญเดียรถียใหยินดแีลวจึงใหบรรพชาอุปสมบท 
เพ่ือความเปนภิกษุไซร   ขาพระองคจักอยูปริวาสถึง  ๔ ป  ตอลวง ๔ ป  ภิกษุ 
ทั้งหลายมีจิตอันขาพระองคใหยินดีแลว       จึงใหขาพระองคบรรพชาอุปสมบท 
เพ่ือความเปนภิกษุเถิด. 
           เสนิยอเจละผูพระพฤติกุกกุรวัตร    ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว   เมื่อทานเสนิยะอุปสมบทแลวไมนาน   หลกีออกไปอยู 
แตผูเดียว   เปนผูไมประมาท   มีความเพียร  มีตนสงไปอยู  ไมนานนัก   ทําให 
แจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย   ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา   ทีกุ่ลบุตรทั้งหลายผูมีความตอง  
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การ     ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติโดยชอบ     ดวยปญญาอันยิ่งเอง    ใน 
ปจจุบัน  เขาถึงอยู  รูชัดวา   ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว     กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี    ทานพระเสนิยะไดเปนพระ- 
อรหันตรูปหน่ึง  ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย  ดังนี้แล. 
                                      จบกุกกุโรวาทสูตรที่  ๗ 
 
                         ๗.  อรรถกถากุกกุโรวาทสูตร ๑ 

           กุกกุโรวาทสูตร   มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม   สุต  ขาพเจาไดฟงมา 
แลวอยางนี้.                                                                                                
           ในบรรดาบทเหลานั้น    บทวา   โกลิเยสุ    คือชนบทที่มีชื่ออยางนี้. 
โกลิยะน้ันเปนชนบทหนึ่ง   เรียกกันอยางนี้ก็เพราะวาเปนถิ่นที่อยูของเหลาพระ- 
ราชกุมารฝายโกลิยวงศซึง่ดํารงอยู ณ นครโกลิยะ  ในชนบทชื่อ โกลิยะ  นั้น.  
คําวา  หลิทฺทวสน  ความวา  คนทั้งหลายนุงหมผาสีเหลือง   เลนนักขัตฤกษ 
ในคราวสรางนิคมน้ัน  สิ้นสุดการเลนนักขัตฤกษแลว  พวกเขาก็ยกชื่อนิคมขนาน 
นามวา  หลิททวสนะ.    อธิบายวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําหลิททวสนะ 
นิคมน้ันใหเปนโคจรคาม  ประทับอยู.  ก็ที่อยูในหลิททวสนนิคมน้ัน   ยังไมได 
กําหนดกันไวก็จริงอยู    ถึงอยางนั้นก็พึงทราบวา    พระผูมีพระภาคเจาประทับ 
อยู  ณ เสนาสนะอันสมควรแกพระพุทธะทั้งหลาย.  คําวา  โควตฺติโก  ความวา 
ผูสมาทานโควัตร  การพระพฤติอยางโค   คือต้ังเขาทั้งสองเขาบนศีรษะ  ผูกหาง 
 
   ๑.  อรรถกถาเรียก กกุกุรวตัติยสตร.  
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เที่ยวเค้ียวหญากับเหลาโค.   คําวา   อเจโล   แปลวา   เปลือย   ไมมีผา.   คําวา 
เสนิโย  เปนชื่อของเขา.  คําวา  กุกฺกุรวตฺติโก  ความวา ผูสมาทานกุกกุรวัตร 
การประพฤติอยางสุนัข   ทํากิริยาของสุนัขทุกอยาง.   ปุณณะ   กับ   เสนิยะ   ทั้ง 
สองนั้น. เปนสหายเลนฝุนดวยกันมา. คําวา  กุกฺกุโรว   ปลิกุญ ิตฺวา  ความ 
วา    ข้ึนชื่อวาสุนัข    เม่ือนั่งใกล ๆ นาย    เอาเทาท้ังสองขางตะกุยที่พ้ืนนั่งเหา 
เสียงสุนัข  เสนิยะ  คิดวา  แมเราจักกระทําดุจกิริยาเเหงสุนัข   ครั้นกลาวทักทาย 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจาแลว     ก็เอาเทาท้ังสองขางตะกุยพ้ืน   สลัดศรีษะ 
ทําเสียงภุภุ  นั่งคูมือและเทาเหมือนสุนัข. คําวา ฉมาย  นิกขฺิตฺวา  แปลวา  ที่เขา 
วางไวที่พ้ืนดิน.  คําวา  สมตฺต  สมาทินฺน  แปลวา  ที่ยึดอยางบริบูรณ.  คําวา 
กา  คติ   คือผลสําเร็จเปนอยางไร.  คําวา  โก  อภสิมฺปรายโน  หมายถึงภาย 
ภาคหนา   คือบังเกิดในที่ไหน.   คําวา  อล   ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
หามถึง ๓ ครั้ง ดวยทรงพระดําริวา สิ่งท่ีไมนารักจักมีแกเขา. คําวา กุกฺกุรวตฺต 
คือการถือเอาอากัปกิริยาของสุนัข .   คําวา  ภาเวติ  แปลวา   ทาํใหเจริญ.  คําวา 
ปริปุณฺณ    คือไมพรอง.    คําวา   อพฺโพกิณฺณ   คือไมวางเวน.    คําวา 
กุกฺกุรสีล  คือความพระพฤติของสุนัข.   คําวา  กุกฺกุรจิตฺต  คือ  เกิดความคิด 
อยางนี้วา   ต้ังแตวันนี้    เราจักกระทําการท่ีสุนัขทั้งหลายพึงกระทํา.   คําวา 
กุกฺกุรากปฺป   ความวา   อาการเดินของเหลาสุนัขมีอยู   อาการท่ีเห็นสุนัขเหลา 
อ่ืนแลวแยกเข้ียวเดินไป   อาการน้ีชื่อวา     อาการของสุนัข.    เขาทําอาการของ 
สุนัขนั้นใหปรากฏ. ในคําวา  อิมินาห  สีเลน  เปนตน    ความวา  ขาพระองค 
จักเปนเทวดาหรือเทวดาองคหน่ึงดวยความประพฤติ ดวยการสมาทานวัตร ดวย 
การประพฤติตบะที่ทําไดยากหรือดวยพรหมจรรยคือการเวนเมถุนนี้.คําวา เทโว 
คือบรรดาเทวดาทั้งหลาย   มีทาวสักกะ   ทาวสุยามะเปนตน    เปนเทวดาองคใด  
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องคหน่ึง.   คําวา   เทวฺตโร    คือบรรดาเทวดาเหลาน้ันเปนเทวดาองคใด 
องคหน่ึงในฐานะที่ ๒ ที่  ๓   เปนตน.  คําวา   มิจฉฺาทิฏ ิ  ความวา   ความ 
เห็นนั้นของเขา   ชื่อวามิจฉาทิฏฐิ   เพราะการยึดถือทางที่มิใชทางไปสูเทวโลกวา 
เปนทางไปสูเทวโลก.   คําวา   อฺตร  คตึ  วทาม ิ  ความวา   ก็คติของเขา 
เปนอ่ืนไปจากนรกหรือกาํเนิดสัตวดิรัจฉานไมมี   เพราะฉะน้ัน     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงตรัสอยางนี้.  คําวา  สมฺปชฺชมาน   คือกุกกุรวัตรที่เขาปฏิบัติอยู   ไม 
เจือดวยทิฏฐิ. คําวา นาห ภนฺเต  เอต  โรทามิ  ย   ม  ภนฺเต ภควา เอวมาห 
ความวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําพยากรณอันใดกะ 
ขาพเจาอยางน้ี    ขาพระองคมิไดรองไห   มิไดคร่ําครวญ    มิไดทอดถอนถงึคํา 
พยากรณอันนั้น    ของพระผูมีพระภาคเจาดอก.    บัณฑิตพึงทราบความขอนั้น 
ดวยอํานาจกรรมของตนเอง    ดวยประการฉะน้ี.    ไมพึงทราบความดวยอาการ 
เพียงน้ําตาไหล.   ก็ในขอน้ี   มกีารประกอบความดังน้ีวา 
                 มต วา อมมฺา  โรทนฺติ         โย วา  ชีว น ทิสฺสติ 
                 ชวีนฺต  อมมฺ  ปสฺสนฺตี           กสมฺา  ม  อมฺม  โรทสิ. 
                              แมจา   คนท้ังหลาย    เขารองไหถึง 
                      แตคนท่ีตายแลว    หรือคนท่ียังเปนอยูแตไม 
                      พบกัน  เมือ่แมเห็นฉันยังเปนอยู เหตุไร  แม 
                      จึงรองไหถึงฉันเลา  แมจา. . .(คําของสานุ 
                      สามเณร) 
           คําวา  อปจ  เม  อทิ  ภนฺเต  ความวา  นายเสนิยะ  กราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    อนึ่งเลากุกกุรวัตรนี้      ขาพเจาสมาทานมาเปนเวลายาว 
นาน    แมเม่ือปฏิบัติกุกกรุวัตรนั้น  กไ็มมีความเจริญ  เมื่อปฏบิัติผิดก็ไมมี  
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ความเสื่อม   (จัญไร)   กรรมที่ขาพเจากระทํามาเปนเวลาเพียงน้ีก็เกิดเปนโมฆะ 
(ไมมีผล)   เพราะฉะนั้น   ขาพเจาเม่ือพิจารณาเห็น   ความวิบัติของตัวเอง  จึง 
รองไห   พระเจาขา.   คําวา  โควตฺต   เปนตน     กพึ็งทราบตามนัยที่กลาวมา 
แลวในกุกกรุวัตรเปนอาทินั่นแล.  คําวา  คฺวากปฺป  แยกสนธิเปน โคอากปฺป 
แปลวา  อาการของโค.   คําท่ีเหลือก็เปนเชนเดียวกับคําท่ีกลาวมาแลวในอาการ 
ของสุนัขนั่นแหละ    เห็นเหลาสุนัขตัวอ่ืน ๆ  แลวแยกเข้ียวเดินไปในกุกกุรวัตร 
นั้น    ฉันใด    ก็พึงทราบอาการท่ีโคเห็นโคตัวอ่ืน ๆ    แลวยกหูทั้งสองเดินไป 
ในโควัตรนี้ก็ฉันนั้น.  คํานอกน้ันก็เหมือนกันนั่นแหละ. 
           คําวา  จตฺตารีมานิ  ปุณฺณ    กมมฺานิ   ความวา  เหตุไร   พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงทรงปรารภพระธรรมเทศนานี้.      ก็เพราะเทศนาน้ีมาดวยอํานาจ 
การกระทํากรรมบางอยาง    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสกรรม ๔  หมวดน้ีแลว 
การกระทําของคนเหลาน้ีจักปรากฏ    เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง 
ปรารภเทศนานี้.   อน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงทราบวาคนท้ังสองน้ีจักเขาใจ 
กรรม ๔ หมวด  ที่กําลังทรงแสดงนี้เทาน้ัน    ตอน้ัน  คนหน่ึงจักถึงสรณะ  คน 
หน่ึงจักบวชแลวบรรลุพระอรหัต   ดงัน้ัน     เทศนานี้เทาน้ันเปนสัปปายะของ 
พวกเขา  จึงทรงปรารภเทศนาน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ันบทวา   กณฺห   แปลวา 
ดํา  ไดแกกรรมที่เปนอกุศลกรรมบถ  ๑๐. บทวา กณฺหวิปาก  คือมีวิบากดํา 
เพราะทําใหบังเกิดในอบาย.   บทวา  สุกฺก   แปลวา   ขาว   ไดแกกรรมท่ีเปน 
กุศลกรรมบถ ๑๐.  บทวา  สุกกวิปาก   คือมีวิบากขาว    เพราะทําใหบังเกิด 
ในสวรรค. บทวา  กณฺหสุกฺก  คือกรรมที่คละกัน. บทวา  กณฺหสุกฺกวิปาก 
คือมีสุขและทุกขเปนวิบาก.   แทจริง  บุคคลทํากรรมคละกันแลว  เกิดในกาํเนิด 
สัตวดิรัจฉาน   ในตําแหนงชางมิ่งมงคลเปนตน    ดวยอกุศลกรรม  ก็เสวยสุขใน  
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ปวัตติกาลดวยกุศลกรรม.    แมเขาเกิดในราชตระกูล    ดวยกุศลกรรม   ก็เสวย 
ทุกขในปวัตติกาลดวยอกุศลกรรม.    กรรมคือเจตนาในมรรค ๔  อันกระทําให 
สิ้นกรรมทรงประสงคเอาวา  กรรมไมดําไมขาว.   ก็ผิวา  กรรมนั้นพึงเปนกรรม 
ดําไซร    ก็จะพึงใหวิบากดํา    ผิวาเปนกรรมขาวไซร     ก็จะพึงใหวิบากขาว. 
สวนเจตนากรรมในมรรค  ๔  ตรัสวา  ไมดําไมขาว  ก็เพราะมีวิบากไมดําไมขาว 
เหตุไมใหวิบากทั้งสอง.  ความในอุเทศเทาน้ีกอน. 
           สวนในนิเทศพึงทราบความดังตอไปนี้.  บทวา  สพฺยาปชฺฌ  แปลวา 
มีทุกข.   ในกายสังขารเปนตน   อกศุลเจตนา  ๑๒  ที่ถึงความไหวดวยอํานาจการ 
จับถือเปนตน    ในกายทวาร   ชื่อวา   กายสังขารมทีุกข.  อกุศลเจตนา  ๑๒ 
นั้นนั่นแล        ที่ทําใหการเปลงคําเปนไปไดดวยอํานาจการเคล่ือนไหวลูกคาง 
ในวจีทวาร   ชื่อวา   วจีสงัขาร.    อกุศลเจตนา   ที่ยังไมถึงความไหวทั้งสองท่ี 
เปนไปในมโนทวาร  สําหรับคนท่ีกําลังคิดอยูลับ ๆชื่อวา  มโนสังขาร.  ดังน้ี น 
อกุศลเจตนาเทาน้ัน    ที่ตางโดยเปนกายทุจริตเปนตนในทวารแมทั้งสาม    พึง 
ทราบวา  สังขาร. 
           แทจริง  ในพระสตูรนี้  เจตนา ชื่อวา ธุระ.  ในอุปาลิ  (วาท) สูตร 
เจตนา ชื่อวา กรรม.  บทวา   อภิสงฺขริตฺวา  คือ ชกัมา.  อธิบายวา ประ- 
มวลมา.  บทวา  สพฺยาปชฺฌ โลก  คือเขาถึงโลกที่มทีุกข.  บทวา สพฺยา- 
ปชฺฌา  ผสฺสา   ผุสนฺติ   คือผัสสะท่ีมีทุกขเปนวิบาก   ยอมถูกตอง.    คําวา 
เอกนฺตทุกฺข  ไดแก  ทุกขหาระหวางมิได.  คําวา ภูตา  เปนปญจมีวิภัติ  ลง 
ในอรรถวา   เหตุ.   ความเขาถึง (อุปบัติ)    ของสัตวที่เกิดแลว     ยอมมีเพราะ 
กรรมท่ีมีแลว.  ทานอธิบายวา  สัตวทั้งหลายยอมทํากรรมท่ีมแีลวอยางไร  ความ 
เขาถึงของสัตวเหลาน้ัน    ยอมมีดวยอํานาจกรรมท่ีมีสวนเสมอกัน    กับกรรมท่ี  
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มีแลวอยางไร.  ดวยเหตุนั้นนั่นแล พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา สัตวทํากรรม 
อันใดไว    ยอมเขาถึงเพราะกรรมอันนั้น.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เตน 
ความวา   สตัวทั้งหลาย    พระองคตรัสวา    เหมือนเกิดเพราะกรรม    แตชือ่วา 
การอุปบัติ    ยอมมีเพราะวิบาก    ก็เพราะกรรมเปนเหตุแหงวิบาก   ฉะน้ันสัตว 
ยอมเกิดเพราะกรรมอันเปนมูลเหตุนั้น.    บทวา   ผสฺสา   ผุสนฺติ   ความวา 
สัตวทั้งหลายบังเกิดเพราะผลของกรรมอันใด      ผัสสะยอมถูกตองผลของกรรม 
อันนั้น.  บทวา  กมฺมทายาทา คือ ทายาทของกรรม,  เรากลาวกรรมนั่นแหละ 
วาเปนทายาท   คือเปนมรดกของสัตวเหลาน้ี. 
           บทวา  อพฺยาปชฺฌ  แปลวา  ไมมีทุกข.  ในวาระน้ี    (นิทเทสวาร) 
เจตนาฝายกามาวจรกุศล  ๘  ที่เปนไปในกายทวาร  ชื่อวากายสังขาร.  เจตนา 
ฝายกามาวจรกุศล ๘  นัน้นั่นแหละ    ที่เปนไปในวจีทวาร   ชื่อวา   วจีสงัขาร. 
เจตนาฝายกามาวจรกุศล  ๘ ที่เปนไปในมโนทวาร    และเจตนาในฌานเบ้ืองตํ่า 
๓ ชื่อวา  อัพยาปชฌมโนสังขาร. 
           ถามวา   เจตนาในฌาน    จงยกไวกอน    ทําไมกามาวจรจึงชื่อวา 
อัพยาปชฌมโนสังขาร.    
           ตอบวา   อัพยาปชฌมโนสังขาร   ยอมเกิดไดในขณะเขากสิณ    และ 
ขณะเสพกสิณเนือง ๆ   เจตนาฝายกามาวจรตอกับเจตนาปฐมฌาน     เจตนาใน 
จตุตถฌาน  ตอกับเจตนาในตติยฌาน.  ดังน้ัน  กุศลเจตนาตางโดยกายสุจริต 
เปนตนเทาน้ัน    แมในทวารท้ังสาม    พึงทราบวา   สังขาร.    วาระที่สามก็พึง 
ทราบดวยอํานาจที่คละกันทั้งสองอยาง.  ในคําวา  เสยฺยถาป  มนุสฺสา  เปนตน 
พึงทราบวา  สําหรับพวกมนุษยกอน  ปรากฏวาบางคราวก็สุข  บางคราวก็ทุกข  
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สวนในเหลาเทวดาทั้งหลาย   เหลาภุมมเทวดา     ในเหลาวินิปาติกสัตวทั้งหลาย 
เหลาเวมานิกเปรต   บางครั้งก็สุข   บางครั้งก็ทุกข.     สุขยอมเกิดไดแมในเหลา 
สัตวดิรัจฉานเชนชางเปนตน.  บทวา   ตตฺร   แปลวา    ในกรรมท้ัง ๓  นั้น. 
บทวา   ตสฺส   ปหานาย   ยา  เจตนา   ความวา   เจตนาในมรรค   ก็เพ่ือ 
ประโยชนแกการละกรรมนั้น.   แตถงึกรรมแลวชือ่วา  ธรรมอยางอ่ืนที่ขาวกวา 
เจตนาในมรรคไมมี.  ฝายอกุศลเจตนา  ๑๐ ถึงกรรม  ๔  หมวดนี้แลว  ชื่อวา  ดํา. 
กุศลเจตนาที่เปนไปในภูมิ ๓  ชื่อวา  ขาว.  มรรคเจตนามาแลววา ไมดําไมขาว. 
นายเสนิยะน้ันคิดวา  ตัวเราเหมือนจะเปลี่ยนความคิดวา   เราประกอบตัวไวใน 
ฝายธรรมท่ีไมนําสัตวออกจากทุกขมาเปนเวลานานแลวหนอ    ทําตนใหลําบาก 
เปลา   จักอาบนํ้าที่ริมฝงแมน้ําท่ีแหง   เปนเหมือนคนปกหลักลงในแกลบไมทํา 
ประโยชนอะไร ๆ    ใหสําเร็จเลย   เอาเถิด   เราจะประกอบตัวไวในความเพียร 
ดังน้ีแลว   จึงกลาวคํานี้วา   ลเภยฺยาห   ภนฺเต. 
            ครั้งน้ัน  ติตถิยปริวาส  (การอยูอบรมสําหรับเดียรถีย)  อันใด พระผูมี 
พระภาคเจาทรงบัญญัติไวแลวในขันธกวินัยวา  ผูเคยเปนอัญญเดียรถีย  ต้ังอยูใน 
ภูมิของสามเณรแลวสมาทานอยูปริวาส   โดยนัยวา   ทานเจาขา   ขาพเจามีชื่อน้ี 
เคยเปนอัญญเดียรถีย  ประสงคจะอุปสมบทในธรรมวินัยนี้  ทานเจาขา  ขาพเจา 
นั้นขอปริวาส ๔ เดือนกะสงฆ   ดังน้ีเปนตน.   พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา 
ติตถิยปริวาสน้ัน  จึงตรัสเปนตนวา  โย  โข  เสนิย  อฺติตฺถิยปุพฺโพ  ดังนี้. 
บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา ปพฺพชฺช  ตรัสดวยอํานาจความท่ีทรงมีพระวาจาออน 
หวาน.  แมทีจ่ริง เสนิยะน้ันไมอยูปริวาสก็ไดบรรพชา.  แตเขาตองการอุปสมบท 
บําเพ็ญวัตร ๘ ประการ  มีการเขาบานเปนตน   พึงอยูปริวาส    เกินกาลกําหนด. 
บทวา   อารทฺธจิตฺตา   คือมีจิตยินดีแลวดวยการบําเพ็ญวัตร ๘ ประการ.   นี ้ 
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เปนความยอในเรื่องติตถิยปริวาสน้ัน.     สวนความพิสดารของติตถิยปริวาสนั้น  
พึงทราบตามนัยที่กลาวไวแลว  ในกถาปพพัชชาขันธกะ  คัมภีรอรรถกถาวินัย 
ชื่อสมันตปาสาทิกา.  คําวา  อปจ เมตฺถ  แยกสนธวิา อปจ  เม  เอตฺถ.   คําวา 
ปุคฺคลเวมตฺตตา  วิทิตา  คือรูความท่ีบุคคลเปนตาง ๆ กัน.  พระผูมีพระภาค-  
เจาทรงแสดงวา   คําน้ีปรากฏแกเราวา   บุคคลน้ีควรอยูปริวาส  บุคคลน้ีไมควร 
อยูปริวาส.    ตอจากนั้น    เสนิยะคิดวา  โอ   พระพุทธศาสนานาอัศจรรยจริง 
ที่คนขัดสีทุบอยางนี้แลว     ก็ยึดเอาแตที่ควร     ทีไ่มควรก็ทิ้งไป.     ตอแตนั้น 
เขาก็เกิดอุตสาหะในการบรรพชาวาดีกวา จึงกราบทูลวา สเจ โข ภนฺเต ดังน้ี. 
คราวนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความท่ีเขามีฉันทะแรงกลา    ทรงดําริ 
วา   เสนิยะไมควรอยูปริวาส.   จึงตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาวา   ภิกษุ   เธอไปให 
เสนิยะอาบนําแลวใหบรรพชา    แลวนําตัวมา.   ภิกษุนั้นก็กระทําอยางนั้น   ให 
เขาบรรพชาแลวนํามายังสํานักพระผูมีพระภาคเจา.   พระผูมีพระภาคเจาประทับ 
นั่งกลางหมูสงฆ   ใหเขาอุปสมบทแลว.   ดวยเหตุนั้น     ทานจึงกลาววา   เสนิย- 
นิครนถผูถือกุกกุรวัตร กไ็ดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. 
บทวา  อจิรปูสมฺปนฺโน   แปลวา  อุปสมบทแลวไมนาน.  บทวา วูปกฏโ 
คือปลีกกายและจิต   ออกจากวัตถุกามและกิเลสกาม.   บทวา  อปฺปมตฺโต   คือ 
ผูไมละสติในกัมมัฏฐาน.   บทวา   อาตาป   คือผูมีคุณเครื่องเผากิเลส   ดวย 
คุณเครื่องเผากิเลสคือความเพียร   ที่นบัไดวาเปนไปทางกายและทางจิต.  บทวา 
ปหิตตฺโต  คือผูมีตนอันสงไป   มีอัตภาพอันสละแลว    เพราะเปนผูไมเยื่อใย 
ในรางกายและชีวิต.   คําวา  ยสฺสตฺถาย   แยกสนธวิา  ยสฺส   อตฺถาย.   บทวา 
กุลปุตฺตา  คือ  บุตรผูมีมรรยาทและสกุล.  บทวา  สมฺมเทว   คือ  โดยเหตุ 
โดยการณ.   คําวา   ตทนุตฺตร   แยกสนธิวา   ต  อนุตฺตร.  บทวา     พฺรหฺม-  
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จริยปริโยสาน   คือ   อรหัตผลอันเปนที่สุดแหงมรรคพรหมจรรย.   จริงแลว 
กุลบุตรทั้งหลาย    ยอมบวชเพ่ือประโยชนแกมรรคพรหมจรรยนั้น.   สองบทวา 
ทิฏเว  ธมฺเม  คือ  ในอัตภาพนี้นี่แล.   บทวา  สย  อภิฺา  สจฺฉิกตฺวา 
คือ  กระทําใหประจักษดวยปญญา   ดวยตัวเอง.   อธิบายวา   ผูไมมีผูอ่ืนเปน 
ปจจัย    (ไมตองเชื่อผูอ่ืน).   บทวา   อปุสมฺปชฺช  วหิาสิ  คือ  บรรลุแลว 
ใหถึงพรอมแลวอยู.    ผูอยูอยางนี้แล   รูยิ่งวา    ชาติสิ้นแลว ฯ ล ฯ.   พระผูมี- 
พระภาคเจา   ครั้นทรงแสดงปจจเวกขณภูมิ  (ญาณ)    แกเสนิยะนั้นอยางนี้แลว 
เพ่ือทรงใหเทศนาจบลงดวยยอดคือพระอรหัต ทานจึงกลาววา ก็ทานเสนิยะเปน 
พระอรหันตองคหน่ึงในบรรดาพระอรหันตทั้งหลายบรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
อฺตโร คือ องคหน่ึง.  บทวา  อรหต  คือ แหงพระอรหันตทั้งหลาย   ใน 
ขอน้ีมีอธิบายดังน้ีวา   บรรดาพระอรหันตสาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคเจา 
ทานเสนิยะเปนพระอรหันตองคหน่ึง.   คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงต้ืนทั้งนั้นแล. 
 
                                  จบอรรถกถากุกกุโรวาทสูตรที่  ๗  
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                                  ๘.  อภยราชกุมารสูตร 

                                     วาดวยอภัยราชกุมาร 
           [๙๑]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้. 
           สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เวฬุวันกลนัทกนิวาปสถาน 
เขตพระนครราชคฤห    ครั้งน้ัน    พระราชกุมารพระนามวา   อภัย    เสด็จเขา 
ไปหานิครนถนาฏบุตรถงึท่ีอยู   ทรงอภิวาทนิครนถนาฏบุตรแลว  ประทับนั่ง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๙๒]  นิครนถนาฏบุตรไดทูลอภัยราชกุมารวา ไปเถิด    พระราชกุมาร 
เชิญพระองคทรงยกวาทะแกพระสมณโคดม   เมื่อพระองคทรงยกวาทะแกสมณ- 
โคดมอยางน้ีแลว   กิตติศัพทอันงามของพระองคจักระบือไปวา   อภัยราชกมุาร 
ทรงยกวาทะแกสมณโคดมผูมีฤทธิ์   มอีานุภาพมากอยางนี้. 
           อภัยราชกุมารตรัสถามวา    ทานผูเจริญ       ก็ขาพเจาจะยกวาทะแกพระ- 
สมณโคดม   ผูมีฤทธิ์มาก  มีอานุภาพมากอยางนี้  ไดอยางไร. 
           นิครนถนาฏบุตรทูลวา   ไปเถดิ   พระราชกุมาร   เชิญพระองคเสด็จ 
เขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ     แลวจงทูลถามพระสมณโคดมอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไมเปนที่ชอบใจของคน 
อ่ืนบางหรือหนอ   ถาพระสมณโคดมถูกถามอยางนี้แลว    จะทรงพยากรณอยาง 
นี้วา  ดูกอนราชกุมาร   ตถาคตพึงกลาววาจาอันไมเปนที่รัก   ไมเปนที่ชอบใจ 
ของคนอ่ืน   ดังน้ีไซร   พระองคพึงทูลพระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    เมื่อเปนอยางนั้น      การกระทําของพระองคจะตางอะไรจากปุถุชนเลา 
เพราะแมปุถุชนก็พึงกลาววาจาอันไมเปนที่รัก  ไมเปนที่ชอบใจของคนอ่ืน  ถา  
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พระสมณโคดมถูกถามอยางนี้แลว   จะทรงพยากรณอยางนี้วา   ดูกอนราชกุมาร 
ตถาคตไมพึงกลาววาจาอันไมเปนที่รัก    ไมเปนที่ชอบใจของคนอ่ืน   ดังน้ีไซร 
พระองคพึงทูลพระสมณโคดมอยางนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อเปนอยาง 
นั้น    อยางไรพระองคจึงทรงพยากรณพระเทวทัตวา     เทวทัตจักเกิดในอบาย 
จักเกิดในนรก   ต้ังอยูสิ้นกัปหน่ึง  เปนผูอันใครๆ เยียวยาไมได  ดังนี้  เพราะ 
พระวาจาของพระองคนั้น       พระเทวทัตโกรธ     เสียใจ    ดูกอนพระราชกุมาร 
พระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามปญหาสองเง่ือนนี้แลว  จะไมอาจกลืนเขา  ไม 
อาจคายออกไดเลย    เปรยีบเหมือนกะจับเหล็กที่ติดอยูในคอของบุรุษ   บรุุษนั้น 
จะไมอาจกลืนเขา   ไมอาจคายออกได    ฉันใด    ดกูอนราชกุมาร   พระสมณ- 
โคดมก็ฉันนั้น  ถูกพระองคทูลถามปญหาสองเง่ือนนี้แลวจะไมอาจกลืนเขา  ไม 
อาจคายออกไดเลย. 
           อภัยราชกุมารรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว  เสด็จลุกจากอาสนะ  ทรง 
อภิวาทนิครนถนาฏบุตร       ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง  ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง      ครั้นแลว  ทรงแหงนดูพระอาทิตยทรงพระดําริวา  วันนี้มิใช 
กาลจะยกวาทะแกพระผูมีพระภาคเจา    วันพรุงน้ีเถิด   เราจักยกวาทะแกพระผู 
มีพระภาคเจาในนิเวศนของเราดังน้ีแลว      จึงกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจามีพระองคเปนที่ ๔    จงทรงรับ 
ภัตตาหารของหมอมฉัน      เพ่ือเสวยในวันพรุงน้ี    พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ 
ดวยดุษณีภาพ    ลําดับนัน้    อภัยราชกุมารทรงทราบวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับแลว    เสด็จลุกจากอาสนะ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    ที่ประทัก- 
ษิณแลว  เสด็จหลีกไป  ครั้งน้ัน  พอลวงราตรีนั้นไป  เวลาเชา  พระผูมี-  
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พระภาคเจาทรงนุงแลว   ทรงถือบาตรและจีวร    เสด็จเขาไปยังนิเวศนของอภัย 
ราชกุมารประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว     ลําดับนั้น     อภัยราชกุมารทรง 
อังคาสพระผูมีพระภาคเจาดวยขาทนียโภชนียะอันประณีต       ใหอ่ิมหนําเพียง 
พอดวยพระหัตถของพระองคเอง    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จ    ทรงชัก 
พระหัตถจากบาตรแลว     อภัยราชกมุารทรงถืออาสนะตํ่าอันหน่ึง    ประทับนั่ง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.                                                                  
 

                                      วาจาที่ไมเปนที่รัก 
           [๙๓]  อภัยราชกุมารประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว     ไดทลู 
ถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจา 
อันไมเปนที่รัก  ไมเปนที่พอใจของคนอ่ืนบางหรือหนอ.                         
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดกูอนราชกุมาร     ในปญหาขอนี้     จะ 
วิสัชนาโดยสวนเดียวมิได. 
           อ.   ขาแตพระองคผูเจริญ  เพราะปญหาขอนี้  พวกนิครนถไดฉิบหาย 
แลว. 
           พ.   ดกูอนราชกุมาร   เหตุไฉนพระองคจึงตรัสอยางนี้เลา. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   เพราะปญหาขอนี้   พวกนิครนถไดฉิบหายแลว 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอประทานพระวโรกาส     หมอมฉันเขาไปหานิครนถ 
นาฏบุตรถึงท่ีอยู   อภิวาทแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   นิครนถนาฏบุตรได 
บอกวา ไปเถิด  พระราชกมุาร  เชิญพระองคเสด็จไปยกวาทะแกพระสมณโคดม 
เถิด     เมื่อพระองคยกวาทะแกพระสมณโคดมอยางน้ี     กิตติศัพทอันงามของ  
พระองคจักระบือไปวา  อภัยราชกุมารยกวาทะแกพระสมณโคดม   ผูมีฤทธิม์าก  
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มีอานุภาพมากอยางนี้    เม่ือนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้  หมอมฉันไดถามวา 
ทานผูเจริญ     ก็ขาพเจาจะยกวาทะแกพระสมณโคดมผูมีฤทธิ์มาก     มีอานภุาพ 
มากอยางนี้ไดอยางไร.   นิครนถนาฎบุตรตอบวา  ไปเถิด   พระราชกุมาร  เชิญ 
พระองคเสด็จเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ       แลวจงทูลถามอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   พระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไมเปนที่รัก    ไมเปน 
ที่ชอบใจของผูอ่ืนบางหรือหนอ     ถาพระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามอยางนี้  
แลว    จะทรงพยากรณอยางนี้วา   ดูกอนราชกุมาร    ตถาคตพึงกลาววาจาอันไม 
เปนที่รัก  ไมเปนที่ชอบใจของผูอ่ืน  ดังนี้ไซร  พระองคพึงทูลพระสมณโคดม 
อยางนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ    เม่ือเปนอยางน้ัน    การกระทําของพระองค 
จะตางอะไรจากปุถุชนเลา   เพราะแมปุถุชนก็กลาววาจาอันไมเปนที่รัก   ไมเปน 
ที่ชอบใจของผูอ่ืน     แตถาพระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามอยางนี้แลว     จะ 
ทรงพยากรณอยางนี้วา  ดูกอนราชกุมาร   ตถาคตไมพึงกลาววาจาอันไมเปนที่ 
รัก   ไมเปนที่ชอบใจของผูอ่ืน  ดังนี้ไซร   พระองคพึงทูลพระสมณโคดมอยาง 
นี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อเปนอยางนั้น  อยางไรพระองคจึงทรงพยากรณ 
เทวทัตวา   เทวทัตจักเกิดในอบาย   จักเกิดในนรก   ต้ังอยูสิ้นกัปหน่ึง   เปนผู 
อันใคร ๆ เยียวยาไมได  ดังนี้    เพราะพระวาจาของพระองคนั้น  พระเทวทัต 
โกรธ  เสียใจ  ดูกอนพระราชกุมาร   พระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามปญหา 
สองเง่ือนน้ีแลว    จะไมอาจกลืนเขา    ไมอาจคายออกไดเลย     เปรียบเหมือน 
กะจับเหล็กติดอยูในคอของบุรุษ    บรุษุน้ันจะไมอาจกลืนเขา    ไมอาจคายออก 
ได    ฉันใด    ดูกอนราชกมุาร     พระสมณโคดมก็ฉันนั้น     ถกูพระองคทูล 
ถามปญหาสองเง่ือนน้ีแลว    จะไมอาจกลืนเขา   ไมอาจคายออกไดเลย.  
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                           วาจาท่ีประกอบดวยประโยชน 
           [๙๔]   สมัยนั้นแล เด็กออนไดแตนอน   นั่งอยูบนตักของอภัยราชกุมาร 
ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะอภัยราชกุมารวา  ดูกอนราชกุมาร  ทาน 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    ถากุมารน้ีอาศัยความเผลอของพระองค   หรือ 
ของหญิงพ่ีเลี้ยง   พึงนําไมหรือกอนกรวดมาใสในปาก  พระองคจะพึงทําเด็กนั้น 
อยางไร. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉันจะพึงนําออกเสีย  ถาหมอมฉันไมอาจ 
จะนําออกไดแตทีแรก  หมอมฉันก็จะเอามือซายประคองศีรษะแลวอนิ้วมือขวา 
ควักไมหรือกอนกรวดแมพรอมดวยเลือดออกเสีย   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะ 
หมอมฉันมีความเอ็นดูในกุมาร. 
           ดูกอนราชกุมาร   ตถาคตก็ฉันน้ันเหมือนกัน   ยอมรูวาจาท่ีไมจริง  ไม 
แทไมประกอบดวยประโยชน   และวาจานั้นไมเปนที่รัก  ไมเปนที่ชอบใจของผู 
อ่ืน  ตถาคตไมกลาววาจาน้ัน อน่ึง ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง ที่แท แตไมประกอบ 
ดวยประโยชน   และวาจาไมเปนที่รัก    ไมเปนที่ชอบใจของผูอ่ืน    ตถาคตไม 
กลาววาจาน้ัน  อนึ่ง  ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง  ที่แท และประกอบดวยประโยชน 
แตวาจานั้นไมเปนที่รัก  ไมเปนที่ชอบใจของผูอ่ืน  ในขอน้ัน  ตถาคตยอมรูกาล 
ที่จะพยากรณวาจานั้น  ตถาคตยอมรูวาจาที่ไมจริง    ไมแท    ไมประกอบดวย 
ประโยชนแตวาจานั้นเปนที่รัก เปนทีช่อบใจของผูอ่ืน  ตถาคตไมกลาววาจาน้ัน. 
           ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง   ที่แท  ไมประกอบดวยประโยชน    แตวาจา 
นั้นเปนที่รัก   เปนที่ชอบใจของผูอ่ืน  ตถาคตไมกลาววาจาน้ัน  อนึ่ง  ตถาคต  
ยอมรูวาจาท่ีจริง  ที่แทและประกอบดวยประโยชน  และวาจานั้นเปนที่รัก   เปน 
ที่ชอบใจของผูอ่ืน  ในขอน้ัน  ตถาคตยอมรูกาลท่ีจะพยากรณวาจานั้น  ขอน้ัน 
เพราะเหตุไร  เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตวทั้งหลาย.  
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                                          พทุธปฏภิาณ 
           [๙๕]  ขาแตพระองคผูเจริญ กษัตริยผูบัณฑิตก็ดี  พราหมณผูบัณฑิต 
ก็ดี   คฤหบดผูีบัณฑิตก็ดี  สมณะผูบัณฑิตก็ดี  ผูกปญหาแลวเขามาเฝาทูลถาม 
พระตถาคต การพยากรณปญหาของบัณฑิตเหลาน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงตรึก 
ดวยพระหฤทัยไวกอนวา       บัณฑิตทั้งหลายจักเขามาเฝาเราแลวทูลถามอยางน้ี 
เราอันบัณฑิตเหลาน้ันทูลถามอยางนี้แลว  จักพยากรณอยางนี้  หรือวาพยากรณ 
นั้นมาปรากฏแจมแจงกะพระตถาคตโดยทันที. 
           ดูกอนราชกุมาร  ถาอยางนั้น   ในขอน้ี   อาตมภาพจักกลับถามพระองค 
บาง  ขอน้ีควรแกพระองคอยางใด  พระองคพึงพยากรณขอน้ันอยางนั้น  ดูกอน 
ราชกุมาร  พระองคจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน   พระองคเปนผูฉลาดในสวน 
นอยใหญของรถหรือ. 
           อยางนั้น   พระเจาขา   หมอมฉันเปนผูฉลาดในสวนนอยใหญของรถ. 
           พ.  ดกูอนราชกุมาร  พระองคจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ชนทั้ง 
หลายเขาไปเฝาพระองคแลวพึงทูลถามอยางน้ีวา  สวนนอยใหญของรถอันนี้  ชื่อ 
อะไรการพยากรณปญหาของชนเหลานั้น  พระองคตรึกดวยใจไวกอนวา ชนทั้ง 
หลายเขามาหาเราแลว    จักถามอยางนี้   เราอันชนเหลาน้ันถามอยางนี้    จักพยา- 
กรณอยางนี้    หรือวาการพยากรณนั้นพึงแจมแจงกะพระองคโดยทันที. 
           อ.   ขาแตพระองคผูเจริญ  เพราะหมอมฉันเปนทหารรถ รูจักดี ฉลาด 
ในสวนนอยใหญของรถ      สวนนอยใหญของรถท้ังหมดหมอมฉันทราบดีแลว 
ฉะน้ันการพยากรณปญหานั้น  แจมแจงกะหมอมฉันโดยทันทีทีเดียว. 
           ฉันนั้นเหมือนกันแล ราชกุมาร กษัตริยผูบณัฑิตก็ดีพราหมณผูบัณฑิต 
ก็ดี คฤหบดผูีบัณฑิตก็ดี  สมณะผูบัณฑิตก็ดี  ผูกปญหาแลวจักเขามาถามตถาคต  
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การพยากรณปญหานั้น   ยอมแจมแจงกะตถาคตโดยทันที    ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะความท่ีธรรมธาตุนั้น    ตถาคตแทงตลอดดีแลว    การพยากรณปญหานั้น 
จึงแจมแจงกะตถาคตโดยทันที. 
 

                      อภัยราชกุมารแสดงตนเปนอุบาสก 
           [๙๖]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  อภัยราชกุมารไดกราบ 
ทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระองคผู 
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปด 
ของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา  ผูมีจักษุ 
จักเห็นรูป  ดงัน้ี   ฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
ฉันนั้นเหมือนกัน   ขาแตพระองคผูเจริญ   หมอมฉันขอถึงพระผูมีพระภาคเจา 
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ       ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจํา 
หมอมฉัน วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต     ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  ดังนี้แล. 
                                      จบอภยราชกุมารสูตรที่  ๘ 
 
                      ๘.  อรรถกถาอภัยราชกุมารสูตร๑ 

           อภัยราชกุมารสูตร  มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สุต  ขาพเจาไดฟง 
มาแลวอยางนี้.                                                         
           ในบรรดาคําเหลานั้น  คําวา  อภยะ   เปนพระนามของพระราชกุมาร 
พระองคนั้น.  คําวา   ราชกุมาร   คือเปนพระราชโอรสของพระเจาพิมพิสาร. 
 
   ๑.    อรรถกถาเรียก  อภยสูตร.     



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 209 

บทวา   วาท   อาโรเปหิ  คือ   จงยกโทษในวาทะ.   คําวา  เนรยิโก  แปลวา 
ผูบังเกิดในนรก.   คําวา กปฺปฏโ  แปลวา ต้ังอยูตลอดกัป.  คําวา อเตกิจฺโฉ 
คือแมพระพุทธเจาพันพระองคก็ไมอาจแกไขได.     คําวา     โอคฺคิลิตุ    คือ 
พระตถาคต   เมื่อไมอาจกลาวแกปญหาสองเง่ือนได   ก็ไมอาจคาย  คือ  นําออก 
ขางนอกได.   คําวา   อุคฺคิลิตุ  คือ เมื่อไมอาจใหนําโทษแหงคําถาม   (ปญหา) 
ออกไปเสีย  ก็ไมอาจกลืน  คือเอาเขาไปขางในได.  คําวา  เอว ภนฺเต  ความวา 
ไดยินวา   นคิรนถคิดวา    พระสมณโคดมทําลายสาวกของเราแลวรับเอาไวเอง 
เอาเถิด    เราจะแตงปญหาขอหนึ่ง  ซึ่งพระสมณโคดมถูกถามแลวจะตองน่ังกระ- 
โหยงไมสามารถลุกได.   นิครนถนั้น  รับอาหารมาจากวังของอภัยราชกุมารแลว 
ฉันโภชนะอันโอชะ แตงปญหาไวเปนอันมาก  คิดวา  พระสมณโคดมเห็นโทษ 
อันนี้ในปญหานี้ในขอน้ันก็เปนเสนียด  แลวละการทั้งปวงเสีย ไดครุนคิดปญหา 
นี้ในสมองถึง ๔ เดือน.  ครั้งน้ันนิครนถคิดวา  พระสมณโคดม  ไมอาจใหโทษ 
ในการถามหรือตอบปญหานี้ได ปญหานี้ชื่อ โอวัฏฏิกสาระ (คือปญหาวนเวียน) 
ใครหนอจะรับผูกวาทะแกพระสมณโคดมได.   ตอแตนั้น   ก็ตกลงใจวา   อภัย- 
ราชกุมารเปนบัณฑิต   เขาจักสามารถ    เหตุนั้น    เราจะใหอภัยราชกุมารเรียน 
ปญหานั้นแลวใหอภัยราชกุมารเรียน. อภัยราชกุมารน้ัน  มีอัธยาศัยชอบยกวาทะ 
จึงรับคํานิครนถนั้น   ตรสัวา    อยางนั้นสิ    ทานอาจารย.    ทรงเขาพระทัยวา 
ปญหานี้อาจารยแตงใชเวลา ๔ เดือน   เมื่อรับเอาปญหานี้ไปใหพระสมณโคดม 
ตอบ   เวลาคงไมพอ   จึงทรงดําริอยางนี้วา   วันนี้ไมเหมาะ. 
           คําวา  โสทานิ   แยกสนธิวา  เสฺว  ทานิ.  บทวา   อตฺตจตุตฺโถ 
ความวา   เหตุไร   อภัยราชกุมาร   จึงไมนิมนตภิกษุทั้งหลายใหมากรูป.  ไดยิน 
วา   อภัยราชกุมารน้ัน   ทรงดําริอยางนี้วา   เมื่อภิกษุมากรูปนั่งกันแลว  พระผู-  
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มีพระภาคเจา   จะทรงชักพระสูตรอ่ืน   เหตุอ่ืน   หรือเรื่องทํานองน้ันอยางอ่ืน 
มาแสดงแกเรา  ซึ่งถวายของนิดหนอย   กําลังพูดอยู   เมื่อเปนดังน้ี   ก็จักมแีต 
การทะเลาะการวุนวายเทาน้ัน  แมอยางนั้น   เราจักนิมนตแตพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคเดียว   ก็จักเกิดการติเตียนเราวา   อภัยราชกุมารน้ี    ชางตระหน่ี   ทัง้ท่ี 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวบิณฑบาตพรอมดวยภิกษุรอยรูปบาง พันรูป 
บางทุก ๆ วัน   ก็ยังนิมนตแตพระผูมีพระภาคเจาพระองคเดียว  ก็โทษอยางน้ัน 
จักไมมี.    จึงนิมนตพระผูมีพระภาคเจาเปนองคที่ ๔    กับภิกษุอ่ืนอีก ๓  รูป. 
คําวา   น   เขวฺตฺถ   ราชกมุาร  เอกเสน  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา    ดกูอนราชกุมาร     ในเรื่องนี้    จะไมมีการตอบปญหา    โดยเง่ือนเดียว. 
อธิบายวา  ก็ตถาคตจะพึงกลาวก็ดี ไมพึงกลาวก็ดี  ซึ่งวาจาเห็นปานน้ัน  ตถาคต 
เห็นประโยชนโดยปจจัยแหงภาษิต   จึงกลาว   ไมเห็นประโยชนก็ไมกลาว.   ดัง 
นั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงยอยปญหาที่นิครนถแตงมา ๔ เดือน  ดวยพระ 
ดํารัสคําเดียวเทาน้ัน  ประหน่ึงอสนีบาตฟาดยอดบรรพต  ฉะน้ัน. 
           สองบทวา  อนสฺสุ  นิคนฺถา   แปลวา นิครนถทั้งหลายฉิบหายแลว. 
บทวา  องฺเก  นิสินฺโน  โหติ  คือ   นั่งบนพระเพลา.  แทจริง  นักพูดโดย 
เลศทั้งหลาย     ต้ังวาทะข้ึนมาก็นั่งจับของบางอยาง     เชนผลไม   หรือดอกไม 
หรือคัมภีร   เมื่อตนชนะก็ทับถมผูอ่ืน.    เมื่อตนแพก็แสดงกิริยาซัดสาย   (แก 
ขวย)  ประหน่ึงกินผลไม  ประหน่ึงดมดอกไม   ประหนึ่งอานคัมภีร   ฉะน้ัน. 
สวนอภัยราชกุมารน้ี    ทรงดําริวา    พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเขาสงครามยํ่ายี 
วาทะของผูอ่ืน  ถาเราชนะก็ดีไป  ถาไมชนะก็หยิกเด็กใหรอง  ตอน้ัน เราก็จัก 
พูดวา  ดูซิ  ทานผูเจริญ  เด็กนี่รอง  ลกุข้ึนกอน  ภายหลังคอยรูกัน    เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงทรงพาเด็กมาประทับนั่ง.  ฝายพระผูมีพระภาคเจา   เปนนักพูดประ-  
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เสริฐกวาอภัยราชกุมารพันเทาแสนเทา    ทรงพระพุทธดําริวา   จักทรงทําเด็กนี้ 
แหละใหเปนขออุปมา     ทําลายวาทะของอภัยราชกุมารน้ันเสีย     จึงตรัสวา 
กึ มฺส ิราชกุมาร  เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มเุข  อาหเรยฺย  แปลวา   ต้ังไวในปาก. 
คําวา  อาหเรยฺยสฺสาห  แกเปน  อปเนยฺย  อสฺส  อห.  บทวา  อาทิเกเนว 
แปลวา   ดวยประโยคแรกเทานั้น.   บทวา   อภูต   แปลวา     มใีจความไมเปน 
จริง.  บทวา   อตจฺฉ  แปลวา  ไมเปลาประโยชน.  บทวา   อนตฺถสฺหิต 
แปลวา  ไมประกอบดวยประโยชน    ไมอาศัยความเจริญ.    บทวา   อปฺปยา 
อมนาปา   แปลวา  ไมนารัก  ไมนาพอใจ.  พึงทราบความในท่ีทุกแหง  โดย 
นัยนี้นี่แล.   บรรดาวาจาสองฝายนั้น   ในฝายวาจาไมเปนที่รัก   วาจาแรกท่ีเปน 
ไป  ตูคนที่ไมใชโจรวาโจร   ตูคนที่ไมใชทาสวาทาส    ตูคนที่ไมใชผูประกอบ 
กรรมชั่ววา   คนประกอบกรรมชั่ว   ตถาคตไมกลาวาจานั้น   วาจาท่ีสองเปนไป 
ดวยอํานาจวาจาที่ชี้ผูเปนโจรเทาน้ันวา     ผูนี้โจร    ดังน้ีเปนตน    ตถาคตไม 
กลาววาจาแมนั้น   บัดนีพึ้งทราบวาจาที่สาม     คือวาจาท่ีกลาวดวยมุงประโยชน 
เปนเบื้องหนา     ดวยมุงธรรมเปนเบื้องหนา     ดวยมุงส่ังสอนเปนเบื้องหนาแก 
มหาชนอยางนี้วา    เพราะความท่ีทานไมไดทําบุญไว    ทานจึงยากจน    มีผิว- 
พรรณทราม    มีอํานาจนอย    แมดํารงอยูในโลกน้ีแลวก็ยังไมทําบุญอีก    ใน 
อัตภาพที่สอง  ทานจะพนจากอบาย ๔ ไดอยางไร.  บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา 
กาลฺู  ตถาคโต    ความวา    ตถาคตเปนผูรูกาล    เพ่ือประโยชนแกการ 
พยากรณวาจานั้น   ในการพยากรณที่สามน้ัน   อธิบายวา    ตถาคตรูกาลท่ีถือ 
เอาของท่ีควรถือกาลที่ยอมรับของมหาชนแลวจึงพยากรณ  ในฝายวาจาเปนท่ีรัก 
วาจาแรกชื่อวา ถอยคําท่ีไมควรต้ังไว ถอยคําท่ีไมควรต้ังไวนั้นพึงทราบอยางนี้.  
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           ดังไดยินมา     ชายแกชาวบานคนหนึ่งมายังพระนคร    ดื่มเหลาอยูใน 
โรงเหลา      พวกนักเลงเหลาเปนอันมากตองการจะลวงแก     จึงยืนใกลที่แกดื่ม 
เหลา   แลวกด็ื่มเหลากับแก   คิดในใจวา   จะเอาท้ังผานุงผาหมของชายแกคนน้ี 
ทั้งส่ิงของในมือใหหมด   จึงทํากติกาสัญญากันวาเราจะเลาเรื่องที่ประจักษแกตน 
คนละเรื่อง  ผูใดพูดวาไมจริงหรือไมเชื่อเรื่องที่พูด   เราจะเอาผูนั้นไปเปนทาส. 
จึงถามชายแกคนนั้นวา  ถูกใจไหมละ   พอลุง.   ชายแกตอบวา  ตกลงพอหนุม. 
           นักเลงเหลาคนหนึ่งจึงเลาวา   พอมหาจําเริญ    เมื่อขาอยูในทองแมขา 
แมแพทองอยากจะกินลูกมะขวิด    แมหาคนนําลูกมะขวิดมาไมได  จึงสั่งขาไป 
ขาข้ึนตนไมไมไดก็จับเทาตัวเองโยนข้ึนไปบนตนไมเหมือนกับโยนคอน    แลว 
ก็ไตจากก่ิงโนนมากิ่งน้ีเก็บลูกมะขวิด   แตแลวก็เกดิลงไมได   ตองกลับไปบาน 
เอาบันไดมาพาดจึงลงได   แลวไปหาแมใหลูกมะขวิดแกแม  แตวาเจาลูกมะขวิด 
เหลาน้ันมันใหญโตขนาดตุม  แตนั้น  แมขาก็นั่งบนท่ีนั่งอันหน่ึง  กินลูกมะขวิด 
เขาไปต้ัง  ๖๐  ลูกถวน   ในจํานวนลูกมะขวิดที่ขานํามาดวยสะเอวขางเดียว  ลกู 
มะขวิดที่เหลือ ๆ ก็เปนของเด็กของคนแกในบาน   ของตระกูล    เรือนของเรา 
ขนาด ๑๖ ศอก.   ขนสิ่งของเครื่องใชที่เหลือออกไป    ลูกมะขวิดก็เต็มไปจนถึง 
หลังคา   สวนท่ีเกินไปจากหลังคา    กก็องไวใกลประตูเรือน   มนัสูง  ๘๐ ศอก 
เหมือนภูเขาเลากา   ทานผูเจริญ   เชื่อเรื่องเชนนี้ไหม.                  
           ชายแกชาวบานน่ังนิ่ง   ถูกพวกนักเลงถาม   เมื่อจบเรื่องก็ตอบวา   มัน 
เปนไดอยางน้ัน   พอหนุม  แวนแควนออกใหญโต  ขาเชื่อซิ  เพราะแวนแควน 
มันใหญ.     เมื่อเหลานักเลงเหลาท่ีเหลือเลาเรื่องที่ปราศจากเหตุคลาย  ๆ    กัน 
เหมือนท่ีนักเลงเหลาคนน้ันเลาแลว  ชายแกชาวบานก็บอกวา  ฟงขาบางพอหนุม 
ตระกูลของพวกเจายังไมใหญดอก   ตระกูลของขาสิใหญจริง ๆ ไรของขาก็ใหญ  
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กวาไรไหน ๆ กลางไรฝายท่ีเนื้อท่ีหลายรอยกรีสนัน้  มีตนฝายตนหน่ึงสูงถึง  ๘๐ 
ศอก  ขนาดใหญ  มันมกีิ่งอยู  ๕ กิ่ง  ทัง้   ๕  กิ่งน้ัน  กิ่งอ่ืน ๆ ไมติดลูก   กิ่ง 
ที่อยูดานทิศตะวันออกมีอยูลูกเดียว    ลูกโตเทาตุมขนาดใหญ    ลูกน้ันมี ๖  พู 
ฝกฝาย  ๖ ฝก  ก็ผลิออกในพูทั้ง  ๖  นัน้  ขาจึงใหเขาแตงหนวด แลวอาบนํ้า 
ชะโลมตัวเองแลวก็ไปไร   ยืนดูดอกฝายเหลาน้ันผลิแตกออกแลว    จึงยื่นมือเขา 
ไปจับ     เจาฝกฝายเหลานั้นมีเรี่ยวแรงกลายเปนทาสไป     เจาพวกทาสเหลาน้ัน 
ก็ผละหนีขาไปทีละคน  ขาไมพบทาสเหลาน้ันจนบัดนี้  วันนีข้าพบพวกเจาแลว. 
ก็ระบุชื่อวา  เจาชื่อนันทะ   เจาชื่อปุณณะ   เจาชื่อวัฑฒมานะ เจาชื่อฉัตตะ 
เจาชื่อมังคละ   เจาชื่อเหฏฐิยะ  แลวกล็ุกข้ึนจับพวกนักเลงเหลาท่ีผมจุกแลว 
ยืนข้ึน   นักเลงเหลาน้ันไมสามารถแมแตจะปฏิเสธวา  พวกขาไมใชทาส. 
ครั้งน้ัน    ชายแกชาวบานคนน้ัน      กค็วาตัวนักเลงเหลาน้ันไปข้ึนโรงศาล  ยก 
ลักษณะทาสข้ึนฟอง    ทาํเขาใหตกเปนทาสใชสอยไปตลอดชีวิต.     ตถาคตไม 
กลาวถอยคําเห็นปานฉะน้ี. 
           วาจาท่ีสอง   เปนเถนวาจา  (วาจาของขโมย)   สําหรับคนอ่ืนมีประการ 
ตาง  ๆ เพราะเห็นแกอามิส   หรือเพราะอํานาจความอยากด่ืมเหลาเปนตน    และ 
เปนดิรัจฉานกถา    ที่เปนไปโดยนัยวา    เรื่องโจร    เรื่องพระราชา    เปนตน 
ตถาคตไมกลาววาจาแมนั้น.      วาจาท่ีสามเปนกถาที่อิงอาศัยอริยสัจ     ซึง่เหลา 
บัณฑิตพึงแมรอยปก็ไมรูสึกอ่ิม. ดังน้ัน ตถาคตจึงไมกลาววาจาจริงท้ังท่ีไมเปน 
ที่รัก   ทั้งท่ีเปนที่รัก   กลาวแตวาจาท่ีสาม.   ไมใหเวลาท่ีควรจะกลาววาจาท่ีสาม 
ลวงเลยไป.     พึงทราบวา    ขออุปมาดวยเรื่องเด็กหนุมอันมาแลวแตหนหลัง. 
ในที่นั้นหมายเอาวาจาท่ีไมนารักวาจาท่ีสาม.  คําวา อุทาหุ  านโสเวต ความ   
วา   อภัยราชกุมารทูลถามวา     หรือวาขอนั้นปรากฏแกพระตถาคตเจาในทันที  
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ทันใด  ดวยพระญาณที่เกิดข้ึนแลวฉับพลัน.  คําวา  ปฺาโต   แปลวา  เขา 
รูแลว   เขารูกันทั่วแลว   ปรากฏแลว.   คําวา   ธมฺมธาตุ   หมายถึงสภาวะแหง 
ธรรม  คําน้ีเปนชื่อของพระสัพพัญุตญาณ.  แทจริง  พระสัพพัญุตญาณน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาแทงตลอดดวยดีแลว   คือ   อยูในพระหัตถของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว   เพราะฉะนั้น   พระองคทรงประสงคขอใด ๆ  ขอน้ัน ๆ  ทั้งหมด 
ก็แจมแจงฉับพลันทันที.   คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงต้ืนทั้งนั้น  ก็พระธรรมเทศนา 
นี้จบลงดวยอํานาจแหงเวไนยบุคคลแล 
 
                              จบอรรถกถาอภยราชกุมารสูตรที่  ๘  
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                                  ๙.  พหุเวทนิยสูตร 

                              วาดวยชางไมช่ือปญจกังคะ 
           [๙๗]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เชตวนาราม  ของอนาถ- 
บิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี    ครั้งน้ัน   นายชางไมชื่อ   ปญจกังคะ 
เขาไปหาทานพระอุทายี  นมัสการแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
 

                                    กถาวาดวยเวทนา 
           [๙๘]  นายชางไมชื่อปญจกังคะ  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    แลว 
ไดกลาวกะทานพระอุทายีวา  ทานพระอุทายี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนา 
ไวเทาไร ทานพระอุทายีตอบวา ดูกอนคฤหบดี  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนา 
ไว ๓  ประการ   คือสุขเวทนา ๑  ทุกขเวทนา ๑  อทุกขมสุขเวทนา ๑  ดูกอน 
คฤหบดี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนาไว ๓ ประการน้ีแล. 
           ป.   ขาแตทานพระอุทายี    พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสเวทนาไว  ๓ 
ประการ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนาไว ๒ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกข- 
เวทนา ๑  เพราะอทุกขมสุขเวทนาพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสุขอันสงบ  อัน 
ประณีตแลว. 
           ทานพระอุทายีไดกลาวเปนครั้งท่ี ๒ วา ดูกอนคฤหบดี  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไมไดตรัสเวทนาไว ๒ ประการ     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนาไว ๓ 
ประการ  คือสุขเวทนา ๑  ทุกขเวทนา   ๑  อทุกขมสุขเวทนา ๑  ดูกอนคฤหบดี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนาไว ๓ ประการนี้แล.  
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           นายชางไมชื่อปญจกังคะก็ไดกลาวยืนคําเปนครั้งท่ี ๒ วา    ขาแตทาน 
พระอุทายี   พระผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสเวทนาไว  ๓  ประการ   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเวทนาไว ๒   ประการ   คือ   สุขเวทนา ๑   ทกุขเวทนา ๑  เพราะ 
อทฺกขมสุขเวทนา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในสุขอันสงบ   อันประณีตแลว. 
           ทานพระอุทายีไดกลาวเปนครั้งท่ี ๓ วา  ดูกอนคฤหบดี  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาไมไดตรัสเวทนาไว ๒  ประการ     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนาไว ๓ 
ประการ  คือ  สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกอนคฤหบดี 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเวทนาไว  ๓ ประการนีแ้ล. 
           นางชางไมชื่อปญจกังคะไดกลาวเปนครั้งท่ี ๓ วา ทานพระอุทายี  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไมไดตรัสเวทนาไว ๓ ประการ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเวทนา 
ไว  ๒   ประการ คือ  สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวในสุขอันสงบ   อันประณีตแลว. 
           ทานพระอุทายีไมสามารถจะใหนายชางไมชื่อปญจกังคะยินยอมได  นาย 
ชางไมชื่อปญจกังคะก็ไมสามารถจะใหทานพระอุทายียินยอมได. 
           [๙๙]  ทานพระอานนทไดสดับถอยคําเจรจาของทานพระอุทายีกับนาย 
ชางไมชื่อปญจกังคะ   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ไดกราบทูลถอยคําเจรจา 
ของทานพระอุทายีกับนายชางไมชื่อปญจกังคะท้ังหมดแดพระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อทานพระอานนทกราบทูลอยางน้ีแลว  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอน 
อานนท   นายชางไมชื่อปญจกังคะไมยอมตามบรรยายอันมีอยูของพระอุทายี 
และพระอุทายีก็ไมยอนตามบรรยายอันมีอยูของนายชางไมชื่อปญจกังคะ  ดูกอน  
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อานนท     แมเวทนา ๒   เราไดกลาวแลวโดยปริยาย     ถึงเวทนา ๓  เวทนา ๔ 
เวทนา ๕ เวทนา ๖  เวทนา ๑๘ เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘ เราก็กลาวแลวโดยปริยาย 
ดูกอนอานนท   ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี้แล   ผูใดไมรูตามดวย 
ดี  ไมสําคัญตามดวยดี   ไมยินดีตามดวยดี   ซึ่งคําท่ีกลาวดี  พูดดี  ของกันและ 
กัน   ในธรรมท่ีเราแสดงโดยปริยายอยางนี้แลว     ผูนั้นจะไดผลอันนี้   คือ   จัก 
บาดหมาง   ทะเลาะวิวาท  ทิ่มแทงกนัและกันดวยหอกคือปากอยู  ดูกอนอานนท 
ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยายอยางนี้ผูใดรูตามดวยดี  สําคัญตามดวยดี  ยินดี  
ตามดวยดี   ซึ่งคําท่ีกลาวดี   พูดดี   ของกันแลกัน    ในธรรมท่ีเราแสดงโดยปริ- 
ยายอยางนี้แลว   ผูนั้นจะไดผลอันนี้  คือ  จักพรอมเพรียง   บนัเทิง    ไมวิวาท 
กัน   เปนเหมือนนํ้านมระคนกับน้ํา  แลดูกันดวยสายตาเปนที่อยู. 
 

                                              กามคณุ  ๕ 
           [๑๐๐]   ดูกอนอานนท   กามคุณ  ๕  นี้เปนไฉน  คือ  รปูอันจะพึงรู 
ดวยจักษุ  อันสัตวปรารถนา  ใคร  พอใจ   เปนทีร่ัก  ประกอบดวยกามเปนที่ต้ัง 
แหงความกําหนัด  เสียงอันจะพึงรูโดยโสตะ. . .กลิน่อันจะพึงรูดวยฆานะ. . . รส  
อันจะพึงรูดวยชิวหา . . . โผฏฐัพพะอันจะพึงรูดวยกาย   อันสัตวปรารถนา  ใคร 
พอใจ   เปนที่รัก   ประกอบดวยกามเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด   ดูกอนอานนท 
นี้แลกามคุณ ๕  สุขโสมนัสอันใดยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ ๕ นี้    สขุและ 
โสมนัสนี้   เรากลาววากามสุข. 
 

                                สุขในรูปฌานและอรูปฌาน 
           [๑๐๑]   ดูกอนอานนท   เราไมยอมรับรูถอยคําของผูที่กลาวอยางนี้วา 
สัตวทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัส    มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง     ขอน้ีเพราะเหตุไร 
เพราะสุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวา   และประณีตกวาสุขนี้ยังมีอยู.  
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           ดูกอนอานนท   สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน  ดูกอน 
อานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌาน 
มีวิตก   มีวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   นี้แล   อานนท  สขุอ่ืนที่ดียิ่งกวา 
และประณีตกวาสุขนี้  เราไมยอมรับรูถอยคําของผูที่กลาวอยางนี้วา สัตวทั้งหลาย 
ยอมเสวยสุขโสมนัส   มกีามสุขนี้เปนอยางยิ่ง  ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะสุขอ่ืน 
ที่ดียิ่งกวา   และประณีตกวาสุขนี้ยังมีอยู. 
           ดูกอนอานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน  ดูกอน 
อานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  บรรลทุุติยฌาน   มคีวามผองใสแหงจิตในภายใน 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก   ไมมวิีจาร   เพราะวิตกวิจารสงบไป  มีปติและ 
สุขเกิดแตสมาธิอยู   นี้แล   อานนท   สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้   เรา 
ไมยอมรับรูถอยคําของผูที่กลาวอยางนี้วา   สัตวทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัส   ม ี
กามสุขนี้เปนอยางยิ่ง   ขอน้ัน เพราะเหตุไร    เพราะสุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีต 
กวาสุขนี้ยังมีอยู. 
           ดูกอนอานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน  ดูกอน 
อานนทภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา  มีสติสัมปชญัญะและเสวยสุขดวยนํ้ามันกาย 
เพราะปติสิ้นไป  บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสรญิวา   ผูไดฌานน้ี  
เปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข   นี้แล   อานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีต 
กวาสุขนี้ เราไมยอมรับรูถอยคําของผูที่กลาวอยางนี้วา สัตวทั้งหลายยอมเสวยสุข 
โสมนัสมีกามสุขน้ีเปนอยางยิ่ง   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะสุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและ 
ประณีตกวาสุขนี้  ยังมีอยู. 
           ดูกอนอานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน   ดกูอน 
อานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  บรรลจุตุตถฌาน  ไมมีทุกขไมมีสุข  เพราะละสุข   
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ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได    มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู 
นี้แลอานนท   สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี  เราไมยอมรับรูถอยคําของ 
ผูที่กลาวอยางนี้วา สัตวทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัส  มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอ 
นั้นเพราะเหตุไร   เพราะสุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้ยังมีอยู. 
           ดูกอนอานนท   สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน  ดูกอน 
อานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   บรรลอุากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา 
อากาศไมมีที่สุด    เพราะลวงรูปสัญญาไดโดยประการท้ังปวง    เพราะดับปฏิฆ- 
สัญญาได  เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญาอยู  นี้แล  อานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวา 
และประณีตกวาสุขนี้. 
           ดูกอนอานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน  ดูกอน 
อานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา วิญ- 
ญาณไมมีที่สุด    เพราะลวงอากาสานัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยู    นี้แล 
อานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้. 
           ดูกอนอานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน  ดูกอน 
อานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้  บรรลอุากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา อะไรๆ 
ก็ไมมีเพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยู      นี้แล    อานนท 
สุขอ่ืนอันดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี.                                   
           ดูกอนอานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน  ดูกอน 
อานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  เพราะลวง 
อากิญจัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยู   นี้แล   อานนท   สขุอ่ืนที่ดียิ่งกวา 
และประณีตกวาสุขนี้.  
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           [๑๐๒]   ดูกอนอานนท     เราไมยอมรับรูถอยคําของผูกลาวอยางนี้วา 
สัตวทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัส   มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง    ขอนั้นเพราะเหตุไร 
ดูกอนอานนท   เพราะสุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้    ยงัมีอยู. 
           ดูกอนอานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน  ดูกอน 
อานนท  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   บรรลสุัญญาเวทยิตนิโรธ  เพราะลวงเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยู  นี้แล  อานนท  สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและ 
ประณีตกวาสุขนี้. 
           ดูกอนอานนท   ขอท่ีอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงกลาวอยางนี้วา  พระ- 
สมณโคดมตรัสสัญญาเวทยิตนิโรธไวแลว  แตบญัญัติลงในสขุ  ขอน้ีนั้นจะเปน 
ไฉนเลา    ขอน้ีนั้นเปนอยางไรเลา    ดังน้ี   เปนฐานะที่จะมีได   ดูกอนอานนท 
อัญญเดียรถยีปริพาชกผูมีวาทะอยางนี้    ทานควรจะกลาวตอบวา   ดูกอนอาวุโส 
พระผูมีพระภาคเจาจะทรงหมายสุขเวทนาอยางเดียว    แลวบัญญัติไวในสุขหามิ 
ได  แตบุคคลไดสุขในท่ีใด ๆ  พระตถาคตยอมบัญญัติที่นั้น ๆ ไวในสุข. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้แลว    ทานพระอานนทชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีแล. 
 
                                        จบพหุเวทนิยสูตรที่  ๙  
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                         ๙. อรรถกถาพหุเวทนิสูตร 
           พหุเวทนิยสูตร   มบีทเริ่มตนวา   เอวมฺเม   สตุ   ขาพเจาไดฟงมา 
แลวอยางนี้. 
           ในบรรดาบทเหลานั้น   คําวา  ปญจกังคะ   ในคําวา   ปฺจกงฺโค 
ถปติ     เปนชื่อของนายชางไมนั้น.   เขารูกันทั่วไปวา  ปญจกังคะ  ก็เพราะ 
เปนผูประกอบดวยเครื่องมือ ๕ อยาง   กลาวคือ   มีด   ขวาน   สิว่  คอน  และ 
สายบรรทัด.   คําวา   นายชางไม   คือเปนหัวหนาชางไม.   คําวา   อุทายี   คือ 
ทานพระอุทายีเถระผูเปนบัณฑิต.  คําวา ปริยาย  แปลวา  เหตุ.  คําวา  เทฺวปา- 
นนฺท  แยกสนธิวา  เทฺวป   อานนฺท.  คําวา  ปริยาเยน  คือ  ดวยเหตุ. 
           ก็บรรดาเวทนาเหลาน้ัน  พึงทราบวา   เวทนามี ๒ คือ   เวทนาท่ีเปน 
ไปทางกาย   และเปนไปทางใจ.   มี ๓ มีสุขเวทนาเปนตน.  วาโดยอินทรียมี ๕ 
มีสุขินทรียเปนตน.   วาโดยทวารมี  ๖   มีจักขุสัมผัสสชาเวทนาเปนตน,  วาโดย 
อุปวิจารมี ๑๘   เปนตนวา   เห็นรูปดวยจักษุแลวก็ควรพิจารณารูป   ที่เปนทีต้ั่ง 
แหงโสมนัส   ดังน้ี.  มี  ๓๖  อยางนี้คือ  โสมนัสท่ีอาศัยเรือน  ๖  โสมนัสท่ีอาศัย  
เนกขัมมะ ๖   โทมนัสที่อาศัยเนกขัมมะ ๖  โทมนัสท่ีอาศัยเรือน ๖   อุเบกขาที่ 
อาศัยเรือน ๖   อุเบกขาที่อาศัยเนกขัมมะ ๖.   พึงทราบวาเวทนาเหลาน้ัน   คือ 
อดีต ๓๖  อนาคต ๓๖  ปจจุบัน ๓๖   รวมเปน  ๑๐๘. 
           พระวาจาวา  ปฺจ  โข  อิเม  อานนฺท  กามคุณา  นี้เปนอนุสนธิ 
แยกคนละสวน แทจริง  พระผูมีพระภาคเจา   มิใชทรงบัญญัติเวทนาต้ังตนเพียง 
๒ เทาน้ัน   ยงัตรัสเวทนาแมเพียง  ๑ ไวโดยปริยายก็มี  เมื่อจะทรงแสดงเวทนานั้น  
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จึงทรงเริ่มเทศนานี้   เพ่ือสนับสนุนวาทะของนายชางไมที่ชื่อปญจกังคะ.   คําวา 
อภิกฺกนฺตตร  แปลวา  ดีกวา.  คําวา  ปณีตตร  แปลวา  สมควรกวา.  ใน 
เวทนาเหลานั้นนั่นแลตรสัเรียกวา   อทุกขมสุขเวทนา   ต้ังแตจตุตถฌาน.  อทุก- 
ขมสุขเวทนาแมนั้น     ตรสัเรียกวา    สขุ   เพราะอรรถวา    สงบ    และเพราะ 
อรรถวา   ประณีต.   โสมนัสที่อาศัยเรือน ๖   ตรัสเรียกวา  สขุ.  นิโรธ   ชื่อวา 
สุข  โดยเปนสุขที่ไมมีผูเสวย.  แทจรงิ  สุขที่เกิดดวยอํานาจกามคุณ ๕ และดวย 
อํานาจสมาบัติ ๘  ชื่อวา สุขท่ีมีผูเสวย.   นิโรธ จึงชื่อวา  สุขที่ไมมีผูเสวย. 
ดังน้ัน  ไมวาสุขที่มีผูเสวยก็ตาม  สุขที่ไมมีผูเสวยก็ตาม  ก็จัดวาสุขอยางหน่ึงน่ัน 
เอง เพราะอรรถวาเปนสุข กลาวคือภาวะท่ีไมมีทุกข.   คําวา  ยตฺถ  ยตฺถ  แปล 
วา  ในท่ีใด ๆ.  คําวา   สขุ  อุปลพฺภติ  ความวา  ยอมเกิดสุขที่มีผูเสวยบาง 
สุขที่ไมมีผูเสวยบาง.  คําวา  ตถาคตยอมบัญญัติสุขน้ัน  ๆ  ไวในสุข  คือ 
ตถาคตยอมบัญญัติภาวะท่ีไมมีทุกขทั้งหมดน้ันไวในสุขอยางเดียว.  ในพระสูตร 
นี้   พระผูมีพระภาคเจาทรงทํานิโรธสมาบัติใหเปนประธาน    แลวจบเทศนาลง 
ดวยยอดธรรม   คือ   พระอรหัต   ดวยอํานาจเวไนยบุคคล   ดังนี้. 
 
                              จบอรรถกถาพหุเวทนียสูตรที่  ๙  
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                                ๑๐.  อปณณกสูตร 

                  วาดวยพราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลา 
           [๑๐๓]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท    พรอม 
ดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก เสด็จถึงพราหมณคามนามวาศาลา ของชนชาวโกศล 
พราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลาไดสดับขาววา     พระสมณโคดมศากยบุตร 
ผูเจริญ   เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล   เสด็จจาริกมาในโกศลชนบท   พรอม 
ดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก   เสด็จถึงบานศาลาแลว   ก็กิตติศัพทอันงามแหงพระ- 
โคดมผูเจริญน้ัน  ขจรไปแลวอยางนี้วา   แมเพราะเหตุนี้ ๆ  พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น    เปนพระอรหันต    ตรสัรูเองโดยชอบ    ถึงพรอมดวยวิชชาและ 
จรณะ   เสด็จไปดี   ทรงรูแจงโลก   เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก   ไมมีผูอ่ืนยิ่ง 
กวา     เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     เปนผูเบิกบานแลว     เปนผู 
จําแนกพระธรรม   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ทรงทําโลกนี้    พรอมทั้ง 
เทวโลก   มารโลก    พรหมโลก    ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองค 
เองแลว  ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ ทั้งเทวดาและมนุษยใหรูตาม 
ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน     งามในทามกลาง    งามในท่ีสุด    ทรงประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ   บริสุทธิ์บริบรูณสิ้นเชิง    ก็การ 
ไดเห็นพระอรหันตทั้งหลาย  เห็นปานน้ี   ยอมเปนความดี. 
           ครั้งน้ัน   พราหมณและคฤหบดีขาวบานศาลาพากันเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ      บางพวกถวายบังคมแลวน่ัง  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นผานการปราศัยพอใหระลึกถึง  
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กันไปแลว นัง่ ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  บางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมี- 
พระภาคเจาประทับ   แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    บางพวกประกาศชื่อและ 
โคตรในสํานักพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    บางพวกน่ัง 
นิ่งอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
 

                                            อปณณกธรรม 
            [๑๐๔]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพราหมณและคฤหบดีชาวบาน 
ศาลาผูนั่งเรียบรอยแลววา   ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย   ศาสดาคนใดคนหน่ึง   ซึ่ง 
เปนที่ชอบใจของทานท้ังหลาย    เปนที่ใหทานท้ังหลายไดศรัทธาอันมีเหตุ  ม ี
อยูหรือ. 
          พราหมณและคฤหบดีกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ศาสดาคน 
ใดคนหน่ึง  ซึ่งเปนที่ชอบใจของขาพระพุทธเจาท้ังหลาย  เปนที่ใหขาพระพุทธ- 
เจาท้ังหลายไดศรัทธาอันมีเหตุ   หามีไม. 
            ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   เมื่อทานท้ังหลายยังไมไดศาสดา 
ที่ชอบใจ   พึงสมาทานอปณณกธรรมน้ีแลวประพฤติ   ดวยวาอปณณกธรรมที่ 
ทานท้ังหลายสมาทานใหบริบูรณเเลว     จักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล     เพ่ือ 
ความสุขแกทานท้ังหลายสิ้นกาลนาน    ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   ก ็
อปณณกธรรมนั้นเปนไฉน.   
 

                                    วาทะที่เปนขาศึกกัน 
            [๑๐๕]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    มีสมณพราหมณพวก 
หน่ึง   มีวาทะอยางนี้   มีความเห็นอยางนี้วา    ทานทีใหแลวไมมีผล  การบวง- 
สรวงไมมีผล   การบูชาไมมีผล   ผลวิบากแหงกรรมท่ีสัตวทําดีทําชั่วไมมี   โลก  
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นี้ไมมี  โลกหนาไมมี  มารดาไมมี  บิดาไมมี  อุปปาติกสัตวไมมี  สมณะพราหมณ 
ที่ไปโดยชอบ   ปฏิบัติโดยชอบ   ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอัน 
ยิ่งเอง   แลวประกาศใหรูทั่ว   ไมมีในโลก. 
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหน่ึง  มีวาทะ 
เปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลาน้ัน     เขากลาวอยางนี้วา    ทานท่ีให 
แลวมีผล    การบวงสรวงมีผล    การบูชามผีล       ผลวิบากแหงกรรมท่ีสัตวทําชั่ว 
ทําดีมีอยู  โลกน้ีมี   โลกหนามี  มารดามี   บิดามี  อุปปาติกสัตวมี  สมณพราหมณ 
ที่ไปโดยชอบ   ปฏิบัติโดยชอบ   ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอัน 
ยิ่งเองแลว   ประกาศใหรูทั่ว  มีอยูในโลก  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย 
ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  สมณพราหมณเหลาน้ี   มีวาทะเปน 
ขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ.                                             
           อยางนั้น    พระเจาขา. 
           [๑๐๖]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   บรรดาสมณพราหมณ 
สองพวกน้ัน  สมณพราหมณที่มีวาทะอยางนี้    มีความเห็นอยางนี้วา   ทานท่ีให 
แลวไมมีผล    การบวงสรวงไมมีผล    การบูชาไมมีผล    ผลวิบากแหงกรรมท่ี  
สัตวทําดีทําชั่วไมมี     โลกน้ีไมมี     โลกหนาไมมี     มารดาไมมี     บิดาไมมี 
อุปปาติกสัตวไมมี    สมณพราหมณที่ไปโดยชอบ   ปฏิบัติโดยชอบ    ทําโลกน้ี 
และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว    ประกาศใหรูทั่ว    ไมมีในโลก 
ดังน้ี  เปนอันหวังขอนี้ได  คือจักเวนกุศลธรรม  ๓  ประการน้ี  คือกายสุจริต 
วจีสุจริต   มโนสุจริต   จักสมาทานอกุศลธรรม ๓ ประการนี้   คือ  กายทุจริต 
วจีทุจริต มโนทุจริต  แลวประพฤติ  ขอน้ันเพราะเหตุไร.  เพราะทานสมณพรา- 
หมณเหลาน้ันไมเห็นโทษ    ความตํ่าทราม    ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม  
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ไมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ  อันเปนฝายขาวแหงกุศลธรรม  ก็โลกหนามีอยูจริง 
ความเห็นของผูนั้นวา   โลกหนาไมมี    ความเห็นของเขานั้นเปนมิจฉาทิฏฐิ   ก ็
โลกหนามีอยูจริง     แตเขาดําริวา     โลกหนาไมมี        ความดําริของเขาน้ันเปน 
มิจฉาสังกัปปะ   กโ็ลกหนามีอยูจริง   แตเขากลาววาจาวา    โลกหนาไมมี   วาจา 
ของเขาน้ันเปนมิจฉาวาจา   กโ็ลกหนามีอยูจริง   เขากลาววา   โลกหนาไมมี  ผู 
นี้ยอมทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันตผูรูแจงโลกหนา   กโ็ลกหนามีอยูจริง  เขา 
ยังผูอ่ืนใหเขาใจวา   โลกหนาไมมี    การใหผูอ่ืนเขาใจของเขาน้ีเปนการใหเขา 
ใจผิดโดยไมชอบธรรม     เขายังยกตนและขมผูอ่ืน     ดวยการใหผูอ่ืนเขาใจผิด 
โดยไมชอบธรรมน้ันดวย  เขาละคุณคือเปนคนมีศีลแลวกอนเทียว  ต้ังไวเฉพาะ 
แตโทษ   คือความเปนคนทุศีลไว     ดวยประการฉะน้ี     อกุศลธรรมอันลามก 
เปนอเนกเหลาน้ี    คือ   มิจฉาทิฏฐิ    มิจฉาสังกัปปะ    มิจฉาวาจา    ความเปน 
ขาศึกตอพระอริยะ    การใหผูอ่ืนเขาใจผิดโดยไมชอบธรรม    การยกตน    การ 
ขมผูอ่ืน   ยอมมี   เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย   ดวยประการฉะน้ี. 
 

                               อปณณกธรรมที่ถือไวช่ัว 
           [๑๐๗]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย     ในลัทธขิองสมณ- 
พราหมณเหลาน้ัน   บุรุษผูรูแจงยอมเห็นตระหนักชัดวา  ถาโลกหนาไมมี  เมื่อ 
เปนอยางนี้  ทานบุรุษบุคคลน้ี  เมื่อตายไป  จักทําตนใหสวัสดีได  ถาโลกหนา 
มี    เมื่อเปนอยางนี้    ทานบุรุษบุคคลน้ี     เมื่อตายไป    จักเขาถึงอบาย    ทคุติ 
วินิบาต  นรก   อน่ึง   โลกหนาอยาไดมีจริง   คําของทานสมณพราหมณเหลา 
นั้นจงเปนคําจริง    เม่ือเปนอยางนั้น    ทานบุรุษบุคคลน้ี    เปนผูอันวิญูชน 
ติเตียนไดในปจจุบันวา  เปนบุรุษบุคคลทุศีล  เปนมิจฉาทิฏฐิ  เปนนัตถิกวาทะ  
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ถาโลกหนามีจริง  ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลน้ี  ปราชยัในโลกทั้งสอง   คือ 
ในปจจุบัน  ถูกวิญูชนติเตียน  เม่ือตายไป  จักเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต 
นรก    ดวยประการฉะน้ี    อปณณกธรรมน้ี    ที่ผูนัน้ถือไวชั่ว     สมาทานชั่ว 
ยอมแผไปโดยสวนเดียว   ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย   ดวยประการฉะน้ี.           
 
           [๑๐๘]   ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย     ในลัทธิของสมณ- 
พราหมณเหลาน้ัน   สมณพราหมณเหลาใด     มวีาทะอยางนี้   มีความเห็นอยางนี้ 
วา  ทานท่ีบุคคลใหแลวมีผล ฯลฯ  สมณพราหมณที่ไปโดยชอบ  ปฏิบัติชอบ 
ทําโลกนี้และโลกหนาใหชัดแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง    แลวประกาศใหรูทั่ว    ม ี
อยูในโลก  สมณพราหมณเหลาน้ันเปนอันหวังขอมิได   คือจักเวนอกุศลธรรม 
ทั้ง ๓ คือ  กายทุจริต   วจีทุจริต     มโนทุจริต   จักสมาทานกุศลธรรมทั้ง ๓ คือ 
กายสุจริต   วจีสุจริต     มโนสุจริต   แลวประพฤติ   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะ 
ทานสมณพราหมณเหลานั้นเห็นโทษความตํ่าทราม      ความเศราหมอง     แหง 
อกุศลธรรม   เห็นอานิสงสในเนกขัมมะ   อันเปนฝายขาวแหงกุศลธรรม  กโ็ลก 
หนามีอยูจริง   ความเห็นของผูนั้นวา   โลกหนามีอยู   ความเห็นของเขานั้นเปน 
ความเห็นชอบ   กโ็ลกหนามีจริง    เขาดําริวา    โลกหนามีจริง    ความดําริของ 
เขานั้นเปนความดําริชอบ   ก็โลกหนามีจริง   เขากลาววา  โลกหนามีจริง  วาจา 
ของเขาน้ันเปนวาจาชอบ   ก็โลกหนามีจริง  เขากลาววา  โลกหนามีจริง   ชื่อวา 
ไมทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันต   ผูรูแจงโลกหนา   กโ็ลกหนามีจริง   เขาให 
ผูอ่ืนเขาใจวา   โลกหนามีจริง    การใหผูอ่ืนเขาใจของเขานั้น   เปนการใหผูอ่ืน 
เขาใจโดยสัทธรรม    และเขายอมไมยกตน   ไมขมผูอ่ืนดวยการท่ีใหผูอ่ืนเขาใจ 
โดยสัทธรรมน้ันดวย   เขาละโทษคือความเปนคนทุศีล   ต้ังไวเฉพาะแตคุณคือ 
ความเปนคนมีศีลไวกอนเทียว   ดวยประการฉะน้ี   กุศลธรรมเปนอเนกเหลาน้ี  
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คือสัมมาทิฏฐิ.    สัมมาสังกัปปะ    สมัมาวาจา    ความไมเปนขาศึกตอพระอริยะ 
การใหผูอ่ืน     เขาใจโดยสัทธรรม     การไมยกตน     การไมขมผูอ่ืน    ยอมมี 
เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย   ดวยประการฉะน้ี. 
 

                             อปณณกธรรมที่บุคคลถอืไวดี 
           [๑๐๙]   ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย     ในลัทธิของสมณ- 
พราหมณเหลาน้ัน   บุรุษผูรูแจง   ยอมเห็นตระหนักชัดวา   ถาโลกหนามีอยูจริง 
เมื่อเปนอยางนี้    ทานบุรษุบุคคลน้ี    เมื่อตายไป    จักเขาถึงสุคติ    โลกสวรรค 
อน่ึง    โลกหนาอยาไดมีจริง   คําของทานสมณพราหมณเหลานั้นจงเปนคําจริง 
เมื่อเปนอยางนั้น   ทานบุรุษบุคคลน้ี  กเ็ปนผูอันวิญูชนสรรเสริญในปจจุบัน 
วา  เปนบุรุษบุคคลมีศีล   มีสัมมาทิฏฐิ     เปนอัตถิกวาทะ    ถาโลกหนามีจริง 
ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลน้ีอยางนี้   เปนความมีชัยในโลกท้ังสอง   คือใน 
ปจจุบัน   วิญูชนสรรเสริญ    เมื่อตายไป   จักเขาถึงสุคติ   โลกสวรรค    ดวย 
ประการฉะน้ี   อปณณกธรรมที่ผูนั้นถือไวดี  สมาทานดีนี้   ยอมแผไปโดยสวน 
สอง   ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย   ดวยประการฉะน้ี. 
 

                                     วาทะเปนขาศึกกัน 
           [๑๑๐]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    มีสมณพราหมณพวก 
หน่ึง   มีวาทะอยางนี้   มีความเห็นอยางนี้วา   เมื่อบุคคลทําเอง  หรือใชใหผูอ่ืน 
ทํา   ตัดเอง    หรือใชใหผูอ่ืนตัด    เผาผลาญเองหรือใชใหผูอ่ืนเผาผลาญ.   ทาํ 
สัตวใหเศราโศกเองหรือใชผูอ่ืนใหทําสัตวใหเศราโศก     ทําสัตวใหลําบากเอง 
หรือใชผูอ่ืนทําสัตวใหลําบาก  ทําสัตวใหดิ้นรนเองหรือใหผูอ่ืนทําสัตวใหดิ้นรน  
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ฆาสัตวเองหรือใชผูอ่ืนใหฆา   ลักทรพัยเองหรือใชผูอ่ืนใหลัก   ตัดชอง  ปลน 
ใหญ   ทําการปลนเรือนหลังเดียว   ซุมอยูในทางเปลี่ยว   คบทาภรรยาของผูอ่ืน 
พูดเท็จ   บาปท่ีบุคคลทําอยู    ยอมไมชื่อวาเปนอันทํา    แมหากผูใดพึงทําสัตว 
ในแผนดินนี้   ใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน ใหเปนกองเนื้อกองเดียวกัน  ดวย 
จักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน   บาปซ่ึงมีการทําสัตวใหเปนลานเนื้อแหงเดียว 
กันเปนเหตุยอมไมมี   ไมมีบาปมาถึง   แมบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา 
ฆาสัตวเองหรือใชผูอ่ืนใหฆา   ตัดเองหรือใชผูอ่ืนใหตัด    เผาผลาญของหรือใช 
ผูอ่ืนใหเผาผลาญ   บาปซ่ึงมีการฆาสัตวเปนตนเปนเหตุยอมไมมี    ไมมีบาปมา 
ถึง  ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา   ใหทานเองหรือใชใหผูอ่ืนให 
บูชาเองหรือใชผูอ่ืนใหบูชา    บุญอันมีการใหทานเปนตนเปนเหตุ     ยอมไมมี 
บุญยอมไมมีมาถึง   บุญยอมไมมี    บญุยอมไมมีมาถึง   เพราะการให   เพราะ 
การขมใจ  เพราะความสํารวม  เพราะกลาวคําสัตย  ดูกอนพราหมณและ 
คฤหบดีทั้งหลาย  สมณพราหมณพวกหนึ่ง   มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณะ- 
พราหมณเหลาน้ัน     เขากลาวอยางนี้วา     เมื่อบุคคลทําเองหรือใชผูอ่ืนใหทํา 
ตัดเองหรือใชผูอ่ืนใหตัด     เผาผลาญเองหรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ     ทําสัตวให 
เศราโศกเองหรือใหผูอ่ืนใหทําสัตวใหเศราโศก      ทําสัตวใหลําบากเองหรือให 
ผูอ่ืนใหทําสัตวใหลําบาก     ทําสัตวใหดิ้นรนเอง    หรือใหผูอ่ืนใหทําสัตวให 
ดิ้นรน    ฆาสัตวเองหรือใชผูอ่ืนใหฆา    ลักทรัพยเองหรือใชใหผูอ่ืนลักทรพัย 
ตัดชองปลนใหญ  ทําการปลนเรือนหลังเดียว ซุมอยูในทางเปลี่ยว คบหาภรรยา 
ของผูอ่ืน  พูดเท็จ  บาปท่ีบุคคลทําอยู  ยอมชื่อวาเปนอันทํา   แมหากผูใดพึงทํา 
สัตวในแผนดินนี้ใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน        ใหเปนกองเน้ือกองเดียวกัน 
ดวยจักรมีคมโดยรอบ    เชนคมมีดโกน     บาปซ่ึงมีการทําสัตวใหเปนลานเน้ือ  
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แหงเดียวกันเปนเหตุยอมมี   บาปยอมมีมาถึง ถึงแมบุคคลน้ันจะไปยังฝงขวาแหง 
แมน้ําคงคา  ฆาสัตวเองหรือใชผูอ่ืนใหฆา  ตัดเองหรือใชผูอ่ืนใหตัด   เผาผลาญ 
เองหรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ  บาปซ่ึงมีการฆาสัตวเปนตนเปนเหตุ  ยอมมี  บาป 
ยอมมีมาถึง    ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา     ใหทานเองหรือใช 
ผูอื่นใหให  บูชาเองหรือใชใหผูอ่ืนบูชา   บุญอันมีการใหทานเปนตนเปนเหตุ 
ยอมมี  บุญยอมมีมาถึง  บุญยอมมี   บุญยอมมีมาถึง   เพราะการใหทาน   เพราะ 
การฝกฝน     เพราะความสํารวม     เพราะกลาวคําสัตย     ดกูอนพราหมณและ 
คฤหบดีทั้งหลาย  ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  สมณพราหมณ 
เหลาน้ี    มีวาทะเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงมิใชหรือ.            
           อยางนั้น  พระเจาขา. 
 

                      ความเหน็ที่เปนขาศึกตอพระอริยะ         

           [๑๑๑] ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ในลัทธิของสมณะ- 
พราหมณเหลาน้ัน   สมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี้วา  เมื่อบุคคลทําเองหรือใช 
ผูอ่ืนใหทํา   ตัดเองหรือใชผูอ่ืนใหตัด    เผาผลาญเองหรือใหผูอ่ืนใหเผาผลาญ 
ทําสัตวใหเศราโศกเองหรือใชผูอ่ืนใหทําสัตวใหเศราโศก   ทําสัตวใหลําบากเอง 
หรือใชผูอ่ืนใหทําสัตวใหลําบาก  ทําสัตวใหดิ้นรนเองหรือใชผูอ่ืนใหทําสัตวให 
ดิ้นรน   ฆาสัตวเองหรือใชผูอ่ืนใหฆา  ลักทรัพยเอง    หรือใชผูอ่ืนใหลัก   ตัด 
ชอง  ปลนใหญ  ทําการปลนในเรือนหลังเดียว  ซุมอยูในทางเปลี่ยว  คบหา 
ภรรยาของผูอ่ืน  พูดเท็จ  บาปท่ีบุคคลทําอยู   ยอมไมชื่อวาเปนอันทํา  ถึงหาก 
ผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนี้ใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน     ใหเปนกองเนื้อกอง 
เดียวกัน    ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน    บาปซ่ึงมีการทําสัตวใหเปน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 231 

ลานเนื้อแหงเดียวกันเปนเหตุยอมไมมี    ไมมีบาปมาถึง     ถึงแมบุคคลจะไปยัง 
ฝงขวาแหงแมน้ําคงคา    ฆาสัตวเองหรือใชผูอ่ืนใหฆา     ตัดเองหรือใชผูอ่ืนให 
ตัด     เผาผลาญเองหรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ     บาปซ่ึงมีการฆาสัตวเปนตนเปน 
เหตุ   ยอมไมมี      ไมมบีาปมาถึง      ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา 
ใหทานเองหรือใชใหผูอ่ืนให บูชาเองหรือใชผูอ่ืนใหบูชา  บญุอันมีการใหทาน 
เปนตนเปนเหตุยอมไมมี    บุญยอมไมมีมาถึง     บญุยอมไมมี    บุญไมมีมาถึง 
เพราะการให   เพราะการขมใจ   เพราะความสํารวม   เพราะกลาวคําสัตย   ดังน้ี 
สมณพราหมณเหลาน้ันเปนอันหวังขอนี้ไดคือ   จักเวนกุศลธรรม ๓  ประการนี้ 
คือ   กายสุจริต   วจีสุจริต    มโนสจุริต    จักสมาทานอกุศลธรรม ๓   ประการน้ี  
คือกายทุจริต    วจีทุจริต    มโนทุจริต     แลวประพฤติ  ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะทานสมณพราหมณเหลาน้ันไมเห็นโทษ  ความตํ่าทราม   ความเศราหมอง 
แหงอกุศลธรรม   ไมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ   อันเปนธรรมฝายขวาแหงกุศล 
ธรรม     ก็ความทํามีอยู   แตผูนั้นมีความเห็นวา    ความทําไมมี     ความเห็นของ 
เขานั้นเปนความเห็นผิด   ก็ความทํามีอยู   ผูนั้นดําริวาความทําไมมี   ความดําริ 
ของเขาน้ัน   เปนความดําริผิด   ก็ความทํามีอยู   ผูนั้นกลาววาจาวาความทําไมมี 
วาจาของเขานั้นเปนมิจฉาวาจา     ก็ความทํามีอยู       ผูนั้นกลาววาความทําไมมี 
ผูนี้ยอมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันต    ผูมีวาทะวา    กรรมที่บุคคลทําอยู 
เปนอันทํา   ก็ความทํามีอยู   ผูนั้นใหบุคคลอ่ืนสําคัญผิดวาความทําไมมี   การท่ี 
ใหผูอ่ืนสําคัญผิดของเขาน้ัน  เปนการใหผูอ่ืนสําคัญผิดโดยไมชอบธรรม   และ 
เพราะการท่ีใหผูอ่ืนสําคัญผิดโดยไมชอบธรรมน้ัน  เขายอมยกตน  ขมผูอ่ืน  เขา 
ละคุณคือความเปนผูมีศีล    ต้ังไวแตโทษคือความเปนผูทุศีลข้ึนกอนทีเดียว 
ดวยประการฉะน้ี  สวนอกุศลธรรมอันลามกเปนอเนกเหลาน้ี  คือ  ความเห็นผิด  
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ความดําริผิด  วาจาผิด   ความเปนขาศึกตอพระอริยะ   กริิยาท่ีใหผูอ่ืนสําคัญผิด 
โดยไมชอบธรรม   การยกตน   การขมผูอ่ืน  ยอมมี  เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย 
ดวยประการฉะน้ี.   
 

                                อปณณกรรมที่ถือไวช่ัว 
           [๑๑๒]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย     ในลัทธขิองสรณ- 
พราหมณเหลาน้ัน    บุรษุผูรูแจงยอมเห็นตระหนักชัดวา     ถาแลความทําไมมี 
เมื่อเปนอยางนี้ทานบุรุษบุคคลน้ี    เมื่อตายไป   จักทําตนใหเปนผูมีความสวัสดี 
ได   ถาแลความทํามีอยู   เมื่อเปนอยางนี้   ทานบุรษุบุคคลน้ี   เม่ือตายไป    จัก 
เขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก   อนึ่ง   ความทําอยาไดมีจริง    คําของทาน 
สมณพราหมณเหลาน้ันจงเปนคําจริง      เมื่อเปนอยางนั้น     ทานบุรุษบุคคลน้ี 
ยอมถูกวิญูชนติเตียนไดในปจจุบันวา   เปนบุรุษบุคคลทุศีล   มีความเห็นผิด 
มีวาทะวากรรมท่ีบุคคลทําอยูไมเปนอันทํา  ถาแลความทํามีอยูจริง   ความยึดถือ 
ของทานบุรุษบุคคลน้ี  อยางนี้  เปนความปราชัยในโลกทั้งสอง  คือในปจจุบัน 
วิญูชนติเตียน  เม่ือตายไป  จักเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  อปณณก- 
ธรรมนี้ที่บุคคลถือไวชั่ว   สมาทานชั่วอยางนี้ยอมแผไปโดยสวนเดียว     ยอมละ 
เหตุแหงกุศลเสีย.     
 

                      ความเหน็ที่ไมเปนขาศึกตอพระอรยิะ 
           [๑๑๓]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย     ในลัทธขิองสมณ- 
พราหมณเหลาน้ัน     สมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี้       มีความเห็นอยางนี้วา 
เมื่อบุคคลทําเองหรือใชผูอ่ืนใหทํา     ตัดเองหรือใชผูอ่ืนใหตัด    เผาผลาญเอง 
หรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ       ทําสัตวใหเศราโศกเองหรือใชผูอ่ืนใหทําสัตวให  
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เศราโศก  ทําสัตวใหลําบากเองหรือใชผูอ่ืนทําสัตวใหลําบาก   ทําสัตวใหดิ้นรน 
เองหรือใชผูอ่ืนทําสัตวใหดิ้นรน     ฆาสัตวเองหรือใชผูอ่ืนใหฆา     ลักทรัพย 
ตัดชอง    ปลนใหญ      ทําการปลนในเรือนหลังเดียว     ซุมอยูในทางเปลี่ยว 
คบหาภรรยาของผูอ่ืน   พูดเท็จ   บาปท่ีบุคคลทําอยู   ยอมชื่อวาเปนอันทํา   แม 
หากผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนี้  ใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน  ใหเปนกองเนื้อ 
กองเดียวกัน    ดวยจักรมคีมโดยรอบเชนคมมีดโกน   บาปอันมีกรรมทําสัตวให 
เปนลานเนื้อแหงเดียวกันเปนเหตุ  ยอมมี  บาปยอมมีมาถึง แมถาบุคคลจะไปยัง 
ฝงขวาแหงแมน้ําคงคา    ฆาสัตวเองหรือใชผูอ่ืนใหฆา    ตัดเองหรือใชผูอ่ืนให 
ตัด     เผาผลาญเองหรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ    บาปอันมีการฆาสัตวเปนตนเปน 
เหตุ  ยอมมี  บาปยอมมีมาถึง  ถาแมบุคคลจะพึงไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ให 
ทานเองหรือใชใหผูยื่นให   บชูาเองหรือใชผูอ่ืนใหบูชา    บญุอันมีการใหทาน 
เปนตนเปนเหตุ  ยอมมี.  บุญยอมมีมาถึง  บุญยอมมี  บุญยอมมีมาถึง  เพราะ 
การให  เพราะการขมใจ  เพราะความสํารวม  เพราะกลาวคําสัตย  ดังนี้  สมณ- 
พราหมณเหลาน้ันเปนอันหวังขอน้ี  คือ  จักเวนอกุศลธรรม  ๓  ประการน้ี  คือ 
กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต  จักสมาทานกุศลธรรม ๓ ประการน้ี  คือ  กาย 
สุจริต   วจีทุจริต    มโนทุจริต   แลวประพฤติ  ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะทาน 
สมณพราหมณเหลาน้ัน   ยอมเห็นโทษ   ความตํ่าทราม   ความเศราหมอง แหง 
อกุศลธรรม   ยอมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ   อันเปนธรรมฝายขาว   แหงกุศล- 
ธรรม.   ก็ความทํามีอยูจริง    และเขามีความเห็นวา    ความทํามีอยู   ความเห็น 
ของเขาน้ันเปนความเห็นชอบ.   ความทํามีอยูจริง   ผูนั้นดําริวา   ความทํามีอยู 
ความดําริของเขาน้ันเปนความดําริชอบ.   ก็ความทํามีอยูจริง  ผูนั้นกลาววาจาวา 
ความทํามีอยู    วาจาของเขานั้นเปนวาจาชอบ.  ก็ความทํามีอยูจริง  ผูนั้นกลาว 
วา     ความทํามีอยู  ผูนี้ยอมไมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันตผูมีวาทะวา  
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กรรมท่ีบุคคลทําอยูเปนอันทํา.   ก็ความทํามีอยูจริง  ผูนั้นใหผูอ่ืนสําคัญวาความ 
ทํามีอยู     การที่ใหผูอ่ืนสําคัญของเขาน้ัน    เปนกิรยิาที่ใหสําคัญโดยชอบธรรม 
และเพราะการท่ีใหผูอ่ืนสําคัญโดยชอบธรรมนั้น  เขายอมไมยกตน   ไมขมผูอ่ืน 
เขาละโทษาถือความเปนผูทุศีลกอนทีเดียว       ต้ังไวแตคุณคือความเปนผูมีศีล 
ดวยประการฉะน้ี.   และกุศลธรรมเปนอเนกเหลานี้คือ   ความเห็นชอบ   ความ 
ดําริชอบ   วาจาชอบ   ความไมเปนขาศึกตอพระอริยะ   การท่ีใหผูอ่ืนสําคัญโดย 
ธรรม   การไมยกตน   การไมขมผูอ่ืน  ยอมมี  เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
 
                                    อปณณกธรรมที่ถือไวดี 
           [๑๑๔]   ดูกอนพราหมณ และคฤหบดี ทั้ง หลาย   ในลัทธิ ของ สมณ- 
พราหมณเหลาน้ัน     บุรษุผูรูแจงยอมเห็นตระหนักชัดวา  ถาแลความทํามีอยู 
จริง   ทานบุรุษบุคคลน้ี   เมื่อตายไป   จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค    หากความทํา 
อยาไดมี     คําของทานสมณพราหมณเหลาน้ัน    จงเปนคําจริง    และเม่ือเปน 
อยางนั้น    ทานบุรุษบุคคลน้ี     ยอมเปนผูอันวิญูชนสรรเสริญในปจจุบันวา 
เปนบุรุษบุคคลมีศีล   มีความเห็นชอบ   มีวาทะวา กรรมท่ีบุคคลทําอยูเปนอัน 
ทํา   ดังน้ี.    ถาแลความทํามีอยูจริง    ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลน้ีอยางนี้ 
เปนความชนะในโลกท้ัง ๒   คือ    ในปจจุบันวิญูชนสรรเสริญ    เมื่อตายไป 
จักเขาถึงสุด   โลกสวรรค.   อปณณกธรรมท่ีบุคคลน้ันถือดี   สมาทานดี   อยาง 
นี้    ยอมแผไปโดยสวน ๒  ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย. 
  

                                        วาทะที่เปนขาศึกกัน 
           [๑๑๕]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    มีสมณพราหมณพวก 
หน่ึงมีวาทะอยางนี้    มีความเห็นอยางนี้วา    เหตุไมมี    ปจจัยไมมี   เพ่ือความ  
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เศราหมองของสัตวทั้งหลาย  สัตวทั้งหลายไมมีเหตุ  ไมมีปจจัย   ยอมเศราหมอง 
เอง   เหตุไมมี   ปจจัยไมมี   เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย    สัตวทั้งหลาย 
ไมมีเหตุ   ไมมีปจจัย   ยอมบริสุทธิ์เอง   กําลังไมมี   ความเพียรไมมี   เรี่ยวแรง 
ของบุรุษไมมี    ความบากบ่ันของบุรุษไมมี  สัตวทั้งปวง  ปาณะทั้งปวง  ภูต 
ทั้งปวง   ชีวะท้ังปวง   ไมมีอํานาจ   ไมมีกําลัง   ไมมีความเพียร    เปนแตแปร- 
ปรวนไปโดยเคราะหกรรม   ความเกิด   และตามภาวะ  ยอมเสวยสุขและทุกขใน 
อภิชาติทั้ง ๖๑ เทาน้ัน.   
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   สมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง   ม ี
วาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลาน้ัน    เขากลาวอยางนี้วา    เหตุมี 
ปจจัยมี    เพ่ือความเศราหมองของสัตวทั้งหลาย    สัตวทั้งหลายมีเหตุ    มปีจจัย 
จึงเศราหมอง     เหตุมี       ปจจัยมี     เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย     สัตว 
ทั้งหลายมีเหตุ   มีปจจัย     จึงบริสุทธิ์    กําลังมีอยู    ความเพียรมีอยู     เรีย่วแรง 
ของบุรุษมีอยู    ความบากบ่ันของบุรุษมีอยู  สัตวทั้งปวง  ปาณะทั้งปวง  ภูต 
ทั้งปวง  ชีวะท้ังปวง  มีอํานาจ  มีกําลัง  มีความเพียร  แปรปรวนไปโดยเคราะห 
กรรม  ความเกิด   และตามภาวะ  ยอมเสวยสุขและทุกขในอภิชาติทั้ง  ๖  เทาน้ัน 
ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
สมณพราหมณเหลาน้ีมีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ. 
           อยางนั้น  พระเจาขา. 
 

                       ความเหน็ที่เปนขาศึกตอพระอริยะ 
           [๑๑๖]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย     ในลัทธขิองสมณ- 
พราหมณนั้น  สมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี้   มีความเห็นอยางนี้วา   เหตุไมมี 
 
   ๑. อภิชาติ  ๖  คือ  กัณหาภิชาติ  นีลาภิชาติ  โลหิตาภิชาติ  หลิททาภชิาติ  สุกกาภิชาติ  ปฐม- 

        สุกกภิชาติ.  
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ปจจัยไมมี   เพ่ือความเศราหมองของสัตวทั้งหลาย    สัตวทั้งหลายไมมีเหตุ   ไม 
มีปจจัย    ยอมเศราหมองเอง   เหตุไมมี   ปจจัยไมมี   เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว 
ทั้งหลาย    สตัวทั้งหลายไมมีเหตุ    ไมมีปจจัย    ยอมบริสุทธิ์เอง    กําลังไมม ี
ความเพียรไมมี   เรี่ยวแรงของบุรุษไมมี    ความบากบ่ันของบุรุษไมมี    สตัวทั้ง 
ปวง   ปาณะท้ังปวง   ภูตทั้งปวง   ชีวะท้ังปวง   ไมมีอํานาจ   ไมมีกําลัง   ไมมี 
ความเพียร   แปรปรวนไปโดยเคราะหกรรม    ความเกิด   และตามภาวะ   ยอม 
เสวยสุข     และทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทาน้ัน     สมณพราหมณเหลาน้ันเปนอัน 
หวังขอน้ี     คือ   จักเวนกุศลธรรม ๓ ประการนี้    คือ     กายสุจริต    วจีสุจริต 
มโนสุจริต   จักสมาทานอกุศลธรรม  ๓ ประการนี ้   คือ   กายทุจริต   วจีทุจริต 
มโนทุจริต    แลวประพฤติ    ขอน้ันเพราะเหตุไร     เพราะทานสมณพราหมณ 
เหลาน้ัน   ไมเห็นโทษ   ความตํ่าทราม    ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม    ไม 
เห็นอานิสงสในเนกขัมมะอันเปนธรรมฝายขาวแหงกุศลธรรม      ก็เหตุมีอยูจริง 
แตผูนั้นมีความเห็นวา    เหตุไมมี     ความเห็นของเขาน้ันเปนความเห็นผิด.   ก ็ 
เหตุมีอยูจริง  ผูนั้นดําริวาเหตุไมมี  ความดําริของเขาน้ันเปนดําริผิด  ก ็
เหตุมีอยูจริง     ผูนั้นกลาววาจาวา     เหตุไมมี     วาจาของเขาน้ันเปนวาจาผิด. 
ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นกลาววาเหตุไมมี  ผูนี้ยอมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันต 
ผูกลาวเหตุ.   ก็เหตุมีอยูจริง    ผูนั้นใหผูอ่ืนสําคัญผิดวาเหตุไมมี    การใหผูอ่ืน 
สําคัญของเขานั้น    เปนกิริยาที่ใหสําคัญโดยไมชอบธรรม    และเพราะการท่ีให 
ผูอ่ืนสําคัญโดยไมชอบธรรมนั้น  เขายอมยกตน  ขมผูอ่ืน  เขาละคุณคือความเปน 
ผูมีศีลแตกอนทีเดียว  ต้ังไวแตโทษ  คือความเปนผูทุศีลข้ึนต้ังไว  ดวยประการ 
ฉะน้ี    อกุศลธรรมอันลามกเปนอเนกเหลาน้ี    คือ   ความเห็นผิด   ความดําริผิด 
วาจาผิด  ความเปนขาศึกตอพระอริยะ  การท่ีใหผูอ่ืนสําคัญโดยไมชอบธรรม  
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การยกตน    การขมผูอ่ืน    ยอมมี    เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย    ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
 

                                 อปณณกธรรมที่ถือไวช่ัว 
           [๑๑๗]   ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย     ในลัทธิของสมณ-   
พราหมณนั้น   บุรุษผูรูแจง   ยอมเห็นตระหนักชัดวา   ถาแลวาเหตุไมมี   เมื่อ 
เปนอยางนี้    ทานบุรุษบุคคลน้ี   เมื่อตายไป   จักทําตนใหมีความสวัสดีได   ถา 
เหตุมีอยูจริง   เมื่อเปนอยางนี้   ทานบุรุษบุคคลน้ี   เมื่อตายไป   จักเขาถึงอบาย 
ทุคติ   วินิบาต  นรก  อนึง่  หากเหตุอยามีจริง  คําของทานสมณพราหมณนั้น 
จงเปนคําจริง   ก็เม่ือเปนอยางนั้น   ทานบุรุษบุคคลน้ี   อันวิญูชนพึงติเตียน 
ไดในปจจุบันวา  เปนบุรุษบุคคลทุศีล   มีความเห็นผิด   มีวาทะวาหาเหตุมิได 
ถาแลเหตุมีอยูจริง     ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลน้ี    อยางนี้  เปนความ 
ปราชัยในโลกท้ังสอง   คือ   ในปจจุบันวิญูชนติเตียน   เมื่อตายไป   จักเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  อปณณกธรรมน้ี   ที่บคุคลน้ันถือชัว่   สมาทาน 
ชั่ว   อยางนี้   ยอมแผไปโดยสวนเดียว   ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย.  
 

                       ความเหน็ที่เปนขาศึกตอพระอริยะ 
           [๑๑๘]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย      ในลัทธขิองสมณ- 
พราหมณนั้น    สมณพราหมณผูมีวาทะอยางนี้   มีความเห็นอยางนี้วา   เหตุมี 
ปจจัยมี     เพ่ือความเศราหมองของสัตวทั้งหลาย    สัตวทั้งหลายมีเหตุ    มปีจจัย 
ยอมเศราหมองเอง   เหตุมี   ปจจัยมี   เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย   สัตว 
ทั้งหลายมีเหตุ   มีปจจัย   ยอมบริสุทธิ์เอง   กําลังมีอยู    ความเพียรมีอยู   เรี่ยว-  
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แรงของบุรุษมีอยู     ความบากบ่ันของบุรุษมีอยู     สัตวทั้งปวง     ปาณะทั้งปวง 
ภูตท้ังปวง  ชีวะท้ังปวง  มีอํานาจ  มีกาํลัง  มีความเพียร แปรปรวนไปโดยเคราะห 
กรรมความเกิดและตามภาวะ      ยอมเสวยสุขและทุกขในอภิชาติทั้ง  ๖  เทาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาน้ันเปนอันหวังขอนี้ได คือ  จักเวนอกุศลธรรม ๓ ประการ 
นี้    คือกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริต    จักสมาทานกุศลกรรม ๓ ประการนี้  
คือกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต    แลวประพฤติ   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะ 
ทานสมณพราหมณเหลานั้น   ยอมเห็นโทษ    ความตํ่าทราม    ความเศราหมอง 
ของอกุศลธรรม    ยอมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ    อันเปนธรรมฝายขาว   แหง 
กุศลธรรม.   ก็เหตุมีอยูจริง   ผูนั้นมีความเห็นวา   เหตุมี   ความเห็นของเขาน้ัน 
เปนความเห็นชอบ.  ก็เหตุมีอยูจริง  ผูนั้นดําริวา  เหตุมี  ความดําริของเขาน้ัน 
เปนความดําริชอบ.   ก็เหตุมีอยูจริง    ผูนั้นกลาววาจาวา    เหตุม ี  วาจาของเขา 
นั้นเปนวาจาชอบ.  ก็เหตุมีอยูจริง  ผูนั้นกลาววา  เหตุมี   ผูนี้ยอมไมทําตนให 
เปนขาศึกตอพระอรหันตผูมีวาทะวา   เหตุมี.    ก็เหตุมีอยูจริง    ผูนั้นใหผูอ่ืน 
สําคัญวามีเหตุ    การท่ีใหผูอ่ืนสําคัญของเขานั้น     เปนการที่ใหสําคัญโดยชอบ 
ธรรม      และเพราะการท่ีใหผูอ่ืนสําคัญโดยชอบธรรมนั้น     เขายอมไมยกตน 
ยอมไมขมผูอ่ืน   เขาละโทษ   คือความเปนผูทุศีลกอนทีเดียว    ต้ังไวเฉพาะแต 
ความเปนผูมีศีล   ดวยประการฉะน้ี.  กุศลธรรมเปนอเนกเหลานี้   คือ   ความ 
เห็นชอบ  ความดําริชอบ  วาจาชอบ   ความไมเปนขาศึกตอพระอริยะ  การที่ 
ใหผูอ่ืนสําคัญโดยชอบธรรม   การไมยกตน    การไมขมผูอ่ืน   ยอมมี    เพราะ 
สัมมาทิฏฐิเปนปจจัย   ดวยประการฉะน้ี.  
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                                  อปณณกธรรมที่ถือไวดี 
           [๑๑๙]   ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย     ในลัทธิของสมณ- 
พราหมณนั้น     บุรุษผูเปนวิญูชนยอมเห็นตระหนักชัดวา    ถาเหตุมีอยูจริง 
เมื่อเปนอยางนี้     ทานบุรุษบุคคลน้ี    เมื่อตายไป   จะเขาถึงสุคติ   โลกสวรรค 
ก็ถาเหตุอยาไดมีจริง      วาจาของทานสมณพราหมณเหลาน้ันจงเปนคําสัตย  ก ็
เมื่อเปนอยางนั้น ทานบุรุษบุคคลน้ี  ยอมเปนผูอันวิญูชนสรรเสริญในปจจุบัน 
วา   เปนบุรษุบุคคลผูมีศีล  มีความเห็นชอบ   มีวาทะวามีเหตุ    และถาเหตุมี 
อยูจริง   ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลน้ี   อยางนี้เปนความชนะในโลกท้ังสอง  
คือในปจจุบัน    ยอมเปนผูอันวิญูชนสรรเสริญ    เมื่อตายไป    จักเขาถึงสุคติ 
โลกสวรรค   อปณณกธรรมน้ี  ที่บุคคลน้ันยึดถือดี  สมาทานดี  อยางนี้ยอม 
แผไปโดยสวน ๒   ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย.     
 

                                  วาทะวาอรปูพรหมไมมี 
           [๑๒๐]    ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    มีสมณพราหมณพวก  
หน่ึง    มีวาทะอยางนี้      มีความเห็นอยางนี้วา    อรูปพรหมยอมไมมีดวยอาการ 
ทั้งปวง.   สมณพราหมณพวกหน่ึง   มวีาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณ 
พวกน้ัน   เขากลาวอยางน้ีวา  อรูปพรหมมีอยูดวยอาการท้ังปวง  ดูกอนพราหมณ 
และคฤหบดีทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน สมณพราหมณ 
เหลาน้ีมีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ. 
           อยางนั้น   พระเจาขา.   
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    ในลัทธิของสมณพราหมณนั้น 
บุรุษผูเปนวิญูชนยอมเห็นตระหนักดังน้ีวา  ขอท่ีวาทานสมณพราหมณมีวาทะ 
อยางนี้    มีความเห็นอยางนี้วา    อรูปพรหมไมมีดวยอาการท้ังปวง   ดังน้ี     เรา  
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ไมเห็น    แมขอท่ีวา   ทานสมณพราหมณ    มีวาทะอยางนี้    มีความเห็นอยางนี้ 
วา   อรูปพรหมมีอยูดวยอาการท้ังปวง   ดังน้ี    เราไมรู   สวนเราเองเลา    เมื่อ 
ไมรู    เมื่อไมเห็น    จะพึงถือเอาโดยสวนเดียวแลวกลาววา    สิ่งน้ีเทาน้ันจริง 
สิ่งอ่ืนเปลา  ดังนี้   ขอน้ันพึงเปนการสมควรแกเราหามิได  ถาคําของทานสมณ- 
พราหมณที่มีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา  อรปูพรหมไมมีดวยอาการท้ังปวง 
ดังน้ี    เปนคําจริง   ขอท่ีเราจักเกิดข้ึนในเหลาเทวดาท่ีมีรูป    สําเร็จดวยใจ   ซึ่ง 
ไมเปนความผิด  นี้เปนฐานะที่จะมีได.  ถาคําของทานสมณพราหมณที่มีวาทะ 
อยางนี้   มีความเห็นอยางนี้วา    อรูปพรหมมีอยูดวยอาการท้ังปวง   ดังน้ี   เปน 
คําจริง   ขอท่ีเราจักเกิดข้ึนในเหลาเทวดาท่ีไมมีรูปสําเร็จดวยสัญญา   ซึ่งไมเปน 
ความผิด    นีเ้ปนฐานะที่จะมีได.  อน่ึงการถือทอนไม   การถือศัสตรา  การ 
ทะเลาะ   การแกงแยง   การวิวาท   การกลาววามึง ๆ    การกลาวสอเสียด   และ 
มุสาวาท  ซึ่งมีรูปเปนเหตุ  ยอมปรากฏ  แตขอน้ียอมไมมีในอรูปพรหมดวย 
อาการท้ังปวง   ดังน้ี    บรุุษผูเปนวิญูนั้น    ครั้นพิจารณาเห็นดังน้ีแลว   ยอม 
ปฏิบัติเพ่ือหนาย   เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือดับสนิทแหงรูปอยางเดียว. 
 

                            วาทะวาความดังแหงภพไมมี 
           [๑๒๑]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   มีสมณพราหมณพวก 
หน่ึง   มีวาทะอยางนี้   มีความเห็นอยางนี้วา    ความดับสนิทแหงภพ  ไมมีดวย 
อาการท้ังปวง   สมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง  มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณ- 
พราหมณเหลาน้ัน     เขากลาวอยางนี้วา    ความดับสนิทแหงภพมีอยูดวยอาการ 
ทั้งปวง.   ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน  สมณพราหมณเหลาน้ี    มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันและกัน 
มิใชหรือ.   
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           อยางนั้น   พระเจาขา. 
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  ในลทัธิของสมณพราหมณเหลา 
นั้น  บุรุษผูเปนวิญูยอมเห็นตระหนักดังน้ีวา  ขอท่ีทานสมณพราหมณมีวาทะ 
อยางนี้   มีความเห็นอยางนี้วา   ความดับสนิทแหงภพไมมีดวยอาการท้ังปวง   ดัง 
นี้   เราไมเห็นแมขอที่ทานสมณพรหมณมีวาทะอยางนี้วา  ความดับสนิทแหงภพ 
มีอยูดวยอาการท้ังปวง  ดังน้ี   สิ่งน้ีเราไมรู  สวนเราเองเลา  เมื่อไมรู  เมื่อไมเห็น 
จะพึงถือเอาโดยสวนเดียว  แลวกลาววา สิ่งน้ีเทาน้ันจริง สิ่งอ่ืนเปลาดังน้ี ขอน้ัน 
พึงเปนการสมควรแกเราหามิได    ถาคําของทานสมณพราหมณที่มีวาทะอยางนี้  
มีความเห็นอยางนี้วา   ความดับสนิทแหงภพไมมีดวยอาการท้ังปวง   ดังน้ี  เปน 
คําจริง  ขอท่ีเราจักเกิดข้ึนในเหลาเทวดาท่ีไมมีรูป  สําเร็จดวยสัญญา  ซึ่งไมเปน 
ความผิด  นี้เปนฐานะที่มีได  อนึ่ง   ถาคําของทานสมณพราหมณที่มีวาทะอยางนี้ 
มีความเห็นอยางนี้วา  ความดับสนิทแหงภพมีอยูดวยอาการท้ังปวง  ดังนี้  เปนคํา 
จริง ขอท่ีเราจักปรินิพพานในปจจุบันนี้ เปนฐานะท่ีจะมีได  ความเห็นของทาน 
สมณพราหมณที่มีวาทะอยางนี้  มีความเห็นอยางนี้วา  ความดับสนิทแหงภพไม 
มีดวยอาการทั้งปวงน้ี   ใกลตอธรรมเปนไปกับดวยความกําหนัด  ใกลตอธรรม 
เครื่องประกอบสัตวไว ใกลตอธรรมเครื่องเพลิดเพลิน ใกลตอธรรมเครื่องสยบ 
ใกลตอธรรมเครื่องถือม่ัน  สวนความเห็นของทานสมณพราหมณที่มีวาทะอยาง 
นี้วา  ความดับสนิทแหงภพมีอยูดวยอาการท้ังปวงน้ี  ใกลตอธรรมอันไมเปนไป 
กับดวยราคะ  ใกลตอธรรมอันมิใชธรรมประกอบสัตวไว  ใกลตอธรรมอันมิใช 
เครื่องเพลิดเพลิน    ใกลตอธรรมอันมิใชเครื่องสยบ    ใกลตอธรรมอันไมเปน  
เครื่องยึดมั่น   บุรุษผูเปนวิญูนั้น   ครัน้พิจารณาเห็นดังนี้แลว    ยอมปฏิบัติ 
เพ่ือหนาย   เพ่ือคลายกําหนัด  เพ่ือความดับสนิทแหงภพเทาน้ัน.                
 ื้  
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                                    บคุคล ๔  จําพวก 
           [๑๒๒]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  บุคคล  ๔  จําพวกนี้มีอยู 
หาไดอยูในโลก.  ๔ จําพวกเปนไฉน  คือ 
           ๑.  บคุคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูทําตนใหเดือดรอน  ประกอบความ 
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน. 
           ๒.  บคุคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  ประกอบการ 
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน. 
           ๓.   บุคคลบางคนในโลกนี ้ เปนผูทําตนใหเดือดรอนและประกอบการ 
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน      ทําผูอ่ืนใหเดือดรอนและประกอบการ 
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน. 
           ๔.  บคุคลบางคนในโลกน้ี    ไมเปนผูทําตนใหเดือดรอนและไมประ 
กอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน      ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอนและไม 
ประกอบการขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน. 
           บุคคลบางคนในโลกน้ี  ไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
นั้น   ไมมีความหิว   ดับสนิท   เปนผูเย็น  เสวยแตความสุข  มีตนเปนดังพรหม 
อยูในปจจุบันเทียว. 
           [๑๒๓]  ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   ก็บุคคลเปนผูทําตนให 
เดือดรอน  ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนเปนไฉน. 
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนคน 
เปลือย ทอดท้ิงมารยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ 
ไมหยุด ไมยินดีภิกษาที่เขานํามาให ไมยินดีภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมยินดีภิกษา 
ที่เขานิมนต  ไมรับภิกษาปากหมอ  ไมรับภิกษาจากปากกระเชา  ไมรับภิกษาครอม  
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ธรณีประตู  ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภิกษาของ 
คน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู  ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิง 
ผูกําลังใหลูกดูดนม  ไมรบัภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาที่นัดแนะ 
กันทําไว  ไมรับภิกษาในท่ีที่เขาเลี้ยงสุนัข    ไมรบัภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอม 
เปนกลุม  ไมรับปลา  ไมรบัเนื้อ  ไมดื่มสุรา  ไมดื่มเมรัย  ไมดื่มน้ําหมักดอง 
เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว   เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบา      รับภิกษาที่ 
เรือน  ๒ หลงั      เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒  คําบาง     รับภิกษาที่เรือน ๓ หลัง 
เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๓ คําบาง    รับภิกษาที่เรือน ๔ หลัง    เยยีวยาอัตภาพ 
ดวยขาว ๔ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๕ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๕ คําบาง 
รับภิกษาที่เรือน ๖ หลัง   เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๖ คําบาง    รับภิกษาที่เรือน 
๗ หลัง    เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง    เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาด 
นอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๓ ใบบาง ๔  ใบบาง ๕ ใบบาง ๖ ใบบาง  ๗ ใบบาง 
กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่งบาง  ๒ วันบาง ๓ วันบาง ๔ วันบาง  ๕ วันบาง 
๖ วันบาง  ๗ วันบาง   เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียน 
มาตลอดก่ึงเดือนแมเชนนี้ดวยประการฉะน้ี      เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง 
มีขาวฟางเปนภักษาบาง   มีลูกเดือยเปนภักษาบาง   มีกากขาวเปนภักษาบาง   ม ี
สาหรายเปนภักษาบาง   มีรําเปนภักษาบาง   มีขาวตังเปนภักษาบาง  มีขาวไหม 
เปนภักษาบาง   มีหญาเปนภักษาบาง   มีโคมัยเปนภักษาบาง   มีเหงาและผลไม 
ในปาเปนอาหาร   บริโภคผลไมหลน   เยียวยาอัตภาพ. 
           เขาทรงผาปานบาง   ผาแกมกนับาง   ผาหอศพบาง  ผาบังสกุลบาง  ผา 
เปลือกไมบาง   หนังเสือบาง  หนังเสือท้ังเล็บบาง  ผาคากรองบาง  ผาเปลือกปอ 
กรองบาง   ผาผลไมกรองบาง   ผากัมพลทําดวยผมคนบาง  ผากัมพลทําดวยขน  
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สัตวบาง   ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง    เปนผูถอนผมและหนวด    คือประกอบ 
การขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง   เปนผูยืน   คือหามอาสนะ   เปนผู 
กระโหยง  คือประกอบความเพียรในการกระโหยง  [คือเดินกระโหยงเหยียบพ้ืน 
ไมเต็มเทาบาง]   เปนผูนอนบนหนาม   คือสําเร็จการนอนบนหนามบาง  เปนผู 
อาบนํ้าวันละ ๓  ครั้ง คือประกอบการขวนขวายในการลงนํ้าบาง เปนผูประกอบ 
การขวนขวายในการทํากายใหเดือดรอนเรารอนหลายอยางเห็นปานน้ีอยู  ดูกอน 
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   บุคคลน้ีเรากลาววา    เปนผูทาํตนใหเดือดรอน 
ประกอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน. 
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย     กบ็ุคคลเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือด 
รอนประกอบการขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอนเปนไฉน. 
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ฆาแพะ 
เลี้ยงชีวิต   ฆาสุกรเลี้ยงชีวิต   ฆานกเลี้ยงชีวิต   ฆาเนื้อเลี้ยงชีวิต  เปนคนเห้ียม 
โหด   เปนคนฆาปลา  เปนโจร  เปนคนฆาโจร  เปนคนปกครองเรือนจํา  หรือ 
บุคคลเหลาอ่ืนบางพวกเปนผูทําการงานอันทารุณ   ดูกอนพราหมณและคฤหบดี 
ทั้งหลาย บุคคลน้ีเรากลาววา เปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวาย 
ในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.                                      
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บุคคลเปนผูทําตนใหเดือดรอน 
และประกอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน      ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
และประกอบการขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอนเปนไฉน. 
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    บุคคลบางคนในโลกน้ี    เปน 
พระราชามหากษัตริย     ผูไดมุรธาภิเษกแลวก็ดี     เปนพราหมณมหาศาลก็ดี 
พระราชาหรือพราหมณนั้นโปรดใหทาํโรงท่ีบูชายัญข้ึนใหมทางดานบูรพาแหง  
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พระนคร   แลวทรงจําเริญพระเกศาและมัสสุ    ทรงนุงหนังเสือท้ังเล็บ    ทรงทา 
พระกายดวยเนยใสและนํ้ามันงา   ทรงเกาพระปฤษฎางคดวยเขามฤค    เขาไปยัง 
โรงบูชายัญใหม   พรอมดวยพระมเหสีและพราหมณปุโรหิต    บรรทมบนพืน้ 
ดินอันมิไดลาดดวยเครื่องลาด   ทาดวยโคมัยสด    น้ํานมในเทาท่ีหน่ึง    แหงโค 
แมลูกออนตัวเดียวมีเทาใด   พระราชาทรงเยียวยาอัตภาพดวยนํ้านมเทาน้ัน  น้ํา 
นมในเตาที่  ๒ มีเทาใดพระมเหสีทรงเยียวยาอัตภาพดวยนํ้านมเทาน้ัน    น้ํานม 
ในเตาที่ ๓  มีเทาใดพราหมณปุโรหิตยอมเยียวยาอัตภาพดวยนํ้านมเทานั้น   น้ํา 
นมในเตาที่ ๔  มีเทาใดก็บูชาไฟดวยนํ้านมเทานั้น   ลูกโคเยียวยาอัตภาพดวยนํ้า 
นมที่เหลือ     พระราชาหรือพราหมณนั้นตรัสอยางนี้วา     เพ่ือตองการบูชายัญ 
จงฆาโคผูประมาณเทาน้ี      จงฆาโคเมียประมาณเทานี้  ลูกโคผูประมาณเทาน้ี 
ลูกโคเมียประมาณเทาน้ี   แพะประมาณเทาน้ี   แกะประมาณเทาน้ี   มาประมาณ 
เทาน้ี    จงตัดตนไมประมาณเทาน้ี     เพ่ือตองการทําเปนเสายัญ     จงเกี่ยว 
หญาประมาณเทาน้ี   เพ่ือตองการลาดพ้ืน    ชนเหลาใดท่ีเปนทาสก็ดี    เปนคน 
ใชก็ดี    เปนกรรมกรก็ดี    ของพระราชาหรือพราหมณนั้น    ชนเหลาน้ันถูก 
อาชญาคุกคาม  ถูกภัยคุกคาม  มีน้ําตานองหนา   รองไหทําการงานตามกําหนด 
ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย  บุคคลน้ีเรากลาววา  เปนผูทําตนใหเดือด- 
รอน  และประกอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน  ทาํผูอ่ืนใหเดือดรอน 
และประกอบการขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.          
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   ก็บคุคลไมเปนผูทําตนใหเดือด- 
รอนและไมประกอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน     ไมทําผูอ่ืนให 
เดือดรอนและไมประกอบการขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  เขาไม  
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ทําตนใหเดือดรอน  ไมทาํผูอ่ืนใหเดือดรอน  ไมมคีวามหิว  ดับสนิท  เปนผู 
เย็น   เสวยแตความสุข   มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว   เปนไฉน.   
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี  
เปนพระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ   ถึงพรอมดวยวิชชา   และจรณะ    เสด็จ 
ไปดี   ทรงรูแจงโลก   เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก    ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดา 
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย     เปนผูเบิกบานแลว     เปนผูจําแนกพระธรรม 
พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก    มารโลก    พรหมโลก 
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว       ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้ง 
สมณะ   พราหมณ   เทวดาและมนุษยใหรูตาม   ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน 
งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด  ทรงประกาศพรหมจรรย    พรอมท้ังอรรถ  พรอม 
ทั้งพยัญชนะ  บริสุทธิ ์ บริบูรณสิ้นเชงิ  คฤหบดี  บุตรคฤหบดีหรือผูเกิดเฉพาะ 
ในตระกูลใดตระกูลหน่ึง  ยอมฟงธรรมน้ัน  ครั้งฟงแลว  ไดศรทัธาในพระ- 
ตถาคต  เมื่อไดศรัทธาแลว  ยอมเห็นตระหนักวา  ฆราวาสคับแคบ  เปนทาง 
มาแหงธุลี   บรรพชาเปนทางปลอดโปรง   การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติ 
พรหมจรรยใหบริบูรณ  ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด  ไมใชทําไดงาย  ถา 
กระไร   เราพึงปลงผมและหนวด   นุงหมผากาสาพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต 
สมัยตอมา   เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ     ละเครือญาตินอยใหญ     ปลงผม 
และหนวด   นุงหมผากาสาวพัสตร   ออกบวชเปนบรรพชิต. 
           เขาบวชอยางนี้ แลว     ถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภิกษุทั้ง-  
หลาย 
           ๑.   ละการฆาสัตว   วางทัณฑะ  วางศัสตรา   มีความละอาย    มีความ 
เอ็นดู   มีความกรุณา   หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู.  
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           ๒.   ละการลักทรพัย    เวนขาดจากการลักทรัพย    รับแตของท่ีเขาให  
ตองการแตของที่เขาให   ไมประพฤติตนเปนขโมย   เปนผูสะอาดอยู. 
           ๓.   ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย   ประพฤติพรหมจรรย    ประ- 
พฤติหางไกล   เวนจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน. 
           ๔.   ละการพูดเท็จ   เวนขาดจากการพูดเท็จ   พูดแตคําจริง    ดํารงคํา 
สัตย   มถีอยคําเปนหลักฐาน   ควรเชื่อได  ไมพูดลวงโลก. 
           ๕.   ละคําสอเสียด     เวนขาดจากคําสอเสียด     ฟงจากขางนี้แลวไมไป 
บอกขางโนน    เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน   หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอก 
ขางน้ี  เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราวกัน  สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง   สงเสริม 
คนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง  ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน   ยินดีในคนผูพรอม- 
เพรียงกัน  เพลิดเพลินในคนผูพรอมพรอมกัน    กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอม- 
เพรียงกัน. 
           ๖.   ละคําหยาบ  เวนขาดจากคําหยาบ   กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ   เพราะ 
หู   ชวนใหรกั   จับใจ   เปนของชาวเมือง   คนสวนมากรักใคร   พอใจ. 
           ๗.   ละคําเพอเจอ   เวนขาดจากคําเพอเจอ    พูดถูกกาล    พูดแตคําท่ี 
เปนจริง  พูดอิงอรรถ   พูดอิงธรรม   พูดอิงวินัย   พูดแตคําท่ีมีหลักฐาน  มทีี่ 
อาง  มีที่กําหนด  ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร. 
           ๘.   เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม. 
           ๙.   เธอฉันหนเดียว     เวนการฉันในราตรี      งดจากการฉันในเวลา 
วิกาล. 
           ๑๐.   เธอเวนขาดจากการฟอนรํา  ขับรอง  ประโคมดนตรี  และดูการ 
เลนอันเปนขาศึกแกกุศล. 
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           ๑๑.   เธอเวนขาดจากการทัดทรง     ประดับและตกแตงรางกายดวย 
ดอกไมของหอมและเครื่องประเทืองผิว   อันเปนฐานแหงการแตงตัว. 
           ๑๒.  เธอเวนขาดจากการน่ังนอนบนที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหญ. 
           ๑๓.   เธอเวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
           ๑๔.   เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ. 
           ๑๕.   เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ. 
           ๑๖.   เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี. 
           ๑๗.   เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
           ๑๘.   เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ. 
           ๑๙.  เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
           ๒๐.   เธอเวนขาดจากการรับชาง   โค   มา   และลา. 
           ๒๑.   เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน. 
           ๒๒.   เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการับใช. 
           ๒๓.   เธอเวนขาดจากการซ้ือและการขาย. 
           ๒๔.   เธอเวนขาดจากการฉอโกงดวยตาชั่ง    การโกงดวยของปลอม 
และการโกงดวยเครื่องตวงวัด. 
           ๒๕.   เธอเวนขาดจากการรับสินบน  การลอลวง  และการตลบตะแลง. 
           ๒๖.   เธอเวนขาดจากการตัด   การฆา   การจองจํา     การตีชิง     การ 
ปลนและกรรโชก. 
           เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย    ดวยบิณฑบาตเปน 
เครื่องบริหารทอง    เธอจะไปทิศาภาคใด ๆ  กถ็ือไปไดเอง    นกมีปกจะบินไป 
ทางทิศาภาคใด ๆ   ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไปฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้นแล  
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เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย     ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหาร 
ทอง   เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ กถ็ือไปไดเอง. 
           ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะน้ี  ยอมไดเสวยสุขอันปราศ- 
จากโทษในภายใน   เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว   ไมถือนิมิต   ไมถืออนุพยัญชนะ 
เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว  จะเปนเหตุใหอกุศล 
ธรรมอันลามก     คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน    ชื่อวารักษาจักขุนทรีย 
ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  เธอฟงเสียงดวยโสตะ...ดมกลิ่นดวยฆานะ... 
ลิ้มรสดวยชวิหา. . .ถูกตองโผฏฐัพพะดวยการ. . .รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว 
ไมถือนิรมิต  ไมถืออนุพยัญชนะ    เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรียที่เมื่อไม 
สํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก  คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํา 
นั้น   ชื่อวารกัษามนินทรีย   ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย    ภิกษุประกอบ 
ดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้       ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสใน 
ภายใน. 
           ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัว  ในการกาวไป  ในการถอยกลับ  ใน 
การแล   ในการเหลียว   ในการคูเขา    ในการเหยียดออก     ในการทรงสังฆาฏิ 
บาตรและจีวร   ในการฉัน   การด่ืม   การเค้ียว    การล้ิม     ในการถายอุจจาระ 
ปสสาวะ   ยอมทําความรูสึกตัว   ในการเดิน   การยืน  การน่ัง   การหลับ   การ 
ต่ืน  การพูด  การน่ิง. 
           ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ   อินทรียสังวร  สติและสัมปชัญญะ  อัน 
เปนอริยะเชนนี้แลว   ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด    คือ   ปา    โคนไม    ภูเขา 
ซอกเขา   ถา   ปาชา   ปาชัฏ   ที่แจง   ลอมฟาง   ในกาลภายหลังภัต    เธอกลับ 
จากบิณฑบาตแลว    นั่งคูบัลลังก  ต้ังกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอละ  
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ความเพงเล็งโนโลก     มใีจปราศจากความเพงเล็งอยู      ยอมชาํระจิตใหบริสุทธิ์ 
จากความเพงเล็ง    ละความประทุษรายคือพยาบาท    ไมคิดพยาบาท    มีความ 
กรุณาหวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู     ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประ- 
ทุษรายคือพยาบาทได      ละถีนมิทธะแลว    เปนผูปราศจากถีนมิทธะ   มีความ 
กําหนดหมายอยูที่แสงสวาง  มีสติ  มสีัมปชัญญะอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก 
ถีนมิทธะ   ละอุทัธจจกุกกุจจะแลว   เปนผูไมฟุงซาน   มีจิตสงบ ณ ภายในอยู 
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุธัจจกุกกุจจะ  ละวิจิกิจฉาแลว   เปนผูขามวิจิกิจฉา 
ไมมีความเคลือบแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู       ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก 
วิจิกิจฉา. 
           ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ เหลาน้ี  อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจ   อันทํา 
ปญญาใหทุรพลไดแลว   สงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม     บรรลุปฐมฌาน 
มีวิตก   มีวิจาร   มิปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   บรรลุทุติยฌาน    มีความผองใส 
แหงจิตในภายใน    เปนธรรมเอกผุดข้ึน    ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร     เพราะวิตก 
วิจารสงบไป   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    มีอุเบกขา   มีสติสมัปชัญญะ      และ 
เสวยสุขดวยนามกาย      เพราะปติสิ้นไป      บรรลตุติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลาย 
สรรเสริญวา   ผูไดฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข  บรรลุจตุตถฌาน 
ไมมีทุกข   ไมมีสุข   เพราะละสุข   ละทุกข   และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ  ได 
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. 
           ภิกษุนั้น   เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์   ผองแผว  ไมมีกิเลส    ปราศ- 
จากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน    ไมหว่ันไหวอยางนี้     ยอมโนม- 
นอมจิตไปเพ่ือบุพเพนิวาสานุสสติญาณ    เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก 
คือ  ระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง   สี่ชาติบาง  หาชาติบาง  
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สิบชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง     สามสิบชาติบาง    สีส่ิบชาติบาง     หาสิบชาติบาง 
รอยชาติบาง     พันชาติบาง     แสนชาติบาง     ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง 
ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง     ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา    ในภพ 
โนน   เรามีชือ่อยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยาง 
นั้น   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ   มกีําหนดอายุเพียงเทาน้ัน  ครั้นจะติจากภพ 
นั้นแลว   ไดไปเกิดในภพโนน   แมในภพนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยาง 
นั้น    มีผิวพรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น    เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ 
มีกําหนดอายุเพียงนั้น      ครั้นจุติจากภพนั้นแลว  ไมมาเกิดในภพนี้  เธอยอม  
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศ  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
           ภิกษุนั้น   เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์ผองแผว   ไมมีกิเลส   ปราศจาก 
อุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน     ต้ังม่ัน  ไมหว่ันไหวอยางน้ี  ยอมโนมนอม 
จิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย  เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  กําลัง 
อุปบัติ   เลว   ประณีต   ผิวพรรณดี   มผิีวพรรณทราม   ไดดี   ตกยาก   ดวย 
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม 
วา  สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  ติเตียนพระอริยเจา 
เปนมิจฉาทิฏฐิ   ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เบื้องหนาแตตายเพราะ 
กายแตก    เขาเขาถึงอบาย    ทุคติ    วินิบาต    นรก    สวนสัตวเหลาน้ีประกอบ 
ดวยกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต   ไมติเตียนพระอริยเจา    เปนสัมมาทิฏฐิ 
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ     เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก    เขา 
เขาถึงสุคติโลกสวรรคดังน้ี     เธอยอมเห็นหมูสัตวผูกําลังจุติ     กําลังอุปบัติ   เลว 
ประณีต  มีผิวพรรณดี   มผิีวพรรณทราม   ไดดี   ตกยาก    ดวยทิพยจักษุอัน  
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บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย    ยอมรูชดัซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม      ดวย 
ประการฉะน้ี. 
           ภิกษุนั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์   ผองแผว    ไมมกีิเลส    ปราศ- 
จากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน    ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหวอยางนี้    ยอมโนม 
นอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ   ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข   นีทุ้กข- 
สมุทัย    นี้ทกุขนิโรธ   นีทุ้กขนิโรธคามินีปฏิปทา   นี้อาสวะ   นี้อาสวสมุทัย 
นี้อาสวนิโรธ   นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา   เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้   จิตยอมหลุด 
พน    แมจากกามาสวะ  แมจากภวาสวะ  แมจากอวิชชาสวะ  เมื่อจิตหลุดพน 
แลว    ก็มญีาณหย่ังรูวา   หลุดพนแลว   รูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยู 
จบแลว  กิจท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้  มิไดมี. 
           ดูกอนพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย   บุคคลนี้เรากลาววา  เปนผูไม 
ทําตนใหเดือดรอน  ไมประกอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน  ไมทํา 
ผูอ่ืนใหเดือดรอน   ไมประกอบการขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   เขา 
ไมทําตนใหเดือดรอน  ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  ไมมีความหิว  ดับสนิท 
เปนผูเย็น   เสวยแตความสุข    มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว. 
 

                พราหมณและคฤหบดีแสดงตนเปนอุบาสก 
           [๑๒๘]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว    พราหมณและคฤห- 
บดีทั้งหลายชาวบานศาลาไดกราบทูลวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง  หรือ  
ตามประทีปในที่มืด   ดวยหวังวา   ผูมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้  ฉันใด   พระโคดม  
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ผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย   ฉันนั้นเหมือนกัน   ขาพระพุทธเจา 
ทั้งหลายน้ี     ขอถึงทานพระโคดม     พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ 
ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระพุทธเจาท้ังหลายวา   เปนอุบาสก   ผูถึงสรณะ 
ตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ดังนี้แล. 
                                       จบอปณณกสูตรที่  ๑๐ 
                                        จบคหปติวรรคท่ี  ๑ 
 
                           ๑๐.  อรรถกถาอปณณกสูตร 
           อปณณกสูตร  มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม สุต  ขาพเจาไดฟงมาแลว 
อยางนี้. 
           ในบรรดาบทเหลานั้น   บทวา   จาริก   คือ   จาริกไป   ไมรีบดวน. 
เหตุไรทานจึงกลาววา  อตฺถิ  ปน  โว  คหปตโย.  ดงัไดสดับมา  บานนั้นต้ัง 
อยูใกลปากดง   เหลาสมณพราหมณประเภทตาง ๆ   เดินทางมาตลอดวัน  ยอม 
เขาไปหมูบานน้ัน   เพ่ือพักอาศัยในเวลาเย็นบาง    เชาบาง   ชาวบานท้ังหลายก็ 
ลาดเตียง  ต่ัง  ถวายสมณพราหมณเหลาน้ัน  ลางเทา  ทาเทา  ถวายนํ้าด่ืมอัน 
สมควร.  วันรุงข้ึน  ก็นิมนตถวายทาน.  สมณพราหมณเหลานั้น  ก็มีจิตผองใส 
สนทนากับชาวบานเหลานั้น  พูดอยางนี้วา   ดูกอนคฤหบดีทั้งหลาย  ทรรศนะ 
ไร ๆ ที่ทานท้ังหลายยึดถือไว    มีอยูหรือ ?    ชาวบานก็ตอบวา    ไมมีหรอก 
ทานเจาขา.  สมณพราหมณก็พูดวา ทานคฤหบดีทั้งหลาย เวนทรรศนะเสีย  โลก 
ก็ดําเนินไปไมได   พวกทานชอบใจทรรศนะอยางหน่ึง   เห็นสมควรรับไว   ก ็
ควร.    พวกทานจงถือทรรศนะอยางหน่ึงวา    โลกเท่ียง    ดังนี้ก็พากันหลีกไป.  
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วันตอ ๆ มา      สมณพราหมณเหลาอ่ืนก็มา   แลวก็ถามเหมือนอยางนั้นนั่นแล. 
ชาวบานเหลาน้ัน    ก็ตอบสมณพราหมณนั้นวา   ขอรับ    เจาขา    แลวก็บอกวา 
วันกอน ๆ เหลาสมณพราหมณเชนเดียวกับพวกทาน    มาบอกใหพวกเราถือ 
ทรรศนะวา   โลกเท่ียง   ดังน้ีก็ไป.   สมณพราหมณเหลาน้ันก็วา   พวกน้ันมัน 
โง  จะรูอะไร   โลกน้ีขาดสูญตางหาก   พวกทานจงถือทรรศนะวา   ขาดสูญ  ให 
ชาวบานแมเหลาน้ันถือทรรศนะวา    ขาดสูญ    อยางนี้     แลวก็หลีกไป.   โดย  
ทํานองนี้      สมณพราหมณทั้งหลายก็ใหถือทิฏฐิ  ๖๒ อยางนี้  คือ  พวกหน่ึงให 
ถือทิฏฐิวา   โลกเท่ียงบางอยาง    พวกหนึ่งใหถือทิฏฐิวา   โลกมีที่สุด   โลกไมมี 
ที่สุด  พวกหนึ่งใหถือทิฏฐิดิ้นได  ไมตายตัว.  แตวาชาวบานเหลานั้น  ไมอาจ 
ต้ังอยูในทิฏฐิแมสักอยางเดียวได.      พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไปภายหลัง 
สมณพราหมณทั้งหมด.    ตรัสถาม    เพ่ือประโยชนของชาวบานเหลาน้ัน    จึง 
ตรัสวา   อตฺถิ  ปน  โข  คหปตโย    เปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา 
อาการวตี  แปลวา  มีการณ  มีเหตุ.  บทวา  อปณฺณโก  แปลวา  ไมผิด 
ไมถึงทางสองแพรง   ยึดถือไดโดยสวนเดียว. 
           มิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิดอันมีวัตถุ  ๑๐  มีวา  นตฺถิ  ทินฺน  คือ  ทานท่ี 
ใหแลว  ไมมีผลดังน้ีเปนตน   ทานกลาวไวพิศดารแลวในสาเลยยกสูตร  ในหน 
หลัง  สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบที่เปนขาศึกตอความเห็นผิดนั้น  ก็เหมือนกัน. 
บทวา  เนกฺขมฺเม  อานิสส  ความวา  อานิสงสอันใด   ในความท่ีคนเหลาน้ัน 
ออกจากอกุศล และฝายธรรมขาว ฝายธรรมบริสุทธิ์อันใด  คนเหลาน้ัน  ยอมไม 
เห็นอานิสงสและธรรมฝายขาวอันนั้น.  บทวา  อสทฺธมฺมปฺ๑ ตฺติ   แปลวา 
การบัญญัติธรรมอันไมจริง.  บทวา  อตฺตาน  อุกฺกเสติ  ความวา  ยกตนวา 
เวนเราเสีย    คนอ่ืนใครเลา    ยังจะสามารถนําใหคนอ่ืน ๆ  ยึดถอืทรรศนะของ 
 
  ๑  บาลีขอ  ๑๐๖.  วา  อสทฺธมฺมสฺตฺติ  
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ตนได.   บทวา   ปร  วมฺเภติ   ความวา   เข่ียคนอ่ืนไวเบ้ืองหลังอยางน้ีวา  ใน 
ชนทั้งหลายจํานวนถึงเทาน้ี   แมสักคนหนึ่ง   ก็ไมสามารถทําคนอ่ืน ๆ ใหยดึถือ 
ทรรศนะของตนได.  คําวา  ปุพฺเพว  โข  ปน  ความวา  เมื่อคนยึดถือความ 
เห็นมากอนนั่นแล    ก็เปนอันละความเปนผูมีศีลอันดีเสีย    ปรากฏชัดแตความ 
เปนผูทุศีล.    คําวา   เอวมสฺสเม๑    ความวา   ธรรม ๗ อยาง    มมีิจฉาทิฏฐิ 
เปนตนเหลานี้    ยอมมีแกเขาอยางนี้.    แตธรรมฝายบาปอกุศลเปนอเนก    ที่มี 
มิจฉาทิฏฐิเปนปจจัยเหลานั้นนั่นแล    ชื่อวาเกิดข้ึนดวยอํานาจการเกิดข้ึนแลว ๆ 
เลา ๆ. 
           บทวา  ตตฺร   แปลวา  นั้น   คือในลัทธิทั้งหลายของสมณพราหมณ 
เหลาน้ัน.  บทวา กลิคฺคาโห แปลวา ถอืเอาความพายแพ. บทวา ทุสฺสมุตฺโต 
ทุสฺสมาทินฺโน    แปลวา    ถือเอาชั่ว     ถือเอาผิด.    บทวา   เอกส  ผริตฺวา 
ติฏติ    ความวา    แผขยายวาทะของตนน่ันแลไปขางหน่ึง    สวนหนึ่งต้ังอยู. 
ถาเมื่อถืออยางนี้วา   โลกอื่นไมมี   ก็จะนํามาซึ่งสวัสดิภาพ.   บทวา   ริฺฉติ๒  
แปลวา   ยอมละ.   สทฺธมฺมปฺตฺติ    ความวา   บัญญัติธรรมท่ีเปนจริง. 
กฏคฺคาโห  ความวา   ความมีชัย.   บทวา  สุสมตฺโต  สมุาทินฺโน  แปลวา 
ถือเอาดี จับตองดี. บทวา อุภย  สผริตฺวา  ติฏติ ความวา แผขยายวาทะของ 
ตนและวาทะของผูอ่ืนไปสองขาง   สองสวนต้ังอยู.  ถาเมื่อถืออยูอยางนี้วา   โลก 
อ่ืนไมมี    กจ็ะนํามาซึ่งสวัสดิภาพเทียว    พึงทราบความในปญหาสวนเดียวและ 
สองสวน   แมของฝายอ่ืนก็โดยนัยนี้ .   บทวา   กโรโต   คือกระทําดวยมือของ 
ตน.ะ  บทวา  การยโต  คือใชใหคนอ่ืนกระทํา.  บทวา  ฉินฺทโต  คือตัดมือ 
เปนตนของคนอ่ืน ๆ.   บทวา  ปจโต  คือเบียดเบียนหรือคุกคามเขาดวยของ 
รอน  (ไฟ)   บทวา  โสจยโต  คือกระทําเองก็ดีใชใหผูอ่ืนกระทําก็ดี  ซึ่งความ 
 
    ๑.   บาลีวา   สจฺจวชฺเชน.   ๒.  บางแหงเปน  ริฺจติ  
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โศกเศราแกคนอ่ืนดวยการลักทรัพยเปนตน .    บทวา    กลิมยโต  คือลําบาก 
เองก็ดี  ทําใหคนอ่ืนลําบากก็ดี  ดวยการตัดอาหาร  และกักขังในเรือนจําเปนตน. 
บทวา   ผนฺทโต   ผนฺทาปยโต   คือดิ้นรนเองก็ดี   ทําผูอ่ืนใหดิ้นรนก็ดี  ใน 
เวลามัดคนอ่ืนซึ่งกําลังด้ินรน.   บทวา   ปาณมติปาตยโต   คือ   ฆาเองก็ดี 
ใชผูอ่ืนฆาก็ดี   ซึ่งสัตวมีชีวิต.   พึงทราบความในท่ีทุกแหง   โดยการทําเองและ 
ใชใหคนอ่ืนทํา  โดยนัยทีก่ลาวมานี้.  บทวา  สนฺธึ  คือ  ตัดชอง  (ยองเบา). 
นิลโลป  คือ  ปลนสดมภ.  บทวา เอภาคาริก  คือ  ลอมเรือนหลังเดียว 
เทาน้ัน  ปลน.  บทวา  ปริปนฺเถ  ติฏโต  คือ  ยืนดกัที่หนทางเพ่ือชิงทรัพย 
ของคนเดินทาง.   บทวา   กโรโต   น  กริยติ ปาป    ความวา   บาปของคนท่ี 
แมกระทําดวยเขาใจวา      เราทําบาปอยางใดอยางหนึ่ง       ชื่อวาไมกระทําบาป 
ไมมี  ก็สัตวทั้งหลายยอมเขาใจอยางน้ีวา  เรากระทํา.  บทวา  ขุรปริยนฺเตน 
คือ   ปลายคม.   บทวา   เอก  มสขล   คือ  กองเน้ือกองหนึ่ง.  บทวา  ปฺุช 
เปนไวพจนของคําวา   เอก  มสขล  นั้นแล.   บทวา   ตโตนิทาน   แปลวา 
มีเหตุจากการกระทําใหเปนกองเนื้อกองหนึ่งน้ัน.     เหลาคนทางฝงใตเปนพวก 
กักขละ  ทารณุ  ทานหมายเอาคนเหลานั้น  จึงกลาววา   หนนฺโต    เปนตน. 
เหลาคนทางฝงเหนือ    มศีรัทธา    เลือ่มใสนับถือพระพุทธเจาวาเปนของเรา 
พระธรรมวาเปนของเรา    พระสงฆวาเปนของเรา    ทานหมายเอาคนเหลาน้ัน 
จึงกลาววา  ททนฺโต   เปนตน. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ยชนฺโต  คือกระทําการบูชาใหญ.  บทวา 
ทเมน  คือดวยการฝกอินทรีย   คือ  อุโบสถกรรม.  บทวา  สยเมน คือ ดวย 
การสํารวมในศีล.  บทวา  สจฺจวาเจน  คือดวยกลาวคําสัตย.  การมา  อธิบาย 
วา   ความเปนไปชื่อวา  อาคม.   สมณพราหมณบางพวกปฏิเสธการทําบาปและ  
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บุญท้ังหลาย  แมโดยประการท้ังปวง.  แมในฝายธรรมขาว  (ฝายดี)    ก็พึงทราบ 
ความโดยนัยที่กลาวแลว .   คําท่ีเหลือในฝายดีนั้น   ก็เหมือนคําที่กลาวมาแลว 
ในวาระกอน.   ในคําวา  นตฺถิ  เหตุ  นตฺถี  ปจฺจโย  นี ้  ปจจัยเปนคําไวพจน 
ของเหตุ.   สมณพราหมณบางพวกยอมปฏิเสธปจจัยแหงความเศราหมอง  มีกาย 
ทุจริตเปนตน    ปจจัยแหงความหมดจดมีกายสุจริตเปนตน    ที่มีอยู  แมดวยเหตุ 
และปจจัยทั้งสอง 
           บทวา  นตฺถิ  พล  นตฺถิ  วิริย  นตฺถิ  ปุริสตฺถาโม  นตฺถิ 
ปุริสปรกฺถโม  ความวา  กําลังก็ดี  ความเพียรก็ดี  เรี่ยวแรงของบุรุษก็ดี  ความ 
บากบ่ันของบุรุษก็ดี  ชื่อวา  อันบุรุษพึงทํา  เพ่ือความเศราหมองหรือเพ่ือความ 
หมดจดของสัตวทั้งหลาย  ไมมี.  สมณพราหมณบางพวกแสดงถึงสัตวทั้งหลายมี 
อูฐ โค และแพะเปนตนไมใหเหลือ ดวยคําวา สพฺเพ  สตฺตา. กลาวโดยอํานาจ 
คําเปนตนวา  สัตวมีชีวิตอินทรียเดียว สัตวมีชีวิตสองอินทรีย ดวยคําวา  สพฺเพ 
ปาณา  กลาวหมายถึงสัตวมีปาณะท้ังสิ้น.  สมณพราหมณบางพวก  กลาวหมาย 
ถึงสัตวผูแสวงหาภพเกิด    ในฟองไขและในมดลกูดวยคําวา     สพฺเพ    ภตูา. 
กลาวหมายถึงธัญชาติมีขาวสาลี    ขาวเหนียว    ขาวละมานเปนตน    ดวยคําวา 
สพฺเพ   ชีวา.   ดวยวา   สมณพราหมณเหลาน้ันมีความเขาใจวา   ในธญัชาติ 
เหลาน้ัน  มีชวีะ   เพราะงอกได.   คําวา  อวสา   อพลา   อวริิยา  ความวา 
เหลาน้ันไมมีอํานาจ  กําลัง  หรือความเพียรเปนของตน. ในคําวา นิยติสงฺค- 
ติภาวปริณตา  นี้  การประสพเคราะหกรรม   ชื่อวา   นิยติ   ความไปในท่ี  
นั้น ๆ    แหงอภิชาติทั้ง ๖  ชื่อวา  สงฺคติ   ความชุมนุมกัน.  สภาพนั้นชื่อวา 
ภาว   สมณพราหมณบางพวกแสดงวาสัตวทั้งปวง  แปรปรวนไป  คือ  ถึงความ 
เปนประการตาง ๆ ก็เพราะการประสพเคราะหกรรม  เพราะความชุมนุมกันและ 
เพราะสภาวะดวยประการฉะน้ี  สมณพราหมณบางพวก  ยอมแสดงวาสภาวะใด 
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พึงอยางใด   สภาวะนั้นก็ยอมมีอยางนั้น.   สภาวะใดไมมี   สภาวะน้ัน    ก็ไมมี 
ดวย.  คําวา  ฉเสฺววาภิชาตีสุ  ความวา  สมณพราหมณบางพวกแสดงวา  สัตว 
ทั้งปวงต้ังอยูในอภิชาติ  ๖  เทาน้ัน  จึงเสวยสุขและทุกขได ภูมิแหงสุขและทุกข 
อ่ืนไมมี. 
           ในคําวา  ฉเสฺววาภิชาตีสุ  นั้น  ชื่อวา อภิชาติ ๖ คือ กัณหาภิชาติ 
(อภิชาติดํา)  นีลาภิชาติ  (อภิชาติเขียว)  โลหิตาภิชาติ  (อภิชาติแดง)  หลิททา- 
ภิชาติ   (อภิชาติเหลือง)  สุกกาภิชาติ  (อภิชาติขาว)  ปรมสกุกาภิชาติ  (อภิชาติ 
ขาวอยางยิ่ง).  บรรดาอภิชาติ ๖ นั้น   คนฆานก  คนฆาหมู  พราน  คนฆาปลา 
โจร   คนฆาโจร   ก็หรือวา   คนที่มีงานหยาบชาบางพวกแมเหลาอ่ืน   นีช้ือ่วา 
กัณหาภิชาติ.  สมณพราหมณบางพวกกลาววา  พวกภิกษุชื่อวา  นีลาภิชาติ. 
สมณพราหมณเหลาน้ันมีลัทธิอยางนี้วา เขาวาภิกษุเหลาน้ันใสหนามลงในปจจัย 
๔ กิน ภิกษุจึงชื่อวา  ประพฤติกัณฏกวัตร.  อีกนยัหนึ่ง สมณพราหมณ บาง 
พวกกลาววา  บรรพชิตพวกหนึ่งชื่อวา  ประพฤติกัณฏกวัตรนัน่เทียว.  จริงอยู 
แมคําวา  สมณะ ผูประพฤติกัณฏกวัตร  ก็เปนลัทธขิองสมณพราหมณเหลานั้น. 
           สมณพราหมณบางพวกกลาววา    พวกนิครนถผูชอบเพอลัทธิของตน 
ฝายเดียวชื่อวา   โลหิตาภชิาต.   เขาวา    นิครนถเหลาน้ันยังขาวกวาสองพวก 
กอน.    สมณพราหมณบางพวกกลาววา     คฤหัสถสาวกของชีเปลือย    ชื่อวา 
หลิททาภิชาต   ดังน้ัน    สาวกของชีเปลือยจึงต้ังคนที่ใหปจจัยแกตนเปนใหญ 
แมกวานิครนถทั้งหลาย.  สมณพราหมณบางพวกกลาววา  นันทะ  วัจฉะ  สังกิจจะ 
นี้ชื่อวา สุกกากชาติ. เขาวา คนเหลาน้ัน ยังขาวกวาสี่พวกกอน. สมณพราหมณ 
บางพวกกลาววา  สวนอาชีวก  ชื่อวา  ปรมสุกกาภชิาติ.  เขาวา   อาชีวกเหลา 
นั้น  ขาวกวาทุกพวก.  สมณพราหมณเหลาน้ัน  มีลัทธิอยางนี้วา  บรรดาอภิชาติ 
๖ นั้น  สัตวทั้งปวง  มีคนฆานกเปนตนกอน.  พวกสมณศากยบุตรยังบริสุทธิ์  
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กวาคนฆานกเปนตนนั้น  พวกนิครนถยังบริสุทธิก์วา  พวกสมณศากยบุตรนั้น. 
สาวกของอาชีวกยังบริสทุธิ์กวาพวกนิครนถนั้น.  นันทะเปนตน   ยังบริสุทธิ์กวา 
พวกสาวกของอาชีวก   อาชีวกยังบริสุทธิ์กวานันทะเปนตนนั้น.    พึงทราบฝาย 
ขาว   โดยนยัตรงกันขามกับที่กลาวมาแลว.   คําท่ีเหลาแมในที่นี้ก็เชนเดียวกับที่ 
กลาวไวแลวในวาระกอน. 
           ก็บรรดาทิฏฐิทั้ง  ๓  นี ้ นัตถิกทิฏฐิ  หามวิบาก  อกิริยทฏิฐิ  หามกรรม 
อเหตุกทิฏฐิ  หามแมทั้งสอง  (คือท้ังกรรมและวิบาก) ในกรรมและบากท้ังสอง 
นั้น   วาทะท่ีแมหามกรรม   ก็เปนอันหามวิบากดวย  วาทะที่แมหามวิบาก  ก็เปน 
อันหามกรรมดวย  ดังนั้น  โดยอรรถ  วาทะเหลานั้น   แมทั้งหมด   ไมวาจะเปน 
อเหตุกวาทะ   อกิริยวาทะและนัตถิวาทะ  ยอมหามกรรมและวบิากท้ังสอง.  ก็คน 
เหลาใดถือลทัธิของสมณพราหมณเหลาน้ัน    นั่งทองพิจารณาในที่พักกลางคืน 
และกลางวัน   มิจฉาสติของคนเหลานั้นยอมต้ังม่ันในอารมณนั้นวา  ทานท่ีให 
แลวไมมีผล   ยญัท่ีบูชาแลวไมมีผล บาปของคนท่ีทําแลวไมเปนอันทํา  เหตุไมมี 
ปจจัยไมมี   จิตก็มีอารมณอันเดียว  ชวนะทั้งหลายก็แลนไป.  ในชวนะที่หน่ึง  ยัง 
พอแกไขได.    ในชวนะท่ีสองเปนตนก็เหมือนกัน.    ในชวนะท่ีเจ็ด   แมพระ- 
พุทธเจาท้ังหลายก็แกไขไมได       เปนผูไมหวนกลับเชนเดียวกับอริฏฐะและ 
กัณฏกภิกษุ      ในชวนะเหลาน้ันบางคนก็หยั่งลงทรรศนะเดียวบาง     บางคน 
สองทรรศนะบาง      บางคนสามทรรศนะบาง      เมื่อเขาหย่ังลงทรรศนะหนึ่ง 
สองสามทรรศนะก็เปนอันหยั่งลงแลว  เขาก็เปนมิจฉาทิฏฐิ  ชนิดดิ่งทีเดียว หาม 
ทางสวรรค   ทางพระนิพพาน   ไมควรไปสวรรค    ในอันดับแหงอัตภาพน้ัน 
จะปวยกลาวไปไยถึงพระนิพพาน.   สตัวนี้เปนผูเฝาแผนดิน   ชือ่วา   เปนตอ 
แหงวัฏฏะ.  
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           ถามวา   ก็มิจฉาทิฏฐิสัตวนี้    ดิ่งอยูในอัตภาพเดียวเทานั้น      หรือใน 
อัตภาพอ่ืนดวย.    ตอบวา    ดิ่งอยูในอัตภาพเดียวเทาน้ัน.    แตถาเขายังชอบใจ 
ทิฏฐินั้น ๆ  อยูในระหวางภพดวยอํานาจการเสพบอย ๆ  คนเชนนั้น  โดยมาก 
ก็ออกไปจากภพไมได. 
                         ตสฺมา  อกลฺยาณชน         อาสีวิสมโวรค 
                         อารกา  ปริวชฺเชยฺย            ภูติกาโม  วิจกขฺโณ 
                               เพราะฉะน้ัน       ผูมีปญญาเห็นประจักษ 
                         ตองการความเจริญ  พึงงดเวนคนไมดี     ที ่
                         เปนดังงูพิษ  เสียใหหางไกล. 
           บทวา นตฺถิ  สพฺพโส  อารุปฺปา  ความวา ชื่อวา  ฝายอรูปพรหมโลก 
ยอมไมมีโดยอาการทั้งปวง.   บทวา   มโนมยา  คือ  สําเร็จดวยจิตอันประกอบ 
ดวยฌาน.  บทวา  สฺามยา  คือ  สําเร็จดวยสัญญาโดยสัญญาในอรูปฌาน.  
บทวา รูปานเยว  นิพฺพิทาย  วิราคาย  นิโรธาย  ปฏปินฺโน  โหติ  ความวาผู 
นี้เปนผูไดก็มี เปนผูตรึกก็มี.  ผูไดรูปาวจรฌาน ชื่อวา ผูได.  ผูไดรูปาวจรฌาน 
นั้น   ไมมีความสงสัยในรูปาวจรฌาน   ยังมีความสงสัยในโลกฝายอรูปาวจรอยู. 
ผูไดฌานน้ัน   ยอมปฏิบัติอยางนั้น   ดวยเขาใจวา  เราฟงผูกลาววา  อรูปพรหม 
ทั้งหลายมีอยูก็มี   ผูกลาววา   ไมมีกม็ี   แตเราไมรูวามี   หรือ     ไมมี   เราจักทํา 
จตุตถฌานใหเปนปทัฏฐานแลว ทําอรูปาวจรฌานใหเกิด ถาอรปูพรหมทั้งหลาย 
มีอยู เราจักบังเกิดในอรูปพรหมนั้น ถาไมมี เราก็จักบังเกิดในโลกฝายรูปาวจร- 
พรหม  ธรรมอันไมผิดของเรา  จักเปนธรรมไมผิด  ไมพลาด  ดวยการปฏบิัติ 
อยางนี้.  สวนผูตรึกผูไมไดฌาน  แมเขาจะไมมีความสงสัยในรูปฌาน   แตกย็ังมี 
ความสงสัยในโลกฝายอรปูพรหม.  ผูตรึกนั้น   ยอมปฏิบัติอยางนั้น   ดวยเขาใจวา  
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เราฟงผูกลาวอรูปพรหมทั้งหลายวาไมมีก็มี   ผูกลาววา   มีก็มี   แตเราไมรูวา  ม ี 
หรือไมมี   เราจักทําบริกรรมในกสิณ  ยังจตุตถฌานใหเกิดแลว   ทําจตุตถฌาน 
นั้นใหเปนปทัฏฐาน    จักยังอรูปาวจรฌานใหเกิด    ถาอรูปพรหมทั้งหลายมีอยู 
เราก็จักบังเกิดในอรูปพรหมน้ัน    ถาไมมี     เรากจั็กบังเกิดในโลกฝายรูปาวจร 
พรหม   ธรรมอันไมผิด    จักเปนธรรมไมผิด   ไมพลาดดวยการปฏิบัติอยางนี้ 
นี่แหละ.  บทวา  ภวนิโรโธ  คือพระนิพพาน.  บทวา  สราคาย  สนฺติเก 
คือใกลความยินดีในวัฏฏะ    ดวยอํานาจความกําหนัด.   บทวา   สโยคาย   คือ 
ใกลความประกอบตนไว  ดวยตัณหาความทะยานอยาก. บทวา อภินนฺทนาย 
คือใกลความเพลิดเพลินดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิ.  บทวา  ปฏปินฺโน 
โหติ   ความวา   แมผูนี้   เปนผูไดก็มี   เปนผูตรึกก็มี.  ผูไดสมาบัติ  ๘  ชื่อวา 
ผูได.   ผูไดสมาบัติ  ๘  นัน้  ไมมีความสงสัยในอรูปพรหม  ยงัมีความสงสัยใน 
พระนิพพาน.   เขาปฏิบัติอยางนี้ดวยเขาใจวา  เราฟงเขาพูดวานิโรธมีก็ม ี ไมมี 
ก็มี  เราไมรูเอง   เราจักทําสมาบัติใหเปนบาทแลวเจริญวิปสสนา   ถานิโรธจักมี 
ไซร  เราก็จักบรรลุพระอรหัตปรินิพพาน  ถาไมมี เราก็จักบังเกิดในอรูปพรหม 
สวนผูตรึกไมไดแมแคสมาบัติสักอยางหน่ึง.       แตเขาก็ไมมีความสงสัยในอรูป 
พรหม  ยังมคีวามสงสัยในภวนิโรธ (พระนิพพาน)  อยู. เขาปฏิบัติอยางนี้   ดวย 
เขาใจวา    เราฟงเขาพูดวา    นิโรธมกีม็ี    ไมมีก็ม ี   เราไมรูเอง   เราจักกระทํา 
บริกรรมในกสิณ   แลวทําสมาบัติ  ๘  ใหเกิด  เจริญวิปสสนา  มีสมาบัติเปน 
ปทัฏฐาน  ถานิโรธจักมีไซร  เราจักบรรลุพระอรหัตปรินิพพาน  ถาไมมี   เรา 
ก็จักบังเกิดในอรูปพรหม. 
           ถามวา   พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสไวในพระสูตรนั้น  คําวา  ทานท่ี 
ใหแลวมีผล   ดังน้ีเปนตนเปนคําไมผิด  ก็แลวไปเถิด  สวนคําวา  ทานท่ีให  
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แลวไมมีผล   ดังน้ีเปนตน  ไมผิด   ดวยอยางไรเลา.   ตอบวา   ดวยอํานาจความ 
ยึดถือกัน.    จริงอยู     คําเหลาน้ัน   ที่เกิดเชื่อวา     ไมผิด     ก็เพราะเขายึดถือไว 
อยางนี้วา . ไมผิด   ไมผิด.   ศัพทวา  จตฺตาโรเม   นี ้   แยกกันคนละสวน   แต 
ขอความเชื่อมโยงกัน.   บคุคล ๕  จําพวกเหลาน้ีคือ   นัตถิกวาทะ   อกริิยวาทะ 
อเหตุกวาทะและ ๒  จําพวกที่มีวาทะอยางนี้วา     อรูปพรหมไมมี     นิโรธไมมี 
บุคคล ๓ จําพวกหลังเทานั้นมีอยู  บุคคล ๕  จําพวกมีอัตถิกวาทะเปนตน  บุคคล 
จําพวกที่ ๔  จําพวกเดียวเทาน้ัน.  เพ่ือจะทรงแสดงความขอน้ัน     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงทรงเริ่มเทศนานี้.  โดยอรรถ  คําท้ังหมด  ในวาทะน้ันต้ืนทั้งนั้นแล. 
                                 จบอรรถกถาอปณณกสูตรที่  ๑๐ 
                                         จบคหปติวรรคที่  ๑ 
 
                                 รามพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้  คือ 
                         ๑.   กันทรกสูตร                  ๒.   อัฏฐกนาครสูตร 
                         ๓.  เสขปฏิปทาสูตร            ๔.   โปตลิยสูตร  
                         ๕.   ชีวกสูตร                      ๖.    อุปาลิวาทสูตร 
                         ๗.   กุกกโุรวาทสูตร            ๘.   อภยราชกุมารสูตร 
                         ๙.   พหุเวทนิยสูตร             ๑๐.  อปณณกสูตร  
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                                      ๒.  ภิกขุวรรค 
                                  ๑.  จูฬราหุโลวาทสูตร 

                                    ทรงโอวาทพระราหุล 
           [๑๒๕]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ    พระวิหารเวฬุวันกลัน- 
ทกนิวาปสถาน    เขตพระนครราชคฤห    ก็สมัยนัน้แล    ทานพระราหุลอยู ณ 
ปราสาทชื่อวา   อมัพลัฏฐกิา   ครั้งน้ัน    เวลาเย็น    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
ออกจากท่ีเรนอยูแลว   เสด็จเขาไปยังอัมพลัฏฐิกา    ปราสาทท่ีทานพระราหุลอยู 
ทานพระราหุลไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล    จึงปูลาดอาสนะและ 
ต้ังนํ้าสําหรับลางพระบาทไว    พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาด 
ไว   แลวทรงลางพระบาท     ทานพระราหุลถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว 
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๑๒๖]  ลําดับนัน้  พระผูมีพระภาคเจาเหลือนํ้าไวในภาชนะน้ําหนอย 
หน่ึงแลวตรัสกะทานพระราหุลวา   ดกูอนราหุล   เธอเห็นน้ําเหลือหนอยหน่ึงอยู 
ในภาชนะน้ําน้ีหรือ.                                                                 
           ทานพระราหุลกราบทูลวา   เห็นพระเจาขา.                       
           ดูกอนราหุล  สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสา 
ทั้งรูอยูก็มีนอยเหมือนกันฉะน้ัน. 
           ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเทนาที่เหลือหนอยหน่ึงนั้นเสีย แลว 
ตรัสกะทานพระราหุลวา    ดูกอนราหุล    เธอเห็นน้ําหนอยหน่ึงท่ีเราเทเสียแลว 
หรือ.  
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           รา.   เห็น   พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาว 
มุสาท้ังรูอยู   ก็เปนของท่ีเขาทิ้งเสียแลว เหมือนกันฉะน้ัน. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงควํ่าภาชนะน้ําน้ัน  แลวตรัสกะทาน 
พระราหุลวา  ดูกอนราหุล   เธอเห็นภาชนะนํ้าที่ควํ่าน้ีหรือ. 
           รา.   เห็น   พระเจาขา. 
           พ .  ดกูอนราหุล  สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาว 
มุสาท้ังรูอยู   ก็เปนของท่ีเขาควํ่าเสียแลวเหมือนกันฉะน้ัน. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงหงายภาชนะน้ําน้ันข้ึน  แลวตรัสกะ 
ทานพระราหุลวา  ดูกอนราหุล  เธอเห็นภาชนะนํ้าอันวางเปลานี้หรือ. 
           รา.   เห็น   พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนราหุล   สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาว 
มุสาท้ังรูอยู  ก็เปนของวางเปลาเหมือนกันฉะน้ัน. 
           [๑๒๗]   พ.   ดูกอนราหุล   เปรียบเหมือนชางตนมีงางอนงาม    เปน 
พาหนะที่เจริญยิ่งนัก     มกีําเนิดดี     เคยเขาสงคราม     ชางน้ันเขาสงครามแลว 
ยอมทํากรรมดวยเทาหนาทั้งสองบาง     ดวยเทาหลังท้ังสองบาง     ดวยกายเบ้ือง 
หนาบาง   ดวยกายเบ้ืองหลังบาง    ดวยศีรษะบาง    ดวยหูทั้งสองบาง    ดวยงา 
ทั้งสองบาง   ดวยหางบาง   ยอมรักษาไวแตงวงเทานั้น     เพราะการที่ชางรักษา 
แตงวงนั้น        ควาญชางจึงมีความดําริอยางนี้วา      ชางตนนี้แลมีงาอันงอนงาม 
เปนพาหนะที่เจริญยิ่งนัก    มีกําเนิดดีเคยเขาสงคราม   เขาสงครามแลว   ยอมทํา 
กรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง   ดวยเทาหลังท้ังสองบาง    ดวยกายเบื้องหนาบาง 
ดวยการเบ้ืองหนาบาง  ดวยศีรษะบาง  ดวยหูทั้งสองบาง  ดวยงาทั้งสองบาง  
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ดวยหางบาง    ยอมรักษาไวแตงวงเทานั้น    ชีวิตชือ่วาอันชางตนยังไมยอมสละ 
แล   ดูกอนราหุล   เมื่อใดแลชางตนมีงาอันงอนงามเปนพาหนะท่ีเจริญยิ่งนัก  ม ี
กําเนิดดี   เคยเขาสงครามแลว   ยอมทํากรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง   ดวยเทา 
หลังท้ังสองบาง   ดวยกายเบ้ืองหนาบาง   ดวยกายเบ้ืองหลังบาง   ดวยศีรษะบาง 
ดวยหูทั้งสองบาง   ดวยงาท้ังสองบาง   ดวยหางบาง   ดวยงวงบาง   เพราะการที่ 
ชางทํากรรมดวยงวงนั้น   ควาญชางจึงมีความดําริอยางนี้วา    กช็างตนนี้แลมีงา 
อันงอนงาม   เปนพาหนะท่ีเจริญยิ่งนัก   มีกําเนิดดีเคยเขาสงคราม   เขาสงคราม 
แลว    ยอมทํากรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง    ดวยเทาหลังท้ังสองบาง   ดวยกาย 
เบื้องหนาบาง   ดวยกายเบ้ืองหลังบาง   ดวยศีรษะบาง   ดวยหูทั้งสองบาง   ดวย 
งาทั้งสองบาง   ดวยหางบาง     ดวยงวงบาง    ชีวิตชื่อวาอันชางตนยอมสละแลว 
บัดนี้ไมมีอะไรที่ชางตนจะพึงทําไมได  ฉันใด   ดกูอนราหุล   เรากลาววาบุคคล 
ผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาท้ังท่ีรูอยู  ที่จะไมทําบาปกรรมแมนอยหน่ึง 
ไมมี   ฉันนัน้เหมือนกัน   เพราะเหตุนั้นแหละ  ราหุล   เธอพึงศึกษาวา   เราจัก 
ไมกลาวมุสา  แมเพราะหัวเราะกันเลน  ดูกอนราหุล  เธอพึงศึกษาอยางนี้แล. 
           [๑๒๘]   ดูกอนราหุล     เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  แวนมี 
ประโยชนอยางไร. 
           มีประโยชนสําหรบัสองดู   พระเจาขา. 
           ฉันนั้นเหมือนกันแล   ราหุล    บุคคลควรพิจารณาเสียกอน  แลวจึงทํา 
กรรมดวยกาย   ดวยวาจา   ดวยใจ. 
 

                                               กรรม ๓ 
           [๑๒๙]   ดูกอนราหุล   เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย  กายกรรม 
นั้นเธอพึงพิจารณาเสียกอนวา  เราปรารถนาจะทํากรรมนี้ใดดวยกาย  กายกรรม  
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ของเราน้ีพึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง   เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง   เพ่ือเบียด 
เบียนทั้งตนท้ังผูอ่ืนบาง   กายกรรมนี้เปนอกุศล   มทีุกขเปนกําไร   มีทุกขเปน 
วิบากกระมังหนอ   ดูกอนราหุล    ถาเมื่อเธอพิจารณาอยู    พึงรูอยางนี้วา    เรา 
ปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย   กายกรรมของเราน้ี  พึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียน 
ตน    เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน     เพ่ือเบียดเบียนทั้งคนท้ังผูอ่ืน     กายกรรมนี้เปน 
อกุศล   มีทุกขเปนกําไร  มีทุกขเปนวิบากดังน้ีไซร   กรรมเห็นปานน้ี    เธอไม 
พึงทําดวยกายโดยสวนเดียว      แตถาเมื่อเธอพิจารณาอยูพึงรูอยางนี้วา       เรา 
ปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย  กายกรรมของเราน้ีไมพึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียน 
ตน   เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน   เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนท้ังผูอ่ืน   กายกรรมน้ีเปนกศุล 
มีสุขเปนกําไร   มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร   กายกรรมเห็นปานน้ัน  เธอพึงทําดวย 
กาย   แมเมื่อเธอกําลังทํากรรมดวยกาย   เธอก็พึงพิจารณากายกรรมน้ันแหละวา 
เรากําลังทํากรรมใดดวยกาย     กายกรรมของเรานี้ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน 
บาง   เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง   และเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง    กาย-  
กรรมน้ีเปนอกุศล   มีทุกขเปนกําไร   มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ    ถาเมื่อเธอ 
พิจารณาอยู   พึงรูอยางนี้วา   เราทํากรรมใดดวยกาย   กายกรรมของเราน้ี  ยอม 
เปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง    เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง    และเพื่อเบียดเบียน 
ทั้งตนและผูอ่ืนบาง   กายกรรมนี้เปนอกุศล   มีทุกขเปนกําไร   มีทุกขเปนวิบาก 
ดังน้ีไซร   เธอพึงเลิกกายกรรมเห็นปานน้ันเสีย     แตถาเธอพิจารณาอยู   พึงรู 
อยางนี้วา    เราทํากรรมใดดวยกาย    กายกรรมของเราน้ี     ยอมไมเปนไปเพ่ือ 
เบียดเบียนตนบาง  เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืน 
บาง   กายกรรมน้ีเปนกุศล   มีสุขเปนกําไร    มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร    เธอพึง 
เพ่ิมกายกรรมเห็นปานน้ัน    ดูกอนราหุล     แมเธอทํากรรมดวยกายแลว   เธอก็  
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พึงพิจารณากายกรรมน้ันแหละวา  เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยกาย   กายกรรม 
ของเราน้ียอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง   เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง   และเพ่ือ 
เบียดเบียนทั้งตนเละผูอ่ืนบาง   กายกรรมน้ีเปนอกุศล   มีทุกขเปนกําไร  มทีุกข 
เปนวิบากกระมังหนอ     ถาเธอพิจารณาอยู      พึงรูอยางนี้วา     เราไดทําแลวซ่ึง 
กายกรรมใด   กายกรรมของเรานี้ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง    เพื่อเบียด 
เบียนผูอ่ืนบาง   และเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง    กายกรรมน้ีเปนอกุศล 
มีทุกขเปนกําไร    มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร     กายกรรมเห็นปานน้ัน    เธอพึง 
แสดง    เปดเผย  ทําใหต้ืน  ในพระศาสนาหรือในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย 
ผูวิญู   แลวพึงสํารวมตอไป    แตถาเธอพิจารณาอยูพึงรูอยางนี้วา     เราไดทํา 
แลวซ่ึงกรรมใดดวยกาย   กายกรรมของเราน้ี   ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน 
บาง เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  และเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง  กายกรรม 
นี้เปนกุศล  มีสุขเปนกําไร  มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร  เธอพึงมีปติและปราโมทย 
ศึกษาในกุศลธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนอยูดวยกายกรรมนัน้แหละ. 
           [๑๓๐]   ดูกอนราหุล  เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา  เธอพึง 
พิจารณาวจีกรรมนั้นเสียกอนวา  เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา  วจีกรรม 
ขอเรานี้พึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง   เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง    และเพ่ือ 
เบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง  วจีกรรมน้ีเปนอกุศล   มีทุกขเปนกําไร  มทีุกข 
เปนวิบากกระมังหนอ   ถาเธอพิจารณาอยู    พึงรูอยางนี้วา    เราปรารถนาจะทํา 
กรรมใดดวยวาจา   วจีกรรมของเราน้ี   พึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง   เพ่ือ 
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง    และเพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง    วจีกรรมน้ีเปน 
อกุศล    มีทกุขเปนกําไร    มีทุกขเปนวิบากดังน้ีไซร    วจีกรรมเห็นปานน้ัน 
เธอไมควรทําโดยสวนเดียว  แตถาเธอพิจารณาอยู  พึงรูอยางนี้วา  เราปรารถนา  
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จะทํากรรมใดดวยวาจา     วจีกรรมของเรานี้ไมพึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนคนบาง 
เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง     และเพ่ือเบียดเบียนทั้งคนและผูอ่ืนบาง     วจีกรรมนี้ 
เปนกุศล  มสีุขเปนกําไร   มีสุขเปนผลดังน้ีไซร   วจีกรรมเห็นปานน้ัน  เธอ 
ควรทํา    ดกูอนราหุล    แมเมื่อเธอกําลังทํากรรมดวยวาจา    เธอก็พึงพิจารณา 
วจีกรรมน้ันแหละวา   เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยวาจา    วจีกรรมของเราน้ี    ยอม 
เปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง     เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง    และเพ่ือเบียดเบียน 
ทั้งตนและผูอ่ืนบาง   วจีกรรมน้ีเปนอกุศล   มีทุกขเปนกําไร    มีทุกขเปนวิบาก 
กระมังหนอ   ถาเธอพิจารณาอยู   พึงรูอยางนี้วา   เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยวาจา 
วจีกรรมของเราน้ี   ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน  เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน  และ 
เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืน   วจีกรรมนี้เปนอกุศล  มีทุกขเปนกําไร  มีทกุข 
เปนวิบากดังนี้ไซร   เธอพึงเลิกวจีกรรมเห็นปานน้ันเสีย   แตถาเธอพิจารณาอยู 
พึงรูอยางนี้วา   เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยวาจา   วจีกรรมของเราน้ี   ยอมไมเปน 
ไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง   เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง   และเพ่ือเบียดเบียนทั้งตน 
และผูอ่ืนบาง  วจีกรรมน้ีเปนกุศล  มสีุขเปนกําไร  มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร 
เธอพึงเพ่ิมวจีกรรมเห็นปานน้ัน  ดูกอนราหุล  แมเธอทํากรรมดวยวาจาแลว 
เธอก็พึงพิจารณาวจีกรรมน้ันแหละวา   เราไดทําแลวซ่ึงกรรมใดดวยวาจา   วจี- 
กรรมของเราน้ี    ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง    เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง 
เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง   วจีกรรมน้ีเปนอกุศล   มีทุกขเปนกําไร   มี 
ทุกขเปนวิบากกระมังหนอ   ถาเธอพิจารณาอยู    พึงรูอยางนี้วา    เราไดทําแลว 
ซึ่งกรรมใดดวยวาจา  วจีกรรมของเราน้ียอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง  เพ่ือ 
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง   เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง   วจีกรรมน้ีเปนอกุศล 
มีทุกขเปนกําไร   มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร  วจีกรรมเห็นปานน้ัน  เธอพึงแสดง  
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เปดเผย  ทําใหต้ืนในพระศาสนา  หรือในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายผูวิญู 
ครั้นแลวพึงสํารวมตอไป   แตถาเธอพิจารณาอยู    พึงรูอยางนี้วา  เราไดทําแลว 
ซึ่งกรรมใดดวยวาจา   วจีกรรมของเราน้ี   ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง   
เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง    เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง    วจีกรรมน้ีเปน 
กุศล     มีสุขเปนกําไร     มีสุขเปนวิบากดังน้ีไซร     เธอพึงมีปติและปราโมทย 
ศึกษาในกุศลธรรมทั้งกลางวันและกลางคืน  อยูดวยวจีกรรมน้ันแหละ. 
           [๑๓๑]   ดูกอนราหุล       เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ  เธอพึง 
พิจารณามโนกรรมน้ันเสียกอนวา  เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ  มโนกรรม 
ของเราน้ี      พึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง  เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  เพื่อ 
เบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง  มโนกรรมนี้เปนอกุศล  มีทุกขเปนกําไร  มี 
ทุกขเปนวิบากกระมังหนอ  ถาเธอพิจารณาอยู  พึงรูอยางนี้วา  เราปรารถนา 
จะทํากรรมใดดวยใจ  มโนกรรมของเราน้ี  พึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง 
เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง  มโนกรรมนี้เปน 
อกุศล    มีทกุขเปนกําไร    มีทุกขเปนวิบากดังน้ีไซร    มโนกรรรมเห็นปานน้ี  
เธอไมควรทําโดยสวยเดียว  แตถาเธอพิจารณาอยู  พึงรูอยางนี้วา  เราปรารถนา 
จะทํากรรมใดดวยใจ   มโนกรรมเองเรานี้  ไมพึงเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง 
เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง  มโนกรรมนี้เปน 
กุศล    มีสุขเปนกําไร   มสีุขเปนวิบากดังน้ีไซร   มโนกรรมเห็นปานน้ัน   เธอ 
ควรทํา    ดกูอนราหุล    แมเมื่อเธอกําลังทํากรรมใดดวยใจ    เธอก็พึงพิจารณา 
มโนกรรมนัน้แหละวา   เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยใจ   มโนกรรมของเรานี้    ยอม 
เปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง  เพ่ือเบียดเบียดผูอ่ืนบาง  เพื่อเบียดเบียนทั้งตน 
และผูอ่ืนบาง     มโนกรรมน้ีเปนอกุศล  มีทุกขเปนกําไร  มีทกุขเปนวิบาก  
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กระมังหนอ    ถาเธอพิจารณาอยู    พึงรูอยางนี้วา  เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยใจ 
มโนกรรมของเรานี้     ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง  เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน 
บาง    เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง    มโนกรรมน้ีเปนอกุศล    มีทุกขเปน 
กําไร   มีทกุขเปนวิบากดังน้ีไซร   เธอพึงเลิกมโนกรรมเห็นปานน้ันเสีย   แตถา 
เธอพิจารณาอยู     พึงรูอยางนี้วา    เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยใจ  มโนกรรมของ 
เรานี้      ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง    เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  เพ่ือ 
เบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง  มโนกรรมนี้เปนกุศล  มีสุขเปนกําไร  มีสขุ 
เปนวิบากดังนี้ไซร    เธอพึงเพ่ิมมโนกรรมเห็นปานน้ัน      ดูกอนราหุล   แมเธอ 
ทํากรรมใดดวยใจแลว    เธอก็พึงพิจารณากรรมน้ันแหละวา  เราไดทํากรรมใด 
ดวยใจแลว     มโนกรรมของเราน้ี     ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง  เพ่ือ 
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง  เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง  มโนกรรมนี้เปนอกุศล 
มีทุกขเปนกําไร   มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ   ถาเธอพิจารณาอยู   พึงรูอยางนี้ 
วา     เราทําไดแลวซ่ึงกรรมใดดวยใจ     มโนกรรมของเราน้ี      ยอมเปนไปเพ่ือ 
เบียดเบียนตนบาง  เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง 
มโนกรรมนี้เปนอกุศล    มีทุกขเปนกําไร   มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร  เธอพึง 
กระดาก   ละอาย   เกลียดในมโนกรรมเห็นปานน้ัน   ครั้นแลวพึงสํารวมตอไป 
แตถาเธอพิจารณาอยู    พึงรูอยางนี้วา    เราไดทําแลวซ่ึงกรรมใดดวยใจ   มโน- 
กรรมของเราน้ียอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง     เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง 
เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนและผูอ่ืนบาง   มโนกรรมนี้เปนกุศล   มีสุขเปนกําไร   ม ี
สุขเปนวิบากดังน้ีไซร   เธอพึงมีปติและปราโมทย  ศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลาย 
ทั้งกลางวันและกลางคืน   อยูดวยมโนกรรมนั้นแหละ.  
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           [๑๓๒]   ดูกอนราหุล   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีต- 
กาล   ไดชําระกายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรมแลว   สมณะหรอืพราหมณทั้ง 
หมดนั้น   พิจารณา ๆ อยางนี้นั่นเอง  แลวจึงชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม 
แมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    ในอนาคตกาล    จักชําระกายกรรม 
วจีกรรม   มโนกรรม   สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น  ก็จักพิจารณา ๆ อยาง  
นี้นั่นเอง   แลวจึงชําระกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  ถึงสมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึงในปจจุบัน    กําลังชาํระกายกรรม    วจีกรรม    มโนกรรมอยู 
สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนั้น    กพิ็จารณา ๆ อยางนี้นั่นเอง     แลวจึงชาํระ 
กายกรรม     วจีกรรม   มโนกรรม   เพราะเหตุนั้นแหละ   ราหุล  เธอพึงศึกษาวา 
เราจักพิจารณา ๆ   แลวจึงชําระกายกรรม   วจีกรรม   มโนกรรม   ดูกอนราหุล 
เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ.                                                           
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้แลว     ทานพระราหุลมีใจยินดี 
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีแล. 
                                       จบจูฬราหุโลวาทสูตรที่  ๑ 
 

                                     อรรถกถาภิกขุวรรค 
                   ๑.  อรรถกถาอัมพลัฏฐิกราหุโลวาทสูตร๑  
           อัมพลัฏ ิกราหุโลวาทสูตร มีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม  สุต ขาพเจา 
ไดสดับมาแลวอยางนี้. 
           ในบทเหลาน้ัน   บทวา อมฺพลฏ ิกาย  วิหรติ ทานพระราหุลอยู  ณ 
ปราสาทชื่อวา    อัมพลัฏ ิกา    คือ     เมื่อเขาสรางยอสวนของเรือนต้ังไวทาย 
 
   ๑.  บาลีเปน   จูฬราหุโลวาทสูตร  
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พระเวฬุวันวิหาร  เพ่ือเปนที่อยูของผูตองการความสงัด    พระราหุลเจริญปริเวก 
อยู ณ ปราสาทอันมีชื่ออยางนี้วา    อมัพลัฏฐิกา.    ชื่อวา    หนามยอมแหลม 
ต้ังแตเกิด.     แมทานพระราหุลนี้ก็เหมือนอยางนั้น     เจริญปวิเวกอยู  ณ  ที่นัน้ 
ครั้งเปนสามเณรมีพระชนม ๗  พรรษา.    บทวา    ปฏิสลฺลานา   วฏุ ิโต 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ีเรน    คือ    เสด็จออกจากผลสมาบัติ.  บทวา 
อาสน  คือ   ณ ที่นี้ก็มีอาสนะท่ีปูลาดไวเปนปรกติอยูแลว   พระราหุลก็ยังปด 
อาสนะนั้นต้ังไว. บทวา  อุทกาทาเน  คือ ภาชนะใสน้ํา.  ปาฐะวา อุทกาธาน 
บาง. 
           บทวา    อายสฺมนฺต  ราหุล  อามนฺเตสิ    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
เรียกทานพระราหุล    คือ   ตรัสเรียกเพื่อประทานโอวาท.    จรงิอยู    พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาไวมากแกพระราหุลเถระ.   พระองคตรัส 
สามเณรปญหาแกพระเถระไวเชนกัน.   อน่ึง   พระองคตรัสราหุลสังยุต    มหา- 
ราหุโลวาทสูตร  จุลลราหุโลวาทสูตร  รวมทั้งอัมพลัฏฐิกราหุโลวาทสูตรนี้เขา 
ดวยกัน. 
           จริงอยู   ทานพระราหุลนี้   เมื่อพระชนม ๗ พรรษา  ทรงจับชายจีวร 
ทูลขอมรดกกะพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระสมณะ  ขอไดทรงประทาน 
มรดกแกขาพระองคเถิด.   พระผูมีพระภาคเจาทรงมอบใหแกพระธรรมเสนาบดี 
สารีบุตรเถระบวชให. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา   ชื่อวา  เด็กหนุมยอมพูด 
ถอยคําท่ีควรและไมควร  เราจะใหโอวาทแกราหุล  ดังน้ีแลวตรัสเรียกพระราหุล 
เถระ  มีพระพุทธดํารัสวา   ดูกอนราหุล   ชื่อวา   สามเณรไมควรกลาวติรัจฉาน 
กถา.   เธอเมื่อจะกลาว   ควรกลาวกถาเห็นปานน้ี  คือ  คําถาม ๑๐ ขอ   การแก  
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๕๕ ขอ  ปญหา ๑    อุเทศ ๑    ไวยากรณ ๑   ปญหา ๒ ฯ ล ฯ   ปญหา ๑๐ 
อุเทศ ๑๐    ไวยากรณ ๑๐   อันพระพุทธเจาท้ังปวงไมทรงละแลว.     พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสสามเณรปญหานี้วา  เอกนฺนาม  กึ  อะไรชื่อวา  ๑  สพฺเพ 
สตฺตา  อาหารฏ ิติกา  สัตวทั้งหลายทั้งปวงต้ังอยูไดดวยอาหาร ฯลฯ 
ทส นาม  กึ   อะไรชื่อวา  ๑๐  ทสหงฺเคหิ  สมนฺนาคโต  อรหาติ  วุจฺจติ 
ผูประกอบดวยองค ๑๐     เรากลาววาเปนอรหันต.  พระพุทธองคทรงดําริตอไป 
วา   ชื่อวา   เด็กหนุมยอมกลาวเท็จดวยคํานารัก   ยอมกลาวสิ่งที่ไมเห็นวา  เรา 
ไดเห็นแลว    กลาวสิ่งท่ีเห็นวา    เราไมเห็น   เราจะใหโอวาทแกราหุลนั้น   แม 
แลดูดวยตาก็เพ่ือใหเขาใจไดงาย   จึงทรงแสดงอุปมาดวยภาชนะใสน้ํา  ๔  กอน 
จากน้ันทรงแสดงอุปมาดวยชาง  ๒  จากน้ันทรงแสดงอุปมาดวยแวน  ๑  แลว   
จึงตรัสพระสูตรนี้.  ทรงแสดงการเวนตัณหาในปจจัย  ๔  การละฉันทราคะใน 
กามคุณ ๕    และความท่ีอุปนิสัยแหงกัลยาณมิตรเปนคุณย่ิงใหญ    แลวจึงตรัส 
ราหุลสูตร.  เพ่ือทรงแสดงวา   ไมควรทําฉันทราคะในภพทั้งหลาย   ในที่ทีม่า 
แลว ๆจึงตรัสราหุลสังยุต.       เพ่ือทรงแสดงวา       ไมควรทําฉันทราคะ 
อันอาศัยเรือน   อาศัยอัตภาพวา   เรางาม    วรรณะของเราผองใส.   แลวจึงตรัส 
มหาราหุโลวาทสูตร.   ในมหาราหุโลวาทสูตรนั้น   ไมควรกลาววา   ราหุลสตูร 
ทานกลาวไวแลวในกาลน้ี.     เพราะราหุลสูตรนั้นทานกลาวดวยโอวาทเนือง ๆ. 
ทานตรัสราหุลสังยุต     ต้ังแตพระราหุลมีพระชนมได ๗  พรรษาจนถึงเปน 
ภิกษุยังไมมีพรรษา.  ทานตรัสมหาราหุโลวาทสูตรในเมื่อพระราหุลเปนสามเณร 
มีพระชนม ๑๘ พรรษา      ทานตรัสจุลลราหุโลวาทสูตรในเมื่อพระราหุลเปน 
ภิกษุไดครึ่งพรรษา.  ทานตรัสกุมารกปญหา    และอัมพลัฏฐิกราหุโลวาทสูตรนี้  
ในเมื่อพระราหุลเปนสามเณรมีพระชนม ๗ พรรษา.  
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           ในพระสูตรเหลาน้ัน    ทานตรสัราหุโลวาทสูตร    เพ่ือโอวาทเนือง ๆ 
ตรัสราหุลสังยุต  เพ่ือถือเอาหองวิปสสนาของพระเถระ  ตรัสมหาราหุโลวาทสูตร 
เพ่ือกําจัดฉันทราคะที่อาศัยเรือน    ตรสัจุลลราหุโลวาทสูตร     เพ่ือยึดเอาพระ- 
อรหัต ในเวลาท่ีธรรมเจริญดวยวิมุตติ ๑๕ ของพระเถระแกกลาแลว . พระราหุล- 
เถระหมายถึงพระสูตรนี้     เมื่อจะสรรเสริญพระคุณของพระตถาคตในทามกลาง 
ภิกษุสงฆ   จึงกลาวคาถาน้ีวา. 
                         กิกีว  พีช  รกฺเขยฺย       จมรี   วาลมตฺุตม 
                         นิปโก  สลีสมฺปนฺโน  มม  รกขฺิ  ตถาคโต 
                                  พระตถาคตผูมีพระปญญาเฉลียวฉลาด 
                         ทรงสมบรูณดวยศีล     ทรงรักษาเราเหมือน 
                         นกตอยตีวิด    พึงรักษาพืชพันธุ   เหมือน 
                         เน้ือจามรรีักษาขนหางสูงสุดฉะน้ัน. 
           ทานตรัสสามเณรปญหา  เพ่ือละถอยคําอันไมควรตรัส  ในอัมพลฏัฐิก- 
ราหุโลวาทสูตรนี้   เพ่ือมิใหทําสัมปชานมุสาวาท   (พูดเท็จทั้ง ๆ ที่รูอยู). 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ปสฺสสิ  โน  แกเปน  ปสฺสนิ น ุ คือ เธอ 
เห็นหรือหนอ. บทวา ปรตฺิต คือหนอยหนึ่ง. บทวา  สามฺ  คือ สมณธรรม. 
บทวา  นิกฺกชฺุชิตฺวา  คือควํ่า.  บทวา  อกฺุกุชฺชิตฺวา  คือหงาย.  บทวา 
เสยฺยถาป  ราหุล  รฺโ  นาโค  ดูกอนราหุล  เหมอืนชางตนของพระราชา 
ทานกลาวอุปมานี้   เพ่ือแสดงความเปรียบเทียบของผูไมมีสังวรในการกลาวเท็จ 
ทั้งรูอยู. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา อีสาทนฺโต  มีงาอันงอนงาม  คือ  มีงาเชนกับ 
งอนไถ.  บทวา  อุรุฬฺหวา เปนพาหนะท่ีเจริญยิ่ง คือนาข่ี. บทวา  อภิชาโต  
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คือ  มีกําเนิดดี  สมบูรณดวยชาติ. บทวา  สงฺคามาวจโร  คือ  เคยเขาสงคราม. 
บทวา   กมมฺ   กโรติ   ยอมทํากรรม   คือ    ประหารขาศึกที่เขามาแลว ๆ  ให 
ลมลง.   อน่ึง   พึงทราบความในบทมีอาทิวา    ดวยกายเบ้ืองหนา   ดังน้ี    คือ 
ยังซุมแผนกระดานและกําแพงโลนใหลมลงดวยกายเบ้ืองหนากอน.    ดวยกาย 
เบื้องหลังก็เหมือนกัน.   กําหนดกรรมดวยศีรษะแลวกลับแลดูดวยคิดวา   เราจัก 
ย่ํายีประเทศน้ี.   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีก็ทําลายส่ิงต้ังรอยต้ังพันใหออกเปนสองสวน 
ชื่อวาทํากรรมดวยศีรษะ   การประหารลูกศรท่ีมาแลว ๆ ใหตกไปดวยหู   ชือ่วา 
ทํากรรมดวยหู.   การท่ิมแทงเทาชางขาศึก    มาขาศึก   กองชาง   กองมา    และ 
พลเดินเทาเปนตน    ชื่อวาทํากรรมดวยงา.    การตัดทําลายดวยไมยาวหรือดวย 
สากเหล็กที่ผูกไวที่หาง   ชื่อวาทํากรรมดวยหาง.    บทวา   รกขฺเตว   โสณฺฑ 
ยอมรักษาไวแตงวงเทานั้น   คือ   ใสงวงไวในปากรักษาไว.  บทวา   ตตฺถ  คือ 
ในการท่ีชางรักษางวงน้ัน.  บทวา   อปริจฺจตฺต   คือ  ไมยอมสละ  ถึงจะเห็น 
ผูอ่ืนชนะและเราแพ. 
           บทวา  โสณฺฑายป    กมมฺ  กโรติ   ยอมทํากรรมแมดวยงวง  คือ 
จับคอนเหล็ก   หรือสากไมตะเคียน   แลวย่ํายีที่ประมาณ  ๑๘  ศอกไดโดยรอบ 
บทวา   ปริจจฺตฺต    ยอมเสียสละแลว    คือ    บัดนีไ้มกลัวแตอะไร ๆ   อีกแลว 
ในกองทัพชางเปนตน   ยอมเห็นชัยชนะของเรา. 
           บทวา  นาหนฺตสฺส   กิฺจิ  ปาป   บุคคลผูไมมีความละอายในการ 
กลาวเท็จท้ังที่รูอยู   ที่จะไมทําบาปกรรมแมนอยหน่ึงไมมี  ความวา   บุคคลน้ัน 
จะไมพึงทํากรรมนอยหน่ึงในการลวงอาบัติทุกกฏเปนตน   หรอืในกรรมมีมาตุ- 
ฆาตเปนตนไมมี  บทวา  ตสฺมา  ติห  เต  ความวา  เพราะผูกลาวเท็จท้ังท่ี 
รูอยูจะไมทําบาปไมมี ฉะนั้นเธอพึงศึกษาวา เราจักไมกลาวเท็จแมเพราะหัวเราะ 
แมเพราะใครจะเลน.  
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           บทวา   ปจฺจเวกฺขณตฺโถ  คือ  มีประโยชนสําหรับสองดู.  อธิบายวา 
มีประโยชนสองดูโทษที่ใบหนา.  บทวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  ปจฺจเวกฺขิตฺวา  คือ 
ตรวจดูแลว ตรวจดูอีก. บทวา สสกฺก น กรณีย คือ  ไมพึงทําโดยสวนเดียว 
เทาน้ัน. บทวา  ปฏิสหเรยฺยาสิ    พึงเลิก  คือ   พึงกลับอยาพึงทํา.  บทวา 
อนุปทชฺเชยฺยาสิ  พึงเพิ่ม   คือพึงใหเกิดข้ึน  พึงคํ้าจุนไว  พึงทําบอย ๆ.  บทวา   
อโหรตฺตานุสิกฺขิตา   คือศึกษาทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน.  บทวา  อฏฏิยิตพฺพ 
พึงกระดาก  คือ พึงระอา พึงบีบค้ัน.  บทวา หรายิตพฺพ  คือพึงละอาย.  บทวา 
ชิคุจฺฉิตพฺพ  พึงเกลียด  คือ   พึงใหเกิดความเกลียดดุจเห็นคูถ.  อน่ึง  เพราะ 
มโนกรรมมใิชวัตถุแหงเทศนาอันควรแสดงไวในท่ีนี้     เพราะเหตุนั้นทานจึงไม  
กลาวไว.   กใ็นฐานะอยางไรเลา จึงควรชําระกายกรรมและวจีกรรม.  ในฐานะ 
อยางไรจึงควรชําระมโนกรรม.   ควรชําระกายกรรมและวจีกรรม   ในเวลากอน 
อาหารครั้งหน่ึงกอน  เมื่อฉันอาหารแลวควรน่ังในท่ีพักกลางวันพิจารณาวา   ต้ัง 
แตอรุณข้ึนจนถึงน่ังในท่ีนี้   กายกรรม    หรือวจีกรรมอันไมสมควรแกผูอ่ืนใน 
ระหวางนี้  มีอยูแกเราหรือไมหนอ.   หากรูวามี    ควรแสดงขอท่ีควรแสดง  ควร 
ทําใหแจงขอที่ควรทําใหแจง.   หากไมมี   ควรมีปติปราโมทย.  อน่ึง  ควรชาํระ 
มโนกรรม  ในท่ีแสวงหาบิณฑบาตครั้งหนึ่ง,  ชําระอยางไร. ควรชําระวา วันนี้ 
ความพอใจก็ดี  ความกําหนัดก็ดี  ความคับแคนก็ดี   ในรูปเปนตนในที่แสวงหา 
บิณฑบาตมีอยูหรือหนอ.  หากมี  ควรต้ังจิตวา เราจักไมทําอยางนี้อีก.  หากไมมี 
ควรมีปติปราโมทย. 
           บทวา สมณา  วา  พฺราหฺมณา วา ไดแก  พระพุทธเจา พระปจเจก- 
พุทธเจา   หรอื   พระสาวกของพระตถาคต.   บทวา  ตสฺมา   ติห   ความวา 
เพราะสมณพราหมณทั้งหลาย   แมในอดีตก็ชําระแลวอยางนี้   แมในอนาคตก็จัก  
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ชําระอยางนี้   แมในปจจุบันก็ยอมชําระอยางนี้    ฉะน้ันแมพวกเธอ    เมื่อศึกษา 
ตามสมณพราหมณเหลานั้น     ก็พึงศึกษาอยางนี้.    บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงาย 
ทั้งน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพระธรรมเทศนานี้ใหจบลงดวยสามารถแหง 
บุคคลท่ีควรแนะนํา     ดจุเทวดาผูวิเศษถือเอายอดแหงกองรัตนะอันต้ังข้ึน 
จนถึงภวัคคพรหม  ดวยกองแหงแกวมณีที่ประกอบกัน. 
 
                       จบอรรถกถาอัมพลัฏฐิกราหุโลวาทสูตรที่  ๑  
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                                ๒.  มหาราหุโลวาทสูตร 

                                     ทรงโอวาทพระราหุล 
           [๑๓๓]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง       พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    ณ    พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันเวลาเชา พระ- 
ผูมีพระภาคเจาครองอันตรวาสกแลว  ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาต 
ยังนครสาวัตถี  เวลาเชา   แมทานพระราหุลก็ครองอันตรวาสก  แลวถือบาตร 
และจีวรตามพระผูมีพระภาคเจาไป ณ เบื้องพระปฤษฎางค   ครั้งน้ัน   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงผินพักตรไปรับสั่งกะทานพระราหุลวา  ดูกอนราหุล  รูปอยางใด 
อยางหน่ึงเปนอดีต   เปนอนาคตและเปนปจจุบัน  เปนภายในก็ดี  เปนภายนอก 
ก็ดี   หยาบก็ดี   ละเอียดก็ดี   เลวก็ดี   ประณีตก็ดี  อยูในที่ไกลก็ดี  อยูในทีใ่กล 
ก็ดี  รูปทั้งปวงนี้  เธอพึงเห็น  ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา  นั่น 
ไมใชของเรา   เราไมเปนน่ัน     นั่นไมใชตัวตนของเรา  ดังนี้. 
           พระราหุลทูลถามวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  รูปเทาน้ันหรือ  ขาแต 
พระสุคตเจา  รูปเทาน้ันหรือ. 
           พ.  ดกูอนราหุล ทัง้รูป ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา  ทั้งสังขาร  ทั้งวิญญาณ. 
           [๑๓๔]  ครั้งน้ัน  ทานพระราหุลคิดวา  วันนี้    ใครหนออันพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงโอวาท     ดวยโอวาทในท่ีเฉพาะพระพักตรแลวจักเขาบานเพ่ือ 
บิณฑบาตเลา  ดังนี้แลว    กลับจากท่ีนั้นแลวน่ังคูบัลลังกต้ังกายตรง    ดํารงสติ 
ไวเฉพาะหนา ณ โคนไม   แหงหน่ึง  ทานพระสารีบุตรไดเห็นทานพระราหุลผู 
นั่งคูบัลลังก  ต้ังกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  ณ  โคนตนไมแหงหนึ่ง  แลว  
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บอกกะทานพระราหุลวา   ดูกอนราหุล   ทานจงเจริญอานาปานสติเถิด   ดวยวา 
อานาปานสติภาวนาที่บุคคลเจริญแลว   ทําใหมากแลว   ยอมมีผลมาก  มอีานิสงส 
มาก.   ครั้งน้ัน   เวลาเย็น   ทานพระราหุลออกจากที่เรนแลว  เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง  แลวไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อานาปานสติ 
อันบุคคลเจริญแลวอยางไร   ทําใหมากแลวอยางไร   จึงจะมีผลมาก   มีอานิสงส 
มาก.         
 

                                               ธาตุ  ๕                                    

           [๑๓๕]   ดูกอนราหุล   รูปอยางใดอยางหน่ึง    เปนภายใน   อาศัยตน 
เปนของหยาบ   มีลักษณะแขนแข็ง   อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น    คือ   ผม 
ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดกู  เยื่อในกระดูก  ไต  หัวใจ  ตับ  พังผืด 
ไต   มาม  ปอด  ไสใหญ   ไสนอย   อาหารใหม   อาหารเกา  หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
อยางอ่ืนเปนภายใน   อาศัยตน   เปนของหยาบ   มีลักษณะแขนแข็ง   อันกรรม 
และกิเลสเขาไปยึดมั่น  อาศัยตน  เปนของหยาบ  มีลักษณะแขนแข็ง  อันกรรม 
ก็ดี  เปนภายนอกก็ดี  อันใด  ปฐวีธาตุนั้น  ก็เปนปฐวีธาตุเหมือนกัน ปฐวีธาตุ 
นั้นเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางน้ีวา   นั่นไมใชของเรา   เรา 
ไมเปนนั่น  นั่นไมใชตนของเรา   ดังน้ี   เพราะบุคคลเห็นปฐวีธาตุนั้น    ดวย 
ปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว  ยอมเบื่อหนายในปฐวีธาตุ จิตยอมคลาย 
กําหนัดในปฐวีธาตุ. 
           [๑๓๖]  ดูกอนราหุล  ก็อาโปธาตุเปนไฉน   อาโปธาตุเปนภายในก็มี 
เปนภายนอกก็มี   ก็อาโปธาตุที่เปนภายในเปนไฉน สิ่งใดเปนภายใน  อาศัยตน 
เปนอาโป   มีลักษณะเอิบอาบ   อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น     คือ   ด ี  เสลด  
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หนอง   เลือด   เหง่ือ   มนัขน   น้ําตา   เปลวมัน    น้ําลาย   น้ํามูก  ไขขอ  มูตร 
หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยางอ่ืน  เปนภายใน  อาศัยตน  เปนอาโป  มีลักษณะเอิบอาบ 
อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น   นี้เราเรียกวาอาโปธาตุเปนภายใน   ก็อาโปธาตุ 
เปนภายในก็ดี   เปนภายนอกก็ดี   อันใด  อาโปธาตุนั้น  เธอพึงเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามเปนจริงอยางน้ีวา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น   นั่นไมใชตน 
ของเรา   ดังน้ี    เพราะบุคคลเห็นอาโปธาตุนั้น   ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริง 
อยางนี้แลว   ยอมเบื่อหนายในอาโปธาตุ   จิตยอมคลายกําหนัดในอาโปธาตุ. 
           [๑๓๗]   ดูกอนราหุล    ก็เตโชธาตุเปนไฉน    เตโชธาตุเปนภายในก็มี 
เปนภายนอกก็มี    ก็เตโชธาตุที่เปนภายในเปนไฉน    สิ่งใดเปนภายใน    อาศัย 
ตน   เปนเตโช   มลีกัษณะรอน   อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น  คือ  ไฟทีย่ัง 
กายใหอบอุน  ไฟที่ยังกายใหทรุดโทรม  ไฟที่ยังกายใหกระวนกระวาย  และ 
ไฟที่เผาอาหารที่กิน   ที่ดืม่   ที่เค้ียว   ที่ลิ้ม   ใหยอยไปโดยชอบ    หรือส่ิงใดส่ิง 
หน่ึงอยางอ่ืน  เปนภายใน  อาศัยตน  เปนเตโช  มลีักษณะรอน  อันกรรม 
และกิเลสเขาไปยึดมั่น  นี้เราเรียกวาเตโชธาตุ  เปนภายใน.  ก็เตโชธาตุเปน 
ภายในก็ดี    เปนภายนอกก็ดี    อันใด    เตโชธาตุนั้นเปนเตโชธาตุเหมือนกัน 
เตโชธาตุนั้น   เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ   ตามเปนจริงอยางนี้วา   นั่นไม 
ใชของเรา   เราไมเปนนั่น   นั่นไมใชตนของเรา  ดังน้ี    เพราะบุคคลเห็นเตโช- 
ธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว  ยอมเบื่อหนายในเตโชธาตุ 
จิตยอมคลายกําหนัดในเตโชธาตุ. 
           [๑๓๘]   ดูกอนราหุล     วาโยธาตุเปนไฉน     วาโยธาตุเปนภายในก็มี 
เปนภายนอกก็มี   ก็วาโยธาตุเปนภายในเปนไฉน   สิ่งใดเปนภายใน   อาศัยตน 
เปนวาโย    มีลักษณะพัดไปมา    อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น   คือ   ลมพัด  
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ข้ึนเบ้ืองบน   ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า   ลมในทอง   ลมในไส   ลมแลนไปตามอวัยวะ 
นอยใหญ    ลมหายใจ     หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยางอ่ืน     เปนภายใน    อาศัยตน 
เปนวาโย   พัดไปมา   อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดม่ัน     นี้เราเรียกวา  วาโยธาตุ 
เปนภายใน   ก็วาโยธาตุเปนภายในก็ดี   เปนภายนอกก็ดี   อันใด   วาโยธาตุนั้น 
เปนวาโยธาตุเหมือนกัน  วาโยธาตุนั้น    เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปน 
จริงอยางนี้วา    นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น    นั่นไมใชตนของเรา  ดังน้ี 
เพราะบุคคลเห็นวาโยธาตุนั้น  ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว  ยอม 
เบื่อหนายในวาโยธาตุ   จิตยอมคลายกําหนัดในวาโยธาตุ. 
           [๑๓๙]   ดูกอนราหุล    ก็อากาศธาตุเปนไฉน    อากาศธาตุเปนภายใน 
ก็มี     เปนภายนอกก็มี     อากาศธาตุที่เปนภายในเปนไฉน  สิ่งใดเปนภายใน 
อาศัยตน    เปนอากาศ    มีลักษณะวาง    อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น   คือ 
ชองหู   ชองจมูก   ชองปาก   ชองคอสําหรับกลืนอาหารที่กิน   ที่ดื่ม   ที่เค้ียว 
ที่ลิ้ม   ชองทองสําหรับเก็บอาหารท่ีกิน  ที่ดื่ม  ที่เค้ียว  ที่ลิ้ม  และชองสําหรับ 
ถายอาหารท่ีกิน   ที่ดื่ม   ที่เค้ียว   ที่ลิม้   ออกเบื้องลาง    หรือสิ่งใดส่ิงหน่ึงอยาง 
อ่ืน  เปนภายใน  อาศัยตน   เปนอากาศ   มีลักษณะวาง   ไมทึบ   มีลักษณะ 
ไมทึบ   เปนชอง  มีลกัษณะเปนชอง  อันเนื้อและเลือดไมถูกตอง  เปนภายใน 
อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น     นี้เราเรียกวาอากาศธาตุ   เปนภายใน    กอ็ากาศ 
ธาตุเปนภายในก็ดี   เปนภายนอกก็ดี  อันใด   อากาศธาตุนั้น   เปนอากาศธาตุ 
เหมือนกัน   อากาศธาตุนั้น   เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางน้ี 
วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นัน่ไมใชตนของเรา ดังน้ี  เพราะบุคคล 
เห็นอากาศธาตุนั้น  ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว   ยอมเบื่อหนาย 
ในอากาศธาตุ   จิตยอมคลายกําหนัดในอากาศธาตุ.  
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                                 ภาวนาเสมอดวยธาตุ   ๕ 
           [๑๔๐]   ดูกอนราหุล    เธอจงเจริญภาวนา  [อบรมจิต]    เสมอดวย 
แผนดินเถิด    เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนาเสมอดวยแผนดินอยู    ผัสสะอันเปนที่ 
ชอบใจและไมชอบใจ     ที่เกิดข้ึนแลว     จักไมครอบงําจิตได     ดูกอนราหุล 
เปรียบเหมือนคนทั้งหลายทั้งของสะอาดบาง   ไมสะอาดบาง   คูถบาง   มูตรบาง 
น้ําลายบาง    น้ําหนองบาง    เลือดบาง    ลงที่แผนดิน    แผนดนิจะอึดอัดหรือ 
ระอา    หรือเกลียดดวยของน้ันก็หาไม    ฉันใด    เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวย 
แผนดินฉันน้ันแล    เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอดวยแผนดินอยู    ผัสสะอัน 
เปนที่ชอบใจและไมชอบใจ   ที่เกิดข้ึนแลว   จักไมครอบงําจิตได.  
           [๑๔๑]   ดูกอนราหุล   เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยนํ้าเถิด  เพราะเม่ือ 
เธอเจริญภาวนาเสมอดวยน้ําอยู    ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ    ที่เกิด 
ข้ึนแลว    จักไมครอบงําจิตได   ดูกอนราหุล   เปรียบเหมือนคนท้ังหลายลางของ 
สะอาดบาง   ของไมสะอาดบาง   คูถบาง   มูตรบาง   น้ําลายบาง   น้ําหนองบาง 
เลือดบาง    ลงในน้ํา       น้ําจะอึดอัดหรือระอา    หรือเกลียดดวยของนั้นก็หาไม 
ฉันใด   เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยนํ้า   ฉันนั้นแล  เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนา 
เสมอดวยนํ้าอยู    ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ    ที่เกิดข้ึนแลว    จักไม 
ครอบงําจิตได. 
           [๑๔๒]   ดูกอนราหุล     เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยไฟเถิด  เพราะ 
เมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอดวยไฟอยู    ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ    ที่  
เกิดข้ึนแลว   จักไมครอบงําจิตได   ดูกอนราหุล   เปรียบเหมือนไฟยอมเผาของ 
สะอาดบาง   ของไมสะอาดบาง   คูถบาง   มูตรบาง   นําลายบาง    น้ําหนองบาง 
เลือดบาง  ไฟจะอืดอัดหรือระอา   หรือเกลียดของนั้นก็หาไม   ฉันใด   เธอจง  
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เจริญภาวนาเสมอดวยไฟ    ฉันนั้นแล    เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนาเสมอดวยไฟ 
อยู  ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ  ที่เกิดข้ึนแลว  จักไมครอบงําจิตได. 
           [๑๔๓]   ดูกอนราหุล     เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยลมเถิด     เพราะ 
เมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอดวยลมอยู    ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ    ที ่
เกิดข้ึนแลว   จักไมครอบงําจิตของเธอได   ดกูอนราหุล   เปรยีบเหมือนลมยอม 
พัดตองของสะอาดบาง    ของไมสะอาดบาง    คูถบาง    มูตรบาง    น้ําลายบาง 
น้ําหนองบาง   เลือดบาง   ลมจะอึดอัดหรือระอา   หรือเกลียดดวยของนั้นก็หา 
ไม   ฉันใด   เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยลม   ฉันน้ันแล    เพราะเมื่อเธอเจริญ 
ภาวนาเสมอดวยลมอยู     ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ     ที่เกิดข้ึนแลว 
จักไมครอบงําจิตได.  
           [๑๔๔]   ดูกอนราหุล  เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศเถิด    เพราะ 
เมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศอยู      ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ 
ที่เกิดข้ึนแลว   จักไมครอบงําจิตได    ดูกอนราหุล    เปรียบเหมือนอากาศไมต้ัง  
อยูในที่ไหน ๆ ฉันใด   เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศ  ฉันนั้นแล   เพราะ 
เมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศอยู  ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ 
ที่เกิดข้ึนแลว   จักไมครอบงําจิตได. 
 

                            การเจริญภาวนาธรรม  ๖  อยาง 
           [๑๔๕]   ดูกอนราหุล   เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิด     เพราะเม่ือเธอ 
เจริญเมตตาภาวนาอยู   จักละพยาบาทได  เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิด   เพราะ 
เมื่อเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู     จักละวิหิงสาได     เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิด 
เพราะเม่ือเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู  จักละอรติได  เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนา  
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เถิด      เพราะเม่ือเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู      จักละปฏิฆะได     เธอจงเจริญ 
อสุภภาวนาเถิด   เพราะเม่ือเธอเจริญอสุภภาวนาอยู  จักละราคะได  เธอจงเจริญ 
อนิจจสัญญาภาวนาเถิด     เพราะเม่ือเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู   จักละ 
อัสมิมานะได.          
                                                                

                                     อานาปานสติภาวนา 
           [๑๔๖]   ดูกอนราหุล     เธอจงเจริญอานาปานสติภาวนาเถิด    เพราะ 
อานาปานสติที่บุคคลเจริญแลว     ทําใหมากแลว    ยอมมีผล    มีอานิสงสใหญ 
ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญอยางไร     ทําใหมากอยางไร    จึงมีผลใหญ    ม ี
อานิสงสใหญ   ดูกอนราหุล  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    อยูในปาก็ดี   อยูที่โคนไม 
ก็ดี   อยูในเรอืนวางก็ดี    นั่งคูบัลลังกต้ังกายตรง    ดํารงสติไวเฉพาะหนา   เธอ 
มีสติหายใจออก   มีสติหายใจเขา    เม่ือหายใจออกยาว    ก็รูชัดวา    หายใจออก 
ยาว   เมื่อหายใจเขายาว   ก็รูชัดวา  หายใจเขายาว  เมื่อหายใจออกส้ัน  กร็ูชัด 
วา  หายใจออกสั้น  เม่ือหายใจเขาส้ัน  กร็ูชัดวา  หายใจเขาส้ัน  ยอมสําเหนียกวา 
จักกําหนดรูกองลมทั้งปวงหายใจออก     ยอมสําเหนียกวา    จักกําหนดรูกองลม 
ทั้งปวงหายใจเขา     ยอมสําเหนียกวา     จักระงับกายสังขารหายใจออก     ยอม 
สําเหนียกวา   จักระงับกายสังขารหายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา   จักกําหนดรูปติ 
หายใจออก    ยอมสําเหนียกวา    จักกาํหนดรูปติหายใจเขา    ยอมสําเหนียกวา 
จักกําหนดรูสุขหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา   จักกําหนดรูสุขหายใจเขา   ยอม 
สําเหนียกวา   จักกําหนดรูจิตสังขารหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา   จักกําหนด 
รูจิตสังขารหายใจเขา    ยอมสําเหนียกวา   จักระงับจิตสังขารหายใจออก    ยอม 
สําเหนียกวา    จักระงับจิตสังขารหายใจเขา    ยอมสําเหนียกวา    จักกําหนดรูจิต  
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หายใจออก     ยอมสําเหนียกวา     จักกําหนดรูจิตหายใจเขา     ยอมสําเหนียกวา 
จักทําจิตใหราเริงหายใจออก     ยอมสําเหนียกวา     จักทําจิตใหราเริงหายใจเขา 
ยอมสําเหนียกวา   จักดํารงจิตม่ันหายใจออก   ยอมสําเหนียกวา   จักดํารงจิตมั่น 
หายใจเขา   ยอมสําเหนียกวา    จักเปลื้องจิตหายใจออก    ยอมสําเหนียกวา   จัก 
เปลื้องจิตหายใจเขา     ยอมสําเหนียกวา    จักพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง 
หายใจออก   ยอมสําเหนียกวา   จักพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจเขา 
ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาธรรมอันปราศจากราคะหายใจออก  ยอมสําเหนียก 
วา      จักพิจารณาธรรมอันปราศจากราคะหายใจเขา     ยอมสําเหนียกวา     จัก 
พิจารณาธรรมเปนที่ดับสนิทหายใจออก    ยอมสําเหนียกวา    จักพิจารณาธรรม 
เปนที่ดับสนิทหายใจเขา  ยอมสําเหนียกวา  จักพิจารณาธรรมเปนที่สละคืน 
หายใจออก  ยอมสําเหนียกวา  จักพิจารณาธรรมเปนที่สละคืนหายใจเขา  ดูกอน 
ราหุล    อานาปานสติที่บุคคลเจริญแลวอยางนี้    ทาํใหมากแลวอยางนี้    ยอมมี 
ผลใหญ   มีอานิสงสใหญ    ดูกอนราหุล    เมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแลว 
อยางนี้   ทําใหมากแลวอยางนี้    ลมอัสสาสะ   ปสสาสะ    อันมีในภายหลัง    อัน 
บุคคลผูเจริญอานาปานสติทราบชัดแลว    ยอมดับไป   จะเปนอันบุคคลผูเจริญ 
อานาปานสติไมทราบชัดแลว  ดับไปหามิไดดังนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้แลว  ทานพระราหุลมีใจยินดี 
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีแล. 
 
                                      จบมหาราหุโลวาทสูตรที่  ๒  
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                               ๒.  อรรถกถามหาราหุโลวาทสูตร 
           มหาราหุโลราทสูตรมีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สุต  ขาพเจาไดสดับ 
มาอยางนี้. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา ปฏ ิโต  ปฏ ิโต  อนุพนฺธิ   พระราหุลไดตาม 
พระผูมีพระภาคเจาไป ณ  เบื้องพระปฤษฎางค   ความวา  พระราหุลไมละสายตา 
ตามไปเบ้ืองพระปฤษฎางคไมขาดระยะดวยการตามไปทุกอิริยาบถ.      ครัง้น้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงยางพระบาทไปขางหนาดวยความงดงาม. พระราหุลเถระ 
เดินตามเสด็จพระทศพลไป ณ ที่นั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปทามกลางปาไม 
สาละมีดอกบานสะพรั่ง  ทรงรุงเรืองดุจชางตัวประเสริฐตกมันออกไปเพื่อหยั่ง 
ลงสูสมรภูมิ.    พระราหุลภัททะรุงเรืองดุจลูกชางตามไปขางหลังชางตัวประเสริฐ. 
พระผูมีพระภาคเจา ทรงรุงเรืองดุจไกรสรสีหราชออกจากาถ้ําแกวไปแสวงหา 
อาหารในเวลาเย็น.   พระราหุลภัททะรุงเรืองดุจละกสีหะออกติดตามสีหมฤคราช. 
พระผูมีพระภาคเจาดุจพญาเสือโครงมีกําลังท่ีเข้ียวออกจากไพรสัณฑมณีบรรพต 
อันมีสงา.  พระราหุลภัททะดุจลูกพญาเสือโครงติดตามพญาเสือโครง.   พระผูมี 
พระภาคเจาดุจพญาครุฑออกจากสระสิมพลี.     พระราหุลภัททะดุจลูกพญาครุฑ 
ตามไปขางหลังพญาครุฑ.    พระผูมีพระภาคเจาดุจพญาหงสทองบินรอนไปบน 
ทองฟาจากภูเขาจิตตกูฎ.       พระราหุลภัททะดุจลูกหงสบินรอนตามพญาหงส. 
พระผูมีพระภาคเจาดุจมหานาวาทองเคลื่อนลงสูสระใหญ.    พระราหุลภัททะดุจ 
เรือลําเล็กผูกติดชางหลังแลนตามเรือทอง.       พระผูมีพระภาคเจาดุจพระเจา 
จักรพรรดิเสด็จไปบนทองฟาดวยอานุภาพจักรแกว.      พระราหุลภัททะดุจ 
ปริณายกแกวติดตามพระเจาจักรพรรดิ.   พระผูมพีระภาคเจาดุจดวงดาวลอยบน  
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ทองฟาซ่ึงปราศจากฝน.      พระราหุลภัททะดุจดาวประกายพรึกบริสุทธิ์ลอยไป 
ตามดาวอธิบดี.   เเมพระผูมีพระภาคเจา   แมพระราหุลภัททะก็ทรงอุบัติในราช- 
วงศโอกกากราชสืบเธอพระวงศจากพระเจามหาสมมต.   แมพระผูมีพระภาคเจา 
แมพระราหุลภัททะก็ทรงอุบัติในตระกูลกษัตริยมีพระชาติบริสุทธิ์    เชนกับ 
น้ํานมท่ีใสไวในสังข.  แมพระผูมีพระภาคเจา  แมพระราหุลภัททะก็ทรงสละ 
ราชสมบัติออกทรงผนวช.    พระสรรีะของพระผูมีพระภาคเจาประดับดวยมหา- 
ปุริสลักษณะ ๓๒  ประการ     แมของพระราหุลภัททะก็เปนที่นารักอยางยิ่ง   ดุจ 
ซุมประตูแกวอันต้ังข้ึนในเทพนครและดุจดอกไมสวรรคบานแผไปในที่ทั้งปวง. 
           ดวยประการฉะน้ี   แมทั้งสองพระองคสมบูรณดวยอภินีหาร  เปนราช- 
บรรพชิตเปนกษัตริยสุขุมาลชาติ มีพระฉวีดุจทองคําสมบูรณดวยลักษณะ  เสด็จ 
ดําเนินไปทางเดียวกัน   รุงเรืองดุจครอบงําสริ    แหงสิริของจันทมณฑลท้ังสอง 
สุริยมณฑลท้ังสอง ทาวสักกะ ทาวสุยามะ  ทาวสันตุสิตะ  ปรนิมมิตวสวัตดี  และ 
มหาพรหมเปนตนทั้งสองซ่ึงไปตามลําดับ.    ในขณะน้ันทานพระราหุลเสด็จไป 
ณ เบื้องพระปฤษฎางคของพระผูมีพระภาคเจาทรงแลดูพระตถาคตต้ังแตพ้ืน 
พระบาทจนถึงปลายพระเกสา. ทานพระราหุลนั้นทอดพระเนตรเห็นความงดงาม 
ของเพศพระพุทธเจาของพระผูมีพระภาคเจา    จึงดําริวา    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงมีพระสรีระวิจิตรดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการงดงาม  ไดเปนดุจเสด็จ 
ไปทามกลางผงทองคําอันกระจัดกระจาย      เพราะแวดลอมดวยพระรัศมีวาหน่ึง 
ดุจกนกบรรพตอันแวดลอมดวยสายฟา  ดุจทองคํามีคาวิจิตรดวยรัตนะอันฉุดครา 
ดวยยนต   แมทรงหมคลุมดวยผาบังสกุลจีวรสีแดง    ก็ทรงงามดุจภูเขาทองอัน 
ปกคลุมดวยผากัมพลแดง  ดุจทองคํามีคาประดับดวยสายแกวประพาฬ  ดจุเจดีย 
ทองคําท่ีเขาบูชาดวยผงชาด   ดุจเสาทองฉาบดวยน้ําครั่ง   ดุจดวงจันทรวันเพ็ญ 
โผลข้ึนในขณะน้ันไปในระหวางฝนสีแดง.   สริสิมบัติของอัตภาพที่ไดเตรียมไว  
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ดวยอานุภาพแหงสมติงสบารมี.     จากน้ันพระราหุลเถระก็ตรวจดูตนบาง  ทรง 
ดําริวา     แมเราก็งาม     หากพระผูมีพระภาคเจาไดทรงครองความเปนพระเจา 
จักรพรรดิในมหาทวีปทั้ง  ๔   ไดทรงประทานตําแหนงปริณายกแกเรา  เมื่อเปน 
เชนนั้น.  ภาคพ้ืนชมพูทวีปจักงามยิ่งนัก     จึงเกิดฉันทราคะอันอาศัยเรือน 
เพราะอาศัยอัตภาพ 
           แมพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินไปเบ้ืองหนาก็ทรงดําริวา  บดันี ้
ราหุลมีรางกายสมบูรณดวยผิวเนื้อและโลหิตแลว.  เปนเวลาที่จิตฟุงซานไปใน 
รูปารมณเปนตนอันนากําหนัด.  ราหุลยังกาลใหลวงไปเพราะเปนผูมักมากหรือ 
หนอ. ครั้นแลวพรอมกับทรงคํานึงไดทรงเห็นจิตตุปบาทของราหุลน้ัน  ดุจเห็น 
ปลาในน้ําใสและดุจเห็นเงาหนาในพ้ืนกระจกอันบริสุทธิ์.  ก็ครั้นทรงเห็นแลว 
ไดทรงทําพระอัธยาศัยวา  ราหุลน้ีเปนโอรสของเรา  เดินตามหลังเรา  มาเกิด 
ฉันทราคะอันอาศัยเรือนเพราะอาศัยอัตภาพวา  เรางาม  ผิวพรรณของเราผอง 
ใส.  ราหุลแลนไปในที่มใิชนาดําเนิน  ไปนอกทาง  เที่ยวไปในโคจร  ไปยังทิศ 
ที่ไมควรไปดุจคนเดินทางหลงทิศ.  อนึ่งกิเลสของราหุลนี้เติบโตข้ึนในภายใน 
ยอมไมเห็นแมประโยชนตน  แมประโยชนผูอ่ืน  แมประโยชนทั้งสองตามความ 
เปนจริง.  จากน้ันจักถือปฏิสนธิในนรกบาง  ในกําเนิดเดียรัจฉานบาง  ในปตติ- 
วิสัยบาง  ในครรภมารดาอันคับแคบบาง  เพราะเหตุนั้นจักตกไปในสังสาร- 
วัฏอันไมรูเบื้องตนที่สุด.  เพราะ 
                                   ความโลภนี้ยังความพินาศใหเกิด 
                       ความโลภยังจิตใหกําเริบ  ภัยเกิดแตภายใน 
                       ชนยอมไมรูสึกถึงภัยน้ัน  คนโลภยอมไมรู 
                       อรรถ  คนโลภยอมไมเห็นธรรม  ความมืด 
                       ต้ือยอมมใีนกาลท่ีความโลภครองงําคน. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t       แมพระผูมีพระภาคเจาเสด็จคําเนิร.Aไปเบ ว. ิ งห.น า ก็.ทะงดําริวา     บดันี้  
 ร าหุลมรีางาr ายสมบูรณดวยผิวเนื้อและโลหิตแลว.    เบในเวลาท่ีจิตพ  ุง   P นไปใน 
 รูปา)๒มณเปนตนอัน นากําหนัด.   ราหุลยังกาลใหลวงไปเพราะเปน.ผูมักมาก หรือ 
หนอ.  ครั้นแลวพรอมกับท.รงคําน้ีงไค ทรงเห นจิตคุปบาทของราหุลน้ัน ดุจเห็น 
 ปาเ า นน้ําใสและดุจเห็นเงา Aนา ในห 4นกระจกอันบริสุทธิ์ .     กีครั้นทรงเห็นแลว 
  า7 ทรงทําพระอัธยาศัยวา   ราหุลนเปนโอรสขอะเรา   เดินคามา ลังเรา   รJาเกิf  
 ฉ  ันทราคะอันวค าศัยเรือนเพราะอาศัยL' วัดคภาพวา   เรางา I   ผิวพรรณของเราผอง 
ใ.ส. ราหุรษ แลนไปในทีมิใชนาดําเนิน  ไปนอกท' ง  เทียวไปในอโคจร  ไปยังทิศA 
ทีไมควรไปางุจคนเกP ินทางหลงทิศ.     อน่ึงกิเลสของราหุลนเทิบโทข้ึนในภายใน 
 ยอมไไj เห็นแมประโยชนคน  แมประโยชนนผูอีน   แ J ประโยชนทั้งสองคามควา j      
เปนจริง.   จากน้ัน จักถือปฏิสนธิในนรกบาง  โนกาํเนิดเดียรัจฉานบาง   นบิ่คติ0  .ส 
วิสัยบ]ง    ในครรภมารดาอันคับแคบบาง     เพราะเหตุนั้นจักทกไปในสังสาร   lII. 
วัฏอันไมรูเบื้องตนทีสุค   เพราะ                                                        I .    



                           ความใลภน้ัยังความพนาศใหเถิด             .  
                   ความโ ภยังจตใหกําเรบ    ภัยเ ดแตภายใน              I.  
                 นยอมไมรูสืกถึงภัยนนั     คนโลภยอมไมรู 
                 อรรถ  คนใลกยอมไมเห็นธรรม    ความมิด          I 
                 ติอยูอมมีในกาลทิความใลภครอบงําคน.            I  
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           เราไมควรเพิกเฉยราหุลน้ีเหมือนอยางเรือลําใหญเต็มไปดวยรัตนะมาก 
มายบรรจุน้ําไปในระหวางกระดานแตก  นายเรือไมควรเพิกเฉยแมเพียงครูเดียว 
ฉะน้ัน.  เราจักขมราหุลนั้นตราบเทาที่กิเลสนี้ยังไมทําใหศีลรัตนะเปนตนใน 
ภายในของราหุลนั้นพินาศไปเสียกอน.   ในฐานะเห็นปานน้ี     เปนธรรมดาของ 
พระพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงเหลียวดูดุจพญาชาง.  เพราะฉะน้ัน     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงทรงประทับยืนหมุนพระวรกายท้ังสิ้น      ดุจปฏิมาทองหมุนกลับตรัส   
เรียกพระราหุลภัททะ.     พระอานนทเถระหมายถึงพระราหุลภัททะน้ันจึงกลาว 
คํามีอาทิวา อถ โข  ภควา  อวโลเกตฺวา    ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงผินพระพักตร  ดังนี้. 
           ในบทเหลาน้ันบทมีอาทิวา  ย  กิฺจ ิ รูป     รูปอยางใดอยางหน่ึง 
พิสดารแลวในขันธนิเทศในวิสุทธิมรรคโดยอาการทั้งปวง.  บทมีอาทิวา 
เนต  มม  นัน่ไมใชของเรา   ทานกลาวไวแลวในมหาหัตถิปโทปมสูตร. 
           เพราะเหตุไร  พระราหุลจึงทูลถามวา   รูปเมว  นุโข   ถควา   ขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา   รูปเทาน้ันหรือพระเจาขา.    นัยวาพระราหุลนั้นเกิดนัยข้ึน 
เพราะสดับวา  รูปทั้งปวงนั่นไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น   นั่นไมใชตัวตนของ 
เรา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เธอพึงเห็นรูปทั้งปวงอยางนี้ดวยวิปสสนาปญญา 
ในเวทนาเปนตนจะพึงปฏิบัติอยางไรหนอ.   เพราะฉะนั้นพระราหุลต้ังอยูในนัย 
นั้นจึงทูลถาม.  จริงอยูทานพระราหุลนี้เปนผูฉลาดในนัย   เมื่อพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสวาส่ิงนี้ไมควรทํา   ยอมแทงตลอดแมต้ังรอยนัยพันนัยวา    สิ่งน้ีควรทํา 
สิ่งน้ีไมควรทํา.   แมเม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   สิ่งน้ีควรทําก็มีนัยนี้เหมือน 
กัน.  
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           จริงอยู    ทานพระราหุลนี้เปนผูใครตอการศึกษา   เกลี่ยทรายประมาณ 
บาตรหน่ึงในบริเวณพระคันธกุฎีแตเชาตรูดวยคิดวา     วันนี้เราจะไดรับโอวาท 
ประมาณเทานี้ ไดการตักเตือนประมาณเทาน้ี  จากสํานักของพระสัมมาสัมพุทธ- 
เจา จากสํานักของพระอุปชฌาย.   แมพระสัมมาสัมพุทธเจา  เมื่อจะทรงต้ังพระ- 
 ราหุลไวในเอตทัคคะ จึงทรงต้ังใหเปนผูเลิศในการศึกษาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บรรดาภิกษุสาวกของเราผูใครตอการศึกษา   ราหุลเปนผูเลิศของภิกษุเหลานั้น. 
           แมทานพระราหุลนั้นก็ไดบันลอืสีหนาท      ในทามกลางภิกษุสงฆอยาง 
นั้นเหมือนกันวา       
                            พระธรรมราชาผูเปนพระชนกของเรา 
                       ทรงต้ังเราไวในเอตทัคคะเฉพาะหนาภิกษุ 
                       สงฆ  เพ่ือความรูยิ่งส่ิงท้ังปวงน้ี.  พระธรรม 
                       ราชาทรงยกยองเราวาเปนผูเลิศของภิกษุทั้ง 
                       หลายผูใครการศึกษา และของภิกษทุั้งหลาย 
                       ผูบวชดวยศรัทธา.     พระธรรมราชาผูประ-  
                       เสริฐ   ผูเปนพระสหาย   เปนพระชนกของ 
                       เรา  และพระสารีบุตรผูรักษาธรรม ผูมีความ 
                       อิ่มใจ   เปนพระอุปชฌายของเรา    ทั้งหมด 
                       เปนคําสอนของพระชนิเจา. 
           ลําดับนั้น  เพราะไมพึงเห็นแตรูปอยางเดียวเทาน้ัน   แมเวทนาเปนตน 
ก็พึงเห็นอยางนั้น     ฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสแกพระราหุลวา     รูปป  
ราหุล  เปนอาทิ.  บทวา โกนุชฺช  ตัดบทวา  โก  นุ  อชฺช  วันนี้ใครหนอ 
นัยวา   พระเถระไดมีปริวิตกวา   พระสัมมาสัมพุทธเจาของเรามิไดตรัสกถาโดย  
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ปริยายวา   ชือ่วาสมณะพึงรูฉันทราคะอาศัยอัตภาพแลวไมพึงตรึกถึงวิตกเห็น 
ปานน้ี.   มิไดทรงสงทูตไปวา  ดูกอนภิกษุ  เธอจงไป  จงบอกราหุลวา  ทานอยา 
ตรึกถึงวิตกเห็นปานน้ีอีกเลย     ต้ังเราไวเฉพาะหนาแลวทรงประทานสุคโตวาท 
เฉพาะหนาดุจจับโจรพรอมดวยภัณฑะท่ีจุก.     ชื่อวาสุคโตวาทหาไดยากโดย 
อสงไขยกัป.    ใครหนอเปนผูมีชาติแหงบัณฑิต    วิญูชนไดรับโอวาทเฉพาะ 
พระพักตรพระพุทธเจาเห็นปานน้ีแลว   วันนี้จักเขาไปยังบานเพ่ือบิณฑบาต. 
           ลําดับนั้น ทานพระราหุลสละอาหารกิจและกลับจากท่ีอันผูอยู  ณ  ที่นั่ง 
ไดรับโอวาทแลว  นั่ง ณ โคนไมตนหนึ่ง.   พระผูมีพระภาคเจาแมทรงเห็นทาน 
พระราหุลกลับ   ก็มิไดตรัสอยางนี้วา    ดูกอนราหุล   เปนเวลาภิกขาจารของเรา 
เธออยากลับเลย   เพราะเหตุไร.    นัยวา   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นไดมี 
พระดําริวา   วันนี้ราหุลพิงบริโภคอมตโภชนะคือกายคตาสติกอน. 
           บทวา  อทฺทสา  โข  อายสฺมา  สารีปุตฺโต  ทานพระสารีบุตรไดเห็น 
แลวแล  คือเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปแลวทานพระสารีบุตรไปภายหลังได 
เห็นแลว .   ไดยินวา  เมื่อทานพระสารีบุตรอยูรูปเดียว  ก็มีวัตรอยางหน่ึง.   เมื่อ 
อยูกับพระผูมีพระภาคเจาก็มีวัตรอยางหน่ึง.   ในกาลใดพระอัครสาวกทั้งสองอยู 
ตามลําพัง.  ในกาลน้ันทานท้ังสองกวาดเสนาสนะแตเชาตรูชําระรางกาย  นั่งเขา 
สมาบัติ  แลวไปภิกษาจารตามความชอบใจของตน ๆ.   อน่ึง   พระเถระทั้งสอง 
เมื่ออยูกับพระผูมีพระภาคเจามิไดทําอยางนั้น.   ในกาลน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา 
แวดลอมดวยภิกษุสงฆ   เสด็จไปภิกษาจารกอน.   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
ไปแลว   พระเถระออกจากเสนาสนะของตน   ดําริวา   ในที่ทีภิ่กษุอยูกันมาก ๆ 
ภิกษุทั้งหมดสามารถจะทําใหเลื่อมใส   หรือไมสามารถ   จึงไปในท่ีนั้น ๆ  แลว 
กวาดท่ีที่ยังมิไดกวาด.   หากวา   หยากเยื่อยังไมไดทิ้ง   ก็เอาทิ้งเสีย.   เมื่อยงัไม  
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มีหมอน้ําด่ืม    ในที่ที่ควรต้ังนํ้าด่ืมไวก็ต้ังหมอนํ้าดื่มไว.    ไปเยี่ยมภิกษุไขแลว 
ถามวา อาวุโส ผมจะนําอะไรมาถวายทาน.   ทานตองการอะไร.  ไปหาภิกษุหนุม 
ที่ยังไมไดพรรษาแลวสอนวา   อาวุโสท้ังหลาย   ขอทานจงยินดียิ่งเถิด.   จงอยา 
เบื่อหนายพระพุทธศาสนาอันมีสาระในการปฏิบัติเลย.   ครั้นทําอยางนี้แลวก็ไป 
ภิกษาจารภายหลังภิกษุทั้งหมด.    เหมือนอยางวา    พระเจาจักรพรรด ิ   มพีระ 
ประสงคจะเสด็จไป ณ ที่ไหน ๆ ทรงแวดลอมดวยเสนาเสด็จไปกอน. ปริณายก 
แกวจัดกองทัพออกไปภายหลัง   ฉันใด   พระผูมีพระภาคเจา   ผูเปนจักรพรรดิ 
แหงพระสัทธรรมก็ฉันนัน้ทรงแวดลอมดวยภิกษุสงฆเสด็จออกไปกอน   พระ- 
ธรรมเสนาบดีผูเปนปริณายกแกว  ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ทํากิจน้ี- 
เสร็จแลว จึงออกไปภายหลังภิกษุทั้งหมด.      พระเถระน้ันออกไปอยางนี้แลวใน 
วันนั้นไดเห็นพระราหุลภัททะน่ัง ณ  โคนคนไมตนหน่ึง.    ดวยเหตุนั้นทานจึง 
กลาววา  ปจฺฉา   คจฺฉนฺโต   อทฺทส   ทานพระสารีบุตรไปภายหลังไดเห็น 
แลว .                             
           เมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไร ทานพระสารีบุตรจึงชักชวนในอานาปาน- 
สติเลา.   เพราะสมควรแกการน่ัง.   ไดยินวา   พระเถระมิไดนึกถึงวา   พระผูมี-   
พระภาคเจาตรัสรูปกรรมฐานแกพระราหุลนั้นแลว  คิดวา  กรรมฐานน้ีสมควร- 
แกการน่ังน้ีของพระราหุลนั้น  โดยอาการที่พระราหุลนี้นั่งติดอยูกับอาสนะอันไม 
ไหวติงจึงกลาวอยางนี้.                                                    
           ในบทเหลาน้ัน    บทวา   อานาปานสตึ   ทานพระสารีบุตรแสดงวา 
ทานจงกําหนดลมหายใจเขาลมหายใจออกแลวยังฌาน  หมวด ๔  หมวด ๕  ให 
เกิดในอานาปานสตินั้น แลวเจริญวิปสสนา  ถือเอาพระอรหัต. บทวา มหปฺผลา 
โหติ   มีผลมาก.  มีผลมากอยางไร.   ภิกษุในศาสนานี้    ขวนขวายอานาปานสติ  
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นั่งเหนืออาสนะหนึ่ง   ยังอาสวะทั้งหมดใหสิ้นไปแลวบรรลุพระอรหัต.   เมื่อไม 
สามารถอยางนั้นก็เปน   สมสีสี    (สิน้ชีวิตพรอมท้ังสิ้นกิเลส)    ในเวลาตาย. 
เมื่อไมสามารถอยางนั้น   ก็บังเกิดในเทวโลก   ครัน้ฟงธรรมของเทพบุตรผูเปน 
ธรรมกถึกแลวไดบรรลพุระอรหัต. พลาดไปจากนั้นเมื่อยังไมเกิดพุทธุปบาทกาล 
ยอมทําใหแจงปจเจกโพธิ.      เมื่อยังไมทําใหแจงปจเจกโพธินั้น       ยอมเปน 
ขิปปาภิญญา  (รูไดเร็ว)   เฉพาะพระพักตรพระพุทธเจาท้ังหลาย    ดุจพระ- 
พาหิยเถระเปนตนฉะน้ัน  ยอมมีผลมากดวยประการฉะน้ี.  บทวา  มหานสิสา 
เปนไวพจนของบทวา   มหปฺผลา.   แมขอนี้พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสไววา 
                 อานาปานสฺสติ  ยสฺส     ปริปุณฺณา  สุภาวิตา 
                 อนุปุพฺพปริจีตา             ยถา  พุทฺเธน  เทสิตา 
                 โสม  โลก  ปกาเสติ       อพฺภา  มุตฺโตว  จนฺทิมา. 
                           ผูใดเจรญิอานาปานสติใหบรบิูรณ  สะ- 
                 สมไวโดยลําดับ   เหมือนอยางท่ีพระพุทธเจา 
                 ทรงแสดงไว   ผูนั้นยอมทําโลกใหสวางไสว 
                 ดุจพระจันทรพนจากเมฆหมอกฉะนั้น. 
           พระเถระ   เมื่อเห็นความท่ีอานาปานสติมีผลมากน้ี  จึงไดชักชวนสทัธิ- 
วิหาริกในอานาปานสตินั้น.     ดวยประการฉะน้ีพระผูมีพระภาคเจาทรงบอกรูป 
กรรมฐาน พระเถระบอกอานาปานสติ  เพราะเหตุนั้น  แมทั้งสองทานบอกกรรม 
ฐานแลวก็ไป.   พระราหลุภัททะเปนผูถูกท้ิงไวในวิหารน่ันแหละ  พระผูมพีระ-  
ภาคเจา   แมทรงรูวาพระราหุลภัททะถูกทิ้งไว   ไมทรงรับขาทนียะโภชนียะดวย 
พระองคเองแลวก็มิไดเสด็จไป.    มิไดทรงสงในมือของพระอานนทเถระ   มิได 
ทรงใหสัญญาแกพระเจาปเสนทิโกศลมหาราชและอนาถบิณฑิกเศรษฐีเปนตน.  
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เพราะชนเหลาน้ันไดเพียงสัญญาก็จะพึงนําของใสหาบมา.  แมพระสารีบุตรเถระ 
ก็มิไดทําอะไร ๆ  อยางเดียวกับพระผูมีพระภาคเจาฉันนั้น. 
           พระราหุลเถระอดอาหาร   ขาดภัต.   แตทานพระราหุลนั้น   แมจิตก็มิ 
ไดเกิดข้ึนวา     พระผูมีพระภาคเจาแมทรงทราบวาเราออกจากวิหาร     ทรงรบั 
บิณฑบาตท่ีพระองคไดแลวดวยพระองคเองก็มิไดเสด็จมา.  มิไดทรงสงไปในมือ 
ของผูอ่ืน.   มิไดทรงใหสัญญาแกมนุษยทั้งหลาย.  แมพระอุปชฌายของเราก็รูวา 
เราถูกทิ้งไว   ก็มิไดทําอะไร ๆ   อยางนั้นเลย.     ความเยอหยิ่งหรือความดูหม่ิน 
เพราะการทําน้ันเปนปจจัยจักมีแตไหน.   อน่ึง   พระราหุลมนสิการเปนลําดับถึง 
กรรมฐานท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงบอก  แมกอนภัต    แมภายหลังภัตวา  รูปไม 
เที่ยงอยางนี้  เปนทุกขแมอยางนี้   เปนอสุภะแมอยางนี้   เปนอนัตตาแมอยางนี้ 
ดุจผูปรารถนาอยากไดไฟในเวลาเย็นจึงคิดวา  พระอุปชฌายบอกเราวา  ทานจง 
เจริญอานาปานสติ  เราจักเชื่อทาน.  เพราะผูไมเชื่ออาจารยและอุปชฌาย  ชื่อวา 
เปนผูวายาก.   เพราะเหตุนั้น    ชื่อวา   ความบีบค้ันอันหยาบคายวาเพราะการ 
เกิดข้ึนแหงการติเตียนวา  พระราหุลเปนผูวายาก  ไมกระทําตามคําของอุปชฌาย 
ดังน้ี    ยอมไมมี. 
           พระราหุลประสงคจะทูลถามถึงวิธีของภาวนาจึงไดไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา.   เพ่ือแสดงความน้ัน   พระอานนทเถระจึงกลาวบทมีอาทิวา   อถ   โข 
อายสฺมา  ราหุโล  ดังนี้.  ในบทเหลาน้ันบทวา  ปฏิสลฺลานา  จากท่ีเรน  คือ 
จากความเปนผูเดียว.   คําวา  ย  กิฺจ ิ  ราหุล  ความวา เพราะเหตุไรพระราหุล 
ทูลถามถึงอานาปานสติ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสรูปกรรมฐานเลา.  ตอบวา เพ่ือ 
ละฉันทราคะในรูป. นัยวาพระผูมีพระภาคเจาไดทรงมีพระดําริวา  ฉันทราคะเกิด 
ข้ึนแกพระราหุล เพราะอาศัยอัตภาพ.  แมในหนหลังพระองคก็ไดตรัสรูปกรรม- 
ฐานไวโดยยอแกพระราหุลนั้น,   บัดนี้เราจักจําแนกไมปรุงแตงอัตภาพโดยอาการ  
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๔๐  แลวยังฉันทราคะอาศัยอัตภาพนั้นอันยังไมเกิดเปนธรรมดาใหเกิดแกราหุล 
นั้น.   เมื่อเปนเชนนั้น  เพราะเหตุไรจึงทําอากาศธาตุใหพิสดารเลา.   เพ่ือแสดง 
อุปาทารูป.  เพราะทานกลาวถึงมหาภูตรูป ๔ ไวแลวในหนหลงั.  ไมไดกลาวถึง 
อุปาทารูป.  ฉะน้ันเพ่ือแสดงอุปาทารูปนั้นโดยมุขน้ี  จึงยังอากาศธาตุใหพิสดาร. 
อีกอยางหนึ่งแมปริจฉินนรูป   (รูปทีก่าํหนดไว)   ก็มาปรากฏดวยอากาศภายใน. 
                              เพ่ือความปรากฏแจมแจงของรปูท่ีกํา- 
                         หนดไวดวยอากาศ   เทาท่ีประดับไว   พระ- 
                         ผูมีพระภาคเจา  ผูเปนนายก  จึงทรงประกาศ 
                         รูปน้ัน. 
           บททีค่วรกลาวในธาตุ  ๔  ในสูตรนี้และสูตรกอน   ไดกลาวไวแลวใน 
มหาหัตถิปโทปมสูตร. 
           พึงทราบวินิจฉัยในอากาศธาตุดังตอไปนี้. บทวา อากาสคต มีลักษณะ 
วาง   คือ   เปนสภาวธรรม.   บทวา   อุปาทินฺน   อันกรรมและกิเลสเขาไปยึด 
มั่น  ความวา  ยึดมั่นถือม่ันกอดรัดต้ังอยูในสรีระ.  บทวา  กณณฺฉิทฺท  คือ 
ชองหู  ไมสมัผัสดวยเนื้อและเลือด.   แมในบทวา  นาสจฺฉิทฺท  ชองจมูกเปน 
ตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  บทวา  เยน  จ  คือโดยชองใด.  บทวา  อชฺโฌหรติ 
ยอมกลืนใหเขาไปภายใน.     บทนี้ทานกลาวหมายถึงท่ีที่เปนชอง  ๑ คืบ ๔ นิ้ว 
ของมนุษยทั้งหลายต้ังแตโคนลิ้นถึงพ้ืนทอง.  บทวา  ยตฺถ  จ   คือในโอกาสใด. 
บทวา  สติฏติ  คือต้ังอยู.  บทนี้ทานกลาวหมายถึงพ้ืนทองใหญ  อันเปนดงัผา 
กรองนํ้าผืนใหญของมนุษยทั้งหลาย.  บทวา  อโธภาค  นิกฺขมติ  คือถายออก 
เบื้องลาง.  บทนี้ทานกลาวหมายถึง  ไสใหญ  ไสหน่ึงประมาณ ๓๒  ศอกในที่ 
๒๑ แหง.   ดวยบทน้ีวา  ย  วา  ปน  อฺป  หรือสิ่งใดส่ิงหน่ึงอยางอ่ืน  ทาน  
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แสดงถึงอากาศอัน.  ไปในระหวางหทัยและเนื้อเปนตน      และอันต้ังอยูโดยความ 
เปนขุมขน.  คําท่ีเหลือในบทนี้พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในปฐวีธาตุเปนตน. 
           บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจา  เมื่อตรัสบอกถึงลักษณะแหงความเปนผูคงท่ี 
แกพระราหุลนั้นจึงตรัสบทมีอาทิวา   ปวีสม  เสมอดวยแผนดิน.   บุคคลผูไม 
กําหนัด   ไมประทุษรายในอารมณอันนาปรารถนาและไมนาปรารถนา   ชื่อวา 
ตาทีบุคคล  (ผูคงที่)   ในบทวา  มนาปามนาปา  นี้พึงทราบความดังตอไป 
นี้.  ผัสสะสัมปยุตดวยจิตสหรคตดวยโลภะ ๘   ชื่อวา  มนาปา   เปนที่ชอบใจ. 
ผัสสะสัมปยุตดวยโทมนัสจิต ๒  ชื่อวา   อมนาปา   ไมเปนที่ชอบใจ.  บทวา 
จิตฺต  น  ปรยิาทาย   สสฺนฺติ   ผัสสะจักไมครอบงําจิตต้ังอยูได   ความวา 
ผัสสะเหลาน้ันเกิดข้ึนแลวจักไมสามารถครอบงําจิตของทาน   ดจุจะทําใหอยูใน 
กํามือได.  ฉันทราคะจักไมเกิดเพราะอาศัยอัตภาพอีกวา  เรางาม  ผิวพรรณของ 
เราผองใสดังนี้.    คูถน้ันแหละชื่อวา  คูถคต  ในบทมีอาทิวา  คูถคต.   ในบท 
ทั้งปวงก็อยางนี้. 
           บทวา  น   กตฺถจิ   ปติฎ ิโต   เหมือนอากาศไมต้ังอยูในท่ีไหน ๆ 
คือ    ไมต้ังอยูแมในท่ีเดียวมีในแผนดินภูเขาและตนไมเปนตน.  ผิวา  อากาศพึง 
ต้ังอยูบนแผนดินเมื่อแผนดินทําลายก็จะพึงทําลายไปดวยกัน.    เมื่อภูเขาพังก็จะ 
พังไปดวยกัน.   เมื่อตนไมหักก็จะหักไปดวยกันเทาน้ัน.                
           เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภ   วา   เมตฺต   ราหลุ.  
เพ่ือแสดงเหตุแหงความเปนผูคงที่.      เพราะทรงแสดงเหตุแหงความเปนผูคงที่ 
ไวแลวในหนหลัง.   ใคร ๆ ไมสามารถเพ่ือเจริญ    เพราะมิใชเหตุวา    เราเปน 
ผูคงที่.   ใคร ๆ มิใชชื่อวาเปนผูคงท่ีดวยเหตุเหลาน้ีวา   เราเปนผูขวนขวายใน 
ตระกูลสูง  เปนพหุสูต เปนผูมีลาภ. พระราชามหาอํามาตยของพระราชาเปนตน  
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ยอมคบเรา. เราเปนผูคงที่ก็หามิได.  แตเปนผูคงท่ีดวยการเจริญเมตตาเปนตน 
เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา     จึงทรงปรารภเทศนาน้ีเพ่ือแสดงเหตุแหง 
ความเปนผูคงท่ี. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา   ภาวยโต    เจริญ   คือ   ยิ่งอุปจารภาวนาหรือ 
อัปปนาภาวนาใหถึง. บทวา  โย  พยาปาโท  พยาบาท  คือ  จักละความโกรธ 
ในสัตวได.   บทวา   วิเหสา   ความเบียดเบียน   คือ   เบียดเบียนสัตวทั้งหลาย 
ดวยฝามือเปนตน.   บทวา   อรติ   ความไมยินดี   คือ   ความเปนผูเบื่อหนาย 
ในเสนาสนะเปนสงัด    และในธรรมเปนอธิกุศล.  บทวา  ปฏิโฆ  ความขุนเคือง 
คือ    กิเลสเปนเครื่องใหเดือดรอนในทุก ๆ แหง.   บทวา   อสภุ   ไมงาม   คือ 
เจริญอุปจาระและอัปปนาในซากศพท่ีพองอืดเปนตน.    บทวา    อุทฺธุมาตกา 
ซากศพพองอืด     อสุภภาวนานี้ทานกลาวไวโดยพิสดารแลวในวิสุทธิมรรค. 
บทวา  ราโค  ไดแก   ราคะประกอบดวยกามคุณ ๕.   บทวา  อนิจฺจสฺ 
อนิจจสัญญาภาวนา  คือ  สัญญาอันเกิดพรอมกับอนิจจานุปสสนา  หรือวิปสสนา 
นั่นแหละ.   แมความไมมีสัญญาทานก็กลาววา  สญัญา   ดวยหัวขอแหงสัญญา. 
บทวา   อสฺมนิาโน  ถือวาเรามีอยู  คือ มีมานะวา  เรามีอยูในรูปเปนตน. 
บัดนี้     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะยังปญหาที่พระเถระถามใหพิสดารจึงกลาวบท 
มีอาทิวา  อานาปานสฺสติ  ดังนี้.  กรรมฐานน้ี    กรรมฐานภาวนา   และอรรถ 
แหงบาลี  พรอมดวยอานิสงสกถา   ทานกลาวไวพิสดารแลวในอนุสสตินิเทศใน 
วิสุทธิมรรคโดยอาการครบถวนทุกประการ.  พระผูมีพระภาคเจาทรงจบพระ 
ธรรมเทศนานี้ดวยสามารถแหงบุคคลผูพึงแนะนํานั่นแหละ    ดวยประการฉะน้ี. 
                             จบอรรถกถามหาราหุโลวาทสูตรที่  ๒  
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                         ๓.  จูฬมาลุงกยโอวาทสูตร 

                             ทรงโอวาทพระมาลุงกยบุตร 
           [๑๔๗]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี  ครั้งน้ัน  ทานพระมาลุง. 
กยบุตรไปในท่ีลับ เรนอยู  เกิดความดําริแหงจิตอยางนี้วา  พระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงพยากรณ   ทรงงด   ทรงหามทิฏฐิเหลาน้ี   คือ   โลกเท่ียง   โลกไมเท่ียง 
โลกมีที่สุด  โลกไมมีที่สดุ   ชีพก็อันนั้น   สรีระกอั็นนั้น   ชีพอยางหน่ึง  สรีระ 
อยางหน่ึง   สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู  สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู    สัตว 
เบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มีไมมีอยูก็มี          สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช 
ไมมีอยูก็มิใช    ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณทิฏฐิเหลาน้ันแกเรานั้น 
เราไมชอบใจ    ไมควรแกเรา     เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     แลวทูล 
ถามเน้ือความนั้น     ถาพระผูมีพระภาคเจาจักทรงพยากรณแกเรา ฯ ล ฯ    เราก็  
จักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา  ถาพระผูมีพระภาคเจาจักไมทรง 
พยากรณ ฯลฯ   เราก็จักลาสิกขามาเปนคฤหัสถ. 
 

                          พระนาลุงกยบตุรบอกความปริวติก 
           [๑๔๘]   ครั้งน้ัน   เวลาเย็น  ทานพระมาลุงกยบุตรออกจากที่เรน   เขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ      ขอประทานพระวโรกาส     เมื่อขาพระองคไปในที่ลับเรนอยู  
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เกิดความดําริแหงจิตอยางนี้วา     พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพยากรณ    ทรงงด 
ทรงหามทิฏฐิเหลาน้ี    คือ   โลกเท่ียง   โลกไมเท่ียง   โลกมีที่สดุ  โลกไมมทีี่สุด 
ชีพอันนั้น    สรีระกอนน้ัน  ชีพอยางหน่ึง   สรรีะอยางหน่ึง   สัตวเบื้องหนาแต 
ตายไปมีอยู   สัตวเบื้องหนาแตตายไปไมมีอยู     สตัวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มี 
ไมมีอยูก็มี   สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช    ไมมีอยูก็มิใช    ขอท่ีพระผูมี-  
พระภาคเจาไมทรงพยากรณทิฏฐิเหลาน้ันแกเรานั้น   เราไมชอบใจ   ไมควรแก 
เรา     เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ทูลถามเน้ือความน้ัน     ถาพระผูมี 
พระภาคเจาจักทรงพยากรณ ฯลฯ  เราก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ถาพระผูมีพระภาคเจาจักไมทรงพยากรณ ฯ ล ฯ  เราจักลาสิกขามาเปน 
คฤหัสถ    ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาโลกเที่ยง    ขอจงทรงพยากรณแก 
ขาพระองคเถิดวาโลกเทีย่ง     ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา    โลกไมเท่ียง 
ขอจงพยากรณแกขาพระองคเถิดวาโลกไมเที่ยง     ถาพระผูมีพระภาคเจาไม 
ทรงทราบวาโลกเที่ยงหรอืโลกไมเที่ยง เมื่อไมทรงรูไมทรงเห็น ก็ขอจงตรัสบอก 
ตรง ๆ เถิดวา   เราไมรู   เราไมเห็น    ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวาโลกมี 
ที่สุด    ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา    โลกมีที่สุด    ถาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงทราบวา    โลกไมมีที่สุด    ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา 
โลกไมมีที่สดุ    ถาพระผูมีพระภาคเจาไมทรงทราบวาโลกมีที่สุดหรือโลกไมมีที่ 
สุด   เมื่อไมทรงรู   ไมทรงเห็น   ก็ขอตรัสบอกตรง ๆ เถิดวา   เราไมรู   เราไม 
เห็น   ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา  ชีพก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น    ขอจง 
ทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา  ชีพก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น    ถาพระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงทราบวา    ชพีอยางหน่ึง    สรรีะอยางหน่ึง    ขอจงทรงพยากรณแก 
ขาพระองคเถิดวา    ชีพอยางหน่ึง     สรีระอยางหน่ึง    ถาพระผูมีพระภาคเจาไม  
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ทรงทราบวา  ชีพก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น   หรือวา  ชีพอยางหน่ึง   สรรีะอยาง 
หน่ึง    เม่ือไมทรงรู  ไมทรงเห็น   กข็อจงตรัสบอกตรง ๆ เถดิวา   เราไมรู  ไม 
เห็น   ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา   สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู   ขอจง 
ทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา    สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู    ถาพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงทราบวา   สัตวเบื้องหนาแตตายไปไมมีอยู    ขอจงทรงพยากรณ 
แกขาพระองคเถิดวา    สตัวเบื้องหนาแตตายไปไมมีอยู    ถาพระผูมีพระภาคเจา 
ไมทรงทราบวา   สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู    หรือวาสัตวเบื้องหนาแตตายไป 
ไมมีอยู  เมื่อไมทรงรู  ไมทรงเห็น  ก็ขอจงตรัสบอกตรง ๆ เถิดวา  เราไมรู  เรา 
ไมเห็น    ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา    สตัวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มี 
ไมมีอยูก็มี    ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา    สัตวเบื้องหนาแตตายไป 
มีอยูก็มี    ไมมีอยูก็มี    ถาพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา  สัตวเบ้ืองหนาแตตาย 
ไปมีอยูก็มิใช    ไมมีอยูก็มิใช    ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา    สัตว 
เบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช    ไมมีอยูก็มิใช     ถาพระผูมีพระภาคเจาไมทรง 
ทราบวา   สตัวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มี  ไมมอียูก็มี  หรือวาสัตวเบื้อหนา 
แตตายไปมีอยูก็มิใช  ไมมีอยูก็มิใช  เมื่อไมทรงรู  ไมทรงเห็น  ก็ขอจงตรัสบอก 
ตรง ๆ เถิดวา   เราไมรู   เราไมเห็น. 
           [๑๔๙]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนมาลุงกยบุตร    เราไดพูด 
ไวอยางนี้กะเธอหรือวา     เธอจงมาประพฤติพรหมจรรยในเราเถิด     เราจัก 
พยากรณทิฏฐิ  ๑๐ แกเธอ ฯ ล ฯ 
           ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           ก็หรอืวา    ทานไดพูดไวกะเราอยางนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขา 
พระองคจักพระพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา    ถาพระผูมีพระภาคเจา 
จักทรงพยากรณแกขาพระองค ฯ ล ฯ  
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           ไมใชอยางนั้น   พระเจาขา. 
           ดูกอนมาลุงกยบุตร   ไดยินวา   เรามิไดพูดไวกะเธอดังน้ีวา   เธอจงมา 
ประพฤติพรหมจรรยในเราเถิด    เราจักพยากรณแกเธอ ฯ ล ฯ    ไดยินวา   แม 
เธอก็มิไดพูดไววา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคจักประพฤติพรหมจรรย 
ในพระผูมีพระภาคเจา   ถาพระผูมีพระภาคเจา    จักทรงพยากรณแกขาพระองค 
ฯ ล ฯ  ดูกอนโมฆบุรุษ  เมื่อเปนเชนน้ัน  เธอเปนอะไร๑  จะมาทวงกะใครเลา. 
 

                                   เปรียบคนทีถู่กลูกศร 
           [๑๕๐]  ดูกอนมาลงุกยบุตร   บคุคลใดแลจะพึงกลาวอยางนี้วา   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจักไมทรงพยากรณแกเรา  ฯ ล ฯ    เพียงใด     เราจักไมประพฤติ 
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาเพียงน้ัน     ตถาคตไมพึงพยากรณขอน้ันเลย 
และบุคคลน้ันพึงทํากาละไปโดยแท    ดูกอนมาลุงกยบุตร    เปรียบเหมือนบุรุษ 
ตองศรอันอาบยาพิษท่ีฉาบทาไวหนา  มิตร  อมาตย  ญาติสาโลหิตของบุรุษนั้น 
พึงไปหานายแพทยผูชํานาญในการผาตัดมาผา    บุรุษผูตองศรน้ันพึงกลาวอยาง 
นี้วา   เรายังไมรูจักบุรุษผูยิงเรานั้นวา   เปนกษัตริย   พราหมณ   แพศย    หรอื 
ศูทร. . .   มชีือ่วาอยางนี้   มีโคตรอยางนี้. . .   สูงตํ่าหรือปานกลาง . . .   ดําขาว 
หรือผิวสองสี . . .  อยูบาน   นิคม   หรือนครโนน   เพียงใด    เราจักไมนําลูกศร 
นี้ออกเพียงนั้น    บุรุษผูตองศรน้ันพึงกลาวอยางนี้วา    เรายังไมรูจักธนูที่ใชยิง 
เรานั้นวาเปนชนิดมีแลงหรือเกาทัณฑ . . .  สายท่ียิงเรานั้นเปนลายทําดวยปอผิว 
ไมไผ   เอ็น   ปานหรือเยื่อไม   ลูกธนูที่ยิงเรานั้น   ทําดวยไมที่เกิดเองหรือไม  
ปลูก   หางเกาทัณฑที่ยิงเรานั้น  เขาเสียบดวยขนปกนกแรง  นกตะกรุม  เหยีย่ว 
 
   ๑.  ไมใชผูขอรอง  หรือผูถูกขอรอง.  
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นกยูง   หรือนกชื่อวา   สถิิลหนุ   [คางหยอน] . . .   เกาทัณฑนั้นเขาพันดวย 
เอ็นวัว    ควาย    ตางหรือลิง. . .    ลูกธนท่ียิงเรานั้น    เปนชนดิอะไร    ดังน้ี 
เพียงใด   เราจักไมนําลูกศรน้ีออกเพียงนั้น   ดูกอนมาลุงกยบุตร   บุรุษน้ันพึงรู 
ขอน้ันไมไดเลย โดยที่แท  บุรุษนั้นพึงทํากาละไป  ฉันใด  ดูกอนมาลุงกยบุตร 
บุคคลใดพึงกลาวอยางนี้วา     พระผูมีพระภาคเจาจักไมทรงพยากรณทิฏฐิ ๑๐ 
นั้น ฯ ล ฯ  แกเราเพียงใด  เราจักไมพระพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา 
เพียงนั้น     ขอน้ันตถาคตไมพยากรณเลย    โดยที่แท    บุคคลน้ันพึงทํากาละไป 
ฉันนั้น. 
           [๑๕๑]   ดูกอนมาลุงกยบุตร   เม่ือมีทิฏฐิวา   โลกเท่ียง   ดังน้ี     จักได 
มีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ   กไ็มใชอยางนั้น. 
           ดูกอนมาลุงกยบุตร    เมื่อมีทฏิฐิวา    โลกไมเที่ยง   ดังน้ี   จักไมมีการ 
อยูประพฤติพรหมจรรยหรือ   แมอยางนั้นก็ไมใช. 
           ดูกอนมาลุงกยบุตร   เมื่อยังมีทิฏฐิวา   โลกเที่ยง  หรือวา  โลกไมเท่ียง 
อยู   ชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส    และอุปายาส   ก ็
คงที่อยูทีเดียว   เราจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติ   ชรา   มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ 
ทุกข    โทมนัส    และอุปายาสในปจจุบัน   ดูกอนมาลุงกยบุตร    เมื่อมีทิฏฐิวา 
โลกมีที่สุด  ดังน้ี   จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ  ก็ไมใชอยางนั้น. 
           ดูกอนมาลุงกยบุตร   เมื่อมีทิฏฐิวา   โลกไมมีที่สุด   ดงัน้ี    จักไดมีการ 
อยูประพฤติพรหมจรรยหรือ   แมอยางนั้นก็ไมใช. 
           ดูกอนมาลุงกยบุตร   เมื่อยังมีทิฏฐิวา   โลกมีที่สุด   หรอืวา   โลกไมมี 
ที่สุดอยู  ชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส   ก็คง 
มีอยูทีเดียว     เราจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ  
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ทุกข  โทมนสั  และอุปายาสในปจจุบัน  ดูกอนมาลุงกยบุตร   เม่ือมีทิฏฐิวา  ชีพ 
ก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น  ดังน้ี   จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ  ก็ไม 
ใชอยางนั้น. 
            ดูกอนมาลุงกยบุตร   เมื่อมีทิฏฐิวา   ชีพกอ็ยางหน่ึง   สรีระก็อยางหน่ึง 
ดังน้ี   จักไดมีการประพฤติพรหมจรรยหรือ   แมอยางนั้นก็ไมใช. 
           ดูกอนมาลุงกยบุตร  เมื่อยังมีทิฏฐิวา  ชีพก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น   หรือ 
วาชีพอยางหน่ึง   สรรีะอยางหน่ึงอยู  ชาติ  ชรา   มรณะ   โสกะ  ปริเทวะ  ทกุข 
โทมนัส      และอุปายาส      ก็คงมีอยูทีเดียว    เราจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติ 
ชรา  มรณะ  โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส   และอุปายาส     ในปจจุบัน 
ดูกอนมาลุงกยบุตร   เมื่อทิฏฐิวา   สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู   ดังน้ี  จักไดมี 
การอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ   ก็มใิชอยางนั้น. 
               กอนมาลุงกยบุตร    เมื่อมีทฏิฐิวา     สัตวเบื้องหนาแตตายไปไมมีอยู 
ดังน้ี  จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ   แมอยางนั้นก็ไมใช. 
             ดูกอนมาลุงกยบุตร     เมื่อยังมีทิฏฐิวา     สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู 
หรือวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู   ชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ 
ทุกข   โทมนสั    และอุปายาส    ก็คงมีอยูทีเดียว    เราจึงบัญญัติความเพิกถอน 
ชาติ   ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทกุข  โทมนัส   และอุปายาสในปจจุบัน 
ดูกอนมาลุงกยบุตร   เมื่อมีทิฏฐิวา  สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี   ไมมีอยูก็มี 
ดังน้ี   จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ   กไ็มใชอยางนั้น. 
             ดูกอนมาลุงกยบุตร   เมื่อมีทิฏฐิวา    สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู   ก็  
มิใชไมมีอยูก็มิใช  ดังน้ี   จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ   แมอยางนั้น 
ก็ไมใช.  
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           ดูกอนมาลุงกยบุตร   เมื่อยังมีทิฏฐิวา    สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มี 
ไมมีอยูก็มี   หรือวา   สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช   ไมมอียูก็มิใช    ดงัน้ี 
ชาติ ชรา    มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทกุข  โทมนัส  และอุปายาส ก็คงมีอยูทีเดียว 
เราจึงบัญญัติความเพิกถอน   ชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข   โทมนัส 
และอุปายาสในปจจุบัน. 
 

       ปญหาท่ีพระพทุธเจาทรงพยากรณและไมทรงพยากรณ 
           [๑๕๒]   ดูกอนมาลุงกยบุตร     เพราะเหตุนั้นแล     เธอท้ังหลาย  จง 
ทรงจําปญหาที่เราไมพยากรณ   โดยความเปนปญหาท่ีเราไมพยากรณ    และจง 
ทรงจําปญหาที่เราพยากรณ    โดยความเปนปญหาท่ีเราพยากรณเถิด     ดกูอน 
มาลุงกยบุตร  อะไรเลาท่ีไมพยากรณ  ดูกอนมาลุงยบุตร  ทฏิฐิวา  โลกเท่ียง 
โลกไมเที่ยง  โลกมีที่สุด  โลกไมมีที่สดุ  ชีพก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น  ชีพอยาง 
หน่ึง   สรรีะอยางหน่ึง   สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู.    สัตวเบื้องหนาแตตายไป 
ไมมีอยู   สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มี    ไมมีอยูก็มี      สัตวเบื้องหนาแตตาย 
ไปมีอยูก็หามิได  ไมมีอยูก็หามิไดดังนี้   เราไมพยากรณ    ดูกอนมาลุงกยบุตร 
ก็เพราะเหตุไร    ขอน้ันเราจึงไมพยากรณ    เพราะขอนั้นไมประกอบดวยประ-  
โยชน   ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย   ไมเปนไปเพ่ือความหนาย  เพ่ือความ 
คลายกําหนัด   เพ่ือความดับ   เพ่ือความสงบ   เพ่ือความรูยิ่ง   เพ่ือความตรัสรู 
เพ่ือนิพพาน   เหตุนั้นเราจึงไมพยากรณขอน้ัน    ดกูอนมาลุงกยบุตร  อะไรเลา 
ที่เราพยากรณ    ดูกอนมาลุงกยบุตร  ความเห็นวา  นี้ทุกข   นี้เหตุใหเกิดทุกข 
นี้ความดับทุกข  นี้ขอปฏบิัติใหถึงความดับทุกข  ดงัน้ี   เราพยากรณ   ก็เพราะ   
เหตุไร  เราจึงพยากรณขอน้ัน  เพราะขอนั้น    ประกอบดวยประโยชน    เปน  
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เบื้องตนแหงพรหมจรรย  เปนไปเพ่ือความหนาย   เพ่ือความคลายกําหนัด  เพ่ือ 
ความดับ    เพ่ือความสงบ    เพ่ือความรูยิ่ง     เพ่ือความตรัสรู     เพ่ือนิพพาน 
เหตุนั้นเราจึงพยากรณขอน้ัน  เพราะเหตุนั้นแหละ  เธอท้ังหลายจงทรงจําปญหา 
ที่เราไมพยากรณ   โดยความเปนปญหาท่ีเราไมพยากรณ    และจงทรงจําปญหา 
ที่เราพยากรณ   โดยความเปนปญหาท่ีเราพยากรณเถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้แลว  ทานพระมาลุงกยบุตร ยนิดี 
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีแล. 
                                  จบจูฬมาลุงกยโอวาทสูตรที่  ๓ 
 
                  ๓.   อรรถกถาจูฬมาลุงกยโอวาทสูตร๑  
           จูฬมาลุงกยโอวาทสูตร มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สุต  ขาพเจาได 
สดับมาอยางน้ี. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา     มาลุงฺกฺยปุตฺตสฺส     พระเถระมชีื่ออยางนี้. 
บทวา.   ปตานิ  ปฏิกฺขตฺิตานิ    ทรงงดทรงหามคือพระผูมีพระภาคเจาทรง 
งดทรงหามอยางนี้วาทิฏฐิทั้งหลายไมควรพยากรณ.  บทวา  ตถาคโต  คือสัตว. 
บทวา  ตมฺเม  น  รุจฺจติ  คือการไมพยากรณนั้นไมชอบใจแกเรา.  บท วา สกฺข   
ปจฺจกฺขาย   เราจะลาสิกขา.  บทวา  โก  สนฺโต  ก  ปจฺจาจิกฺขสิ  เธอเปน 
อะไร  จะมาทวงกะใครเลา  ความวา  ผูขอพึงทวงกะผูยืม   หรอืผูยืมควรทวงกะ 
ผูขอ  ทานมิใชผูขอ  มิใชผูยืม  บัดนี้ทานเปนอะไร  จะมาทวงกะใครเลา. บทวา 
วิทฺโธ  อสฺส  บุรุษถูกแทงดวยศร  คือถกูขาศึกแทงเอา.  บทวา  คาฬฺหเลปเนน 
 
   ๑.  อรรถกถาเรียก  มาลุงกยสูตร.   
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คือดวยศรอันอาบยาพิษท่ีฉาบทาไวหนา.   บทวา  ภิสกฺก   คือแพทยผูชํานาญ. 
บทวา  สลฺลกตฺต คือทําการผาตัดเย็บบาดแผล.  บทวา  อกฺกสฺส  แปลวา  ปอ 
คือ เอาปอทําสายธนู.  ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา อกฺกสฺส ทําดวยปอ.  บทวา 
สณฺสฺส  คือผิวไมไผ.  ชนทั้งหลายทําปานและเย่ือไมดวยปอน่ันเอง.    ดวย 
เหตุนั้นทานจึงกลาววา  ยทิ วา  มรุวาย  ยทิ วา  ขริปณฺณฺโน  ดวยปานหรือ 
เยื่อไมดังน้ี .   บทวา  คจฺฉ  ไมที่เกิดเองคือเกิดที่หลืบภูเขาหรือสายนํ้า.   บทวา 
โรปม  ไมปลูก  คือไมปลูกท่ีงอกงามทําเปนศร.   บทวา  สิถิลหนุโน  เปน 
ชื่อของนกท่ีมีชื่อวา   สิถิลหนุ.   บทวา   โรรุวรสฺส   ไดแก   ตาง.  บทวา 
เสมฺทารสฺส ไดแก  ลิง.   บทวา  เอว   โน ไมใชอยางนั้น  ความวา  เมื่อทิฏฐิ 
มีอยูอยางนั้นก็ไมใช.   บทวา   อตฺเถว   ชาติ   ชาติยังมีอยู   คือเมื่อมีทิฏฐิอยาง 
นั้นการอยูพรหมจรรยยอมไมมี.    แตชาติยังมีอยู.    อน่ึงทานแสดงถึงชราและ 
มรณะเปนตนดวย. บทวา  เยสาห  ตัดบทเปน เยส อห. บทวา นิฆาต ความ 
เพิกถอน   คือเขาไปกําจัดใหพินาศ.    อธิบายวา    เพราะสาวกท้ังหลายของเรา 
เบื่อหนายในชราและมรณะเปนตนเหลาน้ัน จึงบรรลุนิพพานในศาสนาน้ีแหละ. 
บทวา   ตสฺมาติห  ความวา  เพราะฉะน้ันแหละ   ขอน้ันเราไมพยากรณเลย  เรา 
พยากรณอริยสัจ ๔  เทาน้ัน. 
          บทวา   นเหต  มาลงฺุกฺยปุตฺต  อตฺถสฺหิต    ดูกอนมาลุงกยบุตร 
ขอน้ันไมประกอบดวยประโยชนเลย  คือทิฏฐินี้ก็ดีพยากรณนี้ก็ดี  มิไดอาศัยเหตุ 
เลย.  บทวา น  อาทิพฺรหมฺจริยก ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรยคือแมเพียง 
เบื้องตนแหงพรหมจรรยก็ไมมี    แมเพียงศีลในสวนเบื้องตนก็ไมมี.    ในบทวา 
น  นิพฺพิทาย   ไมเปนไปเพ่ือความหนายเปนตนมีความดังตอไปน้ี   ไมเปนไป 
เพ่ือความหนายในวัฏฏะ   เพ่ือความคลายกําหนัด   เพ่ือดับวัฏฏะ  เพ่ือสงบราคะ  
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เปนตน   เพ่ือรูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง   เพ่ือตรัสรูมรรค  ๔  หรอืเพ่ือทําใหแจง 
นิพพานอันเปนอสังขตธรรม.  บทวา  เอตฺหิ  คือ  การพยากรณอริยสัจ ๔ นี้. 
บทวา อาทิพฺรหฺมจริยา  คือเปนเบื้องหนาเปนพ้ืนฐานของพรหมจรรย.  บทที ่
เหลือพึงทราบโดยนัยตรงกันขามกับที่กลาวแลว.   พระผูมีพระภาคเจาจึงจบ 
พระธรรมเทศนาแมนี้ดวยสามารถบุคคลท่ีควรแนะนําได. 
 
                          จบอรรถกถาจูฬลุงกยโอวาทสูตรที่  ๓  
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                          ๔.  มหามาลุงกยโอวาทสูตร 

                                   โอรัมภาคิยสังโยชน  ๕ 
           [๑๕๓]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี.          
           สมัยหนึ่ง  พระผูพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเหลาน้ันรับพระ 
ดํารัสพระผูมีพระภาคเจาวา  พระเจาขา.   พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายยังจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ที่เราแสดงแลวไดหรือ 
ไม.   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     ทานพระมาลุงกยบุตรได 
กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคยังจําไดซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน 
๕ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว. 
           ดูกอนมาลุงกยบุตร    ก็เธอจําโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕    ที่เราแสดง 
แลววาอยางไร. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคยังจําไดซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน   คือ 
สักกายทิฏฐิ  วิจิกิจฉา  สีลัพพัตตปรามาส  กามฉันทะ   พยาบาท  ที่พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงแสดงแลว   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคยังจําไดซึ่งโอรัม- 
ภาคิยสังโยชน ๕  ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอยางนี้.                        
           [๑๕๔]   ดูกอนมาลุงกยบุตร    เธอจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕   เหลาน้ี  
ที่เราแสดงแลวอยางนี้แกใครหนอ   ดกูอนมาลุงกยบุตร   นักบวช   พวกอัญญ- 
เดียรถียจักโตเถียง   ดวยคําโตเถียงอันเปรียบดวยเด็กนี้ได  มิใชหรือวา   แมแต 
ความคิดวา    กายของตน   ดังน้ี    ยอมมีแกเด็กกุมารออนผูยังนอนหงายอยู    ก ็ 
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สักกายทิฏฐิจักเกิดข้ึนแกเด็กนั้นแตที่ไหน. สวนสักกายทิฏฐิอันเปนอนุสัยเทาน้ัน 
ยอมนอนตามแกเด็กนั้น    แมแตความคิดวา   ธรรมท้ังหลาย ดังน้ี   ยอมไมมีแก 
เด็กกุมารออนผูยังนอนหงายอยู   ก็ความสงสัยในธรรมท้ังหลาย     จักเกิดข้ึนแก 
เด็กนั้นแตที่ไหน.  สวนวิจิกิจฉาอันเปนอนุสัยเทานั้น  ยอมนอนตามแกเด็กนั้น. 
แมแตความคิดวา     ศลีท้ังหลาย     ดังน้ี      ยอมไมมีแกเด็กกุมารออนผูยังนอน 
หงายอยู   สีลัพพตปรามาสในศีลทั้งหลาย  จักเกดิข้ึนแกเด็กนั้นแตที่ไหน.   สวน 
สีลัพพัตตปรามาสอันเปนอนุสัยเทานั้น   ยอมนอนตามแกเด็กนั้น.   แมแตความ   
คิดวา กามท้ังหลาย ดังน้ียอมไมมีแกเด็กกุมารออนผูยังนอนหงายอยู ก็กามฉันทะ 
ในกามทั้งหลายจักเกิดข้ึนแกเด็กนั้นที่ไหน   สวนการราคะอันเปนอนุสัยเทาน้ัน 
ยอมนอนตามแกเด็กนั้น  แมแตความคิดวา   สัตวทั้งหลายดังนี้   ยอมไมมีแกเด็ก- 
กุมารออนผูยังนอนหงายอยู     ก็ความพยาบาทในสัตวทั้งหลายจักเกิดข้ึนแกเด็ก 
นั้นที่ไหน.   สวนพยาบาทอันเปนอนุสัยเทานั้น ยอมนอนตามแกเด็กนั้น ดูกอน 
มาลุงกยบุตร   นักบวช  พวกอัญญเดียรถียจักโตเถยีง   ดวยคําโตเถียงอันเปรียบ 
ดวยเด็กออนนี้ไดมิใชหรอื   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว   ทานพระ- 
อานนท   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  เวลาน้ี 
เปนกาลสมควร   ขาแตพระสุคต    เวลานี้เปนกาลสมควรท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
พึงทรงแสดงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕   ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคเจา 
แลวจักทรงจําไว. 
           ดูกอนอานนท   ถากระน้ัน    เธอจงพึง   จงมนสิการใหดี  เราจักกลาว. 
ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา  อยางนั้น  พระเจาขา.  
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                                อุบายเครื่องละสังโยชน 
           [๑๕๕]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนอานนท  ปถุุชนในโลก 
นี้   ผูไมไดสดับ  ไมไดเห็นพระอริยะ  ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ไมได 
รับแนะนําในธรรมของพระอริยะ  ไมเห็นสัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ 
ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ    มีจิตอันสักกายทิฏฐิกลุมรุมแลว     อัน 
สักกายทิฏฐิครอบงําแลวอยู     และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดข้ึนแลว     ยอมไมรูอุบาย 
เปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง     สกักายทิฏฐินั้น ก็เปนของมีกําลัง 
อันปุถุชนนัน้บรรเทาไมไดแลว   ชื่อวาโอรัมภาคิยสังโยชน.  ปุถุชนน้ันมีจิตอัน 
วิจิกิจฉากลุมรุมแลว   อันวิจิกิจฉาครอบงําแลวอยู   และเม่ือวิจิกิจฉาเกิดข้ึนแลว 
ยอมไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง     วิจิกิจฉานั้นก็เปน 
ของมีกําลังอันปุถุชนนั้นบรรเทาไมไดแลว ชื่อวาเปนโอรัมภาคิยสังโยชน. ปุถุชน 
นั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุมรุมแลว      อันสลีัพพตปรามาสครอบงําแลวอยู 
และเม่ือสีลัพพตปรามาสเกิดข้ึนแลว  ยอมไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียได 
ตามความเปนจริง    สลีพัพตปรามาสน้ัน  ก็เปนของมีกําลัง    อันปุถชุนบรรเทา 
ไมไดแลวชื่อวาเปนโอรัมภาคิยสังโยชน.  ปถุุชนน้ันมีจิตอันกามราคะกลุมรุมแลว 
อันกามราคะครอบงํา   และเม่ือกามราคะเกิดข้ึนแลว   ยอมไมรูอุบายเปนเครื่อง 
สลัดออกเสียไดตามความเปนจริง   กามราคะนั้นก็เปนของมีกําลัง  อันปุถชุนน้ัน 
บรรเทาไมไดแลว   ชื่อวาเปนโอรัมภาคิยสังโยชน.   ปถุุชนน้ันมีจิตอันพยาบาท 
กลุมรุมแลว    อันพยาบาทครอบงําแลวอยู   และเมื่อพยาบาทเกิดข้ึนแลว    ยอม 
ไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง   พยาบาทน้ันก็เปนของมี  
กําลังอันปุถุชนน้ันบรรเทาไมไดแลว  ชื่อวาเปนโอรัมภาคิยสังโยชน  
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           ดูกอนอานนท    สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว  ไดเห็นพระอริยะเปนผู 
ฉลาดในธรรมของพระอริยะไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะดีแลว   ไดเห็น 
สัตบุรุษ   ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ   ไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษดีแลว 
มีจิตอันสักกายทิฏฐิกลุมรุมไมได  อันสักกายทิฏฐิครอบงําไมไดอยู    และเม่ือสัก- 
กายทิฏฐิเกิดข้ึนแลว      ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง 
สักกายทิฏฐิพรอมท้ังอนุสัย   อันอริยสาวกน้ันยอมละได   อรยิสาวกน้ันมีจิตอัน 
วิจิกิจฉากลุมรุมไมได  อันวิจิกิจฉาครอบงําไมไดอยู    และเมื่อวิจิกิจฉาเกิดข้ึน 
แลว ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง วิจิกิจฉาพรอมทั้ง 
อนุสัยอันอริยสาวกน้ันยอมละได อริยสาวกน้ัน มีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุมรุมไม 
ไดอันสีลัพพตปรามาสยอมครอบงําไมไดอยู  และเม่ือสีลัพพตปรามาสเกิดข้ึนแลว 
ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามเปนจริง      สีลัพพตปรามาสพรอมท้ัง 
อนุสัยอันอริยสาวกน้ันยอมละได    อริยสาวกน้ันมีจิตอันกามราคะกลุมรุมไมได 
อันกามราคะครอบงําไมไดอยู  และเม่ือกามราคะเกิดข้ึนแลว    ยอมรูอุบายเปน 
เครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง กามราคะพรอมท้ังอนุสัย  อันอริยสาวก 
นั้นยอมละได  อริยสาวกนั้นมีจิตอันพยาบาทกลุมรุมไมได  อันพยาบาทครอบงํา 
ไมไดอยู    และเม่ือพยาบาทเกิดข้ึนแลว    ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียได 
ตามความเปนจริง  พยาบาทพรอมท้ังอนุสัย   อันอริยสาวกน้ันยอมละได. 
 

                           มรรคปฏิปทาเครื่องละสังโยชน 
            [๑๕๖]  ดูกอนอานนท    ขอท่ีวา    บุคคลจักไมอาศัยมรรคปฏิปทาท่ี 
เปนไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  แลวจักรู  จักเห็น  หรือจักละ  โอรัมภา- 
คิยสังโยชน ๕ ไดนั้น  ไมเปนฐานะท่ีจะมีได   ดูกอนอานนท    เปรียบเหมือน  
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ขอท่ีวา  ไมถูกเปลือกไมถากกะพ้ีของตนไมใหญที่ยืนตน    มีแกน  แลวจักถาก 
แกนนั้น ไมเปนฐานะที่จะมีได  ฉันใด ขอท่ีวา บุคคลจักไมอาศัยมรรคปฏปิทา 
ที่เปนไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ แลว   จักรู   จักเห็น   หรอืจักละโอรัม- 
ภาคิยสังโยชน ๕ ไดนั้น  ก็ไมเปนฐานะที่จะมีได  ฉันนั้น. 
           ดูกอนอานนท    ขอท่ีวา   บุคคลอาศัยมรรคปฏิปทาอันเปนไปเพ่ือละ 
โอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  แลว   จักรู   จักเห็น    และจักละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
นั้นได   เปนฐานะท่ีจะมีได   ดูกอนอานนท   เปรียบเหมือนขอที่วาถากเปลือก 
ถากกะพ้ีของตนไมใหญที่ยืนตน   มีแกน   แลวจึงถากแกนนั้น   เปนฐานะที่จะ 
มีได  ฉันใด  ขอท่ีวา  บุคคลอาศัยมรรคปฏิปทา   อันเปนไปเพ่ือละโอรัมภาคิย- 
สังโยชน ๕ แลว   จักรู   จักเห็น   หรอืจักละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ไดนั้น   ก ็
เปนฐานะที่จะมีได   ฉันนัน้. 
           ดูกอนอานนท     เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา    น้ําเต็มเปยมเสมอขอบฝง 
กากมลงดื่มได  ครั้งน้ัน  บุรุษผูมีกําลังนอย  พึงมาดวยหวังวา  เราจักวาตัดขวาง 
กระแสน้ําแหงแมน้ําคงคานี้ไปใหถึงฝงโดยสวัสดี    ดังน้ี      เขาไมอาจจะวายตัด 
ขวางกระแสนํ้าแหงแมน้ําคงคา  ไปใหถึงฝงโดยสวัสดีได  ฉันใด  ดูกอนอานนท 
จิตของบางคน   ไมเลนไป   ไมเลื่อมใส   ในธรรมท่ีเราแสดง   เพ่ือดับสักกาย- 
ทิฏฐิ  ยอมไมต้ังม่ัน    ไมหลุดพน  ฉันนั้นเหมือนกัน    บรุุษผูมีกําลังนอยน้ัน 
ฉันใด พึงเห็นบุคคลเหลาน้ัน  ฉันนั้นเหมือนกัน ดูกอนอานนท เปรียบเหมือน 
แมน้ําคงคา    น้ําเต็มเปยมเสมอขอบฝง    กากมลงด่ืมได    ครัง้น้ันบุรุษมีกําลัง 
พึงมาดวยหวังวา เราจักวายตัดขวางกระแสนํ้าแหงแมน้ําคงคานี้   ไปใหถึงฝงโดย 
สวัสดี   ดังน้ี   เขาอาจจะวายตัดขวางกระแสนํ้าแหงแมน้ําคงคา   ไปใหถงึฝงโดย 
สวัสดีได  ฉันใด  ดูกอนอานนท  เมื่อธรรมอันผูแสดง ๆ อยูแกผูใดผูหน่ึงเพ่ือ  
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ดับสักกายทิฏฐิ.   จิตของผูนั้นแลนไป   เลื่อมใส  มัน่คง  ยอมหลุดพน    ฉันน้ัน 
เหมือนกันแล   บุรุษมีกําลังน้ันฉันใด   พึงเห็นบุคคลเหลาน้ัน   ฉันนั้นเหมือน 
กัน. 
 

                                              รปูฌาน  ๔ 
            [๑๕๗]   ดูกอนอานนท    มรรคปฏิปทาท่ีเปนไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสัง- 
โยชน ๕ เปนไฉน   ดูกอนอานนท   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม  สงัด 
จากอกุศลธรรมเพราะอุปธิวิเวก    เพราะละอกุศลธรรมได    เพราะระงับความ 
ครานกายไดโดยประการทั้งปวง   บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  มีปติและ 
สุขเกิดแตวิเวกอยู    เธอพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลาย   คือ   รูป   เวทนา   สัญญา 
สังขาร    วิญญาณ    ซึ่งมีอยูในภายในสมาบัตินั้น     โดยความเปนของไมเที่ยง 
เปนทุกข   เปนโรค   เปนดังหัวผี    เปนดังลูกศร    เปนความลําบาก    เปนไข 
เปนอ่ืน   เปนของทรุดโทรม  เปนของสูญ  เปนของมิใชตัวตน  เธอยอมเปลื้อง 
จิตจากธรรมเหลาน้ันแลว   ยอมนอมจิตไปในอมตธาตุวาธรรมชาตินี้สงบ  ธรรม 
ชาตินี้ประณีต   คือ  ธรรมเปนที่สงบสังขารทั้งปวง   เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง 
เปนที่สิ้นไปแหงตัณหา  เปนที่สิ้นกําหนัด  เปนที่ดบัสนิท  เปนที่ดับกิเลส  และ 
กองทุกขดังนี้  เธอต้ังอยูในวิปสสนา อันมีไตรลักษณเปนอารมณนั้น ยอมบรรล ุ
ธรรม    เปนที่สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย   ถายังไมบรรลุธรรมเปนที่สิ้นไปแหง 
อาสวะทั้งหลาย  ยอมเปนโอปปาติกะ๑  จักปรินิพพานในภพนั้น     มีอันไมกลับ 
จากโลกน้ันเปนธรรมดา  เพราะความยินดี  ความเพลิดเพลินในธรรมน้ัน    และ 
เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕     ดูกอนอานนท    มรรคแมนี้แล 
ปฏิปทาแมนี้แล   ยอมเปนไปเพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕. 
 
  ๑.  พระอนาคามี  
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           ดูกอนอานนท     อีกประการหนึ่ง     ภิกษุบรรลุทุติยฌาน     มีความ 
ผองใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก   ไมมวิีจาร   เพราะ 
วิตกวิจารสงบไป   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู. 
           ดูกอนอานนท   อีกประการหนึ่ง  ภิกษุมีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะอยู 
และเสวยสุขดวยนามกาย   เพราะปติสิ้นไป   บรรลตุติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลาย 
สรรเสริญวา  ผูใดฌานนี้   เปนผูมีอุเบกขา   มีปติ  อยูเปนสุข. 
           ดูกอนอานนท    อีกประการหนึ่ง   ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทกุข 
ไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกข    และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได   มีอุเบกขา 
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.                                 
                        

                                          อรปูฌาน   ๔  

           [๑๕๘]  ดกูอนอานนท    อีกประการหน่ึง     ภิกษุบรรลอุากาสานัญ- 
จายตนฌาน  ดวยบริกรรมวา  อากาศไมมีที่สุด  เพราะกาวลวงรูปสัญญา  เพราะ 
ดับปฏิฆสัญญา  และเพราะไมมนสิการนานัตตสัญญาโดยประการท้ังปวง. 
           ดูกอนอานนท    อีกประการหนึ่ง    ภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน 
ดวยบริกรรมวา   วิญญาณไมมีที่สุด   เพราะกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานโดย 
ประการทั้งปวง. 
           ดูกอนอานนท    อีกประการหนึ่ง    ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน 
ดวยบริกรรมวา อะไร ๆกไ็มมี เพราะกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการ 
ทั้งปวง. 
           [๑๕๙]  ขาแตพระองคผูเจริญ   ถามรรคนี้    ปฏิปทาน้ี   ยอมเปนไป 
เพ่ือละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕   เมื่อเปนอยางนั้น   เพราะเหตุไร   ภิกษุบางพวก 
ในพระศาสนาน้ี  จึงเปนเจโตวิมุตติ   บางพวกเปนปญญาวิมุตติเลา.  
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           ดูกอนอานนท    ในเรื่องนี้    เรากลาวความตางกันแหงอินทรีย    ของ 
ภิกษุเหลาน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้แลว    ทานพระอานนทมีใจยินดี 
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีแล. 
                                  จบมหามาลุงกยโอวาทสูตรที่  ๔ 
 
                   ๔.   อรรถกถามหามาลุงกยโอวาทสูตร 
           มหามาลุงกยโอวาทสูตร   มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สุต   ขาพเจา 
ไดสดับมาอยางน้ี.                                                         
           ในบทเหลาน้ันบทวา   โอรมภฺาคิยานิ   คือ    สังโยชนอันเปนไปใน 
สวนเบื้องตํ่า   ยังสัตวใหเปนไป  คือ  เกิดในกามภพ.   บทวา สโยชนานิ  คือ 
เครื่องผูก.    บทวา   กสฺส  โข   นาม    แกใครหนอ   คือ   เธอจําโอรัมภาคิย- 
สังโยชนที่เราแสดงแกใคร   คือ   แกเทวดา  หรือแกมนุษย.   เธอผูเดียวเทานั้น 
ไดฟง   ใคร ๆ อ่ืนมิไดฟงหรือ.   บทวา  อนุเสติ   ยอมนอนตาม  คือชื่อวา 
ยอมนอนตามเพราะยังละไมได.   ชื่อวา   สังโยชน   คือ   การนอนตาม.   อน่ึง 
ในบทนี้    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงสังโยชน.   แมพระเถระก็พยากรณสังโยชน 
เทาน้ัน.   แมเมื่อเปนเชนน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงยกโทษในวาทะของใคร. 
เพราะเหตุไร  จึงทรงยกโทษพระเถระนั้นเลา.  เพราะพระเถระถือลัทธิอยางนั้น. 
เพราะนี้เปนลัทธิของพระเถระน้ัน.    พระเถระเปนผูชื่อวาประกอบดวยกิเลสใน 
ขณะประพฤตินั่นเอง.  ไมประกอบในขณะนอกนี้.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมพีระ 
ภาคเจาจึงทรงยกโทษแกพระเถระนั้น.                                           



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 316 

           ลําดับนั้น    ทานพระอานนทดําริวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่ม 
พระธรรมเทศนาโดยธรรมดาของพระองควา     เราจักแสดงธรรมแกภิกษุสงฆ. 
ภิกษุแมไมฉลาดนี้กลาวตูพระธรรมเทศนานั้น ชางเถิดเราจะทูลวิงวอนพระผูมี- 
พระภาคเจา   แลวใหทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย.    ทานพระอานนทไดทํา 
อยางนั้นแลว .    เพ่ือแสดงความน้ัน    ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา   เอว   วุตฺเต 
อายสฺมา  อานนฺโท  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระอานนท 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา.                          
           ในบทเหลาน้ันบทวา  สกฺกายทิฏ ิปริยุฏ ิเตน  มีจิตอันสักกายทิฏฐิ 
กลุมรุมแลว   คือ  อันสักกายทิฏฐิยึดไว   ครอบงําแลว.   บทวา  สกฺกายทิฏ ิ- 
ปุเรเตน  อันสักกายทิฏฐิครอบงําแลว  คือ  อันสักกายทิฏฐิตามไปแลว.   บทวา 
นิสฺสรณ  อุบายเปนเครื่องสลัดออก  ไดแก นิพพานๆ ชื่อวา อุบายเปนเครื่อง 
สลัดออกแหงทิฏฐิ.     ไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกน้ัน  ตามความเปนจริง. 
บทวา  อปฺปฏิวินีตา  คือ  อันปุถุชนบรรเทาไมไดแลว   นําออกไปไมไดแลว. 
บทวา  โอรมภฺาคิยสโยชน   ไดแก    สงัโยชนเปนไปในสวนเบื้องตํ่า.    แม 
ในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน .  ธรรมฝายขาวมีอรรถงายทั้งน้ัน. 
           อน่ึง   ในสูตรนี้เพราะบาลีวา  สานุสยา  ปหียติ   สักกายทิฏฐิพรอม 
ดวยอนุสัย    อันพระอริยบุคคลละไดแลว    อาจารยบางพวกกลาววา    สังโยชน 
เปนอยางหน่ึง   อนุสัยเปนอยางหน่ึง.   เหมือนเมื่อกลาววา   ภัตพรอมดวยกับ. 
กับขาวเปนอยางอ่ืนจากภัตฉันใด.   ลทัธิของอาจารยเหลาน้ันวา   อนุสัยพึงเปน 
อยางอ่ืนจากสักกายทิฏฐิอันกลุมรุม  เพราะบาลีวา  สานุสยา  พรอมดวยอนุสัย 
ก็ฉันนั้น.   อาจารยเหลาน้ันปฏิเสธดวยบทมีอาทิวา   สสีส  ปารุเปติวา  คลุม 
ตลอดศีรษะ.  เพราะคน  อ่ืนไปจากศีรษะยอมไมมี.  
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           ถาเชนนั้นพึงมีคําถามวา   ผิวา   สังโยชนเปนอยางนั้น   อนุสัยไมเปน 
อยางนั้น   เมื่อเปนเชนนั้น  พระผูมีพระภาคเจาทรงยกพระเถระ  อุปมาดวยเคน 
หนุมก็เปนการปรารมภที่ไมดีนะซิ.    มิใชยกข้ึนไมดี.     เพราะบทน้ีวา   เอว 
ลทฺธิกตฺตา   เพราะมีลัทธิอยางนี้   กลาวพิสดารแลว.   ฉะน้ัน   กเิลสนั้นชื่อวา 
สังโยชน   เพราะเปนเครื่องผูก   ชื่อวา  อนุสัย  เพราะละไมได. เพราะเหตุนั้น 
พึงทราบวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้    สานุสยา  ปหยีติ   สักกายทิฏฐิ 
พรอมดวยอนุสัยอันพระอริยบุคคลละได.  หมายเอาความน้ี. 
           ในบทมีอาทิวา    ตจ  เฉตฺวา    ถากเปลือก   บทนี้แสดงความเปรียบ 
เทียบ.  พึงเห็นวาสมาบัติดุจการถากเปลือก.   พึงเห็นวิปสสนาดุจการถากกระพ้ี. 
พึงเห็นมรรคดุจการถากแกน.  อน่ึง  ปฏิปทาเจือดวยโลกิยะและโลกุตตระนัน่ 
แหละจึงควร. 
           บทวา เอวเมเต ทฏพฺพา คือ พึงเห็นบุคคลเห็นปานน้ัน  ฉันนั้น. 
บทวา   อุปธวิิเวกา   คือ   เพราะอุปธิวิเวก.   ดวยบทน้ีทานกลาวถึงความสงัด 
จากกามคุณ ๕.    ดวยบทน้ีวา    อกุสลาน  ธมมฺาน  ปหานา    เพราะละ 
อกุศลธรรมได    ทานกลาวถึงการละนิวรณ.    ดวยบทน้ีวา   กายทุฏุลฺลาน 
ปฏิปสฺสทฺธิยา   ทานกลาวถึงการระงับความครานกาย.    บทวา  วิวิจฺเจว 
กาเมหิ   สงัดจากกาม     คือ   เปนผูเวนจากกามดวยอุปธิวิเวก.   บทวา   วิวิจจฺ 
อกุสเลหิ  สงัดจากอกุศล  คือ  เปนผูเวนจากอกุศล  ดวยการละอกุศลธรรมและ 
ดวยการระงับความคราน. 
           บทวา  ยเทว  ตตฺถ  โหติ  คือ   ธรรมชาติมีรูปเปนตน   อันต้ังอยู 
ในสมาบัติ     ยอมมีในภายในสมาบัตินั้นและในขณะแหงสมาบัติ.    บทวา   เต 
ธมฺเม  ไดแก   ธรรมเหลาน้ันมีรูปเปนตน ดังกลาวแลวโดยนัยมีอาทิวา  รูปคต  
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คือ   รูป.   บทวา   อนิจฺจโต   โดยความเปนของไมเที่ยง   คือ   โดยความเปน 
ของเท่ียงหามิได.   บทวา   ทุกฺขโต   โดยความเปนทุกข   คือ   โดยความเปน 
สุขหามิได. 
           พึงทราบความในบทมีอาทิวา  โรคโต   ดังตอไปนี้    ชื่อวา  โดยความ 
เปนโรค    เพราะอรรถวาเจ็บปวย.    ชื่อวา    โดยเปนดังหัวฝ    เพราะอรรถวา 
มีโทษในภายใน.    ชื่อวา    โดยเปนดังลูกศร    เพราะอรรถวาเขาไปเสียบแทง 
และเพราะอรรถวาใหเกดิทุกข.   ชื่อวา    โดยเปนความลําบาก    เพราะอรรถวา 
เปนทุกข.   ชือ่วา   โดยเปนไข   เพราะอรรถวาเปนโรค.   ชื่อวา   โดยเปนอ่ืน 
เพราะอรรถวาไมเปนของตน.   ชื่อวา   โดยเปนของทรุดโทรม   เพราะอรรถวา 
สลายไป.   ชือ่วา   โดยเปนของสูญ   เพราะอรรถวามิใชสัตว.   ชื่อวา   โดยเปน 
ของมิใชตัวตน   เพราะอรรถวาไมเปนตัวตน. 
           ในบทเหลาน้ัน ทานกลาวถึงอนิจจลักษณะดวย ๒ บทคือ  อนิจฺจโต 
ปโลกโต    โดยความเปนของไมเที่ยง    โดยความเปนของทรุดโทรม.   ทาน 
กลาวถึงทุกขลักษณะดวย ๖ บทมีอาทิคือ  ทุกฺขโต โดยความเปนทุกข.  ทาน 
กลาวถึงอนัตตลักษณะดวย ๓ บทวา  ปรโต  สฺุโต  อนตฺตโต  โดยความ 
เปนอ่ืน  โดยความเปนของสูญ   โดยความไมเปนตัวตน.   บทวา  โส  เตห ิ
ธมฺเมห ิ   เธอยอมเปลื้องจิตจากธรรมเหลาน้ัน    ความวา    เธอยอมเปลื้องจิต 
จากธรรม  คือ ขันธ ๕    ในภายในสมาบัติที่ยกข้ึนสูพระไตรลักษณอันตนเห็น 
แลวเหลาน้ันอยางนี้.   บทวา  จิตฺต  ปฏปิาเทติ  เปลื้องจิต  คือ ปลอยจิตนําจิต 
ออกไป.  บทวา  อุปสหรติ  นอมจิตไป   คือ  นอมจิตไปในอมตธาตุอันเปน 
อสังขตะอยางนี้วา   วิปสสนาจิตเปนความดับอันสงบดวยการฟง   การสรรเสริญ 
การเรียน   การบัญญัติ.   ยอมไมกลาวอยางนี้วา   โรคจิตเปนความสงบ   เปน  
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ความประณีตดวยการทํานิพพานใหเปนอารมณ.   อน่ึง   มีอธิบายวา   เมื่อแทง 
ตลอดธรรมชาตินั้นโดยอาการน้ี    ยอมนอมจิตไปในอมตธาตุนั้น.                    
           บทวา  โส  ตตฺถ   ิโต  คือ   เธอตั้งอยูในวิปสสนาอันมีไตรลักษณ 
เปนอารมณนั้น.   บทวา   อาสฺวาน  ขย  ปาปฺณาติ   ยอมบรรลุธรรมเปนที่ 
สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย  คือ  เจริญมรรค ๔  โดยลําดับแลวจึงบรรลุ.   บทวา 
เตเนว  ธมฺมราเคน    เพราะความยินดีในธรรมน้ัน    คือ   เพราะความพอใจ 
ยินดีในธรรมคือสมถะและวิปสสนา.    จริงอยู    เม่ือสามารถถือเอาความพอใจ 
และความยินดีในสมถะและวิปสสนาโดยประการท้ังปวง   ยอมบรรลุพระอรหัต. 
เมื่อไมสามารถยอมเปนพระอนาคามี.                                            
           บทวา  ยเทว  ตตฺถ  โหติ  เวทนาคต  คือ  เวทนายอมมีในสมาบัติ 
นั้น   ในบทน้ีทานไมถือเอารูป.   เพราะเหตุไร.  เพราะลวงเลยไปแลว .  จริงอยู 
ภิกษุนี้เขาถึงรูปาวจรฌานในหนหลัง    แลวกาวลวงรูป   เปนผูเขาถึงอรูปาวจร-  
สมาบัติ   เพราะเหตุนั้น   รูปจึงกาวลวงไปดวยอํานาจสมถะ    ครั้นพิจารณารูป 
ในหนหลังแลว    กาวลวงรูปนั้น     ในบัดนี้ยอมพิจารณาอรูป    เพราะเหตุนั้น 
รูปจึงกาวลวงไปดวยอํานาจวิปสสนา   แตในอรูปยอมไมมีรูป    แมโดยประการ 
ทั้งปวง  เพราะเหตุนั้น   แมทานหมายถึงอรูปนั้น  ในที่นี้ก็ไมถอืเอารูป.   ไมถือ 
เอาโดยชอบ.              
           บทวา  อถ  กิฺจรหิ  เมื่อเปนอยางนั้น   เพราะเหตุไร.  พระอานนท 
ทูลถามวา   ขาพระองคขอทูลถามวา   เพราะอะไร.   พระเถระมิไดมีความสงสัย 
ในขอน้ีวา     ธุระคือความเปนผูมีจิตมีอารมณเดียว     ยอมมีแกภิกษุผูไปดวย 
อํานาจแหงสมถะ    ภิกษุนั้นชื่อวาเปนเจโควิมุต     ธุระคือปญญายอมมีแกภิกษุ 
ผูไปดวยอํานาจแหงวิปสสนา.     ภิกษุนั้นชื่อวาเปนปญญาวิมุต.  พระเถระทูล  
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ถามวา  ภิกษุนี้เปนบุรุษควรฝกทั้งน้ัน  แตเมื่อภิกษุทั้งหลายไปดวยอํานาจสมถะ 
รูปหน่ึงเปนเจโตวิมุต.   แมเมื่อไปดวยอํานาจแหงวิปสสนา    รปูหน่ึงชื่อวาเปน 
ปญญาวิมุต   รูปหน่ึงเปนเจโตวิมุต.  อะไรเปนเหตุในขอน้ี.  บทวา  อินฺทฺรยิ- 
เวมตฺตต  วทามิ    คือ    เรากลาวความตางกันแหงอินทรีย.    ทานอธิบายวา 
ดูกอนอานนท     เธอบําเพ็ญบารมี ๑๐    แลวยังไมบรรลุพระสัพพัญุตญาณ. 
เพราะเหตุนั้น   พระสัพพัญุตญาณน้ันจึงไมปรากฏแกเธอ.    แตเราแทงตลอด 
แลว .   ดวยเหตุนั้น    พระสัพพัญุตญาณน้ันจึงปรากฏ  แกเรา.    ความตางแหง 
อินทรียเปนเหตุในขอน้ีแหละ.  เพราะเม่ือภิกษุทั้งหลายไปดวยอํานาจแหงสมถะ 
ธุระคือความเปนผูมีจิตดวงเดียว      จึงมีแกภิกษุรูปหน่ึง.     ภิกษุนั้นชื่อวาเปน 
เจโตวิมุต.   ธุระคือปญญายอมมีแกภิกษุรูปหน่ึง.  ภิกษุนั้นชื่อวาเปนปญญาวิมุต. 
อน่ึง     เมื่อภิกษุทั้งหลายไปดวยอํานาจวิปสสนา    ธุระคือปญญายอมมีแกภิกษุ 
รูปหน่ึง    ภิกษุนั้นชื่อวาเปนปญญาวิมุต.    ธรุะคือความเปนผูมีจิตดวงเดียว 
ยอมมีแกภิกษุรูปหน่ึง.     ภิกษุนั้นชื่อวาเปนเจโตวิมุต.    พระอคัรสาวกท้ังสอง 
บรรลุพระอรหัตดวยธุระ คือ สมถะและวิปสสนา. ในทานท้ังสองน้ันพระธรรม 
เสนาบดีเปนปญญาวิมุต.   พระมหาโมคคัลลานเถระเปนเจโตวิมุต.  พึงทราบวา 
ความตางแหงอินทรียเปนเหตุในขอน้ี    ดวยประการฉะน้ี.    บทที่เหลือในบท 
ทั้งปวงงายทั้งน้ัน  ฉะนี้แล. 
 
                         จบอรรถกถามหามาลุงกยโอวาทสูตรที่  ๔  
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                                     ๕.  ภัททาลิสูตร 

                             คุณแหงการฉันอาหารหนเดียว 
           [๑๖๐]    ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล   พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุเหลาน้ันรับพระดํารัส 
พระผูมีพระภาคเจาวา   พระเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เราฉันอาหารในเวลากอนภัตครั้งเดียว    เมื่อเราฉันอาหารในเวลาภัต 
ครั้งเดียว  ยอมรูสึกคุณ   คือ   ความเปนผูมีอาพาธนอย  มีโรคเบาบาง   กายเบา 
มีกําลัง  และอยูสําราญ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  แมเธอท้ังหลายจงมา  จงฉันอาหาร 
ในเวลากอนภัตครั้งเดียว  จักรูสึกคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย  มีโรคบางเบา 
กายเบา   มีกาํลัง   และอยูสําราญ. 
 

                      พระภัททาลิฉันอาหารหนเดียวไมได 
           [๑๖๑]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    ทานพระภัททาลิ 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคไมสามารถ 
จะฉันอาหารในเวลากอนภัตครั้งเดียวได    เพราะเม่ือขาพระองคฉันอาหารใน 
เวลากอนภัตครั้งเดียว   จะพึงมีความรําคาญ   ความเดือดรอน. 
           ดูกอนภัตทาลิ  ถาอยางนั้น  เธอรับนิมนต ณ ที่ใดแลว  พึงฉัน ณ ที่ 
นั้นเสียสวนหน่ึง    แลวนําสวนหนึ่งมาฉันอีกก็ได    เมื่อเธอฉันได    แมอยางนี้  
ก็จักยังชีวิตใหเปนไปได.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคไมสามารถจะฉันแมดวยอาการอยาง 
นั้นได    เพราะเมื่อขาพระองคฉันแมดวยอาการอยางน้ัน    จะพึงมีความรําคาญ 
ความเดือดรอน   ครั้งน้ันแล  ทานพระภัททาลิประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว 
ในเมื่อพระผูมีพระภาคเจากําลังจะทรงบัญญัติสิกขาบท     ในเมื่อภิกษุสงฆสมา- 
ทานอยูซึ่งสิกขา   ครั้งน้ันแล  ทานพระภัททาลิไมไดใหตนประสบพระพักตร 
พระผูมี พระภาคเจาตลอดไตรมาสนั้นทั้งหมด     เหมือนภิกษุอ่ืนผูไมทําความ 
บริบูรณในสกิขาในพระศาสนาของพระศาสดาฉะนั้น. 
 

                        พระภัททาลิขอขมาพระพุทธเจา 
           [๑๖๒]  ก็สมัยนัน้แล   ภิกษุมากดวยกันชวยกันทําจีวรกรรมสําหรับ 
พระผูมีพระภาคเจา    ต้ังใจวา    พระผูมีพระภาคเจามีจีวรสําเร็จแลว     จักเสด็จ 
เที่ยวจาริกไปโดยลวงไตรมาส  ครั้งน้ัน   ทานพระภัททาลิเขาไปหาภิกษุเหลา 
นั้นถึงท่ีอยู   โดยปราศรัยกับภิกษุเหลาน้ัน  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง 
กันไปแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ภิกษุเหลาน้ันไดกลาววา   ดูกอนภัททาลิ 
ผูมีอายุ    จีวรกรรมนี้แล    ภิกษุทั้งหลายชวยกันทําสําหรับพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยต้ังใจวา     พระผูมีพระภาคเจามีจีวรสําเร็จแลว     จักเสด็จเที่ยวจาริกไปโดย 
ลวงไตรมาส   ดูกอนภัททาลิผูมีอายุ   เราขอเตือนทาน ทานจงมนสิการความผิด 
นี้ใหดีเถิด   ความกระทําที่ยากกวาอยาไดมีแกทานในภายหลังเลย. 
           ทานพระภัททาลิรับคําของภิกษุเหลาน้ัน    แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง   ไดกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปน 
คนพาล   เปนคนหลงไมฉลาด  ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว  ในเม่ือ  
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พระผูมีพระภาคเจากําลังทรงบัญญัติสิกขาบท     ในเมื่อภิกษุสงฆสมาทานอยูซึ่ง 
สิกขา   ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงรับโทษของขาพระองคนั้น   โดยความเปน 
โทษ   เพ่ือความสํารวมตอไปเถิด.       
           [๑๖๓]  ดูกอนภัททาลิ เราขอเตือน โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล 
เปนคนหลง   ไมฉลาด  ซึง่ไดประกาศความไมอุตสาหะแลว   ในเมื่อเรากําลัง 
จะบัญญัติสิกขาบท   ในเมื่อภิกษุสงฆสมาทานอยูซึ่งสิกขา   ดูกอนภัททาลิ   แม 
เหตุที่เธอตองแทงตลอดวา      พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระนครสาวัตถี 
แมพระผูมีพระภาคเจาจักทรงทราบเราวา    ภิกษุชือ่ภัททาลิไมทําใหบริบูรณใน 
สิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังน้ี   เหตุแมนี้แล   เธอก็มิไดแทงตลอดแลว  ดู 
กอนภัททาลิ   เหตุที่เธอตองแทงตลอดวา    ภิกษุมากดวยกันเขาจําพรรษาอยูใน 
พระนครสาวัตถี  แมภิกษุเหลาน้ันจักรูเราวา  ภิกษุชื่อภัททาลิ  ไมทําใหบริบูรณ 
ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังน้ี    เหตุแมนี้แล    เธอกม็ิไดแทงตลอดแลว 
ดูกอนภัททาลิ    เหตุที่เธอตองแทงตลอดวา    ภิกษุณีมากดวยกันเขาจําพรรษา 
อยูในพระนครสาวัตถี  แมภิกษุณีเหลาน้ันจักรูเราวา  ภิกษุชื่อภัททาลิ   ไมทําให 
บริบูรณในสกิขาในศาสนาของพระศาสดาดังน้ี     เหตุแมนี้แล    เธอก็มิไดแทง 
ตลอดมาแลว   ดกูอนภัททาลิ   เหตุที่เธอตองแทงตลอดวา   อุบาสกมากดวยกัน 
อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี   แมอุบาสกเหลาน้ันจักรูเราวา    ภิกษุชื่อภัททาลิไม 
ทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสนาดังน้ี  เหตุแมนี้แล  เธอก็มไิดแทง 
ตลอดแลว    ดูกอนภัททาลิ   เหตุที่เธอตองแทงตลอดวา    อุบาสิกามากดวยกัน 
อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี   แมอุบาสิกาเหลาน้ันจักรูเราวา   ภิกษุซึ่งภัททาลิไม 
ทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังน้ี    เหตุแมนี้แล   เธอก็มิได 
แทงตลอดวาสมณพราหมณตางลัทธิมากดวยกันเขาอยูกาลฝนในพระนครสาวัตถี  
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แมสมณพราหมณเหลาน้ันจักรูเราวา  ภิกษุชื่อภัททาลิ  สาวกของพระสมณโคดม 
เปนพระเถระองคหน่ึง   ไมทําใหบริบูรณในสิกขา  ในศาสนาของพระศาสดาดัง 
นี้   เหตุแมนี้แล   เธอก็มิไดแทงตลอดแลว.                                    
           ขาแตพระองคผูเจริญ     โทษไดครอบงําขาพระองค     ผูเปนคนพาล 
เปนคนหลง   ไมฉลาด  ซึง่ไดประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว  ในเมื่อพระผูมี- 
พระภาคเจากําลังทรงบัญญัติสิกขาบท  ในเมื่อภิกษุสงฆสมาทานอยูซึ่งสิกขา  ขา 
แตพระองคผูเจริญ      ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงรับโทษของขาพระองคนั้น 
โดยความเปนโทษ   เพ่ือความสํารวมตอไปเถิด. 
           [๑๖๔]   ดูกอนภัททาลิ   เราขอเตือน   โทษครอบงําเธอผูเปนคนพาล 
เปนคนหลง   ไมฉลาด  ซึง่ไดประกาศความอุตสาหะข้ึนแลว  ในเมื่อเรากําลังจะ 
บัญญัติสิกขาบท  ในเมื่อภิกษุสงฆกําลังสมาทานอยูซึ่งสิกขา ดูกอนภัททาลิ  เธอ 
จะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนอริยบุคคลชื่ออุภโต- 
ภาควิมุต   เราพึงกลาวกะภิกษุอยางนี้วา   มาเถิดภิกษุ    เราจะกาวไปในหลมดัง 
นี้    ภิกษุนั้นพึงกาวไป   หรือพึงนอมกายไปดวยอาการอ่ืน  หรอืพึงกลาวปฏิเสธ 
บางหรือ. 
           ไมมีเลย   พระเจาขา. 
           ดูกอนภัททาลิ   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัย 
นี้เปนอริยบุคคลชื่อปญญาวิมุต   เปนอริยบุคคลชื่อกายสักขี  เปนอริยบุคคลชื่อ 
ทิฏฐิปตตะ       เปนอริยบคุคลชื่อสัทธาวิมุต     เปนอริยบุคคลชือ่ธรรมานุสารี 
เปนอริยบุคคลชื่อสัทธานุสารี  เราพึงกลาวกะภิกษุอยางนี้วา  มาเถิดภิกษุ  เราจะ 
กาวไปในหลมดังน้ี  ภิกษุนั้น พึงกาวไป หรือพึงนอมกายไปดวยอาการอ่ืน  หรือ 
พึงกลาวปฏิเสธบางหรือ.  
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           ไมมีเลย   พระเจาขา. 
           ดูกอนภัททาลิ   เธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ในสมัยนั้น   เธอ 
เปนพระอริยบุคคลชื่อวาอุภโตภาควิมุต    ปญญาวิมุต    กายสักขี    ทิฏฐิปตตะ 
สัทธาวิมุต  ธรรมานุสารี   หรือสัทธานุสารี  บางหรือหนอ. 
           มิไดเปนเลย   พระเจาขา. 
           ดูกอนภัททาลิ  ในสมัยนั้น  เธอยังเปนคนวาง  คนเปลา  คนผิดมิใช 
หรือ. 
           เปนอยางนั้น    พระเจาขา    ขาแตพระองคผูเจริญ     โทษไดครอบงํา 
ขาพระองคผูเปนคนพาล  เปนคนหลง ไมฉลาด  ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะ 
ข้ึนแลว   ในเม่ือพระผูมีพระภาคเจากําลังทรงบัญญัติสิกขาบท   ในเมื่อภิกษุสงฆ 
กําลังสมาทานอยูซึ่งสิกขา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรง 
รับโทษของขาพระองคนั้นโดยความเปนโทษ   เพ่ือความสํารวมตอไปเถิด. 
           [๑๖๕]   ดูกอนภัททาลิ    เราขอเตือน    โทษไดครอบงําเธอผูเปนคน 
พาล   เปนคนหลง   ไมฉลาด   ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลวบัญญัติ 
สิกขาบท  ในเม่ือภิกษุสงฆกําลังสมาทานอยูซึ่งสิกขา  แตเพราะเธอเห็นโทษโดย 
ความเปนโทษ   แลวทําคืนตามธรรม    เราจึงรับโทษของเธอน้ัน     ขอท่ีบุคคล 
เห็นโทษโดยความเปนโทษแลว  ทําคืนตามธรรม ถึงความสํารวมตอไป  นี้เปน 
ความเจริญในวินัยของพระอริยะ.    
                                           

                              ผูไมทําใหบรบิูรณในสกิขา 
           [๑๖๖]  ดูกอนภัททาลิ   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   เปนผูไมทําให 
บริบูรณในสกิขาในศาสนาของพระศาสดา   เธอมีความดําริอยางนี้วา  ถากระไร 
เราพึงเสพเสนาสนะอันสงัด  คือปา  โคนไม  ภูเขา   ซอกเขา ถ้ํา  ปาชา  ปาชฏั  
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ที่แจง   ลอมฟางเถิด    บางทีเราพึงทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษ     คือความรูความเห็น 
ของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยไดดังนี้  เธอเสพเสนาสนะอันสงัด 
คือ  ปา   โคนไม   ภูเขา  ซอกเขา   ถ้ํา   ปาชา   ปาชัฏ   ที่แจง   ลอมฟาง    เมื่อ 
เธอหลีกออกอยูดวยประการนั้น  พระศาสดาก็ทรงติเตียนได  เพ่ือนพรหมจรรย 
ผูรูทั้งหลายใครครวญแลวก็ติเตียนได   เทวดาก็ติเตียนได    แมตนเองก็ติเตียน 
ตนได  เธออันพระศาสดาติเตียนบาง  เพ่ือนพรหมจรรยผูรูทั้งหลายติเตียนบาง 
เทวดาติเตียนบาง   ตนเองติเตียนตนบาง    ก็ไมทาํใหแจงซ่ึงคุณวิเศษคือความรู 
ความเห็นของพระอริยะผูสามารถ   ยิ่งกวาธรรมของมนุษยได  ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร    ดกูอนภัททาลิ     ขอน้ันเปนเพราะภิกษุไมทําใหบริบูรณในสิกขาใน 
ศาสนาของพระศาสดา 
 

                                 ผูทาํใหบรบิรูณในสิกขา 
           [๑๖๗]  ดูกอนภัททาลิ  สวนภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้  เปนผู 
กระทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา  เธอมีความดําริอยางนี้วา 
ถากระไรเราพึงเสพเสนาสนะอันสงัด  คือ ปา  โคนไม  ภูเขา  ซอกเขา  ถ้ํา  ปาชา 
ปาชัฏ   ที่แจง   ลอมฟาง   บางทีเราพึงทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษ   คือความรูความ 
เห็นของพระอริยะผูสามารถ   ยิ่งกวาธรรมของมนุษยได   ดังน้ี    เธอเสพเสนา- 
สนะอันสงัด  คือ  ปา  โคนไม  ภูเขา  ซอกเขา  ถ้ํา   ปาชา  ปาชฏั  ที่แจง   ลอม 
ฟาง   เมื่อเธอหลีกออกอยูดวยประการนั้น   แมพระศาสดาก็ไมทรงติเตียน    แม 
เพ่ือนพรหมจรรยผูรูทั้งหลายใครครวญแลวก็ไมติเตียน       แมเทวดาก็ไม 
ติเตียน  แมตนเองก็ติเตียนตนไมได   เธอแมอันพระศาสดาไมทรงติเตียน   แม 
เพ่ือนพรหมจรรยผูรูทั้งหลายไมติเตียน  แมเทวดาไมติเตียน  แมตนเองติเตียน  
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ตนไมได  ยอมทําใหเจงชัดซึ่งคุณวิเศษ    คือความรูความเห็นของพระอริยะผู   
สามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย.                                               
           ภิกษุนั้นสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลุปฐมฌาน   ศาสดา 
ไมทรงติเตียน  แมเพ่ือนพรหมจรรยผูรูทั้งหลายไมติเตียน  แมเทวดาไมติเตียน 
แมตนเองติเตียนตนไมได  ยอมทําใหแจงชัดซึ่งคุณวิเศษมีความรูความเห็น 
ของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย. 
           ภิกษุนั้นสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาณ  มีวิตก 
มีวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   ขอน้ันเพราะเหตุไร   ดูกอนภัททาลิ   ขอ 
นั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสกิขาในศาสนาของพระศาสดา 
           ดูกอนภัททาลิ  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุบรรลุทุติยฌาน  มีความผองใส 
แหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   เพราะวิตกวิจาร 
สงบไป  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู  ขอน้ันเพราะเหตุไร  ดูกอนภัททาลิ  ขอ 
นั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสกิขาในศาสนาของพระศาสดา.  
           ดูกอนภัททาลิ  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุมีอุเบกขา  มีสติ  มีสัมปชัญญะ 
เสวยสุขดวยนามกาย   เพราะปติสิ้นไป   บรรลุตติยฌาน   ที่พระอริยะท้ังหลาย 
สรรเสริญวา    ผูไดฌานน้ี    เปนผูมีอุเบกขา    มีสติอยูเปนสุข  ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร  ดูกอนภัททาลิ  ขอน้ันเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสกิขาในศาสนา 
ของพระศาสดา.                                                                     
           ดูกอนภัททาลิ  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน    ไมมีทุกข 
ไมมีสุขเพราะละสุขละทุกข   และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได   มีอุเบกขาเปน 
เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   ขอน้ันเพราะเหตุไร  ดูกอนภัททาลิ    ขอน้ันเปนเพราะ 
ภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา.  
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                                                ญาณ  ๓ 
           [๑๖๘]   ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ      บริสทุธิ์ผองแผว       ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหวอยางนี้     ยอม 
โนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ   เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปน 
อันมาก   คือ   ระลึกไดชาติหน่ึงบาง    สองชาติบาง    สามชาติบาง   สี่ชาติบาง 
หาชาติบาง  สิบชาติบาง  ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง   สี่สิบชาติบาง   หาสิบ 
ชาติบาง  รอยชาติบาง  พันชาติบาง   แสนชาติบาง   ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมาก 
บาง   ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง  ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันบางวา  ใน 
ภพโนน    เรามีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น    มีอาหาร 
อยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ  มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น   ครั้นจุติจาก 
ภพนั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน    แมในภพน้ัน   เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น   มีโคตร 
อยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ 
มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครั้นจุติจากภพนั้นแลว  ไดมาเกิดในภพน้ี   เธอยอม 
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศ   ดวยประการ 
ฉะน้ี   ขอน้ันเพราะเหตุไร  ดูกอนภัททาลิ  ขอน้ันเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณ 
ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา. 
           ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ   บรสิุทธิ์ผองแผว    ไมมีกิเลส    ปราศจาก 
อุปกิเลส ออน ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน    ไมหว่ันไหวอยางนี้    ยอมโนมนอมจิต 
ไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย      เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ     กําลัง 
อุปบัติ  เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี   มผิีวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก  ดวย 
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย    ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม 
กรรมวา   สตัวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนสุจริต    ติเตียน  
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พระอริยเจา    เปนมิจฉาทิฏฐิ   ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ      เบื้อง 
หนาแตตายเพราะกายแตก     เขายอมเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก   สวน 
สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต   ไมติเตียนพระอริย- 
เจาเปนสัมมาทิฏฐิ.    ยึดถือการกระทาํดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ.    เบื้องหนาแตตาย 
เพราะกายแตก   เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรคดังน้ี     เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลัง 
จุติ  กําลังอุปบัติ   เลว   ประณีต   มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม  ไดดี  ตก 
ยาก   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปน 
ไปตามกรรมดวยประการฉะน้ี  ขอน้ันเพราะเหตุไร  ดูกอนภัททาลิ  ขอน้ันเปน 
เพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในพระศาสนาของพระศาสดา. 
           ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ   บรสิุทธิ์ผองแผว     ไมมีกิเลส  ปราศจาก 
อุปกิเลส  ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น  ไมหว่ันไหวอยางนี้  ยอมโนมนอมจิต 
ไปเพ่ืออาสวักขยญาณ    ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย 
นี้ทุกขนิโรธ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  นี้อาสวะ  นี้อาสวสมุทัย  นี้อาสวนิโรธ 
นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา  เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้  จิตยอมหลุดพน  ครั้นเมื่อจิต 
หลุดพนแลว  ก็มญีาณรูวาหลุดพนแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําทํา 
เสร็จแลว      กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี    ขอน้ันเพราะเหตุไร    ดกูอน 
ภัททาลิ  ขอน้ันเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสกิขาในศาสนาของพระศาสดา. 
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    ทานพระภัททาลิไดกราบทูล 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อะไรหนอเปนเหตุ  เปนปจจัย  สําหรับภิกษุทั้งหลาย 
จะขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้แลวทําเปนเหตุ   ก็อะไรเปน 
เหตุ      เปนปจจัย     สําหรับภิกษุทั้งหลายจะไมขมแลวขมเลาซึ่งภิกษุบางรูปใน 
พระธรรมวินัยนี้แลวทําเปนเหตุ.                                    
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                                       การระงบัอธิกรณ 
           [๑๖๙]  ดูกอนภัททาลิ   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้    เปนผูตองอาบัติ 
เนือง ๆ เปนผูมากดวยอาบัติ   เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู   ก็ยังฝาฝนประ- 
พฤติอยางอ่ืนดวยอาการอ่ืน   นําเอาถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน   ทําความ 
โกรธ  ความขัดเคือง  และความไมออนนอม   ใหปรากฏ   ไมประพฤติโดยชอบ 
ไมทําขนใหตก   ไมประพฤติถอนตนออก   ไมกลาววา   ขาพเจาจะทําตามความ 
พอใจของสงฆ   ดกูอนภัททาลิ   ในเหตุที่ภิกษุเปนผูวายากนั้น  ภิกษุทั้งหลาย 
จึงมีวาจาอยางนี้วา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุนี้เปนผูตองอาบัติเนือง ๆ 
เปนผูมากดวยอาบัติ      เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู      ก็ยังฝาฝนพระพฤติ 
อยางอ่ืนดวยอาการอ่ืน   นําเอาถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน   ทําความโกรธ 
ความขัดเคือง   และความไมออนนอมใหปรากฏ   ไมประพฤติโดยชอบ  ไมทํา 
ขนใหตก   ไมประพฤติถอนตนออก   ไมกลาววา   ขาพเจาจะทําตามความพอใจ 
ของสงฆ   ดลีะหนอ  ขอทานผูมีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้     โดย 
ประการที่อธิกรณนี้ไมพึงระงับโดยเร็วฉะนั้นเถิด  ดวยประการอยางนี้  ภิกษุทั้ง 
หลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้น  โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะไมระงับโดยเร็ว 
ฉะน้ัน.                              
           ดูกอนภัททาลิ      สวนภิกษุบางรูปไมธรรมวินัยนี้     เปนผูตองอาบัติ 
เนือง ๆ เปนผูมากดวยอาบัติ   เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู     ยอมไมฝาฝน 
พระพฤติอยางอ่ืนดวยอาการอ่ืน   ไมนําถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน  ไมทํา 
ความโกรธความขัดเคือง   และความออนนอม   ใหปรากฏ   ประพฤติชอบ  ทํา 
ขนใหตก  ประพฤติถอนตนออก กลาววา  ขาพเจาจะทําตามความพอใจของ 
สงฆ  ดูกอนภัททาลิ  ในเหตุที่ภิกษุเปนผูวางายนั้น   ภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอยาง  
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นี้วา    ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุนี้เปนผูตองอาบัติเนือง ๆ   เปนผูมาก 
ดวยอาบัติ    เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู     ยอมไมพระพฤติฝาฝนอยางอ่ืน 
ดวยอาการอ่ืน  ไมนําถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน  ไมทําความโกรธ  ความ 
ขัดเคือง   และความไมออนนอม    ใหปรากฏ    ประพฤติชอบ  ทําขนใหตก 
ประพฤติถอนตนออก   กลาววาขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ  ดีละหนอ 
ขอทานผูมีอายุทั้งหลาย   จงพิจารณาโทษของภิกษุนี้     โดยประการท่ีอธิกรณนี้ 
จะพึงระงับโดยเร็วฉะนั้นเถิด   ดวยประการอยางนี้    ภิกษุทั้งหลายยอมพิจารณา 
โทษของภิกษุนั้น  โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะระงับไดโดยเร็วฉะนั้น. 
           [๑๗๐]  ดูกอนภัททาลิ   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   เปนผูตองอาบัติ 
เปนบางครั้ง    ไมมากดวยอาบัติ      เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู    ก็ยังฝาฝน 
ประพฤติอยางอ่ืนดวยอาการอ่ืน     นาํเอาถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน  ทํา 
ความโกรธ  ความขัดเคืองและความไมออนนอม  ใหปรากฏ  ไมประพฤติ 
ชอบ   ไมทําขนใหตก   ไมประพฤติถอนตนออก    ไมกลาววา  ขาพเจาจะทํา 
ตามความพอใจของสงฆ  ในเหตุที่ภิกษุเปนผูวายากน้ัน  ภิกษุทัง้หลายจึงมีวาจา 
อยางนี้วา   ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุนี้ตองอาบัติเปนบางครั้ง  ไมมาก 
ดวยอาบัติ    เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู     กย็งัฝาฝนประพฤติอยางอ่ืนดวย 
อาการอ่ืน   นําเอาถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน   ทําความโกรธ   ความขัด- 
เคือง   และความไมออนนอม   ใหปรากฏ   ไมประพฤติโดยชอบ   ไมทําขนให 
ตก   ไมประพฤติถอนตนออก   ไมกลาววา   ขาพเจาจะทําตามความพอใจของ 
สงฆ   ดีละหนอ   ขอทานผูมีอายุทั้งหลาย   จงพิจารณาโทษของภิกษุนี้    โดย 
ประการที่อธิกรณจะไมพึงระงับโดยเร็วฉะนั้นเถิด   ดวยประการอยางนี้   ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้น     โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะไมระงับโดย 
เร็วฉะนั้น.  
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           ดูกอนภัททาลิ  สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   เปนผูตองอาบัติเปน 
บางครั้ง    ไมมากดวยอาบัติ     เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู     ยอมไมฝาฝน 
ประพฤติอยางอ่ืนดวยอาการอยางอ่ืน      ไมนําถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน 
ไมทําความโกรธ   ความขัดเคือง  และความไมออนนอม  ใหปรากฏ   ประพฤติ 
ชอบ   ทําขนใหตก   ประพฤติถอนตนออก   กลาววา   ขาพเจาจะทําตามความ 
พอใจของสงฆ   ดกูอนภัททาลิ   ในเหตุที่ภิกษุเปนผูวางายนั้น   ภิกษุทั้งหลาย 
จึงมีวาจาอยางนี้วา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุนี้ตองอาบัติเปนบางครั้ง 
ไมมากดวยอาบัติ   เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู  ยอมไมพระพฤติฝาฝนอยาง 
อ่ืนดวยอาการอ่ืน    ไมนําถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน     ไมทําความโกรธ 
ความขัดเคือง    และความไมออนนอม   ใหปรากฏ   ประพฤติชอบ   ทําขนให 
ตก    ประพฤติถอนตนออก    กลาววา    ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ 
ดีละหนอ    ขอทานผูมีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้    โดยประการท่ี 
อธิกรณนี้พึงระงับไดโดยเร็วฉะนั้นเถิด  ดวยประการอยางนี้  ภิกษุทั้งหลายจึง 
พิจารณาโทษของภิกษุนั้น   โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะระงับไดโดยเร็วฉะนั้น. 
           [๑๗๑]   ดูกอนภัททาลิ  ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้  นําชีวิตไปดวย 
ศรัทธาพอประมาณ   ดวยความรักพอประมาณ  ดูกอนภัททาลิ  ในเหตุที่ภิกษุ 
เปนผูนําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ    ดวยความรักพอประมาณน้ัน    ภิกษุ 
ทั้งหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุนี้นําชีวิตไปดวย 
ศรัทธาพอประมาณ   ดวยความรักพอประมาณ  ถาเราท้ังหลายจักขมแลวขมเลา 
ซึ่งภิกษุนี้แลวใหทําเหตุ   ดวยความต้ังใจวา   ศรัทธาพอประมาณ   ความรักพอ 
ประมาณ   ของเธอน้ัน   อยาเสื่อมไปจากเธอเลย  ดูกอนภัททาลิ  เปรียบเหมือน 
ชนผูเปนมิตรอํามาตยญาติสายโลหิตของบุรุษผูมีนัยนตาขางเดียว     พึงรกัษา  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 333 

นัยนตาขางเดียวน้ันไว    ดวยความต้ังใจวา    นัยนตาขางเดียวของเขาน้ัน   อยา 
ไดเสื่อมไปจากเขาเลย   ฉันใด   ดูกอนภัททาลิ   ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้   ก ็
ฉันนั้น    นําชีวิตไปดวยความศรัทธาพอประมาณ    ดวยความรักพอประมาณ 
ในเหตุที่ภิกษุเปนผูนําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ  ดวยความรักพอประมาณ 
นั้น    ภิกษุทัง้หลายจึงเจวาจาอยางนี้วา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุนี้นํา 
ชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ     ดวยความรักพอประมาณ   ถาเราท้ังหลายจัก 
ขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุนี้แลวใหทําเหตุ  ดวยความต้ังใจวา  ศรัทธาพอประมาณ 
ความรักพอประมาณ   ของเธออยาไดเสื่อมไปจากเธอเลย   ดกูอนภัททาลิ  นี้แล 
เปนเหตุเปนปจจัย      สําหรับภิกษุทั้งหลายท่ีจะขมแลวขมเลาซึ่งภิกษุบางรูปใน 
ธรรมวินัยนีแ้ลวใหทําเหตุ   อน่ึง   นี้เปนเหตุเปนปจจัย    สําหรับภิกษุทั้งหลาย 
ที่จะขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนีแ้ลวใหทําเหตุ. 
             ขาแตพระองคผูเจริญ    อะไรหนอ    เปนเหตุเปนปจจัย    ที่เมื่อกอน 
ไดมีสิกขาบทนอยนักเทียว   แตภิกษุดํารงอยูในอรหัตผลเปนอันมาก  และอะไร 
เปนเหตุเปนปจจัย   ที่เดี๋ยวน้ี   ไดมีสิกขาบทเปนอันมาก    แตภิกษุดํารงอยูใน 
อรหัตผลนอยนัก. 
 

                                      อาสวัฏฐานิยธรรม 
           [๑๗๒]   ดูกอนภัททาลิ     ขอน้ีเปนจริงอยางนั้น  เมื่อสัตวทั้งหลาย 
กําลังเสื่อม     พระสัทธรรมกําลังอันตรธาน     สกิขาบทมีอยูมากมาย     แตภิกษุ 
ดํารงอยูในอรหัตผลนอยนัก    พระศาสดายังไมทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้ง 
หลาย    ตราบเทาท่ีอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ    ในธรรม 
วินัยนี้   ตอเมื่อใด  อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาปรากฏข้ึนในสงฆ   ในธรรมวินัย 
นี้    เมื่อน้ัน    พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลาย    เพ่ือกําจัด  
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อาสวัฏฐานิยธรรมเหลาน้ัน     อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ 
ในธรรมวินัยนี้     ตราบเทาท่ีสงฆยังไมถึงความเปนหมูใหญ  ตอเมื่อใด  สงฆ 
ถึงความเปนหมูใหญ   เมือ่น้ัน   อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาจึงจะปรากฏในสงฆ 
ในธรรมวินัยนี้     ครั้งน้ัน    พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลาย 
เพ่ือกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลาน้ัน    อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายังไมปรากฏ 
ในสงฆ   ในธรรมวินัยนี้   ตราบเทาท่ีสงฆยังไมถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ . . . . 
ยังไมถึงความเปนผูเลิศดวยยศ . . .  ยังไมถึงความเปนพหูสูต . . .  ยังไมถึงความ 
เปนรัตตัญู   ตอเมื่อใด   สงฆถึงความเปนรัตตัญู     เมื่อน้ัน   อาสวัฏฐานิย- 
ธรรมบางเหลาจึงปรากฏในสงฆ    ในธรรมวินัยน้ี  ครั้งน้ันพระศาสดาจึงทรง 
บัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย   เพ่ือกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลาน้ัน. 
           [๑๗๓]   ดูกอนภัททาลิ  ณ  สมัยที่เราแสดงธรรมปริยายเปรียบดวย 
อาชาไนยหนุม   แกเธอทั้งหลาย ณ  สมัยนั้น   เธอทั้งหลายไดมีอยูนอย  เธอยัง 
ระลึกถึงธรรมปริยายน้ันไดอยูหรือ. 
           ขาพระองคระลึกถึงธรรมปริยายขอน้ันไมได   พระเจาขา. 
           ดูกอนภัททาลิ   ในการระลึกไมไดนั้น    เธออาศัยอะไรเปนเหตุเลา. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  เพราะขาพระองคนั้นมิไดทําใหบริสุทธิ์ในสกิขา 
ในศาสนาของพระศาสดา   เปนเวลานานเปนแน   พระเจาขา. 
           ดูกอนภัททาลิ   ความเปนผูไมทําใหบริบูรณในสิกขานี้    จะเปนเหตุ 
เปนปจจัย   หามิได   แตเรากําหนดใจดวยใจ    รูเธอมานานแลววา   โมฆบรุุษ 
นี้   เมื่อเราแสดงธรรมอยู    ไมตองการ    ไมใสใจ    ไมรวบรวมดวยใจท้ังปวง 
ไมเง่ียโสตลงฟงธรรม     แตก็เราจักแสดงธรรมปริยายเปรียบดวยมาอาชาไนย 
หนุมแกเธอ   เธอจงฟงธรรมนั้น    จงใสใจใหดี  เราจักกลาว.  ทานพระภัททาล ิ
ทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาวา   อยางนั้น     พระเจาขา.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 335 

                                      ธรรม  ๑๐  ประการ 
           [๑๗๔]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนภัททาลิ  เปรียบเหมือน 
นายสารถีฝกมาคนขยัน   ไดมาอาชาไนยตัวงามมาแลว  ครั้งแรกทีเดียว   ฝกให 
รูเหตุในการใสบังเหียน   เม่ือนายสารถีฝกใหมันรูเหตุในการใสบังเหียน  ความ 
ประพฤติเปนขาศึก     การพยศ      การด้ินรนบางอยางบางประการยังมีอยูทีเดียว 
เหมือนของมาท่ีนายสารถีฝกใหรูเหตุที่ยังไมเคยฝก  ฉะนั้น  มนัจะสงบลงไดใน 
การพยศนั้น  เพราะนายสารถีฝกใหรูเนือง ๆ  เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ 
ในการท่ีมาอาชาไนยตัวงามสงบลงไดในการพยศนั้น  เพราะนายสารถีฝกใหรู 
เนือง ๆ  เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลาํดับ   นายสารถีฝกมา   จึงฝกใหมันรูเหตุ 
ยิ่งข้ึนไป     ในการเทียมแอก     เมื่อนายสารถีฝกใหมันรูเหตุในการเทียมเอก 
ความพระพฤติเปนขาศึก    การพยศ    การด้ินรนบางอยางบางประการยังมีอยูที 
เดียว   เหมือนของมาท่ีนายสารถีฝกใหรูใหรูเหตุที่ยังไมเคยฝก  ฉะนั้น  มันจะสงบ 
ลงได     ในการพยศน้ัน     เพราะนายสารถีฝกใหรูเนือง ๆ  เพราะนายสารถีฝก 
ใหรูโดยลําดับ  ในการท่ีมาอาชาไนยตัวงามสงบลงได  ในการพยศน้ัน  เพราะ 
นายสารถีฝกใหรูเนือง ๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ  นายสารถีผูฝกมา 
จึงฝกใหมันรูเหตุยิ่งข้ึนไป    ในการกาวยาง๑    ในการว่ิงเปนวงกลม๒      ในการ 
จรดกีบ๓    ในการว่ิง     ในประโยชนตอเสียงรอง     ในการฝกไมใหต่ืนตกใจ 
เพราะเสียงกึกกองตาง ๆ    ในการเปนมามีคุณท่ีพระราชาพึงรู  ในวงศพญามา 
ในความวองไวชั้นเยี่ยม   ในการเปนมาชั้นเยี่ยม  ในการเปนมาควรแกคําออน 
หวานชั้นเยี่ยม   เมื่อนายสารถีฝกใหมันรูเหตุ  ในการวองไวชั้นเยี่ยม  ในการ 
เปนมาชั้นเยี่ยม     ในการเปนมาควรแกคําออนหวานชั้นเยี่ยม    ความประพฤติ 
 
    ๑.  ในการยกและวางเทาท้ัง   ๔  คร้ังเดียวกัน  ๒.  ในการสามารถใหคนนั่งบนหลัง  เก็บอาวุธท่ี 

 ตกภาคพ้ืนได  ๓.  ในการประสงคจะใหเดินเบา  ไมใหขาศึกไดยินเสียงฝเทา.  
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เปนขาศึก   การพยศ   การด้ินรนบางอยางบางประการ  ยังมีอยูทีเดียว   เหมือน 
ของมาท่ีนายสารถีฝกใหรูเหตุที่ยังไมเคยฝก   ฉะน้ัน     มันยอมสงบลงไดในการ 
พยศน้ัน.    เพราะนายสารถีฝกใหรูเนอืง ๆ    เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ 
ในการท่ีมาอาชาไนยตัวงามสงบลงไดในการพยศนั้น     เพราะนายสารถีฝกใหรู 
เนือง ๆ    เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ  สารถผูีฝกมายอมเพ่ิมใหซึ่งเหตุ 
เปนที่ต้ังแหงคุณและเหตุเปนที่ต้ังแหงพละยิ่งข้ึนไป ดูกอนภัททาลิ มาอาชาไนย 
ตัวงาม   ประกอบดวยองค  ๑๐ ประการนี้แล   ยอมเปนพาหนะควรแกพระราชา 
เปนพาหนะสําหรับใชสอยของพระราชา  นับไดวาเปนองคของพระราชา  ฉันใด 
ดูกอนภัททาลิ   ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ  ก็ฉันนัน้   ยอมเปนผู 
ควรของคํานับ  เปนผูควรของตอนรับ  เปนผูควรแกทักษิณา  เปนผูควร 
อัญชลีกรรม   เปนนาบุญของโลก   ไมมีนาบุญยิ่งกวา   ธรรม  ๑๐  ประการเปน 
ไฉน    ดกูอนภัททาลิ     ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกัปปะ    สัมมาวาจา    สัมมากัมมันตะ    สัมมาอาชีวะ     สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ   สมัมาสมาธิ    สัมมาญาณะ    สัมมาวิมุตติ    อันเปนของพระอเสขะ 
ดูกอนภัททาลิ     ภิกษุผูประกอบดวยธรรม  ๑๐  ประการน้ีแล     ยอมเปนผูควร 
ของคํานับ      เปนผูควรของตอนรับ     เปนผูควรแกทักษิณา    เปนผูควรแก 
อัญชลีกรรม   เปนนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งไปกวา  ดังนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้แลว ทานพระภัททาลิชื่นชมยินดี 
พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีแล. 
 
                                           จบภัททาลิสูตรที่  ๕  
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                           ๕.   อรรถกถาภัททาลิสูตร 
           ภัททาลิสูตร  มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม สุต   ขาพเจาไดสดับมาอยาง 
                                              
           ในบทเหลาน้ันบทวา  เอกาสนโภชน ไดแก ฉันอาหารในเวลากอน 
ภัตหนเดียว  ความวาอาหารท่ีควรฉัน.  บทมีอาทิวา  อปฺปาพาธต  ความเปน 
ผูมีอาพาธนอยกลาวไวพิสดารแลวในกกโจปมสูตร.   บทวา  น อุสฺสหาม ิ คือ 
ไมสามารถ.   บทวา  สิยา  กุกฺกุจฺจ  สิยา  วิปฺปฏิสาโร  พึงมีความรําคาญ  พึง 
มีความเดือดรอน  ความวา   เมื่อฉันอยางนี้จะพึงมีความเดือดรอนรําคาญแกเรา 
วา   เราจักสามารถพระพฤติพรหมจรรยไดตลอดชีวิตหรือไมหนอ.    บทวา 
เอกเทส ภุ ฺชิตฺวา  พึงฉันสวนหนึ่ง  ความวา  ไดยินวาพระเถระแตกอนเมื่อ 
ทายกใสอาหารลงในบาตรแลวถวายเนยใส     ฉันเนยใสรอนหนอยหน่ึงแลว 
ลางมือนําสวนที่เหลือไปภายนอก  นั่งฉันในที่มีรมไมและน้ําสบาย.  พระศาสดา 
ตรัสหมายถึงอยางนั้น.    แตทานพระภัททาลิคิดวา   หากภิกษุฉันอาหารท่ีทายก 
ถวายเต็มบาตรคราวเดียวแลวลางบาตรนําอาหารท่ีไดเต็มดวยขาวสุกไปในภาย 
นอกแลวพึงฉันในที่มีรมไมและน้ําสบาย.   พึงควรอยางนี้.    นอกไปจากนี้ใคร 
เลาจะสามารถ.   เพราะฉะนั้นทานพระภัททาลิจึงทูลวา      ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคไมสามารถฉันอาหารแมอยางนี้ได. 
           ไดยินวา ในอดีตทานพระภัททาลินี้เกิดในกําเนิดกา ในชาติเปนลําดับ 
มา.   ธรรมดา  กาท้ังหลายเปนสัตวที่หิวบอย.     เพราะฉะนั้นพระเถระจึงชื่อวา 
เปนผูหิว.   กเ็มื่อพระเถระนั้นโอดครวญอยูพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงขมทับถม 
พระเถระนั้นแลวทรงบัญญัติสิกขาบทวา ภิกษุใดพึงเค้ียวก็ดี พึงบริโภคก็ดี  ซึ่ง  
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ของเค้ียวของบริโภค   ในเวลาวิกาล    ตองอาบัติปาจิตตีย.    ดวยเหตุนั้นทานจึง 
กลาววา   ครัง้น้ันแล   ทานพระภัททาลิประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลวในเม่ือ 
พระผูมีพระภาคเจากําลังทรงบัญญัติสิกขาบท    ในเม่ือภิกษุสงฆสมาทานาอยูซึ่ง 
สิกขา.  บทวา  ยถาต  ความวา   ทานพระภัททาลิไมไดใหเหมือนภิกษุอ่ืนผูไม 
ทําความบริบูรณในสิกขา   แมอยูในวัดเดียวกันก็ไมพึงใหตนประสบพระพักตร 
พระศาสดา.  ไมไปอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจา.  ไมไปยังท่ีแสดงธรรม.   ไมไป 
โรงตรึก     ไมปฏิบัติเพียงภิกขาจารคร้ังเดียว.      ไมยืนแมที่ประตูของตระกูลที ่
พระผูมีพระภาคเจาประทับนิ่ง.    หากพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปยังท่ีอยูของ 
พระภัททาลินั้น.   พระภทัทาลิรูกอนก็ไปเสียในที่อ่ืน.     นัยวาทานพระภัททาลิ 
นั้นเปนกุลบุตรบวชดวยศรัทธามีศีลบริสุทธิ์.     ดวยเหตุนั้นวิตกอยางอ่ืนมิไดมี 
แกทานพระภัททาลินั้น.   ไดมีวิตกน้ีเทาน้ันวา   เราคัดคานการบัญญัติสิกขาบท 
ของพระผูมีพระภาคเจา   เพราะเหตุแหงทอง.   เราทํากรรมไมสมควร.    เพราะ 
ฉะน้ัน      ทานพระภัททาลิแมอยูในวัดเดียวกันก็ไมไดใหตนประสบพระพักตร 
พระศาสดา. 
           บทวา  จีวรกมฺม  กโรนฺติ  ภิกษุทั้งหลายทําจีวรกรรม  ความวาพวก 
มนุษยไดถวายผาสาฎกทําจีวรแตพระผูมีพระภาคเจา.     ภิกษุทัง้หลายจึงถือเอา 
จีวรสาฎกนั้นทําจีวร.  บทวา เอต  เทส  ความผิดนี้   ความวาทานจงมนสิการ 
โอกาสนี้  ความผิดนี้คือเหตุที่ทานคัดคานการบัญญัติสิกขาบทของพระศาสดาให 
ดี. บทวา ทุกกฺรตร การทําท่ียากกวา ความวา พวกภิกษุถามภิกษุทั้งหลายผูอยู 
จําพรรษาแลวหลีกออกไปตามทิศวา  ทานทั้งหลายอยู ณ ที่ไหน.  เมื่อภิกษุทั้ง 
หลายบอกวาอยู ณ พระเชตวัน . ภิกษุเหลาน้ันก็จะเปนผูถามวา  อาวุโสท้ังหลาย 
ในภายในพรรษานี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสชาดกอะไร.     ตรสัพระสูตรอะไร.  
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ทรงบัญญัติสิกขาบทอะไร.   ภิกษุทั้งหลายจักบอกวา    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติวิกาลโภชนสิกขาบท.  แตพระเถระรูปหน่ึงชื่อวาภัททาลิไดคัดคาน. ภิกษุ  
ทั้งหลายไดฟงดังน้ันจึงพากันกลาววา    ธรรมดาแมเม่ือพระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติสิกขาบทมิใชเหตุอันไมควรคัดคาน.  ภิกษุทั้งหลายสําคัญวาความผิดของ 
ทานน้ีปรากฏในระหวางมหาชนอยางนี้ จักถึงความเปนผูทําคืนไดยากจึงกลาว 
อยางนี้.    อีกอยางหนึ่ง    ภิกษุแมเหลาอ่ืนครั้นออกพรรษาแลวจักพากันไปเฝา 
พระศาสดา. เมื่อเปนเชนน้ันทานจักประชุมสงฆดวยกลาววา อาวุโสท้ังหลายเมื่อ 
ผมยังพระศาสดาใหทรงยกโทษในความผิดนี้ขอพวกทานจงเปนเพ่ือนผมดวย 
เถิด.    อาคันตุกภิกษุทั้งหลาย ณ ที่นั้นจักถามวา   อาวุโส   ภิกษุนี้ทําอะไรเลา. 
ครั้นพวกอาคันตุกภิกษุฟงความน้ันแลวจักกลาววา   ภิกษุทํากรรมหนัก.  กรรม 
นี้ไมสมควรเลยที่ภิกษุจักคัดคานพระทศพล. ภิกษุทั้งหลายแมสําคัญอยูวา ความ 
ผิดของทานนี้ปรากฏในระหวางมหาชนแมอยางนี้ จักถึงความเปนผูทําคืนไดยาก 
จึงกลาวอยางนี้. 
           ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาครั้นออกพรรษาแลวจักทรงหลีกไป 
จาริก.  เมื่อเปนเชนนั้นทานจักประชุมสงฆเพ่ือขอใหพระผูมีพระภาคเจาทรงยก 
โทษในที่ที่เสด็จไปแลว.  ภิกษุทั้งหลายผูอยูในทิศ ณ ที่นั้นจักถามวา    อาวุโส 
ทั้งหลายภิกษุนี้ทํากรรมอะไรไว ฯ ล ฯ แมสําคัญอยูวาความผิดนี้จักถึงความเปน 
ผูทําคืนไดยากจึงกลาวอยางนี้.  บทวา  เอตทโวจ   ทานพระภัททาลิไดกลาวคํา 
นั้นความวา   ทานพระภัททาลิแมสําคัญวา  พระผูมีพระภาคเจาจักยกโทษแกเรา 
ไดกลาวคํานี้มีอาทิวา  อจฺจโย  ม ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  โทษไดครอบ 
งําขาพระองคดังน้ี.  
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           ในบทเหลาน้ันบทวา  อจฺจโย  คือ  โทษ.  บทวา  ม  อจจฺคมา  ได 
ครอบงําขาพระองคคือโทษไดลวงล้ําครอบงําขาพระองคเปนไปแลว.    บทวา 
ปฏิคฺคณฺหาตุ  คือขอจงทรงยกโทษ. บทวา  อายตึ  สวราย  เพ่ือความสํารวม 
ตอไป คือ เพ่ือตองการความสํารวมในอนาคต    เพ่ือไมทําความผิดความพลั้ง- 
พลาดเห็นปานนี้อีก. บทวา ตคฺฆ   คือโดยแนนอน. บทวา ยถาธมฺม  ปฏิกโรสิ 
เธอทําคืนตามชอบธรรม   คือ   เธอดํารงอยู ในธรรมอยางใดจงทําอยางนั้น. 
อธิบายวา  ใหยกโทษ.  บทวา  ตนฺเต  มย  ปฏิคฺคณฺหาม   คือเรายกโทษของ 
ทานน้ัน. บทวา วุฑฺฒิ  เหสา  ภทฺทาลิ  อริยสฺส  วินเย  ความวา  ดูกอน 
ภัททาลิ  นี้ชือ่วาเปนความเจริญในวินัยของพระอริยเจา   คือในศาสนาของพระ-   
ผูมีพระภาคพุทธเจา.   การเห็นโทษโดยความเปนโทษแลวทําคืนตามสมควรแก 
ธรรมแลวถึงความสํารวมตอไปเปนอยางไร.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ภิกษุ 
ใดทําเทศนาใหเปนบุคลาธิษฐาน   เห็นโทษโดยความเปนโทษ   แลวทําคืนตาม 
สมควรแกธรรม   ภิกษุนัน้ชื่อวายอมถึงความสํารวมตอไป. 
           บทวา  สมโยป  โข  เต  ภทฺทาลิ  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา 
ดูกอนภัททาลิ     แมเหตุหน่ึงอันควรที่เธอพึงแทงตลอดมีอยู.     เธอก็มิไดแทง 
ตลอด  มิไดกําหนดไว. 
           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา  อุภโตภาควิมุตฺโต   พระอริยบุคคล 
ชื่อวา อุภโตภาควิมุตเปนตน ดังตอไปนี้.  บุคคลท้ังหลายผูมีความพรอมเพรียง 
ดวยมรรคในขณะจิตหนึ่ง  ๒  จําพวกคือ     พระอริยบุคคลชื่อธรรมานุสารี  ๑ 
พระอริยบุคคลชื่อสัทธานุสารี ๑.   การท่ีพระผูมีพระภาคเจาจะทรงใหพระอริย- 
บุคคล ๗  จําพวกเหลาน้ีทําตามคําส่ังก็ไมควร.     เพราะเม่ือพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงออกคําสั่งแลว   พระอริยบุคคลเหลาน้ันก็ไมควรเพ่ือทําอยางนั้น.  อน่ึงเพ่ือ  
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แสดงความท่ีพระอริยบุคคลท้ังหลายเปนผูวางายดวยการกําหนดมิใชฐานะและ 
เพ่ือแสดงความท่ีพระภัททาลิเถระเปนผูวายาก พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทนี้. 
           เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภเทศนาวา อป  นุ  ตว 
ตสฺมึ    สมเย   อุกโตภาควิมุตฺโต   ในสมัยนั้นเธอเปนพระอริยบุคคลชื่อวา 
อุภโตภาควิมุต   บางหรอืหนอ.  เพ่ือขมพระภัททาลิ.  ในบทนีม้ีอธิบายดังตอไป 
นี้วา  ดูกอนภัททาลิ  พระอริยบุคคล  ๗ จําพวกเหลาน้ีเปนทักขิไณยบุคคลใน 
โลกเปนเจาของในศาสนาของเรา   เมื่อเราบัญญัติสิกขาบท   เมื่อมีเหตุอันควรที่ 
พระอริยบุคคลจะพึงคัดคาน การคัดคานของพระอริยบุคคลเหลาน้ันจึงควร. แต 
เธอเปนคนภายนอกจากศาสนาของเรา    เมื่อเราบัญญัติสิกขาบท     เธอไมควร 
คัดคาน.  บทวา  วิตฺโต  ตุจฺโฉ  เธอเปนคนวางคนเปลา คือ พระภัททาลิเปน 
คนวางคนเปลาเพราะไมมีอริยคุณในภายใน  ไมมีอะไรๆ ในคําพูดเปนอิสระ. 
           บทวา   สตฺถาป  อุปวทติ   แมพระศาสดาก็ทรงติเตียนได  ความวา 
ภิกษุผูอยูวัดโนนเปนสัทธิวิหาริกของพระเถระรูปโนน  ภิกษุชือ่น้ีเปนอันเตวาสิก 
ของพระเถระรูปโนน   เขาไปสูปาเพ่ือยังโลกุตตรธรรมใหเกิด   แลวทรงติเตียน 
อยางนี้วาเพราะเหตุไรภิกษุไมทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของเรา   ดวยการ 
อยูปาของภิกษุนั้น .   แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  โดยที่แทเทวดาไมติ- 
เตียนอยางเดียว ยังแสดงอารมณนากลัวแลวทําใหหนีไปอีกดวย. บทวา  อตฺตาป 
อตฺตาน  แมตนก็ติเตียนตน  ความวา  เมื่อภิกษุนึกถึงศีล  ฐานะอันเศราหมอง 
ยอมปรากฏ.  จิตยอมแลนไป   กรรมฐานยอมไมติด.    ภิกษุนั้นมีความรําคาญ 
วาประโยชนอะไรดวยการอยูปาของภิกษุเชนเรา  ลกุหลีกไป.  บทวา  อตฺตาป 
อตฺตาน  อุปวทิโต   แมตนเองก็ติเตียนตนได  คือตนเองติเตียนแมดวยตน. 
ปาฐะเปนอยางนี้แหละ พึงทราบธรรมฝายขาวโดยนัยตรงกันขามกับที่กลาวแลว.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 342 

           พระผูมีพระภาคเจาตรัสบทมีอาทิวา  โส  ววิิจฺเจว  กาเมหิ ภิกษุนั้น 
สงัดจากกาม   เพ่ือแสดงบทวา   เอว  สจฺฉิกโรติ   ภิกษุยอมทําใหแจงอยางนี้. 
บทวา  ปวยฺห  ปวยหฺ  การณ กาเรนติ  ภิกษุทั้งหลายขมแลวขมเลาแลวทําให 
เปนเหตุ คือ ขมโทษแมมีประมาณนอยแลวทําบอย ๆ. บทวา  โน ตถา  ไมขม 
อยางนั้น  คือไมขมความผิดแมใหญเหมือนภิกษุนอกน้ีแลวทําเปนเหตุ.      
           ไดยินวา  ภิกษุนั้นกลาววา  ดูกอนภัททาลิผูมีอายุ   ทานอยาคิดไปเลย 
ชื่อวากรรมเห็นปานน้ียอมมี  ทานจงมาขอใหพระศาสดาทรงยกโทษเถิด แลวสง 
ภิกษุรูปหน่ึงจากหมูภิกษุใหเรียกพระภัททาลิมาหาตน    หวังการอนุเคราะหจาก 
สํานักของพระศาสดาอยางนี้วา     ดูกอนภัททาลิ   เธออยาคิดไปเลย   กรรมเห็น 
ปานน้ียอมมี.   จากน้ัน   ทานพระภัททาลิคิดวา    แมภิกษุสงฆ    แมพระศาสดา 
ก็มิไดปลอบเราเลยแลวจึงกลาวอยางน้ี. 
           ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงวา   แมภิกษุสงฆ  แมพระ- 
ศาสดาก็ยอมที่สั่งสอนและสอนผูที่ควรส่ังสอน  มไิดทรงสั่งสอนและสอนนอก 
ไปจากน้ีจึงตรัสบทมีอาทิวา  อิธ  ภทฺทาลิ  เอกจฺโจ  ดูกอนภัททาลิ  ภิกษุบางรูป 
ในธรรมวินัยนี้.  ในบทเหลาน้ันบทมีอาทิวา อฺเนฺ   อยางอ่ืนดวยอาการ 
อยางอ่ืน  ทานกลาวพิสดารแลวในอนุมานสูตร. บทวา  น  สมมฺา  วตฺตติ ไม 
ประพฤติโดยชอบ  คือไมประพฤติในวัตรโดยชอบ.  บทวา น โลม วตฺเตติ 
ไมทําขนใหตก  ไดแกไมประพฤติในอนุโลมวัตรคือถือเอายอนขน.   บทวา  น 
นิตฺถาร  วตฺตติ  ไมประพฤติถอนตนออก  คือไมประพฤติในวัตรคือการถอน 
ตนออก  ไมพอใจรีบดวนเพ่ือออกจากอาบัติ.    บทวา  ตตฺร   คือในเหตุแหง 
การวายากนั้น.  บทวา  อภิณฺหาปตฺติโก  คือเปนผูตองอาบัติเนื่อง ๆ.  บทวา 
อาปตฺติพหุโล   เปนผูมากดวยอาบัติ.   คือเวลาตองอาบัติมีมาก   เวลาบริสุทธิ์  
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ไมตองอาบัติมีนอย.  บทวา  น  ขิปฺปเมว  วูปสมติ  คือ  อธิกรณไมระงับ 
เร็ว  เปนผูนอนหลับนาน. 
           พระวินัยธรท้ังหลายกลาวกะภิกษุผูมาในเวลาลางเทาวา  อาวุโส  จงไป 
ไดเวลาปฏิบัติแลว.   กลาวกะภิกษุผูรูเวลามาแลวอีกมีอาทิวา  อาวุโส  จงไปได 
เวลากวาดวัดแลว   ไดเวลาสอนสามเณรเปนตนแลว .     ไดเวลาอาบนํ้าของเรา 
แลว.   ไดเวลาอุปฏฐากพระเถระแลว.   ไดเวลาลางหนาแลว.   แลวสงภิกษุผูมา 
ในตอนกลางวันบาง    ในตอนกลางคืนบางไป.   เมื่อภิกษุกลาววา  ทานขอรับ 
จักมีโอกาสในเวลาไหนอีก,   จึงกลาวคํามีอาทิวา   อาวุโส  จงไปเถิด.   ทานยอม 
รูถึงฐานะนี้.   พระเถระผูเปนวินัยธร   รูปโนนจะดื่มน้ํามัน.   รปูโนนจะใหทํา 
การสวน.   (สวนทวาร)   เพราะเหตุไรทานจึงรีบรอนนักเลา.    แลวนอนหลับ 
นานตอไป.  บทวา  ขิปฺปเมว  วูปสมติ  อธิกรณยอมระงับเร็ว.  คือ  ระงับ 
เร็ว  ไมนอนหลับนาน. 
           ภิกษุทั้งหลายผูมีความขวนขวายกลาววา   อาวุโสท้ังหลาย   ภิกษุรปูนี้  
เปนผูวางาย.   ชื่อวาภิกษุผูอยูในชนบท   ยอมไมมีความผาสุก  มีการอยู   การยืน 
และการนั่งเปนตน     ในเสนาสนะทายบาน.    แมภิกขาจารก็ลําบาก.    อธิกรณ 
ของภิกษุรูปนั้นระงับไดเร็ว   แลวประชุมกันใหภิกษุนั้นออกจากอาบัติ   ใหต้ัง 
อยูในความบริสุทธิ์. 
           บทวา   อาธิจฺจาปตฺติโก   คือ    ภิกษุเปนผูตองอาบัติเปนบางครั้ง. 
ภิกษุนั้นแมเปนผูมีความละอาย  เรียบรอยก็จริง.  แตเพราะภิกษุนั้นเปนผูวายาก 
ภิกษุทั้งหลายจึงตองปฏิบัติอยางนั้น. 
           บทวา   สทฺธามตฺตเกน  วหติ  เปมมตฺตเกน  ภิกษุบางรูปนําชีวิต 
ไปดวยศรัทธาพอประมาณ   ดวยความรักพอประมาณ   ความวา   ภิกษุบางรูป  
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ยังชีวิตใหเปนไปในอาจารยและอุปชฌายทั้งหลาย     ดวยศรัทธาเกี่ยวกับครอบ- 
ครัวมีประมาณนอย    ดวยความรักเกี่ยวกับครอบครัวมีประมาณนอย.    ชื่อวา 
บรรพชา  นี้เชนกับถือเอาปฏิสนธิ.  ภิกษุบวชใหมยังไมรูคุณของบรรพชา   ยัง 
ชีวิตใหเปนไปดวยความรักพอประมาณในอาจารยและอุปชฌาย.   เพราะฉะน้ัน 
ควรสงเคราะห   ควรอนุเคราะห   ภิกษุเห็นปานน้ี.  เพราะภิกษุทั้งหลายครั้นได 
สงเคราะห   แมมีประมาณนอย  แลวต้ังอยูในบรรพชา  จักเปนมหาสมณะสําเร็จ 
อภิญญา.    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความขอนี้ไววา    พระศาสดายอมทรง 
สั่งสอนผูที่ควรส่ังสอน    ดวยกถามรรคประมาณเทาน้ี.    นอกน้ีไมทรงสั่งสอน. 
บทวา   อฺาย  สณฺหสึุ  คือ ภิกษุดาํรงอยูในอรหัตผล.  
           บทวา   สตฺเตสุ  หายมาเนสุ   เมื่อสัตวทั้งหลายกําลังเส่ือม  คือ  เมื่อ 
การปฏิบัติเสื่อม  สัตวก็ชือ่วา  เสื่อม.  บทวา  สทฺธมฺเม  อนฺตรธายมาเน 
เมื่อพระสัทธรรมกําลังอันตรธาน   คือ   เมื่อปฏิบติัสัทธรรม   กําลังอันตรธาน. 
จริงอยู  เมื่อไมมีสัตวผูบําเพ็ญการปฏิบติั แมปฏิบัติสัทธรรม  กช็ื่อวาอันตรธาน. 
บทวา   อาสวฏานียา   คือ   ธรรมเปนที่ต้ังแหงอาสวะท้ังหลาย.    อธิบายวา 
อาสวะทั้งหลายมีการติเตียนผูอ่ืน     ความเดือดรอน     การฆา     และการจองจํา 
เปนตน     และเปนความพิเศษแหงทุกขในอบาย    ยอมต้ังอยูในธรรมเหลาใด. 
เพราะฉะนั้น     เหตุนั้นยอมมีแกธรรมเหลาน้ัน.     ในบทนีโ้ยชนาแกไววา 
วีติกกมธรรม   (ธรรมคือความกาวลวง)   อันเปนที่ต้ังแหงอาสวะเหลาน้ัน    ยัง 
ไมปรากฏในสงฆเพียงใด. พระศาสดายังไมทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลาย 
เพียงนั้น .  บทวา  ยโต  จ  โข  ภทฺทาลิ   พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดง 
อกาละอยางนี้แลว   จึงทรงแสดงถึงกาละตอไป    ตรัสคํามีอาทิวา   ยโต  จ  โข 
ภทฺทาลิ  ในบทเหลาน้ันบทวา  ยโต  คือ  ในกาลใด.  บทที่เหลอืพึงทราบ  
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โดยทานองเดียวกันดังไดกลาวแลวน่ันแหละ. อีกอยางหนึ่ง  ความสังเขปในบท 
นี้มีดังน้ี.  ในกาลใดวีติกกมโทษอันนับวา  ธรรมเปนที่ต้ังแหงอาสวะปรากฏใน 
สงฆ.   ในกาลน้ัน   พระศาสดาจึงทรงบัญญัติแกสาวกท้ังหลาย.   เพราะเหตุไร. 
เพราะเพ่ือกําจัดวีติกกมโทษ     อันไดแกธรรมเปนที่ต้ังแหงอาสวะเหลาน้ันน่ัน 
แหละ.   พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสถึงอกาละแหงกาลบัญญัติสิกขาบท   อันยัง 
ไมเกิดธรรมเปนที่ต้ังแหงอาสวะอยางนี้     และกาละอันเกิดข้ึนแหงธรรมอันเปน 
ที่ต้ังแหงอาสวะ    แลวบัดนี้     เพ่ือทรงแสดงถึงกาละอันยังไมเกิดธรรมเหลาน้ัน 
และกาละอันเกิดธรรมเหลาน้ัน จึงตรัสคํามีอาทิวา น ตาว ภทฺทาลิ  อิเธกจฺเจ 
คือ   ธรรมเปนที่ทั้งแหงอาสวะบางเหลา   ยังไมปรากฏในสงฆในธรรมวินัยนี้. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา  มหตฺต   คือ   ความเปนใหญ.  จรงิอยู   สงฆ 
เปนผูถึงความเปนใหญดวยอํานาจแหงพระนวกะ    พระมัชฌิมะ    และพระเถระ 
ทั้งหลาย     เพียงใด.      เสนาสนะยอมมีธรรมอันเปนที่ต้ังแหงอาสวะบางเหลา 
ยังไมเกิดข้ึนในศาสนา   เพียงนั้น.    แตเมื่อสงฆถึงความเปนใหญ   ธรรมเหลา 
นั้นจึงเกิดข้ึน.    เมื่อเปนดังน้ันพระศาสดายอมทรงบัญญัติสิกขาบท.    เมื่อสงฆ 
ถึงความเปนใหญ       พึงทราบสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไวโดยนัยนี้วา    ภิกษุนอน 
รวมกับอนุปสัมบันเกิน ๒-๓ ราตรีข้ึนไป ตองปาจิตตีย. ภิกษุณียังภิกษุผูยิ่งไม 
มีพรรษาใหลุกออกไป เปนปาจิตตีย.  ภิกษุณียังภิกษุหน่ึงพรรษา  สองพรรษา 
ใหลุกไป  เปนปาจิตตีย.                                                      
           บทวา   ลาภคฺค   คือ  ความเปนผูเลิศดวยลาภ.   จริงอยู   สงฆยังไม 
ถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ    เพียงใด.     ธรรมเปนที่ดังแหงอาสวะยังไมเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยลาภเพียงนั้น.   แตเมื่อสงฆถึงแลว  ธรรมเหลาน้ันจึงเกิด.   เม่ือเปน 
เชนนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทวา ภิกษุใหของเค้ียวของฉันแกอเจลก  
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ก็ดี    แกปรพิาชกก็ดี    แกปริพาชิกาก็ดี    ดวยมือตนเองตองปาจิตตีย.    เพราะ 
เมื่อสงฆถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบัญญัติสิกขาบท 
นี้.   บทวา  ยสคฺค   คือ   ความเปนผูเลิศดวยยศ.   จริงอยู   สงฆยังไมถึงความ 
เปนผูเลิศดวยยศเพียงใด.      ธรรมเปนที่ต้ังแหงอาสวะยังไมเกิดข้ึนเพราะอาศัย 
ยศเพียงนั้น.     แตเมื่อสงฆถึงแลวธรรมเหลาน้ันจึงเกิดข้ึน.      เม่ือเปนเชนนั้น 
พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทวา   ภิกษุดื่มน้ําเมาทองปาจิตตีย.   เพราะเม่ือ 
สงฆถึงความเปนผูเลิศดวยยศ    พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทน้ี.     บทวา 
พาหุสจฺจ   คือ   ความเปนพหูสูต.    จริงอยู    สงฆยังไมถึงความเปนพหูสูต 
เพียงใด.   ธรรมเปนที่ต้ังแหงอาสวะจึงยังไมเกิดเพียงนั้น.   แตเมื่อสงฆถึงความ 
เปนพหูสูต   บุคคลท้ังหลายเลาเรียนนิกาย   ๑ บาง   ๒ นิกายบาง   ๕ นิกายบาง 
เกลาโดยไมแยบคาย     เทียบเคียงรสดวยรส   แลวแสดงคําสอนของพระศาสดา 
นอกธรรมนอกวินัย.   เมือ่เปนเชนนั้นพระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทโดยนัย 
มีอาทิวา    ภิกษุพึงกลาวอยางนี้วา    เรารูธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
แลวอยางนั้น ฯ ล ฯ   แมสมณุเทศก็พึงกลาวอยางน้ัน. 
           พึงทราบความในบทน้ีวา  รตฺตฺุตปปตฺโต  ถึงความเปนผูรูราตรี. 
ชื่อวา   รตฺตฺู    เพราะอรรถวา    รูราตรี.   คือ   รูราตรีมากต้ังแตวันที่ตน 
บวช.   อธิบายวา   บวชนาน.   ความเปนแหงผูรูราตรี   ชื่อวา   รตฺตฺุต 
ในบทนั้นพึงทราบวา   เมื่อสงฆถึงความเปนผูรูราตรี  พระศาสดาจึงทรงบัญญัติ 
สิกขาบทปรารภทานอุปเสนวังคันตบุตร   เพราะทานอุปเสนวังคันตบุตรนั้นเห็น 
ภิกษุทั้งหลาย    มีพรรษาหยอน  ๑๐ ใหอุปสมบท    ตนมีพรรษาเดียวใหสัทธิ- 
วิหาริกบวช.     เมื่อเปนเชนนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุมีพรรษาหยอน ๑๐  ไมควรใหกุลบุตรบวช.  ภิกษุ   
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ใหกุลบุตรบวชตองอาบัติทุกกฏ.     เมือ่พระผูมีพระภาคเจาพระบัญญัติสิกขาบท 
อยางนี้    ภิกษุเขลาไมฉลาด   ใหกลุบตุรบวชอีกดวยคิดวาเรามีพรรษา ๑๐ แลว 
เรามีพรรษา  ๑๐ แลว.     เมื่อเปนเชนน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบัญญัติ 
สิกขาบทแมอ่ืนอีกวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเขลา   ไมฉลาด   ไมควรให 
กุลบุตรบวช  ภิกษุใหกุลบุตรบวช  ตองอาบัติทุกกฏ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ 
ผูฉลาด   ผูสามารถมีพรรษา  ๑๐    หรอืมีพรรษาหยอนกวา  ๑๐   เราอนุญาต 
ใหบวชกุลบตุรได.   พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติสิกขาบท  ๒ ขอ    ในเวลา 
ที่สงฆถึงความเปนผูรูราตรี  ดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา   อาชานียสุสูปม  ธมฺมปริยาย  เทเสสึ  คือ  เราแสดง 
ธรรมปริยายเปรียบดวยอาชาไนยหนุม.    บทวา   ตตฺถ   คือ   ในการระลึกไม 
ไดนั้น.   บทวา  น  โข   ภทฺทาลิ  เอเสว  เหตุ   คือ   ความเปนผูไมทําให 
บริบูรณในสกิขานี้   จะเปนเหตุหามิได.        
           บทวา มขุาธาเน  การณ   กาเรติ  ฝกใหรูเหตุในการใสบังเหียน 
คือ    ฝกใหรูเหตุ  เพ่ือยกคอใหดีในการใสบังเหียนเปนตนที่ปาก.  ดวยบทมี 
อาทิวา   วิสูกายิกานิ  ประพฤติเปนขาศึก    พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงความ 
ประพฤติพยศ.  บทนี้ทั้งหมดเปนไวพจนของกันและกัน.  บทวา  ตสฺมึ  าเน 
ในฐานะน้ัน  คือ ในการประพฤติพยศน้ัน.  บทวา  ปรินิพฺพายติ  สงบ  คือ 
หมดพยศ.  อธิบายวา  ละความพยศน้ันได.  บทวา ยุคาธาเน  ในการเทียม 
แอก   คือ   ในการวางแอกเพ่ือประคองแอกใหดี.   บทวา   อนุกกฺเม    ในการ 
กาวยาง   คือ   ในการยกและการวางเทาท้ัง ๔ ครั้งเดียวกัน.     ยอมยืนในหลมุ 
ถือดาบตัดเทามาของขาศึกที่กําลังเดินมาอยู  ในสมัยนั้น มาน้ันจักยกเทาแมทั้ง  ๔ 
ครั้งเดียวกัน  เพราะเหตุนั้น  คนฝกมาจึงฝกใหรูเหตุนั้นดวยวิธีผูกเชือก.  บทวา  
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มณฺฑเล   ในการว่ิงเปนวงกลม  คือ  ฝกใหรูเหตุในการว่ิงเปนวงกลม   เพ่ือทํา 
โดยอาการที่ผูนั่งบนหลังสามารถเก็บอาวุธที่ตกบนแผนดินได.  บทวา ขุรกาเส 
ในการจรดกีบ   คือ   ในการเอาปลายกีบจรดแผนดิน.    เพราะในเวลาว่ิงไปใน 
กลางคืน  เพ่ือมิใหขาศึกไดยินเสียงเทา  จึงใหสัญญาในท่ีแหงหนึ่งแลวใหศึกษา 
การเดินดวยปลายกีบ.      ทานกลาวบทน้ีหมายถึงไมใหขาศึกไดยินเสียงเทานั้น. 
บทวา  ธาเร ในการว่ิง คือ  ในการเปนพาหนะเร็วไว. บาลีวา ธาเว  ก็มีฝกใหรู 
เหตุนั้น    เพ่ือหนีในเมื่อตนแพ  และเพ่ือติดตามจับขาศึกที่หนี. บทวา   รวตฺเถ 
ในประโยชนตอเสียงรอง  คือ  เพ่ือประโยชนแกการรอง.  เพราะในการรบ  เมื่อ 
ชางแผดเสียงรอง มาคะนอง รถบุกทาํลาย หรือทหารโหรองยินดี  เพ่ือมิใหกลัว 
เสียงรองนั้น  แลวใหเขาไปหาขาศึก  จึงฝกใหรูเหตุนั้น.  บทวา   ราชคุเณ   ใน 
การเปนมามีคุณท่ีพระราชาพึงรู.    ไดยินวา    พระราชากูฏกัณฐะไดมีมาชื่อวา 
ตุฬวณะ.    พระราชาเสด็จออกทางประตูดานทิศปราจีน    เสด็จถึงฝงกทัมพนที 
ดวยทรงพระดําริวา    เราจักไปเจดียบรรพต.    มายืนใกลฝงไมปรารถนาจะขาม 
น้ําไป.   พระราชาตรัสเรียกคนฝกมามาแลวตรัสวา   โอ มาท่ีเจาฝกไมปรารถนา 
จะขามนํ้า.   คนฝกมากราบทูลวา  ขาแตพระองค  นาอัศจรรย  มาน้ีขาพระองค 
ฝกดีแลว.   มาอาจคิดวา   หากเราจักขามน้ํา    หางก็จักเปยก    เมื่อหางเปยกน้ํา 
จะพึงเปยกที่พระวรกายของพระราชา   เพราะเหตุนั้น    มาจึงไมขามเพราะเกรง 
วาน้ําจะเปยกที่พระวรกายของพระองค    ดวยอาการอยางนี้.   ขอพระองคโปรด 
ใหจับทางมาไวเถิดพระเจาขา.    พระราชาไดทรงใหทําอยางนั้น.   มารีบขามไป 
ถึงฝง.    คนฝกมาฝกใหรูเหตุนี้เพ่ือตองการอยางน้ัน.    บทวา   ราชวเส   ใน 
วงศพญามา    จริงอยู     วงศของพญามาน้ันมีอธิบายวา     แมรางกายจะถูกแทง 
ทําลายไป   ดวยการประหารเห็นปานน้ัน   ก็ไมทําใหคนข่ีมาตกไปในหมูขาศึก  
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ยอมนําออกไปภายนอกได.    ฝกใหรูเหตุเพ่ือประโยชนนั้น.   บทวา  อุตฺตเม 
ชเว     ในความวองไวชั้นเยี่ยม    คือ    ในการถึงพรอมดวยกําลัง     อธิบายวา 
ฝกใหรูเหตุโดยอาการที่มีกําลังชั้นเยี่ยม.   บทวา   อุตฺตเม  หเย   ในความเปน 
มาชั้นเยี่ยม  อธิบายวา  ฝกใหรูเหตุโดยอาการที่เปนมาชั้นเยี่ยม.  ในบทนั้น 
ตามปรกติมาชั้นเย่ียมยอมควรแกเหตุแหงความเปนมาชั้นเยี่ยม.   มาอ่ืนไมควร. 
มายอมปฏิบัติ   ความมีกําลังชั้นเยี่ยมอยางนี้ดวยเหตุเปนมาชั้นเยี่ยม.  มาอ่ืนยอม 
ไมปฏิบัติ   ความมีกําลังชั้นเยี่ยม. 
            ในมาชั้นเยี่ยมนั้น  มีเรื่องเลาดังตอไปนี้.  ไดยินวาพระราชาองคหน่ึง 
ไดลูกมาสินธพไวตัวหนึ่ง  แตไมทรงทราบวาเปนมาสินธพ  จึงไดทรงใหคนฝก 
มา   เอามาน้ีไปฝก.   แมคนฝกมาก็ไมรูวามาน้ันเปนมาสินธพ   จึงนําถั่วเหลือง 
ไปใหลูกมากิน.  ลูกมากไ็มกินเพราะไมสมควรแกตน. คนฝกมาไมสามารถฝกมา 
นั้น ไดจึงทูลพระราชาวา   ขาแตพระมหาราช  มานี้เปนมาโกง  พระเจาขา  แลว 
ปลอยไป. วันหน่ึงภิกษุหนุมรูปหน่ึง เคยเปนคนฝกมา ผูถือส่ิงของของอุปชฌาย 
ไปเห็นมาน้ันเที่ยวไปบนหลังคู  จึงเรียนอุปชฌายวา  ทานขอรับ ลกูมาสินธพหา 
คามิได  หากพระราชาทรงทราบพึงทําลูกมาน้ันไหเปนมามงคล. พระเถระกลาว 
วา นี่คุณ พระราชาเปนมิจฉาทิฏฐิ ถากระไร พึงทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 
เธอจงไปทูลพระราชาเถิด.    ภิกษุหนุมไปทูลพระราชาวา  มหาบพิตร มีลูกมา 
สินธพหาคามิไดอยูตัวหน่ึง.   พระราชาตรัสถามวาพระคุณเจาเห็นหรือ,   ภิกษุ 
หนุมถวายพระพรวา   เห็นมหาบพิตร.   ตรัสถามวา   ไดอะไรจึงจะควร.  ถวาย 
พระพรวา     ควรไดพระกระยาหารท่ีมหาบพิตรเสวยในภาชนะทองท่ีใสเครื่อง 
เสวยของมหาบพิตร     รสเครื่องดื่มของมหาบพิตร     กลิ่นหอมดอกไมของ 
มหาบพิตร  ถวายพระพร. พระราชารบัสั่งใหใหทุกอยาง.  ภิกษุหนุมไดใหคนถือ 
นําไป.  มาสูดกลิ่นคิดวา  ผูฝกมารูคุณของเราเห็นจะพอมีจึงยกศีรษะยืนแลดูอยู.  
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ภิกษุหนุมเดินไปดีดนิ้วมือกลาววา   กนิอาหารเถิด.   มาเดินตรงมากินอาหารใน 
ถาดทอง.  ดืม่น้ํามีรส.                   
           ลําดับนั้นภิกษุหนุมเอากลิ่นหอมลูบไลมาแลวประดับเครื่องประดับของ 
พระราชา   ดดีนิ้ว   กลาววา   จงไปขางหนาเถิด.   มาเดินไปขางหนาภิกษุหนุม 
ไดยืนในที่ของมามงคล.   ภิกษุหนุมถวายพระพรวา  ขอถวายพระพร  ลูกมาน้ีหา 
คามิได.  ขอมหาบพิตรโปรดใหคนฝกมาประคบประหงมมาน้ันโดยทํานองน้ีสัก 
 ๒-๓ วันเถิด   แลวก็ออกไป. 
           ครั้นลวงไป ๒-๓ วัน ภิกษุหนุมมาทูลถามวา ขอถวายพระพร     มหา 
บพิตรจะทรงดู  อานุภาพของมาหรือ. ตรัสวา ดีซิอาจารย. เรายืนที่ไหนจึงจะเห็น 
เลา.ถวายพระพรวา  ขอมหาบพิตรเสด็จไปยังพระอุทยานเถิด. พระราชารับสั่งให 
จับมาไป.  ภิกษุหนุมดีดนิ้วมือใหสัญญาแกมาวา เจาจงวิ่งไปรอบตนไมตนหนึ่ง. 
มาว่ิงไปรอบตนไมแลวก็มา.  พระราชามิไดทรงเห็นมาว่ิงไปว่ิงมา.  ภิกษุหนุม 
ทูลถามวา มหาบพิตรทรงเห็นหรือ. ตรัสวา ไมเห็นเลยพระคุณเจา.  ภิกษุหนุม 
ทูลวา    ขอมหาบพิตรวางไมทําเครื่องหมายพิงคนไมตนหน่ึงไวแลวดีดนิ้วมือ 
กลาววา   เจาจงคาบไมเครื่องหมายนั้นมา.   มาว่ิงไปคาบไมนั้นมา    ทูลถามวา 
มหาบพิตรทรงเห็นหรือ.  ตรัสวา  ไมเห็นเลยพระคุณเจา.  ภิกษุหนุมดีดนิ้วมือ 
อีกกลาววา  เจาจงว่ิงไปรอบ ๆ จนสุดกําแพงพระอุทยานมาเถิด.  มาไดทําอยาง 
นั้น.   ทลูถามวา   มหาบพิตรทรงเห็นหรือ.   ตรัสวา   ไมเห็นเลยพระคุณเจา. 
ภิกษุหนุมใหนําผากัมพลสีแดงมาแลวใหผูกที่เทามา    ไดใหสัญญาเหมือนอยาง 
นั้น.   มากระโดดว่ิงไปจนสุดกําแพง.   ไดปรากฏ ณ สุดกําแพงพระอุทยานดุจ 
เปลวลูกไฟที่บุรุษมีกําลังแกวง.   มาไปยืนอยู  ณ ที่ใกล.  ทลูถามวา มหาบพิตร 
ทรงเห็นหรือ.   ตรัสวา   เห็นแลวพระคุณเจา.   ภิกษุไดใหสัญญาวา   เจาจงวิ่ง 
ไปรอบ ๆ จนสุดกําแพงสระมงคลโบกขรณี.   มาไดว่ิงไปรอบ ๆ  จนสุดกําแพง  
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สระมงคลโบกขรณี.  ภิกษุหนุมไดใหสัญญาอีกวา  เจาจงหยั่งลงสูสระโบกขรณี 
แลวว่ิงไปบนใบบัวทั้งหมด.   มิไดมแีมแตใบหนึ่งที่ไมไดเหยียบก็ดี  ฉีกขาดหัก 
หักก็ดี.   ทลูถามวา   มหาบพิตรทรงเห็นหรือ.    ตรสัวา   เห็นแลวพระคุณเจา. 
ภิกษุหนุมดีดนิ้วมือแลว   ยื่นฝามือออกไป.   มาเรว็ดุจลมไดกระโดดไปยืนบน 
ฝามือ.   ทลูถามวา   มหาบพิตรทรงเห็นหรือ.   ตรสัวา   เห็นแลวพระคุณเจา. 
มาชั้นเยี่ยมอยางนี้ยอมปฏิบัติกําลังชั้นเยี่ยม  ดวยเหตุอันยอดเยี่ยมอยางนี้. 
           บทวา    อุตฺตเม  สาขเลฺย    ในการเปนมาควรแกคําออนหวานชั้น 
เยี่ยม.     ความวา      ควรฝกเหตุแหงการเปนมาชั้นเยี่ยมดวยวาจาออนหวานวา 
ดูกอนพอมาเจาอยาคิดไปเลย.     เจาจักเปนมามงคลของพระราชา,     เจาจักได 
อาหารมีพระกระยาหารเคร่ืองเสวยของพระราชาเปนตน.      ดวยเหตุนั้นทานจึง 
กลาววา  อุตฺตเม  สาขเลฺย  ดังนี้.  บทวา  ราชโภคฺโค  คือ เปนพาหนะ 
สําหรับใชสอยของพระราชา.   บทวา  รฺโ   องฺคนฺเตฺวว   สงฺข   คจฺฉติ 
นับไดวาเปนองคของพระราชา    ความวาพระราชาเสด็จไปในที่ไหน ๆ  ไปไม 
ทอดท้ิงดุจมือและเทาเพราะฉะน้ันจึงนับวาเปนองค.   หรือเปนองคหน่ึงในองค 
แหงเสนา ๔ เหลา.  บทวา   อเสกฺขาย   สมมฺาทิฏ ิยา   สัมมาทิฏฐิอันเปน 
ของพระอเสขะคือ    สัมมาทิฏฐิอันเปนอรหัตผล.      แมสัมมาสังกัปปะเปนตน 
ก็สัมปยุตดวยอรหัตผลน้ัน .   สัมมาญาณเปน     สมัมาทิฏฐิดังกลาวแลวในกอน.   
อน่ึง  ธรรมท่ีเหลือเวนองคแหงผล ๘ พึงทราบวาเปนวิมุตติ.  บทที่เหลือในบท 
ทั้งปวงงายทั้งน้ัน. 
           เทศนานี้      พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาดวยธรรมเปนยอดแหงพระ-  
อรหัต    แลวจบลงดวยสามารถแหงอุคฆฏิตัญูบุคคล  ดวยประการฉะน้ี. 
                                      จบอรรถกถาภัททาลิสูตรที่  ๕  
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                                      ๖.  ลฑุกิโกปมสูตร 

                                             พระอุทาย ี
           [๑๗๕]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในอังคุตตราปชนบท   ม ี
นิคมของชาวอังคุตตราปะชื่ออาปนะเปนโคจรคาม   ครั้งน้ัน   เวลาเขาพระผูมี 
พระภาคเจาทรงนุงแลว   ทรงถือบาตรและจีวร  เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอาปน- 
นิคม     ครั้นเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในอาปนนิคมแลว      เวลาปจฉาภัตกลับจาก 
บิณฑบาตแลวเสด็จเขาไปยังไพรสณฑแหงหน่ึง   เพ่ือประทับพักกลางวันที่โคน 
ตนไมแหงหนึ่งเวลาเชาวันนั้น  แมทานพระอุทายีก็นุงแลว   ถอืบาตรและจีวร 
เขาไปบิณฑบาตยังอาปนนิคม     ครั้นเท่ียวบิณฑบาตในอาปนนิคมแลว    เวลา 
ปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว  เขาไปยังไพรสณฑนั้น เพ่ือพักกลางวัน  ครั้น  
ถึงไพรสณฑนั้นแลว  นั่งพักกลางวันที่โคนตนไมแหงหนึ่ง   ครั้งน้ัน  เมื่อทาน 
พระอุทายีอยูในที่ลับ เรนอยู  เกิดความดําริแหงจิตอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงทุกขเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปไดหนอ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงสุขเปนอันมากเขามาใหแกเรา 
ทั้งหลายหนอ พระผูมีพระภาคเจา ทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมากของเราท้ังหลาย 
ออกไปไดหนอ   พระผูมีพระภาคเจา  ทรงนํากุศลธรรมเปนอันมากเขามาใหแก 
เราทั้งหลายหนอ   ลําดับนั้นเวลาเย็น  ทานพระอุทายีออกจากท่ีเรนแลว  เขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับแลว   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  
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           [๑๗๖]   ทานพระอุทายีนั่งอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอประทานพระวโรกาส  เมื่อขา 
พระองคอยูในท่ีลับ   เรนอยู   ไดเกิดความดําริแหงจิตอยางนี้วา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงทุกขเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปได 
หนอ   พระผูมีพระภาคเจาทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงสุขเปนอันมากเขามาให 
แกเราทั้งหลายหนอ   พระผูมีพระภาคเจาทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมากของเรา 
ทั้งหลายออกไปไดหนอ  พระผูมีพระภาคเจาทรงนํากุศลธรรมเปนอันมากเขามา 
ใหแกเราทั้งหลายหนอ. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  ดวยเมื่อกอน  ขาพระองคเคยฉันไดทั้งเวลาเย็น 
ทั้งเวลาเชา    ทั้งเวลาวิกาลในกลางวัน    ขาแตพระองคผูเจริญ    ไดมีสมัยหน่ึง 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราขอ 
เตือน   เธอทั้งหลายจงละการฉันโภชนะในเวลาวิกาลในเวลากลางวันนั้นเสียเถิด 
ดังน้ี   ขาพระองคนั้นมีความนอยใจ   มีความเสียใจ คฤหบดีทั้งหลายผูมีศรัทธา 
จะใหของควรเคี้ยวของควรบริโภคอันประณีต  ในเวลาวิกาลในกลางวัน  แกเรา 
ทั้งหลาย   แมอันใด   พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละ  แมอันนั้นของเราทั้งหลาย 
เสียแลว   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคทั้งหลายนั้น    เม่ือเห็นกะความรัก 
ความเคารพ   ความละอาย   และความเกรงกลัว    ในพระผูมีพระภาคเจา  จึงละ 
การฉันโภชนะในเวลาวิกาลในกลางวันนั้นเสีย  ดวยประการอยางนี้. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายนั้นยอมฉันในเวลาเย็น และ 
เวลาเชา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ไดมีสมัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ  
ทั้งหลายมาวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราขอเตือน  เธอท้ังหลายจงละเวนการฉัน  
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โภชนะในเวลาวิกาลในราตรีนั้นเสียเถิด    ดังน้ี    ขาพระองคนั้นมีความนอยใจ 
มีความเสียใจวา    ความที่ภัตท้ังหลายเปนของปรุงประณีตกวาอันใด    พระผูมี-  
พระภาคเจาตรัสการละอันนั้นของเราท้ังหลายเสียแลว  พระสคุตตรัสการสละคืน 
อันนั้นของเราทั้งหลายเสียแลว    ขาแตพระองคผูเจริญ  เรื่องเคยมีมาแลว  บรุุษ 
คนใดไดของสมควรจะแกงมาในกลางวัน   จึงบอกภริยาอยางนี้วา   เอาเถิด   จง 
เก็บสิ่งนี้ไว   เราทั้งหมดเทียว   จักบรโิภคพรอมกันในเวลาเย็น   อะไร ๆ   ทั้ง 
หมดที่สําหรับจะปรุง    ยอมมีรสในเวลากลางคืน     กลางวันมีรสนอย    ขาแต 
พระองคผูเจริญ   ขาพระองคทั้งหลายนั้นเห็นกะความรัก   ความเคารพ  ความละ 
อาย   และความเกรงกลัวในพระผูมีพระภาคเจา   จึงพากันละการบริโภคโภชนะ 
ในเวลาวิกาลในราตรีนั้นเสีย   ดวยประการอยางนี้. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  เรื่องเคยมีมาแลว   ภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑ- 
บาตในเวลามืดคํ่า   ยอมเขาไปในบอน้ําครําบาง  ลงไปในหลุมโสโครกบาง  บุก 
เขาไปยังปาหนามบาง   เหยียบข้ึนไปบนแมโคกําลังหลับบาง    พบกับโจรผูทํา 
โจรกรรมแลวบาง ยังไมไดทําโจรกรรมบาง  มาตุคามยอมชักชวนภิกษุเหลานั้น 
ดวยอสัทธรรมบาง. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   เรื่องเคยมีมาแลว    ขาพระองคเที่ยวบิณฑบาต 
ในเวลามืดคํ่า    หญิงคนหนึ่งลางภาชนะอยู    ไดเห็นขาพระองคโดยแสงฟาแลบ 
แลวตกใจกลวัรองเสียงดังวา   ความไมเจริญไดมีแกเราแลว   ปศาจจะมากินเรา 
หนอ.      เมือ่หญิงน้ันกลาวอยางนี้แลว      ขาพระองคไดพูดกะหญิงน้ันวา 
ไมใชปศาจดอกนองหญิง  เปนภิกษุยืนเพ่ือบิณฑบาต  ดังนี้     หญิงน้ันกลาว 
วา   บิดาของภิกษุตายเสียแลว   มารดาของภิกษุตายเสียแลว   ดกูอนภิกษุ  ทาน 
เอามีดสําหรับเชือดโคท่ีคมเชือดตองเสียยังจะดีกวา    การท่ีทานเที่ยวบิณฑบาต  
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ในเวลาคํ่ามืดเพราะเหตุแหงทองเชนนั้น    ไมดีเลย  ดังนี้  ขาแตพระองคผูเจริญ 
เมื่อขาพระองคระลึกถึงเรื่องนั้นอยู    มีความคิดอยางนี้วา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงทุกขเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปเสียไดหนอ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงนําธรรมอันเปนเหตุเเหงสุขเปนอันมากเขามาใหแกเรา 
ทั้งหลายหนอ      พระผูมีพระภาคเจาทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมากของเราท้ัง- 
หลายออกไปเสียไดหนอ     พระผูมีพระภาคเจาทรงนํากุศลธรรมเปนอันมากเขา 
มาใหแกเราท้ังหลายหนอ. 
 

                                   อุปมาดวยนางนกมลูไถ 
           [๑๗๗]   ก็อยางนั้นแลอุทายี   โมฆบรุุษบางพวกในธรรมวินัยนี้    เม่ือ 
เรากลาววา   จงละโทษส่ิงน้ีเสียเถิด     เขากลับกลาวอยางนี้วา     ทําไมจะตองวา 
กลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอยนี้เลา      พระสมณะนี้ชางขัดเกลาหนักไป 
เขาจึงไมละโทษนั้นดวย  ไมเขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย  ดกูอนอุทายี  อนึ่ง 
โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุทั้งหลายผูใครในสิกขานั้น   ยอมเปนเครื่องผูกอันมี 
กําลัง มั่น แนนแฟน ไมเปอย   เปนเหมือนทอนไมใหญ  ดูกอนอุทายี  เปรียบ 
เหมือนนางนกมูลไถ   ถาผูกไวดวยเครื่องผูกคือเถาวัลยหัวดวน    ยอมรอเวลาที่ 
จะฆาหรือเวลาที่จะถูกมัดหรือเวลาตาย ในที่นั้นเอง  ฉันใด  ดกูอนอุทายี  ผูใด 
พึงกลาวอยางนี้วา      เครื่องดักคือเถาวัลยหัวดวนสําหรับเขาใชดักนางนกมูลไถ 
ซึ่งมันรอเวลาที่จะถูกฆา   หรือเวลาที่จะถูกมัด    หรือเวลาตายน้ัน   เปนเครื่อง 
ผูกไมมีกําลัง   บอบบาง   เปอย  ไมมีแกน   ดังน้ี     ผูนั้นเมื่อกลาว    ชื่อวาพึง 
กลาวโดยชอบหรือหนอ. 
            ไมชอบ   พระเจาขา   เครื่องดักคือเถาวัลยหัวดวนสําหรับเขาใชดักนาง 
นกมูลไถ    ซึ่งมันรอเวลาที่จะถูกฆา   หรือเวลาที่จะถูกมัด    หรือเวลาตายในท่ี  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 356 

นั้นนั่นแล    เปนเครื่องผูกมีกําลัง    มัน่   แนนแฟน    ไมเปอย    เปนเหมือน 
ทอนไมใหญ   พระเจาขา. 
           ดูกอนอุทายี  โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้     ก็ฉันนั้น    เมื่อเรา 
กลาววาจงละโทษน้ีเสียเถิด  เขากลับกลาวอยางนี้วา   ทําไมจะตองวากลาวเพราะ 
เหตุแหงโทษเพียงเล็กนอยน้ีเลา    พระสมณะน้ีชางขัดเกลาหนักไป     เขาจึงไม 
ละโทษนั้นดวย  ไมเขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย   ดกูอนอุทายี  อนึ่ง  โทษ 
เพียงเล็กนอยของภิกษุทั้งหลายผูใครในสิกขานั้น    เปนเครื่องผูกมีกําลัง    มั่น 
แนนแฟน  ไมเปอย   เปนเหมือนทอนไมใหญ. 
 

                                      อุปมาดวยชางตน 
           [๑๗๘]  ดกูอนอุทายี  สวนกลุบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้    เมื่อเรา 
กลาววา  จงละโทษนี้เสียเถิด   เขากลาวอยางนี้วา   ก็ทําไมจะตองวากลาวเพราะ 
เหตุแหงโทษเล็กนอยเพียงที่ควรละนี้   ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสใหเราท้ังหลาย 
ละ   ซึ่งพระสุคตตรัสใหเราทั้งหลายสละคืนเลา   เขายอมละโทษนั้นดวย    เขา 
ไปต้ังความยําเกรงในเราดวย  อนึ่ง  ภิกษุทั้งหลายเหลาใดผูใครในสิกขา   ภิกษุ 
ทั้งหลายเหลาน้ันละโทษนั้นแลว   มีความขวนขวายนอย  มีขนตก   เยียวยาชีวิต 
ดวยของที่ผูอ่ืนให    มีใจเปนดุจมฤคอยู    โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุเหลานั้น 
ยอมเปนเครื่องผูกไมมีกําลัง    บอบบาง    เปอย   ไมมีแกนสาร    ดูกอนอุทายี 
เปรียบเหมือนชางตน    มงีาอันงอนงาม   เปนราชพาหนะอันประเสริฐ    เคยเขา 
สงคราม ควาญชางผูกดวยเชือกเปนเครื่องผูกอันมั่น  พอเอ้ียวกายไปหนอยหน่ึง 
ก็ทําเครื่องผูกนั้นใหขาดหมด ทําลายหมด แลวหลีกไปไดตามปรารถนา  ฉันใด 
ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา    ขางตนนั้น    มีงาอันงอนงาม     เปนราชพาหนะอัน 
ประเสริฐเคยเขาสงคราม   ควาญชางผูกเชือกเปนเคร่ืองผูกอันมั่นเหลาใด    พอ  
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เอ้ียวกายไปหนอยหน่ึง   ก็ทําเครื่องผูกเหลาน้ันใหขาดหนอ   ทําลายหมด   แลว 
หลีกไปไดตามปรารถนา   เครื่องผูกท่ีเขาผูกชางตนนั้น    เปนเครื่องผูกมีกําลัง 
มั่น  แนนแฟน    ไมเปอย    เปนเหมือนทอนไมใหญ   ดังน้ี    ผูนั้นเม่ือกลาว 
ชื่อวาพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ. 
           ไมชอบ   พระเจาขา     ขาแตพระองคผูเจริญ    ชางตนนั้น     มีงาอัน 
งอนงามเปนราชพาหนะอันประเสริฐ     เคยเขาสงคราม     เขาผูกดวยเชือกเปน 
เครื่องผูกม่ันพอเอ้ียวกายไปหนอยหน่ึง    ก็ทําเครื่องผูกเหลาน้ันใหขาดหมด 
ทําลายหมดแลวหลีกไปไดตามความปรารถนา    เครื่องผูกชางตน    เปนเครื่อง 
ผูกไมมีกําลัง   บอบบาง   เปอย   ไมมีแกนสาร   พระเจาขา. 
           ดูกอนอุทายี   กลุบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้  ก็ฉันนัน้    เมื่อเรากลาว 
วาจงละโทษน้ีเสียเถิด   เขากลับกลาวอยางนี้วา   ทาํไมจะตองวากลาวเพราะโทษ 
เพียงเล็กนอยท่ีควรละนี้  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสใหเราทั้งหลายละ   ซึ่งพระ- 
สุคตตรัสใหเราทั้งหลายสละคืนดวยเลา   ดังน้ี   เขาละโทษน้ันดวย    เขาไป 
ต้ังความยําเกรงในเราดวย   อน่ึง   ภิกษุทั้งหลายเหลาใดผูใครในสิกขา     ภิกษุ 
ทั้งหลายเหลาน้ันละโทษนั้นแลวเปนผูมีความขวนขวายนอย   มีขนตก   เยียวยา 
ชีวิตดวยของท่ีผูอ่ืนให  มใีจเปนดุจมฤคอยู   ดูกอนอุทายี  โทษเพียงเล็กนอยท่ี 
ควรละของภิกษุเหลาน้ัน    เปนเครื่องผูกไมมีกําลัง   เปอย   ไมมีแกนสาร. 
 

                                        อุปมาดวยคนจน                    

           [๑๗๙]  ดูกอนอุทายี  เปรียบเหมือนบุรุษคนจน   ไมมีอะไรเปนของ 
ตนไมใชคนมั่งค่ัง    เขามีเรือนเล็ก ๆ  หลังหนึ่ง    มีเครื่องมุงบังและเครื่องผูก 
หลุดลุยตองคอยไลกา   มีรูปไมงาม   มีแครอันหน่ึง   หลุดลุย   มีรูปไมงาม    ม ี
ขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง    ไมใชเปนพันธุอยางดี    ม ี 
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ภรรยาคนหน่ึงไมสวย   เขาเห็นภิกษุผูอยูในอาราม   มีมือและเทาลางดีแลว   ฉัน 
โภชนะอันเจริญใจ  นั่งอยูในที่อันรมเย็น    ประกอบในอธิจิต    เขาพึงมีความ 
ดําริอยางนี้วา  ดูกอนทานผูเจริญ   ความเปนสมณะเปนสุขหนอ    ดูกอนทาน 
ผูเจริญ   ความเปนสมณะไมมีโรคหนอ  เราควรจะปลงผมและหนวดแลวนุงหม 
ผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตบางหนอ     แตเขาไมอาจละเรือนเล็กหลังหนึ่ง 
มีเครื่องมุงบังและเครื่องผูกอันหลุดลุย   ที่ตองคอยไลกา   มีรปูไมงาม     มีแคร 
อันหน่ึงที่หลุดลุย ไมงาม  ละแครอันหน่ึงที่หลุดลุย  มีรูปไมงาม  ละขาวเปลือก 
และพืชสําหรับหวานประจําปหมอหน่ึง  ไมใชพันธุอยางดี   และภรรยาคนหน่ึง 
ไมสวย   แลวปลงผมและหนวด   นุงหมผากาสายยะ   ออกบวชเปนบรรพชิตได 
ฉันใด    ดูกอนอุทายี   ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา   บุรษุน้ันถูกเขาผูกดวยเครื่องผูก 
เหลาน้ัน        ไมอาจละเรือนเล็ก ๆ หลังหนึ่ง      ซึง่มีเครื่องมุงบังและเครื่องผูก 
หลุดลุย   ที่ตองคอยไลกา   มีรูปไมงาม   ละแครอันหน่ึงที่หลุดลุย    ไมงาม  ละ 
ขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใชพันธุอยางดี  ละภรรยา 
คนหน่ึง   ไมสวย  แลวปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะออกบวชเปน 
บรรพชิตได   ก็เครื่องผูกของเขานั้นเปนเครื่องผูกไมมีกําลัง   บอบบาง    เปอย 
ไมมีแกนสาร   ดังน้ี    ผูนั้นเม่ือกลาว   ชื่อวา   พึงกลาวโดยชอบหรือหนอ. 
           ไมชอบ   พระเจาขา    บุรุษน้ันถูกเขาผูกดวยเครื่องผูกเหลาใด    แลว 
ไมอาจละเรือนเล็ก ๆ  หลังหนึ่ง  มีเครื่องมุงบังและเครื่องผูกอันหลุดลุย   ทีต่อง 
คอยไลกา  มรีูปไมงาม   ละแครอันหน่ึงอันหลุดลุย   ไมงาม   ละขาวเปลือกและ 
พืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง  ไมใชพันธุอยางดี   ละภรรยาคนหน่ึง  ไม 
สวย  แลวปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตได  เครื่อง 
ผูกของเขาน้ันเปนเครื่องผูกมีกําลัง   มั่น   แนนแฟน    ไมเปอย     เปนเหมือน 
ทอนไมใหญ  พระเจาขา.  
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           ดูกอนอุทายี โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อ 
เรากลาววา    จงละโทษน้ีเสียเถิด     เขากลับกลาวอยางนี้วา     กท็ําไมจะตองวา 
กลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอยนี้ดวยเลา    พระสมณะน้ีชางขัดเกลาหนัก 
ไป   เขาไมละโทษนั้นดวย    ไมเขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย   ดกูอนอุทายี 
อน่ึงโทษเพียงเล็กนอยของภิกษุทั้งหลายผูใครในสิกขานั้น     ยอมเปนเครื่องผูก 
มีกําลัง  มั่น    แนนแฟน  ไมเปอย   เปนเหมือนทอนไมใหญ.      
                                                                                     

                                      อุปมาดวยคนมั่งม ี
           [๑๘๐]  ดูกอนอุทายี   เปรียบเหมือนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูมั่งค่ัง 
มีทรัพยมาก    มีโภคะมาก    สะสมทองหลายรอยแทง    สะสมขาวเปลือก   นา 
ที่ดิน   ภรรยา   ทาส   ทาสี  ไวเปนอันมาก   เขาเห็นภิกษุผูอยูในอาราม   มมีือ 
และเทาลางดีแลว   ฉันโภชนะอันเจริญใจ   นั่งอยูในที่อันรมเย็น    ประกอบใน 
อธิจิต   เขาพึงมีความดําริอยางนี้วา   ทานผูเจริญ   ความเปนสมณะเปนสุขหนอ 
ทานผูเจริญ   ความเปนสมณะไมมีโรคหนอ   เราควรจะปลงผมและหนวด    นุง 
หมผากาสายะออกบวชเปนบรรพชิตบางหนอ   เขาอาจละทองหลายรอยแทง  ละ 
ขาวเปลือก   นา   ที่ดิน   ภรรยา   ทาส   ทาสี    เปนอันมาก    แลวปลงผมและ 
หนวด  นุงหมผากาสายะ  ออกบวชเปนบรรพชิตได ฉันใด  ดกูอนอุทายี  ผูใด 
พึงกลาววา   เครื่องผูกที่เปนเครื่องผูกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี    ซึ่งเขาอาจละ 
ทองหลายรอยแทง   ละขาวเปลือก  นา  ที่ดิน  ภรรยา  ทาส   ทาสี   เปนอันมาก 
แลวปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสายะ    ออกบวชเปนบรรพชิตน้ัน    เปน 
เครื่องผูกมีกําลัง   มั่น   แนนแฟน  ไมเปอย   เปนเหมือนทอนไมใหญ    ดังน้ี  
ผูนั้นเมื่อกลาว   ชื่อวาพึงกลาวโดยชอบที่หรือหนอ.  
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           ไมชอบ  พระเจาขา เครื่องผูกท่ีเปนเครื่องผูกคฤหบดีหรอืบุตรคฤหบดี 
ซึ่งอาจละทองหลายรอยแทง    ละขาวเปลือก   นา   ที่ดิน   ภรรยา   ทาส   ทาสี 
เปนอันมาก   แลวปลงผมและหนวด   นุงหมผากาสายะ  ออกบวชเปนบรรพชิต 
นั้นเปนเครื่องผูกไมมีกําลัง   บอบบาง   เปอย   ไมมแีกนสาร   พระเจาขา. 
           ดูกอนอุทายี  กุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้  ก็ฉันนัน้เหมือนกัน  เมื่อ 
เรากลาววา     จงละโทษน้ีเสียเถิด     เขากลับกลาวอยางนี้วา    ก็ทําไมจะตองวา 
กลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอยซึ่งควรละน้ี       ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
ใหเราทั้งหลายละ   ที่พระสุคตตรัสใหเราทั้งหลายสละคืนดวยเลา    กุลบุตรเหลา 
นั้นยอมละโทษนั้นดวย      เขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย      ภิกษุทั้งหลาย 
เหลาใดผูใครในสิกขา  ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันละโทษนั้นแลว  เปนผูมีความ 
ขวนขวายนอย    มีขนตก    เยียวยาชวิีตดวยของที่ผูอ่ืนให    มีใจเปนดุจมฤคอยู 
ดูกอนอุทายี     โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุเหลาน้ัน     เปนเครื่องผูกไมมีกําลัง 
บอบบาง   เปอย   ไมมีแกนสาร. 
 

                                      บุคคล  ๔  จําพวก 
           [๑๘๑]  ดูกอนอุทายี    บุคคล ๔ จําพวกนี้    มีปรากฏอยูในโลก ๔ 
จําพวกเปนไฉน    ดูกอนอุทายี    บุคคลบางคนในโลกน้ี     เปนผูปฏิบัติเพ่ือละ 
อุปธิ    เพ่ือสละคืนอุปธิ    แตความดําริที่แลนไป    อันประกอบดวยอุปธิ    ยงั 
ครอบงําผูปฏิบัติเพ่ือละอุปธิ    เพ่ือสละคืนอุปธินั้นไดอยู    ผูนั้นยังรับเอาความ 
ดํารินั้นไว   ไมละ  ไมบรรเทา   ไมทําใหสิ้นสุด  ไมใหถึงความไมมี   เราเรียก 
บุคคลน้ีแลวา   ผูอันกิเลสประกอบไว   ไมใชผูอันกิเลสคลายแลว   ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร   เพราะความท่ีอินทรียเปนของตางกันในบุคคลน้ี    เรารูแลว.  
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           ดูกอนอุทายี    สวนบุคคลบางคนในโลกน้ี     เปนผูปฏบิัติเพ่ือละอุปธิ 
เพ่ือสละคืนอุปธิ    ความดําริที่แลนไป    อันประกอบดวยอุปธิ    ยังครอบงําผู 
ปฏิบัติเพ่ือละอุปธิ     เพ่ือสละคืนอุปธินั้นไดอยู      แตผูนั้นไมรับเอาความดําริ 
เหลาน้ันไว    ละได    บรรเทาได    ทําใหสิ้นสุดได    ใหถึงความไมมีได    แม 
บุคคลผูนี้      เราก็กลาววา     ผูอันกิเลสประกอบไว    ไมใชผูอันกิเลสคลายแลว 
ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะความท่ีอินทรียเปนของตางกันในบุคคลน้ี   เรารูแลว. 
           ดูกอนอุทายี   บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูปฏิบัติเพ่ือละอุปธิ  เพ่ือ 
สละคืนอุปธิ  ความดําริที่แลนไป   อันประกอบดวยอุปธิ   ยังครอบงําผูปฏิบัติ 
เพ่ือละอุปธิ   เพ่ือสละคืนอุปธินั้นไดอยู    เพราะความหลงลืมแหงสติในบางครั้ง 
บางคราว   ความดําริที่แลนไป   อันประกอบดวยอุปธิ   ยังครอบงําผูปฏิบัติเพ่ือ 
ละอุปธิ     เพ่ือสละคืนอุปธินั้นไดอยู     ความบังเกิดแหงสติชาไป    ที่จริงเขาละ 
บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด  ใหถึงความไมมี   ซึ่งความดํารินั้นฉับพลัน. 
           ดูกอนอุทายี  เปรียบเหมือนบุรุษเอาหยาดน้ําสองหยาด  หรือสามหยาด 
หยดลงในกะทะเหล็กอันรอนอยูตลอดวัน   หยาดนํ้าตกลงชาไป  ความจริงหยาด 
น้ําถึงความส้ินไปแหงไปน้ันเร็วกวา    ฉันใด    ดกูอนอุทายี    บุคคลบางคนใน 
โลกนี ้  ก็ฉันนั้น  เปนผูปฏิบัติเพ่ือละอุปธิ  เพ่ือสละคืนอุปธิ  ความดําริที่แลนไป 
อันประกอบดวยอุปธิ   ยงัครอบงําผูปฏิบัติเพ่ือละอุปธิ   เพ่ือสละคืนอุปธินั้นได 
อยู    เพราะความหลงลืมแหงสติในบางครั้งบางคราว   ความบังเกิดแหงสติชาไป 
ที่จริงเขาละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด  ใหถึงความไมมี  ซึ่งความดํารินั้นฉับพลัน 
ถึงบุคคลน้ีเราก็กลาววา   ผูอันกิเลสประกอบไว    มิใชผูอันกิเลสคลายแลว   ขอ 
นั้นเพราะเหตุไร   เพราะความท่ีอินทรียเปนของตางกันในบุคคลน้ี    เรารูแลว.  
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           ดูกอนอุทายี   ก็บคุคลบางคนในโลกน้ี     รูวาเบญจขันธอันชื่อวาอุปธิ 
เปนมูลแหงทุกข   ครั้นรูดังน้ีแลว   เปนผูไมมีอุปธิ   แลวนอมจิตไปในนิพพาน 
เปนที่สิ้นอุปธิ บุคคลน้ีเรากลาววา ผูอันกิเลสคลายแลว  มิใชผูอันกิเลสประกอบ 
ไว   ขอนั้นเพราะเหตุไร   เพราะความท่ีอินทรียเปนของตางกันในบุคคลน้ี   เรา 
รูแลว   ดูกอนอุทายี   บุคคล  ๔ จําพวกนี้   มีปรากฏอยูในโลก. 
 

                                      วาดวยกามคุณ  5 
           [๑๘๒]  ดูกอนอุทายี   กามคุณหาเหลาน้ี   กามคุณหาเปนไฉน   คือ 
รูปอันพึงรูแจงดวยจักษุที่สัตวปรารถนารักใครชอบใจ เปนสิ่งที่นารัก  ประกอบ 
ดวยกาม เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  เสียงอันพึงรูแจงดวยโสตะ . . . กลิ่นอันพึง 
รูแจงดวยฆานะ . . .   รสอันพึงรูแจงดวยชิวหา. . .   โผฏฐัพพะอันพึงรูแจงดวย 
กาย    ที่สัตวปรารถนารักใครชอบใจ    เปนสิ่งนารัก   ประกอบดวยกาม   เปนที่  
ทั้งแหงความกําหนัด   กามคุณหาน้ีแล. 
           ดูกอนอุทายี   ความสุขโสมนัสที่เกิดเพราะอาศัยกามคุณหาน้ี  เรากลาว 
วากามสุข    ความสุขไมสะอาด    ความสุขของปุถุชน    ไมใชสุขของพระอริยะ 
อันบุคคลไมควรเสพ   ไมควรใหเกิดมี    ไมควรทําใหมาก   ควรกลัวแตสุขนั้น. 
 

                                              ฌาน  ๔ 
           [๑๘๓]  ดูกอนอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรม    บรรลุปฐมฌาน    มีวิตก    มีวิจาร    มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
บรรลุทุติยฌาน   มีความผองใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมี  
วิตก    ไมมีวิจาร    เพราะวิตกวิจารสงบไป    มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    มี  
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อุเบกขา   มีสติ   มีสัมปชัญญะ    เสวยสุขดวยนามกาย   เพราะปติสิ้นไป   บรรล ุ
ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสรญิวา   ผูไดฌานน้ี    เปนผูมีอุเบกขา  มีสติ 
อยูเปนสุข   บรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทกุข   ไมมีสุข    เพราะละสุขละทุกข   และ 
ดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  มีอุเบกขา   เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   ฌานท้ัง 
สี่นี้เรากลาววา    ความสุขเกิดแตความออกจากกาม     ความสุขเกิดแตความสงัด 
ความสุขเกิดแตความสงบ     ความสุขเกิดแตความสัมโพธิ     อันบุคคลควรเสพ 
ควรใหเกิดมี   ควรทําใหมาก   ไมควรกลัวแตสุขนั้น    ดังน้ี. 
           [๑๘๔]   ดูกอนอุทายี   ภิกษุในธรรมวินัยน้ี   สงัดจากกาม    สงัดจาก 
อกุศลธรรม      บรรลุปฐมฌาน    มีวิตก    มีวิจาร    มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
ดูกอนอุทายี    ปฐมฌานเรากลาววายังหว่ันไหว   กใ็นปฐมฌานน้ัน   ยังมีอะไร 
หว่ันไหว    ขอท่ีวิตกและวิจารยังไมดับในปฐมฌานน้ี     เปนความหว่ันไหวใน 
ปฐมฌานน้ัน    ดูกอนอุทายี   ภิกษุในธรรมวินัยนี้     บรรลุทติุยฌาน   มีความ 
ผองใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก   ไมมวิีจาร    เพราะ 
วิตกวิจารสงบไป    มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    ดูกอนอุทายี    แมทุติยฌานน้ี  
เราก็กลาววายังหว่ันไหว   ก็ในทุติยฌานนั้น   ยังมอีะไรหว่ันไหว   ขอท่ีปติและ 
สุขยังไมดับในทุติยฌานน้ี     เปนความหว่ันไหวในทุติยฌานน้ัน   ดูกอนอุทายี 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้    มอุีเบกขา   มีสติ   มีสัมปชัญญะ     เสวยสุขดวยนามกาย 
เพราะปติสิ้นไป  บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสรญิวา   ผูไดฌานน้ี 
เปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข. 
           ดูกอนอุทายี   แมตติยฌานน้ี    เราก็กลาววายังหว่ันไหว  ก็ในตติยฌาน 
นั้นยังมีอะไรหวั่นไหว   ขอท่ีอุเบกขาและสุขยังไมดับในตติยฌานน้ี    เปนความ 
หว่ันไหวในตติยฌานน้ัน  ดูกอนอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   บรรลุจตุตถฌาน  
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อันไมมีทุกข  ไมมีสุข  เพราะละสุข  ละทุกข   และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได 
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   จตุตถฌานน้ี   เรากลาววา  ไมหว่ันไหว. 
 

                            การละรูปฌานและอรูปฌาน 
           [๑๘๕]  ดูกอนอุทายี   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรม    บรรลุปฐมฌาน     มีวิตก    มีวิจาร    มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
ปฐมฌานน้ี     เรากลาววา   ไมควรทําความอาลัย   เธอทั้งหลายจงละเสีย   จงกาว 
ลวงเสีย   ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงปฐมฌานน้ัน   ดูกอนอุทายี   ภิกษุ 
ในธรรมวินัยนี้   บรรลุทุติยฌาน    มีความผองใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรม 
เอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   เพราะวิตกวิจารสงบไป  มปีติและสุขเกิดแต 
สมาธิอยู   นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวงปฐมฌานน้ัน  ดูกอนอุทายี  แมทุติยฌานน้ี 
เราก็กลาววา   ไมควรทําความอาลัย   เธอทั้งหลายจงละเสีย   จงกาวลวงเสีย   ก ็
อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงทุติยฌานนั้น. 
           ดูกอนอุทายี   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   มีอุเบกขา   มีสติ   มีสัมปชัญญะ 
เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปติสิ้นไป  บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรร- 
เสริญวา  ผูไดฌานน้ี  เปนผูมีอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข  นี้เปนธรรมเครื่องกาว 
ลวงตติยฌานน้ัน   ดูกอนอุทายี    แมตติยฌานน้ีเราก็กลาววา    ไมควรทําความ 
อาลัย   เธอทัง้หลายจงละเสีย    จงกาวลวงเสีย    กอ็ะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาว 
ลวงตติยฌานน้ัน  ดูกอนอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   บรรลุจตุตถฌาน  ไมมี 
ทุกข   ไมมีสขุ   เพราะละสุขละทุกข    และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได   ม ี
อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวงตติยฌานน้ัน. 
           ดูกอนอุทายี     แมจตุตถฌานน้ีเราก็กลาววา     ไมควรทําความอาลัย 
เธอทั้งหลายจงละเสีย  จงกาวลวงเสีย  ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงจตุตถ-  
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ฌานนั้น    ดกูอนอุทายี    ภิกษุในธรรมวินัยนี้     บรรลุอากาสานัญจายตนฌาน 
ดวยบริกรรมวา    อากาศไมมีที่สุด    เพราะลวงรูปสัญญาไดโดยประการท้ังปวง 
เพราะดับปฏิฆสัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญาอยู  นี้เปนธรรมเครื่อง 
กาวลวงจตุตถฌานนั้น. 
           ดูกอนอุทายี    แมอากาสานัญจายตนฌานน้ัน    เราก็กลาววา   ไมควร 
ทําความอาลัย     เธอทั้งหลายจงละเสีย     จงกาวลวงเสีย     ก็อะไรเลาเปนธรรม 
เครื่องกาวลวงอากาสานัญจายคนฌานน้ัน     ดูกอนอุทายี    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน  ดวยบริกรรมวา   วิญญาณไมมีที่สุด   เพราะลวง 
อากาสานัญจายตนฌานได   โดยประการท้ังปวงอยู    นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวง 
อากาสานัญจายตนฌานน้ัน    ดูกอนอุทายี    แมวิญญาณัญจายตนฌานน้ี   เราก็ 
กลาววา   ไมควรทําความอาลัย   เธอทัง้หลายจงละเสีย   จงกาวลวงเสีย   ก็อะไร 
เลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานนั้น. 
           ดูกอนอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน  ดวย 
บริกรรมวา   อะไร ๆ  ก็ไมมี   เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานไดโดยประการ 
ทั้งปวงอยู  นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานนั้น แมอากิญจัญญา- 
ยตนฌานน้ัน เราก็กลาววา  ไมควรทําความอาลัย  เธอทั้งหลายจงละเสีย  จงกาว 
ลวงเสีย    กอ็ะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงอากิญจัญญายตนฌานน้ัน     ดกูอน 
อุทายี   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   เพราะลวง 
อากิญจัญญายตนฌานไดโดยประการทั้งปวงอยู     นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวง 
อากิญจัญญายตนฌานน้ัน    แมเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ี    เราก็กลาววา 
ไมควรทําความอาลัย    เธอทั้งหลายจงละเสีย    จงกาวลวงเสีย    ก็อะไรเลาเปน 
ธรรมเครื่องกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานน้ัน    ดูกอนอุทายี   ที่ภิกษุใน  
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ธรรมวินัยนี้  บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ  เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
ไดโดยประการท้ังปวงอยู     นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตน- 
ฌานน้ัน    เรากลาวการละกระท่ังเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน    ดวยประการ  
ฉะน้ีแล   ดูกอนอุทายี   เธอเห็นหรือหนอซึ่งสังโยชนละเอียดก็ดี    หยาบก็ดนีั้น 
ที่เรามิไดกลาวถึงการละน้ัน. 
           อุ.   ไมเห็นเลย  พระเจาขา. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้แลว   ทานพระอุทายียินดีชื่นชม 
พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีแล.   
                                       จบลฑุกิโกปมสูตรที่  ๖ 
 
                         ๖.   อรรถกถาลฏกิโกปมสูตร๑ 

           ลฏกิโกปมสูตร  มบีทเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สตุ  ขาพเจาไดสดับมา 
อยางนี้. 
           ในบรรดาบทเหลานั้น   บทวา  เยน  โส  วนสณฺโฑ    เขาไปยัง 
ไพรสณฑนั้น ความวา พระมหาอุทายีเถระนี้   เขาไปบิณฑบาตกับพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลวหลีกออกไปพรอมกับพระผูมีพระภาคเจาน้ัน.  เพราะฉะนั้นพึงทราบ 
วา   พระมหาอุทายีเถระเขาไปยังไพรสณฑที่พระผูมีพระภาคเจาพึงเสด็จเขาไป. 
บทวา  อปหตฺตา  คือนําออกไป.  บทวา  อุปหตฺตา  คือนําเขาไป.   บทวา 
ปฏิสลฺลานา  วุฏ ิโต   ทานพระมหาอุทายีเถระออกจากท่ีเรน   คือออกจาก 
ผลสมาบัติ.  บทวา  ย  ภควา  ในสมัยใดพระผูมีพระภาคเจา.   บทวา  อิงฺฆ 
 
   ๑.  บาลีวา  ลฑุกิโกปมสูตร  
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เปนนิบาต   ลงในความบังคับ.  บทวา  อ ฺถตฺต   ความท่ีจิตเปนอยางอ่ืน. 
เราไมไดโภชนะอันประณีตเห็นปานน้ี    เพราะอาศัยพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น.  จักยังชีวิตใหเปนไปไดอยางไร  ดวยประการฉะน้ีพึงทราบวา  เพราะอาศัย 
ลาภคือโภชนะอันประณีต  จึงไดเปนอยูได. 
           ดวยบทวา  ภูตปุพฺพ   เรื่องเคยมีมาแลวน้ี   พระอุทายีเถระแสดงความ 
ที่โภชนะเปนของประณีตในเวลากลางคืน.  บทวา  สูเปยฺย  ของควรจะแกง ได 
แกปลา  เนื้อและหนอไมเปนตน   ควรนําไปแกง. บทวา  สมคฺคา  ภฺุชิสฺสาม 
เราจักบริโภคพรอมกันคือบริโภครวมกัน.     บทวา  สงฺขติโย   คือของเค้ียว 
สําหรับจะปรุงบริโภค.  บทวา  สพฺพา  ตา  รตฺตึ   คือ  ของเค้ียวสําหรับปรุง 
บริโภคทั้งหมดเหลาน้ัน    ยอมมีรสในเวลากลางคืน.    แตกลางวันมีรสนอยนิด 
หนอย.   เพราะกลางวันมนุษยทั้งหลายยังชีวิตใหเปนไปดวยขาวยาคูและขาวตม 
เปนตน    กลางคืนยอมบริโภคตามสวนท่ีถึง   ตามสติ   ตามความประณีต.  ดวย 
บทวา  ภูตปุพฺพ  นี่อีก  ทานพระอุทายีเถระแสดงถึงโทษในการบริโภคในกลาง 
คืนและเวลาวิกาล. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา อนฺธการติมิสาย ไดแก ในเวลามืดมาก. บทวา 
มาณเวหิ  ไดแก  พวกโจร.  บทวา กตกมฺเมห ิ คือทําโจรกรรม.  ไดยินวา 
โจรเหลาน้ันทําโจรกรรมฆามนุษยแลว   ถือเอาโลหิตในลําคอเปนตน  เพ่ือตอง 
การนํากรรมท่ีสําเร็จเพราะไดบวงสรวงเทวดาไวเขาไปแกบน.   โจรเหลาน้ัน 
สําคัญวา เมื่อมนุษยอ่ืนถูกฆา ก็จักเกิดโกลาหล.  ชื่อวา  ผูแสวงหาบรรพชิตยอม 
ไมมี   จึงจับภิกษุทั้งหลายฆา.   ทานกลาวบทน้ันหมายถึงความขอน้ี.   บทวา 
อกตกมฺเมห ิ ยังไมทําโจรกรรม  คือ  ประสงคจะทําพลีกรรมกอนเพ่ือใหสําเร็จ 
การงานในเวลามาจากดงเขาสูบาน.  
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           บทวา  อสทฺธมฺเมน  นมินฺเตติ  มาตุคามยอมเชื้อเชิญดวยอสัทธรรม 
คือ  เชื้อเชิญดวยเมถุนธรรมวา  ขาแตภิกษุ  ทานจงมาเถิด.   วันนี้ทานจักฉันใน 
ที่นี้แหละ   จักอยูในที่นี้ตลอดคืนหน่ึงแลวเสวยสมบัติ   พรุงน้ีจึงคอยไป. 
           ดวยบทวา  ภูตปุพฺพ  นี้อีก    ทานพระอุทายีเถระกลาวถึงเหตุที่เห็น 
ดวยตนเอง.   บทวา   วิชชฺนฺตริกาย  โดยแสงฟาแลบคือโดยขณะที่สายฟาสอง 
แสง.    บทวา    วิสฺสรมกาสิ   คือรองเสียงดัง.    บทวา    อภุมฺเม   ความวา 
คําวา   ภ ู    ไดแก   ความเจริญ    คําวา   อภ ู   ไดแก   ความเส่ือม.   อธิบายวา 
ความพินาศไดมีแกเรา.   บทวา   ปสาโจ   วต   ม   คือ   ปศาจจะมากินเรา. 
           พึงทราบความในบทน้ีวา   อาตุมารี   มาตุมารี   ดังตอไปนี้.  บทวา 
อาตุ ไดแก บิดา. บทวา มาตุ  ไดแก  มารดา.  ทานอธิบายวา  บิดาหรือมารดา 
ของภิกษุใดยังมีอยู     มารดาบิดาเกิดความเอ็นดูภิกษุนั้นวา    เปนบุตรของเรา 
แลวใหของเค้ียวของฉันอยางใดอยางหนึ่ง ใหนอนในที่แหงหนึ่ง   ภิกษุนัน้จะไม 
เที่ยวบิณฑบาตในกลางคืนอยางนี้เลย.  แตมารดาบิดาของทานคงจะตายเสียแลว 
ทานจึงเที่ยวไปอยางนี้. 
           บทวา   เอเมว   ปน    ก็อยางนั้นแล   คือ   โมฆบุรุษทั้งหลายไมเห็น 
อานิสงสไร ๆ อยางนั้น.   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงติเตียนจึงตรัสวา  เอว- 
มาหสุ  เขากลับมากลาวโดยไมมีเหตุอยางนี้.    ในบทเหลาน้ันบทวา   อาหสุ 
คือ ยอมกลาว. บทวา  ก ึปนิมสฺส คือ ทําไมจึงตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษ 
เพียงเล็กนอยนี้เลา.  ควรทําเปนดุจไมเห็นไมไดยินมิใชหรือ.  บทวา  โอรมตฺ- 
ตกสฺส คือ พอประมาณ.  บทวา  อธิสลฺเลขเตวาย  พระสมณะน้ีชางขัดเกลา 
หนักไป คือ  พระสมณะน้ียอมขัดเกลาเกินไป คือ  ทาํความพยายามหนักไป  ดุจ 
ดื่มเนยขน  ดุจตัดสายกานบัวดวยเลื่อย.  บทวา  สิกขฺากามา  ผูใครในการศึกษา  
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คือ ผูใครการศึกษา  ดุจพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนตนฉะน้ัน. ไมเขา 
ไปต้ังความยําเกรงในทานเหลาน้ัน.   โมฆบุรุษเหลาน้ันมีความคิดอยางนี้วาหาก 
ภิกษุเหลาน้ีพึงกลาววา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขอพระองคจงนําโทษเพียง 
เล็กนอยออกไป.  ทําไมพระศาสดาไมทรงนําออกไป.  อน่ึง  ครัน้ภิกษุทั้งหลาย 
ไมกลาวอยางนี้นั่งแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา   ยอมไดความอุตสาหะอยางยิ่งวา 
เอว  ภควา  สาธุ   ภควา  สาธุ  ภควา  ปฺเปถ  ภควา  ความวาขาแต 
พระผูมีพระภาคเจา  อยางนี้  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา เปนความดี ขาแตพระผู- 
มีพระภาคเจา  เปนความดี   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ขอพระองคทรงบัญญัติ 
เถิด. เพราะฉะนั้น  โมฆบรุุษทั้งหลายชื่อวา   ไมเขาไปต้ังความยําเกรงในภิกษุ 
เหลาน้ัน. 
            บทวา  เตส  คือ   แหงโมฆบุรุษบางพวกเหลานั้น.   บทวา  ต  คือ 
ควรละโทษเพียงเล็กนอยน้ัน.  บทวา.  ถูโล   กฬิงฺคโร   เหมือนทอนไมใหญ 
คือ เหมือนไมใหญผูกไวที่คอ.  บทวา ลฏกิกา๑  สกณุิกา คือ นางนกมูลไถ. 
นัยวานางนกมูลไถนั้นรอง   ๑๐๐ ครั้ง ฟอน ๑๐๐ ครั้ง  หาอาหารคราวเดียว.  คน 
เลี้ยงโคเปนตนเห็นนางนกมูลไถน้ันบินจากอากาศยืนอยูบนพ้ืนดินจึงเอาเถาวัลย 
หัวดวนผูกไวเพ่ือจะเลนอยางเลี้ยงลูกสัตว. ทานกลาวอุปมานี้หมายถึงการผูกนั้น. 
บทวา  อาคเมติ  ยอมรอคือยอมถึง.  บทวา  ตฺหิ  ตสิสา  คือ  การผูกดวย 
เถาวัลยหัวดวนน้ัน ชื่อวาเปนเครื่องผูกมัดมีกําลัง  เพราะนางนกมูลไถมีรางกาย 
เล็กและมีกําลังนอย   เชือกใยกาบมะพราวก็ยังใหญขาดไดยาก. 
            บทวา   เตส   ชื่อวาเครื่องผูกมัดมีกําลังเพราะโมฆบุรุษมีศรัทธาออน 
และเพราะมีปญญาออน     แมโทษเพียงวัตถุแหงอาบัติทุกกฏ    ก็เปนของใหญ 
ละไดยาก  ดจุวัตถุแหงปาราชิกฉะนั้น. 
    ๑.  บาลีเปน  ลฑุกิกา.  
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           พึงทราบความในธรรมฝายขาวดังตอไปนี้.    บทวา  ปหาตพฺพสฺส 
พึงละ   ความวา   มีขอท่ีพระผูมีพระภาคเจา   ควรตรัสเพราะเหตุแหงโทษเพียง 
เล็กนอยท่ีควรละนี้   ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสใหเราละ.   อธิบายวา   แมทราบ 
พระประสงคของพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้แลว    ก็ควรละมใิชหรือ.   บทวา 
อปฺโปสฺสุกฺกา   มีความขวนขวายนอย   คือไมมีความขวนขวายเลย.   บทวา 
ปนฺนโลมา   มีขนตก  คือ ไมมีขนชัน  เพราะกลัวจะพึงละโทษเพียงเล็กนอย 
นั้น.   บทวา   ปรทวุตฺตา   คือ   มีความเปนอยูดวยของผูอ่ืนให    อธิบายวา 
เลี้ยงชีวิตดวยของที่ไดจากผูอ่ืน.   บทวา   มิคภูเตน  เจตสา  วหิรนฺติ  มใีจ 
เปนดุจมฤคอยู   คือ  เปนผูต้ังอยูในฝายแหงความไมหวังอยู.  จริงอยูมฤคไดรับ 
การประหารแลวไมคิดวา   เราจักไปยังท่ีอยูของมนุษยแลวจักไดยาหรือนํ้ามันใส 
แผล   ครั้นไดรับการประหารแลวจึงเขาไปยังปาท่ีมิใชบาน  ทําท่ีถูกประหารไว 
เบื้องหลังแลวนอน  ครั้นสบายดีก็ลุกไป. มฤคทั้งหลายต้ังอยูในฝายแหงความไม 
หวังอยางนี้.  ทานกลาววา  มิคภูเตน  เจตสา  วิหนฺติ  มีใจเปนดุจมฤคอยูหมาย 
ถึงขอน้ี.  บทวา  ตฺหิ   ตสฺส   คือการผูกดวยเชือกนั้น   ชื่อวาเปนเครื่องผูก 
บอบบาง  เพราะพญาชางนั้นมีกายใหญมีกําลังมาก  จึงเปนเครื่องผูกท่ีขาดไดงาย 
ดุจเถาวัลยหัวดวนฉะนั้น.  บทวา   เตส  ต  คือ  โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุ 
เหลาน้ันเปนโทษที่ละไดงาย    เพราะกุลบุตรทั้งหลายมีศรัทธามากมีปญญามาก 
แมวัตถุแหงปาราชิกอันเปนของใหญก็ละไดงาย    ดุจเพียงวัตถุแหงอาบัติทุกกฏ 
ฉะน้ัน. 
          บทวา  ทลิทฺโท  คนจน คือ  เปนผูประกอบดวยความขัดสน  บทวา 
อสฺสโก คือ  ไมมีอะไรเปนของตน.  บทวา อนาฬฺหิโย  คือไมใชคนมั่งค่ัง. 
บทวา    อคาริก    มีเรือนหลังเล็ก.    บทวา   โอลุคฺควิลคฺค     มีเครื่องมุง 
และเครื่องผูกหลุดลุย   คือ    มีเครื่องมุงบังหลุดจากหลังคาลงมาเก่ียวอยูที่ฝา  
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หลุดจากฝาลงมากองที่พ้ืน.   บทวา  กากาติปายึ  ตองคอยไลกา  คือ  ในเวลา 
นั่งขางในดวยคิดวาจักบริโภคอะไร ๆ  ชื่อวากิจดวยประตูไมมีตางหาก.   แตนั้น 
ฝูงกาก็จะเขาไปรุมลอม แตกากลา ในเวลาหนีก็จะหนีออกไปซ่ึงๆ หนา. บทวา 
น   ปรมรูป   มีทรงไมงาม   คือ   มีทรงไมงามเหมือนเรือนของผูมีบุญ.  บทวา 
กโฬปกา มีแครอันหน่ึง. บทวา โอลุคฺควิลุคฺคา หลุดลุย   คือ จะพังมิพังแหล.  
บทวา  ธฺสมวาปก คือ  ขาวเปลือกและพืชสําหรับหวาน.   ในบทน้ัน ขาว 
ชื่อวา  ธฺ   พืชมีพืชน้ําเตา   พืชฟกเปนตนชื่อวา   สมวาปก.   บทวา   น 
ปรมรูป  ไมใชเปนพันธุอยางดี  คือพืชบริสุทธิ์มีพืชขาวสาลีมีกลิ่นหอมเปนตน 
ไมใชพันธุอยางดีเหมือนของคนมีบุญท้ังหลาย.  บทวา   ชายิกา  ภรรยา  คือ 
ภรรยาขัดสน. บทวา น  ปรมรูปา  มีรปูไมงาม  คือนาเกลียดมีกนหอยเหมือน 
กระเชา  ดุจปศาจทองพลุย.  บทวา  สามฺ  คือ  ความเปนสมณะ.   บทวา 
โส  วตสฺส  โยห  คือเราควรจะปลงผมและหนวดออกบวช.  บทวา โส   น 
สกฺกุเณยฺย   เขาไมอาจ   คือ   แมเขาคิดแลวอยางนี้ก็กลับไปเรือนไตรตรองวา 
ชื่อวา  บรรพชา  หนัก  ยากท่ีจะทําได  ยากท่ีจะเขาถึงได  แมเที่ยวไปบิณฑบาต 
ใน ๗  บานบาง  ๘  บานบางก็ตองกลับมาลางบาตร  เราไมอาจเปนอยูอยางน้ีได 
จึงกลับมาอีก   อยูบานเราดีกวา   ทัพสมัภาระของหญาและเถาวัลยก็เก็บรวมทํา 
ผาไวได.  บรรพชาจะทําอะไรได.  ทีนัน้เรือนหลังเล็กของเขานั้นก็ปรากฏดุจเวช- 
ยันตปราสาท.  ตอแตนั้นเขาแลดูแครของเขาแลวคิดวา เมื่อเราไปแลวชนทั้งหลาย  
จะไมซอมแครนี้จักทําเปนเตาไฟ   เราควรจะไดไมไผทําแครอีก.  เราจักทําอะไร 
กับการบวช.  ทีนั้นแครของเขาน้ันปรากฏดุจเปนที่นอนอันมีสิริ.  จากน้ันเขาแล 
ดูหมอใสขาวเปลือกแลวคิดวา   เมื่อเราไปแลว   หญิงแมเรือนน้ีจักบริโภคขาว- 
เปลือกนี้กับชายนั้น.    เราควรกลับมาใหความเปนไปของชีวิตใหม.    เราจักทํา  
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อะไรกับการบวช.   ทีนั้น  หมอขาวเปลือกของเขาน้ันปรากฏดุจยุง ๑,๒๕๐  หลัง 
จากน้ันเขาแลดูภรรยาแลวคิดวา   เมื่อเราไปแลว    คนเลี้ยงชางก็ดี    คนเลี้ยงมา 
ก็ดีคนใดคนหน่ึงจักเกี้ยวภรรยานี้.   เราควรจะกลับมาไดหญิงหุงอาหารอีก.  เรา 
จักทําอะไรกับการบวช. ทีนั้นภรรยาของเขานั้นปรากฏดุจเทวีรูปงาม. ทานหมาย 
ถึงขอน้ีจึงกลาวบทมีอาทิวา   โส   น   สกฺกุเณยฺย   เขาไมสามารถดังน้ี. 
           บทวา  นิกขฺคณาน  คือ  ทองรอยแทง.  บทวา  จโย  สะสม  คือ 
ทําการสะสมสืบตอกันมา.   บทวา  ธฺคณาน  คือ  ขาวเปลือกรอยเกวียน. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงอะไรในบทนี้วา  จตฺตาโร เม  อุทายิ 
ปุคฺคลา  ดูกอนอุทายีบุคคล ๔  จําพวกเหลาน้ี.  บคุคลเหลาน้ันละอุปธินั้นใน 
ภายหลัง.   และบุคคลเหลาน้ันไมละอุปธินั้น   เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงท้ังผูละและผูไมละดวยสามารถเปนหมวดหมู.  มิไดทรงจําแนกเฉพาะ 
ตัว.   
           บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงวา     บุคคลผูทิ้งอุปธิที่ยังละไม 
ไดแลว  กระทําใหเปนอัพโพหาริก มอียู  ๔  จําพวกเหมือนบุคคลไปเพ่ือตองการ 
ทัพสัมภาระ     (อุปกรณการสราง)    จึงตัดตนไมตามลําดับ     แลวกลับมาอีก 
ตัดตนที่คดท้ิง       ถือเอาแตไมที่สมควรจะพึงนําไปประกอบการงานไดเทานั้น 
ฉะน้ัน    จึงทรงปรารภเทศนาน้ี.      บทวา   อุปธปฺิปหานาย    เพ่ือละอุปธิ 
ไดแกเพ่ือละอุปธิเหลาน้ีคือ  ขันธูปธิ  กิเลสูปธิ  อภิสังขารรูปธิ  กามคุณูปธิ.  บทวา 
อุปฺธิปฏิสยุตฺตา  อันประกอบดวยอุปธิ  คือแลนไปในอุปธิ.       
           ในบทวา  สรสงฺกปฺปา  นี้มีความดังตอไปน้ี .   ชื่อวา  สรา  เพราะ 
อรรถวา  แลนไป  ว่ิงไป.  ชื่อวา  สงฺกปฺปา  เพราะอรรถวาดําริ.    เอาความวา 
ความดําริที่แลนไป.    แมดวยบทท้ังสองน้ี     ทานกลาวถึงวิตกน่ันเอง.   บทวา  
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สมุทาจรนฺติ คือ ครอบงํา  ประพฤติทวมทับ. บทวา สยุตฺโต คือประกอบ 
ดวยกิเลสทั้งหลาย. บทวา อินฺทฺริยเวมตฺตตา คือความตางแหงอินทรีย.  บทวา 
กทาจิ  กรหจิ    บางครั้งบางคราว   คือ   ลวงไป ๆ ในเวลานานมาก.   บทวา 
สติสมฺโมสา  คือเพราะความหลงลืมแหงสติ.  บทวา  นิปาโต  คือตกลงไปใน 
กระทะเหล็ก.  ดวยเหตุเพียงเทานี้ทานแสดง ๓  หมวด  คือ ยังละไมได  ๑ ละ ๑ 
ละไดเร็ว  ๑. 
           ใน ๓ หมวดน้ัน  ชน ๔ จําพวก  ชื่อวาละไมได. ๔  จําพวก  ชื่อวาละ.  
๔ จําพวก  ชือ่วาละไดเร็ว.   ในบุคคลเหลาน้ัน    ชน  ๔  จําพวกเหลาน้ี    คือ 
ปุถุชน ๑ พระโสดาบัน ๑  พระสกทาคามี ๑ พระอนาคามี ๑   ชือ่วายังละไมได.  
ปุถุชนเปนตนยังละไมได จงยกไว. พระอนาคามียังละไมไดเปนอยางไร.  เพราะ 
พระอนาคามีแมนั้นก็ยังยินดีวา   โอ  สุข  โอ  สุข   ตราบเทาท่ียังมีความอยากได 
ในภพของเทวดาอยู.   ฉะนั้นจึงชื่อวายังละไมได.    สวนชน ๔  จําพวกเหลานี้ 
ชื่อวาละได.  พระโสดาบันเปนตน  ละได  จงยกไวกอน.  ปถุุชนละไดอยางไร. 
เพราะปุถุชนผูเจริญวิปสสนาทําความสังเวชวา    เม่ือกิเลสเกิดข้ึนทันทีทันใด 
เพราะความหลงลืมแหงสติ   กิเลสเกิดข้ึนแลวแกภิกษุเชนเรา    ดังนี้จึงประคอง 
ความเพียรเจริญวิปสสนา     ถอนกิเลสดวยมรรค.     ปถุุชนน้ันชื่อวาละไดดวย 
ประการฉะน้ี.   ชน ๔  จําพวกเหลาน้ัน    ชื่อวาละไดโดยเร็ว.    ทานถือเอาตติย- 
วาระในสูตรเหลาน้ี คือ ในสูตรนี้    ในมหาหัตถิปโทปมสูตร  ในอินทริยภาวนา- 
สูตรโดยแท.    แมปญหาก็พึงทราบวาทานกลาวไวแลวในทุติยวารน่ันแหละ.  
เบญจขันธ  ชื่อวา  อุปธิ  ในบทนี้วา  อุปธิ  ทุกขฺสสฺ  มูล  เบญจขันธอันชื่อวา 
อุปธิเปนมูลแหงทุกข.   ครั้นรูวาอุปธินั้นเปนมูลแหงทุกขดังน้ีแลว   เปนผูไมมี  
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อุปธิดวยกิเลสูปธิ.    อธิบายวาไมมีรกชัฏ  ไมมีตัณหา.   บทวา   อุปธิสงฺขเย 
วิมุตฺโต    นอมจิตไปในนิพพานอันเปนที่สิ้นไปแหงอุปธิ    คือนอมจิตไปใน 
นิพพาน  อันเปนที่สิ้นไปแหงตัณหาจากอารมณ. 
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นยังบุคคล ๔ ประเภทใหพิสดารอยางนี้แลว  บัด 
นี้เพ่ือทรงแสดงวาบุคคลใดละได     บคุคลน้ันชื่อวาละกิเลสประมาณเทาน้ี ได. 
บุคคลใดยังละไมได    แมบุคคลน้ันก็ชื่อวายังละกิเลสประมาณเทาน้ีไมได    จึง 
ตรัสบทมีอาทิวา ปฺจ  โข  อิเม  อุทายิ กามคุณา ดูกอนอุทายี กามคุณ ๕ 
เหลาน้ีแล.   ในบทเหลาน้ันบทวา  มฬฺิหสุข   คือความสุขไมสะอาด.  บทวา 
อนริยสุข  ไมใชสุขของพระอริยะ  คือสุขอันพระอริยะไมเสพ.  บทวา ภายิตพฺพ 
ควรกลัวแตการไดรับความสุขนี้บาง     แตวิบากบาง.    บทวา   เนกฺขมมฺสุข 
คือความสุขอันเกิดแตการออกจากกาม.   บทวา    ปวิเวกสุข    ความสุขเกิดแต 
ความสงัดจากหมูบาง  จากกิเลสบาง.  บทวา  อุปสมสุข   ความสุขเกิดแตความ 
สงบ    คือความสุขเพ่ือประโยชนแกความสงบจากราคะเปนตน .    บทวา 
สมฺโพธิสุข      คือความสุขเกิดแตความตรัสรูพรอม    คือความสุขเพ่ือประโยชนแก 
ความเกิดแหงความตรัสรูพรอมกลาวคือมรรค.  บทวา  น  ภายิตพฺพ  ไมพึงกลัว 
คือไมพึงกลัวแตการไดสุขนี้บาง   แตวิบากบาง.   ความสุขนี้ควรใหเกิดมี. 
           บทวา  อิฺชิตสฺม ึ วทามิ  ปฐมฌานเรากลาววายังหว่ันไหว  คือเรา 
กลาววา  หว่ันไหว  ยุงยาก   ดิ้นรน.  บทวา  กิฺจ  ตตฺถ  อิฺชติสฺมึ  คือปฐม- 
ฌานน้ันยังมีอะไรหว่ันไหว. บทวา  อทิ  ตตฺถ  อิชฺิตสฺมึ  นี้เปนความหว่ันไหว 
ในปฐมฌานน้ัน  คือวิตกวิจารยังไมดับ  นี้เปนความหว่ันไหวในปฐมฌานนั้น. 
แมในทุติยฌานและตติยฌานก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
           บทวา  อเนฺชิตสมฺึ วทาม ิ   จตุตถฌานน้ีเรากลาววาไมหว่ันไหว 
คือ  จตุตถฌานน้ีเรากลาววาไมหว่ันไหว  ไมยุงยาก  ไมดิ้นรน.  
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           บทวา  อนลนฺติ  วทามิ  คือเรากลาววาไมควรทําความอาลัย.  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา     ไมควรใหความอาลัยในตัณหาเกิดข้ึนในฌานนี้. 
อีกอยางหนึ่ง    เรากลาววาไมควรทําความตกลงใจวา    ไมพอ     ไมมีที่สิ้นสุด 
เพียงเทาน้ีจึงจะพอ.  บทวา เนวสฺานาสฺายตนสฺสป  คือ  เรากลาว 
การละสมาบัติอันสงบแลวแมเห็นปานนี้.  บทวา  อณุ  วา  ถูล  วา  สังโยชน 
ละเอียดก็ดี    หยาบก็ดี     ไดแกสังโยชนเล็กก็ดี    ใหญก็ดี     คือมีโทษนอยก็ดี 
มีโทษมากก็ดี.  บทที่เหลอืในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ัน. 
           อน่ึงพระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนา      ดวยธรรมเปนยอดคือพระ- 
อรหัต  ดวยสามารถบุคคลท่ีควรแนะนําไดดวยประการฉะน้ี. 
 
                                 จบอรรถกถาลฏกโิกปมสูตรที่  ๖  
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                                     ๗.  จาตุมสูตร 

                            เรื่องพระอาคนัตุละพูดเสียงดัง 
           [๑๘๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ อามลกีวัน     ใกลบาน 
จาตุมา  ก็สมยันั้น   ภิกษุประมาณหารอยรูป   มีพระสารีบุตรและพระโมค- 
คัลลานะเปนหัวหนาไปถึงจาตุมคาม เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา ก็ภิกษุอาคัน- 
ตุกะเหลาน้ัน   ปราศรัยกบัภิกษุเจาถิ่น  จัดเสนาสนะ  เก็บบาตรและจีวร  เปนผูมี 
เสียงสูง มีเสียงดัง.  ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระอานนท 
มาวา   ดูกอนอานนท   ผูที่เสียงสูงเสียงดังน้ัน  เปนใคร   ราวกะชาวประมงแยง 
ปลากัน. 
           ทานพระอานนท  กราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุประมาณ 
หารอยน้ัน     มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนหัวหนา    มาถึงจาตุมคาม 
เพ่ือเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ภิกษุผูอาคันตุกะเหลาน้ัน   ปราศรัยกับภิกษุเจาถิ่น 
จัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรอยู    เปนผูมีเสียงสูง   มีเสียงดัง. 
           ดูกอนอานนท  ถาเชนนั้น    เธอจงไปเรียกพวกภิกษุมาตามคําของเรา 
วาพระศาสดาตรัสเรียกทานท้ังหลาย  ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคเจา 
แลว  จึงเขาไปหาภิกษุเหลาน้ันถึงท่ีพัก  ไดกลาวกะภิกษุเหลาน้ันวา  พระศาสดา 
ตรัสเรียกทานท้ังหลาย.    ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระอานนทแลว     เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ  ที ่
ควรสวนขางหนึ่ง.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุเหลาน้ันวา     ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย     พวกเธอมีเสียงสูง     มีเสียงดังราวกะชาวประมงแยงปลากัน     เพราะ 
เหตุอะไรหนอ. 
           พวกภิกษุเหลาน้ันทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ภิกษุประมาณหารอย 
นั้น    มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนหัวหนา    มาถึงจาตุมคามเพื่อเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา     ภิกษุผูอาคันตุกะเหลาน้ีนั้น    ปราศรัยกับภิกษุเจาถิ่นจัด 
เสนาสนะเก็บบาตรและจีวรอยู   จึงมีเสียงสูง   เสียงดัง   พระเจาขา. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงพากันไป  เราประณามพวกเธอ  พวก 
เธอไมควรอยูในสํานักเรา  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว    ลกุจาก 
อาสนะ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา     ทําประทักษิณแลว      เก็บอาสนะ 
ถือบาตรและจีวรหลีกไปแลว. 
           [๑๘๗]   ก็สมัยนัน้  พวกเจาศากยะชาวเมืองจาตุมาประชุมกันอยูที่เรอืน 
รับแขก   ดวยกรณียะบางอยาง   ไดเห็นภิกษุเหลานั้นมาแตไกล   ครั้นแลว   จึง 
เขาไปหาภิกษุเหลาน้ันจนถึงท่ีใกล     ไดกลาวกะภิกษุเหลาน้ันวา     ดูเถิดทาน 
ทั้งหลาย   ทานท้ังหลายจะพากันไปไหนเลา. 
           ภ.   ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย      ภิกษุสงฆถูกพระผูมีพระภาคเจาทรง 
ประณามแลว.                                                                
           ส.   ขาแตทานผูมีอายุทั้งหลาย   ถาเชนนั้น    ขอทานท้ังหลายจงนั่งอยู 
ครูหน่ึง  แมไฉน   ขาพเจาท้ังหลายพึงอาจใหพระผูมีพระภาคเจาทรงเลื่อมใสได 
ภิกษุเหลาน้ันรับคําพวกเจาศากยะชาวเมืองจาตุมาแลว   ลําดับนั้น    พวกศากยะ 
ชาวเมืองจาตุมาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจาแลวน่ัง ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง.    แลวกราบทูลวา     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ขอพระผูมีพระภาคเจาจงชื่นชมกะภิกษุสงฆเถิด  ขอพระผูมีพระภาคเจา  
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จงรับสั่งกะภิกษุสงฆเถิด   ขาแตพระองคผูเจริญ  ในบัดนี้ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ   เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหในกาล 
กอนเถิด    ขาแตพระองคผูเจริญ    ในภิกษุสงฆหมูนี้     ภิกษุทั้งหลายท่ียังเปน 
ผูใหม  บวชไมนาน  เพ่ิงมาสูพระธรรมวินัยนี้  มีอยู   เมื่อภิกษุเหลาน้ันไมได 
เฝาพระผูมีพระภาคเจา     จะพึงมีความนอยใจ     มีความแปรปรวนไป     ขาแต 
พระองคผูเจริญ   เปรียบเหมือนเมื่อพืชที่ยังออน  ไมไดน้ํา   จะพึงเปนอยางอ่ืน 
จะพึงแปรไป   ฉันใด   ขาแตพระองคผูเจริญ   ในภิกษุสงฆหมูนี้  ภิกษุทัง้หลาย 
ที่ยังเปนผูใหม  บวชไมนาน  เพ่ิงมาสูพระธรรมวินัยนี้  มีอยู  เมื่อภิกษุเหลานั้น 
ไมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น   จะพึงมีความนอยใจ   มีความแปรปรวน 
ไป   ขาแตพระองคผูเจริญ   เปรียบเหมือนเมื่อลูกโคออนไมเห็นแม   จะพึงเปน 
อยางอ่ืน  จะพึงแปรไปฉันใด  ขาแตพระองคผูเจริญ  ในภิกษุสงฆหมูนี้  ภิกษุ 
ทั้งหลายท่ียังเปนผูใหม    บวชไมนาน    เพ่ิงมาสูพระธรรมวินัยนี้   มีอยู   ภิกษุ 
เหลาน้ันไมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น    จะพึงมีความนอยใจ  มีความ 
แปรปรวนไป    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงชื่นชมกะ 
ภิกษุสงฆเถิด   ขอพระผูมีพระภาคเจา  จงรับสั่งกะภิกษุสงฆเถิด  ขาแตพระองค  
ผูเจริญ       ในบัดนี้ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ      เหมือนท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆในกาลกอนเถิด. 
 

                            พรหมอาราธนาพระพทุธเจา 
           [๑๘๘]  ครั้งน้ันแล  ทาวสหัมบดีพรหมทราบพระพุทธดําริแหงพระทัย 
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยใจของตนแลว     หายไปในพรหมโลก     มาปรากฏ 
ตรงพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา     เหมือนบุรุษมีกําลัง    เหยียดแขนท่ีคูออก 
หรือคูแขนท่ีเหยียดเขา  ฉะนั้น   ครั้นแลว   ทําผาหมเฉวียงบาขางหน่ึง  ประนม  
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อัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู    แลวไดกราบทูลวา    ขาแตพระ- 
องคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจา   จงทรงชื่นชมกะภิกษุสงฆเถิด    ขอพระผูมี 
พระภาคเจา     จงรับสั่งกะภิกษุสงฆเถิด     ขาแตพระองคผูเจริญ  ในบัดนี้ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาจงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ      เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆในกาลกอนเถิด    ขาแตพระองคผูเจริญ    ในภิกษุสงฆ 
หมูนี้    ภิกษุทั้งหลายยังเปนผูใหม   บวชไมนาน  เพ่ิงมาสูพระธรรมวินัยนี้   มีอยู 
เมื่อภิกษุเหลาน้ันไมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา    จะพึงมีความนอยใจ    มีความ 
แปรปรวนไป   ขาแตพระองคผูเจริญ   เปรียบเหมอืนพืชท่ียังออนไมไดน้ํา   จะ 
พึงเปนอยางอ่ืน    จะพึงแปรไป   ฉันใด    ขาแตพระองคผูเจริญ    ในภิกษุสงฆ 
หมูนี้    ภิกษุทั้งหลายท่ียังเปนผูใหม    บวชไมนาน    เพ่ิงมาสูพระธรรมวินัยนี้ 
มีอยู    เมื่อภิกษุเหลาน้ันไมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ก็ฉันน้ัน    จะพึงมีความ 
นอยใจ   มีความแปรปรวนไป   ขาแตพระองคผูเจริญ   เปรียบเสมือนเมื่อลูกโค 
ออนไมเห็นแม    จะพึงเปนอยางอ่ืน    จะพึงแปรไป    ฉันใด    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ในภิกษุสงฆหมูนี้   ภิกษุทั้งหลายท่ียังเปนผูใหม   บวชไมนาน  เพ่ิง 
มาสูพระธรรมวินัยนี้      มีอยู     เมื่อภิกษุเหลาน้ันไมไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาก็ 
ฉันนั้น      จะพึงมีความนอยใจ    มีความแปรปรวนไป    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระผูมีพระภาคเจา   จงทรงชื่นชมกะภิกษุสงฆเถิด    ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงรับสั่งกะภิกษุสงฆเถิด   ขาแตพระองคผูเจริญ   บัดนี้    ขอพระผูมีพระภาคเจา 
จงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ     เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหภิกษุ 
สงฆในกาลกอนเถิด.     เจาศากยะชาวเมืองจาตุมาและทาวสหัมบดีพรหม     ได 
สามารถทูลใหพระผูมีพระภาคเจาทรงเลื่อมใส      ดวยคําวิงวอนเปรียบดวยขาว 
กลาออน   และดวยคําวิงวอนเปรียบดวยลูกโคออน   ฉะน้ีแล.  
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                                  พระอาคันตุกะเขาเฝา 
           [๑๘๙]  ครั้นนั้นแล   ทานพระมหาโมคคัลลานะ    จึงเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายมาวา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ทานท้ังหลายจงลุกข้ึนเถิด   จงถือ 
เอาบาตรและจีวรเถิด    พระผูมีพระภาคเจาอันเจาศากยะชาวเมืองจาตุมา    และ 
ทาวสหัมบดีพรหมทรงใหเลื่อมใสแลว    ดวยคําวิงวอนเปรียบดวยขาวกลาออน 
และดวยคําวิงวอนเปรียบดวยลูกโคออน    ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระมหา- 
โมคคัลลานะแลว   จึงลกุจากอาสนะ   ถือบาตรและจีวร    เขาไปเฝาพระผูมีพระ 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    แลวน่ัง ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาไดรับสั่งกับทานพระสารีบุตรผูนั่ง ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึงวา    ดูกอนสารีบุตร    เมื่อเราประฌามภิกษุสงฆแลว    จิตของเธอไดมี 
อยางไร. 
           ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     เมื่อพระผูมี- 
พระภาคเจาทรงประณามภิกษุสงฆแลว   จิตของขาพระองคไดมีอยางนี้วา  บัดนี ้
พระผูมีพระภาคเจาจักทรงมีความขวนขวายนอย   ประกอบตามธรรมเปนเครื่อง 
อยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยู   แมเราทัง้หลายก็จักมีความขวนขวายนอย  ประกอบ 
ตามธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยูในบัดนี้.   
           ดูกอนสารีบุตร  เธอจงรอกอน  ดูกอนสารีบุตร  เธอจงรอกอน  ดกูอน 
สารีบุตร   เธออยาพึงใหจิตเห็นปานน้ีเกิดข้ึนอีกเลย. 
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมา 
วา  ดูกอนโมคคัลลานะ  เมื่อเราประณามภิกษุสงฆแลว   จิตของเธอไดมีอยางไร. 
           ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     เมื่อ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประณามภิกษุสงฆแลว   จิตของขาพระองคไดมีอยางนี้วา  
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บัดนี้     พระผูมีพระภาคเจาจักทรงมีความขวนขวายนอย     ประกอบตามธรรม 
เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยู     เราและทานพระสารีบุตร    จักชวยกัน 
ปกครองภิกษุสงฆในบัดน้ี. 
           ดีละ  โมคคัลลานะ  ความจริงเราหรือสารีบุตรและโมคคัลลานะเทานั้น 
พึงปกครองภิกษุสงฆ.                                                            
 

                                          ภัย  ๔  อยาง 
           [๑๙๐]   ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภัย ๔ อยางนี้    เมื่อบุคคลกําลังลงน้ํา   พึงหวังได   ภัย ๔ 
อยางเปนไฉน   คือ   ภัยแตคลื่น  ๑    ภัยแตจระเข  ๑    ภัยแตน้าํวน   ๑ 
ภัยแตปลาราย  ๑   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภัย   ๔   อยางนี้แล    เมื่อบุคคลกําลัง 
ลงน้ํา  พึงหวังได  ฉันใด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภัย ๔ อยางนี้ก็ฉันนั้น  เม่ือ 
บุคคลบางคนในโลกนี ้  ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงหวังได ภัย ๔ 
อยางเปนไฉน   คือ   ภัยแตคลื่น   ภัยแตจระเข   ภัยแตน้ําวน  ภัยแตปลาราย. 
           [๑๙๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภัยแตคลื่นเปนไฉน     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    กลุบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต  ดวย 
คิดวา    เราเปนผูอันชาติ    ชรา    มรณะ    โสกะ    ปริเทวะ    ทุกข  โทมนสั 
อุปายาส    ครอบงําแลว    เปนผูอันทุกขครอบงําแลว    เปนผูอันทุกขทวมทับ 
แลว     ทําไฉน    การทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งส้ินน้ี    จะพึงปรากฏได    เพ่ือน 
พรหมจรรยทั้งหลาย    ยอมตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรนั้น    ผูบวชแลวอยางนั้นวา 
ทานพึงกาวไปอยางนี้    ทานพึงถอยกลับอยางนี้     ทานพึงแลอยางนี้   ทานพึง  
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เหลียวอยางนี้    ทานพึงคูเขาอยางนี้    ทานพึงเหยียดออกอยางนี้    ทานพึงทรง 
สังฆาฏิ   บาตรและจีวรอยางนี้   กุลบุตรนั้นยอมมีความดําริอยางนี้วา   เมื่อกอน 
เราเปนคฤหัสถ    ยอมตักเตือนบาง    สั่งสอนบาง    ซึ่งคนอ่ืน    ก็ภิกษุเหลาน้ี  
เพียงคราวบุตรคราวหลานของเรา   ยงัมาสําคัญการท่ีจะพึงตักเตือนพร่ําสอนเรา 
เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กุลบุตรผูนี้เรากลาววา   กลัว 
แตภัยแตคลื่น  แลวบอกคืนสิกขาสึกไป  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คําวาภัยแต 
คลื่นนี้  เปนชื่อของความคับใจดวยสามารถความโกรธ. 
           [๑๙๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภัยแตจระเขเปนไฉน      ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   กุลบุตรบางคนในโลกนี้   มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต   ดวย 
คิดวา   เราเปนผูอันชาติ    ชรา    มรณะ    โสกะ    ปริเทวะ    ทกุข    โทมนสั 
อุปายาสครอบงําเเลว    เปนผูอันทุกขครอบงําแลว    เปนผูอันทุกขทวมทับแลว 
ทําไฉน    การทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งส้ินนี้จะพึงปรากฏได   เพ่ือนพรหมจรรย 
ทั้งหลาย   ยอมตักเตือนสั่งสอนกุลบุตร    ผูบวชแลวอยางนั้นวา   สิ่งน้ีทานควร 
เค้ียวกิน    สิง่น้ีทานไมควรเค้ียวกิน    สิ่งน้ีทานควรฉัน    สิ่งน้ีทานไมควรฉัน 
สิ่งน้ีทานควรลิ้ม   สิ่งน้ีทานไมควรลิ้ม   สิ่งน้ีทานควรด่ืม   สิ่งนี้ทานไมควรด่ืม 
สิ่งเปนกัปปยะทานควรเค้ียวกิน   สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควรเค้ียวกิน   สิ่งเปน 
กัปปยะทานควรฉัน   สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควรฉัน   สิ่งเปนกัปปยะทานควร 
ลิ้ม  สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควรลิ้ม  สิ่งเปนกัปปยะทานควรด่ืม  สิ่งเปนอกัปปยะ 
ทานไมควรดื่ม   ทานควรเค้ียวกินในกาล   ทานไมควรเค้ียวกินในวิกาล  ทาน 
ควรฉันในกาล  ทานไมควรฉันในวิกาล   ทานควรล้ิมในกาล   ทานไมควรลิ้ม 
ในวิกาล    ทานควรด่ืมในกาล    ทานไมควรด่ืมในวิกาล   ดังน้ี    กลุบุตรนั้น 
ยอมมีความดําริอยางนี้วา   เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ   ปรารถนาจะเค้ียวกินส่ิงใด  
ก็เค้ียวกินสิ่งนั้นได    ไมปรารถนาจะเค้ียวกินสิ่งใด     ก็ไมเค้ียวกินสิ่งน้ันได  
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ปรารถนาจะบริโภคสิ่งใด   ก็บรโิภคสิ่งน้ันได  ไมปรารถนาจะบริโภคสิ่งใด  ก ็
ไมบริโภคสิ่งน้ันได  ปรารถนาจะลิ้นสิ่งใด   กล็ิ้มส่ิงน้ันได   ไมปรารถนาจะลิ้ม 
สิ่งใด   ก็ไมลิ้มสิ่งน้ัน ได   ปรารถนาจะด่ืมสิ่งใด   ก็ดื่มสิ่งน้ันได   ไมปรารถนา 
จะด่ืมสิ่งใด    ก็ไมดื่มสิ่งน้ันได   จะเค้ียวกินสิ่งเปนกัปปยะก็ได    จะเค้ียวกินสิ่ง 
เปนอกัปปยะก็ได  จะบริโภคสิ่งเปนกัปปยะก็ได จะบริโภคสิ่งเปนอกัปปยะก็ได 
จะลิ้มสิ่งเปนกัปปยะก็ได  จะลิ้มสิ่งเปนอกัปปยะก็ได  จะด่ืมสิ่งเปนกัปปยะก็ได 
จะด่ืมสิ่งเปนอกัปปยะก็ได     จะเค้ียวกินในกาลกไ็ด     จะเค้ียวกินในวิกาลก็ได 
จะบริโภคในกาลก็ได    จะบริโภคในวิกาลก็ได    จะลิ้มในกาลก็ได    จะลิ้มใน 
วิกาลก็ได  จะดื่มในกาลก็ได  จะด่ืมในวิกาลก็ได  ก็คฤหบดีทั้งหลาย  ผูมีศรทัธา 
ยอมใหของควรเค้ียว   ของควรบริโภคอันประณีตในวิกาลเวลากลางวัน    อันใด 
แกเราทั้งหลาย     ชะรอยภิกษุเหลาน้ัน    จะทําการหามปากในส่ิงน้ันเสีย   ดังน้ี  
เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กุลบุตรผูนี้เรากลาววา   กลัว 
แตภัยแตจระเข     บอกคืนสิกขาสึกไป      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     คําวาภัยแต 
จระเขนี้  เปนชื่อของความเปนผูเห็นแกทอง. 
           [๑๙๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภัยแตน้ําวนเปนไฉน     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  กลุบุตรบางคนในโลกนี้  มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต  ดวย 
คิดวา   เราเปนผูอันชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส 
ครอบงําแลว   เปนผูอันทุกขครอบงําแลว   เปนผูอันทุกขทวมทับแลว   ทําไฉน 
การทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งส้ินนี้     จะพึงปรากฏได   เขาบวชแลวอยางนี้   เวลา 
เชานุงสบงแลว    ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม    ไมรักษา 
กาย   ไมรักษาวาจา   ไมดํารงสติ   ไมสํารวมอินทรียเลย   เขาเห็นคฤหบดีหรือ 
บุตรคฤหบดี  ผูเอิบอ่ิมพรอมพรั่งบําเรออยูดวยการคุณหา  ในบานหรือนิคมน้ัน 
เขามีความคิดอยางนี้วา  เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ  เปนผูเอิบอ่ิมพรอมพรั่งบําเรอ  
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อยูดวยกามคุณหา   สมบติัก็อยูในสกุล  เราสามารถจะบริโภคสมบัติและทําบุญ 
ได   ดังน้ี     เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กุลบุตรผูนีเ้รา 
กลาววา      ผูกลัวแตภัยแตน้ําวน     บอกคืนสิกขาสึกไป    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
คําวาภัยแตน้ําวนน้ี  เปนชือ่แหงกามคุณหา. 
           [๑๙๔]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ภัยแตปลารายเปนไฉน    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  กลุบุตรบางคนในโลกนี้  มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต   ดวย 
คิดวา    เราเปนผูอันชาติ    ชรา    มรณะ     โสกะ    ปริเทวะ   ทุกข    โทมนัส 
อุปายาสครอบงําแลว   เปนผูอันทุกขครอบงําแลว    เปนผูอันทุกขทวมทับแลว 
ทําไฉน   การทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งส้ินนี้   จะพึงปรากฏได   เขาบวชแลวอยาง 
นี้   เวลาเชานุงสบงแลว    ถือบาตรและจีวร    เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม 
ไมรักษากาย   ไมรักษาวาจา   ไมดํารงสติ   ไมสํารวมอินทรียเลย   เขายอมเห็น 
มาฉุคามผูนุงผาไมดี   หรอืหมผาไมดี  ในบานหรือนิคมน้ัน   เพราะเหตุมาตุคาม 
ผูนุงผาไมดี   หรือหมผาไมดี   ความกําหนัด  ยอมตามกําจัดจิตของกุลบุตรนั้น 
เขามีจิตอันความกําหนัดตามกําจัดแลว     จึงบอกคืนสิกขาสึกไป     ดกูอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    กลุบุตรผูนี้เรากลาววา     กลัวแตภัยแตปลาราย     บอกคืนสิกขาสึก 
ไป  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คําวาภัยแตปลาราย   นี้เปนชื่อแหงมาตุคาม. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภัย  ๔   อยางนี้แล    เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี 
ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยนี้   พึงหวังได. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว    ภิกษุเหลาน้ันชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
 
                                           จบจาตุมสูตรที่   ๗  
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                                      ๗.  อรรถกถาจาตุมสูตร 
           จาตุมสูตร  มีบทเริม่ตนวา  เอวมฺเม  สุต  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
           ในบรรดาบทเหลานั้น  บทวา  จาตุมาย  คือใกลบานจาตุมา.  บทวา 
ปฺจมตฺตานิ  ภิกขฺุสตานิ  คือ ภิกษุบวชไมนานประมาณ  ๕๐๐  รูป.  นัยวา 
พระเถระทั้งสองคิดวา  กุลบุตรเหลาน้ี  บวชแลว   ไมเคยเห็นพระทศพลเลย  เรา 
จักใหภิกษุเหลาน้ีเฝาพระผูมีพระภาคเจา.      ภิกษุเหลาน้ีฟงธรรมในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว  จักต้ังอยูตามอุปนิสัยของตน.   เพราะฉะนั้น    พระเถระ 
ทั้งสองจึงพาภิกษุเหลาน้ันมา.  บทวา  สมฺโมทมานา  ปราศรัยกนั คือ  ภิกษุ 
ทั้งหลาย   กลาวคําตอนรับเปนตนวา  อาวุโส สบายดีหรือ.  บทวา  เสนาสนานิ 
ปฺาปยมานา   จัดเสนาสนะ  คือ  กวาดถูที่อยูของอาจารยและอุปชฌายของ 
ตน ๆ   แลวเปดประตูหนาตาง   นํา   เตียงต่ังและเส่ือลําแพนเปนตน     ออกปด 
กวาดต้ังไวในที่ตามลําดับ.  บทวา  ปตฺตจีวรานิ  ปฏิสามยมานา  เก็บบาตร 
และจีวร  คือ   คอยบอกกลาวถึงสมณบริขารอยางนี้วา   ทานขอรับ   ทานจงวาง 
บาตรน้ี   จีวรนี้  ถาดนี้  คนโทนํ้าน้ี  ไมถือน้ี.  บทวา  อุจฺจาสทฺทา  มหาสทฺทา 
เสียงสูงเสยีงดัง   คือ   ทําเสียงเอะอะเอ็ดตะโรเพราะข้ึนเสียงสูง  เพราะแผดเสียง 
ดัง.  บทวา  เกวฏฏา  มฺเ  มจฺฉ  วิโลเปนฺติ  ราวกะชาวประมงแยง 
ปลากัน     คือหมูชนประชุมกันในที่ทีช่าวประมงวางกระจาดใสปลาไวกลาววา 
ทานจงใหปลาอื่นตัวหนึ่ง  จงใหปลาที่เชือดตัวหน่ึง   แลวสงเสียงเอ็ดทะโรลั่นวา 
คนนั้นทานใหตัวใหญ ทีฉันใหตัวเล็ก  ดังนี้.  ทานกลาวดังน้ีหมายถึงการท่ีภิกษุ 
เถียงกันนั้น.  เมื่อวางตาขายเพื่อจะจับปลา  ชาวประมงและคนอ่ืน ๆ  ในทีน่ั้นสง 
เสียงดังวา   ปลาเขาไปแลว   โดยปลายังไมเขาไป  จับไดปลาแลว   โดยยังจับปลา  
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ไมได.  ทานกลาวดังน้ีหมายถึงการท่ีชาวประมงสงเสียงดังน้ัน.  บทวา ปณาเมมิ 
เราประณาม  คือ  ขับไลออกไป.   บทวา  น   โว   มม   สนฺติเก  วตฺถพฺพ 
พวกเธอไมควรอยูในสํานักเรา.    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา    พวกเธอมา 
ถึงท่ีอยูของพระพุทธเจาเชนเราแลวยังทําเสียงดังถึงอยางนี้        เมื่อพวกเธออยู 
ตามลําพังของตน ๆ   จักทําความสมควรไดอยางไร.  พวกเชนทานไมมีกิจท่ีจะ 
อยูในสํานักของเรา.      บรรดาภิกษุเหลาน้ัน     ภิกษุแมรูปหน่ึงก็ไมอาจทูลวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขอพระองคอยาทรงประณามพวกขาพระพุทธเจา 
ดวยเหตุเพียงเสียงดังเลยพระเจาขา   หรือคําไร ๆ อ่ืน.   
           ภิกษุทั้งหมดรับพระพุทธดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว กราบทูลวา 
อยางนั้นพระพุทธเจาขา  แลวก็พากันออกไป. อนึ่ง ภิกษุเหลานั้นไดมีความหวัง 
วา   เราจักเฝาพระศาสดา   จักฟงพระธรรมกถา   จักอยูในสํานักของพระศาสดา 
ดังน้ี   จึงไดมา.   แตครั้นมาเฝาพระศาสดาผูเปนพระบรมครูเห็นปานน้ีแลว  ยัง 
ทําเสียงดัง   เปนความผิดของพวกเรา   จึงถูกประณาม.    เราไมไดเพ่ือจะอยูใน 
สํานักของพระผูมีพระภาคเจา.   ไมไดเพ่ือจะเห็นพระสรีระสีดังทอง.  ไมไดเพ่ือ 
จะฟงธรรมดวยพระสุรเสียงอันไพเราะดังนี้.   ภิกษุเหลาน้ันมีความโทมนัสอยาง 
แรง   จึงพากันหลีกไป. 
           บทวา  เตนูปปสงฺกมึสุ    เสด็จเขาไปหาภิกษุเหลาน้ัน    คือ    นยัวา 
เจาศากยะเหลาน้ัน   แมในเวลาที่ภิกษุมาก็ประทับนั่งอยู ณ ที่นั้น ทรงเห็นภิกษุ 
ทั้งหลาย. เจาศากยะทั้งหลายไดมีพระวิตก จึงทรงดําริวา เพราะอะไรหนอ ภิกษุ 
เหลาน้ีเขาไปแลวจึงพากันกลับ    เราจักรูเหตุนั้น    จึงเสด็จเขาไปหาภิกษุเหลา 
นั้น. บทวา หนฺท  เปนนบิาตลงในอรรถแหงคําพูด. บทวา กห  ปน  ตุมฺเห 
พระคุณเจาท้ังหลายจะไปไหนกัน   คือ  พระคุณเจาท้ังหลายมาประเดี๋ยวเดียวจะ  
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พากันไปไหนอีก อันตรายไรๆ เกิดแกพระคุณเจาหรือ หรือวาเกิดแกพระทศพล 
ก็ภิกษุเหลานั้นแมจะไมปกปดดวยคําอยางนี้วา   ถวายพระพร   อาตมาทั้งหลาย 
มาเพ่ือเห็นพระผูมีพระภาคเจา  บัดนี้พวกอาตมาไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว 
จะกลับไปท่ีอยูของตนๆ ก็จริง  แตไมไดทําเลศนัยเห็นปานน้ีได  ทลูตามความ 
เปนจริงแลวกลาววา ถวายพระพร ภิกษุสงฆถูกพระผูมีพระภาคเจาทรงประณาม 
ดังน้ี. อนึ่ง พระราชาเหลานั้นทรงขวนขวายในพระศาสนา. เพราะฉะนั้นจึงทรง 
ดําริวา  เมื่อภิกษุ ๕๐๐ รูป   กับพระอัครสาวกท้ังสองไปกันหมด   บาทมูลของ 
พระผูมีพระภาคเจาจักทําลาย.   เราจักทําใหภิกษุเหลาน้ีกลับใหจงได   ครั้นทรง 
ดําริอยางนี้แลวจึงตรัสคํามีอาทิวา  เตนหายสฺมนฺโต  ถาเชนนั้นขอพระคุณเจา 
ทั้งหลายอยูครูหน่ึง.    บรรดาภิกษุแมเหลาน้ันไมมีภิกษุแมแตรูปเดียวท่ีจะเดือด 
รอนใจวาเราถูกประณามดวยเหตุเพียงทําเสียงดัง.  เราบวชแลวไมสามารถจะดํา- 
รงชีวิตอยูได.  แตภิกษุทั้งหมดรับพระดํารัสพรอมกัน.  บทวา อภินนฺทตุ  คือ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงปรารถนาการมาของภิกษุสงฆ ขอจงชื่นชมเถิด. บทวา 
อภิวทตุ  คือ  ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยพระกรุณารับสั่งวา  ขอภิกษุสงฆ 
จงมาเถิด.  บทวา  อนุคฺคหิโต   ขอทรงอนุเคราะห  คือ  ทรงอนุเคราะหดวย 
อามิสและธรรม.   บทวา   อฺถตฺต   คือ  พึงถึงความนอยใจวาเราไมไดเห็น 
พระทศพล.  บทวา  วิปริณาโม  มีความแปรปรวน คือ  เมื่อภิกษุสึกดวยความ 
นอยใจพึงถึงความแปรปรวน.  บทวา  วีชาน  ตรุณาน   เหมือนพืชที่ยังออน 
คือ   ขาวกลาออน.  บทวา   สิยา   อฺถตฺต  พึงเปนอยางอ่ืน  คือ   พืชที ่
ยังออนเมื่อไมไดน้ําในเวลาที่ถึงคราวใหน้ํา พึงถึงความเปนอยางอ่ืนเพราะความ 
เห่ียว.  พึงแปรปรวนเพราะถึงความแหงเห่ียว.  ลูกวัวซูบผอมเพราะหิวนมช่ือวา 
ถึงความเปนอยางอ่ืน.   ลกูวัวซูบผอมตาย   ชื่อวา   ความแปรปรวน.    บทวา  
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ปสาทิโต  ภควา  พระผูมีพระภาคเจาอันเจาศากยะและทาวสหัมบดีพรหมทรง 
ใหเลื่อมใสแลว . นัยวาพระเถระน่ังอยู  ณ ที่นั้น   ไดเห็นพรหมมาดวยทิพยจักษุ 
ไดยินเสียงทูลวิงวอนดวยทิพโสต.     ไดทราบความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรง 
เลื่อมใสแลวดวยเจโตปริยญาณ.   เพราะฉะนั้นการสงภิกษุไร ๆ  ไปจะไมเปนที่ 
สบายแกภิกษุผูถูกเรียกจึงต้ังใจวา     เราจักไปจนกวาพระศาสดาจะไมทรงสงไป 
จึงกลาวอยางนี้.  บทวา   อปฺโปสฺสุกฺโก     เปนผูมีความขวนขวายนอย    คือ 
เปนผูไมขวนขวายในกิจอยางอ่ืน.   บทวา   ทิฏธมฺมสขุวิหาร   ธรรมเปน 
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม.     พระผูมีพระภาคเจาคงจะทรงขวนขวายธรรม 
เปนเครื่องอยูคือผลสมาบัติ   มีพระประสงคจะประทับอยู.  บัดนี้พระองคจักประ 
ทับอยูตามชอบใจ   พระมหาโมคคัคลานเถระจึงกลาววา    จิตของขาพระองคได 
เปนอยางนี้. บทวา มยมฺปทานิ  คือ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราสั่งสอนผูอ่ืน 
ไลออกจากวิหาร.   ประโยชนอะไรดวยโอวาทของผูอ่ืนแกเรา.   บัดนี้แมเราก็จัก 
อยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม. พระเถระผิดในฐานะนี้มิไดรูวา 
เปนภาระของตน.  เพราะภิกษุสงฆนี้เปนภาระของพระมหาเถระแมทั้งสอง. ดวย 
เหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงหามพระสารีบุตรนั้น   จึงตรัสบทมีอาทิวา 
อาคเมหิ   เธอจงรอกอน.   สวนพระมหาโมคคัลลานเถระไดทราบวาเปนภาระ 
ของตน.     ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงไดทรงประทานสาธุการแกพระ- 
มหาโมคคัลลานเถระนั้น. 
           บทวา  จตฺตารีมาน ิ ภิกขฺเว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภัย ๔ อยางนี้  
เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงปรารภข้ึน.    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ปรารภเทศนานี้ข้ึน เพ่ือทรงแสดงวาในศาสนาน้ีมีภัยอยู ๔ อยาง. ผูใดไมกลวัภัย 
เหลาน้ัน    ผูนั้นสามารถดํารงอยูในศาสนานี้ได   สวนพวกอ่ืนนอกน้ีไมสามารถ.  
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           ในบทเหลาน้ันบทวา  อุทโกโรหนฺเต   คือ   เมื่อบุคคลกําลังลงน้ํา. 
บทวา   กุมภฺลีภย   ไดแก  ภัยแตจระเข.   บทวา  สุสกุภย  ไดแก  ภัยแตปลา 
ราย.   บทวา   อมฺุมิภย   ภัยแตคลื่นนี้   เปนชื่อของความโกรธและความแคน. 
เหมือนอยางวาบุคคลหยั่งลงสูน้ําในภายนอก  จมน้าํในคลื่นแลวตายฉันใด  ภิกษุ 
ในศาสนานี้  จมลงในความโกรธและความแคน  แลวสึกก็ฉันนั้น.  เพราะฉะน้ัน 
ความโกรธและความแคนทานกลาววา  ภัยแตคลื่น.   บทวา กมฺุภีลภย   ภัยแต 
จระเขนี้เปนชื่อของความเห็นแกทอง.  เหมือนอยางวาบุคคลหยั่งลงสูน้ําภายนอก 
ถูกจระเขกัดตายฉันใด   ภิกษุในศาสนานี้ก็ฉันนั้น  กินเพราะเห็นแกทองยอมสึก. 
เพราะฉะนั้นความเห็นแกทองทานกลาววา  ภัยแตจรเข.  บทวา  อรกฺขิเตน 
กาเยน ไมรักษากาย คือ ไมรักษากายดวยการส่ันศีรษะเปนตน.  บทวา  อรก-ุ 
ขิตาย วาจาย ไมรักษาวาจา  คือ  ไมรักษา ดวยพูดคําหยาบเปนตน .   บทวา 
อนุปติฏ ิตาย  สติยา  ไมต้ังสติมั่น คือ ไมต้ังสติเปนไปในกาย. บทวา อลวุ- 
เตหิ ไมสํารวม คือไมปกปด. คําวา ปฺจนฺเนต กามคุณาน  อธวิจน ความ 
วา  บรรพชิตในศาสนาน้ี  จมลงในกระแสนํ้าวนของกามคุณ ๕ แลว  สกึออกไป 
ก็เหมือนกับบุคคลขามนํ้าเพ่ือไปฝงโนน    ครั้นดาํลงในกระแสนํ้าวนแลว   ก็จม 
ตายฉะนั้น  เพราะเหตุนั้น พระองคจึงตรัสวา ภัยแตน้ําวนคือกามคุณ  ๕.  บทวา 
อนุทฺธเสติ  ยอมตามกําจัด คือ ทําใหลําบาก  ทําใหหดหู.  บทวา  ราคานุทฺ  
ธเสน  คือ  มจิีตอันความกําหนัดกําจัดแลว.  คําวา มาตุคามสฺเสต  อธฺวจน 
ความวา  ภัยเพราะปลาราย  นี้เปนชื่อของมาตุคาม.  เหมือนอยางวาบุคคลหยั่งลง 
สูน้ําภายนอก ไดรับการประหารตายเพราะอาศัยปลารายฉันใด   ภิกษุในศาสนานี้ 
ก็ฉันนั้น   เกดิกามราคะอาศัยมาตุคามสึก.   เพราะฉะนั้นมาฉุคามทานจึงกลาววา 
ภัยแตปลาราย.   เมื่อบุคคลกลัวภัย  ๔   อยางนี้แลวไมหยั่งลงสูน้ํา   ก็จะไมได  
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รับผลรายเพราะอาศัยน้ํา    เปนผูกระหายเพราะอยากนํ้า    และเปนผูมีรางกาย 
เศราหมอง    เพราะฝุนละอองฉันใด.    เมื่อภิกษุกลัวภัย   ๔  อยางเหลาน้ีแลว 
แมไมบวชในศาสนา  ก็ไมไดรับผลดีเพราะอาศัยศาสนา  เปนผูกระหาย   เพราะ 
ความอยาก คือตัณหา   และเปนผูมีจิตเศราหมอง   ดวยธุลี   คือ  กิเลสฉันนั้น. 
หรือวาเมื่อบุคคลไมกลัวภัย ๔ อยางเหลาน้ี    แลวหยั่งลงสูน้ํายอมมีผลดังกลาว 
แลวฉันใด.   เมื่อภิกษุไมกลัวภัย  ๔  อยางนี้แลว    แมบวชในศาสนา   ก็ยอมมี 
อานิสงสดังกลาวแลว. 
           อน่ึง   พระเถระกลาววา   บุคคลกลัวภัย ๔   อยางแลวไมหยั่งลงสูน้ําก็ 
ไมสามารถจะตัดกระแสขามฝงโนนได.  ครั้นไมกลัว  หยั่งลง  ก็สามารถขาม 
ไปไดฉันใด.  ครั้นเขากลัวแลว  แมบวชในศาสนา ก็ไมสามารถตัดกระเเสตัณหา 
แลวเห็นฝง  คือ  นิพพานได.  ครั้นไมกลัว   ออกบวชจึงสามารถดังน้ี.  บทที่ 
เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ัน. 
           อน่ึง     เทศนานี้จบลงดวยอํานาจแหงบุคคลผูควรแนะนําได    ดวย 
ประการฉะน้ี. 
 
                                 จบอรรถกถาจาตุมสูตรที่  ๗  
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                                   ๘. นฬกปานสูตร   

                                  กุลบุตรผูมีช่ือเสียงบวช 
           [๑๙๕]   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในปาไมทองกวาว  เขตบาน 
นฬกปานะ  ในโกศลชนบท   ก็สมัยน้ัน   กุลบุตรมีชื่อเสียงมากดวยกัน  คือ 
ทานพระอนุรุทธะ ทานพระภัททิยะ  ทานพระกิมพิละ  ทานพระภัคคุ 
ทานพระโกณฑัญญะ  ทานพระเรวตะ  ทานพระอานนท   และกุลบุตร 
ที่มีชื่อเสียงอ่ืน ๆ   มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตอุทศิเฉพาะพระผูมี 
พระภาคเจา  ก็สมัยนั้น    พระผูมีพระภาคเจามีหมูภิกษุแวดลอมประทับนั่งอยูใน 
ที่แจง.   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภกุลบุตรทั้งหลาย    ตรัสเรยีก 
ภิกษุทั้งหลายมาวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กลุบุตรผูมีศรัทธาออกจากเรือนบวช  
เปนบรรพชติ  อุทิศเฉพาะเราเหลาน้ัน    ยังยินดีในพรหมจรรยอยูหรือ    ภิกษุ 
เหลานั้นไดพากันนิ่งอยู  แมครั้งท่ีสอง . . .แมครั้งท่ีสาม. . . พระผูมีพระภาคเจา 
ก็ทรงปรารภกุลบุตรทั้งหลาย  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
กุลบุตรผูมีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  อุทิศเฉพาะเราเหลาน้ัน  ยัง 
ยินดีในพรหมจรรยอยูหรอื  แมครั้งท่ีสาม  ภิกษุเหลาน้ันก็ไดพากันนิ่งอยู. 
           [๑๙๖]   ครั้งน้ันแล     พระผูมพีระภาคเจาไดทรงพระดําริอยางนี้วา 
อยากระน้ันเลย   เราพึงถามกุลบุตรเหลาน้ันเองเถิด   ครั้นแลวไดตรัสเรียกทาน 
พระอนุรุทธะมาวา  ดูกอนอนุรุทธะ   ภัททิยะ   กิมพิละ   ภัคคุ   โกณฑัญญะ 
เรวตะ   และอานนท   เธอทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรยอยูหรอื.  
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           ทานพระอนุรุทธะเปนตนกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระ- 
องคทั้งหลายยังยินดีในการพระพฤติพรหมจรรย. 
           ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย  ดีละ ๆ  ขอท่ีเธอทั้งหลายยินดีในการประพฤติ 
พรหมจรรยนี้แล       เปนการสมควรแกเธอทั้งหลายผูเปนกุลบุตรออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา    เธอทั้งหลายประกอบดวยปฐมวัย    กําลังเจริญ 
เปนหนุมแนน ผมดําสนิท  ควรบรโิภคกาม  ยังออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
ได   ก็เธอทั้งหลายนั้น    มิใชผูทําความผิดตอพระราชา   มใิชผูถูกโจรคอยตาม 
จับ   มิใชผูอันหน้ีบีบค้ัน  มิใชผูเดือดรอนเพราะภัย  และมิใชผูถกูอาชีพบีบค้ัน 
แลว   จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    เธอทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิตเพราะศรัทธา   ดวยความคิดอยางนี้วา  เออ   ก็เราเปนผูอันชาติ    ชรา 
มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั  อุปายาส  ครองงําแลว  เปนผูอัน 
ทุกขครอบงําแลว   เปนผูอันทุกขทวมทับแลว    ทาํไฉน    การทําท่ีสุดแหงกอง 
ทุกขทั้งส้ินนี้    จะพึงปรากฏได  ดังน้ี   มิใชหรือ. 
           อยางนี้    พระเจาขา. 
           ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย    ก็กจิอะไรเลา    ที่กุลบุตรผูบวชอยางนี้แลว 
พ่ึงทํา  ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย  บุคคลยังไมเปนผูสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศล- 
ธรรม    บรรลุปติและสุข    หรือสุขอ่ืนที่สงบกวาน้ัน    แมอภิชฌา    พยาบาท 
ถีนมิทธะ    วิจิกิจฉา   อุทธัจจกุกกุจจะ   อรติ    ความเปนผูเกียจคราน    ยอม 
ครอบงําจิตของบุคคลน้ันต้ังอยูได   บุคคลน้ันก็หาสงัดจากกาม  สงัดจากอกุศล-  
ธรรม   บรรลุปติและสุขหรือสุขอ่ืนที่สงบกวานั้นไม    ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย 
บุคคลใดเปนผูสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลุปติและสุข   หรอืสุข 
อ่ืนที่สงบกวาน้ันได  แมอภิชฌา พยาบาท   ถีนมิทธะ วิจิกิจฉา  อุทธัจจกุกกุจจะ  
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อรติ   แมความเปนผูเกียจคราน  ก็ไมครอบงําจิตของบุคคลน้ัน ทั้งอยูได  บคุคล 
นั้นก็สงัดจากกาม     สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลปุติและสุข   หรือสุขอ่ืนที่สงบ 
กวาน้ันได. 
 

                                         วาดวยอาสวะ 
           [๑๙๗]   ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย      เธอทั้งหลายจะวากระไรในเราวา 
อาสวะเหลาใด    นํามาซึ่งความเศราหมอง    นํามาซ่ึงภพใหม    เปนไปกบัดวย 
ความกระวนกระวาย     มทีุกขเปนวิบาก     เปนที่ต้ังแหงความเกิดความแกและ 
ความตายตอไป   อาสวะเหลาน้ัน    ตถาคตยังละไมได    เพราะเหตุนั้น   ตถาคต 
พิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง        พิจารณาแลวจึงอดกลั้นของบางอยาง 
พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง   พิจารณาแลวจึงบรรเทาของบางอยาง. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคทั้งหลายมิไดวาอะไรในพระผูมีพระ- 
ภาคเจาอยางน้ีวา    อาสวะเหลาใด    อันนํามาซึ่งความเศราหมอง   นํามาซึ่งภพ 
ใหม  เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย  มีทุกขเปนวิบาก  เปนที่ต้ังแหงความ 
เกิด    ความแก   และความตายตอไป    อาสวะเหลาน้ัน   พระตถาคตยังละไมได 
เพราะเหตุนั้น   พระตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง    พิจารณาแลวจึง 
อดกลั้นของบางอยาง พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง พิจารณาแลวจึงบรรเทา 
ของบางอยาง    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคทั้งหลายไดกลาวในพระผูมี- 
พระภาคเจาอยางนี้วา   อาสวะเหลาใด    นํามาซึ่งความเศราหมอง   นํามาซึ่งภพ 
ใหม    เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย     มีทกุขเปนวิบาก    เปนที่ต้ังแหง 
ความเกิด   ความแก   และความตายตอไป   อาสวะเหลาน้ัน   พระตถาคตละได 
แลว   เพราะเหตุนั้น    พระตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง   พิจารณา  
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แลวจึงอดกลั้นของบางอยาง    พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง    พิจารณาแลว 
จึงบรรเทาของบางอยาง   ดังน้ี. 
           ดีละ ๆ  อนุรุทธะทั้งหลาย   อาสวะเหลาใด   นํามาซึ่งความเศราหมอง 
นํามาซึ่งภพใหม   เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย   มีทุกขเปนวิบาก  เปน 
ที่ต้ังแหงความเกิด   ความแก    และความตายตอไป    อาสวะเหลาน้ัน    ตถาคต 
ละไดแลว    มีมูลอันขาดแลว    ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน    ถึงความไมมี   มีอัน 
ไมเกิดตอไปเปนธรรมดา   ดูกอนอนุรทุธะทั้งหลาย   เปรียบเหมือนตนตาลยอด 
ดวน   ไมควรจะงอกอีกไดฉันใด   อาสวะท้ังหลายอนนํามาซึ่งความเศราหมอง 
นํามาซึ่งภพใหม   เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย   มีทุกขเปนวิบาก  เปน 
ที่ต้ังแหงความเกิด   ความแก   และความตายตอไป  ก็ฉันนั้น  ตถาคตละไดแลว 
มีมูลอันขาดแลว   ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน   ถึงความไมมี   มีอันไมเกิดตอไป 
เปนธรรมดา   เพราะฉะนั้น  ตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง  พิจารณา 
แลวจึงอดกลั้นของบางอยาง   พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง    พิจารณาแลว 
จึงบรรเทาของบางอยาง. 
           [๑๙๘]  ดูกอนอนุรทุธะทั้งหลาย    เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
ตถาคตเห็นอํานาจประโยชนอะไรอยู  จึงพยากรณสาวกท้ังหลายผูทํากาละลวงลับ 
ไปแลว    ในภพท่ีเกิดทั้งหลายวา   สาวกชื่อโนนเกดิในภพโนน   สาวกชื่อโนน 
เกิดในภพโนน  ดังน้ี. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมท้ังหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผู- 
มีพระภาคเจาเปนมูล  มีพระผูมีพระภาคเจาเปนแบบแผน  มีพระผูมีพระภาคเจา 
เปนที่พ่ึงพาอาศัย    ดลีะ    พระเจาขา     ขอเนื้อความแหงภาษิตน้ีจงแจมแจงกะ 
พระผูมีพระภาคเจาเถิด     ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคเจาแลว    จัก 
ทรงจําไว.  
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           ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย     ตถาคตจะพยากรณสาวกท้ังหลายผูทํากาละ 
ลวงลับไปแลว     ในภพท่ีเกิดทั้งหลายวา    สาวกชื่อโนนเกิดในภพโนน     สาวก 
ชื่อโนนเกิดในภพโนน  ดงัน้ี  เพ่ือใหคนพิศวงก็หามิได   เพ่ือเกลี้ยกลอมคนก็ 
หามิได    เพ่ืออานิสงสคือลาภสักการะและความสรรเสริญก็หามิได    ดวยความ 
ประสงควา  คนจงรูจักเราดวยเหตุนี้ก็หามิได  ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย  กุลบุตร 
ผูมีศรัทธา   มีความยินดีมาก   มีความปราโมทยมาก     มีอยู    กุลบุตรเหลาน้ัน 
ไดฟงคําพยากรณนั้นแลว   จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางน้ันบาง   ขอนั้น 
จะมีเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุข   แกกลุบตุรเหลาน้ันสิ้นกาลนาน. 
 

                                    ความอยูผาสุกของภิกษุ 
           [๑๙๙]  ดูกอนอนุรทุธะทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดฟงวา  ภิกษุ 
ชื่อน้ีทํากาละแลว     พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา    ดํารงอยูในอรหัตผล 
ก็ทานน้ันเปนผูอันภิกษุนั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา   ทานน้ันเปนผูมีศีลอยาง 
นี้บาง    วาทานน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง    วาทานน้ันเปนผูมีปญญาอยางนี้  
บาง   วาทานนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง    วาทานน้ันเปนผูพนวิเศษแลว 
อยางนี้บาง   ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรทัธา   ศีล   สตุะ   จาคะ  และปญญา 
ของภิกษุนั้น     จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง     ดูกอนอนุรุทธะ 
ทั้งหลาย   ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ   แมดวยประการฉะน้ีแล.   
           ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดฟงวา   ภิกษุชื่อน้ีทํา 
กาละแลว  พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา  เปนผูผุดเกิดข้ึน จักปรินิพพาน 
ในภพน้ัน  มอัีนไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหา 
สิ้นไป   ก็ทานน้ันเปนผูอันภิกษุนั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา  ทานนั้นเปนผูมี 
ศีลอยางน้ีบาง    วาทานน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง   วาทานน้ันเปนผูมีปญญา  
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อยางนี้บาง  วาทานน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง  วาทานน้ันเปนผูพนวิเศษ 
แลวอยางนี้บาง   ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา   ศลี    สุตะ    จาคะ    และปญญา 
ของภิกษุนั้น  จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางน้ันบาง. 
           ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย   ความอยูสุขสําราญยอมมีไดแกภิกษุ  แมดวย 
ประการฉะน้ีแล  ดกูอนอนุรุทธะทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไดฟงวา   ภิกษุ 
ชื่อน้ีทํากาละแล    พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา   เปนพระสกทาคามี 
จักมายังโลกนี้คราวเดียวเทาน้ัน  แลวทําท่ีสุดทุกขได   เพราะสังโยชนสามส้ินไป 
และเพราะราคะ   โทสะ    และโมหะ   เบาบาง   ก็ทานน้ันเปนผูอันภิกษุนั้นได 
เห็นเอง   หรอืไดยินมาวา   ทานน้ันเปนผูมีศีลอยางนี้บาง   วาทานนั้นเปนผูมี 
ธรรมอยางนี้บาง  วาทานนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง  วาทานนั้นเปนผูมีวิหาร- 
ธรรมอยางนี้บาง   วาทานนั้นเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง   ภิกษุนั้นเมื่อระลึก 
ถึงศรัทธา   ศีล   สุตะ   จาคะ   และปญญาของภิกษุนั้น   จะนอมจิตเขาไปเพ่ือ 
ความเปนอยางนั้นบาง    ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย    ความอยูสําราญยอมมีไดแก 
ภิกษุ   แมดวยประการฉะน้ีแล    ดกูอนอนุรุทธะทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
ไดฟงวา    ภิกษุชื่อน้ีทํากาละแลว     พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา    เปน 
พระโสดาบัน    มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยง   มีอันจะตรัสรูเปน 
เบื้องหนา    เพราะสังโยชนสามส้ินไป   ถาทานน้ันเปนผูอันภิกษุนั้นไดเห็นเอง 
หรือไดยินมาวา   ทานน้ันเปนผูมีศีลอยางน้ีบาง   วาทานน้ันเปนผูมีธรรมอยาง 
นี้บาง   วาทานนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง  วาทานนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยาง 
นี้บาง  ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา  ศลี  สุตะ  จาคะ  และปญญาของภิกษุนั้น 
จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง   ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย   ความอยู 
สําราญยอมมีไดแกภิกษุ   แมดวยประการฉะนี้แล.  
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                                ความอยูผาสกุของภิกษุณี 
           [๒๐๐]  ดูกอนอนุรทุธะทั้งหลาย ภิกษุณีในธรรมวินัยนีไ้ดฟงวา ภิกษุณี 
ชื่อน้ีทํากาละแลว     พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา    ดํารงอยูในอรหัตผล 
ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันภิกษุณีนั้นไดเห็นเอง    หรอืไดยินมาวา   นองหญิงน้ัน 
เปนผูมีศีลอยางน้ีบาง   วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง  วานองหญิงนั้น 
เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วานอง 
หญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง  ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สตุะ 
จาคะ   และปญญาของภิกษุณีนั้นจะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. 
           ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย   ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุณี   แมดวย 
ประการฉะน้ีแล    ดกูอนอนุรุทธะทั้งหลาย    ภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา 
ภิกษุณีชื่อน้ีทํากาละแลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา   เปนผูผุดเกิดข้ึน 
จักปรินิพพานในภพนั้น     มีอันไมกลบัจากโลกน้ันเปนธรรมดา   เพราะโอรัม- 
ภาคิยสังโยชนหาส้ินไป  ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันภิกษุณีนั้นไดเห็นเองหรือไดยิน 
มาวา  นองหญิงน้ันเปนผูมีศีลอยางน้ีบาง   วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้  
บาง   วานองหญิงน้ันเปนผูมีปญญาอยางน้ีบาง    วานองหญิงน้ันเปนผูมีวิหาร- 
ธรรมอยางนี้บาง  วานองหญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง  ภิกษุณีนั้นเมื่อ 
ระลึกถึงศรัทธา   ศลี  สุตะ  จาคะ  และปญญาของภิกษุณีนั้น   จะนอมจิตเขาไป 
เพ่ือความเปนอยางนั้นบาง  ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย   ความอยูสําราญยอมมีได 
แกภิกษุณี   แมดวยประการฉะน้ีแล   ดูกอนอนุรทุธะทั้งหลาย  ภิกษุณีในธรรม 
วินัยนี้ไดฟงมาวา    ภิกษุณีชื่อน้ีทํากาละแลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณ 
วาเปนพระสกทาคามี    จักกลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียว   แลวทําท่ีสุดทุกขได 
เพราะสังโยชนสามส้ินไป  เพราะราคะ   โทสะ  โมหะ  เบาบาง  ก็นองหญิงน้ัน  
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เปนผูอันภิกษุณีนั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา    นองหญิงน้ันเปนผูมีศีลอยางน้ี  
บาง    วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง    วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญา 
อยางนี้บาง  วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง  วานองหญิงน้ันเปน 
ผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง  ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล  สุตะ  จาคะ  และ 
ปญญาของภิกษุณีนั้น    จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง. 
           ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย   ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุณี   แมดวย 
ประการฉะน้ี ดูกอนอนุทธะทั้งหลาย ภิกษุณีในธรรมวินัยนีไ้ดฟงมาวา   ภิกษุณี 
ชื่อน้ีทํากาละแลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา    เปนพระโสดาบัน   ม ี
ความไมตกตํ่าเปนธรรมดา    เปนผูเที่ยง   มีอันจะตรัสรูเปนเบื้องหนา   เพราะ 
สังโยชนสามส้ินไป   กน็องหญิงน้ันเปนผูอันภิกษุณีนั้นไดเห็นเองหรือไดยินมา 
วา  นองหญิงน้ันเปนผูมีศีลอยางน้ีบาง  วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง 
วานองหญิงเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง  วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้ 
บาง    วานองหญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง     ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึง 
ศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  และปญญาของภิกษุณีนั้น  จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความ 
เปนอยางนั้นบาง  ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย   ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุณี 
แมดวยประการฉะน้ีแล. 
 

                               ความอยูผาสกุของอุบาสก 
           [๒๐๑]   ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย    อุบาสกในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา 
อุบาสกชื่อน้ีทํากาละแลว  พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา   เปนผูผุดเกิดข้ึน 
จักปรินิพพานในภพนั้น  มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  เพราะโอรัมภา- 
คิยสังโยชนหาส้ินไป     ก็ทานน้ันเปนผูอันอุบาสกนั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา  
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ทานน้ันเปนผูมีศีลอยางน้ีบาง   วาทานนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง   วาทานน้ัน 
เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง  วาทานน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง  วาทานนั้น 
เปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง  อุบาสกน้ัน  เมื่อระลกึถึงศรัทธา  ศีล  สุตะ จาคะ 
และปญญาของอุบาสกน้ัน   จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง  ดูกอน 
อนุรุทธะทั้งหลาย     ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสก     แมดวยประการฉะน้ี 
ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย อุบาสกในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา  อุบาสกชื่อน้ีทํากาละ 
แลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา    เปนพระสกทาคามี     จักกลับมายัง 
โลกนี้เพียงคราวเดียว   แลวทําท่ีสุดทุกขได   เพราะสังโยชนสามส้ินไป    เพราะ 
ราคะ  โทสะ   และโมหะ    เบาบาง    ก็ทานน้ันเปนผูอันอุบาสกนั้นไดเห็นเอง 
หรือไดยินมาวา  ทานนั้นเปนผูมีศีลอยางน้ีบาง  วาทานน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้ 
บาง  วาทานนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง    วาทานน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยาง 
นี้บาง  วาทานนั้นเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง  อุบาสกน้ันเมื่อระลึกถึงศรทัธา 
ศีล   สุตะ   จาคะ   และปญญาของอุบาสกน้ัน    จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปน 
อยางนั้นบาง. 
           ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย     ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสกแมดวย 
ประการฉะน้ีแล    ดกูอนอนุรุทธะทั้งหลาย    อุบาสกในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา 
อุบาสกชื่อน้ีทํากาละแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา  เปนพระโสดาบัน 
มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยง   มีอันจะตรัสรูเปนเบื้องหนา   เพราะ 
สังโยชนสามส้ินไป      ก็ทานน้ันเปนผูอันอุบาสกนั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา 
ทานน้ันเปนผูมีศีลอยางน้ีบาง  วาทานนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง   วาทานน้ัน 
เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง  วาทานน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง  วาทานนั้น 
เปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง  อุบาสกน้ันเมื่อระลึกถึงศรัทธา  ศลี  สุตะ  จาคะ  
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และปญญาของอุบาสกน้ัน   จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง   ดูกอน 
อนุรุทธะทั้งหลาย  ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสก  แมดวยประการฉะน้ีแล. 
 

                                ความอยูผาสกุของอุบาสิกา 
           [๒๐๒]   ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย   อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา   
อุบาสิกาชื่อนี้ทํากาละแลว    พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา    เปนผูผุดเกิด 
ข้ึน  จักปรินพิพานในภพน้ัน  มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา  เพราะโอ- 
รัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป   ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันอุบาสิกาน้ันไดเห็นเองหรือ 
ไดยินมาวา  นองหญิงน้ันเปนผูมีศีลอยางน้ีบาง    วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรม 
อยางนี้บาง  วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง    วานองหญิงน้ันเปนผูมี 
วิหารธรรมอยางนี้บาง  วานองหญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง   อุบาสิกา 
นั้น เมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของอุบาสิกานั้น  จะนอมจิต 
เขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง     ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย     ความอยูสําราญ 
ยอมมีไดแกอุบาสิกา แมดวยประการฉะน้ีแล  ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย  อุบาสิกา 
ในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา      อุบาสิกาชื่อน้ีทํากาละแลวพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พยากรณวา   เปนพระสกทาคามี     จักกลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียว   แลวทํา 
ที่สุดทุกขได  เพราะสังโยชนสามส้ินไป  เพราะราคะ  โทสะ   และโมหะ เบาบาง 
ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันอุบาสิกาน้ันไดเห็นเองหรือไดยินมาวา      นองหญงิน้ัน 
เปนผูมีศีลอยางน้ีบาง    วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง    วานองหญิง 
นั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง  วานองหญิงน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง  วา 
นองหญิงน้ันเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง  อุบาสิกาน้ันเมื่อระลึกถึงศรัทธา  ศีล 
สุตะ   จาคะ   และปญญาของอุบาสิกาน้ัน    จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยาง  
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นั้นบาง  ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย  ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสิกา   แมดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
           ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย    อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวาอุบาสิกา 
ชื่อน้ีทํากาละแลวพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา  เปนพระโสดาบัน  มีความ 
ไมตกตํ่าเปนธรรมดา  เปนผูเท่ียง   มีอันจะตรัสรูเปนเบื้องหนา   เพราะสังโยชน 
สามส้ินไป  ก็นองหญิงน้ันเปนผูอันอุบาสิกาน้ันไดเห็นเองหรือไดยินมาวา  นอง 
หญิงน้ันเปนผูมีศีลอยางน้ีบาง วานองหญิงน้ันเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง  วานอง 
หญิงน้ันเปนผูมีปญญาอยางน้ีบาง  วานองหญิงน้ันเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง 
วานองหญิงนั้นเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง    อุบาสิกาน้ันเมื่อระลึกถึงศรทัธา 
ศีล  สุตะ  จาคะ   และปญญาของอุบาสิกาน้ัน    จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปน 
อยางนั้นบาง   ดูกอนอนุรทุธะทั้งหลาย   ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสิกาแม 
ดวยประการฉะน้ีแล  ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย  ตถาคตยอมพยากรณสาวกท้ังหลาย 
ผูทํากาละไปแลวในภพที่เกิดทั้งหลาย วาสาวกชื่อโนนเกิดแลวในภพโนน สาวก 
ชื่อโนนเกิดแลวในภพโนน  ดังน้ี    เพ่ือใหคนพิศวงก็หามิได    เพ่ือเกลี้ยกลอม 
คนก็หามิได     เพ่ืออานิสงสคือลาภสักการะและความสรรเสริญก็หามิได    ดวย 
ความประสงควา    คนจงรูจักเราดวยเหตุนี้ก็หามิได    ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย 
กุลบุตรทั้งหลายผูมีศรัทธา  มีความยินดีมาก   มีปราโมทยมาก  มีอยู  กลุบุตร 
เหลาน้ันไดฟงคําพยากรณนั้นแลว    จะนอมจิตเขาไปเพ่ือความเปนอยางนั้นบาง 
ขอน้ันยอมมีเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแกกุลบุตรเหลาน้ันสิ้นกาลนาน. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว      ทานพระอนุรุทธะ 
ยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
 
                                        จบสฬกปานสูตรที่  ๘  
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                         ๘. อรรถกถานฬกปานสูตร 
           นฬกปานสูตร   มบีทเริ่มตนวา  เอวมฺเม   สตุ   ขาพเจาไดสดับมา 
อยางนี้.     
           ในบรรดาบทเหลานั้นบทวา  นฬกปาเน  คือใกลบานมีชื่ออยางนี้. มี 
เรื่องเลาวา   เมื่อครั้งกอนพระโพธิสัตวอุบัติในกําเนิดวานรมีรางกายใหญ   เปน 
พญาวานร มีวานรหลายพันเปนบริวารเที่ยวไปท่ีเชิงภูเขา.  พญาวานรมีบุญและ 
มีปญญามากส่ังสอนบริวารวา    นี่แนเจาท้ังหลาย   ที่เชิงภูเขานี้มีผลไมเปนพิษ. 
ชื่อวาสระโบกขรณี   ก็มีอมนุษยหวงแหน.   พวกเจาจงกินผลไมเฉพาะที่เคยกิน 
เทาน้ัน.   ดื่มนํ้าเฉพาะท่ีเคยดื่ม.   ในขอน้ีไมมีกิจท่ีพวกเจาจะตองถามเรา   อน่ึง 
พวกเจายังไมถามถึงผลไมที่ไมเคยกิน  น้ําที่ไมเคยดื่มกะเราแลวจงอยากิน   อยา 
ดื่ม.   วันหน่ึงวานรเหลานั้นเที่ยวหาอาหารไปถึงเชิงภูเขาแหงหนึ่งตรวจดูน้ําดื่ม 
เห็นสระโบกขรณีมีอมนุษยหวงแหนสระหนึ่ง  จึงไมรีบดื่ม  นัง่ลอมอยูโดยรอบ 
รอคอยมหาสัตวมา. 
           มหาสัตวมาแลวถามวา  ทําไมพวกเจาไมดื่มน้ํากันเลา.  พวกวานรตอบ 
วารอคอยทานมากอน.  พญาวานรกลาววาดีแลว  เจาท้ังหลาย  แลวสํารวจดูรอย 
เทาไดเห็นแตรอยเทาลงเทาน้ันไมเห็นรอยเทาข้ึนเลย จึงไดรูวามีอันตราย.  ทัน 
ใดนั้นเองอมนุษยที่เกิด ณ สระนั้น ไดยืนแยกน้ําออกเปนสองขาง.  รากษสนํ้า 
มีหนาแดงทองเขียว  มือเทาแดง  เข้ียวใหญ  เทาคด  รูปรางนาเกลียด  กลาววา 
เพราะเหตุไรพวกเจาจึงไมดื่มน้ําเลา    น้ําอรอย    จงด่ืมซิ    พวกเจาเชื่อคําของ 
พญาวานรน้ันหรือ. มหาสัตวถามวา  เจาเปนอมนุษยสิงอยูในสระนี้หรือ.   ยักษ 
บอกวา  ถูกแลวเราสิงอยูในสระน้ี.  มหาสัตวถามวา  ทานจับผูที่ลงในสระนี้หรือ.  
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ยักษตอบวา  ถูกแลวเราจักกินทานทั้งหมด.  มหาสตัวพูดวา   ดูกอนยักษ   ทาน 
ไมอาจกินพวกเราไดดอก.   ยกัษถามวา    ก็พวกทานจักดื่มน้ําหรือ.   มหาสัตว 
ตอบวา    ถกูแลวเราจักดื่ม.   ยักษกลาววา   เมื่อเปนอยางนั้นแมตัวเดียวก็จักไม 
พนเราไปได.    พญาวานรกลาววา   เราจักดื่มน้ําและจักไมไปสูอํานาจของทาน 
ดังน้ีแลวจึงใหวานรนําไมออลําหนึ่งมา    จับที่ปลายแลวเปาไป.    ไมออไดเปน 
ชองเดียวตลอด.   พญาวานรน่ังบนฝงดื่มน้ํา.  พญาวานรไดใหวานรท่ีเหลือนํา 
ไมออมาเฉพาะตัว   เปาแลวสงให.   เม่ือยักษแลดูอยูนั่นเอง    วานรทุกตัวก็ได 
ดื่มน้ํา  ดังที่พญาวานรกลาวไววา 
 
                               เราไมเห็นรอยเทาขึ้น      เห็นแตรอยเทา 
                         ลง   เราจกัด่ืมน้ําดวยไมออ    ทานจักฆาเรา 
                         ไมได. 
           ต้ังแตนั้นมาไมออทั้งหลายในท่ีนั้นก็มีชองเดียวจนกระท่ังทุกวันนี้. 
ในกัปนี้พรอมกับไมออนี้จักมีชื่อวาสิ่งที่ต้ังอยูตลอดปาฎิหาริยกัป  ม ี๔ อยางคือ 
ภาพกระตายบนดวงจันทร ๑   การท่ีไฟดับในที่ทําสัจกิริยาในวัฏฏกชาดก ๑ 
การท่ีฝนไมตกในท่ีอยูของมารดาบิดาของชางหมอชื่อวา  ฆฏกิาระ ๑     ความท่ี 
ไมออบนฝงสระโบกขรณีนั้นมีชองเดียวตลอด  ๑  ดวยประการน้ีสระโบกขรณี 
นั้นจึงไดชื่อวา  นฬกปานะ  เพราะวานรด่ืมน้ําดวยไมออ.  ครัน้ตอมา   บาน 
ต้ังข้ึนเพราะอาศัยสระโบกขรณีนั้น.   บานน้ันจึงไดชื่อวา  นฬกปานะ.  ทาน 
กลาววา  นฬกปาเน   เพราะหมายถึงบานน้ัน.                           
           บทวา  ปลาสวเน   คือ   ในปาไมทองกวาว.   บทวา  ตคฺฆ    มย 
ภนฺเต  คือ  ขาแตพระองคผูเจริญ  พวกขาพระองคโดยสวนเดียวเทาน้ัน.  ทาน 
แสดงวา    ภิกษุเหลาใดแมอ่ืนยินดีแลว     ยอมยินดีในคําสอนของทาน    ภิกษุ 
เหลาน้ันเปนเชนกับพวกเรา   ยอมยินดียิ่ง.  
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           พึงทราบความในบทมีอาทิ วา  เนว  ราชาภินตีา   มิใชผูทําความผิด 
ตอพระราชาดังตอไปนี้.  คนหน่ึงทําความผิดตอพระราชาแลวหนีไป.  พระราชา 
ตรัสถามวา  คนชื่อโนนไปไหน.  กราบทูลวา หนีไปแลว  พระเจาขา.  พระราชา 
ตรัสวา  เขาจักไมพนเราแมในที่ที่หนีไป.  แตหากวา  เขาพึงบวชก็จะพึงพนได. 
คนใจดีคนหน่ึงไปบอกขาวนั้นแกเขาวา หากทานปรารถนาชีวิตทานจงบวชเถิด. 
เขาบวชแลวรักษาชีวิตเที่ยวไป.    ภิกษุนี้ชื่อวาทําความผิดตอพระราชา.    สวน 
คนหน่ึงตัดชองลักของมีคาของโจรเที่ยวไป.   พวกโจรฟงแลวไมรูความที่บุรุษมี 
ความตองการ   จึงกลาววา  เราจักใหเขารู.  เขาฟงขาวนั้นแลวหนีไป.  พวกโจร 
ไดฟงวาเขาหนีไปแลวจึงกลาววา เขาจักไมพนเราไปไดแมในที่ที่เขาหนีไป  แต 
ถาเขาพึงบวช  เขาก็จะพึงพนไปได.  เขาฟงขาวนั้นแลวจึงบวช.  ภิกษุนี้ชื่อวาถูก 
โจรคอยติดตามจับ. สวนคนหนึ่งมีหนี้มาก  ถูกคดีหน้ีบีบค้ันจึงหนีออกจากบาน 
นั้น. พวกเจาหน้ีฟงแลวกลาววา   เขาจักไมพนเราไปไดแมในที่ที่เขาหนีไป แต 
ถาเขาพึงบวช  เขาก็จะพึงพนหน้ีไปได.  ลูกหนี้ฟงขาวนั้นแลวจึงบวช.  ภิกษุนี้ 
ชื่อวา  ถูกเจาหนี้บีบค้ัน.  คนกลัวภัยอยางใดอยางหนึ่งมีราชภัยเปนตน  เปนผู 
เดือดรอนออกบวช   ชื่อวา   เดือดรอนเพราะภัย.  ผูไมสามารถดํารงชีวิตอยูได 
ในเวลาขาวยากหมากแพงเปนตนจึงบวช   ชื่อวา   ถูกอาชีพบีบค้ัน.   อธิบายวา 
ถูกอาชีพครอบงํา.    ในทานเหลาน้ีแมรูปหน่ึง   ชือ่วา   บวชแลวดวยเหตุเหลาน้ี 
มิไดมี.  เพราะฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เนว  ราชาภินีตา  มิใช 
ผูทําความผิดตอพระราชาเปนตน. 
           บทวา  วิเวก   คือ   เปนผูสงัด.   ทานอธิบายวา   อันผูสงัดจากกาม 
และจากอกุศลธรรมพึงบรรลุปติและสุข     กลาวคือ     ปฐมฌานและทุติยฌาน. 
หากสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมแลว   ยังไมบรรลุปติและสุข   หรือยังไม  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 405 

บรรลุสุขอ่ืนอันสงบกวาดวยสามารถแหงฌาน ๒   และมรรค ๔   ในเบื้องบน. 
อภิชฌาเปนตนเหลาน้ี    ยอมครอบงําจิตของภิกษุนั้นต้ังอยู.    ในบทเหลาน้ัน 
บทวา  อรติ  ไดแก   ความเปนผูหนายในธรรมอันเปนอธิกุศล.  บทวา  ตนฺที 
ความเฉ่ือยชา  คือ  ความเปนผูเกียจคราน.   ภิกษุใดบวชแลวอยางนี้ไมสามารถ 
ทํากิจของนักบวชได.    ธรรมลามก ๗  อยางเหลาน้ีเกิดแกภิกษุนั้น    แลวยอม 
ครอบงําจิต.   พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงดังน้ีแลว  บดันี้  เพ่ือทรงแสดง 
วา    ธรรมเหลาน้ันยอมครอบงําจิตของภิกษุใดท้ังอยู    ภิกษุนั้นไมสามารถทํา 
แมกิจของสมณะได    จึงตรัสวา   วิเวก  อนรุุทฺธา  ฯ ล ฯ  อฺ  วา  ตโต  
สนฺตตร   ดูกอนอนุรุทธะทั้งหลาย   บคุคลยังไมเปนผูสงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรม   บรรลุปติและสุข   หรือสุขที่สงบกวานั้นอีก. 
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงธรรมฝายดําอยางนี้แลว   บัดนี ้  เพ่ือ 
ทรงแสดงธรรมฝายขาวโดยนัยนั้น   จึงตรัสบทมีอาทิวา   วิเวก   ดังน้ีอีก.   พึง 
ทราบอรรถแหงบทน้ันโดยนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ.   บทวา สงฺขาย พิจารณา 
แลวคือ  รูแลว.  บทวา  เอก  คือ  บางอยาง. บทวา  ปฏิเสวติ   ยอมเสพ   คือ 
ยอมเสพสิ่งที่ควรเสพ.   แมในบทที่เหลือก็มีนัยนีเ้หมือนกัน. 
           บทวา  อุปปตฺตีสุ  พฺยากโรติ   ตถาคตพยากรณในภพท่ีเกิด  คือ 
จงพยากรณในภพพรอมดวยปฏิสนธิยกไว.    จะทรงพยากรณในภพท่ียังไมปฏ-ิ 
สนธิไดอยางไร.   เมื่อกลาววา   ปฏิสนธิในภพใหม    มิไดมีแกผูยังไมมีปฏิสนธิ 
ชื่อวา  ทรงพยากรณในภพท่ีเกิด.  บทวา ชนกุกนตฺถ  คือ เพ่ือใหคนพิศวง. 
บทวา   ชนลปนตฺถ  คือ  เพ่ือเกลี้ยกลอมมหาชน.  บทวา  น  อิติ  ม  ชโน 
ชานาตุ   ชนจงรูจักเราดวยเหตุนี้ก็หามิได  คือ  มหาชนจักรูอยางนี้.  อธิบายวา 
ไมทรงพยากรณดวยเหตุแมนี้วา    กิตติศัพทของเราจักฟุงข้ึนในระหวางมหาชน  
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อยางนี้.  บทวา อุฬารเวทา  คือ มีความยินดีมาก.   บทวา โส โข ปนสฺส 
อายสฺมา   กท็านน้ันเปนผูอันภิกษุนั้น  คือ  ทานน้ันปรินิพพานแลว   เปนผู 
อันทานผูต้ังอยูนี้ไดเห็นแลว   หรือไดฟงแลว.  ในบทมีอาทิวา  เอวสีโล  พึง 
ทราบศีลเปนตนเจือดวยโลกิยะและโลกุตตระ.  ธรรมเปนฝายสมาธิทานประสงค 
เอาวา  ธรรม  ในบทนี้วา  เอวธมฺโม.  บทวา   ผาสุวิหาโร   โหติ  เปนผูมี 
ธรรมเปนเครื่องอยูสบาย    คือ    เมื่อบําเพ็ญในการปฏิบัติอันภิกษุนั้นบําเพ็ญ 
ใหบริบูรณแลว     ภิกษุทาํใหแจงอรหัตผล     เปนผูมีธรรมเปนเครื่องอยูสบาย 
ดวยธรรมเปนเครื่องอยู   คือ   ผลสมาบัติ.    เมื่อไมสามารถบรรลุอรหัต    และ 
เมื่อบําเพ็ญขอปฏิบัติจนบริบูรณ    ชื่อวา     เปนผูมีธรรมเปนเครื่องอยูสบายแม 
เบื้องหนา.   พึงทราบอรรถในวาระทั้งปวงโดยนัยนี้    ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                  จบอรรถกถานฬกปานสูตรที่  ๘  
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                                   ๙.  โคลิสสานิสูตร 

                                     วาดวยอรัญญิกธุดงค 
           [๒๐๓]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน  กลัน- 
ทกนิวาปสถาน  เขตพระนครราชคฤห   ก็สมัยนัน้  ภิกษุชื่อโคลิสสานิ  เปน 
ผูสมาทานอรัญญิกธุดงค   มีมารยาทหยาบคาย  มานั่งอยูในทามกลางสงฆ  ดวย 
กรณียกิจบางอยาง. 
           [๒๐๔]   ณ ที่นั้นแล    ทานพระสารีบุตรปรารภโคลิสสานิภิกษุ    จึง 
เรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค 
เมื่อไปสูสงฆ   อยูในสงฆ  ควรเปนผูมีความเคารพยําเกรง  ในเพื่อนพรหมจรรย 
ทั้งหลาย  ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  เมื่อไปสูสงฆ    อยูในสงฆ   เปนผู 
ไมเคารพยําเกรง   ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย   จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา   ทาน 
นี้ใดไมเปนผูเคารพยําเกรง    ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย    จะเปนประโยชน 
อะไรดวยการอยูเสรีในปาแกทานผูนี้  ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา 
จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้   เพราะฉะนั้น  อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค   เมื่อ 
ไปสูสงฆ   อยูในสงฆ   ควรเปนผูมีความเคารพยําเกรง   ในเพื่อนพรหมจรรย 
ทั้งหลาย.                                                                           
           [๒๐๕]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือ 
ไปสูสงฆ  อยูในสงฆ  ควรเปนผูฉลาดในที่นั่งดวยดีดังนี้วา  เราจักไมนั่งเบียด 
ภิกษุผูเถระ  และจักไมหามอาสนะภิกษุผูนวกะ  ถาภิกษุสมาทานอรัญญิกธุดงค 
เมื่อไปในสงฆ    อยูในสงฆ    ไมเปนผูฉลาดในท่ีนั่ง    จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา  
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ทานน้ีใดไมรูจักธรรม   แมเพียงอภิสมาจาริกวัตร   จะมีประโยชนอะไรดวยการ 
อยูเสรีในปาแกทานผูนี้      ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา  จะมีผูวา 
ภิกษุนั้นไดดังนี้  เพราะฉะนั้น  อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ 
อยูในสงฆ   ควรเปนผูฉลาดในที่นั่ง. 
           [๒๐๖]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อ 
ไปสูสงฆ    อยูในสงฆ   ไมควรเขาบานใหเชานัก   ไมควรกลบัใหสายนัก   ถา 
ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค   เมื่อไปสูสงฆ  อยูในสงฆ  เขาบานเชานัก  กลับ 
มาสายนัก    จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา    ทานน้ีใดเขาบานเชานัก    กลับมาสายนัก 
จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา  แกทานผูนี้   ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงค 
อยูแตผูเดียวเลา   จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้   เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูสมาทานอรัญ- 
ญิกธุดงค   เม่ือไปสูสงฆ    อยูในสงฆ  จึงไมควรเขาบานใหเชานัก  ไมควรกลับ 
ใหสายนัก. 
           [๒๐๗]   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค.  เมื่อ 
ไปสูสงฆ   อยูในสงฆ  ไมควรถึงความเท่ียวไปในตระกูลทั้งหลาย   ในเวลากอน 
ภัต  ในเวลาหลังภัต   ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค   เมื่อไปสูสงฆ   อยูใน 
สงฆ    ถึงความเท่ียวไปในตระกูลทั้งหลาย    ในเวลากอนภัต    ในเวลาหลงัภัต 
จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา   การเท่ียวไปในเวลาวิกาล    อันทานผูสมาทานอรัญญิก- 
ธุดงคนี้    ผูอยูเสรีในปาแตผูเดียว   ทําไวมากแน   อน่ึง   เพ่ือนพรหมจรรยก็จะ 
กลาวทักทวงเธอผูไปสูสงฆได   จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี   เพราะฉะนั้น    ภิกษุ 
ผูสมาทานอรัญญิกธุดงค    เมื่อไปสูสงฆ     อยูในสงฆ     จึงไมควรเท่ียวไปใน 
ตระกูลทั้งหลาย   ในเวลากอนภัต   ในเวลาหลังภัต.  
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           [๒๐๘]  ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  เมื่อ 
ไปสูสงฆ   อยูในสงฆ ไมควรเปนผูคะนองกาย  คะนองวาจา  ถาภิกษุผูสมาทาน 
อรัญญิกธุดงค    เมื่อไปสูสงฆ    อยูในสงฆ    เปนผูคะนองกาย    คะนองวาจา 
จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา    ความคะนองกาย    คะนองวาจา    อันทานผูสมาทาน 
อรัญญิกธุดงคนี้ผูอยูเสรีในปาแตผูเดียว   ทําไวมากแน  อน่ึง  เพ่ือนพรหมจรรย 
ก็จะกลาวทักทวงเธอผูไปสูสงฆได     จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้  เพราะฉะนั้น 
ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  เมื่อไปสูสงฆ  อยูในสงฆ  จึงไมควรเปนผูคะนอง 
กาย   คะนองวาจา. 
           [๒๐๙]   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  เมื่อ 
ไปสูสงฆ    อยูในสงฆ    ไมควรเปนผูปากกลา    เจรจาเกลื่อนกลน    ถาภิกษุผู 
สมาทานอรัญญิกธุดงค    เมื่อไปสูสงฆ    อยูในสงฆ    เปนผูปากกลา     เจรจา 
เกลื่อนกลน  จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา  ทานนี้ใดเปนผูปากกลา  เจรจาเกลื่อนกลน 
จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา    แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงค 
อยูแตผูเดียวเลา     จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้      เพราะฉะนั้น     ภิกษุผูสมาทาน 
อรัญญิกธุดงค   เมื่อไปสูสงฆ  อยูในสงฆ  ไมควรเปนผูปากกลา   เจรจาเกลื่อน- 
กลน. 
           [๒๑๐]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  เมื่อ 
ไปสูสงฆ    อยูในสงฆ    ควรเปนผูวางาย    มีกลัยาณมิตร    ถาภิกษุผูสมาทาน 
อรัญญิกธุดงค   เมื่อไปสูสงฆ   อยูในสงฆ   เปนผูวายาก   มีปาปมิตร   จะมีผูวา 
ภิกษุนั้นไดวา   ทานน้ีใดเปนผูวายาก   มีปาปมิตร  จะมีประโยชนอะไรดวยการ 
อยูเสรีในปา    แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา    จะมีผูวา 
ภิกษุนั้นไดดังนี้    เพราะฉะนั้น   ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค   เมื่อไปสูสงฆ 
อยูในสงฆ   จึงควรเปนผูวางาย   มีกลัยาณมิตร.  
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           [๒๑๑]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  ควร 
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย   ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค   ไม 
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย    จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา   ทานน้ีใดไม 
เปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย    จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีใน 
ปา   แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา   จะมีผูวาภิกษุนั้นได 
ดังน้ี   เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  จึงควรเปนผูคุมครองทวาร 
ในอินทรียทัง้หลาย.                      
           [๒๑๒]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควร 
เปนผูรูประมาณในโภชนะ ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูไมรูประมาณ 
ในโภชนะ   จะมีผูวาภิกษุนั้นวา  ทานผูใดเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ  จะมี 
ประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา      แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยู 
แตผูเดียวเลา   จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้  เพราะฉะน้ัน  ภิกษุผูสมาทานอรัญญิก- 
ธุดงค  จึงควรเปนผูรูประมาณในโภชนะ. 
           [๒๑๓]   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควร 
เปนผูประกอบความเพียรเปนเครื่องต่ืนเนือง ๆ ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค 
เปนผูไมประกอบความเพียรเปนเครื่องต่ืนเนือง ๆ  จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา  ทาน 
นี้ใดเปนผูไมประกอบความเพียรเปนเครื่องต่ืนเนืองๆ จะมีประโยชนอะไรดวย 
การอยูเสรีในปา      แตทานผูสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา    จะมีผูวา 
ภิกษุนั้นไดดังนี้    เพราะฉะนั้น    ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค    จึงควรเปนผู 
ประกอบความเพียรเปนเครื่องต่ืนเนือง ๆ.                                             
           [๒๑๔]  ดกูอนผูมีอายุทั้งหลายอัน  ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควร 
เปนผูปรารภความเพียร   ถาภิกษุสมาทานอรัญญิกธุดงค  เปนผูเกียจคราน  จะ  
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มีผูวาภิกษุนั้นไดวา   ทานน้ีใดเปนผูเกียจคราน   จะมีประโยชนอะไร   ดวยการ 
อยูเสรีในปาแกทานผูนี้    ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา  จะมีผูวา 
ภิกษุนั้นไดดังนี้     เพราะฉะนั้น   ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค   จึงควรเปนผู 
ปรารภความเพียร. 
           [๒๑๕]   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  ควร 
เปนผูมีสติต้ังม่ัน   ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  เปนผูมีสติฟนเฟอน  จะมี 
ผูวาภิกษุนั้นไดวา  ทานผูนี้เปนผูมีสติฟนเฟอน  จะมีประโยชนอะไร  ดวยการ 
อยูเสรีในปาแกทานผูนี้      ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา  จะมีผูวา 
ภิกษุนั้นไดดังนี้    เพราะฉะนั้น  ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  จึงควรเปนผูมี 
สติต้ังม่ัน.                       
           [๒๑๖]   ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย  อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  ควร 
เปนผูมีจิตต้ังมั่น   ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค   เปนผูมีจิตไมต้ังม่ัน    จะมี 
ผูวาภิกษุนั้นไดวา    ทานผูนี้เปนผูไมมีจิตต้ังม่ัน  จะมีประโยชนอะไรดวยการ 
อยูเสรีในปาแกทานผูนี้     ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา  จะมีผูวา 
ภิกษุนั้นไดดังนี้    เพราะฉะนั้น    ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค   จึงควรเปนผูมี 
จิตต้ังม่ัน.                                                                       
           [๒๑๗]  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควร 
เปนผูมีปญญา   ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค    เปนผูมีปญญาทราม    จะมี 
ผูวาภิกษุนั้นไดวา  ทานผูนี้มีปญญาทราม    จะมีประโยชนอะไร    ดวยการอยู 
เสรีในปาแกทานผูนี้    ซึง่สมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา  จะมีผูวาภิกษุ 
นั้นไดดังนี้    เพราะฉะนั้นภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  จึงควรเปนผูมีปญญา.  
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           [๒๑๘]  ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควร 
ทําความเพียร  ในอภิธรรม   ในอภิวินัย   เพราะคนผูถามปญหา   ในอภิธรรม 
และในอภิวินัย      กะภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงคมีอยู      ถาภิกษุผูสมาทาน 
อรัญญิกธุดงคถูกถามปญหา  ในอภิธรรม  ในอภิวินัยแลว   จะใหความประสงค 
ของเขาสําเร็จไมได  จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา  ทานผูนี้ถูกถามปญหา   ในอภิธรรม 
ในอภิวินัยแลว    ยังความประสงคของเขาใหสําเร็จไมได    จะมีประโยชนอะไร 
ดวยการอยูเสรีในปาแกทานผูนี้     ซึง่สมาทานอรัญญิกธุดงคแตผูเดียวเลา   จะมี 
ผูวาภิกษุนั้นไดดังน้ี    เพราะฉะน้ัน  ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค    จึงควรทํา 
ความเพียร  ในอภิธรรม  ในอภิวินัย. 
           [๒๑๙]   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควร 
ทําความเพียรในวิโมกขอันละเอียดคืออรูปสมาบัติที่ลวงรูปสมาบัติ      เพราะคน 
ผูถามในวิโมกขอันละเอียดคืออรูปสมาบัติที่ลวงรูปสมาบัติมีอยู    ถาภิกษุผูสมา- 
ทานอรัญญิกธุดงค   ถูกถามปญหาในวิโมกขอันละเอียดคืออรูปสมาบัติที่ลวงรูป 
สมาบัติแลวใหความประสงคของเขาสําเร็จไมได   จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา    ทาน 
ผูนี้ถูกถามปญหาในวิโมกขอันละเอียดคืออรูปสมาบัติที่ลวงรูปสมาบัติแลว   ยัง 
ความประสงคของเขาใหสําเร็จไมได     จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา 
แกทานผูนี้  ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา  จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ 
เพราะฉะนั้น   ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค   จึงควรทําความเพียรไวในวิโมกข 
อันละเอียดคืออรูปสมาบัติที่ลวงรูปสมาบัติ. 
           [๒๒๐]  ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควร 
ทําความเพียร  ในอุตตริมนุสสธรรม   เพราะคนผูถามปญหา  ในอุตตริมนุสส-  
ธรรมกะภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงคมีอยู       ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค  
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ถูกถามปญหาในอุตตริมนุสสธรรมแลว     ใหความประสงคของเขาสําเร็จไมได 
จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา   ทานผูนี้บวชเพ่ือประโยชนแหงคุณวิเศษอันใด  ไมรูจัก 
ประโยชนแหงคุณวิเศษอันนั้นจะมีประโยชนอะไร  ดวยการอยูเสรีในปาแกทาน 
ผูนี้  ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา  จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้   เพราะ 
ฉะน้ัน   ภิกษุนี้สมาทานอรัญญิกธุดงคจึงควรทําความเพียรในอุตตริมนุสสธรรม. 
           [๒๒๑]   เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว      ทานพระมหาโมค- 
คัลลานะไดถามวา      ดกูอนทานสารีบุตรผูมีอายุ      อันภิกษุผูสมาทาน 
อรัญญิกธุดงคเทาน้ันหรือท่ีควรสมาทานธรรมเหลานี้ประพฤติ      หรือแมภิกษุ 
ผูอยูใกลบาน  ก็ควรสมาทานธรรมเหลาน้ีประพฤติ. 
           ทานพระสารีบุตรตอบวา     ดูกอนโมคคัลลานะ     แมภิกษุผูสมาทาน 
อรัญญิกธุดงค   ยังควรสมาทานธรรมเหลาน้ีพระพฤติ    จะกลาวไปไยถึงภิกษุผู 
อยูใกลบานเลา. 
                                         จบโคลิสสานิสูตรที่  ๙ 
 
                         ๙.  อรรถกถาโคลิสสานิสูตร 
           โคลิสสานิสูตรมีบทเริ่มตนวา   เอวมฺเม  สุต    ขาพเจาไดสดับมา 
อยางนี้.                                                                                   
           ในบรรดาบทเหลานั้นบทวา ปทรสมาจาโร  มีมารยาทหยาบคาย คือ 
ความประพฤติเลว  มีอาจาระหยาบ  เพงในปจจัยท้ังหลายดุจพระมหารักขิตเถระ 
ไดยินวาอุปฏฐากกลาวกะพระเถระนั้นผูนั่งอยูในตระกูลอุปฏฐากวา   ทานขอรับ 
ผมถวายจีวรแกพระเถระรูปโนนแลว.   พระเถระกลาววา    โยมทําดีแลวท่ีถวาย  
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จีวรแกพระเถระผูตรึกถึงจีวรนั้น.  อุปฏฐากกลาววา  ทานขอรับผมจักถวายจีวร 
แกทาน.   พระเถระกลาววา   ดีแลว   โยมจักถวายแกพระเถระผูตรึกถึงจีวรนั้น. 
ภิกษุเห็นปานนี้แมนี้ชื่อวามีอาจาระหยาบ.   บทวา  สปฺปติสฺเสน  ความยําเกรง 
คือมีความเปนผูใหญ. ไมควรทําตนใหเปนใหญ. บทวา เสรีวิหาเรน ดวยการ 
อยูอยางเสรี คือดวยการอยูตามพอใจของตน ดวยการอยูโดยไมมีผูคอยตักเตือน. 
บทวา  นานุปขชฺช  ไมเขาไปเบียด  คือไมเขาไปใกล.  ภิกษุใดเม่ือพระมหาเถระ 
๒ รูปนั่งอยูทั้ง ๒ ขาง ไมบอกกลาวพระเถระเหลาน้ันนั่งเสียดสีดวยจีวรก็ดี  ดวย 
เขาก็ดี    ภิกษุนี้ชื่อวาเขาไปนั่งเบียด.    อน่ึงไมทําอยางนั้นครั้นอยูใกลอาสนะท่ี 
ถึงแกตนพระเถระกลาววา    นั่งเถิดผูมีอายุ   ดังน้ีจึงควรน่ัง.    หากพระเถระไม 
กลาว  ควรกลาวถามวา ทานขอรับผมจะนั่งไดหรือ  ดังนี้จึงควรน่ัง.  หากพระเถระไม  
กลาวถาม  เมื่อพระเถระกลาววา  นั่งเถิด  หรือแมเมื่อทานไมกลาว  ก็ควรน่ังได. 
           ในบทวา น  ปฏพิาหิสฺสามิ  เราจักไมหามน้ีมีอธิบายวา  ภิกษุใดละเลย 
อาสนะท่ีถึงแกตนแลวน่ังแยงท่ีภิกษุใหม ภิกษุนี้ชือ่วาหามอาสนะภิกษุใหม.  เมื่อ 
ภิกษุนั้นนั่งอยูอยางนั้น  ภิกษุใหมยืนกลาวโทษวา  ภิกษุนี้ไมใหเรานั่งก็ดี  หรือ 
เดินหาอาสนะก็ดี    เพราะฉะนั้นพึงน่ังบนอาสนะท่ีถึงแกตนน่ันแหละ    อยางนี้  
ชื่อวา  ไมหามอาสนะ.  บทวา  อภิสมาจาริกป  ธมมฺ   คือธรรมแมเพียงการ 
ปฏิบัติอภิสมาจาริกวัตร.  บทวา นาติกาเลน โดยไมใชกาล  คือไมควรเขาบาน 
ใหเชานัก   ไมควรกลับใหสายนัก.   ควรเขาและออกพรอมกับหมูภิกษุ.   เพราะ 
เมื่อเขาไปเชานัก      ออกไปสายนัก      การปฏิบัติวัตรในลานเจดียและลานโพธิ์ 
เปนตนยอมเส่ือม.  ควรลางหนาแตเชาแลวเข่ียใยแมลงมุม  เมื่อหยาดนํ้าคางตก 
เขาบานแสวงหาขาวยาคู    นั่งกลาวติรัจฉานกถามานาประการ   ในภายในบาน 
นั่นเอง  จนถึงไดเวลาบิณฑบาตแลวฉันอาหาร   ออกไปในตอนสาย   ไปถงึวัด 
ในเวลาลางเทาของภิกษุทั้งหลายในภายหลัง.                             
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           บทวา  น  ปุเรภตฺต  ปจฺฉาภตฺต  กุเลสุ  จาริตฺต  อาปชฺชิตพฺพ 
ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงคไมควรถึงความเท่ียวไปในตระกูลทั้งหลายในเวลา 
กอนภัต  ในเวลาหลังภัต   คือ ภิกษุรับนิมนตพรอมดวยโภชนะไมลาภิกษุที่มีอยู 
เที่ยวไปในตระกูลในเวลากอนภัตก็ดี    ในเวลาหลงัภัตก็ดี     เวนไวแตสมัยตอง 
ปาจิตตีย     เพราะเหตุนั้นภิกษุผูรักษาสิกขาบทน้ีไมควรเท่ียวไปในเวลากอนภัต 
และในเวลาหลังภัต     ซึง่ทานกลาวไวแลวในวิภังคแหงสิกขาบทน้ัน. 
           บทวา  อุทฺธโต  โหติ  จปโล  เปนผูคะนองกาย  คะนองวาจาคือ  เปน 
ผูมีปรกติฟุงซาน   และประกอบดวยความเปนผูคะนอง  ดุจเด็กทารก  ดังทีท่าน 
กลาวไววา  ประดับจีวร  ประดับบาตร   ประดับเสนาสนะ หรือ  ตกแตงประดับ 
กายอันเปอยเนาน้ี.  บทวา  ปฺวตา  ภวิตพฺพ  ควรเปนผูมีปญญา  คือ  เมื่อ 
ควรทําจีวรกรรมเปนตนควรเปนผูประกอบดวยอุบายปญญา.  บทวา อภิธมเฺม 
อภิวินเย    ควรทําความเพียรในอภิธรรมในอภิวินัยคือควรทําความเพียรใน 
อภิธรรมปฎก  และในวินัยปฎกดวยบาลีและดวยอรรถกถา.  ไมควรพลาดธรรม- 
หทยวิภังคพรอมดวยทุกมาติกาและติกมาติกาเปนตนในอภิธรรมโดยปริจเฉท 
สุดทาย.    ไมควรพลาดปาฏิโมกขทั้ง  ๒   ที่ทานวินิจฉัยไวดีแลวพรอมกับการ 
วินิจฉัยในขอควรทําและไมควรทําในวินัย.   บทวา   อารุปฺปา    อรูปสมาบัติ 
ดวยบทเพียงเทาน้ีเปนอันทานกลาวถึงสมาบัติแม ๘  ประการ    อน่ึงเมื่อไม 
สามารถบําเพ็ญสมาบัติเหลาน้ันไดทั้งหมดก็ควรบําเพ็ญในสมาบัติ  ๗   บาง   ๖ 
บาง ๕ บาง  โดยกําหนดบทสุดทายประพฤติถือเอากรรมฐานคือบริกรรมกสิณ 
อยางหน่ึงทําใหคลองแคลว.   เพียงเทาน้ีก็ไมควรพลาด.   ดวยบทวา   อุตฺตริ- 
มนุสฺสธมฺเม  นี้พระสารีบุตรเถระแสดงโลกุตตรธรรมแมทั้งหมด. เพราะฉะน้ัน 
อันผูเปนพระอรหันตพึงละ.  อันผูยังมิไดบรรลุพระอรหัต  ควรต้ังอยูในอนาคามิ-  
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ผล    สกทาคามิผล   หรอืโสดาปตติผล.    โดยปริยายสุดทายควรประพฤติถือเอา 
วิปสสนาสุขอยางเดียวจนถึงพระอรหัตทําใหคลองแคลว. บทที่เหลือในที่ทั้งปวง 
งายทั้งน้ัน. 
           ก็ทานพระสารีบุตรเถระยังโคลสิสานิภิกษุใหบรรลุพระอรหัตโดยลําดับ 
ต้ังแตอภิสมาทานจาริกวัตร  ดวยสามารถแหงบุคคลผูควรแนะนําได  จบเทศนานี้ 
ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                         จบอรรถกถาโคลิสสานิสูตรที่  ๙  
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                                 ๑๐.  กีฏาคิริสูตร 

                            คุณของการฉันอาหารนอย 
           [๒๒๒]    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวจาริกไปในกาสีชนบท  พรอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญ ณ ที่นั้นแล    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
มาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราฉันโภชนะ   เวนการฉันในราตรีเสียทีเดียว  และ 
เมื่อเราฉันโภชนะเวนการฉันในราตรีเสีย  ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย 
มีโรคเบาบาง   กระปรี้กระเปรา   มีกาํลังและอยูสําราญ   แมทานท้ังหลายก็จงมา 
ฉันโภชนะ   เวนการฉันในราตรีเสียเถิด   ก็เม่ือเธอท้ังหลายฉันโภชนะ  เวนการ 
ฉันในราตรีเสีย   จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย   มโีรคเบาบาง   กระปรี้- 
กระเปรา   มกีําลัง   และอยูสําราญ     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา 
อยางนั้น   พระเจาขา. 
 

      พระอัสสชิและพระปุนพัพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาล 
           [๒๒๓]   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเท่ียวจาริกไปในกาสี 
ชนบทโดยลาํดับ    เสด็จถึงนิคมของชนชาวกาสีอันชื่อวา   กฏีาคิรี    ไดยนิวา 
ครั้งน้ันพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  นิคมของชนชาวกาสีอันชื่อวากีฏาคิรี 
ก็โดยสมัยนัน้    มีภิกษุชือ่อัสสชิและภิกษุชื่อปุนพัพสุกะเปนเจาอาวาสอยูใน 
กีฏาคิรีนิคม.   ครั้งน้ัน     ภิกษุเปนอันมากเขาไปหาอัสสชิภิกษุและปุนัพพสุก- 
ภิกษุถึงท่ีอยู   ครั้นแลวไดกลาววา   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   พระผูมีพระภาคเจา 
และภิกษุสงฆ   ฉันโภชนะ  เวนการฉันในราตรี   ก็เม่ือพระผูมีพระภาคเจาและ  
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ภิกษุสงฆฉันโภชนะ    เวนการฉันในราตรี    ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธ 
นอย   มโีรคเบาบาง   กระปรี้กระเปรา   มีกําลัง   และอยูสําราญ   ดูกอนผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   แมทานท้ังหลายก็จงมาฉันโภชนะ   เวนการฉันในราตรีเสียเถิด   เมื่อ 
ทานท้ังหลายฉันโภชนะ  เวนการฉันในราตรี   ก็จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธ 
นอย   มโีรคเบาบาง   กระปรี้กระเปรา   มีกําลัง   และอยูสําราญ     เมื่อภิกษุทั้ง 
หลายกลาวอยางนี้แลว   ภิกษุอัสสชิและภิกษุปุนัพพสุกะ   ไดกลาววา   ดูกอนผู 
มีอายุทั้งหลาย   เราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น   ทั้งเวลาเชา    ทั้งเวลาวิกาล 
ในกลางวัน  เมื่อเราเหลานั้นฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น   ทั้งเวลาเชา   ทั้งเวลาวิกาล 
ในกลางวัน  ก็ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย    มโีรคเบาบาง   กระปรี้- 
กระเปรา  มีกําลัง   และอยูสําราญ   เราเหลาน้ันจักละคุณท่ีคนเห็นเอง    แลวว่ิง 
ไปตามคุณอันอางกาลทําไม  เราทั้งหลายจักฉันทั้งเวลาเย็น  ทั้งเวลาเชา  ทั้งเวลา 
วิกาล   ในกลางวัน. 
           [๒๒๔]   เมื่อภิกษุเหลาน้ันไมสามารถจะใหอัสสชิภิกษุและปุนัพพสุก- 
ภิกษุยินยอมได   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอประทานโอกาส  ขาพระองคทั้งหลาย 
เขาไปหาอัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุถึงท่ีอยู   ครั้นแลวไดกลาววา  ดูกอนผูมี 
อายุทั้งหลาย   พระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ  ฉันโภชนะเวนการฉันในราตรี 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ  ฉันโภชนะเวนการฉันในราตรี  ยอมรูคุณ 
คือความเปนผูมีอาพาธนอย   มโีรคเบาบาง   กระปรี้กระเปรา   มีกําลัง   และอยู 
สําราญ    แมทานทั้งหลายก็จงฉันโภชนะเวนการฉันในราตรีเสียเถิด   ก็เม่ือทาน 
ทั้งหลายฉันโภชนะ  เวนการฉันในราตรี    รูจักคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย  
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มีโรคเบาบาง  กระปรี้กระเปรา  มีกําลัง  และอยูสาํราญ  เมื่อขาพระองคทั้งหลาย 
กลาวอยางนี้แลว    อัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุไดกลาววา   ดูกอนผูมีอายุทั้ง- 
หลาย   เราทั้งหลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น   ทั้งเวลาเชา   ทั้งเวลาวิกาล  ในกลาง 
วัน   เมื่อเราทั้งหลายน้ันฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น   ทั้งเวลาเชา   ทั้งเวลาวิกาล  ใน 
กลางวัน   ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย  มีโรคเบาบาง  กระปรี้กระเปรา 
มีกําลัง   และอยูสําราญ   เราเหลาน้ันจักละคุณท่ีตนเห็นเอง    แลวว่ิงไปตามคุณ 
อันอางกาลทําไม   เราทั้งหลายจักฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น    ทั้งเวลาเชา    ทั้งเวลา 
วิกาล  ในกลางวัน   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อขาพระองคทั้งหลาย  ไมสามารถ 
จะใหอัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุยินยอมได   จึงกราบทูลเนื้อความน้ีแดพระ- 
ผูมีพระภาคเจา. 
           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหน่ึงมาวา  ดูกอนภิกษุ  
เธอจงไปเรียกอัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุตามคําของเราวา    พระศาสดาตรัส 
เรียกทานท้ังหลาย  ภิกษุนั้นทูลรับตอพระผูมีพระภาคเจาแลว   เขาไปหาอัสสช-ิ 
ภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุถึงท่ีอยู   ครั้นแลวไดกลาววา  พระศาสดาตรัสเรียกทาน 
ทั้งหลาย  อัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุรับตอภิกษุนั้นแลว   เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาแลวน่ังอยู   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกับ 
อัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ไดยินวา  ภิกษุเปนอัน 
มากเขาไปหาเธอทั้งสองแลวกลาววา   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย   พระผูมีพระภาค- 
เจาและภิกษุสงฆฉันโภชนะ   เวนการฉันในราตรี   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาและ 
ภิกษุสงฆฉันโภชนะ  เวนการฉันในราตรี  ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย 
มีโรคเบาบาง   กระปรี้กระเปรา   มีกาํลังและอยูสําราญ   แมทานท้ังหลายก็จงมา 
ฉันโภชนะเวนการฉันในราตรีเสียเถิด   เมื่อทานท้ังหลายฉันโภชนะ    เวนการ 
ฉันในราตรี   จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย   มีโรคเบาบาง   กระปรี้กระ- 
เปรา    มีกําลงัและอยูสําราญดังน้ี      ไดยินวาเมื่อภิกษุเหลาน้ันกลาวอยางนี้แลว  
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เธอทั้งสองไดกลาวกะภิกษุเหลาน้ันอยางนี้วา     ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย    กเ็รา 
ทั้งหลายฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น    ทั้งเวลาเชา    ทั้งเวลาวิกาล    ในเวลากลางวัน 
เมื่อเราทั้งหลายน้ัน    ฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น    ทั้งเวลาเชา    ทั้งเวลาวิกาล    ใน 
กลางวัน  ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย  มีโรคเบาบาง  กระปรี้กระเปรา 
มีกําลัง   และอยูสําราญ    เราเหลาน้ันจักละคุณท่ีตนเห็นเอง    แลวว่ิงตามคุณท่ี 
อางกาลทําไม   เราทั้งหลายจักฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น  ทั้งเวลาเชา  ทั้งเวลาวิกาล 
ในกลางวัน    ดังน้ี    จริงหรือ. 
           อยางนั้น   พระเจาขา. 
 

                            พระพุทธเจาแสดงเวทนา  ๓ 
           [๒๒๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เธอทั้งหลายรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดง 
แลวอยางนี้   บุรุษบุคคลน้ีเสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง   คือ  สุข  ทุกข  หรือมิ 
ใชทุกขมิใชสุข  อกุศลธรรมของบุรุษบุคคลน้ันยอมเสื่อม   กศุลธรรมยอมเจริญ 
ดังน้ีหรือหนอ. 
           ไมอยางนั้น  พระเจาขา. 
           กอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายยอมรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวอยาง 
นี้วา  เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู   อกุศลธรรมยอม 
เจริญ  กุศลธรรมยอมเสื่อม  สวนเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็น 
ปานน้ีอยู  อกุศลธรรมยอมเส่ือม  กุศลธรรมยอมเจริญ  เมื่อบุคคลบางคนในโลก 
นี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานน้ีอยู    อกศุลธรรมยอมเจริญ   กุศลธรรมยอมเสื่อม 
สวนบุคคลในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานน้ีอยู  อกุศลธรรมเสื่อม  กุศลธรรม 
ยอมเจริญ     เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี     เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานี้อยู 
อกุศลธรรมยอมเจริญ   กศุลธรรมยอมเส่ือม  สวนบุคคลบางคนในโลกนี้  เสวย  
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อทุกขมสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู    อกศุลธรรมยอมเส่ือม    กุศลธรรมยอมเจริญ 
ดังน้ีมิใชหรอื.                         
           ภ.   อยางนั้น   พระเจาขา. 
           [๒๒๖]  พ.  ดลีะ ภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลก 
นี้   เสวยสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู    อกศุลธรรมยอมเจริญ    กุศลธรรมยอมเสื่อม 
ดังน้ี  นี่จักเปนขอที่เราไมไดรูแลว    ไมไดเห็นแลว   ไมไดทราบแลว   ไมไดทํา 
ใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา  เมื่อเราไมรูอยางนี้  จะพึงกลาววา เธอ 
ทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานน้ีเสียเถิด ดังน้ี  ขอน้ีจักไดสมควรแกเราแลหรือ.  
           ภ.  ไมสมควร   พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เพราะขอวา    เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี 
เสวยสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู   อกุศลธรรมยอมเจริญ  กุศลธรรมยอมเสื่อม  ดังนี้  
นี่เรารูแลว    เห็นแลว    ทราบแลว    ทาํใหแจงแลว    ถูกตองแลวดวยปญญา 
ฉะน้ัน เราจงกลาววา เธอท้ังหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานน้ีเสียเถิด ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    กข็อวา    เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี ้   เสวยสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู 
อกุศลธรรมยอมเสื่อม   กศุลธรรมยอมเจริญ   ดังนี้     นี่จักเปนขอที่เราไมรูแลว 
ไมไดเห็นแลว    ไมไดทราบแลว   ไมไดทําใหแจงแลว     ไมไดถูกตองแลวดวย 
ปญญา     เมื่อเราไมรูอยางนี้จะพึงกลาววา    เธอทั้งหลายจงเขาถึงสุขเวทนาเห็น 
ปานน้ีอยูเถิด   ดังน้ี   ขอน้ีจักไดสมควรแกเราแลหรือ.                     
           ภ.  ไมสมควร   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เพราะขอวา    เม่ือบุคคลบางคนในโลกน้ี 
เสวยสุขเพราะเวทนาเห็นปานนี้อยู   อกุศลธรรมยอมเส่ือม  กุศลธรรมยอมเจริญ 
ดังน้ี    นี่เรารูแลว  เห็นแลว   ทราบแลว  ทําใหแจงแลว  ถูกตองแลวดวยปญญา 
ฉะน้ัน   เราจึงกลาววา   เธอทั้งหลายจงเขาถึงสุขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด.  
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           [๒๒๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี 
เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู   อกุศลธรรมยอมเจริญ  กุศลธรรมยอมเส่ือม  ดัง 
นี้   นี่จักเปนขอที่เราไมไดรูแลว   ไมไดเห็นแลว  ไมไดทราบแลว  ไมไดทําให 
แจงแลว    ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา  เมื่อเราไมรูอยางนี้  จะพึงกลาววา  เธอ 
ทั้งหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานน้ีเสียเถิด   ดังน้ี    ขอน้ีจักไดสมควรแกเราแล 
หรือ. 
           ภ.   ไมสมควร   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็เพราะขอวา   เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี 
เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู     อกศุลธรรมยอมเจริญ  กุศลธรรมยอมเสื่อม  ดัง 
นี้    นี่เรารูแลว   เห็นแลว    ทราบแลว   ทําใหแจงแลว   ถูกตองแลวดวยปญญา 
ฉะน้ัน  เราจึงกลาววา  เธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานน้ีเสียเถิด  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็ขอวา   เม่ือบุคคลบางคนในโลกน้ี  เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้  
อยู  อกุศลธรรมยอมเสื่อม  กุศลธรรมยอมเจริญ  ดังนี้  นี้จักเปนขอที่เราไม 
ไดรูแลว  ไมไดเห็นแลว    ไมไดทราบแลว  ไมไดทําใหแจงแลว  ไมไดถูกตอง 
แลวดวยปญญา  เมื่อเราไมรูอยางนี้จะพึงกลาววา เธอทั้งหลายจงเขาถึงทุกขเวทนา 
เห็นปานน้ีอยูเถิด   ขอน้ีจักไดสมควรแกเราแลหรือ. 
           ภ.   ไมสมควร   พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เพราะขอวา   เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี 
เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู  อกุศลธรรมยอมเสื่อม  กุศลธรรมยอมเจริญ ดังน้ี 
นี่เรารูแลว  เห็นแลว   ทราบแลว ทําใหแจงแลว  ถกูตองแลวดวยปญญา  ฉะน้ัน 
เราจึงกลาววา   เธอทั้งหลายจงเขาถึงทุกขเวทนาเห็นปานน้ีอยูเถิด.  
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           [๒๒๘]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบางคนในโลกน้ี   เสวย 
อทุกขมสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู     อกศุลธรรมยอมเจริญ    กุศลธรรมยอมเสื่อม 
ดังน้ี   นี่จักเปนขอที่เราไมไดรูแลว    ไมไดเห็นแลว     ไมไดทราบแลว    ไมได 
ทําใหแจงแลว   ไมไดถกูตองแลวดวยปญญา     เมื่อเราไมรูอยางนี้จะพึงกลาววา 
เธอทั้งหลายจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานน้ีเสียเถิด   ดังน้ี     ขอน้ีจักไดสมควร 
แกเราแลหรือ. 
           ภ.   ไมสมควร   พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เพราะขอวา  เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี   
เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู     อกุศลธรรมยอมเจริญ     กุศลธรรมยอม 
เสื่อม   ดังน้ี   นี่เรารูแลว   เห็นแลว   ทราบแลว   ทาํใหแจงแลว    ถูกตองแลว 
ดวยปญญา  ฉะน้ัน   เราจึงกลาววา  เธอทั้งหลายจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นปาน 
นี้เสียเถิด   ดงัน้ี    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ขอวา    เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี 
เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู  อกุศลธรรมยอมเสื่อม  กุศลธรรมยอมเจริญ 
ดังน้ี    นี่จักเปนขอที่เราไมไดรูแลว   ไมไดเห็นแลว    ไมไดทราบแลว    ไมได 
ถูกตองแลวดวยปญญา  เมื่อเราไมรูอยางนี้  จะพึงกลาววา  เธอท้ังหลายจงเขาถึง 
อทุกขมสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยูเถิด   ดังน้ี   ขอน้ีจักไดสมควรแกเราแลหรือ. 
           ภ.   ไมสมควร   พระเจาขา. 
           พ.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็เพราะขอวา   เมื่อบุคคลบางคนในโลกน้ี  
เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานน้ีอยู     อกุศลธรรมยอมเสื่อม    กุศลธรรมยอม 
เจริญ   ดังน้ี   นี่เรารูแลว   เห็นแลว   ทราบแลว    ทาํใหแจงแลว   ถูกตองแลว 
ดวยปญญา    ฉะน้ันเราจึงกลาววา    เธอท้ังหลายจงเขาถึงอทุกขมสุขเวทนาเห็น 
ปานน้ีอยูเถิด.  
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           [๒๒๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราหากลาววา   กิจท่ีควรทําดวยความ 
ไมประมาทยอมมีภิกษุทั้งปวง   ดังน้ีไม   อน่ึง   เราหากลาววา  กิจท่ีควรทําดวย 
ความไมประมาท  ไมมีแกภิกษุทั้งปวง  ดังนี้ไม  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลา 
ใดเปนพระอรหันตขีณาสพ   อยูจบพรหมจรรย   มกีิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว 
ปลงภาระไดแลว   มีประโยชนตนอันบรรลุแลว   มีสังโยชนในภพสิ้นแลว   พน 
วิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ   เรายอมกลาววา   กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท 
ไมมีแกภิกษุเห็นปานน้ัน    ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะภิกษุเหลานั้นไดทํากรณียกิจ 
เสร็จแลวดวยความไมประมาท    และภิกษุเหลาน้ันเปนผูไมควรเพ่ือจะประมาท 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาใดยังเปนพระเสขะ   ยังไมบรรลุถึงความเต็ม 
ปรารถนา   ยงัไมไดบรรลุเปนพระอรหันตขีณาสพ  ยังปรารถนาธรรมเปนแดน 
เกษมจากโยคะ    อันไมมีธรรมอื่นยิง่ไปกวาอยู     เรายอมกลาววา    กิจที่ควรทํา 
ดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุเห็นปานน้ัน  ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะเรา 
เห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุเหลาน้ีเชนน้ีวา    ไฉนทานเหลาน้ี    เม่ือ 
เสพเสนาสนะอันสมควร  คบหากัลยาณมิตรทําอินทรียใหเสมออยู  ทําใหแจง 
ซึ่งท่ีสุดแหงพรหมจรรย   อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาท่ีกุลบุตรทั้งหลาย   ผูออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการน้ัน  ดวยปญญาอันยิ่งในปจจุบันเขาถึง 
อยู   ดังน้ี   จึงกลาววา    กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท    ยอมมีแกภิกษุเห็น 
ปานน้ัน. 
 

                                        บุคคล  ๗  จําพวก 
           [๒๓๐]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   บุคคล  ๗  จําพวกเหลานี้มีปรากฏอยูใน 
โลก ๗ จําพวกเปนไฉน คืออุภโตภาควิมุตบุคคล ๑   ปญญาวิมุตบุคคล ๑  กาย- 
สักขีบุคคล ๑   ทฏิฐิปตตบุคคล ๑   สทัธาวิมุตบุคคล ๑   ธัมมานุสารีบุคคล  ๑ 
สัทธานุสารีบุคคล ๑.                   
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           [๒๓๑]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อุภโตภาควิมุตบุคคลเปนไฉน  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมาบัติ 
ลวงรูปสมาบัติ    ดวยกายอยู     และอาสวะท้ังหลายของผูนั้นสิ้นไป     เพราะเห็น 
อริยสัจนั้น ดวยปญญา บคุคลน้ีเรากลาววา  อุภโตภาควิมุตบุคคล. ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เรายอมกลาววา   กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท  ยอมไมมีแกภิกษุ 
นี้    ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะกิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท    ภิกษุนั้นทํา 
เสร็จแลวและภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพ่ือจะประมาท. 
           [๒๓๒]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ปญญาวิมุตบุคคลเปนไฉน    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ี  ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด  คืออรูป- 
สมาบัติ   ลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู    แตอาสวะทั้งหลายของผูนั้นสิ้นไป   เพราะ 
เห็นอริยสัจน้ัน    ดวยปญญา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลน้ีเรากลาววาปญญา- 
วิมุตบุคคล.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรายอมกลาววา   กิจท่ีควรทําดวยความไม 
ประมาท   ยอมไมมีแกภิกษุแมนี้   ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะกิจท่ีควรทําดวย 
ความไมประมาท      ภิกษุนั้นทําเสร็จแลว      และภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพ่ือจะ 
ประมาท. 
           [๒๓๓]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็กายสักขีบุคคลเปนไฉน   ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย   บคุคลบางคนในโลกน้ี   ถูกตองวิโมกขอันละเอียด    คืออรูปสมาบัติ 
ลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู      และอาสวะบางเหลาของผูนั้นสิ้นไป  เพราะเห็น 
อริยสัจนั้น ดวยปญญา บคุคลน้ีเรากลาววากายสักขีบุคคล ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
เรากลาววา   กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท   ยอมมีแกภิกษุนี้   ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุนี้ 
เชนนี้วา  ไฉนทานผูนี้     เมื่อเสพเสนาสนะที่สมควร    คบหากัลยาณมิตร   ทาํ  
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อินทรียใหเสมออยู   พึงทาํซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย   อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา  ที ่
กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการใหแจงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่งเองไดในปจจุบัน     แลวเขาถึงอยูดังน้ี     เราจึงกลาววา   กิจท่ีควร 
ทําดวยความไมประมาท   ยอมมีแกภิกษุนี้. 
           [๒๓๔]  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ทิฏฐิปตตบุคคลเปนไฉน  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บคุคลบางคนในโลกน้ี  ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียดคืออรูปสมาบัติ 
ลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู      แตอาสวะบางเหลาของผูนั้นสิ้นไป       เพราะเห็น 
อริยสัจนั้น  ดวยปญญา   อน่ึง  ธรรมท้ังหลายท่ีตถาคตประกาศแลว   เปนธรรม 
อันผูนั้นเห็นแจงดวยปญญาประพฤติดีแลว    บุคคลนี้เรากลาววา   ทิฏฐิปตต- 
บุคคล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาววา    กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท 
ยอมมีแกภิกษุแมนี้   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาท 
ของภิกษุนี้เชนนี้วา    ไฉนทานผูนี้เสพเสนาสนะท่ีสมควร    คบหากัลยาณมิตร 
ทําอินทรียใหเสมออยู   พึงทําซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา  ที่  
กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการใหแจงชัด ดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  แลวเขาถึงอยู  ดังนี้  เราจึงกลาววา  กิจท่ี 
ควรทําดวยความไมประมาท   ยอมมีแกภิกษุนี้.                                    
           [๒๓๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็สัทธาวิมุตบุคคลเปนไฉน ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  บคุคลบางคนในโลกน้ี  ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียดคืออรูปสมาบัติ 
ลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู       แตอาสวะบางเหลาของผูนั้นสิ้นไป      เพราะเห็น 
อริยสัจนั้น  ดวยปญญา   อน่ึง  ความเช่ือในพระตถาคตของผูนั้นต้ังมั่นแลว  ม ี
รากหยั่งลงมั่นแลว  บุคคลน้ีเรากลาววาสัทธาวิมุตบุคคล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เรากลาววากิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท  ยอมมีแกภิกษุแมนี้    ขอน้ันเพราะ  
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เหตุไร    เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุนี้เชนน้ีวา    ไฉนทาน 
ผูนี้เสพเสนาสนะอันสมควร    คบหากัลยาณมิตร     ทําอินทรียใหเสมออยู   พึง 
ทําใหแจงซ่ึงที่สุดพรหมจรรย  อันไมมธีรรมอ่ืนยิ่งกวา  ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออก 
จากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ     ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองใน 
ปจจุบัน     แลวเขาถึงอยู     ดังน้ีจึงกลาววา    กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท 
ยอมมีแกภิกษุนี้. 
           [๒๓๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ธัมมานุสารีบุคคลเปนไฉน    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   บุคคลบางคนในโลกน้ี   ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียดคืออรูป- 
สมาบัติ   ลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู    แตอาสวะบางเหลาของผูนั้นสิ้นไป   เพราะ 
เห็นอริยสัจน้ัน  ดวยปญญา     อน่ึง   ธรรมทั้งหลายท่ีพระตถาคตประกาศแลว 
ยอมควรซ่ึงความพินิจ     โดยประมาณดวยปญญาของผูนั้น    อีกประการหนึ่ง 
ธรรมเหลาน้ี    คือ  สัทธนิทรีย  วิริยนิทรีย  สตินทรีย  สมาธินทรีย  ปญญินทรีย 
ยอมมีแกผูนั้น  บุคคลน้ีเรากลาววา  ธัมมานุสารีบคุคล  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เรากลาววา   กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท  ยอมมีแกภิกษุแมนี้  ขอนี้เพราะ 
เหตุไร   เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุนี้เชนน้ีวา   ไฉนทานผู 
นี้เสพเสนาสนะท่ีสมควร  คบหากัลยาณมิตร   ทําอินทรียใหเสมออยู   พึงทําให 
แจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย   อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา   ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน 
แลวเขาถึงอยู  ดังน้ี  เราจึงกลาววา     กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท   ยอมมี 
แกภิกษุนี้. 
           [๒๓๗]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สัทธานุสารีบุคคลเปนไฉน    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   บุคคลบางคนในโลกน้ี    ไมไดถกูตองวิโมกขอันละเอียดคืออรูป  
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สมาบัติ   ลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู   แตอาสวะบางเหลาของผูนั้นสิ้นไป   เพราะ 
เห็นอริยสัจน้ัน    ดวยปญญา    อน่ึง   ผูนั้นมีแตเพียงความเชื่อความรักในพระ- 
ตถาคต  อีกประการหนึ่ง  ธรรมเหลาน้ีคือ   สัทธินทรีย  วิริยนิทรีย  สตินทรีย 
สมาธินทรีย  ปญญินทรีย   ยอมมีแกผูนั้น    บุคคลนี้เรากลาววา  สัทธานุสารี- 
บุคคล.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาววา   กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท 
ยอมเกิดแกภิกษุแมนี้   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะเราเห็นผลแหงความไมประ- 
มาทของภิกษุนี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนี้เสพเสนาสนะท่ีสมควร  คบหากัลยาณมิตร 
ทําอินทรียใหเสมออยู   พึงทําใหแจงซึ่งท่ีสุดพรหมจรรย     อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่ง 
กวา   ที่กลุบตุรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน   แลวเขาถึงอยู  ดังนี้   จึงกลาววา    กิจที่ควร 
ทําดวยความประมาท   ยอมมีแกภิกษุนี้. 
 

                                    การต้ังอยูในอรหัตผล 
           [๒๓๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรายอมกลาวการต้ังอยูในอรหัตผล 
ดวยการไปครั้งแรกเทาน้ันหามิได  แตการต้ังอยูในอรหัตผลน้ัน   ยอมมีไดดวย 
การศึกษาโดยลําดับ   ดวยการทําโดยลําดับ   ดวยความปฏิบัติโดยลําดับ  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ก็การต้ังอยูในอรหัตผลยอมมีได.   ดวยการศึกษาโดยลําดับ   ดวย 
การทําโดยลาํดับ   ดวยความปฏิบัติโดยลําดับอยางไร   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กุล- 
บุตรในธรรมวินัยนี้  เกิดศรัทธาแลวยอมเขาไปใกล   เมื่อเขาไปใกลยอมน่ังใกล 
เมื่อน่ังใกลยอมเง่ียโสตลง  เมื่อเง่ียโสตลงแลวยอมฟงธรรม   ครั้นฟงธรรมยอม 
ทรงธรรมไว     ยอมพิจารณาเน้ือความแหงธรรมที่ทรงไวแลว     เมื่อพิจารณา 
เนื้อความอยู   ธรรมท้ังหลายยอมทนไดซึ่งความพินิจ   เมื่อธรรมทนความพินิจ  
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ไดอยู     ฉันทะยอมเกิด    เม่ือเกิดฉันทะแลวยอมอุตสาหะ    ครั้นอุตสาหะแลว 
ยอมไตรตรอง   ครั้นไตรตรองแลว   ยอมต้ังความเพียร   เมื่อมีตนสงไป   ยอม 
ทําใหแจงชัดซ่ึงบรมสัจจะดวยกาย      และยอมแทงตลอดเห็นแจงบรมสัจจะน้ัน 
ดวยปญญา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ศรทัธาก็ดี   การเขาไปใกลก็ดี    การน่ังใกล 
ก็ดี   การเง่ียโสตลงก็ดี   การฟงธรรมก็ดี     การทรงจําธรรมกด็ี    การพิจารณา 
เนื้อความก็ดี  ธรรมอันไดซึ่งความพินิจก็ดี   ฉันทะก็ดี  อุตสาหะก็ดี  การไตร- 
ตรองก็ดี   การต้ังความเพียรก็ดี   นั้น ๆ   ไมไดมีแลว   เธอทั้งหลายยอมเปนผู 
ปฏิบัติพลาด    ยอมเปนผูปฏิบัติผิด    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    โมฆบุรุษเหลานี้  
ไดหลีกไปจากธรรมวินัยนี้   ไกลเพียงไร.                  
 

                                                 บท  ๔ 
           [๒๓๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    บทสี่อันยืนยันไดที่เรายกข้ึนแสดงแลว 
อันวิญูบุรุษจะพึงรูเนื้อความไดดวยปญญาไมนานเลย  มีอยู  เราจักแสดงแก 
เธอทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจักรูทั่วถึงเนื้อความแหงบทส่ีอันยืนยันได    ที่เรายก 
ข้ึนแสดงแลวน้ัน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    พวกไหนเปนขาพระองคทั้งหลาย    และพวก 
ไหนจะเปนผูรูทั่งถึงธรรมได. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ศาสนาใดเปนผูหนักในอามิส  รบัมรดกแตสวนท่ี 
เปนอามิส   ของอยูดวยอามิส    แมศาสดาน้ันยอมไมมีคุณสมบัติเหมือนดังของ 
ตลาดซ่ึงมีราคาข้ึน ๆ ลง ๆ  เห็นปานน้ีวา   ก็เม่ือเหตุอยางนี้พึงมีแกเรา   เราพึง 
ทําเหตุนั้น  ก็เมื่อเหตุอยางนี้ไมพึงมีแกเรา   เราไมพึงทําเหตุนั้น  ดังนี้.   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ก็ทําไมเลาตถาคตจึงไมของดวยอามิสโดยประการทั้งปวงอยู 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สภาพนี้ยอมมีแกสาวก    ผูมีศรัทธา    ผูหยั่งลงในคําสอน  
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ของพระศาสดาแลวพระพฤติดวยจงใจวา      พระผูมีพระภาคเจาเปนพระศาสดา 
เราเปนสาวก   พระผูมีพระภาคเจายอมทรงรู  เราไมรู   คําสอนของพระศาสดา 
ยอมงอกงามมีโอชาแกสาวกผูมีศรัทธา    ผูหยั่งลงในคําสอนของพระศาสดาแลว 
พระพฤติ.  สภาพนี้    ยอมมีแกสาวกผูมีศรัทธาผูหยั่งลงในคําสอนของพระศาสดา 
แลวประพฤติ   ดวยต้ังใจวา   เนื้อและเลือดในสรีระของเราจงเหือดแหงไป.    จะ 
เหลืออยูแตหนังและเอ็นและกระดูกกต็ามที  เม่ือเรายังไมบรรลุถึงอิฐผลท่ีจะพึง 
บรรลุดวยเรีย่วแรงของบุรุษ   ดวยความเพียรของบุรุษ    ดวยความบากบ่ันของ 
บุรุษแลว   จักคลายความเพียรนั้นเสีย   จักไมมีเลย.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผล 
สองอยางคือ   อรหัตผลในปจจุบัน    หรือเมื่อขันธบัญจกท่ีกรรมกิเลสเขาไปยึด 
ถือเปนสวนเหลือยังมีอยู   ความเปนพระอนาคามีอยางใดอยางหนึ่ง   อันสาวกผู 
มีศรัทธา   ผูหยั่งลงในคําสอนของพระศาสดาแลวประพฤติ   พึงหวังได. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว   ภิกษุเหลาน้ันยินดี 
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา    ดังนี้แล. 
 
                                         จบกีฏาคิริสูตรที่     ๑๐ 
                                          จบภิกขุวรรคที่   ๒  
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                           ๑๐.  อรรถกถากีฏาคิริสูตร 
           กีฏาคิริสูตร    มีบทเริ่มตนวา    เอวมฺเม    สตุ    ขาพเจาไดสดับมา  
อยางนี้. 
           ในบรรดาบทเหลานั้น    บทวา  กาสีสุ  ในชนบทมีชื่ออยางนี้. ในบท 
วา   เอว   ตุมเฺหป   ภิกฺขเว   นี้    มีความดังตอไปนี้   แมพวกเธอเห็นอานิสงส 
๕ อยางเหลานี้      ก็จงฉันอาหารเวนการฉันในราตรีเสีย.      ดวยประการฉะน้ี 
พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงใหเวนการฉัน ๒ อยางเหลาน้ี  คือ  การฉันในเวลา 
วิกาลในกลางคืน  ๑   การฉันในเวลาวิกาลในกลางวัน ๑  ในคราวเดียวกัน.  ใน 
สมัยหน่ึง  ทรงใหเวนการฉันในเวลาวิกาลในกลางวันเสียเทานั้น.  ครั้นกาลเวลา 
ลวงไปพระองคทรงใหเวนการฉันในเวลาวิกาลในกลางคืนเสีย   จึงตรัสอยางนี้. 
เพราะเหตุไร.  เพราะการฉัน ๒ คราวเหลาน้ี   เปนการสะสม  หมกมุน  ในวัฏฏะ 
มิไดแลนออกไปไดดุจนํ้าไหลลงแมน้ํา  กุลบุตรผูละเอียดออนเจริญเพราะบริโภค 
อาหารดีในเรือนแมที่สงบเงียบ  เวนการบริโภค ๒ ครั้งในคราวเดียวกันเทาน้ัน 
ยอมลําบาก.   เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา   จึงมิไดทรงใหเวนในคราวเดียว 
กัน.    ทรงใหเวนการบริโภคในเวลาวิกาลในกลางวัน     ในภัททาลิสูตร    ใน 
สูตรนี้ ทรงใหเวนการบริโภคในเวลาวิกาลในกลางคืน.  ก็เม่ือใหละ  ทรงคุกคาม 
หรือทรงขม.   พระองคทรงแสดงอานิสงสอยางนี้วา    พวกเธอจักรูคุณคือความ 
เปนผูมีอาพาธนอย   เพราะการละการบริโภคเหลาน้ันเปนปจจัย  แลวจึงทรงให 
เวนเสีย.  บทวา  กีฏาคิรี  เปนชื่อของนิคมน้ัน.  บทวา  อสฺสชิปุนพฺพสุกา 
คือพระอัสสชิ    และพระปนัพพสุกะ    ในบรรดาภิกษุฉัพพัคคีย ๖ รูป  ทาน 
ทั้งสองเปนคณาจารย.    ชนท้ัง ๖    เหลาน้ี   คือ    ปณฑุกะ ๑     โลหิตกะ ๑  
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เมตติยะ ๑   ภุมมชกะ ๑  อัสสชิ ๑   ปนุัพพสุกะ ๑   ชื่อวา   ฉัพพัคคีย.  ใน 
ฉัพพัคคียเหลาน้ัน   พระปณฑุกะ   และพระโลหิตกะ   พาบรวิารของตนไปอยู 
ณ  กรุงสาวัตถี.   พระเมตติยะ   พระภมุมชกะ   ไปอยู ณ กรุงราชคฤห.  อีก ๒ 
ทานเปนเจาอาวาสอยูในกีฏาคิรีนิคม.   บทวา   อาวาสิกา   เจาอาวาส   คือ  อยู 
ประจํา.    ทานท้ังสองอยูประจําสรางเสนาสนะที่ยังมิไดสราง    ซอมเสนาสนะท่ี 
ชํารุด  เปนผูมีอิสระในการทํา.  บทวา  กาลิก  เปนไปตามกาล  คือ  อานิสงสที่ 
พึงถึงในอนาคตกาล. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงอะไร ในบทนี้วา มยา เจต ภิกฺขเว.   
พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงความน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุฉัน ๓ 
ครั้งตอวันแลวยังสุขเวทนาใหเกิด  ชือ่วา  เปนผูทํากิจในศาสนาน้ี ก็หามิไดดังนี้ 
จึงปรารภเทศนานี้.   อน่ึง   บทวา  เอวรูป   สุข  เวทน  ปชทถ   พวกเธอ 
จงละสุขเวทนาเห็นปานน้ีเสียเถิด  นี้  พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยสามารถโสมนัส 
อันอาศัยกามคุณ.   บทวา   อุปสมฺปชฺช  วิหรถ   พวกเธอจงเขาถึงสุขเวทนา 
เห็นปานน้ีอยูเถิด   นี้พระองคตรัสดวยสามารถแหงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะ.   พึง 
ทราบความดวยสามารถแหงโทมนัส   และ    อุเบกขาอาศัยเนกขัมมะในวาระ  ๒ 
แมอ่ืนจากน้ีอยางนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงถึงเวทนาท่ีควรเสพและไมควรเสพ 
อยางนี้แลว  บัดนี้   เพ่ือทรงแสดงถึงกิจท่ีภิกษุควรทําและไมควรทํา   ดวยความ 
ไมประมาทจึงตรัสบทมีอาทิวา  นาห  ภิกขฺเว   สพฺเพส  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราหาไดกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาทยอมมีแกภิกษุทั้งปวงดังน้ีไม. 
บทวา   กต   เตส   อปฺปมาเทน   เพราะภิกษุเหลาน้ันไดทํากิจสําเร็จแลวดวย 
ความไมประมาท คือ  กิจใดอันภิกษุเหลาน้ันพึงทําดวยความไมประมาท  กิจน้ัน  
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ไดทําเสร็จแลว.     บทวา    อนุโลมกิานิ    ความวา    เสนาสนะอันสมควรแก 
การปฏิบัติ   มีกรรมฐานเปนที่สบาย.    อันผูอยูในเสนาสนะสามารถบรรลุมรรค 
ผลได.    บทวา    อินฺทรฺิยานิ    สมนฺนานยมานา    ทําอินทรียใหเสมออยู 
คือ  ทําอินทรียมีศรัทธาเปนตนใหเสมออยู. 
           ภาคเจาทรงแสดงถึงอะไรในบทน้ีวา    สตฺตีเม    ถิกฺขเว 
ปุคฺคลา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บุคคล ๗ จําพวกมีอยูในโลก.  พระผูมีพระภาค- 
เจาทรงแสดงความนี้วา   บุคคลมีอยู  ๗  จําพวกเหลาน้ี    แมทั้งหมดอยางนี้    คือ 
บุคคลท่ีไมมีกิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท มี ๒ จําพวก. บุคคลผูที่มีกิจท่ีควร 
ทําดวยความประมาท มี ๕ จําพวก.  ในบทเหลาน้ัน บทวา อุภโตภาควิมุตฺโต 
คือ   ผูพนโดยสวนสอง.    พนจากรูปกายดวยอรูปสมาบัติ  ๑  พนจากนามกาย 
ดวยมรรค ๑.     บุคคลน้ันออกจากสมาบัติอยางหน่ึง ๆ     แหงอรูปสมาบัติ ๔ 
พิจารณาถึงสังขารแลวออกจากนิโรธ    ของบุคคล  ๔ จําพวกผูบรรลุพระอรหัต 
เปนบุคคล ๕   จําพวกดวยสามารถแหงพระอนาคามีผูบรรลุพระอรหัต.    อน่ึง 
บาลีในบทนี้มาแลวดวยสามารถแหงบุคคลผูไดวิโมกข ๘   ในอภิธรรม    อยาง 
นี้วา ก็อุภโตภาควิมุตบุคคลเปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี ้  ถูกตองวิโมกข ๘ 
ดวยกายอยูและอาสวะท้ังหลายของผูนั้นสิ้นไป  เพราะเห็นอริยสัจธรรมนั้น  ดวย 
ปญญาดังน้ี. 
           บุคคลชื่อวา  ปญญาวิมุต  เพราะพนดวยปญญา.  ปญญาวิมุตบุคคล 
นั้น   มี ๕  ดวยสามารถแหงบุคคลเหลาน้ี   คือ   เปนสุกขวิปสสก ๑ ผูออกจาก 
ฌาน ๔   แลวบรรลุพระอรหัตอีก  ๔   แตบาลีในบทน้ีมาแลวดวยสามารถการ 
ปฏิเสธวิโมกข  ๘.   เหมือนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ก็บุคคลน้ันแลหา 
ไดถูกตองวิโมกข  ๘  ดวยกายอยูไม.  อาสวะของเขาสิ้นไปแลวเพราะเห็นอริยสัจ- 
ธรรมนั้นดวยปญญา.  บคุคลน้ีเรากลาววาปญญาวิมุตบุคคล  
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           บุคคลชื่อ   กายสักขี  เพราะทําใหแจงธรรมท่ีถูกตองแลวน้ัน.  บุคคล 
ใดถูกตองผัสสะคือฌาน    เปนครั้งแรก    ภายหลังจึงทําใหแจงนิพพานอันเปน 
ความดับสนิท   พึงทราบบุคคลน้ันมี ๖  ต้ังตนแตบุคคลผูต้ังอยูในโสดาปตติผล 
จนถึงบุคคลผูต้ังอยูในอรหัตมรรค.      ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
บุคคลบางคนในโลกนีถ้กูตองวิโมกข ๘  ดวยกายอยู  อาสวะบางเหลาของบุคคล 
นั้นสิ้นไป     เพราะเห็นอริยสัจธรรมน้ันดวยปญญา.     บุคคลน้ีเรากลาววากาย- 
สักขีบุคคล. 
           บุคคลชื่อวา  ทิฏฐิปตตะ  เพราะบรรลุธรรมท่ีเห็นแลวน้ัน.  ในบทน้ี 
มี ลักษณะโดยสังเขปดังตอไปนี้.  ชื่อวา  ทิฏฐิปตตบุคคล  เพราะเปนผูรู  เห็น 
รูแจง  ทําใหแจง  ถูกตองดวยปญญาวา  สังขารท้ังหลายเปนทุกข  การดับสังขาร 
ทั้งหลายเปนสุข    ดังน้ี.     แตโดยพิสดารแมบุคคลน้ีก็มี ๖  ดุจกายสักขีบุคคล. 
ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  บุคคลบางคนในโลกน้ี  ยอมรูชดัตาม 
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  ฯลฯ  นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. อนึ่ง ธรรมท้ัง 
หลายที่ตถาคตประกาศแลวเปนธรรมอันผูนั้นเห็น    เห็นแจงแลว   ดวยปญญา 
ประพฤติดีแลว .  บุคคลนี้เรากลาววา  ทิฏฐิปตตบคุคล. 
           บุคคลชื่อวา  สัทธาวิมุต  เพราะนอมใจเธอดวยศรัทธา.    แมสัทธา- 
วิมุตบุคคลน้ันก็มี  ๖    ตามนัยดังกลาวแลวน่ันแหละ    ดวยเหตุนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา      บุคคลบางคนในโลกน้ี        รูชัดตามความเปนจริงวา 
นิทุกข ฯลฯ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข. อนึ่ง ความเชื่อในพระตถาคตของ 
ผูนั้นต้ังมั่นแลวมีรากหยั่งลงมั่นแลว.  บุคคลน้ีเรากลาววา  สัทธาวิมุตบุคคล. 
           จริงอยูในบุคคลเหลาน้ี   ขณะของกิเลสยอมมีแกสัทธาวิมุตบุคคล   ดจุ 
แกผูเชื่อ     ดจุแกผูสําเร็จและดุจแกผูนอมใจเชื่อในขณะมรรคอันเปนสวนเบ้ือง 
ตน.  ญาณตัดกิเลสของทิฏฐิปตตบุคคล  เปนญาณปรารภคมกลา  ยอมนําไปใน    
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ขณะแหงมรรคอันเปนสวนเบื้องตน.     เพราะฉะน้ันเหมือนเอาดาบท่ีไมคมตัด 
ตนกลวย ทีท่ี่ขาดยอมไมเกลี้ยงเกลา  ดาบสก็ไมผานไปฉับพลัน.  ยังไดยนิเสียงจึง 
ตองทําความพยายามอยางแรงฉันใด.   การเจริญมรรคอันเปนสวนเบื้องตนของ 
สัทธาวิมุตบุคคลก็เห็นปานนั้น.      อนึ่ง   เหมือนเอาดาบท่ีลับจนคมกริบตัด 
ตนกลวย ทีท่ี่ตัดก็เกลี้ยงเกลา.  ดาบกผ็านไปไดฉับพลัน เสียงก็ไมไดยิน ไมตอง 
พยายามอยางแรงฉันใด.      พึงทราบการเจริญมรรคอันเปนสวนเบื้องตนของ 
ปญญาวิมุตบุคคลก็ฉันนั้น.                                             
           บุคคลชื่อวา    ธมัมานุสารี    เพราะระลึกเนือง ๆ ในธรรม.   บทวา 
ธมฺโม คือ ปญญา. อธิบายวา เจริญมรรคอันมีปญญาเปนเบื้องหนา. อนึ่ง ใน 
สัทธานุสารีบุคคล    ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.    บุคคลท้ังสองนี้    เปนผูต้ังอยูใน 
โสดาปตติมรรคเชนกัน.   แมขอนี้ทานก็กลาวไววา   เมื่อบุคคลปฏิบัติเพ่ือทําให  
แจงโสดาปตติผล  อินทรยียอมมีประมาณย่ิง.  ผูนําปญญา  ยอมเจริญมรรคอัน 
มีปญญาเปนหัวหนา.  บุคคลน้ีเรากลาววา ธัมมานุสารีบุคคล.  อน่ึง  เมื่อบุคคล 
ใดปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงโสดาปตติผล สัทธินทรียยอมมีประมาณยิ่ง.  ผูนําศรัทธา 
ยอมเจริญอริยมรรคอันมีศรัทธาเปนหัวหนา.  บุคคลน้ีเรากลาววา  สัทธานุสารี. 
นี้เปนความสังเขปในบทนี้. 
           แตโดยพิสดาร     กถามีอุภโตภาควิมุตกถาเปนตน      ทานกลาวไวใน 
อธิการแหงปญญาภาวนาในวิสุทธิมรรค.     เพราะฉะนั้น    พึงทราบโดยนัยดัง 
กลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นนั่นแล. 
           เพ่ือแสดงวิภาคแหงบุคคลเหลาน้ันจึงยกบาลีมาในท่ีนี้.    พึงทราบ 
ขอความในบาลีนั้นดังตอไปนี้.   เพราะชื่อวาอรูปสมาบัติเวนรูปสมาบัติเสียแลว 
ยอมมีไมได.    ฉะน้ันแมเม่ือกลาววา   อารุปฺปา  ก็พึงทราบวา   เปนอันทาน  
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กลาวถึงวิโมกข ๘  ดวย.   บทวา   กาเยน  ผุสิตฺวา    คือถูกตองดวยนามกาย 
อันเกิดรวมกัน.  บทวา  ปฺาย จสฺส ทิสฺวา    คืออาสวะบางเหลาของเขา 
สิ้นไปแลวเพราะเห็นอริยสัจธรรมนั้น.      เพราะเหตุนั้นควรละอาสวะสวนหนึ่ง 
ดวยปฐมมรรคเปนตน .   บทวา   ตถาคตปฺ ปเวทิตา    คืออริยสจั ๔ อัน 
พระตถาคตทรงประกาศแลว.  บทวา   ปฺาย  โวทิฏา  โหนฺติ  คือธรรม 
ทั้งหลายเปนอันผูนั้นเห็นดีแลวดวยมรรคปญญา   เพราะสะสมความประพฤติไว 
ในอรรถดวยอรรถ ในเหตุดวยเหตุอยางนี้วา ศีล สมาธิ  วิปสสนา  มรรคและผล 
ทานกลาวไวในที่นี้.  บทวา   โวจริตา   คือประพฤติดีแลว.  บทวา    สทฺธา 
นิวิฏา  โหติ ไดแก  โอกปัปนศรัทธาต้ังมั่นแลว. 
           บทวา   มตฺตโส  นชิฺฌาน  ชมนติฺ   ธรรมท้ังหลายท่ีพระตถาคต 
ประกาศแลวยอมควรซ่ึงความเพงพินิจโดยประมาณ.    คือควรตรวจดูโดยประ- 
มาณ.  บทวา  สทฺธามตฺต   คือศรัทธานั่นแหละ.   บทนอกน้ันเปนไวพจนของ 
บทวา  สทฺธามตฺต  นั่นเอง. 
           เพราะเหตุนี้ในบุคคลผูควรทําดวยความไมประมาทเหลาน้ี   พระเสขะ 
ผูแทงตลอดมรรคผล ๓  จําพวกเหลานั้นเสพเสนาสนะอันสมควร  คบกลัยาณ- 
มิตร     ทําอินทรียใหเสมออยูยอมถือเอาพระอรหัตตามลําดับ.     เพราะฉะน้ัน 
อธิบายความแหงบาลีแหงบทเหลาน้ันเปนอันต้ังไวตามสมควรแลว. 
           อน่ึงในท่ีสุดทานผูเพียบพรอมดวยโสดาปตติมรรคท้ังสองเหลาน้ัน 
เสพเสนาสนะอันสมควรแกมรรคนั้น   คบกัลยาณมิตรทําอินทรียใหสงบ   เสพ 
คบ  ทําอินทรียใหเสมอ    เพ่ือประโยชนแกมรรค ๓   ในเบื้องบน   จักบรรล ุ
พระอรหัตตามลําดับ  นี้เปนความอธิบายบาลีในสูตรนี้ดวยประการฉะน้ี.   สวน 
ทานผูพูดนอกรีตนอกรอยจับเอาบาลีนี้นี่แหละแลวกลาววา   โลกุตตรมรรคมิได  
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เปนไปในขณะจิตดวงเดียวแตเปนไปในขณะจิตหลายดวง.       พึงกลาวกะผูพูด 
นั้นวา   ผิวา   เสพเสนาสนะดวยจิตดวงหน่ึง    คบกัลยาณมิตรดวยจิตดวงหน่ึง 
ทําอินทรียใหเสมอดวยจิตดวงหน่ึงทานหมายวา  มรรคจิตเปนจิตดวงอ่ืน   แลว 
กลาววามรรคมิไดเปนไปในขณะจิตดวงหน่ึง  เปนไปในขณะจิตหลายดวงนะซิ. 
เมื่อเปนอยางนั้นผูเสพเสนาสนะยอมเห็นภูเขามีแสงสวางเปนสีเขียว  เห็นปา  ได 
ยินเสียงเนื้อและนก    ดมกลิ่นดอกไม   ผลไม   ดืม่น้ํา   ลิ้มรส   นั่ง  นอน   ถูก 
ตองผัสสะ.    เมื่อเปนอยางนั้น    แมความเพียบพรอมดวยวิญญาณ  ๕  ก็จักเปน 
ความเพียบพรอมแหงโลกุตตระนั่นเอง.     ก็หากทานรับขอน้ัน.      ยอมขัดกับ 
พระศาสดา.   พระศาสดาตรัสถึงกองแหงวิญญาณ ๕  วาเปนอัพยากฤตโดยสวน 
เดียว.     เปนการคัดคานกุศลและอกุศลของผูเพียบพรอมดวยมรรคนั้น.   อนึ่ง 
โลกุตตรมรรคเปนกุศลสวนเดียว.     เพราะฉะน้ันควรประกาศใหรูไววาทานจง 
ละวาทะน้ันเสีย.  หากผูพูดนั้นไมยอมตามสัญญาควรสงไปดวยคําวา  ทานจงไป 
จงเขาไปสูวิหารแตเชาตรูแลวด่ืมยาคู. 
           บทวา  นาห  ภกขฺเว  อาทิเกเนว  ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรา 
ไมกลาวการต้ังอยูในอรหัตผลเปนครั้งแรกเทาน้ัน       ดุจกบกระโดดไปฉะน้ัน. 
บทวา  อนุปุพฺพสิกฺขา  เปนปฐมาวิภัตติลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ  แปลวา 
ดวยการศึกษาโดยลําดับ.   แมใน ๒ บทตอไปก็มีนัยนี้เหมือนกัน.    บทวา 
สทฺธาชาโต   เกิดศรัทธาคือมีศรัทธาเกิดแลวดวยศรทัธาอันเปนท่ีต้ังแหงความ 
สําเร็จ.  บทวา  อุปสงฺกมิ   คือยอมเขาไปหาครู.   บทวา   ปยิรุปาสติ  คือ 
ยอมน่ังในสํานักครู.   บทวา  ธาเรติ  คือยอมทรงไวทําใหคลองแคลว.    บทวา 
ฉนฺโท  ชายติ  ฉันทะยอมเกิด  ไดแกฉันทะคือความเปนผูใครเพ่ือจะทํายอม 
เกิด.  บทวา  อุสฺสหติ  ยอมอุตสาหะ  คือทําความเพียร.  บทวา  ตุเลติ  ยอม 
ไตรตรองคือไตรตรองวา  ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา.  บทวา  ตุลยิตฺวา 
ปทหติ   ครัน้ไตรตรองแลวยอมต้ังความเพียร   คือเมื่อไตรตรองดวยวิปสสนา 
เปนเครื่องพิจารณาอยางนี้ยอมต้ังความเพียรในมรรค.   บทวา  ปหิตฺตโต   คือ  
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มีตนสงไปแลว.   บทวา  กาเยน  เจว  ปรมสจฺจ  ยอมทําใหแจงซึ่งบรมสัจจะ 
ดวยกาย  คือยอมทําใหแจงซ่ึงนิพพานสัจจะดวยนามกาย.  บทวา  ปฺาย  จ 
คือยอมแทงตลอด  ยอมเห็นดวยมรรคปญญาอันสัมปยุตดวยนามกาย. 
           บัดนี้เพราะภิกษุเหลาน้ันไดขาววาพระศาสดาเสด็จมาไมทําแมเพียงการ 
ตอนรับ.    ฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงติเตียนความประพฤติของภิกษุ 
เหลาน้ันจึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา สาป  นาม  ภิกขฺเว  สทฺธา  นาโหสิ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลายแมศรัทธาก็ไมมีดังน้ี .  ในบทเหลาน้ันบทวา  กีวทูเรวีเม  คือใน 
ที่ไกลแสนไกล.     ควรจะกลาววาไดหลีกไปแลวรอยโยชนบาง    พันโยชนบาง. 
แตไมกลาวอะไร ๆ ไดเลย. 
           บทวา  จตุปฺปฺท  เวยฺยากรณ  ทานกลาวหมายถึงการพยากรณอริย- 
สัจ  ๔.  บทวา  ยสฺสุทฺทิฏสฺส  ตัดบทเปน  ยสฺส  อทฺุทฏสฺส  ความวา 
อันเรายกข้ึนแสดงเเลว.   บทวา  โยป  โส  ภกฺขเว  สตฺถา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลายศาสดาใด  ทานแสดงถึงศาสดาภายนอก.   บทวา เอวรูป  คือมีชาติอยางนี้. 
ปโณปณวิยา  เหมือนดังของตลาด  คือมีราคาข้ึน ๆ ลง ๆ.  บท  น  อุเปติ 
ไมเขาถึง  คือไมมี.  อธิบายวา    ไมมรีาคาข้ึน ๆ  ลง ๆ  ดุจเวลาซื้อและขาย.  เมื่อ 
พูดวาโคตัวนี้ราคาเทาไร   ราคา  ๒๐  ชื่อวาราคาข้ึน.   เมื่อพูดวาโคตัวนี้ราคาไม 
ถึง ๒๐ ราคา ๑๐  เทาน้ันชื่อวาราคาลง.  เม่ือพูดปฏิเสธคําน้ี   ชื่อวาราคาไมข้ึน 
ไมลง. 
           บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงการข้ึน ๆ ลง ๆ นั้นจึงตรัสวา 
ก็เม่ือเหตุอยางนี้พึงมีแกเรา.     เราพึงทําเหตุนั้น.     ก็เม่ือเหตุนั้นไมพึงมีแกเรา 
เราไมพึงทําเหตุนั้น.  บทวา  กึ  ปน ภกิฺขเว  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ทําไมเลา 
ความวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตเกี่ยวของดวยอามิสทั้งหลายโดยประการ 
ทั้งปวง.     การมีราคาข้ึน ๆ ลง ๆ เห็นปานน้ีจักควรอยางไร     แกพระศาสดา 
ผูเกี่ยวของแลวอยางนี้.   บทวา   ปริโยคยฺห  วตฺตโต   ผูหยั่งลงแลวประพฤติ  
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คือหยั่งลงยกข้ึนถือเอาแลวประพฤติ.   บทวา   อย  ปน  ธมฺโม   คือสภาพนี้. 
บทวา  ชานาติ  ภควา  นาห  ชานามิ    พระผูมีพระภาคเจาทรงรู    เราไมรู 
คือพระผูมีพระภาคเจาทรงรูอานิสงสในการฉันอาหารหนเดียว   เราไมรู.   ภิกษุ 
เวนการฉัน   ๓ ครั้งตอวันดวยเชื่อในเราแลว      ฉันอาหารหนเดียว.     บทวา 
รุฬฺหนึย   คืองอกงาม.    บทวา  โอชวนฺต  มีโอชาคือมีความอรอย.   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงความเพียรมีองค ๔  ดวยบทน้ีวา    กาม ตโจ  จ  จริงอยู 
ในบทนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา   บุคคลต้ังความเพียรประกอบดวยองค 
๔ อยางนี้     คือ หนังเปนองค ๑   เอ็นเปนองค  ๑  กระดูกเปนองค ๑  เนื้อและ 
เลือดเปนองค ๑  แลวปฏบิัติอยางนี้วา   เราไมบรรลุพระอรหัตแลวจักไมลุกข้ึน 
ดังน้ี.  บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ัน. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาลงดวยธรรมเปนยอดแหงพระอรหัต 
ดวยสามารถแหงบุคคลผูควรแนะนําได   ดวยประการฉะน้ี.      
                                  จบอรรถกถากีฏาคิริสูตรที่  ๑๐ 
                                               จบวรรคที่  ๒ 
 
                       รวมพระสตูรในวรรคนีม้ี  ๑๐ สูตร  คือ 
                ๑.  จูฬราหุโลวาทสูตร           ๒.  มหาราหุโลวาทสูตร  
                ๓. จูฬมาลุงกยโอวาทสูตร      ๔.   มหามาลุงกยโอวาทสูตร 
                ๕.  ภัททาลิสูตร                      ๖.  ลฑุกิโกปมสูตร 
                ๗.   จาตุมสูตร                        ๘.  นฬกปานสูตร 
                ๙.  โคลิสสานิสตูร                 ๑๐.  กฏีาคิริสูตร  
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                                ๓.  ปริพพาชกวรรค 
                                  ๑.  จูฬวัจฉโคตตสูตร 

                                  เรือ่งปริพาชกวัจฉโคตร 
           [๒๔๐]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  กุฏาคารศาลาในปา 
มหาวัน  เขตเมืองเวสาลี    ก็สมัยนั้น    ปริพาชกวัจฉโคตร    อาศัยอยูใน 
ปริพาชการาม   ซึ่งมีตนมะมวงขาวตนหน่ึง.   ครั้งน้ันแล   เวลาเชา  พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงนุงหมแลว     ทรงถอืบาตรและจีวร     เขาไปบิณฑบาตยังเมือง 
เวสาลี   ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา   เราะจะเท่ียวบิณฑบาตใน 
เมืองเวสาลีกอนก็ยังเชานัก  ถากระไร  เราพึงเขาไปหาวัจฉโคตรท่ีปริพาชการาม 
อันมีตนมะมวงขาวตนหนึ่งเถิด.   ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหา 
ปริพาชกวัจฉโคตร   ถึงปริพาชการาม    ซึ่งมีตนมะมวงขาวตนหน่ึง   ปรพิาชก 
วัจฉโคตรไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล  แลวไดกราบทูลวา ขอเชิญ 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาเถิด   พระเจาขา    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาดีแลว 
กวาจะเสด็จมาในที่นี้นานทีเดียว     ขอเชิญพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง     นี ้
อาสนะท่ีปูลาดไวแลว  แมปริพาชกวัจฉโคตรก็ถือเอาอาสนะตํ่าแหงหน่ึง  นั่ง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.                                                                 
           [๒๔๑]   ปริพาชกวัจฉโคตรนั่งอยู  ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่งแลว    ได 
กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพเจาไดสดับมาดังน้ีวา   พระสมณโคดม 
เปนสัพพัญู   มีปรกติเห็นธรรมทั้งปวง   ทรงปฏิญญาญาณทัสนะ   ไมมสีวน 
เหลือวา  เมื่อเราเดินไปก็ดี   หยุดอยูกด็ี  หลับก็ดี   ต่ืนก็ดี   ญาณทัสนะปรากฏ  
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แลวเสมอติดตอกันไป   ขาแตพระองคผูเจริญ   ชนท่ีกลาวอยางนี้วา  พระสมณ- 
โคดมเปนสัพพัญู  มีปรกติเห็นธรรมท้ังปวง  ทรงปฏิญญาญาณทัสนะไมมีสวน 
เหลือวา  เมื่อเราเดินไปก็ดี  หยุดอยูกด็ี    หลับอยูก็ดี    ต่ืนก็ด ี   ญาณทัสนะ 
ปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป   ดังนี้    เปนอันกลาวตามพระดํารัสที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสแลว   ไมชื่อวากลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําที่ไมเปนจริง    และ 
ชื่อวาพยากรณถูกสมควรแกธรรมแลหรือ   อน่ึง    วาทะและอนุวาทะอันเปนไป  
กับดวยเหตุบางอยาง   จะไมมาถึงฐานะที่ผูรูจะดึงติเตียนแลหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   ชนที่กลาวอยางนี้วา   พระสมณโคดมเปนสัพพัญู   มี 
ปรกติเห็นธรรมทั้งปวง   ทรงปฏิญญาญาณทัสนะไมมีสวนเหลือวา   เมื่อเราเดิน 
ไปก็ดี   หยุดอยูก็ดี  หลับก็ดี  ต่ืนก็ด ี ญาณทัสนะปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป 
ดังน้ีไมเปนอันกลาวตามคําท่ีเรากลาวแลว      และชือ่วากลาวตูเราดวยคําท่ีไมมี 
ไมเปนจริง. 
 

                                      พยากรณวิชชา  ๓ 
           [๒๔๒]   ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ขาพเจาท้ังหลายจะพยากรณอยางไร 
จึงจะเปนอันกลาวตามพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว      ไมชื่อวากลาวตู 
พระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง    เปนอันพยากรณถูกสมควรแกธรรม    อนึ่ง 
วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง     จะไมมาถึงฐานะท่ีผูรูจะพึง 
ติเตียนเลา.                                                         
           ดูกอนวัจฉะ   เมื่อบุคคลพยากรณวา   พระสมณโคดมเปนเตวิชชะดังน้ี  
แล   เปนอันกลาวตามคําที่เรากลาวแลว    ชื่อวาไมกลาวตูเราดวยคําไมเปนจริง 
ชื่อวาพยากรณถูกสมควรแกธรรม   อนึ่ง    วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวย 
เหตุบางอยาง  จะไมมาถึงฐานะที่ผูรูพึงติเตียนเลย.  
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           ดูกอนวัจฉะ   ก็เราเพียงตองการเทาน้ัน     ยอมจะระลึกถึงชาติกอนได 
เปนอันมาก คือ  ระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง   สี่ชาติบาง 
หาชาติบาง    สิบชาติบาง    ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง   สี่สิบชาติบาง   หา 
สิบชาติบาง    รอยชาติบาง   พันชาติบาง    แสนชาติบาง   ตลอดสังวัฏกัปเปน 
อันมากบาง    ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง   ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง 
วา   ในภพโนน    เรามีชือ่อยางนั้น    มีโคตรอยางนั้น    เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนั้น  ๆ   มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน   ครั้นจุติจากภพนั้นแลว   ไดไปเกิดใน 
ภพโนน    แมในภพน้ัน   เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น   มีผิวพรรณ 
อยางนั้น     มีอาหารอยางนั้น      เสวยทุกขเสวยสุขอยางนั้น      มีกําหนดอายุเพียง 
เทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพนั้นแลว  ไดมาเกิดในภพน้ี  เรายอมระลึกถึงชาติกอน 
ไดเปนอันมากพรอมท้ังอาการ  พรอมทั้งอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี. 
           ดูกอนวัจฉะ  ก็เราเพียงตองการเทาน้ัน  ยอมจะเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ 
กําลังอุปบัติ   เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก 
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม  
กรรมวาสัตวเหลาน้ี   ประกอบดวยกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริต   ติเตียน 
พระอริยเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ    ยึดถือการทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เขาเขาถึงอบาย 
ทุคติ  วินิบาต  นรก   สวนสัตวเหลานี้   ประกอบดวยกายสุจริต  วจีสุจริต  มโน 
สุจริต    ไมติเตียนพระอริยเจา    เปนสัมมาทิฏฐิ    ยดึถือการกระทําดวยอํานาจ  
สัมมาทิฏฐิ   เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก.    เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
           ดูกอนวัจฉะ  เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะ 
มิได   เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป   ดวยปญญาอันยิ่ง    ดวยตนเองในปจจุบัน 
แลวเขาถึงอยู.  
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           ดูกอนวัจฉะ     เมือ่บุคคลพยากรณวา     พระสมณโคดมเปนเตวิชชะ 
เปนอันกลาวตามคําท่ีเรากลาวแลว   ชื่อวาไมกลาวตูเราดวยคําไมเปนจริง   เปน 
อันพยากรณถูก   สมควรแกธรรม    อนึ่ง   วาทะและอนุวาทะอันไปกับดวยเหตุ 
บางอยาง   จะไมมาถึงฐานะที่ผูรูพึงติเตียน. 
 

                             ลัทธิเดียรถียไปสวรรคไมได 
           [๒๔๓]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว   ปริพาชกวัจฉโคตร 
ไดทูลถามวา   ขาแตพระโคดม   คฤหัสถบางคนยังละสังโยชนของคฤหัสถไมได 
เมื่อตายไป   ยอมทําที่สุดทุกขไดมีอยูหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   คฤหัสถที่ยังละสังโยชนของคฤหัสถไมไดแลว    เมือ่ตาย 
ไปจะทําท่ีสุดทุกขไดนั้น  ไมมีเลย. 
           ขาแตพระโคดม    ก็คฤหัสถบางคนยังละสังโยชนของคฤหัสถไมได  เมื่อ 
ตายไป   เขาถึงโลกสวรรคได   มีอยูหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   คฤหัสถที่ละสังโยชนของคฤหัสถยังไมไดแลว    เมือ่ตาย 
ไปไดไปสวรรคนั้น  ไมใชรอยเดียว  ไมใชสองรอย  ไมใชสามรอย  ไมใชสีร่อย 
ไมใชหารอย   เทาน้ัน   โดยท่ีแท   มีอยูมากทีเดียว. 
           ขาแตทานพระโคดม   อาชีวกบางคน   เมื่อตายไป   จะทําท่ีสุดทุกขได 
มีอยูบางหรือ.                                                                      
           ดูกอนวัจฉะ    ยาชีวกบางคน     เมื่อตายไป    จะทําท่ีสุดทุกขไดนั้น 
ไมมีเลย. 
           ขาแตทานพระโคดม   ก็อาชีวกบางคน    เม่ือตายไป    จะไปสวรรคได 
มีอยูหรือ.  
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           ดูกอนวัจฉะ   แตภัทรกัปนี้ไปไดเกาสิบเอ็ดกัปที่เราระลึกได  เราจักได 
รูจักอาชีวกบางคนท่ีไปสวรรคหามิได นอกจากอาชีวกคนเดียว  ที่เปนกรรมวาที 
กิริยวาที. 
           ขาแตทานพระโคดม    เมื่อเปนเชนนั้น    ลัทธิของเดียรถียเปนอันสูญ 
โดยที่สุดจากคุณเครื่องไปสูสวรรคนะซี. 
           อยางนั้นวัจฉะ   ลทัธิของเดียรถียนี้    เปนอันสูญโดยท่ีสดุ   แมจากคุณ 
เครื่องไปสูสวรรค. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว      ปริพาชกวัจฉโคตร 
ยินดี   ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีแล. 
                                       จบจูฬวัจฉโคตตสูตรที่  ๑ 
 

                       อรรถกถาปริพพาชกวรรค 
                       ๑.  อรรถกถาเตวิชชวัจฉสูตร ๑ 

           เตวิชชวัจฉสูตร   มีบทเริ่มตนวา   เอวมฺเม   สุต   ขาพเจาไดสดับ 
มาอยางนี้.                                                   
           ในบรรดาบทเหลานั้นวา  เอกปุณฺฑริเก   ตนมะมวงขาวทานเรียกวา 
ปุณฑริกะ.  ชื่อวา  เอกปุณฺฑริโก  เพราะตนปุณฑริกตนนั้นมีอยูตนเดียวใน 
อารามน้ัน. บทวา เอตทโหสิ คือ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงมีพระดําริ เพราะ 
มีพระประสงคจะเสด็จเขาไป  ในปรพิพาชการามนั้น.  บทวา  จิรสฺส  โข  ภนฺเต 
ขาแตพระองคผูเจริญกวาพระองคจะเสด็จมานานทีเดียว หมายถึงเคยเสด็จมาตาม 
 
  ๑  บาลีวา  จฬวจัฉโคตตสูตร.  
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ปรกติ. ในบทวา ธมฺมสส  จ  อนุธมฺม   ธรรมสมควรแกธรรมน้ี  สัพพัญุตญาณ 
ชื่อวา    ธรรม.   การพยากรณแกมหาชนชื่อวา   อนุธรรม   (ธรรมสมควร). 
บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวในชีวกสตูรนั้นแล.  บทวา  น  เม   ไมเปนอันกลาว 
ตามคําท่ีเรากลาวแลว  คือ ต้ังอยูในความไมเห็นชอบ ปฏิเสธแมความเห็นชอบ. 
เพราะพระสัพพัญูมีปรกติเห็นสิ่งท้ังปวง  ทรงปฏิญญาญาณทัสนะ  ไมมีสวน 
เหลือ  ฉะนั้นญาณทัสนะนี้ควรรูตาม.  บทวา จรโต  จ  เม  ปจฺจุปฏ ิต  เมื่อ 
เราเดินไปก็ดี   ญาณทัสนะปรากฏแลวน้ี   ไมสมควรรูตาม.  เพราะพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงคํานึงดวยพระสัพพัญุตญาณแลวทรงรู.   ฉะน้ันทรงต้ังอยูในความ 
ไมเห็นชอบ  ปฏิเสธแมความชอบจึงตรัสอยางนี้.  ในบทวา อาสวาน  ขยา 
นี้  พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัสวา เพียงใด.   เพราะอาสวะท้ังหลายที่สิ้นไปแลว 
ครั้งเดียว     มิไดมีอาสวะที่จะพึงส้ินไปอีก.      พระผูมีพระภาคเจาทรงกลาวยอ  
พระคุณท้ังสิ้นดวยวิชชา     เหลาน้ี    คือ   ทรงแสดงคุณ    คือ   ความรูในอดีต 
ดวยปุพเพนิวาสญาณ  ๑ ทรงแสดงคุณ    คือ  ความรูในปจจุบัน  ดวยทิพจักขุ- 
ญาณ ๑  ทรงแสดงโลกุตตรญาณ  ดวยอาสวักขยญาณ  ๑.  บทวา  คิหสโยชน 
สังโยชนของคฤหัสถ   คือ   ความผูกพันของคฤหัสถคือความใครในบริขารของ 
คฤหัสถ.   บทวา   นตฺถิ  โข  วจฺฉ  ดกูอนวัจฉะ  ไมมีเลย   คือ   ผูยังไมละ 
คิหิสังโยชน  ชื่อวาจะทําที่สุดทุกขยอมไมมี.  แมบคุคลเหลาใดดํารงเพศคฤหัสถ 
คือ    สันตติมหาอํามาตย    อุคคเสนะ    เศรษฐีบุตร   วีตโสกธารกะ   ก็บรรล ุ
พระอรหัตได.     แมบุคคลเหลาน้ัน    ก็ยังความใครในสังขารทั้งปวงใหแหงไป 
ดวยมรรคแลวบรรลุได.    แตเมื่อบรรลุแลวก็ไมต้ังอยูดวยเพศน้ัน.   ชื่อวาเพศ 
คฤหัสถนี้เลว  ไมสามารถทรงคุณอันสูงสุดไวได.  เพราะฉะนั้น  ผูต้ังอยูในเพศ 
คฤหัสถนั้นบรรลุพระอรหัตแลวยอมบวช  หรือปรินิพพานในวันนั้นเอง.    แต 
ภุมมเทวดายังดํารงอยูได.      เพราะเหตุไร.      เพราะมีโอกาสที่จะแฝงตัวอยูได.  
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           ในกามภพที่เหลือ พระอริยบุคคล ๓ จําพวกมีพระโสดาบันเปนตน ยัง 
ดํารงอยูไดในมนุษยโลก.  ในกามาวจรเทวโลก  พระโสดาบันและพระสกทาคามี 
ยังดํารงอยูได.   แตพระอนาคามีและพระขีณาสพจะดํารงอยูในกามาวจรเทวโลก 
นี้ไมได. เพราะเหตุไร.   เพราะที่นั้นมิใชเปนที่อยูของชนผูละอายแลว.   และที่ 
นั้นมิใชเปนที่ปกปดที่สมควรแกวิเวกขอพระขีณาสพเหลาน้ัน. 
           ดวยประการฉะน้ี  พระขีณาสพจึงปรินิพพาน ณ ที่นั้น.   พระอนาคามี 
จุติแลวไปเกิดในชั้นสุทธาวาส.   พระอริยะแม ๘  จําพวก     ยอมดํารงอยูในภูมิ 
เบื้องบน   แตกามาวจรเทวโลกได.  บทวา  โสจาป  กมมฺวาที   คือ อาชีวกที่ 
เปนกรรมวาที.   บทวา   กิริยวาที    พระผูมีพระภาคเจาทรงคัดคานผูอ่ืนแลว 
ทรงกลาวถึงพระองคเองเทาน้ันในที่สุด  ๘๙๑   กัป.   ไดยินวา   ในครั้งน้ันพระ- 
มหาสัตวทรงผนวชเพ่ือทรงสอบสวนลัทธิปาสัณฑะ     (เปนลทัธิเกี่ยวกับตัณหา 
และทิฏฐิ).   ครั้นทรงทราบวาลัทธิปาสัณฑะน้ันไมมีผล  ก็มิไดทรงเลิกละความ 
เพียรไดเปนกิริยวาทีไปบังเกิดบนสวรรค.    เพราะฉะนั้นจึงตรัสอยางนี้.  บทที ่
เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                จบอรรถกถาเตวิชชวัจฉสูตรที่  ๑ 
 
๑.  บาลีวา  ๙๑  กัป  
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                              ๒.  อคัคิวัจฉโคตตสูตร 

                                เรื่องปริพาชกวัจฉโคตร 
           [๒๔๔]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งน้ันแล ปริพาชกวัจฉโคตร  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นผานการปราศรัย  พอใหระลึกกันไปแลว   นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
 

                                        ทิฏฐิ  ๑๐ อยาง 
           [๒๔๕]  ปริพาชกวัจฉโคตร   นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว  ไดทูล 
ถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา    โลกเท่ียง   สิ่งน้ี  
เทาน้ันจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   ดังน้ีหรือ. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนวัจฉะ   เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม  ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา  โลกไมเที่ยง 
สิ่งน้ีเทาน้ันจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   ดังน้ีหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม   ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา    โลกมีที่สดุ 
สิ่งน้ีเทาน้ันจริง  สิ่งอ่ืนเปลา  ดังนี้หรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ  เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม  ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา  ชีพก็อันนัน้ 
สรีระก็อันนั้น  สิ่งนี้เทาน้ันจริง  สิ่งอ่ืนเปลา  ดังนี้หรือ.              
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           ดูกอนวัจฉะ   เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม    ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางน้ีวา   ชีพก็อยาง 
หน่ึง   สรรีะก็อยางหน่ึง   สิ่งน้ีเทาน้ันจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   ดังน้ีหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม    ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางน้ีวา    สัตวเบื้อง 
หนาแตตายไป  มอียู  สิ่งน้ีเทาน้ันจริง  สิ่งอ่ืนเปลา  ดังนี้หรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม    ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางน้ีวา    สัตวเบื้อง 
หนาแตตายไป   ไมมีอยู   สิ่งน้ีเทาน้ันจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   ดังน้ีหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม    ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางน้ีวา    สัตวเบื้อง 
หนาแตตายไปมีอยูก็มี  ไมมีอยูก็มี  สิง่น้ีเทาน้ันจริง  สิ่งอ่ืนเปลา  ดังนี้หรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม    ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางน้ีวา    สัตวเบื้อง 
หนาแตตายไป   มีอยูก็มิใช   ไมมีอยูกม็ิใช   สิ่งน้ีเทาน้ันจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   ดัง 
นี้หรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   เราไมไดเห็นอยางนั้น. 
           [๒๔๖]   พระองคอันขาพเจาทูลถามวา    ขาแตทานพระโคดม   ทาน 
พระโคดมทรงเห็นอยางน้ีวา  โลกเทีย่ง  สิ่งนี้เทานั้นจริง  สิ่งอ่ืนเปลา  ดังนี้หรือ 
ก็ตรัสตอบวา  ดูกอนวัจฉะ  เราไมไดเห็นอยางนั้น ฯ ล ฯ  พระองคอันขาพเจา  
ทูลถามวา   ขาแตทานพระโคดม  ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา   สัตวเบ้ือง 
หนาแตตาย  มีอยูก็มิใช  ไมมีอยูก็มิใช   ดังน้ีหรือ   ก็ตรัสตอบวา   ดูกอนวัจฉะ.  
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เราไมไดเห็นอยางนั้น   กท็านพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรือ   จึงไมทรงเขา 
ถึงทิฏฐิเหลาน้ี    โดยประการท้ังปวงเชนนี้. 
           [๒๔๗]   ดูกอนวัจฉะ    ความเห็นวาโลกเที่ยง . . .    โลกไมเท่ียง . . . 
โลกมีที่สุด. . . โลกไมมีที่สุด. . . ชีพกอั็นนั้น สรีระก็อันนั้น. . . ชีพก็อยางหน่ึง 
สรีระก็อยางหน่ึง . . .  สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู   สัตวเบื้องหนาแตตายไปไม 
มีอยู. . .   สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มี   ไมมีอยูก็มี . . .    สัตวเบื้องหนาแต 
ตายไปมีอยูก็หามิได  ไมมีอยูก็หามิได  ดังนี้นั้น  เปนความเห็นที่รกชฏั   เปน 
ความเห็นอยางกันดาร   เปนความเห็นที่เปนเสี้ยนหนาม   เปนความเห็นที่กวัด- 
แกวง เปนความเห็นเครื่องผูกสัตวไว เปนไปกับดวยทุกข  เปนไปกับดวยความ 
ลําบาก   เปนไปกับดวยความคับแคน    เปนไปกับดวยความเรารอน  ไมเปนไป 
เพ่ือความหนาย   เพ่ือความคลายกําหนัด   เพ่ือดับสนิท   เพ่ือสงบระงับ   เพ่ือ 
ความรูยิ่ง   เพ่ือตรัสรู   เพ่ือนิพพาน . 
           ดูกอนวัจฉะ   เราเห็นโทษนี้แล   จึงไมเขาถึงทิฏฐิเหลาน้ี  โดยประการ 
ทั้งปวงเชนนี้. 
           ก็ความเห็นอะไร ๆ  ของทานพระโคดม   มีอยูบางหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ  ก็คําวาความเห็นดังน้ี   ตถาคตกําจัดเสียแลว  ดกูอนวัจฉะ 
ก็ตถาคตเห็นแลววา   ดังนี้   รูป   ดังน้ี   ความเกิดแหงรูป  ดังนี้   ความดับแหง 
รูป   ดังน้ี    เวทนา   ดังน้ี    ความเกิดแหงเวทนา   ดงัน้ี    ความดับแหงเวทนา 
ดังน้ี    สัญญา  ดังนี้  ความเกิดแหงสัญญา  ดังนี้    ความดับแหงสัญญา    ดงันี้  
สังขาร  ดังนี้   ความเกิดแหงสังขาร  ดังนี้  ความดับแหงสังขาร   ดังน้ี   วิญญาณ  
ดังน้ี    ความเกิดแหงวิญญาณ    ดังน้ี     ความดับแหงวิญญาณ    เพราะฉะน้ัน 
เราจึงกลาววา      ตถาคตพนวิเศษแลว      เพราะความส้ินไป      เพราะคลาย 
กําหนัด  เพราะดับสนิท   เพราะสละ  เพราะปลอย   เพราะไมถือม่ัน    ซึ่งความ  
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สําคัญท้ังปวง    ซึ่งความตองการท้ังปวง    ซึ่งความถือวาเรา    วาของเรา   และ 
ความถือตัวนอนอยูในสันดานท้ังปวง. 
 

                                 ปญหาวาดวยผูหลุดพน 
           [๒๔๘]   ขาแตทานพระโคดม   ก็ภิกษุผูมีจิตพนวิเศษแลวอยางนี้    จะ 
เกิดในที่ไหน. 
           ดูกอนวัจฉะ   คําวา   จะเกิดดังน้ี   ไมควรเลย. 
           ขาแตทานพระโคดม  ถาเชนนั้น    จะไมเกิดข้ึนหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ  คําวา  ไมเกิดดังน้ี  ก็ไมควร. 
           ขาแตทานพระโคดม   ถาเชนนั้น   เกิดก็มี  ไมเกิดก็มีหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ  คําวา  เกิดก็มี  ไมเกิดก็มี   ดังน้ี   ก็ไมควร. 
           ขาแตทานพระโคดม   ถาเชนนั้น    เกิดก็มใิช   ไมเกิดกม็ิใชหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ  คําวา  เกิดก็มิใช  ไมเกิดก็มิใช  ดังน้ี   ก็ไมควร. 
           [๒๔๙]   พระองคอันขาพเจาทูลถามวา   ขาแตทานพระโคดม   ภิกษุผู 
มีจิตพนวิเศษแลวอยางนี้   จะเกิดในที่ไหน   ก็ตรัสตอบวา   ดูกอนวัจฉะ  คําวา 
จะเกิดดังน้ีไมควร ฯ ล ฯ   พระองคอันขาพเจาทูลถามวา   ขาแตทานพระโคดม 
ถาเชนนั้นเกิดก็มิใช   ไมเกิดก็มิใชหรอื   ก็ตรัสตอบวา   ดูกอนวัจฉะ   คําวา 
เกิดก็มิใช  ไมเกิดก็มิใช  ดังน้ี    ก็ไมควร  ขาแตทานพระโคดม   ในขอน้ีขาพเจา 
ถึงความไมรู    ถึงความหลงแลว    แมเพียงความเลื่อมใสของขาพเจาท่ีไดมีแลว 
เพราะวาจาที่ตรัสไวในเบื้องแรกของทานพระโคดม   บัดนี้ไดหายไปเสียแลว. 
           [๒๕๐]   ดูกอนวัจฉะ   ควรแลวท่ีทานจะไมรู   ควรแลวท่ีทานจะหลง 
เพราะวาธรรมนี้เปนธรรมลุมลึก   ยากท่ีจะเห็น   ยากที่จะรู  สงบระงับ  ประณีต  
ไมใชธรรมทีจ่ะหย่ังถึงไดดวยความตรึก  ละเอียด  บัณฑิตจึงจะรูได  ธรรมน้ัน  
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อันทานผูมีความเห็นเปนอยางอ่ืน   มีความพอใจเปนอยางอ่ืน    มีความชอบใจ 
เปนอยางอ่ืน   มีความเพียรในทางอื่น  อยูในสํานักของอาจารยอ่ืน  รูไดโดยยาก 
ดูกอนวัจฉะ    ถาเชนนั้น    เราจักยอนถามทานในขอน้ี    ทานเห็นควรอยางใด 
ก็พึงพยากรณอยางนั้น   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ถาไฟลุกโพลงอยู 
ตอหนาทาน  ทานจะพึงรูหรือวา  ไฟนี้ลุกโพลงตอหนาเรา.                      
           ขาแตทานพระโคดม    ถาไฟลุกโพลงตอหนาขาพเจา   ขาพเจาพึงรูวา 
ไฟนี้ลุกโพลงอยูตอหนาเรา.                                                            
           ดูกอนวัจฉะ  ถาใคร  ๆ   พึงถามทานอยางนี้วา    ไฟทีลุ่กโพลงอยูตอ 
หนาทานน้ี      อาศัยอะไรจึงลุกเลา      ทานถูกถามอยางนี้แลวจะพึงพยากรณวา 
อยางไร. 
           ขาแตทานพระโคดม  ถาใคร  ๆ   ถามขาพเจาอยางนี้วา  ไฟที่ลุกโพลง 
ตอหนาทานนี้   อาศัยอะไรจึงลุก    ขาพเจาถูกถามอยางนี้แลว  พึงพยากรณอยาง 
นี้วา   ไฟที่ลกุโพลงอยูตอหนาเรานี้อาศัยเชื้อ   คือหญาและไมจึงลุกอยู. 
           ดูกอนวัจฉะ  ถาไฟนั้นพึงดับไปตอหนาทาน ทานพึงรูหรือวาไฟนี้ดับ 
ไปตอหนาเราแลว. 
           ขาแตทานพระโคดม   ถาไฟนั้นดับไปตอหนาขาพเจา   ขาพเจาพึงรูวา 
ไฟนี้ดับไปตอหนาเราแลว.                                                    
           ดูกอนวัจฉะ  ถาใคร ๆ พึงถามทานอยางนี้วา  ไฟที่ดับไปแลวตอหนา 
ทานน้ัน   ไปยังทิศไหนจากทิศนี้   คือทิศบูรพา  ทศิปศจิม  ทิศอุดร  หรือทิศ 
ทักษิณ   ทานถูกถามอยางนี้แลว   จะพึงพยากรณวาอยางไร. 
           ขาแตทานพระโคดม  ขอน้ันไมสมควร เพราะไฟน้ันอาศัยเชื้อคือหญา 
และไมจึงลุก   แตเพราะเชื้อน้ันสิ้นไป   และเพราะไมมีของอื่นเปนเธอ   ไฟนั้น 
จึงถึงความนับวาไมมีเธอ   ดับไปแลว    
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                                        การละขันธ  ๕   

           [๒๕๑]  ฉันนั้นเหมือนกัน  วัจฉะ  บุคคลเมื่อบัญญัติวาเปนสัตว พึง 
บัญญัติเพราะรูปใด   รูปนั้นตถาคตละไดแลว   มมีูลรากอันขาดแลว   ทําใหเปน 
ดุจตาลยอดวน  ถึงความไมมี  มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา   ตถาคต 
พนจากการนับวารูปมีคุณอันลึก  อันใคร ๆ  ประมาณไมได  หยั่งถึงไดโดยยาก 
เปรียบเหมือนมหาสมุทรฉะน้ัน ไมควรจะกลาววาเกิด  ไมควรจะกลาววาไมเกิด 
ไมควรจะกลาววาเกิดก็มี   ไมเกิดก็มี   ไมควรจะกลาววา   เกิดก็หามิได  ไมเกิด 
ก็หามิได  บุคคลเมื่อบัญญัติวาเปนสัตว  พึงบัญญติัเพราะเวทนาใด. . .  เพราะ 
สัญญาใด. . .  เพราะสังขารเหลาใด. . .   เพราะวิญญาณใด. . .   วิญญาณนั้น 
ตถาคตละไดแลว   มีมูลรากอันขาดแลว   ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน    ถึงความ 
ไมมี   มีความไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา    ตถาคตพนจากการนับวาวิญญาณ 
มีคุณอันลึก   อันใคร ๆ  ประมาณไมได    หยั่งถึงไดโดยยาก   เปรียบเหมือน 
มหาสมุทรฉะนั้น   ไมควรกลาววาเกิด    ไมควรจะกลาววาไมเกิด    ไมควรจะ 
กลาววา  เกิดก็มี  ไมเกิดกม็ี  ไมควรจะกลาววา  เกิดก็หามิได   ไมเกิดก็หามิได. 
 

                         ปรพิาชกวัจฉโคตรถึงสรณคมน 
           [๒๕๒]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   ปรพิาชกวัจฉโคตร 
ไดทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตทานพระโคดม  เปรียบเหมือนตนสาละใหญ 
ในที่ใกลบานหรือนิคม  กิ่ง  ใบ   เปลอืก   สะเก็ด    และกระพ้ี    ของตนสาละ 
ใหญนั้น   จะหลุดรวง  กะเทาะไป  เพราะเปนของไมเที่ยง   สมยัตอมา   ตนสาละ 
ใหญนั้นปราศจาก   กิ่ง   ใบ   เปลือก   สะเก็ด   และกระพ้ีแลว   คงเหลืออยูแต 
แกนลวน ๆ  ฉันใด  พระพุทธพจนของทานพระโคดม  ก็ฉันนั้น  ปราศจากกิ่ง 
ใบ   เปลือก   สะเก็ด   และกระพ้ี    คงเหลืออยูแตคําอันเปนสาระลวน ๆ.  
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           ขาแตทานพระโคดม   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ขาแตทานพระ- 
โคดม    ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก     เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า 
เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีบในที่มืด ดวยคิดวา  ผูมี 
จักษุจักเห็นรูปดังนี้    ฉันใด   ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย 
ฉันนั้นเหมือนกัน      ขาพระองคนี้ถึงทานพระโคดม    พระธรรมและภกิษุสงฆ 
วาเปนสรณะ   ขอทานพระโคดม   จงทรงจําขาพระองควา   เปนอุบาสก    ผูถึง 
สรณะตลอดชีวิต    ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ดังน้ีแล.                               
                                      จบอัคคิวัจฉโคตตสูตรที่  ๒ 
 
                          ๒.  อรรถกถาอัคคิวัจฉ๑ สูตร 
           อัคคิวัจฉโคตตสูตร  มีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม  สต  ขาพเจาไดสดับ 
มาอยางนี้. 
           ในบรรดาบทเหลานั้นบทวา  น โข  อห  เราไมไดเห็นอยางนั้น   คือ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสในครั้งแรกวาเราไมเห็นวาโลกเที่ยง.   ในครั้งท่ี ๒ ตรัส 
วา   เราไมเห็นวาโลกขาดสูญ.    พึงทราบการปฏิเสธในทุกวาระดวยคํามีอาทิวา 
โลกมีที่สุดและไมมีที่สุด  ดวยประการฉะน้ี.   วาทะน้ีวา   โหติ  จ  น  จ โหติ 
สัตวตายไปแลวมีอยูก็มี   ไมมีอยูก็มี  เปนวาทะวาเที่ยงบางอยางในท่ีนี้.   วาทะน้ี 
วาสัตวตายไปแลวมีอยูก็มิใช   ไมมีอยูก็มิใช  พึงทราบวา  เปน  อมราวิกเขปะ 
(ทิฏฐิดิ้นไดไมตายตัว). 
           บทวา   สทุกฺข  เปนไปกับดวยทุกข คือเปนไปกับดวยทุกข  ดวยทุกข 
อันเกิดแตกิเลส    และดวยทุกขอันเกิดแตวิบาก.   บทวา   สวิฆาต   เปนไปกบั 
 
  ๑.  บาลีเปนอัคคิวัจฉโคตตสตร.  
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ดวยความลําบาก   คือเปนไปกับดวยความลําบากดวยอํานาจทุกข  ๒  อยางเหลา 
นั้น. บทวา  สอุปายาส  เปนไปกับดวยความคับแคน  คือเปนไปกับดวยความ 
คับแคนดวยอํานาจทุกขเหลาน้ัน.  บทวา  สปริฬาห  เปนไปกบัดวยความ 
เรารอนดวยอํานาจแหงทุกขเหลาน้ันน่ันแหละ. บทวา  กิฺจิ  ทิฏ ิคต  ความวา 
วัจฉะทูลถามวา    แมความเห็นไร ๆ   ที่พระองคทรงชอบ    ทรงพอใจแลวถือ 
เอามีอยูหรือ.   บทวา  อปนีต   นําออกไปแลว    คือตถาคตกําจัดแลวไมเขาไป 
หาแลว .   บทวา  ทิฎ   คือเห็นดวยปญญา.   บทวา  ตสฺมา   เพราะฉะนั้น 
ตถาคตไดเห็นความเกิดและความเสื่อมแหงขันธ ๕.  บทวา   สพฺพมฺ ิตาน 
ซึ่งความสําคัญท้ังปวง  คือซ่ึงความสําคัญคือตัณหาทิฏฐิและมานะแมทั้ง ๓  ทั้ง 
ปวง.   แมบทวา   มถิตาน   ก็เปนไวพจนของบทเหลาน้ันนั่นเอง. 
           บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงจําแนกบทเหลาน้ันแลว    เมื่อจะทรง 
แสดงจึงตรัสวา  สพฺพอหงฺการมมงฺการมานานุสยาน  ความถือวาเรา  วาของ 
เราและความถือตัวอันนอนอยูในสันดานท้ังปวง.  จริงอยูในบทนี้พึงทราบความ 
ดังน้ี.   ความถือวาเราเปนทิฏฐิ.    ความถือวาของเราเปนตัณหา.     ความถือตัว 
อันนอนอยูในสันดานเปนมานะ.  บทวา  อนุปาทา  วมิุตฺโต  ตถาคตพนวิเศษ 
แลวจากความไมถือม่ัน   คือพนเพราะไมถือธรรมไร ๆ ดวยอุปาทาน ๔. บทวา 
น  อุเปติ   คือไมควร.                                                            
           อน่ึง พึงทราบความในบทน้ีดังตอไปนี้. บทวา น อุปปชฺชติ  ไมเกิด 
นี้    ควรรูตาม.   แตเพราะเม่ือตรัสอยางนี้ปริพาชกนั้น   พึงถือเอาความขาดสูญ. 
อน่ึงบทวา  อุปปชฺชติ  ยอมเกิด.  พึงถือเอาความเท่ียงอยางเดียว.  บทวา  อปุ- 
ปชฺชติ  จ  โน  อุปปชฺชติ  จ  เกิดก็ม ีไมเกิดก็มี  พึงถือเอาความเท่ียงบางสวน. 
บทวา   เนว  อุปปชฺชติ  น  จ  อุปปชฺชติ  เกิดก็มิใช  ไมเกิดก็มิใชเปน 
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ความเห็นดิ้นไดไมตายตัว  ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  วัจฉปริพาชกน้ี 
ไมมีที่พ่ึง    ไมมีที่ยึดเหน่ียว      จะไมไดที่เขาไปอยูเปนสุขเลย    แลวทรงต้ังอยู 
ในความไมเห็นชอบ  ทรงปฏิเสธความเห็นชอบ.                                   
           บทวา  อล  ควรแลวคือสามารถจัดแจง.  บทวา   ธมฺโม  ไดแก  ธรรม 
คือปจจยาการ. บทวา  อฺตฺถ  โยเคน  คือมีความเพียรในทางอื่น.   บทวา 
อฺตฺถ  อาจริยเกน   คืออยูในสํานักของอาจารยอ่ืนผูไมรูปจจยาการ. บทวา 
เตนหิ  วจฺฉ  ดูกอนวัจฉะ  ทานกลาววา  เราถึงความลุมหลง  ฉะน้ันเราจะยอน 
ถามทานในขอน้ี.  บทวา  อนาหาโร  นิพฺพุโต   ไฟไมมีเชื้อดับไปแลว  คือ 
ไมมีปจจัยดับไป.  บทวา เยน  รูเปน  ดวยรูปใด  คือพึงบัญญัติสัตววามีรูปดวย 
รูปใด.  บทวา  คมฺภีโร  คือมีคุณอันลึก.  บทวา  อปฺปเมยฺโย  อันใครๆ ประ- 
มาณไมได  คือไมสามารถถือเอาประมาณได.  บทวา  ทุปฺปริโยคาฬฺโห  หยั่ง 
ถึงไดโดยยาก  คือรูไดยาก.  บทวา เสยฺยถาป  มหาสมุทฺโท  คือดุจมหาสมุทร 
ลึก  ประมาณไมได  รูไดยาก  ฉันใด   แมพระขีณาสพก็ฉันนั้น.    บทมีอาทิวา 
อุปฺปชฺชติ  ไมควรท้ังหมดเพราะปรารภพระขีณาสพนั้น.  อยางไร.  เหมือนบท 
มีอาทิวาบุคคลไปสูทิศตะวันออก    เพราะปรารภไฟท่ีดับแลว    ไมควรท้ังหมด 
ฉะน้ี.  บทวา   อนิจฺจตา  เพราะความไมเที่ยง.  บทวา  สาเร   ปติฏ ิต  คือ 
เหลือแตแกนคือโลกุตตรธรรม.   บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ัน.                
 
                                  จบอรรถกถาอัคคิวัจฉสูตรที่  ๒  
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                             ๓.  มหาวัจฉโคตตสูตร 

                                เรื่องปริพาชกวัจฉโคตร 
           [๒๕๓]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจา   ประทับอยู  ณ  พระวหิารเวฬุวัน- 
กลันทกกนิวาปะ เขตพระนครราชคฤห  ครั้งน้ันแล  ปริพาชกวัจฉโคตรเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ไดปราศรยักับพระผูมีพระภาคเจา  ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ทีค่วรขางหน่ึง ไดกราบทูลวา 
ขาพเจาเคยกลาวกับทานพระโคดมเปนเวลานานแลว     ขาพเจาขอโอกาส     ขอ 
ทานพระโคดมจงทรงแสดงธรรมท้ังท่ีเปนกุศล     ทั้งท่ีเปนอกุศล     แกขาพเจา 
โดยยอเถิด. 
           พ.   ดกูอนวัจฉะ     เราพึงแสดงธรรมท้ังท่ีเปนกุศล    ทั้งท่ีเปนอกุศล 
แกทานโดยยอก็ได    โดยพิศดารก็ได     ก็แตวาเราจักแสดงธรรมท้ังท่ีเปนกุศล 
ทั้งท่ีเปนอกุศล    แกทานโดยยอ     ทานจงฟงธรรมน้ัน    จงใสใจใหดี   เราจัก 
กลาว    ปริพาชกวัจฉโคตรทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาคเจาวา     อยางนั้น 
ทานพระโคดมผูเจริญ. 
 

                               ธรรมที่เปนอกุศลและกุศล 
           [๒๕๔]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    ดูกอนวัจฉะ    โลภะแลเปน 
อกุศล  อโลภะเปนกุศล    โทสะเปนอกุศล  อโทสะเปนกุศล   โมหะเปนอกุศล 
อโมหะเปนกุศล    ดูกอนวัจฉะ   ธรรม   ๓   ขอนี้เปนอกุศล   ธรรม   ๓   ขอ 
นี้เปนกุศล     ดวยประการฉะน้ีแล.    ดูกอนวัจฉะ     ปาณาติบาตแลเปนอกุศล  
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เจตนาเครื่องงดเวนจากปาณาติบาตเปนกุศล   อทินนาทานเปนอกุศล  เจตนา 
เครื่องงดเวนจากอทินนาทานเปนกุศล  กาเมสุมิจฉาจารเปนอกุศล  เจตนาเครื่อง 
งดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารเปนกุศล    มุสาวาทเปนอกุศล    เจตนาเครื่องงดเวน 
จากมุสาวาทเปนกุศล   ปสุณาวาจาเปนอกุศล     เจตนาเครื่องงดเวนจากปสุณา- 
วาจาเปนกุศล  ผรุสวาจาเปนอกุศล    เจตนาเครื่องงดเวนจากผรุสวาจาเปนกุศล 
สัมผัปปลาปะเปนอกุศล  เจตนาเครื่องงดเวนจากสัมผัปปลาปะเปนกุศล  อภิชฌา 
เปนอกุศล  อนภิชฌาเปนกุศล  พยาบาทเปนอกุศล  อัพยาบาทเปนกุศล  มิจฉา- 
ทิฏฐิเปนอกุศล   สัมมาทิฏฐิเปนกุศล   ดูกอนวัจฉะ   ธรรม  ๑๐ ขอน้ีเปนอกุศล 
ธรรม ๑๐       ขอน้ีเปนกุศล    ดวยประการฉะน้ีแล    ดูกอนวัจฉะ     เพราะตัณหา 
อันภิกษุละไดแลว   มีมูลรากอันขาดแลว   ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน   ถึงความ 
ไมม ี มีอันไมเกิดข้ึนตอไปเปนธรรมดา  ภิกษุนั้นเปนพระอรหันตขีณาสพ  อยู 
จบพรหมจรรย   มีกิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว  มีภาระอันปลงเสียแลว  มีประโยชน 
ของตนถึงแลว   มีสังโยชนในภพส้ินแลว   พนวิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ. 
 

                                             ภิกษุปจุฉา 
           [๒๕๕]   ทานพระโคดมจงยกไว  ก็ภิกษุรปูหน่ึง   ผูเปนสาวกของทาน 
พระโคดม ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ 
สิ้นไป   ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันแลว เขาถึงอยู  มีอยูหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ    พวกภิกษุผูเปนสาวกของเรา    ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
ในปจจุบันแลว เขาถึงอยูนั้น  มีมิใชแตรอยเดียว  ไมใชสองรอย  ไมใชสามรอย 
ไมใชสี่รอย   ไมใชหารอย   ที่แทมีอยูมากทีเดียว.  
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           ทานพระโคดมจงยกไว   พวกภิกษุจงยกไว   ก็ภิกษุณีแมรูปหน่ึงผูเปน   
สาวิกาของทานพระโคดม  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะ 
มิไดเพราะอาสวะส้ินไป   ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน   แลวเขาถึงอยู 
มีอยูหรือ.                                                                               
           ดูกอนวัจฉะ  พวกภิกษุณีผูเปนสาวกาของเรา  ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได   เพระอาสวะสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งดวยตน 
เองในปจจุบัน   แลวเขาถึงอยูนั้น   มีไมใชแตรอยเดียว   ไมใชสองรอย   ไมใช 
สามรอย   ไมใชสี่รอย   ไมใชหารอย   ที่แทมีอยูมากทีเดียว. 
 

                                         อุบาสกปจุฉา 
           [๒๕๖]  ทานพระโคดมจงยกไว  พวกภิกษุจงยกไว  พวกภิกษุณีจงยก 
ไว   ก็อุบาสกแมคนหน่ึง  ผูเปนสาวกของทานพระโคดมฝายคฤหัสถ  นุงผาขาว 
เปนสพรหมจารี    เปนโอปปาติกะ    เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป    จัก 
ปรินิพพานในภพนั้น    มอัีนไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  มอียูหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ  อุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของเรา  ฝายคฤหัสถนุงผาขาว 
เปนสพรหมจารี     เปนโอปปาติกะ     เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาสิ้นไป   จัก 
ปรินิพพานในภพนั้น  มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดาน้ัน  มีไมใชแตรอย 
เดียว   ไมใชสองรอย   ไมใชสามรอย   ไมใชสี่รอย    ไมใชหารอย    ที่แทมีอยู 
มากทีเดียว. 
           ทานพระโคดมจงยกไว  ภิกษุทั้งหลายจงยกไว    ภิกษุณีทั้งหลายจงยก 
ไว  อุบาสกท้ังหลาย  ฝายคฤหัสถนุงผาขาว  เปนสพรหมจารีจงยกไว   ก็อุบาสก 
แมคนหน่ึง  ผูเปนสาวกของพระโคดมฝายคฤหัสถ  นุงผาขาว   บรโิภคกาม  ทํา  
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ตามคําสอน     ผูทําเฉพาะโอวาท     มีวิจิกิจฉาอันหามไดแลว     ปราศจากความ 
เคลือบแคลง     ถึงความเปนผูแกลวกลา     ไมเชื่อตอผูอ่ืนในคําสอนของศาสดา 
มีอยูหรือ.      
           ดูกอนวัจฉะ    พวกอุบาสกผูเปนสาวกของเราฝายคฤหัสถ    นุงผาขาว 
บริโภคกาม     ทําตามคําสอน     ผูทําเฉพาะโอวาท     มีวิจิกิจฉาอันขามไดแลว 
ปราศจากความเคลือบแคลง  ถึงความเปนผูแกลวกลา  ไมเชื่อตอผูอ่ืนในคําสอน 
ของศาสดาอยูนั้น   มีไมใชแตรอยเดียว   ไมใชสองรอย   ไมใชสามรอย   ไมใช 
สี่รอย   ไมใชหารอย   ทีแ่ทมีอยูมากทีเดียว.   
           ทานพระโคดมจงยกไว   ภิกษุทั้งหลายจงยกไว    ภิกษุณีทั้งหลายจงยก 
ไว   อุบาสกทั้งหลายฝายคฤหัสถ   นุงผาขาว  เปนสพรหมจารี  จงยกไว  อุบาสก 
ทั้งหลายฝายคฤหัสถนุงผาขาว  บริโภคกาม  จงยกไว  ก็อุบาสิกาแมคนหน่ึง 
ผูเปนสาวิกาของทานพระโคดม   ฝายคฤหัสถนุงผาขาว  เปนสพรหมจาริณี  เปน 
โอปปาติกะเพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป  จักปรินิพพานในภพนั้นมีอัน 
ไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา   มีอยูหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   พวกอุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา   ฝายคฤหัสถนุงผาขาว 
เปนสพรหมจาริณี   เปนโอปปาติกะ   เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป    จัก 
ปรินิพพานในภพนั้น     มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดาน้ัน    มีไมใชแต 
รอยเดียว   ไมใชสองรอย   ไมใชสามรอย   ไมใชสี่รอย   ไมใชหารอย    ทีแ่ท 
มีอยูมากทีเดียว. 
           ทานพระโคดมจงยกไว   ภิกษุทั้งหลายจงยกไว    ภิกษุณีทั้งหลายจงยก 
ไว   อุบาสกทั้งหลายฝายคฤหัสถนุงผาขาว  เปนสพรหมจารี  จงยกไว  อุบาสก  
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ทั้งหลาย   ฝายคฤหัสถนุงผาขาว   บรโิภคกาม   จงยกไว   พวกอุบาสิกาท้ังหลาย 
ฝายคฤหัสถนุงผาขาวเปนสพรหมจารี ก็จงยกไว สวนอุบาสิกาแมคนหน่ึง ผูเปน 
สาวิกาของทานพระโคดมฝายคฤหัสถนุงผาขาว     บรโิภคกาม    ทําตามคําสอน 
ผูทําเฉพาะโอวาท   มีวิจิกิจฉาอันขามไดแลว   ปราศจากความเคลือบแคลง   ถึง 
ความเปนผูแกลวกลาไมเชื่อตอผูอ่ืนในคําสอนของศาสนา   มีอยูหรือ. 
           ดูกอนวัจฉะ   พวกอุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา   ฝายคฤหัสถนุงผาขาว 
บริโภคกาม     ทําตามคําสอน      ผูทําเฉพาะโอวาท    มีวิจิกิจฉาอันขามไดแลว 
ปราศจากความเคลือบแคลง  ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมเชื่อตอผูอ่ืนในคําสอน 
ของศาสดาอยูนั้น    มีไมใชแตรอยเดียว  ไมใชสองรอย   ไมใชสามรอย   ไมใช 
สี่รอย   ไมใชหารอย   ทีแ่ทมีอยูมากทีเดียว. 
 

                       ความเปนผูบําเพญ็ธรรมใหบริบูรณ 
           [๒๕๗]   ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมเทาน้ันจักไดบําเพ็ญ 
ธรรมนี้ใหบริบูรณ    สวนพวกภิกษุจักไมไดบําเพ็ญใหบริบูรณไซร    เมื่อเปน 
เชนนี้พรหมจรรยนี้จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น   แตเพราะทานพระโคดมได 
เปนผูบําเพ็ญธรรมใหบรบิูรณ    และพวกภิกษุก็บําเพ็ญใหบริบูรณ    เมื่อเปน 
เชนนี้    ถาทานพระโคดมจักไดบําเพ็ญธรรมน้ีใหบริบูรณแลวก็ดี   พวกภิกษุได 
บําเพ็ญใหบริบูรณแลวกด็ี   แตพวกภิกษุณีจักไมไดบําเพ็ญใหบริบูรณแลว  เมื่อ 
เปนเชนนี้     พรหมจรรยนี้จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น    แตเพราะทานพระ- 
โคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณและพวกภิกษุก็บําเพ็ญใหบริบูรณ    ทั้งพวก 
ภิกษุณีก็บําเพ็ญใหบริบูรณ    เมื่อเปนเชนนี้พรหมจรรยนี้    จึงบริบูรณไดดวย 
เหตุนั้น.                      
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           [๒๕๘]   ขาแตทานพระโคดม   ก็ถาทานพระโคดมจักไดบําเพ็ญธรรม 
นี้ใหบริบูรณ     และพวกภิกษุจักไดบําเพ็ญใหบริบูรณ    ทั้งพวกภิกษุณีจักได 
บําเพ็ญใหบริบูรณแลว   แตพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว   เปนสพรหมจารี 
จักไมบําเพ็ญใหบริบูรณแลว   เมื่อเปนเชนนี้   พรหมจรรยนี้ก็จักไมบริบูรณได 
ดวยเหตุนั้น    แตเพราะทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมน้ีใหบริบูรณ   พวกภิกษุ 
ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ   พวกภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ  และพวกอุบาสกฝาย 
คฤหัสถนุงผาขาวเปนสพรหมจารี     ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ     เม่ือเปนเชนนี้  
พรหมจรรยนี้จึงบริบูรณไดดวยเหตุนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม    กถ็าทานพระโคดมจักไดบําเพ็ญธรรมน้ีให 
บริบูรณ     พวกภิกษุจักไดบําเพ็ญใหบริบูรณ     พวกภิกษุณีจักไดบําเพ็ญให 
บริบูรณ   และพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว  เปนสพรหมจารี  จักไดบําเพ็ญ 
ใหบริบูรณ    แตพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว  บรโิภคกาม  ไมบําเพ็ญให 
บริบูรณ    เมื่อเปนเชนนี้    พรหมจรรยนี้ก็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น  แต 
เพราะทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ    พวกภิกษุไดบําเพ็ญให 
บริบูรณ   พวกภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ  พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว 
เปนสพรหมจารี   ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ   และพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว 
บริโภคกาม  ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ  เมื่อเปนเชนนี้    พรหมจรรยนี้จึงบริบูรณ 
ไดดวยเหตุนั้น.         
           ขาแตทานพระโคดม  กถ็าทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมน้ีใหบริบรูณ 
พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ  พวกอุบาสก 
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว     เปนสพรหมจารี     ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ     และพวก  
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อุบาสกฝายคฤหัสถ     นุงผาขาว   บริโภคกาม   ไดบําเพ็ญใหบริบูรณแลว    แต 
พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว  เปนสพรหมจาริณี   ก็ไมบาํเพ็ญใหบริบูรณ 
แลวเมื่อเปนเชนนี้    พรหมจรรยนี้ก็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น  แตเพราะทาน 
พระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ  พวกภิกษุใดบําเพ็ญใหบริบูรณ   พวก 
ภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ  พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี 
ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ  พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว  บริโภคกามไดบําเพ็ญ 
ใหบริบูรณ     และพวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว     เปนสพรหมจาริณีได 
บําเพ็ญใหบริบูรณ   เมื่อเปนเชนนี้   พรหมจรรยนีจึ้งบริบูรณไดดวยเหตุนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม   ก็ถาทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมน้ีใหบริบรูณ 
พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณ  พวกภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ  พวกอุบาสก 
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว    เปนสพรหมจารี    ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ  พวกอุบาสก 
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว     บริโภคกามไดบําเพ็ญใหบริบูรณ     พวกอุบาสิกาฝาย 
คฤหัสถนุงผาขาว      เปนสพรหมจาริณี      ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ     แตพวก 
อุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว    บริโภคกาม    ไมไดบําเพ็ญใหบริบูรณ   เมือ่ 
เปนเชนนี้พรหมจรรยนี้กจั็กไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น  แตเพราะทานพระโคดม 
ไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบรูณ พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณ ภิกษุณีไดบําเพ็ญ 
ใหบริบูรณ  พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว  เปนสพรหมจารี  ไดบําเพ็ญให 
บริบูรณ  พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว  บริโภคกาม  ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ 
พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว    เปนสพรหมจาริณี   ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ 
และพวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว      บริโภคกาม     ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ 
เมื่อเปนเชนน้ี   พรหมจรรยนี้จึงบริบูรณไดดวยเหตุนั้น.                        
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                          ปริพาชกวัจฉโคตรขอบรรพชา 
           [๒๕๙]   ขาแตทานพระโคดม     เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา     มีแตจะ 
นอมไป  โอนไป    เบนไปสูสมุทร  คงจรดสมุทรอยู   ฉันใด  บริษัทของทาน 
พระโคดมซ่ึงมีคฤหัสถและบรรพชิต  ก็ฉันนั้น มีแตจะนอมไป  โอนไป  เปนไป 
สูพระนิพพาน  คงจรดพระนิพพานอยู   ฉันนั้น. 
           ขาแตทานพระโคดม  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  ขาแตพระโคดม 
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีควํ่า    เปดของ 
ที่ปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในที่มืดดวยคิดวา  ผูมีจักษุจัก 
เห็นรูปฉันใด     ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย      ฉันน้ัน 
เหมือนกัน  ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม   พระธรรมและพระภิกษุสงฆวา 
เปนสรณะ     ขาพระองคพึงไดบรรพชา     อุปสมบท    ในสํานักของทานพระ- 
โคดม.           
           ดูกอนวัจฉะ     ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถยีหวังจะบรรพชาอุปสมบทใน 
ธรรมวินัยนี้    ผูนั้นจะตองอยูปริวาสใหครบสี่เดือน   โดยลวงสี่เดือนไป   พวก 
ภิกษุเต็มใจแลว     จึงจะใหบรรพชา   อุปสมบท   เพ่ือความเปนภิกษุได    กแ็ต 
วาเรารูความตางกันแหงบุคคลในขอนี้. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ     ถาชนทั้งหลายท่ีเคยเปนอัญญเดียรถียเมื่อหวัง 
จะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้   จะตองอยูปริวาสใหครบส่ีเดือน     โดยลวง 
สี่เดือนไป  พวกภิกษุเต็มใจแลว   จึงจะใหบรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุ 
ไดไซร    ขาพระองคจักอยูปริวาสใหครบสี่ป    โดยลวงสี่ปไป    ภิกษุทั้งหลาย 
เต็มใจแลว  จึงใหขาพระองคบรรพชาอุปสมบท เพ่ือความเปนภิกษุเถิด ปริพาชก 
วัจฉโคตร  ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว.  
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                                           สมถวิปสสนา 
           [๒๖๐]  ก็ทานพระวัจฉโคตรอุปสมบทแลวไมนาน  คือ  อุปสมบทได 
กึ่งเดือน  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลวน่ัง  ณ  ที่ควรขางหน่ึง   แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ     ผลสามเบ้ืองตํ่าท่ีกําหนดไวเทาใด  ที่บุคคลพึงบรรลุดวยญาณ 
ของพระเสขะ    ดวยวิชชาของพระเสขะ     ผลนั้นท้ังหมดขาพระองคบรรลุแลว 
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมท่ียิ่งข้ึนไปแกขาพระองคเถิด. 
           ดูกอนวัจฉะ    ถาเชนนั้น    เธอจงเจริญธรรมท้ังสอง    คือสมถะและ 
วิปสสนาใหยิ่งข้ึนไปเถิด   ดูกอนวัจฉะ   ธรรมท้ังสองคือ  สมถะและวิปสสนานี้ 
เธอเจริญใหยิ่งข้ึนไปแลว  จักเปนไปเพ่ือแทงตลอดธาตุหลายประการ. 
 

                                             อภิญญา  ๖ 
           [๒๖๑]   ดกูอนวัจฉะ    เธอนั้นเพียงจักหวังวา   เราพึงบรรลุอิทธิวิธะ 
หลายประการ  คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ทําให 
ปรากฏก็ได    ทําใหหายไปก็ได    ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดดุจไปในที่ 
วางก็ได   ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได  เดินบนน้ําไมแตกเหมือน 
เดินบนแผนดินก็ได     เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได      ลบูคลําพระจันทร 
พระอาทิตย  ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได  ใชอํานาจทางกายไปตลอด 
พรหมโลกกไ็ด   ดังน้ี     เม่ือเหตุมีอยู    เธอก็จักบรรลุความเปนผูอาจ    เปนผู 
สามารถในอิทธิวิธะน้ัน ๆ เทียว.                                      
           [๒๖๒]   ดูกอนวัจฉะ   เธอนั้นเพียงจักหวังวา    เราพึงฟงเสียงทั้งสอง 
คือเสียงทิพยและเสียงของมนุษย     ทัง้ท่ีไกลและที่ใกล     ดวยทิพยโสตธาตุอัน  
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บริสุทธิ์ลวงโสดธาตุของมนุษย   ดังน้ี     เมื่อเหตุมีอยู    เธอจักบรรลุความเปน 
ผูอาจ  เปนผูสามารถในทิพโสตธาตุ  นั้น ๆ เทียว. 
           [๒๖๓]   ดูกอนวัจฉะ   เธอนั้นเพียงจักหวังวา  เราพึงกําหนดรูใจของ 
สัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ  คือ  จิตมีราคะ  พึงรูวาจิตมีราคะ   หรือจิตปราศ- 
จากราคะ   พึงรูวาจิตปราศจากราคะ   จิตมีโทสะ    พึงรูวาจิตมีโทสะ    หรอืจิต 
ปราศจากโทสะ   พึงรูวา   จิตปราศจากโทสะ    จิตมีโมหะ    พึงรูวาจิตมีโมหะ 
หรือจิตปราศจากโมหะ  พึงรูวา  จิตปราศจากโมหะ  จิตหดหู   พึงรูวาจิตหดหู 
หรือจิตฟุงซาน    พึงรูวาจิตฟุงซาน   จิตเปนมหัคตะ    พึงรูวาจิตเปนมหัคตะ 
หรือจิตไมเปนมหัคตะ   พึงรูวาจิตไมเปนมหัคตะ   จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา    พึงรูวา 
จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา   หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา   พึงรูวาจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา    จิต 
เปนสมาธิ   พึงรูวาจิตเปนสมาธิ   หรอืจิตไมเปนสมาธิ   พึงรูวาจิตไมเปนสมาธิ 
จิตหลุดพน    พึงรูวาจิตหลุดพน    หรอืจิตไมหลุดพน   พึงรูวาจิตไมหลุดพน 
ดังน้ี    เมื่อเหตุมีอยู   เธอจักบรรลุความเปนผูอาจ    เปนผูสามารถในเจโตปริย- 
ญาณนั้น ๆ เทียว.             
           [๒๖๔]  ดกูอนวัจฉะ   เธอน้ันเพียงจักหวังวา   เราพึงระลึกชาติกอน 
ไดเปนอันมาก   คือ   พึงระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง   สี ่
ชาติบาง   หาชาติบาง   สิบชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง   สี่สิบชาติ 
บาง   หาสิบชาติบาง   รอยชาติบาง   พันชาติบาง  แสนชาติบาง   ตลอดสังวัฏกัป 
เปนอันมากบาง  ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมาก 
บางวา   ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น    มีโคตรอยางนั้น    มีผิวพรรณอยางนั้น 
มีอาหารอยางนั้น   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น   มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครั้น 
จุติจากภพนั้นแลว    ไดไปเกิดในภพโนน     แมในภพนั้นเราก็ไดมีชื่ออยางนั้น  
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มีโคตรอยางนั้น    มีผิวพรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น     เสวยสุขเสวยทุกข 
อยางนั้น  ๆ   มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน   ครั้นจุติจากภพนั้นแลว    ไดมาเกิดใน 
ภพนี้   เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก    พรอมทั้งอาการ   พรอมท้ังอุเทศ 
ดวยประการฉะน้ี  ดังนี้  เมื่อเหตุมีอยูเธอจักบรรลคุวามเปนผูอาจ  เปนผูสามารถ 
ในบุพเพนิวาสานุสสติญาณนั้น ๆ   เทยีว. 
           [๒๖๕]   ดูกอนวัจฉะ    เธอนั้นเพียงจักหวังวา    เราพึงเห็นหมูสัตวที่ 
กําลังจุติ   กําลังอุปบัติ   เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม   ไดดี 
ตกยาก   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย   พึงรูชัดซึ่งหมูสัตวผู 
เปนไปตามกรรมวา  สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต  วจีทุจริต   มโนทุจริต 
ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทาํดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เบ้ือง 
หนาแตตายเพราะกายแตก   เขาเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก    สวนสัตว 
เหลาน้ี   ประกอบดวยกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต   ไมติเตียนพระอริยเจา 
เปนสัมมาทิฏฐิ   ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ   เบื้องหนาแตตายเพราะ 
กายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลกสวรรคดังน้ี  เราพึงเห็นหมูสัตวกําลังจุติ  กําลังอุปบัติ 
เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม ไดดีตกยาก  ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย  พึงรูชดัซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการ 
ฉะน้ี     ดังน้ี     เมื่อเหตุมีอยู     เธอจักบรรลุความเปนผูอาจ   เปนผูสามารถใน 
จุตูปปาตญาณน้ัน ๆ  เทียว. 
           [๒๖๖]  ดูกอนวัจฉะ    เธอน้ันเพียงจักหวังวา     เราพึงทําใหแจงซ่ึง 
เจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป  ดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู   ดังน้ี    เมื่อเหตุมีอยู   เธอจักบรรล ุ
ความเปนผูอาจ  เปนผูสามารถในอาสวักขยญาณน้ัน ๆ  เทียว.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 467 

                     ทานวัจฉโคตรสําเร็จเปนพระอรหันต 
           [๒๖๗]  ครั้งน้ันแล ทานวัจฉโคตรชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมี- 
พระภาคเจา  ลุกจากอาสนะ  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  ทําประทักษิณแลว 
หลีกไป  ครัน้แลวหลีกออกไปอยูแตผูเดียว   เปนผูไมประมาท  มีความเพียร  ม ี
ตนสงไปอยูไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดของพรหมจรรย  อันไมมีธรรมอื่น 
ยิ่งกวา      ทีกุ่ลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ 
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน     เขาถึงอยู      ไดรูชัดวาชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้  
มิไดมี   ก็ทานวัจฉโคตร  ไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง   ในจํานวนพระอรหันต 
ทั้งหลาย. 
           [๒๖๘]  ก็สมัยนัน้   ภิกษุเปนอันมากพากันไปเพ่ือจะเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ทานพระวัจฉโคตรไดเห็นภิกษุเหลาน้ัน  ผูกําลังเดินไปแตไกล  จึงเขา 
ไปหาภิกษุเหลาน้ันจนถึงท่ีใกล  แลวไดถามวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ทาน 
ทั้งหลายจะไปไหนกัน. 
           ดูกอนทานผูมีอายุ   เราทั้งหลายจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา. 
           ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ถาเชนนั้น ขอทานทั้งหลายจงถวายบังคมพระ- 
บาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา   ตามคําของเราวา   ขาแตพระองคผู 
เจริญ      วัจฉโคตรภิกษุกราบถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวย 
เศียรเกลา   และไดกราบทูลอยางน้ีวา   ขาพระองคไดบําเรอพระผูมีพระภาคเจา 
แลว  ขาพระองคไดบําเรอพระสุคตแลว  ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระวัจฉโคตร 
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แล  นั่ง ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ทาน  
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พระวัจฉโคตรถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา และสั่ง 
ใหกราบทูลอยางนี้วา    ขาพระองคบําเรอพระผูมีพระภาคเจาแลว     ขาพระองค 
บําเรอพระสุคตแลว. 
           ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากําหนดรูใจวัจฉโคตรภิกษุดวยใจกอนแลววา 
วัจฉโคตรภิกษุเปนเตวิชชะ   มีฤทธิ ์  มีอานุภาพมาก   แมเทวดาทั้งหลายก็บอก 
เนื้อความน้ีแกเราแลววา    ขาแตพระองคผูเจริญ    วัจฉโคตรภิกษุเปนเตวิชชะ 
มีฤทธิ์   มีอานุภาพมาก. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว      ภิกษุเหลาน้ันยินดี 
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ดังน้ีแล. 
                                     จบมหาวัจฉโคตตสูตรที่  ๓ 
 
                          ๓.   อรรถกถามหาวัจฉสูตร๑ 

           มหาวจัฉสูตร   มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม   สุต  ขาพเจาไดสดับมา 
อยางนี้. 
           ในบรรดาบทเหลานั้นบทวา  สหกถี   กลาวรวมกัน   คือ  ใหระลึก 
ถึงส่ิงท่ีทําแลว    ไดสืบไมตรีตอกันมาวา    ขาพเจาเคยกลาวกับทานมามากแลว. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสองสูตรกอนแกวัจฉปริพาชกนั้น.  ตรัสอัพยาวัฏฏสังยุต  
ในสังยุตตนิกายแกวัจฉปริพาชกนั้น.     ยังมีขอความท่ีวัจฉปริพาชกกลาวกับ 
พระผูมีพระภาคเจาไวในอังคุตตรนิกายอยางน้ีวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  โลก 
เที่ยงหรือหนอ   สิ่งน้ีเทาน้ันจริง   สิ่งอ่ืนเปนโมฆะ   เพราะเหตุนั้น  พระองคยัง 
มิไดทรงพยากรณขอน้ีไว.   เพราะฉะนั้น   วัจฉปริพาชกจึงกลาวอยางนี้.   แม 
 
   ๑.  บาลีเปน  มหาวัจฉโคตตสูตร.         
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พระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ยังทรงทําการสงเคราะหไดทรงใหโอกาสแกวัจฉปริพาชก 
นั้นผูมาแลว  ๆ   เพราะเหตุไร.    เพราะวัจฉปริพาชกนี้    เปนสัสสตทิฏฐิ   (ม ี
ความเห็นวาเที่ยง).  อน่ึง   ผูเปนสัสสตทิฏฐิทั้งหลายยอมไมสละลัทธิทันทีทันใด 
ยอมบริสุทธิ์ไดโดยเวลานาน   ดุจผาข้ีริ้วเปอนนํ้ามันเหลว.   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเห็นวา   ปริพาชกนี้ไป ๆ  มา ๆ  อยู  จักสละลทัธิแลวบวชในสํานักของเรา 
จักทําใหแจงอภิญญา ๖      แลวจักเปนอริยสาวกผูไดอภิญญา.      เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทําการสงเคราะห  ทรงใหโอกาสแกวัจฉปริพาชกผูมาแลว 
มาอีกน้ัน  นี้เปนการไปครั้งสุดทายของวัจฉปริพาชกนั้น.  เพราะในสูตรนี้วัจฉ- 
ปริพาชกนั้น  ตัดสินใจวา  จะเปนจะตายอยางไรก็ตาม เราจักไปเฝาพระสมณโคดม 
แลวจักบวชดุจบุคคลหยั่งไมเทาตกลงไปในนํ้าฉะน้ัน. เพราะฉะนั้นวัจฉปริพาชก 
เมื่อจะทูลขอพระธรรมเทศนา จึงกลาวคํามีอาทิวา สาธุ เม ภว  โคตโม ขาพเจา 
ขอโอกาส   ขอพระโคดมผูเจริญ   จงทรงแสดงธรรมท้ังท่ีเปนกุศลและอกศุลแก 
ขาพระองคเถิด.     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเทศนาอยางยอดวยมูลของกุศล 
อกุศล  อยางพิสดารดวยกรรมบถ.   อน่ึง  ในท่ีนี้เทศนาดวยอํานาจมูลทรงยอไว 
เทศนาดวยอํานาจกรรมบถทรงยอไว   ก็เหมือนกับทรงแสดงโดยพิสดาร.  อนึ่ง 
ชื่อวาเทศนาอยางพิสดาร     ดวยการแสดงจนหมดส้ินมิไดมีแกพระพุทธเจาทั้ง-  
หลาย.  เพราะแมสมันตปฏฐาน  ๒๔  และมูลทั้งปวง  ก็ยังทรงยอลงในอภิธรรม- 
ปฎก ๗  คัมภีร   ฉะน้ันพึงทราบวา   ทรงแสดงยอดวยอํานาจของมูลบาง   ของ 
กรรมบถบาง.                                                                        
           พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา    ปาณาติปาตา   เวรมณ ี   กุสล 
เจตนาเครื่องเวนจากปาณาติบาต      เปนกุศลดังตอไปนี้.     กามาวจรธรรม ๗ 
ตามลําดับ,  ธรรม ๓  มีอนภิชฌาเปนตน    เปนไปในภูมิ ๔  ยอมควร.  บทวา 
ยโต  โข  วจฺฉ  ภิกขุโน  ดูกอนวัจฉะ  เพราะตัณหาอันภิกษุละไดแลว  ทาน 
มิไดกําหนดไวก็จริง.    แตพึงทราบวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสบทนี้ไวทรงหมาย  
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ถึงพระองคเทาน้ัน    ในชีวกสูตร    ในจังกีสูตรและในสูตรนี้อยางนี้.    บทวา 
อตฺถิ  ปน  ยงัมีอยูหรือ  วัจฉะทูลถามวา  ขาพระองคขอถามวา  ยังมีอยูหรือ. 
นัยวาวัจฉะนั้นมีลัทธิอยูวา    ในศาสนานั้นมีศาสดาเทานั้นเปนอรหันต.    สวน 
สาวกผูสามารถบรรลุพระอรหัตไมมี.   อน่ึง   พระสมณโคดมตรัสดุจการตรัสกะ 
ภิกษุรูปหน่ึงวา  ยโต   โข   วจฺฉ   ภิกฺขโุน   ดังน้ี.   วัจฉะถามดวยคิดวาเรา 
จักถามความนี้วา  สาวกของพระสมณโคดมบรรลพุระอรหัตมีอยูหรือหนอ. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา   ติฏตุ  คือ  ทานพระโคดมจงยกไว.  อธิบาย 
วา  เพราะทานพระโคดมเปนพระอรหันตปรากฏแลวในโลก.  เมื่อพระองคทรง 
พยากรณแลว   วัจฉะทูลถามปญหาเกี่ยวกับภิกษุณีเปนตนตอไป.    แมพระผูมี- 
พระภาคเจาก็ทรงพยากรณแกเขาแลว.   บทวา  อาราธโก  ผูพอใจ  ผูใหสําเร็จ 
ผูทําใหบริบูรณ.  บทวา  เสกฺขาย   วิชขฺาย   ปตฺตพฺพ  พึงบรรลวิุชชาของ 
เสกขะ  คือ  บรรลุผล  ๓ เบื้องตํ่า.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ทั้งหมดน้ันเรา 
บรรลุแลว.     สวนอาจารยผูมีวาทะนอกรีตนอกรอยกลาววา     ภิกษุนั้นบรรล ุ
อรหัตมรรคเทาน้ัน     แตยังไมบรรลุผล      เพราะคําวา     เสกขธรรมเปนไฉน 
มรรค  ๔  ยังไมถึงท่ีสุด  และสามัญญผล  ๓  ก็เปนเบื้องตํ่า.  ดวยเหตุนั้นยอมให 
กลาวถึงความเพียรใหยิ่ง ๆ   ข้ึนไปเพ่ือบรรลุผลนัน้.   ควรใหผูนั้นรูอยางนี้วา 
                                     หากนระใด  ละกิเลสท้ัง     ไดแลว 
                         เปนพระเสกขะบรบิูรณ   มีธรรมไมเส่ือม ถึง 
                         ความชํานาญทางจิต   มีอินทรียต้ังมั่น   นระ 
                         นั้นแล  ทานกลาววา  เปนผูมีตนมั่นคงแลว. 
           จริงอยูพระอนาคามีบุคคล    เปนพระเสกขะบริบูรณโดยสวนเดียว. 
วัจฉะกลาววา   พึงบรรลวิุชชาของพระเสกขะ   หมายถึงพระอนาคามีบุคคลน้ัน.  
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ชื่อวาคําถามยอมไมมีแกผูต้ังอยูในอนาคามิมรรคนั้น       เพราะมรรคมีขณะจิต 
เดียว.   หากถามวา   ดวยสูตรนี้    แมมรรคก็มีหลายขณะจิตกระน้ันหรือ. 
           ตอบวา    นั่นมใิชพุทธวจนะ    ทั้งเนื้อความแหงกถาท่ีกลาวแลวก็ผิด. 
เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา   ผูต้ังอยูในอนาคามิผลแลว     ยอมใหเจริญวิปสสนา 
เพ่ืออรหัตมรรคดวย    ก็เพราะอรหัตมรรคมิไดเปนอุปนิสัยแกสุทธอรหัตอยาง 
เดียว   ยอมเปนอุปนิสัยแมแกอภิญญา ๖.   ฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
วัจฉภิกษุนี้   ทํากรรมในสมถะอยางนี้แลวจักยังอภิญญา  ๕   ใหเกิด.   ทํากรรม 
ในวิปสสนาแลวจึงจักบรรลุพระอรหัต.     จักเปนมหาสาวกผูใดอภิญญา  ๖ 
อยางนี้   จึงไมทรงกลาวเพียงวิปสสนาทรง  บอกท้ังสมถะและวิปสสนา.   บทวา 
สติ  สติ  อายตเน  คือ   เมือ่เหตุมีอยู.   เหตุในที่นี้คืออะไร.   พึงทราบวา 
ฌานท่ีเปนบาทแหงอภิญญาก็ดี  พระอรหัตในที่สุดก็ดี  วิปสสนาเพ่ือพระอรหัต  
ก็ดี  ชื่อวาเปนเหตุ.   บทวา  ปริจิณฺโณ  เม   ภควา   ขาพระองคไดบําเรอ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว     ความวา    จริงอยูพระเสกขะ  ๗   จําพวก    ชื่อวาผู 
บําเรอพระผูมีพระภาคเจา.    พระผูมพีระภาคเจา    เปนผูอันพระขีณาสพบําเรอ 
แลว .    ดวยประการฉะน้ี    พระเถระเม่ือพยากรณพระอรหัตโดยสังเขปจึงกลาว 
อยางนี้.  อน่ึง  ภิกษุเหลาน้ันไมรูความนั้น.  เมื่อไมรูก็ไมรับคําของพระเถระนั้น 
จึงพากันไปกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา.   บทวา  เทวตา ไดแกเทวดาผูไดคุณ 
เหลาน้ัน.  บทที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                   จบอรรถกถามหวัจฉสูตรที่  ๓  
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                                      ๔. ทีฆนขสูตร 

                                    เรือ่งทีฆนขปริพาชก 
           [๒๖๙]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี.                          
           สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ถํ้าสุกรขาตา  เขาคิชฌ- 
กูฏ  เขตพระนครราชคฤห  ครั้งน้ัน  ปริพาชกชื่อทีฆนขะ  เขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ     ไดปราศรยักับพระผูมีพระภาคเจา     ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว    ไดยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    แลวได 
กราบทูลวา     ทานพระโคดม     ความจริงขาพเจามีปรกติกลาวอยางนี้วา     สิ่ง 
ทั้งปวงไมควรแกเรา. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    อัคคิเวสสนะ     แมความเห็นของทานวา 
สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรานั้น   ก็ไมควรแกทาน. 
           ทานพูดโคดม   ถาความเห็นนี้ควรแกขาพเจา    แมความเห็นนั้นก็พึง 
เปนเชนนั้น   แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้น. 
           อัคคิเวสสนะ   ชนในโลกผูทีก่ลาวอยางนี้วา  แมความเห็นนั้นก็พึงเปน 
เชนนั้นทั้งน้ัน    แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้นทั้งน้ัน   ดังน้ี    ชนเหลาน้ันละ 
ความเห็นนั้นไมได   และยังยึดถือความเห็นอ่ืนนั้น   มีมาก   คือมากกวาคนท่ีละ 
ได    อัคคิเวสสนะ    ชนในโลกผูที่กลาวอยางนี้วา     แมความเห็นนั้นก็พึงเปน 
เชนนั้นทั้งน้ัน  แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้นทั้งน้ัน  ดังนี้   ชนเหลาน้ันละ 
ความเห็นนั้นได    และไมยึดถือความเห็นอ่ืนนั้น     มีนอยคือนอยมากกวาคนที่ 
ยังละไมได.  
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                               ทิฏฐิเปนเหตใุหเกิดวิวาท 
           [๒๗๐]  อัคคิเวสสนะ  สมณพราหมณพวกหน่ึงมักกลาวอยางนี้   มกั 
เห็นอยางนี้วา  สิ่งทั้งปวงควรแกเรา  ดังนี้  ก็มี สมณพราหมณพวกหน่ึงมักกลาว 
อยางนี้   มักเห็นอยางนี้วา   สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรา  ดังนี้  ก็ม ี  สมณพราหมณ 
พวกหน่ึงมักกลาวอยางนี้   มักเห็นอยางนี้วา   บางสิ่งควรแกเรา   บางสิ่งไมควร 
แกเรา ดังน้ีก็มี  อัคคิเวสสนะ บรรดาความเห็นนั้น   ความเห็นของสมณพราหมณ 
พวกท่ีมักกลาวอยางนี้    มักเห็นอยางนี้วา    สิ่งทั้งปวงควรแกเรานั้น    ใกลขาง 
กิเลสอันเปนไปกับดวยความกําหนัด   ใกลขางกิเลสเครื่องประกอบสัตวไว  ใกล 
ขางกิเลสเปนเหตุเพลิดเพลิน     ใกลขางกิเลสเปนเหตุกล้ํากลืน      ใกลขางกิเลส 
เปนเหตุยึดมั่น    อัคคิเวสสนะ     บรรดาความเห็นนั้น     ความเห็นของสมณ- 
พราหมณพวกที่มักกลาวอยางนี้   มักเห็นอยางนี้วา    สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรานั้น 
ใกลขางธรรมไมเปนไปกับดวยความกําหนัด     ใกลขางธรรมไมเปนเครื่องประ- 
กอบสัตวไว    ใกลขางธรรมไมเปนเหตุเพลิดเพลิน     ใกลขางธรรมไมเปนเหตุ 
กล้ํากลืน   ใกลขางธรรมไมเปนเหตุยึดมั่น    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้  
แลว   ทีฆนขปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ทานพระโคดมทรง 
ยกยองความเห็นของขาพเจา   ทานพระโคดมทรงยกยองความเห็นของขาพเจา. 
           อัคคิเวสสนะ  ในความเห็นนั้น  ๆ ความเห็นของสมณพราหมณพวกท่ี 
มักกลาวอยางนี้      มักเห็นอยางนี้วา     บางสิ่งควรแกเรา     บางส่ิงไมควรแกเรา 
นั้น  สวนท่ีเห็นวาควร   ใกลขางกิเลสอันเปนไปกับดวยความกําหนัด  ใกลขาง 
กิเลสเครื่องประกอบสัตวไว ใกลขางกิเลสเปนเหตุเพลิดเพลิน ใกลขางกิเลสเปน 
เหตุกล้ํากลืน   ใกลขางกิเลสเปนเหตุยึดมั่น  สวนท่ีเห็นวาไมควร  ใกลขาง 
ธรรมไมเปนไปดวยความกําหนัด    ใกลขางธรรมไมเปนเครื่องประกอบสัตวไว  
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ใกลขางธรรมไมเปนเหตุเพลิดเพลิน   ใกลขางธรรมไมเปนเหตุกล้ํากลืน    ใกล 
ขางธรรมไมเปนเหตุยึดมั่น.            
           [๒๗๑]  อัคคิเวสสนะ  บรรดาความเห็นนั้น  ในความเห็นของสมณ- 
พราหมณผูที่มักกลาวอยางนี้    มักเห็นอยางนี้วา   สิง่ท้ังปวงควรแกเรา  ดังนี้นั้น 
วิญูชนยอมตระหนักวา   เราจะยึดมั่น    ถือม่ันซึ่งทิฏฐิของเราวา    สิ่งทัง้ปวง 
ควรแกเรา ดังน้ี  แลวยืนยนัโดยแข็งแรงวา   สิ่งน้ีเทาน้ันจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   เรา 
ก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณสองพวกนี้  คือ  สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ 
มักเห็นอยางนี้วา     สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรา ๑  สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้  
มักเห็นอยางนี้วา   บางสิ่งควรแกเรา     บางสิ่งไมควรแกเรา ๑  เมื่อความถือผิด 
กันมีอยูดังนี้   ความทุมเถียงกันก็มี   ความแกงแยงกันก็มี    เมื่อมีความทุมเถียง 
กัน   เมื่อมีความแกงแยงกัน    ความเบียดเบียนก็มี     วิญูชนน้ันพิจารณาเห็น 
ความถือผิดกัน   ความทุมเถียงกัน   ความแกงแยงกัน   และความเบียดเบียนกัน 
ในตนดังน้ีอยู   จึงละทิฏฐินั้นเสียดวย  ไมยึดถือทิฏฐิอ่ืนดวย   การละ  การสละ 
คืนทิฏฐิเหลาน้ี   ยอมมีไดดวยประการฉะน้ี.   อัคคิเวสสนะ    บรรดาความเห็น 
นั้น   ในทิฏฐิของสมณพราหมณผูที่มักกลาวอยางนี้  มักเห็นอยางนี้วา  สิ่งทั้งปวง 
ไมควรแกเรา   ดังน้ีนั้น   วิญูชนยอมเห็นตระหนักวา    ถาเราจะยึดมั่นถือม่ัน 
ซึ่งทิฏฐิของเราวา     สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรา   ดังน้ี     แลวยืนยันโดยแข็งแรงวา 
สิ่งน้ีเทาน้ันจริง   สิ่งอ่ืนเปลา    เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณสองพวกน้ี  คือ 
สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้      มกัเห็นอยางนี้วา     สิ่งท้ังปวงควรแกเรา ๑ 
สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้    มักเห็นอยางนี้วา   บางสิ่งควรแกเรา   บางสิ่ง  
ไมควรแกเรา ๑   เมื่อความถือผิดกันมีอยูดังน้ี     ความทุมเถียงกันก็มี     เมือ่มี 
ความทุมเถียงกัน   ความแกงแยงกันก็มี   เมื่อมีความแกงแยงกัน     ความเบียด-  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 475 

เบียนกันก็มี  วิญูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกัน  ความทุมเถียงกัน  ความ 
แกงแยงกัน   และความเบียดเบียนกัน    ในตนดังน้ีอยู     จึงละทิฏฐินั้นเสียดวย 
ไมยึดถือทิฏฐิอ่ืนดวย  การละ  การสละคืนทิฏฐิเหลาน้ัน   ยอมมีไดดวยประการ 
ฉะน้ี  อัคคิเวสสนะ  บรรดาความเห็นน้ัน   ในทิฏฐิของสมณพราหมณผูมักกลาว 
อยางนี้.   มักเห็นอยางนี้วา    บางสิ่งความแกเรา   บางสิ่งไมควรแกเรา   ดังน้ีนั้น 
วิญูชนยอมเห็นตระหนักวา  ถาเราจะยึดมั่นถือม่ัน  ซึ่งทิฏฐิของเราวา   บางสิ่ง 
ควรแกเรา   บางสิ่งไมควรแกเราดังน้ี    แลวยืนยันโดยแข็งแรงวา    สิ่งนี้เทาน้ัน 
จริง    สิ่งอ่ืนเปลา     เรากพึ็งถือผิดจากสมณพราหมณสองพวกน้ี   คือ   สมณ- 
พราหมณผูมักกลาวอยางนี้   มักเห็นอยางนี้วา     สิง่ท้ังปวงควรแกเรา ๑  สมณ- 
พราหมณผูมักกลาวอยางนี้   มักเห็นอยางนี้วา   สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรา ๑   เมื่อ 
ความถือผิดกันมีอยางนี้    ความทุมเถียงกันก็มี   เมื่อมีความทุมเถียงกัน    ความ 
แกงแยงกันก็มี   เมื่อมีความแกงแยงกัน   ความเบียดเบียนกันก็มี   วิญูชนนัน้ 
พิจารณาเห็นความถือผิดกัน      ความทุมเถียงกัน   ความแกงแยงกัน    และความ 
เบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู  จึงละทิฏฐินั้นเสียดาย  ไมยึดถือทิฏฐิอ่ืนดวย  การละ 
การสละคืนทิฏฐิเหลาน้ัน  ยอมมีไดดวยประการฉะน้ี. 
           [๒๗๒]  อัคคิเวสสนะ    ก็กายนี้มีรูป    เปนที่ประชุมมหาภูตท้ังส่ี   มี 
มารดาบิดาเปนแดนเกิด  เจริญดวยขาวสุกและขนมสด   ตองอบและขัดสีกันเปน 
นิจ    มีความแตกกระจัดกระจายเปนธรรมดา    ทานควรพิจารณาโดยความเปน 
ของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนโรค  เปนดังหัวฝ   เปนดังลูกศร   เปนความลําบาก 
เปนความเจ็บไข   เปนดงัผูอ่ืน    เปนของทรุดโทรม   เปนของวางเปลา   เปน 
ของมิใชตน  เมื่อทานพิจารณาเห็นกายนี้    โดยความเปนของไมเที่ยง   เปนทุกข 
เปนโรค  เปนดังหัวฝ  เปนดังลูกศร   เปนความลําบาก   เปนความเจ็บไข  เปน 
ดังผูอ่ืน    เปนของทรุดโทรม     เปนของวางเปลา    เปนของมิใชตนอยู  ทาน  
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ยอมละความพอใจในกาย    ความเยื่อใยในกาย    ความอยูในอํานาจของกายใน 
กายได. 
 

                                              เวทนา  ๓ 
           [๒๗๓]   อัคคิเวสสนะ   เวทนา ๓  อยางนี้   คือ   สุขเวทนา ๑  ทุกข- 
เวทนา ๑  อทุกขมสุขเวทนา ๑  อัคคิเวสสนะ   ในสมัยใดไดเสวยสุขเวทนา   ใน 
สมัยนั้นไมไดเสวยทุกขเวทนา     ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา     ไดเสวยแตสุข 
เวทนาเทาน้ัน,   ในสมัยใดไดเสวยทุกขเวทนา   ในสมัยนั้นไมไดเสวยสุขเวทนา 
ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา  ไดเสวยแตทุกขเวทนาเทานั้น,    ในสมัยใดไดเสวย 
อทุกขมสุขเวทนา   ในสมัยนั้นไมไดเสวยสุขเวทนา  ไมไดเสวยทุกขเวทนา  ได 
เสวยแตอทุกขมสุขเวทนาเทาน้ัน.   อัคคิเวสสนะ   สุขเวทนาไมเที่ยง   อันปจจัย 
ปรุงแตงข้ึน   อาศัยปจจัยเกิดข้ึน    มีความส้ินไป   เสื่อมไป   คลายไป   ดับไป 
เปนธรรมดา   แมทุกขเวทนาก็ไมเที่ยง   อันปจจัยปรุงแตงข้ึน    อาศัยปจจัยเกิด 
ข้ึน  มีความส้ินไป  เสื่อมไป  คลายไป  ดับไปเปนธรรมดา  แมอทุกขมสุขเวทนา 
ก็ไมเที่ยง   อันปจจัยปรุงแตงข้ึน   อาศัยปจจัยเกิดข้ึน   มีความส้ินไป   เสื่อมไป 
คลายไป   ดบัไปเปนธรรมดา.   อัคคิเวสสนะ    อริยสาวกผูไดสดับแลว    เม่ือ 
เห็นอยูอยางน้ี  ยอมหนายทั้งในสุขเวทนา   ทั้งในทุกขเวทนา  ทั้งในอทุกขมสุข- 
เวทนา    เม่ือหนาย    ยอมคลายกําหนัด     เพราะคลายกําหนัด    ยอมหลุดพน 
เมื่อหลุดพนแลว   ก็มีญาณหย่ังรูวาหลุดพนแลว  รูชัดวาชาติสิ้นแลว  พรหม- 
จรรยอยูจบแลว     กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว     กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี 
อัคคิเวสสนะ  ภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวอยางนี้แล  ยอมไมวิวาทแกงแยงกับ 
ใคร ๆ โวหารใดที่ชาวโลกพูดกัน  ก็พูดไปตามโวหารน้ัน  แตไมยึดมั่นดวย 
ทิฏฐิ.  
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           [๒๗๔]   กโ็ดยสมัยนั้น   ทานพระสารีบุตรนั่งถวายอยูงานพัด ณ  เบื้อง-  
พระปฤษฎางคพระผูมีพระภาคเจา   ไดมีความดําริวา  ไดยินวา    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสการละธรรมเหลาน้ันดวยปญญาอันยิ่งแกเราทั้งหลาย    ไดยินวา 
พระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหลาน้ันดวยปญญาอันยิ่งแกเราทั้งหลาย       เมื่อ 
ทานพระสารีบุตรเห็นตระหนักดังน้ี  จิตก็หลุดพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะ 
ไมถือม่ัน. 
           ธรรมจักษุปราศจากธุลี    ปราศจากมลทิน    ไดเกิดข้ึนแลวแกทีฆนข- 
ปริพาชกวา   สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับ 
ไปเปนธรรมดา. 
 

                     ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเปนอุบาสก 
           [๒๗๕]  ลําดับนัน้  ทีฆนขปรพิาชกมีธรรมอันเห็นแลว  มีธรรม 
อันถึงแลว   มีธรรมอันทราบแลว    มธีรรมอันหยัง่ลงแลว    ขามความสงสัยได 
แลว   ปราศจากความเคลือบแคลง     ถึงความเปนผูแกลวกลา    ไมตองเชื่อตอ 
ผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตทาน 
พระโคดม   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   ขาแตทานพระโคดม  ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอก 
ทางใหแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในที่มืด    ดวยคิดวา    ผูมีจักษุจักเห็น 
รูป  ดังนี้    ฉันใด   ทานพระโคดมทรงประกาศธรรม  โดยอเนกปริยาย  ฉันนั้น 
เหมือนกัน  ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาคเจา  พระธรรม    และพระภิกษุ- 
สงฆวาเปนสรณะ   ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก    ผูถึง 
สรณะ  ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก   ผูถึงสรณะตลอด 
ชีวิต   ทั้งแตวันนี้เปนตน ไป   ดังน้ีแล. 
 
                                         จบทีฆนขสูตรที่  ๔  
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                           ๔.  อรรถกถาทีฆนขสูตร 
           ทีฆนขสูตร    มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม   สุต    ขาพเจาไดสดับมา 
อยางนี้.    
           ในบรรดาบทเหลานั้น    บทวา   สูกรขาตาย๑   ณ   ถามีชือ่อยางนี้วา 
สูกรขาตา. มเีรื่องกลาวไววา ครั้งศาสนาพระกัสสปพุทธเจา ถาน้ันเกิดภายใน 
พ้ืนแผนดินซ่ึงงอกข้ึนในพุทธันดรหน่ึง.    อยูมาวันหน่ึงสุกรตัวหนึ่งคุยฝุนในที่ 
ใกลเขตปดถ้ําน้ัน.  เมื่อฝนตกไดปรากฏเขตปดเพราะถูกฝนชะ  พรานปาคนหนึ่ง 
เห็นเขาจึงคิดวา เมื่อกอนไมมีผูมีศีลอยูในถ้ํา.  เราจักปรับปรุงถ้ํานั้น   จึงขนฝุน 
ออกกวาดถาใหสะอาด แลวทําฝารอบดานประกอบประตูหนาตาง ทําถ้ําใหมีบริ- 
เวณลาดดวยทรายดังแผนเงิน ทําอยางวิจิตร ฉาบปูนขาวจนสําเร็จเรียบรอยเปน 
อยางดี   แลวปูเตียงและต่ังไดถวายเปนที่ประทับของพระผูมีพระภาคเจา.  ถ้ําลึก 
ข้ึนลงสะดวก.  บทวา    สูกรขาตาย   นี้    ทานกลาวหมายถึงถ้ําน้ัน.   บทวา 
ทีฆนโข  เปนชื่อของปริพาชกนั้น.   บทวา  อุปสงฺกมิ   เขาไปเฝา   เพราะ 
เหตุไร     ทฆีนขปริพาชกจึงเขาไปเฝา.     เลากันมาวา     ทีฆนขปริพาชกนั้น 
เมื่อพระเถระบวชไดครึ่งเดือนคิดวา  หลวงลุงของเราไปสูลัทธิอ่ืนที่ผิดแลวดํารง 
อยูเปนเวลานาน.     แตบัดนี้เมื่อหลวงลุงไปเฝาพระสมณโคดมไดครึ่งเดือนแลว 
ประสงคจะไปดวยหวังวา     เราจะฟงขาวของหลวงลุงน้ัน.    เราจักรูคําสอนอัน 
รุงเรืองนั้นหนอ.   เพราะฉะนั้น ทีฆนขะจึงเขาไปเฝา.  บทวา  เอกมนฺต   ิโต 
ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนหนึ่ง นัยวาในขณะนั้นพระเถระยืน๒ ถวายงานพัดพระผู- 
มีพระภาคเจาอยู.  ปริพาชกดวยมีหิรโิอตตัปปะในหลวงลุง  จึงยืนทูลถามปญหา 
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  เอกมนฺต   ิโต  ดังน้ี.  บทวา  สพฺพ  เม  น  ขมติ 
 
  ๑.  บาลีวา    สูกรขตาย.         ๒.  บาลีวา  นิสินฺโน  นั่ง.  
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สิ่งท้ังปวงไมควรแกเรา    คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดไมควรแกเรา     ปริพาชกกากลาว 
ดวยความประสงควาปฏิสนธิทั้งหลายไมควร.     ดวยเหตุเพียงเทาน้ีเปนอัน 
ปริพาชกนั้นแสดงวา   เราเปนผูมีวาทะวาขาดสูญ. 
           แตพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงพรางความประสงคของปริพาชกนั้น 
แลวทรงแสดงถึงโทษในความไมควร   จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  ยาป โข เต 
ดังน้ี. ในบทน้ันมีความวา   แมความเห็นของทานก็ไมควร    คือ   แมความเห็นที่ 
ทานชอบใจยึดถือไวครั้งแรกก็ไมควร. บทวา เอสา  เจ เม โภ โคตม  ทิฏ ิ 
ขเมฺยย  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   หากความเห็นนี้ควรแกขาพเจา  ความวา  หาก 
ความเห็นวาสิ่งท้ังปวงไมควรแกเราของเราผูเห็นวา   เพราะสิ่งทั้งปวงไมควรแก 
เรา  พึงควรไซร.  ทานจึงกลาววา    สพฺพ  เม   น  ขมติ   สิ่งท้ังปวงไมควร 
แกเรา.   แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้น.  แมความเห็นนั้นก็ควรเหมือนความ 
เห็นนี้แมถือเอาดวยการถือเอาสิ่งท้ังปวงฉันนั้น.   ปริพาชกกลาวดวยเขาใจวาเรา 
รูโทษที่ยกในวาทะของตนข้ึนอยางน้ี  แลวรักษาวาทะน้ัน.  แตโดยอรรถยอมรับ 
วาความเห็นนั้นของปริพาชกไมควรแกเราดังน้ี.   อน่ึง   สิ่งท้ังปวงไมชอบใจแก 
เราดวยความเห็นนั้นของผูที่มีความเห็นไมควรไมชอบ      เพราะเหตุนั้นจึงเปน 
ความเห็นที่ชอบใจ.   แมผูนั้นพึงเปนผูไมควรไมชอบใจ   เพราะเหตุนั้นจึงยอม 
รับไดวา   สิง่ท้ังปวงยอมควรยอมชอบใจ.   แตปรพิาชกนั้นไมรับขอนั้น.    ยอม 
ถือความขาดสูญแหงอุจเฉททิฏฐิแมนั้นอยางเดียวเทาน้ัน.   ดวยเหตุนั้นพระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสวา อิโต  โข  เต  อคฺคิเวสฺสน  ฯลฯ  อฺฺจ  ทิฏฐ ึ
อุปาทิยนฺติ   ความวา   ดูกอนอัคคิเวสสนะ   ชนในโลกผูที่กลาวอยางนี้วา   แม 
ความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้นทั้งนั้น    แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนั้นทั้งน้ัน 
ดังน้ี    ชนเหลาน้ันละความเห็นนั้นไมได     และยังยึดถือความเห็นอ่ืนมากกวา 
คือมากกวาคนที่ละไดดังนี้.  
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           ในบทเหลาน้ันบทวา   อโต    เปนปญจมีวิภัตติลงในอรรถวาผูละได. 
ความวา    คนเหลาใดละได  คนเหลาน้ันจักถามวา  คนเหลาใดเลา  ละไมได. 
และคนเหลานั้นแหละมีมากกวา.  ห ิ อักษรในบทนีว้า  พหู  หิ  พหุตรา  มี  
มาก   คือมากกวา   นี้เปนเพียงนิบาต.   อธิบายวา   มากกวา   มากกวา.    แมใน 
บทวา  ตนู  หิ   ตนุตรา   มีนอยคือนอยกวา   ตอนหลังก็มีนัยนี้เหมือนกัน. 
บทวา   เย   เอวมาหิสุ   คือ   ชนเหลาใดกลาวแลวอยางนี้.    บทวา   ต   เจว 
ทิฏ ึ   ฯ ล ฯ   อุปาทิยนฺติ   ชนเหลาน้ันละความเห็นนั้นไมได  และยังยึดถือ 
ความเห็นอ่ืนนั้น   คือ     ยงัละความเห็นเดิมไมได.    ยังยึดถือความเห็นอ่ืนอีก. 
อน่ึง  ในบทน้ีมีอธิบาย  ดังตอไปนี้  ยึดถือแมความเที่ยงแลว   ก็ไมละความเที่ยง 
นั้น  ไมสามารถจะยึดถือ  ความขาดสูญหรือ  ความเที่ยงแตบางอยางได.   ยดึถือ 
แมความขาดสูญแลว    กไ็มละความขาดสูญน้ัน   ไมสามารถจะยึดถือความเท่ียง 
หรือความเท่ียงแตบางอยางได.  ยึดถือแมความเที่ยงแตบางอยางแลวไมละความ 
เที่ยงแตบางอยางนั้น   ไมสามารถยึดถือความเท่ียงหรือความขาดสูญได.   อน่ึง 
ไมละความเท่ียงเดิม      สามารถยึดถอืความเท่ียงอ่ืนได   อยางไร.   เพราะสมัย 
หน่ึงยึดถือวารูปเที่ยงแลว   สมัยตอมาไมยึดถือรูปลวน ๆ   เทาน้ันวาเที่ยง   แม 
เวทนาก็เที่ยง   แมวิญญาณก็เที่ยง.    ในความขาดสูญก็ดี    ในความเท่ียงแตบาง 
อยางก็ดี   กม็ีนัยนี้เหมือนกัน.    พึงเขาใจวาแมในอายตนะ    ก็เหมือนในขันธ. 
ทานกลาวบทวา  ต  เจว  ทิฏฐึ    ฯลฯ    อุปาทิยนฺติ   ละความเห็นนั้นไมได 
และยิ่งยึดถือความเห็นอ่ืนดังน้ีหมายถึงความขอน้ี. 
           พึงทราบความในวาระที่  ๒  ดังตอไปนี้.  บทวา  อโต  เปนปญจมี- 
วิภัตติลงในอรรถวายังละไมได ความวา ผูใด  ยังละไมได เพราะฉะนั้นผูนั้นจัก 
ถามวา  ผูใดเลาละได.   ผูนั้นแหละมีนอยกวา.  บทวา  ต  เจว  ทฏิฐึ  ฯ ล ฯ  น     
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อุปาทิยนฺติ    ชนเหลาน้ันละความเห็นน้ันได     และยังไมยึดถือความเห็นอ่ืน 
ความวา ละความเห็นเดิมนั้นได และไมถือเอาความเห็นอ่ืน. อยางไร. เพราะใน 
สมัยหน่ึงยึดถือวา  รูปเทีย่ง  แลวสมัยตอมาเห็นโทษในความเห็นนั้น แลวละได 
ดวยคิดวา ความเห็นของเรานี้หยาบ  คือยอมสละไดวา  มิใชความเห็นวารูปเที่ยง 
อยางเดียวเทาน้ันหยาบ  เห็นวาแมเวทนาก็เที่ยงหยาบ   แมวิญญาณก็เที่ยงหยาบ 
เหมือนกัน.  ในความขาดสูญก็ดี  ในความเที่ยงบางอยางก็ดี   กม็ีนัยนี้เหมือนกัน. 
พึงเขาใจวาแมในอายตนะก็เหมือนในขันธ   ฉะน้ัน.   ดวยประการฉะน้ี    ชื่อวา 
ละความเห็นเดิมนั้นได   และไมยึดถือความเห็นอ่ืน. 
           บทวา    สนฺติ    อคฺคิเวสฺสน    พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภข้ึน 
เพราะเหตุไรเจาลัทธิที่ถือวาขาดสูญนี้     ยอมปดบงัลัทธิของตน  แตเมื่อกลาว 
คุณของลัทธินั้นจักทําลัทธิของตนใหปรากฏ   เพราะพระผูมีพระภาคเจา   ครั้น 
ทรงแสดงลัทธิที่เหลือเปนอันเดียวกันแลว      เพ่ือทรงแสดงแยกจากกันจึงทรง 
ปรารภเทศนานี้. 
           พึงทราบความในบทมีอาทิวา    สราคาย  สนติฺเก     ใกลขางกิเลส 
อันเปนไปกับดวยความกําหนัด  ดังตอไปนี้.  ใกลกิเลสเครื่องยินดีในวัฏฏะดวย 
อํานาจราคะ   คือใกลกิเลสเครื่องผูกในวัฏฏะ   ดวยเครื่องผูกคือตัณหาและทิฏฐิ 
อธิบายวา    กลืนดวยความยินดีในตัณหาและทิฏฐิ     ดวยอํานาจแหงตัณหาและ 
ทิฏฐินั่งเองแลวใกลความยึดมั่นและความถือม่ัน.  พึงทราบความในบทมีอาทิวา 
วิราคาย   สนฺติเก  ใกลเพ่ือคลายความกําหนัดดังตอไปนี้   พึงทราบความโดย 
นัยมีอาทิวา   ใกลเครื่องความยินดีในวัฏฏะ.   อน่ึงในบทน้ี   ความเห็นวาเที่ยงมี 
โทษนอย    มีความคลายชา.    ความเห็นวาขาดสูญมีโทษมาก    มีความคลาย 
เร็ว.      อยางไร.      เพราะผูมีวาทะวาเที่ยงยอมไมรูโลกนี้และโลกหนาวามีอยู.  
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ยอมรูผลแหงกรรมดีกรรมชั่ววามีอยู    จึงทํากุศล    เมื่อทําอกุศลยอมกลัวพอใจ 
ยินดีในวัฏฏะ.     อยูเฉพาะหนาพระพุทธเจาหรือสาวกของพระพุทธเจายอมไม 
สามารถละความเห็นไดเร็ว     ฉะน้ันทานจึงกลาววาความเห็นวาเที่ยงนั้นมีโทษ 
นอยคลายชา.    สวนผูมีวาทะวาขาดสูญ    ยอมรูโลกน้ีโลกหนาวามีอยู.   แตไม 
รูผลของกรรมดีและกรรมชั่ววามีอยู    จึงไมทํากุศล.    เมื่อทําอกุศลยอมไมกลัว 
ไมชอบใจไมยินดีวัฏฏะ   อยูเฉพาะหนาพระพุทธเจาหรือสาวกของพระพุทธเจา 
ยอมละความเห็นไดเร็ว     สามารถบําเพ็ญบารมีเปนพระพุทธเจาได.     เมื่อไม 
สามารถก็สะสมบุญบารมีเปนสาวกแลวนิพพาน.      เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา 
ความเห็นวาขาดสูญมีโทษมากคลายเร็ว.      แตปริพาชกนั้นกาํหนดความน้ันไม 
ได  จึงพรรณนา  สรรเสริญ  ความเห็นนั้น    ครั้นกําหนดไดวา  ความเห็นของ 
เราดีแนนอนจึงกลาวคํามีอาทิวา   อุกฺกเสติ  เม ภว   ทานพระโคดม   ทรงยก 
ยองความเห็นของขาพเจา. 
           บัดนี้เพราะปริพาชกนี้เปยมดวยความเห็นวาขาดสูญเทาน้ันดุจน้ําเตาขม 
เต็มดวยนํ้าสม.    ปริพาชกนั้นยังทิ้งนํ้าสมไมได  จึงไมสามารถใสน้ํามันน้ําผ้ึง 
เปนตนลงในน้ําเตา.   แมใสลงไปแลวก็ถือเอาไมได  ฉันใด   ปริพาชกนัน้ยังละ 
ความเห็นนั้นไมได  จึงไมควรเพ่ือไดมรรคผลฉะน้ัน.     เพราะฉะนั้นเพ่ือใหปริ- 
พาชกละทิฏฐินั้น   จึงทรงเริ่มบทมีอาทิวา  ตตฺร  อคฺคิเวสฺสน.  บทวา วิคฺค- 
โห  คือการทะเลาะ.   บทวา  เอวเมตาส   ทิฏ ีน  ปหาน  โหติ  การละ 
คืนทิฏฐิเหลาน้ันยอมมีไดดวยประการฉะน้ี  คือ  ครั้นเห็นโทษแหงการทะเลาะ 
แลวจึงละทิฏฐิเหลาน้ันได. 
           ปริพาชกนั้นคิดวา     ประโยชนอะไรแกเราดวยการทะเลาะเปนตนนี้. 
จึงละความเห็นวาขาดสูญน้ันได.  
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           ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา   เราจักใหปริพาชกบําเพ็ญ 
โอสถอันอมตะไวในหทัย  ดุจบุคคล  ใสเนยใสและเนยขนเปนตน  ลงในน้าํเตา 
ที่คายนํ้าสมออกแลวฉะน้ัน   เมื่อจะทรงบอกวิปสสนาแกปริพาชกนั้น   จึงตรัส 
พระดํารัสมีอาทิวา  อย  โข  ปน  อคฺคีเวสฺสน  กาโย  ดูกอนอัคคิเวสสนะ ก็ 
กายน้ีเปนที่ประชุมมหาภูตรูปทั้ง ๔  ดังน้ี.     ทานกลาวความของบทน้ันไวแลว 
ในวัมมิกสูตร.  แมบทมีอาทิวา  อนิจฺจโต    ก็กลาวไวพิสดารแลวในหนหลัง. 
บทวา โย กายสฺมึ  ฉนฺโท  ไดแก  ความอยากในกาย.  บทวา เสนฺโห  ความ 
เยื่อใย  คือความเย่ือใยดวยตัณหา.   บทวา  กายนฺวยตา  คือความอยูในอํานาจ 
ของกาย.   อธิบายวา   กิเลสอันเขาไปสูกาย.   
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงรูปกรรมฐานอยางนี้แลว    บัดนี้เมื่อ 
ทรงแสดงอรูปกรรมฐานจึงตรัสวา  ติสฺโส  โข  เวทนา ๓ เปนอาทิ.  เมื่อจะ 
ทรงแสดงความท่ีเวทนา ๓ เหลาน้ันไมปนกัน  จึงตรัสวา  ยสฺม ึ อคฺคิเวสฺสน 
สมเย ดูกอนอัคคิเวสสนะในสมัยใดเปนอาทิ  ความยอในบทนั้นมีดังนี้  สมัยใด 
เสวยเวทนาอยางเดียวในบรรดาสุขเวทนาเปนตน      สมัยนั้นเวทนาอ่ืนชื่อวาน่ัง 
คอยดูวาระหรือโอกาสของตนยอมไมมี. โดยท่ีแทเวทนายังไมเกิดหรือหายไปดุจ 
ฟองน้ําแตก.   บทมีอาทิวา  สุขาป  โข   ทานกลาวเพ่ือแสดงความท่ีเวทนา  ๓ 
เหลาน้ันเปนจุณวิจุณไป.  บทวา  น  เกนจิ  วิวทติ  ยอมไมวิวาทแกงแยงกับ 
ใคร  ๆ   คือ   ยอมไมกลาวรวมกันกับแมพวกมีวาทะวาขาดสูญวา    เราเปนผูมี 
วาทะวาเที่ยงเพราะมีทิฏฐิวาเที่ยง.      ยอมไมวิวาทแกงแยงกับผูมีวาทะวาเที่ยง 
บางพวกวา    เราเปนผูมีวาทะวาเที่ยง    เพราะถือเอาทิฏฐิวาเท่ียงนั้นนั่นแหละ 
พึงประกอบเปลี่ยนแปลงวาทะแม  ๓   อยางดวยประการฉะน้ี.    บทวา   ยฺจ 
โลเก  วุตฺต  โวหารใดท่ีชาวโลกพูดกัน  คือพูดไปตามโวหารท่ีชาวโลกพูดกัน. 
บทวา  อปรามส  ไมยึดถอื  คือไมยึดถือธรรมไร ๆ  ดวยการถอืม่ัน.  สมดัง 
ที่ทานกลาวไววา  
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                                 ภิกษใุด เปนผูมีอาสวะส้ินแลวเพราะ 
                       บรรลุพระอรหัต  เปนผูทรงรางกายไวเปน 
                       ครั้งสุดทาย   ภิกษุนั้น   พึงกลาววา  เรายอม 
                       กลาวดังน้ีบาง พึงกลาววา พวกเขายอมกลาว 
                       กะเราดังน้ีบาง เปนผูฉลาด รูสิ่งกําหนดรูกัน 
                       ในโลก  พึงพูดไปตามโวหารน้ัน. 
           ทานกลาวตอไปอีกวา  ดูกอนจิตคฤหบดี  ตถาคตพูดไปตามส่ิงท่ีรูกัน 
ในโลก   ภาษาของชาวโลก   โวหารของชาวโลก    บัญญัติของชาวโลก   แตไม 
ยึดถือดวยทิฏฐิ. 
           บทวา  อภิฺา  ปหานมาห  พระผูมีพระภาคเจาตรัสการละธรรม 
เหลาน้ันดวยปญญาอันยิ่ง   ความวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงรูความเที่ยงแหง 
ธรรมเหลาน้ันในบรรดาความเท่ียงเปนตน  ดวยปญญาอันยิ่งแลวจึงตรัสถึงการละ 
ความเที่ยง.   ทรงรูความขาดสูญ   ความเที่ยงแตบางอยางดวยปญญารูยิ่งแลวจึง 
ตรัสถึงการละความเที่ยงแตบางอยาง     ทรงรูรูปดวยปญญาอันยิ่งแลวจึงตรัสถึง 
การละรูป พึงทราบความในบทน้ีโดยนัยมีอาทิดังนี้แล.  บทวา  ปฏิสฺจิกขฺโต 
เมื่อพระสารีบุตรสําเหนียกคือเห็นตระหนัก. บทวา อนุปาทาย อาสเวหิ จิตฺต 
วิมุจฺจิ   จิตพนจากอาสวะเพราะไมถือมั่น   คือ   จิตพนแลวจากอาสวะทั้งหลาย 
อันดับแลวดวยความดับสนิทคือไมเกิดอีกเพราะไมถือม่ัน. 
           ดวยเหตุประมาณเทาน้ี  ทานพระสารีบุตรดุจบุคคลบริโภคอาหารที่เขา 
ตักใหผูอ่ืนแลว  บรรเทาความหิวลงได   เมื่อสงญาณไปในธรรมเทศนาที่ปรารภ 
ผูอ่ืนจึงเจริญวิปสสนา  ไดบรรลุพระอรหัต  แทงตลอดท่ีสุดแหงสาวกบารมีญาณ 
และปญญา  ๑๖  แลวดํารงอยู.   สวนทีฆนขะไดบรรลโุสดาปตติผลแลวดํารงอยู 
ในสรณะท้ังหลาย.  
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           ฝายพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อดวงอาทิตยยังปรากฏอยู  ทรงจบเทศนานี้  
แลวเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏ เสด็จไปพระวิหารเวฬุวันไดทรงประชุมพระสาวก. 
ไดมีสันนิบาตประกอบดวยองค ๔.   องค ๔ เหลาน้ีคือ  วันนั้นเปนวันอุโบสถ 
ข้ึน ๑๕ คํ่า  ประกอบดวยมาฆนักษัตร ๑  ภิกษุ ๑,๒๕0  รูป  ประชุมกันตาม 
ธรรมดาของตน ๆ  ไมมีใครนัดหมายมา  ๑  ภิกษุเหลาน้ันไมมีแมสักรูปหน่ึงที่ 
เปนปุถุชน  หรือพระโสดาบัน  พระสกกาคามี  พระอนาคามี  และพระอรหันต 
ผูสุกขวิปสสก      ภิกษุทั้งหมดเปนผูใดอภิญญาหกทั้งน้ัน  ๑  มไิดปลงผมดวย 
มีดโกนบวชแมแตรูปเดียว   ภิกษุทั้งหมดเปนเอหิภิกขุ  ๑. 
 
                                   จบอรรถกถาทีฆนขสูตร  ที ่ ๔  
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                                  ๕.  มาคัณฑิยสูตร 
           [๒๗๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับบนเครื่องลาดอันลาดดวยหญา 
ในโรงบูชาไฟของพราหมณภารทวาชโคตร     ใกลนิคมของชาวกุรุอันชือ่วา 
กัมมาสธมัมะ ในกุรรุัฐ   ครั้งน้ัน   เวลาเชา    พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว 
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกัมมาสธัมมนิคม     ครั้นเสด็จ 
เที่ยวบิณฑบาตในกัมมาสธัมมนิคมแลว   ภายหลงัภัต   กลับจากบิณฑบาตเสด็จ 
เขาไปยังไพรสณฑแหงหนึ่งเพ่ือประทับพักกลางวัน     ครั้นเสด็จเขาไปยังไพร- 
สณฑนั้นแลว   ประทับนั่งพักกลางวัน ณ  โคนไมแหงหนึ่ง. 
 

                                  เรือ่งมาคัณฑิยปริพาชก 
           [๒๗๗]   ครั้งน้ัน   มาคัณฑิยปริพาชกเดินเที่ยวไปมาเพ่ือแกเมื่อย 
เขาไปถึงโรงบูชาไฟของพราหมณภารทวาชโคตร     ไดเห็นเคร่ืองลาดอันทํา 
ดวยหญา  ในโรงบูชาไฟของพราหมณภารทวาชโคตร  และไดกลาวกะพราหมณ 
ภารทวาชโคตรวา   ดูกอนสหาย   เครือ่งลาดหญาที่ปูไวในโรงบูชาไฟของทาน 
ภารทวาชะนี้   เปนของใครหนอ  เห็นจะเปนที่นอนสมควรแกสมณะ. 
           ภา.  มีอยู    ทานมาคัณฑิยะ   พระสมณโคดมศากยบุตรออกบวชจาก 
ศากยสกุล  เกียรติศัพทอันงามของทานพระโคดมนั้น  ขจรไปแลวอยางนี้วา  แม 
เพราะเหตุนั้น  ๆ พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น  เปนพระอรหันต   ตรัสรูเอง 
โดยชอบถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ   เสด็จไปดี   ทรงรูแจงโลก  เปนสารถีฝก 
บุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปน 
ผูเบิกบานแลว  เปนผูจําแนกพระธรรม  ที่นอนน้ีปูไวสําหรับทานพระโคดมนั้น.  
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           มา.   ทานภารทวาชะ  พวกเราท่ีไดเห็นที่นอนของทานพระโคดมผู 
กําจัดความเจริญน้ัน    ชือ่วาไดเห็นชั่ว. 
           ภา.  ดกูอน มาคัณฑิยะ ทานจงรักษาวาจานี้ไว  ดูกอนทานมาคัณฑิยะ 
ทานจงรักษาวาจานี้ไว  ความจริง  กษัตริยที่เปนบัณฑิตก็ดี    พราหมณที่เปน 
บัณฑิตก็ดี  คฤหบดีที่เปนบัณฑิตก็ดี  สมณะที่เปนบัณฑิตเปนอันมากก็ดี   พา 
กันเลื่อมใสยิ่งนักตอทานพระโคดมพระองคนั้น   ทานพระโคดมทรงแนะนําใน 
ธรรมที่มีเหตุอันบริสุทธิ์ไมมีโทษ.                                   
           มา.  ทานภารทวาชะ   ถาแมพวกเราไดพบทานพระโคดมนั้นตอหนา 
เราก็พึงกลาวกะทานพระโคดมตอหนาวา       พระสมณโคดมผูกําจัดความเจริญ 
ดังน้ี   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะวา   คําเชนนี้ลงในสูตรของเราท้ังหลาย 
           ภา.  ถาการท่ีจะกลาวนั้น  ไมเปนการหนักแกทานมาคัณฑิยะ   ขาพ- 
เจาจักทูลกะพระสมณโคดมพระองคนั้น. 
           มา.   ทานภารทวาชะ   จงมีความขวนขวายนอยเถิด    เราไดวาไวแลว 
ก็พึงกลาวกะพระองคเถิด. 
           [๒๗๘]   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงสดับคําสนทนาน้ีของพราหมณ 
ภารทวาชโคตรกับมาคัณฑิยปริพาชกดวยทิพโสตธาตุ   อันบรสิุทธิ์ลวงโสตของ 
มนุษย   ครั้นเวลาเย็น   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ีเรน    เสด็จเขาไปยัง 
โรงบูชาไฟของพราหมณภารทวาชโคตร      ประทับนั่งบนเครื่องลาดหญาที่เขา 
ลาดไว   ลําดับนั้นพราหมณภารทวาชโคตร   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ 
ประทับ  ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครัง้ผานการปราศรัยพอใหระลึก 
ถึงกันไปแลว  นั่งอยู ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเขาวา 
ดูกอนภารทวาชะ   ทานกับมาคัณฑิยปริพาชกปรารภถึงเครื่องลาดหญาน้ี    ได  
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เจรจาโตตอบกันอยางไรบาง  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณ 
ภารทวาชโคตรตกใจ     เกิดโลมชาติชูชัน    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาพเจาปรารถนาจะกราบทูลเรื่องนี้แกทานพระโคดม     แตทานพระโคดมตรัส 
เสียกอนท่ีขาพเจายังไมทันกราบทูล   ก็และเม่ือพระผูมีพระภาคเจากับพราหมณ 
ภารทวาชโคตรเจรจากันยังคางอยูในระหวางนี้   ลําดับนั้น     มาคัณฑิยปริพาชก 
กําลังเดินเที่ยวไปมาแกเมื่อยอยู    ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังโรงบูชาไฟ 
ของพราหมณภารทวาชโคตร     แลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา     ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว   นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
 

           พระพุทธเจาตรัสซักถามมาคัณฑิยะเรื่องกามคุณ 
           [๒๗๙]   พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสกะมาคัณฑิยปริพาชกผูนั่งอยู  ณ ที่ 
ควรสวนขางหนึ่งวา  ดูกอนมาคัณฑิยะ   นัยนตามีรูปเปนที่มายินดี. . . หูมีเสียง 
เปนที่มายินดี. . .จมูกมีกลิ่นเปนที่มายินดี. . .ลิ้นมรีสเปนที่มายินดี. . .กายมีโผฏ- 
ฐัพพะเปนที่มายินดี. . .ใจมีธรรมารมณเปนที่มายินดี    ยินดีแลวในธรรม   อัน 
ธรรมใหบันเทิงแลว     ใจนั่นตถาคตทรมานแลว    คุมครองแลว    รกัษาแลว 
สํารวมแลว     อน่ึงตถาคตยอมแสดงธรรมเพื่อสํารวมใจม่ัน    ดูกอนมาคัณฑิยะ 
คําท่ีทานกลาววาพระสมณโคดมเปนผูกําจัดความเจริญน้ัน   ทานหมายเอาความ 
ขอน้ีละซิหนอ.                                       
           มา.   ทานพระโคดม    ก็คําท่ีขาพเจากลาววา     พระสมณโคดมเปนผู 
กําจัดความเจริญน้ี     ขาพเจาหมายเอาความขอน้ีแหละ    ขอน้ันเพราะเหตุอะไร 
เพราะคําเชนน้ีลงกันในสูตรของขาพเจา.  
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           [๒๘๐]  ดกูอนมาคัณฑิยะ   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   บาง 
คนในโลกน้ีเปนผูเคยไดรับบําเรอดวยรูปทั้งหลาย     อันจะพึงรูแจงดวยนัยนตา 
ที่สัตวปรารถนา   รักใคร   ชอบใจ   นารัก   ประกอบดวยกาม     เปนที่ต้ังแหง 
ความกําหนัด  สมัยตอมา   เขารูความเกิด   ความดับ  คุณ  โทษ  และอุบายเปน 
เครื่องออกไปแหงรูปทั้งหลายตามความเปนจริง   แลวละตัณหาในรูป   บรรเทา 
ความเรารอนอันเกิดเพราะปรารภรูป   เปนผูปราศจากความกระหาย   มีจิตสงบ 
ในภายในอยู   ดูกอนมาคัณฑิยะ   ก็ทานจะพึงวาอะไรแกทานผูนี้เลา. 
           ทานพระโคดม   ขาพเจาไมพึงวาอะไร. 
           ดูกอนทานมาคัณฑิยะ    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    บางคน 
ในโลกน้ีเปนผูเคยไดรับบําเรอดวยเสียงทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยหู . . . ดวย 
กลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยจมูก. . .ดวยรสทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น... 
ดวยโผฏฐัพพะท้ังหลายอันจะพึงรูแจงดวยกาย  ที่สัตวปรารถนา  รกัใคร  ชอบใจ 
นารัก  ประกอบดวยกามเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด   สมัยตอมา   เขารูความเกิด 
ความดับ  คุณ  โทษ  และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงโผฏฐัพพะท้ังหลาย   ตาม 
ความเปนจริง     แลวละตัณหาในโผฏฐัพพะ      บรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึน 
เพราะปรารภโผฏฐัพพะ   เปนผูปราศจากความกระหาย   มีจิตสงบในภายในอยู 
ดูกอนมาคัณฑิยะ  ก็ทานจะพึงวาอะไรแกทานผูนี้เลา. 
           ทานพระโคดม   ขาพเจาไมพึงวาอะไร.                            
           [๒๘๑]  ดูกอนมาคัณฑิยะ    เม่ือกอนเราเปนคฤหัสถผูครองเรือน  ก ็
เปนผูอ่ิมหนํา   เพียบพรอมดวยกามคุณหา     บําเรอตนดวยรูปอันจะพึงรูแจง 
ดวยนัยนตา  ที่สัตวปรารถนา   รักใคร   ชอบใจ   นารัก   ประกอบดวยกาม 
เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด    ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู . . .    ดวยกลิ่นอันจะ  
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พึงรูแจงดวยจมูก . . . ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น. . . ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึง 
รูแจงดวยกาย   ที่สัตวปรารถนารักใคร  ชอบใจ  นารัก  ประกอบดวยกาม  เปน 
ที่ต้ังแหงความกําหนัด  ดกูอนมาคัณฑิยะ  ปราสาทของเรานั้น  ไดมีถึง ๓ แหง 
คือปราสาทหน่ึงเปนที่อยูในฤดูฝน  ปราสาทหน่ึงเปนที่อยูในฤดูหนาว ปราสาท 
หน่ึงเปนที่อยูในฤดูรอน  เรานั้นไดรับบําเรอดวยดนตรี    ลวนแตสตรีไมมีบุรุษ 
เจือปนในปราสาท    เปนที่อยูในฤดูฝนตลอดส่ีเดือน    ไมไดลงภายใตปราสาท 
สมัยตอมา   เรานั้นรูความเกิด   ความดับ   คุณ   โทษ   และอุบายเครื่องออกไป 
แหงกามท้ังหลายตามความเปนจริง  แลวละตัณหาในกาม   บรรเทาความเรารอน 
ที่เกิดเพราะปรารภกาม     เปนผูปราศจากความระหาย     มีจิตสงบในภายในอยู 
เรานั้นเห็นหมูสัตวอ่ืนผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม   ถูกกามตัณหาเค้ียว 
กินอยู   ถูกความเรารอนที่เกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู   เสพกามอยู   เราน้ัน 
ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลาน้ัน  ไมยินดีในกามน้ัน   ขอน้ันเพราะเหตุไร 
เพราะเรายินดีดวยความยินดีที่เวนจากกาม  เวนจากอกุศลธรรมอยู  จึงไมทะเยอ 
ทะยานตอธรรมอันเลว  ไมยินดีในธรรมอันเลวน้ัน. 
           [๒๘๒]  ดูกอนมาคัณฑิยะ  เปรียบเหมือนคฤหบดี   หรือบุตรคฤหบดี 
เปนคนม่ังค่ัง     มีทรัพยมาก    มีโภคะมาก    เอิบอ่ิมเพียบพรอมดวยกามคุณหา 
บําเรอตนดวยรูปอันพึงจะรูแจงดวยนัยนตา   ที่สัตวปรารถนา    รักใคร  ชอบใจ 
นารัก   ประกอบดวยกาม   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด   ดวยเสียงอันจะพึงรูแจง 
ดวยหู . . . ดวยกลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมูก . . . ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น. . . 
ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจงดวยกาย   ที่สัตวปรารถนา  รกัใคร  ชอบใจ นารัก 
ประกอบดวยกาม   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  เขาประพฤติกายสุจริต  วจีสุจริต 
มโนสุจริต  เมื่อตายไปพึงเขาถึงสุคติ  โลกสวรรค  พึงเขาถึงความเปนสหายของ  
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เทวดาชั้นดาวดึงส  เทพบุตรนั้นอันหมูนางอัปสรแวดลอมในนันทวัน   เอิบอ่ิม 
เพียบพรอมดวยกามคุณหาอันเปนทิพย  บําเรอตนอยูในดาวดึงสเทวโลก  เทพ- 
บุตรนั้นไดเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี    ผูเอิบอ่ิมเพียบพรอมดวยกามคุณหา 
บําเรอตนอยู ดูกอนมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน เทพบุตรนั้น 
อันหมูนางอัปสรแวดลอมอยูในนันทวัน    เอิบอ่ิมเพียบพรอมดวยกามคุณหาอัน 
เปนทิพยบําเรอตนอยู  จะพึงทะเยอทะยานตอคฤหบดีตอบุตรคฤหบดีโนน  หรือ 
ตอกามคุณหาของมนุษย   หรือจะพึงเวียนมาเพราะกามของมนุษยบางหรือหนอ. 
           ไมเปนอยางนั้น    ทานพระโคดม   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะกามอัน 
เปนทิพยนาใครยิ่งกวา   และประณีตกวา   กวากามของมนุษย. 
           ดูกอนมาคัณฑิยะ   เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อยังครองเรือนอยูในกาล 
กอนเอิบอ่ิมเพียบพรอมดวยกามคุณหา       บําเรอตนดวยรูปอันจะพึงรูแจงดวย 
นัยนตาที่สัตวปรารถนา  รักใคร   ชอบใจ  นารัก ประกอบดวยกาม  เปนที่ต้ัง 
แหงความกําหนัด    ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู. . .    ดวยกลิน่อันจะพึงรูแจง 
ดวยจมูก . . .   ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น. . .   ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจง 
ดวยกาย   ทีส่ัตวปรารถนา   รกัใคร   ชอบใจ   นารักประกอบดวยกาม    เปนที่ 
ต้ังแหงความกําหนัด   สมยัตอมา    เรานั้นรูความเกิด   ความดับ    คุณ    โทษ 
และอุบายเปนเครื่องออกไป  แหงกามท้ังหลายตามความเปนจริง  แลวละตัณหา 
ในกาม      ไดบรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามไดแลว      เปนผู 
ปราศจากความระหาย    มีจิตสงบในภายในอยู     เรานั้นเห็นหมูสัตวอ่ืนที่ยังไม 
ปราศจากความกําหนัดในกาม     ถูกกามตัณหาเค้ียวกินอยู    ถกูความเรารอนที่ 
เกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู       เสพกามอยู       ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตว 
เหลาน้ัน  ไมยินดีในกามนั้น   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะเรายินดีอยู  ดวยความ  
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ยินดีที่เวนจากกาม    เวนจากอกุศลธรรม    ทั้งเปนความยินดีที่ลวงเลยความสุข 
เปนของทิพยต้ังอยู  จึงไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว ไมยินดีในธรรมอันเลว 
นั้นเลย.   
 

                   เปรียบผูบริโภคกามเหมือนคนโรคเรื้อน  

           [๒๘๓]  ดูกอนมาคัณฑิยะ  เปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อน  มีตัวเปนแผล 
มีตัวอันสุก   อันกิมิชาติบอนอยู   เกาปากแผลอยูดวยเล็บ  ยางกายใหรอนท่ีหลุม 
ถานเพลิง  มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตของเขา  พึงต้ังแพทยผูชํานาญการผาตัดให 
รักษา  แพทยผูชํานาญการผาตัดนั้น  พึงทํายารักษาบุรุษน้ัน     บุรุษน้ันอาศัยยา 
แลวจึงหายจากโรคเรื้อน   เปนผูไมมีโรค   มีความสุข   มีเสรีภาพ   มีอํานาจใน 
ตนเองจะไปไหนไดตามความพอใจ  บุรุษนั้นไดเห็นบุรุษโรคเรื้อนคนอ่ืน  มีตัว 
เปนแผลมีตัวสุก   อันกิมชิาติบอนอยู    เกาปากแผลอยูดวยเล็บ   ยางกายใหรอน 
ที่หลุมถานเพลิง  ดูกอนมาคัณฑิยะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   บุรุษ 
นั้นพึงทะเยอทะยานตอบุรุษโรคเรื้อนคนโนน   ตอหลุมถานเพลิง   หรือตอการ 
กลับเสพยาบางหรือหนอ. 
           ไมอยางนั้น   ทานพระโคดม    ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะเม่ือยังมีโรค 
กิจท่ีควรทําดวยยาก็ตองมี   เมื่อไมมีโรค   กิจท่ีควรทําดวยยาก็ไมตองมี. 
           ดูกอนมาคัณทิยะ  เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เมื่อยังครองเรือนอยูในกาล 
กอนเอิบอ่ิมเพียบพรอมดวยกามคุณหา   บําเรอคนอยูดวยรูปอันจะพึงรูแจงดวย 
นัยนตา  ที่สัตวปรารถนา  รกัใคร   ชอบใจ  นารัก  ประกอบดวยกาม  เปนที่  
ต้ังแหงความกําหนัด     ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู . . .    ดวยกลิ่นอันจะพึงรู 
แจงดวยจมูก. . .    ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น. . .   ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรู  
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แจงดวยกาย    ที่สัตวปรารถนา   รกัใคร   ชอบใจ    นารัก    ประกอบดวยกาม 
เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  สมัยตอมา  เรานั้นรูความเกิด  ความดับ  คุณ โทษ 
และอุบายเคร่ืองออกไปแหงกามท้ังหลาย  ตามความเปนจริงแลว เปนผูปราศจาก 
ความระหาย     มีจิตสงบในภายในอยู     เรานั้นเห็นหมูสัตวอ่ืนผูยังไมปราศจาก 
ความกําหนัดในกาม   ถกูกามตัณหาเค้ียวกินอยู   ถูกความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะ 
ปรารภกามเผาอยู.    เสพกามอยู  ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลาน้ัน   ไมยินดี 
ในกามนั้น   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะเรายินดีอยูดวยความยินดีที่เวนจากกาม 
เวนจากอกุศลธรรม   ทั้งเปนความยินดีที่ลวงเลยความสุขอันเปนทิพยต้ังอยู  จึง 
ไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว  ไมยนิดีในธรรมอันเลวน้ันเลย. 
           [๒๘๔] ดูกอนมาคัณฑิยะ   เปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อน    มีตัวเปน 
แผลมีตัวสุก   อันกิมชิาติบอนอยู   เกาปากแผลดวยเล็บ   ยางกายใหรอนท่ีหลุม 
ถานเพลิงมิตรอํามาตยญาติสาโลหิตของเขาพึงต้ังแพทยผูชํานาญการผาตัดให 
รักษา    แพทยผูชํานาญการผาตัดทํายารักษาบุรุษน้ัน    บุรุษน้ันอาศัยยาแลวจึง 
หายจากโรคเร้ือน   เปนผูไมมีโรค   มคีวามสุข   มีเสรีภาพ   มีอํานาจในตนเอง 
จะไปไหนไดตามความพอใจบุรุษมีกําลังสองคนชวยกันจับบุรุษนั้นที่แขนคนละ 
ขาง  ฉุดเขาไปในหลุมถานเพลิง  ดูกอนมาคัณฑิยะ  ทานจะสําคัญความขอน้ัน 
เปนไฉน  บุรุษนั้นจะตองดิ้นรนไปอยางนั้นๆ  บางซิหนอ. 
           เปนอยางนั้น   ทานพระโคดม   ขอนั้นเพราะเหตุไร   เพราะไฟโนนมี 
สัมผัสเปนทุกข   มีความรอนยิ่งใหญ   และมีความเรารอนมาก. 
           ดูกอนมาคัณฑิยะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ไฟนั้นมีสัมผัส 
เปนทุกข   มคีวามรอนยิ่งใหญ     และมีความเรารอนมาก     แตในบัดนี้เทานั้น 
หรือแมเมื่อกอนไฟนั้นก็มีสัมผัสเปนทุกข    มีความรอนยิ่งใหญ      และมีความ 
เรารอนมาก.  
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           ทานพระโคดม   ไฟนั้นมีสัมผัสเปนทุกข    มีความเรารอนยิ่งใหญและ 
มีความเรารอน  ทั้งในบัดน้ี  และแมเมือ่กอน  ไฟนั้นก็มีสัมผัสเปนทุกข  มีความ 
รอนยิ่งใหญ   และมีความเรารอนมาก   แตวาบุรุษโรคเรื้อน  มีตัวเปนแผลมีตัว 
สุก ถูกกิมิชาติบอน เกาปากแผลอยูดวยเล็บ  มีอินทรียอันโรคกําจัดเสียแลวโนน 
กลับไดความสําคัญผิดในไฟนี้อันมีสัมผัสเปนทุกขนั่นแลวาเปนสุขไป. 
           ดูกอนมาคัณฑิยะ   กามท้ังหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน  แมในอดีตกาลก็ม ี
สัมผัสเปนทุกข  มีความรอนยิ่งใหญ  และมีความเรารอนมาก  ถึงในอนาคตกาล 
กามท้ังหลายก็มีสัมผัสเปนทุกข  มีความรอนยิ่งใหญและมีความเรารอนมาก   แม 
ในปจจุบันเด๋ียวน้ี    กามท้ังหลายก็มีสัมผัสเปนทุกข    มีความรอนยิ่งใหญและมี 
ความเรารอนมาก สัตวเหลาน้ีเปนผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม ถกูกาม- 
ตัณหาเค้ียวกินอยู   ถูกความเรารอนเกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู  มีอินทรยี 
อันโทษกําจัดแลว     กลบัไดความสําคัญผิดในกามอันมีสัมผัสเปนทุกขนั้นแลวา 
เปนสุขไป. 
           [๒๘๕]   ดูกอนมาคัณฑิยะ   เปรียบเหมือนบุรุษโรคเรือ้น   มีตัวเปน 
แผลมีตัวสุก    อันกิมิชาติบอนอยู    เกาปากแผลอยูดวยเล็บ    ยางกายใหรอนท่ี 
หลุมถานเพลิง   ดูกอนมาคัณฑิยะ  บุรุษโรคเรื้อนคนโนนมีตัวเปนแผล  มีตัวสุก 
อันกิมิชาติบอนอยู     เกาปากแผลอยูดวยเล็บ     ยางกายใหรอนที่หลุมถานเพลิง 
ดวยประการใด ๆ  ปากแผลเหลาน้ัน   ของบุรุษโรคเรื้อนน้ันเอง   ยิ่งเปนของไม 
สะอาดข้ึนมีกลิ่นเหม็นข้ึน    และเนาข้ึนดวยประการนั้น ๆ    และจะมีความเปน 
ของนายินดีนาพอใจสักหนอยหน่ึง    ก็คือปากแผลท้ังหลาย    มีการเกาแผลเปน 
เหตุเทาน้ันฉันใด   ดูกอนมาคัณฑิยะ  สัตวทั้งหลายก็ฉันนั้นแล   ยังไมปราศจาก 
ความกําหนัดในกาม  ถกูกามตัณหาเค้ียวกินอยู   ถกูความเรารอนที่เกิดข้ึนเพราะ  
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ปรารภกามเผาอยูเสพกามอยู   ดกูอนมาคัณฑิยะ  สัตวทั้งหลายผูยังไมปราศจาก 
ความกําหนัดในกามอันกามตัณหาเค้ียวกินอยู    ถกูความเรารอนที่เกิดข้ึนเพราะ 
กามเผาลนอยู      เสพกามอยูดวยประการใด  ๆ     กามตัณหายอมเจริญแกสัตว 
เหลาน้ัน   และสัตวเหลานั้นก็ถูกความเรารอนท่ีเกิดเพราะปรารภกามเผาอยู  ดวย 
ประการนั้น ๆ   และจะมีความเปนของนายินดี  นาพอใจสักหนอยหน่ึง  ก็เพราะ 
อาศัยกามคุณท้ังหาเทานั้น.                                         
           [๒๘๖]  ดูกอนมาคัณฑิยะ   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ทาน 
ไดเห็นหรือไดฟงบางหรือวา      พระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชา      ผู 
เอิบอ่ิมเพียบพรอม    บําเรอตนอยูดวยกามคุณหา   ยิ่งละกามตัณหาไมได   ยัง 
บรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามไมไดแลว    เปนผูปราศจาก 
ความระหาย   มีจิตสงบในภายในอยูแลว   หรือกําลังอยู   หรือจักอยู. 
           ขอน้ี   ไมมีเลย  ทานพระโคดม. 
           ดีละมาคัณฑิยะ   ขอน้ีแมเราไมไดเห็น ไมไดฟงมาวา  พระราชาหรือ 
มหาอํามาตยของพระราชาผูเอิบอ่ิมเพียบพรอมบําเรอตนอยูดวยกามคุณหา    ยัง 
ละตัณหาไมได       ยังบรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามไมไดแลว 
เปนผูปราศจากความระหาย    มีจิตสงบในภายในอยูแลว     หรือกําลังอยู   หรือ 
จักอยู   ดูกอนมาคัณฑิยะ   ที่แทสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง    เปนผู 
ปราศจากความระหาย   มีจิตสงบในภายในอยูแลว    หรือกําลงัอยู     หรือจักอยู 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันลวนรูความเกิด  ความดับ  คุณ  โทษ   และอุบาย 
เปนเครื่องออกไปแหงกามนั่นเทียว      ตามความเปนจริง      แลวละกามตัณหา 
บรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามแลว      จึงเปนผูปราศจากความ 
ระหาย   มีจิตสงบในภายในอยูแลว   หรือกําลังอยู   หรือจักอยู.  
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           [๒๘๗]   ลําดับนัน้   พระผูมีพระภาคเจาทรงเปลงพระอุทานน้ีในเวลา 
นั้นวา 
                           ความไมมีโรคเปนลาภอยางย่ิง  นพิพาน 
                     เปนสุขอยางย่ิง บรรดาทางท้ังหลายอันใหถึง 
                     อมตธรรม  ทางมีองคแปดเปนทางอันเกษม 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   มาคัณฑิยปริพาชกไดกราบทูลพระผูมี 
พระภาคเจาวา  ขาแตทานพระโคดม  นาอัศจรรยนัก  ไมเคยมีมาแลว  เพียงขอ 
ที่ทานพระโคดมตรัสดีแลวน้ีวา   ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง    พระนิพพาน 
เปนสุขอยางยิ่ง    แมขาพเจาก็ไดฟงขอน้ีมา    ตอปริพาชกทั้งหลายแตกอน   ผู 
เปนอาจารยและอาจารยผูกลาวกันอยูวา      ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง 
นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง   ขอน้ียอมสมกัน. 
           ดูกอนมาคัณฑิยะ   ก็ขอท่ีทานไดฟงมาตอปริพาชกทั้งหลาย   กอนๆ ผู 
เปนอาจารยและปาจารยผูกลาวกันอยูวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพาน 
เปนสุขอยางยิ่ง   ดังน้ีนั้น   ความไมมีโรคนั้นเปนไฉน    นิพพานน้ันเปนไฉน 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     ไดทราบวา     มาคัณฑิยปริพาชกเอา 
ฝามือลูบตัวของตัวเอง   กลาววา   ขาแตทานพระโคดม    ความไมมีโรคนั้นคือ 
อันนี้  นิพพานน้ันคืออันนี้   ขาแตทานพระโคดม  ขาพเจาเด๋ียวนี้   เปนผูไมมี 
โรคมีความสุข   อะไร ๆ มิไดเบียดเบียนขาพเจา. 
 

                     เปรียบผูบริโภคกามเหมือนคนตาบอด 
           [๒๘๘]  ดกูอนมาคัณฑิยะ     เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแตกําเนิด 
เขาไมไดเห็นรูปตาและขาว   ไมไดเห็นรูปสีเขียว    ไมไดเห็นรูปสีเหลือง   ไม 
ไดเห็นรูปสีแดง   ไมไดเห็นรูปสีชมพู     ไมไดเห็นที่อันเสมอและไมเสมอ  ไม  
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ไดเห็นรูปหมูดาว    ไมไดเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตย    เขาไดฟงตอคนผูมี 
จักษุกลาววา  ดูกอนผูเจริญ   ผาขาวผองงาม    ไมมีมลทินสะอาดหนอ    ดังน้ี  
เขาพึงเที่ยวแสวงหาผาขาวผอง   บุรุษคนหนึ่งเอาผาเทียมเปอนเขมามาลวงบุรุษ 
ตาบอดแตกําเนิดนั้นวา   ดูกอนบุรุษผูเจริญ  ผาของทานผืนนี้   เปนผาขาวผอง 
งามไมมีมลทินสะอาด    ดังน้ี     เขารับเอาผาน้ันไวหม    แลวดีใจ    เปลงวาจา 
แสดงความดีใจวา   ทานผูเจริญ   ผาขาวผองงามไมมีมลทินสะอาด    ดูกอน 
มาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน บุรุษตาบอดแตกําเนิดนั้น  รูอยู 
เห็นอยู    รับเอาผาเทียมอันเปอนเขมาไวหม   แลวดีใจ     เปลงวาจาแสดงความ 
ดีใจวา  ทานผูเจริญ  ผาขาวผองงามไมมีมลทินสะอาดหนอ  ดังน้ี   หรือวาเปลง 
วาจาแสดงความยินดีดวยเธอตอบุคคลผูมีจักษุเลา. 
           ทานพระโคดม   บุรุษตาบอดแตกําเนิดนั้น   ไมรูไมเห็นเลย   รับเอา 
ผาเทียมอันเปอนเขมาเขาไวหม   แลวดีใจ   เปลงวาจาแสดงความดีใจวา   ทาน 
ผูเจริญ   ผาขาวผองไมมีมลทินสะอาดหนอ   ดังน้ี    ดวยเชื่อตอบุคคลผูมีจักษุ 
เทาน้ัน. 
           ดูกอนมาคัณฑิยะ   ปริพาชกอัญญเดียรถยีทั้งหลาย    กฉั็นนั้นเหมือน 
กัน ไมมีจักษุ  ไมรูความไมมีโรค  ไมเห็นพระนิพพาน   เออก็เมื่อเปนเชนนั้น 
ยังไมกลาวคาถาน้ีไดวา   ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง    นิพพานเปนสุขอยาง 
ยิ่ง ดังน้ี  ดูกอนมาคัณฑิยะ   พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอน ๆ ได 
ตรัสพระคาถาไววา 
                              ความไมมีโรคเปนลากอยางย่ิง  นิพพาน 
                        เปนสุขอยางย่ิง    บรรดาทางท้ังหลายอันให 
                        ถึงอมตธรรม  ทางมีองคแปดเปนทางเกษม.  
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           บัดนี้    คาถาน้ันเปนคาถาของปุถุชนไปโดยลําดับ    ดูกอนมาคัณฑิยะ 
กายน้ีแลเปนดังโรค   เปนดังหัวฝ   เปนดังลูกศร   เปนความลําบาก  เปนความ 
เจ็บไข  ทานนั้นกลาวกายน้ีเปนดังโรค   เปนดังหัวฝ   เปนดังลกูศร   เปนความ 
ลําบาก    เปนความเจ็บไขวา     ทานพระโคดม      ความไมมีโรคนั้นคืออันนี้  
นิพพานน้ันคืออันนี้  ก็ทานไมมีจักษุของพระอริยะ   อันเปนเครื่องรูความไมมี 
โรค  อันเปนเครื่องเห็นนิพพาน. 
 

                มาคัณฑิยะอาราธนาพระพุทธเจาแสดงธรรม 
           [๒๘๙]   ขาพเจาเลื่อมใสตอทานพระโคดมอยางนี้แลว ทานพระโคดม 
ยอมทรงสามารถเพ่ือจะทรงแสดงธรรมแกขาพเจา        โดยประการท่ีใหรูความ 
ไมมีโรคใหเห็นนิพพานได.                                        
           ดูกอนมาคัณฑิยะ  เปรียบเหมอืนบุรุษตาบอดแตกําเนิด  ไมไดเห็นรปู 
สีดําและสีขาว  ไมไดเห็นรูปสีเขียว   ไมไดเห็นรูปสีเหลือง   ไมไดเห็นรูปสีแดง 
ไมไดเห็นรูปสีชมพู    ไมไดเห็นที่อันเสมอและไมเสมอ    ไมไดเห็นรูปหมูดาว 
ไมไดเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตย    มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตของเขา   พึงต้ัง 
แพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา  แพทยผูชํานาญการผาตัดนั้น  ไดทํายารักษา 
เขา   เขาอาศัยยาน้ันแลวก็เห็นไมได    ทําจักษุใหใสไมได     ดกูอนมาคัณฑิยะ 
ทานจะสําคัญความขอน้ีเปนไฉน     แพทยตองมีสวนแหงความลําบาก     ความ 
คับแคนสักเพียงไรมิใชหรือ. 
           อยางนั้น   ทานพระโคดม. 
           ดูกอนมาคัณฑิยะ  เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน    พึงแสดงธรรมแกทานวา 
ความไมมีโรคนั้นคือส่ิงน้ี     นิพพานน้ันคือส่ิงน้ี  ดังนี้  ทานนั้นก็พึงรูความไมมี  
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โรคไมได    พึงเห็นนิพพานไมได  อันนั้น  พึงเปนความเหน็ดเหน่ือย   เปน 
ความลําบากแกเรา. 
           [๒๙๐]   ขาพเจาเลื่อมใสตอทานพระโคดมดวยอาการอยางนี้แลว  ทาน 
พระโคดมยอมทรงสามารถเพ่ือแสดงธรรมแกขาพเจา    โดยประการท่ีใหรูความ 
ไมมีโรค  ใหเห็นนิพพานได. 
           ดูกอนมาคัณฑิยะ   เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแตกําเนิด   เขาไมได 
เห็นรูปสีดําและสีขาว   ไมไดเห็นรูปสีเขียว   ไมไดเห็นรูปสีเหลือง   ไมไดเห็น 
รูปสีแดง  ไมไดเห็นรูปสีชมพู  ไมไดเห็นที่อันเสมอและไมเสมอ  ไมไดเห็นรูป 
หมูดาว   ไมไดเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตย    แตเขาไดฟงตอคนท่ีมีจักษุซึ่ง 
กลาวอยูวา  ทานผูเจริญ  ผาขาวผองงาม  ไมมีมลทินสะอาดหนอ   บรุุษตาบอด 
แตกําเนิดนั้น  พึงเที่ยวแสวงหาผาขาวผอง   บุรุษคนหนึ่งเอาผาเทียมเปอนเขมา 
มาลวงเขาน้ันวา   บุรุษผูเจริญ   ผาของทานผืนนี้ขาวผองงามไมมีมลทินสะอาด 
เขารับผาน้ันมาหม   มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตของเขา   ต้ังแพทยผูชํานาญการ 
ผาตัดใหรักษา    แพทยผูชํานาญการผาตัดนั้น    ทํายาถอนใหอาเจียน    ยาถาย 
ใหลง   ยาหยอด   ยาหยอดซํ้า   ยานัตถุ    เขาอาศัยยาน้ันแลวเห็นได    ชําระตา 
ใหใสได    เขายอมละความรัก    ดวยสามารถความพอใจในผาเทียมเปอนเขมา 
โนนได    พรอมกับตาเห็น    เขาพึงเบียดเบียนบุรุษที่ลวงตนน้ันโดยความเปน 
ศัตรู  โดยความเปนขาศึก อน่ึง  เขาพึงสําคัญบุรุษท่ีลวงตนน้ันวาควรปลงชีวิต 
เสียดวยความแคนวา  บุรุษผูเจริญ   เราถูกบุรุษผูนี้เอาผาเทียมเปอนเขมามาลวง 
ใหหลงวา    บุรุษผูเจริญ    ผาของทานนี้ขาวผองงามไมมีมลทินสะอาด    ดังนี้  
มานานหนอ   ฉันใด   ดกูอนมาคัณฑิยะ    เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ถาแสดง 
ธรรมแกทานวา  ความไมมีโรคนั้นคือขอน้ี   นิพพานนั้นคือขอน้ี  ทานนั้นพึงรู  
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ความไมมีโรค   พึงเห็นนิพพานได    ทานน้ันก็จะละความกําหนัดดวยสามารถ 
ความพอใจในขันธที่มีอุปาทานท้ังหาได พรอมกับความเห็นเกิดข้ึน อน่ึง ทาน 
พึงมีความดําริอยางนี้วา   ดูกอนทานผูเจริญ    เราถกูจิตน้ีลอลวงใหหลงมานาน 
แลวหนอ.   เราเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแตรูปเทาน้ัน   เมื่อยึดมั่นก็ยืดมั่นแตเวทนาเทา 
นั้น    เมื่อยึดมั่นก็ยืดมั่นแตสัญญาเทานั้น    เมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแตสังขารเทานั้น 
เมื่อยึดมันก็ยึดมั่นแตวิญญาณเทานั้น    เพราะอุปาทานเปนปจจัย  ภพจึงมีแกเรา 
นั้น  เพราะภพน้ันเปนปจจัย  จึงมีชาติ  เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชรา  มรณะ 
โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส   อุปายาส   ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ 
ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
           [๒๙๑]   ขาพเจาเลื่อมใสตอพระโคดมอยางนี้แลว       ทานพระโคดม 
ยอมทรงสามารถเพ่ือแสดงธรรมแกขาพเจา      โดยประการท่ีขาพเจาไมเปนคน 
บอดลุกข้ึนจากอาสนะนี้ได. 
           ดูกอนมาคัณฑิยะ   ถาเชนนั้น    ทานควรคบสัตบุรุษ    เพราะเม่ือใด 
ทานคบสัตบุรุษ   เมื่อน้ันทานจักไดฟงธรรมของสัตบุรุษ   เมื่อทานไดฟงธรรม 
ของสัตบุรุษ ทานจักปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   เมื่อทานปฏิบัติธรรมสมควร 
แกธรรม   ทานจักรูเอง   เห็นเองวา    โรค    ฝ    ลกูศร    คืออันนี้  โรค  ฝ 
ลูกศร   จะดับไปโดยไมเหลือในที่นี้   เพราะอุปาทานของเรานั้นดับ    ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ  เพราะชาติดับ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ ทุกข 
โทมนัส  อุปายาสก็ดับ  ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้   ยอมมีดวยประการฉะน้ี. 
 

                      มาคัณฑิยะไดบรรพชาและอุปสมบท 
           [๒๙๒]  พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสอยางนี้แลว มาคัณฑิยปริพาชกได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจง  
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นัก   ขาแตทานพระโคดม   ภาษิตของพระองคแจมแจงนักเปรียบเหมือนบุคคล 
หงายของที่ควํ่า    เปดของท่ีปด    บอกทางใหแกคนหลงทาง   หรือตามประทีป 
ในที่มืด   ดวยหวังวา   ผูมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้    ฉันใด  ทานพระโคดมทรง 
ประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย     ฉันนั้นเหมือนกัน      ขาพระองคนี้ขอถึงทาน 
พระโคดม พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา 
อุปสมบท  ในสํานักทานพระโคดม. 
           ดูกอนมาคัณฑิยะ   ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย    หวังบรรพชา    หวัง 
อุปสมบทในธรรมวินัยนี้   ผูนั้นจะตองอยูปริวาสส่ีเดือน  เมื่อลวงสี่เดือน ภิกษุ 
ทั้งหลายเต็มใจแลว   จึงใหบรรพชา  ใหอุปสมบท  เพ่ือความเปนภิกษุได   กแ็ต  
วา   เรารูความตางแหงบุคคลในขอนี้. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ     ถาชนทั้งหลายผูเคยเปนอัญญเดียรถีย     หวัง 
บรรพชา หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้  จะตองอยูปริวาสส่ีเดือน  เมื่อลวงสี่เดือน 
ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว    จึงใหบรรพชาอุปสมบทไดไซร     ขาพระองคจักอยู 
ปริวาสส่ีป  ตอเมื่อลวงสี่ป  ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว  จึงใหบรรพชาใหอุปสมบท 
เพ่ือความเปนภิกษุเถิด.                                    
           มาคัณฑิยปริพาชกไดบรรพชา  ไดอุปสนบทในสํานักของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว    ก็เม่ือทานมาคัณฑิยะอุปสมบทแลวไมนาน   หลกีออกไปอยูแตผู 
เดียว   เปนผูไมประมาท   มีความเพียร   มีตนสงไปแลว   ไมชานานเทาไร   ก็ 
ทําใหแจงซ่ึงที่สุดพรหมจรรย    ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา   ที่กลุบุตรทั้งหลายผูออก 
จากเรือนบวชเปนบรรพชิต   โดยชอบ   ตองการ   ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู   รูชัดวาชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี       ทานมาคัณฑิยะไดเปนพระ- 
อรหันตรูปหน่ึงในบรรดาพระอรหันตทั้งหลาย  ดังนี้แล.                          
 
                                      จบมาคัณฑิยสูตรที่  ๕  
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                          ๕. อรรถกถามาคัณฑิยสูตร 
           มาคัณฑิยสูตร   มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม   สุต  ขาพเจาไดสดับมา 
อยางนี้.  
           ในบรรดาบทเหลานั้นบทวา  อคฺยาคาเร  คือ  ในโรงบูชาไฟ.  บทวา 
ติณสนฺถรเก    คือบนเครื่องลาดอันทําดวยหญา.  มาคัณฑิยปริพาชก ๒ คน 
ลุงและหลาน.   ใน ๒  คนนั้นลุงบวชไดบรรลุพระอรหัต.   แมหลานก็มีอุปนิสัย 
บวชไมนานนักจักบรรลอุรหัต.   ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นอุปนิสัย 
ของมาคัณฑิยปริพาชกนัน้ทรงละพระคันธกุฎี เชนกับเทวสถาน ทรงใหปูเครื่อง 
ลาดอันทําดวยหญา    ทีโ่รงบูชาไฟนั้น     สกปรกไปดวยเถาหญาและหยากเยื่อ 
เสด็จประทับอยู   ๒-๓ วัน    เพ่ือทรงทําการสงเคราะหผูอ่ืน.    ทานกลาวบทวา 
เตนุปสงฺกมิ   เสด็จเขาไป   หมายถึงโรงบูชาไฟนั้น.   แตเพราะโรงบูชาไฟน้ัน 
มิไดอยูใกลบานอยางเดียว  ตอนกลางวันเทาน้ัน   พวกเด็กชายและเด็กหญิงพา 
กันลงไปเลนไมมีความสงบ.  ฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงใหตอนกลางวัน 
ผานพนไปในไพรสณฑตลอดกาลเปนนิตย.   ในตอนเย็นจึงเสด็จเขาไปในโรง 
บูชาไฟนั้นเพ่ือประทับอยู. บทวา อทฺทสา  โข  ติณสนฺถรก  ปฺตฺต  มา- 
คัณฑิยปริพาชกไดเห็นเคร่ืองลาดอันทําดวยหญาปูไว    คือพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงปรับปรงุเครื่องลาดทําดวยหญาในวันอ่ืน  แลวทรงทําเคร่ืองหมายต้ังไวเสด็จ 
กลับไป. ในวันนั้นนั่นเองไดทรงใหปูแลวเสด็จไป.  เพราะเหตุไร. เพราะในกาล 
นั้นตอนใกลรุงพระองคทรงตรวจดูโลกไดทรงเห็นแลววา  วันนี้มาคัณฑิยะจะมา 
ในที่นี้ ครั้นเห็นเครื่องลาดทําดวยหญาน้ีแลวจักสนทนาปรารภเครื่องลาดทําดวย 
หญากับภารทวาชพราหมณ.  แตนั้นเราจักมาแสดงธรรม. มาคัณฑิยพราหมณฟง  
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ธรรมแลวจักบวชในสํานักของเราแลวบรรลุอรหัต.  จริงอยู  เราบําเพ็ญบารมีมา 
ก็เพ่ือทําการสงเคราะหผูอ่ืน  จึงทรงใหปูเครื่องลาดอันทําดวยหญาแลวเสด็จไป. 
           บทวา สมณเสยฺยานุรูป  มฺเ เห็นจะเปนท่ีนอนสมควรแกสมณะ 
คือ   สําคัญเครื่องลาดน้ีวา   เปนที่นอนสมควรแกสมณะ.   อนึง่    เครื่องลาดนี้ 
มิใชที่อยูของสมณะผูไมสํารวมแลว.  เปนความจริงอยางนั้นที่เครื่องลาดน้ี  มิได 
ปรากฏท่ีถูกเข่ียดวยมือ   ที่ถูกกระทบดวยศีรษะ   หรือท่ีถูกเข่ียดวยเทา.   เครื่อง 
ลาดนี้ไมเลอเทอะไมถูกเสียดสีไมถูกทําลายดุจชางระบายสีผูฉลาดเอาดินสอพอง 
ระบายปูไวคงเปนที่อยูของสมณะผูสํารวมแลว.      มาคัณฑิยพราหมณจึงถามวา 
ทานผูเจริญท่ีอยูของใคร.  บทวา  ภูนหนสฺส  ผูกําจัดความเจริญ  คือ  ผูสราง 
มารยาท.   เพราะเหตุไรมาคัณฑิยะถึงกลาวอยางน้ัน.    เพราะเขามีลัทธิ    คือทํา 
ใหความเจริญปรากฏในทวาร ๖.   นี้เปนลัทธิของเขา  คือ  ควรใหจักษุงอกงาม 
เจริญ. ควรเห็นรูปที่ไมเคยเห็น. รูปทีเ่ห็นแลวควรผานไป. ควรใหโสตะงอกงาม 
เจริญ  ควรฟงเสียงที่ไมเคยฟง. เสียงที่ฟงแลวควรผานไป. ควรใหฆานะงอกงาม 
เจริญ    ควรดมกลิ่นที่ไมเคยดม.     กลิ่นที่ดมแลวควรผานไป.    ควรใหชิวหา 
งอกงาม   เจริญ   ควรลิ้มรสท่ีไมเคยลิ้ม.   รสท่ีลมแลวควรผานไป.  ควรใหกาย 
งอกงามเจริญ   ควรสัมผัสโผฏฐัพพะที่ยังไมเคยสัมผัส.  โผฏฐัพพะท่ีสัมผัสแลว 
ควรผานไป.  ควรใหมนะงอกงามเจริญ  ควรรูธรรมท่ียังไมเคยรู  ธรรมท่ีรูแลว 
ควรผานไป.   มาคัณฑิยะบัญญัติความเจริญในทวาร  ๖  ไวดวยประการฉะน้ี. 
           แตพระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติความสํารวมในทวาร ๖   ไววา 
                               ความสํารวม จักษุ  โสตะ  ฆานะ   ชิวหา 
                       กาย   วาจา   ใจ   เปนความดี.   ความสํารวม 
                       ในทวารทั้งปวงเปนความดี.     ภิกษสุํารวม 
                       ในทวารทั้งปวง  ยอมพนจากทุกขทั้งปวง.  
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           เพราะฉะนั้น  มาคัณฑิยพราหมณสําคัญวา   พระสมณโคดมน้ันเปนผู 
กําจัดความเจริญ   เปนผูสรางมารยาท  จึงกลาววา  ภูนหโน  เปนผูกําจัดความ 
เจริญ.  บทวา อริเย  าเย  ธมฺเม  กุสเล คือในเหตุในธรรมบรสิุทธิ์ไมมีโทษ. 
ดวยบทน้ีทรงแสดงไวอยางไร.   อันผูจะกลาววาจาแกผูมียศมีความสูงสง  เปนที่ 
รูจักกันทั่วเห็นปานนี้     ควรพิจารณาไตรตรอง    ไมควรพูดโดยไมระวังปาก. 
เพราะฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงวา  ทานอยาพูดพร่ํา  ทานจงระวัง 
ปาก. บทวา  เอว  ห ิ โน  สุตฺเต  โอจรติ  เพราะวาคําเชนนี้ลงกันในสูตร 
ของพวกเรา  ความวาเพราะวาคําเชนนี้มาในสูตรของพวกเรา.  พวกเราจะไมพูด 
เพียงปรารถนาจะใหงอกงามทางปากเทาน้ัน.  อน่ึง  พวกเราเมื่อพูดคําอันมาแลว 
ในสูตรจะพึงพูดแกใคร.    ฉะน้ันเราจะพูดตอหนาพระสมณโคดมน้ัน.    บทวา 
อปฺโปสฺสุกฺโก   เปนผูมีความขวนขวายนอย   ความวาไมขวนขวาย    คือไม 
กังวลเพ่ือจะรักษาเรา.   บทวา   วุตฺโต   จ   น   วเทยฺย   เราไดวาไวแลวก็พึง 
กลาวกะพระสมณโคดมน้ันเถิด  ความวา  ทานภารทวาชะผูเจริญ  เราไดกลาวไว 
แลว  แมไมถามก็ต้ังคําพูดได    ถือเอามะมวงและหวาเปนตนแลวยังไมครบ   ก ็
พึงกลาวกะพระสมณโคดม   โดยทํานองที่เรากลาวแลวเถิด. 
           บทวา  อสฺโสสิโข  ความวา  พระศาสดาทรงเจริญอาโลกกสิณไดทรง 
เห็นมาคัณฑิยพราหมณซึ่งมา ณ  ที่นั้นดวยทิพยจักษุ   ไดทรงสดับแมเสียงของ 
ชนทั้งสองสนทนากันดวยทิพโสต. 
           บทวา  ปฏิสลฺลานา  วุฏ ิโต   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ี 
เรน  คือ  เสด็จออกจากผลสมาบัติ.  บทวา  สวคฺโค  คือภารทวาชพราหมณ 
ตกใจ  หว่ันไหว   ดวยกาํลังแหงปติ.   นัยวาภารทวาชพราหมณนั้นไดมีความ 
ดําริวา  มาคัณฑิยะและเราก็มิไดพูดกับพระสมณโคดม  คนอ่ืนนอกจากเรา สอง  
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คนในท่ีนี้ไมมีคนที่   ๓.   บุรุษผูมีโสตไวจักไดยินเสียงของเราทั้งสองเปนแน. 
ลําดับนั้น    ภารทวาชพราหมณบังเกิดปติภายในขุมขนเกาหมื่นไดชูชัน.    ดวย 
เหตุนั้นทานจึงกลาววา  สวิคฺโค  โลมหฏชาโต   ภารทวาชพราหมณตกใจ 
โลมชาติชชูนั. 
           ลําดับนั้น มาคัณฑิยปริพาชกทัง้ ๆ ที่มีญาณแกกลาดุจเมล็ดพืชที่มีปาก 
อาแลว     ไมสามารถนั่งสงบอยูไดเดินไปมา     มาเฝาพระศาสดาอีก   แลวน่ัง ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง.   เพ่ือแสดงถึงมาคัณฑิยะน้ันจึงกลาวบทมีอาทิวา   อถ   โข 
มาคณฺฑิโย  ครั้งน้ันมาคัณฑิยะ  ดังนี้. 
           ไดยินวา   พระศาสดามิไดตรัสอยางนี้วา   ดูกอนมาคัณฑิยะ   ทานได 
กลาวกะเราแลวดัง      นี้ทรงปรารภพระธรรมเทศนาแกปริพาชกวา  จกฺขุ  โข 
มาคณฺฑิย ดงัน้ี.  ในบทนีม้ีอธิบายดังตอไปนี้  ชื่อวา  จกฺข ุ รูปาราม  เพราะรูป 
เปนที่มายินดีแหงจักษุดวยอรรถวาเปนที่อาศัย.     ชื่อวา   รูปรต  เพราะจักษุ 
ยินดีในรูป.  ชื่อวา รูปสมมฺุทิต เพราะจักษุอันรูปใหบันเทิงแลว. บทวา ทนฺต 
ทรมานแลว   คือใหหมดพยศแลว.   บทวา   คุตฺต    คือคุมครองแลว.    บทวา 
รกฺขิต   รกัษาแลว   คือ   ต้ังการอารักขาไวแลว.    บทวา   สวุต   สํารวมแลว 
คือ   ปดแลว.    บทวา    สวราย    เพ่ือสํารวม    คือเพ่ือตองการปด.    บทวา 
ปริจาริตปุพฺโพ เคยไดรับบําเรอ คือ เคยพูดจาปราศรัย.  บทวา รปูปริฬาห 
เดือดรอนเพราะรูป  คือความเดือดรอนเกิดข้ึนเพราะปรารภรูป.  บทวา อิมสฺส 
ปน เต มาคณฺฑิย  กมิสสฺ   วจนีย  ดกูอนมาคัณฑิยะ  ก็ทานจะพึงวาอะไร 
แกทานผูนี้เลา     คือทานจะพึงกลาวคําอะไรแกพระขีณาสพนี้ผูกําหนดรูปแลว 
บรรลุพระอรหัตเลา.   ถามวา ควรจะกลาววา   พระสมณโคดมเปนผูกําจัดความ 
เจริญ   เปนผูสรางมารยาทดังน้ีหรือไมควรกลาว.  บทวา น  กิฺจิ  โภ  โคตม  
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คือ   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ไมควรกลาวคําไร ๆ  เลย.  แมในทวารท่ีเหลือก็มี 
นัยนี้เหมือนกัน. 
           บัดนี้เพราะพระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือทรงแสดงวาไมมีคําไร ๆ  ที่ทาน 
ควรจะกลาวแกพระขีณาสพผูกําหนดขันธ  ๕   แลวบรรลุพระอรหัต   และเราก็ 
กําหนดขันธ ๕ แลวบรรลพุระสัพพัญู.  ฉะน้ันมาคัณฑิยะนั้นจะควรกลาวอะไร 
กะเรา ดังน้ี จึงตรัสวา อห โข  ปน  ดังนี.้  บทวา  ตสฺส  มย ห  มาคณฺฑิย 
ดูกอนมาคัณฑิยะ   ปราสาทของเราน้ัน     คือ   พระผูมีพระภาคเจา    เม่ือจะทรง 
แสดงสมบัติของพระองค    เมื่อครั้งเปนคฤหัสถจึงตรัส.    พึงทราบความในบท 
มีอาทิวา   วสฺสิโก   นั้นดงัตอไปนี้.   ความสุขยอมมีในที่อยูในฤดูฝนนี้   คือ 
ปราสาทท่ีอยูในฤดูฝน.  แมในบทนอกน้ันก็มีนัยนีเ้หมือนกัน.  แตในบทนี้มีอธิ- 
บายคําดังตอไปนี้.  ชื่อวา วสฺสิโก  เพราะควรอยูตลอดฤดูฝน. แมในบทนอกน้ี 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  ในบทน้ัน ปราสาทเปนที่อยูในฤดูฝน  ไมสูงเกินไป ไมตํ่า 
เกินไป. แมประตูและหนาตางของปราสาทน้ัน  ก็ไมนอยเกินไป  ไมมากเกินไป 
เครื่องลาดฟนของเค้ียวของบริโภคในปราสาทน้ีมีเหลือเฟอ.   ในปราสาทเปนที่  
อยูในฤดูหนาว  เสาก็ดี  ฝาก็ดี  อยูตํ่า.  ประตูและหนาตางมีนอยมีชองเล็ก.   เอา 
ชองฝาออกเพ่ือตองการใหความอุนเขาไป.   อนึ่งในปราสาทนี้    เครื่องลาดพ้ืน 
เครื่องปู  เครื่องนุงหม  ควรเปนผากัมพลเปนตนที่ชวยใหอบอุนได.   ของเค้ียว 
ของบริโภค   ละเอียดออนและมีรสเขมข้ึน.   ในปราสาทอันเปนที่อยูในฤดูรอน 
เสาก็ดี  ฝาก็ดี  อยูสูง.     ประตูและหนาตางในปราสาทน้ีมีมากมีแสงสวางไปทั่ว. 
เครื่องลาดพ้ืนเปนตนควรเปนผาเนื้อดี.    ของเค้ียวของบริโภคมีรสหวานทําให 
ไดรับความเย็น.    อน่ึงในท่ีใกลหนาตางในปราสาทน้ีต้ังตุมน้ําไว ๙  ตุม   เต็ม 
ดวยนํ้าปลูกบัวเขียวเปนตนไว.  ในท่ีนั้นทํานํ้าพุไว   สายนํ้าจะพุงดุจเมื่อฝนตก.  
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แตของพระโพธิสัตวเขาปลูกกอบัวเขียวไวในหมอทองคํา   และหมอเงินอยางละ 
๑๐๘ หมอ เต็มไปดวยนํ้าหอม  ต้ังลอมหองนอน.  เขาใสเปอกตมหอมใหเต็มใน 
กระถางโลหะใหญ   ปลูกบัวเขียว  บัวแดง  บัวขาวเปนตนต้ังไวในที่นั้น ๆ เพ่ือ 
ถือเอาอุตุ. ดอกไมทั้งหลายยอมบานดวยรัศมีของดวงอาทิตย. หมูภมรนานาชนิด 
บินเขาไปยังปราสาทเท่ียวสูดรสในดอกไมทั้งหลาย.  ปราสาทมีกลิ่นหอมชวนดม 
ยิ่งนัก. ในระหวางฝาคูไดต้ังทะนานโลหะแลวตามไฟออนๆ ไวที่สุดมณฑปแกว 
บนเนินอากาศเบื้องบนปราสาทเกาชั้น.    ลาดหนังกระบือแหงไวในที่แหงหนึ่ง. 
ในเวลาพระโพธิสัตวเลนน้ําเขาทอดลูกหินไปท่ีหนังกระบือ.     เครื่องยนตหมุน 
ไปขางลาง  ดุจเสียงเมฆคําราม.   น้ําพุงข้ึนแลวตกไปที่เปลวไฟ.  เปนดุจนํ้าฝน 
ตก.   ครั้งน้ันพระโพธิสัตวทรงนุงผาเขียวหมผาเขียวทรงประดับเครื่องประดับ 
สีเขียว.  แมพวกบริวารของพระโพธิสัตวมีนักฟอนรําส่ีหม่ืน  ประดับดวยสีเขียว 
แตงตัวสีเขียวแวดลอมพระมหาบุรุษไปสูมณฑปแกว.      พระโพธิสัตวทรงเลน 
กีฬาในน้ําตลอดวัน     เสวยความสุขในฤดูแหงความเย็นฉํ่า.     ในทิศ  ๔   ของ 
ปราสาทมีสระอยู  ๔ สระ.   ในตอนกลางวันฝูงนกนานาชนิด   ออกจากสระดาน 
ทิศตะวันออกรองเสียงระงมบินไปสูสระดานตะวันตกทางยอดของปราสาท. 
ออกจากสระดานทิศตะวันตกบินไปสูสระดานทิศตะวันออก.    ออกจากสระดาน 
ทิศเหนือบินไปสูสระดานทิศใต.  ออกจากสระดานทิศใต  บินไปสูสระดาน 
ทิศเหนือ.    เปนดุจสมัยในระหวางฤดูฝน.    แตปราสาทเปนที่อยูในฤดูหนาวมี 
๕ ชั้น.  ปราสาทเปนที่อยูในฤดูฝนมี  ๗  ชั้น. 
           บทวา นิปฺปุริเสหิ ไมมีบุรุษคือเวนจากบุรุษ.  อน่ึงมิใชดนตรีเทาน้ัน 
ที่ไมมีบุรุษเจือปน.   แมทีทุ่กแหงก็ไมมีบุรุษเหมือนกัน.   แมคนเฝาประตูก็เปน 
ผูหญิง.  แมผูทําบริการมีอาบนํ้าใหเปนตนก็เปนผูหญิง. นัยวาพระราชทรง  
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ต้ังพวกผูหญิงไวในกิจทุกอยางดวยทรงพระดําริวา เมื่อพระโพธิสัตวเสวยอิสริย- 
สมบัติและสุขสมบัติเห็นปานนั้น  จะเกิดความของใจในบุรุษ   เพราะเห็นบุรุษ. 
ความของใจน้ันอยาไดมีแกโอรสของเราเลย.    บทวา   ตาย  รติยา รมมาโน 
ยินดีดวยความยินดีนั้น      นี้ทานกลาวหมายถึงความยินดีผลสมาบัติอันประกอบ 
ดวยฌานท่ี ๔. 
           พึงทราบความในบทน้ีวา  คหปติ  วา  คหปติปุตฺโต  วา ดังตอไปนี้. 
เพราะกษัตริยทั้งหลายยอมมีความปรารถนาในเศวตฉัตรทั้งนั้น. ความปรารถนา 
ใหญเปนความเน่ินชาของกษัตริยเหลาน้ัน .    พราหมณทั้งหลายไมอ่ิมดวยมนต 
จึงเที่ยวแสวงหามนต.   สวนคหบดีทั้งหลายยอมเสวยสมบัติทั้งแตกาลเรียนเพียง 
คํานวณชั้นสูง.     ฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาไมทรงถือเอากษัตริยและพราหมณ 
จึงตรัสวา  คหปติ  วา  คหปติปุตฺโต  วา  ดังนี้.  บทวา  อาวฏเฏยฺย  พึงเวียน 
มา  ความวา พึงเวียนมาเพราะเหตุแหงกามอันเปนของมนุษย. บทวา อภิกฺกนฺ- 
ตตรา  นาใครยิ่งกวา  คือ  ประเสริฐกวา.  บทวา  ปณีตตรา ประณีตกวา คือ 
ไมนอยกวา.   สมดังท่ีทานกลาวถึงขอนี้ไววา 
                               กามอันเปนของมนุษย   เมื่อเทียบกับสํา- 
                          นักของกามอันเปนทิพย   ก็เหมือนกับเอาน้ํา 
                          ที่ปลายหญาคาสลัดลงในสมุทร  ฉะนั้น. 
           บทวา สมธิคฺคยฺห  ติฏติ  ถือเอาสุขอันเปนทิพยต้ังอยู คือถือเอาสุข 
ที่เปนทิพยประเสริฐกวาน้ันต้ังอยู. 
           อน่ึงพึงทราบขอเปรียบเทียบในขอน้ีดังตอไปนี้.     กาลแหงความยินดี 
ในทามกลางหญิง ๔ หม่ืนในปราสาท  ๓  หลัง   ของพระโพธิสัตว   ดุจกาลแหง 
ความเพียบพรอมดวยกามคุณ  ๕   ของคหบดีฉะน้ัน.    กาลท่ีพระโพธิสัตวทรง 
 
  ๑.  ขุ  ชา.  ๒๘/ขอ  ๓๒๗.  
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ผนวชแลวแทงตลอดพระสัพพัญุตญาณ ณ โพธบิัลลังก    ดุจกาลท่ีคหบดีนั้น 
บําเพ็ญสุจริตแลวบังเกิดในสวรรคฉะน้ัน.    กาลที่พระตถาคตยังเวลาใหลวงไป 
ดวยความยินดีในผลสมาบัติอันเปนไปในฌานที่ ๔  ดุจกาลท่ีคหบดีนั้นเสวย 
สมบัติในนันทวันฉะนั้น.  กาลท่ีพระตถาคตยังเวลาใหลวงไปดวยความยินดีใน 
ผลสมาบัติอันเปนไปในฌานท่ี  ๔    ไมทรงปรารถนาความสุขของชนเลวอันเปน 
ของมนุษย ดุจกาลท่ีคหบดีนั้น ไมปรารถนากามคุณ ๕ อันเปนของมนุษยฉะนั้น. 
           บทวา  สขุี  มีความสุขคือไดรับทุกขกอน   ภายหลังพึงมีความสุข. 
บทวา  เสรี มเีสรีภาพ  คือ  มีแพทยเปนเพ่ือนกอน    ภายหลังพึงมีเสรีภาพคือ 
พึงเปนคนเดียว.  บทวา  สย  วสี  มีอํานาจในตนเอง    คืออยูในอํานาจของ 
แพทยกอน    เมื่อแพทยบอกวาจงนั่งก็นั่ง    บอกวาจงนอนก็นอน    บอกวาจง 
บริโภคก็บรโิภค    บอกวาจงด่ืมก็ดื่ม    ภายหลังจึงมีอํานาจในตนเอง.    บทวา 
เยน กามงฺคโม   จะไปไหนไดตามความพอใจ    คือไมไดไปยังท่ีตนตองการ 
จะไปกอน    ภายหลังเมื่อโรคหายดีแลว      จึงไปไหนไดตามความพอใจแมใน 
การชมปาชมถ้ําและชมภูเขาเปนตน    พึงไปไดในท่ีที่ปรารถนาจะไป. 
           ในบทน้ีมีขอเปรียบเทียบดังตอไปนี้.  กาลที่พระโพธิสัตวประทับอยู ณ 
ทามกลางปราสาท  ดุจกาลที่บุรุษเปนโรคเรื้อนฉะนั้น,    กามวัตถุอยางหน่ึงดุจ 
กระเบ้ืองใสถานไฟฉะน้ัน .   กามวัตถุ ๒ อยางดุจกระเบื้อง ๒  แผน.  นักฟอน 
๓  โกฏิครึ่งดุจกระเบื้องใสถานไฟ ๓ โกฏิครึ่งของทาวสักกเทวราชฉะนั้น.   การ 
เสพวัตถุกาม ดุจเอาเล็บเกาปากแผลแลวเอาไปลนบนกระเบ้ืองใสถานไฟฉะน้ัน. 
กาลท่ีพระโพธิสัตวเห็นโทษในกามเห็นอานิสงสในเนกขัมมะแลวเสด็จออกบวช 
ไดเปนพระพุทธเจา. และกาลท่ีพระตถาคตยังเวลาใหลวงไปดวยความยินดีในผล 
สมาบัติอันเปนไปในฌานท่ี ๔ ดุจกาลที่บุรุษโรคเรื้อนอาศัยยาแลวหายโรคฉะน้ัน. 
กาลท่ีพระตถาตยังเวลาใหลวงไปดวยความยินดีนั้นไมทรงปรารถนาดวยความ  
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ยินดีในชนเลว      ดุจกาลเห็นบุรุษเปนโรคเรื้อนอ่ืนแลวไมปรารถนาจะเห็นอีก 
ฉะน้ัน . 
           บทวา อุปหตินฺทริโย มีอินทรียอันโรคกําจัดเสียแลว  คือมีกายประ- 
สาทอันโรคเรื้อนกําจัดแลว.  บทวา  อปุหตินฺทฺริยา   มีอินทรียอันโทษกําจัด 
แลว     คือมีปญญินทรียอันโทษกําจัดแลว.     สัตวทั้งหลายเหลาน้ันเพราะ 
ปญญินทรียถูกกําจัดกลบัไดความสําคัญผิดในกามทั้งหลายอันมีสัมผัสเปนทุกข 
วาเปนสุข เหมือนอยางบุรุษโรคเรื้อนน้ันมีกายินทรียถูกโรคกําจัดกลับไดความ 
สําคัญผิดในไฟอันสัมผัสเปนทุกขวาเปนสุข   ฉะน้ัน. 
           พึงทราบความในบทวา  อสุจิตรานิ   เจว  ไมสะอาดย่ิงข้ึนเปนตนดัง 
ตอไปนี้.   ตามปกติปากแผลเหลาน้ีไมสะอาด    มีกลิ่นเหม็นและเนา  แตบัดน้ี 
ยิ่งไมสะอาด  ยิ่งมีกลิ่นเหม็นและยิ่งเนาข้ึนอีก.   บทวา  กาจิ คือหนอนท้ังหลาย 
ยอมเขาไปภายในแผลท่ีรนไฟและที่เกา    เลือดและหนองที่นาเกลียดก็ไหลออก 
แผลอยางนี้นั้นจะมีความนาพอใจสักหนอยหน่ึงจะกระไรอยู. 
           พึงทราบวินิจฉัยในคาถาวา อาโรคฺยา๑  ปรมา  ลาภา  ความมีไมโรคเปนลาภอยางยิ่ง
ดังตอไปนี้ .    การไดทรพัยก็ดี    การไดยศก็ดี   การไดบุตรก็ดี 
อยางใดอยางหนึ่ง     ความไมมีโรคเปนลาภอันสูงสุดกวาลาภเหลาน้ัน.    ลาภย่ิง 
กวาความไมมีโรคนั้นไมมี    เพราะเหตุนั้น     ความไมมีโรคจึงเปนลาภอยางยิง. 
สุขเกิดแตฌานก็ดี  สุขเถิดแตมรรคก็ดี  สุขเกิดแตผลก็ดี  อยางใดอยางหน่ึงมีอยู 
บรรดาสุขเหลาน้ัน     นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง.     สุขยิ่งกวานิพพานน้ันไมมี 
เพราะเหตุนั้น  นิพพานจึงเปนสุขอยางยิ่ง.   บทวา  อฏงฺคิโก  จ  มคฺคาน 
บรรดาทางทั้งหลายอันใหถึงอมตธรรมดวยการไปอันเปนสวนเบื้องตน   สูมรรค 
อันเปนสวนเบ้ืองจึงท้ังหลาย  มรรคมีองค ๘  เปนทางอัน เกษม.   ทางอ่ืนเกษม 
 
 ๑.  บาลีวา  อนินุคฺปรมา  วราภา  ม.  มัช. ๑๓  ขอ  ๒๘๖  
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ยิ่งกวามรรคมีองค ๘  นัน้ไมมี.   อีกอยางหน่ึง บทวา  เขม   กด็ี  บทวา  อมต 
ก็ดีในบทวา  เขม อมต  นี ้  เปนชื่อของนิพพานน่ันเอง. 
           ในบทน้ีมีความวา   สมณพราหมณผูกลาวคัดคานเปนอันมาก  ถือเอา 
ดวยลัทธิวาทางอันเปนทางเกษม   และทางอันใหถึงอมตธรรม   มรรคมีองค ๘ 
เปนทางอยางยิ่งคือสูงสุดกวามรรคทั้งหลายอันเปนทางเกษมและเปนทางอมตะ 
เหลาน้ันทั้งหมด.   บทวา  อาจริยปาจริยาน   แหงอาจารยและปาจารยคือแหง 
อาจารยและแหงอาจารยของอาจารยทั้งหลาย.  บทวา  สเมติ  ยอมสมกันคือเชน 
เดียวกันไมตางกัน  ดุจดวงดวยทะนานเดียวกัน  ดจุชั่งดวยตาชั่งเดียวกัน. บทวา 
อโนมชฺชติ  ลูบตัว  คือมาคัณฑิยปริพาชก  ลดฝามือลงขางลางลูบตัว.   บทวา 
อิทนฺต โภ โคตม อาโรคฺย  อทนฺต  นิพฺพาน  ขาแตพระโคดมผูเจริญน้ีคือ 
ความไมมีโรคนี้คือความสุข   คือมาคัณฑิยปริพาชกลูบศีรษะตามเวลา  ลูบทอง 
ตามเวลาจึงกลาวอยางนี้.    บทวา   เฉก   คือผองใส.   บทวา   พาหุลิจีวเรน 
ผาเทียมคือผาเนื้อหยาบทําดวยขนแกะดํา.    อาจารยทั้งหลายกลาววา   สงฺการ- 
โจฬเกน บาง แปลวาผาที่เขาต้ังไวในหยากเยื่อ. บทวา วาจ  นิจฺฉเรยฺย  เปลง 
วาจา  ความวา  เปลงวาจาลูบคลําท่ีชาย  ที่ปลาย   ที่ทามกลางตามเวลา.   บทวา 
ปุพฺพเกเหสา    ตัดบทเปน    ปุพฺพเกหิ   เอสา   ความวา    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระนามวาวิปสสีบาง ฯลฯ  พระนามวา  กัสสปะบาง  ประทับนั่งทาม 
กลางบริษัท ๔ ไดตรัสพระคาถานี้.  คาถาอาศัยประโยชนเพราะเหตุนั้นมหาชน 
จึงไดเรียน.  ครั้นเมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว  ภายหลังคาถาทั้งหลายจึง 
พากันเขาไปสูระหวางพวกปริพาชก.  ปริพาชกเหลาน้ันจดไวในใบลานรักษาไว 
๒ บทเทานั้น.   เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววาคาถานั้นบัดนี้เปนคาถาของปุถุชน 
ตามลําดับ. ชือ่วา โรคภูโต เพราะเปนรังโรค. แมในบทท่ีเหลือก็มีนัยนี้เหมือน 
กัน.    บทวา  อรย  จกขฺุ  จักษุประเสริฐ  คือ  วิปสสนาญาณและมรรคญาณ  
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บริสุทธิ์ .  บทวา  ปโหติ เพียงพอคือสามารถ.   บทวา  เภสชฺช  กเรยฺย  พึง 
ผสมยา  คือพึงผสมยาถอนใหอาเจียน  ยาถาย  ยาหยอดตา  ยาตมเปนตน.  บทวา 
น  จกขฺูนิ  อปฺุปาเทยฺย  มองไมเห็น  ความวา  จักษุประสาทของผูใดถูกความ  
อึดอัดมีดีและเสมหะเปนตนกําจัดแลวในระหวาง.  ผูนั้นอาศัยแพทยผูฉลาดรับ 
ประทานยาอันสบาย   จึงมองเห็นได.  แตนัยนตาของคนตาบอดแตกําเนิด  บอด 
ต้ังแตอยูในครรภมารดา.      เพราะฉะน้ันเขาจะเห็นไมไดเลย.      ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  น  จกขฺนูิ  อุปฺปาเทยฺย  มองไมเห็น  ดังนี้. 
           พึงทราบวาวินิจฉัยในวาระที่  ๒  ดังตอไปนี้. 
           บทวา  ชจฺจนฺโธ  บอดแตกําเนิด  คือบอดดวยความอึดอัดมีดีเปนตน 
ต้ังแตเวลาเกิด.     เมื่อกอนทานกลาววา   อมุสมฺึ  คือในครั้งโนน.     บทวา 
อมิตฺตโต  ทเหยฺย   เขาพึงต้ังบุรุษน้ันไวโดยความเปนศัตรูคือพึงต้ังไวโดย 
ความเปนศัตรูอยางนี้วา   บุรุษนี้เปนศัตรูของเราดังนี้.   แมในบทท่ี ๒  ก็มีนยันี้ 
เหมือนกัน    บทวา  อิมินา  จิตฺเตน  ดวยจิตดวงน้ีคือ   ดวยจิตอันตามไปใน 
วัฏฏะ.  บทวา ตสฺส   เม   อุปาทานปจฺจยา   เพราะอุปาทานเปนปจจัย  ภพ 
จึงมีแกเรา    คือทานกลาวถึงปจจยาการอันมีสนธิ  ๑   และสังเขป   ๒,   ประกาศ 
วัฏฏะใหแจง.  บทวา    ธมฺมานุธมมฺ   ธรรมสมควรแกธรรม   คือปฏิปทาอัน 
สมควรแกธรรม.  บทวา  อิเม  โรคา  คณฺฑา  สลฺลา  โรค  ฝ  ลกูศร  คืออันนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงขันธ  ๕. พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึง 
วิวัฏฏะ  จึงตรัสวา  อุปาทานนิโรธา   เพราะอุปาทานดับดังน้ี.    บทที่เหลือ 
ในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ันดวยประการฉะนี้. 
 
                                 จบอรรถกถามาคัณฑิยสูตรที่  ๕  
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                                      ๖.  สันทกสูตร 

                                     เรื่องสันทกปริพาชก 
           [๒๙๓]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ โฆสิตาราม  เขตเมือง 
โกสัมพี  สมยันั้น สันทกปริพาชกพรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญประมาณ 
หารอย   อาศยัอยู  ณ  ถํ้าปลักขคูหา.  ครั้งน้ันเวลาเย็น ทานพระอานนทออก 
จากท่ีเรนแลวเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  เราทั้งหลายจะเขา 
ไปยังบอนํ้าที่น้ําฝนเซาะเพ่ือจะดูถ้ํา    ภิกษุเหลาน้ันรับคําทานพระอานนทวา 
อยางนั้นทานผูมีอายุ.   ลาํดับนั้น   ทานพระอานนทพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก 
เขาไปยังบอน้ําท่ีน้ําฝนเซาะ.  สมัยนั้น  สันทกปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัท 
หมูใหญ   ซึง่กําลังพูดติรัจฉานกถาเปนอันมาก  ดวยเสียงสูง  เสียงใหญอึงคนึง 
คือพูดเรื่องพระราชา    เรือ่งโจร     เรือ่งมหาอํามาตย   เรื่องกองทัพ   เรื่องภัย 
เรื่องรบ   เรื่องขาว   เรื่องน้ํา   เรื่องที่นอน   เรื่องดอกไม   เรื่องของหอม  เรื่อง 
ญาติ    เรื่องยาน   เรื่องบาน    เรื่องนิคม    เรื่องนคร    เรื่องชนบท    เรื่องสตรี 
เรื่องคนกลาหาญ   เรื่องตรอก   เรื่องทานํ้า     เรื่องนางกุมภทาสี    เรื่องคนท่ีลวง 
ลับไปแลว   เรื่องเบ็ดเตล็ด   เรื่องโลก   เรื่องทะเล    เรื่องความเจริญและความ 
เสื่อมดวยประการนั้น ๆ.                                                       
           สันทกปริพาชกไดเห็นทานพระอานนทกําลังมาแตไกล  จึงหามบริษัท 
ของตนใหสงบเสียงวา  ทานผูเจริญท้ังหลายจงเบาเสียงเถิด  ทานผูเจริญท้ังหลาย 
อยาทําเสียงดังตอไปเลย    นี่สาวกของพระสมณโคดม     เปนสมณะชื่ออานนท 
กําลังมาอยู   สมณะชื่ออานนทนี้    เปนสาวกองคหน่ึง   ในบรรดาสาวกของพระ-  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 514 

โคดมท่ีอาศัยอยู ณ  เมืองโกสัมพี  ก็ทานผูมีอายุเหลาน้ัน  เปนผูใครในความ 
เปนผูมีเสียงเบา  แนะนําในความมีเสียงเบา  กลาวสรรเสริญเสยีงเบา  ถากระไร 
สมณะชื่ออานนทนั้น  ทราบวาบริษัทมีเสียงเบาแลว  พึงสําคัญท่ีจะเขามาใกล. 
ลําดับนั้น  ปริพาชกเหลาน้ันไดนิ่งอยู  ทานพระอานนทไดเขาไปหาปริพาชกถึง 
ที่ใกล  สันทกปริพาชกไดกลาวกะทานพระอานนทวา  เชิญมาเถิดทานพระ- 
อานนท  ทานพระอานนทมาดีแลว  ตอนาน ๆ  ทานพระอานนทจึงจะไดทําเหตุ 
เพ่ือจะมาในท่ีนี้  เชญิน่ังเถิดทานพระอานนท  นี้อาสนะปูไวแลว  ทานพระ- 
อานนทนั่งบนอาสนะท่ีปูไวแลว  แมสนัทกปริพาชกถือเอาอาสนะอันตํ่าแหงหนึ่ง 
แลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
 

                                           ธรรมิกกถา 
           [๒๙๔]  ทานพระอานนทไดกลาวกะสันทกปริพาชกวา  ดูกอนสันทกะ 
เมื่อกี้นี้  ทานทั้งหลายประชุมสนทนากันดวยเรื่องอะไร  และเรื่องอะไรที่ทาน 
ทั้งหลายหยุดคางไวในระหวาง 
           ส.  ทานพระอานนท  เรื่องที่ขาพเจาท้ังหลายประชุมสนทนาเมื่อกี้นั้น 
ขอยกไวเสียเถิด  เรื่องนั้นทานพระอานนทจักไดฟงแมในภายหลังโดยไมยาก  ด ี
ละหนอ  ขอเรื่องที่เปนธรรมในลัทธิแหงอาจารยของตนจงแจงแกทานพระ 
อานนทเถิด. 
           อา.  ดกูอนสันทกะ  ถาเชนนั้นทานจงฟง  จงมนสิการใหดี  เราจัก 
กลาว  สันทกปริพาชกรบัคําทานพระอานนทแลว  ทานพระอานนทไดกลาววา 
ดูกอนสันทกะ   ลัทธิสมัยอันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรย  ๔ 
ประการนี้และพรหมจรรยอันเวนความยินดี  ๔  ประการ  ที่วิญูชนไมฟงอยู  
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ประพฤติพรหมจรรยเลย    ถึงเมื่ออยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขให 
สําเร็จไมได  อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันต 
ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ   ตรสัไวแลว. 
           ขาแตทานพระอานนท     ก็ลทัธิสมัยอันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติ 
พรหมจรรย  ๔  ประการ   ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย    ถึงเมื่อ 
อยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได   อันพระผูมีพระภาค- 
เจาพระองคนั้น    ผูรู   ผูเห็น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ 
ตรัสไวแลวน้ัน   เปนไฉน. 
           [๒๙๕]   ดูกอนสันทกะ   ศาสดาบางคนในโลกน้ี    มีปกติกลาวอยางนี้  
มีความเห็นอยางนี้วา    ทานไมมีผล    การบูชาไมมีผล    การเซนสรวงไมมีผล 
ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําชั่วไมมี   โลกนี้ไมมี  โลกหนาไมมี  มารดาบิดาไมมี 
สัตวผูผุดเกิดข้ึนไมมี  สมณพราหมณผูดําเนินชอบ  ปฏิบัติชอบ ซึ่งกระทําโลกน้ี  
และโลกหนาใหแจง   ดวยปญญาอันยิ่งเอง  และสอนผูอ่ืนใหรูแจง  ไมมีในโลก 
คนเรานี้เปนแตประชุมมหาภูตท้ังส่ี   เมื่อทํากาลกิริยา   ธาตุดิน   ไปตามธาตุดิน 
ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา   ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ  ธาตุลมไปตามธาตุลม  อินทรยี 
ทั้งหลายยอมเลื่อนลอยไปสูอากาศ   คนทั้งหลายมีเตียงเปนที่ ๕   จะหามเขาไป 
เมื่อตายแลว    รางกายปรากฏอยูแคปาชา  กลายเปนกระดูกมีสีดุจนกพิลาป  การ 
เซนสรวงมีเถาเปนที่สุด   ทานน้ีคนเขลาบัญญัติไว  คําของคนบางพวกพูดวา  มี 
ผล ๆ   ลวนเปนคําเปลา   คําเท็จ   คําเพอ   เพราะกายสลาย  ทั้งพาลทั้งบัณฑิต 
ยอมขาดสูญพินาศส้ิน  เบ้ืองหนาแตตายไป   ยอมไมมี  ดังนี้. 
 

                                 วาดวยอพรหมจริยวาส 
           [๒๙๖]  ดูกอนสันทกะ ในลทัธิของศาสดานั้น วิญูชนยอมตระหนัก 
ดังน้ีวา   ทานศาสดาผูมีปกตกลาวอยางนี้   มีความเห็นอยางนี้วา   การบูชาไมมี  
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ผล การเซนสรวงไมมีผล  ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําชั่วไมมี   โลกน้ีไมมี  โลก 
หนาไมมี  มารดาบิดาไมมี   สัตวที่เกิดผุดข้ึนไมมี  สมณพราหมณผูดําเนินชอบ 
ปฏิบัติชอบ   ซึ่งทําโลกนีแ้ละโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวสอนผูอ่ืน 
ใหรูแจงไมมีในโลก     คนเรานี้เปนแตประชุมมหาภูตท้ังส่ี      เมื่อทํากาลกิริยา 
ธาตุดินไปตามธาตุดิน  ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา  ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ  ธาตุลมไป 
ตามธาตุลม   อินทรียทั้งหลายยอมเลื่อนลอยไปสูอากาศ   คนทั้งหลายมีเตียงเปน 
ที่  ๕ จะหารเขาไปเม่ือตายแลว   รางกายปรากฏอยูแคปาชา  กลายเปนกระดูกมี 
สีดุจนกพิลาป  การเซนสรวงมีเถาเปนท่ีสุด  ทานน้ีคนเขลาบัญญัติไว   คําของ 
คนบางพวกพูดวามีผล ๆ   ลวนเปนคําเปลา   คําเท็จ   คําเพอ   เพราะกายสลาย 
ทั้งพาล  ทั้งบัณฑิต   ยอมขาดสูญพินาศสิ้น   เบ้ืองหนาแตตายไปยอมไมมีดังน้ี 
ถาคําของศาสดาผูนี้เปนคําจริง กรรมในลัทธินี้  ที่เราไมไดทําเลยเปนอันทําแลว 
พรหมจรรยในลัทธินี้ที่เราไมไดอยูเลยเปนอันอยูแลว   แมเราทั้งสองคือเราผูไม 
ไดกลาววา   เพราะกายสลาย   แมเราทั้งสองจักขาดสูญพินาศส้ิน    เบื้องหนาแต 
ตายไปจักไมมีดังนี้    ก็ชือ่วาเปนผูเสมอ ๆ  กัน   ถึงความเปนผูเสมอ ๆ   กนัใน 
ลัทธินี้   ที่ยิ่งกวากันก็คือ   ความท่ีทานศาสดาน้ีเปนผูพระพฤติเปลือยกาย   เปน 
คนศีรษะโลน  ทําความเพียรในการเดินกระโหยง   ถอนผมและหนวด   เม่ือเรา 
อยูครองเรือนนอนเบียดกับบุตร   ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี    ทรงดอกไม 
ของหอมและเครื่องลูบไล  ยินดีทองและเงินอยู    ก็จักเปนผูมีคติเสมอ ๆ   กันกับ 
ทานศาสดาน้ีในภพหนาได    เรานั้นรูอะไร    เห็นอะไรอยู     จึงจักประพฤติ 
พรหมจรรยในศาสดาน้ี   วิญูชนนั้นครั้นรูวาลัทธินี้ไมเปนโอกาสที่จะอยูประ- 
พฤติพรหมจรรยได  ดังน้ีแลว  ยอมเบือ่หนายหลีกไปจากพรหมจรรยนั้น  ดูกอน 
สันทกะ   ลทัธิอันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรยได   ที่วิญูชนไม  
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พึงอยูพระพฤติพรหมจรรยเลย   ถึงเมื่ออยู    ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจาก 
ทุกขใหสําเร็จไมได   เปนประการท่ีหน่ึงนี้แล    อันพระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น  ผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันต   ตรสัรูดวยพระองคเองโดยชอบ   ตรัสไว 
แลว. 
           [๒๙๗]   ดูกอนสันทกะ   อีกประการหน่ึง   ศาสดาบางคนในโลกนี้   ม ี
ปรกติกลาวอยางนี้     มคีวามเห็นอยางนี้วา     เมื่อบุคคลทําเอง     ใชใหผูอ่ืนทํา 
ตัดเอง  ใชใหผูอ่ืนตัด  เบียดเบียนเอง  ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน  ทําเขาใหเศราโศก 
เองใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก   ทําใหเขาลําบากเอง    ใชผูอ่ืนใหทําเขาใหลําบาก 
ใหดิ้นรนเอง  ใชผูอ่ืนทําเขาใหดิ้นรน  ฆาสัตว  ลักทรัพย  ตัดทีต่อ  ปลนไมให 
เหลือ   ทําโจรกรรมในเรอืนหลังเดียว   ซุมอยูที่ทางเปลี่ยว  ทําชูภรรยาเขา  พูด 
เท็จ   ผูทําไมชื่อวาทําบาป   แมหากผูใดจะใชจักร    ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีด 
โกน  สังหารเหลาสัตวในปถพีนี้ใหเปนลานเนื้ออันเดียวกัน  ใหเปนกองเนื้ออัน 
เดียวกัน   บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ    ยอมไมมีแกเขา    ไมมีบาปมาถึงเขา 
แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา   ฆาเอง   ใชใหผูอ่ืนฆา  ตัดเองใช 
ใหผูอ่ืนตัด   เบียดเบียนเอง   ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน   บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปน 
เหตุ    ยอมไมมีแกเขา     ไมมีบาปมาถึงเขา     แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหง 
แมน้ําคงคา   ใหเอง   ใชใหผูอ่ืนให   บูชาเอง   ใชใหผูอ่ืนบูชา   บุญท่ีมกีารทํา 
เชนนั้นเปนเหตุ  ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน  การทรมาน 
อินทรีย   การสํารวมศีล   การกลาวคําสัตย   บญุยอมไมมีแกเขา   ไมมีบุญมาถึง 
เขาดังน้ี. 
           [๒๙๘]  ดกูอนสันทกะ    ในลัทธิทานศาสดาน้ี     วิญูชนยอมเห็น 
ตระหนักดังนี้วา   ทานศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนี้     มีความเห็นอยางนี้วา   เมื่อ  
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บุคคลทําเองใชใหผูอ่ืนทํา   ตัดเอง    ใชใหผูอ่ืนตัด   เบียดเบียนเอง   ใชใหผูอ่ืน 
เบียดเบียน   ทําเขาใหเศราโศกเอง  ใหผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก  ทําเขาใหลําบาก 
เอง  ใชผูอ่ืนใหทําเขาใหลําบาก  ใหดิน้รนเอง  ใชผูอ่ืนทําเขาใหดิ้นรน  ฆาสัตว 
ลักทรัพยตัดที่ตอ  ปลนไมใหเหลือ   ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว   ซุมอยูที่ 
ทางเปลี่ยว   ทําชูภรรยาเขา   พูดเท็จ   ผูทําไมชื่อวาทําบาป    แมหากผูใดจะใช 
จักรซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน   สังหารเหลาสัตวในปถพีนี้ใหเปนลานเนื้อ 
อันเดียวกัน ใหเปนกองเน้ืออันเดียวกัน  บาปท่ีมีการทาน้ันเปนเหตุ   ยอมไมมี 
แกเขา  ไมมีบาปมาถึงเขา  แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา   ฆาเอง 
ใชใหผูอ่ืนฆา    ตัดเองใชใหผูอ่ืนตัด    เบียดเบียนเอง    ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน 
บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ    ยอมไมมีแกเขา    ไมมีบาปมาถึงเขา    แมหาก 
บุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา   ใหเอง   ใชใหผูอ่ืนให   บูชาเอง    ใชให 
ผูอ่ืนบูชา   บญุท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ    ยอมไมมีแกเขา    ไมมีบุญมาถึงเขา 
ดวยการใหทาน  การทรมานอินทรีย  การสํารวมศีล  การกลาวคําสัตย  บุญยอม 
ไมมีแกเขา    ไมมีบุญมาถึงเขา     ดังน้ีถาคําของศาสดาน้ีเปนคําจริง    กรรมใน 
ลัทธินี้ที่เราไมไคทําเลยเปนอันทําแลว      พรหมจรรยในลัทธนิี้เราไมไดอยูเลย 
เปนอันอยูแลว    แมเราทั้งสอง    เปนผูเสมอกัน     ถึงความเสมอกันในลทัธินี้  
เราไมไดกลาววา      เราทัง้สองผูทําไมชื่อวาทําบาป      ที่ยิ่งกวากันก็คือความท่ี 
ทานศาสดาน้ีเปนผูประพฤติเปลือยกาย    เปนคนศีรษะโลน    ทําความเพียรใน 
การเดินกระโหยง   ถอนผมและหนวด   เมื่อเราอยูครองเรือนนอนเบียดกับบุตร 
ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี     ทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล     ยินดี 
ทองและเงินอยู    ก็จักเปนผูมีคติเสมอ ๆ   กับทานศาสดาน้ีในภพได    เรานั้น 
รูอะไรเห็นอะไรอยู    จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ี  วิญูชนนั้นครั้น  
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รูวา    ลัทธินีไ้มเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรยไดดังน้ีแลว     ยอมเบื่อ 
หนายหลีกไปจากพรหมจรรยนั้น  ดกูอนสันทกะ  ลัทธิอันไมเปนโอกาสที่จะอยู 
พระพฤติพรหมจรรยได   ที่วิญูชนไมพึงอยูพระพฤติพรหมจรรย   ถึงเมื่ออยู 
ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได   เปนประการท่ีสองนี้แล 
อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ผูรู  ผูเห็น   เปนพระอรหันต   ตรัสรูดวย 
พระองคเองโดยชอบ   ตรัสไวแลว.                                                    
           [๒๙๙]   ดูกอนสันทกะ  อีกประการหน่ึง  ศาสดาบางคนในโลกมีปกติ 
กลาวอยางนี้    มีความเห็นอยางนี้วาไมมีเหตุไมมีปจจัยเพ่ือความเศราหมองแหง 
สัตวทั้งหลาย   สัตวทั้งหลายหาเหตุหาปจจัยมิได   ยอรมเศราหมองเอง   ไมมีเหตุ 
ไมมีปจจัยเพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย  สตัวทั้งหลายหาเหตุหาปจจัยมิได 
ยอมบริสุทธิ์เอง    ไมมีกําลัง    ไมมีความเพียร    ไมมีเรี่ยวแรงของบุรุษ    ไมมี 
ความบากบ่ันของบุรุษ    ไมมีกําลัง  ไมมีความเพียร  ไมมีเรี่ยวแรงของบุรุษ  ไมม ี
ลวนไมมีอํานาจ   ไมมีกาํลัง   ไมมีความเพียร  แปรไปตามเคราะหดีเคราะหราย 
ตามความประจวบ   ตามความเปนเอง    ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้งหก 
เทาน้ัน  ดังนี้. 
           [๓๐๐]   ดูกอนสันทกะ    ในลทัธิของศาสดานั้น    วิญูชนยอมเห็น 
ตระหนักดังนี้วา   ทานศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนี้   มีความเห็นอยางนี้วา   ไม 
มีเหตุไมมีปจจัยเพ่ือความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย       สตัวทั้งหลายหาเหตุ 
หาปจจัยมิไดยอมเศราหมองเอง   ไมมีเหตุไมมีปจจัยเพ่ือความบริสุทธิ์แหงสัตว 
ทั้งหลาย   สตัวทั้งหลายหาเหตุหาปจจัยมิไดยอมบริสุทธิ์เอง   ไมมีกําลัง    ไมมี 
ความเพียร   ไมมีเรี่ยวแรงของบุรุษ   ไมมีความบากบ่ันของบุรุษ    สัตวทั้งปวง 
ปาณะท้ังปวง   ภูตะทั้งปวง  ชีวะท้ังปวง  ลวนไมมีอํานาจ  ไมมีกําลัง  ไมมี  
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ความเพียร   แปรไปตามเคราะหดีเคราะหราย   ตามความประจวบ     ตามความ 
เปนเอง   ยอมเสวยสุข   เสวยทุกขในอภิชาติทั้งหกเทาน้ัน  ดังนี้   ถาคําของทาน 
ศาสดาน้ีเปนคําจริง   กรรมในลัทธินี้ทีเ่ราไมไดทําเลยเปนอันทําแลว  พรหม- 
จรรยในลัทธนิี้ที่เราไมไดอยูเลยเปนอันอยูแลว        แมเราทั้งสองคือเราผูไมได 
กลาววา   เราทั้งสองหาเหตุหาปจจัยมิไดจักบริสุทธิ์เอง    ดังนี้     กช็ื่อวาเปนผู 
เสมอ ๆ  กัน  ถึงความเปนผูเสมอกันในลัทธินี้    ทีย่ังยิ่งกวานั้นก็คือ    ความท่ี 
ทานศาสดาน้ีเปนผูประพฤติเปลือยกาย    เปนคนศีรษะโลน    ทําความเพียรใน 
การเดินกระโหยง   ถอนผมและหนวด   เมื่อเราอยูครองเรือนนอนเบียดกับบุตร 
ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี      ทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล     ยินดี 
ทองและเงินอยู  ก็จักเปนผูมีคติเสมอ ๆ  กันกับทานศาสดาน้ีในภพหนาได  เรา 
นั้นรูอะไร  เห็นอะไรอยู   จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ี  วิญูชนน้ัน 
นั้นครั้นรูวา    ลัทธินี้ไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรยไดดังน้ีแลว 
ยอมเบื่อหนายหลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. 
           ดูกอนสันทกะ  ลทัธิอันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรย   ที ่
วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย  ถึงเมื่ออยู  ก็พึงยังกุศลธรรม เครื่อง 
ออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได  เปนประการท่ีสามน้ีแล   อันพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น    ผูรู  ผูเห็น   เปนพระอรหันตตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบตรัส 
ไวแลว. 
           [๓๐๑]  ดูกอนสันทกะ    อีกประการหน่ึง     ศาสดาบางคนในโลกนี ้
มีปกติกลาวอยางนี้   มีความเห็นอยางนี้วา   สภาวะ ๗ กองเหลาน้ี   ไมมีใคร 
ทํา  ไมมีแบบอยางอันใครทํา  ไมมีใครนิรมิต  ไมมีใครใหนิรมิต   เปนหมัน 
ต้ังอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา    ต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด   สภาวะ ๗  กองเหลาน้ัน  
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ไมหว่ันไหว   ไมแปรปรวน   ไมเบียดเบียนกันและกัน    ไมอาจใหเกิดสุขหรือ 
ทุกข   หรือท้ังสุขและทุกขแกกันและกัน   สภาวะ ๗  กองเปนไฉน คือ กองดิน 
กองน้ํา  กองไฟ   กองลม   สุข   ทุกข  ชีวะเปนที่ ๗   สภาวะ ๗  กองนี้  ไมมี 
ใครทํา   ไมมีแบบอยางอันใครทํา    ไมมีใครนิรมิต   ไมมีใครใหนิรมิต   เปน 
สภาวะยั่งยืน   ต้ังอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา   ต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด    สภาวะ ๗ 
กองเหลาน้ัน   ไมหว่ันไหว   ไมแปรปรวน  ไมเบียดเบียนกันและกัน   ไมอาจ 
ใหเกิดสุขหรือทุกขหรือท้ังสุขทั้งทุกขแกกันและกนั  ผูฆาเองก็ดี   ผูใชใหฆาก็ดี 
ผูไดยินก็ดี     ผูกลาวใหไดยินก็ดี     ผูเขาใจความก็ดี     ผูทําใหเขาใจความก็ดี  
ไมมีในสภาวะ ๗   กองนั้น      เพราะแมบุคคลจะเอาศัตราอยางคมตัดศีรษะกัน 
ก็ไมชื่อวาใคร ๆ     ปลงชวิีตใคร ๆ  เปนแตศัตราสอดไปในชองแหงสภาวะ  ๗ 
กองเทานั้นดังน้ี        ก็แตกําเนิดที่เปนประธาน  ๑,๔๐๖,๖๐๐  กรรม  ๕๐๐  
กรรม ๕  กรรม ๓ กรรม ๑  กรรมครึ่ง  ปฏิปทา  ๖๒  อันตรกัป  ๖๒  อภิชาติ 
๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพพาชก ๔,๙๐๐ นาคาวาส  ๔,๙๐๐  อินทรีย 
๒,๐๐๐  นรก  ๓,๐๐๐  รโชธาตุ  ๓๖  สัญญีครรภ  ๗  อสัญญีครรภ  ๗  นิคันถ- 
ครรภ ๗  เทวดา ๗  มนุษย  ๗  ปศาจ  ๗  สระ  ๗  ปวุฏะ ๗  หนิ  ๗  เหวใหญ 
๗ เหวนอย   ๗๐๐  มหาสุบิน  ๗  สุบนิ  ๗๐๐  มหากัป  ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหลาน้ี  ที่พาล 
และบัณฑิตเรรอนทองเที่ยวไปแลวจักทําท่ีสุดทุกขได   ความสมหวังวา   เราจัก 
บมกรรมท่ียงัไมอํานวยผลใหอํานวยผล  หรือเราสัมผัสถูกตองกรรมท่ีอํานวยผล 
แลว   จักทําใหสุดสิ้นดวยศีล    ดวยพรต    ดวยตบะ    หรือดวยพรหมจรรยนี้ 
ไมมีในที่นั้น  สุขทุกขที่ทําใหมีที่สิ้นสุดได   เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน 
ยอมไมมีในสงสารดวยอาการอยางน้ีเลย    ไมมีความเสื่อม    ความเจริญ   ไมมี 
การเลื่อนข้ึนเลื่อนลง   พาลและบัณฑิตเรรอนทองเที่ยวไป    จักทําท่ีสุดทุกขได 
เอง   เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไป   ยอมคลี่หมดไปเองฉะน้ัน   ดังน้ี.  
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           [๓๐๒]   ดูกอนสันทกะ    ในลัทธิของศาสดาน้ัน    วิญูชนยอมเห็น 
ตระหนักดังนี้วา   ทานศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนี้    มีความเห็นอยางนี้วา   ไม 
มีใครทํา   ไมมีแบบอยางอันใครทํา  ไมมีใครนิรมิต  ไมมีใครใหนิรมิต   เปน 
สภาวะยั่งยืน    ต้ังอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา   ต้ังอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด    สภาวะ  ๗ 
กอง   เหลาน้ัน      ไมหว่ันไหว    ไมแปรปรวน   ไมเบียดเบียนกันและกัน   ไม 
อาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรือท้ังสุขทั้งทุกขแกกันและกัน  สภาวะ๗ กองเปนไฉน 
คือ กองดิน  กองน้ํา   กองไฟ   กองลม  สุข  ทุกข     ชีวะเปนที ่ ๗ 
สภาวะ ๗  กองน้ี   ไมมีใครทํา   ไมมแีบบอยางอันใครทํา   ไมมีใครนิรมิต  ไม 
มีใครใหนิรมิต   เปนสภาวะยั่งยืน    ต้ังอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา    ต้ังอยูมั่นคงดุจ 
เสาระเนียด  สภาวะ  ๗  กองเหลาน้ัน  ไมหว่ันไหว  ไมแปรปรวน  ไมเบียด- 
เบียนกันและกัน   ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรือท้ังสุขทั้งทุกขแกกันและกนั  ผู 
ฆาเองก็ดี  ผูใชใหฆาก็ดี   ผูไดยินก็ดี  ผูกลาวใหไดยินก็ดี  ผูเขาใจความก็ดีผูทํา 
ใหเขาใจความก็ดีไมมีในสภาวะ  ๗ กองนั้น เพราะแมวาบุคคลจะเอาศัสตราอยาง 
คมตัดศีรษะกัน   ก็ไมชื่อวาใคร ๆ  ปลงชีวิตใคร ๆ  เปนแตศัสตราสอดไปตาม 
ชองแหงสภาวะ ๗  กองเทานั้นดังน้ี     ก็แตกําเนิดที่เปนประธาน  ๑,๔๐๖,๖๐๐ 
กรรม ๕๐๐  กรรม   ๕   กรรม   ๓   กรรมครึ่ง ปฏปิทา ๖๒  อันตรกัป ๖๒ 
อภิชาติ ๖  ปรุิสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพพาชก ๔,๙๐๐  นาคาวาส ๔,๙๐๐ 
อินทรีย ๒,๐๐๐  นรก ๓,๐๐๐  รโชธาตุ  ๓๖  สัญญีครรภ  ๗  อสัญญีครรภ  ๗ 
เทวดา ๗ มนุษย ๗ ปศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏะ  ๗  หิน ๗ เหวใหญ ๗  เหวนอย 
๗๐๐  มหาสุบิน ๗  สุบิน  ๗๐๐  มหากัป  ๘,๔๐๐,๐๐๐  เหลาน้ี  ที่พาลและบัณฑิต 
เรรอนทองเท่ียวไปแลวจักทําท่ีสุดทุกขได    ความสมหวังวาเราจักบมกรรมท่ียัง 
ไมอํานวยผลใหอํานวยผล     หรือเราสัมผัสถูกตองกรรมท่ีอํานวยผลแลว     จัก  
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ทําใหสุดสิ้นดวยศีล   ดวยพรต   ดวยตบะ   หรือดวยพรหมจรรยนี้ไมมีในท่ีนั้น 
สุขทุกขที่ทําใหมีที่สิ้นสุดไดเหมือนตวงของใหหมดดวยทะนานยอมไมมีในสงสาร 
ดวยอาการอยางน้ีเลย   ไมมีความเสื่อม   ความเจริญ   ไมมีการเลื่อนข้ึนเลื่อนลง 
พาลและบัณฑิตเรรอนทองเที่ยวไป   จักทําท่ีสุดทุกขไดเอง    เหมือนกลุมดายที่ 
บุคคลขวางไปยอมคลี่หมดไปเอง   ฉะนั้น    ดังน้ี.   ถาคําของทานศาสดาน้ีเปน 
คําจริง   กรรมในลัทธินี้ทีเ่ราไมไดทําเลยเปนอันทําแลว   พรหมจรรยในลัทธนิี้ 
ที่เรามิไดอยูเลยเปนอันอยูแลว   แมเราทั้งสองคือเราผูมีไดกลาววา   เราทั้งสอง 
เรรอนทองเท่ียวไปแลวจักทําท่ีสุดทุกขไดก็ดี     ก็ชื่อวาเปนผูเสมอ ๆ กัน ถึง 
ความเปนผูเสมอกันในลทัธินี้    ที่ยิ่งกวากันก็คือความท่ีทานศาสดาน้ีเปนผูประ- 
พฤติเปลือยกาย  เปนคนศีรษะโลน  ทําความเพียรในการเดินกระโหยง  ถอนผม 
และหนวด   เมื่อเราอยูครองเรือนนอนเบียดกับบุตร   ประพรมแกนจันทนเมือง 
กาสี   ทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล   ยินดีทองและเงินอยู   ก็จักเปนผูมี 
คติเสมอ ๆ  กันกับทานศาสดาน้ีในภพหนาได  เรานั้นรูอะไรเห็นอะไรอยู  จึงจัก 
ประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ี  วิญูชนนั้นครั้นรูวา  ลัทธนิี้ไมเปนโอกาส 
ที่จะอยูประพฤติพรหมจรรยไดดังน้ีแลว   ยอมเบื่อหนายหลีกไปจากพรหมจรรย 
นั้น    ดูกอนสันทกะ    ลทัธิอันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรย    ที ่
วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย    ถึงเมื่ออยูก็ยังกุศลธรรมเครื่องออก 
ไปจากทุกขใหสําเร็จไมได      เปนประการท่ีสี่นี้แล      อันพระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น ผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ   ตรัส 
ไวแลว  ดูกอนสันทกะ  ลทัธิสมัยอันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรย 
ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย    ถึงเมื่ออยู   ก็ยังกุศลธรรมเครื่อง 
ออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได    สีป่ระการนี้แล    อันพระผูมีพระภาคเจา   ผูรู 
ผูเห็นเปนพระอรหันตตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น  ตรัสไวแลว.  
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           [๓๐๓]  ทานพระอานนท      ขอท่ีพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นผูรู 
ผูเห็น  เปนพระอรหันต   ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ  ตรสัลัทธิอันไมเปน 
โอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรยสี่ประการ       ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติ- 
พรหมจรรยเลย     ถึงเมื่ออยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จ 
ไมไดนี้  นาอัศจรรย ทานพระอานนท ไมเคยมี ทานพระอานนท  ก็พรหมจรรย 
อันเวนความยินดีสี่ประการ    ที่วิญูชนไมพึงอยูพระพฤติพรหมจรรยเลย  ถึง 
เมื่ออยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมไดเหลาน้ัน    อัน 
พระผูมีพระภาคเจา  ผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูดวยพระองคเอง 
โดยชอบ  พระองคนั้นตรัสไวแลว  เปนไฉน. 
           [๓๐๔]  ดกูอนสันทกะ  ศาสดาบางคนในโลกนี ้  ต้ังตนเปนสัพพัญู 
รูเห็นธรรมทัง้ปวง   ปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลือวา   เมื่อเราเดิน 
อยูก็ดี   หยุดอยูก็ดี   หลับแลวก็ดี   ต่ืนอยูก็ดี  ความรูความเห็นปรากฏเสมอเปน 
นิจ   ศาสดาน้ันเขาไปเรือนวางบาง   ไมไดกอนขาวบาง   สุนขักัดเอาบาง    พบ 
มาดุบาง   พบโคดุบาง   ถามถึงชื่อบาง   โคตรบาง  ของหญิงบาง   ของชายบาง 
ถามถึงชื่อบาง  หนทางบาง  ของบานบาง   ของนิคมบาง   เม่ือถูกถามวาน่ีอะไร 
ก็ตอบเขาวา     เราเขาไปยังเรือนวางดวยกิจท่ีเราจําตองเขาไป      เราไมไดกอน 
ขาวดวยเหตุที่เราไมควรได   เราเปนผูถูกสุนัขกัดดวยเหตุที่ควรถูกกัด    เราพบ 
ชางดุดวยเหตุที่ควรพบ   เราถามถึงชื่อบาง   โคตรบาง   ของหญิงบาง  ของชาย 
บาง  ดวยเหตุที่ควรถาม  เราถามถึงชื่อบาง   ทางบาง   ของบานบาง   ของนิคม 
บาง   ดวยเหตุที่ควรถาม. 
           ดูกอนสันทกะ    ในพรหมจรรยของศาสดาน้ัน    วิญูชนยอมทราบ 
ตระหนักดังนี้วา  ทานศาสดาซ่ึงต้ังตัวเปนสัพพัญู   รูเห็นธรรมท้ังปวง   ปฏ-ิ  
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ญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลือวา    เมื่อเราเดินอยูก็ดี     หยุดอยูก็ด ี
หลับแลวก็ดี   ต่ืนอยูก็ดี   ความรูความเห็นปรากฏเสมอเปนนิจ    ศาสดาน้ันเขา 
ไปยังเรือนวางบาง   ไมไดกอนขาวบาง   สุนัขกัดบาง   พบชางดุบาง   พบมาดุ 
บาง   พบโคดุบาง   ถามชื่อบาง   โคตรบาง   ของหญิงบาง   ของชายบาง   ถาม 
ถึงชื่อบาง   หนทางบาง   ของบานบาง   ของนิคมบาง   ศาสดาน้ันเมื่อถูกถามวา 
นี่อะไร   ก็ตอบเขาวา   เราเขาไปยังเรือนวางดวยกิจท่ีเราจําตองเขาไป   เราไม 
ไดกอนขาวดวยเหตุที่เราไมควรได      เราเปนผูถูกสุนัขกัดดวยเหตุที่ควรถูกกัด 
เราพบชางดุดวยเหตุที่ควรพบ    เราพบมาดุดวยเหตุที่ควรพบ   เราพบโคดุดวย 
เหตุที่ควรพบ  เราถามถึงชื่อบาง  โคตรบาง   ของหญิงบาง   ของชายบาง   ดวย 
เหตุที่ควรถาม    เราถามถงึชื่อบาง    หนทางบาง   ของบานบาง  ของนิคมบาง 
ดวยเหตุที่ควรถาม   ดังน้ี   วิญูชนครัน้รูวา  พรหมจรรยนี้เวนจากความยินดี 
ดังน้ีแลว  ยอมเบ่ือหนายหลีกไปเสียจากพรหมจรรยนั้น   ดูกอนสันทกะ  พรหม- 
จรรยอันเวนจากความยินดี    ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย  ถึง 
เมื่ออยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได    ประการท่ีหน่ึง 
นี้แลอันพระผูมีพระภาคเจา  ผูรู  ผูเห็น   เปนพระอรหันต   ตรสัรูดวยพระองค 
เองโดยชอบพระองคนั้น   ตรัสไวแลว.                                            
           [๓๐๕]  ดูกอนสันทกะ     อีกประการหน่ึง    ศาสดาบางคนในโลกน้ี 
เปนผูเชื่อถือการฟงตามกัน   เปนผูเชื่อวาจริงดวยการฟงตามกัน   ศาสดาน้ันจึง  
แสดงธรรมโดยฟงตามกัน   โดยสืบๆ กันมาวาอยางนั้นๆ โดยอางตํารา   ดูกอน 
สันทกะ   ก็เม่ือศาสดาเชื่อถือการฟงตามกัน    เชื่อวาจริงดวยการฟงตามกันแลว 
ยอมมีการฟงดีบาง  มีการฟงชั่วบาง   เปนอยางนั้นบาง   เปนอยางอ่ืนบาง.  
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           ดูกอนสันทกะ     ในพรหมจรรยของศาสดาน้ัน     วิญูชนยอมทราบ 
ตระหนักดังนี้วา   ทานศาสดาน้ีเปนผูเชื่อถือการฟงตามกัน    เชื่อวาจริงดวยการ 
ฟงตามกัน   ทานศาสดาผูนั้นแสดงธรรมโดยการฟงตามกัน    โดยสืบ ๆ กันมา 
วาอยางนั้น ๆ โดยอางตํารา      ก็เม่ือศาสดาเชื่อถือการฟงตามกัน     เชื่อวาจริง 
ดวยการฟงตามกันแลว   ยอมมีการฟงดีบาง   การฟงชั่วบาง    เปนอยางนั้นบาง 
เปนอยางอ่ืนบาง   ดังนี้    วิญูชนนั้นครั้นรูวาพรหมจรรยนี้เวนจากความยินดี 
ดังน้ีแลว ยอมเบื่อหนายหลีกไปเสียจากพรหมจรรยนั้น  ดูกอนสันทกะ  พรหม- 
จรรยอันเวนจากความยินดีที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย   ถงึเมื่อ 
อยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได    ประการท่ีสองน้ีแล  
อันพระผูมีพระภาคเจา   ผูรู  ผูเห็น   เปนพระอรหันต    ตรัสรูดวยพระองคเอง 
โดยชอบพระองคนั้น  ตรัสไวแลว. 
           [๓๐๖]  ดูกอนสันทกะ  อีกประการหน่ึง  ศาสดาบางคนในโลกน้ีเปน 
ผูใชความตรึก    เปนผูใชความพิจารณา    ศาสดาน้ันจึงแสดงธรรมตามปฏิภาณ 
ของตนเทียบเหตุตามความท่ีตนตรึก    คลอยตามความท่ีตนพิจารณา    ดูกอน 
สันทกะ   ก็เม่ือศาสดาใชความตรึก   ใชความพิจารณาแลว   ก็ยอมมีความตรึกด ี
บาง   ความตรึกชั่วบาง   เปนอยางนั้นบาง   เปนอยางอ่ืนบาง. 
           ดูกอนสันทกะ     ในพรหมจรรยของศาสดาน้ัน     วิญูชนยอมทราบ 
ตระหนักดังนี้วา   ทานศาสดาจารยนี้เปนผูใชความตรึก  เปนผูใชความพิจารณา 
ทานศาสดาจารยนั้นยอมแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนเทียบเหตุตามความท่ีตน 
ตรึก   คลอยตามความท่ีตนพิจารณา   ก็เม่ือศาสดาเปนผูใชความตรึก   ใชความ 
พิจารณาแลว    ก็ยอมมีความตรึกดีบาง    ความตรึกชั่วบาง    เปนอยางนั้นบาง 
เปนอยางอ่ืนบาง   วิญูชนน้ัน    ครั้นรูวาพรหมจรรยนี้เวนจากความยินดีดังนี้ 
แลว   ยอมเบื่อหนายหลีกไปเสียจากพรหมจรรยนัน้.  
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           ดูกอนสันทกะ     พรหมจรรยอันเวนจากความยินดีที่วิญูชนไมพึง 
ประพฤติพรหมจรรยเลย    ถึงเมื่ออยู    ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข 
ใหสําเร็จไมได  ประการท่ีสามนี้แล  อันพระผูมีพระภาคเจา   ผูรู  ผูเห็น  เปน 
พระอรหันต   ตรัสรูดวยพระองคเอง  โดยชอบพระองคนั้น   ตรัสไวแลว. 
           [๓๐๗]   ดูกอนสันทกะ อีกประการหน่ึง ศาสดาบางคนในโลกน้ี   เปน 
คนเขลางมงาย    เพราะเปนคนเขลา    เพราะเปนคนงมงาย    ศาสดาน้ันเมื่อถูก 
ถามปญหาอยางนั้น ๆ  ยอมถึงความสายวาจา  คือตอบด้ินไดไมตายตัววา  ความ 
เห็นของเราวาอยางนี้ก็มิใช  อยางนั้นก็มิใช   อยางอ่ืนก็มิใช  ไมใชก็มิใช  มใิช 
ไมใชก็มิใชดงัน้ี   ดูกอนสันทกะ   ในพรหมจรรยของศาสดาน้ัน   วิญูชนยอม 
ทราบตระหนักดังน้ีวา    ทานศาสดาน้ีเปนคนเขลางมงาย    เพราะเปนคนเขลา 
เพราะเปนคนงมงาย   ศาสดาน้ันเมื่อถูกถามปญหาอยางนั้น ๆ ยอมถึงความสาย 
วาจา   คือตอบด้ินไดไมตายตัววา   ความเห็นของเราวาอยางนี้ก็มิใช    อยางนั้น 
ก็มิใช    อยางอ่ืนก็มิใช   ไมใชก็มิใช   มิใชไมใชกม็ิใช   ดังน้ี   วิญูชนนั้น 
ครั้นรูวาพรหมจรรยนี้เวนจากความยินดีดังนี้แลว  ยอมเบื่อหนายหลีกไปเสียจาก 
พรหมจรรยนั้น  ดูกอนสันทกะ  พรหมจรรยอันเวนจากความยินดี  ที่วิญูชน 
ไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย  ถึงเม่ืออยู   ก็ยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจาก 
ทุกขใหสําเร็จไมได    ประการท่ีสี่นี้แล    อันพระผูมีพระภาคเจา    ผูรู   ผูเห็น 
เปนพระอรหันต  ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น  ตรัสไวแลว 
           ดูกอนสันทกะ  พรหมจรรยอันเวนจากความยินดี  ที่วิญูชนไมพึงอยู 
ประพฤติพรหมจรรยเลย  ถึงเมื่ออยู  กพึ็งยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขให 
สําเร็จไมได   สี่ประการนีแ้ล   อันพระผูมีพระภาคเจา   ผูรู   ผูเห็น   เปนพระ- 
อรหันต   ตรสัรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น    ตรัสไวแลว.                



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 528 

           [๓๐๘]  ทานพระอานนท     ขอท่ีพรหมจรรยอันเวนจากความยินดีสี่ 
ประการนั้นแหละ อันพระผูมีพระภาคเจา  ผูรู  ผูเห็น  เปนพระอรหันต  ตรัส 
รูดวยพระองคเองโดยชอบ   พระองคนั้น   ตรัสวาเปนพรหมจรรยเวนจากความ 
ยินดี  ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย  ถึงเมื่ออยู  กพึ็งยังกุศลธรรม 
เครื่องออกจากทุกขใหสําเร็จไมไดนี้    นาอัศจรรย   ไมเคยมี   ทานพระอานนท 
ก็ศาสดาน้ันมีปรกติกลาวอยางไร    บอกอยางไร    ในพรหมจรรยที่วิญูชนพึง 
อยูโดยสวนเดียว  และเม่ืออยู   กย็ังกุศลธรรมเครือ่งออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
 

                                        วาดวยณาน  ๔ 
           [๓๐๙]  ดูกอนสันทกะ    พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้  เปนพระ- 
อรหันตตรัสรูเองโดยชอบ   ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดีแลว  ทรง 
รูแจงโลก   เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย   เปนผูเบิกบานแลว   เปนผูจําแนกพระธรรม   พระตถาคต 
พระองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลกใหแจงชดัดวย 
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง  แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ 
เทวดาและมนุษยใหรูตาม    ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน    งามในทามกลาง 
งามในท่ีสุด  ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ  พรอมท้ังพยัญชนะ  บริสทุธิ์ 
บริบูรณสิ้นเชิง  คฤหบดหีรือบุตรคฤหบดี  หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูล 
หน่ึง  ยอมฟงธรรมนั้น    ครั้นฟงแลว   ไดศรัทธาในพระตถาคต   เขาประกอบ 
ดวยการไดศรัทธานั้น  ยอมเห็นตระหนักวา  ฆราวาสคับแคบ   เปนทางมาแหง 
ธุลี    บรรพชาเปนทางปลอดโปรง    การท่ีบุคคลอยูครองเรือน    จะประพฤติ- 
พรหมจรรยใหบริบูรณ    ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด    ไมใชทําไดงาย  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 529 

ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต 
สมัยตอมา    เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ  ปลงผมและ 
หนวด   นุงผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต   เมื่อบวชแลวเปนผูถึงพรอม 
ดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย   ละการฆาสัตว    เวนขาดจากการฆาสัตว 
วางทัณฑะ  วางศัสตราแลว   มีความละอาย   มีความเอ็นดู   มีความกรุณา   หวัง 
ประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู   ละการลักทรัพย  เวนขาดจากการลักทรัพย  รบัแต 
ของท่ีเขาให   ตองการแตของท่ีเขาให   ไมประพฤติตนเปนขโมย   เปนผูสะอาด 
ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย     ประพฤติพรหมจรรย    ประพฤติหางไกล 
เวนจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน    ละการพูดเท็จ    เวนขาดจากการพูดเท็จ 
พูดแตความจริง   ดํารงสัตย   พูดเปนหลักฐาน    ควรเชื่อได   ไมพูดลวงโลก 
ละคําสอเสียด      เวนขาดจากคําสอเสียด  ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน 
เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน    หรือฟงจากขางโนน     แลวไมมาบอกขางนี้   เพ่ือ 
ใหคนหมูโนนแตกราวกัน  สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง  สงเสริมคนท่ีพรอม 
เพรียงกันแลวบาง    ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน    ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกัน 
ละคําหยาบ    เวนขาดจากคําหยาบ    กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ  เพราะหู  ชวนให 
รักจับใจ    เปนของชาวเมือง    คนสวนมากรักใครพอใจ    ละคําเพอเจอ    เวน 
ขาดจากคําเพอเจอ  พูดถูกกาล  พูดแตคําท่ีเปนจริง  พูดอิงอรรถ  พูดอิงธรรม 
พูดอิงวินัย พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อางอิง    มีที่กําหนด  ประกอบดวยประโยชน 
โดยกาลอันควร   เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม   ฉันหนเดียว   เวน 
การฉันในราตรี    งดจากการฉันในเวลาวิกาล    เวนขาดจากการฟอนรําขับรอง 
การประโคมดนตรี     และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล     เวนขาดจากการทัด 
ทรงประดับและตกแตงรางกาย   ดวยดอกไมของหอมและเครื่องประเทืองผิวอัน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 530 

เปนฐานแหงการแตงตัว    เวนขาดจากการน่ังนอนบนที่นั่ง    ทีน่อนอันสูงใหญ 
เวนขาดจากการรับทองและเงิน     เวนขาดจากการรับธัญชาติดิบ     เวนขาดจาก 
การรับเน้ือดิบ   เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี   เวนขาดจากการรับทาสีและ 
ทาส    เวนขาดจากการรับแพะและแกะ    เวนขาดจากการรับไกและสุกร    เวน 
ขาดจากการรับชาง    วัว    มา    และ    ลา    เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดิน 
เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช  เวนขาดจากการซ้ือและการขาย 
เวนขาดจากการฉอโกงดวยตาชั่ง     การโกงดวยของปลอม        และการโกงดวย 
เครื่องตวงวัด     เวนขาดจากการรับสินบน    การลอลวง    และการตลบตะแลง 
เวนขาดจากการตัด   การฆา   การจองจํา   การตีชิง   การปลนและกรรโชก  เธอ 
เปนผูสันโดษ   ดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย   ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหาร 
ทอง   เธอจะไปทางทิศาภาคใด ๆ กถ็ือไปไดเอง  นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาค 
ใด ๆ ก็มีแตปกของตัวเองเปนภาระบินไปฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้น  เปนผูสันโดษ 
ดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาต เปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไป 
ทางทิศาภาคใด ๆ ก็ถือไปไดเอง    เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว   ไมถือนิมิต   ไม 
ถืออนุพยัญชนะ   เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลว    จะ 
เปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก  คือ  อภิชฌาและโทมนัสครอบงํา  ชื่อวารักษา 
จักขุนทรีย  เธอฟงเสียงดวยหู. . .  ดมกลิ่นดวยจมูก. . .  ลมรสดวยลิ้น. . .  ถูก 
ตองโผฏฐัพพะดวยกาย . . .  รูแจงธรรมารมณดวยใจแลวไมถือนิมิต  ไมถอือนุ- 
พยัญชนะ    เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุ 
ใหอกุศลธรรมอันลามก    คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน    ชื่อวารักษา 
มนินทรีย   ชือ่วาถึงความสํารวมในมนินทรีย   ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวร 
อันเปนอริยะเชนนี้    ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธิ์    ไมระคนดวยกิเลสเฉพาะตน  
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เธอยอมทําความรูสึกตัวในการกาวไป   ในการถอยกลับ    ยอมทําความรูสึกตัว 
ในการแล   ในการเหลียว    ยอมทําความรูสึกตัว    ในการคูเขา    ในการเหยียด 
ออก   ยอมทําความรูสึกตัว   ในการทรงสังฆาฏิ   บาตรและจีวร    ยอมทําความ 
รูสึกตัว   ในการฉัน   การดื่ม   การเค้ียว   การลิ้ม    ยอมทําความรูสึกตัวในการ 
ถายอุจจาระ   ปสสาวะ   ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน   การยืน   การน่ัง   การ 
หลับ  การต่ืน  การพูด  การน่ิง  ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ  อินทรียสังวร 
สติสัมปชัญญะและสันโดษ   อันเปนอริยะเชนนี้แลว    ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด 
คือ   ปา   โคนไม   ภูเขา   ซอกเขา   ถ้าํ   ปาชา   ปาชัฏ   ที่แจง   ลอมฟาง  ใน 
กาลภายหลังภัต   เธอกลบัจากบิณฑบาตแลว   นัง่คูบัลลังกต้ังกายตรง   ดํารงสติ 
ไวเฉพาะหนา   เธอละความโลภในโลก   มีใจปราศจากความโลภอยู   ยอมชําระ 
จิตใหบริสุทธิ์จากความโลภ  ละความประทุษราย  คือ  พยาบาท  ไมคิดพยาบาท 
มีความกรุณา     หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู     ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก 
ความประทุษรายคือพยาบาท   ละถีนมิทธะแลว   เปนผูปราศจากถีนมิทธะ   มี 
ความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง  มีสติสัมปชัญญะอยู   ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์ 
จากถีนมิทธะ  ละอุทธัจจกุกกุจจะ   เปนผูไมฟุงซาน   มีจิตสงบ  ณ  ภายในอยู  
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุจจะ  ละวิจิกิจฉา  เปนผูขามวิจิกิจฉา  ไมมี 
ความสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลายอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา  ภิกษุ 
นั้นครั้นละนิวรณทั้งหาเหลาน้ี    อันเปนเครื่องเศราหมองใจ   ทําปญญาใหถอย 
กําลังแลว   เธอสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  ม ี
วิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   ดกูอนสันทกะ   ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษ 
อันโอฬารเห็นปานน้ี     ในศาสดาใด    วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยใน 
ศาสดาน้ันโดยสวนเดียว   และเม่ืออยู    ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข 
ใหสําเร็จได.  
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           ดูกอนสันทกะ  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุบรรลุทุติยฌาน  มีความผองใส 
แหงจิตในภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   เพราะวิตกวิจาร 
สงบไปมีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู   ดูกอนสันทกะ   ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษ 
อันโอฬาร   เห็นปานน้ัน  ในศาสดาใด  วิญูชนพึงอยูพระพฤติพรหมจรรยใน 
ศาสดาน้ันโดยสวนเดียว    และเม่ืออยู   ก็พึงยังกุศลธรรมเครือ่งออกไปจากทุกข 
ใหสําเร็จได. 
           ดูกอนสันทกะ  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ   และ 
เสวยสุขดวยนามกาย    เพราะปติสิ้นไป    บรรลุตติยฌาณท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย 
สรรเสริญวา   ผูไดฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข    ดกูอนสันทกะ 
ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานน้ี   ในศาสดาใด   วิญูชนพึงอยู 
ประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ันโดยสวนเดียว  และเม่ืออยู   ก็พึงยังกุศลธรรม 
เครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
           ดูกอนสันทกะ    อีกประการหนึ่ง   ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน   ไมมีทกุข 
ไมมีสุข    เพราะละทุกขละสุข   และดบัโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได    มีอุเบกขา 
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู  ดูกอนสันทกะ   ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร 
เห็นปานน้ีในศาสดาใด     วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ันโดย 
สวนเดียว   และเมื่ออยู   กพึ็งยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
 

                                              วิชชา  ๓ 
           [๓๑๐]   ภิกษุนั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ    บรสิุทธิ์ผองแผว   ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส    ออน    ควรแกการงาน    ต้ังมัน่    ไมหว่ันไหวอยางนี้แลว 
ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปน  
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อันมาก    คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง    สองชาติบาง    สามชาติบาง    สี่ชาติบาง 
หาชาติบาง   สิบชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง   สี่สบิชาติบาง    หา- 
สิบชาติบาง   รอยชาติบาง   พันชาติบาง  แสนชาติบาง   ตลอดสังวัฏกัปเปนอัน 
มากบาง  ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง  ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง  วา 
ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น ๆ  มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหาร 
อยางนั้น   เสวยสุข   เสวยทุกขอยางนั้น  ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน   ครั้นจุติ-  
จากภพนั้นแลว   ไดไปเกิดในภพโนน  แมในภพน้ัน  เราก็ไดมชีื่ออยางนั้น   ม ี
โคตรอยางนั้น    มีผิวพรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยาง 
นั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน     ครัน้จุติจากภพน้ันแลว    ไดมาเกิดในภพนี้ 
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมท้ังอาการ   พรอมทั้งอุเทศ   ดวย 
ประการฉะน้ี   ดูกอนสันทกะ    ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานน้ี 
ในศาสดาใด      วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ันโดยสวนเดียว 
และเม่ืออยู    ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
            ภิกษุนั้น   เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์ผองแผว  ไมมีกิเลส   ปราศจาก 
อุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน    ไมหว่ันไหวอยางน้ีแลว    ยอมโนม 
นอมจิตไปเพ่ือจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย  เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  กําลัง 
อุปบัติ   เลว   ประณีต   มผิีวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก   ดวย 
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม 
วา  สัตวเหลาน้ัน     ประกอบดวยกายทุจริต    วจีทุจริต   มโนทุจริต   ติเตียน 
พระอริยเจา   เปนมิจฉาทิฏฐิ   ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ   เมื่อตาย 
ไป   เขาเขาถึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต   นรก   สวนสัตวเหลาน้ันประกอบดวยกาย 
สุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต   ไมติเตียนพระอริยเจา   เปนสัมมาทิฏฐิ   ยึดถือ 
การกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ  เมื่อตายไป  เขาเขาถึงสุคติ  โลกสวรรค  ดงัน้ี  
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เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ  กําลังอุปบัติ   เลว   ประณีต   มีผิวพรรณดี   ม ี
ผิวพรรณทราม  ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย 
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี  ดูกอนสันทกะ ก็สาวก 
ยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้  ในศาสดาใด   วิญูชนพึงอยูประพฤติ 
พรหมจรรยในศาสดาน้ันโดยสวนเดียว    และเม่ืออยู    ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่อง 
ออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
           ดูกอนสันทกะ  อีกประการหนึ่ง  ภิกษุนั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ  บรสิุทธิ์  
ผองแผวไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส   ออน    ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน       ไม 
หว่ันไหวอยางนี้แลว    ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ  ยอมรูชัดตาม 
ความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
นี้อาสวะ  นี้อาสวสมุทัย   นี้อาสวนิโรธ   นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา   เมื่อเธอรู 
อยางนี้   จิตยอมหลุดพน   แมจากกามาสวะ  แมจากภวาสวะ  แมจากอวิชชาสวะ 
เมื่อจิตหลุดพนแลว   ก็มญีาณวาหลุดพนแลว  รูชดัวาชาติสิ้นแลว  พรหมจรรย 
อยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี  ดูกอน 
สันทกะ  ก็สาวกยอมบรรลุ  คุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานน้ี   ในศาสดาใด  วิญู 
ซนพึงอยูประพฤติพรหมจรรย   ในศาสดาน้ันโดยสวนเดียว   และเมื่ออยู   กพึ็ง 
ยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได.                           
         

                              พระขีณาสพไมลวงฐานะ  ๕ 
           [๓๑๑]  ทานพระอานนท  ก็ภิกษุใดเปนพระอรหันต  ขีณาสพ  อยูจบ 
พรหมจรรย   มีกิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   มีภาระอันปลงลงแลว   มีกิเลสเครื่อง 
ประกอบสัตวในภพส้ินแลว   หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ   ภิกษุนั้นยังบริโภค 
กามท้ังหลายหรือ.  
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           ดูกอนสันทกะ  ภิกษุใดเปนพระอรหันต  ขีณาสพ  อยูจบพรหมจรรย 
มีกิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   มีภาระอันปลงลงแลว    มีประโยชนของตนอันถึง 
แลว    มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวในภพส้ินแลว     หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ 
ภิกษุนั้น  เปนผูไมควรประพฤติลวงฐานะท้ังหา  คือ  ภิกษุขีณาสพ  เปนผูไม 
ควรแกลงปลงสัตวจากชีวิต ๑   เปนผูไมควรถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหอัน 
เปนสวนแหงความเปนขโมย ๑   เปนผูไมควรเสพเมถุนธรรม ๑  เปนผูไมควร 
กลาวเท็จท้ังรูอยู  ๑   เปนผูไมควรทําการสั่งสม   บริโภคกามท้ังหลาย    เหมือน 
เมื่อเปนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ดูกอนสันทกะ  ภิกษุใดเปนพระอรหันตขีณาสพ 
อยูจบพรหมจรรย มีกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว   มีภาระอันปลงลงแลว  มีประโยชน 
ของตนอันถึงแลว      มีกเิลสเครื่องประกอบสัตวในภพส้ินแลว      หลุดพนแลว 
เพราะรูโดยชอบ  ภิกษุนัน้เปนผูไมควรประพฤติลวงฐานะท้ังหาเหลาน้ี. 
 

                              รูวาเราหมดอาสวะไดอยางไร 
           [๓๑๒]  ทานพระอานนท  ก็ภิกษุใด  เปนพระอรหันตขีณาสพ  อยูจบ 
พรหมจรรย   มีกิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว    มีภาระอันปลงลงแลว   มีประโยชน 
ของตนอันถึงแลว   มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพส้ินแลว.  หลุดพนแลว 
เพราะรูโดยชอบ  เมื่อภิกษุนั้นเดินไปอยูก็ดี  หยุดอยูก็ดี  หลับแลวก็ดี   ต่ืนอยูก็ดี 
ความรูความเห็นวา    อาสวะทั้งหลายของเราส้ินแลวดังน้ี    ปรากฏเสมอเปนนิจ 
หรือ.                                                                    
           ดูกอนสันทกะ  ถาเชนนั้น    เราจักทําอุปมาแกทาน  วิญูชนบางพวก 
ในโลกน้ี    ยอมรูทั่วถึงอรรถแหงภาษิตไดดวยอุปมา   เปรียบเหมือนมือและเทา 
ของบุรุษขาดไป   เมื่อบุรุษน้ันเดินไปอยูก็ดี  หยดุอยูก็ดี   หลบัแลวก็ดี   ต่ืนอยู 
ก็ดี  มือและเทาก็เปนอันขาดอยูเสมอเปนนิจน่ันเอง  อนึ่ง  เมื่อเขาพิจารณายอม 
รูไดวามือและเทาของเราขาดแลว   ดงัน้ีฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้น  เปนพระอรหันต  
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ขีณาสพ   อยูจบพรหมจรรย  มีกิจท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  มีภาระอันปลงลงแลว 
มีประโยชนของตนอันถึงแลว      มีกเิลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพส้ินแลว 
หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ เมื่อเดินไปอยูก็ดี  หยุดอยูก็ดี หลับแลวก็ดี  ต่ืนอยู 
ก็ดี   อาสวะท้ังหลายก็เปนอันสิ้นไปเสมอเปนนิจนั่นเอง  อนึ่ง   เมื่อเธอพิจารณา 
ยอมรูไดวาอาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว. 
           [๓๑๓]  ทานพระอานนท  ก็ในธรรมวินัยนี้  มีภิกษุผูนํา  [ตน]  ออก 
ไปไดจากกิเลสและกองทุกขมากเพียงไร. 
           ดูกอนสันทกะ  ในธรรมวินัยนี้  ภิกษุผูนํา  [ตน]  ออกไปไดจากกิเลส 
และกองทุกขนั้น  มิไมใชรอยเดียว  ไมใชสองรอย  ไมใชสามรอย  ไมใชสีร่อย 
ไมใชหารอย   ความจริงมีอยูมากทีเดียว. 
           ทานพระอานนท  นาอัศจรรย ทานพระอานนท ไมเคยมี ในธรรมวินัย 
นี้   ไมไดมีการยกยองแตธรรมของตน  และมีคําติเตียนธรรมของผูอ่ืน  มีแตการ 
แสดงธรรมมากมายเพียงนั้น   สวนอาชีวกเหลาน้ี   ชื่อวาเปนบุตรของมารดาผูมี 
บุตรตายแลว  ยกยองแตตนและติเตียนคนอ่ืนเทาน้ัน  ทั้งต้ังศาสดาไวสามคน  คือ 
นันทวัจฉะ ๑  กิสสังกิจจะ ๑  มักขลโิคสาล  ๑  วาเปนผูนํา [ตน]  ออกจาก 
กิเลสและกองทุกขได. ลําดับนั้น  สันทกปริพาชก  เรียกบริษัทของตนมาวา  พอ 
ผูเจริญท้ังหลาย    จงประพฤติพรหมจรรยเถิด   การอยูประพฤติพรหมจรรยใน 
พระสมณโคดมยอมมีผล  แตวาบัดนี้เราทั้งหลายสละลาภสักการะความสรรเสริญ 
เสียนั้น   ไมใชทําไดงาย. 
           สันทกปริพาชกสงบริษัทของตนไปในการประพฤติพรหมจรรยในพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   ดวยประการฉะน้ีแล. 
 
                                            จบสันทกสูตรที่  ๖  
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                           ๖.   อรรถกถาสันทกสูตร 
           สันทกสูตร มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สุต ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้. 
           ในบรรดาบทเหลานั้นบทวา   ปลกฺขคุหาย    ที่ประตูถาน้ันไดมีตน 
เลียบ  เพราะฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ปลักขคูหา.  บทวา  ปฏิสลฺลานา  วุฏ ิโต  
พระอานนทออกจากท่ีเรน  คือออกจากวิเวก.  บทวา  เทวกตโสพฺโภ  บอนํ้า 
ที่น้ําฝนเซาะ  คือสระนําใหญเกิดในที่ที่ถูกนํ้าฝนเซาะ.  บทวา  คุหา  ในบทวา 
คุหาทสฺสนาย   เพ่ือดูถ้ําน้ี   เปนถ้ําเต็มไปดวยฝุน.  ถาน้ันไดอยูในที่ที่พนน้ํา 
เปนที่ดอน.   ชนทั้งหลายทําอุโมงคตลอดนําตอไมและฝุนออก  ยกเสาไวภายใน 
ขางบนสุดมุงดวยกระดานทําเปนเรือนชั่วคราว. พวกปริพาชกเหลาน้ันอยูกันใน 
ถ้ําน้ัน. ถ้ําน้ันในฤดูฝนมีน้ําขังเต็ม.  ถงึหนาแลง  ปริพาชกพากันไปอยูในถ้ําน้ัน 
พระอานนทกลาววา   คุหาทสฺสนาย  หมายถึงถ้ําน้ัน.  จริงอยู  การไปเพ่ือดู 
วิหาร   หรือวาเพ่ือดูสมุทรและภูเขา    เพราะพิจารณาซ่ึงสังสารวัฏอันมีเบื้องตน 
และที่สุดอันบุคคลตามรูไมไดแลว  ยอมควร.  บทวา  อุนฺนาทินิยา  ดวย 
เสียงสูง  คือแผดเสียงเอ็ดตะโร.  ติรัจฉานกถานั้น  แผดเสียงอยูอยางนี้ 
สูงดวยสง        เสียงสูงเสียงดังแพรไปในทิศทั้งหลาย.        เพราะเหตุนี้จึงชื่อวา 
อุจฺจาสทฺทมหาสทฺโท   เพราะเสียงสูงและเสียงดัง.    ปริพาชกเหลาน้ันลุกข้ึน 
แตเชาตรูแลวควรทําเจติยวัตร  โพธิวัตร  อาจริยวัตร  อุปชฌายวัตร  หรือ 
โยนิโสมนสิการไมมีเลย.   พวกเขาลุกแตเชาตรู    กลางวันประชุมกัน    ตอนเย็น 
ประชุมสนทนากัน  เพ่ือหาความสบาย.    เริ่มคุยกนัถึงเรื่องมือและเทาเปนตน 
ของกันและกันอยางนี้วา    มือของคนน้ีงาม    เทาของคนน้ีงาม    หรือคุยกันถึง 
ผิวพรรณของหญิง   ชาย  เด็กหญิงและเด็กชายหรือเรื่องอ่ืน ๆ  เชนความชื่นชม  
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ในกามและความชื่นชมในภพเปนตน.      แลวกลาวติรัจฉานกถาหลายอยาง   ม ี
พูดถึงเรื่องพระราชาเปนตนโดยลําดับ.       จริงอยูการพูดอันเปนการขัดขวาง 
ทางสวรรคและนิพพาน  ชื่อวา  ติรัจฉานกถา  เพราะไมนําออกไปจากภพได 
ในกถาเหลาน้ันการพูดถึงเรของพระราชาเปนไปโดยนัยมีอาทิวา      พระเจามหา- 
สมมตราช    พระเจามันธาตุราช    พระเจาธรรมาโศกราช    มีอานุภาพอยางนี้ 
ชื่อวา  ราชกถา.  ในโจรกถาเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  การพูดอาศัยกามคุณ 
โดยนัยมีอาทิวา พระราชาองคโนน  พระรูปพระโฉมงดงาม  นาชม  ดังนี้   ก็เปน 
ติรัจฉานกถา. แตการพูดเปนทํานองอยางนี้วา แมพระราชาองคนั้นมีอานุภาพ 
มากอยางนี้    ก็ยังสวรรคตดังนี้    ชื่อวายอมต้ังอยูในความเปนกรรมฐานกถา. 
แมในโจรท้ังหลายการพูดอาศัยกามคุณวา  โอ   เขากลาหาญ  เพราะอาศัยกรรม 
ของโจรเหลาน้ันวา  โจรมูลเทพมีอานุภาพมากอยางนี้  โจรเมฆมาละ มีอานุภาพ 
มากอยางนี้   ดังน้ี  ก็เปน  ติรัจฉานกถา.  แมในการรบ  การพูดในภารตยุทธ 
เปนตน  ดวยความพอใจ  ในกามวาคนโนน    ถูกคนโนนฆาอยางนี้    ถูกแทง 
อยางนี้   ดังน้ีก็เปน    ติรจัฉานกถา.    แตการพูดในเรื่องทั้งหมดเปนทํานอง 
อยางนี้วา   แมชนเหลาน้ันก็ยังตายไดดังนี้เปนกรรมฐานกถาทีเดียว. 
           อีกอยางหนึ่งในเรื่องขาวเปนตน    ไมควรพูดดวยสามารถความชื่นชม 
ในกามวา  เราเค้ียว กิน ดื่ม บริโภค  ขาวเปนตนมีสี  มีกลิ่น  มรีส มีผัสสะอยาง 
นี้.  แตควรพูดถึงเรื่องน้ําเปนตนทําใหมีประโยชนวา   เราไดถวายขาวผาท่ีนอน 
ดอกไม  ของหอมอันสมบูรณดวยสีอยางนี้แกทานผูมีศีลในครั้งกอน.   เราไดทํา 
การบูชาที่พระเจดียดังนี้.   แมในการพูดถึงเรื่องญาติเปนตน   ก็ไมควรพูดดวย 
สามารถความชื่นชมวา   ญาติของเราเปนผูกลา   เปนผูสามารถ  หรือวาเมื่อกอน 
เราไดเที่ยวไปดวยยานอันสวยงามอยางนี้.   แตควรพูดทําใหมีประโยชนวา   แม  
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ญาติของเราเหลานั้น   ก็ไดตายไปเสียแลว.   หรือวาเมื่อกอนเราไดถวายรองเทา 
ชนิดนี้แกพระสงฆ. แมพูดเรื่องบาน ก็ไมควรพูดดวยสามารถความอยูดี   อยูชั่ว 
อาหารดี   อาหารขาดแคลนเปนตน   หรือพูดดวยสามารถความชื่นชมวา  คนอยู 
บานโนนเปนคนกลาเปนคนสามารถ.  แตควรพูดทําใหมีประโยชนวาแมคนกลา 
ที่มีศรัทธาเลื่อมใส  ก็ยังตายได.  แมในการพูดเรื่องนิคม  เรื่องนคร เรื่องชนบท 
ก็มนีัยนี้เหมือนกัน.  แมการพูดเรื่องผูหญิง ก็ไมควรพูดดวยสามารถความชื่นชม 
อาศัยผิวพรรณและทรวดทรงเปนตน.  ควรพูดอยางนี้วา       สตรีที่มีศรัทธา 
เลื่อมใส   ก็ยงัตายได.   แมพูดเรื่องคนกลาหาญ  กไ็มควรพูดดวยความพอใจวา 
นักรบชื่อวาสันธิมิตรไดเปนผูกลาหาญ.     ควรพูดอยางนี้วานักรบผูกลาหาญมี 
ศรัทธา   ก็ยังตายได.   แมพูดเรื่องตรอกก็ไมควรพูดดวยความพอใจวา   ตรอก 
โนนต้ังอยูดี   ต้ังอยูไมดี   มีคนกลา    มีคนสามารถ.   ควรพูดวา   คนกลาคน 
สามารถที่อยูตรอกนั้น   กย็ังตายได. 
           บทวา  กมฺุภฏานกถา  พูดเรื่องทานํ้า  คือท่ีต้ังของหมอน้ําทานเรียก 
วาทานํ้า.   บทวา  กุมฺภทาสีกถา  พูดเรื่องนางกุมภทาสี    แมนางกุมภทาสีนั้น 
ก็ไมควรพูดดวยความชื่นชมวา     นางกุมภทาสี      นารัก     ฉลาดการฟอนรํา 
ขับรอง.   ควรพูดโดยนัยมีอาทิ  วา  สทฺธาสมฺปนฺนา   นั่นแหละ.    บทวา 
ปุพฺพเปตกถา พูดเรื่องคนท่ีลวงลับไปแลว  คือพูดเรื่องญาติในอดีต. ในบทวา 
ปุพฺพเปตกถา นั้น เชนเดยีวกับพูดเรื่องญาติที่ยังมีชีวิตอยู.  บทวา  นานตฺต- 
กถา   พูดเรื่องเบ็ดเตล็ด   คือพูดเรื่องไมมีประโยชนมีสภาพตาง ๆ  นอกเหนือ 
จากพูดเรื่องกอนและเรื่องหลัง.  บทวา  โลกกฺขายิกา  พูดเรื่องโลก  คือสนทนา 
กันเรื่องโลกายตศาสตรและเรื่องนอกคัมภีร    มีอาทิอยางนี้วา    โลกน้ีใครสราง 
โลกนี้คนโนนสราง  กาขาว  เพราะกระดูกขาว  นกยางกรอกแดงเพราะเลือดแดง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 540 

การพูดเรื่องทะเลไรประโยชนมีอาทิอยางนี้วา       เพราะเหตุไรจึงเรียกวาสมุทร 
เพราะเหตุไรจึงเรียกวา  สาคร.   ที่เรียกวา   สมุทร   เพราะยกมือประกาศวาเรา 
ขุด.   ชื่อวา   สาคร  เพราะสาครเทพ  ขุด   ชื่อวา  พูดเรื่องทะเล   พูดถึงเหตุไร 
ประโยชน  ไมเปนชิ้นเปนอันวา  ความเจริญเปนอยางนี้  ความเส่ือมเปนอยางนี้ 
ชื่อวาพูดเรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น ๆ.  อนึ่งในบทน้ีความ 
เห็นวาเที่ยงคือความเจริญ.   ความเห็นวาสูญคือความเสื่อม.  ความเจริญคือ ภว 
ความเสื่อมคือ อภว. กามสุข คือความเจริญ. การทําตนใหลําบากคือความเส่ือม. 
ชื่อวา  ติรัจฉานกถามี  ๓๒  อยาง  รวมกับ  อิติภวาภวกถา  (พูดเรื่องความ 
เจริญความเสื่อม) ๖  อยางนี้ดวยประการฉะนี้.    สันทกปริพาชกนั่งรวมกบั 
ผูพูดติรัจฉานกถาเห็นปานฉะนี้. 
           แตนั้นสันทกปรพิาชกแลดูปริพาชกเหลาน้ันคิดวา  ปริพาชกเหลาน้ีไม 
เคารพยําเกรงกันและกันเสียเลย.    อน่ึงพวกเราต้ังแตพระสมณโคดมปรากฏข้ึน 
เปรียบเหมือนห่ิงหอยในเวลาพระอาทิตยข้ึน.    แมลาภสักการะของพวกเราก็ 
เสื่อม.   หากพระสมณโคดมหรือสาวกของพระโคดม   แมอุปฏฐากผูเปนคฤหัสถ 
ของพระสมณโคดมน้ันพึงมาสูที่นี้   จักนาละอายอยางยิ่ง.    กโ็ทษในบริษัทยอม 
ข้ึนในเบ้ืองบนของผูเจริญในบริษัท.     จึงมองดูขางโนนขางน้ีไดเห็นพระเถระ. 
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา อทฺทสา  โข  สนฺทโก ปริพาชโก  ฯลฯ  ตุณฺห ี
อเหสุ    สันทกปริพาชกไดเห็นทานพระอานนทมาแตไกล    จึงหามบริษัทของ 
ตนใหสงบเสียงวา   ทานผูเจริญท้ังหลาย   จงเบาเสียงเถิด   ทานผูเจริญท้ังหลาย 
อยาทําเสียงดังตอไปเลย   นี่สาวกของพระสมณโคดมเปนสมณะชื่ออานนทกําลัง 
มาอยู.   สมณะชื่ออานนทนี้เปนสาวกองคหน่ึงในบรรดาสาวกของพระโคดมที่ 
อาศัยอยู  ณ กรุงโกสัมพี  ก็ทานผูมีอายุเหลาน้ัน  เปนผูใครในความเปนผูมีเสียง  
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เบา   แนะนําในความมีเสียงเบา     กลาวสรรเสริญเสียงเบา   ถากระไรสมณะชื่อ 
อานนทนั้นทราบวาบริษัทมีเสียงเบาแลว   พึงสําคัญท่ีจะเขามาใกล.    ลําดับนั้น 
ปริพาชกเหลาน้ันไดนิ่งอยู. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา  สณฺเปสิ  ใหสงบเสียงคือใหสําเหนียก  ไดแก 
ปกปดโทษของบริษัทนั้น.  ยังบริษัทต้ังอยูโดยอาการที่ต้ังอยูแลวดวยดี. เหมือน 
บุรุษเมื่อเขาไปยังทามกลางบริษัท   ยอมนุงหมเรียบรอยเพื่อปกปดโทษ.   กวาด 
ที่รกดวยฝุนละอองฉันใด.   สันทกปริพาชกหามบริษัทวา   ทานผูเจริญท้ังหลาย 
จงเบาเสียงเถิดเพ่ือปกปดโทษของบริษัทนั้น.    อธิบายวาใหบริษัทต้ังอยูโดย 
อาการท่ีต้ังอยูดวยดี.  บทวา  อปฺปสทฺทกามา  สาวกท้ังหลายใครในความเปน 
ผูมีเสียงเบาคือปรารถนาเสียงเบา.     นั่งผูเดียว   ยืนผูเดียว   ไมคลุกคลีดวยหมู. 
บทวา  อปฺปสทฺทวินีตา  แนะนําในความมีเสียงเบา   คือพระพุทธเจาผูมีเสียง 
เบา   มีเสียงไมดังทรงแนะนําไว.   บทวา   อปฺปสทฺทสฺส   วณฺณวาทิโน  ผู 
กลาวสรรเสริญเสียงเบา คือ  กลาวสรรเสริญท่ีอันมีเสียงเบา  ไมมีเสียง.   บทวา 
อุปสงฺกมิตพฺพ    มฺเยฺย  พึงสําคัญท่ีจะเขามาใกล  คือพึงสําคัญท่ีจะเขาไป 
ณ ที่นี้. 
           ก็เพราะเหตุไร     สันทกปริพาชกนั้นจึงหวังจะเขาไปใกลพระเถระเลา. 
เพราะปรารถนาความเจริญแกตน.  ไดยินวา ปริพาชกทั้งหลายเม่ือพระพุทธเจา 
หรือเมื่อสาวกของพระพุทธเจามายังสํานักของตน ๆ   จึงยกตนข้ึนในสํานักของ 
พวกอุปฏฐากวา วันนี้พระสมณโคดมมายังสํานักของพวกเรา พระสารีบุตรก็มา. 
ทานเหลาน้ันไมไปหาใคร ๆ  เลย.   พวกทานจงเห็นวา   พวกเราสูงสงแคไหน. 
ยอมต้ังตนไวในที่สูง.   พยายามจะรับเอาอุปฏฐากแมของพระผูมีพระภาคเจา. 
นัยวาปริพาชกเหลาน้ันเห็นพวกอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจาจึงกลาวอยางนี้   
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วา    แมพระโคดมผูเจริญศาสดาของพวกทาน    แมสาวกของพระโคดมยังมาสู 
สํานักของพวกเรา. พวกเราพรอมเพรียงกันและกัน.  สวนพวกทานไมปรารถนา 
จะมองดูพวกเรา   ไมทําสามีจิกรรม.   พวกเราทําผิดอะไรแกพวกทานหรือ. 
           ครั้งน้ันมนุษยบางพวกคิดวา     แมพระพุทธเจายังเสด็จมาถึงสํานัก 
ปริพาชกเหลาน้ี.   ประสาอะไรแกพวกเรา.    ต้ังแตนั้นพวกมนุษยเห็นปริพาชก 
แลวก็ไมดูแคลน.  บทวา  ตุณฺห ี อเหสุ   ปริพาชกเหลาน้ันไดนิ่งอยู  คือ  นั่ง 
ลอมสันทกปริพาชก.  บทวา  สฺวาคต  โภโต อานนฺทสฺส  ทานพระอานนท 
มาดีแลว     ทานแสดงไววา    เม่ือทานผูเจริญมาหาพวกเรา    เปนพระอานนท. 
เมื่อทานไปก็จะเสียใจ.   บทวา   จิรสสฺ  โข   นี้เปนคํากลาวแสดงความนารัก. 
สวนพระเถระไปอารามของปริพาชกตามเวลาเพ่ือตองการจาริก    เพราะเหตุนั้น 
สันทกปริพาชกถือเอาการไปกอนจึงกลาวอยางนี้.      ครั้นปรพิาชกกลาวอยางนี้  
แลวก็มิไดเปนผูกระดางดวยมานะน่ัง.     จึงลุกจากอาสนะของตนปดอาสนะนั้น 
นิมนตพระเถระใหนั่งบนอาสนะกลาววา ทานพระอานนท จงนั่งเถิด.  นี่อาสนะ 
ปูไวแลว. 
           บทวา   อนฺตรากถา  วิปฺปกตา  เรื่องอะไรท่ีพวกทานหยุดคางไวใน 
ระหวาง.  พระอานนทถามวา   กถาอะไรท่ีพวกทานหยุดคางไวในระหวางต้ังแต 
พวกทานนั่งสนทนากันจนกระท่ังผมมา.     กถาอะไรท่ียังไมจบเพราะผมมาเปน 
เหตุ.   ลําดับนั้นปริพาชกเมื่อจะแสดงวา   กถาไรประโยชนไมมีสาระอาศัยวัฏฏะ 
ไมสมควรจะกลาวตอหนาทานจึงกลาวคํามีอาทิวา  ติฏเตสา   โภ ทานผูเจริญ 
เรื่องนั้นขอยกไวเถิด.  บทวา  เนสา โภโต  สันทกปริพาชกกลาววา  หากทาน 
ผูเจริญประสงคจะฟง  แมภายหลังก็จักไดฟงโดยไมอยาก.   กถานี้ไมมีประโยชน 
แกพวกเราเลย.   พวกเราไดการมาของทานผูเจริญแลว  ประสงคจะฟงกถาอันมี 
เหตุผลดีอยางอ่ืนตางหาก.  
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           สันทกะเมื่อจะวิงวอนขอพระธรรมเทศนา   จึงกลาวคํามีอาทิวา   สาธุ 
วต  ภวนฺตเยว  ดลีะหนอ กถาที่เปนธรรมจงแจมแจงแกทานผูเจริญเถิด.   ใน 
บทเหลาน้ันบทวา  อาจรยิเก  คือในลทัธิของอาจารย.  บทวา  อนสฺสาสิกานิ 
พรหมจรรยอันเวนความยินดี   คือไมมีความปลอดโปรง.  บทวา  สสกฺก เปน 
นิบาตลงในอรรถวาโดยสวนเดียว.   อธิบายวา   วิญูชนไมพึงอยูพระพฤติโดย 
สวนเดียว.  ทานอธิบายวา    สวนอวิญูชนเมื่ออยูประพฤติไมพึงใหยินดี   ไม 
พึงใหสําเร็จ  ไมพึงทําใหบริบูรณ.  บทวา  าย   ธมฺม  กุสล  ยังกุศลธรรม 
เครื่องออกไป   คือชื่อวากุศลธรรมเพราะอรรถวาไมมีโทษอันเปนเหตุ.   บทวา 
อิธ  คือในโลกน้ี. 
           บทมอีาทิวา  นตฺถิ  ทินฺน  ทานท่ีใหแลวไมมีผลทานกลาวไวแลวใน 
สาเลยยกสตรี.  บทวา  จาตุมหาภูติโก    คือสําเร็จดวยมหาภูตรูป ๔.   บทวา 
ปวี   ปวีกาย    ธาตุดินไปตามธาตุดิน     คือธาตุดินภายในไปตามธาตุดิน 
ภายนอก.  บทวา   อนุเปติ   คือไปตาม.   บทวา  อนุปคจฺฉติ  ไปตามเปน 
ไวพจนของ  บทวา  อนุเปติ.  นั้น  เปน  อนุคจฺฉติ  ก็ม.ี แมดวยบทท้ังสอง 
นี้ทานแสดงวา  อุเปติ  อปุคจฺฉติ  คือเขาไป.   แมในธาตุน้ําเปนตนก็มีนัยนี้  
เหมือนกัน. บทวา อินฺทิริยานิ  คือ อินทรียมีมนินทรียเปนที่  ๖  ยอมแลนไป 
สูอากาศ.  บทวา  อาสนฺธิปฺจมา  คือมือมีเตียงเปนที่ ๕  คือมีเตียงน่ังเปนที่ 
๕. อธิบายวา เตียง และบุรุษ ๔ คนยืนจับเทาเตียงทั้ง ๔. บทวา  ยาว อําหฬนา 
แคปาชา.   บทวา  ปทานิ   คือรางกาย.     คุณบทท้ังหลายเปนไปแลวโดยนัยมี 
อาทิวา   ผูนี้มีศีลอยางน้ี   ทุศีลอยางน้ี.  ในบทวา  ปทานิ   นี้ทานประสงคเอา 
สรีระ.  บทวา  กาโปตกานิ  คือมีสีดุจสีนกพิลาป. อธิบายวามีสีดุจปกนกพิลาป. 
บทวา ภสฺสนฺตาคือมีเถาเปนที่สุด.   ในบทน้ีบาลีเปนอยางนี้.  บทวา อาหุติโย  
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การเชนสรวง    ความวา     ทานท่ีใหแลวมีประเภทเปนเครื่องสักการะเปนตนที่   
เชนสรวง    ทั้งหมดน้ันมีเถาเปนที่สุด.    ตอจากนั้นไมใหผลเลย.     บทวา 
ทตฺตุปฺตฺต    ทานท่ีคนเขลาบัญญัติไว  คือ  คนโง   คนพาล   บัญญัติไว 
บทนี้ทานอธิบายวา ทานน้ี  คนพาล  คนโง  บัญญติัไว.   มใิชบณัฑิตบัญญัติ. 
คนพาลใหบัณฑิตรับ.  บทวา อตฺถิกวาท  วาทะวามีผล  คนบางพวกกลาววาทะ 
วามีผลวา  ผลทานท่ีใหแลวมีอยู.  คําของคนเหลานั้นเปนคําเปลาคําเท็จ  คําเพอ 
บทวา   พาโล  จ  ปณฺฑิโต  จ  คือพาลและบัณฑิต.  บทวา  อกเตน  เม 
เอตฺถ   กต   กรรมในลัทธินี้ที่เราไมไดทําเลยเปนอันทําแลว    คือกรรมในลัทธ ิ
นี้โดยกรรมของสมณะที่เราไมไดทําเลยชื่อวาเปนอันทําแลว.      พรหมจรรยอัน 
เราไมเคยอยูชื่อวาเปนอันอยูแลว. บทวา  เอตฺถ  คือในธรรมของสมณะน้ี.  บทวา 
สมสมา    เปนผูเสมอ ๆ กัน คือ เสมอกันอยางยิ่ง   หรือเสมอกันดวยคุณอัน 
เสมอ. บทวา สามฺ  ปตฺตา คือถึงความเปนผูเสมอกัน.  บทมีอาทิวา กรโต 
เมื่อบุคคลทําเองทานกลาวไวแลวในอปณณกสูตร.  บทมีอาทิวา  นตฺถิ  เหตุ 
ไมมีเหตุ  ก็อยางนั้น. 
           พึงทราบวินิจฉัยในพรหมจริยวาสท่ี ๔ ดังตอไปนี้   ชื่อวา อกตา เพราะ 
ไมมีใครทํา.   บทวา อกฺตวิธา  คือไมมีแบบอยางอันใครทํา.   อธิบายวา  ไมมี 
ใคร ๆ สั่งใหทําวาทานจงทําอยางนี้.  บทวา  อนิมมฺิตา ไมมีใครนิรมิต   คือ 
ไมมีใครนิรมิตแมดวยฤทธิ์.    บทวา   อนมิฺมาปตา    คือไมมีใครใหนิรมิต. 
อาจารยบางพวกกลาวบทวา  อนิมฺมติพฺพา ไมพึงนิรมิตให.  บทนั้นไมปรากฏ 
ในบาลี  ไมปรากฏในอรรถกถา. บทวา วฺฌา เปนหมัน  สัตวเลี้ยงเปนหมัน 
มิใหเกิดแกใคร ๆ   ดุจตาลเปนตนไมมีผล.    ดวยบทน้ีปฏิเสธความท่ีปฐวีธาตุ 
เปนตน   ใหเกิดเปนรูปเปนตน.  ชื่อวา  กูฏฏา  เพราะต้ังอยูมั่นดุจยอดภูเขา.  
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บทวา อีสิกฏายิฏ ิตา  คือต้ังอยูมั่นดุจเสาระเนียดในหญามุงกระตาย.  ในบท 
นั้นมีอธิบายวา  สิ่งใด ทีท่านกลาววายอมเกิด  สิ่งนั้นมีอยู  ดุจเสาระเนียดยอมออก 
ไปจากหญามุงกระตาย. ปาฐะวา  เอสิกฏาฏ ิตา  ก็ม.ี  อธิบายวา  เสาระเนียด 
ที่ฝงไวดีแลว   ไมหว่ันไหวต้ังอยูมั่นคง.  สภาวะ ๗ กอง   ต้ังม่ันแลวอยางนั้น. 
แมดวยบทท่ี ๒  นี้ทานแสดงถึงความไมพินาศไปแหงสภาวะ ๗  กองเหลาน้ัน. 
บทวา  น  อิฺชนฺติ  สภาวะ  ๗  กองไมหว่ันไหว  คือไมสั่นคลอนเพราะต้ังอยู 
มั่นคง   ดุจเสาระเนียดฉะน้ัน.  บทวา   น  วิปรินามนฺติ  ไมแปรปรวนคือไม 
ละปรกติไป.  บทวา   อฺมฺ  พฺยาพาเธนฺติ  คือไมเบียดเบียนกันและ 
กัน.  บทวา   นาล   คือไมสามารถ.                                  
           พึงทราบความในบทมีอาทิวา  ปวีกาโย   กองดินดังตอไปนี้.  กอง 
ดินหรือหมูดิน.   บทวา   ตตฺถ  คือในกองมีชีวะเปนที่ ๗   เหลาน้ัน.   บทวา 
นตฺถิ   หนฺตา  วา  ผูฆาเองไมมี  ทานแสดงไววาไมมีผูสามารถเพ่ือฆาเองก็ดี 
เพ่ือใชใหฆาก็ดี เพ่ือใหเดือดรอนก็ดี   เพ่ือกระทบกระทั่งก็ดี   เพ่ือเศราโศกเอง 
ก็ดี    เพ่ือใหผูอ่ืนเศราโศกก็ดี    เพ่ือไดยินเองก็ดี    เพ่ือเขาใจเองก็ดี.    บทวา 
สตฺตนฺนเยว  กายาน แหงสภาวะ ๗ กอง ทานแสดงไววา เหมือนศัสตราท่ีทํา 
ลายในกองถั่วเขียวเปนตน    ยอมเขาไปโดยระหวางกองถั่วเขียว  ฉันใด   ศสัตรา 
สอดเขาไปโดยชองในระหวางสภาวะ ๗  กองก็ฉันนั้น    ศัสตราเปนเพียงสัญญา 
อยางเดียวเทาน้ันวา เราจะฆาผูนี้เสีย. บทวา  โยนิปฺปมุขสตสหสฺสานิ  ทาน 
แสดงทิฏฐิไรประโยชนโดยเพียงคาดคะเนอยางเดียววา กําเนิดท่ีเปนประธานและ 
กําเนิดสูงสุด  ๑,๔๐๖,๖๐๐  กรรม.  บทวา  ปฺจ  กมฺมุโน  สตานิ  ความวา  ๕๐๐ 
กรรม.  แมในบทมีอาทิวา  ปฺจ   กมมฺานิ   ตีณิ  จ  กมฺมานิ  ๕ กรรมและ 
๓ กรรม ก็มนีัยนี้เหมือนกัน. แตอาจารยบางพวกกลาววา บทวา ปฺจ  กมฺมานิ 
กรรม ๕ ทานกลาวดวยสามารถอินทรีย  ๕.  บทวา   ตีณิ  กรรม ๓ ทานกลาวดวย 
 
 ๑.  บาลวา  เอสิกฎ ายิฏ ิตา  มัช.  มัช.  ๑๓/ ขอ   ๓๐๒.  
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สามารถกายกรรมเปนตน . แตในบทวา กมฺเม  จ  อฑฺฒกมฺเม จ ๑ กรรม กรรม 
ครึ่ง นี้ คือ ลทัธิของกรรมนั้น คือกายกรรมและวจีกรรม.    ในกรรมเปนกรรม 
ครึ่ง. บทวา ทิฏ ิปฏิปทา ทานกลาวถงึปฏิปทาในทิฏฐิ  ๖๒. บทวา ทฺวฏนฺ- 
ตรกปฺปา   อันตรกัป ๖๒ คือในกัปหน่ึง ๆ มีอันตรกัป ๖๔. พระอานนทเถระ 
เมื่อไมรู ๒ กัป   อยางอ่ืนจึงกลาวอยางนี้.   อภิชาติ ๖    กลาวไวพิสดารแลวใน 
อปณณกสูตร.  บทวา อฏ  ปุริสภมูิโย  ปุริสภูม ิ๘ ทานกลาวไววา  ปุริสภูมิ 
๘ เหลาน้ี    คือมันทภูมิ   (ภูมิออน)  ๑ ขิฑฑาภูมิ   (ภูมิเลน) ๑  ปทวีมังสกภูมิ 
(ภูมิหัดเดิน) ๑  อุชุคทภูมิ   (ภูมิเดิน) ๑   เสกขภูมิ   (ภูมิศึกษา) ๑   สมณภูม ิ
(ภูมิสมณะ) ๑  ชินภูม ิ (ภูมิเรียนรู) ๑  ปนนภูมิ  (ภูมิบรรลุแลว) ๑. 
             ในภูมิเหลาน้ันทานกลาววา     สัตวทั้งหลายเปนผูยังออน      ยังเขลา 
เพราะต้ังแตวันตลอดออกจากที่คับแคบใน ๗ วัน   นี้ชื่อวา    มันทภูมิะ.    อน่ึง 
สัตวเหลาใดมาจากทุคติ   สัตวเหลาน้ันยอมรองและรองดังบอย ๆ.   สัตวมาจาก 
สุคติ  ระลึกถึงสุคตินั้น ๆ  แลวหัวเราะ  นี้ชื่อวา  ขิฑฑาภูมิ.   การจับมือหรือ 
เทาของมารดาบิดาหรือเตียงต่ังแลวเหยียบเทาลงบนพ้ืน   ชื่อวา   ปทวีมังสกภูมิ. 
คราวที่สามารถเดินไปดวยเทาได   ชื่อวา   อุชุคตภูมิ.   คราวศึกษาศิลปะ  ชือ่วา 
เสกขภูมิ.   คราวออกจากเรือนแลวบวช  ชื่อวา  สมณภูมิ.  คราวคบอาจารยแลว 
รู ชื่อวา ชินภูมิ. อนึ่ง ภิกษุผูรูบรรลุแลวไมเรียนอะไรอีก เพราะเหตุนั้นสมณะ 
ผูไมตองเรียนอยางนี้  ชื่อวา  ปนนภูมิ. 
            บทวา    เอกูนปฺาส    อาชีวสเต    คือความเปนไปของอาชีวก 
๔,๙๐๐  อยาง.  บทวา  เอกูนปฺาส   ปริพฺพาชกสเต   คือการบรรพชา 
ของปริพาชก ๔,๙๐๐. บทวา เอกูนปฺาส นาคาวาสสเต  คือนาคมณฑล 
๔,๙๐๐   บทวา  วีเส   อินทฺฺริยสเต  คืออินทรีย    ๒,๐๐๐.   บทวา   ตึเส  
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นิรยสเต   คือนรก   ๓,๐๐๐.  บทวา  รโชธาตุโย   คือท่ีเกลื่อนกลนดวยธุล.ี 
ทานกลาวหมายถึงหลังมือและหลังเทาเปนตน.   บทวา   สตฺต   สฺ ิคพฺภา 
สัญญีครรภ ๗   ทานกลาวหมายถึง  อูฐ  โค  ลา  แพะ   สัตวเลีย้ง   มฤค   และ 
ควาย.  บทวา  อสฺ ิคพฺภา ไดแก  อสัญญีครรภ ๗  ทานกลาวหมายถึงขาว 
สาลี    ขาวเหนียว  ขาวละมาน   ถั่วเขียว   ขาวฟาง   ลูกเดือย    และหญากับแก. 
บทวา   นิคนฺถคพฺภา   นิคันถครรภ   คือครรภเกิดในนิคันถะ.   ทานกลาว 
หมายถึง   ออย   ไมไผ   ตนออ.   บทวา   สตฺต   เทวา   เทวดา ๗  คือเทวดา 
มาก.  แตทานกลาววา ๗.  แมมนุษยกไ็มนอย. ทานก็กลาววา ๗.  บทวา  สตฺต 
ปสาจา  ปศาจ ๗  คือปศาจมาก ทานก็กลาววา ๗. บทวา สรา  คือสระใหญ 
ทานกลาวหมายถึงสระชื่อวา  กัณณมุณฑกะ  รถกาฬะ  อโนตัตตะ สีหัปปปาตะ 
ฉัททันตะ  มุจจลินทะ  กุณาลทหะ.  บทวา  ปวุฏา  ไดแก  เจาตํารา.   บทวา 
สตฺตปปาตา  ไดแกเหวใหญ   ๗.  บทวา  สตฺตปปาตสตานิ  ไดแกเหวนอย 
๗๐๐.  บทวา  สตฺต  สุปนา ไดแก  หาสุบิน ๗. บทวา สตฺต  สุปนสตานิ 
ไดแกสุบินนอย  ๗๐๐.  บทวา   มหากปฺปโน   ไดแกมหากัป.   ในบทน้ีทาน 
กลาววา ทุก ๆ ๑๐๐ ป เอาปลายหญาคา  จุมน้ํา  นําออกไปครั้งละหยาด ๗ ครั้ง 
เมื่อกระทําใหน้ําหมดจากสระนั้นแลวจึงเรียกวา  ๑  มหากัป.  คนพาลและบัณฑิต 
ยังมหากัป  ๘,๔๐๐,๐๐๐ เห็นปานน้ันใหสิ้นไป  จึงจะทําท่ีสุดทุกขได นี้เปนลัทธ ิ
ของเขา. นัยวา แมบัณฑิตก็ไมสามารถทําใหบริสทุธิ์ไดในระหวาง.  แมคนพาล 
ก็ไมไปสูงกวานั้นได. บทวา สีเลน คือดวยศีลเชนนั้น แมทานกลาวดวยอเจลก- 
ศีลหรือศีลอ่ืนอยางใดอยางหน่ึง.   ทานกลาววา  โนติป  เม   โน  โน  โนติป 
เมโน   คือความเห็นของเรา  วาไมใช  ก็มิใช,  วามิใช  ไมใช  ก็มใิช.  จากน้ัน 
เมื่อทานกลาววา  ความเห็นของทานวาไมใชหรือ  ยอมถึงความฟุงซานวา ความ 
เห็นของเราวาไมใชก็มิใช.   ยอมไมต้ังอยูในฝายหน่ึง.  
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           บทวา   นิพฺพิชฺช  ปกฺกมติ   เบื่อแลวหลีกไป  คือ  ศาสดานั้นไม 
สามารถเปนที่พ่ึงแกตนได   จักอาจเปนที่พ่ึงแกเราไดอยางไรกัน  เพราะเหตุ 
นั้นจึงเบื่อหลีกไป.   ในความเวนจากความยินดีแมในกอนก็มีนิสัยนี้เหมือนกัน. 
           บทวา สนฺนิธิการก  กาเม  ปริภุ ฺชิตุ  ไมควรทําการสะสมบริโภค 
กาม   คือ   เปนคฤหัสถมากอนทําการสะสมแลวบริโภควัตถุกาม.   บัดนีไ้มควร 
ทําการสะสม    งา    ขาวสาร     เนยใส     และเนยข้ึนเปนตนอยางนี้แลวบริโภค. 
ก็งาและขาวสารเปนตน    ยอมปรากฏในฐานะของพระขีณาสพ   มิใชหรือเพราะ 
เหตุนั้นจึงไมปรากฏแกพวกเรา.   แตนั้นมิไดต้ังไวเพ่ือประโยชนแกตัวของทาน 
ต้ังไวเพ่ือประโยชน   แกผูบวชท่ีไมสบายเปนตน.   เพ่ือพระอนาคามี  อยางไร ? 
พระอนาคามีนั้นละกามคุณ ๕ ไดโดยประการท้ังปวง  แตพระอนาคามีพิจารณา 
สิ่งท่ีทานได  โดยธรรมโดยเสมอแลวจึงบริโภค.  บทวา   ปุตฺตมตาย   ปุตฺตา 
อาชีวกเหลานั้นชื่อวาเปนบุตรของมารดาผูมีบุตรตายแลว .   คือ   นัยวาสันทก- 
ปริพาชกนั้นฟงธรรมนี้แลว.  สําคัญวาอาชีวกตายแลวจึงกลาวอยางนี้.   ในบทน้ีมี 
อธิบายดังตอไปนี้. อาชีวกทั้งหลายชื่อวาตายแลว มารดาของอาชีวกเหลาน้ันชื่อวา 
เปนมารดาผูมีบุตรตายแลว    ดวยประการฉะนี้      อาชีวกทั้งหลายจึงเปนผูชื่อวา 
เปนบุตรของมารดาผูมีบุตรตายแลว.   บทวา    สมเณ    โคตเม   ทานแสดงวา 
การอยูพระพฤติพรหมจรรย    มีอยูในพระสมณโคดม.   บทที่เหลือในที่ทั้งปวง 
งายทั้งน้ัน. 
 
                                จบอรรถกถาสันทกสูตรที่  ๖  
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                                ๗. มหาสกุลุทายิสูตร 

                                   เรือ่งสกุลุทายิปรพิาชก  

           [๓๑๔]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับอยู  ณ  พระวิหารเวฬุวัน 
กลันทกนวาปสถาน  เขตพระนครราชคฤห  ก็สมัยน้ัน  ปริพาชกที่มีชื่อเสียง 
เปนอันมาก    คือ    อันนภารปริพาชก    ๑     วรตรปริพาชก ๑     สกุล-ุ 
ทายิปริพาซก  ๑     และปริพาชกเหลาอ่ืนอีก     ลวนมีชื่อเสียง    อาศัยอยูใน- 
ปริพาชการาม  อันเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูง  ครั้งน้ันเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงนุงแลว   ทรงถือบาตรและจีวร   เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห  ครั้ง 
นั้นพระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา     การท่ีเราจะเท่ียวบิณฑบาตในกรุง 
ราชคฤหก็ยังเชานัก      อยากระน้ันเลย      เราพึงเขาไปหาสกุลุทายิปริพาชกยัง 
ปริพาชการาม   อันเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูงเถิด.  ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จเขาไปยังปริพาชการาม   อันเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูง. 
 

                                            ติรัจฉานกถา 
           [๓๑๕]   ก็สมัยนัน้  สกลุุทายิปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ 
ซึ่งกําลังพูดถึงติรัจฉานกถาหลายอยาง    ดวยเสียงอ้ืออึงอึกทึก    คือพูดถึงเรื่อง 
พระราชา  เรือ่งโจร  เรื่องมหาอํามาตย  เรื่องกองทัพ  เรื่องภัย  เรื่องรบ  เรื่องชาง 
เรื่องน้ํา   เรื่องผา   เรื่องที่นอน   เรื่องดอกไม   เรื่องของหอม  เรื่องญาติ  เรื่อง 
ยาน  เรื่องบาน  เรื่องนิคม  เรื่องนคร  เรื่องชนบท เรื่องสัตว  เรื่องคนกลาหาญ 
เรื่องตรอก   เรื่องทานํ้า   เรื่องหญิงคนใชตักน้ํา   เรือ่งคนท่ีลวงลับไปแลว   เรื่อง  
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เบ็ตเตล็ด   เรือ่งโลก   เรื่องทะเล  เรื่องความเจริญและความเสื่อม  ดวยประการ 
นั้น ๆ  สกลุทุายิปริพาชก ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาแตไกล  ครั้น 
แลวจึงหามบริษัทของตนใหสงบวา  ขอทานท้ังหลายจงเบา ๆ  เสียงหนอย  อยา 
สงเสียงอึงนัก  นี่พระสมณโคดมกําลังเสด็จมา  พระองคทานโปรดเสียงเบา  และ 
ทรงกลาวสรรเสริญคุณของเสียงเบา  บางทีพระองคทานทรงทราบวาบริษัทเสียง 
เบา  พึงทรงสําคัญจะเขามาก็ได.  ลําดับนั้น พวกปริพาชกเหลาน้ันพากันนิ่งอยู. 
ครั้งน้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาจึงเสด็จเขาไปหาสกุลุทายิปรพิาชกจนถึงท่ีใกล 
สกุลุทายิปรพิาชกไดทูลเชิญพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอ 
เชิญพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเถิด    นี่อาสนะปูไวถวายแลว.   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไวถวาย  สวนสกุลุทายิปรพิาชกถือเอาอาสนะ 
ตํ่าอันหน่ึง  นั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา  ดูกอน 
อุทายี      เมือ่กี้นี้ทานท้ังหลายประชมุสนทนาอะไรกัน      และเรื่องอะไรท่ีทาน 
ทั้งหลายหยุดคางไวในระหวาง. 
 

                              ถามเรื่องการทําความเคารพ 
           [๓๑๖]   ขาแตพระองคผูเจริญ   เรื่องที่ขาพเจาท้ังหลายประชุมสนทนา 
เมื่อกี้นี้นั้น  ของดไวกอนเถิด  เรื่องนั้นพระผูมีพระภาคเจาไดทรงสดับแมใน 
ภายหลังโดยไมยาก   ขาแตพระองคผูเจริญ   วันกอน ๆ   หลายวันมาแลว  พวก 
สมณพราหมณเจาลัทธิตาง ๆ   ประชุมกันในโรงแพรขาว  สนทนากันถึงเรื่องนี้  
วา  ทานผูเจริญท้ังหลาย   เปนลาภของชนชาวอังคะและมคธะหนอ  ชาวอังคะ 
และชาวมคธะไดดีแลวหนอ  ที่สมณพราหมณผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย 
มีชื่อเสียง   มยีศเปนเจาลัทธิ   ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี  เขาไปจําพรรษายัง  
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กรุงราชคฤหแลว   คือครูปูรณกัสสป   ผูเปนเจาหมูเจาคณะ   เปนคณาจารย   ม ี
ชื่อเสียง   มียศ   เปนเจาลัทธิ  ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี  ครูมักขลิโคสาล. . . 
ครูอชิตเกสกัมพล. . .   ครปูกุทธกัจจายนะ. . .   ครูสญชัยเวลัฏฐบุตร. . .   คร ู
นิครนถนาฏบุตร. . .   แมสมณโคดมผูเปนเจาหมูคณะ  เปนคณาจารยมีชื่อเสียง 
มียศ   เปนเจาลัทธิ  ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี  พระองคก็เสด็จเขาจําพรรษา 
ยังกรุงราชคฤห บรรดาทานสมณพราหมณผูเปนเจาหมู  เจาคณะ เปนคณาจารย 
มีชื่อเสียง   มยีศ   เปนเจาลัทธิ   ชนเปนอันมาก   สมมติกันวาดี   เหลาน้ี   ใคร 
เลาหนอท่ีสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชา   ก็และใครเลาท่ีสาวกท้ังหลาย 
สักการะเคารพอาศัยอยู. 

                                    ศษิยไมเคารพครูทั้ง  ๖ 
           [๓๑๗]   ในประชุมนั้น    สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนี้วาครู 
ปูรณกัสสปนี้ถึงจะเปนเจาหมู    เจาคณะ    เปนคณาจารย    มชีื่อเสียง   มียศ 
เปนเจาลัทธิ  ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี  แตสาวกทั้งหลายไมสักการะ  เคารพ 
นับถือ  บชูา  และจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยครูปูรณกัสสปอยูก็หามิได  เรื่อง 
เคยมีมาแลว     ครูปูรณกสัสปแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย     ในบริษัทนัน้  
สาวกคนหนึ่งของครูปูรณกัสสปไดสงเสียงข้ึนวา  ทานผูเจริญท้ังหลาย   อยาถาม 
เนื้อความน้ีกะครูปูรณกัสสปเลย  ครูปรูณกัสสปนี้ไมรูเนื้อความน้ี  พวกเรารูเนื้อ 
ความน้ี   ทานท้ังหลายจงถามพวกเราเถิด    พวกเราจักพยากรณใหทาน   เรื่อง 
เคยมีมาแลว     ครูปูรณกสัสปจะยกแขนทั้งสองข้ึนคร่ําครวญวา    ทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย    จงเงียบเสียง    อยาสงเสียงไป    ทานพวกนี้จะถามกะพวกทานไมได 
จะถามกะเราได  เราจักพยากรณแกทานพวกน้ี  ดังนี้   ก็ยอมไมได  อนึ่ง  สาวก  
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ของทานครูปูรณกัสสปเปนอันมาก  พากันยกโทษวา  ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัย 
นี้     เรารูทั่วถึง    ทานจะรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร    ทานปฏิบัติผิด    เรา 
ปฏิบัติถูก   ถอยคําของเราเปนประโยชนของทานไมเปนประโยชน   คําท่ีควรจะ 
กลาวกอน  ทานกลับกลาวภายหลัง   คําท่ีควรจะกลาวภายหลัง   ทานกลับกลาว 
กอน  ขอท่ีทานเคยช่ําชอง   มาผันแปรไปแลว   เราจับผิดวาทะของทานไดแลว 
เราขมทานไดแลว   ทานจงถอนวาทะเสีย  มิฉะนั้นจงแกไขเสีย  ถาสามารถ ดังน้ี 
แลวพากันหลีกไป   พวกสาวกไมสักการะเคารพนับถือบูชาครูปูรณกัสสป   ดวย 
ประการดังน้ี  แลวจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยอยูก็หามิได  กแ็ลครูปูรณ- 
กัสสปก็ถูกติเตียนดวยคําติเตียนโดยธรรม.                                               
           สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนี้วา     ครูมักขลิโคสาล . . . ครู 
อชิตเกสกัมพล. . . ครูปกุทธกัจจายนะ. . . ครูสญชัยเวลัฏฐบุตร. . . 
ครูนิครนถนาฏบุตร. . . ถงึจะเปนเจาหมู  เจาคณะ  เปนคณาจารย  มชีื่อเสียง 
มียศ  มีเจาลัทธิ  ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี  แตสาวกท้ังหลายไมสักการะ 
เคารพนับถือบูชา    และจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยอยูก็หามิได     เรื่องเคยมี 
มาแลว     ครนูิครนถนาฏบุตรแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย      ในบริษัทนั้น 
สาวกคนหนึ่งของครูนิครนถนาฏบุตรไดสงเสียงข้ึนวา        ทานผูเจริญท้ังหลาย 
อยาถามเนื้อความน้ีกะครูนิครนถนาฏบุตรเลย    ครูนิครนถนาฏบุตรนี้ไมรูเนื้อ 
ความน้ี  พวกเรารูเนื้อความน้ี   ทานท้ังหลายจงถามพวกเราเถิด   เราจักพยากรณ 
ใหทาน   เรื่องเคยมีมาแลว   ครูนิครนถนาฎบุตรยกแขนทั้งสองข้ึนคร่ําครวญวา 
ทานผูเจริญท้ังหลาย   จงเงียบเสียง   อยาสงเสียงไป    ทานพวกน้ีจะถามกะพวก 
ทานไมได   จะถามกะเราได   เราจักพยากรณแกทานพวกน้ี   ดังนี้   ก็ยอมไมได 
อน่ึง  สาวกของครูนิครนถนาฎบุตรเปนอันมาก  พากันยกโทษวา  ทานไมรูทั่ว  
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ถึงธรรมวินัยนี้    เรารูทั่วถึง   ทานจะรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร  ทานปฏบิัติ 
ผิด     เราปฏบิัติถูก    ถอยคําของเราเปนประโยชน    ของทานไมเปนประโยชน 
คําท่ีควรกลาวกอน   ทานกลับกลาวภายหลัง   คําท่ีควรกลาวภายหลัง  ทานกลับ 
กลาวกอน   ขอท่ีทานเคยช่ําชอง    มาผันแปรไปแลว     เราจับผิดวาทะของทาน 
ไดแลว   เราขมทานไดแลว    ทานจงถอนวาทะเสีย   มิฉะน้ัน   จงแกไขเสีย  ถา 
สามารถ    ดงัน้ี    แลวพากันหลีกไป     พวกสาวกไมสักการะเคารพนับถือบูชา 
นิครนถนาฏบุตรดวยประการดังน้ี   และจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยอยูก็หามิได 
ก็และครูนิครนถนาฏบุตร   กถ็ูกติเตียนดวยคําติเตียนโดยธรรม. 
 

                               ความเคารพในพระพทุธเจา 
           [๓๑๘]    สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนี้วา     พระสมณโคดม 
พระองคนี้ทรงเปนเจาหมู  เจาคณะ  ทรงเปนคณาจารย  มีชื่อเสียง  มียศเปน 
เจาลัทธิ   ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี   สาวกท้ังหลายสักการะ  เคารพ  นบัถือ 
บูชาพระองคและสักการะเคารพแลวอาศัยอยู  เรื่องเคยมีมาแลว  พระสมณโคดม 
ทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย    ในบริษัทนั้น    สาวกของพระสมณโคดม 
องคใดองคหนึ่งไอข้ึน       เพ่ือนพรหมจรรยองคใดองคหน่ึงเอาเขากระตุนเธอ 
เพ่ือจะใหรูวา  ทานจงเงียบเสียงอยาสงเสียงไป  พระผูมีพระภาคเจาผูเปนศาสดา 
ของเราท้ังหลายกําลังทรงแสดงธรรม   ในเวลาท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรม 
แกบริษัทหลายรอย    จะมีเสียงที่สาวกของพระสมณโคดมจามหรือไอหามิไดเลย 
หมูมหาชนมีแตคอยหวังต้ังหนาเฉพาะพระสมณโคดมวา    เราทั้งหลายจักไดฟง 
ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาจักตรัสแกพวกเรา เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงใหน้ําผ้ึง 
หว่ีที่ปราศจากตัวออน  ที่ทางใหญสี่แพรง  หมูมหาชนก็คอยหวังต้ังหนาเฉพาะ  
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บุรุษน้ัน    ฉันใด  ในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย 
นั้นก็ฉันนั้น        จะไดมีเสียงที่สาวกของพระสมณโคดมจามหรือไอหามิไดเลย 
หมูมหาชนมีแตคอยหวังต้ังหนาเฉพาะพระสมณโคดมวา    เราทั้งหลายจะไดฟง 
ธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาจักตรัสแกพวกเรา  สาวกของพระสมณโคดมเหลาใด 
แมบาดหมางกับเพ่ือนพรหมจรรยแลว    ลาสิกขาสึกไป    แมสาวกเหลาน้ันก็ยัง 
กลาวสรรเสริญคุณพระศาสดา  พระธรรม  และพระสงฆ   เปนแตติเตียนตนเอง 
ไมติเตียนผูอื่นวา      ถึงพวกเราจักไดมาบวชในธรรมวินัยที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสดีแลวอยางนี้    แตไมอาจจะประพฤติพรหมจรรยใหบริสทุธิ์  ใหบริบรูณจน 
ตลอดชีวิตได    เปนคนไมมีบุญ   มีบญุนอยเสียแลว   สาวกของพระสมณะโคดม 
เหลาน้ัน    จะเปนอารามิกก็ดี   เปนอุบาสกก็ดี   กย็ังพระพฤติมั่นอยูในสิกขาบท 
หา   สาวกท้ังหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระสมณโคดม    ดวยประการดังนี้ 
และสักการะ   เคารพ   แลวอาศัยอยู.                                               
           ภ.    ดูกอนอุทายี   ก็ทานพิจารณาเห็นธรรมท้ังหลายก่ีอยางในเรา  อัน 
เปนเหตุใหสาวกของเราสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   แลวอาศัยอยู.  
           [๓๑๙]   อุ.  ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรม ๕ อยาง 
ในพระผูมีพระภาคเจา   อันเปนเหตุใหสาวกสักการะ    เคารพ    นับถือ    บูชา 
แลวอาศัยอยู   ธรรม   ๕  อยางเปนไฉน      ขาแตพระองคผูเจริญ     ความจริง 
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระอาหารนอย     และทรงสรรเสรญิคุณในความเปน 
ผูมีอาหารนอย   ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมน้ีในพระผูมี- 
พระภาคเจาเปนขอตน    อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ   เคารพ   นับถือ 
บูชาแลวอาศัยอยู.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 555 

                          ธรรมเปนเครื่องทําความเคารพ 
           [๓๒๐]   ขาแตพระองคผูเจริญ   อีกประการหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงสันโดษดวยจีวร    ตามมีตามได    ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพเจาพิจารณา 
เห็นธรรมนี้     ในพระผูมีพระภาคเจาเปนขอท่ี ๒ อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลาย 
สักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   แลวอาศัยอยู. 
           [๓๒๑]   ขาแตพระองคผูเจริญ   อีกประการหน่ึง   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได   และทรงสรรเสริญความเปนผูสันโดษ 
ดวยบิณฑบาตตามมีตามได      ขาแตพระองคผูเจริญ      ขาพเจาพิจารณาเห็น 
ธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเจาเปนขอที่  ๓  อันเปนเหตุใหสาวกทั้งหลายสักการะ 
เคารพ   นับถือ   บูชา   แลวอาศัยอยู. 
           [๓๒๒]   ขาแตพระองคผูเจริญ   อีกประการหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได      และทรงสรรเสริญความเปนผูสันโดษ 
ดวยเสนาสนะตามมีตามได  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมน้ี 
ในพระผูมีพระภาคเจาเปนขอท่ี ๔  อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ  เคารพ 
นับถือ   บูชา   แลวอาศัยอยู. 
           [๓๒๓]   ขาแตพระองคผูเจริญ   อีกประการหน่ึง  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงเปนผูสงัด      และทรงสรรเสริญความเปนผูสงัด       ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมน้ีในพระผูมีพระภาคเจาเปนขอท่ี  ๕  อันเปนเหตุให 
สาวกท้ังหลาย   สักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   แลวอาศัยอยู. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรม  ๕  ประการนี้แล 
ในพระผูมีพระภาคเจา   อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ   เคารพ   นับถือ 
บูชา   แลวอาศัยอยู.  
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           [๓๒๔]   ดูกอนอุทายี   ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะเคารพ   นับถอื 
บูชาเราแลว    พ่ึงเราอยู   ดวยเขาใจวา    พระสมณโคดมทรงเปนผูมีอาหารนอย 
และทรงสรรเสริญความเปนผูมีอาหารนอย    อุทายี   แตสาวกท้ังหลายของเรามี 
อาหารเพียงเทาโกสะ   [จุในเทาถวยเล็ก]   หน่ึงก็มี   เพียงกึ่งโกสะก็มี  เพียงเทา 
เวลุวะ   [จุในผลมะตูม]   หน่ึงก็มี   เพียงกึ่งเวลุวะก็มี      สวนเราแล     บางครั้ง 
บริโภคอาหารเสมอขอบปากบาตรน้ีก็มี   ยิ่งกวาก็มี    ถาสาวกท้ังหลายจะพึง 
สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาเรา  แลวพ่ึงเราอยู   ดวยเขาใจวา  พระสมณโคดม 
ทรงมีอาหารนอย      และทรงสรรเสรญิความเปนผูมีอาหารนอยไซร     บรรดา 
สาวกของเราผูมีอาหารเพียงเทาโกสะหน่ึงบาง  เพียงกึ่งโกสะบาง  เพียงเทาเวลุวะ 
บาง   เพียงกึ่งเวลุวะบาง   ก็จะไมสักการะ   เคารพ   นับถือ    บชูาเราโดยธรรม 
นี้    แลวพ่ึงเราอยู. 
           [๓๒๕]   ดูกอนอุทายี   ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ  เคารพ  นับถือ 
บูชาเรา  แลวพ่ึงเราอยู  ดวยเขาใจวา  พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยจีวรตามมี 
ตามได  อุทายี  แตสาวกท้ังหลายของเราเปนผูถือผาบังสุกุล  ทรงจีวรเศราหมอง 
เธอเหลาน้ันเลือกเก็บเอาผาเกาแตปาชาบาง   แตกองหยากเย่ือบาง   แตที่เขาทิ้ง 
ไวตามท่ีตาง ๆ  บาง   มาทําเปนผาสังฆาฏิใชก็มีอยู     สวนเราแล     บางคราวก็ 
ใชคหบดีจีวรที่เนื้อแนนระกะดวยเสนดาย    มีเสนดาย    เชนกับขนนํ้าตา   [ม ี
เสนดายละเอียด]  อุทายี  ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา 
เรา   แลวพ่ึงเราอยูดวยเขาใจวา   พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยจีวรตามมีตาม 
ไดไซร   บรรดาสาวกของเราที่ทรงผาบังสุกุล      ใชจีวรเศราหมอง     เลือกเก็บ 
เอาผาเกาแตปาชาบาง   แตกองหยากเยื่อบาง     แตที่เขาท้ิงไวตามี่ตางๆ  บาง 
มาทําเปนผาสังฆาฏิใช   ก็จะไมพึงสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชาเราโดยธรรม 
นี้   แลวพ่ึงเราอยู.                                                                    
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           [๓๒๖]   ดกูอนอุทายี   ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ    เคารพนับถือ 
บูชาเราแลวพ่ึงเราอยู  ดวยเขาใจวา   พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยบิณฑบาต  
ตามมีตามไดและทรงสรรเสริญความเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได 
ไซร   อุทายี    แตสาวกท้ังหลายของเราเปนผูถือบิณฑบาตเปนวัตร     ถือเท่ียว 
บิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร  ยนิดีในภัตตาหารท้ังสูงท้ังตํ่า  เธอเหลานั้น 
เมื่อเขาไปถึงละแวกบานแลวถึงใครจะนิมนตดวยอาสนะก็ไมยินดีมีอยู   สวนเรา 
แล   บางครั้งก็ฉันในที่นิมนตแตลวนเปนขาวสุกแหงขาวสาลีที่เขาเก็บเมล็ดดํา 
ออกแลว มีแกงและกับหลายอยาง ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ  เคารพ  นับถือ 
บูชาเรา  แลวพ่ึงเราอยู   ดวยเขาใจวา  พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยบิณฑบาต 
ตามมีตามได   และทรงสรรเสริญความเปนผูสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได 
บรรดาสาวกของเราที่ถือบิณฑบาตเปนวัตร   ถือเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอก 
เปนวัตร   ยนิดีในภัตตาหารท้ังสูงท้ังตํ่า   เมื่อเขาไปยังละแวกบานแลว   ถงึใคร 
จะนิมนตดวยอาสนะก็ไมยินดี   ก็จะไมพึงสักการะ  เคารพ  นบัถือ  บชูาเราโดย 
ธรรมนี้   แลวพ่ึงเราอยู. 
           [๓๒๗]   ดูกอนอุทายี   สาวกทั้งหลายจะพึงสักการะ   เคารพ    นับถือ 
บูชาเราแลวพ่ึงเราอยู   ดวยเขาใจวา   พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยเสนาสนะ 
ตามมีตามได   และทรงสรรเสริญความเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได 
ไซร   อุทายี   แตสาวกท้ังหลายของเราถือโคนไมเปนวัตร   ถืออยูกลางแจงเปน 
วัตร   เธอเหลาน้ันไมเขาสูที่มุงตลอดแปดเดือนมีอยู    สวนเราแล   บางครั้งอยู 
ในเรือนยอดท่ีฉาบทาท้ังขางในขางนอก  ลมเขาไมได   มลีิ่มชดิสนิท  มีหนาตาง 
เปดปดได   ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชาเรา   แลวพ่ึง 
เราอยู  ดวยเขาใจวาพระสมณโคดมทรงสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และ  
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ทรงสรรเสรญิความเปนผูสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดไซร   บรรดาสาวก 
ของเราท่ีถืออยูโคนตนไมเปนวัตร   ไมเขาสูที่มุงตลอดแปดเดือน     ก็จะไมพึง 
สักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชาเราโดยธรรมนี้   แลวพ่ึงเราอยู. 
           [๓๒๘]   ดูกอนอุทายี   สาวกทั้งหลายจะพึงสักการะ   เคารพ   นับถือ 
บูชาเรา   แลวพ่ึงเราอยู   ดวยเขาใจวา   พระสมณโคดมเปนผูสงัดและทรงสรร- 
เสริญความเปนผูสงัด  อุทายี   แตสาวกท้ังหลายของเรา   ถืออยูปาเปนวัตร  ถือ 
เสนาสนะอันสงัด   คือปาชัฏอยู    เธอเหลาน้ียอมมาประชุมในทามกลางสงฆ 
เฉพาะเวลาสวดปาติโมกขทุกกึ่งเดือน  มีอยู   สวนเราแล   บางคราวก็อยูเกลื่อน 
กลนไปดวยภิกษุ  ภิกษุณี   อุบาสก   อุบาสิกา    พระราชา    มหาอํามาตยของ 
พระราชา   เดียรถีย   สาวกของเดียรถีย   ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ  เคารพ 
นับถือ  บชูาเรา  แลวพ่ึงเราอยู   ดวยเขาใจวา   พระสมณโคดมเปนผูสงัด   และ 
ทรงสรรเสรญิความเปนผูสงัดไซร   บรรดาสาวกของเราที่ถืออยูปาเปนวัตร ถือ 
เสนาสนะอันสงัด   คือปาชัฏอยู   มาประชุมในทามกลางสงฆ    เฉพาะเวลาสวด 
ปาติโมกขทุกกึ่งเดือน   ก็จะไมพึงสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชาเราโดยธรรม 
นี้   แลวพ่ึงเราอยู.                                            
           อุทายี   สาวกท้ังหลายจะไมสักการะ  เคารพนับถือ  บชูาเราโดยธรรม 
๕ ประการนี้   แลวพ่ึงเราอยู   ดวยประการฉะนี้. 
 

                    ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอที่  ๑ 
           [๓๒๙]   ดูกอนอุทายี  มีธรรม ๕ ประการอยางอ่ืนอันเปนเหตุใหสาวก 
ทั้งหลายของเราสักการะ   เคารพ   นับถือ    บชูาเรา    แลวพ่ึงเราอยู   ธรรม ๕ 
ประการเปนไฉน.  
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           ดูกอนอุทายี   สาวกท้ังหลายของเราในธรรมวินัยนี้    ยอมสรรเสริญใน 
เพราะอธิศีลวา  พระสมณโคดมเปนผูมีศีล  ประกอบดวยศีลขันธอยางยิ่ง  อุทายี 
ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเราสรรเสริญในเพราะอธิศีลวา    พระสมณโคดมเปนผูมี 
ศีล   ประกอบดวยศีลขันธอยางยิ่ง    นี้แลธรรมขอท่ีหน่ึง    อันเปนเหตุใหสาวก 
ทั้งหลายของเรา   สักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชาเรา   แลวพ่ึงเราอยู. 
 

                    ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอที่  ๒ 
           [๓๓๐]   ดูกอนอุทายี     อีกประการหน่ึง     สาวกท้ังหลายของเรายอม 
สรรเสริญในเพราะความรูความเห็นที่แทจริงวา  พระสมณโคดม   เมื่อทรงรูเอง 
ก็ตรัสวารู   เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสวาเห็น    ทรงแสดงธรรมเพ่ือความรูยิ่ง  มิใช 
ทรงแสดงเพ่ือความไมรูยิ่ง  ทรงแสดงธรรมมีเหตุ  มิใชทรงแสดงไมมีเหตุ  ทรง 
แสดงธรรมมีความอัศจรรย    มิใชทรงแสดงไมมีความอัศจรรย   อุทายี    ขอท่ี 
สาวกท้ังหลายของเราสรรเสริญในเพราะความรูความเห็นที่แทจริงวา    พระ- 
สมณโคดมเม่ือทรงรูเองก็ตรัสวารู      เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสวาเห็น    ทรงแสดง 
ธรรมเพื่อความรูยิ่ง     มิใชทรงแสดงเพ่ือความไมรูยิ่ง     ทรงแสดงธรรมมีเหตุ 
มิใชทรงแสดงธรรมไมมีเหตุ   ทรงแสดงธรรมมีความอัศจรรย   มิใชทรงแสดง 
ไมมีความอัศจรรย   นี้แล   ธรรมขอท่ีสองอันเปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเรา 
สักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชาเรา   แลวพ่ึงเราอยู. 
 

                     ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอที่  ๓ 
           [๓๓๑]   ดกูอนอุทายี     อีกประการหน่ึง     สาวกท้ังหลายของเรายอม 
สรรเสริญในเพราะปญญาอันยิงวา      พระสมณโคดมทรงมีพระปญญา    ทรง 
ประกอบดวยปญญาขันธอันยิ่ง   ขอท่ีวา   พระสมณโคดมจักไมทรงเล็งเห็นทาง  
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แหงถอยคําอันยังไมมาถึง       หรือจักทรงขมคําโตเถียงของฝายอื่นที่เกิดข้ึนแลว 
ใหเปนการขมไดดวยดีพรอมท้ังเหตุไมได    ดังน้ี    มิใชฐานะที่จะมีได   อุทายี 
ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   สาวกท้ังหลายของเรา   เมื่อรูอยางนี้    เห็น 
อยางนี้    จะพึงคัดคานถอยคําใหตกไปในระหวาง ๆ บางหรือหนอ. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอน้ีไมมีเลย. 
           ดูกอนอุทายี   ก็เราจะหวังการพร่ําสอนในสาวกท้ังหลายก็หาไม   สาวก 
ทั้งหลายยอมหวังคําพร่ําสอนของเราโดยแท   อุทายี    ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเรา 
สรรเสริญในเพราะปญญาอันยิ่งวา  พระสมณโคดมทรงมีพระปญญา  ทรงประ- 
กอบดวยปญญาขันธอยางยิ่ง     ขอท่ีวา    พระสมณโคดมจักไมทรงเล็งเห็นทรง 
แหงถอยคําอันยิ่งไมมาถึง      หรือจักทรงขมคําโตเถียงของฝายอ่ืนที่เกิดข้ึนแลว 
ใหเปนการขมไดดวยดีพรอมท้ังเหตุไมได  ดังนี้  มิใชฐานะที่จะมีได  นี้แล 
ธรรมขอท่ีสามอันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเราสักการะ  เคารพ  นับถอื  บูชา 
แลวพ่ึงเราอยู. 
 

                    ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอที่  ๔ 
           [๓๓๒]   ดูกอนอุทายี    อีกประการหน่ึง    สาวกท้ังหลายของเราผูอัน 
ทุกขทวมทับแลว   อันทุกขครอบงําแลว   เพราะทุกขใด   เธอเหลาน้ันเขามาหา 
เราแลวถามถึงทุกขอริยสัจ   เราอันเธอเหลาน้ัน    ถามถึงทุกขอริยสัจแลวก็พยา- 
กรณใหยังจิตของเธอเหลาน้ันใหยินดี    ดวยการพยากรณปญหา   เธอเหลาน้ัน 
เขามาหาเราแลวถามถึงทุกขสมุทัยอริยสัจ. . .ทุกขนิโรธอริยสัจ. . .ทุกขนิโรธคา-  
มินีปฏิปทาอริยสัจ      เราอันเธอเหลานั้นถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
แลว   ก็พยากรณให    ยังจิตของเธอเหลาน้ันใหยินดีดวยการพยากรณปญหา  
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อุทายี   ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเราผูอันทุกขทวมทับแลว    อันทุกขครอบงําแลว 
เพราะทุกขใด   เธอเหลานั้นเขามาหาเราแลวถามถงึทุกขอริยสัจ . . . ถามถึงทุกข-  
สมุทัยอริยสัจ. . .ถามถึงทุกขนิโรธอริยสัจ. . . ถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา- 
อริยสัจ   เราอันเธอเหลานั้นถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแลว   ก็พยา- 
กรณให   ยังจิตของเธอเหลาน้ันใหยินดี   ดวยการพยากรณปญหา  นี้แล  ธรรม 
ขอท่ีสี่    อันเปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเราสักการะ    เคารพ    นับถือ    บูชา 
แลวพ่ึงเราอยู.                                                                                             
 

                    ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอที่  ๕ 
           [๓๓๓]   ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว     สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว      ยอมเจริญสติปฎฐานส่ี 
ดูกอนอุทายี  ภิกษุไมธรรมวินัยนี้   พิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียร  ม ี
สัมปชัญญะ    มีสติ   พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได   พิจารณาเห็น 
เวทนาในเวทนาอยู   มีความเพียร   มสีัมปชัญญะ   มีสติ   พึงกาํจัดอภิชฌาและ 
โทมนัสในโลกเสียได  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู    มีความเพียร    มีสัมปชัญญะ 
มีสติ  พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได    พิจารณาเห็นธรรมในธรรม 
อยู    มีความเพียร   มีสัมปชัญญะ   มสีติ   พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก 
เสียได    ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว     เจริญ 
สติปฏฐานส่ีนั้นแล   สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหง 
อภิญญา  [พระอรหัต]  อยู. 
           [๓๓๔]   ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว     สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว     ยอมเจริญสัมมัปปธานส่ี  
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ดูกอนอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังความพอใจใหเกิด   พยายาม   ปรารภความ 
เพียร  ประคองจิตไว  เริ่มต้ังความเพียร  เพ่ือยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิด 
มิใหเกิดข้ึน   เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว     เพ่ือยังกุศลธรรมที่ยัง 
ไมเกิดใหเกิดข้ึน  เพ่ือความต้ังม่ัน  เพ่ือความไมเลือนหาย   เพ่ือความมียิ่ง  เพ่ือ 
ความไพบูลย   เพ่ือความเจริญ    เพ่ือความสมบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว 
ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอก     แลวเจริญสัมมัปป- 
ธานส่ีนั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญา 
อยู. 
           [๓๓๕]   ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง     เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว    สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว     ยอมเจรญิอิทธิบาทส่ี 
ดูกอนอุทายี   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ 
และปธานสังขาร   เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยวิริยสมาธิ    และปธานสังขาร 
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยจิตตสมาธิ  และปธานสังขาร  เจริญอิทธิบาทอัน 
ประกอบดวยวีมังสาสมาธิ      และปธานสังขาร     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา 
ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก     แลวเจริญอิทธิบาทส่ีนั้นแล     สาวกของเราเปน 
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๓๖]   ดกูอนอุทายี   อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว       สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว      ยอมเจริญอินทรียหา 
ดูกอนอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เจริญสัทธินทรยีที่จะใหถึงความสงบระงับ 
ใหถึงความตรัสรู  เจริญวิริยินทรียที่จะใหถึงความสงบระงับ   ใหถึงความตรัสรู 
เจริญสตินทรียที่จะใหถึงความสงบระงับ  ใหถึงความตรัสรู   เจริญสมาธินทรีย 
ที่จะใหถึงความสงบระงับ  ใหถึงความตรัสรู  เจริญปญญินทรียที่จะใหถึงความ  
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สงบระงับ   ใหถึงความตรัสรู  ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ี 
เราบอก     แลวเจริญอินทรียหานั้นแล      สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรล ุ
บารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๓๗]   ดูกอนอุทายี  อีกประการหน่ึง  เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว   สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว   ยอมเจริญพละหา   ดูกอน 
อุทายี     ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัทธาพละท่ีจะใหถึงความสงบระงับ  ใหถึง 
ความตรัสรู     เจริญวิริยพละ     ที่จะใหถึงความสงบระงับ     ใหถึงความตรัสรู 
เจริญสติพละ   ที่จะใหถงึความสงบระงับ    ใหถึงความตรัสรู  เจริญสมาธิพละ 
ที่จะใหถึงความสงบระงับ  ใหถึงความตรัสรู  เจริญปญญาพละ  ที่จะใหถึงความ 
สงบระงับ   ใหถึงความตรัสรู  ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ี 
เราบอก  แลวเจริญพละหาน้ันแล   สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอัน 
เปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๓๘]   ดูกอนอุทายี    อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว     สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว     ยอมเจริญโพชฌงคเจ็ด 
ดูกอนอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค    อันอาศัยวิเวก  อาศัย 
วิราคะ     อาศัยนิโรธ    นอมไปในการสละคืน  เจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค 
อันอาศัยวิเวก   อันอาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธ   นอมไปในการสละคืน  เจริญ- 
วิริยสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก   อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปในการ 
สละคืน    เจริญปติสัมโพชฌงค    อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธ 
นอมไปในการสละคืน  เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  อันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ 
อาศัยนิโรธ   นอมไปในการสละคืน   เจริญสมาธิสัมโพชฌงค   อันอาศัยวิเวก 
อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปในการสละคืน   เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค  
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อันอาศัยวิเวก     อาศัยวิราคะ   อาศัยนิโรธ   นอมไปในการสละคืน     ก็เพราะ 
สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว   เจริญโพชฌงค ๗ นั้นแล 
สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๓๙]   ดูกอนอุทายี    อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว    สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว    ยอมเจริญอริยมรรคมีองค 
แปด  ดูกอนอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสัมมาทิฏฐิ   เจรญิสัมมาสังกัปปะ 
เจริญสัมมาวาจา  เจริญสัมมากัมมันตะ   เจริญสัมมาอาชีวะ   เจริญสัมมาวายามะ 
เจริญสัมมาสติ       เจริญสัมมาสมาธิ      ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตาม 
ปฏิปทาท่ีเราบอก      แลวเจริญอริยมรรคมีองกแปดนั้นแล      สาวกของเราเปน 
อันมาก  จึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๔๐]   ดูกอนอุทายี    อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายของเราแลว     สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญวิโมกข ๘ 
คือ 
           ผูไดรูปฌานยอมเห็นรูป  นี้เปนวิโมกขขอท่ีหน่ึง. 
           ผูไมมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอก  นี้เปนวิโมกขขอท่ีสอง. 
           ผูนอมใจเชื่อวา   กสิณเปนของงามอยางเดียว   นี้เปนวิโมกขขอท่ีสาม. 
           ผูที่บรรลุอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวาอากาศหาท่ีสุดมิได 
เพราะลวงรูปสัญญา    เพราะดับปฏิฆสัญญา    เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา 
โดยประการทั้งปวง  นี้เปนวิโมกขขอท่ีสี่. 
           ผูที่บรรลุวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา    วิญญาณหาที่สุดมิได 
เพราะลวงอากาสานัญจายตนะ   โดยประการท้ังปวง   นี้เปนวิโมกขขอท่ีหา.  
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           ผูที่บรรลุอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา  อะไร ๆ  กไ็มมี  เพราะ 
ลวงวิญญาณัญจายตนะโดยประการท้ังปวง  นี้เปนวิโมกขขอท่ีหก.               
           ผูที่บรรลุเนวลัญญานาสัญญายตนะ    เพราะลวงอากิญจัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง   นี้เปนวิโมกขขอท่ีเจ็ด.  
           ผูที่บรรลุสัญญาเวทยิตนโรธ    เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
โดยประการทั้งปวง   นี้เปนวิโมกขขอท่ีแปด. 
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว   เจริญ 
วิโมกขแปดนั้นแล  สาวกของเราเปนอันมาก  จึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหง 
อภิญญาอยู. 
           [๓๔๑]   ดกูอนอุทายี    อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว  สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญอภิภายตนะ  [คือ 
เหตุเครื่องครอบงําธรรมอันเปนขาศึกและอารมณ] ๘ ประการ คือ 
           ผูหน่ึงมีความสําคัญในรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกท่ีเล็ก ซึ่งมีผิวพรรณ 
ดีและมีผิวพรรณทราม   ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว    มีความสําคัญอยางน้ีวา  เรา 
รู  เราเห็น  อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีหน่ึง.  
           ผูหน่ึงมีความสําคัญในรูปภายใน    เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ    ซึ่งมีผิว 
พรรณดีและมีผิวพรรณทราม    ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว    มีความสําคัญอยางน้ี  
วา   เรารู  เราเห็น   อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีสอง. 
           ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน    เห็นรปูภายนอกท่ีเล็ก    ซึ่งมีผิว 
พรรณดีและมีผิวพรรณทราม   ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว    มีความสําคัญอยางน้ี 
วา   เรารู   เราเห็น   อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีสาม.  
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           ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน    เห็นรปูภายนอกท่ีใหญ   ซึ่งมีผิว 
พรรณดีและมีผิวพรรณทราม  ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว  มีความสําคัญอยางน้ีวา 
เรารู  เราเห็น   อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีสี่. 
           ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกอันเขียว  มีวรรณ 
เขียว  เขียวลวน   มรีัศมีเขียว   ดอกผักตบอันเขียว  มีวรรณอันเขียว  เขียวลวน 
มีรัศมีเขียว     หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสีมีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองขาง     อัน 
เขียว   มีวรรณเขียว   เขียวลวน   มีรัศมีเขียว   แมฉันใด    ผูหน่ึงมีความสําคัญ 
ในอรูปภายใน   เห็นรูปภายนอกอันเขียว   มีวรรณเขียว  เขียวลวน  มีรัศมีเขียว 
ฉันนั้นเหมือนกัน   ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว   ยอมมีความสําคัญอยางน้ีวา   เรา 
รู  เราเห็น  อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีหา. 
           ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน  เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณ 
เหลือง   เหลอืงลวน   มรีศัมีเหลือง   ดอกกรรณิการอันเหลือง   มีวรรณเหลือง 
เหลืองลวน    มีรัศมีเหลือง  หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี  มีเนื้อเกลีย้ง 
ทั้งสองขาง   อันเหลือง   มีวรรณเหลือง   เหลืองลวน   มรีัศมีเหลือง   แมฉันใด 
ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน   เห็นรูปภายนอกอันเหลือง  มีวรรณเหลือง 
เหลืองลวน   มีรัศมีเหลือง   แมฉันนัน้เหมือนกัน   ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว  ม ี
ความสําคัญอยางนี้วา   เรารู   เราเห็น   อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีหก. 
           ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน   เห็นรปูภายนอกอันแดง  มีวรรณ 
แดง  แดงลวน   มีรัศมีแดง   ดอกบานไมรูโรยอันแดง   มีวรรณแดง  แดงลวน 
มีรัศมีแดง   หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี    มีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองขาง    อัน 
แดง   มีวรรณแดง   แดงลวน   มีรัศมแีดง    แมฉันใด    ผูหน่ึงมีความสําคัญใน  
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อรูปภายใน     เห็นรูปภายนอกอันแดง     มีวรรณแดง     แดงลวน    มีรัศมแีดง 
ฉันนั้นเหมือนกัน    ครอบงํารูปเหลานั้นแลว     มคีวามสําคัญอยางนี้วา    เรารู 
เราเห็น  อันนี้เปนอภิภายตนะขอท่ีเจ็ด. 
           ผูหน่ึงมีความสําคัญในอรูปภายใน   เห็นรปูภายนอกอันขาว   มีวรรณ 
ขาว   ขาวลวน   มีรัศมีขาว   ดาวประกายพรึกอันขาว   มีวรรณขาว   ขาวลวน 
มีรัศมีขาว   หรือวาผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี    มีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองขาง    อัน 
ขาว   มีวรรณขาว   ขาวลวน    มรีัศมีขาว    แมฉันใด  ผูหน่ึงมีความสําคัญใน 
อรูปภายใน   เห็นรูปภายนอกอันขาว   มีวรรณขาว   ขาวลวน   มีรัศมีขาว   ฉัน 
นั้นเหมือนกัน  ครอบงํารูปเหลาน้ันแลว  มีความสําคัญอยางนี้วา  เรารู  เราเห็น 
อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่แปด.                                             
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก     แลวเจริญ 
อภิภายตนะ  ๘   นั่นแล    สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมี    อันเปน 
ที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๔๒]   ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว   สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญกสิณายตนะ  ๑๐   
คือ                                                                                      
           ๑.   ผูหน่ึงยอมรูชดัซึ่งปฐวีกสิณท้ังเบื้องบน   เบื้องตํ่า  เบื้องขวาง  ใน 
ทิศนอยทิศใหญ  หาประมาณมิได. 
           ๒.   ผูหน่ึงยอมรูชัดซึ่งอาโปกสิณท้ังเบื้องบน    เบื้องตํ่า    เบ้ืองขวาง 
ในทิศนอยทิศใหญ  หาประมาณมิได. 
           ๓.   ผูหน่ึงยอมรูชัดซึ่งเตโชกสิณท้ังเบ้ืองบน    เบื้องตํ่า     เบื้องขวาง 
ในทิศนอยทิศใหญ  หาประมาณมิได.  
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           ๔.   ผูหน่ึงยอมรูชัดซึ่งวาโยกสิณท้ังเบื้องบน     เบื้องตํ่า     เบื้องขวาง 
ในทิศนอยทิศใหญ   หาประมาณมิได. 
           ๕.   ผูหน่ึงยอมรูชัดซึ่งนีลกสิณท้ังเบื้องบน   เบื้องตํ่า   เบื้องขวาง  ใน 
ทิศนอยทิศใหญ  หาประมาณมิได. 
           ๖.   ผูหน่ึงยอมรูชัดซึ่งปตกสิณท้ังเบ้ืองบน   เบื้องตํ่า   เบื้องขวาง  ใน 
ทิศนอยทิศใหญ  หาประมาณมิได. 
           ๗.   ผูหน่ึงยอมรูชัดซึ่งโลหิตกสิณท้ังเบื้องบน    เบื้องตํ่า    เบื้องขวาง 
ในทิศนอยทิศใหญ   หาประมาณมิได.                                              
           ๘.  ผูหน่ึงยอมรูชัดซึ่งโอทาตกสิณท้ังเบื้องบน   เบื้องตํ่า   เบื้องขวาง 
ในทิศนอยทิศใหญ  หาประมาณมิได. 
           ๙.   ผูหน่ึงยอมรูชัดซึ่งอากาสกสิณท้ังเบื้องบน    เบื้องตํ่า    เบื้องขวาง 
ในทิศนอยทิศใหญ  หาประมาณมิได. 
           ๑๐.   ผูหน่ึงยอมรูชัดซึ่งวิญญาณกสินทั้งเบ้ืองบน  เบื้องตํ่า  เบื้องขวาง 
ในทิศนอยทิศใหญ   หาประมาณมิได. 
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก     แลวเจริญกสิณา- 
ยตนะ  ๑๐  นั้นแล     สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีเปนที่สุดแหง 
อภิญญาอยู. 
           [๓๔๓]   ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว    สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญฌานสี่. 
           ดูกอนอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม 
บรรลุปฐมฌาน   มีวิตก    มีวิจาร    มปีติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    เธอทํากายนี้ 
แหละใหชุมชื่น   เอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก   ไมมีเอกเทศ  
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ไหน  ๆ  แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว      ที่ปติและสุขอันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง 
ดูกอนอุทายี    เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน   หรือลูกมือพนักงานสรงสนาน 
ผูฉลาด   จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด   แลวพรมดวยนํ้าหมักไว  กอน 
จุรณสีตัวน้ันซ่ึงยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด     ยอมไมกระจายออก    ฉันใด 
ภิกษุก็ฉันนั้นแล   ทํากายนี้แหละใหชุมชื่น   เอิบอ่ิมซาบซานดวยปติ   และสุข 
อันเกิดแตวิเวก    ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว    ที่ปติและสุข 
อันเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง. 
           [๓๔๔]    ดกูอนอุทายี  อีกประการหน่ึง  ภิกษุบรรลุทุติยฌาน  มีความ 
ผองใสแหงจิตภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   เพราะวิตก 
วิจารสงบไป   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    เธอทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอ่ิม 
ซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ     ไมมีเอกเทศไหน ๆ  แหงกายของเธอ 
ทั่วท้ังตัว    ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง    ดูกอนอุทายี     เปรียบ 
เหมือนหวงน้ําลึก      มีน้าํปนปวนไมมีทางที่น้ําจะไหลไปมาได  ทั้งในดาน 
ตะวันออก   ดานตะวันตก  ดานเหนือ  ดานใต  ทั้งฝนก็ไมตกเพ่ิมตามฤดูกาล 
แตสายนํ้าเย็นพุข้ึนจากหวงน้ําน้ันแลว  จะพึงทําหวงน้ําน้ันแหละใหชุมชื่น 
เอิบอาบซาบซึมดวยนํ้าเย็น  ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงหวงน้ําน้ันทั้งหมด  ที่น้ํา 
เย็นจะไมพึงถูกตอง   ฉันใด    ภิกษุกฉั็นนั้นแล    ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่น 
เอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ   ไมมีเอกเทศไหน ๆ   แหงกาย 
ของเธอท่ัวทั้งตัว   ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง. 
           [๓๔๕]  ดูกอนอุทายี    อีกประการหน่ึง   ภิกษุมีอุเบกขา   มีสติ  ม ี
สัมปชัญญะ   เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปติสิ้นไป  บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะ 
ทั้งหลายสรรเสริญวา   ผูไดฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขา    มีสติอยูเปนสุข    เธอทํา  
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กายน้ีแหละใหชุมชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติ  ไมมีเอกเทศไหนๆ 
แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว   ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง  ดูกอนอุทายี   เปรียบ 
เหมือนในกอบัวขาบ    ในกอบัวหลวง  หรือในกอบัวขาว   ดอกบัวขาบ  ดอก 
บัวหลวง    หรือดอกบัวขาวบางเหลาซึ่งเกิดในน้ํา    เจริญในน้ํา    ยังไมพนน้ํา 
จมอยูในน้ํา    น้ําหลอเลี้ยงไว    ดอกบวัเหลาน้ันชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยนํ้า 
เย็นตลอดยอดตลอดเหงา  ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงดอกบัวขาบ   ดอกบัวหลวง 
หรือดอกบัวขาวทั่วทุกสวน   ที่น้ําเยน็จะไมพึงถูกตอง   ฉันใด    ภิกษุก็ฉันนั้น 
แล      ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขปราศจากปติ  ไมมี 
เอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว   ที่สุขปราศจากปติจะไมถูกตอง. 
           [๓๔๖]  ดูกอนอุทายี  อีกประการหน่ึง   ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน   ไม 
มีทุกขไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอน ๆ ได  มีอุเบกขา 
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู      เธอนั่งแผไปท่ัวกายน้ีแหละ      ดวยใจอันบริสุทธิ์ 
ผองแผว  ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอทั่วท้ังตัวที่ใจบริสุทธิ์ผองแผวจะ 
ไมถูกตอง   ดูกอนอุทายี   เปรียบเหมอืนบุรุษจะพึงน่ังคลุมตัวตลอดศีรษะดวย 
ผาขาว     ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายทุก ๆ สวนของเขาที่ผาขาวจะไมถูกตอง 
ฉันใด    ภิกษุก็ฉันนั้นแล    เธอน่ังแผไปท่ัวกายนี้แหละดวยใจบริสุทธิ์ผองแผว 
ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอทั่วท้ังตัว      ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไม 
ถูกตอง. 
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวเจริญฌาน 
สี่นั้นแล   สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๔๗]   ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว  สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว   ยอมรูชัดอยางนี้วา  กายของ  
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เรานี้แลมีรูปประกอบดวยมหาภูต ๔ เกิดแตบิดามารดา  เติบโตข้ึนดวยขาวสุก 
และขนมสดไมเที่ยง  ตองอบ  ตองนวดฟน  มีอันทําลายและกระจัดกระจายเปน 
ธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี  ดูกอนอุทายี 
เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม  เกิดเองอยางบริสุทธิ์ ๘ เหลีย่ม  นายชางเจีย- 
ระไนดีแลว  สุกไส  แวววาว  สมสวนทุกอยาง มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวล  
รอยอยูในนั้น    บุรุษมีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณา 
เห็นวา   แกวไพฑูรยนี้งาม   เกิดเองอยางบริสุทธิ์  ๘  เหลีย่ม    นายชางเจียระไน 
ดีแลว   สุกใส     แวววาวสมสวนทุกอยาง     มีดายเขียวเหลืองแดงขาวหรือนวล 
รอยอยูในนั้นฉันใด     สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันน้ัน     ปฏิบติัตามปฏิปทาที่เรา 
บอกแลว   ยอมรูชัดอยางนี้วา    กายของเรานี้แลมีรูป    ประกอบดวยมหาภูต  ๔ 
เกิดแตมารดาบิดา   เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด   ไมเที่ยง   ตองอบ   ตอง 
นวดฟน    มอัีนทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา     และวิญญาณของเรานี้ 
ก็อาศัยอยูในกายน้ี    เนื่องอยูในกายน้ี. 
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา    ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว    ยอม 
รูชัดอยางนี้แล  สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมี  อันเปนที่สุดแหง 
อภิญญาอยู. 
           [๓๔๘]   ดูกอนอุทายี    อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว   สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว    ยอมนิรมติกายอ่ืนจากกาย 
นี้  มีรูปเกิดแตใจ   มีอวัยวะนอยใหญครบถวน  มอิีนทรียไมบกพรอง  ดูกอน  
อุทายี  เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง  เขาจะพึงคิดเห็นอยาง 
นี้วา  นี้ไส  นี้หญาปลอง  หญาปลองก็อยางหน่ึง  ไสก็อยางหน่ึง  ก็แตไสชักออก 
จากหญาปลองนั่นเอง  อีกนัยหน่ึง   เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก  
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เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา  นี้ดาบ  นี้ฝก  ดาบก็อยางหน่ึง   ฝกกอ็ยางหน่ึง  กแ็ต 
ชักดาบออกจากฝกนั่นเอง   อีกนัยหน่ึง   เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจาก 
คราบ  เขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา   นี้งู   นี้คราบ   งูกอ็ยางหน่ึง   คราบก็อยางหน่ึง 
ก็แตงูชักออกจากคราบน่ันเอง  ฉันใด  สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล  ปฏิบัติ 
ตามปฏิปทาที่เราบอกแลว    ยอมนิรมติกายอ่ืนจากกายน้ี     มรีปูเกิดแตใจ    ม ี
อวัยวะนอยใหญครบถวน  มีอินทรียไมบกพรอง. 
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกน้ันแล สาวก 
ของเราเปนอันมากจึงบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๔๙]   ดูกอนอุทายี  อีกประการหน่ึง  เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้ง 
หลายแลว    สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว    ยอมบรรลอิุทธิวิธีหลายประ- 
การ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได  ทําใหปรากฏก็ได 
ทําใหหายไปก็ได  ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได  ผุด 
ข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในนี้ก็ได  เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดิน 
ก็ได  เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได  ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ ์
มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได  ดูกอน 
อุทายี    เปรยีบเหมือนชางหมอหรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด    เมื่อนวดดินดี 
แลว  ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทําภาชนะชนิดนั้นๆ  ใหสําเร็จได  อีกนัยหนึ่ง  
เปรียบเหมือนชางงา   หรือลูกมือของชางงาผูฉลาด   เมื่อแตงงาดีแลว   ตองการ 
เครื่องงาชนิดใด ๆ  พึงทาํเครื่องงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหน่ึง  เปรียบ 
เหมือนชางทองหรือลูกมือของชางทองผูฉลาด   เมื่อหลอมทองดีแลว    ตองการ 
ทองรูปพรรณชนิดใด  พึงทําทองรูปพรรณชนิดนัน้ๆ ใหสําเรจ็ไดฉันใด  สาวก 
ทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นแล   ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว   ยอมบรรลุอิทธิ-  
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วิธีหลายประการ     คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได     หลายคนเปนคนเดียวก็ได 
ทําใหปรากฏก็ได  ทําใหหายไปก็ได  ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด เหมือน 
ในน้ําก็ได    เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได    เหาะไปในอากาศ 
เหมือนนกก็ได   ลูบคลําพระจันทร   พระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก   ดวย 
ฝามือก็ได    ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได     ก็เพราะสาวกท้ังหลาย 
ของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลวน้ันแล     สาวกของเราเปนอันมากจึงได 
บรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.                                         
           [๓๕๐]   ดูกอนอุทายี    อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว     สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว      ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด 
คือเสียงทิพย   และเสียงมนุษยทั้งท่ีอยูไกลและใกล   ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์  
ลวงโสตของมนุษย   ดกูอนอุทายี   เปรยีบเหมือนบุรุษเปาสังขผูมีกําลัง    จะพึง 
ยังคนใหรูตลอดทิศทั้งส่ีโดยไมยากฉันใด        สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล 
ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว    ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด    คือเสียงทิพยและ 
เสียงมนุษยทั้งท่ีอยูไกลและใกล  ดวยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์   ลวงโสตของ 
มนุษย. 
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวน้ันแล  
สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๕๑]   ดกูอนอุทายี   อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว  ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน 
ของบุคคลอ่ืนดวยใจ  คือจิตมีราคะ  กร็ูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ  ก็รู  
วาจิตปราศจากราคะ  จิตมีโทสะ  กร็ูวาจิตมีโทสะ  หรือจิตปราศจากโทสะ  ก็รูวา 
จิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ  หรือจิตปราศจากโมหะ  ก็รูวาจิต  
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ปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน  ก็รูวาจิตฟุงซาน  จิตเปน 
มหัคตะก็รูวาจิตเปนมหัคตะ  หรือจิตไมเปนมหัคตะ  ก็รูวาจิตไมเปนมหัคตะ 
จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา. ก็รูวาจิตไม  
จิตอ่ืนยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิตเปนสมาธิ  หรอืจิตไมเปนสมาธิ  ก็รูวาจิต 
ไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน กร็ูวาจิตไมหลุด 
พน   ดกูอนอุทายี  เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว  เมื่อสองดู 
เงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด     หรือภาชนะน้ําอันใส     หนามีไฝ 
ก็จะพึงรูวาหนามีไฝ  หรือหนาไมมีไฝ  ก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ  ฉันใด  สาวก 
ทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นแล   ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว  ยอมกําหนดรูใจ 
ของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะ  กร็ูวาจิตมีราคะ   หรือจิตปราศ 
จากราคะ   กร็ูวาจิตปราศจากราคะ   จิตมีโทสะ   กร็ูวาจิตมีโทสะ   หรือจิตปราศ 
จากโทสะ   ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ    จิตมีโมหะ  ก็รูวาจิตมีโมหะ  หรือจิตปราศ 
จากโมหะ   ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ    จิตหดหูก็รูวาจิตหดหู     หรือจิตฟุงซาน 
ก็รูวาจิตฟุงซาน  จิตเปนมหัคตะ  ก็รูวาจิตเปนมหัคตะ  หรือจิตไมเปนมหัคตะ 
ก็รูวาจิตไมเปนมหัคตะ  จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  หรือจิตไม 
มีจิตอ่ืนยิ่งกวา   ก็รูวาจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา    จิตเปนสมาธิ    ก็รูวาจิตเปนสมาธิ 
จิตไมเปนสมาธิ   กร็ูวาจิตไมเปนสมาธิ   จิตหลุดพนก็รูวาจิตหลุดพน   หรอืจิต 
ไมหลุดพน  ก็รูวาจิตไมหลุดพน. 
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวน้ันแล 
สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๕๒]   ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว   สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว    ยอมระลกึชาติกอนไดเปน  
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อันมาก   คือระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง   สี่ชาติบาง  หา 
ชาติบาง   สิบชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง    สี่สบิชาติบาง    หาสิบ 
ชาติบาง   รอยชาติบาง   พันชาติบาง    แสนชาติบาง     ตลอดสังวัฏกัปเปนอัน 
มากบาง   ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง    ตลอดสงัวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา 
ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหาร 
อยางนั้น  เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น   ครั้นจุติจาก 
ภพนั้น  ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพน้ัน  เราก็มชีื่ออยางนั้น  มีโคตรอยาง 
นั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยางนั้น    เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ  ม ี
กําหนดอายุเพียงเทาน้ัน   ครั้นจุติจากภพนั้นแลว   ไดมาเกิดในภพน้ี   เธอยอม 
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากพรอมท้ังอาการ   พรอมท้ังอุเทศ   ดวยประการ 
ฉะน้ี   ดูกอนอุทายี   เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอ่ืน   แลวจาก 
บานแมนั้นไปยังบานอ่ืนอีก   จากบานนั้นกลับมาสูบานของตนตามเดิม   เขาจะ 
พึงระลึกไดอยางนี้วา   เราไดจากบานของเราไปบานโนน    ในบานน้ันเราไดยืน 
อยางนั้น   ไดนั่งอยางนั้น    ไดพูดอยางนั้น   ไดนิ่งอยางนั้น    แลวเรากลบัจาก 
บานน้ันมาสูบานของตนตามเดิม  ดังนี้  ฉันใด  สาวกท้ังหลายของเรา  ก็ฉัน 
นั้นแล   ปฏบิัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว          ระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก 
คือ   ระลกึไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   ฯลฯ   เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปน 
อันมาก  พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี.          
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวน้ันแล 
สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๕๓]   ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง    เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว  สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว   ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  
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กําลังอุปบัติ   เลว   ประณีต   มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม   ไดดี   ตกยาก 
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย    ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป 
ตามกรรมวา    สัตวเหลาน้ี     ประกอบดวยกายทุจริต    วจีทุจริต    มโนทุจริต 
ติเตียนพระอริยเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ  ยึดถือการกระทาํดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ  เบ้ือง 
หนาแตตายเพราะกายแตก   เขาเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก    สวนสัตว 
เหลาน้ี    ประกอบดวยกายสุจริต   วจีสุจริต   มโนสุจริต   ไมติเตียนพระอริยเจา 
เปนสัมมาทิฏฐิ      ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ       เบ้ืองหนาแตตาย 
เพราะกายแตก   เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค   ดังน้ี   ดูกอนอุทายี  เปรียบเหมือน 
เรือนสองหลังท่ีมีประตูรวมกัน    บุรษุผูมีจักษุยืนอยูที่ตรงกลางเรือนน้ัน   จะพึง 
เห็นหมูชนกําลังเขาไปบาง     กําลังเดินวนเวียนอยูที่เรือนบาง    ฉันใด    สาวก 
ทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นแล  ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว   ยอมเห็นหมูสัตว 
กําลังจุติ   กําลังอุปบัติ   เลว   ประณีต   มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม   ไดดี 
ตกยาก   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย   ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว 
ผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี. 
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวน้ันแล 
สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๕๔]   ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง     เราไดบอกปฏิปทาแกสาวก 
ทั้งหลายแลว   สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว  ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่งของตนอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู   ดูกอนอุทายี   เปรียบเหมือนสระน้ําบนยอดเขา  ใสสะอาด 
ไมขุนมัว  บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระนั้น   จะพึงเห็นหอยโขงและหอยกาบ 
ตาง ๆ บาง   กอนกรวดและกอนหินบาง   ฝูงปลาบาง   กําลังวายอยูบาง    หยุด  
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อยูบาง  ในสระน้ําน้ัน   เขาจะพึงคิดเห็นอยางนี้วา   สระน้ําน้ีใสสะอาดไมขุนมัว 
หอยโขงและหอยกาบตาง ๆ บาง   กอนหินบาง     ฝูงปลาบาง   เหลาน้ี     กําลัง 
วายอยูบาง    หยุดอยูบาง     ในสระนั้นดังน้ี      ฉันใด     สาวกท้ังหลายของเราก็ 
ฉันนั้นแล     ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว    ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ 
ปญญาวิมุตติ   อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งของตน 
เองในปจจุบันเขาถึงอยู. 
           ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวน้ันแล 
สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู. 
           [๓๕๕]   ดูกอนอุทายี  นี้แลธรรมขอท่ีหาอันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลาย 
ของเราสักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   แลวพ่ึงเราอยู. 
           ดูกอนอุทายี   ธรรมหาประการน้ีแล   เปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเรา 
สักการะ   เคารพ   นับถือ   บูชา   แลวพ่ึงเราอยู    ฉะนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว สกลุุทายีปริพาชกยินดี 
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว    ดังนี้แล. 
                                      จบมหาสกุลุทายิสูตรที่  ๗ 
 
                        ๗.  อรรถกถามหาสกุลุทายิสูตร 
           มหาสุกุลุทายิสูตร   มีบทเริ่มตนวา    เอวมฺเม   สุต    ขาพเจาได   
สดับมาอยางน้ี. 
           ในบรรดาบทเหลานั้นบทวา  โมรนิวาเป  คือในที่นั้นชนทั้งหลายได 
ประกาศใหอภัยแกนกยูงท้ังหลายแลวไดใหอาหาร.    เพราะฉะน้ันที่นั้นจึงชื่อวา  
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โมรนิวาปะ เปนที่ใหเหยื่อแกนกยูง.  บทวา อนฺนภาโร เปนชื่อของปริพาชก 
ผูหน่ึง. เหมือนวรตระก็เปนชื่อปริพาชกเหมือนกัน.  บทวา อฺเ จ ไมเพียง 
ปริพาชก ๓ คนนี้เทาน้ัน  แมปริพาชกอ่ืน ๆ ที่มชีื่อเสียงก็มีอยูมาก.  ในบทนีว้า 
อปฺปสพฺทสฺส วณฺณวาที    พระสมณโคดมทรงกลาวสรรเสริญคุณของเสียง 
เบา   ทานไมกลาววา  อปฺปสทฺทวินีโต  แนะนําใหมีเสียงเบา    จึงกลาวบทน้ี. 
เพราะเหตุไร.  เพราะพระผูมีพระภาคเจามิไดทรงแนะนําผูอ่ืน. บทวา  ปุริมานิ 
วันกอน ๆ คือ  วันกอน ๆ หมายถึงเมื่อวานนี้.    หลงัจากนั้นเปนวันกอนหลัง 
จากวานน้ี.   ไมมีศาลาเฉพาะจึงชื่อวา  กุตูหลสาลา  (ศาลาแพรขาว).   ศาลาท่ี 
พวกเดียรถียตาง ๆ  สมณพราหมณประชุมสนทนากันหลายอยางทานเรียกวา 
กุตูหลสาลา  เพราะเปนที่แพรขาวของชนเปนอันมากวา  คนนี้พูดอะไร   คน 
นี้พูดอะไร. ปาฐะวา  โกตูหลสาลา  บาง.  บทวา  ลาภา  ความวา  นี้เปนลาภ  
ของชาวอังคะ   มคธะ   ทีจ่ะไดเห็นสมณพราหมณ   ถามปญหา   หรือฟงธรรม 
กถาของสมณพราหมณเหลาน้ัน. 
           พึงทราบความในบทมีอาทิวา  สงฺฆิโน   เจาหมู   ดังตอไปนี้.  ชื่อวา 
สงฺฆิโน  เพราะมีหมูคือหมูบรรพชิต.  ชื่อวา  คณิโน  เจาคณะ  เพราะมีคณะ 
นั้นนั่นแล.   ชื่อวา  คณาจริยา  เพราะเปนอาจารยของคณะนั้น   ดวยใหศึกษา 
ถึงอาจาระ.   บทวา   ญาตา   คือมีชื่อเสียง   เปนผูปรากฏ.   ชื่อวา   ยสสฺสิโน 
เพราะมียศสูงดวยคุณตามท่ีไมจริงและดวยคุณตามท่ีเปนจริง.   ก็บูรณกัสสป 
เปนตนมียศสูงโดยนัยมีอาทิวา   เปนผูมีความปรารถนานอย   สันโดษ   แมผาก็  
ไมนุงเพราะเปนผูมีความปรารถนานอย.  ยศของพระตถาคตสูงดวยพระคุณตาม 
ที่เปนจริงมีอาทิวา  อิติป  โส  ภควา  ดงัน้ี.  บทวา  ติตฺถกรา  คือเจาลัทธิ. 
บทวา  สาธุสมฺมตา คือชนเปนอันมากสมมติกันอยางนี้วา  ดี งาม เปนสัตบุรุษ.  
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บทวา  พหุชนสฺส  ชนเปนอันมาก คือ  คนอันธพาล    และพาลปุถุชนผูไมม ี 
การศึกษา  และบัณฑิตชนผูมีปญญา.   ในชนเหลาน้ันพวกเดียรถียเขาสมมติวา 
เปนพาลชน.  พระตถาคตเขาสมมติวาเปนบัณฑิตชน.  โดยนัยนีพึ้งทราบความ 
ในบทมีอาทิวา  ปูนโณ   กสฺสโป   สงฺฆี  บรูณกัสสปเปนเจาหมู.   ก็เพราะ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกอารมณ ๓๘  ไดทรงกระทําทาเปนที่หยั่งลงสู 
นิพพานไวมาก  ฉะนั้นควรกลาววาเปน  ติตฺถกโร  ผูทําทา.  ก็เพราะเหตุไรเจา 
ลัทธิเหลาน้ันทั้งหมดจึงมาประชุมในที่นั้น.     เพ่ือรักษาอุปฏฐากและเพ่ือลาภ 
สักการะ.   ไดยินวาเจาลัทธิเหลาน้ันมีความวิตกวา   อุปฏฐากของพวกเราพึงพา 
กันถึงพระสมณโคดมวาเปนที่พ่ึง.  พวกเราจักดูแลอุปฏฐากเหลาน้ัน.   แมอุปฏ- 
ฐากของพวกเราเห็นอุปฏฐากของพระสมณโคดมทําสักการะ  กจั็กทําสักการะแก 
พวกเราบาง.     เพราะฉะน้ันเจาลัทธิเหลาน้ันทั้งหมดจึงพากันไปประชุมในท่ีที่ 
พระผูมีพระภาคเจาประชุม. 
           บทวา วาท อาโรเปตฺวา  พากันยกโทษ คือ ยกโทษในวาทะ. บทวา 
อปกฺกนฺตา    คือพากันหลีกไป    บางพวกพากันหลีกไปสูทิศ.    บางพวกสึก 
บางพวกมาสูศาสนานี้.  บทวา สหิตมฺเม ถอยคําของเราเปนประโยชน  คือถอย 
คําของเรามีประโยชนสละสลวยประกอบดวยอรรถ   ประกอบดวยเหตุ.   บทวา 
อสหิต คือถอยคําของทานไมประกอบดวยประโยชน.  บทวา   อธิจิณฺณนฺเต 
วิปราวตฺต   ขอท่ีทานเคยช่ําชองมาผันแปรไปแลว    ความวา   ขอท่ีทานเคยมี 
ความคลองแคลวดวยสะสมมาเปนเวลานานไดผันแปรไปแลวดวยคําพูดคําเดียว 
ของเรา  ไมเกิดอะไรข้ึน.  บทวา  อาโรปโต เต วาโท  คือเราจับผิดวาทะของ 
ทานไดแลว. บทวา จร  วาทปฺปโมกฺขาย ทานจงถอนวาทะของทานเสีย  ความ 
วา   จงพระพฤติเพ่ือปลดเปลื้องความผิด  คือจงศึกษาเพ่ือไปในที่นั้น ๆ.  บทวา  
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นิพฺพิเธหิ  วา สเจ  ปโหสิ  หรือจงแกไขเสียถาสามารถ คือ หากสามารถดวย 
ตนเอง    จงแกไขเสียในบัดนี้ทีเดียว.   บทวา   ธมมฺกฺโกเสน   ดวยคําติเตียน 
โดยธรรมคือดวยคําติเตียนที่เปนจริง. บทวา ตน โน โสสฺสาม คือเราท้ังหลาย 
จักฟงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกพวกเรา.  บทวา  ขุททฺ  มธุ  คือรังผ้ึงที่ 
ตัวออนทําไว.  บทวา  อเนลก ไมมีโทษ  คือรังผ้ึงที่ปราศจากตัวออน.  บทวา 
ปเฬยฺย  คือพึงให.  บทวา  ปจุจาสึสมานรูโป  หมูมหาชนคอยหวังอยู   คือ 
ถือภาชนะต้ังความหวังวา    บุรุษน้ันจักใหเราจนเต็มภาชนะไหมหนอ.    บทวา 
สมฺปโยเชตฺวา  บาดหมางกัน  คือเถียงกันเล็กนอย.  บทวา  อิตรตีเรน คือ 
ตามมีตามได.    บทวา  ปวิวิตฺโต   พระผูมีพระภาคเจาเปนผูสงัด    ปริพาชก 
กลาวคํานี้หมายถึงเพียงกายวิเวก.   แตพระผูมีพระภาคเจาทรงสงัดดวยวิเวก  ๓. 
           บทวา   โกสกาหารา   คืออาหารเพียงเทาโกสกะ   ในเรือนของทาน- 
บดีมีถวยเล็กเพ่ือใสอาหารอยางดี.     ทานบดีทั้งหลายใสอาหารดีไวในถวยน้ัน 
แลวบริโภค. เมื่อบรรพชิตมาถึง  ก็ถวายอาหารแกบรรพชิตนั้น ถวยน้ันเรียกวา 
โกสกะ เพราะฉะนั้นบุคคลใดยังชีวิตใหเปนไปดวยอาหารถวยหน่ึง     บุคคล 
นั้นชื่อวา  โกสกาหารา  มอีาหารเพียงเทาโกสกะ.  บทวา  เวฬุวาหารา  คือมี 
อาหารเพียงเทาภัตใสในผลมะตูม.  บทวา  สมติตฺติก  เสมอขอบ  คือเสมอลวด 
ลายขางลางแหงขอบปากบาตร.   บทวา  อิมินา  ธมเฺมน   คือโดยธรรมเพราะ 
ความเปนผูมีอาหารนอยนี้.  อน่ึงในบทน้ีไมควรกลาววาพระผูมีพระภาคเจาทรง 
มีอาหารนอยโดยอาการทั้งปวง.  ทรงมีอาหารนอยตลอด ๖ ป ณ ที่ทรงบําเพ็ญ 
เพียร.  ทรงยังพระชนมชีพใหเปนไปดวยขาวแลงหน่ึงตลอด ๓ เดือน ในเมือง 
เวรัญชา.  ทรงยังพระชนมชีพใหเปนไปดวยเหงาบัวเทาน้ันตลอด  ๓  เดือน ใน 
ปาริไลยกไพรสณฑ.  แตในที่นี้พระองคทรงแสดงถึงความน้ีวา   เราไดมีอาหาร  
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นอยในกาลหนึ่ง    แตสาวกท้ังหลายของเราไมทําลายธุดงคตลอดชีวิตต้ังแต 
สมาทานธุดงค.    เพราะฉะนั้น    ผิวาสาวกท้ังหลายเหลาน้ันพึงสักการะเราโดย 
ธรรมนี้.   ดวยวา  สาวกเหลาน้ันเปนผูวิเศษโดยเรา   ยอมสักการะเราดวยธรรม 
อ่ืนที่มีอยู.   ทานแสดงไวดังน้ี.   โดยนัยนี้พึงทราบโยชนาในทุกวาระ. 
           บทวา ปสุกูลิกา ถอืผาบังสกุลเปนวัตร  คือสมาทานปงสุกูลิกังคธุดงค. 
บทวา ลูขจีวรธรา  ทรงจีวรเศราหมองดวยดาย ๑๐๐ เสน.  บทวา นนฺตกานิ 
ผาเกา   คือชิ้นผาท่ีไมมีชาย.     จริงอยู  ผิวา  ผาเหลาน้ันพึงมีชาย     ผาเหลานั้น 
เรียกวา  ปโลตกา  ผาข้ีริ้ว.  บทวา  อุจฺจนิิตฺวา เลือกเก็บ   คือฉีกทิ้งสวนท่ีใช 
ไมไดถือเอาสวนท่ียังใชไดเทาน้ัน.    บทวา   อลาวุโลมสานิ      คือเสนดาย 
เชนกับขนนํ้าเตา.   ทานแสดงวา  ละเอียด.  ก็ดวยเหตุเพียงเทานี้    ไมควรกลาว 
วาพระศาสดามิไดทรงสันโดษดวยจีวรสันโดษ.       เพราะในวันที่พระองคทรง 
รับเอาผาบังสกุลทําดวยเปลือกไม       ที่นางปุณณทาสีนํามาจากปาชาผีดิบถวาย 
มหาปถพีไดไหวจนกระทั่งถึงนํ้าเปนท่ีสุด พระองคทรงแสดงความในบทนี้ไววา 
เรารับผาบังสกุลครั้งเดียวเทาน้ัน.     แตสาวกท้ังหลายของเราไมทําลายธุดงคจน 
ตลอดชีวิต   จําเดิมแตสมาทานธุดงค. 
           บทวา  ปณฺฑปาติกา  ถือบิณฑบาตเปนวัตร  คือ  ปฏิเสธอติเรกลาภ 
สมาทานปณฑปาติกังคธุดงค.  บทวา  สปทานจาริโน  คือ เที่ยวไปตามลําดับ 
ตรอกเปนวัตร   คือ   ปฏิเสธโลลุปปจาร    (การเท่ียวไปดวยความโลภ)    แลว 
สมาทานสปทานจาริกวัตร.  บทวา  อจฺุจาปเก   วตฺเต  รตา  ยินดีในวัตรชั้น 
สูงของตน  ความวา  ยินดีในวัตรตามปรกติของภิกษุทั้งหลาย  กลาวคือการเที่ยว 
ไปเพ่ืออาหารเลี้ยงชีพ   เปนผูยืนที่ประตูเรือนท้ังสูงและตํ่า   สํารวมอาหารท่ีปน 
กันเปนคําแลวฉัน.    บทวา    อนฺตรฆร    ละแวกบาน   คือละแวกเรือนต้ังแต  
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ธรณีประตู   ดังไดกลาวแลวในพรหมายุสูตร.   ในท่ีนี้ทานประสงคต้ังแต   เสา 
เข่ือน.    ดวยเหตุเพียงเทานี้ไมควรกลาววา    พระศาสดาไมทรงสันโดษ    ดวย 
บิณฑบาตสันโดษ.   ทั้งหมดพึงพิสดารโดยทํานองเดียวกับที่กลาวแลว   เพราะ 
ความเปนผูมีอาหารนอย.    แมในท่ีนีพ้ระองคก็ทรงแสดงความน้ีไววา    เราไม 
ยินดีรับนิมนตในเวลาเดียวเทาน้ัน.    แตสาวกท้ังหลายของเรา  ไมทําลายธุดงค 
ตลอดชีวิต   ต้ังแตสมาทานธุดงค. 
           บทวา  รุกขฺมลูิกา   ถือการอยูโคนไมเปนวัตร  คือ   ปฏิเสธท่ีมุงบัง 
สมาทานรุกขมูลิกังคธุดงค.    บทวา   อพฺโภกาสิกา   ถืออยูกลางแจงเปนวัตร 
คือ  ปฏิเสธที่มุงบังและโคนไมแลวสมาทานอัพโภกาสิกังคธุดงค.  บทวา  อฏ- 
มาเส   ตลอด ๘ เดือน คือ  ตลอดเดือนในฤดูเหมันตและคิมหันต.   แตในภาย 
ในฤดูฝนเขาไปสูที่มุงบังเพ่ือรักษาจีวร.  ดวยเหตุเพียงเทาน้ีไมควรกลาววาพระ- 
ศาสดาไมทรงสันโดษดวยเสนาสนสันโดษ.      แตพึงแสดงเสนาสนสันโดษของ 
พระองค  ดวยมหาปธานตลอด  ๖  ป  และดวยปาริไลยกไพรสนฑ  แตในทีน่ี้ 
พระองคทรงแสดงความนี้ไววา  เราไมเขาไปสูที่มุงบังในกาลหน่ึงเทาน้ัน.  แต 
สาวกของเราไมทําลายธุดงคตลอดชีวิตต้ังแตสมาทานธุดงค. 
           บทวา   อารฺ ิกา    ถือการอยูปาเปนวัตร   คือปฏิเสธเสนาสนะทาย 
บานแลวสมาทานอารัญญิกังคธุงค.  บทวา    สงฺฆมชฺเฌ    โอสรนฺติ    ยอม 
ประชุมในทามกลางสงฆ   ทานกลาวถึงใน    อพัทธสีมา    (สมีาท่ียังมิไดผูก). 
แต    สาวกผูอยูในพัทธสีมา    ยอมทําอุโบสถในทีอ่ยูของตน.    ดวยเหตุเพียง 
เทาน้ี   ไมควรกลาววาพระศาสดา   ไมทรงสงัด   เพราะความสงัดยอมปรากฏแก 
พระองคอยางนี้วา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราปรารถนาเพ่ือหลีกเรนอยูตลอด  ๘ 
เดือน.     แตในที่นี้พระองคทรงแสดงความน้ีไววา      เราหลีกเรนอยูในกาลเห็น  
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ปานน้ัน       ครั้งหนึ่ง ๆ.   แตสาวกของเราไมทําลายธุดงค       ตลอดชีวิตต้ังแต 
สมาทานธุดงค.    บทวา    มม    สาวิกา คือ สาวกท้ังหลายของเรา.    บทวา 
สนิทาน    มีเหตุ คือ  มีปจจัย.    ก็พระศาสดาไมทรงแสดงถึงนิพพานอันไมมี 
ปจจัยหรือ.    ไมแสดงหามิได.     แตทรงแสดงทําเทศนาน้ันใหมีเหตุ.     บทวา 
โน   อเหตฺก   มิใชแสดงธรรมไมมีเหตุ.   บทวา   สปฺปาฏิหาริย   ทรงแสดง 
ธรรมมีความอัศจรรยนี้เปนไวพจนของบทกอน.  อธิบายวามีเหตุ.  วต  ในบท 
วา   ต วต    เปนเพียงนิบาต.   บทวา   อนาคตวาทปถ   คลองแหงวาทะใน 
อนาคต คือ  คลองแหงวาทะอันต้ังอยูในวันนี้แลวมาเบ้ืองบนแหงปญหานั้น ๆ ใน 
วันพรุงน้ี  มะรืนนี้  กึ่งเดือน  หรือปหน่ึง.  บทวา  น  ทกขฺติ  ยอมไมเห็น 
คือไมเห็นโดยอาการท่ีสัจจกนิครนถ    ยังเหตุที่ตนมาเพ่ือจะขมข่ีใหวิเศษ  เม่ือ 
จะกลาวจึงไดเห็น  เพราะเหตุนั้น ขอน้ันมิใชฐานะจะมีได. บทวา สหธมฺเมน 
เปนไปกับดวยธรรม  คือ มีเหตุ.   บทวา   อนฺตรนฺตรา   กถ   โอปาเตยฺยุ 
จะพึงคัดคาน ๆ  ใหตกไปในระหวาง ๆ  ความวา    ตัดการสนทนาของเราแลว 
สอดการสนทนาของตนเขาไปในระหวาง ๆ.   บทวา  น  โข  ปนาห  อุทายิ 
ความวา     ดกูอนอุทายี     เราไมหวังคําสอนในสาวกท้ังหลายน้ีวา     เมื่อการ 
สนทนาครั้งยิ่งใหญกับอัมพัฏฐะ   โสณทัณฑะ  กูฎฑัณฑะ   และสัจจกนิครนถ 
เปนตนแมยังดําเนินอยู    ถาการใชสาวกของเรารูปหน่ึง    ควรชักอุปมา    หรือ 
เหตุมากลาว.   บทวา   มมเยว   คือในฐานะอยางนี้    สาวกท้ังหลายก็มิไดหวัง 
โอวาทอันเปนคําสอนของเรา.   บทวา   เตสาห   จตฺิต   อาราเธมิ   เรายังจิต 
ของสาวกเหลาน้ันใหยินดี  คือ  เราจะถือเอาจิตของสาวกเหลานั้นใหถึงพรอมให 
บริบูรณดวยการพยากรณ   ปญหาของพระอรหันต.  ถามอยางหน่ึง  พยากรณ 
อยางหน่ึง   เหมือนถามมะมวง    พยากรณ    ขนุนสํามะลอ.    ถามขนุนสํามะลอ  
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พยากรณมะมวงฉะน้ัน.  อน่ึง  ในบทน้ี   ทานกลาวถึงศีลของพระพุทธเจาในท่ี 
ที่กลาวไวแลววา   อธิสีเล    สมฺภาเวนฺติ   ใหสรรเสริญในเพราะอธิศีล.  ทาน 
กลาวถึงสัพพัญุตญาณในท่ีที่กลาวไวแลววา    อภิกฺกนฺเต   าณทสฺสเน 
สมฺภาเวนติ  ใหสรรเสริญในเพราะญาณทัศนะอันงาม.  ทานกลาวถึงปญหา 
อันใหเกิดฐานะในที่ที่ทานกลาวไววา     อธิปฺาย     สมฺภาเวนฺติ     ให 
สรรเสริญในเพราะอธิปญญา.   ทานกลาวถึงปญหาพยากรณสัจจะในท่ีที่กลาวไว 
วา  เยน   ทุกเฺขน  ดวยทุกขใด  ปญหาที่เหลือ  เวนสัพพัญุตญาณ  และ 
ปญหาพยากรณสัจจะ   ยอมเปนอธิปญญา. 
             บัดนี้พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงบอกปฏิปทา ของสาวกเหลาน้ัน ๆ 
ผูบรรลถุึง  จึงตรัสวา  ปุน  จ  ปร  อุทายิ  ดูกอนอุทายี  ขออ่ืนยังมีอยูอีก 
เปนอาทิ.   ในบทเหลาน้ันบทวา   อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺต   สาวกของ 
เราเปนอันมากไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญา   คือ   บรรลุอรหัตอัน 
เปนที่สุดแหงอภิญญา  และอันเปนบารมีมีแหงอภิญญา.  บทวา  สมฺมปฺปธาเน 
สัมมัปปธาน  ๔  คือ  ความเพียรอันเปนอุบาย.  บทวา  ฉนฺท  ชเนติ  ยัง 
ความพอใจใหเกิด    คือ  ยังความพอใจในกุศลอันเปนกัตตุกามยตาฉันทะใหเกิด. 
บทวา   วายมติ   คือทําความพยายาม.   บทวา   วรียิ    อารภติ  คือ  ปรารภ 
ความเพียร   ไดแก  ยังความเพียรใหเปนไป.   บุทวา  จิตฺต  ปคฺคณฺหติ   ยอม 
ประคองจิต     คือ   ยกจิตข้ึน.   บทวา   ปทหติ   ยอมต้ัง   คือ  ทาํความเพียร 
ดวยอุบาย.   บทวา   ภาวนาย   ปาริปูริยา คือ  เพ่ือความเจริญ     เพ่ือความ 
สมบูรณ.   อีกอยางหนึ่งในบทนี้    พึงทราบวาความต้ังม่ันใด   นั้นเปนความไม 
หลง    ความไพบูลยใด    นั้นเปนความเจริญและความสมบูรณ.    บทกอนเปน 
อธิบายของบทหลังดวยประการฉะน้ันแล.  
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           อน่ึง   บุพภาคปฏิปทา   ของพระสาวก   ทานกลาวไว  ดวยปริยายแหง 
กัสสปสังยุตท่ีพระมหากัสสปเถระกลาวไวดวยเรื่องสันมัปปธาน  ๔  เหลาน้ีแลว 
สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวในกัสสปสังยุตน้ันวา 
           ดูกอนอาวุโส   สมัมัปปธานของเรามี  ๔    สัมมัปปธาน  ๔  เปนไฉน 
ดูกอนอาวุโส  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดวา 
อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา   เมื่อเกิดข้ึน    จะพึงเปนไปเพ่ือความ 
เสียประโยชน   ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส   โดยคิดวา    อกุศลธรรมอันลามก 
ที่เกิดข้ึนแลวแกเรา     เมื่อเรายังละไมได     จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน 
ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส   โดยคิดวา   กุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนแกเรา   เมื่อ 
ไมเกิดข้ึน   จะพึงเปนไปเพ่ือความเสียประโยชน    ทําความเพียรเครื่องเผากิเลส 
โดยคิดวา   กุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลวแกเรา  เมื่อดับ  จะพึงเปนไปเพ่ือความเสีย 
ประโยชน.๑ 

           อน่ึง   ในบทนี้พึงทราบวา   อกุศลอันลามกไดแกโลภะเปนตน.  บทวา 
อนุปฺปนฺนา  กุสลา  ธมฺมา  กุศลธรรมท่ียังไมเกิด  ไดแก  สมถวิปสสนาและ 
มรรคเทาน้ัน. สมถวิปสสนาชื่อวากุศลที่เกิดข้ึนแลว. สวนมรรคเกิดข้ึนครั้งเดียว 
แลวดับไป ไมชื่อวาเปนไปเพ่ือความพินาศ. เพราะมรรคนั้น ใหปจจัยแกผลแลว 
จึงดับ.  หรือแมในบทกอนทานกลาววา  พึงถือเอาสมถะและวิปสสนา  แตขอน้ัน 
ไมถูก.  สมถะและวิปสสนาเกิดข้ึนแลว  ในกุศลธรรมน้ัน  เมื่อดับไปยอมเปนไป 
เพ่ือความพินาศ.  เพ่ือความแจมแจงของเนื้อความ  จะนําเรื่องมาเลาดังตอไปน้ี . 
           ไดยินวาพระเถระผูเปนขีณาสพรูปหน่ึง  คิดวาเราจักไหวพระมหาเจดีย 
และพระมหาโพธิ    จึงมายังมหาวิหารจากชนบทกับสามเณรผูถือภัณฑะผูได 
สมาบัติ     แลวเขาไปยังบริเวณวิหารในตอนเย็น     เมื่อภิกษุสงฆหมูใหญไหว 
พระเจดียอยู.   ไมออกไปเพื่อไหวพระเจดีย.   เพราะเหตุไร.  เพราะพระขีณาสพ 
 
 ๑.  สัง.  นิ.  ๑๖/ขอ  ๔๖๓.  
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มีความเคารพอยางมากในพระรัตนตรัย. ฉะน้ันเมื่อภิกษุสงฆไหวกลับไปแลวใน 
เวลาท่ีพวกมนุษยบริโภคอาหารในตอนเย็น   แมสามเณรก็ไมใหรู  คิดวาเราจัก 
ไหวพระเจดีย จึงออกไปรูปเดียวเทานั้น. สามเณรคิดวา พระเถระไปรูปเดียวใน 
มิใชเวลา เราจักรู จึงออกตามรอยเทาพระอุปชฌายไป. พระเถระไมรูวาสามเณร 
มา   เพราะไมไดนึกถึงจึงข้ึนสูลานพระเจดียทางประตูทิศใต.  สามเณรก็ข้ึนตาม 
รอยเทาไป.  พระมหาเถระแลดูพระมหาเจดีย  ยึดปติในพระพุทธเจาเปนอารมณ 
สํารวมใจท้ังหมด ชื่นชมยินดีไหวพระเจดีย สามเณรเห็นอาการไหวของพระเถระ 
จึงคิดวา  พระอุปชฌายของเรามีจิตเลื่อมใสอยางยิ่ง   ไหวพระเจดีย   ไดดอกไม 
แลวพึงทําการบูชาหรือหนอ.    เมื่อพระเถระลุกข้ึนไหว    ยกอัญชลีเหนือศีรษะ 
ยืนแลดู   พระมหาเจดีย.    สามเณรกระแอมใหพระเถระรูวาตนมา.  พระเถระ 
เหลียวดูแลวถามวา  เธอมาเม่ือไร.  สามเณรตอบวา  ทานขอรับในเวลาทาน 
ไหวพระเจดีย   ทานเลื่อมใสเหลือเกินจึงไหวพระเจดีย.   ทานไดดอกไมแลวพึง 
บูชาหรือ.   พระเถระตอบวาถูกแลว    สามเณร    ชื่อวาการฝงพระธาตุประมาณ 
เทาน้ี   นอกจากในพระเจดียนี้แลวยอมไมมี.    ใครไดดอกไมแลวจะไมพึงบูชา 
มหาสถูปอันไมมีเหมือนเชนนี้ไดเลา.   สามเณรกลาววา  ทานขอรับ  ถาเชนนั้น 
ขอทานจงรอกอน   ผมจักนําดอกไมมา.   ทันใดนั้นเอง    สามเณรก็เขาฌานไป 
ปาหิมพานตดวยฤทธิ์    เก็บดอกไมสมบูรณดวยสีและกลิ่นใสในธมกรกจนเต็ม 
เมื่อพระมหาเถระยังไมถึงมุขหลัง  จากมุขใต. สามเณรมาวางผาธมกรกหอดอก 
ไมไวที่มือแลวกลาววา   ขอทานจงบูชาเถิดขอรับ.   พระเถระกลาววา   สามเณร 
ดอกไมของเธอยังนอยนัก.   สามเณรกลาววา  ทานขอรับ   ขอทานจงไป  ระลึก 
ถึงคุณของพระผูมีพระภาคเจาแลวบูชาเถิด.      พระเถระข้ึนบันไดอาศัยมุขหลัง 
เริ่มทําการบูชาดวยดอกไม ณ ชั้นแทนบูชา.  ชั้นแทนบูชาเต็มไปหมด.  ดอกไม 
ตกลงไปเต็มในชั้นที่ ๒ โดยพ้ืนที่ประมาณเขา.      พระเถระลงจากชั้นที่ ๒ ยัง  
แถวหลังเทาใหเต็ม.  แมแถวหลังเทานั้นก็เต็ม.  พระเถระรูวาเต็มจึงเกลี่ย  ที่  
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พ้ืนลางกลับไป.   ลานพระเจดีย   มีดอกไมเต็มไปหมด.    เมื่อลานพระเจดียเต็ม 
พระเถระกลาววา    สามเณร   ดอกไมยังไมหมด.   สามเณรตอบวา  ทานขอรับ 
ทานจงควํ่าธมกรกลงเถิด.      พระเถระควํ่าธมกรกแลวเขยา.      ในกาลน้ัน 
ดอกไมก็หมด.       พระเถระใหธมกรกแกสามเณรแลวทําประทักษิณพระเจดีย 
มีกําแพงสูง ๖๐ ศอก  ๓ ครั้ง ไหวในที่ทั้ง ๔  แหงแลวกลับไปยังบริเวณคิดวา 
สามเณรน้ีมีฤทธิ์มากแท  จักสามารถรักษาอิทธานุภาพนี้ไวไดหรือหนอ.  แตนั้น 
พระเถระเห็นวา    จักไมสามารถรักษาไวได    จึงกลาวกะสามเณรวา   สามเณร 
บัดนี้เธอมีฤทธิ์มาก   ในภายหลัง   ครั้นฤทธิ์เส่ือม  จักดื่มน้ําซาวขาวดวยมือของ 
หญิงทอหูกตาบอดชางเดียว.   นี้ชื่อวาโทษของความเปนหนุม  สามเณรน้ันหว่ัน 
ใจในถอยคําของพระอุปชฌาย (แต)  ไมขอรองวา  ทานขอรับ  ขอทานจงบอก 
กรรมฐานแกผมเถิด.    สามเณรคิดวา    พระอุปชฌาย    ของพวกเราพูดอะไร 
ทําเหมือนไมไดยินคําน้ันไดไปแลว.พระเถระครั้นไหวพระมหาเจดีย  และพระ- 
มหาโพธิ    แลวจึงใหสามเณรรับบาตรและจีวรไปยังกุเฏฬิติสสมหาวิหาร  สาม 
เณรเดินตามพระอุปชฌายไป   ไมไปบิณฑบาต.   แตถามวา   ทานขอรับ  ทาน 
จักเขาไปบานไหน    ครัน้รูวาบัดนี้พระอุปชฌายของเราจักไปถึงประตูบาน  จึง 
ถือบาตรและจีวรของตนและของพระอุปชฌาย    แลวเหาะไป    ถวายบาตรและ 
จีวรแกพระเถระแลวจึงเขาไปบิณฑบาต. 
           พระเถระสั่งสอนตลอดเวลาวา  สามเณร  เธออยาไดทําอยางนั้น  ชื่อ                              
วา  ฤทธิ์ของปุถุชน  งอนแงน  ไมแนนอนครั้นไดอารมณมีรูปเปนตนไมเปนที่ 
สบายเพียงเล็กนอยเทาน้ันก็ทําลาย. เมื่อการเสื่อมจากสมาบัติมีอยูการอยูประพฤติ 
พรหมจรรย     ก็ไมสามารถคํ้าจุนไวได.      สามเณรไมปรารถนาจะฟงวาพระ- 
อุปชฌายของเรากลาวอะไร   ยังทําเหมือนเดิม.   พระเถระไหวพระเจดียไปโดย 
ลําดับแลวจึงไปยัง   กัมพพินทวิหาร.   แมเม่ือพระเถระอยู  ณ วิหารน้ัน   สาม-    
เณรก็ยังทําอยูอยางนั้น.  
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           อยูมาวันหน่ึง    ธดิาของชางทอหูกคนหน่ึงรูปงาม     ยังอยูในปฐมวัย 
ออกจากบานกัมพพินทะ    ลงไปยังสระบัวรองเพลงเก็บดอกบัว.    ในสมยันั้น 
สามเณรไปถึงทายสระติดใจเสียงรองเพลงของหญิงน้ัน     ดุจคนขายปลาตาบอด 
ติดใจเสียงของหญิงยั่วยวนฉะนั้น. ทันใดน้ันเอง  ฤทธิ์ของสามเณรน้ันก็เส่ือม ได 
เปนดุจกาปกหัก.  แตดวยผลของสมาบัติที่ยังมีอยู  สามเณรไมตกไปท่ีหลังนํ้าน้ัน 
ตกลงเหมือนปุยดอกง้ิวโดยลําดับ ไดยืนอยูแลวใกลฝงสระปทุม.  สามเณรรีบไป 
ถวายบาตรและจีวรแกพระอุปชฌายแลวกลับ.  พระมหาเถระคิดวา  เราเห็นเหตุ 
การณมากอนแลว     แมหามสามเณรก็คงไมกลับ     จึงไมพูดอะไร  ๆ  เขาไป 
บิณฑบาต.    สามเณรไปยืนที่ฝงสระบัว  รอหญิงน้ันข้ึน.  แมหญิงน้ันก็เหมือน 
สามเณรท้ังขณะเหาะและขณะมายืนอยูรูวา สามเณรนี้กระสันเพราะอาศัยเราเปน 
แนจึงกลาววา   หลกีไปเถดิ   สามเณร.    สามเณรน้ันจึงหลีกไป.   หญิงน้ันข้ึน 
มานุงผาแลวเขาไปหาสามเณรถามวา   สามเณร   ตองการอะไรหรือ.    สามเณร 
บอกความน้ัน.      นางจึงแสดงถึงโทษในการครองเรือนดวยเหตุหลายอยางและ 
อานิสงสในการอยูประพฤติพรหมจรรย     แมสอนอยูก็ไมสามารถบรรเทาความ 
กระสันของสามเณรน้ันได  คิดวา   สามเณรน้ีเส่ือมฤทธ์ิเห็นปานน้ีเพราะเราเปน 
เหตุ   บัดนี้ไมควรจะเสียสละจึงกลาววา   สามเณร   ทานจงรออยูที่นี่เถิด   แลว 
ไปเรือน   บอกเรื่องนั้นแกมารดาบิดา. 
           แมมารดาบิดาก็มาแลวสอนหลายอยาง  ไดกลาวกะสามเณรผูไมเชื่อฟง 
วาทานอยาเขาใจพวกเราวามีตระกูลสูง.   พวกเราเปนเพียงชางทอหูกสามารถทํา 
ไดเพียงงานทอหูกเทานั้น.  สามเณรกลาววา  อุบาสก  ธรรมดาคนท่ีเปนคฤหัสถ 
ควรทํางานทอหูก   หรือควรทํางานสานกระจาดก็ได.   ประโยชนอะไรดวยเพียง 
ผาสาฎกน้ี    ทานจงทํางานไปเถิด.   ชางหูกใหผาสาฎกท่ีผูกทองแลวนําไปเรือน  
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ยกลูกสาวให.  นายหนุมผูนั้น   (สึกจากสามเณรแลว)   เรียนการงานของชางหูก 
ทําการงานท่ีโรงกับพวกชางหูก.    บรรดาหญิงของชางหูกเหลาอ่ืน    ไดเตรียม 
อาหารนํามาแตเชาตรู.  ภรรยาของนายหนุมนั้นยังไมมา. นายหนุมนั้นเม่ือคนอ่ืน 
พักงานบริโภคอาหาร ยังนั่งกรอหลอดดายอยู.  ภรรยาไดไปภายหลัง.  นายหนุม 
นั้นจึงพูดตะคอกภรรยาวา    เธอนี่มาชาเหลือเกิน.    ธรรมดามาตุคามรูวา    แม 
พระเจาจักรพรรดิ  ซึ่งมีจิตผูกพันในตน  ยังนึกวาตนเปนดุจทาส.  เพราะฉะน้ัน 
นางจึงกลาววา   ในเรือนของานอ่ืนเขาสะสมฟนใบไมและเกลือไว.   แมคนทอ- 
หูกท่ีเปนทาสนําออกจากภายนอกก็ยังมี. แตฉันเปนหญิงตัวคนเดียวเทาน้ัน. แม 
ทานก็ยังไมรูวา ในเรือนของเรา สิ่งน้ีมี สิ่งน้ีไมมี. หากทานตองการก็จงบริโภค 
เถิด.    หากไมตองการก็อยาบริโภค.    นายหนุมนั้นพูดตะคอกวา   เธอไมเพียง 
นําอาหารมาสายเทานั้นยังกระทบกระเทียบเราดวยคําพูดอีก   แลวโกรธ  เมือ่ไม 
เห็นเครื่องทํารายอ่ืนจึงดึงไมกระสวยทอผาน้ันเอาหลอดดายออกจากกระสวย 
แลวขวางไป      ภรรยาเห็นไมกระสวยแลนมาจึงหลบหนอยหน่ึง      ก็ปลายไม 
กระสวยคม.  เมื่อนางหลบ  ปลายไมกระสวยจึงเขาไปท่ีหางตาคาอยู.  นางรีบเอา 
มือท้ังสองกุมนัยนตา.  เลือดไหลออกท่ีที่ถูกเจาะ.   นายหนุมนั้นระลึกถึงคําของ 
พระอุปชฌายไดในเวลาน้ันวา   พระอุปชฌายคงหมายถึงเหตุนี้จึงกลาวกะเราวา 
ในอนาคตเธอจักตองดื่มนํ้าขาวที่ขยําดวยมือของหญิงทอหูกตาบอดขางเดียว. 
พระเถระคงจักเห็นเหตุนี้เปนแน.   จึงเริ่มรองไหดวยเสียงดังวา   โอ   พระคุณ- 
เจาผูเห็นกาลไกล.   พวกชางหูกอ่ืน ๆ   ไดกลาวกะนายหนุมนั้นวา   พอทีเถิด 
พอคุณ  อยารองไหไปเลย.   ธรรมดานัยนตาท่ีแตกแลวไมสามารถทําใหเหมือน 
เดิมได  ดวยการรองไหดอก.   นายหนุมนั้นกลาววา   เรามิไดรองไหถึงเรื่องนั้น 
ดอก     แตเรารองไหหมายถึงเหตุนี้     ดังน้ีแลวจึงบอกเรื่องทั้งหมดตามลําดับ  
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           สมถะและวิปสสนาเกิดข้ึนแลวอยางนี้      เมื่อดับยอมเปนไปเพ่ือความ 
เสียประโยชน.   ยังมีเรื่องอ่ืนอีก. 
           ภิกษุประมาณ  ๓๐ รูป  ไหวพระกัลยาณิมหาเจดียแลวหยั่งลงสูทางใหญ 
ตามทางดงไดเห็นมนุษยคนหน่ึงทํากรรมในเขตไฟไหมในระหวางทางเดินมา. 
รางกายของมนุษยผูนั้นไดเปนดุจเปอนดวยเขมา.   แลดูผาสาฎกผืนหน่ึงเปอน 
ดวยเขมานุงหนีบรักแร  ปรากฏดุจตอไมถูกไฟไหม. มนุษยผูนั้นทําการงานใน 
ตอนกลางวัน    ขนกองไมที่ถูกไฟไหมครึ่งหนึ่งออกมีผมรุงรังท่ีหลัง  มาผิดทาง 
ไดยืนอยูเฉพาะหนาภิกษุทั้งหลาย. 
           พวกสามเณรเห็นจึงมองดูกันและกันแลวหัวเราะกลาววา  อาวุโส  บิดา 
ของทาน  ลุงของทาน  อาของทาน   แลวจึงถามชื่อวา  อุบาสกทานชื่อไร.   ชาย 
ผูนั้นถูกถามถึงชื่อกี่เดือดรอน   ทิ้งกองฟน  จัดแจงนุงผาไหวพระมหาเถระแลว 
จึงกลาววา  พระคุณเจาท้ังหลาย  โปรดหยุดกอนเถิด.  พระมหาเถระทั้งหลายได 
ยืนอยู.   พวกสามเณรมาแลว   ทําการเยยหยันแมตอหนาพระมหาเถระทั้งหลาย. 
อุบาสกกลาววา    พระคุณเจาท้ังหลายเห็นผมแลวหัวเราะเยาะ  พระคุณเจาอยา 
เขาใจวา    พวกเราไดบรรลุถึงท่ีสุดดวยเหตุเพียงเทาน้ี.    แมผมเม่ือกอนก็เปน 
สมณะเชนเดียวกับพวกทาน   แตพวกทานมิไดมีแมเพียงจิตมีอารมณเดียว   ผม 
ไดเปนผูมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากในศาสนานี้.  ผมถืออากาศแลวทําใหเปนแผน 
ดินได.  ถือแผนดินแลวทําใหเปนอากาศได.  ทําท่ีไกลไหใกลได.  ทําท่ีใกลให 
ไกลได.   ผมทะลุไปแสนจักรวาลไดโดยขณะเดียว.   พวกทานจงดูมือของผมซิ 
บัดนี้เชนกับมือลิง.   ผมนั่ง  ณ ที่นี้ลบูคลําพระจันทรพระอาทิตยดวยมือทั้งสอง 
เหลาน้ีได.  ผมทําพระจันทรและพระอาทิตยใหเปนแทนรองน่ังลางเทาเหลานี้แล. 
ฤทธิ์ของผมเห็นปานน้ีไดสิ้นไปเพราะความประมาท.   พวกทานอยาไดประมาท  
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เลย.    เพราะชนท้ังหลายถึงความพินาศเห็นปานน้ี   ดวยความประมาท.   ผูไม 
ประมาท  ยอมทําที่สุดแหงชาติชราและมรณะได.  เพราะฉะนั้นทานท้ังหลายทํา 
ผมน้ีแหละใหเปนอารมณ  แลวพูดเตือนวา พระคุณเจาท้ังหลาย  จงอยาประมาท 
เลยแลวใหโอวาท    เม่ือชายผูนั้นกลาวอยูนั่นเอง    ภิกษุ  ๓๐ รูป    เหลาน้ันถึง 
ความสลดใจน้ี    เห็นแจงอยู  ไดบรรลพุระอรหัต  ณ ที่นั้นเองดวยประการฉะน้ี. 
           สมถวิปสสนาที่เกิดข้ึนแลวแมอยางนี้   เมื่อดับไปพึงทราบวา  ยอมเปน 
ไปเพ่ือความพินาศ. 
           อน่ึงไมบทวา    อนุปฺปนฺนาน  ปาปกาน    ความลามกยังไมเกิดนี้ 
พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวในบทมีอาทิวา  อนุปฺปนฺโน  วา  กามาสโว  น 
อุปฺปชฺชติ   กามาสวะยังไมเกิดยอมไมเกิด. 
           อน่ึงในบทวา  อุปฺปนฺนาน  ปาปกาน  ความลามกเกิดข้ึนแลวน้ี  ม ี
ความดังตอไปนี้.   ความลามกเกิดข้ึน ๔ อยาง   คือ   เกิดข้ึนในปจจุบัน ๑  เกิด 
ข้ึนเพราะเสวยผลแลว    ปราศไป  ๑   เกิดข้ึน   เพราะทําโอกาส ๑  เกิดข้ึนเพราะ 
ไดภูมิ ๑.  ใน  ๔  อยางนั้น   กิเลสเหลาใดมีอยูพรอมท่ีจะเกิดเปนตน   นีช้ื่อวา 
เกิดในปจจุบัน.  อน่ึง   เมือ่กรรมยังแลนไปเสวยรสแหงอารมณแลวดับไปชือ่วา 
เสวยผลแลวปราศไป.    กรรมเกิดข้ึนแลวดับ    ชือ่วา     เสวยผลแลวปราศไป. 
แมทั้งสองอยางนั้น    กช็ือ่วา  เกิดข้ึนเพราะเสวยผลแลวปราศไป.  กุศลกรรมและ 
อกุศกรรมหามวิบากของกรรมอ่ืนแลวทําโอกาสแหงวิบากของตน.   เมื่อทํา 
โอกาสอยางนี้   วิบากเมื่อเกิดข้ึน   ยอมชื่อวา    เกิดข้ึนแลวต้ังแตทําโอกาส.  นี้  
ชื่อวา    เกิดข้ึนเพราะทําโอกาส.    อนึ่งขันธ ๕ ชื่อวา    เปนภูมิแหงวิปสสนา. 
ขันธ ๕  เหลาน้ัน     ยอมมีประเภทเปนอดีตเปนตน.     กิเลสทีน่อนเน่ืองอยู 
ในขันธ  ๕ เหลาน้ัน   ไมควรกลาววา   เปนอดีตอนาคตหรือปจจุบัน.   เพราะ  
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แมกิเลสที่นอนเน่ืองอยูในขันธที่เปนอดีตก็ยังเปนอันละไมได.  แมกิเลสทีน่อน 
เนื่องในขันธเปนอนาคต ในขันธเปนปจจุบัน  ก็เปนอันยังละไมไดแท. นีช้ื่อวา 
เกิดข้ึนเพราะไดภูมิ.   ดวยเหตุนั้นทานโบราณาจารยจึงกลาววา   กิเลสที่ยังถอน 
ไมข้ึนในภูมิเหลาน้ัน ๆ ยอมชื่อวา   เกดิข้ึนเพราะไดภูมิ. 
           กรรมลามกเกิดข้ึน ๔ อยาง    อยางอ่ืนอีก    คือ    เกิดข้ึนเพราะความ 
ประพฤติ ๑    เกิดข้ึนเพราะยึดถืออารมณ ๑    เกิดข้ึนเพราะไมขม ๑     เกิดข้ึน 
เพราะไมถอน ๑.   ใน ๔ อยางนั้นกรรมท่ียังเปนไปอยูไมชื่อวา  เกิดข้ึนเพราะ 
ความประพฤติ.  เมื่อลืมตาข้ึนคราวเดียวแลวยึดนิมิตเปนอารมณ  กิเลสทัง้หลาย 
ในขณะที่ระลึกถึง ๆ ไมควรกลาววา  จักไมเกิดข้ึน.  เพราะเหตุไร.  เพราะยังยึด 
ถืออารมณอยู.    เหมือนอะไร.    เหมือนนํ้านมแหงตนน้ํานมท่ีถูกขวานฟนแลว 
เขาไมควรกลาววา    น้ํานมจักไมออก    ฉันใด.    นี้ก็ฉันนั้นชือ่วาเกิดข้ึนเพราะ 
ยึดถืออารมณ.    กิเลสทัง้หลายท่ีมิไดขมไวดวยสมาบัติ  ไมควรกลาววา  จักไม 
เกิดในฐานะน้ี.   เพราะเหตุไร.   เพราะยังขมไวไมได.   เหมือนอะไร   เหมือน 
หากวาชนทั้งหลายพึงนําตมน้ํานมมาดวยขวาน   ไมควรกลาววา   น้ํานมไมพึง 
ออกในที่นี้     ฉันใด.   นีก้็ฉันนั้นชื่อวา    เกิดข้ึนเพราะไมขมไว.   อน่ึงกิเลส 
ทั้งหลายท่ียังถอนออกไมไดดวยมรรค    ยอมเกิดข้ึนแมแกผูเกิดในภวัคคพรหม 
พึงใหพิสดารโดยนัยดังกลาวแลวดวยประการฉะน้ีแล.    นี้ชื่อวา    เกิดข้ึนเพราะ 
ยังถอนไมได. 
           ในกรรมลามกท่ีเกิดข้ึนเหลาน้ี    กรรมเกิดข้ึน ๔ อยางคือ   เกิดข้ึนใน 
ปจจุบัน ๑   เกิดข้ึนเพราะเสวยผลแลวปราศไป ๑   เกิดข้ึนเพราะทําโอกาส  ๑ 
เกิดข้ึนเพราะความพระพฤติ ๑   ไมถูกทําลายดวยมรรค.   กรรมลามก  ๔  อยาง 
คือ.  กรรมเกดิข้ึนเพราะไดภูมิ ๑. เกิดข้ึนเพราะยึดถืออารมณ  ๑   เกิดข้ึนเพราะ  
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ขมไวไมได   ๑  เกิดข้ึนเพราะถอนไมได ๑   ถกูทําลายดวยมรรค.   เพราะมรรค 
เมื่อเกิดยอมละกิเลสเหลาน้ีได. มรรคน้ันยอมละกิเลสเหลาใดได  กิเลสเหลาน้ัน 
ไมควรกลาววา   เปนอดีตอนาคตหรือปจจุบัน.  สมดังท่ีทานกลาวไววา  ก็ถาวา 
มรรคยอมละกิเลสอันเปนอดีตไดไซร     ถาเชนนัน้ยอมทํากิเลสที่สิ้นไปแลวให 
สิ้นไปได  ยอมทํากิเลสที่ดับแลว  ใหดับไป  ที่ปราศไปแลวใหปราศไป  ทีต้ั่งอยู 
ไมไดใหต้ังอยูไมได    กิเลสเปนอดีตใดไมมี       ยอมละกิเลสที่เปนอดีตนั้นได. 
ก็ถาวามรรคนั้นยอมละกิเลสในอนาคตไดไซร.  ถาเชนนั้น   มรรคก็ยอมละกิเลส 
ที่ยังไมเกิดได   ยอมละกิเลสที่ยังไมบังเกิดไมเกิดคือไมปรากฏได,    กิเลสที่เปน 
อนาคตใดไมมี   ยอมละกิเลสนั้นได.   ก็ถาวามรรคนั้นยอมละกิเลสอันเปนปจจุ- 
บันไดไซร  ถาเชนนั้นผูถูกยอมดวยราคะ ยอมละราคะได  ถูกโทสะประทุษ- 
ราย ยอมละโทสะได  ลุมหลงดวยโมหะยอมละโมหะได  กระดางดวยมานะ  ยอม 
ละมานะได  ผูถูกตองดวยทิฏฐิ  ยอมละทิฏฐิได  ฟุงซานดวยอุทธัจจะ  ยอมละ 
อุทธัจจะได  ถึงความไมตกลงใจดวยวิจิกิจฉา   ยอมละวิจิกิจฉาได   ผูดําเนินไป 
ดวยกําลังอนุสัย   ยอมละอนุสัยได.  ธรรมคําธรรมขาวยอมเปนไปคูกัน  มรรค 
ภาวนายอมเศราหมอง     ถาเชนนั้นมรรคภาวนายอมไมมี     การทําใหแจงผลก็  
ไมมี  การละกิเลสก็ไมมี   ธรรมาภิสมยัก็ไมมี  กระนั้นหรือ. 
           มรรคภาวนามี  ฯลฯ  ธรรมาภิสมัยมี.  เหมือนอยางอะไร.   เหมือนตน 
ไมออน ฯลฯ สิ่งท่ีไมปรากฏ  ยอมไมปรากฏ.  ตนไมยังไมเกิดผลมาแลวในบาลี. 
แตพึงแสดงโดยตนไมที่เกิดผล.    เหมือนตนมะมวงออนมีผล.  พวกมนุษย 
บริโภคผลของตนมะมวงออนน้ัน.     ทําผลท่ีเหลือใหหลนแลวใสตะกราจนเต็ม 
คราวนั้น   บรุุษอ่ืน   เอาขวานตัดตนมะมวงนั้น.   ผลของมะมวงนั้นในอดีตยัง 
ไมสูญไป.   ผลอนาคตปจจุบันก็ไมสูญ   เปนอันไมสูญทั้งน้ัน.    เพราะมนุษย 
ทั้งหลายบริโภคผลในอดีต.  ผลในอนาคตยังไมเกิด  จึงไมอาจทําใหสูญเสียได.  
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แตสมัยใดตนมะมวงนั้นถูกตัด ในตอนน้ันผลน่ันแหละยอมไมมี    เพราะเหตุนั้น 
แมผลในปจจุบันก็ยังไมสูญ.  แตถาตนไมไมพึงถูกตัดไซร ผลของตนไมที่อาศัย 
รสดินและรสนํ้า    พึงเกิดยอมไมสูญ.   เพราะผลเหลาน้ันที่ยังไมเกิด   ก็ยอมไม 
เกิด ที่ยังไมงอก  ก็ยอมไมงอก ที่ยังไมปรากฏ  ก็ยอมไมปรากฏ  ฉันใด   มรรค 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    แมยังละกิเลสทั้งหลาย   อันตางดวยอดีตเปนตนไมได  แม 
ยังละไมได   ก็ละไมได.    เพราะเธอยังมิไดกําหนดรูขันธทั้งหลาย    กิเลสเหลา 
ใดพึงเกิดข้ึน   กิเลสเหลาน้ัน   ที่ยังไมเกิด   ยอมไมเกิด    ที่ยังไมบังเกิดยอม 
ไมบังเกิด    ที่ยังไมปรากฏยอมไมปรากฏ    เพราะยังมิไดกําหนดรูขันธทั้งหลาย 
ดวยมรรค     พึงใหความน้ีแจมแจงวาดวยยาท่ีดื่ม    เพ่ือไมใหหญิงท่ีลูกยังออน 
คลอดอีกและเพ่ือใหคนเจ็บปวยหายจากโรค.     มรรคละกิเลสเหลาใดไดอยางนี้ 
กิเลสเหลาน้ันไมพึงกลาววา  เปนอดีต  อนาคตหรือปจจุบัน  อน่ึง  ไมใชมรรค 
ยอมละกิเลสไมได.  มรรคยอมละกิเลสเหลาใดได   ทานกลาววา  อุปฺปนฺนาน 
ปาปกาน   เปนอาทิหมายถึงกิเลสเหลาน้ัน.   มรรคมิใชจะละกิเลสไดอยางเดียว 
เทาน้ัน  แตเพราะยังละกิเลสทั้งหลายไมได  อุปาทินนกขันธพึงเกิดข้ึน ยอมละได 
แมซึ่งอุปาทินนกขันธนั้น .   สมดังท่ีทานกลาวไววา นามและรูป   พึงเกิดข้ึนใน 
สังสารวัฏอันมีเบื้องตนและท่ีสุดอันบุคคลรูไมได    เวนในภพ ๗ เพราะการดับ 
แหงอภิสังขารและวิญญาณดวยโสดาปตติมรรคญาณ   นามและรูปเหลาน้ันยอม 
ดับไปในที่นั้น. 
           พึงทราบความพิสดารดังตอไปนี้.    มรรคยอมออกจากอุปาทินนะและ 
อนุปาทินนะคือวิบากและกรรมดวยประการฉะนี้.  แตเมื่อวาโดยภพ  โสดาปตติ- 
มรรคยอมออกจากอบายภพ      สกทาคามิมรรคยอมออกจากสุคติภพสวนเดียว. 
อนาคามิมรรคยอมออกจากสุคติกามภพ.   อรหัตมรรคยอมออกจากรูปภพและ 
อรูปภพ.   อาจารยบางพวกกลาววา   อรหัตมรรคออกจากภพท้ังปวง.   เม่ือเปน  
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เชนนั้นการเจริญเพ่ือเกิดข้ึนแหงกุศลธรรมอันยังไมเกิดข้ึนในขณะแหงมรรค 
เปนอยางไร.       หรือเพ่ือความต้ังม่ันแหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลวเปนอยางไร. 
เพ่ือความเปนไปแหงมรรคนั่นเอง. เพราะมรรคเม่ือเปนไปอยูทานกลาววามรรค 
ยังไมเกิดแลวเพราะยังไมเคยเกิดมากอน.       เพราะผูกลาวมาสูฐานะท่ีไมเคยมา 
หรือเสวยอารมณที่ไมเคยเสวยยอมกลาววา         เรามาสูฐานะอันไมเคยมาแลว. 
หรือวาเราเสวยอารมณอันไมเคยเสวยแลว        ความเปนไปแหงมรรคนั้นแหละ 
ชื่อวา   ฐิติ   เพราะเหตุนั้นควรกลาววา    ิติยา   ภาเวติ   ใหมรรคเจริญเพ่ือ 
ความต้ังม่ัน. 
            ความยอในอิทธิบาททานกลาวไวแลวในเจโตขีลสูตร.  ชื่อวา  อุปสม- 
คามี เพราะถึงความสงบระงับหรือถึงเพ่ือความสงบกิเลส. ชื่อวา สมฺโพธคาม ี
เพราะถึงความตรัสรูหรือถึงเพ่ือประโยชนแกการตรัสรูมรรค. 
             บทมีอาทิวา  วิเวกนิสฺสิตา   อาศัยวิเวกทานกลาวไวแลวในการสังวร 
ในอาสวะทั้งปวง.  นี้เปนความสังเขปในบทนี้.  สวนโพธิปกขิยกถาน้ี  ทานกลาว 
ไวในวิสุทธิมรรคโดยพิสดารแลว . 
           พึงทราบวินิจฉัยในวิโมกขกถาดังตอไปนี้.   บทวา   วิโมกฺเข   ชื่อวา 
วิโมกข  เพราะอรรถวากระไร.   เพราะอรรถวาหลุดพนดี  ก็วิโมกขนี้คืออะไร. 
วิโมกขมีอรรถวาหลุดพนดวยดีแมจากธรรมเปนขาศึกชื่อวา  อธมิุจฺจนฏโ  มี 
อรรถวาหลุดพนดี . มีอรรถวาพนดวยดีแมจากอารมณทั้งหลายดวยสามารถความ 
ไมยินดี.   ทานอธิบายไววาวิโมกขเปนไปในอารมณ    เพราะหมดความหว่ันใจ 
ดวยความไมถูกขม   ดุจทารกปลอยอวัยวะนอนบนตักบิดา.   แตความน้ีไมมีใน 
วิโมกขสุดทาย.  มีในวิโมกขตน ๆ ทัง้หมด.  ในบทวา  รูป  รูปานิ  ปสฺสติ 
ผูไดรูปฌาน  ยอมเห็นรูปนี้มีอธิบายดังตอไปนี้ .  รปูฌานอันใหเกิดดวยอํานาจ 
นีลกสิณเปนตนในบรรดากสิณมีผมในภายในเปนตน   ชื่อวา  รูป.   ชื่อวา   รูป  
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เพราะมีรูปฌานน้ัน.  บทวา พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสติ เห็นรูปภายนอก  คือ 
เห็นรูปมีนีลกสิณเปนตนแมภายนอกดวยฌานจักษุ.  ดวยบทน้ี   ทานแสดงถึง 
รูปาวจรฌาน ๔  ของบุคคลผูมีฌานอันใหเกิดแลวในกสิณท้ังหลายที่มีวัตถุภาย 
ในและภายนอก. บทวา อชฺฌตฺต  อรูปสฺ ี  คือผูไมมีรูปสัญญาในภายใน. 
อธิบายวา  มีรูปาวจรฌานอันยังไมเกิดในกสิณมีผมเปนของตน.  ดวยบทน้ีทาน 
แสดงถึงรูปาวจรฌานของผูมีฌานซ่ึงทําบริกรรมอยางดีในภายนอกแลวใหเกิด 
ในภายนอก.  ดวยบทวา  สุภนฺเตว   อธิมุตฺโต   โหติ   ผูนอมใจเชื่อวากสิณ 
เปนของงามอยางเดียวนี้   ทานแสดงถึงฌานในวรรณกสิณ    มนีีลกสิณเปนตน 
อันบริสุทธิ์     ในบทนั้นการผูกใจวางามไมมีในอัปปนาภายในก็จริง     แตถึงดัง 
นั้น  พระโยคาวจรใด  ทาํสุภกสิณใหเปนอารมณหมดจดดวยดีอยู.   เพราะพระ- 
โยคาวจรน้ัน    ยอมถึงความเปนผูควรกลาววา  เปนผูนอมใจเชื่อวางาม.  ฉะน้ัน 
ทานจึงแสดงไวอยางนี้.   แตในปฏิสัมภิทามรรคทานกลาวไววา  ชื่อวา วิโมกข 
เพราะเปนผูนอมใจเชื่อวางามเปนอยางไร.    ภิกษุในธรรมวินัยนี้  มีจิตสหรคต 
ดวยเมตตาแผไปยังทิศหน่ึงอยู.     เพราะเปนผูเจริญเมตตาสัตวทั้งหลายจึงไมนา 
เกลียด.    มีจิตสหรคตดวยกรุณามุทิตาและอุเบกขาแผไปยังทิศหนึ่งอยู.   เพราะ 
เปนผูเจริญกรุณามุทิตาและอุเบกขา สัตวทั้งหลายจึงไมนาเกลียด ชื่อวา วิโมกข 
เพราะเปนผูนอมใจเชื่อวางามอยางนี้.  ในบทวา สพฺพโส รูปสฺาน  เพราะ 
ลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเปนอาทิ    บททีค่วรกลาวท้ังหมดทานกลาวไว 
แลวในวิสุทธิมรรค. บทวา อย อฏโม  วิโมกฺโข   นี้เปนวิโมกขขอท่ี ๘ คือ 
นี้ชื่อวาวิโมกขอันสูงสุดขอท่ี ๘   เพราะสละขันธ   ๔  หลุดพนแลวโดยประการ 
ทั้งปวง. 
           พึงทราบวินิจฉัยในอภิภายคนกถาดังตอไปนี้.  บทวา  อภิภายตนานิ 
คือเหตุเครื่องครอบงํา.    ครอบงําอะไร.    ครอบงําธรรมอันเปนขาศึกบาง  
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อารมณบาง.   เพราะอภิภายตนะเหลานั้น    ยอมครอบงําธรรมเปนขาศึก โดย 
ความเปนขาศึก.   ครอบงําอารมณเพราะความท่ีบุคคลเปนผูยิ่งดวยญาณ. 
           อน่ึงในบทมีอาทิวา อชฺฌตฺต รูปสฺ ี  ผูมคีวามสําคัญในรูปภายใน 
มีความดังตอไปนี้.    ยอมชื่อวารูปสัญญี    ผูมีความสําคัญในรูปภายใน    ดวย 
สามารถบริกรรมรูปภายใน.   เพราะเม่ือทําบริกรรม  นีลบริกรรม  ในภายใน 
ยอมทําที่ผม.   ที่ดี  หรือท่ีดวงตา.  เมื่อทําปตบริกรรม   ยอมทําที่มันขน   ทีผิ่ว 
ที่ฝามือ  ที่ฝาเทาหรือท่ีความเหลืองของดวงตา.  เมื่อทําโลหิตบริกรรม   ยอม 
กระทําเนื้อ  ที่โลหิต ทีล่ิน้ ที่มีสีแดงของดวงตา.  เมื่อกระทํา โอทาตบริกรรม 
ยอมทําที่กระดูก  ที่ฟน ที่เล็บ   หรือที่ความขาวของดวงตา.   แตกสิณน้ัน   ไม 
เขียวดี  ไมเหลืองดี  ไมแดงดี  ไมขาวดี   ยอมเปนกสณิไมบริสุทธิ์. 
           บทวา เอโก  พหิทธฺา  รูปานิ  ปสฺสติ ผูหน่ึงเห็นรูปภายนอกความ 
วา   นิมิตภายนอกเกิดข้ึนภายในเพราะทําบริกรรมของผูใด ผูนั้น      เราเรยีกวา 
เปนผูหน่ึง   มีความสําคัญรูปภายในเห็นรูปภายนอก   ดวยสามารถแหงบริกรรม 
ภายใน  และแหงอัปปนาภายนอกอยางนี้. บทวา  ปริตฺตานิ รูปภายนอกเล็กคือ 
ไมโต   บทวา  สุวณฺณทพฺุพณฺณานิ  คือมีผิวพรรณดีหรือมีผิวพรรณทราม.  
พึงทราบวา   นี้ทานกลาววาเปนอภิภายตนะ  ดวยสามารถรูปเล็กนั้นเอง.  บท 
วา  ตานิ  อภภิุยฺย ครอบงํารูปเหลาน้ัน    ความวา  เหมือนคนมีน้ํายอยอาหารดี 
ไดอาหารเพียงทัพพีเดียว   คิดวามีอะไรที่ควรบริโภคในอาหารน้ี   จึงหยิบเอามา 
ปนเปนคําเดียวฉันใด.  บคุคลผูยิ่งดวยญาณมีญาณเฉียบแหลมคิดวา   มีอะไรท่ี 
ควรเขาถึงในอารมณเล็กนอยน้ี.      นีไ้มใชภาระของเราจึงครอบงํารูปเหลานั้น 
เขาถึงสมาบัติ.   อธิบายวายังอัปปนาใหถึงในรูปนีพ้รอมกับการเกิดแหงนิมิต.  
ทานกลาวถึงความผูกใจรูปนั้นดวยบทน้ีวา   ชานามิ  ปสฺสามิ  เรารู  เราเห็น. 
ผูนั้น   เมื่อออกจากสมาบัติแลว   ไมเขาสมาบัติในภายใน.    
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           บทวา เอว  สฺ ี  โหติ  มีความสําคัญอยางน้ี   คือดวยอาโภคสัญญา 
บาง  (ความสําคัญดวยความผูกใจ) ดวยฌานสัญญาบาง  (ความสําคัญดวยฌาน) 
อภิภวสัญญา    (ความสําคัญดวยความครอบงํา)     ยอมมีแกผูนั้นแมในภายใน 
สมาบัติ. สวนอาโภคสัญญา  ยอมมีแกผูออกจากสมาบัติ.  บทวา  อปฺปมาณานิ 
หาประมาณมิได     คือมีประมาณเจริญไดแกมาก.      พึงทราบความในบทวา 
อภิภุยฺย  ครอบงํา  ดังตอไปนี้. เหมือนบุรุษผูกินจุครั้นไดอาหารม้ือเดียว    ก็คิด 
วาอาหารแมอ่ืนจงมี  อาหารแมอ่ืนจงมี   อาหารม้ือเดียวจักทําอะไรแกเราได  จึง 
ไมเห็นอาหารนั้นมากพอฉันใด.   บุคคลผูยิ่งดวยญาณผูมีญาณเฉียบแหลมคิดวา 
จะพึงเขาถึงญาณนี้ไดอยางไร.         นีไ้มมีประมาณหามิได      ภาระในการทํา 
ความเปนผูมีจิตมีอารมณเดียวมีอยูแกเรา      จึงครอบงํารูปเหลาน้ันแลวเขา 
สมาบัติ.  อธบิายวายังอัปปนาใหถึงในจิตน้ีพรอมกับใหเกิดนิมิต.   บทวา 
อุชฺฌตฺต   อรปูสฺ ี  มีความสําคัญในอรูปภายใน ความวา  ไมมีความสําคัญ 
บริกรรมในรปูภายในเพราะไมไดหรือเพราะไมมีประโยชน.  บทวา  เอโก 
พหิทฺธา  รูปานิ  ปสฺสติ  ผูหน่ึงเห็นรูปภายนอก  ความวา  บรกิรรมก็ดีนิมติ 
ก็ดีของผูใดเกิดข้ึนในภายนอก. ผูนั้นมีความสําคัญในอรูปภายในอันเกิดข้ึนดวย 
สามารถบริกรรม และอัปปนาภายนอกอยางนี้ทานกลาววาผูหน่ึงเห็นรูปภายนอก. 
บทที่เหลือในบทนี้มีนัยดังกลาวแลวในอภิภายตนะท่ี ๔. ก็ในอภิภายตนะ ๔  นี ้
อภิภายตนะเล็กนอยมาแลวดวยสามารถวิตกจริต.    อภิภายตนะหาประมาณมิได 
มาแลวดวยสามารถโมหจริต.  รูปผิวทองมาแลวดวยสามารถโทสจริต.  ผิวทราม 
มาแลวดวยสามารถราคจริต.  รูปเหลาน้ีเปนที่สบายของคนเหลาน้ัน.  อน่ึงความ 
ที่รูปเปนที่สบายของคนเหลาน้ัน   ทานกลาวไวในจริตนิเทศในวิสุทธิมรรค โดย 
พิสดารแลว.  
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           พึงทราบวินิจฉัยในอภิภายตนะท่ี ๕ เปนตนดังตอไปนี้.  บทวา นีลานิ 
เขียว  ทานกลาวรวมสีทั้งหมด. บทวา  นีลวณฺณานิ  มีวรรณเขียว   คือเขียว 
ดวยสี.    บทวา    นีลทสฺสนานิ    เขียวลวน   ทานอธิบายวา    วรรณะไมมี 
ปน  ไมมีชองปรากฏดวยการแสดงใหเห็นเปนสีเขียวลวน.      สวนบทวา 
นีลนิภาสานิ   มีรัศมีเขียวน้ีทานกลาวดวยสามารถแสง.    อธิบายวามีแสงเขียว 
ประกอบดวยรัศมีเขียว.  ดวยบทน้ีทานแสดงถึงความท่ีรูปเหลาน้ันบริสุทธิ์.  จริง 
อยูทานกลาวอภิภายตนะ ๔ เหลาน้ีดวยสามารถวรรณะบริสุทธิ์.  
           บทวา  อมฺุมารปุปฺผ  ดอกผักตบ   เพราะดอกไมนี้แมปรากฏวาออน 
สนิทก็เขียวลวน.    แตดอกอัญชันเปนตนปรากฏเปนดอกไมตระกูลขาว.   เพราะ 
ฉะน้ันทานถือเอาดอกผักตบน้ีแหละ   ไมถือเอาดอกอัญชันเปนตนเหลาน้ัน.  
พาราณเสยฺยก   ผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี คือทําในกรุงพาราณสี.  ไดยินวา 
ในกรุงพาราณสีนั้น แมฝายก็ออนนุม  แมคนปนฝายก็ฉลาด  แมน้ําก็สะอาดเย็น 
สนิท  เพราะฉะน้ันผาจึงเกลี้ยงทั้งสองขาง.   ในสองขางปรากฏเกลี้ยงนุมสนิท. 
ในบทมีอาทิวา    ปตานิ    พึงทราบโดยนัยนี้เหมือนกัน.  เมื่อกําหนดนีลกสิณ 
ยอมถือเอานิมิตในสีเขียว. 
           อน่ึงในกสิณน้ี   การทํากสิณ   การบริกรรมและแบบแหงอัปปนามีอาทิ 
คือในดอกไม  ในผา  หรอืในวรรณธาตุทั้งหมดทานกลาวไวพิสดารแลวใน 
วิสุทธิมรรค.  บทวา   อภิฺาโวสานปารมิปฺปตฺตา    บรรลุบารมีอันเปน 
ที่สุดแหงอภิญญา     คือสาวกท้ังหลายเจริญธรรมเหลาน้ันในสติปฏฐานเปนตน 
ในกอนจากนี้แลวบรรลพุระอรหัตชื่อวาเปนผูบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหง 
อภิญญา.    อนึ่งสาวกท้ังหลายก็ชื่อวาเปนผูบรรลบุารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญา 
เพราะความเปนผูมีความชํานาญอันสะสมมาแลว    ในอภิภายตนะ ๘  เหลาน้ี.  
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           พึงทราบวินิจฉัยในกสิณกถาดังตอไปนี้.  ชือ่วา กสิณ  เพราะอรรถวา 
ทั้งส้ิน.   ชื่อวา   อายตนะ   เพราะอรรถวาเปนเขตหรือเปนที่ต้ังม่ันแหงธรรม 
ทั้งหลายมีกสิณน้ันเปนอารมณ.  บทวา  อุทฺธ   เบื้องบน  คือมุงหนาไปสูทอง 
ฟาเบื้องบ น    บทวา  อโธ  เบื้องตํ่า  คือมุงหนาไปสูพ้ืนดินเบื้องตํ่า.   บทวา 
ติริย    เบื้องขวางคือกําหนดโดยรอบดุจบริเวณของพ้ืนที่.   บางคนเจริญกสิณ 
เบื้องบนเทานั้น. บางคนเจริญกสิณเบื้องตํ่า. บางคนเจริญกสิณโดยรอบ ๆ ดวย 
เหตุนั้นแหละ   ผูประสงคจะเห็นรูปดุจยังความสวางใหผองใส.   ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสบทมีอาทิวา  ปวีกสิณเมโก  สฺชานาติ  อุทฺธ- 
อโธติริย    ผูหน่ึงยอมรูชัดซึ่งปฐวีกสิณท้ังเบื้องบน     เบื้องตํ่า     เบื้องขวาง.  
บทวา  อนฺวย  คือในทิศนอยใหญ.   ก็บทนี้ทานกลาวเพ่ือไปถึงความไมมีอ่ืน 
ของทิศหน่ึง   เหมือนผูเขาไปสูแมน้ํา   น้ําเทาน้ัน    ยอมมีในทิศทั้งหมด    มใิช 
อยางอ่ืนฉันใด.   ปฐวีกสณิ   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน     ยอมเปนปฐวีกสิณเทาน้ัน. 
กสิณน้ันไมมีกสิณอ่ืนปะปน.  ในกสิณท้ังหมดก็มีนัยนี้.  บทวา  อปฺปมาณ นี้  
ทานกลาวดวยสามารถกสิณน้ันแผไปไมมีประมาณ.      เพราะกสิณน้ัน     แผไป 
ดวยใจยอมแผไปตลอดดวงกสิณเทาน้ัน.   ยอมถือเอาประมาณวาน้ีเปนเบื้องตน 
ของกสิณน้ัน  นี้เปนทามกลาง.                                                   
           อน่ึงในบทวา วิฺาณกสิณ  นี้มีความดังตอไปนี้  วิญญาณท่ีเปนไป 
แลว  ในอากาศท่ีเพิกกสิณแลว. ในบทวา  วิฺาณกสิณ  นั้นพึงทราบความท่ี 
กสิณน้ันทั้งเบื้องบน    เบือ้งตํ่า    และเบ้ืองขวางในวิญญาณอันเปนไปแลวน้ัน 
ดวยสามารถอากาศอันเพิกกสิณแลวในอากาศอันเพิกกสิณ  ดวยอํานาจแหงกสิณ. 
นี้เปนความยอในบทนี้.    สวนปฐวีกสิณเปนตนเหลาน้ี     ทานกลาวไวแลวใน 
วิสุทธิมรรค   โดยพิสดารตามนัยแหงการเจริญกรรมฐาน.   แมในท่ีนี้ก็พึงทราบ  
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วา   สาวกท้ังหลายเปนผูบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญา   โดยความเปนผูมี 
ความชํานาญอันสะสมไวแลว.                                   
           ในฌาน ๔  อันเปนลําดับตอจากนี้ก็อยางเดียวกัน.  สวนบทท่ีควรกลาว  
ในที่นี้    ไดกลาวไวแลวในมหาอัสสปุรสูตร.     แตในวิปสสนาญาณทานกลาว 
ความแหงบทมีอาทิวารูป   ผูไดรูปฌานไวแลว. 
           บทวา   เอตฺถ  สิต  เอตฺถ  ปฏิพทฺธ  คือ  วิญญาณ  อาศัยและ 
เนื่องอยูในกาย คือ มหาภูตรูป ๔ นี้.   บทวา  สุโภ   คืองาม.  บทวา  โชติมา 
คือต้ังอยูในอาการอันบริสุทธิ์.   บทวา   สุปริกมมฺกโต   ทําบริกรรมเปนอยาง 
ดี   คือนายชางเจียระไนดีแลว   ไมมีหินและกรวด.   บทวา   อจโฺฉ  สุกใส  คือ 
สุกใสในตัว   ผุดผองในตัว.   บทวา   วปฺิปสนฺโน   คือ   แวววาว.   บทวา 
สพฺพาการสมฺปนฺโน   สมสวนทุกอยางคือสมบูรณดวยอาการท้ังปวงมีขัดและ 
เจาะเปนตน.   ทานแสดงถึงสมบัติของสีดวยบทมีอาทิวา  นีล.  เพราะดายที่รอย 
ไวเชนนั้นปรากฏ.   ในบทวา   เอวเมว    นี้พึงทราบการเปรียบเทียบอยางนั้น. 
เพราะกรชกาย  ดุจแกวมณี.  วิปสสนาญาณดุจดายที่รอยไว.  ภิกษุผูไดวิปสสนา 
ดุจบุรุษผูมีจักษุ.     กาลท่ีรูแจงกายอันมีมหาภูตรูป  ๔  ของภิกษุผูนั่งกําหนด 
วิปสสนาญาณ  ดุจกาลท่ีรูแจงแกวมณีของผูวางแกวมณีไวที่มือแลวพิจารณาดูวา 
นี้แลแกวมณีฉะน้ัน.   กาลที่รูแจงอารมณ   มีผัสสะเปนที่ ๕ ก็ดี   จิตเจตสิกท้ัง 
ปวง  ก็ดี   วิปสสนาญาณก็ดี   ของภิกษุผูนั่งกําหนดวิปสสนาญาณ   ดุจกาลท่ีรู 
แจงดายวา   ดายนี้รอยอยูในแกวมณีนั้นฉะน้ัน.    กก็ารรูแจงญาณเปนอยางไร. 
เพราะการรูแจงญาณน้ันเปนการรูแจงบุคคลน่ันแหละ.   อน่ึง   วิปสสนาญาณน้ี 
เปนลําดับของมรรค.   เมือ่เปนอยางนั้น   เพราะเม่ือปรารภ    วาระแหงอภิญญา 
จึงไมมีวาระในระหวางแหงวิปสสนาญาณน้ัน.   ฉะน้ันทานจึงแสดงไวในท่ีนี้นั่น  
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แหละ.    อน่ึงเพราะความสะดุงตอภัยยอมเกิดแกผูไมพิจารณาดวยสามารถความ 
ไมเที่ยงเปนตน      ผูไดยินเสียงน้ํากลัวดวยหูทิพย     ผูระลึกถึงขันธนากลัวดวย 
ระลึกชาติได  ผูเห็นรูปนากลัวดวยตาทิพย.   ฉะน้ันทานจึงไมแสดงบทนั้นไวใน 
ที่นี้      แมเพ่ือตระเตรียมเหตุ    บรรเทาความกลัว    ของผูมีไดทําการพิจารณา 
ดวยสามารถความไมเที่ยงเปนตน  ผูบรรลุอภิญญานั้น.  แมในที่นี้ก็พึงทราบวา   
สาวกท้ังหลายบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาดวยพระอรหัต. 
           พึงทราบเพราะความเปนผูมีความชํานาญใน  มโนมยิทธ ิ ดังตอไปนี้. 
ในบทเหลาน้ันบทวา  มโนมย  คือเกิดแตใจ.  บทวา  สพฺพงฺคปฺจงค  มี 
อวัยวะนอยใหญครบถวน    คือประกอบดวยองคทั้งหมด     และดวยองค  ๕. 
บทวา  อหีนนิฺทฺริย  มีอินทรียไมบกพรอง   คือมีอินทรียไมวิกลดวยสัณฐาน. 
เพราะรูปนิรมิตของผูมีฤทธิ์เปนเชนเดียวกับรูปนัน้    ดวยอาการทุกอยางอยางนี้ 
คือหากผูมีฤทธิ์ขาว   แมรูปนิรมิตน้ันก็ขาว.   หากผูมีฤทธิ์มีหูมิไดเจาะ   แมรูป 
นั้นก็มีหูมิไดเจาะ.  แมอุปมา ๓  ขอ  มอีาทิวา  มฺุชมฺหา  อีสิก  พึงชักไส 
ออกจากหญาปลอง  ทานกลาวเพ่ือแสดงความเหมือนกัน.   เพราะไสภายในหญา 
ปลองน้ันก็เชนกับหญาปลองนั่นเอง.  เมื่อชักดาบออกจากฝกใสดาบท่ีชักออก 
เมื่อชักศัสตราออกจากฝกใสศัสตราท่ีชักออก  ดาบ  ศัสตรา  กเ็ชนกับฝกน่ันเอง. 
แมบทวา   กรณฺฑา  นี้เปนชื่อของคราบงู   มิใชเปนชื่อของหีบไมไผ.  เพราะ 
คราบงูก็เชนกับงู.   ในบทน้ัน     ทานแสดงดุจชักดวยมือวาบุรุษพึงชักงูออกจาก 
คราบ   ที่แทพึงทราบวาชักดวยจิตของบุรุษน้ันนั่นเอง.   เพราะธรรมดางูนี้ยอม 
ลอกคราบดวยตนเอง   ดวยเหตุ ๔ เหลาน้ีคือ   ต้ังอยูในกําเนิดของตน ๑ อาศัย 
ระหวางไม หรือระหวางตนไม ๑ ดุจกินรางกายดวยกําลัง คือ พยายามฉุดตัวออก 
จากคราบ ๑ รังเกียจคราบเกา ๑ ไมสามารถจะลอกคราบ  ดวยวิธีอ่ืนจากน้ันได.  
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เพราะฉะนั้นพึงทราบวาทานกลาวบทน้ีหมายถึงการชักดวยจิต.   ขอเปรียบเทียบ 
ในบทนี้มีดังน้ีวา  สรีระของภิกษุนี้เชนกับหญาปลองเปนตน.  รูปนิรมิตเชนกับ 
ไสเปนตน.   ก็ในท่ีนี้จะกลาวถึง   วิธนีิรมิต   ดวยวาการกลาวถึง  อภิญญา ๕ มี 
อิทธิวิธะเปนตน     ทานกลาวไวพิสดารแลวในวิสทุธิมรรคทุกประการ.    พึง 
ทราบตามนัยดังกลาวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นแหละ.   เพราะในท่ีนี้ทานกลาวเพ่ิม 
เพียงอุปมาเทาน้ัน.   พึงเห็นภิกษุผูไดญาณคือ   อทิธิวิธะ   ดุจชางหมอผูฉลาด 
ฉะน้ัน.  พึงเห็น    อิทธิวธิญาณ    ดุจดินเหนียวท่ีชางหมอตกแตงเปนอยางดี 
ฉะน้ัน.  พึงเห็นการแสดงฤทธิ์ของภิกษุนั้น ดุจการกระทําใหเปนภาชนะชนิด 
ตาง ๆ   ตามท่ีตนตองการแลว ๆ.   แมในที่นี้ก็พึงทราบวา    พระสาวกทั้งหลาย 
บรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญา  ดวยสามารถแหงความเปนผูมีความชํานาญ 
อันสะสมไวแลวน่ันแล.   ในอภิญญา  ๔  อ่ืนจากน้ีก็เหมือนอยางนั้น. 
           พึงทราบวินิจฉัยในอุปมาแหง   ทิพโสตธาตุ  ดังตอไปนี้.   บทวา 
สงฺขธโม  คือบุรุษเปาสังข. บทวา  อปฺปกสิเรเนว  คือ  โดยไมยากน่ันเอง. 
บทวา   วิฺาเปยฺย   คือใหรู.   พึงเห็นวากาลท่ีพระโยคีรูแจงเสียงของมนุษย 
ทั้งใกลและไกล  และนิพพาน  ดุจกาลท่ีเมื่อบุรุษเปาสังขใหรูแจงไปใน  ๔  ทิศ 
อยางนี้นั้น  เสียงสังขนั้น   ก็ปรากฏชดั  แกสัตวทัง้หลายผูกําหนดวา  นี้ 
เสียงสังขฉะนั้น.   พึงทราบวินิจฉัยในอุปมาแหง เจโตปริยญาณ  ดังตอไปนี้. 
บทวา  ทหโร  คือหนุม.  บทวา  ยุวา  คือประกอบดวยความเปนหนุม.  บทวา 
มณฺฑนกชาติโก     ชอบแตงตัว  คือ  แมยังหนุมสาวก็ไมเกียจครานถึงจะมีผา 
และรางกายเศราหมอง  ก็ยังชอบแตงตัว.   อธิบายวา   อาบนํ้าวันละ ๒- ๓  ครั้ง 
แลวนุงหมผาสะอาด  และแตงตัว.   บทวา    สกณกิ   หนามีไฝ   คือหนามีโทษ 
ดวยโทษอยางใดอยางหน่ึง  มีจุดดํา  ตุมกลม  หูด เปนตน.  ในบทน้ันพึงทราบวา  
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เหมือนอยางวา  เมื่อบุรุษน้ันสองดูเงาหนา    โทษของใบหนายอมปรากฏฉันใด 
เมื่อภิกษุนั่งกําหนดจิตดวยเจโตปริยญาณก็ฉันนั้น  จิต ๑๖  อยางของผูอ่ืนยอม 
ปรากฏ.    บทที่ควรกลาวในอุปมาแหงปุพเพนิวาสญาณเปนตนทั้งหมด   ทาน 
กลาวไวแลวในมหาอัสสปุรสูตร.   บทวา   อย  โข  อุทายิ  ปฺจโม  ธมฺโม 
ดูกอนอุทายี  นี้เปนธรรมขอท่ี  ๕ คือ ทานกลาวธรรมขอท่ี ๕ ทํา ๑๙ บรรพให 
เปนธรรมขอเดียวดวยขอปฏิบัติ.       เหมือนอยางวาทานทํา  ๑๑  บรรพใน 
อัฏฐกนาครสูตร  ใหเปนธรรมขอเดียวดวยสามารถเปนคําถาม ฉันใด พึงทราบ 
วา ๑๙  บรรพในท่ีนี้ทานทําใหเปนธรรมขอเดียวดวยสามารถการปฏิบัติฉันนั้น. 
พึงทราบสาวกท้ังหลายบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญา   ในสวนท้ังหลาย  ๘ 
ตามลําดับในบรรดาธรรม ๑๙ บรรพเหลาน้ี   ในวิปสสนาญาน   และอาสวัก- 
ขยญาณดวยสามารถแหงพระอรหัต.    ในบทที่เหลือท้ังหลาย     พึงทราบดวย 
สามารถแหงความเปนผูมีความชํานาญอันสะสมมาแลว.  บทที่เหลือในที่ทั้งปวง 
งายทั้งน้ัน  ดวยประการฉะน้ี 
 
                             จบอรรถกถามหาสกุลุทายิสูตรที่  ๗  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 605 

                               ๘. สมณมุณฑกิสตูร 

                                เรื่องอุคคาหมานปรพิาชก 
           [๒๕๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวันอาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี      เขตพระนครสาวัตถี    สมัยน้ัน      ปริพาชกชื่อ 
อุคคาหมานะ  เปนบุตรนางสมณมุณฑิกา พรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญ 
ประมาณ  ๕๐๐ อาศัยอยู  ณ อารามของพระนางมัลลิการาชเทวี     ในตําบลเอก- 
สาลาชื่อวา   ติณฑุกาจีระ   [แวดลอมดวยแถวตนพลับ]    เปนที่ประชุมแสดง 
ลัทธิของนักบวช  ครั้งน้ันชางไมผูหนึ่งชื่อ  ปญจกังคะ  ออกจากเมืองสาวัตถี 
เพ่ือจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อเวลาเท่ียงแลว  ครั้งน้ัน  เขามีความดําริวา 
เวลาน้ีมิใชกาลท่ีจะเฝาพระผูมีพระภาคเจากอน พระผูมีพระภาคเจาทรงหลีกเรน 
อยูและไมใชสมัยที่จะไปหาภิกษุทั้งหลายผูเจริญทางใจ      ภิกษุทั้งหลายผูเจริญ 
ทางใจก็หลีกเรนอยู    อยากระน้ันเลย     เราพึงเขาไปหาอุคคาหมานปริพาชก 
สมณมุณฑิกาบุตร    ที่อารามของพระนางมัลลิการาชเทวี ณ ตําบลเอกสาลาชื่อ 
วาติณฑุกาจีระ   เปนที่ประชุมแสดงลัทธิของนักบวชเถิด    ลาํดับนั้น     ชางไม 
ปญจกังคะจึงเขาไปยังอารามของพระนางมัลลิการาชเทวี  ณ ตําบลเอกสาลาชื่อวา 
ติณฑุกาจีระ.                                                                    
 

                                         ติรัจฉานกถา 
           [๓๕๗]  สมัยนั้น   อุคคาหมานปริพาชก  สมณมุณฑิกาบุตร   นั่งอยู 
กับปริพาชกบริษัทหมูใหญ    ซึ่งกําลังพูดติรัจฉานกถาหลายประการ    ดวยการ 
สงเสียงอ้ืออึงอึกทึก.  
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           คือพูดเรื่องพระราชา     เรื่องโจร     เรื่องมหาอํามาตย      เรื่องกองทัพ 
เรื่องภัย   เรื่องรบ   เรื่องขาว   เรื่องน้ํา   เรื่องผา     เรื่องที่นอน     เรื่องดอกไม 
เรื่องของหอม   เรื่องญาติ   เรื่องยาน   เรื่องบาน   เรื่องนิคม   เรือ่งนคร   เรื่อง 
ชนบท   เรื่องสตรี   เรื่องคนกลาหาญ   เรื่องตรอก   เรื่องทานํ้า    เรื่องหญิงสาว 
ใชตักน้ํา  เรือ่งคนท่ีลวงลับไปแลว  เรื่องเบ็ดเตล็ด  เรื่องโลก  เรื่องทะเล  เรื่อง 
ความเจริญ   และความเส่ือม   ดวยประการน้ัน  ๆ. 
           อุคคาหมานปริพาชก  สมณมุณฑิกาบุตร  ไดเห็นชางไมปญจกังคะซ่ึง 
กําลังมาแตไกล     จึงหามบริษัทของตนใหสงบวา    ขอทานท้ังหลายจงเบาเสียง 
หนอย อยาสงเสียงนัก  ชางไมปญจกังคะ ผูเปนสาวกของพระสมณโคดมกําลังมา 
บรรดาสาวกของพระสมณโคดมท่ีเปนคฤหัสถนุงผาขาวประมาณเทาใด     อาศัย 
อยูในพระนครสาวัตถี   นายชางปญจกังคะนี้เปนผูหน่ึงของบรรดาสาวกเหลาน้ัน 
ทานเหลาน้ันชอบเสียงเบา   ไดรับแนะนําในการมีเสียงเบา   กลาวสรรเสริญคุณ 
ของเสียงเบา   บางทีชางไมปญจกังคะทราบวาบริษัทมีเสียงเบา  จะพึงสําคัญที่จะ 
เขามาหาก็ได   ปริพาชกเหลาน้ันจึงพากันนิ่งอยู   ลําดับนั้น  นายชางปญจกังคะ 
ไดเขาไปหาอุกคาหมานปริพาชก   สมณมุณฑิกาบุตรถึงท่ีใกล    ไดปราศรัยกับ 
อุคคาหมานปริพาชก  สมณมุณฑิกาบุตร   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลกึถึง 
กันไปแลว   นั่ง ณ ที่ควรขางหน่ึง. 
 

                                      วาทะของปรพิาชก 
           [๓๕๘]  อุคคาหมานปริพาชก สมณมุณฑิกาบุตร ไดกลาวกะนายชางไม 
ชื่อปญจกังคะ  ผูนั่ง ณ ทีค่วรขางหน่ึงวา ดูกอนนายชางไม  เรายอมบัญญัติบุรุษ 
บุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการวา   เปนผูมกีุศลสมบูรณ   มีกุศลอยางยิ่ง  
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เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม    ไมมีใครรบได    ธรรม ๔ ประการเปนไฉน 
ดูกอนนายชางไม  บุคุคลในโลกน้ีไมทํากรรมชั่วดวยกาย  ไมกลาววาจาช่ัว 
ไมดําริถึงความดําริชั่ว   ไมเลี้ยงชีพชั่ว   เราบัญญัติบุรุษบุคคลผูประกอบ 
ดวยธรรม ๔ ประการนี้แลวา   เปนผูมีกุศลสมบูรณ  มีกุศลอยางยิ่ง  เปนสมณะ 
ถึงภูมิปฏบิัติอันอุดม  ไมมีใครรบได  ดังน้ี   ลําดับนั้น   นายชางไมชื่อปญจกังคะ 
ไมยินดีไมคัดคานภาษิตของอุคคาหมานปริพาชก   สมณมุณฑิกาบุตร   แลวลุก 
จากอาสนะหลีกไป   ดวยดําริวา   เราจักรูแจงเนื้อความแหงภาษิตน้ีในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจา   เขาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจา  แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวกราบทูลเลาการเจรจา 
ปราศรัยกับอุคคาหมานปริพาชก   สมณมุณฑิกาบุตรทั้งหมด  แดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา. 
           [๓๕๙]   เมื่อนายชางไมชื่อปญจกังคะ    กราบทูลอยางน้ีแลว   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    ดูกอนนายชางไม     เมื่อเปนเหมือนอยางคําของ 
อุคคาหมานปริพาชก  สมณมุณฑิกาบุตร   เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู   ก็จักเปน 
ผูมีกุศลสมบูรณ  มีกุศลอยางยิ่ง   เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม  ไมมีใครรบ 
ได   ดกูอนนายชางไม   เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู   แมแตจะรูวากาย   ดังนี้    ก ็
ยังไมมี    ที่ไหนจักทํากรรมชั่วดวยกายไดเลา    นอกจากจะมีเพียงอาการด้ินรน 
เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู   แมแตจะรูวา   วาจา    ดังน้ี     ก็ยังไมมี    ที่ไหนจัก 
กลาววาจาชั่วไดเลา   นอกจากจะมีเพียงการรองไห    เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู 
แมแตจะรูวา   ความดําริ   ดังน้ีก็ยังไมมี    ที่ไหนจักดําริชั่วไดเลา   นอกจากจะ 
มีเพียงการรองไหและการหัวเราะ    เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู      แมแตจะรูวา 
อาชีพ   ดังน้ี    ก็ยังไมมี   ที่ไหนจักเลี้ยงชีพชั่วไดเลา  นอกจากนํ้านมของมารดา 
ดูกอนนายชางไม       เมือ่เปนเหมือนอยางคําของอุคคาหมานปริพาชก  
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สมณมุณฑิกาบุตร   เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู  จักเปนผูมีกุศลสมบูรณ  มีกุศล 
อยางยิ่ง   เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม  ไมมีใครรบได. 
 
                                              เสกขภูม ิ
           [๓๖๐]  ดูกอนนายชางไม    เราบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ 
ประการ   วามิใชผูมีกุศลสมบูรณเลย   ไมใชผูมีกุศลอยางยิ่ง    มิใชเปนสมณะผู 
ถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม     ไมมีใครรบได     ก็แตวาบุคคลผูนี้ยังดีกวาเด็กออนที่ยัง 
นอนหงายอยูบาง  ธรรม ๔ ประการ   เปนไฉน  ดูกอนนายชางไม   บุคคลใน 
โลกนี ้ ไมทํากรรมชั่วดวยกาย  ไมกลาววาจาช่ัว  ไมดําริถึงความดําริ 
ชั่ว   ไมเลี้ยงชีพชั่ว  เราบญัญัติบุคคลผูประกอบดวย   ธรรม ๔ ประการนี้แล 
วามิใชผูมีกุศลสมบรูณ    มิใชผูมีกุศลอยางยิ่ง   มิใชเปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอัน 
อุดม   ไมมีใครรบได   กแ็ตวาบุคคลผูนี้ยังดีกวาเด็กออนท่ียังนอนหงายอยูบาง. 
           [๓๖๑]  ดูกอนนายชางไม   เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม 
๑๓ ประการ  วาเปนผูมีกุศลสมบูรณ  มีกุศลอยางยิ่ง   เปนสมณะผูถึงภูมิปฏิบัติ 
อันอุดม  ไมมีใครรบได  ดูกอนนายชางไม  ขอท่ีศีลเหลาน้ีเปนอกุศล  ศีลเปน 
อกุศลมีสมุฏฐานแตจิตนี้    ศีลเปนอกศุลดับลงหมดสิ้นไปในที่นี้    ผูปฏิบัติอยาง 
นี้ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือความดับแหงศีลเปนอกุศล  เรากลาววาควรรู  ขอท่ีศีลเหลาน้ี  
เปนกุศล  ศลีเปนกุศลมีสมุฏฐานแตจิตน้ี   ศลีเปนกุศลดับลงหมดส้ินไปในที่นี้  
ผูปฏิบัติอยางนี้   ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือความดับแหงศีลเปนกุศล    เรากลาววาควรรู 
ขอท่ีความดําริเหลาน้ันเปนอกุศล   ความดําริเปนอกุศลมีสมุฏฐานแตจิตน้ี   ความ 
ดําริเปนอกุศลดับลงหมดสิ้นในที่นี้    ผูปฏิบัติอยางนี้   ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือความดับ 
แหงความดําริเปนอกุศล      เรากลาววาควรรู     ขอที่ความดําริเหลาน้ีเปนกุศล  
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ความดําริเปนกุศล   มีสมุฏฐานแตจิตน้ี   ความดําริเปนกุศลดับลงหมดสิ้นในที่นี้  
ผูปฏิบัติอยางนี้     ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือความดับแหงความดําริเปนกุศล  เรากลาววา 
ควรรู. 
 

                                              อเสกขภูมิ 
           [๓๖๒]  ดูกอนนายชางไม  ก็ศีลที่เปนอกุศลนั้นเปนไฉน  ดูกอนนาย 
ชางไม กายกรรมเปนอกุศล วจีกรรมเปนอกุศล การเลี้ยงชีพชั่ว  เหลาน้ี 
เรากลาววาศีลเปนอกุศล  ก็ศีลท่ีเปนอกุศลเหลาน้ี มีอะไรเปนสมุฏฐาน  แมสมุฏ- 
ฐานแหงศีลเปนอกุศลเหลาน้ัน  เรากลาวแลว ก็ตองกลาววา  มีจิตเปนสมุฏฐาน 
จิตเปนไฉน   ถึงจิตเลาก็มีมาก   หลายอยาง   มีประการตาง ๆ   จิตใดมีราคะ 
โทสะ  โมหะ   ศีลเปนอกศุลมีจิตน้ีเปนสมุฏฐาน  ก็ศีลเปนอกุศลเหลาน้ี  ดบั 
ลงหมดสิ้นในที่ไหน    แมความดับแหงศีลที่เปนอกุศลเหลาน้ัน    เราก็ไดกลาว 
แลว   ดูกอนนายชางไม    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    ละกายทุจริต   เจริญกาย 
สุจริต  ละวจีทุจริต   เจรญิวจีสุจริต   ละมโนทุจริต   เจริญมโนสุจริต  ละมิจฉา 
อาชีวะ   เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาอาชีวะ   ศีลที่เปนอกศุลเหลาน้ันดับลงหมดสิ้นในการ 
ละทุจริต    เจริญสุจริต     และการละมิจฉาอาชีวะ    เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาอาชีวะ 
ศีลที่เปนอกุศลเหลาน้ันดับลงหมดสิ้นในการละทุจริต       เจริญสุจริตและการละ 
มิจฉาอาชีวะ   เลี้ยงชีวิตดวยสัมมาอาชีวะ   ผูปฏิบัติอยางไร    จึงชื่อวา   ปฏิบติั 
เพ่ือความดับแหงศีลที่เปนอกุศล. 
           ดูกอนนายชางไม   ภิกษุในธรรมวินัยนี้    ยงัฉันทะใหเกิด    พยายาม 
ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว    ต้ังม่ัน   เพ่ือยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไม 
เกิดมิใหเกิดข้ึน   ยังฉันทะใหเกิด    พยายามปรารภความเพียร    ประคองจิตไว  
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ต้ังม่ัน   เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว     ยังฉันทะใหเกิด    พยายาม 
ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว   ต้ังม่ัน   เพ่ือยังกุศลธรรมทีย่ังไมเกิดใหเกิด 
ข้ึน   ยังฉันทะใหเกิด   พยายาม   ปรารภความเพียรประคองจิตไว   ต้ังม่ัน  เพ่ือ 
ความต้ังม่ัน     เพ่ือความไมเลือนหาย   เพ่ือความเจริญยิ่ง       เพ่ือความไพบูลย 
เพ่ือความเจริญ       เพ่ือความเต็มเปยมแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว       ดูกอน 
นายชางไม   ผูปฏิบัติอยางนี้แล    ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือความดับแหงศีลที่เปนอกุศล. 
           [๓๖๓]   ดูกอนนายชางไม  ก็ศีลที่เปนกุศลเปนไฉน ดูกอนนายชางไม 
เรายอมกลาวซ่ึงกายกรรมเปนกุศล    วจีกรรมเปนกุศล    และอาชีวะอันบริสุทธิ์  
ลงในศีล   เหลาน้ีเรากลาววาศีลเปนกุศล   ก็ศลีเปนกุศลเหลาน้ีมีอะไรเปนสมุฏ-  
ฐาน   แมสมฏุฐานแหงศีลเปนกุศลเหลาน้ัน   เรากลาวแลว    กต็องกลาววา    ม ี
จิตเปนสมุฏฐาน   จิตเปนไฉน   แมจิตเลาก็มีมาก   หลายอยาง   มีประการตาง ๆ 
จิตใดปราศจากราคะ  ปราศจากโทสะ   ปราศจากโมหะ   ศลีเปนกุศลมีจิตน้ีเปน 
สมุฏฐาน  ศลีเปนกุศลเหลาน้ีดับลงหมดสิ้นในที่ไหน   แมความดับแหงศีลเปน 
กุศลน้ันเราก็กลาวแลว. 
           ดูกอนนายชางไม    ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล    แตจะสําเร็จดวย 
ศีลหามิได   ยอมรูชัดตามเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุตติ   ปญญาวิมุตติ    อันเปนที่ดับ 
หมดสิ้นแหงศีลเปนกุศลเหลาน้ัน  ของภิกษุนั้นดวย   ก็ผูปฏิบัติอยางไร   จึงจะ 
ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือความดับแหงศีลเปนกุศล  ดูกอนนายชางไม  ภิกษุในธรรมวินัย 
นี้   ยังฉันทะใหเกิด  พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว  ต้ังมั่น    เพ่ือ 
ยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน. . . เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ี 
เกิดข้ึนแลว. . . เพ่ือยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน. . . เพ่ือความต้ังม่ัน   เพ่ือ 
ความไมเลือนหาย     เพ่ือความเจริญยิ่ง     เพ่ือความไพบูลย    เพ่ือความเจริญ  
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เพ่ือความเต็มเปยมแหงกุศลธรรมท่ีเกดิแลว   ดูกอนนายชางไม  ผูปฏิบัติอยางนี้  
แล   ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือความดับแหงศีลเปนกุศล. 
 

                                         อกุสลสังกัปปะ 
           [๓๖๔]  ดกูอนนายชางไม   กค็วามดําริอันเปนอกุศลเปนไฉน  ดูกอน 
นายชางไม  ความดําริในกาม   ความดําริในพยาบาท  ความดําริในการ 
เบียดเบียน   เหลาน้ีเรากลาววาความดําริเปนอกุศล    ก็ความดําริเปนอกุศลน้ี 
มีอะไรเปนสมุฏฐาน   แมสมุฏฐานแหงความดําริเปนอกุศลเหลาน้ัน    เรากลาว 
แลวก็ตองกลาววา   มีสญัญาเปนสมุฏฐาน    สัญญาเปนไฉน    แมสัญญาเลาก็มี 
มาก  หลายอยาง   มีประการตาง ๆ สัญญาใดเปนสัญญาในกาม    เปนสัญญาใน 
พยาบาท    เปนสัญญาในการเบียดเบียน     ความดําริเปนอกุศลมีสัญญานี้เปน 
สมุฏฐาน   กค็วามดําริเปนอกุศลเหลาน้ี    ดับลงหมดส้ินในที่ไหน  แมความดับ 
แหงความดําริเปนอกุศลน้ันเราก็กลาวแลว. 
           ดูกอนนายชางไม  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศล 
ธรรม   บรรลุปฐมฌาน   มีวิตก   มีวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   ซึ่งเปน 
ที่ดับหมดสิ้นแหงความดําริเปนอกุศล     ก็ผูปฏิบติัอยางไร     จึงจะชื่อวาปฏิบัติ  
เพ่ือความดับแหงความดําริเปนอกุศล   ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะใหเกิด 
พยายาม  ปรารภความเพียร  ประคองจิตไว  ต้ังม่ัน  เพ่ือยังอกุศลธรรมอันลามก 
ที่ยังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน. . . เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว . . . เพ่ือยัง 
กุศลธรรมทีย่ังไมเกิดใหเกิดข้ึน. . . เพ่ือความต้ังม่ัน      เพ่ือความไมเลือนหาย 
เพ่ือความเจริญยิ่ง    เพ่ือความไพบูลย    เพ่ือความเจริญ    เพ่ือความเต็มเปยม 
แหงกุศลธรรมที่เกิดข้ึนแลว      ดกูอนนายชางไม    ผูปฏิบัติอยางนี้แล     ชื่อวา 
ปฏิบัติเพ่ือความดับแหงความดําริเปนอกุศล.            



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 612 

                                         กุสลสังกัปปะ 
           [๓๖๕]  ดูกอนนายชางไม    ก็ความดําริเปนกุศลเปนไฉน     ดูกอน 
นายชางไม   ความดําริในเนกขัมมะ    ความดําริในอันไมพยาบาท     ความดําริ 
ในอันไมเบียดเบียนเหลานี้   เราก็กลาววา   ความดําริเปนกุศล  ก็ความดําริเปน 
กุศลน้ี  มีอะไรเปนสมุฏฐาน   แมสมฏุฐานแหงความดําริเปนกุศลนั้น   เรากลาว 
แลวก็ตองกลาววา   มีสญัญาเปนสมุฏฐาน   สญัญาเปนไฉน   แมสัญญาก็มีมาก 
หลายอยาง    มีประการตาง ๆ  สัญญาใดเปนสัญญาในเนกขัมมะ  เปน 
สัญญาในความไมพยาบาท  เปนสัญญาในอันไมเบยีดเบียน  ความดําริ 
เปนกุศลมีสัญญาน้ีเปนสมุฏฐาน   ก็ความดําริเปนกุศลเหลาน้ันดับลงหมดสิ้นในที่ 
ไหน   แมความดับแหงความดําริที่เปนกุศลนั้น   เราก็กลาวแลว. 
           ภิกษุในธรรมวินัยนี้   บรรลุทุติยฌาน  มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร   เพราะวิตกวิจารสงบไป   มีปติและ 
สุขเกิดแตสมาธิอยู    ซึ่งเปนที่ดับลงหมดสิ้นแหงความดําริเปนกุศลเหลาน้ี   ก็ผู 
ปฏิบัติอยางไร   จึงจะชื่อวาปฏิบัติเพ่ือความดับแหงความดําริเปนกุศล. 
           ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังฉันทะใหเกิด    พยายาม     ปรารภความเพียร 
ประคองจิตไว   ต้ังม่ัน   เพ่ือยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน. . .  
เพ่ือละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว . . . เพ่ือยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดให 
เกิดข้ึน . . . เพ่ือความต้ังมั่น   เพ่ือความไมเลือนหาย   เพ่ือความเจริญยิ่ง   เพ่ือ 
ความไพบูลย     เพ่ือความเจริญ     เพ่ือความเต็มเปยมแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึน 
แลว  ดูกอนนายชางไม  ผูปฏิบัติอยางนี้แล   ชื่อวาปฏิบัติเพ่ือความดับแหงความ 
ดําริเปนกุศล.  
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                                        อเสกขธรรม  ๑๐ 
           [๓๖๖]  ดูกอนนายชางไม  เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม 
๑๐ ประการเหลาไหน   วาเปนผูมีกุศลสมบูรณ    มกีุศลอยางยิ่ง   เปนสมณะถึง 
ภูมิปฏิบัติอันอุดม  ไมมใีครรบได  ดกูอนนายชางไม  ภิกษุในธรรมวินัยนี ้
เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิเปนของอเสขบุคคล ๑   สัมมาสังกัปปะเปนของ 
อเสขบุคคล ๑  สัมมาวาจาเปนของอเสขบุคคล  ๑ สัมมากัมมันตะเปนของอเสข- 
บุคคล ๑  สัมมาอาชีวะเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมาวายามะเปนของอเสขบุคคล 
๑ สัมมาสติเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมาสมาธิเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมาญาณะ 
เปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมาวิมุตติเปนของอเสขบุคคล ๑  เรายอมบัญญัติบุคคล 
ผูประกอบดวยธรรม  ๑๐  ประการเหลาน้ีแล    วาเปนผูมีกุศลสมบูรณ    มีกศุล 
อยางยิ่ง  เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม  ไมมีใครรบได  ดังนี้. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว        ชางไมปญจกังคะ 
ยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว   ดังน้ีแล. 
                                       จบสมณมุณฑิกสูตรที่  ๘ 
 
                         ๘.  อรรถกถาสมณมณุฑิกสูตร 
           สมณมุณฑิกสูตร  มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สุต ขาพเจาไดสดับ 
มาอยางนี้. 
           ในบรรดาบทเหลานั้นบทวา  อุคฺคาหมาโน  ปริพาชกชื่อวา  อุคคาห- 
มานะ    ชื่อเดิมของปริพาชกน้ันวา     สุมนะ     แตเพราะสามารถเรียนวิทยา 
หลายอยาง  ชนทั้งหลายจึงต้ังชื่อวา  อุคคาหมานะ.   ชื่อวา   สมยมฺปวาทก  
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เพราะเปนที่ประชุมแสดงลัทธิ.     นัยวาในท่ีนั้น    พวกพราหมณเริ่มตนดวย 
ปกิตารุกขพราหมณและโปกขรสาติพราหมณ    นิครนถและ    พวกบรรพชิตมี 
อเจลกและปริพาชกเปนตน  ประชุม   ประกาศ  สนทนา  แสดง  ลัทธิของตน ๆ 
เพราะฉะนั้นอารามน้ันจึงเรียกวา สมยปัปวาทกะ  ที่ประชุมแสดงลัทธิ.  ศาลา 
ชื่อวา   ติณฑุกาจีระ   เพราะลอมดวยแถวตนมะพลับ.   ก็เพราะ ณ  ที่นี้ไดมี 
ศาลาอยูหลังหน่ึงกอน.    ภายหลังจึงสรางไวหลายหลัง    เพราะอาศัยโปฏฐปาท- 
ปริพาชิก   ผูมีบุญมาก.   ฉะน้ัน   จึงเรียกวา   เอกสาลกะ    โดยไดชื่อตาม 
ความหมายถึงศาลาหลังหน่ึงน้ันนั่นเอง.      เอกสาลกะน้ันเปนสวนของพระราช 
เทวีของพระเจาปเสนทิโกศล      พระนามวามัลลิกา      ดาดาษดวยดอกไมและ 
ผลไม   เพระทําเปนอารามจึงเรียกวาอารามของพระนางมัลลิกา.  อุคคาหมาน- 
ปริพาชกอาศัยอยูในอารามของพระนางมัลลิกา      ในตําบลติณฑุกาจีระอันเปน 
ที่ประชุมแสดงลัทธินั้น  อยูอยางสบาย.   บทวา   ทิวาทิวสฺส   เวลาเที่ยง   คือ 
เลยเวลาเท่ียงชื่อวา   เวลาเที่ยงวัน.   อธบิายวา   อุคคาหมานปริพาชกออกไปใน 
เวลาเที่ยงเลยไป   เปนกลางวันแมของวันนั้น.   บทวา   ปฏิสลฺลโีน  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงหลีกเรนอยู   คือ    ทรงสํารวมจิตจากอารมณมีรูปเปนตนนั้น ๆ 
หลีกเรนอยู  ถึงความเปนองคเดียวดวยทรงยินดีในฌาน.  บทวา  มโนภาวนี- 
ยาน คือ ผูเจริญทางใจ. ความปราศจากนิวรณเพียงความคิดยอมมีแกภิกษุผูนึก 
ผูมนสิการอยู.   จิตยอมฟู   คือยอมเจริญ.   บทวา   ยาวตา   ประมาณเทาใด. 
บทวา อย  เตส  อฺตโร  นายชางไมผูนี้เปนผูหน่ึงของบรรดาสาวกเหลาน้ัน 
คือเปนสาวกผูหน่ึงในระหวางสาวกเหลาน้ัน.    บทวา   อปฺเปว   นาม   คือ 
อุคคาหมานปริพาชกตองการใหนายชางไมเขาไปใกลจึงกลาว.    ก็เหตุที่ตองการ 
ทานกลาวไวแลวในสันทกสูตร.   บทวา  เอตทโวจ   อุคคาหมานปริพาชกได 
กลาวกะนายชางไมนั้น.    อุคคาหมานปริพาชกสําคัญวา   คหบดีนี้มีปญญาออน  
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เราจักสงเคราะหเขาดวยธรรมกถาแลวจักทําใหเปนสาวกของตน   จึงไดกลาวคํา 
มีอาทิวา  จตูหิ  โข   ดังน้ี. 
           ในบทเหลาน้ันบทวา   ปฺเปมิ   เราบัญญัติ   คือเราแสดงต้ังข้ึน. 
บทวา  สมฺปนฺนกุสล  คือมีกุศลบริบรูณ.  บทวา ปรมกุสล  มีกศุลอยางยิ่ง 
คือมีกุศลอุดม.  บทวา  อโยชฺฌ   ไมมใีครรบได   คือไมมีใครสามารถจะรบ 
ดวยวาทะใหหว่ันไดเปนผูไมหว่ันไมไหว  มั่นคง.  บทวา  น  กโรติ  คือยอม 
กลาวเพียงไมทําเทาน้ัน.   อนึ่ง   ในบทน้ีอุคคาหมานปริพาชกไมกลาวถึงการละ 
ดวยความสํารวมหรือการพิจารณา.  แมในบทที่เหลือก็มีนัยนี้เหมือนกัน .  บทวา 
เนว  อภินนทฺติ    ไมยินดี    คือนายชางไมสําคัญวา    ธรรมดาพวกเดียรถีย 
ทั้งหลาย  รูบาง  ไมรูบาง  ก็พูดสงเดชไป  จึงไมยินดี.  บทวา  นปฺปฏิกฺโกสิ 
ไมคัดคาน    คือนายชางไมสําคัญวา    อุคคาหมานปริพาชกกลาวดุจคลอยตาม 
ศาลนา   ดุจอาการเลื่อมใสศาสนา   จึงไมคัดคาน. 
           บทวา ยถา อุคคาหมานสฺส เหมือนอยางคําของอุคคาหมานปริพา- 
ชก.  พระผูมพีระภาคเจา  แสดงวา  เราไมกลาวเหมือนอยางคําของอุคคาหมาน- 
ปริพาชกนั้น    เมื่อเปนเชนนั้น   เด็กออนท่ียังนอนหงายอยูจักเปนสมณะที่ใคร 
รบไมได จักเปนสมณะมั่นคงนะซิ. บทวา  กาโยตป  น โหติ  แมเพียงจะรูวา 
กายดังนี้ก็ยังไมมี  คือไมมีความรูวิเศษวา  กายของตนหรือกายของผูอ่ืน.  บทวา 
อฺตฺร   ผนฺทิตามตฺตา   นอกจากจะมีเพียงอาการดิ้นรน   คือยอมมีเพียง 
กายด้ินรนดวยการสัมผัสเถาวัลยบนที่นอนหรือถูกเรือดกัด    นอกจากนั้นแลวก ็
ไมมีการทําทางกายอยางอ่ืน.    อน่ึง  กรรมนั้นจะมีก็ดวยจิตประกอบดวยกิเลส 
เทาน้ัน.   บทวา  วาจาติป  น  โหติ   แมแตจะรูวาวาจาดังน้ีก็ยังไมมี   คือจะรู 
ความตางกันวา   มิจฉาวาจา   สัมมาวาจา   ก็ไมมี.   บทวา  โรทิตมตฺตา  นอก  
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จากจะมีเพียงการรองไห   คือจะมีเพียงการรองไหของเด็กออนที่หิวและกระหาย 
แมกรรมน้ันจะมี  ก็ดวยจิตประกอบดวยกิเลสเทานั้น.  บทวา  สงฺกปฺโป  คือจะ 
รูความตางวามิจฉาสังกัปปะ    สัมมาสังกัปปะก็ไมมี.    บทวา    วิกุฏิตมตฺตา 
นอกจากจะรูเพียงการรองไหและหัวเราะ     คือจิตของเด็กออนมีอารมณในอดีต 
เปนไป.   เดก็ออนมาจากนรกระลึกถึงทุกขในนรกยอมรองไห.   มาจากเทวโลก 
ระลึกถึงสมบัติในเทวโลกยอมหัวเราะ.     กรรมแมนั้นยอมมีไดดวยจิตประกอบ 
ดวยกิเลสเทานั้น.  บทวา   อาชีโว   จะรูความตางวามิจฉาชีพ  สัมมาชีพก็ไมมี. 
บทวา  อฺตฺร  มาตุกฺ  นอกจากนํ้านมของมารดา.   เด็กออนเหลาน้ัน 
ชื่อวายังเปนทารก   เมื่อมารดาใหดื่มน้ํานมก็ไมดื่ม  ในเวลาท่ีมารดาจัดแจงงาน 
อ่ืนมาขางหลังจะด่ืมน้ํานม.  มิจฉาชีพอยางอ่ืนพนไปจากน้ีก็ไมมี.   ทานแสดง 
วามิจฉาชีพนี้ยอมมีดวยจิตประกอบดวยกิเลสเทานั้น. 
           พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงปฏิเสธวาทะของปริพาชกอยางนี้แลว  บัดนี้  
เมื่อจะทรงวางมาติกาในเสกขภูมิดวยพระองคเอง      จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา 
จตูหิ   โข   อห  เราบัญญติับุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการแล.  ในบท 
เหลาน้ันบทวา  สมธิคยฺห  ติฏติ  คือต้ังไวใหดี.  ในบทมีอาทิวา น กาเยน 
ปาป   ไมทํากรรมชั่วดวยกาย    คือไมเพียงสักวาไมทําอยางเดียวเทาน้ัน.    แต 
พระผูมีพระภาคเจาทรงบัญญัติการละดวยการสังวรและการพิจารณาไวในบทนี้ 
ดวย. ทรงหมายถึงขอน้ันจึงไดตรัสไว. สวนบทมีอาทิวา น เจว  สมฺปนฺนกุสล 
มิใชผูมีกุศลสมบูรณ  ตรสัหมายถึงพระขีณาสพ.   บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ 
ทรงวางมาติกาในอเสกขภูมิจึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา   ทสห ิโข   อห   เรา 
บัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม   ๑๐   ประการ.   ในบทนัน้   อาศัย ๓ บท 
ทรงวางจตุกกะ  ๑  ไว ๒ บท.   อาศัยบท ๑   ทรงวางจตุกกะสุดทายไว  ๒  บท. 
นี้คือมาติกาในอเสกขภูมิ.  
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           บัดนีพ้ระผูมีพระภาคเจา     เมือ่จะทรงจําแนกมาติกาน้ันจึงตรัสพระ 
ดํารัสมีอาทิวา  กตเม  จ  ถปติ  อกุสลา  สีลา   ดูกอนนายชางไม   ก็ศีลเปน 
อกุศลนั้นเปนไฉน.  ในบทเหลาน้ันบทวา  สราค  มีราคะ  คือจิตประกอบดวย 
โลภะ ๘ อยาง.  บทวา  สโทส  มีโทสะ  คือจิต  ๒  ดวง  สัมปยุตดวยปฏิฆะ. 
บทวา  สโมห  มโีมหะ  คือแมจิต ๒ ดวง  ประกอบดวย  วิจิกิจฉาและอุทธัจจะ 
ก็ควร   แมจิตที่เปนอกุศลท้ังหมดก็ควร.  เพราะทานกลาวไววา   โมหะยอมเกิด 
ในอกุศลทั้งปวง.  บทวา  อิโตสมุฏานา  ชื่อวา  อโิตสมุฏฐาน  เพราะ 
มีสมุฏฐานเกิดแตจิตมีราคะเปนตนนี้.   บทวา  กุห ึ  คือศีลที่เปนอกุศลดับไม 
เหลือเพราะบรรลุฐานะไหน.  บทวา  เอตฺเถเต  ในการละทุจริตน้ีคือ  ต้ังอยูใน 
โสดาปตติผล. จริงอยูปาฏิโมกขสังวรศีล  ยอมบรบิูรณในโสดาปตติผล.  ถงึฐานะ 
นั้นแลวศีลเปนอกุศลดับไมเหลือ.  อนึ่ง  บทวา  อกุสลสีล  นี้พึงทราบวาเปน 
ชื่อของบุคคลทุศีลบาง   เปนชื่อของธรรมที่เปนอกุศลบาง.   บทวา   นิโรธาย 
ปฏิปนฺโน  ปฏิบัติเพ่ือความดับ  คือปฏบิัติเพ่ือความดับต้ังแตโสดาปตติมรรค. 
แตศีลที่เปนอกุศลเหลาน้ันชื่อวาเปนอันดับดวยการบรรลุพระอรหัต.    ดวยบท 
มีอาทิวา วีตราค เปนตน ทานกลาวถึงกามาวจรกุศลจิต ๘ อยาง. ดวยบทน้ีศลี 
ที่เปนกุศลยอมต้ังข้ึน.  บทวา  สีลวา โหติ  เปนผูมีศีล  คือเปนผูสมบูรณดวย 
ศีลและสมบูรณดวยคุณ.   บทวา  สีลมโย   สําเร็จดวยศีล  คือ  ไมสําเร็จดวยศีล 
อยางนี้วา เพียงเทาน้ีก็พอ ไมมีสิ่งไรๆ ที่ควรจะทํายิ่งไปกวาน้ี. บทวา ยตฺถสฺส 
เต   อันเปนที่ดับหมดสิ้นแหงศีลเปนกุศลเหลาน้ันของภิกษุนั้น    คือต้ังอยูใน 
อรหัตผล.  เพราะศีลที่เปนอกุศลดับไมเหลือ  เพราะบรรลุพระอรหัตผล.  บทวา 
นิโรธาย  ปฏปินฺโน  ปฏิบติัเพ่ือดับ  คือชื่อวาปฏิบัติเพ่ือดับต้ังแตอรหัตมรรค. 
ศีลที่เปนกุศลเหลาน้ันชือ่วาเปนอันดับดวยการบรรลุผล.  
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           ใน  กามสฺา  เปนตนมีความดังตอไปนี้    บทวา   ถามสฺา 
สัญญาในกาม คือสัญญานอกน้ีเกิดรวมกับจิตท่ีประกอบดวยโลภะ ๘  ดวง สัญญา 
ที่เกิดรวมกับจิตประกอบดวยโทมนัส ๒ ดวง.  บทวา ปม  ฌาน  ปฐมฌาน 
คือปฐมฌานอันเปนอนาคามิผล.  บทวา  เอตฺเถเต  ความดําริเปนอกุศลเหลาน้ี  
ดับสิ้นไปในปฐมฌาน    คือต้ังอยูในอนาคามิผล.    เพราะความดําริเปนอกุศล 
ยอมไมเหลือเพราะการบรรลุอนาคามิผล.  บทวา นิโรธาย  ปฏปินฺโน ปฏิบติั 
เพ่ือความดับ  คือชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือความดับต้ังแตอนาคามิมรรค.  แตความ 
ดําริที่เปนอกุศลเหลาน้ัน  ชื่อวา  เปนอันดับดวยการบรรลุผล.                 
           สัญญาแม ๓  มีเนกขัมมสัญญาเปนตน เปนสัญญาเกิดรวมกับกามาวจร 
กุศล ๘. บทวา เอตฺเถเต ความดําริที่เปนกุศลเหลาน้ีดับไมเหลือในทุติยฌานน้ี 
คือในอรหัตผล   เพราะวาความดําริที่เปนกุศล  ยอมดับไมเหลือเพราะการบรรล ุ
อรหัตผลอันประกอบดวยทุติยฌาน. บทวา นิโรธาย  ปฏิปนฺโน  ปฏิบัติเพ่ือ 
ความดับ   คือชื่อวาเปนผูปฏิบัติเพ่ือความดับจนถึงอรหัตมรรค.    แตความดําริ 
ที่เปนกุศลเหลาน้ันชื่อวา  เปนอันดับดวยการบรรลผุล.  บทที่เหลือในที่ทั้งปวง 
งายทั้งน้ันดวยประการฉะนี้.        
 
                                     จบสมณมุณฑิกสูตรที่  ๘  
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                                 ๙.  จฬูสกุลุทายิสูตร 

                                      สกุลุทายิปริพาชก 
           [๓๖๗]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทก- 
นิวาปสถาน   เขตพระนครราชคฤห   สมัยนั้น   สกุลุทายิปริพาชก  อยูใน 
ปริพาชการามเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูง  พรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญ.  ครั้ง 
นั้นเวลาเชาพระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว    ทรงถือบาตรจีวรเสด็จเขาไปบิณฑ- 
บาตยังกรุงราชคฤห   ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงดําริวา   การเท่ียว 
บิณฑบาตในกรุงราชคฤหยังเชานัก   อยากระน้ันเลย   เราพึงเขาไปหาสกุลุทายิ- 
ปริพาชก   ยงัปริพาชการามอันเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูงเถิด   ลําดับนั้น   พระผูมี  
พระภาคเจาเสด็จเขาไปยังปริพาชการาม   อันเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูง. 
 

                                        ติรัจฉานกถา 
           [๓๖๘]  ก็สมัยนัน้      สกลุุทายิปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมู 
ใหญซึ่งกําลังสนทนาติรัจฉานกถาตางเรื่อง  ดวยเสียงอ้ืออึงอึกทึก  คือ  พูดเรื่อง 
พระราชา   ฯ ล ฯ   เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนั้น       สกุลทุายิ 
ปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคเจากําลังเสด็จมาแตไกล  ครั้นแลวจึงหามบริษัท 
ของตนใหสงบวา    ขอทานท้ังหลายจงเบา ๆ    เสียงหนอย    อยาสงเสียงอึงนัก 
นี่พระสมณโคดมกําลังเสด็จมา     พระองคทานทรงโปรดเสียงเบาและสรรเสริญ 
คุณของเสียงเบา   บางทีพระองคทานทรงทราบวา. บริษัทมีเสียงเบา    พึงทรง 
สําคัญท่ีจะเสด็จเขามาก็ได.  ลําดับนั้น  พวกปริพาชกเหลาน้ันพากันนิ่งอยู   ครั้ง  
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นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหาสกุลุทายิปริพาชกจนถึงท่ีอยู  สกุลุทายิ- 
ปริพาชกไดกราบทูลเชญิพระผูมีพระภาคเจาวา      ขอเชิญพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จมาเถิด   พระเจาขา   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาดีแลว   นาน ๆ   พระผูมี 
พระภาคเจาจึงจะมีโอกาสเสด็จมาถึงนี่ได   ขอเชญิพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง 
เถิด  นี้อาสนะที่จัดไว   พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะท่ีจัดไว   สวน 
สกุลุทายิปรพิาชกถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่ง  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสถามสกุลุทายีปริพาชกผูนั่งเรียบรอยแลววา  ดูกอนอุทายี  เมื่อกี้ 
นี้      ทานท้ังหลายน่ังประชุมสนทนาเรื่องอะไรกัน      ก็แหละเรื่องอะไรท่ีทาน 
ทั้งหลายหยุดคางไวในระหวาง. 
           [๓๖๙]   สกุลุทายปิริพาชกกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  เรื่องที่  
ขาพระองคทั้งหลายประชุมสนทนากันเมื่อกี้นี้นั้น  ของดไวกอน  เรื่องนั้นพระผู- 
มีพระภาคเจาจักไดทรงสดับในภายหลังโดยไมยาก   ขาแตพระองคผูเจริญ  เมื่อ 
เวลาขาพระองคไมไดเขาไปหาบริษัทหมูนี้  บริษัทหมูนี้ก็นั่งพูดกันถึงติรัจฉาน- 
กถาตางเรื่อง    แตเมื่อเวลาขาพระองคเขาไปหาบริษัทหมูนี้     บริษัทหมูนี้ก็นั่ง 
มองดูแตหนาขาพระองคดวยมีความประสงควา    ทานอุทายี    พระสมณโคดม 
จักภาษิตธรรมใดแกเราทั้งหลาย   เราทั้งหลายจักฟงธรรมนั้น    ดังน้ี    และเม่ือ 
เวลาพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปหาบริษัทหมูนี้       ทั้งขาพระองคและบริษัท 
หมูนี้ก็นั่งมองดูพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา  ดวยมีประสงควา  พระผูมี- 
พระภาคเจาจักทรงภาษิตธรรมใดแกเราทั้งหลาย     เราทั้งหลายจักฟงธรรมนั้น. 
           พ.   ดกูอนอุทายี   ถาอยางนั้น    ปญหาจงปรากฏแกทาน   ซึ่งเปนเหตุ 
ที่จะใหธรรมเทศนาปรากฏแกเรา.                                
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           [๓๗๐]   ส.   ขาแตพระองคผูเจริญ  วันกอน ๆ หลายวันมาแลว  ทาน 
ผูสัพพัญูสัพพทัสสาวี   [ผูสารพัดรูสารพัดเห็น]   มาปฏิญาณความรูความเห็น 
อันไมมีสวนเหลือวา   เมื่อเราเดินไป   หยุดอยู   หลับและต่ืน  ความรูความเห็น 
ปรากฏอยูเสมอร่ําไป  ดังนี้   ทานผูนั้นถูกขาพระองคถามปญหาปรารภขันธสวน 
อดีตก็เอาเรื่องอ่ืนมาพูดกลบเกลื่อน    พูดเฉไปเสียนอกเรื่อง   ไดทําความโกรธ 
โทสะ   และความไมพอใจใหปรากฏ  ขาพระองคเกิดสติปรารภพระผูมีพระภาค- 
เจาเทาน้ันวา โอ ผูฉลาดในธรรมเหลาน้ี  จะเปนผูใดเลา  ตองเปนพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปนแน   ตองเปนพระสุคตเปนแน.                                                
           พ.  ดกูอนอุทายี  ก็ทานผูสารพัดรูสารพัดเห็นนั้น  มาปฏิญาณความรู 
ความเห็นอันไมมีสวนเหลือ. . .   ไดทาํความโกรธ   โทสะ   และความไมพอใจ 
ใหปรากฏ   เปนใครเลา.           
ส. นิครนถนาฏบุตร  พระเจาขา. 
ห.  

                       วาดวยขันธสวนอดีตและอนาคต 
           [๓๗๑]  ดูกอนอุทายี    ผูใดพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   คือ 
ระลึกไดชาติหน่ึงบาง    สองชาติบาง ฯลฯ   พึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
พรอมท้ังอาการ  พรอมทั้งอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี  ผูนั้นควรถามปญหาปรารภ 
ขันธสวนอดีตกะเรา    หรือเราควรถามปญหาปรารภขันธสวนอดีตกะผูนั้น    ผู 
นั้นจะพึงยังจิตของเราใหยินดีได   ดวยการพยากรณปญหาปรารภขันธสวนอดีต 
หรือเราจะพึงยังจิตของผูนั้นใหยินดีได    ดวยการพยากรณปญหาปรารภขันธ 
สวนอดีต. 
           ดูกอนอุทายี  ผูใดพึงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  กําลังอุปบติั  เลว ประณีต 
มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม    ไดด ี   ตกยาก    ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   
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ลวงจักษุของมนุษย  ฯลฯ    พึงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม   ดวยประการ 
ฉะน้ี  ผูนั้นควรถามปญหาปรารภขันธสวนอนาคตกะเรา หรือเราควรถามปญหา 
ปรารภขันธสวนอนาคตกะผูนั้น    ผูนั้นพึงยังจิตของเราใหยินดีได    ดวยการ 
พยากรณปญหาปรารภสวนอนาคต   หรือเราพึงยังจิตของผูนั้นใหยินดีได   ดวย 
การพยากรณปญหาปรารภขันธสวนอนาคต. 
           ดูกอน  อุทายี     แตจงงดขันธสวนอนาคตไวกอน     เราจักแสดงธรรม 
แกทานวา   เมื่อเหตุนี้มี   ผลนี้จึงมี   เพราะเหตุนี้เกิด    ผลนี้จึงเกิด     เมื่อเหตุนี้  
ไมมี   ผลนี้จึงไมมี     เพราะเหตุนี้ดับ   ผลนี้จงดับ. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    แมแตดวยอัตภาพของขาพระองค    ที่เปนอยู 
บัดนี้   ขาพระองคยังไมสามารถจะระลึกถึงได  พรอมท้ังอาการ  พรอมท้ังอุเทศ 
ดวยประการฉะน้ี    ก็ไฉนจะระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก    คือ   ระลกึไดชาติ 
หน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง ฯลฯ  จักระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
พรอมท้ังอาการ   พรอมทั้งอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี  เหมือนพระผูมีพระภาคเจา 
ไดเลา. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    ในเดี๋ยวน้ี    แมแตปงสุปศาจ    ขาพระองคยัง 
ไมเห็นเลย  ไฉนจักเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ   กําลังอุปบัติ  เลว  ประณีต  มีผิว 
พรรณดี   มีผิวพรรณทราม   ไดดี   ตกยาก   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวง 
จักษุของมนุษย ฯลฯ   จักรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม   ดวยประการฉะน้ี 
เหมือนพระผูมีพระภาคเจาไดเลา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็คําท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา    ดูกอนอุทายี    แตจงงดขันธสวนอดีตและ 
ขันธสวนอนาคตไวกอน   เราจักแสดงธรรมแกทานวา   เมื่อเหตุนี้มี   ผลนี้จึงมี 
เพราะเหตุนี้เกิด   ผลนี้จึงเกิด   เมื่อเหตุนี้ไมมี    ผลน้ีจึงไมมี    เพราะเหตุนี้ดับ  
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ผลนี้จึงดับ     ดังน้ีนั้น     จะไดปรากฏแกขาพระองคโดยยิ่งกวาประมาณก็หาไม 
ไฉนขาพระองค   จะพึงยังจิตของพระผูมีพระภาคเจาใหยินดี   ดวยการพยากรณ 
ปญหา   ในลทัธิอาจารยของตนไดเลา. 
 

                                           เรื่องวรรณ 
           [๓๗๒]   ดูกอนอุทายี   กใ็นลทัธิอาจารยของตนแหงทานมีวาอยางไร. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    ในลัทธิอาจารยของตนแหงขาพระองค    มอียู 
อยางนี้วา   นีเ้ปนวรรณอยางยิ่ง   นี้เปนวรรณอยางยิ่ง. 
           ดูกอนอุทายี   ในลัทธิอาจารยของตนแหงทานท่ีมีอยูอยางนี้วา   นี้เปน 
วรรณอยางยิ่ง   นี้เปนวรรณอยางยิ่ง   ก็วรรณอยางยิ่งเปนไฉน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา 
วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง. 
           ดูกอนอุทายี   ก็วรรณไหนเลาท่ีไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวาหรือประณีตกวา. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา 
วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง. 
           [๓๗๓]   ดูกอนอุทายี   ทานกลาววา    ขาแตพระองคผูเจริญ   วรรณ 
ใดไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวาหรือประณีตกวา    วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง    ดังน้ี 
วาจานั้นของทานพึงขยายออกอยางยืดยาว   แตทานไมชี้วรรณน้ันได.  
           ดูกอนอุทายี   เปรยีบเหมือนบุรุษพึงกลาวอยางนี้วา    เราปรารถนารัก 
ใครนางชนปทกัลยาณีในชนบทนี้  คนทั้งหลายพึงถามเขาอยางนี้วา  พอ  นาง 
ชนปทกัลยาณีที่พอปรารถนารักใครนัน้    พอรูจักหรือวา    เปนนางกษัตริย 
พราหมณี    แพศย    ศูทร    เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว    เขาพึงตอบวา    หามิได  
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คนทั้งหลายพึงถามเขาวา  พอ  นางชนปทกัลยาณีที่พอปรารถนารักใครนั้น  พอ 
รูจักหรือวา   นางมีวรรณอยางนี้    มีโคตรอยางนี้   เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว  เขา 
พึงตอบวา  หามิได   คนทั้งหลายพึงถามเขาวา   พอ   นางชนปทกัลยาณีที่พอ 
ปรารถนารักใครนั้น   พอรูจักหรือวา  สูง  ตํ่า หรือพอสันทัด  ดาํ  ขาว  หรือ 
มีผิวคล้ํา   อยูในบาน   นคิม   หรือนครโนน   เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว   เขาพึง 
ตอบวา   หามิได   คนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา   พอปรารถนารักใครหญิงท่ีพอ 
ไมรูจัก      ไมเคยเห็นหรือ    เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว     เขาพึงตอบวา    ถกูแลว 
ดังน้ี    ดูกอนอุทายี   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   เมื่อเปนเชนนี้    คํา 
กลาวของบุรุษน้ัน    ถึงความเปนคําใชไมไดไมใชหรือ. 
           แนนอน    พระเจาขา    เม่ือเปนเชนนั้น    คํากลาวของบุรุษน้ัน     ถงึ 
ความเปนคําใชไมได. 
           ดูกอนอุทายี   ทานก็ฉันนั้นเหมือนกัน  กลาวอยูแตวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา   วรรณน้ัน  เปนวรรณ 
อยางยิ่ง   ดังน้ี    แตไมชีว้รรณนั้น. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ     เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม      เกิดเอง 
อยางบริสุทธิ์  ๘ เหลี่ยม     นายชางเจียระไนดีแลว      เขาวางไวที่ผากัมพลแดง 
ยอมสวางไสว   สองแสงเรื่องอยู   ฉันใด   ตัวตนก็มีวรรณ   ฉันน้ัน     เมื่อตาย 
ไปยอมเปนของไมมีโรค. 
           [๓๗๔]  ดกูอนอุทายี ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  แกวไพฑูรย 
อันงาม     เกดิเองอยางบริสุทธิ์ ๘  เหลีย่ม   นายชางเจียระไนดีแลว    เขาวางไวที่ 
ผากัมพลแดง   ยอมสวางไสวสองแสงเรื่องอยู  ๑   แมลงห่ิงหอยในเวลาเดือนมืด 
ในราตรี ๑  บรรดาวรรณท้ังสองน้ี   วรรณไหนจะงามและประณีตกวากัน.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ    บรรดาวรรณท้ังสองน้ี    แมลงห่ิงหอยในเวลา 
เดือนมืดในราตรีนี้   งามกวาดวย   ประณีตกวาดวย.  
           [๓๗๕]   ดูกอนอุทายี     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    แมลง 
หิ่งหอยในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑     ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑ 
บรรดาวรรณท้ังสองน้ี   วรรณไหนจะงามและประณีตกวากัน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    บรรดาวรรณท้ังสองน้ี    ประทปีน้ํามันในเวลา 
เดือนมืดในราตรีนี้งามกวาดวย  ประณีตกวาดวย. 
           [๓๗๖]  ดูกอนอุทายี    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    ประทีป 
น้ํามันในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑     กองไฟใหญในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑ 
บรรดาวรรณท้ังสองน้ี  วรรณไหนจะงามและประณีตกวากัน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ    บรรดาวรรณท้ังสองน้ี    กองไฟใหญในเวลา 
เดือนมืดในเวลาราตรีนี้งามกวาดวย   ประณีตกวาดวย.                 
           [๓๗๗]   ดูกอนอุทายี    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    กองไฟ 
ในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑    ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ 
ในเวลาใกลรุงแหงราตรี  ๑     บรรดาวรรณท้ังสองน้ี     วรรณไหนจะงามและ 
ประณีตกวากัน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   บรรดาวรรณทั้งสองน้ี   ดาวพระศุกรไมอากาศ 
อันกระจางปราศจากเมฆ   ในเวลาใกลรุงแหงราตรีนี้งามกวาดวย    ประณีตกวา 
ดวย. 
           [๓๗๘]  ดกูอนอุทายี ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน ดาวพระศุกร 
ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ   ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑    ดวงจันทรใน 
เวลาเที่ยงคืนตรงในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ  ในวันอุโบสถท่ี ๑๕  [เพ็ญ 
กลางเดือน] ๑  บรรดาวรรณท้ังสองน้ี   วรรณไหนจะงามและประณีตกวากัน.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ    บรรดาวรรณท้ังสองน้ี    ดวงจันทรในเวลา 
เที่ยงคืนตรงในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ   ในวันอุโบสถท่ี ๑๕ นี้งามกวา 
ดวย  ประณีตกวาดวย. 
           [๓๗๙]  ดูกอนอุทายี  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ดวงจันทร 
ในเวลาเที่ยงคืนตรงในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถที่ ๑๕  คํ่า 
๑ ดวงอาทิตยในเวลาเที่ยงตรงในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ    ไมสรทสมัย 
เดือนทายฤดูฝน ๑  บรรดาวรรณทั้งสองน้ี   วรรณไหนจะงามกวาและประณีต 
กวากัน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   บรรดาวรรณทั้งสองน้ี   ดวงอาทิตยในเวลา 
เที่ยงตรงในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ   ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝนนี้งาม 
กวาดวย  ประณีตกวาดวย. 
           ดูกอนอุทายี     เทวดาเหลาใดยอมสูแสงพระจันทรพระอาทิตยไมได 
เทวดาเหลานั้นมีมาก  มมีากย่ิงกวาเทวดาพวกท่ีสูแสงพระจันทรและพระอาทิตย 
ได   เรารูทั่วถึงเทวดาพวกน้ันอยู   เราก็ไมกลาววา.    วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่ง 
กวาหรือประณีตกวา   เมื่อเปนเชนนี้   ทานก็ชื่อวากลาวอยูวา   วรรณใดท่ีเลว 
กวาและเศราหมองกวาแมลงหิ่งหอย    วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง   ดังน้ี    แต 
ทานไมชี้วรรณนั้นเทาน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงคานเรื่องนี้เสียแลว   พระสุคตเจาทรงคานเรื่อง 
นี้เสียแลว . 
           ดูกอนอุทายี    ทําไมทานจึงกลาวอยางนี้วา    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
คานเรื่องนี้เสียแลว   พระสุคตทรงคานเรื่องนี้เสียแลวดังน้ีเลา.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธอิาจารยของตน ของขาพระองคทั้งหลาย 
มีอยูอยางนี้วา   วรรณน้ีเปนวรรณอยางยิ่ง   วรรณน้ีเปนวรรณอยางยิ่ง    ดังนี้  
ขาพระองคเหลาน้ัน     เม่ือถูกพระผูมีพระภาคเจาสอบสวน   ซักไซร   ไลเรียง 
ในลัทธิอาจารยของตน  ก็เปนคนวางเปลาผิดไปหมด. 
 

                                   ปญหาเรื่องทุกข-ทุกข  
           [๓๘๐]  ดกูอนอุทายี  โลกมีความสุขโดยสวนเดียว  มีอยูหรือ  ปฏปิทา 
ที่มีเหตุ   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียวมีอยูหรือ. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธอิาจารยของตน ของขาพระองคทั้งหลาย 
มีอยูอยางนี้วา   โลกมีความสุขโดยสวนเดียวมีอยู   ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพ่ือทําใหแจง 
ซึ่งโลกท่ีมีความสุขโดยสวนเดียว   กม็ีอยู. 
           ดูกอนอุทายี ก็ปฏปิทาท่ีมีเหตุเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว 
นั้นเปนไฉน. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  บุคคลบางคนในโลกน้ี  ละการฆาสัตว   เวนขาด 
จากการฆาสัตว  ละการลกัทรัพย  เวนขาดจากการลักทรัพย  ละการประพฤติผิด 
ในกาม  เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม  ละการพูดเท็จ  เวนขาดจากการพูด 
เท็จ  สมาทานคุณ  คือตบะอยางใดอยางหน่ึงประพฤติอยู   นี้แลปฏิปทาท่ีมเีหตุ 
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว   พระเจาขา. 
           [๓๘๑]  ดูกอนอุทายี   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ในสมยัที่ 
บุคคลละการฆาสัตว  เวนขาดจากการฆาสัตวนั้น  ตนมีสุขโดยสวนเดียว  หรือ 
มีสุขบางทุกขบาง. 
           มีสุขบางทุกขบาง   พระเจาขา.  
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           ดูกอนอุทายี  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ในสมัยที่ตนละการ 
ลักทรัพย  เวนขาดจากการลักทรัพยนั้น  ตนมีสุขโดยสวนเดียว   หรือมีสุขบาง 
ทุกขบาง. 
           มีสุขบางทุกขบาง   พระเจาขา. 
           ดูกอนอุทายี   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ในสมัยที่ตนละการ 
ประพฤติผิดในกาม   เวนขาดจากการพระพฤติผิดในกามนั้น   ตนมีสุขโดยสวน 
เดียวหรือมีสุขบางทุกขบาง. 
           มีสุขบางทุกขบาง   พระเจาขา. 
           ดูกอนอุทายี  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    ในสมัยที่ตนละการ 
พูดเท็จ    เวนขาดจากการพูดเท็จนั้น     ตนมีสุขโดยสวนเดียว     หรือมีสุขบาง 
ทุกขบาง. 
           มีสุขบางทุกขบาง   พระเจาขา. 
           ดูกอนอุทายี  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ในสมัยที่ตนสมาทาน 
คุณคือตบะอยางใดอยางหนึ่งประพฤติอยูนั้น  ตนมีสุขโดยสวนเดียว   หรอืมีสุข 
บางทุกขบาง. 
           มีสุขบางทุกขบาง   พระเจาขา. 
           ดูกอนอุทายี  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   การจะอาศัยปฏิปทา 
อันมีทั้งสุขและทุกขเกลื่อนกลน   แลวทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียว    ม ี
อยูบางหรือหนอ. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงคัดคานเรื่องนี้เสียแลว     พระสุคตทรงคัดคาน 
เรื่องนี้เสียแลว. 
           ดูกอนอุทายี  ทําไมทานจึงกลาวอยางนี้วา   พระผูมีพระภาคเจาทรงคัด 
คานเรื่องนี้เสียแลว   พระสุคตทรงคัดคานเรื่องนี้เสียแลว   ดังน้ีเลา.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ   ในลัทธอิาจารยของตนของขาพระองคทั้งหลาย 
มีอยูอยางนี้วา  โลกมีสุขโดยสวนเดียวมีอยู   ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลก 
ที่มีสุขโดยสวนเดียวก็มีอยู  ดังนี้  ขาพระองคเหลานั้น  เมื่อถูกพระผูมีพระภาคเจา 
สอบสวน   ซักไซร  ไลเรียง  ในลัทธอิาจารยของตน   ก็เปนคนวางเปลา   ผิด 
ไปหมด    ขาแตพระองคผูเจริญ    ก็โลกซ่ึงมีความสุขโดยสวนเดียว    มีอยูหรือ 
ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลกทีม่ีสุขโดยสวนเดียวมีอยูหรือ.           
           ดูกอนอุทายี    โลกมีสุขโดยสวนเดียวมีอยู     ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพ่ือทําให 
แจงซ่ึงโลกทีม่ีสุขโดยสวนเดียวใหแจงชัดก็มีอยู. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  ก็ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดย 
สวนเดียวน้ันเปนไฉน. 
 
                                              ฌาน  ๔ 
           [๓๘๒]   ดูกอนอุทายี   ภิกษุในธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม   สงัดจาก 
อกุศลธรรม   บรรลุปฐมฌาน   มีวิตก   มีวิจาร   มปีติและสุขเกิดแตวิเวกอยู  ๑ 
บรรลุทุติยฌาน   มีความผองใสแหงจิตในภายใน    เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมี 
วิตก     ไมมวิีจาร    เพราะวิตกวิจารสงบไป     มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู   ๑ 
มีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย    เพราะปติสิ้นไป   บรรล ุ
ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลาย   สรรเสริญวา   ผูไดฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขามีสติ 
อยูเปนสุข ๑    นี้แลปฏิปทาท่ีมีเหตุเพ่ือใหแจงซ่ึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ   ทําไมหนอ    ปฏิปทาน้ันจึงเปนปฏิปทาท่ีมีเหตุ  
เพ่ือทําใหแจงซ่ึงโลก    ทีม่ีสุขโดยสวนเดียวได     เพราะโลกมีความสุขโดยสวน 
เดียว   เปนอันภิกษุนั้นทําใหแจงชัดดวยปฏิปทามีประมาณเทาน้ี.  
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           ดูกอนอุทายี   โลกมีความสุขสวนเดียว    จะเปนอันภิกษุนั้นทําใหแจง 
ชัดดวยปฏิปทามีประมาณเทาน้ีหามิไดแล   แตปฏิปทาน้ันมีเหตุทีเดียว   เพ่ือทํา 
ใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีความสุขโดยสวนเดียวได. 
           [๓๘๓]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว  บริษัทของสกุลุทายิ- 
ปริพาชกไดบันลือเสียงสูงเสียงใหญกันเอ็ดอึงวา    เราทั้งหลายพรอมท้ังอาจารย 
จะไดยินดีในเหตุนี้หามิได  เราทั้งหลายพรอมท้ังอาจารย  จะไดยินดีในเหตุนี้หา 
มิได  เราทั้งหลายยังไมรูชัดซึ่งปฏิปทาท่ียิ่งไปกวานี้   ลําดับนั้น  สกลุุทายิปริพา- 
ชก   หามปรพิาชกเหลาน้ันใหสงบเสียงแลว   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    กด็วยขอปฏิบัติเพียงเทาไร     จึงเปนอันภิกษุนั้นทําให 
แจงซ่ึงโลกทีม่ีความสุขโดยสวนเดียวไดเลา. 
           [๓๘๔]  ดกูอนอุทายี  ภิกษุในธรรมวินัยน้ีบรรลุจตุตถฌาน ไมมทีุกข 
ไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได   มีอุเบกขาเปน 
เหตุใหสติบริสุทธิ์อยู    ยนืดวยกัน    เจรจากัน    กบัเทวดาท้ังหลายผูเขาถึงโลก 
ที่มีสุขโดยสวนเดียวเหลานั้นได   ดกูอนอุทายี    ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ีแลเปน 
อันภิกษุนั้นทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีความสุขโดยสวนเดียวได. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ        ภิกษุทั้งหลายยอมประพฤติพรหมจรรยใน 
พระผูมีพระภาคเจา   เพราะเหตุจะทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียวน้ี    โดย 
แทหรือ. 
           ดูกอนอุทายี   ภิกษุทั้งหลายจะพระพฤติพรหมจรรยในเรา   เพราะเหตุ 
จะทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสขุโดยสวนเดียวน้ี    หามิได  ดูกอนอุทายี  ธรรมเหลาอ่ืน 
ที่ยิ่งกวาและประณีตกวา    ที่ภิกษุทั้งหลายพระพฤติพรหมจรรยในเรา     เพราะ 
เหตุที่จะทําใหแจงชัดนั้น   ยังมีอยู.  
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           ขาแตพระองคผูเจริญ   ก็ธรรมท้ังหลายท่ียิ่งกวาและประณีตกวาท่ีภิกษุ 
ทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา   เพราะเหตุจะทําใหแจงชัด 
นั้นเปนไฉน. 
           [๓๘๕]  ดูกอนอุทายี   พระตถาคตเสด็จอุบัติข้ึนในโลกน้ี    เปนพระ 
อรหันตตรัสรูเองโดยชอบ   ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดี  ทรงรูแจง 
โลก  เปนสารถีฝกบุรุษ  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของพวกเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย   เปนผูเบิกบานแลว  เปนผูจําแนกพระธรรม  พระตถาคตพระองคนั้น 
ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก   มารโลก  พรหมโลก  ใหแจงชัดดวยพระปญญา 
อันยิ่งของพระองคเองแลว    ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดา 
และมนุษยใหรูตาม   ทรงแสดงธรรมมีคุณอันงามในเบื้องตน    งามในทามกลาง 
งามในท่ีสุด   ทรงประกาศพรหมจรรย    พรอมท้ังอรรถ    พรอมทั้งพยัญชนะ 
บริสุทธิ์บริบรูณสิ้นเชิง    คฤหบด ี   หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง 
ยอมฟงธรรมนั้น     แลวไดศรัทธาในพระตถาคต    เขาประกอบดวยศรัทธานั้น 
ยอมเห็นตระหนักชัดวา   ฆราวาสคับแคบ    เปนทางมาแหงธุลี    บรรพชาเปน 
ทางปลอดโปรง     การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะพระพฤติพรหมจรรยใหบริบรูณ 
ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด  ไมใชทําไดงาย  ถากระไรเราพึงปลงผมและ 
หนวด   นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต   สมัยตอมา    เขาละกอง 
โภคสมบัตินอยใหญ   ละเครือญาตินอยใหญ    ปลงผมและหนวด    นุงหมผา 
กาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต    เมื่อบวชแลว     สํารวมระวังในพระปาติ- 
โมกขอยู   ถงึพรอมดวยมรรยาทและโคจร   มีปรกติเห็นในโทษเพียงเล็กนอยวา 
เปนภัย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม  วจีกรรม 
ที่เปนกุศล  มีอาชีพบริสุทธิ์  ถึงพรอมดวยศีล  คุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย  
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ประกอบดวยสติสัมปชัญญะเปนผูสันโดษ  ฯลฯ  ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ ประการ 
เหลาน้ี  อันเปนเครื่องเศราหมองใจ  เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพลไดแลว  เธอ 
สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมทัง้หลาย   บรรลุปฐมฌาน   มีวิตก   มีวิจาร 
มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   ดูกอนอุทายี   ธรรมแมนี้แลเปนธรรมท่ียิ่งกวาและ 
ประณีตกวา  ที่ภิกษุทั้งหลายพระพฤติพรหมจรรยในเรา    เพราะเหตุที่จะทําให 
แจงชัด. 
           ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง   ภิกษุบรรลุทุติยฌาน   มีความผองใส 
แหงจิตในภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตกวิจาร  เพราะวิตกวิจารสงบไป 
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู  ดูกอนอุทายี  ธรรมแมนี้แล  เปนธรรมท่ียิ่งกวาและ 
ประณีตกวา   ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา    เพราะเหตุที่จะทําให 
แจงชัด. 
           ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง   ภิกษุมีอุเบกขา    มีสติสัมปชัญญะและ 
เสวยสุขดวยนามกาย     เพราะปติสิ้นไป     บรรลตุติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลาย 
สรรเสริญวาผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข   ดูกอนอุทายี   ธรรม 
แมนี้แล เปนธรรมที่ยิ่งกวาและประณีตกวา ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย 
ในเรา   เพราะเหตุที่จะทําใหแจงชัด. 
           ดูกอนอุทายี   อีกประการหน่ึง  ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน  ไมมีทุกข  ไม 
มีสุข   เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได  มีอุเบกขาเปนเหตุ 
ใหสติบริสุทธิ์อยู   ดกูอนอุทายี   ธรรมแมนี้แล   เปนธรรมท่ียิง่กวาและประณีต 
กวา   ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา   เพราะเหตุที่จะทําใหแจงชัด.  
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                                              ญาณ  ๓ 
           [๓๘๖]   ภิกษุนั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ    บริสุทธิ์ผองแผว    ไมมีกิเลส 
ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหวอยางน้ี     ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก    คือระลึก 
ไดชาติหน่ึงบาง      สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก 
พรอมท้ังอาการ  พรอมทั้งอุเทศ   ดวยประการฉะน้ี    ดูกอนอุทายี   ธรรมแม 
นี้แลเปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา     ที่ภิกษุทัง้หลายพระพฤติพรหมจรรย 
ในเราเพราะเหตุที่จะทําใหแจงชัด. 
           ภิกษุนั้น   เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์ผองแผว   ไมมีกิเลส   ปราศจาก 
อุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน     ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหวอยางน้ี     ยอมโนมนอม 
จิตไป     เพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย      เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังอุปบัติ 
เลวประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธิ์     ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ  เธอยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม 
ดวยประการฉะน้ี ดูกอนอุทายี  ธรรมแมนี้  เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา 
ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา   เพราะเหตุที่จะทําใหแจงชัด. 
           ภิกษุนั้น   เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์ผองแผว   ไมมีกิเลส   ปราศจาก 
อุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหวอยางน้ี   ยอมโนมนอม 
จิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ  ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี ้
ทุกขนิโรธ   นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ   นี้อาสวสมุทัย  นี้อาสวนิโรธ 
นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา      เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้      จิตยอมหลุดพนแมจาก 
กามาสวะ   แมจากภวาสวะ   แมจากอวิชชาสวะ   เม่ือจิตหลุดพนแลว    ก็มญีาณ 
หยั่งรูวาหลุดพนแลว    รูชัดวาชาติสิ้นแลว   พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทํา  
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เสร็จแลว   กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี  ดูกอนอุทายี  ธรรมแมนี้แล  เปน 
ธรรมที่ยิ่งกวาและประณีตกวา     ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา 
เพราะเหตุที่จะทําใหแจงชัด. 
 

                                      สกุลุทายีขอบวช 
           [๓๘๗]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว     สกลุุทายิปริพาชก 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ภาษติของพระองค 
แจมแจงนัก     ขาแตพระองคผูเจริญ     ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง หรือ 
ตามประทีปในที่มืด  ดวยหวังวา  ผูมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใด  พระผูมีพระภาค 
เจาทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาคเจา    พระธรรม    และพระภิกษุสงฆวาเปน 
สรณะ   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานัก 
ของพระผูมีพระภาคเจาเถิด. 
           [๓๘๘]   เมื่อสกลุุทายิปริพาชกกราบทูลอยางนี้แลว      บริษัทของ 
สกุลุทายิปรพิาชกไดกลาวหามสกุลุทายิปริพาชกวา   ทานอุทายี    ทานอยาประ- 
พฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเลย   ทานอุทายี   ทานเปนอาจารย   อยาอยู 
เปนอันเตวาสิกเลย        เปรียบเหมือนหมอนํ้าแลวจะพึงเปนจอกนอยลอยในน้ํา 
ฉันใด  ขออุปไมยน้ี   ก็จักมีแกทานอุทายี  ฉันนั้น  ทานอุทายี   ทานอยาประ- 
พฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเลย      ทานอุทายีเปนอาจารย    อยาอยูเปน 
อันเตวาสิกเลย.                                                                                   
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           ก็เรื่องน้ี    เปนอันยุติวา   บริษัทของสกุลุทายิปริพาชก   ไดทําสกุลุทายิ 
ปริพาชกใหเปนอันตรายในพรหมจรรย      ในพระผูมีพระภาคเจาดวยประการ 
ฉะน้ีแล.                                          
                                     จบจูฬสกุลุทายิสูตรที่  ๙ 
 

                       อรรถกถาจูฬสกุลุทายิสูตร 
           จูฬสกุลุทายิสูตร   มีบทเริ่มตนวา  เอวมฺเม  สุต  ขาพเจาไดสดับมา 
อยางนี้. 
           ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทา ปน  ภนฺเต  ภควา  คือ  ปริพาชก 
ประสงคจะฟงธรรมกถานี้    เมื่อจะแสดงความมีอาลัยในพระธรรมเทศนา    จึง 
กลาวแลว    บทวา   ตเยเวตฺถ   ปฏิภาตุ   ปญหาจงปรากฏแกทาน    ความวา 
หากทานประสงคจะฟงธรรม   ปญหาขอหนึ่ง  เหตุอยางหน่ึง  จงปรากฏแกทาน. 
บทวา   ยถา ม ปฏิภาเสยฺย   คือ   เปนเหตุที่จะใหธรรมเทศนาปรากฏแกเรา. 
ทานแสดงวาเม่ือกถาต้ังข้ึนดวยเหตุนั้น    เพ่ือจะฟงธรรมไดสบาย.  บทวา  ตสฺส 
มยฺห   ภนฺเต   ขาพระองคเกิดสติปรารภพระผูมีพระภาคเจา   ความวา   นัยวา 
สกุลุทายิปรพิาชกนั้น    เห็นพระผูมีพระภาคเจาน้ันคิดวา หากพระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยู  ณ ที่นี้     ความแหงภาษิตน้ีจักปรากฏ     จึงระลึกถงึพระทศพลวา 
พระทศพลจักทรงทําเน้ือความใหปรากฏ   ดุจใหประทีปพันดวงชวงโชติฉะนั้น. 
เพราะฉะนั้นสกุลุทายิปรพิาชก   จึงไดกลาวคํามีอาทิวา   ตสฺส  มยฺห  ภนฺเต 
ดังน้ี.  ในบทเหลาน้ันบทวา  อโห  นูน    ทั้งสองบทเปนนิบาตลงในความวา 
เปนที่ระลึกถึง.     ดวยเหตุนั้นเมื่อสกุลุทายิปริพาชกระลึกถึงพระผูมีพระภาคเจา  
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จึงไดมีความระลึกถึงวา  อโห นูน ภควา อโห นูน สุคโต   โอ ผูฉลาดใน 
ธรรมเหลาน้ี     ตองเปนพระผูมีพระภาคเจาเปนแน    ตองเปนพระสุคตเปนแน. 
บทวา   โย   อิเมส   ความวา     พระผูมีพระภาคเจาพระองคใดเปนผูฉลาดดี 
ฉลาดดวยดี     ชํานาญ        เฉียบแหลมในธรรมเหลานี้     พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้น  พึงทรงกลาวเปนแน.  พระสุคตพระองคนั้น  พึงทรงกลาวเปนแน. 
เพราะกิเลสเครื่องถึงภพใหญนอยอยางเดียวแสนโกฏิไมนอย      ปรากฏแก 
ปุพเพนิวาสญาณของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  นี้เปนอธิบายในบทน้ีดวย 
ประการฉะน้ี.  บทวา  ตสฺส   วาห  ปุพฺพนฺต  อารพฺภ  หรือเราพึงปรารภ 
สวนอดีต   ความวา  จริงอยู  ผูใด  เปนผูมีลาภ  ผูนั้นเมื่อเขากลาววา   เมื่อกอน 
ทานไดเปนกษัตริย   ไดเปนพราหมณ   เมื่อไดอยู  จักฟงโดยเคารพ.   สวนผูไม 
มีลาภ   จักเปนอยางนี้   จักเปนอยางนี้    ดังน้ีบาง    เขายอมแสดงเพียงกรรมเทา 
นั้น.   เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัสอยางนี้วา    เราจะพึงยังจิต 
ของผูนั้น   ใหยินดีไดดวยการพยากรณ    ปญหาปรารภขันธสวนอดีต    ดังนี้. 
บทวา  โส  วา  ม   อปรนตฺ  ผูนั้นพึงถามปญหาปรารภขันธสวนอนาคตกะเรา 
คือ  เพราะอนาคตังสญาณ  ยอมสําเร็จ  แกผูไดทิพยจักษุ.  เพราะฉะนั้นพระองค 
จึงตรัสอยางน้ี.   บทนอกนี้มีนัยดังไดกลาวแลวในตอนกอน.                      
           บทวา    ธมฺม   โว   เทสิสฺสามิ   เราจักแสดงธรรมแกเธอทั้งหลาย 
ความวา   ไดยินวา   สกลุทุายิปริพาชกนี้   แมเม่ือแสดงถึงขันธในอดีตก็จักไมรู 
แมเม่ือแสดงถึงขันธในอนาคตก็จักไมรู.      เมื่อเปนดังน้ีพระผูมีพระภาคเจามี 
พระประสงคจะทรงแสดงถึงปจจยาการอันละเอียดออน     จึงตรัสอยางนั้น.     ก ็
สกุลทายีนั้นจักรูขันธนั้นไดหรือ   จักยังไมรูขันธนั้นในทันทีทันใด  แตจักเปน 
ปจจัยแหงวาสนาของเขาในอนาคต        พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นดังน้ีจึงตรัส  
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อยางนั้น.    บทวา    ปสุปสาจก  ปศาจฝุน  คือ ปศาจที่เกิดในที่ไมสะอาด. 
ดวยวาปศาจน้ัน ถือเอารากไมรากหนึ่งแลวไมปรากฏกาย.   มีเรื่องเลาวา 
           ยักษิณีคนหน่ึงใหทารก  ๒  คนนั่งท่ีประตูถูปารามแลวเขาไปในเมือง 
เพ่ือแสวงหาอาหาร.  พวกเด็กเห็นพระเถระกําลังออกบิณฑบาตรูปหน่ึง จึงกลาว 
วา   พระคุณเจาขอรับ   มารดาของพวกเรา   เขาไปภายในพระนคร    พระคุณ 
เจาเห็นชวยบอกแกมารดานั้น    เจาไดสิ่งใดจงถือเอาสิ่งท่ีไดแลวรีบกลับไปเสีย. 
พวกเด็กเหลาน้ันไมอาจจะรออยูได   เพราะความหิว.  พระเถระถามวาเราจะเห็น 
มารดาของเจาน้ันไดอยางไรเลา.   พวกเด็กจึงกลาววา    พระคุณเจา    จงถือเอา 
รากไมนี้เถิด  แลวไดถวายรากไมชิ้นหน่ึง.  ยักษหลายพันไดปรากฏแกพระเถระ 
พระเถระไดเห็นยักษิณีนั้นดวยสัญญาณที่พวกเด็กใหไว.    พระเถระเห็นยักษิณี 
มีรูปรางนาเกลียด นากลวั หวังแตจะหาของสกปรกท่ีถนนกันแตอยางเดียว   จึง 
กลาวความน้ี    เมื่อยักษิณีถามวา   ทานเห็นฉันไดอยางไร  พระเถระจึงแสดงชิ้น 
รากไมใหดู.  ยักษิณีควารากไมถือเอาไป. ปศาจฝุนทั้งหลาย  ถือรากไมรากหนึ่ง 
แลวไมปรากฏกายดวยประการฉะน้ี. 
           สกุลทุายิปริพาชกนั้นกลาววา  แมปศาจฝุนขาพระองคยังไมเห็นเลยหมาย 
ถึงยักษิณีนั้น. บทวา  น  ปกฺขายติ  คือไมเห็นไมปรากฏ.  บทวา  ทีฆาป  โข 
เต   เอสา   ความวา   ดูกอนอุทายี   วาจาของทานน้ันพึงขยายออกอยางยืดยาว. 
อธิบายวา   เมื่อกลาวอยางนั้น   พึงเปนไปรอยปบาง   พันปบาง   และวาจาน้ันก็ 
ไมพึงแสดงเพ่ือความไดประโยชนเลย.  บทวา  อปฺปาฏิหิรีกต  เปนคําใชไมได 
ความวาคําน้ันถึงความเปนคําไมนําสัตวออกไป ไมมีคา  ไมมีประโยชน.  บัดนี้ 
เมื่อสกุลุทายิปริพาชกจะแสดงถึงวรรณน้ันจึงกลาวคํามีอาทิวา  เสยฺยถาป  ภนฺเต 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เปรียบแกวไพฑูรย. ในบทเหลาน้ันบทวา  ปณฺฑุกมพฺเล 
นิกฺขิตฺโต  แกวไพฑูรย  เขาวางไวที่ผากัมพลสีแดง คือ วางไวที่ผากัมพลสีแดง  
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อันมีสีไมเสมอกัน.  บทวา   เอววณฺโณ  อตฺตา  โหติ   คนก็มีวรรณฉันนั้น 
สกุลุทายีกลาวคําน้ีวา   ตัวตนน้ันในเวลาเราตายยอมรุงเรืองดุจขันธในสุภกิณห- 
เทวโลก   หมายถึงขันธที่เกิดในสุภกิณหเทวโลก. 
           บทวา  อย  อิเมส  อุภินฺน   บรรดาวรรณทั้งสองเหลาน้ีหิ่งหอยใน 
เวลาเดือนมืดในราตรีนี้งามกวา   ประณีตกวา     ความวานัยวารัศมีของแกวมณี 
ไมซานออกภายนอก   แสงของห่ิงหอยตัวเล็กแผออกไปเพียง ๑  นิ้ว ๒ นิว้ และ 
๔ นิ้ว  สวนแสงของห่ิงหอยตัวใหญ   แผออกไปแมประมาณเทาบริเวณของลาน 
นวดขาว   เพราะฉะนั้น   สกุลุทายีจึงกลาวอยางนั้น.  บทวา  วิทฺเธ คือ กระจาง 
อธิบายวา อยูไกลโดยปราศจากเมฆ.  บทวา วิคตวลาหเก  คือ  ปราศจากเมฆ. 
บทวา เทเว คือฝน. บทวา โอสธิตารกา  คือ ดาวพระศุกร. จริงอยูเพราะอา- 
จารยบางคนบอกกลาววา   ชนทั้งหลายยอมถือเอาโอสถ  โดยสัญญาณนั้นต้ังแต  
ดาวพระศุกรข้ึน  ฉะน้ันดาวนั้นทานจึงเรียกวา โอสธิตารกา.  บทวา อภิโท 
อฑฺฆรตฺตสมย  คือ  ดวงจันทรในเวลาเที่ยงคืนตรง.   ดวยบทน้ีทานแสดงถึง 
ดวงจันทรที่ต้ังอยูในสมัยคือในทามกลางทองฟา. แมในบทวา อภิโท  มชฌฺนฺ-  
ติเก  ดวงอาทิตยในเวลาเท่ียงตรง  ก็มีนัยที่เหมือนกัน.  บทวา  ตโต  โข  คือ 
เทวดาเหลานั้นมีมากกวา กวาน้ัน. อธิบายวา มีมากและมีมากกวา.  บทวา อาภา 
นานุโภนฺติ  คือ   สูแสงพระจันทรพระอาทิตย   ไมได.   แสงพระจันทรและ 
พระอาทิตยยอมสองแสงสวางไปดวยแสงสวางในตัวของตนเอง. 
           บัดนี้เพราะสกุลุทายี     คิดวาเราจักถามถึงโลกมีความสุขโดยสวนเดียว 
จึงน่ังน่ิงลืมคําถาม.  ฉะน้ันพระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงใหสกุลุทายี  ระลึกถึง 
คําถามได  จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา  กึ   ปน  อุทายิ  เอกนฺตสุโข โลโก 
ดูกอนอุทายี  โลกมีความสุขโดยสวนเดียวมีอยูหรือ.    ในบทเหลาน้ัน    บทวา  
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อาการวตี คือ มีเหตุ.  บทวา  อฺตร  วา  ปน  ตโปคุณ  คุณคือตบะ 
อยางใดอยางหนึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง    ลัทธิของอเจลกะ คือ  เวน 
การด่ืมสุรา.   เพราะเหตุไร   สกลุุทายีจึงถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    โลกมี 
ความสุขโดยสวนเดียวมีอยูหรือ.   นัยวาสกุลุทายีนั้นไดคิดวา    แมเราก็กลาววา 
ตนมีความสุขโดยสวนเดียว.   อน่ึงเรากลาวการปฏบิัติเปนสุขบางเวลา  เปนทุกข 
บางเวลา.     แมปฏิปทาของตน      ผูมคีวามสุขโดยสวนเดียวก็พึงมีความสุขโดย 
สวนเดียว.  กถาของพวกเราเปนกถาไมนําสัตวออกไป.  สวนกถาของพระศาสดา 
เปนกถานําสัตวออกไป    เพราะเหตุนั้นบัดนี้เราจะถามพระศาสดาแลว     จึงจะรู 
เพราะฉะนั้นพระเถระจึงถาม. 
           บทวา เอตฺถ  มย อนสฺสาม คือพวกเราไมยินดีในเหตุนี้  เพราะเหตุ 
ไร บริษัทของสกุลุทายิปริพาชกจึงไดกลาวอยางนั้น.  นัยวาบริษัทของสกุลุทายิ 
ปริพาชกเหลาน้ันรูวา    เมื่อกอนพวกตนต้ังอยูในธรรม ๕ ประการ     กระทํา 
กสิณบริกรรมยังตติยฌานใหเกิด   ครั้นฌานยังไมเสื่อม   ทํากาละแลวเกิดในชั้น 
สุภกิณหะแตเมื่อกาลผานไปๆ แมกสิณบริกรรมกไ็มรู. แมตติยฌานก็ไมสามารถ 
ใหเกิดได.   อน่ึงพวกเราเรียนธรรมอันเปนสวนเบื้องตน ๕ วา   ปฏิปทามีเหตุ. 
แลวเรียนตติยฌานวาโลกมีสุขโดยสวนเดียว.    เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงกลาว 
อยางนั้น.  บทวา  อุตฺตริตร  คือส่ิงท่ียิ่งกวาธรรม ๕  นี้.  ทานอธิบายวา  พวก 
เราไมรูปฎิปทาหรือโลกอันเปนสุขโดยสวนเดียวยิ่งกวาตติยฌาน .    บทวา 
อปฺปสทฺเท  กตฺวา  คือหามปริพาชกเหลาน้ันซึ่งเริ่มจะทําเสียงดังไมใหมีเสียง 
โดยเตือนครั้งเดียวเทาน้ัน.   ในบทวา   สฺจฉิกิริยาเหตุเพราะเหตุทําใหแจงนี้. 
สัจฉิกิริยา มี ๒ อยางคือ    ปฏิลาภสัจฉกิิริยา    (การทําใหแจงการได) ๑ 
ปจจักขสัจฉกิิริยา (การทําใหแจงประจักษ) ๑. ในสัจฉิกิริยา ๒ อยางนั้น ผูยัง  
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ตติยฌานใหเกิดแลว    ตติยฌานยังไมเสื่อม     ทํากาละเกิดเปนผูมีอายุและวรรณ 
เสมอเทวดาเหลาน้ัน   ในสุภกิณหโลก   นี้ชื่อวา   ปฏิลาภสัจฉิกริิยา.   ผูยัง 
จตุตถฌานใหเกิดแลวไปสูสุภกิณหโลกดวยการแสดงฤทธ์ิแลวดํารงอยูสนทนา 
ปราศรัยกับเทวดาเหลาน้ัน   นี้ชื่อวา  ปจจักขสัจฉกิิริยา  ตติยฌานของสัจ- 
ฉิกิริยาแมทั้งสองน้ันชื่อวาอาการวดีปฏิปทา    ปฏปิทามีเหตุ   ไมยังตติยฌานให 
เกิดก็ไมสามารถเกิดในสุภกิณหโลกได   (และ)  ไมสามารถยังจตุตถฌานใหเกิด 
ได. สกลุุทายีหมายถึงสัจฉิกิริยาทั้งสองแมนี้จึงทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ  เพราะ 
เหตุทําใหแจงโลกมีสุขโดยสวนเดียวนั้นแนนอน.    บทวา    อทุกมณิโก    คือ 
หมอน้ํา.  บทวา.  อนฺตรายมกาสิ   บริษัทของสกุลุทายีไดทําอันตราย  คือได 
ทําอันตรายโดยที่สกุลุทายีปริพาชกไมไดบรรพชา   เพราะอุปนิสัยวิบัติ. 
           ไดยินวา  สกุลุทายปีริพาชกนี้ไดบวชในศาสนาของพระกัสสปพุทธเจา 
ไดบําเพ็ญสมณธรรม.    ครั้งน้ันภิกษุสหายของเขาคนหน่ึงกลาววา    อาวุโสเขา 
เบื่อในศาสนาจักสึกละ.   ภิกษุนั้นเกิดความโลภในบาตรและจีวรของภิกษุผูเปน 
สหายน้ันจึงไดกลาวถึงคุณของความเปนคฤหัสถ.      ภิกษุสหายจึงใหบาตรและ 
จีวรแกภิกษุนั้นแลวก็สึก.   ดวยกรรมของภิกษุนั้น   บัดนี้จึงเกิดอันตรายตอการ 
บรรพชาเฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา.    สูตรกอนของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาน้ันเปนเพียงภาณวารท่ีเกิน.  สูตรนี้เปนภาณวารหลัก  ดวยประการฉะน้ี. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมโดยแบบแผนเพียงเทาน้ี.    การบรรลุมรรคผลไม 
เกิดแมดวยเทศนาครั้งเดียว.  แตจักเปนปจจัยแกภิกษุนั้นในอนาคต  เพราะเหตุ  
นั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงธรรม.   พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นความท่ี 
ธรรมนั้นจะเปนปจจัยในอนาคตเมื่อยังมีพระชนมอยู   จึงไมทรงแตงต้ังภิกษุแม 
รูปหน่ึงไวในเอตทัคคะในเมตตาวิหารี  (มีธรรมเปนเครื่องอยูคือเมตตา). 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวา   ในอนาคตภิกษุนี้จักบวชในศาสนา 
ของเราแลวจักเปนผูเลิศกวาภิกษุผูเปนเมตตาวิหารี.   ภิกษุนั้นเมื่อพระผูมีพระ-  
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ภาคเจาปรินิพพานแลว   บังเกิดในกรุงปาตลีบุตร   ในสมัยของพระเจาธรรมา- 
โศกราชบวชแลว   ครั้นบวชแลวไดบรรลุพระอรหัต  มีชื่อวาพระอัสสคุตตเถระ 
ไดเปนผูเลิศแหงภิกษุผูเปนเมตตาวิหารี.     ดวยอานุภาพแหงเมตตาของพระ- 
เถระ แมสัตวเดียรัจฉานท้ังหลายก็ไดรับเมตตาจิต. พระเถระเปนอาจารยสั่งสอน 
ภิกษุสงฆในสกลชมพูทวีป อาศัยอยูที่  วัตตนิเสนาสนะ.  ดงประมาณ ๓๐ โยชน 
ไดเปนเรือนสําหรับทําความเพียรอยางเดียว.       พระเถระลาดแผนหนังไวบน 
อากาศแลวน่ังบนแผนหนังน้ันบอกกรรมฐาน.    เมือ่กาลผานไปพระเถระไมไป 
บิณฑบาต นั่งบอกกรรมฐานอยูในวิหาร.    มนุษยทั้งหลายไปยังวิหารไดถวาย 
ทาน.  พระเจาธรรมาโศกราชไดสดับคุณของพระเถระ    มีพระประสงคจะทรง 
เห็น  ไดทรงสงคนไปนิมนตถึง ๓  ครัง้.   พระเถระดําริวา  เราจะใหโอวาทแก 
ภิกษุสงฆ  ดังน้ีแลวจึงมิไดไปแมแตครั้งเดียวดวยประการฉะนี้. 
 
                              จบอรรถกถาจูฬสกุลุทายิสูตรที่  ๙  
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                                  ๑๐.  เวขณสสูตร 

                                   เรือ่งเวขณปริพาชก 
           [๓๘๙]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี. 
           สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตเมืองสาวัตถี  ครั้งน้ันแล  เวขณสปริพาชก 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
 

                              เปรยีบเทียบวรรณ  ๒  อยาง 
           [๓๙๐]  เวขณสปริพาชกยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลวไดเปลง 
อุทานในสํานักพระผูมีพระภาคเจาวา  นี้เปนวรรณอยางยิ่ง นี้เปนวรรณอยางยิ่ง                       
ดังน้ี. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา   ดูกอนกัจจานะ   ทานทําไมจึงกลาว 
อยางนี้วา   นีเ้ปนวรรณอยางยิ่ง   นี้เปนวรรณอยางยิ่ง   ดังน้ี    ก็วรรณอยางยิ่ง 
นั้นเปนไฉน. 
           เว.  ขาแตทานพระโคดม วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่งกวา  หรือประณีต 
กวาวรรณน้ันเปนวรรณอยางยิ่ง. 
           ภ.  ดกูอนกัจจานะ   วรรณไหนเลา    ที่ไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวา    หรือ 
ประณีตกวา. 
           ขาแตทานพระโคดม  วรรณใด  ไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวาหรือประณีตกวา 
วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง.  
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           [๓๙๑]   ดูกอนกัจจานะ   ทานกลาวแตเพียงวา    ขาแตทานพระโคดม 
วรรณใดไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวา  หรือประณีตกวา    วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง 
ดังน้ี     วาจาน้ันของทานพึงขยายออกอยางยืดยาว      แตทานไมชี้วรรณนั้นได 
ดูกอนกัจจานะ  เปรียบเหมือนบุรุษพึงกลาวอยางนี้วา   เราปรารถนารักใครนาง 
ชนปทกัลยาณี  ในชนบทนี้   คนทั้งหลายพึงถามเขาอยางนี้วา  พอ  นางชนปท- 
กัลยาณีที่พอปรารถนารักใครนั้นพอรูจักหรือวา   เปนนางกษัตริย    พราหมณี 
แพศย    หรอืศูทร    เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว    เขาพึงตอบวา    หามิได     คน 
ทั้งหลายพึงถามเขาวา   พอ   นางชนปทกัลยาณีที่พอปรารถนารักใครนั้น   พอ 
จักรูหรือวา   นางมีวรรณอยางนี้    มีโคตรอยางนี้   เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว   เขา 
พึงตอบวา   หามิได    คนทั้งหลายพึงถามเขาวา   พอ  นางชนปทกัลยาณีที่พอ 
ปรารภรักใครนั้น  พอรูจักหรือวา  สูง  ตํ่า  หรือพอสันทัด   ดํา  ขาว   หรือมี 
ผิวคล้ํา   อยูในบาน   นิคม    หรือนครโนน     เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว   เขาพึง 
ตอบวา  หามิได  คนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา  พอ  พอปรารถนารักใครหญิงท่ี  
พอไมรูจัก   ไมเคยเห็นนั้นหรือ     เมื่อเขาถูกถามดังน้ีแลว     เขาพึงตอบวาถูก 
แลว   ดูกอนกัจจานะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนี้    คํา 
กลาวของบุรุษน้ัน  ถึงความเปนคําใชไมได  มิใชหรือ. 
           แนนอน  พระโคดมผูเจริญ   เม่ือเปนเชนนั้น    คํากลาวของบุรุษน้ัน 
ถึงความเปนคําใชไมได. 
           ดูกอนกัจจานะ   ขอน้ีฉันใด  ทานก็ฉันนั้นแล  กลาวอยูแตวา  ขาแต 
พระโคดม  วรรณใดไมมวีรรณอ่ืนยิ่งกวา    หรือประณีตกวา    วรรณนั้นเปน 
วรรณอยางยิ่ง  ดังนี้   แตไมชี้วรรณนัน้.  
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           ขาแตทานพระโคดม   เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม  เกิดเองอยาง 
บริสุทธิ์  ๘ เหลี่ยม  นายชางเจียระไนดีแลว    เขาวางไวที่ผากัมพลแดงยอมสวาง 
ไสวสองแสงเรื่องอยูฉันใด  ตัวตนกฉั็นนั้น  เม่ือตายไป   ยอมเปนของมีวรรณ 
ไมมีโรค. 
           [๓๙๒]  ดูกอนกจัจานะ   ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    แกว- 
ไพฑูรยอันงามเกิดเองอยางบริสุทธิ์  ๘ เหลี่ยม  นายชางเจียระไนดีแลว   เขาวาง 
ไวที่ผากัมพลแดง  ยอมสวางไสวสองแสงเรื่องอยู  ๑   แมลงห่ิงหอยในเวลาเดือน 
มืดในราตรี ๑    บรรดาวรรณท้ังสองน้ี   วรรณไหนจะงามกวาและประณีตกวา 
กัน. 
           ขาแตทานพระโคดม    บรรดาวรรณท้ังสองน้ี    แมลงห่ิงหอยในเวลา 
เดือนมืดในราตรีนี้   งามกวาดวย  ประณีตกวาดวย. 
           [๓๙๓]  ดูกอนกจัจานะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน แมลง 
หิ่งหอยในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑    ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑ 
บรรดาวรรณท้ังสองน้ี  วรรณไหนจะงามกวาและประณีตกวากัน. 
           ขาแตทานพระโคดม   บรรดาวรรณท้ังสองน้ี    ประทปีน้ํามันในเวลา 
เดือนมืดในราตรีนี้   งามกวาดวย  ประณีตกวาดวย. 
           [๓๙๔]  ดกูอนกจัจานะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ประทีป 
น้ํามันในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑    กองไฟใหญในเวลาเดือนมืดในราตรี  ๑ 
บรรดาวรรณท้ังสองน้ี   วรรณไหนจะงามกวาและประณีตกวากัน. 
           ขาแตทานพระโคดม    บรรดาวรรณท้ังสองน้ี      กองไฟใหญในเวลา 
เดือนมืดในราตรีนี้   งามกวาดวย  ประณีตกวาดวย.  
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           [๓๙๕]  ดูกอนกจัจานะ  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  กองไฟ 
ใหญเวลาเดือนมืดในราตรี ๑  ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ 
ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑  บรรดาวรรณท้ัง ๒  นี้    วรรณทั้ง ๒ นี้วรรณไหน 
จะงามกวาและประณีตกวากัน.                        
           ขาแตทานพระโคดม  บรรดาวรรณท้ังสองน้ี   ดาวพระศุกรในอากาศ 
อันกระจางปราศจากเมฆ   ในเวลาใกลรุงแหงราตรีนี้    งามกวาดวย    ประณีต 
กวาดวย. 
           [๓๙๖]  ดูกอนกัจจานะ    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    ดาว 
พระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ   ในเวลาใกลรุงแหงราตรี  ๑   ดวง-  
จันทรในเวลาเทียงคืนตรง     ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถที ่
๑๕ คํ่า [เพ็ญกลางเดือน] ๑ บรรดาวรรณทั้งสองน้ี    วรรณไหนจะงามกวาและ 
ประณีตกวากัน. 
           ขาแตทานพระโคดม      บรรดาวรรณทั้งสองน้ี       ดวงจันทรในเวลา 
เที่ยงคืนตรง   ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ  ในวันอุโบสถท่ี ๑๕  คํ่า นี้งาม 
กวาดวย  ประณีตกวาดวย. 
           [๓๙๗]  ดูกอนกจัจานะ ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  ดวงจันทร 
ในเวลาเที่ยงคืนตรง ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถท่ี ๑๕ คํ่า 
๑  ดวงอาทิตยในเวลาเที่ยงตรง ในอากาศอันกระจาง  ปราศจากเมฆในสรทสมัย 
เดือนทายฤดูฝน ๑  บรรดาวรรณทั้งสองน้ี    วรรณไหนจะงามกวาและประณีต 
กวากัน. 
           ขาแตพระโคดม  บรรดาวรรณท้ังสองน้ี   ดวงอาทิตยในเวลาเที่ยงตรง 
ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ  ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝนนี้    งามกวาดวย 
ประณีตกวาดวย.  
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           [๓๙๘]    ดกูอนกัจจานะ   เทวดาเหลาใดยอมสูแสงพระจันทรและแสง 
พระอาทิตยไมได   เทวดาเหลาน้ันมีมากยิ่งกวาเทวดาพวกท่ีสูแสงพระจันทร 
และแสงพระอาทิตยได   เรารูเรื่องเชนนั้นดีอยู     ถึงกระน้ัน      เราก็ไมกลาววา 
วรรณใดไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวา  หรือประณีตกวา  เมื่อเปนเชนนั้น   ทานก็ชื่อวา 
กลาวอยูวา    วรรณใดเลวกวาและเศราหมองกวาแมลงหิ่งหอย    วรรณนั้นเปน 
วรรณอยางยิ่ง   ดังนี้    แตทานไมชี้วรรณน้ันเทาน้ัน. 
           ดูกอนกัจจานะ  กามคุณ ๕ เหลาน้ี  กามคุณ ๕ เปนไฉน  คือ  รูปที ่
พึงรูแจงดวยจักษุ  นาปรารถนา   นาใคร   นาพอใจ   นารัก   เกี่ยวดวยกามเปน 
ที่ต้ังแหงความกําหนัด  เสียงที่พึงรูแจงดวยโสตะ. . .กลิ่นที่พึงรูแจงดวยฆานะ. . . 
รสท่ีพึงรูแจงดวยชิวหา. . .โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย   นาปรารถนา   นาใคร 
นาพอใจ   นารัก   เกี่ยวดวยกาม   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด. 
           ดูกอนกัจจานะ   กามคุณ  ๕  เหลาน้ีแล  ความสุขโสมนัสอันใด  อาศัย 
กามคุณ ๕  เหลาน้ันเกิดข้ึน   ความสุขโสมนัสนี้เรากลาววา   กามสุข  [สุขเกิดแต 
กาม]  ดวยประการฉะน้ี   เปนอันเรากลาวกามสุขวาเลิศกวากามทั้งหลาย   กลาว 
สุขอันเปนที่สุดของกาม๑  วาเลิศกวากามสุข  ในความสุขอันเปนที่สุขของกามนั้น 
เรากลาววาเปนเลิศ. 
 

                        สรรเสรญิสุขอันเปนที่สุดของกาม 
           [๓๙๙]   เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว     เวขณสปริพาชกได 
กราบทูลวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขอท่ีพระโคดมผูเจริญตรัสกามสุขวาเลิศ 
กวากามท้ังหลาย  ตรัสความสุขอันเปนที่สุดของกามวาเลิศกวากามสุข   ในความ 
สุขอันเปนที่สุดของกามน้ันตรัสวาเปนเลิศนี้   ตรสัดีนาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา. 
 
  ๑.  หมายเอานิพพาน   



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๑ - หนาท่ี 647 

           ดูกอนกัจจานะ  ขอท่ีวากามก็ดี    กามสุขก็ด ี  สุขอันเปนที่สุดของการ 
ก็ดี  นี้ยากท่ีทานผูมีความเห็นเปนอยางอ่ืน  มีความพอใจเปนอยางอ่ืน    มีความ 
ชอบใจเปนอยางอ่ืน  มีความประกอบเน้ือความเปนประการอ่ืน   มีลัทธิอาจารย 
เปนประการอ่ืนจะพึงรูได    ดูกอนกจัจานะ    ภิกษุเหลาใดเปนอรหันตขีณาสพ 
อยูจบพรหมจรรย  มกีรณียะไดทําเสร็จแลว  มีภาระอันปลงลงแลว   มีประโยชน 
ของตนอันถึงแลวตามลําดับ   มีสังโยชนในภพส้ินรอบแลว   หลุดพนแลวเพราะ 
รูโดยชอบ   ภิกษุเหลาน้ันแล   จะพึงรูขอท่ีวา   กาม   กามสุข   หรือสุขอันเปน 
ที่สุดของกามน้ีได. 
           [๔๐๐]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      เวขณสปริพาชก 
โกรธ   ขัดใจ  เมื่อจะดาวาติเตียนพระผูมีพระภาคเจาคิดวา   เราจักใหพระสมณ- 
โคดมไดรับความเสียหาย   ดังน้ี   จึงไดกราบทูลวา   ก็เม่ือเปนเชนนั้น   สมณ- 
พราหมณบางพวกในโลกน้ี     ไมรูเง่ือนเบ้ืองตน      ไมรูเง่ือนเบ้ืองปลาย  แต 
ปฏิญาณอยูวา    เรารูชัดวาชาติสิ้นแลว     พรหมจรรยอยูจบแลว     กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมีดังนี้   ภาษิตของสมณพราหมณ 
เหลาน้ัน  ถึงความเปนคํานาหัวเราะทีเดียว  ถึงความเปนคําตํ่าชาอยางเดียว  ถึง 
ความเปนคําเปลา   ถึงความเปนคําเหลวไหลแท ๆ. 
           [๔๐๑]  ดูกอนกัจจานะ สมณพราหมณเหลาใด เมื่อไมรูเง่ือนเบื้อง 
ตน    เมื่อไมรูเง่ือนเบื้องปลาย     มาปฏิญาณวา    เรารูชัดวาชาติสิ้นแลว 
พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทํา   ทําเสร็จแลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยาง 
นี้มิไดมี   ดังนี้    สมณพราหมณเหลานั้นควรถูกขมข่ีสมกับเหตุ   ดูกอนกัจจานะ 
ก็แตวาเง่ือนเบ้ืองตนจงงดไวเถิด    เง้ือนเบ้ืองปลายจงงดไวเถิด   บุรุษผูรูความ 
ไมเปนคนโออวด    ไมมมีายา    เปนคนชื่อตรง    ขอจงมาเถิด    เราจะส่ังสอน  
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เราจะแสดงธรรม   เมื่อปฏิบัติตามคําที่เราสอนแลว   ไมนานกร็ูจักเอง   จักเห็น 
เอง   ไดยินวา   การท่ีจะหลุดพนไปไดโดยชอบจากเครื่องผูก   คือ   เครื่องผูก    
คืออวิชชา  กเ็ปนอยางนั้น. 
           ดูกอนกัจจานะ   เปรียบเหมือนเด็กออนยังนอนหงาย   จะพึงถูกเขาผูก 
ไวดวยเครื่องผูกที่ขอเทาทั้งสอง  ที่ขอมือท้ังสอง  ที่คอหน่ึง  เปนหาแหง  เครื่อง 
ผูกเหลาน้ัน จะพึงหลุดไปเพราะเด็กนั้นถึงความแกกลาแหงอินทรียทั้งหลาย   เขา 
พึงรูวาเปนผูพน    และเครื่องผูกก็ไมมี   ฉันใด   กจัจานะ   บุรษุผูรูความก็ฉัน 
นั้นแล   เปนคนไมโออวด   ไมมีมายา   เปนคนซ่ือตรง   ขอจงมาเถิด   เราจัก 
สั่งสอน   เราจักแสดงธรรม    เมื่อปฏิบติัไดตามคําท่ีเราสอนแลว    ไมนานนักก็ 
จักรูเอง   จักเห็นเอง   ไดยินวา   การท่ีจะหลุดพนไปไดโดยชอบจากเครื่องผูก 
คือเครื่องผูกคืออวิชชา   ก็เปนอยางนั้น. 
 

                     เวขณสปริพาชกแสดงตนเปนอุบาสก 
           [๔๐๒]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว   เวขณสปริพาชกได 
กราบทูลวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก    ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ      ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก    เปรียบเหมือนบุคคลหงาย 
ของท่ีควํ่า    เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในที่มืด 
ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ฉันใด    พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนก 
ปริยายฉันนั้นเหมือนกัน   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมี 
พระภาคเจา   พระธรรม   และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ  ขอพระโคดมผูเจริญ 
ทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก   ผูถงึสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
 
                                          จบเวขณสสูตรที่  ๑๐ 
                                        จบปริพพาชกวรรคที่  ๒   
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                     ๑๐.  อรรถกถาเวขณสสูตร  
           เวขณสสูตร   มีบทเริ่มตนวา   เอวมฺเม   สุต  ขาพเจาไดสดับมา 
อยางนี้.                                                        
           ในบรรดาบทเหลานั้นบทวา   เวขณโส   ไดยินวาเวขณสปริพาชกนี้  
เปนอาจารยของสกุลุทายีปริพพาชก.  เวขณสปริพาชกนั้นไดยินวา   สกลุทุายี 
ปริพาชก   แพปญหามีวรรณอยางยิ่งจึงคิดวา   สกลุุทายีนั้นเราใหเรียนเปนอยาง 
ดีแลว   แมสกุลุทายีก็เรียนไดดี   เขาแพไดอยางไรหนอ      เอาละ   เราจะไปเอง 
ทูลถามปญหามีวรรณยิ่งกะพระสมณโคดมแลวจักรูได. จึงไปกรุงสาวัตถีประมาณ 
๔๕ โยชนจากกรุงราชคฤห   แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ยืน 
เปลงอุทานในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา.  ในบทนั้นพึงทราบโดยนัยดังกลาว 
แลว    เชนกบัสูตรกอนน่ันแหละ.    เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง 
เริ่มวา   ปฺจ  โข   อิเม   กามคุณ  ๕ เหลาน้ี.   คนบางคนแมครองเรือนก็เปน 
ผูหนักในกามนอมไปในกาม.    บางคนเปนผูหนักโนเนกขัมมะนอมไปในเนก- 
ขัมมะ   อน่ึง   บางคนเปนบรรพชิต   เปนผูหนักในกามนอมไปในกาม.   บาง 
คนเปนผูหนักในเนกขัมมะ  นอมไปในเนกขัมมะ.  บุคคลน้ีชื่อวา เปนผูหนักใน 
กาม  บุคคลน้ันเมื่อเขากลาวกถานี้จักกําหนดควานท่ีตนนอมไปในกาม   เทศนา 
นี้จักเปนที่สบายของบุคคลน้ัน    เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเร่ิม 
เทศนานี้.   บทวา  กามคฺคสุข  สุขอันเปนที่สุดของกาม  ทานประสงคเอา 
นิพพาน.  บทวา   ปาปโต   ภวิสฺสติ   จักใหพระสมณโคดมไดรับความเสีย 
หาย   คือจักใหถึงความไมรู.   บทวา  ลามกเย  สมปฺชฺชติ  ถึงความเปน 
ธรรมตํ่าชา  คือ  ถึงความเปนธรรมเพียงคําพูดอันไรประโยชนนั่นเอง.  บทวา  
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ติฏตุ  ปุพฺพนฺโต  ติฏตุ  อปรนฺโต  เง่ือนเบ้ืองตน  จงงดไวเถิด  เง่ือน 
เบื้องปลายจงงดไวเถิด.   เพราะบุพเพนิวาสญาณอันสมควรแกกถาในอดีตของ 
ทานไมมี.    ทิพจักขุญาณอันสมควรแกกถาในอนาคตก็ไมมี.    ฉะน้ันพระผูมี- 
พระภาคเจาจึงตรัสวา แมทั้งสองอยางนั้นก็จงลดไวเถิด . บทวา สุตฺตพนฺธเนหิ 
คือดวยเครื่องผูกทําดวยดาย      คือเขาผูกดายไวที่มือเทาและท่ีคอเพ่ือดูแลทารก 
นั้น .   เครื่องผูกนี้ทานหมายถึงดายนั้น.   แตครั้นเปนผูใหญ   เครื่องผูกเหลานั้น 
เปอยจะหลุดไปเอง  หรือตัดออกไป.  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงบทน้ีดวย 
บทวา  เอวเมว  โข  ดังนี้.  การไมรูที่สุดเบ้ืองตนแหงอวิชชา  ดจุกาลท่ีเด็ก 
ออนไมรูเครื่องผูกทําดวยดายฉะนั้น.     เพราะไมสามารถรูที่สุดแหงอวิชชาได. 
แตการรูวา  ความพนแหงเครื่องผูกคืออวิชชา  ดวยอรหัตมรรค   เชนกับการรู 
ในเวลาพน.  บทที่เหลือในที่ทั้งปวง   งายทั้งน้ันดวยประการฉะนี้.        
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