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                                      พระสุตตันตปฎก   
 
                           มัชฌิมนิกาย  มชัฌิมปณณสาก         
 
                                  เลมท่ี  ๒  ภาคที่  ๒ 
 
        ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

 
                                          ราชวรรค  
 
                                      ๑.  ฆฏิการสูตร  
 
           [๔๐๓]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญ.       ครัง้น้ันแล     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จแวะออกจากทาง 
แลวไดทรงแยมพระสรวลในประเทศแหงหน่ึง.    ครั้งน้ัน    ทานพระอานนทได 
มีความคิดวา    เหตุอะไรหนอ    ปจจัยอะไร    ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแยม- 
พระสรวล      พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี 
ดังน้ี.    ทานพระอานนทจึงทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหน่ึง    ประนมอัญชล ี
ไปทางพระผูมีพระภาคเจาแลว  ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  เหตุอะไรหนอ  ปจจัยอะไร   ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแยมพระสรวล 
พระตถาคตท้ังหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี.  
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           [๔๐๔]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนอานนท     เรื่องเคยมีมา 
แลว   ที่ประเทศน้ีไดมีนิคมชื่อเวภฬิคะ    เปนนิคมม่ังค่ังและเจริญ    มีคนมาก 
มีมนุษยหนาแนน. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาทรงอาศัยเวภฬิคนิคมอยู.     ดูกอนอานนท  ไดยินวา  ที่นี้เปนพระ 
อารามของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจา.  ไดยินวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจา  ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆที่นี้. 
           [๔๐๕]  ครั้งน้ัน    ทานพระอานนทไดปูผาสังฆาฏิสี่ชั้นถวาย    แลว 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาอยางนั้น  ขอพระผูมี 
พระภาคเจาประทับนั่งเถิด  เมื่อเปนเชนนี้    ภูมิประเทศน้ีจักไดเปนสวนท่ีพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองคทรงบริโภค.   พระผูมีพระภาคเจาประทับ 
นั่งบนอาสนะท่ีทานพระอานนทปูถวายแลว    จึงตรัสกะพระอานนทวา   ดูกอน 
อานนท   เรือ่งเคยมีมาแลว     ในประเทศน้ีมีนิคมชื่อเวภฬิคะ    เปนนิคมม่ังค่ัง 
และเจริญ  มคีนมาก  มีมนุษยหนาแนน.   ดูกอนอานนท  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยเวภฬิคนิคม 
อยู.   ไดยินวา  ที่นี้เปนพระอารามของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป 
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.  ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม 
วากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆที่นี้. 
และในเวภฬิคนิคม   มีชางหมอชื่อฆฏิการะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     เปนอุปฏฐากผูเลิศ. 
มีมาณพชื่อโชติปาละเปนสหายของชางหมอชื่อฆฏิการะ  เปนสหายท่ีรัก.  ครั้งน้ัน 
ฆฏิการะชางหมอเรียกโชติปาลมาณพมาวา    มาเถิดเพ่ือนโชติปาละ  เราจักเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ-  
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เจา      เพราะวาการท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัม-  
พุทธเจาน้ัน   สมมติกันวาเปนความดี. 
 
                                      โชติปาลสมาทาน 
 
            [๔๐๖]  ดูกอนอานนท   เมื่อฆฏิการะชางหมอกลาวอยางนี้แลว   โชติ- 
ปาลมาณพไดกลาววา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะ 
ศีรษะโลนนัน้ที่เราเห็นแลวเลา.  ดกูอนอานนท  แมครั้งท่ีสอง ฆฏิการะชางหมอ 
ก็ไดกลาวกะโชติปาลมาณพวา   มาเถิดเพ่ือนโชติปาละ   เราจักเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   เพราะวา 
การท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน 
สมมติกันวาเปนความดี   แมครั้งท่ีสอง    โชติปาลมาณพก็ไดกลาววา    อยาเลย 
เพ่ือนฆฏิการะ    จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลว 
เลา   แมครั้งท่ีสาม   ฆฏกิาระชางหมอก็ไดกลาววา   มาเถิดเพ่ือนโชติปาละ   เรา 
จักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจา       เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  สมมติกันวาเปนความดี.    ดกูอนอานนท  แมครั้งท่ีสาม 
โชติปาลมาณพก็กลาววา   อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ  จะมีประโยชนอะไรดวยพระ- 
สมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลวเลา. 
           ฆ.   เพ่ือนโชติปาละ    ถาอยางนั้น    เรามาถือเอาเครื่องสําหรับสีตัวเม่ือ 
เวลาอาบนํ้าไปแมน้ําเพ่ืออาบน้ํากันเถิด.  โชติปาลมาณพรับคําฆฏิการะชางหมอ 
แลว. 
           [๔๐๗]  ดูกอนอานนท   ลําดับนั้น    ฆฏกิาระชางหมอและโชติปาล- 
มาณพไดถือเอาเครื่องสําหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบนํ้าไปยังแมน้ําเพ่ืออาบนํ้า.   ครั้ง  
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นั้นแล    ฆฏกิาระชางหมอไดเรียกโชติปาลมาณพมากลาววา    เพ่ือนโชติปาละ 
นี้ก็ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระ- 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   มาเถิดเพ่ือนโชติปาละ   เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   เพราะวาการ 
ที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน    สมมติ 
กันวาเปนความดี.                 
           [๔๐๘]  ดกูอนอานนท  เมื่อฆฏิการะชางหมอกลาวอยางนี้แลว  โชติ- 
ปาลมาณพไดกลาวกะฆฏิการะชางหมอวา  อยาเลยเพ่ือนฆฏิการะ จะมีประโยชน 
อะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลวเลา.   แมครั้งท่ีสอง...แมครัง้ท่ี 
สาม  ฆฏิการะชางหมอก็ไดเรียกโชติปาลมาณพมากลาววา เพ่ือนโชติปาละ นี้ไม 
ไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสปผูเปนพระอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจา   มาเถิดเพ่ือนโชติปาละ    เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   เพราะวาการท่ีเราได 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน สมมติกันวาเปน 
ความดี.  แมครั้งท่ีสาม  โชติปาลมาณพก็ไดกลาวกะฆฏิการะชางหมอวา  อยาเลย 
เพ่ือนฆฏิการะ         จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็น 
แลวเลา. 
           [๔๐๙]  ดูกอนอานนท  ลําดับนั้น    ฆฏกิาระชางหมอไดจับโชติปาล-  
มาณพท่ีชายพกแลวกลาววา  เพ่ือนโชติปาละ  นีก้็ไมไกลพระอารามของพระผูมี 
พระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา      มาเถิด 
เพ่ือนโชติปาละ        เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผู 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา 
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน     สมมติกันวาเปนความดี.     ลําดับนั้น  
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โชติปาลมาณพใหฆฏิการะชางหมอปลอยชายพกแลวกลาววา       อยาเลยเพ่ือน 
ฆฏิการะ  จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลวเลา. 
           ดูกอนอานนท    ลําดับนั้น     ฆฏิการะชางหมอจับโชติปาละผูอาบนํ้า 
ดําเกลาท่ีผมแลวกลาววา  เพ่ือนโชติปาละ  นี้ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    มาเถิดเพ่ือน 
โชติปาละ    เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา       เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน    สมมติกันวาเปนความดี.  ครั้งน้ัน โชติปาล- 
มาณพมีความคิดวา  นาอัศจรรยหนอทาน    ไมเคยมีมาหนอทาน    ที่ฆฎิการะ 
ชางหมอผูมีชาติตํ่ามาจับท่ีผมของเราผูอาบนํ้าดําเกลาแลว   การท่ีเราจะไปน้ีเห็น 
จะไมเปนการไปเล็กนอยหนอ   ดังน้ีแลวไดกลาวกะฆฏิการะชางหมอวา   เพ่ือน 
ฆฏิการะ   การท่ีเพ่ือนทําความพยายามต้ังแตชักชวนดวยวาจา   จับที่ชายพกจน 
ลวงเลยถึงจับที่ผมน้ัน    ก็เพ่ือจะชวนใหกันไปในสํานักพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  เทานั้นเองหรือ. 
           ฆ.  เทาน้ันเองเพื่อนโชติปาละ  จริงเชนนั้นเพ่ือน  ก็การท่ีเราไดเห็น 
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  เปนความดี. 
           โช.   เพ่ือนฆฏิการะ  ถาอยางนั้น  จงปลอยเถิด  เราจักไป. 
           [๔๑๐]  ดูกอนอานนท  ครั้นนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพ 
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา-  
สัมพุทธเจาถึงท่ีประทับ    แลวฆฏิการะชางหมอถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     แลวน่ังอยู   ณ  ที ่
ควรสวนขางหนึ่ง.      สวนโชติปาลมณพไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจาทรง  
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พระนามวากัสสป   ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    ครั้นผานการปราศรัย  
พอใหระลึกถึงกันไปแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง.  ฆฏิการะชางหมอนั่ง ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป 
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  นีโ้ชติปาลมาณพ 
เปนสหายท่ีรักของขาพระพุทธเจา   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรม 
แกโชติปาลมาณพนี้เถิด. 
           [๔๑๑]  ดูกอนอานนท  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
กัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา      ทรงยังฆฏิการะชางหมอและโชติ- 
ปาลมาณพใหเห็นแจง    ใหสมาทาน    ใหอาจหาญ    ใหราเริงดวยธรรมีกถา. 
ลําดับนั้น     ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพ    อันพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาใหเห็นแจง      ใหสมาทาน 
ใหอาจหาญ   ใหราเริงดวยธรรมีกถา   เพลิดเพลินชื่นชมพระภาษิตของพระผูมี 
พระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    แลวลกุจาก 
อาสนะ  ถวายอภิวาท  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป    ผูเปนพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทําประทักษิณแลวหลีกไป. 
           [๔๑๒]  ดูกอนอานนท   ครั้งน้ัน   โชติปาลมาณพไดถามฆฏิการะชาง 
หมอวา  เพ่ือนฆฏิการะ  เมื่อทานฟงธรรมน้ีอยู   และเมื่อเชนนั้น  ทานจะออก 
จากเรือนบวชเปนบรรพชิตหรือหนอ. 
           ฆ.   เพ่ือนโชติปาละ   ทานก็รูอยูวา  เราตองเลี้ยงมารดาบิดา  ซึ่งเปน 
คนตาบอดผูชราแลวมิใชหรือ. 
           โช. เพ่ือนฆฏิการะ ถาเชนนั้น  เราจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ.  
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                              โชติปาลบรรพชาอปุสมบท  
 
           [๔๑๓]  ดูกอนอานนท ครั้งน้ัน   ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพ  
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาถึงท่ีประทับ      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป 
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว นั่งอยู ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง. ฆฏิการะ 
ชางหมอไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   นีโ้ชติปาลมาณพเปนสหายท่ีรัก 
ของขาพระพุทธเจา       ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงใหโชติปาลมาณพนี้บวชเถิด 
ดังน้ี. โชติปาลมาณพไดบรรพชาอุปสมบทแลวในสํานักพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.  ครั้นเมื่อโชติปาลมาณพ 
อุปสมบทแลวไมนาน   ประมาณกึ่งเดือน    พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
กัสสป  ผูเปนพระอรหันตสัมนาสัมพุทธเจา  ประทับอยูในเวภฬิคนิคมตามควร 
 แกพระพุทธาภิรมยแลว    เสด็จหลีกจาริกไปทางพระนครพาราณสี   เสด็จจาริก 
ไปโดยลําดับ   ถึงพระนครพาราณสีแลว. 
           [๔๑๔]  ดกูอนอานนท    ไดยนิวา    ในคราวน้ันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวากัสสป   ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ประทับอยู ณ ปา 
อิสิปตนมิคทายวัน   ใกลพระนครพาราณสี.  ครัง้น้ัน  พระเจากาสีทรงพระนาม 
วากิกิไดทรงสดับวา   ไดยินวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  เสด็จถึงพระนครพาราณสี   ประทับอยู  ณ  ปา 
อิสิปตนมิคทายวัน    ใกลพระนครพาราณสี.  ครัง้น้ัน  พระเจากิกิกาสิราชรับสั่ง 
ใหเทียบราชยานที่ดี ๆ   แลวทรงราชยานอยางดีเสด็จออกจากพระนครพาราณสี 
ดวยราชยานอยางดี  ดวยราชานุภาพอยางยิ่งใหญ  เพ่ือจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   เสด็จไปโดยเทาที่ยาน  
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จะไปไดแลว   เสด็จลงจากราชยาน  เสด็จพระราชดําเนินดวยพระบาทเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป    ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมแลวประทับนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๔๑๕]  ดูกอนอานนท    พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผู 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     ทรงยังพระเจากิกิกาสิราชใหทรงเห็นแจง 
ใหทรงสมาทาน  ใหทรงอาจหาญ   ใหทรงราเริง   ดวยธรรมีกถา.   ลําดับนั้น 
พระเจากิกิกาสิราชอันพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจา   ใหทรงเห็นแจง    ใหทรงสมาทาน   ใหทรงอาจหาญ   ให 
ทรงราเริง    ดวยธรรมีกถาแลว    ไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหารของหมอมฉันในวัน 
พรุงน้ี.  พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป  ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจา      ทรงรับดวยอาการดุษณีภาพ.      พระเจากิกิกาสิราชทรงทราบวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง 
รับนิมนตแลว    เสด็จลุกจากอาสนะ  ถวายบังคม   ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จ 
หลีกไป.      พอลวงราตรีนั้นไป      พระเจากิกิกาสิราชรับสั่งใหตกแตงขาทนีย 
โภชนียะอันประณีต      ลวนแตเปนขาวสาลีอันขาวและออน     มีสิ่งดําเก็บออก 
หมดแลว   มแีกงและกับเปนอเนก   ในพระราชนิเวศนของทาวเธอ   แลวรับสั่ง 
ใหราชบุรุษไปกราบทูลภัตกาลวา   ไดเวลาแลว   พระเจาขา   ภัตตาหารสําเร็จ 
แลว. 
 
                            วาดวยเสด็จเขาไปยังพระราชนิเวศน 
 
           [๔๑๖]  ดูกอนอานนท  ครั้งน้ัน   เวลาเชา    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงนุงแลวทรงถือบาตร  
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และจีวร    เสด็จเขาไปยังพระราชนิเวศนของพระเจากิกิกาสิราช     ประทับนั่ง  
บนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย   พรอมดวยภิกษุสงฆ.  ลําดับนั้น   พระเจากิกิกาสิราช 
ทรงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหอ่ิมหนําเพียงพอดวยของเค้ียว 
ของฉันอันประณีต     ดวยพระหัตถของทาวเธอ.     ครั้นพระผูมีพระภาคทรง 
พระนามวากัสสป   อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสวยเสร็จ   วางพระหัตถจากบาตร 
แลว  พระเจากิกิกาสิราช   ทรงถืออาสนะตํ่าอันหน่ึง    ประทับ นั่ง  ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระผูมี 
พระภาคเจาทรงรับการอยูจําพรรษา   ณ  เมืองพาราณสี  ของหมอมฉันเถิด 
หมอมฉันจักไดบํารุงพระสงฆเห็นปานน้ี. 
           พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา 
อยาเลย  มหาบพิตร  อาตมภาพรับการอยูจําพรรษาเสียแลว.    แมครั้งท่ีสอง. . .      
แมครั้งท่ีสาม    พระเจากิกิกาสิราชไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับการอยูจําพรรษา ณ  เมอืงพาราณสีของหมอมฉันเถิด 
หมอมฉันจักไดบํารุงพระสงฆเห็นปานน้ี. 
           แมครั้งท่ีสาม       พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาก็ตรัสวา อยาเลย มหาบพิตร อาตมภาพรับการอยูจําพรรษาเสียแลว. 
ครั้งน้ัน   พระเจากิกิกาสิราชทรงเสียพระทัย   ทรงโทมนัสวา   พระผูมีพระภาค 
ทรงพระนามวา  กัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงรับการอยูจําพรรษา  ณ 
เมืองพาราณสีของเราเสียแลว   ดังน้ี   แลวไดทูลถามวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
มีใครอ่ืนที่เปนอุปฏฐากยิ่งกวาหมอมฉันหรือ.  
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                                วาดวยทรงสรรเสริญฆฏิการะ  
 
           [๔๑๗]  มีอยู  มหาบพิตร  นิคมชื่อเวภฬิคะ ชางหมอชื่อฆฏิการะ  อยู 
ในนิคมน้ัน  เขาเปนอุปฏฐากของอาตมภาพ  นับเปนอุปฏฐากชั้นเลิศ  พระองค 
แลทรงเสียพระทัยมีความโทมนัสวา       พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    ไมทรงรับการอยูจําพรรษาในเมืองพาราณสีของเรา 
เสียแลว   ความเสียใจและความโทมนัสนี้นั้น      ยอมไมมีและจักไมมีในชางหมอ 
ฆฏิการะ  ดกูอนมหาบพิตร  ชางหมอฆฏิการะแล  ถึงพระพุทธเจา  พระธรรม 
พระสงฆ  เปนสรณะ  เวนขาดจากปาณาติบาต  เวนขาดจากอทินนาทาน  เวน 
ขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร    เวนขาดจากมุสาวาท    เวนขาดจากนํ้าเมาคือสุราและ 
เมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท     ดูกอนมหาบพิตร     ชางหมอฆฏิการะ 
เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใส  อันไมหว่ันไหวในพระพุทธเจา    ในพระธรรม 
ในพระสงฆ  ประกอบดวยศีลที่พระอริยะเจาใคร   ดูกอนมหาบพิตร   ชางหมอ 
ฆฏิการะ   เปนผูหมดสงสัยในทุกข   ในทุกขสมุทัย   ในทุกขนิโรธ   ในทุกข- 
นิโรธคามินีปฏิปทา    บริโภคภัตม้ือเดียว    ประพฤติพรหมจรรย    มีศีล    มี 
กัลยาณธรรม      ปลอยวางแกวมณีและทองคํา      ปราศจากการใชทองและเงิน 
ดูกอนมหาบพิตร     ชางหมอฆฏิการะแล     ไมขุดแผนดินดวยสากและดวยมือ 
ของตน    นํามาแตดินตลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยูดวยหาบ    ทําเปนภาชนะแลว 
กลาวอยางนี้วา    ในภาชนะนี้    ผูใดตองการ   ผูนั้นจงวางถุงใสขาวสาร    ถุงใส 
ถั่วเขียว     หรือถุงใสถั่วดําไว  แลวนําภาชนะท่ีตองการน้ันไปเถิด     ดูกอน 
มหาบพิตรชางหมอฆฏิการะ  เลี้ยงมารดาบิดา  ผูชรา  ตาบอด  ชางหมอฆฏิการะ 
เปนอุปปาติกะ  จะปรินิพพานในภพน้ัน    มีการไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา 
เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชนหาประการหมดส้ินไป.  
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           [๔๑๘]  ดกูอนมหาบพิตร  ครั้งหนึ่ง  อาตมภาพอยูที่นิคมชื่อเวภฬิคะ 
นั้นเอง   เวลาเชา   อาตมภาพนุงแลว    ถือบาตรและจีวร   เขาไปหามารดาบิดา 
ของฆฏิการะชางหมอถึงที่อยู     แลวไดถามวา    ดูเถิด    นี่คนหาอาหารไปไหน 
เสียเลา.      มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอตอบวา      ขาแตพระองคผูเจริญ 
อุปฏฐากของพระองคออกไปเสียแลว      ขอพระองคจงเอาขาวสุกจากหมอขาวนี้  
เอาแกงจากหมอแกงน้ีเสวยเถิด.   ดกูอนมหาบพิตร   ครั้งน้ัน   อาตมภาพไดเอา 
ขาวสุกจากหมอขาว   เอาแกงจากหมอแกงฉันแลว   ลุกจากอาสนะหลีกไป    ลํา- 
ดับนั้น   ฆฏกิาระชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงที่อยู    แลวไดถามวา   ใครมา 
เอาขาวสุกจากหมอขาว    เอาแกงจากหมอแกงบริโภคแลวลุกจากอาสนะหลีกไป.  
มารดาบิดาบอกวา ดูกอนพอ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปอรหันต-   
สัมมาสัมพุทธเจา     ทรงเอาขาวสุกจากหมอขาว    เอาแกงจากหมอแกงเสวยแลว 
เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.  ครั้งน้ัน  ฆฏกิาระชางหมอมีความคิดเห็นวา  เปน 
ลาภของเราหนอ      เราไดดีแลวหนอ     ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
กัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา      ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเรา.      ดูกอน 
มหาบพิตร   ครั้งน้ัน    ปติและสุขไมละฆฏิการะชางหมอตลอดกึ่งเดือน   ไมละ 
มารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน. 
           [๔๑๙]  ดูกอนมหาบพิตร  ครั้งหนึ่ง   อาตมภาพอยูที่เวภฬิคนิคมน้ัน 
เอง.   ครั้นนัน้ในเวลาเชา  อาตมภาพนุงแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไปหามารดาบิดา 
ของฆฏิการะชางหมอถึงที่อยู   แลวไดถามวา   ดูเถิด  นี่คนหาอาหารไปไหนเสีย 
เลา.   มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอตอบวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  อุปฏฐาก 
ของพระองคออกไปเสียแลว ขอพระองคจงเอาขนมสดจากกระเชาน้ี  เอาแกงจาก 
หมอแกงเสวยเถิด.    ดูกอนมหาบพิตร   ครั้งน้ัน    อาตมภาพไดเอาขนมสดจาก 
กระเชา  เอาแกงจากหมอแกงฉันแลว  ลุกจากอาสนะหลีกไป.  ลําดับนั้น ฆฏิการะ 
ชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงท่ีอยู แลวไดถามวา ใครมาเอาขนมสดจากกระเชา  
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เอาแกงจากหมอแกงบริโภค แลวลุกจากอาสนะหลีกไป. มารดาบิดาบอกวา ดูกอน 
พอ   พระผูมพีระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ทรง 
เอาขนมสดจากกระเชา   เอาแกงจากหมอแกงเสวยแลว   เสด็จลุกจากอาสนะหลีก 
ไป.   ครั้งน้ัน   ฆฎิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา   เปนลาภของเราหนอ  เรา 
ไดดีแลวหนอ  ที่พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ทรงคุนเคยอยางยิ่ง   เชนนี้แกเรา.   ดกูอนมหาบพิตร   ครั้งน้ัน   ปติและสุขไม 
ละฆฏิการะชางหมอตลอดก่ึงเดือน   ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน. 
           [๔๒๐]  ดกูอนมหาบพิตร  ครั้งหนึ่ง  อาตมภาพอยูที่เวภฬิคนิคมน้ัน 
เอง   ก็สมัยนั้น    กฏุิรั่ว.   อาตมภาพจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย      เธอท้ังหลายจงพากันไปดูหญิงท่ีนิเวศนของฆฏิการะชางหมอ.     เมื่อ 
อาตมภาพกลาวอยางนี้แลว   ภิกษุเหลาน้ันไดกลาวกะอาตมภาพวา   ขาแตพระ- 
องคผูเจริญ  หญาท่ีนิเวศนของฆฏิการะชางหมอไมมี  มีแตหญาท่ีมุงหลังคาเรือน 
ที่ฆฏิการะชางหมออยูเทาน้ัน.   อาตมภาพไดสั่งภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  เธอท้ังหลายจงพากันไปรื้อหญาท่ีมุงหลังคาเรือน  ที่ฆฏกิาระชางหมออยู 
มาเถิด.   ดูกอนมหาบพิตร ครั้งน้ันภิกษุเหลาน้ันไดไปรื้อหญาท่ีมุงหลังคาเรือน 
ที่ฆฏิการะชางหมออยูมาแลว.   ลําดับนั้น   มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอได 
กลาวกะภิกษุเหลาน้ันวา   ใครมารื้อหญามุงหลังคาเรือเลา.    ภิกษุทั้งหลายตอบ 
วา   ดูกอนนองหญิง   กุฎขีองพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา  รั่ว .  มารดาบิดาฆฏิการะชางหมอไดกลาววาเอาไปเถิดเจาขา 
เอาไปตามสะดวกเถิด   ทานผูเจริญ.  ครั้งน้ัน   ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดา 
บิดาถึงท่ีอยู   แลวไดถามวา   ใครมารือ้หญามุงหลังคาเรือนเสียเลา.  มารดาบิดา 
ตอบวา    ดูกอนพอ    ภิกษุทั้งหลายบอกวา    กุฎีของพระผูมีพระภาคเจาทรง 
พระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  รั่ว.  ดกูอนมหาบพิตร      ครั้งน้ัน  
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ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา     เปนลาภของเราหนอ      เราไดดีแลวหนอ  
ที่พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     ทรงคุนเคย 
อยางยิ่งเชนนี้แกเรา.   ดกูอนมหาบพิตร   ครั้งน้ัน  ปติและสุขไมละฆฏิการะชาง 
หมอตลอดกึ่งเดือนไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน.  และครั้งน้ัน  เรือนท่ีฆฏกิาระ 
ชางหมออยูทั้งหลังน้ันมีอากาศเปนหลังคาอยูตลอดสามเดือน    ถึงฝนตกก็ไมรั่ว 
ดูกอนมหาบพิตร  ฆฏิการะชางหมอมีคุณเห็นปานน้ี. 
           กิกิ.  ขาแตพระองคผูเจริญ เปนลาภของฆฏิการะชางหมอแลว ฆฏิการะ 
ชางหมอไดดีแลว   ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเขา. 
           [๔๒๑]  ดูกอนอานนท    ครั้งน้ัน      พระเจากิกิกาสิราชไดสงเกวียน 
บรรทุกขาวสารขาวปณฑุมุฑิกสาลีประมาณหารอยเลม      และเครื่องแกงอัน 
สมควรแกขาวสารน้ัน   ไปพระราชทานแกฆฏิการะชางหมอ.  ครั้งน้ัน  ราชบุรุษ 
ทั้งหลายเขาไปหาฆฏิการะชางหมอแลวไดกลาววา    ดูกอนทานผูเจริญ     นี้ขาว 
สารขาวปณฑุมุฑิกสาลีบรรทุกเกวียนประมาณหารอยเลม      และเครื่องแกงอัน 
สมควรแกขาวสารน้ัน   พระเจากิกิกาสิราชสงมาพระราชทานแกทานแลว  จงรับ 
ของพระราชทานเหลาน้ันไวเถิด.  
           ฆฏิการะชางหมอไดตอบวา  พระราชามีพระราชกิจมาก  มีราชกรณียะ 
มาก   ของที่พระราชทานมานี้    อยาเปนของขาพเจาเลย   จงเปนของหลวงเถิด. 
           [๔๒๒]  ดูกอนอานนท เธอจะพึงมีความคิดเห็นวา  สมัยนั้น  คนอ่ืน 
ไดเปนโชติปาลมาณพแนนอน  แตขอน้ันเธอไมควรเห็นอยางนั้น     สมัยน้ันเรา 
ไดเปนโชติปาลมาณพ. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว      ทานพระอานนท 
ยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว   ดังน้ีแล. 
 
                                         จบ  ฆฏกิารสูตร  ที ่ ๒  
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                               ราชวรรควรรณนา 
                                  อรรถกถาฆฏิการสูตร 
 
           ฆฏิการสูตรมีคําเริ่มตนวา    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           พึงทราบวินิจฉัยในฆฏิการสูตรนั้นดังตอไปนี้ บทวา สิต ปาตฺวากาสิ 
ทรงกระทําความแยมพระโอษฐใหปรากฏ     ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
ดําเนินไปโดยมหามรรคา    ทรงตรวจดูภูมิประเทศแหงหนึ่ง    แลวทรงรําพึงวา 
เมื่อเราประพฤติจริยาอยู   เคยอยูในที่นี้บางหรือหนอ  ดังนี้  ทรงเห็นวา    เม่ือ 
ศาสนาพระกัสสปพุทธเจา    ที่นี้เปนนิคมชื่อวา    เวภัลลิคะ๑   ในกาลน้ัน   เรา 
เปนมาณพชื่อ  โชติปาละ   เรามีสหายเปนชางหมอชื่อ    ฆฏิการะ   เรากับนาย 
ฆฏิการะน้ันไดกระทําเหตุอันดีไวอยางหน่ึงในท่ีนี้   ความดีนั้นยังปกปดอยู   ยัง 
ไมปรากฏแกภิกษุสงฆ    เอาเถิด    เราจะกระทําเรื่องนั้นใหปรากฏแกภิกษุสงฆ 
ทรงดําริดังน้ีแลว      ทรงหลีกออกจากทางประทับยืนอยู ณ ประเทศหน่ึงเทียว 
ทรงกระทําความแยมพระโอษฐใหปรากฏ   ทรงแยมพระโอษฐ.   พระพุทธเจา 
ทั้งหลายยอมไมทรงพระสรวล   เหมือนอยางพวกมนุษยชาวโลกีย    ยอมตีทอง 
หัวเราะวา   ที่ไหน   ที่ไหน   ดังน้ี.   สวนการย้ิมแยมของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ปรากฏเพียงอาการยินดีราเริงเทาน้ัน.    อน่ึง    การหัวเราะน้ันมีไดดวยจิตท่ีเกิด 
พรอมดวยโสมนัส  ๑๓  ดวง. ในบรรดาจิตเหลาน้ัน   มหาชนชาวโลกยอมหัวเราะ 
ดวยจิต ๘  ดวง   คือ    โดยอกุศลจิต ๔ ดวง     โดยกามาวจรกุศลจิต  ๔ ดวง. 
พระเสกขบุคคลยอมหัวเราะดวยจิต   ๖  ดวง    นําจิตท่ีสัมปยุตดวยทิฏฐิฝายอกุศล 
ออก ๒  ดวง.  พระขีณาสพยอมยิ้มแยมดวยจิต ๕ ดวง  คือ ดวยกิริยาจิตท่ีเปน 
 
๑.  ฉ  เวคะลิงคะ.  สี.  เวหลิงคะ.  
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สเหตุกะ ๔ ดวง    ดวยกริิยาจิตท่ีเปนอเหตุกะ ๑ ดวง.    แมในจิตเหลาน้ันเม่ือ  
อารมณมีกําลังมาปรากฏยอมย้ิมแยมดวยจิตท่ีสัมปยุตดวยญาณ  ๒ ดวง.  เมื่อ 
อารมณทุรพลมาปรากฏ   ยอมยิ้มแยมดวยจิต ๓ ดวง    คือ   ดวยทุเหตุกจิต ๒ 
ดวง  ดวยอเหตุกะ ๑  ดวง.  แตในที่นี ้  จิตท่ีเกิดพรอมดวยโสมนัสอันเปนมโน 
วิญญาณธาตุฝายกิริยาอเหตุกจิตทําใหความหัวเราะเพียงอาการยินดีราเริงใหเกิด 
แตภวังคเทานั้น.   อน่ึง   ความแยมนี้นั้น    ถึงมีประมาณเล็กนอยอยางนี้    ก็ได 
ปรากฏแกพระเถระ.   ถามวา  ปรากฏอยางไร.   ตอบวา  ธรรมดาในกาลเชนนั้น 
เกลียวรัศมีมปีระมาณเทาตนตาลใหญ  รุงเรืองแปลบปลาบประดุจสายฟามีชอต้ัง 
๑๐๐ จากพระโอษฐ  ประหน่ึงมหาเมฆที่จะยังฝนใหตกในทวิปทั้ง  ๔  ต้ังข้ึนจาก 
พระเข้ียวแกวท้ัง  ๔ กระทําประทักษิณพระเศียรอันประเสริฐ  ๓ รอบ     แลวก ็
อันตรธานหายไป ณ  ปลายพระเข้ียวแกวน่ันแล.  เพราะเหตุนั้นทานพระอานนท 
ถึงจะเดินตามไปขางพระปฤษฎางคของพระผูมีพระภาคเจา       ก็ทราบถึงความ 
แยมพระโอษฐดวยสัญญานั้น.                 
           พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  โส  ภควนฺต  เอตทโวจ  นี้  ดังตอไปนี้ 
นัยวา  ทานพระอานนท  คิดวา  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ   ยอม 
ทรงโอวาทภิกษุสงฆ    ทรงกระทําการประกาศสัจจธรรมท้ัง   ๔   เราจักใหพระ 
ผูมีพระภาคเจาพอพระทัยประทับนั่ง ณ ที่นี้   ภูมิภาคนี้   จักเปนอันพระพุทธเจา 
ถึงสองพระองคทรงใชสอย   มหาชนจักบูชา    ดวยของหอมและระเบียบดอกไม 
เปนตน   จักกระทําเจดียสถานบํารุงอยูก็จักมีสวรรคเปนที่ไปในภายหนา    ดังน้ี  
แลว     จึงไดกราบทูลคําวา  ถาอยางนั้น  ขอพระผูมีพระภาคเจา  ดังนี้ 
เปนตนนั้น. 
           บทวา  มุณฺฑเกน   สมณเกน   ความวา   จะเรียกคนศีรษะโลนวา 
คนโลนหรือเรียกสมณะวา  สมณะ   ยอมสมควร.   ก็แลโชติปาละน้ีระอาอยูดวย  
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โวหารท่ีตนเรียนแลว    ในพราหมณสกุล    เพราะยังมีญาณไมแกกลาแลว    จึง   
กลาวอยางนั้น.    บทวา  โสตฺติสินาน  ไดแก  ผงบดที่ทําไวสําหรับอาบน้ํา. 
ที่เคลาจุณหินสีดังพลอยแดงกับตางทําแลวทานเรียกวา  ผงบด. ซึ่งทานหมายเอา 
กลาวไววา  เตน โข  ปน สมเยน  ฉพฺพคฺคิยา  ภิกฺขู  กุรุวินฺทิยสุตฺติกาย 
นหายนฺติ๑ ก็ครั้งน้ันแล  ภิกษุฉัพพัคคีย  อาบนํ้าดวยผงหินแดงสําหรับขัดสีตัว. 
สหายท้ังสองน้ันถือเอาผงหินแดงสําหรับขีดสีตัวน้ันไปขัดสีตัว.      บทวา  เอว 
สมฺม  ความวา  แมในปจจุบันนี้   พวกมนุษย  มิใครชวนวา  พวกเราไปไหว 
พระเจดีย  ไปฟงธรรมกันเถอะ  จะไมกระทําความอุตสาหะ  แตใคร ๆ ชวนวา 
พวกเราไปดูฟอนรําขับรองเปนตน  กันเถอะ   ดังนี้    จะรับคําดวยการชักชวน 
เพียงครั้งเดียวฉันใด   โชติปาละก็ฉันน้ันเหมือนกัน     เมื่อฆฏิการะชวนวา  ไป 
อาบนํ้ากันเถอะ  ก็รับคําดวยการชวนคําเดียว  จึงตอบไปอยางนั้น. 
           บทวา   โซติปาล  มาณว อามนฺเตสิ   ความวา   ฆฏกิาระชางหมอ 
อาบนํ้าดวยการบริหารอยางดีที่ขางหน่ึงแลวข้ึนกอนยืนรออยู  เมื่อโชติปาละอาบ 
อยูดวยการบริหารอยางผูมีอิสริยยศอันใหญ   จนอาบเสร็จแลวเรียก   โชติปาละ 
ผูนุงหมแลว   กําลังกระทําผมใหแหงอยู.   ฆฏิการะเม่ือจะแนะนําจึงกลาววา อย 
เพราะโชติปาละมาณพอยูใกลกัน. 
           บทวา  โอวฏฎิก  วนิิเวเตฺวา  ความวา  พระโพธิสัตวผูมีกําลังดุจ 
ชางสารเอนไปหนอยหน่ึงกลาววา  ถอยไปสหาย  ใหฆฏิการะชางหมอปลอยการ 
จับที่จับไวแลว.   บทวา  เกเสสุ  ปรามสิตฺวา  เอตทโวจ  ความวา  ไดยิน 
วา ฆฏิการะน้ัน ดําริวา มาณพโชติปาละน้ี  เปนคนมีปญญาเมื่อไดเห็นครั้งเดียว 
จักเลื่อมใสในการเห็นพระตถาคตดวย   จักเลื่อมใสในธรรมกถาดวย   ธรรมดา 
ผูที่เลื่อมใสแลวจักอาจทําอาการที่ไดเลื่อมใส   ชื่อวา   มิตรยอมมีคุณประโยชน 
 
๑.  วิ.   จุ  ๗/๓ 
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อันนี้    เราจักทําอยางใดอยางหนึ่ง  จับสหายผูเสมอ   ไปยังสํานักพระทศพลให 
จงได     ดังน้ัน     จึงจับโชติปาลมาณพนั้นที่ผมแลวไดกลาวคํานั้น.     บทวา 
อิตรชจฺโจ     ความวา   ฆฏิการะ   มีชาติเปนอยางอ่ืน  คือ  มชีาติไมเสมอกัน 
กับเรา   หมายความวา  มีชาติตํ่า.  บทวา   น  วตีท  นี้    ไดถึงความตกลงใน 
การจับนั่นแหละวา   การจับเราน้ี    จักไมเปนการจับที่ทราม  คือ  ไมใชการจับ 
ที่เล็กนอย   จักเปนการจับที่ใหญ  คือ  ฆฏกิาระชางหมอน้ี    มไิดจับดวยกําลัง 
ของตน   จับดวยพระกําลังของพระศาสดา   ดังน้ี.  ท  อักษร  ห ิอักษร  และ 
ป อักษรในคําวา  ยาวตโทหิป  นี ้  เปนนิบาต   ความวา   เทาน้ันเปนอยาง 
ยิ่ง.   คําน้ีมีอรรถาธิบายวา   เรียกดวยวาจา   และจับที่ชายพก    เลยไปจนถึงจับ 
ผม  ควรทําประโยคเพ่ือการจับในขอนั้น.  บทวา  ธมฺมิยา  กถาย  ไดแก  พึง 
ทราบธรรมิกถาที่ปฏิสังยุตดวยปุพเพนิวาสญาณเพ่ือไดเฉพาะซ่ึงสติในท่ีนี้. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจา         ตรัสธรรมกถาเพ่ือใหโซติปาละน้ันกลับได 
สติโดยนัยนี้วา   ดูกอนโชติปาละ   ตัวทานมิใชสัตวผูหยั่งลงสูฐานะอันตํ่าทราม 
แตทานปรารถนาสัพพัญุตญาณหย่ังลง ณ มหาโพธิบัลลังก    ธรรมดาคนเชน 
ทานไมควรอยูดวยความประมาท  ดังนี้.   ฝายพระเถระผูอยู  ณ สมุทรขางโนน 
กลาววา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมิกถาวา  โชติปาละ  เราบําเพ็ญบารมี ๑๐ 
ประการ    ตรัสรูสัพพัญุตญาณ    มภิีกษุสองหม่ืนแวดลอม    เที่ยวไปในโลก 
ดวยประการใด  แมตัวทานก็จงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ แทงตลอดสัพพัญุต- 
ญาณ  มีหมูสมณะเปนบริวาร  ทองเที่ยวไปในโลก  ดวยประการเชนเดียวอยาง 
นั้นเถิด   เราเห็นปานน้ีไมสมควรจะตองประมาท   ดังน้ี   จิตของโชติปาละน้ัน 
ยอมนอมไปในบรรพชาดวยประการใด    ก็ทรงส่ังสอนถึงโทษในกามท้ังหลาย 
และอานิสงสในการออกบวชดวยประการนั้น.  
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           บทวา  อลตฺถ  โข  อนนทฺท  ปพฺพชฺช  อลตฺถ  อุปสมฺปท  ความ  
วา โชติปาลมาณพบวชแลวไดกระทําอยางไร ที่ผูเปนพระโพธิสัตวจะพึงกระทํา. 
ธรรมดาพระโพธิสัตวยอมบรรพชาในท่ีเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาทั้ง 
หลาย.       กแ็ลครั้นบวชแลวยอมไมเปนผูมีเขาอันตกแลวดุจสัตวนอกน้ี    ต้ังอยู 
ในจตุปาริสุทธิศีลแลวเลาเรียนพระพุทธพจน   คือ  พระไตรปฎก     สมาทาน 
ธุดงค ๑๓ เขาปา   บําเพ็ญคตวัตร    และ   ปจจาคตวัตร    กระทําสมณธรรม 
เจริญวิปสสนา จนถึงอนุโลมญาณจึงหยุด  ไมกระทําความพยายามเพ่ือมรรคผล 
ตอไป   แมโชติปาลมาณพ   ก็ไดกระทําอยางนั้นเหมือนกัน.   บทวา  อฑฺฒ-    
มาสูปสมฺปนฺเน  ความวา  ครั้นพระผูมีพระภาคเจา  ทรงยังทารกแหงตระกูล 
ใหบวชแลว   ไมประทับอยูหน่ึงเดือน   เสด็จไปแลว   ความเศราโศกของมารดา 
บิดาไมสงบ.     เขายังไมรูการถือบาตรและจีวร   ความคุนเคยกับภิกษุหนุมและ 
สามเณรท้ังหลายยังไมเกิด   ความเยื่อใยกับพระเถระทั้งหลายยังไมมั่นคง   ยังไม 
เกิดความยินดีในที่ที่ไปแลว ๆ   แตเมื่ออยูตลอดเวลามีประมาณเทาน้ี      มารดา 
บิดา  ก็ยอมไดเพ่ือเห็น  ดวยเหตุนั้น   ความโศกของมารดาและบิดานั้น   ยอม 
เบาบางลง    ยอมรูการถือบาตรและจีวร    ยอมเกิดความคุนเคยกับสามเณรและ 
ภิกษุหนุมทั้งหลาย  ความเยื่อใยกับพระเถระทั้งหลาย  ยอมต้ังม่ัน ในที่ไปแลวๆ 
ยอมมีความยินดียิ่ง ยอมไมกระสัน เพราะฉะนั้น จึงควรอยูตลอดกาลมีประมาณ  
เพียงนี้    เพราะฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  กัสสป   ทรงประทบัอยู 
สิ้นกึ่งเดือน   ทรงหลีกไปแลว. 
           บทวา   ปณฺฑุมุทิกสฺส  สาลิโน   ไดแก    ขาวสาลีแดงที่กระทําให 
ออนนุมแหงแลว.    ไดยนิวา    ขาวสาลีนั้นต้ังแตหวานไปมีการบริหาร    ดังน้ี  
แปลงนา   ตองมีกระทําบริกรรมเปนอยางดี  แลวเอาพืชวางในท่ีนั้น  รดดวยนํ้า 
หอม.   ในเวลาหวาน   ผูกลําแพนมีผาอยูเบื้องบน   ทาดุจเพดาน    เวลาแก   ก ็ 
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เกี่ยวรวงขาวเปลือกทําเปนกํา ๆ ผูกเชอืกหอยตากใหแหง    ลาดจุณของหอมให 
เต็มฉางเก็บไวแลวเปด  ทกุสามป.  ขาวสาลีแดงกลิ่นหอมท่ีเก็บไวถึงสามปอยาง 
นี้  ซอมเปนขาวสารบริสุทธิ์ดี  ไมมีเมล็ดดํา  จะตกแตงเปนของเคี้ยวชนิดตาง ๆ 
ก็ได  เปนขาวสวยก็ได.  ทานหมายเอาคํานั้น จึงกลาววา ปณีตฺจ  ขาทนีย 
โภชนีย  ฯลฯ    กาล  อาโรจาเปสิ    แปลวา   ตกแตงขาทนียะโภชนียะอัน 
ประณีต ฯเปฯ แลวใหราชบุรุษกราบทูลภัตตกาล  ดังนี้. 
           สองบทวา  อธิวฏุโ  เม   ความวา  พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
กัสสป   ตรัสหมายถึงอยางไร ?     ตรัสหมายถึงวา    ในเวลาพระองคเสด็จออก 
จากเวภัลลิคะ      ฆฏิการะไดถือเอาปฏิญญาเพ่ือใหเสด็จประทับอยูจําพรรษาใน 
สํานักของคนน้ันเสียแลว.    ตรัสหมายถึงการจําพรรษานั้น .    บทวา   อหเุทว 
อฺถตฺต  อหุ  โทมนสุส  ความวา  พระเจากิกิกาสิราชทรงปรารภถึงความ 
ไมมีลาภ   มคีวามเสียพระทัย   มีจิตโทมนัสวา    เราไมไดเพ่ือถวายทานตลอด 
ไตรมาส  และไมไดเพ่ือฟงพระธรรม  และไมไดเพ่ือปฏิบัติพระภิกษุถึง ๒ หม่ืน 
รูป  โดยทํานองนี้เสียแลว.  ไมทรงปรารภพระตถาคต.     ถามวา  เพราะเหตุไร.  
ตอบวา  เพราะพระองคเปนพระโสดาบัน. 
           ไดยินมาวา   แตกอนพระเจากิกิกาสิราชน้ันทรงนับถือพราหมณ.   ตอ 
มาสมัยหน่ึง  เมื่อชายแดนกําเริบข้ึน  ทรงเสด็จไประงับ จึงตรัสสั่งธิดา  พระนาม 
วา อุรัจฉทา  วา  ลูกรกั  เจาจงอยาประมาทในเทวดา  ของเรา.    พวกพราหมณ 
ทั้งหลายเห็นราชธิดาน้ันแลว    ตางหมดความสําคัญไป.    ราชบุรุษท้ังหลายเม่ือ 
พระนางถามวา  คนพวกน้ีคือใคร  กต็อบวา  เปนเทวดา๑ของพระองค.  พระ- 
ราชธิดาตรัสถามวา   ชื่อวา   ภุมเทวดา   มีรูปอยางนี้เอง     แลวทรงเสด็จข้ึน 
ปราสาท.   วันหน่ึง   พระนางทรงยืนทอดพระเนตรถนนหลวง    ทรงเห็นพระ 
 
๑. ฎีกาวา  เตส  สมฺา   สมัยนั้นเรียก  พราหมณเหลานั้นวา  ภุมเทวดา  
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อัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   กสัสป    ทรงสั่งใหนิมนตมาแลว 
ถวายบิณฑบาต   ทรงสดับอนุโมทนาอยูเทียว    ไดเปนพระโสดาบัน   จึงตรัส 
ถามวา  ภิกษุรูปอ่ืน ๆ ยังมีอีกบางไหม   ไดทรงสดับวา  พระศาสดาพรอมดวย                        
ภิกษุสงฆสองหมื่นรูป  เสด็จประทับ อยู ณ ปาอิสิปตนะ  จึงทรงใหไปนิมนตมา 
แลวทรงถวายทาน.   พระราชาทรงยังพระราชอาณาเขตใหสงบแลว   เสด็จกลับ 
แลว.   ทีนั้นพวกพราหมณทั้งหลายมาเฝาพระราชากอนกวาทีเดียว    กลาวโทษ 
พระธิดาแลวแตกกัน.     แตพระราชาไดทรงประทานพรไวในเวลาพระราชธิดา 
ประสูติ.   พระญาติทั้งหลาย   ขอพรถวายพระนางวา   ขอใหครองราชย ๗ วัน. 
ครั้งน้ันพระราชาจึงทรงมอบราชสมบัติใหพระราชธิดาส้ิน ๗ วัน.   พระราชธิดา 
ทรงยังพระศาสดาใหเสวยอยู   สั่งใหเชิญพระราชาเสด็จประทับนั่ง  ณ  ภายนอก 
มานแลว.       พอพระราชาไดทรงสดับอนุโมทนาของพระศาสดาก็ไดเปนพระ- 
โสดาบัน.  กธ็รรมดาพระโสดาบันจะไมทรงมีอาฆาตปรารภพระตถาคต.  เพราะ 
ฉะน้ัน   ทานจึงกลาววา  น   ตถาคต  อารพฺถ   แปลวา  ความเสียใจ  ความ 
โทมนัสใจ  ไมไดปรารภพระตถาคต. 
           บทวา  ย  อิจฺฉติ  ต  หรตุ  ความวา  ไดยินวา  ฆฏิการะชางหมอ 
ทําภาชนะท้ังหลายไว   ไมกระทําการซ้ือและการขาย.     ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว 
จึงไปสูปา  เพ่ือหาฟนบาง  เพื่อหาดินบาง  เพ่ือหาใบไมบาง.   มหาชนไดยินวา 
ฆฏิการะชางหมอทําภาชนะเสร็จแลว    จึงถือเอาขาวสาร   เกลอื  นมสม  น้าํมัน 
และน้ําออยท่ีอยางดี ๆ เปนตนมา.  ถาภาชนะมีคามาก มูลคา มีนอย.   จะตองให 
สิ่งของสมควรกันจึงคอยเอาไป  ฉะนั้นมหาชนจึงยังไมเอาภาชนะนั้นไป. จะตอง 
ไปนําเอามูลคามาอีก ดวยคิดวา ฆฏิการะชางหมอเปนพอคา  ประกอบดวยธรรม 
ปฏิบัติบํารุงมารดาบิดา   บํารุงพระสัมมาสัมพุทธเจา   อกุศลจักมีแกเราเปนอันมาก 
ดังน้ี.   แตถาภาชนะมีคานอย   มลูคาท่ีเขานํามามีมาก   จะชวยเก็บงํามูลคาที่นํา  
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มาใหดีเหมือนเจาของบานแลวจึงไปดวยคิดวา   ฆฏิการะชางหมอ   เปนพอคาท่ี 
ประกอบดวยธรรม จักเปนบุญของพวกเรา  ดังนี้.  พระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วา   กัสสป   เมื่อจะทรงตัดขาดคลองแหงพระดํารัสของพระราชาวา    ก็ฆฏกิาระ 
ชางหมอมีคุณถึงอยางนี้     เหตุไรจึงยังไมบวช    จึงตรัสวา    ฆฏิการะชางหมอ 
เลี้ยงมารดาบิดา   ผูตาบอด   ผูแกเฒา   ดังน้ี. 
           บทวา  โก  นุ  โข  ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ฆฏิการะ 
ชางหมอไปไหนละ.  บทวา กุมฺภิยา  แปลวา จากหมอขาว.  บทวา ปริโยคา 
แปลวา.   จากหมอแกง.    บทวา    ปรภิฺุช      แปลวา   จงบริโภคเถิด.   ถามวา 
ก็มารดาบิดาของฆฏิการะกลาวอยางนั้นเพราะเหตุไร.      ตอบวา    ไดยินวา 
ฆฏิการะชางหมอหุงขาวแลวตมแกงแลว    ใหมารดาบิดาบริโภคแลว   ตัวเองจึง 
บริโภค   แลวต้ังขาว   ต้ังแกงท่ีตักไวถวายพระผูมีพระภาคเจา   ปูลาดอาสนะไว 
นําอาหารเขาไปวางไวใกล        ต้ังนําไวใหสัญญาแกมารดาบิดาแลวจึงไป 
สูปา  เพราะฉะนั้นจึงกลาวอยางนี้.  บทวา   อภิวิสสฺฏโ   แปลวา ทรงคุนเคย 
อยางยิ่ง.  บทวา  ปติสุข  น  วิชหิ  ความวา  ฆฏิการะชางหมอไมละปติสุข 
ตลอดไป  โดยแทจริง   ฆฏิการะชางหมอระลึกอยูเนือง ๆ ไมวาขณะใด ๆ เปน 
กลางคืนก็ตาม   กลางวันก็ตาม  ทั้งในบานทั้งในปาวา  พระผูยอดบุคคลในโลก 
ที่เรียกวา    พรอมท้ังเทวโลก    ทรงเขามาในบานเรา    ถือเอาอามิสไปบริโภค 
ชางเปนลาภของเราหนอ   ปติมีวรรณะ ๕ ยอมเกิดข้ึนทุกขณะ ๆ.    ทานกลาว 
คําน้ันหมายถึงเรื่องนี้.                                     
           บทวา  กโฬปยา  แปลวา  จากกระเชา.  ถามวา  ก็พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงกระทําอยางน้ีไดหรือ.    ตอบวา   เปนเหตุอันชอบธรรม   เชนเดียวกับขาว 
ในบาตรของภิกษุทั้งหลาย   เพราะฉะน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงกระทําอยาง 
นั้น.   อน่ึง  การบัญญัติสกิขาบท    ยอมมีแกพระสาวกท้ังหลายเทานั้น   ชื่อวา  
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เขตแดนแหงสิกขาบทยอมไมมีแกพระพุทธเจาท้ังหลาย.        เหมือนอยางวา  
ดอกไมและผลไมที่มีอยูในพระราชอุทยาน       คนเหลาอ่ืนเก็บดอกไมแลผลไม 
เหลาน้ันไปยอมมีโทษ  สวนพระราชาทรงบริโภคไดตามพระราชอัธยาศัย  ขอน้ี 
ก็มีอุปไมยเหมือนอยางนั้น.    สวนเถระผูอยู  ณ   ฝงสมุทรขางโนน    กลาววา 
ไดยินวา   พวกเทวดาทั้งหลายจัดแจงถวายแลว   ดงัน้ี. 
              บทวา    หรถ   ภนฺเต   ทรถ   ภทฺรมุขา    ความวา    ลกูของเรา 
เมื่อถามวา    จะไปไหน.    ก็ตอบวา   ไปสํานักพระทศพล.    มวัไปที่ไหนเสีย 
กระมังหนอ       จึงไมรูวาที่ประทับของพระศาสดารั่ว      เปนผูมีจิตยิน 
ดีแลวในการถือเอา        มคีวามสําคัญวาไมมีความผิด       จึงกลาวอยาง 
นั้น.      บทวา  เตมาส  อากาสจฺฉทน   อฏาสิ  ความวา   ไดยินวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงเลยไปเดือนหน่ึง สําหรับฤดูฝน ๔  เดอืน จึงทรงใหภิกษุ 
ไปนําหญามุงมา  เพราะฉะนั้น จึงกลาวอยางนั้น.  อน่ึง  ความเฉพาะบทในเรื่อง 
นี้  ดังตอไปนี้.  ชื่อวา  มอีากาศเปนเครื่องมุง  เพราะอรรถวา  อากาศ 
เปนเครื่องมุงของเรือนน้ัน.  บทวา  น  จาติวสฺสิ๑  ความวา  มิใชวา  ฝนจะ 
ไมรั่วอยางเดียว  ตามธรรมดา   หยดน้าํแมสักหยดหนึ่ง   มิไดรัว่แลวในภายใน 
ที่น้ําตก   แหงชายคาที่เรือนฆฏิการะชางหมอน้ี   ฉันใด   แมลมและแดดก็ไมทํา 
ความเบียดเบียนเหมือนดังภายในเรือนท่ีมีเครื่องมุง    อันแนนหนา    ฉันน้ัน. 
การแผไปแหงฤดูก็ไดมีตามธรรมดาน่ันเอง.  ในภายหลัง  เมื่อนิคมน้ันแมรางไป 
แลว   ที่ตรงนั้น  ฝนก็ไมตกรดอยูนั่นเทียว.   พวกมนุษย   เมื่อกระทําการงาน 
ในเมื่อฝนตกก็จะเก็บผาสาฎกไวที่ตรงน้ันแลวกระทําการงาน.   ที่ตรงนั้นจักเปน 
เชนนั้นเรื่อยไปตลอดการปรากฏกัปหนึ่ง.   ก็อาการท่ีเปนเชนนั้นนั่นแล    มใิช 
ดวยอิทธานุภาพของพระตถาคต         แตดวยคุณสมบัติของมารดาและบิดาของ      
 
๑.  ฉ.  น  เทโวติวสฺสิ  
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ฆฏิการะชางหมอน้ันนั่นเทียว.    แทจริง    มารดาและบิดาของฆฏิการะชางหมอ  
นั้น  มิไดเกิดโทมนัส    เพราะขอนั้นเปนปจจัยวา    พระสัมมาสัมพุทธเจาไมพึง 
ไดในที่ไหนจึงทรงใหทําการรื้อหลังคานิเวสนของเรา  ผูตาบอดท้ังสองคน.   แต 
เกิดความโสมนัสอยางมีกําลังมิใชนอยแกเขาวา    พระผูยอดบุคคลในโลกทั้งเทว 
โลกใหมานําหญาจากนิเวศนของเราไปมุงพระคันธกฏี  ดังน้ี.   บัณฑิตพึงทราบ 
วา     ปาฏิหาริยนี้เกิดข้ึนดวยคุณสมบัติของมารดาบิดาฆฏิการะชางหมอน้ันนั่น  
เทียว  ดวยประการฉะน้ี. 
           ในคําวา  ตณฺฑุลวาหสตาทิ  นี้  พึงทราบวา  สองรอยเกวียน  เปน 
วาหะ  หน่ึง.    คําวา   เครื่องแกง   อันสมควรแกขาวสารน้ัน    ความวา 
วัตถุมีน้ํามัน  น้ําออยเปนตนที่สมควรแกขาวสารน้ันเพ่ือสูปะ ไดยินวา พระราชา 
ทรงสงของมีประมาณเทานี้ไปดวย   ทรงสําคัญวา   ภัตรจักมีแกภิกษุ    พันรปู 
เพ่ือประโยชนไตรมาส.  คําวา  อยาเปนของขาพเจาเลย  จงเปนของหลวง 
เถิด   ฆฏิการะชางหมอ    ปฏิเสธแลว   เพราะเหตุไร.   เพราะเปนผูบรรลุความ 
มีความปรารถนานอย.     ไดยินวา    ฆฏิการะชางหมอน้ัน     มีความคิดอยางนี้วา 
พระราชาไมเคยทรงเห็นเรา     สงมาแลวเพ่ืออะไรหนอแล.      แตนั้นจึงดําริวา 
พระศาสดาเสด็จไปยังพระนครพาราณสี     พระองคเมื่อถูกพระราชาทูลวิงวอน 
ใหอยูจําพรรษาก็ตรัสบอกวา       ทรงรับปฏิญญาของเราไวแลวจะตรัสบอกคุณ 
กถาของเราแนแท   ก็ผูที่มีลาภแหงคุณกถาที่ไดแลว    ยอมเปนเหมือนลาภที่คน 
ฟอน   ฟอนแลวจึงได    และเหมือนลาภที่คนขับ    ขับแลวไดแลว    ประโยชน 
อะไรดวยส่ิงนี้แกเรา        เราอาจกระทําการบํารุงท้ังมารดาและบิดา      ทั้งพระ-  
สัมมาสัมพุทธเจาดวยลาภท่ีเรากระทําการงานแลวเกิดข้ึน     ดังน้ี.      คําท่ีเหลือ 
ในที่ทุกแหง   งายทั้งน้ันแล. 
 
                                    จบ  อรรถกถาฆฏิการสูตรที่  ๑  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 24 

                                       ๒.  รัฏฐปาลสูตร  
 
           [๔๒๓]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จจาริกไปในหมูชนชาวกุรุ พรอม 
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จถึงนิคมของชาวกุรุอันชื่อวา ถุลลโกฏฐิตะ. พราหมณ 
และคฤหบดีทั้งหลายชาวนิคมถุลลโกฏฐิตะ    ไดสดับขาววา    พระสมณโคดม- 
ศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุล   เสด็จจาริกไปในหมูชนชาวกุรุ   พรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญ   เสด็จถึงถุลลโกฏฐิตะแลว   กก็ิตติศัพทอันงามของทานพระ- 
สมณโคดมพระองคนั้น    ขจรไปแลวอยางนี้วา     แมเพราะเหตุนี้ ๆ   พระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถงึพรอมดวยวิชชา 
และจรณะ   เสด็จไปดีแลว   ทรงรูแจงโลก   เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก  ไมมี 
ผูอ่ืนยิ่งกวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูเบิกบานแลว  เปน 
ผูจําแนกพระธรรม  พระองคทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองศเองแลว  ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ัง 
สมณะ  พราหมณ  เทวดาและมนุษยใหรูตาม   ทรงแสดงธรรมมีคุณอันงามใน 
เบื้องตน      มีคุณอันงามในทามกลาง     มีคุณอันงามในท่ีสุด     ทรงประกาศ 
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะบรสิุทธิ์    บริบรูณสิ้นเชิง   ก็การ 
เห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ัน  เปนการดดีังน้ี. 
           [๔๒๔]  ครั้งน้ัน  พราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคม  ไดเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
แลวน่ัง  ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง   บางพวกปราศรัยกบัพระผูมีพระภาคเจา  ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  บางพวก  
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ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจาประทับ  แลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
บางพวกประกาศชื่อและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาคเจา     แลวน่ัง ณ ทีค่วร 
สวนขางหน่ึง บางพวกนิ่งอยูแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงยังพราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคม   ผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ใหเห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ   ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา.  
 
                                     รฐัปาละขอบรรพชา 
 
           [๔๒๕]  สมัยนั้น   กลุบุตรชื่อรัฐปาลรัฐปาละ   เปนบุตรของสกุลเลิศ   ใน 
ถุลลโกฏฐิตนิคมน้ัน  นั่งอยูในบริษัทนั้นดวย.  รัฐปาลกุลบุตร  มีความคิดเห็น 
วาดวยประการอยางไร ๆ แล     เราจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงแลว    การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ    ให 
บริสุทธิ์   โดยสวนเดียวดุจสังขขัด    ไมใชทําไดงาย   ถากระไร   เราพึงปลงผม 
และหนวด   นุงหมผากาสายะ   ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.    ครัง้น้ัน 
พวกพราหมณ    คฤหบดชีาวถุลลโกฏฐิตนิคม    อันพระผูมีพระภาคเจาทรงให 
เห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหราเริงดวยธรรมีกถา  ชื่นชมยินดีพระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคเจา      ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา     ทํา 
ประทักษิณแลวหลีกไป.  เมื่อพราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคมหลีกไป 
ไมนาน   รัฐปาลกุลบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคม 
พระภาคเจาแลวน่ัง ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง      ครัน้แลวไดกราบทูลวา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ดวยประการไร ๆ แล    ขาพระพุทธเจาจึงจะรูทั่วถึงธรรมท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว      การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติ 
พรหมจรรยใหบริบูรณ    ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด    ไมใชทําไดงาย 
ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะ   ออกจากเรือน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 26 

บวชเปนบรรพชิต  ขอขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระ 
ผูมีพระภาคเถิด.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนรัฐปาละ    ทานเปนผูที่ 
มารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลวหรอื. 
           รัฐปาลกุลบุตรกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระพุทธเจา 
เปนผูที่มารดาบิดายังมิไดอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลย   พระ-   
เจาขา.                                                                                                           
           ภ.  ดกูอนรัฐปาละ    พระตถาคตท้ังหลาย    ยอมไมบวชบุตรที่มารดา 
บิดามิไดอนุญาต. 
           ร.  ขาแตพระองคผูเจริญ      มารดาบิดาจักอนุญาตใหขาพระพุทธเจา 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    ดวยประการใด    ขาพระพุทธเจาจักกระทํา 
ดวยประการนั้น.                                                                            
           [๔๒๖]  ครั้งน้ัน   รัฐปาลกุลบตุรลุกจากอาสนะ   ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจา     ทําประทักษิณแลวเขาไปหามารดาบิดาถึงท่ีอยู     แลวไดกลาววา     
ขาแตคุณแมคุณพอ    ดวยประการอยางไร ๆ แล     ฉันจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่    
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว     การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติ  
พรหมจรรยใหบริบูรณ  ใหบริสุทธิ์  โดยสวนเดียวดุจสังขขัด   ไมใชทําไดงาย  
ฉันปรารถนาจะปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสายะ   ออกจากเรือนบวชเปน    
บรรพชิต   ขอคุณแมคุณพอจงอนุญาตใหฉันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
 
                                       การบอกลามารดาบิดา  
 
           [๘๒๗]   เมื่อรัฐปาลกุลบุตรกลาวเชนนี้แลว    มารดาบิดาของรัฐปาล- 
กุลบุตรไดกลาววา  พอรัฐปาละ   เจาเปนบุตรคนเดียว   เปนทีร่ักที่ชอบใจของ 
เราทั้งสองมีแตความสุข    ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข    พอรฐัปาละ   เจาไมได  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 27 

รูจักความทุกขอะไรเลย    มาเถิด    พอรัฐปาละ   พอจงบริโภค   จงดื่ม   จงให 
บําเรอเถิด    เจายังกําลังบริโภคได    กาํลังด่ืมได    กําลังใหบําเรอได    จงยินดี 
บริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด     เราทั้งสองจะอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชติไมได    ถึงเจาจะตาย    เราทั้งสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจาก 
เจา   เหตุไฉน    เราทั้งสองจักอนุญาตใหเจาซ่ึงยังเปนอยู    ออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชติเลา.     แมครั้งท่ีสอง     แมครั้งท่ีสาม     รัฐปาลกุลบุตรก็กลาววา 
ขาแตคุณแมคุณพอ  ดวยประการ ๆ แล  ฉันจึงจะรูทั่วถึงธรรมท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงแสดงแลว  ขอคุณแมคุณพอจงอนุญาตใหฉันออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิตเถิด.   แมครั้งท่ีสาม   มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ไดกลาววา   พอ 
รัฐปาละ   เจาเปนบุตรคนเดียว   เปนที่รักที่ชอบใจของมารดาบิดา   มีแตความ 
สุข   ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข   พอรัฐปาละ   เจาไมไดรูจักความทุกขอะไรๆ 
เลย  มาเถิด   พอรัฐปาละ   พอจงบริโภค   จงดื่ม  จงใหบําเรอเถิด   เจายังกําลัง 
บริโภคได  กําลังด่ืมได   กําลังใหบําเรอได  จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลาง 
เถิด   มารดาบิดาจะอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได   ถึงเจา 
จะตาย   เราทั้งสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากเจา  เหตุไฉน   เราทั้งสองจัก 
อนุญาตใหเจาซ่ึงยังเปนอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา. 
           [๔๒๘]  ครั้งน้ัน    รัฐปาลกลุบุตรนอยใจวา    มารดาบิดาไมอนุญาต 
ใหเราออกจากเรือน  บวชเปนบรรพชติ    ดังน้ี     จึงนอนอยูบนพ้ืนอันปราศจาก 
เครื่องลาด  ณ  ที่นั้นเอง  ดวยต้ังใจวา  ที่นี้จักเปนที่ตายหรือท่ีบวชของเรา 
ไมบริโภคอาหารต้ังแตหน่ึงวัน     สองวัน    สามวัน    สี่วัน     หาวัน     หกวัน 
ตลอดถึงเจ็ดวัน. 
           [๔๒๙]  ครั้งน้ัน  มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรไดกลาววา   พอรัฐ- 
ปาละ   เจาเปนบุตรคนเดียว   เปนที่รกัที่ชอบใจของเราทั้งสอง    มีแตความสุข  
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ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข   พอรัฐปาละ   เจาไมไดรูจักความทุกขอะไร ๆ เลย   
เจาจงลุกข้ึน   พอรัฐปาละ   เจาจงบริโภค  จงด่ืม  จงใหบําเรอเถิด   เจายังกําลัง  
บริโภคได  กําลังด่ืมได   กําลังใหบําเรอได   จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลาง 
เถิด   เราทั้งสองจักอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได   ถึงเจา 
จะตาย   เราทั้งสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากเจา   เหตุไฉน   เราทั้งสองจัก   
อนุญาตใหเจาซ่ึงยังเปนอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา.   เมื่อมารดาบิดา   
กลาวเชนนี้แลว     รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย.   แมครั้งท่ีสอง. . .  แมครั้งท่ีสาม 
มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ไดกลาววา   พอรัฐปาละ    เจาเปนบุตรคนเดียว 
เปนที่รักที่ชอบใจของเราท้ังสอง    มีแตความสุข    ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข 
พอรัฐปาละ   เจาไมไดรูจักความทุกขอะไร ๆ เลย   เจาจงลุกข้ึน   พอรัฐปาละ 
เจาจงบริโภค   จงดื่ม    จงใหบําเรอเถิด    เจายังกําลังบริโภคได    กําลังด่ืมได  
กําลังใหบําเรอได  จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด แมครั้งท่ีสาม  รัฐปาล 
กุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย.      
                                           
                                  การออนวอนมารดาบิดา 
 
            [๔๓๐]   ครั้งน้ัน      พวกสหายของรัฐปาลกุลบุตร    พากันเขาไปหา 
รัฐปาลกุลบตุรถึงท่ีอยู   แลวไดกลาววา  เพ่ือนรัฐปาละ  ทานเปนบุตรคนเดียว 
เปนที่รักที่ชอบใจของมารดาบิดา   มแีตความสุข   ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข  
ทานไมไดรูจักความทุกขอะไรๆเลย  เชิญลกุข้ึน  เพ่ือนรัฐปาละ ทานจงบริโภค 
จงดื่ม  จงใหบําเรอเถิด   ทานยังกําลังบริโภคได  กําลังด่ืมได  กําลังใหบําเรอได 
จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด      มารดาบิดาจะอนุญาตใหทานออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตไมได     ถึงทานจะตาย     มารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะ 
พลัดพรากจากทาน    เหตุไฉน   มารดาบิดาจะอนุญาตใหทานซึ่งยังเปนอยูออก  
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จากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา.  เมื่อสหายเหลาน้ันกลาวเชนนี้   รัฐปาลกุลบุตร  
ก็ไดนิ่งเสีย.  แมครั้งท่ีสอง. . .   แมครั้งท่ีสาม   พวกสหายของรัฐปาลกุลบุตรได 
กลาววา  เพ่ือนรัฐปาละ  ทานเปนบุตรคนเดียว   เปนที่รักที่ชอบใจของมารดา 
บิดา มีแตความสุข  ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข  ทานไมรูจักความทุกขอะไร ๆ 
เลย    เชญิลกุข้ึน   เพ่ือนรัฐปาละ    ทานจงบริโภค    จงดื่ม    จงใหบําเรอเถิด 
ทานยังกําลังบริโภคได    กําลังด่ืมได    กําลังใหบําเรอได    จงยินดีบริโภคกาม 
ทาบุญไปพลางเถิด   แมครั้งท่ีสาม  รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย. 
           ลําดับนั้น    พวกสหายพากันเขาไปหามารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรถึง 
ที่อยูแลวไดกลาววา    ขาแตคุณแมคุณพอ  รัฐปาลกุลบุตรนี ้ นอนอยูที่ฟนอัน 
ปราศจากเครื่องลาด  ณ  ที่นั่นเอง    ดวยต้ังใจวาท่ีนี้จักเปนที่ตายหรือท่ีบวช 
ของเรา   ถาคุณแมคุณพอจะไมอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต   กจั็กตายเสียในที่นั้นเอง   แตถาคุณแมคุณพอจะอนุญาตใหรัฐปาล- 
กุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    คุณแมคุณพอก็จักไดเห็นเขาแมบวช 
แลว     หากรัฐปาลกุลบตุรจักยินดีในการบวชเปนบรรพชิตไมได   เขาจะไป 
ไหนอ่ืน   ก็จักกลับมาที่นี่เอง    ขอคุณแมคุณพออนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออก 
จากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
           [๔๓๑]  มารดาบิดากลาววา     ดูกอนพอท้ังหลาย      เราอนุญาตให 
รัฐปาลกุลบตุรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    แตเมื่อเขาบวชแลวพึงมาเย่ียม 
มารดาบิดาบาง.   ครั้งน้ัน   สหายท้ังหลายพากันเขาไปหารัฐปาลกุลบุตรถึงท่ีอยู 
แลวไดกลาววา    คุณแมคุณพออนุญาตใหทานออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต 
แลว   แตเมื่อทานบวชแลว   พึงมาเยี่ยมคุณแมคุณพอบาง. 
           [๔๓๒]   ครั้งน้ัน    รัฐปาลกลุบุตรลุกข้ึน    บํารุงกายใหเกิดกําลังแลว 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  
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นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวไดทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   มารดาบิดา   
อนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว        ขอพระผูมี 
พระภาคเจาใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด.  รัฐปาลกุลบุตรไดบรรพชา ไดอุปสมบท 
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเมื่อทานรัฐปาละอุปสมบทแลวไมนาน พอได 
กึ่งเดือน  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในถุลลโกฏฐิตนิคมตามควรแลว   เสด็จ 
จาริกไปทางนครสาวัตถี   เสด็จจาริกไปโดยลําดับ    ไดเสด็จถึงนครสาวัตถีแลว.  
 
                                รฐัปาละสําเร็จพระอรหัต  
 
           [๔๓๓]  ไดยินวา  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู  ณ พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    ใกลพระนครสาวัตถี.    ครั้งน้ัน    ทาน 
รัฐปาละหลีกออกไปอยูแตผูเดียว   เปนผูไมประมาท   มีความเพียร   มีตนสงไป 
แลว  ไมชานานเทาไร   กท็ําใหแจงซ่ึงที่สุดพรหมจรรย   ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา 
ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ      ดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู    รูชัดวาชาติสิ้นแลว    พรหมจรรย 
อยูจบแลว    กิจท่ีควรทํา    ทําเสร็จแลว     กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
ทานพระรัฐปาละไดเปนพระอรหันตรูปหน่ึง  ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย. 
           [๔๓๔]  ครั้งนั้น   ทานพระรัฐปาละเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ 
ประทับ      ถวายบังคมแลวน่ัง   ณ  ทีค่วรสวนขางหนึ่ง     แลวไดกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคปรารถนาจะไปเย่ียมมารดาบิดา    ถาพระผูมี 
พระภาคเจาทรงอนุญาตกะขาพระองค.  พระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการกําหนด 
ใจของทานพระรัฐปาละดวยพระหฤทัยแลว   ทรงทราบชัดวา   รัฐปาลกุลบุตร 
ไมสามารถที่จะบอกลาสิกขาสึกออกไปแลว.    ลาํดับนั้น    จึงตรัสวา    ดกูอน 
รัฐปาละ   ทานจงสําคัญกาลอันควร  ณ  บัดนี้เถิด.    ทานพระรฐัปาละลุกจาก  
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อาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    ทําประทักษิณแลว    เก็บเสนาสนะถือ 
บาตรและจีวรหลีกจาริกไปทางถุลลโกฏฐิตนิคม   จาริกไปโดยลําดับ   บรรลุถึง 
ถุลลโกฏฐิตนิคมแลว. 
           [๔๓๕]  ไดยินวา  ทานพระรัฐปาละพักอยู ณ พระราชอุทยาน   ชื่อ 
มิคาจีระของพระเจาโกรัพยะในถุลลโกฏฐิตนิคมน้ัน.    ครั้งน้ันเวลาเชา    ทาน 
พระรัฐปาละนุงแลว       ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังถุลลโกฏฐิตนิคม. 
เมื่อเที่ยวบิณฑบาตในถุลลโกฏฐิตนิคมตามลําดับตรอก  ไดเขาไปยังนิเวศนของ 
บิดาทาน.   สมัยนั้น    บดิาของทานพระรัฐปาละ  กําลังใหชางกัลบกสางผมอยูที่ 
ซุมประตูกลาง      ไดเห็นทานพระรัฐปาละกําลังมาแตไกล      แลวไดกลาววา 
พวกสมณะศีรษะโลนเหลาน้ี        บวชบุตรคนเดียวผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา. 
ครั้งน้ัน ทานพระรัฐปาละไมไดการให  ไมไดคําตอบที่บานบิดาของทาน  ที่แท 
ไดแตคําดาเทานั้น. 
 
                                      บอกเรื่องพระรัฐปาละ 
 
           [๔๓๖]  สมัยนั้น  ทาสีแหงญาติของทานพระรัฐปาละปรารถนาจะเอา 
ขนมกุมมาสท่ีบูดไปท้ิง.  ทานพระรัฐปาละไดกลาวกะทาสีของญาตินั้นวา  ดูกอน 
นองหญิง  ถาส่ิงน้ันจําตองทิ้ง   จงใสในบาตรของฉันนี้เถิด.   ทาสีของญาติเมื่อ 
เทขนมกุมมาสที่บูดนั้นลงในบาตรของทานพระรัฐปาละ จํานิมิตแหงมือเทาและ 
เสียงได    แลวไดเขาไปหามารดาของทานรัฐปาละ    แลวไดกลาววา   เดชะคุณ 
แมเจา   แมเจาพึงทราบวา   รัฐปาละลกูเจามาแลว. 
           มารดาทานพระรัฐปาละกลาววา   แมคนใช   ถาเจากลาวจริง    ฉันจะ 
ทําเจาไมใหเปนทาสี. 
           ลําดับนั้น      มารดาของทานพระรัฐปาละเขาไปหาบิดาถึงท่ีอยูแลวได 
กลาววา  เดชะทานคฤหบดี   ทานพึงทราบวา  ไดยินวารัฐปาลกุลบุตรมาถึงแลว.   
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           [๔๓๗]  ขณะน้ัน    ทานพระรฐัปาละอาศัยฝาเรือนแหงหน่ึงฉันขนม    
กุมมาสบูดนั้นอยู.     บิดาเขาไปหาทานพระรัฐปาละถึงท่ีใกล     แลวไดถามวา   
มีอยูหรือพอรัฐปาละ  ทีพ่อจักกินขนมกุมมาสบูด   พอควรไปเรือนของตัวมิใช 
หรือ.                                                                                                          
           ทานพระรัฐปาละตอบวา   ดูกอนคฤหบดี   เรือนของอาตมภาพผูออก 
จากเรือนบวชเปนบรรพชิตจะมีที่ไหน   อาตมภาพไมมีเรือน   อาตมภาพไดไป 
ถึงเรือนของทานแลว   แตที่เรือนของทานน้ัน   อาตมภาพไมไดการให   ไมได 
คําตอบเลย   ไดเพียงคําดาอยางเดียวเทาน้ัน. 
           มาไปเรือนกันเกิด  พอรัฐปาละ. 
           อยาเลยคฤหบดี   วันนี้อาตมภาพทําภัตกิจเสร็จแลว. 
           พอรัฐปาละ  ถาอยางนั้น  ขอทานจงรับภัตตาหารเพ่ือฉันในวันพรุงน้ี. 
ทานพระรัฐปาละรับนิมนตดวยดุษณีภาพแลว. 
 
                                        เขาไปนิเวศนบิดา 
 
           [๔๓๘]  ลําดับนั้น   บิดาของทานพระรัฐปาละทราบวา     ทานพระ 
รัฐปาละรับนิมนตแลว     เขาไปยังนิเวศนของตน    แลวส่ังใหฉาบไลที่แผนดิน 
ดวยโคมัยสดแลวใหขนเงินและทองมากองเปนกองใหญ   แบงเปนสองกอง  คือ 
เงินกองหน่ึง  ทองกองหน่ึง   เปนกองใหญอยางที่บุรุษผูยืนขางนี้ไมเห็นบุรุษที่ 
ยืนขางโนน  บุรุษที่ยืนขางโนนไมเห็นบุรุษผูยืนขางนี้    ฉะนั้น   ใหปดกองเงิน 
ทองนั้นดวยเส่ือลําแพนใหปูลาดอาสนะไวทามกลาง   แลวแวดวงดวยมาน  แลว 
เรียกหญิงท้ังหลายท่ีเปนภรรยาเกาของทานพระรัฐปาละมาวา    ดูกอนแมสาว ๆ 
ทั้งหลาย       เจาท้ังหลายประดับดวยเครื่องประดับชุดใดมา       จึงเปนที่รักที่ 
ชอบใจของรัฐปาละบุตรของเราแตกอน      จงประดับดวยเครื่องประดับชุดนั้น.  
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ครั้นลวงราตรีนั้นไป   บิดาของทานพระรัฐปาละ   ไดสั่งใหตกแตงของเค้ียวของ   
ฉันอยางประณีต    แลวใชคนไปเรียนเวลาแกทานพระรัฐปาละวา    ถึงเวลาแลว 
พอรัฐปาละ  ภัตตาหารสําเร็จแลว.  ครัง้น้ัน  เวลาเชาทานพระรัฐปาละ  นุงแลว 
ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนแหงบิดาทาน     แลวน่ังบนอาสนะท่ีเขาแตงต้ัง  
ไว.    บิดาขอทานพระรัฐปาละสั่งใหเปดกองเงินและทองนั้น      แลวไดกลาวกะ 
ทานพระรัฐปาละวา   พอรัฐปาละ   ทรัพยกองนี้เปนสวนของมารดา    กองอื่น 
เปนสวนของบิดา  สวนของปูอีกกองหนึ่ง  เปนของพอผูเดียว  พออาจจะใชสอย 
สมบัติและทําบุญได     พอจงลาสิกขาสึกเปนคฤหัสถมาใชสอยสมบัติและทําบุญ 
ไปเถิด. 
           ทานพระรัฐปาละตอบวา    ดูกอนคฤหบดี    ถาทานพึงทําตามคําของ 
อาตมภาพได     ทานพึงใหเขาขนกองเงินกองทองน้ีบรรทุกเกวียนใหเข็นไปจม 
เสียที่กลางกระแสแมน้ําคงคา  ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะความโศก   ความร่ําไร 
ทุกข  โทมนสัและอุปายาส   มีทรัพยนั้นเปนเหตุ   จักเกิดข้ึนแกทาน.  
           ลําดับนั้น    ภรรยาเกาของทานพระรัฐปาละ    ตางจับที่เทาแลวถามวา 
พอผูลูกเจา        นางฟาท้ังหลายผูเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรยนั้นเปน 
เชนไร. 
           ทานพระรัฐปาละตอบวา     ดกูอนนองหญิง      เราทั้งหลายประพฤติ 
พรหมจรรยเพราะเหตุนางฟาท้ังหลายหามิได. 
           หญิงเหลาน้ันเสียใจวา    รัฐปาละผูลูกเจาเรียกเราทั้งหลายดวยวาทะวา 
นองหญิง  ดังนี้   สลบลมอยู ณ ที่นั้น.  ครั้งน้ัน    ทานพระรัฐปาละไดกลาวกะ 
บิดาวา ดูกอนคฤหบดี  ถาจะพึงใหโภชนะก็จงใหเถิด  อยาใหอาตมภาพลําบาก 
เลย. 
           บริโภคเถิด   พอรฐัปาละ   ภัตตาหารสําเร็จแลว.  
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           ลําดับนั้นบิดาทานพระรัฐปาละ     ไดอังคาสทานพระรัฐปาละดวยของ 
เค้ียวของฉันอยางประณีต    ใหอ่ิมหนําดวยมือของตนเสร็จแลว.  
           [๔๓๙]  ครั้งน้ัน   ทานพระรัฐปาละฉันเสร็จชักมือออกจากบาตรแลว 
ไดยืนข้ึนกลาวคาถาเหลานี้วา                                                                
                             จงมาดูอัตภาพอันวิจิตร    มกีายเปน 
                   แผล  อันคุมกันอยูแลว     กระสับกระสาย  
                   เปนที่ดําริของชนเปนอันมาก ไมมีความยั่ง              
                   ยืนมั่นคง   จงมาดูรูปอันวิจิตรดวยแกวมณ ี
                   และกุณฑล      มีกระดูกอนัหนังหุมหอไว 
                   งามพรอมดวยผา  [ของหญิง]   เทาท่ียอม             
                   ดวยสีแดงสด  หนาท่ีไลทาดวยจุรณ  พอ 
                   จะหลอกคนโงใหหลงได  แตจะหลอกคน           
                   ผูแสวงหาฝงคือพระนิพพานไมได  ผมท่ี 
                   แตงใหเปนแปดลอนงามตา       ที่เย้ิมดวย                
                   ยาหยอด      พอจะหลอกคนโงใหหลงได 
                   แตจะหลอกคนผูแสวงหาฝง คือ พระ- 
                   นิพพานไมได   กายเนา   อันประดับดวย 
                   เครื่องอลังการ  ประดุจทนานยาหยอดอัน 
                   ใหมวิจิตร    พอจะหลอกคนโงใหหลงได 
                   แตจะหลอกคนผูแสวงหาฝงคือ  พระนิพ- 
                   พานไมได   ทานเปนดังพรานเนื้อวางบวง 
                   ไว  แตเน้ือไมติดบวง  เมือ่พรานเน้ือกําลัง 
                   คร่ําครวญอยู  เรากินแตอาหารแลวก็ไป.  
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           ครั้นทานพระรัฐปาละยืนกลาวคาถาเหลานี้แลว       จึงเขาไปยังพระราช 
อุทยานมิคาจีระของพระเจาโกรัพยะ   แลวน่ังพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง. 
  
                        พระเจาโกรัพยะเสด็จเขาไปหาพระรัฐปาละ 
 
           [๔๔๐]  ครั้งน้ัน  พระเจาโกรัพยะ    ตรัสเรียกพนักงานรักษาพระราช 
อุทยานมาวา    ดูกอนมิควะ     ทานจงชําระพ้ืนสวนมิคาจีระใหหมดจดสะอาด 
เราจะไปดูพ้ืนสวนอันดี.  นายมิควะทูลรับพระเจาโกรัพยะวา  อยางนั้น  ขอเดชะ 
แลวชําระพระราชาอุทยานมิคาจีระอยู ไดเห็นทานพระรัฐปาละซ่ึงน่ังพักกลางวัน 
อยูที่โคนไมแหงหนึ่ง  จึงเขาไปเฝาพระเจาโกรัพยะ  แลวไดกราบทูลวา  ขอเดชะ 
พระราชอุทยานมิคาจีระของพระองคหมดจดแลว        และในพระราชอุทยานน้ีมี 
กุลบุตรชื่อรฐัปาละ  ผูเปนบุตรแหงตระกูลเลิศในถุลลโกฏฐิตนิคมน้ี  ที่พระองค 
ทรงสรรเสรญิอยูเสมอ ๆ นั้น  เธอนั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง.  
           พระเจาโกรัพยะตรัสวา  ดูกอนเพ่ือนมิควะ  ถาเชนนั้น    ควรจะไปยัง 
พ้ืนสวนเดี๋ยวนี้   เราทั้งสองจักเขาไปหารัฐปาละผูเจริญน้ันในบัดนี้.   
           ครั้งน้ัน   พระเจาโกรัพยะรับสัง่วา ของควรเค้ียวควรบริโภคสิ่งใดอันจะ 
ตกแตงไปในสวนน้ัน    ทานท้ังหลายจงแจกจายของสิ่งน้ันทั้งส้ินเสียเถิด    ดังน้ี  
แลว  รับสั่งใหเทียมพระราชยานชั้นดี   เสด็จออกจากถุลลโกฏฐิตนิคมดวยพระ 
ราชยานที่ดี  ๆ      ดวยราชานุภาพอันยิ่งใหญ      เพ่ือจะพบทานพระรัฐปาละ 
ทาวเธอเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนยานพระท่ีนั่งไปจนสุดทาง     เสด็จลง 
ทรงพระดําเนินดวยบริษัทชนสูงๆ เขาไปหาทานพระรัฐปาละ  แลวทรงปราศรัย 
กับทานพระรัฐปาละ  ครัน้ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  ไดประทับ 
ยืนอยู ณ ที่อันสมควรสวนขางหน่ึง  แลวรับสั่งวา  เชิญทานรัฐปาละผูเจริญน่ัง 
บนเครื่องลาดนี้เถิด.                                                               
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           ทานพระรัฐปาละถวายพระพรวา    ดกูอนมหาบพิตร   อยาเลย   เชญิ  
มหาบพิตรนั่งเถิด อาตมภาพนั่งท่ีอาสนะของอาตมภาพดีแลว. พระเจาโกรัพยะ 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีพนักงานจัดถวาย. 
           [๔๔๑]  ครั้น พระเจาโกรัพยะประทับนั่งแลว  ไดตรัสกะทานพระรัฐ- 
ปาละวา  ทานรัฐปาละผูเจริญ  ความเส่ือมส่ีประการนี้   ที่คนบางพวกในโลกน้ี 
 ถึงเขาแลว     ยอมปลงผมและหนวด   นุงหมผากาสายะ   ออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต    ความเสื่อม  ๔   ประการน้ันเปนไฉน     คือความเส่ือมเพราะชรา  ๑ 
ความเสื่อมเพราะความเจ็บไข  ๑    ความเส่ือมจากโภคสมบัติ  ๑    ความเส่ือมจาก 
ญาติ ๑. 
 
                          วาดวยความเสื่อมเพราะชราเปนตน 
 
           [๔๔๒]   ทานรัฐปาละ   ความเสื่อมเพราะชราเปนไฉน   ทานรัฐปาละ 
คนบางคนในโลกนี ้   เปนคนแกแลว    เปนคนเฒา   เปนผูใหญ   ลวงกาลผาน   
วัยมาโดยลําดับ.   เขาคิดเห็นดังน้ีวา   เดี๋ยวน้ีเราเปนคนแกแลว  เปนคนเฒาแลว 
เปนผูใหญ   ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ   ก็การท่ีเราจะไดโภคสมบัติที่ยังไมได 
หรือการท่ีเราจะทําโภคสมบัติที่ไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย  อยากระน้ันเลย 
เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ  ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติเถิด. 
เขาประกอบดวยความเสื่อมเพราะชราน้ัน       จึงปลงผมและหนวด     นุงหมผา 
กาสายะ   ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต     ดูกอนทานรัฐปาละ     นี้เรียกวา 
ความเสื่อมเพราะชรา.   สวนทานรัฐปาละผูเจริญ   เดี๋ยวน้ีก็ยังหนุมแนน มีผมดํา 
สนิท  ประกอบดวยความเปนหนุมกําลังเจริญเปนวัยแรก  ไมมคีวามเส่ือมเพราะ 
ชรานั้นเลย.  ทานพระรัฐปาละรูเห็น  หรือไดฟงอะไร    จึงออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชติเสียเลา.                                                                             
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           [๔๔๓]   ทานรัฐปาละ  ก็ความเส่ือมเพราะความเจ็บไขเปนไฉน. ทาน  
รัฐปาละ  คนบางคนในโลกน้ี    เปนคนมีอาพาธ  มีทุกข  เปนไขหนัก.  เขาคิด 
เห็นดังน้ีวา   เดี๋ยวน้ีเราเปนคนมีอาพาธ  มีทุกข  เปนไขหนัก   ก็การท่ีเราจะได 
โภคสมบัติที่ยังไมได   หรือการท่ีเราจะทําโภคสมบัติที่ไดแลวใหเจริญ  ไมใชทํา 
ไดงาย   อยากระน้ันเลย   เราพึงปลงผมและหนวด   นุมหมผากาสายะ   ออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.   เขาประกอบดวยความเสื่อมเพราะความเจ็บไขนั้น 
จึงปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสายะ    ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   นี้  
เรียกวาความเส่ือมเพราะความเจ็บไข.  สวนทานรฐัปาละ  เดี๋ยวน้ีเปนผูไมอาพาธ 
ไมมีทุกข  ประกอบดวยไฟธาตุที่ยอยอาหารสม่ําเสมอดี  ไมเย็นนัก ไมรอนนัก 
ไมมีความเสื่อมเพราะความเจ็บไขนั้นเลย.     ทานรัฐปาละรูเห็นหรือไดฟงอะไร 
จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา. 
           [๔๔๔]   ทานรัฐปาละ    ก็ความเส่ือมจากโภคสมบัติเปนไฉน.    ทาน 
รัฐปาละ  คนบางคนในโลกน้ี    เปนคนม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  โภค 
สมบัติเหลานั้นของเขาถึงความส้ินไปโดยลําดับ.    เขาคิดเห็นดังน้ีวา    เม่ือกอน 
เราเปนคนม่ังค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก  โภคสมบัติเหลาน้ันของเราถึงความ 
สิ้นไปโดยลาํดับแลว    กก็ารท่ีเราจะไดโภคสมบัติที่ยังไมได    หรือการท่ีเราจะ 
ทําโภคสมบัติที่ไดแลวใหเจริญ  ไมใชทําไดงาย  อยากระน้ันเลย  เราพึงปลงผม 
และหนวด    นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด    ดังน้ี.   เขา 
ประกอบดวยความเสื่อมจากโภคสมบัตินั้น    จึงปลงผมและหนวด     นุงหมผา 
กาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   ทานรัฐปาละผูเจริญ   นี้เรียกวาความ 
เสื่อมจากโภคสมบัติ.    สวนทานรัฐปาละเปนบุตรของตระกูลเลิศในถลุลโกฏฐิต 
นิคมนี้    ไมมีความเสื่อมจากโภคสมบัตินั้น.   ทานรัฐปาละรูเห็นหรือไดฟงอะไร 
จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา.  
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           [๔๔๕]  ทานรัฐปาละ  ก็ความเส่ือมจากญาติเปนไฉน.  ทานรัฐปาละ  
คนบางคนในโลกนี ้  มีมติร  อํามาตย  ญาติสาโลหิตเปนอันมาก  ญาติเหลานั้น  
ของเขาถึงความส้ินไปโดยลําดับ . เขาคิดเห็นดังน้ีวา  เมื่อกอนเรามีมิตร  อํามาตย 
ญาติสาโลหิตเปนอันมาก   [เด๋ียวน้ี]     ญาติของเราน้ันถึงความส้ินไปโดยลาํดับ  
ก็การท่ีเราจะไดโภคสมบัติที่ยังไมได  หรือการท่ีเราจะทําโภคสมบัติที่ไดแลวให 
เจริญ   ไมใชทําไดงาย   อยากระน้ันเลย   เราพึงปลงผมและหนวด    นุงหมผา 
กาสายะอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด    ดงัน้ี .     เขาประกอบดวยความ 
เสื่อมจากญาตินั้นจึงปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสายะ  ออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต     ทานรัฐปาละ    นี้เรียกวาความเส่ือมจากญาติ.    สวนทานรัฐปาละ 
มีมิตร  อํามาตย  ญาติสาโลหิตในถุลลโกฏฐิตนิคมน้ีเปนอันมาก  ไมไดมีความ 
เสื่อมจากญาติเลย.   ทานรัฐปาละ  รูเห็นหรือไดฟงอะไร  จึงออกจากเรือนบวช  
เปนบรรพชติเสียเลา.  ทานรัฐปาละ  ความเลื่อม ๔ ประการนี ้   ที่คนบางพวก 
ในโลกน้ีถึงเขาแลว    จึงปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสายะ    ออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิต  ทานรัฐปาละไมไดมีความเสื่อมเหลาน้ันเลย.   ทานรัฐปาละ 
รูเห็นหรือไดฟงอะไร  จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา. 
 
                                           ธัมมุทเทส  ๔ 
 
           [๔๔๖]   ทานพระรัฐปาละถวายพระพรวา  มีอยูแล  มหาบพิตร  พระ 
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ผูทรงรู    ทรงเห็น    เปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจา     ทรงแสดงธัมมุทเทส ๔ ขอ     ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว    จึง 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.   ธมัมุทเทส  ๔  ขอเปนไฉน  คือ   
           ๑.  ดกูอนมหาบพิตร    ธัมมุทเทสขอท่ีหน่ึงวา   โลกอันชรานาเขาไป 
ไมยั่งยืน   ดงัน้ีแล    อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      ผูทรงรู   ทรงเห็น  
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เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงแสดงแลว  ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟง  
แลว    จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
           ๒.  ดกูอนมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอท่ีสองวา  โลกไมมีผูตานทาน  ไม 
เปนใหญเฉพาะตนดังน้ีแล  อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น    ผูทรงรู  ทรงเห็น 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงแสดงแลว   ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟง 
แลวจึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชติ. 
           ๓.  ดกูอนมหาบพิตร  ธัมมุทเทสขอท่ีสามวา   โลกไมมอีะไรเปนของ 
ตนจําตองละส่ิงท้ังปวงไปดังน้ีแล    อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น      ผูทรงรู 
ทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    ทรงแสดงแลว   ทีอ่าตมภาพรูเห็น 
และไดฟงแลว   จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
           ๔.  ดกูอนมหาบพิตร  ธัมมุทเทสขอท่ีสี่วา  โลกบกพรองอยูเปนนิตย 
ไมรูจักอิ่ม   เปนทาสแหงตัณหาดังน้ีแล   อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น    ผู 
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ที่อาตมภาพรู 
เห็นและไดฟงแลว   จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
           ดูกอนมหาบพิตร   ธัมมุทเทสส่ีขอน้ีแล   อันพระผูมีพระภาคพระองค 
นั้นผูทรงรู   ทรงเห็น   เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    ทรงแสดงแลว   ที่  
อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว   จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
           [๔๔๗]  ทานรัฐปาละกลาววา   โลกอันชรานําไป   ไมยั่งยืน   ดังนี้ 
ก็เน้ือความแหงภาษิตน้ีจะพึงเห็นไดอยางไร. 
           ดูกอนมหาบพิตร    มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน 
มหาบพิตรเม่ือมีพระชนมายุยี่สิบปก็ดี  ยี่สิบหาปก็ดี   ในเพลงชาก็ดี  เพลงมา 
ก็ดี    เพลงรถก็ดี    เพลงธนูก็ดี    เพลงอาวุธก็ดี    ทรงศึกษาอยางคลองแคลว  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 40 

ทรงมีกําลัง.    พระเพลา    มีกําลังพระพาหา     มีพระกายสามารถ     เคยทรงเขา 
สงความมาแลวหรือ.                                                                                   
           ทานรัฐปาละ   ขาพเจาเมื่อมีอายุยี่สิบปก็ดี   ยี่สิบหาปก็ดี   ในเพลงชาง 
ก็ดี    เพลงมาก็ดี    เพลงรถก็ด ี   เพลงธนูก็ดี   เพลงอาวุธก็ดี    ไดศึกษาอยาง 
คลองแคลว    มีกําลังขา    มีกําลังแขน    มีตนสามารถ    เคยเขาสงครามมาแลว 
บางครั้งขาพเจาสําคัญวามีฤทธิ์   ไมเห็นใครจะเสมอดวยกําลังของตน.             
           ดูกอนมหาบพิตร    มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน 
แมเด๋ียวน้ี  มหาบพิตรก็ยังมีกําลังพระเพลา มีกําลังพระพาหา  มีพระกายสามารถ 
เขาสงครามเหมือนฉะน้ันไดหรือ. 
           ทานรัฐปาละ   ขอน้ีหามิได    เดี๋ยวน้ี     ขาพเจาแกแลว    เจริญวัยแลว 
เปนผูใหญ    ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับแลว     วัยของขาพเจาลวงเขาแปดสิบ 
บางครั้งขาพเจาคิดวา   จักยางเทาท่ีนี้   ก็ไพลยางไปทางอ่ืน. 
           ดูกอนมหาบพิตร  เนื้อความน้ีแล   ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น  ผู 
ทรงรู    ทรงเห็น    เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    ทรงหมายถึง    ตรสั  
ธัมมุทเทสขอท่ีหน่ึงวา   โลกอันชรานําเขาไป   ไมยั่งยืน   ที่อาตมภาพรูเห็นและ 
ไดฟงแลว  จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
           ดูกอนทานรัฐปาละ  นาอัศจรรย   ไมเคยมีมาแลว   ขอวาโลกอันชรา 
นําเขาไป  ไมยั่งยืนนี้  อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู   ทรงเห็น  เปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ตรัสดีแลว  ดูกอนทานรัฐปาละ   เปนความจริง 
โลกอันชรานําเขาไป  ไมยั่งยืน ในราชสกุลนี้  มหีมูชาง หมูมา  หมูรถ  และหมู 
คนเดินเทา   หมูใดจักครอบงําอันตรายของเราได. 
           [๔๔๘]  ทานรัฐปาละกลาววา     โลกไมมีผูตานทาน     ไมเปนใหญ 
เฉพาะตนดังนี้   ก็เน้ือความแหงภาษิตน้ี   จึงพึงเห็นไดอยางไร.  
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           ดูกอนมหาบพิตร     มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน  
มหาบพิตรเคยทรงประชวรหนักบางหรือไม. 
           ดูกอนรัฐปาละ ขาพเจาเคยเจ็บหนักอยู  บางครั้ง บรรดามิตร อํามาตย 
ญาติสาโลหิตแวดลอมขาพเจาอยู     ดวยสําคัญวา    พระเจาโกรัพยะจักสวรรคต 
บัดนี้   พระเจาโกรัพยะจักสวรรคตบัดนี้  ดังนี้. 
           ดูกอนมหาบพิตร    มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอน้ัน เปนไฉน 
มหาบพิตรไดมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต  [ที่มหาบพิตรจะขอรอง]  วา  มติร 
อํามาตย   ญาติสาโลหิต   ผูเจริญของเราที่มีอยูทั้งหมด    จงมาชวยแบงเวทนาน้ี  
ไป    โดยใหเราไดเสวยเวทนาเบาลง   ดังน้ี   หรือวามหาบพิตรตองเสวยเวทนา 
แตพระองคเดียว. 
           ดูกอนทานรัฐปาละ   ขาพเจาจะไดมิตร   อํามาตย  ญาติสาโลหิต   [ที่ 
ขาพเจาจะขอรอง]   วา   มิตร   อํามาตย   ญาติสาโลหิตท่ีมีอยูทั้งหมด   จงมา 
ชวยแบงเวทนาน้ีไป   โดยใหเราไดเสวยเวทนาเบาลงไป    ดังน้ี  หามิได   ทีแ่ท 
ขาพเจาตองเสวยเวทนาน้ันแตผูเดียว. 
           ดูกอนมหาบพิตร  เนื้อความน้ีแล   ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น   ผู 
ทรงรู ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงหมายถงึตรัสธัมมุทเทส 
ขอท่ีสองวา   โลกไมมีผูตานทาน    ไมเปนใหญเฉพาะตน    ทีอ่าตมภาพรูเห็น 
และไดฟงแลว   จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.                              
           ดูกอนทานรัฐปาละ   นาอัศจรรย   ไมเคยมีแลว    ขอวา    โลกไมมีผู 
ตานทาน  ไมเปนใหญเฉพาะตนน้ี   อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ผูทรงรู 
ทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ตรัสดีแลว   ทานรัฐปาละ   เปน 
ความจริง   โลกไมมีผูตานทาน   ไมเปนใหญเฉพาะตน   ในราชสกุลนี ้   มีเงิน 
และทองอยูที่พ้ืนดินและในอากาศมาก.                           
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           [๔๔๙]   ทานรัฐปาละกลาววา     โลกไมมีอะไรเปนของตน     จําตอง  
ทิ้งส่ิงท้ังปวงไป   ดังน้ี    ก็เน้ือความแหงภาษิตน้ี    จะพึงเห็นไดอยางไร. 
           ดูกอนมหาบพิตร    มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน 
เดี๋ยวน้ีมหาบพิตรเอิบอ่ิม   พรั่งพรอมดวยกามคุณ  ๕  บําเรอพระองคอยู   ฉันใด 
มหาบพิตรจักไดสมพระราชประสงควา     แมในโลกหนา     เราจักเปนผูเอิบอ่ิม 
พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕  บําเรอตนอยู   ฉันนั้น  หรือวาชนเหลาอ่ืนจักปกครอง 
โภคสมบัตินี้   สวนมหาบพิตรก็จักเสด็จไปตามยถากรรม.                         
           ทานรัฐปาละ    เด๋ียวน้ี    ขาพเจาเอิบอ่ิม    พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ 
บําเรอตนอยู    ฉันใด   ขาพเจาจักไมไดความประสงควา    แมในโลกหนา   เรา  
จะเปนผูเอิบอ่ิมพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู    ฉันนั้น    ที่แท   ชน 
เหลาอ่ืนจักปกครองโภคสมบัตินี้   สวนขาพเจาก็จักไปตามยถากรรม.                 
           ดูกอนมหาบพิตร  เนื้อความน้ีแล  อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงหมายถงึตรัสธัมมุทเทส 
ขอท่ีสามวา   โลกไมมีอะไรเปนของตน   จําตองละทิ้งส่ิงท้ังปวงไป  ที่อาตมภาพ 
รูเห็นและไดฟงแลว   จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
           ดูกอนทานรัฐปาละ   นาอัศจรรย    ไมเคยมีแลว    ขอวาโลกไมมีอะไร 
เปนของตน    จําตองละท้ิงส่ิงท้ังปวงไปน้ี    อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ผูทรงรูทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมนาสัมพุทธเจา  ตรัสดีแลว   ทานรัฐปาละ 
เปนความจริง   โลกไมมอีะไรเปนของตน  จําตองละทิ้งส่ิงท้ังปวงไป. 
           [๔๕๐]   ทานรัฐปาละกลาววา    โลกพรองอยูเปนนิตย     ไมรูจักอิ่ม 
เปนทาสแหงตัณหา   ดังน้ี   ก็เน้ือความแหงภาษิตน้ี    จะพึงเห็นไดอยางไร. 
           ดูกอนมหาบพิตร  มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน มหา- 
บพิตรทรงครอบครองกุรุรัฐอันเจริญอยูหรือ.  
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           อยางนั้น  ทานรัฐปาละ  ขาพเจาครอบครองกุรุรัฐอันเจริญอยู. 
           มหาบพิตรจักเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน ราชบุรษุของมหาบพิตร 
ที่กุรุรัฐนี้    เปนที่เชื่อถือได   เปนคนมีเหตุ   พึงมาจากทิศบูรพา    เขาเขามาเฝา 
มหาบพิตรแลวกราบทูลอยางนี้วา   ขอเดชะมหาราชเจา    พระองคพึงทรงทราบ 
วา   ขาพระพุทธเจามาจากทิศบูรพา     ในทิศนั้น    ขาพระพุทธเจา     ไดเห็น 
ชนบทใหญ   มั่งค่ังและเจริญ   มชีนมาก   มีมนุษยเกลื่อนกลน   ในชนบทนัน้ 
มีพลชาง  พลมา   พลรถ   พลเดินเทามาก   มีสัตวอชินะท่ีฝกแลวมาก   มีเงิน 
และทองท้ังที่ยังไมไดทํา    ทั้งท่ีทําแลวก็มาก      ในชนบทน้ัน      สตรีปกครอง 
พระองคอาจจะรบชนะไดดวยกําลังพลประมาณเทาน้ัน       ขอพระองคจงไปรบ 
เอาเถิด   มหาราชเจา   ดังน้ี    มหาบพิตรจะทรงทําอยางไรกะชนบทน้ัน. 
           ดูกอนทานรัฐปาละ     พวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสีย 
นะชิ. 
           ดูกอนมหาบพิตร    มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน 
ราชบุรุษของมหาบพิตรที่กุรุรัฐนี้   เปนที่เชื่อถือได  เปนคนมีเหตุ    พึงมาจาก 
ทิศปจจิม...  จากทิศอุดร...  จากทิศทักษิณ...  จากสมุทรฟากโนน    เขาเขามา 
เฝามหาบพิตร  แลวกราบทูลอยางน้ีวา   ขอเดชะ   มหาราชเจา  พระองคพึงทรง 
ทราบวา ขาพระพุทธเจามาจากสมุทรฟากโนน  ณ ที่นั้น   ขาพระพุทธเจาไดเห็น 
ชนบทใหญ  มั่งค่ังและเจริญ  มีชนมาก   มีมนุษยเกลื่อนกลน     ในชนบทน้ัน  
มีพลชาง   พลมา   พลรถ   พลเดินเทามาก    มีสัตวอชินะท่ีฝกแลวมาก   มีเงิน 
และทองท้ังที่ยังไมไดทําทั้งท่ีทําแลวมาก       ในชนบทน้ัน        สตรีปกครอง 
พระองคอาจจะรบชนะไดดวยกําลังพลประมาณเทาน้ัน      ขอพระองคจงไปรบ 
เอาเถิด  มหาราชเจา  ดังนี้  มหาบพิตรจะทรงทําอยางไรกะชนบทน้ัน.  
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           ดูกอนทานรัฐปาละ     พวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสีย 
นะซิ. 
            ดูกอนมหาบพิตร    เนื้อความน้ีแล     อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
ผูทรงรูทรงเห็น  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทส 
ขอท่ีสี่วา   โลกพรองอยูเปนนิตย  ไมรูจักอ่ิม   เปนทาสแหงตัณหา  ที่อาตมภาพ 
รูเห็นและไดฟงแลว   จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. 
             ดูกอนทานรัฐปาละ   นาอัศจรรย   ไมเคยมีมาแลว   ขอวา    โลกพรอง 
อยูเปนนิตย  ไมรูจักอิ่ม  เปนทาสแหงตัณหานี้   อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
ผูทรงรูทรงเห็น   เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ตรัสดีแลว   ทานรัฐปาละ 
เปนความจริง   โลกพรองอยูเปนนิตย   ไมรูจักอิ่ม   เปนทาสแหงตัณหา. 
             [๔๕๑]   ทานรัฐปาละไดกลาวคํานี้แลว     ครั้นแลว   ภายหลังไดกลาว 
คาถาประพันธนี้อ่ืนอีกวา 
                             เราเห็นมนุษยทั้งหลายในโลก  ที่เปน 
                   ผูมีทรัพย   ไดทรัพย  แลวยอมไมใหเพราะ 
                   ความหลง       โลภแลวยอมทําการสั่งสม 
                   ทรัพย     และยังปรารถนากามท้ังหลายยิ่ง 
                   ขึ้นไป       พระราชาทรงแผอํานาจชํานะ 
                   ตลอดแผนดิน     ทรงครอบครองแผนดิน 
                   มีสาครเปนที่สุด   มิไดทรงรูจักอิ่มเพียงฝง 
                   สมุทรขางน้ี      ยังทรงปรารถนาฝงสมุทร 
                   ขางโนนอีก   พระราชาและมนุษยเหลาอื่น 
                   เปนอันมาก   ยังไมสิ้นความทะเยอทะยาน 
                   ยอมเขาถึงความเปนผูพรองอยู  ละรางกาย  
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                   ไปแท  ความอิ่มดวยกามยอมไมมใีนโลก 
                   เลย     อนึ่ง   ญาติทั้งหลายพากันสยายผม 
                   คร่ําครวญถึงผูนั้น    พากันกลาววาไดตาย 
                   แลวหนอ     พวกญาตินําเอาผูนั้นคลุมดวย 
                   ผาไปยกขึ้นเชิงตะกอน     แตนั้นก็เผากัน 
                   ผูนั้น    เมื่อกาํลังลูกเขาเผา  ถูกแทงอยูดวย 
                   หลาวมีแตผาผืนเดียว     ละโภคสมบัติไป 
                   ญาติก็ดี  มิตรก็ดี   หรือสหายท้ังหลายเปน 
                   ที่ตานทานของบุคคลผูจะตายไมมี  ทายาท 
                   ทั้งหลายก็ขนของเอาทรัพยของผูนั้นไป  สวน 
                   สัตวยอมไปตามกรรมทีท่ําไว  ทรัพยอะไร ๆ 
                   ยอมติดตามคนตายไปไมได       บุตร 
                   ภรรยา       ทรัพยและแวนแควนก็เชนนั้น 
                   บุคคลยอมไมไดอายุยืนดวยทรัพย     และ 
                   ยอมไมกําจัดชราไดดวยทรัพย  นักปราชญ 
                   ทั้งหลายกลาวชีวิตนี้  วานอยนัก  วาไม 
                   เท่ียง  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ทั้ง- 
                   คนมั่งมี ทั้งคนยากจน  ยอมกระทบผัสสะ 
                   ทั้งคนพาล ทั้งนักปราชญ  ก็กระทบผัสสะ 
                   เหมือนกัน แตคนพาล  ยอมนอนหวาดอยู 
                   เพราะความท่ีตนเปนพาล สวนนักปราชญ   
                   อันผัสสะถูกตองแลว     ยอมไมหว่ันไหว 
                   เพราะเหตุนั้นแล    ปญญาจึงประเสริฐกวา  
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                   ทรัพย   ปญญาเปนเหตุถึงท่ีสุดในโลกน้ีได 
                   คนเปนอันมากทําบาปกรรมเพราะความ- 
                   หลงในภพนอยภพใหญ เพราะไมมีปญญา 
                   เครื่องใหถึงท่ีสุด    สัตวที่ถึงการทองเท่ียว 
                   ไปมา   ยอมเขาถึงครรภบาง   ปรโลกบาง 
                   ผูอื่นนอกจากผูมีปญญาน้ัน  ยอมเชื่อไดวา 
                   จะเขาถึงครรภและปรโลก   หมูสัตวผูมีบาป 
                   ธรรม      ละโลกน้ีไปแลวยอมเดือดรอน 
                   เพราะ กรรม ของ ตน เอง ใน โลก หนา 
                   เปรียบเสมือนโจรผูมีความผิด ถูกจับเพราะ 
                   โจรกรรม   มตัีดชอง เปนตน   ยอมเดือด- 
                   รอนเพราะกรรมของตนเอง       ฉะนัน้ 
                   ความจริง   กามท้ังหลายวิจิตร  รสอรอย  
                   เปนที่รื่นรมยใจ    ยอมย่ํายีจิต    ดวยรปูมี 
                   ประการตาง ๆ    มหาบพิตร    อาตมภาพ  
                   เห็นโทษในกามท้ังหลาย     เพราะเหตุนั้น 
                   จงบวชเสีย  ผลไมทั้งหลายยังไมหลนทีเดียว 
                   มาณพท้ังหลาย    ทั้งหนุมท้ังแก    ยอมม ี
                   สรีระทําลายได    มหาบพิตร   อาตมภาพ 
                   รูเหตุนี้จึงบวช      ความเปนสมณะ   เปน 
                   ขอปฏิบัติอันไมผิด   เปนคุณประเสริฐแท 
                   ดังน้ีแล. 
 
                                   จบ รัฏฐปาลสูตร  ที ่ ๒  
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                                 อรรถกถารัฏฐปาลสูตร 
 
           รัฏฐปาลสูตรเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:- 
           พึงทราบวินิจฉัยในรัฏฐปาลสูตรนั้น ดังตอไปนี้  บทวา ถุลฺลโกฏ ิติ 
ไดแก   แนนยุง   คือ เต็มเปยมเรือนยุง.   ไดยินวา   ชนบทนั้น     มีขาวกลาเปน 
นิตย  คือ  เมล็ดขาวออกไปเขาลานทุกเม่ือ.   ดวยเหตุนั้น   ในนคิมนั้น    ยุงทั้ง 
หลายจึงเต็มอยูเปนนิตย    เพราะฉะน้ัน   ชนบทนัน้จึงนับไดวา   ถุลลโกฏฐิตะ 
แปลวา   มีขาวแนนยุงทีเดียว.   เหตุไร   ทานพระรัฐปาล    จึงชื่อวา   รัฐปาละ. 
ที่ชื่อวา   รัฐปาละ   เพราะเปนผูสามารถ   ดํารงรักษารัฐที่แบงแยกได.   ถามวา 
ชื่อของทานพระรัฐปาละน้ัน   เกิดข้ึน   เมื่อไร.    ตอบวา   เมื่อครั้งพระสัมมา 
สัมพุทธเจาพระนามวา  ปทุมุตตระ. 
           จริงอยู   ปลาย ๑๐๐,๐๐๐ กัป  กอนแตกัปนี้   มนุษยมีอายุ  ๑๐๐,๐๐๐ ป 
พระศาสดาพระนามวา  ปทุมุตตระ  อุบัติข้ึน มีภิกษุ   ๑๐๐,๐๐๐ รูปเปนบริวาร 
เสด็จจาริก   เพ่ือโปรดโลกที่ทานหมายเอากลาวไววา 
                             พระศาสดา พระนามวา ปทุมุตตระ 
                   มีพระชนก  พระนามวา  พระเจาอานันทะ 
                   พระชนนีพระนามวา   พระนางสุชาดา  ณ 
                   นคร หงสวดี. 
ครั้น  พระปทุมุตตรพุทธเจา   ยังไมทรงอุบัติ.   กุฏมพีสองคนแหงกรุงหงสวดี 
มีศรัทธาเลื่อมใส   ทั้งโรงทานสําหรับคนเข็ญใจ    คนเดินทางและยาจกเปนตน. 
ครั้งน้ัน   ดาบส  ๕๐๐ ตน  ผูอยูในภูเขา  มาถึงกรุงหงสวดี.  คนทั้งสองน้ัน  ก ็
แบงดาบส   คนละครึ่งบํารุงกัน.   ดาบสท้ังหลาย   อยูชั่วเวลานิดหนอย   ก็กลับ  
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ไปยังภูเขา.   พระสังฆเถระท้ังสองก็แยกยายไป.   ครั้งน้ัน   กุฏมพีทั้งสองน้ัน   ก็  
ทําการบํารุง    ดาบสเหลาน้ัน    จนตลอดชีวิต.    เมือ่เหลาดาบสบริโภค    แลว 
อนุโมทนา  รูปหน่ึงกลาว   พรรณนาคุณของภพทาวสักกะ.   รปูหน่ึงพรรณนา 
คุณภพของนาคราช  เจาแผนดิน.   บรรดากุฏมพีทั้งสอง  คนหน่ึงปรารถนาภพ 
ทาวสักกะ  กบ็ังเกิดเปนทาวสักกะ.   คนหน่ึงปรารถนาภพนาค    ก็เปนนาคราช 
ชื่อปาลิตะ.  ทาวสักกะเห็นนาคนั้นมายังท่ีบํารุงของตน   จึงถามวา  ทานยังยินดี 
ยิ่ง   ในกําเนิดนาคอยูหรือ.   ปาลิตะ    นาคราชน้ันตอบวา    เราไมยินดีดอก. 
ทาวสักกะบอกวา     ถาอยางนั้น     ทานจงถวายทาน     แดพระผูมีพระภาคเจา 
ปทุมุตตระสิ       แลวทําความปรารถนาจะอยูในที่นี้      เราทั้งสองจะอยูเปนสุข. 
นาคราชนิมนตพระศาสดา    มาถวายมหาทาน ๗ วัน     แกพระผูมีพระภาคเจา 
ซึ่งมี  ภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป   เปนบริวาร   เห็นสามเณรโอรสของพระปทุมุตตร 
ทศพล    ชื่ออุปเรวตะ  วันที่  ๗  ถวายผาทิพยแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน 
ประมุขจึงปรารถนาตําแหนงของสามเณร.     พระผูมีพระภาคเจา     ทรงตรวจดู 
อนาคตกาล      ทรงเห็นวาเขาจักเปนราหุลกุมาร     โอรสของพระพุทธเจาพระ- 
นามวาโคตมะ      ในอาคตกาล      จึงตรัสวาความปรารถนาของทานจักสําเร็จ. 
นาคราชก็บอกความน้ันแกทาวสักกะ.         ทาวสักกะฟงแลวก็ถวายทาน ๗ วัน 
อยางนั้นเหมือนกัน  เห็นกุลบุตรชื่อรฐัปาละผูธํารงรัฐที่แบงแยกกัน   แลวบวช 
ดวยศรัทธา จึงทั้งความปรารถนาวา ในอาคตกาล เมื่อพระพุทธเจาเชนพระองค   
อุบัติในโลก       แมขาพระองคก็บังเกิดในตระกูลที่สามารถธํารงรักษารัฐที่แบง 
แยกกัน     พึงมีชื่อวา     รฐัปาละผูบวชดวยศรัทธาเหมือนกุลบุตรผูนี้.   พระ-   
ศาสดาทรงทราบวาความปรารถนาสําเร็จ     จึงตรัสพระคาถานี้วา                  
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                             ตระกูลใดชื่อตระกูลรัฐปาละ   จกัมี  
                   อยูเพ่ือเลี้ยงคนสี่วรรณะพรอมทั้งพระราชา 
                   กุลบุตรผูนี้จักเกิดในตระกูลนั้น. 
พึงทราบวาชื่อน้ี   ของทานพระรัฐปาละนั้นเกิดข้ึน   ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระนามวา  ปทุมุตตระดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  เอตทโหสิ   ความวา   ความคิดอะไร ๆ วา  ยถา ยถา โข 
เปนตน     ไดมีแลว.    คําสังเขปในคําน้ันมีดังน้ี.    เราแลรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยเหตุใด ๆ ก็เปนอันเราพิจารณาใครครวญแลว 
ดวยเหตุนั้น  ๆ อยางนี้วา  พรหมจรรย  คือ สิกขา ๓ นั้นใด  เราพงึประพฤติให 
บริบูรณโดยสวนเดียว   เพราะทําไมใหขาดแมวันหน่ึง   ใหถึงจริมกจิต   และพึง 
ประพฤติใหบริสุทธิ์   โดยสวนเดียว  ดังสังขขัด   เชน  กับสังขที่ขัดสีแลว  ไดแก 
เทียบกับสังขที่ชําระแลว   เพราะทําใหไมมีมลทิน   โดยมลทินคือกิเลสแมในวัน 
หน่ึง   แลวใหถึงจริมกจิต.      บทวา  อิท  น  สุกร  อคาร  อชฺฌาวสตา 
ความวา  พรหมจรรยนั้น  อันผูอยูทามกลางเรือนพระพฤติใหบริบูรณโดยสวน 
เดียว ฯลฯ กระทําไมไดงายเลย    ถากระไร   เราพึงปลงผมและหนวดหมผาอัน 
เหมาะแกผูประพฤติพรหมจรรย    ทีช่ือ่วา    กาสายะ     เพราะยอมดวยนํ้าฝาด 
ออกจากเรือนบวชไมมีเรือน.   บทวา    อจิรปกฺกนฺเตสุ  ถุลฺลโกฏ ิตเกสุ 
พฺราหฺมณคหปติเกสุ  เยน  ภควา  เตนูปสงฺกมิ  ความวา  ในเมื่อพรหมณ 
และคหบดี   เหลาน้ันยังไมลุกไป   รัฐปาลกุลบุตร  ก็ไมทูลขอบรรพชาตอพระ 
ผูมีพระภาคเจา.  เพราะเหตุไร.   เพราะญาติสาโลหิตมิตรทั้งหลาย   ของเขาในที่ 
นั้นเปนจํานวนมาก   ก็หวังกันอยู   คนเหลาน้ันกลาววา   ทานเปนลูกคนเดียว 
ของมารดาบิดา  ทานไมควรบวช  แลวพึงจับเขาท่ีแขนครามา  แตนั้น    บรรพชา  
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ก็จักเปนอันตราย.     เขาลุกข้ึนไปพรอมกับบริษัทเดินไปหนอยหนึ่งแลวก็กลับ 
ทําเลสวามีกิจเนื่องอยูดวย    สรีระบางอยาง    แลวเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูล 
ขอบรรพชา.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา   อถโข   รฏปาโล  กุลปุตฺโต 
อจิรวุฏ ิตาย  ปริสาย  ฯเปฯ  ปพฺพาเชตฺ  ม  ภควา.  ก็เพราะนับจําเดิม 
แตราหุลกุมารบวชแลวพระผูมีพระภาคเจาไมทรงบวชบุตร       ที่มารดาบิดาไม 
อนุญาต  ฉะนั้น  จึงตรัสถามเขาวา  อนฺุาโตสิ ปน  ตฺว รฏปาล  มา- 
ตาปตูหิ  ฯลฯ  ปพฺพชฺชาย. ในคําวา  อมฺม  ตาต  นี้  รัฐปาละเรียกมารดา 
วา   อมมฺ   เรยีกบิดาวา  ตาต.  บทวา  เอกปุตฺตโก   แปลวา  บุตรนอยคน 
เดียวเทาน้ัน  บุตรไรๆ อืน่ไมวาพ่ีหรือนองไมมี.  ก็ในคําน้ี   เมือ่ควรจะกลาววา 
เอกปุตฺโต  ก็กลาววา  เอกปุตฺตโก   ดวยอํานาจความเอ็นดู.   บทวา  ปโย 
แปลวาเกิดปติ.   บทวา    มนาโป    แปลวา    เจริญใจ.    บทวา   สุเข   ิโต  
แปลวาต้ังอยูในสุขนั่นแหละ  อธิบายวา  จําเริญสุข.  บทวา  สขุปริหโฏ  แปล 
วา    บริหารดวยความสุข.     ต้ังแตเวลาเกิดมา      เขามีแมนมโดยอุมไมวางมือ 
เลนดวยเครื่องเลนของเด็กมีรถมานอย ๆ เปนตน   ใหบริโภคเเตโภชนะที่มีรสดี 
ชื่อวา บริหารดวยความสุข. บทวา น  ตฺว ตาต  รฏปาล กสฺสจ ิ ทุกขฺสฺส 
ชานาสิ   ความวา    พอรัฐปาละ   เจาไมรูระลึกไมไดถึงสวนของความทุกขแม 
ประมาณนอย.  บทวา  มรเณนป  เต  มย  อกามกา  วินา  ภวิสฺสาม  ความ 
วา    แมถาทานจะพึงตายเสีย    เมื่อพวกเรายังเปนอยูไซร    แมเพราะความตาย 
ของทาน พวกเราไมตองการ ไมปรารถนา ไมชอบใจตน  ก็จําจักตองพลัดพราก 
หรือจักถึงความพลัดพรากทานไป.  บทวา  กึ  ปน มย  ต  ความวา  เมื่อเปน 
เชนนั้น  เหตุที่เราจักอนุญาตใหทานเปนอยู  ชื่ออะไร.  อีกอยางหนึ่ง  พึงทราบ 
ความในคําวา  กึ ปน มยนฺต   นี้อยางนี้วา   ดวยเหตุไรพวกเราจึงจักอนุญาต 
ใหทานมีชีวิตอยู.   บทวา   ตตฺเถว    ความวาในท่ีที่มารดาบิดาไมอนุญาตทาน  
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ใหดํารงอยู.   บทวา   อนนฺตรหิตาย   ความวา   เพราะไมตองการดวยเครื่อง 
ลาดอะไร ๆ.  บทวา  ปริจาเรหิ  ความวาทะนุบํารุงดนตรีการฟอนและนักฟอน 
เปนตน   บําเรอตัวตามความสุขพรอมดวยเหลาสหายในที่นั้น     อธิบายวา  นํา 
เขาไปท่ีโนนท่ีนี่.  อีนัยหน่ึง  บทวา  ปริจาเรหิ  ทานอธิบายวา  ทะนุบํารุง 
ดนตรีการฟอนและนักฟอนเเปนตน       ราเริงยินดีเลนกับเหลาสหาย.     บทวา 
กาเม ปริภุชฺนฺโต ความวา บริโภคโภคะพรอมกับบุตรภริยาของตน.  บทวา 
ปฺุานิ  กโรนฺโต   ความวา   ปรารภพระพุทธ   พระธรรม   และพระสงฆ 
กระทํากุศลกรรมชําระทางไปสูสุคติ  มีการมอบถวายทานเปนตน.  บทวา ตุณฺหี  
อฺโหส  ไดแก  ไมพูดจาปราศรัย  เพื่อตัดการพูดตอไป.  ครั้งน้ัน   มารดาบิดา 
ของเขาพูด  ๓  ครั้งไมไดแมคําตอบ     จึงใหเรียกสหายมาพูดวา    สหายของเจา 
นั้นอยากจะบวช   หามเขาทีเถอะ.   แมสหายเหลาน้ันเขาไปหาเขาแลว     พูด ๓ 
ครั้ง. แมสําหรับสหายเหลาน้ัน  เขาก็นิ่ง.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  อถโข 
รฏปาลสฺส  กุลปุตฺตฺสฺส  สหายกา  ฯเปฯ  ตุณฺหี  อโหสิ. 
           ครั้งน้ัน   เหลาสหายของเขาก็คิด   อยางนี้วา   ถาเพ่ือนผูนี้ไมไดบวช 
ก็จักตายไซร    เราก็จักไมไดคุณอะไร ๆ  แตเขาบวชแลว     ทั้งมารดาบิดาก็จัก 
เห็นเปนครั้งคราวท้ังเราก็จักเห็น     กธ็รรมดาวาการบรรพชาน้ีเปนของหนัก 
เขาจะตองถือบาตรเดินไป       เที่ยวบิณฑบาตรทุกวัน  ๆ  พรหมจรรยที่มีการ 
นอนหนเดียว    กินหนเดียว    หนักนกัหนา     ก็เพ่ือนของเรานี้เปนชาวเมือง 
สุขุมาลชาติ    เขาเมื่อไมอาจประพฤติพรหมจรรยนั้นได    ก็จะตองมาในท่ีนี้อีก 
แนแท   เอาเถอะเราจักใหมารดาบิดาของเขาอนุญาต.   สหายเหลาน้ันไดกระทํา 
อยางนั้น .   แมมารดาบิดา   กระทํากติกาสัญญานี้วา   ก็เขาบวชแลว    พึงอุทิศ 
มารดาบิดา  จึงอนุญาตเขา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถโข รฏปาลสฺส 
กุลปุตฺตสฺส  สหายา  เยน  รฏปาลสฺส  กุลปุตฺตสฺส  มาตาปตโร  ฯเปฯ   
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อนฺุาโตสิ  มาตาปตูหิ  ฯเปฯ อุทฺทิสิตพฺพา. บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
อุทฺทิสิตพฺพา   ความวา   พึงมาแสดงตนอยางที่มารดาบิดาเห็นไดบางครั้งบาง 
คราว.  บทวา พล  คเหตฺวา  ความวา  บริโภคโภชนะอันสบาย  บํารุงกายดวย 
การขัดสี.  เปนตน    เกิดกาํลังกายแลว   ไหวมารดาบิดา  ละเครือญาติ  ที่มีน้ําตา 
นองหนา   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  กราบทูลวา  ฯล ฯ  ขอพระผูมีพระภาค 
เจา   โปรดบวชขาพระองคเถิด      พระเจาขา.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก 
ภิกษุรูปหน่ึงซึ่งยืนอยูในที่ใกล   สั่งวา  ภิกษุ  ถาอยางนั้น    เธอจงใหรัฐปาละ 
บรรพชาและอุปสมบท.    ภิกษุนั้นรบัพระพุทธพจนวา   สาธุ  พระเจาขา   ได 
กุลบุตร  ชื่อ  รัฐปาละ    ที่พระชินเจาประทานเปนสัทธิวิหาริก    ใหบรรพชา 
และอุปสมบท.    ดวยเหตุนั้น      ทานจึงกลาววา    อลตฺถ  โข  รฏปาโล 
กุลปุตฺโต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชฺช  อลตฺถ อุปสมฺปท.  บทวา  ปหิตตฺ- 
โต วิหรนฺโต  ความวา  อยูอยางนี้   ๑๒  ป.   จริงอยู.  ทานผูนี้เปนไนยบุคคล 
มีบุญแมพรอมดวยบุญเกาอยู      ก็ตองบําเพ็ญสมณธรรมดวย     ความมุงม่ันวา 
พระอรหัตวันนี้   พระอรหัตวันนี้  ปที่ ๑๒ จึงบรรลุพระอรหัต.    บทวา  เยน 
ภควา เตนูปสงฺกมิ  ความวา  พระเถระคิดวา  มารดา   บิดาของเราอนุญาต 
ใหบวช   กลาววา  เจาตองมาพบเราบางครั้งบางคราว  แลวจึงอนุญาต  ก็มารดา 
บิดาเปนผูกระทํากิจท่ีทําไดยาก  ก็เราบวชดวยอัธยาศรัย  อันใด   อัธยาศรัยอัน 
นั้นอยูเหนือกระหมอมของเรา   บัดนี้    เราจักทูลลาพระผูมีพระภาคเจา    แสดง 
ตัวแกมารดาบิดา    แลวประสงคจะทูลลา    จึงเขาเฝา.      บทวา   มนสากาสิ 
ความวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงใสพระทัยวา   เมื่อพระรัฐปาละไปแลว   จักมี 
อุปสรรคไร ๆ ไหมหนอ.  ทรงทราบวา  จักมีแน  ทรงตรวจดูวา  พระรัฐปาละ 
จักสามารถยํ่ายีอุปสรรคนั้นหรือหนอ   ทรงเห็นวา  พระรัฐบาละน้ันบรรลุพระ- 
อรหัต  ก็ทรงทราบวา  จักสามารถ  จึงทรงอนุญาต .  ดวยเหตุนั้น  จึงกลาววา  
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ยถา ภควา อฺาสิ   ฯเปฯ  กาล  มฺสิ  ดังน้ี.  บทวา  มิคาจิเร ไดแก 
พระอุทยาน  มีชื่ออยางนี้.   ก็พระราชอุทยานน้ัน  พระราชาพระราชทาน  แก  
เหลาบรรพชติท่ีมาถึงในกาลมิใชเวลา     เปนอันทรงอนุญาตอยางนี้วา    จงใช 
สอยอุทยานนี้ตามความสบายเถิด.        เพราะฉะน้ัน   พระเถระไมเกิดแมความ 
คิดวา  เราจะบอกบิดามารดาวา   เรามาแลว   มารดาบิดาน้ันจักสงนํ้า    ลางเทา 
น้ํามันทาเทา   เปนตนแกเรา   แลวเขาไปยังพระราชอุทยาน   นัน้แล.      บทวา 
ปณฺฑาย  ปาวิสิ  ไดแก เขาไปบิณฑบาตในวันที่  ๒.     บทวา   มชฺณิมาย 
ไดแก    ซุมประตูกลางของเรือน มี  ๗  ซุมประตู.      บทวา  อลฺุลิกฺขาเปติ 
ไดแก  ใหชางสระผม.   บทวา   เอตทโวจ   ไดเเก   บิดาคิดวา   สมณะเหลานี้ 
ใหบุตรที่รักคนเดียวของเราบวช   เราไมเห็นแมแตวันเดียว   เหมือนมอบไวใน 
มือโจร สมณะเหลาน้ี กระทําการหยาบชาอยางนี้   ยังจะเขาใจวา  ที่นี้ควรจะเขามา 
อีก  ควรจะคราไปเสียจากท่ีนี้   จึงกลาวคิดวา  เอต  อิเมห ิ มุณฑฺเกหิ.  บทวา 
าติทาสี   ไดแก  ทาสีของพวกญาติ.     บทวา  อภิโทสิก  ไดแก  ขนม 
ที่คางคืน  คือขนมท่ีลวงคืนหน่ึงไปแลว  เปนของบูด.      ในคําน้ันมีความของ 
บทดังน้ี.      ชื่อวา  อาภิโทส  เพราะถูกโทษ    คือ  ความบูดครอบงําแลว. 
อภิโทสนั้นแล  ก็คืออาภิโทสิก.      นี้เปนชื่อของขนมท่ีลวงเลยคืนหน่ึงไปแลว 
คือขนมท่ีคางคืนอันนั้น.  บทวา  กุมมฺาส  ไดแก   ขนมท่ีทําดวยขาวเหนียว. 
บทวา  ฉฑฺเฑตุกามา  โหติ   ความวา  เพราะเหตุที  โดยที่สุด   แมแตทาส 
กรรมกรทั้งโค  ก็ไมควรกิน ฉะน้ัน ทาสีประสงคก็จะท้ิงขนมนั้นไปในภายนอก 
เหมือนขยะ.     บทวา  สเจต   ตัดบทวา  สเจ   เอต.    พระเถระ  เรียกทาสี 
นางนมของตนน้ัน    ดวยอริยโวหารวา   ภคินิ.       บทวา  ฉฑฑฺนิยธมฺม 
ความวา  มีอันจะตองทิ้งไปเปนสภาวะ.      ทานอธิบายไววา   ดูกอนนองหญิง  
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ถาส่ิงน้ี   มีอันจะตองทิ้งไปในภายนอกเปนธรรมดา  ไมหวงแหนไวไซร  เจาจง 
เกลี่ยลงในบาตรของเรานี้.  
           ถามวา    ทําไมพระเถระจึงไดกลาวอยางนี้     ไมเปนการขอหรือพูด 
เหมือนขอหรือ.   ตอบวาไมเปน.   เพระเหตุไร.    เพราะเขาสละความหวงแหน 
แลว.    จริงอยูของใดมีอันจะตองทิ้งไปเปนธรรม     เขาสละความหวงแหนแลว 
เจาของไมใยดีในของใด  ควรจะกลาววา  จงนําของน้ัน มาใหทั้งหมด  จงเกลี่ยลง 
ในบาตรน้ี.  ดวยเหตุนั้นน่ันแล  ทานพระรัฐปาละน้ี   เปนผูดํารงอยูในอริยวงศ 
อันเลิศอยู   จึงกลาวอยางน้ี.   บทวา   หตฺถาน   ไดแก   มือท้ังสองต้ังแตขอมือ 
ของพระเถระผูนอมบาตรเพื่อรับภิกษา.       บทวา  ปาทาน    ไดแก  เทาแม 
ทั้งสองทั้งแตชายผานุง.   บทวา  สรสฺส   ไดแก เสยีงที่เปลงวาจาวา  นองหญิง 
ถาขอน้ันเปนตน.      บทวา  นมิตฺต  อคฺคเหสิ  ความวา  นางทาสี  เมื่อ 
พิจารณาดูหลังมือเปนตน   ก็ยึดคืน จําไดกําหนดอาการท่ีเคยกําหนดในเวลาที่ 
ทานเปนคฤหัสถวา   หลงัมือแลเทาเหลาน้ี    เชนเดียวกับหลังเตาทอง   นิ้วมือท่ี 
กลมดี   เหมือนเกลียวหรดาล   เสียงไพเราะเหมือนของรัฐบาลบุตรของเรา.    ก ็
เมื่อทานพระรัฐบาลน้ัน      อยูปาถึง  ๑๒  ป      และบริโภคโภชนะคือคําขาว 
ผิวพรรณของรางกาย  จึงเห็นเปนคนอ่ืนไป.    ดวยเหตุนั้น  ทาสีของญาติเห็น 
เถระนั้น จึงจําไมได   แตยังถือนิมิตได.  บทวา รฏปาลสฺส มาตร เอตทโวจ 
ความวา  แมเหลานางนม   ผูทะนุถนอมอวัยวะนอยใหญของพระเถระใหดื่มน้ํานม 
เลี้ยงมาจนเติบโต       ก็ไมอาจพูดกับบุตรนายผูบวชแลวถึงความเปนพระมหา- 
ขีณาสพ  เปนตนวา  ทานเจาขา  ทานหรือหนอ    คือรัฐปาละ    บุตรของเรา 
จึงรีบเขาเรือนกลาวคํานี้ กะมารดาของรัฐปาละ   ศพัทวา  ยคฺเฆ  เปนนิบาตลง 
ในอรรถ   วาบอกกลาว.     ศัพทวา  เช  ในคําวา  สเจ  เช  สจฺจ  นี้   เปน 
นิบาต  ในอรรถวารองเรียก.   จริงอยู    คนท้ังหลายยอมรองเรียกคนท่ีเปนทาส  
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ทาสีในชนบทนั้น.   เพราะเหตุนั้นแล   พึงเห็นความในบทน้ีอยางนี้วา   แมทาสี  
ผูเจริญ    ถาเจาพูดจริง.   บทวา   อุปสงฺกมิ  ความวาเหตุไร   จึงเขา ไป.   นาง 
คิดวาสตรีทั้งหลายในสกุลใหญ   เมื่อออกไปในภายนอก ยอมไดรับการติเตียน 
ก็นี้เปนกิจดวน   จําเราจักบอกกิจนั้นแกเศรษฐี    เพราะฉะน้ัน     นางจึงเขาไป. 
บทวา   อฺตร กุฑฺฑมลู   ความวา  ไดยินวา  ในท่ีนั้นมีศาลาอยูใกลเรือน 
ของทานบดี.   ที่ศาลาน้ัน  เขาจัดอาสนะไว  น้ําและนํ้าขาวเขาก็จัดต้ังไวในศาลา 
นั้น     บรรพชิตท้ังหลายเท่ียวบิณฑบาตร   แลวน่ังฉัน.   ถาวาบรรพชิตท้ังหลาย  
ปรารถนา   ก็จะถือเอาสิ่งของแมของทานบดีทั้งหลาย    เพราะฉะนั้น    แมที่นั้น 
ก็พึงทราบวา  ใกลฝาแหงหน่ึง แหงศาลาเชนนี้   ของตระกูลตระกูลหนึ่ง.  แทจริง 
บรรพชิตท้ังหลายหานั่งฉันในที่อันไมสมควรอยางมนุษยยากไรไม.      ศัพทวา 
อตฺถิ  ในคําวา  อตฺถิ  นาม ตาต  นี้   ลงในอรรถวา  มีอยู.  ศัพทวา  นาม 
เปนนิบาตลงในอรรถวา   ถามหรือ   สาํคัญ.     ทานอธิบายวา   บิดาพึงกลาววา 
ซึ่งเจาจักมาถึงในท่ีเชนนี้    บรโิภคขนมคางคืนของเราใด  พอรัฐปาละ  พวกเรา 
นั้นมีทรัพยอยูหนอ  มิใชไมมีทรัพย.    บิดาพึงกลาววา    อนึ่ง  เจาพึงน่ังในท่ี 
เชนนี้     บรโิภคขนมคางคืนของพวกเราใด    พวกเรานั้น     ยงัมีชีวิตอยูหนอ 
มิใชผูตายไปแลว .   อน่ึง   เจาแมถูกเลี้ยงเติบโตมาดวยรสโภชนะอันดี  ไมพิการ 
จะบริโภคขนมคางคืนที่นาเกลียดอันนี้ใด  ดังบรโิภคอมฤต  พอรัฐปาละ  คุณ- 
เครื่องเปนสมณะอาศัยพระศาสนา      แนบแนนภายในของเจา     ชรอยจะมีอยู. 
ก็คหบดีนั้น  ไมอาจกลาวเน้ือความน้ีใหบริบูรณได   เพราะถูกทุกขทิ่มแทง  แลว 
กลาวไดแตเพียงเทาน้ีวา    พอรัฐปาละ    มีหรือ   ที่เจาจักบริโภคขนมคางคืน. 
ก็ในขอน้ี  นกัคิดอักษรกลาวลักษณะน้ีไว.   ทานทําคําอนาคตกาลวา ปรภฺุ-  
ชิสฺสสิ  ใกลบทในศัพทวา  อตฺถิ  นี้     ดวยอรรถอันไมบริบูรณ     ตามการ 
กําหนดของตน.     คําน้ันมีเนื้อความดังน้ีวา  มีอยูหรือ   พอรัฐปาละ   ที่พอจะ  
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ฉันขนมกุมาสบูด    แมเราเห็นกับตาก็ไมเชื่อ    ทนไมได.      คฤหบดียืนจับที่ 
ขอบปากบาตรของพระเถระกลาวคํามีประมาณเทาน้ี   เมื่อบิดายืนจับที่ขอบปาก-  
บาตรอยูนั้นแล  แมพระเถระ ก็ฉันขนมบูดนั้น  ที่สงกลิ่นบูดในที่ที่แตกเหมือน 
ฟองไขเนา  เปนเชนกับรากสุนัข .  เลาวาปุถุชนก็ไมอาจกินขนมเชนนั้นได.  แต 
พระเถระดํารงอยูในอริยฤทธิ   ฉันเหมือนกับฉันอมฤตรสทิพยโอชา  รับน้ําดวย 
ธรรมกรก ลางบาตร  ปาก  และมือเทา  กลาวคําเปนตนวา  กุโต โน คหปติ. 
ในบทเหลาน้ัน  บทวา  กุโต โน  แปลวา   แตที่ไหนหนอ.      บทวา  เนว 
ทาน    ความวา    ไมไดทานโดยไทยธรรมเลย.      บทวา   น  ปจฺจกฺขาน 
ความวา   ไมไดแมคําเรียกขาน    โดยปฏิสันถารอยางนี้วา    พอรัฐปาละ    เจา 
พอทนบางหรือ      มาดวยความลําบากเล็กนอยบางหรือ     พอไมฉันอาหารใน 
เรือนกอนหรือ. 
            ก็เพราะเหตุไร    พระเถระจึงกลาวอยางนี้.      เพราะอนุเคราะหบิดา. 
ไดยินวา   พระเถระคิดอยางนี้วา    บดิาน้ี     พูดกะเราฉันใด    เห็นที่จะพูดกะ 
บรรพชิตแมอ่ืนฉันนั้น     ก็ในพระพุทธศาสนา    ภายในของเหลาภิกษุผูปกปด 
คุณเชนเรา     เหมือนดอกปทุมในระหวางใบ    เหมือนไฟที่เถาปด    เหมือน 
แกนจันทนที่กะพ้ีปด  เหมือนแกวมุกดาที่ดินปด  เหมือนดวงจันทรที่เมฆฝนปด 
ยอมไมมี   ถอยคําเห็นปานน้ี    จักเปนไปในภิกษุเหลาน้ัน     บดิาก็จักต้ังอยูใน 
ความระมัดระวัง   เพราะเหตุนั้น  พระเถระจึงกลาวอยางนี้ดวยความอนุเคราะห. 
บทวา  อหิ   ตาต   ความวา  คหบดีพูดวา  พอเอยเรือนของเจาไมมีดอก   มา 
เราไปเรือนกัน.       บทวา   อล  ไดแก  พระเถระเม่ือปฏิเสธจึงกลาวอยางนี้  
เพราะเปนผูถือเอกาสนิกังคธุดงคอยางอุกฤษฏ.    บทวา  อธิวาเสสิ   ความวา 
แตพระเถระ    โดยปกติเปนผูถือสปทานจาริกังคธุดงคอยางอุกฤษฏ    จึงไมรับ 
ภิกษา  เพ่ือฉันในวันรุงข้ึน  แตรับดวยความอนุเคราะหมารดา.        ไดยินวา  
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มารดาของพระเถระรําลึกแลวรําลึกเลาถึงพระเถระ      ก็เกิดความโศกอยางใหญ  
รองหมรองไหมีดวงตาฟกช้ํา.     เพราะฉะน้ัน   พระเถระคิดวา   ถาเราจักไมไป 
เยี่ยมมารดาน้ัน   หัวใจของมารดาจะพึงแตก  จึงรับดวยความอนุเคราะห   บทวา 
การาเปตฺวา  ความวา ใหกระทําเปน ๒  กอง คือ เงิน กองหน่ึง ทอง กองหน่ึง.  
ถามวาก็กองทรัพยใหญโตเพียงไร.  ตอบวาใหญเหมือนอยางบุรุษยืนขางนี้   ไม 
เห็นบุรุษ    ขนาดสันทัดที่ยืนขางโนน.   บิดาเมื่อแสดงกองกหาปณะ   และกอง 
ทอง  จึงกลาววา อิทนฺเต ตาต.  บทวา มตฺติก  แปลวา  ทรัพยมาขางมารดา 
อธิบายวา  ทรัพยนี้เปนของยายของเจา  เมื่อมารดามาเรือนน้ี   มารดาก็ใหทรัพย 
เพ่ือประโยชนแกของหอม   แลดอกไมเปนตน .    บทวา  อฺ  ปตฺติก  อ ฺ 
ปตามห  ความวา  ทรัพยใดเปนของบิดาและปูของเจา  ทรัพยนั้นที่เก็บไว 
และที่ใชการงานอยางอ่ืนมีมากเหลือเกิน.    ก็ในคําน้ัน    คําวา  ปตามห  นีพึ้ง 
ทราบวา  ลบตัทธิต.  ปาฐะวา  เปตามห  ก็มี.  บทวา  สกฺกา  ตาต  รฏปาล 
ความวา  พอรัฐบาล   ไมใชบรรพชิตอยางเดียวที่สามารถทําบุญได   แมผูครอง 
เรือนบริโภคโภคะก็สามารถต้ังอยูในสรณะ  ๓  สมาทานสิกขาบท ๕     ทําบุญมี 
ทานเปนตน     ยิ่ง ๆ ข้ึนไป   มาเถอะพอ   เจา ฯลฯ จงกระทําบุญ.     พระเถระ 
กลาวอยางนี้วา  ตโตนิทาน   หมายถึงความโสกเปนตนที่เกิดแกผูรักษาทรัพย 
นั้น ๆ และผูถึงความส้ินทรัพย  ดวยอํานาจราชภัยเปนตน   เพราะทรัพยเปนเหตุ 
เพราะทรัพยเปนปจจัย.    ครั้นพระเถระกลาวอยางนั้น      เศรษฐีคฤหบดีคิดวา 
เรานําทรัพยนี้มาดวยหมายจะใหบุตรนี้สึก  บัดนี ้  บุตรนั้น   กลับเริ่มสอนธรรม 
แกเรา   อยาเลย   เขาจักไมทําตามคําของเราแน    แลวจักลุกข้ึนไปใหเปดประตู 
หองนางใน  ของบุตรนั้น  สงคนไปบอกวา   ผูนี้เปนสามี  พวกเจาจงไป   ทํา 
อยางใดอยางหนึ่ง  พยายามจับตัวมาใหได.  นางรําท้ังหลายผูอยูในวัยทั้งสามออก 
ไปลอมพระเถระไว.  ทานกลาวคําวา  ปุราณทุติยิกา  เปนตน     หมายถึงหญิง  
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หัวหนา  ๒ คน  ในบรรดานางรําเหลาน้ัน.  บทวา ปจฺเจก  ปาเทสุ  คเหตฺวา 
ไดแก จับพระเถระนั้นที่เทาคนละขาง.  เพราะเหตุไร  นางรําเหลาน้ัน จึงกลาว 
อยางนี้วา  พระลูกเจาพอเอย   นางอัปสรเปนเชนไร.    ไดยินวา   ครั้งน้ันคน 
ทั้งหลายเห็นเจาหนุมบาง   พราหมณหนุมบาง  ลูกเศรษฐีบาง    เปนอันมากละ 
สมบัติใหญบวชกัน  ไมรูคุณของบรรพชา  จึงต้ังคําถามวา  เหตุไร  คนเหลาน้ี  
จึงบวช.   ทีน่ั้นคนเหลาอ่ืนจึงกลาววา   เพราะเหตุแหงเทพอัปสร    เทพนาฏกะ. 
ถอยคําน้ันไดแพรไปอยางกวางขวาง.   นางฟอนรําเหลาน้ันทั้งหมด    จําถอยคํา 
นั้นไดแลวจึงกลาวอยางน้ี.  พระเถระเม่ือจะปฏิเสธจึงกลาววา น โข มย ภคินี 
นองหญิง  เราไมใชประพฤติพรหมจรรย  เพราะเหตุแหง   นางอัปสร.  บทวา 
สมุทาจรติ  แปลวา ยอมรองเรียก ยอมกลาว. บทวา  ตตฺเถว มุจฉิตา ปปตึสุ 
ความวา   นางรําท้ังหลายเห็นพระเถระรองเรียกดวยวาทะวานองหญิง   จึงคิดวา 
พวกเรามิไดออกไปขางนอกถึง  ๑๒  ป   ดวยคิดวา  วันนี้   ลกูเจาจักมา  พวกเรา 
พึงเปนอยูดวยอํานาจของทารกเหลาใด      เราอาศัยทานก็ไมไดทารกเหลาน้ัน 
เราเปนผูเสื่อมทั้งขางโนนทั้งขางอ่ืน   ชื่อวาโลกน้ีเปนของเราหรือ  เพราะฉะนั้น 
พวกนางรําแมเหลาน้ัน   เม่ือคิดเพ่ือตนวา   บัดนี้เราไมมีที่พึงแลว   ก็เกิดความ 
โศกอยางแรงวา  บัดนี้ทานผูนี้ไมตองการพวกเรา  และพวกเราก็ยังเปนภริยาอยู 
เขาคงจะสําคัญเหมือนเด็กหญิง  นอนอยูในทองแมคนเดียวกับตน    จึงลมสลบ 
ลงในที่นั้นนั่นแหละ  อธบิายวา  ลมไป.    บทวา มา โน วเหเถ   ความวา 
อยาแสดงทรัพยและสงมาตุคามมาเบียดเบียนเราเลย. 
           ถามวา พระเถระ กลาวอยางนั่นเพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะอนุเคราะห 
มารดาบิดา.  เลากันวา  เศรษฐีนั้น    สาํคัญวา  ข้ึนชื่อวา  เพศบรรพชิต  เศรา 
หมอง  เราจักใหเปลื้องเพศบรรพชิตออกใหอาบนํ้า     บรโิภครวมกันสามคน 
จึงไมถวาย   ภิกษาแกพระเถระ.     พระเถระคิดวา      มารดาบิดาเหลาน้ีกระทํา  
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อันตรายในอาหารแกพระขีณาสพ  เชนเราจะพึงประสบสิ่งท่ีมิใชบุญเปนอันมาก 
จึงกลาวอยางนี้    ดวยความอนุเคราะหมารดาบิดานั้น.    บทวา   คาถา   อภาสิ 
แปลวา  ไดกลาวคาถาทั้งหลาย.   บรรดาบทเหลาน้ันดวยบทวา ปสฺส พระเถระ 
กลาวหมายถึงคนท่ีอยูใกล.   บทวา จิตฺต แปลวา   งดงามดวยส่ิงท่ีปจจัยกอข้ึน  
บทวา  พิมฺพ แปลวา  อัตตภาพ.  บทวา อรุกาย  ไดแก กลุมแผลคือ  ปากแผล 
ทั้ง  ๙.  บทวา สมุสฺสิต  ไดแกที่ผูกกระดูก  ๓๐๐  ทอนกับเอ็น ๙๐๐ ฉาบดวย 
ชิ้นเน้ือ  ๙๐๐   ยกข้ึนโดยรอบ.   บทวา อาตุร  ไดแก อาดูรเปนนิจเพราะอาดูร 
ดวยชรา  อาดูรดวยโรค   และอาดูรดวยกิเลส.  บทวา  พหุสงฺกปฺป   ความวา 
มีความดําริอยางมาก   ดวยความดําริคือความปรารถนาท่ีเกิดข้ึนแกศพเหลาอ่ืน.  
เปนความจริง   เหลาบุรุษยอมเกิดความดําริในรางกายของสตรี    เหลาสตรยีอม 
เกิดความดําริในรางกายของบุรุษเหลาน้ัน.    อน่ึง  เหลากาและสุนัขเปนตนยอม 
ปรารถนารางกายนั้น   แมที่เปนซากศพที่เขาท้ิงในปาชา  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา   
มีความดําริมาก.   บทวา ยสฺส  นตฺถิ   ธุว   ิติ ความวา กายใดไมมีความต้ังมั่น 
โดยสวนเดียว   เหมือนมายาพยัพแดดฟองน้ําตอมน้ําเปนตน   ความท่ีรางกายน้ัน 
มีอันแตกไปเปนของธรรมดา  เปนของแนนอน.  บทวา ตเจน โอนทฺธ  ไดแก 
หุมดวยหนังมนุษยสด.   บทวา สห  วตฺเถภิ  โสภติ  ความวา   แมรูปที่แตงให 
งดงามดวยของหอมเปนตน  ดวยกุณฑลมณี  ยอมงดงามพรอมดวยผาท่ีแตงรูป 
เวนผาเสียก็นาเกลียดไมควรมองดู.   บทวา อลฺลตฺตกกตา ไดแก   รดดวยนํ้า 
ครั่งสด.  บทวา จุณณกมกฺขิต  ไดแก  เอาปลายเมล็ดพรรณผักกาดเเคะตอม 
ที่ใบหนาเปนตนออก     เอาดินเค็มกําจัดเลือดราย      เอาแปงงาทําโลหิตใหใส 
เอาขม้ินประเทืองผิว   เอาแปงผัดหนา.   ดวยเหตุนั้น    รางกายนั้นจึงงามอยางยิ่ง. 
ทานกลาวคําน้ันหมายเอากายน้ัน.     บทวา อฏปทกตา  ความวา  ทําดวยนํ้า 
ตางลากไปกระทําใหเปนวงกลม  ๆ  ชายหนาผาก  แตมใหเปนแปดลอน.   บทวา  
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อฺชนี  ไดแก หลอดหยอดตา.  บทวา โอทหิ  แปลวา  ต้ังไว.  บทวา  ปาส 
ไดแก ขายท่ีทําดวยปาน.  บทวา  นาสทา ไดแก ไมกระทบ.  บทวา นิวาป 
ไดแกอาหารเชนกับเหย่ือและหญาท่ีกลาวไวใน  นวิาปสูตร.  บทวา กนฺทนฺเต 
แปลวา   ร่ํารองรําพัน. 
           ก็พระเถระแสดงมารดาบิดาใหเปนเหมือนพรานลาเนื้อดวยคาถานี้. 
แสดงเหลาญาตินอกน้ันเปนเหมือนบริวารของพรานลาเนื้อ เงินและทองเหมือน 
ขายปาน  โภชนะที่ตนบริโภคเหมือนเหยื่อและหญา  ตนเอง  เหมือนเนื้อใหญ. 
เปรียบเหมือนเนื้อใหญเค้ียวเหยื่อและหญาเปนอาหารตามตองการ      ดื่มน้าํ 
ชูคอ  ตรวจดูบริวาร  คิดวา  เราไปสูที่นี้จักปลอดภัย  กระโดดข้ึนมิใหกระทบ 
บวงของเหลานายพรานเน้ือ   ผูกําลังคร่ําครวญอยูเขาปาไป  ถกูลมออน ๆ โชย 
อยูภายใตพุมไมประดุจฉัตร  มีเงาทึบ   ยืนตรวจดทูางที่มาฉันใด    พระเถระก็  
ฉันนั้นเหมือนกัน  ครั้นกลาวคาถาเหลานี้แลว ก็เหาะไปปรากฏท่ีพระราชอุทยาน 
ชื่อวามิคาจิระ.   ถามวา   ก็เพราะเหตุไรพระเถระจึงเหาะไป.   ตอบวา  ไดยินวา 
เศรษฐีบิดาของพระเถระน้ัน  ใหทําลกูดาลไวที่  ซุมประตูทั้ง ๗ สั่งนักมวยปล้ํา 
ไววา   ถาพระเถระจักออกไป    จงจับมือเทาพระเถระไวเปลื้องผากาสายออกให 
ถือเพศคฤหัสถ.  เพราะฉะน้ัน  พระเถระจึงคิดวา  มารดาบิดาน้ัน   จับมือเทา 
พระมหาขีณาสพเชนเรา  จะพึงประสบสิ่งมิใชบุญ ขอน้ัน อยาไดมีแกมารดาบิดา 
เลย   จึงไดเหาะไป.   กพ็ระเถระชาวปรสมุทร  ยังยืนกลาวคาถาเหลาน้ีแลวเหาะ 
ไปปรากฏท่ีพระราชอุทยาน   มิคาจิระของพระเจาโกรัพยะ.    แนวทางถอยคํามี 
ดังน้ี.   คําวา มิคฺคโว  เปนชื่อของคนเฝาพระอุทยานน้ัน.    บทวา โสเธนฺโต 
ไดแก  กระทําทางไปพระราชอุทยานใหเสมอ   ใหถากสถานที่ที่ควรจะถาก  ให 
กวาดสถานท่ีที่ควรจะกวาดและกระทําการเกลียทรายโรยดอกไมต้ังหมอน้ําเต็ม 
ต้ังตนกลวยเปนตน   ไวภายในพระราชอุทยาน.    บทวา เยน ราชา โกรโพฺย  
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เตนูปสงฺกมิ  ความวา   คนเฝาสวน   คิดวา   พระราชาของเรา  ตรัสชมกลุบุตร  
ผูนี้ทุกเม่ือ  ทรงมีพระประสงคจะพบแตไมทรงทราบวา    กลุบุตรผูนั้นมาแลว 
เพราะฉะนั้น     บรรณาการน้ีเปนของย่ิงใหญ   เราจักไปกราบทูลพระราช  จึงเขา 
ไปเฝาพระเจาโกรัพยะ. 
          บทวา กิตฺตยมาโน  อโหสิ  ความวา ไดยินวา พระราชานั้น  ระลึก 
แลวระลึกถึงพระเถระตรัส  คุณวา  กลุบุตรผูละสมบัติใหญเห็นปานน้ันบวชแลว 
กลับมาอีกก็ไมใยดี   ทั้งในทามกลางหมูพล   ทั้งทามกลางนางรํา  ชื่อวา  กระทํา 
กิจท่ีทําไดยาก.  พระเจาโกรัพยนี้ทรงถือเอาคุณขอนั้นจึงตรัส    อยางนี้.   บทวา 
วิสฺชเชถาติ   วตฺวา  ความวา     สิ่งใดสมควรแกผูใดในพวกคนสนิท    มหา - 
อํามาตยและไพรพลเปนตน  ก็ใหพระราชทานส่ิงน้ันแกผูนั้น.  บทวา อุสฺสตาย 
อุสฺสตาย  ความวา  ที่คับค่ังแลวคับค่ังแลว.   ทรงพาบริษัทที่คับค่ังดวยมหา- 
อํามาตยขาราชการผูใหญเปนตนเขาไปแลว.   พระราชทรงสําคัญวา   เครื่องลาด 
ไมยังบางจึงเปนอันทรงกระทําใหชั้นดอกไมเปนตนหนา   กําหนดไวกวาง   ไม 
บอกกลาวแลวน่ังในท่ีเชนนั้น  ไมควรจึงกลาวอยางนี้วา อิธ  ภว รฏปาโล 
กฏตฺถเร  นสิีทตุ   พระรฐัปาละผูเจริญ     โปรดน่ังบนเครื่องลาด 
ไมในที่นี้.  บทวา ปาริชฺุานิ    ความวา     ภาวะคือความเส่ือมไดแกความ 
สิ้นไป. บทวา   ชิณฺโณ ไดแก  แกเพราะชรา. บทวา วุฑฺโฒ  คือ เจริญดวยวัย. 
บทวา มหลฺลโก  คือ  แกโดยชาติ.   บทวา อทฺธคโต  คือ ลวงกาลผานวัย. 
บทวา วโยอนุปฺปตฺโต  คือถึงปจฉิมวัยแลว. บทวา ปพฺพชติ  ไดแกไปวิหาร 
ใกล ๆ ไหวภิกษุ  ใหทานเกิดความการุณออนวอนวา   ครั้งผมเปนหนุม    ทํา 
กุศลไวมาก  บัดนี้   เปนคนแก  ชื่อวา  การบรรพชาน้ีเปนของคนแก  กระผม 
จักกวาดลานเจดีย      กระทําการแผวถางเปนอยู      โปรดใหผมบวชเถิดขอรับ. 
พระเถระก็ใหบวช   ดวยความกรุณา.     ทานกลาวคําน้ีหมายถึงการบวชเมื่อแก  
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นั้น .  แมในวารท่ีสอง  ก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา อปฺปาพาโธ   ไดแก  ไมม ี 
โรค.  บทวา อปฺปาตงฺโก ไดแก ไมมีทุกข.   บทวา สมเวปากินิยา ไดแก 
ประกอบดวยไฟธาตุ   ที่ยอยอาหารสม่ําเสมอดี.   บทวา  คหณยิา  ไดแก เตโธ 
ธาตุ   ที่เกิดแตกรรม.   อาหารของผูใด    ที่พอบริโภคแลวยอมยอย     ก็หรอืวา 
ของผูใดยอมตั้งอยูอยางนั้นเหมือนอาหารท่ียังเปนหออยู     ประกอบดวยไฟธาตุ 
ที่ยอยสมํ่าเสมอกันทั้งสองน้ัน.      สวนผูใดเวลาบริโภคแลวก็เกิดความตองการ 
อาหาร   ผูนี้ชื่อวาประกอบดวยไฟธาตุที่ยอยสมํ่าเสมอดี.    บทวา   นาติสีตาย 
นาจฺจุณฺหาย   ไดแก. ไมเย็นนัก    ไมรอนนักดวยเหตุนั้นนั่นแหละ.    บทวา 
อนฺปพฺเพน ความวา ตามลําดับเปนตนวา  พระราชาทรงพิจารณา.  ในวาระ 
ที่สองก็พึงทราบโดยลําดับ       มีราชภัยโจรภัยและฉาตกภัยเปนตน.      บทวา 
ธมฺมุทฺเทสา  อุทฺทิฏา  ไดแก  ยกธรรมนิทเทสข้ึนแสดง.  บทวา  อุปนียคิ 
ไดแก   ไปใกลชรามรณะ  หรือ  ถูกนําไปในชรามรณะน้ันดวยความสิ้นอายุ. 
บทวา อทฺธุโว  คือ  เวนจากการต้ังอยูยั่งยืน.  บทวา  อตาโณ  ไดแก  เวนจาก 
ความสามารถท่ีจะตอตาน.       บทวา  อนภิสฺสโร  ไดแก  ไมมสีรณะ  คือ 
เวนจากความสามารถที่จะมีสรณะใหยิ่งแลวเบาใจ.   บทวา  อสสฺโก  คือ  ไมมี 
ของตน   เวนจากของที่เปนของตน.   บทวา  สพฺพ  ปหาย   คมนีย   ไดแก 
โลกจําตองละส่ิงทั้งปวง    ที่กําหนดวาเปนของตนไป.    บทวา   ตณฺหาทาโส 
แปลวา   เปนทาสแหงตัณหา.   บทวา  หตถิสฺมิ  แปลวา   ในเพราะศิลปะชาง. 
บทวา   กตาวี   ไดแก  กระทํากิจเสร็จแลว    ศึกษาเสร็จแลว   อธิบายวามีศิลปะ 
คลองแคลว.  ในบททั้งปวงก็นัยนี้.   บทวา อูรุพลี  ไดแกสมบูรณดวยกําลังขา. 
จริงอยู  ผูใดมีกําลังขาท่ีจะจับโลและอาวุธ   เขาไปสูกองทัพของปรปกษ  ทําลาย 
สิ่งท่ียังมิไดทําลาย        ธํารงสิ่งท่ีทําลายไวไดแลวนําราชสมบัติที่อยูในมือของ 
ปรปกษมาได.  ผูนี้ชื่อวา  มีกําลังขา.  บทวา  พาหุพลี   ไดแก สมบูรณดวย  
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กําลังแขน.  คําท่ีเหลือ   ก็เชนกับนัยกอนน่ันแล.   บทวา   อลมตฺโต   แปลวา  
มีอัตตภาพอันสามารถ.  บทวา  ปริโยธาย  วตฺติสฺสนฺติ  ไดแก  กําหนดถือ 
เอาวา     จักครอบงําอันตรายท่ีเกิดข้ึนเปนไป.      พระราชานั้นทรงนําเหตุแหง 
ธัมมุทเทศ  ในเบ้ืองสูงมากลาวคํานี้วา  ทานรัฐบาลผูเจริญ  เงินทองเปนอันมาก 
ในราชกูลนีม้ีอยู. 
           บทวา    อถาปร   เอตทโวจ   ความวา    พระเถระไดกลาวลําดับ 
ธัมมุทเทส ๔ โดยนัยเปนตนวา  เอต  ปสฺสามิ  โลเก. ในบทเหลาน้ัน  บทวา 
ภิยฺโย  จ กาเม  อภิปตฺถยนฺติ  ความวา ปรารถนาวตัถุกามและกิเลสกามย่ิง ๆ 
ข้ึนไปอยางน้ีวา  ไดหน่ึงอยากไดสอง ไดสองอยากไดสี่.   บทวา ปสยฺห ไดแก 
ขมคุณสมบัติ.   บทวา  สสาครนฺต   ไดแกพรอมดวยมีสาครเปนที่สุด.  บทวา 
โอร  สมุททสฺส  ความวา ไมอ่ิมดวยรัฐของตน มีสมุทรเปนของเขต.  บทวา 
น  หตฺถิ   ตัดบทวา น หิ อตฺถิ แปลวา ไมมีเลย.   บทวา อโห วตาโน  ตัด 
บทวา   อโห  วต นุ.  อีกอยางหน่ึง   ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา  อมราติจาหุ 
ตัดบทวา  อมรอิติ   จ   อาหุ.  ทานอธิบายวา  ญาติลอมญาติผูตาย  คร่ําครวญ 
ชนทั้งหลายกลาวคําเปนตนแมวา   โอ   หนอ   พ่ีของเราตาย   บุตรของเราตาย. 
บทวา ผุสนฺติ ผสฺ  ส คือ ถูกตองมรณผัสสะ. บทวา ตเถว ผุฏโ ความวา 
คนโงฉันใด   แมนักปราชญก็ฉันนั้นเหมือนกัน  มรณผัสสะถูกตองแลว  ชื่อวา 
คนที่มรณผัสสะไมถูกตองไมมี.  ขอความแปลกันมีดังน้ี .    บทวา   พาโล  ห ิ
พาลฺยา วิธิโตว  เสติ  ความวา คนโงอาศัยมรณผัสสะ แทงแลวนอนอยู  เพราะ 
ความเปนคนพาลถูกมรณผัสสะ กระทบแลวนอนอยู  ยอมหว่ันไหว ยอมผันแปร 
ดวยความวิปฏิสารเปนตนวา   เราไมไดกระทําความดีไวหนอ.   บทวา   ธีโร  จ 
น  เวธติ  ความวา   คนฉลาดเห็นสุคตินิมิต   ก็ไมหว่ันไมไหว.  บทวา  ยาย 
โวสาน  อิธาธิคจฺฉติ  ความวา   บรรลพุระอรหัตท่ีสุดแหงกิจท้ังปวงในโลกน้ี   
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ดวยปญญาอันใด    ก็ปญญาอันนั้นสูงสุดกวาทรัพย.    บทวา  อโพฺยสิตตฺตา  
ความวา   เพราะยังอยูไมจบพรหมจรรย    อธิบายวา    เพราะยังไมมีการบรรล ุ
อรหัต.  บทวา  ภวาภเวสุ  ไดแก  ในภพเลวและประณีต.    บทวา  อุเปติ 
คพฺภฺจ  ปรฺจ  โลก  ความวา  เมื่อคนเหลาน้ันกระทําบาปอยู   สัตวผูใด 
ผูหน่ึงตองประสบสังสารวัฏสืบ ๆ ไป     ยอมเขาถึงครรภและโลกอ่ืน.    บทวา 
ตสฺสปฺปปฺโย  ความวา  คนไมมีปญญาอ่ืนก็เชื่อถือคนไมมีปญญาเชนนั้นนั้น. 
บทวา สกมฺมนุา   หฺติ  ความวา  ยอมเดือนรอนดวยกรรมกรณ  มีตีดวย 
หวายเปนตน   ดวยอํานาจกรรมที่ตนเองทําไว.  บทวา  เปจฺจ  ปรมฺห ิ  โลเก 
ความวา  ไปจากโลกน้ีแลว   เดือดรอนในอบายโลกอื่น.    บทวา  วิรูปรูเปน 
มีรูปตาง  ๆ  อธิบายวา   มีสภาวะตาง ๆ.    บทวา  กามคุเณสุ   ไดแก เห็น 
อาทีนพในกามคุณท้ังปวงท้ังในปจจุบันและภายภาคหนา. บทวา ทหรา แปลวา 
ออน โดยที่สดุเพียงเปนกลละ.  บทวา วุฑฺฒา คือเกินรอยป. บทวา อปณฺณก 
สามฺเมว  เสยฺโย ความวา  มหาราช อาตมภาพ บวชเพราะใครครวญแลววา 
สามัญญผลเทาน้ันไมผัดไมแยกเปนสองนําสัตวออกจากทุกขโดยสวนเดียว  เปน 
ธรรมอันยิ่งกวาดวย  ประณีตกวาดวย  เพราะฉะนั้น  พระองคทรงเห็น   ทรง 
สดับอยางไร   จึงตรัสขอใด   จงจําอาตมภาพวา    อาตมภาพเห็นและฟงขอนี้จึง 
ออกบวช   แลวก็จบเทศนาแล. 
 
                                      จบ  อรรถกถารัฏฐปาลสูตรที่  ๒  
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                                  ๓.  มฆเทวสูตร  
 
           [๔๕๒]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี  :-  
           สมัยหนึ่ง     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่อัมพวัน    ของพระเจา 
มฆเทวะ   ใกลเมืองมิถิลา.   ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาทรงแยมพระสรวลให 
ปรากฏ  ณ  ประเทศแหงหน่ึง.   ลําดับนั้น    ทานพระอานนทไดมีความคิดวา 
อะไรหนอเปนเหตุ      อะไรเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคเจาทรงแยมพระสรวล 
พระตถาคตท้ังหลายไมทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิได    ดงัน้ีแลว     จึงทํา 
จีวรเฉวียงบาขางหน่ึง     ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจาแลว     ไดทูล 
ถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  อะไรหนอเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย   ใหพระผูมี 
พระภาคเจาทรงแยมพระสรวล     พระตถาคตทั้งหลายไมทรงแยมพระสรวลโดย 
หาเหตุมิได. 
           [๔๕๓]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  เรื่องเคยมีมาแลว 
ในเมืองมิถิลานี้แหละ  ไดมีพระราชาพระนามวามฆเทวะ  ทรงประกอบในธรรม 
เปนพระธรรมราชา    เปนพระมหาราชาผูทรงทั้งอยูในธรรม     ทรงประพฤติ 
ราชธรรมในพราหมณคหบดี    ในชาวนิคมและชาวชนบท    ทรงรักษาอุโบสถ 
ทุกวันที่สิบสี่สิบหาและแปดคําแหงปกษ.   ดูกอนอานนท  ครั้งน้ัน  ดวยลวงป 
เปนอันมาก    ลวงรอยปเปนอันมาก   ลวงพันปเปนอันมาก   พระเจามฆเทวะ 
รับสั่งกะชางกัลบกวา  ดูกอนเพ่ือนกัลบก   ทานเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะของ 
เราเม่ือใด   พึงบอกเราเม่ือน้ัน .   ชางกลบกทูลรับพระเจามฆเทวะวา   อยางนั้น 
ขอเดชะ.      ดวยลวงปเปนอันมาก     ลวงรอยปเปนอันมาก     ลวงพันปเปน 
อันมาก    ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรของพระเจามฆเทวะ  
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แลวไดกราบทูลวา     เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว      พระเกศาหงอกเกิดบน 
พระเศียรแลวเห็นปรากฏอยู.  
           พระเจามฆเทวะตรัสวา   ดูกอนเพ่ือนกัลบก   ถาอยางนั้น   ทานจงเอา 
แหนบถอนผมหงอกน้ันใหดี   แลววางลงที่กระพุมมือของเราเถิด. 
           ชางกัลบกทูลรับสัง่ของพระเจามฆเทวะ     แลวจึงเอาแหนบถอนพระ- 
เกศาหงอกน้ันดวยดี แลววางไวที่กระพุมพระหัตถของพระเจามฆเทวะ.  ครั้งน้ัน 
พระเจามฆเทวะพระราชทานบานสวยแกชางกัลบก    แลวโปรดใหพระราชทาน 
กุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญมาเฝา  แลวรับสั่งวา  ดูกอนพอกุมาร  เทวทูต  
ปรากฏแกเราแลว      ผมหงอกเกิดที่ศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู    ก็กามท้ังหลายที่ 
เปนของมนุษยเราไดบริโภคแลว       เวลาน้ีเปนสมัยที่จะแสวงหากามท้ังหลายที่ 
เปนทิพย    มาเถิดพอกุมาร   เจาจงครองราชสมบัตินี้    สวนเราจักปลงผมและ 
หนวด    นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    ดูกอนพอกุมาร 
สวนเจา     เม่ือใดพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะ    เมื่อน้ันเจาพึงใหบานสวยแก 
ชางกัลบก      พึงพร่ําสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการท่ีจะเปน 
พระราชาใหดี    แลวปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสายะ   ออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชติเถิด   เจาพึงประพฤติตามวัตรอันงาม   ที่เราต้ังไวแลวน้ี    เจาอยา 
ไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย   เมื่อสมัยแหงบุรุษใดเปนไปอยู   วัตรอันงาม 
เห็นปานน้ีขาดสูญไป    สมัยแหงบุรุษน้ันชื่อวา    เปนบุรุษคนสุดทายของราช- 
บรรพชิตน้ัน    ดูกอนพอกุมาร    เจาจะพึงพระพฤติตามวัตรอันงามที่เราต้ังไว 
แลวน้ี    ไดดวยประการใด    เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการนั้น    เจาอยาได 
เปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.  
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                               พระเจามฆเทวะทรงผนวช  
 
           [๔๕๔]  ดกูอนอานนท  ครั้งน้ัน   พระเจามฆเทวะครั้นพระราชทาน  
บานสวยแกชางกัลบก        และทรงพร่ําสอนพระราชกุมารผูเปนพระราชบุตร 
องคใหญ    ในการท่ีจะเปนพระราชาใหดีแลว    ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ 
ทรงนุงหมผากาสายะ   เสด็จออกจากพระราชนิเวศน   ทรงผนวชเปนบรรพชิต 
ที่มฆเทวัมพวันนี้และ   ทาวเธอทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา  ทรงแผไป 
ทั่วทิศหน่ึงอยู   ในทิศที่สอง  ในทิศทีส่าม  ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน  ทรงมีพระ- 
หฤทัยประกอบดวยเมตตา  อันไพบูลย  เปนมหัคคตะ  หาประมาณมิได ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียน    แผไปท่ัวโลก   โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา   ในท่ี 
ทุกสถาน  ทัง้ในทิศเบ้ืองบน  เบื้องลาง  เบื้องขวาง  ดวยประการฉะน้ี.    ทรงมี 
พระหฤทัยประกอบดวยกรุณา...   ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยมุทิตา...   ทรงมี 
พระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา  แผไปท่ัวทิศหน่ึงอยู. ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม 
ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน .  ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย   เปน 
มหัคคตะหาประมาณมิได. ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน  แผไปท่ัวโลก  โดยมุง 
ประโยชนแกสัตวทุกเหลาในท่ีทุกสถานทั้งในทิศเบ้ืองบน   เบื้องหนา   เบื้องขวาง 
ดวยประการฉะน้ี.   ดูกอนอานนท   กพ็ระเจามฆเทวะทรงเลนเปนพระกุมารอยู 
แปดหม่ืนสี่พันป   ทรงดํารงความเปนอุปราชแปดหมื่นสี่พันป   เสวยราชสมบัติ 
แปดหม่ืนสี่พันป     เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปนบรรพชิต 
ประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนี้แลแปดหมื่นสี่พันป.       พระองคทรง 
เจริญพรหมวิหารส่ีแลว     เมื่อสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก. 
           [๔๕๕]  ดูกอนอานนท   ครั้งน้ัน    พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ 
โดยลวงปไปเปนอันมาก  ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก   รับสัง่กะ 
ชางกัลบกวาดูกอนเพ่ือนกัลบก     ทานเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะของเราเม่ือใด  
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พึงบอกแกเราเม่ือน้ัน.  ครั้งน้ัน    ชางกัลบกรับคําสั่งของพระราชบุตรแหงพระเจา  
มฬเทวะวา   อยางนั้นขอเดชะ.   ดวยลวงปเปนอันมาก   ลวงรอยปเปนอันมาก 
ลวงพันปเปนอันมาก  ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรของพระ- 
ราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ    แลวไดกราบทูลวา    เทวทูตปรากฏแกพระองค 
แลว   พระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรเห็นปรากฏอยู. 
           พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะตรัสวา  ดูกอนเพ่ือนกัลบก  ถาอยาง 
นั้น  ทานจงเอาแหนบถอนผมหงอกน้ันใหดี   แลววางในกระพุมมือของเราเถิด. 
           ชางกัลบกรับคําสงของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ    แลวจึงเอา 
แหนบถอนพระเกศาหงอกน้ันดวยดี   แลววางไวในกระพุมพระหัตถของพระราช 
บุตรแหงพระเจามฆเทวะ.  ครั้งน้ัน  พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ  พระราช 
ทานบานสวยแกชางกัลบก.     แลวโปรดใหพระราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองค 
ใหญมาเฝาแลวไดตรัสวา   ดูกอนพอกุมาร  เทวทูตปรากฏแกเราแลว  ผมหงอก 
เกิดบนศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู     กามท้ังหลายท่ีเปนของมนุษยเราบริโภคแลว 
เวลาน้ีเปนสมัยที่จะแสวงหากามอันเปนทิพย   มาเถิดพอกุมาร    เจาจงครองราช 
สมบัตินี้  สวนเราจักปลงผมและหนวด   นุงหมผากาสายะ    ออกจากเรือนบวช 
เปนบรรพชติ   ถาแมเจาพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะเม่ือใด   เมื่อน้ัน   เจาพึง 
ใหบานสวยแกชางกัลบกแลวพร่ําสอนราชกุมารผูเปนบุตรคนใหญในการท่ีจะ 
เปนพระราชาใหดี    แลวพึงปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสายะ     ออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต      พึงประพฤติตามวัตรอันงามนี้ที่เราต้ังไวแลว     เจา 
อยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย        เมื่อยุคแหงบุรุษใดเปนไปอยู 
วัตรอันงามเห็นปานน้ีขาดสูญไป       ยุคแหงบุรุษนั้นชื่อวาเปนบุรุษคน 
สุดทาย   ของราชบรรพชติน้ัน.  ดูกอนพอกุมาร  เจาจะพึงประพฤติวัตรอันงาม  
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ที่เราต้ังไวแลวน้ีไดดวยประการใด   เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการนั้น     เจา 
อยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย. 
 
                           พระราชบุตรของพระเจามฆเทวผนวช  
 
           [๔๕๖]  ดูกอนอานนท   ครั้งน้ัน    พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ 
ครั้น พระราชทานบานสวยแกชางกัลบก   ทรงพร่าํสอนพระราชกุมารผูเปนพระ- 
ราชบุตรองคใหญในการที่จะเปนพระราชาใหดีแลว      ทรงปลงพระเกศาและ 
พระมัสสุ   ทรงครองผากาสายะ   แลวเสด็จออกจากพระราชนิเวศน  ทรงผนวช 
เปนบรรพชติอยูในมฆเทวัมพวันนี้แล. ทาวเธอมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา 
ทรงแผไปท่ัวทิศหน่ึงอยู.   ในทิศที่สอง   ในทิศที่สาม   ในทิศทีส่ี่ก็เหมือนกัน. 
มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย   เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได  ไมม ี
เวร   ไมมีความเบียดเบียนทรงแผไปทั่วโลก   โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา 
ในที่ทุกสถาน   ทั้งในทิศเบ้ืองบน   เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง  ดวยประการฉะน้ี. 
มีพระหฤทัยประกอบดวยกรุณา. . .  มีพระหฤทัยประกอบดวยมุทิตา...  มพีระ- 
หฤทัยประกอบดวยอุเบกขา  ทรงแผไปทั่วทิศหน่ึงอยู.  ในทิศทีส่อง  ในทิศที่สาม 
ในทิศที่สี่เหมือนกัน. มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย  เปนมหัคคตะ 
หาประมาณมิได   ไมมีเวร    ไมมีความเบียดเบียน    แผไปท่ัวโลก    โดยมุง 
ประโยชนแกสัตวทุกเหลา  ในที่ทุกสถานท้ังในทิศเบ้ืองบน  เบื้องลาง เบื้องขวาง 
ดวยประการฉะน้ี.    ดูกอนอานนท    พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ   ทรง 
เลนเปนพระกุมารแปดหมื่นสี่พันป   ทรงดํารงความเปนอุปราชแปดหมื่นสี่พันป 
เสวยราชสมบัติแปดหม่ืนสี่พันป    เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปน 
บรรพชิต     ประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนี้แล     แปดหมื่นสี่พันป. 
พระองคทรงเจริญพรหมวิหารส่ีแลว   เมื่อสวรรคต  ไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.  
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           [๔๕๗]    ดูกอนอานนท     กพ็ระราชบุตรพระราชนัดดาของพระเจา  
มฆเทวะสืบวงศนั้นมาแปดหมื่นสี่พันชั่วกษัตริย  ไดปลงพระเกศาและมัสสุ  ทรง 
ครองผากาสายะ    เสด็จออกจากพระราชนิเวศน    ทรงผนวชเปนบรรพชิต  ณ 
มฆเทวัมพวันนี้แล.  ทาวเธอเหลาน้ันมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา  แผไปท่ัว 
ทิศหน่ึงอยู.  ในทิศที่สอง  ในทิศที่สาม  ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน.   มีพระหฤทัย 
ประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย  เปนมหัคคตะ  หาประมาณมิได  ไมมีเวร ไมมี 
ความเบียดเบียนแผไปท่ัวโลก   โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา   ในทีทุ่กสถาน 
ทั้งในทิศเบ้ืองบน เบื้องตํ่า  เบื้องขวาง  ดวยประการฉะน้ี.  มีพระหฤทัยประกอบ 
ดวยกรุณา . . .  มีพระหฤทัยประกอบดวยมุทิตา...    มีพระหฤทัยประกอบดวย 
อุเบกขาทรงแผไปท่ัวทิศหนึ่งอยู.    ในทิศที่สอง     ในทิศที่สาม    ในทิศทีส่ี่ก็ 
เหมือนกัน.    ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย    เปนมหัคคตะ 
หาประมาณมิได  ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียน   แผไปท่ัวโลกท้ังปวง   โดย 
มุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา    ในทีทุ่กสถาน    ทั้งในทิศเบ้ืองบน    เบื้องลาง 
เบื้องขวาง   ดวยประการฉะน้ี.   ทาวเธอเหลาน้ัน   ทรงเลนเปนพระกุมารแปด 
หม่ืนสี่พันป   ดํารงความเปนอุปราชแปดหมื่นสี่พันป   เสวยราชสมบัติแปดหม่ืน 
สี่พันป        เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปนบรรพชิตประพฤติ- 
พรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนี้แล     แปดหม่ืนสี่พันป.     พระองคทรงเจริญ 
พรหมวิหารส่ีแลว   เมื่อสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.   พระเจานิมิราชเปน 
พระราชาองคสุดทายแหงราชบรรพชติเหลาน้ัน  เปนพระราชาประกอบในธรรม 
เปนพระธรรมราชา   เปนพระมหาราชาผูทรงสถิตอยูในธรรม   ทรงประพฤติ- 
ธรรมในพราหมณคหบดี   ชาวนิคมและชาวชนบท   ทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่ 
สิบสี่  ที่สิบหา   และที่แปดแหงปกษ.  
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           [๔๕๘]   ดูกอนอานนท   เรื่องเคยมีมาแลว   อันตรากถานี้เกิดข้ึนแลว  
แกเทวดาชั้นดาวดึงสผูนั่งประชุมกัน  ณ สภาชื่อสุธรรมาวา  ดกูอนผูเจริญ  เปน 
ลาภของชนชาววิเทหะหนอ   ดกูอนผูเจริญ    ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ   ที่ 
พระเจานิมิราชของเขาเปนพระราชาประกลบในธรรม      เปนพระธรรมราชา 
เปนพระมหาราชาผูทรงสถิตอยูในธรรม        ทรงประพฤติธรรมในพราหมณ 
คหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท  และทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่สิบสี่   ที่สบิหา 
และที่แปดแหงปกษ.  
 
                                           ทาวสักกะเขาเฝา 
 
           [๔๕๙]  ดูกอนอานนท  ครั้งน้ัน    ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกเทวดา 
ชั้นดาวดึงสมาวา  ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย   ทานท้ังหลายปรารถนาจะเห็น 
พระเจานิมิราชหรือไม. 
           เทวดาชั้นดาวดึงสทูลวา  ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคทั้งหลาย 
ปรารถนาจะเห็นพระเจานิมิราช. 
           ดูกอนอานนท   สมัยนั้น    ในวันอุโบสถ   ที่สิบหา   พระเจานิมิราช 
ทรงสนานพระกายทั่วพระเศียรแลว    ทรงรักษาอุโบสถ    เสด็จข้ึนปราสาทอัน 
ประเสริฐประทับนั่งอยูชั้นบน.   ครั้งน้ัน   ทาวสักกะจอมเทพทรงหายไปในหมู 
เทวดาชั้นดาวดึงส   ไปปรากฏเฉพาะพระพักตรพระเจานิมิราช   เปรียบเหมือน 
บุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คูออก    หรือพึงคูแขนที่เหยียดเขา    ฉะน้ัน    แลว 
ไดตรัสวา  ขาแตมหาราช  เปนลาภของพระองค   ขาแตมหาราช   พระองคได 
ดีแลว    เทวดาชั้นดาวดึงส    นั่งประชุมกันสรรเสริญอยูในสุธรรมาสภาวา    ด ู
กอนทานผูเจริญ     เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ  ดูกอนทานผูเจริญ  ชนชาว 
วิเทหะไดดีแลวหนอ  ที่พระเจานิมิราชผูทรงธรรม   เปนพระธรรมราชา   เปน  
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พระมหาราชาผูสถิตอยูในธรรม   ทรงประพฤติธรรมในพราหมณคหบดี   ชาว  
นิคมและชาวชนบท   และทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่สิบสี่   ที่สบิหา   และทีแ่ปด 
แหงปกษ  ขาแตมหาราช  เทวดาชั้นดาวดึงสปรารถนาจะเห็นพระองค   หมอม 
ฉันจักสงรถมาอาชาไนยเทียมมาพันหน่ึงมาใหพระองค   พระองคพึงข้ึนประทับ 
ทิพยยานเถิด  อยาทรงหว่ันพระทัยเลย.  พระเจานิมิราชทรงรับดวยอาการน่ิงอยู  
ครั้งน้ัน ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบวา  พระเจานิมิราชทรงรับเชิญแลว  ทรง 
หายไปในท่ีเฉพาะพระพักตรพระเจานิมิราช     มาปรากฏในเทวดาชั้นดาวดึงส 
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คูออก     หรือพึงคูแขนท่ีเหยียดเขา 
ฉะน้ัน. 
 
                        นําเสด็จพระเจานิมิราชถึงสุธรรมาสภา 
 
            [๔๖๐]  ดกูอนอานนท    ครั้งน้ัน    ทาวสักกะจอมเทพ     ตรัสเรียก 
มาตลีเทพบุตรผูรับใชมาวา  ดูกอนเพ่ือนมาตลี    มาเถิดทาน    จงเทียมรถมา- 
อาชาไนยอันเทียมมาพันหนึ่ง    แลวเขาไปเฝาพระเจานิมิราช    จงทูลอยางนี้วา 
ขาแตมหาราช  รถมาอาชาไนยเทียมดวยมาพันหน่ึงน้ี  ทาวสักกะจอมเทพทรงสง 
มารับพระองค  พระองคพึงเสด็จข้ึนประทับทิพยยานเถิด   อยาทรงหว่ันพระทัย 
เลย.   มาตลีเทพบุตรผูรับใชทูลรับ    รบัสั่งของทาวสักกะจอมเทพ    แลวเทียม 
รถมาอาชาไนย     เทียมดวยมาพันหน่ึง      เขาไปเฝาพระเจานิมิราชแลวทูลวา 
ขาแตมหาราช   รถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมาพันหน่ึงนี้     ทาวสักกะจอมเทพ 
ทรงสงมารับ พระองค   เชิญเสด็จข้ึนประทับทิพยยานเถิด  อยาทรงหว่ันพระทัย 
เลย  อน่ึง  ทางสําหรับสัตวผูมีกรรมอันลามก   เสวยผลของกรรมอันลามกทาง 
หน่ึง    ทางสําหรับสัตวผูมีกรรมอันงามเสวยผลของกรรมอันงามทางหน่ึง    ขา- 
พระองคจะเชิญเสด็จพระองคโดยทางไหน.  
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           พระเจานิมิราชตรัสวา   ดูกอนมาตลี    จงนําเราไปโดยทางทั้งสองน้ัน  
แหละ. 
           มาตลีเทพบุตรผูรับใช  นําเสด็จพระเจานิมิราชถึงสุธรรมาสภา.   ทาว 
สักกะจอมเทพทอดพระเนตร   เห็นพระเจานิมิราชกําลังเสด็จมาแตไกล  แลวได 
ตรัสวา  ขาแตมหาราช  เชิญเสด็จมาเถิด  ขาแตมหาราช   พระองคเสด็จมาดีแลว 
เทวดาชั้นดาวดึงสประชุมสรรเสริญอยูในสุธรรมาสภาวา       ดกูอนทานผูเจริญ 
เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ  ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ  ที่พระเจานิมิราช 
ผูทรงธรรม  เปนพระธรรมราชา    เปนพระมหาราชาผูสถิตอยูในธรรม   ทรง 
ประพฤติธรรมในพราหมณ  คหบดี  ชาวนิคมและชนบท  และทรงรักษาอุโบสถ 
ทุกวัน ที่สิบสี่  ที่สิบทา  และที่แปดแหงปกษ  ขาแตมหาราช  เทวดาชั้นดาวดึงส 
ปรารถนาจะพบเห็นพระองค     ขอเชญิพระองคจงอภิรมยอยูในเทวดาทั้งหลาย 
ดวยเทวานุภาพเถิด. 
           พระเจานิมิราชตรัสวา  อยาเลย  พระองคผูนิรทุกข  ขอจงนําหมอมฉัน 
กลับไปยังเมืองมิถิลาในมนุษยโลกนั้นเถิด   หมอมฉันจักไดประพฤติธรรมอยาง 
นั้นในพราหมณ   คหบดี   ชาวนิคมและชาวชนบท     และจักไดรักษาอุโบสถ 
ทุกวันที่สิบสี่  ที่สิบหา   และที่แปดแหงปกษ. 
           ลําดับนั้น       ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรผูรับใชมาวา 
ดูกอนเพ่ือนมาตลี   ทานจงเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมาพันหน่ึง    แลว 
นําพระเจานิมิราชกลับไปยังเมืองมิถิลาในมนุษยโลกนั้น.  มาตลีเทพบุตรผูรับใช 
ทูลรับคําส่ังของทาวสักกะจอมเทพแลว      เทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมา 
พันหน่ึง   แลวนําพระเจานิมิราชกลบัไปยังเมืองมิถิลาในมนุษยโลกนั้น. 
           [๔๖๑]  ดูกอนอานนท  ไดยินวา  สมัยนั้น  พระราชาผูเปนใหญทรง 
ประพฤติธรรมในพราหมณ  คหบดี  ชาวนิคมและชาวชนบท    และทรงรกัษา  
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อุโบสถทุกวันที่สิบสี่   ทีส่ิบหา   และที่แปดแหงปกษ.   ครั้งน้ัน  ดวยลวงปเปน 
อันมาก  ลวงรอยปเปนอันมาก  ลวงพันปเปนอันมาก    พระเจานิมิราชตรัสกะ 
ชางกลับกวา  ดูกอนเพ่ือนกัลบก    ทานเห็นผมหงอกเกิดข้ึนที่บนศีรษะของเรา 
เมื่อใด  พึงบอกแกเราเม่ือนั้น.   ชางกัลบกทูลรับคําส่ังพระเจานิมิราชวา  อยางนั้น 
ขอเดชะ.  ดวยลวงปเปนอันมาก  ลวงรอยปเปนอันมาก   ลวงพันปเปนอันมาก 
ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกิดข้ึนบนพระเศียรพระเจานิมิราช  จึงไดกราบ 
ทูลวา   เทวทตูปรากฏแกพระองคแลว   พระเกศาหงอกเกิดข้ึนบนพระเศียรแลว 
เห็นปรากฏอยู.    
           พระเจานิมิราชตรัสวา   ดูกอนเพ่ือนกัลบก    ถาอยางนั้น    ทานจงเอา 
แหนบถอนผมหงอกน้ันใหดี   แลววางไวในกระพุมมือของเรา. 
           ชางกัลบกทูลรับคําส่ังพระเจานิมิราช       แลวเอาแหนบถอนพระเกศา 
หงอกน้ันดวยดี      วางไวในกระพุมพระหัตถของพระเจานิมิราช.      ครั้งน้ัน 
พระราชาพระราชทานบานสวยแกชางกัลบก    แลวโปรดใหพระราชกุมารผูเปน 
ราชบุตรองคใหญมาเฝา   แลวตรัสวา  พอกุมาร  เทวทูตปรากฏแกเราแลว  ผม- 
หงอกเกิดข้ึนบนศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู    ก็กามท้ังหลายอันเปนของมนุษยเรา 
บริโภคแลว  เวลาน้ีเปนสมัยที่เราจะแสวงหากามอันเปนทิพย  มาเถิดเจา   เจาจง 
ครองราชสมบัตินี้    สวนเราจักปลงผมและหนวด    นุงหมผากาสายะ   ออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกอนกุมาร  ถาแมเจาพึงเห็นผมหงอกเกิดข้ึนบนศีรษะ 
เมื่อใด   เมื่อนั้น    เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก     พร่ําสอนราชกุมารผูเปน 
พระราชบุตรองคใหญ       ในการท่ีจะเปนพระราชาใหดีแลวปลงผมและหนวด 
นุงหมผากาสายะ   ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด    พึงพระพฤติตามวัตร 
อันงานที่เราต้ังไวแลวน้ี    เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย   เมื่อยุคแหง 
บุรุษใดเปนไปอยู   วัตรอันงามเห็นปานน้ีขาดสูญไป  ยุคแหงบุรุษน้ันชื่อวาเปน  
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บุรุษคนสุดทายแหงราชบรรพชิตน้ัน.        ดูกอนพอกุมาร   เจาจะพึงประพฤติ 
ตามวัตรอันงามท่ีเราต้ังไวแลวน้ีไดดวยประการใด     เรากลาวอยางนี้กะเจาดวย 
ประการนั้น   เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย. 
 
                                  พระเจานิมิราชทรงผนวช 
 
           [๔๖๒]  ดูกอนอานนท    ครั้งน้ัน  พระเจานิมิราชครั้นพระราชทาน 
บานสวยแกชางกัลบก         ทรงพร่ําสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญ 
ในการท่ีจะเปนพระราชาใหดีแลว   ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ    ทรงครอง 
ผากาสายะ  เสด็จออกจากพระราชนิเวศน   ทรงผนวชเปนบรรพชิต   อยูในเมฆ 
เทวัมพวันนี้แล.    ทาวเธอมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา   ทรงแผไปท่ัวทิศ 
หน่ึงอยู.    ในทิศที่สอง  ในทิศที่สาม  ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน       มีพระหฤทัย 
ประกอบดวยเมตตา    อันไพบูลย   เปนมหัคคตะ  หาประมาณมิได  ไมมีเวร 
ไมมีความเบียดเบียน   ทรงแผไปท่ัวโลก   โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลาในท่ี 
ทุกสถาน   ทัง้ในทิศเบ้ืองบน   เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง    ดวยประการฉะน้ี    มี 
พระหฤทัยประกอบดวยกรุณา...  มีพระหฤทัยประกอบดวยมุทิตา...  มีพระ- 
หฤทัยประกอบดวยอุเบกขา  ทรงแผไปทั่วทิศหน่ึงอยู.  ในทิศทีส่อง   ในทิศที่ 
สาม  ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน .  มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา     อันไพบูลย  
เปนมหัคคตะ  หาประมาณมิได   ไมมเีวร    ไมมีความเบียดเบียน    ทรงแผไป 
ทั่วโลก     โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลาในท่ีทุกสถาน     ทัง้ในทิศเบ้ืองบน 
เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง  ดวยประการฉะน้ี.    ดูกอนอานนท ก็พระเจานิมิราชทรง 
เลนเปนพระกุมาร    แปดหม่ืนสี่พันป     ทรงดํารงความเปนอุปราชแปดหม่ืน. 
สี่พันป  เสวยราชสมบัติแปดหม่ืนสี่พันป   เสด็จออกจากพระราชนิเวศน  ทรง- 
ผนวชเปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนี้แล       แปดหมื่น 
สี่พันป  พระองคเจริญพรหมวิหารส่ีแลว  เมื่อสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.  
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                                       บุรุษคนสุดทาย  
 
           [๔๖๓]  ดูกอนอานนท     ก็พระเจานิมิราชมีพระราชบุตรพระนามวา 
กฬารชนกะ.  พระราชกุมารน้ันมิไดเสด็จออกจากพระราชนิเวศน    ทรงผนวช 
เปนบรรพชติ    ทาวเธอทรงตัดกัลยาณวัตรนั้นเสีย    ชื่อวาเปนบุรุษคนสุดทาย 
แหงราชบรรพชิตน้ัน .  ดกูอนอานนท  เธอพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา  สมัยนั้น  
พระเจามฆเทวะซึ่งทรงต้ังกัลยาณวัตรนั้นเปนผูอื่นแน.  แตขอน้ันเธอไมพึงเห็น 
อยางนั้น    สมัยนั้น    เราเปนพระเจามฆเทวะ   เราต้ังกัลยาวัตรนั้นไว   ประชุม 
ชนผูเกิด ณ ภายหลังประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราต้ังไวแลวน้ัน  แตกัลยาณวัตร 
นั้นไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด  เพ่ือดับสนิท    เพ่ือสงบ- 
ระงับ  เพ่ือความรูยิ่ง    เพ่ือตรัสรู    เพ่ือนิพพาน    เปนไปเพียงเพ่ืออุบัติใน 
พรหมโลกเทานั้น.    สวนกัลยาณวัตรที่เราต้ังไวในบัดนี้  ยอมเปนไปเพ่ือความ 
เบื่อหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือดับสนิท    เพ่ือสงบระงับ    เพ่ือความรูยิ่ง 
เพ่ือตรัสรู    เพ่ือนิพพาน โดยสวนเดียว.  ก็กัลยาณวัตรที่เราต้ังไวในบัดนี้  ซึง่ 
เปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด     เพ่ือดับสนิท    เพ่ือสงบระงับ 
เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือตรัสรู   เพ่ือนิพพาน    โดยสวนเดียว    นั้นเปนไฉน  คือ 
มรรคมีองค  ๘  เปนอริยะนี้แล    คือ  สัมมาทิฐิ    สัมมาสังกัปปะ    สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ  กัลยาณ- 
วัตรที่เราต้ังไวในบัดนี้   นีแ้ล ยอมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด 
เพ่ือดับสนิท   เพ่ือสงบระงับ    เพ่ือความรูยิ่ง    เพ่ือตรัสรู    เพ่ือพระนิพพาน 
โดยสวนเดียว.     ดูกอนอานนท  เธอทั้งหลายจะพึงประพฤติตามกัลยาณวัตรที่ 
เราต้ังไวแลวน้ีไดดวยประการใด   เรากลาวอยางนี้กะเธอท้ังหลาย   ดวยประการ 
นั้น    เธอทั้งหลายอยาเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย  เมื่อยุคแหงบุรุษใดเปนไป  
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อยู  กลัยาณวัตรเห็นปานน้ีขาดสูญไป  ยุคแหงบุรุษน้ันชื่อวาเปนบุรุษคนสุดทาย 
ของบุรุษเหลาน้ัน   เธอทั้งหลายจะพึงประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราต้ังไวแลวน้ี  
ไดดวยประการใด   เรากลาวอยางนี้กะเธอทั้งหลายดวยประการนั้น เธอทั้งหลาย 
อยาไดชื่อวาเปนคนสุดทายของเราเลย. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว  ทานพระอานนทยินดี 
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว  ดังนี้แลว. 
 
                                       จบ  มฆเทวสูตร  ที ่ ๓  
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                                อรรถกถามฆเทวัมพสูตร๑ 

 
           มฆเทวัมพสูตรมีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
           ในบรรดาบทเหลานั้น  บทวา มฆเทวมฺพวเน  ความวา แตปางกอน 
พระราชาพระนานวา  มฆเทพตรัสสั่งใหปลูกสวนมะมวงแหงน้ันไว.  เม่ือตนไม 
เหลาน้ันหักรานสิ้นไปแลว   ตอมาพระราชาท้ังหลายองคอ่ืน ๆ ก็ไดรับสั่งใหปลูก 
ไวอีก.  ก็สวนน้ัน   ถึงการนับวา มฆเทวัมพวัน เพราะการรองเรียกกันมาแตเดิม. 
บทวา  สิต  ปาตฺวากาสิ  ความวา  ในเวลาเย็น  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริก 
ไปในวิหาร   ทรงเห็นภูมิภาคอันนารื่นรมยใจ   จึงทรงรําพึงอยูวา  เราเคยอยูใน 
ที่นี้มาหรือไมหนอ  จึงทรงเห็นวา  เมื่อกอนเราเปนพระราชา  นามวา มฆเทพ 
ไดปลูกสวนมะมวงน้ีไว.  เราบวชในทีน่ี้แหละ  เจริญพรหมวิหาร ๘ ไปบังเกิด 
ในพรหมโลก   ก็เหตุนี้นั่นแล  ยังไมปรากฏแกภิกษุสงฆ  เราจักกระทําใหปรากฏ 
เมื่อจะทรงแสดงไรพระทนตอันเลิศ  ไดทรงกระทําการแยมพระโอษฐใหปรากฏ 
แลว. 
           ชื่อวา  ธัมมิก  ผูมธีรรม   เพราะอรรถวา  ทรงมีธรรม.  ชื่อวา พระ- 
ธรรมราชา  เพราะอรรถวา  ทรงเปนพระราชาโดยธรรม.  คําวา ทรงต้ังอยูใน 
ธรรม  คือ ทรงดํารงอยูในธรรมคือ  กุศลกรรมบถ  ๑๐  ประการะ  คําวา ทรง 
ประพฤติกรรม      คือ  ทรงประพฤติราชธรรม.  ในบทเหลาน้ัน     บทวา 
พฺราหฺมณคหปติเกสุ   ความวาพระองคทรงเปนที่รักทรงรักษาระเบียบประเพณี 
ที่พระราชาองคกอน  ๆ ใหแลวแกพวกพราหมณ  ไมทรงยังกิจนั้นใหเสื่อมหายไป 
ทรงกระทําโดยปรกตินิยมตลอดมา.  พวกคหบดีทั้งหลาย   ก็ทรงปฏิบัติเชนกัน. 
 
๑.  บาสี  มฆเทวสุตฺต  
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คําท่ีทานกลาวหมายถึงเรื่องนี้.    ดวยบทวา   ปกฺขสฺส   ทานรวมแมปาฏิหาริก 
ปกษเขาดวย.   คือ บัณฑิตพึงทราบวา  วันเหลาน้ี  ชือ่วา ปาฏิหาริกปกษ คือ 
วัน ๗ คํ่า  วัน  ๙ คํ่า  ดวยอํานาจแหงวันรับวันสงแหงวันอุโบสถในดิถีที ่ ๘ คํ่า 
วัน  ๑๓ คํ่า   และวันปาฏิบท   ดวยสามารถแหงวันรับวันสง    แหงวันอุโบสถท่ี 
๑๔  คํ่า  ที ่ ๑๕  คํ่า,  พระองคทรงเขาอยูประจําอุโบสถในวันเหลาน้ันทุกวัน. 
            บทวา   เทวทูตา   ความวา   มัจจุ   ความตาย   ชื่อวา   เทวะ   ชื่อวา 
เทวทูต  เพราะอรรถวา   เปนทูตของความตายน้ัน.    คือ  บุคคลเมื่อผมหงอก 
ปรากฏแลว       ก็เหมือนยืนอยูในสํานักของพระยามัจจุราช.        เพราะฉะน้ัน 
ผมท่ีงอกแลว   ทานจึงกลาววา   เปนทูตของมัจจุเทวะ.  ชื่อวา   เทวทูต  เพราะ 
อรรถวา  ทูตเหมือนเทวดาทั้งหลายก็มี.   อุปมาเหมือนเมือเทวดาผูประดับแลว 
ตกแตงแลว   มายืนอยูในอากาศ     รองบอกวา    ในวันโนนทานจักตาย   ดงัน้ี  
เทวทูตน้ันก็เปนเชนนั้น     เมื่อผมหงอกแลว     ปรากฏแลว     ก็เปนเหมือนกับ 
เทวดาพยากรณใหฉันนั้นเหมือนกัน.   เพราะฉะนั้น    ผมท่ีหงอกแลว    ทานจึง 
เรียกวา   ทูต   เปนเชนเดียวกับเทวะ   ดังน้ี.    ชื่อวา  เทวทูต   เพราะอรรถวา 
เปนทูตแหงวิสุทธิเทพก็ได.  แทจริง  พระโพธิสัตวทุก ๆ พระองค   ทรงเห็น 
คนแก    คนเจ็บ    คนตาย      และบรรพชิตกอน      ทรงสังเวชจึงออกบวช. 
เหมือนอยางท่ีตรัสไววา 
                             ขอถวายพระพร  เราเห็นคนแก  คน 
                   มีทุกข   คนเจ็บ  และเห็นคนตาย  สิ้นอายุ 
                   ขัย  และเห็นนักบวช   ผูนุงหมผากาสายะ 
                   เหตุนั้น    เราจึงออกบวช  ดังน้ี.  
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           โดยปริยายน้ี    ผมที่หงอกแลว  ทานจึงเรียกวา  เทวทูต    เพราะเปน  
ทูตแหงวิสุทธิเทพ.    บทวา กปฺปกสฺส คามวร  ทตฺวา    ทรงพระราชทาน 
บานสวยแกชางกัลบก   ความวา   ทรงพระราชทานบานที่เจริญท่ีสุด     มสีวย 
เกิดข้ึนถึงแสนหนึ่ง.  ทรงพระราชทาน  เพราะเหตุไร.  เพราะทรงสลดพระทัย. 
จริงอยู  พระองคทรงเกิดความสลดพระทัย  เพราะทรงเห็น  ผมหงอกท่ีอยูที่นิ้ว 
พระหัตถ  จะทรงมีพระชนมอีกถึง  ๘๔,๐๐๐  ป.  แมเมื่อเปนอยางนั้น    กท็รง 
สําคัญพระองคเหมือนยืนอยูในสํานักของพระยามัจจุราชจึงทรงสลดพระทัย  ทรง 
พอพระทัยในบรรพชา.  เพราะฉะน้ัน  ทานจึงกลาววา 
                             พระเจามฆเทพ   ผูเปนอธิบดีในทิศ 
                   ผูปราชญ  ทรงเห็นผมหงอกบนพระเศียร 
                   ทรงสลดพระทัย   ทรงยินดีในบรรพชาแลว. 
           ยังกลาวไวตอไปอีกวา 
                             ผมหงอกงอกขึ้นบนเศียรของเรา  ก ็
                   นําเอาความหนุมไปเสีย      เทวทูตปรากฏ 
                   แลว  เปนสมยัท่ีเราควรออกบวช. 
           บทวา   ปุริสยุเค   เมื่อยุคบุรุษเปนไปอยู  คือ  เมื่อยุคบุรุษท่ีสมภพ 
ในวงศ.     คําวา  เกสมสฺสุ   โอหาเรตฺวา    ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ 
ความวา    กแ็มเม่ือจะบวชเปนดาบส      ก็ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุบวช. 
ตอแตนั้นก็ทรงพันพระเกศาท่ียาวข้ึนมาไว   ทรงชฏา  เที่ยวไป.   แมพระโพธิ- 
สัตวก็ทรงบวชเปนดาบส.       ก็ครั้นบวชแลวก็ทรงไมประกอบเนื่อง ๆ   ซึง่ 
อเนสนา    ยงัอัตตภาพใหเปนไปดวยภิกษาที่นํามาจากพระราชวัง     ทรงเจริญ 
พรหมวิหารธรรม.  เพราะฉะน้ัน    ทานจึงไดกลาววา  พระองค   ทรงมีพระ- 
ทัยประกอบดวยเมตตา  ดังนี้เปนตน.  
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           บทวา  กมุารกีฬิก  กีฬิ๑    พระราชโอรส...     ทรงเลนอยางพระ 
กุมาร  ความวา  อันพระพ่ีเลี้ยงจับอุมอยูดวยสะเอว   ทรงเลนอยูแลว.   ก็พระ-  
พ่ีเลี้ยงทั้งหลาย      ยกพระกุมารน้ันประดุจกําแหงดอกไมเที่ยวไปอยู.     บทวา 
รฺโ  มฆเทวสฺส  ปุตฺโต  ฯเปฯ  ปพฺพชิ    พระราชโอรสของพระเจามฆเทพ 
เสด็จออก  ทรงผนวช    ความวา     ในวันที่พระราชโอรสน้ีทรงผนวชไดเกิด 
มงคลถึง  ๕  ประการ    คือ  ทํามตกภัตรถวายพระเจามฆเทวะ ๑  มงคล  คือ 
พระโอรสของพระเจามฆเทวะออกบวช ๑ มงคล คือ พระราชบุตรของพระราชา 
ยกเศวตฉัตรข้ึนครองราชย  ๑  มงคล   คือ พระราชบุตร   ของพระราชา  ที่ยก 
เศวตฉัตรข้ึนครองราชย   เปนอุปราชย ๑  มงคล  คือ  ขนานพระนามพระราช 
โอรสของพระราชา  ผูยกเศวตฉัตร ๑.  ประชาชนไดกระทํามงคล  ๕  ประการ 
รวมในคราวเดียวกัน.    ในพ้ืนชมพูทวีปไดยกไถข้ึน   คือ   ไมตองทําไรไถนา 
บานเมืองอุดมสมบูรณ. 
           บทวา ปุตฺปปุตฺตกา ความวา  ความสืบตอกันมาของพระราชบุตร 
ของพระเจามฆเทวะนั้น   เปนไปแลวอยางนี้    คือ  พระราชบุตร   และพระเจา 
หลานตอ ๆ กัน ไป.  บทวา ปจฺฉิมโก  อโหสิ   (พระเจานิมิเปนองคสุดทาย) 
ความวา  กษัตริยองคสุดทายที่ไดทรงบรรพชาแลว.    ไดยินวา   พระโพธิสตัว 
ทรงบังเกิดในพรหมโลกแลว     ทรงราํพึงอยูวา     "กัลยาณวัตรที่เราต้ังไวใน 
มนุษยโลกน้ันยังเปนไปหรือหนอ"  ดังน้ี   ก็ทรงเห็นวา  ยังเปนไปตลอดกาลนาน 
มีประมาณเทาน้ี    แตบัดนี้จักไมเปนไปแลว    พระองคทรงดําริวา   " ก็เราจัก 
มิใหเชื้อสายของเราขาดตอนเสีย"   ดังน้ี     จงทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของ 
พระอรรคมเหษีแหงพระราชาที่เกิดในวงศของตน   มาทรงบังเกิดเหมือนสืบตอ 
 
๑.   ฉ.  กุมารกฬิิต   กีฬิ  
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กุมแหงวงศของตน.   ดวยเหตุนั้นแหละ   พระราชกุมารน้ันจึงทรงมีพระนามวา 
นิมิ. 
           ดวยประการฉะน้ี     พระราชานั้นจึงเปนพระราชาองคสุดทายทั้งหมด 
ของพระราชาท่ีออกบวชแลว       ผูที่ออกบวชคนสุดทายจึงมีโดยประการฉะนี้. 
อน่ึง   เมื่อวาโดยคุณ   ก็มคุีณอยางมากมาย.    แตคุณท่ียิ่งใหญกวาพระราชาทุก 
พระองค  ของพระเจานิมิราชน้ัน  มีคุณอยู ๒ ประการ  คือ  พระองคทรงสละ 
ทรัพยในประตูทั้ง  ๔ ประตูละหน่ึงแสนทุกวัน  และทรงหามผูมีไดรักษาอุโบสถ 
เขาเฝา.   คือ   เมื่อผูที่มิไดรักษาอุโบสถ     ต้ังใจวาจะเขาเฝาพระราชาจึงไปแลว 
นายประตูจะถามวา  "ทานรักษาอุโบสถหรือมิไดรักษา".   ผูใดมิไดรักษาอุโบสถ 
ก็จะหามผูนั้นเสียวา    พระราชาไมทรงใหผูที่มิไดรักบาอุโบสถเขาเฝา.    ในคน 
เหลาน้ันไมมีโอกาสที่จะพูดวา  พวกขาพเจาท้ังหลายเปนชาวชนบทจักไดโภชนะ 
ในกาลท่ีไหน  ดังนี้บาง. จริงอยู เจาพนักงานจะตกแตงเตรียมโองภัตรไวหลายพัน 
ที่ประตูทั้ง ๔ และที่พระลานหลวง.  เพราะฉะนั้น  มหาชนจะโกนหนวดอาบนํ้า 
ผลัดเปลี่ยนผาบริโภคโภชนะไดตามชอบใจ  ในท่ีที่ปรารถนาแลว ๆ  อธิษฐาน 
องคอุโบสถไปยังประตูพระราชวังได.     เมื่อนายประตูถามแลว ๆ วา   "ทาน 
รักษาอุโบสถหรือ"    ก็ตอบวา   "จะ  รักษา"   ดวยเหตุนั้นแล  นายประตูจึงจะ 
พูดวา  "มาได "  แลว      นําเขาไปยังประตูพระราชวัง.      พระเจานิมิราชทรงมี 
พระคุณท่ียิ่งใหญกวา  ดวยคุณ ๒ ประการเหลาน้ี  ดวยประการดังกลาวมาน้ี. 
           บทวา   เทวาน  ตาวตึสาน  ความวา   พวกเทวดาท่ีบังเกิดในภพ 
ชั้นดาวดึงส.  ไดยินวา   เทวดาเหลาน้ันต้ังอยูในโอวาทของพระราชาผูเสวยราช 
ณ  พระนครมิถิลา  ในวิเทหรัฐ  รกัษาเบญจศีล   กระทําอุโบสถกรรม   จึงไป 
บังเกิดในชั้นนั้น  จึงกลาวสรรเสริญคุณของพระราชา.  คําวา  พวกเทวดาชั้น 
ดาวดึงส   ทานกลาวหมายเอาเทวดาเหลาน้ัน.  
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           บทวา  นิสินฺโน  โหติ      ความวา  พระราชาเสด็จข้ึนยังปราสาท  
อันประเสริฐชั้นบน    ประทับนั่งตรวจดูทาน  และศีลอยู.    ไดยินวา   ไดทรง 
มีพระดําริอยางนี้วา  ทานใหญกวาศีล   หรือศีลใหญกวาทาน   ถาทานใหญกวา 
เราก็จะทวมทับ ใหแตทานอยางเดียว     ถาหากศีลใหญกวา    กจั็กบําเพ็ญแตศีล 
อยางเดียว.    เมื่อพระองคไมอาจตกลงพระทัยไดวา    อันนี้ใหญ    สิ่งน้ี ใหญ 
ทาวสักกะจึงเสด็จมาปรากฏเฉพาะพระพักตร.      ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไววา 
อถ  โข  อานนฺท  ฯเปฯ  สมฺมุเข  ปาตุรโหสิ.   ไดยนิวา   พระองค 
ทรงดําริอยางนี้วา  พระราชาเกิดความสงสัยข้ึนเพ่ือจะตัดความสงสัยของพระองค 
ขาพระองคจะตอบปญหาและจะถือเอาปฏิญญาเพ่ือเสด็จมาในที่นี้. เพราะฉะนั้น 
จึงมาปรากฏเฉพาะพระพักตร.       พระราชาทรงเห็นรูปที่ไมเคยเห็นก็ทรงเกิด 
ความกลัว   พระโลมาชชูัน.  ที่นั้นทาวสักกะตรัสกะพระราชาน้ันวา " อยาทรง 
กลัวไปเลย  มหาราช ถามมาเถอะ  จะวิสัชชนาถวาย    จักบรรเทาความสงสัยของ 
พระองคให"   ดังน้ี.  พระราชาตรัสถามปญหาวา 
                             ขาแตมหาราชผูเปนใหญกวาสรรพ 
                   สัตว  ขาพระองค ขอถามพระองค ทาน  ๑ 
                   พรหมจรรย    ๑  (ศีล)  ขอไหนจะมีผลมาก 
                   กวากัน.๑ 

           ทาวสักกะตรัสวา  "ชื่อวา    ทานจะใหญอยางไร    ศลีเทานั้นใหญ 
เพราะเปนคุณอันประเสริฐที่สุด    ขาแตมหาราช    แมขาพระองคไดใหทานแก 
ชฎิลถึงหมื่นคนอยูหม่ืนป    แตปางกอนยังไมพนจากเปตวิสัย    แตทานผูมีศีล 
บริโภคทานของขาพเจาไดไปบังเกิดในพรหมโลก"   ดังน้ี    แลวตรัสคาถา  ดัง 
ตอไปนี้วา  
 
๑.  ขุ.  ๖/๑๐๕  
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                             บุคคลจะเขาถึงความเปนกษัตรยิดวย 
                   พรหมจรรยอยางตํ่า     และจะเขาถึงความ 
                   เปนเทพดวยพรหมจรรยอยางกลาง     จัก 
                   บริสุทธิ์ได    ดวยพรหมจรรยอยางสูง 
                   เพราะผูไมมีเรือนบําเพ็ญตบะท้ังหลายยอม 
                   เขาถึงกายเหลาใด กายเหลาน้ัน อันใคร  ๆ 
                   ผูบําเพ็ญเพียร     ดวยการออนวอนไดโดย 
                   งายไมได. 
           ทาวสักกะทรงบรรเทาความสงสัยของพระราชาอยางนี้แลว เพ่ือจะใหถือ 
เอาปฏิญญาในการเสด็จไปยังเทวโลกจึงตรัสวา   ลาภา  วต  มหาราช  ดังนี ้
เปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อวิกมฺปมาโน  ความวา  ไมทรงเกรงกลัว. 
บทวา    อธิวาเสสิ    ความวา    พระราชาทรงรับเชิญแลวดวยพระดํารัสวา 
ขาพระองคชักชวนมหาชนใหบําเพ็ญกุศล    อันขาพระองคไดมาเห็นที่เปนท่ีอยู 
ของทานผูมีบุญท้ังหลายแลว       ยอมอาจเพ่ือบอกกลาวไดสะดวกในถิ่นแหง 
มนุษย  ดังนี้.  บทวา  เอว  ภทฺทนฺตวา  ความวา  มาตลีเทพบุตร  ทูลวา 
พระดํารัสของพระองคเจริญ  จงเปนอยางนั้น .    บทวา  โยเชตฺวา   ความวา 
เทียมรถมาอาชาในยพันหน่ึงในยุคหนึ่งน่ันเทียว.      แตกิจท่ีพึงประกอบเฉพาะ 
สวนหนึ่งของรถเหลาน้ันมิไดมี  ยอมอาลัยใจประกอบแลวน่ันเทียว.   ก็ทิพยรถ 
นั้นใหญยาวถึง ๒๕๐ โยชน.  จากสายเชือกถึงงอนรถ ๕๐โยชน.   ที่เนื่องกับ 
เพลา  ๕๐  โยชน. สวนขางหลังจําเดิมแตที่เนื่องกับเพลา  ๕๐ โยชน  ทั้งคันลวน 
แตประกอบดวยรัตนะมีวรรณะเจ็ด.    สูงเทียมเทวโลก.    ตํ่าเทามนุษยโลก 
เพราะฉะนั้น   ไมพึงกําหนดวา   สงรถใหบายหนาไปภายใต.    เหมือนอยางวา  
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สงไปสูทางเดินตามปรกติฉันใด    พอพวกมนุษยรับประทานขาวในเวลาเย็นอ่ิม 
เสร็จแลว     สงไปทําใหเปนคูกับพระจันทรฉันนั้นทีเดียว.      ไดเปนเหมือน 
พระจันทรต้ังข้ึนเปนคูกันฉะน้ัน.  มหาชนเห็นแลว  ตางพูดกันวา  พระจันทร 
ข้ึนเปนคูกัน.      เมื่อใกลเขามา   ใกลเขามาจึงรูกันวาไมใชพระจันทรเปนคูกัน 
เปนวิมาน  วิมานหน่ึง  ไมใชวิมานอันหน่ึง   แตเปนรถคันหน่ึง.    แมรถพอ 
ใกลเขามาแลวๆ ก็เปนรถตามธรรมดาน่ันเอง   แมมาก็มีประมาณเทากับมาตาม 
ธรรมดานั้นแหละ.     ครัน้นํารถมาดวยอาการอยางน้ีแลว     กระทําประทักษิณ 
ปราสาทของพระราชา  แลวกลับรถ  ณ  สีหบัญชรดานปราจีน    กระทําใหบาย 
หนาไปทางดานท่ีมา  จอดรถท่ีสีหบัญชรเตรียมเสด็จข้ึน  วาขาแตมหาราช    ขอ 
พระองคเสด็จข้ึนประทับเถิด. 
           พระราชาทรงดําริวา ทิพยยานเราไดแลว จึงยังไมเสด็จข้ึนทันทีทันใด. 
แตทรงประทานโอวาทแกชาวพระนครวา  จงดูเถิด   พอเจา   แมเจา  ทั้งหลาย 
ขอท่ีทาวสักกะเทวราชทรงสงรถมารับเราน้ัน พระองคมิไดสงมาเพราะอาศัยชาติ 
และโคตร หรือตระกูลและประเทศ  แตเพราะทรงเลื่อมใสในคุณคือศีลาจารวัตร 
ของเราจึงสงมา    ถาหากวาพวกทานทั้งหลายจะรักษาศีล   ก็คงจะสงมาแกทาน 
ทั้งหลาย   ชือ่วา   ศีลนี้สมควรแลวเพ่ือรักษา   เรามิไดไปเที่ยวยังเทวโลก   ขอ 
ทานท้ังหลายเปนผูไมประมาทเถิด.    ทรงสอนมหาชนใหต้ังอยูในศีลหาแลวจึง 
เสด็จข้ึนรถ.   แตนั้นมาตลีสารถีแสดงทางเปน ๒ ทางในอากาศคิดวา    แมเราก็ 
จักการทําความท่ีสมควรแกมหาราช  จึงกลาวคํามีอาทิวา อปจ มหารา  ดังน้ี. 
ในบทเหลาน้ัน  บทวา  กตเมน  ความวา  ขาแตมหาราช ในบรรดาทางเหลานี้  
ทางหน่ึงไปนรก   ทางหน่ึงไปสวรรค   ขาพระเจาจะนําพระองคไปทางไหนใน 
ทางเหลาน้ัน.   บทวา เยน  ความวา  ไปแลวโดยทางใด  สัตวทั้งหลายทํากรรม  
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อันลามก  ยอมเสวยผลแหงกรรมอันลามก   ในทีใ่ด   ขาพเจายอมอาจเพ่ือเห็นที่  
อันนั้น.   แมในบทที่  ๒  ก็มีนัยดังน้ี.   แมความแหงคาถาในชาดกวา 
                             ขาแตพระราชาผูประเสริฐ     ผูเปน 
                   ใหญยิ่งทุกทิศ    ขาพเจาจะนําพระองคไป 
                   ทางไหน  สตัวผูทํากรรมชั่ว   ไปทางหน่ึง 
                   สัตวผูทํากรรมดี  ไปทางหน่ึงดังน้ี. 
           เพราะเหตุนั้น   พระเจานิมิราชจึงตรัสวา 
                             เราจักเห็นนรก      อันเปนที่อยูแตง 
                   ผูทํากรรมชัว่กอน   ซึ่งเปนสถานท่ีของผูมี 
                   กรรมชั่ว  และเปนทางไปของคนทุศีล. 
บทวา  อุภเยเนว  ม  ความวา  ดูกอนมาตลี  ทานจงนําเราไปโดยทางทั้งสอง 
เราใครจะเห็นนรก    แมเทวโลก    ก็อยากเห็น.       ขาพเจาจะนําพระองคไปทาง 
ไหนกอน.  จงนําไปโดยทางนรกกอน.  ลําดับนั้น  มาตลีจึงแสดงมหานรก  ๑๕ 
ขุม    แกพระราชา   ดวยอานุภาพของตน.     ในขอน้ีมีถอยคํากลาวโดยพิสดาร 
พึงทราบตามนัยที่กลาวไวในชาดกวา 
                             มาตลีเทพบุตรแสดงเวตรณี  นทนีรก 
                   ที่ขามไดแสนยาก     เดือดพลานประกอบ 
                   ดวยนํ้ากรด     รอนแลวเปรียบดังเปลวไฟ 
                   แกพระราชา. 
มาตลีสารถี  ครั้นแสดงนรกแลวก็กลบัรถบายหนาไปยังเทวโลก  เมื่อแสดงวิมาน 
ทั้งหลายของนางเทพธิดานามวา  ภรณี  และของคณะเทพบุตรมีเทพบุตรนามวา 
โสณทินนะ  เปนหัวหนา   จึงนําไปยังเทวโลก.   แมในขอน้ันก็พึงทราบถอยคํา 
อยางพิสดารโดยนัยที่กลาวไว ในชาดกน่ันแหละวา  
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                             ก็นางเทพธิดาทิพระองคหมายถึงน้ัน 
                   ชื่อภรณี     เมื่อมีชีวิตอยูรนโลก   (มนุษย )  
                   เปนทาสีเกิดแตทาสี       ในเรือนของ 
                   พราหมณผูหน่ึง    นางรูแจงซ่ึงแขก  มีกาล 
                   อันถึงแลว  (ใหนั่งในอาสนะ  อังคาสดวย 
                   สลากภัตร  ที่ถึงแกตนโดยเคารพ  ยินดีตอ 
                   ภิกษุนั้นเปนนิจ)    ดุจมารดายินดีตอบุตร 
                   ผูจากไปนาน      มาถึงในครั้งเดียวฉะนั้น 
                   เปนผูสํารวม (มีศีล) เปนผูจําแนกทาน (ม ี
                   จาคะ)   จึงมาบังเกิดรื่นเริงอยูในวิมาน. 
ก็เมือพระโพธิสัตวเสด็จไปอยางนี้        พอกงรถกระทบพ้ืนธรณีซุมประตูจิตกูฏ 
เทพนครก็มีความโกลาหล.    หมูเทพพากันละทิ้งทาวสักกเทวราชไวแตพระองค 
เดียว  ไปทําการตอนรับพระมหาสัตว.    ทาวสักกะทรงเห็นพระมหาสัตวนั้นมา 
ถึงเทวดาท้ังหลายแลว        เมื่อไมทรงอาจธํารงพระทัยได     จึงตรัสวา   ดกูอน 
มหาราช   ขอพระองคจงทรงอภิรมยในเทวโลกท้ังหลาย     ดวยเทวานุภาพเถิด. 
ไดยินวา ทาวสักกะนั้น  ทรงมีพระดําริอยางนี้วา พระราชานี้เสด็จมาในวันน้ีแลว 
ทรงทําหมูเทพใหอยูพรอมหนาตน   เพียงวันเดียวเทาน้ัน     ถาจักประทับอยูสิ้น 
หน่ึงวันสองวัน   พวกเทพก็จะไมดูแลเรา   ดังน้ี.    ทาวสักกะนั้น     ทรงรษิยา 
จึงตรัสอยางน้ัน  ดวยพระประสงคนี้วา    ดกูอนมหาราช   การท่ีพระองคประทับ 
อยูในเทวโลกน้ีจะไมมีบุญ     ขอพระองคจงประทับอยูดวยบุญของพวกอ่ืนเถิด. 
พระโพธิสัตวเมื่อทรงปฏิเสธวา   ทาวสักกะแกไมอาจแลว   เพ่ือดํารงพระทัยได 
เพราะอาศัยผูอ่ืน      แตเปนเหมือนภัณฑะท่ีไดมา     เพราะขอเขาไดมาฉะน้ัน 
จึงตรัสวา  พอละทานผูนิรทุกข  ดังนี้   เปนตน.  แมในชาดกทานก็กลาวไววา  
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                             สิ่งอันใดไดมาเพราะผูอื่นให สิ่งนั้น 
                   มีอุปมาเปรียบเทียบเหมือนอยางยานท่ีขอ 
                   ยืมเขามา   หรือทรัพยที่ยืมเขามา   หมอม 
                   ฉันไมปรารถนา  สิ่งท่ีผูอื่นให๑ 

ควรกลาวทุกเรื่อง. 
           ถามวา  ก็พระโพธสิัตวเสด็จไปยังเทวโลกดวยอัตตภาพมนุษยกี่ครั้ง. 
ตอบวา สี่ครั้ง    คือ   เมื่อเสวยพระชาติเปนพระเจามัน ธาตุราชครั้งหน่ึง   เม่ือ 
เสวยพระชาติเปนพระเจาสาธินครั้งหนึ่ง   เมื่อเสวยพระชาติเปนคุตติลวีณวาทก 
พราหมณครั้งหนึ่ง   เมื่อเสวยพระชาติเปนพระเจานิมิตรั้งหนึ่ง.    เมื่อครั้งเปน 
พระเจามันธาตุ    พระองคประทับอยูในเทวโลกส้ินเวลาอสงไขยหน่ึง.    ก็เม่ือ 
พระองคประทับ อยูในเทวโลกน้ัน ทาวสักกะเคลื่อนไปถึง ๓๖ พระองค. เมื่อครั้ง 
เปนพระเจาสาธินราชประทับอยูสัปดาหหน่ึง.      ดวยการนับอยางมนุษยก็เปน 
๗๐๐  ป.   เมือ่ครั้งเปนคุตติลวีณวาทกะ   และครั้งเปนพระเจานิมิราช  ประทับ 
อยูเพียงครูเดียว.  ดวยการนับอยางมนุษยเปน ๗ วัน.   คําวา  ตตฺเถว  มิถิล 
ปฏิเนสิ    ความวา  มาตลีสารถีไดนํากลับมาประดิษฐานไว ณ พระที่อันมีศิริ 
ตามเดิมนั่นเทียว   (หองประทับ). 
           คําวา   กฬารชนกะ  เปนพระนามของพระราชบุตรนั้น.  อน่ึง  ชน 
ทั้งหลายกลาววากฬารชนกะ     เพราะมีจุดดําแดงเกิดข้ึน.    คําวา    พระราช 
กุมารน้ันมิไดเสด็จออกจากพระราชนิเวศนี้    ทรงผนวช     ความวา 
พระองคไดตรัสคํามีประมาณเพียงเทาน้ี.    คําท่ีเหลือท้ังหมดไดปรากฏตามเดิม 
นั้นเทียว.    ในคําวา    สมทฺุเฉโท   โหติ    นี้พึงทราบวิภาคดังน้ี     ใครตัด 
กัลยาณวัตร  ขาดสูญไปเพราะอะไร   ใครใหเปนไป   ยอมชื่อวาอันใครใหเปน 
 
๑.  ขุ.  ชา  ๒๘/๒๑๖  
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ไปแลว.  ในขอน้ัน   ภิกษุผูมีศีลเมื่อไมกระทําความเพียรดวยคิดวา   เราไมอาจ 
ไดพระอรหัต   ชื่อวา  ยอมตัด.     กัลยาณวัตร    ยอมชื่อวาอันผูทุศีลตัดแลว  
พระเสกบุคคลท้ัง ๗ ยอมใหเปนไป.  ยอมชื่อวาอันพระขีณาสพใหเปนไปแลว  
คําท่ีเหลือในท่ีทุกแหงต้ืนทั้งน้ันแล. 
 
                                  จบ  อรรถกถามฆเทวัมพสูตรที่  ๓  
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                                         ๔.  มธุรสูตร 
 
                                ปญหาวาดวยวรรณะ  ๔ 
 
           [๔๖๔]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้  :- 
           สมัยหนึ่ง    ทานพระมหากัจจานะ    อยูทีป่าคุนธาวันใกลเมืองมธุรา. 
พระเจามธุรราชอวันตีบุตรไดทรงสดับวา  ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา 
พระสมณะนามวากัจจานะ   อยูที่ปาคุนธาวันใกลเมืองมธุรา   กิตติศัพทอันงาม 
ของทานกัจจานะนั้นขจรไปวา   เปนบัณฑิต   ฉลาด   มีปญญา    เปนพหูสูต  
มีถอยคําวิจิตร  [แสดงธรรมไดกวางขวาง]  มีปฏิภาณงาม   เปนผูใหญและเปน 
พระอรหันต  ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ัน   เปนความดี  ดังน้ี. 
ลําดับนั้น   พระเจามธุรราชอวันตีบุตร    รับสั่งใหเทียมยานอยางดี ๆ เสด็จข้ึน 
ประทับยานอยางดี   เสด็จออกจากเมืองมธุราโดยกระบวนพระท่ีนั่งอยางดี ๆ ดวย 
ราชานุภาพอยางยิ่งใหญ   เพ่ือจะพบเห็นทานพระมหากัจจานะ  เสด็จไปดวยยาน 
จนสุดทางแลว    จึงเสด็จลงจากยานพระท่ีนั่ง     ทรงดําเนินเขาไปหาทานพระ- 
มหากัจจานะถึงท่ีอยู     ทรงปราศรัยกบัทานพระมหากัจจานะ      ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   ประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหน่ึง  ครั้น 
แลวไดตรัสกะทานพระมหากัจจานะวา    ขาแตทานกัจจานะผูเจริญ    พราหมณ 
ทั้งหลายกลาวอยางนี้วา วรรณะที่ประเสริฐคือพราหมณเทาน้ัน    วรรณะอ่ืนเลว 
วรรณะที่ขาวคือพราหมณเทาน้ัน  วรรณะอ่ืนดํา  พวกพราหมณเทาน้ันบริสุทธิ์  
ผูที่ไมใชพราหมณไมบริสุทธิ์    พราหมณทั้งหลายเปนบุตรของพรหมเปนโอรส 
เกิดแตปากพรหม   เกิดแตพรหม   อันพรหมสราง  เปนทายาทของพรหมดังนี้  
เรื่องนี้ทานพระกัจจานะจะวาอยางไร.  
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           [๔๖๕]  ทานพระมหากัจจานะถวายพระพรวา ดูกอนมหาบพิตร วาทะ 
ที่พวกพราหมณ  กลาววาวรรณะที่ประเสริฐคือพราหมณเทาน้ัน วรรณะอ่ืนเลว 
วรรณะที่ขาวคือพราหมณเทาน้ัน   วรรณะอ่ืนดํา พวกพราหมณเทาน้ันบริสุทธิ์  
ผูที่มิใชพราหมณไมบริสุทธิ์   พราหมณทั้งหลายเปนบุตรของพรหม  เปนโอรส 
เกิดแตปากพรหม  เกิดแตพรหม  อันพรหมสราง   เปนทายาทของพรหม  ดังนี้ 
นั่นเปนคําโฆษณาในโลกเทาน้ัน   ดกูอนมหาบพิตร   คําท่ีอาตมภาพกลาวน้ีวา 
วรรณะที่ประเสริฐคือพราหมณเทาน้ัน วรรณะอ่ืนเลว ฯลฯ พราหมณเปนทายาท 
ของพรหม   นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทาน้ัน    ดังน้ี    บัณฑิตพึงทราบโดย 
ปริยายแมนี้    ดูกอนมหาบพิตร   มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ัน เปนไฉน 
ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกกษัตริย   ดวยทรัพย    ขาวเปลือก  เงินหรือ 
ทอง แมกษัตริย ....พราหมณ.... แพศย...  ศูทร. ..กจ็ะพึงลุกข้ึนกอน  นอน 
หลัง   คอยฟงรับใช  พระพฤติใหถูกใจ  พูดไพเราะตอกษัตริยนั้น   
           ราชา.   ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ     ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จ 
แกกษัตริยดวยทรัพย  ขาวเปลือก  เงินหรือทอง  แมกษัตริย... พราหมณ... 
แพศย...ศูทร...ก็จะพึงลุกข้ึนกอน   นอนท่ีหลัง   คอยพึงรับใช   พระพฤติ 
ใหถูกใจ  พูดไพเราะแกกษัตริยนั้น. 
           [๔๖๖]  ดูกอนมหาบพิตร    มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ันเปน 
ไฉน   ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกพราหมณ   ดวยทรพัย   ขาวเปลือก 
เงินหรือทอง  แมพราหมณ...แพศย...ศูทร...กษัตรยิ...ก็จะพึงลุกข้ึนกอน 
นอนทีหลัง  คอยพึงรับใช  ประพฤติใหถูกใจ  พูดไพเราะแกพราหมณนั้น. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ         ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแก 
พราหมณดวยทรัพย    ขาวเปลือก   เงินหรือทอง   แมพราหมณ...แพศย...  
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ศูทร...กษัตรยิ...ก็จะพึงลุกข้ึนกอน  นอนทีหลัง   คอยฟงรับใช  ประพฤติ   
ใหถูกใจ  พูดไพเราะแกพราหมณนั้น. 
           [๔๖๗]  ดูกอนมหาบพิตร   มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ันเปน 
ไฉน   ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกแพศย   ดวยทรัพย  ขาวเปลือก  เงิน 
หรือทอง    แมแพศย...ศูทร. ..กษัตริย. ..พราหมณ. .ก็จะพึงลุกข้ึนกอน 
นอนทีหลัง  คอยพึงรับใช  ประพฤติใหถูกใจ  พูดไพเราะแกแพศยนั้น. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ    ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกแพศย 
ดวยทรัพย    ขาวเปลือก    เงินหรือทอง    แมแพศย. . .ศูทร. . . กษัตริย. . . 
พราหมณ...กจ็ะพึงลุกข้ึนกอน  นอนทีหลัง   คอยฟงรับใช   ประพฤติใหถูก 
ใจ   พูดไพเราะแกแพศยนั้น. 
           [๔๖๘]  ดกูอนมหาบพิตร   มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ันเปน 
ไฉน   ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกศูทร   ดวยทรัพย    ขาวเปลือก   เงิน 
หรือทอง    แมศูทร. ..กษัตริย.. .พราหมณ...แพศย. ..ก็จะพึงลุกข้ึนกอน 
นอนทีหลัง  คอยฟงรับใช  ประพฤติใหถูกใจ  พูดไพเราะแกศูทรนั้น. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ      ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกศูทร 
ดวยทรัพย   ขาวเปลือก  เงินหรือทอง   แมศูทร...กษัตริย. . .พราหมณ... 
แพศย  ก็จะลกุข้ึนกอน   นอนทีหลัง คอยฟงรับใช พระพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะ 
แกศูทรน้ัน. 
           [๔๖๙]  ดูกอนมหาบพิตร    มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ันเปน 
ไฉน    ถาเมื่อเปนเชนนี้   วรรณะสี่เหลาน้ันยอมเปนผูเสมอกันหรือมิใช    หรือ 
มหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณะสี่เหลาน้ีอยางไร. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ  แนนอน  เมื่อเปนเชนนี้  วรรณะสี่เหลาน้ี 
เปนผูเสมอกันหมด  ในวรรณะสี่เหลาน้ี   ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.  
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           [๔๗๐] ดูกอนมหาบพิตร  คําท่ีอาตมภาพกลาวนี้วา วรรณะที่ประเสริฐ 
คือพราหมณเทาน้ัน   วรรณะอ่ืนเลว...พราหมณเปนทายาทของพรหม    นั้น 
เปนแตคําโฆษณาเทาน้ัน     ดังน้ี     บณัฑิตพึงทราบโดยปริยายแมนี้    ดูกอน 
มหาบพิตร    มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน    กษัตริยในโลกน้ี 
พึงฆาสัตว     ลักทรัพย     พระพฤติผิดในกาม      พูดเท็จ      พูดสอเสียด 
พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ  มักโลภ   มีจิตพยาบาท   เปนมิจฉาทิฐิ   เมื่อตายไป 
พึงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต   นรกหรือมิใช   หรอืมหาบพิตรจะทรงมีความ 
เขาพระทัยในเรื่องนี้อยางไร. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ   ความจริง   ถึงเปนกษัตริย     เมื่อฆาสัตว 
ลักทรัพย  ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ 
มักโลภ   มีจิตพยาบาท   เปนมิจฉาทิฐิ   เมื่อตายไป   ก็พึงเขาถึงอบาย   ทุคติ 
วินิบาต  นรก  ขาพเจามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางนี้    อนึ่ง   ขอน้ีขาพเจาได 
ฟงมาแตพระอรหันตทั้งหลายก็เชนนั้น. 
           [๔๗๑]  ดีละ ๆ  มหาบพิตร     เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขา 
พระทัยขอน้ีอยางนั้น     และเปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระ- 
อรหันตทั้งหลาย   ดูกอนมหาบพิตร   มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้น 
เปนไฉน  พราหมณ... แพศย...ศูทร... ในโลกน้ี   เม่ือฆาสัตว    ลักทรัพย 
ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ  มักโลภ 
มีจิตพยาบาท   เปนมิจฉาทิฐิ   เม่ือตายไป   ก็พึงเขาถึงอบาย  ทคุติ   วินิบาต 
นรกหรือมิใช  หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในเรื่องนี้อยางไร. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ     ความจริง    ถึงจะเปนพราหมณ . . .เปน 
แพศย...เปนศูทรก็ดี   เมือ่ฆาสัตว  ลักทรัพย  ประพฤติผิดในกาม   พูดเท็จ 
พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ  มักโลภ  มีจิตพยาบาท    เปนมิจฉาทิฐิ  
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เมื่อตายไป    ก็พึงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก     ขาพเจามีความเห็นใน  
เรื่องนี้อยางน้ี    อน่ึง  ขอน้ีขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตทั้งหลายก็เชนนั้น. 
           [๔๗๒]  ดีละ ๆ มหาบพิตร เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขาพระทัย 
ขอน้ีอยางนั้น  อนึ่ง  เปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับอันมาแตพระอรหันต 
ทั้งหลาย  ดูกอนมหาบพิตร   มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน 
ถาเมื่อเปนเชนนั้น    วรรณะส่ีเหลาน้ีเปนผูเสมอกันทั้งหมดหรือมิใช    หรือ 
มหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณะสี่เหลาน้ีอยางไร. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ   แนนอน  เมื่อเปนเชนนี้   วรรณะสี่เหลานี้ 
ก็เปนผูเสมอกันหมด  ในวรรณะสี่เหลาน้ี  ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน. 
           [๔๗๓]  ดูกอนมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนี้วา วรรณะที่ประเสริฐ 
คือพราหมณเทาน้ัน  วรรณะอ่ืนเลว...พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปน 
แตคําโฆษณาในโลกเทาน้ัน  ดังนี้     บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแมนี้    ดูกอน 
มหาบพิตร    มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน    กษัตริยในโลกน้ี 
พึงเวนขาดจากการฆาสัตว  เวนขาดจากการลักทรพัย  เวนขาดจากการประพฤติ 
ผิดในกาม     เวนขาดจากการพูดเท็จ     เวนขาดจากคําสอเสียด     เวนขาดจาก 
คําหยาบ   เวนขาดจากคําเพอเจอ  ไมมักโลภ   มีจิตไมพยาบาท   เปนสัมมาทิฐิ 
เมื่อตายไป  พึงเขาถึงสุคติ  โลกสวรรค   หรือมิใช   หรือมหาบพิตรจะทรงเขา 
พระทัยในเรื่องนี้อยางไร. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ   ความจริง   ถึงเปนกษัตริย    เม่ือเวนขาด 
จากการฆาสัตว  เวนขาดจากการลักทรัพย  เวนขาดจากการพระพฤติผิดในกาม 
เวนขาดจากการพูดเท็จ  เวนขาดจากคําสอเสียด  เวนขาดจากคําหยาบ  เวนขาด 
จากคําเพอเจอ  ไมมักโลภ  มีจิตไมพยาบาท  เปนสัมมาทิฐิ   เมื่อตายไป  พึง  
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เขาถึงสุคติโลกสวรรค   ขาพเจามีความเห็นในเรื่องนี้อยางนี้   อน่ึง   ขอน้ีขาพเจา 
ไดฟงมาแตพระอรหันตทั้งหลายก็เชนนั้น. 
           [๔๗๔]  ดลีะ ๆ  มหาบพิตร    เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขา 
พระทัยขอน้ีอยางนั้น     และเปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระ - 
อรหันตทั้งหลาย     ดูกอนมหาบพิตร     มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้น 
เปนไฉน  พราหมณ...แพศย ...ศูทร ในโลกน้ี  พึงเวนขาดจากการฆาสัตว 
เวนขาดจากการลักทรัพย  เวนขาดจากการพระพฤติผิดในกาม   เวนขาดจากการ 
พูดเท็จ   เวนขาดจากคําสอเสียด   เวนขาดจากคําหยาบ   เวนขาดจากคําเพอเจอ 
ไมมักโลภ   มีจิตไมพยาบาท    เปนสัมมาทิฐิ    เม่ือตายไป    พึงเขาถึงสุคติโลก 
สวรรคหรือมิใช   หรือมหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยในเรื่องนี้อยางไร. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ   ความจริง  ถึงเปนพราหมณ . . .เปนแพทย 
. . . เปนศูทรก็ดี   เมื่อเวนขาดจากการฆาสัตว   เวนขาดจากการลักทรัพย    เวน 
ขาดจากการพระพฤติผิดในกาม  เวนขาดจากการพูดเท็จ  เวนขาดจากคําสอเสียด 
เวนขาดจากคําหยาบ     เวนขาดจากคําเพอเจอ    ไมมักโลภ    มีจิตไมพยาบาท 
เปนสัมมาทิฐิ   เมื่อตายไป    พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค    ขาพเจามีความเห็นใน 
เรื่องนี้อยางน้ี   อน่ึง  ขอน้ีขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตทั้งหลายก็เชนนั้น. 
           [๔๗๕]   ดลีะ ๆ  มหาบพิตร    เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขา 
พระทัยขอน้ีอยางนั้น      และเปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระ 
อรหันตทั้งหลาย     ดูกอนมหาบพิตร     มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้น 
เปนไฉน    ถาเมื่อเปนเชนนั้น   วรรณะสี่เหลาน้ีเปนผูเสมอกัน หรือมิใช  หรือ 
มหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณะสี่เหลาน้ีอยางไร. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ  แนนอน  เมื่อเปนเชนนี้   วรรณะสี่เหลาน้ีก็ 
เปนผูเสมอกันหมด  ในวรรณะสี่เหลาน้ี   ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน .  
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           [๔๗๖]  ดูกอนมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนี้วา วรรณะที่ประเสริฐ 
คือพราหมณเทาน้ัน...พราหมณเปนทายาทของพรหม   นั่นเปนแตคําโฆษณา 
ในโลกเทาน้ัน   ดังน้ี     บณัฑิตพึงทราบโดยปริยายแมนี้     ดกูอนมหาบพิตร 
มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน  กษัตริยในโลกน้ี  พึงตัดชอง 
หรือยองเบา  พึงทําการปลนหรือดักคอยทํารายคนที่ทางเปลี่ยว   หรือพึงคบหา 
ภริยาของผูอ่ืน  ถาราชบุรษุท้ังหลายจับเขาไดแลว   พึงแสดงวา   ขอเดชะ   ผูนี้  
เปนโจรประพฤติผิดตอพระองค       พระองคทรงปรารถนาจะลงพระราชอาญา 
สถานใดแกโจรน้ี     ขอจงทรงโปรดใหลงพระราชอาญาสถานน้ันเถิด    ดังน้ี  
มหาบพิตรจะพึงโปรดใหทําอยางไรกะโจรน้ัน. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ  ขาพเจาก็พึงใหฆาเสียหรือพึงผาอกเสีย  พึง 
เนรเทศเสีย    หรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ    ขอนั้นเพราะเหตุไร    เพราะชื่อ 
เมื่อกอนของเขาวากษัตริยนั้น      หายไปเสียแลว    เขายอมถึงการนับวาเปนโจร 
นั่นเทียว. 
           [๔๗๗]  ดูกอนมหาบพิตร       มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ัน 
เปนไฉน     พราหมณ...แพทย...ศูทรในโลกน้ี      พึงตัดชองหรือยองเบา 
พึงทําการปลน   หรือดักคอยทํารายคนที่ทางเปลี่ยว  หรือพึงคบหาภริยาของผูอ่ืน 
ถาราชบุรุษทัง้หลายจับเขาได   แลวฟงแสดงวา  ขอเดชะ  ผูนี้เปนโจร  ประพฤติ 
ผิดตอพระองค       พระองคทรงปรารถนาจะลงพระราชอาญาสถานใดแกโจรน้ี  
ขอจงทรงโปรดใหลงพระราชอาญาสถานน้ันเถิด  ดงัน้ี    มหาบพิตรจะพึงโปรด 
ใหทําอยางไรกะโจรน้ัน . 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ    ขาพเจาก็พึงใหฆาเสียหรือพึงใหผาอกเสีย 
พึงเนรเทศเสียหรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ     ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะชื่อ  
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เมื่อกอนของเขาวาศูทรน้ัน      หายไปเสียแลว      เขายอมถึงการนับวาเปนโจร 
นั่นเทียว. 
           [๔๗๘]  ดกูอนมหาบพิตร       มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ัน 
เปนไฉน    ถาเมื่อเปนเชนนั้น   วรรณะสี่เหลาน้ีก็เปนผูเสมอกันหมดหรือมิใช 
หรือมหาบพิตรจะมีความเขาพระทัยในวรรณะสี่เหลาน้ันอยางไร. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ    แนนอน   เมื่อเปนเชนนี้    วรรณะสี่เหลานี้ 
ก็เปนผูเสมอกันหมด   ในวรรณะสี่เหลาน้ี   ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน. 
           [๔๗๙]  ดูกอนมหาบพิตร  คําท่ีอาตมภาพกลาววา วรรณะที่ประเสริฐ 
คือพราหมณเทาน้ัน    วรรณะอ่ืนเลว ...พราหมณเปนทายาทของพรหม    นั่น 
เปนแตคําโฆษณาในโลกเทาน้ัน   ดังน้ี  บัณฑิตพึงทราบโดยปรยิายแมนี้   ดกูอน 
มหาบพิตร    มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน    กษัตริยในโลกน้ี 
พึงปลงพระเกศาและพระมัสสุ      ทรงนุงหมผากาสายะเสด็จจากพระราชนิเวศน 
ทรงผนวชเปนบรรพชิต    ทรงเวนขาดจากการฆาสัตว    ทรงเวนขาดจากการ 
ลักทรัพย    ทรงเวนจากจากการพูดเท็จ    ฉันภัตตาหารครั้งเดียว    พระพฤติ 
พรหมจรรย  มีศีลมีกัลยาณธรรม   มหาบพิตรจะทรงทําอยางไรกะราชบรรพชิต 
นั้น. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ    ขาพเจาพึงกราบไหวบาง    พึงลุกรับบาง 
พึงเชื้อเชิญดวยอาสนะบาง     พึงบํารุงราชบรรพชติน้ันดวยจีวร     บิณฑบาต 
เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง    พึงจัดการรักษาปองกันคุมครอง 
อันเปนธรรมกะราชบรรพชิตน้ันบาง   ขอนั้นเพราะเหตุไร   เพราะชื่อเมื่อกอน 
ของเขาวากษัตริยนั้นหายไปแลว   เขายอมถึงการนับวาสมณะน่ันเทียว. 
           [๔๘๐]   ดูกอนมหาบพิตร   มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ันเปน 
ไฉน  พราหมณ...แพศย...ศูทรในโลกนี้     พึงปลงผมและหนวดนุงหมผา-  
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กาสายะ    ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต   เวนขาดจากการฆาสัตว    เวนขาด 
จากการลักทรัพย   เวนขาดจากการพูดเท็จ    ฉันภัตตาหารครั้งเดียว  ประพฤติ 
พรหมจรรย มีศีล มีกลัยาณธรรม มหาบพิตร  จะพึงทําอยางไรกับบรรพชิตนั้น. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ   ขาพเจาพึงกราบไหวบาง   พึงลุกรับบาง  พึง 
เชื้อเชิญดวยอาสนะบาง  พึงบํารุงบรรพชิตน้ัน ๆ ดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง   พึงจัดการรักษาปองกันคุมครองอันเปนธรรม 
แกบรรพชิตนั้น ๆ บาง    ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะชื่อเมื่อกอนของผูนั้นวา 
ศูทร  นั้นหายไปแลว   เขายอมถึงการนับวาสมณะน่ันเทียว. 
           [๔๘๑]  ดูกอนมหาบพิตร    มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอน้ันเปน 
ไฉน   ถาเมื่อเปนเชนนั้น    วรรณะสี่เหลาน้ีก็เปนผูเสมอกันหมดหรือมิใช  หรือ 
ในวรรณะสีเหลาน้ี มหาบพิตรจะมีความเขาพระทัยอยางไร. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ   แนนอน   เมื่อเปนเชนนี้   วรรณะสีเหลานั้น 
ก็เปนผูเสมอกันหมด   ในวรรณะสี่เหลาน้ี   ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน. 
           [๔๘๒] ดูกอนมหาบพิตร  คําท่ีอาตมภาพกลาวนี้วา วรรณะที่ประเสริฐ 
คือพราหมณเทาน้ัน  วรรณะอ่ืนเลว  วรรณะที่ขาวคือพราหมณเทาน้ัน   วรรณะ 
อ่ืนดํา  พราหมณเทาน้ันบริสุทธิ์   ผูมใิชพราหมณไมบริสุทธิ์  พราหมณเทาน้ัน 
เปนบุตรพรหม  เปนโอรสเกิดแตปากพรหม   เกิดแตพรหม   อันพรหมนิรมติ 
เปนทายาทของพรหม  นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทาน้ัน  ดังนี้    บัณฑิตพึง 
ทราบโดยปรยิายน้ี. 
           [๔๘๓]   เมื่อทานพระมหากัจจานะกลาวอยางนี้แลว   พระเจามธุรราช 
อวันตีบุตรไดตรัสวา    ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ     ภาษิตของทานแจมแจงนัก 
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ     ภาษิตของทานแจมแจงนัก     เปรียบเหมือนบุคคล 
หงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีปในทีมืด  
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ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป  ดังนี้  ฉันใด  พระกัจจานะผูเจริญประกาศธรรม 
โดยอเนกปรยิายฉันนั้นเหมือนกัน   ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ   ขาพเจาน้ีขอถึง 
พระกัจจานะผูเจริญ  พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระกัจจานะ 
ผูเจริญ จงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  
           [๔๘๔]  ดกูอนมหาบพิตร     มหาบพิตรอยาทรงถึงอาตมภาพวาเปน 
สรณะเลย   จงทรงถึงพระผูมีพะระภาคเจาทีอาตมภาพถึงวาเปนสรณะ  นั้นวาเปน 
สรณะเถิด. 
           ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ  เดี๋ยวน้ี  พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ประทบัอยูที่ไหน 
           ดูกอนมหาบพิตร  เดี๋ยวน้ีพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาพระองคนั้น  เสด็จปรินิพพานเสียแลว.                                  
           [๔๘๕]   ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ   ก็ถาขาพเจาพึงไดฟงวา   พระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น   [ประทับอยู]   ในทางสิบโยชน   ขาพเจาก็พึงไปเฝา 
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น        แมสิน้ทาง 
สิบโยชน. ..  สามสิบโยชน...  สี่สิบโยชน...  หาสิบโยชน... แมรอยโยชน 
ขาพเจาก็จะพึงไปเฝาพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค 
นั้น  แมสิ้นทางรอยโยชน  แตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   เสด็จปรินิพพาน 
เสียแลว    ขาพเจาจึงขอถึงพระผูมีพระภาคเจา   แมเสด็จปรินิพพานแลว  พรอม 
ทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ  วาเปนสรณะ  ขอพระกัจจานะผูเจริญ  จงจําคํา 
ขาพเจาวาเปนอุบาสก  ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป. 
 
                                           จบ  มธุรสตูรที่  ๔  
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                                    อรรถกถามธุรสูตร  
 
           มธุรสูตรมีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี  :- 
           ในพระสูตรนั้น    บทวา  มหากัจจานะ  คือ  บุตรของปุโรหิต  แหง 
พระเจาอุชเชนีกในกาลเปนคฤหัสถ  มรีูปงาม  นาดู  นํามาซึ่งความเลื่อมใสและ 
มีผิวดังทองคํา.     บทวา  มธุราย  คือ  ในพระนครมีชื่ออยางนั้น.     บทวา 
คุนฺธาวเน  คือ ในพระราชอุทยาน ชื่อ กัณหกคุนธาวัน . บทวา อวนฺติปุตฺโต 
ไดแกเปนบุตรของธิดาแหงพระราชาในอวันติรัฐ.   คําวา วุฑฺโฒ  เจว อรหา 
จ  ความวา  ทั้งหนุม  ทั้งสมควร  คือ  มิไดยกยองอยางคนแกฉะนั้น.   สวน 
พระเถระเปนผูเจริญดวย  เปนพระอรหันตดวย.  คําวา พฺราหฺมณา  โภกจฺจาน 
ความวา  ไดยินวา  พระราชานั้น  ถือลทัธิพราหมณ   ฉะน้ันจึงกลาวอยางนั้น. 
ในคําเปนตนวา  พฺราหฺมณาว   เสฏา  วณฺณา ทานแสดงวา  พราหมณเทาน้ัน 
เปนผูประเสริฐที่สุด  ในฐานะท่ีปรากฏแหงชาติและโคตรเปนตน.  บทวา หีโน 
อฺโ วณฺโณ  วรรณะอ่ืนตํ่า  ความวา  ทานกลาววาวรรณะสามนอกน้ีเปน 
วรรณะตํ่าชั่ว.  บทวา  สุกโฺก   แปลวา  ขาว.  บทวา  กณฺโห  แปลวา  ดํา. 
บทวา สุชฺฌนฺติ  ความวา บริสุทธิ์ในฐานะท่ีปรากฏแหงชาติและโคตรเปนตน. 
บทวา  พฺรหมฺุโน  ปุตตา   ไดแก  บุตรของมหาพรหม.    บทวา   โอรสา 
มุขโต     ชาตา   ความวา   อยูในอก   ออกมาจากปาก   ชื่อวา  โอรส   เพราะ 
อรรถวา   การทําไวที่อกใหเจริญดีแลว.   บทวา  พฺรหฺมชา   แปลวา   บังเกิด 
จากพระพรหม.  บทวา พฺรหฺมนมิฺมติา  ไดแกพระพรหมนิรมิตแลว.  บทวา 
พฺรหฺมทายาทา  คือ  เปนทายาทแหงพระพรหม.    บทวา  โฆโสเยว  โข  
เอโส   นั้น     เพียงเปนโวหาร.      บทวา   อิชฺเฌยฺย   แปลวา   พึงสําเร็จ.  
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หมายความวา    ปรารถนาทรัพยเปนตน    มีประมาณเทาใด     มโนรถของเขา   
ก็พึงเต็มดวยทรัพยเปนตน   มีประมาณเพียงนั้น .  บทวา  ขตฺติโยปสฺส  ตัด 
บทวา ขตฺติโย อป  อสฺส  คือ เปนผูลุกข้ึนกอนสําหรับผูถึงความเปนใหญ. 
บทวา น เตส เอตฺถ   กิฺจิ๑   ความวา  ในวรรณะ ๔ เหลาน้ี   ขาพเจาไมเห็น 
จะตางอะไรกัน.    บทวา  อาสเนน   วา   นมินฺเตยฺยาม   ความวา   พึงปด 
อาสนะท่ีสําหรับนั่งแลวเชิญวา  เชญินั่งท่ีนี้.  บทวา อภินิมนฺเตยฺยาม  วา  ต 
ความวา   นําอาสนะน้ันมาแลว   เชื้อเชิญ.    ในการเชื้อเชิญน้ัน   อภิหาร (ความ 
เคารพ)   มี ๒ อยาง   คือ   ทั้งทางวาจา   ทั้งทางกาย.   คือ  เมื่อพูดวา   ทานมี 
ความตองการดวยจีวรเปนตนอยางใด   ก็ขอจงบอกมาเถิดในขณะท่ีทานตองการ 
แลว  ๆ ดังน้ี   ชื่อวา  เชื้อเชิญ  เคารพทางวาจา.   แตเมื่อกําหนดเห็นความวิการ 
แหงจีวรเปนตน   กลาววา   ทานจงเอาผืนนี้ไปเถิด   ถวายจีวรเหลาน้ัน   ชื่อวา 
เคารพบูชาเชื้อเชิญทางกาย.    ทานกลาววา  อภินิมนฺเตยฺยาม  วา  ต  ดังนี้  
หมายเอาการเชื้อเชิญแมทั้งสองน้ัน.    บทวา   รกขฺาวรณคุตฺตึ    ไดแก   การ 
คุมครอง   กลาวคือ   การรักษา   และกลาวคือ   การปองกัน    ก็การรักษาที่เขา 
จัดต้ังบุคคลใหถืออาวุธอยู   ไมชื่อวา  การจัดแจงประกอบดวยธรรม.   สวนการ 
จัดแจงหามมิใหคนหาฟนและคนหาใบไมเปนตน  เขาไปในเวลาที่ไมควร หาม 
พรานเนื้อเปนตน    มิใหจับเนื้อหรือปลาภายในเขตวิหาร    กช็ื่อวา   การจัดแจง 
ที่ประกอบดวยธรรม.    ทานกลาววา   ธมมฺิก  เพราะหมายเอาการหามอันนั้น. 
บทวา  เอว  สนฺเต  ความวา  เมื่อบรรพชิตท้ัง ๔ วรรณะเสมอกัน    สักการะ 
วาเปนนักบวช  มีอยู.  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงต้ืนทั้งน้ันแล. 
                                    จบ  อรรถกถามธุรสูตรที่  ๔ 
 
๑.  บาลี  นาห  เอตฺถ  กิฺจิ  
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                               ๕.  โพธิราชกุมารสูตร 
 
           [๔๘๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เภสกฬามิคทายวัน  เขต- 
นครสุงสุมารคิระ    ในภัคคชนบท.    ก็สมัยนั้น    ปราสาทชื่อโกกนุท    ของ 
พระราชกุมารพระนามวาโพธิ    สรางแลวใหม ๆ สมณพราหมณหรือมนุษยคน 
ใดคนหน่ึงยังไมไดเขาอยู  ครั้งน้ัน โพธิราชกุมารเรยีกมาณพนามวาสัญชิกาบุตร. 
มาวา   มาน่ีแน   เพ่ือนสัญชิกาบุตร   ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ 
ประทับ    แลวจงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจา  ผูมีพระอาพาธนอย  มีพระโรคเบาบาง  ทรงกระปรี้ 
กระเปรา   มพีระกําลัง   ทรงพระสําราญ    ตามคําของเราวา   ขาแตพระองคผู 
เจริญ    โพธริาชกุมารถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียร 
เกลา     ทลูถามถึงพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระอาพาธนอย     มีพระโรคเบาบาง 
ทรงกระปรี้กระเปรา   มีพระกําลัง   ทรงพระสําราญ    และจงทูลอยางนี้วา   ขา 
แตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆ   จงรับภัตตาหารเพ่ือ 
เสวยในวันพรุงน้ีของโพธิราชกุมารเถดิ.    มาณพสัญชิกาบุตรรบัคําส่ังโพธิราช- 
กุมารแลว     เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ไดปราศรัยกับพระผูมี 
พระภาคเจา   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง  ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง. 
 
                                           ทรงรับนิมนต 
 
           [๔๘๗]  ครั้นมาณพสัญชิกาบุตรนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว    ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    โพธิราชกุมารถวาย  
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บังคมพระบาทดวยเศียรเกลาและรับสั่งถามถึงพระโคดมผูเจริญ    ผูมีพระอาพาธ 
นอย มีพระโรคเบาบาง  ทรงกระปรี้กระเปรา  ทรงมีพระกําลัง  ทรงพระสําราญ 
และรับสั่งมาอยางน้ีวา   ขอพระโคดมผูเจริญกับพระภิกษุสงฆ   จงรับภัตตาหาร 
เพ่ือเสวยในวันพรุงน้ีของโพธิราชกุมารเถิด.      พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวย 
พระอาการดุษณีภาพ   ครั้งน้ัน  มาณพสัญชิกาบุตรทราบวาพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงรับนิมนตแลว   จึงลกุจากอาสนะเขาไปเฝาโพธิราชกุมาร   แลวทูลวา   เกลา 
กระหมอมไดกราบทูลพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น  ตามรับสั่งของพระองคแลว 
และพระสมณโคดมทรงรับนิมนตแลว.  พอลวงราตรีนั้นไป   โพธิราชกุมารรับ 
สั่งใหตกแตงของเค้ียวของฉันอยางประณีตในนิเวศน    และรบัสั่งใหเอาผาขาวปู 
ลาดโกกนุทปราสาทตลอดถึงบันไดข้ันสุดแลวตรัสเรียกมาณพสัญชิกาบุตรมาวา 
มาน่ีแน   เพื่อนสัญชิกาบุตร    ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังท่ีประทับ 
แลว    จงกราบทูลภัตตกาลวา   ไดเวลาแลว   พระเจาขา   ภัตตาหารสําเร็จแลว. 
มาณพสัญชิกาบุตรรับคําส่ังโพธิราชกุมารแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายัง 
ที่ประทับ    กราบทูลภัตตกาลวา   ไดเวลาแลว   พระโคดมผูเจริญ   ภัตตาหาร 
สําเร็จแลว. 
           [๔๘๘]  ครั้งน้ัน    เปนเวลาเขา   พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอัน- 
ตรวาสกแลวทรงถือบาตรและจีวร       เสด็จเขาไปยังนิเวศนของโพธิราชกุมาร. 
สมัยนั้น  โพธิราชกุมารประทับยืนคอยรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาอยูที่ภายนอก 
ซุมประตู  ไดทรงเห็นพระผูมีพระภาคเจา  กําลังเสด็จนาแตไกล    จึงเสด็จออก 
ตอนรับ  ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา  แลวเสด็จนําหนาเขาไปยังโกกนุท- 
ปราสาท.   ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาหยุดประทับอยูที่บันไดข้ันสุด.   โพธิ - 
ราชกุมารจึงกราบทูลวา        ขอนิมนตพระผูมีพระภาคเจาทรงเหยียบผาขาวไป 
เถิด   พระเจาขา    ขอนิมนตพระสุคตเจาทรงเหยียบผาขาวไปเถิด    พระเจาขา  
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ขอน้ีจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน  เพ่ือความสุขแกหมอมฉันตลอดกาลนาน.  เมื่อ 
โพธิราชกุมารกราบทูลเชนนี้แลว  พระผูมีพระภาคเจาทรงน่ิงเสีย.  แมครั้งท่ีสอง 
โพธิราชกุมารก็กราบทูลวา       ขอนิมนตพระผูมีพระภาคเจาทรงเหยียบผาขาว 
ไปเถิด  พระเจาขา   ขอนิมนตพระสุคตเจาทรงเหยียบผาขาวไปเถิด  พระเจาขา 
ขอน้ีจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน        เพ่ือความสุขแกหมอมฉันตลอดกาลนาน. 
เมื่อโพธิราชกุมารทูลเชนนี้แลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงน่ิงเสีย    แมครั้งท่ีสาม 
โพธิราชกุมารก็กราบทูลวา    ขอนิมนตพระผูมีพระภาคเจาทรงเหยียบผาขาวไป 
เถิด   พระเจาขา    ขอนิมนตพระสุคตเจาทรงเหยียบผาขาวไปเถิด    พระเจาขา 
ขอน้ีจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน     เพ่ือความสุขแกหมอมฉัน ตลอดกาลนาน. 
ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงทอดพระเนตรทานพระอานนท      ทาน 
พระอานนทไดถวายพระพรวา     ดูกอนพระราชกุมาร     จงเก็บผาขาวเสียเถิด  
พระผูมีพระภาคเจาไมทรงเหยียบแผนผา   พระตถาคตเจาทรงแลดูประชุมชนผู 
เกิดในภายหลัง   โพธิราชกุมาร   รับสั่งใหเก็บผาแลวใหปูลาดอาสนะท่ีโกกนุท- 
ปราสาทชั้นบน.  ลําดับนัน้    พระผูมพีระภาคเจาเสด็จข้ึนโกกนุทปราสาท  แลว 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไวถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ.     โพธิราชกุมารทรง 
อังคาสภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอ่ิมหนําเพียงพอดวยของเค้ียวของ 
ฉันอันประณีต  ดวยพระหัตถของพระองค.  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จ 
วางพระหัตถจากบาตรแลว    โพธิราชกุมารถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่งประทับนั่ง 
ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  หมอมฉันมีความเห็นอยางนี้วา  ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความ 
สุขไมมี  ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความทุกขแล.  
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                              เสด็จเขาไปหาอาฬาดาบส   
 
           [๔๘๙]   พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนราชกุมาร   กอนแตตรัสรู 
แมเม่ืออาตมภาพยังไมไดตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู  ก็มีความคิดเห็นวา    ความ 
สุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความสุขไมมี  ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยทุกข 
แล.  ดูกอนราชกุมาร    สมัยตอมา   เมื่ออาตมภาพยังเปนหนุม    มีผมดําสนิท 
ประกอบดวยวัยกําลังเจริญ   เปนปฐมวัย   เมื่อมารดาบิดาไมปรารถนา   [จะให 
บวช]  รองไหน้ําตานองหนาอยู   ไดปลงผมและหนวด  นุงหาผากาสายะ   ออก 
จากเรือนบวชเปนบรรพชิต.  ครั้นบวชอยางนี้แลว   แสวงหาวาอะไรจะเปนกุศล 
คนควาสันติวรบทอันไมมีสิ่งอ่ืนยิ่งข้ึนไปกวา     จึงไดเขาไปหาอาฬารดาบส 
กาลามโคตร   แลวไดกลาววา  ดูกอนทานกาลามะ   ขาพเจาปรารถนาจะพระพฤติ 
พรหมจรรยในธรรมวินัยนี้    ดูกอนราชกุมาร     เมือ่อาตมภาพกลาวเชนนี้แลว 
อาฬารดาบส   กาลามโคตรไดกลาวกะอาตมภาพวา  ทานจงอยูเถิด  ธรรมนี้เปน 
เชนเดียวกับธรรมที่บุรุษผูฉลาดพึงทําลัทธิของอาจารยนั้นใหแจงชัดดวยปญญา 
อันยิ่งเองแลวบรรลุไมนานเลย.   อาตมภาพเลาเรียนธรรมน้ันไดโดยฉับพลันไม 
นานเลย.      กลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปากเจรจาเทานั้น 
อน่ึง   ทั้งอาตมภาพและผูอ่ืนปฏิญาณไดวาเรารูเราเห็น.    อาตมภาพนั้นมีความ 
คิดวา    อาฬารดาบส    กาลามโคตร    จะประกาศไดวา     เราทําใหแจงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง   บรรลุถงึธรรมนี้ดวยเหตุเพียงศรัทธาเทานั้น     ดังน้ี  ก็หาไม 
ที่จริง  อาฬารดาบส  กาลามโคตรรูเห็นธรรมน้ีอยู.    ครั้นแลวอาตมภาพเขาไปหา 
อาฬารดาบส   กาลามโคตรแลวไดถามวา   ดูกอนทานกาลามะ   ทานทําธรรมนี้ 
ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง   บรรลแุลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไร 
หนอ.   เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้แลว   อาฬารดาบส    กาลามโคตรไดประกาศ  
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อากิญจัญญายตนะ.   อาตมภาพไคมีความคิดเห็นวา  อาฬารดาบส  กาลามโคตร 
เทาน้ันมีศรัทธาหามิได   ถือเราก็มีศรทัธา   อาฬารดาบส   กาลามโคตรเทานั้น 
มีความเพียร . . .มีสติ.. . มสีมาธิ  . .มีปญญา  หามิได  ถึงเราก็มีความเพียร... 
มีสติ.. . มีสมาธิ ...มีปญญา  อยากระน้ันเลย  เราพึงต้ังความเพียรเพื่อทําธรรม 
ที่อาฬารดาบส   กาลามโคตรประกาศวา   ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว 
เขาถึงอยูนั้นใหแจงเกิด.   อาตมภาพน้ันทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง   แลว 
บรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลันไมนานเลย     ครั้นแลวไดเขาไปหาอาฬารดาบส 
กาลามโคตรแลวไดถามวา   ดูกอนกาลามะ   ทานทําไหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง 
เอง   บรรลุธรรมน้ีประกาศใหทราบ   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีหรือ. 
           อาฬารดาบส   กาลามโคตรตอบวา   ดูกอนอาวุโส   เราทําใหแจงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง   บรรลุธรรมน้ีแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล. 
           อาตมภาพไดกลาววา   ดูกอนอาวุโส    แมเราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญา 
อันยิ่งเอง   บรรลุธรรมน้ีแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้ . 
           อาฬารดาบส   กาลามโคตรกลาววา  ดูกอนอาวุโส  เปนลาภของเราท้ัง 
หลายหนอ   เราทั้งหลายไดดีแลว   ที่เราท้ังหลายไดพบทานสพรหมจารีเชนทาน 
เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง  บรรลุธรรมใดแลวประกาศใหทราบ  ทาน 
ก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง   บรรลุธรรมน้ันแลวประกาศใหทราบ  ทาน 
ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง    บรรลุธรรมใดแลวประกาศใหทราบ    เราก็ 
ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง    บรรลุธรรมน้ันแลวประกาศใหทราบ   ดังน้ี  
เรารูธรรมใด  ทานก็รูธรรมน้ัน   ทานรูธรรมใด   เราก็รูธรรมนัน้  ดังน้ี    เรา 
เชนใด  ทานก็เชนนั้น    ทานเชนใด  เราก็เชนนั้น  ดังน้ี .  ดูกอนอาวุโส   บดั 
นี้  เราทั้งสองจงมาอยูชวยกันบริหารหมูคณะนี้เถิด ดูกอนราชกุมาร  อาฬารดาบส 
กาลามโคตร    เปนอาจารยของอาตมภาพยังต้ังใหอาตมภาพผูเปนอันเตวาสิกไว  
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เสมอตน       และยังบูชาอาตมภาพดวยการบูชาอยางยิ่ง       ดวยประการฉะน้ี. 
อาตมภาพนั้นมีความคิดเห็นวา   ธรรมนี้ไมเปนไปเพ่ือความหนาย    เพ่ือคลาย 
กําหนัด   เพ่ือดับสนิท  เพ่ือสงบระงับ  เพื่อความรูยิ่ง  เพ่ือตรัสรู  เพ่ือนิพพาน 
ยอมเปนไปเพียงใหอุปบัติในอากิญจัญญายตนพรหมเทานั้น   อาตมภาพไมพอใจ 
ธรรมนั้น   เบ่ือจากธรรมน้ันแลวหลีกไปเสีย. 
 
                                       เสด็จเขาไปหาอุทกดาบส 
 
            [๔๙๐]   ดูกอนราชกุมาร  เมื่ออาตมภาพแสวงหาวาอะไรเปนกุศล  คน 
ควาสันติวรบทอันไมมีสิ่งอ่ืนยิ่งไปกวา    จึงเขาไปหาอุทกดาบส    รามบุตรแลว 
ไดกลาววา     ดูกอนทานรามะ     ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยใน 
ธรรมวินัยนี้.  เมื่ออาตมภาพกลาวเชนน้ี แลว  อุทกดาบส รามบุตรไดกลาววา อยู 
เถิดทาน  บุรษุผูฉลาดพึงทําใหแจงจัดดวยปญญาอันยิ่งเอง   ไมนานเลยก็บรรลุ  
ลัทธิของอาจารยคนแลวอยูในธรรมใด    ธรรมน้ีเชนนั้น       อาตมภาพเลาเรียน 
ธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไมนานเลย     กลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการ 
เพียงหุบปากเจรจาเทานั้น    อน่ึง   ทั้งอาตมภาพและผูอ่ืนปฏิญาณไดวา  เรารูเรา 
เห็น.   อาตมภาพมีความคิดเห็นวา    ทานรามบุตรจะไดประกาศวา    เราทําให 
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง  บรรลุถึงธรรมน้ีดวยอาการเพียงศรัทธาเทานั้น ดังน้ี  
ก็หาไม    ที่จริงทานรามบุตรรูเห็นธรรมน้ีอยู.    ครัน้แลวอาตมภาพจึงเขาไปหา 
อุทกดาบส รามบุตร  แลวไดถามวา   ดกูอนทานรามะ  ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัด 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง     บรรลุแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ.  
เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้     อุทกดาบส     รามบุตรไดประกาศเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ.   อาตมภาพมีความคิดเห็นวาทานรามะเทาน้ันมีศรัทธาหามิได  ถึง 
เราก็มีศรัทธา  ทานรามะเทาน้ัน  มีความเพียร...มีสติ. .มีสมาธิ ...มีปญญา 
หามิได   ถึงเราก็มีความเพียร... มีสติ... มีสมาธิ...  มีปญญา     อยากระน้ัน  
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เลย   เราพึงต้ังความเพียรเพ่ือทําธรรมที่ทานรามะประกาศวา   ทําใหแจงชัดดวย  
ปญญาอันยิ่งเองแลวบรรลุธรรมนั้นใหแจงเถิด.        อาตมภาพไดทําใหแจงชัด 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง   แลวบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลัน   ไมนานเลย.   ครั้นแลว 
อาตมภาพเขาไปหาอุทกดาบส       รามบุตรแลวไดถามวา       ดูกอนทานรามะ 
ทานทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง    บรรลุธรรมน้ีแลว     ประกาศใหทราบ 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ีหรือ. 
           อุทกดาบส    รามบุตรตอบวา    ดูกอนอาวุโส     เราทําใหแจงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่งเอง   บรรลุธรรมน้ีแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาน้ี. 
           อาตมภาพไดกลาววา   ดูกอนอาวุโส    แมเราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญา 
อันยิ่งเอง   บรรลถุึงธรรมน้ีดวยเหตุเพียงเทาน้ี . 
           อุทกดาบส   รามบุตรกลาววา  ดูกอนอาวุโส   เปนลาภของเราท้ังหลาย 
เราทั้งหลายไดดีแลว  ที่เราท้ังหลายไดพบทานสพรหมจารีเชนทาน  รามะทําให 
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง     บรรลถุึงธรรมใดแลวประกาศใหทราบ    ทานก็ 
ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุถึงธรรมนัน้อยู     ทานทําใหแจงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่งเองบรรลุถึงธรรมใด  รามะก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรล ุ
ถึงธรรมนั้น  แลวประกาศใหทราบ ดงัน้ี   รามะรูยิง่ธรรมใด  ทานก็รูธรรมน้ัน  
ทานรูธรรมใด รามะก็รูยิ่งธรรมนั้น  ดงัน้ี รามะเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด 
รามะก็เชนนั้น   ดังน้ี  ดูกอนอาวุโส   บัดนี้   เชิญทานมาบริหารหมูคณะนี้เถิด. 
ดูกอนราชกุมาร    อุทกดาบสรามบุตรเปนเพ่ือนสพรหมจารีของอาตมภาพ   ต้ัง 
อาตมภาพไวในตําแหนงอาจารย      และบูชาอาตมภาพดวยการบูชาอยางยิ่ง. 
อาตมภาพ  มีความคิดเห็นวา   ธรรมนี้ไมเปนไปเพ่ือหนาย   เพ่ือคลายกําหนัด 
เพ่ือดับสนิท  เพ่ือสงบระงับ  เพื่อความรูยิ่ง   เพ่ือตรัสรู  เพ่ือนิพพาน  เปนไป  
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เพียงใหอุปบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทานั้น.      อาตมภาพไมพอใจ  
ธรรมนั้น    เบื่อจากธรรมน้ันหลีกไป. 
           [๔๙๑]   ดูกอนราชกุมาร     เมื่ออาตมภาพแสวงหาอยูวาอะไรเปนกุศล 
คนควาสันติวรบทอันไมมีสิ่งอ่ืนยิ่งข้ึนไปกวา    เที่ยวจาริกไปในมคธชนบทโดย 
ลําดับ  บรรลถุึงอุรุเวลาเสนานิคม ณ ที่นั้น   อาตมภาพไดเห็นภาคพ้ืนนารื่นรมย 
มีไพรสณฑนาเลื่อมใส    มีแมน้ําไหลอยู     น้ําเย็นจืดสนทิ    มทีานํ้าราบเรียบ 
นารื่นรมย   และมีโคจรตามโดยรอบ.   อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา   ภาคพ้ืน 
นารื่นรมยหนอ  ไพรสณฑ  ก็นาเลื่อมใส   แมน้ําก็ไหล   น้ําเย็นจืดสนิท  ทานํ้า 
ก็ราบเรียบ   นารื่นรมย   และโคจรคามก็มีโดยรอบ    สถานที่เชนนี้สมควรเปนที่  
ต้ังความเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียรหนอ.  ดกูอนราชกุมาร อาตมภาพ 
นั่งอยู  ณ  ทีน่ั้นนั่นเอง  ดวยคิดเห็นวา  สถานที่เชนนี้สมควรเปนที่ทําความเพียร. 
 
                                               อุปมา  ๓  ขอ 
 
           [๔๙๒]   ดูกอนราชกุมาร  ครัง้น้ัน     อุปมาสามขอนาอัศจรรย   ไมได 
เคยฟงมาในกาลกอน   มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
           เปรียบเหมือนไมสดชุมดวยยางทั้งต้ังอยูในนํ้า         ถาบุรุษพึงมาดวย 
หวังวา    จักถือเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ    จักทําไฟใหปรากฏ    ดังนี้    ดูกอน 
ราชกุมาร  พระองคจะทรงเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน    บรุุษนั้นเอาไมสด 
ชุมดวยยางท้ังต้ังอยูในน้ํามาสีไฟ  พึงใหไฟเกิด  พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือ. 
           โพธิราชกุมารทูลวา   ขอน้ีไมไดเลย   พระเจาขา    ขอนัน้เพราะเหตุไร 
เพราะไมยังสดชุมดวยยางทั้งต้ังอยูในนํ้า      บุรุษนั้นก็จะพึงเหน็ดเหน่ือยลําบาก 
กายเปลา.  
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           ดูกอนราชกุมาร    ขอน้ีฉันใด   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  
ก็ฉันนั้น  มีกายยังไมหลีกออกจากกาม  ยังมีความพอใจในกาม  ยังเสนหาในกาม 
ยังหลงอยูในกาม   ยังระหายในกาม    ยังมีความเรารอนเพราะกาม    ยังละไมได 
ดวยดี     ยังใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน      ทานสมณพราหมณเหลานั้น 
ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี       ถึงจะ 
ไมไดเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี     ก็ไมควรเพ่ือ 
จะรูเพ่ือจะเห็น เพ่ือปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกอนราชกุมาร 
อุปมาขอที่หนึ่งน้ีแลนาอัศจรรย  ไมเคยไดฟงมาในกอน  มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
           [๔๙๓]  ดูกอนราชกุมาร   อุปมาขอที่สอง    นาอัศจรรย    ไมเคยไดฟง 
มาในกาลกอน   มาปรากฏแกอาตมภาพ     เปรียบเหมือไมสดชุมดวยยางต้ังอยู 
บนบก  ใกลน้ํา  ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา   จะเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ   จักทําไฟ 
ใหปรากฏ        ดูกอนราชกุมาร    พระองคจะเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน 
บุรุษน้ันเอาไมสดชุมดวยยางต้ังอยูบนบกไกลนํ้ามาสีไฟ    พึงใหไฟเกิด    พึงทํา 
ไฟใหปรากฏไดบางหรือ. 
           ขอน้ีไมไดเลย   พระเจาขา   ขอน้ันเพราะเหตุไร    เพราะไมนั้นยังสด 
ชุมดวยยาง   แมจะต้ังอยูบนบกไกลนํ้า   บุรุษน้ันกจ็ะพึงเหน็ดเหนื่อยลําบากกาย 
เปลา.                                                                           
           ดูกอนราชกุมาร   ขอน้ีฉันใด    สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
มีกายหลีกออกจากกาม   แตยังมีความพอใจในกาม    ยิ่งเสนหาในกาม    ยงัหลง 
อยูในกาม   มีความระหายในกาม   มคีวามเรารอนเพราะกาม   ยังละไมไดดวยดี 
ยังใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน    ทานสมณพราหมณเหลานั้น   ถึงแมจะ 
ไดเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี      ถึงแมจะไมได 
เสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี       ก็ไมควรเพ่ือจะรู  
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เพ่ือจะเห็น เพ่ือปญญา  เครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา.  ดูกอนราชกุมาร  
อุปมาขอที่สองนี้     นาอัศจรรย    ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน     มาปรากฏแก 
อาตมภาพ. 
           [๔๙๔]  ดกูอนราชกุมาร    อุปมาขอที่สามนาอัศจรรยไมเคยไดฟงมา 
ในกาลกอนมาปรากฏแกอาตมภาพ    เปรียบเหมือนไมแหงเกราะท้ังต้ังอยูบนบก 
ไกลนํ้า   ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา    จักเอาไมนั้นมาสีใหไฟเกิด    จักทําไฟให 
ปรากฏ  ดังน้ี .     ดูกอนราชกุมาร  พระองคจะเขาพระทัยความขอน้ันเปนไฉน 
บุรุษน้ันเอาไมแหงเกราะท้ังต้ังอยูบนบกไกลนํ้าน้ันมาสีไฟ    พึงใหไฟเกิด   พึง 
ทําใหไฟปรากฏไดบางหรือ. 
           อยางนั้น    พระเจาขา    ขอนั้นเพราะเหตุไร     เพราะไมนั้นแหงเกราะ 
และทั้งต้ังอยูบนบกไกลนํ้า. 
           ดูกอนราชกุมาร  ขอนี้ฉันใด    สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง 
ก็ฉันนั้นแล   มีกายหลีกออกจากกามแลว     ไมมีความพอใจในกาม    ไมเสนหา 
ในกาม  ไมหลงอยูในกาม  ไมระหายในกาม  ไมเรารอนเพราะกาม  ละไดดวยดี 
ใหสงบระงับดวยดีในภายใน    ทานสมณพราหมณเหลาน้ัน    ถึงแมจะไดเสวย 
ทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี       ถึงจะไมไดเสวยทุกข 
เวทนาท่ีกลาเผ็ดรอน  อันเกิดเพราะความเพียรก็ดี   ก็ควรเพ่ือจะรู  เพ่ือจะเห็น 
เพ่ือปญญาเครื่องตรัสรู  อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาได.    ดูกอนราชกุมาร  อุปมา 
ขอท่ีสามน้ีนาอัศจรรย  ไมเคยไดฟงมาในกาลกอนน้ีแล  มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
ดูกอนราชกุมาร  อุปมาสามขอนาอัศจรรย  ไมเคยไดฟงมาในกาลกอนเหลาน้ีแล 
มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
           [๔๙๕]   ดูกอนราชกุมาร    อาตมภาพมีความคิดเห็นวา     ถากระไร 
เราพึงกดฟนดวยฟน  กดเพดานดวยลิ้น  ขมจิตดวยใจ  บีบใหแนน  ใหรอนจัด.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 112 

แลวอาตมภาพก็กดฟนดวยฟน  กดเพดานดวยลิ้น  ขมจิตดวยจิต   บีบใหแนน 
ใหรอนจัด.   เมื่ออาตมภาพกดฟนดวยฟน    กดเพดานดวยลิ้น    ขมจิตดวยจิต 
บีบใหแนน   ใหเรารอนอยู   เหง่ือก็ไหลจากรักแร.   ดูกอนราชกุมาร   เปรยีบ- 
เหมือนบุรุษมีกําลังพึงจับบุรุษมีกําลังนอยกวาท่ีศีรษะหรือท่ีคอ     แลวกดบีบไว 
ใหเรารอนก็ฉันนั้น    เหง่ือไหลออกจากรักแร.   ดูกอนราชกุมาร  ก็ความเพียรที่ 
อาตมภาพปรารภแลว   จะยอหยอนก็หามิได    สติที่ต้ังไวแลว    จะฟนเฟอนก็ 
หามิได  แกการท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพผูอันความเพียรที่ทนไดยากน้ัน 
แลเสียดแทง   กระสับกระสายไมสงบระงับ. 
           [๔๙๖]  ดูกอนราชกุมาร  อาตมาภาพไดมีความคิดเห็นวา    ถากระไร 
เราพึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเกิด         แลวอาตมภาพก็กลั้นลม- 
อัสสาสะปสสาสะทั้งทางปากและทางจมูก   เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ 
ทั้งทางปากและทางจมูก        เสียงลมที่ออกทางชองหูทั้งสองดังเหลือประมาณ. 
เปรียบเหมือนเสียงสูบของชองทองท่ีกําลังสูบอยูดังเหลือประมาณ   ฉันใด   เมื่อ 
อาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ  ทั้งทางปากและทางจมูก   เสียงลมที่ออกทาง 
ชองหูทั้งสองก็ดังเหลือประมาณ   ฉันนั้น.     ดูกอนราชกุมาร   ก็ความเพียรที่  
อาตมาภาพปรารภแลวจะยอหยอนก็หามิได     สติที่ต้ังไวแลวจะไดฟนเฟอนก็หา 
มิได  แตกายท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพผูอันความเพียรท่ีทนไดยากน้ันแล 
เสียดแทง   ไมสงบระงับแลว. 
 
                                              ฌานไมมีลมปราณ  
 
           [๔๙๗]   ดูกอนราชกุมาร  อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไรเรา 
พึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด.  แลวอาตมภาพจึงกลั้นลมอัสสาสะ  
ปสสาสะ   ทัง้ทางปากทางจมูกและทางชองหู     เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะ-  
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ปสสาสะ    ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู     ลมกลายิ่งยอมเสียดแทงศีรษะ. 
ดูกอนราชกุมาร      เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเชือดศีรษะดวยมีดโกนอันคม 
ฉันใด  เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสปสสาสะ  ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู    
ลมกลายิ่งยอมเสียดแทงศีรษะ     ฉันนัน้.    ดูกอนราชกุมาร     กค็วามเพียรที่ 
อาตมภาพปรารภแลว   จะไดยอหยอนก็หามิได   สติที่ต้ังไวแลวจะไดฟนเฟอน 
ก็หามิได  แตกายท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพ  ผูอันความเพียรที่ทนไดยาก 
นั้นแลเสียดแทง   ไมสงบระงับแลว. 
           [๔๙๘]  ดกูอนราชกุมาร   อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา   ถากระไร 
เราพึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด.       แลวอาตมภาพจึงกลั้นลม 
อัสสาสะ  ปสสาสะท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู.    เมื่ออาตมภาพกลั้นลม 
อัสสาสะปสสาสะ   ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู      ก็ปวดศีรษะเหลือทน. 
ดูกอนราชกุมาร  เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงรัดศีรษะดวยเชือกอันเขม็ง ฉันใด 
เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู  ก็ปวด 
ศีรษะเหลือทน    ฉันนั้น.    ดูกอนราชกุมาร    ก็ความเพียรที่อาตมภาพปรารภ 
แลวจะไดยอหยอนก็หามิได     สติที่ต้ังไวจะไดฟนเฟอนก็หามิได      แตกายท่ี 
ปรารภความเพียรของอาตมภาพ   ผูอันความเพียรที่ทนไดยากน้ันแล  เสียดแทง 
ไมสงบระงับแลว. 
           [๔๙๙]  ดูกอนราชกุมาร   อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา   ถากระไร 
เราพึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด        แลวอาตมภาพจึงกลั้นลม 
อัสสาสปสสาสะ  ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู  ลมกลาเหลือประมาณ  ยอม 
เสียดแทงทอง  ดูกอนราชกุมาร  เปรียบเหมือนนายโคฆาต   หรือลูกมือนายโค 
ฆาตผูขยัน พึงเชือดทองโคดวยมีดเชือดโคอันคม ฉันใด  เมื่ออาตมภาพกลั้นลม 
อัสสาสปสสาสะ  ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู  ลมกลาเหลือประมาณ  ยอม  
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เสียดแทงทอง   ฉันนั้น.  ดูกอนราชกุมาร   ก็ความเพียรทีอาตมภาพปรารภแลว 
จะไดยอหยอนก็หามิได    สติที่ต้ังไวจะไดฟนเฟอนก็หามิได    แตกายท่ีปรารภ 
ความเพียรของอาตมาภาพ  ผูอันความเพียรที่ทนไดยากน้ันแหละเสียดแทง ไมสงบ 
ระงับแลว. 
           [๕๐๐]  ดูกอนราชกุมาร    อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา    ถากระไร 
เราพึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด.        แลวอาตมภาพจึงกลั้นลม 
อัสสาสะปสสาสะ    ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู.     เมื่ออาตมภาพกลั้นลม 
อัสสาสะปสสาสะ   ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู  ก็มีความรอนในกาย 
เหลือทน.    ดูกอนราชกุมาร    เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน    ชวยกนัจับ 
บุรุษมีกําลังนอยท่ีแขนคนละขาง     ยางรมไวที่หลุมถานเพลิง    ฉันใด     เมื่อ 
อาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ   ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู   ก็มี 
ความรอนในกายเหลือทน  ฉันนั้น.  ดูกอนราชกุมาร  ก็ความเพียรที่อาตมาภาพ 
ปรารภแลว จะไดยอหยอนก็หามิได   สติที่ต้ังไวจะไดฟนเฟอนก็หามิได   แตกาย 
ที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพ   ผูอันความเพียรที่ทนไดยากน้ันแลเสียดแทง 
ไมสงบระงับแลว. 
           [๕๐๑]   ดูกอนราชกุมาร    โอ    เทวดาทั้งหลายเห็นอาตมาภาพแลว 
กลาวกันอยางนี้วา   พระสมณโคดมทํากาละเสียแลว.   เทวดาบางพวกกลาวอยาง 
นี้วา    พระสมณโคดมไมไดทํากาละแลว     แตกําลังทํากาละ.    เทวดาบางพวก 
กลาวอยางนี้วา      พระสมณโคดมไมไดทํากาละแลว      กําลังทํากาละก็หามิได 
พระสมณโคดมเปนพระอรหันต    ความอยูเห็นปานนี้     นับวาเปนวิหารธรรม 
ของพระอรหันต. 
           [๕๐๒]   ดูกอนราชกุมาร   อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา   ถากระไร 
เราพึงปฏิบัติเพ่ือตัดอาหารเสียโดยประการท้ังปวงเถิด.  ครั้งน้ัน   เทวดาเหลาน้ัน   
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เขามาหาอาตมภาพแลวไดกลาววา   ดกูอนทานผูนิรทุกข    ทานอยาปฏิบัติเพ่ือ 
ตัดอาหารเสียโดยประการท้ังปวงเลย       ถาทานจักปฏิบัติเพ่ือตัดอาหารเสียโดย 
ประการทั้งปวง     ขาพเจาท้ังหลายจักแซกโอชาอันเปนทิพยตามขุมขนของทาน 
ทานจักไดยังชีวิตใหเปนอยูดวยโอชาอันเปนทิพยนั้น.   อาตมภาพไดมีความคิด 
เห็นวา   เราเองดวยพึงปฏิญาณการไมบริโภคอาหารเคยประการท้ังปวง   เทวดา 
เหลาน้ีดวยพึงแซกโอชาอันเปนทิพยตามขุนขนของเรา   เราพึงยังชีวิตใหเปนไป 
ดวยโอชาอันเปนทิพยนั้นดวย    ขอน้ันพึงเปนมุสาแกเรา   ดังน้ี.    อาตมภาพ 
บอกเลิกกะเทวดาเหลาน้ัน    จึงกลาววาอยาเลย.     แลวอาตมภาพไดมีความคิด 
เห็นวา  ถากระไร   เราพึงบริโภคอาหารลดลงวันละนอย ๆ คือ   วันละฟายมือ 
บาง    เทาเยื่อถั่วเขียวบาง     เทาเยื่อถั่วพูบาง     เทาเย่ือถั่วดําบาง     เทาเย่ือใน 
เมล็ดบัวบาง.  อาตมภาพจึงบริโภคอาหารลดลงวันละนอย คือ วันละฟายมือบาง 
เทาเยื่อถั่วเขียวบาง  เทาเยื่อถั่วพูบาง  เทาเย่ือถั่วดําบาง  เทาเย่ือในเมล็ดบัวบาง  
เมื่อบริโภคอาหารลดลงวันละนอย ๆ คือ  วันละฟายมือบาง  เทาเย่ือถั่วเขียวบาง 
เทาเยื่อถั่วพูบาง  เทาเยื่อถั่วดําบาง  เทาเย่ือในเมล็ดบัวบาง  กายก็ผอมเหลือเกิน  
           [๕๐๓]  เพราะความเปนผูมีอาหารนอยน่ันเอง   อวัยวะนอยใหญของ 
อาตมภาพยอมเปนเหมือนเถาวัลยมีขอมาก  หรือเถาวัลยมีขอคํา ฉันนั้น ตะโพก 
ของอาตมภาพเปนเหมือนเทาอูฐ  ฉะนั้น  กระดูกสันหลังของอาตมภาพผุดระกะ 
เปรียบเหมือนเถาวัฏฏนาวฬี   ซี่โครงของอาตมภาพข้ึนนูนเปนรอง ๆ ดังกลอน 
ศาลาเกามีเครื่องมุงอันหลนโทรมอยู   ฉะน้ัน   ดวงตาของอาตมภาพถลมลกึเขา 
ไปในเบาตา ประหน่ึงดวงดาวปรากฏในบอนํ้าลึกฉะนั้น ผิวศีรษะของอาตมภาพ 
ที่รับสัมผัสอยูก็เห่ียวแหง  ดุจดังผลนํ้าเตาท่ีตัดมาสด ๆ  อันลมและแดดกระทบ 
อยูก็เห่ียวแหง  ฉะนั้น. อาตมภาพคิดวาจะลูบผิวหนังทอง ก็จับถูกกระดูกสนัหลัง 
คิดวาจะลูบกระดูกสันหลงั ก็จับถูกผิวหนังทอง.   ผิวหนังทองกับกระดูกสันหลัง  
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ของอาตมภาพติคถึงกัน    เมื่ออาตมภาพคิดวาจะถายอุจจาระ   หรือปสสาวะ   ก็  
เซซวนลมลงในที่นั้นเอง    เม่ือจะใหกายน้ีแลมีความสบาย    จึงเอาฝามือลูบตัว 
เมื่ออาตมภาพเอาฝามือลูบตัว    ขนทั้งหลายมีรากเนาก็หลนตกจากกาย    มนุษย 
ทั้งหลายเห็นอาตมภาพแลวกลาวกันอยางนี้วา    พระสมณโคดมดําไป.    มนุษย 
บางพวกกลาวอยางนี้วา   พระสมณโคดมไมดําเปนแตคล้ําไป.   มนุษยบางพวก 
กลาวอยางนี้วา    จะวาพระสมณโคดมดําไปก็ไมใช   จะวาคล้ําไปก็ไมใช   เปน 
แตพรอยไป.    ดูกอนราชกุมาร    ฉวีวรรณอันบริสทุธิ์ผุดผองของอาตมภาพ 
ถูกกําจัดเสียแลว   เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง. 
           [๕๐๔]  ดกูอนราชกุมาร  อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา  สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   ในอดีตกาล   ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ี 
เกิดเพราะความเพียรอยางยิ่งก็เพียงเทานี้   ไมยิ่งไปกวาน้ี   สมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึงในอนาคต   จักไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะ 
ความเพียรอยางยิ่งก็เพียงเทาน้ี   จักไมยิ่งไปกวานี้.  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่งในปจจุบัน        ไดเสวยอยูซึ่งทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะ 
ความเพียร     อยางยิ่งก็เพียงเทาน้ี      จะไมยิ่งไปกวาน้ี.     แตเราก็ไมไดบรรล ุ
อุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัศนวิเสส    [ความรูความเห็นของพระอริยะอัน 
วิเศษอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย]    ดวยทุกกรกิรยิาที่เผ็ดรอนน้ี     จะ 
พึงมีทางเพ่ือตรัสรูอยางอ่ืนกระมังหนอ. 
 
                                           เสวยพระกระยาหาร 
 
           [๕๐๕]  ดูกอนราชกุมาร  อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา  เราจําไดอยู 
เมื่องานวัปปมงคลของทาวศากยะผูพระบิดา    เรานัง่อยูที่รมไมหวาอันเยือกเย็น 
สงัดจากกาม    สงัดจากอกุศลธรรม    บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  มวิีจาร  มีปติ  
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และสุขเกิดแตวิเวกอยู    ทางนี้แลหนอ   พึงเปนทางเพ่ือตรัสรู.   อาตมภาพไดมี  
ความรูสึกอันแลนไปตามสติวาทางน้ีแหละ    เปนทางเพ่ือตรัสรู.    อาตนภาพได 
มีความคิดเห็นวา   เราจะกลัวแตสุขซึ่งเปนสุขเวนจากกาม   เวนจากอกุศลธรรม 
หรือ.     และมีความคิดเห็นตอไปวา     เราไมกลัวแตสุขซึ่งเปนสุขเวนจากกาม 
เวนจากอกุศลธรรมละ  การท่ีบุคคลผูมีกายผอมเหลือเกินอยางนี้   จะถึงความสุข 
นั้น ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงบริโภคอาหารหยาบคือขาวสุก ขนมสดเถิด. 
อาตมภาพจึงบริโภคอาหารหยาบคือขาวสุก   ขนมสด.  ก็สมัยนัน้   ปญจวัคคีย 
ภิกษุ  บํารุงอาตมภาพอยูดวยหวังวาพระสมณโคดมจักบรรลุธรรมใด   ก็จักบอก 
ธรรมนั้นแกเราทั้งหลาย        นับแตอาตมภาพบริโภคอาหารหยาบคือขาวสุก 
ขนมสด   ปญจวัคคียภิกษุก็พากันเบื่อหนายจากอาตมภาพหลีกไปดวยความเขาใจ 
วา    พระสมณโคดมเปนผูมักมาก    คลายความเพียรเวียนมาเพ่ือความเปนผู 
มักมากไปเสียแลว.    ครัน้อาตมภาพบริโภคอาหารหยาบมีกําลังข้ึนแลว    กส็งัด 
จากกาม   สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย   บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก  มีวิจาร  ม ี
ปติแลสุขเกิดแตวิเวกอยู.   
           บรรลทุุติยฌาน  มคีวามผองใสแหงจิตในภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน 
ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   เพราะวิตกวิจารสงบไป   มปีติและสุขเกิดแตสมาธิอยู. 
           มีอุเบกขา    มีสติสัมปชัญญะ      และเสวยสุขดวยนามกาย     เพราะปติ 
สิ้นไป   บรรลุตติยฌาน    ที่พระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา    ผูไดตติยฌานน้ี  
เปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข. 
           บรรลจุตุตถฌาน  ไมมีทุกขไมมีสุข     เพราะละสุขละทุกข     และดับ 
โสมนัส  โทมนัสกอน ๆ ได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. 
           [๕๐๖]  อาตมภาพน้ันเมื่อจิตเปนสมาธิ  บรสิุทธิ์ผองแผว  ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน    ไมหว่ันไหวอยางนี้    ได  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 118 

โนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ.  อาตมภาพนั้นยอมระลึกชาติกอนได 
เปนอันมาก  คือ  ระลึกไดชาติหน่ึงบาง    สองชาติบาง ฯลฯ    อาตมภาพนั้น 
ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมท้ังอาการ   พรอมทั้งอุเทศ   ดวย 
ประการฉะน้ี.     ดูกอนราชกุมาร   นี้เปนวิชชาที่หน่ึงที่อาตมภาพไดบรรลุแลว 
แสงสวางเกิดข้ึนแลว   แกอาตมภาพผูไมประมาท  มีความเพียร  มีตนสงไปแลว 
อยู. 
           [๕๐๗]   อาตมภาพนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์ผองแผว  ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหวอยางนี้   ได 
โนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย.  อาตมภาพนั้นยอมเห็นหมู 
สัตวที่กําลังจุติ    กําลังอุปบัติ   เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม 
ไดดี  ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย  ฯลฯ  ยอมรูชัด 
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี.  ดูกอนราชกุมาร  นี้เปนวิชชา 
ที่สองที่อาตมภาพไดบรรลุแลวในมชัฌิมยามแหงราตรี      อวิชชาถูกกําจัดแลว 
วิชชาเกิดข้ึนแลว   ความมืดถูกกําจัดแลว   แสงสวางเกิดข้ึนแลว    แกอาตมภาพ 
ผูไมประมาท   มีความเพียรมีตนสงไปแลวอยู. 
           [๕๐๘]  อาตมภาพนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์ผองแผว   ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน    ไมหว่ันไหวอยางนี้    ได 
โนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ.     ไดรูชัดตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข  นี้   
ทุกขสมุทัย    นี้ทุกขนิโรธ    นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    เหลาน้ี   อาสวะ  นี้   
อาสวสมุทัย  นี้อาสวนิโรธ  นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา.       เม่ืออาตมภาพนั้น 
รูเห็นอยางนี้   จิตก็หลุดพนแลว    แมจากกามาสวะ    แมจากภวาสวะ    แมจาก 
อวิชชาสวะ  เมื่อจิตหลุดพนแลว   ก็มญีาณหย่ังรูวาหลุดพนแลว   รูชัดวาชาติสิ้น 
แลว   พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทํา   ทําเสรจ็แลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 119 

อยางนี้มิไดมี.  ดูกอนราชกุมาร   นี้เปนวิชชาที่สามท่ีอาตมภาพไดบรรลุแลวใน  
ปจฉิมยามแหงราตรี   อวิชชาถูกกําจัดแลว  วิชชาเกิดข้ึนแลว  ความมืดถูกกําจัด 
แลว    แสงสวางเกิดข้ึนแลว    แกอาตมภาพผูไมประมาท     มคีวามเพียร   มีตน 
สงไปแลวอยู. 
 
                          ความเปนผูมีความขวนขวายนอย 
 
           [๕๐๙]  ดูกอนราชกุมาร  อาตมภาพนั้นไดมีความคิดเห็นวา  ธรรมท่ี 
เราบรรลุแลวน้ีเปนธรรมลึก      ยากท่ีจะเห็นได     สัตวอ่ืนจะตรัสรูตามไดยาก 
เปนธรรมสงบระงับ    ประณีต   ไมเปนวิสัยที่จะหย่ังลงไดดวยความตรึก  เปน 
ธรรมละเอียด  อันบัณฑิตจะพึงรูแจง.     ก็หมูสัตวนี้มีความอาลัยเปนที่รื่นรมย 
ยินดีในความอาลัย   บันเทิงนักในความอาลัย.      ก็การท่ีหมูสัตวผูมีความอาลัย 
เปนที่รื่นรมย   ยินดีในความอาลัย  บันเทิงนักในความอาลัย  จะเห็นรานะน้ีได 
โดยยาก   คือ   สภาพที่อาศัยกันเกิดข้ึนเพราะความมีสิ่งนี้เปนปจจัย.     แมฐานะ 
นี้ก็เห็นไดยาก  คือ  สภาพเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง  ความสละคืนอุปธิทั้งปวง 
ความส้ินตัณหา  ความปราศจากความกําหนัด   ความดับโดยไมเหลือ  นิพพาน. 
ก็เราพึงแสดงธรรม     และสัตวเหลาอ่ืนก็จะไมรูทั่วถึงธรรมของเรา    นั้นจะพึง 
เปนความเหน็ดเหน่ือยเปลา   เปนความลําบากเปลาของเรา.     ดูกอนราชกุมาร 
ทีนั้น    คาถาอันนาอัศจรรย    ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน    มาปรากฏแจมแจง 
กะอาตมภาพวา                                                                       
                             บัดน้ี  ยังไมสมควรจะประกาศธรรม 
                   ที่เราบรรลุไดโดยยาก       ธรรมนี้อันสัตว 
                   ทั้งหลาย       ผูถูกราคะโทสะครอบงําไม- 
                   ตรัสรูไดงาย  สัตวทั้งหลาย  อันราคะยอม  
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                   แลว   อันกองมืดหุมหอแลว    จักไมเห็น 
                   ธรรม      อันยังสัตวใหไปทวนกระแส 
                   ละเอียด    ลกึซึ้ง    เห็นไดยาก    เปนอณู 
                   ด้ังน้ี. 
           ดูกอนราชกุมาร เม่ืออาตมภาพเห็นตระหนักอยูดังนี้   จิตของอาตมาภาพ 
ก็นอมไปเพ่ือความเปนผูมีความขวนขวายนอย   ไมนอมไปเพ่ือแสดงธรรม. 
           [๕๑๐]  ดูกอนราชกุมาร  ครั้งน้ัน  ทาวสหัมบดีพรหม    ทราบความ  
ปริวิตกแหงใจของอาตมภาพดวยใจแลว ไดมีความปริวิตกวา ดูกอนทานผูเจริญ 
โลกจะฉิบหายละหนอ  ดูกอนทานผูเจริญ  โลกจะฉิบทายละหนอ  เพราะจิตของ 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานอมไปเพื่อความเปนผูมีความขวนขวายนอย 
ไมนอมไปเพ่ือแสดงธรรม.  ครั้นแลว  ทาวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลก 
มาปรากฏขางหนาของอาตมภาพ   เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง    พ่ึงเหยียดแขนท่ี  
คูออก    หรอืพึงคูแขนที่เหยียดเขาฉะน้ัน.       ลําดับนั้น   ทาวสหัมบดีพรหม 
หมผาเฉวียงบาขางหน่ึง   ประนมอัญชลีมาทางอาตมภาพแลวไดกลาววา    ขาแต 
พระองคผูเจริญ       ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด  
ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิด สตัวทั้งหลายผูมีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยมีอยู 
ยอมจะเสื่อมเพราะไมไดฟงธรรม  สตัวทั้งหลายผูรูทั่วถึงธรรมจักยังมีอยู.  ดูกอน 
ราชกุมาร  ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคํานี้แลว    ครั้นแลว     ภายหลังไดกลาว 
คาถาประพันธอ่ืนนี้อีกวา 
                             ธรรมที่ผูมีมลทินท้ังหลายคิดกันแลว 
                   ไมบริสุทธิ์     ไดปรากฏในชนชาวมคธ  
                   ทั้งหลายมากอนแลว    ขอพระองคจงเปด 
                   อริยมรรค   อันเปนประตูพระนิพพานเถิด  
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                   ขอสัตวทั้งหลายจงไดฟงธรรมที่พระองคผู 
                   ปราศจากมลทิน    ตรัสรูแลวเถิด    ขาแต 
                   พระองคผูมีเมธาดี   มีจักษุรอบคอบ   ขอ 
                   พระองคผูปราศจากความโศก    จงเสด็จ 
                   ขึ้นปญญาปราสาทอันแลวดวยธรรม   ทรง 
                   พิจารณาดูประชุมชนผูเกลื่อนกลนดวย 
                   ความโศก      อันชาติชราครอบงําแลว 
                   เปรียบเหมือนบุคคลผูมีจักษุยืนอยูบนยอด 
                   ภูเขาหินลวน  พึงเห็นประชุมชนโดยรอบ 
                   ฉะนั้น      ขาแตพระองคผูกลาทรงชนะ 
                   สงความแลว    ผูนําสัตวออกจากกันดารผู 
                   ไมเปนหนี้    ขอจงเสด็จลุกขึ้นเท่ียวไปใน 
                   โลกเถิด  ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง 
                   ธรรมเถิด  สตัวผูรูทั่วถึงจักมีอยู.   
 
                               สัตวเปรียบดวยดอกบัว  ๓  เหลา 
 
           [๕๑๑]  ดูกอนราชกุมาร    ครั้นอาตมภาพทราบวาทาวสหัมบดีพรหม 
อาราธนาและอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย      จึงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ. 
เมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ      ก็ไดเห็นหมูสัตวซึ่งมีกิเลสดุจธุลีใน 
จักษุนอยก็มี  มีกิเลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี   มีอินทรียแกกลากม็ี  มีอินทรียออน 
ก็มี  มีอาการดีก็มี  มีอาการเลวก็มี   จะพึงสอนใหรูไดงายก็มี   จะพึงสอนใหรู 
ไดยากก็มี บางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลกโดยเปนภัยอยูก็มี.   เปรียบเหมือน 
ในกอบัวขาบ  ในกอบัวหลวง  หรือในกอบัวขาว  ดอกบัวขาบ   ดอกบัวหลวง  
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หรือดอกบัวขาว   ซึ่งเกิดในน้ํา   เจริญในนํ้า  บางเหลายังไมพนน้ํา  จมอยูในน้ํา 
น้ําหลอเลี้ยงไว     บางเหลาต้ังอยูเสมอนํ้า     บางเหลาต้ังข้ึนพนน้ํา     น้ําไมติด 
ฉันใด.    ดกูอนราชกุมาร  เมื่ออาตมภาพตรวดดูโลกดวยพุทธจักษุ   ก็ฉันนั้น 
ไดเห็นหมูสัตวซึ่งมีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยก็มี   มกีิเลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี  ม ี
อินทรียแกกลาก็มี  มีอินทรียออนก็มี    มีอาการดีก็มี  มีอาการเลวก็มี  จะพึงสอน 
ใหรูไดงายก็มี   จะพึงสอนใหรูไดยากก็มี    บางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลก 
โดยเปนภัยอยูก็มี.  ดูกอนราชกุมารครัง้น้ัน  อาตมภาพไดกลาวรับทาวสหัมบดี 
พรหมดวยคาถาวา 
                             ดูกอนพรหม      เราเปดประตูอมต- 
                   นิพพานแลว      เมื่อสัตวทั้งหลายผูมีโสต 
                   จงปลอยศรัทธามาเถิด       เราสําคัญวาจะ 
                   ลําบาก     จึงไมกลาวธรรมอันคลองแคลว 
                   ประณีต  ในมนุษยทั้งหลาย. 
           ลําดับนั้น   ทาวสหัมบดีพรหมทราบวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงเปด 
โอกาสเพ่ือจะแสดงธรรมแลว   จึงอภิวาทอาตมภาพ  ทําประทักษิณแลว  หายไป 
ในที่นั้นเอง. 
 
                                 ทรงปรารภปฐมเทศนา 
 
           [๕๑๒]  ดูกอนราชกุมาร    อาตมภาพไดมีความดําริวา    เราพึงแสดง 
ธรรมแกใครกอนหนอ  ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน.ครั้นแลว อาตมภาพ 
ไดมีความคิดเห็นวา  อาฬารดาบสกาลามโคตรนี้    เปนบัณฑิต  ฉลาด  มีเมธา 
มีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยมานาน   ถากระไร   เราพึงแสดงธรรมแกอาฬารดาบส 
กาลานโคตรกอนเถิด  เธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้โดยฉับพลัน.  ที่นัน้  เทวดาทั้งหลาย  
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เขามาหาอาตมภาพแลวไดกลาววา      ขาแตพระองคผูเจริญ      อาฬารดาบส  
กาลามโคตร   ทําการละเสียเจ็ดวันแลว.   และความรูความเห็นก็เกิดข้ึนแกอาตม - 
ภาพวา    อาฬารดาบส    กาลามโคตรทํากาละเสียเจ็ดวันแลว.     อาตมภาพไดมี 
ความคิคเห็นวา   อาฬารดาบส   กาลามโคตรเปนผูเสื่อมใหญแล   กถ็าเธอพึงได 
ฟงธรรมนี้พึงรูทั่วถึงไดฉับพลันทีเดียว.     ครั้นแลวอาตมาภาพไดมีความดําริวา 
เราพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ    ใครจักรูทั่วถงึธรรมนี้ไดฉับพลัน     แลว 
อาตมาภาพไดมีความคิดเห็นวา    อุทกดาบสรามบุตรนี้    เปนบัณฑิต    ฉลาด 
มีเมธา     มีกเิลสดุจธุลีในจักษุนอยมานาน    ถากระไร     เราพงึแสดงธรรมแก 
อุทกดาบสรามบุตรกอนเถิด  เธอจักรูทั่วถึงธรรมน้ีไดฉับพลัน.  ที่นั้น     เทวดา 
ทั้งหลายเขามาหาอาตมภาพ  แลวไดกลาววา  ขาแตพระองคผูเจริญ   อุทกดาบส 
รามบุตรทํากาละเสียแลวเม่ือพลบคํ่าน้ีเอง.       และความรูความเห็นก็เกิดข้ึนแก 
อาตมภาพวา  อุทกดาบสรามบุตร  ทํากาละเสียแลวเม่ือพลบคํ่านี้เอง.  อาตมภาพ 
ไดมีความคิดเห็นวา   อุทกดาบสรามบุตรเปนผูเสื่อมใหญแล   ก็ถาเธอพึงไดฟง 
ธรรมนี้    ก็จะพึงรูทั่วถึงไดฉับพลันทีเดียว.    ครั้นแลว    อาตมภาพไดมีความ 
ดําริวา  เราพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ   ใครจักรูทั่วถึงธรรมน้ีไดฉับพลัน. 
แลวอาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา   ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรามาก    บํารุง 
เราผูมีตนสงไปแลว      เพ่ือความเพียร    ถากระไร     เราพึงแสดงธรรมแกภิกษุ 
ปญจวัคคียกอนเถิด.   แลวอาตมภาพไดมีความดําริวา   เดี๋ยวน้ีภิกษุปญจวัคคีย 
อยูที่ไหนหนอ.  ก็ไดเห็นภิกษุปญจวัคคียอยูที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน    ใกลเมือง 
พาราณสี  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย.  ครั้นอาตมภาพอยูที่ 
ตําบลอุรุเวลาตามควรแลว    จึงไดหลีกจาริกไปทางเมืองพาราณสี.  
           [๕๑๓]  ดูกอนราชกุมาร     อุปกาชีวกไดพบอาตมภาพผูเดินทางไกล 
ที่ระหวางแมน้ําคยา   และไมโพธิ์ตอกัน   แลวไดกลาวกะอาตมภาพวา    ดกูอน  
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ผูมีอายุ  อินทรียของทานผองใสนัก  ผิวพรรณของทานบริสุทธ์ิผุดผอง ทานบวช 
เฉพาะใคร  ใครเปนศาสดาชอบทาน  หรือทานชอบใจธรรมของใคร.    ดูกอน 
ราชกุมาร    เมื่ออุปกาชีวกกลาวอยางนี้แลว    อาตมภาพไดกลาวตอบอุปกาชีวก 
ดวยคาถาวา                          
                             เราเปนผูครอบงําธรรมทั้งปวง  เปน 
                   ผูรูธรรมทั้งปวง    อันตัณหาและทิฐไิมติด 
                   แลวในธรรมทั้งปวง เปนผูละธรรมท้ังปวง 
                   นอมไปในธรรมเปนที่สิน้ตัณหาแลว    รู 
                   แลวดวยปญญาอันยิ่งเอง     จะพึงเจาะจง 
                   ใครเลา  อาจารยของเราไมมี   คนผูเชนกับ 
                   ดวยเราก็ไมมี   บุคคลผูเปรียบดวยเรา  ไม 
                   มีในโลกกับท้ังเทวโลก  เพราะเราเปน 
                   พระอรหันตในโลก    เปนศาสดา    ไมม ี
                   ศาสดาอันยิ่งขึ้นไปกวา    เราผูเดียวตรัสรู 
                   เองโดยชอบ เปนผูเย็น เปนผูดับสนิทแลว 
                   เราจะไปยังเมืองกาสี    เพ่ือจะยังธรรมจักร 
                   ใหเปนไป  เมือ่สัตวโลกเปนผูมืด   เราได 
                   ตีกลองประกาศอมตธรรมแลว.   
           อุปกาชีวกถามวา ดูกอนผูมีอายุ  ทานปฏญิาณวา  ทานเปนพระอรหันต 
อนันตชินะ  (ผูชนะไมมีที่สิ้นสุด)  ฉะน้ันหรือ.   
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           อาตมภาพตอบวา 
                             ชนท้ังหลายผูถึงธรรมที่สิ้นตัณหา 
                   เชนเราแหละ  ชื่อวาเปนผูชนะ  บาปธรรม 
                   ทั้งหลายอันเราชนะแลว      เหตุนั้นแหละ 
                   อุปกะ  เราจึงวา  ผูชนะ. 
           ดูกอนราชกุมาร   เมื่ออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว  อุปกาชีวก  กลาววา 
พึงเปนใหพอเถิดทาน  สั่นศีรษะแลบลิ้นแลวหลีกไปคนละทาง. 
 
                                 เสด็จเขาไปหาปญจวัคคีย 
 
           [๕๑๔]   ครั้งน้ัน      อาตมภาพเท่ียวจาริกไปโดยลําดับ    ไดเขาไปหา 
ภิกษุปญจวัคคียยังปาอิสิปตนมิคทายวัน   เขตเมืองพาราณสี.   ดูกอนราชกุมาร 
ภิกษุปญจวัคคีย   ไดเห็นอาตมภาพกําลังมาแตไกลเทียว   แลวไตต้ังกติกาสัญญา 
กันไววา   ดกูอนผูมีอายุทั้งหลาย    พระสมณโคดมพระองคนี้    เปนผูมักมาก 
คลายความเพียร    เวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก   กําลังมาอยู   เราทั้งหลายไม 
พึงกราบไหว   ไมพึงลุกรับ    ไมพึงรบับาตรและจีวร    แตพึงแตงต้ังอาสนะไว 
ถาเธอปรารถนาก็จักนั่ง.    อาตมภาพเขาไปใกลภิกษุปญจวัคคีย    ดวยประการ 
ใด ๆ    ภิกษุปญจวัคคียก็ไมอาจจะต้ังอยูในกติกาของตน    ดวยประการน้ัน ๆ 
บางรูปลุกรบัอาตมาภาพ   รับบาตรและจีวร   บางรูปปูลาดอาสนะ   บางรปูต้ังนํ้า 
ลางเทา   แตยังรองเรียกอาตมาภาพโดยชื่อ   และยงัใชคําวา   อาวุโส.    เมื่อภิกษุ 
ปญจวัคคียกลาวเชนนี้   อานุภาพไดกลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานท้ังหลาย 
อยารองเรียกตถาคตโดยชื่อ      และใชคําวาอาวุโสเลย      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ตถาคตเปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ     ทานท้ังหลายจงเง่ียโสตลงเถิด 
เราจะส่ังสอนอมตธรรมที่เราบรรลุแลว    เราจะแสดงธรรม    เมื่อทานท้ังหลาย  
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ปฏิบัติตามท่ีเราสั่งสอนอยู      ไมชาเทาไรก็จักทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอัน  
ไมมีธรรมอันยิ่งไปกวา   ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดย 
ชอบตองการ    ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู.    ดูกอนราชกุมาร 
เมื่ออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว  ภิกษุปญจวัคคียไดกลาววา  ดูกอนอาวุโสโคดม 
แมดวยอิริยาบถนั้น   ดวยปฏิปทาน้ัน   ดวยทุกกรกริิยานั้น   ทานยังไมไดบรรล ุ
อุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสนวิเสสเลย        ก็เด๋ียวน้ีทานเปนคนมักมาก 
คลายความเพียร    เวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก    จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม 
อลมริยญาณทัสนวิเสสอยางไรเลา.       เมื่อภิกษุปญจวัคคียกลาวเชนนี้แลว 
อาตมภาพไดกลาววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตไมไดเปนคนมักมาก  คลาย 
ความเพียร  เวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมากเลย   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ตถาคต  
เปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ    ทานท้ังหลายจงเง่ียโสตลงเถิด    เราจัก 
สั่งสอนอมตธรรมที่เราบรรลุแลว    เราจะแสดงธรรม    เมื่อทานท้ังหลายปฏิบัติ  
ตามท่ีเราสั่งสอนอยู    ไมชาเทาไรก็จักทําใหแจงซึ่งท่ีสุดพรหมจรรย    อันไมมี 
ธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา   ที่กลุบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ 
ตองการ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู.  ดูกอนราชกุมาร  แมครั้ง 
ที่สอง  ภิกษุปญจวัคคียก็ไดกลาววา   ดูกอนอาวุโสโคดม   แมดวยอิริยาบถนั้น 
ดวยปฏิปทาน้ัน    ดวยทุกกรกิรยิานั้น     ทานยังไมไดบรรลอุุตตริมนุสสธรรม 
อลมริยญาณทัสนวิเสสเลย  ก็เดี๋ยวน้ี   ทานเปนผูมักมาก   คลายความเพียรเวียน 
มาเพ่ือความเปนผูมักมาก      จักบรรลอุุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสนวิเสส 
ไดอยางไรเลา.   ดูกอนราชกุมาร   แมครั้งท่ีสอง  อาตมภาพก็ไดกลาววา  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ตถาคตไมไดเปนคนมักมาก  คลายความเพียร   เวียนมาเพ่ือความ 
เปนผูมักมากเลย    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ตถาคตเปนพระอรหันต    ตรัสรูเอง  
โดยชอบ ทานท้ังหลายจงเง่ียโสตลงเถิด  เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราบรรลุแลว  
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เราจะแสดงธรรม     เมื่อทานท้ังหลายปฏิบัติตามท่ีเราสั่งสอนอยู     ไมชาเทาไร 
ก็จักทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย      อันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา      ทีกุ่ลบุตร 
ทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ  ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ปจจุบัน   แลวเขาถึงอยู.   ดูกอนราชกุมาร   แมครั้งท่ีสาม  ภิกษุปญจวัคคียก็ได 
กลาววา  ดูกอนอาวุโสโคดม   แมดวยอิริยาบถนั้น    ดวยปฏิปทาน้ัน   ดวยทุก- 
กรกิริยานั้น       ทานยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสนวิเสสเลย 
ก็เด๋ียวน้ี   ทานเปนผูมักมาก   คลายความเพียร   เวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก 
จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญานทัสนวิเสสไดอยางไรเลา.        เมื่อภิกษุ 
ปญจวัคคียกลาวเชนนี้      อาตมาภาพไดกลาววา     ทานท้ังหลายจําไดหรือไมวา 
ในกาลกอนแตนี้    เราไดกลาวคําเห็นปานน้ี. 
           ภิกษุปญจวัคคียไดตอบวา   หามิได   พระเจาขา. 
           อาตมภาพจึงไดกลาววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตเปนพระอรหันต 
ตรัสรูเองโดยชอบ    ทานท้ังหลายจงเง่ียโสตลงเถิด    เราจะส่ังสอนอมตธรรมที่ 
เราบรรลุแลว    เราจะแสดงธรรม    เม่ือทานท้ังหลายปฏิบัติตามท่ีเราสั่งสอนอยู 
ไมชาเทาไรก็จักทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย   อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา   ที ่
กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ    ดวยปญญา 
อันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู.   กอนราชกุมาร  อาตมภาพสามารถใหภิกษุ 
ปญจวัคคียยินยอมแลว.  วันหน่ึง   อาตมาภาพกลาวสอนภิกษุแตสองรูป    ภิกษุ 
สามรูปไปเท่ียวบิณฑบาต.    ภิกษุสามรูปไปเท่ียวบิณฑบาตไดสิ่งใดมา    ภิกษุ 
ทั้งหกรูปก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยส่ิงนั้น.  อาตมภาพกลาวสอนภิกษุแตสามรูป. 
ภิกษุสองรูปไปเท่ียวบิณฑบาต   ไดสิ่งใดมา  ภิกษุทั้งหกรูปก็ยังอัตภาพใหเปน 
ไปดวยส่ิงนั้น.   ครั้งน้ัน  ภิกษุปญจวัคคียที่อาตมภาพกลาวสอน    พร่ําสอนอยู 
เชนนี้   ไมนานเลย    ก็ทาํใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา  
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ที่กุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบันแลวเขาถึงอยู. 
           [๕๑๕]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว   โพธริาชกุมาร   ได 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อภิกษุไดพระตถาคต  
เปนผูแนะนําโดยกาลนานเพียงไรหนอ    จึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไม 
มีธรรมอ่ืนยิง่ไปกวาท่ีกุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ  
ตองการ   ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  แลวเขาถึงอยูได. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนราชกุมาร   ถากระน้ัน    ในขอน้ี   
อาตมภาพจักยอนถามบพิตรกอน    บพิตรพึงตอบตามท่ีพอพระทัย    บพิตรจัก 
ทรงสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  บพิตรเปนผูฉลาดในศิลปศาสตร  คือ  การข้ึน 
ชาง   การถือขอหรือ. 
           โพธิราชกุมารทูลวา   อยางนั้น  พระเจาขา    หมอมฉันเปนผูฉลาดใน 
ศิลปศาสตร  คือการข้ึนชาง  การถือขอ. 
           [๕๑๖]  ดูกอนราชกุมาร     บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
บุรุษพึงมาในเมืองนี้ดวยคิดวา  โพธิราชกุมารทรงรูศิลปศาสตร  คือการข้ึนชาง 
การถือขอ    เราจักศึกษาศิลปศาสตร   คือ  การข้ึนชาง   การถือขอ   ในสํานัก 
โพธิราชกุมารน้ัน.  แตเขาไมมีศรัทธา  จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีศรัทธา 
พึงบรรลุ ๑  เขามีอาพาธมาก    จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีอาพาธนอยพึง 
บรรล ุ๑   เขาเปนคนโออวด  มีมายา  จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูไมโออวด 
ไมมีมายาพึงบรรล ุ ๑    เขาเปนผูเกียจคราน    จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผู 
ปรารภความเพียรพึงบรรลุ ๑    เขาเปนผูมีปญญาทราม     จะไมพึงบรรลุผลที่  
บุคคลผูมีปญญาพึงบรรลุ ๑   ดกูอนราชกุมาร  บพิตรจะทรงสําคัญความขอน้ัน  
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เปนไฉน   บรุุษนั้นควรจะศึกษาศิลปศาสร  คือ  การข้ึนชาง  การถือขอ   ใน 
สํานักของบพิตรบางหรือหนอ.  
             ขาแตพระองคผูเจริญ    บรุุษน้ันแมจะประกอบดวยองคเพียงองคหนึ่ง 
ก็ไมควรจะศึกษาศิลปศาสตร  คือ  การข้ึนชาง  การถือขอ    ในสํานักของหมอม 
ฉันจะปวยกลาวไปไยถึงครบองคหาเลา. 
 
                             ตรัสถามถึงการขึ้นชางเปนตน  
 
           [๕๑๗]  ดูกอนราชกุมาร    บพิตรจักทรงสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
บุรุษพึงมาในเมืองนี้    ดวยคิดวา   โพธิราชกุมาร   ทรงรูศิลปศาสตร  คือ   การ 
ข้ึนชาง   การถือขอ   เราจักศึกษาศิลปศาสตร   คือ   การข้ึนชาง   การถือขอ   ใน 
สํานักโพธิราชกุมารน้ัน.    เขาเปนผูมีศรัทธา    จะพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมี 
ศรัทธาพึงบรรล ุ๑   เขาเปนผูมีอาพาธนอยจะพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีอาพาธ 
นอยพึงบรรลุ ๑   เขาเปนผูไมโออวด   ไมมีมายา   จะพึงบรรลผุลเทาท่ีบุคคลผู 
ไมโออวด  ไมมีมายา   พึงบรรลุ ๑   เขาเปนผูปรารภความเพียร   จะพึงบรรล-ุ 
ผลเทาท่ีบุคคลผูปรารภความเพียรพึงบรรล ุ ๑  เขาเปนผูมีปญญา   จะพึงบรรล ุ
ผลเทาท่ีบุคคลผูมีปญญาพึงบรรลุ ๑.    ดูกอนราชกมุาร    บพิตรจะทรงสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน  บุรษุน้ันควรจะศึกษาศิลปศาสตร  คือ  การข้ึนชาง  การ 
ถือขอ  ในสํานักของบพิตรบางหรือหนอ. 
           ขาแตพระองคผูเจริญ  บุรุษน้ันแมประกอบดวยองคเพียงองคหน่ึง  ก็ 
ควรจะศึกษาศิลปศาสตร  คือ  การข้ึนชาง  การถือขอ  ในสํานักของหมอมฉัน 
ไดจะปวยกลาวไปไยถึงครบองคหาเลา.  
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                              องคของผูมีความเพียร  ๕ 
 
           [๕๑๘]  ดกูอนราชกุมาร    องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ เหลาน้ัน  ก็ 
ฉันนั้นเหมือนกัน  องคภิกษุผูมีความเพียร ๕ เปนไฉน. 
           ๑.  ดกูอนราชกุมาร  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนผูมีศรัทธา  เธอพระ- 
ปญญาตรัสรูของพระตถาคตวา   แมเพราะเหตุนี้  ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองค 
นั้น    เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ   ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เสด็จ 
ไปดีแลว   ทรงรูแจงโลก    เปนสารถฝีกบุรุษท่ีควรฝก  ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา   เปน 
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    เปนผูเบิกบานแลว    เปนผูจําแนกพระ 
ธรรม. 
           ๒.   เธอเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับ 
ยอยอาหารสม่ําเสมอ   ไมเย็นนัก   ไมรอนนัก  เปนปานกลางควรแกความเพียร. 
           ๓.   เธอเปนผูไมโออวด  ไมมีมายา   เปดเผยตนตามความเปนจริง  ใน 
พระศาสดาหรือในเพ่ือนพรหมจรรยผูเปนวิญูทั้งหลาย. 
           ๔.  เธอเปนผูปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม  เพ่ือยังกุศลธรรม 
ใหเขาถึงพรอม   เปนผูมกีําลัง   มีความบากบ่ันมั่นคง    ไมทอดทิ้งธุระในกุศล- 
ธรรมทั้งหลาย.  
           ๕.  เธอเปนผูมีปญญา     เปนผูประกอบดวยปญญาอันเห็นความเกิด 
และดับเปนอริยะ   สามารถชําแรกกิเลส   ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ. 
           ดูกอนราชกุมาร   องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ีแล.  ภิกษุ  
ผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร  ๕ ประการน้ีแล   เมือ่ไดตถาคตเปน 
ผูออกแนะนํา  พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอัน ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา   ที่กุล- 
บุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ     ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบันแลวเขาถึงอยูได   [ใชเวลาเพียง]   เจ็ดป.    ดูกอนราชกุมาร   เจ็ดป  
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จงยกไว.  ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร  ๕  ประการนี้  เมื่อ 
ไดตถาคตเปนผูแนะนําพึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรมจรรยอันไมมธีรรมอ่ืนยิ่งไป 
กวา  ที่กุลบตุรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ  ดวยปญญา 
อันยิ่งเองในปจจุบัน  แลวเขาพึงอยูได  [ใชเวลาเพียง]  หกป...  หาป...  สี ่
ป...สามป...สองป...หน่ึงป.  ดูกอนราชกุมาร  หน่ึงปจงยกไว.  ภิกษุผู 
ประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร  ๕  ประการน้ี  เมื่อไดตถาคตเปนผู 
แนะนํา  พึงทําใหแจงซ่ึงที่สุดพรหมจรรย  อันไมมธีรรมอ่ืนยิ่งไปกวา  ที่กุลบุตร 
ผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ  ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ปจจุบัน  แลวเขาถึงอยูได  [ใชเวลาเพียง]  เจ็ดเดือน.  ดูกอนราชกุมาร  เจ็ด 
เดือนจงยกไว.  ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร  ๕  ประการยิ่ง 
เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา  พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่ง 
กวาท่ีกุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ  ดวยปญญาอัน 
ยิ่งเองในปจจุบัน  แลวเขาถึงอยูได  [ใชเวลาเพียง]  หกเดือน...  หาเดือน... 
สี่เดือน...สามเดือน...  สองเดือน...หน่ึงเดือน..ครึ่งเดือน.  ดูกอนราช- 
กุมาร  ครึ่งเดือนจงยกไว .  ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร  ๕ 
ประการนี้  เม่ือไดตถาคตเปนผูแนะนํา  พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไม 
มีธรรมอ่ืนยิง่ไปกวา  ที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตอง 
การ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  แลวเขาถึงอยูได  [ใชเวลาเพียง] เจ็ดเดือน 
เจ็ดวัน.  ดูกอนราชกุมาร  เจ็ดคืนเจ็ดวันจงยกไว.  ภิกษุผูประกอบดวยองคแหง 
ภิกษุผูมีความเพียร  ๕  ประการน้ี  เมือ่ไดตถาคตเปนผูแนะนํา  พึงทําใหแจงซ่ึง 
ที่สุดพรหมจรรยอันไมมธีรรมยิ่งอ่ืนกวา  ที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปน 
พรรพชิตโดยชอบตองการ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยูได [ใช 
เวลาเพียง]  หกคืนหกวัน...  หาคืนหาวัน... สี่คืนสี่วัน...สามคืนสามวัน...สอง  
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คืนสองวัน. . . หน่ึงคืนหนึ่งวัน.    ดูกอนราชกุมาร    หน่ึงคืนหน่ึงวันจงยกไว.  
ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร  ๕  ประการน้ี     เมื่อไดตถาคต 
เปนผูแนะนํา     ตถาคตสั่งสอนในเวลาเย็น     จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเชา 
ตถาคตสั่งสอนในเวลาเชา   จักบรรลคุุณวิเศษไดในเวลาเย็น.   เมื่อพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    โพธริาชกุมารไดกราบทูลวา    พระพุทธเจามีพระคุณ 
เปนอัศจรรย  พระธรรมมพีระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสดีแลวเปนอัศจรรย  เพราะภิกษุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งสอนในเวลาเย็น 
จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเชา      ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งสอนในเวลาเชา 
จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเย็น. 
           [๕๑๙]   เมื่อโพธิราชกุมารตรัสอยางนี้แลว   มาณพสัญชกิาบุตรไดทูล 
โพธิราชกุมารวา  ก็ทานโพธิราชกุมารองคนี้   ทรงประกาศไววา  พระพุทธเจามี 
พระคุณเปนอัศจรรย  พระธรรมมีพระคุณเปนอัศจรรย  พระธรรมอันพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสดีแลว เปนอัศจรรยอยางนี้เทาน้ัน     ก็แตทานหาไดทรงถึงพระ- 
โคดมผูเจริญพระองคนั้น  พระธรรม   และพระภิกษุสงฆวาเปนสมณะไม. 
 
                                     วาดวยไตรสรณคมน 
 
           [๕๒๐]  โพธิราชกุมารตรัสวา  ดูกอนเพ่ือนสัญชิกาบุตร  ทานอยาได 
กลาวอยางนั้น     ดูกอนเพ่ือนสัญชิกาบุตร   ทานอยาไดกลาวอยางนั้น    ดูกอน 
สัญชิกาบุตรเรื่องนั้นเราไดฟงมา    ไดรับมาตอหนาเจาแมของเราแลว    คือครั้ง  
หน่ึง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม   ใกลเมืองโกสัมพี   ครัง้ 
นั้น   เจาแมของเรากําลังทรงครรภ    เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว        ประทบันั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
แลวไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ลกูคนอยูในครรภของหมอมฉันน้ี  
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เปนชายก็ตาม    เปนหญงิก็ตาม    เขายอมถึงพระผูมีพระภาคเจาพระธรรมและ 
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ   ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงจําเขาวาเปนอุบาสกผูถึง 
สรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ดกูอนเพ่ือนสัญชิกาบุตร   ครั้งหนึ่ง 
พระผูมีภาคเจาประทับอยูในปาเภสกฬามิคทายวันใกลเมืองสุงสุมารคิระ     ใน 
ภัคคชนบทน้ีแล     ครั้งน้ัน     แมนมอุมเราเขาสะเอวพาเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถวายบังคมแลวไดยืนอยู  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง        แลวไดกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    โพธิราชกุมารพระองคนี้     ยอมถึงพระผูมีพระภาคเจา 
พระธรรม    และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ     ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจํา 
โพธิราชกุมารน้ันวาเปนอุบาสก   ผูถึงรสรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป 
ดูกอนเพ่ือนสัญชิกาบุตร    เรานี้ยอมถึงพระผูมีพระภาคเจา    พระธรรม    และ 
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ   แมในครั้งท่ีสาม    ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจํา 
หมอมฉันวาเปนอุบาสก  ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  ฉะนั้นแล. 
 
                                    จบ  โพธริาชกุมารสูตร  ที ่ ๕  
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                        อรรถกถาโพธิราชกุมารสูตร 
 
           โพธิราชกุมารสูตรมีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
           ในสตูรนั้น     บทวา  โกกนโท     ความวา  ดอกปทุมทานเรียกวา 
โกกนท.  ก็ปราสาทอันเปนมงคลน้ัน  ทานสรางแสดงใหเหมือนดอกปทุมที่มอง 
เห็นอยู   เพราะฉะนั้น  จึงถึงการนับวา  โกกนทปราสาท. 
           แผนบันไดข้ันแรก  ทานเรียกวา บันไดขั้นสุดทาย  ในคําวา  ยาว 
ปจฺฉิมโสปานกเฬวรา  นี.้  บทวา อทฺทสา  โข  ความวา ผูที่ยืนอยูที่ซุม 
ประตูนั้นแล  เพ่ือตองการดู  ก็เห็นแลว.  บทวา ภควา  ตุณฺหี   อโหสิ  ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงอยูวา       พระราชกุมารทรงกระทําสักการะใหญนี้    
เพ่ือประสงคอะไรหนอ   จึงทรงทราบวา   ทรงกระทําเพราะปรารถนาพระโอรส.  
ก็พระราชกุมารน้ันไมมีโอรสทรงปรารถนาพระโอรส    ไดยินวา    ชนทั้งหลาย 
กระทําอธิการ   การกระทําที่ยิ่งใหญ   แตพระพุทธเจาท้ังหลาย   จึงจะไดสิ่งดังท่ี 
ใจปรารถนา   ดังน้ี.   พระองคทรงกระทําความปรารถนาวา   ถาเราจักไดบุตร 
ไซร   พระสมัมาสัมพุทธเจา   จักทรงเหยียบแผนผานอยของเรา  ถาเราจักไมได 
ก็จักไมทรงเหยียบ   จึงรับสั่งใหลาดผาไว.   ลําดบันั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรง 
รําพึงวา   บุตรของพระราชาน้ีจักบังเกิดหรือไมหนอ   แลวทรงเห็นวา   จักไม 
บังเกิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา  ไดยินวา  ในปางกอน  พระราชานั้น 
ทรงอยูในเกาะแหงหนึ่ง  ทรงกินลูกนก  ดวยมีฉันทะเสมอกัน.  ถาหากมาตุคาม 
ของพระองคจะพึงมีจิตเปนอยางอ่ืนไซร  ก็จะไดบุตร  แตคนทั้งสอง  มีฉันทะ 
เสมอกัน    การทําบาปกรรมไว   ฉะน้ัน  บุตรของเขาจึงไมเกิด  ดังนี้.  แตเมื่อ   



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 135 

เราเหยียบผา  พระราชกุมารก็จะถือเอาผิดไดวา  เสียงเลาลือกันในโลกวา  บคุคล 
ทําอธิการแดพระพุทธเจาทั้งหลายแลว        ยอมจะไดสิ่งที่ตนปรารถนาแลว ๆ 
เราเองไดกระทําอภินิหารเสียมากมายดวย    เรากไ็มไดบุตรดวย    คําเลาลือน้ีไม 
จริง.   แมพวกเดียรถียทั้งหลายก็จะติเตียนวา.  ชื่อวา   สิ่งท่ีไมควรทําของสมณะ 
ทั้งหลายไมมี   พวกสมณะเหยียบย่ําผานอยเทียวไป    ดังน้ี.   และเม่ือเหยียบไป 
ในบัดนี้   ภิกษุเปนอันมากเปนผูรูจิตของคนอื่น   ภิกษุเหลาน้ัน   ทราบวาควร 
ก็จักเหยียบ   ที่ทราบวาไมควรก็จักไมเหยียบ   กใ็นอนาคตจักมีอุปนิสัยนอยชน 
ทั้งหลายจักไมรูอนาคต.   เมื่อภิกษุเหลาน้ันเหยียบ   ถาส่ิงท่ีเขาปรารถนา  สําเร็จ 
ไซร     ขอน้ันก็จักวาเปนความดี      ถาไมสําเร็จ      พระผูมีพระภาคเจาไมทรง  
ปรารถนาจะเหยียบจึงทรงน่ิงเสีย  ดวยเหตุเหลาน้ี    คือ  พวกมนุษย  จักมีความ 
เดือดรอนในภายหลังวา   แตกอนบุคคลกระทําอภินิหารแกภิกษุสงฆ  ยอมไดสิ่ง 
ที่ปรารถนาแลว  ๆ  การทาน้ัน  บัดนี้   หาไดไม   ภิกษุทั้งหลายที่ปฏิบัติบรบิูรณ 
เห็นจะเปนพวกภิกษุเหลานั้น   ภิกษุพวกน้ี   ยอมไมอาจปฏิบัติใหสมบูรณ  ดังน้ี. 
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทวา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุไมพึง 
เหยียบผืนผานอย.๑   แตเมื่อภิกษุทั้งหลายไมกาวลวงบทบัญญัติ   เพ่ือความเปน 
มงคล    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงวางอนุบัญญัติเพ่ือใหเหยียบไดวา    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  คฤหัสถตองการมงคลเราอนุญาตเพื่อความเปนมงคล  แกคฤหัสถ 
ทั้งหลาย  ดังนี้.๒ 

             บทวา  ปจฺฉิม  ชนต  ตถาคโต  อปโลเกติ  ความวาพระเถระกลาว 
หมายเอาเหตุที่ ๓  ในบรรดาเหตุที่กลาวแลว.   ทานกลาวคําวา  น โข สุโขน  สุข 
เพราะเหตุไร.  ทานสําคัญอยูวา  ชะรอยพระสัมมาสัมพุทธเจา  ยังมีความสําคัญ 
ในกามสุขัลลิกานุโยค   จึงไมทรงเหยียบ  เพราะฉะน้ัน  แมเรา  ก็จักมีฉันทะเสมอ 
 
๑.  วิ.  ๔/๒๖๗      ๗/๔๙ 
๒.  วิ.  ๔/๒๖๘     ๗/๔๙  
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ดวยพระศาสดา    ดังน้ี    จึงกลาวอยางนั้น.   บทวา   โส โข อห   เปนอาทิ 
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในมหาสัจจกะ๑     จนถึง     ยาว  รตฺติยา 
ปจฺฉิเม  ยาเม.    ตอจากนั้น  พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในปาสราสิสูตร๒  ต้ัง 
แต   ปฺจวคฺคิยาน  อาสวกฺขยา. 
           บทวา   องฺกุสคณฺเห  สิปฺเป   ศลิปะของผูถือขอ.   บทวา 
กุสโอ  อห   ความวา   เราเปนผูฉลาด.   ก็กุมารน้ี   เรียนศิลปะในสํานักของ 
ใคร.   บิดาเรยีนในสํานักของปู    กุมารน้ีก็เรียนในสํานักบิดา.   
           ไดยินมาวา   ในพระนครโกสัมพี    พระราชาพระนามวา    ปรันตปะ 
ทรงครองราชยอยู.      พระราชมเหสีมีพระครรภแกทรงนั่งหมผากัมพลมีสีแดง 
ผิงแดดออนอยูกับพระราชาท่ีชายพระตําหนัก.  มีนกหัสดีลิงคตัวหนึ่ง  สําคัญวา 
เปนชิ้นเน้ือบินมาโฉบเอา   (พระนาง)   ไปทางอากาศ.    พระนางเกรงวานกจะ 
ทิ้งพระองคลง  จึงทรงเงียบเสียงเสีย.   นกนั้นพาพระนางไปลงท่ีคาคบไม ณ  เชิง 
เขาแหงหนึ่ง.     พระนางจึงทมพระหัตถทําเสียงดังข้ึน.    นกกต็กใจหนีไปแลว 
พระนางก็คลอดพระโอรสบนคาคบไมนั้นนั่นแล.    เมื่อฝนตกลงมาในกลางคืน. 
เวลายามสาม   พระนางจึงเอาผากัมพลหมประทับนั่งอยู.  และในท่ีไมไกลเชิงเขา 
นั้น   มีดาบสรูปหน่ึงอาศัยอยู.    ดวยเสียงรองของพระนางนั้น    ดาบสจึงมายัง 
โคนไมเมื่ออรุณข้ึน  ถามพระนางถึงชาติ  แลวพาดบันใดใหนางลงมา    พาไป 
ยังที่อยูของตนใหดื่มขาวยาคู.      เพราะทารกถือเอาฤดูแหงเมฆและฤดูแหงภูเขา 
เกิดแลว   จึงต้ังชื่อวา  อุเทน.  พระดาบสหาผลไมมาเลี้ยงดูชนทั้ง ๒.   วันหน่ึง 
พระนางกระทําการตอนรับในเวลาดาบสกลับ   แสดงมารยาของหญิงทําดาบสให 
ถึงสีลเภทแลว.  เมื่อคนเหลาน้ันอยูรวมกัน  กาลเวลาก็ผานไป  พระเจาปรันตปะ 
 
๑.  ม.  ๑/๒๙๙     ๑๒/๒๓๔ 
๒.  ม.  ๑/๒๑๖     ๑๒/๒๓๑  
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สวรรคตแลว.    ดาบสแหงนดูนักษัตรในเวลาราตรีก็รูวาพระราชาสวรรคต   จึง 
ถามวา  พระราชาของทานสวรรคตแลว    ตองการจะใหบุตรของทานอยูในที่นี้ 
หรือ  หรือจะใหยกฉัตรในราชสมบัติของพระบิดา.  พระนางจึงเลาความเปนมา 
ทั้งหมดต้ังแตตนมาแกพระโอรสทราบวา  พระโอรสตองการจะยกเศวตฉัตรของ 
พระบิดา  จึงบอกแกดาบส.   ก็ดาบสรูวิชาจับชาง.    ถามวาวิชานั้นดาบสไดมา 
แตไหน.  ตอบวา   ไดมาแตสํานักทาวสักกะ.  ไดยินวา   ในกาลกอนทาวสักกะ 
เสด็จมาบํารุงดาบสน้ัน      ไดถามวา      พระคุณเจาลําบากดวยเรื่องอะไรบาง  
พระดาบสจึงทูลวา   มีอันตรายเกี่ยวกับชาง.     ทาวสักกะจึงประทานวิชาจับชาง 
และพิณแกดาบสน้ัน   ตรสัสอนวา  เมื่อตองการจะใหชางหนีจงดีดสายน้ีแลวราย 
โศลกนี ้  เมื่อมีความประสงคจะใหชางมา  ก็จงรายโสลกนี ้ ดงัน้ี.   ดาบสจึงสอน 
ศิลปะนั้นแกกุมาร.     พระกุมารน้ันข้ึนตนไมไทรตนหน่ึง      เม่ือชางทั้งหลาย 
มาแลว   ก็ดดีพิณรายโสลก.    ชางท้ังหลายกลัวหนีไปแลว       พระกุมารทราบ 
อานุภาพของศิลปะ   วันรุงข้ึนจึงประกอบศิลปะเรียกชาง.     ชางท่ีเปนจาฝูงก็มา 
นอมคอเขาไปใกล.      พระกุมารข้ึนคอชางแลวเลือกชางหนุม ๆ ที่พอจะรับได 
แลว  ถือเอาผากัมพลและพระธํามรงคไปไหวมารดาบิดาออกไปโดยลําดับ   เขา 
ไปยังหมูบานนั้น ๆ รวบรวมคนบอกวา  เราเปนโอรสของพระราชา   ตองการ 
สมบัติจึงไดมา      แลวไปลอมพระนครไวแจงวา     เราเปนโอรสของพระราชา 
ขอทานท้ังหลายจงมอบฉัตรแกเรา   เมือ่พวกเขาไมเธออยู  ก็แสดงผากัมพลและ 
พระธํามรงคใหดู.   ไดยกฉัตรข้ึนครองราชยแลว.    พระราชานัน้มีพระทัยใสแต 
ชาง  เม่ือเขาทูลวาท่ีตรงโนนมีชางงาม   ก็ทรงเสด็จไปจับ .    พระเจาจัณฑปช- 
โชตทรงดําริวา    เราจักเรยีนศิลปะในสํานักของพระเจาอุเทนน้ัน    จึงรับสั่งให 
ประกอบชางไมข้ึน  จัดใหทหารน่ังอยูภายในชางไมนั้น      พอพระราชานั้นเสด็จ 
มาเพ่ือทรงจับชาง   กถ็ูกจับได     สงพระธิดาไปเพ่ือเรียนศิลปะจับชางในสํานัก  
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ของพระราชา.   พระองคไดสําเร็จสังวาสกันกับพระธิดานั้น      แลวพากันหนีไป 
ยังพระนครของพระองค.    พระโพธริาชกุมารน้ีทรงเกิดในพระครรภของพระ- 
ธิดาน้ัน  จึงไดเรียนศิลปะ (มนต) ในสาํนักของพระชนกของพระองค. 
           บทวา ปธานิยงฺคานิ  ความวา  ความเริ่มต้ัง  ทานเรียกวา   ปธานะ 
(ความเพียร).  ความเพียรของภิกษุนั้นมีอยู   เหตุนัน้ภิกษุนั้น ชือ่วา  ปธานียะ 
ผูมีความเพียร.  องคแหงภิกษุผูมีความเพียร    เหตุนั้น    ชื่อวา  ปานิยังคะ. 
บทวา สทฺโธ   ไดแก ผูประกอบดวยศรัทธา.  ก็ศรทัธานั้นมี ๔ ประการ  คือ  
อาคมนศรัทธา ๑  อธิคมนศรัทธา ๑    โอกัปปนศรทัธา ๑    ปสาทศรัทธา  ๑. 
ในบรรดาศรทัธา  ๔  อยางนั้น     ความเชื่อตอพระสัพพัญูโพธิสัตว    ชื่อวา 
อาคมนศรัทธา  เพราะมาแลวจําเดิมแตต้ังความปรารถนา. ชื่อวา อธิคมนศรัทธา 
เพราะบรรลุแลวดวยการแทงตลอดแหงพระอริยสาวกท้ังหลาย.      ความปลงใจ 
เชื่อโดยความไมหว่ันไหวเมื่อเขากลาววา  พุทฺโธ   ธมฺโม    สงฺโฆ    ชื่อวา 
โอกัปปนศรทัธา.    ความบังเกิดข้ึนแหงความเลื่อมใส    ชื่อวา   ปสาทศรัทธา. 
ในที่นี้ประสงคเอาโอกัปปนศรัทธา.  บทวา   โพธิ  ไดแก มัคคญาณ ๔.  บุคคล 
ยอมเชื่อวา  พระตถาคตทรงแทงตลอดมัคคฌาณ ๔ นั้นดีแลว.  อน่ึง  คําน้ีเปน 
ยอดแหงเทศนาทีเดียว      ก็ความเชื่อในพระรัตนะทั้ง ๓ ทานประสงคเอาแลว 
ดวยองคนี้.     คือ  ผูใดมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจาเปนตน    อยางแรงกลา 
ปธานวีริยะของผืนนี้   ยอมสําเร็จ.  บทวา  อปฺปาพาโธ   ไดแก ความไมมีโรค. 
บทวา  อปฺปาตงฺโก  ไดแก ความไมมีทุกข.  บทวา ลมเวปากินยิา ความวา 
มีวิปากเสมอกัน .  บทวา คหณิยา ไดแก  เตโชธาตุ  อันเกิดแตกรรม.  บทวา 
นาติสีตาย  นาจฺจุณฺหาย  ความวา     ก็ผูมีธาตุอันเย็นจัด     กก็ลัวความเย็น 
ผูมีธาตุรอนจัด      ก็กลัวความรอน.     ความเพียรของคนเหลานั้นจะไมสําเร็จ. 
จะสําเร็จแกผูมีธาตุเปนกลาง ๆ.    เพราะฉะนั้น       ทานจึงกลาววา  มชฺฌิมาย  
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ปธานกฺขมาย.  บทวา ยถาภูต อตฺตาน อาวิกตฺตา ความวา  ประกาศโทษ 
ใชคุณของตนตามเปนจริง.  บทวา อุทยตฺถคามินิยา  ความวา  สามารถเพ่ือ  
จะถึง   คือ   จะกําหนดถึงความเกิดและความดับ.      ดวยคําน้ีทานกลาวถึง  
อุทยัพพยญาณอันกําหนดลักษณะ  ๕๐.  บทวา อริยาย ไดแกบริสุทธิ์.  บทวา 
นิพฺเพธิกาย  ความวา สามารถชําแรกกองโลภเปนตนไดในกาลกอน    บทวา 
สมฺมาทุกฺขกขฺยคามินิยา  ความวา   ใหถึงความส้ินไปแหงทุกขที่จะตองทําให 
สิ้นนั้น   เพราะละกิเลสทั้งหลายเสียไดดวยตทังคปหาน.   ดวยบทเหลาน้ีทั้งหมด 
ตรัสวิปสสนาปญญาอยางเดียว   ดวยประการฉะน้ี.   จริงอยู   ความเพียรยอมไม 
สําเร็จแกผูมีปญญาทราม.   อน่ึง   ดวยคําน้ีพึงทราบวา  องคแหงภิกษุผูมีความ 
เพียรทั้งหาเปนโลกิยะเทาน้ัน. 
           บทวา สายมนุสิฏ โ  ปาโต วิเสสาธิคจฺฉติ  สอนตอนเย็น บรรล ุ
คุณวิเศษในตอนเชา  ความวา  เมื่อพระอาทิตยอัสดงคต  ก็พร่ําสอน พออรุณ 
ข้ึนก็บรรลุคุณวิเศษ.    คําวา ปาตมนุสิฏ โ สาย ความวา  พออรุณข้ึน  ก็  
พร่ําสอน   ในเวลาพระอาทิตยอัสดงคตก็บรรลุคุณวิเศษ.     กแ็ลพระเทศนาน้ี  
ทานกลาวดวยสามารถแหงไนยบุคคล.   จริงอยู    ไนยบุคคลแมมีปญญาทรามก็ 
บรรลุอรหัตตไดโดย ๗ วัน.    มีปญญากลาแข็ง   โดยวันเดียว.    พึงทราบคําท่ี 
เหลือดวยสามารถแหงปญญาพอกลาง ๆ.    บทวา อโห พุทฺโธ  อโห  ธมฺโม 
อโห  ธมฺมสสฺ  สฺวากฺขาตตา ความวา  เพราะ ภิกษุ  ใหอาจารยบอกกัมมัฏ- 
ฐานในเวลาเชา  ในตอนเย็นบรรลุอรหัตต  เพราะความท่ีธรรมของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายมีคุณโอฬาร     และเพราะความท่ีพระธรรมอันพระพุทธเจาตรัสดีแลว 
ฉะน้ัน  เมื่อจะสรรเสริญจึงกลาวอยางน้ัน.     บทวา  ยตฺร ห ินาม เปนนิบาต 
ใชในอรรถวา นาอัศจรรย.  บทวา  กุจฉฺิมติ   ไดแก สัตวที่ใกลจุติ.     บทวา 
โย  เม  อย  ภนฺเต กุจฺฉคโต  ความวา     ก็สรณะยอมเปนอันถือเอาแลวดวย  
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อาการอยางนี้หรือ.  ยังไมเปนอันถือเอาแลว.  ธรรมดาการถึงสรณะดวยอจิตตกะ  
ยอมไมมี.   สวนการรักษายอมปรากฏเฉพาะแลว.  ภายหลังมารดาบิดา  ไดเตือน 
กุมารน้ันใหระลึกไดวา  ดูกอนลูก  เมื่ออยูในครรภก็ใหถือเอาสรณะน้ัน   ดังนี้ 
เมื่อเวลาแก   และพระกุมารน้ัน   ก็กําหนดไดแลว   ยังสติใหเกิดข้ึนวา  เราเปน 
อุบาสกถึงสรณะแลว  ดังน้ี   ในกาลใด.   ในกาลน้ัน   ยอมชื่อวา    ถือสรณะ 
แลว.   คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวงต้ืนทั้งน้ันและ 
 
                            จบอรรถกถาโพธิราชกุมารสูตรที่  ๕  
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                                     ๖.  อังคุลิมาลสตูร  
 
           [๕๒๑]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี  :-  
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู  ณ พระเชตวัน   อารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี.  ก็สมัยนั้นแล   ในแวนแควน 
ของพระเจาปเสนทิโกศล    มีโจรชื่อวาองคุลิมาล    เปนคนหยาบชา    มีผามือ 
เปอนเลือด  ปกใจมั่นในการฆาตี  ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย.   องคุลิมาล 
โจรน้ัน กระทําบานไมใหเปนบานบาง  กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง  กระทํา 
ชนบทไมใหเปนชนบทบาง.    เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวง 
ทรงไว. 
           ครั้งน้ันแล  ในเวลาเชา  พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว  ทรงถือบาตร 
และจีวร   เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี    ครั้นแลวในเวลาปจฉาภัต 
เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว    ทรงเก็บเสนาสนะ    ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จ 
ดําเนินไปตามทางที่องคุลิมาลโจรซุมอยู.  พวกคนเลี้ยงโค  พวกคนเลี้ยงปศุสัตว 
พวกชาวนาที่เดินมา        ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินไปตามทางท่ี 
องคุลิมาลโจรซุมอยู  ครัน้แลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตสมณะ 
อยาเดินไปทางนั้น    ที่ทางน้ันมีโจรชื่อวาองคุลิมาลเปนคนหยาบชา    มีฝามือ 
เปอนเลือด    ปกใจในการฆาดี    ไมมคีวามกรุณาในสัตวทั้งหลาย   องคุลิมาล 
โจรน้ัน  กระทําบานไมใหเปนบานบาง  กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง  กระทํา 
ชนบทไมใหเปนชนบทบาง    เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวง 
ทรงไว   ขาแตสมณะ  พวกบุรุษสิบคนก็ดี  ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี  สี่สิบคน 
ก็ดี    ยอมรวมเปนพวกเดียวกันเดินทางนี้     แมบุรษุผูนั้นก็ยังถึงความพินาศ  
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เพราะมือขององคุลิมาลโจร   เมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอยางน้ีแลว   พระผูมีพระ-  
ภาคเจาทรงนิ่ง   ไดเสด็จไปแลว. 
           [๕๒๒]   แมครั้งท่ีสอง   พวกคนเลี้ยงโค   พวกคนเลี้ยงปศุสัตว  พวก 
ชาวนาที่เดินมา   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตสมณะ    อยาเดินไป 
ทางนั้น  ที่ทางนั้นมีโจรชื่อวาองคุลิมาล   เปนคนหยาบชา  มีฝามือเปอนเลือด 
ปกใจในการฆาตี   ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย   องคุลิมาลโจรนั้น   กระทํา 
บานไมใหเปนบานบาง    กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง    กระทําชนบทไมให 
เปนชนบทบาง   เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว   ขาแต 
สมณะ  พวกบุรุษสิบคนก็ดี   ยี่สิบคนก็ดี   สามสิบคนก็ดี  สี่สิบคนก็ดี   ยอม 
รวมเปนพวกเดียวกันเดินทางนี้     ขาแตสมณะ     แมบุรุษพวกน้ันก็ยังถึงความ  
พินาศเพราะมือขององคุลิมาลโจร  ดงัน้ี.  ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงน่ิง 
ไดเสด็จไปแลว. 
           [๕๒๓]   แมครั้งท่ีสาม   พวกคนเลี้ยงโค   พวกคนเลี้ยงปศุสัตว  พวก 
ชาวนาที่เดินมา   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตสมณะ   อยาเดินไป  
ทางนั้น    ทีท่างนั้นมีโจรชื่อวาองคุลิมาล  เปนคนหยาบชา  มีฝามือเปอนเลือด 
ปกใจในการฆาตี   ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย  องคุลิมาลโจรน้ัน  กระทํา  
บานไมใหเปนบานบาง    กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง    กระทําชนบทไมให 
เปนชนบทบาง   เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว  ขาแต 
สมณะ  พวกบุรุษสิบคนก็ดี  ยี่สิบคนก็ดี  สามสิบคนก็ดี  สี่สิบคนก็ดี   ยอมรวม 
เปนพวกเดียวกันเดินทางน้ี    ขาแตสมณะ   แมบุรษุพวกน้ันก็ยังถึงความพินาศ 
เพราะมือขององคุลิมาลโจร   ดังน้ี.   ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงน่ิง   ได 
เสด็จไปแลว.   
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                                   ทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร   
 
           [๕๒๔]   องคุลิมาโจรไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล. 
ครั้นแลว   เขาไดมีความดําริวา   นาอัศจรรยจริงหนอ   ไมเคยมีเลย   พวกบุรษุ 
สิบคนก็ดี    ยี่สิบคนก็ดี    สามสิบคนก็ดี   สี่สิบคนก็ดี.    ก็ยังตองรวมเปนพวก 
เดียวกันเดินทางนี้   แมบุรุษพวกน้ันยังถึงความพินาศเพราะมือเรา  เออก็สมณะ 
นี้ผูเดียว   ไมมีเพ่ือนชรอยจะมาขม    ถากระไร    เราพึงปลงสมณะเสียจากชีวิต 
เถิด.     ครั้งน้ัน   องคุลิมาลโจรถือดาบและโลผูกสอดแลงธนู    ติดตามพระผูมี 
พระภาคเจาไปทางพระปฤษฏางค.    ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาทรงบันดาล 
อิทธาภิสังขาร     โดยประการท่ีองคุลิมาลโจรจะว่ิงจนสุดกําลัง     ก็ไมอาจทัน 
พระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จไปตามปกติ. 
           ครั้งน้ัน   องคุลิมาลโจรไดมีความดําริวา  นาอัศจรรยจริงหนอ  ไมเคย 
มีเลย   ดวยวาเม่ือกอน   แมชางกําลังว่ิง   มากําลังว่ิง   รถกําลังแลน   เนื้อกําลัง 
ว่ิง   เราก็ยังว่ิงตามจับได   แตวาเราว่ิงจนสุดกําลัง   ยังไมอาจทันสมณะนี้ซึ่งเดิน    
ไปตามปรกติดังน้ี   จึงหยุดยืนกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาวา  จงหยุดกอนสมณะ 
จงหยุดกอนสมณะ.      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เราหยุดแลว    องคุลิมาล 
ทานเลา   จงหยุดเถิด. 
           [๕๒๕]  ครั้งน้ัน   องคุลิมาลโจรดําริวา   สมณศากยบุตรเหลาน้ัน 
มักเปนคนพูดจริง   มีปฏญิญาจริง   แตสมณะรูปนี้เดินไปอยูเทียว  กลับพูดวา 
เราหยุดแลวองคุลิมาล    ทานเลาจงหยุดเถิด   ถากระไร   เราพึงถามสมณะรูปนี้ 
เถิด.  ครั้งน้ัน  องคุลิมาลโจรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา   ความวา  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 144 

                             ดูกอนสมณะ  ทานกําลังเดินไป  ยัง 
                   กลาววา  เราหยุดแลว  และทานยังไมหยุด 
                   ยังกลาวกะขาพเจาผูหยุดแลววาไมหยุด 
                   ดูกอนสมณะ    ขาพเจาขอถามเนื้อความน้ี 
                   กะทาน ทานทยุดแลวเปนอยางไร   ขาพเจา 
                   ยังไมหยุดแลวเปนอยางไร. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                             ดูกอนองคุลิมาล  เราวางอาชญาใน 
                   สรรพสัตวไดแลว     จึงชื่อวาหยุดแลวใน 
                   กาลทุกเมื่อ    สวนทานไมสํารวมในสัตว 
                   ทั้งหลาย   เพราะฉะน้ัน   เราจึงชื่อวาหยุด 
                   แลว   ทานยังไมหยุด. 
           องคุลิมาลโจรทูลวา 
                             ดูกอนสมณะ   ทานอันเทวดามนุษย  
                   บูชาแลว    แสวงหาคุณอันยิ่งใหญมาถึง 
                   ปาใหญเพ่ือจะสงเคราะหขาพเจาส้ินกาล- 
                   นานหนอ  ขาพเจาน้ันจักประพฤติละบาป 
                   เพราะพึงคาถาอันประกอบดวยธรรมของ 
                   ทาน  องคุลมิาลโจรกลาวดังน้ีแลว  ไดทิ้ง 
                   ดาบและอาวุธลงในเหวลกึมีหนาผาชัน 
                   องคุลิมาลโจรไดถวายบังคมพระบาททั้งสอง 
                   ของพระสุคต    แลวไดทูลขอบรรพชากะ 
                   พระสุคต  ณ  ที่นั้นเอง.   ก็แลพระพุทธเจา  
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                   ผูทรงประกอบดวยพระกรุณา  ทรงแสวง- 
                   หาคุณอันยิ่งใหญ    เปนศาสดาของโลกกับ  
                   ทั้งเทวโลก     ไดตรัสกะองคุลิมาลโจรใน 
                   เวลาน้ันวา  ทานจงเปนภิกษุมาเถิด  อันนี้ 
                   แหละเปนภิกษุภาวะขององคุลิมาลโจรนั้น 
                   ดังน้ี. 
           ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจามีพระองคุลิมาลเปนปจฉาสมณะ  เสด็จ 
จาริกไปทางพระนครสาวัตถี   เสด็จจาริกไปโดยลาํดับ   เสด็จถงึพระนครสาวัตถี 
แลว. 
 
                              เสด็จเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
 
           [๕๒๖]  ไดยินวา ณ ที่นั้น   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระ- 
เชตวัน  อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี.  ก็สมัยนั้น 
หมูมหาชนประชุมกันอยูที่ประทูพระราชวังของพระเจาปเสนทิโกศล     สงเสียง 
อ้ืออึงวา   ขาแตสมมติเทพ    ในแวนแควนของพระองค    มีโจรช่ือวาองคุลิมาล 
เปนคนหยาบชา   มีฝามือเปอนเลือด   ปกใจในการฆาดี   ไมมคีวามกรุณาใน 
สัตวทั้งหลาย   องคุลิมาลโจรนั้น   กระทําบานไมใหเปนบานบาง   กระทํานิคม 
ไมใหเปนนิคมบาง  กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง   เขาเขนฆาพวกมนุษย 
แลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว   ขอพระองคจงกําจัดมันเสียเถิด. 
           ครั้งน้ัน    พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถี     ดวย 
กระบวนมาประมาณ  ๕๐๐  เสด็จเขาไปทางพระอารามแตยังวันทีเดียว   เสด็จไป 
ดวยพระยานจนสุดภูมิประเทศท่ียานจะไปได   เสด็จลงจากพระยานแลว    ทรง          
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พระดําเนินดวยพระบาทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ครัน้แลว 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๕๒๗]   พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับ 
นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงแลววา    ดูกอนมหาบพิตร    พระเจาแผนดินมคธ 
จอมเสนา  ทรงพระนามวา  พิมพิสาร ทรงทําใหพระองคทรงขัดเคืองหรือหนอ 
หรือเจาลิจฉวี   เมืองเวสาลี   หรือวาพระราชาผูเปนปฏิปกษเหลาอ่ืน. 
           พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     พระเจา 
แผนดินมคธ    จอมเสนาทรงพระนามวา  พิมพิสาร  มิไดทรงทําหมอมฉันให 
ขัดเคือง     แมเจาลิจฉวีเมืองเวสาลี     ก็มิไดทรงทําใหหมอมฉันขัดเคือง     แม  
พระราชาที่เปนปฏิปกษเหลาอ่ืน  ก็มไิดทําใหหมอมฉันขัดเคือง   ขาแตพระองค 
ผูเจริญในแวนแควนของหมอมฉัน     มีโจรชื่อวาองคุลิมาล     เปนคนหยาบชา 
มีฝามือเปอนเลือด       ปกใจในการฆาตี        ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย  
องคุลิมาลโจรน้ัน  กระทาํบานไมไหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง 
กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง       เขาเชนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอย  
เปนพวงทรงไว  หมอมฉันจักกําจัดมันเสีย. 
           ภ.  ดกูอนมหาราช ถามหาบพิตรพึงทอดพระเนตรองคุลิมาลผูปลงผม 
และหนวด   นุงหมผากาสายะ    ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    เวนจากการ 
ฆาสัตว    เวนจากการลักทรัพย    เวนจากการพูดเท็จ    ฉันภัตตาหารหนเดียว 
ประพฤติพรหมจรรย    มศีีล    มีกัลยาณธรรม    มหาบพิตรจะพึงทรงกระทํา 
อยางไรกะเขา. 
           ป.  ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉันพึงไหว  พึงลุกรับ   พึงเชื้อเชิญ  
ดวยอาสนะ   พึงบํารุงเขาดวยจีวร    บณิฑบาต    เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัช 
บริขารหรือพึงจัดการรักษาปองกันคุมครองอยางเปนธรรม        ขาแตพระองค  
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ผูเจริญ   แตองคุลิมาลโจรน้ัน     เปนคนทุศีล    มบีาปธรรม    จักมีความสํารวม  
ดวยศีลเห็นปานน้ี   แตทีไ่หน. 
           [๕๒๘]  ก็สมัยนัน้    ทานพระองคุลิมาลน่ังอยูไมไกลพระผูมีพระภาค 
เจา.    พระผูมีพระภาคเจาทรงยกพระหัตถเบื้องขวาข้ึนชี้ตรัส  บอกพระเจาปเสน- 
ทิโกศลวา  ดกูอนมหาบพิตร   นั่นองคุลิมาล.    ลําดับนั้นพระเจาปเสนทิโกศล 
ทรงมีความกลัว   ทรงหวาดหว่ัน   พระโลมชาติชชูันแลว.   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงทราบวา   พระเจาปเสนทิโกศลทรงกลัว    ทรงหวาดหว่ัน    มีพระโลมชาติ 
ชูชันแลว   จึงไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลวา    อยาทรงกลวัเลย    มหาบพิตร 
อยาทรงกลัวเลย   มหาบพิตร   ภัยแตองคุลิมาลน้ีไมมีแกมหาบพิตร.     ครั้งน้ัน 
พระเจาปเสนทิโกศลทรงระงับความกลัว   ความหวาดหว่ัน    หรือโลมชาติชูชัน 
ไดแลว       จึงเสด็จเขาไปหาทานองคุลิมาลถึงที่อยู        ครั้นแลวไดตรัสกะทาน 
องคุลิมาลวา   ทานผูเจริญ   พระองคุลิมาลผูเปนเจาของเรา. 
           ทานพระองคุลิมาลถวายพระพรวา   อยางนั้น    มหาบพิตร. 
           ป.   บดิาของพระผูเปนเจามีโคตรอยางไร     มารดาของพระผูเปนเจา 
มีโคตรอยางไร. 
           อ.  ดกูอนมหาบพิตร  บิดาชื่อ  คัคคะ  มารดาชื่อ  มันตานี. 
           ป.  ทานผูเจริญ   ขอพระผูเปนเจาคัคคะมันตานีบุตร    จงอภิรมยเถิด 
ขาพเจาจักทําความขวนขวาย   เพ่ือจีวร   บิณฑบาต    เสนาสนะและคิลานปจจัย- 
เภสัชบริขาร   แกพระผูเปนเจาคัคคะมันตานีบุตร. 
           ก็สมยันั้น   ทานองคุลิมาล  ถือการอยูในปาเปนวัตร   ถอืเท่ียวบิณฑ- 
บาตเปนวัตร  ถือผาบังสุกุลเปนวัตร   ถือผาสามผืนเปนวัตร.    ครั้งน้ัน  ทาน 
องคุลิมาลไดถวายพระพรพระเจาปเสนทิโกศลวา  อยาเลย  มหาบพิตร ไตรจีวร 
ของอาตมภาพบริบูรณแลว.  
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                                         ทูลลากลับ  
 
           [๕๒๙]   ครั้งน้ัน       พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระ 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวจึงประทับนั่ง ณ  ที่ควร  
สวนขางหน่ึง     แลวไดกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ      นาอัศจรรยนัก 
ไมเคยมีมา  ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทรมานไดซึ่งบุคคลท่ีใคร  ๆ ทรมานไมได 
ทรงยังบุคคลท่ีใคร  ๆ ใหสงบไมได   ใหสงบได   ทรงยังบุคคลที่ใคร ๆ ใหดับ 
ไมได   ใหดบัได      เพราะวาหมอมฉันไมสามารถจะทรมานผูใดได     แมดวย 
อาชญา   แมดวยศาสตรา   ผูนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงทรมานไดโดยไมตองใช 
อาชญา   ไมตองใชศาสตรา   ขาแตพระองคผูเจริญ    หมอมฉันขอทูลลาไปใน 
บัดนี้  หมอมฉันมีกิจมาก  มีกรณียะมาก  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ขอมหา- 
บพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด    ลําดับนั้น     พระเจาปเสนทิโกศ 
เสด็จลุกจากที่ประทับ    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   เสด็จหลีกไป. 
           [๕๓๐]   ครั้งน้ัน    เวลาเชา   ทานพระองคุลิมาลครองอันตรวาสกแลว 
ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี.      กําลังเท่ียวบิณฑบาต  
ตามลําดับตรอกอยูในพระนครสาวัตถี        ไดเห็นสตรีคนหน่ึงมีครรภแกหนัก 
ครั้นแลวไดมีความดําริวา   สัตวทั้งหลายยอมเศราหมองหนอ  สัตวทั้งหลายยอม 
เศราหมองหนอ  ดังนี้.     ครั้งน้ัน    ทานพระองคุลิมาลเท่ียวบิณฑบาตในพระ- 
นครสาวัตถี  เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ       ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นแลวไดกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ       ขอประทานพระวโรกาส 
เวลาเชา  ขาพระองคครองอันตรวาสกแลว     ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต 
ยังพระนครสาวัตถี        กําลังเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกอยูในพระนคร  
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สาวัตถี   ไดเห็นสตรีคนหน่ึงมีครรภแกหนัก   ครัน้แลวไดมีความดําริวา    สัตว 
ทั้งหลายยอมเศราหมองหนอ  ดังนี้. 
           [๕๓๑]   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนองคุลิมาล   ถาอยางนั้น 
เธอจงเขาไปหาสตรีนั้นแลวกลาวกะสตรีนั้นอยางนี้วา   ดูกอนนองหญิง    ต้ังแต 
เราเกิดมาแลวจะไดรูสึกวาแกลงปลงสัตวจากชีวิตหามิได         ดวยสัจจวาจานี้ 
ขอความสวัสดีจงมีแกทาน   ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของทานเถิด. 
           ทานพระองคุลิมาลกราบทูลวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ก็อาการน้ัน 
จักเปนอันขาพระองคกลาวเท็จท้ังรูอยูเปนแน    เพราะขาพระองคแกลงปลงสัตว 
เสียจากชีวิตเปนอันมาก. 
           ภ.   ดกูอนองคุลิมาล     ถาอยางนั้น      เธอจงเขาไปหาสตรีนั้น     แลว 
กลาวกะสตรีนั้นอยางนี้วา   ดูกอนนองหญิง  ต้ังแตเราเกิดแลวในอริยชาติ  จะได 
รูสึกวาแกลงปลงสัตวเสียจากชีวิตหามิได    ดวยสัจจวาจานี้   ขอความสวัสดีจงมี 
แกทาน    ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของทานเถิด. 
           พระองคุลิมาลทูลรบัพระผูมีพระภาคเจาแลว  เขาไปหาหญิงน้ันถึงท่ีอยู 
ครั้นแลวไดกลาวกะหญิงน้ันอยางนี้วา    ดูกอนนองหญิง  ตังแตเวลาท่ีฉัน 
เกิดแลวในอริยชาติ     จะแกลงปลงสัตวจากชีวิตท้ังรูหามิได    ดวย 
สัจจวาจานี้   ขอความสวัสดีจงมีแกทาน   ขอความสวัสดีจงมีแกครรภ  
ของทานเถิด. 
           ครั้งน้ัน   ความสวัสดีไดมีแกหญิง    ความสวัสดีไดมีแกครรภของหญิง 
แลว. 
 
                                พระองคุลิมาลบรรลุพระอรหตัต 
 
           [๕๓๒]   ครั้งน้ันทานพระองคุลิมาล       หลีกออกจากหมูอยูแตผูเดียว 
เปนผูไมประมาท   มีความเพียร  มีตนสงไปแลวอยูไมนานนัก   ก็กระทําใหแจง  
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ซึ่งท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจาจเรือนบวช 
เปนบรรพชติตองการ   ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู  ไดรูชัดวา 
ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจบแลว   กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว     กิจอ่ืนเพ่ือความ 
เปนอยางนี้อีกมิไดมีดังน้ี.        ก็ทานพระองคุลิมาลไดเปนอรหันตองคหน่ึงใน 
จํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.  
             [๕๓๓]   ครั้งน้ัน  เวลาเชา  ทานพระองคุลิมาลนุงแลว   ถือบาตรและ 
จีวร    เขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี.    ก็เวลาน้ันกอนดิน...  ทอนไม... 
กอนกรวดที่บุคคลขวางไปแมโดยทางอ่ืนก็มาตกลงท่ีกายของทานพระองคุลิมาล. 
ทานพระองคุลิมาลศีรษะแตก    โลหิตไหล    บาตรก็แตก    ผาสังฆาฏิก็ฉีกขาด 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ.  พระผูมีพระภาคเจาไดทอดพระเนตร 
ทานพระองคุลิมาลเดินมาแตไกล        ครั้นแลวไดตรัสกะทานพระองคุลิมาลวา 
เธอจงอดกลั้นไวเถิดพราหมณ     เธอจงอดกลั้นไวเถิดพราหมณ     เธอไดเสวย 
ผลกรรมซ่ึงเปนเหตุจะใหเธอพึงหมกไหมอยูในนรกตลอดปเปนอันมาก   ตลอด 
รอยปเปนอันมาก   ตลอดพันปเปนอัน มาก  ในปจจุบันนี้เทานั้น. 
 
                                    พระองคุลิมาลอุทาน  
 
            [๕๓๔]  ครั้งน้ัน ทานพระองคุลิมาลไปในที่ลับเรนอยู   เสวยวิมุตติสุข 
เปลงอุทานน้ีในเวลาน้ันวา 
                             ผูใด  เมื่อกอนประมาท   ภายหลัง 
                   ผูนั้นไมประมาท เขายอมยังโลกน้ีใหสวาง 
                   ดังพระจันทรซึ่งพนแลวจากเมฆ    ฉะน้ัน 
                   ผูใดทํากรรมอันเปนบาปแลว  ยอมปดเสีย 
                   ไดดวยกุศล     ผูนั้นยอมยงัโลกน้ีใหสวาง   
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                   ดุจพระจันทรซึ่งพนแลวจากเมฆ    ฉะน้ัน 
                   ภิกษุใดแล   ยังเปนหนุม   ยอมขวนขวาย  
                   ในพระพุทธศาสนา  ภิกษนุั้นยอมยังโลกน้ี 
                   ใหสวาง  ดุจพระจันทรซึงพนแลวจากเมฆ 
                   ฉะนั้น. 
                             ขอศัตรูทั้งหลายของเราจงพึงธรรม 
                   กถาเถิด   ขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวน- 
                   ขวายในพระพุทธศาสนาเถิด      อมนษุย 
                   ทั้งหลายท่ีเปนศัตรูของเรา  จงคบสัตบุรุษ 
                   ผูชวนใหถือธรรมเถิด. 
                             ขอจงคบความผองแผว  คือ ขันติ 
                   ความ สรรเสริญ  คือ  เมตตาเถิดขอจงพึง 
                   ธรรมตามกาล และจงกระทําตามธรรมน้ัน 
                   เถิด  ผูที่เปนศัตรูนั้น ไมพึงเบียดเบียนเรา 
                   หรือใคร ๆ  อืน่นั้นเลย    ผูถึงความสงบ 
                   อยางย่ิงแลวพึงรักษาไวซึงสัตวที่สะดุงและ 
                   ที่มั่นคง 
                             คนทดนํ้ายอมชักนาํไปได   ชางศร 
                   ยอมดัดลูกศรได    ชางถากยอมถากไมได 
                   ฉันใด  บัณฑติท้ังหลายยอมทรมานตนได 
                   ฉันนั้น  
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                             คนบางพวกยอมฝกสัตว    ดวยทอน 
                   ไมบาง  ดวยขอบาง   ดวยแสบาง  เราเปน  
                   ผูที่พระผูมีพระภาคเจาทรงฝกแลวโดยไม 
                   ตองใชอาชญาไมตองใชศาสตรา  เมื่อกอน 
                   เรามีชื่อวาอหงิสกะ   แตยังเบียดเบียนสัตว 
                   อยู  วันนิเรามีชื่อตรงความจริงเราไมเบียด 
                   เบียนใคร  ๆ  เลย  เมื่อกอน  เราเปนโจร 
                   ปรากฏช่ือวาองคุลิมาล     ถูกกิเลสดุจหวง 
                   น้ําใหญพัดไป    มาถึงพระพุทธเจาเปน 
                   สรณะแลว     เมื่อกอนเรามีมือเปอนเลอืด 
                   ปรากฏช่ือวา  องคุลิมาล  ถึงพระพุทธเจา 
                   เปนสรณะ  จงึถอนตัณหาอันจะนําไปสูภพ 
                   เสียได    เรากระทํากรรมทีจ่ะใหถึงทุคติ 
                   เชนนั้นไวมาก  อันวบิากของกรรมถูกตอง 
                   แลว  เปนผูไมมีหน้ี  บริโภคโภชนะ พวก 
                   ชนท่ีเปนพาลทรามปญญา   ยอมประกอบ 
                   ตามซ่ึงความประมาท  สวนนักปราชญทั้ง 
                   หลาย     ยอมรักษาความไมประมาทไว 
                   เหมือนทรัพยอันประเสริญ   ฉะนั้น   ทาน 
                   ทั้งหลายจงอยาประกอบตามซ่ึงความประ- 
                   มาท      อยาประกอบตามความชิดชมดวย 
                   สามารถความยินดีในกาม    เพราะวาผูไม 
                   ประมาทแลว   เพงอยู  ยอมถึงความสุขอัน  
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                   ไพบูลย    การท่ีเรามาสูพระพุทธศาสนานี้ 
                   นั้นเปนการมาดีแลวไมปราศจากประโยชน 
                   ไมเปนการคิดผิด    บรรดาธรรมทิพระผูม ี
                   พระภาคเจาทรงจําแนกไวดีแลว    เราก็ได 
                   เขาถึงธรรมอนัประเสริฐสุดแลว (นิพพาน) 
                   การท่ีเราไดเขาถึงธรรมอนัประเสริฐสุดน้ี 
                   นั้น     เปนการถึงดีแลว     ไมปราศจาก 
                   ประโยชน    ไมเปนการคิดผิด    วิชชา ๓ 
                   เราบรรลุแลว      คําสอนของพระพุทธเจา 
                   เรากระทําแลวดังน้ี. 
 
                                 จบ  อังคุลิมาลสูตรที่  ๖  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 154 

                                อรรถกถาอังคุลิมาลสูตร 
  
           อังคุลิมาลสูตรมีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
           ถามวา  ในพระสูตรนั้น  คําวา  ทรงระเบียบแหงนิ้วมือ  ทรงไวเพราะ 
เหตุไร.  ตอบวาทรงไวตามคําของอาจารย.   ในขอน้ัน  มีอนุปพุพิกถาดังตอไปนี้. 
           ไดยินวา  พระองคุลิมาลน้ี   ไดถือปฏิสนธิในครรภแหงนางพราหมณี 
ชื่อ  มันตานี   แหงปุโรหิตของพระเจาโกศล.   นางพราหมณีไดคลอดบุตรออก 
ในเวลากลางคืน.   ในเวลาท่ีอังคุลิมาลน้ันคลอดออกจากครรภมารดา   อาวุธทั้ง 
หลายในนครท้ังส้ินชวงโชติข้ึน. แมพระแสงท่ีเปนมงคลของพระราชาแมกระทั่ง 
ฝกดาบ   ที่อยูในหองพระบรรทมอันเปนศิริรุงเรือง.   พราหมณจึงลุกออกมา 
 แหงนดูดาวนักษัตร    กร็ูวาบุตรเกิดโดยดาวฤกษโจร     จึงเขาเฝาพระราชาทูล 
ถามถึงความบรรทมอัน เปนสุข. 
           พระราชาตรัสวา     ทานอาจารย      เราจะนอนเปนสขุอยูไดแตไหน 
อาวุธที่เปนมงคลของเราสองแสงรุงเรือง     เห็นจะมีอันตรายแกรัฐหรือแกชีวิต. 
ปุโรหิตทูลวา    ขาแตมหาราช     อยาทรงกลัวเลย    กุมารเกิดแลวในเรือนของ 
หมอนฉัน       อาวุธทั้งหลายมิใชจะรุงเรืองดวยอานุภาพของกุมารน้ัน.     จักมี 
เหตุอะไร  ทานอาจารย.  ขาแตพระมหาราชเจา  เขาจักเปนโจร   เขาจะเปนโจร 
คนเดียวหรือวาจะเปนโจรประทุษรายราชสมบัติ. เขาจะเปนโจรธรรมดาคนเดียว 
พะยะคะ.      ก็แลปุโรหิตครั้นทูลอยางนั้นแลว       เพ่ือจะเอาพระทัยพระราชา 
จึงทูลวา   จงฆามันเสียเถอะ   พระเจาคะ.  พระราชา.  เปนโจรธรรมดาคนเดียว 
จักทําอะไรได   เหมือนรวงขาวสาลีรวงเดียว   ในนาต้ังพันกรีส   จงบํารุงเขาไว 
เถอะ.   เมื่อจะต้ังชื่อกุมารน้ัน     สิ่งของเหลาน้ีคือ   ฝกดาบอันเปนมงคลท่ีวางไว  
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ณ  ที่นอน   ลูกศรท่ีวางไวที่มุม    มีดนอยสําหรับตัดข้ัวตาลซึ่งวางไวในปุยฝาย 
ตางโพลงข้ึนสองแสงแตไมเบียดเบียนกัน   ฉะน้ัน  จึงต้ังชื่อวา  อหิงสกะ.  พอ 
เวลาจะใหเรียนศิลปะก็สงเขายังเมืองตักกสิลา.    อหิงสกะกุมารน้ัน     เปนธัมมัน 
เตวาสิก    เริม่เรียนศิลปะแลว.     เปนคนถึงพรอมดวยวัตร     ต้ังใจคอยรับใช 
ประพฤติเปนที่พอใจ  พูดจาไพเราะ.  สวนอันเตวาสิกที่เหลือ  เปนอันเตวาสิก 
ภายนอก.  อันเตวาสิกเหลาน้ัน  นั่งปรึกษากันวา  จําเดิมแตเวลาท่ีอหิงสกมาณพ 
มา  พวกเราไมปรากฏเลย   เราจะทําลายเขาไดอยางไร   จะพูดวาเปนคนโง   ก็ 
พูดไมได   เพราะมีปญญายิ่งกวาทุกคน  จะวามีวัตรไมดีก็ไมอาจพูด  เพราะเปนผู 
สมบูรณดวยวัตร   จะวามีชาติตํ่า   ก็พูดไมได   เพราะสมบูรณดวยชาติ   พวก 
เราจักทําอยางไรกัน       ขณะน้ันปรึกษากับคนมีความคิดเฉียบแหลมคนหนึ่งวา 
เราจะกระทําชองของอาจารยทําลายเขาเสีย  แบงเปนสามพวก   พวกแรกตางคน 
ตางเขาไปหาอาจารยไหวแลวยืนอยู.   อาจารยถามวา   อะไรพอ.   ก็บอกวาพวก 
กระผมไดฟงเรื่องหน่ึงในเรือนน้ี.   เมื่ออาจารยถามวา    อะไรพอ.   ก็กลาววา 
พวกเราทราบวา  อหิงสกมาณพจะประทุษรายระหวางทานอาจารย.  อาจารยจึง 
ก็ตะคอกไลออกมาวา  ออกไป  เจาถอย  เจาอยาทําลายบุตรของเราในระหวางเรา 
เสียเลย.   ตอแตนั้น     ก็ไปอีกพวกหนึ่ง  แตนั้น   กอี็กพวกหนึ่ง   ทั้งสามพวก 
มากลาวทํานองเดียวกัน    แลวก็กลาววา   เมื่ออาจารยไมเชื่อพวกขาพเจา   ก็จง 
ใครครวญรูเอาเองเถิด   ดังน้ี.   ทานอาจารยเห็นศิษยทั้งหลายกลาววาดวยความ 
หวงใย  จึงตัดสินใจวา   เห็นจะมีความจริง  จึงคิดวา   เราจะฆามันเสีย. 
           ตอไปจึงคิดอีกวา     ถาเราฆามัน    ใคร ๆ  ที่คิดวาทานอาจารยทิสา 
ปาโมกข   ยงัโทษใหเกิดข้ึนในมาณพผูมาเรียนศิลปะยังสํานักของตนแลว   ปลง 
ชีวิตเสีย   ดังนี้    ก็จักไมมาเพ่ือเลาเรียนศิลปะอีก   ดวยอาการอยางนี้    เราก็จะ 
เสื่อมลาภ   อยากระน้ันเลย   เราจะบอกมันวา   ยังมีคําสําหรับศิลปะ  วิชา  ข้ัน  
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สุดทายอยู     แลวกลาววา    เจาจะตองฆาคนใหไดพันคน       ในเรื่องนี้  
เจาจะเปนผูเดียวลุกข้ึน    ฆาเขาใหไดครบพัน.     ทีนั้นอาจารยจึงกลาว 
กะอหิงสกกุมารวา  มาเถอะพอ  เจาจงฆาใหไดพันคน   เมื่อทําไดเชนนี้    ก็จัก 
เปนอันกระทําอุปจาระแกศิลปะ   การบูชาครู    ดงัน้ี .   อหิงสกกุมารจึงกลาววา 
ขาแตทานอาจารย    ขาพเจาเกิดในตระกูลที่ไมเบียดเบียน  ขาพเจาไมอาจทําเชน 
นั้น.      ศิลปะที่ไมไดคาบูชาครูก็จะไมใหผลนะพอ.     อหิงสกกุมารน้ันจึงถือ 
อาวุธ ๕ ประการ    ไหวอาจารยเขาสูดงยืน ณ ที่คนจะเขาไปสูดงบาง    ที่ตรง 
กลางดงบาง   ตรงที่ที่คนจะออกจากดงบาง   ฆาคนเสียเปนอันมาก.  ก็ไมถอืเอา 
ผาหรือผาโพกศีรษะ    กระทําเพียงกําหนดวา ๑,๒,   ดังน้ีเดินไป    แมการนับก็ 
กําหนดไมได.   แตโดยธรรมดาอหิงสกกุมารน้ี     เปนคนมีปญญา    แตจิตใจไม 
ดํารงอยูได   เพราะปาณาติบาต   ฉะนั้น     จึงกําหนดแมการนับไมไดตามลําดับ. 
เขาตัดนิ้วไดหน่ึง   ๆ ก็เกบ็ไว.   ในทีท่ี่เก็บไว   นิว้มือก็เสียหายไป.   ตอแตนั้น 
จึงรอยทําเปนมาลัยนิ้วมือคลองคอไว.     ดวยเหตุนั้นแล      เขาจึงปรากฏชือ่วา 
องคุลิมาล. องคุลิมาลน้ันทองเท่ียวไปยังปาท้ังส้ินจนไมมีใครสามารถไปปาเพ่ือ 
หาฟนเปนตน .  ในตอนกลางคืนก็เขามายังภายใบบานเอาเทาถีบประตู.  แตนั้น 
ก็ฆาคนท่ีนอนนั้นแหละกําหนดวา  ๑,๑,   เดินไป.    บานก็รนถอยไปต้ังในนิคม. 
นิคมก็รนถอยไปต้ังอยูในเมือง.    พวกมนุษยทิ้งบานเรือนจูงลูกเดินทางมาลอม 
พระนครสาวัตถี   เปนระยะทางถึงสามโยชน   ต้ังคายพักประชุมกันที่ลานหลวง 
ตางคร่ําครวญกลาวกันวา  ขาแตสมมติเทพ ในแวนแควนของพระองค  มีโจรชื่อ 
องคุลิมาลเปนตน .  ในลาํดับนั้น  พราหมณรูวา   โจรองคุลิมาลน้ันจักเปนบุตร 
ของเรา  จึงกลาวกะนางพราหมณีวา   แนะนางผูเจริญ    เกิดโจรชื่อองคุลิมาลข้ึน 
แลว   โจรน้ันไมใชใครอ่ืน  คืออหิงสกกุมารลูกของเจา  บัดนี้   พระราชาจักเสด็จ 
ออกไปจับเขา  เราควรจะทําอยางไร.  นางพราหมณีพูดวา  นายทานไปเถอะ  จง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 157 

ไปพาลูกของเรามา.  พราหมณพูดวา  แนะนางผูเจริญ  ฉันไมกลาไป  เพราะไม  
ควรวางใจในคน ๔ จําพวก   คือโจรที่เปนเพ่ือนเกาของเรามา   ก็ไมควรไวใจ 
เพ่ือนฝูงท่ีเคยมีสันถวไมตรีกันมากอนของเราก็ไมควรไวใจ   พระราชาก็ไมควร 
ไวใจวา  นับถือเรา.  หญิงก็ไมควรไวใจวานับอยูในเครือญาติของเรา  แตหัวใจ 
ของแมเปนหัวใจที่ออน  ฉะนั้น  นางพราหมณีจึงกลาววา  ฉันจะไปพาลูกของ 
ฉันมา  ดังนี้    ออกไปแลว.                                                   
           และในวันนั้น      พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาปจจุ- 
สมัยใกลรุง  ทรงเห็นองคุลิมาล     จึงทรงพระดําริวา    เม่ือเราไปจักเปนความ 
สวัสดีแกเธอ  ผูที่อยูในปาอันหาบานมิไดครั้นไดฟงคาถาอันประกอบดวยบท ๔ 
ออกบวชในสํานักของเราแลว  จักกระทําใหแจงซ่ึงอภิญญา  ๖  ถาเราไมไป  เธอ 
จะผิดในมารดา  จักเปนผูอันใคร ๆ ยกข้ึนไมได   เราจักการทําความสงเคราะห 
เธอ  ดังนี้แลว   ทรงนุงเวลาเขาแลวเขาไปเพ่ือบิณฑบาต    ทรงกระทําภัตตกิจ 
เสร็จแลว   ประสงคจะสงเคราะหเธอ   จึงเสด็จออกไปจากวิหาร.    เพ่ือจะแสดง 
ความขอน้ี   ทานจึงกลาววา   "อถ  โข  ภควา"  ดังน้ี เปนตน. คําวา สงฺคริตฺ- 
วา สงฺคริตฺวา  ความวา  เปนพวกๆ คอยสังเกต. บทวา หตฺถตฺถ  คจฺฉนฺติ 
ความวา   ถึงความต้ังอยูไมไดในมือ     คือ  พินาศไป.  ถามวา กค็นเหลาน้ัน 
จําพระผูมีพระภาคเจาไดแลว   กลาวอยางนี้วา จําไมได  หรือ ?    ตอบวา   จํา 
ไมได.   เพราะพระผูมีพระภาคเจาจําแลงเพศ      เสด็จไปเพียงพระองคเดียว. 
ในสมัยนั้น    แมโจรหงุดหงิดใจเพราะบริโภคอยางฝดเคือง   และนอนลําบากมา 
เปนเวลานาน.    อน่ึง   พวกมนุษยถูกโจรองคุลิมาลฆาไปเทาไร.     ถูกฆาไป 
๙๙๙   คนแลว.    ก็โจรน้ันมีความสําคัญวา    เด๋ียวน้ีไดอีกคนเดียวก็จะครบพัน 
ต้ังใจวา  เห็นผูใดกอนก็จะฆาผูนั้น ใหเต็มจํานวนกระทําอุปจาระแกศิลปะ (บูชา 
ครู)    โกนผมและหนวดแลวอาบนํ้า    ผลัดเปลี่ยนผาไปเห็นมารดาบิดา  ดังนี้  
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จึงออกจากกลางดงมาสูปากดง  ยืนอยู ณ สวนสุดขางหน่ึง  ไดเห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลว.    เพ่ือจะแสดงความขอนี้   ทานจึงกลาววา  "อทฺทสา  โข"   ดงัน้ี  
เปนตน.  
           บทวา  อิทฺธาภิสงฺขาร  อภิสงฺขาเรสิ   ความวา   ทรงบันดาลให 
เปนเหมือนแผนดินใหญมีคลื่นต้ังข้ึน    แลวทรงเหยียบอยูอีกดานหน่ึง  เกลียว 
ในภายในออกมา.  องคุลมิาลท้ิงเครื่องซัดลูกศรเสียเดินไป.  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงเนินใหญอยูขางหนาแลวพระองคอยูตรงกลาง   โจรอยูริมสุด.  องคุลิ- 
มาลน้ันคิดวา      เราจักทันจับไดในบัดนี้       จึงรีบแลนไปดวยสรรพกําลัง. 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูริมสุดของเนิน   โจรอยูตรงกลาง  เขารีบแลนมาโดย  
เร็ว    คิดวา    ทันจับไดตรงนี้.  พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงบันดาลเหมือง หรือ 
แผนดินไวขางหนาเขาเสีย.   โดยทํานองนี้    สิ้นทางไปถึงสามโยชน.  โจรเหน่ือย 
น้ําลายในปากแหง   เหง่ือไหลออกจากรักแร.   ครัง้น้ีไดมีความคิดดังน้ี แกเขาวา 
นาอัศจรรยนักหนอ  ทานผูเจริญ. 
           บทวา  มิคป    ความวา  เนื้อไฉนยังจับได.   ในตอนท่ีหิวก็จับเอา 
มาเปนอาหารได.  ไดยินวา  โจรน้ัน  เคาะท่ีพุมไมแหงหน่ึงใหเนื้อลุกข้ึนหนีไป. 
ตอน้ันก็จะติดตามเนื้อไดดังใจปรารถนาแลวปงเค้ียวกิน.    บทวา   ปุจฺเฉยฺย   
ความวา    ทานผูนี้กําลังเดินไปอยูเทียว  (ก็วา)   หยุดแลว    สวนตัวเราหยุดอยู 
แลวก็วาไมหยุด   ดวยเหตุใด  ทําไฉนหนอ  เราจะพึงถามเหตุนั้น  ๆ กะสมณะ 
นี้.   บทวา นธิาย  ความวา  แมอาชญาใดอันบุคคลพึงใหเปนไปในสัตวทั้งหลาย  
เพ่ือเบียดเบียน   เราวางอาชญานั้น    คือ นําออกเสีย  พิจารณาดวยเมตตา  ขันติ 
ประพฤติไปในสาราณียธรรมทั้งหลายดวย  อวิหิงสา. บทวา ตุวมฏ ิโตสิ  ความ 
วา  เมื่อทานฆาสัตวมีประมาณพันหน่ึงน้ี     เพราะไมมีความสํารวมในสัตว  ม ี
ปาณะท้ังหลาย  เมตตาก็ดี  ขันติก็ดี  ปฏิสังขารก็ดี  อวิหิงสาก็ดี  สาราณียธรรม  
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ก็ดี   ของทานจึงไมมี   ฉะน้ัน   ทานจึงชื่อวา  ยังไมหยุด.  มีคําอธิบายวา   แมถึง 
หยุดแลวดวยอิริยาบถในขณะนี้   ทานก็จักแลนไปในนรก  คือจักแลนไปในกําหนด 
ติรัจฉาน ในเปรตวิสัย  หรือในอสุรกาย.   ในลําดับนั้น  โจรคิดวา การบรรลอื 
สีหนาทน้ีใหญ  การบรรลอือันใหญนี้จักเปนของผูอ่ืนไปมิได การบรรลือน้ีตอง 
เปนของพระสมณเจาพระนามวา  สิทธธัตถะ   ผูโอรสแหงพระนางมหามายา  เรา 
เห็นจะเปนผูอันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีพระจักษุคมกลา     ทรงเห็นแลวหนอ 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาเพ่ือทําการสงเคราะหแกเรา    ดังน้ี       จึงกลาววา 
จิรสฺส  วต  เม  ดังน้ีเปนอาทิ. 
           ในบรรดาบทเหลานั้น    บทวา  มหิโต  ความวา  อันเทวดาและมนุษย 
เปนตนบูชาแลวดวยการบูชาดวยปจจัย   ๔.    บทวา  ปจฺจุปาทิ  ความวา  ทรง 
ดําเนินมาสูปาใหญนี้เพ่ือจะสงเคราะหเราโดยลวงกาลนานนัก.  คําวา  ปชหสิฺส 
ปาป   ความวา  ขาพระองคจักละบาป.   บทวา  อิจเฺจว  แปลวา    กลาวอยาง 
นี้แลวเทียว.   บทวา   อาวุธ    ไดแก อาวุธ  ๕  ประการะ   บทวา  โสพฺเภ  คือ 
ที่ขาดไปขางเดียว.   บทวา  ปปาเต  ไดแก  ขาดขางหน่ึง.   บทวา  นรเก   คือ 
ที่ที่แตกระแหง. อนึ่ง ในที่นี้  ทานกลาวถึงปาเทานั้น ดวยบทท้ังสามน้ี. บทวา 
อวกิริ  ไดแก  ซัดไป  คือ  ทิ้งไปแลว.  บทวา  ตเมห ิ  ภิก  ขหูิ  ตทา  อโวจ 
ความวา    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะยังอังคุลีมาลน้ีใหบวชก็ไมมีกิจในการแสวง 
หาวา   จักไดมีดนอยท่ีไหน  จักไดบาตรจีวรที่ไหน   ดังน้ี.    อน่ึง  ทรงตรวจ 
ธรรม.  ทีนั้นก็ทรงทราบวา  องคุลิมาลน้ัน .ไดเคยถวายภัณฑะ   คือ  บริขาร  
แปด     แกทานผูมีศีลในปางกอน       จึงทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวา    ตรัสวา. 
เอหิ  ภกิข ุ สวฺากฺขาโต  ธมฺโม  จร  พฺรหฺมจริย  สมมฺาทุกฺขสฺส 
อนฺตกิริยาย   เธอจงเปนภิกษุมาเถิด   ธรรมอันเรากลาวไวดีแลว    จงประพฤติ 
พรหมจรรยเพ่ือทําท่ีสุดแหงทุกขโดยชอบเถิด  ดังน้ี.  องคุลีมาลน้ันไดเฉพาะ  
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ซึ่งบาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์     พรอมกับพระดํารัสนั้นเทียว.    ในทนัใด 
นั้นเพศคฤหัสถของทานอันตรธานไป  สมณเพศปรากฏแลว. 
           บริขาร ๘ ดังท่ีกลาวไวอยางนี้วา 
                   ไตรจีวร  บาตร  มีด  เขม็ 
                   ประคดเอว  รวมเปน  ๘  กับ 
                   ผากรองน้ํา  สมควรแกภกิษุผู 
                   ประกอบความเพียรแลว   ดังน้ี   
เปนของจําเปนสําหรับตัว  บังเกิดข้ึนแลว.  คําวา เอเสว  ตสฺส  อหุ  ภิกฺข-ุ 
ภาโว    ความวา  ความเปนเอหิภิกขุ  นี้    ไดเปนภิกษุภาวะท่ีเขาถึงพรอมแก 
พระองคุลิมาลน้ัน.    ชื่อวา  การอุปสมบทตางหากจากเอหิภิกษุ   ไมมีหามิได. 
บทวา  ปจฺฉาชมเณน   ไดแก  ปจฉาสมณะผูถือภัณฑะ.  ความวา  พระผูมี 
พระภาคเจาใหพระองคุลิมาลถือบาตรและจีวรของตน  แลวทรงทําพระองคุลีมาล 
นั้นใหเปนปจฉาสมณะเสด็จไปแลว. ฝายมารดาขององคุลิมาลน้ัน ไมรูอยู เพราะ 
อยูหางกันประมาณ ๘ อสุภ    เที่ยวรองอยูวา    พออหิงสกะ   พอยืนอยูที่ไหน 
พอนั่งอยูที่ไหน   พอไปไหน   ทําไม  ไมพูดกับแมละลูก  ดังน้ี     เมื่อไมเห็น 
จึงมาถึงท่ีนี้ทีเดียว. 
           บทวา  ปฺจมตฺเตหิ  อสฺสสเตหิ    ความวา ถาโจรจักปราชัย    เรา  
จักติดตามไปจับโจรน้ัน  ถาเราปราชัยเราจักรีบหนีไป  ฉะนั้น  จึงออกไปดวย 
กําลังอันเบาพรอม.  บทวา  เยน   อาราโม  ความวา   มาสูพระอารามเพราะ 
เหตุไร.  ไดยนิวา  พระราชานั้นทรงกลัวโจร  มิไดประสงคจะไป    เพราะโจร  
ทรงออกไปเพราะเกรงตอคําครหา.  เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงดําริวา  เรา 
จักถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวน่ังอยู  พระองคจักตรัสถามวา  พระองค 
พาพลออกมาเพราะเหตุไร  ดังนี้   ที่นัน้เราจักทูลวา  ก็พระผูมีพระภาคเจามิได   
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สงเคราะหขาพระองคดวยประโยชนในสัมปรายิกภพอยางเดียวเทาน้ัน    แมประ-  
โยชนในปจจุบันก็ทรงสงเคราะหดวย      พระผูมพีระภาคเจาจักดําริวา     ถาเรา 
ชัยชนะก็จักทรงเฉยเสีย  ถาเราแพก็จะตรัสวา มหาบพิตรประโยชนอะไรดวยการ 
เสด็จมาปรารภโจรคนเดียว   แตนั้น   คนก็จะเขาใจเราอยางนี้วา  พระราชาเสด็จ 
ออกจับโจร   แตสัมระสัมมาสัมพุทธเจาทรงหามเสียแลว   ดังน้ี   เล็งเห็นวาจะพน 
คําครหาดวยประการฉะนี้    จึงเสด็จไปแลว. 
           ถามวา   พระราชาตรัสวา  กอนคุลิมาลโจรนั้นมาจากไหนเพราะเหตุไร  
ตอบวา   ตรัสเพ่ือทรงเขาใจพระผูมีพระภาคเจาวา   เออก็    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงตรวจดูอุปนิสัยขององคุลิมาลโจรนั้นแลว  พึงทรงนําเขามาใหบวช.   บทวา 
รฺโ ความวา   พระราชาเทาน้ันทรงกลัวพระองคเดียวก็หามิได.      มหาชน 
แมที่เหลือ    ก็กลัวท้ิงโลและอาวุธ      หลีกหนีในที่เผชิญหนาน้ันเทียวเขาเมือง 
ปดประตู   ข้ึนโรงปอม   ยืนแลดู   และกลาวอยางนี้วา  องคุลิมาลรูวา พระราชา 
เสด็จมาสูสํานักของเราดังน้ีแลว   มานั่งท่ีพระเชตวันกอน พระราชาถูกองคุลิมาล 
โจรน้ันจับไปแลว  แตพวกเรา  หนีพนแลว.  บทวา นตฺถิ  เต อิโต  ภิย ความวา 
ก็บัดนี้    องคุลิมาลน้ีไมฆามดแดง   ภัยจากสํานักขององคุลิมาลน้ี     ยอมไมมีแก 
พระองค. 
           ถามวา  ทานกลาวดวยบทวา กถ โภโต ดังน้ี  เพราะเหตุไร.  ตอบวา 
ทานสําคัญอยูวา      การที่จะถือเอาชื่อท่ีเกิดข้ึนเพราะกรรมอันหยาบชาแลวรอง 
เรียกบรรพชติ     ไมสมควร       เราจักรองเรียกทานดวยสามารถแหงโคตรของ 
บิดามารดา   ดังน้ี    จึงถามแลว.    บทวา ปริกฺขาราน  ความวา     เราจักกระ 
ทําการขวนขวายเพ่ือประโยชนบรกิขารเหลาน้ัน   และพระองคกําลังกลาวอยูนั่น 
เทียว       ก็ทรงเปล้ืองผาสาฎกท่ีคาดทองวางไว   ณ  ที่ใกลเทาของพระเถระ 
แลว.  ธุดงค  ๔  ขอมีอัน อยูในปาเปนวัตรเปนตนมาแลวในพระบาลี.   แตพระ-  
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เถระไดสมาทานธุดงคแลวท้ัง ๑๓   ขอทีเดียว  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา อล 
อยาเลย  ดังนี้ .  ถามวา  ทานหมายถึงอะไรจึงกลาววา ยฺหิ  มย ภนฺเต ดังน้ี. 
ตอบวา  ทานจับชางเปนตนที่พระราชาสงมาแลวในท่ีที่มาแลววา   เราติดตามจับ 
แมชางว่ิงอยูได    อยางนี้.     แมพระราชาก็ทรงสงชางเปนตน      เปนอันมาก 
ไปหลายครั้งอยางน้ีวา      จงเอาชางไปลอมเธอแลวจับมา      จงเอามาไปลอม 
จงเอารถไปลอมแลวจับมา.    เมื่อคนเหลาน้ันไปแลวอยางนี้    เมื่อองคุลิมาลลุก 
ข้ึนสงเสียงวา   เฮย   เราองคุลิมาล    แมคนเดียวก็ไมอาจรายอาวุธ.     จะทุบคน 
เหลาน้ันทั้งหมดฆาเสียแลว.    ชางก็เปนชางปา    มาก็เปนมาปา    รถก็หักแตก 
ทําลายอยูตรงนั้นแหละ   พระราชาหมายเอาเรื่องดังกลาวมานี้   จึงตรัสอยางน้ัน. 
           บทวา ปณฺฑาย  ปาวิสิ   มิใชพระองคุลิมาลเขาไปครั้งแรก ก็คําน้ี  
ทานกลาวหมายเอาวันที่เห็นหญิง.   แลพระองคุลิมาลน้ีเขาไปบิณฑบาต แมทุก 
วันเหมือนกัน.      แตพวกมนุษยเห็นทานแลวยอมสะดุงบาง      ยอมหนีไปบาง 
ยอมปดประตูบาง     บางพวกพอไดยินวา    องคุลมิาล    ก็ว่ิงหนีเขาปาไปบาง 
เขาเรือนปดประตูเสียบาง.   เมื่อไมอาจหนีก็ยืนผินหลังให.    พระเถระไมไดแม 
ขาวยาคูสักกระบวนหนึ่ง     แมภัตสักทัพพีหน่ึง      ยอมลําบากดวยบิณฑบาต. 
เมื่อไมไดในภายนอกก็เขาไปยังพระนคร     ดวยคิดวาเมืองทั่วไปแกคนทุกคน. 
พอเขาไปทางประตูนั้น  ก็มีเหตุใหเสียงตะโกนระเบิดออกมาเปนพัน ๆ เสยีงวา 
องคุลิมาลมาแลวๆ.   บทวา เอตทโหสิ ความวา  ไดมีแลวเพราะความบังเกิด 
ข้ึนแหงกรุณา.    เมื่อองคุลิมาลฆาคนอยูถึงพันคนหยอนหนึ่ง (๙๙๙)  ก็มิไดมี 
ความกรุณาสักคนเดียว      แมในวันหน่ึง     เพียงแตเห็นหญิงมีครรภหลงแลว 
ความกรุณาเกิดข้ึนไดอยางไร  เกิดข้ึนไดดวยกําลังแหงบรรพชา.   จริงอยู  ความ 
กรุณานั้นเปนพลังแหงบรรพชา.  
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           บทวา เตนหิ ความวา  เพราะเหตุที่ทานเกิดความกรุณานั้น.    บทวา  
อรยาย   ชาติยา ความวา  ดูกอนองคุลิมาล  ทานอยาถือเอาเหตุนั้นเลย    นั่น 
ไมใชชาติของทาน  นั่นเปนเวลาเมื่อเปนคฤหัสถ  ธรรมดาคฤหัสถยอมฆาสัตว. 
บาง ยอมกระทําอทินนาทานเปนตนบาง.  แตบัดนี้  ชาติของทานชื่อวา อริยชาติ. 
เพราะฉะนั้น    ทานถารังเกียจจะพูดอยางนี้วา  ยโต  อห ภคินิ  ชาโต  ไซร 
เพราะเหตุนั้นแหละ     จึงทรงสงไปแลวดวยพระดํารัสวา     ทานจงกลาวใหตาง 
ออกไปอยางนี้วา  อริยาย  ชาติยา   ดังนี้. 
           คําวา  ต อิตฺถึ เอว อวจ  ความวา  ธรรมดาการตลอดบุตร ของหญิง 
ทั้งหลาย  ผูชายไมควรจะเขาไป พระเถระกระทําอะไร จึงบอกวา พระองคุลิมาล 
เถระนากระทําสัจจกิริยาเพ่ือตลอดโดยสวัสดี. แตนั้น ชนเหลาน้ันจึงกั้นมานปูลาด 
ต่ังไวภายนอกมาน  สําหรับพระเถระ.  พระเถระนัง่บนต่ังน้ัน กระทําสัจจกิริยาวา 
ยโต  อห  ภคินิ  สพฺพฺพุูทฺธสฺส  อรยิาย  ชาติยา  ชาโต  ดูกอนนองหญิง 
จําเดิมแตเราเกิดโดยอริยชาติแหงพระสัพพัญูพุทธเจา     ทารกก็ออกมาดุจนํ้า 
ไหลจากธรมกรก  พรอมกับกลาวคําสัตยนั่นเที่ยว.    ทั้งมารดาทั้งบุตรมีความ  
สวัสดีแลว.     ก็แลพระปริตรนี้ทานกลาวไววา  นี้ชื่อวา  มหาปริต.   จะไมม ี
อันตรายไร ๆ  มาทําลายได.     ชนทั้งหลายไดกระทําต่ังไวตรงท่ีที่พระเถระ 
นั่งกระทําสัจจกิริยา.    ชนท้ังหลายยอมนําแมดิรัจฉานตัวเมียที่มีครรภหลงมาให 
นอนท่ีต่ังนั้น.  ในทันใดนัน้เอง  ก็ตลอดออกไดโดยงาย.   ตัวใดทุรพลนํามาไมได 
ก็เอานํ้าลางต่ังน้ันไปรดศีรษะ   ก็คลอคออกไดในขณะนั้นทีเดียว.   แมโรคอยาง 
อ่ืนก็สงบไป.  ไดยินวา  พระมหาปริตรนี้มีปาฏิหาริยต้ังอยูตลอดกัป.  
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           ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจายอมใหพระเถระทําเวชกรรมหรือ.  ตอบวา 
พระองคมิไดใหกระทํา.       เพราะพวกมนุษยพอเห็นพระเถระก็กลัวตางหนี 
กันไป.  พระเถระยอมลําบากดวยภิกษาหาร    ยอมไมอาจกระทําสมณธรรมได. 
ทรงใหกระทําสัจจกิริยา   เพราะจะสงเคราะหพระเถระนั้น. 
           ดังไดสดับมาวา    พระผูมีพระภาคเจาน้ันไดมีปริวิตกอยางนี้วา  บัดนี้  
พระองคุลิมาลเถระกลับไดเมตตาจิต     กระทําความสวัสดีใหแกพวกมนุษยดวย 
สัจจกิริยา   ฉะน้ัน   พวกมนุษยยอมสําคัญวาควรเขาไปหาพระเถระ    ตอแตนั้น 
จักไมลําบากดวยภิกษาหาร   อาจกระทําสมณธรรมได     จึงใหกระทําสัจจกิริยา 
เพราะทรงอนุเคราะหดวยประการฉะนี้.    สัจจกิริยามิใชเปนเวชกรรม.     อน่ึง 
เมื่อพระเถระเรียนมูลกัมมฏัฐานดวยต้ังใจวา   จักกระทําสมณธรรมแลวไปนั่ง ณ 
ที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน     จิตก็จะไมดําเนินไปเฉพาะพระกัมมัฏฐาน. 
ยอมปรากฏเฉพาะแตที่ที่ทานยืนที่ดงแลว   ฆาพวกมนุษยเทานั้น.    อาการแหง 
ถอยคําก็ดี   ความวิการแหงมือและเทาก็ดี   ของตนท่ีกลัวความตายวา    ขาพเจา 
เปนคนเข็ญใจ   ขาพเจายังมีบุตรเล็ก ๆ อยู      โปรดใหชีวิตแกขาพเจาเถิดนาย 
ดังน้ี  ยอมมาสูคลอง  มโนทวาราวัชชนะ.  ทานจะมีความเดือนรอน    ตองลกุ 
ไปเสียจากที่นั้น.     ที่นั้นพระผูมีพระภาคเจาใหกระทําสัจจกิริยาโดยอริยชาติ 
ดวยทรงเล็งเห็นวา พระองคุลิมาลตองกระทําชาตินั้นใหเปนอัพโพหาริกเสียกอน 
แลวเจริญวิปสสนา  จึงจักบรรลุพระอรหัตตได.  บทวา เอโก  วปูกฏโ เปน 
ตน    กลาวไวพิสดารแลวในวัตถสูตร.     บทวา  อฺเนป  เลฑฺฑุขิตฺโต 
ความวา    กอนดินเปนตนที่คนซัดไปโดยทิศาภาคใด ๆ ก็ตาม      ในที่นี้เพียง 
ลอมไวโดยรอบ  เพ่ือกันกาสุนัขและสุกรเปนตน   ใหกลับ ไป   ก็มาตกลงท่ีกาย 
ของพระเถระอยูอีก.   เปนอยูอยางนี้ในท่ีมีประมาณเทาไร    บวงแรวท่ีดักไวยัง 
อยู   จนทานเที่ยวบิณฑบาตลับแลวก็สวมบวงจนได.  
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           บทวา  ภินฺเนน สีเสน ความวา ทําลายหนังกําพราแตกจนจดกระดูก.   
บทวา  พฺราหฺมณ  ทานกลาวหมายถึงความเปนพระขีณาสพ.  บทวา ยสฺส  โข  
ตฺว พฺราหฺมณ  กมฺมสฺส   วิปาเกน นี้     ทานกลาวหมายเอาทิฏฐธรรมเวทนีย 
กรรมท่ีเปนสภาคกัน .  จริงอยูกรรมท่ีทานกระทานั่นแหละยอมยังสวนท้ังสามให 
เต็ม   ในบรรดาจิต  ๗  ดวง   ชวนจิตดวงแรกเปนกุศลหรืออกุศล    ก็ยอมชื่อวา 
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม.      กรรมนั้น      ยอมใหซึ่งวิบากในอัตภาพน้ีเทาน้ัน. 
เมื่อไมอาจเชนนั้น  ยอมชือ่วาเปนอโหสิกรรมไป   ดวยหมวดสามน้ีคือ  อโหสิ- 
กรรม  (นาโหสิ กมฺมวิปาโก)  กรรมวิบากไมไดมีแลว (น  ภวสิฺสติ  กมมฺ 
วิปาโก) กรรมวิบากจักไมมี  (นตฺถ ิกมฺมวิปาโก)  ไมมีกรรมวิบาก.  ชวน 
เจตนาดวงท่ี ๗  อันใหสําเร็จประโยชน  ชื่อวา  อุปปชชเวทนียกรรม.   กรรมน้ัน 
ยอมใหผลในอัตภาพถัดไป.    เมื่อไมอาจเชนนั้น   กรรมนั้นก็ชือ่วาเปนอโหสิ- 
กรรม   โดยนัยที่กลาวแลวน่ันเทียว.   ชวนเจตนา ๕ ดวง   ในระหวางกรรมท้ัง 
สอง  ยอมชือ่วา  อปราปริยเวทนียกรรม.     กรรมนั้น   ยอมไดโอกาสเม่ือใด 
ยอมใหผลเมื่อน้ันในอนาคต.   เมื่อยังมีการเวียนวายอยูในสงสาร    ชื่อวาอโหสิ- 
กรรมยอมไมมี.   ก็กรรมท้ัง ๒ เหลาน้ี ของพระเถระคือ อุปปชชเวทนียกรรม ๑ 
อปราปริยเวทนียกรรม ๑    อันพระอรหัตตมรรคตัวกระทํากรรมใหสิ้นถอนข้ึน 
เสร็จแลว.   ยังมีแตทิฏฐธรรมเวทนียกรรม.     กรรมนั้นแมทานถึงพระอรหัตต 
แลว   ก็ยังใหผลอยูนั่นเทียว.     พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงกรรมน้ี     จึง 
ตรัสวา ยสฺส  โข  ตฺว  เปนตน.    เพราะฉะนั้น  ในคําวา ยสฺส โข    นี้   พึง 
ทราบเนื้อความอยางนี้วา     ยาทิสสฺส  โข  ตฺว  พฺราหฺมณ  กมฺมสฺส  วิปาเกน 
ดูกอนพราหมณ   ดวยผลแหงกรรมเชนใดแลทาน.  
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           บทวา  อพฺภา   มุตฺโต   นี้  สักวาเปนยอดแหงเทศนา.    ในที่นี้ทาน 
ประสงคเอาวาพระจันทรพนจากเครื่องเศราหมองเหลานี้    คือ   หมอก   น้ําคาง  
ควัน  ธุลี  ราหู.   ภิกษุเปนผูพนแลวจากกิเลส   คือความประมาท   เปนผูไม 
ประมาทแลว  ยอมยังโลก   คือขันธ  อายตนะ  และธาตุของตนน้ีใหผองใส   คือ 
กระทําความมืด     คือกิเลสอันตนขจัดเสียแลว     เหมือนอยางพระจันทรไมมี 
อุปกิเลส ดังกลาวมานี้  ยอมยังโลกใหสวางไสวฉะน้ัน.  บทวา กุสเลน  ปถิยฺยติ 
ความวา  ยอมปดดวยกุศล  คือมรรค ไดแก   กระทํามิใหมีปฏิสนธิอีก.   บทวา 
ยฺุชติ  พุทฺธสาสเน   ความวา  ประกอบแลว  ประกอบท่ัวแลวดวยกาย  วาจา 
และดวยใจ    อยูในพุทธศาสนา.    คาถาท้ัง ๓ เหลาน้ี      เรียกอุทานคาถาของ 
พระเถระ.    ไดยินวา     พระเถระเม่ือจะกระทําอาการปองกัน คนจึงกลาวคําวา 
ทิสา  ห ิ เม  นี้.     ในบทเหลาน้ัน  บทวา ทิสา  หิ  เม  ความวา ชนพวกท่ี 
เปนศัตรูของเรา   ยอมติเตียนเราอยางนี้  แมพระองคุลิมาล  จงเสวยทุกขเหมือน 
อยางที่พวกเราท้ังหลายเสวยทุกข      เพราะอํานาจพวกญาติถูกองคุลิมาลฆา 
แลวฉะนั้น  หมายความวา  ชนเหลาน้ันจงไดยินธรรมกถา  คือ สัจจะ  ๔  ของ 
เราทุกทิศ.    บทวา  ยฺุชนฺตุ   ความวา  ผูประกอบแลว    ประกอบท่ัวแลว 
ดวยกาย  วาจาและใจอยู.  บทวา  เย  ธมฺมเมวาทปยนฺติ  สนฺโต  ความวา 
คนดี   คือสัปบุรุษเหลาใด  ยอมยึดธรรมน่ันเทียว  คือ  สมาทาน  คือ ถือเอา 
ชนเหลาน้ัน   (ผูเกิดแตมนู)   เปนขาศึกของเรา  จงคบ  จงเสพ   หมายความวา 
จงมีรูปเปนที่รักเถิด.  บทวา  อวิโรธปสสน  คือเมตตา   ทานเรียกวา  อวิโร  
(ความไมโกรธ)    หมายความวา    ความเมตตาและความสรรเสริญ.    บทวา 
สุณนฺตุ   ธมมฺ  กาเลน  ความวา  ขอจงฟงขันติธรรม  เมตตาธรรม  ปฏิสังขา-  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 167 

ธรรม  และสาราณียธรรมทุก ๆ ขณะ.   บทวา  ตฺจ  อนุวิธียนฺตุ  ความวา 
และจงกระทําตามคือบําเพ็ญธรรมนั้นใหบริบูรณ.  บทวา  น ห ิชาตุ โส  มม 
หึเส   ความวา   ผูใดเปนผูมุงรายตอเรา     ขอผูนั้นอยูาพึงเบียดเบียนเราโดย 
สวนเดียวเทียว.  บทวา อ ฺ  วา ปน กิฺจิ  น  ความวา  จงอยาเบียดเบียน 
จงอยาทําใหลําบากซ่ึงเราอยางเดียวเทาน้ันก็หาไม      แมบุคคลไร ๆ   อ่ืนกอ็ยา 
เบียดเบียน  อยาทําใหลําบาก.   บทวา  ปปฺปุยฺย   ปรม  สนฺตึ  ไดแก ถึง 
พระนิพพานอันมีความสงบอยางยิ่ง.    บทวา  รกฺเขยฺย  ตสถาวเร  ความวา 
ผูยังมีตัณหา  ทานเรียกวา ผูมีความสะดุง  ผูไมมีตัณหา ทานเรียกวา  ผูมั่นคง. 
ทานกลาวคําอธิบายไวดังน้ี     บุคคลใดถึงพระนิพพาน    บุคคลน้ันยอมเปนผูที่ 
สามารถเพ่ือรักษาความสะดุงเละความมั่นคงทั้งส้ินได   เพราะฉะนั้น   บุคคลผู 
เชนกับ ดวยเรายอมถึงพระนิพพาน  ชนทั้งหลายยอมเบียดเบียนเราโดยสวนเดียว 
หาไดไม  ดังนี้.  ทานกลาวคาถาทั้งสามน้ี   เพ่ือปองกันตน. 
           บัดนี้เมื่อจะแสดงความปฏิบัติของตนเอง        จึงกลาวคํามีอาทิวา 
อุทกฺหิ  น  ยนฺติ  เนตฺติกา  บทวา   เนตฺติกา   ในคาถาน้ันความวา 
ชนเหลาใด  ชําระเหมืองใหสะอาดแลวผูก (ทํานบ) ในที่ที่ควรผูกไขน้ําออกไป. 
บทวา  อุสุการา  ทมยนฺติ   ความวา  (ชางศร)  ทาดวยนํ้าขาวยางที่ถานเพลิง 
ดัดตรงท่ีโคงทําใหตรง.  บทวา  เตชน  ไดแกลกูธนู.  ชางศรยอมดัดลูกศรนั้น 
และใหคนอ่ืนดัด  ฉะน้ัน จึงเรียกวา เตชน. บทวา อตฺตาน ทมยนฺติ  ความวา 
บัณฑิตยอมฝกตนคือกระทําใหตรง     คือกระทําใหหมดพยศ     เหมือนอยางผู 
ทดน้ํายอมไขน้ําไปโดยทางตรง   ชางศรก็ทําศรใหตรง   และชางถากไมก็ถากไม 
ใหตรงฉะนั้น.  บทวา   ตาทินา ความวา  พระผูมีพระภาคเจาผูคงที่ดวยอาการ  
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๕ อันไมมีความผิดปกติในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณเปนตน  คือ พระศาสดา  
ผูถึงลักษณะแหงความคงท่ีอยางนี้คือ    ชื่อวาผูคงที่    เพราะอรรถวา   คงที่ใน 
อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ   ชื่อวา   ผูคงที่เพราะอรรถวา   ตายเสียแลว   ชือ่วา 
ผูคงที่เพราะอรรถวา  สละแลว  ชื่อวา  ผูคงท่ีเพราะอรรถวา   ขามไดแลว  ชือ่วา 
ผูคงที่   เพราะแสดงออกซ่ึงความคงที่นั้น.   บทวา   ภวเนตฺติ   ไดแก   เชือก 
แหงภพ.   คํานี้เปนชื่อแหงตัณหา.   จรงิอยู   สัตวทั้งหลายถูกตัณหานั้นผูกหทัย 
ไวนําไปสูภพนั้น  ๆ    ดจุโคที่เขาลามไวดวยเชือกท่ีคอฉะน้ัน     เพราะฉะน้ัน 
ทานจึงเรียกวา  ภวเนติต  (ตัณหาอันนําสัตวไปสูภพ).  บทวา  ผุฏโ  กมฺม- 
วิปาเกน   ความวา   ผูอ่ืนมรรคเจตนาถูกตองแลว.    ก็เพราะกรรมอันมรรค 
เจตนาเผา  คือ   แผดเผาไหมใหถึงความส้ินไป   ฉะนั้น   มรรคเจตนานั้นทาน 
จึงเรียกวา  "กรรมวิบาก"    ก็ทานพระองคุลิมาลน้ี     อันกรรมวิบากนั้นถูก 
คองแลว. บทวา อนโณ ไดแกเปนผูไมมีกิเลส ยอมไมเปนไปเพ่ือทุกขเวทนา. 
อน่ึง  ในคําวา  อนโณ ภุชฺามิ  (เราเปนผูไมเปนหน้ีบริโภค)  นี้พึงทราบ 
การบริโภค   ๔  อยาง  คือ  เถยยบริโภค ๑  อิณบริโภค ๑  ทายัชชบริโภค ๑ 
สามิบริโภค ๑.  ในบรรดาบริโภค ๔ อยางนั้น    การบริโภคของผูทุศีล   ชื่อวา 
เถยยบริโภค. ก็ผูทุศีลน้ันขโมยปจจัย ๔ บรโิภค.  อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาก็ได 
ตรัสคําน้ีไววา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอบริโภคกอนขาวของชาวเมือง 
ดวยความเปนขโมย   ดังน้ี .    สวนการไมพิจารณาแลวบริโภคของทานผูมีศีล 
ชื่อวา  อิณบริโภค  (เปนหน้ีบริโภค)   การบริโภคของพระเสขะ  ๗ จําพวก 
ชื่อวา  ทายัชชบริโภค  (บริโภคโดยเปนทายาท).  การบริโภคของพระขีณาสพ 
ชื่อวา สามิบริโภค (บรโิภคโดยความเปนเจาของ).    บทวา  ไมมีหน้ี     ในทีน่ี้   
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ทานกลาวหมายเอาความไมมีหน้ี   คือ กิเลส.  ปาฐะวา อนิโณ  ดังนี้ก็มี. บทวา 
ภฺุชามิ  โภชน  (เราจะฉันโภชนะ)  ทานกลาวหมายเอาสามิบริโภค.  บทวา  
กามรติสนฺถว  ความวา  ทานทั้งหลายอยาประกอบเนือง ๆ  คือ  อยากระทํา 
ความเชยชมดวยความยินดีเพราะตัณหา.      ในกามท้ังสอง.     บทวา  นยิท 
ทุมฺมนฺติต  มม      ความวา  ความที่เราเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวคิดวา 
เราจักบวช   อันใด     ความคิดของเราน้ัน.มิใชเปนความคิดชั่วแลว.    บทวา 
สุวิภตฺเตสุ    ธมฺเมสุ  ความวา   ในธรรมทีเราเกิดข้ึนในโลกอยางน้ีวา  เราเปน 
ศาสดาจําแนกดีแลวเหล่ําน้ัน    พระนพิพานเปนธรรมประเสรฐิที่สุดอันใด  เรา 
เขาถึงแลว   เขาถึงพรอมแลว   ซึ่งพระนิพพานน้ันน่ันเทียว  เพราะฉะนั้น   การ 
มาถึงของเราน้ีเปนการมาดีแลว  ไมปราศจากประโยชน.  บทวา ติสฺโส  วิชฺชา 
ไดแก   ปุพเพนิวาสญาณ    ทิพพจักขุญาณและอาสวักขยปญญา.   บทวา  กต  
พุทฺธสฺส  สาสน  ความวา  กิจท่ีควรกระทําในศาสนาของพระพุทธเจาอันใด 
ยังมีอยู   กิจอันนั้นทั้งหมด    ขาพเจากระทําแลว.    พระผูมีพระภาคเจาทรงยัง 
เทศนาใหถึงท่ีสุด   ดวยวิชชาสามและโลกุตตรธรรมเกา   ดวยประการฉะน้ี. 
 
                                 จบอรรถกถาอังคุลิมาลสูตรที่  ๖  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 170 

                                 ๗.  ปยชาติกสูตร  
 
           [๕๓๕]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระเชตวัน   อารามของ 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี.      กโ็ดยสมัยนั้นแล  บุตรนอยคน 
เดียวของคฤหบดีผูหน่ึง  ซึ่งเปนที่รักที่ชอบใจไดกระทํากาละลง.   เพราะการทํา 
กาละของบุตรนั้น  คนเดียวน้ัน   การงานยอมไมแจมแจง   อาหารยอมไมปรากฏ. 
คฤหบดีนั้นไดไปยังปาชาแลว ๆ เลา ๆ คร่ําครวญถงึบุตรวา  บุตรนอยคนเดียว 
อยูไหน  บุตรนอยคนเดียวอยูไหน.      ครั้งน้ันแล  คฤหบดีนั้น   ไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ถวายบังคมแลวจึงน่ัง   ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. 
           [๕๓๖]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะคฤหบดีผูนั่ง ณ  ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง  แลววา   ดูกอนคฤหบดี   อินทรียไมเปนของทานผูต้ังอยูในจิตของตน 
ทานมีอินทรียเปนอยางอ่ืนไป.   คฤหบดีนั้นกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ทําไมขาพระองคจะไมมีอินทรียเปนอยางอ่ืนเลา  เพราะวาบุตรนอยคนเดียวของ 
ขาพระองค   ซึ่งเปนที่รักเปนที่ชอบใจไดทํากาละเสียแลว     เพราะการทํากาละ 
ของบุตรนอยคนเดียวน้ันการงานยอมไมแจงแจง        อาหารยอมไมปรากฏ 
ขาพระองคไปยังปาชาแลว ๆ เลา ๆ คร่ําครวญถึงบุตรนั้นวา   บตุรนอยคนเดียว 
อยูไหน. 
           พ.  ดกูอนคฤหบดี   ขอน้ีเปนอยางนั้น   ดูกอนคฤหบดี    ขอน้ีเปน 
อยางนั้น    เพราะวาโสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาสยอมเกิดแตของ 
ที่รัก   เปนมาแตของที่รัก.  
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           ค.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอท่ีวาโสกะ   ปริเทวะ   ทุกขโทมนัสและ 
อุปายาส    ยอมเกิดแตของที่รัก     เปนมาแตของที่รักนั้น     จักเปนอยางนั้นได 
อยางไร   ขาแตพระองคผูเจริญ   ความจริง   ความยินดีและความโสมนัส   ยอม 
เกิดแตของที่รักเปนมาแตของท่ีรัก. 
           ครั้งน้ันแล   คฤหบดีนั้น     ไมยินดี    ไมคัดคานพระภาษิตของพระผูมี 
พระภาคเจา   ลุกจากท่ีนั่งแลวหลีกไป. 
           [๕๓๗]   ก็สมัยนัน้แล   นักเลงสะกาเปนอันมาก   เลนสะกากันอยูในที่ 
ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา  ครั้งน้ัน  คฤหบดีนั้น   เขาไปหานักเลงสะกาเหลาน้ัน 
แลวไดกลาวกะนักเลงสะกาเหลาน้ันวา   ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย   ขาพเจาขอ 
โอกาส  ขาพเจาไดเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ    ไดถวายบังคมพระ 
สมณโคดมแลวน่ัง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ดกูอนทานผูเจริญท้ังหลาย   พระ- 
สมณโคดมไดตรัสกะขาพเจาผูนั่งเรียบรอยแลววา   ดูกอนคฤหบดี   อินทรียไม 
เปนของทานผูทั้งอยูในจิตของตน   ทานมีอินทรียเปนอยางอ่ืนไป    ดูกอนทาน 
ผูเจริญท้ังหลาย     เมื่อพระสมณโคดมตรัสอยางนี้แลว      ขาพเจาไดกราบทูล 
พระสมณโคดมวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ทําไมขาพระองคจะไมมีอินทรียเปน 
อยางอ่ืนเลา     เพราะวาบุตรนอยคนเดียวของขาพระองค   ซึ่งเปนที่รัก    เปนที่ 
ชอบใจ  ไดทํากาละเสียแลว   เพราะการทํากาละของบุตรนอยคนเดียวน้ัน    การ 
งานยอมไมแจมแจง   อาหารยอมไมปรากฏ   ขาพระองคไปยังปาชาแลว ๆ เลาๆ 
คร่ําครวญถึงบุตรวา  บุตรนอยคนเดียวอยูไหน  บุตรนอยคนเดียวอยูไหน  เมื่อ 
ขาพเจาทูลอยางนี้แลว      พระสมณโคดมไดตรัสวา  ดูกอนคฤหบดี  ขอน้ีเปน 
อยางนั้น  ดูกอนคฤหบดี   ขอน้ีเปนอยางนั้น    เพราะวาโสกะ  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัสและอุปายาสยอมเกิดแตของที่รัก    เปนมาแตของท่ีรัก     เมื่อพระสมณ-  
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โคดมตรัสอยางนี้แลว    ขาพเจาไดกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอท่ีวา 
โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัสและอุปายาส   ยอมเกิดมาแตของท่ีรัก    เปนมา  
แตของท่ีรักน้ัน    จักเปนอยางนั้นไดอยางไร   ขาแตพระองคผูเจริญ   ความจริง 
ความยินดีและความโสมนัสยอมเกิดแตของท่ีรัก     เปนมาแตของท่ีรัก    ดูกอน 
ทานผูเจริญท้ังหลาย  ครัง้น้ันขาพเจามิไดยินดี  มไิดคัดคานพระภาษิตของพระ 
สมณโคดมลุกจากท่ีนั่งแลวหลีกไป.      นักเลงสะกาเหลาน้ันไดกลาววา   ดกูอน 
คฤหบดี  ขอน้ีเปนอยางนั้น  ดูกอนคฤหบดี  ขอน้ีเปนอยางนั้น  เพราะวาความ 
ยินดีและความโสมนัสยอมเกิดแตของท่ีรัก    เปนมาแตของที่รัก.      ครั้งน้ันแล 
คฤหบดีนั้นคิดวา   ความเห็นของเราสมกันกับนักเลงสะกาท้ังหลาย   ดังนี้    แลว 
หลีกไป. 
          [๕๓๘]   ครั้งน้ันแล   เรื่องที่พูดกันนี้   ไดแพรเขาไปถึงในพระราชวัง 
โดยลําดับ.    ครั้งน้ันแล    พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสเรียกพระนางมัลลิกาเทวี 
มาแลวตรัสวา    ดูกอนมัลลิกา   คําวา   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส   และ 
อุปายาส  ยอมเกิดแตของท่ีรัก   เปนมาแตของที่รักดังน้ี   พระสมณโคดมของเธอ 
ตรัสหรือ.    พระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลวา      ขาแตพระมหาราช     ถาคําน้ัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสจริง  คําน้ันก็เปนอยางนั้น  เพคะ. 
           ป.  กพ็ระนางมัลลิกาน้ี   อนุโมทนาตามพระดํารัสที่สมณโคดมตรัสเทา 
นั้นวา  ขาแตพระมหาราช  ถาคําน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสจริง   คําน้ันก็เปน 
อยางนั้น   เพคะ.  ดูกอนมัลลิกา   เธออนุโมทนาตามพระดํารัสที่พระสมณโคดม 
ตรัสเทานั้นวา ขาแตพระมหาราช  ถาคําน้ันพระผูมีพระภาคเจาตรัสจริง  คําน้ัน 
ก็เปนอยางนั้น    เปรียบเหมือนศิษยอนุโมทนาตามคําท่ีอาจารยกลาววา     ขอน้ี  
เปนอยางนั้น     ทานอาจารย   ฉะน้ัน  ดูกอนมัลลิกา    เธอจงหลบหนาไปเสีย 
เธอจงพินาศ.  
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                                ตรัสเรียกนาฬิชังฆพราหมณ  
 
           [๕๓๙]  ครั้งน้ันแล   พระนางมัลลิกาเทวีตรัสเรียกพราหมณชื่อนาฬ-ิ  
ชังฆะมาตรัสวา     มาน่ีแนะทานพราหมณ      ขอทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ      แลวถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคดวยเศียรเกลา 
แลวทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย    มีพระโรคเบาบาง     ทรงกะปรี้กะเปรา 
มีพระกําลัง   ทรงพระสําราญตามคําของฉันวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   พระนาง- 
มัลลิกาเทวีขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา 
ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย   มพีระโรคเบาบาง    ทรงกะปรี้กะเปรา  ม ี
พระกําลัง   ทรงพระสําราญ  และทานจงทูลถามอยางนี้วา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระวาจาวา   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส    และอุปายาส    ยอมเกิดแตของ 
ที่รัก  เปนมาแตของท่ีรัก   ดังน้ี    พระผูมีพระภาคเจาตรัสจริงหรือ   พระผูมี 
พระภาคเจาทรงพยากรณแกทานอยางไร  ทานพึงเรียนพระดํารัสนั้นใหดี   แลว 
มาบอกแกฉัน  อันพระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสไมผิดพลาด. 
           นาฬชิังฆพราหมณรับพระเสาวณียพระนางมัลลิกาแลว     ไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครัน้ผาน 
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดกราบทูลวา   ขาแตพระโคดม    พระนางมัลลิกาเทวี    ขอถวายบังคม   พระ- 
ยุคลบาทของพระโคดมดวยเศียรเกลา     ทลูถามถึงความมีพระอาพาธนอย    ม ี
พระโรคเบาบาง   ทรงกะปรี้กะเปรา   มีพระกําลัง   ทรงพระสําราญ   และรบัสั่ง 
ทูลถามอยางนี้วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   พระวาจานี้วา   โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส    และอุปายาส   ยอมเกิดแตของท่ีรัก   เปนมาแตของที่รัก   ดังน้ี   พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสจริงหรือ.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนพราหมณ 
ขอน้ีเปนอยางนั้น   ดูกอนพราหมณ     ขอน้ีเปนอยางนั้น    เพราะวา   โสกะ  
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ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส   และอุปายาส    ยอมเกิดแตของท่ีรัก    เปนมาแตของ 
ที่รัก.  ดูกอนพราหมณ  ชือ่วา  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  และอุปายาส 
ยอมเกิดแตของที่รัก  เปนมาแตของที่รักอยางไร   ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้. 
 
                                       เรื่องเคยมีแลว 
 
           [๕๔๐]   ดูกอนพราหมณ  เรื่องเคยมีมาแลว   ในพระนครสาวัตถีนี้แล 
มารดาของหญิงคนหนึ่งไดทํากาละ.     เพราะการทํากาละของมารดานั้น   หญิง 
คนนั้นเปนบา   มีจิตฟุงซาน    เขาไปตามถนนทุกถนน     ตามตรอกทุกตรอก 
แลวไดถามอยางนี้วา  ทานทั้งหลายไดพบมารดาของฉันบางไหม  ทานทั้งหลาย 
ไดพบมารดาของฉันบางไหม.  ดกูอนพราหมณ   ขอวา  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข 
โทมนัส      และอุปายาส      ยอมเกิดแตของท่ีรัก      เปนมาแตของท่ีรักอยางไร 
ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้.  ดกูอนพราหมณ   เรื่องเคยมีมาแลว   ในพระนคร 
สาวัตถีนี้แล    บิดาของหญิงคนหนึ่งไดทํากาละ....    พ่ีนองชาย    พ่ีนองหญิง 
บุตร    ธิดา    สามีของหญิงคนหนึ่งไดทํากาละ.     เพราะการทํากาละของบิดา 
เปนตนนั้น   หญิงคนน้ันเปนบา  มีจิตฟุงซาน  เขาไปตามถนนทุกถนน    ตาม 
ตรอกทุกตรอก  แลวไดถามอยางนี้วา    ทานท้ังหลายไดพบบิดาเปนตนของฉัน 
บางไหม    ทานท้ังหลายไดพบบิดาเปนตนของฉันบางไหม.   ดกูอนพราหมณ 
ขอวา   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส     และอุปายาส    ยอมเกิดแตของท่ีรัก 
เปนมาแตของที่รัก   อยางไร   ทานพึงทราบโดยปรยิายแมนี้แล. 
           [๕๔๑]  ดูกอนพราหมณ  เรื่องเคยมีมาแลว  ในพระนครสาวัตถีนี้แล 
มารดาของชายคนหน่ึงไดทํากาละลง.   เพราะการทํากาละของมารดานั้น  ชายคน 
นั้นเปนบา   มีจิตฟุงซาน  เขาไปตามถนนทุกถนน   ตามตรอกทุกตรอก   แลว 
ไดถามอยางนี้วา  ทานทั้งหลายไดพบมารดาของขาพเจาบางไหม  ทานทั้งหลาย 
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ไดพบมารดาของขาพเจาบางไหม.    ดูกอนพราหมณ    ขอวา  โสกะ  ปริเทวะ 
ทุกข   โทมนสั    และอุปายาส   ยอมเกดิแตของท่ีรัก    เปนมาแตของท่ีรักอยางไร 
ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้.  ดกูอนพราหมณ  เรื่องเคยมีมาแลว  ในพระนคร 
สาวัตถีนี้แล   บิดาของชายคนหน่ึงไดทํากาละ...  พ่ีนองชาย  พ่ีนองหญิง บุตร 
ธิดา    ภรรยาของชายคนหนึ่งทํากาละ    เพราะการทํากาละของบิดาเปนตน นั้น 
ชายคนน้ันเปนบา   มีจิตฟุงซาน  เขาไปตามถนนทุกถนน    ตามตรอกทุกตรอก 
แลวไดถามอยางนี้วา   ทานท้ังหลายไดพบบิดาเปนตน ของขาพเจาบางไหม ทาน 
ทั้งหลายไดพบบิดาเปนตนของขาพเจาบางไหม.    ดูกอนพราหมณ   ขอวา  โสกะ 
ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส   และอุปายาส   ยอมเกิดแตของท่ีรัก     เปนมาแตของ 
ทีรัก   อยางไร   ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้. 
           [๕๔๒]  ดูกอนพราหมณ  เรื่องเคยมีมาแลว   ในพระนครสาวัตถีนี้แล 
หญิงคนหนึ่งไดไปยังสกุลของญาติ  พวกญาติของหญิงน้ัน  ใครจะพรากสามีของ 
หญิงน้ัน     แลวยกหญิงนั้นใหแกชายอ่ืน    แตหญิงน้ันไมปรารถนาชายคนนั้น. 
ครั้งน้ันแล  หญิงน้ัน  ไดบอกกับสามีวา  ขาแตลูกเจา   พวกญาติของดิฉัน ใครจะ 
พรากทานเสีย  แลวยกดิฉันใหแกชายอ่ืน   แตฉันไมปรารถนาชายคนนั้น.   ครั้ง 
นั้นแล    บรุษุผูเปนสามีไดตัดหญิงผูเปนภรรยานั้นออกเปนสองทอน    แลวจึง 
ผาตนดวยความรักวา    เราทั้งสองจักตายไปดวยกัน.     ดูกอนพราหมณ  ขอวา 
โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนัส   และอุปายาส   ยอมเกิดแตของที่รัก   เปนมา 
แตของท่ีรัก   อยางไร  ทานพึงโปรดทราบโดยปริยายแมนี้. 
           [๕๔๓]  ลําดับนั้นแล นาฬิชังฆพราหมณชื่นชม อนุโมทนาพระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาคเจา   แลวลุกจากที่นั่ง   ไดเขาไปเฝาพระนางมัลลิกาเทวียังที่ 
ประทับ     ครั้นแลวไดกราบทูลถึงการท่ีไคเจรจาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา 
ทั้งหมดแกพระนางมัลลิกาเทวี.   ลําดบันั้นแล   พระนางมัลลิกาเทวี    ไดเขาไป  
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เฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงท่ีประทับ       แลวไดทลูถามพระเจาปเสนทิโกศลวา  
ขาแตพระมหาราช   ทลูกระหมอททรงเขาพระทัยความขอน้ัน  เปนไฉน พระกุมารี 
พระนามวาวชิรี    เปนที่รกัของทูลกระหมอมหรือ.    พระเจาปเสนทิโกศลตรัส 
ตอบวา. อยางนั้นมัลลิกา  วชิรีกุมารีเปนที่รักของฉัน. 
           ม.  ขาแตพระมหาราช    ทลูกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอน้ัน  
เปนไฉน เพราะพระวชิรีกุมารีแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ  ทกุข 
โทมนัส   และอุปายาส   จะพึงเกิดข้ึนแกทูลกระหมอมหรือหาไม   เพคะ. 
           ป. ดูกอนมัลลิกา   เพราะวชิรีกุมารีแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป     แม 
ชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอ่ืนไป  ทําไม  โสกะ  ปรเิทวะ  ทุกข   โทมนัส  และ 
อุปายาสจักไมเกิดแกฉันเลา. 
           ม.  ขาแตพระมหาราช   ขอน้ีแล   ที่พระผูมพีระภาคเจาผูทรงรู  ทรง 
เห็นเปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ  ทรงมุงหมายเอา  ตรัสไววา  โสกะ 
ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส   และอุปายาส   ยอมเกิดแตของท่ีรัก   เปนมาแตของที่ 
รัก   เพคะ. 
           [๕๔๔]  ขาแตพระมหาราช   ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอ 
นั้นเปนไฉน  พระนางวาสภขัตติยาเปนที่รักของทูลกระหมอมหรือ  เพคะ. 
           ป.  อยางนั้น  มัลลกิา  พระนางวาสภขัตติยาเปนที่รักของฉัน. 
           ม.  ขาแตพระมหาราช       เพราะพระนางวาสภขัตติยาแปรปรวนเปน 
อยางอ่ืนไป    โสกะ    ปรเิทวะ   ทุกข    โทมันส    และอุปายาส   พึงเกิดข้ึนแก 
ทูลกระหมอมหรือหาไม  เพคะ. 
           ป.  ดกูอนมัลลิกา  เพราะวาสภขัตติยาแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป  แม 
ชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอ่ืนไป   ทําไมโสกะ   ปริเทวะ  ทุกข   โทมนัส และ 
อุปายาสจักไมเกิดแกฉันเลา.  
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           ม.   ขาแดพระมหาราช  ขอน้ีแล  ที่พระผูมีพระภาคเจา  ผูทรงรู  ทรง  
เห็นเปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ   ทรงมุงหมายเอา   ตรัสไววา   โสกะ 
ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส   และอุปายาส   ยอมเกิดแตของท่ีรัก     เปนมาแตของ 
ที่รัก  เพคะ. 
 
                                              ปยปญหา  
 
           [๕๔๕]  ขาแตพระมหาราช      ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความ 
ขอน้ันเปนไฉน  ทานวิฑูฑภเสนาบดีเปนที่รักของทลกระหมอมหรือ  เพคะ. 
           ป.  อยางนั้น     มลัลิกา  วิฑูฑภเสนาบดีเปนที่รักของฉัน. 
           ม.  ขาแตพระมหาราช     ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้น 
เปนไฉน  เพราะทานวิฑูฑภเสนาบดีแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข  โทมนสั   และอุปายาสจะพึงเกิดแกทูลกระหมอมหรือหาไม   เพคะ. 
           ป.  ดกูอนมัลลิกา    เพราะวิฑูฑภเสนาบดีแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป 
แมชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอ่ืนไป   ทําไมโสกะ  ปริเทวะ   ทกุข  โทมนัส   และ 
อุปายาสจักไมเกิดแกฉันเลา. 
           ม.  ขาแตพระมหาราช   ขอน้ีแล   ที่พระผูมพีระภาคเจาผูทรงรู  ทรง 
เห็นเปนพระอรหันต  ตรสัรูเองโดยชอบ   ทรงมุงหมายเอา    ตรัสรูไววา   โสกะ 
ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส    และอุปายาส    ยอมเกิดแตของท่ีรัก    เปนมาแตของ 
ที่รัก  เพคะ. 
           [๕๔๖]   ขาแตพระมหาราช      ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความ 
ขอน้ันเปนไฉน  หมอมฉัน เปนที่รักของทูลกระหมอมหรือ  เพคะ. 
           ป.  อยางนั้น    มลัลิกา  เธอเปนที่รักของฉัน.  
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           ม.   ขาแตพระมหาราช     ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้น 
เปนไฉน    เพราะหมอมฉันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป   โสกะ  ปริเทวะ  ทกุข 
โทมนัส   และอุปายาส   จะพึงเกิดแกทูลกระหมอมหรือหาไม   เพคะ. 
           ป.   ดกูอนมัลลิกา   เพราะเธอแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป   แมชีวิตของ 
ฉันก็พึงเปนอยางอ่ืนไป   ทําไมโสกะ   ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส    และอุปยาส 
จักไมเกิดแกฉันเลา. 
           ม.   ขาแตพระมหาราช  ขอน้ีแล   ที่พระผูมีพระคาคเจาผูทรงรู   ทรง 
เห็นเปนพระอรหันต    ตรัสรูเองโดยชอบ   ทรงมุงหมายเอา   ตรัสไววา   โสกะ 
ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส   และอุปายาส   ยอมเกิดแตของท่ีรัก    เปนมาแตของ 
ที่รัก  เพคะ. 
           [๕๔๗]  ขาแตพระมหาราช      ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความ 
ขอน้ันเปนไฉน    แควนกาสีและแควนโกศล    เปนที่รักของทูลกระหมอมหรือ 
เพคะ. 
           ป.   อยางนั้น    มลัลิกา    แควนกาสีและแควนโกศลเปนที่รักของฉัน 
เพราะอานุภาพแหงแควนกาสีและแควนโกศล     เราจึงไดใชสอยแกนจันทนอัน 
เกิดแตแควนกาสี   ไดทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล. 
           ม.   ขาแตพระมหาราช     ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้น 
เปนไฉน    เพราะแควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป    โสกะ 
ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส    และอุปายาส    จะพึงเกิดแกทูลกระหมอมหรือหาไม 
เพคะ. 
           ป.   ดกูอนมัลลิกา      เพราะแควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเปน 
อยางอ่ืน    แมชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอ่ืนไป    ทําไมโสกะ   ปริเทวะ   ทกุข 
โทมนัส   และอุปยายาส   จักไมเกิดแกฉันเลา.  
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           ขาแตพระมหาราช  ขอน้ีแล  ทีพ่ระผูมีพระเจาผูทรงรู  ทรงเห็น  เปน  
พระอรหันต   ตรัสรูเองโดยชอบ   ทรงมุงหมาย   ตรัสไววา   โสกะ   ปริเทวะ 
ทุกข   โทมนสั    และอุปายาส   ยอมเกดิแตของท่ีรัก   เปนมาแตของท่ีรัก  เพคะ. 
 
                                  พระเจาปเสนทิโกศลเปลงอุทาน 
 
           [๕๔๘]   ป.   ดูกอนมัลลิกา   นาอัศจรรย   ไมเคยมีมา   เทาท่ีพระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น  คงจะทรงเห็นชัด  แทงตลอดดวยพระปญญา  มานี่เถิด 
มัลลิกา   ชวยลางมือใหทีเถิด. 
           ครั้งน้ันแล   พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกข้ึนจากอาสน   ทรงพระภูษา 
เฉวียงพระอังสาขางหน่ึง  ทรงประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับ 
อยูแลวทรงเปลงพระอุทานวา  ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ดังนี้  ๓ ครั้ง  ฉะนี้แล. 
                                             จบปยชาติกสูตรที่  ๗  
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                                 อรรถกถาปยชาติกสูตร   
 
           ปยชาติกสูตรมีคําเริมตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  :- 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา  เนว กมฺมนฺตา ปฏภินฺติ ความวา การงานยอม 
ไมปรากฏท้ังส้ินโดยประการทั้งปวงคือ  ยอมไมปรากฏโดยการกําหนดตามปรกติ. 
แมในบทที่สองก็นัยนี้นั่นเทียว.   ก็บทวา  น ปฏิภนติฺ   ในพระสูตรนี้   แปล 
วา ไมถูกใจ.   บทวา  อาหฬน  แปลวา  ปาชา.  บทวา  อฺถตฺต ไดแก 
ความเปนโดยประการอ่ืน   เพราะมิวรรณะแปลกไป.  ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยใจ 
ชื่อวา อินทรีย.   แตคําน้ี ทานกลาวหมายถึงโอกาสท่ีอินทรียต้ังอยูแลว.  บทวา 
ปยชาติกา   ความวา   ยอมเกิดจากความรัก.   บทวา   ปยปฺปภิติกา   ความ 
วา   มีมาแตของท่ีรัก.   บทวา   สเจ  ต  มหาราช   ความวา   แมกําหนดความ 
หมายของพระดํารัสนั้น     จึงกลาวอยางนั้น     ดวยความศรัทธาในพระศาสดา. 
บทวา   จร  ปเร   ความวา   เธอจงหลบไปทางอื่นเสีย   หมายความวา  เธออยา 
ยืนอยูที่นี้ก็ได.  อน่ึง บทวา  จร ปเร  คือ เธอจงไปทางอื่น  อธิบายวา อยายืน 
ในที่นี้บาง.  บทวา  ทฺวิธา  เฉตฺวา  ความวา  ตัดกระทําใหเปน ๒ สวน ดวย 
ดาบ. บทวา  อตฺตาน  อุปฺปาเลสิ  ความวา เอาดาบน่ันแหละแหวะทองของ 
ตน.   ก็ถาหญิงน้ันไมเปนที่รักของชายน้ัน   บัดนี ้ชายน้ัน ไมพึงฆาคนดวยคิดวา 
เราจักหาหญิงอ่ืน.    แตเพราะหญิงน้ันเปนที่รักของชายน้ัน    ฉะน้ัน    ชายน้ัน. 
ปรารถนาความพรอมเพรียงกับหญิงน้ันแมในปรโลก   จึงไดกระทําอยางนั้น . 
           คําวา  พระกุมาร พระนามวา  วชิรีเปนที่โปรดปรานของพระ- 
องคหรือ   ความวา   ไดยินวา   พระนางนั้นไดมีคําริอยางนี้   พระนางกลาว  
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อยางนั้น   เพราะคิดวา   ถาเราจะพึงกลาวถอยคําเปนตนวา  ขาแตมหาราช  เรื่อง  
เคยมีมาแลว   ในพระนครสาวัตถีนี้    ยังมีหญิงอ่ืนอีก   พระองคจะพึงปฏิเสธเรา 
วา   ใครไดกระทําอยางนั้นแกเจา   จงถอยไป   ขอน้ันยอมไมมี   เราจักยังหญิง 
นั้นใหเขาใจดวยอาการท่ีเปนไปอยูนั่นเทียว. 
           ในบทวา  วิปริณามฺถาภาวา  นี้   บัณฑิตพึงทราบความเปลี่ยน 
แปลงเพราะความตาย   คือ   ความเปนโดยประการอ่ืน  ดวยการหนีไปกับ ใคร ๆ 
ก็ได. 
           บทวา  วาสภาย  ความวา  พระเทวีของพระราชาองคหน่ึง พระนาม 
วา   วาสภา   ทานกลาวหมายถึงพระนางนั้น. 
           บทวา  ปย  เต  อห  ทานกลาวในภายหลังท้ังหมด     เพราะเหตุไร. 
ไดยินวา   ความดําริอยางนี้ไดมีแลวแกพระนางน้ัน    จึงทูลถาม   ในภายหลังท้ัง 
หมดเพ่ือใหเปนที่ต้ังแหงถอยคําวา    พระราชานี้ทรงกริ้วเรา    ถาเราจะพึงถาม 
ก็อันคนอ่ืนท้ังหมดวา    หมอมฉันเปนที่รักของพระองคหรือ    พระองคก็จะพึง 
ตรัสวา  เจามิไดเปนที่รักของเรา  จงหลีกไปทางอื่น  เมื่อเปนเชนนี้  ถอยคําก็จัก 
ไมไดต้ังข้ึน.       บัณฑิตพึงทราบความเปลี่ยนแปลงโดยความเปนผูถูกทิ้งไวใน 
แควนกาสีโกศล      ความเปนโดยประการอ่ืนโดยอยูในเง้ือมมือพระราชาผูเปน 
ปฏิปกษทั้งหลาย  (ราชศัตรู). 
           บทวา อาจเมห ิ ความวา เจาจงเอานํ้าบวนปากมา.  พระเจาปสเสนทิ - 
โกศลทรงบวนแลว   ทรงลางพระหัตถและพระบาทแลว   ทรงกลั้วพระโอษฐ 
แลวประสงคจะนมัสการพระศาสดา  จึงตรัสอยางนั้น.   คําท่ีเหลือ  ในท่ีทกุแหง 
ต้ืนทั้งน้ันแล. 
                                      จบอรรถกถาปยชาติสูตรที่  ๗  
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                                   ๘.  พาหิติยสูตร  
 
           [๕๔๙]    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี      เขตพระนครสาวัตถี.      ครั้งน้ันเปนเวลาเชา 
ทานพระอานนทนุงแลว        ถือบาตรและจีวรเขาไปยังพระนครสาวัตถีเพ่ือ 
บิณฑบาต    ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี    ภายหลังภัต    กลบัจาก 
บิณฑบาตแลว   เขาไปยังบุพพารามปราสาทของมิคารมารดาเพ่ือพักกลางวัน. 
           [๕๕๐]  ก็สมัยนัน้แล  พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จข้ึนประทับคอชางชื่อ 
วาบุณฑรีก    เสด็จออกจากพระนครสาวัตถีในเวลากลางวัน  ไดทอดพระเนตร 
เห็นทานพระอานนทกําลังมาแตไกล         ครั้นแลวไดตรัสถามมหาอํามาตยชื่อ 
สิริวัฑฒะวา  ดูกอนเพ่ือนสิริวัฑฒะ  นั่นทานพระอานนทหรือมิใช.  สริิวัฑฒ- 
มหาอํามาตยกราบทูลวา   ขาแตมหาราช  นั่นทานพระอานนท  พระพุทธเจาขา. 
ครั้งน้ัน     พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียกบุรุษผูหน่ึงมาตรัสวา     ดูกอนบุรษุผู. 
เจริญ   ทานจงไป  จงเขาไปหาทานพระอานนท    แลวจงกราบเทาทั้งสองของ 
ทานพระอานนทดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา     ขาแตทานผูเจริญ     พระเจา 
ปเสนทิโกศลทรงกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยพระเศียร      และจง 
เรียนทานอยางนี้วา     ขาแตทานผูเจริญ     ไดยินวา  ถาทานพระอานนท 
ไมมีกิจรีบดวนอะไร     ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหรออยู 
สักครูหน่ึงเถิด    บุรุษน้ันรับพระราชดํารัสของพระเจาปเสนทิโกศลแลว    ได 
เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู    อภิวาที่ทานพระอานนทแลวไดยืนอยู ณ ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง     ครั้นแลว    ไดกราบเรียนทานพระอานนทวา    ขาแตทาน  
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ผูเจริญ   พระเจาปเสนทิโกศลทรงกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยพระ 
เศียร   และรบัสั่งมาวา   ไดยินวา   ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร  ขอ 
ทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหรออยูสักครูหน่ึงเถิด  ดังนี้ .  ทานพระ- 
อานนทไดรับนิมนตดวยดุษณีภาพ. 
 
                                   ทรงดําเนินไปหาพระอานนท  
 
           [๕๕๑]   ครั้งน้ันแล      พระเจาปเสนทิโกศล     เสด็จพระราชดําเนิน 
ดวยคชสาร   ไปจนสุดทางท่ีชางจะไปได   แลวเสด็จลงจากคชสาร    ทรงดําเนิน 
เขาไปหาทานพระอานนท  ทรงอภิวาทแลว  ประทับยืน ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง 
ครั้นแลวไดตรัสกะทานพระอานนทวา   ขาแตทานผูเจริญ   ถาทานพระอานนท 
ไมมีกิจรีบดวนอะไร  ขอโอกาสเถิด  ทานผูเจริญ  ขอทานพระอานนทจงอาศัย 
ความอนุเคราะหเขาไปยังฝงแมน้ําอจิรวดีเถิด.   ทานพระอานนทรับอาราธนาดวย 
ดุษณีภาพ.    ครั้งน้ันทานพระอานนทไดเขาไปยังฝงแมน้ําอจิรวดี    แลวน่ังบน 
อาสนะท่ีเขาจัดถวาย  ณ  โคนไมตนหนึ่ง.    พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จพระราช 
ดําเนินดวยคชสารไปจนสุดทางที่ชางจะไปได   แลวเสด็จลงทรงดําเนินเขาไปหา 
ทานพระอานนท  ทรงอภิวาทแลวประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดตรัสกะทานพระอานนทวา  ขาแตทานผูเจริญ  ขอโอกาสเถิด  ขอนิมนตทาน 
พระอานนทนั่งบนเครื่องลาดไมเถิด. ทานพระอานนททูลวาอยาเลย  มหาบพิตร 
เชิญมหาบพิตรประทับนั่งเถิด        อาตมภาพนั่งบนอาสนะของอาตมภาพแลว. 
พระเจาปเสนทิโกศลจึงประทับนั่งบนพระราชอาสนที่เขาแตงต้ังไว. 
           [๕๕๒]  ครั้นแลว พระเจาปเสนทิโกศล ไดตรัสถามทานพระอานนทวา 
ขาแตทานอานนทผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  พึงทรงประพฤติกาย 
สมาจารท่ีสมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนบางหรือหนอ.  ทานพระอานนท  
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ถวายพระพรวา  ดูกอนมหาบพิตร   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ไมพึงทรง 
พระพฤติกายสมาจารท่ีสมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนเลย      ขอถวาย 
พระพร.  
           ป.  ขาแตทานพระอานนท  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  พึงทรง 
พระพฤติวจีสมาจาร ฯลฯ มโนสมาจารท่ีสมณพราหมณผูรูแจงท้ังหลายพึงติเตียน 
บางหรือหนอ. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น   ไมพึงทรง 
ประพฤติมโนสมาจารท่ีสมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนเลย     ขอถวาย 
พระพร.  
 
                                     ปญหากายสมาจารเปนตน  
 
           [๕๕๓]   ป.  ขาแตทานผูเจริญ  นาอัศจรรยนัก  ขาแตทานผูเจริญ ไม 
เคยมีมาแลว     ก็เราทั้งหลายไมสามารถจะยังขอความท่ีทานพระอานนทใหบริ- 
บูรณดวยการแกปญหา  ใหบริบูรณดวยปญหาได  ขาแตทานผูเจริญ  ชนเหลา 
ใดเปนพาล  ไมฉลาด  ไมใครครวญ ไมพิจารณาแลว  ก็ยังกลาวคุณหรือโทษ 
ของชนเหลาอ่ืนได   เราทัง้หลายไมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลานั้น 
โดยความเปนแกนสาร  ขาแตทานผูเจริญ  สวนชนเหลาใดเปนบัณฑิต     เปน 
ผูฉลาดเฉียบแหลม  มีปญญา  ใครครวญ  พิจารณาแลว    กลาวคุณหรือโทษ 
ของชนเหลาอ่ืนเราท้ังหลายยอมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลาน้ัน 
โดยความเปนแกนสาร    ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ    ก็กายสมาจารท่ีสมณ- 
พราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนเปนไฉน. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร    กายสมาจารท่ีเปนอกุศล    ที่สมณพราหมณ 
ทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียน   ขอถวายพระพร.  
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           ป.  ขาแตทานผูเจริญ  ก็กายสมาจารท่ีเปนอกุศลเปนไฉน. 
          อา.   ดกูอนมหาบพิตร   การสมาจารท่ีมีโทษแล   เปนอกศุล  ขอถวาย 
พระพร. 
            ป.   ขาแตทานผูเจริญ   ก็กายสมาจารท่ีมีโทษเปนไฉน. 
           อา.   ดูกอนมหาบพิตร   กายสมาจารท่ีมีความเบียดเบียนแล   เปนกาย 
 สมาจารท่ีมีโทษ  ขอถวายพระพร. 
             ป.  ขาแตทานผูเจริญ   ก็กายสมาจารท่ีมีความเบียดเบียนเปนไฉน  
            อา.   ดูกอนมหาบพิตร    กายสมาจารท่ีมีทุกขเปนวิบากแล    เปนกาย 
 สมาจารท่ีมีความเบียดเบียน   ขอถวายพระพร. 
            ป.   ขาแตทานผูเจริญ      ก็กายสมาจารท่ีมีทุกขเปนวิบากเปนไฉน  
          อา.   ดกูอนมหาบพิตร  กายสมาจารใดแล  ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียน 
ตนเองบาง   เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง   เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืนทั้งสอง 
ฝายบาง   อกศุลธรรมท้ังหลาย   ยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีกายสมาจารน้ัน  กุศล 
ธรรมทั้งหลายยอมเสื่อม  ดูกอนมหาบพิตร   กายสมาจารเห็นปานน้ีแล    สมณ 
พราหมณ  ทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียน   ขอถวายพระพร. 
            ป.  ขาแตทานพระอานนท  ก็วจีสมาจาร  ฯลฯ  มโนสมาจารท่ีสมณ- 
พราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนเปนไฉน. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร  มโนสมาจารท่ีเปนอกุศลแล  ที่สมณพราหมณ 
ทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียน   ขอถวายพระพร. 
            ป.  ขาแตทานผูเจริญ   ก็มโนสมาจารท่ีเปนอกุศลเปนไฉน. 
          อา.  ดกูอนมหาบพิตร  มโนสมาจารท่ีมีโทษแล  เปนอกุศล  ขอถวาย 
พระพร.  
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           ป.  ขาแตทานผูเจริญ  ก็มโนสมาจารท่ีมีโทษเปนไฉน. 
           อา. ดกูอนมหาบพิตร   มโนสมาจารท่ีมีความเบียดเบียนแลเปนมโน- 
สมาจารท่ีมีโทษ  ขอถวายพระพร. 
           ป.  ขาแตทานผูเจริญ   ก็มโนสมาจารท่ีมีความเบียดเบียนเปนไฉน. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร  มโนสมาจารท่ีมีทุกขเปนวิบากแล    เปนมโน 
สมาจารท่ีมีความเบียดเบียน   ขอถวายพระพร. 
           ป.  ขาแตทานผูเจริญ  ก็มโนสมาจารท่ีมีทุกขเปนวิบากเปนไฉน. 
           อา.   ดูกอนมหาบพิตร  มโนสมาจารใดแล ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียน 
ตนเองบาง   เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง   เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืนทั้งสอง 
ฝายบาง  อกุศลธรรมท้ังหลาย  ยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีมโนสมาจารน้ัน  กุศล  
ธรรมยอมเสื่อม  ดูกอนมหาบพิตร  มโนสมาจารเห็นปานน้ีแล  สมณพราหมณ 
ทั้งหลาย   ผูรูแจงพึงติเตียน    ขอถวายพระพร. 
           [๕๕๔]  ป.     ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ     พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้นทรงสรรเสรญิการละอกศุลธรรมท้ังปวงทีเดียวหรือหนอ. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมไดทั้งปวง ทรง 
ประกอบดวยกุศลธรรม   ขอถวายพระพร. 
           ป.   ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ   ก็กายสมาจารท่ีสมณพราหมณทั้ง 
หลายผูรูแจงไมพึงติเตียนเปนไฉน. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร  กายสมาจารท่ีเปนกุศลแล   สมณพราหมณทั้ง 
หลายผูรูแจงไมพึงติเตียน   ขอถวายพระพร. 
           ป. ขาแตทานผูเจริญ   ก็กายสมาจารท่ีเปนกุศลเปนไฉน. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร  กายสมาจารท่ีไมมีโทษแล  เปนกุศล  ขอถวาย 
พระพร.                                                                             
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           ป.   ขาแตทานผูเจริญ   ก็กายสมาจารท่ีไมมีโทษเปนไฉน. 
           อา.   ดูกอนมหาบพิตร   กายสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียนแล     เปน 
กายสมาจารท่ีไมมีโทษ   ขอถวายพระพร. 
           ป.   ขาแตทานผูเจริญ   ก็กายสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียนเปนไฉน. 
           อา.     ดูกอนมหาบพิตร     กายสมาจารท่ีมีสุขเปนวิบาก     เปนกาย 
สมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียน   ขอถวายพระพร. 
           ป.    ขาแตทานผูเจริญ   ก็กายสมาจารท่ีมีสุขเปนวิบากเปนไฉน. 
           อา.   ดูกอนมหาบพิตร   กายสมาจารใดแล     ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียด 
เบียนตนเองบาง   เพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง    เพ่ือเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอ่ืน 
ทั้งสองฝายบาง   อกุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผูมีกายสมาจารน้ันยอมเสื่อมไป 
กุศลธรรมทัง้หลายยอมเจริญ     ดูกอนมหาบพิตร    กายสมาจารเห็นปานน้ีแล 
สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพ่ึงติเตียน  ขอถวายพระพร. 
           ป.  ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ  ก็วจีสมาจาร  ฯลฯ    มโนสมาจาร 
ที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน  เปนไฉน. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร  มโนสมาจารเปนกุศลแล   สมณพราหมณทั้ง 
หลายผูรูแจงไมพึงติเตียน   ขอถวายพระพร. 
           ป.  ขาแตทานผูเจริญ   ก็มโนสมาจารท่ีเปนกุศลเปนไฉน. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร  มโนสมาจารท่ีไมมีโทษแล   เปนมโนสมาจาร 
เปนกุศล    ขอถวายพระพร. 
           ป.  ขาแตทานผูเจริญ  ก็มโนสมาจารท่ีไมมีโทษเปนไฉน. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร   มโนสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียนแล   เปน 
มโนสมาจารทีไมมีโทษ    ขอถวายพระพร.  
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           ป.   ขาแตทานผูเจริญ   ก็มโนสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียนเปนไฉน. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร    มโนสมาจารท่ีมีสุขเปนวิบากแล     เปนมโน 
สมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียน   ขอถวายพระพร. 
           ป.   ขาแตทานผูเจริญ   ก็มโนสมาจารท่ีมีสุขเปนวิบากเปนไฉน. 
           อา.  ดกูอนมหาบพิตร   มโนสมาจารใดแล    ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียด 
เบียนตนเองบาง   ยอมไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง   ไมเปนไปเพ่ือเบียด 
เบียนทั้งตนเองและผูอ่ืนทั้งสองฝายบาง  อกุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผูมีมโน 
สมาจารน้ันยอมเสื่อมไป      กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญ     ดกูอนมหาบพิตร 
มโนสมาจารเห็นปานน้ีแล     สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน    ขอ 
ถวายพระพร. 
           [๕๕๕]   ป.     ขาแตทานผูเจริญ      พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ทรงสรรเสรญิการเขาถึงกุศลธรรมทัง้ปวงทีเดียวหรือหนอ. 
           อา.     ดูกอนมหาบพิตร      พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมไดทั้งปวง 
ทรงประกอบดวยกุศลธรรม  ขอถวายพระพร. 
 
                                        ทรงชื่นชมยินดีภาษิต 
 
           [๕๕๖]   ป.   ขาแตทานผูเจริญ    นาอัศจรรยนัก    ขาแตทานผูเจริญ 
ไมเคยมีมาแลว  ขาแตทานผูเจริญ  ทานพระอานนทกลาวภาษิตน้ีดีเพียงใด  เรา 
ทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่ง  ดวยภาษิตของทานพระอานนทนี้    ขาแต 
ทานผูเจริญ    เราทั้งหลายยินดีเปนอยางยิ่งดวยภาษิตของทานพระอานนทอยางนี้ 
ถาวาชางแกวพึงควรแกทานพระอานนทไซร     แมชางแกว    เราทั้งหลายก็พึง 
ถวายแกทานพระอานนท   ถามาแกวพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมมาแกว 
เราทั้งหลายก็พึงถวายแกทานพระอานนท     ถาวาบานสวยพึงควรแกทานพระ-  
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อานนทไซร   แมบานสวย   เราทั้งหลายก็พึงถวายแกทานพระอานนท    กแ็ตวา 
เราทั้งหลายรูอยูวา      นั่นไมสมควรแกทานพระอานนท      ขาแตทานผูเจริญ 
ผาพาหิติกาผืนนี้  โดยยาว ๑๖ ศอกถวน โดยกวาง ๘ ศอกถวน พระเจาแผนดิน 
มคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร ทรงใสในคันฉัตรสงมาประทานแกขาพเจา 
ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานพระอานนทโปรดอนุเคราะหรับผาพาหิติกาน้ันเถิด. 
           อา.   ดูกอนมหาบพิตร   อยาเลย   ไตรจีวรของอาตมภาพบริบูรณแลว 
ขอถวายพระพร. 
           [๕๕๗]  ป.  ขาแตทานผูเจริญ    แมน้ําอจิรวดีนี้    ทานพระอานนท 
และเราท้ังหลายเห็นแลว         เปรียบเหมือนมหาเมฆยังฝนใหตกเบื้องบนภูเขา  . 
ภายหลังแมน้ําอจิรวดีนี้   ยอมไหลลนฝงท้ังสองฉันใด ทานพระอานนทก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน    จักทําไตรจีวรของตน    ดวยผาพาหิติกาน้ี     และจักแจกไตรจีวร 
อันเกากับเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย   เมื่อเปนเชนนี้   ทักษิณาของเราท้ังหลายนี้ 
คงจักแพรหลายไปดังแมน้ําลนฝงฉะน้ัน  ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานพระอานนท 
โปรดรับผาพาหิติกาเถิด. 
           ทานพระอานนทรับผาพาหิติกา.   ลําดับแล   พระเจาปเสนทิโกศลได 
ตรัสอําลาทานพระอานนทวา    ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ    เราทั้งหลายขอ 
ลาไปบัดนี้  เราทั้งหลายมีกิจมาก  มีกรณียะมาก.  ทานพระอานนทถวายพระพร 
วา ดูกอนมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด. ลําดับนั้น 
พระเจาปเสนทิโกศลทรงชื่นชมภาษิตของทานพระอานนทแลว   เสด็จลุกข้ึนจาก 
ที่ประทับทรงถวายอภิวาททานพระอานนท      ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จ 
กลับไป. 
           [๕๕๘]  ลําดับนั้นแล    เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จกลับไปไมนาน 
ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมพระ-  
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ผูมีพระภาคเจา   แลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวไดกราบทูลถึงการ  
เจรจาปราศรัยกับพระเจาปเสนทิโกศลท้ังหมด   แดพระผูมีพระภาคเจา   และได 
ทูลถวายผาพาหิติกาน้ันแดพระผูมีพระภาคเจา. 
           ลําดับนั้นแล     พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา      ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เปนลาภของพระเจาปเสนทิโกศล   พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดดี 
แลวหนอ  ทีท่าวเธอไดเห็นอานนท   และไดประทับนั่งใกลอานนท. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว    ภิกษุเหลาน้ันพากัน 
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  ฉะน้ีแล. 
                                               จบพาหิติสูตรที่  ๘  
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                                 อรรถกถาพาหิติยสูตร   
 
           พาหิติยสูตร๑   มีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           ในพระสูตรนั้น     บทวา  เอกปุณฺฑริกนาค     ไดแก  ชางท่ีมีชื่อ 
อยางนี้.     ไดยินวา  เหนือซ่ีโครงของพญาชาง  นั้นมีที่ขาวอยูประมาณเทาผล 
ตาล    เพราะฉะนั้น    เขาจึงต้ังชื่อพระยาชางนั้นวา  เอกปุณฑริกะ.    บทวา 
สิริวฑฺฒ   มหามตฺต      ไดแก   มหาอํามาตยมีชื่ออยางนั้น    ซึ่งข้ึนชางอีก 
เชือกหน่ึงตางหากไปดวย     เพ่ือจะสนทนาตามความผาสุก.     บทวา   โน 
ในคําวา  อายสฺมา  โน   นี้    เปนนิบาตใชในการถาม.   มหาอํามาตยกําหนด 
อาการท่ีพระเถระทรงสังฆาฏิและบาตรได      จึงกราบทูลวา    ขาแตมหาราช. 
บทวา    โอปารมฺโภ     ความวา   ควรติเตียน     คือ  ควรแกอันยกโทษ. 
พระราชาตรัสถามวา    เราจะถามอยางไร.    พระราชาตรัสถามวา    พระสูตรนี้  
เกิดข้ึนในเรื่องที่งาม     เราจะถามเรื่องนั้น.      บทวา   ย   หิ   มย    ภนฺเต 
ความวา ขาแตทานผูเจริญ  เราทั้งหลายไมอาจถือเอาบทวา "อันสมณพราหมณ 
ผูรูแจง"   นี้ใดใหบริบูรณดวยปญหาได  เหตุอันนั้น  ทานพระอานนทผูกลาว 
อยูอยางนี้ใหบริบูรณแลว .   บทวา   อกุสโล   ไดแก  อันเกิดแตความไมฉลาด. 
บทวา  สาวชฺโช    ความวา    เปนไปกับดวยโทษ.   บทวา   สพฺยาปชฺโฌ 
ความวา    เปนไปกับดวยทุกข. ในบทวา   ทุกฺขวิปาโก นี้  ทานกลาวถึง 
วิบากท่ีไหลออก.    บทวา   ตสฺส   ความวา   แกกายสมาจารท่ีเปนไปแลวเพ่ือ 
ประโยชนแกความเบียดเบียนตนเองเปนตน       ดงัท่ีกลาวแลวน้ัน.  ในคําวา 
ดูกอนมหาบพิตร     พระตถาคตละอกุศลธรรมไดทั้งหมดแล     ประกอบดวย 
กุศลธรรม   นี้     คือ    ทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมสิ้นทุกอยางนั้นเองแล 
 
๑.  ฉ.  พาหิติกสูตร  
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เมื่อทานกลาววา  "ขอถวายพระพรยอมสรรเสริญ"   คําถามยอมมีดวยประการใด  
เปนอันกลาวอรรถดวยประการน้ัน   อนึ่ง   พยากรณอยางนี้     ไมพึงเปนภาระ 
เพราะแมผูที่ยังละอกุศลไมได      ก็พึงสรรเสริญการละ     อน่ึง     เพ่ือแสดงวา 
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําอยางไร ก็มีปรกติกลาวอยางนั้น   เพราะทรงละ 
อกุศลไดแลว  จึงพยากรณอยางนั้น.   แมในฝายขาวก็มีนัยนี้เหมือนกัน .  บทวา 
พาหิติยานี้   เปนชื่อของผาท่ีเกิดข้ึนในพาหิติรัฐ.   คําวา  โดยยาว  ๑๖  ศอก  
ความวา    โดยยาวมีประมาณ  ๑๖  ศอกถวน.    คําวา  โดยกวาง  ๘ ศอก  
ความวา   โดยกวาง  ๘  ศอกถวน.   คําวา   ไดทูลถวาย    (ผาพาหิติกา) 
แดพระผูมีพระภาคเจา     ความวา     ไดมอบถวายแดพระผูมีพระภาคเจา. 
ก็แลครั้นถวายแลวไดผูกทําเปนเพดานในพระคันธกุฎี.  ต้ังแตนั้น  พระคันธกุฎี 
ก็งดงามโดยยิ่งกวาประมาณ.    คําท่ีเหลือในที่ทุกแหง   ต้ืนทั้งน้ันแหละ.  อนึ่ง 
เทศนาน    จบแลวดวยสามารถแหงไนยบุคคลแล. 
 
                                       จบอรรถกถาพาหิติยสูตรที่  ๘  
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                                  ๙.  ธรรมเจติยสูตร  
 
           [๕๕๙]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  นิคมของพวกเจาศากยะ 
อันมีชื่อวาเมทฬุปะ    ในแควนสักกะ.   ก็สมัยนั้นแล   พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จ 
ไปถึงนครกนิคมดวยพระราชกรณียะบางอยาง.      ครั้งน้ันทาวเธอรับสั่งกะทีฆ 
การายนะเสนาบดีวา  ดูกอนการายนะผูสหาย   ทานจงเทียมยานที่ดี ๆ ไว    เรา 
จะไปดูภูมิภาคอันดีในพ้ืนที่อุทยาน.     ทีฆการายนะเสนาบดีรับสนองพระราช 
ดํารัสแลว   ใหเทียมราชยานท่ีดี ๆ ไว   แลวกราบทูลแกพระเจาปเสนทิโกศลวา 
ขอเดชะ     ขาพระพุทธเจาเทียมพระราชยานท่ีดี ๆ ไว      เพ่ือใตฝาละอองธุล ี
พระบาทพรอมแลว     ขอใตฝาพระบาททรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด 
ขอเดชะ. 
           [๕๖๐]  ลําดับนั้นแล  พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จข้ึนทรงยานพระที่นั่ง 
อยางดีเสด็จออกจากนครกนิคม    โดยกระบวนพระราชยานอยางดี ๆ ดวยพระ- 
ราชานุภาพอันยิ่งใหญ   เสด็จไปยังสวนอันรื่นรมย     เสด็จพระราชดําเนินดวย 
ยานพระท่ีนั่งจนสุดภูมิประเทศท่ียานพระที่นั่งจะไปได     จึงเสด็จลงทรงพระ- 
ดําเนินเขาไปยังสวน     เสด็จพระราชดําเนินเที่ยวไป ๆ มา ๆ เปนการพักผอน 
ไดทอดพระเนตรเห็นตนไมลวนนาดู.     ชวนใหเกดิความผองใส      เงียบสงัด 
ปราศจากเสียงอ้ืออึง   ปราศจากคนสัญจรไปมา    ควรแกการงานอันจะพึงทําใน 
ที่ลับของมนุษย  สมควรเปนที่อยูของผูตองการความสงัด     ครั้นแลวทรงเกิด 
พระปติปรารภถึงพระผูมีพระภาคเจาวาตนไมเหลาน้ีนั้นลวนนาดู    ชวนใหเกิด 
ความผองใส   เงียบสงัด    ปราศจากเสียงอ้ืออึง   ปราศจากคนสัญจรไปมา   ควร  
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แกการงานอันจะพึงทําในท่ีลับของมนุษย   สมควรเปนที่อยูของผูตองการความ 
สงัด  เหมือนดังวาเปนที่ ๆ เราเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาสัมมาสัมพุทธเจา. 
ลําดับนั้นแล  พระเจาปเสนทิโกศลตรสัสั่งกะทีฆการายนะเสนาบดีวา  ดูกอนทีฆ- 
การายนะผูสหาย  ตนไมเหลาน้ีนั้นลวนนาดู  ชวนใหเกิดความผองใส  สมควร 
เปนที่อยูของผูตองการความสงัด      เหมือนดังวาเปนที่ ๆ เราเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา      ดูกอนทีฆการายนะผูสหาย     เดี๋ยวน้ี  
พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ประทับอยู  ณ ที่ไหนหนอ. 
ทีฆการายนะเสนาบดีกราบทูลวา    ขาแตมหาราช    มีนิคมของพวกเจาศากยะชื่อ 
วาเมทฬุปะ  เดี๋ยวน้ี    พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
ประทับอยู  ณ นิคมน้ัน  พระพุทธเจาขา. 
           ป.   ดกูอนการายนะผูสหาย     ก็นิคมของพวกเจาศากยะชื่อวาเมทฬุปะ 
มีอยูจากนิคมนครกะไกลเพียงไร. 
           ที.    ขาแตมหาราช   ไมไกลนัก   ระยะทาง ๓  โยชน    อาจเสด็จถึงได 
โดยไมถึงวัน   ขอเดชะ. 
           ป.  ดกูอนการายนะผูสหาย   ถาเชนนั้น    ทานจงเทียมยานที่ดี ๆ ไว 
เราจักไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
           ทีฆการายนะเสนาบดีทูลรับสนองพระราชดํารัสแลวส่ังใหเทียมยานท่ีดี ๆ 
ไว   แลวกราบทูลแดพระเจาปเสนทิโกศลวา  ขอเดชะขาพระพุทธเจาเทียมยาน 
ที่ดี ๆ ไวพรอมแลว   พระเจาขา  ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทไดโปรดทรงทราบ 
กาลอันควรในบัดนี้เถิด. 
 
                               เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  
 
           [๕๖๑]  ลําดับนั้น      พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จข้ึนทรงยานพระที่นั่ง 
อยางดี   เสด็จจากนครกนิคมโดยกระบวนพระราชยานอยางดี    เสด็จไปยังนิคม  
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ของพวกเจาศากยะชื่อวาเมทฬุปะ   เสด็จถึงนิคมน้ันโดยไมถึงวัน  เสด็จเขาไปยัง  
สวน  เสด็จพระราชดําเนินดวยยานพระที่นั่งไปจนสุดภูมิประเทศท่ียานพระที่นั่ง 
จะไปได   เสด็จลงจากยานพระท่ีนั่งแลวทรงดําเนินเขาไปยังสวน.   ก็สมัยน้ันแล 
ภิกษุเปนอันมากเดินจงกรมอยูในที่แจง.     ครั้งน้ัน    พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จ 
เขาไปหาภิกษุเหลาน้ัน  แลวตรัสถามภิกษุเหลาน้ันวา ขาแตทานท้ังหลายผูเจริญ 
เดี๋ยวน้ี   พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับ อยู ณ ที่ไหน   ขาพเจา 
ประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.  ภิกษุเหลาน้ันถวาย 
พระพรวา     ดูกอนมหาบพิตร  นั่นพระวิหาร    พระทวารปดเสียแลว   เชญิ 
มหาบพิตรเงียบเสียงคอย ๆ เสด็จเขาไป     ถึงระเบียงแลว      ทรงกระแอมเคาะ 
พระทวารเขาเถิด      พระผูมีพระภาคเจาจักทรงเปดพระทวารรับมหาบพิตร 
ขอถวายพระพร.   ลําดับนั้น     พระเจาปเสนทิโกศลทรงมอบพระแสงขรรคและ 
พระอุณหิศเเกทีฆการายนะเสนาบดีในท่ีนั้น .  ครัง้น้ัน   ทีฆการายนะเสนาบดีมี 
ความดําริวา  บัดนี้   พระมหาราชจักทรงปรึกษาความลับ    เราควรจะยืนอยูใน 
ที่นี้แหละ.   ลําดับนั้นแล   พระเจาปเสนทิโกศลทรงเงียบเสียง   เสด็จเขาไปทาง 
พระวิหารซ่ึงปดพระทวาร   ทรงคอย ๆ เสด็จเขาไปถึงพระระเบียง    ทรงกระ- 
แอมแลวทรงเคาะพระทวาร.    พระผูมีพระภาคเจาเปดพระทวาร.     ลําดับนั้น 
พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปยังพระวิหาร       ทรงซบพระเศียรลงแทบพระ- 
ยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา    ทรงจูบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยพระโอษฐ  ทรงนวดพระยุคลบาทดวยพระหัตถ  และทรงประกาศพระนาม 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ   หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนมหาบพิตร  มหาบพิตรทรงเห็นอํานาจประโยชนอะไร  จึงทรงกระทําการ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 196 

เคารพนอบนอมเปนอยางยิ่งเห็นปานน้ีในสรีระนี้     และทรงแสดงอาการฉันท- 
มิตร. 
 
                                    ความเลื่อมใสในธรรม  
 
           [๕๖๒]   พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา       ขาแตพระองคผูเจริญ 
หมอมฉันมีความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสรูเองโดยชอบ   พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว   พระสงฆสาวก 
ของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว  ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอประทานพระ- 
วโรกาส   หมอมฉันเห็นสมณพราหมณพวกหน่ึงประพฤติพรหมจรรยกําหนดท่ี 
สุดสิบปบาง  ยี่สิบปบาง สามสิบปบาง  สี่สิบปบาง.   สมัยตอมา  สมณพราหมณ 
เหลาน้ัน     อาบนํ้าดําเกลา   ลูบไลอยางดี      แตงผมและหนวด     บําเรอคนให 
เอิบเอ่ิมพรั่งพรอมไปดวยเบญจกามคุณ.  ขาแตพระองคผูเจริญ    แตหมอมฉัน 
ไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้  พระพฤติพรหมจรรยบรสิุทธิ์บริบูรณ   ม ี
ชีวิตเปนที่สุดจนตลอดชีวิต. อนึ่ง หมอมฉันมิไดเห็นพรหมจรรยอ่ืนอันบรสิุทธิ์ 
บริบูรณอยางนี้   นอกจากธรรนวินัยนี้.   ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้  ก็เปน 
ความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของหมอมฉันวา  พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสรูเองโดยชอบ   พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว    พระสงฆ 
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว. 
           [๕๖๓]   ขาแตพระองคผูเจริญ  อีกประการหน่ึง  พระราชาก็ยังวิวาท 
กับพระราชา      แมกษัตรยิก็ยังวิวาทกับกษัตริย      แมพราหมณก็ยังวิวาทกับ 
พราหมณ  แมคฤหบดีก็วิวาทกับคฤหบดี  แมมารดาก็ยังวิวาทกับบุตร แมบุตร 
ก็ยังวิวาทกับมารดา   แมบิดาก็ยังวิวาทกับบุตร   แมบุตรก็ยังวิวาทกับบิดา   แม 
พ่ีนองชายก็ยังวิวาทกับพ่ีนองหญิง   แมพ่ีนองหญิงก็ยังวิวาทกับพ่ีนองชาย   แม  
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สหายก็ยังวิวาทกับสหายะ     ขาแตพระองคผูเจริญ     แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุ 
ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้สมัครสมานกัน  ชื่นชมกัน  ไมวิวาทกัน  เขากันไดสนิท 
เหมือนนํ้ากับน้ํานม   มองดูกันและกันดวยจักษุอันเปยมดวยความรักอยู.  ขาแต 
พระองคผูเจริญ  หมอมฉันไมเคยเห็นบริษัทอ่ืนที่สมัครสมานกันอยางนี้  นอก 
จากธรรมวินัยนี้.  ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขอนี้  ก็เปนความเลื่อมใสในธรรม 
ในพระผูมีพระภาคเจาของหมอนฉัน.... 
           [๕๖๔]   ขาแตพระองคผูเจริญ   อีกประการหน่ึง   หมอมฉันเดินเที่ยว 
ไปตามอารามทุกอาราม  ตามอุทยานทุกอุทยานอยูเนือง.  ๆ ในท่ีนั้น ๆ   หมอม 
ฉันไดเห็นสมณพราหมณพวกหน่ึง  ซูบผอม  เศราหมอง  มีผิวพรรณไมผองใส 
ผอมเหลือง     ตามตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น     ดูเหมือนวาจะไมต้ังใจแลดูคน. 
หมอมฉันนั้นไดเกิดความคิดวา  ทานเหลาน้ีคงไมยินดีพระพฤติพรหมจรรยเปน 
แน   หรือวาทานเหลาน้ันมีบาปกรรมอะไรท่ีทําแลวปกปดไว     ทานเหลาน้ันจึง 
ซูบผอม  เศราหมองมีผิวพรรณไมผองใส   ผอมเหลือง    ตามตัวสะพรั่งไปดวย 
เสนเอ็น  ดูเหมือนวาไมต้ังใจแลดูคน.   หมอมฉันเขาไปหาสมณพราหมณเหลา 
นั้นแลวถามวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  เหตุไรหนอทานท้ังหลายจึงซูบผอม 
เศราหมอง  มีผิวพรรณไมผองใส   ผอมเหลือง   ตามตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น 
ดูเหมือนวาไมต้ังใจแลดูคน.   สมณพราหมณเหลานั้นไดตอบอยางน้ีวา  ดูกอน 
มหาบพิตร   อาตมภาพทั้งหลายเปนโรคพันธุกรรม.  ขาแตพระองคผูเจริญ  แต 
หมอมฉันไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้   ราเริงยิ่งนัก   มีใจชื่นบา น  มรีูป 
อันนายินดี   มีอินทรียเอิบอ่ิม    มีความขวนขวายนอย   มีขนอันดก   เลี้ยงชพี 
ดวยของที่ผูอ่ืนให    มีใจดังมฤคอยู.    ขาแตพระองคผูเจริญ    หมอมฉันไดมี 
ความคิดวา   ทานเหลาน้ี    คงรูคุณวิเศษยิ่งข้ึนไปกวาเดิม    ในพระศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจาเปนแน   ทานเหลาน้ันจึงราเริงยิ่งนัก    มีใจชื่นบาน   มีรปูอัน  
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นายินดี  มีอินทรียเอิบอ่ิม   มีความขวนขวายนอย   มีขนอันดก   เลี้ยงชีพดวย 
ของท่ีผูอ่ืนให   มใีจดังมฤคอยู.   ขาแตพระองคผูเจริญ   แมขอนี้   ก็เปนความ 
เลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของหมอมฉัน...   
           [๕๖๕]  ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันเปนขัตติยราช 
ไดมูรธาภิเษกแลว  ยอมสามารถจะใหฆาคนท่ีควรฆาได  จะใหริบคนท่ีควรริบ 
ก็ได จะใหเนรเทศคนที่ควรเนรเทศก็ได.  เมื่อหมอมฉันนั่งอยูในท่ีวินิจฉัยความ 
ก็ยังมีคนทั้งหลายพูดสอดข้ึนในระหวาง  ๆ    หมอมฉันจะหามวา    ดกูอนทาน 
ผูเจริญท้ังหลาย   เมื่อเรานั่งอยูในที่วินิจฉัยความ   ทานท้ังหลายอยาพูดสอดข้ึน 
ในระหวาง   จงรอคอยใหสุดถอยคําของเราเสียกอน  ดังนี้  ก็ไมได  คนทั้งหลาย 
ก็ยังพูดสอดข้ึนในระหวางถอยคําของหมอมฉัน.    ขาแตพระองคผูเจริญ     แต 
หมอมฉันไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้   ในสมัยใด  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย   ในบริษัทนั้น   สาวกท้ังหลายของพระผูมี 
พระภาคเจาไมมีเสียงจามหรือเสียงไอเลย.     ขาแตพระองคผูเจริญ     เรื่องเคยมี 
มาแลว   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย   ในบรษัิทนั้น 
สาวกของพระผูมีพระภาคเจารูปหน่ึงไดไอข้ึน.   เพ่ือนพรหมจรรยรูปหน่ึง  ได 
เอาเขากระตุนเธอรูปนั้น    ดวยความประสงคจะใหเธอรูสึกตัววา    ทานจงเงียบ 
เสียง    อยาไดทําเสียงดังไป    พระผูมีพระภาคเจาผูเปนศาสดาของเราท้ังหลาย 
กําลังทรงแสดงธรรมอยู.      หมอมฉันเกิดความคิดข้ึนวา      นาอัศจรรยหนอ 
ไมเคยมีมา  ไดยินวา  บรษัิทจักเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงฝกดีแลวอยางนี้  
โดยไมตองใชอาชญา  โดยไมตองใชศาสตรา.   ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉัน 
ไมเคยไดเห็นบริษัทอ่ืนที่ฝกไดดีอยางนี้   นอกจากธรรมวินัยน้ี.  แมขอนี้  ก็เปน 
ความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของหมอมฉัน...  
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           [๕๖๖]  ขาแตพระองคผูเจริญ    อีกประการหนึ่ง    หมอมฉันไดเห็น  
กษัตริยผูเปนบัณฑิตบางพวกในโลกนี้   เปนผูฉลาด  อาจย่ํายีถอยคําอันเปนขาศึก 
ไดมีปญญาสามารถยิงขนทรายได.  กษัตริยเหลาน้ัน  เหมือนดังเที่ยวทําลายทิฐิ 
ของผูอ่ืนดวยปญญา.  พอไดยินขาววา  พระสมณโคดมจักเสด็จถึงบานหรือนิคม 
ชื่อโนน     กษัตริยเหลาน้ันก็พากันแตงปญหาดวยต้ังใจวา     พวกเราจักพากัน 
เขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้    ถาพระสมณโคดมอันพวกเราถาม 
อยางนี้แลว    จักพยากรณอยางนี้ไซร    พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระสมณ-  
โคดม   ถาแมพระสมณโคดมอันเราท้ังหลายถามอยางนี้แลว    จักพยากรณอยาง 
นี้ไซร     พวกเราก็จักยกวาทะแมอยางนี้แกพระสมณโคดม.     กษัตริยเหลาน้ัน 
ไดยินขาววา    พระสมณโคดมเสด็จถึงบานหรือนิคมโนนแลว    ก็พากันไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ.        พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหกษัตริย 
เหลาน้ันเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหราเริง  ดวยธรรมีกถา.   กษัตริย 
เหลาน้ัน  อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ 
ใหราเริง  ดวยธรรมีกถาแลว   ไมทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจา   ที่ไหน 
จักยกวาทะแกพระองคเลา     ที่แทก็พากันยอมตนเขาเปนสาวกของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  ขาแตพระองคผูเจริญ  แมขอนี้   ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมี 
พระภาคเจาของหมอมฉัน... 
           [๕๖๗]   ขาแตพระองคผูเจริญ   อีกประการหน่ึง    หมอมฉันไดเห็น 
พราหมณผูเปนบัณฑิต  ฯลฯ   คฤหบดีผูเปนบัณฑิต...   สมณะผูเปนบัณฑิต 
บางพวกในโลกน้ี    เปนผูฉลาด    อาจยํ่ายีถอยคําอันเปนขาศึกได     มีปญญา 
สามารถยิงขนทรายได.    สมณะเหลานั้นเหมือนดังเท่ียวทําลายทิฐิของผูอ่ืนดวย 
ปญญา.  พอไดยินขาววา พระสมณโคดมจักเสด็จถึงบานหรือนิคมโนน  สมณะ 
เหลาน้ันก็พากันแตงปญหาดวยต้ังใจวา     พวกเราจักพากันเขาไปหาพระสมณ-  
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โคดมแลวถามปญหานี้      ถาพระสมณโคดมอันพวกเราถามอยางน้ีแลว     จัก 
พยากรณอยางนี้ไซร     พวกเราจักยกวาทะอยางนี้ แกพระสมณโคดม     ถาแม 
พระสมณโคดมอันเราท้ังหลายถามอยางนี้แลว  จักพยากรณอยางนี้ไซร  พวกเรา 
ก็จักยกวาทะแมอยางนี้แกพระสมณโคดม.   สมณะเหลาน้ันไดยินขาววา   พระ- 
สมณโคดมเสด็จถึงบานหรือนิคมโนนแลว     ก็พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ .     พระผูมพีระภาคเจาทรงชี้แจงใหสมณะเหลานั้นเห็นแจง     ให 
สมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหราเริงดวยธรรมีกถา.   สมณะเหลาน้ัน  อันพระผูมี- 
 พระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง    ใหสมาทาน    ใหอาจหาญ    ใหราเริงดวย 
 ธรรมกีถาแลว   ไมทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจา    ที่ไหนจักยกวาทะแก 
 พระองคเลา   ที่แทยอมขอโอกาสกะพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือขอออกบวชเปน 
 บรรพชิต.  พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงใหเขาเหลาน้ันบวช.   ครัน้เขาเหลาน้ันได 
 บวชอยางน้ีแลว  เปนผูหลีกออกจากหมู  ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไป 
 แลว   อยูไมนานนักก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม   ทีกุ่ลบุตร 
 ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น      ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
 ปจจุบันเขาถึงอยู       ทานเหลาน้ันพากันกลาวอยางนี้วา     ดูกอนทานผูเจริญ 
 ทั้งหลาย  เราทั้งหลายยอมไมพินาศละซิหนอ  ดวยวาเม่ือกอนเราทั้งหลายไมได 
 เปนสมณะเลย  ก็ปฏญิาณวาเปนสมณะ  ไมไดเปนพราหมณเลย   ก็ปฏิญาณวา 
 เปนพราหมณ  ไมไดเปนพระอรหันตเลย  ก็ปฏญิาณวาเปนพระอรหันต  บัดนี้  
 พวกเราเปนสมณะ    เปนพราหมณ   เปนพระอรหันต.   ขาแตพระองคผูเจริญ 
 แมขอนี้   ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของหมอมฉัน . . . 
            [๕๖๘]   ขาแตพระองคผูเจริญ     อีกประการหน่ึง      ชางไมสองคน 
คนหน่ึงชื่ออิสิทันตะ   คนหน่ึงชื่อปุราณะ    หมอนฉันชุบเลี้ยงไว   ใชยวดยาน 
 ของหมอมฉัน หมอมฉันใหเครื่องเลี้ยงชีพแกเขา  นํายศมาใหเขา  แตถึงกระน้ัน  
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เขาจะไดทําความเคารพนบนอบในหมอมฉัน       เหมือนในพระผูมีพระภาคเจา  
ก็หาไม.    ขาแตพระองคผูเจริญ  เรื่องเคยมีมาแลว   หมอมฉันยกกองทัพออกไป 
เมื่อจะทดลองชางไมชื่ออิสิทันตะและชางไมปุราณะน้ีดู       จึงเขาพักอยูในท่ีพัก 
อันคับแคบแหงหนึ่ง.  ขาแตพระองคผูเจริญ  ครั้งน้ันแล   นายชางอิสิทันตะและ 
นายชางปุราณะเหลาน้ี      ยังกาลใหลวงไปดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก 
ไดฟงวา    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูทิศใด     เขาก็ผินศีรษะไปทางทิศน้ัน 
นอนเหยียดเทามาทางหมอมฉัน.     หมอมฉันมีความคิดวาทานผูเจริญท้ังหลาย 
นาอัศจรรยนักหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ   นายชางอิสิทันตะและนายชางปุราณะ 
เหลาน้ี      เราชุบเลี้ยงไว      ใชยวดยานก็ของเรา      เราใหเครื่องเลี้ยงชีพแกเขา 
นํายศมาใหเขา   แตถึงกระน้ัน   เขาจะไดทําความเคารพนบนอบในเรา  เหมือน 
ในพระผูมีพระภาคเจาก็หาไม.       ทานเหลาน้ีคงจะรูคุณวิเศษย่ิงข้ึนไปกวาเดิม 
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนแน.     ขาแตพระองคผูเจริญ 
แมขอนี้   ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของหมอมฉัน.... 
           [๕๖๙]   ขาแตพระองคผูเจริญ       อีกประการหน่ึง       แมพระผูมี- 
พระภาคเจาก็เปนกษัตริย   แมหมอมฉันก็เปนกษัตริย    แมพระผูมีพระภาคเจา 
ก็เปนชาวโกศล       แมหมอมฉันก็เปนชาวโกศล      แมพระผูมีพระภาคเจาก็มี 
พระชนมายุ   ๘๐  ป     แมหมอมฉันก็มีอายุ  ๘๐ ป     ขาแตพระองคผูเจริญ 
ดวยเหตุนี้แล      หมอมฉันจึงไดทําความเคารพนบนอบเปนอยางยิ่งในพระผูมี 
พระภาคเจา  และแสดงอาการเปนฉันทมิตร   ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาเชนนั้น 
หมอมฉันขอทูลลาไป  ณ  บัดนี้   หมอมฉันมีกิจมาก  มีกรณียะมาก. พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนมหาบพิตร    มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรใน 
บัดนี้เถิด.  ลาํดับนั้น  พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลกุจากท่ีประทับ     ทรงถวาย 
อภิวาทพระผูมีพระภาคเจา   ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป.  
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                                           ตรัสธรรมเจดีย  
 
           [๕๗๐]   ครั้งน้ันแล       เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปแลวไมนาน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระ- 
เจาปเสนทิโกศลพระองคนี้   ตรัสธรรมเจดีย   คือพระวาจาเคารพธรรม   ทรง 
ลุกจากท่ีประทับนั่งแลวเสด็จหลีกไป   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจงเรียน 
ธรรมเจดียนี้ไว   จงทรงจําธรรมเจดียนี้ไว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ธรรมเจดีย 
ประกอบดวยประโยชน  เปนอาทิพรหมจรรย. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว    ภิกษุเหลาน้ันพากัน 
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   ฉะนี้แล. 
 
                                       จบธรรมเจติยสูตรที่  ๙  
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                             อรรถกถาธรรมเจติยสูตร  
 
           ธรรมเจติยสูตรมีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
           ในพระสูตรนั้น    คําวา  เมทลปุ   เปนชื่อของนิคมน้ัน.   ก็ไดยินวา 
นิคมน้ัน  มีแผนหินมีสีดุจมันขน(๑)  เกิดข้ึนหนาแนนในที่นั้น ๆ  เพราะฉะน้ัน 
จึงถึงการนับวา  เมทลุปะ.  อนึ่ง  เสนาสนะ ในนิคมน้ัน  ก็ไมแนนอน   ฉะนั้น 
จึงมิไดกลาวไว.    บทวา นครก  ไดแกนิคมหน่ึงของเจาศากยะมีชื่ออยางนั้น. 
คําวา   ดวยพระราชกรณียะบางอยาง   คือ   มิใชดวยกรณียะอยางอ่ืน  แต 
พระเจาปเสนทิโกศลน้ี    ตรัสสั่งวาพวกเจาจงจับพันธุละเสนาบดี  พรอมดวย 
บุตร  ๓๒  คน     ใหไดโดยวันเดียว.    ก็ในวันนั้น      นางมัลลกิาภริยาของ 
พันธุละเสนาบดีนั้น    ทลูนิมนตพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุ   ๕๐๐  รูป. 
พอภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข        เสด็จถึงเรือนประทับนั่งแลว 
เจาหนาท่ีก็นําขาววา     ทานเสนาบดีถึงอสัญกรรมแลว     มาใหนางมัลลิกา. 
นางรับหนังสือ    ถามวา   เปนขาวดี  (หรือราย).   ก็เรียนวา   พระราชาทรงให 
จับเสนาบดีพรอมดวยบุตร  ๓๒  คน    ประหารชวิีตพรอมกัน   แมเจา.   นาง 
 กลาววา    พวกเจาอยาไดกระทําใหแพรงพรายแกมหาชน     แลวเอาหนังสือใส 
หอพกไว   อังคาสพระภิกษุสงฆ.    ในตอนน้ัน    เจาหนาท่ียกหมอสัปปมาหมอ 
หน่ึง    (เผอิญ)    หมอสปัปนั้นกระทบธรณีประตูแตก      จึงสั่งใหไปนําหมอ 
อ่ืนมาอังคาสพระภิกษุสงฆ. 
           พระศาสดาทรงกระทําภัตกิจเสร็จแลว   จึงตรัสวา     นางไมควรคิด 
เพราะเหตุหมอสัปปแตก    เพ่ือเปนเหตุใหต้ังกถาข้ึน.    ขณะนั้น  นางมัลลกิา 
 
๑.  ศิลามีสีอันแดงงามดจุหงอนไกเทศ  (ลิป)    
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จึงนําหนังสือออกมาวางตรงหนาพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา   แลวกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  นี่เปนขาวการตายของเสนาบดีกับบุตร ๓๒  คน   หมอม- 
ฉันมิไดคิดแมเรื่องนี้     เหตุไรจะคิดเพราะเหตุหมอสัปป  (แตก).   พระผูมพีระ- 
ภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถาใหปฏิสังยุตดวยสามัญลักษณะมีความไมเที่ยงเปนตน 
วา   ดูกอนนางมัลลิกา   อยาคิด   (มาก)   ไปเลย   ธรรมดาในสังสารวัฏฏมีทีสุ่ด 
และเบ้ืองตนอันใคร  ๆ ไปตามอยู  รูไมไดแลว   ยอมเปนไปเชนนั้น   แลวเสด็จ 
กลับ.    นางมัลลิกาเรียกลูกสะใภ ๓๒ คน    มาใหโอวาท.   พระราชารับสั่งให 
นางมัลลิกาเขาเฝา  ตรัสถามวา  ในระหวางเสนาบดีกับเรา   โทษท่ีแตกกันมีหรือ 
ไมมี.(๑)   นางทูลวา   ไมม ี  พะยะคะ.   พระราชาทรงทราบวา   เสนาบดีนั้น 
ไมมีความผิดตามคําของนาง     จึงมีความเดือนรอนเกิดความเสียพระทัยอยางลน 
พน.    พระองคทรงรําพึงวา    ไดนําสหายผูยกยองเราวากระทําสิ่งท่ีหาโทษมิได 
เห็นปานน้ีมาแลวใหพินาศแลว ต้ังแตนั้นไป ก็ไมไดความสบายพระทัยในปราสาท 
หรือในเหลานางสนม     หรือความสุขในราชสมบัติทรงเริ่มเท่ียวไปในท่ีนั้น ๆ. 
กิจอันนี้แหละไดมีแลว.    หมายถึงเรื่องนี้     จึงกลาวไววา     ดวยราชกรณียกจิ 
อยางใดอยางหนึ่ง ดังน้ี. 
           บทวา    ทีฆ  การายน    ความวา  ทีฆการายนะซ่ึงเปนหลานของ 
พันธุละเสนาบดีคิดวา พระราชาทรงฆาลุงของเรา   ผูมิไดทําผิดนั้นโดยไมมีเหตุ 
พระราชาไดทรงตั้งไวในคําแหนงเสนาบดีแลว.     คําน้ัน   ทานกลาวหมายถึง 
เรื่องนี้.    คําวา  มหจฺจราชานุภาเวน     ความวา  ดวยราชานุภาพอันใหญ 
หมายความวา    ดวยหมูพลมากมายงดงามดวยเพศอันวิจิตร    ดจุถลมพ้ืนธรณี 
ใหพินาศ  ประหน่ึงจะยังสาครใหปวนปนฉะน้ัน . บทวา ปาสาทิกานิ ความวา 
อันใหเกิดความเลื่อมใสพรอมท้ังนาทัศนาทีเดียว.  บทวา  ปาสาทนียานิ เปน 
 
๑.  สี.  จิตฺตโทโส.  
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ไวพจนของคําน้ัน.    อีกนัยหน่ึง  บทวา  ปาลาทิกานิ  ความวา  นาดู   (นา  
ทัศนา). บทวา ปาสาทนียานิ   ไดแกใหเกิดความเลื่อมใส. บทวา อปฺปสทฺ- 
ทานิ    คือ  ไมมีเสียง.    บทวา  อปฺปนิคฺโฆสานิ   ความวา  เวนจากเสียง 
กึกกอง  เพราะอรรถวา  ไมปรากฏ.  บทวา  วิชนวาตานิ  ความวา  ปราศจาก 
กลิ่นของคน.  บทวา  มนสฺุสราหสฺเสยฺยกานิ  ความวา   สมควรแกงานที่จะ 
พึงทําในท่ีลับของมนุษย     อรรถวา    สมควรแกผูที่ปรึกษาคนควาอยางลี้ลับ. 
บทวา    ปฏสิลฺลานสารุปฺปานิ      ความวา  สมควรแกความเปนผูเดียว 
ซอนเรนอยู.  บทวา  ยตฺถ  สุท  มย      ความวา   พระผูมีพระภาคเจา  มิได 
เคยเสด็จไปในที่นั้น    ในคําน้ีมีอรรถดังน้ี   พระผูมีพระภาคเจาควรเสด็จเขาไป 
ในที่เชนนั้น    เพราะเปนท่ีพวกเราท้ังหลายมีความสุข. 
           บทวา  อติถิ  มหาราชา   ความวา   เสนาบดีผูฉลาด  ยอมทราบวา 
พระราชาทรงนับถือพระผูมีพระภาคเจา.  เสนาบดีนั้น จะสงจารบุรุษไป  จนรูที่ 
ประทับของพระผูมีพระภาคเจาอยู   ดวยคิดวา  ถาพระราชาถามเราวา  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงประทับที่ไหน    ก็ควรจะกราบทูลไดโดยมิชกัชา   เพราะฉะนั้น 
จึงกลาวอยางนั้น . 
           บทวา  อาราม  ปาวิสิ  ความวา  ทรงตั้งคายไวนอกนิคมแลว  เสด็จ 
เขาไปกับการายนะเสนาบดี. ทานกลาววา วิหาโร หมายเอาพระคันธกุฎี.  บทวา 
อาฬินฺท  แปลวา  หนามุข.  บทวา  อุกกฺาสิตฺวา  คือ  กระทําเสียงกระแอม. 
บทวา  อคฺคฬ    คือ  บานประตู.     บทวา  อาโกฏเฏหิ   ทานกลาวอธิบาย 
ไววา    ทรงเคาะที่ใกลชองกุญแจคอย ๆ ดวยปลายพระนขา.    ไดยินวา  พวก 
อมนุษยยอมเคาะประตูสูงเกินไป   ทีฆชาติก็เคาะตํ่าเกินไป   จึงไมเคาะอยางนั้น 
คือเคาะที่ใกลชองตรงกลาง  นี้เปนมรรยาทในการเคาะประตู  ทานโบราณาจารย 
กลาวแสดงไวดวยประการดังนี้.  บทวา    ตตฺเถว  คือในที่ที่ภิกษุทั้งหลายกลาว  
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แลวน่ันแหละ.   คําวา   ขคฺคฺจ  อุณหฺีสฺจ  นั้นเปนเพียงเทศนา.    อน่ึง 
พระราชาทรงมอบราชกกุธภัณฑ  ทั้ง ๕ ที่มาแลว  คือ 
                             พัดวาลวีชนี  อุณหสิ  พระขรรค  ฉัตร 
                   และฉลองพระบาท  พระราชาเสด็จลงจาก 
                   ยานจอดซอนไว. 
ถามวา  ก็พระราชาทรงมอบเบญจราชกกุธภัณฑ เพราะเหตุไร.  ตอบวา เพราะ 
ไมควรเสด็จเขาไปยังสํานักพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเปนที่เคารพยิ่งดวยเพศแหง 
อิสริยยศ    และทรงคิดวาจะเขาไปเฝาเพียงพระองคเดียวจะไดสนทนาไดตามพอ 
พระทัยของพระองค    กใ็นบรรดาราชกกุธภัณฑทั้ง ๕  พระองคใหกลับแลว ก ็
ไมไดกลาววาทานจงกลับ.   จะกลับไปเองท้ังหมดทีเดียว.   พระราชาทรงมอบไป 
ดวยเหตุ ๒ ประการ ดังกลาวมานี้.  บทวา รหายติ  ความวา ยอมกระทําเรนลับ 
คือ ซอนเรน   ไดยินวา  เสนาบดีนั้น มีประสงคดังน้ีวา  พระราชานี้  แมคราว 
กอนก็ปรึกษาจตุกัณณมนตกับพระสมณโคดม     แลวใหจับลุงของเรากับบุตร 
๓๒ คน    แมครั้งน้ี    ก็คงปรึกษาจตุกัณณมนต    สั่งใหจับเราอีกกระมังหนอ 
เสนาบดีนั้น  ไดมีความคิดดังน้ี    เพราะอํานาจแหงความโกรธ. 
           บทวา  วิวร ิ ภควา  ทฺวาร   ความวา  พระผูมีพระภาคเจา    มิได 
ทรงลุกข้ึนเปดประตู.   แตทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา   จงเปดเถอะ.  ตอแตนั้น 
ประตูก็เปดเองทีเดียว    กลาววา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   พระองคเมื่อให 
ทานอยูในโกฏิแหงกัปปมิใชนอย มิไดเคยกระทํากรรมคือการกั้นประตูดวยพระ- 
หัตถของพระองค.    ก็ประตูนั้น    เพราะเปดออกดวยพระทัยของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   เพราะฉะนั้น     จึงควรกลาวไดวา    พระผูมีพระภาคเจา    เปดประตู 
แลว   บทวา   วิหาร  ปวิสิตฺวา   ความวา   เขาไปสูพระคันธกุฏีแลว.   ก็เม่ือ 
พระราชาพอเสด็จเขาไปแลว   การายนะเสนาบดี    ก็ถือเอาเบญจราชกุกธภัณฑ 
กลับคาย    เรียกวิฑูฑภะมาวา     เพ่ือนรัก    จงยกฉัตรข้ึน.    วิฑูฑภะถามวา  
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พระชนกของขาพเจาไปแลวหรือ.    ตอบวา   อยาถามถึงพระชนกเลย   ถาทาน   
ไมยก    ขาพเจาจะถือฉัตรนั้นยกข้ึนเอง.     วิฑูฑภะจึงกลาววา    ขาพเจาจะยก 
เองสหาย.    การายนะเสนาบดี     ทิ้งมาไวใหพระราชาตัวหนึ่ง    ดาบเลมหน่ึง 
นางสนมคนเดียวเทาน้ัน    สั่งวา    ถาพระราชาอยากจะมีชีวิตอยู   ก็อยาตามมา 
แลวยกฉัตรใหวิฑูฑภะ    แลวพาวิฑูฑภะนั้น ไปยังนครสาวัตถีทีเดียว.    บทวา 
ธมฺมนฺวโย  ความวา  รูตาม  คือ  อนมุาน    คือ    เขาใจธรรม    กลาวคือ 
ปจจักขญาณ. 
           บัดนี้     คําวา  สมมฺาสมฺพุทโธ   ภควา  ดังน้ีเปนตน    ยอมมีแก 
พระราชานั้นดวยความรูตามธรรมอันใด  เพ่ือแสดงความรูตามธรรมอันนั้น จึง 
กลาววา  อิธ   ปนาห  ภนฺเต   ดังน้ีเปนตน   ในบทเหลาน้ัน    บทวา  อา- 
ปาณโกฏิต  ความวา  ชีวิตชื่อวา ปาณะ  (ปราณ)   การทําเขตแดนแหงชีวิต 
อันมีลมปราณเปนที่สุดนั้นไวในภายใน  ทานอธิบายวา   แมในสมัยใกลตาย  ก ็
ยังทองเท่ียวไปอยูเที่ยว  จึงกาวลวงชีวิตน้ัน ไปไมได.   ปาฐะวา  อาปนโกฏกิ(๑) 

ดังน้ีก็มี.  หมายความวา  มีชีวิตเปนที่สุดรอบ.  อธิบายวา   บางคนกาวลวงอยู 
ไมกระทําชีวิตอันมีปราณเปนที่สุดเท่ียวไป    เพราะเหตุแหงชีวิตฉันใด    ภิกษุ 
ทั้งหลายยอมไมเปนอยางนั้น.  คําวา  อยมฺป  โข เม  ภนฺเต   พระอรรถกถา- 
จารยยอมแสดงวา   ขอน้ียอมเปนอยางนี้    เพราะพระพุทธเจาทรงตรัสรูดีแลว 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวและพระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว 
ขาแตพระองคผูเจริญ       ความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของขา 
พระองคนี้ยอมเปนอยางน้ี.   ในบททกุบท  ก็มีนยัดังน้ีแล. 
          บทวา  น วิย  มฺเญ  จกฺขุ  พนฺธนฺเต (๒)     (ดูเหมือนราวกะวาไม 
หวงใยจักษุ)   ความวาเหมือนไมผูกพันจักษุ.   เพราะมองดูเห็นอยางไมนาเลื่อม 
 
๑.  ฉ.  อปาณโกฎิก 
๒.  ฎีกา  จกฺขุ  อตฺตนิ  พนฺธนฺต.  
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ใสแลวยังไมทําหนาท่ีในการแลดูอีก    ฉะน้ัน    เขาจึงชื่อวา    ไมผูกพันจักษุ.  
เห็นอยางนาเลื่อมใสแลวยังทํากิจในการแลดูเนือง ๆ   ฉะน้ันเขาชื่อวา    ผูกพัน 
จักษุ.    ก็ทานเหลาน้ี    เปนผูไมนาเลื่อมใส    ฉะน้ัน      ทานจึงกลาวอยางนั้น. 
บทวา พนฺธุกโรโค โน  ไดแก โรคแหงตระกูล  (โรคกรรมพันธุ).  อาจารย 
ทั้งหลายกลาววา    มโีรคเห็นปานน้ี     เกิดในตระกูลของเราทั้งหลาย.     บทวา 
อุฬาร  คือมีศักดิ์ใหญ.  บทวา  ปุพฺเพนาปร  ไดแกเปนอยางอ่ืน   คือแตก 
ตางจากกอน.   คือกระทํากสิณบริกรรมจนบังเกิดสมาบัติ     ชื่อวา   รูกวางขวาง 
คือ  วิเศษกวากอนในคําน้ัน.  กระทําสมาบัติใหเปนปทัฏฐาน    เจริญวิปสสนา 
ถือเอาพระอรหัตต   ชื่อวา   รูกวางขวาง   คือ    วิเศษยิ่งกวาแตกอน.    บทวา 
ฆาเฏตาย  วา  ฆาเฏตุ   ความวา  เพ่ือใหฆาคนท่ีควรฆา.  บทวา   ชาเปตาย 
วา   ชาเปตุ    ความวา   จะใหริบคนท่ีควรริบดวยทรัพย    คือ    กระทําให 
เสื่อมส้ินใหไมมีทรัพย.  บทวา  ปพฺพาเชตาย วา ปพฺพาเชตุ  คือใหเนร- 
เทศคนท่ีควรเนรเทศเสียจากรัฐ.   บทวา   อิสิทนฺตปุราณา  คือ    อิสิทันตะ 
และบุราณะ.  ในคนท้ัง ๒ นั้น  คนหนึ่ง  เปนพรหมจารี  คนหน่ึง  เปนสทาร 
สันโดษ  (ยนิดีแตภริยาของตน).  บทวา  มมภตฺตา  ความวา ชื่อวา  มมภัตตา 
เพราะอรรถวา ภัตรอันเปนของแหงตนของชนเหลาน้ันมีอยู.  บทวา มมยานา 
ความวา  ชื่อวา   ยวดยานของเรา   เพราะอรรถวา   ยวดยานอันเปนของแหงเรา 
มีอยู.  บทวา  ชีวิต ทาตา  ไดแก   เปนผูใหความเปนไปแหงชีวิต.  บทวา 
วีมสมาโน  คือเม่ือจะทดลอง. 
           ไดยินวา  ในกาลน้ัน   พระราชามิไดทรงบรรทมหลับเลย ทรงบรรทม 
เหมือนหลับอยู.     ที่นั้นไดตรัสถามชางไมเหลานั้นวา      พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับทางทิศาภาคไหน     ครั้นไดทรงสดับวา    ทางทิศาภาคโนน     จึง 
ปรึกษากันวา    พระราชาทรงหันพระเศียรไปยังทิศาภาคที่พระสัมมาสัมพุทธเจา  
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ประทับ  หันพระบาทนา (ทางนี้) ถาพระศาสดาทรงหันพระเศียรไปยังทิศาภาคที่ 
พระราชาประทับ   หันพระบาทมา   เราจักกระทําอยางไรดี.    แตนั้น   ชางไม 
เหลาน้ัน   จึงคิดกันวา    พระราชาทรงขัดพระทัยอยู    เคยทรงใหสิ่งใดแกพวก  
เรา  ก็ทรงตัดสิ่งน้ันเสีย    ชางไมทั้งหลายพูดกันวา    ก็พวกเราไมสามารถที่จะ 
หันเทาไปทางพระศาสดาได      จึงหันเทาไปทางพระราชาแลว      จึงนอนแลว. 
พระราชานี้    ทรงหมายถงึขอน้ัน   จึงตรัสอยางนี้.  บทวา  ปกฺกามิ  ความวา 
พระราชาเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแลว      ทรงดําเนินไปถึงที่ที่การายนะอยู 
ไมเห็นการายนะน้ันในที่นั้น   จึงเสด็จไปยังคายที่พักพล.    แมในที่นั้น    กไ็ม 
เห็นใครอ่ืน    จึงตรัสถามหญิงน้ัน.    หญิงน้ัน    จึงกราบทูลเรื่องราวทั้งส้ินให 
ทรงทราบ.  พระราชาทรงพระดําริวา    บัดนี้เราไมควรไปในพระนครน้ัน  แต 
ผูเดียว    เราจะไปยังพระนครราชคฤห    กลับมากับหลานแลว    ยึดราชสมบัติ 
ของเรา    ดังนี้    เมื่อเสด็จไปยังพระนครราชคฤห    ไดทรงเสวยพระกระยาหาร 
ขาวปลายเกรียน   ทรงดืม่น้ําท่ีขุนในระหวางทาง.    อาหารของพระองค   ซึ่งมี 
ปกติเปนสุขุมาลชาติ      ไมยอยไปโดยงาย.    พระองคแมเสด็จถึงพระนครราช- 
คฤห   ก็เปนเวลาวิกาล   ถงึเมื่อประตูพระนครปดเสียแลว.   ทรงดําริวา    วันนี้  
นอนท่ีศาลา  (นี้ )  ตอพรุงน้ีจึงเขาไปหาหลานของเรา   ดังน้ี    จึงทรงบรรทมที่  
ศาลาภายนอกพระนคร.   พระองคเสด็จลุกข้ึนตลอดราตรีเสด็จไปขางนอกหลาย 
ครั้ง.  ต้ังแตนั้น  ก็ไมอาจทรงพระดําเนินไปดวยพระบาท   ทรงบรรทมท้ังเหนือ 
ตักของหญิงนั้น    พอใกลรุงก็ทรงสวรรคตแลว.    หญิงทราบวา     พระราชา 
สวรรคตแลว    ก็เริ่มปริเทวนาดวยการรองไหคร่ําครวญดวยเสียงดังวา     บัดนี้  
พระเจาโกศลสามีของเราเสวยราชสมบัติในรัฐทั้ง  ๒  มานอนสวรรคตอยางคน 
อนาถา     ทีศ่าลาของคนไรที่พ่ึงภายนอกพระนครของคนอ่ืน      ดังน้ีเปนตน. 
พวกมนุษยไดสดับขาวจึงมากราบทูลแดพระราชา.    พระราชาเสด็จมาทอดพระ  
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เนตรแลว     ทรงจําได    ทรงทราบเหตุที่เสด็จมาแลว    ทรงจัดทําสรีรกิจอยาง 
สมพระเกียรติทรงใหเจาพนักงานตีฆองรองประกาศวา        เราจักจับพระเจา 
วิฑูฑภะ     ประชุมหมูพลใหพรักพรอมแลว.     อํามาตยทั้งหลายพากันมา 
หมอบแทบพระยุคลบาททูลวา     ขอเดชะ    ถาหากพระเจาลุงของพระองคไมมี 
โรค   พระองคก็ควรเสด็จ    แตบัดนี้    แมพระเจาวิฑูฑภะ   สมควรยกฉัตรข้ึน 
เพราะอาศัยพระองคทีเดียว   ทลูใหเขาใจ   หามไวแลว. 
           บทวา   ธมมฺเจติยานี     เปนคําบอกถึงการทําความเคารพพระธรรม. 
จริงอยู   เมื่อกระทําความเคารพในรัตนะหนึ่ง  ในบรรดารัตนะทั้ง ๓ ก็ยอมเปน 
อันกระทําในทุกรัตนะทีเดียว.  เพราะฉะนั้น  เมื่อกระทําความเคารพในพระผูมี 
พระภาคเจา   ก็ยอมเปนอันกระทําความเคารพในพระธรรมดวย   เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา   ธรรมเจดียทั้งหลาย.   บทวา  อาทิพฺรหฺม- 
จริยกานิ    ความวา    อันเปนเบื้องตนของมรรคพรหมจรรย    หมายความวา 
อันเปนการปฏิบัติในสวนเบื้องตน.  คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
 
                                   จบอรรถกถาธรรมเจติยสูตรที่ ๙  
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                                        ๑๐.  กรรณกตัถลสูตร   
 
            [๕๗๑]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ตําบลกรรณกัตถลมิคทาย- 
วัน  ใกลอุทญัญานคร.  ก็สมัยนั้นแล  พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปถึงอุทัญญา 
นครดวยพระราชกรณียะบางอยาง.      ครั้งน้ัน     พระเจาปเสนทิโกศลตรสัเรียก 
บุรุษคนหนึ่งมาตรัสสั่งวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ     มาน่ีแนะ    ทานจงเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับแลวถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลา  จง- 
ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย   มพีระโรคเบาบาง   ทรงกระปรี้กระเปรา   ม ี
พระกําลัง   ทรงพระสําราญ   ตามคําของเราวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   พระเจา 
ปเสนทิโกศลขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยพระเศียร 
เกลา  ทลถามถึงความมีพระอาพาธนอย   มีพระโรคเบาบาง    ทรงกระปรีก้ระ- 
เปรา   มีพระกําลัง   ทรงพระสําราญ   และจงกราบทูลอยางน้ีวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ทราบดวยเกลาวา  วันนี้พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาแลว 
เวลาบายจักเสด็จเขามาเฝาพระผูมีพระภาคเจา      บุรุษน้ันทูลรบัสนองพระบรม 
ราชโองการแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวน่ัง 
ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจา- 
ปเสนทิโกศล   ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยพระเศียร 
เกลา   ทรงทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย   มีพระโรคเบาบาง    ทรงกระปรี้  
กระเปรา   ทรงพระกําลัง    ทรงพระสําราญ   และรบัสั่งมาทูลอยางนี้วา     ขาแต 
พระองคผูเจริญ ทราบวา วันนี้พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเขาแลว 
เวลาบายจักเสด็จมาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   พระเจาขา.  
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           [๕๗๒]  พระราชภคินีทรงพระนามวาโสมา     และพระราชภคินีทรง 
พระนามวาสกุลา    ไดทรงสดับขาววา      ไดทราบวาพระเจาปเสนทิโกศลเสวย 
พระกระยาหารเชาเสร็จแลว    เวลาบายจะเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ลําดับ 
นั้นแล     พระราชภคินีพระนามวาโสมา      และพระราชภคินีพระนามวาสกุลา 
เสด็จเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลในที่เสวยพระกระยาหาร  แลวไดกราบทูลวา 
ขาแตมหาราช  ถาเชนนั้น   ขอพระองคทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู- 
มีพระภาคเจาดวยพระเศียรเกลา   จงทรงถามถึงความมีพระอาพาธนอย    มพีระ 
โรคเบาบาง   ทรงกระปรีก้ระเปรา   ทรงพระกําลัง     ทรงพระสําราญ    ตามคํา 
ของหมอมฉันทั้งหลายวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  พระภคินีนามวาโสมาและภคินี 
นามวาสกุลา   ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา 
ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย      มีพระโรคเบาบาง     ทรงกระปรี้กระเปรา 
ทรงพระกําลัง   ทรงพระสําราญ.   
           [๕๗๓]   ลําดับนัน้แล       พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชา 
เสร็จแลว   เวลาบายเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ      ทรงถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    ครั้นแลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ      พระภคินีนามวาโสมา 
และพระภคินีนามวาสกุลา    ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย     มีพระโรคเบาบาง     ทรงกระปรี้กระเปรา 
ทรงพระกําลัง   ทรงพระสําราญ   พระเจาขา.      พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา 
ดูกอนมหาบพิตร   ก็พระราชภคินีพระนามวาโสมาและพระราชภคินีพระนามวา 
สกุลา  ไมทรงไดผูอ่ืนเปนทูตแลวหรือ  ขอถวายพระพร. 
           ป.    ขาแตพระองคผูเจริญ   พระภคินีนามวาโสมาและพระภคินีนามวา 
สกุลาไดสดับขาววา   วันนี้หมอมฉันบริโภคอาหารเขาแลว    เวลาบายจักมาเฝา  
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พระผูมีพระภาคเจา     ลําดับนั้น     พระภคินีพระนามวาโสมาและพระภคินีพระ   
นามวาสกุลา   ไดเขามาหาหมอมฉันในที่บริโภคอาหาร   แลวตรัสสั่งวา    ขาแต 
มหาราช  ถาเชนนั้น   ขอพระองคทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระ 
ภาคเจาดวยเศียรเกลา   ขอใหทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย    มีพระโรคเบา 
บาง  ทรงกระปรี้กระเปรา   ทรงพระกําลัง   ทรงพระสําราญ   ตามคําของหมอม 
ฉันวา   พระภคินีพระนามวาโสมาและพระภคินีพระนามวาสกุลาถวายบังคมพระ 
ยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา     และทูลถามความมีพระอาพาธ 
นอย   มีพระโรคเบาบาง  ทรงกระปรี้กระเปลา  ทรงพระกําลัง   ทรงพระสําราญ 
พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร  ขอพระราชภคินีพระนามวาโสมาและพระราช- 
ภคินีพระนามวาสกุลา   จงทรงพระสําราญเถิด    ขอถวายพระพร. 
 
                           พระเจาปเสนทิโกศล   ทูลถามวรรณะ  ๔ 
 
            [๕๗๔]  ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาค- 
เจาวาขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉันไดสดับมาวา   พระสมณโคดมตรัสอยางนี้  
วาสมณะหรือพราหมณผูรูธรรมทั้งปวง  ผูเห็นธรรมท้ังปวง  จักปฏิญาณความรู 
ความเห็นอันไมมีสวนเหลือ  ไมม ี ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา   พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา  สมณะหรือ 
พราหมณผูรูธรรมทั้งปวง  ผูเห็นธรรมท้ังปวง   จักปฏิญาณความรูความเห็นอัน 
ไมมีสวนเหลือ ไมมี  ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได  ชนเหลาน้ันเปนอันกลาวตามท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวไมเปนอันกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง 
และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม อน่ึง การกลาวและการกลาวตามอันประกอบ 
ดวยเหตุบางอยาง       จะไมมาถึงฐานะอันผูรูจะพึงติเตียนแลหรือ   พระเจาขา.  
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนมหาบพิตร    ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา 
พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณผูรูธรรมทัง้ปวง ผูเห็นธรรม 
ทั้งปวง   จักปฏิญาณความเห็นอันไมมีสวนเหลือไมมี   ขอน้ัน ไมเปนฐานะที่จะมี 
ไดดังน้ี   ชนเหลาน้ันไมเปนอันกลาวตามท่ีอาตมภาพกลาวแลว   และยอมกลาว 
ตูอาตมภาพดวยคําอันไมเปนจริง   ขอถวายพระพร. 
           [๕๗๕]  ลําดับนัน้แล    พระเจาปเสนทิโกศลจึงรับสั่งถาม    วิฑูฑภ- 
เสนาบดีวา ดูกอนเสนาบดี  ใครหนอกลาวเรื่องนี้ในภายในนคร  วิฑูฑภเสนาบดี 
กราบทูลวา  ขาแตมหาราช  พราหมณสญชัยอากาสโคตรกลาวเรื่องนี้   ขอเดชะ. 
ลําดับนั้น   พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับส่ังวา    มานี่แนะ 
บุรุษผูเจริญ ทานจงไปเชิญพราหมณสญชัยอากาสโคตรตามคําของเราวา ดูกอน 
ทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งหาทาน.  บุรุษน้ันทูลรบัสนองพระบรม-  
ราชโองการแลว   ไดเขาไปหาพราหมณสญชัยอากาสโคตรถึงท่ีอยู  แลวกลาวกะ 
พราหมณสญชัยอากาสโคตรวา  ดูกอนทานผูเจริญ   พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่ง 
หาทาน. 
           ครั้งน้ัน  พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแต 
พระองคผูเจริญ  พระดํารสัอยางหน่ึงที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาเนื้อความ 
บางอยางตรัสไว  แตคนอ่ืนกลับเขาใจพระภาษิตน้ันเปนอยางอ่ืนไป   พึงมีหรือ 
หนอ    ก็พระผูมีพระภาคเจายังทรงจําพระดํารัสวา    ตรัสแลวอยางไรบางหรือ 
พระเจาขา.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนมหาบพิตร     อาตมภาพจําคําท่ี 
กลาวแลวอยางนี้วา  สมณะหรือพราหมณจักรูธรรมทั้งปวง  จักเห็นธรรมท้ังปวง 
ในคราวเดียวเทาน้ัน  ไมมี  ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได. 
           ป.  ขาแดพระองคผูเจริญ      พระผูมีพระภาคเจาตรัสสภาพอันเปนตัว 
เหตุ  ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสสภาพอันเปนตัวผลพรอม  
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ทั้งเหตุวา    สมณะหรือพราหมณจักรูธรรมทั้งปวง    จักเห็นธรรมท้ังปวง   ใน 
คราวเดียวเทาน้ัน  ไมมี     ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได     ขาแตพระองคผูเจริญ 
วรรณะ ๔  จําพวกนี้    คือกษัตริย  พราหมณ   แพศย  ศูทร   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  วรรณะ ๔ จําพวกน้ีจะพึงมีความแปลกกัน   จะพึงมีการกระทําตางกัน 
กระมังหนอ. 
           [๕๗๖]  พ.  ดูกอนมหาบพิตร   วรรณะ  ๔ จําพวกนี้   คือ กษัตริย 
พราหมณ  แพศย ศูทร ดกูอนมหาบพิตร  บรรดาวรรณะ ๔ จําพวกนี้  วรรณะ 
๒ จําพวก   คือ   กษัตริยและพราหมณ   อาตมาภาพกลาววาเปนผูเลิศ  คือ  เปน 
ที่กราบไหว  เปนที่ลุกรับ   เปนที่กระทําอัญชลี   เปนที่กระทําสามีจิกรรม   ขอ 
ถวายพระพร. 
           ป.  ขาแตพระองคผูเจริญ   หมอมฉันมิไดทูลถามถึงความแปลกกันใน 
ปจจุบันกะพระผูมีพระภาคเจา   หมอมฉันทูลถามถงึความแปลกกันในสัมปราย-  
ภพกะพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  วรรณะ ๔  จําพวกนี้    คือ 
กษัตริย  พราหมณ  แพศย  ศูทร  ขาแตพระองคผูเจริญ  วรรณะ ๔ จําพวก 
นี้จะพึงมีความแปลกกัน  จะพึงมีการกระทําตางกันกระมังหนอ   พระเจาขา. 
 
                                   องคแหงภิกษุผูมีความเพียร  ๕  
 
           [๕๗๗]  พ. ดูกอนมหาบพิตร  องคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประ- 
การน้ี.   ๕ ประการเปนไฉน.  ดูกอนมหาบพิตร 
           ๑.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้    เปนผูมีศรัทธา   เธอพระปญญาตรัสรูของ 
พระตถาคตวา    แมเพราะเหตุนี้  ๆ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระ- 
อรหันต. . . เปนผูเบิกบานแลว    เปนผูจําแนกพระธรรม.  
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           ๒.  ภิกษุเปนผูมีอาพาธนอย     มีโรคเบาบาง    ประกอบดวยไฟธาตุ 
สําหรับยอยอาหารอันสมํ่าเสมอ   ไมเย็นนัก   ไมรอนนัก   เปนปานกลาง   ควร 
แกการทําความเพียร. 
           ๓.   เปนผูไมโออวด  ไมมีมายา  เปดเผยตนตามความเปนจริงในพระ- 
ศาสดา  หรือในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู. 
           ๔.   เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม    เพ่ือยังกุศลธรรมให 
ถึงพรอม  เปนผูมีกําลัง  มีความบากบ่ันมั่นคงไมทอดธุระในกุศลธรรมทัง้หลาย. 
           ๕.   เปนผูมีปญญา   ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและ 
ความดับ   เปนอริยะ   เปนเครื่องชําแรกกิเลส   ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ. 
           ดูกอนมหาบพิตร    องคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕  ประการน้ีแล.   ด ู
กอนมหาบพิตร  วรรณะ ๔  จําพวกนี้  คือ  กษัตริย   พราหมณ   แพศย   ศูทร 
ถาวรรณะ ๔  จําพวกนั้น   จะพึงเปนผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร 
๕ ประการนี้  ขอน้ันก็จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแกวรรณะ 
๘ จําพวกนั้นตลอดกาลนาน  ขอถวายพระพร. 
           [๕๗๘]  ป.   ขาแตพระองคผูเจริญ  วรรณะ   ๔  จําพวกน้ี   คือ  กษัตริย 
พราหมณ  แพศย  ศูทร  ถาวรรณะ ๔ จําพวกนั้น   พึงเปนผูประกอบดวยองค 
แหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้   ขาแตพระองคผูเจริญ  ในขอน้ี   วรรณะ 
๔ จําพวกนั้น   จะพึงมีความแปลกกัน   จะมีการกระทําตางกันหรือ  พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร     ในขอน้ี      อาตมภาพกลาวความตางกันดวย 
ความเพียรแหงวรรณะ  ๔  จําพวกนั้น  ดูกอนมหาบพิตร   เปรยีบเหมือนสัตวคู 
หน่ึง   เปนชางที่ควรฝกก็ตาม   เปนมาท่ีควรฝกก็ตาม   เปนโคที่ควรฝกก็ตาม 
เขาฝกดีแลว   แนะนําดีแลว   คูหน่ึงไมไดฝก   ไมไดแนะนํา   ดูกอนมหาบพิตร 
มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  สัตวคูหน่ึงเปนชางที่ควรฝกก็ตาม  
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เปนน้ําท่ีควรฝกก็ตาม     เปนโคที่ควรฝกก็ตาม     เขาฝกดีแลว     แนะนําดีแลว 
สัตวคูหน่ึงที่เขาฝกแลวเทาน้ันพึงถึงเหตุของสัตวที่ฝกแลว     พึงยังภูมิของสัตวที่ 
ฝกแลวใหถึงพรอมมิใชหรือ   ขอถวายพระพร.  
           ป.   อยางนั้น    พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร   ก็สัตวคูหน่ึงเปนชางที่ควรฝกก็ตาม    เปนมา 
ที่ควรฝกก็ตาม   เปนโคที่ควรฝกก็ตาม   เขาไมไดฝก  ไมไดแนะนํา  สัตวคูนั้น 
ที่เขาไมไดฝกเลย     จะพึงถึงเหตุของสัตวที่ฝกแลว    จะพึงยังภูมิของสัตวที่ฝก 
แลวใหถึงพรอมเหมือนสัตวคูหน่ึง   เปนชางท่ีควรฝกก็ตาม   เปนมาท่ีควรฝกก็ 
ตาม   เปนโคที่ควรฝกก็ตาม   ที่เขาฝกดีแลว   แนะนําดีแลว  ฉะนั้นบางหรือไม 
ขอถวายพระพร. 
           ป.   ไมเปนอยางนั้นเลย   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร   ฉันนั้นเหมือนกันแล   อิฐผลใดอันบุคคลผูมี 
ศรัทธา   มีอาพาธนอย   ไมโออวด   ไมมีมายา   ปรารภความเพียร   มีปญญา 
พึงถึงอิฐผลน้ัน    บุคคลผูไมมีศรัทธา   มีอาพาธมาก   โออวด   มีมายา   เกียจ 
คราน  มีปญญาทราม  จักถึงได  ดังนี้    ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได   ขอถวาย 
พระพร. 
           [๕๗๙]  ป.    ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาตรัสสภาพอัน 
เปนเหตุและตรัสสภาพอันเปนผลพรอมกับเหตุ    ขาแตพระองคผูเจริญ  วรรณะ 
๔ จําพวกนี้   คือ  กษัตริย พราหมณ  แพศย  ศูทร  ถาวรรณะ ๔ จําพวกเหลา 
นั้น    พึงเปนผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการ  นี้    และมี 
ความเพียรชอบเหมือนกัน   ขาแตพระองคผูเจริญ  ในขอน้ี  วรรณะ ๔ จําพวก 
นั้น    พึงมีความแปลกกัน  พึงมีการกระทําตางกันหรือ   พระเจาขา.  
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           พ.  ดกูอนมหาบพิตร  ในขอน้ี   อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตาง  
กันอยางไร  คือ  วิมุตติกับวิมุตติ   ของวรรณะ ๔ จําพวกนั้นขอถวายพระพร. 
ดูกอนมหาบพิตร    เปรียบเหมือนบุรุษเก็บเอาไมสาละแหงมาใสไฟ   พึงกอไฟ 
ใหโพลงข้ึน  ตอมา  บุรุษอีกคนหน่ึงเก็บเอาไมมะมวงแหงมาใสไฟ  พึงกอไฟให 
โพลงข้ึนและภายหลังบุรุษอีกคนหน่ึงเก็บเอาไมมะเดื่อแหงมาใสไฟ  พึงกอไฟให 
โพลงข้ึน.    ดูกอนมหาบพิตร    มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
เปลวกับเปลว        สีกับสหีรือแสงกับแสงของไฟท่ีเกิดข้ึนจากไมตาง ๆ กันนั้น 
จะพึงมีความแตกตางกันอยางไรหรือหนอ   ขอถวายพระพร. 
           ป.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ไมพึงมีความแตกตางกันเลย   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร  ฉันนั้นเหมือนกันแล   เดชอันใดอันความเพียร 
ย่ํายีแลวเกิดข้ึนดวยความเพียร  ในขอน้ี   อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตาง 
กันอยางไรคือ  วิมุตติกับวิมุตติ  ขอถวายพระพร. 
 
                                           ปญหาเรื่องเทวดา  
 
           [๕๘๐]  ป.   ขาแตพระองคผูเจริญ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสสภาพอัน 
เปนเหตุ    และตรัสสภาพอันเปนผลพรอมกับเหตุ    ขาแตพระองคผูเจริญ  ก ็
เทวดามีจริงหรือ   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร   ก็เพราะเหตุอะไรมหาบพิตรจึงตรัสถามอยางนี้  
วาขาแตพระองคผูเจริญ  ก็เทวดามีจริงหรือ. 
           ป.   ขาแตพระองคผูเจริญ   ถาเทวดามีจริง   เทวดาเหลานั้นมาสูโลกนี้  
หรือไมมาสูโลกนี ้   พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร   เทวดาเหลาใดมีทุกข   เทวดาเหลาน้ัน   มาสู 
โลกนี ้ เทวดาเหลาใดไมมีทุกข  เทวดาเหลาน้ันไมมาสูโลกนี้   ขอถวายพระพร.  
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                                        วิฑูฑภะทูลถาม  
 
           [๕๘๑]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว   วิฑูฑภเสนาบดี  ได 
กราบทูลพระผูมีภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เทดาเหลาใดมีทุกข   มาสู 
โลกนี ้ เทวดาเหลาน้ันจักยังเทวดาทั้งหลายผูไมมีทุกข ไมมาสูโลกนี ้ ใหจุติ หรือ 
จักขับไลเสียจากที่นั้น. 
           ครั้งน้ันแล  ทานพระอานนทไดมีความดําริวา วิฑูฑภเสนาบดีนี้  เปน 
พระราชโอรสของพระเจาปเสนทิโกศล      เราเปนโอรสของพระผูมีพระภาคเจา 
บัดนี้เปนกาลอันสมควรท่ีโอรสจะพึงสนทนากัน.   ลําดับนั้น   ทานพระอานนท 
จึงกลาวกะวิฑูฑภเสนาบดีวา  ดูกอแสนาบดี  ถาเชนนั้น ในขอน้ี  อาตมาจะขอ 
ยอนถามทานกอน  ปญหาใดพึงพอใจแกทานฉันใด  ทานพึงพยากรณปญหานั้น 
ฉันนั้น  ดูกอนเสนาบดี  ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  พระราชอาณาจักร 
ของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในพระราชอาณาจักรใด  พระเจา 
ปเสนทิโกศลเสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี   ในพระราชอาณาจักรนั้น  ทาวเธอ 
ยอมทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ  ผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ  ผูมีพรหมจรรย 
หรือผูไมมีพรหมจรรยใหเคลื่อนหรือทรงขับใลเสียจากที่นั้นไดมิใชหรือ.  วิฑูฑภ 
เสนาบดีตอบวา   ขาแตทานผูเจริญ   พระราชอาณาจักรของพระเจาปเสนทิโกศล 
มีประมาณเทาใด    และในพระราชาอาณาจักรใด    พระเจาปเสนทิโกศลเสวย- 
ราชสมบัติเปนอิศราธิบดี   ในพระราชอาณาจักรนั้นทาวเธอยอมทรงสามารถยัง 
สมณะหรือพราหมณผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ  ผูมีพรหมจรรยหรอืผูไมมีพรหมจรรย 
ใหเคลื่อนหรือทรงขับไลเสียจากที่นั้นได. 
           อา.  ดกูอนเสนาบดี    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน   ที่อันมิใช 
พระราชอาณาจักรของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด      และในที่ใด 
พระเจาปเสนทิโกศลมิไดเสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี   ในท่ีนั้น  ทาวเธอยอม  
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ทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ     ผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ    ผูมีพรหมจรรย 
หรือผูไมมีพรหมจรรยใหเคลื่อนหรือทรงขับไลเสียจากที่นั้นไดหรือ. 
           วิ.  ขาแตทานผูเจริญ       ในที่อันมิใชพระราชอาณาจักรของพระเจา- 
ปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด   และในที่ใด  พระเจาปเสนทิโกศลมิไดเสวยราช 
สมบัติเปนอิศราธิบดี    ในท่ีนั้น     ทาวเธอยอมไมทรงสามารถจะยังสมณะหรือ 
พราหมณผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ    ผูมีพรหมจรรยหรือผูไมมีพรหมจรรย    ให 
เคลื่อนหรือทรงขับไลจากท่ีนั้นได. 
           อา.  ดกูอนเสนาบดี    ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    เทวดาทั้ง 
หลายชั้นดาวดึงส  ทานไดฟงมาแลวหรือ. 
           วิ.   อยางนั้น   ทานผูเจริญ    เทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงส    ขาพเจาได 
ฟงมาแลว    แมในบัดนี้   เทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงส   พระเจาปเสนทิโกศลก็ได 
ทรงสดับมาแลว. 
           อา.  ดกูอนเสนาบดี     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน    พระเจา 
ปเสนทิโกศลยอมทรงสามารถจะยังเทวดาท้ังหลายชั้นดาวดึงส     ใหเคลื่อนหรือ 
จะทรงขับไลเสียจากที่นั้นไดหรือ. 
           วิ.   ขาแตทานผูเจริญ        แมแตจะทอดพระเนตรเทวดาท้ังหลายชั้น 
ดาวดึงส    พระเจาปเสนทิโกศลก็ไมทรงสามารถ     ที่ไหนเลาจักทรงยังเทวดา 
ทั้งหลายชั้นดาวดึงสใหเคลื่อนหรือจักทรงขับไลเสียจากที่นั้นได. 
           อา.  ดกูอนเสนาบดี     ฉันนั้นเหมือนกันแล     เทวดาเหลาใดมีทุกข 
ยังมาสูโลกนี้   เทวดาเหลาน้ัน  ก็ยอมไมสามารถแมเพ่ือจะเห็นเทวดาผูไมมีทุกข 
ผูไมมาสูโลกนี้ได  ที่ไหนเลาจักใหจุติหรือจักขับไลเสียจากที่นั้นได.  
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           ลําดับนั้นแล       พระเจาปเสนทิโกศลไดทลูถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ภิกษุรูปนี้ชื่ออะไร    พระเจาขา     พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสตอบวา  ภิกษุรูปนี้   ชือ่อานนท  ขอถวายพระพร. 
           [๕๘๒]  ป. ชื่อของทานนายินดีหนอ   สภาพของทานนายินดีจริงหนอ 
ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานพระอานนทกลาวสภาพอันเปนเหตุ  และกลาวสภาพ 
อันเปนผลพรอมดวยเหตุ  ขาแตพระองคผูเจริญ   พรหมมีจริงหรือ. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร ก็เพราะเหตุไร มหาบพิตรจึงตรัสถามอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     กพ็รหมมีจริงหรือ. 
           ป.  ขาแตพระองคผูเจริญ     ถาพรหมมีจริง      พรหมนัน้มาสูโลกนี้  
หรือไมมาสูโลกนี ้  พระเจาขา. 
           พ.  ดกูอนมหาบพิตร  พรหมใดมีทุกข   พรหมนั้นมาสูโลกนี้   พรหม 
ใดไมมีทุกข  พรหมนั้นกไ็มมาสูโลกนี้  ขอถวายพระพร. 
           ลําดับนั้นแล   บุรษุคนหน่ึงไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา    ขาแต 
มหาราช   พราหมณสญชัยอากาสโคตรมาแลว   พระเจาขา.   ครั้งน้ัน    พระเจา 
ปเสนทิโกศลจึงตรัสถามพราหมณสญชัยอากาสโคตรวา  ดูกอนพราหมณ  ใคร- 
หนอกลาวเรื่องนี้ภายในพระนคร.        พราหมณสญชัยอากาสโคตรกราบทูลวา 
ขาแตมหาราช   วิฑูฑภเสนาบดี  พระพุทธเจาขา.  วิฑูฑภเสนาบดีไดกราบทูล 
อยางนี้วา    ขาแตมหาราช    พราหมณสญชัยอากาสโคตร     พระพุทธเจาขา. 
ลําดับนั้นแล   บุรุษคนหนึง่ไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา    ขาแตมหาราช 
บัดนี้ยานพาหนะพรอมแลว  พระพุทธเจาขา.                         
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                          ทรงชื่นชมภาษิตของพระพุทธเจา  
 
           [๕๘๓]  ครั้งน้ันแล     พระเจาปเสนทิโกศล     ไดกราบทูลพระผูมี- 
พระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   หมอมฉันไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงความเปนสัพพัญู     พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพยากรณความเปนสัพพัญู 
แลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้นยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน  และหมอมฉัน 
มีใจชื่นชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น     ขาแตพระองคผูเจริญ     หมอมฉันได 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาถึงคนท่ีจัดเปนวรรณะ ๔ จําพวกที่บริสุทธิ์  พระผูมี- 
พระภาคเจาก็ทรงพยากรณคนที่จัดเปนวรรณะ  ๔  จําพวกที่บริสุทธิ์แลว     และ 
ขอท่ีทรงพยากรณนั้นยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน        และหมอมฉันมีใจ 
ชื่นชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น   ขาแตพระองคผูเจริญ    หมอมฉันไดทูลถาม 
พระผูมีพระภาคเจาถึงเทวดาท่ียิ่ง        พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพยากรณเทวดา 
ที่ยิ่งแลว   และขอท่ีทรงพยากรณนั้น    ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน     และ 
หมอมฉันมีใจชื่นชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น  ขาแตพระองคผูเจริญ  หมอมฉัน 
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาถึงพรหมที่ยิ่ง   พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพยากรณ 
พรหมที่ยิ่งแลว  และขอท่ีทรงพยากรณนั้น     ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน 
และหมอมฉันมีใจชื่นชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น  ขาแตพระองคผูเจริญ อน่ึง 
หมอมฉัน ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาถึงขอใด  ๆ    พระผูมีพระภาคเจาก็ทรง 
พยากรณขอน้ัน  ๆ   แลว   และขอท่ีทรงพยากรณนั้น ๆ ยอมชอบใจและควรแก 
หมอมฉัน และหมอมฉันมีใจชื่นชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น ๆ ขาแตพระองค- 
ผูเจริญ   หมอมฉันขอทูลลาไป  ณ  บดันี้   หมอมฉันมีกิจมาก   มีกรณียะมาก. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด 
ขอถวายพระพร.  
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           ครั้งน้ันแล   พระเจาปเสนทิโกศล  ทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคเจา  เสด็จลุกจากท่ีประทับ   ทรงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงกระทําประทักษิณ   แลวเสด็จกลับไป   ฉะนี้แล. 
 
                                      จบ  กรรณกัตถลสูตร  ที ่ ๑๐ 
                                               จบราชวรรคที่  ๔          
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                             อรรถกถากรรณกัตถลสูตร 
 
           กรรณกัตถลสูตร  มีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           ในพระสูตรนั้น    คําวา  อุทฺาย(๑)    นี้เปนชื่อของท้ังรัฐ    ทั้ง 
พระนครน้ันวา  อุทัญญา.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงอาศัยอุทัญญานครประทับ 
อยู.   บทวา  กณฺณกตฺถเล  มิคทาเย    ความวา  ในท่ีไมใกลพระนครนั้น 
มีภูมิภาคที่นารื่นรมยแหงหนึ่ง  ชื่อวา  กรรณกัตถละ.   ภูมิภาคนั้นเขาเรียกกันวา 
มิคทายวัน  เพราะทรงพระราชทานไวเพ่ือใหอภัยแกเนื้อท้ังหลาย.  ณ ที่กรรณ- 
กัตถลมิคทายวันนั้น.    บทวา   เกนจิเทว   กรณีเยน ความวา   ไมใชกิจ 
อยางอ่ืน     เปนกรณียกิจอยางที่ไดกลาวไวในสูตรกอน่ันแหละ.     พระภคินี 
ทั้งสองนี้คือ    พระภคินีพระนามวา  โสมา   และพระภคินีพระนามวา    สกลุา 
ทรงเปนประชาบดีของพระราชา.    บทวา    ภตฺตาภิหาเร     ไดแกในที่เสวย 
พระกระยาหาร.   ก็ที่เสวยพระกระยาหารของพระราชา  นางในทุก ๆ คนจะตอง 
ถือทัพพีเปนตน ไปถวายงานพระราชา.   พระนางท้ังสองน้ัน     ไดไปแลว   โดย 
ทํานองนั้น . 
           บทวา   กึ   ปน   มหาราชา    เปนคําถามวา    เพราะเหตุไร    จึง 
ตรัสอยางนั้น.   ตอบวา   เพ่ือจะเปลื้องคําครหาพระราชาเสีย.  เพราะพวกบริษัท 
จะพึงคิดกันอยางนี้วา     พระราชานี้เมื่อจะเสด็จมาก็ยังนําขาวของมาตุคามมาทูล 
ดวย     พวกเราสําคัญวา     มาเฝาพระผูมีพระภาคเจาโดยธรรมดาของคน    แต 
พระเจาอยูหัวเอาขาวของมาตุคานมาเห็นจะเปนทาสของมาตุคามกระมัง       แม 
คราวกอนพระองคก็เสด็จมาดวยเหตุนี้เหมือนกัน     ดังน้ี .      อน่ึง    พระราชา 
นั้นถูกถามแลวจักทูลถึงเหตุที่มาของตน   คําครหาอันนี้จักไมเกิดข้ึนแกพระองค 
ดวยอาการอยางน้ี    เพราะฉะน้ัน  เพ่ือจะทรงปลดเปลื้องคําครหาจึงตรัสอยางนั้น. 
 
๑.  ฉ. อุรฺุาย  สี.  อุชฺุาย.  
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           บทวา  อพฺภุทาหาสิ  แปลวา   กลาวแลว.     คําวา   ไมมสีมณะ  
หรือพราหมณที่จะรูธรรมทั้งปวง  และท่ีจะเห็นธรรมท้ังปวงในคราว 
เดียวกัน  ความวา  ผูใดจักรูหรือจักเห็นธรรมท้ังปวงท่ีเปนอดีต   อนาคตและ 
ปจจุบันดวยอาวัชชนะดวงเดียว ดวยจิตดวงเดียว ดวยชวนะดวงเดียว ผูนั้น  ยอม 
ไมมี. จริงอยู  ใคร ๆ แมนกึแลววา เราจักรูเรื่องทุกอยางทีเปนอดีต ดวยจิตดวง 
เดียว ก็ไมอาจจะรูอดีตไดทั้งหมด   จะรูไดแตเพียงวันเดียวเทานั้น.   สวนท่ีเปน 
อนาคตและปจจุบัน    กจ็ะไมรูทุกสิ่งทุกอยางดวยจิตน้ัน.   ในบทนอกน้ี   ก็นัยนี้. 
ตรัสปญหานี้ดวยจิตดวงเดียวอยางนี้แล.    บทวา   เหตุรูป     ไดแกสภาวะแหง 
เหตุ  อันเกิดแตเหตุ.   บทวา  สเหตุรูป     ไดแก  อันเปนชาติแหงผลท่ีมีเหตุ. 
บทวา สมฺปรายิกาห  ภนฺเต  ความวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองค 
ขอทูลถามถึงคุณอันจะมีในเบื้องหนา. 
           บทวา   ปฺจีมานิ    ความวา    พระผูมีพระภาคเจาตรัสองคเปนที่ต้ัง 
แหงความเพียร ๕ ใหเจือดวยโลกุตตระในพระสูตรนี้.     แตพระจูฬสมุทเถระ 
ผูอยู  ณ  กวลังคณะ      เม่ือเขาถามวา    พระคุณเจา    ทานชอบอะไร    ดังน้ี  
ตอบวา   เราชอบใจโลกตุตระอยางเดียว.      บทวา   ปธานเวมตฺตต    ไดแก 
ความตางกันแหงความเพียร.     จริงอยู      ความเพียรของปุถุชนก็เปนอยางอ่ืน 
ของพระโสดาบัน      ก็เปนอยางหน่ึง    ของพระสกทาคามี     ก็เปนอยางหน่ึง 
ของพระอนาคามีก็เปนอยางหน่ึง     ของพระอรหันตก็เปนอยางหน่ึง      ของ 
พระอสีติมหาสาวก    ก็เปนอยางหน่ึง      ของพระอัครสาวกทั้งสองก็เปนอยาง 
หน่ึง    ของพระปจเจกพุทธเจาก็เปนอยางหน่ึง    ของพระสัพพัญูพุทธเจา 
ก็เปนอยางหน่ึง.    ความเพียรของปุถุชน     ไมถึงความเพียรของพระโสดาบัน  
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ฯลฯ  ความเพียรของพระปจเจกพุทธเจา   ก็ไมถึงความเพียรของพระสัพพัญู- 
พุทธเจา.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ปธานเวมตฺตต    วทาม ิ   แปลวา 
อาตมภาพกลาวความตางกันดวยความเพียร  ทรงหมายเอาเนื้อความขอน้ี. 
           บทวา  ทนฺตการณ  คจฺเฉยฺยุ  ความวา   ในบรรดาการฝกทั้งหลาย 
มีฝกมิใหโกง  ไมใหทิ่มแทง    ไมใหทอดท้ิงธุระ    เหตุอันใดยอมปรากฏ 
พึงเขาถึงเหตุอันนั้น.   บทวา   ทนฺตภูม ี     ไดแก   สูภูมิสัตวที่ฝกแลว 
พึงไป.   แมบุคคล  ๔  จําพวกคือ  ปุถุชน  พระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระ 
อนาคามีชื่อวา  ผูไมมีศรัทธา   ในบททัง้หลายวา อสฺสทฺโธ   เปนตน.  จริง 
อยู   ปถุุชนชือ่วาไมมีศรัทธา   เพราะยังไมถึงศรัทธาของพระโสดาบัน.   พระ- 
โสดาบัน... ของพระสกทาคามี.  พระสกทาคามี...   ของพระอนาคามี.  พระ 
อนาคามีชื่อวาไมมีศรัทธา  เพราะยังไมถึงศรัทธาของพระอรหันต.  ความอาพาธ 
ยอมเกิดข้ึน   แมแกพระอรหันต    เพราะฉะนั้น   อาพาธแมทั้ง  ๕  ยอมชื่อวา 
เปนอาพาธมาก.   ก็พระอริยสาวกยอมไมมีชื่อวา  ผูโออวด  ผูมมีารยา.    เพราะ 
เหตุนั้นแหละ    พระเถระจึงกลาววา    เราชอบใจท่ีตรัสองคแหงความเพียร 
๕  ใหเจือดวยโลกุตตระ.     สวนในอัสสขฬุงคสูตรตรัสไววา   ชื่อวา  สัมโพธิ 
แมแหงพระอริยสาวกมาแลว   ในพระดํารัสนี้วา    ตโย   จ   ภกิฺขเว   อสฺส- 
ขฬุงฺเค  ตโย  จ  ปริสขฬุงฺเค  เทสิสฺสามิ   ดวยอํานาจแหงปุถุชนเปนตน 
นั้น  จึงตรัสวา   เจือดวยโลกุตตระ. 
           ฝายปุถุชน      ยังไมถึงพรอมซ่ึงความเพียรในโสดาปตติมรรค   ฯลฯ 
พระอนาคามี    ยังไมถึงพรอมซ่ึงความเพียรในพระอรหัตตมรรค.     แมเปน 
ผูเกียจคราน  ก็มี  ๔  เหมอืนกัน    ดุจผูไมมีศรัทธา.   ทานผูมีปญญาทราม    ก็  
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เหมือนกัน .   อน่ึง   พึงทราบการเทียบเคียงดวยขออุปมาในฝายดํา    ดวยคําวา  
อทนฺตหตฺถิอาทโยวิย  (เหมือนชางที่ยังมิไดฝกเปนตน )  และในฝายขาวดวย 
คําวา ยถา ปน ทนฺตหตฺถิอาทโย   (เหมือนอยางชางที่ฝกแลวเปนตน)  ดังนี้ 
เปนตน.   กบ็ุคคลท่ีเวนจากมรรคปธาน  เปรียบเหมือนชางเปนตนที่ยังมิไดฝก 
ผูมีมรรคปธาน  เปรียบเหมือนชางเปนตนที่ฝกแลว.  ชางเปนตนที่ยังมิไดฝก ก ็
ไมอาจเพ่ือจะไมกระทําอาการโกง     หนี   สลัดธุระไปยังการฝกแลว   หรือถึงท่ี 
ที่เขาฝกแลวไดฉันใด   ทานผูเวนจากมรรคปธาน   ก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมไม 
อาจเพ่ือบรรลุคุณท่ีทานผูมีมรรคปธานพึงถึง     หรือพึงยังคุณที่ผูมีมรรคปธาน 
พึงใหเกิดใหบังเกิดข้ึน. 
           อน่ึง    ชางเปนตนท่ีฝกแลว     ก็ไมกระทําอาการโกง    ไมทิ่มแทง 
ไมสลัดธุระ     ยอมอาจไปยังที่ที่สัตวฝกแลวพึงไป    หรือพึงถึงภูมิที่สัตว 
 ฝกแลวพึงถึงฉันใด   ผูมมีรรคปธาน  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ก็อาจบรรลุคุณท่ีผูมี 
 มรรคปธานพึงบรรลุ       อาจยังคุณท่ีผูมีมรรคปธานพึงใหเกิดใหบังเกิดข้ึนได. 
ทานกลาวอธิบายไวดังนี้วา   ผูมีโสดาปตติมรรคปธาน    ยอมอาจบรรลุโอกาส 
ที่ผูมีโสดาปตติมรรคปธานบรรลุ        เพ่ือจะยังคุณท่ีผูมีโสดาปตติมรรคปธาน 
พึงใหบังเกิด  บังเกิดข้ึนได  ฯลฯ  ผูมีอรหัตตมรรคปธาน  ยอมอาจเพ่ือบรรล ุ
โอกาสที่ผูมีอรหัตตมรรคปธานบรรลุ     เพ่ือยังคุณท่ีผูมีอรหัตตมรรคปธานพึง 
ใหบังเกิดข้ึน  บังเกิดข้ึนได.  
           บทวา  สมฺมปฺปธานา  ไดแก  ความเพียรชอบ  คือ การกระทําตอ 
เนื่องดวยมรรคปธาน.  ขอวา  อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตางกัน 
อยางไร  คือ  วิมุตติกับวมิุตติ   ความวา  การกระทําตาง ๆ กันปรารภผล 
วิมุตติของตนนอกน้ี    กบัผลวิมุตติของคนหน่ึง  ที่ควรจะกลาวอันใด  เรายอม 
ไมกลาวถึงการกระทําตางกันที่ควรกลาวนั้นอยางไร คือ  เรากลาววา ไมมีความ  
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ตางกัน.  คําวา อจฺฉิยา วา อจฺฉึ  ความวา  หรือเปลวไฟกับเปลวไฟ.  แมใน  
๒ บทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน.  ก็บทวา  อจฺฉึ  นี ้เปนทุติยาวิภัตติ  ใชใน 
อรรถแหงสัตตมีวิภัตติ.   บทวา กึ ปน ตฺว  มหาราช  ความวา ดูกอนมหาราช 
พระองคไมทรงทราบหรือวา    เทวดามีอยูอยางนี้คือ   มีเทวดาชั้นจาตุมหาราช 
มีเทวดาชั้นดาวดึงส  ฯลฯ  มีเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี  มีเทวดาชั้นสูง ๆ ข้ึน 
ไปอีก   พระองคตรัสอยางนี้    เพราะเหตุใด. 
           แตนั้น   พระราชาเม่ือจะตรัสถามคําน้ีวา   ขาพระองครูวามี  แตเทวดา 
ทั้งหลายมาสูมนุษยโลกหรือไมมาสูมนุษยโลก       จึงตรัสคําวา    ยทิ  วา  เต 
ภนฺเต  ดังนี้เปนตน.    บทวา  สพฺยาปชฺฌา   ไดแกมีทุกข   คือยังละทุกข 
ทางใจไมได  โดยละไดเด็ดขาด.  บทวา  อาคนฺตาโร    ความวา    ผูมาโดย 
อํานาจอุปบัติ.  บทวา  อพฺยาปชฺฌา ไดแก  ตัดความทุกขไดเด็ดขาด.  บทวา 
อนาคนฺตาโร  ไดแกผูไมมาดวยมสามารถแหงอุปบัติ. 
           บทวา   ปโหติ   แปลวา   ยอมอาจ.   จริงอยู    พระราชายอมอาจกระ 
ทําผูที่ถึงพรอมดวยลาภแลสักการะแมมีบุญโดยท่ีไมมีใครจะเขาไปใกลไดให 
เคลื่อนจากฐานะนั้น.   ยอมอาจกระทําแมผูไมมีบุญน้ัน    ผูไมไดสิ่งสักวาเที่ยว 
ไปสูบานทั้งสิ้น  เพ่ือปณฑะ   แลวยังอัตตภาพใหเปนไปได   โดยประการท่ีจะ 
เปนผูถึงพรอมดวยลาภและสักการะใหเคลื่อนจากฐานะนั้น.      ยอมอาจเพ่ือ 
ประกอบแมผูมีพรหมจรรยกับหญิงใหถึงศีลพินาศ     ใหสึกโดยพลการหรือ 
ใหเคลื่อนจากฐานะนั้น.     ไมใหอํามาตยผูเพียบพรอมดวยกามคุณ     แมมิได 
ประพฤติพรหมจรรยใหเขาไปสูเรือนจํา      ไมใหเห็นแมหนาของหญิงท้ังหลาย 
ชื่อวา  ยอมใหเคลื่อนจากฐานะนั้น.   แตเมื่อใหเคลื่อนจากรัฐ  ชื่อวา    ขับไล 
ไปตามตองการ.  
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           บทวา  ทสฺสนายป  นปฺปโหนฺติ ความวา  เทพผูมีทุกข   ยอมไม 
อาจแมเพ่ือจะเห็นดวยจักษุวิญญาณ  ซึ่งเทพผูไมมีทุกขชั้นกามาวจรกอน.  ถาม 
วา เพราะเหตุไร.  ตอบวา  เพราะไมมีฐานะในภพน้ัน โดยสมควร.  แตยอมอาจ 
เพ่ือจะเห็นดวยจักษุวิญญาณ     ซึ่งเทพชั้นรูปาวจรวา    ยอมยนือยูดวย   ยอม 
นั่งอยูดวยในวิมานเดียวกันนั่นเทียว.     แตไมอาจเพ่ือจะเห็น     เพ่ือจะกําหนด 
เพ่ือจะแทงตลอด  ลักษณะท่ีเทพเหลานี้    เห็นแลว   กําหนดแลว     แทงตลอด 
แลว.  ยอมไมอาจเพ่ือจะเห็นดวยญาณจักษุ  (ดวยประการฉะน้ี).  ทั้งไมอาจเพ่ือ 
จะเห็นเทพที่สูง ๆ  ข้ึนไป   แมดวยการเห็นดวยจักษุวิญญาณแล.   บทวา  โก 
นาโม อย ภนฺเต  ความวา พระราชาแมทรงรูจักพระเถระ  ก็ตรัสถามเหมือน 
ไมรูจัก.   ถามวา  เพราะเหตุไร.     ตอบวา  เพราะเปนผูใครเพ่ือทรงสรรเสรญิ. 
บทวา อานนฺทรูโป  ไดแกมีสภาวะนายินดี.   แมการตรัสถามถึงพรหม  ก็พึง 
ทราบโดยนัยที่กลาวแลวน่ันเทียว.  บทวา  อถโข  อฺญตโร  ปุริโส  ความ 
วา  ไดยินวา  ถอยคําน้ัน   วิฑูฑภะนั่นเอง   ตรัสแลว.   ชนเหลาน้ัน    โกรธ 
แลววา    ทานกลาวแลว    ทานกลาวแลว   จึงใหหมูพลของตน ๆ  ลุกข้ึนกระ 
ทําแมการทะเลาะซึ่งกันและกัน  ในทีน่ั้นนั่นเทียว   ราชบุรุษน้ันไดกลาวคําน้ัน 
เพ่ือจะหามเสียดวยประการฉะน้ี.    คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวง    ต้ืนทั้งนั้น.    อนึ่ง 
เทศนานี้   จบลงแลวดวยสามารถแหงไนยบุคคล   ดังน้ีแล. 
 
                                จบอรรถกถากรรณกัตถลสูตรที่  ๑๐   
                                              จบวรรคท่ี  ๔ 
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                  รวมพระสูตรที่มีในราชวรรค 
           ๑.  ฆฏิการสูตร                    พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๒.  รฏัฐปาลสูตร                  พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๓.  มฆเทวสูตร                     พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๔.  มธุรสูตร                          พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๕.  โพธิราชกุมารสูตร           พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๖.  อังคุลิมาลสูตร                  พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๗.  ปยชาติกสูตร                    พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๘.   พาหิติยสูตร                     พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๙.  ธรรมเจติยสูตร                  พรอมท้ังอรรถกถา 
          ๑๐. กรรณกัตถลสูตร               พรอมท้ังอรรถกถา  
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                                           พราหมณวรรค  
 
                                         ๑.  พรหมายุสูตร  
 
           [๕๘๔]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในวิเทหชนบทพรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐  รูป.  ก็สมัยนั้นแล  พราหมณชื่อพรหมายุอาศัย 
อยูในเมืองมิถิลา   เปนคนแกเฒา   เปนผูใหญ   ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ  ม ี
อายุ ๑๒๐  ปแตกําเนดิ  รูจบไตรเพท  พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ 
พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่  ๕  เขาใจตัวบท     เขาใจ 
ไวยากรณ      ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ 
พรหมายุพราหมณไดฟงขาวมาวา    พระสมณโคดมศากยบุตร   ทรงผนวชจาก 
ศากยสกุล     เสด็จเที่ยวจาริกไปในวิเทหชนบท    พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
ประมาณ  ๕๐๐  รูป  กก็ติติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น  ขจรไป 
แลวอยางนี้วา    แมเพราะเหตุนี้    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนพระ- 
อรหันต...เปนผูเบิกบานแลว    เปนผูจําแนกธรรม  พระองคทรงทําโลกนี้ 
พรอมท้ังเทวโลก   มารโลก   พรหมโลก   ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของ 
พระองคเองแลว    ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ   เทวดาและมนุษย 
ใหรูตาม   พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน    งามในทามกลาง   งาม   
ในที่สุด  ทรงประกาศพรหมจรรย  พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรูณ 
สิ้นเชิง  ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ัน  ยอมเปนความดีแล. 
           [๕๘๕]  ก็สมัยนัน้แล     มาณพชื่อวาอุตตระเปนศิษยของพรหมายุ- 
พราหมณเปนผูรูจบไตรเพท   พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ  พรอม  
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ทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่   ๕  เปนผูเขาใจตัวบท  เขาใจไวยากรณ 
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ  ครั้งน้ัน  พรหมายุ- 
พราหมณไดเรียกอุทตรมาณพมาเลาวา   พออุตตระ   พระสมณโคดมศากยบุตร 
พระองคนี้    ทรงผนวชจากศากยสกุล   เสด็จเที่ยวไปในวิเทหชนบทพรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐ รูป ก็กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้น 
ขจรไปแลวอยางนี้วา     แมเพราะเหตุนี้     พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปน 
พระอรหันต ฯลฯ ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ัน ยอมเปนความดี 
แล  ไปเถิดพออุตตระ  พอจงไปเขาเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ    แลวจงรู  
พระสมโคดมวา   กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลว   เปน 
จริงอยางนั้นหรือวาไมเปนจริงอยางนั้น   ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้น 
หรือวาไมเปนเชนนั้น  เราท้ังหลายจักเห็นแจงทานพระโคดมพระองคนั้นเพราะ 
พออุตตระ.      อุตตรมาณพถามวา     ขาแตทานผูเจริญ     ก็ขาพเจาจักรูทาน 
พระโคดมพระองคนั้นวา   กิตติศัพทของทานพระโคดมขจรไปแลว    เปนอยาง 
นั้น    ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้น      หรือวาไมเปนเชนนั้น     ได 
อยางไรเลา. 
           พ.  พออุตตระ  มหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ   มาแลวในมนตของ 
เราทั้งหลาย    ที่พระมหาบุรุษประกอบแลวยอมมีคติเปนสองเทาน้ัน    ไมเปน 
อยางอ่ืนคือ    ถาอยูครอบครองเรือน    จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม 
เปนพระราชาโดยธรรม       เปนใหญในแผนดินมีสมุทรสาคร ๔   เปนขอบเขต  
ทรงชนะแลว   ทรงมีราชอาณาจักรอันมั่นคง  ทรงมีความเปนผูแกลวกลา  ทรง 
สมบูรณดวยแกว  ๗  ประการ  คือ  จักรแกว   ชางแกว  มาแกว   แกวมณี  นาง 
แกว  คฤหบดีแกว  ปริณายกแกว   พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน    ลวน 
กลาหาญ  มรีูปทรงสมเปนวีรกษัตริย  สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได  พระองค  
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ทรงชํานะโดยธรรม   ไมตองใชพระราชอาชญา   ไมตองใชศาสตรา  ทรงครอบ 
ครองแผนดินนี้อันมีสาครเปนขอบเขต     ถาและเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต 
จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก  พอ 
อุตตระ  ฉันเปนผูสอนมนต   ทานเปนผูเรียนมนต. 
           [๕๘๖]  อุตตรมาณพรับคําพรหมายุพราหมณแลว  ลุกจากท่ีนั่ง  ไหว 
พรหมายุพราหมณ    กระทําประทักษิณแลว    หลีกจาริกไปทางที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาประทับอยู    ในวิเทหชนบท    เที่ยวจาริกไปโดยลําดับ    ไดเขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผาน 
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว   จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครัน้แลว 
ไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา 
ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการโดยมาก      ในพระกายของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา    เวน อยู ๒ ประการ    คือพระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก  ๑  พระชิวหา 
ใหญ   จึงยังเคลือบแคลง  สงสัยไมนอมใจเชื่อ  ไมเลื่อมใส  ในพระมหาปุริส- 
ลักษณะ ๒ ประการ. 
           [๕๘๗]  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงมีพระดําริวา   อุตตร 
มาณพน้ีเห็นมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการของเราโดยมากเวนอยู  ๒  ประการ 
คือคุยหฐานอันเรนอยูในฝก  ๑  ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัย  ไมนอม 
ใจเธอ  ไมเลื่อมใส  ในพระมหาปุริสลักษณะ  ๒ ประการ  ลําดับนั้นแล  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร        ใหอุตตรมาณพไดเห็นพระ 
คุยหฐานอันเรนอยูในฝก   และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณท้ังสอง 
กลับไปมาสอดเขาชองพระนาสิกทั้งสองกลับไปมา   ทรงแผพระชิวหาปดมณฑล                
พระนลาฏท้ังส้ิน.  
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           [๕๘๘]  ครั้งน้ันแล    อุตตรมาณพไดมีความคิดวา   พระสมณโคดม 
ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ    อยากระนั้นเลย    เราพึงติด  
ตามพระสมณโคดม    พึงดูพระอิริยาบถของพระองคเถิด    ครั้งน้ันแล   อุตตร 
มาณพไดติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปตลอด  ๗  เดือน      ดจุพระฉายาติดตาม 
พระองคไปฉะนั้น.    ครัง้น้ันอุตตรมาณพไดเที่ยวจาริกไปทางเมืองมิถิลา    ใน 
วิเทหชนบทโดยลวงไป ๗ เดือน    เมือ่เท่ียวจาริกไปโดยลําดับ     ไดเขาไปหา  
พรหมณที่เมืองมิถิลาไหวพรหมายุพราหมณแลว   จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
ครั้นแลว    พรหมายุพราหมณไดถามวา   พออุตตรมาณพ   กติติศัพทของทาน 
พระโคดมพระองคนั้น    ขจรไปแลวเปนจริงอยางน้ันไมเปนอยางอ่ืนหรือ    ก ็ 
ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้นไมเปนเชนอ่ืนแลหรือ. 
 
                              มหาปรุิสลักษณะ ๓๒ ประการ 
 
           [๕๘๙]  อุตตรมาณพตอบวา   ขาแตทานผูเจริญ   กิตติศัพทของทาน 
พระโคดมพระองคนั้น    ขจรไปแลวเปนจริงอยางน้ัน   ไมเปนอยางอ่ืน  และทาน 
พระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้นจริง      ไมเปนอยางอ่ืน     ขาแตทานผูเจริญ 
ทานพระโคดมพระองคนั้น  ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการคือ 
           ๑.    ทานพระโคดมพระองคนั้นมีพระบาทประดิษฐานอยู 
ดวยดี   แมขอนี้ก็เปนมหาปุริสลักษณะแหงมหาบรุุษ   ของทานพระ- 
โคดมพระองคนั้น 
           ๒.    มีลายจักรอนัมีกําพันหน่ึง  มีกงพันหน่ึง   มีดุมพันหน่ึง 
บริบูรณดวยอาการทั้งปวง   เกิดภายใตฝาพระบาททั้งสอง 
           ๓.    ทรงมีพระสนยาว 
           ๔.    ทรงมีพระองคุลียาว 
           ๕.    ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม 



           ๖.     ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทเปนลายตาขาย  
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           ๗.    ทรงมีพระบาทสูงนูน  
           ๘.    พระมีพระชงฆเรียวดังแขงเนื้อทราย 
           ๙.    ทรงประทับยืนตรง ไมคอมลง  ฝาพระหัตถทั้งสองลูบ 
คลําพระชานุมณฑลท้ังสองได 
          ๑๐.   ทรงมีพระคุยหฐานเรนอยูในฝก 
          ๑๑.   ทรงมีพระฉวีรรณดังทองคํา 
          ๑๒.  ทรงมีพระฉวีละเอียดดังผิวทองคําเพราะทรงมีพระฉวี 
ละเอียดฝุนละอองไมติดพระกาย 
          ๑๓.   ทรงมีพระโลมาขุมละเสน 
          ๑๔.  ทรงมีพระโลมาปลายงอนขึ้นเบื้องบนทุกเสน  สีเขยีว 
ดังดอกอัญชัน  ขอเปนมณฑลทักษิณาวัฏ 
          ๑๕.   ทรงมีพระกายตรงดังกายพรหม 
          ๑๖.   ทรงมีพระกายเต็มในที่  ๗ แหง 
          ๑๗.  มีพระกายเต็มดังกึ่งกายเบื้องหนาแหงสีหะ 
          ๑๘.  ทรงมีพระปฤษฎางคเต็ม 
          ๑๙.    ทรงมีปริมณฑลดังตนนิโครธ   มีพระกายกับวาเทากัน 
          ๒๐.  ทรงมีพระศอกลมเสมอ 
          ๒๑.   ทรงมีเสนประสาทสําหรับรับรสหมดจดดี        
          ๒๒.  ทรงมีพระหนุดังคางราชสีห 
          ๒๓.  ทรงมีพระทนต  ๔๐  ซี ่
          ๒๔.  ทรงมีพระทนตเสมอ  
          ๒๕.  ทรงมีพระทนตไมหาง 
          ๒๖.  ทรงมีพระทาฐาอันขาวงาม  
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           ๒๗.  ทรงมีพระชวิหาใหญยาว 
           ๒๘.  ทรงมีพระสรุเสียงดังเสียพรหม 
           ๒๙.  ทรงมีพระเนตรดําสนิท 
           ๓๐.   ทรงมีดวงพระเนตรดังตาโค 
           ๓๑.   ทรงมีพระอณุาโลมขาวละเอียดออนดังสําลี       เกดิ 
ระหวางพระโขนง 
           ๓๒.  มีพระเศียรกลมเปนปริมณฑลดังประดับดวยกรอบ 
พระพักตร. 
           ขาแตทานผูเจริญ        ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงประกอบดวย 
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการนี้แล   และทานพระโคดมพระองคนั้น    เม่ือจะ 
เสด็จดําเนิน  ทรงกาวพระบาทเบื้องขวากอน ไมทรงยกพระบาทไกลนัก ไมทรง 
วางพระบาทใกลนัก     ไมเสด็จดําเนินเร็วนัก    ไมเสด็จดําเนินชานัก    เสด็จ- 
ดําเนินพระชานุไมกระทบพระชานุ  ขอพระบาทไมกระทบขอพระบาท  ไมทรง 
ยกพระอุรุสูง  ไมทรงทอดพระอุรุไปขางหลัง  ไมทรงกระแทกพระอุรุ  ไมทรง 
สายพระอุรุ  เมื่อเสด็จดําเนินพระกายสวนบนไมหว่ันไหว   ไมเสด็จดําเนินดวย 
กําลังพระกาย   เมื่อทอดพระเนตร    ก็ทอดพระเนตรดวยพระกายท้ังหมด  ไม 
ทอดพระเนตรข้ึนเบื้องบน    ไมทอดพระเนตรลงเบื้องตํ่า   เสด็จดําเนินไมทรง 
เหลียวแล     ทอดพระเนตรประมาณชั่วแอก   ยิ่งกวานั้น    พระองคทรงมีพระ- 
ญาณทัสสนะอันไมมีอะไรกัน     เมื่อเสด็จเขาสูละแวกบาน    ไมทรงยืดพระกาย 
ไมทรงยอพระกาย   ไมทรงหอพระกาย  ไมทรงสายพระกาย    เสด็จเขาประทับ 
นั่งอาสนะไมไกลนัก ไมใกลนัก  ไมประทับนั่งเทาพระหัตถ ไมทรงพิงพระกาย 
ที่อาสนะ  เมื่อประทับนั่งในละแวกบาน ไมทรงคะนองพระหัตถ   ไมทรงคะนอง 
พระบาท  ไมประทับนั่งชันพระชานุ  ไมประทับนั่งซอนพระบาท   ไมประทับ  
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นั่งยันพระหนุ  เมื่อประทับนั่งในละแวกบาน ไมทรงครั่นคราม ไมทรงหว่ันไหว  
ไมทรงขลาด   ไมทรงสะดุง   ทรงปราศจากโลมชาติชูชัน    ทรงเวียนมาในวิเวก 
เมื่อประทับนั่งในละแวกบาน    เมื่อทรงรับน้ําลางบาตร    ไมทรงชูบาตรข้ึนรับ 
ไมทรงลดบาตรลงรับ  ไมทรงจองบาตรคอยรับ     ไมทรงแกวงบาตรรับ    ทรง 
รับน้ําลางบาตรไมนอยนัก  ไมมากนัก  ไมทรงลางบาตรดังขลุก ๆ ไมทรงหมุน 
บาตรลาง  ไมทรงวางบาตรท่ีพ้ืน  ทรงลางบนพระหัตถ   เมื่อทรงลางพระหัตถ 
แลว    ก็เปนอันทรงลางบาตรแลว     เม่ือทรงลางบาตรแลว     เปนอันทรงลาง 
พระหัตถแลว   ทรงเทนํ้าลางบาตรไมไกลนัก   ไมใกลนัก   และทรงเทไมใหน้ํา 
กระเซ็น   เมือ่ทรงรับขาวสุก    ไมทรงลดบาตรลงรบั    ไมทรงลดบาตรลงรับ ไม 
ทรงจองบาตรคอยรับ   ไมทรงแกวงบาตรรับ  ทรงรับขาวสุกไมนอยนัก  ไมมาก 
นัก  ทรงรับกับขาวเสวยอาหารพอประมาณกับขาว    ไมทรงนอมคําขาวใหเกิน 
กวากับ   ทรงเค้ียวคําขาวในพระโอษฐสองสามคร้ังแลวทรงกลืน   เยื่อขาวสุกยัง 
ไมระคนกันดีเล็กนอย  ยอมเขาสูพระกาย ไมมีเยื่อขาวสุกสักนิดหนอยเหลืออยูใน 
พระโอษฐ   ทรงนอมคําขาวเขาไปแตกึ่งหนึ่ง  ทรงทราบรสไดอยางดีเสวยอาหาร 
แตไมทรงทราบดวยดีดวยอํานาจความกําหนัดในรส    เสวยอาหารประกอบดวย 
องค ๘ ประการ  คือ    ไมเสวยเพ่ือนเลน  ๑ ไมเสวยเพ่ือมัวเมา  ๑  ไม 
เสวยเพ่ือประดับ   ๑  ไมเสวยเพ่ือตกแตง  ๑   เสวยเพียงดํารงพระกาย 
นี้ไว  ๑   เพ่ือยังพระชนมชีพใหเปนไป   ๑  เพ่ือปองกันความลําบาก  ๑ 
เพ่ือทรงอนุเคราะห  ๑    ดวยทรงพระดําริวา   เพียงเทาน้ีก็จักกําจัดเวทนาเกา 
ได   จักไมใหเวทนาใหมเกิดข้ึน   รางกายของเราจักเปนไปสะดวก  จักไมมโีทษ 
และจักมีความอยูสําราญ     เมื่อเสวยภัตตาหารเสร็จแลว    เมื่อจะทรงรับน้ําลาง 
บาตร  ไมทรงชูบาตรข้ึนรับ  ไมทรงลดบาตรลงรับ   ไมทรงจองบาตรคอยรับ 
ไมทรงแกวงบาตรรับ   ทรงรับน้ําลางบาตรไมนอยนัก  ไมมากนัก   ไมทรงลาง  
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บาตรดังขลุก ๆ ไมทรงหมุนบาตรลาง  ไมทรงวางบาตรท่ีพ้ืน  ทรงลางบนพระ- 
หัตถแลว   กเ็ปนอันทรงลางบาตรแลว      เมื่อทรงลางบาตรแลว    ก็เปนอันลาง 
พระหัตตแลว   ทรงเทนํ้าลางบาตรไมไกลนัก   ไมใกลนัก   และทรงเทไมใหน้ํา 
กระเซ็น   เมือ่เสวยภัตตาหารเสร็จแลว   ไมทรงวางบาตรท่ีพ้ืน   ทรงวางในท่ีไม 
ไกลนัก ไมใกลนัก  จะไมทรงตองการบาตรก็หามิได  แตก็ไมตามรักษาบาตรจน 
เกินไป   เมื่อเสวยเสร็จแลว   ประทับนิ่งเฉยอยูครูหน่ึง    แตไมทรงยังเวลาแหง 
การอนุโมทนาใหลวงไป   เสวยเสร็จแลวก็ทรงอนุโมทนา  ไมทรงติเตียนภัตน้ัน 
ไมทรงหวังภัตอ่ืน   ทรงชี้แจงใหบริษัทนั้นเห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ 
ใหราเริง   ดวยธรรมกถา   ครั้นแลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จไป   ไมเสด็จเร็วนัก 
ไมผลุนผลันเสด็จไป  ไมทรงจีวรสูงเกินไป  ไมทรงจีวรตํ่าเกินไป   ไมทรงจีวร 
แนนติดพระกาย   ไมทรงจีวรกระจุยกระจายจากพระกาย   ทรงจีวรไมใหลมพัด 
แหวกได   ฝุนละอองไมติดพระกาย    เสด็จถึงพระอารามแลวประทับนั่ง   ครั้น 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไวถวายแลว   จึงทรงลางพระบาท  ไมทรงประกอบ 
การประดับพระบาท   ทรงลางพระบาทแลว   ประทับนั่งคูบัลลังก   ต้ังพระกาย 
ตรงดํารงพระสติไวเบ้ืองพระพักตร   ไมทรงดําริเพ่ือเบียดเบียนพระองคเอง  ไม 
ทรงดําริเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน   ไมทรงดําริเพ่ือเบียดเบียนทั้งสองฝาย  ประทับนั่ง 
ทรงดําริแตสิ่งท่ีเปนประโยชนแกพระองค    สิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน  สิง่ท่ีเปน 
ประโยชนทัง้สองฝาย   และส่ิงท่ีเปนประโยชนแกโลกทั้งปวง  เนื้อประทับอยูใน 
พระอารามทรงแสดงธรรมในบริษัท   ไมทรงยอบริษัท    ไมทรงรุกรานบริษัท 
ทรงชี้แจงใหบริษัทเห็นแจง   ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ   ใหราเริงดวยธรรมีกถา 
ทรงมีพระสุรเสียงอันกองเปลงออกจากพระโอษฐ  ประกอบดวยองค ๘ ประการ 
คือ สละสลวย  ๑   รูไดชดัเจน  ๑  ไพเราะ  ๑   ฟงงาย  ๑  กลมกลอม   ๑ 
ไมพรา  ๑    พระสุรเสียงลึก   ๑   มีกังวาล   ๑   บรษัิทจะอยางไร    ก็ทรง  
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ใหเขาใจดวยพระสุรเสียงได   พระสุรเสียงมิไดกองออกนอกบริษัท  ชนท้ังหลาย 
ที่ทานพระโคดมทรงชี้แจงใหเห็นแจง     ใหสมาทาน    ใหอาจหาญ     ใหราเริง 
ดวยธรรมีกถา   เมื่อลุกจากท่ีนั่งไป   ยงัเหลียวดูโดยไมอยากจะละไป   ตางราํพึง 
วา  เราไดเห็นทานพระโคดมพระองคนั้นเสด็จดําเนิน    ประทบัยืน   เสด็จเขา 
ละแวกบาน   ประทับนั่งน่ิงในละแวกบาน    กําลงัเสวยภัตตาหารในละแวกบาน 
เสวยเสด็จแลวประทับนั่งนิ่ง   เสวยเสร็จแลวทรงอนุโมทนา     เมื่อเสด็จกลับมา 
ยังพระอาราม   เมื่อเสด็จถึงพระอารามแลวประทับนั่งนิ่งอยู    เมื่อประทับอยูใน 
พระอาราม    กําลังทรงแสดงธรรมในบริษัท    ทานพระโคดมพระองคนั้นทรง 
พระคุณเชนน้ี  ๆ  และทรงพระคุณยิ่งกวาท่ีกลาวแลวน้ัน. 
           [๕๙๐]  เม่ืออุตตรมาณพกลาวอยางนี้แลว พรหมายุพราหมณลุกจากท่ี 
นั่งหมผาเฉวียงบาขางหน่ึง  ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู 
แลวเปลงอุทานข้ึน  ๓  ครั้งวา   ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันต 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   แลวคิดวา   ไฉนหนอ   เราจึงจะไดสมาคม 
กับทานพระโคดมพระองคนั้น  สักครั้งคราว  ไฉนหนอ  จะพึงไดเจรจาปราศรัย 
สักหนอยหน่ึง. 
           [๕๙๑]   ครั้งน้ันแล     พระผูมพีระภาคเจาเสด็จไปในวิเทหชนบทโดย 
ลําดับ  เสด็จถึงเมืองมิถิลา  ไดทราบวา  ณ ที่นั้น    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู 
ณ  มฆเทวอัมพวัน   ใกลเมืองมิถิลา  พราหมณและคฤหบดีชาวเมืองมิถิลา   ได 
สดับขาววา   พระสมณโคดมศากยบุตร   ทรงผนวชจากศากยสกุล   เสด็จเที่ยว 
จารึกไปในวิเทหชนบท  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๕๐๐  รูป  เสด็จ 
ถึงเมืองมิถิลาแลว    ประทับ อยู   ณ  มฆเทวอัมพวัน    ใกลเมืองมิถิลาแลว   ก ็
กิตติศัพทอันงามของทานพระโคคนพระองคนั้น     ขจรไปแลวอยางนี้วา    แม 
เพราะเหตุนี้  ๆ  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    เปนพระอรหันต...   เปน  
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ผูเบิกบานแลว   เปนผูจําแนกธรรม   พระองคทรงทําโลกนี้    พรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก   พรหมโลกใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว    ทรง 
สอนหมูสัตว  พรอมท่ังสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษย  ใหรูตาม  ทรงแสดง 
ธรรมอันงามในเบื้องตน    งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด    ทรงประกาศพรหม- 
จรรย  พรอมท้ังอรรถ  พรอมท้ังพยัญชนะ  บริสุทธิบ์ริบูรณสิ้นเชิง   ก็การได 
เห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ียอมเปนความดีแล  ลําดับนั้นแล  พราหมณ 
เละคฤหบดีชาวเมืองมิถิลา   ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ครั้นแลว   บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    แลวน่ังอยู  ณ  ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง  บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา  ครั้นผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว   จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   บางพวกประนมอัญชลีไป 
ทางพระผูมีพระภาคเจา   แลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    บางพวกประกาศชื่อ 
และโคตรในสํานักพระผูมีพระภาคเจา    แลวน่ัง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    บาง 
พวกน่ังนิ่งอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๕๙๒]  พรหมายุพราหมณไดสดับขาววา   พระสมณโคดมศากยบุตร 
ทรงผนวชจากศากยสกุล     ประทับอยู  ณ  มฆเทวอัมพวัน      ใกลเมืองมิถิลา 
ครั้งน้ันแล     พรหมายุพราหมณพรอมดวยมาณพเปนอันมาก   พากันเขาไปยัง 
มฆเทวอัมพวัน   ลําดับนั้น   พรหมายุพราหมณ    ไดมีความคิดข้ึนในที่ไมไกล 
มฆเทวอัมพวันวา  การท่ีเราไมทูลใหทรงทราบเสียกอน  พึงเขาไปเฝาพระสม- 
โคดมไมสมควรแกเราเลย    ลําดับนั้น   พรหมายุพราหณเรียกมาณพคนหน่ึงมา 
กลาววา  มานี่แน  พอมาณเพ  พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ  แลว 
จึงทูลถามพระสมณโคดมถึงความมีพระอาพาธนอย   มีพระโรคเบาบาง    ทรง 
กระปรี้กระเปรา   มีพระกําลัง   ทรงพระสําราญ   ตามคําของเราวา    ขาแตทาน  
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พระโคดม  พรหมายุพราหมณทูลถามทานพระโคดมถึงความมีพระอาพาธนอย...  
ทรงพระสําราญ  และจงทูลอยางน้ีวา  ขาแตทานพระโคดม  พรหมายุพราหมณ 
เปนคนแกเฒา   เปนผูใหญ   ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ   มีอายุ ๑๒  ป   แต 
เกิดมา  รูจบไตรเพทพรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ    พรอมท้ังประ- 
เภทอักษร  มคัีมภีรอิติหาสะเปนที่  ๕  เขาใจตัวบท   เขาใจไวยากรณ   ชํานาญ 
ในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ  ขาแตทานผูเจริญ พราหมณ 
และคฤหบดีมีประมาณเทาใด  ยอมอยูอาศัยในเมืองมิถิลา    พรหมายุพราหมณ 
ปรากฏวาเลิศกวาพราหมณและคฤหบดีเหลาน้ัน       เพราะโภคะ      เพราะมนต 
เพราะอายุและยศ   ทานปรารถนาจะมาเฝาทานพระโคดม. 
           [๕๙๓]  มาณพน้ันรับดําพรหมายุพราหมณแลว    เขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ      ไดปราศรยักับพระผูมีพระภาคเจา     ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   ไดยืนอยู  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง    แลวได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตทานพระโคดม   พรหมายุพราหมณทูล 
ถามทานพระโคดมถึงความมีพระอาพาธนอย...   ทรงพระสําราญ       ขาแตทาน 
พระโคดม   พรหมายุพราหมณเปนคนแกเฒา   เปนผูใหญ...  ทานปรารถนาจะ 
มาเฝาทานพระโคดม  พระเจาขา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มาณพ  พรหมายุ 
พราหมณ  ยอมรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด.                        
           ครั้งน้ันแล     มาณพน้ันจึงเจาไปหาพราหมณถึงท่ีอยู     ครั้นแลวได 
กลาวกะพรหมายุพราหมณวา  ทานเปนผูอันพระสมณโคดมประทานโอกาสแลว 
จงรูกาลอันควรในบัดนี้เถดิ. 
           [๕๙๔]  ลําดับนั้น   พรหมายุพราหมณ     ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   บริษัทนั้นไดเห็นพรหมายุพราหมณมาแตไกล   จึงรีบลุกข้ึนใหโอกาส 
ตามสมควรแกผูมีชื่อเสียง  มียศ  ครั้งน้ัน    พรหมายุพราหมณไดกลาวกะบริษัท  
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นั้นวา  อยาเลยทานผูเจริญท้ังหลาย    เชิญทานท้ังหลายน่ังบนอาสนะของตน ๆ 
เราจักน่ังในสํานักแหงพระสมณโคดมน้ี    ลําดับนั้น   พรหมายุพราหมณไดเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา  ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้น  
แลวพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ     ในพระกายของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการโดยมากเวนอยู  ๒ ประการ  คือ 
พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑  พระชิวหาใหญ ๑  จึงยังเคลือบแคลง  สงสัย 
ไมนอมใจเชื่อ     ไมเลื่อมใสในพระมหาปุริสลักษณะ  ๒ ประการ     ลําดับนั้น 
พรหมายุพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา 
                             ขาแตพระโคดม   มหาปุริสลักษณะ 
                   อันขาพเจาไดสดับมาวา  ๓๒  ประการ  แต 
                   ยังไมเห็นอยู   ๒  ประการในพระกายของ 
                   พระองคทาน   ขาแตพระองคผูสูงสุดวา 
                   นรชน     พระคุยหฐานของพระองคทาน 
                   เรนอยูในฝก  ที่ผูฉลาดกลาววา  คลายนารี 
                   หรือพระชิวหาไดนรลักษณหรือ  พระองค 
                   มีพระชิวหาใหญหรือ    ไฉนขาพเจาจึงจะ 
                   ทราบความขอนั้น  ขอพระองคทรงคอยนํา 
                   พระลักษณะน้ันออก  ขอไดโปรดทรงกําจัด 
                   ความสงสัยของขาพเจาเถิด     ขาแตทาน 
                   ฤาษี   ถาพระองคประทานโอกาส  ขาพเจา 
                   จะขอทูลถามปญหาท่ีขาพเจาปรารถนายิ่ง  
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                   อยางหนึ่ง  เพ่ือประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน 
                   และเพ่ือความสุขในสมัปรายภพ.  
           [๕๙๕]   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา  พรหมายุ 
พราหมณเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมาก    เวนอยู ๒ ประ- 
การคือ คุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ ลิน้ใหญ ๑ ยังเคลือบแคลง  สงสัย  ไมนอม 
ใจเชื่อ  ไมเลือ่มใสในมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ   ลําดับนั้น    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร  ใหพรหมายุพราหมณไดเห็นพระคุยหฐาน 
อันเรนอยูในฝก    และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณท้ังสองกลับไป 
มา  สอดเขาชองพระนาสิกทั้งสองกลับไปมา     ทรงแผปดทั่วมณฑลพระนลาฏ 
ลําดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพราหมณดวยพระคาถาวา 
                             ดูกอนพราหมณ  มหาปุริสลักษณะท่ี 
                   ทานไดสดับมาวา ๓๒ ประการนั้น  มอียู 
                   ในกายของเราครบทุกอยาง  ทานอยาสงสัย 
                   เลย  ดูกอนพราหมณ  สิ่งท่ีควรรูยิ่งเรารูยิ่ง 
                   แลว   สิ่งท่ีควรเจริญเราเจริญแลวและสิ่งท่ี  
                   ควรละเราละไดแลว  เพราะเหตุนั้น  เราจึง 
                   เปนพุทธะทานเปนผูอันเราใหโอกาสแลว 
                   เชิญถามปญหาที่ปรารถนายิ่งอยางหนึ่ง 
                   เพ่ือประโยชนเกื้อกูลในปจจุบันและเพื่อ 
                   ความสุขในสัมปรายภพเถิด. 
           [๕๙๖]  ครั้งน้ันแล   พรหมายุพราหมณไดมีความดําริวา    เราเปนผู 
อันพระสมณโคดมประทานโอกาสแลว    จะพึงทูลถามประโยชนในปจจุบันหรือ  
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ประโยชนในสัมปรายภพหนอ     ลําดับนั้นแล     พรหมายุพราหมณไดมีความ  
คิดวา เราเปนผูฉลาดในประโยชนปจจุบัน  แมคนอ่ืน ๆ ก็ถามเราถึงประโยชน 
ในปจจุบัน  ถากระไร  เราพึงทูลถามประโยชนในสัมปรายภพกะพระสมณโคดม 
เถิด  ลําดับนั้น    พรหมายุพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา 
                             ขาแตพระองคเจริญ   อยางไรบุคคล 
                   จึงชื่อวาเปนพราหมณ    อยางไรช่ือวาเปน 
                   ผูจบเวท    อยางไรช่ือวาเปนผูมีวิชชา  ๓ 
                   บัณฑิตกลาวบุคคลเชนไรช่ือวาเปนผูมี 
                   ความสวัสดี  อยางไรช่ือวาเปนพระอรหันต 
                   อยางไรช่ือวามีคุณครบถวน อยางไรช่ือวา 
                   เปนมุนีและบณัฑิตกลาวบุคคลเชนไรวา 
                   เปนพุทธะ. 
           [๕๙๗]  ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบพราหมณดวย 
พระคาถาวา 
                             ผูใดรูระลึกชาติกอน ๆ  ได    เหน็ 
                   สวรรคและอบาย     บรรลุถึงควานส้ินชาติ 
                   ผูนั้นชื่อวาเปนมุนีผูรูยิ่งถึงท่ีสุด    มุนนีั้น  
                   ยอมรูจิตอันบริสุทธิ์อันพนแลวจากราคะ 
                   ทั้งหลายโดยประการท้ังปวง   เปนผูละชาติ 
                   และมรณะไดแลว     ชื่อวามีคุณครบถวน 
                   แหงพรหมจรรย   ชื่อวาถึงฝงแหงธรรมท้ัง 
                   ปวง   บัณฑติกลาวบุคคลผูเชนนั้นวาเปน 
                   พุทธะ.  
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           [๕๙๘]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว   พรหมายุพราหมณ  
ลุกข้ึนจากท่ีนั่ง  หมผาเฉวียงบาขางหน่ึง    ซบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทของ 
พระผูมีพระภาคเจา  จูบพระยุคลบาทดวยปาก  นวดดวยฝามือ    และประกาศ 
ชื่อของตนวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ขาพระองคเปนพราหมณชื่อพรหมายุ 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ขาพระองคเปนพราหมณชื่อพรหมายุ.     ครั้งน้ันแล 
บริษัทนั้นเกิดความอัศจรรยใจวา นาอัศจรรยนักหนอ ทานผูเจริญ   ไมเคยมีมา 
หนอ  ทานผูเจริญ   พระสมณะเปนผูมีฤทธิ์มาก    มอีานุภาพมาก    พรหมายุ    
พราหมณนี้เปนผูมีชื่อเสียง     มียศยังทําความเคารพนบนอบอยางยิ่งเห็นปานน้ี  
ครั้งน้ันแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพรหมายุพราหมณวา พอละ พราหมณ 
เชิญทานลุกข้ึนนั่งบนท่ีนั่งของตนเถิด       เพราะจิตของทานเลื่อมใสในเราแลว 
ลําดับนั้น    พรหมายุพราหมณจึงลุกข้ึนนั่งบนท่ีนั่งของตน. 
           [๕๙๙] ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุปุพพิกถาแกพรหมายุ-  
พราหมณ  คือ ทรงประกาศทานกถา  สีลกถา  สัคคกถา โทษของกามท้ังหลาย 
อันตํ่าทราม  เศราหมอง     และอานิสงสในเนกขัมมะ  เมื่อใด   พระผูมีพระ-  
ภาคไดทรงทราบวา  พรหมยุพราหมณมีจิตคลอง  มีจิตออน ปราศจากนิวรณ 
มีจิตสูงผองใส   เมื่อน้ันจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง  คือ  ทุกข   สมทุัย    นโิรธ  มรรค    ธรรม 
จักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทิน     เกิดข้ึนแกพรหมายุพราหมณ ณ ที่นั่ง 
นั้นเองวา  สิ่งใดส่ิงหน่ึงมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา    สิ่งน้ันทั้งมวลลวนมีความ 
ดับไปเปนธรรมดา  เปรยีบเหมือนผาขาวท่ีสะอาด  ปราศจากดํา  ควรรับน้ํายอม 
ดวยดี  ฉะนั้น. 
           [๖๐๐]  ครั้งน้ันแล  พรหมายุพราหมณผูเห็นธรรมแลว  บรรลุธรรม 
แลว   รูแจงธรรมแลว   หยั่งทราบธรรมแลว     ขามความสงสัยไดแลว     ปราศ  
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จากความเคลือบแคลง   ถึงความแกลวกลา  ไมตองเธอผูอ่ืนในคําสอนของพระ 
ศาสดา  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนัก      ขาแตพระโคดมผูเจริญ      ภาษิตของพระองคแจมแจง 
นัก. . .   ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
ตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   อนึ่ง  ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุ 
สงฆโปรดรบัภัตตาหารของขาพระองคในวันพรุงน้ีเถิด    พระเจาขา    พระผูมี 
พระภาคเจาทรงรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ. 
           [๖๐๑]  ครั้งน้ันแล  พรหมายุพราหมณทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรง 
รับอาราธนาแลว  จึงลุกจากท่ีนั่ง  ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณ 
แลวหลีกไปครั้งน้ันพรหมายุพราหมณไดสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอยาง 
ประณีต   ในนิเวศนของตนตลอดคืนยังรุง  แลวใชคนใหไปกราบทูลเวลาภัตกาล 
แดพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ถึงเวลาแลว     พระเจาขา 
ภัตตาหารสําเร็จแลว  ครั้งน้ันเปนเวลาเชา  พระผูมพีระภาคเจาทรงครองอันตร- 
วาสกแลว      ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของพรหมายุพราหมณ 
แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไว  พรอมดวยภิกษุสงฆ  ลําดับนั้น   พรหมายุ 
พราหมณไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  ใหอ่ิมหนําเพียงพอดวย 
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของคนตลอด  ๗  วัน  ครั้งน้ัน พอลวง ๗ 
วันนั้นไป  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในวิเทหชนบท. 
           [๖๐๒]     ครั้งน้ันแล      เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปไมนาน 
พรหมายุพราหมณไดทํากาละ    ครั้งน้ัน  ภิกษุเปนอันมากพากันเขาไปเฝาพระ 
ผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายบังคมแลวจึงน่ัง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง ครั้น 
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ พรหมายุพราหมณ  
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ทํากาละแลว   คติของเขาเปนเชนไร     ภพเบ้ืองหนาของเขาเปนเชนไร     พระ 
เจาขา. 
           [๖๐๓]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา     ภิกษุทั้งหลาย    พรหมาย ุ
พราหมณเปนบัณฑิต  ไดบรรลุธรรมตามลําดับธรรมไมเบียดเบียนเราใหลําบาก 
เพราะเหตุแหงธรรมเลย     พรหมายพุราหมณเปนอุปปาติกะ  (อนาคามี)   จัก 
ปรินิพพานในภพนั้นมีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา  เพราะสังโยชนเบ้ือง 
ตํ่า  ๕  สิ้นไป. 
           พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว  ภิกษุเหลาน้ันมีใจชื่น 
ชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  ฉะนี้แล. 
 
                                       จบ  พรหมายุสูตรที่  ๑ 
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                                     พราหมณวรรค 
 
                               อรรถกถาพรหมายุสูตร  
 
           พรหมายุสูตร  ข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  :- 
           ในพรหมายุสูตรนั้น  คําวา   ใหญ   ในบทวา  พรอมกับหมูภิกษ ุ
ใหญ  นั้น  ชือ่วาใหญ   เพราะความใหญดวยคุณบาง    ใหญดวยจํานวนบาง. 
จริงอยู   หมูภิกษุนั้น    เปนหมูใหญ    แมดวยคุณท้ังหลาย.    จัดวาใหญเพราะ 
ประกอบดวยคุณมีความมักนอยเปนตน    และเพราะนับไดถึง  ๕๐๐  รูป.   กับหมู 
แหงพวกภิกษุ  ชื่อวาหมูภิกษุ. อธิบายวา  กับหมูสมณะที่มีทิฏฐิสามัญญตา และ 
สีลสามัญญตา  เทาเทียมกัน.  คําวา  พรอม  คือ    ดวยกัน.    คําวา    ภิกษ ุ
ประมาณ  ๕๐๐  รูป   คือ    ชื่อวามีประมาณหา    เพราะประมาณหาแหงรอย 
ของภิกษุเหลาน้ัน.  ประมาณทานเรียกวา  มาตรา.  เพราะฉะน้ันจึงมีอธิบายวา 
ภิกษุรูจักมาตราคือรูจักประมาณในโภชนะ    ที่ตรัสวา    เปนผูรูจักประมาณใน 
โภชนะ      ฉันใด     แมในที่นี้ก็พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา      มาตราหาไดแก 
ประมาณหาแหงรอยของภิกษุเหลาน้ัน    ฉันนั้น.    รอยท้ังหลายแหงพวกภิกษุ 
ชื่อวารอยแหงภิกษุทั้งหลาย.  กับรอยแหงภิกษุทั้งหลาย  มีประมาณหาเหลานั้น. 
คําวา  มีป  ๑๒๐   คือ  มีอายุ  ๑๒๐  ป.   คําวา  แหงเวทท้ังสาม    คือแหง 
ฤคเวท   ยชุรเวท   และ   สามเวท.   ชือ่วา  ผูถึงฝง   เพราะถึงฝงดวยอํานาจการ 
ทองคลองปาก.  พรอมดวย    นิฆัณฑุ    และเกฏภะ   ชื่อวาพรอมกับนิฆัณฑุ 
และเกฏภะ.  ศาสตรที่ประกาศคําสําหรับใชแทน  นิฆัณฑุศาสตร   และพฤกษ-  
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ศาสตรเปนตน    ชื่อสนิฆัณฑุ. เกฏภะ     ไดแกการกําหนดกิริยาอาการท่ีเปน 
ศาสตรสําหรับใชเปนเครื่องมือของพวกกวี.         ชื่อวาพรอมท้ังประเภทอักษร 
เพราะพรอมกับประเภทอักษร.  คําวา ประเภทอักษร ไดแก  สกิขาและนิรุตติ. 
คําวา  มีประวัติศาสตรเปนที่หา  คือมีประวัติศาสตร   ซึ่งไดแกเรื่องเกาแก 
ที่ประกอบดวยคําเชนนี้วา     เปนอยางนี้     เลากันมาวาเชนนี้     เปนที่หาแหง 
พระเวทที่จัดอาถรรพณเวทเปนที่สี่เหลาน้ัน  ฉะนั้น    จึงชื่อวา  มีประวัติศาสตร 
เปนที่หา.    มีประวัติศาสตรเปนที่หาแหงพระเวทเหลานั้น.    ชื่อวาผูเขาใจบท 
ฉลาดในไวยากรณ      เพราะถือเอาหรือแสดงบทและไวยากรณที่นอกเหนือจาก 
บทนั้นไดอยางแจมแจง.      วิตัณฑวาทศาสตร    เรียกวา     โลกายตะ.    คําวา 
ลักษณมหาบรุุษ    ไดแกตําราประมาณ   ๑๒,๐๐๐  เลม   ที่แสดงลักษณะบุรุษ 
ผูยิ่งใหญ  มพีระพุทธเจาเปนตน  มีบทคาถาประมาณ  ๑๖,๐๐๐  บท   ที่มีชื่อวา 
พุทธมนท    ซึ่งเปนเหตุใหรูความแตกตางอันนี้คือ    ผูประกอบดวยลักษณะ  
เปนพระพุทธเจา    เปนพระปจเจกพุทธเจา     ดวยลักษณะน้ี      เปนพระอัคร 
สาวกท้ังสองดวยลักษณะน้ี    เปนพระสาวกผูใหญ  แปดสิบทาน    ดวยลกัษณะ 
นี้   เปนพระพุทธมารดา,   เปนพระพุทธบิดา,  เปนอัครอุปฏฐาก,    เปนอัคร 
อุปฏฐายิกา,   เปนพระเจาจักรพรรดิ  ดวยลักษณะน้ี.  คําวา   เปนผูชํานาญ 
ไดแก   ผูทําใหบริบูรณ    ไมหยอนในคัมภีรโลกายตะ    และตําราทายลักษณะ 
มหาบุรุษ   อธิบายวา   ไดแกเปนผูไมขาดตกบกพรอง.     ผูที่ไมสามารถจําทรง 
ทั้งใจความ   และคัมภีรได  ชื่อวา  ผูขาดตกบกพรอง.  คําท่ีจะตองกลาวในบท 
เปนตนวา   ไดยินแลวแล   ก็ไดกลาวเสร็จแลวในสาเลยยกสูตร.  
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           คําวา  นี้  พอ  คือพรหมายุพราหมณนี้  เพราะเปนคนแกไมอาจไปได 
จึงเรียกมาณพมากลาวอยางนั้น.  อน่ึง  พราหมณนี้คิดวา   ในโลกน้ี    คนท่ีถือ  
เอาชื่อของผูที่ฟุงขจรไปวา     ขาเปนพุทธะ  ขาเปนพุทธะ   มากลาวมีมากมาย 
เพราะฉะนั้น   เพียงแตไดยินมาเทานั้น    เราจึงยังไมควรไปหา   และเม่ือเขาไป 
หาบางคน   หลีกไปเสียเฉย ๆ ก็เปนเรื่องหนักใจ     ทั้งจะเกิดความเสียหายดวย 
เปนอันวาทางที่ดี   เราควรสงศิษยเรา   เมื่อรูวาเปนพุทธะหรือไมเปนแลว  จึง 
คอยเขาไปหาเขา   เพราะฉะนั้น  จึงเรียกมาณพมากลาวคําเปนตนวา    นี ้ พอ 
ดังน้ี.  บทวา ต   ภควนฺต  ไดแก ผูเจริญน้ัน. คําวา  เปนอยางน้ันจริง ๆ 
คือ  เปนจริงอยางน้ัน.     ก็คําวา  สนฺต  นี้เปนทุติยาวิภัติ   ลงในอรรถวาเปน 
เชนนี้.     ในคําวา   นี่เธอทําอยางไรเราเลา     คือ   นี่เธอก็เราจะรูจักทาน 
พระโคดมน้ันไดอยางไร    อธิบายวา    เธอจงบอกเราโดยประการท่ีเราสามารถ 
รูจักพระโคดมนั้น.  อีกอยางหนึ่ง  บทวา โดยประการใด นี้เปนเพียงคําท่ีลง 
แทรกเขามาเฉย ๆ ก็ได.   คําวา อยางไร   นี้เปนคําถามอาการ   หมายความวา 
เราจะรูจักทานพระโคดมดวยอาการอยางไร. 
           ไดยินวา   เมื่อลูกศษิยวาอยางนั้น    อุปชฌายกลาวกะเธอเปนตนวา  พอ 
เจายืนอยูบนแผนดิน   แลวมาพูดคลายกะวา   ผมมองไมเห็นแผนดิน  ยืนอยูใน 
แสงพระจันทรและพระอาทิตยแลวกลับมาพูดคลายกะวา     ผมมองไมเห็นพระ- 
จันทรและพระอาทิตยหรือ   เมื่อจะแสดงรายละเอียดความรู  จึงกลาวคําเปนตน 
วา มาแลวแล   พอ. ในคําเหลาน้ัน  คําวา มนต  หมายถึงพระเวท. พวกเทพ 
ชั้นสุทธาวาส   บางทาน  ทราบวา   นยัวา  พระตถาคตเจาจะทรงอุบัติ    จึงเอา 
ลักษณะมาใสไวในพระเวท         แลวแปลงตัวเปนพราหมณมาสอนพระเวทวา 
เหลาน้ี   ชื่อพุทธมนต  คิดวาโดยทํานองน้ัน  พวกสัตว  (คน)  ผูยิ่งใหญ   จะ 
รูจักพระตถาคตเจาได.  เพราะเหตุนั้น   มหาปุริลักษณะ    จึงมาในพระเวทต้ัง  
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แตกอนมา.      แตเมื่อพระตถาคตเจาปรินิพพานแลว       ก็คอย ๆ สูญหายไป.   
ฉะน้ัน   บัดนี้  จึงไมมี.  คําวา   ของมหาบุรุษ  คือของบุรุษผูยิ่งใหญดวยการ 
ต้ังพระทัย   การยึดมั่น   ความรูและความสงสารเปนตน.   คําวา  สองทางเทา 
นั้น  คือท่ีสุดสองอยางเทานั้น.  ในเรื่องความรูทั่วไป    คติศัพท    เปนไปใน 
ประเภทภพในคําเปนตนวา   สารีบุตร   ก็คติหาอยางเหลาน้ีแล.    เปนไปในที่ 
เปนที่อยูในคําเปนตนวา  ปาใหญเปนคติ  (ที่อยู)   ของพวกเนื้อ.    เปนไปใน 
ปญญาในคําเปนตนวา  มีคติ  (ปญญา)  มีประมาณย่ิง   อยางนี้.     เปนไปใน 
ความสละในคําเปนตนวา   ถึงคติ   (ความสละ).    แตในที่นี้พึงทราบวาเปนไป 
ในความสําเร็จ  (หรือท่ีสดุ).   แมถึงอยางนั้น  ในลกัษณะเหลานั้น   ผูประกอบ 
ดวยลักษณะเหลาใด  เปนพระราชา  กไ็มใชวา   เปนพระพุทธเจาดวยลักษณะ 
เหลาน้ันเลย.  แตทานเรียกลักษณะเหลาน้ันเพราะความเสมอกันทางชาติเทาน้ัน.   
เพราะเหตุนั้น   พรหมายุพราหมณจึงกลาววา    ผูประกอบดวยลักษณะเหลาใด.  
คําวา  ถาอยูครองเรือน  คือถาอยูในเรือน.  คําวา  เปนพระเจาจักรพรรดิ 
ความวา  เพราะทําใหโลกยินดีดวยส่ิงอัศจรรย  ๔  อยาง   และสิ่งสําหรับยึดเหนี่ยว 
น้ําใจ ๔ อยาง     จึงชื่อวา     ราชา.     เพราะมีการหมุนจักรแกว   หมุนไปดวย 
สมบัติจักรท้ัง ๔ ใหคนอ่ืนหมุนไปดวยสมบัติจักรทั้ง  ๔ นั้นดวย    และเพราะ 
ทรงพระพฤติประโยชนเกื้อกูลแกคนอ่ืน และประพฤติเพ่ือจักรอันไดแกอิริยาบถ 
จึงชื่อวา   จักรพรรดิ.   และในท่ีนี้   คําวา   ราชา   เปนคําท่ัว ๆ ไป.     คําวา 
จักรพรรดิ   เปนคําวิเศษณ  (คุณศัพทขยายราชา).    เพราะทรงประพฤติเปน 
ธรรม.   จึงชื่อวา  ผูประกอบดวยธรรม   หมายความวา  ทรงประพฤติดวยพระ- 
ญาณที่ถูกตอง.     เพราะทรงไดรับราชยโดยธรรม   แลวจึงเปนราชา   จึงชื่อวา 
ธรรมราชา.  อีกอยางหนึ่ง   เพราะทรงกระทําเปนธรรมเพื่อเกื้อกูลคนอ่ืน   จึง 
ชื่อวา    ทรงประกอบดวยธรรม     เพราะทรงกระทําเปนธรรมเกื้อกูลพระองค  
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จึงชื่อวา   พระธรรมราชา.    เพราะเปนใหญในแผนดินอันมีทะเลหลวง  ๔  เปน  
ขอบเขต  จึงชื่อวา  จาตุรนต     อธิบายวา    เปนใหญในแผนดินที่ประดับดวย 
ทวีปทั้งสี่  ซึ่งมีสมุทรท้ัง ๔  ทิศเปนทีสุ่ด.    เพราะทรงชํานะขาศึกมีความโกรธ 
เปนตนในภายใน  และพระราชาทั้งหมดในภายนอก   จึงชื่อวา   ผูชํานะพิเศษ. 
คําวา  ถึงความมั่นคงในชนบท  ความวา ถึงความแนนอน  ความม่ันคงใน 
ชนบท   ไมมีใครทําใหกําเริบได    อีกอยางหนึ่ง    ชื่อวาทรงถึงความม่ันคงใน 
ชนบท  เพราะทรงมีชนบทที่ถึงความม่ันคง    ไมตองทรงมีความขวนขวายยินดี 
ในการงานของพระองค   ไมหว่ันไหว  ไมคลอนแคลนในชนบทนั้น.     บทวา 
อยางไรน้ี   เปนคําสําหรับลงแทรกเขามา.  ความวา  แกวเหลาน้ัน   ของพระเจา 
จักรพรรดินัน้  คืออะไรบาง.     ในคําวา  จักรแกว   เปนตน  ชื่อวาจักรแกว 
เพราะสิ่งน้ันเปนจักร  และชื่อวาเปนแกว  เพราะอรรถวา  ใหความยินดี.  ในทุก 
บท  ก็เชนนีท้ั้งน้ัน. 
           ก็ในบรรดารัตนะเหลาน้ี   พระเจาจักรพรรดิ  ทรงชนะแวนแควนที่ยัง 
ไมชนะดวยจักรรัตนะ.         ทรงเท่ียวไปตามความสุขสะดวกในแวนแควนดวย 
ชางแกว   และมาแกว   ทรงรักษาแวนแควนไดดวยปริณายกแกว.      ทรงเสวย 
อุปโภคสุขดวยรัตนะนอกนี้.        กก็ารประกอบดวยอํานาจแหงความอุสสาหะ 
แหงพระเจาจักรพรรดินัน้    ยอมบรบิูรณดีดวยรตันะที่  ๑ ความประกอบดวย 
ศักดิ์แหงเจา       ยอมบริบรูณดีดวยชางแกว     มาแกว    และคหบดีแกว     การ 
ประกอบดวยอํานาจแหงความฉลาด      ยอมบริบรูณดีดวยปริณายกแกวสุดทาย. 
ผลแหงการประกอบดวยอํานาจสามประการ   ยอนบริบูรณดีดวยนางแกว    และ 
แกวมณี.    พระเจาจักรพรรดินั้น     ทรงเสวยความสุขในการใชสอยดวยนางแกว 
และแกวมณี.   ทรงเสวยอิสริยสุขดวยรัตนะนอกน้ี.  อนึ่ง  รัตนะ ๓  ขางตนของ 
พระเจาจักรพรรดินั้น    ยอมสําเร็จดวยอานุภาพแหงกรรมอันกุศลมูลคือ  อโทสะ  
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ใหเกิดแลว    โดยพิเศษ.     รัตนะกลาง ๆ ยอมสําเร็จดวยอานุภาพแหงธรรมอัน 
กุศลมูลคือ   อโลภะใหเกิดแลว.     รัตนะหลังอันเดียวพึงทราบวา     สําเร็จดวย 
อานุภาพแหงกรรมอันกศุลมูล  คือ   อโมหะ   ใหเกิดแลว     ความยอในรัตนะ 
เหลาน้ีเทาน้ี.  
           สวนความพิสดารพึงถือเอาโดยอุปเทศแหงรัตนสูตร๑  ในโพชฌังคสังยุต. 
อีกอยางหนึ่ง   การพรรณนาพรอมกับลําดับแหงการเกิดของรัตนะเหลาน้ี   จักมา 
ในพาลปณฑิตสูตร. 
           บทวา  ปโรสหสฺส  แปลวา  เกินกวาพัน.   บทวา  สูรา  ความวา 
ผูมีชาติแหงคนกลา.      บทวา    วริงฺครูปา    ความวา   มีกายคลายเทพบุตร. 
อาจารยพวกหน่ึงพรรณนาไวอยางนี้กอน.       แตในเรื่องนี้มีสภาวะดังตอไปนี้. 
บทวา  วีรา   ทานกลาววา    มีความกลาหาญอยางสูงสุด.  คุณแหงผูกลาหาญ 
ชื่อวา  วีรงฺค  ทานกลาวอธิบายวา  เหตุแหงผูกลา   ชื่อวิริยะ... ชื่อวา  วีรังครูป 
เพราะอรรถวา   มีรูปรางองอาจกลาหาญ   ทานกลาวอธิบายวา  เหมือนมีรางกาย 
สําเร็จดวยความกลาหาญ.  บทวา ปรเสนปฺปมทฺทนา  อธิบายวา  ถากองทัพ 
อันยืนเผชิญหนาอยู   ก็สามารถยํ่ายีกองทัพน้ันได.   บทวา   ธมฺเมน  ความวา 
ดวยธรรมคือศีลหามีคําวา  ไมควรฆาสัตว   ดังน้ีเปนตน. 
          ในคําวา  จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทเจา  เปดหลังคา 
(คือกิเลส)  ในโลกแลวน้ี  ชื่อวา  มีหลังคาอันเปดแลว  เพราะเปดหลังคา 
ในโลกอันมดืมนดวยกิเลส  ซึ่งถูกกิเลสคือราคะ  โทสะ  โมหะ   มานะ  ทฏิฐิ 
อวิชชาและทุจริตอันเสมือนหลังคาท้ัง  ๗  ปดแลวน้ัน       ทาํใหเกิดแสงสวางโดย 
รอบต้ังอยูแลว.  ในบรรดาบทเทาน้ัน  บัณฑิตพึงทราบวา  ทานกลาวความเปน 
ผูควรแกการบูชาดวยบทแรก กลาวเหตุแหงความเปนผูควรแกการบูชานั้น ดวย 
 
๑.  ส  ๓/๘๗  
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บทที่  ๒   เพราะทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวความเปนผูมีหลังคาอันเปด 
แลว   อันเปนเหตุแหงความเปนพระพุทธเจา  ดวยบทท่ี  ๓.   อีกนัยหน่ึง  ชือ่วา 
มีหลังคาอันเปดแลว   เพราะอรรถวา   ทั้งเปดแลวท้ังไมมีเครื่องมุง    ทานกลาว 
อธิบายวา   เวนจากวัฏฏะ   และเวนจากเครื่องมุงบัง.    ดวยคําน้ัน   ยอมเปนอัน 
กลาวเหตุทั้ง   ๒  แหงบทในเบ้ืองตนทั้ง ๒ อยางนี้วา       ชื่อวาเปนพระอรหันต 
เพราะไมมีวัฏฏะ     ชื่อวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา      เพราะไมมีเครื่องมุงบัง 
(หลังคา).  กใ็นขอน้ัน   ความสําเร็จตอนตน   ยอมมีดวยเวสารัชญาณขอท่ี  ๒ 
ความสําเร็จขอท่ี   ๒  ยอมมีดวยเวสารัชญาณขอท่ี ๑  ความสําเร็จขอท่ี  ๓   ยอมมี 
ดวยเวสารัชญาณขอท่ี   ๓  และ  ๔.    พึงทราบวา   ขอท่ี  ๑ ใหสําเร็จธรรมจักษุ 
ขอท่ี  ๒  ใหสําเร็จพุทธจักษุ    ขอท่ี ๓ ใหสําเร็จสมันตจักษุดังน้ีบาง.  ดวยคําวา 
ตฺว มนฺตาน ปฏิคฺคเหตา นี้ ยอมใหเกิดความกลาแกมาณพน้ัน. 
           แมอุตตรมาณพน้ัน     ปราศจากความเคลือบแคลงในลักษณะท้ังหลาย 
ตามถอยคําของอาจารยนั้น   ตรวจดูพุทธมนตอยูประดุจเกิดแสงเปนอันเดียวกัน 
จึงกลาววา   อยางนั้นขอรับ   ดังน้ี .     เนื้อความแหงคําน้ัน  ดังตอไปนี้    ขาแต 
อาจารยผูเจริญ   ขาพเจาจักกระทําเหมือนอยางทานอาจารยสั่งขาพเจา.     บทวา 
สมนฺเนสิ  ความวา    ไดตรวจดูแลว    อีกอยางหนึ่ง    ตรวจดูนับอยูวา ๑,๒ 
ดังน้ี . คําวา อทฺทสา  โข ถามวา ไดเห็นอยางไร.  ตอบวา  ก็ใคร ๆ ยอมไมอาจ 
แสวงหาลักษณะแหงพระพุทธเจาผูประทับนั่ง     หรือบรรทมได     แตเมื่อทรง 
ประทับยืน  หรือทรงจงกรมอยู  จึงจะอาจ.  เพราะฉะนั้น  พระพุทธเจาท้ังหลาย 
ครั้นเห็นผูมาเพ่ือจะตรวจดูลักษณะจึงทรงลุกจากอาสนะ.  ประทับยืนบาง   ทรง 
อธิฏฐานจงกรมบาง.   อุตตรมาณพไดเห็นแลวซ่ึงลักษณะแหงพระองคผูทรงยัง 
อิริยาบถอันสมควรแกที่จะเห็นลักษณะ  เปนไปอยูดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา  เยภุยฺเยน คือ  โดยมาก   หมายความวา  ไดเห็นลักษณะมาก 
มิไดเห็นนอย.   แตนั้น   มิไดเห็นลักษณะอันใด   จึงกลาววา   เปตฺวา   เทฺว  
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เวน  ๒ ลักษณะ  เพ่ือแสดงถึงลักษณะ ๒ เหลาน้ัน.  บทวา  กงฺขติ  ความวา 
อุตตรมาณพเกิดความปรารถนาข้ึนวา  นาอัศจรรยหนอ  เราพึงเห็น  (ลักษณะ 
อีก ๒ ประการ) .     บทวา  วิจิกิจฺฉติ  ความวา  เมื่อเลือกเฟนอยูซึ่งลักษณะ 
เหลาน้ัน  จากลักษณะน้ัน ๆ ยอมลําบาก  คือ  ไมอาจเพ่ือจะเห็นได.    บทวา 
นาธิมุจฺจติ    ความวา    ยอมไมถึงความตกลงใจ    เพราะความสงสัยอ่ืนนั้น. 
บทวา  น  สมฺปสีทติ  ความวา   แตนั้นจึงไมเกิดความเลื่อมใสในพระผูมีพระ 
ภาคเจาวา  พระองคมีพระลักษณะสมบูรณ.      อีกอยางหน่ึง  ทานกลาวความ 
สงสัยอยางออนดวยความกังขา  อยางกลางดวยความเคลือบแคลง   อยางแรงดวย 
ความไมนอมใจเชื่อ.   เพราะยังไมมีความเลื่อมใส  จิตจึงมีความทอแท  ดวยเหตุ 
สามอยางเหลาน้ัน.   บทวา   โกโสหิเต  ไดแก  อันฝกแหงไสปดแลว.   บทวา 
วตฺถคุยฺเห  ไดแก   องคชาต.  จริงอยู    คุยหฐานอันเรนอยูในฝกของพระผูมี 
พระภาคเจา  เสมอดวยหองปทุม  มีสีดจุทอง   ดุจคุยหฐานของชาง.    อุตตร- 
มาณพน้ัน   เมื่อไมเห็นพระคุยหฐานน้ัน   เพราะผาปดไว   และความเพียงพอ 
แหงพระชิวหาก็กําหนดไมได   เพราะอยูในพระโอษฐ   จึงมีความสงสัย   เคลือบ 
แคลงในลักษณะ ๒ นั้น.  คําวา ครั้งน้ันแล พระผูมพีระภาคเจา ความวา 
ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงพระดําริวา   ถาเราไมแสดงลักษณะท้ัง ๒ 
เหลาน้ีแกอุตตรมาณพนี้  มาณพน้ันก็จักไมหมดความสงสัย    เมื่อเขายังมีความ 
สงสัยอยู     แมอาจารยของเขาก็จักไมหมดความสงสัย     ทีนัน้เขาจักไมมาหาเรา 
เมื่อไมมาก็จักไมไดฟงธรรม    เมื่อไมไดฟงธรรม    ก็จักมิไดกระทําใหแจงซ่ึง 
สามัญญผล ๓  แตเมื่อมาณพน้ันหมดความสงสัยแลว    ทั้งอาจารยของเขาก็หมด 
ความสงสัยเขามาหาเราแลว   ฟงธรรมแลว   ก็จักกระทําใหแจงซ่ึงผล ๓ ได  อนึ่ง 
เราบําเพ็ญบารมีมากเพ่ือประโยชนอยางนี้     เราจักแสดงลักษณะเหลาน้ัน      แก 
อุตตรมาณพนั้นดังน้ี.    พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารเห็น 
ปานน้ัน.  
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           ทรงบันดาลมีรูปเปนอยางไร   ในเรื่องนี้   มถีอยคําท่ีบุคคลอ่ืนพึงกลาว 
ไดอยางไร.   คํานั้นพระนาคเสนเถระอันพระเจามิลินทถามแลว  วิสัชนาไวแลว. 
           ราชา.  พระนาคเสนผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําขนาด 
                    ถึงส่ิงท่ีทําไดยาก. 
           นาค.   ทรงทําอะไร  มหาบพิตร. 
           ราชา.  พระคุณเจา   พระองคทรงแสดงโอกาสท่ีทําใหคนสวนใหญอับ 
                    อายแกนายอุตตระศิษยพรหมายุพราหมณ    แกพวกพราหมณ 
                    ๑๖ คน   ศิษยของพาวรี   และแกมาณพ ๓๐๐ คน   ศิษยของ 
                    เสลพราหมณอีกเลา. 
           นาค.   มหาบพิตร      พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงแสดงพระองคชาต 
                    หรอก  ทรงแสดงแตเงา  คือพระองคทรงสรางข้ึนดวยพระฤทธิ์  
                    แลวทรงแสดงเพียงรูปเปนเงาท่ีอยูในผานุง    รัดสายประคตไว 
                    แลวหมจีวรทับ . 
           ราชา.  เม่ือเห็นเงา  ก็ชื่อวาเห็นพระองคชาต   มิใชหรือครับ . 
           นาค.   ขอน้ัน  ยกไวกอนเถิด  มหาบพิตร  คนเราตองดูหัวใจใหเห็น 
                     แลว  จึงจะตรัสรูไดแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะตองทรงเอา 
                     เนื้อหัวใจออกมาแสดงดวยกระนั้นหรือ. 
           ราชา.  พระนาคเสน  ทานเกงครับ . 
           บทวา  นินฺนาเมตฺวา  ไดแก  ทรงยื่น  (พระชวิหา)  ออก.    บทวา 
ทรงสอด  ไดแก ทรงสอดเขาทําเหมือนสอดเข็มเย็บผากฐินฉะนั้น .   กใ็นขอ 
นั้น พึงทราบวาประกาศความออนดวยการกระทําอยางนั้น     ประกาศความยาว 
ดวยการสอดเขาชองพระกรรณ  ประกาศความบางดวยการสอดเขาชองพระนาสิก 
ประกาศความใหญดวยการปดพระนลาฏ.     อน่ึง  ในคําวา   ชองพระกรรณ  
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ทั้งสอง  เปนตนนี้   พึงทราบวินิจฉัยวา   มลทินก็ด ี สะเก็ดก็ดี   ในชองพระ-  
กรรณของพระพุทธเจาท้ังหลายไมมี      ยอมเปนเหมือนหลอดเงินที่เขาลางแลว 
วางไว.  ในชองพระนาสิกก็เหมือนกัน.    ก็แมชองเหลาน้ัน    ยอมเปนเหมือน 
หลอดทองที่เขาทําการตระเตรียมไวเปนอันดีและเหมือนกับหลอดแกวมณีฉะน้ัน   
เพราะฉะนั้น จึงทรงแลบพระชิวหาออกมวนเขาไปในที่สุดพระโอษฐไปขางบน 
กระทําดุจเข็มเย็บผากฐิน สอดเขาสูชองพระกรรณขางขวา นําออกจากชองขวานั้น 
สอดเขาทางชองพระกรรณซาย.    นําออกจากชองพระกรรณซาย   สอดเขาชอง 
พระนาสิกขวา  นําออกจากชองพระนาสิกขวา    สอดเขาชองพระนาสิกาซายได.  
ครั้นนําออกจากชองพระนาสิกซายแลว    เมื่อจะแสดงความใหญ   จึงปดมณฑล 
พระนลาฏตลอดทั้งส้ินดวยพระชิวหาซ่ึงเปนเหมือนสายฟาอันรุงเรื่องดวยผืนผา 
กัมพลแดง    ดุจพระจันทรครึ่งซีก     ถูกเมฆวลาหกสีแดงปดไวกึ่งหนึ่ง    และ 
ประดุจแผนทองฉะน้ัน. 
           บทวา   ยนฺนูนาห   ถามวา   เหตุไร   อุตตรมาณพจึงคิด.     ตอบวา 
อุตตรมาณพ    คิดวาก็เราตรวจดูมหาปุริสลักษณะแลว   กลับไป   หากอาจารย 
ถามวา  พออุตตระ เจาเห็นมหาปุริสลักษณะแลวหรือ ก็จักอาจบอกไดวา  ขอรับ 
ทานอาจารย   แตถาอาจารยจักถามเราวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํากิริยา 
เปนเชนไร   เราก็ไมอาจตอบคําถามน้ันได   แตเมือ่เราตอบวา   ไมรู  อาจารยก็ 
โกรธวาเราสงเจาไป    เพ่ือใหตรวจดูใหรูลักษณะท้ังหมดน้ี  มิใชหรือ  เหตุไร 
ยังไมรู.    แลวจึงกลับมาเลา   ฉะน้ัน  จึงคิดวา  ทําไฉนหนอ   แลวติดตามไป.  
พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําโอกาสในท่ีที่เหลือท้ังหลาย  เวนฐานะ ๔ เหลาน้ี  
คือ  ที่สรงน้ํา   ทีช่ําระพระโอษฐ  ทีช่ําระขัดสีพระวรกาย     ที่ทรงประทบันั่ง 
แวดลอมดวยนางหามของพระราชและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน  โดย 
ที่สุดแมในพระคันธกุฎีแหงเดียว.  
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           เมื่อกาลลวงไปผานไป    ก็ปรากฏวา   ไดยินวา   มาณพของพรหมายุ-  
พราหมณชื่ออุตตระน้ี   เที่ยวใครครวญความเปนพระพุทธเจาของพระตถาคตวา 
เปนพระพุทธเจา    หรือมิไดเปน    มาณพอุตตระน้ี  ชื่อวาเปนคนสอบสวน 
พระพุทธเจา.  พระพุทธเจาท้ังหลายทรงประทับอยูในที่ใด ๆ  ยอมเปนอันทรง 
การทํากิจ  ๕  ประการทีเดียว  กิจเหลาน้ัน   ไดแสดงไวแลวในหนหลังน่ันเทียว. 
ในบรรดากิจเหลาน้ัน  ในเวลาปจฉาภัตร   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งท่ี 
ธรรมาสน    ที่เขาตกแตงแลวทรงจับพัดอันวิจิตรที่ขจิตดวยงา    แสดงธรรมแก 
มหาชนอยู   แมอุตตรมาณพ ก็นั่งอยู ณ ที่ไมไกล.  ในตอนส้ินสุดการฟงธรรม 
พวกคนผูมีศรัทธา  ก็นิมนตพระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือเสวยพระกระยาหาร อันจะ 
มีในวันพรุงน้ี   ก็เขาไปหามาณพดวยกลาวอยางนี้วา  พอ  พวกเรานิมนตพระ- 
ผูมีพระภาคเจาแลว ตัวทานก็จงมารับภัตรในเรือนของพวกเราพรอมกับพระผูมี 
พระภาคเจา.    ในวันรุงข้ึน  พระตถาคตเจาอันภิกษุสงฆแวดลอมแลว    เสด็จ 
เขาไปสูบาน.    แมอุตตรมาณพก็ติดสอยหอยตามไปสํารวจ  ทุก ๆ  ฝกาว.   ใน 
เวลาท่ีตรงเขาไปสูเรือนแหงตระกูล     มาณพน่ังตรวจดูอยูทุกประการ      ต้ังแต 
การถือเอาน้ําเพ่ือทักษิณาเปนตนไป.  ในเวลาเสร็จภัตตกิจ ในเวลาพระตถาคต 
เจาประทับนั่ง  วางบาตรไว  ณ  เชิงบาตร   พวกคนก็จัดแจงอาหารเชาแกมาณพ. 
มาณพน้ัน   นั่งบริโภค ณ สวนสุดขางหน่ึง  แลวกลับมายืน ณ  ที่ใกลพระศาสดา 
ฟงภัตตานุโมทนา  กลับไปยังวิหารพรอมกับพระผูมีพระภาคเจาทีเดียว. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงรอใหภิกษุทั้งหลายเสร็จภัตตกิจ    ประทับนั่ง 
ณ ศาลาคันธมณฑลน้ัน.  ครั้นภิกษุทั้งหลายกระทําภัตตกิจเสร็จพากันเก็บบาตร 
และจีวรมาไหว   กราบทูลกาล    พระผูมีพระภาคเจาจึงเสด็จเขาคันธกุฎี.    แม 
มาณพก็เขาไปดวยกัน กบัพระผูมีพระภาคเจาเหมือนกัน .     พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับยืนที่หนามุขพระคันธกุฎี   ทรงสั่งสอนหมูภิกษุที่มาแวดลอมแลวใหแยก  
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ยายกันไปแลว   จึงเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี.   มาณพก็เขาไปดวย     พระผูมีพระ-  
ภาคเจาจึงประทับนั่งท่ีเตียงเล็ก   ชั่วเวลาเล็กนอย.   แมมาณพก็นั่งพิจารณาดูอยู 
ในที่ไมไกล.  พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งชั่วครูหน่ึง    จึงทรงแสดงการกม 
พระเศียร.(๑)   มาณพคิดวา  จักเปนเวลาประทับพักผอนของพระโคดมผูเจริญ 
แลวปดประตูพระคันธกุฎี   ออกไปน่ัง ณ สวนสุดขางหน่ึง.   พวกคนถวายทาน 
ในกาลกอนแหงภัตร  บริโภคอาหารเขาแลว สมาทานองคอุโบสถ  หมผาสะอาด 
ถือดอกไมและของหอมเปนตน   มาสูวิหารดวยคิดวา   จักฟงธรรม   เหมือนกับ 
เปนคายของพระเจาจักรพรรดิฉะน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงสําเร็จสีหไสยาสนชั่วครูหนึ่ง  ทรงลุกข้ึน  ทรง 
กําหนดโดยสวนเบ้ืองตน  เขาสมาบัติ.  ครั้นออกจากสมาบัติแลว ทราบวามหาชน 
พากันมา   จึงทรงออกจากพระคันธกุฎี    อันมหาชนแวดลอมแลว    เสด็จไปยัง 
ศาลาคันธมณฑล    ประทับบนพุทธอาสนอันประเสริฐที่เขาปูลาดไวแลว  ทรง 
แสดงธรรมแกบริษัท.  ฝายมาณพนั่งอยู ณ ที่ไมไกล  กําหนดอักขระตออักขระ 
บทตอบท  ดวยคิดวา  พระสมณโคดม  แสดงธรรม  ยกยองหรือรุกรานบริษัท 
ดวยอํานาจอาศัยเรือนหรือ   หรือวาไมทรงแสดงอยางน้ัน.   พระผูมีพระภาคเจา 
ไมตรัสกถาอยางนั้นเลย  ทรงทราบกาล   ทรงหยุดเทศนา.    มาณพกําหนดอยู 
โดยทํานองน้ี     เทียวไปแตผูเดียวตลอด  ๗  เดือน   มิไดเห็นความผิดพลาดแม 
มีประมาณนอยในกายทวารเปนตนของพระผูมีพระเจา.  ก็ขอน้ียังไมนาอัศจรรย 
ทีอุตตรมาณพเปนมนุษยมิไดเห็นความผิดพลาดของพระพุทธเจา   เมื่อพระองค 
ยังเปนพระโพธิสัตว  เทพบุตรผูเปนมาร  เปนอมนุษย  ก็มิไดเห็น    แมมาตร 
วาตรึก (วิตก)  อาศัยเรือนในสถานที่ทรงบําเพ็ญความเพียรถึง ๖  ป  ยังติดตาม 
 
๑.  ฉฺ  สีโสกฺกมน  สฺ  สีโสกมฺปน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 260 

พระองคผูเปนพระพุทธเจาแลวถึงหนึ่งป    ก็มิไดเห็นความผิดพลาดไร  ๆ   จึง 
กลาวคาถามีอาทิวา                                                         
                             เราติดตามรอยพระบาทพระผูมีพระ- 
                   ภาคเจา   ถึง  ๗  ป    ก็มิไดประสบความ 
                   ผิดพลาดของพระสัมพุทธเจาผูมีสติ  ดังน้ี  
แลวหลีกไป.   แตนั้น     มาณพจึงคิดวา    เราติดตามพระโคดมผูเจริญอยูถึง ๗ 
เดือน ก็มิไดเห็นโทษไร ๆ แตถาเราจะพึงติดตามไป  แมอีกสัก ๗ เดือน  หรอื 
๗ ป   หรือ ๑๐๐  ป   หรอื ๑,๐๐๐   ป   ก็คงจะมิไดเห็นโทษของพระองค   ก ็
แตวาอาจารยของเรานั้นก็แกเฒา   คงจะไมอาจทราบความเกษมจากโยคะ    เรา 
จะบอกวา  พระสมณโคดมเปนพระพุทธเจา  ดวยพระคุณตามท่ีเปนจริงทีเดียว 
แลวเลาเรื่องแกอาจารยของเรา     ดังน้ี      แลวทูลลาพระผูมีพระภาคเจา    ไหว 
ภิกษุสงฆออกไปแลว.  
           ก็แล   อุตตรมาณพกลับไปยังสํานักของอาจารยแลว  ถูกอาจารยถามวา 
พออุตตระ   กิตติศัพทของพระโคดมผูเจริญท่ีขจรไปมีอยูเชนนั้นจริงหรือ   จึง 
กลาววา  ขาแตทานอาจารย ทานพูดอะไรจักรวาลคับแคบเกินไป  ภวัคคพรหม 
ก็ตํ่าเกินไป    หมูคุณของพระโคดมผูเจริญน้ัน     หาที่สุดมิได    ประดุจอากาศ 
ขาแตทานอาจารยผูเจริญ    กิตติศัพทของพระโคดมผูเจริญน้ัน       มีอยูเชนนั้น 
แทจริง  ดังนี้  เปนตน  จึงบอกมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการตามท่ีตนเห็นแลว 
โดยลําดับแลว   เลาถึงกริยิสมาจาร.    เพราะฉะนั้น   ทานพระสังคีติกาจารยจึง 
กลาววา   ครัง้น้ันแล   อุตตรมาณพ ฯลฯ  พระโคดมผูเจริญ      เปนเชนนี้ดวย  
เปนเชนนี้ดวย  และยิ่งกวานั้น    ดังน้ี.  
           ในบรรดาบทเหลานั้น  บทวา  สุปติฏ ิตปาโท  ความวา   เหมือน 
อยางวา  บุคคลท้ังหลายเหลาอ่ืนวางเทาไวเหนือพ้ืนดิน  ปลายเทาก็ดี   สนเทา  
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ก็ดี   ดานขางก็ดี  จะถูกพ้ืนกอน  หรือวา  กลางเทาเวา  เมื่อยกข้ึน  สวนหนึ่ง  
ที่ปลายเทาเปนตน    จะยกข้ึนกอน  แตของพระองคมิไดเปนอยางนั้น.  ฝาพระ- 
บาทท้ังสิ้นของพระองค    จะถูกพ้ืนพรอมกันทีเดียว    ดุจพ้ืนลาดพระบาททอง 
ฉะน้ัน  ยกจากพ้ืนก็พรอมกัน เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา  พระโคดมผูเจริญ 
พระองคนั้น  มีพระบาทประดิษฐานอยูเปนอันดี. 
           ในขอท่ีพระผูมีพระภาคเจามีพระบาทประดิษฐานเปนอันดีนั้น    มขีอ 
ที่นาอัศจรรยดังตอไปนี้   แมหากวา   พระผูมีพระภาคเจาทรงยางพระบาทดวย 
ต้ังพระทัยวา   เราจักเหยียบเหวลึกถึงหลายรอยชั่วคน   ในทันใดนั้น    ที่ทีลุ่ม 
ก็จะนูนข้ึนมาเสมอแผนดิน      ประดุจเครื่องสูบของชางทองเต็มดวยลมฉะน้ัน. 
แมที่ตอนจะเขาไปอยูภายใน    เมื่อทรงยางพระบาทดวยต้ังพระทัยวา     เราจัก 
เหยียบในท่ีไกล  ภูเขาแมมีประมาณเทาสิเนรุบรรพต  ก็จะนอมมาใกลพระบาท 
ประดุจหนอหวายที่ชุมน้ําแลวฉะนั้น.     จริงอยางนั้น    เมื่อคราวพระองคทรง 
กระทํายมกปาฏิหาริย  ทรงยางพระบาทดวยต้ังพระทัยวา  จักเหยียบภูเขายุคนธร 
ภูเขาก็นอมมาใกลพระบาท.    พระองคทรงเหยียบภูเขานั้น    ทรงยางพระบาท 
เหยียมภพดาวดึงสดวยพระบาทที่สอง.      ที่พระจักรลักษณะจะพึงประดิษฐาน 
ไมเสมอกันมิไดมี.  ตอกด็ี หนามก็ดี  กอนกรวดกระเบ้ืองก็ดี  อุจจาระปสสาวะ 
ก็ดี   น้ําลายนํ้ามูกเปนตน ก็ดี    ที่มีอยูกอนเทียว    ก็หายไป    หรือจมหายเขา 
แผนดินในที่นั้น  ๆ.  จริงอยู   ดวยเดชแหงศีล  ปญญา  ธรรม   อานุภาพแหง 
บารมี  ๑๐  ประการ   ของพระตถาคตเจา  มหาปฐพีนี้ยอมเสมอ นุม  เกลือ่นกลน 
ดวยบุปผชาติ.  พระตถาคตเจาทรงทอดพระบาทเสมอ  (และ)  ทรงยกพระบาท 
เทากัน   ทรงสัมผัสแผนดินดวยพ้ืนพระบาททุกสวน. 
           บทวา  จกฺกานิ  คือ ที่พระบาทท้ัง  ๒ ไดมีลายจักรขางละ ๑ ลายจักร.  
ทานกลาวไวในพระบาลีวา  ที่จักรนั้นมีกํา  กง  ดมุ. ก็และดวยบทวา  บริบรูณ   
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ดวยอาการทั้งปวง  นี้พึงทราบความตางกัน   ดังตอไปนี้.    ไดยินวา    จักร 
เหลาน้ัน    ยอมปรากฏลายดุมตรงกลางพื้นพระบาท.    ปรากฏลายเขียนวงกลม 
รอบดุม.   ทีป่ากดุมก็ปรากฏวงกลม.    ปรากฏเปนปากชอง.    ปรากฏเปนซ่ีกํา. 
ปรากฏเปนลวดลายกลมท่ีกําทั้งหลาย.   ปรากฏเปนกง.   ปรากฏเปนกงแกว . นี้  
มาตามพระบาลีกอนทีเดียว. 
           แตวาระสวนมากมิไดมาแลว. ก็วาระน้ัน  พึงทราบดังนี้.  รูปหอก  ๑  
รูปโคขวัญ ๑  รูปแวนสองพระพักตร  ๑  รูปสังขทักษิณาวัฏฏ  ๑  รูปดอก 
พุดซอน  ๑  รูปเทริด  ๑  รูปปลาท้ังคู  ๑  รูปเกาอี้  ๑  รูปปราสาท  ๑  รูป 
เสาคาย  ๑  รปูเศวตฉัตร  ๑  รูปพระขรรค  ๑ รูปพัดใบตาล  ๑  รูปพัด 
หางนกยูง  ๑  รูปพัดหางนก ๑  รูปกรอบพระพักตร  ๑  รูปธงชายผา  ๑  รูป 
พวงดอกไม  ๑  รูปดอกบงัเขียว  ๑  รปูดอกบัวขาว   ๑  รูปดอกบัว 
แดง  ๑  รูปดอกบัวหลวง  ๑  รูปดอกบณุฑริก  ๑  รปูหมอเต็มดวยนํ้า ๑ 
รูปถาดเต็มดวยนํ้า  ๑  รูปสมุทร  ๑  รปูเขาจักรวาฬ  ๑  รูปปาหิมพานต ๑ 
๑  รูปเขาสิเนรุ  ๑  รูปพระจันทร  ๑  รปูพระอาทิตย  ๑  รูปหมูดาว 
นักษัตร  ๑  รูปมหาทวีปทั้งส่ี  ทวีปนอย  ๒  พัน   ๑. โดยที่สุดบริวาร 
แหงจักรลักษณะท้ังสิ้น  หมายเอาบริษัทของพระเจาจักรพรรดิ. 
           บทวา  มีพระสนยาว  คือ  พระสนยาว  หมายความวา   มพีระสน 
บริบูรณ.   เหมือนอยางวาปลายเทาของคนเหลาอ่ืนยาว   แข็งต้ังอยู   ณ  ที่สุด 
สนเทา     สนยอมปรากฏดุจถากต้ังไว    แตของพระตถาคตเจาไมเปนอยางน้ัน . 
สําหรับของพระตถาคตเจาใน  ๔  สวน   เปนปลายเทาเสีย  ๒  สวน.    แขงต้ังอยู 
สวนท่ีสาม.  ในสวนท่ี  ๔  สนเทาเปนเชนกับลูกกลมทําดวยผากัมพลแดงดุจหมุน 
ติดอยูปลายเหล็กแหลมฉะนั้น.  
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           บทวา   มีพระองคุลียาว   ความวา   เหมือนอยางวา   คนเหลาอ่ืน 
บางคนน้ิวยาว  บางคนน้ิวส้ัน  ของพระตถาคตเจาไมเปนอยางนั้น .    สวนของ 
พระตถาคตเจา      นิ้วพระหัตถและนิ้วพระบาทยาวโคนหนาเรียวเล็กข้ึนไปโดย 
ลําดับจนถึงปลาย    ดุจน้ิววานร   เปนดุจลําเทียนที่ขยําดวยนํ้ามันยางไมปนไว. 
เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาวไววา   พระองคุลียาว. 
           บทวา  ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ไดแกชื่อวา 
มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม   เพราะอรรถวา  ออนดุจปุยนุนที่เขายีถึง 
๑๐๐  ครั้ง  จุมดวยเนยใสวางไว  และมีพระหัตถและพระบาทออนนุนอยูเปนนิจ 
ดุจของเด็กแรกเกิด. 
           บทวา ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทเปนลายตาขาย ไดแก 
ระหวางนิ้วไมติดกับหนัง.    ก็บุคคลเชนนี้      มีมอืดุจพังพานอันปุริสโทษขจัด 
เสียแลว   ยอมไมไดแมการบรรพชา.   แตของพระตถาคตเจาน้ิวพระหัตถทั้ง  ๔ 
นิ้วพระบาทท้ัง ๕ มีขนาดเปนอันเดียวกัน.     เพราะนิ้วเหลาน้ันมีขนาดเปนอัน 
เดียวกัน      ลักษณะจึงเบียดซึ่งกันและกันต้ังอยู.      ก็พระหัตถและพระบาท 
ของพระตถาคตเจาน้ัน       เชนกับตาขายบานประตูหนาตางที่ชางไมผูฉลาดขึง 
ประกอบไว.    เพราะฉะน้ัน    ทานจึงกลาววา    มีฝาพระหัตถและฝาพระบาท 
เปนลายตาขาย. 
           ชื่อวา ทรงมีพระบาทสูงนูน  เพราะอรรถวาพระบาทของพระองคสูงนูน. 
เพราะมีขอพระบาทต้ังอยูในเบื้องบน.      แทจริง    ขอเทาของตนเหลาอ่ืนมีที่ 
หลังเทา.       เพราะฉะนั้น      เทาของคนเหลาอ่ืน      กระดางเหมือนตอกลิ่ม 
ไมหมุนไดตามสะดวก.    เมื่อเดินไปพ้ืนเทาไมปรากฏ.    แตของพระตถาคตเจา 
ขอพระบาทข้ึนอยูเบื้องบน.  เพราะฉะน้ัน   พระกายเบื้องบนของพระองคต้ังแต 
พระนาภีไป  จึงไมหว่ันไหวดุจสุวรรณปฏิมาท่ีอยูบนเรือ  พระกายเบื้องลางเทาน้ัน  
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ไหว.   พระบาทยอมหมุนไปสะดวก.    เมื่อคนยืนดูที่ขางหนาก็ดี    ขางหลังก็ดี  
ที่ขางท้ังสองก็ดี  พ้ืนเทายอมปรากฏ.  ไมปรากฏขางหลังเหมือนของชางฉะน้ัน. 
           บทวา  ทรงมีพระสงฆเรียวดังแข็งเนื้อทราย   คือมีพระชงฆเต็ม 
เพราะความนูนของเนื้อชื่อวามีพระชงฆเหมือนเน้ือทราย   ไมมีเนื้อเปนกอนติด 
เปนอันเดียวกัน.    หมายความวา    ประกอบดวยแขงท่ีมีเนื้อไดสวนกันหุมแลว 
กลมดีเชนกบัทองขาวสาลีฉะน้ัน. 
           บทวา  อโนนมนฺโต  คือไมคอมลง.  ดวยบทน้ีทานแสดงถึงความท่ี 
พระองคไมเปนคนแตระไมเปนคนคอม. คือ  คนอ่ืน ๆ  เปนคนแคระก็มี   เปน 
คนคอมก็มี.   กายขางหนาของคนแคระไมบริบูรณ.   กายทอนหลังของคนคอม 
ไมบริบูรณ. คนเหลาน้ันกมลงไมได   ไมอาจจะลูบเขาได  เพราะกายไมบริบูรณ. 
สําหรับพระตถาคตเจา  ชื่อวาอาจลูบได   เพราะมีพระกายท้ังสองแหงบริบูรณ. 
           ชื่อวา  ทรงมีพระคุยหฐานเรนอยูในฝก  เพราะอรรถวา  คุยหฐานต้ัง 
ลง  คือปดอยูในฝก   เชนกับฝกปทุมทองและดอกกัณณิการ   เหมือนคุยหฐาน 
ของโคอุสภะและชางเปนตน .  บทวา  วตฺถคุยฺห  ไดแก  สิ่งที่จะพึงซอนเรน 
ดวยผาทานเรียกวา  องคชาต.  
           บทวา  ทรงมีพระฉวีวรรณดังทองคํา  ความวา  เชนกับรูปเปรียบ 
ทองคําแทงที่เขาระบายดวยชาดแดง   ขัดดวยเข้ียวเสือ    ทําการระบายสีแดงวา  
ไว.  ดวยคําน้ีทานพระสังคีติกาจารย  แสดงความท่ีพระองคมีสรีระละเอียดสนิท 
เปนแตงแลว   จึงกลาววา   ทรงมีผิวพรรณผองใสดุจทอง   ก็เพ่ือแสดงถึงพระ- 
ฉวีวรรณ.  อีกนัยหน่ึงคํานี้เปนไวพจนของคํากอนนั้น. 
           บทวา  รโชชลฺล   ไดแก  ธลุีหรอืมลทิน.   บทวา  น อุปลมิฺปติ 
ไดแก ไมติด  ยอมหายไปเหมือนหยาดน้ํากลิ้งไปจากใบบัว.  ถึงกระน้ัน   พระ- 
พุทธเจาท้ังหลายยอมทรงกระทําการลางพระหัตถและลางพระบาทเปนตน    เพ่ือ  
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 รับไออุน  และเพื่อผลบุญแกทายกท้ังหลาย  อีกอยางหนึ่ง  ยอมทรงกระทําโดย     
เปนกิจวัตรทีเดียว.        ธรรมดาภิกษุผูจะเขาสูเสนาสนะจะตองลางเทาแลวจึง 
เขาไปทานกลาวไวเชนนี้    ดวยประการฉะน้ี. 
            บทวา   อุทฺธคฺคโลโม    ความวา    ชื่อวามีพระโลมาปลายงอนข้ึน 
เพราะอรรถวา    พระโลมาของพระองคมีปลายต้ังข้ึนที่ปลายผมเปนมวนกลมต้ัง 
อยู   เหมือนจะมองดูความงามแหงดวงหนา. 
            บทวา  ทรงมีพระกายตรงดังพรหม   ความวา   มีพระกายตรงดุจ 
พรหม  คือมีพระสรีระสูงข้ึนไปตรงทีเดียว.  ธรรมดาสัตวโดยมากจะนอมลงใน 
ที่  ๓  แหงคือ   ที่คอ.    ทีส่ะเอว.   ที่เขา.   คนเหลาน้ัน   เมื่อนอมไปท่ีสะเอว  ก็จะ 
เอนไปขางหลัง   ที่นอมไปท่ีที่ทั้งสองนอกน้ีก็จะเอนไปขางหนา.  บางพวกมีราง 
กายสูง  มีสีขางคด.  บางพวกหนาเชิดเท่ียวไป   เหมือนคอยนับหมูดาวนักษัตร 
อยู บางพวกมีเนื้อและเลือดนอย   ดุจหลาว   เดินสั่นอยู.     แตพระตถาคตเจา 
ครั้งข้ึนไปสงพอประมาณ      เปนเหมือนเสาคายทองที่เขายกข้ึน  ณ  เทพนคร 
ฉะน้ัน 
           บทวา  ทรงมีพระกายเต็มในที่ทั้ง  ๗   คือ    พระตถาคตเจานั้นมี 
พระมังสะเต็มในที่  ๗  แหงเหลาน้ีคือ   หลังพระหัตถทั้ง  ๒  หลังพระบาทท้ัง  ๒ 
จงอยบาท้ัง ๒ พระศอ  ๑  ฉะนั้น จึงชื่อวามีพระกายเต็มในที่  ๗  แหง.  สวนของ 
คนเหลาอ่ืนปรากฏเสนเอ็นเปนรางแหท่ีหลังมือหลังเทา        ทีจ่งอยบาและท่ีคอ 
ตรงปลายเปนกระดูก.  คนเหลาน้ัน   ยอมปรากฏดุจดังมนุษยเปรต.  พระตถาคต 
เจาหาเปนเชนนั้นไม.   คือพระตถาคตเจาทรงมีพระศอเชนกับเขาสัตวทอง   ที ่
ขัดดวยหลังมือแลววางไวดวยรางแหเอ็นเปนเครื่องปกปด       ชื่อวายอมปรากฏ 
เหมือนรูปศิลาและรูปจิตรกรรม   เพราะมีพระมังสะเต็มในที่  ๗  แหง.   
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           ชื่อวามีพระกายเต็มดังกึ่งกายทอนหนาแหงสีหะ  เพราะกายของพระองค  
ดุจทอนหนาแหงสีหะ.    คือกายทอนหนาแหงสีหะบริบูรณ     กายทอนหลังไม 
บริบูรณ.   สวนของพระตถาคตเจาพระกายทั้งหมดบริบูรณดุจกายทอนหนาของ 
สีหะ.     แมพระกายน้ันใชวาจะต้ังอยูไมดีไมงาม    เพราะโอนไปเอนไปเปนตน 
ในที่นั้น ๆ ดจุของสีหะหามิได.   แตยาวในท่ีที่ควรยาว.   ในที่ทีค่วรส้ัน    ควร 
หนา  ควรกลม  ก็เปนเชนนั้นเทียว. 
           สมดังท่ีตรัสไววา      ภิกษุทั้งหลาย      เมื่อผลของกรรมเปนที่ชอบใจ 
ปรากฏแลว      ยอมงามดวยอวัยวะยาวเหลาใด      อวัยวะเหลานั้นยาวก็ดํารงอยู 
ยอมงามดวยอวัยวะสั้นเหลาใด อวัยวะสั้นเหลาน้ันก็ดํารงอยู  ยอมงามดวยอวัยวะ 
หนาเหลาใด   อวัยวะหนาเหลาน้ัน    กด็ํารงอยู   ยอมงามดวยอวัยวะบางเหลาใด 
อวัยวะบางเหลานั้นก็ดํารงอยู  ยอมงามดวยอวัยวะกลมเหลาใด  อวัยวะกลมเหลา 
นั้นก็ดํารงอยู   อัตตภาพของพระตถาคตเจา  ความวิจิตรตาง ๆ สัง่สมแลว  ดวย 
ความวิจิตรแหงบุญ   อันบารมี  ๑๐  ตกแตงแลวดวยประการฉะนี้     ชางศิลปทั้ง 
ปวง  หรือผูมีฤทธ์ิทั้งปวงในโลก  ก็ไมอาจกระทําแมรูปเปรียบแกพระตถาคตเจา 
ไดดังน้ี  
           บทวา จิตนฺตรโส  ความวา ระหวาส่ีขางทั้งสอง ทานเรียกวามีสี่ขาง. 
สีขางน้ันของพระองคงดงาม  คือ   บริบูรณ    เพราะฉะนั้น    พระองคจึงชื่อวา 
จิตนฺรโส    แปลวา    มีพระปฤษฎางคเต็ม.     สวนสี่ขางของคนอ่ืนนั้นตํ่า. 
สีขางดานหลังท้ังสองยอมปรากฏแยกกัน .   สวนของพระตถาคตเจาชั้นเนื้อต้ังแต 
สะเอวถึงพระศอข้ึนปดหลังต้ังอยู   ดจุแผนทองที่เขายกข้ึนไวสูง. 
           บทวา  ทรงมีปริมณฑลดังตนไทรยอย   ความวา ทรงมีปริมณฑล 
ดุจตนไทรยอย   ตนไทรยอยมีลําตนและกิ่งเทากัน  ๕๐  ศอก  บาง ๑๐๐ ศอกบาง 
มีประมาณเทากันทั้งโดยยาว ทั้งโดยกวางฉันใด มีประมาณเทากันทั้งทางพระกาย  
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บาง  ทางวาบาง   ฉันนั้น.   ของคนเหลาอ่ืน   ทั้งกายท้ังวามีประมาณยาวไมเทา  
กันอยางนั้น.  เพราะฉะนั้นแหละ  ทานจึงกลาววา  ยาวตกฺวสฺส  กาโย  ดังนี้  
เปนตน.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา   ยาวตกฺวสฺส   ตัดเปน   ยาวตโก อสฺส 
(ของพระองคเทาใด).  
           บทวา ทรงมีระศอกลมเสมอกนั คือมีพระศอกลมเสมอกัน.  คน 
บางพวกมีคอยาว    มีคอคดและมีคอหนา    เหมือนนกกะเรียน   เหมือนนกยาง 
ในเวลาพูดเสนเอ็นบนศีรษะยอมปรากฏ  เสียงออกมาคอย.  ของพระตถาคตเจา 
นั้นไมเปนอยางนั้น     คือของพระตถาคตเจามีพระศอเชนกับเขาสัตวทอง  กลมด.ี  
ในเวลาตรัสเสนเอ็นไมปรากฏ.   มีเสียงดังดุจฟารอง   ฉะน้ัน . 
           บทวา  รสตฺตสคฺคี   ความวา    ชื่อวา  รสติตสา    เพราะอรรถวา 
ประสาทรับรสเลิศ.     คําน้ันเปนชื่อของประสาทเครื่องรับรสอาหาร.      ชือ่วา 
รสตฺตสคฺคี  เพราะอรรถวา  ประสาทเหลาน้ันของพระองคเปนเลิศ.  ก็ประสาท 
สําหรับรับรสอาหาร   ๗,๐๐๐   ของพระตถาคตเจามีปลายต้ังข้ึนตอที่คอนั่นเอง  
อาหารแมมีประมาณเทาเมล็ดงาวางบนปลายลิ้น     ยอมแผไปท่ัวพระกายท้ังส้ิน  
เพราะเหตุนั้นแหละ    เมือ่พระองคทรงตั้งความเพียรใหญ    ทรงยังพระกายให 
เปนไปแมดวยขาวสารเมล็ดหน่ึงเปนตนบาง         ดวยอาหารมีประมาณฟายมือ 
หน่ึงแหงยางถั่วดําบาง.         แมดวยอาหารมีประมาณฟายมือหนึ่งแหงยางถั่วดํา 
แตของตนเหลาอ่ืน      โอชาไมแผไปตลอดกายท้ังสิ้น      เพราะไมมีเชนนั้น.   
เพราะเหตุนั้น   ชนเหลาน้ัน   จึงมีโรคมาก.   ลักษณะน้ียอมปรากฏดวยอํานาจ 
แหงผลท่ีไหลออก   กลาวคือความมีอาพาธนอย. 
           ชื่อวา    ทรงมีพระหนุดังคางราชสีห   เพราะอรรถวา    คางของ 
พระองคดุจคางแหงสีหะ.   ในบทนัน้   คางลางของราชสีห   ยอมเต็ม    คางบน 
ไมเต็ม.     สวนของพระตถาคตเจา     ยอมเต็มทั้ง  ๒  ขางดุจคางลางของราชสีห 
ยอมเปนเชนกับพระจันทรแหงปกษ  ดิถีที่ ๑๒ คํ่า.  
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           พึงทราบวินิจฉัยในบทวา มีพระทนต   ๔๐ ซี่  เปนตน   ชื่อวา ทรง 
มีพระทนต   ๔๐   ซี ่ เพราะอรรถวา มี  ๒๐   ซี่ที่อยูพระหนุขางบน  ๒๐  ซีท่ี่พระหนุ 
ดานลาง.    คือ  ของคนเหลาอ่ืนแมมีฟนเต็มก็มีฟน  ๓๒  ซี.่    สวนของพระ- 
ตถาคตเจามี ๔๐ ซี.่ 
           ของคนเหลาอ่ืน  มีฟนไมเสมอกันคือ   บางพวกมีฟนยาว   บางพวกมี 
ฟนสั้น.   สวนของพระตถาคตเจา    เสมอกันดุจตัวสังขที่เขาขัดไวเปนอันดี๑ 

           ของคนเหลาอ่ืน     ฟนจะหางเหมือนฟนจรเข     เมื่อกินปลาและเนื้อ 
เปนตนจะเต็มซอกฟน.   สวนของพระตถาคตเจาจะมีฟนไมหาง   ดุจแถวเพชร 
ที่เรียงไวดีที่แผนลายกนก   เหมือนกําหนดท่ีแสดงดวยแปรง. 
           สวนฟนของคนเหลาอ่ืน  ฟนผุต้ังข้ึน. ดวยเหตุนั้น บางคนเข้ียวดําบาง 
มีสีตาง ๆ บาง.    สวนพระตถาคตเจามีพระเข้ียวขาวสนิท    พระเขี้ยวประกอบ 
ดวยแสงสุก   ลวงพนแมดาวประจํารุง.  เพราะฉะนั้น  ทานจึงกลาววา    สุสกฺุก- 
ทาโ   ทรงมีพระเข้ียวอันขาวงาม. 
           บทวา   ปหุตชิวฺโห ความวา ลิ้นของคนเหลาอ่ืน  หนาบาง  บางบาง 
สั้นบาง  ไมเสมอบาง.  สวนของพระตถาคตเจาออน  ยาว  ใหญ  สมบรูณดวย 
วรรณะ.     พระองคมวนพระชิวหานั้นเหมือนเข็มกฐินสอดชองนาสิกทั้งสองได 
เพราะเปนชิวหาออนเพื่อบรรเทาความสงสัยของผูมาตรวจดูลักษณะน้ัน .    จะ 
สอดชองพระกรรณทั้งสองได  เพราะพระชิวหายาว.  จะปดพระนลาฏแมทั้งสิ้น 
อันมีชายพระเกศาเปนที่สุดได   เพราะพระชิวหาใหญ.     เมื่อประกาศวา  พระ- 
ชิวหานั้นออน   ยาวและใหญ   ยอมบรรเทาความสงสัยได   ดวยประการฉะน้ี. 
ทานพระสังคีติกาจารยอาศัยชิวหาที่สมบูรณดวยลักษณะสามประการฉะน้ี  จึง 
กลาววา  ปหตุชิวฺโห  ดังนี้. 
 
๑.  ฉ.  อยมฏฏฉินฺนสงฺขปล  
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           บทวา  พฺรหฺมสฺสโร   ความวา   คนเหลาอ่ืนมีเสียงขาดบาง   มีเสียง 
แตกบาง     มีเสียงดุจกาบาง.    สวนพระตถาคตเจา    ทรงประกอบดวยเสียงเชน 
กับเสียงมหาพรหม.    คือเสียงของมหาพรหม   ชื่อวา   แจมใส    เพราะไมถูกดี 
และเสมหะพัวพัน.    กรรมที่พระตถาคตเจาทรงบําเพ็ญยอมยิ่งวัตถุแหงเสียงนั้น 
ใหบริสุทธิ์.   เสียงที่ต้ังข้ึน   ต้ังแตพระนาภี   ยอมแจมใส   ประกอบดวยองค ๘ 
ต้ังข้ึน   เพราะวัตถุบริสุทธิ์.   ชื่อวาทรงมีพระดํารัสดังเสียงนกการเวก     เพราะ 
ตรัสดุจนกการเวก.       หมายความวามีพระสุรเสียงไพเราะดุจนกการเวกรองอยาง 
เมามัน. 
           ในขอน้ัน  การเปลงเสียงรองของนกการเวกเปนอุทาหรณ.    ไดยินวา 
เมื่อนกการเวกจิกมะมวงสุกอันมีรสหวานอรอยดวยจงอยปาก   ลิ้มรสที่ไหลออก 
แลวใหจังหวะดวยปกกูกองอยู     สัตวจตุบาทเปนตนยอมเหมือนเคลิบเคลิ้มเริ่ม 
งงงวย.  สัตวจตุบาทแมที่ขวนขวายหาอาหารก็ทิ้งหญาท่ีอยูในปากเสียฟงเสียงนก 
นั้น.   แมพวกมฤค  กําลังติดตามเนื้อนอย ๆ อยูก็ไมยางเทาท่ียกข้ึนแลวหยุดอยู. 
แมเน้ือท่ีถูกติดตามก็เลิกกลัวตายหยุดอยู.       แมนกที่บินไปในอากาศก็หอปก 
หยุดบิน.    ปลาในนํ้าก็ไมโบกครีบ    ฟงแตเสียงน้ันหยุดอยู.    นกการเวกรอง 
ไพเราะดวยประการฉะนี้. 
           แมพระเทวีของพระเจาธรรมาโศก   พระนามวา   อสันธิมิตตา    ถาม 
พระสงฆวา    ทานผูเจริญ    เสียงของใคร     เหมือนกับพระสุรเสียงของพระ- 
พุทธเจามีบางหรือ. 
           พระสงฆ.  มีเสียงนกการเวก. 
           พระนาง.  ทานผูเจริญ   นกเหลาน้ันอยูที่ไหน. 
           พระสงฆ.  อยูที่ปาหิมพานต.  
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           พระนางนั้นกราบทูลพระราชาวา  ขาแตสมมติเทพ   หมอมฉันใครจะ 
เห็นนกการเวก.    พระราชาทรงเปดกรงทองตรัสวา    ขอนกการเวกจงมาจับอยู 
ที่กรงนี้.    กรงจึงไปอยูขางหนานกการเวกตัวหนึ่ง.   นกนั้นคิดวา   กรงมาตาม 
พระราชโองการ   ไมอาจเพ่ือจะไมไป    จึงจับอยูที่กรงนั้น.    กรงจึงมาอยูตรง 
พระพักตรของพระราชา.  แตใคร  ๆ ก็ไมอาจใหนกการเวกสงเสียงได.  ลาํดับนั้น 
พระราชาตรัสวา   พนาย   นกพวกน้ีจะสงเสียงรองไดอยางไร.     อํามาตยทูลวา 
ขอเดชะ   นกพวกน้ี   เห็นพวกญาติแลวจะสงเสียงรองได.   ทนีั้น   พระราชาจึง 
ทรงรับสั่งใหวงลอมดวยกระจก.   นกน้ันครั้นเห็นเงาของตนเอง   สําคัญวาญาติ 
ของเรามาแลว   จึงใหจังหวะดวยปก    รองดวยเสียงอันไพเราะดุจคนเปาปแกว 
ฉะน้ัน.     พวกมนุษยในพระนครทั้งสิ้นงวยงงแลวเหมือนคนเมา.     พระนาง 
อสันธิมิตตา   คิดวา   สัตวดิรัจฉานนี้ยังมีเสียงไพเราะ    เชนนีก้อน    เสียงของ 
พระผูมีพระภาคเจา     ผูถึงสิริแหงสัพพัญุตญาณ    จะไพเราะเพียงไหนหนอ 
จึงเกิดปติไมละปตินั้น   ทรงตั้งอยูในโสดาปตติผล   พรอมดวยนางสนม  ๗๐๐. 
เสียงของนกการเวกไพเราะดวยประการฉะนี้.     พระสุรเสียงของพระตถาคตเจา 
ยังไพเราะกวาน้ันถึงรอยเทา   พันเทา.    แตเพราะไมมีเสียงไพเราะอยางอ่ืนจาก 
นกการเวกในโลก   ทานจึงกลาววา   กรวิกภาณี   ดังน้ี. 
          บทวา ทรงมีดวงพระเนตรดําสนิท ความวา มิใชมีดวงพระเนตร 
ดําท้ังส้ินเทียว.      แตดวงพระเนตรของพระองคประกอบดวยสีดําในท่ีที่ควรดํา 
บริสุทธิ์ยิ่งดุจดอกผักตบ.    ประกอบดวยสีเหลืองเชนกับดอกกรรณิกา   ในท่ีที่ 
ควรเหลือง.   ประกอบดวยสีแดง   เชนกับดอกชบาในที่ที่ควรแดง.   ประกอบ 
ดวยสีขาว    เชนกับดาวประกายพรึก   ในที่ที่ควรขาว.   ประกอบดวยสีดํา 
เชนกับเมล็ดประคําดีควายในท่ีที่ควรดํา   ยอมปรากฏเชนกับสีหบัญชรแกวท่ียก 
ข้ึนหอยไว ณ วิมานทอง.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 271 

           บทวา  ปขมุ  ในคําวา  โคปขุโม  นี้ทานประสงคเอาดวงพระเนตร 
ทั้งหมด.    ดวงพระเนตรน้ันมีธาตุหนาของลูกโคดํา    ใสแจวคลายดวงตาของ  
ลูกโคแดง    หมายความวา    มีดวงพระเนตรเหมือนลูกโคแดงท่ีเกิดชั่วครูนั้น. 
ก็ดวงตาของคนเหลาอ่ืนไมเต็ม   ประกอบดวยนัยนตา  เฉออกไปบาง   ลึกไปบาง 
เชนเดียวกับนัยนตาของชาง     หนูและกาเปนตน.     สวนของพระตถาคตเจามี 
พระเนตรท่ีออนดําสนิท   สุขุมต้ังอยูดุจคูแกวมณีที่เขาลางขัดไวฉะน้ัน. 
            บทวา อุณฺณา ไดแกพระอุณณาโลม (ขนขาว).  บทวา ภมุกนฺตเร 
ความวา   พระอุณณาโลมเกิดเหมือนาสิกตรงกลางค้ิวท้ังสองน่ันเทียว   แตเกิดที่ 
กลางพระนลาฏสูงข้ึนไป. บทวา โอทาตา ไดแกบริสุทธิ์  มีสีดุจดาวประจํารุง.  
บทวา   มุทุ   ความวา  เชนกับปุยฝายที่เขาจุมในเนยใส    แลวสลัดถึงรอยครั้ง 
ต้ังไว.   บทวา  ตูลสนฺนิภา  ความวา  เสนอดวยปุยดอกง้ิวและปุยลดา.  นี้เปน 
ขออุปมาของความท่ีพระอุณณาโลมนั้นมีสีขาว.   ก็พระอุณณาโลมนั้น   เมือ่จับ 
ที่ปลายดึงมา    จะมีประมาณเทากึ่งแขน.    ปลอยไปแลว    จะขดกลมมีปลายสูง 
ข้ึนอยู  โดยเปนทักษิณาวัฏ.  ยอมรุงเรือ่งดวยศิริอันข้ึนใจยิ่ง  เหมือนกับฟองเงิน 
ที่เขาวางไวตรงกลางแผนทอง   เหมือนสายนํ้านมท่ีไหลออกจากหมอทอง   และ 
เหมือนดาวประจํารุง  (ดาวพระศุกร)  ในทองฟา อันรุงเรืองดวยแสงอรุณฉะนั้น . 
           คําวา   อุณหฺิสสีโส  นี้  ทานกลาวอาศัยอํานาจประโยชน  ๒ ประการ 
คือ มีพระนลาฏเต็ม ๑ มีพระเศียรเต็ม ๑. คือชั้นพระมังสะต้ังข้ึน   ต้ังแตหนวก 
พระกรรณเบื้องขวาไปปดพระนลาฎท้ังส้ิน  เต็มไปจดหมวกพระกรรณเบื้องซาย 
อยู     รุงเรื่องดุจแผนกรอบพระพักตร    ที่พระราชาทรงสวมไว     ไดยินวา 
นักปราชญทราบลักษณะน้ีของพระโพธิสัตวในปจฉิมภพ       จึงไดกระทําแผน 
พระอุณหิสถวายพระราชา.  อรรถขอหนึ่งเทาน้ีกอน.   สวนคนเหลาอ่ืนมีศีรษะ 
ไมเต็ม.   บางคนมีศีรษะดุจหัวลิง  บางคนมีศีรษะดุจผลไม    บางคนมีศีรษะดุจ  
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กระดูก  บางคนมีศีรษะดุจทนาน   บางคนมีศีรษะงุม    สวนของพระตถาคคมี  
พระเศียรเชนกับฟองน้ําเต็มดี  ดุจวนดวยปลายเหล็กแหลมไว.  ชื่อวามีพระเศียร 
กลมดังประดับดวยกรอบพระพักตร เพราะอรรถวา  สวนแหงพระเศียรโพกดวย 
แผนอุณหิสโดยนัยกอนในพระสูตรนั้น.      ชื่อวามีพระเศียรกลมดังประดับดวย 
กรอบพระพักตร   เพราะอรรถวา   มพีระเศียรเปนปริมณฑล   ในทีทุกสวนดุจ 
กรอบพระพักตร  ตามนัยที่สอง. 
           ก็มหาปุริสลักษณะเหลาน้ี      ยอมเปนอันทานแสดงสวนทั้ง ๔ เหลาน้ี  
คือ  กรรม ๑  ผลอันบุคคลพึงเห็นเสมอดวยกรรม ๑  ลกัษณะ ๑  อานิสงสแหง 
ลักษณะ ๑   ในลักษณะแตละอยาง ๆ   ทานยกมากลาวแสดงไวเปนอันกลาวไว 
ดีแลว.  เพราะฉะนั้น    บณัฑิตพึงแสดงกรรมเปนตนเหลาน้ีที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไวในลักขณสูตรแลวกลาวเถิด.  เม่ือไมอาจวินิจฉัยดวยสามารถแหงพระสตรี 
ก็พึงถือเอาโดยนัยที่กลาวไวในอรรถกถาแหงพระสูตรนั่นเทียว     ในอรรถกถา 
ฑีฆนิกายชื่อสุมังคลวิลาสินี  เทอญ. 
           บทวา  อิเมหิ  โข  โส  โภ  ภว  โคตโม  ความวา  อุตตรมาณพกลาว 
คําเปนตนวา   คจฺฉนฺโต  โข  ปน  ดังนี ้     เพ่ือจะแสดงแมเน้ือความนี้แลว 
บอกถึงพระกิริยาและพระอาจาระวา      ขาแตทานอาจารยผูเจริญ      พระโคดม 
ผูเจริญพระองคนั้น      ทรงประกอบดวยพระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ 
เหลาน้ี    ทรงเท่ียวไป    ประหน่ึงเสาคายทองอันวิจิตรดวยแกว ที่บุคคลยกข้ึน 
ในเทพนคร   ประดุจตนปาริฉัตรมีดอกบานสะพรั่งสูงถึง ๑๐๐ โยชน   ประดุจ 
ตนสาละมีดอกบานเต็มในระหวางภูเขา  ดุจพ้ืนทองฟาท่ีเรียงรายไปดวยหมูดาว 
ประดุจทําโลกใหสวางอยูดวยศิริสมบัติของพระองคฉะน้ัน .  
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           บทวา  ทกขฺิเณน   ความวา  ก็เมื่อพระพุทธเจาท้ังหลาย   ประทับยืน 
ก็ดี  ประทับนั่งก็ดี  บรรทมก็ดี     เมื่อจะทรงพระดําเนิน    ทรงกาวพระบาท 
เบื้องขวากอน.  ไดยินวา  นี้เปนพระปาฏิหาริยโดย  ๗  สวน.   บทวา นาติทูเร 
ปาท  อุทฺธรติ   ความวา  ทรงยกพระบาทเบ้ืองขวานั้น  ทรงพระดําริวา  จะไม 
ทรงวางพระบาทใหไกลนัก.  คือทรงยกพระบาทขวาไกลนัก     พระบาทซายจะ 
ถูกลากไป  แมพระบาทเบื้องขวา  ก็ไปไกลไมได   จะพึงวางอยูชิด  ๆ  กันทีเดียว  
เมื่อเปนอยางนี้    ยอมชื่อวา    เปนการจํากัดกาวไป.     แตเมื่อยางพระบาทเบ้ือง 
ขวาพอประมาณ   แมพระบาทเบื้องซาย   ก็ยอมยกข้ึนพอประมาณดุจกัน .    เมื่อ 
ยกพอประมาณ   แมทรงวาง    ก็วางไดพอประมาณเหมือนกัน.     ดวยการทรง 
พระดําเนินอยางนี้    หนาที่ของพระบาทเบ้ืองขวาของพระตถาคตเจา  ก็ยอมเปน 
อันกําหนดแลวดวยพระบาทเบื้องซาย      หนาที่ของพระบาทเบ้ืองซายก็เปนอัน 
กําหนดแลวดวยพระบาทเบื้องขวา  บัณฑิตพึงทราบดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา นาติสีฆ  ความวา   ไมทรงพระดําเนินเร็วเกินไปเหมือนภิกษุ 
เดินไปเพ่ือรับภัตรในวิหาร  เมือเวลาจวนแจแลว.๑    บทวา นาติสนิก ความ 
วา  ไมทรงพระดําเนินชานัก     เหมือนอยางภิกษุที่มาภายหลังยอมไมไดโอกาส 
ฉะน้ัน.  คําวา  อทฺธเวน  อทฺธว   คือ พระชันนุกระทบกับพระชันนุ  เขากับ เขา 
กระทบกัน. 
           บทวา  น  สตฺถึ  ความวา     ทรงยกพระอูรุสูงข้ึนเหมือนเดินไปในน้ํา 
ลึก.  บทวา  น โอนาเมติ   ความวา  ไมทรงทอดพระอูรุไปขางหลัง    เหมือน 
การทอดเทาไปขางหลังของคนตัดกิ่งไม.   บทวา  ไมทรงเอนไป คือ ไมทรง 
ทําใหติดกัน  เหมือนย่ําเทากับที่ซึ่งเปยกแลว.    บทวา ไมทรงโคลงไป คือ 
 
๑.  ฎีกา  อุปกฏาย  เวลาย  
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ไมทรงโยกโยไปมาเหมือนชักหุนยนต.  บทวา อารทฺธกาโยว๑  ความวา พระ- 
กายดานลางเทาน้ันไมโยกไป.      พระกายสวนบนไมหว่ันไหว       เหมือนรูป  
ทองที่เขาวางไวในเรือ.    ก็เม่ือบุคคลยืนแลดูอยูในท่ีไกลจะไมรูวาพระพุทธเจา 
ทั้งหลายประทับยืน  หรือทรงพระดําเนิน.     บทวา กายพเลน  ความวา   ไม 
ทรงเหว่ียงพระพาหา      เสด็จพระดําเนินไปดวยกําลังกายทั้งท่ีมีพระเสโทไหล 
ออกจากพระสรีระ.  บทวา  สพฺพกาเยน  วา  ความวา    ไมหันพระศอเหลียว 
หลังดู    ดวยสามารถแหงการเหลียวดูดุจพระยาชาง   ดังท่ีกลาวไวในราหุโลวาท 
สูตร  นั่นแล. 
           ในคําวา  น  อุทฺธ  เปนตน   คือไมทรงแหงนดูเบ้ืองบน    ดุจกําลังนับ 
ดาวนักษัตรอยู   ไมทรงกมดูเบื้องตํ่า   ดุจกําลังแสวงหากากณิก    หรือมาสก๒ 

ที่หาย  ไมทรงสายไปขางโนนขางน้ี    เหมือนกําลงัมองดูชางและมาเปนตน. 
บทวา  ยุคมตฺต  ความวา     เมื่อทรงพระดําเนินทอดพระจักษุประมาณเกาคืบ 
ชื่อวา     ทอดพระเนตรประมาณชั่วแอก.     แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพระ 
ดําเนินทอดพระเนตรมีประมาณเทาน้ี   ดุจสัตวอาชาไนยที่ฝกดีแลว  ที่เขาเทียม 
แอกไวฉะนั้น.  บทวา   ตโต จสฺส  อุตฺตรึ  ความวา แตไมควรกลาววาไมทรง 
ดูเลยชั่วแอกไป.   เพราะฝาก็ดี   บานประตูก็ดี   กอไมก็ดี   เถาวัลยก็ดี   ยอมไม 
อาจกั้นไวได.   พันแหงจักรวาลมิใชนอย    ยอมมีเนินเปนอันเดียวกันทีเดียวแก 
พระองคผูเปนอนาวรณญาณน้ันโดยแทแล.  บทวา อนฺตรฆร พึงทราบต้ังแต 
เสาเข่ือนไป  ชื่อวา ละแวกบาน ในมหาสกุลุทายิสูตรในหนหลงั  แตในที่นี้พึง 
ทราบวาดังแตธรณีประตูบานไป   ชื่อวาละแวกบาน.  บทวา น   กาย เปนตน 
ทานกลาวเพ่ือแสดงวา   ยอมทรงเขาไปโดยอิริยาบถตามปกตินั่นเอง.   ก็แมเม่ือ 
พระตถาคตเจาทรงเสด็จเขาบานท่ีเต้ียของพวกคนจน       หลังคายอมสูงข้ึนบาง 
แผนดินยอมทรุดลงบาง.  สวนพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพระดําเนินไปโดยพระ 
 
๑.  ฉ.  อธรกาโย  วา         ๒.  เงินเทากากณิกหนึ่ง  หรือมาสกหนึ่ง.  
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ดําเนินตามปกตินั่นเอง.  บทวา  นาติทูเร   ความวา ก็ในท่ีไกลเกินไป  ก็ทรง  
กลับถอยหลงักาวหน่ึงหรือสองกาวแลวจึงคอยประทับนั่งลง.     ในที่ใกลเกินไป 
ก็ทรงกาวเสด็จไปขางหนากาวหน่ึง   สองกาว   แลวคอยประทับนั่งลง.    เพราะ 
ฉะน้ัน   เมื่อประทับยืนที่ยางพระบาทใด  เสด็จทรงถอยขางหนาหรือมาขางหลัง 
แลว   จึงจะประทับนั่งได  ก็จะทรงเปลี่ยนที่ยางพระบาทน้ัน. 
           บทวา ปาณินา ความวา ไมทรงเอาพระหัตถจับอาสนะมาประทับนั่ง 
เหมือนคนปวย   เพราะโรคลม.   บทวา ปกฺขิปติ  ความวา    บคุคลใดกระทํา 
การงานอะไร ๆ เหน็ดเหน่ือยจนลมไปท้ังยืน แมบุคคลใดนั่งพิงอวัยวะดานหนา 
เอนกายไปจนถึงอวัยวะดานหลัง       หรือน่ังพิงอวัยวะดานหลังเอนกายอยางน้ัน 
จนถึงอวัยวะดานหนา   ทั้งหมดน้ัน   ชื่อวา    พิงกายที่อาสนะ.    สวนพระผูมี- 
พระภาคเจาไมทรงกระทําอยางนั้น  ประทับนั่งคอย ๆ ดุจปองกันของท่ีหอยอยูตรง 
กลางอาสนะ  ดุจวางปุยนุนไวฉะน้ัน.   บทวา หตฺถกุกฺกุจฺจ   ความวา กระทํา 
การเช็ดหยดน้ําท่ีขอบปากบาตร  คือ  กระทําการท่ีไมไดระวัง      โบกแมลงวัน 
และใชมือแคะเข่ียหูเปนตน.   บทวา  ปาทกุกฺกุจฺจ  คือ  การไมระวังเทา   เชน 
เอาเทาถูพ้ืนเปนตน.   
           บทวา น  ฉมฺภติ  แปลวา    ไมกลัว.     บทวา  น  กมฺปติ   แปลวา 
ไมจมลง.  บทวา  น เวธติ   คือ  ไมหว่ันไหว.   บทวา  น ปริตสสฺติ  แปลวา 
ไมสะดุง   ดวยความสะดุงเพราะกลัวบาง   ดวยการสะดุงเพราะทะยานอยากบาง.  
คือภิกษุบางรูปยอมสะดุง     ดวยความสะดุงเพราะกลัววา     เม่ือพวกคนมาเพื่อ 
ประโยชนธรรมกถาเปนตน    ไหวแลวยืนอยู    เราจักอาจเพ่ือยึดใจของคนเหลา 
นั้น   กลาวธรรมหรือหนอ    เมื่อถูกถามปญหาแลวจักอาจวิสัชนาได    หรือจัก 
อาจกระทําอนุโมทนาไดหรือ.   ภิกษุบางรูปก็คิดวาขาวยาคูที่ชอบใจจะมาถึงเรา 
หรือหนอ   หรือวาของเค้ียวชนิดของวางที่ชอบใจจะมาถึงเรา    และก็สะดุงดวย  
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ความสะดุงเพราะตัณหา.     เพราะความสะดุง  ๒  อยางนั้นของพระโคดมผูเจริญ 
นั้นไมมี  เพราะฉะนั้น   พระโคดมผูเจริญจึงไมทรงสะดุง.  บทวา วิเวกวตฺโต 
ความวา  เปนผูมีใจเวียนมาในวิเวกคือ  พระนิพพาน   ปาฐะวา   วิเวกวตฺโต 
ดังน้ี ก็มี.   ความวา   เปนผูประกอบดวยวัตร     คือความสงัด.      การเรียนมลู 
กัมมัฏฐานแลวน่ังคูบัลลังก  ในที่พักในเวลากลางวันของภิกษุผูกระทําภัตกิจแลว 
ดวยสามารถแหงสมถะ   และวิปสสนา   ชื่อวา   วิเวกวัตร.    เพราะอิริยาบถของ 
ภิกษุผูนั่งอยางนี้ยอมเขาไปสงบระงับ. 
           ในบทวา น  ปตฺต   อุนฺนาเมติ เปนตน   มีวินิจฉัยวา   บางรูปยอม 
ชูบาตรข้ึนเหมือนรองน้ําจากขอบปากบาตร    บางรูปลดบาตรลงเหมือนวางไวที่ 
หลังเทา. บางรูปยอมรับทําใหเน่ืองกัน. บางรูปแกวงไปทางโนนทางนี้. ความ 
วา  ไมกระทําอยางนั้น     รับดวยมือทั้งสองนอมไปนิดหนอยรับน้ํา.     บทวา 
น สมฺปริวตฺตก   ความวา     ไมหมุนบาตร   ลางหลังบาตรกอน.    บทวา 
นาติทูเร  ความวา  ไมเทนํ้าลางบาตร   ใหตกไปไกลจากอาสนะท่ีนั่ง.  บทวา 
น อจฺจาสนฺเน  ความวา ไมทิ้งในท่ีใกลเทาน่ังเอง.  บทวา  วิจฺฉฑฺฑิยมาโน 
ความวา   กระเซ็นไป   คือไมเทโดยอาการท่ีผูรับจะเปยก. 
           บทวา  นาติโถก   ความวา     ไมรับเหมือนคนบางคนเปนผูมีความ 
ปรารถนาลามก      แสดงวาเปนผูมีความปรารถนานอยรับเพียงพอกับขาวกํามือ 
เดียวเทาน้ัน.    บทวา  อติพหุ  คือ  รับมากเกินไปกวาที่จะยังอัตตภาพใหเปน 
ไป.     บทวา  พฺยฺชนมตฺตาย  ความวา    สวนท่ี  ๔  แหงขาวสุกชื่อวาพอ 
ประมาณแกกับขาว.  คือคนบางคน  เมื่อภัตรถูกใจ  ก็รับภัตรมาก  เมื่อกับขาว 
ถูกใจ   กร็ับกับขาวมาก    แตพระศาสดาไมทรงรับอยางนั้น.    บทวา  น   จ 
พฺยฺชเนน   ความวา   กบ็ริโภคแตภัตรอยางเดียว    เวนกับขาวท่ีไมชอบใจ 
หรือบริโภคแตกับขาวอยางเดียว   เวนภัตร  ชื่อวา  นอมคําขาวเกินกวากับขาว.  
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พระศาสดาทรงรับภัตรมีสิ่งอ่ืนแกม  ทั้งภัตรทั้งกับขาวพอประมาณกัน .   บทวา  
ทฺวตฺติกฺขตฺตุ   ความวา  โภชนะที่พระชิวหาใหญ  ของพระตถาคตเจานําเขาไป 
ยอมเหมือนไลดวยแปงที่เขาทําใหละเอียดพอพระทนตบด  ๒-๓ ครั้งเทาน้ัน. 
ฉะน้ัน   ทานจึงกลาวอยางนั้น.   บทวา  มุเข  อวสฏิา  ความวา  ยอมลวง 
เขาไปสูลําคอเหมือนหยาดน้ําท่ีตกลงในใบบัว    เพราะฉะนั้น     จึงไมเหลืออยู. 
บทวา  รส   ปฏิสเวเทติ      คือ  ทรงทราบรสมีหวานขม   และเผ็ดเปนตน. 
ก็สําหรับพระพุทธเจาท้ังหลาย     ยอมเหมือนกับใสทิพยโอชะลงโดยท่ีสุดพรอม 
กับน้ําเสวย.    เพราะฉะนั้น     ยอมปรากฏรสในอาหารท้ังหมดเทียว    แกพระ- 
พุทธเจาท้ังหลาย.   แตความใครในรสไมมี.  บทวา อฏงฺคสมนฺนาคต   คือ 
ประกอบดวยองค  ๘  ประการท่ีกลาวไววา  ไมเสวยเพ่ือเลนเปนตน.  คําวินิจฉัย 
ของบทน้ันมาแลวในวิสุทธิมรรค  ฉะน้ัน  คําน้ีทานกลาวไวในสัพพาวสูตร.๑ 

           ถามวา  ขอวา   เมื่อทรงลางพระหัตถแลว     พระศาสดาทรงกระทํา 
อยางไร.      ตอบวา  พระศาสดาทรงลางสวนท่ีพระหัตถจับบาตรกอน.    ทรง 
จับบาตรท่ีตรงนั้นแลว        สงฝาพระหัตถที่เปนลายตาขายกลับไปมา  ๒ ครั้ง. 
อามิสทั้งหมดท่ีบาตรจะหลุดไปเหมือนนํ้าในใบบัวท่ีตกไปดวยอาการเพียงเทาน้ี. 
บทวา  น  จ  อนตฺถิโก   ความวา  เหมือนอยางภิกษุบางรูปวางบาตรไวที่เชิง 
บาตรไมเช็ดน้ําท่ีบาตร     เพงดูแตธุลีที่ตกไปฉันใด     พระองคไมทรงกระทํา 
อยางนั้น.  บทวา  น จ  อติเวลานุรกฺขี   ความวา  เหมือนอยางภิกษุบางรูป 
ต้ังการรักษาไวเกินประมาณ        หรือฉันแลวเช็ดน้ําท่ีบาตรแลวสอดเขาไปใน 
ระหวางกลีบจีวร   ถือบาตรแนบไปกับทองนั่นเอง   แตพระศาสดาไมทรงการทํา 
เหมือนอยางน้ัน. 
 
๑.  ม.  ๑/๑๒  
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           บทวา  น จ อนุโมทนสฺส  ความวา  ก็ภิกษุใด  พอฉันเสร็จแลว  
เมื่อพวกเด็ก ๆ   รองไหอยู   เพ่ือจะกินขาว   พอเมื่อพวกคนหิว   กินแลวยงัไม 
มาเลย   ก็เริม่อนุโมทนา.    ตอแตนั้น   บางพวกก็ทิ้งงานท้ิงส้ินมา   บางพวกยัง 
ไมทันมา.   ผูนี้ยอมยังเวลาใหลวงไปเร็วนัก.   แมบางรูปเมื่อพวกคนมาไหวแลว 
นั่งลง  เพ่ือประโยชนแกอนุโมทนา   ก็ยังไมกระทําอนุโมทนา  ต้ังถอยคําเฉพาะ 
เปนตนวา  เปนอยางไร  ติสสะ  ปุสสะเปนอยางไร สุมนเปนอยางไร  พวกทาน 
ไมเจ็บปวยดวยไขหรือ   ขาวปลาดีไหม  ดังนี้    ผูนี้ชื่อวา   ทําเวลาแหงการอนุ- 
โมทนาใหเสียไป.     แตเมื่อกลาวในเวลาท่ีพวกคนรูเวลาอาราธนาแลว     ชื่อวา 
ไมทําเวลาใหเสียเกินไป   พระศาสดาทรงทําอยางน้ัน. 
           บทวา น ต ภตฺต ความวา ไมกลาวติเตียนเปนตนวา  นี่ขาวอะไรกัน 
สวยนัก  แฉะนัก.  บทวา  น  อฺ  ภตฺต  ความวา  ก็เมื่อจะกระทําอนุโมทนา 
ดวยคิดวา    เราจักยังภัตรใหเกิดข้ึนเพ่ือการบริโภคอันจะมีในวันพรุงน้ี     หรือ 
เพ่ือวันตอไป  ชื่อวายอมหวังภัตรอ่ืน. หรือภิกษุใดคิดวาเราจะกระทําอนุโมทนา 
ตอเมื่อพวกมาตุคามหุงขาวสุกแลว   แตนั้นเมื่ออนุโมทนาของเรา   พวกเขาจะให 
ขาวหนอยหน่ึงจากขาวที่ตนหุง  แลวจึงขยายอนุโมทนา  แมภิกษุนี้  กช็ื่อวา ยอม 
หวัง.  พระศาสดาไมทรงกระทําอยางนั้น.  บทวา  น จ มฺุจิตุกาโม  ความวา 
ก็บางรูปทิ้งบริษัทไวไปเสีย   พวกภิกษุทั้งหลายจะตองติดตามไปโดยเร็ว.  แต 
พระศาสดาไมทรงดําเนินไปอยางน้ัน. ทรงดําเนินไปอยูทามกลางบริษัท  บทวา 
อจฺจุกกฏ  ความวา  ก็รปูใดหมจีวรยกข้ึนจนติดคาง รูปนั้น ชื่อวา รุมราม. 
รูปใดหมจนคลุมขอเทาเทียว   จีวรของรูปนั้น   ชือ่วา  รุมราม.    แมรูปใดหม 
ยกข้ึนจากขางทั้งสองเปดทองไป  จีวรของรูปนั้น  ก็ชื่อวา รุมราม.  รูปใดกระทํา 
เฉวียงบาขางหน่ึงเปดนมไป  รูปนั้นกช็ื่อวา รุมราม.  พระศาลดาไมทรงกระทํา 
อาการอยางนั้นทุกอยาง.  
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           บทวา  อลฺลีน   ความวา  จีวรของภิกษุเหลาอ่ืนชุมดวยเหง่ือติดอยู 
ฉันใด  ของพระศาสดายอมไมเปนอยางนั้น.  บทวา   อปกฏ  ความวา  พน 
จากกายไมอยูเหมือนผาสาฎกลื่น.       บทวา   วาโต   ไดแก  แมลมเวรัมภวาต 
ต้ังข้ึนก็ไมอาจจะใหไหวได.  บทวา  ปาทมณฺฑนานุโยค ความวา  ประกอบ 
การทําพระบาทใหสวยงามมีการขัดสีพระกายดวยอิฐเปนตน.    บทวา  ปกขา-  
ลิตฺวา (ทรงลางแลว)   ความวา ทรงลางพระบาทดวยพระบาทนั่นเทียว.   ทาน 
กลาว   บทวา  โส  เนว  อตฺตพฺยาพาธาย  ไมเพ่ือเบียดเบียนพระองคเอง 
เปนตน    เพราะมีปุพเพนิวาสญาณและเจโตปริยญาณ.   แตเห็นความมีอิริยาบถ 
สงบ  จึงกลาวดวยความคาดคะเนเอา.  บทวา  ธมฺม  คือ  ประยัติธรรม.  บทวา 
น  อุสฺสาเทติ  ความวา   ไมกลาวคํามีอาทิวา    แมทานพระราชา   ทานมหา 
กฎมพีเปนตน      แลวยกยอดวยสามารถแหงความรักอาศัยเรือน.     บทวา    น 
อปสาเทติ   ความวา  ไมกลาวคํามีอาทิวา   ทานอุบาสก   ทานรูทางไปวิหาร 
แลวหรือ  ทานมาเพราะกลัวหรือ.  ภิกษุไมปลนของอะไรเอาหรอก  ทานอยากลัว 
หรือวา   ทานชางมีชีวิตตระหน่ีเหนียวแนนอะไรอยางนี้    แลวรุกรานดวยความ 
รักอาศัยเรือน. 
           บทวา  วิสฺสฏโ  ความวา  ไมของ  คือไมขัด.  บทวา  วิเฺยฺโย 
คือ  พึงรูไดชัด   ปรากฏ.    คือพระสุรเสียงนั้นรูไดชัดเจน    เพราะสละสลวย. 
บทวา  มฺช ุ คือไพเราะ.  บทวา  สวนีโย  คือสะดวกหู  ก็เสียงนั้น  ชื่อวา 
นาฟง  เพราะมีความไพเราะน่ันเอง. บทวา   พินทฺุ  คือกลมกลอม.    บทวา 
อวิสารี  คือไมพรา.  ก็เสียงน้ันไมพราเพราะมีความกลมกลอมน่ันเอง.  บทวา 
คมฺภีโร  คือเกิดจากสวนลึก.  บทวา  นินฺนาที   คือมีความกังวาล.  ก็เสียงนั้น 
ชื่อวามีความกังวาล   เพราะเกิดจากสวนลึก.   บทวา  ยถา  ปรสิ   คือยอมยัง 
บริษัทที่เนื่องเปนอันเดียวกันแมมีจักรวาลเปนที่สุด      ใหเขาใจได.     บทวา  
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พหิทฺธา   ความวา   ยอมไมไปนอกจากบริษัท     แมมีประมาณเทาองคุลี. 
เพราะเหตุไร  เพราะเสียงท่ีไพเราะเห็นปานน้ัน     มิไดศูนยไปโดยใชเหตุ.  เสียง 
ของพระผูมีพระภาคเจายอมกระจายไปโดยที่สุดแหงบริษัทดวยประการฉะน้ี. 
           บทวา อวโลกยมานา ความวา.  คนทั้งหลายวางอัญชลีไวเหนือเศียร 
แลดูพระผูมีพระภาคเจา  ยังหันกลับมาไหวในท่ีที่จะละการเห็นแลวจึงไป.  บทวา 
อวิชหนฺตา  ความวา  ก็ผูใดฟงพระดํารัสแลว  ลุกข้ึนยังกลาวถอยคําท่ีไดเห็น 
และไดฟงเปนตน   อยางอ่ืนจึงไป   นี้ชื่อวาละไปโดยภาวะของตน.   คนใดกลาว 
สรรเสริญคุณธรรมกถาที่ไดฟงแลวจึงไป   ผูนี้ชือ่วา  ไมละ.  ชื่อวายอมหลีกไป 
โดยไมละไปดวยอาการอยางน้ี.     บทวา  คจฺฉนฺต  ความวา   เสด็จไปอยูดุจ 
แทงทองสูงถึง ๑๐๐  ศอก  ดวยสามารถแหงยนตคือสายฟา.   บทวา  อทฺทสาม 
 ิต  ความวา  เราไดเห็นพระองคประทับยืนอยูประดุจภูเขาทองท่ีเขายกข้ึนต้ังไว. 
บทวา  ตโต  จ  ภิยฺโย  ความวา  เมื่อไมอาจจะกลาวคุณใหพิสดารจึงยอคุณ 
ที่เหลือลง   กระทําเหมือนแลงธนูและเหมือนกลุมดาย   กลาวอยางนั้น.   ในขอ 
นี้มีอธิบายดังตอไปนี้   พระคุณของพระโคดมผูเจริญน้ัน     ยังมิไดกลาวมีมาก 
กวาคุณท่ีขาพเจากลาวแลว        เปรียบเหมือนมหาปฐพีและมหาสมุทรเปนตน 
หาที่สุดมิได  หาประมาณมิได  กวางขวางประดุจอากาศฉะน้ันแล. 
           บทวา  อปฺปฏิสวิทิโต   ความวา   การมาโดยมิไดทูลใหทรงทราบ. 
ก็ผูจะเขาหาบรรพชิต   เขาไปหาในเวลาที่บริกรรมจีวรเปนตน    หรือในเวลาที่ 
นุงผาผืนเดียวกําลังดัดสรีระ     ก็จะตองถอยกลับจากเหตุนั้นเทียว.     แมการ 
ปฏิสันถารกจั็กไมเกิดข้ึน.   แตเมื่อโอกาสทานกระทํากอนแลว   ภิกษุกวาดที่พัก 
ในกลางวัน     หมจีวรนั่งในท่ีอันสงัด.     ผูที่มาเห็นอยูก็จะเลื่อมใสแมดวยการ 
เห็นทาน  การปฏิสันถารก็จะเกิดข้ึน.  ก็จะไดทั้งปญหาพยากรณ  ทั้งธรรมกถา. 
เพราะฉะนั้น   บัณฑิตทั้งหลายจึงตองรอโอกาส.    และนั้นก็เปนโอกาสอยางใด  
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อยางหน่ึงของตนเหลาน้ัน.  เพราะฉะนั้น   เขาจึงมีความติดอยางนั้น.   พรหมายุ- 
พราหมณไมกลาวถึงความท่ีตนเปนผูสูงเปนตน  กลาวอยางนี้วา  ชิณฺโณ  วฑฺุโฒ 
เพราะเหตุไร.  ธรรมดาพระพุทธเจาท้ังหลายเปนผูทรงมีพระกรุณาเมื่อทรงทราบ 
วาเปนผูแกแลว   จักประทานโอกาสใหโดยเร็ว   ฉะน้ันจึงกลาวอยางนั้น.  บทวา 
โอรมตฺถ  โอกาสมกาสิ  ความวา    บรษัิทนั้นรีบลุกข้ึนแยกออกเปน ๒ ฝาย 
ใหโอกาส.    บทวา  เย  เม  เทากับ   เย  มยา.    บทวา   นารีสมานสวฺหยา 
ความวา   มชีื่อเสมอดวยนารีเปนเพศหญิง     ชื่อวานารีสมานสวหยา    เพราะ 
อรรถวา   รองเรียกตามเพศแหงหญิงน้ัน      พึงกลาวามเพศแหงหญิง    ฉะน้ัน 
ทานจึงกลาวอยางนี้    เพราะเปนผูฉลาดในโวหาร.   บทวา  ปหตุชิวฺโห ไดแก 
มีพระชิวหาใหญ.     บทวา นินฺนามเย แปลวา     ขอพระองคโปรดนําพระ 
ลักษณะน้ันออก.  บทวา  เกวลี  คือทรงสมบูรณดวยพระคุณท้ังสิ้น. 
           บทวา  ปจฺจภาสิ  ความวา  เมื่อถูกถามเพียงครั้งเดียว  ก็ทรงพยากรณ 
คือไดตรัสตอบปญหาถึง  ๘ ขอ.  บทวา  โย เวที ความวา  ผูใดรู   คือทราบ 
ภพเปนที่อยูอาศัยในกาลกอนของผูใด    ปรากฏแลว.    บทวา สคฺคาปายฺจ 
ปสฺสติ  ความวา    ทานกลาวถึงทิพยจักษุญาณ.     บทวา  ชาติกฺขย  ปตฺโต 
ไดแก   บรรลุพระอรหัตตแลว.     บทวา  อภิญญาโวสิโต  ไดแก   รูยิ่งแลว 
ซึ่งพระอรหัตตนั้น   เสรจ็กิจแลว    คือถึงท่ีสุดแลว.   บทวา  มนุี  ไดแกประ- 
กอบดวยธรรมเครื่องความเปนมุนีคือ  อรหัตตญาณ.                                
           บทวา วสุทฺธ   ไดแก อันผองใส.  บทวา มุตฺต ราเคหิ ความวา พน 
จากราคกิเลสท้ังหลาย.  บทวา ปหีนชาติมรโณ ไดแก ชื่อวาผูละความเกิดได 
เพราะถึงความส้ินชาติแลว    ชื่อวาผูละมรณะไดแลว     เพราะละชาติไดนั่นเอง. 
บทวา   พฺรหมิจริยสฺส  เกวลี  ความวา   ผูประกอบดวยคุณลวนแหงพรหม 
จรรยทั้งส้ิน   หมายความวา   ผูปกติอยูประพฤติพรหมจรรยคือมรรค  ๔  ทัง้ส้ิน.  
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บทวา ปารคู  สพฺพธมฺมาน  ความวา     ผูถึงฝงดวยความรูยิ่งซึ่งโลกิยธรรม 
และโลกกุตรธรรมทั้งปวง    อธิบายวา    รูยิ่งซึ่งสรรพธรรมอยู.     อีกนัยหน่ึง  
บทวา  ปารคู ทานกลาวอรรถไวดังน้ีวา    ผูถึงฝงการกําหนดรูขันธ  ๕  ผูถึงฝง 
ดวยการละกิเลสทั้งปวง   ผูถึงฝงดวยภาวนา  ซึ่งมรรค ๔ ผูถึงฝงดวยการกระทํา 
ใหแจงซ่ึงนิโรธ  ผูถึงฝงดวยการถึงพรอมซ่ึงสมาบัติทั้งปวง  ดวยคําเพียงเทานี้. 
ทานกลาวการถึงฝงดวยอภิญญา     ดวยคําวา   ธรรมท้ังปวง    อีกแล.    บทวา 
พุทฺโธ   ตาที ปวุจฺจติ  ความวา    ผูเชนนั้น     คือผูถึงฝงดวยอาการ ๖ ทาน 
เรียกวา   พระพุทธเจา   เพราะเปนผูตรัสรูแลว   ซึง่สัจจธรรมท้ัง  ๔ โดยอาการ 
ทั้งปวง. 
           ก็ปญหายอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจา        ทรงวิสัชนาแลวดวยพระ 
ดํารัสเพียงเทาน้ีหรือ.    ถกูแลว    เปนอันวิสัชนาเสร็จทุกขอ.    คือทรงวิสัชนา 
ปญหาขอที่หน่ึง   เพราะเปนผูมีบาปอันลอยเสียแลว  ชื่อวา  พราหมณ    ดวย 
พระดํารัสวา     มุนีนั้นรูจิตอันบริสุทธิ์     อันพนแลวจากราคะท้ังหลายดังน้ี. 
ดวยพระดํารัสวา   ถึงฝง   ชื่อวาถึงเวท      เพราะจบเวทแลว       นี้ยอมเปนอัน 
วิสัชนาปญหาขอที่สอง.  ดวยบทเปนตนวา ปุพฺเพนิวาส  ชื่อวา ผูมีวิชชาสาม 
เพราะมีวิชชาสามเหลาน้ี       ยอมเปนอันวิสัชนาปญหาขอที่สาม.      ดวยพระ 
ดํารัสนี้วา   พนจากราคะท้ังหลายโดยประการทั้งปวง   นี้ชื่อวา    ผูมีความสวัสดี 
เพราะสลัดบาปธรรมออกได     ยอมเปนอันวิสัชนาปญหาขอที่สี่.    อน่ึง  ดวย 
พระดํารัสนี้วา     บรรลถุงึความส้ินชาติ   นีช้ื่อวา   ยอมเปนอันวิสัชนาปญหา 
ขอท่ีหา   เพราะตรัสถึงพระอรหัตตนั่นเทียว.   ยอมเปนอันวิสัชนาปญหาขอท่ี 
หก   ดวยพระดํารัสเหลานี้คือวา   เปนผูเสร็จกิจแลว  และวา   ชื่อวาผูมีคุณครบ 
ถวนแหงพรหมจรรย.   ดวยพระดํารัสนี้วา   ผูนั้นชือ่วา  มุนี   ผูยิ่งถึงท่ีสุดแลว  
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ยอมเปนอันวิสัชนาปญหาขอที่เจ็ด   ดวยพระดํารัสนี้วา   ชื่อวา  ถึงฝงแหงธรรม 
ทั้งปวงบัณฑิตกลาววา    เปนพุทธผูคงที่   ยอมเปนอันวิสัชนาปญหาขอที่แปด. 
           บทวา  ทานกถ   เปนตน     ทานใหพิสดารแลวในพระสูตรกอนน่ัน 
เทียว.  บทวา  ไดบรรล ุ คือถึงเฉพาะแลว.   บทวา  ธมฺม   สานุธมฺม  ความ 
วา  อรหัตตมรรค  ชื่อวาธรรม     ในพระสูตรนี้   มรรค  ๓  และสามัญญผล ๓ 
ชั้นตํ่า  ชื่อ  อนุธรรม   สมควรแกธรรม   อธิบายวา   ไดมรรคและผลเหลาน้ัน 
ตามลําดับ.  ขอวา ไมเบียดเบียนเราไดลําบากเพราะเหตุแหงธรรมเลย 
ความวา   ไมยังเราใหลําบากเพราะเหตุแหงธรรมเลย   อธิบายวา  ไมใหเราตอง 
กลาวบอย ๆ.  คําที่เหลือในบททั้งปวงต้ืนทั้งน้ัน.    ก็ดวยบทวา  ปรินิพฺพายิ 
ในบทนั้น  พระองคทรงถือเอายอดแหงเทศนาดวยพระอรหัตตทีเดียวแล  
                                จบอรรถกถาพรหมายุสูตรที่  ๑  
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                                  ๒. เสลสูตร  
 
           [๖๐๔]  ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเทียวจาริกไปในอังคุตราปชนบท 
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ  ๑,๒๕๐  รปู     เสด็จถึงนิคมของชนชาว 
อังคุตราปะ  อันชื่อวาอาปณะ   ชฎลิชื่อเกณิยะไดสดับขาววา    พระสมณโคดม 
ศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศายกสกุล     เสด็จจาริกไปในอังคุตราปชนบท 
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐  รูป   เสด็จถึงอาปณนิคมแลว  ก ็
กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น     ขจรไปแลวอยางนี้วา    แม 
เพราะเหตุนี้  ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      เปนพระอรหันต ...เปนผู 
เบิกบานแลว   เปนผูจําแนกธรรม    พระองคทรงทําโลกนี้     พรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก     พรหมโลก     ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว 
ทรงสอนหมูสัตว  พรอมท่ังสมณพราหมณ   เทวดาและมนุษย  ใหรูตาม  ทรง 
แสดงธรรมอันงามในเบื้องตน   งามในทามกลาง    งามในท่ีสุด     ทรงประกาศ 
พรหมจรรย  พรอมท้ังอรรถทั้งพยัญชนะ  บริสุทธิ ์ บริบูรณ  สิน้เชิง  ก็การได 
เห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานน้ัน     ยอนเปนความดีแล. 
           [๖๐๕]   ครั้งน้ันแล     เกณิยชฎิลไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ 
ประทับไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลกึถึง 
กันไปแลว    จึงน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง     ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาทรง 
ชี้แจงใหเกณิยชฎิลเห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ   ใหราเริง    ดวยธรรมี 
กถา  ลําดับนั้นแล   เกณิยชฎิลอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง  ให 
สมาทาน  ใหอาจหาญ   ใหราเริง     ดวยธรรมีกถา     แลวไดกราบทูลพระผูมี  
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พระภาคเจาวา  ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ    โปรดทรงรับภัตตา-  
หารของขาพระองคในวันพรุงน้ี   พระเจาขา   เมื่อเกณิยชฎิลกราบทูลอยางน้ีแลว 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนเกณิยะ  ภิกษุสงฆหมูใหญมีภิกษุประมาณ 
๑,๒๕๐  รูป   และทานก็เลื่อมใสในพราหมณทั้งหลาย    แมครัง้ท่ี  ๒ เกณิยชฎิล 
ก็กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ภิกษุสงฆหมูใหญ 
มีภิกษุประมาณ ๑,๒๕๐  รูป  และขาพระองคเลื่อมใสในพราหมณทั้งหลาย ก็จริง 
ถึงกระน้ัน    ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ  โปรดทรงรับภัตตาหารของ 
ขาพระองคในวันพรุงน้ี   พระเจาขา     แมครั้งท่ี  ๒ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
ดูกอนเกณิยะ  ภิกษุสงฆหมูใหญ  มีภิกษุประมาณ  ๑,๒๕๐  รูป  และทานก็เลื่อม 
ใสในพราหมณทั้งหลาย   แมครั้งท่ี  ๓  เกณิยชฎิลก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค  
เจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภิกษุสงฆหมูใหญ  มีภิกษุประมาณ ๑,๒๕๐ รูป 
และขาพระองคเลื่อมใสในพราหมณทั้งหลาย   กจ็ริง  ถึงกระนั้น  ขอพระโคดม  
ผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ  โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวันพรุงน้ี  
แหละ     พระเจาขา  พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ     ครั้งน้ันแล 
เกณิยชฎิลทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาแลว     จึงลุกจากท่ีนั่ง 
เขาไปยังอาศรมของตนแลวเรียกมิตร   อํามาตย   และญาติสาโลหิตมาบอกวา 
ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย      ขอมิตรอํามาตยและญาติสาโลหิตท้ังหลายจงฟง 
ขาพเจา     ขาพเจานิมนตพระสมณโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆมาฉันภัตตาหารใน 
วันพรุงน้ี      ขอทานท้ังหลายพึงกระทําความขวนขวายดวยกําลังกายเพ่ือขาพเจา 
ดวยเถิด  มิตร  อํามาตย  และญาติสาโลหิตท้ังหลาย   รับคําเกณิยชฎิลแลว    บาง 
พวกขุดเตา  บางพวกฝาฟน บางพวกลางภาชนะ บางพวกต้ังหมอนํ้า  บางพวก 
ปูลาดอาสนะ   สวนเกณิยชฎิลจัดแจงโรงปะรําดวยตนเอง.  
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           [๖๐๖]   ก็สมัยนั้นแล  พราหมณชื่อวาเสละ.    อาศัยอยูในอาปณนิคม  
เปนผูรูจบไตรเพท  พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ  พรอมท้ังประเภท 
อักษร  มีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เขาใจตัวบท   เขาใจไวยากรณ    ชํานาญใน 
คัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ  สอนมนตใหมาณพ  ๓๐๐  คน 
ก็สมัยนั้น  เกณิยชฎิลเลือ่มใสในเสลพราหมณ  ครั้งน้ัน  เสลพราหมณแวดลอม 
ดวยมาณพ  ๓๐๐  คน  เดนิเที่ยวไปมาเปนการพักผอน ไดเขาไปทางอาศรมของ 
เกณิยชฎิล  ไดเห็นชนทั้งหลายกําลังชวยเกณิยชฎิลทํางานอยู     บางพวกขุดเตา 
บางพวกผาฟน  บางพวกลางภาชนะ บางพวกต้ังหมอนํ้า  บางพวกปูลาดอาสนะ 
สวนเกณิยชฎิลกําลังจัดแจงโรงปะรําดวยตนเอง   ครั้งแลวจึงไดถามเกณิยชฎิลวา 
ทานเกณิยะ  จักมีอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคล  หรอืจักบูชามหายัญ   หรือทาน 
ทูลอัญเชิญพระเจาพิมพิสารจอมทัพ  พระเจาแผนดินมคธ  พรอมดวยพลนิกาย 
มาเสวยพระกระยาหารในวันพรุงน้ี   เกณิยชฎิลตอบวา  ขาแตทานเสละ  ขาพเจา 
มิไดมีอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคล    และมิไดทูลอัญเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสาร 
จอมทัพ     พระเจาแผนดินมคธ   พรอมดวยพลนิกาย    มาเสวยพระกระยาหาร 
ในวันพรุงน้ี     แตขาพเจาจักบูชามหายัญ    คือ   มีพระสมณโคดมศากยบุตร 
เสด็จออกทรงผนวชจากศากยสกุลเสด็จจาริกมาในองคุตราปชนบท   พรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญ  มีภิกษุประมาณ ๑,๒๕๐  รูป เสด็จถึงอาปณนิคม   กก็ิตติศัพท 
อันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น   ขจรไปแลวอยางนี้วา  แมเพราะเหตุนี้  ๆ 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     เปนพระอรหันต...เปนผูเบิกบานแลว  เปน 
ผูจําแนกธรรม    ทานพระโคดมพระองคนั้น       ขาพเจาทูลนิมนตแลวเพ่ือเสวย 
ภัตตาหารในวันพรุงน้ี  พรอมดวยภิกษุสงฆ.  
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           เส.  ทานเกณิยะ  ทานกลาววา  พุทโธ  ดังนีห้รือ  
           เก.   ทานเสละ   ขาพเจากลาววา   พุทโธ. 
           เส.  ทานเกณิยะ  ทานกลาววา  พุทโธ  ดังนีห้รือ. 
           เก.   ทานเสละ   ขาพเจากลาววา   พุทโธ. 
           ครั้งน้ันแล     เสลพราหมณไดมีความคิดวา     แมแตเสียงวา    พุทโธ 
นี้แล ก็ยากท่ีสัตวจะพึงไดในโลก  กม็หาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ   อันมาแลว 
ในมนตของเราทั้งหลาย  ที่พระมหาบุรุษประกอบแลว  ยอมมีคติเปน ๒ เทาน้ัน 
ไมเปนอยางอ่ืน  คือ  ถาอยูครองเรือง   จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม 
เปนพระราชาโดยธรรม        เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต 
ทรงชนะวิเศษ  มีพระราชอาณาจักรมั่นคง  สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ 
จักรแกว  ๑  ชางแกว   ๑   มาแกว ๑   แกวมณี   ๑   นางแกว ๑   คฤหบดี 
แกว    ปรณิายกแกว  ๑  พระองคมีพระราชโอรสมากกวาพัน  ลวนกลาหาญ 
มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย    สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได    พระองคทรงชนะ 
โดยธรรม   โดยไมตองใชอาชญา  ไมตองใชศาสตรา   ทรงครอบครองแผนดิน 
นี้มีสมุทรสาครเปนขอบเขต   ๑  ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต     จะไดเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    มีหลงัคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ๑    ทาน 
เกณิยะ   ก็ทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     เดี๋ยวน้ีประทับ 
อยูที่ไหน.                                                                     
           [๖๐๗]   เมื่อเสลพราหมณกลาวถามอยางนี้แลว  เกณิยชฎิลยกแขนขวา 
ข้ึนชี้บอกเสลพราหมณวา  ขาแตทานเสละ  ทานพระโคดมพระองคนั้น    เด๋ียวน้ี  
ประทับอยูทางราวปาอันเขียวน่ัน  ลําดับนั้นแล   เสลพราหมณพรอมดวยมาณพ 
๓๐๐  คน ไดเดินเขาไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   แลวไดบอกมาณพ 
เหลาน้ันวา  ทานทั้งหลายจงเงียบเสียง  จงเวนระยะใหไกลกันยางเทาหนึ่งเดินมา  
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ทานท้ังหลายจงเปนเหมือนราชสีหตัวเดียวเที่ยวไปทุกเม่ือ    และเมื่อกําลังเจรจา 
กับทานพระสมณโคดม     ทานท้ังหลายจงอยาพูดสอดข้ึนในระหวาง ๆ  ขอจง 
รอคอยใหจบถอยคําของเรา  ลําดับนัน้   เสลพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับ    ไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการ 
สนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว 
ไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา 
ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมีพระภาคเจาโดยมาก 
เวนอยู  ๒  ประการ  คือ   พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑  พระชิวหาใหญ ๑ 
จึงยังเคลือบแคลงสงสัย   ไมนอมใจเชื่อ   ไมเลื่อมใสในเพราะมหาปุริสลักษณะ 
๒ ประการ. 
           [๖๐๘]  ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระดําริวา  เสลพราหมณ 
นี้เห็นมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการของเราโดยมากเวนอยู  ๒  ประการ   คือ 
คุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑  ชิวหาใหญ  ๑  จึงยังเคลือบแคลง   สงสัย   ไมนอม 
ใจเชื่อ  ไมเลือ่มใสในเพราะมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ  ลําดับนั้นแล  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร    ใหเสลพราหมณไดเห็นพระคุยหฐาน 
อันเรนอยูในฝก  และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทั้งสองกลับไปมา 
สอดเขาชองพระนาสิกทั้งสองกลับไปมา  ทรงแผเปดทั่วมณฑลพระนลาฏ. 
           [๖๐๙]  ครั้งน้ันแล   เสลพราหมณไดมีความดําริวา   พระสมณโคดม 
ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ  ๓๒ ประการ   บริบรูณไมบกพรอง   แตเรา 
ยังไมทราบชัดซึ่งพระองควาเปนพระพุทธเจาหรือไม    และเราไดสดับเรื่องนี้มา 
แตสํานักพราหมณทั้งหลายซ่ึงเปนผูแกเฒา  เปนผูใหญ  เปนอาจารยและปาจารย 
กลาวกันวา      ทานท่ีเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย      ยอมแสดง 
พระองคใหปรากฏในเม่ือผูใดผูหน่ึงกลาวพระคุณของพระองค  ผิฉะนั้น   เราพึง  
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ชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอันสมควรเถิด     ลําดับนัน้แล  
เสลพราหมณไดชมเชยพระผูมีพระภาคเจาเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอันสมควร 
วา 
                             พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระกาย 
                   บริบูรณ   มพีระรัศมีรุงเรืองงาม   มพีระ- 
                   ชาติดี  ผูไดเห็นแมนานก็ไมรูอิ่ม  ม ี
                   พระฉวีวรรณดังทองคํา  มีพระทาฐะขาว 
                   สะอาด  มีพระวีริยภาพ  มหาปุริสลักษณะ 
                   อันเปนเครื่องแตกตางจากสามัญชน  มีอยู 
                   ในพระกายของพระองคผูเปนนรสุชาติ 
                   ครบถวน  พระองคมีพระเนตรผองใส  ม ี
                   พระพักตรงาม  มีพระกายตรงดังกายพรหม 
                   มีสงาในทามกลางหมูสมณะ  เหมือนพระ 
                   อาทิตยไพโรจน  ฉะนั้น  พระองคเปนภิกษ ุ
                   งามนาชม  มพีระตจะดังไลทาดวยทองคํา 
                   พระองคมีพระคุณสมบัติอันสูงสุดอยางน้ี 
                   จะตองการอะไรดวยความเปนสมณะ 
                   พระองคควรจะเปนพระเจาจักรพรรดิผู 
                   ประเสริฐ เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร     
                   ๔  เปนขอบเขต  ทรงชนะวิเศษเปนใหญ 
                   ในชมพูทวีป  กษัตริยทั้งหลายผูเปนพระ- 
                   ราชามหาศาลจงเปนผูติดตามพระองค 
                   ขาแตพระโคดม  ขอเชิญพระองคทรง  
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                   ครองราชสมบัติเปนราชาธิราชจอมมนุษย 
                   เถิด. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             เสลพราหมณ       เราเปนพระราชา 
                   เปนพระราชาโดยธรรม    ไมมีผูอื่นยิ่งกวา 
                   เราประกาศธรรมจักร  อนัเปนจักรที่ใคร ๆ 
                   ประกาศไมได 
                             ขาแตพระโคดม  พระองคทรง 
                   ปฏิญาณวาเปนสัมพุทธะ  และตรัสวา 
                   เปนธรรมราชา  ไมมีผูอืน่ยิ่งกวา  ทรง 
                   ประกาศธรรมจักร  ดังน้ี  ใครหนอเปน 
                   เสนาบดีของพระองคทาน  เปนสาวกผู 
                   อํานวยการของพระศาสดา  ใครหนอ 
                   ประกาศธรรมจักรตามท่ี  พระองค ทรง 
                   ประกาศแลวมิได. 
                             ธรรมจกัรอันไมมีจกัรอันยิ่งกวาเปน 
                   จักรท่ีเราประกาศแลว  สารบุตรผูเถิดตาม 
                   ตถาคต  ยอมประกาศตามได  พราหมณ 
                   สิ่งท่ีควรรูยิ่ง  เรารูยิ่งแลว  สิ่งท่ีควรเจริญ 
                   เราเจริญแลว  สิ่งท่ีควรละเราละไดแลว 
                   เพราะฉะน้ัน     เราจึงเปนพระพุทธเจา 
                   พราหมณ   ทานจงกําจัดความสงสัยในเรา  
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                   จงนอมใจเชือ่เถิด     การไดเห็นพระสัม- 
                   พุทธเจาท้ังหลายเนือง ๆ   เปนการไดยาก 
                   ความปรากฏแหงพระสัมพุทธเจาท้ังหลาย 
                   เนือง  ๆ    เปนการหาไดยากในโลกแล 
                   พราหมณ      เราเปนพระสัมพุทธเจาเปนผู 
                   เชือดลูกศร    ไมมีผูอื่นยิ่งกวา    เปนผู 
                   ประเสริฐ   ไมมีใครเปรียบ  ย่ํายีเสียซ่ึงมาร 
                   และเสนาแหงมาร    ทําขาศึกท้ังปวงใหอยู 
                   ในอํานาจ  ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ บันเทิงใจ 
                   อยู. 
                             ทานผูเจริญท้ังหลาย      ขอทานท้ัง- 
                   หลายจงใครครวญธรรมน้ี    ตามท่ีพระผูม ี
                   พระภาคเจาผูมีพระจักษตุรัสอยู    พระผูมี  
                   พระภาคเจาเปนผูเชือดลูกศร     เปนพระ 
                   มหาวีระ ดังราชสีหบันลอือยูในปา ฉะน้ัน  
                   ใครเลาแมเกิดในสกุลตํ่า   ไดเห็นพระผูม ี
                   พระภาคเจาผูประเสริฐ    ไมมใีครเปรยีบ 
                   ทรงย่ํายีเสียซ่ึงมารและเสนามาร  จะไมพึง 
                   เลื่อมใส  ผูใดปรารถนา  เชิญผูนั้นตามเรา 
                   สวนผูใดไมปรารถนา    เชิญ ผูนั้นอยูเถิด 
                   เราจักบวชในสํานักพระผูมีพระภาคเจาผูมี 
                   พระปญญาอันประเสริฐนี้.  
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มาณพเหลานั้นกลาววา    
                             ขาแตทานพราหมณ    ถาทานผูเจริญ  
                   ชอบใจคําส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธ-   
                   เจาอยางน้ี    แมขาพเจาท้ังหลายจักบวช 
                   ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระ- 
                   ปญญาอันประเสริฐ      ดังน้ีแลวพราหมณ 
                   ๓๐๐  คนเทาน้ัน     พากันประนมอัญชลี 
                   ทูลขอบรรพชาวา  ขาแตพระผูมีพระภาค- 
                   เจา  ขาพระองคทั้งหลายจักประพฤติพรหม 
                   จรรยในสํานักของพระองค. 
                             พรหมจรรยอันเรากลาวดีแลว  อันผู 
                   ปฏิบัติจะพึงเห็นเอง   ไมประกอบดวยกาล 
                   เปนเหตุทําใหบรรพชาของผูไมประมาท 
                   ศึกษาอยู  ไมเปนโมฆะ. 
           เสลพราหมณพรอมท้ังบริษัท   ไดบรรพชา  ไดอุปสมบทในสํานักของ 
พระผูมีพระภาคเจา. 
           [๖๑๐]    ครั้งน้ันแล    เกณิยชฎิลสั่งใหจัดแจงขาทนียโภชนียาหารอยาง 
ประณีตในอาศรมของตนตลอดราตรีนั้นแลว     ใชใหคนไปกราบทูลภัตกาลแด 
พระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว 
พระเจาขา  ครั้งน้ัน    เปนเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงอันตรวาสกแลว 
ทรงถือบาตรและจีวร   เสด็จเขาไปยังอาศรมของเกณิยชฎิล   แลวประทับนั่งบน 
อาสนะท่ีเขาจัดไวถวาย  พรอมดวยภิกษุสงฆ  ลําดับนั้น    เกณิยชฎิลไดอังคาส 
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอ่ิมหนําเพียงพอ  ดวยขาทนียโภชนียาหาร  
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อันประณีต  ดวยมือของตน   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จแลว    ละพระ-   
หัตถจากบาตรแลว   เกณิยฎิลถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่ง   แลวน่ัง  ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง. 
           [๖๑๑]   ครั้นเกณิยชฎิลนั่งเรียบรอยแลว      พระผูมีพระภาคเจาทรง 
อนุโมทนาดวยพระคาถาเหลาน้ีวา 
                             ยัญท้ังหลายมีการบชูาไฟเปนประมุข 
                   คัมภีรสาวิตติศาสตร     เปนประมุขแหง 
                   คัมภีรฉันท     พระราชาเปนประมุขแหง 
                   มนุษยทั้งหลาย      สาครเปนประมุขของ 
                   แมน้ําท้ังหลาย  ดวงจันทรเปนประมขุของ 
                   ดวงดาวท้ังหลาย    ดวงอาทิตยเปนประมุข  
                   ของความรอน   พระสงฆเปนประมุขของ 
                   ผูหวังบุญบูชาอยู. 
           ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาดวยพระคาถาเหลาน้ี      แลว 
เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป  ครั้งน้ัน  แล  ทานพระเสละพรอมดวยบริษัท  หลีก 
ออกจากหมูเปนผูไมประมาท  มีความเพียร   มใีจแนวแน    ไมนานนัก  ก็ได 
กระทําท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต 
โดยชอบตองการน้ัน   ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในปจจุบัน    เขาถึงอยู    รูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  สิ่งอ่ืนเพ่ือความ 
เปนอยางนี้มิไดมี   ก็ทานพระเสละพรอมท้ังบริษัท  ไดเปนพระอรหันตองคหน่ึง 
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.  
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           [๖๑๒]  ครั้งน้ันแล    ทานพระเสละพรอมท้ังบริษัท     ไดเขาไปเฝา  
พระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     หมผาเฉวียงบาขางหน่ึงประนมอัญชลีไปทาง 
พระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลดวยคาถาวา 
                             ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระ- 
                   จักษุ  นับแตวันที่ขาพระองคทั้งหลาย ได 
                   ถึงพระองคเปนสรณะเปนวันที่  ๘ เขาน่ี 
                   แลว     ขาพระองคทั้งหลายเปนผูอันพระ 
                   องคทรงฝกแลว      ในคําส่ังสอนของพระ 
                   องคโดย ๗ ราตรี   พระองคเปนพระพุทธ 
                   เจา   เปนพระศาสดา    เปนมุนีผูครอบงํา 
                   มาร  ทรงเปนผูฉลาดในอนุสัย    ทรงขาม 
                   ไดเองแลว ทรงยังหมูสัตวนี้ใหหามไดดวย 
                   พระองคทรงกาวลวงอุปธิทั้งหลายแลว 
                   ทรงทําลายอาสวะท้ังหลายแลว   ไมทรงยึด 
                   มั่นเลย   ทรงละภัยและความขลาดกลวัได 
                   แลว  ดุจดังราชสีห  ภกิษุ ๓๐๐  รูปนี้  ยืน 
                   ประนมอัญชลีอยู  ขาแตพระองคผูมีความ 
                   เพียร  ขอไดทรงโปรดเหยียดพระยุคลบาท 
                   ออกเถิด   ขอเชิญนาคท้ังหลายถวายบังคม 
                   พระศาสดาเถิด. 
 
                                     จบ  เสลสูตรที่  ๒.  
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                                 อรรถกถาเสลสูตร  
 
           เสลสูตรมีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
           ในเสลสูตรนั้น   คําวา ในอังคุตราปชนบท  เปนตน  ทานกลาวให 
พิสดารแลวในโปตลิยสูตรเทียว.     บทวา อฑฺฒเตรเสหิ   ไดแก  ๑๓   ทั้งกึ่ง 
ทานกลาวอธิบายวา   กับดวยภิกษุ  ๑,๒๕๐  รูป.     ก็ภิกษุทั้งหลายท่ีประชมุกัน 
ในสาวกสันนิบาตเหลาน้ัน  ลวนเปนพระขีณาสพ บรรพชาดวยเอหิภิกขุบรรพชา 
ทั้งน้ัน.  คําวา เกณิโย  เปนชื่อของชฎิลนั้น .   คําวา ชฏิโล  ไดแก   ดาบส. 
ไดยินมาวา  ดาบสน้ันเปนพราหมณมหาศาล   แตถือบวชเปนดาบส   เพ่ือตอง 
การรักษาทรัพย     ถวายบรรณาการแดพระราชา     ถือเอาภูมิภาค    แหงหนึ่ง 
สรางอาศรมอยูในภูมิภาคนั้น    ประกอบการคาขายดวยเกวียน  ๕๐๐  เลม   เปน. 
ที่อาศัยของตระกูลถึง  ๑,๐๐๐   ตระกลู.     อน่ึง   พระโบราณจารยกลาววา    ที ่ 
อาศรมของดาบสน้ัน    มตีนตาลตนหน่ึง    ผลตาลสําเร็จดวยทองหลนมาวันละ 
ผลหนึ่ง.    ดาบสน้ัน   กลางวันทรงผากาสายะและสวมชฎา     กลางคืนเสวยกาม 
สมบัติ.  คําวา  ธมมฺิยา  กถาย  ไดแก  ดวยธรรมีกถาที่ประกอบดวยอานิสงส 
แหงน้ําปานะ.   ก็เกณิยะน้ี    ละอายท่ีมีมือเปลาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  คิดวา 
น้ําสําหรับดื่ม   ยอมควรแมแกผูเวนวิกาลโภชน   จึงใหหาบนํ้าปานะผลพุทราที่ 
ปรุงเปนอยางดีมาถึง ๕๐๐  หาบ. ก็เรือ่งที่ชฎิลนั้นไปแลวอยางนี้.  พระสังคีติกา- 
จารยยกข้ึนสูพระบาลีในเภสัชชักขันธกะ(๑)  วา ครั้งน้ันแล  เกณิยชฏลิไดมีความ 
คิดดังน้ีวา  เราควรนําไปเพ่ือพระสมณโคดมหรือไมหนอ ดังน้ี. 
           คําวา  ทุติยป  โข  ภควา  ถามวา  ทรงปฏิเสธบอย ๆ  เพราะเหตุไร. 
ตอบวา เพราะพะวกเดียรถียมีความเลื่อมใสในการปฏิเสธ. ขอนั้นมิใชเหตุ  ความ 
 
๑.  วิ.  ๓/๓๔๓  
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โกหกเห็นปานน้ียอมไมมีแกพระพุทธเจาท้ังหลายเพราะปจจัยเปนเหตุ. แตดาบส 
นี้เห็นภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป  จัดแจงภิกษาเพ่ือภิกษุมีประมาณเทาน้ีทีเดียว. วันรุงข้ึน 
เสลพราหมณจักออกบวชกับบุรุษ  ๓๐๐.   ก็เราจะสงภิกษุนวกะไปทางอื่น   แลว 
ไปกับภิกษุเหลาน้ีเทาน้ัน   หรือวาสงภิกษุเหลาน้ีไปทางอ่ืน  แลวไปกับภิกษุนวกะ 
ทั้งหลายไมควร.     แมหากวาเราจะพาภิกษุไปท้ังหมด     ภิกษาหารก็จะไมพอ. 
แตนั้นเมื่อภิกษุทั้งหลาย  เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต  คนทั้งหลายจักติเตียนวานานนัก 
เกณิยะ    นิมนตพระสมณโคดม     แตไมอาจเพ่ือจะถวายอาหารพอยังอัตตภาพ 
ใหเปนไปได.  เกณิยะเองจักมีความเดือนรอน.  แตเมื่อทรงกระทําการปฏิเสธเสีย 
แลว  เกณิยะก็จะคิดวา  พระสมณโคดมจะถือเอาชื่อของพราหมณทั้งหลายบอย ๆ 
วาก็ตัวทานเลื่อมใสยิ่งในพวกพราหมณแลว  จักตองการเชื้อเชิญแมพวกพราหมณ 
ดวย  แตนั้นพราหมณก็จักเชื้อเชิญตางหาก.   ภิกษุเหลาน้ัน   อันพราหมณนั้น 
นิมนตแลว   ก็จักฉัน     ดวยอาการอยางนี้จักเปนอันรักษาศรัทธาของพราหมณ 
นั้นไว ฉะน้ัน   จึงทรงปฏิเสธบอย ๆ.   ดวยคําวา  กิฺจาป  โภ  นี้ยอมแสดง 
ถึงขอน้ีวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเกิดข้ึน   ถาหากวา  ขาพระองคเลื่อมใส 
ยิ่งแลวในพราหมณทั้งหลาย  พระโคดมผูเจริญ   ขอจงทรงรับนิมนต   ขาพระองค 
อาจถวายท้ังแกพราหมณ    ทั้งแกพระองค. 
           บทวา   กายเวยฺยาวตฺติก   ไดแก  การขวนขวายดวยกาย.     บทวา 
โรงกลม  ไดแก มณฑปท่ีดาษดวยผา.    การรับหญงิสาวมา  ชื่อวาอาวาหะ. 
การสงหญิงสาวไป  ชื่อวาวิวาหะ.  คําวา  โส  เม  นมินฺติโต    ความวา  พระ- 
สมณโคดมน้ันเรานิมนตแลว.   ครั้งน้ัน พราหมณพอไดฟงเสียงวา พุทธะ  เปน 
ผูดุจรดแลวดวยนํ้าอมฤต     เพราะเปนผูมีอุปนิสัยแกกลาแลว.     เมื่อจะกระทํา 
ใหแจงซ่ึงความเลื่อมใส    จึงกลาววา   ทานเกณิยะ  ทานกลาววา  พุทโธ   หรอื. 
เกณิยะ   เมื่อจะบอกตามความจริง  จึงกลาววา   ขาแตทานเสละ  ขาพเจากลาววา  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 297 

พุทโธ.  แตนัน้เสลพราหมณ   จึงถามเกณิยพราหมณนั้นอีก     เพ่ือใหแนใจ  
แมเกณิยะน้ี    ก็กลาวอยางนั้นนั่นเทียว.                                               
           ครั้งน้ัน  เมื่อพราหมณเห็นวา เสียงวา พุทโธ อันบุคคลพึงไดโดยยาก 
แมดวยพันแหงกัปป     จึงไดมีความคิดอยางนั้น     คือไดมีความคิดอยางนี้วา 
แมเสียงนั้นแลเปนตน.  บทวา  นีลวนราชี   ไดแก แถวตนไมมีสีเขียว    คําวา 
ปเท   ปท   คือ   เทาท่ียางไปตามธรรมดา     ก็เม่ือยางเทาชิดเกินไปหรือหาง 
เกินไป   เสียงจะดังข้ึน   เมื่อจะหามมิใหมีเสียงดังนั้น    จึงกลาวอยางนั้น.    คําวา 
สีโหว  เอกจโร  ความวา  สีหะมีปกติอยูเปนหมู   ยอมถึงความประมาทดวย 
ลูกสีหะเล็กเปนตน.    ผูเดียวเที่ยวไป    ก็เปนผูไมประมาท.    เม่ือจะแสดงการ 
อยูดวยความไมประมาท      จึงทําการเปรียบเทียบดวยสีหะท่ีเที่ยวไปแตตัวเดียว 
ดวยประการฉะน้ี.   เม่ือจะใหศึกษาอาจาระจึงกลาววา  มา เม  โภนฺโต.  
           ในคําน้ีมีอธิบายดังตอไปนี้  ถาทานไมไดวาระท่ีจะพูด สอดคําเขาไปใน 
ระหวางคําของเรา   ความครหาก็จักเกิดข้ึนแกเราวา  ไมอาจใหอันเตวาสิกศึกษา 
ไดดังน้ี  เพราะฉะนั้น    เห็นโอกาสแลวจึงคอยพูดเถิด.    คําวา โน  จ โข  น 
ชานามิ  ความวา  แมพระโพธิสัตวพระนามวา    วิปสสี    มีบรรพชิตเถระถงึ 
๘๔,๐๐๐   เปนบริวาร  ทรงพระพฤติตอนเปนพระโพธิสัตวถึง  ๗  เดือน  ไดเปน 
เหมือนพุทธุปบาทกาล.       แมพระโพธิสัตวของพวกเราทรงประพฤติตอนเปน 
พระโพธิสัตวอยูถึง  ๖  ป.    แมผูที่ประกอบพรอมแลวดวยลักษณะแหงสรีระอัน 
สมบูรณอยางนี้    ก็ยังไมเปนพระพุทธเจา  เพราะฉะนั้น  พราหมณจึงกลาววา 
เราไมรูพระพุทธเจาพระองคนั้น     ดงัน้ี. 
           บทวา  ปริปุณฺณกาโย  ความวา  เปนผูมีสรีระบริบูรณโดยความ 
บริบูรณดวยลักษณะท้ังหลาย  และโดยมีอวัยวะไมทราม.  บทวา  สุรุจิ ความวา 
มีรัศมีแหงสรีระอันงดงาม.   บทวา   สุชาโต  ไดแก  เกิดดีแลว   ดวยความถึง  
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พรอมดวยสวนสูง  สวนกวาง และถึงพรอมดวยทรวดทรง. บทวา  จารุทสฺสโน 
ไดแก ตอใหดูนาน ๆ ก็ยงัชวนใจใหดูไมรูจักอิ่ม.  บทวา  มีผิวดุจทอง  คือ 
มีผิวคลายทอง.  บทวา  สุสุกฺกทาโ  ไดแก  มีพระเข้ียวชาวสนิท.    บทวา 
มหาปุริสลกขฺโณ   ความวา  เมื่อจะกลาวย้ําพยัญชนะท่ีรูแลวทีแรกดวยคําอ่ืน 
จึงกลาวอยางนั้น. 
           บัดนี้   เสลพราหมณเมื่อถือเอาลักษณะท่ีชอบใจของตนในบรรดา 
ลักษณะเหลาน้ัน  แลวชมเชย จึงกลาวคํามีอาทิวา มีพระเนตรผองใส เปนตน. 
จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวา  มพีระทัยผองใส เพราะทรงสมบูรณดวย 
ประสาท ๕ อยาง ชื่อวา  มีพระพักตรงาม   เพราะมีพระพักตรคลายพระจันทร 
เต็มดวง  (จันทรเพ็ญ).   ชื่อวา  เปนผูสงางาม  เพราะสมบูรณดวยทรวดทรง 
ไมสูงนัก  ไมตํ่านัก ไมผอม  ไมอวน.  ชื่อวา มีพระกายทรง  เพราะมีพระองค 
ทรงเหมือนพรหม. ชื่อวา  เปนผูมีพระเดชยิ่ง  เพราะทรงมีความรุงเรือง.  อนึ่ง 
พระลักษณะอันใดในท่ีนี้ที่ไดกลาวไวกอนแลว    พระลักษณะอันนั้น     อันเสล- 
พราหมณกลาวชมเชยไวอีก  โดยปริยายน้ีวา  ทรงสงางามในทามกลางหมูสมณะ 
ดังน้ี .  ก็ผูเชนนี้   ยอมรุงเรื่องดวยประการดังกลาวมานี้.   แมในคาถาหลังก็นัยนี้ 
เหมือนกัน.  บทวา  อุตฺตมวณฺณิโน  ไดแก ทรงสมบูรณดวยวรรณอันอุดม. 
บทวา รเถสโภ  ไดแกทรงเปนสารถีผูสูงสุด.  บทวา  ชมฺพูสณฺฑสสฺ ไดแก 
แหงชมพูทวีป.  เมื่อจะชมเชยความเปนอิสระ   โดยอาการท่ีปรากฏจึงกลาวแลว. 
ก็พระเจาจักรพรรดิทรงเปนอิสระแหงทวีปทั้งส่ี. 
          บทวา   ขตฺติยา  คือเปนพระชาติกษัตริย.  บทวา โภคา คือเปนผูมี 
โภคะ.     บทวา   ราชาโน   ไดแก   พระราชาพระองคใดพระองคหน่ึงทรง 
ครองราชย  บทวา ราชาภิราชา ไดแก  เปนผูอันพระราชาท้ังหลายทรงบูชา  
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อธิบายวา   เปนพระราชาผูยิ่งใหญคือพระเจาจักรพรรดิ.    บทวา  มนุชินฺโท 
คือเปนผูใหญยิ่งในหมูมนุษย  ผูมีอิสระอยางยิ่ง. 
           เมื่อเสลพราหมณกลาวอยางนี้แลว   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระดําริ 
วา  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา   ยอมกระทําพระองคใหปรากฏกะผูกลาวคุณ 
ของตนอยู    เมื่อจะยังมโนรถของเสลพราหมณนี้ใหเต็ม     จึงตรัสคําเปนตนวา 
เราเปนราชา  ดังนี้.  ในพระดํารัสนั้นมีคําอธิบายดังตอไปนี้  
           ดูกอนเสละ   ทานออนวอนกลาวกะเราวา   พระองคควรจะเปนพระราชา 
ดังน้ี.    ขอทานจงมีความขวนขวายนอยในขอน้ีเถิด   เราเปนพระราชา    แลเมื่อ 
เปนพระราชา   อุปมาวาพระราชาอ่ืนทรงปกครองรอยโยชนบาง   พันโยชนบาง. 
แมเปนพระเจาจักรพรรดิก็ทรงปกครองเพียงแผนดินมีมหาสมุทร  ๔   เปน 
ขอบเขต   แตเรามิไดมีขอบเขตจํากัดเลย.   คือเราเปนพระราชาโดยธรรม  ไมมี 
พระราชาอื่นยิ่งกวา        ปกครองโลกธาตุอันหาประมาณมิได    โดยสวนขวาง 
ต้ังแตภวัคคพรหมลงมาถึงอเวจีเปนท่ีสุด.         กส็ัตวทั้งหลายตางดวยไมมีเทา 
มีเทา ๒ เปนตน   มีประมาณเพียงใด    เราเปนผูเลิศกวาสัตวทั้งหลายเหลาน้ัน. 
ไมมีใคร ๆ   มีสวนเปรียบดวยศีล  ฯลฯ    หรือดวยวิมุตติญาณทัสสนะของเรา. 
เรานั้นแหละเปนพระราชาโดยธรรม   ที่ยอดเยี่ยม   หมุนลอธรรมอันตางดวยสติ 
ปฏฐานส่ีเปนตน    ที่ยอดเย่ียมจริง ๆ.  เราไดหมุนลออํานาจวา    นี้ทานจงละ 
นี้ทานจงเขาถึงอยู   หรือหมุนลอธรรมดวยปริยัติธรรมเปนตนวา  ภิกษุทั้งหลาย 
ก็นี้แลคือทุกขอริยสัจจ.  บทวา  จักรที่ปฏิวัติไมได  ความวา  ลอท่ีสมณะ ฯลฯ 
หรือใคร ๆ ในโลกหมุนกลับไมได. 
           เสลพราหมณ    เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงเปดเผยพระองคดวย 
ประการดังน้ี     จึงเกิดความปติโสมนัส    เพ่ือจะกระทําใหมั่นคงอีกจึงกลาว  ๒ 
คาถาวา   ทานยืนยันวา  เปนสัมพุทธะ    ดังน้ีเปนตน.    ในบทเหลาน้ัน  
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ดวยคําวา  ใครหนอเปนเสนาบดี  เสลพราหมณทูลถามวา  เมื่อพระองคเปน 
พระธรรมราชาหมุนลอธรรมแลว   ใครเปนเสนาบดีหมุนตามลอ.  
           ก็โดยสมัยนั้น     ทานพระสารีบุตรนั่งอยู     ทางเบ้ืองขวาของพระผูมี 
พระภาคเจา    งามดวยศิริดุจแทงทอง.    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงชี้พระ- 
สารีบุตรนั้น  จึงตรัสคาถาวา  มยา  ปวตฺติต  เปนตน.  ในคําเหลาน้ัน   คําวา 
อนุชาโต  ตถาคต  ความวา  ผูเกิดเพราะพระตถาคตเจาเปนเหตุ   หมายความ 
วา  ผูเกิดตามเพราะเหตุพระตถาคตเจา.    อีกอยางหนึ่ง    บุตร ๓ จําพวกคือ 
อนุชาตบุตร  อวชาตบุตร  อติชาตบุตร.  ในบุตรเหลาน้ัน    อวชาตบุตร  เปน 
ผูทุศีล  เขาไมชื่อวาเปนบุตรของพระตถาคตเจา.   ผูที่ยิ่งกวาบิดาชื่อวา  อติชาต- 
บุตร.    บุตรแมนั้นของพระตถาคตเจาไมมี.    แตพระตถาคตเจามีอนุชาตบุตร 
จําพวกเดียวเทาน้ัน.  เมื่อทรงชี้บุตรนัน้  จึงตรัสอยางนั้น. 
           ครั้นพยาการณปญหาวา   ใครหนอเปนเสนาบดี   อยางนี้แลว   ซึ่งเสล 
พราหมณกลาววา พระองคทรงยืนยันวาเปนสัมพุทธะ พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงประสงคจะกระทําพราหมณนั้นใหสิ้นสงสัย  ในเพราะเหตุนั้น   จึงตรัสคาถา 
วา  อภิฺเยฺย   เปนตน    เพ่ือแสดงใหพราหมณทราบวา     เรามิไดปฏิญาณ  
ดวยอาการเพียงรับ รูเทาน้ัน  แตวาเราเปนพระพุทธเจา  เพราะเหตุนี้.  ในคาถา 
นั้น  คําวา  อภิฺเญยฺย   เปนตน    ไดแก วิชชา วิมตุติ   มรรคสัจที่ควรเจริญ 
และสมุทัยสัจท่ีควรละ.     อน่ึงแมนิโรธสัจจและทุกขสัจจ   อันเปนผลแหงสัจจะ 
เหลาน้ัน   ยอมเปนอันตรัสแลวทีเดียว      เพราะผลสําเร็จดวยการกลาวถึงเหตุ. 
คําน้ีวา      เราไดทําใหแจงส่ิงท่ีพึงทําใหแจง   ไดกําหนดรูสิ่งท่ีพึงกําหนดรูแลว 
อยางนี้  พระผูมีพระภาคเจาทรงรวมมาไวในที่นี้นั่นแหละ. เมื่อทรงแสดงจตุสัจจ-  
ภาวนา   สัจจภาวนา   ผล   และวิมุตติ     ทรงยังพุทธภาจะใหสําเร็จ    โดยเหตุ 
อันสมควรวา   เราไดรูธรรมท่ีพึงรู   เปนพระพุทธเจาแลวดังน้ี.  
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           พระมีพระภาคเจา   ครั้นเปดเผยพระองคอยางสิ้นเชิงอยางนี้แลว    เมื่อ  
จะยังพราหมณใหหยั่งลงย่ิง   เพ่ือขามความสงสัยในพระองค   จึงตรัสสองคาถา 
วา วินยสฺสุ  เปนตน.  ในบทเหลาน้ัน บทวา สลฺลกตฺโต ไดแก  ผูถอนลูก 
ศรคือราคะเปนตนไดแลว.  บทวา อนตฺุตโร  ความวา    โรคที่หมอภายนอก 
รักษาใหหายแลว   ยังกําเริบไดในอัตตภาพนี้ไดฉันใด     แตโรคที่เรารักษาให 
หายแลวไมใชฉันนั้น  ยอมไมเกิดข้ึนในภพอื่นอีก.  เพราะฉะนั้น      เราจึงเปน 
ผูไมมีใครอ่ืนยิ่งกวา.  บทวา  พฺรหฺมภูโต  ไดแก  เปนผูประเสริฐที่สุด.  บทวา 
เปรียบไมได  คือลวงการเปรียบเทียบ   หมายความวา     เปรียบเทียบไมได. 
บทวา  มารเสนปฺปมทฺทโน  ความวา   ทรงย่ํายีมารและเสนามาร  ซึ่งมาแลว 
อยางนี้วา  กามท้ังหลายเปนเสนาที่  ๑  ของทาน.   บทวา  สพฺพามิตฺเต  ไดแก 
ขาศึกทั้งปวงกลาวคือขันธมาร   กิเลสมาร   อภิสังขารมาร  มัจจุมารและเทวบุตต  
มาร.  คําวา วสีกตฺวา ความวา     ใหเปนไปในอํานาจของตนแลว.     บทวา 
อกุโตภโย  ควานวา  ผูไมมีภัยแตที่ไหน ๆ. 
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจา   ตรัสดวยประการดังน้ีแลว   เสลพราหมณเกิด 
ความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาในทันทีนั้น เปนผูมุงตอบรรพชาจึงกลาว 
สองคาถาวา  อิม  โภนฺโต  ดังน้ีเปนตน.  ในคาถาน้ันคําวา  กณหฺาภิชาติโก 
ไดแก   ผูเกิดในตระกูลตํ่ามีจัณฑาลเปนตน.    แตนัน้แมมาณพเหลาน้ัน 
ก็เปนผูหวังบรรพชา      จึงกลาวคาถาวา     ถาชอบใจทานผูเจริญอยางน้ี 
เปนตน.  ครัง้น้ัน    เสลพราหมณมีจิตยินดีในมาณพเหลาน้ัน   และขอใหมาณพ 
เหลาน้ัน    ทลูขอบรรพชา  จึงกลาวคาถาวา  พฺราหมฺณา   ดังน้ีเปนตน. 
           ตอแตนั้น  พระผูมพีระภาคเจา    เม่ือจะทรงยังมาณพเหลาน้ันทั้งหมด 
ใหบรรพชาเปนเอหิภิกขุบรรพชา จึงตรัสพระคาถาวา สฺวากฺขาต  ดังนี้เปนตน 
เพราะเสลพราหมณ    เคยเปนหัวหนาของคณะบุรุษ ๓๐๐ คนเหลาน้ันทั้งหมด  
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รวมกันสรางบริเวณกับคนเหลาน้ัน   กระทําบุญมีทานเปนตน     ในศาสนาของ  
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    ปทมุุตตระ   ในอดีตชาติ   ไดเสวยเทวสมบัติ 
และมนุษยสมบัติตามลําดับอยู        ครั้นภพสุดทายจึงมาบังเกิดเปนอาจารยของ 
มาณพเหลานั้นอีก  และกรรมของคนเหลาน้ัน    แกรอบแลว  เพ่ือบมวิมุตติและ 
เปนอุปนิสสัยแหงความเปนเอหิภิกขุนั้น.   ในพระคาถานั้น   บทวา  สนฺทิฏฐิก  
ไดแก  อันบคุคลพึงเห็นโดยประจักษดวยตนเอง.    บทวา  อกาลิก  ความวา 
ไดแก  ผลทีจ่ะพึงบรรลุแหงผลท่ีเกิดข้ึนในระหวางแหงมรรคไมใชในกาลถดัไป. 
บทวา   ยตฺถ  อโมฆา    ความวา  เมื่อไมประมาทอยูในมรรคพรหมจรรย 
ใด     ศึกษาอยูดวยการบําเพ็ญสิกขาสามใหบริบูรณ     การบรรพชาก็ไมเปลา 
ประโยชน   หมายความวา  มีผลดังน้ี.  ก็พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นตรัสอยางนี้  
แลว  จึงตรัสวา  ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด   ดงัน้ี.   ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด 
เปนผูทรงบาตรและจีวร    เหาะมาทางอากาศถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว 
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําดีแลว  ดุจพระเถระผูมีพรรษา  ๑๐๐. 
           ทานเปนกลาววา  อลตฺถ  โข  เสโล   ดังน้ีเปนตน หมายถึงความท่ี 
ภิกษุเหลาน้ัน    เอุหิภิกขุนี้   ดวยประการฉะนี้. 
           บทวา  อมิาหิ  ไดแก      ดวยคาถาอันเหมาะแกจิตของเกณิยปริพาชก 
เหลาน้ี.     ทานกลาวคําวา  อคฺคิหุตฺตมุขา  ย ฺา   ในคาถาน้ัน  เพราะ 
พราหมณทั้งหลายไมมีการบูชายัญนอกจากการบําเรอไฟ.   หมายความวา  มีการ 
บูชาไฟเปนส่ิงประเสริฐ   มีการบูชาไฟเปนประธาน.   ทานกลาว   สาวิตรีฉันท 
เปนประมุขของฉันท   เพราะเมื่อสาธยายพระเวท   ก็ตองรายบทน้ีกอน.    พระ- 
ราชาทานกลาววา     เปนประธาน    เพราะเปนผูประเสริฐกวามนุษยทั้งหลาย. 
สาครทานก็กลาววาเปนประธาน    เพราะเปนที่ทรงไวซึ่งแมน้ําทั้งหลายและเปน 
ที่พ่ึงอาศัยแหงสัตว.       ทานกลาววา      พระจันทรเปนประธานแหงนักษัตร  
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ทั้งหลาย   เพราะกระทําแสงสวาง    และมีความเยือกเย็น  เพราะใหรูไดวา  วันนี้  
เปนกฤติกาฤกษ  วันนี้เปนโรหิณีนักษัตร  เพราะประกอบดวยพระจันท.  ทาน 
กลาวพระอาทิตยวา มีความรอนเปนประมุข เพราะเปนเลิศของส่ิงที่รอนท้ังหลาย. 
อน่ึง  ทานกลาววา      พระสงฆแลเปนประมุขของผูหวังบุญบูชาอยูโดยเฉพาะ 
อยางยิ่งหมายถึงพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขในสมัยนั้น   เพราะเปนผูเลิศ 
แหงทักขิไณยบุคคลท้ังหลาย.   เพราะเหตุนั้น   ทานแสดงวา   พระสงฆเปนทาง 
เจริญแหงบุญ   ดังน้ี. 
           ทานกลาวคาถาพยากรณอ่ืน ๆ วา   ที่พ่ึงนั้นใด.    ความของคาถานั้น  
ดังตอไปนี้     พระผูมีพระภาคเจา      ผูมีจักษุดวยจักษุ ๕    เพราะเราทั้งหลาย 
ไดมาถึงสรณะนั้น  ๆ  ในวันที่  ๘  แตวันนี้   ฉะนั้น  จึงฝกตนแลว    ดวยการฝก 
ที่ไมมีการฝกอ่ืนยิ่งกวา   ในศาสนาของพระองค   นาอัศจรรยนัก   อานุภาพแหง 
สรณะของพระองค.  ตอแตนั้น     ไดชมเชยพระผูมีพระภาคเจา    ดวยคาถาอีก 
๒ คาถา  เมื่อขอไหวเปนครั้งที่สามจึงกลาววา    ภิกษุ  ๓๐๐  รปูเหลาน้ัน  เปน 
ตนแล. 
 
                                    จบอรรถกถาเสลสูตรที่  ๒  
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                                   ๓.  อัสสลายนสตูร  
 
           [๖๑๓]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-   
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  ใกลพระนครสาวัตถี.  ก็สมัยนั้นแล   พราหมณผู 
มาจากแควนตาง ๆ ประมาณ ๕๐๐  คน พักอาศัยในพระนครสาวัตถีดวยกรณียกิจ 
บางอยาง ครั้งน้ัน พราหมณเหลาน้ันไดคิดกันวา  พระสมณโคดมน้ี   ทรงบัญญติั  
ความบริสุทธ์ิเกี่ยวกับวรรณะทั้ง ๔  ใครหนอพอจะสามารถเจรจาโตตอบกับพระ- 
สมณโคดมในคําน้ันได  ก็สมัยนั้นแล   มาณพชื่อวาอัสสลายนะอาศัยอยูในพระ- 
นครสาวัตถี ยังเปนเด็กโกนศีรษะมีอายุ  ๑๖  ปนบัแตเกิดมา    เปนผูรูจบไตรเพท 
พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ        พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีร- 
อิติหาสะเปนที่  ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ 
และตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ   ครั้งน้ัน   พราหมณเหลานั้นคิดกันวา  อัส- 
สลายนมาณพผูนี้    อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี    ยังเปนเด็ก ฯลฯ ชํานาญใน 
คัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ  เขาคงสามารถจะเจรจาโตตอบ 
กับพระสมณโคดมในคําน้ันได. 
           [๖๑๔]  ลําดับนั้นแล     พราหมณเหลาน้ันพากันเขาไปหาอัสสลายน- 
มาณพถึงท่ีอยู    ครั้นแลวไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา  พออัสสลายนมาณพผู 
เจริญ  พระสมณโคดมน้ี  ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวรรณะท้ัง ๔  พอผู 
เจริญจงเขาไปเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้น    เม่ือพราหมณทั้งหลาย 
กลาวแลวอยางนี้   อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานั้นวา ทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย ไดทราบวา พระสมณโคคมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที  
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ยอมเปนผูอันใคร ๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก  ขาพเจาไมสามารถจะเจรจา  
โตตอบกับพระสมณโคดมในคําน้ันได   แมครั้งท่ี  ๒  พราหมณเหลาน้ันไดกลาว 
กะอัสสลายนมาณพวา  พออัสสลายนะผูเจริญ   พระสมณโคดมน้ี    ทรงบัญญัติ  
ความบริสุทธ์ิเกี่ยวกับวรรณะทั้ง  ๔   พอผูเจริญจงเขาไปเจรจาโตตอบกับพระ- 
สมณโคคมในคําน้ัน  แมครั้งท่ี  ๒ อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลาน้ัน 
วา  ทานผูเจริญทั้งหลาย    ไดทราบวา   พระสมณโคดมเปนธรรมวาที    ก็อัน 
บุคคลผูเปนธรรมวาที        ยอมเปนผูอันใคร ๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก 
ขาพเจาไมสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้นได    แมครัง้ท่ี  ๓ 
พราหมณเหลาน้ันก็ไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา  พออัสสลายนะผูเจริญ พระ- 
สมณโคดมน้ี      ทรงบญัญัติความบริสุทธิ์ทั่วไปแกวรรณะทั้ง ๔ พอผูเจริญจง 
เขาไปเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคําน้ัน     ก็พออัสสลายนะผูเจริญได 
ประพฤติวิธีบรรพชาของปริพาชกมาแลว     พออัสสลายนะอยากลัวแพซึ่งยังไม 
ทันรบเลย    เมื่อพราหมณเหลาน้ันกลาวอยางนี้แลว    อัสสลายนมาณพไดกลาว 
กะพราหมณเหลาน้ันวา       ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย     ขาพเจายอมไมไดแน 
ไดทราบวาพระสมณโคดมเปนธรรมวาที    ก็อันบคุคลผูเปนธรรมวาทียอมเปน 
ผูอันใคร ๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก    ขาพเจาไมสามารถจะเจรจาโตตอบ 
กับพระสมณโคดมในคําน้ันได  ก็แตวา  ขาพเจาจักไปตามคําของทานทั้งหลาย  
           [๖๑๕]  ลําดับนั้น  อัสสลายนมาณพพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญ 
พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ       ไดปราศรัยกับพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง   ครั้นแลวอัสสลายนมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตทาน 
พระโคคม     พราหมณทั้งหลายกลาวอยางนี้วา     พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะ 
ประเสริฐ    วรรณะอ่ืนเลว    พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะขาว    วรรณะอ่ืนดํา  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 306 

พราหมณเทาน้ันยอมบริสุทธิ์  คนที่มใิชพราหมณไมบริสุทธิ์   พราหมณเทาน้ัน  
เปนบุตรพรหม   เปนโอรสพรหม   เกิดแตปากของพรหม   เกิดแตพรหม   อัน 
พรหมนิรมิต  เปนทายาทของพรหมในเรื่องนี้ทานพระโคดมจะตรัสวาอยางไร.  
           [๖๑๖]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  อัสสลายนะ  ก็นางพราหมณี 
ของพราหมณทั้งหลาย  มีระดูบาง   มีครรภบาง   คลอดบุตรบาง   ใหบุตรด่ืม 
น้ํานมบาง  ปรากฏอยู  กพ็ราหมณเหลาน้ันเปนผูเกิดจากชองคลอดเหมือนกัน ยัง 
กลาวอยางนี้วาพราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ      วรรณะอ่ืนเลว...อัน 
พรหมนิรมิตเปนทายาทของพรหม. 
           อ.  ทานพระโคดมตรัสอยางนี้ก็จริง  แตในเรื่องนี้  พราหมณทั้งหลาย 
ก็ยังเขาใจอยูอยางนี้วา   พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ  ฯลฯ เปนทายาท 
ของพรหม. 
           [๖๑๗]  พ.  ดกูอนอัสสลายนะ     ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
ทานไดฟงมาแลวหรือวา   ในแควนโยนก   แควนกัมโพช   และในปจจันตชน- 
บทอ่ืน ๆ มีวรรณะอยู ๒ วรรณะเทานั้น  คือ   เจาและทาส   เปนเจาแลวกลับ 
เปนทาส   เปนทาสแลวกลับเปนเจา. 
           อ.   ขาแตทานผูเจริญ     ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนั้นวา     ในแควน 
โยนกแควนกัมโพช  และในปจจันตชนบทอ่ืน ๆ มีวรรณะอยู   ๒ วรรณะเทาน้ัน 
คือ   เจาและทาส   เปนเจาแลวกลับเปนทาส   เปนทาสแลวกลับเปนเจา. 
           พ.  ดกูอนอัสสลายนะ  ในเรื่องน้ี   อะไรเปนกําลัง  อะไรเปนความยินดี 
ของพราหมณทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา    พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ 
ฯลฯ  เปนทายาทของพรหม.  
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           อ.  ทานพระโคคมตรัสอยางนั้นก็จริง    แตในเรื่องนี้     พราหมณทั้ง 
หลายก็ยังเขาใจอยูอยางนี้วา    พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปน 
ทายาทของพรหม.   
           [๖๑๘]  พ.  ดกูอนอัสสลายนะ     ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
กษัตริย   เทาน้ันหรือ   เปนผูมีปรกติฆาสัตว   ลักทรัพย   ประพฤติผิดในกาม 
พูดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ   โลภมาก   มีจิตพยาบาท  มี 
ความเห็นผิด  เมื่อคายไป  พึงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก   พราหมณไม 
เปนอยางนั้น      แพศยเทาน้ันหรือ.. .ศูทรเทาน้ันหรือ  เปนผูมีปรกติฆาสัตว 
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม  พูดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ 
โลภมาก มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิดเม่ือตายไป  พึงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต 
นรก  พราหมณไมเปนอยางนั้น. 
           อ.  ไมใชเชนนั้น  ทานพระโคดม  ขาแตทานพระโคดม  แมกษัตริย 
ผูมีปรกติฆาสัตว...มีความเห็นผิด    เมื่อตายไป     ก็พึงเขาถึงอบาย    ทุคติ 
วินิบาต  นรก  ขาแตทานพระโคดม  แมพราหมณ . . . แมแพศย. . . แมศูทร .   . 
ขาแตพระโคคมผูเจริญ.  ความจริง   แมวรรณะ ๔  ผูมีปรกติฆาสัตว. . .มีความ 
เห็นผิด  เมื่อตายไป  ก็พึงเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรกทั้งหมด. 
           พ.  ดกูอนอัสสลายนะ   ในเรื่องน้ี    อะไรเปนกําลัง   อะไรเปนความ 
ยินดีของพราหมณทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา        พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะ 
ประเสริฐ  ฯลฯ  เปนทายาทของพรหม. 
           อ.  ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง    แตในเรื่องนี้    พราหมณทั้ง 
หลายก็ยังเขาใจอยางนี้วา  พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ  ฯลฯ เปนทายาท 
ของพรหม.  
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           [๖๑๙]  พ.  ดกูอนอัสสลายนะ     ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
พราหมณเทาน้ันหรือหนอ   ผูงดเวนจากการฆาสัตว   จากการลักทรัพย   จาก 
การประพฤติผิดในกาม   จากการพูดเท็จ   จากการพูดสอเสียด   จากการพูดคํา 
หยาบ  จากการพูดเพอเจอ   ไมโลภมาก   ไมมีจิตพยาบาท   มีความเห็นชอบ 
เมื่อตายไป  พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  กษัตริยไมพึงเปนเชนนั้น   แพศยไมพึง 
เปนเชนนั้น   ศูทรไมพึงเปนเชนนั้น. 
           อ.  ไมใชเชนนั้น  ทานพระโคคม  ขาแตทานพระโคดม  แมกษัตริย 
ผูงดเวนจากการฆาสัตว. ..มี่ความเห็นชอบ   เมื่อตายไป   ก็พึงเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค   ขาแตทานพระโคคม   แมพราหมณ. . . แมแพศย. . . แมศูทร. . .ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ  ความจริง  แมวรรณะ ๔   ผูงดเวนจากการฆาสัตว. . .มีความ 
เห็นชอบ   เม่ือตายไป   ก็พึงเขาถึงสุคติ   โลกสวรรคทั้งหมด. 
           พ.  อัสสลายนะ  ในเรื่องนี้   อะไรเปนกําลัง  อะไรเปนความยินดีของ 
พราหมณผูกลาวอยางนี้วา    พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ  ฯลฯ  เปน 
ทายาทของพรหม. 
           อ.  ทานพระโคดมตรัสอยางนี้ก็จริง    แตในเรื่องนี้     พราหมณก็ยัง 
เขาใจอยางนี้วา     พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ  เปนทายาทของ 
พรหม. 
           [๖๒๐]  พ.  ดูกอนอัสสลายนะ     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ในประเทศน้ัน      พราหมณเทาน้ันหรือหนอ     ยอมสามารถเจริญเมตตาจิตอัน 
ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียน   [สวน]  กษัตริยไมสามารถ   แพศยไมสามารถ. 
ศูทรไมสามารถ.  
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           อ.  ไมใชเชนนั้น    ทานพระโคดม  ขาแตทานพระโคดม   ในประเทศ 
นั้น     แมกษัตริยก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร     ไมมีความเบียดเบียน 
ขาแตทานพระโคดม   แมพราหมณ . . .     แมแพศย. . .     แมศูทร . . .    ขาแต 
ทานพระโคดมผูเจริญ   ความจริงในประเทศน้ัน    แมวรรณะ ๔ ก็สามารถเจริญ 
เมตตาจิตอันไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียนไดทั้งหมด. 
           พ.  ดกูอนอัสสลายนะ   ในเรื่องน้ี    อะไรเปนกําลัง   อะไรเปนความ 
ยินดีของพราหมณทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา      พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะอัน 
ประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม. 
           อ.  ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง      แตในเรื่องนี้      พราหมณ 
ทั้งหลายก็ยังเขาใจอยางนี้     พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ  ฯลฯ  เปน 
ทายาทของพรหม. 
           [๖๒๑]  พ.  ดูกอนอัสสลายนะ     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
พราหมณเทาน้ันหรือหนอ  ยอมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา   แลว 
ลอยละอองและธุลีได   กษัตริยไมสามารถ   แพศยไมสามารถ   ศูทรไมสามารถ. 
           อ.  ไมใชเชนนั้น  ทานพระโคดม  ขาแตทานพระโคดม  แมกษัตริย 
ก็ยอมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา  แลวลอยละอองและธุลีได  ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ   แมพราหมณ . . .   แมแพศย . .   แมศูทร . .     ขาแตพระ- 
โคดมผูเจริญ   ความจริง   แมวรรณะ ๔   ก็ยอมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับ 
อาบนํ้า   แลวลอยละอองและธุลีไดทั้งหมด. 
           พ.  ดกูอนอัสสลายนะ  ในเรื่องน้ี   อะไรเปนกําลัง    อะไรเปนความ 
ยินดีของพราหมณทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา        พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะ 
ประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.  
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           อ.  ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง  แตในเรื่องนี้  พราหมณทั้งหลาย 
ก็ยังเขาใจอยางนี้วา      พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ  ฯลฯ เปนทายาท 
ของพรหม.  
           [๖๒๒]  พ.  ดูกอนอัสสลายนะ     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
พระราชาในโลกน้ี   เปนกษัตริยผูไดรับมูรธาภิเษกแลว   จะพ่ึงทรงเกณฑบุรุษ 
ผูมีชาติตาง ๆ กัน  ๑๐๐   คนใหมาประชุมกันแลวตรัสวา     มาเถิดทานท้ังหลาย 
ในจํานวนบุรุษเหลาน้ัน   บุรุษเหลาใดเกิดแตสกุลกษัตริย     แตสกุลพราหมณ 
แตสกุลเจา    บุรุษเหลาน้ันจงถือไมสัก  ไมสาละ   ไมสน    ไมจันทร   หรือไม 
ทับทิมเอามาทําเปนไมสีไฟ   แลวจงสีใหไฟลุกโพลง  อนึ่ง  มาเถิดทานท้ังหลาย 
ในจํานวนบุรุษเหลาน้ัน  บุรุษเหลาใดเกิดแตสกุลจัณฑาล   แตสกุลพราน   แต 
สกุลจักสาน    แตสกุลชางรถ    แตสกลุคนเก็บขยะ    บุรุษเหลาน้ันจงถือเอาไม 
รางสุนัข   ไมรางสุกร   ไมรางยอมผา   หรือไมละหุงเอามาทําเปนไมสีไฟ   แลว 
จงสีใหไฟลุกโพลง      ดกูอนอัสสลายนะ     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ไฟที่บุรุษท้ังหลายผูเกิดแตสกุลกษัตริย   แตสกุลพราหมณ   แตสกุลเจา   ถือเอา 
ไมสัก    ไมสาละ   ไมสน   ไมจันทน    หรือไมทับทิม    เอามาทําเปนไมสีไฟ 
แลวสีใหไฟลุกโพลงขึ้นเทาน้ันหรือหนอ    พึงเปนไฟมีเปลว  มสีี   มีแสงสวาง 
และอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนั้นได  สวนไฟที่บุรุษท้ังหลายผูเกิดแตสกุลจัณฑาล 
แตสกุลพราน   แตสกุลจักสาน   แตสกุลชางรถ   แตสกุลคนกวาดถนน    ถอืเอา 
ไมรางสุนัข   ไมรางสุกร   ไมรางยอมผา    หรือไมละหุง    เอามาทําเปนไมสีไฟ 
แลวสีไฟใหลุกโพลงขึ้นนั้น   พึงเปนไฟไมมีเปลว   ไมมีสี   ไมมีแสงสวาง  และ 
ไมอาจทํากิจที่ตองทําดวยไฟนั้น. 
           อ.  ไมใชเชนนั้น  ทานพระโคคม   ขาแตพระโคคมผูเจริญ  แมไฟที่ 
บุรุษท้ังหลายผูเกิดแตสกุลกษัตริย...    แลวสีใหไฟลุกโพลงขึ้น    ก็พึงเปนไฟ  
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มีเปลว   มีส ี  มีแสงสวาง   และอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนั้นได    แมไฟทีบุ่รุษ 
ทั้งหลายผูเกิดแตสกุลจัณฑาล ...   แลวสีใหไฟลุกโพลงขึ้น   กพึ็งเปนไฟมีเปลว 
มีสี   มีแสงสวาง   และอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟน้ันได   ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ความจริง   แมไฟทุกอยางก็พึงเปนไฟมีเปลว   มีส ี  มีแสงสวาง   และอาจทํากิจ 
ที่ตองทําดวยไฟนั้นไดหมด.  
           พ.   ดกูอนอัสสลายนะ   ในเรื่องน้ี     อะไรเปนกําลัง    อะไรเปนความ 
ยินดีของพราหมณทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา        พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะ 
ประเสริฐ...  เปนทายาทของพรหม. 
           อ.  ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง  แตในเรื่องนี้   พราหมณทั้งหลาย 
ก็ยังเขาใจอยูอยางนี้วา  พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ  ฯลฯ  เปนทายาท 
ของพรหม. 
           [๖๒๓]  พ.  ดกูอนอัสสลายนะ     ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ขัตติยกุมารในโลกนี ้   พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางพราหมณี  เพราะอาศัยการอยู 
รวมของคนท้ังสองน้ัน  พึงเกิดบุตรแตนางพราหมณีกับขัตติยกุมารน้ัน  เหมือน 
มารดาก็ดี  เหมือนบิดาก็ดี    ก็ควรกลาวไดวาเปนกษัตริยบาง    เปนพราหมณ 
บางหรือ. 
           อ.   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  บุตรผูเกิดแตนางพราหมณีกับขันติยกุมาร 
นั้น  เหมือนมารดาก็ดี    เหมือนบิดาก็ดี    ก็ควรกลาวไดวา    เปนกษัตริยบาง 
เปนพราหมณบาง. 
           [๖๒๔]  พ.   ดูกอนอัสสลายนะ       ทานจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
พราหมณกุมารในโลกนี ้   พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางกษัตริย    เพราะอาศัยการ 
อยูรวมของคนท้ังสองนั้น   พึงเกิดบุตร   บุตรผูเกิดแตนางกษัตริยกับพราหมณ  
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กุมารน้ันเหมือนมารดาก็ดี    เหมือนบิดาก็ดี  ก็ควรกลาวไดวา  เปนกษัตริยบาง 
เปนพราหมณบางหรือ.  
           ขาแตพระโคดมผูเจริญ   บุตรผูเกิดแตนางกษัตริยกับพราหมณกุมารน้ี  
ก็ควรกลาวไดวา  เปนกษัตริยบาง  เปนพราหมณบาง. 
           [๖๒๕]  พ.  ดูกอนอัสสลายนะ  ทานจะสําคัญความขอนั้น  เปนไฉน 
ในโลกน้ี    เขาพึงผสมแมมากับพอพา     เพราะอาศัยการผสมแมมากับพอฬานั้น 
พึงเกิดลูกมา   แมลกูมาท่ีเกิดแตแมมากับพอฬานั้น   เหมือนแมก็ดี   เหมือนพอ 
ก็ดี  ก็ควรกลาวไดวา   เปนมาบาง   เปนฬาบางหรือ. 
           อ.   ขาแตพระโคคมผูเจริญ   แมลูกผสมนั้นก็ยอมเปนมาอัสดร  ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ   เรื่องของสัตวนี้    ขาพเจาเห็นวาตางกัน     แตในนัยตน   ใน 
เรื่องของมนุษยเหลาโนน   ขาพเจาเห็นวาไมตางอะไรกัน. 
           [๖๒๖]  พ.   ดูกอนอัสสลายนะ  ทานจะสําคัญความขอนั้น  เปนไฉน 
ในโลกน้ี   พึงมีมาณพสองคน    เปนพ่ีนองรวมทองเดียวกัน     คนหน่ึงเปนคน 
ศึกษาเลาเรียน   อันอาจารยแนะนํา   คนหน่ึงไมไดศึกษาเลาเรียน    อันอาจารย 
ไมไดแนะนํา ในสองคนน้ี   พราหมณทั้งหลายพึงเชื้อเชิญคนไหนใหบริโภคกอน 
ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี   ในการเลี้ยงเพ่ือเปนบรรณาการก็ดี   ในการเลีย้ง 
เพ่ือบูชายัญก็ดี   ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี. 
           อ.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ในสองคนน้ี    พราหมณทั้งหลายพึงเชื้อ- 
เชิญมาณพผูศึกษาเลาเรียน   ผูที่อาจารยแนะนํา   ใหบริโภคกอน    ในการเลี้ยง 
ของผูมีศรัทธาก็ดี   ในการเลี้ยงเพ่ือเปนบรรณาการก็ดี   ใหการเลี้ยงเพ่ือบูชายัญ 
ก็ดี  ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี    ขาแตพระโคคมผูเจริญ  ของท่ีใหในบุคคล 
ผูไมไดศึกษาเลาเรียน   ผูที่อาจารยมิไดแนะนํา   จักมีผลมากไดอยางไรเลา.  
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           [๖๒๗]  พ.  ดูกอนอัสสลายนะ  ทานจะสําคัญความขอนั้น  เปนไฉน  
ในโลกน้ี  พึงมีมาณพสองคน    เปนพ่ีนองรวมทองเดียวกัน     คนหน่ึงเปนคน 
ศึกษาเลาเรียน  อันอาจารยแนะนํา  แตเปนคนทุศีล  มีธรรมอันลามก  คนหน่ึง 
ไมไดศึกษาเลาเรียน   อันอาจารยมิไดแนะนํา   แตเปนคนมีศีล   มีกัลยาณธรรม 
ในสองคนน้ี  พราหมณทั้งหลายพึงเชื้อเชิญคนไหนใหบริโภคกอน  ในการเลี้ยง 
ของผูมีศรัทธาก็ดี...   ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี. 
           อ.  ขาแตพระโคดมผูเจริญ     ในสองคนน้ี      พราหมณทั้งหลายพึง 
เชื้อเชิญมาณพผูไดไดศึกษาเลาเรียน   ผูที่อาจารยไมไดแนะนํา  แตเปนคนมีศีล 
มีกัลยาณธรรม    ใหบริโภคกอน    ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี.   .    ในการ 
เลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี   ขาแตพระโคดมผูเจริญ       ของท่ีใหในบุคคลผูทุศีล 
มีธรรมอันลามกจักมีผลมากอะไรเลา. 
           พ.   ดกูอนอัสสลายนะ    เมื่อกอนทานไดไปยังชาติ     ครั้นไปยังชาติ 
แลวไดไปในมนต   ครัน้ไปในมนตแลว   กลับเวนมนตนั้นเสีย   แลวกลับมายัง 
ความบริสุทธ์ิเกี่ยวกับวรรณะทั้ง  ๔   ที่เราบัญญัติไว. 
           เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     อัสสลายนมาณพน่ิงเฉย 
เกอเขิน  คอตก  กมหนา  ซบเซา  หมดปฏิภาณ. 
           [๖๒๘]   ครั้งน้ันแล    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา     อัสสลายน 
มาณพน่ิงเฉย   เกอเขิน  คอตก   กมหนา  ซบเซา  หมดปฏิภาณ  จึงไดตรัสกะ 
อัสสลายนมาณพวา   ดูกอนอัสสลายนะ   เรื่องเคยมีมาแลว   พราหมณฤาษี ๗ 
ตน  มาประชุมกันที่กระทอมอันมุงบังดวยใบไมไนราวปา     เกิดมีทิฐิอันลามก 
เห็นปานน้ีวา    พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ     เปนทายาทของ 
พรหม  ดูกอนอัสสลายนะ   อสิตเทวละฤาษีไดสดับขาววา     พราหมณฤาษี  ๗ 
ตน  มาประชุมกันที่กระทอมอันมุงบังดวยใบไม   เกิดทิฐิอันลามกเห็นปานน้ีวา  
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พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ     เปนทายาทของพรหม    ดังน้ี 
ลําดับนั้นแล   อสิตเทวละฤาษีปลงผมและหนวด  นุงผาสีแดงออน  สวมรองเทา  
สองชั้น   ถือไมเทาเลี่ยมทอง     ไปปรากฏในบริเวณบรรณศาลาของพราหมณ 
ฤาษี ๗  ตน  ดูกอนอัสสลายนะ  ครั้งน้ันแล     อสิตเทวละฤาษีเดินไปมาอยูใน 
บริเวณของพราหมณฤาษี  ๗  ตน     กลาวอยางนี้วา     เออทานพราหมณฤาษี 
เหลาน้ีไปไหนกันหมดหนอ   เออทานพราหมณฤาษีเหลาน้ีไปไหนกันหมดหนอ 
ดูกอนอัสสลายนะ  ลําดับนั้นแล   พราหมณฤาษี  ๗  ตน  ไดกลาวกะอสิตเทวละ 
ฤาษีวา     ใครหนอน่ีเหมือนเด็กชาวบานเดินไปมาอยูที่บริเวณบรรณศาลาของ 
พราหมณฤาษี ๗  ตน  กลาวอยางนี้วา    เออทานพราหมณฤาษีเหลาน้ีไปไหน 
กันหมด  เออทานพราหมณเหลาน้ีไปไหนกันหมด     เอาละเราท้ังหลายจักสาป 
แชงมัน  ดูกอนอัลสลายนะ   ลําดับนั้น   พราหมณฤาษี ๗ ตน   พากันสาปแชง 
อสิตเทวละฤาษีวา   มันจงเปนเถาเปนจุณไป     จงเปนเถาเปนจุณไป    จะเปน 
เถาเปนจุณไป  ดูกอนอัสสลายนะ  พราหมณฤาษี   ๗   ตน   พากันสาปแชงอสิต  
เทวละฤาษีดวยประการใด  ๆ  อสิตเทวละฤาษีกลับเปนผูมีรูปงามกวา  เปนผูนา 
ดูกวา   และเปนผูนาเลื่อมใสกวา  ดวยประการน้ัน ๆ  ดูกอนอัสสลายนะ    ครั้ง 
นั้นแล  พราหมณฤาษี ๗ ตน  ไดมีความคิดกันวา    ตบะของเราท้ังหลายเปน 
โมฆะหนอ   พรหมจรรยของเราท้ังหลายไมมีผล   ดวยวา   เมื่อกอนเราทั้งหลาย 
สาปแชงผูใดวา   เจาจงเปนเถาเปนจุณไป   ผูนั้นบางคนก็เปนเถาไป   แตผูนี้เรา 
ทั้งหลายสาปแชงดวยประการใด  ๆ เขากลับเปนผูมีรูปงามกวา    เปนผูนาดูกวา 
และเปนผูนาเลื่อมใสกวา    ดวยประการน้ัน ๆ  อสิตเทวละฤาษีกลาววา    ตบะ 
ของทานผูเจริญท้ังหลายเปนโมฆะก็หามิได      และพรหมจรรยของทานผูเจริญ 
ทั้งหลายไมมีผลก็หามิได    เชญิทานผูเจริญท้ังหลายจงละความคิดประทุษรายใน 
เราเสียเถิด.  
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           ฤา.  เราทั้งหลายยอมละความคิดประทุษราย  ทานเปนใครหนอ.  
           เท.  ทานผูเจริญท้ังหลายไดยินชื่ออสิตเทวละฤาษีหรือไม. 
           ฤา.   ทานผูเจริญ   เราทั้งหลายไดยินชื่ออยางนั้น. 
           เท.  ดกูอนทานผูเจริญท้ังหลาย   เรานี่แหละอสิตเทวละฤาษีนั้น. 
           ดูกอนอัสสลายนะ  ลําดับนั้นแล   พราหมณฤาษี  ๗  ตน  พากันเขาไป 
หาอสิตเทวละฤาษีเพ่ือจะไหว  อสิตเทวละฤาษีไดกลาวกะพราหมณฤาษี  ๗  ตน 
วา  ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย   ขาพเจาไดสดับขาวน้ีมาวา    พราหมณฤาษี ๗ 
ตน  มาประชุมในกระทอมอันมุงบังดวยใบไมในราวปา    เกิดทิฐิอันลามกเห็น 
ปานน้ีวา  พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ    วรรณะอ่ืนเลว    พราหมณ 
เทาน้ันเปนวรรณะขาว  วรรณอ่ืนดํา  พราหมณเทาน้ันบริสุทธิ์  ผูมิใชพราหมณ 
ไมบริสุทธิ์  พราหมณเทาน้ันเปนบุตรของพรหม    เปนโอรสของพรหม   เกิด 
แตปากพรหม  เกิดแตพรหม   อันพรหมนิรมิต   เปนทายาทของพรหม   ดงัน้ี 
จริงหรือ  พราหมณฤาษี  ๗  ตน   ตอบวา  จริงอยางนั้นทานผูเจริญ. 
           เท.   ก็ทานผูเจริญทั้งหลายรูหรือวา   มารดาบังเกิดเกลาไดแตงงานกับ 
พราหมณเทาน้ัน  ไมไดแตงงานกะชายผูมีใชพราหมณเลย. 
           ฤา.  ขอน้ีไมทราบเลย  ทานผูเจริญ 
           เท.   ก็ทานผูเจริญทั้งหลายรูหรือวา      มารดาของมารดาบังเกิดเกลา 
ตลอด  ๗  ชัว่ยายายของมารดา  ไดแตงงานกับ พราหมณเทาน้ัน  ไมไดแตงงาน 
กะชายผูมีใชพราหมณเลย. 
           ฤา.  ขอน้ีไมทราบเลย   ทานผูเจริญ. 
           เท.  กท็านผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา      บิดาบังเกิดเกลาไดแตงงานกับ 
นางพราหมณีเทาน้ัน     ไมไดแตงงานกะหญิงผูมิใชนางพราหมณีเลย. 
           ฤา.  ขอน้ีไมทราบเลย  ทานผูเจริญ.  
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           เท.   ก็ทานผูเจริญทั้งหลายรูหรือวา   บิดาของบิดาบังเกิดเกลา   ตลอด  
๗ ชั่วปูตาของบิดา  ไดแตงงานกะนางพราหมณีเทาน้ัน     ไมไดแตงงานกะหญิง 
ผูมิใชนางพราหมณีเลย. 
           ฤา.   ขอน้ีไมทราบเลย  ทานผูเจริญ. 
           เท.   ก็ทานผูเจริญทั้งหลายรูหรือวา     การต้ังครรภจะมีไดดวยอาการ 
อยางไร 
           ฤา.   ดูกอนทานผูเจริญ    ขาพเจาท้ังหลายรูวา     การต้ังครรภจะมีได 
ดวยอาการอยางไร  คือ    ในโลกน้ี    มารดาและบิดาอยูรวมกัน  ๑     มารดามี 
ระดู  ๑  สัตวผูจะเกิดในครรภปรากฏ  ๑   การต้ังครรภยอมมีไดเพราะความประชุม 
พรอมแหงเหตุ ๓ ประการอยางนี้. 
           เท.  กท็านผูเจริญท้ังหลายออนวอนไดหรือวา  ไดโปรดเถิด   ขอสัตว 
ที่เกิดในครรภจงเปนกษัตริย  จงเปนพราหมณ   จงเปนแพศย   หรือวาจงเปน 
ศูทร. 
           ฤา.  ดกูอนทานผูเจริญ   ขาพเจาท้ังหลายออนวอนอยางนั้นไมไดเลย. 
           เท.  เมื่อเปนอยางน้ัน       ทานผูเจริญท้ังหลายจะรูไดหรือวา     ทาน 
ทั้งหลายเปนพวกไหน. 
           ฤา.   ดูกอนทานผูเจริญ     เมื่อเปนอยางนั้นขาพเจาท้ังหลายไมรูเลยวา 
ขาพเจาท้ังหลายเปนพวกไหน. 
           ดูกอนอัสสลายนะ   ก็พราหมณฤาษี  ๗  ตนน้ัน     อันอสิตเทวละฤาษี 
ซักไซไลเลียง  ไตถามในวาทะปรารภชาติของตนยอมตอบไมได   ก็บัดนี้  ทาน 
อันเราซักไซไลเลียง    ไตถามในวาทะปรารภชาติของตน     จะตอบไดอยางไร 
ทานเปนศิษยมีอาจารย  ยังรูไมจบ  เปนแตถือทัพพี.  
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           [๖๒๙]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว     อัสสลายนมาณพได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก  ฯลฯ   ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองค    วาเปนอุบาสกผู 
ถึงสรณะตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
 
                                    จบ  อัสสลายนสูตรที่  ๓.  
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                               อรรถกถาอัสสลายนสูตร  
 
           อัสสลายนสูตร   มีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           ในพระสูตรนั้น  คําวา  นานาเวรชฺชกาม   ไดแก ผูที่มาจากแควน 
ตาง ๆ   มีอังคะและมคธ   เปนตน      โดยประการตาง ๆ กัน     อีกอยางหนึ่ง 
ความวา     ผูเกิดแลวเจริญแลว      ในแควนเหลาน้ันก็มี.     บทวา   เกนจิเทว 
คือดวยกิจท่ีมิไดกําหนดมีการบูชายัญเปนตน.    บทวา  จาตุวณฺณึ  คือทั่วไป 
แกวรรณะ  4.   ก็เราทั้งหลายกลาววา    พราหมณทั้งหลายยอมสาธยายมนตเพ่ือ 
ชําระลางใหบริสุทธิ์บาง   เพ่ือความบริสุทธิ์แหงภาวนาบาง  จึงสําคัญวา   พระ- 
สมณโคดมกระทําแมสิ่งที่ไมสมควร  จึงคิดกันอยางนั้น.  บทวา  วุตฺตสิโร  คือ 
ปลงผม.    บทวา  ธมฺมวาที ความวา พูดวามภาวะของตน.   บทวา ทุปฺปภิ- 
มนฺติยา    ความวา  อันผูกลาวไมเปนธรรมเชนเราจะพึงโตตอบไดโดยยาก. 
ทานแสดงวา  ไมอาจทําใหผูกลาวเปนธรรมแพได.  บทวา  ปริพฺพาชก ไดแก 
วิธีบรรพชา.    พราหมณเหลาน้ัน  สําคัญอยูวา  ผูที่เรียนพระเวทสามแลวบวช 
ในภายหลังคนอ่ืนทั้งหมด  ยอมบวชดวยมนตใด   ครั้นบวชแลว    ยอมบรหิาร 
มนตเหลาใด  ยอมประพฤติอาจาระใด  สิ่งนั้นทั้งหมดเปนอันทานผูเจริญเรียน 
แลวศึกษาแลว   เพราะเหตุนั้นแหละ  ทานจะไมแพ   ทานจักมแีตชนะอยางเดียว 
ดังน้ี   จึง   กลาวอยางนั้น. 
           คําวา  ทิสฺสนฺเต  โข  ปน  ดังนี้ เปนตน    ทานกลาวเพ่ือทําลายลัทธิ 
ของพราหมณเหลาน้ัน.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา พฺราหฺมณิโย  ไดแก  ใครๆ 
ก็เห็นนางพราหมณีที่นํานาจากตระกูลเพ่ือใหบุตรของพราหมณ (แตงงาน) ดวย 
การอาวาหะ    และวิวาหมงคล  แตนางนั้นโดยสมัยอ่ืนมีฤดู   หมายความวา  เกิด  
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ประจําเดือน.   บทวา  คพฺภินิโย  ไดแก  เกิดทองข้ึน.    บทวา วิชายมานา 
ไดแก  ตลอดลูกชายหญงิ.    บทวา  ปายมานา   คือใหเด็กดื่มนํ้านม.  คําวา  
โยนิชาวสมานา    ความวา   เกิดทางชองคลอดของนางพราหมณี.    คําวา 
เอวมาหสุ  แปลวา  กลาวอยูอยางนี้.  ถามวา  กลาวอยางไร.  ตอบวา  กลาววา 
พฺราหฺมโณว  เสฏโ  วณฺโณ   ฯเปฯ   พฺรหฺมทายาทา  ดังนี้ .   ก็ถาวา 
คําของตนเหลาน้ันพึงเปนคําจริง  ทองนางพราหมณีก็พึงเปนอกของมหาพรหม. 
ชองคลอดของนางพราหมณีก็พึงเปนปากของมหาพรหม     ดวยเหตุเพียงเทาน้ี  
เราทั้งหลายอยาไดกลาววา  อยูในอกของมหาพรหมออกจากของพรหม  ฉะนั้น 
จึงกลาวคําตัดเรื่องชาติออกไดเต็มปาก.    คําวา  เปนเจาแลวกลับเปนทาส 
เปนทาสแลวกลับเปนเจา   ความวา  พราหมณกับภริยาประกอบการคาขาย 
ไปยังแควนโยนก  หรือแควนกัมโพช  กระทํากาละ   เมื่อบุตรผูเจริญวัยในเรือน 
เขาไมมี    นางพราหมณีก็สําเร็จสังวาสกับทาสหรือกรรมกร     เกิดเด็กคนหน่ึง 
บุรุษน้ันเปนทาส.  เด็กที่เกิดของบุรุษนั้น  ก็เปนเจาของมรดก   ชื่อวาบริสุทธิ์ 
ฝายมารดา ไมบริสุทธิ์ฝายบิดา.  บรุุษนั้นประกอบการคาขายอยู    ไปยังมัชฌิม 
ประเทศพาลูกสาวของพราหมณไป    ไดลูกชายในทองของนางนั้น.   ถึงลูกชาย 
นั้นก็ยอมบรสิุทธิ์ฝายมารดาตามเดิม    ไมบริสุทธิ์ฝายบิดา    ดวยอาการอยางน้ี 
ความปนคละโดยชาติ    ยอมมีในลัทธิของพราหมณนั้นแหละ   เพ่ือแสดงความ 
ดังกลาวมานี้   จึงกลาวคําน้ันไว.  คําวา     ก ึ พล  โก  อสฺสาโส   ทานแสดง 
วา  ในท่ีใดพวกทานเปนทาส  ทุกคนก็เปนทาส  ถาเปนเจาทุกคนก็เปนเจา  ใน 
ที่นี้อะไรเปนกําลัง     อะไรเปนความยินดีของทานท้ังหลายผูกลาวอยางนี้วา 
พราหมณเทาน้ันเปนวรรณะประเสริฐ.  คําวา  ขตฺติโย  จ  นุโข  เปนตน   เปน 
คําตัดฝายขาวทิ้งเสีย.                                                                         
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           บัดนี้  เมื่อจะแสดงความบริสุทธ์ิอันมีวรรณะ ๔  จึงกลาวคําวา   อิธ  
ราชา ดังน้ีเปนตน.  บทวา  สาปานโทณิยา  ไดแก  รางน้ําขาวแมแหงสุนัข. 
บทวา  อคฺคิกรณีย   ไดแกหนาที่ของไฟเปนตนวา  บรรเทาความหนาว  ขจัด 
ความมืด  หุงตมขาว.   ชื่อวาผูทํากิจดวยไฟในกิจทุกอยางนี้   ชือ่วา อัสสลายนะ  
ในบทนี้.    
           บัดนี้   ในขอท่ีพราหมณกลาววา      ความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวรรณะ  ๔ 
ความบริสุทธ์ิเกี่ยวกับวรรณะ  ๔  นี้ไมมีความชี้ชัดลงไปวา วรรณะ ๔  เพราะยังมี 
วรรณะผสมเปนที่ ๕    ฉะน้ัน  เพ่ือจะแสดงความผิดพลาดในคําของพราหมณ 
เหลาน้ัน โดยยอ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ขัตติยกุมารในโลกน้ีดังน้ีเปนตน. 
บรรดาคําเหลาน้ัน  คําวา อมุตฺร   จ   ปน  สาน. ความวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสวา  ก็แลเราไมเห็นการกระทําอันตางกันอะไร ๆ ของมาณพเหลาน้ี   ในนัย 
กอนโนน .   แตแมพราหมณเหลาน้ันยังมีการกระทําตางกันเทียว.   ก็ผูที่เกดิจาก 
นางพราหมณีกับขัตติยกุมาร   ก็ชื่อวา   ลูกผสมกษัตริย. นอกนีช้ื่อวาลูกผสม 
พราหมณ.   เหลาน้ีเปนมาณพผูมีชาติตํ่า.  พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงแสดง 
โทษในวาทะของพราหมณเหลาน้ันวา  ความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวรรณะ ๔    เพราะ 
ยังมีวรรณะที่  ๕  อยูอยางนี้แลว   บัดนี้   เมื่อจะหย่ังลงในความบริสุทธิ์ เกีย่วกับ 
วรรณะ ๔ อีก   จึงตรัสคําวา  ต  กึ  มฺสิ   เปนตน. 
           ในบทเหลาน้ัน  บทวา สทฺเธ  ไดแกภัตรเพื่อผูตาย. บทวา ถาลิปาเก 
ไดแก ภัตรเพื่อบรรณาการ.  บทวา  ยฺเ   ไดแกภัตร  เพ่ือบูชายัญ.   บทวา 
ปาหุเน ไดแกภัตรที่เขาทําเพ่ือแขก. บทวา  กึ  หิ  คือยอมแสดงวา อันไหนจะมี 
ผลมากหรือจะไมมีผลมาก.  บทวา ภตูปุพฺพ  ความวา  อัสสลายนะในกาลกอน 
เราตํ่ากวาโดยชาติ   ทานแมประเสริฐกวาก็ไมอาจแกปญหาในวาทะปรารภชาติที่ 
เราถามแลวได  บัดนี้ทานเปนผูตํ่ากวาเรา  ถามปญหาวาทะปรารภชาติของตนแหง 
พระพุทธเจาทั้งหลาย   จะแกไดหรือ   การคิดในปญหานั้น    กพึ็งกระทําไมได  
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เมื่อจะคํ้าชูมาณพนั้น    จึงปรารภการเทศนาน้ีดวยประการฉะนี้.  ในบทเหลาน้ัน   
บทวา อสิโต แปลวา ดํา.  คําวา เทวโล เปนชื่อของดาบสน้ัน.   โดยสมัยนั้น 
ก็คือพระผูมีพระภาคเจานี้แหละ.    บทวา   อาคลิโย   ไดแก  รองเทาสองชั้น. 
บทวา  ปตฺติณฺฑิเล  ไดแกบริเวณบรรณศาลา.  คําวา โก  นุ  โข   ไดแก 
ณ ที่ไหนหนอแล.  คําวา คามณฺฑรูโป  วิย  ไดแก  เหมือนเด็กชายชาวบาน. 
คําวา   โส  ขวฺาห  โภ  โหมิ    ความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เราเปน 
อสิเทวละ.  ไดยินวา   ในกาลน้ันพระมหาสัตวเปนผูฝกมาท่ียังมิไดฝกเท่ียวไป. 
คําวา  อภิวาเทตุ  อุปกฺกมสึุ   คือกระทําความพยายามจะไหว.    และตอแต 
นั้น   แมดาบสผูมีอายุ  ๑๐๐  ป  ก็ไมไหว  พราหมณกุมารผูเกิดในวันนั้น   เปน 
ผูฝกแลว   ฝกดีแลว. 
           คําวา   ชนมิาตา  ความวา  หญิงใดใหทานเกิดมา  หญิงน้ันก็เปนแม 
ผูเกิดกลาของทาน.    บทวา  ชนิมาตุ    คือ  แหงมารดาบังเกิดเกลา.    บทวา 
ชนิปตา  คือผูใดเปนบิดาบังเกิดเกลา.  ปาฐะวา  โย  ชนิปตา  ดังนี้ก็มี. 
           บทวา อสิเตน  ความวา ฤาษีอสิตเทวละผูไดอภิญญา ๕  ถามปญหา 
ปรารภคนธรรพนี้  แลวแกไมได.  บทวา เยส  ไดแก ฤาษี  ๗  ตน เหลาใด. คําวา 
ปุณฺโณ  ทพฺพิคาโห  ความวา มาณพคนหน่ึง  ขอปุณณะจับทัพพีค่ัวใบไม 
ใหฤาษี  ๗  ตนเหลาน้ัน.    ปุณณะน้ันรูศิลปะในการจับทัพพี   แตปุณณะไมได 
เปนอาจารยของฤาษีเหลาน้ัน  ทานไมรูแมเพียงศิลปะ  คือการจับทัพพีที่ปุณณะ 
นั้นรูแลว.   คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
           ก็อัสสลายนพราหมณนี้    เปนผูมีศรัทธา   มีความเลื่อมใส   ไดสราง 
เจดียไวในนิเวศนของตน.     ผูที่เกิดในวงศของอัสสลายนพราหมณ       สราง 
นิเวศนแลว  ก็สรางเจดียไวในภายในนิเวศนจนคราบเทาถึงวันนี้. 
 
                                 จบอรรถกถาอัสสลายนสูตรที่  ๓  
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                                  ๔.  โฆฏมุขสูตร  
 
           [๖๓๐]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
           สมัยหนึ่ง  ทานพระอุเทนอยู   ณ  เขมิยอัมพวัน    ใกลเมืองพาราณสี 
ก็สมัยนั้นแล        พราหมณชื่อวาโฆฏมุขะไดไปถึงเมืองพาราณสีดวยกรณียกิจ 
บางอยาง.  ครั้งน้ันแล  โฆฏมุขพราหมณเดินเที่ยวไปมาเปนการพักผอน  ไดเขา 
ไปยังเขมิยอัมพวัน .  ก็สมัยนั้น   ทานพระอุเทนเดินจงกรมอยูในที่แจง.   โฆฏ- 
มุขพราหมณเขาไปหาทานพระอุเทนถึงท่ีอยู        ไดปราศรัยกับทานพระอุเทน 
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว       ไดเดินตามทานพระอุเทนผู 
กําลังเดินจงกรมอยู   ไดกลาวอยางนี้วา  ดูกอนสมณะผูเจริญ   การบวชอันชอบ 
ธรรมยอมไมมี   ในเรื่องนี้   ขาพเจามีความเห็นอยางนี้    เพราะบัณฑิตทั้งหลาย 
เชนทานไมเห็นขอน้ัน  หรือไมเห็นธรรมในเรื่องน้ี. 
           [๖๓๑]   เมื่อโฆฏนขุพราหมณกลาวอยางนี้แลว   ทานพระอุเทนลงจาก 
ที่จงกรม   เขาไปยังวิหาร   แลวน่ังบนอาสนะท่ีจัดไว   แมโฆฏมุขพราหมณก็ลง 
จากท่ีจงกรม   เขาไปยังวิหาร   แลวยนือยู   ณ   ทีค่วรสวนขางหนึ่ง    ครั้นแลว 
ทานพระอุเทนไดกลาวกะโฆฏมุขพราหมณวา  พราหมณ   อาสนะมีอยู   ถาทาน 
ปรารถนาก็เชิญน่ังเถิด. 
           โฆ.   ก็ขาพเจารอการเชื้อเชิญของทานพระอุเทนน้ีแล     จึงยังไมนั่ง 
เพราะวาคนเชนขาพเจา   อันใครไมเชื้อเชิญกอนแลว   จะพึงสําคัญการที่จะพึง 
นั่งบนอาสนะอยางไร. 
           ลําดับนั้นแล   โฆฏมุขพราหมณถือเอาอาสนะตํ่าแหงหน่ึง   แลวน่ัง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอุเทนวา  สมณะผูเจริญ  การ  
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บวชอันชอบธรรมยอมไมมี.  ในเรื่องนี้ขาพเจามีความเห็นอยางนี้  เพราะบัณฑิต  
ทั้งหลายเชนทานไมเห็นขอน้ัน    หรอืไมเห็นธรรมในเรื่องนี้     ทานพระอุเทน 
กลาววาพราหมณ  ถาทานพึงยอมคําที่ควรยอม   และพึงคัดคานคําท่ีควรคัดคาน 
ของเรา   อน่ึง   ทานไมพึงรูเนื้อความแหงภาษิตใด   พึงซักถามเราในภาษิตน้ัน 
ใหยิ่งไปวา    ทานอุเทน    ภาษิตนี้อยางไร     เน้ือความแหงภาษิตน้ีเปนไฉน 
เพราะทําไดอยางนี้   เราทั้งสองพึงมีการเจรจาปราศรัยในเรื่องนี้กันได  
            โฆ.   ขาพเจาจักยอมคําท่ีควรยอม  และจักคัดคานคําท่ีควรคัดคานของ 
ทานอุเทน.    อน่ึง    ขาพเจาจักไมรูเนื้อความแหงภาษิตของทานอุเทนขอใด 
ขาพเจาจักซักถามทานอุเทนในภาษิตขอน้ัน ใหยิ่งข้ึนไปวา  ทานอุเทน   ภาษิตนี้  
อยางไร    เน้ือความแหงภาษิตน้ีเปนไฉน    เพราะทําไดอยางนี้    เราทั้งสองจง 
เจรจาปราศรัยกันในเรื่องนี้เถิด.  
           [๖๓๒]  อุ.  พราหมณ    บุคคล ๔ จําพวกนี้     มีปรากฏอยูในโลก 
๔ จําพวกเปนไฉน  พราหมณ บุคคลบางคนในโลกน้ี   เปนผูทําตนใหเดือนรอน 
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือนรอน  ๑    บางคนเปนผูทําผูอ่ืนให 
เดือดรอน  ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  ๑  บางคนเปน 
ผูทําตนใหเดือดรอน    ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน   ทั้ง 
เปนผูทําผูอ่ืนใหเดือนรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือนรอน ๑ 
บางคนไมเปนผูทําตนใหเดือดรอน      ไมประกอบความขวนขวายในการทําตน 
ใหเดือนรอน  ทั้งไมเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   ไมประกอบความขวนขวายใน 
การทําผูอ่ืนใหเดือนรอน        บุคคลผูไมทําคนใหเดือนรอนและไมทําผูอ่ืนให 
เดือนรอนน้ัน   เปนผูไมมีความหิว  ดับสนิท  เปนผูเย็น  เสวยแตความสุข  มีตน 
เปนดังพรหมอยู  ในปจจุบัน   ๑ พราหมณ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้  บุคคล 
ไหนยอมยังจิตของทานใหยินดี.  
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           โฆ.  ทานอุเทน  บุคคลผูทําตนใหเดือนรอน ประกอบความขวนขวาย  
ในการทําคนใหเดือนรอนน้ี     ยอมไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี    แมบุคคลผูทํา 
ผูอ่ืนใหเดือดรอน  ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือนรอนน้ี   ก็ไม 
ยังจิตของขาพเจาใหยินดี.      ถึงบุคคลผูทําคนใหเดือนรอน     ประกอบความ 
ขวนขวายในการทําคนใหเดือนรอน   ทั้งทําผูอ่ืนใหเดือนรอน   ประกอบความ 
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือนรอนน้ี   ก็ไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี.    สวน 
บุคคลผูไมทําตนใหเดือนรอน        ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนให 
เดือดรอน    ทั้งไมทําผูอ่ืนใหเดือนรอน    ไมประกอบความขวนขวายในการทํา 
ผูอ่ืนใหเดือนรอน        ผูไมทําตนใหเดือนรอนและไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอนน้ัน 
เปนผูไมมีความหิว  ดับสนิท  เปนผูเย็น  เสวยแตความสุข  มีตนเปนดังพรหม 
อยูในปจจุบันเทียว  บุคคลน้ียอมยังจิตของขาพเจาใหยินดี. 
           อุ.  ดกูอนพราหมณ  ก็เพราะเหตุไร บุคคล ๓ จําพวกนี้   จึงไมยังจิต 
ของทานใหยินดี. 
           โฆ.  ทานอุเทน บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย 
ในการทําตนใหเดือดรอน   เขายอมทําคนผูรักสุขเกลียดทุกขใหเดือนรอน   ให 
เรารอน   เพราะเหตุนี้    บุคคลน้ีจึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี   แมบุคคลผูทํา 
ผูอ่ืนใหเดือนรอน   ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือนรอน   เขาก็ 
ยอมทําผูอ่ืนซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือนรอน  ใหเรารอน  เพราะเหตุนี้   บคุคล 
นี้จึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี.     ถึงบุคคลผูทําคนใหเดือนรอน    ประกอบ 
ความขวนขวายในการทําคนใหเดือดรอน   ทั้งทําผูอ่ืนใหเดือนรอน   ประกอบ 
ความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือนรอน  เขาก็ทําตนและผูอ่ืนซึ่งรักสุขเกลียด 
ทุกขใหเดือนรอน   ใหเรารอน   เพราะเหตุนี้     บุคคลน้ีจึงไมยังจิตของขาพเจา  
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ใหยินดี.    สวนบุคคลผูไมทําคนใหเดือนรอน    ไมประกอบความขวนขวายใน  
การทําตนใหเดือดรอน  ทัง้ไมทําผูอ่ืนใหเดือนรอน  ไมประกอบความขวนขวาย 
ในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  เขาไมทําคนใหเดือดรอน  ไมทําผูอ่ืนใหเดือนรอน 
เปนผูไมมีความหิว  ดับสนิท  เปนผูเย็น  เสวยแตความสุข  มีตนเปนดังพรหม 
อยูในปจจุบันเทียว   เขายอมไมทําตนและผูอ่ืนซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือนรอน 
ใหเรารอน   เพราะเหตุนี้   บุคคลน้ีจึงยังจิตของขาพเจาใหยินดี. 
           [๖๓๓]  อุ.  พราหมณ  บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ 
บริษัทพวกหนึ่งในโลกนี้     กําหนัดยนิดีในแกวมณีและกุณฑล     ยอมแสวงหา 
บุตรและภรรยา   ทาสีและทาส    นาและที่ดิน   ทองและเงิน   สวนบริษัทพวก 
หน่ึงในโลกน้ี    ไมกําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล     ละบุตรและภรรยา 
ทาสิและทาส     นาและที่ดิน     ทองและเงิน     แลวออกบวชเปนบรรพชิต. 
พราหมณ   บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน   ไมประกอบความขวนขวายในการ 
ทําตนใหเดือนรอน    ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน    ไมประกอบความขวนขวายใน 
การทําผูอ่ืนใหเดือนรอน    เขาไมทําตนใหเดือนรอน   ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
ไมมีความหิว  ดับสนิท   เปนผูเย็น   เสวยแตความสุข   มีตนเปนดังพรหมอยู  
ในปจจุบันเทียว  ทานเห็นบุคคลน้ีในบริษัทไหนมาก  คือ   ในบริษัทผูกําหนัด 
ยินดีในแกวมณีและกุณฑล    แสวงหาบุตรและภรรยา    ทาสีและทาส    นาและ 
ที่ดิน    ทองและเงิน     และในบริษัทผูไมกําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล 
ละบุตรและภรรยา   ทาสีและทาส   นาและที่ดิน    ทองและเงิน    แลวออกบวช 
เปนบรรพชติ. 
           โฆ.  ดูกอนทานอุเทน   บุคคลผูไมทําตนใหเดือนรอน   ไมประกอบ 
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน  ไมทําผูอ่ืนใหเดือนรอน  ไมประกอบ  
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ความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   เขาไมทําตนใหเดือดรอน   ไมทํา 
ผูอ่ืนใหเดือดรอน    ไมมคีวามหิว    ดบัสนิท    เปนผูเย็น    เสวยแตความสุข 
มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว    ขาพเจาเห็นบุคคลน้ี    มีมากในบริษัท 
ผูไมกําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล      ละบุตรและภรรยา     ทาสีและทาส 
นาและที่ดิน   ทองและเงิน   แลวออกบวชเปนบรรพชิต. 
           อุ.  ดกูอนพราหมณ  ก็ในบัดนีน้ั่นเองแล  เรายอมรูคําท่ีทานกลาวแลว 
อยางนี้วา ดูกอนสมณะผูเจริญ  การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี  ขาพเจามีความ 
เห็นในเรื่องนี้อยางนี้   เพราะบัณฑิตทั้งหลายเชนทานไมเห็นขอนั้น  หรือเพราะ 
ไมเห็นธรรมในเรื่องนี้. 
           โฆ.  ดูกอนทานอุเทน  วาจาที่ทานกลาวแกขาพเจาน้ัน   เปนวาจามีเหตุ 
สนับสนุนโดยแท    การบวชอันชอบธรรมมีจริง   ขาพเจามีความเห็นในเรื่องนี้ 
อยางนี้    และขอทานอุเทนโปรดจําขาพเจาไวอยางนี้.  อน่ึง  บุคคล ๔ จําพวกน้ี  
ทานอุเทนกลาวแลวโดยยอไมจําแนกโดยพิสดาร    ขอโอกาสเถิดทาน    ขอทาน 
อุเทนชวยอนุเคราะหจําแนกบุคคล   ๔   จําพวกนี้โดยพิสดารแกขาพเจาเถิด. 
           อุ.  ดกูอนพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงฟง  จงใสใจใหดี  เราจักกลาว  
           โฆฏมุขพราหมณรับคําทานพระอุเทนวา  อยางนั้น  ทานผูเจริญ. 
           [๖๓๔]  ทานพระอุเทนไดกลาววา  ดูกอนพราหมณ  กบ็ุคคลผูทําตน 
ใหเดือดรอน         ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือนรอนเปนไฉน 
พราหมณ   บุคคลบางคนในโลกนี ้  เปนคนเปลือย   ไรมารยาท   เลียมือ    เขา 
เชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา   เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด    ไมยินดภิีกษาที่เขานํามา 
ให  ไมยินดภิีกษาที่เขาทําเฉพาะ  ไมยินดีรับนิมนต   ไมรับภิกษาจากปากหมอ 
ไมรับภิกษาจากปากกระเชา   ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู   ไมรับภิกษาครอม 
ทอนไม    ไมรับภิกษาครอมสาก     ไมรับภิกษาของคนสองคนกําลังบริโภคอยู  
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ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ  ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม   ไมรับ 
ภิกษาของหญิงผูคลอเคลียชาย   ไมรบัภิกษาที่แนะนําทํากันไว    ไมรับภิกษาใน 
ที่ที่สุนัขเฝาชะแงดู   ไมรับภิกษาในท่ีที่แมลงวันตอมเปนกลุม   ไมรับปลา   ไม 
รับเนื้อ  ไมดืม่สุรา   ไมดืม่เมรัย   ไมดื่มน้ําหมักดอง   เขารับภิกษาที่เรือนหลัง 
เดียว  บริโภคคําเดียวบาง   รับภิกษาที่เรือน  ๒  หลัง   บริโภค ๒  คําบาง ฯลฯ 
รับภิกษาที่เรือน  ๗  หลัง   บรโิภค ๗  คําบาง    เลี้ยงชีวิตดวยภิกษาในถาดนอย 
ใบเดียวบาง  ๒  บาง   ฯลฯ  ๗  บาง    กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหน่ึงบาง  ๒  วัน 
บาง ฯลฯ ๗  วันบาง    เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียน 
มาต้ังกึ่งเดือนเชนนี้ดวยประการฉะนี้    เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง   มีขาวฟาง 
เปนภักษาบาง   มลีูกเดือยเปนภักษาบาง   มีกากขาวเปนภักษาบาง     มีสาหราย 
เปนภักษาบาง   มีรําเปนภักษาบาง    มขีาวตังเปนภักษาบาง    มขีาวไหมเปน 
ภักษาบาง   มีหญาเปนภักษาบาง   มโีคมัยเปนภักษาบาง   มีเหงามันและผลไม 
ในปาเปนอาหาร.      บริโภคผลไมหลนเลี้ยงชีวิตบาง     เขานุงหมผาปานบาง 
ผาแกมกันบาง   ผาหอศพบาง   ผาบังสุกุลบาง   ผาเปลือกไมบาง   หน่ึงเสือบาง 
หนังเสือท้ังเล็บบาง   ผาคากรองบาง  ผาเปลือกไมกรองบาง  ผาผลไมกรองบาง 
ผากัมพลทําดวยผมคนบาง   ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง    ผาทําดวยขนปกนก 
เคาบาง   เปนผูถือการถอนผมและหนวด   คือ   ประกอบความขวนขวายในการ 
ถอนผมและหนวดบาง    เปนผูถือการยืน    คือ    หามอาสนะบาง    เปนผูถือ 
กระหยง   คือ   ประกอบความเพียรในการเดินกระหยงบาง   เปนผูถือการนอน 
บนหนาม    คือ    สําเร็จการนอนบนหนามบาง   เปนผูถือการอาบนํ้าวันละ  ๓ 
ครั้ง  คือ    ประกอบความขวนขวายในการลงนํ้าบาง    เปนผูขวนขวายในการ 
ประกอบเหตุเครื่องทํากายใหเดือนรอน  ใหเรารอน   ดวยวิธีเปนอันมากเชนนี้   
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อยู  ดูกอนพราหมณ  บุคคลน้ีเรียกวา  เปนผูทําตนใหเดือดรอน  ประกอบความ 
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน.  
           [๖๓๕]  ดูกอนพราหมณ   ก็บคุคลผูทําผูอ่ืนใหเดือนรอน   ประกอบ 
ความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือนรอน เปนไฉน  ดูกอนพราหมณ  บุคคล 
บางคนในโลกนี้   เปนคนฆาหมูขายเลี้ยงชีพ  เปนคนฆานกขายเลี้ยงชีพ    เปน 
คนฆาเนื้อขายเลี้ยงชีพ   เปนพราน   เปนคนฆาปลา  เปนโจร    เปนคนรับจาง 
ฆาโจร  เปนใหญในเรือนจํา  หรือแมใคร ๆ อ่ืนผูมีการงานอันหยาบชา ดูกอน 
พราหมณ  บุคคลน้ีเรียกวา  เปนคนทําผูอ่ืนใหเดือนรอน   ประกอบความขวน 
ขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือนรอน. 
           [๖๓๖]  พราหมณ  ก็บุคคลผูทําคนใหเดือดรอน    ประกอบความ 
ขวนขวายในการทําตนใหเดือนรอน   ทั้งทําผูอ่ืนใหเดือนรอน    ประกอบความ 
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนไฉน ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคน 
ในโลกน้ี    เปนพระราชามหากษัตริย  ไดรับมูรธาภิเษกแลว หรือเปนพราหมณ 
มหาศาล  เขาสั่งใหสรางหองประชุมใหมไวดานตะวันออกแหงนคร  แลวปลงผม 
และหนวด  นุงหนังเสือทั้งเล็บ  เอาน้ํามันเจือเนยใสทากาย   เกาหลังดวยเขาสัตว 
เขาไปยังหองประชุมพรอมดวยมเหสีและพราหมณปุโรหิต     เขานอนบนพ้ืนดิน 
อันไมมีเครื่องลาด   ซึ่งไลทาดวยของเขียวสด   พระราชาเลี้ยงพระองคดวยนํ้านม 
ในเตาที่หน่ึง   พระมเหสีเลี้ยงพระองคดวยนํ้านมในเตาท่ี  ๒   พราหมณปุโรหิต  
เลี้ยงตัวดวยน้ํานมในเตาที่ ๓    บูชาไฟดวยนํ้านมในเตาท่ี  ๔    ลูกโคเลี้ยงชีวิต 
ดวยนํ้านมท่ีเหลือแหงแมโคลูกออนตัวเดียว   เขาสั่งอยางนี้วา    จงฆาโคผูเทาน้ี  
ลูกโคผูเทาน้ี    ลูกโคเมียเทานี้   แพะเทาน้ี    แกะเทานี้     เพ่ือประโยชนแกการ 
บูชายัญ  จงตัดตนไมเทาน้ี   เพ่ือประโยชนแกการทําโรงบูชายัญ   จงถอนหญา 
เทาน้ีเพ่ือลาดพ้ืน    ชนเหลาใดเปนทาสก็ดี    เปนคนใชก็ดี    เปนกรรมกรก็ดี  
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ของพระราชาหรือพราหมณมหาศาลน้ันชนเหลาน้ันถูกอาชญาคุกคาม   ถกูภัย  
คุกคาม    รองไหน้ําตานองหนา    ทําการงานตามกําหนดส่ัง  ดูกอนพราหมณ 
บุคคลน้ีเรียกวา   เปนผูทําตนใหเดือนรอน   ประกอบความขวนขวายในการทํา 
ตนใหเดือดรอน   ทั้งทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   ประกอบความขวนขวายในการทํา 
ผูอ่ืนใหเดือดรอน. 
           [๖๓๗]  ดูกอนพราหมณ ก็บุคคลผูไมทําคนใหเดือดรอน ไมประกอบ 
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือนรอน  ทั้งไมทําผูอ่ืนใหเดือนรอน ไมประกอบ 
ความขวนขวายในการทําใหผูอ่ืนเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืน 
ใหเดือนรอน เปนผูไมมีความหิว  ดับสนิท  เปนผูเย็น  เสวยแตความสุข   มีตน 
เปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว   เปนไฉน  ดูกอนพราหมณ   พระตถาคตเจา 
เสด็จอุบัติข้ึนในโลกน้ี   เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ...เปนผูเบิกบานแลว 
เปนผูจําแนกธรรม  พระองคทรงทําโลกน้ี   พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว    ทรงสอนหมูสัตว   พรอม 
ทั้งสมณพราหมณ  เทวดาและมนุษยใหรูตาม   ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้อง 
ตน   งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด  ทรงประกาศพรหมจรรย  พรอมท้ังอรรถ 
ทั้งพยัญชนะ  บริสุทธิ์บรบิูรณสิ้นเชิง   คฤหบดีก็ด ี  บุตรคฤหบดีก็ดี   หรือ 
บุคคลผูเกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหน่ึง  ไดฟงธรรมนั้น   ครั้นไดฟงธรรม 
นั้นแลว   ยอมไดศรัทธาในพระตถาคตเจา   เขาประกอบดวยศรัทธานั้น    ยอม 
เห็นตระหนักชัดวา   ฆราวาสคับแคบ   เปนทางมาแหงธุลี  (คือกิเลส) บรรพชา 
เปนทางปลอดโปรง       การท่ีบุคคลผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยให 
บริบูรณบริสทุธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขที่ขัดแลวไมใชทําไดงาย  ถากระไร    เรา 
พึงปลงผมและหนวด  นุงหมผายอมน้ําฝาด  ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด   สมัย  
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ตอมา   เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ    และเครือญาตินอยใหญ     ปลงผมและ 
หนวด  นุงหมผายอมนํ้าฝาค   ออกบวชเปนบรรพชิต. 
           [๖๓๘]   เมือเขาบวชแลวอยางนี้    เปนผูถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพ 
เสมอดวยภิกษุทั้งหมด  เปนผูละการฆาสัตว   เวนขาดจากการฆาสัตว  วางทอน 
ไมวางศาสตรา   มีความละอาย   มีความเอ็นดู    มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อ 
กูลแกสัตวทั้งปวงอยู.   ละการลักทรพัย   เวนขาดจากการลักทรัพย    รับแตของ 
ที่เขาให  ตองการแตของท่ีเขาให   ไมพระพฤติตนเปนขโมย    มีตนสะอาดอยู. 
ละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย   พระพฤติพรหมจรรย   ประพฤติหางไกล 
เวนจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน.    ละการกลาวเท็จ    เวนขาดจากการกลาว 
เท็จ   พูดแตคําจริง   ดํารงคําสัตย  พูดเปนหลักฐานควรเชื่อได   ไมพูดลวงโลก. 
ละคําสอเสียด     เวนขาดจากคําสอเสียด     ฟงจากขางน้ีแลว ไมไปบอกขางโนน 
เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน     หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้    เพ่ือให 
คนหมูโนนแตกราวกัน   สมานคนท่ีแตกราวกันบาง   สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียง 
กันบาง  ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน  ยนิดีในคนผูพรอมเพรียงกัน   เพลิดเพลิน 
ในคนผูพรอมเพรียงกัน  กลาวแตคําท่ีทําใหพรอมเพรียงกัน .  ละคําหยาบ  เวน 
ขาดจากคําหยาบ    กลาวแตคําไมมีโทษ   เพราะหูชวนใหรัก    จับใจ    เปนคํา 
ของชาวเมือง  คนสวนมากรักใครพอใจ.   ละคําเพอเจอ  เวนขาดจากคําเพอเจอ 
พูดถูกกาล  พูดคําจริง   พูดอิงอรรถ   พูดอิงธรรม   พูดอิงวินัย   พูดแตคํามี 
หลักฐาน  มทีี่อาง  มีที่กําหนด  ประกอบดวยประโยชน  โดยกาลอันควร.  เธอ 
เปนผูเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม  เปนผูฉันหนเดียว  เวนการฉัน 
ในราตรี   งดการฉันในเวลาวิกาล   เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา   ขับรองการ 
ประโคมดนตรี    และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล    เปนผูเวนขาดจากการทัด 
ทรง   ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอม    และเครื่องประเทืองผิว  
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อันเปนฐานะแหงการแตงตัว   เวนขาดจากการน่ังนอนบนที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหญ  
เวนขาดจากการรับทองและเงิน    เวนขาดจากการรับธัญชาติดบิ     เวนขาดจาก 
การรับเน้ือดิบ   เวนขาดจากการรับหญิง  และเด็กหญิง  เวนขาดจากการรับทาสี 
และทาส     เวนขาดจากการรับแพะและแกะ       เวนขาดจากการรับไกและสุกร 
เวนขาดจากการรับชาง   โค   มาและลา   เวนขาดจากการรับนาและที่ดิน    เวน 
ขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับ ใช       เวนขาดจากการซ้ือและการขาย 
เวนจากการฉอโกงดวยตราชั่ง  การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเครื่องตวง 
วัด    เวนขาดจากการรับสินบน    การลอลวงและการตลบตะแลง    เวนขาดจาก 
การตัด  การฆาการจองจํา   ตีชิงการปลนและกรรโชก   เธอเปนผูสันโดษดวย 
จีวรเปนเครื่องบริหารกาย  ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารตอง  จะไปทางทิศา 
ภาคใด ๆ  กถ็ือเอาไปไดเอง    เปรียบเหมือนนก     จะบินไปทางทิศาภาคใด ๆ 
ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป   ฉะนั้น   เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนของ 
พระอริยะน้ี    ยอมไดเสวยสุขอันไมมีโทษเฉพาะตน.   เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว 
ไมเปนผูยึดถือนิมิตร     ไมยึดถืออนุพยัญชนะยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย 
ที่เมื่อไมสํารวมแลว   พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก   คือ   อภิชฌา   และ 
โทมนัสครอบงําน้ัน  ชื่อวารักษาจักขุนทรีย  ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  ฟง 
เสียงดวยหู...สูดกลิ่นดวยจมูก.. .ลิ้มรสดวยลิ้น ...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย 
รูธรรมารมณดวยใจแลว   ไมเปนผูยึดถือนิมิตร   ไมยึดถืออนุพยัญชนะ   ยอม 
ปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย    ที่เมื่อไมสํารวมแลว     พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรม 
อันลามก คือ  อภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน    ชื่อวารักษามนินทรีย  ถึงความ 
สํารวมในมนินทรีย เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนของพระอริยะน้ี   ยอม 
ไดเสวยสุขอันบริสุทธิ์   เฉพาะตน.   เธอเปนผูกระทําความรูสึกตัวในการกาวไป 
ในการถอยกลับ   ยอมทําความรูสึกตัวในการแล   ในการเหลียวยอมทําความรูสึก  
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ในการคูเขา      ในการเหยียดออก      ยอมทําความรูสึกตัวในการทรงผาสังฆาฏิ  
บาตรและจีวร   ยอมทําความรูสึกตัวในการฉัน   ในการด่ืม   ในการเค้ียว   ใน 
การลิ้ม   ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจาระปสสาวะ   ยอมทําความรูสึกตัวใน 
การเดิน  ในการยืน  ในการน่ัง  ในการหลับ   ในการต่ืน  ในการพูด. 
           [๖๓๙]  ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ       อันเปนของพระอริยะดวย 
อินทรียสังวรอันเปนของพระอริยะ และดวยสติสัมปชัญญะอันเปนของพระอริยะ 
เชนนี้  ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด  คือ  ปา  โคนไม  ภูเขา  ซอกเขา  ถ้ํา  ปาชา 
ปาชัฏ  ที่แจง  ลอมฟาง  เธอกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัต  นั่งคูบัลลังก 
ต้ังกายตรง  ดํารงสติไวเฉพาะหนา  เธอละอภิชฌาในโลก  มีใจปราศจากอภิชฌา 
อยู.   ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา.   ละความประทุษรายคือพยาบาทไม 
คิดพยาบาท   มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู.    ยอมชําระ 
จิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาท  ละถีนมิทธะ ปราศจากถีนมิทธะ 
มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง  มีสติสัมปชัญญะอยู  ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์   
จากถีนมิทธะ.    ละอุทธัจจกุกกุจจะ    เปนผูไมฟุงซานมีจิตสงบ ณ  ภายในอยู 
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ.   ละวิจิกิจฉา   ขามพนวิจิกิจฉา ไม 
มีความสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลายอยู   ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา. 
           [๖๔๐]  ภิกษุนั้น  ละนิวรณ ๕ ประการ  อันเปนเครื่องเศราหมองใจ 
ทําปญญาใหทุรพล   เหลาน้ีแลว    สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลปุฐมฌานอันมี 
วิตก   มีวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    บรรลทุุติยฌานอันมีความผองใส 
แหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก  ไมมีวิจาร  เพราะวิตกวิจาร 
สงบไป   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    เปนผูมีอุเบกขา    มีสติสัมปชัญญะและ 
เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปติสิ้นไป   บรรลุตติยฌาน  ที่พระอริยเจาท้ังหลาย 
สรรเสริญวา  ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา  มีสติ  อยูเปนสุข   บรรลุจตุตถฌาน  
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อันไมมีทุกข    ไมมีสุข    เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได 
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. 
           [๖๔๑]  ภิกษุนั้น  เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสุทธิ์   ผองแผว   ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส   เปนจิตออน   ควรแกการงาน  ต้ังมั่น  ถึงความไมหว่ันไหว 
แลวอยางนี้    ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ   เธอยอมระลึกถึง 
ชาติกอนไดเปนอันมากคือ  ระลกึไดชาติหน่ึงบาง  สองชาติบาง   สามชาติบาง 
สี่ชาติบาง  หาชาติบาง   สบิชาติบาง   ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง  สี่สิบชาติ 
บาง  หาสิบชาติบาง   รอยชาติบาง   พันชาติบาง   แสนชาติบาง   ตลอดสังวัฏ- 
กัปเปนอันมากบาง   ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา   ในภพโนน    เราไดมีชื่อ 
อยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น     มีผิวพรรณอยางนั้น     มีอาหารอยางนั้น    เสวยสุข 
เสวยทุกขอยางนั้น ๆ  มีกาํหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไป 
เกิดในภพโนน  แมในภพนั้น    เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น  มีโคตรอยางนั้น   มีผิว- 
พรรณอยางนั้น    มีอาหารอยางนั้น    เสวยสุขเสวยทุกข   อยางน้ัน ๆ มีกําหนด 
อายุเพียงเทานั้น   ครั้นจุติจากภพน้ันแลว  ไดมาเกิดในภพน้ี    เธอยอมระลึกถึง 
ชาติกอนไดเปนอันมาก  พรอมท้ังอาการ  พรอมทั้งอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๔๒]  ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ.. .ถึงความไมหว่ัน  ไหวแลวอยาง 
นี้    ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย    เธอยอมเห็นหมู 
สัตวกําลังจุติ  กําลังอุปบติั   เลว   ประณีต   มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม 
ไดดี   ตกยากดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย   ยอมรูชัดซึ่งหมู 
สัตวเปนไปตามกรรมวา   สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต  ฯลฯ  ติเตียนพระ- 
อริยเจา   เปนมิจฉาทิฐิ  ถือม่ันการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ  เมื่อตายไป  จึง 
ตองเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  สวนสัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายสุจริต  
ฯลฯ  ไมติเตียนพระอริยเจา   เปนสัมมาทิฐิ   ถือม่ันการกระทําดวยอํานาจสัมมา-  
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ทิฐิ     เมื่อตายไป    ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค.     เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ 
กําลังอุปบัติ     เลว    ประณีต   มีผิวพรรณดี    มีผิวพรรณทรามไดดี  ตกยาก 
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย    ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป 
ตามกรรม     ดวยประการฉะน้ี. 
           [๖๔๓]   ภิกษุนั้น  เมื่อจิตเปนสมาธิ ... ถึงความไมหว่ันไหวแลวอยาง 
นี้   ยอมโนมนอมจิตไปเพ่ือญาณเปนเหตุสิ้นอาสวะ  เธอยอมรูชัดตามความเปน 
จริงวา  นี้ทุกข  นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา  เหลาน้ีอาสวะ นี้เหตุ 
เกิดอาสวะ  นี้ความดับอาสวะ  นี้ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับอาสวะ  เมื่อเธอ 
รูอยางนี้   เห็นอยางนี้    จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ    แมจากภวาสวะ   แม 
จากอวิชชาสวะ  เมื่อจิตหลุดพนแลว   ยอมมีญาณหย่ังรูวา   หลุดพนแลว  ยอม 
รูชัดวา   ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว      กจิท่ีควรทํา      ทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีอีกมิไดมี.  ดูกอนพราหมณ   บุคคลน้ีเรียกวา  ผูไม 
ทําคนใหเดือดรอน  ไมประกอบความขวนขวายในการทําคนใหเดือดรอน  ทัง้ 
ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน 
เขาไมทําคนใหเดือดรอน  ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน    ไมมีความหิว    ดับสนทิ 
เปนผูเย็น  เสวยแตความสุข  มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว. 
           [๖๔๔]   เมื่อทานพระอุเทนกลาวอยางนี้แลว  โฆฏมุขพราหมณ   ได 
กลาวกะทานพระอุเทนวา   ขาแตทานอุเทน   ภาษิตของทานแจมแจงนัก  ขาแต 
ทานอุเทนภาษิตของทานแจมแจงนัก  ทานอุเทนประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย 
เปรียบเหมือนหงายของท่ีควํ่า  เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง  หรือตาม 
ประทีปไวในท่ีมืด   ดวยหวังวา    ผูมีจักษุจักเห็นรูปได    ฉะน้ัน      ขาพเจาน้ี 
ขอถึงทานอุเทนกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ    ขอทานอุเทนทรง 
จําขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป.   
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           อุ.  ดกูอนพราหมณ  ทานอยาไดถึงอาตมาเปนสรณะเลย    เชญิทาน 
ถึงพระผูมีพระภาคเจาท่ีอาตมาถึงเปนสรณะเถิด. 
           โฆ.  ขาแตทานอุเทน  เดี๋ยวน้ี   ทานพระโคดมอรหัตสัมมาสัมพุทธ 
เจาพระองคนั้น    ประทบัอยูที่ไหน. 
           อุ.  ดกูอนพราหมณ  เด๋ียวน้ี    พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจาพระองคนั้น  เสด็จปรินิพพานเสียแลว. 
           โฆ.  ขาแตทานอุเทน  ถาแหละขาพเจาพึงไดฟงวา    ทานพระโคดม 
พระองคนั้น  ประทับอยูในหนทางแม  ๑๐ โยชน  ขาพเจาก็พึงไปเฝาทานพระ- 
โคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  แมสิ้นหนทาง  ๑๐  โยชน  ถาแหละ 
ขาพเจาพึงไดฟงวา     ทานพระโคดมพระองคนั้น    ประทับอยูในหนทาง  ๒๐ 
โยชน   ๓๐  โยชน   ๔๐ โยชน    ๕๐  โยชน    แม  ๑๐๐  โยชน     ขาพเจาก็พึง 
ไปเฝาทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  แมสิ้นหนทาง  ๑๐๐ 
โยชน  แตวาทานพระโคดมพระองคนั้น    เสด็จปรินิพพานเสียแลว   ขาพเจาขอ 
ถึงทานพระโคดมพระองคนั้น  แมเสด็จปรินิพพานแลว    กับท้ังพระธรรมและ 
พระภิกษุสงฆ  เปนสรณะ  ขอทานอุเทนทรงจําขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
ตลอดชวิีต   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  อนึ่ง  มีเบี้ยเลี้ยงประจํา  ที่พระเจาอังคราช 
โปรดพระราชทานแกขาพเจาทุกวัน       ขาพเจาขอถวายสวนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยง 
ประจําน้ันแกทานอุเทน.                                                        
           [๖๔๕]  อุ.  ดูกอนพราหมณ ก็พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานอะไร 
เปนเบี้ยเลี้ยงประจําทุกวันแกทาน. 
           โฆ.  ขาแตทานอุเทน     พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานกหาปณะ 
๕๐๐  เปนเบีย้เลี้ยงประจําแกขาพเจา.  
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           อุ.  ดกูอนพราหมณ  การรับทองและเงิน  ไมสมควรแกอาตมาทั้งหลาย. 
           โฆ.  ขาแตทานอุเทน   ถาทองและเงินนั้นไมสมควร    ขาพเจาจะให 
สรางวิหารถวายทานอุเทน. 
           อุ.  ดกูอนพราหมณ     ถาแลทานปรารถนาจะใหสรางวิหารถวายอาตมา 
ก็ขอใหสรางโรงเลี้ยงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตรเถิด. 
           โฆ.  ดวยขอท่ีทานอุเทนชักชวนขาพเจาในสังฆทานน้ี     ขาพเจามีใจ 
ชื่นชมยนิดีเหลือประมาณ   ขาแตทานอุเทน     ขาพเจาจะใหสรางโรงเลี้ยงถวาย 
แกสงฆในเมืองปาตลีบุตร   ดวยเบี้ยเลี้ยงประจําสวนน้ีดวย   ดวยเบี้ยเลี้ยงประจํา 
สวนอ่ืนดวย. 
           ครั้งน้ันแล   โฆฏมุขพราหมณใหจัดสรางโรงเลี้ยงถวายแกสงฆในเมือง 
ปาตลีบุตร  ดวยเบี้ยเลี้ยงประจําสวนนี้และสวนอ่ืน โรงเลี้ยงนัน้  เดี๋ยวน้ีเรียกวา 
โฆฏมุข ี ฉะน้ีแล. 
 
                                        จบ  โฆฏมุขสูตรที่  ๔  
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                                อรรถกถาโฆฏมุขสูตร  
 
           โฆฏมุขสูตร   มีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           ในพระสูตรนั้น     บทวา  เขมิยมัพวัน  ไดแก  สวนมะมวงอันมีชื่อ 
อยางนั้น๑.  คําวา การบวชประกอบดวยธรรม   ไดแก  การงดเวนอันประ- 
กอบดวยธรรม.   บทวา  เพราะไมเห็น  ความวา     เพราะไมเห็นบัณฑิตเชน 
กับทาน.  คําวา ก็หรือวาในเหตุนี้  มีธรรมใดเปนสภาพ ความวา  ก็หรือ 
วาธรรมคือสภาวะน้ันเอง  อันใดในที่นี ้ เพราะไมเห็นสภาวะอันน้ัน .   ดวยบท 
นี้  ทานแสดงวา   ถอยคําของเราไมเปนประมาณ  ธรรมอยางเดียวเปนประมาณ. 
แตนั้น    พระเถระคิดวา     ในที่นี้พึงมีการงานมากเหมือนในเรือนอุโบสถ หมู 
จึงหลีกออกจากที่จงกรม   เขาไปน่ัง ณ บรรณศาลาน่ังแลว .   เพ่ือจะแสดงเรื่อง 
นั้น  ทานจึงกลาววา เมื่อกลาวแลวอยางน้ี   ดังนี้เปนตน . คําวา  พราหมณ  
๔  คนเหลานี้  ความวา   ไดยินวา  พระเถระไดมีความคิดอยางนี้วา  พราหมณ 
นี้กลาววา ผูเขาถึงบรรพชาอันประกอบดวยธรรมเปนสมณะ หรือเปนพราหมณ 
หามีไม.     พระเถระครั้นแสดงบุคคล  ๔  และบริษัท  ๒    แกพราหมณนี้แลว 
จึงเริ่มเทศนาน้ีวา     เราจักถามบุคคลท่ี  ๔  วา     ทานเห็นมีมากในบริษัทไหน 
พราหมณเมื่อรูอยูกลาววา  ในบริษัทของผูไมครองเรือน     เราจักใหพราหมณ 
นั้นกลาวดวยปากของตนนั่นเทียววา  การงดเวนที่ประกอบดวยธรรมมีอยู   ดวย 
ประการฉะน้ี. 
 
๑.  สวนนีพ้ระราชเทวีพระนามวา  เขมิยา  ปลูกไว.  
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           ในบทเหลาน้ัน    บทวา ผูยินดีแลว  ยินดีแลว  คือ  กําหนัดนักแลว  
เพราะราคะอันหนาแนน.  บทวา  กลาวนาเชื่อถือ  คือ  กลาวมีเหตุ.    สมดัง 
คําท่ีขาพเจากลาวไววา   ถอยคําของเราไมเปนประมาณ     ธรรมอยางเดียวเปน 
ประมาณ   ดวยคําวา ประโยชนอะไรแกทานเลา  ทานถามเพ่ือจะเปลื้อง 
เสียวา  ธรรมดาคฤหัสถพูดควรบาง   ไมควรบาง. 
           บทวา  ใหทําแลว  ไดแก สรางแลว  ก็แล  ครั้น  ใหสรางแลว  กระทํา 
กาละแลวไปบังเกิดในสวรรค.   ไดยินวา  ศิลปะที่ควรรูของเขาน้ัน    ฆาทั้งมารดา 
ฆาทั้งบิดาแลว     ในบทวา  ตนพึงถูกศิลปะที่ควรรูฆา.  ข้ึนชื่อวาบุคคลรูศิลปะ 
อยางหน่ึง  สอนคนอ่ืนใหรูศิลปะนั้นแลว   ไปเกิดในสวรรคไมมี.  ก็เทพบุตรนี้  
อาศัยพระเถระกระทําบุญจึงไปบังเกิดในสวรรคนั้น   ก็แลครัน้บังเกิดแลว    จึง 
คิดวา   เรามาบังเกิดในที่นี้ดวยกรรมอะไร   ครั้นรูความจริงแลว    เมื่อพระสงฆ 
ประชุมกันปฏิสังขรณโรงฉันที่เกาแลวในวันหน่ึง      จึงแปลงเพศเปนมนุษยมา 
ถามวา  ขาแตทานผูเจริญ  พระสงฆประชุมกันเพ่ืออะไร. 
           ภิกษุ.  เพ่ือปฏิสังขรณโรงฉัน. 
           เทพ.   ใครใหสรางศาลานี้ไว. 
           ภิกษุ.  นายโฆฏมุขะ.                         
           เทพ.  บัดนี้เขาไปไหน. 
           ภิกษุ.   เขาตายเสียแลว. 
           เทพ.  ก็ญาติไร ๆ ของเขามีบางไหม. 
           ภิกษุ.  มีนองหญิงคนหนึ่ง. 
           เทพ.   จงใหเรียกเธอมา.  
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           ภิกษุทั้งหลายใหเรียกเธอมาแลว.      เขาก็เขาไปหาหญิงน้ัน    กลาววา  
เราเปนพ่ีชายของเจา     ชือ่โฆฏมุขะใหสรางศาลาน้ีไวแลว     ไปเกิดในสวรรค 
ฉันฝงทรัพยไวตรงโนนแหงหน่ึง   ตรงโนนแหงหนึ่ง  เจาจงไปเอาทรัพยนั้นมา 
ใหสรางโรงฉันนี้ดวย      เลี้ยงดูเด็ก ๆ ดวย    แลวไหวพระภิกษุสงฆลอยข้ึนยัง 
เวหาสไปสูเทวโลกตามเดิม.   คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง   งายทั้งน้ันแล 
 
                                   จบอรรถกถาโฆฏมุขสูตรที่  ๙  
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                                       ๕.  จังกีสูตร  
 
           [๖๔๖]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-   
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญ  เสด็จถึงหมูบานพราหมณของชนชาวโกศลชื่อวา  โอปาสาทะ 
ไดทราบวา ณ ที่นั้น      พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาไมสาละอันชื่อวา 
เทพวัน  ทางทิศเหนือแหงหมูบานโอปาสาทะ    กส็มัยนั้นแล   พราหมณชื่อวา 
จังกีปกครองหมูบานโอปาสาทะ อันคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมไปดวย 
หญา  ไมและน้ํา  สมบูรณดวยธัญญาหาร    เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิ-  
โกศลโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธิ์. 
           [๖๔๗]  พราหมณและคฤหบดี    ชาวบานโอปาสาทะไดสดับขาววา 
พระสมณโคดมศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศากยสกุล    เสด็จจาริกไปในโกศล 
ชนบท    พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ   เสด็จถึงหมูบานโอปาสาทะ   ประทับอยู 
ณ  ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน  ทางทิศเหนือแหงหมูบานโอปาสาทะ ก็กิตติศัพท 
อันงดงามของทานพระโคดมพระองคนั้น   ไดขจรไปอยางนี้วา    แมเพราะเหตุ 
นี้  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  เปนพระอรหันต...   เปนผูเบิกบานแลว 
เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกน้ี  พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก 
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว   ทรงสอนหมูสัตว    พรอม 
ทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม   ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน 
งามในทามกลาง   งามในท่ีสุด   ทรงประกาศพรหมจรรย   พรอมท้ังอรรถะทั้ง 
พยัญชนะบรสิุทธิ์  บริบรูณสิ้นเชิง  กก็ารได0เห็นพระอรหันตเห็นปานน้ัน      ยอม 
เปนความดีแล.  
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           ครั้งน้ันแล    พราหมณและคฤหบดีชาวบานโอปาสาทะพากันออกจาก 
หมูบานโอปาสาทะเปนหมู  ๆ  มุงหนาไปทางทิศอุดร     พากันไปทางปาไมสาละ 
อันชื่อวาเทพวัน      ก็สมัยน้ันแล     จังกีพราหมณนอนพักผอนกลางวันอยูใน 
ปราสาทชั้นบน. 
           [๖๔๘]  จังกีพราหมณไดเห็นพราหมณ  และคฤหบดีชาวบานโอปาสาทะ 
พากันออกจากหมูบานโอปาสาทะเปนหมู  มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไปยังปา- 
ไมสาละอันชื่อวาเทพวัน    ครั้นเห็นแลวจึงเรียกนักการมา   ถามวา  พอนักการ 
พราหมณและคฤหบดีชาวบานโอปาสาทะ  พากันออกจากหมูบานโอปาสาทะเปน 
หมู ๆ มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไปยังปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน   ทําไมกัน 
นักการตอบวา   ขาแตทานจังกี  มีเรื่องอยู.   พระสมณโคดมศากยบุตรเสด็จออก 
ผนวชจากศากยสกุล  เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ 
เสด็จถึงหมูบานโอปาสาทะ  ประทับอยู  ณ  ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน  ทางทิศ 
เหนือแหงหมูบานโอปาสาทะ  ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น 
ไดขจรไปอยางนี้วา  แมเพราะเหตุนี้    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระ- 
อรหันต...   เปนผูเบิกบานแลว   เปนผูจําแนกธรรม    พราหมณและคฤหบดี 
เหลาน้ัน  พากันไปเพ่ือเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น. 
           จังกี.  พอนักการ  ถาเชนนั้น   ทานจงเขาไปหาพราหมณและคฤหบดี 
ชาวบานโอปาสาทะ    แลวจึงกลาวอยางนี้วา   ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย   จังกี 
พราหมณสั่งมาอยางนี้วา ขอทานผูเจริญท้ังหลายจงรออยูกอน  แมจังกีพราหมณ 
ก็จะไปเฝาพระสมณโคดม. 
           นักการรับคําจังกีพราหมณแลว        เขาไปหาพราหมณและคฤหบดี 
ชาวบานโอปาสาทะ   แลวกลาววา   ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย    จังกีพราหมณ  
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สั่งมาอยางนี้วา   ขอทานท้ังหลายจงรอกอน    แมจังกีพราหมณก็จักไปเฝาพระ- 
สมณโคดมดวย.  
           [๖๔๙]  ก็สมัยนั้นแล        พราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐  พักอยูใน 
หมูบานโอปาสาทะ     ดวยกรณียกิจบางอยาง    พราหมณเหลานั้นไดฟงขาววา 
จังกีพราหมณจักไปเฝาพระสมณโคดม    ลําดับนั้น    พราหมณเหลาน้ันพากัน 
เขาไปหาจังกีพราหมณถึงท่ีอยู   แลวไดถามจังกีพราหมณวา  ไดทราบวา  ทาน 
จังก็จักไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ  จังกีพราหมณตอบวา  ดูกอนทานผูเจริญ 
ทั้งหลาย   เปนความจริงอยางน้ัน   แมเราจักไปเฝาพระสมณโคดม. 
           พวกพราหมณ. ทานจังกีอยาไปเฝาพระสมณโคดมเลย  ทานจังกีไมสมควร 
จะไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี  เพราะวา 
ทานจังกีเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจด 
ตลอด  ๗  ชัว่บรรพบุรุษ   ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ    แมเพราะ 
เหตุที่ทานจังกีเปนอุภโตสุชาติ...    ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาตินี้  
ทานจังกีจึงไมสมควรจะไปเฝาสมณโคดม    แดพระสมโคดมน่ันแล   สมควร 
เสด็จมาหาทานจังกี  ทานจังกีแลเปนผูมั่งค่ัง   มีทรพัยมาก  มีโภคสมบัติมาก... 
ทานจังก็แลเปนผูรูจบไตรเพท        พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ 
พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่  ๕  เขาใจตัวบท  เขาใจไวยากรณ 
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ   และตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ . . .    ทานจังกีแล 
เปนผูมีรูปงาม  นาดู  นาเลื่อมใส     ประกอบดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก    มี 
วรรณคลายพรหม  มีสรรีะคลายพรหม    นาดูนาชมไมนอย . . .    ทานจังก็แล 
เปนผูมีศีล  มีศีลยั่งยืน   ประกอบดวยศีลยั่งยืน   ทานจังกีแลเปนผูมีวาจาไพเราะ 
มีเสียงไพเราะ     ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวย   ไมมีโทษ  ใหผูฟง 
เขาใจเน้ือความไดชัด. . .         ทานจังกีแลเปนอาจารยและปาจารยของตนเปน  
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อันมาก  สอนมนตใหมาณพ  ๓๐๐  คน...  ทานจังกีแลเปนผูอันพระเจาปเสน- 
ทิโกศลทรงสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  นอบนอม...   ทานจังกีแลเปนผู 
อันพราหมณโปกขรสาติ    สักการะ    เคารพ   นับถอื   บชูา   นอบนอม... 
ทานจังก็แลปกครองหมูบานโอปาสาทะ   อันคับค่ังไปดวยประชาชนและหมูสัตว 
อุดมดวยหญา  ไมและน้ํา  สมบูรณดวยธัญญาหาร    เปนราชสมบัติอันพระเจา 
ปเสนทิโกศลโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธิ์  แมเพราะเหตุที่ทานจังกี 
ปกครองหมูบานโอปาสาทะ  อันคับค่ังไปดวยประชาชนและหมูสัตว   อุดมดวย 
หญา  ไมและน้ํา   สมบูรณดวยธัญญาหาร    เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิ- 
โกศลโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธิ์นี้      ทานจังกีจึงไมสมควรจะไป 
เฝาพระสมณโคดม   แตพระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี. 
           [๖๕๐]  เม่ือพราหมณทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว       จังกีพราหมณได 
กลาวกะพราหมณเหลาน้ันวา  ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย  ถาเชนนั้น   ขอทาน 
ทั้งหลายจงพึงขาพเจาบาง    เรานี้แหละสมควรจะไปเฝาพระสมณโคดมพระองค 
นั้นทุกประการ  แตทานพระสมณโคดมพระองคนั้น  ไมสมควรเสด็จมาหาเราเลย 
ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย    ไดทราบวา    พระสมณโคดมทรงเปนอุภโตสุชาติ 
ทั้งฝายพระมารดาท้ังฝายพระบิดา      มีพระครรภเปนที่ถือปฏสินธิหมดจดดี 
ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ    ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงพระชาติ    แม 
เพราะเหตุที่พระสมณโคดมเปนอุภโตสุชาติ  ฯลฯ      ไมมีใครคัดคานติเตียนได 
โดยอางถึงพระชาตินี้   ทานพระโคดมพระองคนั้นจึงไมสมควรจะเสด็จมาหาเรา 
ทั้งหลาย     ที่ถูกเราท้ังหลายน่ีแหละสมควรจะไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น 
ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย    ไดทราบวา   พระสมณโคดมทรงสละเงินและทอง 
มากมาย   ทั้งท่ีอยูในพ้ืนดิน   ทั้งท่ีอยูในอากาศ    เสด็จออกผนวช...  พระ- 
สมณโคดมกําลังรุน    พระเกศาดําสนิท    ยังหนุมแนนต้ังอยูในปฐมวัย   เสด็จ  
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ออกทรงผนวชเปนบรรพชิต...   เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนา  
ใหทรงผนวช  พระพักตรอาบไปดวยพระอัสสุชล   ทรงกันแสงอยู    พระสมณ- 
โคดมทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ   ทรงครองผายอมนํ้าฝาด    เสด็จออกทรง 
ผนวชเปนบรรพชิต. . .     พระสมณโคดมมีพระรูปงาม    นาด.ู    นาเลื่อมใส 
ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก  มีพระวรรณะคลายพรหม  มีพระสรีระ 
คลายพรหม  นาดูนาชมมิใชนอย...  พระสมณโคดมทรงมีศีล  มีศีลเปนอริยะ 
มีศีลเปนกุศล    ทรงประกอบดวยศีลเปนกศุล ...    พระสมณโคดมมีพระวาจา 
ไพเราะ   มีพระสําเนียงไพเราะ  ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง   สละสลวยไมมี 
โทษ   ยังผูฟงใหเขาใจเน้ือความไดชัดแจง...   พระสมณโคดมทรงเปนอาจารย 
และปาจารยของคนหมูมาก.. .   พระสมณโคดมทรงมีกามราคะสิ้นแลว     ทรง 
ปราศจากลูกศร (คือความโศก)...    พระสมณโคดมทรงเปนกรรมวาที   เปน 
กิริยวาที  ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ...    พระสมณโคดมเสด็จออกทรง. 
ผนวชจากสกุลสูง  คือ  จากสกุลกษัตริยอันไมเจือปน...  พระสมณโคดมเสด็จ. 
ออกทรงผนวช  จากสกุลมั่งค่ัง  มีทรัพยมาก  มีโภคสมบัติมาก...  คนตางรัฐ 
ตางชนบท    พากันมาทูลถามปญหาพระสมณโคดม...  เทวดาหลายพันพากัน 
มอบกายถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ... กิตติศัพทอันงามของพระ- 
สมณโคดม     ขจรไปแลวอยางนี้วา     แมเพราะเหตุนี้  ๆ    พระผูมีพระภาคเจา 
พระองคนั้นเปนพระอรหันต...   เปนผูเบิกบานแลว   เปนผูจําแนกธรรม... 
พระสมณโคดมทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ...    พระเจา 
แผนดินมคธจอมทัพทรงพระนามวาพิมพิสาร  พรอมท้ังพระโอรสและพระมเหสี 
ทรงมอบกายถวายพระชนมถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ...     พระเจาปเสนทิ 
โกศลทรงมอบกายถวายพระชนมถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ...     พราหมณ 
โปกขรสาติพรอมดวยบุตรและภรรยา       มอบกายถวายชีวิตถงึพระสมณโคดม  
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เปนสรณะ... พระสมณโคดมเสด็จถึงหมูบานโอปาสาทะ  ประทับ อยู ณ ปาไม  
สาละอันชื่อวาเทพวัน  ทางทิศเหนือแหงหมูบานโอปาสาทะ สมณะหรือพราหมณ  
เหลาใดเหลาหน่ึงมาสูเขตบานของเราทั้งหลาย      สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน 
ชื่อวาเปนแขกของเราท้ังหลาย    และเปนแขกท่ีเราทั้งหลายพึงสักการะ    เคารพ 
นับถือ  บชูา  ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย   แมเพราะเหตุที่พระสมณโคดมเสด็จ 
ถึงหมูบานโอปาสาทะ ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน   ทางทิศเหนือ 
แหงหมูบานโอปาสาทะ      ชื่อวาเปนแขกของเราท้ังหลาย     และเปนแขกที่เรา 
ทั้งหลายพึงสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  นี้ทานพระสมณโคดมพระองคนั้น  
จึงไมสมควรจะเสด็จมาหาเราท้ังหลาย  ทีถู่ก   เราทัง้หลายน่ีแหละสมควรไปเฝา 
ทานพระโคดมพระองคนั้น    ทานผูเจริญท้ังหลาย    ขาพเจาทราบพระคุณของ 
พระโคดมพระองคนั้นไดเพียงเทาน้ี  แตทานพระโคดมพระองคนั้น  มีพระคุณ 
เพียงเทาน้ีหามิได  ความจริง ทานพระโคดมพระองคนั้น มีพระคุณหาประมาณ 
มิได ดูกอนทานผูเจริญท้ังหลาย  ถึงแมทานพระโคดมพระองคนั้นทรงประกอบ 
ดวยองคคุณแตละอยาง ๆ   ก็ไมสมควรจะเสด็จมาหาเราท้ังหลาย     ที่ถูก    เรา 
ทั้งหลายน้ีแหละ  สมควรไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น. 
           พวกพราหมณ.  ดกูอนทานผูเจริญท้ังหลาย   ถาเชนนั้น    เราทั้งปวง 
เทียวจักไปเฝาพระสมณโคดม. 
           ครั้งน้ันแล    จังกพีราหมณพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญไดเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ     ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว   จึงนั่ง   ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง  ก็ 
สมัยนั้น    พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งตรัสปราศรัยถึงเรื่องบางเรื่อง    พอให 
เปนเครื่องระลึกถึงกันกับพราหมณทั้งหลายผูแกเฒาอยู.  
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           [๖๕๑]  ก็สมัยนั้นแล    มาณพชื่อวากาปทิกะ    ยังเปนเด็กโกนศีรษะ 
มีอายุ ๑๖  ปแตกําเนิด   เปนผูรูจบไตรเพท.. .   ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและ 
ตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ     นั่งอยูในบริษัทนั้นดวย     เขาพูดสอดข้ึนใน 
ระหวาง  ๆ   เมื่อพราหมณทั้งหลายผูแกเฒากําลังเจรจาอยูกับพระผูมีพระภาคเจา 
ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาทรงหามกาปทิกมาณพวา เนื้อพราหมณทั้งหลาย 
ผูแกเฒากําลังเจรจาอยู      ทานภารทวาชะอยาพูดสอดข้ึนในระหวาง ๆ    ทาน 
ภารทวาชะจงรอใหจบเสียกอน. 
           [๖๕๒]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      จังกีพราหมณได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ทานพระโคดมอยาทรงหามกาปทิกมาณพเลย 
กาปทิกมาณพเปนบุตรของผูมีสกุล    เปนพหูสุต   เปนบัณฑิต    เจรจาถอยคํา 
ไพเราะ   และสามารถจะเจรจาโตตอบในคําน้ันกับทานพระโคดมได   ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระดําริวา  กาปทิกมาณพจักสําเร็จการศึกษาในปาพจน 
คือ   ไตรวิชาเปนแนแท    พราหมณทั้งหลายจึงยกยองเขาถึงอยางนั้น   ครั้งน้ัน  
กาปทิกมาณพไดมีความคิดวา  พระสมณโคดมจักทอดพระเนตรสบตาเราเม่ือใด 
เราจักทูลถามปญหากะพระสมณโคดมเม่ือน้ัน  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงทราบความปริวิตกแหงใจของกาปทิกมาณพดวยพระหฤทัยแลว    ทรงทอด 
พระเนตรไปทางกาปทิกมาณพ     ครัง้น้ันแล     กาปทิกมาณพไดมีความคิดวา 
พระสมณโคดมทรงใสพระทัยเราอยู    ผิฉะน้ัน    เราพึงทูลถามปญหากะพระ- 
สมณโคดมเถิด    ลําดับนั้นแล    กาปทิกมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตทานโคดม    ก็ในบทมนตอันเปนของเกาของพราหมณทั้งหลาย    โดยนํา 
สืบตอกันมาตามคัมภีร      พราหมณทั้งหลายยอมถึงความตกลงโดยสวนเดียววา 
สิ่งน้ีแลจริง   สิ่งอ่ืนเปลา  ดังนี้   ในเรื่องน้ี  ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร.  
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           [๖๕๓]  พระผูมพีระภาคเจาตรัสถามวา  ดูกอนภารทวาชะ   ก็บรรดา      
พราหมณทั้งหลาย  แมพราหมณคนหน่ึงเปนใครก็ตาม  ที่กลาวอยางนี้วา   ขอน้ี 
เรารูอยู   ขอนี้เราเห็นอยูวา   สิ่งน้ีแลจริง   สิ่งอ่ืนเปลาดังน้ี   มอียูหรือ  
           กา.  ไมมีเลย  ทานพระโคดม. 
           พระ.   ดูกอนภารทวาชะ  ก็แมอาจารยทานหนึ่ง   แมปาจารยทานหน่ึง 
จนตลอด  ๗ ชั่วอาจารยของพราหมณทั้งหลาย   ทีก่ลาวอยางนี้วา   ขอน้ีเรารูอยู 
ขอน้ีเราเห็นอยูวา   สิ่งน้ีแลจริง   สิ่งอ่ืนเปลาดังน้ี    มีอยูหรือ. 
           กา.  ไมมีเลย  ทานพระโคดม. 
           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ     กฤ็าษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวก 
พราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ  ฤาษีวามกะ  ฤาษีวามเทพ  ฤาษีวิศวามิตร  ฤาษี- 
ยมตัคคิ  ฤาษีอังคีรสะ  ฤาษีภารทวาชะ   ฤาษีวาเสฏฐะ  ฤาษีกัสสปะ   ฤาษีภคุ 
ซึ่งเปนผูแตงมนต    เปนผูบอกมนต    พราหมณทั้งหลายในปจจุบันนี้ขับตาม 
กลาวตามซ่ึงบทมนตเกานี้   ที่ทานขับแลว  บอกแลว  รวบรวมไวแลว   กลาวได 
ถูกตอง   บอกไดถูกตอง   ตามท่ีทานไดกลาวไว   บอกไว  แมทานเหลาน้ันก็ 
กลาวแลวอยางนี้วา    ขอน้ีเราทั้งหลายรูอยู     ขอน้ีเราทั้งหลายเห็นอยูวา   สิ่งน้ี 
แลจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   ดังน้ีหรือ. 
           กา.  ไมมีเลย  ทานพระโคดม. 
           พระ.   ดูกอนภารทวาชะ   แมอาจารย  แมปาจารยคนหน่ึงจะเปนใครก ็
ตาม  ตลอด  ๗  ชั่วอาจารย  ของพราหมณทั้งหลาย  ที่ไดกลาวอยางนี้วา  ขอน้ี  
เรารูอยู    ขอน้ีเราเห็นอยูวา   สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   ดังนี้    มีอยูหรอื. 
           กา.  ขอน้ีหามิได   ทานพระโคดม. 
           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ  ก็ฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารย    ของพวก 
พราหมณ  คือ  ฤาษีอัฏฐกะ  ฤาษีวามกะ  ฤาษีวามเทพ  ฤาษีวิศวามิตร   ฤาษี  
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ยมตัคคิ  ฤาษีอังคีรสะ  ฤาษีภารทวาชะ  ฤาษีวาเสฏฐะ  ฤาษีกัสสปะ   ฤาษีภคุ  
เปนผูแตงมนต  เปนผูบอกมนต  ไดสาธยายบทมนตอัน เปนของเกา    ไดบอก 
มาแลว  ไดรวบรวมไวแลว   เดี๋ยวน้ี   พราหมณทั้งหลายสาธยายตามนั้น  กลาว 
ตามน้ัน   ภาษิตไดตามที่ไดรับภาษิตไว   บอกไดตามท่ีไดรับบอกไว   แมทาน 
เหลาน้ันไดกลาวแลวอยางนี้วา  ขอน้ีเรารูอยู  ขอน้ีเราเห็นอยูวา  สิ่งนี้แหละจริง 
สิ่งอ่ืนเปลา  ดังนี้หรือ. 
           กา.  ไมมีเลย  ทานพระโคดม. 
           [๖๕๔]  พระ.  ดกูอนภารทวาชะ  ไดทราบกันดังน้ีวา บรรดาพราหมณ 
ทั้งหลาย  ไมมีพราหมณแมคนหน่ึงจะเปนใครก็ตาม  ที่ไดกลาวอยางนี้วา  ขอน้ี  
เรารูอยู   ขอนี้เราเห็นอยูวา   สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   ไมมีใครแมคนหน่ึง 
ซึ่งเปนอาจารยเปนปาจารยของอาจารย       ตลอด  ๗  ชั่ว อาจารยของพราหมณ 
ทั้งหลาย   ทีไ่ดกลาวอยางนี้วา    ขอนี้เรารูอยู  ขอน้ีเราเห็นอยูวา   สิ่งน้ีแหละจริง 
สิ่งอ่ืนเปลา  แมฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ 
ฤาษีวามกะ   ฤาษีวามเทพ  ฤาษีวิศวามิตร  ฤาษียมตัคคิ   ฤาษีอังคีรสะ   ฤาษี 
ภารทวาชะ   ฤาษีวาเสฏฐะ   ฤาษีกัสสปะ   ฤาษีภคุ    ซึ่งเปนผูแตงมนต   เปนผู  
บอกมนต   พราหมณทั้งหลายในปจจุบันนี้ขับตาม   กลาวตามซ่ึงบทมนตเกาน้ี  
ที่ทานขับแลว   บอกแลว   รวบรวมไวแลว    กลาวไดถูกตอง   บอกไดถูกตอง 
ตามท่ีทานไดกลาวไว  บอกไว  แมทานเหลาน้ันก็ไมไดกลาวอยางนี้วา    ขอน้ี 
เรารูอยู  ขอน้ีเราเห็นอยูวา  สิ่งนี้แหละจริง  สิ่งอ่ืนเปลา  ดังนี้   ดูกอนภารทวาชะ 
เปรียบเหมือนแถวคนตาบอด    ซึ่งเกาะกันตอ ๆ ไป   แมคนตนก็ไมเห็น  แม 
คนกลางก็ไมเห็น    แมคนหลังก็ไมเห็น   ฉันใด   ภาษิตของพราหมณทั้งหลาย 
เห็นจะเปรียบไดกับแถวคนตาบอด  ฉะน้ัน    คือ  แมคนชั้นตนก็ไมเห็น  แมคน 
ชั้นกลางก็ไมเห็น  แมคนชั้นหลังก็ไมเห็น    ดูกอนภารทวาชะ    ทานจะเขาใจ   
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ความขอน้ันเปนไฉน  เมื่อเปนเชนนั้น   ความเชื่อของพราหมณทั้งหลาย   ยอม 
หามูลมิไดมิใชหรือ.  
           กา.  ทานพระโคดม  ในขอน้ี   พราหมณทั้งหลายยอมเลาเรียนกันมา 
มิใชดวยความเชื่ออยางเดียว   แตยอมเลาเรียนดวยการฟงตามกันมา. 
           [๖๕๕]  พระ.  ดกูอนภารทวาชะ ครั้งแรกทานไดไปสูความเชื่อ  เดี๋ยวน้ี  
ทานกลาวการฟงตามกัน   ดูกอนภารทวาชะ ธรรม ๕  ประการนี้   มีวิบากเปน 
สองสวนในปจจุบัน  ๕ ประการเปนไฉน  คือ  ศรัทธาความเชื่อ  ๑  รุจ ิ
ความชอบใจ ๑ อนุสสวะ  การฟงตามกัน    อาการปริวิตักกะ ความ 
ตรึกตามอาการ  ๑   ทิฐินชิฌานขันติ  ความทนไดซึ่งความเพงดวยทิฐิ  ๑ 
ธรรม  ๕  ประการน้ีแล      มีวิบากเปนสองสวนในปจจุบัน  ดูกอนภารทวาชะ 
ถึงแมสิ่งท่ีเชื่อกันดวยดีทีเดียว   แตสิ่งน้ันเปนของวางเปลาเปนเท็จไปก็มี  ถงึแม 
สิ่งท่ีไมเธอดวยดีทีเดียว   แตสิ่งน้ันเปนจริงเปนแท   ไมเปนอ่ืนก็มี  อนึ่ง  สิ่งท่ี 
ชอบใจทีเดียว...    สิ่งท่ีฟงตามกันมาดวยดีทีเดียว...     สิ่งท่ีตรึกไวดวยดีที 
เดียว...   สิ่งท่ีเพงแลวดวยดีทีเดียว    เปนของวางเปลาเปนเท็จไปก็มี    ถึงแม 
สิ่งท่ีไมไดเพงดวยดีทีเดียว     แตสิ่งน้ันเปนจริงเปนแท  ไมเปนอ่ืนก็มี    ดกูอน 
ภารทวาชะ   บุรุษผูรูแจงเมื่อจะตามรักษาความจริง   ไมควรจะถึงความตกลงใน 
ขอน้ันโดยสวนเดียววา   สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่งอ่ืนเปลา. 
           กา.  ทานพระโคดม  ก็ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร   จึงจะชื่อวาเปนการ 
ตามรักษาสัจจะ   บุคคลชือ่วาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร   ขาพเจา 
ขอทูลถามทานพระโคดมถึงการตามรักษาสัจจะ. 
           [๖๕๖]   พระ.  ดกูอนภารทวาชะ   ถาแมบรุุษมีศรัทธา    เขากลาววา 
ศรัทธาของเราอยางนี้  ดังนี้    ชื่อวา   ตามรักษาสัจจะ    แตยังไมชื่อวาถึงความ 
ตกลงโดยสวนเดียวกอนวา   สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   ดูกอนภารทวาชะ  การ  
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ตามรักษาสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี   บุคคลชื่อวาตามรักษาสัจจะดวย  
ขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี      และเรายอมปฏิบัติการตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียง 
เทาน้ี    แตยงัไมชื่อวาเปนการตรัสรูสัจจะกอน    ดูกอนภารทวาชะ   ถาแมบุรุษ 
มีความชอบใจ ...   มีการฟงตามกัน...   มีความตรึกตามอาการ...    มีการ 
ทนตอการเพงดวยทิฐิ    เขากลาววา    การทนตอการเพงดวยทิฐิของเราอยางนี้  
ดังน้ี   ชื่อวาตามรักษาสัจจะ    แตยังไมชื่อวาถึงความทุกใจโดยสวนเดียวกอนวา 
สิ่งน้ีแหละจริง   สิ่งอ่ืนเปลา   ดูกอนภารทวาชะ    การตามรักษาสัจจะยอมมีดวย 
ขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี    บคุคลชื่อวาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี    และ 
เรายอมบัญญัติการตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี     แตยังไมชื่อวาเปน 
การตรัสรูสัจจะกอน. 
           กา. ทานพระโคดม  การตามรกัษาสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี  
บุคคลชื่อวาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี    และเราท้ังหลายยอมเพง- 
เล็งการรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี    ทานพระโคดม    ก็การตรัสรูสจัจะ 
ยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร  บุคคลยอมตรัสรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร 
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงการตรัสรูสัจจะ 
           [๖๕๗]  พระ. ดูกอนภารทวาชะ ไดยินวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไป 
อาศัยบานหรือนิคมแหงหน่ึงอยู   คฤหบดีก็ดี  บุตรคฤหบดีก็ด ี  เขาไปหาภิกษุ 
นั่นแลว     ยอมใครครวญดูในธรรม  ๓  ประการ   คือ  ในธรรมเปนที่ต้ังแหง 
ความโลภ ๑    ในธรรมเปนที่ต้ังแหงความประทุษราย  ๑  ในธรรมเปนที่ต้ังแหง 
ความหลง  ๑   วา   ทานผูนี้มีธรรมเปนที่ต้ังแหงความโลภ   มจิีตอันธรรมเปนที่ 
ต้ังแหงความโลภครอบงํ่าแลว    เมื่อไมรูก็พึงกลาววารู.   เมื่อไมเห็นก็พึงกลาววา 
เห็น    และสิง่ใดพึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล     เพ่ือทุกขสิ้นกาลนานแก 
ผูอ่ืน  พึงชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนเชนนั้น    ไดหรือหนอ    เมื่อเขาใครครวญ   
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เธอนั้นอยู    ยอมรูไดอยางนี้วา  ทานผูนี้ไมมีธรรมเปนที่ต้ังแหงความโลภ  ไมมี  
จิตอันธรรมเปนที่ต้ังแหงความโลภครอบงํา     ทานผูนี้เมื่อไมรูจะพึงกลาววารู. 
เมื่อไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น     หรือส่ิงใดพึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล 
เพ่ือทุกขสิ้นกาลนานแกผูอ่ืน   ทานผูนี้พึงชักชวนผูอ่ืน    เพ่ือความเปนเชนน้ัน 
ไมมีเลย     อนึ่ง     ทานผูนี้มีกายสมาจาร    วจีสมาจาร       เหมือนของ 
บุคคลผูไมโลภ  ฉะนั้น    ทานผูนี้แสดงธรรมใด   ธรรมนั้นลกึซ้ึง  เห็นไดยากรู  
ตามไดยาก  สงบ   ประณีต    ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก  ละเอียด  บัณฑิตพึงรู 
ธรรมนั้นอันคนโลภแสดงไมไดโดยงาย    เมื่อใด    เขาใครครวญเธออยู    ยอม 
เห็นแจงชัดวา     เธอบริสทุธิ์จากธรรมเปนที่ต้ังความโลภ    เมื่อน้ัน     เขายอม 
ใครครวญเธอใหยิ่งข้ึนไปในธรรมเปนที่ต้ังแหงความประทุษรายวา   ทานผูนี้มี 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงความประทุษราย    มีจิตอันธรรมเปนที่ต้ังแหงความประทุษ 
รายครอบงํา    เมื่อไมรูพึงกลาววารู    เมื่อไมเห็นพึงกลาววาเห็น     หรือส่ิงใด 
พึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือทุกขสิ้นกาลนานแกผูอ่ืน   พึงชักชวน 
ผูอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนั้น     ไดหรือหนอ     เมื่อเขาใครครวญเธอน้ันอยู 
ยอมรูไดอยางนี้วา        ทานผูนี้ไมมีธรรมเปนที่ต้ังแหงความประทุษราย 
ไมมีจิตอันธรรมเปนที่ต้ังแหงความประทุษรายครอบงํา      เมื่อไมรูจะพึง 
กลาววารู.       เมื่อไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น      หรอืส่ิงใดพึงเปนไปเพ่ือมิใช 
ประโยชนเกือ้กูล   เพ่ือทุกขสิ้นกาลนานแกผูอ่ืน   พึงชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปน 
อยางนั้น ไมมีเลย  อนึ่ง  ทานผูนี้มีกายสมาจาร   วจีสมาจาร   เหมือนของบุคคล 
ผูไมประทุษราย  ฉะนั้น  ทานผูนี้แสดงธรรมใด   ธรรมน้ันลกึซึง้   เห็นไดยาก 
รูตามไดยาก  สงบ  ประณีต   ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก   ละเอียด   บัณฑิต 
พึงรูธรรมนัน้อันบุคคลผูประทุษรายแสดงไมไดโดยงาย.  เมื่อใด  เขาใครครวญ 
เธออยูยอมเห็นแจงชัดวา    เธอบริสุทธิ์จากธรรมเปนที่ต้ังแหงความประทุษราย 
เมื่อน้ัน     เขายอมใครครวญเธอใหยิ่งข้ึนไปในธรรมเปนที่ต้ังแหงความหลงวา  
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ทานผูนี้มีธรรมเปนที่ต้ังแหงความหลง     มีจิตอันธรรมเปนที่ต้ังแหงความหลง  
ครอบงํา     เมื่อไมรูพึงกลาววารู     เม่ือไมเห็นพึงกลาววาเห็น      หรือส่ิงใด 
พึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกื้อกูล     เพ่ือทุกขสิ้นกาลนานแกผูอ่ืน     พึง 
ชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนเชนนั้น    ไดหรือหนอ   เมื่อเขาใครครวญเธอน้ันอยู 
ยอมรูไดอยางนี้วา     ทานผูนี้ไมมีธรรมเปนที่ต้ังแหงความหลง     ไมมีจิตอัน 
ธรรมเปนที่ต้ังแหงความหลงครอบงํา     เมื่อไมรูจะพึงกลาววารูเมื่อไมเห็น 
จะพึงกลาววาเห็น      หรอืส่ิงใดพึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชนเกือ้กูลเพ่ือทุกข 
สิ้นกาลนานแกผูอ่ืน     พึงชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนเชนนั้นไมมีเลย     อนึ่ง 
ทานผูนี้มีกายสมาจาร  วจีสมาจาร  เหมือนของบุคคลผูไมหลง    ฉะน้ัน   ก็ทาน 
ผูนี้แสดงธรรมใด   ธรรมนั้นลึกซ้ึง  เห็นไดยาก  รูตามไดยาก   สงบ   ประณีต  
ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก   ละเอียด   บัณฑิตพึงรู   ธรรมน้ันอันบุคคลผูหลง 
พึงแสดงไมไดโดยงาย   เมื่อใด   เขาใครครวญเธออยู   ยอมเห็นแจงชัดวา  เธอ 
บริสุทธิ์จากธรรมเปนที่ต้ังแหงความหลง   เมื่อน้ัน   เขายอมต้ังศรัทธาลงในเธอ 
นั้นมั่นคง     เขาเกิดศรัทธาแลว     ยอมเขาไปใกล     เมื่อเขาไปใกลยอมน่ังใกล 
เมื่อน่ังใกลยอมเง่ียโสตลง     เขาเง่ียโสตลงแลวยอมฟงธรรม    ครั้นฟงแลวยอม 
ทรงจําธรรม   พิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงไว   เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู 
ธรรมทั้งหลายยอมควรแกการเพง เมื่อธรรมควรแกการเพงมีอยู  ยอมเกิดฉันทะ 
เกิดฉันทะแลว    ยอมขมกัเขมน    ครัน้ขมักเขมนแลว    ยอมเทียบเคียง   ครั้น 
เทียบเคียงแลวยอมต้ังความเพียร   เปนผูมีใจแนวแน     ยอมทําปรมัตถสัจจะให .  
แจงชัดดวยกายและเห็นแจงแทงตลอดปรมัตถสัจจะน้ันดวยปญญา    ดูกอนภาร- 
ทวาชะ   การตรัสรูสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ีแล    บุคคลยอมตรัสรู 
สัจจะไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี   และเรายอมปฏิบัติการตรัสรูสัจจะดวยขอ 
ปฏิบัติเพียงเทาน้ี   แตยังไมชื่อวาเปนการบรรลุสัจจะทีเดียว.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 353 

           กา.   ทานพระโคดม   การตรสัรูสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี    
บุคคลยอมตรัสรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี    และเราท้ังหลายยอมเพงเล็งการ 
ตรัสรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี   ทานพระโคดม   ก็การบรรลุสัจจะยอมมีได 
ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร       บุคคลยอมบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร 
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะ. 
           [๖๕๘]   พระ.  ดกูอนภารทวารชะ  การเสพจนคุน  การเจริญ   การ 
ทําใหมากซ่ึงธรรมเหลาน้ันแล   ชื่อวาเปนการบรรลุสัจจะ     ดกูอนภารทวารชะ 
การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี   บุคคลยอมบรรลุสัจจะดวยขอ 
ปฏิบัติเพียงเทาน้ี   และเรายอมปฏิบัติการบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี. 
           กา.  ทานพระโคดม   การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้  
บุคคลยอมบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี   และเราท้ังหลายยอมเพงเล็งการ 
บรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาน้ี   ทานพระโคดม    ก็ธรรมมีอุปการะมากแก 
การบรรลุสัจจะเปนไฉน     ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะ 
มากแกการบรรลุสัจจะ                                         
           [๖๕๙]  พระ.   ดูกอนภารทวาชะ ความเพียรมีอุปการะมากแกการบรรล ุ
สัจจะ  ถาไมพึงต้ังความเพียร   ก็ไมพึงบรรลุสัจจะน้ีได  แตเพราะต้ังความเพียร 
จึงบรรลุสัจจะได    ฉะนัน้   ความเพียรจึงมิอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ 
           กา.   ทานพระโคดม       ก็ธรรมมีอุปการะมากแกความเพียรเปนไฉน 
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกความเพียร.  
           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ  ปญญาเครื่องพิจารณามีอุปการะมากแกความ 
เพียร  ถาไมพึงพิจารณา   ก็พึงต้ังความเพียรนี้ไมได     แตเพราะพิจารณาจึงต้ัง 
ความเพียรได   ฉะน้ัน   ปญญาเครื่องพิจารณาจึงมีอุปการะมากแกความเพียร.  
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           กา.   ทานพระโคดม  ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องพิจารณา  
เปนไฉน       ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกปญญา  
เครื่องพิจารณา. 
           พระ.   ดูกอนภารทวาชะ     ความอุตสาหะเปนธรรมมีอุปการะมากแก 
ปญญาเครื่องพิจารณา    ถาไมพึงอุตสาหะ    ก็พึงพิจารณาไมได      แตเพราะ 
อุตสาหะจึงพิจารณาได   ฉะนั้น   ความอุตสาหะจึงมีอุปการะมากแกปญญาเปน 
เครื่องพิจารณา. 
           กา.  ทานพระโคดม  ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกความอุตสาหะเปนไฉน 
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ. 
           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ  ฉันทะมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ    ถา 
ฉันทะไมเกิด    ก็พึงอุตสาหะไมได    แตเพราะฉันทะเกิดจึงอุตสาหะ    ฉะนั้น 
ฉันทะจึงมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ. 
           กา.   ทานพระโคดม       ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกฉันทะเปนไฉน 
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมอุีปการะมากแกฉันทะ. 
           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ   ธรรมที่ควรแกการเพงมีอุปการะมากแกฉันทะ 
ถาธรรมทั้งหลายไมควรแกการเพง    ฉันทะก็ไมเกิด    แตเพราะธรรมทั้งหลาย  
ควรแกการเพงฉันทะจึงเกิด   ฉะน้ัน    ธรรมท่ีควรแกการเพงจึงมีอุปการะมาก 
แกฉันทะ. 
           กา.   ทานพระโคดม     ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกธรรมที่ควรแกการ 
เพงเปนไฉน         ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมท่ีมีอุปการะมากแก 
ธรรมที่ควรแกการเพง.  
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           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ  ปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ มีอุปการะ 
มากแกธรรมท่ีควรแกการเพง  ถาไมพึงใครครวญเนื้อความน้ัน   ธรรมท้ังหลาย 
ก็ไมควรแกการเพง     แตเพราะใครครวญเนื้อความ    ธรรมทัง้หลายจึงควรแก 
การเพง   ฉะน้ัน   ปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ   จึงมีอุปการะมากแกธรรม 
ที่ควรแกการเพง. 
           กา.  ทานพระโคดม   ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกปญญา    เครื่องใคร 
ครวญเนื้อความเปนไฉน  ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมที่มีอุปการะ 
มากแกปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ. 
           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ การทรงจําธรรมไว  มีอุปการะมากแกปญญา 
เครื่องใครครวญเนื้อความ  ถาไมพึงทรงจําธรรมนั้น  ก็พึงใครครวญเนื้อความ 
นี้ไมได   แตเพราะทรงจําธรรมไวจึงใครครวญเนื้อความได   ฉะน้ัน    การทรง 
จําธรรมไวจึงมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ. 
           กา.   ทานพระโคดม      ก็ธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรมเปน 
ไฉน       ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจํา 
ธรรม. 
           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ  การฟงธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรม 
ถาไมพึงฟงธรรม   ก็พึงทรงจําธรรมนี้ไมได  แตเพราะฟงธรรมจึงทรงจําธรรม 
ไวได   ฉะน้ัน   การฟงธรรมจึงมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรม. 
           กา.  ทานพระโคดม  ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการฟงธรรมเปนไฉน 
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการฟงธรรม. 
           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ  การเง่ียโสตลงมีอุปการะมากแกการฟงธรรม 
ถาไมพึงเง่ียโสตลง   ก็พึงฟงธรรมนี้ไมได    แตเพราะเง่ียโสตลงจึงฟงธรรมได 
ฉะน้ัน.  การเง่ียโสตลงจึงมีอุปการะมากแกการฟงธรรม.  
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           กา.   ทานพระโคดม  ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการเง่ียโสตลงเปนไฉน  
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเง่ียโสตลง. 
           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ      การเขาไปน่ังใกลมีอุปการะมากแกการเง่ีย 
โสตลง   ถาไมเขาไปนั่งใกล   ก็พึงเง่ียโสตลงไมได     แตเพราะเขาไปน่ังใกลจึง 
เง่ียโสตลง   ฉะน้ัน    การเขาไปน่ังใกลจึงมีอุปการะมากแกการเง่ียโสตลง. 
           กา.   ทานพระโคดม     ก็ธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปน่ังใกลเปน 
ไฉน    ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่ง 
ใกล. 
           พระ.   ดูกอนภารทวาชะ   การเขาไปหามีอุปการะมากแกการเขาไปน่ัง 
ใกล     ถาไมพึงเขาไปหา     ก็พึงน่ังใกลไมได      แตเพราะเขาไปหาจึงน่ังใกล 
ฉะน้ัน   การเขาไปหาจึงมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล. 
           กา.     ทานพระโคดม     ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการเขาไปหาเปน 
ไฉน  ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปหา. 
           พระ.  ดูกอนภารทวาชะ   ศรัทธามีอุปการะมากแกการเขาไปหา    ถา 
ศรัทธาไมเกิด    ก็ไมพึงเขาไปหา    แตเพราะเกิดศรัทธาจึงเขาไปหา      ฉะนั้น  
ศรัทธาจึงมีอุปการะมากแกการเขาไปหา. 
           [๖๖๐]   กา.    ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการตามรักษาสัจจะ 
ทานพระโคดมทรงพยากรณแลว     และขอท่ีทรงพยากรณนั้น    ทั้งชอบใจท้ัง 
ควรแกขาพเจา   และขาพเจายินดีตามนั้น     ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึง  
การตรัสรูสัจจะ  ทานพระโคดมทรงพยากรณแลว    และขอท่ีทรงพยากรณนั้น  
ทั้งชอบใจท้ังควรแกขาพเจา   และขาพเจายินดีตามนั้น   ขาพเจาไดทูลถามทาน 
พระโคดมถึงการบรรลุสจัจะ     ทานพระโคดมทรงพยากรณ      และขอท่ีทรง 
พยากรณนั้น  ทั้งชอบใจท้ังควรแกขาพเจา   และขาพเจายินดีตามนั้น    ขาพเจา  
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ไดทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมอุีปการะมากแกการบรรลสุัจจะ      ทานพระ 
โคดมทรงพยากรณแลว      และขอท่ีทรงพยากรณนั้น      ทั้งชอบใจท้ังควรแก 
ขาพเจา   และขาพเจายินดีตามน้ัน  ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงขอใด ๆ 
ทานพระโคดมไดทรงพยากรณขอน้ัน ๆ แลว   และขอท่ีทรงพยากรณนั้น    ทั้ง 
ชอบใจทั้งควรแกขาพเจา     และขาพเจายินดีตามน้ัน      ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
เมื่อกอนขาพระองครูอยางนี้วา    พวกสมณะหัวโลนเชื้อสายคฤหบดีกัณหโคตร 
เกิดจากพระบาททาวมหาพรหม         จะแปลกอะไรและจะรูทั่วถึงธรรมที่ไหน 
พระโคดมผูเจริญไดทรงทําความรักสมณะในสมณะ.  ความเลื่อมใสสมณะในสมณะ 
ความเคารพสมณะในสมณะ     ใหเกดิข้ึนแกขาพระองคแลวหนอ     ขาแตพระ- 
โคดมผูเจริญ     ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก      ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ 
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก       พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปรยิาย 
เปรียบเหมือนหงายของท่ีควํ่า   เปดของท่ีปด    บอกทางแกคนหลงทาง    หรือ 
ตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา  ผูมีจักษุจักเห็นรูปได   ฉะนั้น ขาแตพระโคดม 
ผูเจริญ     ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปน 
สรณะ  ขอพระโคดมผูเจริญ   โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ 
ตลอดชีวิต   นับต้ังแตวันนี้เปนตนไป  ฉะนี้แล. 
 
                                                จบจังกีสูตรที่  ๕  
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                                   อรรถกถาจังกีสูตร 
 
           จังกีสูตรข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           ในจังกีสูตรนั้น    คําวา   เทววเน   สาลวเน    ความวา  ไดยินวา 
ประชาชนกระทําพลีกรรมแกเทวดาในปาสาละนั้น   เพราะเหตุนั้น  ปาสาละนั้น  
จึงเรียกวา    เทพวันบาง    สาลวันบาง.      คําวา    ปกครองหมูบานชื่อวา 
โอปาสาทะ   ความวา   จังกีพราหมณ   ครอบครองอยูในหมูบานพราหมณมี 
ชื่อวา โอปาสาทะ  คือเปนใหญของหมูบานนั้น ปกครองอยูในหมูบานนั้นตลอด 
เขตแดนท่ีพึงรับผิดชอบ.   ก็ในคําวา  โอปาลาท  อชฺฌาวสติ   นีพึ้งทราบวา 
ทุติยาวิภัติลงในความหมายเปนสัตตมีวิภัติ   เนื่องดวยอุปสรรค.   ในบทที่เหลือ    
ในพระสูตรนั้น   ควรขวนขวายหาลักษณะจากคัมภีรศัพทศาสตร   เพราะการท่ี 
ศัพทนั้นเปนทุติยาวิภัติ.     บทวา   สตฺตุสฺสท  หนาแนนดวยมนุษยและสัตว  
ความวา หนาแนน คือ แออัดดวยมนุษยและสัตวทั้งหลาย  อธิบายวา มีคนมาก 
มีมนุษยเกลื่อนกลน  และพลุกพลานดวยสัตวหลายชนิด  มชีางมา  นกยูง  และ 
เนื้อท่ีเลี้ยงไว   เปนตน.       ก็เพราะเหตุที่บานน้ันสมบูรณดวยหญาสําหรับชาง  
มาเปนตนกิน    และหญาสําหรับมุงบานซ่ึงเกิดรอบนอก     อนึ่ง  สมบูรณดวย  
ไมฟนและไมเครื่องเรือน     และเพราะเหตุที่ภายในบานนั้น     มีสระโบกขรณี 
มากมายมีทั้งสัณฐานกลมและส่ีเหลี่ยมเปนตน         และภายนอก   (บาน)   มีบึง 
มิใชนอยวิจิตรงดงามดวยดอกไมที่เกิดในน้ํา   มีน้าํเต็มอยูเปนนิจทีเดียว  เพราะ   
เหตุนั้น  จึงตรัสวา มีหญา  ไมและน้ํา.  ชื่อวา  มีธญัญาหาร  เพราะเปนไปกับ 
ดวยธัญญาหาร.  อธิบายวา  สะสมธัญญาหารไวมากมาย   มชีนดิอาหารท่ีจะกิน 
กอนและอาหารที่จะกินหลังเปนตน.   ดวยเหตุดังกลาวมาเพียงเทาน้ี    พราหมณ  
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จึงใหยกเศวตรฉัตรอยูอยางพระราชาในบานน้ัน  และ  ยอมเปนอันแสดงสมบัติ 
ความพรั่งพรอมของพราหมณนั้น.  ทรัพยที่ไดจากพระราชา ชือ่วา ราชทรัพย. 
หากจะถามวา   ใครประทาน.   ตอบวา  พระเจาปเสนทิโกศลประทาน.   บทวา 
ราชทาย  รางวัลของหลวง  แปลวา  เปนรางวัลของพระราชา   อธิบายวา  เปน 
ทรัพยมรดก.  บทวา  พฺรหฺมเทยฺย  ใหเปนพรหมไทย  คือ  เปนทรัพยที่ 
พึงประทานใหอยางประเสริฐ    อธิบายวา    พราหมณใหยกเศวตรฉัตรข้ึนแลว 
ใชสอยอยางพระราชา.   อีกอยางหนึ่ง   บทวา  ราชโภคฺค  ราชทรัพย ความวา 
พราหมณสั่งการตัดและการแบงทุกอยาง   เก็บสวยท่ีทาน้ําและภูเขา    ใหยก 
เศวตรฉัตรข้ึนเปนพระราชาใชสอย.    ในคําวา  ราชทรัพยที่พระเจาปเสน-  
ทิโกศลพระราชทานแลว  นี ้  ในพระสูตรนั้น    ชือ่วา    รางวัลของหลวง 
เพราะพระราชาประทาน.   ทานกลาวคํานี้วา  พระราชาปเสนทิโกศลพระ- 
ราชทานแลว  เพ่ือแสดงพระราชาผูประทานรางวัลนั้น .  บทวา  พฺรหมฺเทยฺย 
พรหมไทย   แปลวา   ใหเปนทรัพยที่พระราชทานอยางประเสริฐ      อธิบายวา 
พระราชทานแลวโดยประการท่ีพระราชทานแลว       ไมเปนอันจะตองเรียกคืน 
เปนอันสละแลว   บริจาคแลว .     ชือ่วา   เปนหมู   เพราะคนเปนจํานวนมาก ๆ 
มารวมกัน.   ไมเหมือนใหเฉพาะทิศใดทิศหน่ึง.   หมูมีอยูแกพราหมณเหลานั้น  
เพราะเหตุนั้น   ชื่อวาเปนหมู.   ชื่อวา  เปนคณะ  เพราะในกาลกอนไมเปนคณะ 
(ตอนอยู)  ในบาน  ออกไปภายนอกจึงเปนคณะ.   ชื่อวา  มุงหนาไปทางทิศเหนือ 
เพราะหันหนาไปทางเหนือ.  คําวา  เรียกนักการมา  ความวา  มหาอํามาตยผู 
สามารถพยากรณปญหาที่ถามแลวไดเรียกวา   นกัการ   เรียกนักการน้ันมาแลว. 
บทวา   จงรอกอน   ความวา   จงยับยั้งอยูสักครู    อธิบายวา   จงคอยกอน. 
คําวา  ผูเปนชาวประเทศตาง ๆ   ความวา  ชื่อวาชาวประเทศตาง ๆ เพราะ 
พวกเขาเกิดหรืออยูในประเทศตาง  ๆ    คือรัฐอ่ืนมีแควนกาสีและโกศลเปนตน 
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หรือมาจากประเทศตาง ๆ นั้น.   ผูเปนชาวประเทศตาง ๆ เหลาน้ัน.     บทวา  
อยางใดอยางหนึ่ง      ความวา    ดวยกจิบางอยาง     มีการบูชายญัเปนตน 
ซึ่งไมกําหนดแนนอน.  พราหมณเหลาน้ันไดยินวาทานจังกีพราหมณจะไป  จึง 
พากันคิดวา    ทานจังกีพราหมณนี้เปนพราหมณชั้นสูง   กโ็ดยมาก   พราหมณ 
ทั้งหลายพวกอ่ืน  ถึงพระสมณโคดมเปนที่พ่ึง    จังกีพราหมณนี้เทาน้ันยังไมได 
ไป  หากจังกีพราหมณนั้นจักไป ณ  ที่นั้นไซร    ถูกพระสมณโคดมดลใจดวย 
เลหสําหรับดลใจ  ก็จักถงึสรณะ   ตอจากนั้นพวกพราหมณก็จักไมประชุมกัน  
ประตูบานของจังกีพราหมณนั้น       เอาละพวกเราจักกระทําการขัดขวาง 
การไปของจังกีพราหนณนั้น.    ครั้นปรึกษากันแลว  จึงรออยู  ณ  ที่นั้น .  ทาน 
หมายเอาอาการน้ัน  จึงกลาวคํามีอาทิวา   ครั้งน้ันแล   พราหมณเหลาน้ัน ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   แตขางท้ังสอง  ไดแก  แตทัง้สองขาง 
คือ   ขางฝายมารดาและบิดา.      อธิบายวา   มารดาเปนนางพราหมณี   ยายเปน 
พราหมณี     แมมารดาของยายก็เปนนางพราหมณี  บิดาเปนพราหมณ  ปูเปน 
พราหมณ  แมบิดาของปูก็เปนพราหมณ  (จังกีพราหมณ)    ผูเจริญเกิดดีแลว 
จากท้ังสองฝาย  คือ  ขางฝายมารดาและขางฝายบิดา     อยางนี้      ดวยประการ 
ดังน้ี.  บทวา  ผูมีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดี  ความวา  ครรภเปน 
ที่ถือปฏิสนธทิางฝายมารดาของทาน  บริสุทธิ์ดี  แมครรภเปนที่ปฏิสนธิทางฝาย 
บิดาของทานก็บริสุทธิ์ด.ี      ในคําวา   จนถึงปตามหยุดท่ี  ๗  นี้   ปูชื่อวา 
ปตามหะ   ยุคของปูชื่อวา   ปตามหยุด.    ประมาณอายุ   เรียกวา  ยุค.  ก็คําวา 
ยุคนี้   เปนเพียงพูดกันเทานั้น.   แตโดยความหมาย  ปตามหยุด ก็คือ  ปตามหะ 
นั่นเอง.  บรรพบุรุษแมทั้งหมดสูงในรูปกวาน้ัน  ก็ถือเอาดวยศัพทวา  ปตามหะ 
นั่นแหละ.  ผูมีครรภเปนที่ถือปฏิสนธบิริสุทธิ์ดีถึง  ๗  ชั่วคนอยางนี้.  อีกอยาง- 
หน่ึง      แสดงวา      ไมถูกคัดคานติเตียนดวยการกลาวอางถึงชาติ.     บทวา  
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ไมถูกหาม   ความวา  ไมถูกคัดคาน  คือ   ไมถูกโตแยงอยางนี้วา    จงนําผูนี้   
ออกไป  ประโยชนอะไรกับผูนี้.      บทวา  ไมถูกติเตียน  ความวา  ไมถูก  
ติเตียน  คือไมเคยถูกดาหรือติเตียน.   ถามวา   ดวยเหตุอะไร.    ตอบวา  ดวย 
การกลาวอางถึงชาติ.      อธิบายวา    ดวยคําพูดเห็นปานน้ีวา    แมเพราะเหตุนี้  
ผูนี้เปนผูมีชาติกําเนิดเลว.      บทวา   ดวยองคนี้  ความวา   เพราะเหตุแมนี้. 
บทวา  มั่งค่ัง   แปลวา  เปนใหญ.  บทวา  มีทรัพยมาก  แปลวา  ประกอบ 
ดวยทรัพยมาก.     แสดงวา     ก็ในบานของจังกีพราหมณผูเจริญมีทรัพยมาก 
เหมือนฝุนและทรายบนแผนดิน    สวนพระสมณโคดมไมมีทรัพย    ทําทองให 
เต็มดวยการขอ    แลวยังอัตภาพใหดําเนินไป.     บทวา   มีโภคะมาก   คือ 
เปนผูมีเครื่องอุปโภคมากเน่ืองดวยกามคุณ  ๕.     พวกพราหมณกลาวคุณใด  ๆ 
ดวยประการอยางนี้   ยอมกลาวดูถูกวา  พวกเราจักกลาวเฉพาะโทษของพระผูมี 
พระภาคเจา   โดยเปนปฏปิกษตอคุณนั้น ๆ.   บทวา  มีรูปงาม  ความวา  มี 
รูปงามยิ่งกวามนุษยอ่ืน.   บทวา  ทสฺสนีโย  ความวา  ควรแกการดี   เพราะ 
ทําความไมเบ่ือแกผูดูอยูทั้งวัน .   ชื่อวา   นาเลื่อมใส   เพราะทําความเลื่อมใส 
ใหเกิดดวยการดูเทาน้ัน.  ความงามเรียกวา   โปกขรตา.  ความงามแหงผิวพรรณ 
ชื่อวา  วัณณโปกขรตา.   ดวยความงามแหงผิวพรรณนั้น.  อธิบายวา ดวยความ 
ถึงพรอมแหงผิวพรรณ.   สวนอาจารยรุนเกาเรียกสรีระวา  โปกขระ.   วรรณะก็ 
คือผิวพรรณน่ันเอง.  ตามมติของทาน  วรรณะและสรีระ  ชื่อวา  วรรณะและ 
สรีระ.  ภาวะแหงวรรณะและสรีระ  ชือ่วา ความเปนแหงวรรณและสรีระ.  
คําวา   แมเพราะเหตุนี้   มีผลงามอยางย่ิง   ความวา   ดวยวรรณะอันบริสุทธิ์ 
อยางสูงสุด   และดวยความถึงพรอมดวยสรีรสัณฐาน.    บทวา   มีวรรณะดุจ 
พรหม   แปลวามีวรรณะประเสริฐที่สุด.   อธิบายวา   ประกอบดวยวรรณะดุจ 
ทองคําอันประเสริฐสุด     แมในบรรดาวรรณะอันบริสุทธิ์ทั้งหลาย.   คําวา   มี   
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สรีระดุจพรหม  ไดแกประกอบดวยสรีระดุจสรีระของทาวมหาพรหม.  คําวา  
อขุทฺทาวกาโส  ทสฺสนาย    ความวา   โอกาสแหงการไดเห็นสรีระของ 
ทานผูเจริญ   ไมเล็กนอย     คือ  ใหญ.    ทานแสดงวา   อวัยวะนอยใหญของ 
ทานท้ังหมดท่ีเดียวนาดูดวย   ทั้งใหญโตดวย.     ชือ่วา   มีศีล   เพราะอรรถวา 
ศีลของพราหมณนั้นมีอยู. ชื่อวา  มีศลียั่งยืน  เพราะอรรถวา  ศีลของพราหมณ 
นั้นเบิกบานแลว   คือเจริญแลว.   บทวา   พุทฺธสีเลน   แปลวา   ดวยศีลอัน 
เบิกบานแลว   คือ  เจริญแลว.   บทวา  มาตามพรอมแลว  แปลวา  ประกอบ 
แลว.  คําน้ีเปนไวพจนของบทวา   พุทฺธสีลี  นั่นแหละ.  พวกพราหมณกลาว 
คํา   (วาศีล)  ทั้งหมดน้ัน  หมายเอาเพียงศีลหาเทาน้ัน.   ในคําวา  มีวาจางาน 
เปนตน   ที่ชือ่วา  มีวาจางาม  เพราะอรรถวา  วาจาของพราหมณนั้น  งามคือ 
ดี  ไดแกมีบทและพยัญชนะกลมกลอม.  ชื่อวา  เปลงเสียงไพเราะ  เพราะอรรถ 
วาการเปลงเสียของพราหมณนั้นงาม      คือ    ไพเราะ.   เสียงที่เปลงออก 
ชื่อวา   วากฺกรณ.     ชื่อวา     มีวาจาเปนของชาวเมือง     เพราะเปนวาจา 
มีในเมือง  โดยเปนวาจาท่ีสมบูรณดวยคุณ   อีกอยางหน่ึง   ชื่อวา   มีวาจาดุจ 
ของหญิงชาวเมือง        เพราะอรรถวามีวาจาเหมือนวาจาของหญิงชาวเมืองนั้น  
เพราะหญิงชาวเมือง    ชื่อวาชาวบุรี     เพราะมีในเมือง     เปนผูละเอียดออน. 
ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองนั้น.  บทวา  วิสฏาย    ไดแก ไมติดขัด  คือ 
เวนจากโทษมี   เสียงสูงและเสียงตํ่าเปนตน.    บทวา   อเนลคฬาย   ความวา 
เวนจากโทษ.   อธิบายวา   ก็เมื่อบุคคลบางคนกําลังพูดอยู    โทษยอมไหลออก 
คือนํ้าลายไหล   หรือกอนเขฬะกระเด็น   วาจาของคนน้ันชื่อวาเปนวาจามีโทษ 
ดวยวาจาท่ีตรงขามกับวาจาที่มีโทษนั้น.    คําวา อตฺถสฺส   วิฺาปนิยา  ความ 
วา   สามารถทําเบื้องตน    ทามกลางและท่ีสุดใหปรากฏ  ทําผูฟงใหเขาใจชัดเน้ือ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 363 

ความท่ีกลาว.      คําท่ีเหลือในการพรรณนาคุณของพราหมณในที่นี้งายทั้งน้ัน.  
คําวา   เอว   วุตฺเต    แปลวา   เมื่อพราหมณเหลาน้ันกลาวอยางนี้. 
            จังกีพราหมณคิดวา   พวกพราหมณเหลานั้น   เขาใจวา   ข้ึนชื่อวาสัตว 
เมื่อกลาวคุณของตนจะไมยินดี  ยอมไมมี  พวกเราจักกลาวคุณของจังกีพราหมณ 
นั้น   หาม   (มิใหไป)   จึงกลาวคุณของเราโดยอางถึงชาติเปนตน   การยินดใีน 
การพรรณนาคุณของตนเอง   หาควรแกเราไม  เอาเถอะ  เราจะทําลายวาทะของ 
พราหมณเหลาน้ันเสีย   ใหพวกเขารูวา  พระสมณโคดมเปนให   ทําใหพวกเขา 
ไปในที่นั้น    ดังน้ีแลว  จึงกลาวคําเปนตนวา  ทานผูเจริญท้ังหลาย   ถาอยางนั้น   
พวกทานจงฟงเราบาง.      ก็จังกีพราหมณรูคุณท้ังหลายอันยิ่งกวาคุณของตนวา 
บรรดาคุณเหลาน้ัน   คุณแมใดเชนเดียวกับคุณของตนมีเปนตนวา เกิดดีแลวแต 
ทั้งสองฝาย  คุณแมนั้นมีความถึงพรอมดวยพระชาติเปนตน   กล็วนเปนของพระ 
สมณโคดมท้ังสิ้น  จึงประกาศคุณท้ังหลายที่นอกเหนือข้ึนไป  เพื่อแสดงวาพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงเปนใหญโดยสวนเดียวแท.    คําวา   พวกเราเทาน้ันยอม 
ควร     ความวา   ก็เม่ือพราหมณกําหนดแนลงไปอยางนี้   จึงแสดงคําน้ีไวในที่นี้ 
วาผิววาพระสมณโคดม   ชื่อวาเปนผูที่เราควรจะเขาไปหา   เพราะทรงเปนใหญ 
โดยพระคุณไซร.  เมล็ดพรรณผักกาด  เทียมกันเขาพระสุเมรุ  เปนของนิดหนอย 
ตํ่าทราม.     น้ําในรอยเทาโคเทียบกับนํ้ามหาสมุทรเปนของนิดหนอย     ตํ่าตอย. 
หยาดนํ้าคางเทียบกับน้ําในสระใหญทัง้  ๗  สระก็เปนของนิดหนอย   ตํ่าตอยฉัน 
ใด    คุณของพวกเราเมื่อเทียบกับพระคุณมีชาติสมบัติเปนตน    ของพระสมณ- 
โคดม  ก็เปนของเล็กนอย    ตํ่าทรามฉันนั้นเหมือนกัน    เพราะฉะนั้น    พวกเรา 
เทาน้ันยอมควรเขาไปเฝาพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น .    ในคําวา  ภูมิคตฺจ 
เวหาสฏจฺ    นี้ทรัพยที่อยูในแผนดินทําสระโบกขรณีอันโบกดวยปูนขาวให 
เต็มดวยรัตนะ  ๗  ประการ  ทั้งในพระลานหลวง    และในพระราชอุทยาน  ชือ่  
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วาทรัพยอยูในแผนดิน.   สวนทรัพยที่เก็บไวเต็มปราสาทและ.  ที่เก็บรวบรวมไว 
เปนตน ชื่อวาทรัพยต้ังอยูในอากาศ. ทรัพยที่มีมาตามวงศตระกูลอยางน้ีกอน.  
สวนเฉพาะในวันที่พระตถาคตเจาประสูติ   มีขุมทรัพยผุดข้ึน  ๔  ขุม คือขุมทรัพย 
สังขะ   ขุมทรัพยเอละ  ขุมทรัพยอุปปละ   ขุมทรัพยบุณฑริกะ.   บรรดาขุม- 
ทรัพยเหลาน้ัน    ขุนทรัพยกวางหน่ึงคาวุต   ชื่อสังขะ.  ขุมทรัพยกวางกึ่งโยชน 
ชื่อเอละ.  ขุมทรัพยกวาง  ๓  คาวุต  ชือ่อุปปละ.  ขุนทรัพยกวาง ๑ โยชน ชื่อ 
ปุณฑริกะ.   ที่ที่หยิบเอาทรัพย    ในขุมทรัพยแมเหลาน้ัน    คงเต็มอยูตามเดิม 
พึงทราบวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงละเงินและทองมากมายออกผนวชดวย 
ประการดัง.   คําวา  หนุม  ดังนี้เปนตน    ขาพเจาใหพิสดารแลวในหนหลังน่ัน 
แหละ. ในคําวา มีโอกาสไมนอย  นี้   พึงทราบวา  (ไดแก) โอกาสที่เห็นไมมี 
ประมาณในพระผูมีพระภาคเจาเลย  ในขอท่ีวา  มีเรื่องดังตอไปนี้เปนตัวอยาง. 
           ไดยินมาวา   พราหมณคนใดคนหนึ่งในกรุงราชคฤหฟงมาวา   เขาเลา 
ลือกันวา ใครๆ ไมสามารถวัดประมาณ (ขนาด) ของพระสมณโคดมได  จึงใน 
เวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปบิณฑบาต  เขายืนถือไมไผยาวหกสิบศอก . 
อยูภายนอกประตูเมือง      พอพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึง      จึงถือไมไผยืน 
อยูใกล  ๆ.   ไมไผยาวเพียงพระชานุของพระผูมีพระภาค.   วันรุงข้ึน    เขาเอาไม 
ไผตอเขา   ๒  ลํา     แลวไดยืนเทียบอยูในที่ใกล  ๆ.    พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา 
พราหมณ   ทานทําอะไรปรากฏแตเพียงไมไผ  ๒  ลํา (ตอ) บนไมไผ ๒ ลํา. 
           พ.   ขาพระองคจะวัดขนาดของพระองค.  
           ภ.   พราหมณ      แมหากวาทานเอาไมไผมาตอจนเต็มหองจักรวาลท้ัง 
สิ้นแลว  ยืนเทียบอยูในที่ใกล ทานก็ไมอาจวัดขนาดของเราได  เพราะเราบําเพ็ญ  
บารมีมาส้ินส่ีอสงไขยแสนกัป   โดยประการท่ีคนอ่ืนจะพึงวัดขนาดของเรานั้นหา   
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มิได  พระตถาคตนับคํานวณไมได   ประมาณไมได   ดังน้ีแลวตรัสพระคาถาใน  
พระธรรมบท.  ในเวลาจบพระคาถา   สัตวแปดหม่ืนสี่พันดื่มน้ําอมฤตแลว. 
           ยังมีอีกเรื่องหน่ึง.   เขาวา   ทาวอสุรินทราหูสูงถึงสีพันแปดรอยโยชน 
ระหวางแขนกวางหน่ึงพันสองรอยโยชน.   ฝามือฝาเทากวางสามรอยโยชน.  ขอ 
นิ้วมือหาสิบโยชน.  ระหวางค้ิวกวางหาสิบโยชน.  หนาผากกวางสามรอยโยชน. 
ศีรษะเการอยโยชน.   ทาวราหูนั้นไมมาเฝาดวยคิดวา   เราสูง   ไมอาจกมดูพระ 
ศาสดา.  วันหน่ึง  ไดฟงการพรรณนาคุณของพระผูมีพระภาคเจา   จึงเสด็จมาเฝา 
ดวยความคิดเสียวา    จักดตูามแตจะดูได      พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบ 
อัธยาศัยของทาวเธอ  จึงทรงพระดําริวา  เราจักแสดงโดยอิริยาบถไหนในบรรดา 
อิริยาบถทั้ง ๔ แลว ทรงดําริสืบไปวา     ธรรมดาคนยืนแมจะตํ่าก็ปรากฏเหมือน 
วาสูง   เราจักนอนแสดงตนแกทาวเธอ   ดังน้ีแลว   ตรัสวา  อานนท  เธอจงลาด 
เตียงนอย  ณ  บริเวณพระคันธกุฎี    แลวทรงสําเร็จสีหไสยาสนบนเตียงนอยน้ัน. 
ทาวราหูเสด็จมา       แลวชะเงอคอมองดูพระผูมีพระภาคเจาท่ีทรงบรรทมอยู. 
เหมือนแหงนคอดูพระจันทรเพ็ญในทามกลางนภากาศ    ฉะน้ัน.    และเม่ือ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   นี้อะไรกัน        จอมอสูรก็กราบทูลวา  ขาพระองค 
ไมมาเฝาดวยคิดวา     ขาพระองคไมอาจกมดูพระผูมีพระภาคเจา.  พระศาสดา 
ตรัสวา   จอมอสูร   เรามิไดบําเพ็ญบารมี   เหมือนอยางกมหนา    เราใหทาน 
กระทําใหมีผลเลิศ   ชั้นสูงท้ังน้ัน.    วันนั้น     ทาวราหูไดถึงสรณะ.   พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงมีโอกาสมิใชนอยท่ีจะไดเห็นดวยประการอยางนี้.          
           พระผูมีพระภาคเจา     ทรงมีศลีดวยปาริสุทธิศีล  ๔.    ก็ศีลน้ัน 
เปนอริยะ  คือสูงสุดบริสุทธิ์.  เพราะเหตุนั้น     จังกีพราหมณจึงกลาววา  ทรงมี 
ศีลเปนอริยะ.    ศีลนั้นนัน่แหละ  ชื่อวา  เปนกุศล     เพราะอรรถวาไมมีโทษ. 
เพราะเหตุนั้น  จังกีพราหมณจึงกลาววา  ทรงมีศีลเปนกุศล.   คําวา  มีศีลเปน  
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กุศล นี้  เปนไวพจนของคําวา มีศีลเปนกุศล นั้น. คําวา พหุนฺน  อาจริย- 
ปาจริโย  ทรงเปนอาจารย   และปาจารยของตนเปนอันมาก   ความวา   สัตว  
แปดหม่ืนสี่พัน   ทั้งเทวดาและมนุษยไมมีประมาณ  ดื่มอมตธรรมคือ  มรรคผล 
ดวยพระธรรมเทศนากัณฑเดียว     ของพระผูมีพระภาคเจา.     เพราะฉะนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา     ชือ่วา  เปนปาจารยของชนเปนอันมาก  คือ    ของ 
อาจารย   และสาวกเวไนย.   ในคําวา  ทรงมีกามราคะส้ินแลว  นี้   กิเลสแม 
ทั้งปวงของพระผูมีพระภาคเจาส้ินไปแลวโดยแท      แตพราหมณไมรูจัก 
กิเลสเหลาน้ัน    กลาวคุณในฐานะท่ีตนรูเทาน้ัน.     บทวา  วิคตาจาปลฺโล 
ปราศจากความโลเล        ความวา   ทรงปราศจากความโลเลที่กลาวไวอยางน้ีวา 
ประดับบาตรประดับจีวรและเสนาสนะ     อีกอยางหนึ่ง    การรกั     การยึดถอื 
กายอันเปอยเนาน้ี.     บทวา   อปาปปุเรกฺขาโร   ไมทรงมุงความช่ัว     คือ  
ทรงมุงโลกุตตรธรรม  ๙ อันไมชั่วรายเสด็จเท่ียวไป. คําวา ชนท่ีเปนพราหมณ  
ไดแกพวกพราหมณแตละพวกมีพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ  และพระมหา- 
กัสสปเปนตน.     ก็พระผูมีพระภาคเจาน้ัน      ไมทรงมุงราย     ทรงทําหมูชน 
นี้แหละไวเบื้องหนา.  อธิบายวา  ก็หมูชนนี้กระทําพระสมณโคดมไวเบ้ืองหนา 
เที่ยวไป.  อีกอยางหน่ึง  ไมประพฤติมุงความชั่ว  คือ  ไมประพฤติมุงความชั่ว 
อธิบายวา  ไมปรารถนาความชั่ว.  ถามวา  แกใคร.   ตอบวา  แกพวกพราหมณ. 
มีอธิบายวา  ไมทรงมุงราย  คือทรงปรารถนาประโยชนสุขตอพราหมณถายเดียว 
แมผูมุงรายเฉพาะพระองค.    บทวา  ติโรรฏา  ชนตางรัฐ  คือ  คนรัฐอ่ืน. 
บทวา  ติโรชนปทา   ตางชนบท  คือ ชนบทอ่ืน. คําวา สปุจฺฉตุ  อาคจฺฉนฺติ   
มาเพ่ือทูลถามปญหา ไดแก  ชนทั้งหลายมีกษัตริยและบัณฑิตเปนตน พราหมณ 
และคนธรรพ  (นักขับรอง)  เปนตน     แตงปญหามาดวยหวังวา    จักทลูถาม 
ปญหา.  บรรดาชนเหลาน้ัน  บางพวกกําหนดเห็นโทษของการถามปญหา  และ 
ความท่ีไมสามารถในการแกปญหาและการรับรองปญหา     จึงนั่งน่ิงไมถามเลย.  
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บางพวกถาม.     สําหรับบางพวก    พระผูมีพระภาคเจาทรงทําความอุตสาหะ    
ในการถามปญหาใหเกิดข้ึนแลว  ทรงแก.   เมื่อเปนอยางนี้    ความสงสัยของคน 
เหลาน้ันทั้งหมด      พอถึงพระผูมีพระภาคเจาก็หมดไป      เหมือนคลื่นของ 
มหาสมุทร   พอถึงฝงก็ละลายหายไปฉะน้ัน.   คําที่เหลือในการพรรณนาคุณของ 
พระตถาคตในอธิการน้ีงายท้ังน้ัน.    คําวา  อติถิโน  เต  โหนฺติ สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ันเปนแขก     ความวา  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ันเปน 
อาคันตุกะ.  คือเปนแขกของพวกเรา.      บทวา  ปริยาปุณามิ  ขาพเจาทราบ 
คือ   ขาพเจารู.    บทวา  อปริมาณวณโฺณ    มีพระคุณหาประมาณมิได ทาน 
แสดงความวา     มีพระคุณท่ีแมพระสัพพัญูเหมือน ๆ  กัน กป็ระมาทไมได 
จะปวยกลาวไปใยกับคนเชนเรา. 
           สมจริง  ดังคําที่ทานกลาวไววา 
                             แมพระพุทธเจาจะพึงกลาวคุณของ 
                   พระพุทธเจา หากกลาวคุณของกันและกัน 
                   ไปตลอดท้ังกัป    กัปพึงส้ินไปในระหวาง 
                   เปนเวลาชานาน  พระคุณของพระตถาคต 
                   หาสิ้นไม  ดังน้ี. 
           พราหมณเหลาน้ันไดฟงถอยคําพรรณนาคุณนี้แลวพากันคิดวา    จังกี- 
พราหมณกลาวคุณไร ๆ ของพระสมณโคดม  พระสมโคดมผูเจริญพระองคนั้น 
ทรงมีพระคุณไมตํ่าทรามดวยประการใด     ก็จังกพีราหมณนี้รูพระคุณท้ังหลาย 
ของพระสมณโคดมพระองคนั้น  จึงรั้งรออยูเนิ่นนานดวยประการนั้น  เอาเถอะ 
พวกเราจะอนุวรรตตามจังกีพราหมณนั้น   ดังน้ี    เมื่อพวกพราหมณจะอนุวรรต 
ตาม  จึงกลาวคําเปนตนวา  ทานผูเจริญ  ถาอยางนั้น  ดังนี้.  บทวา โอปาเตติ 
แปลวา  เขาไป.  บทวา  สปุรกฺขโรนฺติ    ยอมมุงดี   คือ ยอมมุงเสมอปูนลูก 
ปูนหลานเท่ียวไป.   บทวา มนฺตปท  บทมนต ความวา  บทมนต  ก็คือมนต  
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นั่นแหละ  อธิบายวา พระเวท.  ดวยบทวา  อิติหิติหปรมฺปราย  โดยสืบ ๆ กนั  
 มาอยางนี้  ๆ นี้แสดงวา  บทมนตมาโดยภาวะสืบ ๆ กันวา   เขาวาอยางนี้   เขาวา 
อยางนี้. บทวา  ปฏกสมฺปทาย ดวยสมบัติคือตํารา ไดแกดวยสมบัติ  คือ  คําพูด  
ทานแสดงวา  แตงมาโดยการประพันธเปนฉันทมีสาวิตติฉันทเปนตน    และโดย 
การประพันธทั่วไป  อยางรอยแกว.  บทวา  นั้นดวย  แปลวา  ในบทมนตนั้น. 
บทวา  ผูกลาว   แปลวา  เปนผูบอกมนต. 
           บทวา   เหลาใด   แปลวา   อันเปนของมีอยู    ของพราหมณเหลาใด. 
บทวา บทมนต  ไดแก มนตคือพระเวทนั่นแหละ.   บทวา เพลงขับ ความวา 
อันพราหมณแตเกากอนสิบคน   มีพราหมณอัฏฐกะเปนตนสวดแลว   เนื่องดวย 
ความถึงพรอมดวยเสียง.  บทวา กลาวแลว  ไดแกบอกแลว  อธบิายวา  กลาว 
แลวแกผูอ่ืน.   บทวา   สมหิิต   รวบรวมไวแลว   ความวา  รวมไว  คือ ทําให 
เปนหมวดหมู   อธิบายวา  จัดต้ังไวเปนหมวด.   บทวา  ตทนุคายนฺติ  ขับตาม 
บทมนตนั้น   ความวา พราหมณทั้งหลายในบัดนี้  ขับตาม คือสวดตามบทมนต 
นั้นซึ่งทานเหลาน้ันขับแลวในปางกอน.    บทวา  กลาวตามบทนั้น  แปลวา 
กลาวตามบทมนตนั้น .  คําน้ีเปนไวพจนของคํากอนนั่นแล.  บทวา กลาวตาม 
ภาษิต    แปลวา  ทองบนตามท่ีทานเหลานั้นกลาวแลวทองแลว.   บทวา  บอก  
ตามท่ีบอก   แปลวา  บอกตามท่ีทานเหลาน้ันบอกแกผูอ่ืน.   คําวา  เสยฺยถีท 
หมายความวา  ทานเหลาน้ัน คือ ทานเหลาไหน.    คําวา  อัฏกะ  เปนตน  
เปนชื่อของทานเหลาน้ัน.  ไดสดับมาวา  ทานเหลาน้ันตรวจดูดวยตาทิพย  ไม    
ทําการเบียดเบียนผูอ่ืน     เทียบเคียงกับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจากัสสป  
สัมมาสัมพุทธเจา    แลวรอยกรองมนตทั้งหลายไว.   สวนพราหมณพวกอ่ืนเติม    
การฆาสัตวเปนตนเขาไป        ทําลายพระเวททั้งสามทําใหผิดกับพระดํารัสของ 
พระพุทธเจา.  บทวา  ลําดับคนตาบอด   แปลวา  แถวคนตาบอด.   คือคน  
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ตาบอดคนหน่ึง   จับปลายไมเทาท่ีคนตาดีคนหน่ึงถืออยู.   คนตาบอด ๕๐-๖๐ คน   
ตอกันตามลําดับอยางนี้คือ    คนตาบอดคนอ่ืนเกาะคนตาบอดคนน้ัน     คนอ่ืน 
เกาะคนน้ัน  ตอ ๆ ไป  เรยีกวา  แถวคนตาบอด.  บทวา ปรมฺปราสสตฺตา 
เกาะกันตอ ๆ ไป     ความวา  เกาะกันแลกัน  อธิบายวา เวนคนตาดีผูถือไมเทา  
เขาวานักเลงคนหนึ่งเห็นคณะคนตาบอดก็พูดปลุกใจวา    ในบานชื่อโนน    ของ 
เค้ียวของบริโภคหาไดงาย   พวกคนตาบอดเหลาน้ันพูดวา   นายชวยนําพวกฉัน 
ไปท่ีบานนั้นเถิด พวกฉันจะใหสิ่งนี้แกทาน  เขารับเอาคาจาง (พาไปถึงกลางทาง) 
ก็แวะลงขางทาง    พาเดินตามกันรอบกอไมใหญ    แลวใหเอามือของคนตาบอด 
คนแรกจับรักแรของตนตาบอดคนหลังแลวพูดวา  ฉันมีงานบางอยาง  พวกทาน 
จงเดินไปกอน  ดังนี้    แลวก็หนีไปเสีย.    คนตาบอดเหลาน้ันพากันเดินทั้งวัน 
ไมพบทางไป   ตางคร่ําครวญวา   ทานผูเจริญ !    ไหนคนตาดี    ไหนหนทาง 
เมื่อไมพบหนทางก็พากันตายอยู   ณ  ที่นั้นนั่นแล     คําวา  ปรมฺปราสตฺตา 
เกาะกันตอ ๆ ไป  ตรัสหมายถึงคนตาบอดพวกน้ัน. 
           บทวา ปุริโมป  แมคนชั้นแรก    ความวา  บรรดาพราหมณ ๑๐ คน 
รุนแรก  แมพราหมณคนหนึ่ง.  บทวา  มชฺฌิโมป  แมคนชั้นกลาง     ความวา 
บรรดาอาจารยและปาจารยในรุนกลาง   แมอาจารยคนหน่ึง.  บทวา  ปจฺฉิโมป 
แมคนรุนหลัง       ความวา   บรรดาพราหมณทั้งหลายในบัดนี้     แมพราหมณ 
คนหน่ึง.   บทวา  ปฺจ  โข    หาแล  ความวา  ตรัสเพ่ิมธรรมอ่ืนที่คลายกัน 
อีก  ๓  ขอ  เขาไปในธรรม ๒ ขอ  ซึ่งมีมาในพระบาลี.  คําวา  ทฺวิธา  วิปากา 
มีวิบากเปน  ๒   สวน    คือ   มีวิบากท่ีเปนจริง    หรือมีวิบากท่ีไมเปนจริง. 
คําวา    นาลเมตฺถ   ในขอนี้ไมควร    ความวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงต้ัง  
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แนวทางคําถามไวอยางสูงวา     ดกูอนภารทวาชะวิญูชนเมื่อปฏิบัติดวยหวังวา  
จักตามรักษาสัจจะ  ไมควร    คือไมสมควรท่ีจะถึงการตกลงโดยสวนเดียวอยาง 
นี้วา  สิ่งที่เรายึดถือเทาน้ันจริง  สิ่งอ่ืนเปลา.   คําวา  อิธ   ภารทฺวาช    ภิกขฺ ุ
ภารทวาชะ  ภิกษุในศาสนานี้      ความวา  ตรัสหมายถึงพระองคเอง   เหมือน 
ในชีวกสูตรและมหาวัจฉสูตร.     คําวา    โลภนีเยสุ    ธมฺเมสุ    ในธรรม 
เปนที่ต้ังแหงความโลภ     คือ  ในธรรมคือความโลภ.     แมในสองบทท่ีเหลือ 
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน.      คําวา    สทฺธ    นิเวเสติ  ยอมต้ังลงชื่อศรัทธา   คือ 
ยอมต้ังลงซึ่งศรัทธาที่ไวใจได.     บทวา    เขาไป   แปลวา   เขาไปหา.  บทวา 
ปยิรุปาสติ   แปลวา  นั่งในท่ีใกล   บทวา  โสต    ไดแก  เง่ียโสตประสาท. 
บทวา   ธรรม  คือ  ฟงเทศนาธรรม.   บทวา  ทรงไว  ความวา  กระทําให 
คลองแคลวทรงไว.   บทวา  ยอมไตสวน   คือพิจารณาโดยอัตถะและการณะ 
คําวา   ยอมควรการเพง   คือ    ยอมควรตรวจดู.   อธิบายวา  ยอมปรากฏ 
ไดอยางนี้วา    ศีลตรัสไวในที่นี้     สมาธิตรัสไวในท่ีนี้.     ความพอใจคือความ 
ตองการท่ีจะทํา  ชื่อวา ฉนัทะ.  บทวา  ยอมอุตสาหะ   คือ  ยอมพยายาม. 
คําวา  ยอมเทียบเคียง    คือยอมพิจารณาดวยอํานาจอนิจจลักษณะเปนตน. 
บทวา  ยอมต้ังความเพียร  คือยอมต้ังความเพียรในมรรค.    คําวา  ทําให 
แจงปรมัตถสัจจะดวยกาย  ความวา  ทําใหแจวพระนิพพานดวยนามกายอัน 
เปนสหชาต     และชําแหละกิเลสดวยปญญาเห็นแจงพระนิพพานนั้นนั่นแหละ 
อยางปรากฏชัดแจง.  บทวา การตรัสรูสัจจะ  คือ  การตรัสรูมรรค.   บทวา 
การบรรลุสัจจะ  คือการทําใหแจงผล.   บทวา เหลาน้ันนั่นแหละ คือ ธรรม 
๑๒ ประการ    ที่กลาวไวแลวในหนหลัง.    ทานยอมอนุโลมการกลาวถึงมรรค 
อยางยืดยาวอยางนี้   เพราะฉะนั้น     จึงไมมีอธิบายอยางนี้.  
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           บทวา  เหลาน้ันนัน่แล  ไดแก  ธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคเหลาน้ัน. 
ความเพียรในมรรคชื่อวา  ปธานความเพียร.    ก็ความเพียรในมรรคน้ัน  ม ี
อุปการะมากแกการบรรลสุัจจะกลาวคือ  การทําใหแจงผล   เพราะเม่ือมรรคไมมี 
ผลก็ไมมี  เหตุนั้นพึงทราบเนื้อความในบททั้งปวงโดยนัยนี้.    คําท่ีเหลือในบท 
ทั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
 
                                  จบ  อรรถกถาจังกีสูตรที่  ๕  
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                                    ๖.  เอสุการีสูตร  
 
           [๖๖๑]    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้  :-   
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี.     ครั้งน้ันแล    เอสุการี 
พราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ     ไดปราศรัยกับพระผูมี 
พระภาคเจา  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   ไดนั่ง  ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง. 
           [๖๖๒]  ครั้นนั่งเรียบรอยแลว     เอสุการีพราหมณไดทูลถามพระผูมี- 
พระภาคเจาวา    ทานพระโคดม    พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ 
ประการ    คือ  บัญญัติการบําเรอพราหมณ  ๑    บญัญัติการบําเรอกษัตริย ๑ 
บัญญัติการบําเรอแพศย ๑  บัญญัติการบําเรอศูทร ๑  ทานพระโคดม  ในการ 
บําเรอทั้ง  ๔  ประการนั้น    พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอพราหมณไว 
วา  พราหมณพึงบําเรอพราหมณ  กษัตริยพึงบําเรอพราหมณ   แพศยพึงบําเรอ 
พราหมณ    หรือศูทรพึงบําเรอพราหมณ    พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการ 
บําเรอพราหมณไวเชนนี้.  พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอกษัตริยไววา 
กษัตริยพึงบําเรอกษัตริย  แพศยพึงบําเรอกษัตริย  หรือศูทรพึงบําเรอกษัตริย 
พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอกษัตริยไวเชนนี้.   พราหมณทั้งหลาย 
ยอมบัญญัติการบําเรอแพศยไววา   แพศยพึงบําเรอแพศย    หรือศูทรพึงบําเรอ 
แพศย    พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอแพศยไวเชนนี้.   พราหมณ 
ทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอศูทรไววา     ศูทรเทาน้ันพึงบําเรอศูทรดวยกนั 
ใครอ่ืนจักบําเรอศูทรเลา.  พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอศูทรไวเชน  
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นี้.    ทานพระโคดม    พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอ  ๔   ประการน้ี  
ทานพระโคดมเลาตรัสการบําเรอน้ีอยางไร  
           [๖๖๓]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา      พราหมณ   กโ็ลกท้ังปวงยอม 
อนุญาตขอน้ันแกพราหมณทั้งหลายวา  จงบัญญัติการบําเรอ   ๔  ประการน้ีหรือ. 
           เอ.  ไมใชเชนนั้น  ทานพระโคดม. 
           พ.   พราหมณ   เปรียบเหมือนบุรุษขัดสน  ไมมีของของตน  ยากจน 
ชนทั้งหลายพึงแขวนกอนเนื้อไวเพื่อบุรุษน้ันผูไมปรารถนาวา       บุรุษผูเจริญ 
ทานพึงเค้ียวกินกอนเนื้ออันเสียและพึงใชตนทุน    ฉันใด    พราหมณทั้งหลายก็ 
ฉันนั้น     ยอมบัญญัติการบําเรอ  ๔  ประการน้ีแกสมณพราหมณเหลาน้ัน      โดย 
ไมไดรับปฏญิาณ.   พราหมณ    เรายอมไมกลาววา   พึงบําเรอสิ่งท้ังปวง    แต 
เราก็ไมกลาววา   ไมพึงบําเรอสิ่งท้ังปวง    ก็เมื่อบุคคลบําเรอสิ่งใดอยู     เพราะ 
เหตุแหงการบําเรอ    พึงมีแตความชั่ว    ไมมีความดี     เรากลาวสิ่งน้ันวาควร 
บําเรอหามิได     แตเมื่อบุคคลบําเรอส่ิงใดอยู   เพราะเหตุแหงการบําเรอ   พึงมี 
แตความดี   ไมมีความชั่ว   เรากลาวสิ่งน้ัน  วาควรบําเรอ.    ถาแมชนทั้งหลายจะ 
พึงถามกษัตริยอยางนี้วา    เมื่อทานบําเรอส่ิงใดอยู     เพราะเหตุแหงการบําเรอ 
พึงมีแตความชั่ว   ไมมีความดี   หรือวาเมื่อทานบําเรอสิ่งใดอยู   เพราะเหตุแหง 
บําเรอพึงมีแตความดี  ไมมีความชั่ว  ในกรณีเชนนีท้านจะพึงบําเรอสิ่งน้ัน   แม 
กษัตริยเมื่อจะพยากรณโดยชอบ    กพึ็งพยากรณอยางนี้วา    เมื่อขาพเจาบําเรอ 
สิ่งใดอยู   เพราะเหตุแหงการบําเรอ    พึงมีแตความชั่วไมมีความดี   ขาพเจาไม 
พึงบําเรอส่ิงนั้น   เมื่อขาพเจาบําเรอสิ่งใดอยู     เพราะเหตุแหงการบําเรอ   พึงมี 
แตความดี  ไมมีความชั่ว   ขาพเจาพึงบําเรอสิ่งน้ัน       ถาแมชนทั้งหลายพึงถาม 
พราหมณ ... แพศย.. .ศูทรอยางนี้วา    เม่ือทานบําเรอส่ิงใดอยู     เพราะเหตุ 
แหงการบําเรอ   พึงมีแตความชั่ว   ไมพึงมีความดี   ทานพึงบําเรอสิ่งน้ัน   หรือ  
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วาเมื่อทานบําเรอสิ่งใดอยู   เพราะเหตุแหงการบําเรอ   พึงมีแตความดี   ไมพึงมี 
ความชั่ว  ในกรณีเชนนี้   ทานจะพึงบําเรอสิ่งน้ัน   แมศูทรเมื่อจะพยากรณโดย 
ชอบ   ก็พึงพยากรณอยางนี้วา   เมื่อขาพเจาบําเรอสิ่งใดอยู    เพราะเหตุแหงการ 
บําเรอ  พึงมีแตความชั่ว  ไมพึงมีความดี   ขาพเจาไมพึงบําเรอส่ิงน้ัน    สวนวา 
เมื่อขาพเจาบําเรอสิ่งใดอยู   เพราะเหตุแหงการบําเรอ   พึงมีแตความดี    ไมพึง 
มีความชั่ว  ขาพเจาพึงบําเรอส่ิงน้ัน. 
           [๖๖๔]  พราหมณ     เราจะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูเกิด 
ในสกุลสูงกห็ามิได    แตจะไดกลาววา   เลวทราม   เพราะความเปนผูเกิดใน 
สกุลสูงก็หามิได      เราจะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะอัน 
ยิ่งหามิได    แตจะไดกลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่งก็หามิได 
จะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูมีโภคะมากหามิได       แตจะไดกลาว 
วาเลวทรามเพราะความเปนผูมีโภคะมากก็หามิได.   พราหมณ   เพราะวา  บุคคล 
บางตนในโลกน้ี     แลวเกิดในสกุลสูง  ก็ยังเปนผูฆาสัตว   ลักทรัพย   ประพฤติ 
ผิดในกาม  พูดเท็จ  พูดสอเสียด   พูดคําหยาบ   พูดเพอเจอ   มักโลภ   มีจิต 
พยาบาท   เปนมิจฉาทิฐิ   เพราะฉะนั้น   เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะความ 
เปนผูเกิดในสกุลสูง  บุคคลบางตนในโลกน้ี  แมเกิดในสกุลสูง  ก็เปนผูเวนจาก 
การฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย  เวนขาดจากการพระพฤติผิดในกามเวน 
ขาดจากการพูดเท็จ   เวนขาดจากการพูดสอเสียด    เวนขาดจากการพูดคําหยาบ 
เวนขาดจากการพูดเพอเจอ  ไมโลภ  ไมมีจิตพยาบาท  เปนสัมมาทิฐิ   เพราะ 
ฉะน้ัน     เราจึงไมกลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูเกิดในสกลุสูง   พราหมณ 
บุคคลบางตนในโลกน้ี   แมมีวรรณะอันยิ่งก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย  ประพฤติ 
ผิดในกาม  พูดเท็จ  พูดสอเสียด  พูดคําหยาบ  พูดเพอเจอ  มีความโลภ   มี 
จิตพยาบาท   เปนมิจฉาทิฐิ    เพราะฉะนั้น     เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะ 
ความเปนผูมีวรรณะอันยิ่ง.  พราหมณ   บุคคลบางตนในโลกน้ี    แมมีวรรณะ  
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อันยิ่ง   ก็เปนผูเวนจากการฆาสัตว   เวนขาดจากการลักทรัพย   เวนขาดจากการ 
ประพฤติผิดในกาม   เวนขาดจากการพูดเท็จ  เวนขาดจากการพูดสอเสียด  เวน 
ขาดจากการพูดคําหยาบ   เวนขาดจากการพูดเพอเจอ   ไมมีความโลภ    ไมมีจิต 
พยาบาท   เปนสัมมาทิฐิ   เพราะฉะนั้น    เราจึงไมกลาววาเลวทรามเพราะความ 
เปนผูมีวรรณะอันยิ่ง.  พราหมณบุคคลบางคนในโลกน้ี   แมมโีภคะมาก  ก็ยัง 
เปนผูฆาสัตว   ลักทรัพย    พระพฤติผิดในกาม   พูดเท็จ   พูดสอเสียด   พูด 
คําหยาบ  พูดเพอเจอ  มีความโลภ  มจิีตพยาบาท  เปนมิจฉาทิฐิ  เพราะฉะนั้น 
เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูมีโภคะมาก     พราหมณ  บุคคลบาง 
คนในโลกน้ี    แมมีโภคะมาก     ก็เปนผูเวนจากการฆาสัตว     เวนขาดจากการ 
ลักทรัพย    เวนขาดจากประพฤติผิดในกาม     เวนขาดจากการพูดเท็จ    เวน 
ขาดจากการพูดสอเสียด     เวนขาดจากการพูดคําหยาบ     เวนขาดจากการพูด 
เพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ   เพราะฉะนั้น   เราจึง 
ไมกลาววาเลวทราม    เพราะความเปนผูมีโภคะมาก    พราหมณ     เรายอมไม 
กลาววา   พึงบําเรอสิ่งท้ังปวง  แตเราก็ไมกลาววา  ไมพึงบําเรอส่ิงท้ังปวง  กเ็มื่อ 
บุคคลบําเรอสิ่งใดอยู     เพราะเหตุแหงการบําเรอ    ศรัทธา   ศลี  สุตะ    จาคะ 
ปญญายอมเจริญ   สิ่งน้ันเรากลาววาพึงบําเรอ. 
           [๖๖๕]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว  เอสุการีพราหมณได 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ทานพระโคดม   พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติ 
ทรัพย  ๔  ประการคือ     ยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของพราหมณ  ๑ 
ทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริย  ๑  ทรัพยอันเปนของมีอยูของแพศย ๑ ทรัพย 
อันเปนของมีอยูของศูทร ๑    ทานพระโคดม  ในขอนั้น     พราหมณทั้งหลาย 
ยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของพราหมณ   คือ    การเท่ียวไปเพ่ือภิกษา 
แตพราหมณเมื่อดูหม่ินทรัพยอันเปนของมีอยู     คือ     การเท่ียวไปเพ่ือภิกษา  
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ชื่อวาเปนผูทํากรรมมิใชกจิ         เหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจาของมิไดให  
ฉะน้ัน   พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของพราหมณนี้แล. 
ทานพระโคดม  พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริย 
คือ   แลงธนู   แตกษัตริยเมื่อดูหม่ินทรัพยอันเปนของมีอยู    คือ   แลงธนู   ชือ่ 
วาเปนผูทํากรรมมิใชกิจ    เปรียบเหมอืนคนเลี้ยงโคถือเอาของท่ีเจาของมิไดให 
ฉะน้ัน     พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริยนี้แล. 
ทานพระโคดม   พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของแพศย 
คือ  กสิกรรมและโครักขกรรม   แตแพศยเมื่อดูหม่ินทรัพยอันเปนของมีอยู  คือ 
กสิกรรมและโครักขกรรม   ชื่อวาเปนผูทํากรรมมิใชกิจ   เปรยีบเหมือนคนเลี้ยง 
โคถือเอาของที่เจาของมิไดให    ฉะน้ัน     พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพย 
อันเปนของมีอยูของแพศยนี้แล.     ทานพระโคดม      พราหมณทั้งหลายยอม 
บัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทร   คือ    เคียวและไมคาน    แตศูทรเมือ่ 
ดูหม่ินทรัพยอันเปนของมีอยู   คือ  เดียวและไมคาน  ชื่อวาเปนผูทํากรรมมิใช 
กิจ   เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจาของมิไดให   ฉะน้ัน   พราหมณ 
ทั้งหลายยอมบัญญัติทรพัยอันเปนของมีอยูของศูทรน้ีแล.        ทานพระโคดม 
พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการนี ้  ในเรื่องนี้   ทานพระโคดม 
จะตรัสวากระไร. 
           [๖๖๖]  พราหมณ       ก็โลกท้ังปวงยอมอนุญาตขอน้ีแกพราหมณทั้ง 
หลายวา  จงบัญญัติทรัพย ๔ ประการน้ีหรือ. 
           เอ.  ไมใชเชนนั้น    ทานพระโคดม. 
           พ.  พราหมณ    เปรียบเหมือนบุรุษขัดสน  ไมมีของของตน  ยากจน 
ชนทั้งหลายพึงแขวนกอนเนื้อไวใหแกบุรุษน้ันผูไมปรารถนาวา     บุรุษผูเจริญ 
ทานพึงเค้ียวกินกอนเนื้อน้ีเสียและพึงใชทุนฉันใด    พราหมณทั้งหลายก็ฉันนั้น  
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ยอมบัญญัติทรัพย  ๔   ประการน้ีแกสมณพราหมณเหลาน้ัน โดยไมไดรับปฏิญาณ 
พราหมณ  เรายอมบัญญัติโลกุตตรธรรมอันเปนอริยะ  วาเปนทรัพยอันเปนของ 
มีอยูของบุรุษ.     เมื่อเขาระลึกถึงวงศสกุลเกาอันเปนของมารดาบิดา    อัตภาพ 
บังเกิดข้ึนในวงศสกุลใด  ๆ บุรุษน้ัน ยอมถึงความนับตามวงศสกุลนั้น ๆ.     ถา 
อัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย    กย็อมถึงความนับวาเปนกษัตริย.    ถาอัตภาพ 
บังเกิดในสกุลพราหมณ   ก็ยอมถึงความนับวาเปนพราหมณ. ถาอัตภาพบังเกิด 
ในสกุลแพศย   ก็ยอมถึงความนับวาเปนแพศย.   ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลศทูร 
ยอมถึงความนับวาเปนศูทร   เปรียบเหมือนไฟอาศัยปจจัยใด  ๆ  ติดอยู     ยอม 
ถึงความนับตามปจจัยนั้น ๆ. ถาไฟอาศัยไมคิดอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดไม.  
ถาไฟอาศัยหยากเยื่อติดอยู    ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดหยากเย่ือ.   ถาไฟอาศัย 
หญาติดอยู    ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดหญา.   ถาไฟอาศัยโคมัยติดอยู   กย็อม 
ถึงความนับวาไฟติดโคมัน  ฉันใด   เราก็ฉันนั้นแล   ยอมบัญญติัโลกุตตรธรรม 
อันเปนอริยะ     วาเปนทรัพยอันเปนของมีอยูของบุรุษ.    เมื่อเขาระลึกถึงวงศ 
สกุลเกาอันเปนของมารดาบิดา     อัตภาพบังเกิดในสกุลใด ๆ    ก็ยอมถึงความ 
นับตามสกุลนั้น ๆ.    ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย     ก็ยอมถึงความนับวา 
เปนกษัตริย.    ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลพราหมณ     ก็ยอมถึงความนับวาเปน 
พราหมณ.    ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลแพศย    ก็ยอมถึงความนับวาเปนแพศย. 
ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลศทูร  ก็ยอมถึงความนับวาเปนศูทร. 
           [๖๖๗]    พราหมณ    ถาแมกลุบุตรออกจากสกุลกษัตริยบวชเปน 
บรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว    เปนผูเวนขาดจาก 
การฆาสัตว   เวนขาดจากการลักทรัพย   เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหม- 
จรรย   เวนขาดจากการพูดเท็จ   เวนขาดจากการพูดสอเสียด    เวนขาดจากการ 
พูดคําหยาบ    เวนขาดจากการพูดเพอเจอ     ไมมีความโลภ    ไมมีจิตพยาบาท  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 378 

เปนสัมมาทิฐิ    ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข     ถาแมกุลบุตรออกจาก  
สกุลพราหมณ...จากสกุลแพศย ...จากสกุลศูทร   บวชเปนบรรพชิตและเขา 
อาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว      เวน 
ขาดจากการลักทรัพย  เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย  เวนขาดจาก 
การพูดเท็จ   เวนขาดจากการพูดสอเสียด     เวนขาดจากการพูดคําหยาบ    เวน 
ขาดจากการพูดเพอเจอ    ไมมีความโลภ     ไมมีจิตพยาบาท     เปนสัมมาทิฐิ 
ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข    พราหมณ !   ทานจะเขาใจความขอน้ัน 
เปนไฉน   พราหมณเทาน้ันหรือสามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร   ไมมีความ 
เบียดเบียน  ในท่ีนั้น  กษัตริย  แพศย  ศูทร  ไมสามารถหรือ. 
            เอ.   ไมใชเชนนัน้  ทานพระโคดม   แมกษัตริยก็สามารถเจริญเมตตา 
จิตอันไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนในท่ีนั้นได   แมพราหมณ . .  แมแพศย... 
แมศูทร. . . แมวรรณะ ๔ ทั้งหมด   ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร   ไมมี 
ความเบียดเบียนในท่ีนั้นได. 
           [๖๖๘]  พ.  พราหมณ      ฉันนั้นเหมือนกันแล   ถาแมกลุบุตรออก 
จากสกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต          และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคต  
ประกาศแลว   เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว    เวนขาดจากการลักทรัพย    เวน 
ขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย   เวนขาดจากการพูดเท็จ    เวนขาดจาก 
การพูดสอเสียด     เวนขาดจากการพูดคําหยาบ      เวนขาดจากการพูดเพอเจอ 
ไมมีความโลภ  ไมมีจิตพยาบาท  เปนสัมมาทิฐิ   ยนิดีกุศลธรรมเครื่องนําออก 
จากทุกข    ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ... จากสกุลแพศย ... จากสกุล 
ศูทรบวชเปนบรรพชิต เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวเวนขาดจากการลักทรพัย 
เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย   เวนขาดจากการพูดเท็จ     เวนขาด 
จากการพูดสอเสียด   เวนขาดจากการพูดคําหยาบ    เวนขาดจากการพูดเพอเจอ  
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ไมมีความโลภ  ไมมีจิตพยาบาท   เปนสัมมาทิฐิ   ยนิดีกุศลธรรมเครื่องนําออก 
จากทุกข     พราหมณ   ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน   พราหมณเทาน้ัน 
หรือสามารถถือเอาเครื่องสีสัตวสําหรับอาบน้ําไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุล ี
กษัตริย  แพศย  ศูทร  ไมสามารถหรือ. 
           เอ.  ไมใชเชนนั้น      ทานพระโคดม      แมกษัตริยก็สามารถถือเอา 
เครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา   ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลีได   แมพราหมณ. . . 
แมแพศย. . . แมศูทร    แมวรรณะ ๔ ทั้งหมด       ก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัว 
สําหรับอาบนํ้า   ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลีได. 
           [๖๖๙]  พ.  พราหมณ    ฉันนั้นเหมือนกันแล     ถาแมกุลบุตรออก 
จากสกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ 
แลวยอมเปนผูเวน ขาดจากการฆาสัตว  เวนขาดจากการลักทรพัย  เวนขาดจาก 
กรรมเปนขาศึกแกพรหมณ   เวนขาดจากการพูดเท็จ    เวนจากการพูดสอเสียด 
เวนขาดจากการพูดคําหยาบ   เวนขาดจากการพูดเพอเจอ   ไมมีความโลภ  ไมมี 
จิตพยาบาท   เปนสัมมาทิฐิ   ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได     ถาแม 
กุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ...จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร    บวชเปน 
บรรพชิต   และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว     ยอมเปนผูเวน 
ขาดจากการฆาสัตว   เวนขาดจากการลักทรัพย   เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแก 
พรหมจรรย   เวนขาดจากการพูดเท็จ    เวนขาดจากการพูดสอเสียด    เวนขาด 
จากการพูดคําหยาบ    เวนขาดจากการพูดเพอเจอ     ไมมีความโลภ     ไมมจิีต 
พยาบาท   เปนสัมมาทิฐิ    ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได     ทานจะ 
เขาใจความขอน้ันเปนไฉน   พระราชาผูเปนกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกน้ี  
รับสั่งใหบุรุษซึ่งมีชาติตาง ๆ กัน  ๑๐๐  คนมาประชุมกันวา        จงมานี่แนะ 
ทานท้ังหลาย     ในทานท้ังหลาย   ผูใดเกิดแตสกุลกษัตริย   แตสกุลพราหมณ  
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แตสกุลเจา    ผูนั้นจงเอาไมสัก    ไมสาละ  ไมสน   ไมจันทน   หรือไมทับทิม 
มาทําเปนไมสีไฟ   จงสีไฟไหเกิดข้ึน   จงสีไฟใหติด    สวนทานเหลาใดเกิดแต  
สกุลคนจัณฑาล    แตสกุลนายพราน    แตสกุลชางจักสาน   แตสกุลชางรถ   แต 
สกุลคนเทหยากเย่ือ  ทานเหลาน้ันจงเอาไมรางสุนัข  ไมรางสุกร  ไมรางยอมผา 
หรือไมละหุง  มาทําเปนไมสีไฟ  จงสีไฟใหเกิดข้ึน   จงสีไฟใหติด   พราหมณ 
ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน     ไฟที่บุคคลผูเกิดแตสกุลกษัตริย   แตสกุล 
พราหมณ  แตสกุลเจา  เอาไมสัก  ไมสาละ  ไมสน  ไมจันทน  หรือไมทับทิม 
มาทําเปนไมสีไฟ  สีไฟเกิดลุกข้ึน  ไฟนั้นเทาน้ันหรือเปนไฟมีเปลว  มีส ี และ 
มีแสง    อาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนั้นได    สวนไฟที่คนเกิดแตสกุลคนจัณฑาล 
สกุลนายพราน    แตสกุลชางจักสาน    แตสกุลชางรถ    แตสกุลคนเทหยากเย่ือ 
เอาไมรางสุนัข    ไมรางสุกร   ไมรางยอมผา   หรอืไมละหุง    มาทําเปนไมสีไฟ 
สีไฟเกิดลุกข้ึน    ไฟนั้นเปนไฟไมมีเปลว   ไมมีส ี  ไมมีแสง   และไมอาจทํากิจ 
ที่ตองทําดวยไฟนั้นหรือ. 
           เอ.  ไมใชเชนนั้น      ทานพระโคดม    ไฟท่ีบุคคลเกิดแตสกุลกษัตริย 
แตสกุลพราหมณ    แตสกุลเจา    เอาไมสัก    เอาไมสาละ   ไมสน   ไมจันทน 
หรือไมทับทิม    มาทําเปนไมสีไฟ   สไีฟเกิดข้ึน   ไฟนั้นเปนไฟมีเปลว   มสีี 
มีแสง   และอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนั้นได   แมไฟที่บุคคลเกิดแตสกุลจัณฑาล 
แตสกุลนายพราน   แตสกุลชางจักสาน   แตสกุลชางรถ   แตสกุลคนเทหยากเยื่อ 
เอาไมรางสุนัข    ไมรางสุกร  ไมรางยอมผา   หรอืไมละหุง   มาทําเปนไมสีไฟ 
สีไฟเกิดลุกข้ึน    ไฟนั้นกเ็ปนไฟมีเปลว   มีส ี  มีแสง    และอาจทํากิจท่ีตองทํา 
ดวยไฟแมทั้งหมดได. 
           [๖๗๐]  พ.  พราหมณ     ฉันนัน้เหมือนกันแล     ถาแมกลุบุตรออก 
จากสกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต   และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ  
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แลว    ยอมเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว    เวนขาดจากการลักทรัพย    เวนขาด 
จากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย    เวนขาดจากการพูดเท็จ    เวนขาดจากการ 
พูดสอเสียด    เวนขาดจากการพูดคําหยาบ    เวนขาดจากการพูดเพอเจอ    ไมมี 
ความโลภ ไมมีจิตพยาบาท  เปนสัมมาทิฐิ  ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข 
ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ. ..     จากสกุลแพศย . . .     จากสกุลศูทร 
บวชเปนบรรพชิต   และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว  ยอมเปน 
ผูเวนขาดจากการฆาสัตว    เวนขาดจากการลักทรพัย     เวนขาดจากกรรมเปน 
ขาศึกแกพรหมจรรย     เวนขาดจากการพูดเท็จ     เวนขาดจากการพูดสอเสียด 
เวนขาดจากการพูดคําหยาบ   เวนขาดจากการพูดเพอเจอ   ไมมีความโลภ  ไมมี 
จิตพยาบาท  เปนสัมมาทิฐิ  ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได. 
           [๖๗๑]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว      เอสุการีพราหมณ 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   พระองค 
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย  เปรียบเหมือนหงายของท่ีควํ่า  เปดของที่ปด 
บอกทางแกคนหลงทาง    หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา    ผูมีจักษุจักเห็น 
รูปได    ฉะน้ัน   ขาแตพระโคดมผูเจริญ      ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับทั้ง 
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ    ขอพระโคดมผูเจริญ   โปรดทรงจํา 
ขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  ฉะนี้แล. 
 
                                         จบเอสุการีสูตรที่  ๖  
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                                  อรรถกถาเอสุกรีสูตร 
 
           เอสุการีสูตรข้ึนตนวา   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.  
           บรรดาบทเหลาน้ัน    คําวา  พึงแขวนสวน    คือพึงใหแขวนสวน. 
ทรงแสดงชื่อวา    สัตถธรรม    คือธรรมของพอคาเกวียนดวยคําน้ี .    ไดยินวา 
พอคาเกวียนเดินทางกันดารมาก.    เมือ่โคตายในระหวางทาง    ก็ถือเอาเน้ือมัน 
มาแลว   แขวนไวสําหรับผูตองการเนื้อท้ังปวงวา    ใคร ๆ เค้ียวกินเนื้อน้ี    จง 
ใหราคาเทานี้ .  ธรรมดาวาเนื้อโค  คนกินไดก็มี   กินไมไดก็มี    ผูสามารถให 
ตนทุนก็มี  ผูไมสามารถก็มี.  พอคาเกวียนซื้อโคมาดวยราคาใด   เพ่ือใหราคานั้น 
จึงใหสวนแกคนทั้งปวงโดยพลการแลว   เอาแตตนทุน.   นี้เปนธรรมของพอคา 
เกวียน.    เพ่ือแสดงวา     แมพราหมณทั้งหลายก็อยางนั้นเหมือนกัน      ถือเอา 
ปฏิญญาของชาวโลกแลวบัญญัติการบําเรอ   ๔  ประการโดยธรรมดาของตนเอง 
ดังน้ี   จึงตรัสวา อยางนั้นเหมือนกันแล   ดังน้ีเปนตน. คําวา พึงมีแตความชั่ว 
คือ  พึงเปนความชั่วชาอยางยิ่ง. คําวา พึงมีแตความดี  คือ พึงมีแตประโยชน 
เกื้อกูล.   อีกอยางหน่ึง    บทวา  ชั่ว  คือ  พึงเปนอัตตภาพชั่ว  คือ   ลามก. 
บทวา ดี  คือ ประเสริฐสุด.   ไดแกสูงสุด. บทวา ประเสริฐ   คือ ประเสริฐกวา. 
บทวา  เพราะความเปนผูเกิดในตระกูลสูง  คือ  ประเสริฐ   เพราะความ 
เปนผูเกิดในตระกูลสูง.    บทวา  ชั่วชา  คือ  เลวทราม.   ความเปนผูเกิดใน 
ตระกลสูงเทียว   ยอมควรในตระกูลทั้งสอง  คือ  ตระกูลกษัตริย   และตระกูล 
พราหมณ.   ความเปนผูมีวรรณะอันยิ่ง   ยอมควรในตระกูลทั้งสาม.  เพราะแม 
แพศยก็ยอมเปนผูมีวรรณะอันยิ่งได.       ความเปนผูมีโภคะมากยอมควรแมใน 
ตระกูลทั้ง  ๔.    เพราะแมศูทรจนชั้นที่สุดแมคนจัณฑาล     ก็ยอมเปนผูมีโภคะ  
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มากไดเหมือนกัน.     บทวา  เท่ียวไปเพื่อภิกษา  ความวา   อันพราหมณแมมี  
ทรัพยเปนโกฏิก็ตองเท่ียวขอภิกขา.  พราหมณแตเกากอนแมมีทรัพยต้ัง  ๘๐ โกฏ ิ
ก็ยอมเที่ยวภิกขาเพลาหน่ึง.     ถามวา   เพราะเหตุไร.      ตอบวา    ขอครหาวา 
เดี๋ยวน้ีเริ่มเท่ียวขอภิกษา   ดังน้ี     จักไมมีแกโปราณกพราหมณทั้งหลายในเวลา 
เข็ญใจ.    บทวา  ดูหมิ่น  ความวา   พราหมณละวงศ    การเท่ียวภิกษาแลว 
เลี้ยงชีวิตดวยสัตถาชีพ (อาชีพชายศัสตรา)  กสิกรรม และพาณิชกรรมเปนตนนี้ 
ชื่อวาดูหม่ิน.  บทวา เหมอืนคนเลี้ยงโค  ความวา  เหมือนคนเลี้ยงโคลักของ 
ที่ตนตองรักษา  เปนผูทําในส่ิงท่ีมิใชหนาที่ฉะน้ัน  .   พึงทราบเน้ือความในวาระ 
ทั้งปวงโดยนัยนี้.  บทวา มีดและไมคาน  คือมีดสําหรับเกี่ยวหญา  (คือเคียว) 
และไมคาน.   บทวา   ระลึกถึง   ความวา   ระลกึถึงวงศตระกูลเกาอันเปนของ 
มารดาบิดาท่ีคนเกิดนั้น.  คําท่ีเหลือในท่ีทั้งปวงงายทั้งน้ันแล. 
 
                                    จบอรรถกถาเอสุการีสูตรที่  ๖  
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                                   ๗.  ธนัญชานิสูตร  
 
           [๖๗๒]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู  ณ  พระวิหารเวฬุวันสวนท่ี 
ใชเลี้ยงกระแต    เขตพระนครราชคฤห.    สมยันัน้แล    ทานพระสารีบุตรเที่ยว 
จาริกไปในทักขิณาคิรีชนบท  พรอมดวยภิกษสงฆหมูใหญ.     ครั้งน้ัน   ภิกษุ 
รูปหน่ึงจําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห   ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงทัก- 
ขิณาคิรีชนบท   ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร   ครั้นผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว   นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
           [๖๗๓]  ทานพระสารีบุตรไดถามภิกษุนั้นวา   ทานผูมีอายุ   พระผูมี 
พระภาคเจาไมทรงพระประชวร   และยังทรงพระกําลังอยูหรือ. 
           ภิกษุนั้นกราบเรียนวา   พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพระประชวรและยัง 
ทรงพระกําลังอยู   ทานผูมีอายุ. 
           สา.   ทานผูมีอายุ   ก็ภิกษุสงฆไมปวยไข   และยังมีกําลังอยูหรือ. 
           ภิ.    แมภิกษุสงฆก็ไมปวยไข   และยังมีกําลังอยู   ทานผูมีอายุ. 
           สา.  ทานผูมีอายุ   ธนัญชานิพราหมณอยูที่ใกลประตูตัณฑุลปาละ ใน 
พระนครราชคฤหนั้น   เขาไมปวยไขและยังมีกําลังอยูหรือ. 
           ภิ.   แมธนัญชานิพราหมณก็ไมปวยไข     และยังมีกําลังอยู    ทานผูมี 
อายุ. 
           สา.  ทานผูมีอายุ   ธนัญชานิพราหมณยังเปนผูไมประมาทหรือ. 
           ภิ.   ทีไ่หนไดทานผูมีอายุ    ธนญัชานิพราหมณของเราจะไมประมาท. 
เขาอาศัยพระราชา   เที่ยวปลนพวกพราหมณและคฤหบดี   อาศัยพวกพราหมณ  
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และคฤหบดีปลนพระราชา  ภริยาของเขาผูมีศรัทธา  ซึ่งนํามาจากสกุลที่มีศรัทธา 
ทํากาละเสียแลว   เขาไดหญิงอ่ืนมาเปนภริยาหาศรัทธามิได   เขานํามาจากสกุลท่ี 
ไมมีศรัทธา. 
           สา.  ทานผูมีอายุ   เราไดฟงวาธนัญชานิพราหมณเปนผูประมาท เปน 
อันไดฟงชั่วหนอ   ทําไฉน   เราจะพึงไดพบกับธนัญชานิพราหมณบางครั้งบาง 
คราว.   ทําไฉน  จะพึงไดเจรจาปราศรัยกันสักนอยหน่ึง  
           ครั้งน้ัน     ทานพระสารีบุตรอยูในทักขิณาคิรีชนบทคามควรแลว    จึง 
หลีกจาริกไปทางพระนครราชคฤห    เที่ยวจาริกไปโดยลําดับ     ไดถึงพระนคร- 
ราชคฤหแลว. 
           [๖๗๔]  ไดยินวา  สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน 
สวนท่ีใชเลี้ยงกระแต   ใกลพระนครราชคฤห.  ครั้งน้ันเวลาเชา   ทานพระสารี- 
บุตรนุงแลว   ถือบาตรและจีวรเขาไปยังพระนครราชคฤห   สมัยน้ัน  ธนัญชานิ 
พราหมณใชคนใหรีดนมโคอยูที่คอกโค  ภายนอกพระนคร   ทานพระสารีบุตร 
เที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห     ภายหลังภัต     กลับจากบิณฑบาตแลว 
เขาไปหาธนัญชานิพราหมณถึงท่ีอยูธนัญชานิพราหมณไดเห็นทานพระสารีบุตร 
กําลังมาแตไกล   จึงเขาไปหาทานพระสารีบุตร    แลวไดกลาววา   นิมนตดืม่น้ํา 
นมสดทางนี้เถิด  ทานพระสารีบุตร  ทานยังมีเวลาฉันอาหาร.  
           สา.  อยาเลยพราหมณ    วันนีฉั้นทําภัตกิจเสร็จแลว    ฉันจักพักกลาง 
วันที่โคนตนไมโนน  ทานพึงมาในท่ีนั้น  ธนัญชานิพราหมณรับคําทานพระสารี- 
บุตรแลว.   ครั้งน้ัน     ธนญัชานิพราหมณบริโภคอาหารเวลาเชาเสร็จแลว   ได 
เขาไปหาทานพระสารีบุตร     ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร     ครั้นผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   จึงนั่ง  ณ ที่ควรขางหน่ึง   
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           [๖๗๕]  ทานพระสารีบุตรไดถามวา      ธนัญชานิ     ทานเปนผูไม 
ประมาทหรือ.  
           ธนัญชานิพราหมณไดตอบวา   ขาแตทานพระสารีบุตร  ที่ไหนขาพเจา 
จะไมประมาท    เพราะขาพเจาตองเลี้ยงมารดาบิดา    ตองเลี้ยงบุตรภริยา    ตอง 
เลี้ยงพวกทาส   กรรมกร   และคนรับใช   ตองทํากิจสําหรับมิตรและอํามาตยแก 
มิตรและอํามาตย  ตองทํากิจสําหรับญาติสาโลหิต   ตองทํากิจสําหรับแขกแกแขก 
ตองทําบุญท่ีควรทําแกปุพเปตชนสงไปใหปุพเปตชน    ตองทําการบวงสรวงแก 
พวกเทวดา     ตองทําราชการใหแกหลวง    แมกายน้ีก็ตองใหอ่ิมหนํา    ตองให 
เจริญ. 
           [๖๗๖]  สา.  ธนญัชานิ   ทานจะเขาใจความขอน้ัน  เปนไฉน   บุคคล 
บางตนในโลกน้ี   เปนผูพระพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุ 
แหงบิดามารดา    นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก    เพราะเหตุแหง 
การประพฤติไมชอบธรรนและประพฤติผิดธรรม   เขาจะพึงไดตามความปรารถนา 
หรือวา   เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหง 
มารดาบิดา   ขอนายนิรยบาลอยูพึงฉุดคราเราไปนรกเลย    หรือมารดาบิดาของ 
ผูนั้นจะพึงไดตามความปรารถนาวา  ผูนี้เปนผูประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติ 
ผิดธรรม     เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย     ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไป 
นรกเลย. 
           ธ.  ไมใชเชนนั้น   ทานสารีบุตร    ที่แทถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย 
นายนิรยบาลก็พึงโยนลงในนรกจนได. 
           [๖๗๗]  สา.  ธนญัชานิ   ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  บุคคล 
บางคนในโลกนี้   เปนผูประพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุ 
แหงบุตรและภริยา   นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราผูนั้นไปนรก   เพราะเหตุแหงการ  
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พระพฤติไมชอบธรรมและพระพฤติผิดธรรม    เขาจะพึงไดตามความปรารถนา  
หรือหนอวาเราประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหงบุตร 
และภริยา   ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย   หรือวาบุตรและภริยา 
ของผูนั้น  จะพึงไดตามความปรารถนาวา  ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติ 
ผิดธรรม   เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย  ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรก 
เลย. 
           ธ.  ไมใชเชนนั้น   ทานพระสารีบุตร    ที่แท   ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ 
มากมาย  นายนิรยบาลก็พึงโยนลงในนรกจนได. 
           [๖๗๘]  สา.  ธนญัชานิ   ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน   บุคคล 
บางคนในโลกนี้   พระพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหง 
ทาสกรรมกรและคนรับใช  นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปนรก    เพราะ 
เหตุแหงการพระพฤติไมชอบธรรมและพระพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความ 
ปรารถนาหรอืหนอวา     เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม     ประพฤติผิธรรม 
เพราะเหตุแหงทาส    กรรมกรและคนรับ ใช    ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเรา 
ไปนรกเลย   หรือวาพวกทาส    กรรมกรและคนรบัใชของเขาจะพึงไดตามความ 
ปรารถนาวา   ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหง 
เราทั้งหลาย   ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย.  
           ธ.  ไมใชเชนนั้น    ทานพระสารีบุตร   ที่แทถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมาก 
มาย   นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.                               
           [๖๗๙]  สา.  ธนัญชานิ   ทานจะเขาใจความขอน้ัน  เปนไฉน   บุคคล 
บางคนในโลกนี้    พระพฤติไมชอบธรรม   พระพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแห ง 
มิตรและอํามาตย   นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้น ไปยังนรก  เพราะเหตุแหง 
การประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม  เขาจะพึงไดตามความปรารถนา  
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หรือหนอวา  เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม    เพราะเหตุ 
แหงมิตรและอํามาตย  ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย  หรือวามิตร 
และอํามาตยของเขาพึงไดตามความปรารถนาวา        ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม 
ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย   ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดครา 
เขาไปนรกเลย. 
           ธ.  ไมใชเชนนั้น    ทานพระสารีบุตร    ที่แท   ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ 
มากมาย   นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
           [๖๘๐]  สา.  ธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน    บุคคล 
บางคนโนโลกน้ี    ประพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหง 
ญาติสาโลหิต   นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก  เพราะเหตุแหงการ 
ประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม     เขาจะพึงไดตามความปรารถนา 
หรือหนอวาเราประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม  เพราะเหตุแหงญาติ- 
สาโลหิต  ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย  หรือวาญาติสาโลหิตของ 
เขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา  ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม 
เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย   ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย. 
           ธ.  ไมใชเชนนั้น     ทานพระสารีบุตร   ทีแ่ท   ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ 
มากมาย   นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
           [๖๘๑]  สา.  ธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน    บุคคล 
บางคนในโลกนี้  พระพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม  เพราะเหตุแหงแขก 
นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก       เพราะเหตุแหงการประพฤติไม 
ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม     เขาจะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา 
เราพระพฤติไมชอบธรรม    พระพฤติผิดธรรม    เพราะเหตุแหงเขา    ขอนาย  
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นิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย       หรือวาแขกของเขาจะพึงไดตามความ 
ปรารถนาวา  ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม  เพราะเหตุแหงเรา 
ทั้งหลาย   ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย. 
           ธ.  ไมใชเชนนั้น  ทานพระสารีบุตร    ที่แท    ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ 
มากมาย   นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
           [๖๘๒]  สา.  ธนญัชานิ    ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  บุคคล 
บางคนในโลกนี้    พระพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหง 
ปุพเปตชน    นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก    เพราะเหตุแหงการ 
ประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม    เขาจะพึงไดตามความปรารถนา 
หรือหนอวา    เราประพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหง 
ปุพเปตชน    ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย   หรอืวาปุพเปตชน 
ของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา    ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม    ประพฤติ 
ผิดธรรม     เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย     ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไป 
นรกเลย. 
           ธ.  ไมใชเชนนั้น    ทานพระสารีบุตร    ที่แท    ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ 
มากมาย  นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
           [๖๘๓]  สา.  ธนญัชานิ   ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน   บุคคล 
บางคนในโลกนี้    ประพฤติไมชอบธรรม   พระพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหง 
เทวดา     นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก      เพราะเหตุแหงการ 
ประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม    เขาจะพึงไดตามความปรารถนา 
หรือหนอวา   เราประพฤติไมชอบธรรม   พระพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหง 
เทวดา    ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย    หรือวาเทวดาของเขาจะ  
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พึงไดตามความปรารถนาวา    ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม    ประพฤติผิดธรรม  
เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย   ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย. 
           ธ. ไมใชเชนนั้น     ทานพระสารีบุตร    ที่แท    ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ 
มากมาย  นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
           [๖๘๔]  ส.  ธนัญชานิ     ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  บุคคล 
บางคนในโลกนี้   พระพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหง 
พระราชา    นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก    เพราะเหตุแหงการ 
พระพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม    เขาจะพึงไดตามความปรารถนา 
หรือหนอวา   เราพระพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหง 
พระราชา   ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย   หรือวาพระราชาของ 
ผูนั้นจะพึงไดตามความปรารถนาวา     ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม     ประพฤติ 
ผิดธรรม     เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย      ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไป 
นรกเลย. 
           ธ.  ไมใชเชนนั้น    ทานพระสารีบุตร   ที่แท   ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ 
มากมาย   นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
           [๖๘๕]  สา.   ดูกอนธนัญชานิ     ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน 
บุคคลบางคนในโลกนี ้ ประพฤติไมชอบธรรม  พระพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุ 
แหงการเลี้ยงกาย   เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย   นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้น  
ไปยังนรก       เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม 
เขาจะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา  เราประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติ 
ผิดธรรม  เพราะเหตุการณเลี้ยงกาย  เพราะเหตุการณทํานุบํารุงกาย  ขอนายนิรยบาล 
อยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย        หรือวาชนเหลาอ่ืนของเขาจะพึงไดตามความ 
ปรารถนาวา    ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุการณ  
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เลี้ยงกาย    เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย    ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรก  
เลย. 
           ธ.  ไมใชเชนนั้น    ทานพระสารีบุตร   ที่แท   ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ 
มากมาย   นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได. 
           [๖๘๖]  สา.   ดูกอนธนัญชานี     ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน 
บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหงมารดาบิดา 
กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม   ประพฤติถูกธรรม   เพราะเหตุแหงมารดาบิดา 
ไหนจะประเสริฐกวากัน. 
           ธ.   ขาแตทานพระสารีบุตร    ผูที่ประพฤติไมชอบธรรม    ประพฤติ 
ผิดธรรม   เพราะเหตุแหงมารดาบิดา   ไมประเสริฐ  สวนผูประพฤติชอบธรรม 
ประพฤติถูกธรรม   เพราะเหตุแหงมารดาบิดา   ประเสริฐ   ดวยวาการประพฤติ 
ชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม    ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรม 
และการประพฤติผิดธรรม. 
           สา.  ธนัญชานิ   การงานอยางอ่ืนที่มีเหตุ   ประกอบดวยธรรม   เปน 
เครื่องใหบุคคลอาจเลี้ยงมารดาบิดาได  ไมตองทํากรรมอันลามก  และใหปฏิบัติ 
ปฏิปทาอันเปนบุญได  มอียู. 
           [๖๘๗]   ธนัญชานิ    ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน     บุคคลผู 
พระพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหงบุตรและภริยา   กับ 
บุคคลผูพระพฤติชอบธรรม     พระพฤติถูกธรรม     เพราะเหตุบุตรและภริยา 
ไหนจะประเสริฐกวากัน. 
           ธ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  บคุคลผูประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติ 
ผิดธรรม   เพราะเหตุแหงบุตรและภริยา   ไมประเสริฐ   สวนบุคคลผูประพฤติ 
ชอบธรรม     พระพฤติถูกธรรม     เพราะเหตุแหงบุตรและภริยา     ประเสริฐ  
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ดวยวาการพระพฤติชอบธรรมและการประพฤติถกูธรรม       ประเสริฐกวาการ 
พระพฤติไมชอบธรรม   และการพระพฤติผิดธรรม. 
           ส.  ธนัญชานิ   การงานอยางอ่ืนที่มีเหตุ    ประกอบดวยธรรม    เปน 
เครื่องใหบุคคลอาจเลี้ยงบุตรและภริยาได    ไมตองทํากรรมอันลามก     และให 
ปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได.  มีอยู. 
           [๖๘๘]  ดกูอนธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน   บุคคล 
ผูประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม  เพราะเหตุแหงพวกทาส  กรรมกร 
และคนรับใช   กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม  พระพฤติถูกธรรม   เพราะเหตุ 
แหงพวกทาส   กรรมกรและคนรับ ใช   ไหนจะประเสริฐกวากัน. 
           ธ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  บคุคลผูพระพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติ 
ผิดธรรม     เพราะเหตุแหงพวกทาส     กรรมกรและคนรับใช     ไมประเสริฐ 
สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม   ประพฤติถูกธรรม   เพราะเหตุแหงพวกทาส 
กรรมกรและคนรับใช  ประเสริฐ  ดวยวาการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติ 
ถูกธรรม  ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม  
           สา.  ดูกอนธนัญชานิ    การงานอยางอ่ืนที่มีเหตุ    ประกอบดวยธรรม 
เปนเครื่องใหบุคคลอาจเลี้ยงพวกทาส  กรรมกรและคนรับใชได  ไมตองกระทํา 
กรรมอันลามก   และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได  มีอยู. 
           [๖๘๙]  ดูกอนธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน   บุคคล 
ผูประพฤติไมชอบธรรม    ประพฤติผิดธรรม    เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย 
กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม     และประพฤติถูกธรรม    เพราะเหตุแหงมิตร 
และอํามาตย   ไหนจะประเสริฐกวากัน . 
           ธ.   ขาแตทานพระสารีบุตร  บคุคลผูประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติ 
ผิดธรรม   เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย   ไมประเสริฐ  สวนบุคคลผูประพฤติ  
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ชอบธรรม    ประพฤติถูกธรรม    เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย    ประเสริฐ 
ดวยวาการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถกูธรรม        ประเสริฐกวาการ 
ประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม. 
           สา.  ดูกอนธนัญชานิ   การงานอยางอ่ืนที่มีเหตะ    ประกอบดวยธรรม 
เปนเครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแกมิตรและอํามาตยได  ไมตองทํากรรมอัน 
ลามกและใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได  มีอยู. 
           [๖๙๐]  ดูกอนธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  บุคคลผู 
ประพฤติไมชอบธรรม      ประพฤติผิดธรรม       เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต 
กับบุคคลผูพระพฤติชอบธรรม  พระพฤติถูกธรรม  เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต  
ไหนจะประเสริฐกวากัน. 
           ธ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  บคุคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ 
ผิดธรรม   เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต    ไมประเสริฐ    สวนบุคคลผูประพฤติ 
ชอบธรรม   ประพฤติถูกธรรม   เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต  ประเสริฐ  ดวยวา 
การประพฤติชอบธรรม  และการพระพฤติถูกธรรม  ประเสริฐกวาการพระพฤติ 
ไมชอบธรรม   และการพระพฤติผิดธรรม. 
           สา.  ดูกอนธนัญชานิ    การงานอยางอ่ืนที่มีเหตุ   ประกอบดวยธรรม 
เปนเครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแกญาติสาโลหิตได   ไมตองทํากรรมอันลามก 
และใหปฏิบติัปฏิปทาอันเปนบุญได  มีอยู .                                  
           [๖๙๑]  ธนัญชานิ      ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน     บุคคลผู 
พระพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม    เพราะเหตุแหงแขก    กับบุคคลผู 
ประพฤติชอบธรรม   ประพฤติถูกธรรม   เพราะเหตุแหงแขก  ไหนจะประเสริฐ 
กวากัน.  
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           ธ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  บคุคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ 
ผิดธรรม   เพราะเหติแหงแขก   ไมประเสริฐ   สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม 
พระพฤติถูกธรรม  ประเสริฐ   ดวยวาการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติ 
ถูกธรรม   ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรมและการพระพฤติผิดธรรม. 
           สา.  ดูกอนธนัญชานิ   การงานอ่ืนที่มีเหตุ  ประกอบดวยธรรม  เปน 
เครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแกแขกได   ไมตองทํากรรมอันลามก     และให 
ปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได  มีอยู. 
           [๖๙๒]  ดูกอนธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  บุคคล 
ผูประพฤติไมชอบธรรม   ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุแหงปุพเปตชน   กบั 
บุคคลผูประพฤติชอบธรรม          ประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแหงปุพเปตชน 
ไหนจะประเสริฐกวากัน . 
           ธ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  บคุคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ 
ผิดธรรม    เพราะเหตุแหงปุพเปตชน    ไมประเสริฐ    สวนบุคคลผูประพฤติ 
ชอบธรรม  ประพฤติถูกธรรม  ประเสริฐ   ดวยวาการพระพฤติชอบธรรมและ 
การประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติ 
ผิดธรรม. 
           สา.  ดูกอนธนัญชานิ   การงานอยางอ่ืนที่มีเหตุ    ประกอบดวยธรรม 
เปนเครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแกปุพเปตชนได  ไมตองทํากรรมอันลามก 
และใหปฏิบติัปฏิปทาอันเปนบุญได  มีอยู. 
           [๖๙๓]   ดูกอนธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน   บุคคล 
ผูประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม  เพราะเหตุแหงเทวดา  กับบุคคล 
ผูพระพฤติชอบธรรม    ประพฤติถูกธรรม    เพราะเหตุแหงเทวดา     ไหนจะ 
ประเสริฐกวากัน.  
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           ธ.   ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติ 
ผิดธรรม  เพราะเหตุแหงเทวดา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม  
ประพฤติถูกธรรม      เพราะเหตุแหงเทวดา   ประเสริฐ    ดวยวาการประพฤติ 
ชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม    ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรม 
และการประพฤติผิดธรรม. 
           สา.  ดูกอนธนัญชานิ    การงานอยางอ่ืนที่มีเหตุ   ประกอบดวยธรรม 
เปนเครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแกเทวดาได         ไมตองทํากรรมอันลามก 
และใหปฏิบติัปฏิปทาอันเปนบุญได  มีอยู.  
           [๖๙๔]  ดูกอนธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  บุคคล 
ผูประพฤติไมชอบธรรม  พระพฤติผิดธรรม  เพราะเหตุแหงพระราชา  กับบคุคล 
ผูประพฤติชอบธรรม   ประพฤติถูกธรรม   เพราะเหตุแหงพระราชา   ไหนจะ 
ประเสริฐกวากัน. 
           ธ.  ขาแตทานพระสารีบุตร  บคุคลผูประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติ 
ผิดธรรม     เพราะเหตุแหงพระราชา     ไมประเสรฐิ     สวนบุคคลผูประพฤติ 
ชอบธรรม   ประพฤติถูกธรรม   เพราะเหตุแหงพระราชา    ประเสริฐ   ดวยวา 
การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม     ประเสรฐิกวาการประพฤติ 
ไมชอบธรรมและการพระพฤติผิดธรรม. 
           สา.  ดูกอนธนัญชานิ   การงานอยางอ่ืนที่มีเหตุ    ประกอบดวยธรรม 
เปนเครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแหงพระราชาได   ไมตองทํากรรมอันลามก 
และใหปฏิบติัปฏิปทาอันเปนบุญได  มีอยู. 
           [๖๙๕]  ดูกอนธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  บุคคล 
ผูประพฤติไมชอบธรรม  ประพฤติผิดธรรม   เพราะเหตุการเลี้ยงกาย    เพราะ  
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เหตุทํานุบํารุงกาย  กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม  ประพฤติถูกธรรม   เพราะ 
เหตุการเลี้ยงกาย   เพราะเหตุการทํานุบํารุงกาย   ไหนจะประเสริฐกวากัน. 
           ธ.  ขาแตทานพระสารีบุตร   บคุคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ 
ผิดธรรม.     เพราะเหตุการเลี้ยงกาย     เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย     ไมประเสริฐ 
สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม    ประพฤติถูกธรรม    เพราะเหตุการเลี้ยงกาย 
เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย     ประเสริฐ     ดวยวาการพระพฤติชอบธรรมและการ 
ประพฤติถูกธรรม     ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติ 
ผิดธรรม. 
           สา.  ดูกอนธนัญชานิ   การงานอยางอ่ืนที่มีเหตุ    ประกอบดวยธรรม 
เปนเครื่องใหบุคคลอาจเลี้ยงกาย   ทํานุบํารุงกายได   ไมตองทํากรรมอันลามก 
และใหปฏิบติัปฏิปทาอันเปนบุญได  มีอยู. 
           ครั้งน้ันแล    ธนญัชานิพราหมณชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของทานพระ-  
สารีบุตรลุกจากอาสนะหลีกไปแลว. 
           [๖๙๖]  ครั้นสมัยตอมา  ธนัญชานิพราหมณเปนผูอาพาธ  ไดรับทุกข 
เปนไขหนัก   จึงเรียกบุรษุคนหน่ึงมาวา  บุรุษผูเจริญ   มาน่ีเถดิทาน   ทานจง 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    จงถวายบังคมพระบาทของพระผูมี-  
พระภาคเจาดวยเศียรเกลา  ตามคําของเราวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ธนัญชานิ- 
พราหมณอาพาธไดรับทุกข เปนไขหนัก  เขาขอถวายบังคมพระบาทของพระผูมี- 
พระภาคเจาดวยเศียรเกลา    และจงเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู     แลวจง 
ไหวเทาทานพระสารีบุตรตามคําของเราวา     ขาแตทานผูเจริญ      ธนัญชานิ- 
พราหมณอาพาธ  ไดรับทุกข   เปนไขหนัก   เขาไหวเทาทานพระสารีบุตรดวย 
เศียรเกลา   และจงเรียนทานอยางนี้วา     ขาแตทานผูเจริญ      ขาพเจาขอโอกาส  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 397 

ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของธนัญชานิ-  
พราหมณเถิด. 
           [๖๙๗]  บุรุษนั้นรบัคําธนัญชานิพราหมณแลว   ไดเขาไปเฝาพระผูมี- 
พระภาคเจาถึงที่ประทับ      ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง   ณ   ที่ควร 
สวนขางหน่ึง  แลวไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ธนญัชานิพราหมณ 
อาพาธ  ไดรับทุกข  เปนไขหนัก  เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยเศียรเกลา  แลวไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถงึท่ีอยู  ไหวทานพระสารีบุตร 
แลว  นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึงแลว   ไดเรียนทานพระสารีบุตรวา  ขาแตทาน 
ผูเจริญ    ธนญัชานิพราหมณอาพาธไดรับทุกข  เปนไขหนัก  เขาไหวเทาของ 
ทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา  และสั่งมาอยางนี้วา  ขาแตทานผูเจริญ   ขาพเจา 
ขอโอกาส      ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของ 
ธนัญชานิพราหมณเถิด  ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวยอาการดุษณีภาพ. 
           [๖๙๘]  ลําดับนั้น     ทานพระสารีบุตรนุงแลว  ถือบาตรและจีวร  เขา 
ไปยังนิเวศนของธนัญชานิพราหมณ   แลวน่ังบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย   ไดถาม 
ธนัญชานิพราหมณวา  ดูกอนธนัญชานิ   ทานยังพอทนไดหรือ   พอจะยังชีวิต 
ใหเปนไปไดหรือ   ทุกขเวทนาคอยถอยลงไมเจริญข้ึนหรือ   อาการปรากฏคอย 
คลายไมทวีข้ึนหรือ. 
           [๖๙๙]  ธนัญชานิพราหมณกราบเรียนวา      ขาแตทานพระสารีบุตร 
ขาพเจาทนไมไหว   จะยังชีวิตใหเปนไปไมได   ทกุขเวทนาของขาพเจากลานัก 
เจริญข้ึนไมถอยเลย   ปรากฏอาการทวียิ่งข้ึน   ไมลดถอย   ขาแตทานพระสารี- 
บุตรผูเจริญ   เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง    เอาเหล็กแหลมคมกดศีรษะ   ฉันใด 
ขาพเจาก็ฉันน้ันแล  ลมเสียดแทงศีรษะกลานัก  ขาแตทานพระสารีบุตร ขาพเจา 
ทนไมไหว   จะยังชีวิตใหเปนไปไมได   ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก   เจริญ  
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ข้ึน  ไมถอยเลย  ปรากฏอาการทวียิ่งข้ึนไมลดถอย   เปรียบเหมอืนบุรุษมีกําลัง  
เอาเสนเชือกที่เขม็งมัดรัดศีรษะฉันใด     เวทนาในศีรษะของขาพเจาก็เหลือทน 
ฉันนั้น  ขาพเจาทนไมไหว   จะยังชีวิตใหเปนไปไมได  ทุกขเวทนาของขาพเจา 
กลานัก  เจรญิข้ึน  ไมถอยเลยปรากฏอาการทวีข้ึน  ไมลดถอย  ขาแตทานพระ- 
สารีบุตร    เปรียบเหมือนนายโคฆาตหรือลูกมือนายโคฆาตผูชํานาญ     เอามีด 
สําหรับเชื้อเน้ือโคอันคมมาเชือดทองฉันใด   ขาพเจาก็ฉันนั้น  ลมเสียดทองกลา 
นัก  ขาพเจาทนไมไหว  จะยังชีวิตใหเปนไปไมได  ทุกขเวทนาของขาพเจากลา 
นัก   เจริญยิ่งข้ึน   ไมถอยเลย   ปรากฏอากาวทวีข้ึน   ไมลดถอย   ขาแตทาน 
พระสารีบุตร    เปรยีบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน   ชวยกันจับบรุุษมีกําลังนอย 
กวาคนละแขน   รมยางไวที่หลุมถานเพลิง   ฉันใด    ในกายของขาพเจาก็รอน 
เหลือทน  ฉันนั้น  ขาพเจาทนไมไหว  จะยังชีวิตใหเปนไปไมได  ทุกขเวทนา 
ของขาพเจากลานัก   ทวีข้ึนไมถอยเลย   ปรากฏอาการทวีข้ึน  ไมลดถอย. 
           [๗๐๐]  สา.  ธนัญชานิ    ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน    นรก 
กับ กําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ไหนจะดีกวากัน. 
           ธ.    กําเนิดสัตวดิรัจฉานดีกวานรก  ทานพระสารีบุตร. 
           สา.  ธนัญชานิ     ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน      กําเนิดสัตว 
ดิรัจฉานกับปตติวิสัย  ไหนจะดีกวากัน. 
           ธ.    ปตติวิสัยดีกวากําเนิดสัตวดิรัจฉาน  ทานพระสารีบุตร. 
           สา.  ธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ีเปนไฉน  ปตติวิสัยกับมนุษย 
ไหนจะดีกวากัน. 
           ธ.   มนุษยดีกวาปตติวิสัย  ทานพระสารีบุตร. 
           สา.  ธนัญชานิ   ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  มนุษยกับเทวดา 
ชั้นจาตุมหาราช  ไหนจะดีกวากัน .  
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           ธ.    เทวดาชั้นจาตุมหาราชดีกวามนุษย  ทานพระสารีบุตร.  
           สา.  ธนัญชานิ   ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน    เทวดาชั้นจาตุ- 
มหาราชกับเทวดาชั้นดาวดึงส  ไหนจะดีกวากัน. 
           ธ.    เทวดาชั้นดาวดึงสดีกวาเทวดาชั้นจาตุมหาราช ทานพระสารีบุตร. 
           สา.  ธนัญชานิ   ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน    เทวดาชั้นดาว- 
ดึงสกับเทวดาชั้นยามา  ไหนจะดีกวากัน. 
           ธ.    เทวดาชั้นยามาดีกวาเทวดาชั้นดาวดึงส  ทานพระสารีบุตร. 
           สา.  ธนัญชานิ    ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน   เทวดาชั้นยามา 
กับเทวดาชั้นดุสิต  ไหนจะดีกวากัน. 
           ธ.    เทวดาชั้นดุสิตดีกวาเทวดาชั้นยามา  ทานพระสารีบุตร. 
           สา.  ธนัญชานิ  ทานจะเขาใจควานขอน้ันเปนไฉน   เทวดาชั้นดุสิตกับ 
เทวดาชั้นนิมมานรดี  ไหนจะดีกวากัน. 
           ธ.    เทวดาชั้นนิมมานรดีดีกวาเทวดาชั้นดุสิต  ทานพระสารีบุตร. 
           สา.  ธนัญชานิ   ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  เทวดาชั้นนิมมา- 
นรดีกับเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี   ไหนจะดีกวากัน. 
           ธ.    เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีดีกวาเทวดาชั้นนิมมานรดี   ทานพระ-  
สารีบุตร.                                                
           สา.  ธนัญชานิ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน   เทวดาชั้นปรินิม- 
มิตวสวัตดีกับพรหมโลก   ไหนจะดีกวากัน. 
           ธ.  ทานพระสารีบุตรกลาววา   พรหมโลก   ทานพระสารีบุตรกลาววา 
พรหมโลก   หรือ. 
           ครั้งน้ัน   ทานพระสารีบุตรมีความดําริวา   พราหมณเหลาน้ี    นอมใจ 
ไปในพรหมโลก    ถากระไร    เราพึงแสดงทางเพ่ือความเปนสหายกับพรหมแก  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 400 

ธนัญชานิพราหมณเถิด   ดังน้ี   แลวจึงกลาววา   ธนัญชานิ    เราจักแสดทาง 
เพ่ือความเปนสหายกับพรหม  ทานจงฟง  จงต้ังใจใหดี  เราจักกลาว  ธนัญชานิ 
พราหมณรับคําทานพระสารีบุตรแลว.  
           [๗๐๑]  ทานพระสารีบุตรไดกลาววา  ธนัญชานิ  ก็ทางเพ่ือความเปน 
สหายกับพรหมเปนไฉน  ดูกอนธนัญชานิ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  มีใจประกอบ 
ดวยเมตตา  แผไปสูทิศหนึ่งอยู   ทิศที ่ ๒  ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน    ตาม 
นัยนี้ทั้งเบ้ืองบน    เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง   แผไปตลอดโลก   ทัว่สัตวทุกเหลา 
เพ่ือประโยชนแกสัตวทั่วหนา   ในที่ทกุสถาน  ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอัน 
ไพบูลเปนมหัคตะ  หาประมาณมิได   ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียนอยู   แม 
ขอน้ีก็เปนทางเพ่ือความเปนสหายกับพรหม  ธนญัชานิ  อีกประการหน่ึง  ภิกษุ 
มีใจประกอบดวยกรุณา...    มีใจประกอบดวยมุทิตา...     มีใจประกอบดวย 
อุเบกขา  แผไปสูทิศหน่ึงอยู   ทิศที ่๒  ทิศที ่๓  ทศิที่  ๔ ก็เหมือนกัน    ตามนัย 
นี้    ทั้งเบื้องบน   เบื้องลาง   เบ้ืองขวาง    แผไปตลอดโลก   ทัว่สัตวทุกเหลา 
เพ่ือประโยชนแกสัตวทั่วหนา   ในที่ทกุสถาน   ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขา 
อันไพบูล   เปนมหัคคตะหาประมาณมิได   ไมมีเวร   ไมมีความเบียดเบียนอยู 
นี้แล   เปนทางเพ่ือความเปนสหายกับพรหม. 
           ธ.  ขาแตทานพระสารีบุตร ถาเชนนั้น  ขอทานจงถวายบังคมพระบาท 
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา    ตามคําของขาพเจาวา     ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   ธนญัชานิพราหมณปวย  ไดรับทุกข    เปนไขหนัก   เขาถวายบังคม 
พระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา. 
           [๗๐๒]  ครั้งน้ันแล        ทานพระสารีบุตรไดประดิษฐานธนัญชานิ 
พราหมณไวในพรหมโลกชั้นตํ่า   ในเมื่อยังมีกิจท่ีจะพึงทําใหยิ่งข้ึนได   แลวลุก 
จากอาสนะหลีกไปไมนาน     ธนัญชานิพราหมณทํากาละแลวไปบังเกิดยังพรหม  
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โลก  ครั้นนัน้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา   ภิกษุทั้งหลาย 
สารีบุตรนี้ไดประดิษฐานธนัญชานิพราหมณไวในพรหมโลกชั้นตํ่า   ในเมื่อยังมี 
กิจท่ีจะพึงทําใหยิ่งข้ึนได   แลวลุกจากอาสนะหลีกไป. 
           [๗๐๓]   ครั้นนั้น      ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง 
ที่ประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลว 
ไดกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ธนัญชานิพราหมณปวย     ไดรับทุกข 
เปนไขหนัก   เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา  
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร  ทําไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิ 
พราหมณไวในพรหมโลกชั้นตํ่า    ในเม่ือยังมีกิจอันพึงทําใหยิ่งข้ึนไปได   แลว 
ลุกจากอาสนะหลีกไปเลา. 
           สา.   ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคมีความคิดเห็นอยางนี้วา 
พราหมณเหลาน้ันนอมใจไปพรหมโลก  ถากระไร  เราพึงแสดงทางเพ่ือความเปน 
สหายกับพรหมแกธนัญชานิพราหมณเกิด  ดังนี้   พระเจาขา. 
           พ.   สารีบุตร  ธนญัชานิพราหมณทํากาละไปบังเกิดในพรหมโลกแลว 
ฉะน้ันแล. 
 
                                        จบธนัญชานิสูตรที่  ๗  
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                                อรรถกถาธนัญชานิสูตร  
 
           ธนัญชานิสูตรข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ในทักขิณาคิรีชนบท  ความวา  ภูเขา 
ชื่อ  คิร.ี  คําน้ีเปนชื่อของชนบทในดานทิศทักษิณแหงภูเขาที่ต้ังลอมกรุง 
ราชคฤห.  บทวา ที่ประตูตัณฑุลปาละ  ความวา  กรุงราชคฤหมีประตูใหญ 
๓๒  ประตู ประตูเล็ก ๖๔ ประตู.  บรรดาประตูเหลาน้ัน  ประตูแหงหน่ึงชื่อวา 
ประตูตัณฑุปาละ.  ทานธรรมสังคาหกาจารย  กลาวหมายเอาประตูตัณฑุลปาละ 
นั้น.  คําวา  อาศัยพระราชา  ความวา  ธนัญชานิพราหมณอันพระราชาทรง 
สงไปวา    จงไปเก็บสวนแบงขาวกลาโดยไมเบียดเบียนประชาชน    เขาไปเก็บ 
เอาขาวกลามาหมดเลย    และเปนผูอันประชาชนพูดวา    ทานผูเจริญ    อยาทํา 
พวกขาพเจาใหฉิบหาย    กลับกลาววา    ขาวกลาท่ีหวานไวในราชสกุลมีนอย  
พระราชาทรงส่ังเราอยางน้ีในเวลาท่ีจะมาทีเดียว    พวกทานอยาไดคร่ําครวญไป 
เลย.  ธนัญชานิพราหมณอาศัยพระราชาอยางนี้  ชื่อวา  ยอมปลนพราหมณและ 
คหบดีทั้งหลาย.     ขาวเขาบานตนโดยสวนมาก     สงเขาราชสกุลมีประมาณ 
นอยแล.     และถูกพระราชาตรัสถามวา     ทานไมไดทําการบีบบังคับพราหมณ 
และคหบดีทั้งหลายหรือ  ก็กราบทูลวา  พระเจาขา   ขาแตมหาราช   ในวาระน้ี  
นามีขาวกลานอย  เพราะฉะนั้น   เมื่อขาพระพุทธเจาไมบีบบังคับเก็บเอา จึงไม 
มากแล.    ธนัญชานิพราหมณอาศัยพราหมณและคหบดีทั้งหลายอยางนี้ปลน 
พระราชา.  คําวา  จงด่ืมน้ํานมสด   ความวา  จงด่ืมนํ้านมสดออน ๆ.  คําวา 
แหงภัตตาหารกอน  ความวา  เวลาภัตตาหารจักมีตราบเทาท่ีทานนั่งด่ืมนมสด. 
ธนัญชานิพราหมณแสดงวา   ชนทั้งหลายจักนําอาหารเขามาเพ่ือเราทั้งหลาย  ณ   
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ที่นี้แหละ.  ในคําวา มารดาและบิดา ดังน้ีเปนตน พึงทราบเน้ือความโดยนัย  
นี้วา  บิดามารดาแกเฒา  อันบุตรพึงแสวงหาเครื่องปูลาดและเครื่องนุงหมออนๆ 
ผาเนื้อละเอียด โภชนะทีม่ีรสอรอย  และของหอมกับพวงดอกไมที่หอมดีเปนตน 
มาพอกเลี้ยง.   บิดากระทํากิจทุกอยางมีงานมงคลในการต้ังชื่อบุตรและธิดา   พึง 
เลี้ยงดูบุตรและภรรยา.    ก็เม่ือไมทําอยางน้ี     การติเตียนยอมเกิดข้ึน.    บทวา 
เปนผูประพฤติไมชอบธรรม    อธิบายวา   กรรมคือความเปนผูไมมีศีลหา 
หรือไมมีศีลสิบ  ชื่อวาอธรรม  ในทีน่ี้.  บทวา พึงฉุดครา  คือ พึงฉุดเขาไปสู 
นรกขุมนั้น  ๆ  เพ่ือกระทํากรรมกรณ   มีการจองจํา ๕ อยางเปนตน.    บทวา 
ผูประพฤติชอบธรรมคือ    ผูมีปรกติทาํการงานมีการไถนา  และการคาขาย 
เปนตนที่ชอบธรรม.    บทวา  ยอมลอยลง   คือ  สารีลง   ไดแก  คลายลง. 
บทวา  กลาขึน้   คือกําเริบข้ึน  ไดแกเพ่ิมข้ึน.   บทวา   ประเสริฐ   แปลวา 
ประเสริฐกวา.  บทวา  เลว  คือ ตํ่าชา ลามก.  คําน้ีวา สารีบุตร  ก็พราหมณ 
กระทํากาละแลว  ดังนี้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะพระเถระดวยพระประสงควา 
เธอจงไป ณ ที่นั้นแลวแสดงธรรมแกพราหมณนั้น.   แมพระเถระก็ไปในขณะ 
นั้นทันทีแลวแสดงธรรมแกมหาพราหมณ.   จําเดิมแตนั้นไป   เมื่อพระเถระแม 
กลาวคาถา ๔ บาท  ก็ไมกลาวถึงความหลุดพันดวยสัจจะ ๔ แล. 
                                    จบอรรถกถาธนัญชานิสูตรท่ี  ๗  
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                                ๘.  วาเสฏฐสูตร  
 
           [๗๐๔]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
           สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ราวปาอิจฉานังคละใกล 
หมูบานอิจฉานังคละ.  ก็สมัยนั้น  พราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียงเปนอันมาก คือ 
จังกีพราหมณ    ตารุกขพราหมณ   โปกขรสาติพราหมณ   ชาณุโสณิพราหมณ 
โตเทยยพราหมณ     และพราหมณมหาศาลเหลาอ่ืนที่มีชื่อเสียง     อาศัยอยูใน 
หมูบานอิจฉานังคละ ครั้งน้ัน  วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ เที่ยวเดินเลน 
เปนการพักผอนอยู  มีถอยคําพูดกัน ในระหวางน้ีเกิดข้ึนวา  ทานผูเจริญ  อยางไร 
บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพราหมณ   ภารทวาชมาณพกลาวอยางนี้วา    ทานผูเจริญ 
บุคคลเปนผูเกิดดีทั้งสองฝาย  คือ  ทั้งฝายมารดาและฝายบิดา   มีครรภเปนที่ถือ 
ปฏิสนธิอันบริสุทธิ์ตลอด  ๗  ชั่วบรรพบุรุษ  ไมมีใครคัดคานติเตียนดวยอางถึง 
ชาติได  ดวยเหตุเพียงเทานี้แล  บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพราหมณ  วาเสฏฐมาณพ 
กลาวอยางนี้วา   ทานผูเจริญ    บุคคลเปนผูมีศีลและถึงพรอมดวยวัตรดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ีแล     บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพราหมณ     ภารทวาชมาณพไมอาจให 
วาเสฏฐมาณพยินยอมได    ถึงวาเสฏฐมาณพก็ไมอาจใหภารทวาชมาณพยินยอม 
ไดเหมือนกัน. 
           [๗๐๕]   ครั้งน้ันแล     วาเสฏฐมาณพไดปรึกษากะภารทวาชมาณพวา 
ทานภารทวาชะ    พระสมณโคดมศากยบุตรนี้      เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล 
ประทับอยู  ณ  ราวปาอิจฉานังคละ  ใกลหมูบานอิจฉานังคละ ก็กิตติศัพทอันงาม 
ของทานพระสมณโคดมน้ัน  ขจรไปแลวอยางนี้วา  แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมี 
ตระภาคเจาพระองคนั้น   เปนพระอรหันต  ตรัสรูเองโดยชอบ  ทรงถึงพรอมดวย  
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วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี 
ผูอ่ืนยิ่งข้ึนไปกวา  เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูเบิกบานแลว  
เปนผูจําแนกธรรมมาเถิด      เราจักเขาไปเฝาพระสมณโคดม      แลวจักทูลถาม 
เนื้อความน้ี     พระสมณโคดมจักทรงพยากรณแกเราอยางไร    เราจักทรงจําเน้ือ 
ความน้ันไวอยางนั้น    ภารทวาชมาณพรับคําวาเสฏฐมาณพแลว.   .ลําดับนั้น 
วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ 
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา    ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป 
แลวจึงน่ัง  ณ  ที่สมควรขางหน่ึง 
           [๗๐๖]  ครั้นนั่งเรียบรอยแลว  วาเสฏฐมาณพไดทูลถามพระผูมีพระ- 
ภาคเจาดวยคาถาทั้งหลายวา 
                             ขาพระองคทั้งสองเปนผูทรงไตรเพท 
                   อันอาจารยอนุญาตแลว    และปฏิญาณได 
                   เองวา    เปนผูไดศึกษาแลว    ขาพระองค 
                   เปนศิษยทานโปกขรสาติพราหมณมาณพ 
                   ผูนี้เปนศิษยทานตารุกพราหมณ    ขา- 
                   พระองคทั้งสองเปนผูรูจบในบทท่ีพราหมณ  
                   ผูทรงไตรเพทบอกแลว  ขาพระองคทั้งสอง 
                   เปนผูมีขอพยากรณแมยําตามบท    เซน 
                   เดียวกับอาจารยในสถานกลาวมนต  ขาแต      
                   พระโคดม  ขาพระองคทั้งสองมีการโตเถียง 
                   กันในการกลาวถึงชาติ  คือ ภารทวาชมาณพ 
                   กลาววา   บุคคลช่ือวาเปนพราหมณเพราะ 
                   ชาติ สวนขาพระองคกลาววา บุคคลชือ่วา  
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                   เปนพราหมณเพราะกรรม    พระองคผูมี  
                   จักษุขอจงทรงทราบอยางน้ี   ขาพระองค  
                   ทั้งสองน้ันไมอาจจะใหกนัและกันยินยอม 
                   ได    จึงไดมาเฝาเพ่ือทูลถามพระผูมีพระ- 
                   ภาคสัมพุทธเจา   ผูปรากฏดวยอาการฉะนี้ 
                   ชนท้ังหลายเมื่อจะเขาไปประณมมือถวาย 
                   บังคม    ก็จักถวายพระโคดมไดทั่วโลก  
                   เหมือนพระจนัทรเต็มดวง   ฉะนั้น    ขา- 
                   พระองคขอทูลถามพระโคดมผูเปนดวง 
                   จักษุ  อุบัติขึน้ในโลกวา  บุคคลชื่อวาเปน 
                   พราหมณเพราะชาติ    หรือวาเปนเพราะ 
                   กรรม     ขอจงตรัสบอกแกขาพระองค  
                   ทั้งสองผูไมทราบ   ตามท่ีจะทราบบคุคลผู 
                   เปนพราหมณนั้นเถิด. 
           [๗๐๗]  พระผูมพีระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ดูกอนวาเสฏฐะ    เราจักพยากรณ 
                   การจําแนกชาติ   ของสัตวทั้งทลาย   ตาม 
                   ลําดับ  ตามสมควรแกทานท้ังสองน้ัน 
                   เพราะมันมีชาติเปนคนละอยาง  ๆ  ทานจงรู 
                   จักแมติณชาติและรุกขชาติ  แมจะปฏญิาณ 
                   ตนไมได     เพศของติณชาติและรุกขชาติ 
                   นั้นก็สําเร็จดวยชาติ  เพราะมันมีชาติเปน 
                   คนละอยาง ๆ   แตนั้นทานจงรูจักต๊ักแตน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 407 

                   ผีเสื้อ  ตลอดถึงมดดําและมดแดง  เพศของ 
                   สัตวเหลาน้ันก็สําเร็จดวยชาติ  เพราะมันม ี
                   ชาติเปนคนละอยาง ๆ อนึ่ง ทานท้ังหลาย 
                   จงรูจักสัตวสี่เทา    ทั้งเล็กท้ังใหญ     เพศ 
                   ของมันก็สําเร็จดวยชาติ     เพราะมันมีชาติ 
                   เปนคนละอยาง  ๆ    อนึ่ง    จงรูจักสัตว 
                   มีทองเปนเทา    สัตวไปดวยอก    สัตวม ี
                   หลังยาว       เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ 
                   เพราะมันมีชาติเปนคนละอยาง ๆ  แตนั้น  
                   จงรูจักปลา สัตวเกิดในน้ํา  สัตวเท่ียวหากิน 
                   ในน้ํา  เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ  เพราะ 
                   มันมีชาติเปนคนละอยาง ๆ แตนั้นจงรูจัก 
                   นก  สัตวไปไดดวยปก  สัตวที่ไปในอากาศ 
                   เพศของมันกส็ําเร็จดวยชาติ    เพราะมันม ี
                   ขาเปนคนละอยาง ๆ   เพศอันสําเร็จดวย 
                   ชาติมีมากมาย     ในชาติ  ( สัตว )  เหลาน้ี 
                   ฉันใด     เพศในมนุษยทัง้หลายอันสําเร็จ 
                   ดวยชาติมากมาย  ฉันนั้น  หามิได  คือ 
                   ไมใชดวยผม   ดวยศีรษะ   ดวยห ู  ดวย 
                   นัยนตา ดวยหนา  ดวยจมูก  ดวยริมฝปาก 
                   ดวยค้ิว ดวยคอ ดวยบา ดวยทอง ดวยหลัง 
                   ดวยตะโพก   ดวยอก   ในที่แคบ    ในที่ 
                   เมถุน ดวยมอื  ดวยเทา ดวยน้ิว   ดวยเล็บ  
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                   ดวยแขง  ดวยขา  ดวยวรรณะ  ดวยเสียง         
                   (หามิได)  เพศอันสําเร็จดวยชาติ  (ของ 
                   มนุษย)  ยอมไมเหมอืนในชาติ  (ของสัตว) 
                   เหลาอื่น  สิ่งเฉพาะตัวในสรีระ  (ในชาติ 
                   ของสัตวอื่น)  นั้น  ของมนุษยไมม ี กใ็น 
                   หมูมนษุย  เขาเรียกตางกันตามช่ือ  ดูกอน 
                   วาเสฏฐะ  กใ็นหมูมนษุย  ผูใดอาศัยการ 
                   รักษาโคเลี้ยงชีวิต  ทานจงรูอยางน้ีวา 
                   ผูนั้นเปนชาวนา  ไมใชพราหมณ  ดูกอน 
                   วาเสฏฐะ  อน่ึง  ในหมูมนุษย  ผูใดเลี้ยง 
                   ชีวิตดวยศิลปะมากอยาง  ทานจงรูอยางน้ีวา 
                   ผูนั้นเปนศิลปน  ไมใชพราหมณ  ดูกอน 
                   วาเสฏฐะ  อน่ึง  ในหมูมนุษย  ผูใดเลี้ยง 
                   ชีวิตดวยการรับใชผูอื่น  ทานจงรูอยางน้ีวา 
                   ผูนั้นเปนรับใช  ไมใชพราหมณ  ดูกอน 
                   วาเสฏฐะ  อน่ึง  ในหมูมนุษย  ผูใดอาศัย 
                   ของที่เขาไมใหเลี้ยงชีวิต  ทานจงรูอยางน้ี 
                   วา  ผูนี้เปนโจร  ไมใชพราหมณ  ดูกอน 
                   วาเสฏฐะ  อน่ึง  ในหมูมนุษย  ผูใดอาศัย 
                   ศาสตราวุธเลี้ยงชีวิต  ทานจงรูอยางน้ีวา 
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                   ผูนั้นเปนทหาร  ไมใชพวกพราหมณ  ดูกอน 
                   วาเสฏฐะ  อน่ึง  ในหมูมนุษย  ผูใดเลี้ยง         
                   ชีวิตดวยการงานของปุโรหิต  ทานจงรู 
                   อยางน้ีวา  ผูนั้นเปนเจาหนาท่ีการบูชา 
                   ไมใชพราหมณ  ดูกอนวาเสฏฐะ  อนึ่ง 
                   ในหมูมนษุย  ผูใดปกครองบานและเมือง 
                   ทานจงรูอยางน้ีวา  ผูนี้เปนพระราชาไมใช 
                   พราหมณ  และเราก็ไมเรียกบุคคลผูเกิดใน 
                   กําเนิดไหน ๆ หรือเกิดจากมารดา  (เชน 
                   ใด ๆ )  วาเปนพราหมณ  บคุคลถึงจะ 
                   เรียกกันวา  ทานผูเจริญ  ผูนั้นก็ยังเปนผูมี 
                   กิเลสเครื่องกังวลอยูนั่นเอง  เราเรียกบคุคล 
                   ผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล  ผูไมยึดมั่นนั้นวา 
                   เปนพราหมณ  ผูใดแลตัดสังโยชนทั้งปวง 
                   ไดแลวไมสะดุง  เราเรียกผูนั้นผูลวงกิเลส 
                   เครื่องของ  ไมประกอบดวยสรรพกิเลส 
                   วาเปนพราหมณ  เราเรียกบุคคลผูตัด 
                   อุปนาหะดังชะเนาะ  ตัณหาดังเชือกหนัง 
                   ทิฐิดังเชือกบวง  พรอมท้ังทิฏฐานุสัยประดุจ 
                   ปม  มีอวิชชาดุจลิ่มสลักถอนขึ้นแลว 
                   ผูตรัสรูแลว  วาเปนพราหมณ  ผูใดไม 
                   ประทุษราย  อดกลั้นคําดา  การทุบตีและ 
                   การจองจําได  เราเรียกผูมีขันติเปนกําลัง  
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                   ดังหมูพลน้ัน  วาเปนพราหมณ  เราเรยีก 
                   บุคคลผูไมโกรธ  ผูมีองคธรรมเปนเครือ่ง  
                   กําจัด  มีศีล  ไมมีกิเลสดุจฝา  ฝกฝนแลว 
                   มีสรีระต้ังอยูในท่ีสุดน้ัน  วาเปนพราหมณ 
                   ผูใดไมติดในกามท้ังหลาย  เหมือนน้ําบน 
                   ใบบัว  หรือดังเมล็ดพันธุผักกาดบนปลาย 
                   เหล็กแหลม  เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ 
                   ผูใดรูธรรมเปนที่สิ้นทุกขของตนในภพนี้ 
                   เอง  เราเรียกผูปลงภาระผูไมประกอบ 
                   แลวน้ัน  วาเปนพราหมณ  เราเรียกบคุคล 
                   ผูมีปญญาอันเปนไปในอารมณอันลึก  ม ี
                   เมธาฉลาดในอุบายอันเปนทางและมิใชทาง 
                   บรรลุประโยชนอันสูงสุด  วาเปนพราหมณ         
                   เราเรียกบุคคลผูไมคลุกคลีดวยคฤหัสถ 
                   และบรรพชติท้ังสองพวก  ผูไปไดดวยไมม ี
                   ความอาลัย ผูไมมีความปรารถนาวาเปน 
                   พราหมณ  ผูใดวางอาชญาในสัตวทั้งหลาย 
                   ทั้งเปนสัตวที่หว่ันหวาดและมั่นคงไมฆา 
                   เอง  ไมใชผูอืน่ใหฆา  เราเรียกผูนั้นวา 
                   พราหมณ  เราเรียกบุคคลผูไมมีพิโรธตอบ 
                   ในผูพิโรธ  ดับอาชญาในตนไดในเมื่อสัตว 
                   ทั้งหลายมีความถือมั่น  ไมมีความถือมั่น  วา 
                   เปนพราหมณ  ผูใดทําราคะ  โทสะ  มานะ  
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                   และมักขะใหตกไป  ดังเมล็ดพันธุผักกาด 
                   ตกจากปลายเหล็กแหลม  เราเรียกผูนั้นวา  
                   เปนพราหมณ  ผูใดกลาววาจาสัตย  อัน 
                   ไมมีโทษใหผูอื่นรูสึกได  อนัไมเปนเครื่อง 
                   ขัดใจคน  เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ 
                   แมผูใดไมถือเอาภัณฑะทั้งยาวหรือสั้น 
                   เล็กหรือใหญ  งามหรือไมงามที่เจาเจาของ 
                   ไมใหในโลก  เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ 
                   ผูใดไมมีความหวังท้ังในโลกน้ี  และโลก 
                   หนา  เราเรียกผูไมมีความหวัง  ผูไม 
                   ประกอบแลวน้ัน  วาเปนพราหมณ  ผูใด 
                   ไมมีความอาลัย  ไมมีความสงสัยเพราะรู 
                   ทั่วถึง  เราเรียกผูบรรลุธรรมอันหยั่งลงใน 
                   อมตธรรมนัน้  วาเปนพราหมณ  ผูใด 
                   ลวงธรรมเปนเครื่องของท้ังสอง  คือ  บุญ 
                   และบาปในโลกนี้ได  เราเรียกผูไมเศรา- 
                   โศก  ปราศจากธุลี  ผูบริสทุธิ์นั้นวาเปน 
                   พราหมณ  เราเรียกบุคคลผูปราศจากมลทิน 
                   บริสุทธิ์ผองใสไมขุนมัวดังดวงจันทร 
                   มีความเพลิดเพลินในภพสิ้นแลว  วาเปน 
                   พราหมณ  ผูใดลวงอวิชชาประดุจทางลื่น 
                   หรือดุจหลมอันถอนไดยาก  เปนเครื่องให 
                   ทองเท่ียวใหหลงนี้ได  ขามถึงฝงแลว  
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                   มีความเพงอยูไมหว่ันไหว  ไมมีความสงสัย 
                   ดับแลวเพราะไมถือมั่น  เราเรียกผูนั้นวา 
                   เปนพราหมณ  ผูใดละกามไดขาดแลว 
                   เปนบรรพชิต  เวนรอบในโลกน้ี  เราเรยีก 
                   ผูมีกามและภาพสิ้นรอบแลวน้ัน  วาเปน 
                   พราหมณ  ผูใดละตัณหาไดขาดแลว  เปน 
                   บรรพชิต  เวนรอบในโลกนี้  เราเรียกผูม ี
                   กามและภพส้ินรอบแลวนั้น  วาเปน 
                   พราหมณ  ผูใดละกามคุณอันเปนของ 
                   มนุษย  ลวงกามคุณอันเปนของทิพยแลว 
                   เราเรียกผูไมประกอบดวยกิเลสเครื่องประ- 
                   กอบท้ังปวงน้ัน  วาเปนพราหมณ  เราเรียก 
                   บุคคลผูละความยินดี  และความไมยินดี 
                   เปนผูเย็น  ไมมีอุปธิครอบงําโลกท้ังปวง 
                   ผูแกลวกลาน้ัน  วาเปนพราหมณ  ผูใดรู 
                   จุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย  โดยประ- 
                   การท้ังปวง  เราเรียกผูไมของ  ผูไปดี 
                   ตรัสรูแลวน้ัน  วาเปนพราหมณ  เทวดา 
                   คนธรรพและหมูมนษุยไมรูคติของผูใด 
                   เราเรียกผูนั้นผูมีอาสวะส้ินแลว  เปนพระ- 
                   อรหันต  วาเปนพราหมณ  ผูใดไมมกีิเลส 
                   เครื่องกังวลท้ังขางหนา  ขางหลัง  และ 
                   ทามกลาง  เราเรียกผูไมมกีิเลสเครื่องกังวล  
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                   ผูไมถือมั่นนั้น  วาเปนพราหมณ  เราเรยีก 
                   บุคคลผูองอาจ  ผูประเสริฐ  ผูแกลวกลา 
                   ผูแสวงหาคุณใหญ  ผูชํานะแลวโดยวิเศษ 
                   ผูไมหว่ันไหว  อาบเสร็จแลวตรัสรูแลวน้ัน 
                   วาเปนพราหมณ  ผูใดรูญาณเครื่องระลึก 
                   ชาติกอนได  เห็นสวรรคและอบาย  และ 
                   บรรลุธรรมเปนที่สิ้นชาติ  เราเรียกผูนัน้วา 
                   เปนพราหมณ  อันชื่อคือนามและโคตรท่ี 
                   กําหนดต้ังไวนี้  เปนแตสักวาโวหารใน 
                   โลก  เพราะเกดิขึ้นมาตามชื่อที่กําหนดต้ัง 
                   กันไวในกาลนั้น ๆ ทิฐิอันนอนเน่ืองอยูใน 
                   หทัยส้ินกาลนาน  ของสตัวทั้งหลายผูไมรู 
                   เมื่อสัตวทั้งหลายไมรูก็พร่าํกลาววาเปน 
                   พราหมณเพราะชาติ  บุคคลจะชื่อวาเปน 
                   คนชั่วเพราะชาติก็หาไม   จะชื่อวาเปน 
                   พราหมณเพราะชาติก็หาไม  ที่แท  ชือ่วา 
                   เปนคนช่ัวเพราะกรรม  ชือ่วาเปนพราหมณ 
                   เพราะกรรม  เปนชาวนาเพราะกรรม  เปน 
                   ศิลปนเพราะกรรม  เปนพอคาเพราะกรรม 
                   เปนคนใชเพราะกรรม  แมเปนโจรก็เพราะ 
                   กรรม  แมเปนทหารก็เพราะกรรม  เปน 
                   ปุโรหิตเพราะกรรม  แมเปนพระราชา 
                   ก็เพราะกรรม  บัณฑิตทัง้หลายมีปรกติ 
                   เห็นปฏิจจสมุปบาท  ฉลาดในกรรมและ  
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                   วิบาก  ยอมเห็นกรรมน้ันแจงชัดตามความ  
                   เปนจริงอยางน้ีวา  โลกยอมเปนไปเพราะ 
                   กรรม  หมูสตัวยอมเปนไปเพราะกรรม 
                   สัตวทั้งหลายถูกผูกไวในกรรมเหมือนลิ่ม 
                   สลักของรถท่ีกําลังแลนไป  ฉะนั้น 
                   บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ  ดวยกรรม 
                   อันประเสริฐน้ี  คือ  ตบะ  พรหมจรรย 
                   สัญญมะและทมะ กรรม  ๔  อยางน้ี  เปน 
                   กรรมอันสูงสุดของพรหมท้ังหลาย  ทําให 
                   ผูประพฤติถึงพรอมดวยวิชชา  ๓  ระงับ 
                   กิเลสได  สิ้นภพใหมแลว  ดูกอนวาเสฏฐะ 
                   ทานจงรูอยางน้ีวา  ผูนั้นชื่อวาเปนพรหม 
                   เปนทาวสักกะ   ของบัณฑิตผูรูแจงท้ังหลาย. 
           [๗๐๘]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว     วาเสฏฐมาณพและ 
ภารทวาชมาณพ    ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก      ขาแตพระองคผูเจริญภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก   พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย    เปรยีบเหมือนหงาย 
ของท่ีควํ่า   เปดของท่ีปด   บอกทางใหแกคนหลงทาง   หรือตามประทีปไวใน 
ที่มืดดวยหวังวา    ผูมีจักษุจะไดเห็นรูปได     ฉะน้ัน     ขาพระองคทั้งสองน้ี  
ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ    ขอ 
พระองคโปรดทรงจําขาพระองคทั้งสองวาเปนอุบาสก      ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  
ต้ังแตวันนี้เปนตนไป   ฉะนี้แล. 
 
                                           จบวาเสฏฐสูตรที่  ๘  
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                             อรรถกถาวาเสฏฐสูตร 
  
           วาเสฏฐสูตรข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับนาแลวอยางนี้ :- 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ในราวปาชื่ออิจฉานังคละ  คือในราว 
ปาอันไมไกลอิจฉานังคลคาม.  ชนแมทั้ง  ๕  มีจังกีพราหมณเปนตน   ตางก็เปน 
ปุโรหิตของพระเจาปเสนทิโกศล  ดวยกันทั้งน้ัน.  คําวา  และพราหมณมหา- 
ศาลเหลาอื่น  ที่มีชื่อเสียง  ไดแก  พราหมณเหลาอ่ืนเปนอันมากมีชื่อเสียง 
ไดยินวา พราหมณเหลานั้นประชุมกนัในที่   ๒  แหงทุก ๆ  ๖ เดือน.  ในกาลใด 
ตองการจะชําระชาติใหบริสุทธิ์     ในกาลน้ันก็ประชุมกันที่อุกกัฏฐคามเพื่อชําระ 
ชาติใหบริสุทธิ์    ในสํานักของทานโปกขรสาติ.   ในกาลใดตองการจะชําระมนต 
ใหบริสุทธิ์   ในกาลน้ันกป็ระชุมกันทีอิ่จฉานังคลคาม.  ในกาลน้ี    ประชมุกันที่ 
อิจฉานังคลคามน้ันเพ่ือชําระมนตใหบริสุทธิ์.     บทวา   ถอยคําท่ีพูดกันใน 
ระหวาง      ความวา    มถีอยคําอยางอ่ืนเกิดข้ึนในระหวางถอยคําท่ีเหมาะตอ 
ความเปนสหายกัน  ที่คน  ๒  คนเที่ยวเดินกลาวตาม  ๆ  กัน.  บทวา มีศีล  คือ 
มีคุณ.  บทวา  สมบูรณดวยวัตร  คือ  ถงึพรอมดวยความประพฤติ.   คําวา 
อันอาจารยอนุญาตและปฏิญาณไดเอง ความวา อันอาจารยอนุญาตอยางนี้  
วา เธอทั้งหลายศึกษาจบแลว.  บทวา พวกเราเปนผูที่อาจารยใหศึกษาแลว 
ความวา  และตนเองปฏิญาณแลวอยางนี้.     บทวา   อสมฺ   แปลวา   ยอมเปน. 
ดวยคําวา  ขาพระองคเปนศิษยของทานไปกขรสาติพราหมณ   มาณพ 
ผูนี้เปนศิษยของทานตารุกขพราหมณ   วาเสฏฐมาณพแสดงวา ขาพระองค 
เปนศิษยผูใหญ    คือ เปนศิษยชั้นเลิศของทานโปกขรสาติพราหมณ  มาณพผูนี้  
เปนศิษยผูใหญ คือ เปนศิษยชั้นเลิศของทานตารุกขพราหมณ.  บทวา ผูทรง  
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วิชชา  ๓  ไดแก  พราหมณผูทรงไตรเพท.  คําวา  บทใดท่ีพราหมณทั้งหลาย 
บอกแลว  ความวา  บทใดแมบทเดียวท่ีพราหมณทั้งหลายบอกแลว  ทั้งโดย 
อรรถะและพยัญชนะ.  คําวา  เปนผูมีความเชี่ยวชาญในมนตนั้น  ความ 
ขาพระองคทั้งสองเปนผูถึงความสําเร็จในบทนั้น  เพราะรูบทนั้นทั้งส้ิน.  บดันี้ 
วาเสฏฐมาณพเมื่อจะทําใหแจงถึงความเปนผูเชี่ยวชาญ   แมนยาํน้ันจึงกลาววา 
ปทกสฺม  ดังน้ีเปนตน. บรรดาบทเหลาน้ัน   สองบทวา เชนเดียวกับอาจารย  
ในสถานท่ีบอกมนต    ความวา   ขาพระองคทั้งสองเปนเชนเดียวกับอาจารย 
ในสถานท่ีกลาว มนต.  บทวา  เพราะกรรม  ไดแก  เพราะกรรม  คือ  กุศล 
กรรมบถ  ๑๐  ก็วาเสฏฐมาณพน้ีหมายเอากายกรรมและวจีกรรม ๗  ประการขาง 
ตน   จึงกลาววา   กาลใดแลทานผูเจริญมีศีล  ดังนี.้ หมายเอามโนกรรม ๓ 
จึงกลาววา  ผูถึงพรอมดวยวัตร.  ก็บคุคลผูประกอบมโนกรรม ๓ นั้น   ยอม 
เปนผูสมบูรณดวยอาจาระ.     วาเสฏฐมาณพรองเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา  ผู 
มีพระจักษุเพราะเปนผูมีจักษุดวยจักษุ  ๕. บทวา  ลวงเลยความส้ินไป ไดแก 
ลวงเลยความพรอง   อธิบายวาบริบูรณ.  บทวา  เขาถึง  ไดแก  เขาไปใกล. 
บทวา  จะนอบนอม  แปลวา  กระทําความนอบนอม.  คําวา  เปนดวงจักษุ 
อุบัติขึ้นแลวในโลก  ความวา  เปนดวงจักษุโดยแสดงประโยชนปจจุบันเปน 
ตนของชาวโลก  อุบัติข้ึน  ขจัดความมืดนั้น  ในโลกอันมืดเพราะอวิชชา. 
           พระผูมีพระภาคเจาอันวาเสฏฐมาณพชมเชยแลวทูลอาราธนาอยางนี้  
เมื่อจะทรงสงเคราะหชนแมทั้งสองจึงตรัสพุทธพจนมีอาทิวา  เราตถาคตจักบอก 
ถอยคําอยางแจมแจงแกเธอทั้งสองนั้น    ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา จัก  
บอกอยางชัดแจง   ไดแกจักพยากรณ.  บทวา  ตามลําดับ   ความวา  ความ  
คิดของพราหมณจงพักไวกอน   เราจักบอกตามลําดับ    คือโดยลําดับต้ังแตหญา 
ตนไม  แมลง  และต๊ักแตน  เปนตน.  บทวา  การจําแนกชาติกําเนิด  คือ  
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ความพิสดารของชาติกําเนิด.  คําวา   เพราะชาติกําเนิดคนละอยาง   ความ 
วา   เพราะชาติกําเนิดของสัตวทั้งหลายนั้น    ๆ คนละอยางคือ   แตละอยางตาง ๆ  
กัน. ดวยบทวา หญาและตนไม  ดังนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มพระเทศนา 
นี้วา   เราจักกลาวชาติกําเนิดที่ไมมีวิญญาณครอง     แลวจักกลาวถึงชาติกําเนิด 
ที่มีวิญญาณครองภายหลัง   ความตางกันแหงชาติกําเนิดนั้น   จักปรากฏอยางนี้. 
ก็พระมหาสิวเถระถูกถามวา     ทานผูเจริญ      การกลาวอยางนี้วา     สิ่งท่ีไมมี 
วิญญาณครอง  ชื่อวาเปนของตางกัน  เพราะมีพืชตางกัน   สิ่งท่ีมีวิญญาณครอง 
ก็ชื่อวาเปนของตางกัน  เพราะกรรมตางกัน ดังน้ี   ไมควรหรือ  จึงตอบวา   เออ 
ไมควร.    เพราะกรรมซัดเขาในกําเนิดสัตวเหลาน้ีมีพรรณตาง ๆ กัน    เพราะ 
การปฏิสนธใินกําเนิด. ในบทวา  หญาและตนไม  นี้มีกระพ้ีอยูขางใน  แกน 
อยูขางนอก  ชั้นที่สุดแมตาลและมะพราวเปนตน  ชื่อวาหญาท้ังนั้น.  สวนไมที่ 
มีแกนอยูขางใน  กระพ้ีอยูขางนอก ชื่อวาตนไมทั้งหมด. คําวา แมจะปฏิญาณ 
ไมได   ความวา   ยอมไมรูอยางนี้วา    พวกเราเปนหญา   พวกเราเปนตนไม 
หรือวา  เราเปนหญาเราเปนตนไม.   คําวา   เพศอนัสําเร็จดวยชาติกําเนิด 
ไดแก  ก็หญาและตนไมเหลาน้ัน    แมไมรู  (คือปฏิญาณไมได)  สัณฐานมันก็ 
สําเร็จมาแตชาติกําเนิดทั้งน้ัน    คือเปนเหมือนหญาเปนตน    ซึง่เปนเคาเดิมของ 
ตนน่ันเอง.  เพราะเหตุไร.   เพราะชาติกําเนิดมันตาง ๆ กัน .  คือ เพราะติณชาติ 
ก็อยางหน่ึง  รุกขชาติก็อยางหน่ึง  แมบรรดาติณชาติทั้งหลาย   ชาติกําเนิดตาลก็ 
อยางหน่ึง ชาติกําเนิดมะพราวก็อยางหน่ึง. พึงขยายความใหกวางขวางออกไปดวย 
ประการอยางนี้ .  ดวยคําวา  ชาติกําเนิดตางกัน  นี้ทรงแสดงความหมายน้ีวา 
สิ่งใดตางกันโดยชาติกําเนิด  สิ่งนั้นแมเวนการปฏิญาณตนหรือการชี้บอกแนะนํา 
ของตนอ่ืน  ก็ยอมถือเอาไดโดยพิเศษวา  (มันมี) ชาติกําเนิดคนละอยาง. ก็หาก 
วาคนพึงเปนพราหมณแท ๆ โดยชาติกําเนิด แมเขาเวนการปฏิญาณตนหรือการ  
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บอกเลาของตนอ่ืน   พึงถอืเอาโดยพิเศษแตกษัตริย   แพศย   หรอืศูทร   แตจะ  
ถือเอาหาไดไม.    เพราะฉะนั้น    บุคคลชื่อวาเปนพราหมณเพราะชาติกําเนิดก็ 
หาไม.  ก็พระผูมีพระภาคเจาจักทรงกระทําใหแจวซ่ึงเนื้อความนี้   แหงพระคาถา 
วาในชาติกําเนิดเหลาน้ี  ฉันใด  ดังนี้  โดยทรงเปลงพระวาจาไวเทาน้ันขางหนา. 
           พระผูมีพระภาคเจา      ครั้นทรงแสดงชาติกําเนิดในสิ่งท่ีไมมีวิญญาณ 
ครองอยางนี้แลว    เมื่อจะทรงแสดงชาติกําเนิดในส่ิงท่ีมีวิญญาณครอง   แตนั้น 
จึงตรัสคําน้ีอาทิวา    ต๊ักแตน  ดังนี้.  คําวา   ตลอดถึงมดดํามดแดง  ความวา 
ทรงทํามดดํามดแดงใหเปนชาติสุดทาย.  ก็ในบรรดาสัตวเหลานี้  สัตวที่กระโดด 
ไป  ชื่อวาต๊ักแตน.    คําวา  เพราะชาติกําเนิดคนละอยาง  หมายความวา 
ชาติกําเนิดเน่ืองดวยส่ิงท่ีมีสีเขียวสีแดงเปนตนของสัตวแมเหลาน้ัน     ก็ม ี
ประการตาง ๆ แท.  บทวา ตัวเล็ก ไดแก กระรอกเปนตน.   บทวา  ใหญ 
ไดแก  งูและแมวเปนตน.     บทวา   มเีทาท่ีทอง    แปลวา   มีทองเปนเทา. 
อธิบายวา  ทองนั่นแหละเปนเทาของสัตวเหลาใด. บทวา มีหลังยาว  ความวา 
งูทั้งหลายมีหลังอยางเดียว    ต้ังแตหัวจรดหาง    เพราะฉะน้ัน   งูเหลาน้ันตรัส 
เรียกวา  มีหลังยาว.  บทวา  ในน้ํา  คือเกิดในน้ํา. 
           บทวา  ปกฺข ี  ไดแก  พวกนก.  นกทั้งหลายชื่อวา  ไปดวยปก  เพราะ 
บินไปดวยปกเหลาน้ัน.   ชื่อวา   ไปทางอากาศ   เพราะไปทางอากาศกลางหาว. 
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงชาติกําเนิดแตละประเภทของสัตวที่ไปทางบก 
ทางน้ํา    และทางอากาศอยางนี้แลว   บัดนี้    เมื่อจะทรงกระทําพระประสงคอัน 
เปนเครื่องแสดงถึงเรื่องชาติกําเนิดนั้นใหชัดแจง  จึงตรัสพระคาถาวา  ในชาติ 
กําเนิดเหลาน้ีฉันใด  ดังน้ีเปนตน.  เนื้อความแหงคาถาน้ันทรงตรัสไวโดยยอ 
ทีเดียว.    แตคําใดท่ีจะพึงตรัสในที่นี้โดยพิสดาร     เมื่อจะทรงแสดงคําน้ันโดย 
พระองคเองจึงตรัสคําวา   มิใชดวยผม  ดังนี้เปนตน.   ในคําน้ันมีการประกอบ  
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ความดังตอไปนี้.  คําใดท่ีกลาววา ในหมูมนุษย ไมมีเพศท่ีสําเร็จดวยชาติกําเนิด  
มากมาย  ดังนี้   คําน้ันพึงทราบวา  ไมมีอยางนี้.  คืออยางไร.    คือ  มิใชดวย 
ผมท้ังหลาย     เพราะไมมีการกําหนดไววา    พวกพราหมณมีผมเชนนี้     พวก 
กษัตริยเชนนี้เหมือนผมของชาง  มา   และเน้ือเปนตน.   ก็พระดํารัสที่วา   เพศ 
อันสําเร็จดวยชาติกําเนิด  (ในมนุษยทัง้หลาย)  ไมเหมือนในชาติกําเนิดเหลาอ่ืน 
ดังน้ี    พึงทราบวา   เปนคํากลาวสรุปเนื้อความท่ีตรัสไวแลวเทาน้ัน     บทนัน้ 
ประกอบความวา  เพราะเพศในมนุษยทั้งหลาย  อันสําเร็จดวยชาติเปนอันมาก 
ยอมไมมีดวยผมเปนตนเหลาน้ี     ดวยประการอยางนี้   เพราะฉะนั้น   พึงทราบ 
เพศน้ันวา   ในมนุษยทั้งหลายที่ตางกันโดยเปนพราหมณเปนตน    เพศที่สําเร็จ 
ดวยชาติกําเนิดหาเหมือนในชาติกําเนิดเหลาอ่ืนไม.  บัดนี้   ในเม่ือความแตกตาง 
แหงชาติกําเนิดแมจะไมมีอยางนี้      เพ่ือท่ีจะแสดงประการท่ีเกิดความตางกันนี้ 
ที่วา  พราหมณ กษัตริยนั้น  จึงตรัสคาถาวา เปนของเฉพาะตัว  ดังน้ี. บรรดา 
บทเหลาน้ัน    บทวา  โวการ   ไดแก  ความตางกัน.    ก็ในคําน้ีมีใจความยอ 
ดังตอไปนี้   เหมือนอยางวา  สําหรับสัตวเดียรัจฉานท้ังหลาย  ความตางกันโดย 
สัณฐาน  มีผมเปนตน   สาํเร็จมาแตกําเนิดทีเดียว ฉันใด   สําหรบัพวกพราหมณ 
เปนตน    ความตางกันนั้นในสรีระของตนยอมไมมี  ฉันนั้น.  แมเม่ือเปนอยางนี้  
ความตางกันท่ีวา  พราหมณ   กษัตริย . ดังน้ีนั้น  ในหมูมนุษยเขาเรียกกันตาม 
ชื่อ   คือ   เขาเรียกโดยสักวาตางกันเทาน้ัน. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงขมวาทะของ   ภารทวาชมาณพ   ดวยพระ- 
ดํารัสมีประมาณเทาน้ี     บัดนี้    ถาหากวาคนจะเปนพราหมณไดเพราะชาติไซร 
แมคนที่มีอาชีพ    ศลี   และความประพฤติเสียหาย   ก็จะเปนพราหมณได   แต 
เพราะเหตุที่พราหมณแตเกากอน      ไมปรารถนาความท่ีคนเสียหายนั้นมาเปน 
พราหมณ  และคนท่ีเปนบัณฑิตแมอ่ืน ๆ ยอมมีอยูในโลก  เพราะฉะน้ัน  เม่ือ  
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จะทรงยกยองวาทะของวาเสฏฐมาณพ  จึงตรัสคาถา  ๘  คาถาวา ก็บุคคลใดคน  
หน่ึงในหมูมนุษย  ดังนี้เปนตน.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา การรักษาโค คือ 
การรักษานา.  อธิบายวา  กสิกรรม.  กคํ็าวาโคเปนชื่อของแผนดิน  เพราะฉะนั้น 
จึงตรัสอยางน้ัน.  บทวา  ดวยศิลปะมากมาย   ไดแก   ศิลปะตาง ๆ มีการงาน 
ของชางทอหูกเปนตน .   บทวา  คาขาย  ไดแก  การคาขาย.   บทวา  ดวยการ 
รับใชผูอื่น  คือดวยกรรม  คือการขวนขวายชวยเหลือคนอ่ืน.   บทวา  อาศัย 
ศัสตราเลี้ยงชีวิต  คือการเปนอยูดวยอาวุธ    อธิบายวา   (อาศัย)   ลูกศรและ 
ศัสตรา.  บทวา  ดวยความเปนปุโรหิต  คือดวยการงานของปุโรหิต. 
           พระผูมีพระภาคเจา     ครั้นทรงประกาศ     ความท่ีคนเสียหายดาน 
อาชีพ  ศีล   และความประพฤติ  วาไมเปนพราหมณ    โดยลัทธิของพราหมณ 
และโดยโวหารของชาวโลกอยางนี้แลว     ทรงใหยอมรับความถูกตองนี้    โดย 
ใจความอยางนี้วา    เม่ือเปนเชนนี้     คนยอมไมเปนพราหมณเพราะชาติ    แต 
เปนพราหมณเพราะพวกคนวัยรุน    เพราะฉะน้ัน     คนใดเกิดในตระกูลใด 
ตระกูลหน่ึง   เปนคนมีคุณความดี  คนน้ันเปนพราหมณ   นี้เปนความถูกตองใน 
อธิการท่ีวาดวยเรื่องพราหมณนี้   ดังนี้  บัดนี ้  เมื่อจะทรงประกาศความถูกตอง 
นั้น   ดวยการเปลงคําพูดออกมา   จึงตรัสวา   และเราก็ไมเรียกวาเปนพราหมณ 
ดังน้ีเปนตน.     ใจความของพระดํารัสน้ันมีวา     เพราะเราไมเรียกคนผูเกิดใน 
กําเนิดใดกําเนิดหน่ึง   บรรดากําเนิด ๔ หรือผูที่เกดิในมารดาท่ีพราหมณยกยอง 
สรรเสริญโดยพิเศษในกําเนิด ๔ แมนัน้    ผูเกิดแตกําเนิด    มีมารดาเปนแดน 
เกิดนั้น     วาเปนพราหมณ   คือ   เราไมเรียกคนผูที่เขากลาววาเกิดแตกําเนิด 
มีมารดาเปนแดนเกิด       เพราะเปนผูเกิดแตกําเนิด       โดยมารดาสมบัติก็ตาม 
โดยชาติสมบัติก็ตาม  ดวยคําท่ีมาน้ีวา  กําเนิดกลาวคือ   เพียงแตความบังเกิดข้ึน 
อันบริสุทธิ์ของพราหมณ  ที่พวกพราหมณกลาวไว  โดยนัยมีอาทิวา  ผูเกิดดีแลว  
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แตขางทั้งสองฝาย มีครรภที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์นั้น ผูเกิดแตกําเนิด  มีมารดาเปน  
แดนเกิดนั้น    วาเปนพราหมณดวยเหตุสักวาเกิดแตกําเนิด    มมีารดาเปนแดน 
เกิดนี้.    เพราะเหตุไร.    เพราะบุคคลน้ันเปนผูชื่อวา  โภวาที มีวาทะวาผูเจริญ 
เพราะเปนผูวิเศษกวาคนเหลาอ่ืน    ผูมีความกังวล    ดวยสักแตกลาววาผูเจริญ 
ผูเจริญ   บุคคลนั้นแลเปนผูมีความกังวล   มีความหวงใย.   สวนบุคคลใดแมจะ 
เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง   ชื่อวา  ผูไมมีความกังวล   เพราะไมมีกิเลสเครื่อง 
กังวล   มีราคะเปนตน    ชือ่วา  ผูไมถือม่ัน    เพราะสละความยึดถือท้ังปวง   เรา 
เรียกบุคคลผูไมมีความกังวล   ผูไมยึดถือน้ัน  วาเปนพราหมณ.  เพราะเหตุไร. 
เพราะเปนผูลอยบาปแลว.   สูงข้ึนไปหนอย  คาถา  ๒๗  เปนตน วา  ตัดสังโยชน 
ทั้งปวง ดังน้ี. บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สังโยชนทั้งปวง  ไดแก สังโยชน 
ทั้งหมด คือแมทั้ง  ๑๐.   บทวา ยอมไมสะดุง คือ ยอมไมสะดุงดวยความสะดุง 
คือตัณหา.  บทวา  ลวงกิเลสเครื่องของ  คือ กาวลวงกิเลสเครื่องของมีราคะ 
เปนตน.  บทวา  ผูไมประกอบ  คือ  ผูไมประกอบดวยกําเนิด ๔ หรือดวย 
กิเลสทั้งปวง. บทวา  สายเชือกหนัง ไดแก อุปนาหะ ความผูกโกรธ.  บทวา 
สายหนัง  ไดแก ตัณหา.   บทวา. ที่ตอ  แปลวา  เชือกบวง.  คําวา  เชือกบวง 
นี้เปนชื่อของกิเลสเครื่องกลุมรุม  คือทิฐิ.  ปมที่สอดเขาในบวงเรียกวา   สายปม 
ในคําวา  สหนุกฺกม   นี.้ คําน้ีเปนชื่อของ  ทิฏฐิอนุสัย.  ในคําวา  มีลิ่มสลัก 
อันถอนขึ้นแลวน้ี   อวิชชา  ชื่อวา  ดุจลิ่ม.  บทวา  ผูตรัสรูแลว   ไดแก  
ตรัสรูสัจจะท้ัง  ๔.  บทวา    ยอมอดกลั้น  คือ  ยอมอดทน.   บทวา   ผูม ี
ขันติเปนหมูพล   คือ  มีอธิวาสนขันติเปนหมูพล     ก็ขันตินั้น     เกิดข้ึน 
คราวเดียว  ไมชื่อวาเปนกําลังดังหมูพล  ตอเกิดบอย ๆ จึงเปน.  ชื่อวา   มีกําลัง 
ดังหมูพล   เพราะมีอธิวาสนขันตินั้น.  
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           บทวา     ผูมีองคธรรมเครื่องจํากัด   คือ   มธีุดงควัตร.    บทวา  
มีศีล  คือ  มคุีณความดี.  บทวา ผูไมมีกิเลส  เครื่องฟูขึ้น คือ ปราศจาก 
กิเลสเครื่องฟูข้ึนมีราคะเปนตน.   บาลีวา  อนุสฺสตุ  ดังน้ีก็มี.   ความหมายวา 
ผูไมถูกกิเลสรั่วรด.   บทวา   ผูฝกแลว  คือ  หมดพยศ.   บทวา   ยอมไม 
ฉาบทา  คือ  ยอมไมติด.    บทวา    ในกามท้ังหลาย    ไดแกในกเิลสกาม 
และวัตถุกาม.  พระอรหัต   ทานประสงคเอาวา  ธรรมเปนที่สิ้นทุกขในพระบาลี 
นั้นวา  ยอมรูชัดซึ่งธรรมเปนที่สิ้นทุกขในภพน้ีเอง  ดังนี้.  บทวา  ยอมรูชัด 
หมายความวา  รูดวยอํานาจการบรรลุ.   บทวา   ผูมภีาระอันปลงแลว  คือ 
ผูมีภาระอันปลงลงแลว    ไดแก   ทําภาระคือขันธ    กิเลส    อภิสังขาร     และ 
กามคุณ   ใหหยั่งลงต้ังอยู.   บทที่ไมประกอบแลว    มีเนื้อความกลาวไวแลวแล. 
บทวา มีปญญาลึกซึ้ง  คือ มีปญญาอันไปแลวในอารมณอันลึกซึ้ง.    บทวา 
มีปรีชา    ไดแก   ผูมีปญญา    ดวยปญญาตามปกติ.    คําวา    (ดวยคฤหัสถ) 
และบรรพชติท้ังสองพวก   ความวา  ผูไมคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชติ 
อธิบายวา     ผูไมคลุกคลีเด็ดขาดในชนท้ังสองพวก    และดวยคฤหัสถ     และ 
บรรพชิตแมทั้งสองพวกเหลานั้น.    ในบทวา   ผูไมอาลัยเท่ียวไป   ความวา 
ความอาลัยในกามคุณ  ๕  เรียกวา    โอกะ    ผูไมติดอาลัยคือกามคุณ  ๕  นัน้. 
บทวา     ผูมคีวามปรารถนานอย    คือ    ผูไมมีความปรารถนา.     บทวา 
ผูสั่นคลอน  คือ  ผูมีตัณหา.   บทวา  ผูมั่นคง  คือ  ไมมีตัณหา.   บทวา 
ผูมีอาชญาในตนคือ   ผูถอือาชญา.    บทวา    ผูดับแลว    คือ    ดับแลว 
ดวยการดับกิเลส.  บทวา  ผูมีความยึดถือ   คือ   ผูมคีวามถือม่ัน.    บทวา 
ปลงลงแลว  แปลวา  ใหตกไป.  บทวา  ไมแข็งกระดาง คือ  ไมมีโทษ. 
เพราะแมตนไมที่มีโทษก็เรียกวา    มีความแข็งกระดาง.    บทวา   อันยังผูอื่น 
ใหเขาใจ   คือ   อันยิ่งคนอ่ืนใหเขาใจ   ไดแก  ไมสอเสียด.   บทวา   จริง  
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คือ  ไมคลาดเคลื่อน.  บทวา  เปลง  คือ  กลาว.   คําวา  ไมทําใหคนอื่น 
ของใจดวยวาจาใด  ความวา  ยอมกลาววาจาอัน ไมหยาบ  ไมเปนเหตุทําให 
คนอ่ืนติดใจหรือของใจเชนนั้น.      ทรงแสดงส่ิงของท่ีรอยดายไว     ดวยคําวา 
ยาว.      ทรงแสดงส่ิงของท่ีกระจัดกระจายกันอยู    ดวยคําวา   สัน้.    บทวา 
ละเอียด   แปลวาเล็ก.  บทวา  หยาบ  แปลวาใหญ.   บทวา   งามไมงาม 
คือ   ดี   ไมด.ี  เพราะสิ่งของ  (ที่รอยเปนพวง)  ยาว  มีราคานอยบาง  มากบาง. 
แมในส่ิงของน้ัน  (คือกระจายกันอยู)  ก็มีนัยนี้เหมือนกัน .   ดังน้ัน    ดวยพระ 
ดํารัสมีประมาณเทาน้ี   หาไดทรงกําหนด  ถือเอาส่ิงท้ังหมดไม  แตทรงกําหนด 
ถือเอาดวยส่ิงของน้ีที่วา    งามและไมงาม.    บทวา    ไมมีความหวัง    คือ 
ไมมีความหยาก.    บทวา    ความอาลยั   ไดแกความอาลัย    คือ    ตัณหา. 
บทวา  เพราะรูทั่ว  คือ  เพราะรู.  บทวา  อันหยั่งลงสูอมตธรรม    คือ 
อันเปนภายในอมตธรรม.  บทวา   ถึงแลวโดยลําดับ    ไดแก   เขาไปแลว 
โดยลําดับ.    บทวา    ธรรมเครื่องของท้ังสอง    คือ    ธรรมเครื่องของแม 
ทั้งสองนั้น.  เพราะวาบุญยอมทําใหสัตวของในสวรรค  บาปยอมยังสัตวใหของ 
อยูในอบาย.  เพราะฉะนั้นจึงตรัสวา ธรรมเปนเครื่องของแมทั้งสองน้ัน . บทวา 
เลยแลว   แปลวา  ลวงไปแลว.   บทวา    ไมขุนมัว     คือ    เวนจากกิเลสที่ 
ทําใหขุนมัว.  บทวา  ผูมคีวามเพลิดเพลินในภพสิ้นแลว ไดแก  มีความ 
เพลิดเพลินสิ้นไปแลว    มีภพสิ้นไปแลว.   ดวยคาถาวา    โย   อิม    ความวา 
อวิชชานั่นแหละ     ทานกลาววา    ชือ่วา   ดุจทางลื่น    เพราะอรรถวาทําให 
เคลื่อนคลาด    ชื่อวา  ดุจหลม   เพราะเปนของอันถอนข้ึนไดยากมาก    ชื่อวา 
สังสาร   เพราะอรรถวาทองเท่ียวไป   (และ)    ชื่อวา    โมหะ    เพราะอรรถวา 
โงเขลา.  บทวา   ขามแลว   คือ   ขามโอฆะท้ัง  ๔.   คําวา   ถึงฝง   คือ 
ถึงพระนิพพาน.  บทวา  มีปรกติเพง  คือ  มีปรกติเพงดวยอํานาจเพงอารมณ  
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และลักษณะ.  บทวา  ผูไมหว่ันไหว  คือ  ไมมี  ตัณหา.  คําวา   ดับแลว  
เพราะไมถือมั่น  ไดแก  ดับแลว   ดวยการดับกิเลสท้ังปวง   เพราะไมยึดถือ 
อะไร.  บทวา   กามท้ังหลาย   ไดแกกามแมทั้งสอง.   บทวา   ไมมีเรือน 
แปลวา   เปนผูไมมีเรือน.   บทวา   เวน    แปลวา    ยอมเวนทุกดาน.    บทวา 
มีกามและภพส้ินแลว    คือ    สิ้นกาม    สิ้นภพ.    คําวา    กิเลสเครื่อง 
ประกอบของมนุษย   ไดแกกิเลสเครื่องประกอบ  คือกามคุณ ๕ อันเปนของ 
มนุษย.    บทวา   กิเลสเครื่องประกอบอันเปนทิพย     คือ   กิเลสเครื่อง 
ประกอบ   คือกามคุณ  ๕  อันเปนทิพย.    บทวา    ไมประกอบดวยกิเลส 
เครื่องประกอบทั้งปวง     ความวา    ปราศจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวง. 
บทวา  ยินดี   คือ  ยินดีกามคุณ   ๕.    บทวา    ไมยนิดี    ไดแก ไมพอใจ 
ในกุศลภาวนา.  บทวา  ผูแกลวกลา  คือ  มีความเพียร.  บทวา  ผูไปดีแลว 
คือ  ไปสูสถานที่ดี   หรือดําเนินไปดวยขอปฏิบัติอันดี.     บทวา   คติ   คือ 
ความสําเร็จ.     บทวา   ขางหนา     ไดแก   ในอดีต.     บทวา   ขางหลัง 
ไดแก ในอนาคต.  บทวา  ในทามกลาง คือ ในปจจุบัน .  บทวา  เครื่อง 
กังวล  คือ  กเิลสตัวท่ีทําใหกังวล.   บทวา  ผูแสวงหาอันยิ่ง   คือ   ชื่อวา 
ผูแสวงหาคุณอันยิ่ง  เพราะแสวงหาคุณอันใหญ.  บทวา  ผูมีความชนะ  คือ 
ผูมีความชนะอันชนะแลว. 
           พระผูมีพระภาคเจา       ครั้นทรงแสดงเฉพาะพระขีณาสพเทาน้ันวา 
เปนพราหมณโดยคุณความดีอยางนี้แลว   เมื่อจะทรงแสดงวา   บุคคลใดกระทํา 
การถือมั่นวา     เปนพราหมณเพราะชาติ    ดังน้ี    บุคคลน้ันไมรูการถือมัน่นี้ 
ทิฐิอันนั้น     ของคนเหลาน้ัน     เปนทิฐิชั่ว    จึงตรัสสองคาถาวา    อันชื่อวา 
ดังน้ี.      เนื้อความของสองคาถานั้นมีวา   อันชื่อและโคตรที่เขาจัด แจงไว  ต้ัง 
ไว  ปรุงแตงไววา  พราหมณ  กษัตริย   ภารทวาชะ  วาเสฏฐะน้ันใด  อันนั้น  
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เปนชื่อ   (เรยีกกัน )   ในโลก     อธิบายวา   เปนเพียงเรียกกัน.   เพราะเหตุไร.    
เพราะสมมุติ   เรียกกัน     คือ    มาโดยการหมายรูกัน.     พระชือ่และโคตรนั้น 
ญาติสาโลหิตจัดแจงไวต้ังไวในเวลาท่ีเขาเกิดในที่นั้น  ๆ.     หากไมกําหนดชื่อ 
และโคตรน้ันไวอยางนั้น     คนไร  ๆ  เห็นใคร ๆ ก็จะไมรูวาผูนี้เปนพราหมณ 
หรือวา  เปนภารทวาชะ.   ก็ขอและโคตรน้ันที่เขากําหนดไวอยางนั้น     กําหนด 
ไวเพ่ือความรูสึกวา  ทิฐิอันนอนเน่ืองอยูสิ้นกาลนาน    ทิฐิอันนอนเน่ืองอยูสิ้น 
กาลนานในหทัยของสัตวทั้งหลายผูไมรูวา นั่นสักแตวาชื่อและโคตรท่ีเขากําหนด 
ไวเพ่ือเรียกกัน   อธิบายวาเพราะทิฐินั้นนอนเน่ืองอยู    ผูไมรูชือ่และโคตรนั้น 
คือไมรูเลยวา  เปนพราหมณ ก็เท่ียวพูดอยางนี้วา  ผูนี้เปนพราหมณเพราะชาติ 
ดังน้ี. 
           พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  บุคคลผูถือม่ันวา  เปนพราหมณโดย 
ชาตินั้น   ไมรูมาตรวาการเรียกกันนี้   ทิฐิอันนั้นของคนเหลาน้ันเปนทิฐิชั่ว  ดงั 
นี้อยางนี้แลว   บัดนี้    เมื่อจะทรงปฏิเสธวาทะวาดวยชาติอยางเด็ดขาด  และทรง 
ต้ังวาทะวาดวยกรรม  จึงตรัสคําเปนตนวา   มิใชเพราะชาติ   ดังน้ี .   เพ่ือขยาย 
ความของกึ่งคาถาที่วา    เพราะกรรม    ดังน้ี ในพระดํารัสนั้น    จึงตรัสคําวา 
เปนชาวนาเพราะการงาน  ดังนี้เปนตน .  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   เพราะ 
การงาน    ไดแก    เพราะกรรมคือเจตนาตัวบังเกิดการงานมีกสิกรรมเปนตน 
อันเปนปจจุบัน.  บทวา  ปฏิจจสมุปบาท  ไดแกมปีรกติเห็นปฏิจจสมุปบาท  
อยางนี้วา  เปนอยางนี้เพราะปจจัยนี้.   บทวา  ผูรูในกรรมและผลของกรรม 
ความวา   ผูฉลาดในกรรมและผลของกรรมอยางน้ีวา  ยอมมีการอุบัติในตระกูล 
อันควรแกการนับถือและไมนับถือ  เพราะอํานาจกรรม   ความเลวและความ 
ประณีตแมอืน่ ๆ ยอมมีในเมื่อกรรมเลว  และประณีตใหผล.   ก็พระคาถาวา  
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ยอมเปนไปเพราะกรรม   ดังน้ี   มีความหมายเดียวเทาน้ันวา   ชาวโลกหรือหมู  
สัตว  หรือวาสัตว.  ตางกันแตสักวาคํา.  ก็ในพระคาถานี้   ดวยบทแรก  พึงทราบ 
การปฏิเสธทิฐิวา   มีพรหม  มหาพรหม  ผูประเสรฐิ  เปนผูจัดแจง.  ชาวโลก 
ยอมเปนไปในคตินั้น  ๆ เพราะกรรม   ใครจะเปนผูจัดแจงโลกนัน้.   ดวยบทท่ี 
สอง    ทรงแสดงวา    แมเกิดเพราะกรรมอยางน้ีก็เปนไปและยอมเปนไปเพราะ 
กรรมอันตางโดยเปนกรรมปจจุบัน     และกรรมอันเปนอดีต.   เสวยสุขทุกขและ 
ถึงประเภทเลว   และประณีตเปนตน   เปนไป.   ดวยบทท่ีสาม   ทรงสรุปเนือ้ 
ความน้ันนั่นแลวา  สัตวทั้งหลายถูกผูกไวที่กรรม  หรือเปนผูอันกรรมผูกพันไว 
เปนไปอยู   แมโดยประการท้ังปวงอยางนี้.  มิใชโดยประการอ่ืน.   ดวยบทท่ี ๔ 
ทรงทําเนื้อความนั้นใหชัดแจงดวยการเปรียบเทียบ.     เหมือนอยางวารถท่ีกําลัง 
แลนไป  เพราะยังมีลิ่มสลักอยู  รถท่ีลิม่นั้นไมสลักไวยอมแลนไปไมได  ฉันใด 
ชาวโลกผูเกิดแลวและเปนไปแลว   มกีรรมเปนเครื่องผูกพัน     ถากรรมน้ันไม 
ผูกพันไว  ยอมเปนไปไมได  ฉันนั้น. 
           บัดนี้      เพราะเหตุที่ชาวโลกถูกผูกไวในเพราะกรรม     เพราะเหตุนั้น 
เมื่อจะทรงแสดงความเปนผูประเสริฐเพราะกรรมอันประเสริฐ  จึงตรัส ๒ คาถา 
วา  คือ  เพราะตบะ  ดังนี้เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เพราะตบะ 
ไดแก เพราะตบะ คือ ธุดงควัตร.  บทวา  เพราะพรหมจรรย  คือ  เพราะ 
เมถุนวิรัติ. บทวา เพราะความสํารวม คือ เพราะศีล. บทวา เพราะการฝก 
คือ  เพราะการฝกอินทรีย.   บทวา นี้ ความวา   เปนพราหมณเพราะกรรมอัน 
ประเสริฐ   คือ   บริสุทธิ์    เปนดุจพรหมน้ี.    เพราะเหตุไร.   เพราะความเปน 
พราหมณนี้เปนของสูงสุด  อธิบายวา เพราะกรรมนี้เปนคุณความดีของพราหมณ 
อยางสูงสุด.      ก็ในคําวาพราหมณนี้มีความหมายของคําดังตอไปนี้.      ชื่อวา 
พราหมณ  เพราะอรรถวา นํามาซึ่งพรหม อธิบายวานํามาซึ่งความเปนพราหมณ.  
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บทวา  ผูสงบ   ดังน้ีในคาถาท่ี  ๒  มคีวามวา   เปนผูมีกิเลสอันสงบแลว.   คํา 
วา  เปนพรหม   เปนทาวสักกะ   คือเปนพระพรหม   เปนทาวสักกะ   อธิบาย 
วา  บุคคลเห็นปานน้ี    ไมใชเปนพราหมณอยางเดียว    โดยที่แท   บุคคลน้ัน  
เปนพรหมและเปนทาวสักกะของบัณฑิต   ผูรูแจงท้ังหลาย   วาเสฏฐะ   ทานจง 
รูอยางนี้.   คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงงายท้ังน้ันแล.   
 
                                  จบอรรถกถาวาเสฏฐสูตรที่  ๘  
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                                     ๙.  สุภสูตร 
 
           [๗๐๙]   ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
           สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี.  สมัยนั้น สุภมาณพโตเทยย- 
บุตรอาศัยอยูในนิเวศนของคฤหบดีผูหนึ่ง   ในพระนครสาวัตถี   ดวยกรณียกจิ 
บางอยาง.   ครั้งน้ัน    สภุนาณพโตเทยยบุตร   ไดกลาวกะคฤหบดีที่ตนอาศัยใน 
นิเวศนของเขานั้นวา  ทานคฤหบดี   ขาพเจาไดสดับมาดังน้ีวา  พระนครสาวัตถี 
ไมวางจากพระอรหันตทั้งหลายเลย       วันนี้เราจะพึงเขาไปน่ังใกลสมณะหรือ 
พราหมณผูไหนหนอ. 
           คฤหบดีไดกลาววา    ทานผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ 
พระวิหารเชตวัน    อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี 
ทานจงเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเถิด. 
           [๗๑๐]  ลําดับนั้น  สุภมาณพโตเทยยบุตรรับคําคฤหบดีนั้นแลว   เขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ  ไดปราศรยักับพระผูมีพระภาคเจา  ครั้น 
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  นั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวได 
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา    ทานพระโคดม      พราหมณทั้งหลายกลาวกัน 
อยางนี้วา        คฤหัสถเทาน้ันเปนผูยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข 
บรรพชิตไมเปนผูยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข   ในเรื่องนี้    ทาน 
พระโคดมตรัสวาอยางไร. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   มาณพในเรื่องนี้    เราแยกออกกลาว   เรา 
ไมรวมกลาว  เราพรรณนาการปฏิบัติผิดของคฤหัสถหรือของบรรพชิต  มาณพ  
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จริงอยู   คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัติผิดแลว  ยอมชื่อวาเปนผูไมยินดีกุศลธรรม 
เครื่องนําออกไปจากทุกข  เพราะเหตุแหงอธิกรณคือการปฏิบัติผิด ดูกอนมาณพ 
เราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถหรือของบรรพชิต    จริงอยู    คฤหัสถ 
หรือบรรพชติปฏิบัติชอบแลว    ชื่อวาเปนผูยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจาก 
ทุกข  เพราะเหตุแหงอธิกรณ  คือการปฏิบัติชอบ. 
           [๗๑๑]  สุ.  ทานพระโคดม       พราหมณทั้งหลายกลาวกันอยางนี้วา 
ฐานะแหงการงานของฆราวาส   มีความตองการมาก   มีกิจมาก    มีอธิกรณมาก 
มีการเริ่มมาก   ยอมมีผลมาก   (สวน)   ฐานะแหงการงานฝายบรรพชา  มคีวาม 
ตองการนอย  มีกิจนอย มอีธิกรณนอย  มีการเริ่มนอย  ยอมมีผลนอย  ในเรื่อง 
นี้  ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร. 
           พ.   ดกูอนมาณพ  แมในเรื่องนี้   เราก็แยกออกกลาว  เราไมรวมกลาว 
มาณพ  ฐานะแหงการงานที่มีความตองการมาก  มีกิจมาก  มีอธิกรณมาก    ม ี
การเริ่มมาก   เมื่อวิบัติ   มผีลนอยมีอยู   ฐานะแหงการงานที่มีความตองการมาก 
มีกิจมาก  มีอธิกรณมาก  มีการเริ่มมาก   เมื่อเปนสมบัติ   มีผลมากมีอยู   ฐานะ 
แหงการงาน  ที่มีความตองการนอย  มกีิจนอย  มีอธิกรณนอย  มีการเริ่มนอย 
เมื่อวิบัติ    มผีลนอยมีอยู    ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการนอย   มกีิจนอย 
มีอธิกรณนอย  มีการเริ่มนอย  เมื่อเปนสมบัติ   มผีลมากมีอยู. 
           [๗๑๒]  ดูกอนมาณพ     ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการมาก   มี 
กิจมาก   มีอธิกรณมาก   มีการเริ่มมาก   เมื่อวิบัติ   ยอมมีผลนอย   เปนไฉน. 
ดูกอนมาณพ   ฐานะแหงการงาน   คือ  การไถท่ีมีความตองการมาก   มีกิจมาก 
มีอธิกรณมาก  มีการเริ่มมาก   เมื่อวิบัติยอมมีผลนอย    สวนฐานะแหงการงาน 
ที่มีความตองการมาก   มกีิจมาก   มีอธิกรณมาก   มีการเริ่มมาก  เมื่อเปนสมบัติ 
ยอมมีผลมาก   เปนไฉน.    ฐานะแหงการงาน   คือ   การไถน่ันแล    ที่มีความ  
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ตองการมาก   มีกิจมาก   มีอธิกรณมาก   มีการเริ่มมาก   เมื่อเปนสมบัติ   ยอมมี 
ผลมาก  อนึ่ง  ฐานะแหงการงานที่มีความตองการนอย   มกีิจนอย   มีอธิกรณ 
นอย   มกีารเริ่มนอย   เมื่อวิบัติ   ยอมมีผลนอย   เปนไฉน.   ฐานะแหงการงาน 
คือ   การคาขาย   ที่มีความตองการนอย   มีกิจนอย   มีอธิกรณนอย    มีการ 
เริ่มนอย  เมือ่วิบัติ   ยอมมีผลนอย   สวนฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการนอย 
มีกิจนอย    มีอธิกรณนอย    มีการเริ่มนอย    เมื่อเปนสมบัติ     ยอมมีผลมาก 
เปนไฉน   ฐานะแหงการงาน   คือ   การคาขายน่ันแล    ที่มีความตองการนอย 
มีอธิกรณนอย   มีกิจนอย  มีความเริ่มนอย   เมื่อเปนสมบัติยอมมีผลมาก. 
           [๗๑๓]  ดกูอนมาณพ    เปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรม    ที่มีความ 
ตองการมาก  มีกิจมาก มีอธิกรณมาก  มีความเริ่มมาก  เมื่อวิบัติ  ยอมมีผลนอย 
ฉันใด   ฐานะแหงการงานของฆราวาสก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ที่มคีวามตองการมาก 
มีกิจมาก  มีอธิกรณมาก   มีการเริ่มมาก   เมื่อวิบัติ   ยอมมีผลนอย   ฐานะคือ 
กสิกรรมน่ันแล  ที่มีความตองการมาก มีกิจมาก  มีอธิกรณมาก  มีการเริ่มมาก 
เมื่อเปนสมบัติ   ยอมมีผลมาก  ฉันใด   ฐานะแหงการงานของฆราวาสก็ฉันน้ัน 
เหมือนกัน    ที่มีความตองการมาก   มกีิจมาก   มีอธิกรณมาก   มีการเริ่มมาก 
เมื่อเปนสมบัติ    ยอมมีผลมาก    การงานคือการคาขาย    ที่มีความตองการนอย 
มีกิจนอย   มอีธิกรณนอย   มีการเริ่มนอย   เมื่อวิบติั   ยอมมีผลนอย   ฉันใด 
ฐานะแหงการงานฝายบรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ที่มีความตองการนอย    ม ี
กิจนอย  มีอธิกรณนอย  มีการเริ่มนอย  เมื่อวิบัติ   ยอมมีผลนอย   ฐานะแหง 
การงานคือการคาขายน่ันแล   ที่มีความตองการนอย   มีกิจนอย   มีอธิกรณนอย 
มีการเริ่มนอย   เมื่อเปนสมบัติ   ยอมมีผลมาก   ฉันใด   ฐานะแหงการงานฝาย 
บรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ที่มีความตองการนอย  มีกิจนอย  มีอธิกรณนอย 
มีการเริ่มนอย  เมื่อเปนสมบัติ   ยอมมีผลมาก.  
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           [๗๑๔]  ส.ุ  ทานพระโคดม   พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ 
ประการเพื่อทําบุญ  เพ่ือยินดีกุศล.    
           พ.  ดกูอนมาณพ    พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม   ๕  ประการ 
เพ่ือทําบุญ    เพ่ือยินดีกุศลน้ันเหลาไหน     ถาทานไมหนักใจ     เราขอโอกาส 
ขอทานจงกลาวธรรม  ๕  ประการนัน้ในบริษัทนี้เถิด. 
           ส.  ทานพระโคดม  ณ ที่ที่พระองคหรือทานผูเปนดังพระองคประทับ 
นั่งอยู   ขาพเจาไมมีความหนักใจเลย. 
           พ.  ถาอยางนั้น  เชิญกลาวเถิดมาณพ. 
           [๗๑๕]  สุ.  ทานพระโคดม   พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรมขอ 
ที่ ๑ คือ สัจจะ เพ่ือทําบุญ  เพ่ือยินดีกุศล  ยอมบัญญติัขอท่ี  ๒  คือ  ตบะ... 
ขอท่ี  ๓  คือ  พรหมจรรย...  ขอท่ี  ๔   คือ  การเรียนมนต...  ขอที่ ๕  คือ 
การบริจาค  เพ่ือทําบุญ  เพ่ือยินดีกุศล   พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ 
ประการนี้   เพ่ือทําบุญ   เพ่ือยินดีกุศล  ในเรื่องนี้   ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร. 
           [๗๑๖]  ดูกอนมาณพ    ก็บรรดาพราหมณทั้งหลาย     แมพราหมณ 
คนหน่ึงเปนผูใดใครก็ตามท่ีกลาวอยางนี้วา     เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง 
ดวยตนเองแลว    เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้    มีอยูหรือ.  
           สุ.  ขอน้ีหามิได  ทานพระโคดม. 
           พ.   ดกูอนมาณพ     ก็แมอาจารยคนหน่ึง      แมอาจารยของอาจารย 
คนหน่ึงตลอด  ๗  ชั่วอาจารยของพวกพราหมณ   เปนผูใดใครก็ตามท่ีกลาวอยาง 
นี้วา     เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว     เสวยผลแหงธรรม 
๕ ประการนี้   มีอยูหรือ. 
           สุ.  ขอนี้หามิได ทานพระโคดม.  
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           พ.  ดกูอนมาณพ   ก็แมฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ 
คือ  ฤาษีอัฏฐกะ   ฤาษีวามกะ   ฤาษีวามเทพ   ฤาษีวิศวามิตร   ฤาษียมตัคคิ 
ฤาษีอังคีรสะ   ฤาษีภารทวาชะ  ฤาษีวาเสฏฐะ  ฤาษีกัสสปะ  ฤาษีภคุ   ซึ่งเปน 
ผูแตงมนต  เปนผูบอกมนต  พราหมณทั้งหลายในปจจุบันนี้ขับตาม   กลาวตาม 
ซึ่งบทมนตเกาน้ี    ที่ทานขับแลว   บอกแลว   รวบรวมไวแลว   กลาวไดถกูตอง 
บอกไดถูกตอง    ตามท่ีทานกลาวไว    บอกไว    แมทานเหลาน้ันไดกลาวแลว 
อยางนี้วา    เราทั้งหลายทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว    เสวยผล 
แหงธรรม  ๕  ประการน้ี    มีอยูหรอื. 
           สุ.  ขอน้ีหามิได  ทานพระโคดม. 
           [๗๑๗]  พ.  ดูกอนมาณพ   ไดทราบกันดังน้ี วา    บรรดาพราหมณ 
ทั้งหลาย     ไมมีพราหมณแมคนหน่ึงจะเปนผูใดใครก็ตามท่ีไดกลาวอยางนี้วา 
เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว  เสวยผลแหงธรรน ๕ ประการ 
นี้ ไมมีแมอาจารยคนหน่ึง  แมปาจารยของอาจารยคนหน่ึง ตลอด ๗ ชั่วอาจารย 
ของพวกพราหมณนี้   จะเปนผูใดใครก็ตามทีไดกลาวอยางนี้วา  เราทําใหแจงชัด 
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว      เสวยผลแหงธรรม   ๕  ประการน้ี      แมฤาษี 
ทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ    คือ    ฤาษีอัฏฐกะ    ฤาษีวามกะ 
ฤาษีวามเทพ    ฤาษีวิศวามิตร   ฤาษียมตัคคิ   ฤาษีอังคีรสะ   ฤาษีภารทวาชะ 
ฤาษีวาเสฏฐะ  ฤาษีกัสสปะ  ฤาษีภคุ  เปนผูแตงมนต  เปนผูบอกมนต  พราหมณ 
ทั้งหลายในปจจุบันนี้ขับตาม    กลาวตาม    ซึ่งบทมนตเกาน้ี     ที่ทานขับแลว 
บอกแลว  รวบรวมไวแลว  กลาวไดถูกตอง  บอกไดถูกตอง   ตามท่ีทานกลาวไว 
บอกไว   แมทานเหลาน้ันก็ไมไดกลาวอยางนี้วา    เราทั้งหลายทําใหแจงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว    เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้    ดูกอนมาณพ 
เปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซ่ึงเกาะกันตอ ๆ ไป  แมคนตนก็ไมเห็น  คนกลาง  
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ก็ไมเห็น  คนหลังก็ไมเห็น  ฉันใด  ภาษิตของพราหมณทั้งหลายเห็นจะเปรียบ 
ไดกับแถวคนตาบอด  ฉันนั้น     คือ  แมคนชั้นตนก็ไมเห็น    แมคนชั้นกลางก็ 
ไมเห็น  แมคนชั้นหลังก็ไมเห็น. 
           [๗๑๘]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว     สุภมาณพโตเทยย- 
บุตรถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสเปรียบดวยแถวคนตาบอด  โกรธ  ขัดใจ  เมื่อ 
จะดาติเตียนวากลาวพระผูมีพระภาคเจาวา   พระสมณโคดม   จักถึงความลามก 
เสียแลว   ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  พระโคดม  พราหมณโปกขรสาติ 
โอปมัญญโคตร   ผูเปนใหญในสุภควัน    ไดกลาวอยางนี้วา   อยางนี้นั่นแหละ 
ก็สมณพราหมณเหลาไรน้ี    ยอมปฏญิาณญาณทัศนะวิเศษ  ของพระอริยะอยาง 
สามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย   ภาษิตนี้ของสมณพราหมณเหลาน้ัน     ยอมถึง 
ความเปนภาษิต     นําหัวเราะทีเดียวหรือ     ยอมถงึความเลวทรามทีเดียวหรือ 
ยอมถึงความวางทีเดียวหรือ  ยอมถึงความเปลาทีเดียวหรือ  ถาเชนนั้น   มนษุย 
จักรู  จักเห็น   หรือจักทําใหแจงชัดซึ่งญาณทัศนะวิเศษของพระอริยะอยาง 
สามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยไดอยางไร    ขอนีไ้มเปนฐานะท่ีจะมีได.  
           พ.  ดกูอนมาณพ  ก็พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร  ผูเปนใหญ 
ในสุภควัน   กําหนดรูใจของสมณพราหนณทั้งสิ้นดวยใจของตนหรือ. 
           สุ.  ทานพระโคดม  พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร  ผูเปนใหญ 
ในสุภควัน  ยอมกําหนดรูใจของนางปุณณิกาทาสีของตนดวยใจของตนเอง 
เทาน้ัน  ก็ที่ไหนจักกําหนดรูใจของสมณพราหมณทั้งสิ้นดวยใจของตนไดเลา  
           [๗๑๙]  พ.  ดกูอนมาณพ  เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด  เขา 
ไมเห็นรูปดํา  รูปขาว  ไมเห็นรูปเขียว  รูปเหลือง  รปูแดง  รูปสชีมพู   รูปที ่
เสมอและไมเสมอ   หมูดาว   ดวงจันทรและดวงอาทิตย    เจาพ่ึงกลาวอยางน้ีวา 
ไมมีรูปดํา   รูปขาว    ไมมีคนเห็นรูปดํารูปขาว    ไมมีรูปเขียว    ไมมีคนเห็น  
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รูปเขียว   ไมมีรูปเหลือง   ไมมีคนเห็นรูปเหลือง   ไมมีรูปแดง   ไมมีคนเห็น   
รูปแดง   ไมมีรูปสีชมพู    ไมมีคนเห็นรูปสีชมพู   ไมมีรูปที่เสมอและไมเสมอ 
ไมมีคนเห็นรูปที่เสมอและไมเสมอ   ไมมีหมูดาว   ไมมีคนเห็นหมูดาว    ไมมี  
ดวงจันทรดวงอาทิตย  ไมมีคนเห็นดวงจันทรดวงอาทิตย  เราไมรูไมเห็นสิ่งนั้น 
เพราะฉะนั้น    สิ่งน้ันยอมไมมี  เมื่อเขากลาวดังน้ี    ชื่อวากลาวชอบหรือมาณพ. 
           สุ.  ไมใชเชนนั้น    ทานพระโคดม    รูปดํารูปขาวมี    คนเห็นรูปดํา 
รูปขาวก็มี  รปูเขียวมี  คนเห็นรูปเขียวก็มี  รูปเหลืองมี   คนเห็นรูปเหลืองก็มี 
รูปแดงมี   คนเห็นรูปแดงก็มี   รูปสีชมพูมี   คนเห็นรูปสีชมพูกม็ี รูปที่เสมอ 
และไมเสมอ   มีคนเห็นรูปเสมอและไมเสมอก็มี  หมูดาวมี   คนเห็นหมูดาวก็มี 
ดวงจันทรควงอาทิตยมี  คนเห็นควงจันทรควงอาทิตยก็มี  เราไมรูไมเห็นสิ่งน้ี น 
เพราะฉะนั้น    สิ่งน้ันยอมไมมี  ผูที่กลาวดังน้ีไมชื่อวากลาวชอบทานพระโคดม. 
           พ.  ดกูอนมาณพ  พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร   ผูเปนใหญ 
ในสุภควัน  ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล  เปนคนตาบอด  ไมมีจักษุ  เขาจักรูจักเห็น 
จักทําใหแจงชัด     ซึ่งญาณทัศนะวิเศษของพระอริยะอยางสามารถย่ิงกวาธรรม 
ของมนุษยไดหรือหนอ  ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได. 
           [๗๒๐]  ดกูอนมาณพ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  พราหมณ 
มหาศาลชาวโกศล คือ จังกีพราหมณ   ตารุกขพราหมณ  โปกขรสาติพราหมณ 
ขาณุโสณีพราหมณ  หรือโตเทยยพราหมณ  บิดาของทาน   วาจาดีที่พราหมณ 
มหาศาลเหลาน้ันกลาวตามสมมติ  หรอืไมทามสมมติ   เปนอยางไหน. 
           สุ.  ตามสมมติ  ทานพระโคดม. 
           พ.  วาจาดีทีพราหมณมหาศาลเหลานั้นพิจารณาแลวจึงกลาว  หรือไม 
พิจารณาแลวจึงกลาว   เปนอยางไหน.  
           สุ.  พิจารณาแลว  ทานพระโคดม.  
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           พ.  วาจาดีที่พราหมณมหาศาลเหลานั้นรูแลวจึงกลาว      หรือวาไมรู. 
แลวจึงกลาว   เปนอยางไหน. 
           สุ.  รูแลว   ทานพระโคดม. 
           พ.  วาจาดีอันประกอบดวยประโยชน  หรอืไมประกอบดวยประโยชน 
ที่พราหมณมหาศาลเหลานั้นกลาว   เปนอยางไหน. 
           สุ.  ประกอบดวยประโยชน    ทานพระโคดม. 
           [๗๒๐]  พ.  ดูกอนมาณพ ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน ถาเมื่อ 
เปนเชนนี้   พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร  ผูเปนใหญในสุภควัน   กลาว 
วาจาตามสมมติหรือไมตามสมมติ. 
           สุ.  ตามสมมติ  ทานพระโคคดม. 
           พ.  เปนวาจาที่พิจารณาแลวจึงกลาว    หรือเปนวาจาที่ไมไดพิจารณา 
แลว. 
           สุ.  เปนวาจาที่ไมไดพิจารณาแลว  ทานพระโคดม. 
           พ.   เปนวาจาที่รูแลวจึงกลาวหรือเปนวาจาท่ีไมรูแลว. 
           สุ.  เปนวาจาที่ไมรูแลว   ทานพระโคดม. 
           พ.  กลาววาจาท่ีประกอบดวยประโยชนหรือไมประกอบดวยประโยชน. 
           สุ.  ไมประกอบดวยประโยชน  ทานพระโคดม. 
           [๗๒๒]  พ.  ดูกอนมาณพ  นิวรณ  ๕  ประการน้ี   ๕  ประการเปนไฉน 
คือ  กามฉันทนิวรณ  พยาบาทนิวรณ  ถีนมิทธนิวรณ  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ 
วิจิกิจฉานิวรณ  นิวรณ ๕ ประการนี้แล  ดูกอนมาณพ   พราหมณโปกขรสาติ 
โอปมัญญโคตร    ผูเปนใหญในสุภควัน    ถูกนิวรณ  ๕  ประการน้ีรอยไวแลว 
รัดไวแลว  ปกคลุมไวแลว   หุมหอไวแลว   เราจักรูจักเห็นหรือจักทําใหแจงชัด 
ซึ่งญาณทัศนะวิเศษของพระอริยะอยางสามารถ  ยิง่กวาธรรมของมนุษยหรือหนอ 
ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได.  
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           [๗๒๓]  ดูกอนมาณพ    กามคุณ  ๕  ประการน้ี   ๕  ประการเปนไฉน    
คือ    รูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ  ที่นาปรารถนา   นาใคร  นาชอบใจ   นารกั 
ชักใหใคร    ชวนใหกําหนัด    เสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู...กลิ่นอันจะพึงรูแจง 
ดวยจมูก ...รสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น...โผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจงดวยกาย    ทีน่า 
ปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจ  นารัก  ชักใหใคร   ชวนใหกําหนัด    กามคุณ 
๕ ประการนี้แล.  ดูกอนมาณพ   พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร  ผูเปนใหญ 
ในสุภควัน  กําหนัดแลว   หมกมุนแลวดวยกามคุณ ๕ ประการนี้     ถกูกามคุณ 
๕ ประการนี้ครอบงําแลว ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเครื่องถอนออก บริโภค 
อยู    เขาจักรูจักเห็นหรือจักทําใหแจงชัด      ซึ่งญาณทัศนะวิเศษของพระอริยะ 
อยางสามารถย่ิงกวาธรรมของมนุษยหรือหนอ  ขอน้ีไมเปนฐานะที่จะมีได. 
           [๗๒๔]  ดกูอนมาณพ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  บุคคลพึง 
อาศัยหญาและไมเปนเชื้อติดไฟข้ึน      และพึงติดไฟที่ไมมีหญาและไมเปนเชื้อ 
ไฟไหนหนอพึงมีเปลว  มีสี   และมีแสง. 
           สุ.  ทานพระโคดม  ถาการติดไฟอันไมมีหญาและไมเปนเชื้อ     เปน 
ฐานะที่จะมีได  ไฟนั้นก็จะพึงมีเปลว  มีสี   และมีแสง. 
           พ.   ดกูอนมาณพ  ขอท่ีบุคคลจะพึงติดไฟอันไมมีหญาและไมเปนเชื้อ 
ข้ึนไดนี้  ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส  เวนจากผูมีฤทธิ์   ดูกอนมาณพ  เปรียบเหมือน 
ไฟอาศัยหญาและไมเปนเชื้อติดอยู   ฉันใด   เรากลาวปติอันอาศัยเบญจกามคุณ 
นี้เปรียบฉันนั้น     เปรียบเหมือนไฟไมมีหญาและไมเปนเชื้อติดอยูได     ฉันใด 
เรากลาวปติที่เวนจากกาม  เวนจากอกุศลธรรมเปรียบฉันนั้น.   ก็ปติที่เวนจาก 
กามเวนจากอกุศลธรรมเปนไฉน  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  สงัดจากกาม  สงัดจาก  
อกุสลธรรม   เขาถึงปฐมฌาน   มีวิตกวิจาร    มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู   ปติ 
นี้แล  เวนจากกาม   เวนจากอกุศลธรรม  ดูกรมาณพ   อีกประการหน่ึง   ภิกษุ  
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เขาถึงทุติยฌาน  มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  
ไมมีวิจาร    เพราะวิตกวิจารสงบไป    มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    แมปตินี้ก็ 
เวนจากกาม   เวนจากอกุศลธรรม. 
           [๗๒๕]  ดูกอนมาณพ ในธรรม ๕ ประการที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติ 
เพ่ือทําบุญเพ่ือยินดีกุศลน้ี   พราหมณทั้งหลายบัญญัติธรรมขอไหน  เพ่ือทําบุญ 
เพ่ือยินดีกุศล  วามีผลมากกวา.  
           สุ.  ทานพระโคดม    ในธรรม ๕ ประการท่ีพราหมณทั้งหลายบัญญัติ  
เพ่ือทําบุญเพ่ือยินดีกุศลน้ี      พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม   คือ   จาคะ 
เพ่ือทําบุญ  เพ่ือยินดีกุศล  วามีผลมากกวา. 
           [๗๒๖]  พ.  ดูกอนมาณพ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน ในการ 
บริจาคทานน้ี      จะพึงมีมหายัญเกิดข้ึนเฉพาะแกพราหมณคนหน่ึง     ครั้งน้ัน 
พราหมณสองคนพึงมาดวยหวังวา     จักเสวยมหายัญของพราหมณชื่อน้ี     ใน 
พราหมณสองคนนั้น     คนหน่ึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา   โอหนอ    เราเทานั้น 
พึงไดอาสนะที่เลิศ  น้ําที่เลิศ  บิณฑะท่ีเลิศ  ในโรงภัต   พราหมณอ่ืนไมพึงได 
อาสนะท่ีเลิศ  น้ําที่เลิศ  บณิฑะท่ีเลิศ   ในโรงภัต    แตขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได 
คือ  พราหมณคนอ่ืนพึงไดอาสนะที่เลิศ  น้ําที่เลิศ   บิณฑะท่ีเลิศ    ในโรงภัต 
พราหมณผูนั้นไมพึงไดอาสนะที่เลิศ     น้ําท่ีเลิศ    บิณฑะท่ีเลิศ    ในโรงภัต 
พราหมณนั้นโกรธนอยใจวา  พราหมณเหลาอ่ืนไดอาสนะท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ  บิณฑะ 
ที่เลิศ  ในโรงภัต   เราไมไดอาสนะที่เลิศ   น้ําท่ีเลศิ  บิณฑะท่ีเลิศ   ในโรงภัต 
ดูกอนมาณพ  ก็พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมน้ี. 
           สุ.  ทานพระโคดม  ในเรื่องนี้   พราหมณทั้งหลายยอมใหทานดวยคิด 
อยางนี้วา  พราหมณนั้น   อันพราหมณผูนี้แลทําใหโกรธใหนอยใจดังนี้หามิได 
ในเรื่องนี้    พราหมณทั้งหลายยอมใหทานอันเปนการอนุเคราะหเทาน้ันโดยแท.  
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           พ.  ดกูอนมาณพ   เม่ือเปนเชนนี้   ขอท่ีพราหมณทั้งหลายใหทานอัน 
เปนการอนุเคราะหนี้   ก็เปนบุญกิริยาวัตถุขอท่ี  ๖  ของพราหมณทั้งหลายซิ. 
           สุ.  ทานพระโคดม    เมื่อเปนเชนนี้    ขอท่ีพราหมณทั้งหลายใหทาน 
อันเปนการอนุเคราะหนี้   ก็เปนบุญกิรยิาวัตถุขอท่ี   ๖  ของพราหมณทั้งหลาย. 
           [๗๒๗]  พ.  ดูกอนมาณพ   ธรรม ๕ ประการน้ี  ที่พราหมณทั้งหลาย 
บัญญัติเพ่ือทําบุญ  เพ่ือยินดีกุศล  ทานพิจารณาเห็นมีมากท่ีไหน. 
           สุ.  ทานพระโคดม     ธรรม  ๕  ประการน้ี      ที่พราหมณทั้งหลาย 
บัญญัติเพ่ือทําบุญ     เพ่ือยินดีกุศล     ขาพเจาพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชติ  
มีนอยในคฤหัสถ  เพราะคฤหัสถมีความตองการมาก   มีกิจมาก   มีอธิกรณมาก 
มีการเริ่มมาก  จะเปนผูพูดจริงเสมอร่ําไปไมได   สวนบรรพชติมีความตองการ 
นอย  มีกิจนอย  มีอธิกรณนอย  มีการเริ่มนอย  จึงเปนผูพูดจริงเสมอร่ําไปได 
เพราะคฤหัสถมีความตองการมาก    มกีิจมาก    มีอธิกรณมาก    มีการเริ่มมาก 
จะเปนผูมีความเพียร...ประพฤติพรหมจรรย...มากดวยการสาธยาย...มากดวย 
การบริจาคเสมอร่ําไปไมได     สวนบรรพชิตมีความตองการนอย     มกีิจนอย 
มีอธิกรณนอย  มีการเริ่มนอย  จึงเปนผูมีความเพียร...ประพฤติพรหมจรรย... 
มากดวยการสาธยาย...มากดวยการบรจิาคเสมอร่ําไปได     ทานพระโคดม 
ธรรม   ๕  ประการน้ี     ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพ่ือทําบุญ     เพ่ือยินดีกุศล 
ขาพเจาพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชติ  มีนอยในคฤหัสถ. 
           [๗๒๘]  พ.  ดูกอนมาณพ  ธรรม  ๕  ประการน้ี  ที่พราหมณทั้งหลาย 
บัญญัติเพ่ือทําบุญ  เพ่ือยินดีกุศล  เรากลาววาเปนบริขารของจิต  เพ่ืออบรมจิต 
ไมใหมีเวร  ไมใหมีความเบียดเบียน  ดูกอนมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปน 
ผูพูดจริง  เธอรูสึกวา  เราเปนผูพูดจริง   ยอมไดความรูอรรถ   ยอมไดความรู 
ธรรม   ยอมไดความปราโมทยประกอบดวยธรรม   ความปราโมทยอันประกอบ  
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ดวยกุศลนี้    เรากลาววาเปนบริขารของจิต    เพ่ืออบรมจิตไมใหมีเวร   ไมให 
มีความเบียดเบียน  ดูกอนมาณพ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้   เปนผูมีความเพียร...  
ประพฤติพรหมจรรย...  มากดวยการสาธยาย...  มากดวยการบริจาค    เธอ 
รูสึกวาเราเปนผูมากดวยการบริจาค  ยอมไดความรูอรรถ  ยอมไดความรูธรรม  
ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม    ความปราโมทยอันประกอบดวย 
กุศลน้ี   เรากลาววาเปนบริขารของจิต  เพ่ืออบรมจิตไมใหมีเวร   ไมใหมีความ 
เบียดเบียน  ธรรม ๕ ประการนี้   ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพ่ือทําบุญ   เพ่ือ 
ยินดีกุศลนี้      เรากลาววาเปนบริขารของจิตเพ่ืออบรมจิตไมใหมีเวร    ไมใหมี 
ความเบียดเบียน  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว  สุภมาณพโตเทยยบุตร 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ทานพระโคดม     ขาพเจาไดสดับมาวา 
พระสมณโคดมทรงรูจักหนทางเพ่ือความเปนสหายของพรหม. 
           [๗๒๙]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมาณพ  ทานจะเขาใจความ 
ขอน้ันเปนไฉน  หมูบานนฬการใกลแตที่นี้  หมูบานนฬการไมไกล  ใกลแตที่นี้ 
มิใชหรือ. 
           สุภมาณพกราบทูลวา   อยางนั้นทานพระโคดม   หมูบานนฬการใกล 
แตที่นี้   หมูบานนฬการไมไกลแตที่นี้. 
           พ.  ดกูอนมาณพ  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  บุรุษผูเกิดแลว 
ทั้งเจริญแลวในหมูบานนฬการน้ีแล   เขาออกจากหมูบานนฬการไปในขณะน้ัน 
พึงถูกถามถึงหนทางแหงหมูบานนฬการจะพึงชักชาหรือตกประหมาหรือหนอ. 
           สุ.  ขอน้ีหามิได  ทานพระโคดม   ขอน้ันเพราะเหตุไร  เพราะบุรุษน้ัน  
ทั้งเกิดแลวท้ังเจริญแลวในหมูบานนฬการ   รูจักทางของหมูบานนฬการทุกแหง 
ดีแลว .  
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           พ.  ดกูอนมาณพ    บุรุษผูเกิดแลวท้ังเจริญแลวในหมูบานนฬการน้ัน 
ถูกถามถึงทางของหมูบานนฬการ   ไมพึงชักชาหรือตกประหมาแล    ตถาคตถูก 
ถามถึงพรหมโลก      หรอืปฏิปทาเครื่องใหถึงพรหมโลก     กไ็มชักชาหรอืตก 
ประหมาเชนเดียวกัน   ดกูอนมาณพ  เรายอมรูจักทั้งพรหมโลกและปฏิปทาเครื่อง 
ใหถึงพรหมโลก  อนึ่ง  ผูปฏิบัติดวยประการใดจึงเขาถึงพรหมโลก  เรายอมรูชัด 
ซึ่งประการน้ันดวย. 
           สุ.  ทานพระโคดม    ขาพเจาไดสดับมาวา   พระสมณโคดมทรงแสดง 
ทางเพ่ือความเปนสหายของพรหม   ขาพเจาขอโอกาส     ขอทานพระโคดมโปรด 
ทรงแสดงทางเพ่ือความเปนสหายของพรหมแกขาพเจาเถิด. 
           พ.  ดกูอนมาณพ   ถาเชนนั้นทานจงฟง   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว 
สุภมาณพโตเทยยบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
           [๗๓๐]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา  ดูกอนมาณพ  ก็ทางเพ่ือความ 
เปนสหายของพรหมเปนไฉน  ดกูอนมาณพ  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  มีใจประกอบ 
ดวยเมตตา  แผไปตลอดทิศหน่ึงอยู   ทิศที่ ๒  ทิศท่ี ๓  ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน 
ตามนัยนี้   ทัง้เบื้องบน  เบ้ืองลาง  เบื้องขวาง  แผไปตลอดโลก  ทั่วสัตวทกุเหลา 
เพ่ือประโยชนแกสัตวทั่วหนา   ในที่ทกุสถาน  ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอัน 
ไพบูลย  เปนมหัคคตะ   ไมมีประมาณ ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียนอยู   เมื่อ 
เมตตาเจโตวิมุติอันภิกษุนั้นเจริญแลวอยางนี้    กรรมใดเปนกามาพจรท่ีภิกษุ 
ทําแลว กรรมนั้นจักไมเหลืออยู  ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรน้ัน ดูกอนมาณพ 
เปรียบเหมือนบุรุษเปาสังขผูมีกําลัง  พึงใหคนรูไดตลอดทิศทั้งสี่โดยไมยาก ฉันใด 
เมื่อเมตตาเจโตวิมุติที่ภิกษุนั้นเจริญแลวอยางนี้   ก็ฉันนั้น  กรรมใดเปนกามาพจร 
ที่ภิกษุทําแลว  กรรมนั้นจักไมเหลืออยู   ไมคงอยูในกรรมเปนรปูาวจรน้ัน   แม 
ขอน้ีก็เปนทางเพ่ือความเปนสหายของพรหม   ดูกอนมาณพ   อีกประการหนึ่ง  
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ภิกษุมีใจประกอบดวยกรุณา...  มีใจประกอบดวยมุทิตา...  มใีจประกอบดวย 
อุเบกขา  แผไปสูทิศหน่ึงอยู  ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔  ก็เหมือนกัน   ตามนัยนี้ 
ทั้งเบื้องบน   เบื้องลาง  เบื้องขวาง   แผไปตลอดโลก  ทั่วสัตวทุกเหลา    เพ่ือ 
ประโยชนแกสัตวทั่วหนา    ในที่ทุกสถาน    ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอัน 
ไพบูลย  เปนมหัคคตะ  ไมมีประมาณ   ไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียนอยู  เมื่อ 
อุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแลวอยางนี้    กรรมใดเปนกามาวจรท่ีภิกษุ 
ทําแลว    กรรมนั้นจักไมเหลืออยู    ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรน้ัน    ดูกอน 
มาณพ  เปรียบเหมือนบุรุษเปาสังขผูมีกําลัง  พึงใหคนรูไดตลอดทิศทั้งส่ีโดยไมยาก 
ฉันใด  เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุเจริญแลวอยางนี้  ก็ฉันนั้น กรรมใดเปน 
กามาวจรท่ีภิกษุทําแลว   กรรมน้ันจักไมเหลืออยู  ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจร 
นั้น    แมขอนี้ก็เปนทางเพ่ือความเปนสหายของพรหม. 
           [๗๓๑]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว  สุภมาณพโตเทยยบุตร 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก   พระองค 
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่ควํ่า   เปดของท่ีปด 
บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืดดวยหวังวา  ผูมีจักษุจักเห็น 
รูปได  ฉะนั้น   ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรม    และพระ- 
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ  ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก 
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต    ต้ังแตวันนี้เปนตนไป    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ขา 
พระองคขอทูลลาไป  ณ  บัดนี้    ขาพระองคมีกิจมาก  มีกรณียะมาก  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสวา    ดกูอนมาณพ    ทานจงสําคัญเวลาอันควร   ณ  บัดนี้เถิด 
ครั้งน้ันแล  สุภมาณพโตเทยยบุตรเพลิดเพลินพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา 
แลว   ลุกออกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา     ทาํประทักษิณแลว 
กลับไป.  
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           [๗๓๒]  สมัยนั้น    ชาณุโสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถี  โดย 
รถอันเทียมดวยมาขาวท้ังหมด  แตยังวัน  ไดเห็นสุภมาณพโตเทยยบุตรกําลงัมา 
แตไกล   แลวไดถามสุภมาณพโตเทยยบุตรวา  ทานภารทวาชะไปไหนมาแตวัน 
สุภมาณพโตเทยยบุตรตอบวา   ทานผูเจริญ   ขาพเจาจากสํานักพระสมณโคดม 
มาท่ีนี่. 
           ชา.  ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน     ทานภารทวาชะเห็นจะเปน 
บัณฑิต  รูพระปญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม. 
           สุ.  ทานผูเจริญ     ขาพเจาเปนใครและเปนอะไรเลา      จึงจักรูเทา 
พระปญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม       ผูใดพึงรูเทาพระปญญาอัน 
เฉียบแหลมของพระสมณโคดม  แมผูนั้นก็พึงเปนเชนพระสมณโคดมเปนแน. 
           ชา.  เพ่ิงไดฟง    ทานภารทวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมดวยการ 
สรรเสริญอยางยิ่ง. 
           สุ.  ทานผูเจริญ  ขาพเจาเปนใครเปนอะไรเลา   จึงจักสรรเสริญพระ- 
สมณโคดม  ทานพระโคดมอันเทวดาและมนุษยสรรเสริญแลว  ๆ ประเสริฐกวา 
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย  อน่ึง ธรรม ๕ ประการนี้ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติ  
เพ่ือทําบุญ  เพ่ือยินดีกุศล  พระสมณโคดมตรัสวาเปนบริขารแหงจิต เพ่ืออบรม 
จิตไมใหมีเวร  ไมใหมีความเบียดเบียน. 
           [๗๓๓]  เม่ือสุภมาณพโตเทยยบุตรกลาวอยางนี้แลว        ขาณุโสณี 
พราหมณลงจากรถอันเทียมดวยมาขาวท้ังหมด      แลวหมผาเฉวียงบาขางหน่ึง 
นอมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคเจาประทับ    แลวเปลงอุทานวา   เปนลาภ 
ของพระเจาปเสนทิโกศล  พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดดีแลวหนอ  ที่พระตถาคต  
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับในแวนแควนของพระองค  ฉะนี้แล. 
                                          จบสุภสูตรที่  ๙  
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                                  อรรถกถาสุภสูตร  
 
           สุภสูตรข้ึนตนวา    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
           ในสภุสูตรนั้น    บุตรของโตเทยยพราหมณผูอยูในตุทิคาม    ชื่อวา 
โตเทยยบุตร. คําวา  เปนผูยินดี  คือเปนผูพรั่งพรอมบริบูรณ.  คําวาญายธรรม 
คือ  ธรรมอัน เปนเหตุ.    บทวา   เปนกุศล    คือ  ไมมีโทษ.  บทวา  การ 
ปฏิบัติผิด  คือ  ขอปฏิบัติอันไมเปนกุศล    ไมเปนเครื่องนําออกไปจากทุกข. 
บทวา   การปฏิบัติชอบ ไดแกการปฏิบัติอัน  เปนกุศลอันเปนเครื่องนําออกจาก 
ทุกข.  ในบทวา  มีความตองการมาก   ดังน้ีเปนตน  มีวิเคราะห ดังตอไปนี้ 
ชื่อวา มีความตองการมาก  เพราะในฐานะนี้มีความตองการดวยการกระทําความ 
ขวนขวาย   หรือดวยการชวยเหลือมาก   คือมากมาย.   ชื่อวา   มีกิจมากเพราะ 
ฐานะน้ีมีกิจมากเชนงานมงคลในการต้ังชื่อเปนตนมาก.      ชือ่วามีเรื่องราวมาก 
ที่จะตองจัดการ  มากเพราะในฐานะน้ีมีเรื่องราว   คือหนาท่ีการงานมากอยางนี้  
คือ  วันนี้ตองทําส่ิงน้ี   พรุงน้ีตองทําส่ิงน้ี.  ชื่อวา   มีการลงมือทํามาก  เพราะใน 
ฐานะน้ีมีการลงมือทํามาก   คือ  การบีบค้ันดวยอํานาจการขวนขวายในการงาน  
ของคนมาก. การงานของคนทางฝายฆราวาส  ชื่อวา  ฐานะการงานของฆราวาส. 
พึงทราบเน้ือความในวาระทั้งปวงดวยประการอยางนี้. ก็ในบรรดาการทํานาและ 
การคาขายน้ี  ในการทํานา  พึงทราบความตองการมาก  ดวยการแสวงหาเคร่ือง 
อุปกรณ   เริม่แตหางไถเปนตน  ในการคาขาย  พึงทราบความตองการนอยดวยการ 
ถือเอาสินคาตามสภาพเดิมแลวมา  จําหนาย.  บทวา  วิบัติ  ความวา  กสิกรรม 
ยอมมีผลนอยบาง  ถึงการขาดทุนบาง  เพราะฝนไมตกและตกมากเกินไปเปนตน 
และพณิชยกรรม มีผลนอยบาง ถึงการขาดทุนบาง  เพราะความไมฉลาดเปนตน  
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ในการดูแกวมณีและทองเปนตน.    โดยตรงกันขาม    ที่สมบูรณยอมมีผลมาก 
เหมือนอันเตวาสิกของจุลลก.     คําวา    ฉันนั้นเหมอืนกันแล    ความวา 
ฐานะคือ กสิกรรมเมื่อวิบัติยอมมีผลนอยฉันใด   แมฐานะคือการงานของฆราวาส 
ก็ฉันนั้น .    เพราะบุคคลผูไมกระทํากรรมงามไว    ตายแลวยอมบังเกิดในนรก 
ไดยินวา  คนที่พราหมณเลี้ยงไว   คนหน่ึง   ชื่อมหาทัตตเสนาบดี.   ในสมยัที่ 
เขาจะตาย   นรกปรากฏข้ึน.           
           พวกพราหมณกลาวถามวา  ทานเห็นอะไร    เขากลาววา    เห็นเรือน 
สีแดง   เรือนเลือด. 
           พราหมณกลาววา  ผูเจริญ   นั่นแหละพรหมโลก.  เขาถามวา  ทานผู 
เจริญ  พรหมโลกอยูที่ไหน.  อยูเบื้องบน.  เขาพูดวา  ปรากฏแกขาพเจา ณ เบื้อง 
ลาง.   ความจริง   เรือนสีแดงปรากฏเบื้องลาง    มไิดปรากฏเบื้องบน.    เขาตาย 
แลวเกิดในนรก.  พวกพราหมณคิดวา  นายคนน้ีเห็นโทษในยัญของเรา  ดังน้ี 
จึงไดเอาทรัพยพันหน่ึงมาใหเพ่ือจะไดนําติดตัวไป.    สวนฐานะคือ    กสิกรรม 
ที่สมบูรณยอมมีผลมาก.  เพราะบุคคลผูทํากรรมงามไว   ตายแลวยอมบังเกิดใน 
สวรรค.  พึงแสดงคุตติลวิมานกถาท้ังหมด.  เหมือนอยางวา  ฐานะคือ  พาณิชย- 
กรรม   เมื่อวิบัติยอมมีผลนอยฉันใด   แมฐานะคือ   บรรพชากรรมของภิกษุผู 
ไมทําใหบริบูรณในศีล  ประกอบการแสวงหาอันไมควร  กฉั็นนั้น .  เพราะภิกษุ 
ทั้งหลายเห็นปานน้ัน   ยอมไมไดสุขในฌานเปนตน  ยอมไมไดสุขในสวรรค และ 
นิพพาน.  สวนบรรพชากรรมที่สมบรูณยอมมีผลมาก.   เพราะผูทําศีลใหบริบูรณ 
เจริญวิปสสนายอมบรรลุพระอรหัต. 
           คําวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ   พราหมณทั้งหลายดังน้ี ความวา 
มาณพยอมทูลถามวาขาพระองคชื่อถามอะไร   ณ  ที่นี้  คือ ยอมถามวา  พราหมณ 
ทั้งหลายยอมกลาววา  บรรพชิตชื่อวาสามารถเพ่ือบําเพ็ญธรรม ๕ ประการเหลา  
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นี้  ยอมไมมี   คฤหัสถเทาน้ันบําเพ็ญได   สวนพระสมณโคดมยอมตรัสบอย ๆ  
วา มาณพ สําหรับคฤหัสถหรือบรรพชติ  ดังนี้   ยอมไมเปลงวาจา  ถึงบรรพชิต 
เทาน้ัน    เห็นจะไมทรงกําหนดการถาม  ของขาพระองค  เพราะเหตุนั้น ขาพระ- 
องคขอถามธรรม ๕ ประการ    โดยมจีาคะเปนสุดยอด   (คือขอทาย).   คําวา 
ถาทานไมหนักใจ  ดังน้ี  ความวา  ถาทานไมมีความหนักใจเพ่ือท่ีจะกลาวใน 
ที่นี้โดยประการท่ีพวกพราหมณบัญญัติไวนั้น.     อธิบายวา  ถาไมมีความหนัก 
ใจไร ๆ ทานก็จงกลาว.   มาณพกลาววา   ทานพระโคดมผูเจริญ  ขาพระองค 
ไมหนักใจเลย   ดังน้ี    หมายเอาอะไร.    ก็การกลาวในสํานักของบัณฑิตเทียม 
ยอมเปนทุกข.     ทานบัณฑิตเทียมเหลาน้ัน    ยอมให    เฉพาะโทษเทาน้ัน 
ในทุก ๆ  บท   ในทุก ๆ  อักษร.     สวนบัณฑิตแท    ฟงถอยคําแลวยอม 
สรรเสริญคําท่ีกลาวถูก.  เมื่อกลาวผิด  ในบรรดาบาลีบท  อรรถ  และพยัญชนะ 
คําใด ๆ ผิด    ยอมให    คําน้ัน ๆ ใหถกู.   กช็ื่อวา   บัณฑิตแทเชนกับ 
พระผูมีพระภาคเจายอมไมมี.  เพราะเหตุนั้น  มาณพจึงกลาววา  ขาแตพระโคคม 
ผูเจริญ   ณ  ที่ที่พระองคหรือทานผูเปนเหมือนพระองคประทับนั่งอยู   ขาพระองค 
ไมมีความหนักใจเลย  ดงัน้ี. บทวา สัจจะ  คือ พูดจริง. บทวา   ตบะ  ไดแก 
การประพฤติตบะ..  บทวา  พรหมจรรย  ไดแก การเวนจากเมถุน.  บทวา การ 
สาธยาย ไดแกการเรียนมนต.  บทวา  จาคะ คือการบริจาคอานิส. คําวา  จักเปน 
ผูใหถึง ความลามก  คือ จักเปนผูใหถึงความไมรู.   คําวา ไดกลาวคําน้ี 
ความวา    มาณพถูกพระผูมีพระภาคเจาทรงขมดวยการเปรียบเหมือนแถวคนตา 
บอด  เมื่อไมอาจเพ่ือตอบโตคําน้ันได   เมื่อจะอางถึงอาจารย   เปรียบปานสุนัข  
ออนกําลัง   ตอนเนื้อใหตรงหนาเจาของแลว   ตนเองก็ออนลาไปฉะนั้น   จึงได 
กลาวคํานั้นมีอาทิวา  พราหมณดังน้ี .. คําวา โปกขรสาติ   นี ้ ในคําวา  พราหมณ 
เปนตนนั้น   เปนชื่อของพราหมณนั้น.  เรียกวา โปกขรัสสาติ  บางก็มี.  ไดยินวา  
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รางกายของพราหมณนั้นเหมือนบัวขาว    งดงามเหมือนเสาระเนียดเงินท่ียกข้ึน  
ในเทพนคร  สวนศีรษะของพราหมณนั้นเหมือนทําดวยแกวอินทนิลสีดํา.   แม 
หนวดก็ปรากฏเหมือนแถวเมฆดําในดวงจันทร   นัยนตาท้ังสองขางเหมือนดอก 
อุบลเขียว.   จมูกต้ังอยูดี   บริสุทธิ์ผุดผองเหมือนกลองเงิน.   ฝามอืฝาเทาและ 
ปากงามเหมือนยอมดวยนํ้าครั่ง.       อัตตภาพของพราหมณถึงความงามอันเลิศ 
อยางยิ่ง   สมควรต้ังใหเปนราชาในฐานะที่ไมได    เปนราชา    เพราะเหตุนั้น 
ชนทั้งหลายจึงรูจักพราหมณนั้นวา     โปกขรสาติ    ดวยประการดังนี้     เพราะ 
พราหมณนี้เปนผูมีความสงาอยางนี้นั่นแล    อน่ึง  พราหมณนั้นเกิดในดอกบัว 
มิไดเกิดในตองมารดา      เพราะเหตุนั้น    ชนทั้งหลายจึงรูจักพราหมณนั้นวา 
โปกขรสาติ  เพราะนอนอยูในดอกบัวดวยประการดังน้ี.   บทวา   โอปมัญญะ 
แปลวา   ผูอุปมัญญโคตร.   บทวา  ผูเปนใหญในสุภควัน   คือเปนใหญใน 
สุภควันโดยอุกฤษฏ.    บทวา  นาหัวเราะทีเดียว   คือ   ควรหัวเราะทีเทียว. 
บทวา  เลวทรามทีเดียว  ไดแก  ลามกทีเดียว.  ภาษิตนั้น  ๆ เทาน้ันชื่อวาวาง 
เพราะไมมีประโยชนและ  ชื่อวาเปลาเพราะเปนภาษิตวาง. 
           บัดนี้    พระผูมีพระภาคเจา    เมื่อจะขมสุภมาณพนั้นพรอมท้ังอาจารย 
จึงตรัสคําวา   มาณพก็...หรือ    ดังน้ีเปนตน .    บรรดาคําเหลานั้น   คําวา 
วาจาเหลาไหนของสมณพราหมณเหลาน้ันประเสริฐกวา  ดังนี ้ ความ 
วา  วาจาเหลาไหนของสมณพราหมณเหลาน้ัน       ประเสริฐกวา    อธิบายวา 
เปนวาจานาสรรเสริญ   ดีกวา.    บทวา  สมุจฺฉา     แปลวา    ตามสมมติ 
คือ  ตามโวหารของชาวโลก.   บทวา   รูแลว   คือ   ไตรตรองแลว.   บทวา 
พิจารณาแลว ไดแก  รูแลว.  บทวา  ประกอบดวยประโยชน    คือ อาศัย 
เหตุ.  คําวา  เมื่อเปนเชนนั้น    ความวาเมื่อความท่ีวาจาอันบุคคลไมละโวหาร 
ของชาวโลก   ใครครวญแลว    รูแลว    กลาวทําเหตุใหเปนที่อาศัย    เปนวาจา  
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ประเสริฐมีอยู.    บทวา   อาวุโต   สอดแลว    แปลวา   รอยไวแลว.   บทวา  
นิวุโต    นุงแลว  แปลวา  รัดไวแลว.     บทวา  โอผุโฏ  ถูกตองแลว  แปลวา 
ปกคลุมแลว.     บทวา  ปริโยนทฺโธ    รวบรัดแลว    แปลวา   หุมหอแลว. 
บททั้งหลายมีอาทิวา  คธิโต    ผูกมัดแลว  ดังนี้.   มเีนื้อความกลาวไวแลวท้ังนั้น. 
คําวา  พระโคดมผูเจริญ  ถาฐานะมีอยู  ความวา ถาเหตุนั้นมีอยู.   บทวา 
สฺวาสฺส    ไฟนั้น...พึงเปน      ความวา   เพราะไมมีควันและข้ีเถาเปนตน 
ไฟนั้นพึงมีเปลว   มีสี  และมีแสง.     คําวา  ตถูปมาห  มาณว  มาณพเรา 
เปรียบเหมือนอยางนั้น     ความวา  เรากลาวเปรียบปติอันอาศัยกามคุณน้ัน. 
อธิบายวา  เปรียบเหมือนไฟที่อาศัยหญาและไมเปนเชื้อติดโพลงอยู    ยอมเปน 
ไฟที่มีโทษ    เพราะมีควันข้ีเถา    และถาน    ฉันใด    ปติอันอาศัยกามคุณ ๕ 
เกิดข้ึน  ยอมมีโทษ  เพราะมีชาติ   ชรา   พยาธิ   มรณะ   และโสกะเปนตน 
ฉันนั้น.  อธิบายวา  ไฟชื่อวาเปนของบริสุทธิ์   เพราะไมมีควันเปนตน   ซึ่ง 
ปราศจากเชื้อ  คือ  หญาและไมฉันใด    ปติอันประกอบดวยโลกุตตรและฌาน 
ทั้งสอง  ชื่อวาบริสุทธิ์  เพราะไมมีชาติเปนตนฉันนั้น. 
           บัดนี้  ธรรม  ๕   ประการ   ทีพ่ราหมณทั้งหลายบัญญัติดวยจาคะอันเปน 
หัวขอแมนั้น     เพราะเหตุที่ไมคงอยูเพียง  ๕   ประการเทาน้ัน      เปนธรรม 
ไมหว่ันไหวต้ังอยู   หามิได   คือยอมไมถึงพรอมกับความอนุเคราะห  เพราะเหตุนั้น 
เพ่ือจะแสดงโทษนั้น   จึงตรัสคําวา   มาณพ  ธรรมเทาน้ันฉันใด  ดังนี้ เปนตน. 
บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  (ทาน)  อนัเปนยารอนุเคราะห   คือ  มีความ 
อนุเคราะหเปนสภาวะ.  คําวา  ทานเห็นมีมากในที่ไหน  นี ้  เพราะเหตุที่ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    บรรพชติน้ีชื่อวา    ผูสามารถเพ่ือบําเพ็ญธรรม ๕ 
ประการนี้ใหบริบูรณ  ยอมไมมี  คฤหสัถบําเพ็ญใหบริบูรณได  เพราะเหตุนั้น 
บรรพชิตเทาน้ันบําเพ็ญธรรม  ๕ ประการน้ีใหบรบิูรณไมได    คฤหัสถชื่อวา  
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สามารถเพื่อบําเพ็ญใหบริบูรณได    ยอมไมมี    จึงตรัสถามเมื่อใหมาณพกลาว  
ตามแนวทางน้ันนั่นแหละ. ในคําวา เปนผูพูดจริง  สม่ําเสมอร่าํไป หามิได 
ดังน้ี  เปนตน  พึงเห็นความหมายอยางนี้วา คฤหัสถ  เมื่อเหตุอ่ืนไมมีก็กระทํา 
แมมุสาวาทของผูหลอกลวง.      พวกบรรพชิตแมเมื่อจะถูกตัดศีรษะดวยดาบ 
ก็ไมกลาวกลบัคํา.  อน่ึง    คฤหัสถไมอาจรักษาสิกขาบทแมสักวาตลอดภายใน 
สามเดือน.  บรรพชิตเปนผูมีตบะ  มีศีล  มีตบะเปนที่อาศัย   ตลอดกาลเปนนิจ 
ทีเดียว.   คฤหัสถยอมไมอาจกระทําอุโบสถกรรมสักวา  ๘  วันตอเดือนบรรพชิต 
ทั้งหลายเปนผูพระพฤติพรหมจรรยตลอดชีวิต.   คฤหัสถเขียนแมเพียงรัตนสูตร 
และมงคลสูตรไวในสมุดแลวก็วางไว. บรรพชิตทั้งหลายทองบนเปนนิจ. คฤหัสถ 
ไมอาจใหแมสลากภัต     (ใหเสมอไป)    ไมใหขาดตอน.     บรรพชิตท้ังหลาย 
เมื่อของอ่ืนไมมี  ก็ใหกอนขาวแกพวกกา   และสุนัขเปนตน     ยอมใสในบาตร 
แมของภิกษุหนุมผูรับบาตรน่ันเอง.   คําวา  เรากลาวธรรมเทาน้ัน  (วาเปน 
บริขาร)  ของจิต ความวา  เรากลาวธรรม  ๕  ประการเหลาน้ันวาเปนบริวาร 
ของเมตตาจิต.   บทวา   ชาตวฑฺโฒ   เกิดแลว  เจรญิแลว  แปลวา  ทั้งเกิดแลว 
และเจริญแลว.   ก็บุคคลใดเกิดในที่นั้น  อยางเดียวเทาน้ัน      (แต)    เติบโตที่ 
บานอ่ืน     หนทางในบานรอบ ๆ    ยอมไมประจักษอยางถวนทั่วแกบุคคลน้ัน 
เพราะฉะนั้น  จึงตรัสวา   ทั้งเกิดทั้งเติบโตแลว  ดังน้ี.    ก็บุคคลใดแมเกิดแลว 
เติบโตแลว     แตออกไปเสียนาน     หนทางก็ยอมไมประจักษแจงโดยถวนท่ัว 
แกบุคคลน้ัน  เพราะเหตุนั้น  จึงตรัสวา    ตาวเทว  อปสกฺก    (ผูออกไปใน 
ขณะนั้น).  อธิบายวา  ออกไปในขณะน้ันทันที.   บทวา   ชักชา   ความวา 
ชักชาดวยความสงสัยวา  ทางนี้หรือ ๆ ทางนี้.  บทวา  ตกประหมา ความวา 
สรีระของใคร ๆ  ผูถูกคนต้ังพันถามถึงอรรถอันสุขุม     ยอมถงึภาวะอันกระดาง 
(คือตัวแข็ง)    ฉันใด     การถึงภาวะอันแข็งกระดางฉันนั้น       ยอมไมมีเลย.  
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พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความท่ีพระสัพพัญุตญาณอันอะไร ๆ  ไมกระทบ  
กระทั่งไดดวยบทวา    วิตฺถายิตตฺต  นี้.  ก็ความกระทบกระท่ัง     ความรู 
พึงมีแกบุรุษน้ันดวยอํานาจมารดลใจเปนตน  เพราะเหตุนั้น  บุรุษนั้น   พึงชักชา 
หรือพึงตกประหมา.    แตพระสัพพัญุตญาณไมมีอะไรกระทบกระทั่งได   ทาน 
แสดงวา  ใคร ๆ ไมอาจทําอันตรายแกพระสัพพัญุตญาณน้ัน.    
           บทวา    มีกําลัง     ในคําน้ีวา  มาณพ  คนเปาสังขผูมีกําลัง 
แมฉันใด  ดังน้ี   ความวา  สมบูรณดวยกําลัง.  บทวา  สงฺขธโม   แปลวา 
คนเปาสังข.   บทวา  อปฺปกสิเรน  ไดแก โดยไมยาก  คือ  โดยไมลําบาก  
ก็คนเปาสังขผูออนแอ     แมเปาสังขอยู     ก็ไมอาจจะใหเสียงดังไปยังทิศทั้ง ๔    
ได  เสียงสังขของเขาไมแผไปโดยประการท้ังปวง.  สวนของผูมีกําลังยอมแผไป  
เพราะเหตุนั้น   จึงตรัสวาผูมีกําลัง.   เมื่อกลาววา   ดวยเมตตา  ดังนี้    ในคําวา 
ดวยเมตตาอันเปนเจโตวิมุตติ  นี้       ยอมควรท้ังอุปจาร     ทั้งอัปปนา.  
แตเมื่อกลาววา     เจโตวิมุตฺติยา     ยอมควรเฉพาะอัปปนาเทานั้น.   คําวา 
ย  ปมาณกต  กมมฺ  กรรมที่ทําไวประมาณเทาใด    ความวา    ชือ่วากรรม 
ที่ทําประมาณได  เรียกวา  กามาวจร.  ชื่อวากรรมท่ีทําประมาณไมไดเรียกวา 
รูปาวจรและอรูปาวจร.     ในกรรมท่ีเปนกามาวจร  รูปาวจรและอรูปาวจรแมเหลาน้ัน        
กรรมคือ 
พรหมวิหารเทานั้น     ทรงประสงคเอาในที่นี้ .    กพ็รหมวิหารกรรมนั้นเรียกวา 
กระทําหาประมาณมิได     เพราะกระทําใหเจริญไปดวยการแผลวงพนประมาณ 
ไปยังทิศที่เจาะจงและไมเจาะจง.  คําวา   กามาวจรกรรมน้ันจักไมเหลืออยู 
จักไมคงอยูในรูปาวจรกรรมน้ัน  ความวา  กามาวจรกรรมน้ัน ยอมไมติด 
คือ  ไมต้ังอยูในรูปาวจรและอรูปาวจรกรรมนั้น.    ทานอธิบายไวอยางไร.   ทานอธิบายไววา 
กามาวจรกรรมนั่นยอมไมเกี่ยวของหรือต้ังอยูในระหวาง   แหงรูปาวจรและอรูปาวจรกรรม
นั้น  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 450 

หรือแผไปยังรูปาวจรกรรม    และอรปูาวจรกรรมแลว    ครอบงําถือเอาโอกาส 
สําหรับตนต้ังอยู.     โดยที่แท  รูปาวจรกรรมเทาน้ัน    แผไปยังกามาวจรกรรม 
เหมือนนํ้ามากเออทวมนํ้านอย        ครอบงําถือเอาโอกาสสําหรับตนแลวคงอยู. 
รูปาวจรกรรมหามวิบากของกามาวจรกรรมน้ันแลว   เขาถึงความเปนสหายแหง 
พรหมดวยตนเอง.  คําท่ีเหลือในที่ทั้งปวง  งายทั้งนั้นแล. 
 
                                    จบ  อรรถกถาสุภสูตร  ที่  ๙  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 451 

                                ๑๐.  สคารวสูตร  
 
           [๗๓๔]     ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :- 
           สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควนโกศลพรอมดวย 
ภิกษุสงฆหมูใหญ     สมัยน้ัน      นางพราหมณีชื่อธนัญชานีอาศัยอยูในหมูบาน 
ปจจลกัปปะ  เปนผูเลื่อมใสอยางยิ่งในพระพุทธเจา   พระธรรม   และพระสงฆ 
นางพลั้งพลาดแลวเปลงอุทาน ๓ ครั้งวา     ขอนอบนอมแตพระผูมีพระภาคเจา 
อรหัตตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจัาพระองคนั้น. 
           [๗๓๕]  ก็สมัยนัน้แล     มาณพชื่อสคารวะอาศัยอยูในหมูบานปจจล- 
กัปปะ  เปนผูรูจบไตรเพท  พรอมท้ังคัมภีรนิคัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมทั้ง 
ประเภทอักษร  มีคัมภีรอิติหาสะเปนที่   ๕  เปนผูเขาใจตัวบท   เขาใจไวยากรณ 
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ      เขาไดฟงวาจาที่ 
นางธนัญชานีพราหมณีกลาวอยางนั้น         ครั้นแลวไดกลาวกะนางธนัญชานี- 
พราหมณีวา   นางธนัญชานีพราหมณีไมเปนมงคลเลย    นางธนัญชานีเปนคน 
ฉิบหาย  เมื่อพราหมณทั้งหลายผูทรงไตรวิชามีอยู   เออก็นางไปกลาวสรรเสริญ 
คุณของสมณะหัวโลนนั้นทําไม  นางธนัญชานีพราหมณีไดกลาววา  ดูกอนพอผูมี 
พักตรอันเจริญ  ก็พอยังไมรูซึ่งศีลและปญญาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ถาพอพึงรูศีลและพระปญญาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    พอจะไมพึง 
สําคัญ. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นวา      เปนผูควรดา       ควรบริภาษเลย 
สคารวมาณพกลาววา     ดูกอนนางผูเจริญ   ถาเชนนั้น      พระสมณะมาถึงบาน  
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ปจจลกัปปะเม่ือใด     พึงบอกแกฉันเมื่อน้ัน       นางธนัญชานีพราหมณีรับคํา  
สคารวมาณพแลว. 
           [๗๓๖]  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควนโกศล 
โดยลําดับ     เสด็จไปถึงบานปจจลกัปปะ  ไดยินวา สมัยนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
ประทับอยูในสวนมะมวงของพวกพราหมณชาวบานตุทิ ใกลหมูบานปจจลกัปปะ 
นางธนัญชานีพราหมณีไดสดับขาววา  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงหมูบานปจจล-  
กัปปะ ประทับอยูในสวนมะมวงของพราหมณชาวบานตุทิ  ใกลบานปจจลกัปปะ 
นางจึงเขาไปหาสคารวมาณพถึงที่อยูแลวไดกลาวกะสคารวมาณพวา   ดูกอนพอ 
ผูมีพักตรอันเจริญ     นี้พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น        เสด็จมาถึงหมูบาน 
ปจจลกัปปะ       ประทับอยูในสวนมะมวงของพวกพราหมณชาวบานจุทิใกล 
หมูบานปจจลกัปปะ  พอจงสําคัญกาลอันควร ณ บัดนี้   สคารวมาณพรับคํานาง 
ธนัญชานีพราหมณีแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ไดปราศรัย 
กับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว   นัง่อยู 
ณ    ที่ควรสวนขางหน่ึง   แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา   ทานพระโคดม 
มีสมณพราหมณพวกหน่ึง    เปนผูถึงบารมีชั้นสุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน     ยอม 
ปฏิญาณอาทิพรหมจรรยในสมณพราหมณเหลาน้ัน    สมณพราหมณเหลาใดเปน 
ผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน     ยอมปฏญิาณอาทิพรหมจรรย   ทาน 
พระโคดมเปนคนไหนของจํานวนสมณพราหมณเหลาน้ัน. 
           [๗๓๗]  พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภารทวาชะ   เรากลาวความ 
ตางกันแหงสมณพราหมณทั้งหลายผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน   แม 
จะปฏิญาณอาทิพรหมจรรยได.   ดกูอนภารทวาชะ   มีสมณพราหมณพวกหน่ึง 
เปนผูฟงตามกันมาเพราะการฟงตามกันมานั้น   จึงเปนผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะ 
รูยิ่งในปจจุบัน  ยอมปฏญิาณอาทิพรหมจรรย   เหมือนพวกพราหมณผูทรงไตร  
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วิชาฉะน้ัน.  อน่ึง  มีสมณพราหมณพวกหน่ึง  เปนผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยิ่ง 
ในปจจุบัน     ปฏิญาณอาทิพรหมจรรย      เพราะเพียงแตความเธออยางเดียว  
เหมือนพวกพราหมณนักตรึกนักตรอง  ฉะนั้น. มสีมณพราหมณพวกหน่ึง  รูธรรม 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดฟงตามกันมากอน   ถึงบารมีชั้น 
ที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน   ยอมปฏญิาณอาทิพรหมจรรย.    ดูกอนภารทวาชะ 
ในสมณพราหมณเหลาน้ัน    สมณพราหมณเหลาใด  รูธรรมดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในธรรมท้ังหลายทีไมไดฟงตามกันมาในกอนถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยิ่งใน 
ปจจุบัน  ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย  เราเปนผูหน่ึงของจํานวนสมณพราหมณ 
เหลาน้ัน   ขอน้ีพึงรูไดโดยบรรยายแมนี้  เหมือนสมณพราหมณเหลาใด  รูธรรม 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง   ในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดฟงตามกันมาในกอน   ถึงบารมี 
ชั้นที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน     ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย    เราเปนผูหน่ึง 
ของจํานวนสมพราหมณเหลาน้ัน  ฉะนั้น. 
           [๗๓๘]  ดกูอนภารทวาชะ  ในโลกน้ี   กอนแตการตรัสรู  เรายังไมได 
ตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู   ไดมีความคิดเห็นวา  ฆราวาสคับแคบ  เปนทางมา 
แหงธุลี    บรรพชาเปนทางปลอดโปรง    การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติ 
พรหมจรรยใหบริบูรณ    ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด     ไมใชทําไดงาย 
ถากระไร  เราพึงปลงผมและหนวด  นุงหมผากาสาวพัสตรออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิตเถิด   สมัยตอมา   เรานั้นยังเปนหนุม   ผมดําสนิท   ประกอบดวยวัย 
กําลังเจริญ เปนปฐมวัย   เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมปรารถนา  (จะใหบวช) 
ทรงกันแสงพระเนตรนองดวยอัสสุชล  เราปลงผมและหนวด นุงผากาสาวพัสตร 
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  เมื่อเราบวชแลวอยางนี้แสวงหาวาส่ิงไรจะเปน 
กุศล  คนหาสันติวรบทอัน ไมมีสิ่งอ่ืนยิ่งกวาอยู  จึงเขาไปหาอาฬารดาบสกาลาม 
โคตรถึงสํานักแลวไดกลาววา  ดูกอนทานกาลามะ  ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติ  
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พรหมจรรยในธรรมวินัยนี้     ดูกอนภารทวาชะ     เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว  
อาฬารดาบสกาลามโคตรไดกลาววา  อยูเถิดทาน  วิญูบุรุษทําลัทธิของอาจารย 
ตน   ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งโดยไมชาในธรรมใดแลวเขาถึงอยู    ธรรมน้ีก็ 
เชนนั้น  เรานั้นเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไมนานเลย  เรากลาวญาณวาท 
และเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปากเจรจา        เพียงชั่วกาลที่พูดตอบเทานั้น 
อน่ึง    ทั้งเราและผูอ่ืนปฏิญาณไดวา    เรารูเราเห็น    เรามีความคิดเห็นวา 
อาฬารดาบสกาลามโคตรจะประกาศวา    เราทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอัน 
ยิ่งเองแลว     เขาถึงธรรมนี้ดวยเหตุเพียงศรัทธาอยางเดียวดังน้ีหามิได     ทีแ่ท 
อาฬารดาบสกาลามโคตรรูเห็นธรรมนีอ้ยูไดถามวา   ทานกาลามะ   ครั้งน้ันเรา 
จึงเขาไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร    ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอัน 
ยิ่งเองเขาถึงแลว   ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ  เมื่อเราถามอยางน้ี 
อาฬารดาบสกาลามโคตรไดประกาศอากิญจัญญายตนะ   เราไดมีความคิดเห็นวา 
มิใชอาฬารดาบสกาลามโคตรเทาน้ันมีศรัทธา   แมเราก็มีศรัทธา   มิใชอาฬาร- 
ดาบสกาลามโคตรเทาน้ันมีความเพียร   มีสติ   มีสมาธิ   มีปญญา    แมเราก็ม ี
ความเพียร  มีสติ  มีสมาธิ  มีปญญา  ถากระไร   เราพึงต้ังความเพียร   เพ่ือ 
จะทําใหแจงชัดซึ่งธรรมท่ีอาฬารดาบสกาลามโคตรประกาศวา      ทําใหแจงชัด 
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยูนั้นเถิด   เรานั้นไดทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู    โดยฉับพลันไมนานเลย   ลําดับนั้น    เราไดเขา 
ไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร   แลวไดถามวา  ทานกาลามะ   ทานทําธรรมนี้  
ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลว    ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาน้ี 
หรือหนอ   อาฬารดาบสกาลามโคตรจอบวา  อาวุโส   เราทําธรรมนี้ใหแจงชัด 
ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลว     ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาน้ี     เราได 
กลาววา  แมเราก็ทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยูดวยเหตุ  
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เพียงเทาน้ี     อาฬารดาบสกาลามโคตรกลาววา    อาวุโส   เปนลาภของพวกเรา  
พวกเราไดดีแลว    ที่พวกเราพบเพื่อนพรหมจรรย    ผูมีอายุเชนทาน    เราทํา 
ธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลวประกาศใหทราบ     ทานก็ทํา 
ธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู    ทานทําธรรมใดใหแจง 
ชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู      เราก็ทําธรรมน้ันใหแจงชัดดวยปญญา 
อันยิ่งเองเขาถึงแลวประกาศใหทราบ  ดังน้ี    เรารูธรรมใด   ทานก็รูธรรมนัน้ 
ทานรูธรรมใด  เราก็รูธรรมน้ัน  ดังนี้   เราเชนใด  ทานก็เชนนั้น   ทานเชนใด 
เราก็เชนนั้น  ดังนี้  ดูกอนอาวุโส  บัดนี้เราทั้งสองจงมาอยูชวยกันบริหารหมูคณะ 
นี้เถิด  ดูกอนภารทวาชะ  อาฬารดาบสกาลามโคตรเปนอาจารยของเรา   ไดต้ัง 
เราผูเปนศิษยไวเสมอกับคน    และบชูาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง    เรามีความคิด 
เห็นวา  ธรรมน้ีไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย  เพ่ือคลายกําหนัด  เพ่ือดับสนิท 
เพ่ือสงบระงับ     เพ่ือควานรูยิ่ง    เพ่ือนิพพาน    ยอมเปนไปเพียงเพ่ืออุบัติใน 
อากิญจัญญายตนพรหมเทานั้น  เราไมพอใจธรรมน้ัน  เบื่อจากธรรมน้ันหลีกไป. 
           [๗๓๙]   ดูกอนภารทวาชะ     เราเปนผูแสวงหาอยูวาอะไรจะเปนกุศล 
คนหาสันติวรบทอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาอยู.    จึงเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรถึง 
สํานักแลวกลาววา  ดูกอนทานรามะ   ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย 
ในธรรมวินัยนี้   เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว    อุทกดาบสรามบุตรไดกลาววา   อยู 
เถิดทาน  วิญูบุรุษทําลัทธิของอาจารยตนใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งโดยไมชา 
ในธรรมใด  แลวเขาถึงอยู    ธรรมน้ีกเ็ชนนั้น    เรานั้นเลาเรียนธรรมน้ันไดโดย 
ฉับพลันไมนานเลย    ยอมกลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปาก 
เจรจา  เพียงชั่วกาลที่พูดตอบเทาน้ัน     อน่ึง  เราและผูอ่ืนปฏิญาณไดวา   เรารู 
เราเห็น   เรามีความคิดเห็นวา   รามะจะไดประกาศธรรมนี้วา   เราทําใหแจงชัด 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ดวยเหตุเพียงศรัทธาอยางเดียวแลวเขาถึงอยู  ดังน้ี   หามิได  
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ที่แท  รามรูเห็นธรรมนี้อยู   ครั้งน้ัน   เราไดเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรแลว  
ไดถามวา     ดูกอนทานรามะ     ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง 
เขาถึงแลว    ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ   เมื่อเราถามอยางนี้แลว 
อุทกดาบสรามบุตรไดประกาศเนวสัญญานาสัญญายตนะ.     เรานั้นไดมีความคิด 
เห็นวา  มิใชทานรามบุตรเทาน้ันมีศรัทธา  แมเราก็มีศรัทธา  มิใชทานรามบุตร 
เทาน้ันมีความเพียร   มีสติ   มีสมาธิ   มีปญญา   แมเราก็มีความเพียร   มีสติ 
มีสมาธิ  มีปญญา  ถากระไร  เราพึงต้ังความเพียรเพ่ือทําใหแจงชัด   ซึ่งธรรม 
ที่ทานรามบุตรประกาศวา     เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยูนั้น 
เถิด    เรานั้นไดทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู    โดย 
ฉับพลันไมนานเลย  ลําดับนั้น   เราไดเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรแลวไดถามวา 
ทานรามะ.  ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู  ดวยเหตุ 
เพียงเทาน้ีหรือหนอ    อุทกดาบสรามบุตรตอบวา    อาวุโส    เราทําธรรมนี้ให 
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลว     ประกาศไดดวยเหตุเพียงเทาน้ีแล    เรา 
กลาววา  อาวุโส  แมเราก็ทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู 
ดวยเหตุเพียงเทาน้ี    อุทกดาบสรามบุตรกลาววา  อาวุโส  เปนลาภของพวกเรา 
พวกเราไดดีแลว   ที่พวกเราพบเพื่อนพรหมจรรยผูมีอายุเชนทาน  เราทําธรรม 
ใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลว  ประกาศใหทราบ  ทานก็ทําธรรม  
นั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู   ทานทําธรรมใดใหแจงชัดดวย 
ปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู    เราก็ทาํธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง 
เขาถึงแลวประกาศใหทราบ   ดังน้ี    เรารูธรรมใด   ทานก็รูธรรมนั้น   ทานรู 
ธรรมใด  เราก็รูธรรมนั้น   ดังน้ี   เร็วเชนใด   ทานก็เชนนั้น  ทานเชนใด  เรา 
ก็เชนนั้น    ดงัน้ี อาวุโส  บัดนี้  เชญิทานมาบริหารหมูคณะนี้เถิด  ดูกอนภาร- 
ทวาชะ   อุทกดาบสรามบุตรเปนเพ่ือนพรหมจรรยของเรา  ไดต้ังเราไวในฐานะ  
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อาจารย    และบูชาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง    เรามีความคิดเห็นวา    ธรรมนี้ไม 
เปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย เพ่ือคลายกําหนัด   เพ่ือดับสนิท เพ่ือสงบระงับ  เพ่ือ 
ความรูยิ่ง   เพ่ือตรัสรู   เพ่ือนิพพาน   ยอมเปนไปเพียงเพ่ืออุบัติในเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนพรหมเทานั้น   เราจึงไมพอใจธรรมน้ัน   เบื่อจากธรรมน้ันหลีกไป. 
           [๗๔๐]   ดูกอนภารทวาชะ       เรานั้นเปนผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล 
คนหาสันติวรบทอันไมมีสิ่งอ่ืนยิ่งข้ึนไปกวาอยู    จึงเท่ียวจาริกไปในมคธชนบท 
โดยลําดับบรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม  ณ  ที่นั้น     เราไดเห็นภูมิภาคนารื่นรมย  ม ี
ไพรสณฑนาเลื่อมใส    มแีมน้ําไหลอยู    น้ําเย็นจืดสนิท    มีทานํ้าราบเรียบนา 
รื่นรมย  มีโคจรตามโดยรอบ  เรานั้นมีความคิดเห็นวา  ภูมิภาคนารื่นรมยหนอ 
ไพรสณฑนาเลื่อมใส  แมน้ําไหลอยู   น้ําเย็นจืดสนิท   มีทาราบเรียบนารื่นรมย 
ทั้งโคจรตามมีอยูโดยรอบ     สถานทีน่ี้สมควรเปนต้ังความเพียรของกุลบุตรผู 
ตองการความเพียรหนอ  เราจึงน่ังอยู  ณ  ที่นั้นเอง  ดวยคิดเห็นวา   สถานทีน่ี้ 
สมควรเปนท่ีทําความเพียร. 
           [๗๔๑]  ดูกอนภารทวาชะ   อนึ่ง   อุปมา  ๓  ขออันนาอัศจรรย   ไม 
เคยฟงมาในกาลกอน  มาปรากฏก็เราอุปมาขอท่ี  ๑ ภารทวาชะ  เปรียบเหมือน 
ไมสด  ซุมดวยยาง  ทั้งแชอยูในน้ํา  ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา จักเอาไมนั้น มาสี 
ใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ ดังน้ี  ดูกอนภารทวาชะ ทานจะเขาใจความขอน้ัน 
เปนไฉนบุรุษน้ัน  เอาไมสด  ชุมดวยยาง ทั้งแชอยูในน้ํา มาสีไฟ จะพึงใหไฟเกิด 
พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ. 
           สคารวมาณพกราบทูลวา  ขอน้ีหามิได  ทานพระโคดม  ขอนั้นเพราะ 
เหตุไร  เพราะไมนั้นยังสดชุมดวยยาง  ทั้งแชอยูในนํ้า   บุรุษนั้นพึงมีสวนแหง 
ความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลาเทาน้ัน.  
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           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ภารทวาชะ   ฉันนั้นเหมือนกันแล  สมณะ  
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  มีกายยังไมหลีกออกจากกาม  ยังมีความพอใจ 
ในกาม ความเสนหาในกาม  ความหมกมุนในกาม  ความระหายในกาม  ความ 
เรารอนเพราะกาม  อันคนยังละไมไดดวยดี  ใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน 
ทานสมณพราหมณเหลานั้น      ถาหากจะเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนเกิด 
เพราะความเพียรก็ดี   หากจะไมไดเสวยก็ดี   ก็ไมควรเพ่ือจะรู   เพ่ือจะเห็นซ่ึง 
ปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิง่กวา  ดูกอนภารทวาชะ  อุปมาขอที่ ๑ นี้  
แลนาอัศจรรย   ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน   มาปรากฏกะเรา. 
           [๗๔๒]  ดูกอนภารทวาชะ  อุปมาขอที่  ๒  อีกขอหนึ่งนาอัศจรรย  ไม 
เคยไดฟงมาในกาลกอน   มาปรากฏกะเรา    เปรียบเหมือนไมสด   ชุมดวยยาง 
ต้ังอยูบนบก   ไกลนํ้า   ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา    จักเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ 
จักทําไฟใหปรากฏ     ดกูอนภารทวาชะ.      ทานจะเขาใจควานขอน้ันเปนไฉน 
บุรุษน้ันเอาไมสด  ชุมดวยยาง   ต้ังอยูบนบก   ไกลน้ํา   มาสีไฟ   จะพึงใหไฟ 
เกิด  พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ. 
           สคารวมาณพกราบทูลวา  ขอน้ีหามิได   ทานพระโคดม   ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร  เพราะไมนั้นยังสด ชุมดวยยาง ถึงแมจะต้ังอยูบนบก  ไกลนํ้า  บุรษุน้ัน 
ก็จะพึงมีสวนแหงความเหน็ดเหน่ือยลําบากเปลาเทานั้น. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภารทวาชะ   ฉันนั้นเหมือนกันแล 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   แมมีกายหลีกออกจากกามแลว   แตยังมี 
ความพอใจในกาม  ความเสนหาในกาม  ความหมกมุนในกาม   ความระหายใน 
กาม  ความเรารอนเพราะกาม   อันตนยังละไมไดดวยดี  ยังใหสงบระงับดวยดีไม 
ไดในภายใน  ทานสมณพราหมณเหลานั้น   ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา  
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เผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี  จะไมไดเสวยก็ดี  กย็ังไมควรเพ่ือจะรู  เพ่ือ  
จะเห็นซึ่งปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  ดูกอนภารทวาชะ   อุปมา 
ขอท่ี  ๒  นี้แลนาอัศจรรย  ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน  มาปรากฏกะเรา. 
           [๗๔๓]  ดูกอนภารทวาชะ   อุปมาขอท่ี  ๓  อีกขอหนึ่ง   นาอัศจรรย 
ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน   มาปรากฏกะเรา   เปรียบเหมือนไมแหงเกราะ  ทั้ง 
ต้ังอยูบนบก  ใกลน้ํา  ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา  จะเอาไมนั้นมาสีไฟ จักใหไฟ  
เกิด  จักทําไฟใหปรากฏ  ดังน้ี   ดูกอนภารทวาชะ   ทานจะเขาใจความขอน้ัน 
เปนไฉน  บุรุษนั้นเอาไมแหงเกราะ  ทั้งต้ังอยูบนบก  ไกลนํ้า  มาสีไฟ  จะพึง 
ใหไฟเกิด  พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ. 
           สคารวมาณพกราบทูลวา     อยางนั้นทานพระโคดม      ขอน้ันเพราะ 
เหตุอะไร   เพราะไมนั้นแหงเกราะ   ทั้งต้ังอยูบนบก  ไกลนํ้า. 
           พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   ดูกอนภารทวาชะ    ฉันนั้นเหมือนกันแล 
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง   มีกายหลีกออกจากกาม   ทั้งความพอใจ 
ในกาม  ความเสนหาในกาม   ความหมกมุนในกาม   ความระหายในกาม  ความ 
เรารอนเพราะกาม  อันตนละไดดวยดี  ใหสงบระงับดวยดีแลวในภายใน  ทาน 
สมณพราหมณเหลาน้ัน    ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะ 
ความเพียรก็ดี  ถึงแมจะไมไดเสวยก็ดี  ก็สมควรเพ่ือจะรู   เพ่ือจะเห็นซึ่งปญญา 
เครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา    ดูกอนภารทวาชะ     อุปมาขอท่ี ๓ นี้แล 
นาอัศจรรย  ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน  มาปรากฏกะเรา. 
           [๗๔๔]  ภารทวาชะ.   เรานั้นไดมีความคิดเห็นวา   ถากระไร  เราพงึ 
กดฟนดวยฟน  กดเพดานดวยลิ้น  ขมจิตดวยจิต    บีบไวใหแนน  ใหเรารอน 
เถิดดังน้ี   เราจึงกดฟนดวยฟน   กดเพดานดวยลิ้น   ขมจิตดวยจิต    บีบไวให  
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แนน    ใหเรารอนอยู     เหง่ือก็ไหลออกจากรักแรทั้งสอง     ดกูอนภารทวาชะ  
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง    จับบุรุษมีกําลังนอยกวาท่ีศีรษะหรือที่คอ   แลวกด 
บีบไวแนน  ใหรอนจัดฉันใด   เมื่อเรากดฟนดวยฟน   กดเพดานดวยลิ้น   ขม 
จิตดวยจิต   บีบไวแนน   ใหรอนจัด   ก็ฉันนั้น   เหง่ือยอมไหลออกจากรักแร 
ทั้งสอง  ถึงเชนนั้น  เราก็ปรารภความเพียร   ไมยอหยอน   ต้ังสติมั่นไว   ไม 
ฟนเฟอน     แตวากายที่ปรารภความเพียรของเราอันความเพียรที่ทนไดยากน้ัน 
แลเสียดแทง   จึงกระสับกระสาย   ไมสงบระงับ. 
           [๗๔๕]  ดูกอนภารทวาชะ  เรานั้นมีความคิดเห็นวา  ถากระไร เราพึง 
เพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด   เราจึงกลั้นลมอัสสาสะ   ปสสาสะทั้ง 
ทางปากและทางจมูกเมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะท้ังทางปากและทางจมูก 
ก็มีเสียงออกทางชองหูทั้งสองดังเหลือประมาณ     เสียงลมในลําสูบของนายชาง 
ทองที่กําลังสูบอยู  ดังเหลือประมาณ ฉันใด เมื่อเรากลั้น  ลมอัสสาสะและปสสาสะ 
ทั้งทางปากและทางจมูก       ก็มีเสียงลมออกทางชองหูทั้งสองดังเหลือประมาณ 
ฉันนั้น  ถึงเชนนั้น  เราปรารภความเพียร ไมยอหยอน ต้ังสติไวมั่น ไมฟนเฟอน 
แตวากายที่ปรารภความเพียรของเราอันความเพียรที่ทนไดยากน้ันแลเสียดแทง 
จึงกระสับกระสาย  ไมสงบระงับ. 
           [๗๔๖]  ดูกอนภารทวาชะ  เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึง 
เพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด  เราจึงกลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะท้ัง 
ทางปากทางจมูก และทางชองหู  เมื่อเรากลั้นลมอัสสสาสะและปสสาสะท้ังทางปาก 
ทางจมูกและทางชองหู    ลมก็เสียดแทงศีรษะเหลือประมาณ    บุรุษมีกําลังพึง 
เชือดกระหมอมดวยมีดโกนอันคม  ฉันใด  เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะ 
ทั้งทางปาก  ทางจมูกและทางชองหู   ลมก็เสียดแทงศีรษะเหลือประมาณ  ฉันนั้น  
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ถึงเชนนั้น     เราก็ปรารภความเพียร   ไมยอหยอน   ต้ังสติไวมั่น     ไมฟนเฟอน 
 แตวากายที่ปรารภความเพียรของเราอันความเพียรที่ทนไดยากน้ันแลเสียดแทง 
จึงกระสับกระสาย  ไมสงบระงับ. 
           [๗๔๗]  ดูกอนภารทวาชะ   เรานั้นมีความคิดเห็นวา  ถากระไร   เรา 
พึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด  เราจึงกลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะ 
ทั้งทางปาก  ทางจมูกและทางชองหู  เม่ือเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะท้ังทาง 
ปากทางจมูกและทางชองหู ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน บุรุษมีกําลงัพึงเอาเสนเชือก 
เกลียวเขม็งรัดที่ศีรษะ   ฉันใด   เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะท้ังทางปาก 
ทางจมูกและทางชองหู  ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน  ฉันนั้น   ถึงเชนนั้นเราก็ปรารภ 
ความเพียร  ไมยอหยอน ต้ังสติไวมั่น    ไมฟนเฟอน  แตกายท่ีปรารภความเพียร 
ของเรา อันความเพียรที่ทนไดยากน้ันแลเสียดแทง  จึงกระสับกระสาย   ไมสงบ 
ระงับ. 
           [๗๔๘]  ดกูอนภารทวาชะ  เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร  เราพึง 
เพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด เราจึงกลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะท้ัง 
ทางปาก  ทางจมูกและทางชองหู   เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะท้ังทางปาก 
ทางจมูก  และทางชองหู  ลมก็เสียดแทงพื้นทองเหลือประมาณ  นายโคฆาตหรือ 
ลูกมือนายโคฆาตผูชํานาญพึงเชือดทองดวยมีดสําหรับเชือดเนื้อโค ฉันใด  เมื่อ 
เรากลั้น  ลมอัสสาสะและปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ลมก็เสียดแทง 
พ้ืนทองเหลือประมาณ ฉันนั้น  ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน 
ต้ังสติไวมั่น      ไมฟนเฟอน    แตกายท่ีปรารภความเพียรของเราอันความเพียร 
ที่ทนไดยากน้ันแลเสียดแทง  จึงกระสับกระสาย   ไมสงบระงับ. 
           [๗๔๙]  ดูกอนภารทวาชะ.     เรานั้นมีความคิดเห็นวา  ถากระไรเรา 
พึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด  เราจึงกลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะ  
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ทั้งทางปาก  ทางจมูกและทางชองหู   เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะท้ังทาง  
ปากทางจมูกและทางชองหู  ก็มีความรอนในกายเหลือทน   บรุุษมีกําลังสองคน 
จับบุรุษที่มีกําลังนอยกวาคนละแขน  ยางรมไวในหลุมถานเพลิง   ฉันใด   เมื่อ 
เรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู  ก็มีความรอน 
ในกายเหลือทน   ฉันนั้น   ถึงเชนนั้น    เราก็ปรารภความเพียร   ไมยอหยอน 
ต้ังสติไวมั่น    ไมฟนเฟอน    แตกายทีปรารภความเพียรของเราอันความเพียร 
ที่ตนไดยากน้ันแลเสียดแทง  จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ   ดูกอนภารทวาชะ 
โอ   เทวดาทั้งหลาย   เห็นเราแลวพากันกลาวอยางนี้วา  พระสมณโคดมทํากาละ 
แลว    เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา  พระสมณโคดมยังไมทํากาละ    แตกําลัง 
ทํากาละ    เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา    พระสมณโคดม    แมกําลังทํากาละ 
ก็หามิได     พระสมณโคดมเปนพระอรหันต    ความอยูเห็นปานน้ีนั้น    เปน 
วิหารธรรมของพระอรหันต. 
           [๗๕๐]  ดกูอนภารทวาชะ   เรานั้นมีความคิดเห็นวา   ถากระไร   เรา 
พึงปฏิบัติเพ่ืออดอาหารโดยประการท้ังปวงเกิด     ทันใดนั้น       เทวดาเหลานั้น 
ไดเขามาหาเราแลวกลาววา  ดูกอนทานผูนิรทุกข  ทานอยาปฏิบัติเพ่ืออดอาหาร 
โดยประการทั้งปวงเลย        ถาทานจักปฏิบัติเพ่ืออดอาหารโดยประการท้ังปวง 
ขาพเจาท้ังหลายจะแซกทิพโอชาลงตามขุมขนของทาน  ทานจักไดเยียวยาชีวิตไว 
ดวยทิพยโอชานั้น  เรานัน้มีความคิดเห็นวา  เราเองปฏิญาณการไมบริโภคอาหาร 
โดยประการทั้งปวง        แตเทวดาเหลาน้ีจะแซกทิพยโอชาลงตามขุมขนของเรา 
ทั้งเราก็จะเยียวยาชีวิตไวไดดวยทิพยโอชานั้น  ขอน้ันพึงเปนมุสาแกเรา    ดังน้ี 
เราบอกเลิกแกเทวดาเหลานั้น   จึงกลาววา   อยาเลย. 
           [๗๕๑]  ดูกอนภารทวาชะ  เรานั้นมีความคิดเห็นวา   ถากระไร  เราพงึ 
กินอาหารผอนลงทีละนอย  ๆ  คือ     วันละฟายมือบาง     เทาเย่ือถั่วเขียวบาง  
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เทาเยื่อถั่วพูบาง  เทาเยื่อถั่วดําบาง  เทาเย่ือในเมล็ดบัวบางเถิด   เราจึงกินอาหาร  
ผอนลงทีละนอย ๆ คือ  วันละฟายมือบาง    เทาเย่ือถั่วเขียวบาง    เทาเย่ือถั่วพู 
บาง   เทาเยื่อถั่วดําบาง   เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง   เม่ือเรากินอาหารผอนลงทีละ 
นอย ๆ คือ   วันละฟายมือบาง   เทาเย่ือถั่วเขียวบาง   เทาเย่ือถั่วพูบาง   เทาเยื่อ 
ถั่วดําบาง   เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง   กายก็ถึงความซูบผอมลงเหลือเกิน    เพราะ 
ความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง       อวัยวะนอยใหญของเราเปนเหมือนเถาวัลย 
มีขอมาก   หรือเถาวัลยมีขอดํา   ฉะน้ัน     ตะโพกของเราเปนเหมือนดังเทาอูฐ 
กระดูกสันหลังของเราผุดระกะเปรียบเหมือนเถาวัลยชื่อวัฏฏนาวฬี     ฉะน้ัน 
ซี่โครงของเราข้ึนนูนเปนรองดังกลอนศาลาเกา  มีเครื่องมุงอันหลนโทรมอยู 
ฉะน้ัน    ดวงตาของเราถลมลึกไปในเบาตาปรากฏเหมือนดวงดาวในบอนํ้าอันลึก 
ฉะน้ัน  ผิวศีรษะของเราท่ีรับสัมผัสอยูก็เห่ียวแหง    ราวกับผลน้ําเตาท่ีเขาตัดมา 
แตยังสด   ถกูลมและแดดแผดเผา    ก็เห่ียวแหงไป    ฉะน้ัน       เราคิดวาจักลูบ 
ผิวหนังทอง  ก็จับถูกกระดูกสันหลังดวย  คิดวาจักลูบกระดูกสันหลัง   ก็จับถูก 
ผิวหนังทองดวย  ผิวหนังทองของเรากับกระดูกสันหลังติดถึงกัน  เรานั้นคิดวา 
จักถายอุจจาระหรือปสสาวะ   ก็เซซวนลมลง  ณ  ที่นั้นเอง   เรานั้นเมื่อจะให 
กายน้ีแลสบาย    จึงเอาฝามือลูบตัว    เมื่อเราเอาฝามือลูบตัว   ขนอันมีรากเนา 
ก็รวงตกจากกายมนุษยทั้งหลายเห็นเราแลวพากันกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดม 
ดําไป  บางพวกกลาวอยางนี้วา  พระสมณโคดมไมดําเปนแตคล้ําไป   บางพวก 
กลาวอยางนี้วา   พระสมณโคดมดําไปก็ไมใช    จะวาคล้ําไปก็ไมใช     เปนแต 
พรอยไป    ดกูอนภารทวาชะ    ผิวพรรณอันบริสุทธิ์ผุดผองของเรา   ถูกกําจัด 
เสียแลว  เพราะความเปนผูมีอาหารนอยน่ันเอง. 
           [๗๕๒]  ดูกอนภารทวาชะ    เรานั้นมีความคิดเห็นวา     สมณะหรือ 
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีต   ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา   เผ็ดรอนท่ีเกิด  
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เพราะความเพียร อยางยิ่งก็เพียงเทาน้ี   ไมยิ่งไปกวาน้ี   แมสมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึงในอนาคต       จักเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะ 
ความเพียร    อยางยิ่งก็เพียงเทาน้ี     ไมยิ่งไปกวาน้ี      ถึงสมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึงในบัดนี้  ไดเสวยทุกขเวทนาอัน กลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความ- 
เพียร  อยางยิ่งก็เพียงเทาน้ี   ไมยิ่งไปกวาน้ี   ถึงเชนนั้น  เราก็ไมไดบรรลญุาณ 
ทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอยางสามารถ  ยิ่งกวาธรรมของมนุษย  ดวยทุกกร 
กิริยาอันเผ็ดรอนน้ี      จะพึงมีทางอื่นเพ่ือความตรัสรูกระมังหนอ    เรามีความ 
คิดเห็นวา     ก็เราจําไดอยู      ในงานของทาวศากยะผูพระบิดา      เรานั่งอยูที่ 
รมไมหวามีเงาอันเย็น   สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม    เขาถึงปฐมฌาน 
อันมีวิตกวิจาร    มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    ทางนี้กระมังหนอจะพึงเปนทาง 
เพ่ือความตรัสรู    เราไดมวิีญญาณอันแลนไปตามสติวา    ทางนี้แหละเปนทาง 
เพ่ือความตรัสรู    เรามีความคิดเห็นวา    เรากลัวตอสุขอันเวนจากกามเวนจาก 
อกุศลธรรมนั้นหรือ    จึงมีความคิดเห็นวา     เราไมกลัวตอสุขอันเวนจากกาม 
เวนจากอกุศลธรรม. 
           [๗๕๓]  ดูกอนภารทวาชะ.   เราน้ันมีความคิดเห็นวา   อันบุคคลผูมี 
กายอันถึงความซูบผอมเหลือทนอยางนี้  จะบรรลถุึงความสุขนั้นไมใชทําไดงาย 
ถากระไร  เราพึงกินอาหารที่หยาบ  คือ   ขาวสุก  ขนมกุมมาสเถิด  เราจึงกิน 
อาหารหยาบ  คือ  ขาวสุก ขนมกุมมาส สมัยนั้น  ภิกษุ  (ปญจวัคคีย)  ๕ รูป 
บํารุงเราอยูดวยหวังใจวา     พระสมณโคดมจักบรรลุธรรมใด     จักบอกธรรม 
นั้นแกเราทั้งหลาย      แตเมื่อเรากินอาหารหยาบ  คือ   ขาวสุกและขนมกุมมาส 
พวกภิกษุ  (ปญจวัคคีย)  ๕  รูปนั้น    เบ่ือหนายเรา  หลีกไปดวยเขาใจวา  พระ- 
สมณโคดมเปนผูมักมาก   คลายความเพียรเวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาท่ี 465 

           [๗๕๔]   ดูกอนภารทวาชะ   ครั้นเรากินอาหารหยาบมีกําลังดีแลวจึง  
สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  เขาถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร   มีปติและ 
สุขเกิดแตวิเวกอยู  เขาถึงทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก 
ผุดข้ึนไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   เพราะวิตกวิจารสงบไป   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ 
อยู   เรามีอุเบกขา  มีสติสัมชัญญะ  และเสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปติสิ้นไป 
เขาถึงตติยฌานที่พระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา   ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขามีสติ  
อยูเปนสุข  เราเขาถึงจตุตถฌานอันไมมีทุกข  ไมมสีุข   เพราะละสุขละทุกขและ 
ดับโสมนัสโทมนัสกอน  ๆ  ได  มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. 
           [๗๕๕]  เรานั้น     เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสทุธิ์    ผองแผว    ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส  ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น    ไมหว่ันไหวอยางน้ี    ได 
โนมนาวจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ  เรายอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก 
คือ     ระลกึไดชาติหน่ึงบาง  ฯลฯ       เรายอมระลกึถึงชาติทอนไดเปนอันมาก 
พรอมท้ังอาการ  พรอมทั้งอุเทศ   ดวยประการฉะน้ี   ดูกอนภารทวาชะ  นี้เปน 
วิชชาขอท่ี  ๑  เราไดบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี.   อวิชชาเรากําจัดไดแลว 
วิชชาเกิดข้ึนแลว    ความมืดเรากําจัดไดแลว    แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเราผูไม 
ประมาท   มคีวามเพียร  มีใจแนวแนอยู. 
           [๗๕๖]  เรานั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ    บริสทุธิ์  ผองแผว    ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส  ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น    ไมหว่ันไหวอยางน้ี  ไดโนม 
นอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย        เราเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ 
กําลังอุปบัติ   เลว  ประณีต  มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม   ไดดี  ตกยาก 
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม 
กรรม  ฯลฯ ดูกอนภารทวาชะ  นี้เปนวิชชาขอท่ี  ๒  เราบรรลแุลวในมัชฌมิยาม  
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แหงราตรี   อวิชชาเรากําจัดไดแลว   วิชชาเกิดข้ึนแลว   ความมืดเรากําจัดไดแลว 
แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเราผูไมประมาท   มีความเพียร   มีใจแนวแนอยู  
           [๗๕๗]   เรานั้น     เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสทุธิ์   ผองแผว   ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส  ออน ควรแกการงาน  ต้ังมั่น   ไมหว่ันไหวอยางน้ี    ไดโนม 
นอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ      เราน้ันไดรูชัดตามความเปนจริงวา     นีทุ้กข 
นี้เหตุใหเกิดทุกข   นี้ความดับทุกข    นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข   เหลาน้ี  
อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ  นี้ความดับอาสวะ  นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ 
เมื่อเรานั้นรูเห็นอยางนี้   จิตหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ   แมจากภวาสวะ  แม 
จากอวิชชาสวะ.   เม่ือจิตหลุดพนแลว   ก็มีญาณหย่ังรูวาหลุดพนแลว    รูชัดวา 
ชาติสิ้นแลว    พรหมจรรยอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือ 
ความเปนอยางนี้มิไดมี   ดูกอนภารทวาชะ  นี้เปนวิชชาขอท่ี  ๓  เราบรรลแุลว 
ในปจฉิมยามแหงราตรี   อวิชชาเรากําจัดไดแลว  วิชชาเกิดข้ึนแลว   ความมืด 
เรากําจัดแลว     แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเราผูไมประมาท    มีความเพียร    มใีจ 
แนวแนอยู. 
           [๗๕๘]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว      สคารวมาณพได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา     ความเพียรอันไมหยุดหยอนไดมีแลวแกทาน 
พระโคดมหนอ  ความเพียรของสัตบุรุษไดมีแลวแกทานพระโคดมหนอ สมควร 
เปนพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา     ขาแตทานพระโคดม   เทวดามีหรือหนอแล 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนภารทวาชะ    ก็ขอท่ีวาเทวดามีนั้น  รูได 
โดยฐานะ. 
           ส.  ขาแตทานพระโคดม      พระองคอันขาพเจาทูลถามวา    เทวดามี 
หรือหนอ  ดงัน้ี   ตรัสตอบวา  ดูกอนภารทวาชะ   ก็ขอท่ีวาเทวดามีนั้น    รูได  
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โดยฐานะ  ดังนี้   เมื่อเปนเชนนี้   ถอยคําของพระองคเปนถอยคําเปลา  เปนมุสา 
มิใชหรือ. 
           พ.  ดกูอนภารทวาชะ  ผูใดเมื่อถูกถามวา  เทวดามีอยูหรือ พึงกลาววา 
ขอทีวา  เทวดามีอยู  เปนอันรูกันไดโดยฐานะ  ก็เทากับกลาววา   เรารูจักเทวดา 
เมื่อเปนเชนน้ัน    วิญูชนพึงถึงความตกลงในเรื่องนี้วา    เทวดามีอยู    ดังนี้  
ไดโดยสวนเดียวแท. 
           ส.   กท็ําไม     ทานพระโคดมจึงไมทรงพยากรณแกขาพเจาเสียดวยคํา 
แรกเลา. 
           พ.  ดกูอนภารทวาชะ  ขอท่ีวาเทวดามีอยูดังนี้นั้น  เขาสมมติกันในโลก 
ดวยศัพทอันสูง. 
           [๗๕๙]  เม่ือพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว       สคารวมาณพได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ภาษิตของพระองค 
แจมแจงนัก  ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  พระองค 
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย  เปรียบเหมือนหงายของท่ีควํ่า   เปดของท่ีปด 
บอกทางแกคนหลงทาง   หรือตามประทีปไวในท่ีมืดดวยหวังวา   ผูมีจักษุจะได 
เห็นรูป  ฉันนั้น   ขาพระองคนี้   ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระ- 
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ    ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบายสก 
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  ต้ังแตวันนี้เปนตนไป  ฉะนั้นแล. 
 
                                           จบ  สคารวสูตร ที่ ๑๐ 
                                         จบ  พราหมณวรรค  ที ่ ๕ 
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                              อรรถกถาสคารวสูตร  
 
           สราควสุตรข้ึนตนวา  ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :-  
           บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  ในบานชื่อปจจลกัปปะ  คือในบาน 
อันมีชื่ออยางนั้น.  บทวา  เลื่อมใสย่ิง  ไดแก  เลื่อมใสดวยความเลื่อมใสอัน 
ไมหว่ันไหว.   ไดยินวานางพราหมณีนั้น  เปนอริยสาวิกาโสดาบัน      เปนภรรยา 
ของพราหมณภารทวาชโคตร.    เมื่อกอนทีเดียว    พราหมณนั้นเชิญพราหมณ 
ทั้งหลายมาแลวการทําสักการะแกพราหมณเหลาน้ันเสมอ ๆ.     ตอนทําเอานาง 
พราหมณีนี้มาสูเรือนแลวไมอาจทําจิตใหโกรธตอนางพราหมณีรูปงามมีตระกูล- 
ใหญ    ไมอาจทําสักการะแกพราหมณทั้งหลาย.    ครั้งน้ันพราหมณทั้งหลายได 
ถากถางพราหมณนั้นในที่ที่เห็นทุกแหงวา    บัดนี ้   ทานไมถือลัทธิพราหมณ 
จึงไมทําสักการะแมสักอยางหนึ่งแกพวกพราหมณ.    พราหมณนั้นกลับมาเรือน 
บอกเน้ือความนั้นแกพราหมณ   แลวกลาววา  ถาเธอจะอาจรักษาหนาฉัน    ใน 
วันหน่ึง    ฉันก็จะใหภิกษาแกพราหมณทั้งหลายในวันหน่ึง.   นางพราหมณีวา 
ทานจงใหไทยธรรมของทานในท่ีที่ชอบใจเถิด   ฉันจะมีประโยชนอะไรเรื่องนี้. 
พราหมณนั้นไดเชื้อเชิญพราหมณทั้งหลายแลว   ใหหุงขาวปายาสน้ํานอย   เชิญ 
ใหข้ึนเรือน    ตบแตงอาสนะแลวเชิญใหพราหมณทั้งหลายน่ัง.    นางพราหมณี 
นุงหมผาสาฏกผืนใหญถอืทัพพีเลี้ยงดูอยูพลาด  (สดุด) ที่ชายผา    ไมไดกระทํา 
ความสําคัญวา    เรากําลงัเลี้ยงหมูพราหมณ    ระลึกถึงเฉพาะพระศาสดาเทาน้ัน 
พลันเปลงอุทานข้ึนดวยอํานาจความเคยชิน.   พราหมณทั้งหลายพึงอุทานแลว 
โกรธวา   สหายของพระสมณโคดมผูนี้เปนคนสองฝาย   พวกเราจักไมรับไทย- 
ธรรมของเขา  ดังนี้  จึงทิ้งโภชนะท้ังหลายแลวออกไปเสีย.   พราหมณกลาววา  
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เราไดพูดกะทานไวแตทีแรกทีเดียวมิใชหรือวา    วันนี้ขอใหทานรักษาหนาฉัน   
สักวัน  ทานทํานมสดและขาวสารเปนตน  มีประมาณเทาน้ี   ใหฉิบหายเสียแลว  
(เขา) ลุอํานาจความโกรธเปนอยางยิ่ง กลาววา ก็หญิงถอยคนน้ี  กลาวสรรเสริญ 
สมณโคดมน้ันไมเลือกที่   อยางนี้ทีเดียว   หญิงถอยบัดนี้เราจะยกวาทะตอศาสดา 
นั้นของเธอ.  ทีนั้น   นางพราหมณีจึงกลาวกะพราหมณนั้นวา   ไปซิพราหมณ 
ไปซิพราหมณ    ทานแลวไปแลวจักรูสึก    ดังน้ีแลวกลาววา    ทานพราหมณ 
เรายอมไมเห็นบุคคลผูจะยกวาทะ  ฯลฯ  ในโลกพรอมท้ังเทวดา  ดังนี้เปนตน. 
           พราหมณนั้นเขาไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถามปญหาวา 
                             ฆาอะไรซิ  จึงจะอยูเปนสุข  ฆา 
                   อะไรซิ  จึงจะไมเศราโศก  ทานโคดม 
                   ทานชอบใจการฆาธรรมอะไรเปนธรรม 
                   เอก. 
           พระศาสดาตรัสตอบปญหาวา                                
                             ฆาความโกรธแลวอยูเปนสุข  ฆา 
                   ความโกรธแลวยอมไมเศราโศก  พราหมณ 
                   พระอริยเจาท้ังหลายยอมสรรเสริญการฆา 
                   ความโกรธซึ่งมีรากเปนพิษมียอดรอย 
                   เพราะฆาความโกรธไดแลว  ยอมไม 
                   เศราโศก. 
           พราหมณนั้นบวชแลวบรรลุพระอรหัต.  นองชายของพราหมณ 
นั่นแหละ  ชือ่อักโกสกภารทวาชะไดฟงขาววา  พ่ีชายของเราบวชแลว  จึงเขา 
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  ทรงแนะนําจึงบวชแลวบรรลุพระอรหัต  นองชาย  
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เล็กของพราหมณนั้น   อีกคนหน่ึง  ชือ่สุนทริกภารทวาชะ.   แมพราหมณนั้น ก็  
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามปญหา       ไดฟงแลว แกปญหาบวชแลว ก ็
บรรลุพระอรหัต.     นองชายคนเล็กของพราหมณนั้น      ชื่อปงคลภารทวาชะ. 
เขาถามปญหาในเวลาจบพยากรณปญหาบวชแลวก็บรรลุพระอรหัต. 
           คําวา  มาณพชื่อสคารวะ  มีความวา  มาณพนี้เปนผูออนกวา 
พราหมณทั้งหมด  ของบรรดาพราหมณเหลาน้ันในวันนั้น    ไดนั่งในโรงอาหาร 
แหงเดียวกันกับพวกพราหมณ.    บทวา  อวภูตา  จ  ความวา  เปนผูไมเจริญ 
คือ เปนผูไมมีมงคลเลย.  บทวา เปนผูเสื่อม คือ  เปนผูถึงความพินาศเทาน้ัน. 
บทวา เมื่อ มอียู  คือ ครั้นเม่ือ...มีอยู.  บทวา ศีลและปญญา  ความวา 
ทานไมรูศีลและญาณ.    บทวา  เปนผูถึงบารมีอันเปนที่สุด  เพราะรูยิ่ง 
ในปจจุบัน   ความวา  พราหมณทั้งหลาย  กลาววา  เราทั้งหลายเปนผูถึงแลว 
ซึ่งท่ีสุด บรรลุพระนิพพานอันเปนคุณสมบัติยิ่งใหญแหงธรรมท้ังปวง กลาวคือ 
บารมีเพราะรูยิ่งในอัตตภาพน้ีนั่นแหละ  ดังนี้    ชื่อวา  ยอมปฏญิาณอาทิ 
พรหมจรรย  บทวา  อาทิพรมจรรย  มีอธิบายวา  ยอมปฏิญาณอยางนี้วา 
เปนเบื้องตน      คือ    เปนอุปการะ    เปนผูทําใหเกิด     พรหมจรรย. 
บทวา  นักตรึกตรอง  คือ  เปนผูมีปรกติถือเอาดวยการคาดคะเน.     บทวา 
มีปกติใครครวญ  ความวา  เปนผูใครครวญ  คือ  เปนผูมีปรกติใชปญญา 
ใครครวญแลว   กลาวอยางนี้.  บทวา   บรรดาพราหมณเหลาน้ัน    เราเปน 
ความวา    เราเปนสัมมาสัมพุทธองคหนึ่ง    บรรดาสัมมาสัมพุทธะเหลาน้ัน.  
เชื่อมบทวา อฏ ิตะ ในบทสนธิวา  อฏ ิตวตา  เขากับ บท ปธานะ เชื่อมบท 
สปฺปุรสะ  เขากับบท  ปธานะ  ก็เหมือนกัน.   มีคําอธิบายน้ีวา  ความเพียร 
อันไมหยุดหยอน   ความเพียรของสัตบุรุษหนอ  ไดมีแลวแกพระโคดมผูเจริญ  
คําวา  เปนผูถูกทูลถามวา  เทวดามีหรอื   ความวา   มาณพกลาวคํานี้ดวย  
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สําคัญวา  พระสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงทราบเลย  ประกาศ.   คําวา  เมื่อเปน  
เชนนั้น ความวา  เมื่อความท่ีพระองคไมทรงทราบมีอยู.  คําวา เปนถอยคํา 
เปลา เปนถอยคําเท็จ  ความวา  ถอยคําของพระองคเปนถอยคําไมมีผล  คือ 
ปราศจากผล.    มาณพชื่อวา    ยอมขมพระผูมีพระภาคเจาดวยวาทะวาพูดเท็จ 
ดวยประการอยางนี้.   บทวา อันวิญูชน  ไดแกอัน คนผูเปนบัณฑิต.  ทรง 
แสดงวา   ก็ทานยอมไมรูคําแมที่เราพยากรณ    เพราะความเปนผูไมรู.    คําวา 
เขาสมมติกนัดวยศัพทสูง  คือ  เขาสมมติ  ไดแก ปรากฏในโลกดวยศัพท 
ชั้นสูง.  คําวา เทวดามี   อธิบายวา  ก็แมเด็กหนุมสาวท้ังหลาย  ชื่อวาเทพก็มี 
ชื่อวาเทพีก็มี.  สวนเทพท้ังหลายชื่อวา อติเทพ คือ เปนผูยิ่งกวามนุษยทั้งหลาย 
ผูไดชื่อวา  เทพ  เทพี  ในโลก.  คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงงายทั้งน้ันแล. 
 
                            จบอรรถกถาสคารวสูตรที่  ๑๐ 
                                         จบวรรคท่ี  ๕ 
อรรถกถามัชฌิมปณณาสกสูตรในอัฏฐกถามัชฌิมนิกาย  ชื่อปปญจสูทนีจบ 
           อรรถกถาประมวลพระสูตร  ๕๐  สูตร  ประดับดวย ๕ วรรคจบ. 


