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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
เลมที่ ๑ ภาคที่ ๕
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น

อุรควรรคที่ ๑ สุตตนิบาต
อุรคสูตรที่ ๑
วาดวยการกําจัดความชั่วเหมือนพิษงู
[๒๙๔] ภิกษุใดแล ยอมกําจัดความ
โกรธที่เกิดขึ้นแลว เหมือนหมอกําจัดพิษงูที่
ซานไปแลวดวยโอสถ ฉะนั้น ภิกษุนั้นชื่อวา
ยอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได เหมือน
งูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น.
ภิกษุใดตัดราคะไดขาด พรอมทั้ง
อนุสัยไมมีสวนเหลือ
เหมือนบุคคลลงไป
ตัดดอกปทุมซึ่งงอกขึ้นในสระฉะนั้น ภิกษุ
นั้นชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได
เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น.
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ภิกษุใดยังตัณหาใหเหือดแหงไปทีละ
นอย ๆ แลวตัดเสียใหขาดโดยไมเหลือ ภิกษุ
นั้นชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได
เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น.
ภิกษุใดถอนมานะพรอมทั้งอนุสัย
ไมมีสว นเหลือ เหมือนหวงน้าํ ใหญถอนสะพานไมออที่ทุรพลฉะนั้น ภิกษุนั้นชื่อวา
ยอมละฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงู
ละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนัน้ .
ภิกษุใดคนควาอยู (ดวยปญญา) ไม
ประสบอัตภาพอันเปนสาระในภพทั้งหลาย
เหมือนพราหมณคน ควาอยู ไมประสบดอก
ที่ตนมะเดื่อฉะนั้น ภิกษุนั้นชื่อวายอมละซึ่ง
ฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบ
เกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น.
กิเลสเปนเครื่องใหกําเริบ ยอมไมมี
ภายในจิตของภิกษุใด และภิกษุใดลวงเสีย
ไดแลว ซึ่งความเจริญและความเสื่อมอยางนี้
ภิกษุนนั้ ชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอก
เสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลว
ฉะนั้น.
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ภิกษุใดกําจัดวิตกไดแลว ปราบปราม
ดีแลว ในภายใน ไมมีสวนเหลือ ภิกษุนั้น
ชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียไดเหมือน
งูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น.
ภิกษุใดไมแลนเลยไป
ไมลาอยู
ลวงกิเลสเปนเครื่องใหเนิ่นชามิไดหมดแลว
ภิกษุนนั้ ชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได
เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น.
ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติมีขันธเปนตน
ทั้งหมด นี้เปนของแปรผัน ไมแลนเลยไป
ไมลาอยูในโลก ภิกษุนั้นชื่อวายอมละซึ่ง
ฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบ
เกาที่คร่าํ คราแลวฉะนั้น.
ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติมีขันธเปนตน
ทั้งหมด นี้เปนของแปรผัน ปราศจาก
ความโลภ ไมแลนเลยไป ไมลาอยูในโลก
ภิกษุนนั้ ชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอก
เสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลว
ฉะนั้น.
ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติมีขันธเปนตน
ทั้งหมดนี้เปนของแปรผัน ปราศจากราคะ
ไมแลนเลยไป ไมลาอยูในโลก ภิกษุนั้น
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ชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได
เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น.
ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติมีขันธเปนตน
ทั้งหมดนี้เปนของแปรผัน ปราศจากโทสะ
ไมแลนเลยไป ไมลาอยูในโลก ภิกษุนั้น
ชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได
เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น.
ภิกษุใดรูวา ธรรมชาติมขี ันธเปนตน
ทั้งหมดนี้เปนของแปรผัน ปราศจากโมหะ
ไมแลนเลยไป ไมลาอยูในโลก ภิกษุนั้น
ชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียได
เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น.
ภิกษุใดไมมอี นุสัยอะไร ๆ
ถอน
อกุศลมูลไดแลว ภิกษุนั้น ชื่อวายอมละฝงใน
และฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่
คร่ําคราแลวฉะนั้น.
ภิกษุใดไมมีกิเลสอันเกิดแตความ
กระวนกระวายอะไร ๆ อันเปนปจจัยเพื่อมา
สูฝงใน ภิกษุนั้นชือ่ วายอมละฝงในและฝง
นอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําครา
แลวฉะนั้น.
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ภิกษุใดไมมกี ิเลสอันเกิดแตตัณหา
ดุจปาอะไร ๆ อันเปนเหตุเพื่อความผูกพัน
เพื่อความเกิด ภิกษุนั้นชื่อวายอมละฝงใน
และฝงนอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่
คร่ําคราแลวฉะนั้น.
ภิกษุใดละนิวรณ ๕ ไดแลว ไมมี
ทุกข ขามความสงสัยไดแลว มีลูกศรปราศ
ไปแลว ภิกษุนั้นชือ่ วายอมละฝงในและฝง
นอกเสียได เหมือนงูละคราบเกาที่คร่ําครา
แลวฉะนั้น.
จบอุรคสูตรที่ ๑
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อรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อปรมัตถโชติกา

(ปฐมภาค)
อรรถกถาอุรควรรค สุตตนิบาต
อรรถกถาอุรคสูตร
ขาพเจาขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น.
ขาพเจา (พระพุทธโฆษาจารย) ขอ
ถวายอภิวาทแดพระรัตนตรัย อันสูงสุดกวา
สิ่งที่ควรไหวทั้งหลาย แลวจักอธิบายความ
แหงสุตตนิบาต ที่พระโลกนาถเจา ผูทรง
แสวงหาทางแหงการหลุดพนจากโลก ผูทรง
มีปกติละเสียซึ่งความเสียหาย (แม) เล็กนอย
ไดทรงแสดงไวแลวในคัมภีรขุททกนิกาย.
ก็สุตตนิบาตนี้ ไดหยั่งลง (มีอยู)
ในคัมภีรข ทุ ทกนิกายนั่นเอง เพราะฉะนั้น
ขาพเจาจักไดอธิบายความแหงสุตตนิบาต
แมน.ี้
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หากจะมีคําถามวา เพราะเหตุไร
คัมภีรนี้ซึ่งเกลือ่ นกลนไปดวยคาถานับรอย
ประกอบดวยเคยยะและเวยยากรณะ จึงได
ชือ่ วา สุตตนิบาต เลา ?
ตอบวา ที่เรียกวาสูตร เพราะพระพุทธเจาตรัสไวดีแลว เพราะไหลออกซึ่ง
ประโยชนทั้งหลาย เพราะเปนเครื่องตานทาน
ไว เพราะไข และเพราะแสดงออกซึ่งอรรถ
ทั้งหลายดวยดี นิบาตนี้ อันพระธรรมสังคาหกาจารยเจาทั้งหลาย รวบรวมพระสูตร
ทั้งหลายเห็นปานนั้น แลวยอลงไวโดย
ประการนั้นๆ ฉะนั้น จึงไดชื่อวา สุตตนิบาต.
อนึ่ง พระสูตรแมทั้งหมด โดย
กําหนดแลวก็เปนพระดํารัสของพระพุทธเจา
ผูค งที่
และคัมภีรนี้เปนการรวบรวม
พระสูตรเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงไดชื่อวา
สุตตนิบาต เพราะไมมีลักษณะพิเศษที่เปน
เครื่องหมายใหเรียกชื่อเปนอยางอื่นไปได.
ก็สุตตนิบาตนี้ ซึง่ ไดรับการตั้งชื่ออยางนี้. เมื่อวาโดยวรรคแลวก็มี
๕ วรรค คือ
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๑. อุรควรรค
๒. จูฬวรรค
๓ มหาวรรค
๔. อัฏฐกวรรค
๕. ปารายนวรรค.
บรรดาวรรคทั้งหานั้น อุรควรรค เปนวรรคแรก เมื่อวาโดยสูตรแลว
ในอุรควรรคมี ๑๒ สูตร ในจูฬวรรคมี ๑๔ สูตร ในมหาวรรคมี ๑๒ สูตร
ในอัฏฐกวรรคมี ๑๖ สูตร ในปารายนวรรคมี ๑๖ สูตร จึงรวมเปน ๗๐ สูตร.
บรรดาพระสูตรเหลานั้น อุรคสูตรเปนสูตรแรก เมื่อวาโดยประมาณ
แหงปริยัติแลว ก็มี ๘ ภาณวาร
แตเมื่อวาโดยปริมาณแหงวรรค สูตรและปริยัติอยางนี้ อุรคสูตรนี้
ก็มีคาถาแรก นี้วา
โย จ อุปฺปติต วิเนติ โกธ
วิสฏ สมฺปวิสว โอสเถภิ
โส ภิกฺขุ ชหาติ โอรปาร
อุรโค ชิณฺณมิว ตจ ปุราณ
ภิกษุใดแล ยอมกําจัดความโกรธที่
เกิดขึ้นแลว เหมือนหมอกําจัดพิษงูที่ซานไป
แลวดวยโอสถฉะนั้น ภิกษุนั้นชื่อวายอมละ
ซึง่ ฝงในและฝงนอกเสียได เหมือนงูละ
คราบเกาที่คร่ําคราแลวฉะนั้น.
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เพราะฉะนั้น ตอไปนี้ เพื่อจะไดอธิบายความแหงคาถานั้น ทานจึง
ไดกลาวปญหากรรมนี้วา
คาถานี้ ใครกลาว ? กลาวที่ไหน ?
กลาวเมื่อใด ? กลาวเพราะเหตุไร ? ขาพเจา
จักประกาศวิธีนี้ แลวอธิบายความแหงคาถา
นั้น.
ถามวา ก็คาถานี้ใครกลาว ? กลาวที่ไหน ? กลาวเมื่อใด ? และ
กลาวเพราะเหตุใด ?
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงไดรับพยากรณใน
สํานักพระพุทธเจา ๒๔ พระองค ทรงบําเพ็ญบารมีตราบเทาเสวยพระชาติเปน
พระเวสสันดร แลวทรงอุปบัติในดุสิตภพ. พระองคทรงจุติแมจากดุสิตภพ
นั้นแลว ก็ทรงอุบัติในศากยตระกูล ไดเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ ทรงบรรลุ
สัมมาสัมโพธิญาณ ณ ควงไมโพธิ แลวทรงแสดงธรรมจักร ทรงแสดงธรรม
เพื่อประโยชนแกเทวดาและมนุษยโดยลําดับ. คาถานี้ อันพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นผูเปนสยัมภู ไมมีอาจารย ตรัสรูไดดวยพระองคเอง ตรัสไวแลว
ก็คาถานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว เพื่อทรงแสดงพระธรรมเทศนา
แกภิกษุทั้งหลาย ผูอยูในเมืองอาฬวี ในกาลที่พระองคทรงบัญญัติภูตคามสิกขาบท (สิกขาบทที่หามพรากของเขียว เชนตัดตนไมเปนตน) ในเมือง
อาฬวีนั้น
การวิสัชนา โดยสังเขปในคาถาที่หนึ่งนี้ มีเพียงเทานี้ สวนการวิสัชนา
โดยพิสดาร ผูศึกษาพึงทราบได ดวยสามารถแหงทูเรนิทาน อวิทูเรนิทาน
และสันติเกนิทาน ดังตอไปนี้ :-
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ในนิทาน (เหตุเกิด) ทั้ง ๓ อยางนั้น ทีช่ ื่อวา ทูเรนิทาน ไดแก
กถาที่กลาวถึงเรื่องของพระผูมีพระภาคเจา ตั้งแตพระพุทธเจาทรงพระนามวา
ทีปงกรจนถึงปจจุบัน
ที่ชื่อวา อวิทูเรนิทาน ไดแก กถาที่กลาวถึงเรื่องของพระผูมีพระภาคเจาตั้งแตดุสิตภพจนถึงปจจุบัน
ที่ชื่อวา สันติเกนิทาน ไดแก กถาที่ปรารภเรื่องของพระผูมีพระภาคเจาตั้งแตโพธิมณฑลจนถึงปจจุบัน
เพราะในนิทานทั้งสามนั้น อวิทูเรนิทานและสันติเกนิทาน จัดเขาใน
ทูเรนิทานนั่นเอง ฉะนั้น ผูศึกษาพึงทราบวิสัชนาในที่นี้โดยพิสดาร ดวย
สามารถแหงทูเรนิทานเทานั้น
ก็การวิสัชนานี้นั้น ขาพเจา (พระพุทธโฆษาจารย) ไดกลาวไวแลว
ในอรรถกถาชาดก เพราะฉะนั้น ในที่นี้จึงไมตองกลาวใหพิสดารอีก. เพราะ
ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยพิสดารที่ขาพเจากลาวไวแลวในอรรถกถาชาดกนั่นเอง
สวนความแปลกกันมีดังตอไปนี้ :ในคาถาที่หนึ่ง (ในอรรถกถาชาดก) เรื่องบังเกิดขึ้นในเมืองสาวัตถี.
ในพระสูตรนี้เรื่องบังเกิดขึ้นในเมืองอาฬวี ดังที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาว
ไววา สมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยูที่อัคคาฬวเจดียเมืองอาฬวี.
ก็สมัยนั้นแล พวกภิกษุชาวเมืองอาฬวี พากันทํานวกรรมอยู ตัดตนไมเองบาง
ใหคนอื่นตัดบาง แมภิกษุชาวเมืองอาฬวี รูปหนึง่ ก็ตัดตนไม เทวดาที่สิงอยู
ที่ตนไมนั้น ไดกลาวคํานี้กะภิกษุนั้นวา " ขาแตทานผูเจริญ ทานตองการทํา
ที่อยูของตน จงอยาทําลาย (ตัด) ที่อยูของขาพเจา ภิกษุนั้นไมสนใจ
ยังตัดอยูนั้นเอง และไดสับเอาแขนลูกของเทวดานั้นเขา
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ครั้งนั้นแล เทวดานั้น มีความดําริดังนี้วา ไฉนหนอ เราพึงฆา
ภิกษุนี้เสียในที่นี้ทีเดียว ครั้งนั้นแล เทวดานั้นไดมีความคิดอีกวา ก็การที่
เราพึงฆาพระภิกษุรูปนี้เสียในที่นี้นั่นเองไมควรเลย ไฉนหนอเราพึงกราบทูล
เรื่องนี้แดพระผูมีพระภาคเจา
ครั้งนั้นแล เทวดานั้นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับแลว
ไดกราบทูลเรื่องนี้ใหทรงทราบ
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา สาธุ ๆ เทพดา เธอดีนักแล เทพดา
ที่เธอไมปลงชีวิตภิกษุนั้นเสีย ดูกอนเทพดา ถาหากวา เธอจะพึงปลงชีวิต
พระภิกษุนี้แลวไซร เธอจะประสบบาปมาก จงไปเถิด เทพดา ตนไมใน
โอกาสโนนวางอยู เธอจงเขาสิงสถิตอยูที่ตนไมนั้น
ก็แล พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสอยางนี้แลว เพื่อจะกําจัดความ
โกรธที่บังเกิดขึ้นแลวแกเทวดานั้น จึงตรัสคาถานี้วา
ผูใดแลพึงยับยั้งความโกรธที่บังเกิดขึ้นไวได ผูนั้น ก็ดุจบุคคลหยุดรถที่ไปอยาง
รวดเร็วไวได ฉะนั้น .
ตอแตนั้น เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูล (พระผูมีพระภาคเจา) เพราะ
เหตุที่ไดฟงพวกมนุษยกลาวโทษอยางนี้วา อยางไรกันนะ พวกสมณศากยบุตร
จักตัดตนไมเองบาง จักใหบุคคลอื่นตัดบาง พวกสมณศากยบุตร ยอมเบียดเบียนสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งมีอินทรียอันเดียว พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทนี้วา เปนปาจิตตีย เพราะพรากภูตคาม ดังนี้แลว เพื่อจะทรง
แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายที่มาในที่นั้นจึงไดตรัสคาถานี้วา
*

๑. ขุ. ธ. ๓๗.
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ภิกษุใดแลกําจัดความโกรธที่บังเกิด
ขึ้นแลว เหมือนหมองูกาํ จัดพิษงูที่ซานไป
แลวดวยโอสถฉะนั้น ดังนี้.
เรื่องเดียวกันนี้เอง ถึงการสงเคราะห (ปรากฏวามีอยู) ในที่มา
แหงคือ ในวินัย ในธรรมบท (และ) ในสุตตนิบาต ดวยประการฉะนี้
ก็ดวยคําเพียงเทานี้ มาติกานั้นใด ทานตั้งไวแลววา
คาถานี้ ใครกลาว ? กลาวที่ไหน ?
กลาวเมื่อใด ? กลาวเพราะเหตุไร ? ขาพเจา
จักประกาศวิธีนี้ แลวอธิบายความแหงคํานั้น
มาติกานั้น เปนอันขาพเจาประกาศแลวทั้งโดยยอทั้งโดยพิสดาร ยกเวนการ
อธิบายความ (เทานั้น ) ก็ในคาถาที่หนึ่งนี้ มีอรรถาธิบายดังตอไป :บทวา โย ไดแก ภิกษุใด คือเชนไร คือบวชจากขัตติยสกุลก็ตาม
บวชจากพราหมณสกุลก็ตาม จะเปนผูบวชใหมก็ตาม จะเปนพระมัชฌิมะก็ตาม
จะเปนพระเถระก็ตาม.
บทวา อุปฺปติต ไดแก ที่ตกไปแลว ที่ไปแลว ที่เปนไปแลว
เบื้องบน ๆ มีคําอธิบายวาที่บังเกิดขึ้นแลว.
ธรรมดาวา ความโกรธที่บังเกิดขึ้นนี้ มีหลายประเภท คือ
วัตตมานะ ๑ ภุตวาปคตะ ๑ โอกาสกตะ ๑ ภูมิลัทธะ ๑.
บรรดาความโกรธทั้ง ๔ ประเภทนั้น ความพรอมเพรียงแหงการ
บังเกิดขึ้นเปนตน ที่ถูกปจจัยปรุงแตงแมทั้งหมด ชื่อวา วัตตมานุปปนนะ
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ซึ่งทานกลาวหมายเอาวา ธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแลว ธรรมทั้งหลายที่ไม
เกิดขึ้น ธรรมทั้งหลายที่มีปกติเกิดขึ้น.
กุศลและอกุศล กลาวคือภุตวาปคตะ ที่เสวยรสแหงอารมณแลวดับไป
และสังขาตะที่เหลือ กลาวคือภุตวาปคตะที่ไมถึงขณะทั้ง ๓ มีอุปปาทขณะ
เปนตนแลวดับไป ชื่อวา ภุตวาปคตุปนนะ. ภุตวาปคตุปปนนะนี้นั้น
พึงเห็นได ในคําวา " ทิฏฐิที่เปนบาปเห็นปานนี้บังเกิดขึ้นแลว " และในสูตร
ทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้ " เมื่อสติสัมโพชฌงคเกิดขึ้นแลว การบําเพ็ญภาวนา
ใหบริบูรณกย็ อมมีได ฉันใด "
กรรมที่ทานกลาวแลวโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา " กรรมทัง้ หลาย ที่ทํา
แลวในกาลกอนของเขาเหลานั้นใด " ดังนี้ แมเปนกรรมทีล่ ว งแลว ก็ชอื่ วา
โอกาสกตุปปนนะ เพราะหามวิบากของกรรมอื่นแลว ใหโอกาสแกวิบาก
ของตนตั้งอยู และเพราะวิบากที่ไดโอกาสแลวอยางนั้น แมยังไมบังเกิดขึ้น
ก็บังเกิดขึ้นไดอยางแนนอน ในเมื่อไดทําโอกาสอยางนี้แลว.
อกุศลที่ยังไมไดถอนขึ้น ในภูมทิ ั้งหลายเหลานั้น ชื่อวา ภูมิลัทธุปปนนะ
ผูศึกษาพึงทราบ ความตางกันแหงภูมินี้และภูมิที่ไดแลว คือขันธ ๕
ที่เปนไปในภูมิ ๓ อันเปนอารมณของวิปสสนา ชื่อวา ภูมิ. กิเลสชาตที่
สมควรบังเกิดขึ้นในขันธ ๕ ชื่อวา ภูมิลัทธะ. เพราะเหตุนั้นแล ภูมินั้นจึง
ชื่อวาเปนภูมิอันไดแลว ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ภูมิลัทธะ.
ก็ภูมิลทั ธะนั้น จะพึงไดก็ดวยสามารถแหงอารมณ จริงอยู กิเลส
แมทั้งหมด ยอมบังเกิดขึ้นปรารภขันธทั้งหลาย ของพระขีณาสพทั้งหลาย
๑

๒

๓

๑. อภิ. ส ๒. ๒. ส. ขนฺธวารวคฺค ๙๗. ๓. ที. ม. มหาสติปฏานสูตฺต ๓๕๕.
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แมที่ทานกําหนดแลว อันตางดวยขันธในอดีตเปนตน ก็ดวยอํานาจแหงอารมณ
ดุจกิเลสที่บังเกิดขึ้นแกนันทมาณพ และบุตรเศรษฐีชื่อวา โสเรยยกะ เปนตน
เพราะปรารภขันธทั้งหลายของพระมหากัจจายนะ และของนางอุบลวรรณาเถรี
เปนตน. ก็ถา หากวาอารมณนี้ จะพึงชื่อวาภูมิลัทธะแลวไซร ใคร ๆ ก็ไมพึง
ละมูลแหงภพได เพราะเหตุที่อารมณนั้นอันใคร ๆ ไมพึงละได แตพึงทราบวา
ที่ชื่อวา ภูมิลัทธะ ก็ดวยสามารถแหงวัตถุ.
ดวยวา ขันธทั้งหลายที่มิไดกําหนดแลวดวยวิปสสนา ยอมบังเกิด
ขึ้นในวัตถุใด ๆ กิเลสชาตที่มีวัฏฏะเปนมูล ก็ยอ มนอนเนื่องในขันธเหลานั้น
นับตั้งแตไดบังเกิดขึ้นในวัตถุนั้น ๆ. กิเลสชาตนั้น พึงทราบวาภูมิลัทธุปปนนะ เพราะอรรถวายังละไมได ก็กิเลสทั้งหลายที่ยังละไมได และที่ยัง
นอนเนื่องอยูในขันธเหลาใด (ยอมบังเกิดขึ้น) แกบุคคลใดในวัตถุนั้น ขันธ
เหลานั้นนั่นเอง ของบุคคลนั้นเปนที่ตั้งของกิเลสเหลานั้น หาใชขันธของ
บุคคลเหลาอื่นไม. ก็ขันธที่เปนอดีตเทานั้น เปนที่ตั้งแหงกิเลสทั้งหลาย ที่
บุคคลนั้นยังละไมได และที่นอนเนื่องอยูในอดีตขันธทั้งหลาย หาใชขันธ
นอกจากนี้ไม ในขันธที่เปนอนาคตเปนตนก็มีนัยนี้ (เหมือนกัน) อนึ่ง
ขันธที่เปนกามาวจรเทานั้น เปนที่ตั้งแหงกิเลสทั้งหลายที่สัตวยังละไมได และ
ที่นอนเนื่องอยูในกามาวจรขันธทั้งหลาย หาใชขนั ธนอกนี้ไม ในขันธที่เปน
รูปาวจรและอรูปาวจรก็นัยนี้ (เหมือนกัน).
ก็กิเลสชาตอันมีวัฏฏะเปนมูลนั้น ๆ มีอยูในขันธทั้งหลาย ของพระอริยบุคคลใด ๆ ในบรรดาพระโสดาบันเปนตน อันพระอริยบุคคลนั้น ๆ ยอม
ละไดดวยมรรคนั้น ๆ ขันธเหลานั้น ๆ ของพระอริยบุคคลนั้น ๆ จะนับวา
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เปนภูมิไมได เพราะไมเปนที่ตั้งแหงกิเลสอันมีวัฎฏะเปนมูลเหลานั้น ๆ ทีพ่ ระอริยบุคคลนั้น ๆ ละไดแลว. แตวากรรมที่ทําไวอยางใดอยางหนึ่ง จะเปน
กุศลก็ตาม เปนอกุศลก็ตาม ยอมมีแกปุถุชนได เพราะกิเลสที่มีวัฏฏะเปนมูล
อันปุถุชนยังละไมไดโดยประการทั้งปวง เพราะเหตุนั้น วัฏฏะของปุถุชนนั้น
จึงเปนไปเพราะกิเลสเปนปจจัย.
กิเลสชาตมีวัฏฏะเปนมูลนั้น ของบุคคลนั้น ไมควรกลาววามีในรูป
ขันธเทานั้น ไมมีในขันธทั้งหลาย มีภาวนาขันธเปนตน ฯลฯ หรือไมควร
กลาววา มีในวิญญาณขันธเทานั้น ไมมีในขันธทั้งหลายมีรูปขันธเปนตน.
เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่วากิเลสชาตนั้นนอนเนื่องอยูในขันธทั้ง ๕ โดยไม
พิเศษกวากัน (โดยไมแปลกกัน) คืออยางไร คือกิเลสชาตที่นอนเนื่องอยูใน
ขันธ ๕ นั้น เปรียบเหมือนรสแหงพื้นดินเปนตน ซึ่งติดอยูที่ตนไมฉะนั้น
เหมือนอยางวา เมื่อตนไมใหญขึ้นอยูที่พื้นดิน อาศัยรสแหงดินและรสแหงน้ํา
เจริญงอกงามขึ้น ดวยราก ลําตน กิ่ง ใบออน ใบแก ดอก และผล
เพราะไดอาศัยรสแหงดินและรสแหงน้ํานั้นเปนปจจัย ทําทองฟาใหเต็ม มีการ
สืบตอเชื้อสายของตนไมไว ก็เพราะพืชที่สืบตอกันมา ดํารงอยูไดจนถึงกัลปาวสาน รสแหงแผนดินเปนตนนั้น ไมควรจะกลาววา มีอยูทรี่ ากเทานั้น หา
ไดมีอยูที่ลําตนเปนตนไม ฯลฯ หรือไมควรจะกลาววา มีอยูท ี่ผลเทานั้น หา
ไดมีอยูที่รากเปนตนไม เพราะเหตุไร เพราะรสแหงแผนดินเปนตนซานไป
ในรากเปนตน (ของตนไมนั้น) ทั้งหมดทีเดียว โดยไมพิเศษกวากันฉันใด
กิเลสชาตก็ฉันนั้น.
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อีกอยางหนึ่ง เหมือนอยางวา บุรุษบางคนเบื่อในดอกและผลเปนตน
ของตนไมนั้นนั่นแหละ จะพึงใสยาพิษชื่อ มัณฑุกกัณฑกะ ลงที่ตนไมในทิศ
ทั้งสี่ เมื่อเปนเชนนั้นตนไมนั้น ไดรบั สัมผัสที่เปนพิษนั้นถูกตองเขาแลว ก็
ไมพึงสามารถเพื่อจะใหการสืบตอเกิดขึ้นอีกได เพราะมีน้ําออกนอยเปนธรรมดา
เนื่องจากรสแหงแผนดินและรสแหงน้ําถูกยาพิษครอบงําแลวฉันใด กุลบุตรผู
เบื่อหนายในความเปนไปของขันธ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ปรารภการเจริญมรรค
๔ ในสันดานของตน ดุจการที่บุรุษนั้นประกอบยาพิษในทิศทั้ง ๔ เมื่อเปน
เชนนั้น ขันธสันดานนั้นของกุลบุตรนั้น ที่แตกตางกันโดยกรรมทั้งปวง มี
กายกรรมที่เขาถึงสักวาความเปนกิริยาเปนตน เพราะกิเลสมีวัฏฏะเปนมูลถูก
สัมผัสคือยาพิษในมรรคทั้ง ๔ นั้นครอบงําแลวโดยประการทั้งปวง จึงไม
สามารถที่จะทําสันดานคือภพใหมใหบังเกิดขึ้นได เพราะถึงความไมเกิดขึ้นใน
ภพใหมเปนธรรมดา แตวาอนุปาทานยอมดับไปอยางเดียว เพราะความดับไป
แหงปุริมวิญญาณ ดุจไฟปาบังเกิดขึ้นแลวดับไปเพราะหมดเชื้อฉะนั้น ผูศึกษา
พึงทราบความตางกันแหงภูมิ และภูมิลัทธะ ดังพรรณนามาฉะนี้
อีกอยาง อุปปนนะแมอื่นอีก ๔ อยาง คือ
๑. สมุทาจารุปปนนะ
๒. อารัมมณาธิคคหิตุปปนนะ
๓. อวิกขัมภิตุปปนนะ
๔. อสมุหตุปปนนะ.
ในอุปปนนะทั้ง ๔ นั้น ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ชื่อวา สมุทาจารุปปนนะ
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ก็กิเลสชาต แมยังไมเกิดขึ้นในสวนเบื้องตน ในอารมณที่มาสูครอง
แหงจักขุทวารเปนตน ทานเรียกวา อารัมมณาธิคคหิตุปปนนะ เพราะ
ตองบังเกิดขึ้นอยางแนนอนในสวนอื่น เพราะเหตุที่ตนไดรับอารมณไดแลว
นั่นเอง ในขอนี้มีกิเลสชาตที่บังเกิดขึ้นแกพระมหาติสสเถระ ผูเที่ยวไปบิณฑบาตในกัลยาณคาม เพราะการเห็นรูปที่เปนวิสภาคกันเปนตัวอยาง พึงทราบ
ประโยคในคําทั้งหลายมีคําวา กามวิตกบังเกิดขึ้นแลว แกบคุ คลนั้นดังนี้
เปนตน.
กิเลสชาตที่ขมไมไดดวยอํานาจของสมถะ และวิปสสนาอยางใดอยาง
หนึ่ง แมไมมาสูการสืบตอแหงจิตแลว ก็ชื่อวา อวิกขัมภิตุปปนนะ เพราะ
ไมมีเหตุที่จะหามการบังเกิดขึ้นได อวิกขัมภิตุปปนนะนั้น พึงเห็นในอาคต
สถานทั้งหลาย เปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อานาปานัสสติสมาธิแมนี้แล
ที่บุคคลอบรมแลว ทําใหมากแลว เปนธรรมชาติสงบระงับ, ประณีต, ไม
ตองรดน้ําก็เย็น เปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขและยอมทําใหอกุศลบาปธรรม ที่
เกิดขึ้นแลว ๆ ใหอันตรธานไปโดยฐานะ ดังนี้.
สวนกิเลสชาต แมที่ขมไดแลวดวยสมถะและวิปสสนา ทานเรียกวา
อสมหตุปปนนะ เพราะอธิบายวา ไมลวงการบังเกิดขึ้นเปนธรรมดา เพราะ
เหตุที่กิเลสชาตนั้น ยังถอนไมไดดวยอริยมรรค ก็ในขอนี้มีกิเลสชาตที่บังเกิด
ขึ้นแกพระเถระ ผูไดสมาบัติแปด ซึ่งกําลังเหาะไปในอากาศไดฟงเสียงเพลง
ขับของสตรีผูกําลังเก็บดอกไมทั้งหลาย ที่ตนไมมีดอกอยู ณ ชายปาซึ่งขับรอง
อยูดวยเสียงอันไพเราะเปนตัวอยาง.
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ผูศึกษาพึงทราบการประกอบประโยคแหงอุปปนนะนั้น ในคําทั้งหลาย
เปนตนวา พระอริยบุคคล ผูทําใหมากซึ่งมรรคอันประกอบดวยองคแปด
อันประเสริฐ พึงยังธรรมที่เปนบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว ๆ ใหอันตรธานไปใน
ระหวางทีเดียว ก็อารัมมณาธิคคหิตุปปนนะ อวิกขัมภิตุปปนนะ และอสมูหตุปปนนะ แมทั้ง ๓ อยางนี้ พึงทราบวา ยอมถึงการสงเคราะหดวยภูมิลัทธะ
นั้นแล.
เมื่อกิเลสชาตมีประเภทตามที่กลาวแลวนั้น เกิดขึ้นแลวอยางนี้นั่นเอง
ความโกรธนี้ก็พึงทราบวา บังเกิดขึ้นแลว ดวยอํานาจแหงภูมิลัทธุปปนนะ
อารัมมณาธิคคตุปปนนะ อวิกขัมภิตุปปนนะ และอสมูหตุปปนนะ.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะวา บุคคลพึงกําจัดความโกรธนั้น ดวยวิธีอยางนี้
ดวยวา บุคคลยอมสามารถจะกําจัดความโกรธที่บังเกิดขึ้นแลว ซึ่งมีประเภท
ตามที่กลาวมาอยางนี้ ดวยวินัยอยางใดอยางหนึ่งได ก็กิเลสชาตนี้ใด กลาวคือ
วัตตมานะ ภุตวาปคตะ โอกาสคตะ และสมุทาจาระ บังเกิดขึ้นแลว ความ
พยายามในกิเลสชาตนี้นั้น ยอมไมมผี ล และไมสามารถจะบังเกิดขึ้น ๆ ดวยวา
ความพยายามในกิเลสชาต (คือความโกรธ) ที่เปนภุตวาปคตะ ชื่อวา ไมมีผล
เพราะกิเลสนั้นดับไปแลว ในระหวางแหงความพยายาม แมในความโกรธ
ที่เปนโอกาสคตะก็เหมือนกัน ความพยายามในกิเลสชาตที่เปนวัตตมานุป
ปนนะ และสมุทาจารุปปนนก็ไมสามารถที่จะทําได เพราะความเศราหมอง
และความผองแผวไมบังเกิดขึ้นพรอมกัน.
ก็ในบทวา วิเนติ นี้ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้
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ชื่อวา วินัย มี ๒ อยาง ใน ๒ อยางนี้
อยางหนึ่ง ๆ แบงเปน ๕ อยาง ใน ๕ อยาง
นั้น วินัยนี้ ทานเรียกวา วิเนติ ก็ดวยวิธี
๘ อยาง.
ดวยวา วินัยนี้มี ๒ อยาง คือ สังวรวินัย ๑ อสังวรวินัย ๑ ก็ใน
วินัย ๒ อยางนี้ วินัยหนึง่ ๆ แบงเปน ๕ อยาง ก็แมสังวรวินัยนี้ก็มี ๕ อยาง
คือ
๑. ศีลสังวร
๒. สติสังวร
๓. ญาณสังวร
๔. ขันติสังวร
๕. วิริยสังวร.
แมปหานวินัย ก็มี ๕ อยาง คือ
๑. ตทังคปหาน
๒. วิกขัมภนปหาน
๓. สมุจเฉทปหาน
๔. ปฏิปสสัทธิปหาน
๕. นิสสรณปหาน.
ในสังวรวินัยทั้ง ๕ อยางนั้น ความสํารวมซึ่งมาแลว ในคําทั้งหลาย
เปนตนวา ภิกษุเปนผูเขาถึง เปนผูเขาถึงพรอมแลวดวยปาฏิโมกขสังวรนี้
ชื่อวา ศีลสังวร.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 20

ความสํารวมซึ่งมาแลว ในคําทั้งหลายเปนตนวา ภิกษุยอมรักษา
จักขุนทรีย ยอมถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ชื่อวา สติสังวร.
ความสํารวมซึ่งมาแลว ในคําทั้งหลายเปนตนวา
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสวา ดูกอน
อชิตะ กระแส (กิเลส) เหลาใดมีอยูในโลก
สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น เราเรียก
เครื่องกั้นกระแสทั้งหลายวา สังวร กระแส
เหลานั้น อันบุคคลยอมกัน้ เสียไดดวยปญญา
ดังนี้
ชื่อวา ญาณสังวร.
ความสํารวมซึ่งมาแลว ในคําทั้งหลายเปนตนวา ภิกษุยอ มอดทนตอ
ความหนาว ตอความรอน ดังนี้ ชื่อวา ขันติสังวร.
ความสํารวมซึ่งมาแลว ในคําทั้งหลายเปนตนวา ภิกษุยอมยับยั้ง คือวา
ยอมละ ยอมบรรเทากามวิตกที่บังเกิดขึ้นแลว ดังนี้ พึงทราบวา วิริยสังวร.
ก็ความสํารวมนี้แมทั้งหมด ทานเรียกวา สังวร ก็เพราะสํารวมระวัง
กายทุจริต และวจีทุจริต เปนตน ที่จะพึงสํารวมระวัง เรียกวา วินัย
เพราะกําจัดกายทุจริต และวจีทุจริตเปนตน ทีจ่ ะพึงกําจัดตามความเปนจริง.
สังวรวินัย พึงทราบวา แบงเปน ๕ อยาง อยางนี้กอน.
อีกอยางหนึ่ง การสืบตอสันดานที่ไมมีประโยชนอันใด เปนไปอยู
ในองคแหงวิปสสนาทั้งหลาย มีนามรูปปริเฉท (การกําหนดรูนามรูป) เปนตน
ดวยอํานาจที่ยังละตนไมไดอยูเพียงใด การละสันดานที่ไมมีประโยชนนั้น ๆ
ดวยญาณนั้น ๆ ก็ยอมมีอยูเพียงนั้น.
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คืออยางไร ? คือ การละสักกายทิฏฐิ ดวยการกําหนดนามรูป ละ
อเหตุกทิฏฐิ และวิสมเหตุกทิฏฐิ ดวยการกําหนดปจจัย ละความสงสัย ดวย
การขามพนความสงสัย อันเปนสวนอื่นแหงการกําหนดปจจัยนั้นนั่นเอง ละการ
ยึดถือวาเรา วาของเรา ดวยการพิจารณากลาปะ ละความสําคัญวามรรคใน
ธรรมที่ไมใชมรรค ดวยการกําหนดมรรคและธรรมที่ไมใชมรรค ละอุจเฉททิฏฐิดวยการเห็นความเกิดขึ้น ละสัสสตทิฏฐิ ดวยการเห็นความเสื่อม ละความ
สําคัญวาสิ่งที่ไมมีภัย ในสิ่งที่มีภัย ดวยการเห็นภัย, ละความสําคัญวาความยินดี
ดวยการเห็นโทษ ละความสําคัญวาความยินดียิ่ง ดวยการตามเห็นความ
เบื่อหนาย มีความเปนผูไมใครเพื่อจะพน ดวยมุญจิตุกัมยตาญาณ ละความ
ไมวางเฉย ดวยอุเบกขาญาณ ละธัมมทิฏฐิ ดวยอนุโลมญาณ และละการ
กําหนดสังขารนิมิต อันตรงกันขามกับพระนิพพาน ดวยโคตรภูญาณนี้ ชือ่ วา
ตทังคปหาน.
ก็การละนิวรณทั้งหลาย ที่สมาธิอันตางดวยอุปจารสมาธิ และอัปปนา
สมาธิกําจัดเสียได จนกระทั่งตนไมเสื่อม (จากสมาธินั้น) และยังเปนไปอยู
และการละกลาวคือการไมบังเกิดขึ้นแหงปจจนิกธรรมมีวิตกเปนตน ตามสมควร
แกตน ชื่อวา วิกขัมภนปหาน.
ก็การละกลาวคือการตัดขาด ซึ่งกองแหงกิเลสอันเปนฝายของสมุทัย
ที่ทานกลาวไวแลวโดยนัยเปนตนวา เพื่อละทิฏฐิตามหนาที่ของตน ในสันดาน
ของตน โดยประกอบดวยองคมรรคนั้น ๆ เพราะไดเจริญอริยมรรค ๔ แลว
โดยความไมเปนไปโดยสวนเดียวอีก นี้ชื่อวา สมุจเฉทปหาน.
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ก็การที่กิเลสทั้งหลายสงบระงับไปในขณะแหงผล ชื่อวา ปฏิปสสัทธิ
ปหาน.
สวนพระนิพพาน ที่ละสังขตธรรมทั้งปวงเสียได เพราะสลัดสังขตธรรม
ทั้งปวงออกไปได ชื่อวา นิสสรณปหาน.
ก็เพราะเหตุที่การละแมทั้งหมดนี้ ชื่อวา ปหาน เพราะอรรถวาสละ
ชื่อวาวินัย เพราะอรรถวา เปนเครื่องกําจัด ฉะนั้น ทานจึงเรียกวา ปหานวินัย.
อีกอยางหนึ่ง การละนี้ทานเรียกวา ปหานวินัย ก็เพราะความมีอยู
แหงวินัยนั้น ๆ โดยการละความประพฤติลวงละเมิดขอนั้น ๆ เสียได แม
ปหานวินัยนี้ พึงทราบวา แบงเปน ๕ อยาง ดังพรรณนามาฉะนี้.
วินัยเหลานี้ จัดเปน ๑๐ อยาง เพราะวินัยขอหนึ่ง แบงเปน ๕
ดวยประการฉะนี้.
ในวินัยทั้ง ๑๐ อยางนี้ เวนปฏิปสสัทธิวินัย และนิสสรณวินัยเสียแลว
วินัยนี้ ทานเรียกวา วิเนติ (ยอมกําจัด) ดวยปริยายนั้น ๆ ดวยวินัย ๘ อยาง
ที่เหลือ ยอมกําจัดอยางไร ? คือ ดวยวา บุคคลเมื่อกําจัดกายทุจริตและ
วจีทุจริต ดวยศีลสังวร ชือ่ วา ยอมกําจัดความโกรธที่ประกอบดวยกายทุจริต
และวจีทุจริตนั้น แมกําจัดอยู ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสเปนตน ดวยสติสังวร
และปญญาสังวร ชื่อวายอมกําจัดความโกรธที่ประกอบดวยโทมนัส แมเมื่อ
อดทนความหนาว เปนตน ดวยขันติสังวรอยู ชื่อวา ยอมกําจัดความโกรธ
อันเกิดแตอาฆาตวัตถุนั้น ๆได แมกําจัดพยาบาทวิตก ดวยวิริยสังวรอยู ชื่อวา
ยอมกําจัดความโกรธ ที่ประกอบดวยพยาบาทวิตกนั้นได
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ตทังคปหาน วิกขัมภนปหาน และสมุจเฉทปหาน ยอมมีได (ยอมเกิด
ได) ดวยธรรมเหลาใด บุคคลแมละอยูซึ่งธรรม (อกุศลธรรม) เหลานั้นๆ ดวย
ไมใหธรรมเหลานั้นเปนไปในตน ก็ชอื่ วา ยอมกําจัดความโกรธที่มีฐานอันเดียว
กับธรรมที่จะพึงประหาณเสียดวยองคนั้น ๆ อันตนจะพึงขม และอันตนจะพึง
ละเสีย.
ก็ในทีน่ ี้ แมวินัยจะเกิดมีขึ้นไมไดเพราะปหานวินัยก็จริง แตการละ
ยอมมีไดดวยธรรมเหลาใด บุคคลแมกําจัดอยูดวยธรรมเหลานั้น ทานก็เรียกวา
ยอมกําจัดดวยปหานวินัยโดยปริยาย.
สวนในกาลแหงปฏิปสสัทธิปหาน บุคคลนั้นทานเรียกวา ยอมหา
กําจัดอะไร ดวยธรรมทัง้ หลายเหลานั้นไดไม ก็เพราะเหตุที่นิสสรณปหาน
เปนสภาพธรรมอันผูปฏิบัติไมพึงใหเกิดขึ้นได เพราะเหตุที่ไมมีสิ่งที่จะพึงกําจัด.
ก็ในวินัย ๑๐ อยางนี้ เวนปฎิปสสัทธิวินัยและนิสสรณวินัยเสียแลว
วินัยนี้ทานเรียกวา ยอมกําจัดไดโดยปริยายนั้น ๆ ดวยวินัย ๘ อยางที่เหลือ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสการกําจัดอาฆาตไว ๕ อยาง อยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อาฆาตซึ่งเกิดขึ้นแลวแกภิกษุ อันเธอจะพึงกําจัดเสียได
โดยประการทั้งปวง ในเพราะการกําจัดเสียไดซึ่งอาฆาตใด ก็การกําจัดซึ่ง
อาฆาตเหลานี้มี ๕ อยาง ๕ อยางอะไรบาง ? คือ ภิกษุทั้งหลาย อาฆาต
พึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด ภิกษุพึงเจริญเมตตาในบุคคลนั้น...พึงเจริญกรุณา...
พึงเจริญมุทิตา....พึงเจริญอุเบกขาในบุคคลนั้น พึงทําอมนสิการ (ความไม
ใสใจ) ในบุคคลนั้นตอไป อาฆาตในบุคคลนั้น อันภิกษุพึงกําจัดอยางนี้
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หรือวาภิกษุพึงตั้ง (พิจารณา) ความที่สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของของตน
นั่นเอง ในบุคคลนั้นไวใหมั่นคงวา ทานผูมีอายุนี้ มีกรรมเปนของของตน
มีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธ มีกรรมเปน
ที่พึ่งอาศัย จักทํากรรมอันใดไวดีหรือชั่ว ก็จักเปนผูรับผลของกรรมนั้น และ
ทานกลาวการกําจัดอาฆาต ๕ อยาง โดยนัยแมมอี าทิอยางนี้วา ดูกอนทานผูมี
อายุ อาฆาตบังเกิดขึ้นแลวแกภิกษุ อันทานพึงกําจัดเสียไดโดยประการทั้งปวง
ในเพราะการกําจัดอาฆาตใด การกําจัดอาฆาตเหลานี้มี ๕ อยาง ๕ อยาง
อะไรบาง ? คือ ดูกอนทานผูมีอายุ บุคคลบางคนในโลกนี้ มีกายสมาจาร
ไมบริสุทธิ์ มีวจีสมาจารไมบริสุทธิ์ มีกายและวจีสมาจารไมบริสุทธิ์ บุคคล
พึงกําจัดอาฆาตในบุคคลเห็นปานนี้แล บุคคลนี้แมกําจัดอาฆาตอยางใดอยาง
หนึ่ง ในบรรดาอาฆาต ๕ อยางนั้น ทานเรียกวา วิเนติ (ยอมกําจัด).
อีกอยางหนึ่ง เพราะเมื่อภิกษุระลึกถึงโอวาทของพระศาสดาอยางนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมหากวาพวกโจรที่มีใจต่ําชา พึงเอาเลื่อยมีคมสองขาง
ตัดอวัยวะนอยใหญ ผูใดพึงยังใจใหประทุษรายแมในโจรนั้น เธอนั้นไมชอื่ วา
ทําตามคําสอนของเรา เพราะทําใจใหประทุษรายในโจรนั้น ดังนี้ เมื่อระลึก
ถึงโอวาทของพระศาสดาที่ตรัสไวอีกวา
ผูใดยอมโกรธตอบตอผูโกรธแลว
ผูนั้นแลเลวเสียกวาผูโกรธทีแรกนั้นอีก
เพราะเหตุที่โกรธตอบเขานั้น ผูที่ไมโกรธ
ตอบตอผูที่โกรธตนแลว ชื่อวายอมชนะสงครามซึ่งชนะไดแสนยาก ผูที่รูวาคนอื่นโกรธ
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แลวเปนผูมีสติสงบเสงี่ยม ชื่อวา ประพฤติ
ประโยชนทั้งสองฝาย คือ ทั้งฝายตน และ
ผูอ ื่น.
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๗ ประการเหลานี้ เปนธรรมอันบุคคล
ผูเปนขาศึกมุงแลว เปนธรรมอันบุคคลผูเปนศัตรูพึงทําแกกัน ยอมมาถึงหญิง
หรือชายผูเปนคนขี้โกรธ ธรรม ๗ ประการอะไรบาง ? คือ
(๑) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนที่เปนศัตรูกันในโลกนี้ ยอมปรารถนา
ตอคนที่เปนศัตรู (ของตน) อยางนี้วา โอหนอ ! ขอใหเจาคนนี้ พึงเปน
ผูมีผิวพรรณทราม ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะวา
คนที่เปนศัตรูกัน ยอมไมยินดีในการที่คนที่เปนศัตรูของตนมีผิวพรรณเปลงปลั่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษบุคคลขี้โกรธนีถ้ กู ความโกรธครอบงํา มีความ
โกรธออกหนา แมเขาจะอาบน้ําแลวอยางสะอาด ลูบไลอยางดี ตัดผมและ
หนวดแลว นุงผาสะอาดก็จริง ถึงกระนั้น เขามีความโกรธครอบงําแลว
ยอมมีผิวพรรณทรามแท ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมขอที่หนึ่งนี้ ที่บุคคล
ผูเปนศัตรูกันชอบใจ ที่บุคคลผูเปนศัตรูกันพึงทําแกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือ
ชายผูขี้โกรธ
(๒) ภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอีก ศัตรูยอมหวังตอศัตรู (ของตน)
อยางนี้วา ขอใหบุคคลนี้พึงนอนเปนทุกข ฯลฯ
(๓) ฯลฯ ขออยาใหมันมีทรัพยพอใชจาย ฯลฯ
(๔) ฯลฯ ขออยาใหมันมีโภคทรัพย ฯลฯ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 26

(๕) ฯลฯ ขออยาใหมันมียศ ฯลฯ
(๖) ฯลฯ ขออยาใหมันมีเพื่อน ฯลฯ
(๗) ฯลฯ เพราะกายแตกเบื้องหนาแตตาย ขอใหมันเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ? ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ศัตรู
ยอมไมยินดีดวยการไปสุคติของศัตรู (ของตน) ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรษุ
บุคคลขี้โกรธนี้ ถูกความโกรธครอบงําแลว มีความโกรธออกหนา ยอม
ประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ เขาครั้นประพฤติทุจริตทางกาย
ทางวาจาและทางใจแลว เบื้องหนาแตการตายเพราะกายแตก เปนผูถูกความ
โกรธครอบงําแลว ก็ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดังนี้
และแมเมื่อพิจารณาโทษในความโกรธ โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา
คนโกรธยอมไมรูอรรถ คนโกรธ
ยอมไมเห็นกรรม ความโกรธยอมครอบงํา
นรชนใด ความมืดบอดก็ยอมมีแกนรชนนั้น
ในกาลนั้น สัตวทั้งหลายโกรธเพราะความ
โกรธใดแล ยอมเขาถึงทุคติ ทานผูม ีปญญา
เห็นแจงทั้งหลาย รูดีแลวจึงละความโกรธ
นัน้ เสีย.
บุคคลพึงละความโกรธ พึงสละมานะ
พึงกาวลวงสังโยชนทั้งปวงเสีย.
ความโกรธกอใหเกิดเสื่อมเสีย ความ
โกรธทําจิตใหกําเริบ
คนยอมไมรจู ักความ
โกรธที่เกิดขึ้นแลว แตจิตวา เปนภัย.
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ดูกอนทานผูมีปญญาเพียงดังแผนดิน
ทานจงขมความผิดพลาดครั้งหนึ่งเสีย
บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมมคี วามโกรธเปน
พลัง ดังนี้.
ความโกรธก็ยอมถึงความกําจัดไป ฉะนั้น บุคคลนี้ แมพิจารณา
อยางนี้แลวกําจัดความโกรธอยู ทานเรียกวา วิเนติ (ยอมกําจัด).
บทวา โกธ ไดแก ความอาฆาตที่เกิดขึ้นแตอาฆาตวัตถุอยางใด
อยางหนึ่ง ในบรรดาอาฆาตวัตถุ ๑๘ คือ อาฆาตวัตถุ ๙ อยาง ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระสูตร โดยนัยวา " ยอมบังเกิดอาฆาตขึ้นวา เขาได
ประพฤติความฉิบหายใหแกเรา เปนตน " และอาฆาตวัตถุ ๙ อยาง ซึ่ง
สําเร็จแลวโดยนัยตรงกันขามกับอาฆาตวัตถุ ๙ อยางแรกนั้นนั่นแลวา เขาไมได
ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกเรา เปนตน จึงรวมเปนอาฆาตวัตถุ ๑๙
พรอมกับอัฏฐานะ มีตอและหนามตําเปนตน.
บทวา วิสฏ ไดแก ซานไป.
บทวา สปฺปวิส ไดแก พิษงู.
คําวา อิว เปนคําอุปมา. ทานกลาวไวอยางนี้วา สปฺปวิสว
ก็เพราะลบอิอักษรออกเสีย.
บทวา โอสเถภิ ไดแก ดวยยาทั้งหลาย ทานอธิบายไววา " ผูใด
ยอมกําจัด คือ ยอมอดกลั้น ไดแก ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําใหถึง
ที่สุด ซึ่งความโกรธที่เกิดขึ้นแลวตามอรรถที่กลาวแลว คือ ที่ซึมซาบไปทั่ว
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จิตสันดานแลวตั้งอยูดวยอุบายอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาอุบายเครื่องกําจัด
ทั้งหลาย ตามที่กลาวแลว เหมือนหมอที่กําจัดพิษ ซึ่งถูกงูกดั พึงกําจัดพิษงู
ที่แผซานไปทั่วรางกายแลวคงอยูดวยยานานาชนิด บรรดายาที่ทําดวยรากไม
ตนไม เปลือกไม ใบ และดอก เปนตน อยางใดอยางหนึ่ง หรือดวยโอสถ
ที่จัดปรุงขึ้น ไดฉับพลันทีเดียวฉะนั้น.
บาทพระคาถาวา โส ภิกขฺ ุ ชหาติ โอรปาร ความวา ภิกษุ
นั้นกําจัดความโกรธอยูอยางนี้ เพราะเหตุที่ความโกรธทานละเสียไดสิ้นเชิง
ดวยมรรคที่สาม (อนาคามิมรรค) ฉะนั้น ภิกษุนั้น พึงทราบวา ยอมละ
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ประการที่เรียกกันวา โอปาระฝงในเสียได แตเมื่อ
กลาวโดยไมแปลกกันแลว คําวา ปาร เปนชือ่ ของฝง ฉะนั้น ทานจึง
เรียกวา โอรปาร ก็เพราะอธิบายวาฝงในดวยเปนฝงแหงทะเล คือสังสารวัฏ
เหลานั้นดวย.
อีกอยางหนึ่ง ภิกษุใดกําจัดความโกรธที่บังเกิดขึ้นเสียได เหมือน
หมอกําจัดพิษงูที่ซานไปดวยโอสถ ฉะนั้น ภิกษุนั้น กําจัดความโกรธไดสิ้นเชิง
ดวยมรรคที่สาม แลวตั้งอยูในอนาคามิผล ชือ่ วายอมละฝงในและฝงนอก
เสียได.
ในคําวา โอรปาร นั้น อัตภาพของตน ชื่อวา โอร ฝงใน.
อัตภาพของคนอื่น ชื่อวา ปาร ฝงนอก.
อีกอยางหนึ่ง อายตนะภายใน ๖ ชื่อวาฝงใน อาตยนะภายนอก ๖
ชื่อวา ฝงนอก.
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อนึ่ง มนุษยโลกชื่อวาฝงใน เทวโลกชื่อวาฝงนอก กามธาตุชื่อวา
ฝงใน รูปธาตุและอรูปธาตุชื่อวาฝงนอก กามและรูปภพ ชื่อวา ฝงใน อรูปภพ
ชื่อวา ฝงนอก. อัตภาพชื่อวาฝงใน อุปกรณแหงความสุขของอัตภาพชื่อวา
ฝงนอก.
ภิกษุละอยูซึ่งฉันทราคะ ในฝงในและฝงนอกนี้ ดวยมรรคที่สี่อยางนี้
ทานเรียกวา ยอมละฝงในและฝงนอกเสียได ก็ในฝงในและฝงนอกนี้ พระอนาคามีไมมีฉันทราคะเลยในอัตภาพนี้เปนตน เพราะเหตุที่ทานละกามราคะ
ไดแลวแมก็จริง แตถึงกระนั้น ทานก็ยังกลาววา ยอมละฝงในและฝงนอกได
ดวยการละฉันทราคะ ในพระคาถานั้น เพราะสงเคราะหฝงในและฝงนอก
ทั้งหมดนี้เขาดวยกัน ก็เพือ่ จะประกาศคุณแหงมรรคที่ ๔ นั้น เหมือนมรรคที่
๓ เปนตน.
บัดนี้ เพื่อจะประกอบเนื้อความนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
อุปมาวา เหมือนกับงูละคราบเกาที่คร่ําคราไปฉะนั้น.
ในพระคาถานั้น มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ สัตวที่ชื่อวา งู เพราะอรรถ
วิเคราะหวา ไปดวยอก. คําวา อุรโค เปนชื่อของงู งูนั้นมี ๒ ชนิด คือ
งูที่มีกามเปนรูป ๑ งูที่มอี กามเปนรูป ๑ แมงูที่มีกามเปนรูปก็มี ๒ ชนิด คือ
งูที่เกิดในน้ํา ๑ งูที่เกิดบนบก ๑ งูที่เกิดในน้ํายอมไดกามรูปในน้ําเทานั้น
หาไดกามรูปบนบกไม ดุจสังขปาลนาคราช ในสังขปาลชาดก. งูที่เกิดบนบก
ยอมไดกามรูปบนบกเทานั้น หาไดกามรูปในน้ําไม งูนั้นยอมลอกหนังที่
เรียกกันวา คร่ําครา เพราะเปนของแก และวาเกา เพราะดํารงอยูสิ้นกาลนาน
จึงลอกคราบไปดวยวิธี ๔ อยางคือ ๑. ดํารงอยูในชาติกําเนิดของตน
๒. เกลียดอยู ๓. เพราะอาศัย ๔. ดวยกําลัง.
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ชาติกําเนิดของงูชื่อวา สชาติ ไดแก การมีตัวยาว ดวยวางูทั้งหลาย
ยอมไมลวงชาติกําเนิดของตน ในฐานะทั้ง ๕ คือ ๑. ในกาลอุบัติ ๒. ในกาล
จุติ ๓. ในกาลลวงความหลับที่ตนปลอยแลว ๔. ในกาลเสพเมถุนกับ
นางนาคที่มีชาติกําเนิดเสมอกัน ๕. ในกาลลอกคราบ เพราะเมื่อใดก็ตามที่งู
ลอกคราบ เมื่อนั้นงูนั้นทั้ง ๆ ที่ยังดํารงอยูในชาติกําเนิดของตนนั่นเอง ก็ยอม
ลอกคราบ แมดํารงอยูในชาติกําเนิดของตน รังเกียจอยู (อึดอัดอยู) ก็ยอม
ลอกคราบ.
งูที่ชื่อวา เกลียดคราบอยู คือ เมื่อใดก็ตามที่ตนเปนผูพนจากคราบ
ในฐานะกึ่งหนึ่ง ไมพนจากคราบไปในฐานะกึ่งหนึ่ง หอยอยู เมื่อนั้น งูนั้น
อึดอัดอยู ยอมลอกคราบนั้นไป.
ก็งูนั้น แมรังเกียจอยูอยางนี้ อาศัยระหวางทอนไมบาง ระหวางรากไม
บาง ระหวางแผนหินบาง ยอมลอกคราบนั้นไป.
ก็งูนั้นไดอาศัยระหวางทอนไมเปนตน แมเมื่อจะลอกคราบไป ทํา
กําลังใหเกิดแลว กระทําความอุตสาหะ กระทําหางใหคดดวยความเพียร กาลัง
เห็นอยูนั่นเอง แผพังพานก็ยอมลอกคราบไปได งูนั้นครั้นลอกคราบอยางนี้แลว
ก็ยอมหลีกไปไดตามปรารถนา ฉันใด ภิกษุแมนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ปรารถนา
จะละฝงในและฝงนอก ยอมละไปไดดวยอาการ ๔ คือ
๑. แมดํารงอยูแลวในชาติกําเนิดของตน
๒. เกลียดอยูลอกคราบไป
๓. ยอมลอกคราบไปเพราะอาศัย
๔. ยอมลอกคราบไปดวยกําลัง.
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ศีลชื่อวาชาติกําเนิดของภิกษุ เพราะพระบาลีวา เราเกิดแลวแตอริยชาติ
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุเปนคนมีปญญาดํารงอยูใน
ศีลแลว เปนตน. ภิกษุดํารงอยูในชาติของตนนี้ อยางนี้แลว เกลียดซึ่งฝงใน
แตฝงนอกมีอัตภาพของตนเปนตนนั้น ซึ่งยังทุกขใหเกิดขึ้น เพราะการเห็น
โทษในเรื่องนั้น ๆ ดุจงูเกลียดอยูซึ่งคราบอันเกาคร่ําคราของตนฉะนั้น อาศัย
กัลยาณมิตรทั้งหลาย ทํากําลังกลาวคือความเพียรอันมีประมาณยิ่งใหเกิดขึ้น
แบงกลางคืนและกลางวันออกเปน ๖ สวน แลวเพียรพยายามอยู โดยนัยทีท่ าน
กลาวไววา ภิกษุชําระจิตใหสะอาดจากอาวรณียธรรมทั้งหลาย ดวยการเดิน
จงกรมและดวยการนั่งตลอดทั้งวัน ดังนี้เปนตน นั่งคูบัลลังก ดุจงูทําหาง
ของตนใหคดฉะนั้น ภิกษุแมนี้พยายามอยู เพราะความที่ตนมีความบากบั่น
ไมทอถอย ดุจงูที่กําลังมองดูฉะนั้น ภิกษุแมนี้ ทําความแผไปแหงญาณให
บังเกิดขึ้น ดุจงูแผพังพานไปฉะนั้น ก็ยอมละฝงในและฝงนอกเสียได ดุจงู
ลอกคราบฉะนั้น ก็ครั้นสละฝงในและฝงนอกไดแลว เปนผูมีคราบอันละแลว
ดุจงูลอกคราบแลวฉะนั้น ภิกษุแมนี้ เปนผูมีภาระอันปลงลงแลว ยอมกาว
ไปสูทิศคืออนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ไดตามปรารถนา เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา
ภิกษุใดกําจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแลว
เสียได ดุจหมองูกําจัดพิษงูที่ซานไปดวย
โอสถฉะนั้น ภิกษุนั้นยอมละฝงในและฝง
นอกเสียได ดุจงูละคราบเกาที่คร่ําคราเสีย
ฉะนั้น.
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คาถาที่หนึ่งนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยอด คือ พระอรหัต
ดวยประการฉะนี้แล.
บัดนี้ ถึงลําดับการพรรณนาเนื้อความแหงคาถาที่ ๒ ในคาถาที่ ๒ นั้น
มีมาติกา (หัวขอ) ดังนี้เหมือนกันวา
คาถานี้ใครกลาว ? กลาวที่ใด ?
กลาวเมื่อใด ? กลาวเพราะเหตุไร ? ขาพเจา
จักประกาศวิธีนี้ แลวทําการอธิบายความ
แหงพระคาถานั้น.
ตอแตนั้นไป ก็เพราะกลัวความพิสดารเกินไปในคาถาทั้งปวง นับ
แตนี้ไป ขาพเจาจะไมยกมาติกามาแสดง แสดงอยูซึ่งเนื้อความแหงคาถานั้นๆ
โดยนัยแสดงเหตุเกิดขึ้นเทานั้น จักกระทําการอธิบายเนื้อความ คือ คาถาที่ ๒
นี้วา โย ราคมุทจฺฉิทา อเสส เปนตน. คาถาที่ ๒ นั้น มีเหตุเกิดขึ้น
ดังตอไปนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในพระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลเมืองสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล บุตรชางทองคนหนึ่ง
ซึ่งเปนอุปฏฐากของพระสารีบุตรเถระ ไดบวชในสํานักของพระเถระ พระเถระ
คิดวา อสุภกรรมฐานเหมาะสําหรับคนหนุมทั้งหลาย จึงไดใหอสุภกรรมฐาน
แกพระหนุมนั้น เพื่อกําจัดราคะ. จิตแมสักวา เสพคุนในกรรมฐานนั้น ก็ไม
เกิดแกพระภิกษุนั้น ทานจึงไดบอกแกพระเถระวา กรรมฐานนี้ไมเปนอุปการะ
แกผม พระเถระคิดวา กรรมฐานนี้เหมาะสําหรับคนหนุมทั้งหลาย จึงไดให
กรรมฐานนั้นนั่นแลซ้ําอีก ๔ เดือนผานไปอยางนี้ ภิกษุนั้นไมไดคุณวิเศษแม
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สักอยางหนึ่ง. ตอจากนั้น พระเถระจึงไดกราบทูลถึงเรื่องภิกษุนั้นแมแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร การรูก รรมฐานที่สบาย
แกภิกษุนั้น ไมใชวิสัยของเธอ ภิกษุนี้เปนผูที่พระพุทธเจาจะพึงแนะนํา
ดังนี้แลว จึงทรงเนรมิตดอกปทุมมีสีประภัสสร (สีเลื่อม ๆ พราย ๆ) ดวยฤทธิ์
ทรงประทานในมือของพระภิกษุนั้นแลว ตรัสวา เอาเถิดภิกษุ เธอจงเอากาน
ดอกปทุมนี้ปกลงบนเนินทราย ที่รม เงาหลังวิหาร และจงนั่งขัดสมาธิหันหนา
ไปหาดอกปทุมนั้น ระลึกภาวนาอยูวา โลหิต ๆ (สีแดง ๆ) ทราบวา ภิกษุนี้
เคยเกิดเปนชางทองอยางเดียวมาถึง ๕๐๐ ชาติ. เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา นิมิตแหงสีแดง เหมาะสําหรับภิกษุนั้น จึงไดทรงประทาน
โลหิตกรรมฐานแกภิกษุนั้น ภิกษุนั้นไดกระทําตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แนะนํา เพียงชั่วครูเทานั้น ก็ไดบรรลุแมฌาน ๔ ในที่นั้นตามลําดับ ปรารภ
ฌานกีฬาโดยนัย มีอนุโลมและปฏิโลมเปนตน ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอธิษฐานวา ขอดอกปทุมนี้จงเหี่ยว ภิกษุนั้นออกจากฌาน เห็นดอกปทุมนั้น
ซึ่งเหี่ยวแหงไปเปนสีดํา จึงไดอนิจจสัญญาวา รูปที่ประภัสสรถูกชราย่ํายีแลว
ตอแตนั้น ทานไดนําดอกปทุมที่เหี่ยวแหงนั้น นอมเขาไปแมภายใน ตอจากนั้น
ทานไดเห็นภพทั้ง ๓ ปรากฏดุจไฟติดทั่วแลววา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้น
เปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา.
ก็ในทีไ่ มไกลจากภิกษุนั้นผูเห็นอยูอยางนี้ มีสระบัวอยูสระหนึ่ง พวก
เด็ก ๆ ลงไปในสระนั้น หักดอกปทุมทั้งหลาย แลว (นํามา) ทําเปนกองไว
ดอกปทุมในน้ําเหลานั้น ปรากฏแกภกิ ษุนั้น ดุจเปลวไฟที่ปาไมออ ใบทั้งหลาย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 34

(ของดอกปทุมเหลานั้น) หลนลงก็ปรากฏแกภิกษุนั้นดุจตกลงไปในเหว สวน
ยอดของดอกปทุมที่ทิ้งไวบนบก เหีย่ วแหงไปแลว ปรากฏดุจถูกไฟไหม
ครั้งนั้น เมือ่ ภิกษุนั้นเพงพินิจธรรมทั้งปวงตามกระแสแหงธรรมนั้นอยู. ภพ
ทั้งสามก็ปรากฏเปนสภาพหาที่พึ่งพิงไมได ประดุจเรือนถูกไฟไหม ฉะนั้น.
ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทั้งที่ประทับอยูในพระคันธกุฎีนั่นเอง
ก็ทรงแผรัศมีแหงพระสรีระไปเบื้องบนพระภิกษุนั้น และพระรัศมีนั้นก็ทวมทับ
ใบหนาของภิกษุนั้นเต็มที่ ลําดับนั้น ทานนึกรําพึงอยูวา นี้อะไรกัน ไดเห็น
พระผูมีพระภาคเจาราวกะวาเสด็จมาประทับยืนอยูใกล จึงไดลุกขึ้นจากอาสนะ
ประคองอัญชลี.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความสบายของพระภิกษุนั้น
เมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงไดตรัสโอภาสคาถานี้ วา โย ราคมุทจฺฉิกา อเสส
เปนตน.
ในคาถานั้น ทีช่ ื่อวาราคะ ก็ดวยอํานาจแหงความรัญจวน. คําวา
ราคะนี้ เปนชื่อแหงราคะ คือ กามคุณ ๕.
บทวา อุทจฺฉิกา ไดแก ยอมตัด คือหัก ไดแก ทําใหพินาศ. จริงอยู
นักประพันธทั้งหลาย ยอมปรารถนาคําที่เปนวัตตมานาวิภัตติวา ฉินฺทติ แม
สําหรับคําทั้งหลายที่เปนอดีตกาล.
บทวา อเสส ไดแกไมมีสวนเหลือ (คือหมดสิ้นทั้งอนุสัย).
สองบทวา ภึสปุปฺผว สโรรุห ความวา ราวกะวา ดอกบัวนี้งอก
ขึ้นแลวในสระ.
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บทวา วิคยฺห ไดแก ลงแลว อธิบายวา เขาไปแลว . คําที่เหลือ
เชนเดียวกับที่กลาวมาในตอนตนนั่นเอง.
ถามวา ทานกลาวอธิบายอะไรไว ?
ตอบวา เปรียบเหมือนเด็กเหลานี้ลงสูสระ เด็ดดอกปทุม ซึ่งงอกใน
สระ ชื่อฉันใด ภิกษุใด หยั่งลงแลวสูโลกสันนิวาส คือ ไตรธาตุนี้ เขาถึงแลว
ซึ่งนัย มีอาทิอยางนี้วา
ไฟที่จะเสมอดวยราคะไมมี เรายอม
เรารอนดวยกามราคะ จิตของเราถูกกามราคะ
เผาไหมอยู สัตวทั้งหลายเหลาใดถูกราคะ
ยอมแลว ยอมตกลงไปสูกระแสแหงกิเลส
ทั้งหลาย ประดุจแมลงมุมตกลงไปสูสายใย
ที่ตนเองทําไวฉะนั้น.
ดูกอนอาวุโส บุคคลผูถูกราคะยอมแลวแล มีจิตถูกราคะครอบงําแลว
ยอมฆาสัตวบาง ดังนี้แลว ก็ถอนราคะไปทีละนอยอยู ดวยการพิจารณาโทษ
ของราคะ ดวยการสํารวมทั้งหลาย มีการสํารวมศีลเปนตน มีประการตามที่
ขาพเจากลาวแลว และดวยความสําคัญวา ไมงามในวัตถุทั้งหลาย ทั้งทีม่ ี
วิญญาณและไมมีวิญญาณ ชื่อวายอมตัดกิเลสที่เหลือดวยอนาคามิมรรค และ
แมกิเลสที่ยังเหลืออยู (อีก) จากอนาคามิมรรคนั้นเสียไดดวยอรหัตมรรค ภิกษุ
นั้นชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได โดยประการที่ขาพเจากลาวไวแลวใน
ตอนตนนั่นเอง ดุจงูละคราบที่เกาคร่ําคราไปฉะนั้น ฉันนัน้ เหมือนกัน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 36

คาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ดวยยอดคือพระอรหัต ดวย
ประการฉะนี้ ก็ในที่สุดแหงเทศนา ภิกษุนั้นดํารงอยูแลวในพระอรหัต.
ถามวา คาถาที่วา โย ตณฺหมุทจฺฉิทา เปนตน มีเหตุเกิดขึ้น
เปนอยางไร ?
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่เมืองสาวัตถี ภิกษุรูปหนึ่ง
อยูที่ฝงสระโปกขรณี ชื่อ คัคครา กําลังตรึกอกุศลวิตกอยูดวยอํานาจของตัณหา
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัยของทาน จึงไดทรงภาษิตโอภาสคาถานี้.
ในพระคาถานั้น ที่ชื่อวาตัณหา เพราะอรรถวาเปนเครื่องสะดุง (แหง
หมูสัตว) อธิบายวา หมูสัตวยอมไมถึงความอิ่ม ดวยอารมณทั้งหลาย คําวา
ตัณหานี้ เปนชื่อของกามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา.
บทวา สุรต ไดแกไปแลว คือ เปนไปแลว มีคําอธิบายวา ทวมทับ
สัตวโลก ตั้งแตภวัครพรหมดํารงอยู.
บทวา สีฆสร ไดแกมี ปกติไปรวดเร็ว มีคําอธิบายวา ตัณหาซึ่งไม
คํานึงถึงโทษ ที่เปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพ สามารถเพื่อจะใหถึงจักรวาล
อื่นบาง ภวัครพรหมบาง โดยครูเดียวเทานั้น.
ผูใดทําตัณหานี้ ซึ่งซานไปอยางรวดเร็ว แมโดยประการทั้งปวง
ใหเหือดแหงไปทีละนอย ๆ โดยการพิจารณาถึงโทษอยางนี้วา
ก็ชนเหลาใดปรารถนาอยู ซึง่ ตัณหา
อันกวางขวางในเบื้องบน อันบุคคลใหเต็ม
ไดโดยยาก อันมีปกติซานไป ยอมติดมั่น
ตัณหานั้น ชนเหลานัน้ ยอมเปนผูทรงไว
ซึ่งจักร (ลอ) วา
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บุรษุ ผูมีตัณหาเปนเพื่อน ทองเที่ยว
ไปอยูตลอดกาลนาน
ยอมไมขามพน
สังสารวัฏ ซึ่งมีความเปนอยางนี้ และไมมี
ความเปนอยางอื่น
และวา " มหาบพิตร โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม เปนทาส
ของตัณหา " ดังนี้ และดวยคุณทั้งหลายมีศีลสังวรเปนตน มีประการดังที่
ขาพเจากลาวแลว แลวตัดตัณหาไมใหเหลือ ดวยอรหัตมรรค ภิกษุนั้นชื่อวา
ยอมละฝงในและฝงนอกได โดยประการทั้งปวง ในขณะนั้นนั่นเอง. ในที่สุด
แหงเทศนา พระภิกษุนั้นดํารงอยูแลวในพระอรหัต.
มีคําถามวา คาถาที่วา โย มานมูทพฺพธิ เปนตน มีเหตุบังเกิด
ขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาประทัปอยูในเมืองสาวัตถี ภิกษุรูปหนึ่ง
อยูที่ฝงแมน้ํา คงเห็นสะพานไมออที่เขาทําไวที่กระแสน้ําอันมีน้ํานอยในฤดูรอน
ถูกหวงน้ําใหญไหลในภายหลังพัดแลว ก็เกิดความสังเวชขึ้นวา " สังขารทั้งหลาย
ไมเที่ยง " ไดยืนอยูแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัยของทาน จึง
ไดทรงเปลงโอภาสคาถานี้.
มานะคือความฟูขึ้นแหงใจ ซึ่งมีชาติกําเนิดเปนตนเปนวัตถุ ชื่อวา
มานะ ในคาถานั้น. มานะนั้นมี ๓ อยาง คือ ๑. การถือวาเราเปนผูเลิศกวา
เขา ๒. การถือวาเราเปนผูเสมอเขา ๓. การถือวาเราเปนผูเลวกวาเขา.
อีกอยางหนึ่ง มานะมี ๙ อยาง คือ
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๑. เปนผูเลิศกวาเขา
สําคัญตัววา เลิศกวาเขา
๒.
"
สําคัญตัววา เสมอเขา
๓.
"
สําคัญตัววา เลวกวาเขา
๔. เปนผูเสมอเขา
สําคัญตัววา เลิศกวาเขา
๕.
"
สําคัญตัววา เสมอเขา
๖.
"
สําคัญตัววา เลวกวาเขา
๗. เปนผูเลวกวาเขา
สําคัญตัววา เลิศกวาเขา
๘.
"
สําคัญตัววา เสมอเขา
๙.
"
สําคัญตัววา เลวกวาเขา.
คําอธิบายวา ภิกษุใดฆามานะ แมมีประการทั้งปวงนั้น ดวยการ
พิจารณาเห็นโทษในมานะนั้น โดยนัยวา
สัตวทั้งหลาย เมาแลวแล เพราะ
มานะใด ยอมไปสูทุคติเปนตน.
และดวยศีลสังวรเปนตน มีประการดังที่ขาพเจากลาวแลว ไดทีละ
นอย ๆ ชื่อวาถอนขึ้นซึ่งมานะ อันเชนกับสะพานไมออ เพราะความที่กิเลส
ทั้งหลายไมมีกําลัง และมีกําลังทราม (และ) ถอนกิเลสที่เหลือดวยอรหัตมรรค
อันเชนกับหวงน้ําใหญ เพราะโลกุตรธรรรมทั้งหลายมีกําลังยิ่งนัก เมื่อถอนขึ้น
ดวยสามารถแหงการละเสียไมใหเหลือ ชื่อวา ยอมฆา (ซึ่งมานะ) ภิกษุนั้น
ชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได แมโดยประการทั้งปวง ในขณะนั้น
นั่นเอง. ในที่สุดแหงเทศนา ภิกษุนั้นดํารงอยูแลวในพระอรหัต.
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มีคําถามวา คาถาที่วา โย นาชฺฌคมา เปนตน มีเหตุเกิดขึ้น
เปนอยางไร ?
ตอบวา การเกิดขึ้นแหงคาถานี้ และแหงคาถา ๑๒ คาถาเหลาอื่น
ซึ่งตอจากนี้ ก็เปนเชนเดียวกันนั่นเอง คือ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูที่กรุงสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล
พราหมณคนหนึ่ง เมื่อบุตรสาวของตนดํารงอยูในปฐมวัยที่คนอื่นจะพึงขอได
คิดวา " เราจักประดับตกแตงบุตรสาวดวยดอกไม ที่คนถอยไร ๆ ไมเคยใชสอย
แลวสงไปสูสกุลสามี " พราหมณนั้นเมื่อตรวจคนทั่วกรุงสาวัตถี ทั้งภายใน
และภายนอกกรุง ก็ไมไดพบแมสักวาดอกหญาไร ๆ ที่คนถอยไมเคยใชสอย
ครั้นเขาไดเห็นพวกเด็กลูกพราหมณเปนจํานวนมาก ซึ่งเปนพวกนักเลงประชุม
กันอยูจึงคิดวา " ขาพเจาจักถามพวกเด็กเหลานี้ ในเด็กเปนจํานวนมาก จัก
ตองมีใครสักคนหนึ่งรูแนนอน " แลวจึงไดถามพวกเด็กพราหมณเหลานั้น.
พวกเด็กพราหมณเหลานั้น เมื่อจะเยยหยันพราหมณนั้น จึงกลาววา
ทานพราหมณ ธรรมดาวาดอกมะเดื่อใคร ๆ ในโลกก็ไมเคยใชสอยกัน ทาน
จงใหธิดาประดับดวยดอกมะเดื่อนั้น แลวจงให (ธิดาของทาน) ในวันทีส่ อง
พราหมณลุกขึ้นแตเชาตรู ยังไมไดรับประทานอาหาร ก็ไปยังปามะเดื่อบนฝง
แมน้ําอจิรวดี แสวงหาตนไมตนหนึ่ง ๆ อยู ก็ไมไดพบแมสักวาขั้วแหงดอก
(มะเดื่อ) ครั้งนั้นเมื่อเลยเวลาเที่ยงไปแลว พราหมณก็ไดไปเปนครั้งที่สอง
ก็ที่ปามะเดื่อนั้น ภิกษุรปู หนึ่งนั่งพักกลางวันมนสิการกรรมฐานอยู ที่โคนตน
มะเดื่ออันรื่นรมยตนหนึ่ง. พราหมณนั้นเขาไปในที่ ๆ พระภิกษุนั้นนั่งอยูนั้น
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ไมสนใจ นั่งแลวครูหนึ่ง ก็กลับนั่งยอง ๆ ครูหนึ่ง แลวลุกขึ้นยืนครูหนึ่ง
คนอยูซึ่งตนไมนั้น ในระหวางกิ่งและคาคบทั้งปวง ลําบากอยู (เหน็ดเหนื่อยอยู).
ลําดับนั้น ภิกษุนั้นกลาวกะพราหมณนั้นวา " พราหมณทานแสวงหา
อะไร ? "
พราหมณนั้นตอบวา " ผมแสวงหาดอกมะเดื่อขอรับ "
ภิกษุนั้นกลาววา " พราหมณ ธรรมดาวาดอกมะเดื่อไมมีในโลก
คําพูดนี้ (คําวาดอกมะเดื่อมี) เปนคําเท็จ ทานอยาไดลําบากเลย "
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัยของภิกษุนั้น จึงทรง
เปลงรัศมี แลวไดตรัสโอภาสคาถาทั้งหลายเหลานี้ แกภิกษุนั้น ผูมีมานะมาก
อันประมวลมาถึงพรอมแลววา โย นาชฺฌคมา ภเวสุ สาร เปนตน
ผูศึกษาควรกลาวคาถาทุกคาถา.
ในบรรดาคาถาเหลานั้น จะไดกลาวถึงคาถาที่ ๑ กอน. บทวา
นาชฺฌคมา ไดแก ไมถึง คือ ไมประสบ.
บทวา ภเวสุ ไดแก ในกามภพ รูปภพ อรูปภพ สัญญีภพ
อสัญญีภพ เนวสัญญีนาสัญญีภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพ และปญจโวการภพ.
บทวา สาร ไดแก ภาวะที่เที่ยง หรืออัตภาพ.
บทวา วิจิน คือ แสวงหาอยูดวยปญญา.
คําวา ปุปฺผมิว อุทุมฺพเรส เปนตน มีเนือ้ ความและโยชนา
ดังนี้วา ก็พระโยคาวจร เลือกอยูดวยปญญา ก็ไมพบสาระไร ๆ ในภพทั้งหลาย
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เหมือนพราหมณนี้ เมื่อเลือกดอกที่ตนมะเดื่อทั้งหลาย ก็ไมพบดอกมะเดื่อ
ฉะนั้น พระโยคาวจรนั้น เห็นแจงธรรมเหลานั้นอยู โดยความไมเที่ยงและ
โดยความเปนสภาพไมใชตน เพราะอรรถวาหาสาระไมได บรรลุอยูซงึ่
โลกุตรธรรมทั้งหลายโดยลําดับ ชื่อวายอมละซึ่งฝงในและฝงนอกเสียไดเหมือน
งูละคราบเกาที่คร่ําคราเสียฉะนั้น. แตในคาถาที่เหลือทั้งหลาย ขาพเจาจักไม
กลาวโยชนาแหงคาถานั้น กลาวเฉพาะเนื้อความที่แปลกกัน เทานั้น.
ในสองบาทคาถาวา ยสฺสนฺตรโต น สนฺติ โกปา อิติ ภวาภวตฺจ วีติวตฺโต นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ อันตรศัพทนี้ปรากฏ
ในอรรถทั้งหลายเปนอันมาก มีอรรถวาเหตุ อรรถวาทามกลาง และอรรถวา
จิต เปนตนอยางนี้วา
ชนทัง้ หลาย ประชุมปรึกษากัน ที่
ฝงแมน้ํา ที่หนทาง ที่สภา และที่ถนน สวน
ขาพเจาและทานมาประชุมกัน เพราะเหตุ
อะไร ?
วา " บุคคลยอมถึงที่สุด ในทามกลางได ดวยการบรรลุคุณวิเศษ อันมี
ประมาณนอย " และวา
ความโกรธกอใหเกิดความฉิบหาย
ความโกรธทําใหจิตกําเริบ ชนยอมไมรจู ัก
ความโกรธนั้นซึ่งบังเกิดขึ้นแตจิตที่เปนภัย.
แตในที่นี้ อันตรศัพท ใชในอรรถวาจิต.
๑

๒

๑. ส. สคาถา. ๒๖๑. ๒. อ. สตฺตก. ๙๙.
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บาทคาถาวา ยสฺสนตรโตโต น สนฺติ โกปา ความวา ความโกรธ
ยอมไมมีในใจของผูใด เพราะความโกรธนั้น ทานถอนขึ้นเสียแลวดวยมรรค
ที่ ๓.
ก็เพราะเหตุที่สมบัติ ชื่อวา ภวะ วิบัติชื่อ วิภวะ อนึ่ง ความเจริญ
ชื่อวา ภวะ ความเสื่อมชื่อวา วิภวะ ความเที่ยงชื่อวา ภวะ ความขาดสูญ
ชื่อวา วิภวะ บุญชื่อวา ภวะ บาปชือ่ วา วิภวะ เมื่อวาโดยใจความแลว
ทั้งวิภวะทั้งอภวะก็เปนอันเดียวกันนั่นเอง ฉะนั้น ในคําวา ภวาภวตฺจ
วีติวตฺโต นี้ พึงทราบเนื้อความอยางนี้วา ภิกษุนั้นชื่อวา ลวงความเสื่อม
และความเจริญ มีประการเปนอเนก ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ดวยอํานาจ
แหงสมบัติ วิบัติ ความเจริญ ความเสื่อม ความเที่ยง ความขาดสูญ บุญ
และบาป ดวยมรรคทั้ง ๔ โดยนัยนั้น ๆ ตามสมควรแกเหตุ.
ก็ในขอวา ยสฺส วิตกฺกา เปนตนนี้ มีอธิบายวาภิกษุใด พิจารณา
เห็นโทษในวิตกนั้น ๆ แลวกําจัดคือทําใหสงบ ไดแกเผาผลาญ วิตก ๙ อยาง
คือ :วิตก ๓ อยาง คือ
๑. กามวิตก (ความดําริในทางกาม)
๒. พยาบาทวิตก (ความดําริในการปองราย)
๓. วิหิงสาวิตก (ความดําริในการเบียดเบียน)
วิตก ๓ อยาง คือ
๑. ญาติวิตก (การคิดกังวลถึงญาติ)
๒. ชนปทวิตก (การคิดกังวลถึงชนบท)
๓. อมรวิตก (การคิดกังวลถึงความไมตาย)
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วิตก ๓ อยาง คือ
๑. ปรานุททยตาปฏิสังยุตตวิตก (ความคิดกังวลที่ประกอบ
ดวยความเปนผูเอ็นดูผูอื่น)
๒. ลาภสักการสิโลกวิตก (ความคิดกังวลถึงลาภสักการะและ
ชื่อเสียง)
๓. อนวัญญัตติปฏิสังยุตตวิตก (ความคิดกังวลที่ประกอบดวย
การไมดหู มิ่น).
โดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในสมันตภัตรกสูตร ดวยการ
พิจารณาธรรมที่ปฏิปกษกัน และดวยมรรคเบื้องต่ําทั้ง ๓ อันสามารถที่จะละ
วัตถุนั้น ๆ เสียได.
ผูศึกษาพึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา ก็วิตกที่เหลืออันภิกษุกําจัดไดแลว
อยางนี้ ทําใหสงบราบคาบในภายใน ยอมไมเกิดขึ้นอีกในจิตที่เปนไปใน
ขันธสันดานของตน อันเกิดในภายในตน ฉันใด กิเลสที่เหลือที่พระอรหันต
ตัดไดแลวก็ฉันนั้น เพราะสิ่งที่ตัดไดแลวทานเรียกวา " กัปปตะ" ดังทีท่ าน
กลาวไววา กปฺปตเกสมสฺสุ (ผูมีผมและหนวดอันปลงแลว).
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคาถานี้วา โย นาจฺจสารี เปนตน
ดังตอไปนี้ :สองบทวา โย นาจฺจสารี ไดแก ภิกษุใดไมแลนเลยไป.
บทวา น ปจฺจสารี คือ ไมลาอยู.
*

* อ. สตฺตก ๙๖.
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ถามวา ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ?
ตอบวา ทานกลาวอธิบายไววา ก็ภิกษุใดตกไปอยูในอุทธัจจะ
ดวยการปรารภความเพียรจัด ชื่อวา ยอมแลนเลยไป เมื่อตกไปในโกสัชชะ
ดวยความเพียรที่หยอนเกินไป ชื่อวายอมลาอยู อนึ่ง เมื่อทําตนใหลําบาก
ดวยภวตัณหา ชื่อวา ยอมแลนเลยไป เมื่อประกอบกามสุขอยูดวยกามตัณหา
ชื่อวายอมลาอยู ดวยสัสสตทิฏฐิ ชื่อวายอมแลนเลยไป ดวยอุทเฉททิฏฐิ
ชื่อวายอมลาอยู เมื่อเศราโศกถึงอดีตอยู ชื่อวายอมแลนเลยไป เมื่อเพอหวัง
อนาคตอยู ชื่อวายอมลาอยู ดวยปุพพันตานุทิฏฐิ ชื่อวายอมแลนเลยไป
ดวยอปรันตานุทิฏฐิ ชื่อวายอมลาอยู เพราะฉะนั้น ภิกษุใดเวนที่สุด ๒ อยาง
นี้ไดแลว ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาอยู ชื่อวาไมแลนเลยไปและไมลาอยู.
บาทคาถาวา สพฺพ อจฺจุคมา อิม ปปฺจ ความวา ก็แลผูใด
กาวลวง คือ ขามพน อธิบายวา กาวลวงเสียดวยดี ซึ่งความเนิ่นชา ๓ อยาง
คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ อันมีเวทนา สัญญา และวิตก เปนแดนเกิด
ทั้งปวงเสียได ดวยมัชฌิมาปฏิปทา อันมีอรหัตมรรคเปนที่สุด.
ก็ในคาถาตอจากนั้น มีความแปลกกันเพียงเทานี้วา สพฺพ วิตถมิท
ตฺวา โลเก. เนื้อความแหงคาถานั้นวา บทวา สพฺพ ไดแก ไมมีสวนเหลือ
มีคําอธิบายวา ทั้งสิ้นคือเต็ม.
ก็แมเมื่อเปนเชนนี้ ในคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา
สังขตธรรม อันตางโดยขันธ อายตนะ และธาตุ ทีเ่ ปนโลกียซึ่งเขาถึงวิปสสนา
เทานั้น.
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บทวา วิตถ ไดแก ความแปรผัน มีคําอธิบายวา ชื่อวา แปรผัน
เพราะความเปนโดยประการที่พวกคนพาลยึดถือเอาดวยอํานาจกิเลสวา เที่ยง
หรือวา ยั่งยืน วาเปนสุข หรือวา สวยงาม หรือวา เปนตัวตน.
บทวา อิท ความวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงตรัสธรรมชาติ
มีขันธเปนตนทั้งหมดนั้นนั่นแล โดยภาวะที่เห็นประจักษ.
บทวา ตฺวา ไดแก ทราบดวยมรรคปญญา อธิบายวา ก็แลภิกษุใด
ทราบธรรมชาติมีขันธเปนตนนั้น โดยความไมหลง และโดยอารมณ.
บทวา โลเก ไดแก ในโอกาสโลก. เชื่อมความวา รูวาธรรมชาติ
มีขันธเปนตนทั้งปวงนี้เปนของแปรผัน.
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคาถาทั้ง ๔ เบื้องหนาแตนี้ไป ดังตอไปนี้ :ศัพทเหลานี้คือ วีตโลโภ วีตราโค วีตโทโส วีตโมโห มีความ
แปลกกัน (ไมเหมือนกัน).
ในบรรดาคําทั้ง ๔ นี้ ทีช่ ื่อวาโลภะ ดวยอํานาจแหงความโลภ (อยากได)
คําวา โลภะ นี้ เปนคําที่รวมอกุศลธรรมฝายโลภะเขาไวทั้งหมด เปนชื่อแหง
อกุศลมูลที่หนึ่ง หรือเปนชื่อแหงวิสมโลภะ โลภธรรมนั้นใด บางคราวยอม
เกิดขึ้นไดแมในวัตถุทั้งสาม คือ โภคะ ๑ รัฐ ๑ หมูบาน ๑ ทีช่ ื่อวาราคะ
ดวยสามารถแหงความรัญจวน ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา โลภธรรมยอมบังเกิด
ขึ้นในสตรีทั้งหลายรุนพี่นองหญิง รุน ธิดา. คําวา ราคะ นี้ เปนชื่อของราคะ
คือกามคุณทั้งหา.
ที่ชื่อวา โทสะ ดวยสามารถแหงการประทุษราย. คําวา โทสะ นี้
เปนชื่อของความโกรธที่ขาพเจาไดกลาวมาแลวในตอนตน.
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ที่ชื่อวา โมหะ ดวยสามารถแหงความหลง. คําวา โมหะ นี้ เปน
ชื่อแหงความไมรูในอริยสัจ ๔. ก็เพราะเหตุที่ภิกษุเกลียดโลภะ ในบรรดา
โลภะ ราคะ โทสะ และโมหะนั้น จึงเริ่มเจริญวิปสสนาวา ทําไฉนหนอ
ขาพเจาพึงกําจัดโลภะ เปนผูปราศจากความโลภ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดงการละฝงในและฝงนอกทั้งปวง อันเปนอุบายเครื่อง
ละโลภ อันเปนเครื่องแสดงความแปรผันแหงสังขารทั้งหลาย และเปนอานิสงส
แหงการละโลภะ จึงทรงตรัสคาถานี้ ในแมคาถาทั้งหลาย เบื้องหนาแตนี้
(ตอจากนี้) ก็นัยนี้ (เหมือนกัน) แตอาจารยบางพวกกลาววา ภิกษุนั้นซึ่ง
ปรารภวิปสสนาแลว เกลียดธรรมเหลานั้น จึงกลาวคาถารูปละ ๑ คาถา ใน
พระสูตรนี้ โดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวนั่นเอง ทานชอบใจคําใด ก็พึงถือเอา
คํานั้น ในคาถาทั้ง ๔ ตอจากนี้ ก็นัยนี้ (เหมือนกัน) แตการพรรณนาความ
ในคาถานี้ ดังตอไปนี้.
อกุศลธรรมเหลาใด ยอมนอนเนื่องอยูในสันดานทั้งหลาย เพราะ
อรรถวายังละไมได เหตุนั้นอกุศลธรรมเหลานั้น ชื่อวา อนุสยั คําวา อนุสัย
นี้เปนชื่อแหงกามราคะ ปฏิฆะ มานะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา ภวราคะ และอวิชชา
ที่ชื่อวามูล เพราะอรรถวา เปนที่ตั้งแหงอาการของตน แหงสัมปยุตธรรม
ทั้งหลาย ทีช่ ื่อวาอกุศล เพราะอรรถวาไมเกษม. ที่ชื่อวามูล เพราะอรรถวา
เปนที่ตั้งแหงสัมปยุตธรรมนั้นบาง ที่ชื่อวาอกุศล เพราะอรรถวา มีโทษและ
มีวิบากเปนทุกข.
คําวา มูลและอกุศลทั้ง ๒ อยางนี้ เปนชื่อแหงโลภะ โทสะ และโมหะ
จริงอยู อกุศลมูลเหลานัน้ พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงไวอยางนี้ โดยนัย
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เปนตนวา ภิกษุทั้งหลาย โลภะเปนอกุศลดวย เปนอกุศลมูลดวย. อนุสัยเหลานี้
บางอยางไมมีแกภิกษุใด เพราะเธอละเสียได ดวยมรรคนั้น ๆ อยางนี้ และอนุสัย
เหลานี้ก็เปนอกุศลมูล อันภิกษุถอนขึ้นไดแลวแล อธิบายวา ถอนเสียแลว.
ก็พวกอาจารผูรูลักษณะของศัพท ปรารถนาการลง เส อักษร สําหรับคําที่
เปนปฐมาวิภัตติพหุวจนะ แตพระอรรถกถาจารยทั้งหลาย พรรณนาวา ศัพทวา
เส เปนนิบาต. ทานชอบใจคําใด ก็พึงถือเอาคํานั้น.
ก็ในคาถานี้ พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :ภิกษุนั้น คือผูมีอยางนี้ เปนพระขีณาสพ ก็พระขีณาสพยอมไมยึดมั่น
พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสวา พระขีณาสพยอมละ ครั้นละแลวก็ดํารงอยู แม
ก็จริง ถึงกระนั้นพระองคก็ยังตรัสวา ภิกษุนั้น ยอมละฝงนอกและฝงในเสียได
ดวยลักษณะของคําที่เปนปจจุบัน ในวิภัตติที่เปนปจจุบันใกลอดีต.
อีกอยางหนึ่ง ก็ภิกษุปรินิพพานอยูดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ บัณฑิต
พึงทราบวา ยอมละฝงในและฝงนอก กลาวคืออายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอกของตนเสียได.
พึงทราบความไมมีอนุสัยในพระคาถานั้น โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
ตามลําดับกิเลส และตามลําดับมรรค.
ก็เมื่อวาตามลําดับกิเลส ความไมมีแหงกามราคานุสัย และปฏิฆานุสัย
ยอมมีไดดวยมรรคที่สาม. ความไมมีแหงมานานุสัย ยอมมีไดดวยมรรคที่สี่
ความไมมีแหงทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย ยอมมีไดดวยมรรคที่หนึ่ง ความ
ไมมีแหงภวราคานุสัยและอวิชชานุสัย ยอมมีไดดว ยมรรคที่สี่.
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เมื่อวาตามลําดับมรรค ความไมมีแหงทิฏฐานุสัย และวิจิกิจฉานุสัย
ยอมมีไดดวยมรรคที่หนึ่ง ความไมมีแหงกามราคานุสัยและอวิชชานุสัย ยอมมี
ไดดวยมรรคที่สาม ความไมมีแหงมานานุสัย ภวราคานุสัย และอวิชชานุสัย
ยอมมีไดดวยมรรคที่สี่.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา ก็เพราะเหตุที่อนุสัยทั้งปวง เปนอกุศลคือกามราคานุสัย
และภวราคานุสัยเทานั้น ถึงการสงเคราะหเขาดวยโลภะเปนอกุศลมูล. ปฏิฆานุสัย
และอวิชชานุสัย ยอมถึงการนับวา โทสะเปนอกุศลมูล โมหะเปนอกุศลมูล
สวนทิฏฐิ มานะ และวิจิกิจฉานุสัย ไมจัดเปนอกุศลมูลขอใดเลย.
อีกอยางหนึ่ง เพราะภิกษุปรารถนาการละกิเลส ดวยสามารถแหงความ
ไมมีอนุสัย และดวยสามารถแหงการถอนอกุศลมูลเสียได ฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุใดไมมีอนุสัยไร ๆ ถอนอกุศลมูลไดแลว.
ในบาทพระคาถาวา ยสฺส ทรถชา เปนตนนี้ พึงทราบวินิจฉัย
ดังตอไปนี้ :กิเลสทีเ่ กิดขึ้นครั้งแรก ชื่อวาทรถะ เพราะอรรถวา เรารอน สวน
กิเลสที่เกิดตอมา ชื่อวา ทรถชา เพราะเกิดจากกิเลสเปนเครื่องกระวนกระวาย
เหลานั้น ความถือตัวตนชื่อวา โอร สมดังที่ทานกลาวไววา ดูกอนภิกษุ
คําวา โอริมนฺตีร นี้ เปนชื่อของการถือตัวถือตน.
คําวา อาคมนาย ไดแก เพื่อการอุบัติขึ้น.
บทวา ปจฺจยาเส ไดแก ปจจัยทั้งหลายนั่นเอง.
ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ?
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ทานกลาวอธิบายไววา ก็ภิกษุไมมีกิเลสที่เปนเหตุใหเกิดความกระวน
กระวายบางอยาง ซึ่งเปนปจจัยแหงการยึดถืออุปาทานขันธ เพราะเหตุที่กิเลส
เหลานั้นตนละเสียไดแลว ดวยอริยมรรค ภิกษุนั้นชื่อวาละฝงในและฝงนอก
เสียได โดยนัยที่ขาพเจาไดกลาวไวแลวในตอนตนนั่นเอง.
แมในคาถาที่วา ยสฺส วนถชา เปนตนนี้ บัณฑิตพึงทราบกิเลส
ทั้งหลายที่เกิดจากปา ดุจกิเลสทั้งหลายที่เกิดจากความกระวนกระวาย แตใน
อรรถแหงคํา มีแปลกกันดังตอไปนี้ :ธรรมชาติที่ชื่อวาปา ก็เพราะอรรถวา ปรารถนาหรือตองการ อธิบาย
วา ยอมจํานง คือ ยอมขอ ยอมคบ คําวา วนะนี้ เปนชือ่ ของตัณหา.
จริงอยู ตัณหานั้น ทานเรียกวาวนะ เพราะปรารถนา คือ เพราะไหลออกมา
แหงอารมณทั้งหลาย ตัณหา (วนะ) ยอมแผไปดวยอํานาจที่มีอารมณเปน
ปริยุฏฐาน (กลุมรุม) เพราะเหตุนั้น ตัณหานั้นจึงชื่อวา วนถะ คําวา วนถะ นี้
เปนชื่อแหงตัณหานุสัย กิเลสทั้งหลายที่เกิดจากปาคือตัณหา ชื่อวา วนถชา
แตอาจารยบางพวกกลาววา กิเลสแมทั้งหมด ทานเรียกวา วนถะ เพราะ
อรรถวาเปนเครื่องรกชัฏ สวนกิเลสทีเ่ กิดขึ้นตอ ๆ มา ชื่อวา วนถชา ก็ใน
ที่นี้ทานประสงคเอาเนื้อความในสุภสูตรเพียงเทานี้ แตเนื้อความนอกจากนี้
ตรงกับที่ตรัสไวในพระคาถาธรรมบท.
สองบทวา วินิพนฺธาย ภวาย ไดแกเพื่อความผูกพันในภพ อีก
อยางหนึ่ง ความวา เมื่อความผูกพันในอารมณทั้งหลายแหงจิต หรือเพื่อความ
อุบัติขึ้นตอไป เหตุนั่นเอง จึงชื่อวา เหตุกัปปา.
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คําวา นิวรณ ในคาถานี้วา โย นีวรเณ เปนตน มีวิเคราะหวา
ที่ชื่อวานิวรณ เพราะอรรถวิเคราะหวา ยอมทําจิตใหเดือนรอน อธิบายวา
เปนเครื่องปกปดจิต.
บทวา ปหาย ไดแก ทิ้งเสีย.
บทวา ปฺจ เปนการกําหนดนับนิวรณเหลานั้น ภิกษุที่ชื่อวา
ไมมีทุกข เพราะไมมีความทุกข ที่ชื่อวาขามความสงสัยเสียได เพราะตนขาม
ความสงสัยไดแลว ที่ชื่อวามีลูกศรออกแลว เพราะเปนผูมีลูกศรไปปราศแลว
ถามวา ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ตอบวา ทานกลาวอธิบายไววา ภิกษุใด
เห็นนิวรณทั้งหา มีกามฉันทเปนตน และเห็นโทษในนิวรณทั้งหลาย โดย
ความเปนของเสมอกันและโดยพิเศษ โดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
สมันตรภัตรกสูตร จึงละ (นิวรณเหลานั้น) ไดดวยมรรคนั้น ๆ ชื่อวาเปนผู
ไมมีทุกข เพราะความไมมีแหงทุกข คือ กิเลสทุกข เพราะเหตุที่ตนละนิวรณ
เหลานั้นไดแลวนั่นเอง ชือ่ วา ขามพนความสงสัยเสียได เพราะทานขามพน
ความสงสัยที่เปนไปแลว โดยนัยเปนตนวา ในอดีตกาลนานมาแลว เราได
เปนแลวหรือหนอ ชื่อวาสลัดลูกศรเสียได เพราะทานปราศจากลูกศรทั้งหา
ที่ทานกลาวไววา ในบรรดาลูกศรเหลานั้น ลูกศร ๕ อยางเปนไฉน ๕ อยาง
คือ ลูกศรคือราคะ ลูกศรคือโทสะ ลูกศรคือโมหะ ลูกศรคือมานะ ลูกศร
คือทิฏฐิ ภิกษุนั้นชื่อวาละฝงในและฝงนอกเสียได โดยนัยทีข่ าพเจากลาวไว
แลวในตอนตนนั่นเอง.
แมในพระคาถานั้น บัณฑิตพึงทราบการละนิวรณ ๒ อยางเชนกัน
คือ โดยลําดับกิเลส ๑ โดยลําดับแหงมรรค ๑.
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ก็เมื่อวาตามลําดับกิเลส การละกามฉันทนิวรณและพยาบาทนิวรณ
ยอมมีไดดวยมรรคที่ ๓ การละถีนมิทธนิวรณและอุทธัจจนิวรณ ยอมมีได
ดวยมรรคที่ ๔ การละกุกกุจจนิวรณกลาวคือความเดือดรอน ที่เปนไปแลว
โดยนัยเปนตนวา " กุศลเราไมกระทําแลวหนอ " และวิจิกิจฉานิวรณ ยอม
มีไดดวยมรรคที่ ๑.
แตเมื่อวาตามลําดับมรรค การละกุกกุจจนิวรณและวิจิกิจฉานิวรณ
ยอมมีไดดวยมรรคที่ ๑ การทํากามฉันทนิวรณและพยาบาทนิวรณใหเบาบาง
ยอมมีไดดวยมรรคที่ ๒ การละกามฉันทะและพยาบาทนิวรณไดสิ้นเชิงยอมมีได
ดวยมรรคที่ ๓ การละถีนมิทธนิวรณ และอุทธัจจนิวรณ ยอมมีไดดวยมรรค
ที่ ๔ ฉะนี้แล.
ภิกษุใดละนิวรณทั้งหลายไดอยางนี้ เปนผูไมมีทุกขขามความสงสัย
เสียได ปราศจากลูกศร ภิกษุนั้นชื่อวายอมละฝงในและฝงนอกเสียได ดุจงู
ละคราบเกาที่คร่ําคราไปฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหเทศนาจบลงดวยยอดคือพระอรหัตทีเดียว
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนา ภิกษุนั้นดํารงอยูแลวในพระอรหัต.
อาจารยบางพวกกลาววา คาถาใด ๆ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
แลวแกภิกษุเหลานั้น โดยประการใด ๆ ภิกษุนั้น ๆ ดํารงอยูแลวในพระอรหัต
ในที่สุดแหงพระคาถานั้น ๆ โดยประการนั้น ๆ.
จบอรรถกถาอุรคสูตร
แหง
อรรถกถาขุททกนิกาย ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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ธนิยสูตรที่ ๒
วาดวยคาถาโตตอบระหวางนายธนิยะกับพระพุทธเจา
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
[๒๙๕] เรามีขาวสําเร็จแลว มีน้ํานม
รีด (จากแมโค) รองไวแลว มีการอยูกับ
ชนผูเปนบริวาร
ผูมีความประพฤติอนุกูล
เสมอกันที่ใกลฝงแมน้ํามหี
เรามุงบังกระทอมแลว กอไฟไวแลว แนะฝน หากวา
ทานยอมปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.
พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา
เราเปนผูไมโกรธ มีกิเลสดุจหลักตอ
ปราศไปแลว
เรามีการอยูสิ้นราตรีหนึ่งที่
ใกลฝงแมน้ํามหี กระทอมมีหลังคาอันเปด
แลว ไฟดับแลว แนะฝน หากวาทาน
ปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
เหลือบและยุงยอมไมมี โคทั้งหลาย
ยอมเที่ยวไปในประเทศใกลแมน้ํา ซึ่งมีหญา
งอกขึ้นแลว พึงอดทนแมซึ่งฝนที่ตกลงมา
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ได แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญตก
ลงมาเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา
ก็เราผูกแพไวแลว ตกแตงดีแลว
กําจัดโอฆะ ขามถึงฝงแลว ความตองการ
ดวยแพยอมไมมี แนะฝน หากวาทาน
ปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
ภริยาเชื่อฟงเรา ไมโลเล เปนที่
พอใจ อยูรวมกันสิ้นกาลนาน เราไมไดยิน
ความชั่วอะไร ๆ ของภริยานั้น แนะฝน
หากทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา
จิตเชื่อฟงเรา หลุดพนแลว เรา
อบรมแลว ฝกหัดดีแลวสิ้นกาลนาน และ
ความชั่วของเรายอมไมมี แนะฝน หากวา
ทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
เราเปนผูเลี้ยงตนดวยอาหารและ
เครื่องนุงหมและบุตรทั้งหลายของเราดํารง
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อยูด ี ไมมีโรค เราไมไดยินความชั่วอะไร ๆ
ของบุตรเหลานั้น แนะฝน หากวาทาน
ปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา
เราไมเปนลูกจางของใคร ๆ เราเที่ยว
ไปดวยความเปนพระสัพพัญูผูไมมีความ
ตองการในโลกทั้งปวง เราไมมีความตองการ
คาจาง แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญ
ตกลงมาเถิด.
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
โคแก ลูกโคออนที่ยังไมไดฝก แม
โคที่มีครรภ ลูกโคหนุม แมโคตัวปรารถนา
ประเวณีก็มีอยู อนึ่ง แมโคที่เปนเจาฝูงแหง
โคก็มีอยู แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็
เชิญตกลงมาเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา
โคแก ลูกโคออนที่ยังไมไดฝก
แมโคที่มีครรภ ลูกโคหนุม แมโคที่ปรารถนา
ประเวณีก็ไมมี อนึ่ง แมโคที่เปนเจาฝูงแหง
โคก็ไมมี แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็
เชิญตกลงมาเถิด.
นายธนิยะคนเลี้ยงโคไดกลาวคาถาวา
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เสาเปนที่ผูกโคเราฝงไวแลว ไม
หวัน่ ไหว เชือกสําหรับผูกพิเศษประกอบ
ดวยปมและบวงเราทําไวแลว สําเร็จดวย
หญามุงกระตายเปนของใหมมีสันฐานดี
สําหรับผูกโคทั้งหลาย แมโคหนุม ๆ ก็ไม
อาจจะใหขาดไดเลย แนะฝน หากวาทาน
ปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา
เราจักไมเขาถึงการนอนในครรภอีก
เหมือนโคตัดเชือกสําหรับผูกขาดแลว
เหมือนชางทําลายเถากระพังโหมไดแลว
ฉะนัน้ แนะฝน หากวาทานปรารถนาก็เชิญ
ตกลงมาเถิด.
ฝนไดตกเต็มทั้งที่ลุม ทั้งที่ดอน ใน
ขณะนั้นเอง นายธนิยะคนเลี้ยงโค ไดยิน
เสียงฝนตกอยู ไดกราบทูลเนื้อความนี้วา
เปนลาภของขาพระองคไมนอยหนอ ที่ขา
พระองคไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ขาแต
พระองคผูมีจักษุ ขาพระองคขอถึง พระองค
วาเปนสรณะ ขาแตพระองคผูเปนมหามุนี
ขอพระองคทรงเปนพระศาสดาของขาพระ-
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องค ทั้งภริยาทั้งขาพระองคเปนผูเชื่อฟง
ประพฤติพรหมจรรยในพระสุคต
ขาพระองคเปนผูถึงฝงแหงชาติ และมรณะ
จะเปนผูกระทําซึ่งที่สุดแหงทุกขได.
มารผูมีบาปไดกลาวคาถาวา
คนยอมเพลิดเพลินเพราะอุปธิทั้ง
หลาย เปรียบเหมือนบุคคลผูมบี ุตร ยอม
เพลิดเพลินเพราะบุตร บุคคลมีโค ยอม
เพลิดเพลินเพราะโค ฉะนั้น คนผูไมมีอุปธิ
ยอมไมเพลิดเพลินเลย.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาตอบวา
คนยอมเศราโศกเพราะอุปธิทั้งหลาย
เปรียบเหมือนบุคคลผูมีบุตร ยอมเศราโศก
เพราะบุตร บุคคลผูมีโค ยอมเศราโศก
เพราะโค ฉะนั้น คนผูไมมีอปุ ธิ ยอมไม
เศราโศกเลย.
จบธนิยสูตรที่ ๒
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อรรถกถาธนิยสูตร
ธนิยสูตร ประกอบดวยคาถาวา ปกฺโกทโน เปนตน
ธนิยสูตรนี้ มีเหตุอุบัติขึ้นเปนอยางไร ? ธนิยสูตรนี้ มีเหตุอุบัติขึ้น
ดังตอไปนี้ :พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในกรุงสาวัตถี โดยสมัยนั้น คนเลี้ยง
โคชื่อ ธนิยะ อาศัยอยูบนฝงแมน้ํามหี บุพกรรมของนายธนิยะนั้นมีดังตอไป
นี้ :เมื่อคําสอนของพระพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ ยังปรากฎอยู
นายธนิยะผูนี้ไดถวายสลากภัตร ๒๐ ที่ แดพระสงฆทุกวันสิ้น ๒ หมื่นป เขา
จุติจากชาตินั้นแลว ก็บังเกิดในเทวโลกทั้งหลายทีเดียว ทําพุทธันดรหนึ่งใหสิ้น
ไปในเทวโลก พอถึงกาลของพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ก็บังเกิดเปน
บุตรเศรษฐี ในนครธรรมโกรัณฑะซึ่งเปนนครที่ขึ้นอยูในปพพตรัฐ ในตอน
กลางของวิเทหรัฐ. เขาอาศัยฝูงโคเลี้ยงชีพ ดวยวาเขามีโคประมาณ ๓๐,๐๐๐ ตัว
เขารีดนมจากแมโค ๒๗,๐๐๐ ตัว ธรรมดาวาพวกเลี้ยงโคทั้งหลายไมไดอยู
ประจําที่ พวกเขาอยูบนบก ๔ เดือนในฤดูฝน อีก ๘ เดือนที่เหลือ พวกเขา
ไดหญาและน้ําที่โคสะดวกก็อยูที่นั้น และที่นั้นจะตองเปนฝงแมน้ํา หรือไมก็
ฝงสระน้ําที่เกิดเองตามธรรมชาติ.
ตอมาในฤดูฝน นายธนิยะผูนี้ไดออกจากบานที่ตนอยูไปเสาะแสวงหา
ชองทาง (โอกาส) เพื่อใหโคทั้งหลายอยูอยางสบาย จึงไดเขาไปยังโอกาสที่แมน้ํา
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มหามหีแยกออกเปน ๒ สาย ถึงการนับวา (เรียกกันวา) กาฬมหี สาย ๑
มหามหี สาย ๑ เมื่อไหลไป ก็มาบรรจบกันที่ใกลทะเลอีก แลวไดทําใหเกิด
เกาะในระหวางขึ้น เขาจึงสรางโรงสําหรับโคทั้งหลายและที่อยูของตนขึ้น
(ณ สันดอนอันเปนเกาะแหงนั้น) ไดเขาอยูอาศัย เขามีบุตร ๗ คน มีธิดา
๗ คน สะใภ ๗ คน และกรรมกรเปนจํานวนมาก.
ธรรมดาวา คนเลี้ยงโคทั้งหลาย ยอมทราบนิมิตแหงฝน (คือ) เมื่อ
ใดนกทั้งหลายทํารังบนยอดไม ปูทั้งหลายปดรูที่ใกลแมน้ํา ยอมใชรู (ใหม)
ใกลที่ดอน ในกาลนั้น คนเลี้ยงโคทั้งหลายยอมถือวา จักมีฝนชุก แตเมื่อใด
นกทั้งหลายยอมทํารังเหนือพื้นน้ําในที่ต่ํา ปูทั้งหลายปดรูที่ใกลที่ดอน (บนบก)
ยอมใชรูใกลแมน้ํา ในกาลนั้น คนเลีย้ งโคทั้งหลายยอมถือวา จักมีฝนนอย
ครั้งนั้น นายธนิยะนั้น กําหนดนิมิตวาจักมีฝนดี พอฤดูฝนใกลเขามา
ก็ออกจากเกาะที่อยูในระหวาง (แมน้ํา) สรางสถานที่ของตนขึ้นในสถานที่
น้ําทวมไมถึง แมในเมื่อฝนตกอยูสิ้น ๗ สัปดาห ที่ฝงหนึ่งของแมน้ํามหามหี
สรางโรงโคลอมที่อยูไวโดยรอบ แลวก็อยูในที่นั้น.
ครั้งนั้น เมื่อเขาทําการตระเตรียมวัสดุมีไมและหญาเปนตนแลว เมื่อ
พวกลูก ๆ ภรรยา และพวกคนทั้งหลายทั้งปวงอยูพรอมหนากัน เมื่อของเคี้ยว
และของบริโภคนานาประการที่ตนไดเตรียมไวเรียบรอยแลว กลุมแหงเมฆฝน
ทั้งหลายก็ตั้งขึ้นทั้ง ๔ ทิศโดยรอบ.
นายธนิยะนั้น รีดนมจากแมโคทั้งหลาย ใหลูกโคทั้งหลายอยูในคอก
ทั้งหลาย ใหสุมควันเพื่อโคทั้งหลายขึ้นทั่วทั้ง ๔ ทิศ (เพื่อไลยุง) ใหบริวาร
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ชนทุกคนบริโภคแลว ใหทํากิจทุกอยางแลว ใหตามประทีปขึ้นในที่นั้น ๆ
ตนเองบริโภคภัตรดวยน้ํานมสด นอนอยูบนที่นอนอันใหญ เห็นสิริสมบัติ
ของตนแลว ก็มีความยินดี นอนฟงเสียงฟารองมาจากทิศเบื้องหนา ไดเปลง
อุทานนี้วา
เรามีขาวสําเร็จแลว มีน้ํานมรีด(จาก
แมโค) รองไวแลว มีการอยูกับชนผูเปน
บริวาร ผูมีความประพฤติอนุกูลเสมอกัน ที่
ใกลฝงแมน้ํามหี เรามุงบังกระทอมแลว
กอไฟไวแลว แนะฝน เมื่อเปนเชนนี้ หาก
ทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.
พรรณนาความในคาถาที่ ๑ นั้น ดังตอไปนี้ :บทวา ปกฺโกทโน ไดแก ภัตรที่เสร็จแลว.
บทวา พุทฺธขีโร ไดแก น้ํานมที่เขารีดจากแมโคทั้งหลายแลวถือเอา
นายธนิยะยอมแสดงตนเองดวยคําวา อห (ขาพเจา).
บทวา อสฺมิ ไดแก ความเปนอยางนั้นของตน อธิบายวาเรามีขาวสุก
และ รีดนมแลว.
ศัพทวา อิติ ความวา นายธนิยโคปะกลาวแลวอยางนี้ แตในคัมภีร
นิทเทส ทานกลาวอรรถแหงอิติศัพทไวอยางนี้วา ศัพทวา อิติ ใชในการเชื่อม
บท เปนการเกี่ยวของกันแหงบท เปนการทําบทใหเต็ม เปนที่ประชุมแหง
อักษร เปนความสละสลวยแหงพยัญชนะ คําวา อิติ นี้ เปนชื่อแหงบทเบื้อง
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ปลาย อิติศพั ทแมนั้นบัณฑิตพึงทราบวา ทานกลาวหมายเอาเนื้อความนี้เทานั้น
ก็อิติศัพท ซึง่ ประกาศเนื้อความนั้นนั่นแล แหงบทที่ทานกลาดวยบทเบื้องตน
วา ทานกลาวไวแลวอยางนี้เปนการเชื่อมบทดวยบทเบื้องปลาย โดยนัยมีอาทิ
อยางนี้วา อิติ เมตฺเตยฺโย หรือวา อิติ ภควา หาใชโดยประการอื่นไม.
สองบทวา ธนิโย โคโป เปนชือ่ รวมของเศรษฐีบุตรนั้น ดวยวา
นายธนิยโคปะนั้น ชื่อวาธนิยะ ก็เพราะประกอบพรอม (มั่งคั่ง) ไปดวยทรัพย
(ธนะ) คือ โค ที่ทานกลาวใหพิเศษไวอยางนี้วาทรัพยที่จะเสมอดวยโคไมมี
ดังนี้ ก็หมายถึงการที่นายโคปะนั้นเปนผูมีอุปการะมากแกชาวโลก โดยการให
ปญจโครส ในบรรดาทรัพยทั้ง ๕ อยาง มีอสังหาริมทรัพยเปนตน เวน
ทรัพยที่จะติดตามตนไปไดมีทานและศีลเปนตน โดยเปนอสังหาริมทรัพย มี
นา สวน และอารามเปนตนบาง โดยเปนทรัพยที่เดินไดมีวัวและมาเปนตน
บาง โดยเปนสังหาริมทรัพยมีเงินและทองเปนตนบาง โดยเปนทรัพยที่มี
อวัยวะสมบูรณอันเปนบอเกิดแหงศิลปะเปนตน ชื่อวาโคปะ ก็เพราะการเลี้ยง
โคทั้งหลาย.
ดวยวา ผูใดเลี้ยงโคของตน ผูนั้นชื่อวาโคปะ สวนผูใดเลี้ยงโคของ
คนเหลาอื่น เปนผูรับคาจาง ผูนั้นชื่อวานายโคบาล ก็บุตรเศรษฐีนั้นเปนผูเลี้ยง
โคของตนเทานั้น เขาจึงไดขนานนามวา โคปะ.
บทวา อนุตีเร คือที่ใกลฝง.
บทวา มหิยา ไดแก แหงแมน้ําที่มีชื่อวา มหามหี.
การอยูร วมกันกับบริวารชนที่สมานสามัคคีกัน ที่มีความประพฤติ
เกื้อกูลกัน การอยูรวมกันนั้น เปนการอยูรวมของผูใด ก็นายธนิยโคปะนี้
เปนเชนนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไววา การอยูรวมกัน.
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บทวา ฉนฺนา ไดแก ทําใหฝนรั่วรดไมได ดวยการมุงดวยเครื่องมุง
คือหญาและใบไมทั้งหลาย.
คําวา กุฏิ นี้ เปนชื่อของเรือนนั้น.
บทวา อาหิโต คือ นํามาแลว หรือกอไวแลว. ไฟชื่อวา คินิ ไฟ
ทานเรียกวา คินิ ในฐานะนั้น ๆ.
บทวา อถ เจ ปตฺถยสิ มีคําอธิบายวา เมื่อเปนเชนนี้ ถาวาทาน
ปรารถนาในบัดนี้.
บทวา ปวสฺส ความวา จงรด คือจงหลั่งลง ไดแกจงปลอยน้ําลงมา
นายธนิยะเรียกเมฆฝนวาเทวะ. การพรรณนาเฉพาะในคาถานี้เพียงเทานี้กอน
สวนการพรรณนาเนื้อความมีดังตอไปนี้.
นายธนิยโคปะนี้ นอนแลวในเรือนอันเปนที่นอนของตนอยางนี้ ฟง
แลวซึ่งเสียงรองของเมฆ (เสียงฟารอง) กลาวอยูวา เรามีขาวหุงเสร็จแลว
ยอมแสดงถึงการเตรียมไวอยางดีของตน อันเปนอุบายที่จะใหระงับความทุกข
กาย และเปนเหตุแหงความสุขกาย เขาเมื่อกลาววา เรารีดนมเสร็จแลว ชื่อวา
ยอมแสดงถึงการจัดการดีของตน อันเปนอุบายเพื่อเขาไประงับทุกขทางใจ
และเปนเหตุแหงความสุขใจ เมื่อกลาววา ที่ฝงแมน้ํามหี ยอมแสดงถึงสมบัติ
คือสถานที่อยู เขากลาวอยูวา การอยูรวมกัน ยอมแสดงถึงความไมมีความ
เศราโศก อันมีการพลัดพรากจากสิ่งที่รักเปนเหตุ ในกาลเชนนั้น เมื่อกลาว
วา เรามุงกระทอมแลว ยอมแสดงถึงการกําจัดคือความปราศจากความทุกข
อันเปนทุกขทางกาย.
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บทวา อาหิโต คินิ ความวา เพราะเหตุที่นายโคบาลทั้งหลาย
กอไฟ ๓ ชนิด คือ ไฟลอมรอบ ไฟควัน และไฟผิง และพวกนายโคบาลเหลา
นั้นก็ไดกอไฟทั้ง ๓ ชนิดนั้นขึ้น ในเรือนของนายธนิยโคปะนั้น เพราะฉะนั้น
เขาเมื่อกลาววา เรากอไฟแลว หมายถึงไฟลอมรอบในทิศทั้งปวง ยอม
แสดงถึงการปองกันการเขามาแหงเนื้อราย เมื่อกลาววา เรากอไฟแลว หมาย
เอาไฟควัน ซึ่งกอจากวัตถุทั้งหลายมีโคมัยเปนตน ในทามกลางแหงใดทั้งหลาย
ยอมแสดงถึงการไมมีการเบียดเบียนโคทั้งหลายที่เกิดจากเหลือบและยุงเปนตน
เมื่อกลาววา เรากอไฟเสร็จแลว หมายถึงไฟผิงในที่นอนทั้งหลายของพวก
โคบาล ยอมแสดงถึงการกําจัดอาพาธอันเกิดจากความหนาวของพวกนายโคบาล
เขาแสดงอยูอยางนี้ ก็เกิดความปติและโสมนัสขึ้นเพราะตนเองก็ดี โคทัง้ หลาย
ก็ดี บริวารชนก็ดี ไมมีอาพาธไร ๆ ซึง่ มีฝนเปนปจจัย จึงกลาววา แนะฝน
เมื่อเปนเชนนี้ หากวา ทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.
เมื่อนายธนิยะ กลาวคาถานี้อยูอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจา ซึ่งประทับ
อยูในพระคันธกุฎี ในพระเชตวันมหาวิหาร ไดทรงสดับเสียงของนายธนิยะ
นั้น ดวยโสตธาตุอันเปนทิพย ซึ่งบริสุทธิ์ลวงเลยโสตธาตุของมนุษย ก็แล
ครั้นทรงสดับแลว ทรงตรวจดูอยูซึ่งโลกดวยพุทธจักษุ ไดทรงเห็นนายธนิยะ
พรอมกันภรรยาของเขา ก็ทรงทราบวา แมสามีภรรยาคูนี้ ถึงพรอมแลวดวย
เหตุ ถาเราจักไปแสดงธรรม เขาแมทั้งคูก็จักบวชแลวบรรลุพระอรหัต ถาเรา
จักไมไป พรุงนี้เขาทั้งสองจักพินาศเพราะหวงน้ํา.
ในขณะนั้นนั่นเอง พระผูมีพระภาคเจา ไดเสด็จไปยังสถานที่อยูของ
นายธนิยะ โดยทางอากาศซึ่งเปนระยะทาง ๗ โยชน จากเมืองสาวัตถี ได
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ประทับยืนอยูเบื้องบนกระทอมของเขา นายธนิยะก็ยังกลาวคาถานั้นอยูบอย ๆ
ยังไมจบ แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแลวก็ยังกลาวอยูนั่นเอง ก็พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงสดับคาถานั้นแลว เพื่อจะแสดงวา ชนทั้งหลาย
ผูพอใจแลว หรือเปนผูสละแลวดวยเหตุมีประมาณเทานี้ แตก็หาเปนอยางนี้
ไม จึงไดภาษิตคาถาตอบ ที่เหมือนกันโดยพยัญชนะ แตตางกันโดยอรรถ
นี้วา
เราเปนผูไมโกรธ มีกิเลสดุจหลักตอ
ปราศไปแลว เรามีการอยูส ิ้นราตรีหนึ่ง ที่
ฝงแมน้ํามหี กระทอมมีหลังคาอันเปดแลว
ไฟก็ดับแลว แนะฝน เมื่อเปนเชนนี้ หาก
ทานปรารถนาจะตก ก็เชิญตกลงเถิด.
ดวยวา บททั้งหลายมีบทวา " ปกฺโกทโน " และบทวา " อกฺโกธโน "
โดยอรรถไมเขากัน (ไมเหมือนกัน) ดุจฝงนี้และฝงโนนของมหาสมุทรฉะนั้น.
แตพยัญชนะบางตัวในคาถาทั้ง ๒ นี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น บางบทใน
คาถาทั้ง ๒ นี้จะเหมือนโดยพยัญชนะ.
ในคาถาตนนั้น บัณฑิตพึงทราบเนื้อความแหงบทที่เหมือนกัน โดย
นัยที่ขาพเจากลาวแลว สวนการพรรณนาทั้งโดยพยัญชนะทัง้ โดยความ แหง
บทที่ตางกันมีดังนี้ :บทวา อกฺโกธโน คือมีความไมโกรธเปนสภาพ ดวยวาความโกรธ
ซึ่งเปนอาฆาตวัตถุมีประการดังที่ขาพเจากลาวแลวในตอนตนนั้นใด แมหนอย-
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หนึ่งบังเกิดขึ้นอยูแกคนบางคน ทําใจใหเราเรารอนแลวก็สงบลงได. แต
บางคน ยอมทําหนาสยิ้วดวยความโกรธใด ซึ่งบังเกิดขึ้นแลว มีกําลังแรงกวา
ความโกรธที่นิดหนอยนั้น คนบางคนปรารถนาจะกลาวคําหยาบ ดวยความ
โกรธที่มีกําลังแรงกวานั้น จึงทําเหตุสักวา คางสั่น (ปากสั่น) คนอีกพวกหนึ่ง
กลาวคําหยาบดวยความโกรธที่มีกําลังแรงกวานั้น อีกพวกหนึ่ง แสวงหา
ทอนไมและศาสตรา เหลียวดูทิศทั้งหลายดวยความโกรธที่มีกําลังแรงกวานั้น
อีกพวกหนึ่งจับทอนไมและศาสตรา ดวยความโกรธที่มีกําลังแรงกวานั้น อีก
พวกหนึ่งถือทอนไมเปนตน วิ่งเขาใสดวยความโกรธที่มีกําลังแรงกวานั้น อีก
พวกหนึ่งประหาร ๒-๓ ครั้ง ดวยความโกรธที่มีกําลังแรงกวานั้น อีกพวกหนึ่งฆาแมกระทั่งญาติสายโลหิตของตนดวยความโกรธที่มีกาํ ลังแรงกวานั้น อีก
พวกหนึ่ง เกิดวิปฏิสาร (เดือดรอน) ขึ้นดวยความโกรธที่มีกาํ ลังแรงกวานั้น
แลวฆาตัวเอง ดุจอํามาตยชาวกาลคามในเกาะสิงหล. ก็ดวยเหตุประมาณเทานี้
ความโกรธจัดวาถึงความเพิ่มพูนขึ้นอยางยิ่ง.
ความโกรธนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงละไดแลวที่โคนตนโพธิ์นั้นเอง
มีรากอันขาดแลว ดุจตาลยอดดวนฉะนั้น เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา " เราเปนผูไมโกรธ."
บทวา วิคตขีโล ไดแก มีกิเลสดังหลักตอ.
ดวยวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถึงกิเลสเพียงดังตะปูตรึงใจ ๕
เหลานั้นใดไว เพราะความที่จิตเปนสภาพแข็งกระดาง. เมือฝนอันเปนเหตุ
แหงกุศลมีการฟงพระสัทธรรมเปนตน แมตกรดอยูที่จิตอันเปนดุจหลักตอ
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เพราะกิเลสเพียงหลักตอเหลาใด กุศลก็ไมงอกขึ้น เปรียบเหมือนแมเมื่อฝนตก
อยูตลอด ๘ เดือน ในภูมิภาค อันเปนเหมือนหลักตอ (มีหนิ กรวดมาก)
ขาวกลาทั้งหลายก็งอกขึ้นไมไดฉะนั้น กิเลสเพียงดังหลักตอเหลานั้น พระผูมี
พระภาคเจาทรงละไดแลวโดยประการทั้งปวง ที่ควงแหงตนโพธิ์นั่นเอง เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เราเปนผูมีกิเลสดุจหลักตอปราศไปแลว.
พระผูมีพระภาคเจานั้น มีการอยูสิ้นราตรี เพราะฉะนั้น พระองค
จึงชื่อวามีการอยูสิ้นราตรีหนึ่ง. เหมือนอยางวา นายธนิยะนั้น เขาอยูประจํา
ตลอด ๔ เดือน ที่ฝงแมน้ํามหามหีนั้น ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาจะเปน
ฉันนั้นก็หามิได ดวยวา พระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขาอยูในที่นั้นเพียงคืนนั้น
เทานั้น เพราะความเปนผูทรงใครประโยชนแกนายธนิยะนั้น ฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา เราอยูสิ้นราตรีหนึ่ง.
บทวา วิวฏา ไดแก ไมมีหลังคา. อัตภาพชื่อวา กุฎี. ดวยวา
อัตภาพอาศัยอํานาจแหงประโยชนนั้น ๆ ทานเรียกวากายบาง วาคูหาบาง วา
เคหะบาง วาสันเทหะบาง วานาวาบาง วารถบาง วาวณะ (แผล) บาง
วาธชะ (ธง) บาง วาวัมมิกะ (จอมปลวก) บาง วากุฎี (กระทอม) บาง วา
กุฏิกาบาง. ในที่นี้ อัตภาพพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา กุฎี เพราะอาศัย
กระดูกเปนตน ถึงการนับเขา (วาเปนกาย) เหมือนกุฎีที่ไดนามวา เรือน
ก็เพราะอาศัยไมเปนตน สมดังที่พระสารีบุตรกลาวไว (ในมหาหัตถีปโทปมสูตร) วา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย อากาศอาศัยไม อาศัยเถาวัลย ดิน และ
หญาเปนธรรมชาติแวดลอมแลว ยอมถึงการนับวาเปนเรือนแมฉันใด ดูกอน
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ทานผูมีอายุทั้งหลาย อากาศอาศัยกระดูก อาศัยเอ็น เนื้อ หนัง เปนธรรมชาติ
แวดลอมแลว ยอมถึงการนับวารูป ฉันนั้นนั่นแล.
อีกอยางหนึ่ง อัตภาพชื่อวา กุฎี ก็เพราะเปนที่อยูของลิง คือ จิต
สมดังที่ทานกลาวไววา
ก็กุฎี คือรางกระดูกนี้ เปนที่อยูของ
ลิง เพราะฉะนั้น ลิงจึงออกจากกุฎีที่มีประตู
พยายามอยูบ อย ๆ ยอมเที่ยวไปทางประตู.
ฝน คือกิเลสมีราคะเปนตน ยอมรั่วรดซึ่งกุฎีใดบอย ๆ เพราะสัตว
ทั้งหลายถูกปกปดไว ดวยเครื่องปด คือ ตัณหา มานะ และทิฏฐิ กุฎีนนั้
มีหลังคาอันเปดแลว สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว(ในคัมภีรอุทาน) วา
ฝนคือกิเลสยอมรั่วรดสิ่งที่ปกปด
ยอมไมรั่วรดสิ่งที่เปด เพราะฉะนั้น พึงเปด
สิ่งที่ปกปดไวเสีย เมื่อเปนอยางนี้ ฝนคือ
กิเลสยอมไมรั่วรดสิ่งที่เปดไวนั้น.
คาถานี้ทานกลาวไวในที่ ๒ แหง คือในขันธกวินัยและในเถรคาถา
ในบรรดาอาคตสถานทั้ง ๒ แหงนั้น ในขันธกะพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไว เพราะอาศัยประโยชนนี้วา ภิกษุใดปกปดอาบัติไว กิเลสทั้งหลาย
และอาบัติทั้งหลาย ยอมรั่วรดจิตภิกษุนั้นบอย ๆ สวนภิกษุใดไมปกปดอาบัติ
ไว กิเลสทั้งหลายและอาบัติทั้งหลายยอมไมรั่วรดจิตของภิกษุนั้น (สวน) ใน
เถรคาถา ทานกลาวไววา ผูใดมีกิเลสดุจหลังคา มีราคะเปนตน กิเลสนั้นยอม
๑

๑. คาถานี้ ไมพบในเถรคาถา แตปรากฏอยูใน ขุททกนิกาย อุทาน.
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รั่วรดเรือน คือจิตที่ปกปดไวนั้นของผูนั้น เพราะเรือนนั้นเปนที่เกิดของ
กิเลสมีราคะเปนตน ในอารมณทั้งหลายมีอิฏฐารมณเปนตน หรือผูใดเมือ่
กิเลสเกิดขึ้นแลว ยอมอดกลั้นไว.
ฝน คือกิเลสก็ยอมรั่วรดกระทอม คืออัตภาพของภิกษุนั่นเอง ที่
ปกปดไวดวยหลังคา คือกิเลสอันตนอดกลั้นเอาไว บอย ๆ. การที่หลังคา คือ
กิเลส อันผูใดกําจัดเปดออกแลว ดวยลม คืออรหัตมรรคญาณ ฝน คือ
กิเลสก็ยอมไมรั่วรดเรือน คือจิตของผูนั้น เพราะฉะนั้น เนื้อความนี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงประสงคเอาแลวในที่นี้.
ดวยวา พระผูมีพระภาคเจาทรงกําจัดเครื่องปกปด (หลังคา) ตามที่
กลาวแลว โดยนัยตามที่กลาวมาแลวนั่นเอง ฉะนั้น พระองคจึงตรัสวา
" กระทอมมีหลังคาอันเปดแลว."
บทวา นิพฺพุโต คือเขาไปสงบแลว ดวยวา สรีระทั้งหมดนี้รอน
แลวดวยไฟ ๑๑ กองใด ไฟ ๑๑ กองนั้นชื่อวา คินิ. สมดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไว (ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค) วา " รอนแลวดวยไฟ คือราคะ
เปนตน " เพราะฉะนั้น พึงตรวจดูความพิสดาร จากพระสูตรขางตนนั้น
ไฟนั้นของพระผูมีพระภาคเจาดับสนิทแลวที่ควงแหงตนโพธิ์นั่นแล ดวยน้ํา
คืออริยมรรค. เพราะฉะนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา " ไฟดับแลว ".
ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยูอยางนี้ ชื่อวาทรงตักเตือน คือโอวาท
สั่งสอนนายธนิยะ ผูยนิ ดีอยูดวยสิ่งอันไมควรยินดี โดยทรงยกเอาสิ่งอื่นมา
แสดงอางนั่นเทียว คืออยางไร ? คือ เพราะวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัส
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วา เราไมโกรธ ก็ยอมแสดงวา ดูกอ นธนิยะ ทานยินดีวาเรามีขาวหุงเสร็จแลว
ก็ขาวสุกอันบุคคลพึงหุงดวยการสิ้นไปแหงทรัพยตลอดชีวิต การสิ้นทรัพย
เปนเหตุใหเกิดความทุกข ในบรรดาทุกขทั้งหลายมีทุกขเพราะการรักษาเปนตน
เมื่อเปนเชนนี้ ทานชื่อวาเปนผูยินดีลงดวยทุกขซิ. แตขาพเจายินดีอยูวา
" เราเปนผูไมโกรธ " จึงชื่อวายินดีแลว ดวยความไมมีทุกข ทั้งในปจจุบัน
ทั้งในสัมปรายภพ.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสวา เราไมมีกิเลสเพียงดังหลักตอ ชื่อวา
ยอมแสดงวา (ดูกอนธนิยะ) ทานยินดีวา " เรารีดนมเสร็จแลว " จึงคิดวา
" เราไมตองทํางานแลว " หมดธุระแลว จึงยินดี แตเราพอใจวา " เราไมมี
กิเลสประดุจหลักตอ " เปนผูเสร็จกิจแลว จึงยินดี.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา " เราอยูที่ฝงแมน้ํามหีสิ้นราตรีหนึ่ง "
ชื่อวายอมแสดงวา (ดูกอ นธนิยะ) ตัวทานยินดีอยูวา เราอยูรวมกันที่ฝงแมน้ํา
มหี (กับดวยภรรยา สะใภ และกรรมกร) ชื่อวายินดีแลว ดวยการอยูรวม
ประจําถึง ๔ เดือน ก็การอยูประจํายอมมีได ดวยการเกี่ยวของดวยที่อยู การ
เกี่ยวของดวยที่อยูนั้นเปนความทุกข เมื่อเปนเชนนั้น ตัวทานก็ชื่อวาเปนผู
พอใจดวยทุกขนั่นเอง สวนขาพเจาพอใจอยูวา เราอยูสิ้นราตรีเดียว ชือ่ วา
พอใจดวยการไมอยูประจํา ก็การไมอยูประจํายอมมีไดเพราะการไมเกี่ยวของ
ดวยที่อยู และการไมมีความเกี่ยวของเปนความสุข ฉะนั้น ขาพเจาจึงเปนผู
พอใจดวยความสุขทีเดียว.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสวา " กระทอมมีหลังคาเปดแลว " ชื่อวา
ยอมแสดงวา (ดูกอนธนิยะ) ตัวทานยินดีอยูวา " เรามุงบังกระทอมแลว "
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ชื่อวายินดี เพราะเหตุที่เรือนไดมุงบังไวแลว ก็แมเมื่อทานมุงเรือนแลวก็ตาม
ทานเมื่อถูกหวงน้ําใหญทั้ง ๔ ที่เกิดขึ้นจากฝน คือกิเลสซึ่งรั่วรดกระทอมคือ
อัตภาพของทานไดพัดไปอยู ก็จะถึงความพินาศ เมื่อเปนเชนนี้ ทานก็พึงชือ่ วา
เปนผูยินดีดวยสิ่งที่ไมควรยินดีนั่นเอง แตขาพเจายินดีอยูวา " กระทอมมี
หลังคาอันเปดแลว " ชือ่ วายินดีโดยความที่กระทอม คืออัตภาพไมมีหลังคา
คือกิเลส ก็เมื่อเราเปดกระทอมแลวอยางนี้ เราถูกหวงน้ําทั้ง ๔ ที่เกิดขึ้นจาก
ฝน ซึ่งรั่วรดกระทอม คืออัตภาพของเรานั้น ไมไดพัดไปอยู จะไมพึงถึง
ความพินาศได เมื่อเปนเชนนี้ ขาพเจาชื่อวาเปนผูยินดี ดวยสิ่งที่ควรยินดีเทานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา " ไฟดับแลว " ชื่อวายอมแสดงวา
ดูกอนธนิยะ ทานยินดีวา " เราไดกอไฟแลว " คิดวา เราผูไมไดสรางเครื่อง
ปองกันอันตรายเลย ไดเปนผูสรางเครื่องปองกันอันตรายแลว แตขาพเจา
ยินดีอยูวา " ไฟดับแลว " ชื่อวายินดีแลว เพราะเหตุที่เราไดทําเครื่องปองกัน
อันตรายไวแลว เพราะไมมีเครื่องเรารอนแตไฟ ๑๑ กอง.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสวา " แนะฝน เมื่อเปนเชนนี้ หากวา
ทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด " ชื่อวายอมแสดงวา คํานี้ยอมงาม (ยอมถูก
ตอง) สําหรับคนทั้งหลายเชนเราผูปราศจากความทุกขแลว ผูประสบความสุข
แลว ผูไดทํากิจทั้งปวงแลว เพราะฉะนั้น แนะฝน ถาทานปรารถนาก็เชิญตกลง
มาเถิด เพราะเมื่อทานตกหรือไมตกก็ตาม ความเจริญหรือความเสื่อมก็หามีแก
เราไม. สวนตัวทานกลาวอยางนี้เพราะเหตุไร ?
เพราะฉะนั้น พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว ชื่อวา
ตรัสไวแลวโดยชอบทีเดียว เพราะวา ก็พระองคเมื่อตรัสอยางนี้ ชื่อวา
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ทรงตักเตือน คือ โอวาท สั่งสอนนายธนิยะ ผูยินดีอยูดวยสิ่งที่ไมควรยินดีเลย
โดยนําสิ่งอื่นมาเปนเครื่องอางนั่นเอง.
คนเลี้ยงโคชื่อวาธนิยะ แมสดับพระคาถานี้ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
ไวแลวอยางนี้ ก็ไมพูดวาใครนี้กลาวคาถา พอใจยิ่งดวยภาษิตนั้น ประสงค
ที่จะฟงคาถาเห็นปานนั้นอีก จึงไดกลาวคาถาแมอีกวา อนฺธกมกฺสา
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา อนฺธกา เปนชื่อของเหลือบ แตอาจารย
บางพวกกลาววา คําวา อนฺธกา เปนชือ่ ของเหลือบสีน้ําตาล (ปงฺคลมกฺขิกา)
ก็มี ยุงนั้นเองชื่อวา มกสา. บทวา น วิชฺชเร คือ ไมมี. ภูมิประเทศอันชุมชื้น
ในคําวา กจฺเฉ มี ๒ ชนิด คือ ภูมิประเทศอันชุมชื้นใกลแมน้ํา ๑
ภูมิประเทศอันชุมชื้นใกลภูเขา ๑ ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอา
ภูมิประเทศอันซุมชื้นใกลแมน้ํา.
บทวา รุฬฺหติเณ คือ ในหญาทีง่ อกขึ้น. บทวา จรนฺติ ความวา
ยอมหากิน. บทวา วุฏมฺป ไดแก ฝนหลายชนิด มีฝนที่มากับลม (ลม
เจือฝน) เปนตน. ก็ฝนเหลานั้น ขาพเจาจักไดประกาศในอาฬวกสูตร. แต
ในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสหมายถึงฝนที่ตกในฤดูฝน (วสฺสวุฏิ).
บทวา สเหยฺยุ คือ พึงอดทน. คําที่เหลือชัดแลวทัง้ นั้น.
ในคาถาที่ ๓ นี้ ผูศกึ ษาพึงทราบอธิบายดังตอไปนี้ :- เหลือบและยุง
เหลาใด หอมลอมกินเลือด (ของโคทั้งหลาย) อยู ยอมทําใหโคทั้งหลายถึง
ความพินาศโดยครูเดียวเทานั้น เพราะฉะนั้น พอฝนตกลงมาเทานั้น พวก
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นายโคบาลเหลานั้น จึงใชดินรวน (ฝุน ) และกิ่งไม ฆาเหลือบและยุงเหลานั้นเสีย.
นายธนิยะเมื่อแสดงถึงความเกษมแหงโคทั้งหลาย เพราะเหลือบและยุงเหลานั้น
ไมมี และ (แสดงถึง) ความไมลําบาก เพราะไดกลาวถึงการไมมีอันตราย
ในการเดินทางไกล ดวยการเที่ยวไปในภูมิประเทศที่ชุมชื้น ซึง่ มีหญางอกแลว
ชื่อวายอมแสดงวา โคทั้งหลายของคนเหลาอื่น ปรากฏอยูดวยการรบกวนของ
เหลือบและยุง ลําบากอยูดวยการเดินทางไกล ฝายผอมไปเพราะไดหญานอย
ไมพึงอดทนแมฝนที่ตกลงมาครั้งเดียวไดฉันใด โคทั้งหลายของเราจะเปน
อยางนั้นก็หามิได แตโคทั้งหลายของเรา พึงอดทนฝนที่ตกลงมาไดถึง ๒ ครั้ง
หรือ ๓ ครั้ง เพราะไมมีอันตรายประการดังกลาวแลว.
ลําดับนั้น เพราะเหตุที่นายธนิยะ กําลังอยูใ นเกาะในระหวาง (แมน้ํา
ทั้งสองสาย) เห็นภัยแลวก็ผูกแพขึ้น แลวขามแมน้ํามหามหี ถึงภูมิประเทศที่
ชุมชื้นนั้นแลว ก็สําคัญอยูวา เรามาดี ดํารงอยูในที่ปลอดภัยแลว จึงไดกลาว
อยางนี้ แตเขาก็ยังดํารงอยูในที่มีภัยอยูนั่นเอง เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงพรรณนาถึงสถานที่ที่นายธนิยะนั้นมา สถานที่พระองคเสด็จมา ความ
ประเสริฐกวา และความประณีตกวานั้น จึงไดตรัสพระคาถานี้วา พทฺธา หิ
ภิสี เปนตน อันเปนสวนเสมอกันแหงเนื้อความ หาไดตรัสสวนที่เสมอกัน
แหงพยัญชนะไม.
ในพระคาถาที่ ๔ นั้น พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :- แพที่เขาผูก
ทําใหแผออก คือใหกวางออก เขาเรียกกันในโลกวา ภิสี. แตในธรรมวินัย
ของพระอริยเจา อริยมรรค ทานเรียกวา แพ.
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มัคคะ ๑ ปชชะ ๑ ปถะ ๑ ปนถะ ๑
อัญชสะ ๑ วฏมายนะ ๑ นาวา ๑ อุตตรเสตุ ๑
กุลละ ๑ ภิสิ ๑ สังกมะ ๑ อัทธานะ ๑
ปภวะ ๑ (แตละอยาง) ทานประกาศไวแลว
ในที่นั้น ๆ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงโอวาทอยู ซึ่งนายธนิยะนั้นโดยนัยกอนนั่นแล
ดวยคาถาแมนี้ พึงทราบวา พระองคตรัสแลวซึ่งเนื้อความนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนธนิยะ ทานผูกแพแลว ขามแมน้ํา
มหี มาถึงทีน่ ี้แลว และแพของทาน ทานก็จักตองผูก แมอกี นั่นเอง และ
แมน้ําทานก็จักตองขามอีก ทั้งที่นั้นจะเปนที่ปลอดภัยก็หามิได. สวนแพที่เรา
ทําองคอริยมรรคใหรวมในจิตดวงเดียว แลวผูกไวดวยเครื่องผูก คือ ญาณ
ดวยการไมกาวลวงกันและกัน เพราะไมมีเครื่องผูกที่จะผูกอีก เพราะไปตาม
สภาวะที่มีรสอันเดียวกัน เนื่องจากบริบูรณดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗. ชื่อวา
ผูกไวดี (เตรียมไวดีแลว) เพราะใคร ๆ ในเทวดาและมนุษยไมอาจที่จะแกได
เพราะไมมีเครื่องประกอบที่จะพึงผูก เราเปนผูขามแลวดวยแพนั้นถึงประเทศ
แหงฝงที่เราปรารถนาในกาลกอนแลว และแมไปอยู จะไปถึงประเทศบางแหง
เทานั้น เหมือนพระโสดาบันเปนตนก็หามิได. โดยที่แท เราไปถึงฝงคือ
ความสิ้นไปแหงอาสวะ หรือฝงแหงธรรมทั้งปวง คือ บรรลุถึงพระนิพพาน
อันสุขุม ปลอดภัยแลว.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ติณฺโณ ไดแกบรรลุสัพพัญุตญาณ. บทวา
ปารคโต ไดแก บรรลุพระอรหัต.
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หากจะมีคําถามวา พระองคกําจัดอะไรจึงถึงฝงได ? ตอบวา
พระองคทรงกําจัดโอฆะ ๔ อยาง มีกาโมฆะเปนตน ขามโอฆะแลว หรือ
ลวงพนโอฆะแลวจึงถึงฝงได.
ก็ในบัดนี้ เราไมมีความตองการดวยแพอีก เพราะไมมีฝงที่จะตอง
ขามไป เพราะฉะนั้น การพูดของเราเทานั้น ถูกตองแลว แนะฝน เมื่อเปน
เชนนี้ หากทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด.
นายธนิยะ สดับพระดํารัสนั้นแลว ไดกลาวคาถานี้วา โคป มม
อสฺสวา เปนตน.
บรรดาบททั้งหลายเหลานั้น ดวยบทวา โคป นายธนิยะ ยอม
แสดงถึง ภริยา.
บทวา อสฺสวา ไดแก เปนผูเชื่อฟง คือมีปกติฟงคําสั่งไมวาใน
กิจการใด ๆ.
บทวา อโลลา ความวา ดวยวามาตุคาม (สตรี) เปนผูโลเล
ดวยความโลเล ๕ ประการคือ ๑. ความโลเลในอาหาร ๒. ความโลเลใน
เครื่องประดับ ๓. ความโลเลในบุรุษอื่น ๔. ความโลเลในทรัพย ๕. ความโลเล
ในการเดินทาง. จริงอยางนั้น มาตุคามโดยที่สุดยอมบริโภคภัตรตามปกติบาง
ยอมเคี้ยวกินของควรเคี้ยวที่มาถึงมือบาง ไดทรัพย ๒ เทา แลวดื่มสุราบาง
เพราะเปนผูโลเลในอาหาร อันตางดวยภัตร ขนมและสุราเปนตน เพราะโลเล
ในเครื่องประดับ เมื่อไมไดเครื่องประดับอยางอื่น โดยที่สดุ แมเสยผมดวย
น้ํามันงาเจือน้ําก็ยอมลูบหนา เพราะเหตุที่โลเลในบุรุษอื่น โดยที่สุดแมแตบุตร
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(ของตน) เรียกอยูในประเทศเชนนั้น ก็ยอมคิดถึงดวยอํานาจอสัทธรรมกอน
เพราะโลเลในทรัพย ไดพญาหงสทองแลว ก็เสือ่ มจาก (ขน) ทอง (ของ
พญาหงสนั้น) เพราะโลเลในการเดินทาง (การเที่ยวเตร) มาตุคามจึงเปนผู
มักไปในที่มีสวนเปนตน ยอมทําทรัพยทั้งปวงใหฉิบหาย.
ในคาถานั้น นายธนิยะ เมื่อแสดงอยูวา ความโลเลแมสักอยางหนึ่ง
ก็ไมมีแกภริยาของเรา จึงกลาววา เปนผูไมโลเล.
ดวยสองบทวา ทีฆรตฺต สวาสิยา นายธนิยะยอมแสดงวา
" ภรรยาของขาพเจาอยูรวมกันสิ้นกาลนาน นับตั้งแตขาพเจาเปนหนุมก็เจริญ
ขึ้นโดยมีใจเดียว ยอมไมรูจักบุรุษอื่น เพราะการมีใจเดียวนั้น ".
ดวยบทวา มนาปา นายธนิยะยอมแสดงวา ภรรยาของขาพเจา
เธอไมรูบุรุษอื่นอยางนี้ ชื่อวายอมแนบใจของขาพเจาทีเดียว.
ดวยบาทพระคาถาวา ตสฺสา น สุณามิ กิฺจิ ปาป นายธนิยะ
ยอมแสดงวา ขาพเจาไมไดยินโทษแหงการประพฤตินอกใจไร ๆ ของภรรยา
นั้นอยางนี้วา ภรรยาของขาพเจานี้ มีการหัวเราะหรือการพูดหยอกเยากับชาย
ชื่อนี้.
ตอจากนั้น พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อทรงโอวาทนายธนิยะผูยินดีอยูดวย
ภรรยา ดวยคุณเหลานี้ จึงไดตรัสคาถานี้ ซึง่ เหมือนกันทั้งโดยอรรถและ
เหมือนกันโดยพยัญชนะวา จิตฺต มม อสฺสว เปนตน โดยนัยกอนนั่นแล.
บททั้งหลายในคาถาที่ ๖ นั้น เขาใจงายทั้งนั้น แตมีอธิบายดังตอไปนี้.
ดูกอนธนิยะ ทานดีใจวา ภรรยาของเราเชื่อฟง แตภรรยาของทานนั้น
เชื่อฟงบาง ไมเชื่อฟงบาง จิตของผูอื่นรูไดยาก โดยเฉพาะจิตของมาตุคาม
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ดวยวาบุรุษทั้งหลาย แมจะเลี้ยงมาตุคามดวยอาหาร ก็ไมอาจจะรักษาไวไดเลย
ก็เพราะเหตุที่จิตเปนธรรมชาติรักษายากนั้นเอง คนทั้งหลายเชนทานไมอาจที่
จะทราบไดวา สตรีมีความประพฤติโลเลหรือเชือ่ ฟง หรือ เปนที่รักหรือเปน
ที่พอใจ หรือ เปนผูไมมีความชั่ว แตจิตของเราเชื่อฟง ทําตามโอวาท
เปนไปในอํานาจของเรา เราไมเปนไปในอํานาจของจิตนั้น การที่จิตของ
เรานั้นเชื่อฟงนั้น ไดปรากฏแลวแกชนทั้งปวง ในเมื่อทอไฟและทอน้ํา
แหงฉัพพัณณรังสี เปนไปอยูในตอนแสดงยมกปาฏิหาริย ดวยวา (ในยมกปาฏิหาริยนั้น) เราเขาเตโชกสิณ ในเมื่อนิรมิตไฟขึ้นมา เขาอาโปกสิณ ใน
เมื่อนิรมิตน้ํา เขากสิณมีนีลกสิณเปนตน ในเมือ่ นิรมิตสีเขียวเปนตนขึ้นมา
เพราะวา แมพระพุทธเจาทั้งหลายจะมีจิต ๒ ดวง เปนไปไมพรอมกัน ก็จิต
ดวงเดียวเทานั้นที่เปนไปในอํานาจอยางนี้ โดยความเปนจิตที่เชื่อฟง ก็จิต
นั้นแลพนแลว เพราะพนจากความผูกพันแหงกิเลสทั้งปวง เพราะเหตุที่หลุดพน
ไปได จิตนั้นจึงไมโลเล ไมเหมือนกับภรรยาของทาน ดวยวา จําเดิมแตกาล
ของพระพุทธเจา ทรงพระนามวา ทีปงกร เปนตนมา จิตของเราตั้งมั่นอยูดวยดี
ก็เพราะเราไดอบรมไวดวยบารมี มีทานและศีลเปนตน ตลอดกาลนั้น ไม
เหมือนกับภรรยาของทาน จิตนี้นั้น ชื่อวาฝกดีแลว เพราะไดฝกแลวดวยการ
ฝกอยางยอดเยี่ยม เพราะเหตุที่ฝกดีแลว (นี้เอง) จิตของเราจึงสลัดการเสพผิด
ในทวารทั้ง ๖ ดวยอํานาจของตนได จึงชื่อวา เปนที่พอใจ เพราะเปนไป
ตามอํานาจแหงความประสงคของเราได ไมเหมือนภรรยาของทาน.
ก็ดวยคาถานี้วา ปาป ปน เม น วิชฺชติ พระผูมีพระภาคเจา
ยอมทรงแสดงความที่จิตของตนนั้นไมมีบาป เหมือนกับนายธนิยะแสดงความ
ที่ภรรยาของตนไมมีความประพฤติเสียหาย.
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ก็ความที่พระผูมีพระภาคเจานั้นเปนผูไมมีบาปนั้น หาไดบังเกิดขึ้นใน
กาลที่พระองคไดเปนสัมมาสัมพุทธเจาอยางเดียวไม (แต) พึงทราบวา ได
บังเกิดขึ้นแกพระองค แมเมื่อครองฆราวาสอยู ในกาลที่ทรงมีราคะเปนตน
ตลอดเวลา ๒๙ ป. จริงอยางนั้น แมในกาลนั้น กายทุจริตก็ตาม วจีทุจริต
ก็ตาม มโนทุจริตก็ตาม ที่วิญูชนเกลียด ที่สมควรแกผูครองเรือน ก็หา
ไดเคยบังเกิดขึ้นแกพระองคไม. ยิ่งไปกวานั้น แมมารจะตามพระตถาคตเจา
ถึง ๗ ป คือ ติดตามพระองค ซึ่งยังไมไดตรัสรู ๖ ป ซึ่งตรัสรูแ ลว (อีก)
๑ ป ดวยหวังวา ไฉนหนอ ขาพเจาพึงเห็นความประพฤติชั่วของสมณโคดม
นั้น แมเทาปลายขนทราย.
มารนั้น ครั้นไมเห็นความประพฤติเสียหายของพระตถาคตเจา ก็เกิด
ความเบื่อหนาย จึงไดกลาวคาถานี้วา
เราติดตามพระผูมีพระภาคเจาอยูทุก
ยางกาว ตลอด ๗ ป ไมไดประสบแลว ซึ่ง
ความผิดของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงสิริ.
แมในครั้งพุทธกาล อุตตรมาณพ ประสงคจะเห็นความประพฤติของ
พระผูมีพระภาคเจานั้น จึงไดติดตามพระองคอยูถึง ๗ เดือน เขาก็ไมไดพบ
โทษสักอยางหนึ่ง ของพระผูมีพระภาคเจานั้น จึงไดลงความเห็นวา พระผูมี
พระภาคเจาเปนผูมีความประพฤติบริสุทธิ์.
ดวยวา สิ่งที่พระตถาคตเจาไมตองรักษา มีอยู ๔ ประการ สมดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ตถาคตไมตองรักษา
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๔ ประการเหลานี้ ๔ ประการอะไรบาง คือ
๑. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์
กายทุจริตที่ตถาคตจะพึงรักษา ดวยคิดวา ขอคนอื่นอยาไดทราบกายทุจริต
ของเราเลย ดังนี้ ยอมไมมีแกตถาคต
๒. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์
วจีทุจริตที่ตถาคตจะพึงรักษา... ฯลฯ
๓. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีความประพฤติทางใจบริสุทธิ์
มโนทุจริตที่ตถาคตจะพึงรักษา ฯลฯ
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีอาชีวะบริสุทธิ์ การเลี้ยงชีพผิด
(มิจฉาอาชีวะ) ที่ตถาคตเจาจะพึงรักษา ดวยคิดวา ขอคนอื่นอยาไดทราบ
มิจฉาชีพของเราเลย ดังนี้ ยอมไมมีแกตถาคต.
เพราะเหตุที่บาปไมมีแกจิตของพระตถาคต ในกาลที่พระองคเปน
พระสัมมาสัมพุทธเจาอยางเดียวเทานั้นก็หามิได แมในกาลกอน บาปก็ไมมี
แกจิตของพระองคเหมือนกัน ฉะนั้น พระองคจึงตรัสวา บาปยอมไมมีแกเรา.
พระคาถานั้นมีอธิบายวา ใคร ๆ ไมอาจไดยินบาปแหงจิตของเราเลย
เหมือนทาน (นายธนิยะ) ไมอาจไดยินความประพฤติชั่วของภรรยาของทาน
ฉะนั้น เพราะฉะนั้น ถาทานยินดีแลวดวยคุณเหลานี้ ก็พึงกลาววา แนะฝน
เมื่อเปนเชนนี้ ถาหากวา ทานปรารถนาก็เชิญตกมาเถิด ก็คํานี้เราก็พึงกลาว
(เหมือนกัน).
นายธนิยะ ฟงแมคํานั้นแลว ตองการจะดื่มรสของสุภาษิตแมใหยิ่งขึ้น
ไปกวานั้น เมื่อจะแสดงความที่ตนเปนไท จึงกลาววา อตฺตเวตตนภโตหสฺมิ
เปนตน.
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บรรดาบททั้งหลายเหลานั้น ดวยบทวา อตฺตเวตฺตนภโต นายธนิยะ
ยอมแสดงวา เราเลี้ยงตัวเองเทานั้น ดวยอาหารและเครื่องนุงหม เราทํางาน
ของตนจึงมีชีวิตอยูได หาไดรับคาจางของคนอื่น แลวทํางานเพื่อคนอื่นไม.
บุตรและธิดาทั้งหลาย ชือ่ วา บุตร บุตรและธิดาเหลานั้นทั้งปวง ทานเรียก
รวมกันวา บุตร เหมือนกัน.
บทวา สมานิยา ไดแก ดํารงอยูดวยดี คือ ไมแยกกัน.
ดวยบทวา อโรคา นายธนิยะยอมแสดงวา บุตรและธิดาทุกคนนั่นเอง
ไมมีอาพาธ ทั้งหมดมีกําลังแข็งแรง.
บาทคาถาวา เตส น สุณามิ กิฺจิ ปาป ความวา เราไมไดยิน
ความชั่วอะไร ๆ ของบุตรและธิดาเหลานั้นวา บุตรคนนั้นหรือวาธิดาคนนี้
เปนโจร หรือวาบุตรเหลานี้ เปนชูกับภรรยาของคนอื่น หรือวาบุตรและธิดา
ทั้งหลายเปนคนทุศีล.
เมื่อนายธนิยะกลาวอยูอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงโอวาท
นายธนิยะนั้น จึงไดตรัสคาถานี้วา นาห ภตโก เปนตน.
บททั้งหลายแมในคาถาที่ ๘ นัน้ เขาใจงายทั้งนั้น แตมีอธิบายดัง
ตอไปนี้ :ทานคิดวา เราเปนไท จึงดีใจ แตเมื่อวาโดยปรมัตถแลว ทานทํางาน
ของตน แมมีชีวิตอยู ก็ชื่อวายังเปนทาสอยูนั่นเอง เพราะทานเปนทาสของ
ตัณหา ทานจึงไมพนจากคําที่วาเปนลูกจาง สมจริงดังที่พระรัฐบาลทูลไววา
สัตวโลก พรองอยูเปนนิตย ไมอิ่ม ไมเบื่อ ตกเปนทาสของตัณหา เปนตน.
*

* ม. ม. รฏ ปาลสุตฺต ๔๐๑.
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แตเมื่อวาโดยปรมัตถ เราไมใชลูกจางของใคร เพราะเราไมใช
ลูกจางของใครอื่น หรือเปนลูกจางของตนเอง เพราะเหตุไร ? เพราะเรา
ยอมเที่ยวไปในโลกทั้งปวง ดวยความเปนสัพพัญู ที่ไมมีความตองการ
ดวยวา เรานับตั้งแตพระพุทธเจาทรงพระนามวา ทีปงกร มาจนถึงการ
ตรัสรู ก็เปนคนรับจางของพระสัพพัญุตญาณตลอดมา แตเมื่อเราได
บรรลุสัพพัญุตญาณแลว เราก็เปนอยูดวยการเปนพระสัพพัญู ที่ไมมี
ความตองการนั้นแล และดวยความสุขที่เกิดจากโลกุตรสมาธิ ประดุจขาราชการ
ที่ไมตองการเงินเดือนฉะนั้น บัดนี้ เรานั้นไมมีความตองการดวยคาจางไร ๆ
ที่จะพึงไดรับ ดุจคนทั้งหลาย เชนทานที่ยังละปฏิสนธิไมไดจะพึงไดรับกัน
เพราะไมมีกิจไร ๆ ที่จะยิ่งขึ้น หรือกิจเพียงเล็กนอย พระบาลีวา ภฏิยา ก็มี
เพราะฉะนั้น ถาทานยินดี เพราะเห็นวาตนเปนไท จะพึงกลาววา แนะฝน
เมื่อเปนเชนนี้ ถาทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาเถิด ก็คํานี้ เราเองก็พึงกลาว
(เชนกัน).
นายธนิยะฟงพระดํารัสแมนั้นแลว ยังไมอิ่ม (ดวยพระดํารัสนั้น) เลย
เมื่อแสดงถึงความบริบูรณแหงฝูงโคที่มีอุปการะ ๕ ประเภท ของตนดวยคําที่
เปนสุภาษิต จึงไดกลาวคาถานี้วา อตฺถิ วสา เปนตน.
ในคาถานั้น โคแกที่ยังไมไดฝกทั้งหลาย ชื่อวา วสา ลูกโคหนุมที่
กําลังดื่มน้ํานมทั้งหลาย ชื่อวา เธนุปา อีกอยางหนึ่ง แมโคทั้งหลายที่ให
น้ํานม ชื่อวา เธนุปา โคทัง้ หลายที่มีทอง ชื่อวา โคธรณิโย แมโคทั้งหลาย
ที่ปรารถนาการผสมพันธุกับโคถึกทั้งหลาย ซึ่งเจริญวัยแลว ชื่อวา ปเวณิโย.
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ดวยสองบทวา อุสโภป ควมฺปติ นายธนิยะยอมแสดงวา โคจาฝูงนั้น
แมใด อันนายโคบาลทั้งหลายอาบน้ําใหแตเชาตรู ใหกินอาหารแลว ให
เครื่องเจิม ๕ แหง สวมพวงมาลัยแลว ก็สงไปดวยคําวา แนะพอ เจาจงไป
จงใหโคทั้งหลายถึงที่หากิน รักษาแลวจงนํามา ก็โคจาฝูงนั้น อันนายโคบาล
ทั้งหลายสงไปแลวอยางนี้ รักษาโคทั้งหลายไมใหไปสูที่อโคจร (ที่ไมควรไป)
ใหเที่ยวไปในที่โคจร (ที่ควรเที่ยวไปหากิน) กีดกันแลวจากภัยอันเกิดจาก
สัตวรายทั้งหลาย มีสิงหโตและเสือโครงเปนตน แลวนํามา โคจาฝูงเห็นปานนี้
มีอยูในฝูงโคของเรา ในบานของเรานี้.
เมื่อนายธนิยะกลาวแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงโอวาท
นายธนิยะนั้นเหมือนอยางนั้น จึงไดตรัสคาถาตรงกันขามนี้วา นตฺถิ วสา
เปนตน.
ก็ในคาถาที่ ๑๐ นี้ มีอธิบายดังตอไปนี้ :ในศาสนาของเราทั้งหลายนี้ ไมมีปริยุฏฐานกิเลส (กิเลสที่กลุมรุมจิต)
กลาวคือ วสา (โคแก) เพราะอรรถวายังไมไดฝก และเพราะอรรถวาเปน
โคแก หรือวาไมมีอนุสัยกิเลส กลาวคือโคที่ยังดื่มน้ํานม หมายเอาโคหนุม
ทั้งหลาย เพราะอรรถวา เปนมูลของโคแกที่ยังไมไดฝกทั้งหลาย หรือหมายถึง
แมโคนมทั้งหลาย เพราะอรรถวาไหลออก หรือไมมีเจตนาที่เปนไปกับ
ปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขาร กลาวคือ โคมีครรภ
เพราะอรรถวา ทรงไวซึ่งครรภคือปฏิสนธิ หรือวาไมมีความปรารถนากลาว
คือ ปเวณี คือตัณหา เพราะอรรถวา ปรารถนาการประกอบ หรือวาไมมี
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อภิสังขารและวิญญาณ กลาวคือจาฝูง เพราะอรรถวา เปนใหญ เพราะอรรถวา
ถึงกอน (เปนหัวหนา) และเพราะอรรถวาประเสริฐที่สุด เรานั้นยินดีแลวใน
ความไมมี อันเปนความเกษมจากโยคะทั้งปวงนี้ แตทานซิยินดีแลวในความมี
อันเปนที่ตั้งแหงทุกข มีความเศราโศกเปนตน เพราะฉะนั้น การกลาวของเรา
ผูยินดีแลวในความเกษมจากโยคะทั้งปวงนี้ จึงถูกตองแลว แนะฝน เมื่อเปน
เชนนี้ หากทานปรารถนาก็เชิญตกลงมาซิ.
นายธนิยะฟงแมพุทธภาษิตนั้นแลว ปรารถนาจะเขาถึงอมตรสแหง
สุภาษิต แมใหยิ่งขึ้นไปกวานั้น เมื่อจะแสดงสมบัติคือการผูกฝูงโคของตน
ไวที่หลัก จึงกลาววา ขีลา นิขาตา เปนตน.
เสาสําหรับผูกโค ชื่อวา ขีลา. บทวา นิขาตา ไดแกที่เขาตอกปกลง
ไปในพื้นดิน คือ เปนเสาเล็ก (หรือ) ใหญ ที่เขาฝงตั้งไวแลว.
บทวา อสมฺปเวธี คือ ไมหวั่นไหว.
เชือกสําหรับผูกพิเศษ ซึ่งประกอบดวยปมและบวง ที่เขาทําไวแลว
ชื่อวา ทามา.
บทวา มฺุชมยา ไดแก ที่ทําดวยหญาปลอง (หญามุงกระตาย).
บทวา นวา คือ ทําแลวไมนาน (ใหม).
บทวา สุสณฺานา ไดแก มีสัณฐานดี คือปนดี ไดแก มีลกั ษณะดี.
บทวา น หิ สกฺขนิ ฺติ ไดแก จักไมอาจเลย.
บทวา เธนุปาป เฉตฺตุ ความวา แมโคหนุมทั้งหลายก็จักไมอาจจะ
ใหขาดไดเลย.
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เมื่อนายธนิยะ กลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบกาล
เปนที่แกรอบแหงอินทรียของนายธนิยะ เมื่อจะทรงโอวาทเขาโดยนัยกอนนั้นเอง
จึงไดตรัสคาถาซึ่งแสดงสัจจะ ๔ ประการนี้วา อุสโภริว เฉตฺวา เปนตน.
พอโค คือ โคตัวนําฝูง ไดแก โคถึกตัวเปนจาฝูง ชื่อวา โคอุสโภ
ในคาถานั้น.
แตอาจารยบางพวกกลาววา โคที่เปนใหญในฝูงโค ๑๐๐ ตัว ชื่อวา
โคอุสภะ โคที่เปนใหญในฝูงโค ๑,๐๐๐ ตัว ชื่อวา โควสภะ โคที่เปนใหญ
ในฝูงโค ๑๐๐,๐๐๐ ตัว ชือ่ วา โคนิสภะ. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา โคที่เปน
ใหญในตามเขตหนึ่ง ชื่อวา โคอุสภะ โคที่เปนใหญในคามเขต ๒ ตําบล ชื่อวา
โควสภะ โคที่ไมถูกกีดกันในคามเขตทั้งปวง ชื่อวา โคนิสภะ โคเหลานี้ทั้งหมด
เปนการเนิ่นชา (การพูดถึงโคทั้งหมดเปนการชักชา).
ก็อีกอยางหนึ่ง โคเหลานี้แมทั้งหมด พึงทราบวา โคอุสภะบาง วา
โควสภะบาง วาโคนิสภะบาง โดยอรรถวาไมเทียบเทากัน เหมือนอยางที่เทวดา
กลาวไว (ในสคาถวรรค สังยุตตนิกาย) วา พระสมณโคดมผูเจริญ เปนผู
องอาจ (นิสภะ) หนอ เปนตน.
ร อักษร (ในคําวา อุสโภริว) เปนการสนธิบท (ตามหลักไวยากรณ).
บทวา พนฺธนานิ ไดแก เครื่องผูก คือเชือก และ เครื่องผูก คือ
กิเลส ชางชื่อวา นาคะ. บทวา ปูติลต ไดแก เถาหัวเนา (เถาหัวดวนก็เรียก)
เหมือนอยางวา กายแมจะมีวรรณะเพียงดังทอง ทานก็เรียกวา ปูติกาโย
(กายเนา). สุนัขแมจะมีอายุถึง ๑๐๐ ป ทานก็เรียกวา กุกกุระ (ลูกสุนัข)
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สุนัขจิ้งจอกแมจะเกิดในวันนั้น ทานก็เรียกวา ชรสิคาละ (สุนัขจิ้งจอกแก)
ฉันใด เถาหัวเนา (หัวดวน) แมจะสดอยูอยางนี้ ทานก็เรียกวา ปูติลตา
(เถาหัวเนา) เพราะอรรถวาไมมีแกน ฉันนั้น.
บทวา ปทาลยิตฺวา ไดแก ตัดแลว ครรภนั้นเปนที่นอนดวย
ชื่อวา คพฺภเสยฺย (ครรภเปนที่นอน) ในคําวา คพฺภเสยฺย นั้น ชลาพุชะ
กําเนิด พึงทราบวา ทานกลาวดวย คัพภศัพท กําเนิดที่เหลือพึงทราบวา
ทานกลาวดวย เสยยศัพท อีกอยางหนึ่ง กําเนิดเหลานั้นแมทั้งหมด พึงทราบวา
ทานกลาวโดยยกเอา คัพภศัพท ขึ้นมาเปนประธาน.
คําที่เหลือ (ที่ยังไมไดพูดถึง) ในคาถาที่ ๑๒ นี้ เมื่อวาโดยบทแลว
ก็เขาใจงายทั้งนั้น
แตในคาถาที่ ๑๒ นี้ มีคําอธิบายดังตอไปนี้ :พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสวา ดูกอนธนิยะ ทานยินดีดวยเครื่องผูก
แตเราอึดอัดดวยเครื่องผูก จึงตัดสังโยชนเบื้องสูง ๕ ชนิดเสียได ดวยความ
เพียรอันมีกําลัง กลาวคือ อริยมรรคที่ ๔ เปรียบเหมือนโคอุสภะตัวใหญ ซึ่ง
สมบูรณดวยกําลัง และความเพียรสลัดเชือกทั้งหลายออกเสียไดฉะนั้น (เรา)
ทําลายสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ ประการเสียได ดวยความเพียรอันมีกําลัง กลาวคือ
อริยมรรคเบื้องต่ํา ๓ ประการ ดุจชางทําลายเถาหัวเนาใหขาดไปฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง เราตัด คือทําลายอนุสัยเสียได ดุจโคอุสภะทําลายเชือก
เสียไดฉะนั้น (เรา) ตัด คือ ทําลาย ปริยุฏฐานกิเลสทั้งหลายเสียได ดุจชาง
๑

๑. บาลีเปน ทาลยิตฺวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 84

ทําลาย เถาหัวเนา เสียฉะนั้น ฉะนั้น เราจึงไมเขาถึงครรภที่สัตวจะพึงนอนอีก.
เรานั้นพนแลวจากทุกขทั้งปวง อันเปนที่ตั้งแหงชาติทุกข จึงสบาย แนะฝน
เมื่อเปนเชนนี้ หากทานปรารถนาจะตก ก็เชิญตกลงมาเถิด เพราะฉะนั้น
(พระองค) จึงตรัสวา ถาหากวา แมทานเองตองการประพฤติใหเหมือนเรา
ก็จงตัดเครื่องผูกทั้งหลายเสียเถิด.
ในคาถาที่ ๑๒ นี้ เครื่องผูกทั้งหลายจัดเปนสมุทัยสัจ การนอนใน
ครรภ จัดเปนทุกขสัจ.
การไมเขาถึงในคําวา น อุเปยฺย นี้ จัดเปน นิโรธสัจ ดวยอํานาจ
อนุปาทิเสสนิพพาน การตัดในคําวา เฉตฺวา ปทาเลตฺวา นี้ จัดเปนนิโรธสัจ
ดวยอํานาจสอุปาทิเสสนิพพาน เครื่องตัดและเครื่องทําลาย จัดเปนมรรคสัจ.
ในที่สดุ พระคาถา คนทั้ง ๔ คือ นายธนิยะ ๑ ภรรยาของเขา ๑
และธิดาของเขา ๒ คน ไดฟงคาถาที่แสดงสัจ ๔ ประการนี้ อยางนี้แลว ก็
ดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล ลําดับนั้น นายธนิยะเห็นแลวซึ่งธรรมกายของ
พระผูมีพระภาคเจา ดวยปญญาจักษุ ดวยศรัทธา ซึ่งตั้งมั่นแลว อันเกิดขึ้น
แลวในพระผูมีพระภาคเจาเปนมูลดวยความเลื่อมใสที่ไมคลอนแคลน ผูมีหทัย
อันธรรมกายตักเตือนแลว คิดแลววา นับตั้งแตอเวจีเปนที่สุด จนถึง ภวัคร
พรหม เวนพระผูมีพระภาคเจาเสีย คนอื่นใครเลาจักบันลือสีหนาทที่มีกําลัง
เชนนี้ได พระศาสดาของเราเสด็จมาแลวหนอ ดวยความดําริวา เราตัดเครื่อง
ผูกทั้งหลายไดแลว และการนอนในครรภของเราไมมี.
ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเปลงรัศมีแหงพระกาย ซึ่งเปน
ราวกะวาแสงเรืองรองที่รดดวยน้ําทอง อันงดงามไปดวยขายแหงฉัพพัณณรังสี
เขาไปในบานของนายธนิยะ ดวยประสงควา บัดนี้ เชิญทานจงดูตามสบาย
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ครั้งนั้น นายธนิยะเห็นบานของตน รุงเรืองสวางไสวไปโดยรอบ
ประหนึ่งแสงพระจันทรและแสงสูรยสอดสองเขาไปขางใน (บาน) และประหนึ่ง
วาจะสวางไสวไปดวยแสงประทีปตั้งพันดวง ที่ลุกโพลงขึ้นโดยรอบฉะนั้น จึง
เกิดความคิดขึ้นวา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแลว.
ก็ในสมัยนั้นเอง แมฝนก็ตกลง เพราะเหตุนั้น พระสังคีติกาจารย
ทั้งหลายจึงกลาววา ฝนไดตกเต็มทั้งที่ลุมทั้งที่ดอน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นินนฺ  ไดแก ทีเ่ ปนเปอกตม. บทวา
ถล ไดแก ทีด่ อน. มีคําอธิบายวา ฝน เมื่อจะทําที่ดอน และที่ไมใชที่ดอน
ใหเต็ม เสมอกันหมด เริ่มหลั่งเม็ดลงมาแลว.
คําวา ตาวเทว ความวา ในขณะใด พระผูมีพระภาคเจา ทรงเปลง
พระรัศมีไป และนายธนิยะปลอยรัศมีแหงจิตที่สําเร็จดวยศรัทธาไปดวยคิดวา
พระศาสดาของเรามาแลว ในขณะนั้นฝนก็ตกลงมา. แตอาจารยบางพวก
พรรณนาวา ดวงอาทิตยไดปรากฏขึ้นในขณะนั้นเหมือนกัน.
ก็ในขณะที่นายธนิยะเกิดความระลึกขึ้นได ในขณะที่พระตถาคตเจา
ทรงแผโอภาสไป และในขณะที่ดวงอาทิตยกําลังโผลขึ้นอยูอยางนี้ นายธนิยะ
ฟงเสียงฝนที่กําลังตกลง ไดเกิดปติโสมนัสขึ้น ไดกราบทูลเนื้อความนี้วา เปน
ลาภของขาพระองคทั้งหลายไมนอยทีเดียว ดังนั้น (เนื้อความที่อธิบายในตอนนี้)
จึงเปน ๒ คาถา
ใน ๒ คาถานั้น พึงทราบวินิจฉัย ดังตอไปนี้ :เพราะเหตุที่นายธนิยะพรอมกับบุตรและภรรยาไดเห็นธรรมกายของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยการแทงตลอดอริยมรรค เห็นรูปกายของพระองคดวย
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โลกุตรจักษุ และกลับไดสัทธาที่เปนโลกิยสัทธา ฉะนั้นเขาจึงกลาววา เปนลาภ
ของขาพระองคไมนอยหนอ ที่ขาพระองคไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา.
คําวา วต ในคําวา ลาภา วต โน อนปฺปกา นัน้ เปนนิบาต
ใชในอรรถวา ปลื้มใจ.
บทวา โน คือ ขาพระองคทั้งหลาย. บทวา อนปฺปกา ไดแกมาก.
คําที่เหลือเขาใจงายทั้งนั้น.
สวนในคําวา สรณ ต อุเปม นี้ มีวินิจฉัยดังนี้ :การถึงสรณะของนายธนิยะนั้น สําเร็จแลวดวยการบรรลุมรรคนั้นแล
แมก็จริง ถึงกระนั้นในคํานั้น นายธนิยะนั้นถึงการตกลงทีเดียว บัดนี้เขา
กระทําการมอบตนดวยวาจา อีกอยางหนึ่ง เขาเมื่อกระทําที่พึ่งดวยการมอบตน
ใหปรากฏดวยสามารถแหงมรรค และทําสรณะที่ไมหวั่นไหวนั้น ใหปรากฏ
ดวยวาจาแกคนเหลาอื่น จึงถึงสรณคมนดวยการนอบนอมดวยมือ (อีก).
บทวา จกฺขุมา ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา จักขุมา
(ผูมีจักษุ) ดวยจักษุ ๕ คือ ๑. จักษุปกติ ๒. จักษุทิพย ๓. ปญญาจักษุ
๔. สมันตจักษุ ๕. พุทธจักษุ.
นายธนิยะเมื่อกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาจึงไดทูลวา ขาแตพระองค
ผูมีจักษุ ขาพระองคขอถึงพระองควาเปนที่พึ่ง.
สวนคําวา ขาแตพระมหามุนี ขอพระองคจงเปนครูของขาพระองค นี้
นายธนิยะทูลขึ้นก็เพื่อทําสรณคมนใหบริบูรณ ดวยการเขาถึงความเปนศิษย.
คําวา ภรรยาดวย ขาพระองคดวย เปนผูเชื่อฟง ขอประพฤติ
พรหมจรรยในพระสุคตเจา นี้ นายธนิยะทูล เมือ่ ทําสรณคมนใหบริบูรณ
ดวยสามารถแหงการสมาทาน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา พฺรหฺมจริย เปนชื่อแหง เมถุนวิรัติ
มรรค สมณธรรม ศาสนา และสทารสันโดษ.
ดวยวา การงดเวน จากเมถุน ในคําทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วาพฺรหฺมจารี
อนาจารี ทานเรียกวา พรหมจรรย.
การงดเวนจากเมถุนในคําทั้งหลาย เปนตน อยางนี้วา ดูกอนปญจสิขะ
ก็พรหมจรรยนี้แล ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนายโดยสวนเดียว ดังนี้ ทาน
เรียกวา มรรค.
พรหมจรรย ในคําทั้งหลาย เปนตน อยางนี้วา ดูกอ นสารีบุตร
เรายอมทราบชัดแล วา เราประพฤติพรหมจรรยที่ประกอบดวยองค ๔ ดังนี้
ทานเรียกวา สมณธรรม.
พรหมจรรย ในคําทั้งหลาย เปนตน อยางนี้วา พรหมจรรยนี้นั้น
รุงเรืองและกวางขวางแลว ดังนี้ ทานเรียกวา ศาสนา.
พรหมจรรย ในคําทั้งหลาย เปนตน อยางนี้วา
เราทั้งหลาย ยอมไมนอกใจภรรยา
ทั้งหลาย และภรรยาทั้งหลาย ไมนอกใจเรา
ทั้งหลาย เราทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย
ในหญิงทั้งหลาย นอกจากภรรยาเหลานั้น
เพราะเหตุนั้นแล เราทั้งหลายจึงไมตาย
แตหนุม ๆ ดังนี้ ชื่อวา สทารสันโดษ.
แตในคาถานี้ นายธนิยะหมายถึง พรหมจรรย คือ มรรคเบื้องบน
๓ ประการ อันมีพรหมจรรยคือสมณธรรมเปนประธาน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 88

คําวา สุคเต ไดแกในสํานักของพระสุคต. ดวยวาพระผูมีพระภาคเจา
ทานเรียกวา สุคตะ เพราะพระองคเสด็จไปดวยดี ไมถึงที่สุด ๒ อยาง (คือ
กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค) เพราะพระองคทรงประกอบดวย
การบรรลุถึงอริยมรรค อันงาม และเพราะพระองคทรงบรรลุถึงสถานที่กลาวคือ
พระนิพพาน อันดีงาม.
ก็คําวา สุคเต นี้เปนสัตตมีวิภัตติใชในอรรถวาใกล เพราะอธิบาย
วา ในสํานักพระสุคต.
คําวา จรามเส ความวา พวกเรายอมประพฤติพรหมจรรย ใน
พระสุคตใด ทานก็จงประพฤติพรหมจรรยนั้นในพระสุคตนั้น เพราะเหตุนั้น
นายธนิยะจึงกลาวการประพฤติพรหมจรรยนั้นในพระสุคตนี้วา จรามเส.
แตพระอรรถกถาจารยกลาววา คําวา เส (ในคําวา จรามเส) เปน
นิบาต ก็ดวยคําวา เส นั้นเอง ในทีน่ ี้ พระอาจารยทั้งหลายจึงใหคําจํากัด
พระบาลีวา จรามเส หมายถึงการออนวอน ทานชอบใจคําใดก็พึงถือเอาคํา
นั้น.
นายธนิยะ ทูลขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจาดวยการอางถึงการ
ประพฤติพรหมจรรยอยางนี้ เมื่อแสดงประโยชนของการบรรพชา จึงทูลวา
ขาพระองคทั้งหลายเปนผูถึงฝงแหงชาติและมรณะ เปนผูกระทําที่สุดแหงทุกข.
พระนิพพาน ชื่อวาฝงอื่นแหงความเกิดและความตาย พวกเราจักถึง
พระนิพพานนั้น ดวยอรหัตมรรค.
บทวา ทุกฺขสฺส ไดแก ทุกขในวัฏฏะ. บทวา อนฺตกรา ไดแก
กระทําความไมมี.
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บทวา ภวามเส คือ ยอมเปน อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา โอหนอ
พวกเรา พึงเปน (ผูถึงที่สุดแหงทุกข) ดังนั้น ผูศึกษาพึงทราบคํานั้นได โดย
นัยที่ขาพเจากลาวแลว ในคําวา จรามเส นี้.
ไดยินวา ก็สามีและภรรยาแมทั้งสอง แมครั้นกลาวอยางนี้แลว จึง
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลขอบรรพชาอยางนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคพึงใหขาพระองคทั้งสองบรรพชาเถิด.
ครั้งนั้น มารผูมีบาป เห็นสามีภรรยาแมทั้งสองนั้นถวายบังคมแลว
กราบทูลขอบรรพชาอยู จึงคิดวา สามีภรรยาทั้งสองนี้ตองการจะพนอํานาจ
ของเราไป เอาเถิด บัดนี้ เราจะทําอันตรายแกเขาทั้งสองเหลานั้น ดังนี้แลว
เมื่อจะแสดงคุณในการครองเรือน จึงกลาวคาถานี้วา นนฺทติ ปุตฺเตหิ
ปุตฺติมา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นนฺทติ ไดแก ยินดีคือชื่นชม. บทวา
ปุตฺเตหิ ไดแกบุตรทั้งหลายและธิดาทั้งหลาย. คําวา ปุตฺเตหิ นัน้ เปนตติยาวิภัตติ ใชในอรรถวา กับ หรือใชในอรรถวา ดวย มีคําอธิบายวา ยอมเพลิด
เพลินกับบุตรทั้งหลาย หรือยอมเพลิดเพลินดวยบุตรทั้งหลายที่เปนเหตุ (ให
เพลิดเพลิน).
บุคคลผูมีบุตร ชื่อวา ปุตฺติมา ทานกลาวอยางนี้ดวยศัพทวา อิติ.
เทวบุตรผูทรงเทริดดอกไมองคใดองคหนึ่ง ในสวรรคชนั้ วสวัตดีภูมิ
(ปรนิมมิตวสวัตดี) ชื่อวา มาร.
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ดวยวามารนั้นยอมทําชนใดที่สามารถจะกาวลวงฐานะนั้น (ฐานะที่มาร
ไมตองการ) ยอมหามชนนั้นเสียได แตถาชนใดตนไมอาจจะหามได มารนั้น
ก็ปรารภนําความตายแมแกชนนั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา มาร.
บทวา ปาปมา ไดแก คนชั่ว หรือคนมีความประพฤติชวั่ คําวา
ปาปมานี เปนคําพูดของพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย.
ก็ในคาถาทั้งปวง คําที่เหลือเปนเชนนี้ (เหมือนกัน) อธิบายวาเปรียบ
เหมือนวา คนมีบุตรก็เพลิดเพลินดวยบุตรทั้งหลาย คนมีโคก็เพลิดเพลินดวย
โคทั้งหลาย ฉันใด คนยอมเพลิดเพลินเพราะอุปธิทั้งหลาย ฉันนั้น คือวา
ผูใดมีโค แมผูนั้นก็มีโคเปนที่รัก คือวา เขายอมเพลิดเพลินกับโคเหลานั้น
หรือวายอมเพลิดเพลินดวยโคทั้งหลาย อันเปนเหตุใหปลื้มใจฉันนั้นเหมือนกัน.
มารครั้นกลาวอยางนี้ บัดนี้ ยอมอางถึงเหตุที่จะทําใหประโยชนนั้น
สําเร็จ จึงกลาววา อุปธีหิ นรสฺส นนฺทนา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปธิ ไดแกอุปธิ ๔ ประการคือ ๑. กามุปธิ
๒. ขันธุปธิ ๓. กิเลสุปธิ ๔. อภิสังขารุปธิ.
จริงอยู แมกามทั้งหลาย ทานก็เรียกวา อุปธิ เพราะอรรถแหงคํานี้วา
สุข ในอรรถนี้ อันบุคคลยอมเขาไปตั้งไวเพราะเปนที่ตั้งแหงความสุข ที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความสุขและโสมนัส
ใดแลที่บังเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ ๕ นี้ ชื่อวา อัสสาทะแหงกามทั้งหลาย.
แมขันธทั้งหลาย ทานก็เรียกวา อุปธิ เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข อัน
มีขันธเปนมูล.
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แมกิเลสทั้งหลาย ทานก็เรียกวา อุปธิ เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกขใน
อบาย.
แมอภิสังขารทั้งหลาย ทานก็เรียกวา อุปธิ เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข
ในภพ.
แตในที่นี้ ทานประสงคเอากามุปธิ กามุปธินั้นมี ๒ อยาง ดวยอํานาจ
สัตวและสังขาร.
ในอุปธิทั้ง ๒ อยางนั้น จะกลาวถึงอุปธิที่เกี่ยวกับสัตว (กอน) มาร
เมื่อแสดงถึงอุปธิที่เกี่ยวกับสัตว จึงกลาววา ปุตฺเตหิ โคหิ เปนตน แลวจึง
กลาวถึงเหตุ (ของอุปธิ) วา อุปธีหิ นรสฺส นนฺทนา เปนตน.
เนื้อความแหงคาถานั้นวา ก็เพราะเหตุที่กามุปธิเหลานี้นําปติและ
โสมนัสมาให จึงทําใหคนเพลิดเพลิน เพราะฉะนั้น พึงทราบคํานี้วา ผูมีบุตร
ยอมเพลิดเพลินดวยบุตรทั้งหลาย ผูมีโคก็ยอมเพลิดเพลินดวยโคทั้งหลายเหมือน
กัน ตัวทานเองก็มีบุตรและมีโค เพราะฉะนั้น ทานจงเพลิดเพลินดวยโคและ
บุตรเหลานั้น อยาไดกลับไปสูการบรรพชาเลย เพราะความเพลิดเพลินเหลานี้
ยอมไมมีแกนักบวช เมือ่ เปนเชนนี้ ทานแมปรารภจะพนทุกข แตก็กลับจะมี
ทุกข. แมในบัดนี้ มารยอมอางถึงเหตุที่ทําใหสําเร็จประโยชนนั้นวา น หิ โส
นนฺทติ โย นิรูปธิ เปนตน. เนื้อความแหงคาถานั้นวา เพราะผูใดไมมี
อุปธิเหลานี้ ผูนั้นพลัดพรากจากญาติทั้งหลายอันเปนที่รัก ไมมีอุปกรณเครื่อง
เครื่องใชสอย ยอมไมเพลิดเพลิน ฉะนั้น ตัวทานเอง เวนอุปธิเหลานี้เสีย
ออกบวชแลวก็จักไดรับทุกข.
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ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา มารผูมีบาปนี้มาแลว
เพื่อทําอันตรายแกคนเหลานี้ เมื่อจะทรงทําลายวาทะของมาร ดวยอุปมาที่มาร
นํามานั้นนั่นเอง ประดุจบุคคลทําผลไมใหตกลงดวยผลไมฉะนั้น จึงทรงกลับ
คาถานั้นนั่นเอง เมื่อจะทรงแสดงวา อุปธิเปนที่ตั้งแหงความเศราโศก จึงตรัส
วา โสจติ ปุตฺเตหิ เปนตน.
บททั้งปวงในคาถานั้น เมื่อวาโดยบทแลว ก็เขาใจงายทั้งนั้น แตมีคํา
อธิบายดังตอไปนี้ :- ดูกอนมารผูมีบาป ทานอยาไดพูดอยางนี้วา คนมีบุตรยอม
เพลิดเพลินดวยบุตรทั้งหลาย ดวยวาความพลัดพราก ความวางเวนจากของที่รัก
ที่ชอบใจทั้งสิ้นนั้นแลยอมมีได วิธีนบี้ ุคคลไมอาจจะหลีกพนได เพราะวาสัตว
ทั้งหลายมีหทัยที่ถูกลูกศรคือความเศราโศก ประมาณยิ่งเสียบแทงแลว เพราะ
เหตุที่ตองพลัดพรากจากบุตรและภรรยาอันเปนที่รักที่พอใจเหลานั้น และจาก
สัตวและสิ่งของทั้งหลาย มีโค มาตัวผู มาตัวเมีย เงินและทองเปนตน เปนบา
ไปก็มี มีจิตฟุงซานไป ถึงความตายก็มี ไดรับทุกขปางตายก็มี เพราะเหตุนั้นเอง
คนมีบุตรจึงเศราโศกเพราะบุตรก็เพราะตัณหา คนยอมเศราโศกเพราะอุปธิ
ทั้งหลาย เหมือนคนมีบุตรยอมเศราโศกเพราะบุตรทั้งหลาย คนมีโคยอม
เศราโศกเพราะโคทั้งหลายฉะนั้น เพราะเหตุไร ? เพราะคนยอมเศราโศกเพราะ
อุปธิทั้งหลาย ก็เพราะเหตุที่คนเศราโศกเพราะอุปธิทั้งหลาย ฉะนั้นนั่นแล
ผูใดไมมีอุปธิ ผูนั้นยอมไมเศราโศกเลย ผูใดชื่อวาไมมีอุปธิ เพราะละความ
เกี่ยวของในอุปธิเสียได ผูนั้นยอมมีความสันโดษดวยจีวร อันเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตที่เปนเครื่องบริหารทอง จะดําเนินไปดวยวิธีใด ๆ ก็
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ยึดถือ (ความสันโดษ) เทานั้น ดําเนินไปอยู ก็ยอมทราบไดวา สิ่งอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้ไมมี ฯลฯ เปรียบเหมือนนกมีแตปก ฯลฯ ก็เพราะฆาความ
เศราโศกเสียไดอยางนี้ ผูใดไมมีอุปธิ ผูนั้นยอมไมเศราโศกเลย.
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเทศนาจบลงดวยยอดคือ พระอรหัตอยางนี้
อีกอยางหนึ่ง ผูใดไมมีอปุ ธิ ผูใดไมมีกิเลส ผูนนั้ ยอมไมเศราโศก ดวยวา
ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู อุปธิทั้งหลายหรือมูลแหงความเศราโศกทั้งหลายก็ยอม
มีอยูตราบนั้น ก็เพราะละกิเลสเสียได ความเศราโศกจึงไมมี เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงใหเทศนาจบลงดวยยอดคือพระอรหัตทีเดียว แมดวย
ประการฉะนี้.
ในที่สดุ แหงเทศนา นายธนิยะและภรรยาทั้งสองไดบวชแลว พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จไปยังวัดเชตวันทางอากาศเชนเดิม เขาทั้งสองเหลานั้น
ครั้นบวชแลวไดทําใหแจงซึ่งพระอรหัต พวกโคบาลใหสรางวิหารเพื่อทาน
ทั้งสองนั้นในที่เปนที่อยู วิหารนั้น ยังปรากฏชื่อวา โคปาลกวิหาร มาจน
ทุกวันนี้
จบอรรถกถาธนิยสูตร แหงคัมภีร
ขุททกนิกาย ชื่อปรมัตถทีปนี
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ขัคควิสาณสูตรที่ ๓
วาดวยผูเที่ยวไปคนเดียวเหมือนนอแรด
[๒๙๖] บุคคลวางอาชญาในสัตวทั้ง
ปวงแลว ไมเบียดเบียนบรรดาสัตวเหลานั้น
แมผูใดผูหนึ่งใหลําบาก ไมพึงปรารถนาบุตร
จะพึงปรารถนาสหายแตที่ไหน พึงเที่ยวไป
ผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
ความเยื่อใยยอมมีแกบุคคลผูเกี่ยว
ของกัน ทุกขนี้ยอมเกิดขึ้นตามความเยื่อใย
บุคคลเล็งเห็นโทษอันเกิดแตความเยื่อใย พึง
เทีย่ วไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลอนุเคราะหมิตรสหาย เปนผูมี
จิตปฏิพัทธแลว ชื่อวายอมยังประโยชนให
เสือ่ ม บุคคลเห็นภัย คือ การยังประโยชน
ใหเสื่อมในการเชยชิดนี้ พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลของอยูแลว ดวยความเยื่อใย
ในบุตรและภริยา เหมือนไมไผกอใหญเกี่ยว
กายกัน ฉะนั้น บุคคลไมของอยู เหมือน
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หนอไม พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
เนื้อในปาที่บุคคลไมผูกไวแลว ยอม
ไปหากินตามความปรารถนา ฉันใด นรชน
ผูรูแจง เพงความประพฤติตามความพอใจ
ของตน พึงเที่ยวไปแตผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
การปรึกษาในที่อยู ที่ยืน ในการไป
ในการเที่ยว ยอมมีในทามกลางแหงสหาย
บุคคลเพงความประพฤติตามความพอใจ ที่
พวกบุรษุ ชั่วไมเพงเล็งแลวพึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
การเลน การยินดี ยอมมีในทามกลางแหงสหาย อนึ่ง ความรักที่ยิ่งใหญ
ยอมมีในบุตรทั้งหลาย บุคคลเมื่อเกลียดชัง
ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารอันเปน
ที่รัก พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
บุคคลยอมเปนอยูตามสบาย ในทิศ
ทั้งสี่และไมเดือดรอน ยินดีดวยปจจัยตามมี
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ตามได ครอบงําเสียซึ่งอันตราย ไมหวาดเสียว พึงเปนผูเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
แมบรรพชิตบางพวกก็สงเคราะหได
ยาก อนึ่ง คฤหัสถผูอยูครองเรือนสงเคราะห
ไดยาก บุคคลเปนผูมีความขวนขวายนอย
ในบุตรของผูอื่น พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
นักปราชญละเหตุ อันเปนเครื่อง
ปรากฏแหงคฤหัสถ ดุจตนทองหลางมีใบ
รวงหลน ตัดเครื่องผูกแหงคฤหัสถไดแลว
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
ถาวาบุคคลพึงไดสหายผูมีปญญา
เครื่องรักษาตน ผูเที่ยวไปรวมกันไดมีปรกติ
อยูดวยกรรมดี เปนนักปราชญไซร พึง
ครอบงําอันตรายทั้งปวง เปนผูมีใจชื่นชม
มีสติ เที่ยวไปกับสหายนั้น.
หากวาบุคคลไมพึงไดสหายผูมี
ปญญาเครื่องรักษาตน ผูเที่ยวไปรวมกันได
มีปรกติอยูดวยกรรมดี เปนนักปราชญไซร
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พึงเที่ยวไปแตผูเดียว ดุจพระราชาทรงละ
แวนแควนอันพระองคทรงชนะแลวเสด็จไป
แตผูเดียว ดุจชางชื่อมาตังคะละโขลงเที่ยว
อยูในปาแตตัวเดียว ฉะนั้น.
เรายอมสรรเสริญสหายผูถึงพรอม
ดวยศีลขันธเปนตน พึงคบสหายผูประเสริฐ
สุด ผูเ สมอกัน กุลบุตรไมไดสหายผูประเสริฐสุดและผูเสมอกันเหลานี้แลว พึงเปน
ผูบริโภคโภชนะไมมีโทษ เที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลแลดูกําไลทองทั้งสองอันงาม
ผุดผอง ทีบ่ ตุ รแหงนายชางทองใหสําเร็จ
ดวยดีแลว กระทบกันอยูในขอมือ พึงเที่ยว
ไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
การที่เราจะพึงพูดจากับพระกุมารที่
สอง หรือการของอยูดวยอํานาจแหงความ
เยื่อใย พึงมีไดอยางนี้ บุคคลเล็งเห็นภัยนี้
ในอนาคต พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนัน้ .
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ก็กามทั้งหลายงามวิจิตร มีรสอรอย
เปนที่รนื่ รมยใจ ยอมย่ํายีจิตดวยรูปแปลกๆ
บุคคลเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายแลว พึง
เที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลเห็นภัย คือ จัญไร ฝ อุปทวะ
โรค ลูกศร และความนากลัวนี้ ในกามคุณ
ทั้งหลายแลว พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
บุคคลพึงครอบงําอันตรายเหลานี้แม
ทั้งปวง คือ หนาว รอน หิว ระหาย ลม
แดด เหลือบและสัตวเสือกคลานแลว พึง
เที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลพึงเปนผูเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด เปรียบเหมือนชางใหญที่เกิดใน
ตระกูลปทุม มีขนั ธเกิดขึ้นแลว ละโขลง
อยูใ นปาตามอภิรมย ฉะนั้น.
บุคคลพึงใครครวญถอยคําของพระปจเจกพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตยวา
การทีบ่ ุคคลผูยินดีแลวดวยการคลุกคลีดวย
คณะจะพึงบรรลุวมิ ุตติอันมีในสมัย นั้นไม
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เปนฐานะที่จะมีไดพึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
เราลวงพนทิฏฐิอันเปนขาศึกไดแลว
ถึงความเปนผูเที่ยง ไดมรรคแลว เปนผูมี
ญาณเกิดขึ้นแลว อันผูอื่นไมพึงแนะนํา พึง
เที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลผูไมโลภ ไมหลอกลวง ไมมี
ความกระหาย ไมลบหลู มีโมหะดุจน้ําฝาด
อันกําจัดเสียแลว ไมมีความอยาก ครอบงํา
โลกทั้งปวงไดแลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
กุลบุตรพึงเวนสหายผูลามก ไมพึง
เสพดวยตนเอง ซึ่งสหายผูชี้บอกความ
ฉิบหายมิใชประโยชน ผูตั้งอยูในกรรมอัน
ไมเสมอ ผูขอ งอยู ผูประมาท พึงเที่ยวไป
ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลพึงคบมิตรผูเปนพหูสูตทรง
ธรรม ผูยิ่งดวยคุณธรรม มีปฏิภาณ รูจัก
ประโยชน ทั้งหลาย กําจัดความสงสัยไดแลว
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
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บุคคลไมพอใจการเลน ความยินดี
และกามสุขในโลกแลว ไมเพงเล็งอยู เวน
จากฐานะแหงการประดับ มีปกติกลาวคําสัตย พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
บุคคลละบุตร ภรรยา บิดา มารดา
ทรัพย ขาวเปลือก พวกพอง และกามซึ่ง
ตั้งอยูตามสวนแลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
บัณฑิตทราบวาความเกี่ยวของใน
เวลาบริโภคเบญจกามคุณนี้มีสุขนอย มีความ
ยินดีนอย มีทุกขมาก ดุจหัวฝ ดังนี้แลว
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลพึงทําลายสังโยชนทั้งหลายเสีย
เหมือนปลาทําลายขาย เหมือนไฟไมหวน
กลับมาสูที่ไหมแลว พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลผูมจี ักษุทอดลงแลว ไมคะนอง
เทา มีอนิ ทรียอันคุมครองแลว มีใจอันรักษา
แลว ผูอันกิเลสไมรั่วรดแลว และอันไฟ
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คือกิเลสไมแผดเผาอยู พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลละเพศแหงคฤหัสถ ดุจตน
ทองหลางมีใบรวงหลนแลวนุงหมผากาสายะ
ออกบวชเปนบรรพชิต พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
ภิกษุไมกระทําความยินดีในรสทั้งหลาย ไมโลเล ไมเลี้ยงคนอื่น มีปกติเที่ยว
บิณฑบาตตามลําดับตรอก ผูมีจติ ไมผูกพัน
ในตระกูล พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
บุคคลละธรรมเปนเครื่องกั้นจิต ๕
อยาง บรรเทาอุปกิเลสทั้งปวงแลว ผูอัน
ทิฏฐิไมอาศัย ตัดโทษคือความเยื่อใยไดแลว
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลละสุข ทุกข โสมนัสและ
โทมนัสในกาลกอนได ไดอุเบกขาและสมถะ
อันบริสทุ ธิ์แลว พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
บุคคลปรารภความเพียรเพื่อบรรลุ
ปรมัตถประโยชน มีจิตไมหดหู มีความ
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ประพฤติไมเกียจครานมีความบากบั่นมั่นคง
ถึงพรอมแลว ดวยกําลังกาย และกําลังญาณ
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลไมละการหลีกเรนและฌาน มี
ปกติประพฤติธรรม อันสมควรเปนนิตยใน
ธรรมทัง้ หลาย
พิจารณาเห็นโทษในภพ
ทั้งหลาย พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น.
บุคคลผูปรารถนาความสิ้นตัณหา
พึงเปนผูไมประมาท ไมเปนคนบาคนใบ
มีการสดับ มีสติ มีธรรมอันกําหนดรูแลว
เปนผูเที่ยง มีความเพียร พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลไมสะดุงในธรรมมีความไม
เที่ยงเปนตน เหมือนราชสีหไมสะดุงในเสียง
ไมของอยู
ในธรรมมีขันธและอายตนะ
เปนตน เหมือนลมไมของอยูในขาย ไมติด
อยูดวยความยินดี และความโลภ เหมือน
ดอกปทุมไมติดอยูดวยน้ํา พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
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บุคคลพึงเสพเสนาสนะอันสงัด เปน
ผูเที่ยวไปผูเดียวเชนกับนอแรด เหมือน
ราชสีหม ีเขี้ยวเปนกําลัง ขมขี่ครอบงําหมูเนื้อ
เที่ยวไป ฉะนั้น.
บุคคลเสพอยูซึ่งเมตตาวิมุตติ กรุณาวิมุตติ มุทิตาวิมุตติ และอุเบกขาวิมุตติ
ในกาลอันควร ไมยินรายดวยโลกทั้งปวง
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
บุคคลละราคะ โทสะ และโมหะแลว
ทําลายสังโยชนทั้งหลายแลว ไมสะดุงใน
เวลาสิ้นชีวิต พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น.
มนุษยทงั้ หลายผูไมสะอาด มีปญญา
มุงประโยชนตน ผูไ มมีเหตุ ยอมคบหาสมาคบมิตรผูหาไดยากในทุกวันนี้ เพราะมีเหตุ
เปนประโยชน
บุคคลพึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น.
จบขัคควิสาณสูตรที่ ๓
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อรรถกถาขัคควิสาณสูตร
วรรรคที่ ๑
คาถาที่ ๑
ขัคควิสาณสูตร เริ่มตนวา สพฺเพสุ ภูเตสุ ดังนี้ มีอุบัติอยางไร.
พระสูตรทั้งปวงมีอุบัติ ๔ อยาง คือ เพราะอัธยาศัยของตน ๑ เพราะ
อัธยาศัยของผูอื่น ๑ เพราะการเกิดขึ้นแหงเรื่อง ๑ เพราะอํานาจแหงคําถาม ๑.
จริงอยู สูตรทั้งหลายมีทวยตานุปสสนาสูตรเปนตน มีอุบตั ิเพราะอัธยาศัยของ
ตน. สูตรทัง้ หลายมีเมตตาสูตรเปนตน มีอุบัติเพราะอัธยาศัยของผูอื่น สูตร
ทั้งหลายมีอุรคสูตรเปนตน มีอุบัติเพราะการเกิดขึ้นแหงเรื่อง สูตรทั้งหลายมี
วัมมิกสูตรเปนตนมีอุบัติเพราะอํานาจแหงคําถาม.
ในสูตรเหลานั้น ขัคควิสาณสูตรมีอุบัติเพราะอํานาจแหงคําถามโดย
ไมแปลกกัน แตโดยแปลกกัน เพราะในขัคควิสาณสูตรนี้บางคาถาพระปจเจกสัมพุทธะนั้น ๆ ถูกถามจึงกลาว บางคาถาไมถูกถาม จึงเปลงอุทานอันสมควร
แกนัยที่ตนสักวาบรรลุแลวเทานั้น เพราะฉะนั้น บางคาถามีอุบัติเพราะอํานาจ
แหงคําถาม บางคาถามีอุบัติเพราะอัธยาศัยของผูอื่น บางคาถามีอุบัติเพราะ
อัธยาศัยของตน. ในอุบตั ิเหลานั้น อุบัติเพราะอํานาจแหงคําถามโดยไมแปลก
กันนี้นั้น พึงทราบอยางนี้จําเดิมแตตน.
ในสมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นแล
พระอานนทผูมีอายุไปในที่ลับหลีกเรนอยูไดเกิดปริวิตกในใจอยางนี้วา ความ
ปรารถนาและอภินิหารยอมปรากฏแกพระพุทธเจาทั้งหลาย หาปรากฏแกพระ-
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สาวกทั้งหลาย แกพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายอยางนั้นไม ไฉนหนอ เราพึง
เขาไปเฝาทูลถามพระผูมีพระภาคเจา. ทานพระอานนทออกจากที่หลีกเรนแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทูลถามเรื่องนี้ตามลําดับ. ครั้งนั้น พระผูมี
พระภาคเจาไดตรัสปุพพโยคาวจรสูตรแกทานพระอานนทวา ดูกอนอานนท
อานิสงส ๕ เหลานี้ คือ บุคคลยอมบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมในเพราะ
ปุพพโยคาวจรกอนทีเดียว ถาไมบรรลุอรหัตผลในทิฏฐธรรมกอนทีเดียว ตอมา
ก็บรรลุอรหัตผลในเวลาตาย ฯลฯ ตอมาเปนเทวบุตรก็บรรลุอรหัตผล ตอมา
ก็เปนขิปปาภิญญบุคคล ในที่เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ตอมาก็ยอมเปนพระปจเจกสัมพุทธะในกาลภายหลัง ครั้นตรัสอยางนี้แลว จึง
ตรัสอีกวา ดูกอนอานนท ธรรมดาพระปจเจกสัมพุทธเจาทั้งหลายเปนผูถึง
พรอมดวยอภินิหาร มีปุพพโยคาวจรธรรม เพราะฉะนั้น พระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธะ และสาวกทั้งหลาย พึงประสงคความปรารถนาและอภินิหาร.
ทานพระอานนทนั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ความปรารถนาเปน
พระพุทธเจาทั้งหลายควรนานเทาไร. พระองคตรัสวา ดูกอนอานนท ความ
ปรารถนาเปนพระพุทธเจาทั้งหลายควรนานโดยการกําหนดอยางต่ําที่สุดถึง
สี่อสงไขยและแสนกัป โดยกําหนดปานกลาง แปดอสงไขยและแสนกัป โดย
การกําหนดอยางสูง สิบหกอสงไขยและแสนกัป ประเภททั้ง ๓ นั้น พึงรูดวย
อํานาจแหงพระพุทธเจา ผูปญญาธิกะ ผูสัทธาธิกะ และผูวิริยาธิกะ จริงอยู
พระพุทธเจาผูปญญาธิกะ มีศรัทธานอยแตมีปญญามาก ผูสทั ธาธิกะมีปญญา
ปานกลางแตมีศรัทธามาก ผูวิริยาธิกะมีศรัทธาและปญญานอย แตมีความเพียร
มาก.
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ก็ขอที่ บุคคลใหทานเชนกับดวยทานของพระเวสสันดรทุก ๆ วันก็ดี
สั่งสมบารมีธรรมมีศีลเปนตน อันสมควรแกญาณนั้นก็ดี ยังไมถึงสี่อสงไขย
แสนกัปแลว ก็เปนพระพุทธเจาในระหวาง นั่นไมใชฐานะที่จะมีได เพราะ
เหตุไร เพราะญาณยังไมตั้งทอง ยังไมถึงความไพบูลย ยังไมถงึ ความแกรอบ
เปรียบเหมือนขอที่ขาวกลาจะออกรวงได โดยลวงไป ๓ เดือน ๔ เดือน หรือ
๕ เดือน ไมถึงกาลนั้น ๆ แลว บุคคลจะปรารถนาวันละแสนครั้งทุก ๆ วันก็ดี
รดน้ําวันละแสนครั้งทุก ๆ วันก็ดี จะใหออกรวงไดโดยภายใน ๑ ปกษ หรือ
๑ เดือน นั่นไมใชฐานะที่จะมีได เพราะเหตุไร เพราะขาวกลายังไมตั้งทอง ยัง
ไมถึงความไพบูลย ยังไมถึงความแกรอบ ชื่อฉันใด ขอที่บุคคลใหทานเชนกับ
ดวยทานของพระเวสสันดรทุก ๆ วันก็ดี สั่งสมบารมีธรรมมีศีลเปนตน อัน
สมควรแกญาณนั้นก็ดี ยังไมถึงสี่อสงไขยแสนกัปแลว จักเปนพระพุทธเจาใน
ระหวาง นั่นไมใชฐานะที่จะมีได เพราะเหตุไร เพราะญาณยังไมตั้งทอง ยัง
ไมถึงความไพบูลย ยังไมถึงความแกรอบ ฉันนัน้ เหมือนกัน เพราะฉะนั้น
พึงทําการบําเพ็ญบารมีตลอดกาลตามที่กลาวนั่นเทียว เพื่อประโยชนแกความ
แกรอบแหงญาณ ก็เมือ่ บุคคลปรารถนาความเปนพระพุทธเจา โดยกาลแม
ประมาณเทานี้ ก็พึงปรารถนาสมบัติ ๘ ประการ ในการสรางอภินิหาร จริงอยู
อภินิหารนี้ยอมสําเร็จได
ก็เพราะ
การประชุมธรรม ๘ ประการ คือ ความเปน
มนุษย ๑ ความถึงพรอมดวยเพศ ๑ เหตุ ๑
การเห็นพระศาสดา ๑ การบรรพชา ๑ ความ
ถึงพรอมแหงคุณ ๑ อธิการ ๑ ความพอใจ ๑.
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คําวา อภินิหาร นัน่ เปนชื่อแหงมูลปณิธาน. ในการประชุมธรรม
๘ ประการนัน้ คําวา ความเปนมนุษย ไดแก มนุษยชาติ. ดวยวานอกจาก
มนุษยชาติแลว ปณิธานของบุคคลผูดํารงอยูในชาติที่เหลือทั้งหลาย แมใน
ชาติเทวดาก็ตาม ก็ยอมสําเร็จไมได เพราะบุคคลที่ดํารงอยูในมนุษยชาตินั้น
เมื่อปรารถนาความเปนพระพุทธเจา ทําบุญกรรมทั้งหลายมีทานเปนตนแลว
พึงปรารถนาความเปนมนุษยเทานั้น ผูดํารงอยูในมนุษยชาตินั้น พึงตั้งปณิธาน
ดวยวา อภินิหารยอมสําเร็จอยางนี้.
คําวา ความถึงพรอมดวยเพศ ไดแก ความเปนบุรุษ. ก็ปณิธาน
ของสตรี กะเทย และอุภโตพยัญชนก แมดํารงอยูในมนุษยชาติ ก็ยอมสําเร็จ
ไมได ดวยวาบุคคลผูดํารงอยูในมนุษยชาตินั้น เมื่อปรารถนาความเปนพระพุทธเจา ทําบุญกรรมทั้งหลายมีทานเปนตนแลว พึงปรารถนาความเปนบุรุษ
เทานั้น ผูดาํ รงอยูในความเปนบุรุษนั้น พึงตั้งปณิธาน อภินิหารยอมสําเร็จได
ดวยประการฉะนี้.
คําวา เหตุ ไดแก ความถึงพรอมแหง อุปนิสัย แหงพระอรหัต.
ก็บุคคลใดพยายามอยูในอัตภาพนั้น สามารถเพื่อบรรลุพระอรหัตได อภินิหาร
ยอมสําเร็จแกบุคคลนั้น หาสําเร็จแกบุคคลนอกนี้ไม เหมือนสําเร็จแกสุเมธบัณฑิต ฉะนั้น ดวยวาสุเมธบัณฑิตนั้น บรรพชาที่บาทมูลของพระพุทธเจา
พระนามวา ทีปงกร ไดเปนผูสามารถเพื่อบรรลุพระอรหัตโดยอัตภาพนั้นได.
คําวา การเห็นพระศาสดา ไดแก การเห็นเฉพาะพระพักตร
พระพุทธเจาทั้งหลาย ดวยวาอภินิหารยอมสําเร็จดวยประการนี้ หาสําเร็จโดย
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ประการอื่นไม เหมือนสําเร็จแกสุเมธบัณฑิตฉะนั้น เพราะสุเมธบัณฑิตนั้น
เห็นพระพุทธเจาพระนามวา ทีปงกร เฉพาะพระพักตรแลว ไดตั้งความ
ปรารถนา.
คําวา การบรรพชา ไดแก ความเปนอนาคาริก. ก็ความเปน
อนาคาริกนั้นแล ยอมควรในศาสนา หรือในนิกายของดาบสและปริพาชก
ผูเปนกรรมวาทีและกิริยวาที เหมือนควรแกสุเมธบัณฑิตฉะนั้น ดวยวา
สุเมธบัณฑิตนั้น เปนดาบส ชื่อสุเมธ จึงตั้งปณิธาน.
คําวา ความถึงพรอมแหงคุณ ไดแก การไดคุณธรรมมีฌาน
เปนตน. ก็อภินิหารยอมสําเร็จแกบุคคลแมบวชแลว ผูถ ึงพรอมดวยคุณเทานั้น
ยอมไมสําเร็จแกบุคคลนอกนี้ เหมือนสําเร็จแกสุเมธบัณฑิตฉะนั้น ดวยวา
สุเมธบัณฑิตนั้นไดอภิญญา ๕ และไดสมาบัติ ๘ แลว จึงตั้งปณิธาน.
คําวา อธิการ ไดแก การการทําที่ยิ่ง อธิบายวา การบริจาค.
จริงอยู อภินิหารยอมสําเร็จแกบุคคลผูทําการบริจาควัตถุมีชีวิตเปนตน แลว
ตั้งปณิธานไวเทานั้น หาสําเร็จแกบุคคลนอกนี้ไมเหมือนสําเร็จแกสุเมธบัณฑิต
ฉะนั้น ก็สุเมธบัณฑิตนั้นทําการบริจาคชีวิตแลวตั้งปณิธานอยางนี้วา
ขอพระพุทธเจา พรอมดวยศิษย
ทั้งหลาย จงทรงเหยียบขาพเจาไป อยาได
ทรงเหยียบเปอกตมเลย ขอการกระทํายิ่งนี้
จักเปนเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกขาพเจา.
คําวา ความพอใจ ไดแก ความเปนผูปรารถนาเพื่อจะทา ความ
เปนผูปรารถนาเพื่อจะทํานั้นของบุคคลใดมีกําลัง อภินิหารยอมสําเร็จแกบุคคล
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นั้น ก็ความเปนผูปรารถนาเพื่อจะทํานั้น พึงทราบวา ถาบางคนพึงกลาววา
ใครเลาไหมในนรกตลอดสี่อสงไขยและแสนกัปแลว ยอมปรารถนาความเปน
พระพุทธเจาดังนี้ไซร บุคคลใดไดฟงคํานั้นแลว ยอมอุตสาหะเพื่อจะกลาววา
เรา ความเปนผูปรารถนาเพื่อจะทําของบุคคลนั้นชื่อวามีกําลัง.
อนึ่ง ความเปนผูปรารถนาเพื่อจะทํานั้น พึงทราบวา ถาบางคนพึง
กลาววา ใครเลาเหยียบขามสกลจักรวาลอันเต็มดวยถานเพลิงที่ปราศจากเปลว
แลว ยอมปรารถนาความเปนพระพุทธเจา ใครเลาเหยียบขามสกลจักรวาลอัน
เกลื่อนกลนดวยหอกและหลาวแลว ยอมปรารถนาความเปนพระพุทธเจา
ใครเลาลุยขามสกลจักรวาลอันเต็มดวยน้ําปริ่มฝงแลว ยอมปรารถนาความเปน
พระพุทธเจา ใครเลาย่ํายีกาวลวงสกลจักรวาลซึ่งดารดาษดวยกอไผชั่วนิรันดร
แลว ยอมปรารถนาความเปนพระพุทธเจา ดังนี้ไซร บุคคลใดไดฟงคํานั้นแลว
ยอมอุตสาหะเพื่อจะกลาววา เรา ความเปนผูปรารถนาเพื่อจะทําของบุคคลนั้น
ชื่อวามีกําลัง. สุเมธบัณฑิตประกอบพรอมดวยฉันทะ คือ ความเปนผูปรารถนา
เพื่อจะทําเห็นปานนี้ ไดตั้งปณิธานแลวแล.
พระโพธิสัตวผูมีอภินิหารสําเร็จแลวอยางนี้แล ยอมไมถึงอภัพฐานะ
๑๘ ประการ. จริงอยู พระโพธิสัตวนั้น จําเดิมแตนั้น ยอมไมเปนคนบอด
แตกําเนิด ๑ ไมเปนคนหนวกแตกําเนิด ๑ ไมเปนคนบา ๑ ไมเปนคนใบ ๑
ไมเปนคนแคระ ๑ ไมเกิดในชนชาติมิลักขะ ๑ ไมเกิดในทองของนางทาสี ๑
ไมเปนคนนิยตมิจฉาทิฏฐิ ๑ ไมเปนคนกลับเพศ ๑ ไมทําอนันตริยกรรม
หาอยาง ๑ ไมเปนคนโรคเรื้อน ๑ อัตภาพสุดทายไมเวียนมาในกําเนิด
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ดิรัจฉาน ๑ ไมมีอัตภาพใหญกวาชาง ๑ ไมเกิดในขุปปปาสิกเปรตและนิชฌาม
ตัณหิกเปรต ๑ ไมเกิดในจําพวกกาลกัญชิกาสูรทัง้ หลาย ๑ ไมเกิดในอเวจี
นรก ๑ ไมเกิดในโลกันตริกนรก ๑ ไมเปนมารในสวรรคชั้นกามาวจร ไม
เกิดในอสัญญีภพในรูปาวจรภูมิ ไมเกิดในภพสุทธาวาส ไมเกิดในอันติมภพ
ไมกาวไปสูจักรวาลอื่น ๑.
ก็พุทธภูมิ ๔ เหลานี้ใด คือ อุตสาหะ ๑ อุมมัคคะ ๑ อวัฏฐานะ ๑
หิตจริยา ๑ พระโพธิสัตวเปนผูถึงพรอมดวยพุทธภูมิเหลานั้น. ในพุทธภูมิ
๔ ประการนั้น ความเพียรเรียกวา อุตสาหะ ปญญาเรียกวา อุมมัคคะ
อธิษฐานเรียกวา อวัฏฐานะ เมตตาภาวนาเรียกวา หิตจริยา.
ก็อัธยาศัย ๖ ประการ แมเหลานี้ใด คือ อัธยาศัยเพื่อเนกขัมมะ
อัธยาศัยเพื่อปวิเวก อัธยาศัยเพื่อความไมโลภ อัธยาศัยเพื่อความไมโกรธ
อัธยาศัยเพื่อความไมหลง อัธยาศัยเพื่อความสลัดออก ยอมเปนไปเพื่อบม
โพธิญาณ เพราะพระโพธิสัตวทั้งหลาย ประกอบพรอมดวยอัธยาศัยเหลาใด
พระโพธิสัตวทั้งหลายผูมีอัธยาศัยเพื่อเนกขัมมะ เรียกวา มีปกติเห็นโทษในกาม
ผูมีอัธยาศัยเพื่อปวิเวก เรียกวา มีปกติเห็นโทษในการคลุกคลี ผูมีอัธยาศัย
เพื่อความไมโลภ เรียกวา มีปกติเห็นโทษในโลภะ ผูมีอัธยาศัยเพื่อความ
ไมโกรธ เรียกวา มีปกติเห็นโทษในโทสะ ผูม ีอัธยาศัยเพื่อความไมหลง
เรียกวา มีปกติเห็นโทษในโมหะ และผูมีอัธยาศัยเพื่อความสลัดออก เรียกวา
มีปกติเห็นโทษในภพทั้งปวง สุเมธบัณฑิตผูโพธิสัตวเปนผูประกอบดวยอัธยาศัย
เหลานั้น.
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ถามวา ก็การปรารถนาเปนพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายควรนานเทาไร
ตอบวา การปรารถนาเปนพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายควรนานถึงสองอสงไขย
และแสนกัป ต่ํากวานั้นไมควร พึงทราบเหตุในการปรารถนาเปนพระปจเจกพุทธเจานี้โดยนัยที่กลาวแลวในบทกอนนั่นแล. ก็เมื่อบุคคลปรารถนาความเปน
พระปจเจกพุทธเจา โดยกาลแมมีประมาณเทานี้ พึงปรารถนาสมบัติ ๕ ประการ
ในการสรางอภินิหาร จริงอยู พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น มีเหตุแหงอภินิหาร
เหลานี้ คือ ความเปนมนุษย ๑ ความถึงพรอมดวยเพศ ๑ การเห็นทาน
ผูปราศจากอาสวะ ๑ อธิการ ๑ ความพอใจ ๑. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา การเห็นทานผูปราศจากอาสวะ ไดแก การเห็นพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา หรือพระสาวก องคใดองคหนึ่ง. บทที่เหลือ มีนัยดังกลาว
แลวนั้นแล.
ถามวา ก็การปรารถนาเปนพระสาวกทั้งหลายควรนานเทาไร. ตอบวา
การปรารถนาเปนพระอัครสาวกทั้งสอง ควรนานหนึ่งอสงไขยและแสนกัป
การปรารถนาเปนพระอัครสาวกควรนานแสนกัป ความปรารถนาเปนพระมารดาพระบิดา อุปฏฐาก และพระโอรสของพระพุทธเจา ควรนานแสนกัป
เหมือนกัน ต่ํากวานั้นไมควร เหตุในการปรารถนานั้นมีนัยดังกลาวแลวนั้น
เทียว ก็พระสาวกเหลานั้นทั้งหมดมีอภินิหารสมบูรณดวยองค ๒ อยาง คือ
อธิการ ๑ ความพอใจ ๑ เทานั้น.
พระพุทธเจาทั้งหลายทรงบําเพ็ญพระบารมีทั้งหลาย ตลอดกาลมี
ประเภทตามที่กลาวแลว ดวยการปรารถนานี้ ดวยอภินิหารนี้นั้นแลอยางนี้
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เมื่อจะทรงอุบัติขึ้นโลก ก็ทรงอุบัติในตระกูลกษัตริย หรือตระกูลพราหมณ.
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ยอมอุบัติในตระกูลกษัตริย ตระกูลพราหมณ
หรือตระกูลคหบดี ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง สวนพระอัครสาวกทั้งหลาย ยอม
เกิดในตระกูลกษัตริย หรือตระกูลพราหมณเทานั้น เหมือนพระพุทธเจา
ทั้งหลาย พระพุทธเจาทั้งปวง ยอมไมทรงอุบัติในกัปกําลังเสื่อม ยอมทรงอุบัติ
ในกัปกําลังเจริญ พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไมพบพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอม
อุบัติในกาลอุบัติแหงพระพุทธเจาทั้งหลายเทานั้น พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสรู
เองดวย ทรงสอนใหคนเหลาอื่นรูดวย พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายตรัสรูเอง
แตไมอาจสอนใหคนเหลาอื่นรู ยอมแทงตลอดอรรถรสเทานั้น ยอมไมแทงตลอด
ธรรมรส เพราะพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ยอมไมสามารถเพื่อจะยกโลกุตรธรรมเปนบัญญัติขึ้นแสดงได การบรรลุธรรมยอมมีแกพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้น เหมือนความฝนที่คนใบฝน และเหมือนกับรสแหงกับขาวที่พรานปา
ไดลิ้มในเมืองฉะนั้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายยอมบรรลุธรรมทั้งหมดอัน
ตางโดยอิทธิ สมาบัติ และปฏิสัมปทา แตเพราะมีคุณพิเศษจึงต่ํากวาพระพุทธเจาทั้งหลาย แตเหนือพระสาวกทั้งหลาย ยอมยังบุคคลเหลาอื่นบรรพชา
ใหศึกษาอภิสมาจาร ดวยอุเทศนี้วา พึงทําความขัดเกลาจิต ไมพึงทอถอย
หรือยอมทําอุโบสถดวยเหตุเพียงพูดวา วันนี้ อุโบสถ และเมื่อจะทําอุโบสถ
ยอมประชุมกันทําที่รัตนมาลา โคนตนไมมัญชุสะ ในภูเขาคันธมาทนแล.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสการปรารถนาและอภินิหาร อันบริบูรณ
ดวยอาการทั้งปวงของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย แกทานพระอานนทแลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 113

บัดนี้ เพื่อทรงแสดงพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ๆ แล ผูถ ึงพรอมดวยการ
ปรารถนานี้ และอภินิหารนี้ จึงตรัสขัคควิสาณสูตรนี้ โดยนัยมีอาทิวา สพฺเพสุ
ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ. นี้อบุ ัติแหงขัคควิสาณสูตร เพราะอํานาจแหงคําถาม
โดยไมแปลกกันกอน บัดนี้ พึงทราบอุบัติโดยแปลกกัน ในขัคควิสาณสูตรนั้น
พึงทราบอุบัติแหงคาถานี้อยางนี้กอน.
ไดยินวา พระปจเจกพุทธเจานี้ หยั่งลงสูปจเจกโพธิสัตวภูมิ บําเพ็ญ
บารมีทั้งหลายตลอดสองอสงไขยแสนกัป บวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสป เปนผูอยูในปาเปนวัตร บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร
ไดทําสมณธรรม. ไดยินวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไมบําเพ็ญวัตรนั่นแลว
ชื่อวา บรรลุปจเจกโพธิ ไมมี. ก็วัตรนั้นเปนอยางไร. การนํากรรมฐานไปและ
การนํากรรมฐานกลับมา ชื่อวา คตปจจาคตวัตร. ขาพเจาพึงกลาวคตปจจาคตวัตรนั้นโดยประการแจมแจง.
ภิกษุในศาสนานี้บางรูปนําไปแตไมนํากลับ บางรูปนากลับแตไม
นําไป บางรูปทั้งไมนําไป ทั้งไมนํากลับ บางรูปนําไปดวย นากลับดวย
ในภิกษุเหลานั้น ภิกษุใดตื่นแตเชาตรู ทําเจติยังคณวัตรและโพธิยังคณวัตร
รดน้ําที่ตนโพธิ ตักน้ําเต็มหมอน้ําดื่ม ยืนที่โรงน้ําดื่ม ทําอาจาริยวัตร
อุปชฌายวัตร สมาทานประพฤติวัตรเล็ก ๘๒ วัตรใหญ ๑๔ ภิกษุนั้นทํา
บริกรรมรางกายเขาไปสูเสนาสนะ ยังเวลาใหลวงไปในอาสนะสงัดจนถึงเวลา
ภิกขาจาร รูเวลา นุง คาดประคดเอว หมอุตราสงค พาดสังฆาฏิ สะพายบาตร
ใสใจกรรมฐาน ถึงลานเจดียแลว ไหวเจดียและตนโพธิ์ หมในที่ใกลบา น
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อุมบาตรเขาไปสูบานเพื่อบิณฑะ และภิกษุเขาไปอยางนี้แลว ไดลาภ มีบุญ
อันอุบาสกอุบาสิกาสักการะ เคารพแลว กลับในตระกูลอุปฏฐาก หรือในศาลา
พัก ถูกอุบาสกอุบาสิกาถามปญหานั้น ๆ อยู ทิ้งมนสิการนั้น ดวยการแก
ปญหา และดวยฟุงซานในการแสดงธรรมแกอุบาสกอุบาสิกาเหลานั้นแลวออก
ไป แมกลับมาสูวิหารแลว ถูกภิกษุทั้งหลายถามปญหาแลวกลาวแก แสดงธรรม
ถึงความขวนขวายนั้น ๆ ตองเนิ่นชากับภิกษุทั้งหลายอยางนี้ ตลอดปจฉาภัตร
บาง ปุริมยามบาง มัชฌิมยามบาง ถูกความประพฤติชั่วหยาบทางกายครอบงํา
ยอมนอนแมในปจฉิมยาม ยอมไมมนสิการซึ่งกรรมฐานเลย ภิกษุนี้เรียกวา
นําไปแตไมนํากลับ.
สวนภิกษุใดมากดวยพยาธิ ฉันอาหารแลว ยอมไมยอยไปโดยชอบ
ในสมัยใกลรงุ ลุกขึ้นแตเชาตรู ไมอาจเพื่อทําวัตรตามที่กลาวแลว หรือเพื่อ
มนสิการกรรมฐาน ปรารถนายาคู หรือเภสัชเทานั้น ถือบาตรและจีวรเขาบาน
ตามกาลนั้นเทียว ไดยาคูหรือเภสัช หรือภัตรในบานนั้นแลว ลางบาตรนั่งใน
อาสนะที่ปูแลว มนสิการกรรมฐาน บรรลุคุณวิเศษหรือไมบรรลุ กลับวัดอยู
ดวยมนสิการนั้นเทานั้น ภิกษุนี้เรียกวา นํากลับแตไมนําไป.
ก็ภิกษุทั้งหลายผูเชนนี้ ดื่มยาคู ปรารภวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต
ในพระพุทธศาสนา นับไมถวน. ภิกษุดื่มยาคูแลวบรรลุพระอรหัตไมมีใน
อาสนะใด อาสนะนั้นไมมีในอาสนศาลา ในบานนั้น ๆ ในเกาะลังกา
สวนภิกษุใด เปนผูอยูดวยความประมาท ทอดทิ้งธุระ ทําลายวัตร
ทุกอยาง มีจิตพัวพันดวยธรรมดุจตะปูตรึงจิต ๕ อยาง ไมตามประกอบ
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กรรมฐานมนสิการ เขาบานเพื่อบิณฑบาตแลว ถูกความเนิ่นชาเพราะคฤหัสถ
ใหเนิ่นชาแลว เปนผูเปลากลับออกมา ภิกษุนี้เรียกวา ทั้งไมนําไป ทั้งไม
นํากลับ.
สวนภิกษุใด ลุกขึ้นแตเชาตรูแลว บําเพ็ญวัตรทุกอยางโดยนัยกอน
นั่นเทียว นั่งขัดสมาธิ มนสิการกรรมฐานอยูจนถึงเวลาภิกขาจาร.
ชื่อวา กรรมฐานมี ๒ อยาง คือ สัพพัตถกกรรมฐาน ๑ ปาริหาริยกรรมฐาน ๑ เมตตาและมรณสติ ชื่อวา สัพพัตถกกรรมฐาน กรรมฐานนั้นเรียกวา สัพพัตถกะ เพราะเปนกรรมฐานอันพึงปรารถนาในที่ทั้งปวง
ชื่อวา เมตตา พึงปรารถนาในที่ทั้งปวง มีอาวาสเปนตน จริงอยู ภิกษุผูอยู
ดวยเมตตาในอาวาส ยอมเปนที่รัก ทีช่ อบใจของสพรหมจารีทั้งหลาย อันเพื่อน
พรหมจารีนั้น ไมกระทบกระทั่งถึงผาสุกอยู ผูอยูดวยเมตตาในเทวดาทั้งหลาย
อันเหลาเทวดารักษาคุมครองแลว ยอมอยูเปนสุข ผูอยูดวยเมตตาในพระราชา
และมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน อันทานเหลานั้นนับถือแลว ยอมอยู
เปนสุข ผูอยูดวยเมตตาในบานนิคมเปนตน อันมนุษยทั้งหลายในที่ทั้งปวงมี
ที่เปนที่เที่ยวไปเพื่อภิกขาเปนตนสักการะเคารพแลว ยอมอยูเปนสุข ผูล ะ
ความใครในชีวิต ดวยการเจริญมรณานุสติ ไมประมาทอยู.
ก็กรรมฐานใด อันภิกษุพึงบริหารทุกเมื่อ ยึดถือแลวโดยสมควร
แกจริตหรือจตุธาตุววัฏฐานกรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาอสุภะ ๑๐
กสิณ ๑๐ และอนุสติ ๑๐ เปนตน กรรมฐานนั้น เรียกวา ปาริหาริยะ
เพราะเปนกรรมฐานอันภิกษุพึงบริหาร พึงรักษา และพึงเจริญทุกเมื่อ
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ปาริหาริยกรรมฐานนั้นนั่นแล เรียกวา มูลกรรมฐาน ดังนี้บาง ในกรรมฐาน
ทั้ง ๒ อยางนั้น ภิกษุมนสิการสัพพัตถกกรรมฐานกอนแลว มนสิการปาริหาริยกรรมฐานใดในภายหลัง ขาพเจาจักแสดงปาริหาริยกรรมฐานนั้น โดย
จตุธาตุววัฏฐานเปนประธาน.
ดวยวา ภิกษุนี้พิจารณากาย ตามที่ดํารงอยู ตามที่ตั้งอยู โดยความ
เปนธาตุ มนสิการกรรมฐาน โดยเบื้องตน ทามกลางและที่สุดอยางนี้วา ธาตุใด
แขนแข็งใน ๒๐ สวน ซึง่ มีอยูในกายนี้ ธาตุนั้น ชื่อวา ปวีธาตุ ธาตุใด
ทําหนาที่เอิบอาบถึงความเปนของเหลว ใน ๑๒ สวน ธาตุนั้น ชือ่ วา อาโปธาตุ
ธาตุใดทําความอบอุน ถึงความเปนไออุนใน ๔ สวน ธาตุนั้น ชื่อวา เตโชธาตุ
สวนธาตุใดทําการค้ําจุน มีลักษณะพัดไปมาใน ๖ สวน ธาตุนั้น ชื่อวา
วาโยธาตุ ก็ในกายนี้ ธาตุใดอันมหาภูตรูป ๔ ไมถูกตอง เปนชองวาง
ธาตุนั้น ชือ่ วา อากาสธาตุ จิตซึ่งเปนตัวรูนั้น ชื่อวา วิญญาณธาตุ
สัตวหรือบุคคลอื่นที่นอกเหนือไปจากธาตุทั้ง ๖ นั้น หามีไม สัตวหรือบุคคลนี้
ก็คือกองแหงสังขารลวน ๆ เทานั้น ดังนี้ รูกาล ลุกขึ้นจากอาสนะ นุงแลว
ไปบานเพื่อบิณฑบาต โดยนัยที่กลาวแลวในตอนตนนั้นแล ก็เมื่อจะไปไมหลง
งมงาย เหมือนปุถุชนคนบอดทั้งหลาย หลงงมงายอยูวา ในการกาวไปเปนตน
ตนยอมกาวไป การกาวไปของตนเกิดแลว ดังนี้ หรือวา เรายอมกาวไป
การกาวไปอันเราใหเกิดแลว ดังนี้ ยอมไปมนสิการอยูซึ่งกรรมฐานอันบริบูรณ
ดวยอาการทั้งปวงอยางนี้วา ธาตุทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในแตละประการ บรรดา
ประการทั้งหลายมีการยกเทาขึ้นแตละขางเปนตนอยางนี้วา เมื่อจิตเกิดขึ้นวา
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เรายอมกาวไป วาโยธาตุพรอมทั้งสัมภาระ ซึ่งมีจิตเปนสมุฏฐาน ยอมเกิดขึ้น
พรอมกับจิตนั้น วาโยธาตุนั้น ยอมแผทั่วรางกระดูก ซึ่งสมมติกันวา ภาย
อันเปนธาตุซึ่งสั่งสมมาจากปฐวีธาตุเปนตนนี้ ตอจากนั้น รางกระดูกซึ่งสมมติ
วา กายนี้ ก็กาวไปดวยการแผไปแหงจิตกิริยาวาโยธาตุ เมื่อรางกระดูกนั้น
กาวไปอยูอยางนี้ ในการยกเทาแตละขางขึ้น ในบรรดาธาตุสี่ เตโชธาตุซึ่งรอน
ไปตามวาโยธาตุ ก็มีพลังยิ่งขึ้น ธาตุนอกนี้ออน แตในการนําไป การนํามา
และการนําออกทั้งหลาย วาโยธาตุซึ่งพัดไปตามเตโชธาตุ ก็มกี ําลังยิ่งเกิดขึ้น
ธาตุนอกนี้ก็มีกําลังออน แตในการลง อาโปธาตุซึมซาบไปตามปฐวีธาตุ มี
กําลังยิ่งเกิดขึ้น สวนธาตุนอกนี้ออน ในการคูเขาและการเหยียดออก ปฐวีธาตุ
ซึ่งไดรับการอุดหนุนจากอาโปธาตุ มีกําลังยิ่งเกิดขึ้น ธาตุนอกนี้มีกําลังออน
ธาตุเหลานั้นยอมแตกไปในที่นั้นๆ นัน่ แล พรอมกับจิตที่ทําตนใหเกิดขึ้นนั้น ๆ
ดวยประการฉะนี้ ในธาตุทั้งสี่นั้น ใครคนหนึ่งยอมกาวไป หรือการกาวไป
ของใคร ดังนี้ และรูปธรรมที่เหลือ ซึ่งถูกธาตุทั้งสี่นั้นครอบงํา จิตซึ่งยัง
รูปธรรมนั้นใหบังเกิดขึ้น และอรูปธรรมที่เหลือ ซึ่งสัมปยุตดวยจิตนั้น รวม
ความวา รูปธรรมและอรูปธรรมเหลานั้น ยอมไมถึงประการอื่นในอาการ
ทั้งหลายมีการนําไปและการนํามาเปนตน ซึ่งนอกเหนือไปจากรูปธรรมและ
อรูปธรรมนัน้ ยอมแตกทําลายไปในที่นั้น ๆ นัน่ เทียว เพราะฉะนั้น ธาตุ
ทั้งหลายจึงไมเที่ยง สิ่งใดไมเที่ยงสิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกขสิ่งนั้นเปน
อนัตตา ดังนี้.
ก็กุลบุตรทั้งหลายผูใครประโยชนบวชในศาสนาแลว อยูร วมกันตลอด
๑๐ ปบาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง ๕๐ ปบาง ๖๐ ปบาง ๗๐ ปบาง
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๑๐๐ ปบาง กระทํากติกวัตรอยูวา อาวุโสทั้งหลาย ทานทั้งหลายเปนผูไมมี
หนี้สิน ไมมีภัย ไมไดบวชเพื่อประโยชนแกชีวิต บวชเพื่อประสงคจะพน
จากทุกข เพราะฉะนั้น กิเลสเกิดแลวในการไป ก็จงขมในการไปนั้นเทียว
กิเลสเกิดแลวในการยืน ในการนั่ง ก็จงขมในการยืนการนั่งนั่นแล กิเลสเกิด
แลวในการนอน ก็จงขมในการนอนนั่นแหละ.
กุลบุตรเหลานั้น การทํากติกวัตรอยางนี้แลว ไปภิกขาจาร ในระหวาง
ที่หางกันกึ่งอุสุภะ กึ่งคาวุต และคาวุตหนึ่ง มีพลานหิน ก็มนสิการกรรมฐาน
ตามสัญญานั้นแลไปอยู ถาในการไปกิเลสเกิดขึ้นแกใคร ผูน ั้นยอมขมกิเลส
นั้นในการไปนั้น เมื่อไมอาจอยางนั้น ก็ยืนอยู ลําดับนั้นผูแมมาภายหลังเขา
ก็ยืนอยู เธอก็เตือนตนวา ภิกษุนี้รวู ิตกอันเกิดขึ้นแกเจาแลว เจาทํากรรมอัน
ไมสมควร ดังนี้ จึงเจริญวิปสสนาหยั่งลงสูอริยภูมิในที่นั้นแหละ เมื่อไมอาจ
อยางนั้นก็นั่ง. ลําดับนั้น แมผูมาภายหลังเขาก็นั่งลง มีนัยนั้นเหมือนกัน.
แมเมื่อไมอาจเพื่อหยั่งลงสูอริยภูมิ ก็ขมกิเลสนั้น มนสิการกรรมฐานไปอยู
ยอมไมยกเทาขึ้น ดวยจิตปราศจากกรรมฐาน ถายกขึ้น ก็ตองกลับมาสูประเทศ
กอนนั่นแล เหมือนพระมหาปุสสเทวเถระ ผูอยูที่อาลินทกะในเกาะลังกา ฉะนั้น.
ไดยินวา พระเถระนั้นบําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอยูอยางนี้ ถึง ๑๙ ป
ขาววา แมพวกมนุษยเมื่อหวานและนวดขาวทําการงานอยูในระหวางทาง เห็น
พระเถระไปอยางนั้น ก็พูดกันวา พระเถระนี้กลับไปบอย ๆ คงจะหลงทาง
หรือลืมอะไรหนอแล. ทานไมสนใจเรื่องนั้น กระทําสมณธรรมดวยจิตที่
ประกอบดวยกรรมฐานเทานั้น ก็บรรลุพระอรหัตในภายใน ๒๐ พรรษา ก็ใน
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วันที่บรรลุพระอรหัต เทวดาผูสิงสถิตที่สุดทายที่จงกรมของพระเถระนั้น ยืน
สองประทีปดวยนิ้วมือทั้งหลาย มหาราชทั้ง ๔ ทาวสักกะจอมเทวินท และ
สหัมบดีพรหมก็ไดไปสูที่บํารุง และพระติสสเถระผูอยูในปาเห็นแสงสวางนั้น
จึงถามพระเถระนั้นในวันที่สองวา ในสวนราตรีไดมีแสงสวางในสํานักของทาน
ผูมีอายุ นัน้ แสงสวางอะไร. เถระทําไมสนใจ กลาวคํามีอาทิวา ธรรมดา
แสงสวางอาจเปนแสงประทีปก็ได แสงแกวมณีก็ได พระติสสเถระนั้น เรียนวา
ทานปกปดหรือ พระมหาปุสสเทวเถระปฏิญาณวา ไมปกปดครับ แลวไดบอก.
และเหมือนพระมหานาคเถระ ผูอยูในกาลวัลลิมณฑป ไดยินวา
พระเถระนั้น บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร คิดวา เราจะบูชามหาปธานของพระผูมี
พระภาคเจาเปนครั้งแรกกอนแลว อธิษฐานการเดินจงกรมตลอด ๗ ป
บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรตลอด ๑๖ ปอกี ไดบรรลุพระอรหัต เมื่อยกเทาขึ้น
ดวยจิตประกอบดวยกรรมฐานอยางนี้แล เมื่อยกเทาขึ้นดวยจิตปราศจาก
กรรมฐาน ก็จะกลับไปที่ใกลบาน ยืนอยูในประเทศที่พึงรังเกียจวา แมโค
หรือหนอ บรรพชิตหรือหนอ หมสังฆาฏิอุมบาตร ถึงประตูบานแลว ตักน้ํา
จากหนองน้ํา อมน้ําเขาบานดวยตั้งใจวา ขอความฟุงซานในกรรมฐาน อยาได
มีแกเรา แมดวยเหตุสักวาพูดกะมนุษยทั้งหลายผูเขามาเพื่อถวายภิกษา หรือ
ไหววา ขอทานทั้งหลายจงมีอายุยืน ดังนี้. ก็ถา มนุษยทั้งหลายถามถึงวันวา
ขาแตทานผูเจริญ วันนี้เปนวัน ๗ ค่ํา หรือวัน ๘ ค่ํา ทานก็จะบวนน้ําแลว
บอก ถาไมมีผูถามถึงวัน ในเวลาออกไปก็จะบวนที่ประตูบานไป.
เหมือนภิกษุ ๕๐ รูป ผูเขาจําพรรษาในกลัมพติตถวิหาร ในเกาะ
ลังกานั้นแหละ ไดยินวา ภิกษุเหลานั้นไดทํากติกวัตรในวันวัสสูปนายิกาอุโบสถ
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วา พวกเรายังไมบรรลุพระอรหัตแลว จักไมพูดกัน เมื่อเขาบานเพื่อบิณฑบาต
ก็จะอมน้ําที่ประตูบานแลวเขาไป เมื่อเขาถามถึงวัน ก็จะกลืนน้ําบอก เมื่อไมมี
ใครถามถึงวัน ก็จะบวนที่ประตูบานแลวมาวัด มนุษยทั้งหลายในที่เหลานั้น
เห็นสถานที่บวนน้ํา ก็รวู า วันนี้พระมาหนึ่งรูป วันนี้พระมาสองรูป ดังนี้
และคิดอยางนี้วา ภิกษุเหลานั้นไมพูดกับพวกเราเทานั้น หรือวา ไมพูดแม
กะกันและกัน ผิวา ไมพดู แมกะกันและกันไซร จักเปนผูทะเลาะกันแน เอาเถิด
พวกเราจักใหภิกษุเหลานั้นขอขมากะกันและกัน ดังนี้ ทั้งหมดพากันไปวัด
ครั้นภิกษุ ๕๐ รูป จําพรรษาในวัดนั้นแลว ภิกษุ ๒ รูปไมอยูรวมในโอกาส
เดียวกัน แตนั้น บรรดามนุษยเหลานั้น บุรุษผูมีปญญาจึงเรียนอยางนี้วา
ขาแตทานผูเจริญ โอกาสสําหรับผูทะเลาะกัน ยอมไมเปนเชนนี้ ลานเจดีย
ลานโพธิ์ก็สะอาดดี ไมกวาดทั้งหลายก็เก็บไวดี น้ําดื่มน้ําใชก็ตั้งไวดี ดังนี้
มนุษยเหลานั้น จึงพากันกลับจากวัดนั้น ภิกษุเหลานั้นปรารภวิปสสนาใน
ภายในพรรษานั้นแหละ ก็บรรลุพระอรหัต ปวารณาวิสุทธิปวารณาในวันมหา
ปวารณา.
ภิกษุพึงเปนดุจพระมหานาคเถระผูอยูในกาลวัลลิมณฑป และดุจพวก
ภิกษุผูจําพรรษาในกลัมพติตถวิหารอยางนี้ ยางเทาดวยจิตอันประกอบดวย
กรรมฐานเทานั้น ไปถึงที่ใกลบาน อมน้ํา สังเกตถนน ดําเนินไปสูถนนที่
ไมมีพวกทะเลาะเบาะแวงกัน มีพวกนักเลงสุราเปนตน หรือไมมีพวกสัตว
มีชางและมาที่ดุรายเปนตน และเมื่อไปบิณฑบาตที่ถนนนั้น ก็ไมไปโดย
รีบดวนเหมือนคนรีบรอน ชื่อวา ปณฑปาติกธุดงค โดยรีบดวนหามีไม
แตยอมเดินไปไมหวั่นไหว เหมือนกับเกวียนที่บรรทุกน้ําเต็ม ถึงสถานทีซ่ ึ่ง
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ขรุขระ ฉะนั้น ภิกษุนั้นเขาไปตามลําดับเรือนแลว รอเวลาที่สมควรแกเรือน
นั้น เพื่อสังเกตผูประสงคจะถวาย หรือไมประสงคจะถวาย รับภิกษาแลวนั่ง
ในโอกาสอันสมควร มนสิการกรรมฐาน เขาไปตั้งปฏิกูลสัญญาในอาหาร
พิจารณาดวยอํานาจแหงอุปมาดวยน้ํามันหยอดเพลา ผาพันแผลและเนื้อบุตร
ฉันอาหารอันประกอบดวยองคแปด ไมฉันอาหารเพื่อเลน เพื่อมัวเมา ฯลฯ
และฉันแลว ก็ทํากิจดวยน้ํา บรรเทาความกระวนกระวายดวยภัตสักครูหนึ่ง
มนสิการกรรมฐานในภายหลังภัตตลอดปฐมยามและมัชฌิมยามเหมือนในเวลา
กอนภัต ภิกษุนี้เรียกวา นําไปและนํากลับ การนํากรรมฐานไปและการนํา
กรรมฐานกลับนั่น เรียกวา คตปจจาคตวัตร ดวยประการฉะนี้.
ภิกษุเมื่อบําเพ็ญคตปจจาคตวัตรอยางนี้ ถาเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสสัย
ก็จะบรรลุพระอรหัตในปฐมวัยนั้นแล ถาไมบรรลุในปฐมวัยไซร ก็จะบรรลุ
ในมัชฌิมวัย ถาไมบรรลุในมัชฌิมวัยไซร ก็จะบรรลุในมรณสมัย ถาไมบรรลุ
ในมรณะสมัยไซร ก็จะเปนเทพบุตรแลวบรรลุ ถาไมเปนเทพบุตรบรรลุไซร
ก็จะเปนพระปจเจกสัมพุทธะแลวจะปรินิพพาน ถาไมเปนพระปจเจกสัมพุทธะ
แลวจะปรินิพพานไซร ก็จะเปนผูมีขิปปาภิญญา เหมือนพระพาหิยเถระบาง
หรือเปนผูมีปญญามาก เหมือนพระสารีบุตรเถระบาง ในสํานักของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย.
ก็พระปจเจกโพธิสัตวนี้ บวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา กัสสป เปนผูอยูในปาเปนวัตร บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรนั่น
ตลอดสองหมื่นปทํากาละแลว อุบตั ิในเทวโลกชั้นกามาวจร จุติจากเทวโลก
นั้นแลว ไดถือปฏิสนธิในครรภของพระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี หญิง
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ทั้งหลายผูฉลาดยอมรูฐานะที่ตนมีครรภในวันนั้นนั่นเอง และพระอัครมเหสีนั้น
ก็เปนหญิงพระองคหนึ่ง บรรดาหญิงเหลานั้นแล เพราะฉะนั้น พระอัครมเหสี
แมนั่น ครัน้ ทราบแลว ก็ทรงทูลการตั้งพระครรภนั้นแดพระราชา. การที่
มาตุคามเมื่อสัตวผูมีปญญาเกิดในครรภแลว ยอมไดการบริหารครรภนั่นเปน
ธรรมดา เพราะฉะนั้น พระราชาจึงทรงพระราชทานการบริหารพระครรภแก
พระนาง จําเดิมแตนั้น พระนางยอมไมไดเพื่อจะทรงกลืนพระกระยาหารบาง
อยางซึ่งรอนจัด เย็นจัด เปรี้ยวจัด เค็มจัด เผ็ดจัด ขมจัด เพราะเมื่อมารดา
กลืนอาหารอันรอนจัด สัตวที่อยูในครรภ ก็เปนดุจอยูในโลหกุมภี เมือ่ กลืน
อาหารเย็นจัด ก็เปนดุจอยูในโลกันตนรก เมื่อบริโภคอาหารที่เปรี้ยวจัด เค็มจัด
เผ็ดจัด และขมจัด อวัยวะทั้งหลายของสัตวผูอยูในครรภ ก็มีเวทนากลา
เหมือนถูกศัสตราผาแลวราดดวยน้ําเปรี้ยวเปนตน ฉะนั้น ราชบุรุษทัง้ หลาย
จึงหามพระนางจากแมการจงกรม การยืน การนั่ง และการนอนเกินไปวา
ขอสัตวผูอยูในครรภอยามีทุกข เพราะการเคลื่อนไหว พระนางยอมไดเพื่อ
ทรงกระทําการจงกรมเปนตนบนพื้นดินพอประมาณ เพื่อประโยชนแกการทา
ใหออน ยอมทรงไดขาวและน้ําที่ดี สบายสมบูรณดวยสีกลิ่นเปนตน ราชบุรุษ
ครั้นกําหนดแลว จึงใหพระนางจงกรมใหลุกขึ้น พระนางไดรับบริหารพระครรภ
อยางนี้ ในกาลมีพระครรภแก ก็เสด็จสูเรือนประสูติ ประสูติพระโอรสในสมัย
ใกลรุง ซึ่งถึงพรอมดวยธัญลักษณะ บุญลักษณะ เชนกับกอนมโนศิลาที่ทา
ดวยน้ํามันสุก ตอจากนั้น ในวันทีห่ าราชบุรุษทั้งหลายก็นําพระโอรสนั้น ซึ่ง
ประดับประดาตกแตงแลวถวายแดพระราชา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 123

พระราชาทรงยินดี ทรงใหพระพี่เลี้ยง ๖๖ คนเลี้ยงดู พระกุมาร
ทรงเจริญดวยสมบัติทั้งปวง ตอกาลไมนานนัก ก็ถึงความเปนผูรูเดียงสา
พระราชาทรงอภิเษกพระกุมารนั้น ซึง่ มีพระชันษา ๑๖ ปเทานั้นไวในราชสมบัติ
และทรงใหนักฟอน ๓ ประเภท บํารุงเลี้ยงดูพระกุมารนั้น พระราชโอรสได
อภิเษกแลว ทรงครองราชสมบัติ โดยพระนามวา พรหมทัต ในพระนคร
สองหมื่นนคร ในชมพูทวีปทั้งสิ้น ก็ในกาลกอน ชมพูทวีปมีพระนครถึง
แปดหมื่นสี่พันนคร พระนครเหลานั้น เมื่อเสื่อมก็เหลือสี่หมื่นนคร แตใน
กาลที่มีความเสื่อมทุกอยาง ก็เหลือสองหมื่นนคร พระเจาพรหมทัตนี้ทรงอุบัติ
ในกาลที่มีความเสื่อมทุกอยาง เพราะฉะนั้น พระเจาพรหมทัตนั้น ทรงมีพระนคร
สองหมื่นนคร ปราสาทสองหมื่นองค ชางสองหมื่นเชือก มาสองหมื่นตัว
รถสองหมื่นคัน ทหารเดินเทาสองหมื่นคน นางสนมและหญิงนักฟอนสองหมื่น
นาง และอํามาตยสองหมื่นคน พระเจาพรหมทัตนั้น ทรงเสวยมหาราชสมบัติอยู
ทรงทํากสิณบริกรรมอยางนี้ ทรงยังอภิญญา ๕ และสมาบัติ ๘ ใหเกิดขึ้น
ก็เพราะธรรมดาพระราชาที่ไดอภิเษกแลว พึงประทับนั่งในที่ทําการวินิจฉัยคดี
แนแท เพราะฉะนั้น ในวันหนึ่ง ทรงเสวยพระกระยาหารเชาแลว ประทับนั่งใน
โรงวินิจฉัย ในที่นั้น มหาชนไดทําเสียงดังกึกกอง พระองคทรงพระราชดําริวา
เสียงนี้เปนอุปกิเลสแกสมาบัติ ดังนี้ เสด็จขึ้นสูพื้นปราสาท ประทับนั่งดวย
พระราชดําริวา เราจะเขาสมาบัติ ก็ไมอาจเพื่อจะเขาได สมาบัติเสื่อมแลว
เพราะความฟุงซานในราชสมบัติ แตนั้น ทรงพระราชดําริวา ราชสมบัติ
ประเสริฐ หรือวา สมณธรรมประเสริฐ ตอจากนั้น ทรงทราบวา ความสุข

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 124

ในราชสมบัติมีนิดหนอย มีโทษมาก สวนความสุขในสมณธรรม มีอานิสงส
มากไพบูล และอันอุดมบุรุษซองเสพ แลวตรัสสั่งอํามาตยคนหนึ่งวา เจาจง
ปกครองราชสมบัตินี้ โดยราชธรรมโดยสม่ําเสมอ อยาไดทําการอันไมเปนธรรม
ทรงมอบราชสมบัติทั้งหมด เสด็จขึ้นสูปราสาท ประทับอยูดวยความสุขใน
สมาบัติ ใคร ๆ ไมไดเพื่อเขาเฝา นอกจากมหาดเล็กผูถวายน้ําลางพระพักตร
ไมชําระพระทนต และผูนําพระกระยาหารเปนตน.
ตอมา พอประมาณกึ่งเดือนผานไป พระมเหสีตรัสถามวา พระราชา
ไมทรงปรากฏในที่ใดเลย บรรดาการเสด็จไปอุทยาน การตรวจพล และการดู
การฟอนรําเปนตน พระองคเสด็จไป ณ ที่ไหน ราชบุรุษทั้งหลายกราบทูล
เรื่องนั้นแดพระนาง พระนางสงขาวสารถึงอํามาตยวา เมื่อเจารับราชสมบัติ
แลว แมตัวฉันเองก็เปนอันเจารับดวย เพราะฉะนั้น เจาจงมา จงสําเร็จการ
อยูรวมกับฉัน อํามาตยนั้นปดหูทั้งสองขางแลว ทูลปฏิเสธวา ขออยาไดยินเรื่อง
นั่น พระนางก็สงขาวสารไปอีกถึง ๒-๓ ครั้ง ทรงคุกคามอํามาตยผูไม
ปรารถนาวา ถาทานไมยอมกระทํา เราจะถอดทานจากตําแหนงเสีย หรือจะ
ฆาทานเสีย อํามาตยนั้นกลัวคิดวา ธรรมดามาตุคามมีความปรารถนารุนแรง
พึงใหกระทําแมอยางนี้ ในกาลบางคราวก็ได ดังนี้ ในวันหนึ่งไดไปในที่ลับ
สําเร็จการอยูรวมกับพระนางบนที่บรรทมอันทรงสิริ พระนางทรงมีบุญ มี
สัมผัสอันเปนสุข อํามาตยนั้น ถูกราคะอันเกิดจากสัมผัสของพระเมหสีนั้น
ยอมแลว ก็ไดแอบไปบอย ๆ ที่พระตําหนักของพระนางนั้น เขาหมดความ
ระแวงเริ่มเขาไป ดุจเปนเจาของเรือนของตนโดยลําดับ.
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ตอแตนั้นมา พวกราชบุรุษก็กราบทูลเรื่องเปนไปนั้นแดพระราซา
พระราชาไมทรงเชื่อ ก็กราบทูลครั้งที่ ๒ บาง ครั้งที่ ๓ บาง ลําดับนัน้
พระองคประทับนั่งทรงเห็นดวยพระองคเอง ไดตรัสสั่งใหประชุมอํามาตยทุกคน
แลวตรัสบอกเรื่องเปนไปนั้น อํามาตยเหลานั้นกราบทูลวา อํามาตยนี้มีความ
ผิดตอพระราชา สมควรตัดมือ สมควรตัดเทา ดังนี้ ไดแสดงกรรมกรณ
ทั้งหมด ตัง้ แตใหนอนหงายบนหลาว พระราชาตรัสวา เราพึงเกิดความเบียดเบียนในเพราะฆา จองจํา และเฆี่ยนตีอํามาตยนั้น จะพึงมีปาณาติบาตใน
เพราะปลงชีวิต จะพึงมีอทินนาทานในเพราะริบทรัพย พอละดวยกรรมเห็น
ปานนี้ ทีอ่ ํามาตยนี้ทําแลว เราจะปลดอํามาตยนี้จากราชสมบัติของเราเสีย
อํามาตยทั้งหลายไดเนรเทศอํามาตยนั้นแลว อํามาตยนั้นถือเอาทรัพยสมบัติ
และบุตรภรรยาของตนไปสูตางประเทศ พระราชาในประเทศนั้น ทรงสดับ
แลวตรัสถามวา เจามาทําไม.
อ. ขอเดชะ. ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะบํารุงพระองคพระเจาขา.
พระราชาพระองคนั้น ทรงรับอํามาตยนั้น อํามาตยไดรับความไว
วางพระหฤทัยโดยกาลลวงไปเล็กนอย ไดทูลเรือ่ งนั้น กะพระราชนั้นวา
ขาแตมหาราช ขาพระพุทธเจาเห็นน้ําผึ้งซึ่งไมมีตัว ผูกินน้ําผึ้งนั้นก็ไมมี.
พระราชาทรงพระราชดําริวา อํามาตยประสงคจะลอเลน จึงกลาวเรื่องนั้น
ทําไมเลา แลวไมทรงฟง อํามาตยนั้นไดโอกาสพรรณนาใหดีกวาเดิม
แลว ทูลบอกอีก พระราชาตรัสถามวา นั่นอะไร. นั่นคือราชสมบัติในกรุงพาราณสี พระพุทธเจาขา. พระราชาตรัสวา เธอประสงคจะนําฉันไปตายหรือ
อํามาตยนั้นทูลวา ขาแตพระสมมติเทพ พระองคอยาไดตรัสอยางนั้น ถาไมทรง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 126

เชื่อ ก็จงทรงสงคนทั้งหลายไป พระราชาพระองคนั้น ทรงสงคนทั้งหลายไป
แลว คนเหลานั้นไปแลว ขุดซุมประตู ขึ้นทางพระตําหนักบรรทมของ
พระราชา พระราชาทรงเห็นแลว ตรัสถามวา พวกเจามาเพื่ออะไร พวกคน
เหลานั้นทูลวา ขาแตมหาราชเจา พวกขาพระองคเปนโจร พระราชาจึงตรัสสั่ง
ใหประทานทรัพยแกพวกโจรเหลานั้น แลวโอวาทวา พวกเจาอยาไดทําอยางนี้
อีก แลวก็ทรงปลอยไป พวกคนเหลานั้นมาทูลแดพระราชาของตนนั้น พระราชานั้นทรงทดลองเหมือนอยางนั้นแหละ ๒-๓ ครั้ง ทรงพระราชดําริวา
พระเจาพรหมทัตทรงมีศีล แลวก็ทรงตระเตรียมจตุรงคเสนา เสด็จเขาสูนคร
หนึ่งในระหวางเขตแดน ทรงสงพระราชสาสนใหแกอํามาตยในนครนั้นวา
ทานจะใหนครแกเรา หรือวา จะรบ.
อํามาตยนั้นกราบทูลเนื้อความนั้นแดพระเจาพรหมทัตวา ขอพระองค
จงสั่งวา ขาพเจาจะรบหรือจะใหนคร พระราชาทรงสงไปวา เราไมพึงรบ
เจาใหนครแลว จงมาในที่นี้ อํามาตยนั้นไดกระทําอยางนั้น ฝายพระราชาผู
ปฏิปกษทรงยืดนครนั้นแลว ก็สงทูตไปสูนครอื่น แมในนครที่เหลือทั้งหลาย
ก็เหมือนอยางนั้น อํามาตยแมเหลานั้นทูลบอกแดพระเจาพรหมทัตเหมือนอยางนั้น ถูกทาวเธอตรัสวา ไมพึงรบ พึงมาในที่นี้ แลวมาสูพระนครพาราณสี
แตนั้น อํามาตยทั้งหลายทูลแดพระเจาพรหมทัตวา ขาแตมหาราช พวกขา
พระองคจะรบกับพระราชาผูปฏิปกษนั้น พระราชาตรัสหามวา ปาณาติบาต
จักมีแกเรา อํามาตยทั้งหลายทูลใหพระราชาทรงยินยอมดวยอุบายตาง ๆ วา ขา
แตมหาราช พวกขาพระองคจักจับพระราชานั้นทั้งเปนแลว นํามาในที่นี้ แลว
ทูลวา ขาแตมหาราช ขอพระองคจงเสด็จมา ดังนี้ ก็เริ่มเพื่อจะไป พระราชา
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ตรัสวา ถาพวกเจาจะไมทําการนําศัสตราไป การประหารดวยศัสตราและการปลน
สดมภ เราจะไป อํามาตยทั้งหลายทูลวา ขาแตพระสนมติเทพ พวกขาพระองค
จะไมทํา จะแสดงภัยแลวใหหลบหนีไปดังนี้แลว จึงเตรียมจตุรงคเสนา ตาม
ประทีปทั้งหลายไวในหมอทั้งหลายแลว ไปในราตรี พระราชาผูปฏิปกษทรง
ยึดพระนครพาราณสีไดในวันนั้น ทรงพระราชดําริวา บัดนี้ เราจะเตรียมพรอมเพื่ออะไร ดังนี้แลว จึงใหเลิกการเตรียมพรอมเสียในราตรี ทรงประมาท
หลับสนิทพรอมดวยพลนิกาย.
ลําดับนั้น อํามาตยทั้งหลายนําพระเจาพาราณสีไปสูคายของพระราชา
ผูปฏิปกษ แลวก็ใหดับประทีปจากหมอทุกใบเสีย แลวไดทําเสียงแหงกองทัพ
ซึ่งโชติชวงพรอมกัน อํามาตยของพระราชาผูปฏิปกษเห็นพลมีกําลังมาก
ตกใจกลัว เขาไปเฝาพระราชาของตน แลวทําเลียงดังวา ขอพระองคจงลุก
ขึ้น จงเสวยน้ําผึ้งที่ไมมีตัวผึ้ง อํามาตยคนที่ ๒ - ที่ ๓ ก็ไดทําอยางนั้น
เหมือนกัน พระราชาผูปฏิปกษทรงตื่นขึ้นดวยเสียงนั้น ทรงถึงความกลัว
ความสะดุง เสียงกึกกองดังขึ้นตั้งรอย พระราชาผูปฏิปกษนั้นทรงพระราชดําริ
วา เราเชื่อคําพูดของคนอื่น จึงถึงเงื้อมมือของศัตรู ทรงบนเพอถึงคํานั้น ๆ
ตลอดทั้งคืน ในวันที่ ๒ จึงทรงคิดไดวา พระเจาพรหมทัตทรงเปนพระราชา
ทรงธรรม ไมพึงลงโทษ เราจะไปขอโทษพระองคดังนี้แลว จึงเสด็จเขาไป
เฝาพระราชา ทรงคุกพระชานุทั้งสองลงแลว กราบทูลวา ขาแตมหาราชเจา
ขอพระองคจงทรงอดโทษตอความผิดของขาพระองคเถิด พระราชาทรงโอวาท
พระราชาผูปฏิปกษนั้นแลวตรัสวา ทานจงลุกขึ้น ขาพเจายกโทษใหแกทาน
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พระราชาผูปฎิปกษนั้น พอพระราชาตรัสเทานั้น ก็ทรงถึงความโลงพระทัย
อยางยิ่ง ทรงไดราชสมบัติในชนบทซึ่งใกลเคียงพรหมแดนของพระเจากรุง
พาราณสี ทั้งสองพระองคนั้น ไดเปนพระสหายกันและกัน.
ครั้งนั้น พระเจาพรหมทัตทรงเห็นเสนาทั้งสองฝาย ตางชื่นชมยืน
รวมกันอยู จึงทรงพระราชดําริวา หยดโลหิตแมเพียงแมลงวันตัวเล็ก ๆ ดื่ม
ได ก็ไมบังเกิดในหมูมหาชนนี้ เพราะโยชนแกการตามรักษาจิตของเราคนเดียว โอ! ดีจริงหนอ โอ ! ดีนักแล ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิด
จงอยามีเวร จงอยาเบียดเบียนกัน ดังนี้แลว ทรงยังเมตตาฌานใหเกิดขึ้น
ทรงทําเมตตาฌานนั้นแลใหเปนบาท พิจารณาสังขารทั้งหลาย กระทําใหแจง
ซึ่งปจเจกโพธิญาณ ทรงบรรลุความเปนสยัมภู อํามาตยทั้งหลายไดประชุมกัน
กราบทูลพระเจาพรหมทัตนั้น ผูมีความสุขดวยมรรคสุข ผลสุข ประทับนั่ง
บนคอชางวา ขาแตมหาราช กาลนี้เปนการเสด็จขึ้นสูพระยาน ขอพระองค
พึงกระทําสักการะแกหมูพลผูชนะ พึงพระราชทานอาหารและเสบียงแกหมูพล
ผูแพ พระเจาพรหมทัตนั้นตรัสวา ดูกอ นพนาย เราไมใชพระราชา เราชื่อวา
พระปจเจกสัมพุทธะ อํามาตยทั้งหลายทูลวา พระองคตรัสอะไร พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไมเปนเชนนี้ พระราชาตรัสถามวา ดูกอนพนาย พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเปนเชนไร อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ธรรมดา
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย มีผมและหนวดประมาณ ๒ องคุลี ทรงบริขาร ๘
พระองคทรงลูบพระเศียรดวยพระหัตถเบื้องขวา ทันใดนั้น เพศคฤหัสถ ก็
อันตรธานไป เพศบรรพชิตเขามาแทนที่ พระองคทรงมีพระเกศาและพระมัสสุ
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ประมาณ ๒ องคุลี ประกอบพรอมดวยบริขาร ๘ เปนเชนกับพระเถระมี
พรรษา ๑๐๐ พรรษา พระองคทรงเขาจตุตถฌาน ทรงเหาะขึ้นจากคอชางไป
สูเวหาส ประทับนั่งบนดอกปทุม อํามาตยทั้งหลายไหวแลว ทูลถามวา ขา
แตพระองคผูเจริญ พระองคทรงบําเพ็ญกรรมฐานอะไร ทรงบรรลุอยางไร
พระองคทรงเห็นแจงวิปสสนา ซึ่งเปนเหตุใหพระองคทรงไดเมตตาณานกรรมฐานบรรลุ เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงเนื้อความนั้น จึงตรัสอุทานกถา
พยากรณกถา และคาถานี้วา สพฺเพสุ ภูเตสุ นิธาย ทณฺฑ แปลวา
บุคคลวางอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺเพสุ ไดแก ที่เหลือลง. บทวา
ภูเตสุ ไดแก ในสัตวทั้งหลาย. ความสังเขปในคาถานี้มีเพียงเทานี้ สวนความ
พิสดารขาพเจาจักกลาวในรัตนสุตตวัณณนา. บทวา นิธาย ไดแก วางแลว.
บทวา ทณฺฑ ไดแก อาชญาทางกาย วาจา และใจ. คําวา ทณฺฑ นั่น
เปนชื่อของทุจริตทั้งหลายมีกายทุจริตเปนตน. จริงอยู กายทุจริต ชื่อวา ทัณฑ
เพราะอรรถวา เปนเหตุใหลงโทษ อธิบายวา เบียดเบียน คือใหถึงความ
พินาศ. วจีทุจริต และมโนทุจริตก็เหมือนกัน. อีกอยางหนึ่ง การลงโทษ
ดวยการประหารนั่นเทียว ชื่อ ทัณฑ. อธิบายวา วางทัณฑนั้นแลวดังนี้บาง.
บทวา อวิเหย คือ ไมเบียดเบียน. บทวา อฺตรมฺป ไดแก
แมผูใดผูหนึ่ง. บทวา เตส ไดแก บรรดาสัตวทั้งเหลานี้น. บทวา น
ปุตฺตมิจฺเฉยฺย ความวา ไมพึงปราถนาบุตรคนใดเลย ในบุตร ๔ จําพวก
เหลานี้คือ บุตรเกิดจากตน ๑ บุตรเกิดในเขต ๑ บุตรบุญธรรม ๑ บุตรคือลูก
ศิษย ๑. บทวา กุโต สหาย ความวา จะพึงปรารถนาสหายนั้น แตที่ไหน
ดวยหวังวา พึงปรารถนาสหาย.
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บทวา เอโก ความวา ผูเดียวดวยเพศ กลาวคือบรรพชา ผูเดียว
ดวยอรรถวา ไมมีเพื่อน ผูเดียวดวยการละตัณหา ผูเดียวดวยอรรถวา มี
กิเลสปราศไปแลวโดยสวนเดียว ผูเดียวดวยอรรถวา ตรัสรูช อบโดยเฉพาะ
ซึ่งปจเจกโพธิญานแตผูเดียว. จริงอยู บุคคลเปนไปในทามกลางสมณะ ตั้งพัน
ชื่อวา ผูเดียว เพราะตัดความเกี่ยวของกับคฤหัสถเสียได ผูเดียวดวยเพศกลาว
คือบรรพชาอยางนี้. ชื่อวา ผูเดียวดวยอรรถวา ยืนคนเดียว นั่งคนเดียว
นอนคนเดียว เปลีย่ นอิรยิ าบถคนเดียว เปนไปคนเดียว ผูเดียวดวยอรรถวา
ไมมีเพื่อนอยางนี้. ชื่อวา ผูเดียว ดวยอรรถวา ละตัณหาอยางนี้วา
คนมีตณ
ั หาเปนเพื่อน ทองเที่ยวอยู
สิน้ กาลนาน ไมกาวลวงสังสาร ซึ่งมีความ
เปนอยางนี้ ไมมีความเปนอยางอื่น ภิกษุมี
สติ ปราศจากตัณหา ไมยึดมั่น รูโ ทษ
นัน้ แลว พึงละเวนตัณหา อันเปนแดนเกิด
ของทุกขเสีย ดังนี้.
ชื่อวา ผูเดียว ดวยอรรถวา มีกิเลสปราศไปแลวโดยสวนเดียว
อยางนี้วา กิเลสทั้งปวงอันภิกษุนั้นละแลว มีรากเหงาถูกตัดขาดแลว เปนดุจ
ตนตาล ฯลฯ มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา. ชื่อวา ผูเดียว ดวยอรรถ
อยางนี้วา เปนผูไมมีอาจารย รูเอง ตรัสรูชอบเฉพาะซึ่งปจเจกโพธิญานไดดวย
ตนเองนั้นแล ผูเดียว ดวยอรรถวา ตรัสรูชอบเฉพาะซึ่งปจเจกโพธิญานอยางนี้.
*

* อ. จตุกฺก ๑๒.
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บทวา จเร ไดแก จริยา ๘ เหลานี้ คือ
๑. อิริยาปถจริยา ในอิรยิ าบถ ๔ สําหรับผูถึงพรอมดวยปณิธิ
๒. อายตนจริยา ในอายตนะภายใน สําหรับผูมที วารอัน
คุมครองแลวในอินทรียทงั้ หลาย
๓. สติจริยา ในสติปฏฐาน ๔ สาหรับผูอยูดวยความไมประมาท
๔. สมาธิจริยา ในฌาน ๔ สําหรับผูต ามประกอบซึ่งอธิจิต
๕. ญาณจริยา ในอริยสัจ ๔ สําหรับผูถึงพรอมดวยพุทธิ
๖. มรรคจริยา ในอริยมรรค ๔ สําหรับผูปฏิบัติชอบ
๗. ปกติจริยา ในสามัญผล ๔ สําหรับผูบรรลุผล
๘. โลกัตถจริยา ในสัตวทั้งหลาย สําหรับพระพุทธเจาทั้ง ๓.
ในพระพุทธเจาทั้ง ๓ นั้น พระปจเจกพุทธะและพระสาวกมีโลกัตถจริยาเพียงบางสวน สมดังที่ทานกลาววา คําวา จริยา ไดแก จริยา ๘
ความพิสดารก็คือ อิริยาปถจริยา. อธิบายวา พึงเปนผูถึงพรอมดวยจริยา
เหลานั้น อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา จริยา ๘ แมอนื่ เหลานี้ใด คือ บุคคล
เมื่อนอมใจเชื่อ ยอมประพฤติตัวศรัทธา เมื่อประคอง ยอมประพฤติดวยวิริยะ
เมื่อเขาไปตั้งมั่น ยอมประพฤติดวยสติ ผูไมฟุงซาน ยอมประพฤติดวยสมาธิ
เมื่อรูชัด ยอมประพฤติดวยสัญญา เมื่อรูแจง ยอมประพฤติวิญญาณ กุศลธรรม
ทั้งหลายยอมสืบตอสําหรับบุคคลผูปฏิบัติอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาประพฤติ
อายตนจริยา บุคคลปฏิบัติอยางนี้ ยอมบรรลุถงึ คุณวิเศษ เพราะฉะนั้น
จึงชื่อวาประพฤติดวยจริยาพิเศษ พึงเปนผูถึงพรอมดวยจริยาเหลานั้น. นอ
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ของแรด ชื่อวา ขัคควิสาณ ในบทวา ขคฺควิสาณกปฺโป นี้. ขาพเจา
จักประกาศเนื้อความแหงกัปปศัพทโดยพิสดาร ในมงคลสุตตวัณณนา แตใน
ขัคควิสาณสุตตวัณณนานี้ บัณฑิตพึงทราบการเปรียบเทียบ ดุจในประโยคมี
อาทิอยางนี้วา ดูกอนทานผูเจริญ ไดยินวา บุคคลนี้ ปรึกษาอยูกับสาวกผู
สมควรแกพระศาสดาหนอ อธิบายวา ผูเปนเชนกันนอแรด.
การพรรณนาเนื้อความตามบทในคาถานี้เพียงเทานี้กอน แตบัณฑิต
พึงทราบโดยอนุสนธิแหงการอธิบายอยางนี้ อาชญามีประการดังกลาวนี้ใด
อันบุคคลใหเปนไป คือ ไมวางในสัตวทั้งหลาย ครั้นเมื่ออาชญานั้นอันเรา
ไมใหเปนไปในสัตวทั้งหลายเหลานั้น เราชื่อวาวางอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว
ดวยเมตตาอันเปนปฏิปกษตออาชญานั้น และดวยการนําเขามาซึ่งประโยชน
เกื้อกูลแกคนอื่น และเพราะวางอาชญาไดแลวนั้นแล ชื่อวา ไมเบียดเบียน
บรรดาสัตวเหลานั้นแมผูใดผูหนึ่งใหลําบาก เหมือนสัตวทั้งหลาย ผูยังไมวาง
อาชญายอมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย ดวยทอนไมบาง ศาสตราบาง ฝามือบาง
กอนดินบางฉะนั้น อาศัยเมตตากรรมฐานนี้แลว พิจารณาเวทนา สัญญา
สังขาร และวิญญาณในสัตวเหลานั้น และสังขตธรรมอื่นจากนั้น ตามกระแส
แหงเมตตากรรมฐานนั้นแล จึงไดบรรลุปจเจกโพธิญาณนี้ คําอธิบายเพียงเทา
นี้กอน.
สวนอนุสนธิดังนี้ เมื่อพระปจเจกพุทธเจาตรัสดังนี้แลว อํามาตย
เหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ พระองคจะเสด็จไป ณ
ที่ไหน ลําดับนั้น ครั้นพระปจเจกพุทธเจาทรงระลึกวา พระปจเจกสัมพุทธเจา
องคกอน ๆ อยูที่ไหน ครั้นทรงรูแลว จึงตรัสวา ที่ภูเขาคันธมาทน จึง
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กราบทูลอีกวา ขาแตพระองคผูเจริญ โอ ! บัดนี้ พระองคทรงทอดทิ้ง
ไมทรงปรารถนาพวกขาพระองคดังนี้ พระปจเจกสัมพุทธเจานี้ตรัสวา บุคคล
ไมพึงปรารถนาบุตร. อธิบายในคาถานั้นดังนี้ บัดนี้ เราไมพึงปรารถนาบุตร
แมคนใดเลย ในบรรดาบุตรที่เกิดจากตนเปนตน แตจะพึงปรารถนาสหาย
ผูเชนทานแตที่ไหน เพราะฉะนั้น แมในพวกทานทั้งหลาย ผูใดตองการเพื่อ
จะไปพรอมกับเรา หรือเพื่อเปนเชนเรา ผูนั้นพึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรดฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง พระปจเจกสัมพุทธเจาองคนั้น ผูอันอํามาตยเหลานั้น
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ พระองคทรงทอดทิ้ง ไมทรงปรารถนา
พวกขาพระองคเลย จึงตรัสวา เราไมพึงปรารถนาบุตร จะพึงปรารถนาสหาย
แตที่ไหน ทรงเห็นคุณแหงการเที่ยวไปแตผูเดียวของพระองค โดยเนื้อความ
ตามที่กลาวแลว ทรงพระปราโมทย ทรงเกิดปติโสมนัส จึงตรัสอุทานคาถา
นี้วา
พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น.
พระปจเจกพุทธเจาครั้นตรัสอยางนี้แลว เมือ่ มหาชนเพงดูอยูนั่นเอง
ก็ไดเหาะขึ้นทางอากาศ เสด็จไปสูภูเขาคันธมาทน ชื่อวา ภูเขาคันธมาทน
อยูเลยภูเขา ๗ ลูก (ในหิมวันตประเทศ) คือ จูฬกาลบรรพต มหากาฬ
บรรพต นาคปลิเวฏฐนาบรรพต จันทสัมภรบรรพต สุริยสัมภรบรรพต
สุวัณณปสสบรรพต และหิมวันตบรรพต. ที่ภูเขาคันธมาทนนั้น มี
เงื้อมผา ชื่อวา นันทมูลกะ เปนที่อยูของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย และ
มีคูหา ๓ คูหา คือ สุวรรณคูหา มณิคหู า รชตคูหา. ที่ภูเขาคันธมาทนนั้น
มีตนไม ชือ่ มัญชุสกะ ที่ประตูมณิคูหา สูง ๑ โยชน กวาง ๑ โยชน
ตนไมนั้นบานสะพรั่งทั่วไปในน้ํา หรือบนบก โดยพิเศษในวันที่พระปจเจก-
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พุทธเจาเสด็จมาถึง ขางหนาตนไมนั้น มีโรงรัตนะทุกอยาง ในโรงรัตนะนั้น
ลมสาหรับกวาด ยอมพัดหยากเยื่อ ลมสาหรับเกลี่ยพื้น ยอมพัดทรายที่แลว
ดวยแกวทุกอยางใหราบเรียบ ลมสําหรับรดยอมพัดเอาน้ําจากสระอโนดาต
มารด ลมสําหรับทํากลิ่นหอม ยอมพัดเอากลิ่นหอมของตนไมที่มีกลิ่นหอม
ทั้งหมดมาจากภูเขาหิมวันต ลมสําหรับโปรย ยอมพัดเอาดอกไมทั้งหลายมาโปรย
ลง ลมสําหรับปูลาดยอมปูลาดในที่ทั้งปวง ในวันที่พระปจเจกพุทธะเกิดขึ้น
และในวันอุโบสถ พระปจเจกพุทธเจาทั้งปวง นั่งประชุมในที่เหลาใด อาสนะ
ทั้งหลายเปนอันปูแลวในที่เหลานั้นทุกเมื่อ นี้เปนปกติในภูเขาคันธมาทนนั้น
พระปจเจกพุทธะผูตรัสรูชอบเอง โดยเฉพาะไดเสด็จไปในภูเขาคันธมาทนนั้น
ประทับนั่ง ณ อาสนะที่ปูลาดแลว.
แตนั้น ถาในเวลานั้น พระปจเจกพุทธเจาแมเหลาอื่นมีอยู พระปจเจกพุทธเจาแมเหลานั้น ก็ประชุมในขณะนั้น ยอมนั่งบนอาสนะที่ปูแลว
และครั้นนั่งแลว ก็เขาสมาบัติบางอยางแลวก็ออก ตอจากนั้น สังฆเถระก็ถาม
กรรมฐานกะพระปจเจกพุทธเจาที่มาใหมวา บรรลุไดอยางไร เพื่อประโยชน
แกอนุโมทนาของพระปจเจกพุทธเจาทั้งปวง แมในกาลนั้นพระปจเจกพุทธเจา
พระองคนั้น ก็ตรัสอุทานคาถาและพยากรณคาถาของพระองคนั้นแล แม
พระผูมีพระภาคเจาอันทานพระอานนททูลถาม ก็ตรัสคาถานั้นอีกเหมือนกัน
และพระอานนทก็ไดกลาวในคราวทําสังคายนา คาถาแตละคาถาไดกลาวถึง ๔
ครั้ง คือ ในฐานะที่พระเจาพรหมทัตตรัสรูโดยชอบเฉพาะซึ่งปจเจกสัมโพธิญาณ ๑ ที่มญ
ั ชุสกมาลา ๑ ในกาลที่พระอานนททูลถาม ๑ ในสังคีติกาล ๑ ดวย
ประการฉะนี้แล.
ปฐมคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
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คาถาที่ ๒
คาถาวา สสคฺคชาตสฺส ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
พระปจเจกโพธิสัตวแมนี้ กระทําสมณธรรมโดยนัยกอนนั่นแล ใน
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป ตลอด ๒๐,๐๐๐ ป ในที่สุด
ทํากสิณบริกรรม ยังปฐมฌานใหเกิดขึ้นและกําหนดนามและรูป ทําการพิจารณา
ลักษณะ ยังไมบรรลุอริยมรรค เกิดในพรหมโลก. เขาจุติจากพรหมโลกนัน้
แลว เกิดในครรภของพระอัครมเหสีของพระเจากรุงพาราณสี เมื่อใหเจริญ
เติบโตโดยนัยกอนนั่นเทียว จําเดิมแตนั้น ก็ไมทรงรูความแปลกกันวา นี้สตรี
นี้บุรุษ เพราะอาศัยเหตุนั้น จึงไมทรงยินดีในมือของสตรีทั้งหลาย ยอมไมอดทน
แมเหตุสักวา การอบ การอาบ และการประดับเปนตน บุรษุ ทั้งหลายเทานั้น
เลี้ยงดูพระราชกุมารนั้น ในเวลาใหเสวยน้ํานม พวกนางนมทั้งหลาย ก็สวม
เสื้อแปลงเพศเปนบุรุษใหเสวยน้ํานม พระกุมารนั้น สูดกลิน่ ของสตรีทั้งหลาย
ทรงลุกขึ้นกันแสง แมทรงบรรลุนิตภิ าวะแลว ก็ไมทรงปรารถนาเพื่อแตะตอง
สตรีทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น พระญาติทั้งหลายจึงขนานพระนามของพระกุมาร
นั้นวา อนิตถฺ ิคนฺโธ.
ครั้นพระกุมารนั้นมีพระชันษาได ๑๖ พระชันษา พระราชาทรง
พระราชดําริวา เราจักใหกุมารดํารงวงศตระกูล ทรงนําราชกัญญาอัน
สมควรแกพระกุมารนั้น แตตระกูลตาง ๆ แลวตรัสสั่งอํามาตยคนหนึ่งวา
เจาจงใหพระกุมารยินดี อํามาตยมีความประสงคเพื่อใหพระกุมารนั้น ใหนักฟอน
ทั้งหลายประเลาประโลม พระกุมารทรงสดับเสียงที่ขับรองและประโคม จึง
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ตรัสวา นั่นเสียงของใคร อํามาตยทูลวา ขาแตพระสมมติเทพ นั่นเปนเสียง
ของนักฟอนทั้งหลายของพระองค ผูมีบุญทั้งหลาย ยอมมีนกั ฟอนทั้งหลาย
เชนนี้ ขาแตพระสมมติเทพ พระองคทรงมีบุญมาก ขอพระองคจงทรงอภิรมย.
พระกุมารทรงตีอํามาตยดวยทอนไมใหไลออกไป อํามาตยนั้นกราบทูลแด
พระราชา พระราชาไดตรัสสั่งอํามาตยอีกวา เจาจงไปพรอมกับพระมารดาของ
พระกุมาร แลวใหพระกุมารยินดี.
พระกุมารนั้น ถูกคนเหลานั้นบีบคั้นอยางยิ่งอยู จึงไดประทานทองคํา
อันประเสริฐ แลวตรัสสัง่ พวกชางทองวา ทานทั้งหลายจงทํารูปสตรีใหงาม
พวกชางทองเหลานั้น ก็ไดทํารูปสตรี ซึ่งประดับประดาดวยเครื่องอลังการ
ทั้งปวงเชนกับพระวิษณุกรรมเนรมิต แลวแสดงแกพระกุมาร พระกุมาร
ทอดพระเนตรแลวสั่นพระเศียร ดวยความอัศจรรยสง ไปแกพระมารดาและ
พระบิดา ดวยพระดํารัสวา ถาหมอมฉันไดสตรีเชนนี้ก็จะยอมรับ พระมารดา
และพระบิดาก็ทรงดําริวา บุตรของพวกเรามีบุญมาก นางทาริกาบางคนที่ได
เคยทําบุญรวมกับบุตรนั้น จักเกิดแลวในโลกแนแท. ดังนี้แลว จึงใหยกรูป
ทองคํานั้นขึ้นสูรถ ตรัสสั่งแกอํามาตยทั้งหลายวา เชิญเถิด ทานปรารถนา
พึงแสวงหาทาริกาเชนนี้.
อํามาตยเหลานั้นนําไปสูมหาชนบท ๑๖ แหง ไปสูบานนั้น ๆ เห็น
ประชุมชนในที่ใด ๆ ทีท่ าน้ําเปนตน จึงตั้งรูปทองคําดุจเทวดา ไวในที่
นั้น ๆ ทําการบูชาดวยดอกไมและเครื่องอลังการนานาชนิด ผูกเพดานยืน
อยูในที่สุดขางหนึ่ง ดวยคิดวา ถาจักมีใคร ๆ เคยเห็นเคยไดยินสตรี ซึ่ง
มีรูปงามเห็นปานนี้ไซร เขาจักพูดขึ้น ดังนี้ แลวเที่ยวไปสูชนบททั้งปวง
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ดวยอุบายนั่น เวนมัททรัฐแตรัฐเดียว. ดูแคลนวา มัททรัฐนั้น เปนรัฐเล็ก
ไมไปในมัททรัฐนั้นกอน แลวกลับ. ลําดับนั้น อามาตยเหลานั้นมีความคิดวา
พวกเราจะตองไปสูแมมัททรัฐกอน ขอพระราชาอยาไดสงพวกเราผูเขาสูกรุงพาราณสีไปอีก ดังนี้ จึงไดไปสูสาคลนครในมัททรัฐ.
ก็ในสาคลนคร มีพระราชาพระนามวา มัททวะ พระธิดาของพระเจา
มัททวะนั้น มีพระชันษาได ๑๖ ป มีพระรูปโฉมสวยงามยิ่งนัก และนางวรรณ
ทาสีของพระธิดานั้น ก็ไปสูทาน้ํา เพื่อประโยชนแกการตักน้ําอาบ เห็นรูป
ทองคํานั้น ซึ่งอํามาตยทั้งหลายตั้งไวในที่นั้นแตไกลเทียว ก็พูดวา พระราชบุตรี
ทรงสงพวกเรา เพื่อประโยชนแกน้ํา ก็เสด็จมาเสียเอง แลวเขาไปใกลพูดวา
สตรีนี้ไมใชเจานายของพวกเรา เจานายของพวกเราสวยงามยิ่งกวาสตรีนี้ พวก
อํามาตยไดฟงดังนั้นแลว เขาไปเฝาพระราชา ทูลขอทาริกา โดยนัยอันสมควร
พระราชาแมนั้น ก็ทรงพระราชทาน ตอแตนั้น พวกอํามาตยไดสงขาวทูล
พระเจากรุงพาราณสีวา ทาริกาไดแลว พระองคจักเสด็จมาเอง หรือพวก
ขาพระองคเทานั้น จะนํามา ดังนี้ พระองคสงขาวไปวา เมื่อเราไปจักเปนการ
เบียดเบียนชนบท พวกทานเทานั้น จงนําทาริกานั้นมา อํามาตยทั้งหลายพา
ทาริกาออกจากพระนคร สงขาวไปถวายพระกุมารวา ทาริกาเชนกับรูปทองคํา
ไดแลว พระกุมารแมทรงสดับขาวนั้น ก็ถูกราคะครอบงํา เสื่อมจากปฐมฌาน
พระองคทรงสงทูตคนอื่น ๆ วา พวกทานจงนํามาเร็ว พวกทานจงนํามาเร็ว.
พวกอํามาตยนั้น ถึงกรุงพาราณสี โดยพักคืนเดียวเทานั้นในที่ทั้งปวง
ยืนอยูในภายนอกพระนคร สงขาวถวายพระราชาวา พึงเขาไปในวันนี้หรือไม
พระราชาตรัสสั่งวา เรานํานางทาริกาจากตระกูลประเสริฐที่สุด ทํามงคลกิริยา
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แลวจักใหเขามา ดวยสักการะอันใหญ พวกทานจงนํานางทาริกานั้นไปสู
อุทยานกอน อํามาตยเหลานั้นไดทําตามพระราชโองการแลว นางทาริกานั้น
เปนผูละเอียดออนอยางยิ่ง บอบช้ําแลวเพราะการกระทบกระแทกแหงยาน มี
โรคลมเกิดขึ้น เพราะความเมื่อยลาจากเดินทางไกล จึงไดทํากาละเสียในคืน
นั้นเอง ดุจดอกไมที่เหี่ยวไปฉะนั้น.
พวกอํามาตยคร่ําครวญวา พวกเราฉิบหายแลวจากสักการะ พระราชา
ก็ดี ชาวนครก็ดี ตางก็คร่ําครวญวา ตระกูลวงศพินาศแลว ความวุนวายใหญ
ไดมีแลวในพระนคร พระกุมารพอไดสดับเทานั้น ก็ทรงเกิดความเศราโศก
อันยิ่งใหญ ตอแตนั้น พระกุมารก็ทรงปรารภเพื่อขุดรากเหงาแหงความเศราโศก
พระองคทรงดําริวา ธรรมดาความโศกนี้ ยอมไมมีแกผูไมเกิด แตยอมมีแก
ผูเกิดแลว เพราะฉะนั้น ความโศกมีเพราะอาศัยชาติ ก็ชาติมีเพราะอาศัย
อะไรเลา แตนั้น ทรงมนสิการโดยแยบคาย ดวยอานุภาพแหงภาวนาในกาลกอน
อยางนี้วา ชาติมีเพราะอาศัยภพ ทรงเห็นปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมและปฏิโลม
ทรงพิจารณาสังขารทั้งหลาย ประทับนั่ง ณ ที่นั้นนั่นแล ก็ทรงกระทําใหแจง
ซึ่งปจเจกโพธิญาณ อํามาตยทั้งหลายเห็นพระกุมารนั้น ทรงมีความสุขดวย
ความสุขอันเกิดจากมรรคผล มีพระอินทรียสงบ พระมานัสสงบ ประทับอยู
จึงประนมมือกราบทูลวา ขาแตพระสมมติเทพ ขอพระองคอยาทรงเศราโศก
เลย ชมพูทวีปใหญ ขาพระองคจักนํามาซึ่งทาริกาอื่นที่งามกวา พระกุมารนัน้
ตรัสวา เราไมเศราโศก แตหมดความเศราโศกแลว เราเปนพระปจเจกพุทธเจา.
คํานั้นทั้งหมด เบื้องหนาแตนี้ เปนเชนกับคาถาแรก เวนการพรรณนาคาถา.
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ก็ในการพรรณนาคาถา บทวา สสคฺคชาตสฺส ไดแก ผูเกี่ยวของ
เกิดแลว ในคาถานั้น ความเกี่ยวของมี ๕ อยาง คือ
๑. ทัสสนสังสัคคะ
ความเกี่ยวของเพราะการเห็น
๒. สวนสังสัคคะ
ความเกี่ยวของเพราะการฟง
๓. กายสังสัคคะ
ความเกี่ยวของทางกาย
๔. สมุลลาปนสังสัคคะ ความเกี่ยวของเพราะการสนทนา
๕. สัมโภคสังสัคคะ ความเกี่ยวของเพราะกินรวมกัน.
ในความเกี่ยวของ ๕ อยางนั้น ราคะเกิดดวยอํานาจแหงจักขุวิญญาณ
วิถี เพราะเห็นซึ่งกันและกัน ชื่อวา ทัสสนสังสัคคะ. ธิดาของกุฎมพีผูมี
จิตรักใคร เพราะเห็นภิกษุหนุมชื่อ ทีฆภาณกะ ผูอยูในกัลยาณวิหาร ซึ่งกําลัง
ไปสูกาลทีฆวาปคาม เพื่อบิณฑบาต ในสีหลทวีป ไมไดภิกษุหนุมนั้น ดวย
อุบายบางอยาง ก็ทํากาลกิริยา และภิกษุหนุมรูปนั้นเอง เห็นผานุงของธิดานั้น
ก็คิดวา เราไมไดอยูรวมกับนางผูนุงผาเห็นปานนี้ แลวหัวใจแตกตาย เปน
ตัวอยางในทัสสนสังสัคคะนั้น.
ก็ราคะเกิดดวยอํานาจแหงโสตวิญญาณวิถี เพราะฟงสมบัติมีรูปเปนตน
ที่คนอื่นทั้งหลายพูดถึง หรือเพราะตนไดฟงเสียงหัวเราะ เสียงพูดจา และเสียง
เพลงขับ ชื่อวา สวนสังสัคคะ. แมในสวนสังสัคคะนั้น ภิกษุหนุมชื่อติสสะ
ผูอยูในถ้ําปญจัคคฬะ กําลังเหาะทางอากาศ ไดฟงเสียงของธิดาชางมีดผูอยูใน
คิริคาม ไปสระปทุมพรอมกับกุมารี ๕ นาง อาบน้ําแลว ยกดอกไมรองเพลง
ดวยเสียงดัง ก็เสื่อมจากคุณวิเศษ เพราะกามราคะ ถึงความพินาศเปนตัวอยาง.
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ราคะเกิดเพราะลูบคลําอวัยวะของกันและกัน ชื่อวา กายสังสัคคะ.
ก็ในกายสังสัคคะนี้ มีภิกษุหนุมชื่อ ธรรมภาสกะ เปนตัวอยาง ไดยินวา ภิกษุ
หนุมกลาวธรรมในมหาวิหาร เมื่อมหาชนมาในมหาวิหารนั้น แมพระราชาก็
เสด็จไปพรอมกับชาววัง แตนั้น ราคะกลาไดเกิดแกพระราชธิดา เพราะอาศัย
รูปและเสียงของภิกษุหนุมนั้น และเกิดแมแกภิกษุหนุมรูปนั้น พระราชาทรง
เห็นเหตุนั้น ทรงกําหนดแลว ใหลอมดวยกําแพงคือมาน เธอทั้งสองนั้น ก็
เคลาคลึงโอบกอดซึ่งกันและกัน ชนทั้งหลายเลิกผามานแลดูอีก ก็เห็นเธอ
ทั้งสองถึงแกความตายแลว.
ก็ราคะเกิดเพราะการสนทนาปราศรัยกะกันและกัน ชื่อวา สมุลลาปนสังสัคคะ. ราคะเกิดในเพราะทําการบริโภครวมกันกับภิกษุณีทั้งหลาย
ชื่อวา สัมโภคสังสัคคะ ในสังสัคคะแมทั้งสองนั้น ภิกษุและภิกษุณีถึงอาบัติ
ปาราชิก. เปนตัวอยาง. ไดยินวา ในการฉลองมหาวิหาร ชือ่ มิรจิวัฏฏกะ
พระเจาทุฏฐคามณีอภยมหาราช ทรงจัดแจงมหาทานอังคาสพระสงฆทั้งสองฝาย
ในการฉลองมหาวิหารนั้น เมื่อถวายขาวยาคูรอน สามเณรีผูยังใหมกวาสงฆ
ไดถวายวลัยงาแกสามเณรผูใหมกวาสงฆ ซึ่งไมมีเชิงรองบาตร ไดทําการเจรจา
ปราศรัยกัน เธอแมทั้งสองนั้นอุปสมบทแลว ได ๖๐ พรรษา ไปสูฝงโนน
ไดรับบุพสัญญา เพราะการเจรจาปราศรัยกะกันและกัน ก็เกิดสิเนหาในทันที
ทันใดนั้นเอง ลวงละเมิดสิกขาบท ตองอาบัติปาราชิก.
ความเยื่อใยยอมมีแกบุคคลผูเกี่ยวของกัน ดวยความเกี่ยวของอยางใด
อยางหนึ่ง ในความเกี่ยวของ ๕ อยาง ราคะอันมีกําลังยอมเกิดขึ้น เพราะ
ราคะในกาลกอนเปนปจจัย ดวยประการฉะนี้. แตนั้น ทุกขนี้ยอมเกิดขึ้นตาม
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ความเยื่อใย คือ ทุกขนี้มีประการตาง ๆ มีความโศกและความคร่ําครวญเปนตน
ทั้งที่เปนทิฏฐธรรมและสัมปรายิกภพยอมเกิดขึ้น คือ ยอมบังเกิด ยอมมี
ยอมเกิด ติดตามความเยื่อใยนั้นนั่นเอง. สวนอาจารยพวกอื่นกลาววา ไดแก
การปลอยใจในอารมณ แตนั้น ทุกขยอมเกิดขึ้นเพราะความเยื่อใย ดังนี้แล.
พระปจเจกสัมพุทธเจานั้น ครั้นตรัสอรรถคาถานี้ มีประเภทแหง
เนื้อความอยางนี้แลว จึงตรัสวา ทุกขมีความโศกเปนตนนี้ใด ยอมเกิดขึ้นตาม
ความเยื่อใย เรานั้นไดขุดรากเหงาของทุกขนั้น จึงบรรลุปจเจกสัมโพธิญาณ
ครั้นตรัสอยางนี้แลว อํามาตยเหลานั้น จึงทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้
พวกขาพระองคพึงทําอยางไร ลําดับนั้น พระองคจึงตรัสวา พวกทานหรือ
พวกอื่น ผูใ ดตองการพนจากทุกขนี้ ผูนั้นแมทั้งหมดเล็งเห็นโทษอันเกิดแต
ความเยื่อใย พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรดฉะนั้น.
ก็คําวา เล็งเห็นโทษอันเกิดแตความเยื่อใยนี้ พึงทราบวา ทานกลาว
หมายเอาคําที่พระปจเจกพุทธเจาตรัสวา ทุกขนยี้ อมเกิดขึ้นตามความเยื่อใย.
อีกอยางหนึ่ง พึงเชื่อมความอยางนี้วา ความเยื่อใยยอมมีแกบุคคลผูมีความ
เกี่ยวของเกิดขึ้นแลว ดวยความเกี่ยวของตามที่กลาวแลว ทุกขนี้ยอมเกิดขึ้นตาม
ความเยื่อใย เราเล็งเห็นทุกขนั้นอันเกิดแตความเยื่อใย ทําความเสียดแทงตาม
ที่มาแลว จึงบรรลุดังนี้ พึงทราบวา บาทที่ ๔ พระปจเจกพุทธเจาตรัสแลว
ดวยอํานาจแหงอุทาน โดยนัยที่กลาวแลวในกอนนั่นเทียว. บททั้งปวงนอกจาก
นั้น เปนเชนกับที่กลาวแลวในคาถาตนนั้นแล.
สังสัคคคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
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คาถาที่ ๓
คาถาวา มิตฺเต สุหชฺเช ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
พระปจเจกโพธิสัตวนี้ อุบัติโดยนัยที่กลาวแลวในคาถาแรกนั้นเทียว
เสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี ยังปฐมฌานใหเกิดแลว ทรงพิจารณาวา
สมณธรรมประเสริฐ หรือวา ราชสมบัติประเสริฐ ทรงมอบราชสมบัติในมือ
ของอํามาตย ๔ คน แลวทรงกระทําสมณธรรม อํามาตยทั้งหลายแมพระราชา
ตรัสวา ทานทั้งหลายจงทําโดยธรรม โดยสม่ําเสมอ ก็รับสินบนทําโดยอธรรม
อํามาตยเหลานั้น ไมรบั สินบนก็ทําโดยอธรรม รับสินบนแลว ทําเจาของ
ทั้งหลายใหแพ ในกาลครัง้ หนึ่ง ใหราชวัลลภคนหนึ่งใหแพ ราชวัลลภนัน้
เขาไปเฝาพรอมกับพวกพนักงานหองเครื่องของพระราชา ทูลบอกเรื่องทั้งหมด
ในวันที่ ๒ พระราชาเสด็จไปสูสถานที่วินิจฉัยดวยพระองคเอง แตนั้น หมู
มหาชนไดรองเสียงดังวา พวกอํามาตยทําเจาของมิใหเปนเจาของ ไดกระทํา
เสียงดังเหมือนการรบใหญ.
ลําดับนั้น พระราชาเสด็จลุกจากสถานที่วินิจฉัย เสด็จขึ้นสูปราสาท
ประทับนั่งเพื่อทรงเขาสมาบัติ แตไมอาจเพื่อทรงเขาได เพราะทรงฟุงซาน
ดวยเสียงนั้น พระองคทรงพิจารณาวา เราจะมีประโยชนอะไรดวยราชสมบัติ
สมณธรรมประเสริฐกวา ดังนี้แลว ทรงสละความสุขในราชสมบัติ ทรงยัง
สมาบัติใหเกิดขึ้นอีก ทรงพิจารณาเห็นโดยนัยที่กลาวในกาลกอนนั่นแล ทรง
กระทําใหแจงซึ่งปจเจกสัมโพธิญาณ และถูกทูลถามถึงกรรมฐาน จึงไดตรัส
คาถานี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 143

ในคาถานั้น คนทั้งหลาย ชื่อวา มิตร ดวยอํานาจแหงความรักใคร
ชื่อวา สหาย เพราะความเปนผูมีใจดี ก็คนบางพวกเปนมิตรเทานั้นไมเปน
สหาย เพราะความเปนผูใครประโยชนเกื้อกูลอยางเดียว บางพวกเปนสหาย
เทานั้น ไมเปนมิตร เพราะใหเกิดสุขทางใจ ในการทั้งหลายมีการมา การยืน
การนั่ง และการพูดเจรจาเปนตน บางพวกเปนทั้งสหายเปนทั้งมิตร ดวย
อํานาจแหงธรรมทั้งสองนั้น มิตรสหายเหลานั้นมี ๒ พวก คือ ฆราวาส ๑
บรรพชิต ๑. ใน ๒ พวกนั้น ฆราวาสมี ๓ พวก คือ ผูมีอุปการะ ๑ ผู
รวมสุขรวมทุกข ๑ ผูอนุเคราะห ๑ บรรพชิตโดยพิเศษคือ ผูบอกประโยชน
มิตรสหายเหลานั้นประกอบดวยองค ๔ อยางนี้ สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรสหายผูมีอุปการะพึงทราบดวยฐานะ ๔ อยางคือ
๑. รักษามิตรผูประมาทแลว
๒. รักษาทรัพยสมบัติของมิตรผูประมาทแลว
๓. เปนที่พึ่งพํานักของมิตรผูกลัว
๔. เมื่อกรณียกิจเกิดขึ้น ก็เพิ่มโภคทรัพยใหมากกวาที่ออก
ปากขอ.
อนึ่ง ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรสหายผูรวมสุขรวมทุกข พึงทราบดวย
ฐานะ ๔ อยาง คือ
๑. บอกความลับแกมิตร
๒. ปกปดความลับของมิตร
๓. ไมทอดทิ้งมิตรในคราวมีอันตราย
๔. ชีวิตก็สละไดเพื่อประโยชนแกมิตร.
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อนึ่ง ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรสหายผูอนุเคราะห พึงทราบดวยฐานะ
๔ อยาง คือ
๑. ไมดีใจเพราะมิตรยากจน
๒. ดีใจเพราะมิตรมั่งมี
๓. ปองกันคนติเตียนมิตร
๔. สรรเสริญคนยกยองมิตร.
อนึ่ง ดูกอนคฤหบดีบุตร มิตรสหายผูบอกประโยชน พึงทราบดวย
ฐานะ ๔ อยาง คือ
๑. หามจากการทําบาป
๒. ใหตั้งอยูในคุณความดี
๓. ใหไดฟงสิ่งที่ไมเคยฟง
๔. บอกทางสวรรคให.
เพราะฉะนั้น ฆราวาสทานประสงคเอาในที่นี้ แตโดยอรรถ ฆราวาส
และบรรพชิตแมทั้งหมด ก็ควร. บทวา มิตฺเต สุหชฺเช อนุกมฺปมาโน
ความวา เอ็นดู คือ ประสงคเพื่อนําเขามาซึ่งสุขแกมิตรสหายเหลานั้น. บทวา
หาเปติ อตฺถ ความวา ยังประโยชน ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงทิฏฐิธัมมิกประโยชน สัมปรายิกประโยชน และปรมัตถประโยชนใหเสื่อม คือ ใหพินาศ
อีกอยางหนึ่ง ยังประโยชน ๓ อยาง แมดวยอํานาจแหงประโยชนตน ประโยชนคนอื่น และประโยชนทั้ง ๒ อยางนั้น ใหเสื่อม คือ ใหพินาศ ยอม
ยังประโยชนใหเสื่อม คือ ยอมใหพนิ าศ ดวยการยังวัตถุที่ไดแลวใหพินาศ
และดวยการไมใหเกิดสิ่งที่ยังไมไดบาง ดวยวิธีทั้งสองบาง. บทวา ปฏิพทฺธ-
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จิตฺโต ความวา บุคคลแมตั้งตนไวในฐานะต่ําตอยกวา เราเวนจากคนนี้จักไม
เปนอยู คนนั่นเปนคติของเรา คนนั่นเปนผูนําของเรา ดังนี้ ชื่อวา เปนผู
มีจิตปฏิพัทธแลว แมตั้งตนไวในฐานะสูงสงวา คนเหลานี้เวนเราเสียแลวยอม
ไมเปนอยู เราเปนคติของคนเหลานั้น เปนผูนําของคนเหลานั้น ชื่อวา เปน
ผูมีจิตปฏิพัทธแลว. ก็ผูมีจติ ปฏิพัทธแลวอยางนี้ ทานประสงคเอาในพระสูตรนี้.
บทวา เอต ภย ทานกลาวหมายถึงภัยที่ยังประโยชนใหเสื่อมนั่น
คือ ความเสื่อมจากสมบัติของตน. บทวา สนฺถเว ความวา การเชยชมมี
๓ อยาง ดวยสามารถแหงการเชยชม คือ ตัณหา ทิฏฐิ และมิตร. ในการ
เชยชม ๓ อยางนั้น ตัณหาแม ๑๐๘ ประเภท ชื่อวา ตัณหาสันถวะ ทิฏฐิ
แม ๖๒ ประเภท ชื่อวา ทิฏฐิสันถวะ การอนุเคราะหมิตร ดวยความเปนผู
มีจิตปฏิพัทธแลว ชื่อวา มิตรสันถวะ มิตรสันถวะนั้น ทานประสงคเอาใน
พระสูตรนี้ ดวยวา พระปจเจกพุทธเจานั้น เสื่อมจากสมาบัติก็เพราะมิตร
สันถวะนั้น ดวยเหตุนั้น พระปจเจกพุทธเจาจึงตรัสวา เราเล็งเห็นภัยนั่นใน
ที่กลาวแลวนั้นแล.
มิตตสุหัชชคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๔
คาถาวา วโส วิสาโล ดังนี้ มีอบุ ัติเหตุอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลกอน พระปจเจกโพธิสัตว ๓ องค บวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสป บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร
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สิ้น ๒๐,๐๐๐ ป อุบัติในเทวโลก เคลือ่ นจากเทวโลกนั้นแลว ผูเปนหัวหนา
เกิดในราชตระกูลในกรุงพาราณสี นอกนี้ เกิดในราชตระกูล ในปจจันตประเทศ ทั้งสองนั้น เรียนกรรมฐาน สละราชสมบัติ บวชเปนพระปจเจกพุทธเจา โดยลําดับ อยูท ี่เงื้อมนันทมูลกะ ในวันหนึ่งออกจากสมาบัติ ระลึก
วา พวกเราทํากรรมอะไร จึงบรรลุถงึ โลกุตรสุขนี้ พิจารณาอยู ไดเห็นจริยา
ของตน ในกัสสปพุทธกาล ลําดับนั้น ระลึกอีกวา คนที่ ๓ อยูทีไหน
เห็นคนที่ ๓ เสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี ระลึกถึงคุณของหัวหนานั้น คิดวา
โดยปกติเทียว พระราชาพระองคนั้น ทรงถึงพรอมดวยคุณมีความเปนผู
ปรารถนานอยเปนตน ทรงโอวาทพวกเรา ผูป ระพฤติ อดทนตอคําพูด
ทรงติเตียนบาป เอาเถิด พวกเราแสดงอารมณแลว จะเปลื้องพระองค ดังนี้
แสวงหาโอกาสอยู ในวันหนึ่ง เห็นพระราชาพระองคนั้น ทรงประดับประดา
ดวยเครื่องอลังการทั้งปวง กําลังเสด็จไปสูพระราชอุทยาน แลวเหาะไปทางอากาศยืนอยูที่โคนกอไมไผ ที่ประตูพระราชอุทยาน มหาชนกําลังแลดูพระราชา
ดวยการดูพระราชาของตน.
ตอจากนั้น พระราชาทรงแลดูวา มีใครหนอแลขวนขวายในการดูเรา
ทรงเห็นพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย และพรอมกับทรงเห็นนั่นเทียว พระองค
ทรงเกิดความเสนหาในพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น พระองคจึงเสด็จลงจากคอ
ชาง เสด็จเขาไปหาพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ดวยอากัปกิริยาอันสงบ แลว
ตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ ทานมีชื่ออยางไร พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น
ทูลตอบวา มหาบพิตร พวกอาตมา ชื่อวา ผูไมเกี่ยวของ.
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ร. ขาแตทานผูเจริญ ขอที่วา ผูไมเกี่ยวของ มีประโยชน อยางไร.
ป. มหาบพิตร ประโยชน คือ ความไมเกี่ยวของ ตอแตนั้น เมื่อ
จะแสดงกอไผนั้น จึงทูลวา มหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษมีดาบในมือ
ตัดรากกอไผนั้น ซึ่งเกี่ยวพันราก ลําตนและกิ่ง โดยประการทั้งปวงอยู ดึงมา
ก็ไมอาจยกขึ้นแมฉันใด พระองคถูกตัณหาพายุงเกี่ยวใหนุงทั้งขางในและขางนอก เปนผูเกี่ยวของซานไป ติดอยูในตัณหาพายุงนั้น ฉันนั้นเหมือนกัน
หนอไมไผนี้ แมจะอยูในทามกลางกอไผนั้น แตเพราะกิ่งยังไมเกิด จึงไมติด
กับอะไรอยู และใครก็อาจเพื่อจะตัดยอดหรือรากยกไปไดแมฉันใด พวกอาตมา
ไมเกี่ยวของในที่ไหน ๆ ยอมเที่ยวไปทั่วทิศฉันนั้นเหมือนกัน แลวเขาฌาน
ที่ ๔ ในทันใดนั้นแล เมื่อพระราชาทรงดูอยูนั่นเทียว ก็เหาะไปสูเงื้อมภูเขา
นันทมูล.
แตนั้น พระราชาทรงพระราชดําริวา แมเราพึงเปนผูไมเกี่ยวของ
อยางนี้ในกาลไหนหนอแล แลวประทับนั่งในที่นั้นแล พระองคทรงเห็นแจง
ไดกระทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณ ถูกถามถึงกรรมฐานโดยนัยกอนเทียว
จึงตรัสพระคาถานี้.
ในคาถานั้น บทวา วโส ไดแก ไมไผ. บทวา วิสาโล ไดแก
กวางขวาง. ว อักษรลงในอรรถอวธารณะ หรือ เอว อักษร เอว อักษร
ในที่นี้ พึงเห็นดวยการสนธิ. เอว อักษรเชื่อมกับบทปลายของบทวา วิสาโล
ขาพเจาจะประกอบเอวอักษรนั้นในภายหลัง. บทวา ยถา ไดแก การเปรียบเทียบ. บทวา วิสตฺโต ไดแก ติดแลว คือ พาใหนุง เย็บใหติดกัน.
บทวา ปุตฺเตสุ ทาเรสุ จ คือ ในบุตร ธิดา และภริยา. บทวา ยา
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อเปกฺขา ไดแก ตัณหาอันใด คือ ความเยื่อใยอันใด. บทวา วสกฬีโรว
อสชฺชมาโน คือ ไมของอยูเหมือนหนอไม. มีอธิบายอยางไร ไมไผกอใหญ
เกี่ยวกายกันฉันใด ความเยื่อใยในบุตรและภรรยา แมนั้น ชือ่ วา ของอยูแลว
เพราะความเปนธรรมเย็บวัตถุเหลานั้นตั้งอยู ฉันนั้น เรานั้นเห็นโทษในความ
เยื่อใยอยางนี้วา ของอยูแลว ดวยความเยื่อใยนั้น ดุจไมไผกอใหญฉะนั้น
แลวตัดเยื่อใยนั้น ดวยมรรคญาณไมเกี่ยวของ ดวยอํานาจแหงตัณหา มานะ
และทิฏฐิ ในรูปเปนตน หรือในทิฏฐิเปนตน หรือในโลภะเปนตน หรือใน
กามภพเปนตน หรือในกามราคะเปนตน ดุจหนอไมไผนี้ จึงบรรลุปจเจกโพธิญาณ ดังนี้. บทที่เหลือพึงทราบ โดยนัยกอนนั่นแล.
วังสกฬีรคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๕
คาถาวา มิโค อรฺมฺหิ ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ภิกษุรูปหนึ่งเปนพระโยคาวจร ในพระศาสนาของพระผูมี
พระภาคเจา พระนามวา กัสสป ทํากาลกิริยาแลว เกิดในตระกูลเศรษฐี
อันมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก ในกรุงพาราณสี เขาเปนคนมีราคะ เพราะ
เหตุนั้น จึงประพฤติลวงภรรยาคนอื่น ไดถึงแกกรรมในชาตินั้นแลว เกิดใน
นรก หมกไหมในนรกนัน้ แลว ไดถอื ปฏิสนธิเปนหญิง ในทองของภรรยา
เศรษฐี ดวยเศษวิบากที่เหลือ. รางกายทั้งหลาย ของสัตวทั้งหลายที่มาจาก
นรก ยอมเปนของรอน เพราะเหตุนั้น ภรรยาเศรษฐีทรงครรภนั้น ดวย
ทองที่รอน โดยลําบากยากเข็ญ ไดคลอดเด็กหญิงโดยกาล.
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นางจําเดิมแตวันเกิดแลว เปนที่เกลียดชังของมารดาบิดา และพวกพองบริชนที่เหลือ และเจริญวัยแลว บิดามารดาใหในตระกูลใด ก็เปนที่
เกลียดชังของสามี พอผัวแมผัว ในตระกูลแมนั้น ครั้นเขาประกาศนักษัตร
บุตรเศรษฐี เมื่อไมปรารถนา เพื่อจะเลนกับธิดาของเศรษฐีนั้น นํานาง
แพศยา เลนกีฬา. นางไดฟงจากสํานักของทาสีทั้งหลาย จึงเขาไปหาบุตร
เศรษฐี คอนวาดวยประการตาง ๆ วา ขาแตลูกเจา ธรรมดาสตรี แมถาเปน
นองสาวของพระราชาทั้ง ๑๐ พระองคก็ดี เปนธิดาของพระเจาจักรพรรดิกด็ ี
แมถึงอยางนั้น ก็เปนผูทํางานรับใชสามี เมื่อสามีไมพูดเจรจาดวย ก็เสวยทุกข
ดุจถูกยกขึ้นสูหลาว จึงพูดวา ถาดิฉันควรแกการอนุเคราะห ก็พึงอนุเคราะห
ถาไมควรอนุเคราะห ก็พึงทิ้งเสีย ดิฉันจักไปสูตระกูลญาติของตน บุตรเศรษฐี
กลาววา ชางเถิด นางคนสวย เจาอยาเศราโศก จงเตรียมการเลน พวกเรา
จักเลนนักษัตร.
ธิดาเศรษฐีเกิดอุตสาหะดวยเหตุสักวาการปราศัยแมมีประการเพียงนั้น
จึงคิดวา พรุงนี้เราจักเลนนักษัตร แลวจัดแจงของเคี้ยวและของบริโภคจํานวน
มาก ในวันที่สอง บุตรเศรษฐีไมบอก เลยไปในสนามกีฬา นางคิดวา จักสง
ไปในบัดนี้ นั่งแลดูทางอยู เห็นตะวันสายแลว จึงสงคนทั้งหลาย คนเหลานั้น
กลับมาบอกวา บุตรเศรษฐีไปแลว นางจึงถือของเคี้ยวและของบริโภคที่
ตระเตรียมนั้นทั้งหมดขึ้นสูยาน ปรารภเพื่อจะไปสูอุทยาน. ลําดับนั้น พระ
ปจเจกสัมพุทธเจาที่เงื้อมนันทมูลกะออกจากนิโรธในวันที่ ๗ ลางหนาที่สระ
อโนดาต เคี้ยวไมสีฟนนาคลดา นึกอยูวา วันนี้จักเที่ยวไปภิกษา ณ ที่ไหน
เห็นธิดาเศรษฐีนั้น ก็รูวา ธิดาเศรษฐีนี้ ทําสักการะในเราแลว กรรมนั้นจักถึง
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ความหมดสิ้นไป ยืนที่พนื้ มโนศิลากวาง ๖๐ โยชน ที่ใกลเงื้อมนั้น นุงแลว
ถือบาตร จีวร เขาฌานซึ่งมีอภิญญาเปนบาท เหาะมาลงที่สวนทางของธิดา
เศรษฐีนั้น มุงหนาไปสูกรุงพาราณสี ทาสีทั้งหลายเห็นพระปจเจกสัมพุทธเจา
นั้นแลว บอกแกธิดาเศรษฐี.
นางเห็นพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นแลว ลงจากยาน ไหวโดยเคารพ
รับบาตรใหเต็มดวยขาทนียะและโภชนียะที่ถึงพรอมดวยรสทั้งปวง และปดดวย
ดอกปทุม ทําดอกปทุมไวใตบาตร ถือกําดอกไม เขาไปหาพระปจเจกสัมพุทธเจา ถวายบาตรที่มือของทาน ไหวแลว มือถือกําดอกไม ตัง้ ปรารถนาวา
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเกิดในชาติใด ๆ ก็ขอใหเปนที่รักเปนที่ชอบใจของ
มหาชนในชาตินั้น ๆ เหมือนดอกไมนี้เถิด ครั้นตั้งปรารถนาอยางนี้แลว จึง
ตั้งปรารถนาแมครั้งที่ ๒ วา ขาแตทานผูเจริญ การอยูในครรภเปนทุกข ขอ
ปฏิสนธิพึงมีในดอกปทุมเทานั้น โดยไมตองอาศัยครรภนั้นเถิด แลวตั้ง
ปรารถนาแมครั้งที่ ๓ วา ขาแตทานผูเจริญ มาตุคามอันมหาชนพึงรังเกียจ
แมพระธิดาของพระเจาจักรพรรดิก็ยงั ไปสูอํานาจบุรุษ เพราะฉะนั้น ขอดิฉัน
อยาถึงความเปนสตรี พึงเปนบุรุษเถิด ตั้งปรารถนาแมครั้งที่ ๔ วา ขาแต
ทานผูเจริญ ขอดิฉันพึงกาวลวงสังสารทุกขนี้ บรรลุพระอรหัตอันเปนอมตะที่
ทานไดบรรลุแลวในที่สดุ เถิด ครั้นทําความปรารถนา ๔ อยางนี้แลว เอากํา
ดอกปทุมนั้น บูชาพระปจเจกสัมพุทธเจา ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ แลว
ทําความปรารถนาที่ ๕ นีว้ า ขอดิฉันจงมีกลิ่นและวรรณะเปนเชนกับดอกปทุม
นั่นเถิด.
ลําดับนั้น พระปจเจกสัมพุทธเจารับบาตรและกําดอกไมแลว ยืน
ในอากาศ ทําอนุโมทนาแกธิดาเศรษฐี ดวยคาถานี้วา
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ขอสิ่งที่ตองการ ที่ปรารถนาจงสําเร็จ
แกทานโดยเร็วพลันเถิด ขอความดําริทั้งปวง
จงเต็ม เหมือนพระจันทรวันเพ็ญ ดังนี้
แลวอธิษฐานวา ขอธิดาเศรษฐีจงเห็นเราผูกําลังไปเถิด แลวไปสู
เงื้อมนันทมูลกะ. ปตใิ หญเกิดแลวแกธิดาเศรษฐี เพราะเห็นพระปจเจก
สัมพุทธเจานั้น อกุศลกรรมที่ทําไวในระหวางภพ ก็สิ้นไปเพราะไมมีโอกาส
นางเปนผูบริสุทธิ์ ดุจภาชนะทองแดงที่ขัดดวยมะขามเปรี้ยว ทันใดนั้น ชน
ทั้งหมดในตระกูลผัว และตระกูลญาติทั้งปวง ก็ยินดีตอนาง ตางก็คิดวา
พวกเราจะทําอะไร แลวสงคําที่นารักและเครื่องบรรณาการไปให บุตรเศรษฐี
ก็สงคนทั้งหลายไปวา พวกทานจงนําธิดาเศรษฐีมาเร็ว ๆ เราระลึกได
มาสูอุทยานแลว และจําเดิมแตนั้น ก็รักนางปกครองดุจจันทนที่ลบู ไลที่อก ดุจ
มุกดาหารที่หอยไว และดุจระเบียบดอกไม. นางดํารงอยูในชาตินั้น เสวย
อิสริยสุขและโภคสุข ตลอดอายุแลว ตายไปเกิดในดอกปทุมในเทวโลก โดย
ความเปนบุรุษ เทพบุตรนั้น แมเมื่อจะไป ก็ไปบนกลีบปทุมเทานั้น เมื่อ
จะยืนก็ดี นั่งก็ดี นอนก็ดี ก็ยอม ยืน นัง่ นอน แมบนกลีบปทุมเทานั้น และ
เทพทั้งหลายจึงไดขนานนามเทวบุตรนั้นวา มหาปทุมเทวบุตร เทวบุตรนัน้
ทองเที่ยวไปมาในเทวโลก ๖ ชั้นเทานั้น ดวยอานุภาพนั้น ดวยประการฉะนี้.
ก็โดยสมัยนั้น พระเจากรุงพาราณสีทรงมีสตรี ๒๐,๐๐๐ นาง แม
พระราชาก็ไมทรงไดพระโอรสในทองของสตรีแมนางหนึ่งเลย อํามาตยทั้งหลาย
กราบทูลพระราชาใหทรงทราบวา ขาแตพระสมมติเทพ พระราชโอรสที่จะสืบ
ตระกูลวงศ พระองคพึงทรงปรารถนา และเมื่อไมมีพระราชโอรสที่เกิดจาก
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พระองค แมพระราชโอรสเกิดในเขต ก็จะทรงดํารงตระกูลวงศได พระเจาขา
พระราชาทรงใหสตรีนักฟอนที่เหลือเวนพระมเหสีประพฤติตามลําพังวา พวก
เจาจงทําการฟอนรําโดยธรรม ตลอดเจ็ดวัน แมอยางนั้น ก็ไมไดพระโอรส
อํามาตยทั้งหลายจึงกราบทูลอีกวา ขาแตมหาราช ธรรมดาพระมเหสีทรงมีบุญ
และมีปญญา เลิศกวาสตรีทั้งปวง ชื่อไฉนพระองคพึงทรงไดพระราชโอรส ใน
พระครรภแมของพระมเหสี พระราชาตรัสบอกเนื้อความนั่นแกพระมเหสี
พระนางทูลวา จริง มหาราช สตรีใดกลาวคําสัจ รักษาศีล สตรีนั้นพึงไดบุตร
เพราะสตรีเวนจากหิริและโอตตัปปะแลว บุตรจะมีไดแตที่ไหน พระนางเสด็จ
ขึ้นสูปราสาท ทรงสมาทานศีล ๕ ทรงนึกถึงบอย ๆ เมื่อพระราชธิดาผูมีศีล
ทรงนึกถึงศีล ๕ พอมีพระทัยปรารถนาพระราชโอรสเกิดขึ้น อาสนของทาว
สักกะก็หวั่นไหว.
ลําดับนั้น ทาวสักกะทรงนึกอยู ทรงรูความนั้น ทรงดําริวา เราจัก
ใหพรคือบุตรแกราชธิดาผูมีศีล ดังนี้แลว เหาะมาประทับยืนตรงพระพักตรของ
พระเทวีแลว ตรัสวา ดูกอ นพระเทวี พระองคทรงปรารถนาอะไร. พระราช
โอรส มหาราช. ทาวสักกะตรัสวา ดูกอนพระเทวี เราจะใหพระโอรสแก
พระองค ขอพระองคอยาทรงคิด ดังนี้แลว เสด็จสูเทวโลก ทรงนึกอยูวา
ในเทวโลกนี้ เทวบุตรผูสิ้นอายุมีอยูหรือหนอ ทรงทราบวา มหาปทุมเทวบุตร
นี้ จะเคลื่อนจากเทวโลกนี้ เพื่อบังเกิดในเทวโลกชั้นสูง ดังนี้แลว เสด็จไปสู
วิมานของมหาปทุมเทวบุตรนั้น ตรัสขอวา ดูกอนพอมหาปทุม เจาจงไปสู
มนุษยโลก เทวบุตรนั้นทูลวา ขาแตมหาราช พระองคอยาตรัสอยางนั้นเลย
มนุษยโลกนาเกลียด.
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ส. ดูกอ นพอ คนทําบุญในมนุษยโลกแลวเกิดในเทวโลกนี้ เจาจงไป
เพื่อดํารงอยูในมนุษยโลกนั้นบําเพ็ญบารมีทั้งหลายเถิด พอ !
ม. ขาแตมหาราช การอยูในครรภเปนทุกข ขาพระองคไมอาจเพื่ออยู
ในครรภนั้น.
ส. ดูกอ นพอ เจาจะมีประโยชนอะไรดวยการอยูในครรภเลา ดวยวา
เจาไดทํากรรมโดยประการที่ตนจักเกิดในกลีบปทุมเทานั้น ไปเถิด พอ !
เทวบุตรนั้น เมื่อถูกทาวสักกะตรัสบอย ๆ จึงยอมรับคําเชิญ.
ตอแตนั้น มหาปทุมเทวบุตรเคลื่อนจากเทวโลก เกิดในกลีบปทุม
ในสระโบกขรณี ใกลพระแทนศิลา ในพระราชอุทยานของพระเจากรุงพาราณสี
ก็ในคืนนั้น พระมเหสีทรงพระสุบินในสมัยใกลรุง เปนเหมือนมีสตรี ๒๐,๐๐๐
นางแวดลอม เสด็จไปสูพระราชอุทยาน ไดพระโอรสในกลีบปทุม ในสระ
โบกขรณี ใกลพระแทนศิลา พระนางทรงรักษาศีลในราตรีจวนสวาง เสด็จ
ไปที่พระแทนศิลาอยางนั้นเทียว ทรงเห็นดอกปทุมดอกหนึ่ง ดอกปทุมนั้น
ไมอยูใกลฝง ไมอยูลึก และพรอมกับทรงเห็นนั้นแล พระนางก็ทรงเกิดความ
เยื่อใยในพระโอรสในดอกปทุมนั้น พระนางเสด็จเขาไปตามลําพังพระองค
ทรงจับดอกนั้น พอพระนางทรงจับดอกเทานั้น. กลีบทั้งหลายก็แยมออก.
พระนางทรงเห็นทารกดุจรูปทองคําที่ติดอยูในกลีบนั้น ครั้นทรงเห็นแลวเทียว
ก็ทรงเปลงพระสุรเสียงวา เราไดบุตรแลว มหาชนก็เปลงเสียงสาธุการตั้งพัน
และพระนางก็ทรงสงขาวถวายพระราชา พระราชาทรงสดับแลว จึงตรัสถามวา
ไดบุตรที่ไหน และทรงสดับโอกาสที่ไดแลว จึงตรัสวา อุทยานและปทุมใน
สระโบกขรณี เปนเขตของเราเทานั้น เพราะฉะนั้น บุตรคนนี้ชื่อวา บุตร
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เกิดในเขต เพราะเกิดในเขตของเรา ตรัสใหเสด็จเขาสูพระนคร ทรงใหสตรี
๒๐,๐๐๐ นาง ทําหนาที่พระพี่เลี้ยง สตรีใด ๆ ใหพระกุมารทรงรู ทรงเคี้ยว
พระขาทนียะที่ทรงปรารถนาแลว ๆ สตรีนั้น ๆ ยอมไดทรัพยพันหนึ่ง ชาว
พระนครพาราณสีทั้งสิ้นเคลื่อนไหว ชนทั้งปวงสงบรรณาการตั้งพันถวายพระกุมาร พระกุมารถูกมหาชนนําสิ่งนั้น ๆ ทูลวา จงทรงเคี้ยวสิ่งนี้ จงเสวยสิ่งนี้
ก็ทรงเบื่อระอาดวยโภชนะ ก็เสด็จไปสูซุมพระทวาร ทรงเลนกับกอนครั่ง.
ในกาลครั้งนั้น พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง อาศัยกรุงพาราณสีอยูที่
อิสิปตนะ ทานลุกขึ้นตามกาล ทํากิจทั้งปวงมีเสนาสนวัตร บริกรรมรางกาย
และมนสิการเปนตน ออกจากที่หลีกเรน นึกอยูวา วันนี้ จักรับภิกษาที่ไหน
เห็นสมบัติของพระกุมารแลว พิจารณาวา ในกาลกอน พระกุมารนี้ทรงทํา
กรรมอะไร ดังนี้ รูวา พระกุมารนี้ไดถวายบิณฑบาตแกพระปจเจกพุทธเจา
เชนเรา แลวตั้งปรารถนา ๔ อยาง ในปรารถนา ๔ อยางนั้น ๓ อยางสําเร็จ
แลว อีกอยางหนึ่ง ยังไมสําเร็จกอน เราจักใหอารมณโดยอุบายแกพระกุมาร
นั้น ดังนี้แลว ไดไปสูสาํ นักของพระกุมาร ดวยอํานาจแหงภิกขาจริยา พระ
กุมารทรงเห็นพระปจเจกพุทธเจานั้นแลว ตรัสวา ขาแตพระสมณะ ทาน
อยามาในที่นี้ ดวยวา คนเหลานั้นพึงกลาวแมกะทานวา จงเคี้ยวสิ่งนี้ จงกิน
สิ่งนี้ พระปจเจกพุทธเจานั้น กลับจากที่นั้น ดวยคําพูดคําเดียวเทานั้น เขา
ไปสูเสนาสนะของตน.
ฝายพระกุมารตรัสกะชนวา สมณะนี้พอถูกเราพูดแลว ก็กลับ โกรธ
แกเราหรือหนอ แตนั้น แมอันซนเหลานั้นทูลวา ขาแตพระสมมติเทพ
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ธรรมดาบรรพชิตทั้งหลายเปนผูโกรธเปนเบื้องหนาหามิได ยอมเปนอยูดวย
ปจจัยที่คนอื่นถวายดวยใจเลื่อมใส ดังนี้ ทรงดําริวา สมณะนั่นคงเปนอยางนั้น
จึงทูลแดพระมารดาและพระบิดาวา จักยังพระปจเจกพุทธเจานั้นใหอดโทษ
ดังนี้แลว เสด็จทรงชาง เสด็จไปสูปาอิสิปตนะ ดวยอานุภาพพระราชาอัน
ยิ่งใหญ ทรงเห็นฝูงเนื้อจึงตรัสถามวา เหลานั้นชื่ออะไร.
บ. เหลานั้นชื่อวา เนื้อ พระเจาขา.
ก. เนื้อเหลานั้น กลาววา จงเคี้ยวสิ่งนี้ จงกินสิ่งนี้ จงลิ้มสิ่งนี้ ดังนี้แลว
ปฏิบัติอยู มี หรือ ไมมี.
บ. ไมมีพระเจาขา ที่ใดมีหญาและน้ําหางาย เนื้อทั้งหลายก็อยูในที่นั้น.
พระกุมารทรงคิดวา เนื้อเหลานี้ ถึงไมมีใครรักษา ก็ยอมอยูในที่ที่
ปรารถนา ฉันใด ในกาลใดหนอแล แมเราก็พึงอยู ฉันนั้น ดังนี้แลว ทรง
ยึดถือขอนั้นเปนอารมณ.
ฝายพระปจเจกพุทธเจารูการเสด็จมาของพระกุมารนั้นแลว กวาดทาง
แหงเสนาสนะ และที่จงกรม ทําใหเกลี้ยง แลวแสดงรอยเทาเดินจงกรม ๑-๒-๓
รอย กวาดโอกาสแหงที่เปนที่อยูในกลางวันและบรรณศาลา ทําใหเกลี้ยง
แลว แสดงรอยเทาเขาไป แตไมแสดงรอยเทาออกมา แลวไปในที่อื่น พระกุมารเสด็จไปในที่นั้น ทรงเห็นประเทศนั้น ซึ่งกวาดทําใหเกลี้ยงแลว ทรง
คิดวา ชะรอยพระปจเจกสัมพุทธเจานั้นอยูในที่นั่น ทรงสดับคําที่บริชนทูล
แลว ตรัสวา ก็พระสมณะนั่นโกรธแมแตเชา บัดนี้เห็นชางและมาเปนตน
เหยียบโอกาสของตน ก็จะพึงโกรธยิง่ ขึ้น พวกทานจงนั่งในที่นี้เทานั้น ดังนี้
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แลว เสด็จลงจากคอชาง พระองคเดียวเทานั้น เสด็จเขาสูเสนาสนะ ทรง
เห็นรอยเทาในโอกาสที่กวาดดีแลวตามขอวัตร มีพระทัยเลื่อมใสวา พระสมณะ
นี้ จงกรมอยูในที่นี้ คงไมคิดถึงการคาขายเปนตน ชะรอยจะคิดถึงประโยชน
เกื้อกูลของตนเทานั้น แนแท เสด็จขึ้นสูที่จงกรม ทรงกระทําใหหางไกลจาก
วิตกอันหนาแนน ประทับนั่งบนแผนศิลา ทรงมีอารมณเดียวเกิดพรอมแลว
เสด็จเขาสูบรรณศาลา ทรงเห็นแจงอยู ทรงบรรลุปจเจกโพธิญาณ ครัน้
ปุโรหิตทูลถามถึงกรรมฐาน โดยนัยกอนนั่นแล ประทับนั่งบนนภากาศ ตรัส
พระคาถานี้วา
มิโค อรฺมฺหิ ยถา อพนฺโธ
เยนิจฺฉก คจฺฉติ โคจราย
วิฺู นโร เสริต เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
เนื้อในปาที่บุคคลไมผูกแลว ยอม
ไปหากินตามความปรารถนา ฉันใด นรชน
ผูรูแจง เพงความประพฤติตามความพอใจ
ของตน พึงเที่ยวไปแตผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น ดังนี้.
บทวา มิโค ไดแก เนื้อ ๒ ชนิด คือ เนื้อกินหญา ๑ เนือ้ กิน
รากเหงา ๑. อีกอยางหนึ่ง คําวา มิโค นั่น เปนชื่อของสัตว ๔ เทา ที่อยูในปา
ทั้งหมด. อีกอยางหนึ่ง อาจารยบางพวกกลาววา ทานประสงคเอาเนื้อกิน
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รากเหงา. บทวา อรฺมฺหิ ไดแก ในปาที่เหลือ เวนบานและอุปจารของ
บาน. ก็ในคาถานี้ทานประสงคเอาปา. อธิบายวา ในอุทยาน. คําวา ยถา
เปนคําเปรียบเทียบ.
บทวา อพนฺโธ ความวา ที่บุคคลไมผูกแลว ดวยวัตถุทั้งหลาย
มีเครื่องผูกคือเชือกเปนตน. บทวา เยนิจฺฉก ความวา เนื้อยอมปรารถนา
เพื่อไป โดยทิศาภาคใด ๆ ยอมไปหากิน โดยทิศาภาคนั้น ๆ. สมดังพระดํารัส
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เนื้อในปา เที่ยวในปา
ในปาใหญ ไมระแวงไป ไมระแวงยืน ไมระแวงหมอบ ไมระแวงนอน
นั้นเพราะเหตุอะไร ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย เพราะเนื้อไมไปสูทางของนายพราน
แมฉันใด ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแล สงัดจากกาม
ทั้งหลาย ฯลฯ เขาปฐมฌานอยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรียกวา ได
กระทํามารใหมืด ใหไมมีเทา ครั้นฆาแลวก็ไปสูที่ที่มารผูบาปไมเห็นได.
บทวา วิฺู นโร ไดแก คนเปนบัณฑิต. บทวา เสริต ไดแก
ความประพฤติตามความพอใจของตน คือ ความประพฤติที่ไมเนื่องกับบุคคล
อื่น. ทานกลาวอธิบายคํานี้ไววา เนื้อในปาที่บุคคลไมผูกแลว ยอมไปหากิน
ตามความปรารถนาฉันใด แมเราก็ตัดเครื่องผูกคือตัณหาไดอยางนั้นแลว ก็พึง
ไปฉันนั้น นรชนผูรูแจง คือ บัณฑิต เพงความประพฤติตามความพอใจของ
ตน พึงเที่ยวไปแตผูเดียวแล.
มิคอรัญญคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
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คาถาที่ ๖
คาถาวา อามนฺตนา โหติ ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
อํามาตยทั้งหลายไดเขาไปเฝา ในสมัยเปนที่บํารุงใหญ ของพระเจากรุงพาราณสี ในอํามาตยเหลานั้น อํามาตยคนหนึ่ง ทูลขอการไปในที่สุดสวน
หนึ่งวา ขาแตพระสมมติเทพ สิ่งที่พึงฟงมีอยูดังนี้ เขาก็ลุกไป. คนหนึ่งทูล
ขอกะพระองคผูประทับนั่งในที่บํารุงใหญอีก คนหนึ่งทูลขอชางกะพระองคผู
ประทับนั่งบนคอชาง คนหนึ่งทูลขอมากะพระองคผูประทับนั่งบนหลังมา คน
คนหนึ่งทูลขอรถทองกะพระองคผูประทับนั่งในรถทอง คนหนึ่งทูลขอวอกะ
พระองคผูประทับนั่งในวอแลวไปสูอุทยาน พระราชาเสด็จลงจากวอประทาน
ให คนอื่นทูลขอกะพระองคผูกําลังเสด็จไปสูจาริกในชนบท พระราชาทรงสดับ
คําของตนแมนั่น เสด็จสงจากคอชาง เสด็จไปสถานที่แหงหนึ่ง.
พระองคทรงเอือมระอาดวยอํามาตยเหลานั้น อยางนี้แลว ทรงผนวช
อํามาตยทั้งหลายเจริญดวยอิสริยยศ ในอํามาตยเหลานั้น อํามาตยคนหนึ่ง
ไปทูลกะพระราชาวา ขาแตมหาราช ขอพระองคจงพระราชทานชนบท ชือ่ โนน
ใหแกขาพระองค พระราชาตรัสวา คนชื่อนี้ปกครองชนบทนั้นอยู เขาไม
เอื้อเฟอพระดํารัสของพระราชาแลวทูลวา ขาพระองคจะไป จะยึดชนบทนั้น
ครอบครองดังนี้แลว ไปในชนบทนั้นทําการทะเลาะ แมทั้งสองมาสูพระราช
สํานักอีก ทูลบอกโทษของกันและกัน พระราชาทรงพระราชดําริวา เราไมอาจ
ใหคนทั้งสองนี้ใหยินดีได ทรงเห็นความโลภของอํามาตยเหลานั้น ทรงเห็น
แจง ทรงทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณ และพระองคทรงเปลงอุทานนี้ โดยนัย
กอนนั้นแลวา
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อามนฺตนา โหติ สหายมชฺเฌ
วาเส าเน คมเน จาริกาย
อนภิชฺฌิต เสริต เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
การปรึกษาในทีอ่ ยู ที่ยืน ในการไป
ในการเที่ยว ยอมมีในทามกลางแหงสหาย
บุคคลเพงความประพฤติ ตามความพอใจ
ที่พวกบุรุษชั่วไมเพงเล็งแลว พึงเที่ยวไป
แตผูเดียว เหมือนนอแรดฉะนั้น ดังนี้.
เนื้อความแหงคาถานั้นวา การปรึกษาโดยประการนั้น ๆ โดยนัยวา
ทานจงฟงสิ่งนี้ของขาพเจา ทานจงใหสิ่งนี้แกขาพเจาเปนตน. ในที่อยูกลาวคือ
ที่พักกลางวัน ในการยืนกลาวคือการบํารุงใหญ ในการไปกลาวคือการไปสู
อุทยาน ในการเที่ยว กลาวคือการเที่ยวในชนบท ยอมมีแกบุคคลผูดํารงอยู
แลว ในทามกลางแหงสหาย เพราะฉะนั้น เราเบื่อหนายในการปรึกษาใน
ทามกลางแหงสหายนั้น เมื่อเล็งเห็นการบรรพชาที่มีอานิสงสมาก มีสุขโดย
สวนเดียว อันอริยชนเสพแลว แมเมือ่ เปนเชนนั้น ก็เปนบรรพชาที่พวกคน
ชั่วทั้งปวง ซึ่งถูกความโลภครอบงําแลว ไมตองการ ไมปรารถนา และ
เพงความประพฤติตามความพอใจ ดวยการไมตกอยูในอํานาจของบุคคลอื่น
และดวยสามารถแหงบุคคลผูเปนอยูดวยธรรมที่พวกบุรุษชั่วไมเพงเล็งแลว
ปรารภวิปสสนา ไดบรรลุปจเจกสัมโพธิญาณ โดยลําดับ. บทที่เหลือมีนัย
ดังกลาวแลวนั่นแล.
อามันตคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
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คาถาที่ ๗
คาถาวา ขิฑฺฑา รติ ดังนี้ มีอบุ ัติอยางไร ?
ในกรุงพาราณสี มีพระราชา พระนามวา เอกปุตติกพรหมทัต ก็
พระราชโอรสพระองคเดียวนั้น เปนที่รัก เปนทีพ่ อพระทัย เปนผูเสมอดวย
ชีวิตของพระองค พระองคไดพาพระราชโอรสเปนไปในพระอิริยาบถทั้งปวง
ในวันหนึ่ง พระองคเมื่อเสด็จไปสูพระราชอุทยาน ไมทรงพาพระราชโอรสนั้น
เสด็จไป. พระกุมารสิ้นพระชนม ดวยพยาธิซึ่งเกิดขึ้นในวันนั้นเทานั้น อํามาตย
ทั้งหลายคิดวา แมพระหทัยของพระราชาพึงแตก เพราะความเสนหาในพระราชโอรส จึงไมทูลบอก พากันถวายพระเพลิงพระราชโอรสนัน้ เสีย พระราชา
ทรงเมา ดวยความเมาในน้ําจัณฑในพระราชอุทยาน จึงไมทรงระลึกถึงพระ
ราชโอรส ในเวลาทรงสนานและเสวยเปนตน แมในวันที่สอง ก็ทรงระลึกไม
ไดเหมือนกัน. ลําดับนั้น ทรงเสวยพระกระยาหาร ประทับนั่งแลว ทรงระลึกได
จึงตรัสวา จงนําบุตรใหแกเรา พวกอํามาตยทูลบอกเรื่องนั้น โดยวิธีอันสมควร
แดพระองค.
ตั้งแตนั้น พระราชาถูกความโศกครอบงํา ประทับนั่งเทานั้น ทรง
กระทําใหพระทัยโดยแยบคายวา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็มี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้กเ็ กิด
ดังนี้ พระองคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลมและปฏิโลม โดยลําดับ
อยางนี้ ทรงกระทําใหแจงซึ่งปจเจกสัมโพธิญาณ. บทที่เหลือเปนเชนกับที่
กลาวแลวในสังสัคคคาถานั้นแล เวนอรรถวัณณนาแหงคาถา.
ก็ในอรรถวัณณนา บทวา ขิฑฺฑา ไดแก การเลน. การเลนนั้น
มี ๒ อยาง คือ การเลนทางกาย ๑ การเลนทางวาจา ๑. การเลนมีอาทิ
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อยางนี้วา ยอมเลนดวยชางทั้งหลายบาง ดวยมาทั้งหลายบาง ดวยรถทั้งหลาย
บาง ชื่อวา การเลนทางกาย การเลนมีอาทิอยางนี้วา การขับรอง การกลาว
สรรเสริญ มุขเภรี ชื่อวา การเลนทางวาจา. บทวา รติ ไดแก การยินดี
ในเบญจกามคุณ. บทวา วิปุล ความวา ซึมซาบไปทั่วอัตภาพทั้งสิ้นโดยฐานะ
จนถึงจรดเยื่อกระดูก. คําที่เหลือชัดแลวทั้งนั้น ก็พึงทราบแมการประกอบ
อนุสนธิในคาถานี้ โดยนัยที่กลาวแลวในสังสัคคคาถาและบททั้งปวงอื่นจากนั้น.
ขิฑฑารติคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๘
คาถาวา จาตุทฺทิโส ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ในอดีตกาล พระปจเจกโพธิสัตว ๕ องค บวชแลวใน
พระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร
ตลอด ๒๐,๐๐๐ ปแลว อุบัติในเทวโลก เคลื่อนจากเทวโลกนั้นแลว บรรดา
ทานทั้ง ๕ นั้น ผูหัวหนาเปนพระราชาในกรุงพาราณสี ที่เหลือ ๔ ทานเปน
พระราชาธรรมดา พระราชาแมทั้ง ๔ นั้น ทรงเรียนกรรมฐาน ทรงสละ
ราชสมบัติแลวผนวช เปนพระปจเจกสัมพุทธเจาโดยลําดับ อยูในเงื้อมนันทมูลกะ ในวันหนึ่ง ออกจากสมาบัติแลว นึกถึงกรรมของตนและสหาย โดยนัย
ที่กลาวแลวในวังสกฬีรคาถานั้นแล ครั้นรูแลว ก็แสวงหาโอกาส เพื่อแสดง
อารมณโดยอุบาย แกพระเจากรุงพาราณสี.
ก็พระราชาพระองคนั้น ทรงสะดุงตื่นในราตรีถึง ๓ ครั้ง ทรงกลัว
รองพระสุรเสียงผิดแปลก ทรงวิ่งสูพื้นใหญ แมถูกปุโรหิตลุกขึ้นตามกาลทูล
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ถามถึงการบรรทมเปนสุข ก็ตรัสบอกเรื่องนั้น ทั้งหมดวา อาจารย เราจะมี
ความสุขแตที่ไหน ฝายปุโรหิตคิดวา โรคนี้ไมอาจจะกําจัดใหหายขาดไดดวย
การประกอบยา มีการถายทองเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง แตเกิดอุบายที่จะ
ใหทรงเสวยยา จึงทูลพระราชาใหสะดุงกลัวยิ่งขึ้นวา ขาแตมหาราช นั่นเปน
บุพนิมิต แหงการเสื่อมจากราชสมบัติและอันตรายแกพระชนมชีพเปนตน จึง
ทูลชวนพระราชานั้นประกอบการบูชายัญวา ขอพระองคพึงจัดชาง มา รถ
เปนตน และเงินทอง มีประมาณเทานี้ ๆ เปนทักขิณาบูชายัญ เพื่อให
อันตรายนั้นสงบ ดังนี้.
แตนั้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเห็นสัตวหลายพันถูกนํามารวมไว
เพื่อประโยชนแกการบูชายัญ จึงคิดวา พระราชาเมื่อทรงกระทํากรรมนี้แลว
จะเปนผูแนะนําใหตรัสรูไดยาก เอาเถิด พวกเราจะรีบไปเปลื้องพระองคกอน
เทียว แลวมาโดยนัยที่กลาวแลวในวังสกฬีรคาถานั่นแล เที่ยวบิณฑบาตไปที่
ลานฆาสัตว ในพระลานหลวง พระราชาประทับยืนที่สีหบัญชร ทรงแลดู
พระลานหลวงอยู ทรงเห็นพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น และพระองคก็ทรง
เกิดพระสิเนหาพรอมกันการเห็นนั้นแล แตนั้นทรงใหนิมนตพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้นมา ทรงใหนั่งบนอาสนะที่ปูไวแลว ที่พนื้ สําหรับตากอากาศ (ระเบียง)
ทรงใหฉันโดยเคารพแลว ตรัสถามพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายผูทําภัตกิจเสร็จ
แลววา พวกทานชื่ออะไร.
ป. มหาบพิตร พวกอาตมาชื่อวา มาจากทิศทั้ง ๔
ร. ขาแตทานผูเจริญ คําวาทิศทั้ง ๔ นี้ มีประโยชนอยางไร ?
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ป. มหาบพิตร ในทิศทั้ง ๔ พวกอาตมาไมมีภัย หรือความสะดุงแหง
จิตอะไร ๆ ณ ที่ไหนเลย
ร. ขาแตทานผูเจริญ ภัยนั้นยอมไมมีแกทาน เพราะเหตุอะไร ?
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายทูลวา มหาบพิตร เพราะพวกอาตมา
เจริญเมตตา เจริญกรุณา มุทิตา อุเบกขา เพราะเหตุนั้น ภัยนั้นจึงไมมีแก
พวกอาตมา ดังนี้แลว ลุกจากอาสนะไปสูที่อยูของตน.
แตนั้น พระราชาทรงพระราชดําริวา สมณะเหลานี้กลาววา ภัยยอมไม
มี เพราะการเจริญเมตตาเปนตน แตพวกพราหมณกลาวสรรเสริญการฆาสัตว
หลายพัน คําของพวกไหนหนอแลเปนคําจริง ลําดับนั้น พระองคทรงมีพระราชดํารินี้วา สมณะทั้งหลายยอมกลาวสิ่งที่บริสุทธิ์ ดวยสิ่งที่บริสุทธิ์เทานั้น
สวนพวกพราหมณกลาวสิ่งที่บริสุทธิ์ ดวยสิ่งที่ไมบริสุทธิ์ และใคร ๆ ไมอาจ
ลางสิ่งที่ไมบริสุทธิ์ ดวยสิ่งที่ไมบริสุทธิ์ คําของพวกบรรพชิตเทานั้นเปนคําจริง
ดังนี้ พระราชานั้นทรงเจริญพรหมวิหารแมทั้ง ๔ มีเมตตาเปนตน โดยนัยมี
อาทิวา ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขเถิด ตรัสสั่งอํามาตยทั้งหลาย ดวย
พระทัยแผไปดวยประโยชนเกื้อกูลวา ทานทั้งหลายจงปลอยสัตวทั้งหมด ขอ
ใหสัตวทั้งหลายไดดื่มน้ําที่เย็น กินหญาที่เขียว และลมเย็นจงรําเพยพัดสัตว
เหลานั้น อํามาตยเหลานั้นไดกระทําอยางนั้น.
แตนั้น พระราชาทรงพระราชดําริวา เราพนแลวจากบาปกรรม ดวย
คําของกัลยาณมิตรทั้งหลาย ประทับนั่ง ณ ที่นนั้ เอง ทรงเห็นแจง ทรงทํา
ใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณ และครั้นอํามาตยทั้งหลายทูลวา ขาแตมหาราช
ถึงเวลาเสวยพระกระยาหารแลว ขอพระองคจงเสวย จึงตรัสพระดํารัสทั้งปวงวา
เราไมใชพระราชา โดยนัยกอนนั้นแล แลวตรัสอุทานพยากรณคาถานี้.
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ในคาถานั้น บทวา จาตุทฺทิโส ไดแก ผูอยูตามสบายในทิศทั้งสี่.
ที่ชื่อวา จาตุทฺทิโส แมเพราะอรรถวา บุคคลนัน้ มีทิศทั้งสี่แผพรหมวิหาร
ภาวนา โดยนัยมีอาทิวา แผตลอดทิศหนึ่งอยู. ชือ่ วา ไมเดือนรอน เพราะ
อรรถวา ไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย หรือสังขารทั้งหลาย ดวยภัยในทิศเหลานั้น
ทิศใดทิศหนึ่ง.
บทวา สนฺตุสฺสมาโน ความวา ยินดีดวยสามารถความยินดี ๑๒
อยาง. บทวา อิตริตเรน ไดแก ดวยปจจัยสูงต่ํา. ในบาทพระคาถาวา
ปริสฺสยาน สหิตา อจฺฉมฺภี นั้นชื่อวา ปริสฺสยา ดวยอรรถวา ครอบงํา
หรือยังกายและจิตใหเสื่อม ยอมครอบงํากายและจิตเหลานั้น ทําสมบัติของกาย
และจิตเหลานั้นใหเสื่อมเสีย. คําวา ปริสฺสยา นั้นเปนชื่อของอันตรายทางกาย
และทางจิต ที่เปนภายนอกมีสีหะและเสือโครงเปนตน และที่เปนภายในมีกาม
ฉันทะเปนตน.
ชื่อวา สหิตา เพราะอรรถวา ครอบงําอันตรายเหลานั้น ดวย
อธิวาสนขันติ และดวยธรรมมีวิริยะเปนตน อธิบายวา ไมหวาดเสียว เพราะ
ไมมีภัยที่จะทําความแข็งกระดาง. เราเห็นคุณในการปฏิบัติอยางนี้วา บุคคล
ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได เหมือนสมณะ ๔ รูปเหลานั้น ดํารงอยูในสันโดษ
อันเปนปทัฏฐานแหงการปฏิบัตินี้ อยูในทิศทั้งสี่ดวยการเจริญเมตตาเปนตน
ในทิศทั้งสี่ และเปนผูไมเดือดรอน เพราะไมมีการกระทําความเบียดเบียนใน
สัตวและสังขารทั้งหลาย บุคคลนั้นชื่อวา ครอบงําเสียซึ่งอันตรายมีประการที่
กลาวแลว เพราะความเปนผูอยูในทิศทั้งสี่ และชื่อวา เปนผูไมหวาดเสียว
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เพราะความเปนผูไมเดือดรอน ดังนีแ้ ลว ปฏิบตั ิโดยแยบคาย เปนผูบรรลุ
ปจเจกโพธิญาณ.
อีกอยางหนึ่ง เรารูวา บุคคลยินดีดวยปจจัยตามมีตามได เหมือน
สมณะเหลานั้นเปนผูอยูในทิศทั้งสี่ โดยนัยที่กลาวแลวนั้นแล ปรารถนาอยูซึ่ง
ความเปนผูอยูในทิศทั้งสี่อยางนี้แลว ปฏิบัติโดยแยบคายบรรลุแลว เพราะฉะนั้น
แมคนอื่นเมื่อปรารถนาฐานะเชนนี้ เปนผูครอบงําเสียซึ่งอันตราย เพราะเปน
ผูอยูในทิศทั้งสี่ และไมหวาดเสียว เพราะความเปนผูไมเดือนรอน พึงเที่ยว
ไปแตผูเดียว เหมือนนอแรดฉะนั้น. บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
จาตุททิสคาถาวัณณนา จบบริบรู ณ
คาถาที่ ๙
คาถาวา ทุสฺสงฺคหา ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยนิ วา พระอัครมเหสีของพระเจากรุงพาราณสีทรงสิ้นพระชนม ตอ
จากนั้น เมือ่ วันเปนที่เศราโศกผานไปแลว อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา
ธรรมดาพระราชาทั้งหลาย ทรงปรารถนาพระมเหสี ในกิจนั้น ๆ แนแท ดัง
ขาพระองคขอวโรกาส ขอพระองคทรงโปรดนําพระเทวีองคอื่นมาเถิด. พระราชาตรัสวา ถาอยางนั้น พนายจงรู. อํามาตยเหลานั้นแสวงหาอยู รูวา
พระราชาในประเทศใกลเคียง สวรรคตแลว พระเทวีของพระองคทรงครอบ
ครองราชสมบัติ และพระนางทรงมีพระครรภ พระนางนี้ทรงเหมาะสมแก
พระราชา ดังนี้แลว ทูลขอพระนาง. พระนางตรัสวา ธรรมดาหญิงมีครรภ
ยอมไมเปนที่ชอบใจของมนุษยทั้งหลาย ถาทานรอจนกวาขาพเจาคลอด ก็
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ตกลงตามนั้น ถารอไมได ก็จงแสวงหาหญิงอื่นเถิด. อํามาตยเหลานั้น ทูล
บอกเนื้อความนั้นแดพระราชา. พระราชาตรัสวา แมพระนางทรงมีครรภก็
ชางเถิด จงนํามา อํามาตยเหลานั้น นํามาแลว พระราชาทรงอภิเษกพระนาง
นั้นแลว ทรงพระราชทานโภคทรัพยทั้งหมดแกพระมเหสี และทรงสงเคราะห
ดวยการสงเคราะหนานาชนิดแกบริชนทั้งหลายของพระนาง พระนางประสูติ
พระโอรสตามกาลอันสมควร พระราชาทรงกระทําพระโอรสแมนั้นในพระเพลา
และในพระอุระ ทุกพระอิริยาบถเหมือนพระโอรสของพระองคอยู.
แตนั้นบริชนของพระเทวีคิดวา พระราชาทรงสงเคราะหพระกุมาร
เหลือเกิน พระราชหฤทัยทรงโปรดปรานอยางยิ่ง เอาเถิด พวกเราจะยุยง
พระกุมารนั้นใหแตกกัน ลําดับนั้น จึงทูลพระกุมารวา ขาแตพระลูกเจา
พระองคเปนพระโอรสของพระราชาของพวกขาพระองค ไมใชเปนพระโอรส
ของพระราชาพระองคนี้ ขอพระองคอยาถึงความคุนเคยในพระราชาพระองคนี้.
ลําดับนั้น พระกุมารอันพระราชาตรัสวา มาซิ ลูก ! ก็ดี ทรงจับแมที่พระหัตถดึงมาก็ดี ก็ไมทรงสนิทกับพระราชาเหมือนในกาลกอน พระราชาทรง
พิจารณาวา นั่นอะไร ๆ ทรงทราบประพฤติการณนั้นแลว ทรงพระราชาดําริวา
เออ ! ชนเหลานั้น เราแมสงเคราะหแลวอยางนี้ ยังประพฤติปฏิปกษตอตระกูล
เทียว ทรงเอือมระอา จึงทรงสละราชสมบัติทรงผนวช. แมอํามาตยและ
บริชนมากรูว า พระราชาทรงผนวชแลว ก็ออกบวช.
มนุษยทั้งหลายรูวา พระราชาพรอมกับบริชนบวชแลวก็นําปจจัยอัน
ประณีตนอมถวาย พระราชาใหถวายปจจัยอันประณีตตามลําดับผูแก ใน
บรรพชิตเหลานั้น บรรพชิตเหลาใดไดปจจัยดี บรรพชิตเหลานั้นก็ดีใจ พวก
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บรรพชิตนอกนี้ ก็เพงโทษวา พวกเราทํากิจทั้งปวง มีการกวาดบริเวณเปนตน
แตไดภัตเลว และผาเกา ทาวเธอทรงทราบเรื่องแมนั้นแลว ทรงพระราชดําริวา เออ ! เมื่อถวายปจจัยตามลําดับผูแก บรรพชิตทั้งหลายก็เพงโทษ
โอ ! บริษัทนี้สงเคราะหไดยาก ดังนี้แลว ทรงถือบาตรและจีวรแตพระองค
เดียวเสด็จเขาปา ปรารภวิปสสนา ไดกระทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณ และ
ชนทั้งหลายผูมาในที่นั้นทูลถามกรรมฐานไดตรัสพระคาถานี้วา
ทุสฺสงฺคหา ปพฺพชิตาป เอเก
อโถ คหฏา ฆรมาวสนฺตา
อปฺโปสฺสุโก ปรปุตฺเตสุ หุตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
แมบรรพชิตบางพวกก็สงเคราะหได
ยาก อนึ่ง คฤหัสถอยูครองเรือนสงเคราะห
ไดยาก บุคคลเปนผูมีความขวนขวายนอย
ในบุตรของผูอนื่ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนัน้ ดังนี้.
คาถานั้น โดยเนื้อความชัดแลวเทียว แตโยชนามีดังนี้ บรรพชิตพวก
หนึ่งเหลาใด ถูกความไมยินดีครอบงําแลว แมบรรพชิตเหลานั้นก็สงเคราะห
ไดยาก และอนึ่ง คฤหัสถผูครองเรือนก็สงเคราะหไดยากเหมือนกัน เราเกลียด
ความเปนผูสงเคราะหไดยากนั้น ปรารภวิปสสนา ไดบรรลุแลวดังนี้. บทที่
เหลือ พึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล.
ทุสสังคหคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
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คาถาที่ ๑๐
คาถาวา โอโรปยิตฺวา ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาพระนามวา จาตุมาสิกพรหมทัต ในกรุงพาราณสี
เสด็จไปสูพระราชอุทยาน ในเดือนตนแหงฤดูรอน ทรงเห็นตนทองหลางซึ่ง
สลางดวยใบหนาสีเขียว ในภูมิภาคอันเปนที่รื่นรมยในพระราชอุทยานนั้น
ตรัสวา จงจัดที่นอนใหเราที่โคนตนทองหลาง ทรงเลนในพระราชอุทยาน
แลว ทรงบรรทมที่โคนตนทองหลางนั้น จนถึงเวลาเย็น เสด็จไปสูพระราชอุทยานในเดือนทามกลางแหงฤดูรอนอีก ในกาลนั้น ตนทองหลางผลิดอกแลว
แมในกาลนั้น ก็ทรงกระทําอยางนั้น เสด็จไปสูพระราชอุทยานในเดือนทาย
แหงฤดูรอนอีก ในกาลนั้น ตนทองหลางมีใบรวงหลนแลว เปนเหมือน
ตนไมแหง แมในกาลนั้น พระองคยังไมทรงเห็นตนไมนั้นเลย ตรัสสั่งใหจัด
ที่บรรทม ทีโ่ คนตนทองหลางนั้นแหละ ตามที่ทรงประพฤติมาในกาลกอน.
อํามาตยทั้งหลายแมรูอยู ก็จัดที่บรรทมในโคนตนทองหลางนั้น เพราะกลัววา
พระราชาตรัสสั่งแลว.
พระองคทรงเลนในพระราชอุทยาน ในสมัยเย็น ทรงบรรทมที่โคน
ตนทองหลางนั้น ทรงเห็นตนไมนั้นแลว ทรงพระราชดําริวา ในกาลกอนตนไม
นี้ สลางดวยใบ นาดูยิ่งนักเหมือนสําเร็จแลวดวยแกวมณี ตอแตนั้น ก็เปน
ตนไม มีดอกบานสะพรั่งเชนกับหนอแกวประพาฬที่วางไวในระหวางกิ่งซึ่งมี
สีเขียว นาดูดุจทองคํามีสิริ และภายใตภูมิภาคแหงตนทองหลางนั้นเลา ก็
เกลื่อนกลนดวยทรายเชนกับแลวมุกดาหาร ดารดาษไปดวยดอกซึ่งหลุดออกจาก
ขั้ว เปนดุจปูลาดดวยผากัมพลแดง วันนี้ตนไมชื่อนั้น ยืนตนอยูเหลือแตกิ่ง
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เหมือนตนไมแหง โอ ! ตนไมนี้ถูกชราเขากระทบแลว ยอมรวงโรยไป ดังนี้
แลว ทรงไดอนิจจสัญญาวา แมอนุปาทินนสังขาร ยังถูกชรากระทบได ก็จะ
ปวยกลาวไปไยถึงอุปาทินนสังขารเลา และพระองคเมื่อทรงเห็นแจง ซึ่งสังขาร
ทั้งปวงตามทํานองแหงอนิจจสัญญานั้น โดยความเปนของไมเที่ยง แสะโดย
ความเปนอนัตตา ทรงปรารถนาวา โอหนอ ! แมเราพึงปราศจากเพศคฤหัสถ
เหมือนตนทองหลางสลัดใบฉะนั้น ทรงบรรทมโดยปรัศวเบื้องขวาบนพื้นพระ
ที่บรรทมนั้นนั่นแล ก็ทรงทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณโดยลําดับ ในกาล
เสด็จไปจากพระราชอุทยานนั้น ครั้นอํามาตยทั้งหลายทูลวา ขาแตมหาราช ได
เวลาเสด็จกลับแลวพระเจาขา จึงตรัสวา เราไมใชพระราชาเปนตน จึงตรัส
พระคาถาโดยนัยกอนนั่นแลวา
โอโรปยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ
สฺฉินฺนปตฺโต ยถา โกวิฬาโร
เฉตฺวาน ธีโร คิหิพนฺธนานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
นักปราชญละเหตุอันเปนเครื่อง
ปรากฏแหงคฤหัสถ ดุจตนทองหลางมีใบ
รวงหลน ตัดเครื่องผูกแหงคฤหัสถไดแลว
พึงเที่ยวผูเดียวเหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
ในคาถานั้น บทวา โอโรปยิตฺวา ความวาทิ้งแลว นําออกแลว.
บทวา คิหิพฺยฺชนานิ ความวา ผม หนวด ผาขาว เครื่องประดับ ระเบียบ
ของหอม ของลูบไล สตรี บุตร ทาสี ทาส เปนตนเหลานั้นยอมแสดงความเปน
คฤหัสถใหปรากฏ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา คิหิพยฺ ฺชนานิ แปลวา เครื่อง
ปรากฏแหงคฤหัสถ.
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บทวา สฺฉินฺนปตฺโต ความวา มีใบหลนแลว. บทวา เฉตฺวาน
คือ ตัดแลวดวยมรรคญาณ. บทวา ธีโร ไดแก ผูประกอบพรอมดวยมรรค
วิริยะ. บทวา คิหิพนฺธนานิ ไดแก เครื่องผูกคือกาม. เพราะกามทั้งหลาย
เปนเครื่องผูกแหงคฤหัสถทั้งหลาย.
เนื้อความตามบทมีเทานี้กอน สวนอธิบายมีดังนี้ ก็พระราชาทรง
ดําริอยางนี้วา โอหนอ แมเราละเหตุอันเปนเครื่องปรากฏแหงคฤหัสถแลว
พึงเปนเหมือนตนทองหลางมีใบรวงหลนฉะนั้น ทรงปรารภวิปสสนา บรรลุ
แลวดังนี้. บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยกอนนั่นแล.
โกวิฬารคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
วรรคที่ ๑ จบ
วรรคที่ ๒ คาถาที่ ๑๑ - ๑๒
คาถาวา สเจ ลเภถ ดังนี้ มีอุบตั ิอยางไร ?
ไดยินวา ในอดีตกาล พระปจเจกโพธิสัตว ๒ องค บวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร
ตลอด ๒๐,๐๐๐ ป แลวบังเกิดในเทวโลก เคลื่อนจากเทวโลกนั้นแลว คนพี่
เปนพระราชโอรสของพระเจากรุงพาราณสี คนนองเปนบุตรของปุโรหิต. ทั้ง
สองนั้นถือปฏิสนธิในวันเดียวกัน ออกจากครรภมารดาในวันเดียวกัน เปน
สหายเลนฝุนดวยกัน. บุตรปุโรหิตเปนคนมีปญญา เขาไดทูลพระราชบุตรวา
ขาแตพระสหาย พระองคจักไดราชสมบัติ โดยลวงไปแหงพระบิดา ขาพระองคจักไดตําแหนงปุโรหิต พระองคไดรับการศึกษาดีแลว ควรเพื่อครอบครองราชสมบัติใหเปนสุข มาเถิด พวกเราจักเรียนศิลปดวยกัน แตนั้น ทาน
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แมทั้งสองเปนผูมีกรรมไดสั่งสมแลวในชาติกอนเที่ยวหาภิกษาในคามและนิคม
เปนตน ไปสูบานในชนบทชายแดน.
ก็พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเขาไปสูบานนั้น ในเวลาภิกขาจาร ลําดับ
นั้น มนุษยทั้งหลายเห็นพระปจเจกพุทธเจาแลว เกิดความอุตสาหะยอมปู
อาสนะ นอมขาทนียะ โภชนียะอันประณีตถวาย นับถือบูชา สหายทั้งสอง
นั้นมีความคิดอยางนี้วา มนุษยผูมีตระกูลสูงเชนพวกเรา ไมมี เออก็มนุษย
เหลานี้ผิปรารถนา ก็ใหภิกษาแกพวกเรา ถาไมปรารถนา ก็ไมให แตยอม
กระทําสักการะเห็นปานนี้แกบรรพชิตเหลานี้ บรรพชิตเหลานี้คงรูศิลปบาง
อยางแนนอน เอาเถิด พวกเราจะเรียนศิลปะในสํานักของบรรพชิตเหลานั้น
ดังนี้. สหายทั้งสองนั้น ครั้นมนุษยทั้งหลายกลับแลว ไดโอกาสจึงออนวอน
วา ขาแตทานผูเจริญ ทานทั้งหลายยอมรูศิลปะใด โปรดใหพวกกระผมศึกษา
ศิลปะนั้นดวย พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายกลาววา ผูยังไมไดบวชไมอาจศึกษา
ได. สหายทั้งสองนั้นจึงขอบรรพชาแลวบวช.
ลําดับนั้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายไดบอกอภิสมาจาริกวัตรแก
บรรพชิตทั้งสองนั้น โดยนัยมีอาทิวา ทานพึงนุงอยางนี้ พึงหมอยางนี้ แลว
มอบบรรณศาลาใหรูปละหลังวา ความยินดียิ่งในความเปนผูอยูคนเดียว เปน
ความสําเร็จแหงศิลปะนี้ เพราะฉะนั้น พึงนั่งคนเดียวเทานั้น พึงจงกรม พึง
ยืน พึงนอนคนเดียว. แตนั้นบรรพชิตทั้งสองนั้นเขาสูบรรณศาลาของตน ๆ
แลวนั่ง. บุตรปุโรหิตไดความตั้งมั่นแหงจิต จําเดิมแตเวลานั่งแลว ไดฌาน
ราชบุตรกระสันโดยครูเดียวเทานั้น ก็มาสูสํานักของบุตรปุโรหิตนั้น บุตร
ปุโรหิตนั้นเห็นราชบุตรนั้น จึงถามวา อะไร เพื่อน.
ร. ผมกระสัน
ปุ. ถาเชนนั้น จงนั่ง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 172

ราชบุตรนั้น นั่งในที่นั้นชั่วครูแลว กลาววา สหาย ! ไดยนิ วา ความ
ยินดียิ่งในความเปนผูอยูคนเดียว เปนการสําเร็จแหงศิลปะนี้. บุตรปุโรหิต
กลาววา อยางนั้น เพื่อน ! ถาเชนนั้น ทานจงไปสูโอกาสที่ตนนั่งนั้นแล
เราจักเรียนความสําเร็จแหงศิลปะนี้ ราชบุตรนั้นไปแลว โดยครูเดียวเทานั้น
ก็กระสันอีก จึงมาถึง ๓ ครั้ง โดยนัยกอนนั่นแล แตนั้น บุตรปุโรหิตก็สง
ราชบุตรกลับเหมือนอยางนั้น ครั้นราชบุตรไปแลว คิดวา ราชบุตรนี้ประกาศ
กรรมของตนและของเรา จึงมาในที่นี้เนือง ๆ ทานจึงออกจากบรรณศาลาเขา
สูปา.
ฝายราชบุตรนั่งในบรรณศาลาของตน เปนผูกระสันแมอีกโดยครูเดียว
เทานั้น จึงมาสูบรรณศาลาของบุตรปุโรหิตนั้น แมคนหาทางนี้และทางโนน
ก็ไมพบบุตรปุโรหิตนั้น จึงคิดวา ผูใดแมในเวลาเปนคฤหัสถนําบรรณาการ
มา ก็ไมไดเพื่อเห็นเรา ผูชื่อนั้น เมือ่ เรามาแลว ก็ไมประสงคเพื่อจะใหเห็น
เลย ก็หลีกไปเสีย โอ ! แนะจิต เจาชางไมละอาย เจานําเราใดมาในที่นี้ถึง
สี่ครั้ง บัดนี้ เรานั้น จักไมเปนไปในอํานาจของเจา แตจักใหเจาเทานั้นเปน
ไปในอํานาจของเราแนนอน ดังนี้แลวเขาไปสูเสนาสนะของตน ปรารภ
วิปสสนา กระทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว เหาะไปสูเงื้อมเขานันทมูลกะ
ฝายบุตรปุโรหิตนอกจากศาลานี้เขาปาแลว ปรารภวิปสสนา กระทําใหแจงซึ่ง
ปจเจกโพธิญาณ ไดไปเหมือนอยางนั่นเทียว.
พระปจเจกพุทธเจาแมทั้งสองนั้น นั่งบนพื้นมโนศิลาแลว ไดกลาว
อุทานคาถาเหลานี้รูปละ ๑ คาถาวา
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สเจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธึจร สาธุวิหาร ธีร
อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ
จเรยฺย เตนตฺตมโน สตีมา
ถาวาบุคคลพึงไดสหายมีปญญา
เครื่องรักษาตน ผูเที่ยวไปรวมกันได มีปกติ
อยูด วยกรรมดี เปนนักปราชญไซร พึง
ครอบงําอันตรายทั้งปวง เปนผูมีใจชื่นชม
มีสติ เที่ยวไปกับสหายนั้น.
โน เจ ลเภถ นิปก สหาย
สทฺธึจร สาธุวิหาริ ธีร
ราชาว รฏ วิชิต ปหาย
เอโก จเร มาตงฺครฺเว นาโค
หากวาบุคคลไมพึงไดสหายผูมีปญญา
เครื่องรักษาตนผูเที่ยวไปรวมกันได มีปกติ
อยูด วยกรรมดี เปนนักปราชญไซร พึงเที่ยว
ไปแตผูเดียว ดุจพระราชาทรงละแวนแควน
อันพระองคทรงชนะแลวเสด็จไปแตผูเดียว
ดุจพญาชางชื่อมาตังคะ ละโขลงเที่ยวอยูใน
ปาแตตัวเดียว ฉะนั้น ดังนี้.
ในคาถานั้น บทวา นิปก ไดแก บัณฑิตผูรอบคอบโดยปกติ คือ
ฉลาดในกสิณบริกรรมเปนตน. บทวา สาธุวิหารึ ไดแก ผูประกอบพรอม
ดวยอัปปนาวิหาร หรืออุปจาร. บทวา ธีร ไดแก ผูถึงพรอมดวยธิติ. ในคาถา
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นั้น ทานกลาวถึงความถึงพรอมดวย ธิติ ดวยอรรถวา นิปกะ แตในอรรถกถา
นี้ อธิบายวา ผูถึงพรอมดวยธิตินั่นเอง. ความบากบั่นไมทอถอยชื่อวา ธิติ.
คําวา ธิติ นั่น เปนชื่อแหงความเพียรอันเปนไปแลวอยางนี้วา กาม ตโจ จ
นหารู จ. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ธีระ แมเพราะอรรถวา มีบาปอันลอยแลว.
บาทคาถาวา ราชาว รฏ วิชิต ปหาย ความวาพระราชาผูปรปกษ
ทรงทราบวา แวนแควนที่ชนะแลวนําความฉิบหายมาให ทรงสละราชสมบัติ
ทรงเที่ยวไปแตพระองคเดียวฉันใด บุคคลละสหายที่เปนพาลแลว พึงเที่ยวไป
แตผูเดียวฉันนั้น.
อีกประการหนึ่ง บทวา ราชาว รฏ ความวา พระเจาสุตตโสม
ทรงละแวนแควนที่ทรงชนะแลว เสด็จเที่ยวไปแตพระองคเดียวฉันใด และ
พระมหาชนกทรงละแวนแควนที่ทรงชนะแลว เสด็จเที่ยวไปแตพระองคเดียว
ฉันใด บุคคลพึงเที่ยวไปแตผูเดียวฉันนั้น. เนื้อความแหงคาถานั้น มีเทานี้.
ถาวาบุคคลพึงไดสหายมีปญญาเครื่องรักษาตนผูเที่ยวไปรวมกันได มี
ปกติอยูดวยกรรมดี เปนนักปราชญไซร พึงครอบงําอันตรายทั้งปวง เปนผูมี
ใจชื่นชม มีสติเที่ยวไปกับสหายนั้น.
บทที่เหลือ อาจเพื่อรูได ดวยทํานองที่กลาวแลว เพราะฉะนั้นจึงไม
ไดอธิบายใหพิสดาร.
สหายคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๑๓
คาถานี้วา อทฺธา ปสสาม ดังนี้ มีอุบัติตั้งแตพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลายนั่งบนอาสนะที่ปูไวแลว ในพื้นระเบียง เปนเชนกับอุบัติในจาตุททิสคาถานั่นแล. สวนความแปลกกันมีดังนี้ :-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 175

พระราชาพระองคนั้นทรงสะดุงในราตรีถึง ๓ ครั้ง ฉันใด พระราชา
นี้ หาเปนฉันนั้นไม ทั้งยัญก็ไมปรากฏแกพระองค ทาวเธอทรงนิมนตพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายนั่ง บนอาสนะที่ปูไวที่พื้นระเบียงแลว ตรัสถามวา
พวกทานชื่ออะไร ?
ป. มหาบพิตร พวกอาตมา ชื่อวา ผูบริโภคโภชนะไมมีโทษ
ร. ขาแตทานผูเจริญ คําวา ผูบริโภคโภชนะไมมีโทษนี้ มีประโยชน
อยางไร ?
ป. พวกอาตมาไดสิ่งที่ดีหรือไมดี ก็ไมมีอาการผิดแปลกบริโภค
มหาบพิตร
พระราชาทรงสดับเชนนั้นแลว ทรงพระราชดํารินี้วา เอาเถิด เรา
จะพิจารณาสมณะเหลานี้วา เปนเชนนี้ หรือไม ในวันนัน้ ทรงอังคาส
ดวยขาวปลายเกรียนกับสมผักดอง พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ก็บริโภคไม
แสดงอาการผิดแปลกเหมือนบริโภคอมตะ พระราชาทรงพระราชดําริวา สมณะ
เหลานี้ เปนผูไมแสดงอาการผิดแปลกเพราะไดปฏิญญาแลวในวันที่หนึ่ง เรา
จักรูในพรุงนี้ จึงทรงนิมนตเพื่อบริโภคในวันพรุงนี้ แมในวันที่ ๒ จากนั้น ก็
ทรงกระทําเหมือนอยางนั้น พระปจเจกพุทธเจาแมเหลานั้น ก็บริโภคเหมือน
เดิม ลําดับนัน้ พระราชาทรงพระราชดําริวา บัดนี้ เราจักถวายสิ่งที่ดีกวา
ทดลองดู ดังนี้แลว ทรงนิมนตอีก ทรงกระทําสักการะใหญตลอดสองวัน
ทรงอังคาสดวยขาทนียะ โภชนียะ อันประณีต พระปจเจกพุทธเจาแมเหลานั้น
ก็บริโภคไมแสดงอาการผิดแปลกเหมือนเดิม กลาวมงคลถวายพระราชาแลว
หลีกไป.
พระราชาครั้นพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นหลีกไปไมนาน จึงทรงพระราชดําริวา พระสมณะเหลานั้น บริโภคโภชนะไมมีโทษ โอหนอ ! แมเราก็พึง
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บริโภคโภชนะไมมีโทษ ดังนี้แลว ทรงสละราชสมบัติมาก สมาทานบรรพชา
ปรารภวิปสสนา เปนพระปจเจกพุทธเจา ทรงยังอารมณของพระองคให
แจมแจง ในทามกลางพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายที่โคนตนไมรกฟาตรัสพระคาถานี้วา
อทฺธา ปสสาม สหายสมฺปท
เสฏา สมา เสวิตพฺพา สหายา
เอเต อลทฺธา อนวชฺชโภชี
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
เรายอมสรรเสริญสหายผูถึงพรอม
ดวยศีลขันธเปนตน พึงคบสหายผูประเสริฐ
สุด ผูเสมอกัน กุลบุตรไมไดสหายผูประเสริฐสุดและเสมอกันเหลานี้แลว พึงเปน
ผูบ ริโภคโภชนะไมมีโทษ เที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
คาถานั้น วาโดยอรรถแหงบทตื้นทั้งนั้น. ก็สหายทั้งหลายผูถึงพรอม
ดวยศีลขันธเปนตน ที่เปนอเสขะ ในบทวา สหายสมฺปท นี้อยางเดียว
เทานั้น พึงทราบวา สหายผูถึงพรอม. สวนโยชนาในบทนี้ มีดังนี้ สหายผู
ถึงพรอมนี้ใดที่กลาวแลว เรายอมสรรเสริญสหายผูถึงพรอมนั้นแนแท อธิบาย
วา เราชื่นชมโดยสวนเดียวเทานั้น. อยางไร. คือ พึงคบสหายผูประเสริฐสุด
ผูเสมอกัน. เพราะเหตุอะไร. เพราะเมื่อกุลบุตรคบสหายผูประเสริฐสุด ดวย
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คุณธรรมมีศีลเปนตนของตน ธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน ที่ยังไมเกิด ยอม
เกิดขึ้น ที่เกิดแลว ยอมถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย เมื่อคบสหายผูเสมอกัน
ธรรมทั้งหลายที่ไดแลว ยอมไมเสื่อม เพราะทรงความเสมอกันและกัน และ
เพราะกําจัดความรังเกียจ แตกุลบุตรผูใครประโยชน ไมไดคบสหายผูประเสริฐสุด และผูเสมอกันเหลานั้น เวนมิจฉาชีพมีการหลอกลวงเปนตน
บริโภคโภชนะที่เกิดขึ้นโดยธรรมและโดยเสมอ และไมใหปฏิฆานุสัยในโภชนะ
นั้นเกิดขึ้น เปนผูบริโภคโภชนะไมมีโทษ เทีย่ วไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น เพราะแมเราเที่ยวไปอยางนี้ จึงบรรลุสมบัตินี้แล.
อนวัชชโภชิคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๑๔
คาถาวา ทิสฺวา สุวณฺณสฺส ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
พระเจากรุงพาราณสี พระองคหนึ่ง เสร็จเขาที่บรรทมในกลางวัน
ในคิมหสมัย และในพระราชสํานักของพระองค นางวรรณทาสีกําลังบด
จันทรเหลืองอยู ในแขนขางหนึ่งของนาง มีกําไลทองหนึ่งวง ในแขนอีกขาง
หนึ่ง มีกําไลทองสองวง กระทบกัน กําไลทองหนึ่งวงนอกนี้ไมกระทบ
พระราชาทรงเห็นเหตุนั้นแลว จึงทรงแลดูนางทาสีบอย ๆ พลางทรงพระราชดําริวา ในการอยูเปนหมูยอมมีการกระทบกัน ในการอยูคนเดียว ยอมไมมี
การกระทบ เหมือนอยางนั้นแล.
โดยสมัยนั้น พระเทวีผูทรงประดับประดาดวยเครื่องอลังการพรอม
สรรพ ประทับยืนถวายงานพัดอยู พระนางทรงดําริวา พระราชาชะรอยจะมี
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พระหทัยปฏิพัทธในนางวรรณทาสี ทรงใหนางทาสีนั้นลุกออกไป ทรงปรารภ
เพื่อจะทรงบดดวยพระองคเอง ในพระพาหาทั้งสองขางของพระนางมีกําไลทอง
หลายวงกระทบกันเกิดเสียงดังมาก พระราชาทรงเอือมระอายิ่งขึ้น ทั้งที่บรรทม
ดวยปรัศวเบื้องขวา ทรงปรารภวิปสสนา ไดทําใหแจงซึ่งพระปจเจกโพธิญาณ.
พระเทวีทรงถือจันทน เสด็จเขาเฝาพระราชาพระองคนั้น ซึ่งบรรทม
เปนสุข ดวยความสุขอันยอดเยี่ยม ทูลวา มหาราช หมอมฉันจะไลทา
พระราชตรัสวา ออกไป อยาไลทา พระนางทูลวา อะไร มหาราช ! พระราชา
ตรัสวา เราไมใชราชา. อํามาตยทั้งหลายฟงการสนทนานั้น ของพระราชา
และพระเทวีนั้น อยางนั้นแลว จึงเขาไปเฝา พระราชาผูอันอํามาตยเหลานั้น
ทูลเรียกดวยวาทะวา มหาราช จึงตรัสวา แนะพนาย เราไมใชราชา. บทที่
เหลือเปนเชนกับ คําที่กลาวแลว ในคาถาตนนั้นแล. สวนคาถาวัณณนามี
ดังนี้วา
ทิสฺวา สุวณฺณสฺส ปภสฺสรานิ
กมฺมารปุตฺเตน สุนิฏิตานิ
สงฺฆฏฏมานานิ ทุเว ภุชสฺมึ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลแลดูกําไลทองสองอันงามผุดผองที่บุตรแหงนายชางทองใหสําเร็จดวยดี
แลว กระทบกันอยูในขอมือ พึงเที่ยวไป
ผูเ ดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา ทิสฺวา ไดแกแลดูแลว. บทวา สุวณฺณสฺส
ไดแก ทองคํา. บาลีที่เหลือวา วลฺยานิ เปนคําที่นํามาเพิ่มเขา เพราะอรรถ
ของคําที่เหลือ มีเนื้อความอยางนี้เหมือนกัน. บทวา ปภสฺสรานิ ไดแก
อันแพรวพราวเปนปกติ อธิบายวา มีแสงรุงเรือง. บทที่เหลือเปนบทมีอรรถ
ตื้นทั้งนั้น.
สวนโยชนาดังนี้วา เราแลดูกําไรทองกระทบกันอยูในขอมือ จึงคิดวา
เมื่อมีการอยูเปนหมู ยอมมีการกระทบกัน เมื่อมีการอยูคนเดียว หากระทบ
กันไม จึงปรารภวิปสสนา ไดบรรลุแลว. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
สุวัณณนาคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๑๕
คาถาวา เอว ทุติเยน ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
พระเจากรุงพาราณสีพระองคหนึ่ง ยังทรงพระเยาว มีพระประสงค
จะทรงผนวช จึงตรัสสั่งอํามาตยทั้งหลายวา พวกทานจงรับพระเทวีปกครอง
ราชสมบัติเถิด เราจักบวช. อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตมหาราช ก็
ราชสมบัติที่ไมมีพระราชา อันพวกขาพระองคไมสามารถเพื่อจะรักษาได
พระราชาในประเทศใกลเคียงทั้งหลายจะมาแยงชิงราชสมบัติไป ขอพระองค
จงทรงรอ จนกวาพระโอรสองคหนึ่งทรงเกิดกอน ดังนี้แลว ทูลใหพระราชา
ทรงยินยอม. พระราชาทรงมีพระทัยออน จึงทรงรับ. ตอมา พระเทวีทรง
พระครรภ. พระราชาตรัสสั่งอํามาตยเหลานั้นแมอีกวา พระเทวีทรงครรภแลว
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พวกทานจงอภิเษกบุตรที่เกิดแลวไวในราชสมบัติ ปกครองราชสมบัติเถิด เรา
จักบวช. พวกอํามาตยทูลใหพระราชทรงยินยอมแมอีกวา ขาแตมหาราช ขอ
นั่นเปนการรูไดยากวา พระเทวีจักประสูติพระโอรส หรือพระธิดา ขอพระองคจงทรงรอประสูติกาลกอนเถิด. ตอมา พระนางก็ประสูติพระโอรส. แม
ในกาลนั้น พระราชาก็ตรัสสั่งอํามาตยทั้งหลายเหมือนอยางนั้น. พวกอํามาตย
ก็ทูลใหพระราชาทรงยินยอมแมอีก ดวยเหตุเปนอันมากวา ขาแตมหาราช
ขอพระองคจงรอจนกวาพระโอรสทรงมีพระกําลังแข็งแรงกอนเถิด.
แตนั้น เมื่อพระกุมารทรงมีพละกําลังแข็งแรงแลว พระราชาจึงตรัส
ใหประชุมอํามาตยทั้งหลายแลว ตรัสวา กุมารนี้มีกําลังแข็งแรงแลว พวกทาน
จงอภิเษกกุมารนั้นในราชสมบัติ ปฏิบตั ิเถิด ดังนี้ ไมทรงประทานพระวโรกาส
ใหแกพวกอํามาตย ตรัสสั่งใหนําบริขารทั้งปวง มีผากาสวพัสตรเปนตน มา
จากภายในตลาด ทรงผนวชในภายในเมืองนั่นเองแลวเสด็จออกไป เหมือน
พระเจามหาชนก. บริชนทั้งปวง คร่ําครวญนานัปการ ติดตามพระราชา
พระราชาเสด็จไปจนถึงปลายเขตแดนของพระองค ทรงทํารอยขีด ดวยไม
ธารพระกร ตรัสวา อยาพึงขามรอยขีดนี้. มหาชนนอนบนพื้นเอาศีรษะจรด
ที่รอยขีดคร่ําครวญอยู ทูลวา ขาแตพระลูกเจา บัดนี้พระราชาทรงวางอาชญา
แกพระองค พระราชาจักทรงทําอยางไร แลวใหพระกุมารนั้นเสด็จขามรอยขีด
ไป. พระกุมารทรงรองวา เสด็จพอ ! เสด็จพอ ! แลวทรงวิ่งไปทันพระราชา.
พระราชาทรงพระราชดําริวา เราปกครองมหาชนนั่น เสวยราชสมบัติ บัดนี้
เราไมอาจเพื่อจะปกครองเด็กคนเดียวหรือไร ทรงพาพระกุมารเสด็จเขาปา ทรง
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เห็นบรรณศาลาที่พระปจเจกพุทธเจาในปางกอนอยูในปานั้น จึงประทับอยู
พรอมกับพระราชโอรส.
ลําดับนั้น พระกุมารทรงเคยชินแตในที่บรรทมอันประเสริฐเปนตน
แตเมื่อบรรทมในที่ลาดดวยหญา หรือ บนพระแทนที่ถักดวยเชือก ถูกหนาว
และลมเปนตนกระทบ ก็ทรงกันแสงทูลวา หนาวเสด็จพอ รอนเสด็จพอ
แมลงวันตอมเสด็จพอ หมอมฉันหิวเสด็จพอ กระหายเสด็จพอ ดังนี้.
พระราชาตองทรงปลอบโยนพระกุมารนั้น ยังราตรีใหผานไป แมในกลางวัน
ก็ตองเสด็จเที่ยวบิณฑบาตนําภัตไปมอบใหพระกุมารนั้น ภัตนั้นเปนภัตปนคละ
กัน มากดวยขาวฟาง ลูกเดือยและแกงถั่วเปนตน พระกุมารทรงหิว ก็เสวย
ภัตแมนั้น ดวยอํานาจความหิว ตอกาลไมนานนัก ก็ทรงผายผอม เหมือน
ดอกประทุมที่วางไวในที่รอนฉะนั้น.
สวนพระปจเจกโพธิสัตว ไมทรงแสดงอาการผิดแปลกเลย ทรงเสวย
ดวยกําลังแหงการพิจารณา แตนั้น พระองคก็ทรงใหพระกุมารยินยอมตรัสวา
แนะพอ ! อาหารอันประณีตยอมไดในพระนคร พวกเราจะไปในพระนครนั้น.
พระกุมารทูลวา ตกลง เสด็จพอ. แตนั้น ก็ทรงนําพระกุมารนั้น เสด็จกลับ
ตามทางที่เสด็จกลับมานั่นเทียว.
ฝายพระเทวี พระมารดาของพระกุมาร ทรงดําริวา บัดนี้ พระราชา
ทรงพาพระกุมารไปประทับอยูในปาคงไมนานนัก คงจักเสด็จกลับโดยกาล ๒ - ๓
วันเทานั้น จึงทรงใหลอมรั้วในสถานที่ทรงขีด ดวยไมธารพระกรนั่นแล แลว
ประทับอยู ลําดับนั้น พระราชาประทับยืนในที่ไมไกลจากรั้วนั้น ทรงสงไป
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วา แนะพอ มารดาของเจานั่งอยูในที่นั่น เจาจงไป ดังนี้ และประทับยืน
ดูอยูจนกวาพระกุมารนั้นเสด็จถึงที่นั้น ดวยพระดําริวา ใคร ๆ ไมพึงเบียด
เบียนกุมารนั้น พระกุมารไดเสด็จไปสูสํานักของพระมารดา ก็บุรุษผูอารักขา
ทั้งหลายเห็นพระกุมารนั้นแลว ทูลบอกแดพระเทวี พระเทวีทรงมีสตรีนัก
ฟอนรํา ๒๐,๐๐๐ นาง แวดลอมแลว เสด็จไปรับ และตรัสถามเรื่องราวของ
พระราชา ครั้นทรงสดับวา จักเสด็จมาภายหลัง จึงทรงสงมนุษยทั้งหลาย
ฝายพระราชาก็เสด็จไปสูที่อยูของพระองคในทันทีทันใดนั่นเอง มนุษยทั้งหลาย
ไมเห็นพระราชาก็กลับมา แตนั้น พระเทวีทรงปราศจากความหวัง ทรงพา
พระราชโอรสกลับถึงพระนคร ทรงอภิเษกพระกุมารนั้นไวในพระราชสมบัติ.
ฝายพระราชาเสด็จถึงที่อยูของพระองคแลว ประทับนั่งในที่อยูนั้น
ทรงเห็นแจง ทรงทําใหแจงซึ่งพระปจเจกโพธิญาณ ตรัสอุทานคาถานี้ ใน
ทามกลางแหงพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ทีโ่ คนตนไมรกฟาวา
เอว ทุติเยน สหา มมสฺส
วาจาภิลาโป อภิสชฺชน วา
เอต ภย อายตึ เปกฺขมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
การที่เราจะพึงพูดจากับพระกุมารที่
สอง หรือการของอยูดวยอํานาจแหงความ
เยื่อใยพึงมีไดอยางนี้ บุคคลเล็งเห็นภัยนี้ใน
อนาคต พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น ดังนี้.
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คาถานั้น โดยอรรถแหงบท ตื้นทั้งนั้น สวนอธิบายในคาถานั่น
ดังนี้ การพูดจาของเราใหพระกุมารนั้นยินยอมอยู กับพระกุมารที่สองนั่น
ผูเสวยหนาวและรอนเปนตนนี้ใด การของอยูดวยอํานาจแหงความเยื่อใย พึง
มีไดในการพูดจานั้น ถาเราไมสละการพูดจาและการของอยูนี้เสีย ตอแตนั้น
การที่เราจะพึงพูดจากับพระกุมารที่สอง หรือ การของอยูในอนาคตก็จะเปน
เหมือนอยางที่เปนอยูในปจจุบัน เราเมื่อเล็งเห็นภัยในอนาคตนี้วา การพูดจา
และการของอยูทั้งสองนั้น เปนเหตุทําอันตรายแกการบรรลุคุณวิเศษ ดังนี้
จึงทิ้งกาพูดจาและการของอยูนั้นเสีย ปฏิบัติโดยแยบคายแลว ก็ไดบรรลุ
ปจเจกโพธิญาณ. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
อายติภยคาถาวัณณนา จบบริบรู ณ
คาถาที่ ๑๖
คาถาวา กามาหิ จิตรฺ า ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ในกรุงพาราณสี เศรษฐีบุตรยังหนุม ไดตําแหนงเศรษฐี
เศรษฐีบุตรนั้น มีปราสาท ๓ หลัง สําหรับ ๓ ฤดู เศรษฐีบุตรนั้น บํารุง
บําเรอดวยสมบัติทั้งปวง เหมือนเทพกุมารทั้งที่ยังหนุมอยู ไดปรึกษากับมารดา
และบิดาวา ลูกจักบวช มารดาบิดาเหลานั้น ก็หามเขา เศรษฐีบุตรนั้น ก็ยืนยัน
เหมือนเดิมนั้นแล มารดาและบิดา ก็หามเขาอีกวา ดูกอนพอ เจาเปนผู
ละเอียดออน การบรรพชาทําไดยาก เปนเชนกับเดินไปมาบนคมมีดโกน
เขาก็ยืนยันเชนเดิมนั้นแล มารดาบิดาเหลานั้นคิดวา ถาบุตรนี้บวช พวกเรา
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ก็เสียใจ ถาหามเขา เขานั่นก็จะเสียใจ ชางเถิด ความเสียใจจงมีแกพวกเรา
และอยามีแกบุตรนั่น ดังนี้แลว ก็อนุญาต.
แตนั้น เศรษฐีบุตรนั้น ไมคํานึงถึงบริชนทั้งหมด ที่คร่าํ ครวญอยู
ไปสูปาอิสิปตนะ บวชในสํานักของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย เสนาสนะอัน
โอฬารยอมไมถึงแกเขา เขาตองปูเสื่อลําแพนบนเตียงแลวนอน เขาเคยชิน
แตในที่นอนอันประเสริฐ เปนทุกขอยางยิ่งตลอดคืน ทําบริกรรมสรีระแมแต
เชาแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตพรอมกับพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
ในพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ทานผูแกยอมไดอาสนะที่เลิศและบิณฑะที่เลิศ
ผูใหมยอมไดอาสนะตามมีตามเกิด และโภชนะอันเลว เศรษฐีบุตรนั้น เปน
ทุกขอยางยิ่ง แมดวยโภชนะอันเลวนั้น โดยลวงไป ๒ - ๓ วันเทานั้น ก็ผายผอม
มีวรรณะเศราหมอง เบื่อหนายในสมณธรรม ซึ่งยังไมถึงความแกรอบตามที่ควร
ตอแตนั้น ก็สงทูตไปบอกแกมารดาบิดาแลวสึก.
เศรษฐีบุตรนั้น ไดกําลังตอกาลเล็กนอยเทานั้น ก็ใครเพือ่ จะบวชอีก
ตอแตนั้น ก็บวชแลวสึก แมโดยทํานองนั้นเทียว ในวาระที่ ๓ บวชแลว
ปฏิบัติชอบ ทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว กลาวอุทานคาถานี้ กลาวแม
พยากรณคาถานี้แล ในทามกลางของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายแมอีกวา
กามา หิ จิตฺรา มธุรา มโนรมา
วิรูปรูเปน มเถนฺติ จิตตฺ 
อาทีนว กามคุเณส ทิสฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
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ก็กามทั้งหลายงามวิจิตร มีรสอรอย
เปนที่รื่นรมยใจ ยอมย่ํายีจิตดวยรูปแปลก ๆ
บุคคลเห็นโทษในกามคุณทั้งหลายแลว พึง
เที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
ในคาถานั้น บทวา กามา ไดแก กาม ๒ อยางคือ วัตถุกาม ๑
กิเลสกาม ๑. ในกาม ๒ อยางนั้น ธรรมทั้งหลายมีรูปเปนที่รักของใจเปนตน
ชื่อวา วัตถุกาม ธรรมทัง้ หลายอันเปนประเภทแหงราคะแมทั้งหมด เรียกวา
กิเลสกาม. ก็ในคาถานี้ ทานประสงคเอาวัตถุกาม. กามทั้งหลาย ชือ่ วา
งามวิจิตร ดวยอํานาจแหงประการหลายอยางมีรูปเปนตน ชื่อวา มีรสอรอย
ดวยอํานาจแหงความยินดีของชาวโลก ชื่อวา เปนที่รื่นรมยใจ เพราะอรรถวา
ยังใจของปุถุชนคนโงใหรื่นรมย.
บทวา วิรูปรูเปน ความวา ดวยรูปแปลก ๆ มีอธิบายวา ดวยสภาพ
หลายอยาง. จริงอยู กามเหลานั้น ชื่อวา งามวิจิตร ดวยอํานาจแหงรูป
เปนตน ชื่อวา มีรูปแปลก ๆ ดวยอํานาจแหงสีมีสีเขียวเปนตน แมในรูป
เปนตน แสดงความพอใจดวยรูปแปลก ๆ นั้น หรือโดยประการนั้น ๆ ยอม
ย่ํายีจิต คือ ไมใหเพื่ออภิรมยในบรรพชา ดวยประการอยางนั้น.
บทที่เหลือในคาถานั้น ปรากฏชัดแลว. แมคํานิคม อันบัณฑิต
ประกอบดวยบท ๒ บท หรือ ๓ บทก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวนคาถาตน ๆ
นั่นแล.
กามคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
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คาถาที่ ๑๗
คาถาวา อีตี จ ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ฝไดบังเกิดแกพระราชาในกรุงพาราณสี เวทนากลาเปนไป
อยู แพทยทงั้ หลายกราบทูลวา เวนจากการผาตัดแลว ไมมีความผาสุก พระราชาทรงใหอภัยแกแพทยเหลานั้นแลว ตรัสสั่งใหทําการผาตัด แพทยเหลานั้น
ผาตัดแลว นําพระปุพโพและพระโลหิตออก กระทําใหหมดเวทนาแลวพันผา
พันแผล ทูลตักเตือนโดยชอบในเนื้อและอาหารเศราหมอง. พระราชาทรงมี
พระสรีระผอม เพราะโภชนะเศราหมอง และฝของพระองคก็แหง พระองค
ทรงสําคัญวา หายแลวจึงเสวยพระกระยาหารที่รสเลิศ และแผลซึ่งเกิดจากพระกระยาหารนั้น ก็กําเริบเชนนั้นอีก ฝของพระองคก็ถึงซึ่งสภาพเชนเดิมอีกนั้น
เทียว พระองคทรงใหทําการผาตัดอยางนี้ถึง ๓ ครั้ง ถูกแพทยทั้งหลายทูลบอก
เลิกแลว ทรงเบื่อหนาย สละราชสมบัติอันใหญ ทรงเห็นแจงในปา ทรงกระทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณ โดย ๗ ป ไดตรัสอุทานคาถานี้วา
อีตี จ คณฺโฑ จ อุปททฺโว จ
โรโค จ สลฺลฺจ เมต
เอต ภย กามคุเณสุ ทิสฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลเห็นภัยคือ จัญไร อุปทวะ
โรค ลูกศร และความนากลัวนี้ ในกามคุณ
ทั้งหลายแลว พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น
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ดังนี้แลว จึงเสด็จไปยังเงื้อมภูเขานันทมูลกะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอติ ไดแก ความจัญไร. คําวา อีติ
นี้ เปนชื่อแหงเหตุของความพินาศ อันเปนสวนของอกุศลที่จรมา. เพราะ
ฉะนั้น แมกามคุณเหลานั้น ก็ชื่อวา จัญไร เพราะอรรถวาเปนเหตุนํามาซึ่ง
ความพินาศหลายอยาง และเพราะเปนเหตุใหตกต่ําอยางหนัก แมฝยอม
หลั่งออกซึ่งของไมสะอาด คือ บวมขึ้นและแกจัดก็แตกออก เพราะฉะนั้น
กามคุณเหลานั้น ชื่อวา ฝ เพราะเปนที่ไหลออกแหงของไมสะอาดคือกิเลส
และเพราะความเปนของแตกออก เพราะความเปนของบวมขึ้นแลว แกจัด
ดวยความเกิด ความแกและความแตกสลาย ชื่อวา อุปทวะ เพราะอรรถวา
ประทุษราย อธิบายวา ยังความฉิบหายใหเกิด ยอมย่ํายี คือ ครอบงํา.
คําวา อุปทฺทโว นั่นเปนชื่อแหงอาชญากรรมทั้งหลายมีราชทัณฑ
เปนตน เพราะฉะนั้น แมกามคุณเหลานั้น ชื่อวาอุปทวะ เพราะเปนเหตุไม
ใหกาวลงสูพระนิพพานที่ตนยังไมรู และเพราะเปนที่ตั้งแหงอุปทวะทั้งปวง ก็
เพราะกามคุณเหลานั้น ยังความเดือนรอนคือกิเลสใหเกิดขึ้น ยังความไมมีโรค
กลาวคือศีลใหถึงความเหลาะแหละ ยอมปลนความไมมีโรคตามปกตินั้นเสีย
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา โรค เพราะอรรถวา ปลนความไมมีโรคนี้ แตชื่อวา
ลูกศร เพราะอรรถวาตามเขาไปในภายใน เพราะอรรถวา กระทําความ
เดือดรอนในภายใน และเพราะอรรถวา เปนของที่นําออกไดแสนยาก ชื่อวา
ภัย เพราะนํามาซึ่งภัยในทิฏฐธรรมและในสัมปรายิกภพ. สองบทวา เม เอต
สนธิเปน เมต แปลวา ของเรานี้. บทที่เหลือในคาถานี้ ปรากฏชัดแลว
แมคํานิคม ก็พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวแล.
อีติคาถาวัณณนา จบบริบรู ณ
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คาถาที่ ๑๘
คาถาวา สีตฺจ ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ในกรุงพาราณสี พระราชาพระนามวา สีตาลุกพรหมทัต
ทาวเธอทรงผนวชแลว ประทับอยูในกุฏิปา ก็ครั้นประเทศนั้นหนาว ก็มี
ความหนาว เมื่อรอน ก็มีความรอนเทานั้น เพราะเปนประเทศตั้งอยูในที่โลง
ภิกษาในโคจรคามก็ไมไดตามความตองการ แมน้ําดื่มสําหรับผูดื่ม ก็หาไดยาก
แมลม เหลือบ สัตวเลื้อยคลานก็เบียดเบียน พระองคทรงพระราชดําริดังนี้วา
ในที่ประมาณกึ่งโยชนจากนี้ มีประเทศที่สมบูรณ อันตรายทางสรีระเหลานั้น
แมทั้งหมด ยอมไมมีในประเทศนั้น อยาเลย เราพึงไปในประเทศนั้น เมื่อ
อยูเปนผาสุก ก็อาจบรรลุสุขได.
พระองคทรงมีพระราชดําริอีกวา ธรรมดาบรรพชิตทั้งหลาย ไมควร
ตกอยูในอํานาจปจจัย และยอมยังจิตเห็นปานนั้นใหเปนไปในอํานาจ จะไมเปน
ไปในอํานาจของจิต เราจักไมไปละ ครั้นทรงพิจารณาแลว ไมเสด็จไป
ทรงพิจารณาจิตที่เกิดแลวอยางนี้ถึงสามครั้งแลว เสด็จกลับ ตัง้ แตนั้นก็ประทับ
อยูในปานั้นเที่ยวตลอด ๗ ป ทรงปฏิบัติชอบอยู ทรงกระทําใหแจง ซึ่ง
พระปจเจกโพธิญาณแลว ตรัสอุทานคาถานี้วา
สีตฺจ อุณหฺ ฺจ ขุท ปปาส
วาตาตเป ฑสสิรึสเป จ
สพฺพานิเปตานิ อภิสมฺภวิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
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บุคคลพึงครอบงําอันตรายเหลานี้แม
ทั้งปวง คือ หนาว รอน หิว ระหาย ลม แดด
เหลือบ และสัตวเลื้อยคลานแลว พึงเที่ยวไป
ผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
ดังนี้แลว เสด็จไปสูเงื้อมแหงภูเขานันทมูลกะ.
ในคาถานั้น บทวา สีตฺจ ไดแก หนาว ๒ ชนิด คือ ธาตุใน
ภายในกําเริบเปนปจจัย ๑ ธาตุในภายนอกกําเริบเปนปจจัย ๑. รอนก็เหมือนกัน.
บทวา ฑสา ไดแก แมลงสีเหลือง. บทวา สิรึสปา ความวา ทีฆชาติ
เหลาใดเหลาหนึ่งเสือกคลานไป. บทที่เหลือปรากฏชัดแลว. แมคํานิคม ก็พึง
ทราบโดยนัยที่กลาวแลวนั้นแล.
สีตาลุกคาถาวัณณนา จบบริบรู ณ
คาถาที่ ๑๙
คาถาวา นาโค ว ดังนี้ มีอุบัตอิ ยางไร ?
ไดยินวา ในกรุงพาราณสี พระราชาพระองคหนึ่ง เสวยราชสมบัติ
เปนเวลา ๒๐ ป สวรรคตแลว ไหมอยูในนรกตลอด ๒๐ ปเหมือนกัน เกิดใน
กําเนิดชาง ในหิมวันตประเทศ มีขันธเกิดดีแลว มีรางกายทั้งสิ้นมีสีเหมือน
ดอกปทุม โอฬารเปนจาโขลง เปนชางใหญ. ลูกชางทั้งหลายแล ยอมเคี้ยว
กินกิ่งไมที่พญาชางนั้นหักแลว แมในเวลากาวลงสูน้ํา ชางพังทั้งหลายก็ลูบไล
พญาชางดวยเปอกตม เรื่องทั้งหมดเปนเหมือนเรื่องของพญาชางปาลิไลยกะ
พญาชางนั้น เบื่อหนายหลีกออกจากโขลง แตนั้นโขลงชางก็ติดตามพญาชาง
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นั้นอีก ตามรอยเทา พญาชางหลีกไปอยางนี้ถึง ๓ ครั้ง ก็ถกู ติดตามอีก จึง
คิดตอไปวา บัดนี้ พระนัดดาของเราเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสี เอาเถิด
เราพึงไปสูอุทยานแหงชาติกอนของตน พระนัดดานั้น จักรักษาเราในอุทยาน
นั้น ครั้นโขลงชางหลับในกลางคืนแลว จึงละโขลงไปสูอุทยานนั้นนั่นแล.
คนรักษาพระราชอุทยานเห็นแลว ทูลบอกแดพระราชา พระราชา
ทรงดําริวา เราจักจับชาง ดังนี้แลว ทรงแวดลอมดวยเสนาเสด็จไป ชางก็
เดินมุงหนาตอพระราชานั่นเทียว พระราชาทรงพระราชดําริวา ชางนี้เดินมา
มุงหนาเรา จึงผูกสอดลูกธนู ประทับยืนอยู แตนั้น ชางคิดวา พระราชานั่น
พึงยิงเราแน จึงพูดดวยวาจามนุษยวา พรหมทัต ! อยายิงเรา เราเปนปู
ของทาน พระราชาตรัสวา ทานพูดอะไร จึงตรัสถามเรื่องราวทั้งหมด แม
พญาชางก็บอกเรื่องราวเกี่ยวกับราชสมบัติ ความเปนไปในนรกและในกําเนิด
ชางทั้งหมด สวนพระราชาทรงประเลาประโลมวา อยากลัว อยาใหใคร ๆ
สะดุง ดังนี้แลว ทรงใหบํารุงอาหาร เครื่องลาด และเครื่องชางแกพญาชาง.
อยูมาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปประทับบนคอชาง ทรงพระราชดําริวา
ชางนี้เคยเสวยราชสมบัติเปนเวลา ๒๐ ป ตกนรกแลว เกิดในกําเนิดดิรัจฉาน
ดวยวิบากที่ยังเหลือนั่นแล เมื่อไมอดกลั้น ซึ่งการกระทบกระทั่งกันในเพราะ
อยูรวมกันเปนหมู จึงมาในที่นี้ โอ ! การอยูเปนหมูเปนทุกข สวนการอยู
คนเดียวเทานั้น เปนสุข ดังนี้ จึงทรงปรารภวิปสสนาในที่นั้นแหละ ทรง
กระทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณ, อํามาตยทั้งหลายเขาไปเฝาพระราชาพระองคนั้น ผูเปนสุขดวยโลกุตรสุข ประนมมือกราบทูลวา ไดเวลาเสด็จสูพระยาน
แลว มหาราช ลําดับนั้น พระองคจึงตรัสวา เราไมใชราชา แลวตรัส
พระคาถานี้ โดยนัยกอนนั่นแลวา
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นาโคว ยูถานิ วิวชฺชยิตวฺ า
สฺชาตกฺขนฺโธ ปทุมี อุฬาโร
ยถาภิรนฺต วิหร อรฺเ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลพึงเปนผูเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด เปรียบเหมือนชางใหญที่เกิดใน
ตระกูลปทุม มีขันธเกิดดีแลว ละโขลงอยูใน
ปาตามอภิรมย ฉะนั้น ดังนี้.
คาถานั้น โดยอรรถแหงบทปรากฏชัดแลว แตการประกอบอธิบาย
ในคาถานั่นมีดังนี้ ก็คาถานั้นแล ปรากฏแลวดวยอํานาจแหงยุติ แตไมปรากฏ
ชัดดวยอํานาจแหงการตามสดับ อธิบายวา ชางนี้ชื่อวา นาค เพราะอรรถวา
ไมมาสูพื้นที่ที่ไมไดฝก เพราะความที่ตนฝกดีแลว ในศีลทั้งหลายที่มนุษยพอใจ
หรือเพราะความที่ตนมีรางกายใหญ ฉันใด แมเราก็พึงเปนนาค เพราะไมมา
สูพื้นที่ที่ยังไมไดฝก เพราะความที่ตนฝกดีแลว ในศีลทั้งหลายที่พระอริยเจา
พอใจ เพราะไมทําบาป และเพราะไมกลับมาสูความเปนเชนนี้อีก หรือเพราะ
ความที่ตนมีสรีระคือคุณใหญ ชื่อในกาลไรหนอ ฉันนั้น.
อนึ่ง ชางนั้นละโขลงแลวอยูในปาตามอภิรมย ดวยความสุขที่เที่ยวไป
โดดเดี่ยว พึงเที่ยวไปตัวเดียว เหมือนนอแรดฉันใด ชื่อในกาลไหนหนอ
แมเราก็ฉันนั้น อยูในปาตามอภิรมย ดวยวิหารสุขโดยสวนเดียว ไดแก ดวย
ความสุขที่เกิดจากฌาน คืออยูในปาโดยประการที่ตนจะมีความสุข หรือเทาที่
เราปรารถนา พึงเที่ยวไปผูเดียว คือ พึงประพฤติเหมือนนอแรด.
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อนึ่ง ชางนั่นชื่อวามีขันธเกิดดีแลว เพราะมีขันธตั้งดีแลว ฉันใด
ชื่อในกาลไหนหนอ แมเราพึงชื่อวามีขันธเกิดดีแลว เพราะความเปนผูใหญ
ดวยศีลขันธอันเปนอเสกขะ ฉันนั้น. อนึ่ง ชางนั้น ชื่อวา ปทุมี เพราะมีรางกาย
เชนกับดอกปทุม หรือเพราะเกิดแลวในตระกูลชางปทุม ฉันใด ชื่อกาลไหนหนอ
แมเราก็พึงชื่อวาปทุม เพราะความเปนผูมีกายตรงเหมือนดอกปทุม หรือเพราะ
เกิดแลวในดอกปทุม คือ อริยชาติ ฉันนั้น อนึ่ง ชางนั้นโอฬาร ดวยเรี่ยวแรง
กําลังและเชาวเปนตน ชื่อในกาลไหนหนอ แมเราก็พึงโอฬารดวยคุณธรรม
มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์เปนตน หรือดวยศีล สมาธิ และปญญาเปน
เครื่องแทงตลอดเปนตน เพราะฉะนั้น ขาพเจาเมื่อคิดอยางนี้ จึงปรารภ
วิปสสนา ไดบรรลุปจเจกโพธิญาณแล.
นาคคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๒๐
คาถาวา อฏาน ต ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระราชบุตรของพระเจาพาราณสี ยังทรงพระเยาว มี
พระประสงคจะทรงผนวช จึงทรงปรึกษาพระมารดาและพระบิดา พระมารดา
และพระบิดาทรงหามพระองค. พระราชบุตรนั้นแมถูกหามอยู ก็ทรงยืนยันวา
หมอมฉันจักบวช แตนั้นพระมารดาและพระบิดาตรัสเรื่องทั้งหมด เหมือนเรื่อง
เศรษฐีบุตรที่กลาวแลวในกาลกอน ทรงอนุญาตแลว แตทรงใหปฏิญญาวา
ก็ครั้นบวชแลว พึงอยูในอุทยานเทานั้น พระองคทรงกระทําตามปฏิญญา
พระมารดาของพระองค มีหญิงนักฟอนรํา ๒๐,๐๐๐ นางแวดลอมแลว เสด็จไป
สูพระราชอุทยาน ทรงใหพระราชบุตรดื่มยาคู ทรงใหเคี้ยวของขบเคี้ยวเปนตน
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ทรงสนทนากับพระราชบุตรนั้น จนถึงสมัยเที่ยงวัน ทรงจัดพวกบุรุษคอย
ปฏิบัติแลว เสด็จสูพระนคร สวนพระบิดาเสด็จมาในเวลาเที่ยงวัน ทรงให
พระราชบุตรเสวยแลว แมพระองคก็ทรงเสวย สนทนากับพระราชบุตรนั้น
ตลอดวัน ในเวลาเย็น ทรงจัดพวกบุรุษคอยปฏิบัติแลว เสด็จเขาพระนคร
พระราชบุตรนั้น ไมสงัดตลอดคืนและวันอยางนี้อยู.
ก็โดยสมัยนั้นแล พระปจเจกพุทธเจา ชื่อวา อาทิจจพันธุ อยูที่
เงื้อมภูเขานันทมูลกะ ทานระลึกถึงอยูไดเห็นพระราชบุตรนั้นวา พระกุมารนี้
ทรงอาจเพื่อจะผนวช แตไมอาจเพื่อจะตัดความเกี่ยวของได ตอนั้นก็นึกวา
พระกุมารนี้จักเบื่อหนายดวยธรรมดาของตนหรือไม ในลําดับนั้นก็รูวา เมื่อ
ทรงเบื่อหนายดวยธรรมดา จักมีชานานอยางยิ่ง คิดวา เราจักแสดงอารมณ
แกพระกุมารนั้น จึงมาจากพื้นมโนศิลา โดยนัยที่กลาวแลวในกาลกอนนั่นเทียว
อยูที่พระราชอุทยาน ราชบุรุษเห็นแลว ทูลพระราชาวา พระปจเจกพุทธเจา
พระเจาขา. พระราชาทรงมีพระทัยยินดีแลววา บัดนี้ บุตรของเราไมกระสัน
แลว จักอยูพ รอมดวยพระปจเจกพุทธเจา ทรงบํารุงพระปจเจกพุทธเจาโดย
เคารพ ทรงรองขอใหอยูในพระราชอุทยานนั้นแล ทรงใหทําสิ่งทั้งปวง
มีบรรณศาลา ที่พักกลางวัน และที่จงกรมเปนตน ทรงนิมนตใหอยู พระปจเจกพุทธเจานั้นอยูในพระราชอุทยานนั้น ในวันหนึ่ง ไดโอกาสแลว ทูลถาม
พระกุมารวา พระองคเปนอะไร ?
ก. เราเปนบรรพชิต
ป. ชื่อวา บรรพชิตทั้งหลายไมเปนเชนนี้
เมื่อพระกุมารทูลวา ขาแตทานผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้นบรรพชิต
ทั้งหลายเปนเชนไร อะไรไมสมควรแกขาพเจา พระปจเจกพุทธเจาทูลวา
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พระองคไมเพงดูสิ่งที่ไมสมควรแกพระองค พระมารดาของพระองคเสด็จมาใน
เวลาเชา พรอมกับสตรี ๒๐,๐๐๐ นาง ทรงทําใหพระราชอุทยานไมสงัด
พระบิดาเสด็จมาในเวลาเย็น พรอมกับพลกายมาก บุรุษผูปรนนิบัติทั้งหลายมา
ตลอดคืนทั้งสิ้น ทําพระราชอุทยานไมสงัดมิใชหรือ ธรรมดาบรรพชิตทั้งหลาย
ไมเปนเชนกับพระองค แตเปนเชนนี้ แลวแสดงวิหารแหงหนึ่งในหิมวันตประเทศดวยฤทธิ์ แกพระกุมารที่ประทับยืนอยูในที่นั้นนั่นแล.
พระกุมารนั้น เห็นพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายในวิหารนั้น ยืนหอย
แขน กําลังเดินจงกรม และกําลังทําการยอมและการเย็บเปนตน จึงตรัสวา
ทานทั้งหลายอยามาในที่นี้ และบรรพชาทานทั้งหลายก็อนุญาตแลว. พระ
อาทิจจพันธุปจเจกพุทธเจานั้นทูลวา ถูกแลว การบรรพชาอนุญาตแลว ชือ่ วา
สมณะทั้งหลาย จําเดิมแตกาลที่ตนบวชแลว ยอมไดเพื่อทําการสลัดออกจาก
ทุกขเพื่อตน และเพื่อไปสูประเทศที่ตนตองการและปรารถนา เหตุมีประมาณ
เทานี้ ยอมควร ดังนี้แลว ยืนในอากาศไดกลาวกึ่งคาถานี้วา
อฏาน ต สงฺคณิการตสฺส
ย ผุสฺสเย สามยิก วิมุตฺตึ
การที่บุคคลผูยินดีแลว ดวยการ
คลุกคลีดวยคณะ จะพึงบรรลุวิมุตติอันมีใน
สมัยนั้น ไมเปนฐานที่จะมีได ดังนี้แลว
เมื่อโอกาสปรากฏอยู จึงไปยังเงื้อมแหงภูเขานันทมูลกะ.
เมื่อพระปจเจกพุทธเจาไปแลวอยางนี้ พระกุมารนั้นเสด็จเขาบรรณศาลาของพระองคแลว ทรงบรรทม. ฝายบุรุษผูอารักขาประมาทวา บัดนี้
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พระกุมารทรงบรรทมแลว จักเสด็จไปไหน จึงกาวสูความหลับ พระกุมาร
ทรงทราบวา บุรุษผูอารักขานั้นประมาทแลว ก็ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขา
สูปา และทรงสงัดในปานั้น ทรงปรารภวิปสสนา กระทําใหแจงซึ่งปจเจก
โพธิญาณแลว เสด็จไปสูสถานของพระปจเจกพุทธเจา และพระปจเจกพุทธเจา
ในที่นั้น ทูลถามวา พระองคทรงบรรลุไดอยางไร ก็ไดตรัสกึ่งคาถาที่พระ
อาทิจจพันธุกลาวแลว ทําใหบริบูรณ.
คาถานั้นมีเนื้อความวา บทวา อฏาน ต ความวา นัน้ ไมเปน
ฐานะที่จะมีได อธิบายวา มิใชเหตุ. ทานทําการลบนิคหิตเสีย ดุจในประโยควา
อริยสจฺจานทสฺสน แปลวา การเห็นอริยสัจทั้งหลายเปนตน. บทวา สงฺคณิการตสฺส ไดแก ผูยินดียิ่งแลวดวยคณะ. บทวา ย นั่นเปนตติยาวิภัตติ
ดุจในประโยควา ย หิริยติ หิริยิตพฺเพน เปนตน. บทวา ผุสฺสเย ความวา
พึงบรรลุ. บทวา สามยิก วิมุตฺตึ ไดแก โลกิยสมาบัติ. จริงอยู โลกิยสมาบัติ
นั้น เรียกวา วิมุตติอันมีในสมัย เพราะพนจากอกุศลธรรมทัง้ หลายอันเปน
ขาศึก ในสมัยที่ไดสมาธิยังไมแนบแนนและแนบแนนนั่นเอง.
พระกุมารตรัสวา เราใครครวญคําของพระปจเจกพุทธเจา ชื่อวา
อาทิจจพันธุอยางนี้วา การที่บุคคลผูยินดีแลว ดวยการคลุกคลีดวยคณะ จะพึง
บรรลุวิมุตติอันมีในสมัยนั้น นั้นไมเปนฐานะที่จะมีได คือ นั้นไมเปนเหตุที่
จะมีได ดังนี้แลว ละความยินดีดวยการคลุกคลีดวยคณะ ปฏิบัติโดยแยบคาย
อยู จึงไดบรรลุดังนี้ บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
อัฏฐานคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
วรรคที่ ๒ จบ
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วรรคที่ ๓
คาถาที่ ๒๑
คาถาวา ทิฏีวิสูกานิ ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาพระองคหนึ่ง ในกรุงพาราณสี เสด็จไปในที่ลับ
ทรงพระราชดําริวา รอนเปนตนซึ่งกําจัดหนาวเปนตนมีอยูฉันใด วิวัฏฏะซึง่
กําจัดวัฏฏะฉันนั้น มีอยูห รือวาไมมี ดังนี้ พระองคจึงตรัสถามอํามาตยทั้งหลาย
วา พวกทานรูวิวัฏฏะหรือ อํามาตยเหลานั้นทูลวา รูพระมหาราช. พระราชา
ตรัสถามวา นั้นเปนอยางไร. แตนั้น อํามาตยทั้งหลายทูลบอกสัสสตทิฏฐิและ
อุจเฉททิฏฐิ โดยนัยมีอาทิวา โลกมีที่สุด.
ลําดับนั้น พระราชาทรงทราบวา อํามาตยเหลานี้ ยอมไมรู อํามาตย
เหลานี้แมทั้งหมดเปนคนเจาทิฏฐิ ทรงเห็นความที่อํามาตยเหลานั้นเปนผูแยง
และไมควรดวยพระองคเองแลว ทรงพระราชดําริวา วิวัฏฏะซึง่ กําจัดวัฏฏะมีอยู
เราพึงแสวงหาวิวัฏฏะนั้น
แลวทรงสละราชสมบัติผนวช ทรงเห็นแจง
ทรงกระทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว ก็ตรัสอุทานคาถานี้ และพยากรณคาถา ในทามกลางพระปจเจกพุทธเจาวา
ทิฏีวิสูกานิ อุปาติวตฺโต
ปตฺโต นิยาม ปฏิลทฺธมคฺโค
อุปฺปนฺนาโณมหิ อนฺเนยฺโย
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
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เราลวงพนทิฏฐิอันเปนขาศึกไดแลว
ถึงความเปนผูเที่ยง ไดมรรคแลว เปนผูมี
ญาณเกิดขึ้นแลว อันผูอื่นไมพึงแนะนํา พึง
เที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา บทวา ทิฏีวิสูกานิ ไดแกทิฏฐิ ๖๒ อยาง.
จริงอยู ทิฏฐิเหลานั้น ชือ่ วา เปนขาศึก เพราะอรรถวาเปนขาศึกตอสัมมาทิฏฐิ
ในมรรค เพราะอรรถวาขัดแยง และเพราะอรรถวา ทิ่มแทง. ชื่อวา ทิฏฐิวิสูกะ
เพราะอรรถวา เปนขาศึกตอทิฏฐิอยางนี้. หรือ ทิฏฐินั้นนั่นเองเปนขาศึกจึง
ชื่อวา ทิฏฐิวสิ ูกะ.
บทวา อุปาติวตฺโต คือ กาวลวงแลว ดวยทัสสนมรรค.
บทวา ปตฺโต นิยาม ความวา บรรลุแลว ซึ่งความเปนผูเที่ยง
เพราะไมมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา และเพราะมีการตรัสรูชอบเปนเบื้องหนา
หรือบรรลุปฐมมรรค กลาวคือ ความเที่ยงที่สมบูรณแลว. พระปจเจก
พุทธเจากลาวความสําเร็จในปฐมมรรค และการไดเฉพาะซึ่งปฐมมรรค ดวย
คํามีประมาณเทานี้ บัดนี้ พระปจเจกพุทธเจาจึงแสดงการไดเฉพาะซึ่งมรรค
ที่เหลือ ดวยบทนี้วา ปฏิลทฺธมคฺโค ดังนี้.
บทวา อุปฺปนฺนาโณมฺหิ ความวา เปนผูมีปจเจกพุทธญาณเกิด
ขึ้นแลว. พระปจเจกพุทธเจาแสดงผล ดวยบทนี.้
บทวา อนฺเนยฺโย ความวา อันบุคคลเหลาอื่นไมพึงแนะนําวา
สิ่งนี้จริง สิ่งนี้ไมจริง. พระปจเจกพุทธเจาแสดงความเปนผูรูเอง ดวยบทนี้.
อีกอยางหนึ่ง ผูใดลวงพนความไมมีแหงความเปนผูอันผูอื่นไมพึง
แนะนํา ในปจเจกโพธิญาณที่บรรลุแลว หรือลวงพนทิฏฐิอันเปนขาศึกไดแลว
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ดวยสมถวิปสสนาดวยตนเอง ถึงความเปนผูเที่ยง ดวยมรรคตน มีมรรคอัน
ไดเฉพาะแลว ดวยมรรคที่เหลือทั้งหลาย หรือมีญาณเกิดแลว ดวยผลญาณ
ไดบรรลุแลว ซึ่งญาณทั้งปวง ดวยตนเองเทานั้น เพราะฉะนั้น ผูนั้นชื่อวา
อนฺเนยฺโย อันผูอื่นไมพึงแนะนํา. บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว
นั่นแล.
ทิฏฐิวิสูกคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๒๒
คาถาวา นิลฺโลลุโป ดังนี้ มีอบุ ัติอยางไร ?
ไดยินวา วิเสท (พอครัว) ของพระเจาพาราณสี ปรุงพระกระยาหาร
ในระหวางนอมเขาถวาย ดวยความปรารถนาวา การเห็นโภชนะที่ฟูใจ เปนรส
ที่ประเสริฐ ทําอยางไรหนอ พระราชาพึงพระราชทานทรัพยแกเรา. พระกระยาหารนั้นยังความประสงคที่จะเสวยใหเกิดขึ้นแกพระราชาดวยกลิ่นเทานั้น
จึงทําใหพระเขฬะเกิดขึ้นในพระโอษฐ แตพอพระองคทรงใสพระกระยาหาร
คําแรกลงในพระโอษฐ ประสาทสําหรับรับรส ๗ พัน ก็ซาบซานดุจถูกน้ํา
อมฤตฉะนั้น วิเสทคิดวา บัดนี้ พระราชาจักทรงพระราชทานแกเรา ฝาย
พระราชาทรงพระราชดําริวา พอครัวสมควรแกสักการะ แตครั้นทรงลิ้มรส
แลว ทรงพระราชดําริวา เกียรติศัพทที่ชั่ว พึงระบือถึงเราผูสักการะวา
พระราชานี้เปนผูโลภติดในรส จึงไมตรัสอะไร ฝายวิเสทก็คิดวา พระราชา
จักพระราชทานรางวัลในบัดนี้ จนกระทั่งเสวยพระกระยาหารเสร็จอยางนี้ แม
พระราชาก็ไมตรัสอะไร เพราะทรงกลัวการติเตียน.
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ลําดับนั้น วิเสทคิดวา พระราชานี้ไมมีชิวหาวิญญาณ ในวันที่ ๒
จึงนําพระกระยาหารไมดีเขาทูลถวาย พระราชาเมื่อเสวยอยู แมทรงรูวา วันนี้
พอครัวควรแกการตะคอก ควรแกการขม ทรงพิจารณาดุจในกอน ก็ไมตรัส
อะไร เพราะทรงกลัวการติเตียน แตนั้น วิเสทคิดวา พระราชาไมทรงรู
พระกระยาหารที่ดีที่ไมดี ดังนี้แลว ถือเอาสิ่งของที่ตนสั่งสมไวทั้งหมด ปรุง
พระกระยาหารอยางใดอยางหนึ่งถวายแดพระราชา พระราชาทรงเบื่อหนายวา
โอหนอ ! ความโลภ เราบริโภคตลอด ๒๐,๐๐๐ ป ก็ไมไดแมมาตรวาภัต
เพราะความโลภของพอครัวนี้ ดังนี้แลว ทรงสละพระราชสมบัติ ทรงผนวช
เห็นแจงอยู ทรงกระทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณ ตรัสพระคาถานี้ โดยนัย
กอนนั่นแลวา
นิลฺโลลุโป นิกฺกุโห นิปฺปปาโส
นิมฺมกฺโข นิทฺธนฺตกสาวโมโห
นิราสโย สพฺพโลเก ภวิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลผูไมโลภ ไมหลอกลวง ไมมี
ความกระหาย ไมลบหลู มีโมหะดุจน้ําฝาด
อันกําจัดเสียแลว ไมมีความอยาก ครอบงํา
โลกทั้งปวงไดแลว
พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา นิลฺโลลุโป ไดแก ผูไมมีความโลภ. เพราะ
บุคคลใดถูกความอยากในรสครอบงําแลว บุคคลนั้นยอมโลภจัด และโลภ
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บอย ๆ เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา โลลุโป ผูมีความโลภ. เพราะฉะนั้น
พระปจเจกพุทธเจานั้น เมื่อจะปฏิเสธความโลภนั้น จึงกลาววา นิลฺโลลุโป
ผูไมโลภ.
ในบทนี้วา นิกฺกุโห นี้ บุคคลใดไมมีเรื่องหลอกลวง ๓ อยาง
บุคคลนั้นเรียกวา นิกฺกุโห ผูไมหลอกลวง แมก็จริง ถึงอยางนั้น ในคาถานี้
มีอธิบายอยางนี้วา ไมหลอกลวง เพราะไมถึงความกระหยิ่ม ในโภชนะอันฟูใจ
เปนตน.
ในบทวา นิปฺปปาโส นี้ ความอยากดื่ม ชือ่ วา ความกระหาย
ชื่อวา ไมมีความกระหาย เพราะไมมีความกระหายนั้น. อธิบายวา เวนแลว
จากความเปนผูใครจะบริโภค ดวยความโลภในรสดี.
ในบทวา นิมมฺ กฺโข นี้ การลบหลู มีการยังคุณของคนอื่นให
เสื่อมเสียเปนลักษณะ ชือ่ วา ไมลบหลู เพราะไมมีการลบหลูน ั้น. พระปจเจก
พุทธเจา กลาวหมายถึงความไมมีการลบหลูคุณ ของพอครัว ในกาลที่ตน
ยังเปนคฤหัสถ.
ในบทวา นิทฺธนฺตกสาวโมโห นี้ ธรรม ๖ อยาง คือ ๓ อยาง
มีราคะเปนตน และ ๓ อยาง มีกายทุจริตเปนตน พึงทราบวา กสาวะ น้ําฝาด
ดวยอรรถวาไมเลื่อมใสตามความเปนจริง และดวยอรรถวาใหละภาวะตน ให
ถือภาวะอื่น เหมือนอยางที่ทานกลาววา ในธรรม ๖ อยางนั้น กสาวะ ๓ เปน
ไฉน กสาวะ ๓ เหลานี้ คือราคกสาวะ โทสกสาวะ โมหกสาวะ กสาวะ ๓
แมอื่นอีก คือ กายกสาวะ วจีกสาวะ มโนกสาวะ. ชื่อวา มีโมหะดุจน้ําฝาด
อันกําจัดเสียแลว เพราะกําจัดโมหะอันเปนมูลรากแหงกสาวะ ๕ เวนโมหะ
ในบรรดากสาวะ ๖ นั้น และกําจัดกสาวะ ๖ อยางเหลานั้นทั้งหมดเสียแลว
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อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา มีโมหะดุจน้ําฝาดอันกําจัดเสียแลว เพราะกําจัดกายกสาวะ
วจีกสาวะ และมโนกสาวะ ทั้ง ๓ อยางนั้น และโมหะเสียแลว. ในบรรดากสาวะ
นอกนี้ ความที่บุคคลกําจัดราคกสาวะไดแลว ก็เปนอันกําจัดโทสกสาวะไดดวย
เพราะไมลบหลูสําเร็จแลว ดวยความเปนผูไมโลภเปนตนนั่นเทียว.
บทวา นิราสโย คือ ไมมีตัณหา. บทวา สพฺพโลเก ไดแก
ในโลกทั้งสิน้ . อธิบายวา ในภพทั้ง ๓ หรือในอายตนะ ๑ ๒ คืองดเวนภวตัณหา
และวิภวตัณหาแลว. บทที่เหลือ พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล. อีกอยาง
หนึ่ง นักศึกษาครั้นกลาวบาททั้ง ๓ แลว พึงทําการเชื่อมในบาทนี้ แมอยางนี้
วา พึงเที่ยวไปผูเดียว หรือ แมอยางนี้วา พึงอาจเพื่อเที่ยวไปผูเดียว ดังนี้.
นิลโลลุปคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๒๓
คาถาวา ปาป สหาย ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาพระองคหนึ่ง ในกรุงพาราณสี ทรงกระทํา
ประทักษิณพระนครอยู ดวยอานุภาพแหงพระราชาอันยิ่งใหญ ทรงเห็นมนุษย
ทั้งหลายขนขาวเปลือกเกาเปนตนออกจากยุงฉางไวในภายนอก จึงตรัสถาม
อํามาตยทั้งหลายวา ดูกอ นพนาย นีอ้ ะไร ? อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา
ขาแตมหาราช บัดนี้ ขาวเปลือกใหมจักเกิดขึ้น มนุษยเหลานี้ จึงทิ้งขาวเปลือก
เกา เพื่อทําที่วางสําหรับขาวเปลือกใหมเหลานั้น. พระราชาตรัสวา ดูกอน
พนาย วัตถุสําหรับนางสนมและพลกายเปนตน บริบรู ณแลวหรือ ?
อ. อยางนั้น พระมหาราช บริบรู ณแลว.
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ร. ดูกอ นพนาย ถาอยางนั้น จงใหสรางโรงทาน เราจักใหทาน
อยาใหขาวเปลือกเหลานี้ เสียไปเปลา ๆ.
ลําดับนั้น อํามาตยผูมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่ง ทูลวา ทานที่ใหแลวไมมีผล
พวกพาลและพวกบัณฑิต แลนไป ทองเที่ยวไป จักทําที่สุดแหงทุกขได ดังนี้
แลว ทูลหามพระราชานั้น. แมครั้งที่ ๒ แมครั้งที่ ๓ ทาวเธอก็ทรงเห็น
คนทั้งหลายยื้อแยงยุงฉาง จึงตรัสสั่งอยางนั้นเหมือนกัน แมครั้งที่ ๓ อํามาตย
เจาทิฏฐินั้น ก็ทลู หามพระราชาพระองคนั้นวา ขาแตมหาราช ทานนี้ คนโง
บัญญัติไว ดังนี้เปนตน.
พระองคทรงเบื่อหนายวา เราไมไดเพื่อใหแมของตนเอง เราจะมี
ประโยชนอะไรกับสหายผูลามกเหลานี้ ทรงสละราชสมบัติ ทรงผนวชแลว
ทรงเห็นแจงอยู ไดกระทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณ และทรงติเตียนสหาย
ผูลามกนั้น จึงตรัสอุทานคาถานี้วา
ปาป สหาย ปรวชฺชเยถ
อนตฺถทสฺสึ วิสเม นิวิฏ
สย น เสเว ปสุต ปมตฺต
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
กุลบุตรพึงเวนสหายผูลามก ไมพึง
เสพดวยตนเอง ซึ่งสหายผูบอกความฉิบหาย
มิใชประโยชน ผูตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ
ผูของอยู ผูประมาท พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
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คาถานั้น มีความสังเขปดังนี้ สหายนี้ใด ชื่อวา ลามก เพราะ
เปนผูประกอบดวยทิฏฐิ ๑๐ อยาง ชื่อวา อนัตถทัสสี เพราะอรรถวาชี้บอก
ความฉิบหาย แมแกคนเหลาอื่น และตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ มีกายทุจริต
เปนตน กุลบุตรผูใครประโยชน พึงเวนสหายผูลามกนั้น ไมพึงเสพดวยตนเอง
ซึ่งสหายผูชี้บอกความฉิบหาย ผูตั้งอยูในกรรมอันไมเสมอ อธิบายวา ไมพึง
คบ ดวยอํานาจของตนดวยประการนี้ ก็ถาตกอยูในอํานาจของคนอื่นไซร
ตนเองจะอาจทําอะไรไดเลา.
บทวา ปสุต ไดแก ผูซานไป อธิบายผูของแลวในอารมณนั้น ๆ
ดวยอํานาจทิฏฐิ. บทวา ปมตฺต ไดแก ผูปลอยจิตในกามคุณทั้งหลาย หรือ
ผูเวนจากกุศลภาวนา. กุลบุตรไมพึงเสพ คือ ไมพึงคบ ไมพึงเขาไปใกล
สหายนั้น คือ ผูเปนเชนนั้น โดยทีแ่ ท พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น ดังนี้แล.
ปาปสหายคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๒๔
คาถาวา พหุสฺสุต ดังนี้ มีอุบัตอิ ยางไร ?
ไดยินวา ในกาลกอน ปจเจกโพธิสัตว ๘ องค บวชแลวใน
พระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสป บําเพ็ญคตปจจาคตวัตรแลวเกิดในเทวโลก เรื่องทั้งหมดเปนเชนกับที่กลาวแลวใน อนวัชชโภชิคาถา นั่นแล. สวนความแปลกกัน ดังนี้ :-
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พระราชาทรงใหพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายนั่งแลว จึงตรัสวา พวก
ทานชื่อวาอะไร. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นทูลวา ดูกอนมหาบพิตร พวก
อาตมาชื่อวา พหูสูต. พระราชาทรงมีพระราชหฤทัยยินดีวา เราชื่อวา
สุตพรหมทัต ยอมไมถึงความอิ่มดวยสุตะ เอาเถิด เราจักฟงสัทธรรมเทศนา
อันมีนัยวิจิตร ในสํานักของพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ดังนี้แลว ถวายน้ํา
ทักขิโณทก ทรงอังคาสแลว ในที่สุดแหงภัตกิจ ทรงรับบาตรของพระสังฆเถระ
ทรงไหว ประทับนั่งขางหนา ดวยพระดํารัสวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทาน
จงแสดงธรรมกถาเถิด. พระปจเจกพุทธเจานั้นทูลวา มหาบพิตร ขอมหาราช
จงมีความสุข จงสิ้นราคะเถิด แลวลุกไป. พระราชาทรงพระราชดําริวา
พระปจเจกพุทธเจาองคนี้ ไมใชพหูสตู องคที่ ๒ จักเปนพหูสูต จึงทรง
นิมนตเพื่อฉันในพรุงนี้ ดวยพระราชดําริวา เราจักฟงพระธรรมเทศนาอัน
วิจิตรในวันพรุงนี้ พระองคทรงนิมนตพระปจเจกพุทธเจาทั้งหมดจนถึงลําดับ
องคสุดทาย ดวยประการอยางนี้. พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นแมทั้งหมด
แสดงบทหนึ่งใหแปลกกันแลวกลาวบทที่เหลือเปนเชนกันบทตนวา ขอพระมหาราชจงสิ้นโทสะ จงสิ้นโมหะ จงสิ้นคติ จงสิ้นวัฏฏะ จงสิ้นอุปธิ จงสิ้น
ตัณหา ดังนี้แลว จึงลุกไป.
ลําดับนั้น พระราชาทรงพระราชดําริวา พระปจเจกพุทธเจาเหลานี้
กลาววา พวกอาตมาเปนพหูสูต แตพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ไมมีกถา
อันวิจิตรเลย คําที่พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นกลาวแลวจะมีประโยชนอะไร
ทรงปรารภแลว เพื่อทรงพิจารณาอรรถแหงถอยคําของพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้น ครั้นทรงพิจารณาอยูวา จงสิ้นราคะ ดังนี้ ก็ทรงทราบวา เมื่อราคะ
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สิ้นแลว โทสะก็ดี โมหะก็ดี กิเลสทั้งหลายอื่นก็ดี ยอมเปนอันสิ้นแลวดวย
จึงทรงพอพระราชหฤทัยวา พระสมณะเหลานี้เปนพหูสูตโดยตรง เปรียบ
เหมือนบุรุษชี้แสดงแผนดินใหญ หรืออากาศ ดวยนิ้วมือ ก็ไมเปนอันชี้แสดง
ประเทศสักนิ้วมือเลย แตความจริงแล เปนอันชี้แสดงแผนดินและอากาศ
เหมือนกัน ฉันใด พระสมณะเหลานี้ เมื่อชี้แสดงอรรถองคละขอก็เปนอัน
ชี้แสดงอรรถอันหาปริมาณไมได ฉันนั้น. แตนั้นทาวเธอทรงปรารถนาอยู
ซึ่งความเปนพหูสูต เห็นปานนั้นวา ชื่อในกาลไหนหนอ แมเราจักเปน
พหูสูตอยางนี้ ทรงสละราชสมบัติ ผนวชแลวเห็นแจงอยู ไดทําใหแจงซึ่ง
ปจเจกโพธิญาณแลว ตรัสอุทานคาถานี้วา
พหุสฺสุต ธมฺมธร ภเชถ
มิตฺต อุฬาร ปฏิภาณวนฺต
อฺาย อตฺถานิ วิเนยฺย กงฺข
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลพึงคบมิตรผูเปนพหูสูต ทรงธรรม ผูยิ่งดวยคุณธรรม มีปฏิภาณ รูจัก
ประโยชนทั้งหลาย กําจัดความสงสัยไดแลว
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
ดังนี้.
ในคาถานั้น มีเนื้อความโดยยอดังนี้ บทวา พหุสฺสุต ความวา
มิตรผูพหูสูตมี ๒ อยางคือ ผูพหูสูตทางปริยัติ เชี่ยวชาญโดยเนื้อความ
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ในไตรปฎก ๑ ผูพหูสูตทางปฏิเวธ เพราะความที่มรรค ผล วิชชา และ
อภิญญาอันตนแทงตลอดแลว ๑. ผูมอี าคมมาแลว ชื่อวา ผูทรงธรรม ก็ผู
ประกอบพรอมดวยกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมอันยิ่ง ชื่อวา ผูยิ่ง
ดวยคุณธรรม ผูมียุตตปฏิภาณ ๑ ผูมมี ุตตปฏิภาณ ๑ ผูมียุตตมุตตปฏิภาณ ๑
ชื่อวา มีปฏิภาณ พึงทราบผูมีปฏิภาณ ๓ อยาง ดวยอํานาจแหงปริยัติปฏิภาณ
ปริปุจฉาปฏิภาณ และอธิคมนปฏิภาณ.
จริงอยู ปริยัติยอมแจมแจงแกมิตรใด มิตรนั้นชื่อวา ปริยัติปฏิภาณ
การสอบถามยอมแจมแจงแกมิตรใด ผูสอบถามอรรถ ญาณ ลักษณะ และ
ฐานาฐานะ มิตรนั้นชื่อวา ปริปุจฉาปฏิภาณ ธรรมมีมรรคเปนตนอันมิตรใด
แทงตลอดแลว มิตรนั้นชื่อวา ปฏิเวธปฏิภาณ บุคคลพึงคบมิตรผูเปนพหูสูต
ทรงธรรม ผูยิ่งดวยคุณธรรม มีปฏิภาณนั้นคือมีรูปเห็นปานนั้น แตนั้นรูจัก
ประโยชนทงั้ หลายมีอเนกประการ โดยตางดวยประโยชนตน ประโยชนคนอื่น
และประโยชนทั้งสอง หรือโดยตางดวยทิฏฐธัมมิกประโยชน สัมปรายิกประโยชน และปรมัตถประโยชน ดวยอานุภาพแหงมิตรนั้น แตนั้น กําจัดความ
สงสัยไดแลว ในฐานะเปนที่ตั้งแหงความสงสัยทั้งหลาย มีอาทิวา ในอดีตกาล
เราไดมีแลวหรือหนอ ดังนี้แลว นําออกไปซึ่งความเคลือบแคลง ใหหมดไป
มีกิจทั้งปวงอันทําแลวอยางนี้ พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้นแล.
พหุสุตคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
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คาถาที่ ๒๕
คาถาวา ขิฑฺฑ รตึ ดังนี้ มีอุบตั ิอยางไร ?
ในกรุงพาราณสี พระราชาพระนามวา วิภูสกพรหมทัต เสวยยาคู
หรือพระกระยาหารแตเชาตรู ทรงใหตกแตงพระองค ดวยเครื่องประดับ
นานาชนิด ทรงสองพระวรกายทั้งสิ้น ในพระฉายใหญ ทรงเอาเครื่องประดับ
ที่ไมตองการออกเสีย ใหพนักงานตกแตง ดวยเครื่องประดับอยางอื่น ใน
วันหนึ่ง เมื่อพระองคทรงกระทําอยางนี้ ก็ถึงเวลาเสวยพระกระยาหารตอนเที่ยง
ครั้งนั้นพระองคยังตกแตงไมเสร็จเลย ก็ทรงโพกพระเศียร ดวยผืนผา แลว
เสด็จเขาที่บรรทมในกลางวัน เมื่อพระองคเสด็จลุกขึ้น ทรงกระทําอยางนั้น
แมอีก พระอาทิตยก็อัสดง. ในวันที่ ๒ ก็ดี ในวันที่ ๓ ก็ดี ก็ทรงกระทํา
อยางนั้น เมื่อพระองคทรงขวนขวายในการตกแตงอยางนั้น ก็เกิดพระโรคปวด
ในพระปฤษฏางค.
พระองคทรงพระราชดําริดังนี้วา โอ ! โธเอย เราแมตกแตงอยูดวย
เรี่ยวแรงทั้งหมด ก็ไมพอใจในเครื่องประดับที่สมควรนี้ ยังความโลภใหเกิด
ขึ้นได ก็ขึ้นชื่อวา ความโลภนั้น ทําใหคนถึงอบาย เอาเถอะ เราจะขม
ความโลภนั้น ดังนี้แลว ทรงสละราชสมบัติ ทรงผนวช เจริญวิปสสนาอยู
ก็ทรงกระทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว จึงตรัสอุทานคาถานี้วา
ขิฑฺฑ รตึ กามสุขฺจ โลเก
อนลงฺกริตฺวาน อนเปกฺขมาโน
วิภูสนฏานา วิรโต สจฺจวาที
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
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บุคคลไมพอใจการเลน ความยินดี
และกามสุขในโลกแลวไมเพงเล็งอยูเวนจาก
ฐานะแหงการประดับ มีปกติกลาวคําสัตย
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
ดังนี้.
การเลน ความยินดีในคาถานั้น ไดกลาวแลวในกาลกอนเทียว. บทวา
กามสุข ไดแก ความสุขในวัตถุกาม. จริงอยู วัตถุกามทั้งหลาย เรียกวา
สุข เพราะเปนอารมณเปนตนของความสุข. เหมือนอยางพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา รูปมีอยู ความสุข ติดตามสุข ดังนี้. บุคคลไมพอใจ คือไมกระทําวา
พอละ ซึ่งการเลน ความยินดี และกามสุขนั่น ในโอกาสโลกนี้ อยางนี้แลว
ไมถือสิ่งนั้นวา กอความเดือดรอน หรือไมถือสิ่งนั้นวาเปนสาระ.
บทวา อนเปกฺขมาโน ความวา มีปกติไมเพงเล็ง คือ ไมมี
ความอยาก ไมมีความทะยานอยาก. ในคําวา วิภูสนฏานา วิรโต
สจฺจวาที เอโก จเร นี้ พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา เครื่องประดับมี ๒
อยาง คือ เครื่องประดับสําหรับฆราวาส ๑ เครื่องประดับสําหรับบรรพชิต ๑
ก็เครื่องประดับสําหรับฆราวาสมีผาสาฎก ผาโพก ดอกไม และของหอม
เปนตน สวนเครื่องประดับสําหรับบรรพชิตมีเครื่องตกแตง คือ บาตรเปนตน
เครื่องประดับนั่นเอง ชือ่ วา วิภูสนัฏฐานะ เวนจากฐานะแหงการประดับนั้น
ดวยวิรัติแม ๓ อยาง ชื่อวา มีปกติกลาวคําสัตย เพราะพูดไมผิด ดังนี้แล.
วิภูสนัฏฐานคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
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คาถาที่ ๒๖
คาถาวา ปุตฺตฺจ ทาร ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระราชโอรสของพระเจาพาราณสี ทรงอภิเษกแลวในกาล
ยังทรงพระเยาวนั้นเทียว เสวยราชสมบัติ. พระองคทรงเสวยพระสิริราชสมบัติ
ดุจพระปจเจกโพธิสัตวที่กลาวแลว ในปฐมคาถา ในวันหนึ่ง ทรงพระราช
ดําริวา เราสวยราชสมบัติ ยอมทําทุกขแกชนมาก เราจะมีประโยชนอะไร
ดวยบาปนี้ เพื่อประโยชนแกการเสวยคนเดียวเลา เราจะยังสุขใหญใหเกิดขึ้น
ดังนี้แลว ทรงสละราชสมบัติ ทรงผนวช เจริญวิปสสนาอยู ทรงกระทําให
แจงซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว ไดตรัสอุทานคาถานี้วา
ปุตฺตฺจ ทาร ปตรฺจ มาตร
ธนานิ ธฺานิ พนฺธวานิ
หิตฺวาน กามานิ ยโถธิกานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลละบุตร ภรรยา บิดา มารดา
ทรัพย ขาวเปลือก พวกพอง และกามซึ่ง
ตั้งอยูตามสวนแลว พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือน
นอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธนานิ ไดแก รัตนะทั้งหลายมีแกวมุกดา
แกวมณี แกวไพฑูรย สังข ศิลา แกวประพาฬ เงิน ทองเปนตน. บทวา
ธฺานิ ไดแก อปรธัญชาติ ๗ อยาง อันตางดวย ขาวสาลี ขาวเจา
ขาวเหนียว ขาวละมาน ขาวฟาง ลูกเดือย และหญากับแก.
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บทวา พนฺธวานิ ไดแก พวกพอง ๔ ประเภท คือ ญาติ โคตร
มิตร และเพื่อนเรียนศิลปะ. บทวา ยโถธิกานิ คือ ซึ่งตั้งอยูตามสวนของ
ตน ๆ นั่นเทียว. บทที่เหลือ มีนัยทีก่ ลาวแลวนั่นแล.
ปุตตทารคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๒๗
คาถาวา สงฺโค เอโส ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ในกรุงพาราณสี มีพระราชาพระองคหนึ่ง พระนามวา
ปาทโลลพรหมทัต ทาวเธอเสวยยาคู หรือพระกระยาหาร แตเชาตรู
ทรงชมนักฟอน ๓ ประเภทในปราสาททั้ง ๓ คําวา นักฟอน ๓ ประเภท
ไดแก นักฟอนที่มาจากพระราชาในอดีต ๑ นักฟอนที่มาจากพระราชาถัดมา ๑
นักฟอนที่ตั้งขึ้นในรัชกาลของพระองค ๑.
ในวันหนึ่ง พระองคเสด็จไปสูปราสาทของนักฟอนรุนสาวแตเชาตรู
สตรีนักฟอนทั้งหลายคิดวา พวกเราจักใหพระราชาทรงรื่นเริง จึงประกอบ
การฟอนรํา ขับรอง และการประโคม อันนาจับใจยิ่ง ดุจพวกนางอัปสร
ของทาวสักกะจอมทวยเทพฉะนั้น พระราชาไมทรงพอพระราชหฤทัยวา การ
ฟอนรําของนักฟอนรุนสาวทั้งหลายนั่น ไมอัศจรรย จึงเสด็จไปสูปราสาทของ
นักฟอนรุนกลาง สตรีนกั ฟอนแมเหลานั้น ก็ไดกระทําอยางนั้นเหมือนกัน.
พระองคไมพอพระราชหฤทัยในสตรีนักฟอนรุนกลางแมนั้นเหมือนกัน จึงเสด็จ
ไปสูปราสาทของนักฟอนรุนใหญ สตรีนักฟอนแมเหลานั้น ก็ทําอยางนั้น
เหมือนกัน.
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พระราชาทรงเห็นการฟอนรําเปนเชนกับการเลนกระดูก เพราะสตรี
นักฟอนเหลานั้นเปนคนแกเฒาลวง ๒-๓ รัชกาลมาแลว และทรงฟงเสียง
ขับรองอันไมไพเราะ จึงเสด็จสูปราสาทของนักฟอนรุนสาว ปราสาทของนัก
ฟอนรุนกลางไป ๆ มา ๆ อยางนี้ ก็ไมทรงพอพระราชหฤทัยในที่แหงไหนเลย
ทรงพระราชดําริวา สตรีนักฟอนเหลานี้ ประสงคจะใหเรารื่นเริง ดุจเหลา
นางอัปสรของทาวสักกะ จอมทวยเทพฉะนั้น จึงประกอบการฟอนรํา การ
ขับรอง และการประโคม เต็มความสามารถทุกอยาง เรานั้นไมพอใจในที่
แหงไหนเลย ทําใหโลภะเจริญขึ้นเทานั้น ก็ขึ้นชือ่ วา โลภะนั้นเปนธรรมพึง
ใหไปสูอบาย เอาเถิด เราจะขมโลภะ ดังนี้แลว ทรงสละราชสมบัติ ทรง
ผนวชแลว เจริญวิปสสนาอยู ก็ทรงทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณ จึงได
ตรัสอุทานคาถานี้วา
สงฺโค เอโส ปริตฺตเมตฺถ โสขฺย
อปฺปสฺสาโท ทุกฺขเมตฺถ ภิยฺโย
คณฺโฑ เอโส อิติ ตฺวา มติมา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บัณฑิตทราบวา ความเกี่ยวของใน
เวลาบริโภคเบญจกามคุณนี้ มีสขุ นอย มี
ความยินดีนอย มีทุกขมาก ดุจหัวฝ ดังนี้
แลว มีความรู พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนัน้ ดังนี้.
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คาถานั้นมีอรรถวา บทวา สงฺโค เอโส ความวา พระปจเจกพุทธเจาแสดงการอุปโภคของตน ดวยวา ความเกี่ยวของนั้น ชื่อวา สังคะ
เพราะอรรถวาสัตวทั้งหลายของอยูในเบญจกามคุณนั้น ดุจชางตกอยูในเปอกตม
ฉะนั้น.
บทวา ปริตฺตเมตฺถ โสขฺย ความวา ในกาลแหงบริโภคเบญจกามคุณนี้ ชือ่ วามีสุขนอย เพราะอรรถวา ลามก โดยใหเกิดความสําคัญผิด
หรือโดยเนื่องดวยกามาวจรธรรม มีอธิบายวา มีนิดหนอย คือมีชั่วคราว
ดุจสุขในการชมดูการฟอนรําที่แสงฟาแลบใหสวางขึ้น ฉะนั้น. โทษของกาม
ทั้งหลาย พึงทราบวา มีความยินดีนอย เปนเพียงหยดน้ํา เมื่อเทียบกับทุกข
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว โดยนัยอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กุลบุตร
ในโลกนี้ ยอมสําเร็จการเลี้ยงชีพ ดวยการประกอบศิลปะใด คือ การคิด
การนับ ดังนี้เปนตน โดยที่แท มีทุกขยิ่ง คือ มาก เปนเชนกับน้ําในสมุทร
ทั้งสี่ เพราะฉะนั้น พระปจเจกพุทธเจาจึงกลาววา มีความยินดีนอย มีทกุ ข
มาก ดังนี้.
บทวา คณฺโฑ เอโส ความวา เบญจกามคุณนี้ เปรียบเหมือน
เบ็ด ดวยสามารถแสดงความยินดีแลว ครามา. บทวา อิติ ตฺวา มติมา
ความวา บุรุษผูบัณฑิตที่มีความรู รูอยางนี้แลว ก็พึงละกามทั้งหมดเสีย
เที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้นแล.
สังคคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
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คาถาที่ ๒๘
คาถาวา สนฺทาลยิตฺวาน ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ในพระนครพาราณสี มีพระราชาพระนามวา อนิวัตตพรหมทัต ทาวเธอเสด็จเขาสูสงคราม ทรงปราชัยแลวไมเสด็จกลับ หรือ
ทรงปรารภพระราชกิจอยางอื่นยังไมสําเร็จ ก็ไมเสด็จกลับ เพราะฉะนั้น ชน
ทั้งหลายจึงเรียกพระองคอยางนั้น ในวันหนึ่ง พระองคเสด็จไปสูพระราชอุทยาน
ก็โดยสมัยนัน้ ไฟปาไดลุกไหม ไฟนั้นไหมไมแหง และวัตถุมีหญาเปนตน
ที่ตกหลน ลามไปไมหวนกลับ พระราชาทรงเห็นไฟนั้นแลว ทรงยังนิมิตอัน
เปรียบดวยไฟนั้นใหเกิดขึ้นวา ไฟปานี้ฉันใด ไฟ ๑๑ อยาง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ไหมสัตวทั้งหลายทั้งปวงไปไมหวนกลับ กอทุกขใหญใหเกิดขึ้น ชื่อในกาลไหน
หนอ แมเราเพื่อไมใหทุกขนี้หวนกลับ พึงเผาไหมกิเลสทั้งหลาย ดวยไฟ
คือ อริยมรรคญาณ เหมือนไฟนี้ ไปไมหวนกลับ.
แตนั้น พระองคเสด็จไปสักครู ทรงเห็นชาวประมงทั้งหลายกําลังจับ
ปลาในแมน้ํา ปลาใหญตัวหนึ่งติดขายของชาวประมงเหลานั้น ไดทําลายขาย
หนีไป ชาวประมงเหลานั้นรองวา ปลาทําลายขายหนีไปแลว พระราชาทรง
ฟงคําแมนั้น จึงยังนิมิตอันเปรียบเทียบดวยปลานั้นใหเกิดขึ้นวา ชื่อในกาล
ไหนหนอ แมเราพึงทําลายขาย คือ ตัณหาและทิฏฐิ ดวยอริยมรรคญาณไป
ไมติดขัด ดังนี้ พระราชานั้นทรงสละราชสมบัติ ทรงผนวชแลว ปรารภ
วิปสสนา ไดกระทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณ และตรัสอุทานคาถานี้วา
สนฺทาลยิตฺวาน สโยชนานิ
ชาล ว เฉตฺวา สลิลมฺพุจารี
อคฺคี ว ทฑฺฒ อนิวตฺตมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
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บุคคลพึงทําลายสังโยชนทั้งหลาย
เหมือนปลาทําลายขายหนีไป เหมือนไฟไม
หวนกลับมาสูท ี่ไหมแลว พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
ในบทที่ ๒ แหงคาถานั้น วัตถุที่สําเร็จดวยดายเรียกวา ชาล ขาย.
น้ํา เรียกวา อัมพุ. ซึ่งวา อัมพุจารี ปลา เพราะอรรถวา วายไปในน้ํานั้น.
คําวา อัมพุจารี นั้นเปนชือ่ ของปลา ปลาที่วายไปในน้ํา ชื่อวา สลิลัมพุจารี.
มีอธิบายวา ดุจปลาทําลายขายในน้ําแหงนทีนั้น.
ในบาทที่ ๓ สถานที่ถูกไฟไหม เรียกวา ทฑฺฒ แปลวาที่ไหมแลว.
มีอธิบายวา ไฟยอมไมหวนกลับไปสูสถานที่ไหมแลว คือ ไมมาในที่ไหมแลว
นั้นโดยแทฉันใด บุคคลไมกลับสูที่แหงกามคุณที่ไฟ คือ มรรคญาณไหมแลว
คือไมมาในที่แหงกามคุณนั้นโดยแท ฉันนั้น. บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวนั้น
แล.
สันทาลนคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๒๙
คาถาวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ ดังนี้ อุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ในพระนครพาราณสี พระราชาพระนามวา จักขุโลลพรหมทัต ทรงโปรดการดูนักฟอน เหมือนพระเจาปาทโลลพรหมทัต. สวน
ความแปลกกัน ดังนี้ :พระเจาปาทโลลพรหมทัตทรงไมพอพระราชหฤทัยแลว เสด็จไป ณ
ที่นั้น ๆ พระเจาจักขุโลลพรหมทัตนี้ ทรงเห็นนักฟอนนั้น ๆ แลว ทรง
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เพลิดเพลินยิ่งนัก เสด็จเที่ยวทําตัณหาใหเจริญอยู ดวยการทอดพระเนตรดู
นักฟอนที่เยื้องกราย ไดยินวา พระองคทรงเห็นภริยาของกุฎมพีคนหนึ่ง ที่
มาดูนักฟอน ทรงยังราคะใหเกิดขึ้น แตนั้น ทรงสลดพระราชหฤทัยวา เรา
ยังตัณหานี้เจริญอยูอีก จักเปนผูเต็มในอบาย เอาเถิด เราจักขมราคะนั้น
ดังนี้แลว ทรงผนวช เจริญวิปสสนาอยู ทรงกระทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณ
เมื่อจะทรงติเตียนความประพฤติในครั้งกอนของพระองค จึงตรัสอุทานคาถานี้
เพื่อทรงแสดงคุณอันเปนปฏิปกษตอการประพฤตินั้นวา
โอกฺขิตฺตจกฺขุ น จ ปาทโลโล
คุตฺตินฺทริโย รกฺขิตมานสาโน
อนวสฺสุโต อปริฑยฺหมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลผูมีจักษุทอดลงแลว ไม
คะนองเทา มีอินทรียอันคุมครองแลว มีใจ
อันรักษาแลว ผูอนั กิเลสไมรั่วรดแลว และ
ไฟคือกิเลสไมแผดเผาอยู พึงเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา โอกฺขิตฺตจกฺขุ ไดแก ผูมีจักษุทอดลงต่ํา.
มีอธิบายวา ผูวางที่ตอทั้ง ๗ ตามลําดับแลว เพงดูชั่วแอก เพื่องดเวนและ
ดูสิ่งที่ควรละ แตไมใชเอากระดูกคางกระทบกับกระดูกอก เพราะผูมีจักษุทอด
ลงอยางนี้ ไมสมควรแกสมณะ.
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บทวา น ปาทโลโล ความวา ไมเดินสายไป ดุจสากเทาจ้ําไป
เพราะรีบจะเขาไปในทามกลางหมูอยางนี้วา ที่ ๒ สําหรับคนหนึ่ง ที่ ๓ สําหรับ
คน ๒ คน หรือเวนจากการเที่ยวไปนานและการเที่ยวไปไมกลับ.
บทวา คุตฺตินฺทริโย ไดแก มีอินทรียอันคุมครองแลว ในอินทรีย
ทั้ง ๖ ดวยอํานาจที่กลาวไวแผนกหนึ่งในคาถานี้.
บทวา รกฺขิตมานสาโน ความวา มานัสนั่นเอง ชื่อวา มานสานะ
มานสานะนั้น อันบุคคลนั้นรักษาแลว เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น จึงชื่อวา
รกฺขิตมานสาโน แปลวา มีใจอันตนรักษาแลว มีอธิบายวา มีจิตอันตน
รักษาแลว โดยประการที่จิตไมแปดเปอนดวยกิเลสทั้งหลาย.
บทวา อนวสฺสโต ความวา ผูเวนจากการรั่วรดของกิเลส ใน
อารมณนั้น ๆ ดวยการปฏิบัตินี้.
บทวา อปริฑยฺหมาโน ความวา เพราะเวนจากการรั่วรดอยางนี้เอง
อันไฟคือกิเลสทั้งหลายไมแผดเผาอยู หรืออันไฟคือกิเลสทั้งหลายไมรั่วรดแลว
ในภายนอก ไมแผดเผาอยูในภายใน. บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
โอกขิตตจักขุวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๓๐
คาถาวา โอหารยิตฺวา ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ในกรุงพาราณสี พระราชาพระนามวา จาตุมาสิกพรหมทัต
พระองคอื่นนี้ เสด็จไปทรงกีฬาในพระราชอุทยาน ทุก ๔ เดือน ในวันหนึ่ง
ทาวเธอเมื่อเสด็จเขาพระราชอุทยาน ในเดือนทามกลางแหงฤดูรอน ทรงเห็น
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ตนทองหลางดุจตนปาริฉัตรในสวรรค ซึ่งมีคาคบสะพรั่งดวยดอก สลางดวย
ใบ ใกลพระทวารแหงพระราชอุทาน จึงทรงเด็ดเอาดอกหนึ่งแลว เสด็จ
เขาสูพระราชอุทยาน แตนั้น อํามาตยแมคนหนึ่ง คิดวา พระราชา
ทรงเด็ดเอาดอกงาม จึงยืนขึ้นบนคอชางนั่นแล เด็ดเอาดอกหนึ่ง. โดยอุบาย
นั่นเทียว พลกายทั้งหมด จึงเด็ดเอาบาง ผูไมไดดอก ก็เด็ดเอาแมซึ่งใบ
ตนไมนั้นจึงปราศจากใบและดอก เหลือแตลําตนเทานั้น.
ในสมัยเย็น พระราชาเสด็จออกจากพระราชอุทยาน ทรงเห็นตนไม
นั้น ทรงพระราชดําริอยูวา ตนไมนี้ใครกระทําหรือ ในเวลาเรามา ก็สะพรั่ง
ดวยดอกสวยงามเปนเชนกับแกวประพาฬ ในระหวางกิ่งซึ่งมีสีดุจแกวมณี บัดนี้
กลายเปนตนไมปราศจากใบและดอกเสียแลว ทรงเห็นตนไมไมผลิดอกมีใบ
เหลืองหลนเกลื่อนกลน ในที่ใกลตนไมนั้นแล ก็ครั้นทรงเห็นแลว พระองค
ทรงพระราชดําริดังนี้วา ตนไมนี้ เปนที่ตั้งแหงความโลภของชนมาก เพราะมี
กิ่งสะพรั่งดวยดอก เพราะเหตุนั้น จึงถึงความยอยยับเพียงชั่วครูเทานั้น สวน
ตนไมอื่นนี้ คงดํารงอยูเหมือนเดิม เพราะไมเปนที่ตั้งแหงความโลภ ราชสมบัติ
แมนี้ พึงเปนที่ตั้งแหงความโลภ เหมือนตนไมที่มีดอก สวนความเปนภิกษุ
ไมพึงเปนที่ตั้งแหงความโลภ เพราะฉะนั้น ราชสมบัติแมนี้ ยังไมถูกแยงชิง
เหมือนตนไมนี้ตราบใด เราพึงเปนผูปกปดดวยผากาสาวะ ดุจตนทองหลาง
อื่นนี้ เกลื่อนกลนดวยใบเหลืองแลว บวชตราบนั้น พระราชานั้นทรงสละราชสมบัติ ทรงผนวช เจริญวิปสสนาอยู ทรงการทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณ
แลวตรัสอุทานคาถานี้วา
โอหารยิตฺวา คิหิพฺยฺชนานิ
สฺฉินฺนปตฺโต ยถา ปาริฉตฺโต
กาสายวตฺโถ อภินิกฺขมิตฺวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
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บุคคลละเพศแหงคฤหัสถ ดุจตน
ทองหลางมีใบรวงหลนแลว นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต เที่ยวไปผูเดียว
เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทนี้วา กาสายวตฺโถ อภินิกฺขมิตฺวา ดังนี้
บัณฑิตพึงทราบเนื้อความอยางนี้วา ออกจากเรือนแลว นุง หมผากาสายะ.
บทที่เหลืออาจเพื่อรู โดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล เพราะฉะนั้น จึงไมไดกลาว
ใหพิสดาร.
ปาริจฉัตตกคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
วรรคที่ ๓ จบ

วรรคที่ ๔
คาถาที่ ๓๑
คาถาวา รเสสุ ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระเจาพาราณสีพระองคหนึ่ง ทรงแวดลอมดวยบุตรอํามาตย
ทั้งหลายในพระราชอุทยาน ทรงเลนกีฬา ในสระโบกขรณีที่มีแผนศิลา วิเสท
ถือเอารสแหงเนื้อทั้งปวง ปรุงพระกระยาหารในระหวาง ซึ่งปรุงดีอยางยิ่ง ดุจ
อมฤตแลว นอมถวายแดพระองค พระราชานั้นทรงถึงความติดในพระกระยาหารนั้น ไมทรงประทานอะไรใหแกใครเลย เสวยแตพระองคเดียว เมื่อ
ทรงเลนในน้ํา และเสด็จออกในเวลามืด ก็รีบเสวย ไมไดนึกถึงบริชนซึ่ง
พระองคเคยเสวยดวยกันมาแตกาลกอน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 219

ตอมาภายหลัง พระองคทรงนึกไดวา โอ ! เราทําบาป ที่เราถูก
ความอยากในรสครอบงํา ลืมนึกถึงปวงชน กินแตผูเดียว เอาเถิด เราจะขม
ความอยากในรส ดังนี้แลว ทรงสละราชสมบัติ ทรงผนวช เจริญวิปสสนา
อยู ก็ทรงกระทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณ ทรงติเตียนการปฏิบัติในครั้ง
กอนของพระองค จึงตรัสอุทานคาถานี้ อันแสดงถึงขอปฏิบัติอันเปนปฏิปกษ
ตอการปฏิบัติครั้งกอนนั้นวา
รเสสุ เคธ อกร อโลโล
อนฺโปสี สปทานจารี
กุเล กุเล อปฺปฏิพทฺธจิตฺโต
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
ภิกษุไมกระทําความยินดีในรสทั้งหลาย ไมโลเล ไมเลี้ยงคนอื่น มีปกติเที่ยว
บิณฑบาตตามลําดับตรอก ผูมีจิตไมผูกพัน
ในตระกูล พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด
ฉะนั้น ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา รเสสุ ความวา ไมกระทําความยินดี คือ
ไมกระทําความติดในรสอันควรลิ้มทั้งหลาย อันตางโดยรสเปรี้ยว หวาน ขม
เผ็ด เค็ม เฝอน และรสฝาดเปนตน มีอธิบายวา ไมยังความอยากใหเกิดขึ้น.
บทวา อโลโล ความวา ไมวุนวายในรสพิเศษทั้งหลายวา เราจัก
ลิ้มรสนี้.
บทวา อนฺโปสี ความวา เวนจากคนมีสัทธิวิหาริก อันตนจะ
พึงเลี้ยงดูเปนตน มีอธิบายวา ยินดีแลว ดวยเหตุสักวาการสํารวมทางกาย.
อีกอยางหนึ่ง พระปจเจกพุทธเจาแสดงวา ในกาลกอนเราเปนผูวุนวายใน
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การกระทําความติดในรสทั้งหลาย ทีอ่ ุทยานแลว เปนผูเลี้ยงคนอื่น ฉันใด
เราไมเปนฉันนั้น เปนผูวุนวายดวยตัณหาใดแลว ทําความยินดีในรสทั้งหลาย
ภิกษุละตัณหานั้น ไมเลี้ยงคนอื่น เพราะอัตภาพอื่นอันมีตัณหาเปนมูลไมเกิด
ตอไป. อีกอยางหนึ่ง กิเลส เรียกวา อฺโ (อืน่ ) เพราะอรรถวาหักราน
ประโยชน. ในขอนี้มีอธิบายอยางนี้วา ภิกษุชื่อวา ไมเลี้ยงคนอื่น เพราะไม
เลี้ยงกิเลสเหลานั้น.
บทวา สปทานจารี ความวา มีปกติเที่ยวไปดวยการไมขามลําดับ
คือ มีปกติเที่ยวไปตามลําดับ ไมละลําดับแหงเรือน เขาไปสูตระกูลของคน
มั่งคั่งและตระกูลของคนยากจน เพื่อบิณฑบาตเนือง ๆ.
บทวา กุเล กุเล ลปฺปฏิพทฺธจิตฺโต ความวา ผูมีจิตไมเกี่ยวของ
ดวยอํานาจแหงกิเลส ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ในบรรดาตระกูลทั้งหลายมี
ตระกูลกษัตริยเปนตน เปนผูใหมเปนนิตย ดุจพระจันทร. บทที่เหลือมีนัยที่
กลาวแลวนั่นแล.
รสเคธคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๓๒
คาถาวา ปหาย ปฺจาวรณานิ ดังนี้ มีอุบัตอิ ยางไร ?
ไดยินวา พระราชาพระองคหนึ่ง ในพระนครพาราณสี ทรงได
ปฐมฌาน ทาวเธอทรงสละราชสมบัติ เพื่อทรงตามรักษาฌาน ทรงผนวชแลว
เจริญวิปสสนาอยู ทรงกระทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณ เพื่อจะทรงแสดง
สัมปทาแหงการปฏิบัติของพระองค จึงตรัสอุทานคาถานี้วา
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ปหาย ปฺจาวรณานิ เจตโส
อุปกฺกิเลส พฺยปนุชฺช สพฺเพ
อนิสฺสิโต เฉตฺวา สิเนหโทส
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลละธรรมเปนเครื่องกั้นจิต ๕
อยาง บรรเทาอุปกิเลสทั้งปวงแลว ผูอันทิฏฐิ
ไมอาศัย ตัดโทษคือความเยื่อใยไดแลว พึง
เที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อาวรณานิ ไดแก นิวรณทั้งหลายนั้นแล.
นิวรณเหลานั้น โดยอรรถไดกลาวแลว ในอุรคสูตร ก็นิวรณเหลานั้น เพราะ
กั้นจิต ดุจหมอกเปนตน ปดบังดวงจันทรและดวงอาทิตย เพราะฉะนั้นจึง
เรียกวา ธรรมเปนเครื่องกั้นจิต ละนิวรณเหลานั้น ดวยอุปจาร หรือ ดวย
อัปปนา.
บทวา อุปกิเลส ไดแก อกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งเขามาเบียดเบียน จิต หรือ ธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน ที่กลาวแลว ในสูตรทั้งหลายมีวัตโถปมสูตรเปนตน.
บทวา พฺยปนุชฺช ความวา บรรเทาแลว คือใหพินาศแลว อธิบาย
วา ละแลว ดวยวิปสสนามรรค.
บทวา สพฺเพ ไดแก ที่เหลือลง. บุคคลถึงพรอมดวยสมถะและวิปสสนาอยางนี้ ชื่อวา ผูอันทิฏฐิไมอาศัย เพราะความที่ทิฏฐินิสสัยอันทานละแลว
ดวยปฐมมรรค ตัดโทษคือความเยื่อใย อันติดตามไตรธาตุไดแลวดวยมรรค
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ที่เหลือทั้งหลาย มีอธิบายวา ตัดตัณหาราคะไดแลว ก็ความเยื่อใยนั่นแล
เรียกวา โทษ คือ ความเยื่อใย. บททีเ่ หลือ มีนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
อาวรณคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๓๓
คาถาวา วิปฏิกตฺวาน ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาพระองคหนึ่งในกรุงพาราณสี ทรงไดจตุตถฌาน
ทาวเธอทรงสละราชสมบัติ เพื่อทรงตามรักษาฌาน ทรงผนวช เจริญวิปสสนา
อยู ทรงทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณ เมื่อจะทรงแสดงสัมปทาแหงการ
ปฏิบัติของพระองค จึงตรัสอุทานคาถานี้วา
วิปฏิกตฺวาน สุข ทุกฺขฺจ
ปุพฺเพว จ โสมนสฺสโทมนสฺส
ลทฺธานุเปกฺข สมถ วิสุทธฺ 
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลละสุข ทุกข โสมนัส และ
โทมนัสในกอนได ไดอุเบกขา และสมถะ
อันบริสุทธิ์แลว พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนัน้ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา วิปฏิกตฺวาร ความวา ทําไวขางหลัง
คือ ทิ้งแลว สละแลว. บทวา สุข ทุกฺขฺจ ไดแก ความสําราญทางกาย
และความไมสําราญทางกาย. บทวา โสมนสฺสโทมนสฺส ไดแก ความ
สําราญทางใจและความไมสําราญทางใจ. บทวา อุเปกฺข ไดแก อุเบกขาใน
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จตุตถฌาน. บทวา สมถ ไดแก สมถะในจตุตถฌานนั่นเทียว. บทวา วิสุทฺธ
ความวา ชื่อวา อันบริสทุ ธิ์แลว เพราะพนจากธรรมอันเปนขาศึกทั้งหลาย
กลาวคือ นิวรณ ๕ วิตก วิจาร ปติและสุข อธิบายวา ปราศจากอุปกิเลส
แลว ดุจทองคําที่ไลดีแลว.
ก็โยชนามีดังนี้ ละสุขและทุกข อธิบายวา ทุกขในอุปจารภูมิแหง
ปฐมฌานนั่นเทียว สุขในอุปจารภูมิแหงตติยฌาน. มีอธิการวา ละโสมนัส
และโทมนัสในกอนได เพราะนํา จ อักษรที่กลาวไวขางตนไปไวขางหนาอีก
ดวย จ อักษรนั้น พระปจเจกพุทธเจาแสดงวา ละโสมนัสในอุปจารแหง
จตุตถฌาน และโทมนัสในอุปจารแหงทุติยฌานนั่นเอง. จริงอยู อุปจารแหง
จตุตถฌาน และอุปจารแหงทุติยฌานเหลานั้น เปนฐานะในการละโสมนัส
และโทมนัสเหลานั้น โดยทางออม. แตโดยทางตรง ปฐมฌานเปนฐานะในการ
ละทุกข ทุติยฌานเปนฐานะในการละโทมนัส ตติยฌาน เปนฐานะในการละสุข
จตุตถฌานเปนฐานะในการละโสมนัส. เหมือนอยางพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ภิกษุเขาปฐมฌานอยู ทุกขินทรียที่เกิดแลวในปฐมฌานนั้น ยอมดับไมมีสวน
เหลือ ดังนี้เปนตน.
ขอความนั้นทั้งหมด ขาพเจากลาวไวแลว ในอรรถกถาธรรมสังคหะ
ชื่ออัฏฐสาลินี. เพราะบุคคลละทุกข โทมนัส และสุขในกอนได คือ ในฌาน
ทั้ง ๓ มีปฐมฌานเปนตน แลวจึงละโสมนัสในจตุตถฌานนั้นเอง ไดอุเบกขา
อันสงบบริสุทธิ์ ดวยปฏิปทานี้ พึงเที่ยวไปผูเดียว. บทที่เหลือในที่ทั้งปวง
ปรากฏชัดแลวแล.
วิปฏฐิกัตวาคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
*

* ส มหาวาร ๒๒๓.
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คาถาที่ ๓๔
คาถาวา อารทฺธวิรโิ ย ดังนี้ มีอบุ ัติอยางไร ?
ไดยินวา พระเจาปจจันตราชาพระองคหนึ่ง (พระเจาขุททกราช) ทรง
มีพลกายเปนทหารประมาณหนึ่งพัน ทรงมีพระราชสมบัตินอย แตมีพระปญญา
มาก ในวันหนึ่ง ทาวเธอทรงพระราชดําริวา เราเปนผูขัดสนแมก็จริง แตเรามี
ปญญาอาจเพื่อจะยึดเอาชมพูทวีปทั้งสิ้นได ดังนีแ้ ลว ก็ทรงสงทูตแกพระเจา
สามันตรราชวา ในภายในเจ็ดวัน จงใหราชสมบัติแกเรา หรือจงใหการรบ ตอ
จากนั้น พระองคทรงประชุมเหลาอํามาตยของพระองคแลว ตรัสวา ขาพเจา
ยังไมไดปรึกษาพวกทานเลย ไดทําการผลุนผลัน ไดสงทูตอยางนี้แกพระราชา
ชื่อโนน จะพึงทําอยางไร อํามาตยเหลานั้นทูลวา ขาแตมหาราช พระองค
อาจที่จะทรงเรียกทูตนั้นกลับหรือ ?
ร. ไมอาจ ทูตนั้นไปแลว
อ. ถาอยางนั้น พวกขาพระองคก็ถูกพระองคใหพินาศแลว เพราะ
เหตุนั้น การตายดวยมือของคนอื่นเปนทุกข เอาเถิด พวกขาพระองคจะฆา
กันตาย จะฆาตัวตาย จะผูกคอตาย จะดื่มยาพิษตาย.
ในอํามาตยเหลานั้น อํามาตยแตละคนไดพรรณนาถึงความตายอยางนี้
เทานั้น แตนั้น พระราชาตรัสวา มีประโยชนดว ยอํามาตยเหลานี้ ดูกอนพนาย
ฉันมีทหารอยูดังนี้. ขณะนั้น ทหารหนึ่งพันนั้น ลุกขึ้นทูลวา ขาแตมหาราช
ขาพระองคเปนทหาร พระราชาทรงพระราชดําริวา เราจักทดลองทหารเหลานั้น
ดังนี้แลว ทรงใหเตรียมเชิงตะกอนไว ตรัสวา ดูกอนพนาย ฉันไดทําการ
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ผลุนผลันชื่อนี้ พวกอํามาตยคัดคานการกระทําของฉันนั้น ฉันนั้นจะกระโดด
เขาสูเชิงตะกอน ใครบางจะกระโดดเขาพรอมกับฉัน ใครยอมสละชีวิตเพื่อฉัน
ครั้นตรัสอยางนี้แลว พวกทหาร ๕๐๐ คน พากันลุกขึ้นทูลวา ขาพระองคจะ
กระโดดเขาไป มหาราช.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสกะทหาร ๕๐๐ อีกพวกวา ดูกอ นพอ บัดนี้
พวกเธอจักทําอยางไร ? ทหาร ๕๐๐ เหลานั้นกราบทูลวา ขาแตมหาราช
นี้ไมใชการกระทําของลูกผูชาย นั่นเปนการประพฤติของผูหญิง ความจริง
พระมหาราชทรงสงทูตแกอริราชแลว พวกขาพระองคจักรบกับพระราชานั้น
จนสิ้นชีวิต. แตนั้น พระราชาตรัสวา พวกทานยอมสละชีวิตเพื่อเราดังนี้แลว
ทรงตระเตรียมจตุรงคินีเสนา ทรงแวดลอมดวยทหารพันหนึ่งนั้น เสด็จไป
ประทับนั่ง ณ ชายแดนรัชสีมา.
ฝายพระเจาปฏิราชนั้นทรงสดับประพฤติการณนั้นแลว ทรงดีพระทัย
วา เออเฮอ ! เจาขุททกราชแมนั้นไมพอแมแกทาสของเรา ดังนี้แลว ทรงยก
กองทัพทั้งหมดเสด็จออก เพื่อรบ พระเจาขุททกราชาทรงเห็นพระเจาปฏิราช
นั้นผูยกทัพออกมาประเชิญหนา จึงตรัสกะพลกายวา ดูกอนพอ พวกทานไมมาก
ทั้งหมดจงรวมกัน ถือดาบและโล วิง่ ไปตรงขางหนาพระราชานี้โดยเร็ว ทหาร
เหลานั้นไดกระทําตามพระดํารัส ขณะนั้น กองทัพนั้นแตกออกเปน ๒ ฝาย
ชองวางให พวกทหารเหลานั้น จึงไดจับพระราชานั้นทั้งเปน พวกทหาร
เหลาอื่นก็หลบหนีไป พระเจาขุททกราชทรงวิ่งไปขางหนา ดวยพระดําริวา
จักฆาพระราชานั้น พระเจาปฏิราชทรงทูลขออภัยพระเจาขุททกราชนั้น.
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ตอแตนั้น พระเจาขุททกราชทรงประทานอภัยแกพระเจาปฏิราชนั้น
ทรงใหพระเจาปฏิราชนั้นทําการสาบาน ทําใหเปนพวกของพระองคแลว ทรง
เริ่มเพื่อจะจับพระราชาองคอื่นทั้งเปนอีก จึงเสด็จไปพรอมกับพระเจาปฏิราช
นั้น ประทับยืน ณ ชายแดนรัชสีมาของพระเจาปฏิราชนั้น ทรงสงขาวไปวา
จงใหราชสมบัติแกเรา หรือจงใหการรบ พระราชานั้นทรงพระราชดําริวา เรา
ไมกลารบคนเดียวได จึงทรงมอบราชสมบัติ. โดยอุบายนั่นแล พระราชา
ทั้งหลายรบอยู พระราชาเหลานั้นก็จักทรงพายแพ. พระราชาเหลานั้น จึงไม
ทรงรบ ยอมมอบราชสมบัติให พระเจาขุททกราชจึงทรงพาพระราชาทั้งหมด
จับพระเจากรุงพาราณสีในที่สุด. พระราชาพระองคนั้น ทรงมีพระราชา ๑๐๑
พระองคแวดลอม ทรงครอบครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น เสวยสิริราช
สมบัติ.
ในกาลตอมา พระองคทรงพระราชดําริวา ในกาลกอน เราเปนผู
ขัดสน ไดเปนใหญแหงชมพูทวีปทั้งสิ้น ดวยญาณสมบัติของตน ญาณของเรา
ใดประกอบดวยโลกิยวิรยิ ะ ญาณนั้น ยอมไมเปนไปเพื่อนิพพิทา ยอมไมเปนไป
เพื่อปราศจากราคะ ดีทีเดียว ถาเราพึงแสวงหาโลกุตรธรรมดวยญาณนี้ ลําดับนั้น
จึงทรงพระราชทานราชสมบัติแกพระเจากรุงพาราณสี ทรงสงพระราชบุตร
และพระมเหสีกลับชนบทของตนเรียบรอยแลว ทรงสมาทานบรรพชา ปรารภ
วิปสสนา ทรงกระทําใหแจงซึ่งปจเจกโพธิญาณ เมื่อจะทรงแสดงวิริยสมบัติ
ของพระองค จึงตรัสอุทานคาถานี้วา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 227

อารทฺธวิริโย ปรมตฺถปตฺติยา
อลีนจิตฺโต อกุสีตวุตฺตี
ทฬฺหนิกฺขโม ถามพลูปปนฺโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลปรารภความเพียรเพื่อบรรลุ
ปรมัตถประโยชน มีจิตไมหดหู มีความ
ประพฤติไมเกียจคราน มีความบากบั่นมั่นคง
ถึงพรอมแลวดวยกําลังกายและกําลังญาณ
พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
ดังนี้.
ในคาถานั้น ชื่อวา ปรารภความเพียร เพราะอรรถวา บุคคลนั้น
ปรารภความเพียรแลว พระปจเจกพุทธเจาแสดงความเพียรมีวิริยารัมภะเปนตน
ของตน ดวยบทนี้ นิพพานเรียกวา ปรมัตถะ เพื่อบรรลุปรมัตถประโยชน
ดวยการบรรลุนิพพานนั้น พระปจเจกพุทธเจาแสดงผลอันพึงบรรลุดวยวิริยารัมภะ ดวยบทนี้.
พระปจเจกพุทธเจาแสดงความที่จิตและเจตสิกอันพลวิรยิ ะสนับสนุน
แลว เปนธรรมชาติไมหดหู ดวยบทวา อลีนจิตฺโต นี้ แสดงความไมเฉื่อยชา
แหงกาย ในการยืน การนั่ง และการจงกรมเปนตน ดวยบทวา อกุสีตวุตฺติ นี้
แสดงความเพียรที่ตั้งมั่น ซึ่งเปนไปแลว อยางนี้วา กาม ตโจ จ นฺหารุ จ
ดวยบทวา ทฬฺหนิกฺกโม นี้ บุคคลตั้งความเพียรนั้น ในกิจทั้งหลายมีการ
ศึกษาตามลําดับเปนตน เรียกวา ยอมกระทําใหแจง ซึ่งปรมัตถสัจจะ ดวยกาย
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อีกอยางหนึ่ง แสดงความเพียรมีสัมปยุตดวยมรรค ดวยบทนี้. จริงอยู ความ
เพียรนั้น ชื่อวา นิกขมะ เพราะเปนความเพียรที่ไดแลว ดวยการภาวนามั่นคง
และเพราะเปนความเพียรที่ออกจากธรรมที่เปนปฏิปกษโดยประการทั้งปวง
เพราะฉะนั้น แมบุคคลผูสมังคีดวยความเพียรนั้น จึงชื่อวา ทัฬหนิกกมะ
เพราะอรรถวา บุคคลนั้นมีความบากบั่นมั่นคง.
บทวา ถามพลุปปนฺโน ความวา ถึงพรอมแลวดวยกําลังกาย และ
กําลังญาณ ในขณะแหงมรรค. อีกอยางหนึ่ง บุคคลใดถึงพรอมแลว ดวย
กําลังอันเปนเรี่ยวแรง เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อวา ถึงพรอมแลว ดวยกําลัง
เรี่ยวแรง มีอธิบายวา ไมถึงพรอมแลว ดวยกําลังญาณ. พระปจเจกพุทธเจา
เมื่อจะแสดงการประกอบวิปสสนาญาณ จึงยังความที่ความเพียรนั้นเปนประธาน
ใหสําเร็จโดยแยบคาย ดวยบทนี้. อีกอยางหนึ่ง พึงประกอบบาทแมทั้งสาม
ดวยอํานาจแหงความเพียรที่เปนเบื้องตน ทามกลาง และที่อุกฤษฏ. บทที่เหลือ
มีนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
อารัทธวิริยคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๓๕
คาถาวา ปฏิสลฺลาน ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
คาถานี้มีอุบัติเชนเดียวกับอาวรณคาถานั่นเทียว จึงไมมีความแปลกกัน
อยางใดเลย แตพึงทราบวินิจฉัยในอัตถวัณณนา.
บทวา ปฏิสลฺลาน ไดแก การหมุนกลับจากสัตวสังขารเหลานั้น ๆ
แลวหลีกเรน อธิบายวา ความคบคนผูเดียว ความเปนผูมีคนเดียว กายวิเวก.
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จิตวิเวกเรียกวา ฌาน เพราะแผดเผาธรรมที่เปนขาศึก และเพราะ
เขาไปเพงอารมณและลักษณะ. ในบทนั้น สมาบัติแปดเรียกวา ฌาน เพราะ
แผดเผาธรรมอันเปนขาศึกมีนิวรณเปนตน และเพราะเขาไปเพงอารมณ. ใน
คาถานี้ วิปสสนา มรรคและผล ชือ่ วา ฌาน เพราะแผดเผาธรรมอันเปน
ขาศึกมีสัตตสัญญาเปนตน และเพราะเขาไปเพงลักษณะนั่นเอง. แตในที่นี้
ทานประสงคเอาอารัมมณูปนิชฌานเทานั้น ไมละ คือ ไมสละ ไมปลอยซึ่ง
การหลีกเรนและฌานนั่น ดวยประการฉะนี้.
บทวา ธมฺเมสุ ความวา ในธรรมมีเบญจขันธเปนตน ที่เขาถึง
วิปสสนา. บทวา นิจฺจ ไดแก เนืองนิตย สม่ําเสมอ บอย ๆ .
บทวา อนุธมฺมจารี ความวา ประพฤติวิปสสนาธรรมอันไปตาม
เพราะปรารภธรรมเหลานั้นเปนไป. อีกอยางหนึ่ง โลกุตรธรรม ๙ ชื่อวา
ธรรม. ธรรมอันอนุโลมแกธรรมเหลานั้น ชื่อวา อนุธรรม คําวา อนุธรรม
นั่นเปนชื่อของวิปสสนา. ในคาถานั้น เมื่อควรจะกลาว ธมฺมาน นิจจฺ 
อนุธมฺมจารี พระปจเจกพุทธเจาก็กลาววา ธมฺเมสุ ดวยการเปลี่ยนวิภัตติ
เพื่อสะดวกแกการผูกคาถา.
บทวา อาทีนว สมฺมสิตา ภเวสุ ความวา บุคคลพิจารณาเห็นโทษ
มีอาการไมเที่ยงเปนตน ในภพทั้งสาม ดวยวิปส สนา กลาวคือความเปนผู
ประพฤติตามธรรมนั้น พึงทราบวา บรรลุแลวซึ่งกายวิเวกและจิตวิเวกนี้
ดวยปฏิปทา กลาวคือวิปสสนาอันถึงยอดอยางนี้ พึงเที่ยวไปผูเดียว พึงทราบ
การประกอบ ดังนี้แล.
ปฏิสัลลานคาถาวัณณนา จบบริบรู ณ
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คาถาที่ ๓๖
คาถาวา ตณฺหกฺขย ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระเจากรุงพาราณสีพระองคหนึ่ง ทรงกระทําประทักษิณ
พระนคร ดวยราชานุภาพอันยิ่งใหญ สัตวทั้งหลายมีหัวใจหมุนไปแลว เพราะ
ความงามแหงพระวรกายของทาวเธอ จึงไปขางหนาบาง ไปขางหลังบาง ไป
โดยขางทั้งสองบาง ก็ยงั กลับมาแหงนดูพระราชาพระองคนั้นแล ก็ตามปกติ
แลว ชาวโลกไมอิ่มในการดูพระพุทธเจา และในการดูพระจันทรเพ็ญ สมุทร
และพระราชา.
ในขณะนั้น แมภรรยาของกุฎมพีคนหนึ่ง ขึ้นปราสาทชั้นบน เปด
หนาตาง ยืนแลดูอยู พระราชาพอทรงเห็นนางเทานั้น ก็มีพระราชหฤทัย
ปฏิพัทธ จึงตรัสสั่งอํามาตยวา ดูกอนพนาย เจาจงรูกอนวา สตรีนี้มีสามีแลว
หรือยังไมมีสามี. อํามาตยนั้นไปแลว กลับมาทูลวา มีสามีแลว พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระราชาทรงพระราชดําริวา ก็สตรีนักฟอน ๒๐,๐๐๐ นาง
เหลานี้ อภิรมยเราคนเดียวเทานั้น ดุจเหลานางอัปสร บัดนี้ เรานั้นไมยินดี
ดวยนางเหลานั้น เกิดตัณหาในสตรีของบุรุษอื่น แมตัณหานั้นเกิดขึ้นกอน ก็
จะฉุดไปสูอบายเทานั้น ดังนี้แลว ทรงเห็นโทษของตัณหาแลว ทรงพระราช
ดําริวา เอาเถิด เราจะขมตัณหานั้น ทรงสละราชสมบัติ ทรงผนวช เจริญ
วิปสสนาอยู ก็ทรงกระทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว จึงตรัสอุทานคาถา
นี้วา
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ตณฺหกฺขย ปฏย อปฺปมตฺโต
อเนลมูโค สุตฺวา สติมา
สงฺขาตธมฺโม นิยโต ปธานวา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกลปฺโป
บุคคลผูปรารถนาความสิ้นตัณหา พึง
เปนผูไมประมาท ไมเปนคนบาคนใบ มี
การสดับ มีสติ มีธรรมอันกําหนดรูแลว
เปนผูเที่ยง มีเพียร พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ตณฺหกฺขย ไดแก พระนิพพาน หรือ
ความไมเปนไป แหงตัณหาที่มีโทษอันตนเห็นแลวอยางนี้นั่นเอง. บทวา
อปฺปมตฺโต ไดแก ผูมีปกติกระทําติดตอ.
บทวา อเนลมูโค ไดแก ไมเปนคนบาน้ําลาย. อีกอยางหนึ่ง คน
ไมบาและคนไมใบ เปนบัณฑิต มีอธิบายวา คนเฉลียวฉลาด.
สุตะอันใหถึงหิตสุข ของบุคคลนั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น
ชื่อวา สุตวา มีการสดับ มีอธิบาย ผูถงึ พรอมดวยอาคม. บทวา สติมา
ไดแก ผูระลึกถึงกิจทั้งหลายที่ทําไวนานเปนตนได. บทวา สงฺขาตธมฺโม
ไดแก มีธรรมอันกําหนดรูแลว ดวยการพิจารณาธรรม. บทวา นิยโต
ไดแก ถึงความเที่ยง ดวยอริยมรรค. บทวา ปธานวา ไดแกถึงพรอมแลว
ดวยวิริยคือ สัมมัปปธาน.
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บาลีนนั้ พึงประกอบสับเปลี่ยนลําดับวา บุคคลผูประกอบพรอมแลว
ดวยธรรมทั้งหลาย มีความไมประมาทเปนตนเหลานั้น มีเพียร ดวยความเพียร
อันใหถึงความเที่ยง เปนผูเที่ยง โดยถึงความเที่ยง ดวยความเพียรนั้น แตนั้น
มีธรรมอันกําหนดรูแลว ดวยการบรรลุพระอรหัต ดวยประการฉะนี้ ก็พระอรหันต เรียกวา ผูมีธรรมอันกําหนดรูแลว เพราะไมมีธรรมที่จะพึงกําหนด
รูอีก เหมือนอยางที่ทานกลาววา พระอรหันตทั้งหลายเหลาใด เปนผูมีธรรม
อันตนกําหนดแลวแล และพระเสขะและปุถุชนเหลาใด มีอยูในโลกนี้ ดังนี้.
บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
ตัณหักขยคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๓๗
คาถาวา สีโห ว ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระเจากรุงพาราณสีพระองคหนึ่ง มีพระราชอุทยานอยู
ในที่ไกล พระองคตองเสด็จลุกขึ้นแตเชาตรู เสด็จไปสูพระราชอุทยาน เสด็จ
ลงจากพระยานในระหวางมรรคา ดวยพระราชดําริวา เราไปสูทาน้ําแลวจัก
ลางหนา ก็ในประเทศนั้น นางราชสีหตกลูกราชสีหแลวไปหากิน ราชบุรุษ
เห็นลูกราชสีหนั้นแลว ทูลวา ลูกราชสีห พระเจาขา พระราชาทรงพระราช
ดําริวา ไดยินวา ราชสีหไ มกลัวใคร จึงตรัสสั่งใหตีวัตถุมีกลองเปนตน เพื่อ
ทดลองลูกราชสีหนั้น ลูกราชสีหฟง เสียงนั้น ก็นอนตามเดิม พระราชาตรัสสั่ง
ใหตีวัตถุถึงสามครั้ง ในครั้งที่ ๓ ลูกราชสีหก็ชศู ีรษะขึ้น แลดูบริษัททั้งหมด
แลวนอนเหมือนเดิม.
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ขณะนั้น พระราชาตรัสวา แมของลูกราชสีหนั้น ยังไมกลับมาตราบ
ใด พวกเราจะไปตราบนั้น เมื่อจะเสด็จไป ทรงพระราชดําริวา ลูกราชสีห
แมเกิดในวันนั้น ก็ไมสะดุง ไมกลัว ชื่อในกาลไหนหนอ เราพึงตัดความ
สะดุงเพราะตัณหาและทิฏฐิแลว ไมพึงสะดุง ไมพึงกลัว พระองคทรงยึด
อารมณนั้น เสด็จไปอยู ทรงเห็นลมพัดไมติดตาขายทั้งหลาย ที่พวกชาวประมง
จับปลาแลว คลี่ตากไวบนกิ่งไมทั้งหลาย ทรงยึดนิมิตแมนั้นอีกวา ชื่อในกาล
ไหนหนอ แมเราพึงทําลายขายคือตัณหาทิฏฐิ และขายคือโมหะไป ไมติดขัด
เชนนั้น.
ตอมา พระองคเสด็จไปสูพระราชอุทยาน ประทับนั่งที่ฝงสระโบกขรณี
ที่มีแผนศิลา ทรงเห็นปทุมทั้งหลายที่ตองลมแลว โอนเอนไปถูกน้ํา เมื่อ
ปราศจากลม ก็ตั้งอยูตามที่เดิมอีก ไมเปยกน้ํา จึงทรงถือนิมิตแมนั้น วา
เมื่อไรหนอ แมเราเกิดแลวในโลก ไมพึงติดในโลกดํารงอยู เหมือนปทุม
เหลานี้ เกิดในน้ํา ไมเปยกน้ําดํารงอยู ฉะนั้น.
พระราชานั้น ทรงพระราชดําริบอย ๆ วา เราไมพึงสะดุง ไมพึงติด
ไมพึงเปยก เหมือนราชสีห ลม และปทุม ฉะนั้น แลวทรงสละราชสมบัติ
ผนวช เจริญวิปสสนาอยู ก็ทรงทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว ตรัส
อุทานคาถานี้วา
สีโหว สทฺเทสุ อสนฺตสนฺโต
วาโตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาโน
ปทุม ว โตเยน อลิมฺปมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
* ส. นิทาวคฺค ๔๔.
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บุคคลไมสะดุงในธรรมมีความไมเที่ยง
เปนตน เหมือนราชสีหไมสะดุงในเสียง ไม
ของอยูในธรรมมีขันธ และอายตนะเปนตน
เหมือนลมไมของอยูในขาย ไมติดอยูดวย
ความยินดีและความโลภ เหมือนดอกปทุม
ไมติดอยูดวยน้ํา พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา สีโห ไดแก สีหะ ๔ ประเภท คือ ติณสีหะ
นรสีหะ กาฬสีหะ เกสรสีหะ. เกสรสีหะทานกลาววา เลิศกวาสีหะ ๓ ประเภท
นั้น เกสรสีหะนั้นเทียว ทานประสงคเอาในคาถานี้.
บทวา วาโต ไดแก ลมหลายชนิด ดวยอํานาจแหงลมที่พัดมาทาง
ทิศตะวันออกเปนตน. บทวา ปทุม ว ไดแก ปทุมหลายชนิด ดวยอํานาจ
แหงปทุมแดงและปทุมขาวเปนตน. ในลมและปทุมเหลานั้น ลมอยางใดอยาง
หนึ่ง ปทุมอยางใดอยางหนึ่ง ก็ควรทั้งนั้น.
ในคาถานั้น เพราะความสะดุงยอมมีได เพราะความรักตน และ
ความรักตน ก็คือ ความติดดวยอํานาจตัณหา แมความติดดวยอํานาจตัณหา
นั้น ยอมมีได เพราะความโลภที่สัมปยุตดวยทิฏฐิ หรือที่ปราศจากทิฏฐิ ก็
ความโลภนั้น คือ ตัณหานั่นเอง ก็ในคาถานั้น ความของยอมมีดวยโมหะสําหรับ
บุคคลผูเวนจากการพิจารณา และโมหะ ก็คือ อวิชชา ในการนั้น การละตัณหา
ยอมมีไดดวยสมถะ การละอวิชชามีไดดวยวิปสสนา เพราะฉะนั้น บุคคล
ละความรักตนดวยสมถะแลว ไมสะดุงในธรรมมีความไมเที่ยงเปนตน เหมือน
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ราชสีหไมสะดุงในเสียงฉะนั้น ละโมหะดวยวิปสสนาปญญาแลว ไมของอยูใน
ธรรมมีขันธและอายตนะเปนตน เหมือนลมไมของอยูในขายฉะนั้น ละโลภะ
และทิฏฐิที่สัมปยุตดวยโลภนั่นเอง ดวยสมถะนั้นแล ไมตดิ อยูดวยความโลภ
คือความยินดีในภพทั้งปวง เหมือนปทุมไมติดอยูดวยน้ํา ฉะนั้น
ก็ในทีน่ ี้ ศีลเปนปทัฏฐานของสมถะ สมถะ คือ สมาธิ วิปสสนา คือ
ปญญา เพราะฉะนั้น เมื่อธรรมทั้งสองนั้น สําเร็จอยางนี้แลว ขันธทงั้ ๓
ก็เปนอันสําเร็จแลว. ในขันธ ๓ อยางนั้น บุคคลเปนผูกลาหาญดวยศีลขันธ
เขายอมไมสะดุง เพราะความที่ตนประสงคเพื่อจะโกรธในอาฆาตวัตถุทั้งหลาย
เหมือนราชสีหไมสะดุงในเสียงฉะนั้น ผูมีสภาพอันแทงตลอดแลว ดวยปญญา
ขันธ ยอมไมตองอยูในธรรมอันตางดวยขันธเปนตน เหมือนลมไมของอยูใน
ขาย ฉะนั้น ผูมีราคะไปปราศแลว ดวยสมาธิขันธ ยอมไมติดอยูดวยราคะ
เหมือนปทุมไมติดดวยน้ํา ฉะนั้น บุคคลไมสะดุง ไมตองอยู ไมติด ดวย
อํานาจแหงการละอวิชชาตัณหา และอกุศลมูล ๓ ตามความเปนจริง ดวย
สมถวิปสสนา และดวยศีลขันธ สมาธิขันธ และปญญาขันธ บัณฑิตพึงทราบ
ดวยประการฉะนี้. บทที่เหลือ มีนยั ดังกลาวแลวนั่นแล.
อสันตสันตคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๓๘
คาถาวา สีโห ยถา ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระเจาพาราณสีพระองคหนึ่ง ทรงทิ้งทางบานใหญและ
บานนอย เพื่อทรงปราบปจจันตชนบทที่กําเริบใหสงบ ทรงถือทางดงดิบ ซึ่ง
เปนทางตรง เสด็จไปดวยเสนาหมูใหญ.
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ก็โดยสมัยนั้น ราชสีหกําลังนอนตากแดดออนอยูที่เชิงเขาลูกหนึ่ง
ราชบุรุษเห็นราชสีหนั้นแลว ทูลแดพระราชา พระราชาทรงพระราชดําริวา
ไดยินวา ราชสีหไมสะดุงดวยเสียง จึงตรัสสั่งใหทําเสียง ดวยเสียงกลอง สังข
และบัณเฑาะวเปนตน ราชสีหก็นอนอยางนั้นเทียว ทรงใหทําเสียงแมในครั้ง
ที่สอง ก็นอนอยางนั้น ทรงใหทําเสียงแมครั้งที่สาม ราชสีหจ ึงคิดวา ศัตรู
ของเรามีอยู ก็ลุกขึ้นยืนผงาดดวยเทาทั้งสี่ บันลือสีหนาท พลกายทั้งหลายมี
ควาญชางเปนตน ไดฟงเสียงบันลือนั้นเทียว ก็ลงจากพาหนะมีชางเปนตน
วิ่งเขาพงหญา หมูชางและหมูมาก็วิ่งเตลิดไปสูทิศนอยทิศใหญ แมชางพระที่นั่ง
ของพระราชาก็พาพระราชาบุกปาทึบเปนตนหนีไป พระองคเมื่อไมสามารถ
เพื่อใหชางพระที่นั่งหยุดได จึงทรงเหนี่ยวโหนกิ่งไมตกลงพื้นดินแลว เสด็จ
ไปโดยทางแคบที่เดินไดคนเดียว เสด็จถึงสถานเปนที่อยูของพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลาย จึงตรัสถามพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ณ ที่นั้นวา ขาแตทานผูเจริญ
พระผูเปนเจาไดฟงเสียงบางไหม ?
ป. ไดฟง พระมหาบพิตร
ร. เสียงอะไร พระผูเปนเจา
ป. ทีแรก เสียงกลอง เสียงสังข เปนตน ภายหลัง เสียงราชสีห.
ร. พระผูเปนเจากลัวไหม ? ขอรับ
ป. ไมกลัวเสียงอะไรเลย พระมหาบพิตร
ร. ก็พระผูเปนเจาอาจเพื่อกระทําขาพเจามิใหกลัวเชนนีไ้ หม ?
ป. อาจ พระมหาบพิตร ถาพระองคทรงผนวช
ร. ขาพเจาจะผนวช พระเจาขา
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แตนั้น พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ใหพระราชาพระองคนั้นทรง
ผนวชแลว ใหทรงศึกษาอภิสมาจาริกวัตร โดยนัยที่กลาวแลวในกาลกอนนั้นแล.
พระราชาแมพระองคนั้น ก็ทรงเจริญวิปสสนา โดยนัยตามที่กลาวแลวในกาล
กอนนั่นเทียว ก็ทรงกระทําใหแจง ซึ่งปจเจกโพธิญาณ จึงไดตรัสอุทานคาถา
นี้วา
สีโห ยถา ทาพลี ปสยฺห
ราชา มิคาน อภิภุยฺยจารี
เสเวถ ปนฺตานิ เสนาสนานิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลพึงเสพเสนาสนะอันสงัด เปน
ผูเที่ยวไปผูเดียวเชนกับนอแรด เหมือน
ราชสีหมีเขี้ยวเปนกําลัง ขมขี่ ครอบงําหมู
เนื้อเที่ยวไป ฉะนั้น ดังนี้.
ในคาถานั้น ราชสีหเปนสัตวมีความอดทน มีการฆาสัตว และมี
เชาวเร็ว เกสรราชสีหเทานั้น ทานประสงคเอาในคาถานี้ พลังแหงเขี้ยวของ
ราชสีหนั้นมีอยู เพราะเหตุนั้น ราชสีหนั้น จึงชื่อวา ทาพลี มีเขี้ยวเปน
กําลัง.
สองบทวา ปสยฺห อภิภุยฺย พึงประกอบพรอมดวย จารี ศัพทวา
ปสยฺหจารี อภิภุยฺยจารี. ในสองศัพทนั้น ราชสีหชื่อวา ปสยฺยหจารี
เพราะเที่ยวขมขี่เบียดเบียน ขมไวจับยึดไว ชื่อวา อภิภุยฺยจารี เพราะเที่ยว
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ครอบงําใหสะดุงทําไวในอํานาจ ราชสีหนี้นั้น เที่ยวขมขี่ดวยกําลังกาย เที่ยว
ครอบงําดวยเดช.
ในสองศัพทนั้น ถาใครพึงกลาววา ราชสีหเที่ยวขมขี่ครอบงํา ซึ่ง
อะไรดังนี้ไซร แตนั้น พึงทําสัตตมีวจนะวา มิคาน ใหเปนทุติยาวจนะ
เปลี่ยนเปน มิเค ปสยฺห อภิภุยฺยจารี แปลวาเที่ยวขมขี่ครอบงํา ซึ่งเนื้อ
ทั้งหลาย.
บทวา ปนฺตานิ ไดแกที่ไกล. บทวา เสนาสนานิ ไดแกสถานที่อยู
อาศัย. บททีเ่ หลืออาจเพื่อรู โดยนัยตามที่กลาวแลวในกาลกอนนั่นแล เพราะ
ฉะนั้น จึงไมไดกลาวไวใหพิสดาร
ทาฐพลิคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๓๕
คาถาวา เมตฺต อุเปกฺข ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาพระองคหนึ่งทรงไดเมตตาฌาน ทาวเธอทรงพระราชดําริวา ราชสมบัติกระทําอันตรายตอความสุขในฌาน จึงทรงสละราชสมบัติ
เพื่อทรงรักษาฌานไว ทรงผนวชแลว ทรงเห็นแจงอยูไดกระทําใหแจง ซึ่ง
ปจเจกโพธิญาณ ไดตรัสอุทานคาถานี้วา.
เมตฺต อุเปกฺข กรุณ วิมตุ ฺตึ
อาเสวมาโน มุทิตฺจ กาเล
สพฺเพน โลเกน อวิรุชฺฌมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
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บุคคลเสพอยู ซึ่งเมตตาวิมุตติ
กรุณาวิมุตติ มุทิตาวิมุตติ และอุเบกขา
วิมุตติ ในกาลอันสมควรไมยินรายดวยโลก
ทั้งปวง พึงเที่ยวไปผูเดียวเหมือนนอแรด
ฉะนั้น ดังนี้.
ในคาถานั้น ความเปนผูใครเพื่อนําเขามาซึ่งหิตสุข โดยนัยวา ขอ
สัตวทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขเถิด ดังนี้เปนตน ชื่อวา เมตตา ความเปน
ผูใครเพื่อนําออกไปซึ่งอหิตทุกข โดยนัยวา โอหนอ ! ขอเราพึงพันจากทุกข
นี้ ดังนี้เปนตน ชื่อวา กรุณา ความเปนผูใครเพื่อไมใหพลัดพรากจากหิตสุข
โดยนัยวา สัตวผูเจริญทั้งหลายเพลิดเพลินหนอ เพลิดเพลินดีแทดังนี้เปนตน
ชื่อวา มุทิตา ความเปนผูวางเฉย ในสุขและทุกขทั้งหลายวา จักปรากฏดวย
กรรมของตนดังนี้ ชื่อวา อุเบกขา. แตทานกลาวเมตตาแลวกลาวอุเบกขา แลว
กลาวมุทิตาในภายุหลัง โดยสับเปลี่ยนลําดับ ทั้งนี้เพื่อสะดวกแกการผูกคาถา.
บทวา วิมุตฺตึ ความวา ก็ธรรมแม ๔ เหลานัน้ ชื่อวา วิมุตติ เพราะ
เปนธรรมพนแลว จากธรรมเปนขาศึกทั้งหลายของตน. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกพุทธเจาจึงกลาววา
บุคคลเสพอยู ซึ่งเมตตาวิมุตติ
กรุณาวิมุตติ มุทิตาวิมุตติ และอุเบกขา
วิมุตติ ในกาลอันสมควร.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 240

ในคาถานั้น บทวา อาเสวมาโน ความวา อบรมอยูซึ่งธรรมทั้งสาม
ดวยอํานาจแหงฌานหมวดสามและหมวดสี่ ซึ่งอุเบกขาดวยอํานาจแหงจตุตถฌาน.
บทวา กาเล ความวา บุคคลเจริญเมตตาแลว ออกจากเมตตานั้น
แลวเสพกรุณา ออกจากกรุณานั้นแลว เสพมุทิตา ออกจากมุทิตานั้น หรือ
จากฌานอันไมมีปตินอกนี้แลว เสพอุเบกขา เรียกวา เสพอยูในกาล. หรือ
เรียกวาเสพอยูในกาลอันผาสุก เพื่อจะเสพ.
บทวา สพฺเพน โลเกน อวิรชุ ฺฌมาโน ความวา ไมยินรายดวย
โลกทั้งปวงในทิศทั้งสิบ. จริงอยู เพราะความที่ธรรมทั้งหลายมีเมตตาเปนตน
อันตนเจริญแลว สัตวทั้งหลายก็เปนผูไมนาเกลียด และปฏิฆะอันกอความ
โกรธในสัตวทั้งหลายยอมสงบระงับ. เพราะเหตุนั้น พระปจเจกพุทธเจาจึง
กลาววาไมยินรายดวยโลกทั้งปวงดังนี้. ความสังเขปในคาถานี้มีเทานี้. สวน
เมตตาทิกถา ขาพเจาไดกลาวไวแลว ในอรรถกถาธรรมสังคหะ ชื่ออัฏฐลาลินี.
บทที่เหลือ เปนเชนกับนัยกอนนั่นแล.
อัปปมัญญาคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๔๐
คาถาวา ราคฺจ โทส ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระปจเจกพุทธเจา ชือ่ มาตังคะ องคสุดทายของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย อยูอาศัยพระนครราชคฤห ในกาลนั้น เมื่อพระโพธิสัตวของพวกเราอุบัติแลว เทวดาทั้งหลายพากันมา เพื่อประโยชนในการ
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บูชาพระโพธิสัตว เห็นมาตังคปจเจกพุทธเจานั้นแลว กลาววา ทานผูนิรทุกข !
ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ! พระพุทธเจาอุบัติแลวในโลก.
พระปจเจกพุทธเจานั้น ออกจากนิโรธไดฟงเสียงนั้นแลวเห็นความ
สิ้นไปแหงชีวิตของตนเทียว จึงเหาะไปที่ภูเขาชื่อวา มหาปปาต ในหิมวันตประเทศซึ่งเปนที่ปรินิพพานของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายนั้น ใสโครงกระ
ดูกของพระปจเจกพุทธเจาผูปรินิพพานแลวในกาลกอนลงในเหว นั่งที่พื้นศิลา
ไดกลาวคาถานี้วา
ราคฺจ โทสฺจ ปหาย โมห
สนฺทาลยิตฺวาน สโยชนานิ
อสนฺตส ชีวิตสงฺขยมฺหิ
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลละราคะ โทสะ และโมหะ
แลวทําลายสังโยชนทั้งหลายแลว ไมสะดุง
ในเวลาสิ้นชีวิต พึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนัน้ ดังนี้.
ในคาถานั้น ราคะ โทสะ และโมหะ ขาพเจาไดกลาวแลวในอุรคสูตร.
บทวา สโยชนานิ ไดแก สังโยชน ๑๐. ทําลายสังโยชนเหลานั้น
แลว ดวยมรรคนั้น ๆ.
บทวา อสนฺตส ชีวติ สงฺขยมฺหิ ความวา การจุติ คือ การแตก
ดับแหงจิต เรียกวาความสิ้นชีวิต. ชื่อวา ไมสะดุง เพราะละความใครในการ
สิ้นชีวิตนั้นแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 242

พระมาตังคปจเจกพุทธเจานั้น แสดงอุปาทิเสสนิพพานธาตุแกตนแลว
ปรินิพพาน ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ในเวลาจบคาถา ดวยประการฉะนี้
แล.
ชีวิตสังขยคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
คาถาที่ ๔๑
คาถาวา ภชนฺติ ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา พระราชาพระองคหนึ่ง ในพระนครพาราณสี ทรงครอบครองราชสมบัติกวางขวาง มีประการที่กลาวแลวในคาถาตนนั้นแล ทาวเธอทรง
พระประชวรหนัก ทุกขเวทนาเปนไปอยู สตรี ๒๐,๐๐๐ นาง ตางก็ทําการนวด
พระหัตถและพระบาทเปนตน อํามาตยทั้งหลายคิดวา บัดนี้พระราชาพระองคนี้
จักไมรอดชีวิต เอาเถิด พวกเราจักแสวงหาที่พึ่งแหงตน ดังนี้แลว ไปสูพ ระราชสํานักของพระราชาพระองคอื่น ก็ทูลขอการบํารุง อํามาตยเหลานั้น บํารุง
อยูในพระราชสํานักนั้นนั่นแล ก็ไมไดอะไรเลย.
ฝายพระราชาทรงหายพระประชวรแลว ตรัสถามวา อํามาตยชื่อนี้และ
ชื่อนี้ ไปไหน ? แตนั้น ทรงสดับประพฤติการณนั้นแลว สั่นพระเศียรทรง
นิ่งแลว อํามาตยแมเหลานั้นสดับวา พระราชาหายประชวรแลว เมื่อไมได
อะไร ๆ ในพระราชสํานักของพระราชาพระองคอื่นนั้น ประสบความเสื่อม
อยางยิ่ง จึงกลับมาอีก ถวายบังคมพระราชาแลว ยืนอยูในที่สุดสวนหนึ่ง
อํามาตยเหลานั้น ถูกพระราชาตรัสถามวา ดูกอนพอ พวกทานไปไหนมา จึง
กราบทูลวา ขาแตพระสมมติเทพ พวกขาพระองคเห็นพระองคทรงทุรพลภาพ
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แลว จึงไปสูชนบทชื่อโนน เพราะกลัวตอการเลี้ยงชีวิต พระราชาทรงสั่น
พระเศียรแลว ทรงพระราชดําริวา เอาเถอะ เราพึงทดลองอํามาตยเหลานี้วา
จะพึงทําอยางนี้แมอีกหรือไม.
พระราชาพระองคนั้น ทรงแสดงพระองคประสบเวทนาหนัก ดุจถูก
พระโรคใหทรงพระประชวรในกาลกอนกําเริบ ทรงกระทําความหวงใยในการ
ประชวร สตรีทั้งหลายก็แวดลอมทํากิจทุกอยาง เชนกอนนั้นแล อํามาตยแม
เหลานั้น ก็พาชนนั้นมากกวาเดิม หลีกไปอยางนั้นอีก พระราชาทรงการทํา
เชนกับที่กลาวแลวทั้งหมด ถึงครั้งที่ ๓ อยางนี้ แมอํามาตยเหลานั้นก็หลีกไป
เหมือนเดิม.
แตนั้น พระราชาทรงเห็นอํามาตยเหลานั้น มาแลวแมในครั้งที่ ๔
ทรงเบื่อหนายวา โอ ! อํามาตยเหลานี้ทิ้งเราผูปวยไมเยื่อใยหนีไป กระทําชั่ว
หนอ ดังนี้แลว ทรงสละราชสมบัติ ทรงผนวชเห็นแจงอยู ไดกระทําใหแจง
ซึ่งปจเจกโพธิญาณแลว ตรัสอุทานคาถานี้วา
ภชนฺติ เสวนฺติ จ การณฺตถา
นิกฺการณา ทุลฺลภา อชฺช มิตฺตา
อตฺตฏปฺา อสุจี มนุสฺสา
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
มนุษยทั้งหลาย ผูไมสะอาด มีปญญา
มุงประโยชนตนผูไมมีเหตุ ยอมคบหาสมาคม
มิตรผูหาไดยากในทุกวันนี้ เพราะมีเหตุเปน
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ประโยชน บุคคลพึงเที่ยวไปผูเดียว เหมือน
นอแรด ฉะนั้น ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ภชนฺติ ความวา แอบเขาไปนั่งใกลดวยรางกาย.
บทวา เสวนฺติ ความวา ยอมบําเรอดวยอัญชลีกรรมเปนตนและดวยความเปน
ผูรับใช. เหตุเปนประโยชนของมนุษยเหลานั้น เพราะเหตุนั้น มนุษยเหลา
นั้น จึงมีเหตุเปนประโยชน อธิบายวา เหตุอื่นในการคบและการเสพไมมี.
เหตุของมนุษยเหลานั้นอยางนี้ มีอธิบายวา ยอมเสพเพราะเหตุแหงตน.
บทวา นิกฺการณา ทุลฺลภา อชฺช มิตฺตา ความวา ชื่อวา ผู
ไมมีเหตุเพราะเหตุแหงการไดประโยชนอยางนี้วา พวกเราจักไดประโยชนบาง
อยางจากคนนี้มาเปนมิตรผูประกอบพรอมดวยความเปนมิตรอันประเสริฐ ที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้วา
มิตรมีอุปการะ ๑
มิตรรวมสุขรวมทุกข ๑
มิตรบอกประโยชน ๑ มิตรอนุเคราะห ๑
ดังนี้อยางเดียว ซึ่งหาไดยากในทุกวันนี้.
ปญญาของมนุษยเหลานั้น ตั้งอยูแลวในตน มนุษยเหลานั้นเห็นแก
ตนเทานั้น ไมเห็นแกผูอื่น เพราะฉะนั้น มนุษยเหลานั้น จึงชื่อวา มีปญญามุง
ประโยชนตน ไดยินวา ศัพท อตฺตตฺถปฺา แมนี้ เปนบาลีเกา มีอธิบาย
วา ปญญาของมนุษยเหลานั้น ยอมเพงถึงประโยชนทั้งหลายที่เห็นในปจจุบัน
เทานั้น ยอมไมเพงถึงประโยชนในอนาคต.
๑

๒

๑. ที. ปา. สิงฺคาลกสุตฺต ๑๙๕. ๒. ยุ. ทิฎฎปญญา.
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บทวา อสุจี ความวา ผูประกอบพรอมแลว ดวยกายกรรม วจีกรรม
และมโนกรรม อันไมสะอาดคืออันไมประเสริฐ. บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่
กลาวแลวในกาลกอนนั่นแล.
การณัตถคาถาวัณณนา จบบริบูรณ
วรรคที่ ๔ ประกอบดวยคาถา ๑๑ คาถา จบ
ขัคควิสาณสูตรนั้น มีคาถาจํานวน ๔๑ คาถา ผูศึกษาพึงประกอบตาม
สมควรในคาถาทั้งปวง โดยนัยแหงโยชนาที่ขาพเจากลาวไวแลวในคาถาบาง
แหงนั่นแล แลวพึงทราบทั้งโดยอนุสนธิทั้งโดยอรรถดังพรรณนามาฉะนี้ แต
เราไมไดประกอบในคาถาทั้งปวง เพราะเกรงวาจะพิสดารเกินไป ดังนี้แล.
จบอรรถกถาขัคควิสาณสูตร แหงอรรถกถาขททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา
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กสิภารทวาชสูตรที่ ๔
วาดวยศรัทธาเปนพืช ความเพียรเปนฝน ปญญาเปนแอกและไถ
[๒๙๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พราหมณคามชื่อ
เอกนาฬา ในทักขิณาคิรีชนบท แควนมคธ ก็สมัยนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณ
ประกอบไถประมาณ ๕๐๐ ในเวลาเปนที่หวานพืช ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา
พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังที่การงาน
ของกสิภารทวาชพราหมณ ก็สมัยนัน้ แล การเลีย้ งดูของกสิภารทวาชพราหมณ
กําลังเปนไป ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปถึงที่เลี้ยงดู ครั้นแลว
ไดประทับยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง กสิภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับยืนอยูเพื่อบิณฑบาต ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระสมณะ ขาพระองคแล ยอมไถและหวาน ครั้นไถและ
หวานแลวยอมบริโภค แมพระองคก็จงไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลว
จงบริโภคเถิด พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ แมเราก็ไถและ
หวาน ครั้นไถและหวานแลวยอมบริโภค.
กสิ. ขาแตพระสมณะ ก็ขาพระองคยอมไมเห็นแอก ไถ ผาล
ปฏักหรือโค ของทานพระโคดมเลย ก็แลเมื่อเปนเชนนี้ ทานพระโคดมตรัส
อยางนี้วา ดูกอนพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน ครั้นไถแลหวานแลวยอม
บริโภค.
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ลําดับนั้น กสิภารทวาชพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวย
คาถาวา
[๒๙๘] พระองคยอมปฏิญาณวาเปน
ชาวนา แตขาพระองคไมเห็นไถของพระ
องค พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว ขอ
ไดโปรดตรัสบอกไถแกขาพระองค โดยวิธี
ขาพระองคจะพึงรูจักไถของพระองค.
พระผูม ีพระภาคเจาตรัสตอบดวยคาถาวา
ศรัทธาของเราเปนพืช
ความเพียร
ของเราเปนฝน ปญญาของเราเปนแอกและไถ
หิริของเราเปนงอนไถ ใจของเราเปนเชือก
สติของเราเปนผาลและปฏัก เราคุมครอง
กาย คุมครองวาจา สํารวมในอาหารในทอง
ยอมกระทําการถอนหญา คือ การกลาวให
พลาดดวยสัจจะความสงบเสงี่ยมของเราเปน
เครื่องปลดเปลื้องกิเลส ความเพียรของเรา
นําธุระไปเพื่อธุระนําไปถึงแดนเกษมจาก
โยคะ ไมหวนกลับมา ยอมถึงสถานที่ ๆ
บุคคลไปแลวไมเศราโศก
การไถนานั้น
เราไถแลวอยางนี้ การไถนานั้น ยอมมีผล
เปนอมตะ บุคคลไถนานั่นแลว ยอมพนจาก
ทุกขทั้งปวง.
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[๒๙๙] ลําดับนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณเทขาวปายาสลงในถาด
สําริดใหญ แลวนอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจาดวยกราบทูลวา ขอทานพระโคดมเสวยขาวปายาสเถิด เพราะพระองคทานเปนชาวนา ยอมไถนา อันมีผล
ไมตาย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ดูกอนพราหมณ เราไมควรบริโภค
โภชนะที่ขับกลอมไดมา ขอนี้ไมใชธรรม
ของพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูเห็นอยูโดยชอบ
พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงหามโภชนะ
ทีข่ ับกลอมไดมา ดูกอนพราหมณ เมื่อธรรม
มีอยู การแสวงหานี้เปนความประพฤติของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย เชิญทานบํารุงพระขีณาสพ ผูบริบูรณดวยคุณทั้งปวง ผูแสวงหา
คุณอันใหญ ผูมีความคะนองอันสงบแลว
ดวยขาวและน้ําอยางอื่นเถิด เพราะวาเขต
นัน้ เปนเขตของบุคคลผูมุงบุญ.
[๓๐๐] กสิ. ขาแตพระโคดม ก็เมื่อเปนเชนนี้ ขาพระองคจะถวาย
ขาวปายาสนี้แกใคร.
พ. ดูกอ นพราหมณ เรายอมไมเห็นบุคคลในโลกพรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
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ผูบริโภคขาวปายาสนั้นแลว จะพึงใหยอยไดโดยชอบ นอกจากตถาคตหรือ
สาวกของตถาคตเลย ดูกอ นพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงทิ้งขาวปายาสนั้น
เสียในที่ปราศจากของเขียวหรือจมลงในน้ําซึ่งไมมีตัวสัตวเถิด.
ลําดับนั้น กสิภารทวาชพราหมณเทขาวปายาสนั้นใหจมลงในน้ําอัน
ไมมีตัวสัตว พอขาวปายาสนั้นอันกสิภารทวาชพราหมณเทลงในน้ํา (ก็มีเสียง)
ดังจิจจิฏะ จิฏิจิฏะ เปนควันกลุมโดยรอบ เหมือนกอนเหล็กที่บุคคลเผาใหรอน
ตลอดวัน ทิง้ ลงในน้ํา (มีเสียง) ดังจิจจิฏะ จิฏิจิฏะ เปนควันกลุมโดยรอบ
ฉะนั้น.
[๓๐๑] ลําดับนั้นแล กสิภารทวาชพราหมณสลดใจ มีขนชูชัน
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ หมอบลงแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ทานพระโคดมทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ
เหมือนหงายของที่คว่ํา เปดชองที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีป
ไวในที่มืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึง
พระโคดมผูเจริญกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถงึ สรณะตลอดชีวิต จําเดิมแต
วันนี้เปนตนไป ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระโคดม
ผูเจริญเถิด กสิภารทวาชพราหมณไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว ก็ทานภารทวาชะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 250

ผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมชานักก็ทําใหแจงซึ่งที่สุด
แหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กลุ บุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมี ก็ทานภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันต
ทั้งหลาย.
จบกสิภารทวาชสูตรที่ ๔

อรรถกถากสิภารทวาชสูตร
กสิภารทวาชสูตรเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้ :มีอุบัติอยางไร ? พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พราหมณคามชื่อ
เอกนาลา ในทักขิณาคิรีชนบท แควนมคธ ทรงยังปุเรภัตกิจเสร็จแลวใน
บรรดาพุทธกิจ ๒ อยางนี้คือ ปุเรภัตกิจ ๑ ปจฉาภัตกิจ ๑ ในเวลาเสร็จ
ปจฉาภัตกิจ ทรงตรวจดูโลก ดวยพระพุทธจักษุ ทรงเห็นพราหมณชื่อ
กสิภารทวาชะ ผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัต ทรงทราบวา ครั้นเรา
ไปในพราหมณคามนั้นแลว กถาจักเปนไป แตนั้น ในเวลาจบกถา พราหมณ
นั่นฟงธรรมเทศนา บวชแลว จักบรรลุพระอรหัต ดังนี้ จึงเสด็จไปใน
พราหมณคามนั้น ทรงยังกถาใหตั้งขึ้นแลว ตรัสพระสูตรนี้.
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[ปุเรภัตกิจ]
ในพระสูตรนั้น พึงมีคําถามวา ปุเรภัตกิจของพระพุทธเจาทั้งหลาย
เปนไฉน ปจฉาภัตกิจเปนไฉน ขาพเจาจะเฉลยคําถาม พระผูมีพระภาคพุทธเจา
ทรงการทําการบริกรรมพระวรกายมีการลางพระพักตรเปนตน เพื่อทรง
อนุเคราะหผูอุปฏฐาก และเพื่อใหพระวรกายมีผาสุก ทรงพักอยูบนอาสนะ
อันสงัด จนถึงเวลาแหงภิกขาจาร ในเวลาภิกขาจาร ทรงคาดประคดเอว
ทรงหมจีวร ทรงถือบาตร บางครั้งเสด็จไปพระองคเดียว บางครั้งมีพระภิกษุสงฆแวดลอม เสด็จสูคามหรือนิคม เพื่อบิณฑบาต บางคราวเสด็จไป
ตามปกติ บางคราวเสด็จไปดวยปาฏิหาริยเปนไปมากมาย คือ ลมออนพัดไป
ขางหนาของพระโลกนาถ ผูเสด็จไปเพื่อบิณฑบาต ยังพื้นดินใหสะอาด เมฆ
โปรยหยดน้าํ ใหละอองในหนทางสงบ ตั้งเปนเพดานในเบื้องบน ลมอืน่ ๆ
หอบดอกไมทั้งหลายโปรยลงบนทาง ภูมิประเทศที่ดอนก็จะยุบลง ทีล่ ุมก็จะ
ฟูขึ้น ในสมัยจะประทับรอยพระบาท พื้นดินก็ราบเรียบ หรือดอกปทุมทั้งหลาย
ซึ่งมีสัมผัสสบาย ก็ปกปดรอยพระบาท พอทรงวางพระบาทเบื้องขวาลงภายใน
เสาเขื่อน พระฉัพพัณณรังสีก็เปลงออกจากพระวรกาย ทําปราสาทและเรือนยอด
เปนตนเปนดุจกรงทอง แผซานไปขางโนนและขางนี้ บรรดาชางมาและนก
เปนตน ดํารงอยูในที่ของตน ๆ นั่นเทียว ก็รองเสียงระงมไพเราะดุจดุริยางค
มีกลองและพิณเปนตน และบรรดาเครื่องประดับกายของเหลามนุษยก็กระทํา
เสียงไพเราะเหมือนกัน.
ดวยสัญญาณนั้น มนุษยทั้งหลายก็รูวา วันนี้ พระผูม ีพระภาคเจา
เสด็จไปบิณฑบาตในบานนี้ เขาทั้งหลายก็จะนุงดี หมดี ถือของหอมและ
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ดอกไมเปนตน ออกจากเรือน ดําเนินไปตามถนน บูชาพระผูมีพระภาคเจา
ดวยของหอมดอกไมเปนตนโดยเคารพ ทูลขอวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระองคโปรดทรงใหภิกษุ ๑๐ รูปแกขาพระองค ภิกษุ ๒๐ รูปแกขาพระองค
ภิกษุ ๑๐๐ รูปแกขาพระองค ดังนี้แลว รับบาตรแมของพระผูมีพระภาคเจา
ปูอาสนะ ตอนรับดวยบิณฑบาตโดยเคารพ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําภัตกิจเสร็จแลว ตรวจดูสันดานของ
มนุษยเหลานั้นแลว ทรงแสดงพระธรรมโดยประการที่บางพวกตั้งอยูในสรณคมน บางพวกตั้งอยูในศีล ๕ บางพวกตั้งอยูในโสดาปตติผล สกทาคามิผล
และอนาคามิผล อยางใดอยางหนึ่ง บางพวกบวชแลวตั้งอยูในอัครผล คือ
พระอรหัต. ครั้นทรงอนุเคราะหชนนั้น ๆ อยางนี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะ
เสด็จไปสูวิหาร ประทับนั่งบนบวรพุทธาสนที่ปูแลว ในโรงมณฑลนั้น ๆ
รอพระภิกษุทั้งหลายฉันภัตกิจเสร็จ ตอจากนั้นผูอุปฏฐากทูลการเสร็จภัตกิจของ
ภิกษุทั้งหลายใหพระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ก็เสด็จเขาพระคันธกุฎี นี้เปนปุเรภัตกิจกอน คําใดที่ไมไดกลาวไวในสูตรนี้
คํานั้น อันบัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในพรหมายุสูตรนั้นแล.
[ปจฉาภัตกิจ]
ลําดับนั้น. พระผูมีพระภาคเจาผูทรงกระทําปุเรภัตกิจเสร็จอยางนี้แลว
ประทับนั่ง ณ ที่บํารุงของพระคันธกุฎี ทรงลางพระบาท ประทับยืน ณ แทน
ประทับ ทรงโอวาทภิกษุสงฆวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพึงยัง
ประโยชนตนและประโยชนทานใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด การเกิด
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ขึ้นของพระพุทธเจาไดยาก การกลับไดมนุษยไดยาก ความถึงพรอมดวย
ศรัทธาไดยาก การบรรพชาไดยาก การฟงธรรมไดยากในโลก แตนั้นภิกษุ
ทั้งหลายถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ทูลถามกรรมฐาน ครั้นแลว
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหกรรมฐานดวยอํานาจแหงจริยาแกภิกษุทั้งหลายภิกษุ
เหลานั้นเรียนกรรมฐาน อภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว ไปสูสถานที่อยู
ของตน ๆ บางพวกไปสูปา บางพวกไปสูรุกขมูล บางพวกไปสูที่ทั้งหลายมี
ภูเขาเปนตนแหงใดแหงหนึ่ง บางพวกไปสูภพของจาตุมมหาราชิกาเปนตน
ฯลฯ บางพวกไปสูภพชั้นวสวัตดี.
ตอแตนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาพระคันธกุฎี ถาทรงพระประสงค มีพระสติสัมปชัญญะสําเร็จสีหไสยชั่วครู โดยปรัศวเบื้องขวา ครั้นมี
พระวรกายกระปรี้กระเปราแลว เสด็จลุกขึ้น ทรงตรวจดูโลกในสวนทีส่ อง.
ในสวนที่สาม พระองคประทับอยูอาศัยคามหรือนิคมใด ชนทั้งหลายในคามนิคมนั้น ในปุเรภัต ถวายทาน ในปจฉาภัตนุงดี หมดี ถือเอาดอกไมและ
ของหอมเปนตน ประชุมในวิหาร ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไป
โดยปาฏิหาริยอันสมควรแกบริษัทที่ประชุม ประทับนั่งบนบวรพุทธาสนะที่ปูดี
แลวในธรรมสภา ทรงแสดงธรรมอันสมควรแกกาล สมควรแกประมาณ
ครั้นทรงรูกาลแลว จึงทรงสงบริษัทกลับ ถัดจากนั้น ถามีพระประสงคจะ
ชําระพระวรกาย ก็เสด็จลุกจากพุทธาสนะ เสด็จไปสูโอกาสที่ผูอุปฏฐากตระเตรียมน้ําไว ทรงเกาะมือของผูอุปฏฐาก รับผาอาบน้ํา เสด็จเขาสูโรงอาบน้ํา
ฝายผูอุปฏฐากนําพุทธาสนะมาปูที่บริเวณพระคันธกุฎี พระผูมีพระภาคเจาครั้น
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ทรงชําระพระวรกายแลว ทรงนุงผาที่ยอมแลว ทรงคาดประคดเอว ทรงหม
ผาอุตราสงค แลวเสด็จไปในบริเวณพระคันธกุฎีนั้น ประทับนั่งพระองคเดียว
เทานั้น หลีกเรนชั่วครู.
ลําดับนั้น ภิกษุทงั้ หลายมาจากที่นั้น ๆ มาสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคเจา ในภิกษุเหลานั้น บางพวกทูลถามปญหา บางพวกทูลขอกรรมฐาน
บางพวกทูลขอฟงธรรม พระผูมพี ระภาคเจาทรงยังความประสงคของภิกษุ
เหลานั้นใหสําเร็จจนถึงปฐมยาม ในมัชฌิมยามเทวดาในหมื่นโลกธาตุทั้งหลาย
เมื่อไดโอกาส ก็เขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามปญหาตามที่ประสงค โดย
ที่สุดแม ๔ อักษร พระผูมีพระภาคเจาทรงแกปญหาของเทวดาเหลานั้นอยู
จนถึงมัชฌิมยาม ตอจากนั้นทรงกระทําปจฉิมยามใหเปน ๔ สวน สวนหนึ่ง
ทรงอธิษฐานจงกรม สวนที่สองเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี ทรงมีพระสติสัมปชัญญะ
สําเร็จสีหไสย โดยปรัศวเบื้องขวา สวนที่สาม ทรงยังเวลาใหลวงไปดวย
ผลสมาบัติ สวนที่สี่ทรงเขามหากรุณาสมาบัติ ตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ เพื่อ
ทรงดูสัตวผูมีธุลีในจักษุนอย หรือมีธุลีในจักษุมากเปนตน นี้ปจฉาภัตกิจ.
[โปรดกสิภารทวาชพราหมณ]
ในที่สดุ แหงสวนที่สี่ กลาวคือการตรวจดูโลก แหงปจฉาภัตกิจนี้
อยางนี้แลว ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ เพื่อทรงเห็นสัตวทั้งหลายผูยังมิได
กระทําอธิการและไดกระทําอธิการ ในพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆ
ในทาน ศีล อุโบสถกรรมเปนตน ผูไมถึงพรอมดวยอุปนิสัย ผูถึงพรอมดวย
อุปนิสัย และผูถึงพรอมอุปนิสัยคือพระอรหัต ทรงเห็นกสิภารทวาชพราหมณ
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ผูถึงพรอมดวยอุปนิสัยคือพระอรหัต ทรงรูวา ครั้นเราไปในที่นั้นแลว กถาจัก
เปนไป ตอแตนั้น ในเวลาจบกถา พราหมณนั่นบวชแลว จักบรรลุพระอรหัต
ดังนี้แลว เสด็จไป ณ ทีน่ ั้น ทรงยังกถาใหตั้งขึ้นพรอมแลว ไดตรัสพระสูตรนี้.
ในพระสูตรนั้น คําวา เอวมฺเม สุต เปนตน อันทานพระอานนท
ถูกทานพระมหากัสสปเถระ ผูทําธรรมสังคีติ ในมหาสังคีติกาลครั้งแรก ถาม
แลว จึงกลาวแกพระอรหันต ๕๐๐. คําวา ขาพเจาแลยอมไถ และหวาน
เปนตน อันกสิภารทวาชะกลาว. คําวา ดูกอนพราหมณ แมเราก็ไถและหวาน
เปนตน อันพระผูมีพระภาคเจาตรัส. คํานั้นแมทั้งหมดรวมเขากันเรียกวา
กสิภารทวาชสูตร.
ในกสิภารทวาชสูตรนั้น เอว ศัพท ในคําวา เอว นี้มีอาการเปน
อรรถ มีนิทสั สนะเปนอรรถ มีอวธารณเปนอรรถ. จริงอยู พระอานนท
แสดงเนื้อความนี้ ดวยเอวศัพทที่มีอาการเปนอรรถ พระดํารัสของพระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น ละเอียดดวยนัยตาง ๆ มีอัชฌาศัยหลายอยางเปน
สมุฏฐาน ถึงพรอมดวยอรรถพยัญชนะ มีปาฏิหาริยหลายอยาง ลึกโดยธรรม
อรรถ เทศนา และปฏิเวธ มีสภาพอันสัตวทั้งปวง พึงเขากําหนดตามสมควร
แกภาษาของตน ๆ พระดํารัสนั้นใครจะสามารถรูแจมแจงได โดยประการ
ทั้งปวงเลา โดยที่แท ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ คือแมขาพเจาไดฟงแลว
โดยอาการหนึ่ง.
พระอานนทเมื่อจะเปลื้องตนวา ขาพเจาไมใชพระสยัมภู พระสูตรนี้
ขาพเจาไมไดทําใหแจมแจง จึงแสดงไขพระสูตรทั้งสิ้น อันจะพึงกลาวในบัดนี้
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ดวยเอวศัพทซึ่งมีนิทัสสนะเปนอรรถวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ คือไดฟง
แลวอยางนี้.
ดวยเอวศัพทมีอวธารณะเปนอรรถ พระอานนทเมื่อจะแสดงกําลัง
ทรงจําของตน อันสมควรแกภาวะที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญ แลว
อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอานนทเปนเอตทัคคะแหงภิกษุ
ทั้งหลายผูเปนสาวกของเราที่เปนพหูสูต มีคติ มีสติ มีธิติ เปน
อุปฏฐากดังนี้ ยังความใครเพื่อจะฟงใหเกิดแกสัตวทั้งหลายวา ขาพเจาได
สดับมาอยางนี้ และพระสูตรนั้น พึงเห็นวาไมหยอน ไมยิ่งโดยอรรถ หรือ
โดยพยัญชนะ คือ ไมพึงเห็นโดยประการอื่น อยางนี้.
ในบทวา เม สุต นี้ เม ศัพทมี มยา ศัพทเปนอรรถ สุต
ศัพทมีโสตทวารวิญญาณเปนอรรถ เพราะฉะนั้น จึงมีอธิบายวา บทวา เอมฺเม
สุต ความวา ขาพเจาทรงจําแลว ดวยโสตวิญญาณวิถี ซึ่งมีโสตวิญญาณ
เปนเบื้องหนา อยางนี้.
บทวา เอก สมย ความวา ในกาลครั้งหนึ่ง. บทวา ภควา ไดแก
ผูมีภาคธรรม อธิบายวา พระผูมีโชคดี พระผูทรงจําแนก. บทวา มคเธสุ
วิหรติ ความวา พระราชกุมารทั้งหลาย ผูเปนชาวชนบท ชือ่ วา มคธ
ชนบทแมหนึ่งเปนที่อยูของพระราชกุมารเหลานั้นเรียกวา มคธ ตามศัพทที่
งอกขึ้น. ในชนบทแควนมคธนั้น. ก็อาจารยพวกหนึ่งกลาวอยางยืดยาว โดย
นัยมีอาทิอยางนี้วา เพราะพระเจาเจติยราชตรัสเท็จถูกแผนดินสูบอันบุรุษทั้งหลายทูลวา ขอพระองคอยาเสด็จเขาสูหลุม หรือเพราะบุรุษเมื่อคนหาพระราชา
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พระองคนั้น ขุดแผนดินอยู ก็ถูกกลาววา ทานทั้งหลายอยาทําหลุม เพราะฉะ
นั้น จึงชื่อวา มคธ. ชอบใจคําใด พึงถือคํานั้นเถิด.
บทวา วิหรติ ความวา ทรงกําจัดความเบียดเบียนพระอิริยาบถหนึ่ง
ดวยพระอิริยาบถอื่น ทรงบริหารพระอัตภาพอันไมบอบช้ํา มีอธิบายวา ทรง
ใหเปนไปอยู. หรือทรงนําไปซึ่งประโยชนเกื้อกูลมีอยางตาง ๆ แกสัตวทั้งหลาย
ดวยทิพวิหาร พรหมวิหาร หรือ อริยวิหาร เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ประทับ
อยู. บทวา หรติ มีอธิบายวา นําเขาไป นอมเขาไป ใหเกิด ใหเกิดขึน้ .
จริงอยางนั้น ในกาลใด สัตวทั้งหลาย ปฏิบัติผิดในกามทั้งหลาย ไดยินวา
ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูดวยทิพวิหาร เพื่อทรงยังกุศลมูล
คือ อโลภะ ใหเกิดขึ้นแกสัตวเหลานั้นวา ไฉนหนอ สัตวทั้งหลายเห็น
ปฏิบัตินี้แลว ยังความพอใจใหเกิดขึ้นในปฏิบัตินั้นแลว พึงคลายกําหนัดใน
กามทั้งหลาย.
ก็ในกาลใดสัตวทั้งหลายปฏิบัติผิด เพื่อความเปนใหญ ในกาลนั้น
ประทับอยูดวยพรหมวิหาร เพื่อทรงยังกุศลมูล คือ อโทสะใหเกิดขึ้นแกสัตว
เหลานั้นวา ไฉนหนอ สัตวทั้งหลายเห็นปฏิบัตินี้ ยังความพอใจใหเกิดขึ้นใน
ปฏิบัตินั้น พึงยังโทสะใหสงบดวยอโทสะ.
สวนในกาลใด สัตวทั้งหลายบวชแลว ทะเลาะกันเรื่องธรรม ใน
กาลนั้น ประทับอยูดวยอริยวิหาร เพื่อยังกุศลมูล คือ อโมหะใหเกิดขึ้นแก
สัตวเหลานั้นวา ไฉนหนอ สัตวทั้งหลายเห็นปฏิบัตินี้ ยังความพอใจใหเกิด
ขึ้นในปฏิบัตินี้ พึงยังโมหะใหสงบดวยอโมหะ แตไมประทับอยูดวยอิริยาบถวิหารในกาลไหน ๆ หามิได เพราะเวนอริยวิหารนั้น ก็ไมมกี ารบริหารพระอัตภาพเลย. ความสังเขปในพระสูตรนี้มีเพียงเทานี้ สวนความพิสดารขาพเจา
จักกลาวในมงคลสุตตวัณณนา.
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บทวา ทกฺขิณาคิริสมฺ ึ ความวา ภูเขานั้นใดตั้งลอมกรุงราชคฤห
ชนบทโดยทางใตของภูเขานั้น เรียกวา ทักขิณาคิรี หรือบทวา ทกฺขิณาคิริ
มีอธิบายวา ในชนบทนัน้ คําวา ทักขิณาคิรีนั้นแล เปนชื่อแมแหงวิหารใน
ชนบทนั้น.
บทวา เอกนาลาย พฺราหฺมณคาเม เปนชื่อของบานนั้นวา
เอกนาลา. ก็พราหมณจํานวนมากอาศัยอยู หรือการเลี้ยงดูพราหมณนั้น มีอยู
ในบานนี้ เพราะฉะนั้น บานนี้จึงเรียกวา พราหมณคาม.
บทวา เตน โข ปน สมเยน ความวา ในสมัยใด พระผูมีพระภาคเจาทรงคูอปราชิตบัลลังก ตรัสรูเฉพาะ ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม
ทรงประกาศพระบวรธรรมจักรแลว ทรงอาศัยพราหมณคาม ชื่อเอกนาลา ใน
แควนมคธ ทรงรอความแกรอบแหงอินทรียของพราหมณ ประทับอยู ณ
ทักขิณาคิริมหาวิหาร โดยสมัยนั้น อธิบายวา เปนเหตุ. ก็นบิ าต ๒ อยางนี้
ในบทวา โข ปน นี้ พึงเห็นวา เปนเพียงใหบทเต็ม หรือมีการแสดง
อธิการอื่นเปนอรรถ.
บทวา กสิภารทฺวาชสฺส พฺราหฺมณสฺส ความวา พราหมณนั้น
เลี้ยงชีพดวยการทํานา และโคตรของพราหมณนั้น ชื่อวา ภารทวาชะ เพราะ
ฉะนั้น จึงเรียกอยางนั้น.
บทวา ปฺจมตฺตานิ มีอธิบายวา มัตต ศัพท ในบทนี้วา โภชเน
มตฺตฺุตา ยอมเปนไปในประมาณฉันใด มัตต ศัพท ในบทแมนี้วา
ปฺจมตฺตานิ ยอมเปนไปในประมาณ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น การประกอบ
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ไถประมาณ ๕๐๐ ไมขาด ไมเกิน ไดแกการประกอบไถ ๕๐๐. บทวา
ปยุตฺตานิ ไดแกถูกประกอบแลว มีอธิบายวา ประกอบแลวดวยไถที่วางไว
บนคอทั้งหลายของโคพลิพัททั้งหลาย.
บทวา วปฺปกาเล ไดแก ในเวลาหวาน มีอธิบายวา ในเวลาเปน
ที่หวานพืช. วัปปะในบทวา วปฺปกาเล นั้น มี ๒ อยาง คือ กัลลวัปปะ ๑
ปงสุวัปปะ ๑ ปงสุวัปปะ ทานประสงคในพระสูตรนี้ และปงสุวัปปะนั้นแล
เปนการหวานพืชมงคลในวันที่ ๑.
ในวัปปมงคลนั้นมีอุปกรณพรอมดังนี้ โคพลิพัท ๓,๐๐๐ ตัว ถูก
ตระเตรียมไว โคพลิพัททั้งหมดสวมเขาที่ทําดวยทอง กลีบทีท่ ําดวยเงิน ทั้งหมดประดับดวยระเบียบขาว กลิ่นหอมดวยกลิ่นทั้งหมด และเจิม ๕ แหง มี
อวัยวะนอยใหญครบบริบูรณ ถึงพรอมดวยลักษณะทุกอยาง บางพวกดําเหมือน
ดอกอัญชัน บางพวกขาวเหมือนเงินยวง บางพวกแดงเหมือนแกวประพาฬ
บางพวกลายเหมือนแกวลาย. บุรุษไถนา ๕๐๐ ทัง้ หมดนุงผาขาวใหม ประดับ
ดวยระเบียบ วางเทริดดอกไมบนจะงอยบาเบื้องขวา มีสวนรางกายลูบไลดวย
น้ําหรดาลและมโนศิลา. ไถหมวดละ ๑๐ ดําเนินการไถ ไถทั้งหลายมีหัว แอก
และปฏักถักดวยทอง ในไถที่หนึ่ง เทียมโคพลิพัท ๘ ตัว ในไถที่เหลือเทียม
โคพลิพัทไถละ ๔ ตัว โคพลิพัทที่เหลือนํามาเพื่อสับเปลี่ยนโคที่เหนื่อยลา. ใน
หมวดหนึ่งมีเกวียนบรรจุพืชหมวดละ ๑ เลม มีคนไถหมวดละ ๑ คน มีคน
หวานหมวดละ ๑ คน.
ก็พราหมณใหโกนหนวดแตเชาตรู อาบน้ํา ลูบไลดวยของหอมทั้งหลาย นุงผาราคา ๕๐๐ กหาปณะ ทําผาราคา ๑,๐๐๐ กหาปณะ เฉวียงบา
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สวมแหวนนิ้วละ ๒ วง รวม ๒๐ วง สวมตุมหูสีหะที่หูทั้งสองและโพกผาโพก
อยางดี สวมสรอยทอง ผูอันพราหมณแวดลอมแลวสั่งการงาน. ลําดับนั้น
นางพราหมณีของพราหมณนั้นใหหุงขาวปายาสใสในภาชนะหลายรอย ยกใส
เกวียนใหญ อาบดวยน้ําหอม ตกแตงดวยเครื่องอลังการทุกอยาง มีหมูนางพราหมณีแวดลอมแลว ไปสูที่การงาน. แมเรือนของพราหมณ ก็ไลทาอยางดี
ดวยของหอมทั้งหลาย ในที่ทั้งปวงมีพลีกรรมอันทําดีแลว ดวยดอกไมทั้งหลาย
และนาก็ยกธงปฏากพรอมในที่นั้น ๆ. บุรุษเขางานพรอมกับบริชนและกรรมกรมี ๒,๕๐๐ คน ทั้งหมดนุงผาใหม และโภชนะแหงขาวปายาสก็เตรียมแลว
สําหรับคนงานทั้งหมด.
ลําดับนั้น พราหมณสั่งใหลางถาดทองคําสําหรับใสโภชนะที่ตนเองจะ
บริโภค บรรจุใหเต็มดวยขาวปายาส ปรุงแตงดวยเนยใส น้ําผึ้ง น้ําออย
เปนตน ใหกระทํานังคลพลีกรรม. นางพราหมณีถือภาชนะที่สําเร็จดวยทอง
เงิน สําริด และทองแดง สําหรับคนไถนาจํานวน ๕๐๐ นั่งถือทัพพีทอง ไป
เลี้ยงดูดวยขาวปายาส ฝายพราหมณใหกระทําพลีกรรมเสร็จแลว ก็สวมรองเทา
ทองที่ไลแลว ถือไมทองที่ขัดแลว เที่ยวสั่งวา จงใหขาวปายาสในที่นี้ จงให
เนยใสในที่นี้ จงใหน้ําตาลในที่นี้.
ในครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเทียว
ทรงรูการเลี้ยงดูของพราหมณ ทรงดําริวา นี้เปนกาลเพื่อฝกพราหมณดังนี้แลว
ทรงนุง คาดประคดเอว ทรงหมผาสังฆาฏิ ทรงถือบาตร เสด็จออกจาก
พระคันธกุฎี ดุจนายสารถีผูฝกบุรุษอันยอดเยี่ยม ฉะนั้น ดวยเหตุนั้น ทาน-
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พระอานนท จึงกลาววา ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรง
นุงแลว ดังนี้.
ในบทเหลานั้น นิบาตวา อถ สองถึงการปรารภเพื่อจะกลาวถึงขอ
ความตอไป. นิบาตวา โข ลงในการทําบทใหเต็ม. บทวา ภควา มีนัยที่
กลาวแลวนั้นแล. บทวา ปุพฺพณฺหสมย ความวา สมัยสวนเบื้องตนของวัน
อธิบายวา ในเวลาเชา. หรือ สมัยในเวลาเชา ชื่อวา ปุพพัณหสมัย มี
อธิบายวา ขณะหนึ่งในตอนเชา. ยอมไดทุติยาวิภัตติในอัจจันตสังโยคอยางนี้.
บทวา นิวาเสตฺวา แปลวา ทรงนุงแลว. บทวา นิวาเสตฺวา นั่นพึงทราบ
ดวยอํานาจแหงการประทับอยูในวิหารและการเปลี่ยนแปลง. จริงอยู พระผูมี
พระภาคเจาไมประทับอยู ในกอนแตนั้น.
บทวา ปตฺตจีวร อาทาย ความวา ทรงถือบาตรดวยพระหัตถ
ทั้งสอง ทรงถือจีวรดวยพระวรกาย อธิบายวา รับแลว ทรงแลว. เนื้อความ
แหงบทวา ปตฺตจีวร อาทาย นั้น พึงทราบอยางนี้วา ไดยินวา บาตร
อันสําเร็จดวยศิลามีสีเหมือนแกวอินทนิล ยอมมาสูทามกลางพระหัตถทั้งสอง
ของพระผูมีพระภาคเจาผูประสงคจะเสด็จเขาไปเพื่อบิณฑบาต เหมือนแมลงภู
เขาสูทามกลางกลีบปทุมทั้งสองที่บานแลว ฉะนั้น. ทรงรับโดยประการใด
ประการหนึ่ง เรียกวา ทรงถือแลว เหมือนถือแลว หลีกไป ฉะนั้น.
บทวา เยน ไดแก โดยทางใด. บทวา กมฺมนฺโต ไดแก โอกาส
แหงการทําการงาน. บทวา เตน ไดแก โดยทางนั้น. บทวา อุปสงฺกมิ
ไดแก เสด็จไปแลว. มีอธิบายวา การงานของกสิภารทวาชพราหมณ มี
สมมติโดยทางใด เสด็จไปแลวโดยทางนั้น.
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ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุอะไร ภิกษุทั้งหลายจึงไมติดตาม
พระผูมีพระภาคเจาเลา ? ขาพเจาขอตอบวา เพราะในกาลใด พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะเสด็จเขาไปในที่บางแหง เฉพาะพระองคเดียว ในเวลา
ภิกขาจาร ทรงปดพระทวาร เสด็จเขาไปในภายในพระคันธกุฎี แตนั้นภิกษุ
ทั้งหลายรูดวยสัญญานั้นวา วันนี้ พระผูมีพระภาคเจา มีพระประสงคจะเสด็จ
เขาบานแตพระองคเดียว ไดทรงเห็นบุคคลที่ควรแนะนําบางอยางแนแท ภิกษุ
เหลานั้น ถือบาตรและจีวรของตน ทําประทักษิณพระคันธกุฎี ไหวแลวไปสู
ภิกขาจาร ก็ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําแลวอยางนี้ เพราะเหตุ
นั้น ภิกษุทั้งหลายจึงไมติดตามพระผูมีพระภาคเจา.
บทวา เตน โข ปน สมเยน ความวา โดยสมัยใด พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังที่การงาน โดยสมัยนั้น การเลีย้ งดูของพราหมณนั้น กําลัง
เปนไปอยู อธิบายวา การแจกจายภัตรกําลังเปนไปอยู ดังที่ขาพเจาไดกลาวแลว
ในตอนตนวา นางพราหมณีถือภาชนะที่สําเร็จดวยทอง เงิน สําริด และ
ทองแดง สําหรับคนไถนาจํานวน ๕๐๐ นั่งถือทัพพีทอง ไปเลี้ยงดูดวยขาว
ปายาสดังนี้ ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปถึงที่เลี้ยงดู. ถามวา
เพราะเหตุอะไร ตอบวา เพราะเพื่อทรงกระทําการอนุเคราะหพราหมณ.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังที่เลี้ยงดู เพราะพระองคมี
พระประสงคเพื่อเสวย ดุจบุรุษกําพราหามิได เพราะพระราชาศากยะและโกลิยะ
ฝายละ ๘๒,๐๐๐ พระองค ลวนเปนพระญาติของพระผูมีพระภาคเจา พระญาติ
เหลานั้น อาจเพื่อถวายภัตประจําดวยสมบัติของตนได แตพระผูมีพระภาคเจา
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ไมไดทรงผนวช เพื่อประโยชนแกภัตร บัณฑิตพึงทราบวา ก็โดยทีแ่ ท
พระองคทรงบริจาคมหาบริจาค ๕ ประการ ทรงบําเพ็ญพระบารมีทั้งหลาย
ตลอดอสงไขยไมนอย ทรงผนวชแลว ดวยพระดําริวา เราพนแลว จักใหพน
เราฝกแลว จักฝก เราดับแลว จักใหดบั ดังนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อจะยังคนอื่น
ใหพนและใหดับ เพราะความที่พระองคเปนผูพนแลว และดับแลว จึงเสด็จ
เที่ยวไปในโลก เสด็จเขาไปถึงที่เลี้ยงดู เพื่อทรงกระทําอนุเคราะหแกพราหมณ.
บทวา เอกมนฺต ในคําวา อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต อฏาสิ
นั้น เปนการแสดงถึงภาวนปุงสกลิงค. มีอธิบายวา ณ โอกาสหนึ่ง ณ ขางหนึ่ง.
หรือวา เปนทุติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. ไดประทับยืนในที่ใกล
พอที่พราหมณจะเห็นได คือ ในที่จะฟงกถาได ไดแกในที่สูง ซึ่งพราหมณ
มองเห็นพระองคยืนได ก็ครั้นประทับยืนแลว ทรงเปลงแสงสวางแหงพระวรกาย อันสวางยิ่งกวาแสงสวางพระจันทรและพระอาทิตยตั้งพันดวง เหมือน
กรงทอง โดยรอบประมาณ ๘๐ ศอก ซึ่งครอบงําแลว ทําใหฝาโรงงาน ตนไม
และกอนดินเหนียวที่ไถแลวเปนตน เปนเหมือนสําเร็จแลวดวยทอง.
ครั้งนั้น มนุษยทั้งหลายบริโภคขาวปายาสแลว เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับยืนอยูในที่ควรสวนขางหนึ่ง ซึ่งมีพระวรกายประดับดวยลักษณะอัน
ประเสริฐ ๓๒ ประการ อันมีอนุพยัญชนะ ๘๐ เปนบริวาร มีพระพาหุทั้งคู
รุงเรืองดวยแสงสวางวาหนึ่งลอมรอบ มีพระสิริเปลงปลั่งดวยพระเกตุมาลานาดู
ยิ่งนัก ดุจสระสะพรั่งดวยดอกปทุม รุง เรืองดวยพระสิริดุจหมูดาวที่ระยิบระยับ
ดวยขายรัศมี ทําใหทองฟารุงเรือง ดุจพระอาทิตยสองแสงเหนือยอดภูเขาทอง
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ฉะนั้น ลางมือและเทาแลว ประคองแลวประคองอีก ซึ่งอัญชลี ไดยืนแวดลอม
แลว กสิภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับยืนเพื่อบิณฑบาต
อันมนุษยเหลานั้นแวดลอมแลวอยางนี้แล ครั้นเห็นแลวจึงทูลคํานี้กะพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระสมณะ ขาพระองคแล ยอมไถและหวาน ดังนี้.
ถามวา ก็เพราะเหตุอะไร พราหมณนี้จึงกลาวอยางนี้ เพราะความ
ไมเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา ผูนาเลื่อมใสรอบดาน อันพึงเลื่อมใส แม
ถึงแลว ซึ่งการฝกและสมถะอันอุดม หรือวา เพราะแมเตรียมขาวยาคู แกชน
๒,๕๐๐ คน แลวตระหนี่ดวยภิกษาทัพพีหนึ่ง.
ตอบวา ไมใชแมโดยประการทั้งสอง โดยที่แทแล พราหมณนั้น
เห็นชนผูไมอิ่มดวยการดูพระผูมีพระภาคเจาแลว ทิ้งการงาน จึงมีความไม
พอใจวา เสด็จมาเพื่อทําการงานของเราใหเสื่อมเสีย เพราะฉะนั้น จึงกลาว
อยางนั้น และพราหมณนั้น เห็นสมบัติแหงลักษณะของพระผูมีพระภาคเจา
จึงมีความดําริวา ถาสมณะนี้ประกอบการงานทั้งหลายไซร ก็จะไดเปน
เหมือนแกวจุฬามณีในศีรษะ ในชมพูทวีปทั้งสิ้น ประโยชนชื่ออะไร ของ
พระสมณะนั้น จักสําเร็จ ดวยประการดังนี้ พระสมณะนั้น จึงไมประกอบ
การงานทั้งหลาย เพราะความที่ตนเปนคนเกียจคราน เที่ยวเพื่อบิณฑบาตใน
ที่ทั้งหลายมีวัปปมงคลกาลเปนตนมาบริโภค เทีย่ วไปจนรางกายอวนพี ดวย
เหตุนั้น กสิภารทวาชพราหมณจึงกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ขาพระองคแล
ยอมไถและหวาน ครั้นไถและหวานแลวยอมบริโภค ดังนี้. อธิบายวา การงาน
ทั้งหลายของขาพระองคยอมไมเสื่อมเสีย พระองคเปนผูไมถึงพรอมดวยลักษณะ
เหมือนอยางนั้น. อธิบายวา ขาแตพระสมณะ แมพระองค ฯลฯ จักบริโภค
ประโยชนอะไร ไมพึงสําเร็จแกพระองคผูถึงพรอมดวยลักษณะอยางนี้เลา.
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อนึ่ง กสิภารทวาชพราหมณนี้ ไดสดับมาวา ไดยินวา พระกุมาร
อุบัติในศากยราชตระกูล พระองคทรงสละจักรพรรดิราชสมบัติ ทรงผนวช
เพราะฉะนั้น จึงรูในบัดนี้วา พระกุมารนั้น คือพระสมณะนี้ เมื่อจะทําการ
คัดคานวา ไดยินวา พระองคทรงสละจักรพรรดิราชสมบัติ เสด็จออกบวช
แลวกราบทูลวา ขาแตพระสมณะ ขาพระองคแล ดังนี้.
อนึ่ง พราหมณนี้เปนคนมีปญญาเฉียบแหลม ยอมไมกราบทูล
กระทบ พระผูมีพระภาคเจา แตเห็นพระรูปสมบัติของพระผูมีพระภาคเจาแลว
เมื่อจะกลาวสรรเสริญพระปญญาสมบัติ จึงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระสมณะ
ขาพระองคแล ดังนี้ แมเพื่อใหกถาเปนไป แตนนั้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อ
จะทรงแสดงความที่พระองคทรงเปนชาวนาผูเลิศในโลกพรอมกับเทวโลก ดวย
อํานาจแหงเวไนยสัตว จึงตรัสวา ดูกอนพราหมณ แมเราแล ดังนี้.
ลําดับนั้น พราหมณไดเกิดความคิดวา สมณะนี้ตรัสวา เราก็ไถและ
หวาน ดังนี้ เราไมเห็นเครื่องมือสําหรับทํานามีแอกและไถเปนตน อันโอฬาร
ของสมณะนั้น สมณะนั้นพูดเท็จหรือไมหนอ จึงชําเลืองดูพระผูมีพระภาคเจา
ตั้งแตพื้นพระบาท จนถึงปลายพระเกสา รูสมบัติคือลักษณะอันประเสริฐ
๓๒ อยาง ของพระผูมีพระภาคเจานั้น เพราะความที่ตนมีอธิการไดกระทําแลว
ในอังควิชชา คิดวา นั่นไมใชฐานะ ไมใชโอกาส ที่สมณะเห็นปานนี้ จะพึง
พูดเท็จ ในทันใดนั้นเทียว ก็เกิดมานะมาก ละการพูดวา สมณะ ในพระผูมี
พระภาคเจาแลว ทูลรองเรียกพระผูมีพระภาคเจา โดยพระโคตร จึงกราบทูล
วา ก็ขาพระองคยอมไมเห็นแอกของทานพระโคดมเลย. พราหมณมีปญญา
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เฉียบแหลม กราบทูลอยางนี้แลว ก็รวู า พระสมณะนี้ ตรัสอยางนี้ หมายถึง
เนื้อความลึกซึ้ง ประสงคจะรูเนื้อความที่ทูลถาม ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
ดวยคาถา ดวยเหตุนั้น ทานพระอานนทจึงกลาววา ลําดับนั้น กสิภารทวาชพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คาถาย ไดแก ดวยคําที่กําหนดแลว
ดวยอักษรบท. บทวา อชฺฌภาสิ ความวา ไดกลาวแลว. พราหมณเมื่อ
ทูลถามถึงการประกอบเครื่องมือของการทํานามีแอกและไถเปนตน จึงทูลวา
ไถ ดังนี้ ในคาถานั้น. ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงพระพุทธานุภาพ
ซึ่งเปนอานุภาพของพระพุทธเจาทั้งหลาย ประกอบดวยการเปรียบเทียบบุพธรรมอยางไร เมื่อจะทรงบัญญัติดวยรูปธรรม อันเปรียบเทียบดวยบุพธรรม
จึงตรัสวา ศรัทธาเปนพืช.
ถามวา ก็การเปรียบเทียบดวยบุพธรรมในคาถานี้เปนอยางไร พระผูมีพระภาคเจาอันพราหมณทูลถามถึงการประกอบเครื่องมือของการทานามีแอก
และไถเปนตน แลวมิใชหรือ ? ก็เมื่อเปนเชนนั้นแล เมื่อจะใหพราหมณรูดวย
การเปรียบเทียบพืชที่ไมไดทูลถาม จึงตรัสวา ศรัทธาเปนพืช และเมื่อเชนนั้น
มีอยู กถานี้ ก็ไมมีอนุสนธินั่นเทียว.
ตอบวา กถาของพระพุทธเจาทั้งหลาย ชื่อวา ไมมีอนุสนธิ หามีไม
ทั้งไมยกตรัสถึงการเปรียบเทียบดวยบุพธรรมดวยก็หามิได ก็บัณฑิตพึงทราบ
อนุสนธิในพระสูตรนี้อยางนี้ ดวยวา พระผูมีพระภาคเจา ถูกพราหมณนี้ทูลถาม
ถึงไถดวยอํานาจแหงเครื่องมือของการทํานามีแอกและไถเปนตน พระองคไม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 267

ตรัสเลี่ยงวา สิ่งนี้ ไมไดถาม ดวยความอนุเคราะหพราหมณ เมื่อทรงแสดงไถ
จําเดิมแตตน เพื่อใหพราหมณรูไถ ซึ่งมีมูล มีอปุ การะ มีเครื่องมือ มีผล
จึงตรัสวา ศรัทธาเปนพืช จริงอยู พืชเปนมูลแหงการไถ โดยจะพึงทําในเมื่อ
พืชนั้นมี โดยไมพึงกระทําในเมื่อพืชนั้นไมมี และโดยพึงกระทําตามประมาณ
แหงพืชนั้น ครั้นเมื่อพืชมี ชาวนาทั้งหลายจึงทําการไถ เมื่อพืชไมมี ก็ไม
ทําการไถ ตามประมาณแหงพืช ชาวนาทั้งหลายผูฉลาด ยอมไถนาดวยหวังวา
ขอพืชอยาพรอง ขาวกลาของพวกเราอยาเสื่อม วาขอพืชอยาเกิน ความ
พยายามของพวกเราอยาสูญเปลา ก็เพราะพืชนั่นแล เปนมูล เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงไถจําเดิมแตตน ทรงใหพราหมณรูบุพธรรม
แหงไถของพระองค โดยเปรียบเทียบกับพืชอันเปนบุพธรรมแหงไถของ
พราหมณ จึงตรัสวา ศรัทธาเปนพืช พึงทราบการเปรียบเทียบดวยบุพธรรม
ในพระสูตรนี้ ดวยประการฉะนี้.
หากมีคําถามวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมที่พราหมณทูลถาม
เทานั้น ภายหลังไมตรัสธรรมที่พราหมณไมทูลถาม เพราะเหตุอะไร ?
ตอบวา เพราะพระองคทรงมีอุปการะแกพราหมณ และเพราะพระองค
เปนผูสามารถในการเชื่อมพระธรรม ก็พราหมณนี้มีปญญา แตขาดศรัทธา
เพราะตนเกิดในตระกูลมิจฉาทิฏฐิ และคนที่ขาดศรัทธาแตมีปญญา ไมปฏิบัติใน
สิ่งที่ไมเปนวิสัยของตน ตามศรัทธาของคนเหลาอื่น ยอมไมบรรลุคุณวิเศษ ก็
ศรัทธาของพราหมณนั้น แมมีลักษณะเพียงความไมเลื่อมใสในการไปปราศกิเลส
และการลุกขึ้นตามกาล ก็ทุรพล เปนไปพรอมกับปญญาที่มีกําลังยอมไมทําความ
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สําเร็จประโยชน ดุจโคเทียมในแอกอันเดียวกันกับชาง เพราะฉะนั้น ศรัทธา
ของพราหมณนั้น ยังมีอุปการะ เนือ้ ความนี้ อันพระผูมีพระภาคเจาทรงยัง
พราหมณนั้นใหตั้งอยูในศรัทธา อันจะพึงตรัสแมภายหลัง แตตรัสกอน เพราะ
ความที่พราหมณนั้นยังมีอุปการะ อยางนี้ เหมือนตรัสไวแมในที่อื่น เพราะ
ความที่พระองคทรงฉลาดในเทศนาวา ศรัทธายอมรวบรวมเสบียง และวา
ศรัทธาเปนเพื่อนสองของคน และวา ศรัทธาเปนทรัพยประเสริฐสุดของบุรุษ
ในโลกนี้ และวา คนยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา และวา มหานาคมีศรัทธา
เปนมือ และวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกผูมีศรัทธาแล ดังนี้. ฝน
มีอุปการะแกพืชนั้น ฝนนั้นพระองคตรัสในลําดับแหงศรัทธานั่นแลว จึง
เปนการเหมาะสม เนื้อความนี้ พระองคควรตรัสแมในภายหลัง แตตรัสไวกอ น
เพราะความที่พระองคเปนผูสามารถเชื่อมธรรมดวยประการฉะนี้. และธรรมอื่น
มีงอนไถและเชือกเปนตน มีวิธีอยางนี้.
ในพระสูตรนั้น ศรัทธามีความเลื่อมใสพรอมเปนลักษณะ หรือมีการ
หยั่งลงเปนลักษณะ มีการวิ่งไปเปนรส มีการนอมใจเชื่อเปนปจจุปฏฐาน
หรือมีการไมขุนมัวเปนปจจุปฏฐาน มีโสตาปตติยังคะเปนปทัฏฐาน หรือ
มีธรรมควรเชื่อเปนปทัฏฐาน เปนความเลื่อมใสของจิต เหมือนความใสของ
วัตถุมีกระจกหรือพื้นน้ําเปนตน เปนที่ผองใสของสัมปยุตตธรรมทั้งหลาย ดุจ
แกวมณีอันยังน้ําใหใส เปนที่ผองใสของน้ําฉะนั้น.
บทวา พีช ไดแก พืช ๕ ชนิด คือ มูลพืช ขันธพืช ผลุพืช
อัคคพืช พีชพืชเปนที่ ๕. พืชนั้นแมทั้งหมด ยอมถึงการนับวาพืชทั้งนั้น
เพราะอรรถวางอกขึ้น เหมือนอยางทานกลาวไววา ก็นั่นชื่อวา พืช เพราะ
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อรรถวางอกขึ้น. ในพืชเหลานั้น พืชอันเกิดแตรากแหงการไถของพราหมณ
ยอมทํากิจ ๒ อยางคือ ขั้นต่ําดํารงอยูดวยราก ขั้นสูงออกหนอ ฉันใด ศรัทธา
อันเปนรากแหงการไถของพระผูมีพระภาคเจา ขั้นต่ําดํารงอยูดวยรากคือศีล
ขั้นสูงออกหนอสมถะและวิปสสนา ฉันนั้น.
อนึ่ง พืชนั่นดูดรสแหงดิน รสแหงน้ํา ดวยราก ยอมเจริญดวยกาน
เพื่อรับความแกรอบแหงธัญชาติ ฉันใด ศรัทธานี้ก็ฉันนั้น รับรสคือสมณะ
และวิปสสนา ดวยรากคือศีล ยอมเจริญดวยกานคืออริยมรรค เพื่อรับความ
แกรอบแหงอริยผล.
อนึ่ง พืชนั้นตั้งอยูในดินดี ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลยดวยราก
หนอ ใบ กาน ลําตน และใบเหลือง ยังน้ํานมใหเกิดขึ้นแลว ยอมสําเร็จเปน
รวงขาวสาลีอันเต็มดวยผลขาวสาลีมิใชนอย ฉันใด ศรัทธานี้ก็ฉันนั้น ดํารง
อยูในจิตสันดานแลว ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ดวยศีลวิสุทธิ จิตตวิสุทธิ
ทิฏฐิวิสุทธิ กังขาวิตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ และปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ยังน้ํานมคือญาณทัสสนวิสุทธิใหเกิดขึ้นแลว ยอมใหสําเร็จ
พระอรหัตผลอันเต็มดวยปฏิสัมภิทาธรรมมิใชนอย เพราะเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา ศรัทธาเปนพืช ดังนี้.
ในขอนั้น พึงมีคําถามวา ครั้นเมื่อกุศลธรรมมากกวา ๕๐ อยาง
เกิดรวมกัน เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ศรัทธาเปนพืชเลา ?
ตอบวา เพราะศรัทธาทําหนาที่พืช จริงอยู ในธรรมเหลานั้น วิญญาณ
เทานั้น ยอมทําหนาที่รูแจง ฉันใด ศรัทธายอมทําหนาที่พืชฉันนั้น เพราะ
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ศรัทธานั้น เปนรากเหงาแหงกุศลทั้งปวง เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา คน
เกิดศรัทธายอมเขาไปหา เมื่อเขาไปหายอมนั่งใกล เมื่อนั่งใกล ยอมเงี่ยหู
เงี่ยหูแลว ยอมฟงธรรม ครั้นฟงแลว ยอมทรงธรรม ยอมใครครวญอรรถ
แหงธรรมทั้งหลายที่ทรงแลว เมื่อใครครวญอรรถ ธรรมทั้งหลายยอมทนตอ
การเพง เมื่อมีการทนตอการเพงธรรม ฉันทะยอมเกิด ผูเกิดฉันทะแลว ยอม
อุตสาหะ ครั้นอุตสาหะแลว ยอมเทียบเคียง ครั้นเทียบเคียงแลวยอมตั้งมั่น
เปนผูมีตนตั้งมั่นแลว ยอมทําใหแจง ซึ่งปรมัตถสัจจะดวยกาย และยอมเห็น
แทงตลอด ซึ่งปรมัตถสัจจะนั้นดวยปญญา ดังนี.้
ธรรมใดยอมแผดเผาอกุศลธรรมทั้งหลายและกาย เพราะเหตุนั้น
ธรรมนั้น จึงชื่อวา ตบะ ความเพียร คําวา ตบะนั่น เปนชื่อแหงอินทรียสังวร
วิริยธุดงค และการบําเพ็ญทุกรกิริยา ก็อินทรียสังวรทานประสงคเอาในพระสูตร
นี้. บทวา วุฏิ ไดแก ฝนหลายอยาง มีฝนในฤดูฝน และลมฝนเปนตน.
ฝนในฤดูฝนทานประสงคเอาในพระสูตรนี้. เหมือนอยางวา พืชอันฝนในฤดู
ฝนอนุเคราะหดีแลว และขาวกลาซึ่งมีพืชเปนมูลของพราหมณ ยอมงอกงาม
ไมเหี่ยวแหง ยอมถึงความสําเร็จฉันใด ศรัทธาอันอินทรียสังวรอนุเคราะหดี
แลว และธรรมทั้งหลายมีศีลเปนตน ซึ่งมีศรัทธาเปนมูลของพระผูมีพระภาคเจา ยอมงอกงาม ยอมไมเหี่ยวแหง ยอมถึงความสําเร็จฉันนั้น เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตบะคือความเพียรเปนฝน ดังนี้.
ก็ เม ศัพทที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบทวา ปฺา เม ดังนี้
นั้น ผูศึกษาพึงประกอบในบทแมเหลานี้วา สทฺธา เม พีช ตโป เม วุฏิ
*

* ม.ม. จงฺกีสุตฺต ๕๘๔.
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แปลวา ศรัทธาของเราเปนพืช ความเพียรของเราเปนฝน ดังนี้. พระผูม-ี
พระภาคเจาทรงแสดงอะไรดวยบทนี้ พระองคทรงแสดงวา ดูกอนพราหมณ
เมื่อพืชอันทานหวานแลว ถามีฝน ก็เปนการดี ถาไมมีฝน แมน้ําอันทาน
จะตองให ฉันใด เมื่องอนไถคือหิริ แอกและไถคือปญญา เราทํารวมกัน
กับเชือกคือใจ เทียมโคพลิพัทคือความเพียร แทงดวยปฏักคือสติ หวานพืช
คือศรัทธา ในนาคือจิตสันดานของตน ชื่อวาความไมมีฝนไมมี ก็ตบะคือ
ความเพียรติดตอสม่ําเสมอของเรานี้ เปนฝน.
ชื่อวา ปญญา เพราะอรรถวิเคราะหวา เปนเครื่องรูชัดของบุคคล
หรือบุคคลยอมรูเอง. ปญญานั้นมีหลายอยาง ตางโดยกามาวจรเปนตน ก็มรรค
ปญญาพรอมกับวิปสสนา ทรงพระประสงคเอาในคาถานี้. บทวา ยุคนงฺคล
ไดแก แอกและไถ ชื่อวา ยุคนงฺคล แปลวา แอกและไถ. ก็แอกและไถ
ของพราหมณ ฉันใด ปญญาของพระผูมีพระภาคเจา ก็มีแม ๒ อยาง ฉันนั้น.
ในคาถานั้น แอกเปนอุปนิสัยของงอนไถ ยอมอยูขางหนาเนื่องกับ
งอนไถ เปนนิสัยของเชือกทั้งหลาย ยอมทรงไวซึ่งการไปรวมกันของโคพลิพัท
ทั้งหลาย ฉันใด ปญญาก็ฉันนั้น เปนอุปนิสัยของธรรมทั้งหลายมีหิริเปน
ประมุข เหมือนอยางที่ตรัสไววา ธรรม (กุศล) ทั้งหมดมีปญญาเปนอยางยิ่ง
และวา ก็บณ
ั ฑิตผูฉลาดทั้งหลายกลาววา ปญญาประเสริฐที่สุด ดุจเดือน
ประเสริฐกวาดาวทั้งหลายฉะนั้น และปญญาอยูหนาของกุศลธรรมทั้งหลาย
เพราะอรรถวา เปนหัวหนา เหมือนอยางที่ตรัสไววา ศีล แมสิริและธรรม
ของสัตบุรุษยอมคลอยตามคนมีปญญา ปญญาชื่อวาเนื่องกับงอนไถ เพราะไม
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เกิดขึ้นโดยปราศจากหิริ เปนนิสัยของเชือกทั้งหลาย โดยเปนนิสสยปจจัยแหง
เชือกคือสมาธิ กลาวคือใจ ยอมทรงไวซึ่งการไปโดยรวมกันแหงโคพลิพัท
คือความเพียร เพราะปฏิเสธการปรารภความเพียรจัดและความยอหยอนเกินไป.
ก็ไถประกอบกับผาลแลว ยอมทําลายกอนดิน ในเวลาไถยอมชําแรก
วัชพืชที่มีราก ฉันใด ปญญาที่ประกอบดวยสติก็ฉันนั้น ยอมทาลายกอนแหง
อารมณอันมีหนาที่ประชุมความสืบตอแหงธรรมทั้งหลาย ในเวลาวิปสสนา ยอม
ชําแรกการสืบตอแหงกิเลสมูลทั้งหมด ก็ปญญานั้นแล เปนโลกุตระอยางเดียว
และปญญานอกนี้พึงเปนโลกิยะ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ปญญาของเราเปนแอกและไถ ดังนี้.
ชื่อวา หิริ เพราะอรรถวิเคราะหวา เปนเครื่องละอายของบุคคล
หรือบุคคลยอมละอายเอง คือเกลียดความเปนไปแหงอกุศล โอตตัปปะเปนอัน
ถือเอาแลวเทียว โดยความเปนธรรมไปรวมกันกับหิริศัพทนั้น. บทวา อีสา
ไดแก ทอนไมที่ทรงแอกและไถไว. เปรียบเหมือนงอนไถของพราหมณ ยอม
ทรงไวซึ่งแอกและไถ ฉันใด หิริแมของพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ชือ่ วา
ยอมทรงไวซึ่งแอกและไถ กลาวคือโลกิยปญญาและโลกุตรปญญา เพราะเมื่อ
หิริไมมี ปญญาก็ไมมี แอกและไถที่เนื่องดวยงอนไถ ยอมทําหนาที่ไมใหหวั่น
ไหว ไมยอหยอน ฉันใด ก็ปญ
 ญาอันเนื่องดวยหิริก็ฉันนั้น ยอมทําหนาที่
ไมใหหวั่นไหว ไมยอหยอน ไมเกลือ่ นกลนดวยความไมมีหิริ เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา หิริ เปนงอนไถ ดังนี้.
ชื่อวา มโน ดวยอรรถวิเคราะหวา ยอมรู คําวา มโน นั่นเปนชื่อ
ของจิต ก็สมาธิที่ประกอบพรอมดวยจิตนั้น โดยใจเปนประธาน ทรงพระ-
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ประสงคเอาในคาถานี้. บทวา โยตฺต ไดแก เครื่องผูกคือเชือก. เชือกนัน้
มี ๓ อยาง คือ เชือกผูกแอกกับงอนไถ ๑ เชือกผูกโคพลิพัททั้งหลายกับ
แอก ๑ เชือกผูกโคพลิพัททั้งหลายกับสารถี ๑. ในเชือก ๓ อยางนั้น เชือก
ของพราหมณทํางอนไถ แอก และโคพลิพัททั้งหลายใหเกี่ยวเนื่องกัน ยอม
ยังกิจของตนสําเร็จ ฉันใด สมาธิของพระผูมีพระภาคเจาผูกธรรมคือ หิริ
ปญญา และวิริยะเหลานั้นทั้งหมดเทียว ใหเปนอารมณเดียว โดยความเปน
ธรรมไมฟุงซาน ฉันนัน้ เพราะเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา ใจ
เปนเชือก ดังนี้.
ชื่อวา สติ เพราะอรรถวิเคราะหวา เปนเครื่องระลึกของบุคคล หรือ
บุคคลระลึกถึงประโยชนที่ทําไวแลวนานเปนตนไดดวยตนเอง. สตินั้นมีความ
ไมหลงลืมเปนลักษณะ. ธรรมชาติใดยอมใหดินแตก เพราะเหตุนั้น ธรรมชาติ
นั้นชื่อวา ผาล. บุคคลยอมแทงดวยวัตถุนั้น เพราะเหตุนั้น วัตถุนั้นชื่อวา
ปาชน ปฏัก ปฏักนั้นเรียกวา ปาจน (ปฎัก) ในคาถานี้. คําวา ปาจน
นั้น เปนชื่อของวัตถุสําหรับแทง (ปฏัก). ผาลและปฏัก ชื่อวา ผาลปาจน.
ก็ผาลและปฏักของพราหมณฉันใด สติอันประกอบดวยวิปสสนา และประกอบ
ดวยมรรคของพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น.
ในขอนั้น ผาลยอมตามรักษาไถ และไปขางหนาของไถนั้น ฉันใด
สติก็ฉันนั้นเปนคติของกุศลธรรมทั้งหลาย ระลึกพรอมอยู หรือใหอารมณ
ทั้งหลายปรากฏขึ้นอยู ชื่อวา ยอมรักษาไถคือปญญา. จริงอยางนั้น สติ
ทานเรียกวา อารักขา ดุจในประโยคมีอาทิวา ภิกษุอยูดวยจิตอันมีสติเปน
เครื่องอารักขา ดังนี้ และยอมนําหนาปญญานั้น ดวยอํานาจความไมหลงลืม
*

* ที. ปา. ๒๗๕. สตารกฺเขน เจตสา สมนฺนาคโต วิหรติ.
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เพราะปญญายอมรูชัด ซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีสติสั่งสมแลว ยอมไมรูชัดซึ่งธรรม
ทั้งหลายที่มีสติหลงลืมแลว. เหมือนอยางวา ปฏัก แสดงอยู ซึ่งภัยคือการแทง
แกโคพลิพัททั้งหลาย ยอมไมใหหยุด และยอมหามไปนอกทาง ฉันใด
สติก็ฉันนั้น แสดงอยูซึ่งภัยในอบาย แกโคพลิพทั คือวิริยะ ยอมไมใหจมอยู
ในความเกียจคราน ยอมหามอโคจรทั้งหลาย กลาวคือการกามคุณ ครัน้ หามแลว
ยอมใหประกอบในกรรมฐาน และยอมหามการไปนอกทาง เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา สติเปนผาลและปฏักของเรา ดังนี้.
บทวา กายคุตฺโต ความวา คุมครองดวยกายสุจริต ๓ อยาง.
บทวา วจีคุตฺโต ความวา คุมครองดวยวจีสุจริต ๔ อยาง. ปาฏิโมกสังวรศีล
ตรัสแลว ดวยคํามีประมาณเทานี้. ในบทวา อาหาเร อุทเร ยโต นี้
สํารวมคือสํารวมพรอมแลว อธิบายวา มีอุปกิเลสไปปราศแลว ในปจจัยแม
๔ อยา ง เพราะความที่ปจจัยทั้งหมดทรงสงเคราะหแลว ดวยอาหารเปน
ประธาน. อาชีวปาริสุทธิศีล ตรัสแลวดวยบทนี้. บทวา อุทเร ยโต
ความวา สํารวม คือ สํารวมพรอมแลวในทอง คือ บริโภคมีกําหนด มี
อธิบายวา รูป ระมาณในอาหาร. ปจจัยปฏิเสวนศีล ตรัสแลวดวยความเปนผูรู
ประมาณในโภชนะเปนประธาน ดวยบทนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไร ดวยบทนั้น ทรงแสดงวา ดูกอน
พราหมณ ทานหวานพืชแลว ยอมทํารั้วหนาม รั้วไม หรือลอมกําแพง
เพื่อรักษาขาวกลา ดวยรั้วนั้น ฝูงโค กระบือและเนื้อ เมื่อไมไดการเขาไป
ยอมไมแยงกินขาวกลาของทาน ฉันใด เราก็ฉันนั้น หวานพืชคือศรัทธา
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นั้นแลว ทําการลอม ๓ อยาง อันสําเร็จแตการคุมครองกาย วาจา และอาหาร
เพื่อรักษาขาวกลา คือ กุศลอันมีประการตาง ๆ ดวยการลอมนั้น ฝูงโค
กระบือและเนื้อ คือ อกุศลธรรมมีราคะเปนตน เมือไมไดการเขาไป ยอม
ไมแยงกินขาวกลา คือ กุศลของเรา ดังนี้.
ในบทวา สจฺจ กโรมิ มิทฺธาน นี้ การตัด การเกี่ยว การถอนขึ้น
ชื่อวา การถอนหญา ดวยสัจจะอันไมกลาวใหพลาดดวยทวารทั้งสอง. ก็คําวา
สจฺจ นั่นเปนทุติยาวิภัตติ พึงทราบวา ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ. ก็
เนื้อความในบทวา สจฺจ กโรมิ มิทฺธาน นั้นมีดังนี้วา สจฺเจน กโรมิ
นิทฺธาน แปลวา เรายอมการทําการถอนหญา ดวยสัจจะ.
มีอธิบายอยางไร มีอธิบายวา ทานไถนาภายนอกแลว ยอมกระทํา
การถอนหญาอันประทุษรายขาวกลา ดวยมือ หรือดวยเคียว ฉันใด แมเรา
ก็ฉันนั้น ไถนาอันมีในภายในแลว ยอมกระทําการถอนหญา คือการกลาว
ใหพลาด ซึ่งประทุษรายขาวกลา คือ กุศล ดวยสัจจะ. อีกอยางหนึ่ง
ญาณสัจจะ ที่เรียกวา ยถาภูตญาณ พึงทราบวา สัจจะในบทวา สจฺจ กโรมิ
นิทฺธาน นี้. ผูศึกษาพึงประกอบอยางนี้วา เรากระทําการถอนหญาทั้งหลาย
มีอัตตสัญญาเปนตน ดวยสัจจะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง บทวา นิทฺธาน ไดแกการตัด การเกี่ยว อธิบายวา
การถอน. เมื่อเปนอยางนั้น ทานยอมใหทาสหรือกรรมกรทําการถอนวา
เจาจงถอนหญาทั้งหลาย คือใหทําการตัด การเกี่ยว การถอน หญาทั้งหลาย
ฉันใด เรายอมกระทําสัจจะฉันนั้น การกลาวดวยทุติยาวิภัตตินั่นแล ก็ควร.
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อีกอยางหนึ่ง บทวา สจฺจ ไดแก ทิฏฐิสัจจะ การกลาวดวย
ทุติยาวิภัตตินั่นแล แมอยางนี้วา เรายอมกระทําการถอนนั้น คือ ยอมกระทํา
กิจอันจะพึงตัด พึงเกี่ยว พึงถอนขึ้น ดังนี้ ก็ควร.
ในบทวา โสรจฺจ เม ปโมจน นี้ ศีลนั้นใดอยางนี้วา ความ
ไมละเมิดทางกาย ความไมละเมิดทางวาจานั่นแล เรียกวา โสรัจจะ ความสงบ
เสงี่ยม ศีลนัน้ ไมประสงคเอาในคาถานี้ ศีลนั้นไดกลาวแลวเทียว โดยนัยมีอาทิ
วา คุมครองกาย แตพระอรหัตผลอันทานประสงคแลว ดวยวาพระอรหัตผล
แมนั้น เรียกวา โสรัจจะ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงยินดีแลวในนิพพาน
อันสุนทร. บทวา ปโมจน ไดแก เปนเครื่องสละโยคะ.
มีอธิบายอยางไร มีอธิบายวา การปลดเปลือ้ งของทานยังไมเปนการ
ปลดเปลื้องเลย เพราะทานจะพึงประกอบในเวลาเย็น ในวันที่ ๒ หรือในป
ตอไปแมอีก ฉันใด การปลดเปลื้องของเราไมเปนฉันนั้น เพราะชื่อวาการ
ปลดเปลื้องในระหวางของเราไมมี ดวยวา เราไดประกอบโคพลิพัท คือ วิรยิ ะ
ทั้งหลายในไถคือปญญา จําเดิมแตกาลแหงพระทศพลพระนามวา ทีปงกร
ไถอยูซึ่งการไถใหญตลอดสี่อสงไขยและแสนกัป ยังไมเลิกละ ตราบเทาที่เรา
ยังไมไดตรัสรูชอบเฉพาะ ซึ่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ และในกาลใด พระอรหัตผลอันมีคุณทั้งหมดเปนบริวารไดบังเกิดขึ้นแลวแกเราผูยังกาลนั้นทั้งหมด
ใหสิ้นไปแลว นั่งในอปราชิตบัลลังก ที่โคนตนโพธิ์ ในกาลนัน้ พระอรหัตผล
นั้นเราไดปลดเปลื้องแลว ดวยการบรรลุปฏิปสสัทธิอันยอดเยี่ยมทั้งหมด จัก
ไมเปนกิจที่จะพึงประกอบอีกในบัดนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 277

หมายถึงเนื้อความนั่น จึงตรัสวา ความสงบเสงี่ยมของเรา เปนเครื่อง
ปลดเปลื้องกิเลส ดังนี้.
ในบทวา วิริย เม ธุรโธรยฺห นัน่ บทวา วิรยิ  ไดแก ปธาน
คือความเพียรที่กลาวแลว โดยนัยมีอาทิวา การปรารภความเพียรทางกายหรือ
ทางใจ นําธุระไปเพื่อธุระ ชื่อวา ธุรโธรยฺห อธิบายวา ยอมนําธุระไป.
เหมือนอยาง ไถของพราหมณ นําธุระไปเพื่อธุระลากมาทําลายกอนดินและ
ชําแรกวัชพืชอันมีรากทั้งหลายใหหมดไป ฉันใด ไถคือปญญาของพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น ครามาดวยความเพียร ยอมทําลายกอนดินตามที่กลาวแลว
และชําแรกกิเลสสันดานทั้งหลายใหหมดไป เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา ความเพียรของเรานําธุระไปเพื่อธุระ.
อีกอยางหนึ่ง ธุระทั้งหลายนําไปซึ่งธุระกอน นําไปซึ่งมูลธุระ ชื่อวา
นําธุระไป ธุระดวย นําธุระไปดวย ชือ่ วา นําธุระไปเพื่อธุระ. ในขอนั้น
ไถของพราหมณนําธุระไปอันตางดวยโคพลิพัท ๔ ตัว ประกอบในไถแตละไถ
เมื่อนําไปยอมยังการทําลายรากหญาที่เกิดแลวและยังไมเกิด และสมบัติ คือ
ขาวกลาใหสําเร็จฉันใด ความเพียรของพระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น นําธุระ
ไปเพื่อธุระอันตางดวยความเพียรคือสัมมัปปธาน ๔ เมื่อนําไป ยอมยังการทําลาย
อกุศลมูลซึ่งเกิดขึ้นและยังไมเกิดขึ้น และสมบัติคือกุศลใหสําเร็จ เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ความเพียรของเรานําธุระไปเพื่อธุระ ดังนี้.
ในบทวา โยคกฺเขมาธิวาหน นี้ นิพพานเรียกวา เกษมจากโยคะ
เพราะนิพพานเปนธรรมเกษมจากโยคะทั้งหลาย นิพพานนั้นชื่อวา อธิวาหนะ
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เพราะอรรถวิเคราะหวา อันบุคคลบรรลุแลวยอมนําไป หรือยอมถูกนําไป
เฉพาะหนา การนําไปถึงแดนเกษมจากโยคะ ชื่อวา โยคกฺเขมาธิวาหน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไรดวยบทนั้น ทรงแสดงวา ไถนําธุระไปเพื่อ
ธุระของทาน ยอมนําไปเฉพาะหนาสูทิศตะวันออก หรือทิศใดทิศหนึ่งในทิศ
ทั้งหลายมีทิศตะวันตกเปนตน ฉันใด ความเพียรของเราก็ฉันนั้น นําธุระไป
เพื่อธุระ คือนําไปเฉพาะพระนิพพาน และเมื่อนําไปอยางนี้ ชื่อวา ไมหวน
กลับมา ไถของทานเมื่อนําไป ชื่อวา นําธุระไปเพื่อธุระ คือ ถึงที่สุดนาแลว
กลับมาอีก ฉันใด ความเพียรของเรา ชื่อวา ไมหวนกลับมา จําเดิมแต
พระพุทธเจาพระนามวา ทีปงกร ฉันนั้น.
อีกอยางหนึ่ง เพราะกิเลสทั้งหลายอันมรรคนั้น ๆ ละแลวไมพึงละอีก
ดุจหญาทั้งหลายอันไถของทานตัดแลว พึงตัดในสมัยอื่นแมอีก แมเพราะฉะนั้น
ความเพียรนั่นเมื่อละกิเลสทั้งหลายอันเห็นแลว อันไถแลว ดวยอํานาจแหง
ปฐมมรรค ละซึ่งกิเลสทั้งหลายอันหยาบ ดวยอํานาจมรรคที่สอง ละซึ่งกิเลส
ทั้งหลายอันสหรคตดวยอํานาจมรรคที่สาม ละซึ่งกิเลสทั้งหมดดวยอํานาจแหง
มรรคที่สี่ ชือ่ วา ไมหวนกลับมา.
อีกอยางหนึ่ง บทวา คจฺฉติ อนิวตฺตนฺต ความวา เปนอันเวน
จากการกลับ คือ ยอมไป. บทวา ต ไดแก ความเพียรนั้น นําธุระไป
เพื่อธุระ. พึงทราบการตัดบทในบทนี้อยางนี้ ก็ความเพียรนั้น เมื่อไปอยางนี้
ยอมไมหวนกลับถึงสถานที่ที่ชาวนาไปแลว ไมเศราโศก ปราศจากความโศก
ปราศจากความกําหนัด ดุจไถของทานนั้นนําธุระไปเพื่อธุระ ก็ความเพียรนั่น
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ยอมถึงสถานที่นั้น. บทวา ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจติ ความวา สถานที่ที่
ชาวนาเชนทานโจทอยู ตักเตือนอยูซึ่งความเพียรนั้น อันนําธุระไปเพื่อธุระ
คือวิริยะ ดวยปฏักคือ สติ ไปแลวไมเศราโศก ปราศจากความเศราโศก
ปราศจากความกําหนดแลวไมเศราโศก ความเพียรนั้นเปนการถอนขึ้นซึ่งลูกศร
คือความเศราโศกทั้งหมด ยอมถึงสถานที่กลาวคือ อมตนิพพาน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงกระทําคํานิคม จึงตรัสพระคาถา
นี้วา
การไถนานั้น เราไถแลวอยางนี้
การไถนานั้น ยอมมีผลเปนอมตะ บุคคล
ไถนานั่นแลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง ดังนี้.
คาถานั้น มีเนื้อความโดยยอดังนี้ ดูกอนพราหมณ ทานจงดูการไถนา
นั้น มีศรัทธาเปนพืช อันความเพียรเปนฝนอนุเคราะหแลว เราทําแอกและ
ไถ อันสําเร็จแลวแตปญญา และงอนไถอันสําเร็จแลวแตหิริใหเนื่องกัน ดวย
เชือกอันสําเร็จแลวแตใจ ตอกซึ่งผาลคือสติ ในไถคือปญญา จับปฏักคือสติ
คุมครองดวยการคุมครองกาย วาจา และอาหาร ทําสัจจะเปนเครื่องถอนหญา
นาความสงบเสงี่ยมเปนเครื่องปลดเปลื้องกิเลส ความเพียรนําธุระไปเพื่อธุระ
นําไปถึงแดนเกษมจากโยคะ ไมหวนกลับมา ไถแลว ใหถงึ สามัญผล ๔ อยาง
อันมีกสิกรรมเปนที่สุด.
บทวา สา โหติ อมตปฺผลา ความวา การไถนานี้นั้นมีผลเปน
อมตะ. นิพพานเรียกวา อมตะ อธิบายวา การไถนามีนิพพานเปนอานิสงส.
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ก็การไถนานี้นั้นแล ยอมมีผลเปนอมตะสําหรับเราคนเดียวเทานั้น หามิได
แตโดยที่แทแล คนใดคนหนึ่งจะเปนกษัตริยก็ตาม เปนพราหมณก็ตาม เปน
แพศยก็ตาม เปนศูทรก็ตาม เปนคฤหัสถก็ตาม เปนบรรพชิตก็ตาม ยอม
ไถนานั้น คนนั้นแมทั้งหมด ครั้นไถนานั่นแลว ยอมพนจากทุกขทั้งปวง
คือ ยอมพนจากวัฏทุกข ทุกขทุกข สังสารทุกข วิปริณามทุกขทั้งปวง
พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํานิพพานเปนที่สุด ดวยยอดคือพระอรหัต ทรงยัง
เทศนาใหถึงพรอมแกพราหมณ ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พราหมณฟงเทศนาอันมีเนื้อความลึกซึ้งแลว และทราบวา
เราบริโภคผลแหงการทํานาแลว ยอมมีความหิวในวันอื่นทีเดียว แตการไถนา
ของพระสมณะนั้นมีผลเปนอมตะ บุคคลบริโภคผลแหงการไถนานั้น ยอมพน
จากทุกขทั้งปวง ดังนี้ เลื่อมใสแลว ปรารภแลว เพื่อกระทําอาการแหงผู
เลื่อมใส เพื่อถวายขาวปายาส เพราะเหตุนั้น พระอานนทเถระจึงวา ลําดับ
นั้นแล กสิภารทวาชะ ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มหติยา ไดแก อันใหญ. บทวา
กสปาติยา ไดแก ในถาดทองคํา คือ ในถาดทองของตน ซึ่งมีราคาแสน
กหาปณะ. บทวา วฑฺเฒตฺวา ไดแก ตักแลว อธิบายวา เกลี่ยลงแลว.
บทวา ภควโต อุปนาเมสิ ความวา ทําใหวิจิตรดวยเนยใส น้ําผึ้ง และ
น้ําออยเปนตน คลุมดวยผา ยกขึ้น แลวนอมถวายแดพระตถาคตโดยเคารพ.
ถามวา อยางไร ตอบวา ขอทานพระโคดมเสวยขาวปายาสเถิด เพราะพระองคทานเปนชาวนา. แตนั้น ไดกลาวถึงเหตุอันไดสําเร็จความเปนชาวนาวา
ยอมไถนา อันมีผลไมตาย. มีอธิบายวา เพราะยอมไถนาอันมีผลไมตาย.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา คาถาภิคีตมฺเม เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา คาถาภิคีต ไดแก ที่ขับกลอมดวยคาถา
ทั้งหลาย. อธิบายวา กลาวคาถาทั้งหลายแลวไดมา. บทวา เม ไดแก มยา
อันเรา. บทวา อโภชเนยฺย ความวา ไมควรบริโภค. บทวา สมฺปสฺสต
ความวา ผูเห็นอยูซึ่งอาชีวปาริสุทธิโดยชอบ หรือผูเห็นอยูโดยรอบ ชื่อวา
ผูเห็นอยูโดยชอบ อธิบายวา พระพุทธเจาทั้งหลาย. บทวา เนส ธมฺโม
ความวา ขอวา เราควรบริโภคโภชนะที่ขับกลอมไดมา นี้ไมใชธรรม คือ
นั่นไมใชจารีต. เพราะเหตุไร ? เพราะพระพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงหาม
โภชนะที่ขับกลอมไดมา คือ ยอมทรงปฏิเสธ ยอมไมทรงเสวย.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงขับคาถาเพื่อขาวปายาส ซึ่งเปนเหตุ
ใหตรัสอยางนี้หรือ ?
ตอบวา พระองคไมทรงขับคาถาเพื่อประโยชนแกขาวปายาสนั้น แต
โดยที่แทแลว โภชนะที่พระองคประทับยืนที่ใกลนาแตเชาตรู ไมทรงไดแม
ภิกษาทัพพีหนึ่งแลว ประกาศคุณของพระพุทธเจาทั้งปวงไดมานี้นั้น เปนเชน
กับโภชนะทีน่ ักขับรองและนักฟอนรําทั้งหลาย ฟอนและขับรองไดมา เพราะ
ฉะนั้น จึงตรัสวา ที่ขบั กลอมไดมา. ก็โภชนะเชนนั้นยอมไมควรแกพระพุทธเจาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา เราไมควรบริโภคโภชนะ. ก็
โภชนะนั้นไมสมควรแกความเปนผูปรารถนานอย แมเพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาเมื่อจะทรงอนุเคราะหอนุชนรุนหลัง จึงตรัสวา เราไมควรบริโภค
โภชนะที่ขับกลอมไดมานั่น. และพระพุทธเจาทั้งหลายทรงปฏิเสธลาภที่เกิดขึ้น
ดวยคุณของตน แมอันคนอื่นประกาศแลว ณ ที่ใด ๆ เหมือนฆฏิการ บุตร
ชางหมอผูมีความปรารถนานอย ฉะนั้น.
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ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงถึงพรอมดวยความเปนผูปรารถนานอย
ถึงสุดยอดแลว จักทรงยินดีลาภที่เกิดขึ้นแลว ดวยการประกาศพระคุณของ
พระองคไดอยางไร เพราะพระผูมีพระภาคเจาตรัสคํานั้นเหมาะสมแลวเทียว.
ตอบวา ดวยคํามีประมาณเทานี้ พระองคเมื่อจะเปลื้องพระองคจาก
คําติเตียนของชาวโลกนี้วา พระสมณโคดมทรงทําพราหมณผูไมเลื่อมใส ไม
ประสงคจะถวายใหเปนผูใครเพื่อถวาย ดวยการตรัสคาถา แลวทรงรับโภชนะ
พระเทศนาของพระสมณโคดมนี้ มีอามิสเปนเหตุ ดังนี้แลว ทรงแสดงเทศนา
ปาริสุทธิ บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอาชีวปาริสุทธิ จึงตรัสวา ดูกอนพราหมณ
เมื่อธรรมมีอยู การแสวงหานี้เปนความประพฤติ ดังนี้.
เนื้อความแหงพระดํารัสนั้นวา ดูกอนพราหมณ เมื่ออาชีวปาริสุทธิธรรม สุจริตธรรม ๑๐ อยาง หรือจาริตธรรมของพระพุทธเจาทั้งหลายมีอยู
คือ มีพรอม ติดตามพรอม เปนไปอยู การแสวงหา คือ การแสวงหาทั่ว
อันขาวสะอาดโดยสวนเดียว ดุจเหยียดฝามือในอากาศ นี้เปนความประพฤติ
คือ เปนความประพฤติประจําชีวิตของพระพุทธเจาทั้งหลาย ดังนี้.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณเกิดโทมนัสวา
พระสมณโคดมทรงปฏิเสธขาวปายาสของเรา ไดยินวา โภชนะนั่นไมควร
เมื่อเปนเชนนี้ เรายอมไมไดเพื่อถวายสิ่งอื่นในพระองคเลย และคิดวา พระสมณโคดมพึงทรงรับสิ่งอื่นกระมัง ดังนี้ พระผูม ีพระภาคเจาทรงทราบดังนั้น
แลว ทรงดําริวา เรากําหนดเวลาเพื่อภิกขาจารแลวจึงมา จักยังพราหมณนี้
ใหเลื่อมใส ดวยกาลเพียงนี้ เมื่อจะยังมโนรถที่พราหมณปรารถนาใหเต็ม
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เพื่อใหความเลื่อมใสเกิดแกพราหมณวา ก็พราหมณไดทําโทมนัส บัดนี้ ยัง
จิตใหกําเริบในเราดวยโทมนัสนั้นแลว จักไมอาจเพื่อแทงตลอด ซึ่งธรรมอัน
ประเสริฐ คือ อมตะ จึงตรัสวา อฺเน จ เกวลิน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เกวลิน ความวา ผูบริบรู ณแลวดวย
คุณทั้งปวง คือ ผูปราศจากโยคะทั้งหมดแลวเทียว. ชื่อวา ผูแ สวงหาคุณอัน
ใหญ เพราะแสวงหาคุณทั้งหลาย มีศีลขันธเปนตนอันใหญ ชือ่ วา พระขีณาสพ
เพราะความเปนผูมีอาสวะทั้งปวงสิ้นหมดแลว ชือ่ วา ผูมีความคะนองอันสงบ
แลว เพราะความที่พระขีณาสพมีความคะนองทั้งปวง ซึ่งทําความคะนองมือ
และคะนองเทาเปนตน อันสงบแลว. บทวา อุปฏหสฺสุ ความวา เชิญ
ทานอังคาส คือ เชิญทานนับถือ. ครั้นจิตอันพราหมณแมใหเกิดอยางนี้แลว
พระองคตรัสปริยายเทานั้น แตไมตรัสวา ทานจงนํามา ดังนี้. บทที่เหลือ
ในคาถานี้ มีความตื้นทั้งนั้นแล.
ลําดับนั้น พราหมณคิดวา ขาวปายาสนี้เรานํามาเพื่อพระผูมีพระภาคเจา เราไมควรใหขาวปายาสนั้นแกใคร ๆ ตามความพอใจของตนดังนี้แลว
กราบทูลวา ขาพระองคจะถวายขาวปายาสนี้แกใคร. แตนั้นพระผูมีพระภาคเจา
ทรงรูขาวปายาสนั้นวา ขาวปายาสนี้มีความไมยอยเปนธรรมดาแกคนอื่น ยกเวน
พระตถาคต และสาวกของพระตถาคต จึงตรัสวา น ขฺวาหนฺต ดังนี้.
ในบทเหลานั้น ทรงถือเอาเทวดาชั้นกามาวจร ๕ ดวยพระดํารัสวา
สเทวกะ ทรงถือเอาเทวดาชั้นกามาวจรที่ ๖ ดวยพระดํารัสวา สมารกะ ทรง
ถือเอารูปาวจรพรหม ดวยพระดํารัสวา สพรหมกะ สวนเทวดาชั้นอรูปาวจร
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พึงบริโภค เพราะฉะนั้น จึงไมตองแนะนําเพิ่มอีก ทรงถือเอาสมณพราหมณ
ผูเปนขาศึกหรือเปนศัตรูตอศาสนา และทรงถือเอาสมณพราหมณผูมีบาปสงบ
แลว หรือมีบาปอันลอยแลว ดวยพระดํารัสวา สัสสมณพราหมณี ทรงถือ
เอาสัตวโลก ดวยพระดํารัสวา ปชา ทรงถือเอาสมมติเทวดาและมนุษยที่เหลือ
ดวยพระดํารัสวา สเทวมนุสสะ ในพระสูตรนี้ พึงทราบวา โอกาสโลกทรง
ถือดวยพระดํารัส ๓ อยาง สัตวโลกทรงถือดวยพระดํารัส ๒ อยาง ดวยอํานาจ
แหงปชา ดวยประการฉะนี้. ความสังเขปเทานี้ สวนความพิสดาร ขาพเจา
จักพรรณนาไวในอาฬวกสูตร.
ถามวา ก็ขาวปายาสนี้ อันใคร ๆ ในโลกพรอมกับเทวโลกเปนตน
บริโภคแลว จะไมพึงใหยอยไดโดยชอบ เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะใสโอชะอันละเอียดในขาวปายาสอันหยาบ. จริงอยาง
นั้น เทวดาทั้งหลายใสโอชะในขาวปายาสนี้ ที่สักวาพราหมณถืออุทิศพระผูมีพระภาคเจาทีเดียว ดุจในขาวปายาสของนางสุชาดา ในสูกรมัททวะของนาย
จุนทะที่กําลังปรุง ในคําขาวที่พระผูมีพระภาคเจาทรงรับแลว ๆ ในเมืองเวรัญชา
และในงบน้ําออยที่เหลือในหมอน้ําออยของพระกัจจายตนะ ในเภสัชชขันธกะ
ฉะนั้น.
ขาวปายาสนั้นยอมไมยอยสําหรับเทวดาทั้งหลาย เพราะใสโอชะอัน
ละเอียดในของที่หยาบ เพราะเทวดาทั้งหลายมีรางกายสุขุม อาหารของมนุษย
ที่หยาบ ยอมไมยอยโดยชอบแกเทวดาเหลานั้น. ยอมไมยอยแมแกมนุษย
ทั้งหลาย เพราะมนุษยทั้งหลายมีรางกายหยาบ ทิพโพชะอันละเอียด ยอมไม
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ยอยโดยชอบแกมนุษยเหลานั้น. แตสําหรับพระตถาคตยอมยอยตามไฟธาตุปกติ
ยอมยอยโดยชอบ. อาจารยพวกหนึ่งกลาววา ตามอํานาจแหงกําลังกายและ
กําลังญาณ และยอมยอยสําหรับพระขีณาสพผูเปนสาวกของพระตถาคต ดวย
กําลังสมาธิ และดวยความเปนผูรูจักประมาณ ยอมไมยอยสําหรับบุคคลนอกนี้
แมจะมีฤทธิ์ อีกอยางหนึ่ง เหตุในเรื่องนี้เปนอจินไตย นั่นเปนวิสัยของ
พระพุทธเจา.
บทวา เตนหิ ตฺว มีอธิบายวา เพราะเราไมเห็นบุคคลอื่น ขาว
ปายาสนั้นไมควรแกเรา เมื่อไมควรแกเรา ก็ไมควรแมแกสาวกของเรา เพราะ
ฉะนั้น ทาน พราหมณ.
บทวา อปฺปหริเต ความวา ในหญาเขียวเล็กนอย หรือในหญา
เขียวงอกเล็กนอย เปนเชนกับพลานหีน. บทวา อปฺปาณเก ความวา ใน
หวงน้ําใหญอันปราศจากตัวสัตว หรือเวนจากตัวสัตวอันจะพึงตาย เพราะเหตุ
ที่เทขาวปายาสลง. บทวา อปฺปาณเก นั่น ตรัสเพือ่ ประโยชนแกการอนุเคราะห
หญาและสัตวทั้งหลายรวมทั้งสัตวที่อาศัยหญา.
บทวา จิจฺจิฏายติ จิฏิจิฏายติ ความวา ยอมทําเสียงอยางนั้น.
บทวา สนฺธมู ายติ ไดแก ควันกลุมโดยรอบ. บทวา สปธุมายติ ไดแก
ควันกลุมมีประมาณยิ่งอยางนั้นเทียว. ถามวา ควันกลุมไดมีอยางนั้น เพราะ
เหตุอะไร ตอบวา เพราะอานุภาพของพระผูมีพระภาคเจา ไมใชเพราะอานุภาพ
แหงน้ํา ขาวปายาส พราหมณ เทวดาหรือยักษเปนตนเหลาอื่น ความจริง
พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิษฐานอยางนั้น เพื่อธรรมสังเวชแกพราหมณ.
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บทวา เสยฺยถาป นาม นั่นเปนการแสดงขอเปรียบเทียบ. บทวา
ยถา ผาโล เปนอันตรัสแลวเพียงเทานี้แล. พราหมณสลดจิต มีรางกาย
ชูชันดวยขน ไดยินวา ขนจํานวน ๙๙,๐๐๐ ขุมในรางกาย ชูชนั ขึ้น ดุจฟน
นาคแกวมณีที่เขาตอกในฝาทองคําฉะนั้น บทที่เหลือปรากฏแลวเทียว. สวน
พราหมณหมอบลงแทบพระยุคลบาท เมื่อจะชมเชยพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา จึงกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผู
เจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ดังนี้.
ก็อภิกกันตศัพทในพระสูตรนี้ ใชในการอนุโมทนาอยางยิ่ง สวน
การพรรณนาเนื้อความแหงอภิกกันตศัพทนั้น จักแจมแจงโดยพิสดารในอรรถกถาแหงมูลสูตร พึงทราบวา ก็เพราะอภิกกันตศัพทใชในอรรถแหงการ
อนุโมทนาอยางยิ่ง เพราะฉะนั้น คําวา ดีละ ดีแลว พระโคดมผูเจริญ
เปนอันอธิบายแลว.
ก็อภิกกันตศัพทนี้พึงทราบวา พราหมณไดกลาวถึง ๒ ครั้ง ดวยอํานาจความเลื่อมใส และดวยอํานาจความสรรเสริญในพระธรรมเทศนานี้ โดย
ลักษณะนี้วา
นักปราชญพึงทําการกลาวย้ํา ใน
เพราะความกลัว ในเพราะความโกรธ ใน
เพราะความสรรเสริญ ในเพราะความรีบดวน
ในเพราะความโกลาหล ในเพราะความอัศจรรย ในเพราะความรื่นเริง ในเพราะความ
โศก และในเพราะความเลื่อมใส.
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อีกอยางหนึ่ง บทวา อภิกฺกนฺต ไดแก นาใครนัก นาปรารถนา
นัก นาพอใจนัก. มีอธิบายวา ดีอยางยิ่ง. ในการชมเชยนี้ พราหมณชมเชย
เทศนา ดวยอภิกกันตศัพทหนึ่ง ชมเชยความเลื่อมใสของตน ดวยอภิกกันตศัพทหนึ่ง. ก็อธิบายในอภิกกันตศัพทนั่นดังนี้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิต
ของพระองค คือ พระธรรมเทศนาของพระโคดมผูเจริญแจมแจงนัก ภาษิต
ของพระองค คือ ความเลื่อมใสของขาพระองค เพราะอาศัยพระธรรมเทศนา
ของพระโคดมผูเจริญแจมแจงนัก หรือ ชมเชยพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจานั่นแล หมายถึงประโยชนอยางละ ๒ อยางคือ พระดํารัสของพระโคดม
ผูเจริญแจมแจงนัก เพราะยังโทสะใหพินาศ แจมแจงนักเพราะบรรลุคุณ อนึ่ง
ผูศึกษาพึงประกอบดวยบททั้งหลายอยางนี้วา เพราะใหเกิดศรัทธา เพราะให
เกิดปญญา, เพราะมีอรรถ เพราะมีพยัญชนะ, เพราะบทตื้น เพราะอรรถลึก,
เพราะไพเราะหู เพราะถึงใจ, เพราะไมยกตน เพราะไมขมผูอื่น, เพราะเย็น
ดวยศีล เพราะผองแผวดวยปญญา เพราะในทางอันพึงรื่นรมย เพราะกําจัด
ความมัวเมา, เพราะนอนเปนสุข เพราะประโยชนเกื้อกูลทีต่ องพิจารณา,
เปนตน แมนอกนี้จากนั้น ชมเชยเทศนาเทานั้นดวยอุปมา ๔ ขอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิกฺกชุ ฺชิต ความวา ของที่วางคว่ําปาก
หรือ มีปากคว่ํา. บทวา อุกฺกุชฺเชยฺย ไดแก กระทําปากขึ้น. บทวา
ปฏิจฺฉนฺน ไดแก อันวัตถุทั้งหลายมีหญาเปนตนปกปดแลว. บทวา วิวเรยฺย
ไดแก เปดขึ้น. บทวา มูฬฺหสฺส ไดแก ผูหลงทิศ. บทวา มคฺค อาจิกฺเขยฺย
ความวา จับเขาที่แขนแลว พึงบอกวา นั่นทาง. บทวา อนฺธกาเร ไดแก
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ในที่มืดมีองค ๔ คือ แรม ๑๔ ค่ํา แหงกาฬปกษ ๑ ราตรีขางแรม ๑
ปาพงดงทึบ ๑ แผนเมฆ ๑ เนื้อความแหงบทเทานี้กอน สวนการประกอบ
อธิบาย ดังนี้ :พระโคดมผูเจริญทรงยังขาพระองคผูหันหลังใหพระสัทธรรมผูตกอยู
ในอสัทธรรมใหออกจากอสัทธรรม เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา ทรงเปด
พระศาสนาอันปกปดแลวดวยรกชัฏ คือ มิจฉาทิฏฐิ จําเดิมแตพระศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสป อันตรธานเปรียบเหมือนเปดของ
ที่ปด ทรงบอกทางสวรรคและทางพระนิพพาน แกขาพระองคผูปฏิบัติทางชั่ว
ทางผิด เปรียบเหมือนบอกทางแกผูหลงทาง ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เพราะทรงแสดงโดยปริยายเหลานั้น โดยตามประทีป คือเทศนาอัน
กําจัดความมืดที่ปกปดธรรมนั้น แกขาพระองคผูจมอยูในความมืด คือ โมหะ
ไมเห็นอยู ซึ่งรูปรัตนะมีพระพุทธเจาเปนตน เปรียบเหมือนตามประทีปน้ํามัน
ไวในที่มืด ฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ตามมติบางอยาง เพราะธรรมนี้เปนเชนกับหงายของ
ที่คว่ํา ดวยการเห็นทุกข และดวยการละวิปลาสในสิ่งที่ไมงามวาเปนสิ่งที่งาม,
เปนเชนกับเปดของที่ปด ดวยการเห็นสมุทัย และดวยการละวิปลาสในทุกข
วาสุข, เปนเชนกับบอกทางแกผูหลงทาง ดวยการเห็นนิโรธ และดวยการละ
วิปลาสในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเปนสิ่งที่เที่ยง เปนเชนกับตามประทีปในที่มืด ดวย
การเห็นมรรค และดวยการละวิปลาสในอนัตตาวาเปนอัตตา เพราะฉะนั้น
จึงเปนอันประกาศแลว อยางนี้วา เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา ฯลฯ หรือ
ตามประทีปไวในที่มืดดวยหวังวา คนมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น.
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ก็เพราะในสูตรนี้ ทรงประกาศศีลขันธ ดวยศรัทธา ความเพียร
และการคุมครองกายเปนตน ทรงประกาศปญญาขันธ ดวยปญญา ทรงประกาศ
สมาธิขันธ ดวยหิริและใจเปนตน ทรงประกาศนิโรธ ดวยธรรมอันเปนแดน
เกษมจากโยคะ เพราะฉะนั้น จึงทรงประกาศขันธ ๓ อริยสัจ ๒ อยาง โดยยอวา
อริยมรรคและนิโรธ ดวยประการฉะนี้ ทรงประกาศอริยสัจ ๔ ในพระสูตร
นั้น โดยปฏิปกษวา มรรคเปนปฏิปกษตอสมุทัย นิโรธเปนปฏิปกษทุกข
โดยปริยาย ๒ ดังกลาวแลวนี้ เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย.
ในบทวา เอสาห เปนตน เรานั้น ชื่อวา เอสาห. บทวา สรณ
คจฺฉามิ ความวา พราหมณหมอบลงแทบพระบาท ถึงดวยสรณคมนตลอด
ชีวิตก็ตาม บัดนี้ เมื่อยินดี จึงกราบทูลดวยวาจา. หรือ ถึงพระพุทธเจาเทานั้น
เปนสรณะตลอดชีวิต บัดนี้ ทําพระพุทธเจานั้นใหเปนตน จึงกราบทูลเพื่อ
ถึงพระธรรมและพระสงฆที่เหลือดวย.
บทวา อชฺชตคฺเค ไดแก ทําวันนี้ใหเปนตน. หรือวา อชฺชทคฺเค
ท อักษรทําการเชื่อมบท. มีอธิบายวา ทําวันนี้เปนเลิศ ผูถึงสรณะตลอด
ชีวิต ชื่อวา ปาณุเปต. มีอธิบายวา ชีวิตของขาพระองคยังเปนไปอยูตราบ
ใด ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจํา คือ ทรงรูขาพระองควาเปนอุบาสก ผู
ถึงสรณะตลอดชีวิต คือ ผูถึงสรณะ ดวยสรณคมน ๓ ไมมีศาสดาอื่นเปน
สรณะตราบนั้น การปฏิบัติอันสมควรแกสุตะ เปนอันพราหมณนี้แสดงแลว
ดวยคํามีประมาณเทานี้.
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อีกอยาหนึ่ง พราหมณนี้แสดงสมบัติของพระศาสดา ดวยคําวา ของ
ที่คว่ําเปนตน แสดงสมบัติของศิษย ดวยบทเปนตนวา เอสาห นี.้ หรือ
แสดงการไดปญญาดวยบทนั้น แสดงการไดศรัทธาดวยบทนี้. บัดนี้ มีความ
ประสงคเพื่อทํากิจอันผูมีปญญาไดศรัทธาแลวจะพึงทํา จึงทูลขอพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา ลเภยฺยาห. พราหมณมีจิตเลื่อมใสยิ่งในบรรพชานั้น ดวย
อิทธิฤทธิ์เปนตนของพระผูมีพระภาคเจา จึงทูลขอบรรพชา ดวยศรัทธาวา
แมพระผูมีพระภาคเจายังทรงสละจักรพรรดิราชสมบัติแลว ทรงบรรพชา ก็จะ
ปวยกลาวไปไยถึงเราเลา เมื่อปรารถนาความเปนผูทําบริบูรณในบรรพชานั้น
จึงทูลขออุปสมบท ดวยปญญา. บทที่เหลือปรากฏชัดแลว.
ก็บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในบทวา เอโก วูปกฏโ เปนตน
ทานพระภารทวาชะอยูผูเดียว ดวยกายวิเวก หลีกออกจากหมูดวยจิตวิเวก ไม
ประมาทดวยการไมปลอยสติในกรรมฐาน มีความเพียร ดวยความเพียรกลาว
คือความเพียรทางกายและทางจิต มีใจเด็ดเดี่ยว ดวยความไมเห็นแกกายและ
ชีวิต อยูดวยการเปลี่ยนอิริยาบถอยางหนึ่ง. บทวา นจิรสฺเสว กลาวมุงถึง
บรรพชา. บทวา กุลปุตฺตา ไดแก กุลบุตร ๒ อยาง คือ ชาติกุลบุตร ๑
อาจารกุลบุตร ๑. ก็กลุ บุตรนี้ ประสงคเอาแมทั้ง ๒ อยาง.
บทวา อคารสฺมา ไดแก จากเรือน. ก็การงานในการเลี้ยงดูของ
กุฏมพีมีการทํานาและเลี้ยงโคเปนตน เรียกวา กิจของผูครองเรือนนั้น. กิจใน
การครองเรือนยอมไมมีในบรรพชานัน้ เพราะเหตุนั้น บรรพชานั้น จึงชื่อวา
อนคาริยะ. คําวา อนคาริยะ นี้เปนชือ่ ของบรรพชา. บทวา ปพฺพชนฺติ
ความวา เขาไป เขาไปนั่งใกล. พรหมจรรยนั้น ยอดเยี่ยม เพราะฉะนั้น
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พรหมจรรยนั้น จึงชื่อวา ตทนุตตระ. บทวา พฺรหฺมจริยปริโยสาน ไดแก
ที่สุดแหงมรรคพรหมจรรย. อธิบายวา พระอรหัตผล. จริงอยู กุลบุตร
ทั้งหลายยอมบวชเพื่อประโยชนแกพระอรหัตผลนั้น. บทวา ทิฏเว ธมฺเม
ไดแก ในอัตภาพนั้นเที่ยว. บทวา สย อภิฺา สจฺฉิกตฺวา ความวา
รูประจักษดวยปญญาดวยตนเองเทานั้น คือ รูโ ดยไมมีผูอื่นเปนปจจัย. บทวา
อุปสมฺปชฺช วิหาสิ ความวา บรรลุแลว หรือใหถึงพรอมแลวอยู. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงภูมิแหงการพิจารณาของภารทวาชภิกษุนั้น ดวยบท
นี้วา ก็อยูอยางนี้แลว ก็ไดรูชัดวา ชาติสิ้นแลว ฯลฯ.
ถามวา ก็ชาติไหนของภารทวาชภิกษุนั้น สิน้ แลว และไดรูชัดซึ่ง
ชาตินั้นอยางไร ?
ตอบวา ชาติอดีตของภิกษุนั้น ไมสิ้นกอน เพราะไดสิ้นแลวในอดีต
เทียว ชาติอนาคตกไมสิ้นแลว เพราะไมมีความพยายาม ชาติปจจุบัน ก็ไม
สิ้นแลว เพราะชาติยังมีอยู แตชาติใดอันตางดวยขันธหนึ่ง ขันธสี่และขันธหา
ในเอกภพ จตุภพ และปญจโวการภพพึงเกิดขึ้น เพราะความที่มรรคยังไม
อบรมแลว ชาตินั้น ชือ่ วา สิ้นแลวโดยถึงความไมเกิดขึ้นเปนธรรมดา เพราะ
ความที่มรรคไดอบรมแลว. ภิกษุนั้นพิจารณากิเลสที่ละแลว ดวยมรรคภาวนา
รูอยูวา กรรมแมมีอยูในเพราะไมมีกิเลส จึงไมมีปฏิสนธิตอไป ชื่อวา ยอมรู
ชาตินั้น.
บทวา วุสิต ความวา อยูจบแลว คือ ทําแลว อยูจบรอบแลว
อธิบายวา กระทําแลว ประพฤติแลว ใหจบแลว. บทวา พฺรหฺมจริย ไดแก
มรรคพรหมจรรย. บทวา กต กรณีย ความวา กิจ ๑๖ อยาง ดวยอํานาจ
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แหงปริญญาภาวนา ปหานภาวนา และสัจฉิกิริยาภาวนา ดวยมรรค ๔ ใน
สัจจะ ๔ ใหจบแลว. บทวา นาปร อิตฺถตฺตาย ความวา มรรคภาวนา
เพื่อความเปนอยางนี้ คือ เพื่อความเปนกิจ ๑๖ อยาง หรือ เพื่อความสิ้น
กิเลส มิไดมอี ีกในบัดนี้.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อิตฺถตฺตาย ความวา รูช ัดวา ขันธสันดาน
อื่นจากขันธสันดาน อันเปนไปอยูในปจจุบันนี้ มีประการอยางนี้ โดยความ
เปนอยางนี้ มิไดมี แตขันธ ๕ เหลานี้ ไดกําหนดรูแลว ดํารงอยู ดุจตนไม
ที่มีรากขาดแลว ฉะนั้น. บทวา อฺตโร ไดแก รูปหนึ่ง. บทวา
อรหต ความวา ทานพระภารทวาชะไดเปนพระอรหันตภายในพระมหาสาวก
แหงพระอรหันตทั้งหลาย ไดยินวา นี้เปนอธิบายในกสิภารทวาชสูตรนี้แล.
จบ กสิภารทวาชสุตตวัณณนา แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา
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จุนทสูตรที่ ๕
วาดวยสมณะมี ๔ จําพวก
นายจุนทกัมมารบุตรทูลถามวา
[๓๐๒] ขาพระองคขอทูลถามพระพุทธเจาผูเปนมุนี มีพระปญญามาก ผูเปน
เจาของแหงพระธรรม ผูมีตัณหาปราศจาก
ไปแลว ผูสูงสุดกวาสัตว ผูประเสริฐกวา
สารถีทงั้ หลายวา สมณะในโลกมีเทาไร ขอ
เชิญพระองคตรัสบอกสมณะเหลานั้นเถิด.
พระผูมพี ระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนจุนทะ
สมณะมี ๔ สมณะที่ ๕ ไมมี เราถูก
ทานถามซึ่งหนาแลว ขอชี้แจงสมณะทั้ง ๔
เหลานั้น ใหแจมแจงแกทาน คือ สมณะ
ผูชนะสรรพกิเลสดวยมรรค ๑ สมณะผูแสดง
มรรค (แกชนเหลาอื่น) ๑ สมณะเปนอยู
ในมรรค ๑ สมณะผูประทุษรายมรรค ๑.
นายจุนทกัมมารบุตรทูลถามวา
พระพุทธเจาทั้งหลายยอมตรัสสมณะ
ผูชนะสรรพกิเลสดวยมรรคอะไร สมณะ
เปนผูมีปรกติเพงมรรคไมมีผูเปรียบ สมณะ
เปนอยูในมรรค ขาพระองคทูลถามแลว
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ขอพระองคตรัสบอกแกขาพระองค อนึ่ง
ขอพระองคทรงชี้แจง สมณะประทุษราย
มรรคใหแจงแกขาพระองคเถิด.
พระผูมพี ระภาคเจา ตรัสตอบวา
พระพุทธเจาทั้งหลายยอมตรัสสมณะ
ผูขามความสงสัยไดแลว ผูไมมีกิเลสดุจ
ลูกศร ผูยินดียิ่งแลวในนิพพาน ผูไ มมี
ความกําหนัด ผูคงที่ เปนผูนําโลกพรอม
ดวยเทวโลกวา สมณะผูชนะสรรพกิเลสดวย
มรรค ๑.
ภิกษุใดในศาสนานี้รูวา นิพพานเปน
ธรรมยิง่ ยอมบอกได ยอมจําแนกธรรมใน
ธรรมวินัยนี้แล พระพุทธเจาทั้งหลายตรัส
ภิกษุที่ ๒ ผูตัดความสงสัย ผูเปนมุนี ผูไม
หวั่นไหวนั้นวา สมณะผูแสดงมรรค.
ภิกษุใด เมื่อบทธรรมอันพระพุทธเจา
ทั้งหลายทรงแสดงไวดีแลว เปนผูสํารวมแลว
มีสติ เสพบทอันไมมีโทษอยู ชือ่ วาเปนอยู
ในมรรค พระพุทธเจาทั้งหลาย ตรัสภิกษุที่๓
นั้นวา เปนอยูในมรรค.
บุคคลกระทําเพศแหงพระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกผูมีวัตร
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อันงามใหเปนเครื่องปกปดแลว มักประพฤติ
แลนไป ประทุษรายตระกูล เปนผูคะนอง
มีมายา ไมสํารวม เปนคนแกลบ บุคคลนั้น
แลชื่อวา เปนสมณะผูประทุษรายมรรค
อยางยิ่งดวยวัตตปฏิรูป.
ก็พระอริยสาวกผูไดสดับ มีปญญา
ทราบสมณะเหลานั้นทั้งหมดวาเปนเชนนั้น
เห็นแลวอยางนี้ ยอมไมยังศรัทธาของคฤหัสถ
ผูทราบชัดสมณะเหลานี้ใหเสื่อม จะพึง
กระทําสมณะผูไมถูกโทษประทุษราย ให
เสมอดวยสมณะผูถูกโทษประทุษราย จะพึง
กระทําสมณะผูบริสุทธิ์ ใหเสมอดวยสมณะ
ผูไมบริสุทธิ์ อยางไรได.
จบจุนทะสูตรที่ ๕

อรรถกถาจุนทสูตร
จุนทสูตรเริ่มดวยคาถาวา ปุจฺฉามิ มุนึ ปหุตปฺ ดังนี้ :มีอุบตั ิอยางไร ? โดยสังเขปกอน ในอุบัติ ๔ อยาง อันตางเพราะ
อัชฌาสัยของตน เพราะอัชฌาสัยของคนอื่น เพราะอุบัติแหงเรื่อง และเพราะ
อํานาจแหงการถาม สูตรนี้มีอุบัติเพราะอํานาจแหงการถาม.
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สวนโดยพิสดาร ในสมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกในแควน
มัลละ พรอมดวยพระภิกษุสงฆมาก เสด็จถึงเมืองปาวา ไดยินวา ในครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ อันพวันของนายจุนทกัมมารบุตร ใกลเมือง
ปาวา จําเดิมแตนี้ไป พึงใหพิสดารโดยนัยที่มาแลวในสูตรวา ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคเจา ในเวลาเชา ทรงนุงแลว ถือบาตรและจีวร พรอมดวย
พระภิกษุสงฆ เสด็จไปยังนิเวศนของนายจุนทกัมมารบุตร ครั้นเสด็จเขาแลว
ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแลว. ครั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งพรอมดวย
พระภิกษุสงฆอยางนี้แลว นายจุนทกัมมารบุตรเมื่ออังคาสพระภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข ไดนอมภาชนะทองคําทั้งหลาย แดภิกษุทั้งหลาย เพื่อ
รับพยัญชนะและสูปะเปนตน.
ครั้นเมื่อสิกขาบทยังไมทรงบัญญัติ ภิกษุบางพวกรับภาชนะทองคํา
บางพวกไมรับ สวนพระผูมีพระภาคเจาทรงมีภาชนะอยางเดียวเทานั้น คือ
บาตรเสลมัยของพระองค พระพุทธเจาทั้งหลายไมทรงรับภาชนะที่ ๒ ใน
พระภิกษุเหลานั้น ภิกษุชั่วรูปหนึง่ ใสภาชนะทองคําราคาหนึ่งพันที่ถึงเพื่อ
ประโยชนแกโภชนะของตน ในถุงกุญแจดวยไถยจิต. นายจุนทะอังคาสแลว
ลางมือและเทา นมัสการพระผูมีพระภาคเจา แลดูพระภิกษุสงฆอยู ไดเห็น
ภิกษุนั้น และทําทีเหมือนไมเห็น ไมไดพูดอะไรกะภิกษุนั้น ดวยความเคารพ
ในพระผูมีพระภาคเจา และในพระเถระทั้งหลายวา เออก็พวกมิจฉาทิฏฐิ อยามี
ถอยคํา เขาอยากจะรูวา สมณะทั้งหลายเปนผูประกอบดวยสังวรหรือหนอ
หรือวา สมณะแมเชนนี้มีสังวรแตกแลว ในเวลาเย็นเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลถามวา ปุจฉฺ ามิ มุนึ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุจฺฉามิ มีนัยที่กลาวแลวในนิทเทส
นั่นแล โดยนัยมีอาทิวา การถามสามอยาง คือ การถามใหสิ่งที่ไมเห็นให
แจมแจง.
บทวา มุนึ แมนั่น มีนัยที่กลาวแลวในนิทเทสนั่นเอง โดยนัยมีอาทิวา
ญาณเรียกวา โมนะ ปญญา ความรูชัด ฯลฯ สัมมาทิฏฐิใด มุนปี ระกอบพรอม
ดวยญาณนั้น ถึงแลวซึง่ โมนะ เพราะฉะนั้น โมเนยยะ ๓ อยาง คือ กาย
โมเนยยะ. ก็ความสังเขปในคาถานี้ ดังนี้. บทวา ปุจฺฉามิ ความวา นาย
จุนทกัมมารบุตรเมื่อกระทําโอกาส จึงทูลรองเรียกผูมีพระภาคเจาผูเปนมุนี.
บทวา ปหุตปฺ เปนตน เปนคํากลาวสรรเสริญ. นายจุนทกัมมารบุตร
สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจานั้นวาเปนมุนี ดวยบทเหลานั้น. ในบทเหลานั้น
บทวา ปหุตปฺ ไดแกมีพระปญญาไพบูล. ก็ความที่พระผูมีพระภาคเจา
นั้นมีพระปญญาไพบูล พึงทราบวาทรงการทําไญยธรรมเปนที่สุด. บทวา
อิต จุนฺโท กมฺมารปุตฺโต นี้ มีนัยที่กลาวแลวในธนิยสูตรนั่นแล. ก็เบื้องหนา
แตนี้ ขาพเจาไมกลาวแมคํามีประมาณเทานี้ ทิง้ นัยที่กลาวแลวทั้งหมด จัก
พรรณนานัยที่ยังไมกลาวเทานั้น.
บทวา พุทฺธ ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจา ในพระพุทธะทั้งสาม.
บทวา ธมฺมสฺสามึ ความวา ชื่อวา ผูเ ปนเจาของแหงพระธรรม คือ ผูมี
พระธรรมเปนอิสระ ผูเปนธรรมราชา ผูประพฤติตามอํานาจธรรม เพราะ
ความที่พระองคทรงใหมรรคธรรมเกิด ดุจบิดาของบุตรเปนอาจารยของพวก
ศิลปายตนะที่ตนใหเกิดแลวเปนตน. สมดังที่ทานกลาวไววา ดูกอนพราหมณ
๑

๒

๑. ขุ. จูฬนิทฺเทส. ๖๑. ๒. ขุ. จูฬนิทฺเทส ๖๑.
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ก็พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ทรงยัง
มรรคที่ยังไมเกิดพรอมใหเกิดพรอม ทรงบอกมรรคที่ยังไมไดบอก ทรงรูมรรค
ทรงรูแจงมรรค ทรงฉลาดในมรรค สวนสาวกทั้งหลาย เปนผูคลอยตามมรรค
อยูในปจจุบัน เปนผูประกอบพรอมในภายหลัง .
บทวา วีตตณฺห ไดแก ผูปราศจากกามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหาแลว. บทวา ทิปทุตฺตม ไดแก ผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทาทั้งหลาย.
ในบทนั้น พระผูมีพระภาคเจามิใชทรงเปนผูสูงสุดกวาสัตว ๒ เทาอยางเดียว
เทานั้น ก็จริง ถึงกระนั้น ก็เปนผูสุดกวาสัตวทั้งหลายที่ไมมีเทา มี ๒ เทา ฯลฯ
หรือ เนวสัญญีนาสัญญีทั้งหมด โดยที่แทเรียกวา ผูสูงสุดกวาสัตวสองเทา
นั่นเทียว ดวยอํานาจการกําหนดอยางสูงสุด. เพราะสัตว ๒ เทาทั้งหลายชื่อวา
สูงสุดกวาสัตวทั้งปวง เพราะพระเจาจักรพรรดิ พระมหาสาวกและพระปจเจก
พุทธเจาเปนตน ก็เกิดในสัตว ๒ เทานั้น. ก็เมื่อกลาววา ผูสุดกวาสัตวเหลานั้น
พระผูมีพระภาคเจา ก็เปนอันเรียกวา ผูสูงสุดกวาสัตวทั้งปวงเหมือนกัน.
บทวา สารถึน ปวร ความวา ชื่อวา สารถี เพราะอรรถวิเคราะหวา
ใหแลนไป. คําวา สารถี นั่นเปนชื่อของผูฝกชางเปนตน. ก็พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเปนผูประเสริฐกวาสารถีเหลานั้น เพราะพระองคทรงสามารถเพื่อฝกบุรุษ
ที่ควรฝกทั้งหลาย ดวยการฝกอันยอดเยี่ยม. เหมือนอยางที่ตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ผูฝกชางยอมใหชางที่ฝกแลนไปสูทิศเดียวเทานั้น หรือทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก ทิศเหนือ หรือทิศใต ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ผูฝกมายอมใหมาที่ฝก
*

* ม. อุ. โคปกโมคฺคลฺลานสุตฺต ๙๕.
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แลนไป ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ผูฝกโค ยอมใหโคที่ฝกแลนไปสู ฯลฯ ทิศใต
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมใหบุรุษที่ฝกแลว
แลนไปสูทิศทั้งแปด คือ ผูมีรูปเห็นรูปทั้งหลาย นี้เปนทิศหนึ่ง ฯลฯ เขาถึง
สัญญาเวทยิตนิโรธอยู นี้เปนทิศที่แปด ดังนี้.
บทวา กติ ไดแก การถามถึงประเภทแหงเนื้อความ. บทวา โลเก
ไดแกในสัตวโลก. บทวา สมณา เปนการแสดงไขอรรถอันพึงถาม. บทวา
อิงฺฆ เปนนิบาตลงในอรรถรองขอ. บทวา ตทิงฺฆ แยกออกเปน เต อิงฺฆ
แปลวา ขอเชิญ ตรัสบอกสมณะเหลานั้น. บทวา พฺรูหิ ความวา ตรัสบอก
คือ จักตรัส.
ครั้นนายจุนทะทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นนายจุนทกัมมารบุตรไมถามปญหาของคฤหัสถ โดยนัยมีอาทิวา ขาแตพระองคผูเจริญ
กุศลเปนอยางไร อกุศลเปนอยางไร ถามอยูซึ่งปญหาของสมณะ เมื่อทรงระลึก
ทรงรูวา นายจุนทกัมมารบุตรนี้ ถามหมายถึงภิกษุชั่วนั้น เมื่อจะทรงแสดง
ความที่ภิกษุนั้นไมเปนสมณะ เพราะสักวาโวหารบัญญัติ จึงตรัสวา สมณะ
๔ พวก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตุโร เปนการกําหนดจํานวน. บทวา
สมณา ความวา บางคราว พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงเดียรถียทั้งหลาย โดย
วาทะวา สมณะ เหมือนที่ตรัสวา เหลานั้นใดเปนวตโกตูหลมงคสของสมณพราหมณผูปุถุชน. บางคราวตรัสถึงปุถุชนทั้งหลาย ดุจตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ชนยอมจําทานวา สมณะ สมณะ . บางคราวตรัสถึงพระเสกขะ ดุจ
๑

๒

๑. ม. อุ. สฬายตนวิภงฺคสุตตฺ ๓๗๕. ๒. ม. มู. จูฬอสฺสปุรสุตฺต ๔๘๘.
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ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย สมณะผูเสกขะมีในศาสนานี้เทานั้น สมณะที่ ๒
มีในศาสนานี้ . บางคราวตรัสถึงพระขีณาสพทั้งหลาย ดุจตรัสวา เปนสมณะ
เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย . บางคราวตรัสถึงพระองคนั่นแล ดุจตรัสวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย คําวา สมณะ นั่นแล เปนชื่อของเราตถาคต ดังนี้. แตในที่นี้
ตรัสถึงพระอริยะแมทั้งหมด และปุถุชนผูมีศีล ดวยบททั้งสาม. ดวยบทที่สี่
ทรงสงเคราะหภิกษุนอกนี้แมไมเปนสมณะมีแตผาเหลืองพันคอวา สมณะ ดวย
เหตุสักวาโวหารอยางเดียว แลวจึงตรัสวา สมณะมี ๔ พวก ดังนี้.
บทวา น ปฺจมตฺถิ ความวา ชื่อวา สมณะที่หาไมมีในพระธรรมวินัยนี้ โดยเหตุสักวา โวหาร แมโดยเหตุสักวาปฏิญญา. บทวา เต เต
อาวิกโรมิ ความวา เราจะทําสมณะ ๔ เหลานั้น ใหปรากฏแกทาน. บทวา
สกฺขิปุฏโ ความวา ถูกถามซึ่งหนาแลว.
บทวา มคฺคชิโน ความวา ผูชนะกิเลสทั้งปวงดวยมรรค.
บทวา มคฺคเทสโก ไดแก ผูแสดงมรรคแกชนเหลาอื่น.
บทวา มคฺเค ชีวติ ความวา ในพระเสขะทั้ง ๗ พระเสขะรูปใด
รูปหนึ่ง ชื่อวาเปนอยูในมรรคอันเปนโลกุตระ เพราะการอบรมมรรคอันตน
ยังไมแสวงหา และปุถชุ นผูมีศีล ชื่อวา เปนผูอยูในมรรคอันเปนโลกิยะ หรือ
ปุถุชนผูมีศีล พึงทราบวาเปนอยูในมรรค แมเพราะเปนอยูดวยมรรคนิมิตอัน
เปนโลกุตระ.
บทวา โย จ มคฺคทูสี ความวา และสมณะผูทุศีล เปนมิจฉาทิฏฐิ
ชื่อวา ผูประทุษรายมรรค เพราะปฏิบัติแมขัดกับมรรค.
๑

๒

๓

๑. อ. จุตุกฺก ๓๓๓. ๒. ม. มู. จูฬอสฺสปุรสุตฺต ๔๙๔. ๓. อ. อฎฺก. ๒๐๔.
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นายจุนทะเมื่อไมอาจรูชัดซึ่ง สมณะ ๔ ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงยก
ขึ้นแสดงโดยยอวา สมณะ ๔ เหลานี้ อยางนี้วา ในสมณะเหลานี้ สมณะผู
ชนะดวยมรรคชื่อนี้ สมณะผูประทุษรายมรรคชือ่ นี้ ดังนี้ เพื่อจะทูลถามอีก
จึงทูลวา กมฺมคฺคชิน ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา มคฺเค ชีวติ เม
ความวา สมณะนั้นใด เปนอยูในมรรค พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว
ขอจงตรัสบอกสมณะนั้นแกขาพระองค. บทที่เหลือปรากฏชัดแลวเทียว.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงขยายสมณะแมทั้งสี่แก
พราหมณนั้น ดวยคาถา ๔ คาถา จึงตรัสวา โย ติณฺณกถกโถ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ติณฺณกถกโถ วิสลฺโล (สมณะผูขาม
ความสงสัยไดแลว ผูไมมีกิเลสดุจลูกศร) นั่น มีนัยที่กลาวแลวในอุรคสูตร
นั่นแล. สวนความแปลกกัน ดังนี้ :เพราะสมณะ คือ พระพุทธเจา ทรงประสงคเอาวา สมณะผูชนะ
สรรพกิเลสดวยมรรค ดวยคาถานี้ เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงทราบวา ชื่อวา
สมณะผูขามความสงสัยไดแลว แมเพราะความไมรูในธรรมทั้งปวง อันสมควร
สงสัย เปนธรรมอันพระองคขามไดแลว ดวยสัพพัญุตญาณ. ก็สมณะทั้งหลาย
มีโสดาบันเปนตน มีพระปจเจกพุทธเจาเปนที่สุด แมขามความสงสัยไดแลว
โดยนัยที่กลาวแลวในบทกอน แตโดยปริยาย ชื่อวา ยังไมขามความสงสัยทีเดียว
เพราะเปนผูมีอํานาจญาณไมกระทบในวิสัยทั้งหลายมีสกทาคามิวิสัยเปนตน มี
พุทธวิสัยเปนที่สุด. สวนพระผูมีพระภาคเจาเปนสมณะผูขามความสงสัยไดแลว
โดยประการทั้งปวง.
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บทวา นิพฺพานาภิรโต ไดแก ยินดีเฉพาะแลว ในนิพพาน.
อธิบายวา มีจิตนอมแลวในนิพพานทุกเมื่อ ดวยอํานาจแหงผลสมาบัติ. และ
พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเปนเชนนั้น สมดังที่ตรัสไววา ดูกอ นอัคคิเวสสนะ
เรานั้นแลยอมตั้งพรอม ใหสงบ กระทําใหเปนธรรมเอก ตัง้ มั่น ซึ่งจิตใน
ภายในนั้นแลไวในสมาธินิมิตอันกอนนั้นเทียว ในที่สุดแหงคาถานั้นแล.
บทวา อนานุคิทฺโธ ความวา ผูไมมีความกําหนัด ซึ่งธรรมไร ๆ
ดวยความกําหนัด คือ ตัณหา.
บทวา โลกสฺส สเทวกสฺส เนตา ความวา เปนผูนํา คือ ให
ถึงโลกพรอมดวยเทวโลก ดวยการแสดงธรรม โดยสมควรแกอาสัยและอนุสัย
ใหถึงการแทงตลอดสัจจะ แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย อันไมมีปริมาณ ใน
สูตรทั้งหลายมาก มีปารายนสูตรและมหาสมยสูตรเปนตน. อธิบายวา ใหขาม
คือ ใหถึงฝงนอก.
บทวา ตาทึ ความวา ผูเปนเชนนั้น มีประการตามที่กลาวแลว
หรือผูไมผันแปรดวยโลกธรรมทั้งหลาย. บทที่เหลือในคาถานี้ ปรากฏแลวแล.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงขยายสมณะ คือ พระพุทธเจาวา
เปนพระสมณะผูชนะสรรพกิเลสดวยมรรค ดวยคาถานี้อยางนี้แลว บัดนี้เมื่อ
จะทรงขยายสมณะผูขีณาสพ จึงตรัสวา ปรม ดังนี้.
ในคาถานั้น นิพพาน ชื่อวา ปรมะ อธิบายวา เลิศ อุดมกวาธรรม
ทั้งปวง. บทวา ปรมนฺติ โยธ ตฺวา ความวา ภิกษุใดในศาสนานี้รูวา
นิพพานนั้นเปนธรรมยิ่ง ดวยปจจเวกขณญาณ.
๑. ม. มู. มหาสจฺจกสุตฺต ๔๔๐.
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บทวา อกฺขาติ วิภชติ อิเธว ธมฺม ความวา ยอมนิพพานธรรม คือ กระทํานิพพานธรรมใหปรากฏแกคนเหลาอื่น เพราะความที่
นิพพานธรรมเปนธรรมอันตนแทงตลอดแลววา นี้นิพพาน ยอมจําแนกมรรคธรรมวา เหลานี้สติปฏฐาน ๔ ฯลฯ นี้มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐดังนี้ หรือ
ยอมบอกธรรมแมทั้งสอง โดยแสดงอยางยอแกอุคฆฏิตัญูบุคคล ยอมจําแนก
โดยแสดงอยางพิสดาร แกวิปจิตัญถูบุคคล เมื่อบอกและจําแนกอยางนี้
บันลือสีหนาทวา ธรรมนี้มีในศาสนานี้เทานั้น ไมมีในภายนอกจากศาสนานี้
ชื่อวา ยอมบอก และยอมจําแนก ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วา ภิกษุใดในศาสนานี้ ยอมบอก ยอมจําแนกธรรมในธรรมวินัยนี้แล.
บทวา ต กงฺขจฺฉท มุนึ อเนช ความวา พระพุทธเจาทั้งหลาย
ตรัสภิกษุที่ ๒ ผูตัดความสงสัย ดวยการแทงตลอดสัจจะสี่ และดวยการตัดความ
สงสัยของคนเหลาอื่น ดวยเทศนาของตน ผูเปนมุนี ดวยการถึงพรอมดวย
โมเนยยะ ผูไ มหวั่นไหว เพราะไมมีตัณหา กลาว คือ เอชา นัน้ คือ เห็น
ปานนั้นวา สมณะผูแสดงมรรค.
พระผูมีพระภาคเจาทรงยังมรรคที่ยังไมเกิดใหเกิดแลวดวยพระองคเอง
แมเปนผูแสดงมรรคอันยอดเยี่ยม ดวยเทศนาแลว ทรงแสดงขยายสมณะผู
ขีณาสพวา สมณะผูแสดงมรรค อันสมควรแกศาสนาของตน และยังศาสนา
ใหรุงเรือง ดุจทูต และดุจราชเลขาของพระราชา ดวยคาถานี้อยางนี้แลว
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงขยายสมณะผูเสขะ และสมณะผูปุถุชนมีศีล จึงตรัสวา
โย ธมฺมปเท ดังนี้.
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การพรรณนาบท ในบทเหลานั้น ปรากฏชัดแลวแล แตนัยแหง
วัณนนาในคาถานี้ มีดังนี้ :ภิกษุใด เมื่อบทธรรม เพราะเปนบทแหงนิพพานธรรม อันพระพุทธเจาทั้งหลายทรงแสดงไวดีแลว เพราะทรงแสดงไมอิงอาศัย ที่สุดทั้งสอง หรือ
เพราะทรงแสดงแลว โดยประการตาง ๆ มีสติปฏ ฐานเปนตน โดยสมควรแก
อาสัย แมเปนผูมรรคสมังคี ชื่อวา เปนอยูในมรรค เพราะเปนผูมีมรรคกิจ
อันกิเลสไมรั่วรดแลว เปนผูสํารวมแลวดวยการสํารวมดวยศีล มีสติ ดวย
สติอันดํารงดีแลวในกายเปนตน หรือระลึกไดถงึ กิจที่ทําแลวนานเปนตนได
เสพบทอันไมมีโทษ กลาวคือ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ เพราะเปนบท
อันไมมีโทษ โดยไมมีโทษแมประมาณนอย และเปนบทโดยภาวะเปนโกฏฐาส
ดวยการเสพภาวนา จําเดิมแตภังคญาณ พระพุทธเจาทั้งหลายตรัสภิกษุที่ ๓
นั้นวา เปนอยูในมรรค.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสขยายสมณะผูเสขะ และสมณปุถุชนผู
มีศีลวา เปนอยูในมรรค ดวยคาถานี้อยางนี้แลว บัดนี้ เมือ่ จะทรงแสดง
ขยายสมณะสักวาโวหารอยางเดียว ซึ่งมีผาเหลืองพันคอนั้น จึงตรัสวา ฉทน
กตฺวาน ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ฉทน กตฺวาน ความวา กระทําความ
สมควรถือเพศ อธิบายวาทรงเพศ. บทวา สุพฺพตาน ไดแก พระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก. จริงอยู วัตรของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและสาวก ยอมงาม เพราะฉะนั้น ทานเหลานั้นมีพระพุทธเจา
เปนตน เรียกวา สุพฺพตา ผูมีวัตรอันงาม.
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บทวา ปกฺขนฺที ความวา แลนไป คือเขาไปในภายใน. จริงอยู
บุคคลผูทุศีลกระทําเพศของผูมีวัตรอันงามใหเปนเครื่องปกปด เพื่อปกปดความ
ที่ตนเปนผูทุศีล เหมือนการปกปดวัตถุมีหญาและใบไมเปนตน เพื่อปกปด
คูถฉะนั้น ยอมแลนไปในทามกลางภิกษุวา แมเราก็เปนภิกษุ เมื่อเขาถวายลาภ
วา ภิกษุมพี รรษาประมาณเทานี้ พึงรับลาภนี้ ก็ยอมแลนไปเพื่อจะรับวา
เราก็มีพรรษาประมาณเทานี้ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
กระทําเพศแหงพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกผูมีวัตรอันงาม
ใหเปนเครื่องปกปดแลว มักประพฤติแลนไปดังนี้.
บุคคลใดยอมประทุษรายความเลื่อมใส อันเกิดแกตระกูลแม ๔ มี
ตระกูลกษัตริยเปนตน ดวยการประพฤติอันไมสมควร เพราะเหตุนั้น บุคคล
นั้น ชื่อวา กุลทูสโก ผูประทุษรายตระกูล. บทวา ปคพฺโภ ความวา
ผูประกอบพรอมแลว ดวยความคะนองกาย ๘ ฐานะ ความคะนองวาจา ๔
ฐานะ และความคะนองใจมีหลายฐานะ. ความสังเขปในพระสูตรนี้มีเพียงเทานี้
สวนความพิสดารขาพเจาจักพรรณนาในเมตตสุตตวัณณนา.
ชื่อวา มีมายา เพราะเปนผูประกอบพรอมแลว ดวยมายาอันปกปด
กรรมที่ตนทําแลวเปนลักษณะ ชื่อวา ไมสํารวม เพราะไมมีการสํารวมศีล
ชื่อวา เปนคนแกลบ เพราะความเปนผูเชนกับแกลบ. เปรียบเหมือนแกลบ
แมเวนขาวสารในภายใน แตปรากฏเหมือนขาวเหนียวเมล็ดดีในภายนอก
ฉันใด บุคคลบางคนในศาสนานี้ก็ฉันนั้น แมเวนจากคุณสารมีศีลเปนตนใน
ภายใน แตยอมปรากฏ เหมือนสมณะ ดวยเพศสมณะ ปกปดวัตรอันดีงาม
ฉะนั้น บุคคลนั้นเรียกวา เปนคนแกลบ เพราะความเปนคนเชนกับแกลบ
อยางนี้.
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ก็ในอานาปานสติสูตร แมปถุ ุชนผูดีงามอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
บริษัทนี้ไมมีแกลบ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บริษัทนี้มีแกลบออกแลว ดํารงอยู
ในสาระอันบริสุทธิ์ ดังนี้ ตรัสวา เปนคนแกลบ สวนในสูตรนี้และในกปลสูตร ผูตองปาราชิกอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงนําคนแกลบ ไมใชสมณะแต
สําคัญวา สมณะออกจากที่นั้น ดังนี้ ตรัสวา เปนคนแกลบ.
บทวา ปฏิรูเปน จร ส มคฺคทูสี ความวา บุคคลนั้นกระทํา
เพศแหงพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกผูมีวัตรอันงามใหเปน
เครื่องปกปดแลวนั้น ประพฤติดวยวัตตปฏิรูป คือ วัตตรูป ไดแกดว ย
อาจาระสักวาภายนอก โดยประการที่ชนยอมรูเรา ตามที่ประพฤติอยูวา ภิกษุ
นี้ อยูในปาเปนวัตร ถือรุกขมูลเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร เที่ยวบิณฑบาต
เปนวัตร ผูมีความปรารถนานอย ผูสนั โดษ ดังนี้ พึงทราบวา เปนสมณะ
ผูประทุษรายมรรค เพราะประทุษรายโลกุตรมรรคของตน และเพราะประทุษรายสุคติมรรคของคนเหลาอื่น.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงขยายสมณะผูสักวาโวหาร ผูทุศลี วา
เปนสมณะผูประทุษรายมรรค ดวยคาถานี้ ดวยประการฉะนี้แลว บัดนี้ เมื่อ
จะทรงแสดงความที่สมณะเหลานั้นเปนผูไมเขากันและกัน จึงตรัสวา เอเต จ
ปฏิวิชฺฌิ ดังนี้.
คาถามนั้นมีเนื้อความวา ผูใดจะเปนคฤหัสถก็ตาม เปนกษัตริยก็ตาม
เปนพราหมณก็ตาม คนใดคนหนึ่งก็ตาม ทราบชัด คือรูทั่ว กระทําใหแจง
ซึ่งสมณะ ๔ เหลานั้น ดวยลักษณะตามที่กลาวแลว สดับลักษณะของสมณะ ๔
*

* ขุ. สุ. ๓๐๙.
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เหลานี้ โดยเพียงไดฟง ชื่อวา อริยสาวก เพราะความที่ลักษณะนั้นแลไดฟงแลว
ในสํานักของพระอริยเจาทั้งหลาย มีปญญา ดวยรูชัดวา ภิกษุรูปนี้ และรูปนี้
มีลักษณะอยางนี้ รูสมณะเหลานั้นนั่นแล ทั้งหมดแมนี้วาเปนเชนนั้น สมณะนี้
เปนสมณะผูประทุษรายมรรค ตรัสแลวในภายหลัง เห็นแลวอยางนี้ คือ เห็น
ภิกษุชั่วนั่น แมทําความชั่วอยางนี้.
ในคาถานั้นมีโยชนาดังนี้ ก็พระอริยสาวกผูไดสดับ มีปญญาทราบ
สมณะเหลานั้นทั้งหมดวา เปนเชนนั้น ดวยปญญานั้นอยู เห็นแลวอยางนี้
ยอมไมยังศรัทธาของคฤหัสถผูทราบชัดสมณะเหลานี้ใหเสื่อม คือ แมเห็นภิกษุ
ชั่ว ทํากรรมชั่วอยางนี้แลว ไมยังศรัทธาใหเสื่อม คือ ไมใหเสื่อมเสีย ไมให
ศรัทธาฉิบหาย ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นแสดงความที่สมณะเหลานั้นเปนผูไมเขากัน
และกัน ดวยคาถานี้อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะสรรเสริญพระอริยสาวก ผูแม
เห็นแลวอยางนี้ รูสมณะเหลานั้นทั้งหมดวาเปนเชนนั้น จึงตรัสวา กถฺหิ
ทุฏเน ดังนี้.
คาถาวจนะนั้นมีความสัมพันธวา ก็พระอริยสาวกผูไดสดับเรื่องที่
ประกอบแลวนั่นแล คือ แมเห็นภิกษุทําความชั่วบางรูป ดังนี้แลว รูสมณะ
เหลานั้นทั้งหมดวา เปนเชนนั้น เพราะเหตุอะไร
เพราะจะพึงกระทําสมณะผูไมถูกโทษ
ประทุษราย ใหเสมอดวยสมณะผูถูกโทษ
ประทุษราย จะพึงกระทําสมณะผูบริสุทธิ์
ใหเสมอดวยสมณะผูไมบริสุทธิ์ อยางไรได.
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คาถานั้นมีเนื้อความวา เพราะพระอริยสาวกผูสดับ มีปญญา จะพึง
กระทําผูไมถูกประทุษรายนอกนี้ ใหเสมอดวยสมณะผูถูกโทษประทุษราย ดวย
ศีลวิบัติ คือ สมณะผูประทุษรายมรรค จะพึงการทําสมณะผูบริสุทธิ์ เปน
เชนนั้น ใหเสมอดวยสมณะผูไมบริสุทธิ์ดวยกายสมาจารเปนตน คือ สมณะ
ผูสักวาโวหารผูสุดทายอยางไรได คือ พึงรูวา เปนเชนนั้น ดังนี้.
ในการจบพระสูตร พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสมรรค หรือ ผล แก
อุบาสก เพราะอุบาสกนั้นละความสงสัยไดแลว ดังนี้แล.
จบจุนทสุตตวัณณนา แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 309

ปราภวสูตรที่ ๖
วาดวยความเสื่อม ๑๒ อยาง
[๓๐๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยาม
สิ้นไปแลว เทวดาตนหนึ่งมีรัศมีอันงดงามยิ่ง ทําพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให
สวางไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจาแลว ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาดวยคาถาวา
[๓๐๔] ขาพระองคมา เพื่อจะทูลถาม
ถึงผูเสื่อม และคนผูเจริญกะทานพระโคดม
จึงขอทูลถามวา อะไรเปนทางของคนเสื่อม.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ผูรูดีเปนผูเจริญ
ผูรูชั่วเปนผูเสื่อม
ผูใครธรรมเปนผูเจริญ ผูเกลียดธรรมเปนผู
เสื่อม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้
เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๑.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาขอพระองค
จงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๒ อะไรเปนทางของ
คนเสื่อม.
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คนมีอสัตบุรุษเปนที่รัก ไมกระทํา
สัตบุรษุ ใหเปนที่รัก ชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะ
เหตุนั้นแล เราจงทราบขอนี้เถิดวา ความ
เสื่อมนัน้ เปนที่ ๒.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองค
จงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๓ อะไรเปนทางของ
คนเสื่อม.
คนใดชอบนอน ชอบคุย ไมหมั่น
เกียจคราน โกรธงาย ขอนั้นเปนทางของ
คนเสื่อม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัด
ขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๓.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองค
จงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๔ อะไรเปนทางของ
คนเสื่อม.
คนใดสามารถ แตไมเลี้ยงมารดาหรือ
บิดาผูแกเฒา ผานวัยหนุมสาวไปแลว ขอ
นั้นเปนทางของคนเสื่อม เพราะเหตุนั้นแล
เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้น
เปนที่ ๔.
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ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๕ อะไรเปนทาง
ของคนเสื่อม.
คนใดลวงสมณะพราหมณ หรือแม
วณิพกอื่นดวยมุสาวาท ขอนัน้ เปนทางของ
คนเสื่อม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัด
ขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๕.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๖ อะไรเปนทาง
ของคนเสื่อม.
คนมีทรัพยมาก มีเงินทองของกิน
กินของอรอยแตผูเดียว ขอนั้นเปนทางของ
คนเสื่อม เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัด
ขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๖.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๗ อะไรเปนทาง
ของคนเสื่อม.
คนใดหยิง่ เพราะชาติ หยิ่งเพราะ
ทรัพย และหยิ่งเพราะโคตร ยอมดูหมิ่น
ญาติของตน ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม
เพราะเหตุนั้น เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา
ความเสือ่ มนั้นเปนที่ ๗.
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ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๘ อะไรเปนทาง
ของคนเสื่อม.
คนใดเปนนักเลงหญิง เปนนักเลง
สุรา และเปนนักเลงการพนันผลาญทรัพย
ที่ตนหามาได ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม
เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา
ความเสือ่ มนั้นเปนที่ ๘.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๙ อะไรเปนทาง
ของคนเสื่อม.
คนไมสันโดษดวยภริยาของตนประทุษรายในภริยาของคนอื่นเหมือนประทุษราย
ในหญิงแพศยา ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม
เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา
ความเสือ่ มนั้นเปนที่ ๙.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๑๐ อะไรเปนทาง
ของคนเสื่อม.
ชายแกไดหญิงรุนสาวมาเปนภริยา
ยอมนอนไมหลับ เพราะความหึงหวงหญิง
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รุนสาวนั้น ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม
เพราะเหตุนั้น เราจงทราบชัดขอนี้เถิดวา
ความเสือ่ มนั้นเปนที่ ๑๐.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่๑๑ อะไรเปนทาง
ของคนเสื่อม.
คนใดตั้งหญิงนักเลงสุรุยสุราย หรือ
แมชายเชนนั้นไวในความเปนใหญ ขอนัน้
เปนทางของคนเสื่อม เพราะเหตุนั่น เราจง
ทราบชัดขอนี้เถิดวา ความเสื่อมนั้นเปนที่ ๑๑.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๑๒ อะไรเปน
ทางของคนเสื่อม.
ก็บุคคลผูเกิดในสกุลกษัตริย มีโภคทรัพยนอย มีความมักใหญ ปรารถนา
ราชสมบัติ ขอนั้นเปนทางของคนเสื่อม.
บัณฑิตผูถึงพรอมดวยความเห็นอัน
ประเสริฐ พิจารณาเห็นคนเหลานี้ เปนผู
เสื่อมในโลก ทานยอมคบโลกที่เกษม (คน
ผูเจริญ).
จบปราภวสูตรที่ ๖
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อรรถกาปราภวสูตร
ปราภวสูตรเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้ :มีอุบัติอยางไร ? ไดยินวา เทวดาทั้งหลายฟงมงคลสูตรแลว ไดมี
ปริวิตกนี้วา พระผูมีพระภาคเจาตรัสความเจริญและความสวัสดีแกสัตวทั้งหลาย
ในมงคลสูต ตรัสแตความเจริญโดยสวนเดียวเทานั้น ไมตรัสความเสื่อมเลย
เอาเถิด บัดนี้ สัตวทั้งหลายยอมเสื่อม ยอมพินาศ ดวยเหตุแหงความเสื่อมใด
พวกเราจะทูลถามถึงเหตุแหงความเสื่อมนั้น ของสัตวเหลานั้น.
ลําดับนั้น ในวันที่ ๒ แตวันที่ตรัสมงคลสูตร เทวดาทั้งหลายใน
หมื่นจักรวาล ประสงคจะฟงพระสูตรวาดวยความเสื่อม ประชุมกันในจักรวาล
หนึ่งนี้ จึงนิรมิตอัตภาพละเอียด ๑๐ อัตภาพบาง ๒๐ อัตภาพบาง ๓๐ อัตภาพ
บาง ๔๐ อัตภาพบาง ๕๐ อัตภาพบาง ๖๐ อัตภาพบาง ๗๐ อัตภาพบาง
๘๐ อัตภาพบาง ในโอกาสที่สุดแหงปลายขนทรายหนึ่ง ไดยืนแวดลอม
พระผูมีพระภาคเจาซึ่งประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่ปูแลว รุงโรจนขมทับ
เทวดา มาร และพรหมทั้งปวง ดวยสิริและเดช แตนั้น เทวบุตรองคหนึ่ง
ถูกทาวสักกะจอมเทวินทรตรัสสั่งแลว ทูลถามปญหาเกี่ยวกับความเสื่อมกะ
พระผูมีพระภาคเจา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสูตรนี้ ดวยอํานาจ
แหงการถาม.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอวมฺเม สุต เปนตน ทานพระอานนท
กลาว. คาถาในลําดับหนึ่ง โดยนัยมีอาทิวา ปราภวนฺต ปุรสิ  เทวบุตร
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กลาว. คาถาในลําดับหนึ่งอีก โดยนัยมีอาทิวา สุวิชาโน ภว โหติ และ
คาถาสุดทาย พระผูมีพระภาคเจาตรัส. คํานี้นั้นแมทั้งหมดประมวลเขากันแลว
เรียกวา ปราภวสูตร.
บรรดาบทเหลานั้น ในบทวา เอวมฺเม สุต เปนตน คําใดจะ
พึงกลาว คํานั้นทั้งหมดขาพเจาจักกลาวไวในมงคลสุตตวัณณนา. สวนในบท
มีอาทิวา ปราภวนฺต ปุริส ไดแก ผูเสื่อม ผูเสื่อมเสีย ผูพนิ าศ. บทวา
ปุริส ไดแก สัตว คือ ผูเ กิดคนใดคนหนึ่ง.
บทวา มย ปุจฺฉาม โคตม ความวา เทวบุตรนั้นแสดงตน
พรอมกับเทวดาที่เหลือทั้งหลาย ทูลรองเรียกพระผูมีพระภาคเจาโดยพระโคตร.
บทวา ภควนฺต ปุฏุมาคมฺม ความวา ก็ขาพระองคมาจากจักรวาลนั้น ๆ
ดวยหวังวา จักทูลถามพระผูมีพระภาคเจา. เทวบุตรแสดงความเอื้อเฟอดวย
บทนี้.
บทวา กึ ปราภวโต มุข ความวา ขอพระองคโปรดตรัสบอก
แกขาพระองคทั้งหลายที่มาแลวอยางนี้วา อะไรเปนทาง คือ เปนประตู เปน
กําเนิด เปนเหตุของคนเสื่อม ซึ่งพวกขาพระองคพึงรูคนเสื่อม. เทวบุตร
ทูลถามเหตุแหงความเสื่อมของคนเสื่อม ที่กลาวไวในบทนี้วา ปราภวนฺต
ปุริส ดวยบทนี้. เพราะเมื่อรูเหตุแหงความเสื่อมแลวก็อาจรูคนเสื่อมบางคนได
ดวยเหตุสามัญนั้น.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงปฏิปกษ เพื่อทรงกระทํา
ใหปรากฏดวยดี แกเทวบุตรนั้น เมื่อจะทรงแสดงทางแหงความเสื่อม ดวย
เทศนามีบุคลาธิษฐาน จึงตรัสวา สุวิชาโน ภว.
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คาถานั้นมีเนื้อความวา คนนี้ใดเจริญคือวัฒนาไมเสื่อม คนนั้นเปน
ผูรูไดงายคืออาจเพื่อทราบชัดโดยงายคือโดยไมยาก สวนคนนี้ใดเปนผูเสื่อม
เพราะอรรถวา ยอมเสื่อม คือยอมเสียหาย คือยอมพินาศ ซึ่งพวกทานถาม
ทางแหงความเสื่อมของคนเสื่อมนั้นกะเรา คนแมนั้นก็รูไดงาย. อยางไร ?
ก็คนนี้ใครธรรม เปนผูเจริญ คือ ยอมใคร กระหยิ่ม ปรารถนาฟง ปฏิบัติ
ซึ่งธรรมคือกุศลกรรมบถสิบ คนนั้นชื่อวาเปนผูรูไดงาย เพราะเห็นและฟง
ปฏิบัตินั้น แลวพึงรูได ผูเ กลียดธรรมแมนอกนี้ เปนผูเสื่อม ยอมเกลียด คือ
ยอมไมกระหยิ่ม ไมปรารถนา ไมฟง ไมปฏิบัตธิ รรมนั้นนั่นเทียว ผูเกลียด
ธรรมนั้น ชือ่ วา เปนผูรูไดงาย เพราะเห็นและฟงการปฏิบัติผิดนั่นแลว พึง
รูได.
ในคาถานี้ ผูศึกษาพึงทราบอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรง
แสดงปฏิปกษ ก็ทรงแสดงความเปนผูใครธรรม โดยอรรถ แสดงทาง โดย
ความเจริญแลว ทรงแสดงความเปนผูเกลียดธรรม เปนทางแหงความเสื่อม
ลําดับนั้น เทวดานั้น เพลิดเพลินยิ่งซึ่งภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา จึงทูลวา
อิติ เหต.
เนื้อความแหงคํานั้นวา เพราะเหตุนั้นแล เราจงทราบชัด คือ จงถือ
จงทรงไว ซึ่งขอนี้โดยประการที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวนั้นแลวา ความ
เสื่อมนั้นเปนที่ ๑ คือ ความเสื่อมนั้น มีความเกลียดธรรมเปนลักษณะเปน
ที่ ๑มีอธิบายวา พวกเราเปนผูมาแลว เพื่อทราบชัด ซึ่งทางแหงความเสื่อมเหลา
ใด ในทางแหงความเสื่อมเหลานั้น นี้เปนทางแหงความเสื่อมหนึ่งกอน.
ก็ในคํานั้นมีวิเคราะหวา สัตวทั้งหลายยอมเสื่อมดวยเหตุนั้น เพราะ
ฉะนั้น เหตุนั้นจึงชื่อวา ปราภโว แปลวา ความเสื่อม. ก็สตั วทั้งหลายยอม
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เสื่อม เพราะอะไร ก็เพราะเหตุอันเปนทางคือเปนการณแหงความเสื่อม ดวยวา
ความตางกันในขอนี้ มีเพียงพยัญชนะเทานั้น. แตโดยอรรถ คําวา ความเสื่อม
หรือวา ทางแหงความเสื่อมไมมีความตางกันเลย.
เทพบุตรคิดวา เราเพลิดเพลินวา เราทราบชัดทางของคนเสื่อมนั่น
อยางนี้แลว ประสงคจะรูขออื่นจากนั้น จึงทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๒ อะไรเปนทางของคนเสื่อม ดังนี้. ก็
นักศึกษาพึงทราบเนื้อความแมในบทที่ ๓ ที่ ๔ อื่นจากนี้เปนตน โดยนัย
นี้นั่นแล และพึงทราบเนื้อความแมในฝายพยากรณวา สัตวเหลานั้น ๆ
ประกอบพรอมแลวดวยทางแหงความเสื่อมเหลานั้น ๆ สัตวหนึ่งไมรวมกับสัตว
ทั้งปวง และสัตวทั้งปวงก็ไมรวมกับสัตวผูหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงทรงพยากรณ
ถึงทางแหงความเสื่อมทั้งหลาย มีอยางตางกัน ดวยเทศนามีบุคลาธิษฐานเทานั้น
โดยนัยมีอาทิวา คนมีอสัตบุรุษเปนที่รัก ดังนี้ เพื่อทรงแสดงทางแหงความ
เสื่อมนั้น ๆ ของสัตวเหลานั้น ในคาถานั้น มีอรรถวัณณนาโดยยอ ดังนี้ :ศาสดาทั้งหก ก็หรือบุคคลแมเหลาอื่นผูประกอบพรอมดวยกายกรรม
วจีกรรม และมโนกรรมอันไมสงบ ชื่อวา อสัตบุรุษ อสัตบุรุษเหลานั้นเปน
ที่รักของคนนั้น ดุจอเจลกโกรักขัตติยะเปนตน เปนที่รักของคนทั้งหลาย
มีเจาสุนักขัตตะเปนตน.
พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกก็หรือบุคคลแมเหลาอื่น
ผูประกอบแลว ดวยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม อันสงบแลว ชือ่ วา
สัตบุรุษ ไมกระทําสัตบุรุษเหลานั้น ใหเปนที่รัก อธิบายวา ไมกระทําสัตบุรุษ
เหลานั้น ใหเปนที่รัก คือ เปนที่ปรารถนา เปนที่ใคร เปนที่พอใจของตน.
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ก็ความตางกันแหงถอยคําในคาถานี้ พึงทราบวา ทรงกระทําแลว
ดวยอํานาจแหงเวไนยสัตว อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา ไมกระทําสัตบุรุษทั้งหลาย
คือไมเสพสัตบุรุษทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้ เหมือนอยางทานผูรูศัพททั้งหลาย
พรรณนาวา กระทําพระราชาใหเปนที่รักในอรรถนี้วา ยอมเสพพระราชา.
บทวา ปย ความวา รัก ดีใจ ปราโมทย. ทิฏฐิ ๖๒ หรืออกุศล
กรรมบถ ๑๐ ชื่อวา ธรรมของอสัตบุรุษ ยอมชอบใจ ยอมกระหยิ่ม ยอม
ปรารถนา ยอมเสพธรรมของอสัตบุรุษนั้น.
ฐานะ ๓ อยาง คือ ความเปนผูมีอสัตบุรุษเปนที่รัก ๑ ความเปนผูมี
สัตบุรุษไมเปนที่รัก ๑ ความชอบใจธรรมของอสัตบุรุษ ๑ ตรัสวาเปนทางแหง
ความเสื่อม ดวยคาถานี้ ดวยประการฉะนี้. ก็คนประกอบพรอมดวยฐานะ ๓
อยางนั้น ยอมเสื่อม คือ ยอมเสื่อมเสีย ยอมไมถงึ ความเจริญในโลกนี้หรือ
ในโลกหนา เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา เปนทางแหงความเสื่อม. สวนความ
พิสดารในคาถานี้ ขาพเจาจักกลาวในคาถาวัณณนาวา การคบคนพาล ๑
การคบบัณฑิต ๑.
คนใดไปอยูก็ดี นั่งอยูก็ดี ยืนอยูก ็ดี นอนอยูก ็ดี ยอมหลับนั้นเทียว
คนนั้น ชื่อวา นิทฺทาสีลี ชอบนอน. ผูตามประกอบความยินดีในการคลุกคลี คือความยินดีในการคุย ชื่อวา สภาสีลี ชอบคุย. ผูเวนจากเดชแหง
ความเพียร เปนผูไมลุกขึ้นเปนปกติ ชื่อวา อนุฏาตา ไมหมั่น. เปน
คฤหัสถถูกคนเหลาอื่นตักเตือน ก็ไมปรารภงานของคฤหัสถ เปนบรรพชิต ก็
ไมปรารภงานของบรรพชิต.
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บทวา อลโส ความวา ผูมีความเกียจครานเปนเจาเรือน ถูกความงวง
เหงาครอบงําโดยสวนเดียว ยืนแลวก็ยืนอยูในที่ยืนนั่นแล นั่งแลวก็นั่งในที่นั่งนั่น
เทียว ยอมไมสําเร็จอิริยาบถอื่น ดวยความอุตสาหะของตน. ก็ความเกียจคราน
อันไมปราศไป ในเมื่อไฟไหมปาในอดีตเปนตัวอยางในเรื่องนี้. นี้เปนการกํา
หนดอยางอุกฤษฏในที่น.ี้ ก็ความเกียจครานแมโดยกําหนดอยางเลวกวานั้น ก็
พึงทราบวา เกียจครานเหมือนกัน.
ความโกรธเปนเครื่องปรากฏของคนนั้น ดุจธงเปนเครื่องปรากฏของ
รถ ดุจควันเปนเครื่องปรากฏของไฟ เพราะฉะนั้น คนนั้นจึงชื่อวา โกธปฺาโณ ผูโกรธงาย บุคคลผูโทสจริต โกรธเร็ว มีจิตเหมือนบาดแผล
ยอมเปนเชนนั้น.
ฐานะ ๕ อยางคือ ความชอบนอน ความชอบคุย ความไมหมั่น
ความเกียจคราน และความโกรธงาย พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนทางแหง
ความเสื่อม ดวยคาถานี้ เพราะคนถึงพรอมดวยฐานะ ๕ อยางนั้น เปนคฤหัสถ
ก็ไมถึงความเจริญของคฤหัสถ เปนบรรพชิตก็ไมถึงความเจริญของบรรพชิต
ยอมเสียหายถายเดียว ยอมเสื่อมถายเดียวแนแท เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา เปน
ทางแหงความเสื่อม.
หญิงผูใหเกิดพึงทราบวา มารดา ชายผูใหเกิดนั่นเทียว พึงทราบวา
บิดา ชื่อวาผูแกเฒา เพราะความเปนผูมีสรีระหยอนยาน ชื่อวา ผานวัยหนุมไป
แลว เพราะกาวลวงความเปนหนุมสาว คือมีวัย ๘๐ ป หรือ ๙๐ ป ผูไมสามารถ
เพื่อทําการงานทั้งหลายดวยตนเอง. บทวา ปหุสนฺโต ความวาเปนผูสามารถ
คือ มีความสําเร็จแลว เปนอยูอยางสบาย. บทวา น ภรติ คือ ไมเลี้ยงดู.
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การไมเลี้ยงคือการไมเลี้ยงดู การไมบํารุงมารดาบิดาอยางเดียวเทานั้น
ตรัสวา เปนทางแหงความเสื่อม ดวยคาถานี้ เพราะคนประกอบพรอมดวยการ
ไมเลี้ยงมารดาบิดานั่น ยอมไมบรรลุถึงอานิสงสในการเลี้ยงมารดาบิดาที่ตรัส
ไววา
บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญคนนั้น
ดวยการบํารุงบําเรอนั้นในมารดาบิดาในโลก
นี้ เขาละไปแลว
ยอมบันเทิงในสวรรค
ดังนี้
ยอมไมเลี้ยงแมมารดาบิดาแนแท ถึงความนินทาและความติเตียนวา
จักเลี้ยงใครอื่นเลา และถึงทุคติ ชื่อวา ยอมเสื่อมนั่นเทียว เพราะฉะนั้น จึง
ตรัสวา เปนทางแหงความเสื่อม.
คนยอมลวงผูชื่อวา พราหมณ เพราะเปนผูลอยบาปทั้งหลายแลว
ชื่อวา สมณะ เพราะเปนผูสงบแลว หรือพราหมณแมผูเกิดในตระกูลพราหมณ
สมณะผูเขาถึงบรรพชา หรือผูขอคนใดคนหนึ่ง แมอื่นจากนั้นดวยมุสาวาท
เพราะฉะนั้น ผูถูกปวารณาวา ขาแตทานผูเจริญ ทานจงพูดถึงปจจัยขอแลว
หรือวา รับแลว เพิ่มใหนอ ยในภายหลัง กอทะเลาะวิวาทกับสมณพราหมณนั้น.
การลวงพราหมณเปนตน ดวยมุสาวาทอยางเดียวเทานั้น ตรัสวา
เปนทางแหงความเสื่อม ดวยคาถานี้ เพราะคนถึงพรอมดวยการลวงนั่น ยอม
ถึงความนินทาในโลกนี้ ถึงทุคติในสัมปรายภพ และวิบัติจากความประสงคแม
ในสุคติ สมดังที่ตรัสไววา เกียรติศัพทชั่วของคนทุศีล ผูมีศีลวิบัติ ยอมระ*

* อ. จตุกฺก. ๙๓.
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บือทั่ว อนึ่ง ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุคคลถึงพรอมดวยธรรม ๔
เหมือนถูกโยนลงในนรกแนนอน ๔ เหลาไหน คือ เปนผูมีปกติพูดเท็จ ดังนี้
เปนตน.
อนึ่ง ตรัสไววา ดูกอนสารีบุตร บุคคลบางคนในโลกนี้ เขาไปหา
สมณะหรือพราหมณแลว ปวารณาวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงพูดถึงปจจัย
เขาไมยอมใหปจจัยตามที่ปวารณา ถาเขาจุติจากโลกนั้นแลว ยอมมาสูความ
เปนอยางนี้ เขาประกอบการคาขายใด ๆ นั่นแล การคาขายนั้นของเขา ยอม
ถึงการขาดทุน ดูกอนสารีบุตร ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ เขายอมใหปจจัย
ตามที่ปวารณาไวตามความประสงค ถาเขาจุติจากโลกนี้ถึงความเปนอยางนี้
เขาประกอบการคาใด ๆ นั่นแล การคาขายนั้นของเขา ยอมไดกําไรตามความ
ประสงค ดังนี้ คนถึงการนินทาเปนตนเหลานี้อยางนี้ ชื่อวา ยอมเสื่อมแล
เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา เปนทางแหงควานเสื่อม.
บทวา ปหุตวิตฺโต ไดแก มีทอง เงิน และแกวมณีมาก. บทวา
สหิรฺโ คือ มีกหาปณะ. บทวา สโภชโน คือ ถึงพรอมดวยของกิน
คือสูปพยัญชนะมาก. บทวา เอโก ภฺุชติ ความวา ไมใหของกินอันอรอย
แมแกบุตรของตน ยอมกินในโอกาสลับ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา กินของอรอย
แตผูเดียว.
ความตระหนี่ในของกิน เพราะความเปนผูติดในของกินอยางเดียว
เทานั้น ตรัสวา เปนทางแหงความเสื่อม ดวยคาถานี้ เพราะคนถึงพรอมดวย
ความตระหนี่ในของกินนั้น ถึงอยูซึ่งเหตุทั้งหลายมีอาทิอยางนี้ คือ ความนินทา
๑

๒

๓

๑. อ. ปฺจก. ๒๘๐. ๒. อ. จตุกฺก. ๑๐๘ ๓. อ. จตุกฺก ๑๐๗.
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ความตําหนิติเตียน ทุคติ ชื่อวา ยอมเสื่อมนั้นเทียว เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา
เปนทางแหงความเสื่อม.
ก็พึงประกอบบททั้งหมด ตามทํานองพระสูตร โดยนัยที่กลาวแลว
นั่นแล แตบดั นี้ ขาพเจากลัวพิสดารเกินไป จะไมแสดงนัยแหงโยชนาทั้งหลาย
จักกลาวเพียงเนื้อความเทานั้น.
คนใดยังมานะใหเกิดวา เราเปนผูถึงพรอมดวยชาติ เปนผูหยิ่งเพราะ
มานะนั้น เปนผูลําพอง ดุจสูบเต็มดวยลมฉะนั้น ยอมไมออนนอมตอใคร ๆ
คนนั้น ชื่อวา หยิ่งเพราะชาติ. ในการหยิ่งเพราะทรัพย และหยิ่งเพราะโคตร
ก็นัยนี้. บทวา สฺาติมฺเติ ความวา ยอมดูหมิ่นแมญาติของตน
เพราะชาติ ดุจเจาศากยะทั้งหลาย ดูหมิ่นวิฑูฑภะฉะนั้น และยอมดูหมิ่นแม
เพราะทรัพยวา คนนี้กําพรา ยากจน ดังนี้ ยอมไมกระทําแมสักวา สามีจิกรรม ญาติทั้งหลายเหลานั้น ยอมปรารถนาความเสื่อมเทานั้นแกคนนั้น. ฐานะ
มี ๔ อยางโดยอรรถ มีอยางเดียว โดยลักษณะ ตรัสวา เปนทางแหงความเสื่อม
ดวยคาถานี้.
บทวา อิตฺถีธุตฺโต ความวา เปนผูกําหนัดในหญิงทั้งหลาย ใหทรัพย
ที่มีอยูแมทั้งหมดแลว สงเคราะหหญิงอื่น ๆ. อนึ่ง ผูทิ้งของมีอยูของตนแม
ทั้งหมดแลว ประกอบการดื่มสุรา ชื่อวา เปนนักเลงสุรา ผูทิ้งแมผาที่ตนนุง
แลว ประกอบการ เลนการพนัน คนที่ถึงพรอมดวยฐานะ ๓ เหลานั้น พึงทราบ
วา ผลาญทรัพยที่ตนหามาได เพราะยังทรัพยแมอยางใดอยางหนึ่งที่หามาได
นั้น ใหพินาศ คนอยางนี้ ยอมเสื่อมถายเดียว ดวยเหตุนั้น ฐานะ ๓ อยางนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนทางแหงความเสื่อมของคนนั้น ดวยคาถานี้.
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บทวา เสหิ ทาเรหิ ไดแก ดวยภรรยาของตน. คนใดไมสันโดษ
ดวยภรรยาของตน ประทุษรายในหญิงแพศยา หรือ ในภรรยาของคนอื่น คน
นั้น ชื่อวา ยอมเสื่อมถายเดียว เพราะการเพิ่มใหทรัพยแกหญิงแพศยา เพราะ
เสพภรรยาของคนอื่น เพราะกรรมกรณราชทัณฑเปนตน ดวยเหตุนั้น
ฐานะ ๒ อยางนั่น จึงตรัสวา เปนทางแหงความเสื่อมของคนนั้น ดวยคาถานี้.
บทวา อตีตโยพฺพโน ความวา ชายลวงวัยหนุมอายุ ๘๐ หรือ ๙๐ ป
แลว นํามา คือ บําเรอ. บทวา ติมพฺ รุตฺถนึ ไดแก หญิงรุนสาวเชน
ผลมะพลับ คือ หญิงสาวกําดัด. บทวา ตสฺสา อิสฺสา น สุปฺปติ
ความวา ความยินดีและการสังวาสกับชายแกทั้งหลาย ยอมไมเปนที่ชอบใจของ
หญิงสาวรุนกําดัด ชายแกเมื่อรักษาภรรยาสาวนั้น เพราะความหึงหวงวา
อยาพึงปรารถนาชายหนุมเลย ชื่อวา ยอมนอนไมหลับ ชายแกถูกกามราคะ
สละความหึงหวงแผดเผาอยู และไมประกอบการงานภายนอก ชื่อวา ยอมเสื่อม
ถายเดียว ดวยเหตุนั้น การนอนไมหลับเพราะความหึงหวงอยางเดียวเทานั้น
ตรัสวา เปนทางแหงความเสื่อมของชายแกนั้น ดวยคาถานี้.
บทวา โสณฺฑึ ความวา ผูเหลวไหล คือ ผูติดในปลา เนื้อ
และน้ําเมาเปนตน. บทวา วิกิรณึ ไดแก ผูมีปกติใชจายทรัพยสุรุยสุราย
เพื่อประโยชนแกปลา เนื้อ และน้ําเมาเปนตนเหลานั้น เหมือนฝุน ใหฉิบหาย.
บทวา ปุริส วาป ตาทิส ความวา คนใดแมตั้งชายเชนนั้นไวในความ
เปนใหญ คือ ใหวัตถุมีเครื่องประทับตราเปนตนแลว ใหกระทําความขวนขวายในฆราวาส ในการงาน หรือ ในโวหารมีการคาขายเปนตน คนนั้นเมื่อ
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ถึงความสิ้นทรัพย เพราะโทษของชายนั้น ชื่อวา ยอมเสื่อมถายเดียว ดวย
เหตุนั้น การตั้งหญิงหรือชายเชนนั้นไวในความเปนใหญอยางเดียวเทานั้น
ตรัสวา เปนทางแหงความเสื่อมของคนนั้น ดวยคาถานี้.
ชื่อวา มีโภคทรัพยนอย เพราะไมมีโภคทรัพยทั้งหลายที่สะสมไว
และเพราะไมมีทางเจริญแหงโภคทรัพย. บทวา มหาตณฺโห ความวา ผูถึง
พรอมแลวดวยความมักใหญในโภคทรัพยมาก คือ ไมสันโดษดวยโภคทรัพย
ตามที่ตนหามาได.
บทวา ขตฺติเย ชายเต กุเล ความวา เกิดในตระกูลกษัตริย
บทวา โส จ รชฺช ปฏยติ ความวา บุคคลนั้นปรารถนาราชสมบัติอัน
คนเปนทายาท ซึ่งไมควรได หรือ ของคนอื่น เพราะความเปนผูใครใน
การปรารถนาราชสมบัติ คือ เพราะความมักใหญนั้น โดยมิใชอุบาย คือ
โดยผิดลําดับ บุคคลนั้น เมื่อปรารถนาอยางนั้น ใหโภคทรัพยนอยแมนั้น
แกคนทั้งหลายมีทหารเปนตน เมื่อไมบรรลุถึงราชสมบัติ ชือ่ วา ยอมเสื่อม
ถายเดียว ดวยเหตุนั้น การปรารถนาราชสมบัตินั้นอยางเดียวเทานั้น จึง
ตรัสวา เปนทางแหงความเสื่อมของบุคคลนั้น ดวยคาถานี้.
เบื้องหนาแตนั้น ผิวา เทวดานั้นจะพึงทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๑๓ ฯลฯ ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ขอพระองคจงตรัสบอกคนเสื่อมที่ ๑๐๐,๐๐๐ ดังนี้ไซร พระผูมีพระภาคเจาก็
พึงตรัสบอกคนเสื่อมแมเหลานั้น แตเพราะเทวดานั้น คิดวา จะมีประโยชน
อะไรดวยคนเสื่อมเหลานี้ที่ทูลถามแลว การทําความเจริญขอหนึ่งในสูตรนี้ ก็
ไมมี ดังนี้ เมื่อไมสนใจฟงทางแหงความเสื่อมเหลานั้น ทูลถามแมเพียงเทานี้
แลว วิปฏิสารนิ่งอยู เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 325

ของเทวดานั้นแลว เมื่อจะทรงประมวลเทศนา จึงตรัสพระคาถานี้วา เอเต
ปราภเว โลเก.
ในบทเหลานั้น บทวา ปณฺฑิโต ไดแกผูถึงพรอมดวยการพิจารณา
รอบคอบ. บทวา สมเวกฺขิยา ความวา พิจารณาแลว ดวยปญญาจักษุ
ผูไมถึงพรอมดวยมรรค ผูไมถงึ พรอมดวยผล ชื่อวา ประเสริฐ ก็
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ประเสริฐ เพราะอรรถวา ไมดําเนินไปในสิ่งที่ไมควร
แนะนํา กลาวคือ ความเสื่อมนั้น บัณฑิตเห็นคนเสื่อมทั้งหลายแลว งดเวน
ดวยทัสสนะใด และดวยปญญาใด ชื่อวาผูถึงพรอมดวยความเห็น เพราะ
ความเปนผูถึงพรอมแลว ดวยทัสสนะและปญญานั้น.
บทวา ส โลก ภชเต สิว ความวา บัณฑิตนั้น คือ ผูเห็น
นั้น ยอมคบ คือ ยอมเยื่อใย อธิบายวา ยอมเขาไปสูโลกที่เกษม คือ เทวโลก
อันเปนอุดมเขต ไมมีอุปทวะ.
ในเวลาจบเทศนา เทวดาทั้งหลายฟงทางแหงความเสื่อมทั้งหลายแลว
ตั้งใจมั่นโดยแยบคาย สมควรแกความสังเวชที่เกิดขึ้นบรรลุโสดาปตติผล สกทาคามิผล และอนาคามิผล พนที่จะคณนานับเหมือนอยางที่ตรัสไววา
เทวดาทั้งหลายที่บรรลุมรรคผลใน
สูตรนั้น คือ มหาสมัยสูตร มงคลสูตร
สมจิตตสูตร ราหุโลวาทสูตร ธรรมจักรสูตร
ปราภวสูตร และเทวตาสมสูตร มีไมนอย
ประมาณไมได สวนธรรมาภิสมัยในปราภวสูตรนี้ พนที่จะคณนานับ ดังนี้.
จบ ปรารภววสุตตวัณณนา แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา
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วสลสูตรที่ ๗
วาดวยคนถอย ๒๐ จําพวก
[๓๐๕] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เปนเวลาเชา
พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขา
ไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล อัคคิกภารทวาชพราหมณกอไฟ
แลวตกแตงของที่ควรบูชา อยูในนิเวศน ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอก ในพระนครสาวัตถี เสด็จเขาไปยังนิเวศน
ของอัคคิกภารทวาชพราหมณ อัคคิกภารทวาชพราหมณไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกลทีเดียว ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา หยุด
อยูที่นั่นแหละคนโลน หยุดอยูที่นั่นแหละสมณะ หยุดอยูที่นั่นแหละคนถอย.
เมื่ออัคคิกภารทวาชพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว พระผูม ีพระภาคเจา
ไดตรัสถามวา ดูกอนพราหมณ ก็ทา นรูจักคนถอย หรือธรรมเปนเครื่อง
กระทําใหเปนคนถอยหรือ ?
อ. ทานพระโคดม ขาพเจาไมรูจักคนถอยหรือธรรมเปนเครื่องกระทํา
ใหเปนคนถอย ดีละ ขอทานพระโคดมจงแสดงธรรมตามที่ขาพเจาจะพึงรูจัก
คนถอยหรือธรรมเปนเครื่องกระทําใหเปนคนถอยเถิด.
พ. ดูกอ นพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจัก
กลาว อัคคิกภารทวาชพราหมณทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถาประพันธนี้วา
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[๓๐๖] ๑. คนมักโกรธ ผูกโกรธ
ลบหลูอยางเลว มีทิฏฐิวิบัติ และมีมายา
พึงรูวาเปนคนถอย.
๒. คนผูเบียดเบียนสัตวที่เกิดหนเดียว แมหรือเกิดสองหน ไมมีความเอ็นดู
ในสัตว พึงรูวาเปนคนถอย.
๓. คนเบียดเบียน เที่ยวปลน มี
ชื่อเสียงวา ฆาชาวบานและชาวนิคม พึงรู
วาเปนคนถอย.
๔. คนลักทรัพยที่ผูอื่นหวงแหน
ไมไดอนุญาตให ในบานหรือในปา พึงรู
วาเปนคนถอย.
๕. คนที่กูหนีม้ าใชแลวกลาววา หา
ไดเปนหนี้ทานไม หนีไปเสีย พึงรูวาเปน
คนถอย.
๖. คนฆาคนเดินทาง ชิงเอาสิ่งของ
เพราะอยากไดสิ่งของ พึงรูวาเปนคนถอย.
๗. คนถูกเขาถามเปนพยาน แลว
กลาวคําเท็จ เพราะเหตุแหงตนก็ดี เพราะ
เหตุแหงผูอื่นก็ดี เพราะเหตุแหงทรัพยก็ดี
พึงรูวาเปนคนถอย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 328

๘. คนผูประพฤติลวงเกิด ในภริยา
ของญาติก็ตาม ของเพื่อนก็ตาม ดวยขมขืน
หรือดวยการรวมรักกัน พึงรูวาเปนคนถอย.
๙. คนผูสามารถ แตไมเลี้ยงมารดา
หรือบิดาผูแกเฒาผานวัยหนุมสาวไปแลว
พึงรูวาเปนคนถอย.
๑๐. คนผูทุบตีดาวามารดาบิดาพี่ชายพี่สาว พอตาแมยาย แมผัวหรือพอผัว
พึงรูวาเปนคนถอย.
๑๑. คนผูถามถึงประโยชน บอก
สิ่งที่ไมเปนประโยชน พูดกลบเกลื่อนเสีย
พึงรูวาเปนคนถอย.
๑๒. คนทํากรรมชั่วแลว ปรารถนา
วาใครอยาพึงรูเรา ปกปดไว พึงรูวาเปน
คนถอย.
๑๓. คนผูไปสูสกุลอื่นแลว และ
บริโภคโภชนะที่สะอาด ยอมไมตอบแทน
เขาผูมาสูสกุลของตน พึงรูวาเปนคนถอย.
๑๔. คนผูลวงสมณะ พราหมณ
หรือแมวณิพกอื่น ดวยมุสาวาท พึงรูวาเปน
คนถอย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 329

๑๕. เมือ่ เวลาบริโภคอาหาร คนผูดา
สมณะหรือพราหมณและไมใหโภชนะ พึงรู
วาเปนคนถอย.
๑๖. คนในโลกนี้ ผูอันโมหะครอบงําแลว ปรารถนาของเล็กนอย พูดอวดสิ่ง
ที่ไมมี พึงรูวาเปนคนถอย.
๑๗. คนเลวทราม ยกตนและดูหมิ่น
ผูอื่น ดวยมานะของตน พึงรูวาเปนคนถอย.
๑๘. คนฉุนเฉียว กระดาง มีความ
ปรารถนาลามก มีความตระหนี่ โออวด
ไมละอาย ไมสะดุงกลัว พึงรูวาเปนคนถอย.
๑๙. คนติเตียนพระพุทธเจา หรือ
ติเตียนบรรพชิต หรือ คฤหัสถ สาวกพระพุทธเจา พึงรูวาเปนคนถอย.
๒๐. ผูใดแลไมเปนพระอรหันต แต
ปฏิญาณวาเปนพระอรหันต ผูน ั้นแลเปนคน
ต่ําชา เปนโจรในโลกพรอมทั้งพรหมโลก
คนเหลาใด เราประกาศแกทานแลว คน
เหลานัน้ นั่นแล เรากลาววาเปนคนถอย.
บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ ไม
เปนพราหมณเพราะชาติ แตเปนคนถอย
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เพราะกรรม เปนพราหมณเพราะกรรม ทาน
จงรูขอนั้น ตามที่เราแสดงนี้ บุตรของคน
จัณฑาลเลี้ยงตัวเองได ปรากฏชื่อวามาตังคะ
เปนคนกินของที่ตนใหสุกเอง
เขาไดยศ
อยางสูงที่ไดแสนยาก กษัตริยและพราหมณ
เปนอันมากไดมาสูที่บํารุงของเขา เขาขึ้น
ยานอันประเสริฐ ไปสูหนทางใหญอันไมมี
ฝุน เขาสํารอกกามราคะเสียไดแลว เปนผู
เขาถึงพรหมโลก ชาติไมไดหามเขาใหเขา
ถึงพรหมโลก พราหมณเกิดในสกุลผูสาธยายมนต เปนพวกรายมนต แตพวกเขา
ปรากฏในบาปกรรมอยูเนือง ๆ
พึงถูก
ติเตียนในปจจุบันทีเดียว และภพหนาก็เปน
ทุคติ ชาติหา มกันพวกเขาจากทุคติหรือจาก
ครหาไมได บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ
ไมเปนพราหมณเพราะชาติ แตเปนคนถอย
เพราะกรรม เปนพราหมณเพราะกรรม.
[๓๐๗] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว อัคคิกภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
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พระองคทรงประกาศธรรม โดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวัง
คนมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพระองคขอถึงพระองคกับทั้งพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระองคทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึง
สรณะตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
จบวสลสูตรที่ ๗

อรรถกถาอัคคิกภารทวาชสูตร

*

อัคคิกภารทวาชสูตรเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้ :สูตรนัน้ เรียกวา วสลสูตร ดังนี้ ก็มีอุบัติอยางไร ? พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล
พระนครสาวัตถี ทรงตรวจดูสัตวโลก ดวยพุทธจักษุ ในเวลาเสร็จภัตกิจ
เปนตน โดยนัยที่กลาวแลวในกสิภารทวาชสูตรนั่นแล ทรงเห็นอัคคิกภารทวาชพราหมณ ผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย แหงสรณะและสิกขาบท ทรงทราบวา
เมื่อเราไปในที่นั้นแลว การสนทนาก็จักเปนไป ตอแตนั้น ในที่สุดแหงการ
สนทนา พราหมณนั่นฟงธรรมเทศนาแลว จักถึงสรณะสมาทานสิกขาบท
ทั้งหลาย และไดเสด็จไปในนิเวศนของอัคคิกภารทวาชพราหมณนั้น เมื่อการ
สนทนาเปนไปแลว พราหมณไดทูลขอใหทรงแสดงธรรม จึงไดตรัสพระสูตรนี้.
* บาลีเปน วสลสูตร
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอวมฺเม สุต เปนตน ขาพเจาจัก
พรรณนาไวในมงคลสูตร. บทวา อถโข ภควา ปุพฺพณฺหสมย เปนตน
ผูศึกษาพึงทราบ โดยนัยที่กลาวแลวในกสิภารทวาชสูตรนั่นแล. ในคําวา
เตน โข ปน สมเยน อคฺคิกภารทวาชสฺส นั้น คําใด ๆ ที่ไมเคยกลาว
ขาพเจาจักพรรณนาคํานั้น ๆ นั่นเทียว คือ
ก็พราหมณนั้นยอมบูชา คือ บําเรอไฟ เพราะกระทําอยางนี้จึงปรากฏ
โดยชื่อวา อัคคิกะ ปรากฏโดยโคตรวา ภารทวาชะ เพราะฉะนั้น ทานจึง
กลาววา อัคคิกภารทวาชะ.
บทวา นิเวสเน คือ ใกลเรือน. ไดยินวา ใกลประตูนิเวศนของ
พราหมณนั้น มีโรงบูชาไฟอยูที่ระหวางถนน. แตนั้น เมือ่ ควรจะกลาววา
นิเวสนทฺวาเร จึงกลาววา นิเวสเน เพราะบทแมนั้นนับเนื่องในนิเวศน
นั่นแล. หรือบทวา นิเวสเน เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถวาใกล อธิบายวา
ใกลนิเวศน.
บทวา อคฺคิ ปชฺชลิโต โหติ ความวา ไฟตั้งอยูในเตาไฟไดเชื้อ
และลมพัดในเตาที่ทําดวยไม หรือในที่ใกล ก็ลุกโพลงมีกลุมเปลวไฟพุงขึ้น
ขางบน. บทวา อาหุตี ปคฺคหิตา ความวา พราหมณอาบน้ําชําระศีรษะแลว
ตกแตงขาวปายาส เนยใส น้ําผึ้ง น้าํ ออยเปนตน ดวยสักการะใหญ. ก็สงิ่ ใด
สิ่งหนึ่ง ควรบูชาไฟ สิ่งนั้นเรียกวา อาหุตี.
บทวา สปทาน ไดแก ตามลําดับเรือน. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จเที่ยวบิณฑบาตแวะไปในตระกูลสูงและตระกูลต่ํา เพื่อประโยชนแกการ
อนุเคราะหชนทั้งปวง และดวยความสันโดษในอาหาร ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา พระองคเสด็จเที่ยวบินณฑบาตตามลําดับตรอก.
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ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุอะไร พราหมณเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูทรงถึงพรอมดวยอาการทั้งปวง ทรงนาเลื่อมใสรอบดาน จิตจึง
ไมเลื่อมใส และเพราะเหตุไร พราหมณจึงพูดคําหยาบกะพระผูมีพระภาคเจา
เลา ?
ตอบวา ไดยินวา พราหมณนี้มีความเห็นอยางนี้วา การเห็นสมณะ
ในมงคลกิจทั้งหลายเปนอวมงคล แตนั้นก็รูวา สมณะโลนผูกาลกรรณีเขามาสู
เรือนของเรา ในเวลามหาพรหมบริโภค จึงไมยังจิตใหเลื่อมใส ถึงอํานาจ
แหงการดาทีเดียว และเมื่อดาแลว ก็เสียใจ จึงเปลงวาจาอันไมพอใจวา
จงหยุดอยูที่นั้นแหละ คนโลน ดังนีเ้ ปนตน.
และเพราะแมในที่นั้น พราหมณทั้งหลายมีความเห็นวา คนโลนเปน
ผูไมบริสุทธิ์ เพราะฉะนั้น เมื่อรังเกียจวา คนโลนไมบริสุทธิ์ ดวยเหตุนั้น
จึงเปนผูอันเทพและพราหมณไมบูชา จึงทูลวา แนะคนโลน. หรือรังเกียจ
อยูวา สมณะนั้นเปนคนเดน เพราะมีศีรษะโลน จึงไมควรมาสูประเทศนี้
และรังเกียจความเปนสมณะวา แมเปนสมณะก็ไมสรรเสริญความเศราหมอง
ทางกายเชนนี้ จึงทูลวา แนะสมณะ.
พราหมณนี้ จะพูดดวยอํานาจแหงการดาอยางเดียวก็หาไม ยังรังเกียจ
อยูวา คนถอยบวชแลวปลื้มใจ ดวยการทําการบริโภครวมกันกับคนถอยเหลานั้น
สมณะนี้ เลวยิ่งกวาแมคนถอย จึงทูลวา แนะคนถอย หรือแมสําคัญอยูวา
บาปยอมมีแกพวกคนถอย ดวยการดูการบูชา และการฟงมนต จึงทูลอยางนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาแมถูกพราหมณกราบทูลแลวอยางนั้น เมื่อจะทรง
ประกาศความที่พระองคมีพระคุณไมทั่วไปเปนตนกับสัตวทั้งปวง ดวยสีพระ-
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พักตรอันผองใสทีเดียว ดวยพระสุรเสียงที่ไพเราะดวยพระหฤทัยเต็มเปยมดวย
ความอนุเคราะหและเยือกเย็นบนพราหมณ จึงตรัสวา ชานาสิ ปน ตฺว
พฺรหฺมณ แปลวา ดูกอนพราหมณ ก็ทานรูจักคนถอยหรือ ? ลําดับนั้น พราหมณรูความที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงมีพระพักตรผองใส และพระหฤทัยสม่ํา
เสมอเปนตน ฟงพระสุรเสียงไพเราะ ซึ่งทรงเปลงดวยพระหฤทัยอนุเคราะห
และเย็นสนิท ก็มีหัวใจอันน้ําอมฤตนั่นเทียวรดแลว มีใจเปนของตน มีอินทรีย
ผองใส ละมานะเสียได ละคําพูดที่ไมควรพูด อันเชนกับอสรพิษซึ่งมีชาติ
นั้น ๆ เปนสภาพ สําคัญอยูวา ไฉนหนอ เราจึงพูดถึงชาติเลววาเปนคนถอย
โดยปรมัตถ เขาหาใชเปนคนถอยไม และความที่ชาติเลวก็หามีไม มีแตธรรม
ที่ทําใหเปนคนถอย จึงกราบทูลวา น โข อห โภ โคตม แปลวา
ทานพระโคดม ขาพเจาไมรูจักคนถอย. ก็ขอที่บุคคลถึงพรอมดวยเหตุ แมจะ
เปนคนหยาบคาย เพราะไมไดปจจัย แตพอไดปจจัย ก็จะเปนคนละมุนละมอม
นั่นเปนธรรมดา.

[สาธุศัพท]
บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา สาธุ นี้ ยอมปรากฏในอรรถทั้งหลาย
เปนตนวา
๑. อายาจนะ การขอรอง
๒. สัมปฏิจฉนะ การยอมรับ
๓. สัมปหังสนะ ความราเริง
๔. สุนทร ดี
๕. ทัฬหิกรรม การทําใหมั่นคง.
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ก็สาธุศัพทปรากฏในการขอรอง ดุจในประโยคเปนตนวา สาธุ เม
ภนฺเต ภควา สงฺขิตฺเตน ธมฺม เทเสตุ แปลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ดังขาพระองคขอโอกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองค
โดยยอ.
ปรากฏในการยอมรับ ดุจในประโยคเปนตนวา สาธุ ภนฺเตติ
โข โส ภิกขฺ ุ ภควา ภาสิต อภินนฺทิตฺวา อนุโมทิตฺวา แปลวา
ภิกษุนั้นเพลิดเพลิน อนุโมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาวาดีละพระเจาขา.
ปรากฏในความราเริง ดุจในประโยคเปนตนวา สาธุ สาธุ สารีปุตฺต ดีละ ดีแลว สารีบุตร.
ปรากฏในอรรถวา ดี ดุจในประโยคมีอาทิวา
สาธุ ธมฺมรุจี ราชา สาธุ ปฺญาณวา นโร
สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ ปาปสฺสากรณ สุข
พระราชาทรงชอบพระธรรมเปนคน
ดี คนมีปญ
 ญา เปนเครื่องปรากฏเปนคนดี
คนไมประทุษรายมิตรทั้งหลาย เปนคนดี
การไมทําบาปเปนเหตุแหงความสุข.
ปรากฏในการทําใหมั่นคง ดุจในประโยคมีอาทิวา สาธุก สุณาถ
มสิกโรถ ตถา เต ภาสิสฺสามิ ยถา ตฺว ชานิสฺสสิ แปลวา ทานจง
ฟงใหดี จงใสใจใหดี เราจักกลาวแกทาน โดยประการที่ทานจักรูได. แตใน
ที่นี้ สาธุศพั ทปรากฏในการขอรอง.
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บทวา เตนหิ เปนการแสดงขยายอธิบายการขอรองนั้น มีอธิบายวา
ถาทานประสงคจะรู หรือเปนการพูดถึงเหตุ. พึงทราบการเชื่อมบทนั้นเขากับ
บทอื่นอยางนี้วา เพราะทานตองการจะรู เพราะฉะนั้น พราหมณ ทานจงฟง
จงใสใจใหดี เราจักกลาวแกทาน โดยประการที่ทานจักรู ดังนี้.
ก็ในบทเหลานั้น บทวา สุณาหิ เปนการหามถึงความฟุงซานแหง
โสตินทรีย. บทวา สาธุก มนสิกโรหิ เปนการหามความฟุงซานแหง
มนินทรีย เพราะประกอบการทําใหมั่นคง ในมนสิการ. ก็ในคําทั้งสองนั้น
คําตน เปนการหามถึงการยึดถือพยัญชนะอยางผิด ๆ คําหลังเปนการหามถึง
การยึดถืออรรถอยางผิด ๆ ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงประกอบพราหมณไวใน
การฟงธรรม ดวยคําตน ทรงประกอบไวในกรรมทั้งหลายมีการทรงไวและ
การพิจารณาเนื้อความแหงธรรมทั้งหลายที่ฟงแลวดวยคําหลัง และดวยคําตน
ทรงแสดงวา ธรรมนี้มพี ยัญชนะ เพราะฉะนั้น ทานพึงฟง ดวยคําหลัง
ทรงแสดงวา ธรรมนี้มอี รรถ เพราะฉะนั้น ทานพึงมนสิการ.
อีกอยางหนึ่ง ทรงประกอบสาธุกบทเขากับบททั้งสอง เมื่อทรง
แสดงอรรถนั้นวา เพราะธรรมนี้ ลึกโดยธรรมและลึกโดยเทศนา เพราะฉะนั้น
ทานจงใหดี เพราะเปนธรรมลึกโดยอรรถและลึกโดยปฏิเวธ เพราะฉะนั้น
ทานจงสนใจใหดี ดังนี้ จึงตรัสวา สุณาหิ สาธุก มนสิกโรหิ แตนั้น
ทรงปลอบพราหมณนั้น ผูดุจทอแทอยูวา เราจักไดที่พึ่งในธรรมอันลึกซึ้ง
อยางนี้อยางไร จึงตรัสวา ภาสิสฺสามิ ดังนี้. ในคํานั้น พึงทราบความ
ขวนขวายอยางนี้วา ทานจักรูโดยประการใด เราจักกลาวโดยนัยอันตื้นดวยบท
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และพยัญชนะอันกลมกลอม โดยประการนั้น ตอจากนั้น อัคคิกภารทวาชพราหมณเปนผูมีความขวนขวายแลว จึงทูลรับ มีอธิบายวา รับแลว คือ
รับเฉพาะพระผูมีพระภาคเจาวา อยางนั้นพระเจาขา หรือมุงหนาฟงดวยการ
ปฏิบัติตามธรรมที่ทรงแสดง ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาไดตรัสคํานี้ คือ
ตรัสบอกคํานี้แกพราหมณนั้น. บทมีอยางนี้วา โกธโน อุปนาหี เปนตน
ตรัสหมายถึงธรรมที่พึงตรัสบอกในบัดนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา โกธโน ไดแก ผูโกรธเปนปกติ. บทวา
อุปนาหี ไดแก ผูประกอบพรอมดวยความโกรธ โดยทําความโกรธนั้นนั่นแล
ใหมั่นคง คนใดยอมลาง ยอมลบคุณทั้งหลายของคนอื่นทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น
คนนั้นชื่อวา มกฺขี ผูลบหลู คนนั้นเลวดวย ลบหลูดวย ชื่อวา ปาปมกฺขี
ผูลบหลูอยางเลว.
บทวา วิปนฺนทิฏิ ไดแก ผูมีสัมมาทิฏฐิพินาศแลว หรือผูประกอบ
ดวยมิจฉาทิฏฐิ ๑๐ อยาง อันวิบัติ คือ ผิดรูปแลว. บทวา มายาวี ไดแก
ผูประกอบพรอมดวยมายามีการปกปดโทษอันมีอยูในตน.
บทวา ต ชฺา วสโล อิติ ความวา ทานจงรูบุคคลนั้น คือ
เห็นปานนั้นวา เปนคนถอย เพราะหลั่งออก เพราะไหลออกและเพราะซานไป
แหงธรรมเลวเหลานั้น. ดวยวาธรรมอันเลวทั้งหมดเกิดแลวในกระหมอมของ
พราหมณ จริงอยู พราหมณนี้ โดยปรมัตถเปนคนถอยทีเดียว หาไดเรียก
บุคคลอื่น สักวาความพอใจแหงหฤทัยของตนไม.
ในคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทําการขมความโกรธของพราหมณ
นั้น ดวยบทตนเทานั้น ดวยประการฉะนี้แลว และเมื่อจะทรงแสดงธรรมมี
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ความโกรธเปนตน ดวยบุคลาธิษฐานวา บุคคลเลวมีความโกรธเปนธรรมดา
จึงทรงแสดงคนถอยและธรรมทั้งหลายที่ทําใหเปนคนถอย ดวยปริยายหนึ่งกอน
และเมื่อทรงแสดงอยางนั้น ไมทรงทําการขมคนอื่น และไมยกพระองควา ทาน
เรา ทรงตั้งพราหมณนั้นในความเปนคนถอย และพระองคในความเปน
พราหมณดวยธรรมนั่นเอง คือ ดวยความถูกตองสม่ําเสมอ.
บัดนี้ เมื่อจะทรงปฏิเสธทิฏฐิของพราหมณทั้งหลายวา บุคคลแมทํา
อยูซึ่งปาณาติบาต และอทินนาทานเปนตน ในกาลบางคราวก็ยังเปนพราหมณ
อยูนั่นเอง และเมื่อจะทรงแสดงโทษในทิฏฐินั้นวา ก็สัตวทั้งหลายเหลาใด
ประกอบดวยอกุศลธรรมเหลานั้น ๆ ในบรรดาอกุศลธรรมมีความเบียดเบียน
เปนตน เมื่อไมเห็นโทษ ยอมยึดถือธรรมเหลานั้น ธรรมเหลานั้นเลวสําหรับ
สัตวเหลานั้น จึงเปนธรรมทําใหเปนคนถอย จึงไดตรัสคาถามีอาทิอยางนี้วา
เอกช วา ทฺวชิ  วา เพื่อทรงแสดงคนถอย และธรรมทั้งหลายอันทําใหเปน
คนถอย โดยปริยายทั้งหลายแมอื่นอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกช ไดแก สัตวที่เกิดในกําเนิด
ที่เหลือเวนสัตวที่เกิดในไข. ก็สัตวที่เกิดในกําเนิดนั้น ยอมเกิดครั้งเดียวเทานั้น.
บทวา ทฺวิโช ไดแก สัตวเกิดในไข จริงอยู สัตวเกิดในไขนั้น
ยอมเกิดสองครั้ง คือ จากทองแมครั้ง ๑ จากกระเปาะฟองไขครั้ง ๑ ซึ่งสัตว
ที่เกิดหนเดียว แมหรือเกิดสองหนนั้น.
บทวา โยธ ปาณ ความวา คนใดในโลกนี้เบียดเบียนสัตว บทวา
วิหึสติ ความวา ปลงจากชีวิตดวยประโยค ที่ตั้งขึ้นจากเจตนาที่เปนไปทาง
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กายทวาร หรือที่ตั้งขึ้นจากเจตนาที่เปนไปทางวจีทวาร. บาลีวา ยอมเบียดเบียนทั้งหลาย ดังนี้ก็มี. นักศึกษาพึงทราบความสัมพันธในบทนั้นอยางนี้วา
คนใดในโลกนี้ ยอมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย มีประเภทอยางนี้คือ สัตวที่เกิด
หนเดียว หรือเกิดสองหน. ตรัสความไมมีความเอ็นดูดวยใจ ดวยบทนี้วา
ไมมีความเอ็นดูในสัตว.
บทที่เหลือในคาถานี้ และในคาถาทั้งหลายนอกจากนี้ มีนัยที่กลาว
แลวนั้นแล. เพราะขาพเจาจะไมกลาวบทแมมีประมาณเทานี้ ตอนี้ไปจะเลี่ยง
บททั้งหลายที่มีเนื้อความงาย จักกระทําการพรรณนาบทที่ยังไมพรรณนาเทา
นั้นแล.
บทวา หนฺติ คือ ยอมฆา ยอมใหพินาศ. บทวา อุปรนฺเธติ
คือ ใชพรรคพวกยืนแวดลอมไว. บทวา นครานิ แมดังนี้ พึงกลาวดวย
จ ศัพทในบทนี้วา คามานิ นิคมานิ จ. ดวยการฆาและการปลนนี้วา
นิคฺคาหโก สมฺาโต มีชื่อเสียงอันบุคคลรูแลวในโลกวา ฆาชาวบาน
ชาวนิคม และชาวนคร.
บทวา คาเม ยทิ วารฺเ ความวา บานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดี
ทั้งหมดพรอมอุปจาร ชื่อวา บาน ในคาถานี้ เวนบานนั้น ที่เหลือชื่อวา
ปา. ทรัพยทผี่ ูอื่นหวงแหน ที่สัตวอื่นคุมครองยังไมบริจาค จะเปนสัตวก็ตาม
เปนสังขารก็ตาม ในบานหรือในปานั้น.
บทวา เถยฺยา อทินฺน อาทยติ ความวา ลักทรัพยที่ผูอื่นเหลานั้น
ไมไดให ไมไดอนุญาต ดวยไถยจิต คือ ยังการถือเอาของตนใหสําเร็จ ดวย
ประโยคอยางใดอยางหนึ่ง คือ ดวยอวหารอยางใดอยางหนึ่ง.
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บทวา อิณมาทาย ความวา คนที่วางหลักทรัพยบางอยางของตน
แลวกูหนี้มาใช ดวยการวางหลักทรัพย หรือไมวางหลักทรัพยบางอยางกูหนี้
มาใช ดวยการใหดอกเบี้ยวา ขาพเจาจักใหดอกเบี้ยประมาณเทานี้ โดยกาล
ประมาณเทานี้ หรือดวยทําสัญญาวา กําไรใดจักมีแตทรัพยนี้ กําไรนั้นจัก
เปนตนทุนของเรา หรือของทานดวย หรือวา กําไรตองแบงกันทั้งสองฝาย
หนีไปเสีย. บทวา น หิ เต อิมมตฺถิ ความวา ผูอันเจาหนี้นั้นทวงอยูวา
ทานจงใหหนี้แกขาพเจา ทั้งที่อยูในเรือน ดวยการพูดอยางนี้วา หนี้ของทาน
ไมมีเลย ใครเปนพยานวา ขาพเจากูหนี้ทาน ชื่อวา หนีไปเสีย.
บทวา กิฺจิกฺขกมฺยตา ความวา เพราะตองการทรัพยบางอยาง
เทานั้น แมมีประมาณนอย. บทวา ปนฺถสฺมึ วชต ชน ความวา สตรี
หรือบุรุษ คนใดคนหนึ่ง ผูกําลังเดินทาง. บทวา หนฺตา กิจฺ ิกฺขมาเทติ
ความวา ฆาแลว หรือทุบตีแลว ชิงเอาของนั้น.
บทวา อตฺตเหตุ ไดแก เพราะเหตุแหงชีวิตของตน. เพราะเหตุ
แหงผูอื่นก็เหมือนกัน. บทวา ธนเหตุ ไดแก เพราะเหตุแหงทรัพย ทรัพย
ของตน หรือทรัพยของผูอื่น. จ อักษรในบททั้งปวงมีการกําหนดเปนอรรถ.
บทวา สกฺขิปุฏโ ความวา ถูกถามวา ทานรูสิ่งใด จงกลาวสิ่ง
นั้น. บทวา มุสา พฺรหู ิ ความวา เมื่อรูกฺพูดวาไมรู หรือเมื่อไมรูก็พูดวา
รู คือ ยอมทําผูเปนเจาของมิใหเปนเจาของ ทําผูไมเปนเจาของใหเปนเจาของ.
บทวา าตีน ไดแก ผูเปนเครือญาติ. บทวา สขี น ไดแก
ผูเปนสหาย. บทวา ทาเรสุ ไดแก ในภรรยาทั้งหลายที่คนอื่นคุมครอง.
บทวา ปฏิทิสฺสติ ความวา ยอมปรากฏโดยปฏิกลู อธิบายวา ปรากฏวา
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ประพฤติลวงเกิน. บทวา สหสา ไดแก หญิงไมตองการ โดยพลการ
บทวา สมฺปเยน ความวา ผูอันภรรยาเหลานั้น ของคนเหลานั้นตองการ
และตนเองก็ตองการ มีอธิบายวา แมดวยอํานาจแหงความรักใครของบุคคล
ทั้งสอง.
บทวา มาตร วา ปตร วา ความวา แมผูเปนที่ตั้งแหงเมตตา
อยางนี้. บทวา ชิณฺณก คตโยพฺพน ความวา แมผูเปนตั้งแหงกรุณา
อยางนี้. บทวา ปหุสนฺโต ความวา แมเปนผูถึงพรอมดวยประโยชน ถึง
พรอมดวยอุปกรณ ก็ไมเลี้ยง คือ ไมเลี้ยงดู.
บทวา สสุ ไดแกแมผัว. บทวา หนฺติ ความวา ประหารดวยฝามือ
ดวยกอนดิน หรือดวยวัตถุอื่นบางอยาง ดา คือ ยังความโกรธใหเกิดแกบุคคล
นั้น ดวยวาจา คือ ดวยคําหยาบ.
บทวา อตฺถ ไดแก ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาสันทิฏฐิกประโยชน สัมปรายิกประโยชน และปรมัตถประโยชน. บทวา ปุจฉฺ ิโต
สนฺโต ความวา ถูกถามแลว. บทวา อนตฺถมนุสาสติ ความวา ยอม
บอกสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกื้อกูลนั่นเทียว แกเขา. บทวา ปฏิจฺฉนฺเนน
มนฺเตติ ความวา แมเมื่อบอกสิ่งที่เปนประโยชน ก็ยอมบอกดวยคําปกปด
ดวยบทพยัญชนะที่ไมปรากฏโดยที่บคุ คลนั้นไมรู หรือยอมปกปดสิ่งที่มีเงื่อนงา
บอกสิ่งที่ไมมีเงื่อนงําเทานั้น.
บทวา โย กตฺวา ความวา ความปรารถนาลามกในสวนเบื้องตน
แหงมายาไดกลาวไวแลวในอรรถกถา มาแลวอยางนี้วา คนบางคนในโลกนี้
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ยอมปกปดความปรารถนาอันลามก
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เพราะเหตุปกปดทุจริตนั้น คือ ยอมปรารถนาวา ขอคนอื่นอยาพึงรูเรา มี
การงานปกปด ดวยการกระทําโดยประการที่คนอื่นทั้งหลายไมรู และดวยการ
ไมเปดเผยการงานที่ทําแลววา การงานของเขาปกปด.
บทวา ปรกุล ไดแก ตระกูลญาติ หรือตระกูลมิตร. บทวา อาคต
ความวา ยอมไมตอบแทนเขาผูมาแลวสูเรือนตน ผูซึ่งคนเคยไดบริโภคอาหาร
มาแลว ดวยวัตถุทั้งหลายมีน้ําและโภชนะเปนตน อธิบายวา ยอมไมใหหรือ
ใหแตอาหารที่เลว.
บทวา โย พฺราหฺมณ วา มีนยั ทีก่ ลาวไวแลวในปราภวสูตรนั้นแล.
บทวา ภตฺตกาเล อุปฏิเต ความวา เกิดแลว ปรากฏแลว ใน
กาลแหงโภชนะ บาลีวา ปรากฏแลวดังนี้ก็มี อธิบายวา ผูมาแลว ในกาล
แหงภัตรแตเชา. บทวา โรเสติ วาจา น จ เทติ อธิบายวา คนคิดวา
สมณะหรือพราหมณนี้ ใครประโยชนแกเรา ไมมาเพื่อใหเราทําบุญโดยพลการ
ยอมดาดวยคําหยาบที่ไมสมควร โดยที่สุด ยอมไมให แมสักวาพบหนาสมณะ
หรือพราหมณนั้น จะปวยกลาวไปไยถึงการใหโภชนะเลา.
บทวา อสิต โยธ ปพฺรูติ ความวา คนในโลกนี้พูดคําที่ไมมี
โดยประการใดที่นิมิตทั้งหลายปรากฏวา สิ่งนี้และสิ่งนี้จักมีแกทานในวันชื่อ
โนน บาลีวา อสนฺติ ดังนี้ก็มี อธิบายวา เรื่องไมจริง. บทวา ปพฺรูติ
ความวา ยอมพูด เหมือนนักเลงลวงภรรยาของคนอื่น หรือทาสีของคนอื่นวา
ในบานชื่อโนน ขาพเจามีสมบัติประจําเรือนเชนนี้ จงมา จงไปในบานนั้น
ดวยกัน ทานจักเปนแมเรือนของขาพเจา ขาพเจาจักใหสมบัตินี้แกทาน. บทวา
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นิชิคึสาโน ความวา ตองการอยู คือ แสวงหาอยู. อธิบายวา ผูประสงค
จะลวงเขาแลว ถือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งหนีไปเสีย.
บทวา โย จตฺตาน ความวา ก็คนใดยกตน. บทวา สมุกกฺ เส
ความวา ยอมยกตนดวยมานะทั้งหลายมีชาติเปนตน คือ ตั้งตนไวในฐานะสูง.
บทวา ปเร จ มวชานติ ความวา ยอมดูหมิ่นคนเหลาอื่น คือ ทําใหต่ํา
ดวยมานะทั้งหลายมีชาติเปนตนเหลานั้น. ม อักษร กระทําการเชื่อมบท.
บทวา นิหีโน ความวา ผูเสื่อมจากคุณวุฒิ หรือถึงความเปนผูตกต่ํา. บทวา
เสน มาเนน ความวา ดวยมานะของตน กลาวคือ การยกตนและขมทาน
นั้น.
บทวา โรสโก ไดแกผูฉุนเฉียวคนเหลาอื่นดวยกายและวาจา. บทวา
กทริโย ไดแก ผูตระหนี่จัด. คําวา กทริโย นั้น เปนชื่อของคนผูหาม
คนเหลาอื่น ที่ใหทานแกคนเหลาอื่น หรือผูทําบุญอยางอื่น. บทวา ปาปจฺโฉ
ไดแก ผูถึงพรอมดวยความปรารถนาที่จะยกยองคุณที่ตนไมมี. บทวา มจฺฉรี
ไดแก ประกอบดวยความตระหนี่ในเพราะที่อยูเปนตน. บทวา สโ ไดแก
ผูประกอบพรอมดวยความโออวด มีการประกาศคุณที่ตนไมมีเปนลักษณะ.
หรือผูมักกลาวคําที่ไมชอบ แมไมประสงคจะทํา ดวยคําวา เราจะทําเปนตน.
หิริมีการเกลียดบาปเปนลักษณะ ไมมีแกคนนั้น โอตตัปปะมีการสะดุงกลัวบาป
เปนลักษณะ ไมมีแกคนนั้น เพราะฉะนั้น คนนั้นชื่อวา อหิริโก ไมละอาย
อโนตฺตปฺป ไมสะดุงกลัว.
บทวา พุทฺธ ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจา. บทวา ปริภาสติ
ความวา ติเตียน ดวยคําวา ไมเปนสัพพัญูเปนตน. และยอมติเตียนพระสาวก
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ดวยคําวา เปนผูปฏิบัติชั่วเปนตน. ก็บทวา ปริพฺพาชก คหฏวา นั่น
เปนวิเสสนะของสาวกเทานั้น. อธิบายวา บรรพชิต หรือคฤหัสถ ผูถวาย
ปจจัย ผูเปนสาวกพระพุทธเจานั้น. โบราณาจารยทั้งหลายยอมตองการเนื้อ
ความในคาถานี้ อยางนี้วา ยอมติเตียนปริพาชกภายนอก หรือคฤหัสถคนใด
คนหนึ่ง ดวยโทษอันไมเปนจริง.
บุทวา อนรห สนฺโต ความวา ผูไมเปนพระขีณาสพ. บทวา
อรห ปฏิชานติ ความวา ปฏิญาณวา เราเปนพระอรหันต คือ ยอมเปลง
วาจา ยอมตะเกียกตะกายดวยกาย ยอมปรารถนา ยอมรับดวยจิต โดยประการ
ที่บุคคลทั้งหลายรูเขาวา คนนี้เปนพระอรหันต. บทวา โจเร ไดแก ขโมย
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยอํานาจคําอันอุกฤษฏวา ในโลกพรอมทั้งพรหมโลก
อธิบายวา ในโลกทั้งปวง.
จริงอยู พวกผูรายทําการตัดที่ตอ การปลนสดมภ การปลนเรือน
หลังเดียว และการดักปลนในหนทางเปนตนแลว ปลนทรัพยของคนเหลาอื่น
ทานเรียกวา โจร ในโลก พวกบรรพชิตปลนปจจัยเปนตน ดวยบริษัทสมบัติ
เปนตน ทานเรียกวา โจร ในพระศาสนา. สนดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
[มหาโจร]
๑. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย มหาโจร ๕ เหลานี้ มีอยู ปรากฏอยูใน
โลก ๕ เปนไฉน คือ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย มหาโจรบางคนในโลกนี้ คิด
อยางนี้วา ชือ่ ในกาลไหนหนอ เราผูอันบริวาร ๑๐๐ คน หรือ ๑,๐๐๐ คน
แวดลอมแลว จักเที่ยวไปในคาม นิคม และราชธานี ฆาเอง ใหฆา ตัดเอง
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ใหตัด จี้เอง ใหจี้ โดยสมัยอื่น เขามีบริวาร ๑๐๐ คน หรือ ๑,๐๐๐ คน
แวดลอมแลว เที่ยวไปอยูในคาม นิคม และราชธานี ฆาเอง ฯลฯ ใหจี้ ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุชั่วบางรูปในศาสนานี้ ก็เหมือนอยางนั้นแล คิดอยางนี้วา
ชื่อในกาลไหนหนอ เราผูอันบริวาร ๑๐๐ ฯลฯ แวดลอมแลว จักไปสูทจี่ ารึก
ในคาม นิคม และราชธานี ผูอันคฤหัสถทั้งหลายและบรรพชิตทั้งหลายสักการ
แลว เคารพแลว นับถือแลว บูชาแลว ยําเกรงแลว ไดจีวร ฯลฯ บริขาร
โดยสมัยอื่นอีก เขาอันบริวาร ๑๐ ฯลฯ เที่ยวไปสูคาม นิคม ราชธานีสักการะ
แลว ฯลฯ ไดจีวร ฯลฯ บริขาร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้มหาโจรที่ ๑ มีอยู
ปรากฏอยูในโลก.
๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยังมีขออื่นอีก ภิกษุชั่วบางรูปในศาสนานี้
เรียนธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว ยอมเผาตนเอง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นี้มหาโจรที่ ๒ ฯลฯ ในโลก.
๓. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ยังมีขออื่นอีก ภิกษุชั่วบางรูปในศาสนานี้
กําจัดพรหมจารีผูบริสุทธิ์ ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ ดวยพรหมจรรยอัน
ไมมีมูล ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย นี้มหาโจรที่ ๓ ฯลฯ ในโลก.
๔. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยังมีขออื่นอีก ครุภัณฑ ครุบริขาร ของสงฆ
คือ อาราม อารามวัตถุ วิหาร วิหารวัตถุ เตียง ตั่ง ฟูก หมอน หมอโลหะ อางโลหะ ขวดโลหะ กระทะโลหะ มีด ขวาน ผึ่ง จอบ สิ่ว เถาวัล
ไมไผ หญามุงกระตาย หญาปลอง ดินเหนียว เครื่องไม เครื่องดินเหนียว
ภิกษุชั่วยอมสงเคราะห ยอมชวยเหลือคฤหัสถดวยครุภัณฑ ครุบริขารเหลานั้น
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นี้มหาโจรที่ ๔ ฯลฯ ในโลก.
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๕. ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมที่ตนไมมี ไม
เปนจริง ภิกษุนี้เปนยอดมหาโจรในโลกพรอมทั้งเทวโลก ฯลฯ พรอมทั้งเทวดา
และมนุษย.
ในโจร ๕ จําพวกนั้น โจรทางโลกยอมขโมยวัตถุมีทรัพยและธัญชาติ
เปนตน เฉพาะทางโลกเทานั้น ในบรรดาโจรทีก่ ลาวแลวในศาสนา โจรที่ ๑
ยอมขโมยสักวาปจจัยมีจีวรเปนตน มีรูปเห็นปานนั้นเทานั้น โจรที่ ๒ ยอม
ขโมยประยัติธรรม โจรที่ ๓ ยอมขโมยพรหมจรรยของคนอื่น โจรที่ ๔ ยอม
ขโมยครุภัณฑอันเปนของสงฆ โจรที่ ๕ ยอมขโมยทั้งคุณทรัพยที่เปนโลกิยะ
และโลกุตระ อันตางดวยฌาน สมาธิ สมาบัติ มรรค และผลทั้งปจจัยมีจีวร
เปนตน อันเปนโลกีย เหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
กอนขาวของแวนแควน พวกเธอบริโภคแลว ดวยไถยจิต.
ในโจร ๕ จําพวกนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนโจรในโลก
พรอมทั้งพรหมโลก ดังนี้ ทรงหมายถึงมหาโจรที่ ๕ นี้ เพราะมหาโจรนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนยอดมหาโจร เพราะขโมยโลกิยทรัพยและ
โลกุตรทรัพยอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุใดอวดอุตริมนุสธรรมที่ตน
ไมมี ไมเปนจริง ภิกษุนี้เปนยอดมหาโจรในโลกพรอมทั้งเทวโลก . . . พรอม
ทั้งเทวดาและมนุษย เพราะฉะนั้น จึงทรงประกาศภิกษุนั้น แมในศาสนานี้
ดวยการกําหนดอยางสูงนี้วา ในโลกพรอมทั้งพรหมโลก.
ศัพทวา โข ในบทนี้วา เอโส โข วสลาธโม มีอวธารณะ
เปนอรรถ. ดวยโขศัพทนั้น ทรงกําหนดลงไปวา ผูนั้นแลเปนคนถอยต่ําชา
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คือ เลวที่สดุ ของคนถอยทั้งหลาย. เพราะเหตุไร เพราะหลั่งออกซึ่งไถยธรรม
ในวัตถุอันประเสริฐ เขาไมสละปฏิญาณนั้นตราบใด เขาก็บรรลุแลวซึ่งธรรม
ที่ทําใหเปนคนถอย เปนคนถอยตราบนั้น.
บทวา เอเต โข วสลา ความวา บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
จะทรงแสดงขยายถึงคนถอย ๓๓ พวก หรือ ๓๔ พวก ที่ตรัสอยางนี้วา ใน
คาถาที่ ๑ มี ๕ พวก มีมกั โกรธเปนตน ดวยอํานาจแหงอาสยวิบัติ หรือมี
๖ พวก โดยแยกลบหลูอยางเลวออกเปน ๒ อยาง ในคาถาที่ ๒ มี ๑ คือ ผู
เบียดเบียนสัตว ดวยอํานาจแหงประโยควิบัติ ในคาถาที่ ๓ มี ๑ คือ ผูฆา
ชาวบานและชาวนิคม ดวยอํานาจแหงประโยควิบัติเทานั้น ในคาถาที่ ๔ มี ๑
ดวยอํานาจแหงไถยาวหาร ในคาถาที่ ๕ มี ๑ ดวยอํานาจแหงการตระบัดหนี้
ในคาถาที่ ๖ มี ๑ คือ ฆาคนเดินทาง ดวยอํานาจปสัยหาวหาร ในคาถาที่ ๗
มี ๑ ดวยอํานาจแหงผูเปนพยานโกง ในคาถาที่ ๘ มี ๑ ดวยอํานาจแหงการ
ประทุษรายมิตร ในคาถาที่ ๙ มี ๑ ดวยอํานาจแหงผูอกัตญู ในคาถาที่ ๑๐
มี ๑ ดวยอํานาจแหงผูทําความเสียหาย และเบียดเบียน ในคาถาที่ ๑๑ มี ๑
ดวยอํานาจแหงการลวงผูอื่น ในคาถาที่ ๑๒ มี ๒ ดวยอําแหงคนผูปกปด
กรรมและการงาน ในคาถาที่ ๑๓ มี ๑ ดวยอํานาจแหงคนอกตัญูเหมือนกัน
ในคาถาที่ ๑๔ มี ๑ ดวยอํานาจแหงการลวง ในคาถาที่ ๑๕ มี ๑ ดวยอํานาจ
แหงการเบียดเบียน ในคาถาที่ ๑๖ มี ๑ ดวยอํานาจแหงการลวง ในคาถา
๑๗ มี ๒ ดวยอํานาจแหงการยกตนขมทาน ในคาถาที่ ๑๘ มี ๗ มีฉุนเฉียว
เปนตน ดวยอํานาจแหงประโยคและอาสยวิบัติ ในคาถาที่ ๑๙ มี ๒ ดวย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 348

อํานาจแหงการติเตียน ในคาถาที่ ๒๐ มี ๑ ดวยอํานาจแหงอัครมหาโจร
ดังนี้แลว จึงตรัสวา คนเหลาใด เราประกาศแกทานแลว คนเหลานั้นนั่นแล
เรากลาววา เปนคนถอย ดังนี้.
เนื้อความแหงพระดํารัสนั้น มีดังนี้ :คนถอยเหลานั้นใดที่เรากลาวในกาลกอนโดยยออยางนี้วา ดูกอน
พราหมณ ก็ทานรูจักคนถอยหรือ คนถอยเหลานั้นนั่นแล เราประกาศแลว
โดยพิสดาร.
อนึ่ง คนถอยเหลานั้นใด เรากลาวแลว ดวยอํานาจบุคคล คนถอย
เหลานั้นนั่นแล เราประกาศแลว แมดวยอํานาจแหงธรรม.
อนึ่ง คนถอยเหลาใด เราประกาศแลวแกทาน คนถอยเหลานั่นแล
เรากลาวแลว ดวยอํานาจแหงอริยธรรม หาไดกลาวดวยอํานาจแหงชาติไม.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงคนถอยอยางนี้ โดยนัยมีอาทิวา
มักโกรธ ผูกโกรธ ดังนี้ บัดนี้ เมื่อจะทรงปฏิเสธทิฏฐิที่พราหมณ ยึดมัน่
อยางยิ่ง ดวยสักกายทิฏฐิ จึงตรัสวา น ชจฺจา วสโล บุคคลไมเปนคน
ถอยเพราะชาติ.
เนื้อความแหงคาถานั้นวา ก็โดยปรมัตถ บุคคลไมเปนคนถอยเพราะ
ชาติ ไมเปนพราหมณเพราะชาติ แตเปนคนถอยเพราะกรรม เปนพราหมณ
เพราะกรรม เปนคนถอยเพราะหลั่งออกซึ่งกรรมอันไมบริสุทธิ์ เปนพราหมณ
เพราะลอยกรรมอันไมบริสุทธิ์ ดวยกรรมอันบริสุทธิ์ หรือ เพราะทานสําคัญ
คนเลววาเปนคนถอย คนประเสริฐวาเปนพราหมณ เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรง
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ยังพราหมณใหรูเนื้อความแมอยางนี้วา บุคคลเปนคนถอยเพราะกรรมเลว เปน
พราหมณเพราะกรรมประเสริฐดังนี้ จึงตรัสอยางนั้น.
บัดนี้ เพื่อทรงยังเนื้อความนั้นนั่นแลใหสําเร็จ ดวยการทรงแสดง
ขยาย จึงตรัสคถา ๓ คาถา มีอาทิวา ตทมินาป ชานาถ ดังนี้. ในคาถา
เหลานั้น ๒ คาถามีคาถาละ ๔ บท คาถาหนึ่ง มี ๖ บท.
เนื้อความแหงคาถาเหลานั้นวา ขอใดมีอาทิวา บุคคลไมเปนคนถอย
เพราะชาติ เรากลาวแลว ทานจงรูขอนั้น ตามที่เราแสดงนี้ มีอธิบายวา
คําที่เราแสดงขยายนี้ยอมมีโดยประการใด คือ โดยความเหมือนกันอันใด ทาน
จงรูขอนั้น โดยประการแมนี้.
หากจะมีคําถามวา ตัวอยางเปนไฉน ?
ตอบวา บุตรของคนจัณฑาล เลี้ยงตนเองได ฯลฯ เปนผูเขาถึง
พรหมโลก เปนตัวอยาง. บุตรของคนจัณฑาล ชื่อวาจัณฑาลบุตร บุคคลใด
ไดของที่สุกแลว เพื่อประโยชนแกการเคี้ยวกินของตนแลว หุงของสุกเหลานั้น
อีก เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อวา โสปาก ผูเลี้ยงตนเองมีชื่อวา มาตังคะ.
บทวา วิสฺสุโต ความวา ปรากฏแลว ดวยชาติเลว เปนอยูเลว
และมีชื่ออยางนี้. บทวา โส ความวา มาตังคะนั้นเกี่ยวกับบทกอน ไดยศ
อยางสูง คือ บรรลุพรอมแลว ซึ่งยศ คือ เกียรติ การสรรเสริญ นา
อัศจรรย อันอุดม ประเสริฐยิ่ง. บทวา ย สุทุลฺลภ ความวา อัน บุคคล
แมเกิดแลวในตระกูลสูงก็ไดโดยยาก อันบุคคลผูเกิดในตระกูลเลว ก็ไดโดย
แสนยาก. อธิบายวา ก็พวกกษัตริยพวกพราหมณ เปนอันมาก มาสูที่บํารุง
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ของมาตังคะนั้น ผูไดถึงยศอยางนี้ คือ พวกกษัตริย พวกพราหมณ และ
พวกมนุษย ในชมพูทวีปเหลาอื่นมากมีแพศยและศูทรเปนตน ตางก็มาสูที่
บํารุงโดยมาก เพื่อบํารุงมาตังคะนั้น.
อธิบายวา มาตังคะนั้นถึงพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรอยางนี้ ขึ้น
สูยาน คือ สมาบัติแปด ชื่อวา วิรัช เพราะปราศจากธุลี คือ กิเลส ชื่อวา
ทางใหญ เพราะทานผูใหญมีพระพุทธเจาเปนตน ปฏิบัติแลว ทีร่ ูกันวา ยาน
ไปสูพรหมโลก เพราะเปนยานสามารถเพื่อใหถึงเทวโลก กลาวคือ พรหมโลก
ชํารอกกามราคะเสียได ดวยการปฏิบัตินั้น ก็ไมไดหามเขาใหเขาถึงพรหมโลก
คือจากการอุบัติในพรหมโลก ก็ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความนี้ อยางนี้.
ไดยินวา ในอดีตกาล มหาบุรษุ กระทําอยูซึ่งประโยชนเกื้อกูลแกสัตว
โดยอุบายนั้น ๆ อุบัติในตระกูลของคนจัณฑาล ซึ่งเลี้ยงชีพดวยอาหารที่ตน
ใหสุกเอง เขามีชื่อวา มาตังคะ มีรปู รางไมนาดู อาศัยอยูในกระทอมที่ทํา
ดวยหนังสัตว ในภายนอกนคร เที่ยวขอภิกษาในภายในนครเลี้ยงชีวิต.
อยูมาวันหนึ่ง เมื่อเขาโฆษณานักษัตรเกี่ยวกับสุราในนครนั้น พวกนัก
เลงพากันเลนกับบริวารของตน ธิดาของพราหมณมหาศาลแมคนหนึ่ง อายุราว
๑๕-๑๖ ป มีรูปโฉมนาดู. นาเลื่อมใสดุจเทพกัญญา คิดวา เราจักเลนตาม
สมควรแกตระกูลวงศของตน จึงบรรทุกสัมภาระเกี่ยวกับการเลนมีของเคี้ยวของ
กินเปนตน อยางเพียงพอใสเกวียนทั้งหลาย ขึ้นสูยานที่เทียมดวยแมมาขาวปลอด ไปสูส ถานที่ในอุทยาน ดวยบริวารใหญ นางมีชื่อวา ทิฏฐมังคลิกา
ไดยินวา นางไมปรารถนาจะเห็นรูปที่ไมสวยงามดวยคิดวา เปนอวมงคล
ดวยเหตุนั้น นางจึงเกิดมีชื่อวา ทิฏฐมังคลิกา.
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ในกาลครั้งนั้น มาตังคะนั้นลุกขึ้นตามกาลนั่นเทียวนุงผาเกา ผูกกาน
ตาลที่มือ ถือภาชนะเขาสูนคร เห็นมนุษยทั้งหลายแลว ก็เคาะกานตาลแต
ไกลแล ลําดับนั้น นางทิฏฐมังคลิกา อันบุรุษทั้งหลายกําลังไลชนที่เลวขาง
หนา ๆ วา พวกทานจงลุกออกไป จงลุกออกไป นําทางอยู ไดเห็นมาตังคะ
ในทามกลางประตูนคร จึงกลาว นัน่ ใคร. ขาพเจาเปนลูกคนจัณฑาล ชื่อ
มาตังคะ. นางคิดวา คนทั้งหลายที่ไปเห็นคนเชนนี้ จะมีความเจริญแตที่ไหน
จึงสั่งใหนํายานกลับ. มนุษยทั้งหลายโกรธวา พวกเราไปสูอุทยานแลว พึงได
วัตถุมีของเคี้ยวและของกินเปนตนใด อันตรายแหงวัตถุมีของเคี้ยวและของกิน
เปนตนนั้นของพวกเรา ถูกมาตังคะกระทําแลว จึงพูดวา พวกทานจงจับคนจัณฑาล ประหารดวยกอนดินทั้งหลาย รูวาตายแลว จึงจับเทาไปทิ้งที่สวนขางหนึ่ง
กลบดวยหยากเยื่อแลวไป เขากลับไดสติแลว ลุกขึ้นถามมนุษยทั้งหลายวา
นาย ! ชื่อวา ประตูเปนของทั่วไปแกคนทั้งปวง หรือทําไวสําหรับพวกพราหมณ
เทานั้น. มนุษยทั้งหลายกลาววา ไมไดทํา ประตูเปนของทั่วไปแกคนทั้งปวง.
มาตังคะคิดวา มนุษยทั้งหลายใหเราผูเขาไปทางประตูที่ทั่วไปแกชนทั้งปวงแลว
ยังชีวิตใหเปนไปดวยภิกขาจาร ใหถึงความพินาศยอยยับนี้ เพราะนางทิฏฐมังคลิกาเปนเหตุ จึงเที่ยวไปตามถนนสูถนน บอกแกมนุษยทั้งหลายแลว นอน
ที่ประตูเรือนของพราหมณ ดวยคิดวา เราไมไดนางทิฏฐมังคลิกาแลว จักไม
ลุกขึ้น.
พราหมณฟงวา มาตังคะนอนที่ประตูเรือน จึงกลาววา ทานจงให
กากณิกหนึ่งแกเขา เอาน้ํามันงาทาตัวแลว จงไป มาตังคะนั้นยอมไมปรารถนา
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กากณิกนั้น จึงกลาววา เราไมไดนางทิฏฐมังคลิกาแลว จักไมลุกขึ้น แตนั้น
พราหมณกลาววา จงให ๒ กากณิก จงกินมูล ๑ กากณิก เอาน้ํามันงาทาตัว
๑ กากณิก แลวไป เขาไมตองกากณิกแมนั้น ยังพูดยืนยันตามเดิมนั่นแล
พราหมณฟงแลว ก็สั่งวา จงใหมาสก บาท กึง่ กหาปณะ ๒ กหาปณะ
๓ กหาปณะ จนถึง ๑๐๐ กหาปณะ เขาก็ไมตองการ ยังพูดยืนยันตามเดิม
นั่นแล เมื่อพวกเขาออนวอนอยูอยางนี้นั่นเทียว พระอาทิตยก็อัสดง.
ลําดับนั้น นางพราหมณีลงจากปราสาท ใหลอมผามาน เขาไปหา
มาตังคะนั้นแลวออนวอน กลาววา แนะพอมาตังคะ เจาจงอดโทษแกนาง
ทิฏฐมังคลิกาเถิด จงรับ ๑,๐๐๐ กหาปณะ ๒-๓ พันกหาปณะ จนถึงแสน
กหาปณะ เขาก็คงนอนนิ่งอยางนั่นเทียว เมื่อ ๔-๕ วันลวงไปอยางนี้แลว
ชนทั้งหลายมีขัตติยกุมารเปนตน ใหบรรณาการแมมากแลว เมื่อไมไดนาง
ทิฏฐมังคลิกา จึงกระซิบบอกที่หูมาตังคะวา ธรรมดาบุรุษทั้งหลายทําความ
เพียรหลายป จึงถึงความปรารถนา ทานอยาเบื่อเลย จักไดนางทิฏฐมังคลิกา
โดยลวงไป ๒-๓ วันแนแท. เขาก็คงนอนนิ่งอยางนั้นนั่นแหละ.
ลําดับนั้น ในวันที่ ๗ พวกคุนเคยโดยรอบ ลุกขึ้นกลาววา ทาน
จงใหมาตังคะลุกขึ้น หรือจงใหทาริกา อยาใหพวกเราทั้งหมดเสียหายเลย.
ไดยินวา พวกชนเหลานั้นมีทิฏฐิอยางนี้วา คนจัณฑาลนอนตายอยางนี้ ใน
ประตูเรือนของคนใด พวกคนที่อยูในเรือนโดยรอบละ ๗ หลังคาเรือน พรอม
ดวยเรือนของคนนั้น ก็จะกลายเปนคนจัณฑาลดวย. แตนั้น พราหมณและ
นางพรหมณี ใหนางทิฏฐมังคลิกานุงผาเกาสีเขียว ใหวัตถุทั้งหลายมีกระบวย
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และหมอเปนตน นํานางผูคร่ําครวญอยูไปสูสํานักของมาตังคะนั้นแลว กลาววา
เจาจงรับทาริกา ลุกขึ้นไปเสีย นางทาริกานั้นยืนที่ขางกลาววา จงลุกขึ้น. มาตังคะนั้นกลาววา จงจับมือฉันใหลุกขึ้น แลวกลาววา พวกเราไมไดเพื่ออยูภาย
ในนคร มาเถิด จงนําฉันไปสูกระทอมหนัง ในภายนอกนคร. นางจูงมือเขา
นําไปที่กระทอมหนัง. อาจารยผูกลาวชาดกวา ใหขี่หลัง. ก็ครั้นนําไปแลว
จึงเอาน้ํามันทารางกายของมาตังคะนั้น ใหอาบน้ําดวยน้ําอุน ตมยาคูให.
มาตังคะนั้นคิดวา ขอพราหมณกัญญานี้อยาฉิบหายเลย แลวไมกระทํา
การสมสูดวยชาติเทียว พอไดกําลังสักกึ่งเดือนจึงพูดวา ฉันจะไปปา เจาอยา
รอนใจวา ชักชามาก และสั่งผูคนในบานวา พวกทานอยาละเลยนางนี้ ออก
จากเรือน บวชเปนดาบส กระทํากสิณบริกรรมโดยไมนานนัก ก็ยังสมาบัติ ๘
และอภิญญา ๕ ใหเกิดขึ้น คิดวา ก็บดั นี้ เราจักเปนที่พึ่งของนางทิฏฐมังคลิกา
จึงเหาะมาทางอากาศลงที่ประตูนคร สงขาวไปยังสํานักของนางทิฏฐมังคลิกา.
นางฟงแลว คิดอยูวา เห็นจะเปนญาติของเราคนหนึ่งบวชแลว รูวาเราเปนทุกข
จักมาเยี่ยม ดังนี้ จึงไป รูวาเปนมาตังคะนั้นแลว หมอบที่เทาทั้งสองกลาววา
ทานทําดิฉันใหหมดที่พึ่ง มาเพื่อประโยชนอะไร.
มหาบุรุษกลาววา แนะนางทิฏฐมังคลิกา เจาอยาเปนทุกขเลย ฉัน
จักใหชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นทําสักการะแกเจา แลวกลาวคํานี้วา จงไป เจาจง
ใหทําการปาวประกาศวา ทาวมหาพรหมเปนสามีของดิฉัน ไมใชมาตังคะ
ทาวมหาพรหมนั้นจักแหวกวิมานจันทรแลวมาสูสํานักของดิฉันในวันที่ ๗.
นางกลาววา ทานเจาขา ดิฉันเปนธิดาของพราหมณมหาศาล ถึง
ความเปนคนจัณฑาลนี้ เพราะบาปกรรมของตน ไมอาจเพื่อจะพูดอยางนั้น.
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มหาบุรุษกลาววา เจาไมรูจักอานุภาพของมาตังคะ จึงแสดงปาฏิหาริย
หลายอยาง โดยประการที่นางยอมเชื่อถือ สั่งนางอยางนั้นแลว ก็ไปสูที่อยู
ของตน. นางไดทําอยางนั้น.
พวกมนุษยตางก็เพงโทษ หัวเราะวา ก็นางทิฏฐมังคลิกานี้ ถึงความ
เปนคนจัณฑาลแลว เพราะบาปกรรมของตน จักทํามาตังคะนั้นใหเปนมหาพรหมอีกอยางไรกัน. นางมีมานะยิ่งนั่นแล จึงเที่ยวประกาศทั่วนครทุก ๆ วัน
วา แตนี้ไปทาวมหาพรหมจักมาในวันที่ ๖ ที่ ๕ ที่ ๔ ที่ ๓ ในวันพรุง นี้
ในวันนี้. มนุษยทั้งหลายฟงขาวที่นางประกาศแลว คิดวา บางครั้ง พึงมีแม
อยางนี้ ใหทํามณฑปที่ประตูเรือนของตน ๆ จัดแจงสถานผูกมาน ประดับ
ประดาทาริกาผูเจริญวัย นั่งมองดูอากาศวา เมื่อทาวมหาพรหมมาจักถวาย
กัญญาทาน.
ลําดับนั้น มหาบุรุษเมื่อพระจันทรโผลออกสูพื้นทองฟาในวันเพ็ญ
ก็แหวกวิมานจันทร มาปรากฏเปนรูปทาวมหาพรหมแกมหาชนผูมองดู มหาชน
เขาใจวา พระจันทร ๒ ดวงเกิดแลว แตนั้น เห็นทาวมหาพรหมมาโดยลําดับ
ไดถึงความตกลงวา นางทิฏฐมังกลิกาพูดจริง นี้เปนทาวมหาพรหมเทียว มา
ดวยเพศของมาตังคะในกาลกอน เพื่อจะทรมานนางทิฏฐมังคลิกา. มหาบุรุษ
นั้น เมื่อมหาชนมองดูอยางนั้น จึงลงในที่เปนที่อยูของนางทิฏฐมังคลิกานั่นแล.
ก็ในกาลนั้น นางมีระดู มหาบุรุษนั้นลูบคลําสะดือของนางดวยนิ้วมือ
ครรภก็ตั้งขึ้นดวยการลูบคลํานั้น. แตนั้น จึงกลาวกะนางวา ครรภของเจา
ตั้งพรอมแลว เมื่อบุตรเกิด เจาจงอาศัยบุตรนั้นเลี้ยงชีพ เมือ่ มหาชนกําลัง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 355

มองดู ก็เขาสูวิมานจันทรอีก พวกพราหมณพากันกลาววา นางทิฏฐมังคลิกา
เปนประชาบดีของมหาพรหม เปนมารดาของพวกเรา จึงมาจากที่นั้น ๆ ประตู
นครก็คับคั่ง ดวยอํานาจแหงพวกมนุษย ผูใครเพือ่ จะทําสักการะนั้น พวก
พราหมณเหลานั้น ตั้งนางทิฏฐมังคลิกาในกองเงิน ใหอาบน้ํา ตกแตง ยก
ขึ้นสูรถ ใหการทําประทักษิณพระนคร ดวยสักการะใหญ ใหสรางมณฑป
ในทามกลางนคร ตั้งนางไวในตําแหนงที่เห็นวา ประชาบดีของพรหม ใหอยู
ในมณฑปนั้นวา ขอใหนางอยูในมณฑปนี้กอน จนกวาพวกเราจะทําโอกาส
เปนที่อยูอันเหมาะสมแกนาง.
นางคลอดบุตรที่มณฑปนั่นเทียว ในวันบริสทุ ธิ์ พวกพราหมณให
นางพรอมกับบุตรอาบน้ําสระเกลาแลว ตั้งชื่อทารกวา มัณฑัพยกุมาร เพราะ
เหตุเกิดในมณฑป และจําเดิมแตนั้น พวกพราหมณเที่ยวแวดลอมกุมารนั้นวา
บุตรของมหาพรหม บรรณาการหลายแสนประการก็มาจากที่นั้น พราหมณเหลา
นั้นตั้งอารักขากุมาร พวกที่มาแลว ก็ไมไดเพื่อเยี่ยมกุมารไดโดยเร็ว กุมาร
อาศัยความเจริญโดยลําดับ ปรารภแลวเพื่อจะใหทาน เขาไมใหทานแกคน
กําพราและคนเดินทาง ผูถึงพรอมแลวดวยความหวัง แตใหแกพวกพราหมณ
เทานั้น.
มหาบุรุษระลึกวา บุตรของเราใหทานหรือไมให เห็นกุมารกําลังให
ทานแกพราหมณทั้งหลายนั่นเทียว จึงคิดวา เราจักทําโดยประการที่กุมารนี้
ใหทานแกชนทั้งหมด จึงหมจีวร ถือบาตร เหาะมาทางอากาศ ยืนอยูที่
ประตูเรือนของบุตร กุมารเห็นมหาบุรุษนั่นแลวโกรธวา สมณะนี้เปนคนถอย
มีเพศนาเกลียดอยางนี้ มาจากไหนดังนี้แลว กลาวคาถานี้วา
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กุโต นุ อาคจฺฉสิ จมฺมวาสิ
โอตฺตลลโก ปสุปสาจโกว
สงฺการโจฬ ปฏิมุจฺ กณฺเ
โก เร ตุว โหสิ อทกฺขิเณยฺโย
ทานนุงหนังสัตว มีรูปรางนาเกลียด
เหมือนปศาจคลุกฝุน
มาจากไหนกัน
ทานสวมทอนผา ซึ่งไดจากกองหยากเยื่อไว
ที่คอ เปนผูไมควรทักษิณา เปนใครกันนะ
ดังนี้.
พวกพราหมณกลาววา จงจับ จงจับ แลวจับมหาบุรุษนั้น ทุบตี
ใหถึงความพินาศยอยยับ มหาบุรุษนั้น เหาะทางอากาศไปยืนอยูที่ภายนอกนคร.
เทวดาทั้งหลายโกรธแลว จับคอกุมาร เอาเทาชี้ฟา เอาศีรษะลงดิน
ตั้งไว. กุมารนั้นมีนัยนตาถลน มีน้ําลายไหลออกจากปาก หายใจฆุรุ ฆุรุ
เสวยเวทนา นางทิฏฐมังคลิกาฟงแลว ถามวา มีใครมาหรือ ? เออ บรรพชิต
มา. ไปไหน ?. ไปอยางนี้. นางไปที่นั้นแลว ออนวอนวา ทานเจาขา ขอ
ทานจงอดโทษแกทาสของทาน ดังนี้แลว หมอบลงที่พื้นใกลเทาของมหาบุรุษ
นั้น.
ก็โดยสมัยนั้น มหาบุรุษเที่ยวบิณฑบาต ไดขาวยาคู กําลังดื่มขาวยาคู
นั่งอยูในที่นั้น เขาใหขาวยาคูที่เหลือนิดหนอยแกนางทิฏฐมังคลิกา กลาววา
จงไป จงกวนขาวยาคูนี้ในหมอน้ําแลวหยอดที่นัยนตา หู รูจมูก และประพรม
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รางกายทั้งสิ้น ของคนผูพิการทั้งหลาย คนพิการทั้งหลายจักหายพิการ นางได
กระทําอยางนั้น แตนั้น เมื่อกุมารมีรางกายปกติแลว จึงกลาววา มาเถิด
พอมัณฑัพยะ พวกเราจักใหมหาบุรุษนั้นอดโทษ แลวพาบุตรและพราหมณ
ทั้งปวงใหนอนหมอบที่บาทมูลของมหาบุรุษนั้นแลวขอขมาใหอดโทษ.
มหาบุรุษนั้นโอวาทวา พึงใหทานแกชนทั้งปวง กลาวธรรมกถาแลว
ไปสูที่อยูของตน คิดวา นางทิฏฐมังคลิกา เราไดทรมานปรากฏแลวในสตรี
ทั้งหลาย มัณฑัพยกุมาร ปรากฏแลวในบุรุษทั้งหลาย บัดนี้ เราพึงทรมานใคร
แตนั้น ไดเห็น ชาติมันตดาบส ผูอาศัยพันธุมดีนคร อยูที่ฝงแหงกุมภวดีนที
ดาบสนั้นคิดวา เราเปนผูประเสริฐโดยชาติ จะไมบริโภคน้ําที่คนอื่นทั้งหลาย
บริโภคแลว จึงพักอยูที่เหนือแมน้ํา มหาบุรุษสําเร็จการอยูเหนือภูมิภาคของ
ดาบสนั้น ในเวลาที่ดาบสนั้นบริโภคน้ํา ก็เคี้ยวไมสีฟนโยนลงในแมน้ํา ดาบส
เห็นไมสีฟนนั้นถูกน้ําพัดไป ก็คิดวา ใครทิ้งไมสีฟนนี้ จึงไปทวนกระแส
เห็นมหาบุรุษแลว ถามวา ใครในทีน่ ี้ ?
ม. คนจัณฑาล ชื่อ มาตังคะ อาจารย.
ด. จงหลีกไปคนจัณฑาล อยามาอยูเหนือแมน้ํา.
มหาบุรุษตอบรับวา ดีละ อาจารย จึงพักอยูที่ใตแมน้ํา ไมสีฟนก็
ทวนกระแสน้ํามาสูสํานักดาบส ดาบสไปอีกกลาววา ออกไปคนจัณฑาล จง
อยาอยูในที่ใตแมน้ํา จงอยูในที่เหนือน้ําเทานั้น มหาบุรุษรับวา ดีละ อาจารย
จึงกระทําตามสั่ง ทั้งทําอยางเดิมอีก ดาบสโกรธวา ยังทําอยางนั้นอีก จึงสาปแชง
มหาบุรุษวา ในเวลาพระอาทิตยขึ้น ขอศีรษะของทานจงแตกออกเปนเจ็ดเสี่ยง
ฝายมหาบุรุษกลาววา ดีละ อาจารย แตเราจะไมใหพระอาทิตยขึ้นจึงหามมิให
พระอาทิตยขึ้น.
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แตนั้น ราตรีไมสวาง ความมืดเกิดขึ้น ชาวพระนครพันธุมดีกลัว
พากันไปสูสํานักของดาบสแลว ถามวา ทานอาจารย พวกกระผมจะมีความ
ปลอดภัยหรือหนอ. และชาวพระนครแมเหลานั้นก็สําคัญดาบสนั้นวา เปน
พระอรหันต ดาบสนั้นก็บอกเรื่องทั้งหมดแกชาวพระนครเหลานั้น พวกเขาจึง
เขาไปหามหาบุรุษออนวอนวา ทานเจาขา ขอทานจงปลอยพระอาทิตย มหาบุรุษกลาววา ผิวา พระอรหันตของพวกทานมาขอขมาฉัน ฉันจักปลอย.
พวกมนุษยไปแลว กลาวกะดาบสวา มาเถิด ทานผูเจริญ ทานจงขอขมา
มาตังคบัณฑิต พวกกระผมอยาฉิบหาย เพราะเหตุแหงการทะเลาะของพวกทาน
ดาบสนั้นกลาววา เราจะไมขอขมาคนจัณฑาล มนุษยทั้งหลายกลาววา ทานให
พวกกระผมฉิบหาย แลวพากันจับมือและเทานําไปสูสํานักของมหาบุรุษ มหาบุรุษกลาววา เมื่อดาบสนอนหมอบใกลเทาของเราขอขมาอยู เราจะอดโทษให.
มนุษยทั้งหลายกลาววา ทานจงทําอยางนี้ ดาบสก็กลาววา เราจะไมไหวคนจัณฑาล มนุษยทั้งหลายกลาววา ทานจักไมไหวตามความพอใจของทาน ดังนี้แลว
จึงจับมือ เทา หนวด และคอเปนตน ใหนอนใกลเทาของมหาบุรุษ.
มหาบุรุษนั้นกลาววา เราอดโทษแกดาบสนี้ แตวา เราจะไมปลอย
พระอาทิตย เพราะความอนุเคราะหแกดาบสนั่นแล เพราะเมื่อพระอาทิตยมาตร
วาขึ้นเทานั้น ศีรษะของดาบสนั้นจักแตกออกเปนเจ็ดเสี่ยง มนุษยทั้งหลายจึง
กลาววา ขาแตพระคุณเจา บัดนี้ จะพึงทําอยางไร มหาบุรษุ กลาววา ถา
เชนนั้น พวกทานจงวางกอนดินเหนียวบนศีรษะของดาบส และใหอยูในน้ํา
ลึกประมาณคอ เราจักปลอยพระอาทิตย พอปลอยพระอาทิตยแลว กอนดิน
เหนียวก็แตกออกเปนเจ็ดเสี่ยงตกลงมา ดาบสกลัวแลวหนีไป พวกมนุษยเห็น
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แลว จึงกลาววา ทานผูเจริญ จงดูอานุภาพของสมณะ ดังนี้แลว กลาวเรื่อง
ทั้งหมดใหพิสดารเริ่มตนแตการทิ้งไมสีฟนเปนตน เลื่อมใสในมหาบุรุษนั้นวา
สมณะที่เปนเชนนี้ไมมี.
จําเดิมแตนั้น คฤหัสถและบรรพชิตทั้งหลายมีกษัตริยและพราหมณ
เปนตน ในชมพูทวีปทั้งสิ้น ก็ไดไปสูที่บํารุงของมาตังคบัณฑิต เขาดํารงอยู
ตามสมควรแกอายุแลว เพราะกายแตกจึงบังเกิดในพรหมโลก ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ตทมินาป ชานาถ ฯลฯ พฺรหฺมโลกูปปตฺติยา
ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงใหสําเร็จวา บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ
แตเปนคนถอยเพราะกรรม ดังนี้ อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อใหสําเร็จอยางนี้วา
ไมเปนพราหมณเพราะชาติ แตเปนพราหมณเพราะกรรม ดังนี้ จึงตรัสวา
อชฺฌายกกุเล ชาตา ฯ เป ฯ ทุคฺคจฺจา ครหาย วา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อชฺฌายกกุเล ไดแกเกิดในตระกูลพราหมณ
ผูสาธยายมนต. บาลีวา อชฺฌายิกกุเล ชาตา ดังนี้บาง. อธิบายวา เกิด
ในตระกูลพราหมณผูสาธยายมนตและไมถูกรังเกียจ. มนตทั้งหลายเปนเผาพันธุของพราหมณเหลานั้น เพราะเหตุนั้น พราหมณเหลานั้น จึงชื่อวา
มนฺตพนฺธวา เปนพวกรายมนต คือรายพระเวท มีอธิบายวา มีพระเวท
เปนที่พึ่งอาศัย.
บทวา เต จ ปาเปสุ กมฺเมสุ อภิณฺหมุปทิสฺสเร ความวา
พราหมณเหลานั้น เกิดในตระกูลอยางนี้แลว แมจะเปนพวกรายมนตแตก็
ปรากฏอยูเนือง ๆ ในบาปกรรมทั้งหลายมีปาณาติบาตเปนตน เมื่อเปนอยางนั้น
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ก็จะพึงถูกติเตียนในปจจุบันทีเดียว และภพหนาก็เปนทุคติ อธิบายวา พวก
เขาเมื่อปรากฏอยูอยางนี้ ในอัตภาพนี้ทีเดียวก็จะพึงถูกมารดาและบิดาติเตียน
อยางนี้วา พวกนี้ไมใชบตุ รของพวกเรา พวกมันเกิดชั่ว เปนขี้เถาของตระกูล
จงขับพวกของมันไป ดังนี้บาง ถูกพราหมณทั้งหลายติเตียนอยางนี้วา พวก
เหลานี้เปนคหบดี พวกเหลานั้นไมใชพราหมณ พวกทานอยาใหพวกมันเขา
ไปในพิธีทั้งหลายมีที่บูชายัญและที่ถวายถาดขาวสุกดวยศรัทธาเปนตน อยาพึง
สนทนากับพวกมัน ดังนีบ้ าง ถูกมนุษยเหลาอื่นติเตียนอยางนี้วา พวกเหลานี้
ทํากรรมชั่ว พวกเหลานี้ไมใชพราหมณ ดังนี้บาง และภพหนาของพวกเขา
ก็เปนทุคติ คือ ปรโลกของพวกมันก็เปนทุคติอันตางดวยนรกเปนตน บาลีวา
สมฺปราเย ดังนี้ก็มี อธิบายวา ในปรโลกของพวกเขาก็เปนทุคติ คือ เปน
คติแหงความทุกข ไดแก เปนการถึงความทุกขนั่นเอง.
บทวา น เน ชาติ นิวาเรติ ทุคฺคจฺจา ครหาย วา ความวา
ชาตินั้นแมจะสูงอยางนั้น ทานหวังชาติใดโดยความเปนสาระ ชาตินั้นยอมไม
หามกันพวกพราหมณ ที่ปรากฏอยูในบาปกรรมทัง้ หลายนั้น จากทุคติมีประการ
ไดกลาวแลว ในบทนี้วา และภพหนาก็จะเปนทุคติ หรือจากครหามีประการ
ดังกลาวแลวในบทวา พึงถูกติเตียนในปจจุบันทีเดียว.
พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความที่พราหมณทั้งหลาย แมเกิด
ในตระกูลสาธยายมนตก็ยังตกต่ําในปจจุบันทีเดียว ดวยอํานาจแหงกรรมมีการ
ถูกติเตียนเปนตน และเมื่อจะทรงแสดงความไมมีแหงชาติพราหมณในภพหนา
ดวยการถึงทุคติ ทรงยังอรรถแมนี้วา ไมเปนพราหมณเพราะชาติ แตเปน
พราหมณเพราะกรรม ดังนี้ ใหสําเร็จอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะประมวลอรรถ
แมทั้งสอง จึงตรัสวา ดูกอนพราหมณ เพราะอยางนี้
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น ชจฺจา วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ
กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมนุ า โหติ พฺราหฺมโณ
บุคคลไมเปนคนถอยเพราะชาติ ไม
เปนพราหมณเพราะชาติ แตเปนคนถอย
เพราะกรรม เปนพราหมณเพราะกรรม ดังนี้.
บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวในกสิภารทวาชสูตรนั่นแล หรือโดยพิเศษ
พึงทราบการประกอบอยางนี้แหงบททั้งหลาย มีอาทิวา นิกฺกุชฺชิต วา ใน
คาถานี้ :พระธรรมอันพระโคดมผูเจริญ ทรงยกขาพระองคผูหันหลังใหกรรม
ผูตกอยูในชาติวาทะขึ้นจากความเห็นวา ชาติเปนเหตุใหบุคคลเปนพราหมณ
และเปนคนถอย เหมือนคนบางคนหงายของที่คว่ําฉะนั้น ทรงเปดกรรมวาทะ
ที่ชาติวาทะปดไว เหมือนคนเปดสิ่งที่ปดฉะนั้น ทรงบอกทางตรง อันไม
เจือคละดวยความที่ชาติเปนเหตุใหเปนพราหมณและใหเปนคนถอย เหมือน
คนบอกทางแกคนหลงทางฉะนั้น ทรงประกาศแลว โดยอเนกปริยาย เพราะ
เปนธรรมที่ทรงประกาศแลว โดยปริยายเหลานั้น แกขาพระองค โดยทรง
สองแสงสวางในการยกเรื่องมาตังคะ เปนตนเปนตัวอยาง เหมือนบุคคลตาม
ประทีปน้ํามันไวในที่มืด ฉะนั้นแล.
จบอัคคิกภารทวาชสุตตวัณณนา แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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เมตตสูตรที่ ๘
วาดวยตรัสรูสันตบท
[๓๐๘] กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน
ปรารถนาเพื่อจะตรัสรูสันตบท พึงบําเพ็ญ
ไตรสิกขา กุลบุตรนั้นพึงเปนผูอาจหาญ
เปนผูตรง ซื่อตรง วางาย ออนโยน ไม
เยอหยิ่ง สันโดษ เลี้ยงงาย มีกิจนอย มี
ความประพฤติเบา มีอินทรียอ ันสงบแลว
มีปญญาเครื่องรักษาตน ไมคะนอง ไมพัวพันในสกุลทั้งหลาย และไมพึงประพฤติ
ทุจริตเล็กนอยอะไร ๆ ซึ่งเปนเหตุ ใหทานผูรู
เหลาอืน่ ติเตียนได พึงเจริญเมตตาในสัตว
ทั้งหลายวา
ขอสัตวทั้งปวงจงเปนผูมีสุข
มีความเกษม มีตนถึงความสุขเถิด สัตวมี
ชีวิตเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู เปนผูสะดุงหรือ
เปนผูมนั่ คง ไมมสี วนเหลือ สัตวเหลาใดมี
กายยาวหรือใหญ ปานกลางหรือสั้น ผอม
หรือพี ที่เราเห็นแลวหรือไมไดเห็น อยูใน
ที่ไกลหรือในที่ใกล ที่เกิดแลวหรือแสวงหา
ที่เกิด ขอสัตวทงั้ หมดนั้นจงเปนผูมีตนถึง
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ความสุขเถิด สัตวอื่นไมพึงขมขูสัตวอื่น
ไมพึงดูหมิ่นอะไรเขาในที่ไหน ๆ ไมพึง
ปรารถนาทุกขใหแกกันและกัน เพราะความ
โกรธ เพราะความเคียดแคน.
มารดาถนอมบุตรคนเดียวผูเกิดใน
ตน แมดวยการยอมสละชีวิตได ฉันใด
กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน พึงเจริญเมตตา
มีในใจไมมีประมาณในสัตวทั้งปวง แมฉันนั้น กุลบุตรนั้นพึงเจริญเมตตามีในใจไมมี
ประมาณ ไปในโลกทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบน
เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ไมคับแคบ ไมมีเวร
ไมมีศัตรู กุลบุตรผูเ จริญเมตตานั้นยินอยูก็ดี
เดินอยูก ็ดี นั่งอยูกด็ ี นอนอยูก ็ดี พึงเปนผู
ปราศจากความงวงเหงาเพียงใด ก็พึงตั้งสติ
นี้ไวเพียงนั้น บัณฑิตทั้งหลายกลาววิหารธรรมนี้ วาเปนพรหมวิหารในธรรมวินัยของ
พระอริยเจานี้ และกุลบุตรผูเจริญเมตตาไม
เขาไปอาศัยทิฏฐิ เปนผูมีศีลถึงพรอมแลว
ดวยทัศนะ นําความยินดีในกามทั้งหลาย
ออกไดแลว ยอมไมถึงความนอนในครรภ
อีกโดยแทแล.
จบเมตตสูตรที่ ๘
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อรรถกถาเมตตสูตร
เมตตสูตรเริ่มตนดวยคาถาวา กรณียมตฺถกุสเลน ดังนี้ :มีอุบัติอยางไร ? ไดยินวา ภิกษุทั้งหลายถูกเทวดาทั้งหลายขางภูเขา
หิมวันตหลอกใหกลัวแลว มาสูกรุงสาวัตถี อันเปนสํานักของพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระสูตรนี้ เพื่อประโยชนแกการปองกัน และเพื่อ
ประโยชนแกกรรมฐานแกภิกษุเหลานั้น ความสังเขปเพียงเทานี้กอน สวนความ
พิสดารมีดังนี้ :ในสมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อวันเขาพรรษาใกลเขาแลวประทับ
อยู ณ กรุงสาวัตถี ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุชาวเมืองตาง ๆ จํานวนมาก เรียน
กรรมฐานในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว มีความประสงคเพื่อเขา
จําพรรษา ณ ที่นั้น ๆ จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ไดยินวา ในทีน่ ั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกรรมฐาน อันอนุกูลแกจริตจํานวน ๘๔,๐๐๐ ประเภท
โดยนัยนี้คืออสุภกรรมฐาน ๑๑ อยาง ดวยอํานาจแหงสวิญญาณกะและอวิญญาณกะ สําหรับผูราคจริตทั้งหลาย กรรมฐานมีเมตตาเปนตน ๔ อยาง
สําหรับผูโทสจริตทั้งหลาย กรรมฐานทั้งหลายมีมรณานุสติกรรมฐานเปนตน
สําหรับผูโมหจริตทั้งหลาย กรรมฐานทั้งหลายมีอานาปานัสสติและปฐวีกสิณ
เปนตน สําหรับผูวิตกจริตทั้งหลาย กรรมฐานทั้งหลายมีพุทธานุสติกรรมฐาน
เปนตน สําหรับผูศรัทธาจริตทั้งหลาย กรรมฐานทั้งหลายมีจตุววัฏฐานเปนตน
สําหรับผูพุทธิจริตทั้งหลาย.
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ครั้งนั้นแล ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป เรียนกรรมฐานในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจาแลว แสวงหาเสนาสนะอันสบาย และโคจรคาม ไดเห็น
ภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งตอเนื่องเปนอันเดียวกันกับหิมวันตที่ปลายแดนโดยลําดับ มี
พื้นศิลาสะพรั่งไปดวยทรายและแกวมณีสีเขียว ประดับดวยราวปาสีเขียวมีรมเงา
เย็นและหนาทึบ มีภูมิภาคเกลื่อนกลนดวยทรายเชนกับดวยพวงแกวมุกดาและ
แผนเงิน แวดลอมดวยชลาลัยอันสะอาด จืด เย็นสนิท ลําดับนั้นแล ภิกษุ
เหลานั้นไดพักอยูที่ภูเขานั้นคืนหนึ่ง เมื่อราตรีสวางแลว ทําบริกรรมสรีระเสร็จ
ก็เขาไปบิณฑบาตยังบานหนึ่ง ในที่ไมไกลภูเขานั้น บานนั้นประกอบดวย
ตระกูลเขาไปตั้งบานเรือนอยางหนาแนนประมาณ ๑,๐๐๐ ตระกูล.
ก็ในบานนั้น มนุษยทั้งหลายมีศรัทธา เลือ่ มใส พอเห็นภิกษุเหลานั้น
ก็เกิดความปติและโสมนัส เพราะการเห็นบรรพชิตในปจจันตชนบทหาไดโดย
ยาก ยังภิกษุเหลานั้นใหฉันแลว เรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ขอพระคุณเจา
ทั้งหลายจงอยูในบานนี้แหละตลอดสามเดือน ครั้นขอแลว ก็ใหทํากุฎีสําหรับ
ทําความเพียร ๕๐๐ หลัง จัดแจงเครื่องอุปกรณทุกอยาง มีเตียง ตั่ง หมอ
น้ําดื่ม น้ําใชเปนตนไวในบานนั้น ในวันที่สอง ภิกษุทั้งหลายเขาไปยังบานอื่น
เพื่อบิณฑบาตมนุษยทั้งหลายแมในบานนั้น ก็บํารุงเหมือนอยางนั้น ออนวอน
ใหอยูจําพรรษา ภิกษุทั้งหลายเห็นวาไมมีอันตราย จึงรับนิมนต เขาไปสู
ราวปานั้น ปรารภความเพียรตลอดคืนและวันทั้งปวง เคาะระฆังบอกยาม
เปนผูอยูมากไปดวยโยนิโสมนสิการ นั่งอาศัยโคนตนไม.
รุกขเทวดาทั้งหลายปราศจากเดช เพราะเดชของภิกษุผูมีศีลทั้งหลาย
ลงจากวิมานของตน ๆ แลวพาเด็กทั้งหลายเที่ยวไปขางนี้และขางโนน เหมือน
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เมื่อโอกาสในเรือนของชาวบานทั้งหลายถูกพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชายึดครองแลว ชาวบานทั้งหลายออกจากเรือนไปอยูที่อื่น คอยมองดูแตไกล
วา เมื่อไรหนอ จักไปเสีย ชื่อแมฉันใด เทวดาทั้งหลายก็ฉันนั้นและทิ้งวิมาน
ของตน ๆ เที่ยวขางนี้และขางโนน คอยแลดูแตไกลเทียววา เมื่อไรหนอ
พระคุณเจาทั้งหลายจักไปเสีย แตนั้น ก็คิดรวมกันอยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย
เขาจําพรรษาตนอยูตลอด ๓ เดือนแนแท แตพวกเราจักไมอาจเพื่อจะพาเด็ก
ทั้งหลายลงมาอยูนานเพียงนั้น เอาเถิด พวกเราจักแสดงอารมณอันนากลัวแก
ภิกษุทั้งหลาย และเทวดาเหลานั้นไดเนรมิตรูปยักษทั้งหลายที่นากลัว ในเวลา
ภิกษุทั้งหลายทําสมณธรรมในราตรี ยืนอยูขางหนา ๆ และรองเสียงนาสะพรึงกลัว.
เมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นอยูซึ่งรูปเหลานั้นและฟงเสียงนั้น หัวใจก็หวั่นไหว และภิกษุทั้งหลายก็มีวรรณะเศราหมอง เกิดเปนโรคผอมเหลือง ดวย
เหตุนั้น ภิกษุเหลานั้น จึงไมอาจเพื่อทําจิตใหเปนอารมณเดียวได เมื่อภิกษุ
เหลานั้น มีจิตไมมีอารมณเดียว และสลดสังเวชบอย ๆ เพราะกลัวอารมณนั้น
สติก็หลงลืม แตนั้น เทวดาทั้งหลายก็ประกอบอารมณทั้งหลาย อันมีกลิ่นเหม็น
แกภิกษุผูมีสติหลงลืมเหลานั้น มันสมองของภิกษุเหลานั้น เปนเหมือนถูก
บีบคั้นดวยกลิ่นเหม็นนั้น เวทนาในศีรษะอันแรงกลาไดเกิดขึ้นแลว และภิกษุ
ทั้งหลายก็ไมบอกประพฤติการณนั้นใหแกกันและกัน.
อยูมาวันหนึ่ง เมื่อภิกษุทั้งหมดประชุมกัน ในเวลาบํารุงพระสังฆเถระ
พระสังฆเถระจึงถามวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เมื่อพวกทานเขาสูราวปานี้
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เพียงวันเล็กนอย ผิวพรรณก็บริสุทธิอ์ ยางยิ่ง ขาวสะอาด และอินทรียทั้งหลาย
ก็ผองใส แตในบัดนี้ ทานทั้งหลายผายผอม วรรณะเศราหมอง เปนโรค
ผอมเหลือง ทานทั้งหลาย ในปานี้ มีความไมสบายอยางไร หรือ ? แตนั้น
ภิกษุรูปหนึ่งเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ในกลางคืน กระผมเห็นและฟงอารมณ
อันนาสะพรึงกลัวอยางนี้และอยางนี้ และสูดกลิน่ เชนนี้ ดวยเหตุนั้น จิตของ
กระผม จึงไมตั้งมั่น ภิกษุทั้งหมดก็บอกประพฤติการณนั้น ดวยอุบายนั้น
เหมือนกัน พระสังฆเถระกลาววา อาวุโสทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุญาตการเขาจําพรรษา ๒ ครั้ง และเสนาสนะนี้ของพวกเราไมสบาย มาเถิด
อาวุโส พวกเราจักไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา แลวทูลถามเสนาสนะ
อันสบายอื่น ภิกษุเหลานั้น ตอบรับพระเถระวา ดีละทาน ทั้งหมดเก็บงํา
เสนาสนะแลว ถือบาตรจีวร ไมบอกลาอะไรในตระกูลทั้งหลาย เพราะเปนผู
ไมคลุกคลี หลีกไปสูจาริกถึงกรุงสาวัตถี ภิกษุเหลานั้นไปสูกรุงสาวัตถี โดย
ลําดับ แลวไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นภิกษุเหลานั้นแลว จึงตรัสพระดํารัสนี้วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไดบัญญัติสิกขาบทวาภิกษุไมพึงเที่ยวจาริกในภายใน
พรรษาแลว เธอทั้งหลายเที่ยวจาริกเพื่ออะไร ภิกษุเหลานั้นทูลบอกเรื่องทั้งหมด
แดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงใครครวญอยู ก็ไมทรงเห็น
เสนาสนะอันเปนที่สบายของภิกษุเหลานั้น โดยที่สุดแมสักวาที่วางตั่งสี่เทาใน
ชมพูทวีปทั้งสิ้น ครั้นแลว จึงตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เสนาสนะอันเปนที่สบายของพวกเธอไมมี พวกเธออยูในที่นั้นแหละ พึงถึง
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ความสิ้นไปแหงอาสวะได ไปเถิด ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอาศัยเสนาสนะ
นั้นอยูเถิด ก็ถาพวกเธอปรารถนาความไมมีภัยแตเทวดาทั้งหลายก็จงเรียน
ปริตรนี้ เพราะปริตรนี้ จักเปนเครื่องปองกันและเปนกรรมฐานของพวกเธอ
ดังนี้ จึงไดตรัสพระสูตรนี้.
อาจารยพวกอื่นกลาววา ก็พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสพระดํารัสนี้
วา ไปเถิด ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอาศัยเสนาสนะนั้นแหละอยู จึงตรัสวา
เออแล ภิกษุผูอยูปาพึงทราบการคุมครอง คือ เมตตา ๒ ปริตร ๒ อสุภะ ๒
มรณสติ ๒ และการพิจารณามหาสังเวควัตถุ ๘ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ
อบายทุกข ๔ ชื่อวา มหาสังเวควัตถุ ๘ ดวยอํานาจทําในเวลาเย็นและเวลาเชา
อนึ่ง พึงทราบมหาสังเวควัตถุ ๘ อยาง คือ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ๔
อบายทุกขเปนที่ ๕ ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอดีต ทุกขมีวัฏฏะเปนมูลในอนาคต
ทุกขมีการแสวงหาอาหารเปนมูลในปจจุบัน พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสบอก
การคุมครองอยางนี้แลว จึงตรัสพระสูตรนี้ แกภิกษุเหลานั้น เพื่อเมตตา
เพื่อปองกัน และเพื่อฌานอันมีวิปสสนาเปนบาท ดังนี้.
ในคาถาเหลานั้น คาถาที่หนึ่งนี้วา กรณียมตฺถกุสเลน มีการพรรณนาตามบทอยางนี้กอน. บทวา กรณีย ไดแก ประโยชนอันควรทํา. อธิบาย
วาควรแกการกระทํา. ปฏิปทา ชื่อวา ประโยชน หรือประโยชนเกื้อกูลของตน
อยางใดอยางหนึ่งนั้นทั้งหมด เรียกวา ประโยชน เพราะเปนประโยชนที่กุลบุตร
ควรไดรับ เพราะเปนประโยชนที่กุลบุตรพึงเขาถึง ชื่อวา เพราะเปนประโยชน
ที่กุลบุตรควรไดรับ. ผูฉ ลาดในประโยชน ชื่อวา อัตถกุศล อธิบายวา ผู
เฉลียวฉลาดในประโยชน.
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บทวา ย เปนปฐมาวิภัตติ อนิยมสรรพนาม. บทวา ต เปน
ทุติยาวิภัตติ นิยมสรรพนาม. หรืยบทวา ยนฺต แมทั้งสองก็เปนปฐมาวิภัตติ.
บทวา สนฺติ ปท เปนทุตยิ าวิภัตติ. ในบททั้งสองนั้น ชื่อวา สนฺติ ก็
เพราะโดยลักษณะ ชื่อวา ปท เพราะเปนธรรมที่กุลบุตรพึงถึง. บทวา
สนฺต ปท นัน่ เปนชื่อของพระนิพพาน.
บทวา อภิสเมจฺจ ไดแก บรรลุแลว. ชื่อวา สักกะ เพราะอรรถ
วิเคราะหวา อาจหาญ มีอธิบายวา เปนผูสามารถ เปนผูมีกําลังเฉพาะ.
บทวา อุชู ไดแก ผูประกอบดวยความซื่อตรง. ชื่อวา สุหุชุ
เพราะอรรถวา ซื่อตรงโดยดี. ชื่อวา สุวจะ เพราะอรรถวา วางาย. บทวา
อสฺส ไดแก พึงเปน. บทวา มุทุ ไดแก ผูประกอบดวยความออนโยน.
ผูไมเยอหยิ่ง ชื่อวา อนติมานี.
ก็ในคาถานี้ มีการพรรณนาเนื้อความอยางนี้ ในบาทคาถานี้วา
กรณียมตฺถกุสเลน ยนฺต สน ต ปท อภิสเมจฺจ กิจที่ควรทําก็มี กิจที่
ไมควรทําก็มี ในกิจสองอยางนั้น โดยยอ สิกขา ๓ เปนกิจที่ควรทํา กิจมี
อาทิอยางนี้วา ศีลวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ อาจารวิบัติ อาชีววิบัติ เปนกิจไมควรทํา
อนึ่ง กุลบุตรผูฉลาดในประโยชนกม็ ี กุลบุตรผูฉ ลาดในสิ่งที่ไมเปนประโยชน
ก็มี.
ในกุลบุตร ๒ พวกนั้น กุลบุตรใดบวชในศาสนานี้แลว ยอมไม
ประกอบตนโดยชอบ เปนผูมีศีลขาด สําเร็จการเลี้ยงชีวิต โดยอาศัยอเนสนา
๒๑ อยาง คือ ใหไมไผ ใหใบ ใหดอกไม ใหผลไม ใหไมสีฟน ใหน้ํา
ลางหนา ใหเครื่องอาบ ใหจุณ ใหดินเหนียว พูดยกยอเพื่อตองการใหเขารัก
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พูดทีเลนทีจริงเสมอดวยแกงถั่ว การเปนคนรับเลี้ยงเด็ก การรับใชฆราวาส
การทําเวชกรรม การทําทูตกรรม การไปอยางผูต่ําทราม การใหอาหารเพื่อ
หวังลาภ การทํานายพื้นที่ การทํานายฤกษ การดูอวัยวะ และเที่ยวไปใน
อโคจร ๖ อยาง คือ หญิงแพศยา หญิงมาย หญิงสาวทึนทึก บัณเฑาะก
ภิกษุณี และรานสุรา และอยูคลุกคลีดวยพระราชา มหาอํามาตยของพระราชา
เดียรถียสาวกของเดียรถีย การคลุกคลีดวยคฤหัสถที่ไมสมควร ก็หรือ ยอมเสพ
คบ เขาไปหาตระกูลทั้งหลายที่ไมมีศรัทธา ไมเลื่อมใส ดาบริภาษ ใครความ
ฉิบหาย ใครตอสิ่งที่ไมใชประโยชนเกื้อกูล ความไมผาสุกและความไมเกษม
จากโยคะแกภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ อุบาสิกาทั้งหลาย กุลบุตรนี้ ชื่อวา ผูฉลาด
ในสิ่งที่ไมเปนประโยชน.
สวนกุลบุตรใดบวชในศาสนานี้แลว ประกอบตนโดยชอบ ละอเนสนา
เปนผูใครเพื่อดํารงอยูในจตุปาริสุทธิศีล บําเพ็ญปาฏิโมกขสังวร ดวยศรัทธา
เปนหลัก บําเพ็ญอินทริยสังวร ดวยสติเปนหลัก บําเพ็ญอาชีวปาริสุทธิ์
ดวยวิริยะเปนหลัก บําเพ็ญปจจยปฏิเสวนา ดวยปญญาเปนหลัก กุลบุตรนี้
ชื่อวา ผูฉลาดในประโยชน.
หรือ กุลบุตรใดชําระปาฏิโมกขสังวร ดวยอํานาจแหงการชําระอาบัติ
๗ กอง อินทริยสังวร ดวยอํานาจแหงความไมเกิดขึ้น แหงอุปกิเลสทั้งหลาย
มีอภิชฌาเปนตน ในอารมณที่มากระทบในทวารทั้งหก ชําระอาชีวปาริสุทธิ์
ดวยการคบพระพุทธเจา อนุพุทธสาวกและบุรุษผูเปนบัณฑิต ที่ผูรูสรรเสริญ
แลว ดวยอํานาจแหงการงดเวนอเนสนา ชําระปจจยปฏิเสวนะ ดวยอํานาจ
แหงการพิจารณาตามทีกลาวแลว และชําระสัมปชัญญะ ดวยอํานาจแหงการ
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พิจารณาสิ่งที่มีประโยชนเปนตน ในการเปลี่ยนอิริยาบถทั้งสี่ กุลบุตรแมนี้
ชื่อวา ผูฉลาดในประโยชน.
หรือ กุลบุตรใดรูวา ศีลบริสุทธิ์ได เพราะอาศัยญาณ เหมือนผาสกปรก
ยอมสะอาดได เพราะอาศัยน้ําสะอาด กระจกเงาผองใสได เพราะอาศัยขี้เถา
ทองบริสุทธิ์ได เพราะหลอมในเบา ฉะนั้น ลางอยูดวยน้ําคือญาณ ชื่อวา
ยังศีลใหบริสุทธิ์ และเปนผูไมประมาทเลย ยอมรักษาศีลขันธของตน เหมือน
นกตอยตีวิดรักษาไข แมเนื้อจามรีรักษาขนหาง นางนารีผูมีบุตรนอยคนเดียว
รักษาบุตรนอยคนเดียวที่รัก และบุรษุ มีนัยนตาขางเดียว รักษานัยนตาขางเดียว
นั้น ฉะนั้น พิจารณาอยูทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา ยอมไมเห็นโทษแมมีประมาณ
นอย กุลบุตรแมนี้ ชื่อวา ผูฉลาดในประโยชน.
ก็หรือ กุลบุตรใดดํารงอยูในศีลเปนเครื่องกระทําไมใหเดือดรอน
ประคองปฏิปทาเครื่องขมกิเลส ครัน้ ประคองปฏิปทานั้นแลว ยอมทํากสิณ
บริกรรม ครั้นทํากสิณบริกรรมแลว ยอมยังสมาบัติทั้งหลายใหเกิด กุลบุตร
แมนี้ ชื่อวา ผูฉลาดในประโยชน.
ก็กุลบุตรใดออกจากสมาบัติ พิจารณาสังขารทั้งหลายแลว บรรลุพระอรหัต กุลบุตรนี้ เปนผูเลิศแหงกุลบุตรผูฉลาดทั้งหลาย.
ในคาถานั้น ภิกษุเหลานี้แมใด เปนผูฉลาดในประโยชนที่พรรณนา
แลว ตั้งแตการดํารงอยูในศีลเปนเครื่องกระทําไมใหเดือดรอน หรือตั้งแต
การประคองปฏิปทาเปนเครื่องขมกิเลส ภิกษุเหลานั้น ทานประสงควา เปน
ผูฉลาดในประโยชน ในอรรถนี้ และภิกษุเหลานั้น ก็เปนอยางนั้น ดวย
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เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กรณียมตฺถกุสเลน ดวยเทศนาอันมี
บุคคลเดียวเปนที่ตั้ง ทรงหมายถึงภิกษุเหลานั้น ตอแตนั้น จึงตรัสวา ยนฺต
สนฺต ปท อภิสเมจฺจ แกภิกษุเหลานั้น ผูเกิดความสงสัยวา ประโยชน
จะพึงทําเปนอยางไร อธิบายดังนี้ บทใดอันกุลบุตรผูตองการเพื่อจะอยูบรรลุ
บท คือ พระนิพพานอันสงบ ดวยการแทงตลอด ควรกระทํา บทนั้นอัน
พระพุทธเจาและพระอนุพุทธะทั้งหลายพรรณนาไวแลว.
ก็ในคาถานี้ บทที่กลาวแลวแตตนแหงคาถาบทนี้วา ย ยอมคลอยตาม
อธิการวา กรณีย. บทวา ต สนฺต ปท อภิสเมจฺจ พึงทราบวา ก็
เนื้อความนี้มีบาลีที่เหลือ เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา วิหริตุกาเมน.
อนึ่ง ในบทวา สนฺต ปท อภิสเมจฺจ นี้ พึงทราบอธิบายอยางนี้วา
กุลบุตรผูฉลาดในประโยชน รูบทนิพพานวา สงบ ดวยโลกิยปญญา ดวย
อํานาจแหงการฟงเปนตน เปนผูใครเพื่อจะบรรลุบทนิพพานนั้น พึงกระทํา
กิจที่คลอยตามอธิการวา พึงกระทํา.
อนึ่ง เมื่อตรัสวา กรณียมตฺถกุสเลน จึงตรัสวา ยนฺต สนฺต ปท
อภิสเมจฺจ แกภิกษุทั้งหลายผูคิดอยูวาอะไร ? ผูศึกษาพึงทราบอธิบายบท
นั้นวา กุลบุตรตรัสรูบทอันสงบดวยโลกิยปญญา พึงกระทําประโยชนที่ควร
กระทํา มีอธิบายวา ประโยชนนั้นควรทํานั่นเทียว.
ถามวา ก็ประโยชนนั้นคืออะไร ตอบวา นอกจากอุบายเปนเครื่อง
บรรลุสันตบทนั้น จะพึงมีประโยชนอื่นอะไรเลา ก็สันตบทนั้น ไดกลาวแลว
ดวยบทตนอันแสดงถึงไตรสิกขา ซึง่ มีอรรถวาสมควรแกการกระทํา แมก็จริง
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ถึงกระนั้น ขาพเจาไดกลาวแลวในการพรรณนาเนื้อความแหงบทนั้นวา
ประโยชนควรทําก็มี ประโยชนไมควรทําก็มี ในประโยชน ๒ อยางนั้น โดย
ยอไตรสิกขาเปนประโยชนควรทํา แตเพราะทรงแสดงโดยยอเกินไป ภิกษุ
เหลานั้น บางพวกก็รู บางพวกก็ไมรู แตนั้น ทรงแสดงประโยชนที่ภิกษุอยูปา
เปนวัตรจะพึงทําโดยพิเศษใหพิสดาร เพื่อใหภิกษุพวกที่ยังไมรูไดรู จึงตรัส
กึ่งคาถานี้กอนวา เปนผูอาจหาญ เปนผูตรง ซื่อตรง วางาย ออนโยน
ไมเยอหยิ่ง ดังนี้.
มีอธิบายอยางไร ? กุลบุตรผูอยูป าเปนวัตร ประสงคจะตรัสรูสันตบท
อยู หรือตรัสรูสันตบทนั้น ดวยโลกิยปญญา ปฏิบัติเพื่อบรรลุสันตบทนั้น
ไมอาลัยในกายและในชีวิต ดวยการถึงพรอมดวยความเพียรองคที่ ๒ และองค
ที่ ๔ พึงอาจเพื่อปฏิบัติในการแทงตลอดสัจจะ อนึ่ง พึงเปนผูอาจหาญใน
กรณียกิจนอยใหญของสพรหมจารีทั้งหลายมีกสิณบริกรรม และการสมาทานวัตร
เปนตน ในกิจทั้งหลายมีการซอมแซมบาตรและจีวรของตน และในกิจเหลาอื่น
เห็นปานนั้น เปนผูขยัน ไมเกียจคราน เปนผูสามารถ และแมจะเปนผู
อาจหาญ ก็ตองเปนผูตรง ดวยการถึงพรอมดวยความเพียรองคที่ ๓ และแม
จะเปนผูตรง ก็ตองไมถึงความพอใจ ดวยความเปนผูตรงครั้งเดียว พึงเปน
ผูตรงใหดีกวา ดวยการกระทําไมยอหยอนบอย ๆ ตลอดชีวิต หรือเปนผูตรง
เพราะความเปนผูไมโออวด เปนผูซอื่ ตรง เพราะความเปนผูไมมีมายา เปน
ผูตรง ดวยการละการคดทางกายและทางวาจา เปนผูซื่อตรง ดวยการละการ
คดทางใจ หรือเปนผูตรง ดวยการไมโปรยคุณที่ไมมี เปนผูซ ื่อตรง ดวยการ
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ไมรับลาภที่เกิดขึ้นดวยคุณที่ไมมี พึงเปนผูตรงและเปนผูซื่อตรง ดวยอารัมมณูปนิชฌาน และลักขณูปนิชฌาน ดวยสิกขา ๒ ขอขางตน และสิกขาขอที่ ๓
และดวยประโยคาสัยอันบริสุทธิ์.
และจะพึงเปนผูตรง และเปนผูซื่อตรงอยางเดียวหามิได ก็จะตองเปน
ผูวางายอีกดวย จริงอยู บุคคลใดถูกเขากลาววา ทานไมควรทําสิ่งนี้ ยอม
กลาววา ทานเห็นอะไร ทานฟงอะไร ทานเปนอะไรของผมจึงวากลาว เปน
อุปชฌาย เปนอาจารย เปนเพื่อนเห็น เปนเพื่อนกินหรือ ? หรือยอม
เบียดเบียนดวยความเปนผูนิ่ง หรือรับแลวไมทําตามที่รับ บุคคลนั้น ยอมอยู
ในที่หางไกลแหงการบรรลุคุณวิเศษ.
สวนบุคคลใดถูกสัง่ สอน ยอมกลาววา ดีละ ทานผูเจริญ ทานกลาวดี
อยางยิ่ง ชื่อวา โทษของตนเห็นไดโดยแสนยาก ทานเห็นอยางนั้นแลว พึง
อาศัยความเอ็นดูกลาวเตือนกระผมแมอีก กระผมไดรับโอวาทจากสานักของทาน
นานแลว ดังนี้ และปฏิบตั ิตามที่พร่ําสอน บุคคลนั้น เปนผูอยูในที่ใกลแหง
การบรรลุคณ
ุ วิเศษ. เพราะฉะนั้น บุคคลรับคําของคนอื่นแลวกระทําอยางนี้
พึงเปนผูวางาย และพึงเปนผูออนโยน เหมือนเปนผูวางาย.
บทวา มุทุ ความวา กุลบุตรถูกคฤหัสถทั้งหลายใชในกิจทั้งหลาย
มีการไปเปนทูต และการไปอยางคนเลวเปนตน ไมทําความออนแอในกิจนั้น
ตองเปนผูแข็งแรง แตพึงเปนผูออนโยนในขอวัตรปฏิบัติ และในการประพฤติ
พรหมจรรยทั้งสิ้น เปนผูควรแกการแนะนําในกิจนั้น ๆ ประดุจทองคําที่
ชางทองหลอมดีแลว ฉะนั้น.
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อีกประการหนึ่ง บทวา มุทุ ไดแก พึงเปนผูไมหนาสยิ้ว คือเปน
ผูมีหนาเบิกบาน เจรจาไพเราะ ประพฤติปฏิสนั ถาร เปนผูยึดถือความสุข
มาให ดุจวัตถุที่ตั้งดีแลว ฉะนั้น และกุลบุตรจะพึงเปน ผูออนโยนอยางเดียว
หามิได จะพึงเปนผูไมเยอหยิ่งอีกดวย คือ ไมพึงดูหมิ่นคนอื่นทั้งหลาย ดวย
อติมานวัตถุมีชาติและโคตรเปนตน พึงเปนอยูดวยใจ เสมอดวยเด็กจัณฑาล
ดุจพระสารีบุตรเถระฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสประโยชนบางอยางอันควรทํา สําหรับ
ภิกษุผูอยูปาเปนวัตรโดยพิเศษ ผูใครเพื่อจะตรัสรูสันตบทอยู หรือ ปฏิบตั ิ
อยูเพื่อบรรลุสันตบทนั้น อยางนี้แลว ทรงพระประสงคจะตรัสประโยชนทคี่ วร
กระทําแมยิ่งกวานั้นอีก จึงตรัสคาถาที่ ๒ นี้วา สนฺตุสฺสโก จ ดังนี้.
ในคาถานั้น กุลบุตรชื่อวา เปนผูสันโดษ เพราะอรรถวิเคราะหวา
ยอมยินดีดวยสันโดษ ๑๒ อยาง มีประเภทที่กลาวแลว ในคาถานี้วา สนฺตุฏี
จ กตฺุตา. อีกอยางหนึ่ง กุลบุตรชื่อวา เปนผูมีความพอใจ เพราะ
อรรถวิเคราะหวา ยอมพอใจ. กุลบุตรผูสันโดษ เพราะอรรถวา ผูพอใจ
ดวยของของตน พอใจดวยของมีอยู พอใจโดยชอบ.
ใน ๓ อยางนั้น ปจจัยสี่ที่ตนแลรับแลว ซึง่ ยกขึ้นในมณฑลแหงการ
อุปสมบทอยางนี้วา อาศัยโภชนะ คือคําขาวที่หามาไดดวยปลีแขงชื่อวา ของ
ตน กุลบุตรไมแสดงอาการผิดแปลกในเวลารับและเวลาบริโภค เปนอยู ดวย
ปจจัยสี่นั้น ดีก็ตาม ไมดีก็ตาม ที่เขาใหโดยเคารพ หรือ ไมเคารพก็ตาม
เรียกวา ผูพอใจดวยของของตน.
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สิ่งใดอันตนไดแลว เปนของมีอยูของตน สิ่งนั้นชื่อวา ของมีอยู
กุลบุตรยินดีดวยของมีอยูนั้นนั่นแล คือ ไมปรารถนาสิ่งอื่นจากของมีอยูนั้น
สละความเปนผูปรารถนาที่เกินเสีย เรียกวา พอใจดวยของมีอยู.
การละอนุสัยและปฏิฆะในอิฏฐารมณ และอนิฏฐารมณ ชื่อวา ชอบ
กุลบุตรพอใจในอารมณทั้งปวงโดยชอบนั้น เรียกวา พอใจโดยชอบ.
ชื่อวา ผูเลี้ยงงาย เพราะอรรถวิเคราะหวา ผูอันเขาเลี้ยงโดยงาย
อธิบายวา ผูเลี้ยงดูโดยงาย จริงอยู ภิกษุใดแสดงความเปนผูหนาเสีย และ
ความเปนผูไมพอใจ ในบิณฑบาตแมที่เขาบรรจุขาวสาลีเนื้อ และขาวสุก
เปนตนเต็มบาตรถวาย หรือผลักบิณฑบาตนั้น ตอหนาเขาทั้งหลายวา พวก
ทานใหอะไร ยอมใหแกสามเณรและคฤหัสถเปนตน ภิกษุนั่น ชื่อวา
เลี้ยงยาก. มนุษยทั้งหลายเห็นภิกษุนั่น ยอมหลีกเวนแตไกลทีเดียววา ภิกษุ
เลี้ยงยากไมอาจจะบํารุงเลี้ยงได.
สวนกุลบุตรใดไดบิณฑบาตอยางใดอยางหนึ่ง เศราหมองก็ตาม
ประณีตก็ตาม นอยก็ตาม มากก็ตาม มีใจเปนของตน มีหนาผองใสยังมีชีวิต
ใหเปนไปอยู กุลบุตรนั่น ชื่อวา เลีย้ งงาย มนุษยทั้งหลายเห็นกุลบุตรนัน่
แลว เบาใจอยางยิ่งวา พระผูเปนเจาของพวกเราเลี้ยงงาย ยอมยินดีดวยของ
แมนอย ๆ พวกเราเทานั้น จักบํารุงเลี้ยงพระผูเปนเจานั้น ดังนี้แลว ทํา
ปฏิญญา บํารุงเลี้ยง. กุลบุตรมีรูปอยางนี้ ทรงประสงควา เปนผูเลี้ยงงายใน
คาถานี้.
ชื่อวา มีกิจนอย เพราะอรรถวิเคราะหวา กุลบุตรนั้นมีกิจนอย คือ
ผูไมขวนขวายในกิจหลายอยางมีความเปนผูยินดีในการงาน ยินดีในการพูดและ
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ยินดีในคลุกคลีเปนตน. อีกประการหนึ่ง มีคําอธิบายวา กุลบุตรนั้นเวนจาก
กิจมีการทํานวกรรมในวิหารทั้งสิ้น การสอนหมูสงฆสามเณรและคนวัดเปนตน
กระทําอยูซึ่งกิจของตนมีการปลงผม ตัดเล็บ ระบมบาตร และเย็บจีวรเปนตน
ชื่อวา เปนผูมีกิจ คือ สมณธรรมเปนเบื้องหนา.
ชื่อวา มีความประพฤติเบา เพราะอรรถวา กุลบุตรนัน้ มีความ
ประพฤติเบา ภิกษุผูมีสิ่งของมากบางรูป ในเวลาหลีกไปสูทิศ ก็ใหมหาชน
ขนบาตรจีวร ผาปูที่นอน น้ํามัน น้ําออยจํานวนมากเปนตน โดยทูนศีรษะ
บาง กระเดียดบางเปนตน หลีกไปอยู ฉันใด กุลบุตรใดไมเปนฉันนั้น เปน
ผูมีบริขารนอย ใชสอยแตเฉพาะสมณบริขาร ๘ มีบาตรและจีวรเปนตนเทานั้น
ในเวลาหลีกไปสูทิศ ก็คอื เอาเทานั้นหลีกไปเหมือนนกมีปกฉะนั้น. กุลบุตรมี
รูปอยางนี้ ทรงประสงควา มีความประพฤติเบาในคาถานี้.
ชื่อวา มีอินทรียอันสงบแลว เพราะอรรถวา กุลบุตรนัน้ มีอินทรีย
ทั้งหลายสงบแลว มีอธิบายวา มีอินทรียอันไมฟุงซาน ดวยอํานาจแหงราคะ
เปนตน ในอารมณทั้งหลายมีอิฏฐารมณเปนตน.
บทวา นิปโก ไดแก ผูรูแจง คือ ผูมีความรู ไดแกผูมีปญญา
อธิบายวา ผูถึงพรอมแลว ดวยปญญาเปนเครื่องตามรักษาศีล ดวยปญญา
เปนเครื่องพิจารณาจีวรเปนตน และดวยปญญากําหนดรูสัปปายะ ๗ มีอาวาส
เปนตน.
ชื่อวา ไมคะนอง เพราะอรรถวา กุลบุตรไมมีความคะนอง อธิบายวา
เวนจากความคะนองกายมี ๘ ฐานะ ความคะนองวาจามี ๔ ฐานะ และความ
คะนองใจมีหลายฐานะ.
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การกระทําอันไมสมควรทางกาย ในการเขาไปหาสงฆ คณะ บุคคล
โรงฉัน เรือนไฟ ทาน้ํา ทางภิกขาจาร และในระหวางเรือน ชื่อวา ความ
คะนองกายมี ๘ ฐานะ คือ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ นั่งรัดเขาหรือนั่งค้ําเทา
ในทามกลางสงฆ อยางนี้เปนตน. ในทามกลางคณะก็อยางนั้น คําวา ในทาม
กลางคณะ ไดแก ในการประชุมบริษทั สี่. ในบุคคลผูแกกวาก็อยางนั้น.
ก็ในโรงฉัน ยอมไมใหอาสนะแกภิกษุผูแกทั้งหลาย ยอมกีดกันภิกษุ
ใหมทั้งหลาย ดวยอาสนะ. ในเรือนไฟก็อยางนั้น ก็ในเรือนไฟนั้น ไมขอ
อนุญาตพระภิกษุผูแกทั้งหลาย ทํากิจทั้งหลายมีการกอไฟเปนตน.
ก็ในทาน้ํา ทานกลาววา พึงอาบน้ําตามลําดับผูมา โดยไมทําการ
กําหนดวา ผูหนุม ผูแก ภิกษุบางรูปไมเอื้อเฟอเรื่องแมนั้นมาทีหลัง ลงน้ํา
เบียดพระภิกษุผูแก และผูใหม.
สวนในทางภิกขาจาร ก็เดินไปขางหนา ๆ ของภิกษุผูแกทั้งหลายเพื่อ
อาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑบาตที่เลิศ เอาแขนกระทบแขนเขาไปกอนกวา
ภิกษุผูแกทั้งหลาย ในการเขาไปในระหวางเรือน ยอมทําการเลนทางกาย ดวย
ภิกษุหนุมทั้งหลายดังนี้เปนตน.
การเปลงวาจาอันไมสมควรในสงฆ คณะ บุคคล และในระหวาง
เรือน ชื่อวา ความคะนองวาจามี ๔ ฐานะ คือ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ไม
ขออนุญาตแสดงธรรมในทามกลางสงฆ. ในคณะและในบุคคลผูแกกวา มี
ประการที่กลาวแลวในกาลกอน ก็เหมือนอยางนั้น ภิกษุบางรูปถูกมนุษยทั้งหลายถามปญหาในทามกลางสงฆนั้น ไมขออนุญาตภิกษุผูแกกวาแกปญหา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 379

สวนในระหวางเรือน กลาวคําอยางนี้วา ในที่ชอื่ นี้ มีอะไร มีขาวยาคู หรือ
ของขบเคี้ยว ของขบฉัน ทานจะใหอะไรแกเรา ในวันนี้ เราจักขบเคี้ยวอะไร
ฉันอะไร ดื่มอะไร ดังนี้เปนตน.
การไมถึงอัชฌาจารดวยกายและวาจาในฐานเหลานั้น ๆ เลย ตรึกถึง
สิ่งที่ไมสมควรมีประการตาง ๆ มีกามวิตกเปนตน ดวยใจอยางเดียว ชื่อวา
ความคะนองใจมีฐานะหลายอยาง.
บทวา กุเลสุ อนนุคทิ ฺโธ ความวา ไมพัวพันในสกุลทั้งหลายที่
ตนเขาหา ดวยความอยากในปจจัย หรือ ดวยอํานาจแหงการคลุกคลีกับคฤหัสถ
อันไมสมควร มีอธิบายวา ไมโศกดวย ไมเพลิดเพลินดวย ไมสุขในสกุลที่
มีความสุข ไมทุกขในสกุลที่มีความทุกข ไมถึงการประกอบดวยตนเอง ใน
กรณียกิจทั้งหลายที่เกิดขึ้น ก็ในคาถานี้ คําวา อสฺส ใดที่กลาวในบทวา
สุวโจ อส ส พึงประกอบคํานั้นพรอมกับบททั้งปวงอยางนี้วา สนฺตุสฺสโก
จ อสฺส สุภโร จ อสฺส ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสบอกกิจที่ควรทํา แมยิ่งกวานั้น แก
ภิกษุผูอยูปาโดยพิเศษ ผูประสงคเพื่อตรัสรูสันตบทอยู หรือใครเพื่อปฏิบัติ
เพื่อบรรลุสนั ตบทอยางนี้แลว บัดนี้ ทรงพระประสงค เพื่อตรัสบอกกิจแม
ไมควรทํา จึงตรัสคาถากึ่งนี้วา
และไมพึงประพฤติทุจริตเล็กนอย
อะไร ๆ ซึง่ เปนเหตุใหทานผูรูเหลาอื่น
ติเตียนได.
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คาถานั้นมีเนื้อความวา เมื่อทําประโยชนที่ควรทํานี้อยางนี้ ชื่อไมพึง
ประพฤติทุจริตทางกาย ทางวาจาและทางใจที่เรียกวา เล็กนอย คือ ลามก
และเมื่อไมประพฤติทุจริตเล็กนอย พึงประพฤติทุจริตหยาบอยางเดียวก็หามิได
แตพึงประพฤติทุจริตอะไรเลา มีอธิบายวา ไมพึงประพฤติทุจริตประมาณนอย
คือ แมเล็กนอย แตนั้นพึงประพฤติ คือ แสดงโทษอันจะพึงเห็นเองของ
ทุจริตนั้น ซึง่ เปนเหตุใหทานผูรูเหลาอื่นติเตียนได.
ก็ในคาถานี้ เพราะผูไมรูเหลาอื่นไมเปนประมาณ ดวยวาผูไมรูแม
เหลานั้น ยอมทําสิ่งที่ไมมีโทษใหมีโทษบาง ยอมทําสิ่งที่มีโทษนอย ใหมีโทษ
มากบาง สวนทานผูรูทั้งหลายเทานั้นเปนประมาณ เพราะทานผูรูเหลานั้น
พิจารณาแลว ใครครวญแลว ยอมกลาวติเตียนแกคนผูควรติเตียน ยอมกลาว
สรรเสริญแกคนผูควรสรรเสริญ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
วิฺู ปเร แปลวา ทานผูรูเหลาอื่นดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสอุปจารแหงกรรมฐาน อันตางดวยประโยชนที่ควรทําและไมควรทํา แกผูอยูปาเปนวัตรโดยพิเศษผูใครเพื่อจะตรัสรู
สันตบทอยู หรือ ผูใครเพื่อปฏิบัติ เพื่อบรรลุสันตบทนั้น และแกภิกษุทั้งหลาย
ผูใครเพื่อจะเรียนกรรมฐานอยูแมทั้งหมด โดยมีภกิ ษุผูอยูปาเปนวัตรเปนประธาน ดวย ๒ คาถากึ่งเหลานี้ อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อปริตรโดยการทําลาย
ความกลัวแตเทวดานั้น และเพื่อกรรมฐาน ดวยอํานาจฌานอันมีวิปสสนาเปน
บาทสําหรับภิกษุเหลานั้น จึงทรงเริ่มตรัสเมตตกถา โดยนัยมีอาทิวา สุขิโน
วา เขมิโน โหนฺตุ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขโิ น ไดแก มีความพรอมพรั่งดวยสุข.
บทวา เขมิโน ไดแก ผูม ีความเกษม มีอธิบายวา ผูไมมีภัย ไมมีอุปทวะ.
บทวา สพฺเพ ไดแก ที่เหลือลง. บทวา สตฺตา ไดแก สัตวมีปราณทั้งหลาย.
บทวา สุขิตตฺตา ไดแก ผูมีจิตเปนสุข.
ก็ในคาถานี้ สัตวมีชีวิตทั้งหลาย ผูศึกษาพึงทราบวา มีสุขดวยสุข
ทางกาย มีตนถึงความสุข ดวยสุขทางใจ หรือมีความเกษมดวยสุขแมทั้งสอง
นั้น หรือดวยการปลอดจากภัยและอุปทวะทั้งปวง.
ถามวา ก็เพราะเหตุไร จึงตรัสอยางนั้นเลา ตอบวา เพราะเพื่อ
ทรงแสดงอาการแหงเมตตาภาวนา จริงอยู พระโยคาวจรพึงเจริญเมตตาอยาง
นี้วา ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวงจงเปนผูมีสุขเถิด หรือวา จงมีความเกษมเถิด
หรือวา จงมีตนถึงความสุขเถิด.
ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาโดยยอ ตั้งแตอุปจารสมาธิจนถึงที่สุดแหง
อัปปนาสมาธิอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดงเมตตาภาวนานั้น แมโดยพิสดาร
จึงตรัส ๒ คาถาวา เย เกจิ ดังนี้.
อนึ่ง จิตของกุลบุตรใด สั่งสมแลวในอารมณตาง ๆ ยอมไมดํารง
อยูในเอกัคคารมณ โดยอารมณเบื้องตนเลย แตวิ่งไปตามประเภทของอารมณ
แลวดํารงอยู ตามลําดับทีเดียว เพราะฉะนั้น เพื่อจะทรงยังจิตของกุลบุตรนั้น
ซึ่งติดตามแลว ติดตามอีก ซึ่งอารมณทั้งหลายอันตางดวยทุกะและติกะ มีการ
สะดุง และมั่นคงเปนตน ใหดํารงมั่นอยูได จึงตรัสคาถาวา เย เกจิ เปนตน.
อีกประการหนึ่ง เพราะอารมณใดแจมแจงแกกุลบุตรใด จิตของ
กุลบุตรนั้น ยอมดํารงมั่นอยางสบายในอารมณนั้น เพราะฉะนั้น ทรงพระ-
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ประสงคเพื่อยังจิตของกุลบุตรนั้น ดํารงมั่นอยูในอารมณอันแจมนั้น จึงตรัส
คาถา ๒ คาถานี้วา เย เกจิ อันแสดงประเภทแหงอารมณที่เปนทุกะและติกะมี
การสะดุงและมั่นคงเปนตน แกภิกษุเหลานั้น.
ก็ในคําถานี้ ทรงแสดงทุกะ คือ หมวดสองแหงสัตวสะดุงและมั่นคง
หมวดสองแหงสัตวที่เห็นและไมเห็น หมวดสองแหงสัตวที่อยูไกลและอยูใกล
หมวดสองแหงภูตสัตวและสัมภเวสี และติกะ ๓ คือ หมวดสามแหงสัตวยาว
สั้น และปานกลาง หมวดสามแหงสัตวใหญ เล็ก และปานกลาง หมวดสาม
แหงสัตวอวน เล็ก และปานกลาง เพราะเกิดประโยชนในติกะทั้งสามแหงสัตว
มีเทาปานกลาง และในติกะทั้งสองแหงสัตวมีเทาเล็ก ดวยบททั้งหก มียาว
เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา เย เกจิ เปนคํากลาวที่ไมมีสวนเหลือ.
สัตวทั้งหลายที่เกิดแลว คือมีลมหายใจนั่นเทียว ชื่อวา ปาณภูตา. อีกอยาง
หนึ่ง ชื่อวา ปาณา เพราะอรรถวา สัตวทั้งหลายมีลมปราณ. ทรงถือเอา
สัตวมีขันธ ๕ ทั้งหลาย ผูเนื่องดวยลมอัสสาสะ และลมปสสาสะ ดวยบทวา
ปาณา นี้.
ชื่อวา ภูตา เพราะอรรถวา สัตวทั้งหลายมีอยู ทรงถือเอาสัตวมีขันธ
๑ และขันธ ๔ ดวยบทวา ภูตา นี.้ บทวา อตฺถิ คือ มีอยู ปรากฏอยู.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสัตวทั้งหลายทั้งปวง อันพึงสงเคราะห
ดวยทุกะและติกะ ดวยพระดํารัสนี้วา เย เกจิ ปาณภูตตฺถิ รวมเขากัน
อยางนี้แลว บัดนี้ ทรงแสดงสัตวเหลานั้นแมทั้งหมดสงเคราะหเขาดวยทุกะนี้วา
ตสา วา ถาวรา วา อนวเสสา ดังนี้.
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ในคาถานั้น ชื่อวา ตสา เพราะอรรถวา สัตวทั้งหลายยอมสะดุง
ก็คําวา ตสา นั่น เปนชื่อแหงสัตวทั้งหลาย ผูม ีตัณหา และมีภัย. ชื่อวา
ถาวรา เพราะอรรถวา สัตวทั้งหลายยอมมั่นคง คําวา ถาวรา นั่นเปนชื่อ
ของพระอรหันตทั้งหลาย ผูละการดําเนินไปแหงตัณหาแลว. ชื่อวา อนวเสสา
เพราะอรรถวา สัตวเหลานั้น ไมมีสวนเหลือลง อธิบายวา แมทั้งหมด.
ก็คําใดที่ตรัสแลวในที่สุดแหงคาถาที่ ๒ คํานั้นทั้งหมด ผูศึกษาพึง
เชื่อมกับทุกะและติกะวา สัตวมีชีวิตเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู เปนผูสะดุง หรือ
เปนผูมั่นคง ไมมีสวนเหลือ ขอสัตวทั้งหมดแมเหลานี้จงเปนผูมีตนถึงความ
สุขเถิด สัตวทั้งหลายที่เกิดแลว หรือที่แสวงหาที่เกิดมีอยูเพียงไร ขอสัตว
ทั้งหมดแมเหลานี้ จงเปนผูมีตนถึงความสุขเถิด ดังนี้.
บัดนี้ พึงทราบอธิบายในบททั้งหกวา ทีฆา วา เปนตน อันแสดง
ถึงติกะทั้งสามมีอาทิวา ยาว สั้น ปานกลาง. บทวา ทีฆา ไดแกมีอัตภาพ
ยาวมีนาค ปลา และเหี้ยเปนตน ก็อตั ภาพของสัตวทั้งหลาย มีนาคเปนตน
ในมหาสมุทร มีประมาณหลายรอยวาบาง อัตภาพของสัตวทั้งหลายมีปลาและ
เหี้ยเปนตน มีประมาณหลายโยชนบาง.
บทวา มหนฺตา ไดแก มีอัตภาพใหญ ในทะเลมีเตาเปนตน
บนบกมีชางและนาคเปนตน ในอมนุษยทั้งหลายมีทานพเปนตน ดังทีท่ าน
กลาววา ราหูเลิศกวาสัตวมีอัตภาพทั้งหลาย จริงอยู ดวยตนของราหูนั้น
สูง ๔,๘๐๐ โยชน แขนประมาณ ๑.๒๐๐ โยชน ระหวางคิ้ว ๕๐ โยชน
และระหวางนิ้วประมาณ ๕๐ โยชนเหมือนกัน ฝามือ ๒๐๐ โยชน.
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บทวา มชฺฌมิ า ไดแก อัตภาพของมา โค กระบือ และสุกร
เปนตน. บทวา รสฺสกา ไดแก สัตวทั้งหลายที่มีประมาณต่ํากวาสัตวที่ยาว
และปานกลาง มีคนเตี้ยเปนตน ในชาตินั้น ๆ.
บทวา อณุกา ไดแก สัตวทั้งหลายที่มีอัตภาพละเอียด เกิดในน้ํา
เปนตน ไมเปนอารมณของมังสจักษุ แตเปนวิสัยของทิพยจักษุ หรือสัตว
ทั้งหลายมีเล็นเปนตน. อนึ่ง สัตวเหลาใด มีประมาณต่ํากวาสัตวที่ใหญหรือ
ปานกลาง และกวาสัตวอวนหรือปานกลางในชาตินั้น ๆ สัตวเหลานั้น พึง
ทราบวา อณุกา.
บทวา ถูลา ไดแก สัตวทั้งหลายที่มีอัตภาพกลม มีปลา เตา
หอยมุกและหอยโขงเปนตน.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสัตวทั้งหลาย โดยไมมีสวนเหลือ
ดวยติกะทั้งสามอยางนี้แลว บัดนี้ จึงตรัสเพื่อทรงแสดง สัตวเหลานั้นสงเคราะห
แมดวยทุกะทั้งสามมีอาทิวา ทิฏา วา เย จ อทิฏา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏา ไดแก ที่เคยเห็น ดวยอํานาจ
ที่มาสูครองจักษุของตน. บทวา อทิฏา ไดแก ที่ดํารงอยูในสมุทรอื่น
ภูเขาอื่น และจักรวาลอื่นเปนตน.
ก็ทรงแสดงสัตวทั้งหลายที่อยูในที่ไกล และในที่ใกลกับอัตภาพของตน
ดวยทุกะนี้วา เย จ ทูเร วสนฺติ อวิทูเร สัตวเหลานั้นพึงทราบดวยอํานาจ
แหงสัตวไมมีเทา และสัตวสองเทา ก็สัตวทั้งหลายอยูในกายของตน เรียกวา
อยูในที่ใกล อยูในกายภายนอก เรียกวา อยูในทีไ่ กล อนึ่ง อยูในภายใน
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อุปจาร เรียกวา อยูในทีใ่ กล อยูภายนอกอุปจาร เรียกวา อยูในที่ไกล อยู
ภายในวิหาร คาม ชนบท ทวีป จักรวาล เรียกวา อยูในที่ใกล อยูใน
จักรวาลอื่น เรียกวา อยูในที่ไกล.
บทวา ภูตา ไดแก เกิดแลว คือ เกิดขึ้นแลว. สัตวเหลาใดเกิด
แลวเทียว ยอมไมถึงการนับวา จักมีอีก คําวา ภูตา นั้น เปนชื่อของสัตว
เหลานั้น ผูเปนพระขีณาสพ.
ชื่อวา สัมภเวสี เพราะอรรถวา สัตวทั้งหลายยอมแสวงหาที่เกิด
คําวา สัมภเวสี นั้น เปนชื่อของพระเสขะและปุถุชนทั้งหลาย ผูแสวงหาที่
เกิดแมตอไป เพราะความเปนผูละภวสังโยชนยังไมได.
อีกอยางหนึ่ง สัตวทั้งหลายผูเกิดแตไขและเกิดแตครรภในบรรดากําเกิดทั้งสี่ ยังไมทําลายกระเปาะไข และไมทําลายรกออกมาตราบใด ชื่อวา สัมภเวสี ตราบนั้น. สัตวทั้งหลายที่ทําลายกระเปาะไขและทําลายรกออกมาในภาย
นอก ชื่อวา ภูต สัตวทั้งหลายที่เกิดจากเถาไคล และโอปปาติกสัตว ชื่อวา
สัมภเวสี ในขณะแหงปฐมจิต จําเดิมแตขณะแหงจิตดวงที่สอง ชื่อวา ภูต
หรือยอมเกิดดวยอิริยาบถใด ยังไมถึงอิริยาบถอื่นจากอิริยาบถนั้นตราบใด
ชื่อวา สัมภเวสี ตราบนัน้ ตอจากนั้นไป จึงชื่อวา ภูต.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาในสัตวทั้งหลาย ดวย
อํานาจแหงการปรารถนาเพื่อถึงหิตสุขแกภิกษุเหลานั้น โดยประการตาง ๆ ดวย
สองคาถากึ่งวา สุขิโน วา เปนตนอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงเมตตาภาวนานั้น แมดวยอํานาจแหงการปรารถนาเพื่อไมใหประสบอหิตทุกข จึง
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ตรัสวา น ปโร ปร นิกุพเฺ พล. นั่นเปนบาลีเกาแก. บัดนี้ สวดกันวา
ปรฺหิ ดังนี้ก็มี นี้ไมด.ี
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปโร ไดแก ชนอื่น. บทวา ปร ไดแก
ซึ่งชนอื่น. บทวา น นิกุพฺเพถ คือ ไมพึงขมขู. บทวา นาติมฺเถ
คือ ไมพึงดูหมิ่นลวงเกิน. บทวา กตฺถจิ ไดแก ในที่ทั้งหลายมีอาทิวา
โอกาส คาม เขต ทามกลางญาติ หรือ ทามกลางบุตร. บทวา น ไดแก
เอต.
บทวา กิฺจิ ไดแก ซึ่งบุคคลผูใดผูหนึ่งจะเปนกษัตริยก็ตาม
พราหมณก็ตาม คฤหัสถก็ตาม บรรพชิตก็ตาม คนรวยก็ตาม คนจนก็ตาม
เปนตน.
บทวา พฺยาโรสนา ปฏีฆสฺา ความวา ดวยความฉุนเฉียว
โดยพิการทางกายและวาจา และดวยเคียดแคน โดยพิการทางใจ. ก็เมื่อควรจะ
ตรัสวา พฺยาโรสนา ปฏีฆสฺาย พระองคก็ตรัสวา พฺยาโรสนา ปฏีฆสฺา เหมือนเมื่อควรจะกลาววา สมฺมทฺาย วิมุตฺตา ก็กลาววา
สมฺมทฺา วิมุตฺตา และเมื่อควรจะกลาววา อนุปพฺพสิกขา อนุปุพฺพกิริยาย อนุปพุ ฺพปฏิปทาย ก็กลาววา อนุปุพฺพสิกฺขา อนุปุพฺพกิริยา
อนุปพฺพปฏิปทา อฺาราธนา.
บทวา นาฺมฺสฺส ทุกขฺ มิจฺเฉยฺย ความวา ไมพึงปรารถนา
ทุกขแกกันและกัน. มีอธิบายอยางไร มีอธิบายวา ไมพึงเจริญเมตตา ดวย
อํานาจแหงการมนสิการมีอาทิวา จงมีความสุข มีความเกษมเถิด อยางเดียวเทา
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นั้น แตพึงเจริญมนสิการแมอยางนี้วา ทําอยางไรหนอ บุคคลอื่นบางคนไมพึง
ขมขูบุคคลอื่นไร ๆ ดวยคําโกรธทั้งหลายมีการหลอกลวงเปนตน และไมพึงดู
หมิ่นบุคคลอื่นไร ๆ ในประเทศใดประเทศหนึ่ง ดวยเรื่องมานะมีชาติเปนตน
คือ ไมพึงปรารถนาทุกขแกกันและกัน เพราะความฉุนเฉียว หรือ เพราะความ
เคียดแคน.
ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนาโดยเนื้อความ ดวยอํานาจแหงการปรารถนาเพื่อความไมประสบอหิตทุกขอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงเมตตาภาวนานั้นนั่นแล ดวยคําอุปมา จึงตรัสวา มาตา ยถา นิย ปุตฺต ดังนี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา มารดาพึงถนอมรักษาบุตรคนเดียวซึ่งเกิดใน
ตน คือบุตรที่เกิดจากอก ไดแกบุตรคนเดียวนั้น ดวยอายุ คือสละแมอายุ
ของตน เพื่อปองกันทุกขที่จะมาถึงบุตรนั้น ถนอมรักษาบุตรนั้นฉันใด กุลบุตรพึงเจริญเมตตามีในใจนี้ในสัตวทั้งปวง คือ พึงยังเมตตาใหเกิด ใหเจริญ
บอย ๆ และพึงเจริญเมตตานั้น ดวยอํานาจแหงสัตวไมมีปริมาณเปนอารมณ
หรือ พึงเจริญเมตตานั้นไมมีปริมาณ ดวยอํานาจแหงการแผไปไมมีสวนเหลือ
ในสัตวหนึ่ง.
ครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนา โดยอาการทั้งปวงอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนานั่นแล จึงตรัสวา เมตฺตฺจ สพฺพโลกสฺมึ ดังนี้.
ในคาถานั้น ชื่อวา มิตร เพราะอรรถวิเคราะหวา ยอมรักใครและ
ตานทาน อธิบายวา ยอมเยื่อใย เพราะความเปนผูมีอัธยาศัยเกื้อกูล และยอม
รักษาจากการประสบสิ่งที่ไมเกื้อกูล ภาวะแหงมิตร ชื่อวา เมตตา.
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บทวา สพฺพ ไดแก ไมมีสวนเหลือ. บทวา โลกสฺมึ คือ ใน
สัตวโลก. สิง่ ที่มีในใจ ชือ่ วา มานัส. ก็มานัสนั้น ตรัสอยางนี้ก็เพราะเปน
ธรรมที่สัมปยุตดวยจิต. บทวา ภาวเย คือ พึงใหเจริญ. ชื่อวา ไมมีประมาณ
เพราะเมตตานั้นไมมีปริมาณ เมตตานั้น พระองคตรัสอยางนี้ เพราะมีสัตว
ไมมีปริมาณเปนอารมณ.
บทวา อุทฺธ ไดแก เบื้องบน ทรงถือเอาอรูปภพดวยบทนั้น.
บทวา อโธ ไดแก เบื้องต่ํา ทรงถือเอากามภพดวยบทนั้น. บทวา ติริย
ไดแก ทามกลาง ทรงถือเอารูปภพดวยบทนั้น.
บทวา อสมฺพาธ ไดแก เวนจากความคับแคบ. มีอธิบายวา มี
เขตแดนทําลายแลว ขาศึกเรียกวา เขตแดน อธิบายวา เปนไปแลวในเขตแดน
แมนั้น.
บทวา อเวร ไดแก ปราศจากเวร. มีอธิบายวา เวนจากการปรากฏ
แหงเวรเจตนา แมในระหวาง ๆ.
บทวา อสปตฺต ไดแก ปราศจากขาศึก. จริงอยู บุคคลผูม ีเมตตา
เปนเครื่องอยู ยอมเปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย ยอมเปนที่รกั ของอมนุษย
ทั้งหลาย ยอมไมมีศัตรูไร ๆ ดวยเหตุนั้น มานัสนั้นของบุคคลนั้น เรียกวา
ไมมีศัตรู เพราะความเปนผูปราศจากขาศึกแลว. ก็คําวา ขาศึก ศัตรู นัน่
เปนคําปริยาย นี้เปนการพรรณนาเนื้อความตามลําดับบท.
ก็การพรรณนาเนื้อความที่ประสงคในคาถานี้มีดังนี้ เมตตามีในใจ
นั่นใด อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา กุลบุตรพึงเจริญเมตตามีในใจอันไมมี
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ประมาณในสัตวทั้งปวง แมอยางนี้ ก็กลุ บุตรพึงเจริญเมตตาอันไมมีปริมาณ
อันมีในใจนี้นั้นในโลกทัง้ ปวง คือ พึงใหเจริญ ไดแกพึงใหถึงความเจริญ
ความงอกงาม ความไพบูล อยางไร คือ ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา และเบื้องขวาง
ไดแก เบื้องสูงจนถึงภัครพรหม เบื้องต่ําจนถึงอเวจี เบื้องขวางตลอดทิศ
ที่เหลือ.
หรือเมื่อจะแผเมตตาอันมีในใจ อันไมมีสวนเหลือเบื้องสูงไปยังอรูปพรหม เบื้องต่ําไปยังกามธาตุ เบื้องขวางไปยังรูปธาตุ และแมเมื่อเจริญอยาง
นี้ ก็พึงเจริญทําเมตตาอันมีในใจนั้น ไมใหคับแคบ ไมมีเวร ไมมีศัตรู
โดยประการที่เมตตาอันมีในใจเปนธรรมชาติไมคับแคบ ไมมีเวร และไมมี
ศัตรู.
อีกอยางหนึ่ง เมตตาอันมีในใจอันไมมีปริมาณนั้นใด ถึงแลวซึ่งภาวนา
สัมปทา ไมคับแคบในโลกทั้งปวง ดวยอํานาจแหงโอกาสโลก ไมมีเวร ดวย
การกําจัดความเคียดแคนที่ตนมีในสัตวเหลาอื่น และไมมีศัตรู ดวยการกําจัด
ความเคียดแคนที่สัตวเหลาอื่นมีในตน พึงเจริญ คือ พึงใหเจริญเมตตาอันมี
ในใจเทียว อันไมมีปริมาณนั้น ไมคับแคบ ไมมีเวร ไมมีศตั รูในโลกทั้งสิ้น
ดวยกําหนด ๓ อยาง คือ เบื้องบน เบื้องต่ํา และเบื้องขวาง.
ครั้งทรงแสดงการเจริญเมตตาภาวนาอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรง
แสดงความไมมีกําหนดอิริยาบถแกกุลบุตรผูตามประกอบภาวนานั้นอยูกอน จึง
ตรัสวา ติฏ ฯ เป ฯ อธิฏเยฺย ดังนี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ก็กุลบุตรเมื่อจะเจริญเมตตาอันมีในใจนั่นอยาง
นี้แลว ไมทาํ การกําหนดอิริยาบถ ดุจในประโยคมีอาทิวา ภิกษุนั้นนั่งขัดสมาธิ
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ตั้งกายใหตรง ดํารงสติเฉพาะหนา ดังนี้ กระทําการบรรเทาเมื่อยขบอิริยาบถ
อื่น ๆ ตามสบาย ยืนอยูก ็ดี เดินอยูก็ดี นั่งอยูก็ดี นอนอยูก็ดี พึงเปนผู
ปราศจากความงวงเหงาเพียงใด ก็พึงตั้งสติในเมตตาฌานนี้ไวเพียงนั้น.
อนึ่ง ครั้นตรัสการเจริญเมตตาภาวนาอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรง
แสดงความเปนผูชํานาญ จึงตรัสวา ติฏฺจร ดังนี้. ก็กุลบุตรผูถึงความ
เปนผูชํานาญ ยืนอยูก็ดี เดินอยูก็ดี ยอมเปนผูใครเพื่อตั้งสติในเมตตาฌานนั่น
ตามอิริยาบถ.
อนึ่ง อิริยาบถทั้งหลายมีการยืนเปนตนวา ติฏ จร นิสนิ ฺโน ดังนี้
ยอมไมทําอันตรายแกกุลบุตรนั้น โดยที่แท กุลบุตรนั้น ยอมเปนผูใครเพื่อ
จะตั้งสติในเมตตาฌานนั้น ดวยอิริยาบถเพียงใด ยอมเปนผูปราศจากความ
งวงเหงาเพียงนั้น ความเปนผูมีปกติประพฤติเนิ่นชาในเมตตาฌานนั้น ยอม
ไมมีแกกุลบุตรนั้น ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา กุลบุตรยืนอยู
ก็ดี เดินอยูก็ดี นั่งอยูก็ดี นอนอยูก ็ดี พึงเปนผูปราศจากความงวงเหงาเพียง
ใด ก็พึงตั้งสตินี้ไวเพียงนั้น.
คาถานั้นมีอธิบายอยางนี้วา เมตตานั้นใด ที่ตรัสวา และกุลบุตรพึง
เจริญเมตตาอันมีในใจไปในโลกทั้งสิ้น ดังนี้ กุลบุตรพึงเจริญเมตตานั้น โดย
ประการที่ไมยึดถืออิริยาบถทั้งหลาย มีการยืนเปนตน ในอิรยิ าบถทั้งหลายมี
การยืนเปนตน ตามอิริยาบถ เปนผูใครเพื่อตั้งสติในเมตตาฌานนั่นตราบใด
พึงตั้งสตินั่นไวตราบนั้น.
เมื่อทรงแสดงความเปนผูชํานาญในการเจริญเมตตาอยางนี้ ทรง
ประกอบกุลบุตรในเมตตาวิหารนั้นวา พึงตั้งสตินี้ไว ดังนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะ
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ทรงชมเชยวิหารธรรมนัน้ จึงตรัสวา พฺรหฺมเมต วิหาร อิธมาหุ แปลวา
บัณฑิตทั้งหลายกลาววิหารธรรมนี้วา เปนพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจานี้ ดังนี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา เมตตาวิหารนี้ใด อันพระผูมีพระภาคเจาทรง
พรรณนาแลว เริ่มตนแตคําวา สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ จนถึงคําวา
เอต สตึ อธิฏเยฺย บัณฑิตทั้งหลายกลาวเมตตาวิหารนั่นวาเปนพรหมวิหาร
คือ กลาววาเปนธรรมเครื่องอยูที่ประเสริฐที่สุดในธรรมวินัยของพระอริยเจานี้
เพราะเปนธรรมปราศจากโทษในทิพวิหาร พรหมวิหาร อริยวิหาร และ
อิริยาบถวิหารทั้งสี่ และเพราะเปนธรรมทําประโยชนแกตนบาง แกสัตวเหลา
อื่นบาง เพราะฉะนั้น กุลบุตรยืนอยูก ็ดี เดินอยูก็ดี นั่งอยูกด็ ี นอนอยูก็ดี
เปนนิจ สม่าํ เสมอ ไมจุนจาน พึงเปนผูปราศจากความงวงเหงาเพียงใด ก็
พึงตั้งสตินี้ไวเพียงนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงเมตตาภาวนา โดยประการตาง ๆ
แกภิกษุเหลานั้นอยางนี้แลว บัดนี้ เพราะเมตตาเปนธรรมใกลตออัตตทิฏฐิ
เพราะเปนธรรมมีสัตวเปนอารมณ เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงการบรรลุ
อริยภูมิ ทําเมตตาฌานนั้นนั่นแลใหเปนบาทแกภิกษุเหลานั้น โดยมุข คือ
การกีดกันความยึดถือทิฏฐิ จึงตรัส คือ ใหเทศนาจบดวยพระคาถานี้วา
ทิฏิฺจ อนุปคมฺม และไมเขาไปอาศัยทิฏฐิ ดังนี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา เมตตาฌานวิหารนี้ใด อันพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพรรณนาแลววา พฺรหฺมเมต วิหาร อิธมาหุ แปลวา บัณฑิตทั้งหลาย
กลาววิหารธรรมนี้วา เปนพรหมวิหารในธรรมวินัยของพระอริยเจานี้ และ
กุลบุตรออกจากเมตตาฌานวิหารนั้นแลว กําหนดรูปธรรม กําหนดอรูปธรรม
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ตามทํานองที่กําหนดเปนตน ซึ่งธรรมมีวิตกวิจารเปนตนในเมตตาฌานวิหาร
นั้น และไมเขาไปอาศัยทิฏฐิในกองแหงสังขารลวน ๆ ดวยการกําหนดนาม
และรูปนี้อยางนี้วา บุคคลไมพึงไดสัตวในกองแหงสังขารนี้ เปนผูมีศีล ดวย
โลกุตรศีล โดยลําดับ ถึงพรอมแลวดวยทัศนะ กลาวคือ สัมมาทิฏฐิใน
โสดาปตติมรรค อันสัมปยุตดวยโลกุตรศีล และตอจากนั้น ความยินดีในวัตถุ
กามทั้งหลายนี้ใด อันเปนกิเลสกามที่ยังละไมได ก็พึงนําออกซึ่งความยินดีใน
กามทั้งหลายแมนั้น ดวยสกทาคมิมรรคและอนาคามิมรรค และดวยการละ
ไมมีสวนเหลือ ดวยอานุภาพแหงมรรคทั้งสองนั้น ครั้นนําออกแลวคือสงบ
ระงับแลว ยอมไมถึงความเปนสัตวนอนในครรภอีกโดยแทแล คือ ยอมไม
ถึงความนอนในครรภอีกโดยสวนเดียวนั่นเทียว คือ เกิดในสุทธาวาสทั้งหลาย
แลว บรรลุพระอรหัต ปรินิพพานในสุทธาวาสนั้นแล.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงยังเทศนาใหจบอยางนี้แลว จึงตรัสกะภิกษุ
เหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไป จงอยูในราวปานั้น และถือ
เอาสูตรนี้แลว จงเคาะระฆังประชุมกันในวันเปนที่ฟงธรรมทั้งแปดแหงเดือน
กระทําธรรมกถา สอบถาม อนุโมทนา เสพ เจริญ ทําใหมาก ซึ่งกรรมฐาน
นี้นั่นแล อมนุษยแมเหลานั้น จักไมแสดงอารมณอันนากลัวแกเธอทั้งหลาย
จักเปนผูใครประโยชน ใครความเกื้อกูล แนแท ดังนี้.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาวา สาธุ ลุกจากอาสนะอภิวาท
พระผูมีพระภาคเจา กระทําประทักษิณ ไปในราวปานั้นแลว กระทําอยางที่
ทรงสั่งสอนนั้น เทวดาทั้งหลายคิดวา พระผูเปนเจาทั้งหลาย ใครประโยชน
ใครความเกื้อกูลแกพวกเรา เกิดมีปต ิและโสมนัส ปดกวาดเสนาสนะเองแล
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จัดแจงน้ํารอน ทําการนวดหลัง ทาการนวดเทา ตระเตรียมอารักขา ภิกษุ
แมเหลานั้นเจริญเมตตาอยางนั่นแล ทําเมตตานั่นเทียวใหเปนบาท ปรารภ
วิปสสนา แมทุกรูป ก็บรรลุพระอรหัตอันมีผลเลิศ ในภายในไตรมาสนั้นทีเดียว
ปวารณาวิสุทธิปวารณาในมหาปวารณา ดังนี้แล.
ก็กุลบุตรทําประโยชนอันควรทํา ที่
พระตถาคตเจา ผูทรงฉลาดในประโยชน
เปนใหญดวยธรรม ตรัสแลวอยางนี้ พึงได
เสวยความสงบแหงหทัยอยางยิ่ง ชนผูมี
ปญญาอันบริบูรณทั้งหลาย ยอมไดตรัสรู
เฉพาะสันตบท เพราะฉะนั้นแล วิญูชน
ผูใครเพื่อตรัสรูอยูซึ่งสันตบทนั้น อันเปน
อมตะ นาอัศจรรย ที่พระอริยเจาใครแลว
พึงทําประโยชนที่ควรทํา อันตางดวยศีล
สมาธิ และปญญาอันหมดมลทินเนือง ๆ
ดังนี้แล.
จบอรรถกถาเมตตสูตร แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา
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เหมวตสูตรที่ ๙
วาดวยยักษชมเชยพระผูมีพระภาคเจา
สาตาคิรยักษกลาววา
[๓๐๙] วันนี้เปนอุโบสถที่ ๑๕ ราตรี
อันเปนทิพยปรากฏแลว มาเราทั้งสองจงไป
เฝาพระโคดม ผูเปนพระศาสดามีพระนาม
อันไมทรามเถิด.
เหมวตยักษถามวา
พระโคดมผูคงที่ทรงตั้งพระทัยไวดี
แลว ในสัตวทงั้ ปวงแลหรือ พระโคดม
ทรงกระทําความดําริในอิฏฐารมณ และ
อนิฏฐารมณใหอยูในอํานาจแลหรือ.
สาตาคิรยักษตอบวา
ก็พระองคเปนผูคงที่ ทรงตั้งพระทัย
ไวดีแลวในสัตวทั้งปวง อนึ่ง พระองค
ทรงกระทําความดําริในอิฏฐารมณและ
อนิฏฐารมณ ใหอยูในอํานาจแลว.
เหมวตยักษถามวา
พระโคดมไมทรงถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดใหแลหรือ ทรงสํารวมแลวใน
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สัตวทั้งหลายแลหรือ ทรงหางไกลจากความ
ประมาทแลหรือ ยอมไมทรงละทิ้งฌาน
แลหรือ.
สาตาคิรยักษตอบวา
พระองคไมถือเอาสิ่งของที่เจาของ
เขาไมไดให ทรงสํารวมแลวในสัตวทั้งหลาย
และทรงหางไกลจากความประมาท พระองค
เปนผูตรัสรูแลว ยอมไมทรงละทิ้งฌาน.
เหมวตยักษถามวา
พระโคดมไมตรัสคําเท็จเท็จหรือ มี
พระวาจาไมหยาบคายแลหรือ ไมตรัสคํา
สอเสียดแลหรือ ไมตรัสคําเพอเจอแลหรือ.
สาตาคิรยักษตอบวา
พระองคไมตรัสคําเท็จ มีพระวาจา
ไมหยาบคาย และไมตรัสคําสอเสียด ตรัส
คําที่เปนประโยชนอยางเดียว เพราะทรง
กําหนดดวยพระปญญา.
เหมวตยักษถามวา
พระโคดมไมทรงยินดีในกามทั้งหลาย
แลหรือ พระหฤทัยของพระโคดมไมขนุ มัว
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แลหรือ พระโคดมทรงลวงโมหะไดแลวหรือ
พระโคดมทรงมีพระจักษุในธรรมทั้งหลาย
แลหรือ.
สาตาคิรยักษตอบวา
พระองคไมทรงยินดีในกามทั้งหลาย
และพระหฤทัยของพระองคไมขุนมัว พระองคทรงลวงโมหะไดทั้งหมด พระองคตรัสรู
แลว ทรงมีพระจักษุในธรรมทั้งหลาย.
เหมวตยักษถามวา
พระโคดมทรงถึงพรอมแลว ดวย
วิชชาแลหรือ ทรงมีจรณะบริสุทธิ์แลหรือ
อาสวะทั้งหลายของพระองคนั้นสิ้นไปแลว
แลหรือ ภพใหมไมมีแลหรือ.
สาตาคิรยักษตอบวา
พระองคทรงถึงพรอมแลวดวยวิชชา
และทรงมีจรณะบริสุทธิ์ อาสวะทั้งหลาย
ของพระองคสิ้นไปหมดแลว ภพใหมของ
พระองคไมมี.
เหมวตยักษกลาววา
พระหฤทัยของพระโคดมผูเปนมุนี
ถึงพรอมแลว ถึงพรอมแลวดวยกายกรรม
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วจีกรรม และมโนกรรม มาเราทั้งสองจง
ไปเฝาพระโคดมผูทรงถึงพรอมแลวดวย
วิชชาและจรณะกันเถิด.
เหมวตยักษชมเชยพระผูมีพระภาคเจาวา
มาเถิด เราจงไปเฝาพระโคดมผูมี
พระชงฆเพียงปลีแขงเนื้อทรายผูซูบผอม
เปนนักปราชญ มีพระกระยาหารนอย ไม
โลภ เปนมุนที รงฌานอยูในปา เราเขาไป
เฝาพระโคดม ผูดุจราชสีห เสด็จเที่ยวไป
พระองคเดียว ไมเสด็จมาสูภพใหม ไมมี
ความหวงใย ในกามทั้งหลาย แลวจงทูลถาม
ถึงธรรม เปนเครื่องพนจากบวงมาร เราจง
ทูลถามพระโคดมผูตรัสบอก ผูทรงแสดง
ผูท รงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ผูตรัสรูแลว
ผูท รงลวงเวรภัยไดแลว.
เหมวตยักษทูลถามวา
เมื่ออะไรเกิดขึ้น โลกจึงเกิดขึ้น
โลกยอมกระทําความเชยชิดในอะไร โลก
ยืดถืออะไร เมื่ออะไรมี โลกจึงเดือดรอน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนเหมวตะ
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เมื่ออายตนะภายในและภายนอก ๖
เกิดขึ้น โลกจึงเกิดขึ้น โลกยอมกระทํา
ความเชยชิดในอายตนะภายในและภายนอก
๖ โลกยึดถืออายตนะภายในและภายนอก ๖
นั่นแหละ เมื่ออายตนะภายในและกายนอก
๖ มี โลกจึงเดือดรอน.
อุปาทานที่เปนเหตุใหโลกตองเดือดรอนเปนไฉน ขาพระองคทูลถามแลว ขอ
พระองคตรัสบอก ซึ่งธรรมชาติเปนเครื่อง
ออกจากโลก
บุคคลจะพนจากทุกขได
อยางไร.
กามคุณ ๕ ในโลกมีใจเปนที่ ๖ เรา
ประกาศแลว
บุคคลคลายความพอใจใน
กามคุณ ๕ นี้ไดแลวยอมพนจากทุกขไดดวย
อาการอยางนี้
เราบอกซึ่งธรรมชาติเปน
เครื่องออกจากโลกนี้
ตามความเปนจริง
แกทานทั้งหลายแลว ถาแมทานทั้งหลายพึง
ถามเราพันครั้ง
เราก็จะบอกขอนี้แกทาน
ทั้งหลาย เพราะบุคคลยอมพนจากทุกขได
ดวยอาการอยางนี้.
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ในโลกนี้ใครเลาขามโอฆะได ใน
โลกนี้ใครเลาขามอรรณพได ใครยอมไม
จมลงในอรรณพที่ลกึ ซึ้ง ไมมที ี่พึ่ง ไมมี
ที่ยึดเหนี่ยว.
ผูถึงพรอมแลวดวยศีล มีปญญา มี
ใจตั้งมัน่ ดีแลว มีความหมายรู ณ ภายใน
มีสติทุกเมื่อ ยอมขามพนโอฆะที่ขามได
แสนยาก ผูนั้นเวนจากกามสัญญา ลวง
สังโยชนทั้งปวงเสียได มีความเพลิดเพลิน
และภพหมดสิ้นแลว ยอมไมจมลงในอรรณพ
คือ สงสารอันลึก.
เชิญทานทั้งหลาย ดูพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูมีพระปญญาลึกซึ้ง
ผูทรงแสดงเนื้อความละเอียด ไมมีความ
กังวล ไมของแลวในกามภพ พนวิเศษแลว
ในอารมณทั้งปวง ทรงดําเนินไปในทางอัน
เปนทิพย ทรงแสวงหาคุณอันใหญ เชิญทาน
ทั้งหลายดู พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้น
ผูมีพระนามไมทราม ผูทรงแสดงเนื้อความ
ละเอียด ผูทรงใหปญญา ไมของแลวใน
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อาลัยในกาม ทรงรูธรรมทั้งปวง มีพระปญญาดี ทรงดําเนินไปในทางอันเปนอริยะ
ทรงแสวงหาคุณอันใหญ.
วันนี้เราทั้งหลายเห็นดีแลวหนอ
สวางไสวแลว ตั้งขึ้นดีแลว เพราะเรา
ทั้งหลาย ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูทรงขาม
โอฆะไดแลว หาอาสวะมิได.
ยักษหนึ่งพันทั้งหมดเหลานี้ มีฤทธิ์
มียศ ยอมถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
เปนสรณะดวยคําวา
พระองคเปนพระศาสดาผูยอดเยี่ยมของขาพระองคทั้งหลาย
ขาพระองคทั้งหลาย
จักขอนอบนอมซึ่ง
พระสัมพุทธเจาและความที่พระธรรมเปน
ธรรมดี เที่ยวไปจากบานสูบาน จากภูเขา
สูภูเขา.
จบเหมวตสูตรที่ ๙
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อรรถกถาเหมวตสูตร
เหมวตสูตรเริ่มดวยคาถาวา อชฺช ปณฺณรโส ดังนี้ :มีอุบัติอยางไร ? มีอุบัติเพราะอํานาจแหงคําถาม จริงอยู พระผูมี
พระภาคเจา ถูกเหมวตยักษทูลถาม จึงตรัสพระดํารัสวา ฉสุ โลโก
สมุปฺปนฺโน เมื่ออายตนะหกเกิด โลกก็เกิดขึ้น ดังนี้เปนตน.
ในสูตรนั้น คําวา อชฺช ปณฺณรโส เปนตน สาตาคิรยักษกลาว
คําวา อิติ สาตาคิโร เปนตน พระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาว. คําวา
กจฺจิ มโน เปนตน เหมวตยักษกลาว. คําวา ฉสุ โลโก เปนตน พระผูมี
พระภาคเจาตรัส คําทั้งหมดนั้นรวมเขากัน เรียกวา เหมวตสูตร. อาจารย
บางพวกกลาววา สาตาคิรสูตร ดังนีก้ ็มี ในสูตรนั้น คาถาวา อชฺช
ปณฺณรโส เปนตน มีอบุ ัติดังนี้ :ในภัตรกัปนี้นั่นแล มนุษยทั้งหลายไดกระทําสรีรกิจ ดวยการบูชา
อยางใหญ แดพระผูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา กัสสป ผูทรง
อุบัติในสมัยคนทั้งหลายมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป ทรงดํารงพระชนมายุได ๑๖,๐๐๐ ป
แลวปรินิพพาน พระธาตุทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป
นั้นไมกระจัดกระจาย ตั้งอยูเปนกอนเดียวกัน ดุจกอนทองคําฉะนั้น เพราะนั่น
เปนธรรมดาของพระพุทธเจาผูทรงมีพระชนมายุยืนทั้งหลาย สวนพระพุทธเจา
ผูทรงมีพระชนมายุนอยทั้งหลาย อันชนจํานวนมากยังไมทันเห็น ก็เสด็จ
ปรินิพพานกอน เพราะฉะนั้น จึงทรงอธิษฐานวา ขอพระธาตุทั้งหลายจง
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กระจัดกระจาย ดวยทรงอนุเคราะหวา ชนทั้งหลายในที่นั้น ๆ ทําแมการบูชา
พระธาตุแลว จักประสบบุญ ดวยเหตุนั้น พระธาตุทั้งหลายของพระพุทธเจา
ผูทรงมีพระชนมายุนอยเหลานั้น จึงกระจัดกระจายไป ดุจเศษสวนของทองคํา
เหมือนพระธาตุทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา ฉะนั้น.
มนุษยทั้งหลายไดทําเรือนบรรจุพระธาตุของพระผูมีพระภาคเจานั้น
ใหมีแหงเดียวเทานั้น ใหประดิษฐพระเจดีย โดยสวนสูงและโดยรอบ ๑ โยชน
พระเจดียนั้น มีประตู ๔ แหง หางกันประตูละ ๑ คาวุต พระเจากิงกิราช
ทรงสราง ๑ ประตู พระราชโอรสของพระองคพระนามวา ปฐวินธร ทรง
สราง ๑ ประตู อํามาตยผูเปนหัวหนาของเสนาบดีทั้งหลายสราง ๑ ประตู ชาว
ชนบทมีเศรษฐีเปนหัวหนาสราง ๑ ประตู อิฐกอนเดียวสําเร็จดวยทองคําสีสุก
ปลั่ง และสําเร็จดวยรัตนะตาง ๆ เทียบเทียมกับรสแหงทองคําสีสุกปลั่ง แต
ละกอนมีราคาหนึ่งแสนกหาปณะ มนุษยเหลานั้นไดทํากิจดวยดินเหนียว
หรดาลและมโนศิลาทั้งหลาย และกิจดวยน้ํา ดวยน้ํามันหอม ไดประดิษฐ
พระเจดียนั้นไว.
เมื่อพระเจดียประดิษฐอยางนี้แลว กุลบุตร ๒ คนเปนสหายกันออก
บวชในสํานักของพระสาวกผูใหญทั้งหลาย จริงอยู พระสาวกผูใหญทั้งหลาย
ของพระพุทธเจาผูทรงมีพระชนมายุยืนเทานั้น ยอมใหบรรพชา ใหอุปสมบท
ใหนิสัย สาวกทั้งหลายนอกนี้ยอมไมได แตนั้น กุลบุตรเหลานั้น ถามวา
ขาแตทานผูเจริญ ในศาสนามีธุระเทาไร พระเถระกลาววา ธุระมี ๒ อยาง
คือ วาสธุระ ๑ ปริยัติธุระ ๑ ในธุระ ๒ อยางนั้น กุลบุตรผูบวชแลว
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อยูในสํานักของพระอาจารยและพระอุปชฌายสิ้น ๕ ป บําเพ็ญขอวัตรและ
ปฏิบัติทําปาฏิโมกข และภาณวารและสูตร ๒ - ๓ สูตร ใหคลองแคลว เรียน
กรรมฐานเขาสูปา โดยไมมีความอาลัยในตระกูล หรือคณะ สืบตอ พยายาม
เพื่อทําใหแจงซึ่งพระอรหัต นี้ชื่อวา วาสธุระ สวนกุลบุตรเลาเรียน ๑ นิกาย
๒ นิกาย หรือ ๕ นิกาย ตามกําลังของตน พึงตามประกอบศาสนาใหบริสุทธิ์ดี
โดยปริยัติ และโดยอรรถ นี้เรียกวา ปริยัติธุระ.
ลําดับนั้น กุลบุตรเหลานั้นกลาววา บรรดาธุระ ๒ อยาง วาสธุระ
เทานั้นประเสริฐ คิดวา ก็พวกเรายังหนุม จักบําเพ็ญวาสธุระในเวลาตนแก
จักบําเพ็ญปริยัติธุระกอน จึงปรารภปริยัติ. ทานทั้งสองโดยปกติเทียว เปน
คนมีปญญา ตอกาลไมนานนัก ก็มีความรูอันกระทําแลวในพุทธพจนทั้งสิ้น
และเปนผูฉลาดในการวินิจฉัยในวินัยอยางยิ่ง ทานทั้งสองนั้นเพราะอาศัยปริยัติ
จึงมีบริวารเกิดขึ้น เพราะอาศัยบริวารจึงมีลาภ แตละรูปมีภิกษุ ๕๐๐ เปน
บริวาร ทานเหลานั้นแสดงอยูซึ่งศาสนาของพระศาสดา เปนเหมือนพุทธกาล
อีก.
ในกาลนั้น ภิกษุ ๒ รูป คือ พระธรรมวาที พระอธรรมวาที ๑
อยูในวัดใกลบาน พระอธรรมวาทีเปนคนดุราย หยาบคาย ปากจัด อัชฌาจาร
ของพระอธรรมวาทีนั้น ปรากฏแกพระธรรมวาทีนอกนี้ แตพระธรรมวาทีเตือน
พระอธรรมวาทีนั้นวา ดูกอนผูมีอายุ กรรมนี้ของทาน ไมสมควรแกศาสนา
พระอธรรมวาทีจึงคัดคานวา ทานเห็นอะไร ทานฟงอะไร พระธรรมวาที
อีกรูปจึงกลาว พระวินัยธรทั้งหลายจักรู แตนั้น พระอธรรมวาทีรูวา ถา
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พระวินัยธรทั้งหลายจักวินิจฉัยเรื่องนี้ไซร ที่พงึ่ ของเราในศาสนาจักไมมีแน
ประสงคจะทําเปนฝกฝายของตน จึงถือบริขารทั้งหลายกอนเทียว เขาหา
พระเถระ ๒ รูปนั้น ถวายสมณบริขาร ปรารภเพื่ออยูดวยนิสัยตอพระเถระ
เหลานั้น และไดทําการบํารุงทั้งหมดแกพระเถระเหลานั้น ดุจประสงคเพื่อ
บําเพ็ญขอวัตรและปฏิบตั ิโดยเคารพ.
แตนั้น ในวันหนึ่ง พระอธรรมวาทีไปสูที่บํารุง ไหวแลว แมอัน
พระเถระเหลานั้นปลอยไปอยู ก็ยังยืนอยูนั่นเทียว พระเถระทั้งหลายจึงถาม
พระอธรรมวาทีนั้นวา มีอะไรจะพึงพูดอีกหรือ ? พระอธรรมวาทีนั้นเรียนวา
มีขอรับผม มีการทะเลาะกับภิกษุรูปหนึ่ง เพราะอาศัยอัชฌาจารของผม ถา
ภิกษุนั้นมาที่นี้จักบอกเรื่องนั้นไซร โปรดอยาวินิจฉัยตามวินิจฉัย พระเถระ
ทั้งหลายกลาววา การไมวินิจฉัยเรื่องที่เกิดตามวินิจฉัยไมควร พระอธรรมวาที
นั้นเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ เมื่อทานทําการวินิจฉัยอยางนั้น กระผมจะไม
มีที่พึ่งในศาสนา ความชั่วนั่น จงยกใหแกกระผมเถิด ขอทานทั้งหลายอยา
วินิจฉัยเรื่องนั้น พระวินยั ธรเหลานั้น ถูกพระอธรรมวาทีบีบคั้นอยู จึงยอมรับ
พระอธรรมวาทีนั้นรับปฏิญญาของพระวินัยธรเหลานั้นแลว ไปสูอาวาสนั้นอีก
กลาววา เรือ่ งทั้งหมดจบแลว ในสํานักของพระวินัยธรทั้งหลาย ดูหมิ่นพระธรรมวาทีนั้นใหหนักขอยิ่งขึ้น จึงพูดคําหยาบคาย.
พระธรรมวาทีคิดวา พระอธรรมวาทีนี้มีที่อิงอาศัย จึงออกไปทันที
เขาไปหาภิกษุ ๑,๐๐๐ รูป ซึ่งเปนบริวารของพระเถระทั้งหลาย แลวกลาววา
ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พระเถระควรวินิจฉัยเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมมิใชหรือ ?
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หรือไมใหระลึก ใหแสดงความลวงเกินกะกันและกันแลว พึงทําความสามัคคี
แตพระเถระเหลานั้นไมวินิจฉัยเรื่องเลย ไมทําความสามัคคี นั่นเรื่องอะไรกัน
ฝายภิกษุเหลานั้นฟงแลวก็นิ่งเสีย ดวยคิดวา เรื่องอะไร ๆ พระอาจารยทั้งหลาย
รูแลวมิใชหรือ ? แตนั้น พระอธรรมวาทีไดโอกาส จึงเบียดเบียนพระธรรม
วาทีนั้นวา ในกาลกอนทานพูดวา พระวินัยธรทั้งหลายจักรู บัดนี้ ทานจง
บอกเรื่องนั้นแกพระวินัยธรเหลานั้น แลวกลาววา ทานแพแลวแตวันนี้ จง
อยามาสูอาวาสนั้น ดังนี้ ก็หลีกไป แตนั้น พระธรรมวาทีเขาไปหาพระเถระ
ทั้งหลายกลาววา ทานทั้งหลายไมคํานึงถึงพระศาสนา คํานึงถึงแตบุคคลวา
ทานจงบํารุงพวกเรา จงใหพวกเรายินดี ไมรักษาพระศาสนา แตรักษาบุคคล
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ทานทั้งหลายไมควรพิจารณาวินิจฉัย พระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา กัสสป เสด็จดับขันธปรินิพพานแลวในวันนี้ ดังนี้แลว รองดวย
เสียงอันดัง คร่ําครวญอยูวา พระศาสนาของพระศาสดาพินาศแลว ก็หลีกไป.
ลําดับนั้นแล ภิกษุเหลานั้นสลดจิต เกิดความรังเกียจวา พวกเรา
รักษาบุคคลโยนรัตนะคือพระศาสนาลงในเหว เธอเหลานั้นถึงแลว ประกอบ
แลวดวยความรังเกียจนั้นนั่นแล พวกเธอทํากาละแลว ไมอาจเพื่อเกิดใน
สวรรค อาจารยคนหนึ่งเกิดในเหมวตบรรพตในหิมวันตประเทศ เปนยักษ
ชื่อวา เหมวตะ อาจารยคนที่สองเกิดในสาตบรรพตในมัชฌิมประเทศ เปน
ยักษชื่อวา สาตาคิระ ฝายภิกษุเหลานั้นผูเปนบริวารของอาจารยทั้งสองนั้น
ปฏิบัติตามอาจารยเหลานั้น ไมอาจเพื่อเกิดในสวรรค ก็เกิดเปนยักษผูเปน
บริวารของยักษทั้งสองนั้น สวนคฤหัสถทั้งหลายผูถวายปจจัยแกภิกษุเหลานั้น
เกิดในเทวโลก.
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เหมวตยักษและสาตาคิรยักษ เปนเจายักษที่มีอานุภาพมาก ในภายใน
เสนาบดียักษ ๒๘ ตน ก็ธรรมดาของเสนาบดียักษทั้งหลายนี้คือ เทวดาทั้งหลาย
ประชุมกันในภคลวติมณฑป บนพื้นมโนศิลา ในหิมวันตประเทศ เพื่อวินิจฉัย
ธรรม เดือนละ ๘ วัน เสนาบดียักษทั้งหลายพึงประชุมกันทีม่ ณฑปนั้น ใน
ขณะนั้น สาตาคิรยักษและเหมวตยักษพบกันในสมาคมนั้นจําได และถามถึง
สถานที่เกิดของตนวา เพื่อน ! ทานเกิดในที่ไหน ทานเกิดที่ไหน เปนผู
เดือนรอนวา เพื่อน ! พวกเราฉิบหายแลว ในกาลกอน พวกเราทําสมณธรรม
สิ้น ๒๐,๐๐๐ ป อาศัยสหายชั่วคนเดียว เกิดในกําเนิดยักษ ทายกผูถวายปจจัย
ทั้งหลายของพวกเรา เกิดในกามาวจรเทพ ลําดับนั้น สาตาคิรยักษกลาวกะ
เหมวตยักษนั้นวา แนะทานผูนิรทุกข ! ธรรมดาหิมวันตสมมติกันวามีความ
อัศจรรย ทานเห็นหรือฟงความอัศจรรยไร ๆ พึงบอกแกเราบาง ฝายเหมวต
ยักษก็กลาววา แนะทานผูนิรทุกข ! ธรรมดามัชฌิมประเทศสมมติกันวามีความ
อัศจรรย ทานเห็นหรือฟงความอัศจรรยไร ๆ พึงบอกแกเราดวย เมื่อสหาย
ทั้งสองนั้น ทํากติกากะกันและกันแลวไมละอุบัตินั้นนั่นเทียวอยูอยางนี้ พุทธันดร
หนึ่งก็สิ้นไป มหาปฐวีก็หนาขึ้นประมาณ ๑ โยชน ๓ คาวุต.
ในกาลนั้น พระโพธิสัตวของพวกเรามีปณิธานอันตนกระทําแลว แทบ
บาทมูลของพระพุทธเจา ทีปงกร บําเพ็ญบารมีทั้งหลายจนถึงการเกิดเปน
พระเวสสันดรแลว อุบัติในชั้นดุสิต ดํารงอยูในชั้นดุสิตนั้นตลอดอายุ ผูอัน
เทวดาทั้งหลายเชื้อเชิญ โดยนัยที่กลาวแลวในธรรมบทนิทานนั่นเทียว แลดู
มหาวิโลกนะ ๕ อยาง บอกแกเทวดาทั้งหลาย เมื่อบุรพนิมิต ๓๒ ประการ
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เปนไปอยู ไดถือปฏิสนธิในโลกนี้ยังหมื่นโลกธาตุใหหวั่นไหว เจายักษเหลานี้
แมเห็นมหาโลกนะเหลานั้น ก็ไมรูวาเกิดเพราะเหตุนี้ อาจารยพวกหนึ่งกลาววา
ไมเห็นเลย เพราะเจายักษเหลานั้นมัวเลนอยู. ในการประสูติ การออก
อภิเนษกรมณ และการตรัสรู ก็นัยนี้.
ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกปญจวัคคีย ประกาศพระธรรมจักร
อันประเสริฐ มีปริวฏั ๓ มีอาการ ๓๒ ใหเปนไปอยู ในคราวประกาศ
พระธรรมจักร บรรดาสหายทั้งสองนั้น สาตาคิรยักษตนเดียวเทานั้น ไดเห็น
แผนดินใหญหวั่นไหว บุรพนิมิตและปาฏิหาริย และเหตุการณอุบัติ ครัน้ รู
แลว พรอมกับบริษัทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาฟงเทศนา แตก็ไมบรรลุ
คุณวิเศษอะไรเลย เพราะเหตุไร เพราะเขาฟงธรรมอยู ก็พลางระลึกถึง
เหมวตยักษ แลดูบริษัทวาสหายของเรามาแลวหรือไม เมื่อไมเห็นเขา จึงมีจิต
ฟุงซานวา สหายของเราผูไมไดฟงพระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา
อันมีปฏิภาณวิจิตรอยางนี้ ก็จะโงเขลา ก็พระผูมีพระภาคเจา เมื่อพระอาทิตย
แมอัสดงแลว ก็ยังไมจบเทศนา ขณะนั้น สาตาคิรยักษคิดวา เราจักพาสหาย
มาพรอมกันสหายนั้น ฟงพระธรรมเทศนา ไดนิรมิตยานทั้งหลาย มีมา ชาง
และครุฑเปนตน อันยักษ ๕๐๐ แวดลอมแลวไปมุงหนาตอหิมวันตประเทศ.
ในกาลนั้น ฝายเหมวตยักษ เพราะเหตุอันเปนบุรพนิมิต ๓๒ ประการ
ในการปฏิสนธิ ประสูติ อภิเนษกรมณ การตรัสรู และการปรินิพพานนั้นแล
หายไป ไมตั้งอยูนาน แตในการประกาศพระธรรมจักร เหตุการณเหลานั้น
มีพิเศษ ตั้งอยูนานกวา จึงดับ เพราะฉะนั้น จึงเห็นความปรากฏแหงความ
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อัศจรรยนั้น ในหิมวันตประเทศ เห็นวา ตั้งแตเราเกิดมา ภูเขาลูกนี้ไมเคย
เปนที่รื่นรมยอยางนี้ในกาลไหนเลย เอาเถิด บัดนี้ เราจักพาสหายของเรามา
ชมสิริแหงดอกไมนี้กับสหายนั้น จึงมามุงหนาตอมัชฌิมประเทศ ยักษแม
ทั้งสองนั้นมาพบกันเหนือกรุงราชคฤห ไดถามถึงเหตุการมาของกันและกัน.
เหมวตยักษกลาววา ดูกอนทานผูนิรทุกข ตัง้ แตเราเกิดมา ภูเขาลูกนี้
ไมเคยเปนที่รื่นรมย ดวยตนไมทั้งหลายที่สะพรั่งดวยดอกในฤดูมิใชกาลอยางนี้
เลย เพราะเหตุนั้น เราจึงมาดวยคิดวา จักชมสิริแหงดอกไมพรอมกับทาน.
สาตาคิรยักษกลาววา ดูกอนทานผูนิรทุกข ก็ทานรูเหตุการณที่เปน
เหตุใหเกิดปาฏิหาริยใหดอกไมบานในฤดูมิใชกาลหรือ ?
เห. ไมรู ทานผูนิรทุกข.
สา. ดูกอนทานผูนิรทุกข ปาฏิหาริยนี้ ไมไดเกิดในหิมวันตแหงเดียว
เทานั้น แตโดยแท เกิดในหมื่นโลกธาตุ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติแลว
ในโลก ทรงประกาศพระธรรมจักรใหเปนไปในวันนี้ ดวยเหตุนั้น ปาฏิหาริย
จึงเกิดขึ้น.
สาตาคิรยักษกลาวถึงการอุบัติแหงพระพุทธเจาแกเหมวตยักษอยางนี้
แลว ประสงคจะนําเหมวตยักษนั้นมาสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาว
คาถานี้ แตอาจารยบางพวกกลาววา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ
โคตมกเจดีย สาตาคิรยักษนี้ จึงกลาวอยางนี้วา อชฺช ปณฺณรโส ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อชฺช ไดแก คืนและวันนี้เปนวันที่ ๑๕
ตามปกขคณนา เปนอุโบสถ เพราะเปนวันพึงอยูจํา หรือ ในอุโบสถทั้งสาม
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วันนี้เปนอุโบสถที่ ๑๕ ไมใชเปนอุโบสถที่ ๑๔ ไมใชอุโบสถสามัคคี หรือ
เพราะอุโบสถศัพทยอมเปนไปในอรรถมากอยางมีปาฏิโมกขุทเทส องค ๘
อุปวาสะ บัญญัติ และวันเปนตน จริงอยู อุโบสถศัพท เปนไปในปาฏิโมกขุทเทส ในประโยคเปนตนวา อายามาวุโส กปฺปน อุโปสถ คมิสฺสาม
มาเถิด กัปปนะผูมีอายุ พวกเราจักไปสูอุโบสถ. เปนไปในองค ๘ มีเจตนา
งดเวนจากปาณาติบาต เปนตน ในประโยคมีอาทิวา เอว อิฏงฺคสมนฺนาคโต
โข วิสาเข อุโปสาถ อุปวุฏโ ดูกอนวิสาขะ อุโบสถอันประกอบดวย
องคแปดแล อันทานเจาจําแลวหรือ. เปนไปในอุปวาสะ ในประโยคมีอาทิวา
สุทฺธสฺส เว สทา ผคฺคุ สุทฺธสฺสุโปสโถ ผัคคุ ฤกษยอมบริสุทธิ์สําหรับ
ทานผูบริสุทธิ์แล ในกาลทุกเมื่อ อุโบสถยอมบริสุทธิ์สําหรับผูบริสุทธิ์. เปน
ไปในบัญญัติ ในประโยคมีอาทิวา อุโปสโถ นาม นาคราชา พญานาค
ชื่ออุโบสถ. เปนไปในวัน ในประโยคมีอาทิวา ตทหุโปสโถ ปณฺณรเส
สีสนฺหาตสฺส พระเจามหาสุทัสสนะทรงสนานพระเศียร ในวันอุโบสถนัน้
ที่ ๑๕ เพราะเหตุนั้น สาตาคิรยักษหามเนื้อความที่เหลือลง กําหนดวันเพ็ญ
ที่ ๑๕ ต่ํา แหงเดือนอาสาฬหะเทานั้น จึงกลาววา วันนี้เปนอุโบสถที่ ๑๕
ดังนี้. อธิบายวา เมื่อนับวันอยางนี้วา วันที่สองเปนวันปาฏิบท วันนี้เปน
อุโบสถที่ ๑๕.
ชื่อวา ราตรีอันเปนทิพย เพราะอรรถวา มีความเปนทิพย สิ่งอัน
เปนทิพยทั้งหลายมีอยูในราตรีนี้ เพราะเหตุนั้น ราตรีนั้นจึงชื่อวา เปนทิพย
๑

๒

๓

๔

๑. อ. อฏ ฐก. ๑๑๔ ๒. ม. มู. วัตถูปมสุตฺต. ๖๕.
๔. ที. ม. มหาสุทัสสนสุตฺต. ๒๑๓.

๓. ที่. ม. มหาสุทสฺสนสุตฺต. ๒๑๕
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ราตรีมีรูปเหลานั้นเปนเชนไร จริงอยู ในราตรีนั้น ชมพูทวีปทั้งสิ้นประดับประดาแลว ดวยแสงสวางแหงรางกาย ผา อาภรณ และวิมานของเทวดาทั้งหลายที่มา
ประชุมจากหมื่นโลกธาตุ และแสงสวางแหงพระจันทรอันเวนเครื่องเศราหมอง
มีหมอกเปนตน และตกแตงเปนพิเศษดวยแสงสวางแหงพระวรกายของพระผูมี
พระภาคเจา ผูเปนเทพวิสุทธิ์อยางยิ่ง ดวยเหตุนั้น สาตาคิรยักษจึงกลาววา
ราตรีอันเปนทิพยปรากฏแลว.
สาตาคิรยักษเมื่อจะยังความเลื่อมใสแหงจิตใหเกิดแกสหาย แมดวยการ
อางถึงการพรรณนาคุณแหงราตรีอยางนี้แลว กลาวถึงการเสด็จอุบัติแหง
พระพุทธเจา จึงกลาววา มาเราทั้งสองจงไปเฝาพระโคดม ผูเปนพระศาสดามี
พระนามอันไมทรามเถิด ดังนี้.
ในคาถานั้น ชื่อวา มีพระนามอันไมทราม เพราะอรรถวา พระองค
ทรงมีพระนาม ดวยพระคุณทั้งหลายอันไมทราม คือ ไมชวั่ บริบูรณดวย
อาการทั้งปวง จริงอยางนั้น พระองคทรงมีพระนาม ดวยพระคุณทั้งหลาย
อันไมทรามวา พุทโธ โดยนัยมีอาทิวา ชื่อวา พุทธะ เพราะอรรถวา ผูตรัสรู
สัจจะทั้งหลาย ชื่อวา พุทธะ เพราะอรรถวา ผูยังประชาชนใหตรัสรู และ
ทรงมีพระนาม ดวยพระคุณอันไมทราม โดยนัยมีอาทิวา ชื่อวา ภควา เพราะ
อรรถวา ทรงหักราคะแลว ชื่อวา ภควา เพราะอรรถวา ทรงหักโทสะแลว.
ในพระคุณทั้งหลายมีอาทิวา เปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง ถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ ก็นัยนี้. หรือพระองคทรงพร่ําสอนเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ใน
ประโยชนทงั้ หลายมีทิฏฐิธรรมิกประโยชนเปนตนวา จงละสิ่งนี้ จงสมาทานสิ่งนี้
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ประพฤติ เพราะฉะนั้น จึงทรงเปนพระศาสดา อีกอยางหนึ่ง ผูเปนพระศาสดา
แมโดยนัยทีก่ ลาวแลว ในนิเทศมีอาทิวา เปนครู เปนผูมีโชค เปนผูนําหมู
เหมือนผูนํากองเกวียน นําหมูใหขามทางกันดาร ฉะนั้น. ผูเปนพระศาสดา
มีพระนามอันไมทรามนั้น.
ศัพทวา หนฺท เปนนิบาตลงในอรรถวา เชื้อเชิญ. บทวา ปสฺสาม
เปนการกลาวถึงปจจุบันกาล สงเคราะหตนเขากับเหมวตยักษนั้น. บทวา
โคตม ไดแก พระโคดมโคตร. มีอธิบายอยางไร มีอธิบายวา ทานอยา
ทําความสงสัยวา เปนพระศาสดา หรือไมใชพระศาสดา จงเปนผูมีความ
ชํานาญโดยสวนเดียว มาเถิด เราทัง้ สองจงไปเฝาพระโคดม.
เมื่อสาตาคิรยักษกลาวอยางนี้แลว เหมวตยักษคิดวา สาตาคิระนี้เมื่อ
กลาววา ผูเ ปนพระศาสดามีพระนามอันไมทราม ชื่อวา ประกาศความที่
พระโคดมนั้นเปนสัพพัญู และสัพพัญูทั้งหลายหาไดยากในโลก โลกถูกผู
ปฏิญญาวาเปนสัพพัญูเชนกับปูรณะเปนตนนั่นเทียว ทําลายแลว ก็ถาพระโคดมนั้นเปนสัพพัญูไซร จักเปนผูถึงลักษณะของผูคงที่แนแท ดวยเหตุนั้น
เราจักพิจารณาพระโคดมนั้นอยางนี้ เมื่อจะถามถึงลักษณะผูคงที่แล จึงกลาววา
กจฺจิ มโน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กจฺจิ เปนคําถาม. บทวา มโน ไดแกจิต.
บทวา สุปณิหิโต ความวา ตั้งมั่นแลวดวยดี คือไมหวั่นไหว ไดแก
ไมคลอนแคลนในสัตวทั้งปวง คือในภูตทั้งปวง. บทวา ตาทิโน ไดแกเปน
ผูถึงลักษณะผูคงที่นั่นเทียว. หรือ คาถานี้เปนคําถามเทานั้นวา พระศาสดา
ของทานนั้นเปนผูคงที่ในสัตวทั้งปวงแลหรือ.
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บทวา อิฏเ อนิฏเ  จ ความวา ในอารมณเห็นปานนั้น.
บทวา สงฺกปฺปา ไดแก วิตก. บทวา วสีกตา ไดแก ไปสูอํานาจ. มี
อธิบายอยางไร มีอธิบายวา ทานกลาวถึงพระศาสดาใด พระทัยของพระศาสดา
ของทานนั้น ผูถึงลักษณะของผูคงที่ตั้งไวดีแลวในสัตวทั้งปวงแลหรือ หรือวา
ปรากฏเหมือนตั้งไวดีแลว ตราบเทาที่ยังไมไดปจจัย อันเปนเครื่องใหหวั่นไหว
หรือ พระศาสดาของทานนั้น เปนผูคงที่ดวยพระทัยสม่ําเสมอในสัตวทั้งปวง
แลหรือ ก็แล ความดําริดวยอํานาจแหงราคะและโทสะเหลาใด พึงเกิดขึ้นใน
อารมณทั้งหลายที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา พระศาสดาของทานนั้นทรง
กระทําความดําริเหลานั้นใหอยูในอํานาจแลวหรือ หรือวา ยอมคลอยตามอํานาจแหงความดําริเหลานั้นในกาลบางคราว.
แตนั้น สาตาคิรยักษยอมรับรูส ัพพัญูคุณทั้งหมด เพราะความที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูชํานาญพิเศษในความเปนสัพพัญู จึงกลาววา
ก็พระองคทรงตั้งพระทัยไวดีแลว เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา สุปณิหโิ ต ความวา ทรงตั้งไวดีแลว คือ
เสมอดวยแผนดิน เพราะอรรถวาไมยินดียินราย เสมอดวยภูเขาสิเนรุ เพราะ
อรรถวา ไมหวั่นไหวโดยตั้งมั่นดีแลว เสมอดวยเสาเขื่อน เพราะอรรถวา
มารสี่อยางและคุณแหงปรวาทีไมพึงใหหวั่นไหว.
ขอที่พระทัยของพระผูมีพระภาคเจาผูดํารงอยูในความเปนพระสัพพัญู
เพราะพระองคทรงถึงพรอมดวยอาการทั้งปวงตั้งมั่นดีแลว ไมพึงหวั่นไหวใน
บัดนี้นั่น ไมนาอัศจรรย แตที่นาอัศจรรยก็คือ พระองคแมเปนสัตวดิรัจฉาน
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ในกาลมีราคะเปนตน เกิดในตระกูลพญาชางฉัททันตถูกแทงดวยลูกศรอันอาบ
ดวยยาพิษ ก็ไมหวั่นไหว ไมประทุษรายในผูฆานั้น ทั้งใหจําเริญงาทั้งหลาย
ของตนใหแกผูฆานั้นดวย อนึ่ง พระองคคราวเปนมหากป แมถูกทุบศีรษะ
ดวยศิลากอนใหญ ก็ยังบอกหนทางใหแกผูทุบนั้นเอง อนึ่ง พระองคในคราว
เปนวิธุรบัณฑิต แมถูกจับที่เทาทั้งสองเหวี่ยงลงเหวกาฬบรรพต ซึ่งลึก ๖๐
โยชน ก็ยังแสดงธรรมเพื่อประโยชนแกยักษนั้นอีก เพราะเหตุนั้น สาตาคิรยักษกลาวชอบทีเดียววา ก็พระองคทรงตั้งพระทัยไวดีแลว.
บทวา สพฺพภูเตสุ ตาทิโน ความวา พระทัยของพระองคผูทรง
ถึงลักษณะของผูคงที่นั่นเทียว ตั้งมั่นดีแลวในสัตวทั้งปวง ไมใชปรากฏราวกะ
วาตั้งมั่น ตลอดเวลาที่ยังไมไดปจจัย. ในคาถานั้น นักศึกษาพึงทราบลักษณะ
ของผูคงที่ของพระผูมีพระภาคเจา โดยอาการ ๕ อยาง ดังทานกลาวไววา
พระผูมีพระภาคเจาเปนผูคงที่โดยอาการ ๕ อยาง คือ คงที่ในอิฏฐารมณและ
อนิฏฐารมณ ๑ คงที่เพราะอรรถวาทรงเสียสละ ๑ คงที่เพราะอรรถวาทรงพน
แลว ๑ คงที่เพราะอรรถวาทรงขามแลว ๑ คงที่เพราะทรงแสดงขยายอาการ
นั้น ๑ พระผูมีพระภาคเจาทรงคงที่ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณอยางไร
คําวา พระผูมีพระภาคเจาทรงคงที่ในลาภบาง ดังนี้เปนตนทั้งหมด ผูศึกษา
พึงถือเอาโดยนัยที่กลาวไวแลวในนิทเทส.
ก็ธรรมทั้งหลายมีลาภเปนตน ผูศ ึกษาพึงถือเอาโดยนัยอันใหพิสดาร
แลว ในมหาอัฏฐกถาแหงนิทเทสนั้น หรือ คาถานี้เปนคําถามเทานั้นวา
พระศาสดาของทานนั้น เปนผูคงที่ในสัตวทั้งปวงหรือไม ในวิกัปนี้ มีอธิบาย
*

* ขุ. มหานิทฺเทส. ๑๐๘.
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วา พระศาสดาของเราทั้งหลาย ชือ่ วา เปนผูคงที่ เพราะพระองคทรงมี
พระทัยเสมอในสัตวทั้งปวง.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจานี้ ทรงมีพระทัยเสมอในสัตวทั้งปวง
เพราะทรงใครในการนําสุขเขามา และเพราะทรงใครเพื่อนําทุกขออกไป คือ
ในพระองคทรงมีพระทัยเชนใด ในสัตวเหลาอื่นก็เชนนั้น ในพระมารดา
มหามายาเชนใด ในนางจิญจมาณวิกาก็เชนนั้น ในพระบิดาสุทโธทนะเชนใด
ในพระเจาสุปปพุทธะก็เชนนั้น ในพระราหุลโอรสเชนใด ในผูฆาทั้งหลายมี
พระเทวทัต ชางธนบาล และอังคุลิมาลเปนตนก็เชนนั้น ทรงเปนผูคงที่แม
ในโลกทั้งเทวโลก เพราะเหตุนั้น สาตาคิรยักษกลาวชอบทีเดียววา พระองค
เปนผูคงที่ในสัตวทั้งปวง ดังนี้.
ก็เนื้อความในคาถานี้วา อโถ อิฏเ อนิฏเ จ ผูศึกษาพึงเห็น
อยางนี้ อารมณอยางใดอยางหนึ่ง จะนาปรารถนาก็ตาม ไมนาปรารถนาก็ตาม
ความดําริดวยอํานาจแหงราคะและโทสะเหลาใด จะพึงเกิดขึ้นในอารมณนั้น
โดยประการทั้งปวง พระองคทรงกระทําความดําริเหลานั้นใหอยูในอํานาจแลว
เพราะความที่กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนพระองคทรงละไดแลว ดวยมรรคอัน
ยอดเยี่ยม ยอมไมเปนไปในอํานาจของความดําริเหลานั้นในกาลไหน ๆ จริงอยู
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงมีพระดําริไมขุนมัว มีพระทัยอันพนดีแลว
มีพระปญญาอันพนดีแลว ก็ในคาถานี้ สาตาคิรยักษกลาวความไมมีอโยนิโสมนสิการ ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระทัยตั้งไวดีแลว พระองคทรง
เปนผูคงที่ในสัตวทั้งปวง อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณทั้งหลาย จงพึงมีใน
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อารมณใด อารมณนั้น ทานกลาวเปน ๒ อยาง โดยแยกเปนสัตวและสังขาร
กลาวถึงการละกิเลส โดยความไมมีมนสิการนั้น ในอารมณนั้น เพราะพระองค
ทรงชํานาญในความดําริ กลาวถึงความบริสุทธิ์ทางมโนสมาจาร เพราะพระองค
ทรงมีพระทัยตั้งไวดีแลว และกลาวถึงความบริสุทธิ์ทางกายสมาจาร เพราะพระองคทรงเปนผูคงที่ในสัตวทั้งปวง และกลาวถึงความบริสุทธิ์ทางวจีสมาจาร ดวย
พระวาจา เพราะพระองคทรงมีวิตกเปนมูล โดยความที่พระองคทรงชํานาญ
ในความดําริ อนึ่ง กลาวถึงความไมมีโทษทั้งปวงมีโลภะเปนตน เพราะพระองคทรงมีพระทัยตั้งไวดีแลว กลาวถึงความเกิดขึ้นแหงคุณมีเมตตาเปนตน
เพราะพระองคทรงเปนผูคงที่ในสัตวทั้งปวง กลาวถึงฤทธิ์ของพระอริยะ อัน
ตางโดยความเปนผูมีความสําคัญในของปฏิกูลวาไมปฏิกูลเปนตน โดยความที่
พระองคทรงชํานาญในความดําริ และความที่พระองคทรงเปนสัพพัญู ผู
ศึกษาพึงทราบวา สาตาคิรยักษกลาวแลว ดวยฤทธิอ์ ันเปนอริยะนั้น.
เหมวตยักษถามถึงความที่พระองคทรงเปนผูคงที่ดวยอํานาจแหงมโนทวารนั่นเทียวในบทกอนอยางนี้แลว และพิจารณาถึงพระองคผูทรงรูเฉพาะซึ่ง
ความเปนผูคงที่นั้น บัดนี้ เพื่อกระทําใหมั่น จึงถามถึงความบริสุทธิ์ทางกาย
ทวาร วจีทวาร และมโนทวาร แมดวยอํานาจแหงไตรทวาร หรือ โดย
สังเขปในบทกอนและพิจารณาถึงพระองคผูทรงรูเฉพาะซึ่งความบริสุทธิ์นั้น
เมื่อจะถามแมโดยพิสดาร เพื่อทําใหมั่นคงนั้นแล จึงกลาว กจฺจิ อทินนฺ .
ในคาถานั้น เหมวตยักษถามถึงเจตนางดเวนจากถือเอาของที่คนอื่น
ไมไดใหกอน เพื่อประโยชนแกความสะดวกในการผูกคาถา.
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บทวา อารา ปมาทมฺหา ความวา เหมวตยักษถามถึงเจตนางดเวนจากอพรหมจรรย โดยความเปนผูอยูหางไกลจากการปลอยจิตในกามคุณ
ทั้งหา หรือสวดกันวา อารา ปมทมฺหา ดังนี้ก็มี มีอธิบายวา หางไกล
จากมาตุคาม.
ก็เหมวตยักษถามถึงความที่พระองคทรงมีกําลังในการงดเวนจากกายทุจริต ๓ อยางนั้นนั่นแล ดวยบทนี้วา ฌาน น ริฺจติ ยอมไมทรงละ
ทิ้งฌานแลหรือ เพราะวิรัติของผูประกอบดวยฌานมีกําลังแล.
ลําดับนั้น สาตาคิรยักษ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงงดเวนจาก
อทินนาทานเปนตน ในปจจุบันอยางเดียวก็หาไม แมในอดีตกาล ก็ทรงงดเวน
จากอทินนาทานเปนตน ตลอดกาลนาน จึงทรงไดรับมหาปุริสลักษณะนั้น ๆ
ดวยอานุภาพแหงวิรัตินั้นนั่นเทียว และโลกพรอมทั้งเทวโลก กลาวสรรเสริญ
พระองคโดยนัยวา พระสมณโคดมทรงงดเวนจากอทินนาทาน เปนตน เพราะ
ฉะนั้น เมื่อบันลือสีหนาท ดวยวาจาอันสละสลวย จึงกลาววา พระองคไม
ถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมไดใหดังนี้ บทนัน้ โดยอรรถปรากฏชัดแลวแล.
ในบาทที่ ๓ แหงคาถาแมนี้ บาลีมี ๒ อยางคือ ปมาทนฺหา ปมทมฺหา
ในบาทที่ ๔ เทานั้น ผูศกึ ษาทราบเนื้อความวา บทวา ฌาน น รฺจติ
ความวา พระองคยอมไมทรงทําฌานใหวาง คือ สูญ ไดแกไมทรงสละ.
เหมวตยักษฟงความบริสุทธิ์ในกายทวารอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะถาม
ถึงความบริสุทธิ์ในวจีทวาร จึงกลาววา กจฺจิ มุสา น ภณติ แปลวา
พระโคดมไมตรัสดําเท็จแลหรือ.
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ในคาถานั้น ชื่อวา ขีณะ เพราะอรรถวา ยอมสิ้นไป อธิบายวา
ยอมเบียดเบียน ยอมบีบคั้น. ทางแหงวาจา ชื่อวา พยปถะ ทางแหงวาจา
ของบุคคลนั้นสิ้นแลว เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น ชื่อวา ขีณพยปถะ ผูมีทาง
แหงวาจาสิ้นแลว เหมวตยักษปฏิเสธทางแหงวาจานั้นดวย น อักษร จึง
ถามวา มีพระวาจาไมสิ้นแลวแลหรือ อธิบายวามีพระวาจาหยาบคาย บาลีวา
นาขีณพฺยปโถ อธิบายวา มีพระวาจาไมสิ้นแลว จริงอยู คําหยาบคายสิ้น
ไปในหทัยทั้งหลายของคนเหลาอื่นดํารงอยู มีอธิบายวา พระโคดมนั้นไมมี
พระวาจาคงที่แลหรือ.
บทวา วิภูติ ไดแก ความพินาศ. คําใดยอมประกาศหรือยอม
กระทําความพินาศ เพราะเหตุนั้น คํา นั้น ชื่อวา วิภูติกะ คําที่ทําความ
พินาศ วิภูติกะนั่นเทียว ชื่อวา เวภูติกะ เรียกวา เวภูติย ดังนี้บาง คําวา
เวภูติย นั้น เปนชื่อแหงคําสอเสียด จริงอยู คําสอเสียดนั้น ยอมทําความ
พินาศแกสัตวทั้งหลาย โดยการทําลายกันและกัน จากกันและกัน. บทที่เหลือ
มีอรรถตื้นทัง้ นั้น.
ลําดับนั้น สาตาคิรยักษ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงงดเวนจาก
มุสาวาทเปนตน ในปจจุบันอยางเดียวหามิได แมในอดีตกาลก็ทรงงดเวนจาก
มุสาวาทเปนตนตลอดกาลนาน และทรงไดมหาปุริสลักษณะนั้น ๆ ดวยอานุภาพแหงวิรัตินั้นนั่นเทียว และโลกพรอมทั้งเทวโลก ก็กลาวสรรเสริญพระโคดมนั้นวา พระสมณโคดมทรงงดเวนจากมุสาวาท เพราะฉะนั้น เมื่อจะ
บันลือสีหนาท ดวยวาจาอันสละสลวย จึงกลาววา พระองคไมตรัสคําเท็จ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 418

ในคาถานั้น บทวา มุสา เปนคําตั้งใจกลาวใหคนอื่นแตกจากกัน
แหงคนทั้งหลายมีคนที่เคยเห็นเปนตน พระองคไมตรัสคําเท็จนั้น ก็ในบาท
ที่ ๒ บาลีวา น ขีณพฺยปโถ ดวยอํานาจแหงเนื้อความครั้งที่ ๑ บาลีวา
นาขีณพฺยปโถ ดวยอํานาจแหงเนื้อความครั้งที่ ๒. ในบาทที่ ๔ ปญญา
เรียกวา มนฺตา. พระผูมีพระภาคเจา เพราะทรงกําหนดดวยพระปญญา จึง
ตรัสแตคําที่เปนประโยชนอยางเดียว คือ คําที่ไมปราศจากประโยชน ไมตรัส
คําสอเสียด ดวยวา คําที่ไรประโยชนมีความไมรูเปนเบื้องหนา ยอมไมมีแก
พระพุทธเจาทั้งหลาย เพราะฉะนั้น จึงกลาววา พระองคตรัสคําที่เปนประโยชน
ดวยพระปญญา ดังนี้. บทที่เหลือในคาถานี้ปรากฏชัดแลวแล.
เหมวตยักษไดฟงแมความบริสุทธิ์ทางวจีทวารอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะ
ถามถึงความบริสุทธิ์ทางมโนทวาร จึงกลาววา กจฺจิ น รชฺชติ กาเมสุ
พระโคดมไมทรงยินดีในกามทั้งหลายแลหรือ.
ในคาถานั้น คําวา กามา ไดแก กิเลสกาม วัตถุกาม. เหมวตยักษ
เมื่อถามวา พระโคดมไมทรงยินดีดวยกิเลสกาม ในกามเหลานั้นแลหรือ ชื่อวา
ยอมถามถึงความที่พระองคไมทรงมีอภิชฌาลุ เมือ่ ถามวา พระหฤทัยไมขุนมัว
แลหรือ ชื่อวา ยอมถามถึงความที่พระองคไมทรงมีพยาบาท หมายถึงความ
ขุนมัวดวยพยาบาท เมือ่ ถามวา ทรงลวงโมหะไดแลวแลหรือ ชื่อวา ยอม
ถามถึงความที่พระองคทรงมีสัมมาทิฏฐิ เพราะทรงกาวลวงโมหะ อันเปนเหตุ
ใหบุคคลผูหลงแลว ยึดถือมิจฉาทิฏฐิ เมื่อถามวา ทรงมีพระจักษุในธรรม
ทั้งหลายแลหรือ ชื่อวา ยอมถามถึงความที่พระองคทรงเปนพระสัพพัญู

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 419

ดวยอํานาจแหงญาณจักษุอันไมติดขัดในธรรมทั้งปวง หรือดวยอํานาจแหงจักษุ
แมทั้งหาในธรรมทั้งหลาย ซึ่งเปนวิสัยแหงจักษุทั้งหา เพราะคิดวา พระองค
ไมทรงเปนพระสัพพัญู แมดวยความบริสุทธิ์ทางไตรทวารเทานั้น.
ลําดับนั้น สาตาคิรยักษ เพราะพระผูมีพระภาคเจา ไมทรงบรรลุ
พระอรหัตเลย ก็ชื่อวา ไมทรงยินดีในกามทั้งหลาย ไมมีพระหฤทัยขุนมัว
ดวยพยาบาท เพราะความที่กามราคะและพยาบาทอันพระองคทรงละไดแลว
ดวยอนาคามิมรรค และชื่อวา ทรงลวงโมหะ เพราะความที่โมหะอันปดบัง
สัจจะซึ่งมีมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย อันพระองคทรงละไดแลว ดวยโสดาปตติมรรค
นั่นเทียว ทรงตรัสรูสัจจะทั้งหลายดวยพระองคเอง จึงทรงไดพระนามอันมี
วิโมกขเปนที่สุดวา " พุทโธ " และทรงไดจักษุทั้งหลายตามที่กลาวแลว เพราะ
ฉะนั้น เมื่อจะปาวประกาศความบริสุทธิ์ทางมโนทวาร และความเปนพระสัพพัญูแกเหมวตยักษนั้น จึงกลาววา พระองคไมทรงยินดีในกามทั้งหลาย
เหมวตยักษไดฟงความบริสุทธิ์ทางไตรทวาร และความเปนพระสัพพัญูของพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้แลว ก็ดใี จ เบิกบาน มีคลองแหงคํา
ไมติดขัด ดวยปญญาอันคลองแคลวในพาหุสัจจะ ในอดีตชาติ ประสงคจะฟง
สัพพัญูคุณทั้งหลาย อันนาอัศจรรย จึงกลาววา พระโคดมทรงถึงพรอมแลว
ดวยวิชชาแลหรือ.
ในคาถานั้น เหมวตยักษถามถึงทัสสนสมบัติดวยบทนี้วา ทรงถึงพรอม
แลว ดวยวิชชาแลหรือ ถามถึงคมนสมบัติดวยบทนี้วา ทรงมีจรณะบริสุทธิ์
แลหรือ ก็กลาว จา อักษร เพราะทําใหเปนทีฆะในบทวา สสุทฺธจารโณ นี้
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ดวยอํานาจแหงฉันทลักษะ อธิบายวา สสุทฺธจรโณ ถามถึงภารบรรลุ
นิพพานธาตุที่ ๑ ที่เขาใจกันวา เปนการสิ้นไปแหงอาสวะ ซึ่งจะพึงบรรลุ
ดวยทัสสนสมบัติ และคมนสมบัตินั่น ดวยบทนี้วา อาสวะทั้งหลายของ
พระองคนั้นสิ้นไปแลวแลหรือ ถามถึงความที่พระองคทรงสามารถบรรลุ
นิพพานธาตุที่ ๒ หรือความที่พระองคทรงทราบสมบัติ คือ ความยินดีอยางยิ่ง
ดํารงอยูดวยปจจเวกขณญาณ ดวยบทนี้วา ภพใหมไมมีแลหรือ.
แตนั้น เพราะวิชชานั่นใด อันพระองคตรัสไวแลวในสูตรทั้งหลาย
มีภยเภรวสูตรเปนตน โดยนัยวา พระองคทรงระลึกถึงปุพเพนิวาสหลายอยาง
เปนตน วิชชา ๘ อยางนั่นใด ที่ตรัสไวในสูตรทั้งหลายมีอัมพัฏฐสูตรเปนตน
โดยนัยวา พระอริยสาวกนั้น เมื่อจิตตั้งมั่นอยางนี้แลว ฯลฯ ไมถึงความ
หวั่นไหวแลว ยอมนําจิตออกไป ดวยญาณทัสสนะ เปนตน พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเขาถึงดวยวิชชานั้นแมทั้งหมด ที่ถึงพรอมดวยอาการทุกอยาง และจรณะ
๑๕ ประเภทนั่นใด อันพระผูมีพระภาคเจาทรงยกขึ้นแสดงอยางนี้วา ดูกอน
มหานาม พระอริยสาวกในศาสนานี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีล มีทวารคุมครอง
แลวในอินทรียทั้งหลาย เปนผูรูจักประมาณในโภชนะ ประกอบความเพียร
เปนเครื่องตื่น เปนผูถึงพรอมดวยสัทธรรม ๗ มีปกติไดฌาน ๔ อันเปน
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน ซึ่งเปนไปทางใจโดยเฉพาะ ดังนี้แลว ทรง
แสดงขยายไวในเสขสูตร โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนมหานาม ก็พระอริยสาวก
เปนผูถึงพรอมดวยศีลเปนอยางไร ดังนี้ จรณะนั้นของพระผูมีพระภาคเจา
บริสุทธิ์ดีอยางยิ่ง เพราะทรงละอุปกิเลสทั้งหมด อาสวะทั้งสี่มีกามาสวะเปนตน
๑

๒

๓

๔

๑. ม. มู. ภยเภวสุตฺต ๓๕. ๒. ที. สี. อมฺพฎฐสุตฺต ๑๒๘. ๓. ๔. ม. ม. เสขปฏิปทาสุตฺต ๒๗
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แมทั้งหมดนี้ ที่เปนไปกับบริวาร ทีเ่ ปนไปกับวาสนาของพระผูมีพระภาคเจา
สิ้นไปแลว และเพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระขีณาสพ ดวยวิชชาและ
จรณสัมปทานี้ทรงพิจารณาในกาลนั้นวา ภพใหมไมมี ดังนี้ ดํารงอยู เพราะ
ฉะนั้น สาตาคิรยักษมีหฤทัยอันทางแหงการประพฤติใหเกิดอุตสาหะพรอมแลว
ในความที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนพระสัพพัญู เมื่อรับรูพ ระคุณเหลานั้น
แมทั้งหมด จึงกลาววา พระองคทรงถึงพรอมแลวดวยวิชชา ดังนี้.
แตนั้น เหมวตยักษหมดความสงสัยในพระผูมีพระภาคเจาวา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา อยูในอากาศนั่นแล สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา และชมเชยสาตาคิรยักษวา พระหฤทัยของพระโคดมผูเปนมุนี
ถึงพรอมแลว ดังนี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา พระหฤทัยของพระโคดมผูเปนมุนีถึงพรอม
แลว เปนอันอธิบายวา ถึงพรอมแลวอีก ดวยความที่พระองคทรงเปนผูคงที่
ที่สาตาคิรยักษกลาวไวในบทนี้วา ก็พระองคทรงตั้งพระทัยไวดีแลว ถึงพรอม
แลวดวยกายกรรมที่สาตาคิรยักษกลาวไวในบทนี้วา พระโคดมไมทรงถือเอา
สิ่งของที่เจาของเขาไมไดให และถึงพรอมแลวอีก ดวยมโนกรรมที่สาตาคิรยักษกลาวไวในบทนี้วา พระองคไมทรงยินดีในกามทั้งหลาย ถึงพรอมแลว
ดวยวจีกรรม อันเปนทางแหงคําพูดที่สาตาคิรยักษกลาวไวแลว ในบทนีว้ า
พระองคไมตรัสคําเท็จ.
เหมวตยักษแสดงวา ก็พระหฤทัยที่ถึงพรอมแลวอยางนี้ ชื่อวาถึง
พรอมแลวดวยวิชชาและจรณะ เพราะความที่พระองคทรงถึงพรอมแลว ดวย
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วิชชาสัมปทา และจรณสัมปทาอันยอดเยี่ยม ทานสรรเสริญพระโคดมนั้น
ดวยคุณทั้งหลายเหลานี้ โดยธรรม โดยนัยมีอาทิวา ก็พระองคทรงตั้งพระทัย
ไวดีแลว คือ ทานสรรเสริญพระโคดมนั้น โดยสภาวะ โดยแท โดยความ
เปนจริงนั่นเทียว หาไดสรรเสริญดวยเหตุสักวามีศรัทธาอยางเดียวไม.
ตอแตนั้น ฝายสาตาคิรยักษเมื่อจะสรรเสริญเหมวตยักษนั้นแล โดย
อธิบายวา ทานมาริส ! ขอนั้นทานรูดีแลว และชมเชยแลวอยางนี้ จึงกลาววา
พระหฤทัยของพระโคดมผูเปนมุนีถึงพรอมแลว ฯลฯ ทานชมเชยโดยธรรมดังนี้
ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว เมื่อจะชมเชยเหมวตยักษนั้น ในการเฝาพระผูมีพระภาคเจาอีก จึงกลาววา มาเราทั้งสองจงไปเฝาพระโคดม ผูทรงถึงพรอมแลว
ฯลฯ ดังนี้.
ลําดับนั้น เหมวตยักษเมื่อจะชมเชยพระผูมีพระภาคเจา ดวยกําลัง
แหงพาหุสัจจะในชาติกอน โดยพระคุณอันตนชอบใจอยางยิ่ง จึงกลาววา
มาเถิด เราจงไปเฝาพระโคดมผูมีพระชงฆเพียงปลีแขงเนื้อทราย ฯลฯ ดังนี.้
คาถานั้นมีเนื้อความวา พระชงฆทั้งหลายของพระโคดมนั้น เพียง
ปลีแขงเนื้อทราย เพราะเหตุนั้น พระโคดมนั้น จึงมีพระนามวา เอณิชงฺโฆ
ผูมีพระชงฆเพียงปลีแขงเนื้อทราย จริงอยู พระชงฆทั้งหลาย ของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย เรียวกลมโดยลําดับ ดุจแขงแหงเนื้อทราย ดานหนาไมมีพระมังสา
ดานหลังอูมขึ้น เหมือนทองจระเข ก็พระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูซูบผอม คือ
ไมอวน เหมือนบุรุษอื่น เพราะความถึงพรอมดวยอวัยวะนอยใหญเห็นปานนั้น
ในที่ควรยาว สั้น เสมอ และกลม หรือชื่อวา ซูบผอม เพราะความที่
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พระองคทรงกําจัดกิเลสดวยปญญา ชือ่ วา เปนนักปราชญ เพราะทรงกาจัด
ขาศึกภายในและภายนอก ชื่อวา มีพระกระยาหารนอย เพราะทรงเสวย
ครั้งเดียว และทรงเสวยมีกําหนด ไมใชมีพระกระยาหารนอย เพราะทรงเสวย
เพียง ๒-๓ คํา สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนอุทายี ก็เราแลบางครั้งบริโภคอาหารเสมอขอบปากบาตรนี้
บางครั้งก็บริโภคมาก ดูกอ นอุทายี ถาสาวกทั้งหลายพึงสักการะ เคารพนับถือ
บูชา ครั้นสักการะ เคารพแลว พึงอยูอาศัยเรา ดวยคิดวา พระสมณโคดม
มีพระกระยาหารนอย และทรงสรรเสริญความเปนผูมีอาหารนอยไซร ดูกอน
อุทายี สาวกทั้งหลายของเราเหลานั้นใด มีอาหารโกสะหนึ่งบาง กึงโกสะบาง
เวฬุวะหนึ่งบาง กึงเวฬุวบาง สาวกเหลานั้น ไมพึงสักการะ ฯลฯ ไมพึงอยู
อาศัยเรา โดยธรรมนี้ ดังนี้.
ชื่อวา ไมโลภ เพราะไมมีฉันทราคะในอาหาร ทรงเสวยพระกระยาหารที่ประกอบดวยองคแปด ชื่อวา เปนมุนี เพราะความถึงพรอมดวย
โมเนยยะทรงฌานอยูในปา เพราะทรงเปนอนาคาริก และเพราะมีพระหฤทัย
โนมมาในวิเวก ดวยเหตุนั้น เหมวตยักษจึงกลาววา ผูมีพระชงฆเพียงปลีแขง
เนื้อทราย ฯลฯ มาเถิด เราจงไปเฝาพระโคดม ดังนี้.
ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงกลาวคาถานี้วา สีห เอกจร เพราะ
ความเปนผูใครจะฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นอีก.
คาถานั้นมีเนื้อความวา บทวา สีห ว ความวา เปนเชนกับ
ไกสรสีหะ เพราะอรรถวา ใหยินดีไดยาก เพราะอรรถวา อดทน และเพราะ
*

๑. ม.ม. มหาสกลุทายิสุตฺต ๓๑๘.
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อรรถวา ปลอดภัย ชื่อวา เสด็จเที่ยวไปพระองคเดียว เพราะไมมีตัณหาที่
เรียกวา ตัณหาเปนเพื่อนสองของคน ชื่อวา เสด็จเที่ยวไปพระองคเดียว
แมเพราะพระพุทธเจา ๒ พระองค ไมทรงอุบัติในโลกธาตุเดียว ผูศึกษาพึง
ทราบเนื้อความนั้น ๆ แมโดยนัยที่กลาวแลวในขัคควิสาณสูตร.
บทวา นาค ไดแก ไมเสด็จมาสูภพใหม คือ ไมไป ไมมา
สูภพใหม. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา นาค เพราะอรรถวา ไมทําบาปบาง
มีกําลังบาง. นาคนั้น.
บทวา กาเมสุ อนเปกฺขิน ไดแก ไมมีความหวงใย เพราะไมมี
ฉันทราคะในกามแมทั้งสองอยาง.
บทวา อุปสงฺกมฺม ปุจฺฉาม มจฺจปุ าสปโมจน ความวา พวกเรา
เขาไปเฝาพระโคดมนั้น ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเห็นปานนั้น ทูลถามถึงธรรม
เปนเครื่องพนจากบวงมาร อันเปนวัฏฏะอันเปนไปในภูมิสาม ไดแก วิวัฏฏนิพพาน คือ ทูลถามถึงอุบายเปนเครื่องพนจากบวงมาร กลาวคือ ทุกขและ
สมุทัย เหมวตยักษกลาวคาถานี้ หมายถึงสาตาคิรยักษ บริษัทของสาตาคิรยักษ
และบริษัทของตน.
ก็โดยสมัยนั้น นักษัตรประจําเดือนอาสาฬหะไดถูกประกาศแลว ใน
กรุงราชคฤห ครั้งนั้น อุบาสิกา ชื่อ กาฬี กุรรฆริกา ในกรุงราชคฤหซึ่ง
ประดับประดาตกแตงโดยรอบ ดุจเสวยอยูซึ่งสิริในเทวนคร ขึ้นสูปราสาท
เปดหนาตาง กําลังบรรเทาความแพครรภ อยูในประเทศที่รับลม เพื่อตากอากาศ ไดฟงการสนทนาที่ประกอบดวยพุทธคุณนั้น ของเสนาบดียักษเหลานั้น
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โดยเบื้องตน ทามกลาง และที่สุด ครั้นฟงแลว ก็เกิดปติมีพุทธคุณเปน
อารมณวา พระพุทธเจาทั้งหลาย ทรงถึงพรอมดวยพระคุณตาง ๆ อยางนี้
ขมนิวรณทั้งหลายดวยปตินั้น ยืนอยูในประเทศนั้นแล ก็ดาํ รงอยูในโสดาปตติผล.
ก็ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งนางไวในตําแหนงเอตทัคคะ
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุบาสิกา กาฬี กุรรฆริกา เปนผูเลิศแหง
อุบาสิกาทั้งหลายผูเปนสาวิกาของเราที่เลื่อมใสในการฟง.
เสนาบดียักษแมเหลานั้น มียักษ ๑.๐๐๐ เปนบริวาร ถึงอิสิปตนะ
ในสมัยแหงมัชฌิมยาม เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งประทับนั่งโดยบัลลังก
ที่ทรงประกาศพระธรรมจักรใหเปนไป ถวายบังคมชมเชยกราบทูลใหพระผูมี
พระภาคเจาทรงกระทําโอกาส ดวยคาถานี้วา อกฺขาตาร ปวตฺตาร ดังนี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ผูตรัสบอก ดวยถอยคํากําหนดสัจจะทั้งหลาย
โดยนัยเปนตนวา เวนตัณหาในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ก็นี้แล ชื่อ ทุกขอริยสัจจะ ผูทรงแสดงดวยการยังกิจญาณและกตญาณใหเปน
ไปในสัจจะเหลานั้น โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเคยฟง
มากอนวา ก็ทุกขอริยสัจจะนั้นนี้แล อันบุคคลพึงกําหนดรู หรือ ผูตรัส
บอกโดยการตรัสถึงโวหาร โดยประการที่กลาวไวในธรรมทัง้ หลายที่บุคคล
จะพึงกลาว ผูทรงแสดงธรรมเหลานั้น โดยสมควรแกสัตว หรือ ผูตรัสบอก
โดยแสดงแกอุคฆฏิตัญูบุคคลและวิปจิตัญูบุคคล ผูทรงแสดงโดยใหเวไนยสัตวดําเนินตาม หรือ ผูตรัสบอกโดยอุทเทส ผูทรงแสดงโดยจําแนก โดย
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กลาวถึงดวยประการนั้น ๆ หรือ ผูตรัสบอกดวยการแสดงลักษณะของโพธิปกขิยธรรมทั้งหลาย ผูทรงแสดงดวยการเปนไปในจิตสันดานของสัตวทั้งหลาย
หรือ ผูตรัสบอก ดวยการตรัสบอกสัจจะทั้งหลาย ดวยปริวัฏ ๓ โดยยอ ผูท รง
แสดง ดวยการตรัสสัจจะทั้งหลายโดยพิสดาร คือ ผูทรงแสดง ดวยการประกาศ
พระธรรมจักรที่ใหพิสดารแลว โดยนัยแหงปฏิสัมภิทา มีอาทิอยางนี้วา
ธรรมมีสัทธินทริยเปนตน ชื่อวา ธรรมจักร เพราะอรรถวา ยังธรรมนั้น ๆ ให
เปนไป.
บทวา สพฺพธมฺมาน ไดแก แหงธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓
ทั้งหลาย.
บทวา ปารคุ ความวา ผูทรงถึงฝง ดวยอาการ ๖ คือ อภิญญา ๑
ปริญญา ๑ ปหานะ ๑ ภาวนา ๑ สัจฉิกิริยา ๑ สมาบัติ ๑. จริงอยู พระ
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงรูยิ่งซึ่งธรรมทั้งปวงถึงแลว เพราะฉะนั้น จึง
ชื่อวา อภิญญาปารคู ทรงถึงฝงดวยอภิญญา ทรงกําหนดรูอุปาทานักขันธ ๕
ถึงแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปริญญาปารคู ทรงถึงฝงดวยปริญญา ทรง
สละซึ่งกิเลสทั้งปวงถึงแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ปหานปารคู ทรงถึงฝง
ดวยปหานะ ทรงเจริญมรรค ๔ ถึงแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ภาวนาปารคู
ทรงถึงฝงดวยภาวนา ทรงการทําใหแจงซึ่งนิโรธถึงแลว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
สัจฉิกิริยาปารคู ทรงถึงฝงดวยสัจฉิกิริยา ทรงเขาสมาบัติทั้งปวงถึงแลว
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สมาปตติปารคู ทรงถึงฝงดวยสมาบัติ. ผูทรงถึงฝง
แหงธรรมทั้งปวง ดวยประการฉะนี้.
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บทวา พุทฺธ เวรภยาตีต ความวา ชื่อวา ผูตรัสรูแลว เพราะความ
ที่พระองคทรงตื่นแลว จากความหลับคือความไมรู คือ ทรงตรัสรูประโยชน
ทั้งหลาย โดยนัยที่กลาวแลวในสรณวัณณนา ชื่อวา ผูทรงลวงเวรภัยไดแลว
เพราะความที่พระองคทรงลวงเวรภัย ๕ อยางไดแลว. เสนาบดียักษเมื่อ
สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้แลว จึงทรงใหกระทําโอกาสวา พวกเรา
จงทูลถามพระโคดม ดังนี้.
ลําดับนั้น เหมวตยักษซึ่งเลิศกวายักษเหลานั้น ดวยเดชปญญาและ
ความตองการ เมื่อทูลถามปญหาอันควรถาม ตามความตองการแลว จึง
กลาวคาถานี้วา กิสฺมึ โลโก เมื่ออะไรเกิดขึ้น โลกจึงเกิดขึ้น ดังนี้.
ในบาทตนแหงคาถานั้น บทวา กิสฺมึ เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในลักษณะ
ภาวะโดยภาวะ (ลักขณวันตะ) เมื่ออะไรเกิด โลกจึงเกิดขึ้น ก็นี้เปน อธิบาย
คาถานี้ เหมวตยักษทูลถามหมายถึงสัตวโลก และสังขารโลก.
บทวา กิสฺมึ กุพฺพติ สนฺถว ความวา โลกยอมกระทําความเชยชิด
ดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิวา " เรา " วา " ของเรา " ในอะไร. คําวา กิสฺมึ เปน
สัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถอธิกรณะ. บทวา กิสฺส โลโก เปนฉัฏฐีวิภัตติ ใช
ในอรรถทุตยิ าวิภัตติ. ก็เนื้อความนี้เปนขออธิบายในคาถานี้วา โลกยอมถึง
การนับวา โลกยึดถืออะไรไว.
บทวา กิสฺมึ โลโก เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถแหงลักขณวันตะ
และอธิกรณะ ก็อธิบายในคาถานี้วา เมื่ออะไรมี โลกจึงเดือดรอน คือ
ถูกเบียดเบียน ถูกใหเจ็บปวด เพราะเหตุอะไร.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เพราะเมื่ออายตนะภายในและภายนอก
ทั้งหกเกิดขึ้น สัตวโลกจึงเกิดขึ้น และสังขารโลกก็ยอมเกิดขึ้น ดวยอํานาจ
แหงทรัพยและธัญชาติเปนตน และเพราะสัตวโลกยอมกระทําความเชยชิดแม
สองอยาง ในอายตนะ ๖ เหลานั้นนั่นแล ในสังขารโลกนี้ หรือ เมื่อยึดถือ
อายตนะคือจักษุวา " เรา ของเรา " หรือยึดถืออายตนะอื่นในบรรดาอายตนะที่
เหลือ ยอมยึดถือ เหมือนอยางที่ทานกลาววา คนใดพึงกลาววา จักษุเปนตัวตน
คนนั้น (พึงยึดถือจักษุนั้นนั่นเทียว) ขอนั้น ไมควร เปนตน เพราะโลก
แมทั้งสองยึดถืออายตนะ ๖ เหลานั้นนั่นเทียว ยอมถึงการนับวา โลก และเมื่อ
มีอายตนะ ๖ เหลานั้นนั่นแล สัตวโลกก็ยอมเดือนรอน เพราะทุกขปรากฏ
เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีมือ ก็ยอม
มีการถือ และการวาง เมื่อมีเทา ก็มีการกาวไปและการถอยกลับ เมื่อมีไขขอ
ก็มีการคูเขาและการเหยียดออก เมื่อมีทอง ก็ตองมีหิวและกระหาย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อมีจักษุ สุขและทุกขภายในก็ยอมเกิดขึ้น เพราะจักษุสัมผัสเปน
ปจจัยอยางนั้นเหมือนกัน เปนตน อนึ่ง เมื่อมีเครื่องรองรับเหลานั้น สังขารโลกทีถ่ ูกเบียดเบียน ก็ยอ มเดือนรอน เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เมื่อมีจักษุ คนก็ยอมเดือดรอน ในรูปที่เห็นไมได กระทบได หรือวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย จักษุยอมเดือดรอน ในเพราะรูปที่พอใจและไมพอใจ ดังนี้
เปนตน อนึ่ง โลกแมทงั้ สองยอมเดือนรอน เพราะอายตนะภายในและภายนอก
ที่เปนเหตุเหลานั้นนั่นแล เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา จักษุ
๑

๒

๓

๔

๑. ม. อุ. ฉฉกฺกสุตฺต ๔๖๓. ๒. ส. สฬายตนอคฺค. ๒๑๓. ๓. อภิธมฺมสงฺคณี. ๑๙๙.
๔. ส. สฬายตนวคฺค. ๒๑๗.
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ยอมติดอยู ในรูปทั้งหลายที่พอใจและไมพอใจ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุเปน
ของรอน รูปทั้งหลายเปนของรอน รอนเพราะอะไร รอนเพราะไฟ คือ ราคะ
เปนตน เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงวิสัชนาปญหานั้น ดวยอํานาจแหงอายตนะ
ภายในและภายนอก ๖ จึงตรัสวา ฉสุ โลโก สมุปฺปนฺโน แปลวา เมื่อ
อายตนะภายในและภายนอก ๖ เกิดขึ้น โลกจึงเกิดขึ้น ดังนี้.
ลําดับนั้น ยักษนั้นกําหนดไดไมดี ซึ่งปญหาที่ตนทูลถาม ดวยอํานาจ
แหงวัฏฏะ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงวิสัชนาอยางยอ ดวยอํานาจแหงอายตนะ ๖
มีความประสงคเพื่อรูเนื้อความนั้น และขอปฏิปกษตอเนื้อความนั้น เมื่อจะ
ทูลถามวัฏฏะและวิวัฏฏะโดยยอเทานั้น จึงทูลวา กตมนฺต แปลวา อุปาทาน
ที่เปนเหตุใหโลกตองเดือดรอนเปนไฉน ดังนี้.
ในคาถานั้น ชื่อวา อุปาทาน เพราะอรรถวา อันสัตวพึงเขาไปยึดมั่น
คําวา อุปาทาน นั่นเปนชื่อของ ทุกขสัจจะนั่นแล.
บาทคาถาวา ยตฺถ โลโก วิหฺติ ความวา เหมวตยักษ ผูอัน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้วา เมื่อมีอายตนะภายในและภายนอก ๖ โลกจึง
เดือดรอน ก็เพราะวา โลกยอมเดือนรอน ในเพราะอุปาทาน ๖ จึงทูลถามถึง
ทุกขสัจจะ โดยยอเทานั้น ดวยคาถากึ่งอยางนี้วา โลกยอมเดือดรอนในเพราะ
อุปาทานใด อุปาทานนั้นเปนไฉน. สวน สมุทยั สัจจะ ก็เปนอันพระผูมี
พระภาคเจาทรงถือเอาแลว โดยความเปนเหตุแหงทุกขสัจจะนั้นแล.
เหมวตยักษทูลถามถึงมรรคสัจจะ ดวยคาถากึ่งนี้วา นิยฺยาน ปุจฺฉิโต
แปลวา พระองคอันขาพระองคทูลถามแลว ถึงธรรมที่เปนเครื่องนําออกจาก
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โลก จริงอยู พระอริยสาวกกําหนดรูทุกข ละสมุทัย ทําใหแจงซึ่งนิโรธ และ
เจริญมรรค ยอมออกจากโลก ดวยมรรคสัจจะ เพราะฉะนั้น มรรคสัจจะนั้น
จึงเรียกวา นิยฺยาน แปลวา ธรรมที่เปนเครื่องนําออก. บทวา กถ ไดแก
โดยประการไร. บทวา ทุกฺขา ปมุจฺ ติ ความวา บุคคลจะบรรลุถึงความ
พนจากวัฏทุกขที่กลาววา อุปาทาน. ทูลถามถึงมรรคสัจจะโดยยอเทานั้น ใน
คาถานี้ ดวยประการฉะนี้ สวนนิโรธสัจจะ เปนอันทรงถือเอาแลว โดยความ
เปนวิสัยของมรรคสัจจะนั่นแล.
พระผูมีพระภาคเจาอันยักษทูลถามปญหา ดวยอํานาจแหงสัจจะสี่ที่
ทรงแสดงแลว และที่ไมไดทรงแสดง โดยสรุปอยางนี้แลว เมื่อจะทรงวิสัชนา
โดยนัยนั้นนัน่ แล จึงตรัสวา ปฺจ กามคุณา แปลวา กามคุณ ๕ ดังนี้.
ในคาถานั้น อายตนะ ๕ ซึ่งเปนอารมณของใจนั้น เปนอันทรงถือ
เอาแลว ดวยโคจรศัพท กลาวคือกามคุณ ๕ ใจเปนที่ ๖ ของอายตนะเหลานั้น
เพราะฉะนั้น อายตนะเหลานั่น ชื่อวา มโนฉฏา แปลวา มีใจเปนที่ ๖.
บทวา ปเวทิตา ไดแก ประกาศแลว. ก็ธรรมายตนะอันเปนอารมณของ
ใจนั้น เปนอันทรงถือเอาแลว ดวยศัพท คือมนายตนะที่ ๖ ในบรรดา
อายตนะภายใน ในคาถานี้.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงวิสัชนาปญหานี้วา อุปาทานเปนไฉน
ดังนี้ อันเหมวตยักษทูลถามแลวแมอีก จึงทรงประกาศทุกขสัจจะดวยอํานาจ
แหงอายตนะ ๑๒ แตเพราะกองแหงวิญญาณทั้ง ๗ ทานถือเอาแลว ดวย
มโนศัพท ในบรรดาอายตนะทั้ง ๖ นั้น อายตนะ ๕ อยาง มีจักขวายตนะ
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เปนตน อันเปนวัตถุแหงวิญญาณธาตุเหลานั้น เปนอันทานถือเอาแลว ดวย
ศัพท คือ วิญญาณธาตุ ๕ ขางตน ธรรมมายตนะอันเปนวัตถุและเปนอารมณ
แหงมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเหลานั้น เปนอันทานถือเอาแลว ดวยศัพท
คือ มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ เพราะฉะนั้น จึงทรงประกาศทุกขสัจจะ
ดวยอํานาจแหงอายตนะ ๑๒ แมดวยประการฉะนี้.
ก็เอกเทศแหงมนายตนะและธรรมายตนะที่เปนโลกุตระ ทานมิไดสงเคราะหไวในที่นี้ เพราะทานแสดงหมายถึงอายตนะที่เปนเหตุใหโลกเดือนรอน.
บทวา เอตฺถ ฉนฺท วิราเชตฺวา ความวา บุคคลกําหนดอายตนะ
เหลานั้นเทียว ในทุกขสัจจะอันตางดวยอายตนะ ๑๒ โดยประการนั้น ๆ คือ
โดยขันธ โดยธาตุ โดยนามรูป ยกขึน้ สูไตรลักษณะเห็นแจงอยู คลาย คือ
นําออก ไดแกกําจัดความพอใจ คือตัณหาในกามคุณ ๕ นี้ ดวยวิปสสนามี
อรหัตมรรคเปนที่สุดไดโดยประการทั้งปวง.
บทวา เอว ทุกฺขา ปมฺุจติ ความวา ยอมพนจากวัฏทุกขนั่น
ดวยประการนี้. ปญหานี้วา ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคจงตรัสบอก
ซึ่งธรรมชาติเครื่องออกจากโลก บุคคลจะพนจากทุกขไดอยางไร เปนอันทรง
วิสัชนาแลว ดวยคาถากึ่งนี้ ดวยประการฉะนี้. และมรรคสัจจะก็เปนอัน
ทรงประกาศแลว ก็สมุทยั สัจจะและนิโรธสัจจะ พึงทราบวาเปนอันทรงประกาศ
แลวเทียว เพราะสงเคราะหโดยนัยกอนนั่นแล.
หรือ ทรงประกาศทุกขสัจจะ ดวยคาถากึ่ง สมุทัยสัจจะดวยฉันทะ
นิโรธสัจจะ ดวยวิรัช ในบทวา คลายแลว มรรคสัจจะ โดยพระบาลีวา
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ยอมพนเพราะวิราคะ หรือ ทรงประกาศมรรคสัจจะ ดวยนิทัสสนะที่หมายถึง
เอว ศัพท ทรงประกาศนิโรธสัจจะ ดวยการพนจากทุกขวา บุคคลยอมพน
จากทุกข โดยพระบาลีวา ทุกขฺ นิโรธ เพราะฉะนั้น สัจจะสี่พึงทราบวา
ทรงประกาศแลวในคาถานี้ ดวยประการฉะนี้.
ทรงประกาศธรรมชาติเครื่องออกจากโลก โดยลักษณะ ดวยคาถาอัน
บรรจุสัจจะสี่อยางนี้แลว เมื่อจะทรงประมวลนิยยานธรรมนั้นนั่นเทียวดวยความ
ชํานิชํานาญทางนิรตุ ติของพระองค จึงตรัสวา เอต โลกสฺส นิยฺยาน
ซึ่งธรรมชาติเครื่องออกจากโลกนี้.
ในคาถานี้ บทวา เอต เปนการแสดงไขถึงบทที่กลาวแลวในบทกอน.
บทวา โลกสฺส ไดแก จากโลกธาตุทั้งสาม. บทวา ยถาตถ ไดแก ไมผิด.
บทวา เอต โว อหมกฺขามิ ความวา ถาแมทานทั้งหลายพึงถาม
เราพันครั้ง เราก็จะบอกขอนี้แกทานทั้งหลาย คือ จะไมบอกขออื่น. เพราะ
เหตุไร เพราะบุคคลยอมพนจากทุกขไดดวยอาการอยางนี้ อธิบายวาไมใชโดย
ประการอื่น. อนึ่ง เราก็จะบอกขอนี้แกทานทั้งหลายแมออกไปแลว ๑ ครั้ง
๒ ครั้ง และ ๓ ครั้ง ดวยนิยยานธรรมนี้ อธิบายวา เราจะบอกนิยยานธรรม
นั้นแล แมเพื่อบรรลุคุณวิเศษชั้นสูง เพราะเหตุไร เพราะบุคคลยอมพนจาก
ทุกขที่เหลือและไมมีสวนเหลือไดดวยอาการอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงยังเทศนาใหจบลง ดวยยอดคือ พระอรหัต
ในเวลาจบเทศนา เสนาบดียักษแมทั้งสอง ก็ตั้งอยูแลว ในโสดาปตติผล
พรอมกับยักษ ๑,๐๐๐.
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ลําดับนั้น เหมวตยักษแมโดยปกติ ก็เปนผูหนักในธรรม บัดนี้ ตั้ง
อยูแลวในอริยภูมิ ยังไมอิ่มโดยดี เพื่อจะทูลถามเสกขภูมิและอเสกขภูมิ กะ
พระผูมีพระภาคเจา ดวยเทศนาที่มีปฏิภาณอันวิจิตร ของพระผูมีพระภาคเจา
จึงกลาวคาถาวา โกสูธ ตรติ โอฆ แปลวา ในโลกนี้ ใครเลาขามโอฆะได.
ในคาถานั้น เหมวตยักษทูลถามถึงเสกขภูมิวา ใครเลาขามโอฆะสี่ได
ดวยบทนี้วา ในโลกนี้ ใครเลาขามโอฆะได. โดยไมแปลกกัน เพราะคําวา
อณฺณว ไดแก หวงน้ําซึ่งมีประมาณไมกวางและไมลึก ก็อีกอยางหนึ่ง
อรรณพเชนกับที่ทานกลาววา ทั้งกวางกวาและลึกกวานั้นแล ชื่อวา อรรณพ
คือ สังสารวัฏ ก็อรรณพ คือ สังสารวัฏนี้ โดยรอบก็กวาง เพราะไมมีที่
สุด โดยเบือ้ งต่ํา ก็ลึก เพราะไมมีที่ตั้ง โดยเบื้องบน ก็ลึกเพราะไมมีที่ยึด
เหนี่ยว เพราะฉะนั้น เหมวตยักษจึงทูลถามถึงอเสกขภูมิวา ในโลกนี้ ใคร
เลาขามอรรณพได และใครยอมไมจมลงในอรรณพที่ลึกซึ้งนั้น ไมมีที่พึ่ง
ไมมีที่ยึดเหนี่ยว.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เพราะภิกษุใดไมทําการลวงละเมิดแม
เพราะเหตุแหงชีวิต ถึงพรอมดวยศีลทุกเมื่อ และมีปญญา ดวยปญญาที่เปน
โลกิยะและโลกุตระ ตั้งมั่นดีแลว ดวยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ และมรรค
ผลเบื้องต่ําทุกอิริยาบถ ยกขึ้นสูไตรลักษณ มีปกติคิดซึ่งธรรมภายในอันนํา
ออกจากทุกขดวยวิปสสนา และถึงพรอมแลว ดวยสติ คือ ความไมประมาท
อันนํามาซึ่งการกระทําติดตอ ภิกษุนั้น ยอมขามโอฆะนี้ที่ขามไดแสนยาก โดย
ไมมีสวนเหลือ ดวยมรรคที่สี่ เพราะฉะนั้น เมื่อจะทรงวิสัชนาเสกขภูมิ จึง
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ตรัสคาถาที่บรรจุไตรสิกขานี้วา สพฺพทา สีลสมฺปนฺโน ผูถึงพรอมแลว
ดวยศีลทุกเมื่อ.
ก็ในคาถานี้ สิกขา ๓ คือ อธิสสี สิกขา ดวยสีลสัมปทา อธิจิตตสิกขา
ดวยสติและสมาธิ อธิปญญาสิกขา ดวยปญญา คือ การคิดถึงธรรมภายใน
ทานกลาววา มีอุปการะและมีอานิสงส จริงอยู สิกขาทั้งหลาย มีโลกิยปญญา
และสติเปนอุปการะ มีสามัญผลเปนอานิสงส.
ครั้นทรงแสดงเสกขภูมิ ดวยคาถาที่หนึ่งอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะ
ทรงแสดงอเสกขภูมิ จึงตรัสคาถาที่สอง.
คาถานั้นมีเนื้อความวา บทวา วิรโต กามสฺาย ความวาผูเวน
จากกามสัญญาบางอยาง ดวยสมุจเฉทวิรัติ อันสัมปยุตดวยมรรคที่ ๔ โดย
ประการทั้งปวง บาลีวา วิรตฺโต ดังนี้ก็มี. ในกาลนั้น คําวา กามสฺาย
เปนสัตตมีวิภัตติ แตในสคาถวรรค บาลีวา กามสฺาสุ ดังนี้ก็มี. ชื่อวา
ลวงสังโยชนทั้งปวงเสีย เพราะลวงสังโยชน ๑๐ ดวยมรรคแมทั้งสี่ หรือ ลวง
สังโยชนเบื้องสูง ดวยมรรคที่สี่เทานั้น ชื่อวา มีความเพลิดเพลินและภพหมด
สิ้นแลว เพราะความที่ความเพลิดเพลิน กลาวคือ ตัณหาพาใหเพลิดเพลินใน
สิ่งนั้น ๆ และภพ ๓ หมดสิ้นแลว.
บทวา โส ไดแก ภิกษุผูขีณาสพเชนนั้น ยอมไมจมลง ในอรรณพ
คือ สังสารวัฏอันลึก เขาถึงผลแหงนิพพานธาตุอันมีเบญจขันธเหลือ เพราะ
สิ้นความเพลิดเพลิน และไมมีเบญจขันธเหลือ เพราะสิ้นภพ.
ลําดับนั้น เหมวตยักษแลดูสหายและยักษบริษัท เกิดปติแลโสมนัส
ชมเชยพระผูมีพระภาคเจา ดวยคาถามีอยางนี้วา คมฺภรี ปฺ เปนตน
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อภิวาทแลว พรอมกับสหายและบริษัทใหญทั้งหมด ทําประทักษิณแลว ไปสู
ที่อยูของตน.
ก็คาถาเหลานั้น มีอรรถวรรณนาดังนี้ บทวา คมฺภีรปฺ ความวา
ทรงถึงพรอมดวยพระปญญาอันลึกซึ้ง. คัมภีรปญญาในคาถานั้น พึงทราบโดย
นัยที่กลาวไวแลว ในปฏิสัมภิทานั้นแหละ. จริงอยู ในปฏิสัมภิทานั้น ทาน
กลาวไวมีอาทิวา ที่ชื่อวา คัมภีรปญญา เพราะอรรถวา ญาณเปนไปอยูใน
ขันธทั้งหลายอันลึกซึ้ง. ผูมีพระปญญาอันลึกซึ้งอยางนี้.
บทวา นิปุณตฺถทสฺสึ ความวา ผูทรงแสดงเนื้อความแหงปญหา
ทั้งหลายที่ชนทั้งหลายมีกษัตริยและบัณฑิตเปนตน ผูละเอียดออนปรุงแตงแลว
หรือ ผูทรงแสดงเนื้อความละเอียดโดยทรงแสดงเหตุทั้งหลายอันละเอียด แหง
อรรถทั้งหลายทั้งคนเหลาอื่นแทงตลอดไดยาก.
ชื่อวา ไมมีความกังวล เพราะไมมีความกังวล มีราคะเปนตน ชื่อวา
ไมของแลวในกามภพ เพราะไมทรงติดอยูในกามทั้งสอง และในภพสามอยาง
ชื่อวา พนวิเศษแลว ในอารมณทั้งปวง เพราะไมมีความผูกพันดวยฉันทราคะ
ในอารมณทั้งปวง อันตางดวยขันธเปนตน.
บทวา ทิพฺเพ ปเถ กมมาน ความวา ทรงดําเนินไปในทางอัน
เปนทิพย อันตางดวยสมาบัติแปด ดวยสามารถแหงการเขา. ในคาถานั้น
พระผูมีพระภาคเจาไมทรงดําเนินไปในทางอันเปนทิพย ในเวลานั้น ก็จริง
ถึงกระนั้น เหมวตยักษกลาวอยางนั้น ก็เพราะพระองคทรงมีความสามารถที่จะ
กาวไป ซึ่งหมายถึงการกาวไปในกาลกอน หรือเพราะพระองคทรงมีความ
ชํานาญอันไดแลว ในทางอันเปนทิพยนั้น ทานกลาวคํานี้ไว แมโดยการ
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กาวไปในธรรมเปนเครื่องอยูตั้งรอย ๆ อยาง อันเปนทางแหงพระอรหันตทั้งหลาย ผูเปนวิสุทธิเทพ. ชื่อวา ทรงแสวงหาคุณอันใหญ เพราะทรงแสวงหา
คุณทั้งหลายอันใหญ.
ในคาถาที่ ๒ เหมวตยักษไดแสดงขยายนิปฺณัตถทัสสิศัพทอีก เพราะ
ทําอธิบายวา ตนปรารภความชมเชย โดยปริยายอื่น อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา
ผูทรงแสดงเนื้อความละเอียด.
บทวา ปฺาทท ไดแก ผูทรงใหปญญา เพราะตรัสขอปฏิบัติ
อันเปนไปเพื่อไดปญญา.
บทวา กามาลเย อสตฺต ไดแก ไมของแลว ในอาลัย ๒ อยาง
ดวยอํานาจแหงตัณหาและทิฏฐิในกามทั้งหลาย.
บทวา สพฺพวิทุ ไดแก ทรงรูธรรมทั้งปวง มีอธิบายวา ทรงเปน
พระสัพพัญู.
บทวา สุเมธ ความวา ทรงถึงพรอมดวยพระเมธา กลาวคือบารมีปญญา อันเปนทางแหงความเปนพระสัพพัญูนั้น.
บทวา อริเย ปเถ ความวา ในมรรคอันประกอบดวยองคแปด
หรือ ในผลสมาบัติ.
บทวา กมมาน ไดแก ทรงหยั่งลงดวยพระปญญา คือ ทรงกาว
ไป เพราะทรงรูลักษณะแหงมรรคแลวทรงแสดง หรือ พึงกาวไปดวยกําลัง
แหงการกาวไป กลาวคือ มรรคภาวนา ๔ อยาง เพราะทรงเขาผลสมาบัติได
ทุก ๆ ขณะ.
บทวา สุทิฏ วต โน อชฺช ความวา วันนี้ เราทั้งหลายเห็น
ดีแลว อธิบายวา การเห็น.
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บทวา สุปฺปภาต สุหุฏิต ความวา วันนี้ พวกเราเห็นดีแลว
หรือ ในวันนี้ ความงามของพวกเราดีแลว สวางแลว ไดแกแจมแจงแลว
วันนี้ พวกเราตั้งดีแลวหนอ คือ ตั้งขึ้นดีแลว เพราะไมมีอันตราย เพราะ
เหตุไร เพราะเหมวตยักษประกาศความปราโมทยปรารภสมบัติ คือ ลาภของ
ตนวา พวกเราไดเห็นพระสัมพุทธเจา เราทั้งหลายไดเห็นพระสัมพุทธเจาแลว.
บทวา อิทฺธิมนฺโต ความวา ประกอบพรอมแลว ดวยฤทธิ์อันเกิด
แกกรรมวิบาก. บทวา ยสสฺสิโน ความวา ถึงพรอมแลวดวยลาภอันเลิศ
และบริวารอันเลิศ. บทวา สรณ ยนฺติ ความวา ยักษทั้งหลายถึงสรณะ
ดวยมรรคแลวก็จริง ถึงกระนั้น เหมวตยักษยอมเปลงวาจาเพื่อแสดงความที่
ตนเปนพระโสดาบัน และเพื่อแสดงความเลื่อมใส.
บทวา คามา คาม ความวา จากเทวคาม สูเทวคาม. บทวา
นคา นค ไดแก จากเทวบรรพต สูเทวบรรพต.
บทวา นมสฺสมานา สมฺพุทฺธ ธมฺมสฺส จ สุธมฺมต มีอธิบายวา
ขาพระองคทั้งหลายจักชมเชย ขอนอบนอมซึ่งความที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูดี
และความที่พระธรรมเปนธรรมดี โดยนัยมีอาทิวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
ตรัสรูชอบดวยพระองคเองหนอ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว
หนอ และความปฏิบัติดีแหงสงฆ โดยนัยมีอาทิวา พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีหนอ ดังนี้แลว เปนผูประกาศธรรมเที่ยวไป. บทที่เหลือ
ในคาถานี้ ตื้นทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถาเหมวตสูตร แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๕ - หนาที่ 438

อาฬวกสูตรที่ ๑๐
วาดวยเรื่องอาฬวกยักษทูลถามปญหา
[๓๑๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่อยูของอาฬวกยักษ ใกล
เมืองอาฬวี ครั้งนั้นแล อาฬวกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา จงออกไปเถิดสมณะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละทาน แลวไดเสด็จออกไป อาฬวกยักษไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา จงเขามาเถิดสมณะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ
ทาน แลวไดเสด็จเขาไป แมครั้งที่ ๒ . . . แมครั้งที่ ๓ . . . แมครั้งที่ ๔
อาฬวกยักษไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา จงออกไปเถิดสมณะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนทาน เราจักไมออกไปละ ทานจงกระทํากิจที่ทาน
จะพึงกระทําเถิด.
อา. ดูกอนสมณะ ขาพเจาจะถามปญหากะทาน ถาวาทานจักไม
พยากรณแกขาพเจาไซร ขาพเจาจะควักดวงจิตของทานออกโยนทิ้ง จักฉีกหัวใจ
ของทาน หรือจักจับที่เทาทั้งสองของทานแลวขวางไปที่ฝงแมน้ําคงคา.
พ. เรายังไมมองเห็นบุคคลผูที่จะพึงควักดวงจิตของเราออกโยนทิ้ง
จะพึงฉีกหัวใจของเรา หรือจะพึงจับที่เทาทั้งสองแลวขวางไปที่ฝงแมน้ําคงคา
ได ในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตวพรอมทั้ง
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สมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ดูกอนทาน ก็และทานหวังจะถามปญหา
ก็จงถามเถิด.
ลําดับนั้น อาฬวกยักษไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
[๓๑๑] อะไรเลาเปนทรัพยเครื่อง
ปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้
อะไรเลาที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําความ
สุขมาให อะไรเลาเปนรสยังประโยชนให
สําเร็จกวารสทั้งหลาย นักปราชญทั้งหลาย
ไดกลาวชีวิตของบุคคลเปนอยูอยางไรวา
ประเสริฐที่สุด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ศรัทธาเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้ ธรรมที่
บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําความสุขมาให
สัจจะแลเปนรสยังประโยชนใหสําเร็จกวารส
ทั้งหลาย นักปราชญทั้งหลาย กลาวชีวิต
ของบุคคล ผูเปนอยูดวยปญญาวา ประเสริฐ
ที่สุด.
บุคคลยอมขามโอฆะไดอยางไร
บุคคลยอมขามอรรณพไดอยางไร บุคคล
ยอมลวงทุกขไดอยางไร ยอมบริสทุ ธิ์ได
อยางไร.
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บุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา
ยอมขามอรรณพไดดวยความไมประมาท
ยอมลวงทุกขไดดวยความเพียร ยอมบริสุทธิ์
ไดดวยปญญา.
บุคคลยอมไดปญญาอยางไร ยอมหา
ทรัพยไดอยางไร ยอมไดชื่อเสียงอยางไร
ยอมผูกมิตรทั้งหลายไวไดอยางไร บุคคล
ละจากโลกนี้ไปสูโลกอื่นแลว ยอมไมเศราโศกอยางไร.
บุคคลเชือ่ ธรรมของพระอรหันต
ทั้งหลายเพื่อบรรลุนพิ พานเปนผูไมประมาท
มีปญญาเปนเครื่องสอดสอง ฟงอยูดวยดี
ยอมไดปญญา บุคคลผูมีธุระ กระทําสมควร
มีความหมั่น ยอมหาทรัพยได บุคคลยอม
ไดชื่อเสียงดวยสัจจะ ผูใหยอมผูกมิตรไวได.
ผูใดมีศรัทธาอยูครองเรือน มีธรรม
๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรม ธิติ จาคะ
ผูนั้น และจากโลกนี้ไปแลวยอมไมเศราโศก
ถาวา เหตุแหงการไดชื่อเสียงยิ่งไปกวาสัจจะ
ก็ดี เหตุแหงการไดปญญายิ่งไปกวาทมะก็ดี
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เหตุแหงการผูกมิตรยิ่งไปกวาจาคะก็ดี เหตุ
แหงการหาทรัพยไดยิ่งไปกวาขันติก็ดี มีอยู
ในโลกนี้ไซร เชิญทานถามสมณพราหมณ
เปนอันมากแมเหลาอื่นดูเถิด.
บัดนี้ ขาพระองคจะพึงถามสมณพราหมณเปนอันมากทําไมเลา วันนี้ ขาพระองคทราบชัดประโยชนมีอนั เปนไปในภพ
หนา พระพุทธเจาเสด็จมาสูเมืองอาฬวีเพื่อ
ประทับอยู เพื่อประโยชนแกขาพระองคหนอ
วันนี้ ขาพระองคทราบชัดพระทักขิไณยบุคคลผูเ ลิศ ที่บุคคลถวายทานแลวเปนทาน
มีผลมาก ขาพระองคจักนอบนอมพระสัมพุทธเจา และความที่พระธรรมเปนธรรมดี
เที่ยวไปจากบานสูบาน จากเมืองสูเมือง.
จบอาฬวกสูตรที่ ๑๐
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อรรถกถาอาฬวกสูตร
อาฬวกสูตรเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้ :มีอุบัติอยางไร ? อุบัติแหงอาฬวกสูตรนั้น จักแจมแจงโดยนัยแหง
อัตถวัณณนานั่นเทียว ก็ในอัตถวัณณนา บทวา เอวมฺเม สุต เอก สมย
ภควา นั่น มีเนื้อความที่กลาวแลวนั่นแล. ก็ในบทวา อาฬวิย วิหรติ
อาฬวกสฺส ยกฺขสฺส ภวเน นี้มีคําถามวา อาฬวิคืออะไร และพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ในที่อยูของอาฬวกยักษนั้น เพราะเหตุไร ? ขาพเจา
จะตอบคําถาม
คําวา อาฬวิ นั้น เรียกวา รัฐบาง นครบาง แมทั้งสองอยางนั้น
ก็ควรในสูตรนี้ ก็พระผูมีพระภาคเจาแมประทับอยู ในที่ใกลอาฬวินครก็เรียกวา
ประทับอยู ใกลเมืองอาฬวี และในที่ใกล คือ ในที่ไมไกลแหงนครนั้น
ประมาณคาวุตหนึ่ง ทีอ่ ยูนั้นก็เรียกวา พระผูมีพระภาคเจาแมประทับอยูใน
รัฐอาฬวี ประทับอยูใกลเมืองอาฬวี ที่อยูนั่นมีในรัฐอาฬวี.
ทรงลาเนื้อ
ก็เพราะพระราชาพระนามวา อาฬวกะ ทรงทิ้งนักฟอนและเครื่อง
อุปโภคตาง ๆ เสด็จไปลาเนื้อทุก ๆ ๗ วัน เพื่อปองกันโจร เพื่อกีดกัน
ปฏิราชา และเพื่อจะทําความพยายาม ในวันหนึ่ง ไดทรงกระทํากติกากับ
พลกายวา เนื้อหนีไปขางผูใด เนื้อนั้นจะตองเปนภาระของผูนั้นเทานั้น ครั้งนั้น
เนื้อไดหนีไปขางพระราชาพระองคนั้นแล พระราชาทรงสมบูรณดวยความ
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รวดเร็ว ทรงจับธนูติดตามเนื้อนั้นแตพระองคเดียว สิ้นทาง ๓ โยชน และ
เนื้อทรายทั้งหลายมีกําลังรวดเร็ว ๓ โยชน.
ลําดับนั้น พระราชาทรงฆาเนื้อนั้น ซึ่งหมดกําลังลงน้ํายืนอยู ตัดแบง
ออกเปน ๒ สวน แมพระองคไมทรงตองการเนื้อ เพื่อทรงปลดเปลื้องความ
ผิดพลาดวา พระราชาไมอาจเพื่อพาเนื้อไปได จึงทรงหาบเนื้อเสด็จมา ทรง
เห็นตนไทรใหญ ซึ่งมีใบเขียวหนาแนนในที่ไมไกลพระนคร เสด็จเขาสูโคน
ตนไทรนั้น เพื่อทรงบรรเทาความเมื่อยลา ก็ในตนไทรนั้น มียักษชื่อ อาฬวกะ
ไดพรจากสํานักของทาวเวสวัณมหาราช กินสัตวทั้งหลายที่เขาไปสูโอกาสที่เงา
ของตนไมนั้นแผไปถึงในสมัยเที่ยงวัน อาศัยอยู ยักษนั้นเห็นพระราชานั้น
ก็เขามาเพื่อจะเคี้ยวกิน พระราชาทรงกระทํากติกากับยักษนั้นวา จงปลอยฉัน
ฉันถูกปลอยจักสงมนุษยและถาดอาหารทุก ๆ วัน ยักษทลู วา ทานมัวเมาดวย
ราชูปโภคจักทรงลืมเสีย สวนขาพเจาจะไมไดเพื่อกินคนที่ไมเขามาสูที่อยูและ
คนที่ไมไดอนุญาต ขาพเจานั้นตองกินทาน จึงเปนอยูได ดังนี้ จึงไมปลอย
พระราซาจึงทรงยินยอมวา ขาพเจาไมสงในวันใด ทานจงจับขาพเจากินใน
วันนั้น ผูอันยักษนั้นปลอยแลว จึงเสด็จหลีกไปบายพระพักตรสูพระนคร.
พลกายตั้งคายรออยูในทาง เห็นพระราชาแลวทูลวา ขาแตพระมหาราช
พระองคทรงเมื่อยลาอยางนี้ เพราะกลัวแตความเมาที่ไมสมพระเกียรติหรือ
จึงแสดงการตอนรับ พระราชาตรัสบอกประพฤติการณนั้น เสด็จไปสูพระนคร
เสวยพระกระยาหารเชาแลว ตรัสเรียกคนรักษาพระนครตรัสบอกเรื่องนั่น
คนรักษาพระนครทูลวา ขาแตพระสมมติเทพ พระองคทรงทําการกําหนด
กาลหรือ ?
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ร. แนะพนาย ! ไมไดทําการกําหนดกาล.
น. ขาแตพระสมมติเทพ พระองคทรงทําไมดีแลว เพราะอมนุษย
ทั้งหลายยอมไดกาลที่สักวากําหนดแลวเทานั้น แตเมื่อพระองคไมทรงกําหนดกาล ชนบทจักมีความลําบาก เอาเถิดพระเทวะ พระองคทรงกระทําอยางนี้
แมก็จริง ถึงอยางนั้น ขอพระองคจงทรงขวนขวายนอย เสวยราชสมบัติเถิด
ขาพระองคจักกระทําสิ่งที่ควรทําในเรื่องนี้.
สงคนใหยักษกิน
คนรักษาพระนครนั้น ลุกขึ้นตามกาลนั่นเทียว ไปสูเรือนจํา กลาว
หมายถึงนักโทษทั้งหลายที่ตองถูกประหารวา ผูใดตองการชีวิต ผูนั้นจงออกมา
ดังนี้แลว รับเอานักโทษที่ออกมาคนแรกใหอาบน้ําและใหบริโภคแลวสงไปวา
เจาจงใหถาดอาหารนี้แกยักษ ยักษนิรมิตอัตภาพอันนาสะพรึงกลัวแลวเคี้ยวกิน
นักโทษนั้นที่พอเขามาภายในโคนตนไมนั่นแล ดุจกินหัวมัน ไดยินวา ดวย
อานุภาพของยักษ สรีระทั้งสิ้นรวมทั้งเสนผมเปนตน ของมนุษยทั้งหลาย
เปนเหมือนกอนเนยขน บุรุษที่ไปเพื่อใหนักโทษถือภัตใหแกยักษ เห็นยักษ
นั้นแลวกลัว จึงบอกตามมิตรสหาย.
จําเดิมแตนั้น มนุษยทั้งหลายโจษจันกันวา พระราชาจับโจรใหแก
ยักษ ไดงดเวนจากโจรกรรม โดยสมัยอื่นจากนั้น เรือนจําทั้งหลายจึงวางเปลา
เพราะพวกโจรเกาสิ้นไป เพราะโจรใหมทั้งหลายไมมี ลําดับนั้น คนรักษา
พระนครจึงทูลแดพระราชา. พระราชาตรัสสั่งใหทิ้งพระราชทรัพยของพระองค
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ที่ตรอกแหงพระนครทั้งหลาย ดวยทรงหวังวา จะพึงมีใคร ๆ ถือเอาทรัพย
ดวยความโลภบาง ก็ไมมีใครจับตองทรัพยนั้น แมดวยเทา คนรักษาพระนคร
นั้น เมื่อไมไดโจรทั้งหลาย จึงบอกแกอํามาตยทั้งหลาย อํามาตยทั้งหลายจึง
ทูลวา พวกขาพระองคจะสงคนแกตามลําดับตระกูล ๆ ละ ๑ คนไปให แมโดย
ปกติคนแกนั้นก็ใกลตายแลว พระราชาตรัสหามวา มนุษยทั้งหลายจักกระทํา
การตอตานวา พระราชาทรงสงบิดาของพวกเรา ปูของพวกเรา พวกทานอยา
ชอบใจขอนั้นเลย พวกอํามาตยกราบทูลวา ขาแตพระสมมติเทพ ถาอยางนั้น
พวกขาพระองคจะสงทารก ซึ่งกําลังนอนหงาย เพราะทารกเชนนั้น ยอม
ไมมีความเยื่อใยวา แมของเรา พอของเรา พระราชาทรงอนุญาต อํามาตย
เหลานั้น ก็ไดกระทําอยางนั้น พวกมารดาของทารกในพระนครก็พาพวกทารก
และพวกสตรีมีครรภ ก็พากันหนีใหทารกทั้งหลายเจริญในชนบทอื่นแลว จึง
นํากลับมา เปนอยางนี้จนสิ้น ๑๒ ป.
แตนั้นในวันหนึ่ง พวกอํามาตยคนหาทั่วพระนคร ก็ไมไดทารกแม
คนหนึ่ง จึงทูลแดพระราชาวา ขาแตพระสมมติเทพ ในพระนครไมมีทารก
เวนแตอาฬวกุมาร พระราชโอรสของพระองคในภายในบุรี พระราชาตรัสวา
บุตรของเรายอมเปนที่รักฉันใด ผูเปนที่รักยิ่งกวาตน ยอมไมมีแกสรรพโลก
ฉันนั้น จงไปเถิด จงใหอาฬวกุมารแมนั้นแลว รักษาชีวิตของเราไว ก็โดย
สมัยนั้น พระราชมารดาของพระอาฬวกุมารทรงใหพระโอรสทรงสนานแลว
ประดับตกแตง สวมเทริดที่ทําดวยผาเปลือกไม ใหบรรทมบนพระเพลา
ประทับนั่งอยูแลว ราชบุรุษทั้งหลายไปในที่นั้น ดวยคําสั่งของพระราชา ได
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มาเอาพระราชกุมารนั้น จากพระมารดานั้น ผูกําลังทรงรําพันอยู พรอมดวย
หญิงพี่เลี้ยง ๑๖,๐๐๐ คน หลีกไป ดวยกลาววา พระราชกุมารจะเปนอาหาร
ของยักษในวันพรุงนี้.
ทรงทรมานอาฬวกยักษ
ก็ในวันนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลุกขึ้นในสมัยใกลรุง ทรงเขา
มหากรุณาสมาบัติ ในพระคันธกุฎีที่พระเชตวันมหาวิหาร เมื่อทรงตรวจดูโลก
ดวยพุทธจักษุอีก ทรงเห็นอุปนิสัยของการบรรลุพระอนาคามิผล ของพระอาฬวกกุมาร การบรรลุโสดาของยักษ และในเวลาจบเทศนา สัตว ๘๔,๐๐๐
ไดดวงตาเห็นธรรม เพราะฉะนั้น เมื่อราตรีสวางแลว ทรงทําปุเรภัตกิจ
เสร็จแลว แตทรงทําปจฉาภัตกิจยังไมเสร็จเทียว เมื่อวันอุโบสถแหงกาฬปกษ
เปนไปอยู พระอาทิตยขึ้นแลว พระองคเดียวไมมีเพื่อน ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จไปสิ้นทาง ๓ โยชนจากกรุงสาวัตถี โดยเสด็จไปดวยพระบาทนั่นแล
เสด็จเขาไปยังที่อยูของยักษนั้น ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ในที่อยูของ
อาฬวกยักษ.
ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โคนตนไทรซึ่งเปนที่อยู
ของอาฬวกยักษ หรือในที่อยูเทานั้น.
ตอบวา ในที่อยูเทานั้น ดวยวา ยักษทั้งหลายยอมเห็นที่อยูของตน
โดยประการใด แมพระผูมีพระภาคเจาก็ประทับอยู โดยประการนั้น พระองค
ทรงไปในที่นั้น ประทับยืนอยูที่ประตูที่อยู ในกาลนั้น อาฬวกยักษไปสูสมาคม
แหงยักษในหิมวันตประเทศ แตนั้น ยักษชื่อ คัทรภะ ผูรกั ษาประตูของ
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อาฬวกยักษ เขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา ไหวแลว ทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาในวิกาลหรือ ?
ภ. อยางนั้น คัทรภะ เรามาแลว ถาทานไมหนักใจ เราขอพักอยูใน
ที่อยูของอาฬวกยักษคืนหนึ่ง.
ค. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมหนักใจ แตวา ยักษนั้น
รายกาจ หยาบคาย ไมกระทํากิจมีการอภิวาทนเปนตนแมแกมารดาและบิดา
ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงอยาชอบพระทัยอยูในที่นี้เลย.
ภ. ดูกอ นคัทรภะ เรารูวายักษนั้นรายกาจ แตอันตรายไร ๆ จักไมมี
แกเรา ถาทานไมหนักใจ เราขอพักอยูคืนหนึ่ง.
คัทรภยักษไดทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาแมครั้งที่สองวา ขาแต
พระองคผูเจริญ อาฬวกยักษเปนเชนกับกระเบื้องเผาไฟ ยอมไมรูวา มารดา
บิดา หรือ สมณพราหมณ หรือ ธรรม ยอมทําการควักดวงใจของพวกคน
ที่มาในที่นี้ออกทิ้งบาง ฉีกหัวใจบาง จับเทาโยนไปที่ฝงสมุทรอื่น หรือจักรวาล
อื่นบาง.
แมในครั้งที่สอง พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เรารู คัทรภะ ถาทาน
ไมหนักใจ เราขอพักอยูคืนหนึ่ง.
แมในครั้งที่สาม คัทรภยักษไดทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ อาฬวกยักษเปนเชนกับกระเบื้องเผาไฟ ยอมไมรูวา มารดา
บิดา หรือ สมณพราหมณ หรือ ธรรม ยอมทําการควักดวงใจของพวกคน
ที่มาในที่นี้ออกทิ้งบาง ฉีกหัวใจบาง จับเทาโยนไปที่ฝงสมุทรอื่น หรือจักรวาล
อื่นบาง.
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แมในครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา เรารู คัทรภะ ถาทาน
ไมหนักใจ เราขอพักอยูคืนหนึ่ง.
ค. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมหนักใจ แตยักษนั้นพึงฆา
ขาพระองคผูไมบอกแกตนแลวอนุญาต ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
จะบอกแกยักษนั้น.
ภ. ดูกอ นคัทรภะ จงบอกตามสบายเถิด.
คัทรภะทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอพระองคนั้นแล
จงรู ดังนี้ อภิวาทพระผูมีพระภาคเจาแลว หลีกไปมุงหนาตอหิมวันตประเทศ.
แมประตูแหงที่อยูก็เปดเองแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาภายในที่อยู ประทับนั่ง ณ รัตนบัลลังก
อันเปนทิพย ซึ่งอาฬวกยักษนั่งเสวยสิริ ในวันทั้งหลายมีวันมงคลเปนตนที่
กําหนดแลว ทรงเปลงแสงสวางแหงทอง หญิงทั้งหลายของยักษเห็นพระผูมี
พระภาคเจานั้นแลว มาไหวพระผูมีพระภาคเจานั่งแวดลอม พระผูมีพระภาคเจาตรัสปกิรณกธรรมกถาแกหญิงเหลานั้นวา ในครั้งกอน พวกทานไดใหทาน
สมาทานศีล บูชาบุคคลอันควรบูชา จึงไดถึงสมบัตินี้ แมในบัดนี้ ก็จงทํา
อยางนั้นแล อยาใหความริษยาและความตระหนี่ครอบงํากะกันและกันอยูเลย
หญิงเหลานั้นฟงพระสุรเสียงอันไพเราะของพระผูมีพระภาคเจาแลว ใหสาธุการ
ถึงพันครั้ง นั่งแวดลอมพระผูมีพระภาคเจานั้นแล.
ฝายคัทรภะไปสูหิมวันตประเทศบอกแกอาฬวกยักษวา ขาแตทาน
นิรทุกข เชิญทานทราบเถิดวา พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ วิมานของทาน
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อาฬวกยักษนั้นไดทําสัญญาแกคัทรภะวา จงนิ่ง เราจักไปทําสิ่งที่ควรทํา ไดยิน
วา อาฬวกยักษนั้นละอายแลวดวยมานะของบุรุษ เพราะฉะนั้น จึงหามวา
ใคร ๆ ในทามกลางบริษัทอยาพึงไดยิน.
ในกาลนั้น สาตาคิรยักษและเหมวตยักษ ตกลงกันวา พวกเราไหว
พระผูมีพระภาคเจาที่พระเชตวันแลว จักไปสูสมาคมแหงยักษ พรอมกับบริวาร
ไปทางอากาศ ดวยยานตาง ๆ ก็ยกั ษทั้งหลายไมมีทางในอากาศทั้งปวง มีแต
ทางในที่เปนทางจรดวิมานทองทั้งหลายที่ตั้งบนอากาศ สวนวิมานของอาฬวกยักษ ตั้งอยูบนดินแวดลอมไปดวยกําแพงที่รักษาดีแลว มีประตู ปอม และ
ซุมประตูที่จัดไวเปนอยางดี ในเบื้องบนปกปดดวยขายสําริด เปนเชนกับหีบ
สูง ๓ โยชน ทางยอมมีบนวิมานนั้น ยักษเหลานั้นไมสามารถเพื่อจะไปมาสู
ประเทศนั้น จริงอยู ใคร ๆ ไมสามารถเพื่อไปโดยสวนเบื้องบนแหงโอกาสที่
พระพุทธเจาทั้งหลายประทับ จนถึงภวัครพรหม ยักษเหลานั้นนึกวา นี้อะไรกัน
เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว ก็ลงมาดุจกอนดินที่โยนไปในอากาศฉะนั้น ไหว
แลว ฟงธรรม ทําประทักษิณ ทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พวกขาพระองคจะไปสูสมาคมของยักษ สรรเสริญวัตถุสามแลว ไปสูส มาคมของยักษ.
อาฬวกยักษเห็นสาตาคิรยักษและเหมวตยักษเหลานั้นแลวกลาววา ทานจงนั่ง
ในที่นี้ ถอยใหโอกาส ยักษทั้งสองนั้นประกาศแกอาฬวกยักษวา ดูกอ น
อาฬวกะ การที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่อยูของทานเปนลาภของทาน
ไปเถิดอาวุโส จงเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่อยูนั่นเทียวอยางนี้แล หาไดประทับ
อยูที่โคนตนไทร ซึ่งเปนที่อยูของอาฬวกะไม เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
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ในสมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่อยูของอาฬวกยักษ ใกลเมือง
อาฬวี.
ลําดับนั้นแล อาฬวกยักษ ฯลฯ ไดกลาวคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจา
วา จงออกไปเถิด สมณะ. ถามวา ก็เพราะเหตุไร อาฬวกยักษนี้ จึงทูล
อยางนั่นเลา ? ขาพเจาจะตอบ เพราะความที่อาฬวกยักษ ประสงคจะดา ใน
ขอนี้ พึงทราบความสัมพันธจําเดิมแตตนอยางนี้ ก็อาฬวกยักษนี้เพราะสัทธากถาทําไดยากแกคนผูไมมีศรัทธา ดุจกถามีศีลเปนตน ทําไดยากแกคนทั้งหลาย
มีคนทุศีลเปนตน เพราะฉะนั้น ไดฟงการสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาจาก
สํานักของยักษเหลานั้นแลว เปนผูมีดวงหทัยเดือดพลานดวยความโกรธในภาย
ในดุจกอนเกลือที่ใสลงในไฟ ฉะนั้น จึงพูดวา ผูที่เขาไปยังที่อยูของขาพเจาที่
ชื่อวา พระผูมีพระภาคเจานั้น คือ ใคร ?
ยักษเหลานั้น เมื่อกลาวโดยนัยมีอาทิวา อาวุโส ทานไมรูพระผูมี
พระภาคเจาผูเปนศาสดาของพวกเรา ซึ่งดํารงอยูในดุสิตภพแลว ทรงตรวจดู
มหาวิโลกน ๕ อยาง ดอกหรือ จนถึงทรงประกาศธรรมจักรใหเปนไป กลาวถึง
บุพนิมิต ๓๒ อยาง ในกาลทั้งหลายมีปฏิสนธิเปนตนแลว เตือนวา อาวุโส
ทานไมเห็นอัศจรรยเหลานี้ อาฬวกยักษนั้นแมเห็นแลว ก็กลาววา ไมเห็น
เพราะอํานาจแหงความโกรธ ยักษทั้งสองจึงกลาววา อาวุโส อาฬวกะ ทาน
พึงเห็นหรือไมก็ตาม ประโยชนอะไรดวยทานผูเห็นอยู หรือ ไมเห็น ทานจัก
ทําอะไรแกพระศาสดาของพวกเรา ซึ่งทานกระทบพระผูมีพระภาคเจานั้นแลว
จะปรากฏเหมือนลูกโคทีเ่ กิดในวันนั้น ปรากฏในที่ใกลโคอุสภะตัวใหญซึ่งมี
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เครื่องประดับที่หนอกโค ดุจลูกชางอยูใกลชางตกมัน ดุจสุนัขจิ้งจอกแก อยู
ใกลพญาเนื้อมีรางสวยงาม ประดับดวยขนคอหอยลงมางดงาม ดุจลูกกาปกหัก
ใกลพญาครุฑซึ่งมีรางกายแผไปถึง ๑๕๐ โยชน ฉะนั้น ทานจงไป จงทําสิ่ง
ที่ทานจะพึงกระทําเถิด.
เมื่อยักษทั้งสองกลาวอยางนี้แลว อาฬวกยักษโกรธลุกขึ้นเหยียบพื้น
มโนศิลา ดวยเทาเบื้องซาย เหยียบยอดภูเขาไกลาส ประมาณ ๖๐ โยชน ดวย
เทาเบื้องขวา ดวยกลาววา บัดนี้ จงดูศาสดาของพวกทานมีอานุภาพมาก หรือ
เราเปนผูมีอานุภาพมากกันแน ยอดภูเขาไกลาสนั้นก็ปลอยสะเก็ดออกมา ดุจ
กอนเหล็กซึ่งถูกทุบดวยแทงเหล็กกระจายออกมา ฉะนั้น อาฬวกยักษนั้น ยืนอยู
ในที่นั้น ประกาศกองวา ฉัน คือ อาฬวกะ เสียงแผไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น.
ไดยินวา เสียง ๔ ประเภทไดยินในชมพูทวีปทั้งสิ้น คือ
๑. เสียงที่ปุณณกะ ยักขเสนาบดี ชนะพระเจาธนัญชัยโกรัพยะ ดวย
การพนัน ปรบมือประกาศกองวา เราชนะแลว.
๒. เสียงที่ทาวสักกะ จอมทวยเทพ เมื่อพระศาสนาของพระผูมี
พระภาคเจาพระนามวา กัสสป กําลังเสื่อม ทรงทําวิสสุกรรมเทพบุตร ใหเปน
สุนัข ใหประกาศทั่วไปวา เราจักกัดกินภิกษุชั่ว ภิกษุณีชั่ว อุบาสกอุบาสิกา
และคนทั้งหลายที่เปนอธรรมวาที.
๓. เสียงที่พระมหาบุรุษในเมื่อกษัตริย ๗ พระองค เขายึดพระนคร
ไดแลว เพราะเหตุแหงนางประภาวดี จึงไดยกนางประภาวดีขึ้นคอชางไปกับตน
ออกจากพระนครแลว ประกาศกองในกุสชาดกวา ฉันนี้แหละคือ สีหัสสรกุส
มหาราช.
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๔. เสียงที่อาพวกยักษยืนบนยอดเขาไกลาสประกาศวา เรา คือ
อาฬวกะ.
ก็ในกาลนั้น เสียงนั้นก็เปนเชนกับเสียงที่ยักษยืนที่ประตู ๆ ในชมพูทวีปทั้งสิ้นประกาศกอง และแมหิมวันตประเทศ ซึ่งมีสวนกวางสามพันโยชน
ก็หวั่นไหวดวยอานุภาพของยักษ อาฬวกยักษนั้นกอลมหมุนใหตั้งขึ้นดวยคิดวา
เราจักใหสมณะหนีไปดวยลมนั้นนั่นเทียว ลมอันตางดวยลมทางทิศตะวันออก
เปนตนเหลานั้น ตั้งขึ้นแลว ก็ทําลายยอดภูเขาทั้งหลาย ซึ่งมีประมาณกึ่งโยชน
๒ โยชน ๓ โยชน ถอนรากถอนโคนกอไมและตนไมในปาเปนตน พุงตรง
ไปยังอาฬวินคร ทําสถานที่ทั้งหลายมีโรงชางเกาเปนตนใหแหลกราญ พัดผัน
หลังคาและอิฐใหลอยละลิ่วไปในอากาศ พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิษฐานวา ขอ
ภัยพิบัติจงอยามีแกใคร ๆ ลมเหลานัน้ พัดถึงพระทศพลแลว ไมสามารถทําแม
สักวาชายจีวรใหหวั่นไหวได.
แตนั้น อาฬวกยักษก็ทําฝนหาใหญใหตกลง ดวยคิดวา เราจักให
น้ําทวมใหสมณะตาย ฝนทั้งหลายอันตางดวยกอนเมฆ ตั้งรอยตั้งพันเปนตน
กอตัวขึ้นแลวก็ตกลงมา ดวยความเร็วของกระแสน้ําฝน แผนดินก็เปนชอง ๆ
ตอแตนั้น มหาเมฆก็มาเบื้องบนของราวปา ก็ไมอาจที่จะทําแมสักวา หยาดน้ําคางใหเปยกที่จีวรของพระทศพลได.
ตอแตนั้น อาฬวกยักษก็ทําฝนแผนหินใหตกลงมา ยอดเขาใหญ ๆ
พนควันลุกโพลงมาทางอากาศ ถึงพระทศพลแลว ก็กลายเปนดอกไมทิพย
และพวงดอกไมทิพย แตนั้น ก็ทําฝนเครื่องประหารใหตกลงมา อาวุธทั้งหลาย
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ที่มีคมขางเดียว ที่มีคม ๒ ขาง มีดาบหอกและมีดโกนเปนตน ก็พุงควัน
ลุกโพลงมาทางอากาศ ถึงพระทศพลแลว ก็กลายเปนดอกไมทิพย ตอแตนั้น
ก็ทําฝนถานเพลิงตกลงมา ถานเพลิงมีสีดังดอกทองกวาว ก็มาทางอากาศ
ไดกลายเปนดอกไมทิพยตกเรี่ยรายอยูที่ใกลพระบาทของพระทศพล ตอแตนั้น
ก็ทําฝนเถารึงตรลบขึ้นมาทางอากาศ ก็กลายเปนจุณจันทนตกลงที่บาทมูล
ของพระทศพล ตอแตนั้น ก็ทําฝนทรายใหตกลงมา ทรายละเอียดอยางยิ่ง
พนควันลุกโพลงมาทางอากาศ กลายเปนดอกไมทิพยตกลงที่บาทมูลของพระทศพล ตอแตนั้น ก็ทําฝนเปอกตมตกลงมา ฝนเปอกตมนั้นพนควันลุกโพลง
มาทางอากาศ กลายเปนของหอมอันเปนทิพยตกลงที่บาทมูลของพระทศพล
ตอแตนั้น ก็บันดาลใหเกิดความมืดมนอันธการ ดวยหวังวา เราจะทําให
สมณะกลัวแลวหนีไป ความมืดมนนั้น เปนเชนกับความมืดมนที่ประกอบดวย
องค ๔ ถึงพระทศพลแลวก็อันตรธานไป ดุจถูกกําจัดดวยแสงพระอาทิตย
ฉะนั้น.
ยักษเมื่อไมอาจเพื่อจะใหพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหนีไป ดวยลมฝน
ฝนหิน ฝนเครื่องประหาร ฝนถานเพลิง ฝนเถารึง ฝนทราย ฝนเปอกตม
และความมืดมน ๘ อยาง อยางนี้แลว ตนเองจึงเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา
ดวยเสนาประกอบดวยองค ๔ เกลื่อนกลนไปดวยหมูภูตผี ซึง่ มีรูปเปนอเนก
ประการ มีมอื ถือเครื่องประหารนานาชนิด คณะภูตเหลานั้นกระทําสิ่งแปลกๆ
เปนอเนกประการ เปนดุจมาเบื้องบนของพระผูมีพระภาคเจา ดวยคําพูดวา
ทานทั้งหลายจงจับ จงฆาเสีย.
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อีกอยางหนึ่ง ภูตเหลานั้นก็ไมสามารถที่จะเขาไปใกลชิดพระผูมีพระภาคเจาไดเลย ดุจแมลงวันไมอาจเขาใกลกอนเหล็กที่กระเด็นออก แมเมื่อเปน
เชนนี้ มารที่โพธิมณฑลกลับไปในขณะที่ตนมาเทานั้น ฉันใด ภูตพวกนี้
ไมกลับเหมือนอยางนั้น ไดกระทําความวุนวายตาง ๆ อยูประมาณครึ่งคืน
อาฬวกยักษเมื่อไมอาจทําพระผูมีพระภาคเจาใหหวั่นไหวได แมดวยเหตุวา
การแสดงสิ่งที่นาสะพรึงกลัว อันมีเปนอเนกประการ ในเมือ่ ครึ่งคืนลวงไป
แลวอยางนี้ จึงคิดวา ไฉนหนอ เราจะพึงปลอยทุสสาวุธ ซึ่งใครไมพึงชนะได.
ไดยินวา อาวุธที่ประเสริฐที่สุดในโลกมี ๔ อยาง คือ วชิราวุธ
ของทาวสักกะ คทาวุธ ของทาวเวสวัณ นยนาวุธ ของพระยายม ทุสสาวุธ
ของอาฬวกยักษ.
ก็ผิวา ทาวสักกะทรงพิโรธแลว พึงประหารวชิราวุธบนยอดเขา
สิเนรุไซร วชิราวุธนั้น ก็จะพึงชําแรกภูเขาสิเนรุซึ่งสูงหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพัน
โยชน ลงไปถึงขางลาง.
คทาที่ทาวเวสวัณปลอยในกาลที่ตนยังเปนปุถุชน ทําลายศีรษะของ
พวกยักษหลายพันแลว กลับมาสูกํามือตั้งอยูอีก.
ครั้นเมื่อพระยายมพิโรธแลว สักวามองดูดวยนยนาวุธ กุมภัณฑ
หลายพันก็จะลุกเปนไฟพินาศ ดุจหญาและใบไมบนกระเบื้องรอน ฉะนั้น.
อาฬวกยักษโกรธ ถาพึงปลอยทุสสาวุธในอากาศไซร ฝนก็ไมพึงตก
ตลอด ๑๒ ป ถาปลอยในแผนดินไซร วัตถุมีตน ไมและหญาทั้งปวงเปนตน
ก็จะเหี่ยวแหงไมงอกอีก ภายใน ๑๒ ป ถาพึงปลอยในสมุทรไซร น้ําทั้งหมด
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ก็พึงเหือดแหงดุจหยาดน้ํา ในกระเบื้องรอน ฉะนั้น ถาจะพึงปลอยในภูเขา
เชนกับเขาสิเนรุไซร ภูเขาก็จะเปนทอนนอยทอนใหญ กระจัดกระจายไป.
อาฬวกยักษนั้น ปลอยทุสสาวุธอันมีอานุภาพอยางนี้ จับยกชูขนึ้
ปวงเทวดาในหมื่นโลกธาตุโดยมาก ก็รีบมาประชุมกันดวยคิดวา วันนี้ พระ
ผูมีพระภาคเจาจักทรมานอาฬวกะ พวกเราจักฟงธรรมในที่นั้น เทวดาทั้งหลาย
แมใครจะเห็นการรบ ก็ประชุมกัน อากาศแมทั้งสิ้นก็เต็มดวยทวยเทพดวยประการฉะนี้ อาพวกยักษทองเที่ยวเบื้องบน ในที่ใกลพระผูมีพระภาคเจาแลว
ปลอยวัตถาวุธ วัตถาวุธนั้นทําเสียงดังนาสะพรึงกลัวในอากาศ ดุจอสนิจักร
พนควันลุกโพลง มาถึงพระผูมีพระภาคเจา ก็กลายเปนผาเช็ดพระบาทตก
อยูที่บาทมูล เพื่อจะย่ํายีมานะของยักษ อาฬวกยักษเห็นเหตุนั้นแลวก็หมดเดช
หมดมานะ ดุจโคอุสภะตัวใหญที่มีเขาขาดแลว ดุจงูที่ถูกถอนเขี้ยวเสียแลว
ฉะนั้น เปนผูมีธง คือ มานะที่ถูกนําออกเสียแลว คิดวา แมทุสสาวุธไมทํา
ใหสมณะกลัวได เหตุอะไรหนอแล ไดเห็นเหตุนี้วา สมณะประกอบดวย
เมตตาวิหารธรรม เอาเถอะ เราจะทําใหสมณะนั้นโกรธแลว จักพรากเสียจาก
เมตตา ดังนี้ พระอานนทจึงกลาวขอความนี้ โดยเชื่อมกันนี้วา อถโข
อาฬวโก ยกฺโข เยน ภควา ฯ เป ฯ นิกฺขม สมณ แปลวา ครั้ง
นั้นแล อาฬวกยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ฯลฯ จงออกไป
เถิด สมณะ.
ในบาลีนั้น มีอธิบายอยางนี้วา เพราะทานอันขาพเจาไมไดอนุญาต
แลว เขาไปสูที่อยูของขาพเจา นั่งในทามกลางเรือนหญิง (นางสนม) ดุจเปน
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เจาของเรือน การบริโภคสิ่งที่ไมไดใหและการคลุกคลีกับหญิง ไมสมควรแกสมณะมิใชหรือ เพราะฉะนั้น ถาทานตั้งอยูในสมณธรรม ก็จงออกไปเถิด สมณะ
ฝายอาจารยพวกหนึ่งกลาววา อาฬวกยักษนี้ ไดกลาวคําเหลานี้และคําหยาบคาย
เหลาอื่นแลวนั้นเทียว จึงไดทูลคํานี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา อาฬวกยักษเปนผูแข็ง
กระดาง อันใครๆ ไมอาจเพื่อแนะนํา ดวยความแข็งกระดางได ก็อาฬวกยักษ
นั้น เมื่อบุคคลทําความแข็งกระดางอยู เขาก็จะพึงดุราย ยิ่งประมาณ จะเปน
ผูแข็งกระดางมากขึ้น ดุจทําลายน้ําดีที่จมูกของลูกสุนัขตัวดุรายฉะนั้น แตอาจ
เพื่อแนะนําเขาดวยคําออนโยนได จึงทรงรับคําของอาฬวกยักษนั้น ดวยคํา
นารักวา ดีละ ทาน ดังนีแ้ ลว เสด็จออกไป ดวยเหตุนั้น พระอานนทจึง
กลาววา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดีละ ทาน แลวไดเสด็จออกไป.
แตนั้น อาฬวกยักษเปนผูมีจิตออนวา สมณะนี้เปนผูวางายหนอ ออก
ไปดวยคําพูดคําเดียวเทานั้น การออกไปอยางนี้เปนสุข เราตอยุทธกับสมณะ
ตลอดคืน ดวยเหตุอันไมสมควรทีเดียว ดังนี้แลว จึงคิดอีกวา ก็บัดนี้ เรา
อาจเพื่อชนะได สมณะออกไปเพราะความเปนผูวางายหรือหนอแล หรือเพราะ
ความโกรธ เอาเถอะ เราจักทดลองสมณะนั้น แตนั้นจึงกลาววา จงเขามาเถิด
สมณะ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสคําอันนารักแมอีก เพื่อทรง
กระทําจิตที่ออนใหมั่นคงวา เปนผูวางาย จึงตรัสวา ดีละ ทาน แลวเสด็จ
เขาไป อาฬวกยักษเมื่อจะทดลองความที่พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูวางาย
นั้นบอย ๆ จึงกลาววา จงออกไปเถิด จงเขามาเถิด ในครั้งที่ ๒ บาง ใน
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ครั้งที่ ๓ บาง แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงกระทําเชนนั้น ผิวา ไมพึงกระทํา
อยางนั้น จิตของยักษอันแข็งกระดางแมโดยปกติ ก็จะแข็งกระดางมากขึ้น ก็
ไมพึงเปนภาชนะเพื่อรองรับธรรมกถา เพราะฉะนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึง
ทรงกระทําสิ่งที่ยักษนั้นไดพูด เพื่อใหยักษซึ่งรองไหอยู ดวยการรองไหคือ
กิเลสยอมรับ เหมือนมารดาใหหรือทําสิ่งที่บุตรตองการ เพื่อใหบุตรนั้นผู
รองไหอยูยอมรับ ฉะนั้น เหมือนอยางวา นางนมใหสิ่งบางอยางแกทารกผูไม
ดื่มนม พูดปลอบโยนแลว ยอมใหดมื่ ไดฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ทรงพูดปลอบโยน ดวยการตรัสคําที่ยักษปรารถนา เพื่อใหยักษ
นั้นไดดื่มน้ํานม คือ โลกุตรธรรม จึงไดตรัสอยางนี้. เหมือนอยาง บุรุษ
ตองการที่จะใหรสหวาน ๔ อยาง เต็มในเตาน้ํา จึงใหชําระภายในของเตาน้ํา
นั้นใหสะอาด ฉันใด พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงประสงคจะ
ยังน้ําหวาน ๘ อยาง คือ โลกุตรธรรมใหเต็มในจิตของยักษ จึงไดทรงกระทําการเสด็จออกไปและเขามาถึง ๓ ครั้ง เพื่อชําระมลทิน คือ ความโกรธใน
ภายในแหงยักษนั้น.
ครั้งนั้น อาฬวกยักษยังจิตชั่วใหเกิดขึ้นวา สมณะนี้เปนผูวางาย ถูก
เราพูดวา จงออกไปเถิด ก็ออกไป ถูกเราพูดวา จงเขามาเถิด ก็เขามา ไฉน
หนอ เราพึงยังสมณะนี้ใหลําบากตลอดคืนอยางนี้นั่นแล แลวจับเทาทั้งสอง
ขวางไปที่ฝงโนนของแมน้ําคงคา ดังนี้ จึงกลาวครั้งที่ ๔ วา จงออกไปเถิด
สมณะ พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเหตุนั้นจึงตรัสวา น ขฺวาห ทรงทราบวา
เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว ยักษแสวงหาสิ่งที่ควรทําใหยิ่งกวานั้น จักสําคัญปญหา
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อันจะพึงถาม ขอนั้นก็จักเปนการสะดวกแกธรรมกถา จึงตรัสวา น ขฺวาหนฺต
แปลวา เรายังไมมองเห็นบุคคลผูที่จะพึงควักดวงจิตของเราเปนตน.
ในบทเหลานั้น ศัพทวา น ใชในการปฏิเสธ. ศัพทวา โข ใช
ในอวธารณะ. บทวา อห ไดแก การแสดงถึงตน. บทวา ต เปนการ
กลาวถึงเหตุ. ดวยเหตุนั้น ผูศึกษาพึงเห็นเนื้อความในที่นี้อยางนี้วา เพราะ
เหตุที่ทานคิดอยางนี้ เพราะฉะนั้น ทาน ขาพเจาจักไมออกไป ทานจงทําสิ่ง
ที่ทานพึงกระทําเถิด ดังนี้.
แตนั้น อาฬวกยักษ เพราะแมในกาลกอนไดถามปญหากะดาบสและ
ปริพาชกผูมีฤทธิ์มาสูวิมานของตน ในเวลาไปในอากาศอยางนี้วา วิมานนี้เปน
วิมานทอง หรือวิมานเงินและวิมานแกวมณีอยางใดอยางหนึ่ง เราจักเขาไปสู
วิมานนั้น ดังนี้แลว จึงไดเบียดเบียนดาบสและปริพาชกเหลานั้น ผูไมอาจ
เพื่อจะตอบได ดวยการทําจิตใหฟุงซานเปนตน อยางไร ? ก็อมนุษยทั้งหลาย
ยอมทําจิตใหฟุงซาน ดวยอาการ ๒ อยางคือ ดวยการแสดงรูปอันนาสะพรึงกลัว หรือ ดวยการขยี้ดวงหทัย ก็ยักษนี้รูวา ผูมฤี ทธิ์ทั้งหลาย ยอมสะดุง
ดวยการแสดงรูปที่นาสะพรึงกลัว แลวเนรมิตอัตภาพอันละเอียด ดวยอํานาจ
ฤทธิ์ของตน เขาไปในภายในของทานผูมีฤทธิ์เหลานั้น แลวขยีด้ วงหทัย แตนั้น
ความสืบตอแหงจิตก็ไมปรากฏ เมื่อความสืบตอแหงจิตนั้น ไมปรากฏ ทาน
ผูมีฤทธิ์ทั้งหลายก็จะเปนบา หรือมีจิตฟุงซาน ยักษก็จะผาอกของผูฟุงซาน
เหลานั้นอยางนี้บาง แลวจับเขาเหลานั้นที่เทาขวางไปที่ฝงโนนของแมน้ําคงคา
บาง ดวยคิดวา ทานผูมีฤทธิ์เห็นปานนี้ อยามาสูที่อยูของเราอีกเลย เพราะฉะนั้น
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จึงระลึกถึงปญหาเหลานั้น แลวคิดวา ไฉนหนอ บัดนี้เราพึงเบียดเบียนสมณะ
นี้อยางนี้ จึงกลาววา ปฺหนฺต สมณ เปนตน.
ถามวา ก็ปญหาเหลานั้น ยักษนนั้ ไดมาจากไหน ?
ตอบวา ไดยินวา มารดาและบิดาของอาฬวกยักษนั้น เขาไปหา
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป ไดเรียนปญหา ๘ อยาง พรอมกับคํา
แก ทานไดใหอาฬวกะเรียนปญหาเหลานั้นในกาลยังเปนเด็ก อาฬวกยักษนั้น
โดยกาลลวงไป ก็ลืมคําแก แตนั้นก็ใชชาดเขียนลงในแผนทองคําดวยคิดวา
ปญหาเหลานี้จงอยาพินาศ จึงเก็บไวในวิมาน พุทธปญหาเหลานั้น เปน
พุทธวิสัย อยางนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับดังนั้นแลว เพราะอันตรายแหงลาภที่บริจาคแกพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย หรืออันตรายแหงชีวิต หรือการทําลาย
สัพพัญุตญาณและรัศมีวาหนึ่ง อันใคร ๆ ไมอาจเพื่อทําได เพราะฉะนั้น
เมื่อจะทรงแสดงพุทธานุภาพ อันไมทั่วไปในโลกนั้น จึงตรัสวา น ขฺวาหนฺต
อาวุโส ปสฺสามิ สเทวเก โลเก ดังนี้.
ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสความสังเขป ดวยการทรงแสดงสักวาเนื้อ
ความแหงบทเหลานั้น โดยนัยมีอาทิวา ทรงถือเอากามาวจรเทพ ๕ ชั้น ดวย
คําวา สเทวกะ ในบทเหลานั้น ไมตรัสความพิสดาร ดวยลําดับแหงการ
ประกอบตามอนุสนธิ ความพิสดารนี้นั้น ขาพเจาจะกลาว ก็เมื่อเทพทั้งปวงแม
ทรงถือเอาแลว โดยการกําหนดอยางสูง ดวยคําวา สเทวกะ เมื่อหมูเทพ
ประชุมในทีน่ ั้น เทพเหลาใดมีความสงสัยวา วสวัตตีมาร มีอานุภาพมาก
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เปนใหญในกามาวจรทั้ง ๖ ชั้น ยินดีในธรรมที่เปนขาศึก เกลียดธรรม มีการ
งานหยาบ มารนั้นจะไมพึงทําความฟุงซานแหงจิตเปนตน แกพระผูมีพระภาคเจานั้นหรือหนอแล ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สมารเก เพื่อ
ทรงปองกันความสงสัยของเทวดาเหลานั้น.
แตนั้น เทวดาเหลาใดมีความสงสัยวา พรหมมีอานุภาพมากยอมทํา
จักรวาลพันหนึ่งใหสวางไสว ดวยนิว้ มือหนึ่ง ดวย ๒ นิ้ว ฯลฯ ในหมืน่
จักรวาล เสวยสุขในฌานและสมาบัติอันยอดเยี่ยม พรหมแมนั้น ไมพึงทําหรือ
เพื่อทรงปองกันความสงสัยของเทพเหลานั้น จึงตรัสวา สพฺรหฺมเก.
ลําดับนั้น เทพเหลาใดมีความสงสัยวา สมณพราหมณผูปุถุชนเปน
ขาศึก เปนปจจามิตรตอศาสนา ถึงพรอมดวยกําลังมีมนตเปนตน แมสมณพราหมณผูปุถุชนเหลานัน้ ไมพึงทําหรือ เพื่อทรงปองกันความสงสัยของเทพ
เหลานั้น จึงตรัสวา สสฺสมณพฺราหฺมณิยา.
ครั้นทรงแสดงความไมมีใครในฐานะสูงสุดอยางนี้แลว บัดนี้ทรงมุงถึง
สมมติเทพและมนุษยที่เหลือทั้งหลาย ดวยคําวา สเทวมนุสสฺ าย แลวทรง
แสดงความไมมีใครแมในสัตวโลกที่เหลือ ดวยอํานาจแหงการกําหนดอยาง
สูงสุด เพราะฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบลําดับแหงการประกอบอนุสนธิในที่นี้
ดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธความลําบากแหงพระทัยแกยักษนั้น
อยางนี้แลว เมื่อทรงยังอุตสาหะใหเกิดในการถามปญหา จึงตรัสวา ดูกอนทาน
ก็และทานหวังจะถามปญหา ก็จงถามเถิด ดังนี้.
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พระบาลีนั้นมีเนื้อความวา จงถาม ถาหวังจะถาม เราไมมีความ
หนักใจในการแกปญหา อนึ่ง ทรงปวารณาถึงสัพพัญุปวารณาที่ไมทั่วไปกับ
พระปจเจกพุทธเจา พระอัครสาวกและมหาสาวกทั้งหลายวา ถาทานหวังจะถาม
ก็จงถาม เราจะแกปญหาของทานทั้งหมด จริงอยู แมทานเหลานั้นยอมกลาววา
จงถามเถิดทาน ขาพเจาทั้งหลายฟงแลวจักรู แตพระพุทธเจาทั้งหลายตรัสวา
ถาทานหวัง ก็จงถามเถิด ทาน หรือวา ดูกอนวาสวะ ถาพระองคทรงปรารถนา
จะถามปญหาขอใดกะอาตมา ก็จงตรัสถามเถิด ยอมปวารณาถึงสัพพัญุปวารณา
แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา
ทานทั้งหลายตั้งใจจะถามสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ทานไดโอกาสแลวก็พึงถามขอสงสัย
ทั้งปวงของพาวรีพราหมณ หรือของทานเอง
หรือของคนทัง้ ปวง ดังนี้.
ก็ขอที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุพุทธภูมิแลว พึงปวารณาซึ่ง
ปวารณานั้น ไมอัศจรรยเลย แตที่อัศจรรยก็คือ พระโพธิสัตวแมเปนไปอยูใน
ปเทสญาณ ในภูมิแหงพระโพธิสัตว ถูกฤๅษีทั้งหลายขอรองอยางนี้วา
ขาแตทานโกณฑัญญะ ขอทานจง
ตอบปญหาทั้งหลาย นี้คอื ธรรมในมนุษย
ทั้งหลาย ภาระนี้ยอมนํามาซึ่งความรูอ ันใด
ฤๅษีทั้งหลายผูทรงคุณธรรม ยอมรองขอซึ่ง
ความรูอันนั้น
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เที่ยวไปสูชมพูทวีปทั้งสิ้นถึง ๓ ครั้ง ก็ไมไดพบผูที่ตอบปญหาได
มีอายุ ๗ ป โดยกําเนิด กําลังเลนฝุนอยูบนถนน อันพราหมณผูประพฤติ
สุจริตถามแลว ในกาลทีท่ านเปนสรภังคดาบส และในสัมภวชาดกอยางนี้วา
ทานผูเจริญทั้งหลายไดโอกาสแลว
ก็จงถามปญหาอยางใดอยางหนึ่งที่ทานคิดไว
ดวยใจ ก็ขา พเจารูโลกนี้และโลกอื่น ดวย
ตนเองแลว
ก็จะตอบปญหานั้นแกทาน
ทั้งหลาย
ไดปวารณาซึ่งสัพพัญุปวารณาอยางนี้วา
เอาเถิด ฉันจะบอกแกทาน เหมือน
อยางผูฉลาดไดบอก ก็ถาเขาจะทําหรือไมได
ทําก็ตาม
พระราชานั้นแลทรงทราบสิ่งนั้น
ได ดังนี้.
เมื่อสัพพัญุปวารณาอันพระผูมีพระภาคเจาทรงปวารณาแลวแกอาฬวก
ยักษอยางนี้แลว ลําดับนัน้ แล อาฬวกยักษไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวย
คาถาวา กึสธู วิตฺต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กึ เปนคําถาม. ศัพทวา สุ เปนนิบาต
ใชในเหตุสักวาทําบทใหเต็ม. บทวา อิธ ไดแก ในโลกนี.้ บทวา วิตฺต
ความวา ชื่อวา ทรัพยเครื่องปลื้มใจ เพราะอรรถวา ทําความปลื้มใจ. คําวา
วิตฺต นั่นเปนชื่อแหงทรัพย.
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บทวา สุจิณฺณ ไดแก ทําดีแลว. บทวา สุข ไดแก ความสําราญ
ทางกายและทางจิต. บทวา อาวรหาติ ความวา ยอมนํามา นํามาให
มีอธิบายวา ยอมให ยอมใหถึง.
บทวา หเว เปนนิบาตลงในอรรถวามั่น. บทวา สาธุตร ไดแก
ยังประโยชนใหสําเร็จอยางยิ่ง. บาลีวา สาทุตร ดังนี้บาง. บทวา รสาน
ไดแก กวาธรรมทั้งหลายที่สําคัญแลววาเปนรส.
บทวา กถ ไดแก โดยประการไร. ชีวิตของบุคคลเปนอยูอยางไร
ชื่อวา กถชีวิชีวิต แตทานเรียกตามนาสิก เพื่อสะดวกแกการผูกคาถา หรือ
บาลีวา กถชีวึ ชีวิต อธิบายวา บรรดาบุคคลผูเปนอยูเขามีชีวิตอยางไร.
บทที่เหลือในคาถานี้ ปรากฏชัดแลวแล.
อาฬวกยักษทูลถามปญหา ๔ ขอเหลานี้วา อะไรเลาเปนทรัพยเครื่อง
ปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดของบุรุษในโลกนี้ อะไรเลาที่บุคคลประพฤติดีแลว
ยอมนําความสุขมาให อะไรเลาเปนรสยังประโยชนใหสําเร็จกวารสทั้งหลาย
นักปราชญทงั้ หลาย ไดกลาวชีวิตของบุคคลเปนอยูอยางไรวา ประเสริฐทีส่ ุด
ดวยคาถานี้ ดวยประการฉะนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงตอบแกอาฬวกยักษนั้น
โดยนัยที่พระทศพลพระนามวา กัสสป ทรงตอบแลว จึงตรัสคาถานี้วา
สทฺธีธ วิตฺต ดังนี้.
ในคาถานั้นมีอธิบายวา ทรัพยเครื่องปลื้มใจอันมีเงินและทองเปนตน
ยอมนํามาซึ่งอุปโภคสุข คือยอมปองกันทุกขมีความหิวกระหายเปนตน ยอม
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ยังความยากจนนั่นแลใหสงบ เปนเหตุแหงการไดมาซึ่งรัตนะมีแกวมุกดาเปนตน
และยอมนํามาซึ่งโลกิยสุข ฉันใด แมศรัทธาที่เปนโลกิยะและโลกุตระก็ฉันนั้น
ยอมนํามาซึ่งวิบากสุขอันเปนโลกิยะและโลกุตระตามความเปนจริง คือ ปองกัน
ทุกขมีชาติชราเปนตน แกผูปฏิบัติดวยธุระคือศรัทธา ยอมยังความยากจน
ในคุณใหสงบระงับ เปนเหตุไดมาซึ่งรัตนะมีสติสัมโพชฌงคเปนตน และ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนทรัพยเครื่องปลื้มใจ เพราะทําวิเคราะหวา
ยอมนํามาซึ่งความสืบตอในโลก ตามพระบาลีวา
บุคคลผูมีศรัทธา สมบูรณดวยศีล
ถึงพรอมดวยยศ และโภคะจะไปอยูที่ใด ๆ
ก็ยอมไดบูชาในที่นั้น ๆ.
ก็เพราะทรัพยเครื่องปลื้มใจตอศรัทธานั่น ติดตามตนไป ไมทั่วไป
แกผูอื่น เปนเหตุแหงสมบัติทั้งปวง เปนตนเหตุแมแหงทรัพยเครื่องปลื้มใจ
มีเงินและทองเปนตนที่เปนโลกิยะ เพราะคนมีศรัทธาเทานั้น ทําบุญทั้งหลาย
มีทานเปนตน ยอมบรรลุถึงทรัพยเครื่องปลื้มใจ สวนทรัพยเครื่องปลื้มใจของ
คนผูไมมีศรัทธา ยอมมีเพื่อความฉิบหายเทานั้น เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา
ประเสริฐที่สุด.
บทวา ปุริสสฺส เปนการแสดงกําหนดอยางสูงสุด เพราะฉะนั้น
ผูศึกษาพึงทราบวา ศรัทธาของบุรุษอยางเดียวเปนทรัพยเครื่องปลื้มใจอัน
ประเสริฐที่สุดหามิได ศรัทธาของคนทั้งหลายมีสตรีเปนตน ก็เปนทรัพยเครื่อง
ปลื้มใจอันประเสริฐที่สุดเหมือนกันแล.
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บทวา ธมฺโม ไดแก ธรรมคือกุศลกรรมบถ ๑๐ อยาง หรือธรรม
คือ ทาน ศีล และภาวนา. บทวา สุจิณฺโณ คือ ที่ทําดีแลว ประพฤติ
ดีแลว. บทวา สุขมาวหาติ ความวา ยอมนํามาซึ่งสุขของมนุษย ดุจสุข
ของโสนเศรษฐีบุตรและรัฐบาลเปนตน ทิพยสุขดุจสุขของทวยเทพมีทาวสักกะ
เปนตน และในที่สุด ยอมนํามาซึ่งนิพพานสุข ดุจสุขของพระอริยเจาทั้งหลาย
มีพระมหาปทุมเปนตน.
บทวา สจฺจ ความวา ก็สัจจศัพทนี้ ยอมปรากฏในอรรถหลาย
ประการ คือ ยอมปรากฏในวาจาสัจ ดุจในประโยคเปนตนวา พึงกลาวคําสัจ
ไมพึงโกรธ ปรากฏในวิรตั ิสัจ ดุจในประโยคเปนตนวา สมณะและพราหมณ
ตั้งอยูในความสัจ ปรากฏในทิฏฐิสัจ ดุจในประโยคเปนตนวา บุคคลกลาว
คําพูดที่เปนกุศลตาง ๆ แลว จึงกลาวคําสัจ เพราะเหตุไร ปรากฏในพราหมณสัจ
ดุจในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พราหมณสัจจะ ๔ อยางเหลานี้
ปรากฏในปรมัตถสัจจะ ดุจในประโยคมีอาทิวา ก็สัจจะมีหนึ่งไมมีที่สอง
ปรากฏในอริยสัจจะ ดุจในประโยคเปนตนวา บรรดาสัจจะทั้ง ๔ สัจจะที่เปน
กุศลมีเทาไร.
แตในที่นี้ ชนทั้งหลายยอมทําน้ําเปนตนใหเปนไปในอํานาจได ยอม
ขามไปสูฝงแหงชาติชราและมรณะได ดวยอานุภาพแหงวาจาสัจอันใด วาจาสัจ
นั้นทานประสงคเอาแลว เพราะทําปรมัตถสัจจะใหเปนพระนิพพาน หรือเพราะ
ทําวิรัติสัจจะใหเปนไปในภายใน เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา
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บุคคลยอมทดแมน้ําไดดวยสัจจวาจา
บัณฑิตทั้งหลายยอมกําจัดแมพิษไดดวยสัจจะ
เทพยอมหลั่งน้าํ นมดวยสัจจะ บัณฑิตทั้งหลายดํารงอยูในสัจจะยอมปรารถนาพระ
นิพพาน รสเหลาใดเหลาหนึ่งมีอยูในแผน
ดิน สัจจะเทียวดีกวารสเหลานั้น สมณะและ
พราหมณดํารงอยูในสัจจะ ยอมขามฝง แหง
ชาติมรณะได ดังนี้.
บทวา สาธุตร ไดแก หวานกวา ประณีตกวา. บทวา รสาน
ความวา ธรรมควรลิ้มเหลาใดเหลาหนึ่ง โดยนัยมีอาทิวา รสเกิดแตราก
รสเกิดแตลําตน ธรรมมีการติเตียนรสแหงวาจา และพยัญชนะที่เหลือเปนตน
เหลาใดเหลาหนึ่ง โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตรสเกิด
แตผลทั้งหมด พระโคดมผูเจริญมีรูปไมเปนรส ดูกอนพราหมณ รูปรส
สัททรสเหลาใดแล ไมเปนอาบัติในรสรส ธรรมวินัยนี้มีรสเดียว คือ วิมุตติรส
หรือวา พระผูมีพระภาคเจาเปนสวนแหงอรรถรส ธรรมรส เรียกวา รส
สัจจะแลดีกวารสเหลานั้น คือ สัจจะนั่นเทียว ดีกวา คือ ชอบกวา ประเสริฐ
กวา อุดมกวารสเหลานั้น.
จริงอยู รสทั้งหลายมีรสเกิดแตรากเปนตน พอกพูนสรีระและนํามา
ซึ่งสุขอันประกอบดวยสังกิเลส ในสัจจรส รสคือวิรัติสัจจะและวาจาสัจจะ ยอม
พอกพูนจิต ดวยสมถะและวิปสสนาเปนตน และยอมนํามาซึ่งสุขอันประกอบ
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ดวยอสังกิเลส วิมุตติรส ชื่อวา ยังประโยชนใหสําเร็จ เพราะความเปนธรรม
อันทานอบรมแลวดวยปรมัตถสัจจรส และชื่อวาเปนอรรถรสและธรรมรส
เพราะอาศัยอรรถและธรรมที่เปนอุบายจะใหบรรลุปรมัตถสัจจรสนั้นเปนไป
ดังนี้แล.
ก็ในบทนี้วา ปฺาชีวึ ผูศึกษาพึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา ในบุคคล
ผูบอด ผูมีตาขางเดียว และผูมีตาสองขางทั้งหลาย บุคคลผูมีตาสองขางนี้ใด
เปนคฤหัสถยินดีขอปฏิบัติสําหรับคฤหัสถมีการขยันทําการงาน ถึงสรณะ
จําแนกทาน สมาทานศีล และอุโบสถกรรมเปนตน หรือเปนบรรพชิตยินดี
ขอปฏิบัติสําหรับบรรพชิต กลาวคือศีลอันทําความไมเดือนรอน หรืออันตางดวย
จิตตวิสุทธิเปนตนอันยิ่งกวานั้น ชื่อวา เปนอยูดวยปญญา นักปราชญทั้งหลาย
กลาวชีวิตอันเปนอยูดวยปญญาของบุคคลนั้น หรือปญญาชีวิตของบุคคลผูเปน
อยูดวยปญญานั้นวา ประเสริฐที่สุด.
ยักษไดฟงปญหาแมทั้งสี่ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตอบแลวอยางนี้ มี
ใจเปนของตน เมื่อจะทูลถามปญหาทั้งสี่แมที่เหลือจึงกลาวคาถาวา กถสุ ตรตี
โอฆ บุคคลยอมขามโอฆะไดอยางไร. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงวิสัชนาแกยักษนั้น โดยนัยมีในกอนนั่นเทียว จึงตรัสคาถาวา สทฺธาย
ตรตี โอฆ บุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา.
ในคาถานั้นมีอธิบายดังนี้ บุคคลใดขามโอฆะทั้ง ๔ อยางได บุคคล
นั้นยอมขามอรรณพคือ สังสารบาง ยอมลวงทุกขในวัฏฏะบาง ยอมบริสุทธิ์
จากมลทิน คือ กิเลสบาง แมก็จริง แตเมื่อเปนเชนนั้น บุคคลไมมีศรัทธา
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เมื่อไมเชื่อการขามโอฆะ ยอมไมแลนไป ประมาทดวยการปลอยจิตในกามคุณ
ทั้งหา ชื่อวา ยอมไมขามอรรณพคือสังสารได เพราะตนของและเกี่ยวของอยู
ในกามคุณทั้งหานั้น ผูเกียจครานยอมอยูเปนทุกข เกลื่อนกลนดวยอกุศลธรรม
ทั้งหลาย ผูไมมีปญญาเมื่อไมรูทางบริสุทธิ์ ก็ยอมไมบริสุทธิ์ เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงธรรมอันเปนปฏิปกษตอความไมมีศรัทธา
เปนตนนั้น จึงตรัสคาถานี้.
ดวยคาถานั่น แมพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว เพราะสัทธินทรีย เปนปทัฏฐานแหงโสดาปตติยังคะ เพราเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงทรงประกาศการขามทิฏฐฆะ คือ โสดาปตติมรรคและโสดาบัน ดวยบท
นี้วา บุคคลยอมขามโอฆะไดดวยศรัทธา ก็พระโสดาบันถึงพรอมแลว ดวย
ความไมประมาท กลาวคือ การกระทําติดตอ ดวยการเจริญกุศลธรรม ยินดี
มรรคที่ ๒ ยอมขามอรรณพคือ สังสาร อันเปนที่ตั้งแหงภโวฆะ อันขาม
ไมไดดวยโสดาปตติมรรคที่เหลือลง ยกเวนเหตุสักวามาสูโลกนี้ครั้งเดียวเทานั้น
เพราะเหตุนั้น จึงทรงประกาศการขามภโวฆะ คือ สกทาคามิมรรค และ
สกทาคามี ดวยบทนี้วา ยอมขามอรรณพไดดวยความไมประมาท เพราะ
สกทาคามียินดีมรรคที่ ๓ ยอมลวงทุกข อันเปนที่ตั้งแหงกาโมฆะ และที่สําคัญ
วากาโมฆะ อันขามไมได ดวยสกทาคามิมรรค เพราะเหตุนั้น จึงทรงประกาศการขามกาโมฆะ คือ อนาคามิมรรค และอนาคามี ดวยบทนี้วา ยอม
ลวงทุกขไดดวยความเพียร ก็เพราะอนาคามียินดีมรรคปญญาที่ ๔ อันบริสุทธิ์
โดยสวนเดียว ดวยปญญาอันบริสุทธิ์ ซึ่งปราศจากเปอกตม ละมลทินอยาง
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ละเอียด กลาวคือ อวิชชา อันละไมไดดวยอนาคามิมรรค เพราะเหตุนั้น
จึงทรงประกาศการขามอวิชโชฆะ คือ อรหัตมรรคและพระอรหันตดวยบทนี้
วา ยอมบริสทุ ธิ์ไดดวยปญญา ก็ครัน้ ตรัสคาถานี้ดวยยอด คือ พระอรหัต
ในที่สุด ยักษก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล.
บัดนี้ อาฬวยักษถือเอาบทวา ปญญา ที่ตรัสในคาถานี้วา ยอม
บริสุทธิ์ไดดวยปญญานั้นแล เมื่อจะทูลถามปญหา อันคละไปดวยโลกิยะและ
โลกุตระ ดวยปฏิภาณของตน จึงกลาวคาถา ๖ บทนี้วา กถสุ ลภเต ปฺ
แปลวา บุคคลยอมไดปญญาอยางไร.
ในบทเหลานั้น บทวา กถ สุ เปนการถามถึงการประกอบประโยชน
ในที่ทั้งปวงนั่นเทียว. ก็อาฬวกยักษนี้รูอรรถมีปญ
 ญาเปนตน จึงทูลถามถึงการ
ประกอบซึ่งอรรถนั้นวา บุคคลยอมไดปญญาอยางไร คือ ดวยการประกอบ
อยางไร ดวยการณอยางไร. ในทรัพยเปนตนก็นัยนี้.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อทรงแสดงการไดปญญา ดวยการณ
๔ อยาง แกอาฬวกยักษนั้น จึงตรัสวา สทฺทหาโน เปนตน.
คาถานั้นมีอธิบายวา พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระสาวก
ผูอรหันตบรรลุนิพพาน ดวยธรรมใด ในบุพภาคอันตางดวยกายสุจริตเปนตน
ในอปรภาคอันตางดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ บุคคลเชื่อธรรมนั้น คือ
ธรรมของพระอรหันตทั้งหลาย ยอมไดปญญา อันเปนโลกิยะและโลกุตระ
เพื่อบรรลุพระนิพพาน ก็แล ยอมไดปญญาอันเปนโลกิยะและโลกุตระ ดวย
เหตุสักวาศรัทธาเทานั้น หามิได ก็เพราะบุคคลเกิดศรัทธาแลว ยอมเขาไป
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หา เมื่อเขาไปหา ยอมนัง่ ใกล เมื่อนั่งใกล ยอมเงี่ยโสต เงี่ยโสตแลว ยอม
ฟงธรรม เพราะฉะนั้น ฟงอยูดวยดี จําเดิมแตเขาไปหา จนถึงการฟงธรรม
ยอมไดปญญา.
มีอธิบายอยางไร มีอธิบายวา แมเชื่อธรรมนัน้ แลว เขาไปหาพระอาจารยและอุปชฌายตามกาล เขาไปนั่งใกลดวยการทําวัตร ในกาลใด พระอาจารยและอุปชฌายมีจิตอันการเขาไปนั่งใกลใหยินดีแลว ประสงคจะกลาว
คําไร ๆ ในกาลนั้น ก็เงี่ยโสต ดวยความเปนผูใครจะฟงอันถึงแลวฟงอยู
ยอมไดปญญา ก็แมฟงอยูดวยดีอยางนี้ เปนผูไมประมาท ดวยการไมอยู
ปราศจากสติ และมีปญญาเครื่องสอดสอง ดวยความเปนผูรูสุภาษิตและทุภาษิตนั่นแล ยอมไดปญญา บุคคลนอกนี้ ยอมไมไดปญญา ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนผูไมประมาท มีปญญาเปนเครื่องสอดสอง
เพราะบุคคลปฏิบัติปฏิปทาอันเปนไปเพื่อไดปญญา ดวยศรัทธาอยางนี้แลว ฟง
อุบายอันเปนเครื่องบรรลุปญญา ดวยการฟงดวยดี คือ โดยเคารพ ไมหลง
ลืมสิ่งถือเอาแลว ดวยความไมประมาท และถือเอาสิ่งไมหยอน ไมเกินและ
ไมผิด ดวยความเปนผูมีปญญาเปนเครื่องสอดสอง ยอมกระทําใหกวางขวาง
หรือ เงี่ยโสตลง ดวยการฟงดวยดี ยอมฟงธรรมอันเปนเหตุไดเฉพาะซึ่ง
ปญญา ครั้นฟงดวยความไมประมาทแลวยอมทรงธรรม ยอมใครครวญอรรถ
แหงธรรมทั้งหลายที่ทรงจําดวยความเปนผูมีปญญาเปนเครื่องสอดสอง ใน
ลําดับนั้น ยอมกระทําใหแจงซึ่งปรมัตถ โดยลําดับ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาถูกอาฬวกยักษทูลถามวา บุคคลยอมไดปญญาอยางไร เมื่อจะทรง
แสดงการณทั้ง ๔ เหลานี้ จึงตรัสคาถานี้วา สทฺทหาโน ฯ ล ฯ วิจกฺขโณ.
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บัดนี้ เมื่อจะทรงวิสัชนาปญหา ๓ ขอ อื่นจากนั้น จึงตรัสคาถานี้วา
ปฏิรูปการี.
ในคาถานั้น บุคคลใดไมทําประโยชนทั้งหลายมีเทศะกาละเปนตนให
เสียไป ยอมกระทําอุบายเปนเครื่องบรรลุทรัพยที่เปนโลกิยะและโลกุตระตาม
สมควร เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อวา ปฏิรูปการี กระทําสมควร.
บทวา ธุรวา ไดแกผูไมทอดทิ้งธุระ ดวยอํานาจแหงความเพียร
อันเปนไปทางจิต.
บทวา อุฏานตา ไดแก ผูถึงพรอมดวยความหมั่น คือ มีความ
บากบั่นไมทอถอย ดวยอํานาจความเพียรทางกาย โดยนัยมีอาทิวา ก็บุคคลใด
ไมสําคัญหนาวและรอนยิ่งกวาหญา.
บทวา วินฺทเต ธน ความวา ยอมไดโลกิยทรัพย ดุจจูฬกันเตวาสี
ไดทรัพยจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ กหาปณะ ดวยหนูตัวเดียวตอกาลไมนานนัก และ
โลกุตรทรัพย ดุจมหาติสสเถระผูแก ฉะนั้น.
ก็พระเถระนั้น คิดวา เราจักอยูดวยอิริยาบถสาม ทําวัตรในเวลา
ถีนมิทธะมาครอบงํา ทําเทริดใบไมใหเปยกแลว วางบนศีรษะลงไปในน้ํา
ประมาณแคคอ หามถีนมิทธะอยู ไดบรรลุพระอรหัตโดย ๑๒ ป.
บทวา สจฺเจน ความวา บุคคลยอมไดชื่อเสียงอยางนี้คือ ผูพูด
คําสัตย พูดคําจริง ยอมไดชื่อเสียง ดวยสัจจะบาง พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระอริยสาวกยอมไดชื่อเสียง ดวยปรมัตถสัจจะบาง.
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บทวา ทท ความวา เมื่อใหสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตองการ ที่ปรารถนายอม
ผูกมิตรไวได คือ ยอมใหถึงพรอม ยอมกระทํามิตร หรือ ผูใ หสิ่งที่ให
โดยยาก ยอมผูกมิตรไวได หรือ สังคหวัตถุทั้ง ๔ นักศึกษาพึงทราบวา
ทรงถือเอาแลว ดวยหัวขอวาทาน มีอธิบายวา ยอมทํามิตร ดวยสังคหวัตถุ
เหลานั้น.
ครั้นทรงวิสัชนาปญหาทั้ง ๔ โดยนัยอันคละกันทั้งโลกิยะและโลกุตระ
อันทั่วไปแกคฤหัสถและบรรพชิตอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงวิสัชนาปญหา
ที่ ๕ ดวยอํานาจแหงคฤหัสถนี้วา กถ เปจฺจ น โสจติ จึงตรัสวา ยสฺเสเต
ดังนี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ผูใดชื่อวา มีศรัทธา เพราะความเปนผูประกอบดวยศรัทธา อันยังกัลยาณธรรมทั้งปวงใหเกิดขึ้น ที่ตรัสไวในบทนี้วา
สทฺทหาโน อรหต ผูครองเรือน คือ แสวงหา เสาะหากามคุณ ๕ ใน
การครองเรือน ผูบริโภคกาม เปนคฤหัสถมีธรรม ๔ เหลานี้ คือ สัจจะ มี
ประการที่ตรัสวา บุคคลยอมถึงชื่อเสียงดวยสัจจะ ธรรมที่ตรัสโดยชื่อวา ปญญา
เกิดจากการฟงดวยดี ในบทนี้วา ฟงอยูดวยดียอมไดปญญา ธิติที่ตรัสโดย
ชื่อวา ธุระ และโดยชื่อวา อุฏฐานะ ในบทนีว้ า ผูมีธุระ มีความหมั่น
และจาคะมีประการที่ตรัสไวในบทนี้วา ผูใหยอมผูกมิตรไวได ผูนั้นแล ละ
ไปแลว ยอมไมเศราโศก คือ ผูนั้นแลไปจากโลกนี้ สูปรโลก ยอมไมเศราโศก ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นวิสัชนาปญหาแมที่ ๕ อยางนี้แลวเมื่อจะทรง
เตือนยักษนั้น จึงตรัสวา อิงฺฆ อฺเป ดังนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา อิงฆฺ เปนนิบาตลงในอรรถวาตักเตือน.
บทวา อฺเป ความวา เชิญทานถามธรรมทั้งหลายกะสมณพราหมณเปนอันมากแมเหลาอื่นดูเถิด หรือทานถามสมณพราหมณเปนอันมาก
แมเหลาอื่น ที่ปฏิญญาวาเปนสัพพัญูมีปูรณะเปนตน.
ในคาถานี้ ผูศึกษาพึงทราบการพรรณนาเนื้อความพรอมกับโยชนา
โดยยอนี้วา ถาเหตุแหงการถึงเกียรติ ยิ่งไปกวาสัจจะมีประการอันเรากลาวแลว
ในบทนี้วา บุคคลยอมไดเกียรติ ดวยสัจจะก็ดี เหตุแหงการไดโลกิยปญญา
และโลกุตรปญญา ยิ่งไปกวา ทมะ ที่เรากลาวแลว ดวยอํานาจแหงปญญา
ซึ่งเกิดจากการฟงดวยดี ในบทวา ผูฟงอยูดวยดี ยอมไดปญญาก็ดี เหตุแหง
การผูกมิตร ยิ่งไปกวาจาคะ มีประการที่เรากลาวแลว ในบทนี้วา ผูใหยอ ม
ผูกมิตรไวไดก็ดี เหตุแหงการไดโลกิยทรัพยและโลกุตรทรัพย ยิ่งไปกวาขันติ
กลาวคือความเพียร อันถึงความเปนผูมีอุตสาหะ ดวยอรรถวา ทนตอภาระมาก
ที่เรากลาว โดยชื่อวา ธุระ และโดยชื่อวา อุฏฐานะ เพราะอาศัยอํานาจ
ประโยชนนนั้ ๆ ในบทนี้วา ผูมีธุระ มีความหมั่นก็ดี เหตุแหงการละจาก
โลกนี้ไปสูโลกอื่น แลวไมมีความเศราโศก ยิ่งไปกวาธรรมทั้ง ๔ เหลานี้นนั่ แล
ที่เรากลาวอยางนี้วา สัจจะ ธรรม ธิติ จาคะ ก็ดี มีอยูในโลกนี้ไซร
(เชิญทานถามสมณพราหมณ เปนอันมากแมเหลาอื่นดูเถิด) แตโดยพิสดาร
ผูศึกษาพึงแยกแตละบท โดยนัยแหงการพรรณนาบทที่ยกเนื้อความขึ้นและยก
บทขึ้นอธิบาย แลวพึงทราบการพรรณนาเนื้อความ.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ยักษทูลวา บัดนี้ขาพระองค
จะพึงถามสมณพราหมณเปนอันมากทําไมเลา เพราะความสงสัยที่จะพึงถาม
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สมณพรพมณเหลาอื่นอันตนละไดแลว เมื่อจะใหชนเหลาอื่นที่ยังไมรูเหตุแหง
การไมทูลถามพระผูมีพระภาคเจานั้น ใหทราบ จึงทูลวา วันนี้ ขาพระองค
ทราบชัดประโยชนอันเปนไปในภพหนา ดังนี้.
ในบทเหลานี้ บทวา อชฺช อธิบายวา นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
บทวา ปชานามิ ความวา ทราบชัดโดยประการตามที่กลาวแลว. บทวา
โย จตฺโถ ความวา ยักษแสดงประโยชนในปจจุบันที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสโดยนัยมีอาทิวา ผูฟงอยูดวยดี ยอมไดปญญา ดวยคํามีประมาณเทานี้
แสดงประโยชนในภพหนา อันกระทําความที่ละโลกนี้ไปแลวไมมีความเศราโศก
ที่ตรัสวา ยสฺเสเต จตุโร ธมฺมา ดวยบทนี้วา สมฺปรายโก. ก็คาํ วา อตฺโถ
นั่นเปนชื่อของการณ.
จริงอยู อัตถ ศัพทนี้ ยอมเปนไปในอรรถแหงบาลี ดุจในประโยค
มีอาทิวา สาตฺถ สพฺยฺชน มีอรรถ มีพยัญชนะ เปนไปในการบอก ดุจ
ในประโยคมีอาทิวา ดูกอนคหบดี เราไมตองการเงินและทอง เปนไปใน
ความเจริญ ดุจในประโยคมีอาทิวา ความเจริญยอมมีแกผูมีศีลทั้งหลาย เปนไป
ในประโยชนเกื้อกูล ดุจในประโยคมีอาทิวา ยอมประพฤติประโยชนแกทั้งสอง
ฝาย เปนไปในเหตุวา เมื่อเหตุเกิดขึ้น ยอมตองการบัณฑิต ก็ในที่นี้ ยอมเปน
ไปในเหตุ เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความโดยยอในที่นี้อยางนี้วา เหตุ
แหงการไดปญญาเปนตน อันเปนไปในปจจุบันใด และเหตุแหงความที่ละ
โลกนี้ไปแลวไมมีความเศราโศก อันเปนไปในภพหนาใด วันนี้เราทราบชัดซึ่ง
เหตุนั้นดวยตนเอง โดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวนั่นแล บัดนี้ เรานั้น
จะพึงถามสมณพราหมณเปนอันมากทําไมเลา.
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ยักษทลู วา ขาพระองคทราบชัดประโยชนอันเปนไปในภพหนาอยางนี้
แลว เมื่อจะแสดงความที่ญาณนั้นมีภพเปนมูล จึงกราบทูลวา พระพุทธเจา..
เพื่อประโยชนแกขาพระองคหนอ.
ในบทเหลานั้น บทวา อตฺถาย ความวา เพื่อประโยชนเกื้อกูล หรือ
เพื่อความรู. บทวา ยตฺถ ทินฺน มหปฺผล ความวา ทานที่บุคคลใหแลว
ในพระทักขิไณยบุคคลผูเลิศใด ดวยการบริจาคที่ตรัสไวในบทนี้วา ยสฺเสเต
จตุโร ธมฺมา เปนทานที่มีผลมากกวา ขาพระองคทราบชัดพระทักขิไณย
บุคคลผูเลิศนั้น. สวนพวกเกจิอาจารยกลาววา อาฬวกยักษทูลอยางนี้ หมายถึง
พระสงฆ.
อาฬวกยักษแสดงการบรรลุประโยชนเกื้อกูลของตน ดวยคาถานี้อยางนี้
แลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงการปฏิบัติประโยชนเกื้อกูลแกผูอื่น จึงกราบทูลวา
โส อห วิจริสฺสามิ. เนื้อความแหงคาถานั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว
ในเหมวตสูตรนั้นแล.
ทรงโปรดพระอาฬวกกุมาร
การจบคาถานี้ ๑ ราตรีสวาง ๑ การใหเสียงสาธุการดังขึ้น ๑ การนํา
พระอาฬวกกุมารมาสูที่อยูของยักษ ๑ ไดมีแลวในขณะเดียวกันนั่นแล ดวย
ประการฉะนี้ ราชบุรุษทั้งหลายพึงเสียงสาธุการแลว นึกอยูว า เสียงสาธุการ
เห็นปานนี้ เวนพระพุทธเจาทั้งหลายแลว ยอมไมดังระบือขึ้นแกคนเหลาอื่น
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จมาหนอแล ไดเห็นรัศมีแหงพระวรกายของพระผูมี
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พระภาคเจาแลว ไมยืนอยูในภายนอกดุจในกาลกอน หมดความสงสัย เขาไป
ในภายในนั่นเทียว ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่ง ณ ที่อยูของยักษ
และเห็นยักษยืนประคองอัญชลี ครั้นเห็นแลวไดกลาวกะยักษวา ขาแตมหายักษ
พระราชกุมารนี้ถูกนํามาเพื่อพลีกรรมแกทาน เชิญทานจงเคี้ยว หรือจงกิน
พระราชกุมารนี้ หรือจงทําตามใจชอบเถิด ดังนี้.
อาฬวกยักษนั้นละอายแลวเพราะคาที่ตนเปนพระโสดาบัน และถูก
กลาวอยางนี้ ขางหนาพระผูมีพระภาคเจาโดยพิเศษ ลําดับนั้น จึงรับพระกุมาร
นั้นดวยมือทั้งสอง นอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระกุมารนี้เขาสงใหแกขาพระองค ขาพระองคขอถวายพระกุมารนี้ แดพระผูมี
พระภาคเจา พระพุทธเจาทั้งหลายทรงเกื้อกูลและอนุเคราะห ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงรับทารกนี้ เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุข แกพระราชกุมารนี้ และกลาวคาถานี้วา
ขาพระองคมีจิตเบิกบาน มีใจดี ขอ
มอบถวายพระกุมารนี้ ผูมีลกั ษณะแหงบุญ
ตั้งรอย มีอวัยวะทั้งปวงสมบูรณ เพรียบพรอม
ดวยพยัญชนะ แดพระองค ขาแตพระองค
ผูมีจกั ษุ ขอพระองคจงทรงรับพระกุมารนี้ไว
เพื่อประโยชนแกชาวโลก ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับพระกุมารแลว ก็เมื่อทรงรับไดตรัสคาถา
เครื่องรักษา เพื่อทรงทํามงคลแกยักษและกุมาร ยักษใหพระกุมารนั้นถึงสรณะ
ใหเต็มดวยบาทที่ ๔ ถึงสามครั้ง คือ
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ขอพระกุมารนี้จงทรงมีพระชนมายุ
ยืนนาน ดูกอนยักษ และทานจงมีความสุข
ดวย ขอทานทั้งสองจงไมมีโรคเบียดเบียน
ดํารงอยูเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกชาวโลกเถิด
ขอพระกุมารนี้ถึงพระพุทธเจา ฯ ล ฯ พระธรรม และพระสงฆ วาเปนสรณะ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานพระกุมารใหแกราชบุรษุ ทั้งหลายวา
ขอพวกทานจงยังพระกุมารนี้ใหเจริญเติบโตแลว ใหแกเราอีก. ดวยประการ
ดังนี้ พระกุมารนั้น จึงเกิดมีพระนามวา หัตถอาฬวกกุมาร เพราะ
พระกุมารนั้นมาจากมือของราชบุรุษเปนตน ไปสูมือของยักษ, จากมือของยักษ
ไปสูพระหัตถของพระผูมีพระภาคเจา, จากพระหัตถของพระผูมีพระภาคเจา
ไปสูมือของราชบุรุษทั้งหลายอีก.
ชนทั้งหลายมีชาวนาและผูทําการงานในปาเปนตน ไดเห็นราชบุรุษ
ทั้งหลาย ผูพาพระกุมารนั้นกลับมามีความกลัวจึงถามวา ยักษไมตองการ
พระกุมาร เพราะเปนเด็กเกินไปหรือ ? ราชบุรษุ ทั้งหลายไดบอกเรื่องทั้งหมด
วา ทานทั้งหลายอยากลัว พระผูมีพระภาคเจาทรงทําความปลอดภัยแลว แตนั้น
ชาวอาฬวินครทั้งสิ้นก็หันหนาไปทางยักษ ดวยเสียงโกลาหลเปนอันเดียวกันวา
สาธุ สาธุ.
ฝายยักษ เมื่อกาลเพื่อภิกขาจารของพระผูมีพระภาคเจายังไมถึง ก็ถอื
บาตรและจีวรมาถึงกลางทางแลวกลับ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
บิณฑบาตในพระนคร ทรงทําภัตกิจแลว ประทับนั่งบนบวรพุทธาสนะที่ปูแลว
ณ โคนตนไมอันสงัดแหงหนึ่ง ใกลประตูพระนคร แตนั้น พระราชาพรอม
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กับหมูมหาชนและชาวพระนครทั้งหลาย ชุมนุมรวมกัน เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา ไหว แวดลอมแลว ทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองค
ทรงทรมานยักษผูทารุณเห็นปานนี้อยางไร พระผูมีพระภาคเจาจงตรัสอาฬวกสูตรนั้นนั่นแล เริ่มตนแตการรบเปนตนแกชนเหลานั้นวา ยักษนี้บันดาลให
ฝนตก ๙ ชนิด เห็นปานนี้ ไดทําสิ่งที่นาสะพรึงกลัวอยางนี้ ไดถามปญหา
อยางนี้ เราตถาคตไดแกแลวอยางนี้ แกยักษนนั้
ในเวลาจบคาถา สัตว
๘๔,๐๐๐ ก็ไดธรรมาภิสมัย.
ตอแตนั้น พระราชาและชาวพระนคร ไดทําที่อยูใหแกยักษ ในที่
ใกลภพของทาวเวสวัณมหาราช ยังพลีกรรมอันถึงพรอมดวยสักการะมีดอกไม
และของหอมเปนตนใหเปนไปเปนนิตย และปลอยพระกุมารนั้นผูทรงบรรลุนิติภาวะแลววา พระองคทรงอาศัยพระผูมีพระภาคเจา จึงทรงไดชีวิต ขอจง
เสด็จไป จงทรงนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจานั่นแล และพระภิกษุสงฆ.
พระกุมารนั้นเสด็จเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจา และพระภิกษุสงฆ
ตอกาลไมนานนัก ก็ทรงดํารงอยูในอนาคามิผล ทรงเรียนพระพุทธพจนทั้งหมด
เปนผูมีอุบาสก ๕๐๐ เปนบริวาร และพระผูมีพระภาคเจาทรงตั้งพระกุมารนั้น
ไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย หัตถกอาฬวกะ เปน
เลิศแหงสาวกทั้งหลายของเรา ผูสงเคราะหบริษัทดวยสังคหวัตถุสี่
ดังนี้.
จบอรรถกถาอาฬวกสูตร แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา
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วิชยสูตรที่ ๑๑
วาดวยเรื่องรางกาย
[๓๑๒] ถาวาบุคคลเที่ยวไป ยืนอยู
นั่ง นอน คูเขาหรือเหยียดออก นั่นเปนความ
เคลื่อนไหวของกาย กายประกอบแลวดวย
กระดูกและเอ็นฉาบดวยหนังและเนื้อ ปกปด
ดวยผิว เต็มดวยไส อาหาร มีกอนตับ มูตร
หัวใจ ปอด มาม ไต น้ํามูก น้าํ ลาย เหงื่อ
มันขน เลือด ไขขอ ดี เปลวมัน อัน
ปุถุชนผูเปนพาล ยอมไมเห็นตามความเปน
จริง อนึ่ง ของอันไมสะอาดยอมไหลออก
จากชองทั้งเกาของกายนี้ทุกเมื่อ คือขี้ตาจาก
ตา ขี้หจู ากหู และน้ํามูกจากจมูก บางคราว
ยอมสํารอกออกจากปาก ดีและเสลดยอม
สํารอกออก เหงื่อและหนองฝซึมออกจาก
กาย อนึ่ง อวัยวะเบื้องสูงของกายนี้เปน
โพรง เต็มดวยมันสมอง คนพาลถูกอวิชชา
หุม หอแลว ยอมสําคัญกายนั้นโดยความเปน
ของสวยงาม.
ก็เมื่อใด เขาตายขึ้นพอง มีสีเขียว
ถูกทิ้งไวในปา เมือ่ นั้น ญาติทั้งหลายยอม
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ไมหวงใย สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก หมาปา
หมูหนอน กา แรง และสัตวเหลาอื่น ยอม
กัดกินกายนั้น ภิกษุในศาสนานี้ ไดฟงพระพุทธพจนแลว มีความรูชัด เธอยอมกําหนด
รูกายนี้ ยอมเห็นตามความเปนจริงทีเดียว
สรีระทีม่ ีวิญญาณนี้เหมือนสรีระที่ตายแลว
นั่น สรีระที่ตายแลวนั้น เหมือนสรีระทีม่ ี
วิญญาณนี้ ภิกษุพงึ คลายความพอใจในกาย
เสียทั้งภายในและภายนอก ภิกษุนั้นมีความ
รูชัดในศาสนานี้ ไมไดยินดีแลวดวยฉันทราคะ ไดบรรลุอมฤตบท สงบดับไมจุติ กาย
นีม้ ีสองเทา ไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น อัน
บุคคลบริหารอยู เต็มไปดวยซากศพตาง ๆ
ถายของไมสะอาด มีน้ําลายและน้ํามูกเปนตนใหไหลออกจากทวารทั้งเกา
และขับ
เหงื่อไคลใหไหลออกจากขุมขนนัน้ ๆ ผูใด
พึงสําคัญเพื่อยกยองตัวหรือพึงดูหมิ่นผูอื่น
จักมีอะไร นอกจากการไมเห็นอริยสัจ.
จบวิชยสูตรที่ ๑๑
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อรรถกถาวิชยสูตร
วิชยสูตร (นันทสูตร) เริ่มตนดวยคาถาวา จร วา ยทิวา ติฏ
ดังนี้ เรียกวา กายวิจฉันทนิกสูตร ดังนี้บาง.
มีอุบัติอยางไร ? ไดยินวา สูตรนี้ตรัสไวในฐานะ ๒ อยาง เพราะ
ฉะนั้น วิชยสูตรนั้น จึงมีอุบัติ ๒ อยาง.
ในสูตรนั้น สตรีทมี่ ีชื่อวา นันทา มี ๓ นาง คือ นันทา ผูเปน
นองสาวของพระอานนทเถระ อภิรปู นันทา พระธิดาของพระเจาเขมกศากยะ
นันทาผูชนบทกัลยาณี บรรพชาแลว ดวยบรรพชาสําหรับมาตุคาม ที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุโดยลําดับ ทรงแนะนําเจาศากยะทั้งหลาย
ทรงใหสตรีทั้งหลายมีนางนันทาเปนตนบรรพชาอนุญาตแลว ก็โดยสมัยนั้น
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี นางอภิรูปนันทา มีรูปสวยยิง่ นัก
นาดู นาเลื่อมใส ดวยเหตุนั้น ญาติทั้งหลายจึงตั้งชื่อนางวา อภิรูปนันทา
ฝายนางนันทาผูชนบทกัลยาณี ไมเห็นสตรีที่มีรูปสวยเสมอกับตน นางทั้งสอง
นั้นเมาแลวดวยความเมาในรูป คิดวา พระผูมีพระภาคเจาทรงติเตียน ทรง
ครหารูป ทรงแสดงโทษในรูปโดยอเนกปริยาย จึงไมไปสูที่บํารุงพระผูมีพระภาคเจา ทั้งไมปรารถนาเพื่อจะเห็น.
หากจะมีคําถามวา นางไมเลื่อมใสอยางนี้ เพราะเหตุไร จึงบรรพชา
เลา ?
*

๑. ยุ. นนฺทตฺเถรสฺส.
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ตอบวา สัจจกุมารผูเปนสามีของนางอภิรูปนันทาไดทํากาละโดยปกติ
ในวันหมั้นนั้นเทียว ดวยเหตุนั้น มารดาและบิดาจึงใหนางผูไมประสงค
บรรพชา.
ฝายนางนันทาผูชนบทกัลยาณี เมื่อทานพระนันทะบรรลุพระอรหัต
แลว ก็หมดความหวังวา สามีของเรา มหาปชาบดีพระมารดา และพระญาติ
อื่น ๆ บรรพชาแลว นางเวนจากพระญาติทั้งหลาย เมื่อไมไดความสาราญใจ
ในฆราวาสอันเปนทุกขจึงบรรพชา หาบรรพชาดวยศรัทธาไม.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงรูความแกรอบแหงญาณของนาง
ทั้งสองนั้น จึงตรัสสั่งพระนางมหาปชาบดีวา ภิกษุณีแมทั้งหมดจงมารับโอวาท
ตามลําดับ นางทั้งสองนั้น เมื่อถึงวาระของตน ก็สั่งภิกษุณีอื่นไปแทน แตนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เมื่อถึงวาระตนเทานั้น พึงมา ไมพึงสงภิกษุณี
อื่นไปแทน อยูมาวันหนึ่ง นางอภิรูปนันทาไดไปรับโอวาท พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงยังนางใหสสดใจ ดวยรูปที่ทรงเนรมิต ใหตั้งอยูในพระอรหัต
โดยลําดับ ดวยคาถาในธรรมบทนี้วา กระทําสรีระใหเปน นครแหงกระดูก
ทั้งหลาย และดวยเถรีคาถาเหลานี้วา
ดูกอนนันทา เจาจงดูรางกายอัน
อาดูร ไมสะอาด เปอยเนา อันกระดูกยกขึ้น
ไหลเขา ไหลออก ที่พวกคนพาลปรารถนา
ยิ่งนัก เจาจงเจริญอสุภนิมิต และจงละมานานุสัยเสีย ตอแตนั้น เพราะละมานะเสีย
ได เจาจักเปนผูสงบระงับเที่ยวไป ดังนี้.
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อยูมาวันหนึ่ง ชาวกรุงสาวัตถีในปุเรภัตถวายทาน สมาทาน อุโบสถ
นุงดี หมดีถอื วัตถุมีของหอมและดอกไมเปนตน ไปสูพระเชตวัน เพื่อประโยชนแกการฟงธรรม ในเวลาจบการฟงธรรมไหวพระผูมีพระภาคเจาแลว เขา
สูพระนคร แมพระภิกษุณีสงฆฟงธรรมกถาแลว ก็ไปสูสํานักของนางภิกษุณี
มนุษยและภิกษุณีทั้งหลายในกรุงสาวัตถีนั้น ตางก็สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา.
ก็ในโลกสันนิวาสมีประมาณ ๔ อยาง บุคคลเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา
แลว ชื่อวาไมเลื่อมใส ไมมี จริงอยู บุคคลทั้งหลายผูถือรูปเปนประมาณ
เห็นพระรูปของพระผูมีพระภาคเจา ขจิตดวยลักษณะ วิจิตรดวยอนุพยัญชนะ
มีพระเกตุมาลารุงเรือง มีพระรัศมีวาหนึ่งเปลงออก ดุจอลังการอันมีประโยชน
ที่งามพรอม ซึ่งเกิดขึ้นแกโลกฉะนั้น ยอมเลื่อมใส.
ผูถือเสียงเปนประมาณฟงเสียงกิตติศัพทในชาดกหลายรอย ประกอบ
ดวยองคแปด ทรงเปลงออกอยางออนหวานดุจเสียนกกรวิก เหมือนเสียงแหง
พรหม ยอมเลื่อมใส.
ฝายผูถือความเศราหมองเปนประมาณ เห็นความเศราหมองดวยจีวร
เปนตน หรือ ความเศราหมองดวยการบําเพ็ญทุกรกิริยา ก็ยอมเลื่อมใส.
ผูถือธรรมเปนประมาณพิจารณาธรรมขันธอยางใดอยางหนึ่ง บรรดา
ขันธทั้งหลายมีสีลขันธเปนตน ยอมเลื่อมใส เพราะฉะนั้นจึงกลาวสรรเสริญ
พระผูมีพระภาคเจาในที่ทั้งปวง.
นางนันทาผูชนบทกัลยณีแมถึงสํานักของภิกษุณีแลวไดฟงบุคคลเหลานั้น กําลังกลาวสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาโดยอเนกปริยาย ประสงคจะเขาไป
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เฝาพระผูมีพระภาคเจา จึงบอกแกภิกษุณีทั้งหลาย พวกภิกษุณีพานางไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงรูการมาของนางกอนทีเดียว ทรง
เนรมิตสตรี ที่มีอายุนาดูยิ่งนัก ประมาณ ๑๕ - ๑๖ ป ยืนถวายงานพัดอยูขาง
ดวยกําลังฤทธิ์ของพระองค เพื่อทรงกําจัดความเมาในรูป ดวยรูปนั่นเทียว
ดุจบุรุษตองการบงหนามดวยหนาม และตองการถอนลิ่มดวยลิ่มฉะนั้น นาง
นันทาเขาไปเฝาพรอมกับภิกษุณีทั้งหลาย ไหวพระผูมีพระภาคเจาแลว นัง่ ใน
ระหวางภิกษุสงฆ เห็นพระรูปสมบัติของพระผูมีพระภาคเจา ตั้งแตพื้นพระบาท
จนถึงปลายพระเกสา และเห็นรูปเนรมิตนั้น ซึง่ ยืนขางพระผูมีพระภาคเจาอีก
คิดวา โอ ! สตรีนี้รูปสวย ละความเมาในรูปของตน มีอัตภาพอันยินดียิ่งใน
รูปของสตรีนั้น.
แตนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงสตรีนั้นทําใหมีอายุประมาณ ๒๐
ป ดวยวา มาตุคามมีอายุ ๑๖ ปเทานั้น ยอมสวยงาม เกินนั้นไปยอมไมสวยงาม
ลําดับนั้น นางนันทาเห็นความเสื่อมแหงรูปของสตรีนั้น ก็มีฉันทราคะในรูป
นั้น ลดนอย แตนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสตรีอยางนี้ คือ สตรียัง
ไมคลอด สตรีคลอดครั้งเดียว สตรีกลางคน สตรีแก จนถึงสตรีมีอายุ ๑๐๐ ป
หลังโกง ถือไมเทา มีตัวตกกระแลวทรงแสดงการตายของสตรีนั้น อันตาง
ดวยซากศพพองขึ้นเปนตน อันสัตวทั้งหลายมีกาเปนตน รุมจิกกิน และมี
กลิ่นเหม็น นาเกลียด นาปฏิกูลแกนางนันทา ผูแลดูอยูนั่นเทียว นางนันทา
เห็นมาตุคามนั้น ก็มีอนิจจสัญญาปรากฏขึ้นวา กายนี้ทั่วไปทั้งหมด ทั้งแกเรา
ทั้งแกคนอื่น อยางนี้นั่นแล แมทกุ ขสัญญาและอนัตตสัญญาก็ปรากฏขึ้น โดย
*

* ยุ. กโม.
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ทํานองอนิจจสัญญานั้น ภพทั้ง ๓ ปรากฏขึ้นไมเปนที่พึ่งอาศัย ดุจเรือนถูก
ไฟไหมฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงรูวา จิตของนางนันทาแลนไปใน
กรรมฐาน จึงตรัสคาถาเหลานี้ ดวยอํานาจแหงสัปปายะแกนางวา
ดูกอนนันทา เจาจงดูรางกายนี้ อัน
อาดูร ไมสะอาด เปอยเนา อันกระดูกยก
ขึน้ เปนโครง ไหลเขาไหลออก ที่พวกคน
พาลปรารถนากันยิ่งนัก สรีระของหญิงนี้
เปนฉันใด สรีระของเธอนีก้ ็จักฉันนั้น สรีระ
ของเธอนั้นฉันใด สรีระของหญิงนี้ก็ฉันนั้น
เธอจงดูธาตุทั้งหลายโดยความเปนของสูญ
จงอยากลับมาสูโ ลกนี้อีกเลย จงสํารอกความ
พอใจในภพเสีย
แลวจักเปนผูสงบระงับ
เทีย่ วไป ดังนี้.
ในเวลาจบคาถา นางนันทาดํารงอยูในโสดาปตติผล ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อตรัสวิปสสนากรรมฐาน ซึง่ มีสุญญตาเปนบริวาร เพื่อ
บรรลุมรรคเบื้องบนแกนาง จึงตรัสพระสูตรนี้ นี้เปนอุบัติหนึ่งของสูตรนั้นกอน.
อุบัติที่ ๒.
อุบัติที่ ๒ ไดกลาวไวแลวในเรื่องของคาถาธรรมบทวา ก็เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงราชคฤห ธิดาของนางสาลวดี คณิกา ซึ่งมี
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สมุฏฐานไดกลาวแลวโดยพิสดาร ในจีวรขันธกะ ชื่อวา สิริมา ซึ่งเปนนองสาว
ของชีวกนั้นใด ไดตําแหนงนั้น โดยกาลลวงไปแหงมารดา ดูหมิ่นปุณณเศรษฐี
ธิดา ในเรื่องแหงคาถานี้วา พึงชนะความโกรธ ดวยความไมโกรธ ขมา
พระผูมีพระภาคเจา ฟงพระธรรมเทศนา ไดเปนโสดาบัน ยังนิจภัตร ๘ อยาง
ใหเปนไปแลว ภิกษุผูรบั นิจภัตรรูปหนึ่ง ปรารภถึงสิริมาธิดานั้น ก็เกิดราคะ
และไมอาจเพื่อทําแมอาหารกิจ นอนปราศจากอาหาร. ครั้นภิกษุนั้นนอนอยาง
นั้นแล นางสิริมาตายไปเปนเทวีของทาวสุยาม ในยามภพ.
ในขณะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระภิกษุสงฆแวดลอมแลว พา
ภิกษุแมนั้น เสด็จไปดูสรีระของนางสิริมานั้น ซึ่งพระราชาทรงหามการเผาศพ
ของนางแลวใหเก็บไว ณ ปาชาผีดิบ มหาชนและพระราชาก็ไปดูอยางนั้น ใน
ชนจํานวนนั้น มนุษยทงั้ หลายพูดกันวา ในกาลกอน การดูนางสิริมาดวยทรัพย
๑,๐๐๘ ก็ไดยาก บัดนี้ในวันนี้ผูที่ใครจะดูนางแมดวยหนึ่งกากณิก ก็ไมมี ฝาย
สิริมาเทพกัญญา อันรถ ๕๐๐ คันแวดลอมแลวไป ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสสูตรนี้ เพื่อทรงแสดงธรรมแกชนทั้งหลายที่ประชุม ณ ทีแ่ มนั้น และคาถา
ในธรรมบทนี้วา เธอจงดูรางกายอันทําวิจิตร เพื่อทรงโอวาทแกภิกษุนั้น.
นี้เปนอุบัติที่ ๒ แหงสูตรนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จร วา ความวา ไปดวยการนํารูปกาย
ทั้งสิ้นไป โดยมุงหนาตอทิศที่จะพึงไป. บท ยทิ วา ติฏ ความวา ยืนอยู
โดยไมมีการยกรูปกายนัน้ นั่นเทียว. บทวา นิสินฺโน อุท วา สย ความวา
นั่งโดยความที่รูปกายนั้นแลคูสวนเบื้องต่ํา และยกขึ้นซึ่งสวนเบื้องสูง หรือนอน
โดยเหยียดไปทางขวาง.
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บทวา สมฺมิฺเชติ ปสาเสติ ความวา คูเขาและเหยียดออก ซึ่ง
ขอตอนั้น ๆ. บทวา เอสา กายสฺส อิฺชนา ความวา นั่นแมทั้งหมดเปน
ความเคลื่อนไหว ไดแกความไหว ความเคลื่อนไปของกายที่มีวิญญาณนี้
นั่นเทียว. ใครอื่นที่ชื่อวา เที่ยวไปอยู หรือเหยียดออกอยูในที่นี้ หามีไม
อนึ่งแล เมือ่ จิตเกิดขึ้นวา เราจะไปเที่ยว วาโยธาตุซึ่งมีจิตนั้นเปนสมุฏฐาน
ยอมแผไปสูรางกาย กายนั้นก็มีการนําไปมุงหนาตอทิศที่จะพึงไป คือความเกิด
ขึ้นในระหวางสวน ก็ยอ มมีดวยจิตนั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา จร เที่ยวไป.
อนึ่ง เมื่อจิตเกิดขึ้นวา เรายืน วาโยธาตุซึ่งมีจิตนั้นเปนสมุฏฐาน
ก็ยอมแผไปสูรางกาย รางกายนั้นก็มีการยกขึ้น คือ ความปรากฏแหงรูป โดย
ฐานเบื้องสูง ก็ยอมมีดวยจิตนั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา ติฏ  ยืนอยู.
อนึ่ง เมื่อจิตเกิดขึ้นวา เราจะนั่ง วาโยธาตุซึ่งมีจิตนั้นเปนสมุฏฐาน
ยอมแผไปสูรางกาย รางกายนั้นก็จะมีการคูเขาซึ่งสวนเบื้องต่ํา และการยกขึ้น
ซึ่งสวนเบื้องสูง ดวยจิตนั้น คือ ความปรากฏแหงรูปยอมมีโดยภาวะอยางนั้น
ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา นิสินฺโน นั่งแลว.
อนึ่ง เมื่อมีจิตเกิดขึ้นวา เราจะนอน วาโยธาตุซึ่งมีจิตนั้นเปนสมุฏฐาน
ยอมแผไปสูรางกาย รางกายนั้นก็ยอมมีการเหยียดออกตามขวาง ดวยจิตนั้น คือ
ความปรากฏแหงรูปใด ภาวะอยางนั้น ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา สย นอน.
ก็ทานผูมีอายุนี้ รูปใดรูปหนึ่งหนึ่ง ที่มีชื่ออยางนี้ เที่ยวไป ยืนอยู นั่ง หรือ
นอน อยางนี้ ซึ่งเรียกวา คูเขา เหยียดออก ดวยอํานาจแหงการคูเขาและเหยียด
ออกซึ่งขอตอเหลานั้น ๆ ในอิรยิ าบถนั้น ๆ เพราะเมื่อจิตจะคูเขา หรือเหยียด
*

* ยุ. เทสนฺตเร รปนฺตรปาตภาโว.
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ออกเกิดขึ้นอยู การเคลื่อนไหวแมนั้นยอมมีโดยนัยตามที่กลาวแลวนั่นแล
เพราะฉะนั้น นั่นเปนความเคลื่อนไหวของกาย ใคร ๆ อื่นในที่นหี้ ามีไม นี้สูญ
จากสัตวหรือบุคคลไร ๆ ซึ่งเที่ยวไปอยู หรือ เหยียดออก แตในที่นี้ มีปรมัตถ
อยางเดียวนี้ คือ
ความที่วาโยธาตุตางกัน ยอมมีเพราะ
อาศัยความที่จิตตางกัน ความเคลื่อนไหวของ
กาย ยอมมีตาง ๆ เพราะความที่วาโยธาตุ
ตางกัน ดังนี้.
ดวยคาถานี้ เพราะพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในอิริยาบถหนึ่ง การ
เบียดเบียนกายก็มีดวยการประกอบ และเพื่อกําจัดความเบียดเบียนกายนั้น
พระองคจึงทรงกระทํา การสับเปลี่ยนอิริยาบถ เพราะฉะนั้น จึงทรงแสดงทุกขลักษณะ อันอิริยาบถปกปดไว ดวยบทวา จร วา เปนตนดวยประการดังนี้
ในกาลเที่ยวไปก็อยางนั้น เมื่อจะตรัสประเภทแหงการเที่ยวไปเปนตน นั่น
ทั้งหมด เพราะไมมีการยืนเปนตนวา นั่นเปนความเคลื่อนไหวของกาย ชื่อวา
ทรงแสดงอนิจจลักษณะ ซึ่งสันตติปกปดไว และเมื่อความสามัคคีนั้นเปนไป
แลว ก็ตรัสโดยปฏิเสธสัตววา นั่นเปนความเคลื่อนไหวของกาย ชื่อวา ทรง
แสดงอนัตตลักษณะ ซึ่งอัตตสัญญาและความเปนกอนปกปดไว.
ครั้นตรัสสุญญตากรรมฐาน โดยการแสดงไตรลักษณอยางนี้แลว จึง
ทรงปรารภอีกวา กายประกอบแลวดวยกระดูกและเอ็น เพื่อทรงแสดงอสุภะ
ทั้งที่มีวิญญาณและไมมีวิญญาณ.
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คาถานั้นมีเนื้อความวา ก็นั่นเปนความเคลื่อนไหวของกายใด กายนี้
นั้น ประกอบแลวดวยกระดูกและเอ็น เพราะความที่กายนี้ประกอบแลวดวย
กระดูกเกิน ๓๐๐ ทอน และดวยเอ็น ๙๐๐ เสน ซึ่งขาพเจาประกาศแลว โดย
ประเภทแหงสี สัณฐาน ทิศ โอกาส และ การกําหนด และโดยอัพยาปารนัย ใน
การพรรณนาถึงอาการ ๓๒ อยาง ในวิสุทธิมรรค เพราะฉะนั้น ผูศึกษาพึง
ทราบวา ฉาบดวยหนังและเนื้อ เพราะความที่กายนี้ ฉาบแลวดวยหนัง มีหนัง
ปลายเทาและหนังนิ้วมือเปนตน และดวยเนื้ออันตางดวยชิ้นเนื้อ ๙๐๐ ชิน้ ที่
ขาพเจาประกาศไวแลว ในวิสุทธิมรรคนั้นแล มีกลิ่นเหม็น นาเกลียดปฏิกูล
อยางยิ่ง.
ในกายนั่น ผูศึกษาจะพึงทราบอยางไร ถากายนี้ไมพึงปกปดดวยผิว
ละเอียดดุจปกแมลงวัน ซึ่งลอกจากรางกายทั้งสิ้นของคนปานกลางก็จะมีประมาณ
เทาเม็ดพุทรา ดุจฝาเรือนไมปกปดดวยรงคมีสีเขียว เปนตนไซร กายนี้ปกปด
ดวยผิวแมละเอียดอยางนั้น อันปุถชุ นผูเปนพาล ปราศจากจักษุ คือ ปญญา
ยอมไมเห็นตามความเปนจริง.
ก็หนังของรางกายนั้น อันเขาประเทืองดวยเครื่องประทินผิว นับวา
นาเกลียดและปฏิกูลอยางยิ่งก็ดี
เนื้อรอยชิ้นที่กลาวแลววา
เนื้อมี ๙๐๐ ชิน้ ฉาบแลวในรางกาย
เปนของเปอยเนา ดุจสวมอันเกลื่อนกลน
ดวยหมูหนอน ฉะนั้น
โดยประเภท อันหนังหุมหอก็ดี
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เอ็น ๙๐๐ เสน อยูใ นรางกายมีประมาณหนึ่งวา รึงรัดโครงกระดูกไว ดุจเรือน
รึงรัดดวยเถาวัล ฉะนั้น
ฉาบดวยเนื้อก็ดี
กระดูก ๓๐๐ ทอน ที่เอ็นรึงรัดไว ตั้งเรียงตามลําดับ เปนของเนา
มีกลิ่นเหม็นก็ดี อันปุถุชนผูเปนพาล ยอมไมเห็นตามความเปนจริง.
เพราะบัณฑิตไมยึดถือผิวเปนตนนั้น ใชจักษุคือปญญาแทงตลอด ซึ่ง
ซากศพในภายใน และของไมสะอาด กลิ่นเหม็น นาเกลียดและปฏิกูลอยางยิ่ง
มีประการตาง ๆ ไมปรากฏแกโลกทัง้ หมด เพราะความที่กายปกปดดวยผิว
ละเอียดดุจปกแมลงวัน ถูกหุมหอไวดวยหนังที่ประเทืองแลวดวยเครื่องประทิน
ผิว พึงเห็นกายอยางนี้วา เต็มดวยไส อาหาร ฯลฯ ดี เปลวมัน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น กายเต็มดวยไส ชื่อวา อนฺตปูโร เต็มดวย
อาหาร ชื่อวา อุทรปูโร. ก็คําวา อุทร นั่น เปนชื่อของอาหารใหม จริงอยู
อาหารใหมนั้น เรียกวา อุทร โดยชื่อของฐานะ. บทวา ยกเปฬสฺส ไดแก
มีกอนตับ. บทวา วตฺถิโน ไดแกมูตร. ก็มูตรนั่น เรียกวา วตฺถิ โดยมุงถึง
ฐานะ. บทวา ปูโร ไดแก กระทําอยางยิ่ง. เพราะฉะนั้น พึงประกอบอยางนี้
วา เต็มดวยกอนตับ เต็มดวยมูตร. ในหัวใจเปนตน ก็นัยนี.้ ก็บทวาไส
เปนตนแมนั่นทั้งหมด ผูศ ึกษาพึงทราบ ดวยอํานาจแหงคําที่กลาวไวแลว ใน
วิสุทธิมรรค ดวยประเภทแหง สี สัณฐาน ทิศ โอกาส และปริจเฉท และดวย
อัพยาปารนัย.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงซากศพในภายในวา ในกายนี้ สิ่งที่
ควรถือเอาเชนกับแกวมุกดาและแกวมณีแมอยางหนึ่งก็ไมมีเลย และกายนีเ้ ต็ม
ดวยของไมสะอาดทั้งนั้น บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงซากศพในภายในนั้นแล ทําให
ปรากฏดวยซากศพที่ออกไปในภายนอก จึงสงเคราะหสิ่งที่ตรัสแลวในกาลกอน
และที่ยังไมตรัสเขาดวยกัน จึงตรัสสองคาถาวา อถสฺส นวหิ โสเตหิ แปลวา
อนึ่ง ของอันไมสะอาดยอมไหลออกจากชองทั้งเกาของกายนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อถ เปนการแสดงขยายปริยายอื่น. มีอธิบาย
วา ทานจงดูความไมสะอาด โดยปริยายแมอื่นอีก. บทวา อสฺส ไดแกกายนี้.
บทวา นวหิ โสเตหิ ไดแก ชองตา ๒ ชองหู ๒ ชองจมูก ๒ ปาก วัจจมรรค
และปสสาวมรรค. บทวา อสุจี สวติ ความวา ของอันไมสะอาด คือ กลิ่นเหม็น และนาเกลียดอยางยิ่ง มีประการตาง ๆ ปรากฏแลวแกโลกทั่วไป ยอม
ไหลออก คือ ยอมหลั่งออก ยอมไหลออกไป คันธชาตมีกฤษณาและจันทน
เปนตน หรือ รัตนชาต มีแกวมณี แกวมุกดาเปนตน อื่นไร ๆ หาไหลออกไม.
บทวา สพฺพทา ความวา ก็ของอันไมสะอาดนั้นแล ยอมปรากฏแกบุคคลผู
ยืนอยูก็ตาม ไปอยูก็ตาม ทุกเมื่อ คือ ในกลางคืนบาง กลางวันบาง เวลาเชา
บาง เวลาเย็นบาง.
หากมีคําถามวา ของอันไมสะอาดนั้น คืออะไร ? ตอบวา คือขี้ตา
จากตาเปนตน. จริงอยู ขี้ตาเชนกับเนื้อที่ลอกหนังออกแลว ยอมไหลออกจาก
ชองตาทั้งสองของกายนั้น ขี้หูเชนกับกอนธุลี ยอมไหลออกจากชองหูทั้งสอง
ขี้มูกเชนกับน้ําหนองยอมไหลออกจากชองจมูกทั้งสอง บุคคลยอมสํารอกออกจาก
ปาก.
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หากมีคําถามวา สํารอกอะไร ? ตอบวา บางคราวยอมสํารอกน้ําดี
ที่อธิบายวา ในกาลใด น้าํ ดีไมเปนกอนกําเริบ ยอมสํารอกน้ําดีในกาลนั้น.
บทวา เสมฺห จ ความวา ยอมสํารอกน้ําดีอยางเดียวหามิได แม
น้ําเสมหะที่เปนกอน ซึ่งมีประมาณเต็มบาตรหนึ่งนั้นแมใด ตัง้ อยูในชองทอง
ยอมสํารอกน้ําเสมหะแมนั้น ในกาลบางคราว ก็เสมหะนี้นั้น พึงทราบโดยนัยที่
กลาวแลว ในวิสุทธิมรรค โดยสีเปนตน ดวย จ ศัพทวา เสมฺห จ
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ยอมสํารอกเสมหะและของอันไมสะอาดอยางอื่น
มีอาหารใหมและโลหิตเปนตน เห็นปานนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนกาลัญู ปุคคลัญู และปริสัญู ครั้น
ทรงแสดงการสํารอกของอันไมสะอาดออกจากทวารทั้งเจ็ดอยางนี้แลวตอจากนั้น
ไมทรงแตะตองทวารทั้งสอง ดวยพระดํารัสพิเศษ เมื่อจะทรงแสดงการสํารอก
ของอันไมสะอาดออกจากกายแมทั้งหมด โดยปริยายอื่นอีก จึงตรัสวา กายมฺหา
เสทชลฺลิกา เหงื่อและหนองฝซึมออกจากกาย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสทชลฺลิกา สัมพันธกับบทนี้วาเหงื่อ
และน้ําเค็มอันตางดวยแผนเกลือและเหงื่อไคลของรางกายนั้น ยอมซึมออก
ทุกเมื่อ.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความที่กายนี้เปนของอันไมสะอาด
ดวยอํานาจแหงมลทินจากอาหารที่กินและดื่มเปนตน เมื่ออาหารที่กินและดื่ม
เปนตน หุงตมดวยไฟอันเกิดจากกรรม ก็ปรากฏขึ้นไหลออก โดยประเภทมี
อาทิวา ขี้ตาจากตา แลวเปอนอวัยวะมีตาเปนตน แลวติดอยูขางนอกเหมือน
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เมื่อหุงตมภัต คราบขาวสารและคราบน้ําก็ปรากฏขึ้นกับฟองน้ําแลว เปอนปาก
หมอขาว ติดอยูขางนอกฉะนั้นอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงความที่
กายนั้นเปนของไมสะอาด เพราะความที่ศีรษะที่สมมติวาเปนอุดมมงคลในโลก
ซึ่งคนทั้งหลายถือโดยความเปนของประเสริฐอยางยิ่ง ไมทําการไหวแมแกบุคคล
ที่ควรไหวทั้งหลายแมนั้นเปนของไมมีแกนสาร และความเปนของอันไมสะอาด
จึงตรัสคาถานี้วา อถสฺส สุสิร สีส อนึ่ง อวัยวะเบื้องสูงของกายนี้เปน
โพรง ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา สุสิร ไดแก ชอง. บทวา มตฺถลุงฺคสฺส
ปูรต ความวา เต็มดวยมันสมอง ดุจน้ําเตาเต็มดวยนมสม ฉะนั้น ก็มันสมอง
นี้นั้น ผูศึกษาพึงทราบ โดยนัยที่กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรคนั้นแล.
บทวา สุภโต น มฺติ พาโล ความวา คนพาลชอบคิดสิ่งที่
คิดชั่วยอมสําคัญแมกายนี้นั้น ซึ่งเต็มดวยซากศพมีอยางตาง ๆ อยางนี้ คือ
ยอมสําคัญดวยดวยความสําคัญ คือ ตัณหา ทิฏฐิ มานะ แมทั้งสามวา สวย สะอาด
นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ. เพราะเหตุไร เพราะคนพาลถูกอวิชชา
หุมหอแลว คือ ถูกโมหะอันปกปดสัจจะทั้งสี่หุมหอแลว คือ เตือนแลว ให
เปนไปแลว ใหยึดถือแลววา เจาจงถืออยางนี้ ยึดอยางนี้ สําคัญอยางนี้
อธิบายวา เจาจงดูตลอดอวิชชาอันเปนเหตุไมนาปรารถนา.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงอสุภะ ดวยอํานาจแหงกายมีวิญญาณ
ครองอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดงอสุภะ ดวยอํานาจแหงกายไมมีวิญญาณ
ครอง หรือ เพราะกายแมของพระเจาจักรพรรดิก็เต็มดวยซากศพตามที่กลาว
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แลวเหมือนกัน เพราะฉะนั้น เพื่อทรงแสดงอสุภะในสมบัติภพ โดยประการ
ทั้งปวงแลว ทรงแสดงในวิบัติภพในบัดนี้ จึงตรัสคาถาวา ยทา จ โส
มโต เสติ แปลวา ก็เมื่อใด เขาตายนอนอยู.
คาถานั้นมีเนื้อความวา กายมีอยางนี้นั่นแล เมื่อใด เขาตายเพราะ
ปราศจากอายุ ไออุน และวิญญาณ ขึ้นพองดุจสูบเต็มดวยลมฉะนั้น มีสีเขียว
เพราะสีแตกสลาย ถูกทิง้ ไวในปาชา เพราะถูกทิ้งไวดุจทอนไมไรประโยชน
ฉะนั้น นอนอยู ในกาลนั้น ญาติทั้งหลายยอมไมหวงใยโดยสวนเดียววาบัดนี้
เขาจักไมลุกขึ้นอีก.
ในคาถานั้น ทรงแสดงความไมเที่ยง ดวยบทวา มโต ทรงแสดง
ความที่กายไมลุกขึ้น ดวยบทวา เสติ และทรงประกอบไวในการละความ
มัวเมาในชีวิตและกําลัง ดวยบททั้งสองนั้น ทรงแสดงวิบัติในสัณฐาน ดวย
บทวา อุทฺธุมาตโก ทรงแสดงวิบัติในเครื่องประทินผิว ดวยบทวา วินีลโก
และทรงประกอบในการละความมัวเมาในรูป และในการละมานะ เพราะอาศัย
ความงามแหงผิวพรรณดวยบททั้งสองนั้น ทรงแสดงความไมมีของที่จะพึงถือเอา
ดวยบทวา อปวิฏโ ทรงแสดงความเปนกายอันนาพึงเกลียด อันไมควรเพื่อ
ใหอยูในภายใน ดวยบทวา สุสานสฺมึ ทรงประกอบในการละความยึดถือวา
ของเรา และในการละสุภสัญญา ดวยบทแมทั้งสองนั้น ทรงแสดงความไมมี
กิริยาโตตอบ ดวยบทวา อนเปกฺขา โหนฺติ าตโย ทรงประกอบใน
การละความมัวเมาในบริวาร ดวยบทนั้น.
ครั้นทรงแสดงอสุภะดวยอํานาจกายอันไมมีวิญญาณครอง ยังไมแตกสลาย ดวยคาถานี้อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดง แมดวยอํานาจแหงกาย
แตกสลาย จึงตรัสคาถาวา ขาทนฺติ น ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย จฺเ ความวา สัตวทั้งหลายที่
กินซากศพแมเหลาอื่นมีกาและพังพอนเปนตน ยอมกัดกินกายนั้น. บทที่เหลือ
ตื้นทั้งนั้นแล.
ครั้นทรงแสดงกาย ดวยอํานาจแหงสุญญตากรรมฐาน โดยนัยมีอาทิ
วา จร วา ดวยอํานาจแหงอสุภะสําหรับกายที่มีวิญญาณครอง โดยนัยมีอาทิวา
กายประกอบแลวดวยกระดูกและเอ็น ดวยอํานาจแหงอสุภะ สําหรับกายที่ไมมี
วิญญาณครอง โดยนัยมีอาทิวา ก็เมื่อใด เขาตาย อยางนี้แลวทรงประกาศ
ความประพฤติของปุถุชนผูเปนพาล และทรงแสดงวัฏฏะ โดยมีอวิชชาเปน
ประธาน ดวยบทนี้วา คนพาลถูกอวิชชาหุมหอแลว ยอมสําคัญกายนั้น
โดยความเปนของสวยงาม ในกายนี้ อันสูญจากความเที่ยง ความสุขและตัวตน
และแมอันไมสวยงามโดยสวนเดียวอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดงความ
ประพฤติของบัณฑิตในกายนั้น และวิวัฏฏะ โดยมีปริญญาเปนประธาน จึงทรง
ปรารภวา สุตฺวาน พุทฺธวจน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุตวฺ าน ไดแก พิจารณาโดยแยบคาย.
บทวา พุทฺธวจน ไดแก พุทธพจนอันทําการกําหนดรูกาย. บทวา ภิกฺขุ
ไดแก พระเสกขะ หรือปุถุชน.
บทวา ปฺาณวา ความวา วิปสสนา เรียกวา ปญญาณ
ผูประกอบพรอมดวยวิปสสนานั้น เพราะความเปนผูเปนไปแลวในประการมี
ความไมเที่ยงเปนตน.
บทวา อิธ คือ ในศาสนา. บทวา โส โข น ปริชานาติ
ความวา ภิกษุนั้นกําหนดรูกายนี้ ดวยปริญญา ๓. อยางไร คือ เหมือนพอคา
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ผูฉลาดแลดูสินคาวา นีแ้ ละนี้แลว เปรียบเทียบวา เมื่อซื้อสินคาดวยทรัพย
เทานี้แล จักมีกําไรเทานี้ ครั้นทําอยางนั้นแลว ถือเอาตนทุนกับกําไรอีก
ทิ้งสินคานั้น ชื่อฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อแลดูดวยจักษุคือญาณวา
สวนเหลานี้มีกระดูกและเอ็นเปนตน และมีผม ขนเปนตน ชื่อวา กําหนดรู
ดวยญาตปริญญา เมื่อเทียบเคียงวา ธรรมเหลานั้นไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา ชื่อวา กําหนดรูดวยตีรณปริญญา ครัน้ เทียบเคียงอยางนี้แลว
ถึงอยูซึ่งอริยมรรค ชื่อวา กําหนดรูดว ยปหานปริญญา เพราะละฉันทราคะ
ในกายนั้น หรือเมื่อเห็นดวยอํานาจแหงอสุภะของกายที่มีวิญญาณครอง หรือ
ไมมีวิญญาณครอง ชื่อวา กําหนดรูดว ยญาตปริญญา เมื่อเห็นดวยอํานาจ
แหงความไมเที่ยงเปนตน ชื่อวา กําหนดรูดวยตีรณปริญญา คือฉันทราคะ
ออกจากกายนั้น ละกายนั้นดวยอรหัตมรรค ชื่อวา กําหนดรูดวยปหานปริญญา.
หากจะมีคําถามวา เพราะเหตุไร ภิกษุนั้นยอมกําหนดรูอยางนี้.
ตอบวา เพราะยอมเห็นตามความเปนจริง อธิบายวา เพราะเห็น
ความจริง ก็เมื่อประโยชนนั่นสําเร็จ ดวยบทวา ปฺาณวา เปนตนนั่นเทียว
เพราะปญญาณวัตรยอมมีแกภิกษุนั้น เพราะฟงพุทธพจน และเพราะกายนี้
แมปรากฏแกชนทั้งปวง อันภิกษุไมฟงพุทธพจนแลว ก็ไมอาจเพื่อกําหนดรูได
เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเพื่อทรงแสดงเหตุแหงญาณของภิกษุนั้นและ
ความที่ภิกษุนั้นเปนผูไมสามารถเพื่อเห็นรูปภายนอกทั้งหลายจากกายนี้ อยางนี้
แลว จึงตรัสวา สุตฺวาน พุทฺธวจน ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภนันทภิกษุณี และภิกษุผูมีจิตวิปลาส
แลวนั้น จึงตรัสวา ภิกขฺ ุ โดยยังเทศนาใหเปนไป โดยเปนบริษัทที่เลิศ
และโดยแสดงภิกษุภาวะ แกชนทั้งหลายผูถึงการปฏิบัติในกายนั้น.
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บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงประการที่ภิกษุเมื่อเห็นอยู ยอมเห็นตามความ
เปนจริง ในบาทคาถานี้วา ยถาภูตฺหิ ปสฺสติ แปลวา เพราะเห็นตาม
ความเปนจริง ดังนี้ จึงตรัสวา สรีระที่มีวิญญาณนี้ เหมือนสรีระที่ตายแลว
นั่น สรีระทีต่ ายแลวนั้น เหมือนสรีระที่มีวิญญาณนี้ ดังนี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา สรีระนี้มีวิญญาณครองและเปนของอันไม
สวยงาม ยอมเดิน ยอมยืน ยอมนั่ง ยอมนอน เพราะยังไมปราศจากอายุ
ไออุน และวิญญาณ ฉันใด สรีระแมไมมีวิญญาณครองนั่นนอนอยูในปาชา
ในบัดนี้ ในกาลกอนก็มีแลว เพราะไมปราศจากธรรมเหลานั้น ก็ฉันนั้น.
อนึ่ง สรีระของคนที่ตายแลวในบัดนี้นั่น ยอมไมเดิน ยอมไมยืน
ยอมไมนั่ง ยอมไมสําเร็จการนอน เพราะปราศจากธรรมเหลานั้น ฉันใด
สรีระแมมีวิญญาณครองนี้ เพราะปราศจากธรรมเหลานั้นจักเปนฉันนั้น.
อนึ่ง สรีระมีวิญญาณครองนี้ ยังไมนอนตายในปาชาในบัดนี้ ยังไม
ถึงความเปนของที่พองขึ้นเปนตน ฉันใด แมสรีระของคนตายแลวในบัดนี้นั้น
ในกาลกอนก็ไดเปนแลวฉันนั้น.
อนึ่ง สรีระที่ตายแลว ไมมีวญ
ิ ญาณครอง และเปนของไมสวยงาม
นอนอยูในปาชา และถึงความเปนของพองขึ้นเปนตน ฉันใด สรีระแมมีวิญญาณ
ครองนี้ ก็จกั ถึงฉันนั้น.
ในบทเหลานั้น บทวา ยถา อิท ตถา เอต ความวา ภิกษุเมื่อ
ทําความที่สรีระที่ตายแลว เปนของเสมอกับตน ยอมละโทษในภายนอกได.
บทวา ยถา เอต ตถา อิท ความวา เมื่อทําความที่ตนเปนผูเสมอดวยสรีระที่
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ตายแลว ยอมละความกําหนัดในภายในได คือ เมื่อรูชัดซึ่งอาการที่ทําสรีระ
ทั้งสองใหเสมอกัน ยอมละโมหะในสรีระทั้งสองนั้นได.
พระผูมีพระภาคเจาทรงชําระการละอกุศลมูลในสวนเบื้องตนนั่นแล
ดวยการเห็นตามความเปนจริงอยางนี้แลว เพราะภิกษุปฏิบัติในการละอกุศลมูล
นั้น ยอมเปนผูสามารถ เพื่อบรรลุอรหัตมรรคสํารอกฉันทราคะทั้งปวง โดย
ลําดับ เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา ภิกษุพึงคลายความพอใจในกายเสียทั้งภายใน
และภายนอก ดังนี้ บาลีที่เหลือวา เอว ปฏิปนฺโน ภิกขฺ ุ อนุปุพฺเพน
แปลวา ภิกษุปฏิบัติแลวอยางนี้ ยอมสํารอกความพอใจในกายเสียทั้งภายในและ
ภายนอก โดยลําดับ ดังนี.้
ครั้นทรงแสดงเสกขภูมิอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอเสกขภูมิ
จึงตรัสวา ฉนฺทราควิรตฺโต โส ภิกษุนั้นไมยินดีแลวดวยฉันทราคะ.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ภิกษุนั้นมีความรูชัดดวยอรหัตมรรคญาณ ยอม
บรรลุผลในลําดับแหงมรรค ในกาลนั้น เรียกวา ไมยินดีแลวดวยฉันทราคะ
เพราะความที่ฉันทราคะอันภิกษุนั้นละแลวโดยประการทั้งปวง และเรียกวา ได
บรรลุบทที่ทรงพรรณนาแลววา ชื่อวา อมตะ เพราะไมมีความตาย หรือ
เพราะอรรถวาประณีต ชื่อวา สันติ เพราะสงบจากสังขารทั้งปวง ชื่อวา
นิพพาน เพราะไมมีเครื่องรอยรัด คือ ตัณหา ชือ่ วา ไมจุติ เพราะไมมี
การเคลื่อนไป.
อนึ่ง ภิกษุนั้นมีความรูชัดดวยอรหัตมรรคญาณ ดํารงอยูใ นผล ใน
ลําดับแหงมรรค พึงทราบวา ไมยินดีแลวดวยฉันทราคะ และไดบรรลุบทมี
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ประการที่กลาวแลว ดวยบทวา อชฺฌคา นั้น ทรงแสดงวา ฉันทราคะนี้
อันภิกษุนั้นละไดแลว และนิพพานนี้อันภิกษุนี้ไดแลว ดังนี้.
ครั้นตรัสอสุภกรรมฐานพรอมกับความสําเร็จ ดวยอํานาจแหงกายมี
วิญญาณครอง และไมมีวิญญาณครองอยางนี้แลว เมื่อจะทรงติเตียนการอยู
ดวยความประมาท ซึ่งทําอันตรายแกอานิสงสมากมายอยางนี้ ดวยการทรง
แสดงโดยยออีก จึงตรัสสองคาถาวา ทิปาทโกย.
ในคาถานั้น กายทั้งหลายแมไมมีเทาเปนตน เปนของไมสะอาดทีเดียว
แมก็จริง ถึงอยางนั้น ในคาถานี้ ดวยอํานาจแหงการกระทํายิ่งหรือ ดวยอํานาจ
แหงการกําหนดอยางสูง หรือเพราะกายเหลาอื่นแมเปนของไมสะอาด แตบุคคล
ปรุงดวยรสเค็มและรสเปรี้ยวเปนตนแลว นําไปใชเปนอาหารของมนุษยทั้งหลายได สวนกายของมนุษยหาเปนเชนนั้นไม เพราะฉะนั้น แมเมื่อจะทรง
แสดงมนุษยซึ่งมีภาวะอันไมสะอาดยิ่งนัก จึงตรัสวา ทิปาทโก มีสองเทา
ดังนี้.
บทวา อย ไดแก ทรงแสดงกายมนุษย. บทวา ทุคฺคนฺโธ ความวา
กายนี้มีกลิ่นเหม็น อันบุคคลปรุงแตงดวยดอกไมและของหอมทั้งหลาย บริหาร
อยู. บทวา นานากุณปริปูโร ไดแก เต็มไปดวยซากศพอเนกประการ มี
เสนผมเปนตน.
บทวา วิสฺสวนฺโต ตโต ตโต ความวา หลั่งออกอยูซึ่งของไม
สะอาดทั้งหลายมีน้ําลายและน้ํามูกเปนตน จากทวารทั้งเกา และคราบเหงื่อจาก
ขุมขนทั้งหลาย กระทําความพยายามของคนทั้งหลาย แมจะพยายามเพื่อปกปด
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ดวยดอกไมและของหอมเปนตนใหไรผล. บัดนีท้ านจงดูในกายนั้นวา ดวยกาย
เชนนี้ คนพาลไร ๆ จะเปนชายก็ตาม เปนหญิงก็ตาม พึงสําคัญเพื่อยกยองตัว
เอง คือ พึงสําคัญยกยองตัวเองดวยความสําคัญ คือ ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ
โดยนัยมีอาทิวา เรา วา ของเรา หรือวา เที่ยง หรือ ตั้งตนไวในฐานะสูง
พึงดูหมิ่นผูอื่นดวยชาติเปนตน จักมีอะไรนอกจากการไมเห็นอริยสัจจะ คือ
เวนจากความไมเห็นอริยสัจจะดวยอริยมรรคแลว จักมีอะไรอื่น คือพึงมีแต
การยกยองตนและการดูหมิ่นผูอื่นอยางนี้ สําหรับผูนั้น.
ในเวลาจบเทศนา นางนันทาภิกษุณีไดถึงความสังเวชวา โอหนอ !
เราชางพาลเสียกระไร ทีป่ รารภเราเทานั้น ไมไปสูที่บํารุงของพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงยังพระธรรมเทศนาอยางตาง ๆ ใหเปนไปอยางนี้ และสังเวชอยางนี้
แลว พิจารณาพระธรรมเทศนานั้นนั่นเทียวไดกระทําใหแจงซึ่งอรหัต ในภาย
ใน ๒-๓ วัน ดวยกรรมฐานนั้นนั่นแล.
ไดยินวา แมในฐานะที่สอง ในเวลาจบเทศนา สัตว ๘๔,๐๐๐ ได
ธรรมาภิสมัย สิริมาเทพกัญญาไดบรรลุอนาคามิผล สวนภิกษุนั้นดํารงอยูใน
โสดาปตติผล แล.
จบอรรถกถาวิชยสูตร แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา
*

* ปุราณโปฏ ก. ยุ. กายวิจฺฉนฺทนิกสุตฺตวณฺณนา
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มุนิสตู รที่ ๑๒
วาดวยคนที่เปนมุนี
[๓๑๓] ภัยเกิดแตความเชยชม ธุลี
คือราคะ โทสะ และโมหะ ยอมเกิดแตที่อยู
ที่อันมิใชที่อยูและความไมเชยชมนี้แล พระพุทธเจาผูเปนมุนีทรงเห็น (เปนความเห็น
ของมุน)ี .
ผูใดตัดกิเลสที่เกิดแลว ไมพึงปลูก
ใหเกิดขึน้ อีก เมื่อกิเลสนั้นเกิดอยู ก็ไมพงึ
บัณฑิตทั้งหลายกลาว
ใหหลั่งไหลเขาไป
ผูนั้นวาเปนมุนีเอก เที่ยวไปอยู ผูนั้นเปนผู
แสวงหาคุณอันใหญ ไดเห็นสันติบท.
ผูใ ดกําหนดรูที่ตั้งแหงกิเลส ฆาพืช
ไมทํายางแหงพืชใหหลั่งไหลเขาไป ผูนั้นแล
เปนมุนี
มีปรกติเห็นที่สุดแหงความสิ้นไป
แหงชาติ ละอกุศลวิตกเสียแลว ไมเขาถึง
การนับวาเปนเทวดาและมนุษย.
ผูใ ดรูชัดภพ อันเปนที่อาศัยอยูทั้งปวง
ไมปรารถนาภพอันเปนที่อาศัยอยูเหลานั้นแม
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ภพหนึง่ ผูนั้นแลเปนมุนี ปราศจากกําหนัด
ไมยินดีแลว ไมกอกรรม เปนผูถึงฝงโนน
แลวแล.
อนึ่ง ผูครอบงําธรรมไดทั้งหมด รู
แจงธรรมทุกอยาง มีปญญาดี ไมเขาไปติด
(ไมเกี่ยวเกาะ) ในธรรมทั้งปวง ละธรรมได
ทั้งหมด นอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา
นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี.
อนึ่ง ผูมีกําลังคือปญญา ประกอบ
ดวยศีลและวัตร มีจิตตั้งมั่น ยินดีในฌาน
มีสติ หลุดพนจากเครื่องของ ไมมีกิเลสดุจ
หลักตอ ไมมีอาสวะ นักปราชญยอมประกาศ
วาเปนมุนี.
หรือผูเปนมุนี (มีปญญา) ไมประมาท
เที่ยวไปผูเดียว ไมหวั่นไหวเพราะนินทาและ
สรรเสริญ ไมสะดุงหวาดเพราะโลกธรรม
เหมือนราชสีห ไมสะดุงหวาดเพราะเสียง
ไมของอยูในตัณหาและทิฏฐิ เหมือนลมไม
ของอยูใ นตาขาย ไมติดอยูกับโลก เหมือน
ดอกบัวไมติดอยูกับน้ํา เปนผูนาํ ไมใชผูที่
ใคร ๆ อื่นจะพึงนําไปได นักปราชญยอม
ประกาศวาเปนมุนี.
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หรือแมผูใดไมถึงความยินดีหรือยินราย ในเรื่องที่ผูอื่นกลาววาจาดวยอํานาจ
การชมหรือการติ เหมือนเสามีอยูที่ทาเปนที่
ลงอาบน้ํา ผูนั้นปราศจากราคะ มีอินทรีย
ตั้งมั่นดีแลว นักปราชญยอมประกาศวาเปน
มุนี.
หรือแมผูใดแลดํารงตนไวซื่อตรง
ดุจกระสวย เกลียดชังแตกรรมที่เปนบาป
พิจารณาเห็นกรรมทัง้ ที่ไมเสมอ และที่เสมอ
(ทั้งผิดทั้งชอบ) ผูนนั้ นักปราชญยอมประกาศ
วาเปนมุนี.
หรือแมผูใดยังหนุมแนนหรือปูนกลาง
สํารวมตน ไมทําบาป เปนมุนี มีจิตหางจาก
บาป ไมโกรธงาย ไมวารายใคร ๆ ผูนั้น
นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี.
หรือแมผูใดอาศัยอาหารที่ผูอื่นให
เปนอยู ไดกอนขาวแตสวนที่ดี สวนปาน
กลางหรือสวนที่เหลือ ไมอาจจะกลาวชม
ทั้งไมกลาวทับถมใหทายกตกต่ํา ผูนั้นนักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี.
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หรือแมผูใดไมหมกมุนอยูใ นรูปแหง
หญิงอะไร ๆ ที่กําลังเปนสาวเปนผูรูเที่ยวไป
อยู ปราศจากความยินดีในเมถุน ไมกําหนัด
หลุดพนแลวจากควานมัวเมาประมาท ผูนั้น
นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี.
หรือแมผูรูจกั โลก เห็นปรมัตถประโยชน ขามพนโอฆะและสมุทร เปนผูคงที่
ตัดกิเลสเครื่องรอยรัดไดขาดแลว อันทิฏฐิ
หรือตัณหาอาศัยไมไดแลว ไมมีอาสวะ ผูนนั้
นักปราชญยอมประกาศวาเปนมุนี.
คนทั้งสองไมเสมอกัน มีที่อยูและ
ความเปนอยูไกลกัน คือ คฤหัสถเลี้ยงลูกเมีย
สวนภิกษุไมยึดถือวาเปนของเรา มีวัตรงาม
คฤหัสถไมสํารวมเพราะบั่นรอนสัตวอื่น ภิกษุ
เปนมุนี สํารวมเปนนิตย รักษาสัตวมีชีวิตไว.
นกยูงมีสรอยคอเขียว บินไปในอากาศ
ยังสูความเร็วของหงสไมไดในกาลไหน ๆ
ฉันใด คฤหัสถทําตามภิกษุผูเปนมุนี สงัด
เงียบ เพงอยูในปาไมได ฉันนั้น.
จบมุนสิ ูตรที่ ๑๒
จบอุรควรรคที่ ๑
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อรรถกถามุนิสูตร
มุนิสูตรเริ่มดวยคาถาวา สนฺถวาโต ภย ชาต ดังนี้ :มีอุบัติอยางไร ? สูตรทั้งหมดนั่นเทียว ไมมีอุบัติเดียวกัน จริงอยู
ในมุนิสูตรนี้ คาถา ๔ คาถาขางตนมีอุบัติอยางนี้กอน ไดยินวา เมื่อพระผูมี
พระภาคเจา ประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี หญิงยากจนคนหนึ่ง ใกลวัดในบาน
เปนมายผัวตาย จึงใหบุตรบวชในภิกษุทั้งหลาย แมตนเองก็บวชในภิกษุณี
ทั้งหลาย เธอแมทั้งสองเขาจําพรรษาในกรุงสาวัตถี ประสงคจะเยี่ยมกันและกัน
บอย ๆ มารดาไดอะไรแลวก็นําไปใหบุตร แมบุตรไดอะไรแลวก็นําไปให
มารดา คบหากันทั้งเย็น ทั้งเชาอยางนี้ แจกสิ่งของที่ไดแลว ๆ ใหกัน ยินดี
ไตถามสุขทุกข หมดความระแวง. เธอทั้งสองคลุกคลีกัน เพราะเห็นกันเนือง ๆ
อยางนี้ ก็มีความคุนเคย เพราะความคลุกคลี มีชอ งเพราะความคุนเคย มีจิต
ถูกราคะเขามากล้ํากราย บรรพชิตสัญญา และมาตุปุตตสัญญา ก็อันตรธานไป
แตนั้น ก็ทําการลวงละเมิดเขตแดน เสพอสัทธรรม และถึงความไมมียศ
พากันสึกอยูในทามกลางเรือน.
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา พระพุทธองคทรง
ติเตียนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษยอมรูหรือหนอวา มารดาไมกําหนัด
จัดในบุตร ก็หรือบุตรไมกําหนัดจัดในมารดา ดังนี้แลว ทรงยังภิกษุทั้งหลาย
ใหสลดใจ ดวยสูตรที่เหลือมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเห็นแมรูป
หนึ่งอื่น แลวตรัสวา เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย
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ภิกษุพึงเวนมาตุคาม ดุจน้ําทองแดง
เหมือนเวนพิษรายกาจ เหมือนเวนน้ํามัน
ที่เดือดพลาน ฉะนั้น
จึงทรงภาษิต คาถา ๔ คาถา อันพึงนอมเขามาในตนเหลานี้วา ภัย
เกิดแตความเชยชม เพื่อทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายอีก.
ในคาถานั้น สันถวะ (ความเชยชม) ในกาลกอนกลาวไวเปน ๓ อยาง
คือ ตัณหา ทิฏฐิ และ มิตรเภท ในที่นี้ ประสงคเอา ตัณหาสันถวะ และ
ทิฏฐิสันถวะ หมายถึงสันถวะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงดู เหมือนภัยเกิดแตความเชยชมของโมฆบุรุษนั้น
ก็ภัยนั้น เปนภัยเกิดแตกิเลสอันมีกําลัง เพราะตัณหามีความเปนผูใครที่จะเห็น
กันเนือง ๆ ของภิกษุนั้น ซึ่งเปนเหตุใหเธอไมอาจเพื่อดํารงอยู ไดประพฤติผิด
ในมารดา หรือเปนมหาภัย มีการติเตียนตนเปนตน ซึ่งเปนเหตุใหทิ้งศาสนา
สึกไป ฉะนั้น.
บทวา นิเกตา ไดแก ประเภทแหงอารมณที่กลาวไว โดยมีอาทิวา
ดูกอนคฤหบดี อารมณที่พัวพันดวยรูปนิมิตและการแผไปแหงที่อยู เรียกวา
นิเกตสารี ผูเ ที่ยวไปในบาน.
บทวา ชายเต รโช ความวา ธุลคี ือ ราคะ โทสะ และ โมหะ ยอม
เกิด. มีอธิบายอยางไร มีอธิบายวา ก็ภัยแตความเชยชมเกิดแกภิกษุนั้นอยาง
เดียว ก็หามิได โดยที่แทแล ภัยนั่นใดมีอาสวะเปนอารมณ เรียกวา นิเกตะ
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เพราะอรรถวาเปนที่อยูของกิเลสทั้งหลาย บัดนี้ ธุลียอมเกิดแตภัยนั้น คือ
แตที่อยูมากขึ้น เพราะความที่ภิกษุนั้นเปนผูทําลายสังวร เพราะความเปนผู
ลวงละเมิดเขตแดน อันเปนเหตุใหเธอมีจิตเศราหมอง จักถึงความพินาศ
ยอยยับ อีกอยางหนึ่ง พึงประกอบสองบทนั่นอยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกทานจงดู เหมือนภัยนี้เกิดแตความเชยชมของโมฆบุรุษนั้น และเหมือน
ธุลีเกิดแตที่อยูของปุถุชนทั้งปวง ฉะนั้น.
ก็พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงติเตียนการเห็นของปุถุชน ดวยเนื้อความ
กอนนี้ โดยประการทั้งปวงแลว เมื่อจะทรงสรรเสริญการเห็นของพระองค จึง
ตรัสเนื้อความหลังวา อนิเกต ที่อันมิใชที่อยู ดังนี้.
ในคาถานั้น พึงทราบอนิเกตะ โดยปฏิเสธนิเกตะตามที่กลาวแลว
อสันถวะ โดยปฏิเสธสันถวะ คําทั้งสองแมนั่น เปนชื่อของพระนิพพาน. บทวา
เอต เว มุนทิ สฺสน ความวา ที่อันมิใชที่อยูและความไมเชยชมนี้แล อันมุนี
ผูรูเห็นแลว. ในคาถานั้น นิบาตวา เว พึงเห็นในอรรถอันนาประหลาดใจ.
ก็อธิบายนี้วา เมื่อมารดาและบุตรปฏิบัติผิด ดวยอํานาจที่อยูและความเชยชม
ที่อันมิใชที่อยูและความไมเชยชม ชื่อนี้แล อันมุนีเห็นแลววา โอ ! ไมเคยมี
ดังนี้ เปนอันสําเร็จแลว ดวย เวนิบาต นั้น. อีกอยางหนึ่ง การเห็นของมุนี
แมเพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา มุนิทัสสนะ ชื่อวา ทัสสนะ เปนของควร เปนของ
ชอบใจ อธิบายวา ยอมควรและยอมชอบใจ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒ บทวา โย ชาตมุจฺฉิชฺช ความวา
ผูใดพยายามอยูโดยประการที่จะละอกุศลที่เกิดขึ้นแลว ตัดกิเลสที่เกิดแลว คือ
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มีแลว บังเกิดแลว ในวัตถุไร ๆ นั่นแล ดวยยังคุณใหเกิดในวัตถุนั้น และ
กิเลสแมยังไมมาแลวใด เรียกวา เกิดอยู ดวยลักษณะกําลังเปนไป ในที่ใกล
อันเปนไปอยู เพราะความเปนกิเลสมุงหนา เพื่อเกิดขึ้น ดวยการประชุมปจจัย
มีรูปเห็นปานนั้น ไมพึงปลูกกิเลสนั้นใหเกิดขึ้นอีก อธิบายวา พยายามอยู
โดยประการที่จะมีความไมเกิดขึ้นแหงอกุศลที่ยังไมเกิด ชื่อวา ไมพึงใหกิเลส
เกิดขึ้น.
ถามวา ก็จะไมพึงใหกิเลสเกิดขึ้นอยางไร ?
ตอบวา ไมพึงใหกิเลสนั้นหลั่งไหลเขาไป คือ ไมพึงใหปจจัยที่เปน
เหตุใหกิเลสนั้นเกิดหลั่งไหลเขาไป ไมพึงรวมเขาไว ไมพึงปลูกกิเลสนั้นใหเกิด
ขึ้นอีก ดวยการทําใหออนกําลังในการกอตัวอยางนี้.
อีกอยางหนึ่ง ผูศึกษาพึงทราบการประกอบในคาถานี้อยางนี้วา เพราะ
กิเลสทั้งหลายที่เปนไปในอดีตก็ดี ก็ตัดดวยมรรคภาวนา ทีเ่ ปนปจจุบันก็ดี
ไมปลูกดวยความไมมีกิเลสสวนอดีต ที่เปนอนาคตก็ดี ไมใหหลั่งไหลเขาไปสู
ความสืบตอแหงจิต เพราะไมมีกิเลสสวนปจจุบันนั้น ดวยการทําลายความ
สามารถแหงการเกิดเสีย เพราะฉะนั้น ผูใดตัดกิเลสที่เกิดแลว ดวยอริยมรรค
ภาวนา ไมพึงปลูกใหเกิดขึ้นอีก และเมื่อกิเลสนั้นเกิดขึ้นอยู ก็ไมพึงใหกิเลส
แมที่เปนอนาคตหลั่งไหลเขาไป บัณฑิตทั้งหลายกลาวผูนั้นวา เปนมุนเี อก
เที่ยวไปอยู และผูนั้นเปนผูแสวงหาคุณอันใหญ ไดเห็นสันติบท.
บทวา เอก ความวา ชื่อวา เอก เพราะปราศจากกิเลส หรือ
ชื่อวา เอก เพราะอรรถวา ประเสริฐที่สุด. บทวา มุนี ไดแก เปนมนี
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หรือเปนเอกในมุนีทั้งหลาย. บทวา จรนฺต ความวา เที่ยวไปอยู ดวยความ
บริบูรณดวยอาการทั้งปวง ดวยโลกัตถจริยา และดวยจริยาที่เหลือทั้งหลาย.
บทวา อทฺทกฺขิ ความวา ไดเห็นแลว. บทวา โส ความวา
พุทธมุนีที่ตรัสไววา ผูใดตัดกิเลสที่เกิดแลว ชื่อวา ไมพึงปลูกใหเกิดขึ้นอีก
เพราะความเปนผูสามารถในการไมปลูก และในการไมใหหลั่งไหลเขาไป เมื่อ
กิเลสนั้นเกิดอยู ก็ไมพึงใหหลั่งไหลเขาไป. บทวา สนฺติปท ไดแกสวนแหง
สันติ. ผูศึกษาพึงทราบเนื้อความอยางนี้วา ผูแสวงหาคุณอันใหญ ไดเห็น
อัจจันตสันติ ในโลกที่ตามเห็นอยางนี้วา ประเสริฐที่สุด ในบรรดาสมมติสันติ
ตทังคสันติและอัจจันตสันติ ทั้ง ๓ อันตางโดยทิฏฐิ ๖๒ วิปสสนา และนิพพาน.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓ บทวา สงฺขาย ไดแก นับแลว กําหนดแลว พิจารณาแลว ไดแกรโู ดยตามความเปนจริงแลว อธิบายวา กําหนด
รูแลว ดวยทุกขปริญญา.
บทวา วตฺถูนิ ความวา ที่ตั้งแหงกิเสสทั้งหลาย อันตางดวยขันธ
อายตนะและธาตุ ซึ่งเปนที่ตั้งใหบุคคลนี้ติดอยูในโลกอยางนี้. บทวา ปมาย
พีช ความวา พืช คือ อภิสังขารวิญญาณแหงวัตถุเหลานั้นใด ฆา คือ
เบียดเบียนทําลายพืชนั้น. อธิบายวา ละขาดแลว ดวยสมุจเฉทปหาน.
บทวา สิเนหมสฺส นานุปฺปเวจฺเฉ ความวา พืชนั้นเปยกชุม ดวย
ยาง คือ ตัณหาและทิฏฐิ พึงงอกงามเปนวัตถุตามที่กลาวแลวนั้น ดวยอํานาจ
แหงปฏิสนธิตอไป ไมทํายางแหงพืชนั้นใหหลั่งไหลเขาไป อธิบายวา ไมทํายาง
นั้นใหหลั่งไหลเขาไป ดวยมรรคภาวนา ซึ่งเปนปฏิปกษตอยางแหงพืชนั้น.
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บทวา ส เว มุนิ ชาติกฺขยนฺตทสฺสี ความวา พุทธมุนีนนั้ คือ
เห็นปานนั้น ชื่อวา มีปกติเห็นที่สุดแหงความสิ้นไปแหงชาติ เพราะความที่
นิพพานอันเปนที่สิ้นสุดแหงชาติและมรณะอันมุนีเห็นแลว ดวยนิพพานสัจฉิกิริยา ละวิตกเสียแลว ยอมไมเขาถึงการนับ คือ ละอกุศลวิตกแม ๙ ประเภท
ดวยสัจจภาวนาทั้งสี่นี้ บรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ กระทําโลกัตถจริยา ชื่อวา
ไมเขาถึงการนับวา เปนเทวดาและมนุษย ดวยการบรรลุอนุปาทิเสสนิพพาน.
ธาตุ เพราะความสิ้นไป แหงจริมวิญญาณโดยลําดับ อีกอยางหนึ่ง พึงเห็น
เนื้อความในคาถานี้อยางนี้วา บุคคลผูยังไมปรินิพพานนั่นแล ยอมเขาถึงการ
นับวา บุคคลนี้กําหนัดแลว หรือ ประทุษรายแลว เพราะยังไมละวิตกมีกาม
วิตกเปนตนฉันใด ละวิตกเสียแลว ไมเขาถึงการนับ ฉันนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๔ บทวา อฺาย ความวา รูแลวโดย
นัยมีความไมเที่ยงเปนตน. บทวา สพฺพานิ ไดแก ไมมีสวนเหลือ. บทวา
นิเวสนานิ ไดแก ภพทั้งหลายมีกามภพเปนตน เพราะสัตวทั้งหลายยอม
อาศัยอยูในภพเหลานั้น เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ภพอันเปนที่อาศัยอยู.
บทวา อนิกามย อฺตรมฺป เตส ความวา ไมปรารถนาภพ
อันเปนที่อาศัยอยูเหลานั้นแมภพหนึ่ง เพราะเห็นโทษอยางนี้ พุทธมุนีนั้น
คือ เห็นปานนั้น ชื่อวา ปราศจากกําหนัด เพราะความเปนผูปราศจากกําหนัด
คือ ตัณหาแลว และชื่อวา ไมยินดีแลว เพราะความเปนผูปราศจากกําหนัด
นั้นแล ดวยกําลัง คือมรรคภาวนา ไมกอกรรม คือ ไมทําโดยประการที่
บุคคลพวกหนึ่ง ยังไมปราศจากกําหนัดเลย แตปฏิญญาวา เราไมยินดีแลว.
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บทวา นายูหติ ความวา ไมทํากุศลหรืออกุศล ซึ่งเกิดแกภพอัน
เปนที่อาศัยอยูนั้น ๆ เพราะเหตุไร เพราะเปนผูถึงฝงโนนแลว อธิบายวา
เพราะมุนีเห็นปานนั้น เปนผูถึงฝงโนนแลวแหงภพอันเปนที่อาศัยอยูทั้งปวง
คือ พระนิพพาน.
ครั้นทรงติเตียนการเห็นของปุถุชนแลว ทรงสรรเสริญการเห็นของ
พระองคดวยคาถาที่ ๑ ดวยประการฉะนี้แลว ทรงสรรเสริญการบรรลุสันติบท
ของพระองค เพราะความไมมีกิเลสทั้งหลายซึ่งปุถุชนยังไมสงบระงับ ดวย
คาถาที่ ๒ ทรงสรรเสริญการละวิตกไมเขาถึงการนับของพระองค ดวยสัจจภาวนาทั้งสี่ในที่ตั้งแหงกิเลสซึ่งปุถุชนยังไมละวิตก แลวเขาถึงการนับอยางนั้น ๆ
ดวยคาถาที่ ๓ ทรงสรรเสริญการไมกอกรรมของพระองคแมตอไป เพราะไม
มีตัณหาในภพอันเปนที่อาศัยอยู ซึ่งปุถุชนปรารถนายิ่งนัก กอกรรมเพราะ
ภวตัณหา ดวยคาถาที่ ๔ ทรงจบเทศนาในการอุบัติครั้งแรก ดวยยอดคือ
พระอรหัตดวยคาถาทั้งสี่นั่นแล.
คาถาวา สพฺพาภิภู ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
มหาบุรุษทรงทํามหาภิเนษกรมณแลว ทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ
โดยลําดับ เสด็จไปสูกรุงพาราณสี เพื่อประโยชนแกการยังพระธรรมจักรให
เปนไป ทรงพบอุปกาชีวกในระหวางโพธิมัณฑและตําบลคยา และผูอันอุปกาชีวกทูลถามวา ทานผูมีอายุ อินทรียทั้งหลายของทานผองใสแล จึงตรัส
พระดํารัสวา เราเปนผูครอบงําธรรมทั้งปวง ดังนี้เปนตน อุปกาชีวก ทูลวา
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เฮย ! อาวุโส สั่นศีรษะสวนทางหลีกไป และไปถึงนาควิกคามแหงหนึ่ง ใน
วังคชนบทโดยลําดับ หัวหนาพรานเนื้อเห็นอุปกาชีวกนี้นั้น ก็คิดวา โอ !
สมณะมักนอยไมนุงแมผา สมณะนี้เปนอรหันตในโลก แลวนําไปสูเรือน
อังคาสดวยรสเนื้อ และพรอมกับบุตรภรรยาไหวเขาผูบริโภคแลว นิมนตวา
ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงอยูในที่นี้แหละ ผมจะบํารุงดวยปจจัย ไดจัด
โอกาสที่อยูให อุปกาชีวกนั้น ก็อยูในที่นั้น.
พรานเนื้อ เมื่อเนื้อทั้งหลายไมหนีไกลเพื่อเที่ยวไปในประเทศที่เย็น
สมบูรณดวยน้ําในคิมหกาล เมื่อจะไปในประเทศนั้น จึงสั่งธิดา ชื่อวา ฉาวา
วา เจาจักบํารุงอรหันตของพวกเราโดยเคารพ แลวไปพรอมกับบุตรและนอง
ชายทั้งหลาย ก็นางเปนคนนาดูถึงพรอมดวยสัดสวน ในวันที่ ๒ อุปกาชีวกมา
สูเรือน เห็นทาริกานั้นเขาใกลชิดเพื่ออังคาสถูกราคะครอบงํา ไมอาจเพื่อบริโภค
ถือภาชนภัตรไปสูที่อยู เก็บภัตรไวในที่สุดขางหนึ่ง คิดวา ถาเราไดนางฉาวา
จะเปนอยู ถาไมได จักตาย ดังนี้ ปราศจากอาหารนอนอยู ในวันที่ ๗ พราน
เนื้อกลับมาแลวถามธิดาถึงประพฤติการณของอุปกาชีวก นางพูดวา มาใน
วันหนึ่งเทานั้น แลวไมเคยมาอีก พรานเนื้อคิดวา เราจักเขาไปหาอุปกาชีวก
นั้นไตถามดู ดวยเพศที่มานั่นแหละ จึงมาในขณะนั้นทีเดียว ลูบเทาถามวา
ทานผูเจริญไมผาสุกหรือ อุปกาชีวกทุรนทุราย กลิ้งไปมาอยูนั่นเทียว พราน
เนื้อนั้นกลาววา จงพูดเถิด ทานผูเจริญ ผมอาจเพื่อทําสิ่งใด จักทําสิ่งนั้น
ทั้งหมด อุปกาชีวกกลาววา ถาไดนางฉาวา จะเปนอยู ถาไมได ผมตายใน
ที่นี้แหละประเสริฐกวา.
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มาควิก. ทานผูเจริญ ก็ทานรูศลิ ปะอะไรบาง.
อุปถะ. ไมรูเลย.
มาควิก. ขาแตทานผูเจริญ ทานไมรูศิลปะอะไรเลย ไมอาจเพื่อดํารง
ฆราวาสได.
อุปกาชีวกนั้นกลาววา ขาพเจาไมรูศิลปะอะไรเลย แตขาพเจาจักเปน
ผูนําเนื้อของทานและขายเนื้อ ฝายพรานเนื้อกลาววา พวกเราชอบการขายเนื้อ
นั่นแล จึงใหผาเนื้อหนานําสูเรือนใหธิดา เพราะอาศัยการอยูรวมของเขาทั้งสองนั้น บุตรก็เกิดแลว เขาจึงตั้งชื่อบุตรนั้นวา สุภัททะ นางฉาวาพูด
เสียดสีอุปกะ ดวยเพลงขับกลอมบุตร อุปกะนั้นเมื่อไมทนตอคําเสียดสีนั้น จึง
กลาววา แนะ แมคนสวย ฉันจะไปสูสํานักของพระอนันตชิน แลวมุงหนา
ตอมัชฌิมประเทศหลีกไป.
ก็โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร
ใกลกรุงสาวัตถี ลําดันนัน่ แล พระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งภิกษุทั้งหลายกอนทีเดียววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ผูใดมาถามอยูวา พระอนันตชิน ทานทั้งหลาย
พึงแสดงเราตอผูนั้น ฝายอุปกะแลมาสูกรุงสาวัตถี โดยลําดับนั่นเทียว ยืนอยู
ในทามกลางวิหารถามวา สหายของเรา ชื่อ อนันตชิน มีอยูในวิหารนี้ ทานอยู
ที่ไหน ? ภิกษุทั้งหลายนําอุปกะนั้นไปสูสํานักของพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงธรรมอันสมควรแกอุปกะนั้น ในที่สุดแหงเทศนา อุปกะ
ไดดํารงอยูในอนาคามิผล.
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ภิกษุทั้งหลายฟงประพฤติการณในกาลกอนของอุปกะนั้นแลว ยังถอยคําใหตั้งขึ้นวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกสมณเปลือยปราศจากสิริ
กอน พระผูมีพระภาคเจาทรงรูการตั้งขึ้นแหงถอยคํานั้น เสด็จออกจากพระคันธกุฏิ ประทับนั่งบนพุทธาสนะ ดวยปาฏิหาริย อันสมควรแกขณะนั้น
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนาเรื่อง
อะไรหนอ ภิกษุเหลานั้นทูลบอกเรือ่ งทั้งหมด แตนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไมแสดงธรรม เพราะไมมีเหตุไมมีปจจัย
ธรรมเทศนาของตถาคตปราศจากมลทิน ใคร ๆ ไมอาจเห็นโทษในธรรมเทศนานั้น ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปกะไดเปนอนาคามีในบัดนี้ เพราะอุปนิสัย
แหงธรรมเทศนานั้น ไดทรงภาษิตคาถานี้ ซึ่งแสดงความที่พระองคทรงมี
เทศนาอันไมมีมลทิน.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ชื่อวา ผูครอบงําธรรมไดทั้งหมด เพราะ
ความที่พระองคเปนผูอันธรรมเหลานั้นไมครอบงํา ดวยการละฉันทราคะใน
ขันธ อายตนะ และธาตุทั้งปวง ที่มีอาสวะ และเพราะความที่พระองคทรง
เปนไปครอบงําธรรมเหลานั้นหมดไวดวยพระองคเอง ชื่อวา รูแจงธรรม
ทุกอยาง เพราะความที่ธรรมเหลานั้น และสรรพธรรมเหลาอื่น อันพระองค
ทรงรูแจงโดยอาการทั้งปวง ชื่อวา มีปญญาดี เพราะความที่พระองคทรงถึง
พรอมแลวดวยเมธาอันงาม ซึ่งสามารถในการทรงแสดงธรรมทั้งปวง ชื่อวา
ไมเขาไปติดในธรรมทั้งปวงเหลานั้น เพราะไมมีความติด คือ ตัณหาและทิฏฐิ
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ทั้งหลาย ซึ่งเปนเหตุใหคนเขาไปติดในธรรมทั้งปวง อันตางดวยขันธที่มีอาสวะ
เปนตน ชื่อวา ละธรรมไดทั้งหมด เพราะความที่พระองคไมมีฉันทราคะ
ในสรรพธรรมเหลานั้น และเพราะพระองคทรงละธรรมเหลานั้นทั้งหมด ดํารง
อยู ชื่อวา นอมไปแลวในธรรมเปนที่สิ้นตัณหา มีอธิบายวานอมไปยิ่งแลว
เพราะความที่พระองคทรงนอมไปแลวโดยพิเศษในนิพพานอันเปนที่สิ้นตัณหา
ดวยจิตอันโนมไปในอุปธิวิเวก.
บทวา ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ ความวา สัตว ผูนักปราชญ
ทั้งหลายยอมประกาศ คือ ยอมรูแมผนู ั้นวา เปนมุนี.
พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพระองคใหแจมแจงวา ทานทั้งหลายจงดู
มุนีนี้เปนผูประเสริฐยิ่งเพียงใด เทศนาของมุนี ผูประเสริฐยิ่งเพียงนั้นจะมี
มลทินแตที่ไหน จริงอยู วาศัพท ในบทวา ต วาป ธีรา นี้มีความแจมแจง
เปนอรรถ สวนอาจารยบางพวกกลาววา อุปกะแมเห็นพระตถาคตในกาลนั้น
ไมเชื่อแลววา พระตถาคตนี้เปนพุทธมุนี ภิกษุทั้งหลาย ยังถอยคําใหตั้งขึ้น
อยางนี้แลว ตอแตนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงวา จงเชื่อก็ตาม
ไมเชื่อก็ตาม แตนักปราชญทั้งหลายประกาศผูนั้นวา เปนมุนี จึงตรัสคาถา
นี้แล.
คาถาวา ปฺาพล ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
คาถานี้ตรัสปรารภพระเรวตเถระ ในคาถานั้น บัณฑิตพึงทราบการ
บรรพชาจําเดิมแตตนของพระเรวตเถระ การบรรลุคุณวิเศษของทานผูบวชแลว
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อยูที่วัดปาตะเคียน โดยนัยที่กลาวไวแลวในคาถานี้วา คาเม วา ยทิ วารฺเ
และการเสด็จไปและการเสด็จกลับในปาตะเคียนนั้นของพระผูมีพระภาคเจา ก็
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับแลว ภิกษุแกรปู หนึ่งลืมรองเทาจึงกลับมาเห็น
รองเทาแขวนที่ตนตะเคียน ถึงกรุงสาวัตถี เมื่อนางวิสาขาอุบาสิกาถามวา ขา
แตทานผูเจริญ โอกาสเปนที่อยูของพระเรวตเถระเปนที่รื่นรมยหรือ เมื่อพูด
รุกรานภิกษุทั้งหลายที่กลาวสรรเสริญ จึงกลาววา แนะ อุบาสิกา ภิกษุเหลานั้น
พูดเท็จ ภูมิประเทศไมงาม เศราหมองอยางยิ่ง ปาตะเคียนนั่นเลา ก็ขรุขระ
เขาฉันอาคันตุกภัตรของนางวิสาขาแลว เพงโทษภิกษุทั้งหลายผูประชุมที่โรง
กลมในภายหลังภัตร กลาววา ดูกอนผูมีอายุ สิง่ อันจะพึงรื่นรมยในเสนาสนะ
ของพระเรวตะพวกทานเห็นแลวหรือ ?
พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเหตุการณนั้นแลว จึงเสด็จออกจากพระคัน
ธกุฎีเสด็จถึงทามกลางบริษัท ดวยปาฏิหาริยอันสมควรแกขณะนั้น ประทับนั่ง
บนพุทธาสนะตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอ
นั่งสนทนากันดวยเรื่องอะไร ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ถอยคําเกิดขึ้นปรารภพระเรวตเถระ พระเรวตเถระเปนนวกรรมอยางนี้จักกระทํา
สมณธรรมในกาลไหน ? พระพุทธองคตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรวตะ
ไมไดเปนนวกรรม เรวตะเปนพระอรหันตขีณาสพ ทรงปรารภพระเรวตะนั้น
แลว จึงตรัสคาถานี้ เพื่อทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ชื่อวา ผูมีกําลัง คือ ปญญา เพราะความ
เปนผูประกอบดวยกําลังคือปญญา อันสําเร็จการทําใหออนกําลังและการละ
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กิเลส หรืออันตางดวย การแสดงฤทธิ์และการอธิษฐาน ชื่อวา ประกอบดวย
ศีลและวัตร เพราะความเปนผูประกอบแลวดวยปาริสุทธิศีลสี่ และธุตังควัตร
ชื่อวา มีจิตตั้งมั่น ดวยมรรคสมาธิ ผลสมาธิ และอิริยาปถสมาธิ ชื่อวา
ยินดีในฌาน เพราะความเปนผูยินดีแลวดวยฌานอันตางดวยอุปจารฌานและ
อัปปนาฌาน หรือในฌาน ชื่อวา มีสติ เพราะความเปนผูถึงความไพบูล
ดวยสติ ชื่อวา หลุดพนจากเครื่องของ เพราะความเปนผูหลุดพนจากเครื่อง
ของ คือราคะเปนตน ชื่อวา ไมมกี ิเลสดุจหลักตอ ไมมีอาสวะเพราะไมมี
กิเลสดุจตะปูตรึงใจ ๕ อยาง และไมมีอาสวะ ๔ อยาง.
บทวา ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ ความวา อนึ่ง สัตวทั้งหลาย
ผูบัณฑิตยอมประกาศแมผูนั้น ผูประกอบดวยคุณคือปญญาเปนตน ผูปราศจาก
โทษ คือ เครื่องของเปนตน วาเปนมุนี พระผูมีพระภาคเจาทรงสรรเสริญ
พระเรวตเถระวา ทานทั้งหลายจงดู พระขีณาสวมุนีนี้ เปนผูประเสริฐสุด
เพียงใด พระมุนีนั้นพึงเห็นวา เปนนวกรรม หรือวาจักกระทําสมณธรรมใน
กาลไหนอยางไร เพราะพระมุนีนั้น ยังวิหารธรรมนั้นใหจบแลว ดวยกําลัง
คือ ปญญา หาใหจบดวยการทํานวกรรมไม พระมุนีนั้นทํากิจเสร็จแลว จัก
ไมทําสมณธรรมในบัดนี้ ก็ วาศัพท ในคาถานี้ มีการทําใหแจมแจงเปนอรรถ
ดังนี้แล.
คาถาวา เอก จรนฺต ดั้งนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจา เสด็จถึงกรุงกบิลพัสดุตามลําดับ ตั้งแต
ควงโพธิมัณฑ ครั้นสมาคมแหงพระบิดาและโอรสเปนไปอยู พระผูมีพระภาค-
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เจา ผูอันพระเจาสุทโธทนะทรงพระปราโมทย ตรัสพระดํารัสเปนตนอยางนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคในเวลาเปนคฤหัสถทรงนุงผาทั้งหลายมีผากาสี
เปนตน ซึง่ ทอในคันธกรัณฑกะ บัดนี้ ทรงผาปงสุกุลทั้งหลายที่ตัดแลว
อยางไร เมือ่ จะทรงแนะนําพระราชา จึงตรัสคํามีอาทิวา
ดูกอ นพระบิดา พระองคตรัสถึงผา
กาสีที่ทอเปนผืนใด ผาปงสุกุลดีกวาผากาสี
นัน้ ผาปงสุกุลนั่น อาตมภาพปรารถนา
ยิง่ นัก ดังนี้.
เมื่อจะทรงแสดงสภาพของพระองคยิ่งกวาโลกธรรมทั้งหลาย จึงตรัส
คาถา ๗ บทนี้ เพื่อทรงแสดงธรรมแกพระราชา.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ชื่อวา ผูเดียว ดวยคุณทั้งหลาย กลาวคือ
บรรพชาเปนตน ชื่อวา เที่ยวไป ดวยจริยาทั้งหลายมีอิริยาบถเปนตน ชื่อวา
มุนี เพราะถึงพรอมดวยโมเนยยธรรม ชื่อวา ไมประมาท เพราะไมมีความ
ประมาทในฐานะทั้งปวง ชื่อวา ไมหวั่นไหว ดวยอํานาจแหงความยินรายและ
ความยินดีในเพราะนินทาและสรรเสริญเหลานี้ คือ นินทา อันตางดวย
การดาและการครหาเปนตน และการสรรเสริญ อันตางดวยการชมเชยคุณ
เปนตน ก็โลกธรรมแม ๘ อยาง พึงทราบวา ตรัสแลวในคาถานี้ โดยมี
นินทาและการสรรเสริญเปนประธาน.
ชื่อวา ไมสะดุงหวาด เพราะไมเขาถึงการผิดปกติในเพราะโลกธรรม
ทั้งแปด หรือเพราะไมมีความสะดุงหวาด ในเพราะเสนาสนะที่สงัด เหมือน
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ราชสีหไมสะดุงหวาดในเพราะเสียงมีเสียงกลองเปนตน ไมของอยูในขาย คือ
ตัณหาและทิฏฐิดวยมรรคทั้งสี่ เหมือนลมไมของอยูในตาขาย อันตางดวย
ตาขายที่ทําดวยดายเปนตน ชื่อวา ไมติดอยูกับโลก เพราะละไดแลวซึ่งความ
ติด คือ ตัณหาและทิฏฐิ อันเปนเหตุใหสัตวทั้งหลายติดอยูกับโลก ดุจดอกปทุม
แมเกิดขึ้นโลกแตไมติดอยูกับน้ํา ชื่อวา เปนผูนํา ดวยมรรคนั้น เพราะยัง
มรรคใหถึงนิพพานใหเกิดขึ้นแลว ชื่อวา ไมใชผูที่ใคร ๆ อืน่ จะพึงนําไปได
เพราะความที่พระองคทรงแสดงมรรคแกเทวดาและมนุษยเหลาอื่น แตพระองค
ไมมีใคร ๆ อื่นที่จะพึงแสดงมรรคนําไปได นักปราชญยอมประกาศแมผูนั้น
วาเปนมุนี พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศพระองคใหแจมแจงดังพรรณนา
มานี้. บทที่เหลือในคาถานี้ มีนัยกลาวแลวนั่นแล.
คาถาวา โย โอคหเณ ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสรูเองโดยเฉพาะครั้งแรก ทรงมีลาภสักการะ
ใหญใหเปนไปแลว ไมมีปริมาณเพราะอาศัยพระอภินีหารคุณอันตางดวยบารมี
๑๐ อุปปารมี ๑๐ ปรมัตถบารมี ๑๐ ที่ทรงบําเพ็ญตลอดสี่อสงไขยและแสนกัป
พระคุณที่ทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลายแลวทรงอุบัติในดุสิตภพ พระคุณที่ประทับ
อยูในดุสิตภพนั้น พระมหาวิโลกนคุณ การกาวลงสูพระครรภ การอยูใ น
พระครรภ การเสด็จออกจากพระครรภ การยางพระบาท การทรงแลดูทิศ
การบันลือดุจพรหม การมหาภิเนษกรมณ มหาปธาน การตรัสรู การประกาศ
พระธรรมจักร มรรคญาณสี่ ญาณที่ไมหวั่นไหวในปริญญาแปด ทศพลญาณ
ญาณกําหนดคติหา พุทธญาณ ๑๔ อยาง คือ อสาธารณญาณ ๖ อยาง
*

* ยุ. ปริสาสุ.
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พุทธญาณอันไมทั่วไปแกสาวก ๘ อยาง ญาณกําหนดพุทธคุณ ๑๘ อยาง
ปจจเวกขณญาณ ๑๙ อยาง พระคุณตั้งแสนมีญาณวัตถุ ๗๗ อยางเปนตน
เดียรถียทั้งหลายไมทนตอมหาลาภสักการะอันไมมีปริมาณนั้น จึงใชนางจิญจมาณวิกากออัปยศใหเกิดขึ้นแกพระผูมีพระภาคเจา ในทามกลางบริษัทสี่ โดย
นัยที่กลาวแลว ในคาถานี้วา เอกธมฺมมตีตสฺส ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายสนทนา
กันเพราะอัปยศนั้นเปนปจจัยวา ครัน้ อัปยศชื่อแมเห็นปานนี้ เกิดขึ้นแลว
พระผูมีพระภาคเจาไมทรงมีพระทัยเปนอยางอื่นเลย พระผูม ีพระภาคเจาทรง
ทราบเรื่องนั้นแลว เสด็จออกจากพระคันธกุฎี เสด็จถึงทามกลางบริษัท โดย
ปาฏิหาริย อันสมควรแกขณะนั้น ประทับนั่ง บนพุทธาสนะ ตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอนั่งสนทนาเรื่องอะไรหนอ
ภิกษุเหลานั้นกราบทูลบอกเรื่องทั้งหมด แตนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ชื่อวา พระพุทธเจาทั้งหลาย เปนผูคงที่ในเพราะโลกธรรม
ทั้งแปด ดังนี้แลว ตรัสคาถานี้ เพื่อประโยชนแกการทรงแสดงธรรมแกภิกษุ
เหลานั้น.
คาถานั้นมีเนื้อความวา พวกตระกูลสูงก็ตาม พวกตระกูลต่ําก็ตาม
ขัดตัวที่เสาสี่เหลี่ยม หรือแปดเหลี่ยมที่เขาฝงไวเพื่อประโยชนแกการขัดตัวที่
ทาน้ํา คือ ทาสําหรับเปนที่อาบน้ําของมนุษยทั้งหลาย เสาจะฟุบลง หรือ
ฟูขึ้น เพราะการขัดตัวนั้น ก็หามิได ฉันใด แมผูใดไมถึงความยินดีหรือยินราย
ในเรื่องที่ผูอื่นกลาววาจาดวยอํานาจการชม หรือ การติ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
มีอธิบายอยางไร มีอธิบายวา ผูอื่นจะเปนเดียรถีย หรือพวกอื่น กลาววาจา
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ชั้นสูงดวยอํานาจแหงการชม หรือวาจาชั้นต่ําดวยอํานาจแหงการติเปนที่สุดใน
เรื่องใด ผูใดไมถึงความยินดีหรือยินรายในเรื่องนั้น เปนเหมือนเสาที่มีอยูที่ทา
เปนที่ลงอาบน้ํา เพราะความเปนผูคงที่ฉะนั้น.
บทวา ต วีตราค สุสมาหิตินฺทฺรยิ  ความวา ผูนั้น ชื่อวา ปราศจาก
ราคะ เพราะไมมีราคะในเพราะอิฏฐารมณ และชื่อวา มีอินทรียตั้งมั่นดีแลว
เพราะไมมีโทสะและโมหะในเพราะอนิฏฐารมณ หรือมีอินทรียตั้งมั่นโดยดีแลว
อธิบายวา มีอินทรียอันรักษาแลว คือ มีอินทรียอ ันคุมครองแลว. พระผูม ี
พระภาคเจาทรงสรรเสริญพระองควา นักปราชญยอมประกาศแมผูนั้นวา เปน
มุนี คือ ยอมประกาศวา เปนพุทธมุนี จิตของพุทธมุนีนั้น จักเปนประการอื่น
อยางไรได. บทที่เหลือมีนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
คาถาวา โย เว ิตตฺโต ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี ลงจากปราสาท ไปสู
โรงทอผา ในปราสาทชั้นลาง เห็นคนทั้งหลายสอดกระสวยอยู จึงถือเอานิมิต
อันเปรียบกับกระสวยนั้น โดยความที่กระสวยนั้นเปนธรรมชาติตรงวา โอหนอ !
สัตวทั้งปวงละความคดทางกายและทางวาจา พึงเปนผูมีจิตตรง เหมือนกระสวย
นางแมขึ้นสูปราสาทแลว ก็นั่งนึกถึงนิมิตนั้นแลบอย ๆ ก็เมื่อนางปฏิบัติแลว
อยางนี้ ไมนานนัก อนิจจลักษณะก็ปรากฏ และแมทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะ ก็ปรากฏโดยทํานองนั้นเหมือนกัน.
ลําดับนั้น ภพแมทั้งสามก็ปรากฏแกนางดุจถูกไฟไหม พระผูมี
พระภาคเจาทรงรูนางผูกําลังเห็นแจงอยางนั้น ประทับนั่ง ณ พระคันธกุฎีเทียว
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ทรงเปลงแสงสวาง นางเห็นแสงสวางนั้นนึกวา นี้อะไร เห็นพระผูมีพระภาคเจา
ดุจประทับนั่งขาง ๆ แลว ลุกขึ้นยืนประคองอัญชลี ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคเจาทรงทราบวานางมี สัปปายะ จึงตรัสคาถานี้ ดวยอํานาจแหง
พระธรรมเทศนา.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ผูใดแลชื่อวาดํารงตนไว เพราะไมมีความ
เจริญ และความเสื่อม เพราะความเปนผูมีจิตเปนเอกัคคตา และเพราะความ
เปนผูมีวิมุตติอันไมกําเริบ และเพราะไมมีการเขาไปสูระหวางภพ เพราะความ
เปนผูสิ้นชาติและสังสารหมดแลว ชื่อวา ซื่อตรงดุจกระสวย เพราะละความ
คดทางกาย วาจา และใจไดแลว หรือ เพราะไมมีการลุอคติ ชื่อวา เกลียดชัง
แตกรรมที่เปนบาป คือ เกลียดชังกรรมทั้งหลายที่เปนบาป ดุจเกลียดคูถ และ
มูตร ฉะนั้น เพราะความเปนผูถึงพรอมดวยหิริและโอตตัปปะ อธิบายวา ยอม
ละอาย. จริงอยู โดยการแยกประโยค ตติยาวิภัตติ ในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ
ยอมสําเร็จในศัพทศาสตร.
บทวา วีมสมาโน วิสม สมฺจ ความวา พิจารณาเห็น คือ
ใครครวญกรรมที่ไมเสมอมีความไมเสมอทางกายเปนตน และกรรมที่เสมอมี
ความเสมอทางกายเปนตน ดวยมรรคปญญา โดยใหสําเร็จปหานกิจและภาวนากิจ นักปราชญยอมประกาศแมผูนั้นผูสิ้นอาสวะแลววา เปนมุนี มีอธิบาย
อยางไร มีอธิบายวา ผูใดแลพิจารณาเห็นกรรมทั้งที่ไมเสมอและที่เสมอ ดวย
มรรคปญญา โดยนัยตามที่กลาวแลว เปนผูดํารงตนไว ผูนนั้ เปนผูตรงดุจ
กระสวยอยางนี้ ไมถึงการลวงละเมิดอะไร ๆ ชือ่ วา ยอมเกลียดชังแตกรรม
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ที่เปนบาป นักปราชญยอ มประกาศผูนั้นวา เปนนุนี เพราะพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงมุนีผูขีณาสพวา เปนเชนนี้ จึงตรัสคาถา ดวยอดคือพระอรหัต ในที่สุดเทศนา ธิดาเศรษฐีดํารงอยูในโสดาปตติผล ผูศึกษาพึงเห็น
เนื้อความแหง วาศัพทในคาถานี้ ใชในวิกัป หรือ สมุจจัย.
คาถาวา โย สฺตตฺโต ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เมืองอาฬวี ชางหูก
คนหนึ่งในนครอาฬวี สั่งธิดาผูมีอายุ ๗ ป วา ดูกอ นแม เมื่อวันวาน กระสวย
ยังเหลืออยู เจากรอหลอดดายใหเพียงพอแลว พึงไปสูโรงทอผาโดยเร็ว อยา
ประพฤติชักชานัก นางรับคําวา ดีละ ชางหูกนั้นไปสูโรงงานแลว ยืนเลือก
เสนดายอยู ในวันนั้น พระผูมีพระภาคเจาออกจากมหากรุณาสมาบัติแลว
ตรวจดูโลก ทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติผล ของทาริกานั้น และธรรมาภิสมัย ของสัตว ๘๔,๐๐๐ ในเวลาจบเทศนา ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระแต
เชาเทียว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาสูพระนคร มนุษยทั้งหลายเห็นพระผูมี
พระภาคเจาแลวคิดวา ในวันนี้ จะพึงมีใครที่จะทรงอนุเคราะหแนแท พระผูมี
พระภาคเจาจึงเสด็จเขาไปแตเชาตรู จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจาประทับยืนอยูที่ทางซึ่งนางทาริกากําลังไปสูสํานักของบิดา.
ชาวนครทั้งหลายปดกวาดประเทศนั้น ปราบพื้น โปรยดอกไม ผูก
เพดาน ปูอาสนะ พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะที่ปูแลว หมูมหาชน
ยืนแวดลอม ทาริกานั้นถึงประเทศนั้นแลว เห็นพระผูมีพระภาคเจาผูอันมหาชน
แวดลอมแลว ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกทาริกา
นั้นมาแลว จึงตรัสวา แนะทาริกา เจามาจากไหน ?
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ทา. ไมทราบ พระพุทธเจาขา.
ภ. เจาจักไปไหน ?
ทา. ไมทราบ พระพุทธเจาขา.
ภ. ไมทราบหรือ ?
ทา. ทราบ พระพุทธเจาขา.
ภ. ทราบหรือ ?
ทา. ไมทราบ พระพุทธเจาขา.
มนุษยทั้งหลายฟงดังนั้นแลว ก็โพนทะนาวา ดูเถิด ทานผูเจริญ
ทาริกานี้ แมมาจากเรือนของตน ถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม ก็ทลู วา
ไมทราบ และแมกําลังไปสูโรงงานทอผา ก็ทูลวา ไมทราบ ถูกตรัสวา ไมทราบ
หรือ ก็ทลู วา ทราบ ถูกตรัสวา ทราบหรือ ก็ทลู วา ไมทราบ ยอมทําคําพูด
ทั้งปวงขัดแยงกันทีเดียว พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะทําเนื้อความนั้นให
ปรากฏแกมนุษยทั้งหลาย จึงตรัสถามวา เราถามอยางไร ? เจาตอบอยางไร ?
นางกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูเจริญ
ใครๆ ยอมไมรูดิฉันวา ดิฉันมาจากเรือนไปสูโรงงานทอผา ก็หามิได โดยที่แท
พระองคตรัสถามดิฉัน ดวยอํานาจแหงปฏิสนธิวา มาจากไหน ตรัสถามดวย
อํานาจแหงจุติวา จักไปไหน และดิฉันไมทราบวา มาจากไหน จากนรก หรือ
จากเทวโลก เพราะดิฉันไมทราบวา จักไปแมที่ไหน นรก หรือ เทวโลก
เพราะฉะนั้น จึงทูลวา ไมทราบ แตนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงมรณะ
จึงตรัสถามดิฉันวา ไมทราบหรือ และดิฉันทราบวา สัตวทั้งหลายทั้งปวงตอง
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ตายแนนอน ดวยเหตุนั้น จึงทูลวา ทราบ ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหมายถึงกาลมรณะ จึงตรัสถามดิฉันวา ทราบหรือ ? และดิฉันไมทราบวา
จักตายเมื่อไร ในวันนี้ หรือพรุงนี้ ดวยเหตุนั้น จึงทูลวา ไมทราบ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาปญหาที่ทาริกานั้นวิสัชนาแลว ๆ วา
ดีละ ดีแลว ฝายหมูมหาชนไดใหสาธุการถึงพันครั้งวา ทาริกานี้เปนบัณฑิต
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ทาริกามีสัปปายะ เมื่อจะทรงแสดง
พระธรรม จึงตรัสคาถานี้วา
โลกนี้มืด ในโลกนี้นอยคนนักยอม
เห็นแจง นอยคนไปสูสวรรค ดุจนกติดขาย
นอยตัวที่จะหลุดจากขาย ฉะนั้น ดังนี้.
ในเวลาจบคาถา ทาริกานั้นดํารงอยูในโสดาปตติผล สัตว ๘๔,๐๐๐
ไดธรรมาภิสมัย.
นางทาริกานั้นไหวพระผูมีพระภาคเจาแลว ไปสูสํานักบิดา บิดาเห็น
นาง จึงโกรธวา มาชานัก จึงใสกระสวยอยางแรง กระสวยพุงไปทิ่มทองของ
ทาริกา นางไดทํากาละในที่นั้นนั่นแล เขาเห็นแลว พิจารณาดูวา เราไมได
ประหารธิดาของเรา โดยที่แท กระสวยพุงออกมาโดยแรงไปทิ่มทองของธิดานี้
เธอยังเปนอยูหรือไมหนอ เห็นนางตายแลว จึงคิดวา มนุษยทั้งหลายรูเราวา
คนนี้ฆาธิดา ก็จะพึงเลาลือเปดเผย ดวยเหตุนั้น แมพระราชาก็จะพึงลงอาชญา
อยางหนัก เอาเถิด เราจักหลบหนีไปกอน.
เขาหลบหนีเพราะกลัวอาชญา ไปถึงโอกาสเปนที่อยูของภิกษุทั้งหลาย
ผูเรียนกรรมฐานในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลว อยูในปา และเขาไปหา
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ภิกษุเหลานั้น ไหวแลว ขอบรรพชา ภิกษุเหลานั้นใหเธอบวชแลว ให
กรรมฐานเกี่ยวดวยหมวดหามีหนังเปนที่สุด เธอเรียนกรรมฐานนั้น เพียร
พยายาม ไมนานนัก ก็บรรลุพระอรหัต และภิกษุเหลานั้น เปนอาจารยและ
อุปชฌายของเธอ ลําดับนั้น ในมหาปวารณา ภิกษุทั้งหมดนั่นแล ไดไปสู
สํานักของพระผูมีพระภาคเจา ดวยคิดวา จักปวารณาวิสุทธิปวารณา.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นปวารณาเสด็จออกพรรษาแลว มีพระภิกษุสงฆ
แวดลอม เสด็จเที่ยวจาริกในคามและนิคมเปนตน เสด็จไปสูเมืองอาฬวีโดย
ลําดับ ก็มนุษยทั้งหลายในเมืองอาฬวีนั้น นิมนตพระผูมีพระภาคเจาแลว ทํา
ทานทั้งหลาย เห็นภิกษุนั้นแลว พากันกลาวเสียดสีวา ทานฆาธิดาแลว บัดนี้
มาเพื่อฆาใคร ดังนี้ เปนตน ภิกษุทั้งหลายไดฟงดังนั้นแลว ในเวลาบํารุง
เขาไปเฝาแลว ทูลเรื่องนั่นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้ไมไดฆาธิดา ธิดานั้นตายตามกรรมของตน เมื่อ
จะทรงประกาศความที่ภิกษุนั้นเปนมุนีผูขีณาสพ อันมนุษยทั้งหลายรูไดยาก
จึงตรัสคาถานี้ เพื่อทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ผูใดสํารวมตน ดวยการสํารวมศีล ในกรรมทวารทั้งสาม ยอมไมทําบาปมีการเบียดเบียนเปนตน ดวยกาย หรือดวยวาจา
หรือดวยใจ ก็เปนหนุมคือตั้งอยูในวัยหนุม หรือปูนกลาง คือตั้งอยูในวัยกลาง
เปนเถระตั้งอยูในปจฉิมวัย โดยนัยนั่นแล ไมทําบาปนั้นแมในกาลไหน ๆ
เพราะเหตุไร เพราะมีตนสํารวมแลว อธิบายวา เพราะมีจิตหางจากบาปทั้งปวง
ดวยวิรัติอันยอดเยี่ยม.
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บัดนี้ พึงทราบโยชนาและอธิบายแหงบทเหลานี้วา มุนิ อโรสเนยฺโย
น โส โรเสติ กิฺจิ ดังนี้ :
ผูนั้น เปนมุนีผูขีณาสพ ไมโกรธงาย คือ เปนผูไมควรเพื่อวาราย
คือ เพื่อกระทบ เพื่อเบียดเบียนดวยกายหรือดวยวาจา โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา
ผูฆาธิดา หรือวาเปนชางหูก เพราะแมเขาไมวารายใคร ๆ คือ ไมกลาวราย
อะไร ๆ คือ ไมกระทบ ไมเบียดเบียนวา เราฆาธิดาของเรา ทานฆาหรือผู
เชนกับทานฆาเปนตน เพราะฉะนั้น ผูนั้นแมอันบุคคลไมพึงวาราย โดยที่แท
เปนผูอันบุคคลพึงนอบนอมทีเดียว โดยนัยที่กลาวแลววา จงหยุดเถิด นาค
ทานอยาฆานาค จงทําการนอบนอมแกนาค ดังนี้.
ในบาทคาถาวา ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ นี้ พึงทราบการ
จําแนกบทอยางนี้วา นักปราชญเทานั้น ยอมประกาศผูแมนั้นวา เปนมุนี ก็ใน
บาทคาถานั่นมีอธิบายวา มนุษยผูพาลเหลานั้นไมรูผูนั้นวา ผูน ี้ไมควรวาราย
ดังนี้ ยอมวาราย สวนมนุษยเหลาใดเปนนักปราชญ มนุษยผูเปนนักปราชญ
เหลานั้นเทียว ยอมประกาศแมผูนั้นวา เปนมุนี คือ ยอมรูว า ผูนี้เปนมุนี
ผูขีณาสพดังนี้แล.
คาถาวา ยทคฺคโต ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา ในกรุงสาวัตถี มีพราหมณคนหนึ่งชื่อวา ปญจัคคทายก
เขาเมื่อขาวกลาทั้งหลายสําเร็จอยู ยอมใหทานอันเลิศ ๕ ประการเหลานี้ คือ
เขตัคคทาน ราสัคคทาน โกฏฐัคคทาน กุมภิอัคคทาน โภชนัคคทาน.
*

* ม.มู. วมฺมิกสตฺต. ๒๗๑.
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ในทานอันเลิศ ๕ ประการนั้น พราหมณเปนผูมีความเห็นอยางนี้วา ก็คนมี
ปญญาใดใหนํามาซึ่งขาวสาลี ขาวเหนียว รวงขาวละมาน ที่สุกกอน เตรียม
จัดแจงขาวยาคู ขาวปายาสและขาวเมาเปนตนใหทานอันเลิศ คนนั้นยอมได
ผลอันเลิศ แลวใหทานแกภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข นีช้ อื่ วา
เขตัคคทาน ของพราหมณนั้น.
ก็เมื่อขาวกลาทั้งหลายสําเร็จแลว เกี่ยวแลว และนวดแลว ถือเอา
ธัญญะอันประเสริฐใหทานอยางนั้นเทียว นี้ชื่อวา ราสัคคทาน ของพราหมณ
นั้น.
พราหมณยังยุงฉางทั้งหลายใหเต็มดวยธัญชาติเหลานั้น ถือเอาธัญญะ
ทั้งหลายที่นําออกครั้งแรก ในการเปดยุงฉางกอนแลว ใหทานอยางนั้นเทียว
ชื่อวา โกฏฐัคคทาน ของพราหมณนั้น.
ก็ภัตใด ๆ หุงตมในเรือนของพราหมณนั้น พราหมณไมใหภัตอันเลิศ
จากภัตนั้นแกบรรพชิตทีม่ าถึงแลว โดยที่สุดแมแกเด็กทั้งหลาย ก็ไมใหอะไรเลย
นี้ชื่อวา กุมภิอัคคทาน ของพราหมณนั้น.
พราหมณไมใหโภชนะที่เขานอมมาครั้งแรก ในกาลที่ตนบริโภคอีก
แกสงฆในกาลแหงปุเรภัต แกยาจกที่มาถึงทั้งหลายในกาลแหงปจฉาภัต โดย
ที่สุดแมแกสุนัขทั้งหลาย เพราะไมมีสงฆเปนตนนั้น ยอมไมบริโภค นีช้ ื่อวา
โภชนัคคทาน ของพราหมณนั้น พราหมณนั้นจึงถูกกําหนดวา ปญจัคคทายก
อยางนี้แล.
อยูมาวันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูโลก ดวยพุทธจักษุ
ในสมัยใกลรงุ ทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรค ของพราหมณนั้น และ
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นางพราหมณี ทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระ เสด็จเขาสูพระคันธกุฎีแตเชาตรู
เทียว ภิกษุทั้งหลายเห็นพระคันธกุฎีปดประตูรูวา วันนี้ พระผูมีพระภาคเจา
มีพระประสงคเพื่อเสด็จเขาไปสูบานแตพระองคเดียว ในเวลาภิกขาจารทํา
ประทักษิณพระคันธกุฎี เขาไปเพื่อบิณฑบาต ฝายพระผูมีพระภาคเจาในเวลา
พราหมณบริโภค เสด็จออกเขาไปในกรุงสาวัตถี มนุษยทั้งหลายพอเห็นพระผูมีพระภาคเจาเทานั้น ก็รวู าในวันนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะหสัตวบาง
คนแนนอน ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปแตพระองคเดียว จึง
ไมเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา เพื่อประโยชนแกการนิมนต แมพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปถึงประตูเรือนของพราหมณโดยลําดับ ประทับยืนอยู.
ก็โดยสมัยนั้น พราหมณกําลังนั่งรับประทานโภชนะ สวนนาง
พราหมณีของพราหมณนั้น ยืนพัดอยู นางเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวคิดวา
ถาพราหมณนี้พึงเห็นไซร ก็จะพึงรับบาตรถวายโภชนะทั้งหมด แตนั้น เราก็
จะพึงหุงตมโภชนะอีก ก็เกิดความไมเลื่อมใสและความตระหนี่ จึงเอาพัด
กานตาลบังไว โดยประการที่พราหมณจะมองไมเห็นพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาทรงรูเหตุนั้น จึงเปลงแสงสวางจากพระสรีระ พราหมณ
เห็นแสงสวางสีทองแลว มองดูวา นั่นอะไร ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ประทับยืนอยูที่ประตู ฝายนางพราหมณีคิดวา พระผูมีพระภาคเจาอันพราหมณ
นั้นเห็นแลว จึงวางพัดกานตาลทันที เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว
ไหวดวยเบญจางคประดิษฐ ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงรูวา นางพราหมณีนั้น
ผูกําลังยืนอยูมีสัปปายะ จึงตรัสคาถานี้วา
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ผูใดไมมีความยึดถือวา ของเราใน
นามและรูปโดยประการทั้งปวง และไม
เศราโศก เพราะไมมีความยึดถือนั้น ผูนั้น
แลเรียกวา ภิกษุ.
ในเวลาจบคาถานั้นเทียว นางก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล.
ฝายพราหมณทูลนิมนตพระผูมีพระภาคเจาใหเสด็จเขาภายในเรือน
กราบทูลใหประทับนั่งบนอาสนะ ถวายน้ําทักขิโณทก นอมถวายโภชนะที่เขา
จัดใหแกตนวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงเปนทักขิไณยบุคคลที่เลิศ
ในโลกพรอมทั้งเทวโลก ดีละ ขอพระองคจงทรงรับโภชนะนัน้ ของขาพระองค
ประดิษฐลงในบาตรของพระองคเถิด พระผูมีพระภาคเจาทรงรับเสวยแลว เพื่อ
อนุเคราะหแกพราหมณนั้น และทรงทําภัตกิจเสร็จแลว ทรงรูความสบายของ
พราหมณ จึงตรัสคาถานี้.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ผูใดไดกอนขาวแตสวนที่เลิศ เพราะเปน
กอนขาวที่ตักมาจากหมอกอนทีเดียว แตสวนปานกลาง เพราะเปนกอนขาวที่
ตักมาจากหมอที่เหลือกึ่งหนึ่งแลว ถือเอาจากสวนที่เหลือนั้น หรือจากสวน
ที่เหลือ เพราะเปนกอนขาวที่ตักมาจากหมอที่เหลือประมาณ ๑ ทัพพี หรือ
๒ ทัพพีแลวถือเอาจากสวนที่เหลือนั้น.
บทวา ปรทตฺตูปชีวี ไดแก บรรพชิต จริงอยู บรรพชิตนั้น
เวนน้ําและไมสีฟนแลว ยอมเขาไปอาศัยอาหารที่เหลืออันผูอื่นใหเปนอยู
เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา ปรทัตตูปชีวี.
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บทวา นาล ถุตุ นาป นิปจฺจวาที ความวา ไดกอนขาวแตสวน
ที่ดี ไมอาจจะกลาวชมตน หรือทายก เพราะความเปนผูละความยินดีแลว
ไดแตสวนที่เหลือ ก็ไมอาจแมเพื่อใหทายกตกต่ําแลวกลาวคําอันไมเปนที่รัก
ทั้งหลายโดยนัยมีอาทิวา ทายกนี้ใหกอนขาวอะไร ดังนี้ เพราะความเปนผูละ
ความยินรายไดแลว.
นักปราชญยอมประกาศแมผูนั้นวาเปนมุนี คือ นักปราชญเทานั้น
ยอมประกาศแมผูนั้น คือผูละความยินดีและความยินรายไดแลววา เปนมุนี
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงคาถาดวยยอดคือพระอรหัตแกพราหมณ ดวย
ประการฉะนี้ ในเวลาจบคาถา พราหมณไดดํารงอยูในโสดาปตติผลแล.
คาถาวา มุนึ จรนฺต ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ไดยินวา บุตรเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงสาวัตถี ถูกบํารุงบําเรออยูดวย
สมบัติทั้งปวง ในปราสาท ๓ หลัง ดวยอํานาจแหงฤดู ยังหนุมแนนเปนผู
ประสงคจะบวช แตนั้น จึงออนวอนมารดาบิดา แลวบวชและสึกถึง ๓ ครั้ง
ในครั้งที่ ๔ จึงไดบรรลุอรหัต โดยนัยที่กลาวแลวในอุบัติแหงเรื่อง ในคาถา
นี้วา กามา หิ จิตฺรา ในขัคควิสาณสูตร ภิกษุทงั้ หลายกลาวกะภิกษุนั้น
ตามความเคยชินในกาลกอนวา ดูกอนอาวุโส ถึงสมัยเพื่อจะสึกหรือ ภิกษุนั้น
กลาววา ดูกอ นอาวุโส บัดนี้ เราไมควรเพื่อจะสึก ภิกษุทั้งหลายฟงดังนั้นแลว
จึงทูลบอกแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เปนจริงดังนั้น บัดนี้ เธอไมควรเพื่อจะสึก เมื่อจะทําความที่ภิกษุ
นั้นเปนมุนีผูขีณาสพใหแจมแจง จึงตรัสคาถานี้.
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คาถานั้นมีเนื้อความวา ชื่อวา มุนี เพราะถึงพรอมดวยโมเนยยธรรม
เที่ยวไปอยู ดวยความเปนผูอยูคนเดียว หรือดวยจริยาบางอยาง บรรดาจริยา
มีประการที่กลาวแลวในกาลกอน ปราศจากความยินดีในเมถุน ดวยวิรตั ิอัน
ยอดเยี่ยม เพราะไมทําจิตในเมถุนธรรม ดุจในกาลกอน.
ความสัมพันธแหงบาทที่ ๒ หากจะมีคําถามวา มุนี เที่ยวไปปราศจาก
ความยินดีในเมถุน เชนไร ตอบวา ผูใดไมหมกมุนอยูในรูปแหงหญิงอะไร ๆ
ที่กําลังเปนสาว คือ ผูใดไมหมกมุนอยูในรูปแหงหญิงอะไร ๆ เมื่อความสาว
แมสวยงามเปนไปอยู ดวยเมถุนราคะ ดุจในกาลกอน.
อีกอยางหนึ่ง ในคาถานี้มีเนื้อความอยางนี้วา ผูใดไมหมกมุนดวยราคะ
ในความเปนหนุมของตนหรือของคนอื่นอะไร ๆ อยางนี้วา เรายังหนุม หรือ
หญิงนี้ยังสาว เราจะเสพกามกอน ก็ปราศจากความยินดีในเมถุนอยางเดียว
เทานั้น ก็หามิได โดยทีแ่ ท งดเวนแลวจากความเมาอันตางดวยความเมาเพราะ
ชาติเปนตน และแมจากความประมาท กลาวคือ การปลอยสติในกามคุณหา
เพราะความเปนผูงดเวนแลว จากความเมาและความประมาท และหลุดพนจาก
เครื่องผูกคือกิเลสทั้งปวงอยางนี้.
หรือคนหนึ่งเปนผูงดเวนแลว ดวยวิรัติแมเปนโลกิยะ ฉันใด ผูนี้
หาเปนฉันนั้นไม ก็หลุดพนแลว งดเวนแลวอยางไร อธิบายวา งดเวนแลว
ดวยวิรัติอันเปนโลกุตระ เพราะความที่ภิกษุนี้ เปนผูหลุดพนแลว จากเครื่อง
ผูกคือกิเลสทั้งปวง.
บทวา ต วาป ธีรา ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา
นักปราชญทงั้ หลายเทานั้น ยอมประกาศแมผูนั้นวา เปนมุนี ก็ทานทั้งหลาย
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ไมพึงวากลาวภิกษุนั้น ดวยเหตุนั้น ทานทั้งหลายจงกลาวภิกษุนั้น (วาเปน
มุนี) อยางนี้แล.
คาถาวา อฺาย โลก ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงกบิลพัสดุ ก็โดยสมัยนั้นแล
พระญาติทั้งหลายไดทรงกระทํามงคล ๓ ประการ คือ อาภรณมงคล อภิเสกมงคล อาวาหมงคล แกเจาชายนันทะ แมพระผูม ีพระภาคเจาก็ถูกนิมนต
ในงานมงคลนั้น เสด็จไปในงานมงคลนั้น พรอมกับภิกษุ ๕๐๐ รูป เสวย
พระกระยาหารเสร็จแลว เสด็จออกไปทรงประทานบาตรในพระหัตถของ
เจาชายนันทะ เจาหญิงชนบทกัลยาณีเห็นเจาชายนันทะนั้นเสด็จออกไป จึง
ตรัสวา ขอพระลูกเจาจงดวนเสด็จกลับมา เจาชายนันทะนั้นเมื่อไมอาจเพื่อทูล
วา ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงรับบาตรเถิด ดวยความเคารพพระผูมีพระภาคเจา ก็เสด็จไปสูวิหารนั่นเทียว พระผูมีพระภาคเจาประทับยืนที่บริเวณ
พระคันธกุฎีตรัสวา จงนําบาตรมา นันทะ ครั้นรับแลว ก็ตรัสวา เธอจักบวช
ไหม ? เจาชายนั้น เมื่อไมอาจปฏิเสธดวยความเคารพตอพระผูมีพระภาคเจา
จึงทูลวา จะบวชพระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเจาชายนันทะ
ทรงผนวชแลว.
ก็พระนันทะนั้น ระลึกถึงคําพูดของเจาหญิงชนบทกัลยาณีบอย ๆ
ก็กระสัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลบอกเรื่องนั้นแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะทรงกําจัดความไมยินดีของพระนันทะจึงตรัสวา
ดูกอนนันทะ เธอเคยไปสวรรคชั้นดาวดึงสไหม ? พระนันทะทูลบอกวา
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ขาพระองคไมเคยไปพระเจาขา แตนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงนําพระนันทะ
นั้นไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส ดวยอานุภาพของพระองคแลวประทับยืนที่ประตู
เวชยันตปราสาท ทาวสักกะทรงทราบการเสด็จมาของพระผูมีพระภาคเจา ผูอัน
หมูอัปสรแวดลอมแลว เสด็จลงจากปราสาท นางอัปสรเหลานั้นแมทั้งหมด
เคยใหน้ํามันทาเทาแกสาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป
จึงเปนผูมีเทาดุจเทาของนกพิราบ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกพระนันทะวา ดูกอนนันทะ
เธอเห็นนางอัปสร ๕๐๐ ซึ่งมีเทาดุจเทานกพิราบเหลานี้ไหม ? เรื่องทั้งหมด
พึงใหพิสดาร คําวา พึงถือนิมิตและอนุพยัญชนะชื่อของมาตุคาม นั่นไมมีใน
พระพุทธพจนแมทั้งหมด แตในที่นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคจะทําลาย
ราคะของพระนันทะออกไป ดุจหมอมีความประสงคจะกําจัดโทษของผูเดือนรอน
ออกไปฉะนั้น เพราะความที่พระองคทรงฉลาดในอุบายโกศล จึงทรงอนุญาต
ใหพระนันทะนั้นถือเอานิมิตและอนุพยัญชนะ เปนดุจสารถีผูฝกบุรุษที่ยอดเยี่ยมฉะนั้น แตนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงรูวาพระนันทะยินดียิ่งในพรหมจรรย
เพราะเหตุแหงนางอัปสร ทรงสั่งภิกษุทั้งหลายวา จงเตือนนันทะ ดวยวาทะวา
ลูกจาง พระนันทะนั้น อันภิกษุเหลานั้นเตือนอยู ละอายแลวมนสิการโดย
แยบคาย ปฏิบัติแลวไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งพระอรหัต เทวดาที่สิงสถิต
อยูที่ตนไม ใกลที่สุดจงกรมของพระนันทะนั้น ไดทูลบอกเรื่องนั่นแดพระผูมีพระภาคเจา ญาณก็ไดบังเกิดแมแกพระผูมีพระภาคเจา ภิกษุทั้งหลายเมื่อไมรู
ก็เตือนพระผูมีอายุเหมือนอยางนั้นเทียว พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
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ทั้งหลาย บัดนี้ พวกเธอไมพึงเตือนนันทะเหมือนอยางนั้น เมื่อจะทรงแสดง
ความที่พระนันทะนั้นเปนมุนีผูขีณาสพ จึงตรัสคาถานี้ เพื่อทรงแสดงธรรม
แกภิกษุเหลานั้น.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ผูรูจัก คือ รูแลว กําหนดแลวซึ่งโลกมีขันธ
เปนตน ดวยการกระทําการกําหนดทุกขสัจจะ เห็นปรมัตถประโยชนดว ยการ
ทําใหแจงซึ่งนิโรธสัจจะ ขามพน คือ กาวลวงโอฆะ ๔ อยาง ดวยการละสมุทัย
และสมุทรคืออายตนะมีจักขุเปนตน ดวยการอดทนตอกําลังแหงความเมาในรูป
เปนตน เพราะความเปนผูละสมุทัยไดแลว กําจัดออกซึ่งสมุทัยนั้น ดวยมรรคภาวนา.
บทวา ตาทึ ไดแก เปนผูคงที่ ดวยการถึงลักษณะผูคงที่นี้.
ผูศึกษาทราบเนื้อความและอธิบายในคาถานี้อยางนี้วา ก็กองแหงกิเลสมี
กามราคะเปนตนนั่นแลนี้ใด ชื่อวา โอฆะ เพราะอรรถวาไหลไป ชือ่ วา
สมุทร เพราะอรรถวาพุงขึ้น โดยปริยายแหงคติอันนาเกลียด ขามพนกองกิเลส
นั้น คือ โอฆะและสมุทรดวยการละสมุทัย เพราะความเปนผูขามพนโอฆะ
ไดแลว ชื่อวา เปนผูคงที่ เพราะความเปนผูไมถึงความผิดปกติ ในคําพูด
ที่ทานทั้งหลายแมกลาวอยูอยางนี้ในบัดนี้.
ก็คําวา ต ฉินฺนคนฺถ อสิต อนาสว นี้ เปนคํากลาวสรรเสริญ
พระนันทะนั้น มีอธิบายวา ชื่อตัดกิเลสเครื่องรอยรัดไดขาดแลว เพราะความ
ที่คันถะ (เครื่องรอยรัด) ๔ อยาง ถูกตัดขาดไดแลว ดวยสัจจภาวนาทั้งสี่นี้
ชื่อวา อันทิฏฐิหรือตัณหาอาศัยไมไดแลว เพราะความที่ทิฏฐิหรือตัณหาไม
อาศัยแลวในที่ไหน ๆ ชือ่ วา ไมมีอาสวะ เพราะไมมีอาสวะทั้งสี่.
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บทวา ต วาป ธีรา มุนิ เวทยนฺติ ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงวา หรือนักปราชญยอมประกาศแมผูนั้นวา เปนมุนีผูขีณาสพ แต
ทานทั้งหลายผูไมถูกประกาศ จงกลาว (วาเปนมุนี) อยางนี้แล.
คาถาวา อสมา อุโภ ดังนี้ มีอบุ ัติอยางไร ?
ภิกษุรปู หนึ่งอาศัยปจจันตคาม ในแควนโกศล อยูในปา ก็พรานเนื้อ
ในบานนั้น ไปสูโอกาสเปนที่อยูของภิกษุนั้น ผูกเนื้อทั้งหลาย เขาไปสูปา
เห็นพระเถระแมเขาไปสูบาน เพื่อบิณฑบาต เมื่อมาจากปา ก็เห็นพระเถระ
แมกําลังออกจากบาน ก็เกิดความรักใครในพระเถระ ดวยการเห็นเนือง ๆ
อยางนี้ ถวายบิณฑบาตที่มีรสแมแกพระเถระในเวลาที่ตนไดเนื้อมาก มนุษย
ทั้งหลายโพนทะนาวา ภิกษุนี้ยอมบอกแกพรานวา ในประเทศชื่อโนน เนื้อ
ทั้งหลายยอมยืน เดินดื่มน้ําที่ควรดื่ม แตนั้นพรานก็ฆาเนื้อทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น
คนทั้งสองจึงรวมกันเลี้ยงชีวิต.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จเที่ยวจาริกในชนบท ไดเสด็จไป
สูชนบทนั้น ภิกษุทั้งหลายเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต ฟงประพฤติการณนั้น
แลว ทูลบอกแดพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดง
ความที่ภิกษุนั้นเปนมุนีผูขีณาสพ ซึง่ ไมสําเร็จการเลี้ยงชีวิตรวมกับพราน จึง
ตรัสคาถานี้ เพื่อทรงแสดงธรรมแกภิกษุเหลานั้น.
คาถานั้นมีเนื้อความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นและพรานนั้น
คนทั้งสองนั้นไมเสมอกัน มนุษยทงั้ หลายยอมกลาวคําใดวา มีการเลี้ยงชีพ
รวมกัน คํานั้นผิด เพราะเหตุไร เพราะมีที่อยูและความเปนอยูไกลกัน ที่อยู
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และความเปนอยูของคนทั้งสองนั้นไกลกัน เพราะเหตุนั้น คนทั้งสองนั้น
จึงชื่อวา ทูริวิหารวุตฺติโน แปลวา มีทอี่ ยูและความเปนอยูไกลกัน.
บทวา วิหาโร ไดแก โอกาสเปนที่อยู. ก็โอกาสเปนที่อยูนั้นของ
ภิกษุมีในปา และของพรานมีในบาน. บทวา วุตฺติ ไดแก มีความเปนอยู.
ก็ความเปนอยูนั้นของภิกษุไดแกการเที่ยวไปเพื่อภิกขาตามตรอกในบาน และ
ของพราน คือ การฆาเนื้อและนกในปา.
อีกประการหนึ่ง คฤหัสถเลี้ยงลูกเมีย เพราะเหตุนั้น พรานนั้นยอม
เลี้ยงลูกเมียดวยกรรมนั้น สวนภิกษุผูขีณาสพนั้นไมยึดถือวาเปนของเรา มี
วัตรงาม คือ เวนจากความยึดถือวาเปนของเราดวยตัณหาและทิฏฐิในลูกเมีย
ทั้งหลาย ชือ่ วา มีวัตรงาม เพราะความเปนผูมีวัตรอันสะอาด และความเปน
ผูมีวัตรอันงาม.
อีกประการหนึ่ง คฤหัสถไมสํารวมเพราะบั่นรอนสัตวอื่น พรานนัน้
เปนคฤหัสถ ชื่อวา ไมสํารวมแลว ดวยกายวาจาและจิต เพราะบั่นรอนสัตวอื่น
คือ การเขาไปตัดชีวิตินทรียของสัตวเหลานั้น มุนสี ํารวมเปนนิตย รักษาสัตว
มีชีวิตไว สวนภิกษุนอกนี้เปนมุนีผูขีณาสพ สํารวม คือ สังวรเปนนิตยดวย
กาย วาจา และจิต ยอมรักษาสัตวมีชีวิตไว เมือ่ เปนเชนนี้คนทั้งสองนั้นจัก
มีการเลี้ยงชีพรวมกันอยางไรไดดังนี้แล.
คาถาวา สิขี ยถา ดังนี้ มีอุบัติอยางไร ?
ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงกบิลพัสดุ การสนทนา
ไดเกิดขึ้นแกศากยะทั้งหลายวา ผูบรรลุโสดากอน ยอมเปนผูแกกวาผูบรรลุ
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โสดาภายหลังโดยธรรม เพราะฉะนั้น ภิกษุผูบรรลุโสดาภายหลัง พึงกระทํา
กิจทั้งหลายมีการอภิวาทนเปนตน แกคฤหัสถผูบรรลุโสดากอน ภิกษุผูบิณฑบาต
เปนวัตรรูปหนึ่ง ไดฟงการสนทนานั้น จึงกราบทูลบอกแดพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายวา ก็ชาตินี้เปนอยางหนึ่ง เพศเปนวัตถุพึงบูชา
จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาอนาคามีเปนคฤหัสถไซร อนาคามีผูคฤหัสถ
นั้นพึงการทํากิจทั้งหลายมีการอภิวาทนเปนตน แกสามเณรแมผูบวชในวันนั้น
เมื่อจะทรงแสดงคุณพิเศษของภิกษุแมผูบรรลุโสดาภายหลัง มีคุณใหญยงิ่ กวา
คฤหัสถผูบรรลุโสดากอนอีก จึงตรัสคาถานี้ เพื่อทรงแสดงธรรมแกภิกษุ
ทั้งหลาย.
คาถานั้นมีเนื้อความวา นกยูงบินไปในอากาศนี้ใดเรียกวา มีหงอน
เพราะมีภาวะที่หงอนซึ่งเกิดที่ศีรษะ และมีสรอยคอเขียวที่คอเชนทอนแกวมณี
นกยูงนั้นยอมไมถึงเสี้ยวแมที่ ๑๖ ดวยความเร็วของสุวรรณหงส ในบรรดา
หริตหงส ตัมพหงส กาฬหงส ปากหงสและสุวรรณหงส แมสุวรรณหงส
ยอมบินไปไดพันโยชนบา ง หนึ่งโยชนบาง โดยครูเดียว สวนนกยูงนอกนี้
ไมปรากฏวาสามารถ แตหงสและนกยูงแมทั้งสองก็เปนสัตวนาดู เพราะความ
เปนสัตวที่นาดู ฉันใด คฤหัสถแมบรรลุโสดากอนก็ฉันนั้น ยอมเปนผูที่นาดู
ดวยมรรคทัสสนะแมก็จริง ถึงอยางนั้นแล คฤหัสถนั้น ทําตามภิกษุผูบรรลุ
โสดาภายหลังก็ดี ผูมีภาวะอันเที่ยงตรงนาดู ดวยมรรคทัสสนะก็ดี ดวยเชาว
ไมได ถามวา ดวยเชาวไหน ตอบวา ดวยเชาวคือวิปสสนาญาณในมรรค
เบื้องสูง เพราะญาณนั้นของคฤหัสถเปนของชา เพราะความเปนญาณที่ยุง
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ดวยความยุงมีบุตรภรรยาเปนตน สวนญาณของภิกษุเปนของเร็ว เพราะความ
ยุงนั้นถูกสางแลว เนื้อความนี้นั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยบทนี้
วา ผูเปนมุนี สงัดเงียบเพงอยูในปา ก็ภิกษุผูเสกขมุนีนี้ สงัดเงียบดวย
กายวิเวกและจิตวิเวก และเพงอยูในปาเปนนิตย ดวยลักขณารัมมณูปนิชฌาน
วิเวกและฌานเห็นปานนี้ของคฤหัสถจะมีแตที่ไหน ก็อธิบายในคาถานี้ มีเพียง
เทานี้แล.
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