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                       พระสุตตันตปฎก 
 
                   มัชฌิมนิกาย  มูลปณณาสก 
 

                           เลมที่ ๑   ภาคที ่ ๒ 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

 
                         สีหนาทวรรค 
                              ๑.  จฬูสีหนาทสูตร 
            [๑๕๓]    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายแลว.  ภิกษุเหลาน้ันไดทูลรับสนองพระพุทธพจน 
แลว. 

                                         สมณะ  ๔  จําพวก 
            [๑๕๔]    พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย สมณะมีในพระศาสนานี้เทานั้น  สมณะที่สองมีในพระศาสนาน้ี  สมณะ 
ที่สามมีในพระศาสนาน้ี     สมณะที่สี่มีในพระศาสนาน้ี    ลัทธิของศาสดาอ่ืนวาง  
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เปลาจากพระสมณะผูรูทั่วถึง    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงบันลือสีหนาท 
โดยชอบอยางนี้  ดวยประการฉะน้ีทีเดียว. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เปนฐานะท่ีจะ 
มีไดแล  ที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถยีในโลกน้ี  พึงกลาวอยางนี้วา   อะไรเปน 
ความม่ันใจของพวกทาน   อะไรเปนกําลังของพวกทาน   พวกทานพิจารณาเห็น 
ในตนดวยประการไร จึงกลาวอยางนี้วา  สมณะมีในพระศาสนาน้ีเทาน้ัน    สมณะ 
ที่สองมีในพระศาสนาน้ี  สมณะที่สามมีในพระศาสนาน้ี  สมณะที่สี่มีในพระศาสนา 
นี้  ลัทธิของศาสดาอ่ืนวางเปลาจากพระสมณะผูรูทั่วถึง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวก 
ปริพาชกอัญญเดียรถียผูมวีาทะอยางนี้   อันพวกเธอพึงกลาวตอบอยางนี้วา  ทาน 
ผูมีอายุทั้งหลายธรรม ๔ ประการ อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ผูรู  ผูเห็น 
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสแลว มีอยู  ที่พวกเราเห็นธรรมเหลาน้ีในตน 
จึงกลาวอยางนี้วา สมณะมีในพระศาสนาน้ีเทาน้ัน  สมณะที่สองมีในพระศาสนา 
นี้  สมณะที่สามมีในพระศาสนาน้ี   สมณะที่สี่มีในพระศาสนาน้ี   ลัทธิของศาสดา 
อ่ืนวางเปลาจากพระสมณะผูรูทั่วถึง  ธรรม ๔ อยางเปนไฉน ๔ อยาง คือ ความ 
เลื่อมใสในพระศาสดาของพวกเรา มีอยู  ความเลื่อมใสในพระธรรมมีอยู  ความ 
กระทําใหบริบูรณในศีล   มีอยู   ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต      ผูประพฤติธรรม 
รวมกัน    เปนที่นารัก  นาพอใจ  มีอยู   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ธรรม ๔ 
ประการเหลาน้ันแล     อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ผูรู  ผูเห็น   เปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสแลว      ที่พวกเราเล็งเห็นธรรมเหลาน้ีในตน 
จึงกลาวอยางนี้   สมณะมีในพระศาสนาน้ีเทาน้ัน   สมณะที่สองมีในพระศาสนาน้ี  
สมณะที่สามมีในพระศาสนาน้ี   สมณะท่ีสี่มีในพระศาสนาน้ี  ลัทธิของศาสดาอ่ืน 
วางเปลาจากพระสมณะผูรูทั่วถึง.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เปนฐานะท่ีจะมีไดแล 
ที่พวกปริพาชกอัญญเดียรถียพึงกลาวอยางนี้วา    ผูมีอายุ    ผูใดเปนศาสดาของ 
พวกเรา ความเลื่อมใสในศาสดาแมของพวกเราก็มีอยู   คําสอนใดเปนธรรมของ  
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พวกเรา  ความเลื่อมใสในธรรมแมของพวกเราก็มีอยู     ศีลเหลาใดเปนศีลของ  
พวกเรา แมพวกเราก็กระทําใหบริบูรณในศีลทั้งหลาย ทั้งคฤหัสถและบรรพชิต 
ผูประพฤติธรรมรวมกัน     แมของพวกเราก็เปนที่นารัก  นาพอใจ.     ผูมีอายุ 
ในขอเหลาน้ีอะไรเปนขอท่ีแปลกกัน    อะไรเปนขอประสงค     อะไรเปนขอท่ี 
การทําใหตางกัน  ในระหวางของทานและของเราดังน้ี.       ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกปริพาชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้     อันพวกเธอพึงกลาวตอบอยางนี้วา 
ผูมีอายุ  ความสําเร็จมีอยางเดียวหรือมีมากอยาง.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวก 
ปริพาชกอัญญเดียรถีย  เมื่อจะพยากรณโดยชอบ  พึงพยากรณอยางนี้วา  ความ 
สําเร็จมีอยางเดียวเทาน้ัน  ไมมีมากอยาง.   พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา   ผูมีอายุ 
ก็ความสําเร็จน้ันเปนของผูมีราคะหรือของผูปราศจากราคะ. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย    เมื่อจะพยากรณโดยชอบ    พึงพยากรณอยางนี้วา 
ความสําเร็จนั้นเปนของผูปราศจากราคะมิใชของผูมีราคะ.      พวกเธอพึงกลาว 
อยางนี้วา  ความสําเร็จน้ัน  เปนของผูมีโทสะหรือของผูปราศจากโทสะ.   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย  เมื่อจะพยากรณโดยชอบ  พึงพยา- 
กรณอยางนี้วา    ความสําเร็จน้ันเปนของผูปราศจากโทสะ    มใิชของผูมีโทสะ. 
พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา ความสําเร็จน้ันเปนของผูมีโมหะหรือของผูปราศจาก 
โมหะ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พวกปรพิาชกอัญญเดียรถีย   เมื่อจะพยากรณโดย 
ชอบ  พึงพยากรณอยางนี้วา   ความสําเร็จน้ันเปนของผูปราศจากโมหะ    มิใช 
ของผูมีโมหะ.     พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา  ความสําเร็จน้ันเปนของผูมีตัณหา 
หรือของผูปราศจากตัณหา.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
เมื่อจะพยากรณโดยชอบ     พึงพยากรณอยางนี้วา     ความสําเร็จน้ันเปนของผู 
ปราศจากตัณหา  มิใชของผูมีตัณหา.  พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา   ความสําเร็จ 
นั้นเปนของผูมีอุปาทาน  หรือของผูไมมีอุปาทาน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พวก  
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ปริพาชกอัญญเดียรถียเมือ่จะพยากรณโดยชอบ   พึงพยากรณอยางนี้วา ความ-  
สําเร็จน้ันเปนของผูไมมีอุปาทาน    มใิชของผูมีอุปาทาน.      พวกเธอพึงกลาว 
อยางนี้วา     ความสําเร็จนั้นเปนของผูรูแจงหรือของผูไมรูแจง.     ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    พวกปริพาชกอัญญเดียรถยีเมื่อจะพยากรณโดยชอบ     พึงพยากรณ 
อยางนี้วา   ความสําเร็จน้ันเปนของผูรูแจง   มิใชของผูไมรูแจง.     พวกเธอพึง- 
กลาวอยางนี้วา   ความสําเร็จน้ันเปนของผูยินดียินรายหรือของผูไมยินดียินราย. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ปรพิาชกอัญญเดียรถีย    เมือ่จะพยากรณโดยชอบ   พึง 
พยากรณอยางนี้วา    ความสําเร็จน้ันเปนของผูไมยินดียินราย    มิใชของผูยินดี 
ยินราย.     พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา   ความสําเร็จนั้นเปนของผูยินดีในความ 
เนิ่นชา มีความเนิ่นชาเปนท่ีมายินดี หรือของผูยินดีในความไมเนิ่นชา  มีความ 
ไมเนิ่นชาเปนที่มายินดี.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
เมื่อจะพยากรณโดยชอบ  พึงพยากรณอยางนี้วา  ความสําเร็จน้ันเปนของผูยินดี 
ในความไมเนิ่นชา    มีความไมเนิ่นชาเปนที่มายินดี     มิใชของผูยินดีในความ 
เนิ่นชา  มีความเน่ินชาเปนที่มายินดี.                                 

                                                     ทิฐิ  ๒ 
            [๑๕๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทิฐิ ๒ อยางเหลาน้ี  คือ  ภวทิฐิ  และ 
วิภวทิฐิ.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็สมณะหรือพราหมณเลาใดเหลาหนึ่งเปนผู 
แอบอิงภวทิฐิเขาถึงภวทิฐิ  หยั่งลงสูภวทิฐิ  สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน  ชื่อ 
วาเปนผูยินรายตอวิภวทิฐิ.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง   เปนผูแอบอิงวิภวทิฐิเขาถึงวิภวทิฐิ   หยั่งลงสูวิภวทิฐิ   สมณะหรือ 
พราหมณเหลาน้ัน   ชื่อวาเปนผูยินรายตอภวทิฐิ.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง  ยอมไมรูทั่วถึงความเกิด  ความดับ  คุณ โทษ  
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และการถายถอนแหงทิฐิ ๒ อยางเหลานี้ตามความเปนจริง  สมณะหรือพราหมณ  
เหลาน้ัน    ยงัมีราคะ  ยังมีโทสะ  ยังมีโมหะ  ยังมีตัณหา  ยังมีอุปาทาน  ไมใช 
ผูรูแจง  ยังยินดีและยินราย  เปนผูยินดีในความเนิ่นชา   มีความเนิ่นชาเปนท่ีมา 
ยินดี  พวกเขายอมไมหลุดพนจากชาติ  ชรา   มรณะ   ความโศก   ความร่ําไร 
ทุกขกาย  ทกุขใจ   และความคับแคนทั้งหลาย    เรากลาววา    ยอมไมหลุดพน 
ไปจากทุกข   สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งยอมรูทั่วถึงความเกิดความ- 
ดับ   คุณ  โทษ  และการถายถอนแหงทิฐิ  ๒ อยางเหลาน้ี    ตามความเปนจริง 
สมณะหรือพราหมณเหลาน้ัน    เปนผูปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ  ปราศจาก 
โมหะ  ปราศจากตัณหา   ปราศจากอุปาทาน   เปนผูรูแจง    เปนผูไมยินดีและ 
ยินราย  มคีวามยินดีในความไมเนิ่นชา  มีความไมเนิ่นชาเปนที่มายินดี    พวก 
เขายอมหลุดพนจากชาติ   ชรา   มรณะ    ความโศก    ความร่ําไร    ทุกขกาย 
ทุกขใจ  และความคับแคนทั้งหลาย  เรากลาววา   ยอนหลุดพนไปจากทุกข. 

                                                 อุปาทาน   ๔                 

            [๑๕๖]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อุปาทาน ๔ อยางเหลานี้  ๔   อยางเปน 
ไฉน คือ กามุปาทาน ทิฏุปาทาน   สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน.  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  มีสมณพราหมณพวกหน่ึงปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง 
แตพวกเขายอมไมบัญญัติความรอบรูอุปาทานทุกอยางโดยชอบ คือ  ยอมบัญญัติ 
ความรอบรูกามุปาทานไมบัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรู 
สีลัพพตุปาทาน  ไมบัญญติัความรอบรูอัตตวาทุปาทาน  ขอน้ันเพราะเหตุอะไร 
เพราะสมณพราหมณเหลาน้ันรูไมทั่วถึงฐานะ  ๓  ประการเหลาน้ี  ตามความเปน 
จริง  เพราะฉะนั้น  พวกเขาจึงมีลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง   แตพวกเขาไม 
บัญญัติความรอบรูอุปาทานทุกอยางโดยชอบ บัญญติัความรอบรูกามุปาทาน ไม  
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บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน ไมบัญญัติความรอบรูสีลัพพตุปาทาน ไมบัญญัติ  
ความรอบรูอัตตวาทุปาทาน.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   มีสมณพราหมณพวกหน่ึง 
ปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง แตพวกเขาไมบัญญัติความรอบรูอุปาทาน 
ทุกอยางโดยชอบ บัญญัติความรอบรูกามุปาทาน บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน 
ไมบัญญัติความรอบรูสีลพัพตุปาทาน     ไมบัญญติัความรอบรูอัตตวาทุปาทาน 
ขอน้ันเพราะเหตุอะไร  เพราะสมณพราหมณเหลานั้นไมรูทั่วถงึฐานะ ๒ ประการ 
เหลาน้ี     ตามความเปนจริง    เพราะฉะนั้น    พวกเขาจึงปฏิญาณลัทธิวารอบรู 
อุปาทานทุกอยาง     แตพวกเขาไมบัญญัติความรอบรูอุปาทานทุกอยางโดยชอบ 
คือ บัญญัติความรอบรูกามุปาทาน  บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน  ไมบัญญัติ 
ความรอบรูสีลัพพตุปาทาน   ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน.   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง ปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง 
แตพวกเขาไมบัญญัติความรอบรูอุปาทานทุกอยางโดยชอบ  คือ  บัญญัติความ 
รอบรูกามุปาทาน.    บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน   บัญญัติดวามรอบรูสีลัพ- 
พตุปาทาน     ไมบัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน    ขอน้ันเพราะเหตุอะไร 
เพราะสมณพราหมณเหลาน้ันไมรูทั่วถึงฐานะอยางหน่ึงน้ี  เพราะฉะนั้น พวกเขา 
จึงปฏิญาณลัทธิวารอบรูอุปาทานทุกอยาง   แตพวกเขาไมบัญญัติความรอบรู 
อุปาทานทุกอยางโดยชอบ  คือ  บญัญติัความรอบรูกามุปาทาน   บัญญัติความ 
รอบรูทิฏุปาทาน   บัญญัติความรอบรูสีลัพพตุปาทาน  ไมบัญญัติความรู 
อัตตวาทุปาทาน. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ความเลื่อมใสในศาสดาใด ความเล่ือมใส 
นั้น     เราไมกลาววาไปแลวโดยชอบ   ความเลื่อมใสในธรรมใด   ความเลื่อมใส 
นั้นเราไมกลาววาไปแลวโดยชอบ    ความกระทําใหบริบูรณในศีลใด    ขอน้ัน 
เราไมกลาววาไปแลวโดยชอบ   ความเปนที่รักและนาพอใจในหมูสหธรรมิกใด 
ขอน้ันเราไมกลาววาไปแลวโดยชอบ  ในธรรมวินัยเห็นปานน้ีแล   ขอน้ันเพราะ  
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เหตุอะไร  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะขอน้ันเปนความเลื่อมใสในธรรมวินัยที่   
ศาสดากลาวชั่วแลว   ประกาศชั่วแลว    มิใชสภาพนําออกจากทุกข   ไมเปนไป 
เพ่ือความสงบ  มิใชอันผูรูเองโดยชอบประกาศไว. 
            [๑๕๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
เทาน้ันแล  เปนผูมีวาทะรอบรูอุปาทานทุกอยาง  ปฏิญาณอยู   ยอมบัญญัติความ 
รอบรูอุปาทานทุกอยางโดยชอบ  คือ  ยอมบัญญัติความรอบรูกามุปาทาน  ยอม 
บัญญัติความรอบรูทิฏุปาทาน   ยอมบัญญัติความรอบรูสีลัพพตุปาทาน   ยอม 
บัญญัติความรอบรูอัตตวาทุปาทาน.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ความเลื่อมใสใน 
ศาสดาใด    ความเลื่อมใสน้ัน     เรากลาววาไปแลวโดยชอบ    ความเลื่อมใสใน 
ธรรมใด    ความเลื่อมใสน้ัน      เรากลาววาไปแลวโดยชอบ     ความกระทําให 
บริบูรณในศลีใด    ขอน้ันเรากลาววาไปแลวโดยชอบ    ความเปนที่รักและนา 
พอใจในหมูสหธรรมิกใด ขอน้ันเรากลาววาไปแลวโดยชอบ   ในพระธรรมวินัย 
เห็นปานน้ีแล  ขอน้ันเพราะเหตุอะไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เพราะขอน้ันเปน 
ความเลื่อมใสในธรรมวินัยอันศาสดากลาวดีแลว  ประกาศดีแลว   เปนสภาพนํา 
ออกจากทุกข  เปนไปเพ่ือความสงบ  อันทานผูรูเองโดยชอบ  ประกาศแลว. 

                                    ตัณหาเปนเหตุเกิดอุปาทาน 
            [๑๕๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง อุปาทาน ๔ เหลาน้ี    มีอะไรเปน 
ตนเหตุ  มีอะไรเปนเหตุเกิด  มีอะไรเปนกําเนิด มีอะไรเปนแดนเกิด.  อุปาทาน 
๔ เหลาน้ี  มตัีณหาเปนตนเหตุ  มีตัณหาเปนเหตุเกิด   มีตัณหาเปนกําเนิด  มี 
ตัณหาเปนแดนเกิด.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ตัณหานี้เลา  มีอะไรเปนตนเหตุ  ม ี
อะไรเปนเหตุเกิด   มีอะไรเปนกําเนิด   มีอะไรเปนแดนเกิด.    ตัณหามีเวทนา 
เปนตนเหตุ   มีเวทนาเปนเหตุเกิด   มีเวทนาเปนกําเนิด  มีเวทนาเปนแดนเกิด.  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เวทนาน้ีเลา  มีอะไรเปนตนเหตุ  มีอะไรเปนเหตุเกิด  
มีอะไรเปนกําเนิด   มีอะไรเปนแดนเกิด.   เวทนามีผัสสะเปนตนเหตุ  มีผัสสะ 
เปนเหตุเกิด   มีผัสสะเปนกําเนิด  มีผัสสะเปนแดนเกิด.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ผัสสะน้ีเลา มีอะไรเปนตนเหตุ  มีอะไรเปนเหตุเกิด  มีอะไรเปนกําเนิด  มีอะไร 
เปนแดนเกิด.    ผัสสะมีสฬายตนะเปนตนเหตุ    มสีฬายตนะเปนเหตุเกิด    มี 
สฬายตนะเปนกําเนิด  มีสฬายตนะเปนแดนเกิด.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   สฬาย- 
ตนะนี้เลา  มีอะไรเปนตนเหตุ   มีอะไรเปนเหตุเกิด  มีอะไรเปนกําเนิด  มีอะไร 
เปนแดนเกิด.      สฬายตนะมีนามรูปเปนตนเหตุ     มีนามรูปเปนเหตุเกิด 
มีนามรูปเปนกําเนิด  มีนามรูปเปนแดนเกิด.  ดกูอนภิกษุทั้งหลายนามรูปนี้เลา 
มีอะไรเปนตนเหตุ      มีอะไรเปนเหตุเกิด      มีอะไรเปนกําเนิด     มีอะไร 
เปนแดนเกิด.     นามรูปมวิีญญาณเปนตนเหตุ     มวิีญญาณเปนเหตุเกิด 
มีวิญญาณเปนกําเนิด  มีวิญญาณเปนแดนเกิด.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณ 
นี้เลา  มีอะไรเปนตนเหตุ  มีอะไรเปนเหตุเกิด  มีอะไรเปนกําเนิด   มีอะไร 
เปนแดนเกิด.   วิญญาณมีสังขารเปนตนเหตุ   มีสังขารเปนเหตุเกิด   มีสังขาร 
เปนกําเนิด  มีสังขารเปนแดนเกิด.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สังขารนี้เลา  มีอะไร 
เปนตนเหตุ    มีอะไรเปนเหตุเกิด   มีอะไรเปนกําเนิด    มีอะไรเปนแดนเกิด 
สังขารมีอวิชชาเปนตนเหตุ  มีอวิชชาเปนเหตุเกิด  มีอวิชชาเปนกําเนิด   ม ี
อวิชชาเปนแดนเกิด.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ก็เม่ือใดแล  ภิกษุละอวิชชาไดแลว 
วิชชาเกิดข้ึนแลว  เมื่อน้ัน  ภิกษุนั้น  เพราะสํารอกอวิชชาเสียได  เพราะวิชชา 
บังเกิดข้ึน  ยอมไมถือม่ันกามุปาทาน ยอมไมถือม่ันทิฏุปาทาน.   ยอมไมถือม่ัน 
สีลัพพตุปาทาน  ยอมไมถอืม่ันอัตตวาทุปาทาน  เมื่อไมถือม่ัน  ยอมไมสะดุง 
เมื่อไมสะดุง  ยอมปรินิพพานเฉพาะตนน่ันเทียว  เธอยอมรูชัดวา  ชาติสิ้นแลว  
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พรหมจรรยอยูจบแลว  กจิท่ีควรทํา  ทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้ 
มิไดมี  ดังนี้ 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว     ภิกษุเหลาน้ันมีใจ 
ชื่นชมยินด ี ภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  แลวแล. 
                                จบ  จูฬสีหนาทสูตร  ที ่ ๑  
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           อรรถกถามัชฌิมนกิาย  ชื่อ  ปปญจสูทนี 
 

                                    พรรณนามลูปณณาสก   
                                                     ภาคที่  ๒  

                                     พรรณนาสีหนาทวรรค 
  
                        อรรกถาจุลลสีหนาทสูตร๑  
            จุลลสีหนาทสูตร  มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :- 
            ก็เพราะจุลลสีหนาทสูตรนั้น   มีการสรุปถึงความอุบัติของเรื่อง  เพราะ 
ฉะน้ัน   ขาพเจาแสดงการสรุปนั้นแลว  จักทําการพรรณนาบทโดยไมตามลําดับ 
แหงจุลลสีหนาทสูตรนั้น.     ก็เรื่องนี้ไดยกข้ึนกลาวในความอุบัติของเรื่องอะไร. 
ในเรื่องที่เดียรถียคร่ําครวญ   เพราะลาภสักการะเปนปจจัย.     ไดยินวา   ลาภ- 
สักการะใหญไดบังเกิดข้ึนแลวแกพระผูมีพระภาคเจา  โดยนยัที่กลาวแลวในธัม- 
มทายาทสูตร. 
            กโ็ลกสันนิวาสน้ีมีประมาณ ๔  ดํารงอยูแลวโดย ๔ อยาง   ดวยอํานาจ 
แหงบุคคลเหลาน้ีคือ  บุคคลผูมีประมาณในรูป เลื่อมใสในรปู   มีประมาณใน 
เสียง  เลื่อมใสในเสียง   มปีระมาณในความเศราหมอง   เลื่อมใสในความเศรา- 
หมอง  มีประมาณในธรรม  เสื่อมใสในธรรม.     ขอการทําใหตางกันของบุคคล 
เหลาน้ันดังน้ี.  ก็บุคคลผูมีประมาณในรูป  เลื่อมใสในรูปเปนไฉน  บุคคลบาง 
คนในโลกน้ีเห็นความเจริญข้ึน  หรือเห็นความเจริญเต็มที่    เห็นความบริบูรณ 
หรือเห็นทรวดทรง     ถอืประมาณในรูปนั้นแลว      ยังความเลื่อมใสใหเกิดข้ึน 
บาลี.  จูฬสีหนาทสุตฺต  
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นี้เรียกวาบุคคลผูมีประมาณในรูป  เลือ่มใสในรูป.  ก็บุคคลผูมปีระมาณในเสียง 
เลื่อมใสในเสียงเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกน้ีถือประมาณในเสียงน้ัน    ดวย 
การพรรณนาของคนอ่ืน  ดวยการชมเชยของคนอ่ืน   ดวยการสรรเสริญของคน 
อ่ืน       ดวยคนผูนําคุณของคนอ่ืนแลวยังความเส่ือมใสใหเกิดข้ึน     นี้เรียกวา 
บุคคลผูมีประมาณในเสียง    เลื่อมใสในเสียง.      กบ็ุคคลผูมีประมาณในความ 
เศราหมอง  เลื่อมใสในความเศราหมองเปนไฉน  บุคคลบางคนในโลกนี ้  เห็น 
ความเศราหมองในจีวร     หรือเห็นความเศราหมองในบาตร    หรือเห็นความ 
เศราหมองในเสนาสนะ  หรือเห็นการบําเพ็ญทุกกรกิริยาตาง ๆ แลว    ถือประ- 
มาณในความเศราหมองน้ัน     ยังความเลื่อมใสใหเกิดข้ึน  นี้เรียกวา    บุคคลผู  
มีประมาณในความเศราหมอง เลื่อมใสในความเศราหมอง. ก็บุคคลผูมีประมาณ 
ในธรรม    เลื่อมใสในธรรมเปนไฉน   บุคคลบางคนในโลกน้ี   เห็นศีล  หรือ 
เห็นสมาธิ  หรือเห็นปญญาแลว   ถือประมาณในธรรมนั้น  ยังความเลื่อมใสให 
เกิดข้ึน  นี้เรียกวา  บุคคลผูมีประมาณในธรรม  เลือ่มใสในธรรม. 
            ในบคุคล ๔  พวกน้ี     ฝายบุคคลมีประมาณในรูปเห็นความเจริญข้ึน 
และความเจริญเต็มที่  ทรวดทรง ความบริบูรณของพระผูมีพระภาคเจา    ทรงมี 
พระฉวีวรรณสวยงาม   ดุจวิจิตรดวยรัตนะตาง ๆ เพราะประดับประดาดวยอนุ- 
พยัญชนะ ๘๐ อยาง    ดุจแผนใหญแหงทองคําอันรุงเรืองดวยหมูดาว    เพราะ 
เกลื่อนกลนดวยมหาบุรุษลักษณะ ๓๒ ประการ      และดุจทองฟาอันแจมจํารัส 
โดยประการทั้งปวงฉะน้ัน  มีพระสรรีะหาท่ีเปรียบมิได  มีปาริฉัตรสูงรอยโยชน 
มีพระสิริแวดลอมดวยรศัมีประมาณหนึ่งวา    สูงสิบแปดศอกแลว    เลื่อมใสใน 
พระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันเทียว. 
            ฝายบุคคลมีประมาณในเสียง ไดฟงเสียงที่เปนไปแลวแหงพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   โดยนัยเปนตนวา   ตลอดสีอ่สงไขย    ยิง่ดวยแสนกัป     พระองคทรง  
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บําเพ็ญบารมีสิบ  อุปปารมีสิบ  ปรมัตถปารมีสิบ  ทรงกระทําอังคบริจาค  บุตร 
ทารบริจาค    รัชชบริจาค      ธนบริจาค    และนัยนบริจาคแลวเลื่อมใสในพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาน้ันเทียว. 
            ฝายบุคคลมีประมาณในความเศราหมอง  เห็นความเศราหมองในจีวร 
ของพระผูมีพระภาคเจาแลว   คิดวา ถาพระผูมีพระภาคเจาอยูครองสมบัติ  ก็จัก 
ทรงแตผาท่ีทําจากเมืองกาลีเทาน้ัน  แตพระองคครั้นทรงผนวชแลว  ทรงยินดี 
ดวยจีวรบังสุกุลอันทําดวยปาน     ทรงกระทําการหนัก    ดังน้ี   ยอมเลื่อมใสใน 
พระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันเทียว.   เห็นแมความเศราหมองในบาตรแลว   คิดวา 
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้     เมื่อทรงครองเรือนไดเสวยโภชนะแหงขาวสาลี    
อันมีกลิ่นหอม  สมควรแกโภชนะของพระเจาจักรพรรดิ   ในภาชนะทองคําอัน 
ประเสริฐสีแดง  แตครั้นทรงผนวชแลวทรงถือบาตรหิน    เสด็จบิณฑบาตตาม 
ตรอกในประตูของตระกูลสูง  ทรงยินดีดวยกอนขาวที่ไดแลว  กระทํากิจหนัก 
ดังน้ี  ยอมเลือ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันเทียว.  แมไดเห็นความเศราหมอง 
ในเสนาสนะแลว     คิดวา  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้  เม่ือทรงครองเรือน 
มีนางฟอน ๓ พวกเปนบริวาร    เสวยราชสิริ    ดจุสมบัติทิพในปราสาททั้ง  ๓ 
อันสมควรแกฤดูทั้ง  ๓ บดันี้  ทรงผนวชแลว  ทรงยินดีดวยวัตถุ  มีกระดานไม 
แผนศิลาและเตียงไมไผ  เปนตน   ในรุกขมูลและเสนาสนะเปนตน   ทรงกระทํา 
การหนัก  ดังน้ี  ยอมเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันเทียว.   แมไดเห็นการ 
บําเพ็ญทุกกรกิริยาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว  คิดวา  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงยังชีพใหเปนไปดวยวัตถุ  มี  น้ําตมถั่วเขียว  น้ําตมถั่วพู  และน้ํา- 
ตมหเรณุ  เปนตน  เพียงฟายมือ ๆ จักเจริญฌานอันไมมีประมาณ  ไมทรง 
หวงใยในสรีระและชีวิตอยูตลอดหกป  โอ  พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํากิจท่ี 
ทําไดยาก  ดังนี้  ยอมเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันเทียว.  
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            ฝายบุคคลมีประมาณในธรรม   เห็นศีลคุณ   สมาธิคุณ   ปญญาคุณ  
ฌานวิโมกข  สมาธิสมบัติ   สัมปทา    ความบริบูรณแหงอภิญญา  ยมกปาฏิหาริย 
เทโวโรหณะ   และความอัศจรรยหลายประการ  มกีารทรมานปาฏิกบุตรเปนตน 
ของพระผูมีพระภาคเจาแลว   ยอมเลือ่มใสในพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ันเทียว. 
            บุคคลเหลาน้ัน  เลื่อมใสอยางนี้แลว   ยอมนําลาภสักการะใหญถวายแด 
พระผูมีพระภาคเจา    แตลาภสักการะของเดียรถียทั้งหลายก็เสื่อมไป    ดุจกาใน 
พาเวรุชาดก.   เหมือนอยางทานกลาววา 
                  นางนกยูงรองเสียงไพเราะ     เพราะ 
            ไมเหน็นกยูง      จงึบูชากาในพาเวรุนั้น 
              ดวยเน้ือและผลไม  กใ็นกาลใด  นกยูงท่ี 
               ถึงพรอมดวยเสียงสูพาเวรุ       ในกาลน้ัน 
             ลาภและสักการะของกาก็เส่ือมไป  ในกาล 
              ใด  พระพุทธเจาผูธรรมราชา  ทรงกระทํา 
              แสงสวางยังไมอุบัติขึ้น  ในกาลน้ัน  ชนอืน่ 
               เปนอันมาก      ไดบูชาสมณพราหมณทั้ง 
           หลาย  แตในกาลใด   พระพุทธเจาทรงถึง 
               พรอมดวยเสียง  ทรงแสดงธรรม  ในกาล 
              นั้น  ลาภและสักการะของเดียรถียทั้งหลาย 
               ก็เสื่อมไป.                                       
            เดียรถียเหลาน้ัน    เสื่อมจากลาภและสักการะอยางน้ีแลว  แมจะยังราตรี 
ใหสวางเพียงหนึ่งน้ิว   สองนิ้ว   ก็เปนผูเสื่อมจากรัศมี    ดุจหิงหอยท้ังหลายใน 
เวลาพระอาทิตยข้ึนฉะน้ัน.  
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                   หิงหอยทั้งหลายยอมแสดงออกซ่ึง 
               แสงในราตรีขางแรม    ก็นัน้เปนนิสัยของ 
              หิงหอยเหลาน้ัน     ในเวลาใด พระอาทิตย 
              ที่ถึงพรอมดวยรัศมีขึ้นอยู   ในเวลานั้น 
             แสงของหมูหิงหอยทั้งหลายก็หายไปฉันใด 
           แมเดียรถียทั้งหลายในโลกน้ี  สวนมาก 
             เปนเชนกับหิงหอยฉันนั้น  ยอมแสดงคุณ 
            ตนในโลกท่ีเปรียบเหมือนขางแรม  แตใน 
             เวลาใด      พระพุทธเจามีรัศมหีาท่ีเปรียบ  
             มิได  อบุัติขึ้นในโลก  ในเวลานั้น  เดียรถีย 
               ทั้งหลายก็หมดรัศมี  ดุจหิงหอยทั้งหลาย 
             ในพระอาทิตย   ฉะนั้น. 
เดียรถียเหลาน้ัน  เปนผูปราศจากรัศมีอยางนี้   สรรีะเกลื่อนกลนดวยหิด   และ 
ตอมเล็ก  ๆ เปนตน    ถึงความเส่ือมอยางยิ่ง    ไปหาพระพุทธเจา    พระธรรม 
พระสงฆ    และที่ประชมุของมหาชนแลว      ยืนคร่ําครวญในระหวางถนนบาง 
ในตรอกบาง    ในทางสี่แพรงบาง  ในสภาบาง  รองประการตาง ๆ อยางนี้วา 
ดูกอนผูเจริญ  สมณโคดมเทาน้ันหรือเปนสมณะ  พวกเราไมเปนสมณะ  สาวก 
ของพระสมณโคดมเทานั้นเปนสมณะ สาวกแมของพวกเราก็ไมเปนสมณะ  ทาน 
ที่ใหสมณโคดมและสาวกของสมณโคดมน้ัน    มผีลมาก    ทานท่ีใหแกพวกเรา 
ไมมีผลมาก  สมณโคดมก็เปนสมณะดวย  พวกเราก็เปนสมณะดวย   สาวกของ 
สมโคดมก็เปนสมณะดวย   สาวกของพวกเราก็เปนสมณะดวย   ทานท่ีใหแก 
สมโคดมและแกสาวกของสมณโคดมน้ันก็มีผลมากดวย      ทานท่ีใหแกพวกเรา 
และแกสาวกของพวกเรา   ก็มีผลมากดวย  มิใชหรอื    ทานท้ังหลายจงใหจงทํา  
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แกสมณโคดมแกสาวกของสมณโคดมน้ันดวย       จงใหจงทําแกพวกเราและแก  
สาวกของพวกเราดวย     สมณโคดมอุบัติแลวตลอดวันกอน ๆ มิใชหรือ    แต 
พวกเราเมื่อเกิดข้ึนในโลกเทียว  ก็ไดเกิดแลวดังน้ี.    ลําดับนั้น   บริษัทสี ่  คือ 
ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ไดฟงเสียงของเดียรถียเหลาน้ันแลว   กราบ 
ทูลแดพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เดียรถียทั้งหลาย  กลาวคํา 
นี้และคําน้ี   ดังน้ี.  พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําน้ันแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  พวกเธออยาสําคัญวา    สมณะมีในที่อ่ืน     ตามคําพวกเดียรถีย  เมื่อ 
จะทรงปฏิเสธความเปนสมณะในอัญญเดียรถียทั้งหลาย   และเม่ือจะทรงอนุญาต  
ความเปนสมณะในศาสนาน้ีเทาน้ัน  จึงตรัสพระสูตรแหงความเกิดข้ึนของเรื่องนี้ 
อยางนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะมีในศาสนาน้ีเทาน้ัน. 
            ในบทน้ัน  บทวา  อิเธว  คือ  ในศาสนานี้เทาน้ัน.   ก็ความจํากัดนี้  
พึงทราบแมในบทที่เหลือ.   ก็สมณะทั้งหลายแมมีสมณะที่  ๒ เปนตน     กม็ีใน 
ศาสนานี้เทานั้น  ไมมีในท่ีอ่ืน.  บทวา  สมโณ  ไดแก พระโสดาบัน.  ดวย 
เหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะเปนไฉน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในศาสนาน้ี      เพราะสิ้นไปแหงสังโยชนสาม  เปน 
โสดาบัน   มอัีนไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยง   มีการตรัสรูเปนเบื้องหนา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้สมณะ.  สกทาคามี  ชื่อวา สมณะที่ ๒.  ดวยเหตุนั้นแล 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็สมณะที่ ๒เปนไฉน ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย      ภิกษุในศาสนานี้เปนสกทาคามี      เพราะสังโยชนสามส้ินไป 
เพราะความท่ีราคะ  โทสะ  และโมหะ   เบาบางกลับมาสูโลกนี้   ครั้งเดียวเทาน้ัน 
ก็จะทําท่ีสุคแหงทุกขได ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้สมณะที่ ๒ ดังน้ี.  พระอนาคามี 
ชื่อวา  สมณะที่ ๓.  ดวยเหตุนั้นแล  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  กส็มณะที่ ๓ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้  เพราะ  
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ความส้ินไปแหงสังโยชนเบ้ืองตํ่า  ๕  อยาง   เปนอุปปาติกะ    ปรินิพพานในภพ  
นั้น ไมเวียนกลับมาจากโลกน้ัน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้สมณะที่ ๓. พระอรหันต 
ชื่อวา  สมณะที่  ๔  ดวยเหตุนั้นเเล  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็สมณะที่  ๔ เปนไฉน ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้  กระทํา 
ใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะความส้ินไปแหง 
อาสวะทั้งหลายดวยอภิญญาของตนเอง เขาถึงอยูในทิฏฐธรรมเทียว ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   นีส้มณะที่ ๔.    ทานประสงคเอาสมณะท่ีต้ังอยูในผลสี่ในที่นี้เทียว 
ดวยประการฉะน้ี. บทวา  สฺุา  ไดเเก วาง คือ เปลา. บทวา ปรปฺปวาทา 
ความวา   วาทะวาเที่ยง ๔   วาทะ.วาเท่ียงเปนบางสวน ๔ วาทะวามีที่สุดและไม 
มีที่สุด ๔  วาทะท่ีหามความไมตาย  ๔ วาทะท่ีเกิดข้ึนเฉพาะ ๒  สัญญีวาทะ ๑๖ 
อสัญญีวาทะ ๘  เนวสญญัีนาสัญญีวาทะ ๘    อุจเฉทวาทะ ๗ ทิฏฐธัมนนิพพาน 
วาทะ ๕  แมทั้งหมดดังกลาวมานี้    มาแลวในพรหมชาลสูตร   วาทะของเหลา 
พาเหียรอ่ืนจากนี้  ๖๒ ชือ่วา  ปรัปปวาทะ.  วาทะเหลาน้ัน แมทั้งหมด  วางเปลา 
จากสมณะผูต้ังอยูในผลสี่เหลาน้ี.  กว็าทะเหลาน้ัน ไมมีในสมณะน้ัน.     ก็วาทะ 
เหลาน้ันไมมีอยางเดียวก็หาไม  แตสูญจากสมณะเหลาน้ันนั่นเทียว.  อน่ึง  สูญ 
จากสมณะแมสิบสองนั่นเทียว  คือ  จากสมณผูต้ังอยูในมรรคส่ีบาง  จากสมณะ 
ผูวิปสสกซึ่งปรารภเพื่อประโยชนแกมรรคส่ีบาง. 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงเนื้อความน้ีนั้นเอง    จึงตรัสไวในมหา 
ปรินิพพานสูตรวา 
                  ดูกอนสุภัททะเรามีวัยได  ๒๙ ป บวช 
           แลวตามแสวงหาอะไรเปนกุศล      ดูกอน 
               สุภทัทะต้ังแตเราบวชแลวได   ๕๐  ปเศษ 
              แมสมณะผูเปนไปในประเทศแหงธรรม  
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             เปนเครื่องนําออก       ไมมใีนภายนอกแต 
        ธรรมวนิัยน้ี.  
สมณะแมที่ ๒ ก็ไมมี   สมณะแมที่ ๔  ก็ไมมี    ลัทธิของศาสดาอ่ืนวางเปลาจาก 
สมณะผูรูทั่วถึง.  ก็ทานประสงคเอาผูปรารภวิปสสนาวา   ปเทสวตฺตี  ในมหา 
ปรินิพพานสูตรนั้น.    เพราะฉะนั้น   พระองคทรงกระทําผูปรารภวิปสสนาเพ่ือ 
โสดาปตติมรรคผูต้ังอยูในมรรค   ผูต้ังอยูในผล    แมทั้ง ๓ ดงักลาวเขาดวยกัน 
แลว   ตรัสวา   แมสมณะก็ไมมีดังน้ี.     ทรงกระทาํผูปรารภวิปสสนาเพ่ือสกทา- 
คามิมรรคผูต้ังอยูในมรรค      ผูต้ังอยูในผล      แมทั้ง  ๓  ดังกลาวเขาดวยกัน 
ตรัสวา สมณะแมที่ ๒ ก็ไมมี. ในบททัง้ ๒ แมนี้  กน็ัยนี้เชนเดียวกัน.  ก็สมณะ 
เหลาน้ัน      ไมมีในลัทธอ่ืิน     เพราะเหตุไร.     เพราะลัทธิอ่ืนนั้นไมมีเขต.  
ก็เมล็ดผักกาดยอมไมต้ังอยูในปลายเหล็กแหลม   ไฟไมลุกโพลงในหลังนํ้า  พืช 
ทั้งหลายยอมไมงอกในแผนหิน ฉันใด  สมณะเหลาน้ียอมไมเกิดในลัทธเิดียรถีย 
ภายนอก    ฉันนั้นเหมือนกัน.    ในศาสนานี้เทาน้ัน.    เพราะเหตุไร.   เพราะ 
ศาสนานี้มีเขตดี.  ก็ความท่ีลัทธิเดียรถยีไมมีเขต  และความท่ีศาสนานี้มีเขตน้ีนั้น 
พึงทราบโดยความไมมี และความมีอริยมรรค. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  ดูกอนสุภัททะ  มรรคมีองคแปดอันประเสริฐอันบุคคลไมไดในธรรม 
วินัยใดแล     แมสมณะก็ไมไดในธรรมวินัยนั้น      สมณะแมที่  ๒  ก็ไมไดใน 
ธรรมวินัยนัน้   สมณะแมที่ ๓ ก็ไมไดในธรรมวินัยนั้น สมณะแมที่ ๔ ก็ไมไดใน 
ธรรมวินัยนัน้      ดูกอนสุภัททะ    มรรคมีองคแปดอันประเสริฐยอมไดในธรรม 
วินัยใดแล    แมสมณะยอมไดในธรรมวินัยนั้น      สมณะแมที่ ๒  ก็ยอมไดใน 
ธรรมวินัยนัน้ ฯลฯ สมณะแมที่  ๔     ก็ยอมไดในธรรมวินัยนัน้    ดูกอนสุภัททะ 
มรรคมีองคแปดอันประเสริฐยอมไดในธรรมวินัยนั้นแล     ดูกอนสุภัททะ 
สมณะมีในศาสนานี้เทาน้ัน    สมณะที่ ๒  ก็มใีนศาสนานี้     สมณะที่ ๓ ก็มีใน  
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ศาสนานี้   สมณะที่ ๔ กม็ีในศาสนาน้ี    ลัทธิของศาสดาอ่ืน    สูญจากสมณะผูรู  
ทั่วถึง  ดังนี้.  เพราะลัทธิเดียรถียไมมีเขต  ศาสนามีเขตอยางนี้   เพราะฉะนั้น 
ไกสรสีหะมีแสงสวางพราวแพรว     เปนพระยาเนื้อ    ซึ่งมีเทาหนาและเทาหลัง 
แดงจัด    ยอมไมอาศัยอยูในปาชา   หรือกองหยากเยื่อ    แตเขาไปสูหิมวันตซึ่ง 
กวางสามพันโยชน  อยูในถ้ําแกวมณีฉันใด.  พระยาชางฉัททันต    ยอมไมเกิด 
ในตระกูลชาง ๙   มีตระกลูชางโคจริยะเปนตน     แตเกิดในตระกูลชางฉัททันต 
เทาน้ันฉันใด.  พระยามาวลาหกไมเกิดในตระกูลลา  หรือในตระกูลอูฐ  แตเกิด 
ในตระกูลมาสินธพที่ฝงแมน้ําสินธุเทานั้น   ฉันใด.  มณีรัตนะอันนําความพอใจ 
ใหสิ่งของที่ประสงคทุกอยาง   ยอมไมเกิดในกองหยากเยื่อ   หรือในภูเขา  มีภูเขา 
ดินเปนตน     ยอมเกิดในระหวางภูเขาวิบุลบรรพตเทานั้นฉันใด.    พระยาปลา 
ติมิรมิงคละ     ยอมไมเกิดในบอและสระโบกขรณีเล็ก  ๆ  ยอมเกิดในมหา- 
สมุทรท่ีลึกได   ๘๔,๐๐๐ โยชนเทาน้ันฉันใด.      พระยาครุฑใหญ ๑๕๐ โยชน 
ยอมไมอาศัยอยูในปามีปาละหุงเปนตน    ที่ใกลประตูบาน  แตบินขามมหาสมุทร 
แลว   อาศัยอยูในสิมพลิทหวันเทาน้ันฉันใด.     พระยาหงสทองธตรัฏฐะ   ไม 
อาศัยอยูในที่ทั้งหลาย  มบีอนํ้าเปนตนที่ใกลประตูบาน  แตมีหงส  ๙๐,๐๐๐  ตัว 
เปนบริวาร  อาศัยอยูในภูเขาจิตตกูฏบรรพตเทาน้ันฉันใด.    และพระเจาจักร-  
พรรดิผูเปนใหญในทวีปทั้งส่ี  ยอมไมเกิดในตระกูลตํ่า  แตยอมเกิดในตระกูล 
กษัตริยที่ไมเจือปนเทาน้ันฉันใด.    ในสมณะเหลาน้ี    แมสมณะหน่ึง  ก็ไมเกิด 
ในลัทธิของอัญญเดียรถยี     แตยอมเกิดในพระพุทธศาสนา    ซึ่งแวดลอมดวย 
อริยมรรคเทาน้ัน    ฉันนั้นเหมือนกัน.     เพราะเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมณะมีในศาสนานี้เทาน้ัน  ฯลฯ  ลัทธิของศาสดา 
อ่ืนวางเปลา  จากสมณะทั้งหลาย  ผูรูทัว่ถึง  ดังนี้.  
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            บทวา  สมมฺา   ในบทวา  สมมฺา  สหีนาท  นทถ  นั้น  ไดแก 
โดยเหตุ  โดยนัย  โดยการณ.  บทวา    สีหนาท  คือ   การบันลือที่ประเสริฐ  
ที่สุด   คือ    การบันลือท่ีไมนากลัว   การบันลือท่ีไมติดขัด.   ก็เพราะความท่ี 
สมณะสี่เหลาน้ีมีอยูในศาสนานี้เทาน้ัน    การบันลือน้ีเปนการบันลือสูงสุด  ชื่อวา 
การบันลือท่ีประเสริฐที่สุด.     การบันลือของภิกษุผูกลาววา   สมณะเหลาน้ีมีใน 
ศาสนานี้เทานั้น   ชื่อวา  การบันลือท่ีไมนากลัว  เพราะภัยหรือความหวาดระแวง 
จากท่ีอ่ืนไมมี.  การบันลอืน้ีวาสมณะเหลาน้ีมีอยูในศาสนาแมของพวกเรา ชื่อวา 
การบันลือไมติดขัด   เพราะความท่ีบรรดาเจาลัทธิทั้งหลายมีปูรณะเปนตน   แม 
คนหน่ึงก็ไมสามารถเพ่ือจะลุกข้ึนกลาวได.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  บทวา 
สีหนาท  คือ  การบันลือท่ีประเสริฐที่สุด  คือ  การบันลือท่ีไมนากลัว    การ 
บันลือท่ีไมติดขัด  ดังนี้.    บทวา   าน   โข  ปเนต  วิชฺชติ   ความวา  ก ็
การณนี้แลมีอยู.      บทวา  ย   อฺติตฺถิยา   คือ  พวกอัญญเดียรถีย  โดย 
การณใด.  อน่ึง.   พึงทราบติดถะ  พึงทราบติตถกร พึงทราบเดียรถีย พึงทราบ 
ติดถิยสาวกในท่ีนี้.  ทิฏฐิ  ๖๒  อยาง  ชื่อวา ติตถะ.   ก็สัตวทั้งหลายยอมขาม 
ยอมลอยไป  ยอมกระทําการผุดข้ึน  ดําลงในทาน้ัน   เพราะฉะน้ัน   จึงเรียกวา 
ติตถะ  แปลวา  เปนที่ขามของสัตวทั้งหลาย.   ความท่ีใหทิฏฐิเหลาน้ัน  เกิดข้ึน 
ชื่อวา  ติตถกร  แปลวา  เจาลัทธิ.  ผูถือลัทธิของเจาลัทธินั้นแลว   บวช  ชื่อ 
วาเดียรถีย.   ผูใหปจจัยแกเดียรถียเหลาน้ัน   พึงทราบวา   ติตถยิสาวก   แปลวา 
สาวกของเดียรถีย.       ผูที่ละความผูกพันทางฆราวาสแลว     ถึงการบวชชือ่วา 
ปริพาชก.  ทีพ่ึ่ง   การดํารง   การบํารุง   ชื่อวา   อัสสาสะ    เรี่ยวแรง   ชื่อวา 
พละ.     บทวา  เยน   ตุมเฺห   ความวา   พวกเธอจงกลาวอยางนี้ดวยอัสสาสะ 
หรือพละใด.    ในบทนี้วา  ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ธรรม ๔ ประการ  อันพระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น    ผูรู   ผูเห็น    เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
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ตรัสแลวมีอยู   ดังน้ี   มีเนื้อความโดยยอดังน้ี.   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  
ใด  บําเพ็ญบารมี  ๓๐ ทัด   กําจัดกิเลสทั้งปวง   ตรัสรูโดยชอบย่ิง   ซึ่งสัมมา- 
สัมโพธิอันยวดย่ิง    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     ผูรูอาสยานุสัยของสัตว 
เหลาน้ัน  ๆ  ผูเห็นธรรมที่ควรรูทั้งหมด    เหมือนมะขามปอมที่วางไวบนฝามือ 
ฉะน้ัน.    อน่ึง  ทรงรูดวยญาณทั้งหลายมีปุพเพนิวาสญาณเปนตน    ทรงเห็น 
ดวยทิพยจักษุ.  อน่ึง  ทรงรูดวยวิชชา ๓ หรือ อภิญญา ๖ ทรงเห็นดวยสมันต- 
จักษุ  อันไมติดขัดในที่ทั้งปวง.  ทรงรูดวยปญญาอันสามารถท่ีจะรูธรรมทั้งปวง 
ทรงเห็นรูปทั้งหลายท่ีลวงจักษุวิสัยของสัตวทั้งปวง   หรือท่ีอยูในกําแพงเปนตน 
ดวยมังสจักษุอันหมดจดย่ิง    ทรงรูดวยปฏิเวธปญญาอันเปนปทัฏฐานแหงสมาธิ 
อันยิ่งประโยชนตนใหสําเร็จ  ทรงเห็นดวยเทศนาปญญา  อันเปนปทัฏฐานแหง 
กรุณา อันยังประโยชนคนอ่ืนใหสําเร็จ.  ชื่อวา  เปนพระอรหันต  เพราะความ 
ที่กิเลสอันเปนขาศึกทั้งหลายทรงละไดแลว       และเพราะความที่พระองคเปนผู 
สมควรแกปจจัยเปนตน.  ชื่อวา  สัมมาสัมพุทธะ   เพราะความท่ีสัจจะท้ังหลาย 
อันพระองคตรัสรูแลวโดยชอบ  และดวยพระองคเอง.    อนึ่ง  ทรงรูธรรมอัน 
ประกอบดวยอันตรายท้ังหลาย       ทรงเห็นธรรมอันเปนเครื่องนําสัตวออกจาก 
ทุกขทั้งหลาย  ชื่อวา  เปนพระอรหันต     เพราะความท่ีขาศึกคือกิเลศทั้งหลาย 
อันพระองคละไดแลว    ชื่อวา    สัมมาสัมพุทธะ     เพราะความท่ีธรรมทั้งปวง 
อันพระองคตรัสรูแลว    ดวยพระองคเอง   อันมหาชนชมเชยแลวดวยอาการ  ๔ 
ดวยสามารถแหงเวสารัชชะ   ๔    ไดตรัสธรรม  ๔  ดวยประการฉะน้ี.     พวกเรา 
ใด  เห็นธรรมเหลาน้ีในตน   จงกลาวอยางนี้   จงอยากลาวถึงการบํารุงชวยเหลือ 
หรือกําลังกายของพระราชาและราชมหาอํามาตยเปนตน.   บทวา  สตฺถริ 
ปสาโท       ไดแกความเลื่อมใสท่ีเกิดข้ึนแกผูระลึกถึงพุทธคุณโดยนัยมีอาทิวา 
แมเพราะเหตุนี้   พระผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น.     บทวา    ธมฺเม  ปสาโท  
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ไดแก  ความเลื่อมใสท่ีเกิดข้ึนแกผูระลึกถึง  โดยนยัมีอาทิวา  พระธรรมอันพระ 
ผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว.  บทวา  สีเลสุ   ปริปูรการิตา  คือ  ความเปน 
ผูกระทําบริบูรณในศีลทัง้หลายอันพระอริยเจาใครแลว.    ศลีหา   ชื่อวา  อริย- 
กันตศีล   จรงิอยู   พระอริยสาวก   แมอยูในระหวางภพ   แมเมื่อไมรูความท่ีตน 
เปนพระอริยเจา  ก็ไมลวงละเมิดศีลหาเหลาน้ัน  ถาจะมีใครพึงกลาวกะอริยสาวก 
นั้นวา    ขอใหทานรับเอาราชสมบัติของพระเจาจักรพรรดิ    ทัง้ส้ินนี้แลว   จง 
ปลงแมลงวันตัวเล็กจากชีวิต ดังน้ี.   ขอท่ีพระอริยสาวกจะพึงทําตามคําของผูนั้น 
นั้นไมเปนฐานะจะมีได.  ศีลทั้งหลาย  เปนที่ใคร คือ เปนที่รัก  เปนที่ชอบใจ 
ของพระอริยเจาท้ังหลายดวยประการฉะน้ี.   ทรงหมายถึงศีลเหลาน้ัน  จึงตรัสวา 
ความเปนผูทําบริบูรณในศีลทั้งหลาย  ดังน้ี.   บทวา   สหธมฺมิกา  โข  ปน 
ไดแก    ผูมปีกติประพฤติธรรมรวมกนั ๗ พวก  นัน่     คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี 
สิกขมานา   สามเณร   สามเณรี   อุบาสก  อุบาสิกา.   จริงอยู   ในสหธรรมจารี 
เหลาน้ัน  ภิกษุ   ชื่อวา  ประพฤติธรรมรวมกับภิกษุทั้งหลาย  เพราะความเปน 
ผูมีสิกขาเสมอกัน   ภิกษุณี  ก็ประพฤติธรรมรวมกบัภิกษุณีทั้งหลายเชนเดียวกัน 
ฯลฯ   อุบาสิกา     ก็ประพฤติธรรมรวมกับอุบาสิกาท้ังหลาย     พระโสดาบันก็ 
ประพฤติธรรมรวมกับพระโสดาบันทั้งหลาย  พระสกทาคามีฯลฯ  พระอนาคามี 
ก็พระพฤติธรรมรวมกับพระอนาคามีทั้งหลาย       เพราะฉะนั้น    สหธรรมจารี 
เหลาน้ันทั้งหมดแล     เรยีกวา  สหธัมมิก.  อน่ึง  ในที่นี้  ทานประสงคพระ- 
อริยสาวกอยางเดียว.   เพราะพระอริยสาวกเหลาน้ัน  ไมมีความวิวาทในการเห็น 
มรรคแมในระหวางแหงภพ    เพราะฉะนั้น    พระอริยสาวกเหลาน้ัน     จึงชื่อวา 
สหธัมมิก.  เพราะมีปกติพระพฤติธรรมอันเดียวกันโดยแท.      ทานแสดงความ 
เลื่อมใสท่ีเกิดแกผูระลึกถึงพระสงฆโดยนัยมีอาทิวา    พระสงฆสาวกของพระผูมี 
พระภาคเจา  เปนผูปฏิบัติดี   ดวยบทน้ี.    องคทั้งหลายแหงพระโสดาบันสี่เปน  
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อันทานแสดงแลว   ดวยประการเพียงนี้.      บทวา  อิเม  โข  โน อาวุโส  
ความวา    ดกูอนผูมีอายุ    ธรรมสี่เหลาน้ีอันพระผูมีพระภาคเจา   พระองคนั้น 
ตรัสวา   เปนความม่ันใจ   และเปนกําลังของพวกเรา.        พวกเราใด  เล็งเห็น 
ธรรมเหลาน้ีในตน      จงกลาวอยางนี้.      ปริพาชกแสดงอางศาสดาท้ังหก   มี 
ปูรณกัสสป  เปนตน  ดวยบทน้ีวา  ผูใด  เปนศาสดาของพวกเรา.       ก็บัดนี ้
มีความรักอันอาศัยเรือนวา อาจารยของพวกเรา อุปชฌายของพวกเรา ในบุคคล 
ทั้งหลายมีอาจารยและอุปชฌายเปนตนในศาสนา    โดยประการใด    ปริพาชก 
กลาววา  ความเลื่อมใสในศาสดา  หมายถึงความรัก  เห็นปานน้ัน.  ก็พระเถระ 
กลาววา   เพราะพระศาสดาไมใชเปนของคนเดียว   ไมใชเปนของสองคน  แต 
เปนพระศาสดาพระองคเดียวเทาน้ัน   ของโลก  พรอมกับเทวโลก  เพราะฉะนั้น  
เดียรถียทั้งหลายไดแบงศาสดาออกเปนแผนก    ดวยบทเดียวเทาน้ันวา  ศาสดา 
ของพวกเรา   เปนอันพลาดแลว   แพแลวดวยบทน้ีเทียว   ดังน้ี.      ก็ในบทวา 
ธมฺเม   ปสาโท   นี ้     ปรพิาชกทั้งหลายสําคัญวา      ทีฆนิกายของพวกเรา 
มัชฌิมนิกายของพวกเราในศาสนาในบัดนี้  ฉันใด   ยอมกลาวหมายถึงความรัก 
อันอาศัยเรือนในปริยัติธรรมของตน ๆ ฉันนั้น.    บทวา  สีเลสุ  คือ  ในศีล 
ทั้งหลาย  มีศลีแพะ  ศีลโค ศีลแกะ  และศีลสุนัขเปนตน.   ปรพิาชกทั้งหลาย 
กลาวหมายถึงความเลื่อมใสวา  อิธ     ในบทนี้วา  อิธ  โน  อาวุโส  ดังนี้. 
บทวา  โก  อธิปฺปาโย   ไดแก การประกอบขอประสงคอะไร.  บทวา  ยทิท 
ความวา     ปริพาชกทั้งหลายเปนผูมีธุระเสมอกันดํารงอยูดวยถอยคําวา    ทาน  
พึงกลาวขอที่กระทําใหตางกันระหวางของพวกทานและของพวกเรานี้ใด  ขอน้ัน 
เปนความเลื่อมใสในฐานส่ีแมของพวกทาน  ชื่อไร  ก็เปนความเลื่อมใสในฐาน 
เดียวกันกับของพวกเราดวยมิใชหรือ      พวกทานและพวกเราเปนเชนกับพวก 
เดียวกัน   ดุจทองคําท่ีแตกออกเปน ๒  สวนแลว  ฉะน้ัน.    ลําดับนั้น  พระผูมี  
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พระภาคเจา        เมื่อจะทรงทําลายความเปนผูมีธุระเสมอกันนั้นของปริพาชก  
เหลาน้ัน  จึงตรัสวา  เอว วาทิโน  ดังนี้เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น   บทวา 
เอกา   นฏิา   ความวา   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   พวกเธอจงถามอยางนี้วา 
ความสําเร็จอันเปนที่สุดแหงความเลื่อมใสน้ันใด      ความสําเร็จน้ันมีอยางเดียว 
หรือมีมากอยาง.  ก็เพราะชื่อผูบัญญัติความสําเร็จในลัทธินั้น ๆไมมี  อสัญญีภพ 
จึงถูกกําหนดอยางน้ีวา  ก็พรหมโลกเปนของพวกพราหมณ   ความสําเร็จ   คือ 
ความดับมีอยางเดียว   อาภัสสราเปนของพวกดาบส  สุภกิณหาเปนของพวกปริ- 
พาชก  โดยที่สุดเปนของพวกอาชีวก.   ก็อรหัต  คือ  ความสําเร็จในศาสนาน้ี.  
ก็พวกปริพาชกเหลาน้ันทั้งหมดยอมกลาววา     อรหัตเทาน้ัน     คือความสําเร็จ. 
อน่ึง  ยอมบัญญัติโลกท้ังหลายมีพรหมโลกเปนตน    ดวยอํานาจทิฏฐิ    เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงบัญญัติความสําเร็จมีอยางเดียวเทาน้ันดวยอํานาจแหงลัทธิของตน ๆ. 
พระผูมีพระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงความสําเร็จน้ัน     จึงตรัสวา    เม่ือจะพยากรณ 
โดยชอบ  ดังน้ีเปนตน. 
            บัดนี ้   ครั้นเมื่อความสําเร็จ  ๒  อยาง   คือ ความสําเร็จมีอยางเดียวใน 
ศาสนานี้สําหรับภิกษุทั้งหลายดวย      ความสําเร็จมีอยางเดียวสําหรับเดียรถียทั้ง 
หลายดวย    ดํารงอยูเหมือนลูกความท้ังหลายฉะน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ 
ทรงแสดงวัตรแหงการประกอบเนืองๆ จึงตรัสวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย ก็ความ 
สําเร็จน้ันเปนของผูมีราคะ   หรือของผูปราศจากราคะ   ดังน้ีเปนตน.   ในทีน่ี้  
เพราะธรรมดาความสําเร็จของผูมีกิเลสท้ังหลายมีผูอันราคะยอมเปนตนไมมี 
เพราะฉะนั้น จึงทรงแสดงพยากรณโดยนัยมีอาทิวา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ความ 
สําเร็จน้ันเปนของผูปราศจากราคะแกเดียรถียทั้งหลาย   ผูเห็นโทษนี้วา  ผิวาแม 
สุนัขบานและสุนัขจ้ิงจอกเปนตนจะพึงมีไซร  ก็จะพึงมี  ดังนี้.  บรรดาบทเหลา 
นั้น   บทวา   วิทฺทสุโน  ไดแก  บัณฑิต.  บทวา  อนุรุทฺธปฏิวิรทฺุธสฺส  ได  
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แก    ผูยินดดีวยราคะผูยินรายดวยความโกรธ.    ในบทวา    ปปฺจารามสฺส  
ปปฺจรติโน   นั้น   สัตวทั้งหลายยอมยินดีในความเนิ่นชาน้ัน   เพราะฉะนั้น 
ความเนิ่นชาน้ัน   จึงชื่อวา อาราโม เปนที่มายินดี.   ความเนิ่นชาเปนที่มายินดี 
ของบุคคลน้ัน   เพราะฉะน้ัน  บุคคลน้ันจึงชื่อวา    ปปฺจาราโม   แปลวาผูมี 
ความเนิ่นชาเปนที่มายินดี.    ความยินดีในความเนิ่นชาของบุคคลน้ัน    เพราะ 
ฉะน้ัน บุคคลน้ันจึงชื่อวา  ปปฺจรตี   ผูยินดีในความเนิ่นชา. บทวา   ปปฺโจ  
นั้น  เปนชื่อของตัณหาทิฏฐิและมานะ  อันเปนไปแลวโดยความเปนอาการของ 
ผูมัวเมาและผูประมาทแลว.   ก็ในท่ีนี้   ทานประสงคเฉพาะตัณหาและทิฏฐิเทา 
นั้น.    กิเลสอยางเดียวเทาน้ันมาแลวในฐานะ ๕  วาของผูมีราคะเปนตน     พึง 
ทราบอาการและความเปนตาง ๆ ของกิเลสนั้น.    ก็ทานถือเอากิเลสดวยอํานาจ 
ราคะท่ีเจือดวยกามคุณหา ในที่ทานกลาววา สราคสฺส.  ถือเอากิเลสดวยอํานาจ 
ภวตัณหาในบทวา  สตณฺหสฺส.     ถือเอากิเลสดวยอํานาจการยึดถือในบทวา 
สอุปาทานสฺส.   ถือเอากิเลสดวยอํานาจคูในบทวา   อนุรุทฺธปฏวิิรุทฺธสฺส. 
ถือเอากิเลสดวยอํานาจการแสดงความเกิดข้ึนของกิเลสเครื่องเน่ินชาในบทวา 
ปปฺจรามสฺส.     อีกอยางหนึ่ง    ถือเอากิเลสดวยอํานาจอกุศลมูลในบทนี้วา 
สราคสฺส.  ถอืเอากิเสสดวยอํานาจอุปาทาน  เพราะตัณหาเปนปจจัยใหบทน้ีวา 
สตณฺหสฺส.  บทที่เหลือก็เชนกับบทกอนน้ันเทียว.  ก็พระเถระกลาววา  ทาน 
จงกําจัดอยางนี้เพราะเหตุไร  เพราะโลภตัวเดียวน้ีเทาน้ันกลาววา  ราคะ  ดวย 
อํานาจแหงความยินดี  ก็ชือ่วา  ตัณหา  ดวยอํานาจการกระทําความทะยานอยาก 
ชื่อวา  อุปาทาน  ดวยอรรถวายึดถือ  ชือ่วา  ความยินดีและความยินราย  ดวย 
อํานาจคู ชื่อวา  ปปญจะ  ดวยอรรถวา เกิดข้ึนแหงกิเลสเครื่องเน่ินชา.  บัดนี้  
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือจะทรงแสดงทิฏฐิวาทะอันเปนรากเหงาของกิเลสเหลาน้ี  
จึงตรัสวา  เทฺวมา  ภิกขฺเว   ทิฏ ิโย   ดังน้ีเปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  
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บทวา    ภวทิฏ ิ     ไดแก   ความเห็นวาเที่ยง.    บทวา    วิภวทิฏ ิ    ไดแก  
ความเห็นวาขาดสูญ.  บทวา   ภวทิฏ ิ   อลฺลีนา    ความวา  ผูแอบอิง   ความ 
เห็นวาเที่ยงดวยอํานาจตัณหาทิฏฐิ.   บทวา   อุปคตา   ความวา   เขาถึงดวย 
อํานาจตัณหาทิฏฐิเทียว.  บทวา  อชฺโฌสิตา  ความวา  ตามเขาไปดวยอํานาจ 
ตัณหาทิฏฐินั้นเทียว.  บทวา   วิภวทิฏ ิยา   เต  ปฏวิิรุทฺธา  ความวา  สมณะ 
หรือพราหมณเหลาน้ันทั้งหมด   เปนผูยินรายวา   พวกทานโงเขลาพรอมดวยผู 
กลาววาขาดสูญ  ไมรูวา  โลกนี้เที่ยง  โลกนี้ไมขาดสูญ   ขวนขวายในการทะเลาะ 
เปนนิตยอยู.  แมในวาระท่ีสอง   ก็นัยนี้เหมือนกัน.   ในบทมีวา     สมุทยฺจ  
เปนตน  แดนเกิดของทิฏฐิทั้งหลายมีสองอยาง  คือ  ขณิกสมุทัย  ๑  ปจจยสมุทัย 
๑.  ความเกิดของทิฏฐิทั้งหลาย    ชื่อวา  ขณิกสมุทัย   ฐานะที่ต้ังอยูไมไดแหง 
ทิฏฐิทั้งหลาย  ชื่อวา ปจจยสมุทัย.  อยางไร.   คือ  ขันธก็ดี  อวิชชาก็ดี  ผัสสะ 
ก็ดี สัญญาก็ดี วิตกก็ดี อโยนิโสมนสิการก็ดี  ปาปมิตรก็ดี  เสียงกึกกองอยางอ่ืนก็ดี 
จัดเปนทิฏฐิฐานะ.   ขันธทั้งหลายเปนเหตุ    ขันธทัง้หลายเปนปจจัย  แหงความ 
เกิดข้ึนของทิฏฐิทั้งหลาย   เพราะอรรถวาต้ังข้ึนพรอม.    แมขันธทั้งหลายชื่อวา 
ทิฏฐิฐานะ ดวยประการฉะน้ี.  อวิชชา  ผัสสะ  สัญญา  วิตก  อโยนิโสมนสิการ 
ปาปมิตร    เสียงกึกกองฝายอ่ืน    เปนเหตุเปนปจจัยแหงความเกิดข้ึนของทิฏฐิ 
ทั้งหลาย  เพราะอรรถวาต้ังข้ึนพรอม.  แมเสียงกึกกองฝายอ่ืน ชื่อวา ทิฏฐิฐานะ 
ดวยประการฉะน้ี.   แมการต้ังอยูไมไดมีสองอยางเทาน้ัน  คือ  ขณิกัตถังคมะ  ๑ 
ปจจัยตถังคมะ  ๑. ความสิ้น  ความเส่ือม  ความแตก   ความสลาย  ความไมเที่ยง 
ความหายไป  ชื่อวา  ขณิกัตถังคมะ   โสดาปตติมรรค   ชื่อ   ปจจัยตถังคมะ. 
ก็โสดาปตติมรรค ทานกลาววา ทําลายพรอมซ่ึงทิฏฐิทั้งหลาย. บทวา อสฺสาท 
คือ กลาวหมายถึงอานิสงสอันมีทิฏฐิเปนมูล.  อธบิายวา พระศาสดาทรงมีทิฏฐิใด 
สาวกท้ังหลายก็เปนผูมีทิฏฐินั้น     สาวกท้ังหลาย   ยอมสักการะ  เคารพ  นบัถือ  
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บูชายอมไดพระศาสดาทรงมีทิฏฐิใด  ทฏิฐินั้นเปนตนเหตุแหงจีวร   บิณฑบาต  
เสนาสนะ.   คิลานปจจัย   เภสัชและบริขารท้ังหลาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปน 
อานิสงสที่ประกอบดวยทิฏฐิธรรมแหงทิฏฐิ.  บทวา อาทีนว  ไดแก อุปททวะ 
ซึ่งมีการยึดถือทิฏฐิเปนมูล.  อาทีนพน้ัน  พึงทราบดวยอํานาจแหงวัตรทั้งหลายมี  
อาทิวา  วัคคุลิวัตร    อุกกฏุิกปธานะ     กัณฏกาปสสยตา     ปญจาตปตัปปนะ 
มรุปปปาตปตนะ  เกสมัสสุโลจนะ  อัปปาณกฌาน.  บทวา  นสิฺสรณ  ไดแก 
นิพพาน  ชื่อวา  สลัดออกซ่ึงทิฏฐิทั้งหลาย.  บทวา  ยถาภูต  นปฺปชานนฺติ 
ความวา  สมณะหรือ  พราหมณเหลาใด  ไมรูสมุทยัเปนตนนั้นทั้งหมด  ตาม 
สภาวะ. บทวา  น  ปรมิุจจฺนฺติ  ทกฺุขสมฺา  ความวา  ไมหลุดพนจากวัฏฏทุกข 
ทั้งส้ิน.  ดวยบทน้ี   ทรงแสดงวา  ชื่อวา ความสําเร็จของสมณะหรือพราหมณ 
เหลาน้ันไมมี.   บทวา  ปริมุจฺจนฺติ  ทกฺุขสฺมา   ความวา   ยอมหลุดพนจาก 
วัฏฏทุกขทั้งส้ิน.   ดวยบทน้ี    ทรงตั้งไวซึ่งความสําเร็จมีในศาสนาเทานั้น   ดุจ 
ทรงตัดสินคดีของลูกความทั้งสองวา   ความสําเร็จของสมณะหรือพราหมณเหลา 
นั้น  มีอยู   ดงัน้ี. 
            บัดนี ้    พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรงแสดงการตัดทิฏฐิ  จึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อุปาทาน  ๔ อยางเหลาน้ีเปนตน.  กถาวาดวยความพิสดาร 
ของอุปาทานเหลาน้ัน  ไดกลาวแลวในวิสุทธิมรรคน้ันเทียว. บทวา    สพฺพูปา- 
ทานปริฺาวาทา   ปฏิชานมานา  ความวา  ปฏิญาณอยางนี้วา  เราทั้งหลาย 
ยอมกลาวความรอบรู  คือ  ความกาวลวงอุปาทานทุกอยาง.  บทวา น  สมมฺา 
สพฺพูปาทานสฺส   ปริฺ  ปฺเปนฺติ   ความวา  ยอมไมบัญญัติการกาวลวง 
อุปาทานทุกอยางโดยชอบ.   บางพวกบัญญัติความรอบรูเพียงกามูปาทานเทาน้ัน 
บางพวกบัญญัติความรอบรูเพียงทิฏุปาทาน      บางพวกบัญญัติความรอบรูแม 
เพียงสีลัพพตูปาทาน.     แตผูชื่อวาบัญญัติความรอบรูอัตตวาทูปาทานไมมี.   ก ็ 
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เมื่อจะทรงแสดงการจําแนกอุปาทานเหลาน้ัน     จึงตรัสวา  บัญญัติความรอบรู  
กามูปาทานดังน้ีเปนตน.     ในอุปาทานเหลาน้ัน     สมณพราหมณแมทั้งหมด 
บัญญัติความรอบรูกามูปาทานเทาน้ัน.      ก็แมความเห็นนอกรีตนอกรอย ๙๖ 
ประการ  ก็คือ  กามแล  อันบรรพชิตไมพึงเสพ เพราะฉะนั้น  สมณพราหมณ 
จึงไมบัญญัติวาผูเสพวัตถุ    ยอมควร    กระทําใหเปนอกัปปยเทานั้นแลว   จึง 
บัญญัติ.  ก็บคุคลเหลาใดเสพ   บุคคลเหลาน้ันเสพโดยไถยจิต.    เพราะฉะนั้น 
จึงตรัสวา  ยอมบัญญัติความรอบรูกามูปาทาน  ดังนี้.     เพราะสมณพราหมณ 
ถือวาทานท่ีใหแลวไมมีผล  ดังน้ีเปนตนเที่ยวไป  ยอมถือวา  ความบริสุทธิ์ดวย 
ศีล   ความบริสุทธิ์ดวยวัตร     ไมใชความบริสุทธ์ิดวยภาวนา     ชื่อวาไมสละ 
อัตตุปลัทธิ     เพราะฉะนั้น   จึงไมบัญญัติความรอบรูทิฏูปาทานอัตตวาทูปา- 
ทาน.  บทวา ต  กิสฺส  เหตุ  ความวา  การไมบัญญัตินั้นเปนเหตุไร    เเหง 
อุปาทานเหลาน้ัน  คือ   เพราะเหตุไร.  บทวา  อมิานิ  ห ิ เต  โภนฺโต    ความ 
วา  เพราะสมณพราหมณเหลาน้ัน    ไมรูการณ ๓ อยางนี้ตามสภาวะ.    ก็สมณ 
พราหมณเหลาใด    ยอมรูตามสภาวะในบทน้ันวา     เหตุแหงการบัญญัติความ 
รอบรูสองอยางคือ  ทิฏฐิและสีลัพพตะ  นั้นพึงละ  ทรงหมายถึงสมณพราหมณ 
เหลาน้ัน   จึงตรัสวาระสองอยางไวขางหนา.     บรรดาสมณพราหมณเหลาน้ัน 
สมณพราหมณเหลาใด  ถอืวา  ทานท่ีใหแลว    มีผล    ดังน้ีเปนตน  สมณ- 
พราหมณเหลาน้ัน  ยอมบัญญัติความรอบรูทิฎูปาทาน.   สวนเหลาใด   ถือวา 
ความบริสุทธ์ิดวยศีล  ความบริสุทธิดวยวัตร  ความบริสุทธิดวยภาวนา  เหลาน้ัน 
ยอมบัญญัติความรอบรูแมสีลัพพตูปาทาน.     แมแมผูหน่ึงไมอาจเพ่ือบัญญัติ 
ความรอบรูอัตตวาทูปาทานขางหนา.      ก็เดียรถียทัง้หลายผูไดสมาบัติแปดก็ดี 
ผูเอามือลูบคลําพระจันทรและพระอาทิตยอยูก็ดี     ยอมบัญญัติความรอบรู ๓ 
อยาง   แตไมอาจเพ่ือจะเปล้ืองอัตตวาทะได  เพราะฉะนั้น   จึงตกอยูในวัฏฏะ  
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บอย ๆ นั้นเทียว.    ก็เดียรถียเหลาน้ัน     ก็เหมือนกระตายรังเกลียดแผนดิน. 
อุปมาเกี่ยวกับการสนทนาเน้ือเรื่องในท่ีนี้ดังน้ี.       ไดยินวา     แผนดินกลาวกะ 
กระตายวา   แนะกระตาย.   กระตายพูดวา  นั้นใคร.     แผนดิน.     เจาสําเร็จ 
อิริยาบถทั้งหมด      ถายอุจจาระและปสสาวะบนเราเทียว      ทาํไมจึงไมรูเรา 
กระตาย.   ทานเห็นเราดวยดี   ก็ที่อันเราเหยียบเปนเหมือนท่ีถูกตองดวยปลาย 
นิ้ว  น้ําที่ปลอยออกมาก็มีประมาณนอย  กรีสก็เพียงเมล็ดตุมกา     แตแมทีอั่น 
ชางและมาเปนตนเหยียบแลวเปนที่ใหญ      แมปสสาวะของสัตวเหลาน้ัน 
ประมาณเต็มหมอ อุจจาระก็ประมาณกระเชา   เราพอละกับทาน  จึงกระโดดไป 
อยูในที่อ่ืน.  แตนั้นแผนดินกลาวกะกระตายน้ันวา  โอ  ถึงเจาไปไกล  เจาก็อยูบน 
เราแลว  มิใชหรือ.  กระตายนั้นเกลียดแผนดินนั้นอีก  จึงกระโดดไปอยูในที่อ่ืน. 
กระตายกระโดดแลวกระโดดอีกอยูแมพันปอยางนี้        ก็ไมอาจพนแผนดินได 
เดียรถียทั้งหลายก็เหมือนอยางนั้น  แมบัญญัติความรอบรูอุปาทานทุกอยาง ก็ยอม 
บัญญัติการกาวลวงอุปาทาน ๓ อยาง  มีกามูปทานเปนตนเทาน้ัน.    แตไมอาจ 
เพ่ือจะพนอัตตวาทะได     เมื่อไมอาจจึงตกอยูในวัฏฏบอย ๆ นัน่เที่ยว.    ดวย 
ประการฉะน้ี   เดียรถียทัง้หลายไมอาจเพ่ือกาวลวงอุปาทานใด  พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสถึงวาทะที่ตัดขาดทิฏฐิ  ดวยอํานาจแหงอุปาทานนั้นแลว   บัดนี ้  เมื่อจะ 
ทรงแสดงวาทะอันตัดความเลื่อมใส  จึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในธรรม 
วินัยเห็นปานนี้แล    ดังน้ีเปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ธมฺมวินเย 
ไดแก   ในธรรมและวินัย.     ทรงแสดงศาสนาซ่ึงไมเปนเครื่องนําสัตวออกจาก 
ทุกข   ดวยบทแมทั้งสอง.   บทวา  โย  สตฺถริ  ปสาโท  โส  น  สมฺมคฺคโต 
ความวา  ก็ศาสดาในศาสนาที่ไมเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกข    ทํากาละแลว 
เปนสีหะบาง      เสือโครงบาง     เสือเหลืองบาง     หมีบาง      เสือดาวบาง. 
สวนสาวกท้ังหลายของศาสดาน้ัน  เปนเนื้อบาง  สุกรบาง  กระตายบาง.  มนัไม  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 29 

ทําความอดทน  หรือความหวังดี  หรือความเอ็นดูวา   สัตวเหลาน้ี    เคยเปน  
อุปฏฐาก  ผูใหปจจัยแกเรา   ฆาสัตวเหลาน้ันแลว   ดูดเลือดบาง    กินเน้ือสัน 
ทั้งหลายบาง.  ก็อีกประการหน่ึง   ศาสดาเกิดเปนแมว.    สาวกท้ังหลายเปนไก 
หรือหนู.  ลําดับนั้น    แมวก็จะไมทําความอนุเคราะหยอมกินไกหรือหนูเหลาน้ัน 
โดยนัยกลาวแลวน้ันเทียว.   อนึ่ง   ศาสดาเปนนายนิรยบาล   สาวกท้ังหลายเปน 
สัตวนรก.  นายนิรยบาลน้ัน  จะไมทําความอนุเคราะหวา  สัตวเหลาน้ี   เคยให 
ปจจัยแกเรา  ยอมทํากรรมกรณตาง ๆ ใสในรถทีร่อนจัดบาง    ใหข้ึนภูเขาไฟ 
บาง    ทิ้งศีรษะลงในหมอโลหะบาง    ประกอบดวยทุกขธรรมหลายอยางบาง. 
ก็หรือสาวกท้ังหลายตายไปเปนสัตวมีสีหะเปนตน.     ศาสดาเปนสัตวอยางใด 
อยางหน่ึงมีเนื้อเปนตน.     สัตวเหลาน้ันไมทําความอดทน     หรือความหวังดี 
หรือความเอ็นดูในสัตวนั้นวา    เราเคยอุปฏฐากสัตวนี้ดวยปจจัยสี่    สัตวนี้เคย 
เปนศาสดาของพวกเรา   ดังน้ี    ยอมใหถึงความพินาศ    โดยนยักลาวแลวน้ัน 
เทียว.   ในศาสนาที่ไมเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกขดวยประการฉะน้ี     ความ 
เลื่อมใสในศาสดาใด   ความเลื่อมใสน้ันไมไปแลวโดยชอบ    แมไปสูกาละอยาง 
ไรแลว  จะพินาศในภายหลังน้ันเทียว.  บทวา   โย  ธมฺเม ปสาโท   ความวา 
ก็ธรรมดาความเลื่อมใสในธรรม   ในศาสนาที่ไมเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกข 
เปนความเลื่อมใสในตันติธรรม   เพียงเรียน    เลาเรียน    ทรงไวและบอกแลว 
แตความพนจากวัฏฏะไมมีในความเลื่อมใสน้ัน   เพราะฉะนั้น    ความเลื่อมใสใน 
ธรรมนั้นใด     ความเลื่อมใสน้ันรังแตจะทําวัฏฎะใหลึกบอย ๆ  เพราะฉะนั้น 
เรากลาววาไมไปแลวโดยชอบ   คือ   ไมไปแลวโดยสภาวะ.   บทวา   ยา  สีเลสุ 
ปริปูรการิตา   ความวา    ความกระทําใหบริบูรณดวยอํานาจแหงศีลทั้งหลาย 
มีศีลแพะเปนตน    ในศาสนาที่ไมนําสัตวออกจากทุกขแมใด    ความกระทําให 
บริบูรณแมนัน้   ไมยังใหถึงความพนจากวัฏฏะ   คือ  ความสลัดออกจากภพ  
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ได   แตเนื้อถึงพรอม  ยอมนํามาสูกําเนิดเดียรัจฉาน เมื่อใหผลยอมนํามาสูนรก 
เพราะฉะนั้น    เราจึงไมกลาววาไปแลวโดยชอบ.    บทวา   ยา  สหธมมฺิเกสุ 
ความวา  ก็ในศาสนาอันไมเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกข   หมูสหธรรมิกบาง 
พวกทํากาละแลว   เปนสัตวแมมีสีหะเปนตน     บางพวกเปนสัตวมีเนื้อเปนตน 
ในสัตวเหลานั้น    พวกท่ีเปนสัตวมีสีหะเปนตน    ไมทํากิจมีความอดทนเปนตน 
ในสัตวทั้งหลายที่เปนเนื้อเปนตนวา       สัตวเหลาน้ีเปนสหธรรมิกของพวกเรา 
ดังน้ีแลว  ยังมหาทุกขใหเกิดข้ึนแกสัตวทั้งหลาย  มีเนื้อเปนตนเหลาน้ัน   โดย 
นัยกลาวแลวในบทกอนน้ันเทียว  เพราะฉะนั้น   แมความเปนที่รักและนาพอใจ 
ในหมูสหธรรมิกนั้น   เราจึงกลาววา ไมไปแลวโดยชอบ.   ก็พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงแสดงประเภทแหงการณแมทั้งหมดน้ีรวมกัน     จึงตรัสวา    ขอน้ัน 
เพราะเหตุอะไร  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เพราะขอนั้น  ดังนี้เปนตน.   ความสังเขป 
ในบทนั้น  ดงัน้ี.   บทวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เพราะขอท่ีเรากลาววาความ 
เลื่อมใสในศาสดาใด   ไมไปแลวโดยชอบน้ันยอมเปนอยางนี้    ดังน้ีเปนตนน้ัน 
ยอมเปนอยางนี้   เพราะเหตุอะไร    เพราะความเล่ือมใสเปนตนเหลาน้ัน    ใน 
ธรรมวินัยทีศ่าสดากลาวชั่วแลว ฯลฯ    มิใชอันผูรูเองโดยชอบประกาศไว.   ก ็
ในบทนั้น  บทวา  ยถาต  เปนนิบาตลงในอรรถเเหงตติยาวิภัตติ.   บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา  ทูรกฺขาเต  ไดแก  กลาวไวไมดี.  ชื่อวา  ประกาศไมดี 
แลว    เพราะความท่ีธรรมวินัยนั้นกลาวไวไมดีนั้นเทียว.     ก็ธรรมวินัยนี้นั้น 
ยอมไมเปนไปเพ่ือประโยชนแกมรรคและผล  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวา  อนิยฺยา- 
นิโก     แปลวา  ไมเปนเคร่ืองนําออกจากทุกข.  ชื่อวา ไมเปนไปเพ่ือความสงบ 
เพราะไมเปนไปเพ่ือความสงบกิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน.  ชื่อวา  ไมใชอันผู 
รูเองโดยชอบประกาศไว  เพราะอันผูรูเองโดยชอบ  คือ  สัพพัญู   ไมประ- 
กาศไว.  ในธรรมวินัยนั้น      มิใชสภาพนําออกจากทุกข    ไมเปนไปเพ่ือความ  
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สงบ     มิใชอันผูรูเองโดยชอบประกาศไว.     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา 
ความเลื่อมใสในเดียรถียทั้งหลายไรประโยชน    ดจุความเลื่อมใสในสุนัขจ้ิงจอก 
ดื่มสุราฉะน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
            ไดยนิวา   สุนัขจ้ิงจอก   ตาบอดขางเดียวตัวหนึ่งเขาสูนครในกลางคืน 
กินสาสุราแลวนอนหลับในปาบุนนาค  ต่ืนข้ึนในเม่ือพระอาทิตยข้ึนแลวคิดวา 
เราไมอาจไปในเวลานี้ได สัตวที่เปนเวรกับเรามีมาก  สมควรหลอกลวงคนหน่ึง 
ดังน้ี.    สุนัขจ้ิงจอกนั้นเห็นพราหมณผูหน่ึงเดินไป     จึงคิดวาเราจักหลอกลวง 
พราหมณนี้    แลวกลาววา   ดูกอนทานพราหมณ.  พราหมณพูดวา    นั่นใคร 
เรียกพราหมณ.  สุนัขจ้ิงจอกตอบวา  เรา นาย  ทานจงมาน้ีกอน.   พราหมณ. 
อะไรนาย.  สุนัขจ้ิงจอก.   ทานจงนําเราไปนอกบาน    เราจักใหกหาปณะสอง 
รอยแกทาน.   พราหมณนั้นพูดวา   เราจักนําไป   แลวจับที่เทาท้ังหลาย.   สุนขั 
จ้ิงจอกพูดวา  แนะพราหมณโง    เราไมมีกหาปณะทอดท้ิงไว    กหาปณะเปน 
ของหาไดยาก  เจาจงจับเราดี ๆ. พราหมณ.   เราจะจับอยางไร  นาย.    สุนัข 
จ้ิงจอก.    ทานจงเอาผาหมสพายเราแลวจับ.   พราหมณจับสุนัขจ้ิงจอกอยางนั้น 
แลวไปสูสถานใกลที่ประตูทางทิศใต   แลวถามวา   เราจักปลอยในที่นี้.    สนุัข 
จ้ิงจอก.   นั่นที่ไหน.  พราหมณ.   นั่นประตูใหญ.    สุนัขจ้ิงจอก.    เอย   
พราหมณโง  ญาติของทานเก็บกหาปณะไวในภายในประตูหรือ   จงนําเราไปท่ี 
อ่ืน.  พราหมณนั้นบอย ๆ ไปพลางถามวา   เราจักปลอยท่ีนี้  ๆ ถกูสุนัขจ้ิงจอก 
คุกคามแลวบอกวา  ทานจงไปท่ีปลอดภัยแลว   ปลอยในที่นั้น    ดังน้ีแลวปลอย 
ไป   ถือผาสาฎก.   กาณสิงคาลกลาววา    เราไดพูดไววา      เราจักใหกหาปณะ 
สองรอยแกทาน   แตเรามีกหาปณะมาก   ไมใชมีเพียงสองรอยกหาปณะเทานั้น 
ทานจงยืนดูพระอาทิตยจนกวาเราจะนํากหาปณะท้ังหลายมาใหทานแลวคอย ๆ 
ไป    กลับมาพูดกะพราหมณอีกวา     ทานพราหมณ     ทานอยามองดูแตที่นี้   
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จงยืนมองดูพระอาทิตยอยางเดียว.   ก็แลสุนัขจ้ิงจอก    ครั้นพูดอยางนี้แลว   ก ็ 
เขาไปสูปาการะเกต   หนีไปตามชอบใจ.     ฝายพราหมณมองดูพระอาทิตยนั้น 
เทียว   จนเหง่ือไหลออกจากหนาผาก   เเละรักแร.   ลําดับนั้น     รกุขเทวดาได 
กลาวกะพราหมณนั้นวา 
                  ดูกอนพราหมณ  ทานเชื่อสุนัขจิ้งจอก 
             ด่ืมสรุา    สุนขัจิ้งจอกท้ังรอยไมมีศิลปะ 
            กหาปณะต้ังสองรอยจะมีแตที่ไหน. 
            ดวยประการฉะน้ี  ความเลื่อมใสในกาณสิงคาล   ไรประโยชน  ฉันใด 
ความปติอยางดีในเดียรถีย  ก็ไรประโยชนฉันนั้น. 
            พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความท่ีความเลื่อมใสในศาสนาท่ีไม 
เปนเครื่องนําออกจากทุกข    เปนสิ่งไรประโยชนแลว    เพ่ือทรงแสดงความท่ี 
เลื่อมใสน้ันในศาสนาท่ีเปนเครื่องนําออกจากทุกขวา   เปนสิ่งมีประโยชน    จึง 
ตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ตถาคตแล   ดังน้ีเปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  กามปูาทานสฺส   ปริฺ  ปฺาเปติ   ความวา  ทรงบัญญัติความ 
รอบรูในการละ คือ การกาวลวงกามูปาทาน   ดวยอรหัตตมรรค   ทรงบัญญัติ 
ความรอบรูอุปทาน ๓  อยางนอกน้ี      ดวยโสดาปตติมรรค.  บทวา   เอวรูเป 
โข  ภิกขฺเว   ธมฺมวินเย   ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ในธรรมและวินัย 
เห็นปานน้ี       ทรงแสดงศาสนาที่เปนเครื่องนําออกจากทุกขดวยบทแมทั้งสอง.  
บทวา  สตฺถริ  ปสาโท    ความวา   ในศาสนาเห็นปานนี้   ความเลื่อมใสใน 
พระศาสดาใด   ความเลื่อมใสน้ัน  เรากลาววา    ไปแลวโดยชอบ คือ ยอมเปน 
ไปเพ่ือสลัดออกจากทุกขในภพ.   ในขอน้ันมีเรื่องเหลาน้ี.    
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            ไดยนิวา    พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยอยูในถ้ําอินทศาล  ณ  เวทิสสก  
บรรพต.  ครัง้น้ันนกฮูกตัวหนึ่ง  ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปสูบาน 
เพ่ือบิณฑบาต  ก็บินตามไดครึ่งทาง  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกมา  ก็ทํา 
การตอนรับครึ่งทาง. ในวันหน่ึง  นกฮูกนั้นลงจากภูเขาไหวพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ซึ่งมีพระภิกษุสงฆแวดลอมประทับนั่งในเวลาเย็น  โดยปองปก  ประคองอัญชล ี
ทําศีรษะใหตํ่าลง ยืนนมัสการพระทศพลอยู.  พระผูมีพระภาคเจาทรงแลดูนกฮูก 
นั้นแลว   ทรงกระทําการยิ้มแยม.   พระอานนทเถระทูลถามวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  อะไรหนอแล  เปนเหตุ  อะไรเปนปจจัยแหงการทรงยิ้มแยมใหปรากฏ.  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนอานนท  เธอจงดูนกฮูกนี้    นกฮูกนี้ยังจิตให 
เลื่อมใสในเราและในพระภิกษุสงฆแลวทองเท่ียวในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ตลอดแสนกัป  จักเปนพระปจเจกพุทธเจานามวาโสมนัส    ดังน้ีแลว    จึงตรัส 
พระคาถาวา 
                  ดูกอนนกฮูกตากลม  อยูเปนเวลายาว 
            นานในภูเขาเวทิสสกะ   เจานกฮูก  เจาม ี
            ความสุขแลว     เจาน้ันเห็นพระพุทธเจาผู  
             ประเสริฐผูลุกขึ้นตามกาล  ยังจิตใหเลื่อมใส 
            ในเรา  และในพระภิกษุสงฆอนัยอดเยี่ยม 
             จะไมไปสูทุคติตลอดแสนกัป  ครั้นเคลื่อน 
              จากเทวโลกแลว  อันกุศลมูลตักเตือนแลว 
            จักเปนพระปจเจกพุทธเจาผูมีญาณอันหาที่ 
            สุดมไิดปรากฏนามวา  โสมนัส.  
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            ก็เรื่องท้ังหลายมีเรื่องสุมนมาลาการ     ในนครราชคฤห      เรื่องมหา  
เภริวาทกะ    เรื่องโมรชาดก    เรื่องวีณาวาทะ   เรือ่งสังขธมกะ   ดังน้ีเปนตน 
แมอ่ืนๆ พึงใหพิสดารในเรื่องนั้น.  ความเลื่อมใสในพระศาสดาในศาสนาท่ีเปน 
เครื่องนําออกจากทุกข  เปนอันไปแลวโดยชอบ  ดวยประการฉะน้ี. 
            บทวา   ธมฺเม  ปสาโท  ความวา ความเลื่อมใสในธรรม  ในศาสนา 
ที่เปนเครื่องนําออกจากทุกข   เปนอันไปแลวโดยชอบ    ความเลื่อมใสน้ันยอม 
ใหสมบัติแมแกดิรัจฉานท้ังหลายท่ีถือนิมิตในสักวาเสียง    ฟงอยู.   เนื้อความน้ี 
พึงทราบดวยอํานาจแหงเรื่องของมัณฑูกเทวบุตรเปนตน.  บทวา    สีเลสุ  ปริ 
ปูรการิตา     ความวา   แมความกระทําใหบริบูรณในศีล      ในศาสนาที่เปน 
เครื่องนําออกจากทุกข  เปนอันไปแลวโดยชอบ คือ ยอมนํามาซ่ึงสวรรคสมบัติ 
และโมกขสมบัติ.  ในท่ีนั้น    พึงแสดงเรื่องทั้งหลายมีเรื่องฉัตตมาณวกะ    และ 
เรื่องสามเณรเปนตน.  บทวา  สหธมมฺิเกสุ   ความวา  แมความเปนที่รักและ 
นาพอใจในหมูสหธรรมิก  ในศาสนาที่เปนเครื่องนําออกจากทุกข    เปนอันไป 
แลวโดยชอบ คือ ยอมนํามาซึ่งมหาสมบัติ.  เนื้อความน้ีพึงแสดงดวยเรื่องวิมาน 
เปรตท้ังหลาย     ก็ทานไดกลาวคํานั้นไววา       เราไดใหน้ํานมแกภิกษุผูเที่ยว 
บิณฑบาต เราใหน้ําออย ฯลฯ  ลําออย  มะพลับ    แตง   ฟกทอง   วัลลิปกกะ 
หัตถปตากะ  กําผัก  ขาวเมา  เผือก  กําสะเดา  น้ําสม  ขนมทอด  ประคตเอว 
ผาอังสะ  ผาสําหรับทําความเพียร  การพูด   พัดใบตาล  โมรหัตถ   รม  รอง 
เทา  ขนม  กอนขนม  เครื่องผูก  แกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต  ทานจงดูวิมานของ 
เรานั้น    เรามีนางฟาผูมีวรรณนาใคร  ดังน้ี  คําวา  ต  กิสฺส  เหตุ   เปนตน 
พึงทราบประกอบโดยแนวแหงนัยที่กลาวแลว   เถิด. 
            บัดนี ้     พระผูมพีระภาคเจาเพ่ือทรงแสดงปจจัยแหงอุปาทานท้ังหลาย 
ที่เดียรถียทั้งหลายไมบัญญัติความรอบรูโดยชอบ   ตถาคตทรงบัญญัติ   จึงตรัส  
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วา  อิเม  จ  ภิกฺขเว  เปนตน.  คําท้ังหลายมีนิทานเปนตน    ในบทท้ังหลาย 
มีวา  กึนิทานา เปนตนในบทนั้น.  ทัง้หมดเทียวเปนไวพจนของการณ จริงอยู 
การณยอมมอบใหซึ่งผล เหมือนสงใหวา เอาเถอะ ทานท้ังหลายจงถือเอาผลนั้น 
เพราะฉะนั้น    จึงเรียกวานิทาน.  เพราะนิทานน้ัน ยอมเกิด   ต้ังข้ึน  ผลิตออกจาก 
การณนั้น เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวา  สมุทัย ชาติ ปภวะ.  ก็เน้ือความแหงบทใน 
ที่นี้  ดังนี้.  อะไรเปนตนเหตุแหงอุปาทานเหลาน้ัน      เพราะฉะนั้น    อุปาทาน 
เหลาน้ันมีอะไรเปนตนเหตุ.    อะไรเปนเหตุเกิดแหงอุปาทานเหลาน้ัน    เพราะ 
ฉะน้ัน  อุปาทานเหลาน้ัน  มีอะไรเปนเหตุเกิด.  อะไรเปนกําเนิดของอุปทาน 
เหลาน้ัน  เพราะฉะนั้น  อุปาทานเหลาน้ัน  มีอะไรเปนกําเนิด.   อะไรเปนแดน 
เกิดของอุปทานเหลานั้น    เพราะฉะน้ัน   อุปทานเหลาน้ัน   มีอะไรเปนแดนเกิด.  
ก็เพราะตัณหาเปนตนเหตุ     เปนเหตุเกิด   เปนกําเนิดและเปนแดนเกิดของอุปา- 
ทานเหลาน้ัน    โดยเน้ือความตามท่ีกลาวแลว    เพราะฉะน้ัน      จึงตรัสวา    ม ี
ตัณหาเปนตนเหตุ  ดังนี้เปนตน .   พึงทราบเนื้อความในบททั้งปวงอยางนี้   ก็.  
เพราะพระผูมีพระภาคเจา   ทรงรูปจจัยแหงอุปาทานอยางเดียวเทาน้ัน  หามิได 
ยอมทรงรูถึงปจจัยของตัณหาซึ่งเปนปจจัยแหงอุปาทานดวย  ของธรรมท้ังหลาย 
มีเวทนาเปนตน  ซึ่งมีตัณหาเปนตนเปนปจจัยดวย    เพราะฉะน้ัน    จึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ตัณหานี้  ดังนี้เปนอาทิ.  บทวา  ยโต  จ  โข  ไดแก 
ในกาลใด.  บทวา   อวิชชฺา  ปหีนา  โหติ  ความวา อวิชชาซึ่งเปนราก 
เหงาของวัฏฏะ  เปนอันละเเลวดวยอนุปปาทนิโรธ.  บทวา  วชิฺชา  อุปฺปนนฺา 
ไดแก วิชชาคืออรหัตมรรคเกิดข้ึนแลว.  บทวา   โส  อวิชฺชาวิราคา  วิช ฺ
ชุปฺปาทา  ความวา  ภิกษุนั้น       เพราะความท่ีอวิชชาละไดแลว    และเพราะ 
ความท่ีวิชชาเกิดข้ึนแลว   ยอมไมถือม่ันกามูปาทาน   บทวา  เนว  กามูปาทาน 
อุปาทิยติ      ความวายอมไมถือม่ัน คือ ไมเขาสูกามูปาทาน   ยอมไมถือม่ัน  
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ยอมไมเขาสูอุปาทานท้ังหลายที่เหลือ.     บทวา  อนุปาทิย  น  ปริตสฺสติ 
ความวา  เมื่อไมถือม่ันอุปาทานไรๆ อยางนี้    เชื่อวาไมสะดุง   ดวยความสะดุง 
คือตัณหา.  บทวา อปริตสฺส  ไดแกเมือ่ไมสะดุง  คือไมยังตัณหาใหเกิดข้ึน. 
บทวา    ปจฺจตฺตเยว  ปรินิพฺพายติ  ความวา  ยอมปรินิพพานดวยการดับ 
กิเลส  เฉพาะตนน่ันเทียว  ดังนี้. 
            พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความส้ินไปแหงอาสวะแกภิกษุนั้น 
อยางนี้แลว   บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงปจจเวกขณะญาณแกภิกษุผูมีอาสวะสิ้นแลว 
จึงตรัสวา  ชาติสิ้นแลว  ดังนี้เปนตน.  บทที่เหลือมีเนื้อความดังกลาวแลวแล. 
                        จบอรรถกถาจุลลสีหนาทสูตรที่  ๑  
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                            ๒.  มหาสีหนาทสูตร  
            [๑๕๙]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ราวปาดานตะวันตกนอก 
พระนครเขตพระนครเวสาลี.ก็โดยยสมัยนั้นแล    สุนักขัตตลิจฉวีบุตรเปนผูหลีก 
ไปแลวจากธรรมวินัยนี้ไมนาน.   ไดกลาววาจาในบริษัท ณ เมืองเวสาลีอยางนี้  
วา  ธรรมอันยิ่งของมนุษยที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษ    พอแกความเปนอริยะ 
ของพระสมณโคดมไมมี     พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมท่ีประมวลดวยความ 
ตรึก    ที่ไตรตรองดวยการคนคิด    แจมแจงไดเอง    แตธรรมทีพ่ระองคทรง 
แสดงเพ่ือประโยชนอะไร    ธรรมน้ันยอมด่ิงไปเพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบแหง 
บุคคลผูทําตาม. 
            [๑๖๐]   ครั้งน้ันแล   ทานพระสารีบุตร  เวลาเชา   นุงแลว   ถือบาตร 
และจีวรเขาไปในเมืองเวสาลี  เพ่ือบิณฑบาต. ไดสดับขาววา   สุนักขัตตลิจฉวี- 
บุตรไดกลาววาจาในบริษัท ณ เมืองเวสาลีอยางนี้วา     ธรรมอันยิ่งของมนุษย 
ที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษ   พอแกความเปนอริยะ    ของพระสมณโคดมไมมี 
พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมท่ีประมวลมาดวยความตรึก  ที่ไตรตรองดวยการ 
คนคิด  แจมแจงไดเอง  แตธรรมที่พระองคทรงแสดงเพ่ือประโยชนใด  ธรรมนั้น 
ยอมด่ิงไป   เพ่ือความส้ินทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตาม.  ลําดับนั้น  ทานพระ- 
สารีบุตรเที่ยวไปในเมืองเวสาลี  เพ่ือบิณฑบาตแลว  กลับจากบิณฑบาตในเวลา 
ปจฉาภัต   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ   ถวายอภิวาทแลวนั่ง  ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลว  ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ  สุนักขัตตลิจฉวีบุตรเปนผูหลีกไปแลวจากธรรมวินัยนีไ้มนาน  ไดกลาว  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 38 

วาจาในบริษัท ณ เมืองเวสาลีวาธรรมอันยิ่งของมนุษย   ที่เปนญาณทัสสนะอัน  
วิเศษ  พอแกความเปนอริยะ   ของพระสมณโคดมไมมี    พระสมณโคดมทรง 
แสดงธรรมที่ประมวลมาดวยความตรึกที่ไตรตรองดวยการคนคิด    แจมแจงได 
เอง    แตธรรมท่ีพระองคทรงแสดงเพ่ือประโยชนใด   ธรรมนั้นยอมด่ิงไปเพ่ือ 
ความส้ินทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูทําตาม. 
            [๑๖๑]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนสารีบุตร   สุนักขัตตลิจฉวี 
บุตรเปนบุรุษเปลามักโกรธ    และวาจาที่เธอกลาวนั้น   ก็เพราะโกรธ   ดูกอน 
สารีบุตร  สนุักขัตตะนั้นเปนบุรุษเปลา  คิดวาเราจักพูดติเตียนแตกลาวสรรเสริญ 
คุณของตถาคต   แทจริงขอน้ีเปนคุณของพระตถาคต  ที่บุคคลใดกลาวอยางนี้วา 
ธรรมอันพระตถาคตแสดงเพ่ือประโยชนแกบุคคลใด   เปนทางสิ้นทุกขโดยชอบ 
แหงบุคคลผูทําตามดังน้ี. 
            [๑๖๒]   ดูกอนสารีบุตร     กก็ารท่ีสุนักขัตตะผูเปนบุรุษเปลากลาว 
สรรเสริญน้ีจักไมเปนความรูโดยธรรม   ในเราวา    แมเพราะเหตุนี้    พระผูมี 
พระภาคเจาพระองคนั้น   เปนพระอรหันต  ผูตรัสรูเองโดยชอบ   ถึงพรอมดวย 
วิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว  ทรงรูแจงโลก  เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไม 
มีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว  เปน 
ผูจําแนกธรรม   ดังน้ี.                                                
            [๑๖๓]   ดูกอนสารีบุตร    ก็การท่ีสุนักขัตตะผูเปนบุรุษเปลา    กลาว 
สรรเสริญน้ี      จักไมเปนความรูโดยธรรมในเราวา    เเมเพราะเหตุนี้    พระผูมี 
พระผูมีพระภาคเขาพระองคนั้นทรงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการคือคนเดียวเปน 
หลายคนก็ได  หลายคนเปนคนเดียวก็ได   ทําใหปรากฏก็ได  ทําใหหายไปก็ได 
ทะลุฝา   กําแพง   ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในท่ีวางก็ได   ผุดข้ึน   ดําลง  
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แมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ไดเดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได  
เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได   ลูบคลําพระจันทร  พระอาทิตย   ซึ่งมีฤทธ์ิมี 
อานุภาพมากดวยฝามือก็ได  ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. 
            [๑๖๔]   ดูกอนสารีบุตร       กก็ารท่ีสุนักขัตตะผูเปนบุรุษเปลากลาว 
สรรเสริญน้ีจักไมเปนความรูโดยธรรมในเราวา  แมเพราะเหตุนี้   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระองคนั้นยอมทรงสดับเสียง ๒ ชนิด  คือ  เสียงทิพยและเสียงมนุษย 
ทั้งท่ีอยูไกลและใกลดวยทิพยโสตอันบริสุทธิ์  ลวงโสตของมนุษย. 

                          แสดงพุทธคุณเปนเอกเทศ 
            [๑๖๕]   ดูกอนสารีบุตร     กก็ารท่ีสุนักขัตตะผูเปนบุรุษเปลากลาว 
สรรเสริญน้ีจักไมเปนความรูโดยธรรมในเราวา   แมเพราะเหตุนี้   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาพระองคนั้นยอมทรงกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ     คือ 
จิตมีราคะ   ก็รูวาจิตมีราคะ  หรือจิตปราศจากราคะ    กร็ูวาจิตปราศจากราคะ. 
จิตมีโทสะ  ก็รูวาจิตมีโทสะ   หรือจิตปราศจากโทสะ   กร็ูวาจิตปราศจากโทสะ. 
จิตมีโมหะ  ก็รูวาจิตมีโมหะ   หรือจิตปราศจากโมหะ.  กร็ูวาจิตปราศจากโมหะ. 
จิตหดหู   ก็รูวาจิตมีโมหะ   หรือจิตปราศจากโมหะ  กร็ูวาจิตปราศจากโมหะ. 
ก็รูวาจิตเปนมหรคต    หรือจิตไมเปนมหรคต    กร็ูวาจิตไมเปนมหรคต.   จิตมี 
จิตอ่ืนยิ่งกวา   ก็รูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา  กร็ูวาจิตไมมี 
จิตอ่ืนยิ่งกวา.  จิตเปนสมาธิก็รูวาจิตเปนสมาธิ  หรือจิตไมเปนสมาธิก็รูวาจิตไม 
เปนสมาธิ.   จิตหลุดพน    กร็ูวาจิตหลุดพน    หรือจิตไมหลุดพน   ก็รูวาจิตไม 
หลุดพน.  
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                                กําลังของตถาคต  

            [๑๖๖]   ดกูอนสารีบุตร     ตถาคตประกอบดวยกําลังเหลาใด     ยอม 
ปฏิญาณฐานะแหงผูเปนโจก   ยอมบันลือสีหนาทในบริษัทยังพรหมจักรใหเปน 
ไป.      กําลังเหลาน้ันของตถาคต  ๑๐ ประการเหลาน้ีแล.  ๑๐ ประการเปนไฉน. 
ดูกอนสารีบุตร     ตถาคตยอมรูฐานะในโลกน้ีโดยเปนฐานะ      และรูเหตุมิใช 
ฐานะโดยเปนเหตุมิใชฐานะตามความเปนจริง.     ดูกอนสารีบุตร  ขอท่ีตถาคต  
รูฐานะโดยเปนฐานะ    และรูเหตุมิใชฐานะโดยเปนเหตุมิใชฐานะ     ตามความ 
เปนจริงน้ี    เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง   ซึง่ตถาคตอาศัยแลว  ปฏิญาณ 
ฐานะแหงผูเปนโจก   บันลือสีหนาทในบริษัท   ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
            ดูกอนสารีบุตร อีกประการหนึ่ง  ตถาคตยอมรูวิบากของกรรมสมาทาน 
ที่เปนอดีต   อนาคต  และปจจุบัน    โดยฐานะ   โดยเหตุ    ตามความเปนจริง. 
ดูกอนสารีบุตร     ขอท่ีตถาคตรูวิบากของกรรมสมาทานท่ีเปนอดีต     อนาคต 
ปจจุบัน    โดยฐานะ    โดยเหตุ    ตามความเปนจริงน้ีเปนกําลังของตถาคต  
ประการหนึ่ง ซึ่งตถาคตอาศัยแลว  ปฏิญาณฐานะแหงผูเปนโจก  บันลือสีหนาท 
ในบริษัท  ยงัพรหมจักรใหเปนไป.   
            ดูกอนสารีบุตร  อีกประการหนึ่ง    ตถาคตยอมรูชัดซึง่ปฏิปทาอันจะยัง 
สัตวใหไปสูภูมิทั้งปวง   ตามความเปนจริง.  ดูกอนสารีบุตร   ขอท่ีตถาคตรูชัด 
ซึ่งปฏิปาทาอันจะยังสัตวใหไปสูภูมิทั้งปวง   ตามความเปนจริงน้ี   เปนกําลังของ 
ตถาคตประการหนึ่ง  ซึ่งตถาคตอาศัยแลว  ปฏิญาณฐานะแหงผูเปนโจก บันลือ 
สีหนาทในบริษัท  ยังพรหมจักรใหเปนไป.  
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            ดูกอนสารีบุตร  อีกประการหนึ่ง   ตถาคตยอมรูชัดซึง่โลก  มีธาตุมิใช 
อยางเดียว    และมีธาตุตาง ๆ  ตามความเปนจริง.   ดูกอนสารีบุตร  ขอท่ีตถาคต 
รูชัดซึ่งโลกมีธาตุมิใชอยางเดียว    และมีธาตุตาง ๆ ตามความเปนจริงน้ี     เปน 
กําลังของตถาคตประการหน่ึง   ซึ่งตถาคตอาศัยแลว    ปฏญิาณฐานะแหงผูเปน 
โจก  บันลือสีหนาทในบริษัท  ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
            ดูกอนสารีบุตร    อีกประการหนึ่ง    ตถาคตยอมรูชัดซึง่ความท่ีสัตวมี 
อธิมุตติตาง  ๆ กัน    ดูกอนสารีบุตร   ขอท่ีตถาคตรูชัดซึ่งความท่ีสัตวมีอธิมุตติ 
ตาง ๆ กัน    ตามความเปนจริงน้ี   เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง  ซึ่งตถาคต  
อาศัยแลว   ปฏิญาณฐานะแหงผูเปนโจก   บันลือสีหนาทในบริษัท   ยังพรหม- 
จักรใหเปนไป. 
            ดูกอนสารีบุตร   อีกประการหนึ่ง    ตถาคตยอมรูชัดซึง่ความท่ีสัตวและ 
บุคคลท้ังหลายอ่ืนมีอินทรียหยอนและยิ่ง   ตามความเปนจริง.   ดูกอนสารีบุตร 
ขอท่ีตถาคตรูชัดความท่ีสัตวและบุคคลท้ังหลายอ่ืนมีอินทรียหยอนและยิ่ง   ตาม 
ความเปนจริงน้ี  เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง ซึ่งตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณ 
ฐานะแหงผูเปนโจก   บันลือสีหนาทในบริษัท   ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
            ดูกอนสารีบุตร  อีกประการหนึ่ง   ตถาคตยอมรูชัดซึง่ความเศราหมอง 
ความผองแผว   และความออกแหงฌาณ   วิโมกข  สมาธิ   และสมาบัติทั้งหลาย 
ตามความเปนจริง.  ดูกอนสารีบุตร  ขอท่ีตถาคตรูชัดซึ่งความเศราหมอง  ความ 
ผองแผวและความออกแหงฌาณ   วิโมกข   สมาธิ   และสมาบัติทั้งหลาย    ตาม 
ความเปนจริงน้ี       เปนกาํลังของตถาคตประการหน่ึง      ซึ่งตถาคตอาศัยแลว 
ปฏิญาณฐานะแหงผูเปนโจก  บันลือสีหนาทในบริษัท  ยังพรหมจักรใหเปนไป.  
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            ดูกอนสารีบุตร  อีกประประการหนึ่ง   ตถาคตยอมระลึกถึงชาติกอนได  
เปนอันมาก  คือ  ระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง   สี่ชาติ 
บาง  หาชาติบาง  สิบชาติบาง  ยี่สิบชาติบาง   สามสิบชาติบาง   สี่สิบชาติบาง 
หาสิบชาติบาง  รอยชาติบาง   พันชาติบาง   แสนชาติบาง   ตลอดสังวัฏกัปเปน 
อันมากบาง   ตลอดวิวัฏกปัเปนอันมากบาง   ตลอดสังวัฏวิวัฎกัปเปนมากบางวา 
ในภพโนน    เรามีชื่ออยางนั้นมีโคตรอยางนั้น  มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหาร 
อยางนั้น   มีอาหารอยางน้ัน     เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น  ๆ มีกําหนดอายุเพียง 
เพียงเทาน้ัน  ครั้นจุติจากภพนั้นแลว  ไดไปเกิดในภพโนน   แมในภพน้ัน  เราก็ 
ไดมีชื่ออยางนั้น      มีโคตรอยางนั้น     มีผิวพรรณอยางนั้น     มีอาหารอยางนั้น 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น  ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครั้นจุติจากภพนั้นแลว 
ไดมาเกิดในภพนี้   ตถาคตยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก   พรอมท้ังอาการ 
พรอมท้ังอุเทศ   ดวยประการฉะน้ี .   ดูกอนสารีบุตร  ขอท่ีตถาคตระลึกถึงชาติ 
กอนไดเปนอันมาก  คือ ระลึกไดชาติหน่ึงบาง สองชาติบาง ฯลฯ   ตถาคตยอม 
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ  ดวยประการ 
ฉะน้ี  นี้เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง  ซึ่งตถาคตอาศัยแลว ปฏิญาณฐานะ 
แหงผูเปนโจก  บันลือสีหนาทในบริษัท  ยังพรหมจักรใหเปนไป. 
            ดูกอนสารีบุตร     ประการหนึง่     ตถาคตยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  
กําลังอุบัติ  เลว   ประณีต    มีผิวพรรณดี   มีผิวพรรณทราม   ไดดี   ตกยาก 
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์     ลวงจักษุของมนุษย    ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป 
ตามกรรมวา สัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต  วจีทุจริต มโนทุจริต   ติเตียน 
พระอริยเจา  เปนมิจฉาทิฐิ   ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ  เบื้องหนาแต 
ตายไป  เขายอมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต  นรก  สวนสัตวเหลาน้ี   ประกอบ 
ดวยกายสุจริต    วจีสุจริต    มโนสุจรติ   ไมติเตียนพระอริยเจา    เปนสัมมาทิฐิ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 43 

ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฐิ   เบื้องหนาแตตายไป   เขายอมเขาถึงสุคติ  
โลกสวรรค  ดังน้ี.   ดูกอนสารีบุตร ขอท่ีตถาคตเห็นหมูสัตว  ที่กําลังจุติ  กําลัง 
อุบัติ   เลว  ประณีต   มีผิวพรรณดี   มผิีวพรรณทราม   ไดดี   ตกยาก   ดวย 
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์     ลวงจักษุของมนุษย    ยอมรูชัดหมูสัตวผูเปนไปตาม 
กรรมวา    สตัวเหลาน้ี  ฯสฯ  นี้เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง  ซึ่งตถาคต 
อาศัยแลว  ปฏิญาณฐานะแหงผูเปนโจก  บันลือสีหนาทในบริษัท  ยังพรหมจักร 
ใหเปนไป. 
            ดูกอนสารีบุตร  อีกประการหนึ่ง     ตถาคตกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ 
ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายสิ้นไป   ดวยปญญาอันยิ่ง 
เองในปจจุบัน    เขาถึงอยู.  ดูกอนสารีบุตร  ขอท่ีตถาคตกระทําใหแจงซ่ึงเจโต- 
วิมุติ ปญญาวิมุติ   อันหาอาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวยปญญา 
อันยิ่งเองในปจจุบัน   เขาถึงอยู   นี้เปนกําลังของตถาคตประการหน่ึง  ซึ่งตถาคต 
อาศัยแลวปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก  บันลือสีหนาทในบริษัท    ยังพรหมจักร 
ใหเปนไป. 
            ดูกอนสารีบุตร   กําลังของตถาคต  ๑๐ ประการเหลาน้ีแล    ที่ตถาคต  
ประกอบแลว   ปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก  บันลือสีหนาทในบริษัท  ยัง 
พรหมจักรใหเปนไป. 
            ดูกอนสารีบุตร  ผูใดแล  พึงวาซ่ึงเราผูรูอยูอยางนี้     ผูเห็นอยูอยางนี้  
วา   ธรรมอันยิ่งของมนุษย  ที่เปนญาณทัสสะอันวิเศษ   พอแกความเปนอริยะ 
ของพระสมณโคดมไมมี  พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมท่ีประมวลมาดวยความ 
ตรึก  ที่ไตรตรองดวยการคนคิด   แจมแจงไดเอง  ดูกอนสารีบุตร  ผูนั้นไมละ 
วาจานั้นเสีย ไมละความคิดนั้นเสีย  ไมสละคืนทิฏฐินั้นเสีย  ก็เทีย่งแทที่จะตกนรก. 
ดูกอนสารีบุตร     เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล     ถึงพรอมดวยสมาธิ  
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ถึงพรอมดวยปญญา  พึงกระหยิ่มอรหัตผล   ในปจจุบันทีเดียว  ฉันใด  ดูกอน 
สารีบุตร   เรากลาวขออุปไมยน้ี   ก็ฉันนั้น.     ผูนั้นไมละวาจาน้ันเสีย   ไมละ 
ความคิดนั้นเสีย   ไมสละคืนทิฐินั้นเสีย  ก็เที่ยงแทที่จะตกนรก. 

                                เวสารัชชธรรม  ๔ 
            [๑๖๗]   ดูกอนสารีบุตร  ตถาคตประกอบดวยเวสารัชชธรรม  [ความ 
แกลวกลา] เหลาใด  จึงปฏิญาณฐานะของผูเปนโจก  บันลือสีหนาทในบริษัท 
ยังพรหมจักรใหเปนไป     เวสารัชชธรรมของตถาคตเหลาน้ีมี  ๔ ประการ.  ๔ 
ประการเปนไฉน.      ดูกอนสารีบุตร  เราไมเห็นเหตุนี้วา  สมณะ  พราหมณ 
เทวดา  มาร  พรหม  หรือใคร ๆ ในโลก  ทีร่ักทักทวงเราโดยสหธรรมในขอ 
วา  ทานปฎิญาณตนวาเปนพระสัมมาสัมพุทธะ   ธรรมเหลาน้ีทานยังไมไดตรัสรู 
แลวดังน้ี.    ดูกอนสารีบุตร    เมื่อไมเห็นเหตุนี้    เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย 
ถึงความไมมีภัย   ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู.   ดูกอนสารีบุตร  เราไมเห็นเหตุ 
นี้วา  สมณะ พราหมณ เทวดา  มาร  พรหม  หรือใครๆในโลกท่ีจักทักทวง 
เราโดยสหธรรมในขอวา    ทานปฏิญาณตนวาเปนพระขีณาสพ    อาสวะเหลาน้ี  
ของทานยังไมสิ้นไปแลว  ดังน้ี.  ดูกอนสารีบุตร  เมื่อไมเห็นเหตุนี้    เราก็เปน 
ผูถึงความปลอดภัย  ถึงความไมมีภัย   ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู.  ดูกอนสารี- 
บุตร    เราไมเห็นเหตุนี้วา  สมณะ  พราหมณ  เทวดา  มาร  พรหม    หรือ 
ใครๆในโลก  ที่จักทักทวงเราโดยสหธรรม  ในขอวา ทานกลาวธรรมเหลาใด 
วาทําอันตราย      ธรรมเหลาน้ันไมอาจทําอันตรายแกผูซองเสพไดจริง  ดังนี้. 
ดูกอนสารีบุตร  เมื่อไมเห็นเหตุนี้   เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย   ถึงความไมมี 
ภัย  ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู.  ดกูอนสารีบุตร   เราไมเห็นเหตุนี้วา  สมณะ 
พราหมณ  เทวดา   มาร   พรหม   หรอืใคร ๆ ในโลก    ที่จักทักทวงเราโดย  
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สหธรรมในขอวา ทานแสดงธรรมเพื่อประโยชนอยางใด  ประโยชนอยางนั้นไม 
เปนทางสิ้นทุกขโดยชอบแหงคนผูทําตาม ดังน้ี  ดูกอนสารีบุตร เมื่อไมเห็นเหตุนี้  
เราก็เปนผูถึงความปลอดภัย ถึงความไมมีภัย  ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู. ดกูอน 
สารีบุตรตถาคตประกอบดวยเวสารัชชธรรมเหลาใด  จึงปฏิญาณฐานะของผูเปน 
โจก  บันลือสีหนาทในบริษัท    ยังพรหมจักรใหเปนไป    เวสารัชชธรรมของ 
ตถาคต ๔ ประการเหลาน้ีแล.       ดกูอนสารีบุตร   ผูใดแล   พึงวาซ่ึงเราผูรูอยู 
อยางนี้   ผูเห็นอยูอยางนี้วา   ธรรมอันยิ่งของมนุษยที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษ 
พอแกความเปนอริยะ  ของพระสมณโคดมไมมี  พระสมณโคดมทรงแสดงธรรม 
ที่ประมวลดวยความตรึก  ที่ไตรตรองดวยการคนคิด   แจมแจงไดเอง    ดูกอน 
สารีบุตร  ผูนั้นไมละวาจานั้นเสีย  ไมละความคิดนั้นเสีย  ไมสละคืนทิฐินั้นเสีย 
ก็เท่ียงแทที่จะตกนรก.    ดูกอนสารีบุตร    เปรียบเหมือนภิกษุถึงพรอมดวยศีล 
ถึงพรอมดวยสมาธิ ถึงพรอมดวยปญญา  พึงกระหยิ่มอรหัตผลในปจจุบันทีเดียว 
ฉันใด  ดูกอนสารีบุตร  เรากลาวขออุปไมยน้ี   ก็ฉันนั้น.   ผูนั้นไมละวาจาน้ัน 
เสีย  ไมละความคิดนั้นเสีย  ไมสละคืนทิฐินั้นเสีย  ก็เที่ยงแทที่จะตกนรก. 
            [๑๖๘]   ดูกอนสารีบุตร    บรษัิท ๘ จําพวกเหลาน้ีแล ๘ จําพวกเปน 
ไฉน   คือ  ขัตติยบริษัท   พราหมณบริษัท    คฤหบดีบริษัท    สมณบริษัท 
จาตุมหาราชิกบริษัท  ดาวดึงสบริษัท  มารบริษัท  และพรหมบริษัท    ดูกอน 
สารีบุตร  บรษัิท ๘ จําพวกเหลาน้ีแล.    ดูกอนสารีบุตร  ตถาคตประกอบดวย 
เวสารัชชธรรม ๔  ประการเหลาน้ีแล    ยอมเขาไปหา    ยอมหยั่งลงสูบริษัท  ๘ 
จําพวกเหลานี้.     ดูกอนสารีบุตร  เรายอมเขาใจเขาไปหาขัตติยบริษัทหลาย ๆ 
รอย  แมในขัตติยบริษัทนั้น   เราเคยนั่งใกล  เคยทกัทายปราศรัย  เคยสนทนา 
กัน  ดูกอนสารีบุตร   เราไมเห็นเหตุนี้วา     ความกลัวหรือความสะทกสะทาน 
จักกล้ํากลายเราในขัตติยบริษัทนั้นเลย  เมื่อไมเห็นเหตุนี้     เราก็เปนผูถึงความ  
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ปลอดภัย  ถงึความไมมีภัย  ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู.  ดกูอนสารีบุตร อน่ึง 
เรายอมเขาใจเขาไปหาพราหมณบริษัทหลาย ๆ รอย    คฤหบดีบริษัท    สมณ 
บริษัท  จาตุมหาราชิกบริษัท ดาวดึงสบริษัท พรหมบริษัท จําพวกละหลาย ๆ 
รอย  แมในบริษัทนั้น ๆ เราเคยนั่งใกล   เคยทักทายปราศรัย   เคยสนทนากัน 
ดูกอนสารีบุตร   เราไมเห็นเหตุนี้วา   ความกลัว     หรือความสะทกสะทานจัก 
กล้ํากลายเราในบริษัทนั้น   ๆ เลย  เมื่อไมเห็นเหตุนี้   เราก็เปนผูถึงความปลอด 
ภัย  ถึงความไมมีภัย   ถึงความเปนผูแกลวกลาอยู.     ดูกอนสารบีุตร  ผูใดแล 
พึงวาซ่ึงเรา  ผูรูอยูอยางนี้   ผูเห็นอยูอยางนี้วา  ธรรมอันยิ่งของมนุษย  ที่เปน 
ญาณทัสสนะอันวิเศษ  พอแกความเปนอริยะ  ของพระสมณโคดมไมมี   พระ- 
สมณโคดมทรงแสดงธรรมที่ประมวลมาดวยความตรึก       ที่ไตรตรองดวยการ 
คนคิด  แจมแจงไดเอง  ดูกอนสารีบุตร   ผูนั้นไมละวาจานั้นเสีย   ไมละความ 
คิดนั้นเสีย  ไมสละคืนทิฐินั้นเสีย   ก็เทีย่งแทที่จะตกนรก.       ดกูอนสารีบุตร 
เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล  ถึงพรอมดวยสมาธิ  ถึงพรอมดวยปญญา 
พึงกระหยิ่มอรหัตผล   ในปจจุบันทีเดียว  ฉันใด     ดูกอนสารีบุตร  เรากลาว 
ขออุปไมยน้ี   ก็ฉันนั้น.     ผูนั้นไมละวาจานั้นเสีย  ไมละความคิดนั้นเสีย  ไม 
สละคืนทิฐินั้นเสีย  ก็เที่ยงแทที่จะตกนรก. 

                                       กําเนิด   ๔ 
            [๑๖๙]   ดูกอนสารีบุตร      กาํเนิด  ๔ ประการเหลาน้ีแล ๔  ประการ 
เปนไฉน  คือ  อัณฑชะกาํเนิด   ชลาพุชะกําเนิด  สังเสทชะกําเนิด  โอปปาติ- 
กะกําเนิด.  ดกูอนสารีบุตร   ก็อัณฑชะกําเนิดเปนไฉน  สัตวทั้งหลายเหลานั้น 
ใด   ชําแรกเปลือกแหงฟองเกิด  นี้เราเรียกวา  อัณฑชะกําเนิด.  ดูกอนสารีบุตร 
ชลาพุชะกําเนิดเปนไฉน    สัตวทั้งหลายเหลาน้ันใด    ชําแรกไส [มดลูก]   เกิด  
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นี้เราเรียกวา  ชลาพุชะกําเนิด.       ดูกอนสารีบุตร    สังเสทชะกําเนิดเปนไฉน  
สัตวทั้งทั้งหลายเหลาน้ันใด   ยอมเกิดในปลาเนา   ในซากศพเนา   ในขนมบูด 
หรือในนาครํา  ในเถาไคล [ของสกปรก] นี้เราเรียกวาสังเสทชะกําเนิด.  ดูกอน 
สารีบุตร  โอปปาติกะกําเนิดเปนไฉน   เทวดา   สัตวนรก   มนุษยบางจําพวก 
และเปรตบางจําพวก  นี้เราเรียกวาโอปปาติกะกําเนิด.  ดูกอนสารีบุตร  กําเนิด 
๔   ประการเหลาน้ีแล.        ดูกอนสารีบุตร  ผูใดแล   พึงวาซ่ึงเราผูรูอยูอยางน้ี  
ผูเห็นอยูอยางนี้วา  ธรรมอันยิ่งของมนุษย   ที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษพอแก 
ความเปนอริยะของพระสมณโคดมไมมี   พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมท่ีประ- 
มวลมาดวยความตรึก  ที่ไตรตรองดวยการคนคิด  แจมแจงไดเอง  ดูกอนสารี- 
บุตร    ผูนั้นไมละวาจาน้ันเสีย   ไมละความคิดนั้นเสีย    ไมสละคืนทิฐินั้นเสีย 
ก็เท่ียงแทที่จะตกนรก.    ดูกอนสารีบุตร  เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล 
ถึงพรอมดวยสมาธิ   ถึงพรอมดวยปญญา   พึงกระหย่ิมอรหัตผล   ในปจจุบัน 
ทีเทียว  ฉันใด      ดูกอนสารีบุตร  เรากลาวขออุปไมยน้ี  ก็ฉันนัน้  ผูนั้นไม 
ละวาจาน้ันเสีย  ไมละความคิดนั้นเสีย    ไมสละคืนทิฐินั้นเสีย    ก็เท่ียงเเทที่จะ 
ตกนรก. 
            [๑๗๐]   ดูกอนสารีบุตร  คติ ๕ ประการเหลาน้ีแล ๕ ประการเปนไฉน 
คือนรก  กําเนิดดิรัจฉาน  เปรตวิสัย  มนุษย  เทวดา.    ดูกอนสารีบุตร  เรา 
ยอมรูชัดซึ่งนรก    ทางยังสัตวใหถึงนรก     และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงนรก 
อน่ึง   สัตวผูดําเนินประการใด  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึง 
อบาย  ทุคติ   วินิบาต   นรก  เรายอมรูชัดซึ่งประการน้ันดวย.  ดกูอนสารีบุตร 
เรายอมรูชัดซึ่งกําเนิดดิรัจฉาน  ทางยังสัตวใหถึงกําเนิดดิรัจฉาน    ปฏิปทาอัน 
จะยังสัตวใหถึงกําเนิดดิรัจฉาน  อนึ่ง  สัตวผูดําเนินประการใด    เบื้องหนาแต 
ตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึงกําเนิดดิรัจฉาน  เรายอมรูชัดซึ่งประการน้ันดวย.  
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ดูกอนสารีบุตร  เรายอมรูชัดซึ่งเปรตวิสัย   ทางไปสูเปรตวิสัย  และปฏิปทาอัน   
จะยังสัตวใหถึงเปรตวิสัย   อนึ่ง   สัตวผูดําเนินประการใด      เบือ้งหนาแตตาย 
เพราะกายแตก   ยอมเขาถึงเปรตวิสัย   เรายอมรูชดัซึ่งประการน้ันดวย.   ดกูอน 
สารีบุตร  เรายอมรูชัดซึ่งเหลามนุษย    ทางอันยังสัตวใหถึงมนุษยโลกและปฏ-ิ 
ปทาอันจะยังสัตวใหถึงมนุษยโลก  อนึ่ง  สัตวผูปฏิบัติประการใด    เบื้องหนา 
แตตายเพราะกายแตก     ยอมอุบัติในหมูมนุษย    เรายอมรูชัดซึง่ประการน้ัน 
ดวย.  ดกูอนสารีบุตร    เรายอมรูชัดซึง่เทวดาท้ังหลาย    ทางอันยังสัตวใหถึง 
เทวโลก  และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงเทวโลก  อนึ่ง  สัตวผูปฏิบัติประการใด 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก    ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค    เรายอมรูชัดซึ่ง 
ประการนั้นดวย.  ดกูอนสารีบุตร    เรายอมรูชัดซึง่พระนิพพาน     ทางอันยัง 
สัตวใหถึงพระนิพพาน  และปฏิปทาอันจะยังสัตวใหถึงพระนิพพาน อน่ึง สัตว 
ผูปฏิบัติประการใด  ยอมกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะ 
มิได   เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป     ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู 
เรายอมรูชัดซึ่งประการน้ันดวย. 

                                         อุปมาขอที่  ๑ 
            [๑๗๑]   ดกูอนสารีบุตร  เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคน   ในโลกนี้ 
ดวยใจอยางนี้วา  บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น    ดําเนินอยางนั้น      และข้ึนสูหนทาง 
นั้น       เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก     จักเขาถึงอบาย     ทคุติ    วินิบาต  
นรก  โดยสมัยตอมา    เรายอมเห็นบุคคลน้ัน   เบือ้งหนาแตตายเพราะกายแตก 
เขาถึงแลวซ่ึงอบาย   ทุคติ  วินิบาต   นรก   เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา    เผ็ด 
รอนโดยสวนเดียว  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์     ลวงจักษุของมนุษย.    ดกูอน 
สารีบุตร  เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิงลึกยิ่งกวาชั่วบุรุษ  เต็มไปดวยถานเพลิง  
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ปราศจากเปลว    ปราศจากควัน   ลําดับนั้น   บุรษุผูมีตัวอันความรอนแผดเผา 
ครอบงํา  เหน็ดเหน่ือย    สะทกสะทาน     หิวระหายมุงมาสูหลุมถานเพลิงน้ัน 
แหละ  โดยบรรดาสายเดียว  บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลวพึงกลาวอยางนี้วา  บุรุษ 
ผูเจริญน้ี  ปฏิบัติอยางนั้น   ดําเนินอยางนั้น   ข้ึนสูหนทางนั้น    จักมาถึงหลุม 
ถานเพลิงน้ีทีเดียว  โดยสมัยตอมา  บุรษุผูมีจักษุนั้น  พึงเห็นเขาตกลงในหลมุ 
ถานเพลิงน้ัน     เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา     เผ็ดรอนโดยสวนเดียวแมฉันใด 
ดูกอนสารีบุตร   เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี ้   ดวยใจ   ฉันนั้น  
เหมือนกันแลวา  บุคคลนี้ปฏิบัติอยางนั้น  ดําเนินอยางนั้น      และข้ึนสูหนทาง 
นั้น    เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  จักเขาถึงอบาย  ทุคติ    วินิบาต   นรก 
โดยสมัยตอมา   เราไดเห็นบุคคลน้ัน    เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก    เขาถึง 
แลวซ่ึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก    เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา    เผ็ดรอน 
โดยสวนเดียว  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย. 
            [๑๗๒]    ดูกอนสารีบุตร  เรายอมกําหนดบางคนในโลกน้ี    ดวยใจวา 
บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น   ดําเนินอยางนั้น  และข้ึนสูหนทางนั้น  จักเขาถึงกําเนิด 
ดิรัจฉาน  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   โดยสมัยตอมา    เราเห็นบุคคลน้ัน 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก      เขาถึงแลวซ่ึงกําเนิดดิรัจฉาน      เสวยทุกข 
เวทนาอันแรงกลา   เผ็ดรอน  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์      ลวงจักษุของมนุษย. 
ดูกอนสารีบุตร    เปรียบเหมือนหลุมคูถ    ลึกยิ่งกวาชั่วบุรุษ    เต็มไปดวยคูถ 
ลําดับนั้น  บรุุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา  ครอบงํา  เหน็ดเหนื่อย    สะทก 
สะทาน  หิวระหาย  มุงมาสูหลุมคูถนั้นแหละ  โดยบรรดาสายเดียว    บุรุษผูมี 
จักษุเห็นเขาแลว   พึงกลาวอยางนี้วา  บุรุษผูเจริญน้ี  ปฏิบัติอยางนั้น    ดําเนิน 
อยางนั้น   และข้ึนสูหนทางนั้น     จักมาถึงหลุมคูถนี้ทีเดียว     โดยสมัยตอมา 
บุรุษผูมีจักษุนั้น  พ่ึงเห็นเขาตกลงในหลุมคูถนั้น  เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา  
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เผ็ดรอน  แมฉันใด  ดูกอนสารีบุตร  เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลก 
นี้ดวยใจ  ฉันนั้นเหมือนกันแลวา   บคุคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น      ดําเนินอยางน้ัน 
และข้ึนสูหนทางนั้น     เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  จักเขาถึงกําเนิดดิรัจฉาน 
โดยสมัยตอมา  เรายอมเห็นบุคคลน้ัน     เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  เชาถึง 
แลวซ่ึงกําเนิดดิรัจฉาน  เสวยทุกขเวทนาอันแรงกลา   เผ็ดรอน  ดวยทิพยจักษุ 
อันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย. 
            [๑๗๓]   ดูกอนสารีบุตร    เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ี  
ดวยใจอยางนี้วา  บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนี้   ดําเนินอยางนั้น  และข้ึนสูหนทางนั้น 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   จักเขาถึงเปรตวิสัย   โดยสมัยตอมา    เรายอม 
เห็นบุคคลน้ัน     เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก     เขาถึงแลวซ่ึงเปรตวิสัย 
เสวยทุกขเวทนาเปนอันมาก   ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวงจักษุของมนุษย. 
ดูกอนสารีบุตร  เปรียบเหมือนตนไมเกิดในพ้ืนที่อันไมเสมอ  มีใบออนและใบ 
แกอันเบาบาง   มีเงาอันโปรง     ลําดับนั้น      บุรษุผูมีตัวอันความรอนแผดเผา 
ครอบงํา  เหน็ดเหน่ือย   สะทกสะทาน    หิวระหาย     มุงมาสูตนไมนั้นแหละ 
โดยบรรดาสายเดียว    บรุษุผูมีจักษุเห็นเขาแลว    พึงกลาวอยางนี้วา    บุรุษผู 
เจริญน้ีปฏิบัติอยางนั้น   ดําเนินอยางน้ัน    และข้ึนสูหนทางนั้น     จักมาถึงตนไม 
นี้ทีเดียว    โดยสมัยตอมา    บุรุษผูมีจักษุนั้น       พึงเห็นเขาน่ังหรือนอนในเงา 
ตนไมนั้น    เสวยทุกขเวทนาเปนอันมาก  แมฉันใด  ดูกอนสารีบุตร    เรายอม 
กําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกนี้ดวยใจฉันนั้นเหมือนกันแล  วาบุคคลน้ีปฏิบัติ 
อยางนั้น  ดําเนินอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนั้น  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก 
จักเขาถึงเปรตวิสัย   โดยสมัยตอมา   เรายอมเห็นบุคคลน้ัน      เบื้องหนาแตตาย 
เพราะกายแตก    เขาถึงแลวซ่ึงเปรตวิสัย     เสวยทุกขเวทนาเปนอันมาก   ดวย 
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย.  
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            [๑๗๔]    ดกูอนสารีบุตร    เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ี   
ดวยใจอยางนี้วา  บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น ดําเนินอยางนั้น   และข้ึนสูหนทางนั้น 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก   จักอุบัติในหมูมนุษย    โดยสมัยตอมา    เรา 
ยอมเห็นบุคคลน้ัน    เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก     อุบัติแลวในหมูมนุษย 
เสวยสุขเวทนาเปนอันมาก     ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์     ลวงจักษุของมนุษย. 
ดูกอนสารีบุตร     เปรียบเหมือนตนไมเกิดในพ้ืนที่อันเสมอมีใบออนและใบแก 
อันหนามีเงาหนาทึบ  ลําดับนั้น    บุรษุผูมีตัวอันความรอนแผดเผา    ครอบงํา 
เหน็ดเหน่ือย  สะทกสะทาน  หิวระหาย  มุงมาสูตนไมนั้นแหละ    โดยมรรคา 
สายเดียว  บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลวพึงกลาวอยางน้ีวา    บรุุษนี้ปฏิบัติอยางนั้น 
ดําเนินอยางน้ัน     และข้ึนสูหนทางนี้     จักมาถึงตนไมนี้ทีเดียว    โดยสมัยตอมา 
บุรุษผูมีจักษุนั้น   พึงเห็นเขาน่ัง   หรือนอนในเงาตนไมนั้น    เสวยสุขเวทนา 
เปนอันมาก  แมฉันใด  ดกูอนสารีบุตร    เรายอมกาํหนดรูใจบุคคลบางคนใน 
โลกนี้ดวยใจ  ฉันนั้นเหมือนกันแล  อยางนี้วาบุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น   ดําเนิน 
อยางนั้น    และข้ึนสูหนทางนั้น     เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก    จักอุบัติใน 
หมูมนุษย   โดยสมัยตอมา  เรายอมเห็นบุคคลน้ัน     เบื้องหนาแตตายเพราะกาย 
แตก   อุบัติแลวในหมูมนุษย   เสวยสุขเวทนาเปนอันมาก    ดวยทิพยจักษุอัน 
บริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย. 

                                       อุปมาขอที่  ๕ 
            [๑๗๕]   ดูกอนสารีบุตร     เรายอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ี  
ดวยใจอยางนี้วา  บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น     ดําเนินอยางนั้น    และข้ึนสูหนทาง 
นั้น    เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค  โดยสมัยตอมา 
เรายอมเห็นบุคคลน้ัน       เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก     เขาถึงแลวซ่ึงสุคติ  
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โลกสวรรค    เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว    ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวง  
จักษุของมนุษย.  ดกูอนสารีบุตร    เปรียบเหมือนปราสาท    ในปราสาทน้ันมี 
เรือนยอด  ซึง่ฉาบทาดีแลวมีวงกรอบอันสนิท    หาชองลมมิได    มีบานประตู 
และหนาตางอันปดสนิทดี  ในเรือนยอดน้ัน    มีบลัลังกอันลาดดวยผาโกเชาว- 
ขนยาว   ลาดดวยขนแกะสีขาว    ลาดดวยขนเจียมเปนแผนทึบ    มีเครื่องลาด 
อยางดีทําดวยหนึ่งชะมด    มีเพดานกั้นในเบ้ืองบน    มีหมอนแดงวาง ณ ขาง 
ทั้งสอง  ลําดับนั้น    บุรุษผูมีตัวอันความรอนแผดเผา   ครอบงํา   เหน็ดเหน่ือย 
สะทกสะทาน    หิวระหาย     มุงมาสูปราสาทน้ันแหละ     โดยบรรดาสายเดียว 
บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลว      พึงกลาวอยางนี้วา    บรุุษผูเจริญน้ีปฏิบัติอยางนั้น 
ดําเนินอยางน้ัน    และข้ึนสูหนทางนั้น   จักมาถึงปราสาทน้ีทีเดียว    โดยสมัยตอ 
มา     บุรุษผูมีจักษุนั้น      พึงเห็นเขาน่ังหรือนอนบนบัลลังกในเรือนยอด ณ 
ปราสาทน้ัน  เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว   แมฉันใด    ดูกอนสารีบุตร    เรา 
ยอมกําหนดรูใจบุคคลบางคนในโลกน้ีดวยใจฉันน้ันเหมือนกันแล     อยางนี้วา 
บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น    ดําเนินอยางนั้น  และข้ึนสูหนทางนั้น    เบื้องหนาแต 
ตายเพราะกายแตก      จักเขาถึงสุคติโลกสวรรค   โดยสมัยตอมา    เรายอมเห็น 
บุคคลน้ัน      เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก     เขาถึงแลวซ่ึงสุคติโลกสวรรค 
เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวงจักษุของมนุษย. 
            [๑๗๖]    ดูกอนพระสารีบุตร   เรายอมกาํหนดรูใจบุคคลบางคนในโลก 
นี้ดวยใจอยางนี้วา  บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น  ดําเนินอยางนั้น และข้ึนสูหนทางนั้น 
จะกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ    ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได   เพราะอาสวะ 
ทั้งหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่ง  ดวยตนเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู   โดยสมัยตอ 
มา เรายอมเห็นบุคคลน้ันกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิ 
ไดเพราะอาสาวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญหาอันยิ่งเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู  เสวย  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 53 

สุขเวทนาโดยสวนเดียว. ดูกอนสารีบุตร  เปรียบเหมือนสระโบกขรณี   มนี้ําอัน 
ใสสะอาดเย็น  ใสตลอด  มีทาอันดี  นารื่นรมย  และในท่ีไมไกลสระโบกขรณี 
นั้น    มีแนวปาอันทึบ  ลาํดับนั้น  บุรษุผูมีตัวอันความรอนแผดเผา   ครอบงํา 
เหน็ดเหน่ือย  สะทกสะทาน  หิวระหาย  มุงมาสูสระโบกขรณีนั้นแหละ    โดย 
บรรดาสายเดียวบุรุษผูมีจักษุเห็นเขาแลว      พึงกลาวอยางนี้วา    บุรุษผูเจริญน้ี  
ปฏิบัติอยางนั้น  ดําเนินอยางนั้น    และข้ึนสูหนทางนั้น   จักมาถึงสระโบกขรณี 
นี้ทีเดียว  โดยสมัยตอมาบุรุษผูมีจักษุนั้นพึงเห็นเขาลงสูสระโบกขรณีนั้น   อาบ 
และดื่มระงับความกระวนกระวาย     ความเหน็ดเหนื่อยและความรอนหมดแลว 
ข้ึนไปน่ังหรือนอนในเเนวปานั้น   เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว   แมฉันใด  ด ู
กอนสารีบุตร   เรายอมกาํหนดรูใจบุคคลบางคน  ในโลกน้ีดวยใจฉันนั้นเหมือน 
กันแล  อยางนี้วา    บุคคลน้ีปฏิบัติอยางนั้น    ดําเนินอยางนั้น    และข้ึนสูหน 
ทางนั้น  จักกระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได   เพราะ 
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน  เขาถึงอยู  โดยสมัยตอ 
มา  เรายอมเห็นบุรุษน้ัน      กระทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ    ปญญาวิมุติ    อันหา 
อาสวะมิได  เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป  ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน   เขา 
ถึงอยู  เสวยสุขเวทนาโดยสวนเดียว. ดูกอนสารีบุตร คติ  ๕ ประการน้ีแล.  ด ู
สารีบุตร    ผูใดพึงวาซ่ึงเราผูรูอยางนี้   ผูเห็นอยูอยางนี้วา    ธรรมอันยิ่งของ 
มนุษยที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษ     พอแกความเปนอริยะของพระสมณโคดม 
ไมมี พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมท่ีประมวลมาดวยความตรึก ที่ไตรตรองดวย 
การคนคิด    แจมแจงไดเอง    ดกูอนสารีบุตร    ผูนั้นไมละวาจานั้นเสียไมละ 
ความคิดนั้นเสีย  ไมสละคืนทิฐินั้นเสีย    ก็เท่ียงทีจ่ะตกนรก.    ดูกอนสารีบุตร 
เปรียบเหมือนภิกษุผูถึงพรอมดวยศีล  ถึงพรอมดวยสมาธิ  ถึงพรอมดวยปญญา 
พึงกระหยิ่มอรหัตผลในปจจุบันทีเดียว    แมฉันใด   เรากลาวขออุปไมยน้ี    ก็  
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ฉันนั้น.  ผูนัน้ไมละวาจานั้นเสีย   ไมละความคิดน้ันเสีย    ไมสละคืนทิฐินั้นเสีย 
ก็เท่ียงที่จะตกนรก. 

                     พรหมจรรยประกอบดวยองค  ๔ 
            [๑๗๗]   ดูกอนสารีบุตร   อน่ึง    เรายอมเขาใจประพฤติพรหมจรรย 
ประกอบดวยองค ๔  คือ เราเปนผูบําเพ็ญตบะและเปนเยี่ยมกวาผูบําเพ็ญตบะท้ัง 
หลาย   เราประพฤติเศราหมองและเปนเยี่ยมกวาผูพระพฤติเศราหมองทั้งหลาย 
เราเปนผูเกลียดบาปและเปนเยี่ยมกวาผูเกลียดบาปท้ังหลาย     เราเปนผูสงัดและ 
เปนเยี่ยมกวาผูสงัดทั้งหลาย. 
            [๑๗๘]   ดูกอนสารีบุตร   บรรดาพรหมจรรยมีองค ๔ นั้น    วัตรตอ 
ไปน้ีเปนพรหมจรรยของเราโดยความท่ีเราเปนผูบําเพ็ญตบะ  คือเราเปนอเจลก 
คนเปลือย ไรมารยาท  เลยีมือ  เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา    เขาเชิญใหหยุด 
ก็ไมหยุดไมยินดีภิกษาที่เขานํามาให    ไมยินดีภิกษาที่เขาทําเฉพาะ     ไมยินดี 
ภิกษาที่เขานิมนต. เรานั้นไมรับภิกษาปากหมอ  ไมรับภิกษาจากหมอขาว   ไม 
รับภิกษาที่บุคคลยืนครอมธรณีประตูให   ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมทอนไม 
ให  ไมรับภิกษาที่บุคคลยืนครอมสากให    ไมรับภิกษาที่ของคนสองคนผูกําลัง 
บริโภคอยู   ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ  ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูด 
นม  ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ  ไมรับภิกษาที่นัดแนะการทําไว  ไม 
รับภิกษาในท่ีซึ่งสุนัขไดรับเลี้ยงดู  ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุมๆ 
ไมกินปลา  ไมกินเน้ือ  ไมดื่มสุรา    ไมดื่มเมรัย    ไมดื่มยาดอง.    เรานั้นรับ 
ภิกษาที่เรือนหลังเดียว  เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือนสอง 
หลัง    เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง   ฯลฯ        รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง 
เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง.       เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอยใบ  
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เดียวบาง ๒ ใบบาง  ฯลฯ  ๗  ใบบาง   กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหน่ึงบาง ๒  
วันบาง  ฯลฯ     ๗ วันบาง  เปนผูประกอบดวยความขวนขวายในการบริโภค 
ภัตตาหาร    ที่เวียนมาต้ังกึ่งเดือนเชนน้ีบาง.    เรานั้นเปนผูมีผักดองเปนภักษา 
บาง  มีขาวฟางเปนภักษาบาง  มีลูกเดือยเปนภักษาบาง    มีกากขาวเปนภักษา 
บาง  มียางเปนภักษาบาง  มีสาหรายเปนภักษาบาง  มีรําเปนภักษาบาง  มีขาว 
ตังเปนภักษาบาง  มีกํายานเปนภักษาบาง  มีหญาเปนภักษาบาง    มีโคมัยเปน 
ภักษาบาง  มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร  บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ. 
เรานั้นทรงผาปานบาง   ผาแกมบาง   ผาหอศพบาง   ผาบังสุกุลบาง   ผาเปลือก 
ไมบาง  หนังเสือบาง   หนังเสือท้ังเล็บบาง   ผาคากรองบาง   ผาปอบาง    ผา 
ผลไมบาง  ผากัมพลทําดวยผมบาง  ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยชน 
ปกนกเคาบาง     เปนผูถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการ 
ถอนผมและหนวดบาง  เปนผูถือยืน  คือ  หามอาสวะบาง  เปนผูกระโหยง  คือ 
ประกอบความเพียรในการกระโหยง [เดินกระโหยงเหยียบพ้ืนไมเต็มเทา]  บาง 
เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง      เปนผูประกอบความ 
ขวนขวายในการลงน้ําวันละสามครั้งบาง   เปนผูประกอบความขวนขวายในการ 
ยางและบมกายมีประการมิใชนอยเห็นปานน้ี  ดวยประการฉะนี้อยู    ดูกอนสารี-  
บุตร  นี้แหละเปนพรหมจรรยของเรา  โดยความท่ีเราเปนผูบําเพ็ญตบะ. 

                             พรหมจรรยเศราหมอง 
            [๑๗๙]   ดูกอนสารีบุตร  บรรดาพรหมจรรยมีองค  ๔ นั้น    พรหม-  
จรรยนี้เปนวัตรในการประพฤติเศราหมองของเรา.    มนทิน คือ  ธุลลีะอองส่ัง 
สมในกาย เรานับดวยปมิใชนอย  จนเปนสะเก็ด  เปรียบเหมือนตอตะโก  มีธุล ี
ละอองส่ังสมนับดวยปมิใชนอย  จนเกิดเปนสะเก็ด  ฉันใด   มนทิน  คือ  ธลุี  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 56 

ละอองส่ังสมในกายเรานับดวยปมิใชนอย    จนเกิดเปนสะเก็ด   ฉันนั้นเหมือนกัน  
กัน.  ดูกอนสารีบุตร  เรามิไดคิดที่จะลูบคลําปดละอองธุลีนี้ดวยฝามือ   ดูกอน 
สารีบุตร   ความคิดแมอยางนี้ไมไดมีแกเราเลย  ดูกอนสารีบุตร  นี้แหละ  เปน 
วัตรในความประพฤติเศราหมองของเรา. 
            [๑๘๐]   ดูกอนสารีบุตร       บรรดาพรหมจรรยมีองค  ๔  เหลาน้ัน 
พรหมจรรยนี้เปนวัตรในความประพฤติเกลียดบาปของเรา.   เรานั้นมีสติกาวไป 
ขางหนา   มสีติถอยกลับ.   ความเอ็นดูของเราปรากฏเฉพาะ   จนกระทั่งในหยด 
น้ําวา   เราอยาไดลางผลาญสัตวเล็ก ๆ ที่อยูในที่อันไมสม่ําเสมอเลย.     ดูกอน 
สารีบุตร  นีแ้หละเปนวัตรในความประพฤติเกลียดบาปของเรา. 
            [๑๘๑]   ดกูอนสารีบุตร         บรรดาพรหมจรรยมีองค ๔ เหลาน้ัน  
พรหมจรรยนี้เปนวัตรในความสงัดของเรา.        เรานั้นเขาอาศัยชายปาแหงใด 
แหงหน่ึงอยู    ในกาลใด.    เราไดพบคนเลี้ยงโค  หรือคนเลี้ยงปศุสัตว    หรอื 
คนหาบหญา  หรือคนหาฟน  หรือคนเท่ียวหาผลไมเปนตนในปา   จากชัฏไป 
สูชัฏ   จากท่ีลุมไปสูที่ลุม  จากท่ีดอนไปสูที่ดอน ขอน้ันเพราะเหตุอะไร  เพราะ 
เราคิดวา   คนเหลาน้ัน    อยาไดเห็นเราเลยและเราก็อยาไดเห็นคนเหลาน้ันเลย. 
ดูกอนสารีบุตร    เปรียบเหมือนเนื้อท่ีเกิดในปา    เห็นมนุษยทั้งหลายแลวก็ว่ิง 
หนีจากปาไปสูปา  จากชัฏไปสูชัฏ   จากท่ีลุมไปสูที่ลุม    จากท่ีดอนไปสูที่ดอน 
แมฉันใด  ดกูอนสารีบุตร  เราก็ฉันเหมือนกัน  ในกาลใด  เราไดพบคนเลี้ยง 
โค  หรือคนเลี้ยงปศุสัตว  หรือคนหาบหญา  หรือคนหาฟน  หรือคนเที่ยวหา 
ผลไมเปนตน  ในปาในกาลน้ัน     เราก็เดินหนีจากปาไปสูปา     จากชัฏไปสูชัฏ 
จากท่ีลุมไปสูที่ลุม  จากท่ีดอนไปสูที่ดอน    ขอน้ันเพราะเหตุอะไร    เพราะเรา 
คิดวา   คนเหลาน้ันอยาไดเห็นเราเลย   และเราก็อยาไดเห็นคนทั้งหลายเลย.   ด ู
กอนสารีบุตร  นี้แหละเปนวัตรในความประพฤติสงัดของเรา.  
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                             ความแตกตางในการบาํเพ็ญเพียร 
            [๑๘๒]   ดูกอนสารีบุตร   เรานั้นแลคลานเขาไปในคอกท่ีเหลาใดออก 
ไปแลวและปราศจากคนเลี้ยงโค   กินโคมัยของลูกโคออนท่ียังไมทิ้งแม.    มูตร 
และกรีสของเรายังไมหมดสิ้นไปเพียงไร    เรากก็ินมูตรและกรีสของตนเองเปน 
อาหาร.  ดูกอนสารีบุตร  นี้แหละเปนวัตรในโภชนะมหาวิกัฏของเรา. 
            [๑๘๓]   ดูกอนสารีบุตร   เรานั้นแล    เขาอาศัยแนวปาอันนากลัวแหง 
ใดแหงหน่ึงอยู.    นี้เปนความนากลัวแหงแนวปานั้น.    บุคคลผูใดผูหน่ึงยังไม 
ปราศจากราคะเขาไปสูปาน้ัน    โดยมากขนพอง.  ดูกอนสารีบุตร    เรานั้นแล 
ในราตรีที่หนาว    ฤดูเหมันต    ต้ังอยูในระหวางเดือน ๓ ตอเดือน  ๔ เปนสมัย 
มีหิมะตก   ในราตรีเห็นปานน้ัน  [เรา]  อยูในที่แจงตลอดคืน     กลางวันเราอยู 
ในแนวปา  ในเดือนทายฤดูรอน   กลางวันเราอยูในท่ีแจง  กลางคืนเราอยูใน 
แนวปา.   ดูกอนสารีบุตร  เปนความจริง   คาถาอันนาอัศจรรยเล็กนอยน้ี     ที่ 
เราไมไดยินมากอน  ปรากฏแกเราวา 
                  นักปราชญผูเสาะแสวงหา     ความ 
          หมดจด   อาบแดด   อาบนํ้าคาง   เปนคน 
           เปลือย  ทั้งมิไดผิงไฟ  อยูคนเดียวในปา 
             อันนากลัว. 

                       ความแตกตางแหงการบาํเพ็ญทุกกรกิริยา 
            [๑๘๔]   ดูกอนสารีบุตร  เรายอมสําเร็จการนอนแอบอิงกระดูกศพใน 
ปาชา.   พวกเด็กเลี้ยงโคเขามาใกลเราแลว   ถมน้ําลายรดบาง   ถายปสสาวะรด 
บาง  โปรยฝุนรดบาง  เอาไมยอนท่ีชองหูบาง.  เราไมรูสึกวา   ยังจิตอันลามก  
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ใหเกิดข้ึนในพวกเด็กเหลาน้ันเลย.  ดูกอนสารีบุตร  นี้แหละเปนวัตรในการอยู  
ดวยอุเบกขาของเรา. 
            [๑๘๕]   ดูกอนสารีบุตร    มีสมณพราหมณพวกหน่ึง   มีวาทะอยางน้ี  
มีทิฐิอยางนี้วา  ความหมดจดยอมมีดวยอาหาร.   พวกเขากลาวอยางนี้วา   พวก 
เรายอมเยียวยาอัตภาพดวยอาหารขนาดเทาผลพุทรา.    พวกเขายอมเค้ียวกินผล 
พุทราบาง    ผลพุทราปนบาง    ดื่มน้ําพุทราบาง     บริโภคผลพุทราที่ทําเปน 
ชนิดตาง ๆ บาง.    ดูกอนสารีบุตร   เรารูสึกวา   กนิผลพุทราผลเดียวเทาน้ัน. 
ดูกอนสารีบุตร  เธอจะพึงมีความสําคัญวา  พุทราในสมัยนั้น ชะรอยจะผลใหญ 
เปนแน. ขอนี้  เธอไมพึงเห็นอยางนั้น. แมในกาลนั้น   ผลพุทราท่ีเปนขนาดใหญ 
นั่นเทียวก็เหมือนในบัดนี้ . ดูกอนสารีบุตร  เมื่อเรากิน  [อาหารเทา]  ผลพุทรา 
ผลเดียวเทานั้น รางกายก็ถึงความซูบผอมยิ่งนัก. อวัยวะนอยใหญของเราเปรียบ 
เหมือนเถาวัลยที่มีขอมากและขอดํา        เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยน่ันเอง. 
ตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเทาอูฐ    เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง. 
กระดูกสันหลังของเรานูนข้ึนเปนปุม ๆ เหมือนเถาสะบา      เพราะความท่ีเรามี 
อาหารนอยนั่นเอง. กระดูกซี่โครงของเราเหลื่อมข้ึนเหลื่อมลงเห็นปรากฏเหมือน 
กลอนแหงศาลาเกาเหลื่อมกันฉะน้ัน    เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยน่ันเอง. 
ดวงตาของเราลึกเขาไปในเบาตา เหมือนเงาดวงดาวปรากฏในบอน้ําอันลึกฉะนั้น 
เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยน่ันเอง.      หนังศีรษะของเราอันลมถูกตองแลวก็ 
เห่ียวแหงเปรียบเหมือนนํ้าเตาขมท่ีถูกตัดข้ัวแตยังออนอันลมแดดสัมผัสแลว 
ยอมเปนของเหี่ยวแหงไป  ฉะนั้น   เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง. ดูกอน 
สารีบุตร  เรานั้นแลคิดวาจะลูบคลําผิวหนังทอง  ก็คลําถูกกระดกูสันหลังทีเดียว 
คิดวาจะลูบคลํากระดูกสันหลัง    ก็คลําถูกผิวหนังทองทีเดียว    ดูกอนสารีบุตร 
ผิวหนังทองของเราติดกระดูกสันหลงั      เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยน่ันเอง.  
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เรานั้นคิดวา  จะถายอุจจาระหรือปสสาวะ  ก็ชวนลม  ณ ที่นั้นเอง  เพราะความ 
ที่เรามีอาหารนอยน่ันเอง.   เรานั้นเมื่อจะยังรางกายใหคลองแคลว   กล็ูบตัวดวย 
ฝามือ.  เมื่อเราลูบตัวดวยฝามือ  ขนทั้งหลายมีรากอันเนาก็หลุดจากกาย  เพราะ 
ความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง. 

                วาทะและทิฐิของสมณพราหมณบางพวก 
            [๑๘๖]   ดกูอนสารีบุตร    มีสมณพราหมณพวกหน่ึง    มีวาทะอยาง 
นี้   มีทิฐิอยางนี้วา  ความหมดจดยอมมีไดดวยอาหาร.   พวกเขากลาวอยางนี้วา 
เรายอมเยียวยาอัตภาพดวยถั่วเขียว   ฯลฯ       พวกเรายอมเยียวยาอัตภาพดวยงา 
ฯลฯ    พวกเรายอมเยียวยาอัตภาพดวยขาวสาร    ดงัน้ี.     พวกเขาเค้ียวกิน 
ขาวสารบาง   ขาวสารปนบาง   ดื่มน้ําขาวสารบาง   ยอมบรโิภคขาวสารท่ีจัดทํา 
ใหแปลกมีประการมิใชนอยบาง.  ดูกอนสารีบุตร  เรายอมรูสึกวา   กินขาวสาร 
เมล็ดเดียวเทาน้ัน.   ดูกอนสารีบุตร   เธอจะพึงมีความสําคัญวา  ขาวสารในสมัย 
นั้น    ชะรอยจะเมล็ดใหญเปนแน.   ขอน้ี    เธอไมพึงเห็นอยางนั้น.   แมในกาล 
นั้น   ขาวสารท่ีเปนขนาดใหญนั้นเทียว  ก็มีเมล็ดเทาขาวสารในบัดนี้.    ดูกอน 
สารีบุตร   เมื่อเรากินขาวสารเมล็ดเดียวเทาน้ัน   รางกายก็ถึงความซูบผอมย่ีงนัก. 
อวัยวะนอยใหญของเรา เปรียบเหมือนเถาวัลยที่มีขอมากและขอดํา  เพราะความ 
ที่เรามีอาหารนอยน่ันเอง.  ตะโพกของเราเปรียบเหมือนรอยเทาอูฐ   เพราะความ 
ที่เรามีอาหารนอยน่ังเอง.     กระดูกสนัหลังของเรานูนข้ึนเปนปุม ๆ เหมือนเถา 
สะบา   เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง.   กระดูกซี่โครงของเราเหลื่อมข้ึน 
เหลื่อมลงเห็นปรากฏเหมือนกลอนแหงศาลาเกาเหลื่อมกันฉะน้ัน    เพราะความ 
ที่เรามีอาหารนอยน่ันเอง.    ดวงตาของเราลึกเขาไปในเบาตาเหมือนเงาดวงดาว 
ปรากฏในบอนํ้าอันลึกฉะนั้น       เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง.    หนัง  
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ศีรษะของเราอันลมถูกตองแลว    ก็เห่ียวแหงเปรียบเหมือนนํ้าเตาขมท่ีถูกตัดข้ัว  
แตยังออน   อันลมแดดสัมผัสแลว    ยอมเปนของท่ีเห่ียวแหงไปฉะนั้น  เพราะ 
ความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง.   ดูกอนสารีบุตร  เรานั้นแลคิดวาจะลูบคลําผิว 
หนังทองก็คลําถูกกระดูกสันหลังทีเดียว   คิดวาจะลูบคลํากระดูกสันหลัง   ก็คลํา 
ถูกผิวหนังทองทีเดียว.   ดูกอนสารีบุตร   ผิวหนังทองของเราติดกระดูกสันหลัง 
เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยน่ันเอง. เรานั้นคิดวา   จะถายอุจจาระหรือปสสาวะก็ 
ซวนลม ณ ทีน่ั้นเอง    เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง    เรานั้นเมื่อจะยัง 
รางกายใหคลองแคลวก็ลูบตัวดวยฝามือ   เมื่อเราลูบตัวดวยฝามือ    ขนทั้งหลาย 
มีรากอันเนาก็หลุดรวงจากกาย   เพราะความท่ีเรามีอาหารนอยนั่นเอง. 
            ดูกอนสารีบุตร  ดวยการปฏบิัติอยางไมมีใครสูแมนั้น  ดวยปฏิปทาแม 
นั้น  ดวยความเพียรที่กระทําไดแสนยากน้ัน  เราก็ไมไดบรรลุธรรมอันยิ่งของ 
มนุษยที่เปนญาณทัสสนะอันวิเศษ    พอแกความเปนอริยะ    ขอน้ันเพราะเหตุ 
อะไร    เพราะมิใชปฏิปทาท่ีเปนเหตุบรรลุปญญาอันประเสริฐ      ปญญานี้แล 
ที่ซึ่งเราไดบรรลุแลวเปนของประเสริฐ     นําสัตวออกจากทุกขได  เปนทางสิ้น 
ทุกขโดยชอบแหงบุคคลผูกระทําอยูตามนั้น. 
            [๑๘๗]   ดูกอนสารีบุตร  มีสมณพราหมณพวกหน่ึง   มีวาทะอยางน้ี 
มีทิฐิอยางนี้วา  ความหมดจดยอมมีไดดวยสังสารวัฏ.  ดูกอนสารีบุตร  ก็สังสาร- 
วัฏที่เราไมเคยทองเท่ียวไปโดยกาลยืดยาวชานานนี้   เวนแตเทวโลกชั้นสุทธาวาส 
เปนสิ่งท่ีหาไมไดงายนัก   ดูกอนสารีบุตร   ถาเราพึงทองเที่ยวไปในเทวโลกชั้น 
สุทธาวาส   เราก็จะไมพึงมาสูโลกนี้อีก. 
            [๑๘๘]   ดูกอนสารีบุตร มีสมณพราหมณพวกหน่ึง  มีวาทะอยางนี้   ม ี
ทิฐิอยางนี้วา  ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยอุปบัติ.  ดูกอนสารีบุตร  ความอุปบัติ 
ที่เราไมเคยเขาถึงแลว   โดยกาลยืดยาวชานานนี้  เวนจากเทวโลกชั้นสุทธาวาส  
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เปนของหาไมไดงายนัก  ดูกอนสารีบุตร  ถาเราพึงอุบัติในเทวโลกชั้นสุทธาวาส  
เราก็ไมพึงมาสูโลกนี้อีก. 
            [๑๘๙]   ดูกอนสารีบุตร   มีสมณพราหมณพวกหน่ึง   มีวาทะอยางน้ี  
มีทิฐิอยางนี้วา   ความหมดจดยอมมีไดดวยอาวาส   ดูกอนสารีบุตร   ก็อาวาสท่ี 
เราไมเคยอยูอาศัยแลว  โดยกาลยืดยาวชานานนี้    เวนจากเทวโลกชั้นสุทธาวาส 
เปนของหาไมไดงายนัก     ดูกอนสารีบุตร     ถาเราพึงอยูอาศัยในเทวโลกชัน้ 
สุทธาวาส  เราก็ไมพึงมาสูโลกนี้อีก. 
            [๑๙๐]   ดูกอนสารีบุตร    มีสมณพราหมณพวกหน่ึง    มีวาทะอยางนี้ 
มีทิฐิอยางนี้วา  ความหมดจดยอมมีไดดวยการบูชายัญ.   ดูกอนสารีบุตร   กย็ัญ 
ที่เราไมเคยบูชาแลว  โดยกาลยืดยาวชานานนี้  เปนของหาไมไดงายนัก   แตยัญ 
นั้น    อันเราเปนพระราชาผูเปนกษัตริยไดมูรธาภิเษก  หรือเปนพราหมณผูมหา- 
ศาลจึงบูชา. 
            [๑๙๑]   ดกูอนสารีบุตร   มีสมณพราหมณพวกหน่ึง   มีวาทะอยางน้ี  
มีทิฐิอยางนี้วา   ความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยการบําเรอไฟ.   ดกูอนสารีบุตร  ก ็
ไฟที่เราไมเคยบําเรอแลว    โดยกาลยืดยาวชานานนี้    เปนของหาไมไดงายนัก 
แตไฟนั้น  อันเราเปนพระราชาผูเปนกษัตริยไดมูรธาภิเษก  หรือเปนพราหมณ 
ผูมหาศาลจึงบําเรอ. 
            [๑๙๒]   ดูกอนสารีบุตร    มีสมณพราหมณพวกหน่ึง   มีวาทะอยางน้ี  
มีทิฐิอยางนี้วา   บุรุษรุนหนุมผูเจริญน้ี   มีเกศาดําสนิทประกอบดวยวัยหนุมอัน 
เจริญ ประกอบดวยปญญาเฉลียวฉลาดอยางยิ่งสมกับวัยตน  ตอมา  บุรุษผูเจริญ 
นี้เปนคนแก     เปนคนเฒา     เปนผูใหญ     ลวงกาลผานวัยโดยลําดับ   คือมี 
อายุถึง  ๘๐  ปบาง  ๙๐  ปบาง  ๑๐๐  ปบาง   โดยชาติ  ยอมเสื่อมจากปญญา 
ความเฉลียวฉลาดน้ัน   ในภายหลัง.   ดูกอนสารีบุตร    ขอน้ี     เธอไมพึงเห็น  
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อยางนั้น.     ก็บัดนี้เราเปนคนแก   เปนคนเฒา  เปนผูใหญ   ลวงกาลผานวัย 
โดยลําดับ    อายุของเราแปดสิบปเขาน่ีแลว.      สาวกบริษัททั้ง  ๔  ของเรา 
ในธรรมวินัยนี้มีอายุถึงรอยป  เปนอยูไดต้ังรอยป  ประกอบดวยสติ  คติ  ฐิติ 
อันยอดเยี่ยม   และปญญาเฉลียวฉลาดอยางยิ่ง  ดูกอนสารีบุตร   เปรียบเหมอืน 
นักธนูมั่นคง  ไดรับการฝกหัดแลว  ช่ําชอง  ชํานิชํานาญ  เคยแสดงฝมือมาแลว 
พึงยิงงวงตาลโดยขวางใหตกลงดวยลูกศรขนาดเบาโดยงายดาย  แมฉันใด  สาวก 
บริษัท  ๔ ของเราเปนผูมีสติอันยิ่ง  มีคติอันยิ่ง  มีปญญาทรงจําอันยิ่ง  ประกอบ 
ดวยปญญาเฉลียวฉลาดอยางยิ่ง  ฉันน้ัน  พวกเธอพึงถามปญหาอิงสติปฏฐาน ๔ 
กะเรา   เราถกูถามปญหาแลว ๆ พึงพยากรณแกพวกเธอ   พวกเธอพึงทรงจําคํา 
ที่เราพยากรณแลว    โดยเปนคําพยากรณ    มิไดสอบถามเราใหยิ่งกวา ๒ ครั้ง 
เวนจากการกิน   การด่ืม  การเค้ียว  การล้ิม   เวนจากการถายอุจจาระ   ปสสาวะ 
เวนจากการหลับและบรรเทาความเหน่ือยลา   ดกูอนสารีบุตร   ธรรมเทศนาของ 
ตถาคตนั้นไมรูจักจบส้ิน       บทและพยัญชนะแหงธรรมของตถาคตน้ันไมรูจัก 
จบส้ิน ความแจมแจงแหงปญหาของตถาคตน้ัน ไมรูจักจบส้ิน.   เมื่อเปนดังน้ัน 
สาวกบริษัท ๔ ของเราเหลาน้ัน  จึงมีอายุต้ัง ๑๐๐  ป   เปนอยูต้ัง  ๑๐๐ ป  พึง 
กระทํากาละโดยลวงไปแหง  ๑๐๐ ป.   ดูกอนสารบีุตร   ถาแมพวกเธอจะพึงหาม 
เราไปดวยเตียงนอย    ความเปนอยางอ่ืนแหงปญญาเฉลียวฉลาดของตถาคตยอม 
ไมมีเลย.  ดูกอนสารีบุตร  บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ   พึงกลาวคําใดวา  สัตว 
ผูมีความไมลุมหลงเปนธรรมดาบังเกิดข้ึนในโลก     เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชน 
เปนอันมาก เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก  เพ่ืออนุเคราะหโลก เพ่ือประโยชน 
เกื้อกูล   เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.  บุคคลเมื่อจะกลาวโดยชอบ 
พึงกลาวคําน้ันกะเราเทาน้ันวา     สัตวผูมีความไมลุมหลงเปนธรรมดาบังเกิดข้ึน 
ในโลก  เพ่ือประโยชนเกือ้กูลแกชนเปนอันมาก   เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก  
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เพ่ืออนุเคราะหโลก    เพ่ือประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษย  
ทั้งหลาย  ดังนี้. 

                                                    คาํนิคม 
            [๑๙๓]   ก็โดยสมัยนั้นแล  ทานพระนาคสมาละ    ถวายงานพัดอยู  ณ 
เบื้องปฤษฎางค  ลําดับนั้น    ทานพระนาคสมาละไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
วา   ขาแตพระองคผูเจริญ     นาอัศจรรยจริงไมเคยมี   อน่ึง  ขาพระพุทธเจามี 
โลมาอันพองเพราะฟงธรรมปริยายน้ี     ขาแตพระองคผูเจริญ    ธรรมปริยายน้ี  
ชื่ออะไร   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนนาคสมาละ    เพราะเหตุนี้แหละ 
เธอจงทรงจําธรรมปริยายนี้ไววา  ชื่อวา  โลมหังสนปริยาย. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้แลว    ทานพระนาคสมาละ 
มีใจชื่นชมยนิดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล.        
                                    จบมหาสีหนาทสูตรที่  ๒  
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                          อรรถกถามหาสีหนาทสูตร 
            มหาสีหนาทสูตร  เริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับ  ดังนี้ :- 
            ในมหาสีหนาทสูตรนั้น    บทวา  เวสาลิย   ความวา   ใกลพระนคร 
ซึ่งมีชื่ออยางนั้น . ไดยินวา  พระนครน้ัน   ถึงอันนับวา   เวสาลี   เพราะเปน 
นครเจริญไพศาลบอย ๆ.  ในมหาสีหนาทสูตรนั้น   มีการกลาวตามลําดับดังน้ี. 
            ไดยนิวา พระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี  ทรงพระครรภ.  พระนาง 
ทรงทราบแลว   ทลูใหพระราชาทรงทราบ.      พระราชาไดพระราชทานเครื่อง 
บริหารพระครรภ.    พระนางเมื่อทรงไดรับการบริหารโดยชอบ    ก็เสด็จเขาสู 
เรือนเปนที่ทรงประสูติ  ในกาลทรงมีพระครรภแก.     ในสมยัใกลรุง  ผูมีบญุ 
ทั้งหลายก็ไดคลอดออกจากพระครรภ.   ก็พระนางนอกจากพระเทวีเหลาน้ัน ทรง 
ประสูติชิ้นเน้ือเปนเชนกับกลีบดอกชบาที่ไมเห่ียวแหงในสมัยใกลรุงนั้น.   พระเทวี  
เหลาอ่ืนจากพระอัครมเหสีนั้น         ทรงประสูติพระโอรสทั้งหลายเปนเชนกับ 
พิมพทอง.  พระนางอัครมเหสีทรงรูวาเปนชิ้นเน้ือ   จึงทรงดําริวา  ความอัปยศ 
ของเรา  พึงเกิดข้ึนเบื้องพระพักตรของพระราชา    ดังน้ี   เพราะความทรงกลัว 
ตอความอัปยศนั้น  จึงทรงใสชิ้นเน้ือน้ันในภาชนะหน่ึง  ทรงปด  ทรงประทับ 
ตราพระราชลัญจกร ทรงใหทิ้งลงในกระแสนํ้าคงคา.  ครั้นเมื่อภาชนะนั้นสักวา 
มนุษยทิ้งแลว   เทพดาทั้งหลายก็เตรียมการรักษา.     ก็มนุษยทั้งหลายไดจารึก 
แผนทองคําดวยชาดสีแดง   ผูกไวในภาชนะนั้นวา   ราชโอรสของพระอัครมเหสี 
แหงพระเจาพาราณสี.   แตนั้น  ภาชนะนั้นไมถูกภัยทั้งหลายมีภัยแตคลื่นเปนตน 
เบียดเบียนเลย  ไดลอยไปตามกระแสนํ้าคงคา.  ก็โดยสมัยนั้น    ยังมีดาบสตนหนึ่ง 
อาศัยตระกูลผูเลี้ยงโคอยูที่ริมฝงแมน้ําคงคา.   ดาบสน้ันลงสูแมน้ําคงคาแตเชาตรู  
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ไดเห็นภาชนะน้ันลอยมา  จึงจับยกข้ึนดวยสําคัญวาเปนบังสุกุล.        ลําดับนัน้  
ไดเห็นแผนอักษรและรอยพระราชลัญจกรนั้นในภาชนะน้ันแลว    แกออกดูเห็น 
ชิ้นเน้ือน้ัน.  ดาบสน้ันครั้นเห็นแลวจึงคิดวา  พึงเปนครรภ.  แตทําไมครรภนั้น 
จึงไมเหม็นและไมเนาเลา   จึงนํามาสูอาศรมต้ังไวในโอกาสอันหมดจด.    ลําดับ 
นั้น โดยลวงไปกึ่งเดือน  ชิ้นเนื้อก็เปนสองสวน.  ดาบสเห็นแลวก็ต้ังไวในที่ดีกวา. 
โดยลวงไปอีกกึ่งเดือนจากน้ัน        ชิน้เนื้อแตละชิ้นก็แบงเปนปมอยางละหาปม 
เพ่ือประโยชนแกมือเทาและศีรษะ.       ลําดับนั้น     โดยลวงไปกึ่งเดือนจากน้ัน 
ชิ้นเน้ือหนึ่งเปนเด็กชายเชนกับพิมพทอง  ชิ้นหน่ึงเปนเด็กหญิง.   ดาบสไดเกิด 
ความรักดุจบุตรในเด็กเหลาน้ัน.      น้าํนมไดเกิดแมแตหัวแมมือของดาบสนั้น. 
ก็จําเดิมแตนั้น    ไดน้ํานมเปนภัต.  ดาบสนั้น  บรโิภคภัตแลว  หยอดนํ้านมใน 
ปากของทารกท้ังหลาย.        สถานที่ซึง่ดาบสเขาไปทั้งหมด    ปรากฏแกทารก 
เหลาน้ัน     เหมือนอยูในภาชนะแกวมณี.     ทารกท้ังสองปราศจากฉวีอยางนี้ . 
อาจารยพวกหน่ึงกลาววา   ทารกเหลาน้ัน   มีฉวีเรนลับกันและกันดุจเย็บต้ังไว. 
ดวยประการฉะน้ี        ทารกเหลาน้ันจึงปรากฏวา  ลิจฉวี   เพราะความท่ีทารก 
เหลาน้ัน ปราศจากผิว   หรือมีผิวเรนลับ .  ดาบสเลี้ยงดูทารกทั้งหลาย    เขาไปสู 
บานในกลางวันเพ่ือภิกษา.     กลับมาเม่ือสายมาก.    คนเลี้ยงโคท้ังหลายรูความ 
กังวลน้ันของดาบสน้ัน   จึงกลาววา    ขาแตทานผูเจริญ    การเลี้ยงดูทารกยอม 
เปนกังวลแกนักบวช    ขอทานจงใหทารกเหลาน้ันแกพวกผมเถิด    พวกผมจัก 
เลี้ยงดู.    ทานจงทําการงานของตนเถิด.     ดาบสรบัวา   ดีแลว.    ในวันที่สอง 
นายโคบาลท้ังหลายทําทางใหราบเรียบ    โปรยดวยดอกไมทั้งหลาย     ยกธงผา 
มีดุริยางคบรรเลง  มาสูทางอันไมราบเรียบ.  ดาบสกลาววา ทารกเปนผูมีบุญมาก 
ทานท้ังหลายจงใหเจริญดวยความไมประมาท     และครั้นใหเจริญแลว    จงทํา 
อาวาหวิวาหะแกกันและกัน     ทานท้ังหลายตองใหพระราชาทรงพอพระทัยดวย  
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ปญจโครส   จับจองพ้ืนที่สรางนคร   อภิเษกกุมารในนครน้ัน   ดังน้ีแลว   ไดให 
ทารกทั้งหลาย.     นายโคบาลเหลาน้ันรับวา   ดลีะ   นําทารกท้ังหลายไปเลี้ยงดู. 
ทารกทั้งหลายอาศัยความเจริญ   เลนอยูก็ประหารเด็กนายโคบาลเหลาอ่ืนดวยมือ 
บาง   ดวยเทาบาง   ในท่ีทะเลาะกัน.      ก็เด็กของนายโคบาลเหลาน้ันรองไหอยู 
ผูอันบิดามารดาพูดวา    พวกเจารองไหเพ่ืออะไร    จึงบอกวา    เด็กผูไมมีบิดา 
มารดาซึ่งดาบสเลี้ยงเหลาน้ี ประหารพวกผมเหลือเกิน. แตนั้นบิดามารดาของเด็ก 
เหลาน้ัน   จึงกลาววา  เด็กสองคนน้ี   ยงัเด็กพวกอ่ืนใหพินาศ  ใหถึงความทุกข 
พวกเราไมพึงสงเคราะหเด็กเหลาน้ี    ควรไลเด็กเหลาน้ีออกไปเสีย    ดังน้ี.  ไดยิน 
วา   จําเดิมแตกาลน้ัน  ประเทศน้ัน  จึงเรียกวา วัชชี.  ลําดับนั้น  นายโคบาล 
ทั้งหลายยังพระราชาทรงพอพระทัยแลว   ไดรับประเทศนั้นโดยปริมาณหน่ึงรอย 
โยชน.   และไดสรางนครในประเทศน้ันแลว  อภิเษกกุมาร  ซึ่งมอีายุไดสิบหกป 
ใหเปนพระราชา.        ไดใหพระราชานั้นทรงทําวิวาหะกับเด็กหญิงแมนั้นแลว 
ทํากติกาวา    พวกเราไมพึงนําเด็กหญิงมาจากภายนอก     ไมพึงใหเด็กชายจาก 
ตระกูลนี้แกใคร  ดังนี้.    ดวยการอยูรวมกันครั้งแรก   เขาทั้งสองคนน้ันมีบุตร 
แฝดสองคน คือ ธิดา ๑ บุตร ๑ โดยประการฉะนี้    จึงมีบุตรแฝดถึงสิบหกครั้ง. 
ตอแตนั้น   ทารกเหลาน้ันเจริญข้ึนตามลําดับ    จึงขยายนครซ่ึงไมเพียงพอ   เพ่ือ 
เอาเปนอารามอุทยานสถานท่ีอยู   และบริวารสมบัติ   ถึง ๓ ครั้ง    โดยหางกัน 
ครั้งละหน่ึงคาวุต.    นครน้ันจึงมีชื่อวา เวสาลี  เพราะความเปนนครท่ีมีความ 
เจริญกวางขวางบอย ๆ.      ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา   เวสาลิย   ความวา 
ใกลพระนครท่ีมีชื่ออยางนั้น. 
            บทวา  พหินคเร  ความวา    ในภายนอกแหงพระนคร    คือไมใช 
ภายในพระนครเหมือนอัมพปาลีวัน.  ก็นี้คือ  ราวปาภายนอกพระนคร เหมือน 
ชีวกัมพวัน.     ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา    ในภายนอกพระนคร.    บทวา  
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อปรปุเร  ความวา  ตรงกันขามกับทิศตะวันออก  คือ  ในทิศตะวันตก.  บทวา  
วนสณฺเฑ   ความวา  ไดยินวา  ราวปาน้ันอยูในที่ประมาณหน่ึงคาวุต   ในทิศ 
ตะวันตกแหงพระนคร.  ในราวปาน้ัน   มนุษยทั้งหลายทําพระคันธกุฏิถวายแด 
พระผูมีพระภาคเจา   ลอมพระคันธกุฏินั้น    ต้ังท่ีพักกลางคืน    ที่พักกลางวัน 
ที่จงกรม  ที่เรน  กุฏ ิ  มณฑปเปนตน.   ถวายแดพระภิกษุทั้งหลาย.    พระผูมี 
พระภาคเจาประทับอยูในราวปาน้ัน.  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววาในราวปา 
ดานตรงกันขามกับทิศตะวันออก.     คําวา  สุนักขตัตะ    นั้นเปนชื่อของเขา 
ก็สุนักขัตตะนั้นเรียกวา    ลิจฉวีบุตร    เพราะความท่ีเขาเปนบุตรของลิจฉวีทั้ง 
หลาย.  บทวา  อจิรปุกฺกนโต  ความวา     สึกออกมาเปนคฤหัสถหลีกไปไม 
นาน.  บทวา  ปริสติ   ไดแก  ในทามกลางบริษัท.  กุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อวา 
มนุษยธรรม    ในบทนี้วา    อุตฺตริมนสฺุสธมฺมา    สุนักขัตตะไมอาจเพ่ือจะ 
ปฏิเสธกุศลกรรมบถ  ๑๐ เหลาน้ัน.    เพราะเหตุไร.     เพราะกลัวแตคําตําหนิ. 
ดวยวา  ในเมืองเวสาลี   มนุษยจํานวนมากเลื่อมใสแลวในพระรัตนตรัย   นับถือ 
พระพุทธเจา  นับถือพระธรรม  นับถอืพระสงฆ    มนุษยเหลาน้ัน    ครั้นเมือ่ 
สุนักขัตตะกลาววา  แมสักวา  กุศลกรรมบถสิบของพระสมณโคดมไมมี   ดงัน้ี  
ก็จะกลาวคําเปนตนวา     ทานไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงฆาสัตวในท่ีไหน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาของที่ไมไดใหในที่ไหน  แลวพึงกลาววา    ทาน 
ไมรูประมาณของตน   ทานกินหินและกอนกรวด     ดวยคิดวาฟนทั้งหลายของ 
เรามีหรือ   ทานพยายามเพ่ือจะจับหางงู     ทานปรารถนาเพ่ือจะเลนพวงดอกไม 
ในฟนเลื่อย     พวกเราจักยังฟนทั้งหลายของทานใหหลุดรวงจากปาก    ดังน้ี. 
เขาไมอาจเพ่ือจะกลาวอยางนี้เพราะกลัวแตการตําหนินั้น.      กเ็ขาเมื่อจะปฏิเสธ 
การบรรลุคุณพิเศษนอกจากอุตตริมนุษยธรรมน้ัน    จึงกลาววา   ญาณทัสสนะ 
พิเศษอันควรเปนพระอริยเจานอกจากมนุษยธรรม   ดังน้ี.    ในบทน้ัน    ชื่อวา  
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อลมริยะ  เพราะควรเพื่อรูอริยะ  อธิบายวา  อันสามารถเพ่ือความเปนพระอริย 
เจา.  ญาณทัสสนะนั้นเทียว   ชื่อวา  ญาณทัสสนะวิเศษ   ญาณทัสสนวิเสส 
นั้นดวย  เปนอันควรแกพระอริยเจาดวย  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อ  อลมริยญาณ. 
ทัสสนวิเสส  ทิพยจักษุก็ดี  วิปสสนากด็ี  มรรคก็ดี    ผลก็ด ี   ปจจเวกขณ 
ญาณก็ดี   สพัพัญุตญาณก็ดี  เรียกวา  ญาณทัสสนะ.  จริงอยู  ทิพยจักษุ 
ชื่อวา  ญาณทัสสนะ ในบทนี้วา  เปนผูไมประมาทแลวยอมบรรลญุาณทัสสนะ. 
ก็วิปสสนาญาณ  ชื่อวา  ญาณทัสสนะ    ในบทนีว้า   นําไปเฉพาะ    นอมไป 
เฉพาะซึ่งจิต  เพ่ือญาณทัสสนะ.   มรรค  ชื่อวา    ญาณทัสสนะ    ในบทนีว้า 
เขาเหลาน้ัน    ไมควรเพ่ือญาณทัสสนะ    เพ่ือตรัสรูอันยอดเยี่ยม.     ผลญาณ 
ชื่อวา    ญาณทัสสนะ    ในบทนี้วา   ญาณทัสสนะพิเศษอันควรแกพระอริยเจา 
นอกจากอุตริมนุษยธรรมน้ี      อันเปนการอยูผาสุก     ไดบรรลุแลวกระมัง. 
ปจจเวกขณญาณ  ชื่อวา  ญาณทัสสนะ  ในบทนี้วา   กญ็าณทัสสนะไดเกิดข้ึน 
แกเราแลว  วิมุตติของเราไมกําเริบ   ชาตินี้เปนชาติสุดทาย  บัดน้ีภพใหมไมมี. 
สัพพัญุตญาณ  ชื่อวา   ญาณทัสสนะ  ในบทนี้วา   กญ็าณทัสสนะของเราได 
เกิดข้ึนแลว    อาฬารดาบส   กาฬามโคตร    ไดถึงแกกรรมแลว ๗ วัน.    สวน 
โลกุตตรมรรค  ทานประสงคเอาในที่นี้.  ก็สุนักขัตตะน้ันปฏิเสธโลกุตตรมรรค 
แมนั้นของพระผูมีพระภาคเจา.    หามอาจารยดวยบทน้ีวา     ตกฺกปริยาหต. 
นัยวา  เขามีปริวิตกอยางนี้   ธรรมดาพระสมณโคดมทรงเขาหาอาจารยทั้งหลาย 
แลว  ถือเอาลําดับธรรมอันละเอียดไมมี  ก็พระสมณโคดม     ทรงแสดงธรรม 
ยึดความตรึก  คือ   ทรงตรึก    ทรงตรองแลว    แสดงธรรมยึดความตรึกวาจัก 
เปนอยางนี้   จักมีอยางนั้น  ดังนี้.  ยอมรับรูโลกิยปญญาของพระสมณโคดมน้ัน 
ดวยบทน้ีวา  วีมสานุจริต.  พระสมณโคดมทรงมีพระปญญา.     พระสมณ 
โคดมน้ัน  ทรงยังพระวิมังสาอันเปรียบเหมือนอินทวิเชียร   กลาวคือปญญาน้ัน  
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ใหเที่ยวไปขางนั่นและขางนี้วา   จักเปนไปอยางนั้น     จักเปนไปอยางนี้    ยอม  
ทรงแสดงธรรมคลอยตามพระวิมังสา.    หามความท่ีพระสมณโคดมน้ัน    ทรง 
ประจักษในธรรมท้ังหลาย  ดวยบทน้ีวา สย ปฏิภาน. ก็สุนักขัตตะน้ันมีความ 
คิดอยางนี้วาวิปสสนา   หรือมรรค หรอืผล   อันเปนลําดับแหงธรรมอันละเอียด 
ของพระสมณโคดมน้ัน  ชื่อวา   ประจักษยอมไมมี    ก็สมณโคดมน้ี     ทรงได 
บริษัท  วรรณ ๔ ยอมแวดลอมพระองคเหมือนพระจักรพรรดิ   ก็ไรพระทนต 
ของพระองคเรียบสนิท   พระชิวหาออน    พวะสุรเสียงออนหวาน    พระวาจา 
ไมมีโทษ      พระองคทรงถือเอาสิ่งท่ีปรากฏแกเทพแลว      ตรัสพระดํารัสตาม 
ไหวพริบของพระองคทรงยังมหาชนใหยินดี. บทวา ยสฺส  จ   ขวฺสฺส  อตฺถาย 
ธมฺโม  เทสิโต   ความวา    ก็ธรรมน้ีพระองคทรงแสดง     เพ่ือประโยชนแก 
บุคคลใดแล.   อยางไร.   คือ   อสุภกรรมฐาน   เพ่ือประโยชนแกการกําจัดราคะ 
เมตตาภาวนา      เพ่ือประโยชนแกการกําจัดโทสะ     ธรรม ๕ ประการ   เพ่ือ 
ประโยชนแกการกําจัดโมหะ อานาปานัสสติ  เพ่ือตัดวิตก.  บทวา  โส  นิยฺยาติ 
ตกฺกรสฺส  สมฺมาทุกฺขกขฺยาย  ความวา  สุนักขัตตะแสดงวา  ธรรมน้ัน 
ยอมนําออก คือ   ไป     เพ่ือความส้ินไปแหงวัฏฏทุกขโดยชอบ  คือ  โดยเหตุ 
โดยนัย  โดยการณ  แกผูปฏิบัติตามธรรมท่ีทรงแสดงน้ัน คือ  ยังประโยชนนั้น 
ใหสําเร็จ.      แกสุนักขัตตะไมกลาวถึงเนื้อความน้ีนั้น     ดวยอัธยาศัยของตน. 
จึงกลาวอยางนี้วา  ก็ธรรมของพระพุทธเจาท้ังหลาย   เปนเครื่องไมนําออกจาก 
ทุกข   ดังน้ี.   แตไมสามารถจะกลาวได.   เพราะเหตุไร.    เพราะกลัวแตการถูก 
ตําหนิ.   จริงอยู   ในเมืองเวสาลี  มีอุบาสกเปนโสดาบัน   สกทาคามีและอนาคามี 
จํานวนมาก.   อุบาสกเหลาน้ัน    พึงกลาวอยางนี้วา  แนะสุนักขัตตะ  ทานกลาววา 
ธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวไมเปนเครื่องนําออกจากทุกขได ดังน้ี  
ผิวา  ธรรมนีไ้มเปนเครื่องนําออกจากทุกขไดไซร   เพราะเหตุไร    ในนครนี้   
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อุบาสกเหลานี้ เปนโสดาบันประมาณเทาน้ี  เปนสกทาคามีประมาณเทาน้ี    เปน 
อนาคามีประมาณเทาน้ีเลา.  อุบาสกเหลาน้ัน   พึงกระทําการคัดคาน  โดยนัยท่ี 
กลาวแลวในบทกอน.   สนุักขัตตะนั้น    เมื่อไมอาจเพ่ือจะกลาววา    ธรรมนี้ไม 
เปนเครื่องนําออกจากทุกขได   เพราะกลัวถูกตําหนินี้     จึงกลาววา     ธรรมของ 
พระสมณโคดมน้ัน  ไมเปนโมฆะ ยอมนําสัตวออกจากทุกขได  เหมือนทอนไม 
ที่เขาทิ้งไวโดยไมถูกเผา   แตพระสมณโคดมน้ัน   ไมมีอะไรในภายในเลย  ดังนี้. 
บทวา อสฺโสสิ  โข   ความวา  เมื่อ  สุนกัขัตตะกลาวอยางนี้      ในทามกลาง 
บริษัทนั้น ๆ ในตระกูลทัง้หลายมีตระกูลพราหมณและตระกูลเศรษฐีเปนตน 
ในพระนครเวสาลี  ทานพระสารีบุตรไดฟงคําพูดนั้นแลว   ไมคัดคาน.  เพราะ 
เหตุไร.  เพราะทานมีความกรุณา.  นยัวา  ทานพระสารีบุตรนั้น    มีความดําริ 
อยางนี้วา   สนุักขัตตะนี้    กระเสือกกระสนดวยอํานาจแหงความโกรธ    เหมือน 
ไมไผถูกเผา    และเหมือนเกลือท่ีถูกใสในเตาไฟ     ก็สุนักขัตตะถูกเราคัดคาน 
แลว   จักผูกความอาฆาตแมในเรา   เม่ือเปนอยางน้ี    สุนักขัตตะน้ัน  ก็จัดผูก 
อาฆาตเปนภาระอยางยิ่ง   ในชนท้ังสอง  คือ  ในพระตถาคตและในเรา   เพราะ 
ฉะน้ัน     จึงไมคัดคานเพราะทานมีความกรุณา.   อนึ่ง  ทานพระสารีบุตรนั้น 
มีความดําริอยางนี้วา   ธรรมดาการกลาวตําหนิพระพุทธเจาท้ังหลาย  ก็เปนเชน 
กับโปรยโทษในพระจันทรเต็มดวงฉะนั้น   ใครเลาจักถือเอาถอยคําของสุนักขัตตะน้ี 
เขาเองนั้นแหละ   ครั้นหมดน้ําลาย    ปากแหงแลวจักงดการกลาวตําหนิ   เพราะ 
ฉะน้ัน  ทานพระสารีบุตรจึงไมคัดคาน  เพราะความกรุณานี้.    บทวา  ปณฑฺ- 
ปาตปฏิกฺกนฺโต    ความวา     กลับจากการแสวงหาบิณฑบาตแลว.    บทวา 
โกธโน  คือ  เปนผูดุราย คือ  เปนผูหยาบคาย.  บทวา   โมฆปุริโส  ความวา 
บุรุษเปลา   จริงอยู    พระพุทธเจาท้ังหลายเรียกบุรษุผูไมมีอุปนิสัยแหงมรรค 
และผลในอัตภาพนั้นวาโมฆบุรุษ.   ครั้นเมื่ออุปนิสัยแมมีอยู   แตมรรคหรือผล  
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ไมมีในขณะน้ัน  ก็เรียกวา  โมฆบุรุษเหมือนกัน.  แตสุนักขัตตะนี้  ไดตัดขาด 
อุปนิสัยแหงมรรคและผลท้ังหลายแลวในอัตภาพน้ัน      เพราะฉะนั้น   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสเรียกสุนักขัตตะนั้นวา  โมฆบุรุษ.  บทวา  โกธา  จ  ปนสฺส 
เอสา วาจา ภาสิตา   ความวา   ก็วาจาของสุนักขัตตะนั้นนั่นและ    ไดกลาว 
แลวดวยความโกรธ. 
            ก็เพราะเหตุไร   สนุักขัตตะนั้นจึงโกรธพระผูมีพระภาคเจา.   เพราะใน 
กาลกอน   สนุักขัตตะนี้เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลถามถึงการบริกรรม 
ทิพยจักษ . ลาํดับนั้น  พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสแกสุนักขัตตะนั้นแลว.  สนุัก 
ขัตตะน้ัน ยังทิพยจักษุใหเกิดข้ึน  เจริญอาโลกสัญญา  เมื่อมองดูเทวโลก  ก็ได 
เห็นเทพบุตรทั้งหลาย และเทพธิดาท้ังหลาย  ซึ่งกําลังเสวยทิพยสมบัติในนันทน- 
วัน     จิตตลดาวัน   ปารสุกวัน     และมิสสกวัน    เปนผูประสงคจะฟงเสียงของ 
เทพบุตรและเทพธิดาเหลาน้ัน    ที่ดํารงอยูในอัตภาพสมบัติเห็นปานน้ันวา  จักมี 
เสียงออนหวานอยางไรหนอแล  จึงเขาไปเฝาพระทศพลแลวทูลถามการบรกิรรม 
ทิพยโสตธาตุ.    แตพระผูมีพระภาคเจาทรงรูวา   สุนักขัตตะน้ัน  ไมมีอุปนสิัย 
แหงทิพยโสตธาตุ   จึงไมตรัสบอกการบริกรรมแกเขา.   เพราะพุทธเจาท้ังหลาย 
ยอมไมตรัสบริกรรมแกผูเวนจากอุปนิสสัย.   เขาไดผูกอาฆาตในพระผูมีพระภาค 
เจาแลว   คิดวา  เราไดทูลถามการบริกรรมถึงทิพยจักษุครั้งแรกกะพระสมณโค- 
ดม  พระองคไดตรัสแกเราวา  ทิพยจักษุบริกรรมนั้น    จงสําเร็จ    หรือวาจง 
อยาสําเร็จ      แตเรายังทิพยจักษุบริกรรมนั้นเกิดข้ึนดวยการทําของบุรุษจําเพาะ 
ตนแลว     จึงถามถึงการบริกรรมโสตธาตุ    พระองคไมตรัสบอกการบรกิรรรม 
โสตธาตุนั้นแกเรา     ชะรอยพระองคจะมีพระดําริอยางนี้วา    สุนักขัตตะน้ีบวช 
จากราชตระกูล   ยังทิพยจักษุญาณใหเกิดข้ึนแลว   ยังทิพยโสตธาตุญาณใหเกิด 
ยังเจโตปริยญาณใหเกิด    ยังญาณในความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลายใหเกิดแลว  
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จักทัดเทียมเราแนแท         พระองคจึงไมตรัสบอกแกเราดวยอํานาจแหงความ 
ริษยาและความตระหน่ี  ดังนี้. สุนักขัตตะผูกอาฆาตโดยประมาณยิ่งแลว   ทิง้ผา 
กาสายะท้ังหลายแลวแมถงึความเปนคฤหัสถ   ก็ยังไมนิ่งเท่ียวไป.    แตเขากลาว 
ตูพระทศพล    ดวยความเปลาไมเปนจริงเที่ยวไป.    เพราะเหตุนั้น    พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา     วาจานั้นเขากลาวเพราะความโกรธ    ดังน้ี.    บทวา 
วณฺโณ  เหโส  สารีปฺตฺต    ความวา  ดูกรสารีบุตร    ตถาคตบําเพ็ญบารมี 
ทั้งหลายอยูสิ้นสื่อสงไขย  ยิ่งดวยแสนกัป   ไดกระทําความพยายามเพ่ือประโยชน 
แหงบารมีเหลาน้ัน       เทศนาธรรมของเราจักเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกขได 
เพราะฉะนั้น  ผูใดกลาวอยางนี้     ผูนั้นชื่อวา  กลาวสรรเสริญตถาคตน่ันเทียว. 
พระองคทรงแสดงวา  ดูกอนสารีบุตร  ก็การสรรเสริญน้ันเปนคุณ   นั้นเปนคุณ 
ของตถาคต.    ทรงแสดงอะไรดวยบทเปนตนวา   อยป  หิ  นาม  สารีปุตฺต 
ดังน้ี. ทรงแสดงความท่ีอุตตริมนุษยธรรม  ที่สุนกัขัตตะปฏิเสธมีอยูในพระองค. 
ไดยินวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภเทศนาน้ี   โดยนัยวา  อยป  ห ิ นาม 
สารีปุตฺต  เปนตน   เพ่ือทรงแสดงอรรถน้ันวา  ดูกอนสารีบุตร  สุนักขัตตะนี้ 
เปนโมฆบุรุษ    ยอมกลาววา    อุตตรมินุษยธรรมของพระตถาคตไมมี   ดังน้ี  
ก็เรามีสัพพัญุตญาณ   มีอิทธิวิธญาณ  มีทิพยโสตธาตุญาณ   มีเจโตปริยญาณ 
มีทศพลญาณ      มีจตุเวสารัชชญาณ  มีญาณที่ไมครั้นครามในบริษัทแปด 
มีญาณกําหนดกําเนิดสี่      มีญาณกําหนดคติหา      ก็ธรรมเหลาน้ันแมทั้งหมด 
ก็คือ   อุตตรมินุษยธรรมน้ันเทียว    กธ็รรมดา     แมสักวา     ความคลอยตาม 
ธรรมที่สามารถรูอุตตริมนุษยธรรมแมขอหนึ่งในบรรดาอุตตริมนษุยธรรมเห็น 
ปานน้ี     จักไมมีแกโมฆบุรุษนั้น     ดงัน้ี.     ในบทเหลาน้ัน   ชื่อวา   อันวยะ 
เพราะอรรถวา   คลอยตาม   อธิบายวารูคือรูตาม     ความคลอยตามธรรม   ชือ่ 
ธัมมันวยะ.     นั้นเปนชื่อของปญญาเปนเครื่องรูธรรมมีสัพพัญุตญาณ 
เปนตนนั้น ๆ.    ทรงแสดงวา   แมธัมมันวยะ   จักไมมีแกโมฆบุรุษนั้น   เพ่ือ  
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ใหรูอุตตริมนุษยธรรม    กลาวคือ    สพัพัญุตญาณแมเห็นปานนี้      ของเรา 
มีอยูนั่นเทียววา   มีอยู   ดวยบทวา   อติิป   โส  ภควา   เปนตน.   พึงทราบ 
การประกอบอยางนี้   แมในญาณท้ังหลายมีอิทธิวิธญาณ  เปนตน.    อน่ึง   พึง 
กลาววิชชา ๓ ในลําดับแหงเจโตปริยญาณในบทนั้นโดยแท. 
            ถึงกระน้ันครั้นเมื่อวิชชา ๓ เหลาน้ันกลาวแลว    ธรรมดาทศพลญาณ 
เบื้องสูง  ยอมบริบูรณ  เพราะฉะนั้น  จึงไมตรัสวิชชา ๓ นั้น ทรงแสดงกระทํา 
ใหบริบูรณดวยทสพลญาณของตถาคตจึงตรัสวา   ทส  โข   ปนิมานิ  สาร-ี  
ปุตฺต  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ตถาคตพลานิ ไดแกพละของ 
ตถาคตเทาน้ัน ไมทั่วไปกับบุคคลเหลาอ่ืน  คือ  พละท่ีมาแลวโดยประการท่ีพละ 
ของพระพุทธเจาในปางกอนท้ังหลาย      ซึ่งมาดวยบุญสมบัติและอิสสริยสมบัติ.   
ในพละเหลาน้ัน    พละของตคถาคตมี ๒ อยาง  คือ    กายพละ ๑   ญาณพละ ๑.  
ในพละเหลาน้ัน    กายพละ   พึงทราบโดยทํานองแหงตระกูลชาง.    สมดังคาถา 
ประพันธที่โบราณกาจารยทั้งหลายกลาวอยางนี้วา 
                  ตระกูลชาง ๑๐  ตระกูล  นี้คือ  กาฬา- 
          วกะ  ๑   คังเคยยะ  ๑   ปณฑระ  ๑   ตัมพะ๑ 
             ปงคละ  ๑   คันธะ  ๑  มังคละ  ๑   เหมะ  ๑ 
              อุโบสถ  ๑  ฉัททันตะ  ๑. 
ก็ตระกูลแหงชาง ๑๐ ตระกูลเหลาน้ี.  ในตระกูลชางเหลาน้ัน  พึงเห็นตระกูลชาง 
ธรรมดาวา กาฬาวกะ.   กาํลังกายของบุรุษ ๑๐ คน  เทากับกําลังชางกาฬาวกะ ๑ 
เชือก.     กําลังของชางกาฬาวกะ  ๑๐ เชือก   เทากับกําลังชางคังเคยยะ  ๑ เชือก.  
กําลังชางคังเคยยะ ๑๐  เชอืก เทากับกําลังชางปณฑระ  ๑ เชือก. กําลังชางปณฑระ 
๑๐ เชือก  เทากับกําลังชางตัมพะ  ๑  เชือก.  กําลังชางตัมพะ  ๑๐  เชือก  เทากับ 
กําลังชางปงคละ  ๑  เชือก.     กําลังชางปงคละ  ๑๐  เชือก      เทากับกําลังชาง 
คันธะ ๑ เชือก.    กําลังชางคันธะ  ๑๐ เชือก    เทากับกําลังชางมังคละ ๑ เชือก.  
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กําลังชางมังคละ  ๑๐ เชอืก   เทากับกําลังชางเหมวัต  ๑ เชือก.   กําลังชางเหมวัต  
๑๐ เชือก   เทากับกําลังชางอุโบสถ ๑  เชือก.   กําลงัชางอุโบสถ ๑๐ เชือก  เทา- 
กับกําลังชางฉัททันตะ ๑  เชือก.     กําลังชางฉัททันตะ  ๑๐ เชอืก   เทากับกําลัง 
พระตถาคต ๑ พระองค.  ตถาคตพละนี้นั้นเทียวเรียกวากําลังรวมของพระนาราย- 
นะบาง. กําลังน้ีนั้น เปนกําลังชางพันโกฏิ  ดวยการนับชางธรรมดา  เปนกําลัง 
บุรุษสิบพันโกฏิ  ดวยการนับบุรุษ.  นี้เปนกําลังกายของพระตถาคตกอน.  สวน 
ญาณพละมาแลวในบาลีกอนเทียว.  ญาณหลายพันแมเหลาอ่ืนอยางนี้คือ ทศพล 
ญาณ  จตุเวสารัชชญาณ ญาณในไมทรงครั้นครามในบริษัทแปด  ญาณกําหนด 
กําเนิดสี่    ญาณกําหนดคติหา   ญาณ  ๗๓  ญาณ  ๗๗   ที่มาในสังยุตตนิกาย 
นั่นชื่อ ญาณพละ.  ญาณพละน้ันเทียวทานประสงคแลว  แมในที่นี้. กญ็าณทาน 
กลาววา  พละ ดวยอรรถวาไมหว่ันไหว และอรรถวา อุดหนุน. บทวา เยห ิ พเลหิ 
สมนฺนาคโต  ความวา ทรงถึง  คือ ทรงถึงพรอมดวยญาณพละ ๑๐ ประการ 
เหลาใด.  บทวา    อาสภณฺาน   คือ  ฐานะซึ่งประเสริฐที่สุด   คือฐานะอุดม. 
อธิบายวา  ฐานะแหงพระพุทธเจาในปางกอน      ซึ่งเปนผูนําเหลาน้ัน.     อน่ึง 
โคโจกในโครอยตัว  ชื่อ  อุสภะ โคโจกในโคพันตัวชื่อ วสภะ อีกประการหนึ่ง โค 
โจกในคอกโครอยตัว    ชือ่  อุสภะ  โคโจกในคอกโคพันตัว   ชื่อ  วสภะ  โคที่ 
เปนโจกในโคท้ังปวง เปนตัวนําฝูงโคท้ังหมด   ขาวปลอด   นาเลื่อมใส  นําภาระ 
มาก ไมหว่ันไหว  ดวยเสียงฟาผารอยครั้ง ชื่อ นิสภะ  นิสภะนั้น   ทานประสงควา 
อุสภะในท่ีนี้.  จริงอยูแมคํานี้  เปนคําโดยทางออมของอุสะน้ัน.  ชื่อวา  อาสภะ 
เพราะอรรถวา  นี้ของอุสภะ.   บทวา  าน  ความวา   ก็ฐานะท่ีทําลายแผนดิน 
ดวยเทาท้ัง ๔ แลวไมหว่ันไหว      นี้เปนราวกะโคอุสภะ   เพราะฉะนั้น  จึง 
ชื่อวา  อาสภะ.    กโ็คอุสภะกลาวคือ   นิสภะ    ถึงพรอมดวยกําลังแหงใดอุสภะ  
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ทําลายแผนดินดวยเทาท้ังสี่   แลวยืนอยูโดยไมหว่ันไหวฉันใด    แมพระตถาคต 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ทรงถึงพรอมดวยกําลังของพระตถาคต  ๑๐ ประการ   ทรง 
ทําลายแผนดินคือ บริษัทแปด ดวยพระบาทคือเวสารัชชะ ๔ ประการแลว   ไม 
พลันพลึงตอขาศึก  คือปจจามิตรไร ๆ ในโลก  พรอมกับเทวโลก    ทรงดํารง 
อยูโดยไมหว่ันไหว.   ก็เม่ือทรงดํารงอยูอยางนั้น  ชือ่วา  ทรงประกาศ  คือ  ทรง 
เขาถึงฐานะแหงความเปนผูนํานั้น       คือทรงยกไวในพระองคโดยไมประจักษ. 
เพราะเหตุนั้น   จึงตรัสวา   อาสภณฺาน   ปฏชิานาติ.  บทวา  ปริสาสุ  คือ 
ในบริษัทแปด.    บทวา  สีหนาท  นทติ   ความวา  ทรงบันลือถงึการบันลือ 
อันประเสริฐท่ีสุด  คือ  ทีไ่มมีใครกลัว  หรือ  ทรงบันลือถึงการบันลืออันเปน 
เชนกับการบันลือของสีหะ.  เนื้อความน้ีพึงแสดงโดยสีหนาทสูตร.   อีกประการ 
หน่ึง   ราชสีหเรียกวา   สหีะ   เพราะครอบงําและเพราะฆาฉันใด    พระตถาคต 
เรียกวา  สีหะ  เพราะครอบงําโลกธรรมทั้งหลาย   และเพราะฆาลัทธิของศาสดา 
อ่ืน ๆ ฉันนัน้.    การบันลือของสีหะตามท่ีกลาวแลวอยางนี้    ชื่อวา  สีหนาทะ. 
ในบทนั้นมีอธิบายวา        สีหะถึงพรอมดวยกําลังของสีหะแลว        แกลวกลา 
ปราศจากขนพอง    ยอมบันลือสีหนาทในท่ีทั้งปวงฉันใด  แมสีหะ  คือ  พระ 
ตถาคต  ถึงพรอมดวยกําลังของพระตถาคตท้ังหลายแลว   แกลวกลา   ปราศจาก 
ขนพอง    ทรงบันลือสีหนาท     ทีถ่ึงพรอมดวยความกวางขวางแหงพระเทศนา 
มีวิธีตาง ๆ โดยนัยเปนอาทิวา  รูป  ดวยประการฉะน้ี    ในบริษัทแปดฉันนั้น. 
เพราะเหตุนั้น  จึงตรัสวา  ทรงบันลือสีหนาทในบริษัททั้งหลาย  ดังนี้. 
            ในบทวา  พฺรหมจฺกฺก  ปวตฺเตติ  นี้  บทวา  พฺรหฺม  ไดแก  ประเสริฐ 
ที่สุด  คือ อุดม  สละสลวย.  ก็ศัพทแหงจักรน้ี   
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                  ยอมปรากฏในสมบัติ  ลักษณะ องค  
          แหงรถ   อริิยาบถ  ทาน  รัตนะ  และใน  
            จักรทั้งหลาย  มธีรรมจักรเปนตน  ทาน 
           ประสงคเอาในธรรมจักรน้ี         ก็ธรรมจักร 
              นั้นแบงเปน ๒ อยาง. 
จริงอยู ศัพทจักรนี้  ยอมปรากฏในสมบัติ ในบททั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เทวดาและมนุษยทั้งหลายถึงพรอมดวยจักรเหลาใด  จักรทั้งหลาย ๔ นี้.     ใน 
ลักษณะในบทน้ีวา  จักรทั้งหลายเกิดแลวในพ้ืนแหงพระยุคลบาท  ในองคแหงรถ 
ในบทนี้วา   จักรเทียว    ชื่อวา   เปนบทเพราะนําไป.    ในอิรยิาบถในบทนี้วา 
จักรสี  ทวารเกา.   ในทานในบทนี้วา  เมื่อใหทาน  จงบริโภค  และอยาประมาท 
จงหมุนจักรเพื่อสัตวมีชีวิตท้ังหลาย.   ในรัตนจักรในบทน้ีวา  จักรรัตนะอันเปน 
ทิพยไดปรากฏแลว.    ในธรรมจักรในบทน้ีวา  จักรอันเราใหเปนไปแลว.    ใน 
ขรุจักรในบทวา จักรหมุนบดศีรษะของคนผูอันริษยาครอบงําแลว.  ในปหรจักร 
ในบทนี้วา   ถาแมโดยจักรอันมีคมแข็งเปนที่สุดรอบ.  ในอสนิมณฑล   ในบทน้ี 
วา  อสนิจักร.   สวนศัพทจักรนี้ทานประสงคในธรรมจักรนี้.    ก็ธรรมจักรนั้น 
มี ๒ อยางคือปฏิเวธญาณ ๑ เทสนาญาณ ๑. ในธรรมจักร ๒ อยางนั้น  ธรรมจักร 
ที่ปญญาอบรมแลว   นํามาซ่ึงอริยผลแกตนชื่อวา   ปฏิเวธญาณ.      ธรรมจักรที่ 
กรุณาอบรมแลว     นํามาซึ่งอริยผล     แกสาวกท้ังหลาย   ชื่อวา   เทสนาญาณ. 
ในญาณท้ัง ๒ นั้น    ปฏิเวธญาณมี ๒ อยาง คือ เกิดข้ึนอยู    เกิดข้ึนแลว.    ก็ 
ปฏิเวธญาณน้ัน    ต้ังแตการเสด็จออกอภิเนษกรมณ  ถึงพระอรหัตมรรค  ชื่อวา 
เกิดข้ึนอยู.  ปฏิเวธญาณในขณะแหงผล  ชื่อวา  เกิดข้ึนแลว.  อนึ่งปฏิเวธญาณ 
ต้ังแตชั้นดุสิต    จนถึงพระอรหัตมรรคในมหาโพธิบัลลังก  ชือ่วา  เกิดข้ึนอยู. 
ปฏิเวธญาณในขณะแหงผล  ชื่อวา  เกิดข้ึนแลว.  ปฏิเวธญาณต้ังแตพระเจา-  
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ทีปงกรจนถึงพระอรหัตมรรค  ชื่อวา  เกิดข้ึนอยู.       ในขณะแหงผล  ชื่อวา  
เกิดข้ึนแลว.         ฝายเทสนาญาณก็มี ๒ อยาง  คือ    เปนไปอยู    เปนไปแลว. 
จริงอยู  เทสนาญาณน้ัน  ต้ังแตพระอัญญาโกญฑัญญะบรรลุพระโสดาปตติมรรค 
ชื่อวา  เปนไปอยู.  ในขณะแหงผล  ชือ่วา  เปนไปแลว.   ในญาณท้ัง ๒ อยาง 
นั้น   ปฏิเวธญาณเปนโลกุตตระ  เทสนาญาณ  เปนโลกิยะ.   กญ็าณแมทั้งสอง  
นั้น  ไมทั่วไปแกบุคคลเหลาอ่ืน    เปนญาณของโอรสของพระพุทธเจาท้ังหลาย  
อยางเดียว. 
            พระตถาคตทรงถึงพรอมดวยพละเหลาใด ทรงประกาศฐานะแหงความ 
เปนผูนํา    และพละเหลาใดท่ียกข้ึนในเบ้ืองตนวา   ดูกอนสารีบุตร    ก็ตถาคต 
พละของตถาคต  ๑๐ อยางนี้แล  บัดนี้  เพ่ือจะทรงแสดงพละเหลาน้ันโดยพิสดาร 
จึงตรัสวา   กตมานิ  ทส  อิธ  สารีปุตฺต  ตถาคโต   านฺจ  านโต    
ดังน้ีเปนตน.  ในบทเหลาน้ัน  บทวา  านฺจ   านโต   ความวา ซึ่งการณ 
โดยการณ.  จริงอยู   การณเรียกวา  ฐานะ   เพราะเปนที่ต้ังแหงผล   คือ เปนที่ 
เกิดและเปนท่ีเปนไปแหงผล        เพราะความท่ีผลเปนไปเน่ืองจากการณนั้น. 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือทรงรูชัดฐานะน้ันวา     ธรรมเหลาใด ๆ เปนเหตุปจจัย 
แกธรรมเหลาใดๆ   เพราะอาศัยธรรมนั้น   ๆ   จึงชื่อวา ฐานะ ธรรม เหลาใด ๆ 
ไมเปนเหตุปจจัยแกธรรมเหลาใด ๆ เพราะอาศัยธรรมนั้น ๆ   จึงชื่อวา อฐานะ 
ชื่อวา  ทรงรูชัดฐานะโดยฐานะ   และอฐานะโดยอฐานะ  ตามความเปนจริง.   ก็   
การณนั้นไดใหพิสดารแลวในอภิธรรม โดยนัยเปนตนวา ในญาณเหลาน้ัน   การ 
รูฐานะโดยฐานะ  และอฐานะโดยอฐานะตามความเปนจริง ของตถาคตเปนไฉน 
ดังน้ี.  บทวา  ยป  ความวา  ดวยญาณใด.  บทวา  อทิป  สารีปุตฺต  ตถาคตสฺส 
ความวา  ก็ฐานาฐานญาณแมนี้   ชื่อวา  เปนกําลังของตถาคต.  พึงทราบโยชนา 
ในบททั้งปวงอยางนี้. บทวา   กมมฺสมาทานาน  ความวา  แหงกุศลกรรมและ  
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อกุศลกรรมท่ีสมาทานแลวกระทํา หรือกรรมนั้นเทียว เปนกรรมสมาทาน. บทวา  
านโส  เหตุโส  ไดแก โดยปจจัยและโดยเหตุ.  ในบทน้ัน   คติ  อุปธิ  กาล 
และปโยคเปนฐานะ คือ  เปนกรรม  เปนเหตุ  ของวิบาก.    กก็ถาโดยพิสดาร 
แหงญาณน้ีมาแลวในอภิธรรมโดยนัยเปนตนวา       กรรมสมาทานอันเปนบาป 
บางอยางมีอยู  อันคติสมบัติหามไว  จึงไมใหผล  ดงัน้ี.  บทวา สพฺพตฺถคามินึ 
ความวาอันใหไปสูคติในที่ทั้งปวง และอันไมใหไปสูคติ.  บทวา ปฏิปท  ไดแก 
มรรค.     บทวา  ยถาภูต  ปชานาติ  ความวา  ทรงรูสภาพโดยไมผิดเพ้ียน 
แหงการปฏิบัติทั้งหลาย    กลาวคือ  กุศลเจตนา  และอกุศลเจตนา    แมในวัตถุ 
หน่ึง  โดยนยันี้วา   ครั้นเม่ือมนุษยทั้งหลายแมมากฆาสัตวแมตัวหนึ่ง   เจตนา 
ของคนนี้     จักยังใหไปสูนรก  เจตนาของคนน้ี  จักยังใหไปสูกําเนิดดิรัจฉาน. 
ก็กถาโดยพิสดารแหงญาณแมนี้   มาแลวในอธิธรรมน่ันเทียว  โดยนัยเปนตนวา 
ในญาณเหลาน้ัน  ความรูตามความเปนจริง    อันเปนปฏิปทาใหไปในที่ทั้งปวง 
ของตถาคตเปนไฉน   ตถาคตในโลกน้ี   ยอมรูชัดวา   นี้มรรค   นี้ปฏิปทาอันยัง 
สัตวใหไปสูนรก.     บทวา  อเนกธาตุ    ความวา    ธาตุเปนอันมากดวยธาตุ 
ทั้งหลายมีจักขุธาตุเปนตน    หรือ   กามธาตุเปนตน.       บทวา   นานาธาตุ  
ความวา  ธาตุมีประการตาง ๆ    เพราะความท่ีธาตุเหลาน้ัน   มลีักษณะพิเศษ. 
บทวา  โลก  คือ  โลกอันไดแกขันธ  อายตน  และธาตุ.    บทวา  ยถาภูต 
ปชานาติ     ความวา    ทรงแทงตลอดสภาพโดยไมผิดเพ้ียนแหงธาตุทั้งหลาย 
เหลาน้ัน  ๆ.    ญาณแมนี้ใหพิสดารแลวในอภิธรรมนั่นเทียว    โดยนัยมีอาทิวา 
ในญาณเหลาน้ัน     ความรูตามความจริงซ่ึงโลกอันเปนอเนกธาตุ   นานาธาตุของ 
ตถาคตเปนไฉน    ตถาคตในโลกนี ้     ยอมรูชัดถงึความเปนตาง ๆ แหงขันธ. 
บทวา  นานาธิมุตติกต   ไดแกความมีอธิมุตติตาง ๆ ดวยอธิมุตติทั้งหลายมี 
เลวเปนตน.  ญาณแมนี้ก็ใหพิสดารในอภิธรรมนั่นเทียว   โดยนยัมีอาทิวา  ใน  
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ญาณเหลาน้ัน   ความรูตามความจริง    ซึ่งความท่ีสัตวทั้งหลายมีอธิมุตติตาง ๆ 
ของตถาคตเปนไฉน    ตถาคตในโลกน้ียอมรูชัดวา     สัตวทั้งหลายที่มีอธิมุตติ 
เลวมีอยู.    บทวา  ปรสตฺตาน  ไดแก  สัตวเปนประธานท้ังหลาย.    บทวา 
ปรปุคฺคลาน   คือ  สัตวเลวท้ังหลายเหลาอ่ืนจากสัตวเปนประธานน้ัน.    อน่ึง 
สองบทน้ันมีอรรถเปนอยางเดียวกัน     แตกลาวไวเปน ๒ อยาง    ดวยสามารถ 
แหงเวไนยสัตว.        บทวา  อินฺทฺริยปโรปริยตฺต    ไดแก  ความท่ีอินทรีย 
ทั้งหลายมีศรัทธาเปนตนยิ่งและหยอน  ไดแกความเจริญและความเสื่อม.  กถา-  
พิสดารแหงญาณแมนี้    มาแลวในอภิธรรมน่ันเทียว   โดยนัยมอีาทิวา   ในญาณ 
เหลาน้ัน       ความรูตามความจริงถึงความท่ีสัตวอ่ืนทั้งหลายบุคคลอ่ืนทั้งหลายมี 
อินทรียหยอนและยิ่ง    ของตถาคตเปนไฉน    ตถาคตในโลกน้ี      ยอมรูอาลัย 
ยอมรูอนุสัย  ของสัตวทั้งหลาย.         บทวา   ฌานวิโมกฺขสมาธสิมาปตฺตีน 
ความวา  ฌาน ๔ มีปฐมฌานเปนตน  วิโมกข ๘ มอีาทิวา  ผูมีรูปยอมเห็นรูป 
ทั้งหลาย  สมาธิ ๓ ที่มีวิตก    และมีวิจารเปนตน     และอนุปุพพสมาบัติ ๙ มี 
ปฐมฌานสมาบัติเปนตน.  บทวา  สงฺกิเลส ไดแก ธรรมอันเปนสวนฝายเส่ือม. 
บทวา   โวทาน    ไดแก  ธรรมอันเปนสวนฝายพิเศษ.     บทวา    วุฏาน  
ความวา    ฌานท่ีคลองแคลวและภวังคผลสมาบัติ     ที่กลาวแลวอยางนี้วา   แม 
ความผองแผว   ก็คือ    ความออก     แมความออกจากสมาธินั้น ๆ ก็เปนความ 
ออก.   จริงอยู   ฌานท่ีคลองแคลวอันเปนสวนเบื้องตํ่า    ยอมเปนปทัฏฐานของ 
ฌานสูง ๆ   แมความผองแผวจากฌานน้ัน    เรียกวา  ความออก.      ความออก 
จากฌานท้ังปวงยอมมีโดยภวังคะ.    ความออกจากนิโรธสมาบัติ   ยอมมีโดยผล 
สมาบัติ   ทานหมายถึงความออกน้ัน     จึงกลาววา   แมความออกจากสมาธินั้นๆ 
วา  เปนความออก.      ญาณแมนี้ใหพิสดารในอภิธรรม   โดยนัยมีอาทิวา  ใน 
ญาณเหลาน้ัน       ความเศราหมอง  ความผองแผว   ความออกแหงฌานวิโมกข  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 80 

สมาธิ และสมาบัติทั้งหลาย  อันเปนยถาภูตญาณของตถาคตเปนไฉน  ผูมีฌานส่ี 
ชื่อวา  ฌายี  ฌายีบางคนมีอยู   ยอมเสวยสมบัติที่มีอยูนั้นเทียว.   ก็การวินิจฉัย 
ถึงสัพพัญุตญาณ  ดวยการกลาวโดยพิสดาร  ไดกลาวแลวในวิภังคอรรรถกถา 
ชื่อ  สัมโมหวิโนทนี.  กถาวาดวยบุพเพนิวาสานุสสติ   และทิพยจักษุญาณ   ให 
พิสดารแลวในวิสุทธิมรรค.      กถาวาดวยความสิ้นไปแหงอาสวะใหพิสดารแลว 
ในภยเภรวสูตร.  บทวา  อิมานิ โข  สารีปุตฺต  ความวา  ยอมทําอัปปนาวา 
เราไดกลาววา  ดูกอนสารีบุตร    ตถาคตพละของตถาคต  ๑๐ ในกาลกอนเหลา 
ใด   ตถาคตพละเหลาน้ีนั้น. 
            ในบทน้ัน   มีปรวาทิกถา   ดังนี้.   ชื่อวา   ทศพลญาณ   ไมมีการแยก 
ออกเปนสวนหนึ่ง  สัพพัญุตญาณเทาน้ันมีการแยกประเภทอยางนี้.   ขอนั้นไม 
พึงเห็นอยางนั้น .   จริงอยูทศพลญาณเปนอยางหน่ึง   สัพพัญุตญานเปนอยาง 
หน่ึง.   ก็ทศพลญาณยอมรูเฉพาะกิจของตน ๆ เทาน้ัน    สัพพัญุตญาณยอมรู 
กิจของตน ๆ นั้นบาง   กิจท่ีเหลือจากกิจของตน ๆ นั้นบาง.   ก็ในทศพลญาณ 
ทั้งหลาย   ญาณท่ีหน่ึง   ยอมรูเฉพาะเหตุ   และไมใชเหตุเทาน้ัน.   ญาณที่สอง 
ยอมรูลําดับแหงกรรมและลําดับแหงวิบากเทาน้ัน.  ญาณที่สาม ยอมรูการกําหนด 
กรรมเทาน้ัน.  ญาณที่สี่ยอมรูเหตุแหงความท่ีธาตุเปนตาง ๆ กันเทาน้ัน.  ญาณ 
ที่หายอมรูอัธยาศัย     และอธิมุตติของสัตวทั้งหลายเทาน้ัน.     ญาณที่หกยอมรู 
ความท่ีอินทรียทั้งหลายแกกลาและออนเทาน้ัน.  ญาณท่ีเจ็ดยอมรูกิจมีความเศรา 
หมองเปนตนแหงอินทรียเหลาน้ัน  พรอมกับฌานเปนตนเทาน้ัน.  ญาณที่แปด 
ยอมรูความสืบตอแหงขันธที่เคยอยูในชาติปางกอนเทานั้น.  ญาณท่ีเกายอมรูจุติ 
และปฎิสนธิของสัตวทั้งหลายเทาน้ัน.  ญาณที่สิบยอมรูการกําหนดสัจจะเทาน้ัน. 
สวนสัพพัญุตญาณยอมรูชัดกิจที่ควรรูดวยญาณเหลาน้ัน   และสิ่งอันยิ่งกวากิจ 
นั้น.  ก็กิจแหงญาณเหลานั่น   ยอมไมทํากิจทุกอยาง.   เพราะญาณน้ันเปนฌาน  
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แลว  ยอมไมอาจเพ่ือเปนอัปปนา   เปนอิทธิแลว    ยอมไมอาจเพ่ือแสดงฤทธ์ิได  
เปนมรรคก็ไมอาจเพ่ือยังกิเลสทั้งหลายใหสิ้นไปได.   อีกประการหน่ึง   ปรวาที 
พึงถูกถามอยางนี้วา   ข้ึนชื่อวา ทศพลญาณนั้นมีวิตกหรือมีวิจาร สักแตไมมีวิตก 
มีแตวิจาร  ไมมีวิตกไมมีวิจาร   เปนกามาวจร  เปนรูปาวจร   เปนโลกียะ  เปน 
โลกุตตระ  ดงัน้ี  เมื่อรูก็จักตอบวา  ญาณ ๗ ตามลําดับ    มีวิตกมีวิจาร.  จัก 
ตอบวา     ญาณสองอ่ืนจากญาณ ๗ นัน้     ไมมีวิตกไมมีวิจาร.      จักตอบวา 
อาสวักขยญาณพึงมีวิตกมีวิจาร   พึงสักวาไมมีวิตกมีวิจาร.   จักตอบวา   ญาณ 
๗  ตามลําดับอยางนั้น    เปนกามาวจร  ญาณสองจากน้ันเปนรูปาวจร  ญาณหน่ึง 
สุดทายเปนโลกุตตระ.  จักตอบวา สวนสัพพัญุตญาณ  มีวิตกมีวิจารดวย  เปน 
กามาวจรดวย เปนโลกิยะดวย.  บัณฑิตรูการพรรณนาตามลําดับบทในที่นี้  ดวย 
ประการฉะน้ีแลว   บัดนี ้  พึงทราบทศพละเหลาน้ีวา  ไดกลาวแลวตามลําดับนี้  
เพราะพระตถาคตทรงเห็นภาวะมีกิเลสเปนเครื่องกั้น      อันเปนฐานะและอฐานะ 
แหงการบรรลุความส้ินไปแหงอาสวะและการไมบรรล ุ ของเวไนยสัตว ดวยฐานา 
ฐานญาณกอนทีเดียว  เพราะทรงเห็นฐานะแหงความเห็นชอบเปนโลกิยะ   และ 
ทรงเห็นความเปนฐานะแหงความเห็นผิดดิ่งลงไป   ลําดับนั้น      ทรงเห็นภาวะมี 
วิบากเปนเครื่องกั้นของเวไนยสัตวเหลาน้ัน     ดวยกรรมวิปากญาณ   เพราะทรง 
เห็นเหตุปฏิสนธิสาม    ทรงเห็นภาวะมีกรรมเปนเครื่องกั้น    ดวยสัพพัตถคามินี 
ปฏิปทาญาณเพราะทรงเห็นความไมมีแหงอนันตริยกรรม    ทรงเห็นจริยพิเศษ 
เพ่ือทรงแสดงธรรมท่ีสมควรแกเวไนยสัตวทั้งหลายผูไมมีความอาลัยอยางนี้  ดวย 
อเนกธาตุนานาธาตุญาณ  เพราะทรงเห็นความเปนไปตางๆแหงธาตุ  ลําดับนั้น 
ทรงเห็นอธิมุตติของเวไนยสัตวเหลาน้ัน  ดวยนานาธิมุตติกตาญาณ  เพ่ือแมไม 
ทรงประกอบความเพียรก็ทรงแสดงพระธรรม   ดวยอํานาจแหงอธิมุตติ  ลําดับ 
นั้น  เพ่ือทรงแสดงธรรมตามสติ  ตามกําลัง   แกเวไนยสัตวทั้งหลายผูมีอธิมุตติ  
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ไดเห็นแลวอยางนี้  ยอมทรงเห็นความท่ีสัตวมีอินทรียหยอนและยิ่ง ดวยอินทริย 
ปโรปริยัตติญาณ       เพราะทรงเห็นความที่อินทรียทั้งหลายมีศรัทธาเปนตน 
เปนธรรมชาติแกกลาและออน       กถ็าความท่ีเวไนยสัตวเหลานั้นมีอินทรียที่ 
กําหนดรูแลวอยางนี้หยอนและยิ่ง   ยอมอยูในที่ไกล    เพราะความท่ีเวไนยสัตว 
เปนผูชํานาญในฌานทั้งหลายมีปฐมฌานเปนตน     แตเขาถึงไดรวดเร็ว    ดวย 
อิทธิพิเศษนั้นเทียว   และครั้นเขาถึงแลว   ก็เขาถึงชั้นบุรพชาติ  ของสัตวเหลา 
นั้น   ดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ    เมื่อทรงเห็นสมบัติจิตพิเศษ    ดวยเจโต- 
ปริยญาณ  อันทรงบรรลโุดยอานุภาพทิพยจักษุ   ชือ่วา  ทรงแสดงธรรม  เพ่ือ 
ความส้ินไปแหงอาสวะ   เพราะความท่ีพระองคทรงปราศจากความหลุมหลงดวย 
ปฎิปทาอันยังสัตวใหถึงความส้ินไปแหงอาสวะดวยอานุภาพแหงอาสวักขยญาณ. 
            ก็ในบทเปนตนวา  ต  สารีปุตฺต  วาจ  อปฺปหาย  ดังนี้ บคุคลกลาววา 
เราจักไมกลาววาจาเห็นปานนี้ ชื่อวา ละวาจานั้น.  เมื่อคิดวา   เราจักไมยังความ 
คิดเห็นปานน้ี    เกิดข้ึนอีกชื่อวา   สละความคิด.   เมื่อสละวา   เราจักไมยึดถือ 
ความเห็น เห็นปานน้ีอีก  ชื่อวา  สลัดความเห็น.  เมื่อไมกระทําอยางน้ัน  ชื่อ 
วา ไมสละ ไมสลัด.  บุคคลน้ันก็เที่ยงแทที่จะตกนรก เพราะฉะน้ัน พึงทราบวา 
ดํารงอยูในนรกนั้นเทียว      เหมือนถูกนายนิรยบาลท้ังหลายนํามาต้ังอยูในนรก. 
บัดนี้   เมื่อจะทรงแสดงอุปมาอันใหสําเร็จประโยชนแกเขา  จึงตรัสวา  เสยฺยถาป 
เปนตน.   ในบทเหลาน้ัน     พึงทราบศีล   สมาธิ   ปญญา  อันเปนโลกิยะและ 
โลกุตตระในบทเปนตนวา    สีลสมฺปนฺโน  ดังนี้.  ภิกษุยอมควรแมเพ่ือจะให 
หมุนกลับดวยอํานาจแหงโลกุตตระนัน่เทียว.  ก็ภิกษุนี้   ถึงพรอมดวยศีล   ดวย 
วาจาชอบ   การงานชอบ  และการเลี้ยงชีพชอบ.  ถงึพรอมดวยสมาธิ   ดวยความ 
เพียรชอบ  ระลึกชอบ   และต้ังใจชอบ.   ถึงพรอมดวยปญญา   ดวยความเห็น 
ชอบ    และความดําริชอบ.    ภิกษุผูถึงพรอมดวยศีลเปนตนอยางนี้นั้น     ยอม  
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กระหยิ่มอรหัต  คือ   ยอมบรรลุอรหัตในทิฏฐธรรมเทียว   คือในอัตภาพนี้นั้น  
เทียวฉันใด  ดูกอนสารีบุตร   เรายอมกลาวขออุปไมยนี้    คือ การณแมนี้  เห็น 
ปานน้ีฉันนั้น.    ทรงแสดงวา    ก็ผลไมคลายในลําดับแหงมรรค    ยอมเกิดข้ึน 
ฉันใด  ปฏิสนธิในนรก   ไมคลายในลําดับแหงจุติของบุคคลแมนี้    ก็ยอมมีได 
ฉันนั้นเหมือนกัน.  ก็ข้ึนชื่อวา  อุปมาที่ตรัสใหหนักแนนยิ่งข้ึนดวยอุปมาน้ียอม 
ไมมีในพุทธพจนทั้งส้ิน.  ในบทวา  เวสารชฺชานิ  ความปฏิปกษตอความ 
ครั่นคราม  ชือ่วา   เวสารัชชะ   นั้นเปนชื่อของญาณอันสําเร็จแตโสมนัส    ซึ่ง 
เกิดข้ึนแกผูพิจารณาถึงความครั่นครามในฐานะส่ี.  บทวา  สมมฺาสมฺพุทฺธสสฺ 
เต  ปฏิชานโต  ความวา  ทานปฎิญญาณอยางนี้วา   เปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา  ธรรมทั้งหมดเราไดตรัสรูยิ่งแลว.   บทวา   อนภิสมฺพุทฺธา  ความ 
วา   ธรรมเหลาน้ีทานยังไมไดตรัสรูแลว.  บทวา  ตตฺร  วต  ความวาในธรรม 
ที่แสดงอยางน้ีวา   ยังไมไดตรัสรูแลว   เหลาน้ันหนอ.   บทวา  สห   ธมฺเมน 
ความวาโดยคําที่มีเหตุมีการณ   เหมือนสุนักขัตตะ  บนเพอไมมีประมาณฉะน้ัน. 
บุคคลก็ดี  ธรรมก็ด ี ทานประสงควา  นิมิต  ในบทวา  นิมิตฺตเมต  นี.้  ใน 
บทนั้นมีอธิบายอยางนี้วา  เราไมเห็นบุคคลท่ีทักทวงวา  เราไมเห็น ธรรมที่เขา 
แสดงแลว   ทักทวงเราวา  ธรรมชื่อน้ี    ทานยังไมไดตรัสรูแลว.  บทวา เขมฺป- 
ปตฺโต       ไดแกถึงความเกษม.    สองบทท่ีเหลือเปนไวพจนของบทนี้นั้นเทียว.  
ก็บทนั้นทั้งหมด   ตรัสหมายถึงเวสารัชชญาณเทาน้ัน.  ก็เม่ือพระทศพลไมเห็น 
บุคคลผูทักทวง    หรือ    ธรรมอันเปนเหตุทักทวง     ที่ยังไมไดตรัสรูแลววา 
ธรรมชื่อน้ี   ทานยังไมไดตรัสรูแลว    ดังน้ี   หรือ   เมื่อพิจารณาวา    เราเปน 
พระพุทธเจาโดยสภาพน้ันเทียว    กลาววาเราเปนพระพุทธเจา    ดังน้ี    ความ 
โสมนัสอันมีกําลังยิ่ง    กย็อมเกิดข้ึน.     ญาณที่สัมปยุตดวยโสมนัสนั้น    ชือ่วา 
เวสารัชชะ.  ทรงหมายถึงเวสารรัชชะน้ัน  จึงตรัสคําเปนอาทิวา  เขมปฺปตฺโต  
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ดังน้ี.  พึงทราบอธิบายในบททั้งปวงดังน้ี.  ก็ธรรมทั้งหลาย   ชือ่วาอันตรายิกะ  
เพราะอรรถวา  ทําอันตรายในบทนี้วา อนฺตรายิกาธมฺมา  ดังน้ี.  ธรรมเหลา 
นั้นโดยเนื้อความก็ไดแก  กองอาบัติ  ๗ ที่แกลงลวงละเมิด.  จรงิอยู  กองอาบัติ 
ที่แกลงลวงละเมิดแลว   โดยท่ีสุดแมทุกกฏและทุพภาษิต  ก็ทําอันตรายแกมรรค 
และผลท้ังหลายได.    แตในที่นี้   ทานประสงคเมถุนธรรม.   ก็ความปราศจาก 
ความสงสัยอยางเดียวของภิกษุรูปใดรปูหน่ึง     ผูเสพเมถุนยอมเปนอันตรายแก 
มรรคและผลท้ังหลายได.    บทวา   ยสฺส  โข  ปน  เตสุ  อตฺถาย    ความวา 
เพ่ือประโยชนใดในประโยชนทั้งหลายมีความส้ินไปแหงราคะเปนตน.     บทวา 
ธมฺโม  เทสิโต   ความวา   ธรรมมกีารเจริญอสุภเปนตน   อันทานแสดงแลว. 
บทวา  ตตฺร  วต ม  ไดแก กะเราในธรรมอันเปนเครื่องนําออกจากทุกขนั้น. 
บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวน้ันเทียว. 
            บทวา  อถโข  อิเม  สารีปุตฺต    นี้   ทรงปรารภ    เพราะเหตุอะไร. 
เพราะเพ่ือทรงแสดงกําลังแหงเวสารัชชญาณ.    เหมือนอยางพระธรรมกถึกหยั่ง 
ลงสูบุรุษผูฉลาดแลว  ยอมปรากฎเปนผูฉลาด   ดวยถอยคําท่ีสามารถยังจิตของ 
วิญูชนทั้งหลายใหยินดีฉันใด     ความท่ีเวสารัชชญาณเปนธรรมชาติใหแกลว 
กลา  แมอันบริษัท ๘ เหลาน้ีอาจเพ่ือรูไดฉันนั้น    เพราะฉะนั้น    เมื่อจะทรง 
แสดงกําลังแหงเวสารัชชญาณ   จึงตรัสพระดํารัสวา    อถโข  อิมา  สารีปุตฺต 
ดังน้ีเปนตน.     ในบทเหลาน้ัน  บทวา  ขตฺติยปริสา  ไดแก   สถานที่นั่ง 
ประชุมของกษัตริยทั้งหลาย.  ในบทท้ังปวงก็มีนัยเชนเดียวกัน .  ก็สถานท่ีที่หมู 
มารท้ังหลายนั่งประชุม  พึงทราบวา  มารบริษัท  อนึ่ง   บริษัทนั้นแมทั้งหมด 
ของมารท้ังหลาย    ไมไดถือเอาดวยสามารถแหงการเห็นสถานท่ีเลิศ.    เพราะ   
มนุษยทั้งหลาย  ยอมไมอาจเพ่ือจะกลาวแมคําปกติวา    พระราชาประทับนั่งใน 
ที่นี้   เหง่ือท้ังหลายยอมไหลออกจากรักแร.  ขัตติยบริษัทเลิศอยางนี้.  พราหมณ  
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ทั้งหลาย     ยอมเปนผูฉลาดในเวทสาม.     คหบดีทั้งหลายยอมเปนผูฉลาดใน 
โวหารตาง ๆ และในการคิดอักษร.  สมณะทั้งหลายยอมเปนผูฉลาดในวาทะของ 
ตนและวาทะของคนอ่ืน.  ชื่อวา  การกลาวธรรมกถาในทามกลางบริษัทเหลาน้ัน 
เปนภาระหนักอยางยิ่ง.  แมอมนุษยทั้งหลายก็เปนผูเลิศ.    เพราะครั้นแมเพียง 
กลาววา  อมนุษย  สรรีะทั้งส้ินยอมส่ัน.  สัตวทั้งหลายไดเห็นรูป  หรือฟงเสียง 
ของอมนุษยนั้น  ยอมปราศจากสัญญาได.  บริษัทของอมนุษยเลิศอยางนี้.  ชื่อวา 
การแสดงธรรมกถาในอมนุษยบริษัทแมเหลาน้ัน       ยอมเปนภาระหนักมาก. 
อมนุษยบริษัทเหลาน้ัน  พึงทราบวา ทานถือเอาแลว  ดวยอํานาจแหงการเห็น 
ฐานะอันเลิศ ดวยประการฉะน้ี.  บทวา  อชฺโฌคาหติ  คือ  ตามเขาไป.  บทวา 
อเนกสต  ขตฺติยปริส  คือ เชน  สมาคมพระเจาพิมพิสาร   สมาคมพระญาติ 
และสมาคมเจาลิจฉวี.   ยอมไดในจักรวาลแมเหลาอ่ืน.   
            ก็พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปสูแมจักรวาลเหลาอ่ืนหรือ.   เออ    เสด็จ 
ไป.  เปนเชนไร.  เขาเหลานั้นเปนเชนใด พระองคก็เปนเชนนั้นเทียว. เพราะ 
ฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนอานนท  ก็เราเขาไปหาขัตติยบริษัท 
หลายรอย  ยอมรูเฉพาะแล  วา ในบรษัิทนั้น    พวกเขามีวรรณะเชนใด  เราก็ 
มีวรรณะเชนนั้น  พวกเขามีเสียงเชนใด  เราก็มีเสียงเชนนั้น   และเราใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหรื่นเริง  ดวยธรรมมีกถา    และพวกเขาไมรูเราผู 
กลาวอยูวา  ผูกลาวนี้เปนใครหนอ    เปนเทวดาหรือมนุษย    และครั้นใหเห็น 
แจงแลว   ใหสมาทานแลว   ใหอาจหาญแลว   ใหรื่นเริงแลว   ดวยธรรมีกถาก็ 
หายไป  และพวกเขาไมรูเราผูหายไปวา  ผูที่หายไปน้ีเปนใครหนอแล เปนเทพ 
หรือมนุษย  ดังน้ี.  เหลากษัตริยทรงประดับประดาดวยสังวาลมาลา   และของ 
หอมเปนตน   ทรงผาหลากสี   ทรงสวมกุณฑลแกวมณี  ทรงโมลี  ฝายพระผูมี 
พระภาคเจาทรงประดับพระองคเชนนั้นหรือ    กษัตริยแมเหลาน้ันมีพระฉวีขาว  
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บาง  ดําบาง  คล้ําบาง   แมพระศาสดาทรงเปนเชนนั้นหรือ.  พระศาสดาเสด็จ  
ไปดวยเพศบรรพชิตของพระองคเอง     แตทรงปรากฏเปนเชนกับกษัตริยเหลา 
นั้น     ครั้นเสด็จไปแลวทรงแสดงพระองคซึ่งประทับนั่งบนพระราชอาสน   ยอม 
เปนเชนกับกษัตริยเหลาน้ันวา     ในวันนี้พระราชาของพวกเรารุงโรจนยิ่งนัก 
ดังน้ี.   ถากษัตริยเหลาน้ัน   มีพระสุรเสียงแตกพราบาง ลึกบาง   ดุจเสียงกาบาง 
พระศาสดาก็ทรงแสดงธรรมดวยเสียงแหงพรหมน้ันเทียว    ก็บทน้ีวา     เราก็มี 
เสียงเชนนั้น    ตรัสหมายถึงลําดับภาษา.    ก็มนุษยทั้งหลายไดฟงเสียงนั้นแลว 
ยอมมีความคิดวา  วันนี้     พระราชาตรัสดวยเสียงอันออนหวาน.     ก็ครั้นเม่ือ 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวเสด็จหลีกไป   เห็นพระราชาเสด็จมาอีก   ก็เกิดการ 
พิจารณาวา  บุคคลน้ีใครหนอแล.  พระองคจึงตรัสพระดํารัสนี้วา บุคคลน้ีใคร 
หนอแล  อยูในที่นี้  บัดนี ้ แสดงดวยเสียงออนหวาน ดวยภาษามคธ  ดวยภาษา 
สีหล  หายไป  เปนเทพหรือมนุษย  ดงัน้ี.  ถามวา  ทรงแสดงธรรมแกบุคคล 
ทั้งหลายผูไมรูอยางนี้เพ่ืออะไร.   ตอบวา  เพ่ือประโยชนแกวาสนา.    พระองค 
ทรงแสดงมุงอนาคตวา  ธรรมแมไดฟงอยางนี้     ยอมเปนปจจัยในอนาคตน้ัน 
เทียว.  บทวา  สนฺนิสินฺนปุพฺพ  ไดแก เคยรวมน่ังประชุม. บทวา   สลฺล- 
ปตปุพฺพ  คือ  เคยทําการสนทนา.    บทวา  สากจฺฉา    ความวา    เคยเขา 
สนทนาธรรม.     ก็พึงทราบการเขารวมประชุม     ดวยอํานาจสมาคมมีสมาคม 
โสณฑัณฑพราหมณ  เปนตน    และดวยสามารถแหงจักรวาลอ่ืน    ดวยบทเปน 
ตนวา  อเนกสต  พฺรหมฺณปริส. 
            คําวา  โยนิ   ในบทน้ีวา   จตสฺโส  โข  อมิา  สารีปุตฺต  โยนิโย 
เปนชื่อของสวนขันธบาง    ของการณบาง     ของทางปสสาวะบาง.    สวนของ 
ขันธชื่อวา โยนิ ในบทนีว้า  ขันธของนาค ๔  ขันธของครุฑ  ๔.   การณ  ชื่อวา 
โยนิ   ในบทน้ีวา  ก็การณนั้น    เปนภูมิแหงการบรรลุพืชผล.     ทางปสสาวะ  
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ชื่อวา  โยน ิ ในบทนี้วา  ก็เราไมเรียกเปตติสมภพทางปสสาวะวาเปนพราหมณ. 
ก็ในท่ีนี้สวนของขันธ  ทานประสงคเอาวา  โยนิ.  ในกําเนิดเหลาน้ัน    สัตวที่ 
เกิดในไข  ชือ่วา  อัณฑชะ  สัตวที่เกิดในครรภชื่อวาชลามพุชะ.    สัตวที่เกิด 
ในเหง่ือไคล  ชื่อ  สังเสทชะ.  สัตวที่เกิดข้ึนเฉพาะเวนเหตุเหลานั้น  ดุจผุดข้ึน 
เกิด  ชื่อวา  อุปปาติกะ.   บทวา  อภินพฺิภชฺช  ชายนฺติ  คือ  ยอมเกิดดวย 
อํานาจแหงการทําลายแลวออกมา.   ทานแสดงฐานะอันไมนาปรารถนาท้ังหลาย 
ดวยบทเปนตน วา  ปูติกุณเป.   สัตวทั้งหลายยอมเกิดในฐานะที่นาปรารถนามี 
เนยใส  น้ําตาล  น้ําผ้ึง และน้ําออยเปนตนเหมือนกัน.  เทพชั้นสูงต้ังแตจาตุม- 
มหาราชิก  ในบทเปนตนวา  เทวา  จัดเปนอุปปาติกะเหมือนกัน .   สวนภุมม 
เทวดาทั้งหลาย   มีกําเนิด ๔.     บทวา  เอกจฺเจ  จ  มนุสฺสา   ความวา  ใน 
มนุษยทั้งหลาย  มนุษยบางพวกเปนอุปปาติกะเหมือนเทวดา.    แตมนุษยเหลา 
นั้น โดยมากเกิดจากครรภ.  ในที่นี้ แมที่เกิดจากไข  ก็เหมือนภาติยเถระ ๒ รูป 
ผูเปนบุตรของโกนตะ.     แมที่เกิดจากเหง่ือไคล   ก็มีโปกขรสาติพราหมณและ 
พระนางปทุมวดีเทวี     ที่เกิดในกลบีประทุมเปนตน.   ในวินิปาติกะท้ังหลาย 
นิชฌามเปรต  และตัณหิกเปรต  เปนอุปปาติกเหมือนกัน ดุจสัตวนรกท้ังหลาย. 
ที่เหลืองมีกําเนิด ๔.  ยักษทั้งหลายก็ดี  สัตวทั้งหลายมีสัตว  ๔ เทา  นก  และ 
งูทั้งปวงเปนตน ก็ดี  ทั้งหมดมีกําเนิด ๔  เหมือนวินิปาติกะเหลาน้ัน 
            คติทั้งหลายแมพึงไปดวยสามารถแหงกรรมท่ีทําไวดีและทําไวชั่วในบทนี้  
วา  ดูกอนสารีบุตร  คติ  ๔ อยางนี้แล.  อีกประการหน่ึง  ชื่อวา คติ  มีหลาย 
อยางคือ  คติคติ  นิพพัตติคติ  อัชฌายคติ  วิภวคติ    และนิปผัตติคติ    ใน 
คติเหลาน้ัน  คตินี้วา   เราละไปสูคติอะไร  และวา    เทวดาคนธรรพ    และ 
มนุษย  ยอมไมรูคติของผูใด   ดังน้ี   ชือ่วา    คติดติ.     คตินี้วาเราไมรูคติ 
หรืออคติของภิกษุทั้งหลาย  ผูมีศีลเหลาน้ี   ดังน้ี  ชื่อวา  นิพพัตติคติ.   คตินี้  
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วา  ดูกอนพรหม  เรารูชดัคติ  และรูชดัจุติของทานอยางนี้แล  ชื่อวา  อัชฌา  
สยคติ. คตินี้วา  วิภวะเปนคติธรรมท้ังหลาย  นิพพานเปนคติของพระอรหันต 
ชื่อวา  วิภวคติ.    คตินี้วา    คติมี   ๒   อยางเทาน้ัน   ไมเปนอยางอ่ืน   ชื่อวา 
นิปผัตติคติ.    ในคติเหลาน้ันทานประสงคเอา    คติคติในท่ีนี้.   ชื่อวา   นิรยะ  
ดวยอรรถวา  ปราศจากความยินดี  ดวยอรรถวาไมมีความสบายใจ   ในบทเปน 
ตนวา    นิรโย.    ชื่อวา    ดิรัจฉาน     เพราะอรรถวา   เดินขวาง.   กําเนิดของ 
ดิรัจฉานเหลาน้ัน     ชื่อวา    ดิรัจฉานโยนิ.    ชื่อวา  เปรตวิสัย  เพราะอรรถวา 
เปนวิสัยแหงสัตวทั้งหลายที่ถึงความละไปแลว.  ชือ่วา   มนุษย    เพราะความ 
เปนผูมีใจสูงแลว.  ชื่อวา  เทพ  เพราะวิเคราะหวา    เลนกับกามคุณ  ๕   และ 
อานุภาพของตน ๆ. ขันธทั้งหลายพรอมกับโอกาส  ชื่อวา   นริยะ    ในบทเปน 
ตนวา  นิรย   จาห   สารีปุตฺต.     ในบทวา   ติรจฺฉานโยนึ    จ     แมเปนตนก็ 
นัยนี้เหมือนกัน.   ทรงแสดงกรรมอันเปนไปสูคติเทาน้ันที่ตรัสไวดวยบทแมทั้งสอง 
วา    มคฺค    ปฏิปท.  บทวา    ยถา   จ   ปฏิปนฺโน    ความวา    ดาํเนินไปโดย 
ทางใด   โดยปฏิปทาใด    เพราะฉะนั้น    แมทั้ง   ๒   บทรวมเขากัน    ยอมปรากฏ 
ชื่อวา  อบาย    เพราะความเปนที่ปราศจากความงอกงาม     กลาวคือความเจริญ 
หรือ  ความสุขในบทเปนตนวา  อปาย  ดังนี้.  ชื่อวา  วินิบาต  เพราะอรรถ 
วาเปนคติ  คือ  เปนที่ต้ังแหงทุกข.  ชื่อวา วินิบาต เพราะเปนที่ตกไปแหง 
สัตวทั้งหลายที่ทําความช่ัว.  ก็พระผูมีพระภาคเจาตรัสบทนี้วา    นิพฺพาน ฺจาห   
เพ่ือทรงแสดงวา  เรายอมรูคติคติอยางเดียวก็หามิได  เรายอมรูแมนิพพานอัน 
เปนเครื่องสลัดออกจากคติดวย.   ทานกลาวอริยมรรคดวยบทแมทั้งสอง  คือ 
มรรค   และปฏิปทาในท่ีนี้.  บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงอาการ 
ที่เปนไปแลวแกญาณของพระองคในฐานะทั้งหลายตามท่ีกลาวแลว   จึงตรัสวา 
อิธาห     สารปุีตฺต     เปนตน.     ในบทเหลาน้ัน     บทวา     เอกนฺตทุกฺขา   คือ 
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มีทุกขเปนนิจ      ไดแกมีทุกขชั่วนิรันดร.  บทวา  ติปฺปา  คือ   มาก.  บทวา 
กฏกา  ไดแกกลาแข็ง.    บทวา   เสยฺยถาป   เปนตน    ตรัสแลว     เพ่ือทรง 
แสดงขอเปรียบเทียบ.  หลุมก็ดี  กองก็ดี  เรียกวา  กาสุ  ในบทน้ัน.  ก็หลุมชื่อ 
วา  กาสุ   ในคาถาน้ีวา 
                  ดูกอนสารถี      ทานเดือดรอนอะไร 
                หนอจึงขุดหลมุ  ดูกอนเพ่ือน   ทานผูอันเรา 
                ถามแลวจงบอก  จักทําอะไรในหลุม. 
กองชื่อวา  กาสุในคาถาน้ีวา 
                  คนทั้งหลายอื่นรองไหอยู   มีตัวรอน 
             รุมขดุหลุมถานอยู. 
แตในที่นี้   ทานประสงคเอาหลุม.  ดวยเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจา    จึงตรัส 
วา  สาธิกโปริส   ลกึยิ่งกวาชั่วบุรุษ.   ในบทนั้น  หลุมนั้น ลึกยิ่งกวาชั่วบุรุษ 
เปนประมาณ  เพราะฉะน้ัน   จึงเชื่อวาลึกยิ่งกวาชั่วบุรุษ   อธิบายวา    ลกึเกิน 
กวาหาศอก.  บทวา  ปราศจากเปลว  ปราศจากควัน  นั้น    ตรสัเพ่ือทรง 
แสดงความท่ีความเรารอนเปนธรรมชาติมีกําลัง.  ครั้นเมื่อเปลวมีอยู  หรอืควัน 
มีอยู    ลมยอมต้ังข้ึน    เพราะเหตุนั้น      ความเลารอนจึงไมมีกําลัง.    บทวา 
ฆมฺมปเรโต  ไดแก ถึงความรอนแผดเผา.  บทวา  ตสิโต  ความวา   เกิด 
ความทะยานอยาก.    บทวา    ปปาสิโต  ไดแก   ประสงคจะดื่มนํ้า.  บทวา 
เอกายเนน  มคฺเคน  ความวา โดยทางสายเดียวซ่ึงมีหนาม   ตนไมรกชัฏชั่ว  
นิรันดรในขางทั้งสองท่ีจะพึงเดินตาม.  บทวา    ปณิธาย    ความวา    ชื่อวา 
ความปรารถนาในหลุมถานเพลิงไมมี  ทรงปรารภถึงหลุมถานเพลิงจึงตรัสอยาง 
นั้นเพราะความท่ีอิริยาบถต้ังแลว.   การแสดงขออุปมาในบทวา  เอวเมว  โข  
นั้นมีดังน้ี.  กพึ็งเห็นนรกเหมือนหลุมถานเพลิง.   พึงเห็นกรรมอันเปนเหตุเขา  
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ถึงนรก     เหมือนทางไปสูหลุมถานเพลิง.     พึงเห็นบุคคลผูสะพรั่งดวยกรรม 
เหมือนคนข้ึนสูหนทาง.  พึงเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูมีทิพยจักษุ  เหมือนบุรุษ 
มีจักษุ.  บุรุษนั้นเห็นบุคคลผูข้ึนสูหนทางเทียว  ยอมรูวา   บุคคลนี้ไปโดยทาง 
นี้  จักตกในหลุมถานเพลิงฉันใด   พระผูมีพระภาคเจาทรงรูกรรมอยางใดอยาง 
หน่ึงซึ่งฆาอายุในการฆาสัตวเปนตนอยางนี้วา  บุคคลน้ีทํากรรมนี้แลว    จักตก 
นรกฉันนั้นเหมือนกัน.   ในกาลสวนอ่ืน   บรุุษนั้นเห็นบุคคลนั้นตกลงในหลุม 
ถานเพลิงฉันใด   ในกาลสวนอ่ืน   พระผูมีพระภาคเจาทรงยังแสงสวางใหเจริญ 
แลววา    บุรษุน้ันทํากรรมนั้นแลว     เกิดแลวในที่ไหนทรงแลดูดวยทิพยจักษุ 
ยอมเห็นบุรุษผูเกิดแลวในนรก    ซึ่งเสวยมหาทุกขมีการจองจํา ๕ ประการเปน 
ตนฉันนั้นเหมือนกัน .  เมือ่ทรงแลดูวา   ในนรกนั้น    สัตวนั้นมวีรรณะอยางอ่ืน 
ในเวลาส่ังสมกรรม   สัตวที่เกิด   ในนรกมีวรรณะเปนอยางอ่ืน    แมก็จริง   ถึง 
อยางนั้น     สัตวนั้นทํากรรมน้ันแลว   เกิดแลวในนรกน้ัน     สตัวนี้แมดํารงอยูใน 
ทามกลางสัตวหลายแสน เพราะฉะนั้น  สัตวนั้นเทียว  ยอมมาสูทาง เพราะเหตุนั้น 
อาจารยทั้งหลายจึงกลาววา   นั้นชื่อวา  กําลังแหงทิพยจักษุ. 
            พึงทราบอธิบายในอุปมาขอท่ี ๒ เพราะความเรารอนในหลุมคูถ เหมือน 
ในหลุมถานเพลิงไมมี   เพราะฉะน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาจึงไมตรัสวา  เอกนุ- 
ตทุกฺขา  ตรสัคําวา  ทุกฺขา  เปนตน.  พึงทราบการเปรียบเทียบอุปมาโดย 
นัยกอนน้ันเที่ยวแมในบทนั้น. จริงอยู   พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นบุคคลแมนี้  
เกิดในกําเนิดใดกําเนิดหน่ึง         ในบรรดากําเนิดทั้งหลายมีกําเนิดชางเปนตน 
เสวยทุกขมากดวยการฆา   การจองจํา   การครามา  และการคราไปเปนตน. 
            พึงทราบอธิบายในอุปมาขอท่ี  ๓ ก็บทวา  ตนุปตฺตปลาโส   ไดแก 
ใบออน     ไมเหมือนแผนหมอกเมฆ    แตบทนี้     ตรัสหมายถงึมีใบบางเบา. 
บทวา  กพรจฺฉาโย   ไดแกมีเงาหาง.   บทวา  ทุกฺขพหุล  ความวา  ก็ทุกข  
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ในเปรตวิสัยมีมาก    แตพึงเสวยสุขนิดหนอยในบางเวลา   เพราะฉะนั้น จึงตรัส  
อยางนี้.  พึงทราบการเปรียบเทียบขออุปมาโดยนัยกอนในที่นี้นั่นเทียว. 
            พึงทราบอธิบายในอุปมาขอท่ี  ๔   บทวา  พหลปตฺตปลาโส   ไดแก 
มีใบเนืองนิจ  คือ  ปกปดดวยใบ.  บทวา  สณฺฑจฺฉาโย  ความวา มีเงาหนา 
ดุจรมหีน.   บทวา   สุขพหุลา   เวทนา    ความวา    เวทนาในตระกูลทั้ง 
หลายมีขัตติยตระกูลเปนตนในมนุษยโลกเปนอันพึงทราบวา     เวทนามากดวย 
ความสุข  ทรงแสดงวา   เราเห็นบุคคลนอนหรือนั่งเสวยเวทนานั้น.  พึงทราบ 
ขอเปรียบเทียบอุปมาแมนี้โดยนัยกอนนั้นเทียว. 
            พึงทราบอธิบายในอุปมาขอท่ี  ๕ บทวา ปาสาโท ไดแก ปราสาทยาว. 
บทวา  อุลฺลตฺิตาวลิตฺต  ความวา  ฉาบทาขางในและฉาบทาขางนอก.  บทวา 
ผุสิตคฺคฬ  ไดแกบานประตูหนาตาง  ปดสนิทดีพรอมกับรอบวงกบ.   บทวา 
โคนกตฺถโต  ความวา  ลาดดวยผาโกเชาวสีดํา    ขนยาวเกินกวาส่ีนิ้ว.   บทวา 
ปฏิกตฺถโต   ไดแกลาดดวยเครื่องลาดสีขาวอันสําเร็จแตขน.      บทวา  ปฏล-ิ 
กตฺถโต  คือ  ลาดดวยเครื่องลาดอันสําเร็จดวยขนมีพ้ืนหนา. บทวา  กทฺทลิมคิ- 
ปวรปจฺจตฺถรโณ   ความวา  ลาดดวยเครื่องปูลาดชั้นสูง   อันสําเร็จดวยหนัง 
ชะมด.  ไดยนิวา    ชนทั้งหลายลาดหน่ึงชะมดเบ้ืองบนผาขาวแลวเย็บทําเครื่อง 
ปูลาดนั้น.  บทวา  สอุตฺตรจฺฉโท  ความวา  มีเพดานก้ันในเบ้ืองบน  คือมี 
เพดานสีแดงกั้นไวเบ้ืองบน.  บทวา  อภุโต  โลหิตกูปธาโน  ไดแก มีหมอน 
แดงวาง ณ   ขางท้ังสองของบัลลังก  คือ หมอนหนุนศีรษะ  และหมอนวางเทา. 
พึงทราบการเปรียบเทียบขออุปมา  โดยนัยกอนแมในที่นี้. 
            กโ็ยชนาสวนอ่ืนในบทนี้มีดังนี้.     บุรุษน้ันยอมรูบุคคลท่ีข้ึนสูทางน้ัน 
เทียววา  บุคคลน้ีไปโดยทางนั้น    ข้ึนสูประสาท  เขาไปยังกูฏาคาร   จักนั่งหรือ 
จักนอนบนบัลลังกฉันใด    พระผูมพีระภาคเจาทรงเห็นบุคคลผูสั่งสมกุศลกรรม  
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อยางใดอยางหนึ่ง   ในบรรดาบุญกิริยาวัตถุ  มีทานเปนตน   ยอมทรงรูวา บุคคล 
นี้ทํากรรมนีแ้ลว  จักเกิดในเทวโลกฉันนั้นเหมือนกัน. ในกาลสวนอ่ืน  บุรษุน้ัน 
ยอมเห็นบุคคลน้ันข้ึนสูปราสาทน้ันแลว     เขาไปสูกุฏาคาร    นั่งหรือนอนบน 
บัลลังกเสวยเวทนามีความสุขโดยสวนเดียวฉันใด   ในกาลสวนอ่ืน  พระผูมีพระ 
ภาคเจา   ทรงเจริญอาโลกสัญญาวาบุคคลน้ันทํากรรมดีนั้นแลว    เกิดในทีไ่หน 
เมื่อทรงแลดูดวยทิพยจักษุ   ยอมทรงเห็นบุคคลน้ันเกิดในเทวโลก   อันหมูนาง 
ฟาแวดลอมในสวนท้ังหลาย  มีนันทนวันเปนตน    เสวยทิพยสมบัติอยูก็ฉันน้ัน 
เหมือนกัน. 
            พึงทราบวินิจฉัยในอาสวักขยวาร   หากจะมีคําถามวา    ขอน้ันพระผูมี 
พระภาคเจาไมตรัสวา     ดวยทิพยจักษุ    แตตรัสวา      เราเห็นบุคคลน้ันนั่น 
เพราะเหตุไร.   เพราะไมมีการกําหนด.   เพราะพระผูมีพระภาคเจา  จักทรงเห็น 
บุคคลน้ี  ดวยทิพยจักษุบาง  จักทรงรูดวยเจโตปริยญาณบาง  จักทรงรูดวย 
สัพพัญุตญาณบาง.  คําวา  เอกนฺตสุขา  เวทนา  นี ้  โดยพยัญชนะเปนสุข 
อันเดียวกันกับสุขในเทวโลกแมก็จริง     ถึงอยางนั้น    โดยอรรถเปนสุขตางกัน 
เพราะสุขในเทวโลก   ไมเปนเอกันตสุขโดยสวนเดียว    เพราะยังมีความเรารอน 
มีความเรารอนเพราะราคะเปนตน.  แตสุขในนิพพาน  เปนเอกันตสุข  โดย 
อาการท้ังปวง   เพราะเขาไปสงบความเรารอนท้ังหมด.    สุขใดท่ีกลาวแมในขอ 
อุปมาวา     สุขโดยสวนเดียวในปราสาท   ก็สุขน้ัน   ชื่อวา    สขุโดยสวนเดียว 
เหมือนกัน    เพราะความท่ีความเรารอนในทาง    ยังไมสงบ    เพราะยังมีความ 
หิวแผดเผา   เพราะยังมีความกระหายครอบงํา.   แตในราวปาก็ชื่อวา     เปนสุข 
โดยสวนเดียว  โดยอาการทั้งปวง  เพราะความท่ีมลทินคือ  ธุล ี อันบุคคลน้ัน 
ลงสูสระโบกขรณี  ลอยหมดแลว    เพราะความท่ีความเหน็ดเหนื่อยในทางสงบ 
ระงับแลว      เพราะความท่ีหิวกระหายท้ังหลายถูกกําจัดแลวดวยการกินเหงาบัว  
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และดวยการด่ืมน้ําอรอย    และเพราะความท่ีเขาผลัดผาอาบน้ําแลว   นุงผาเนื้อ  
ละเอียดนอนหนุนถึงขาวสาร  บีบผาอาบนํ้า  วางไวที่หฤทัย  ถกูลมออน ๆ พัด 
นอนหลับ.    ในบทนี้วา  เอวเมว  โข  มีการเปรียบเทียบขออุปมาดังน้ี.  พึง 
เห็นอริยมรรค     เหมือนสระโบกขรณี.     พึงเห็นการปฏิบัติในสวนเบื้องตน 
เหมือนทางไปสระโบกขรณี.  พึงเห็นบุคคลพรอมพรั่งดวยการปฏิบัติ    เหมือน 
บุคคลข้ึนสูทาง    พึงเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงมีทิพยจักษุ    เหมือนบุรุษผูมี 
จักษุ  พึงเห็นนิพพาน    เหมือนราวปา     บุรุษน้ันเห็นบุคคลผูข้ึนสูทางเทียว 
ยอมรูวาบุคคลน้ีไปโดยทางนี้    อาบนํ้าในสระโบกขรณีแลว    จักนั่ง    หรือจัก 
นอน  ที่โคนตนไมในราวปา  อันนารื่นรมยฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันน้ัน 
เหมือนกัน   ทรงรูบุคคลผูบําเพ็ญปฏิปทา  กําหนดนามรูป   กระทําการกําหนด 
ปจจัย  กระทําการงานดวยวิปสสนาอันมีลักษณะเปนอารมณวา  บุคคลน้ีบําเพ็ญ 
ปฏิปทาน้ีแลว   ยังอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป  เขาถึงผลสมาบัติที่กลาวแลวอยางนี้วา 
เจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิไดอยู. ในกาลสวนอ่ืน บุรุษน้ัน   เห็น 
บุคคลน้ันอาบน้ําในสระโบกขรณีนั้นแลว     เขาไปสูราวปาแลวน่ังหรือนอน 
เสวยเวทนาอันมีความสุขโดยสวนเดียวฉันใด      ในกาลสวนอ่ืน    พระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงเห็นบุคคลน้ันบําเพ็ญปฏิปทา   เจริญมรรค   กระทําใหแจงซ่ึงผล 
บรรลุผลสมาบัติ    ซึ่งมนีิพพานเปนอารมณ    อันถึงการนอนท่ีประเสริฐ  คือ 
นิโรธ  เสวยเวทนาอันมีสุขโดยสวนเดียวฉันนั้นเหมือนกัน. 
            บทนีว้า    ดกูอนสารีบุตร    อน่ึง    เรายอมเขาใจประพฤติพรหมจรรย 
ประกอบดวยองค ๔ ดังน้ี   ทรงปรารภเพราะเหตุไร.     ทรงปรารภดวยอํานาจ 
การตอเนื่องเปนข้ันตอน.  ไดยินวา สุนักขัตตะน้ี  มีลัทธิอยางนี้วา  ความหมดจด 
ยอมมีดวยการบําเพ็ญทุกกรกิริยา.  ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภ 
เทศนานี้   เพ่ือทรงแสดงแกสุนักขัตตะนั้นวา  เราดํารงในอัตภาพหน่ึงไดกระทํา  
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ทุกกรกิรยิาอันประกอบดวยองคสี่  แลว   บุคคลท่ีชือ่วา  ทําทุกกรกิริยาเชนกบั  
เราไมมี   เมื่อความหมดจดมีดวยการทําทุกกรกิริยา   เราเองพึงเปนพระพุทธเจา 
ดังน้ี.  อน่ึง  สุนักขัตตะนี้     เลื่อมใสในการทําทุกกรกิริยา    ความท่ีเขาเปนผู 
เลื่อมใสแมนั้น     พึงทราบโดยนัยอันมาแลวในปาฏิกสูตร     มอีาทิอยางนี้วา 
สุนักขัตตลิจฉวีบุตรไดเห็น    ชีเปลือยชื่อโกรกขัตติกะ      ประพฤติวัตรคลาน 
เค้ียว   กินภักษาที่เขาเทลงในแผนดินดวยปาก    เขาครั้นเห็นแลว    ไดมีความ 
คิดนี้วา  สมณะผูคลาน  เค้ียว  กินภักษาท่ีเทลงในแผนดินดวยปากน้ันเทียวนี้ดี 
หนอ. 
            ลําดับนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อทรงแสดงวา  สุนักขัตตะเลื่อมใส 
ในทุกกรกริยิา     ก็เราดํารงในอัตภาพหน่ึงไดการทําทุกกรกิริยาอันประกอบ 
ดวยองคสี่แลว     สุนักขัตตะนี้แมเม่ือจะเลื่อมใสในการทําทุกกรกิริยา     กค็วร 
เลื่อมใสในเรา   เขาหามีความเลื่อมใสในเรานั้นไมดังนี้   ไดทรงปรารภเทศนานี้. 
ทานก็ดี    ไวยาวัจจก็ดี     สิกขาบทก็ดี    พรหมวิหารก็ดี     ธรรมเทศนาก็ดี 
เมถุนวิรัติก็ดี  สทารสันโดษก็ดี   วิริยก็ดี  อุโบสถก็ดี  อรยิมรรคก็ดี   ศาสนา 
ทั้งส้ินก็ดี  อัชฌาสัยก็ดี  เรียกวา  พรหมจรรย  ในที่นี้. 
         ก็ ทาน  เรียกวา  พรหมจรรย    ในปุณณกชาดกนี้วา 
                  อะไรเปนวัตรของทาน   กอ็ะไรเปน 
          พรหมจรรย    ความสําเร็จ    ความรุงเรือง 
              พละ  ความเพียร  และอุบัตินี้  เปนวิบาก 
              ของผูประพฤติดีอะไร  ขาแตทานผูประ- 
               เสริฐ  ขอทานจงบอกมหาวิมานแกขาพเจา 
            เถิด                                         
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                  ขาพเจาและภริยาท้ังสอง   เปนผูมี 
        ศรัทธาเปนทานบดีในมนุษยโลก    ในกาล 
        นั้น  เรอืนของขาพเจาเปนโรงงาน  และ 
        สมณพราหมณีทั้งหลาย    อันเราไดเลี้ยงดู 
        ใหอิ่มหนําสําราญแลว  นั้นเปนวตัรของ 
        ขาพเจา  ก็นั้นเปนพรหมจรรย  ความสําเร็จ 
        ความรุงเรือง  พละ  ความเพียรและอุบัตินี้ 
        เปนวิบากของผูประพฤติดีนั้น  ทานธีระ 
        ก็นี้เปนมหาวิมานของขาพเจา. 
ไวยาวัจจ   เรียกวา  พรหมจรรย  ในอังกุรเปตวัตถุนี้วา 
                  ฝามือของทานใหสิ่งท่ีนาปรารถนา 
        เปนที่ไหลออกแหงวัตถุมีรสอรอย     ผลบุญ 
        ยอมสําเร็จท่ีฝามือของทาน  เพราะพรหม- 
        จรรยอะไร 
                ฝามือของเราใหสิ่งท่ีนาปรารถนา 
        เปนที่ไหลออกแหงวัตถุมีรสอรอย   ผลบุญ 
        ยอมสําเร็จท่ีฝามือของเรา   เพราะพรหม- 
        จรรยนัน้. 
สิกขาบทหา  เรียกวา พรหมจรรย  ในติตติรชาดกน้ีวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ชื่อวา ติตติริยวัตรนี้แล   เปนพรหมจรรย    ดังน้ี.  พรหมวิหาร   เรียกวา 
พรหมจรรย   ในมหาโควินทสูตรนี้วา  ดูกอนปญจสิกขะ  ก็พรหมจรรยนั้นแล 
ยอมไมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนาย   ยอมไมเปนไปเพ่ือคลายความกําหนัด  ยอม 
เปนไปเพียงเพ่ือความอุบัติในพรหมโลกเทานั้น.  ธรรมเทศนา เรียกวา พรหม-  
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จรรย    ในบทน้ีวา   ในพรหมจรรยหน่ึง   มีผูละมจัจุไดพันคน.  เมถุนวิรัติ 
เรียกวา  พรหมจรรย  ในสัลเลขสูตรวา   พวกอ่ืนจักไมประพฤติพรหมจรรย 
พวกเราจักประพฤติพรหมจรรย  ในทีน่ี้.   สทารสนัโดษ   เรียกวา  พรหม-  
จรรย   ในมหาธัมมาปาลชาดกวา 
                  เราไมนอกใจภริยา    และภริยาก็ไม 
         ลวงเกินเรา    เราประพฤติพรหมจรรยเวน 
             ภริยาเหลาน้ัน   เพราะฉะน้ันแล    เด็ก ๆ 
              ของเรา  จึงไมพึงตาย. 
อุโบสถอันประกอบดวยองคแปด      ที่รักษาแลวดวยอํานาจในการฝกตน 
เรียกวา  พรหมจรรย   ในนิมิชาดก  อยางนี้วา 
                 บคุคลยอมเกิดในขัตติยะ  ดวยพรหม- 
              จรรยที่เลว     และยอมเกิดในเทพท้ังหลาย 
             ดวยพรหมจรรยปานกลาง    ยอมหมดจด 
             ดวยพรหมจรรยชั้นสูง. 
อริยมรรค เรยีกวา พรหมจรรย ในมหาโควินสูตรนั้นเทียววา ดูกอนปญจสิกขะ 
ก็พรหมจรรยนี้แล    ยอมเปนไปเพ่ือความเบื่อหนายโดยสวนเดียว    เพ่ือความ 
คลายกําหนัด ฯลฯ คือ มรรคมีองค ๘ อันประเสริฐนี้นั้นเทียว. ศาสนาท้ังส้ิน 
อันสงเคราะหเขากับสิกขา ๓ อยาง   เรียกวา  พรหมจรรย    ในปาสาทิกสูตรวา 
พรหมจรรยนี้นั้น  กวางขวาง และแพรหลาย  อันพิสดาร ชนรูมาก  เปนปกแผน 
จนมนุษยทั้งหลายประกาศดีแลวน้ันเทียว.   อัธยาศัย   เรยีกวา  พรหมจรรย 
ในบทนี้วา  
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                  อนึ่ง   ความหวังในผลเทียว     ยอม 
             สําเร็จแกคนผูไมรีบรอน      เราเปนผูมี  
             พรหมจรรย  สกุแลว  ดูกอนคามิณี  ทานจงรู 
                อยางน้ี. 
            ก็ความเพียร ทานประสงควา  พรหมจรรยในสูตรนี้.  กส็ูตรนี้นั้นเทียว 
เปนสูตรแหงพรหมจรรย     คือ   ความเพียร   ความเพียรนี้นั้น   ทานกลาววา 
ประกอบดวยองคสี่  เพราะความท่ีทุกกรกิริยา ๔ อยาง  อันพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงบําเพ็ญแลวในอัตตภาพหน่ึง.                                      
            คําวา สุท  ในบทวา  ตปสฺสี  สทุ โหม ิ เปนเพียงนิบาต   อธิบาย 
วา  เราเปนผูอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส.   บทวา   ปรมตปสฺสี   ความวา 
มีความเพียรเครื่องเผากิเลสยอดเยี่ยม   คือ   สูงสุดของบุคคลท้ังหลายผูอาศัย 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส.     บทวา   ลโูข   สุท   โหมิ  ความวา   เราเปนผู 
เศราหมอง.  บทวา  เชคุจฺฉิ  ไดแก  ผูเกลียดชังบาป.   บทวา  ปวิวิตฺโต  สุท   
โหมิ  ความวา  เราเปนผูสงัด.       บทวา   ตตฺรสฺส  เม  อิท  สารปุีตฺต 
ความวา     ในพรหมจรรยมีองค ๔ นั้น       พรหมจรรยนี้เปนวัตรในความที่มี 
ความเพียรเครื่องเผากิเลสของเรา      ทรงแสดงวา      พรหมจรรยนี้เปนอันเรา 
กระทําแลวในความท่ีมีความเพียรเผากิเลสมีของชีเปลือยเปนตน        ในความที่ 
พระองคทรงอาศัยความเพียรเครื่องเผากิเลส.   ในบทเหลาน้ัน  บทวา  อเจลโก  
ไดแก   ผูปราศจากผา   คือ   คนเปลือย.    บทวา   มุตฺตาจาโร   ไดแก  เรามี 
มารยาทสละแลว   คือ   เวนจากมรรยาทของกุลบุตรชาวโลกในกรรมท้ังหลาย 
มีการถายอุจจาระเปนตน    เปนผูยืนถายอุจจาระ   ถายปสสาวะ   เค้ียว   บริโภค.  
บทวา  หตฺถาวเลขโน   ความวา   ทรงแสดงวา   ครั้นเมื่อกอนขาวอยูในมือ 
เราก็ใชลิ้นเลยีมือ  ครั้นถายอุจจาระ   เราก็เปนผูมีความสําคัญในมือน้ันเทียววา  
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เปนทอนไมใชมือเช็ด  ดงัน้ี.    ไดยินวา   พวกเขาบัญญัติทอนไมวา  เปนสัตว 
เพราะฉะนั้น  พระองคทรงบําเพ็ญปฏิปทาของพวกเขา  จึงทรงกระทําอยางนั้น. 
ทรงแสดงวา   ผูอันเขากลาวเพ่ือใหรับภิกษาวา  มาเถิด   ทานก็ไมมา    เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา   แมผูอันเขากลาววา   ถาอยาง 
นั้น   จงหยุด ๆ เถิดทาน  ก็ไมหยุด  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา   เขาเชิญใหหยุด 
ก็ไมหยุด  ก็เดียรถียทั้งหลาย   ยอมไมกระทําการแมทั้ง  ๒  อยางนั้น  ดวยเขาใจวา 
คําของเขาจักกระทําแลว    แมเราก็ไดกระทําอยางนี้.      บทวา   อภหิต  ไดแก 
ภิกษาที่เขาแบงไวกอนแลวนํามาให.     บทวา  อุททฺิสฺส   กต  คือ  ภิกษาที่ 
เขาบอกอยางนี้วา  ไดทําเจาะจงทานน้ี.    บทวา  นมินฺตน  ความวา  เราไม 
ยินดี   ไมถือ    แมภิกษาที่เขานิมนตอยางนี้วา    ทานพึงเขาไปสูตระกูล   ถนน 
หรือบานชื่อโนน.     บทวา   น  กุมภฺมิุขา  คือ  เราไมรับภิกษาอันเขาตักจาก 
หมอให.     บทวา  น  กโฬปมุขา  ความวา  หมอขาว  หรือ  ปจฉิ  ชื่อวา 
กโฬป    เราไมรับภิกษาจากหมอขาวน้ัน       เพราะเหตุไร    เพราะวา    เจาของ 
หมอขาว  อาศัยเรา  จะไดการประหารดวยทัพพี.      บทวา   น  เอฬกมนฺตร 
ความวา   เราไมรับภิกษาท่ีเขายืนครอมธรณีประตูให   เพราะเหตุไร   เพราะวา 
บุคคลน้ีอาศัยเราแลว  ยอมไดกระทําในระหวาง. แมในทอนไมและสากท้ังหลาย 
ก็นัยนัเเหมือนกัน.       บทวา  น  ทฺวนิฺน      ความวา   ครั้นเมื่อคนสองคน 
กําลังบริโภค    คนหน่ึงลกุข้ึนให  เราก็ไมรับ    เพราะเหตุไร   เพราะวา   จะมี 
อันตรายจากการทะเลาะ.       ก็ในบทท้ังหลายมีบทวา   น  คพฺภินิยา  เปนตน 
ทารกในทองของหญิงมีครรภ  จะลําบาก  เมื่อหญิงใหดื่มน้ํามันอยู    ทารกกจ็ะ 
มีอันตรายแตน้ํานม.   บทวา  ปุริสนฺตรคตาย  ความวา  เราไมรับดวยคิดวา 
จะมีอันตรายแตความยินดี.      บทวา  น  สกิตฺตีสุ   ความวา   ไมรับภิกษาที่ 
นัดแนะกันทําไว   ไดยินวา ในเวลาขาวยากหมากแพง  สาวกของอเจลกทั้งหลาย  
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ก็จะชักชวนกันรวบรวมขาวสารเปนตนจากท่ีนั้น ๆ     หุงภัตเพ่ือประโยชนแก  
อเจลกท้ังหลาย    อเจลกผูเครงครัดไปแลว    ไมรับ.   บทวา   น  ยตฺถ  สา 
ความวา ในที่ใด  สุนัขไดรับการเลี้ยงดูวา  เราจักไดกอนขาว   เราไมรับภิกษา 
ที่เขาไมใหแกสุนัขในท่ีนั้นแลวนํามา    เพราะเหตุไร. เพราะวา   สุนัขนั้นจะมี 
อันตรายจากกอนขาว.  บทวา  สณฺฑสณฺฑจารินี  ความวา มีแมลงวันไตตอม 
เปนกลุม ๆ     กถ็ามนุษยทั้งหลายเห็นอเจลกแลว    คิดวา    เราจักใหภิกษาแก 
อเจลกน้ี   เขาไปสูโรงครัว  ก็ครั้นพวกเขาเขาโรงครัว    แมลงวันทั้งหลายท่ีจับ 
อยูที่ปากหมอขาวเปนตน    ก็จะบินไตตอมเปนกลุม ๆ  เราไมรับภิกษาที่เขานํา 
มาจากหมอขาวนั้น     เพราะเหตุไร   เพราะวา    แมลงวันทั้งหลายจะมีอันตราย 
จากอาหาร   เพราะอาศัยเรา   แมเรากไ็ดทําอยางนั้นแลว.   บทวา   น  ถุโสทก 
ความวา    น้าํท่ีหมักเกลือท่ีเขาทําดวยขาวหมักทั้งหมด    ก็ในท่ีนี้    การด่ืมสุรา 
นั้นเทียว  มีโทษ  ก็คนนั้นมีความสําคัญวามีโทษ.   ผูไดภิกษาในเรือนเดียว   
เทาน้ันแลว   กลับ    ชื่อวา   เอกาคาริกะ.     ผูเลี้ยงชีพดวยภิกษาคําเดียวเทานั้น 
ชื่อวา เอกาโลปกะ.  แมในบทท้ังหลายมี  ทฺวาคาริกา เปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน.   
บทวา  เอกิสฺสาป  ทตฺติยา  ความวา ดวยถาดใบนอยหน่ึง ถาดเล็ก ๆ ใบหนึ่ง 
ซึ่งเขาใสภิกษาอยางเลิศไว  ชื่อวา  ทัตติ.     บทวา  เอกาหิก  ไดแกภิกษาที่ 
เก็บคางในระหวางหน่ึงวัน.     บทวา อฑฺฒมาสิก   ไดแกภิกษาที่เก็บคางใน 
ระหวางกึ่งเดือน.  บทวา  ปริยายภตฺตโภชน  ความวา บริโภคภัตตวาระ คือ 
บริโภคภัตท่ีเวียนมาตามวาระแหงวันอยางนี้   คือ   วาระหน่ึงวัน   วาระสองวัน 
วาระเจ็ดวัน   วาระกึ่งเดือน.     บทวา   สากภกฺโข   ไดแก  มีผักดองสดเปน 
ภักษา.      บทวา   สามากภกฺโข   ไดแก  มีขาวสารแหงขาวฟางเปนภักษา.  
ขาวเหนียวท่ีเกิดเองในปา   ชื่อวา    ลูกเดือย    ในบทท้ังหลายมีนีวาราเปนตน.   
บทวา  ททฺทุล  ไดแก  กากขาวซึ่งเขาขัดเอาเปลือกออกหมดแลวท้ิง.   เปลอืก  
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ไมก็ดี  สาหรายก็ดี   ยางไมมีกรรณิกาเปนตนก็ดี   เรียกวา หฏะ.   บทวา  กณ  
ไดแก   รําขาว.  บทวา   อาจาโม   ไดแก  ขาวที่ไหมเกรียมติดหมอขาว    ถือ 
เอาขาวดังน้ันในที่ซึ่งเขาท้ิงแลวเค้ียวกิน.        อาจารยทั้งหลายกลาววา   น้ําขาว 
ดังน้ีบาง.  วัตถุทั้งหลายมีแปงเปนตน  ปรากฏแลว.    บทวา  ปวตฺตผลโภชี 
ไดแก บริโภคผลไมที่หลนแลว.     บทวา  สาณานิ  ไดแก ผาเปลือกปาน. 
บทวา  มสาณานิ  คือ  ผาแกมกัน.  บทวา  ฉวทุสฺสานิ  ไดแก  ผาที่เขา 
ทิ้งจากศพ.   หรือผาท่ีเขาถักวัตถุมีหญาตะไครน้ําเปนตนทําเปนผานุง.    บทวา 
ปสุกูลานิ   ไดแก  ผาเปอนท่ีเขาทอดท้ิงในแผนดิน.        บทวา  ติริฎานิ 
ไดแก ผาเปลือกไม.  บทวา  อชิน  คือ  หนังเสือ.  บทวา  อชินกขฺิป   คือ 
หนังเสือน้ันเอง    มีทาฬกิะในทามกลาง   บางทานกลาววา   มีเล็บ    ดังน้ีบาง. 
บทวา   กุสจรี  คือ   ผาท่ีเขาถักหญาคาทําเปนผา.    แมในผาเปลือกปอ   และ 
ผาท่ีทําจากผลไมทั้งหลาย  ก็มีนัยเชนเดียวกัน .  บทวา  เกสกมพฺล ไดแก ผา 
กัมพลท่ีทําดวยผมมนุษยทั้งหลาย.  ซึง่พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงวา   ดูกรภิกษุ 
ทั้งหลาย ผาบางอยางที่เขาทอแลว  ผากัมพลท่ีทําดวยผมมนุษย  เลวกวาผาเหลา 
นั้น  ในเวลาหนาวก็จะเย็น  ในเวลารอนก็จะรอน  มีราคานอย   มีสัมผัสหยาบ 
และระเหยกลิ่นเหม็น.       บทวา  วาลกมฺพล  คือ   ผากัมพลท่ีทําดวยขนมา 
เปนตน.      บทวา   อุลูกปกฺข   ไดแก  ผาที่เขาถักขนปกนกเคาทําเปนผานุง. 
บทวา   อุพฺภฏโก      ไดแก เปนผูยืนข้ึน.  บทวา   อุกฺกุฎิกปฺปธานมนุ- 
ยุตฺโต   คือ  ผูตามประกอบความเพียรน่ังกระโหยง  แมเมื่อจะเดินก็เปนผูกระ- 
โหยง    เหยยีบพ้ืนไมเต็มเทาเดินไป.    บทวา  กณฺฏกาปสฺสยิโก  ความวา 
ทรงแสดงวา   เราตอกหนามเหล็ก   หรือหนามปกติในแผนดินแลว     ลาดหน่ึง 
บนหนามน้ันแลวทํากิจมีการยืนและการจงกรมเปนตน.  บทวา เสยฺย ความวา 
เราแมเมื่อจะนอน  ก็สําเรจ็การนอนบนหนามน้ันน่ันเทียว.  บทวา  สายตติยก  
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คือ   วันละสามครั้ง   ทรงแสดงวา เราขวนขวายการประกอบเนืองๆ ซึ่งการลง 
น้ําอยูวา    เราจักลอยบาปวันละสามคร้ัง   คือ  เวลาเชา   เวลาเที่ยง   เวลาเย็น. 
บทวา    เนกวสฺสคณิก  ไดแกสั่งสมในการนับดวยปมิใชนอย.       บทวา 
รโชชลฺล  ไดแก มลทินคือธุลี  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงกาลแหงสมา- 
ทานรโชชัสลกวัตรของพระองค  จึงตรัสถึงมลทินคือ   ธุลีนี.้   บทวา  เชคุจฺ-  
ฉิสฺมึ  คือ ในภาวะทรงเกลียดบาป.   บทวา  ยาว  อุทกพินฺทุมฺหิป  ความวา 
เราไดต้ังความเอ็นดูแมในหยดนํ้า  ก็จะกลาวไปใยในกอนกรวด  กอนดิน  ทอน 
ไม  และทรายเปนตนเหลาอ่ืนเลา.  ไดยินวา  เขาเหลาน้ันบัญญติัหยดน้ํา   และ 
วัตถุทั้งหลายมีกอนกรวดและกอนดินเปนตนเหลานั้นวาเปนสัตวเล็กๆ.     ดวย 
เหตุนั้น  จึงตรัสวา   เราไดต้ังความเอ็นดูเพียงในหยดน้ํา  ดังนี้.       เราไมฆา 
ไมลางผลาญแมหยดน้ํา    เพราะเหตุไร.    เพราะเราอยาไดลางผลาญสัตวเล็ก  ๆ 
ที่อยูในที่อันไมสม่ําเสมอเลย  เพราะเหตุนั้น     เราจึงไมลางผลาญ คือ ฆาสัตว 
เล็กๆ กลาวคือ  หยดน้ําที่อยูในที่เสมอดุจในเนิน  บนบก  ปลายหญา    และ 
กิ่งไม  เปนตน   เพราะฉะน้ัน    จึงทรงแสดงเนื้อความนั่นวา    เรามีสติกาวไป 
ขางหนา  ดังนี้.   นัยวา  ในอเจลกท้ังหลาย   อเจลก   ชื่อวา  เปนผูมีศีล  จําเดิม 
แตกาลแหงตนเหยียบแผนดินไมมี       อเจลกท้ังหลายถึงไปสูภิกษาจารก็เปน 
ผูทุศีลไป  ถงึบริโภคในเรือนอุปฏฐากท้ังหลาย  กเ็ปนผูทุศีลบริโภค   แมกลับ 
มาก็เปนผูทุศีลกลับมา.       แตในเวลาอเจลกท้ังหลายเขาสูกระดานโดยแววหาง 
นกยูง อธิษฐานศีลน่ังอยู  ในเวลาน้ัน    จึงชื่อวาเปนผูมีศีล.  บทวา  วนกมมฺิก 
ไดแกผูเที่ยวไปในปา       เพ่ือประโยชนแกเหงารากเเละผลไมเปนตน.   บทวา 
วเนน  วน  คือ จากปาสูปา.  ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้.  บทวา  ปปตามิ  คือ 
เราไป.  บทวา   อารฺโก   คือ เนื้ออยูประจําในปา   ทรงหมายถึงกาลแหง 
อาชีวกของพระองค   จึงตรัสคําน้ี.    นยัวา    พระโพธิสัตวบวชเปนอาชีวกนั้น   
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เพ่ือประโยชนแกทรงยึดการอยูปาเปนวัตร    แมทรงรูถึงความบรรพชานัน้ไมมี 
ประโยชนแตก็ไมไดสึก    เพราะพระโพธิสัตวทั้งหลาย     ยอมไมเวียนกลับจาก 
ฐานะที่เขาถึงเปนธรรมดา   แตครั้นบวชแลว   ก็ทรงคิดวา   ใครๆ อยาไดเห็น 
เรา   แตนั้นเทียวจึงเสด็จเขาปา       เพราะเหตุนั้นแล   จึงตรัสวา   ชนเหลาน้ัน 
อยาไดเห็นเรา   และเรากอ็ยาไดเห็นชนเหลาน้ัน   ดังน้ี.   บทวา   โคฏา    ได 
แก  ดอกโค.  บทวา   ปติฏ ิตคาโว     คือ   เหลาใดออกไปแลว.     ในบท 
เหลาห็น  บทวา  จตุกุณฺฑิโก  ความวา   เที่ยวไป    ยืนมองเห็นคนเลี้ยงโค 
ออกไปพรอมกับโคทั้งหลายแลว    วางมือท้ังสองขาง   และเขาท้ังสองลงบนแผน 
ดินคลานเขาไปอยางน้ี.  บทวา   ตานิ  สุท  อาหาเรมิ  ความวา  กากโคมัย 
ของลูกโคแกยอมไมมีโอชารส  เพราะฉะน้ัน   เวนกากโคมัยเหลาน้ัน      จึงกิน 
โคมัยที่มีรสโอชะของลูกโคออนซ่ึงยังดื่มน้ํานมเต็มทองดีแลว    เขาสูราวปาอีกนั้น 
เทียว.   ทรงหมายถึงคําน้ี   จึงตรัสวา  นัยวา  เรากินโคมัยเหลาน้ัน    ดังน้ี.  บทวา 
ยาว   กีวฺจ  เม   ความวา  มูตร  และกรีสของตนของเรา   ยังไมสิ้นไปตลอด 
กาลใด  รอยเทาท่ีประตูของเรายังเปนไปเพียงใด   เราก็กินมูตรและกรีสนั้นเทียว 
ตลอดกาลเพียงน้ัน .  ก็ครัน้เมื่อกาลลวงไป ๆ  เนื้อและโลหิตส้ินไป  รอยเทาใน 
ประตูหมดไป  เราก็กินโคมัยของลูกโคออน.      บทวา   มหาวกิฏโภชนสฺม ึ
ไดแกในโภชนะชนิดใหญ  อธิบายวา  ในโภชนะผิดปกติ. 
            คําวา  ตตฺร  ในบทวา  ตตฺร  สทุ  สารีปุตฺต  ภึสนกสฺส  วนสณฺ 
ฑสฺส  ภีสนกสฺมึ  โหติ  เปนคําบงถึงคําตน.  ศัพทวา  สุท  เปนนบิาตใน 
คําสักวาทําบทใหเต็ม.   บทวา  สารีปุตฺต   เปนคํารองเรียก.    ก็อรรถโยชนา 
ในบทนั้นมีดังน้ี.   บทวา  ตตฺร  ความวา    เปนความนากลัวแหงราวปาท่ีนา 
กลัวท่ีตรัสไวในบทวา   ในราวปาอันนากลัว   แหงใดแหงหนึ่ง  อธิบายวา  เปน 
การการทําท่ีนากลัว.  เปนอยางไร  เปนอยางนี้วา บุคคลผูใดผูหน่ึงยังไมปราศ-  
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จากราคะเขาไปสูปาน้ัน   โดยมากขนพอง  ดังนี้.  อีกอยางหนึ่ง   บทวา  ตตฺร 
เปนสัตตมีวิภัติลงในอรรถฉัฏฐีวิภัตติ.  คําวา  สุ  เปนนิบาต  เหมือนในคําเปน 
ตนวา   กึสุ  นาม  โภนฺโต   สมณพฺราหฺมณา.  บทวา อิท เปนคําแสดง 
ทําเนื้อความท่ีประสงคแลวดุจใหประจักษ.  บทวา สุอิท  เปน สุท   พึงทราบ 
การลบอิอักษร ดวยอํานาจสนธิ  ดุจในคําเปนตนวา  จกฺขุนฺทฺรยิ  อิตฺถินฺทฺรยิ 
อนฺตฺสฺสามีตินฺทฺริย  กึสูธ  วตฺิต  ดังน้ี.  กโ็ยชนา  ในบทน้ัน 
ดังน้ี.  ดูกอนสารีบุตร  นีแ้ลเปนความนากลัวแหงแนวปาอันนากลัวน้ัน.  บทวา 
ภึสนกตสฺมึ  ความวา  ในภาวะอันนากลัว. พึงเห็นการลบ  ต  อักษรตัวหนึ่ง.  
บาลีวา    ภึสนกตสฺมึเยว    ดังน้ีก็มี.       อีกอยางหนึ่ง    ครั้นเมื่อกลาววา 
ภึสนกตาย  เปนอันกระทําความคลาดเคลื่อนทางลิงค.  กใ็นบทน้ี   เปนสัตต- 
มีวิภัตติ    ลงในอรรถวาเครื่องหมาย.    เพราะฉะนั้น  พึงทราบความสัมพันธ 
อยางนี้.    นีแ้ลเปนความนากลัว   คือ  มีความนากลัวเปนนิมิต   มีความนากลัว 
เปนเหตุ   มีความนากลัวเปนปจจัย  บุคคลผูใดผูหนึ่งยังไมปราศจากราคะเขาไป 
สูปาน้ัน    โดยมากขนพอง คือ  ขนมากกวา  ยอมพอง    มีปลายต้ังข้ึนเปนเชน 
กับเข็ม   และเปนเชนกับหนามต้ังอยู    ที่ไมพองมีนอย    หรือขนของสัตวทั้ง 
หลายมากกวา  ยอมพอง     ขนของบุรุษผูกลาหาญมาก   มีนอย    ยอมไมพอง 
ดังน้ี.  บทวา  อนฺตรฏกา  ความวา  แปดราตรีในระหวางสองเดือนอยางนี้ 
คือ  ในสุดทายเดือนสาม  สี่ราตรี  ในตนเดือนส่ี  สี่ราตรี.  บทวา  อพฺโภกาเส 
ความวา พระมหาสัตวประทับอยูในกลางแจง ตลอดราตรีในสมัยหิมะตก. ลําดับ 
นั้น    หยดหมิะท้ังหลาย    ปกคลุมขุมพระโลมาทุกขุมขนของพระมหาสัตวนั้น 
ดุจแกวมุกดา   สรีระทั้งหมดเปนเหมือนคลุมดวยผาหยาบสีขาวฉะนั้น.    บทวา 
ทิวา  วนสณฺเฑ     ความวา  ครั้นเมื่อหยดหิมะท้ังหลายไปปราศแลว  เพราะ 
สัมผัสแสงพระอาทิตยในกลางวัน     แมพระอัสสาสะพึงมี     แตพระมหาสัตวนี้   
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ครั้นพระอาทิตยข้ึนอยูก็เสด็จเขาไปสูราวปา.    แมในราวปาน้ัน     หิมะละลาย  
เพราะแสงพระอาทิตยก็ตกลงในพระสรีระของพระโพธิสัตวนั้นเทียว.      บทวา 
ทิวา  อพฺโภกาเส  วิหรามิ  รตฺตึ  วนสณฺเฑ   ความวา  ไดยินวา  พระ- 
โพธิสัตวนั้นประทับในกลางแจงตลอดวันในคิมหกาล.    ดวยเหตุนั้น     สายพระ 
เสโทจึงไหลออกจากพระกัจฉะท้ังสองขางของพระโพธิสัตวนั้น  พึงมีพระอัสสา- 
สะตลอดคืน  ก็พระโพธิสตัวนี้  ครั้นพระอาทิตยอัศดงคต  ก็เสด็จเขาไปสูราวปา.  
ลําดับนั้น    ในราวปาท่ีมีไอรอนระอุในกลางวัน      อัตตภาพของพระองคก็เรา 
รอนเหมือนถูกใสในหลมุถานเพลิงฉะนั้น.  บทวา  อนจฺฉริยา   ไดแกอัศจรรย  
นอย.  บทวา   ปฏิภาสิ  ไดแกปรากฏแลว.  บทวา   โส  ตตฺโต       ความวา 
รอนแผดเผาดวยแสงแดดในกลางวัน      ดวยไอรอนระอุในปาใหญในกลางคืน. 
บทวา  โส  สโิน  ความวา  เปยกชุมดวยดีดวยหิมะในกลางคืน  ดวยนํ้าหิมะ 
ในกลางวัน.  บทวา  ภิสนเก    ไดแก   อันใหเกิดความกลัว.   บทวา  นคฺโค 
ไดแกปราศจากผา  ทานแสดงวา  ก็ครั้นเมื่อมีผานุงแลผาหม  หนาว   หรือรอน 
ไมพึงเบียดเบียนยิ่ง     ผานุง   และผาหม    แมนั้นของเราก็ไมมี.     บทวา   น 
จคฺคิมาสิโน  คือ   ไมไดผิงแมไฟ.    บทวา    เอสนาปสุโต    ไดแกขวน 
ขวาย   คือ     ประกอบเพ่ือประโยชนแกการแสวงหาความหมดจด.        บทวา 
มุนี  ความวา  ในกาลน้ันพระองคทรงทําพระองคเปนมุนีแลวตรัส.      บทวา 
ฉวฏ ิกานิ   ไดแก    กระดูกทั้งหลายท่ีทอดท้ิงเรี่ยราด.  บทวา อปณิธาย 
คือ  ทรงแสดงวา        หมอนหนุนศีรษะและหมอนหนุนเทายอมปรากฏฉันใด 
พระองคทรงลาดแลวสําเร็จการบรรทมบนกองกระดูกนั้นฉันน้ัน.      บทวา 
โคมณฺฑลา  ไดแก พวกเด็กเลี้ยงโค  ไดยินวา   เด็กเหลาน้ันไปสูสํานักของ 
พระโพธิสัตวแลวกลาววา  ขาแตสุเมธะ   ทานน่ังกลาวอยูในที่นี้   เพราะเหตุไร. 
พระโพธิสัตวทรงนั่งกมพระพักตร   ไมตรัส.   ลําดับนั้น   เด็กเลี้ยงโคเหลาน้ัน  
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ลอมพระโพธิสัตวนั้นแลวรองตะโกนวา    พวกเราจักไมใหเพ่ือใหตรัส    จึงถม  
น้ําลายรดพระสรีระ.  พระโพธิสัตวก็ไมตรัสแมอยางนั้น.  ลําดับนั้น   พวกเด็ก 
เลี้ยงโคโกรธพระโพธิสัตววา    ทานไมยอมกลาว    จึงถายปสสาวะรดเบ้ืองบน 
พระโพธิสัตวนั้น.  แมอยางนั้น  พระโพธิสัตวก็ไมตรัสเลย.  แตนั้นจึงโปรยฝุน 
รดพระโพธิสัตวนั้นวา ทานจงพูด ทานจงกลาว  ดังนี้.  แมอยางนี้  พระโพธสิัตว 
ก็ไมตรัสนั้นเทียว.  ลําดับนั้น    จึงกลาววา ทานไมพูด แลวเอาค้ิวไมยอนท่ีชอง 
พระกรรณทัง้สองขางของพระโพธิสัตวนั้น.      พระโพธิสัตวทรงอดกลั้นทุกข 
เวทนาอันแรงกลา   เผ็ดรอน   ยอมปรารถนาเหมือนคนตายวา   เราจักไมกลาว 
คําอะไรแกใครเลย.  ดวยเหตุนั้น จึงตรัสวา  ดูกอนสารีบุตร ก็เราไมรูสึกวา  ยัง 
จิตอันลามกใหเกิดข้ึนในพวกเด็กเหลาน้ันเลย.  ดังนี้.  อธิบายวาแมจิตชั่วอันเรา 
ไมใหเกิดแลวในพวกเด็กเหลาน้ัน. บทวา  อุเปกฺขาวิหารสฺมึ   โหติ  คือ เปน 
ผูอยูดวยอุเบกขา.  ก็วิหารเทียว  เรียกวา  วิหารสฺม ึ   ก็ดวยบทน้ันเทียว   พึง 
ทราบเนื้อความอยางนี้วา  อยสุ  เม   แมในบทนี้วา  อิทสุ  เม  ในท่ีนี้.  พึง 
ทราบแมบทเห็นปานน้ีแมเหลาอ่ืนโดยนัยนี้.     ทรงแสดงอุเบกขาวิหารท่ีทรง 
บําเพ็ญแลวตลอด ๙๑  กปัแตนี้   ดวยบทน้ี. ทรงหมายถึงอุเบกขาวิหาร  จึงตรัส 
วา 
                  เมื่อประสบสขุ  เราก็ไมยนิดี  เมื่อ 
        ประสบทุกข  เราก็ไมเสียใจ  เราไมติดใน 
           สุขและทุกขทั้งปวง  นั่นเปนอุเบกขาบารม ี
                ของเรา. 
            บทวา  อาหาเรน   สุทฺธิ   คือ  เปนผูมีความเห็นอยางนี้วา   สัตวทั้ง 
หลายอาจเพ่ือหมดจดดวยอาหารนิดหนอยบางอยางเชน  พุทราเปนตน.  บทวา 
เอวมาหสุ ไดแก พูดอยางนี้. บทวา  โกเลหิ  ไดแก  พุทราทั้งหลาย.   บทวา  
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โกโลทก   คือ   น้ําด่ืมที่เขาขยําผลพุทราท้ังหลายแลวทํา.  บทวา   โกลวิกตึ 
ไดแก  ชนิดแหงพุทรา   เชนสลัดพุทรา   ขนมพุทรา   และกอนพุทราเปนตน.  
บทวา   เอตปรโม   ความวา   นั่นเปนประมาณอยางยิ่งของพุทรานั้น    เพราะ 
ฉะน้ัน  พุทรานั้นจึงชื่อวา เอตปรโม มผีลใหญ  อธิบายวา  ก็ในกาลน้ัน    ใน 
ที่สุด ๙๑ กัป  พุทราไมใหญเทาผลมะตูมสุก   และผลตาลสุก  คงใหญเทาพุทรา 
ในบัดนี้เทานั้น.    บทวา    อธมิตฺตกสีมาน    ความวา    ทรงผอมอยางยิ่ง.  
บทวา  อสีติกปพฺพานิ  วา  กาฬปพฺพานิ  วา  คือ ทรงแสดงวา  เถาวัลยที่ม ี
ขอมาก   หรอืเถาวัลยมีขอดํา   ที่เห่ียวแหงในท่ีตอ   ยอมนูนข้ึนและแฟบลงใน 
ทามกลางฉันใด    อวัยวะนอยใหญของเราก็เปนฉันนั้น.   บทวา     โอฏปท  
ความวา   เทาอูฐ   เปนธรรมชาติลึกในทามกลางฉันใด   ครั้นเมื่อเน้ือและเลือด 
เหือดแหง   ตะโพกของพระโพธิสัตวก็ลึกในทามกลาง   เพราะความท่ีวัจจทวาร 
เขาไปในภายในฉันนั้นเหมือนกัน.  ทีนั้น  สถานท่ีนั่งในแผนดินของพระโพธิสัตว 
นั้น ก็จะนูนข้ึนในทามกลาง เหมือนประทับดวยกระบอกลูกศร. บทวา วฏฏนา- 
วลี    ความวา    เถาสะบาที่เขาฟนทําเปนเชือกก็จะแฟบในระหวาง ๆ  แหงเถา 
สะบา  จะนูนข้ึนในที่เปนเกลียวฉันใด กระดูกสันหลังนูนข้ึนเปนปุม ๆ ฉันนั้น. 
บทวา   ชรสาลาย  โคปานสิโย   ไดแก  กลอนแหงศาลาเกา.   กลอนเหลา 
นั้นหลุดจากโครงแลวต้ังอยูในบริเวณ     กลอนที่อยูในบริเวณก็จะหลุดอยูในที่ 
พ้ืนดิน    เพราะฉะนั้น    ก็จะเหลื่อมข้ึนและเหลื่อมลง     คือ   ตัวหนึ่งอยูบน 
ตัวหนึ่งอยูขางลาง  ก็กระดูกซี่โครงของพระโพธิสัตวไมเปนอยางนั้น.    เพราะ 
ครั้นพระโลหิตขาด     พระมังสะเห่ียวแหง      พระโพธิสัตวนั้นก็มีพระจัมมะ 
โดยระหวางกระดูกซี่โครง      เหลื่อมลง      ทรงหมายถึงกระดูกซี่โครงน้ัน 
จึงตรัสบทนี้.    บทวา   โอกฺขายิกา  ไดแก ลึกเขาไปในเบ้ืองลาง.   นัยวา 
ครั้นเมื่อพระโลหิตขาด     พระมังสะเห่ียวแหง  เบาตาของพระโพธิสัตวนั้น  
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ก็ลึกจดมันสมอง    เพราะเหตุนั้น    ดวงตาของพระโพธิสัตวนั้นจึงเปนอยางนั้น. 
บทวา   อามกจฺฉินฺโน  ไดแก  ตัดแลวในเวลายังออน.   ก็น้ําเตาขมน้ันสัมผัส 
กับลมและแดดยอมเหี่ยวแหง.    บทวา   ยาวสฺสุ   เม   สารีปุตฺต    ความวา 
ดูกอนสารีบุตร  ผิวหนังทองของเราเห่ียวติดกระดูกสันหลัง.    อีกประการหน่ึง 
พึงทราบความสัมพันธในบทนั้นอยางนี้วา ดูกอนสารีบุตร การบําเพ็ญทุกกรกิริยา 
ของเรา  ยังเปนภาระหนักเพียงใด   ผิวหนังทองของเราก็เห่ียวติดกระดูกสันหลัง 
เพียงนั้น.  บทวา    ปฏ ิกณฺฏกฺเว   ปริคฺคณฺหามิ  ความวา  เราคิดวา 
จะจับผิวหนังทอง    ลูบคลําผิวหนังทองอยางเดียว    ก็คลําถกูกระดูกสันหลงัที 
เดียว. บทวา  อวกุชฺโช  ปปตามิ  ความวา  เมื่อพระองคนั้นนั่งเพ่ือประโยชน 
แกถายอุจจาระ   ปสสาวะ   ปสสาวะไมออกเลย    แตวัจจะมีเพียงเม็ดตุมกา  ๑-๒ 
กอน ก็ยังทุกขอันมีกําลังใหเกิดข้ึน เหง่ือท้ังหลายก็ไหลออกจากสรีระ. พระองค 
ก็ชวนลมลงในพ้ืนดินในที่นั้นเอง.  ดวยเหตุนั้น     จึงตรัสวา   เราชวนลม   ดัง 
นี้.   บทวา   ตเมว  กาย   ไดแก   กายท่ีสุดใน ๙๑  กัป.   ก็ทรงหมายถึงกาย 
ในภพสุดทายในมหาสัจจกสูตร    จึงตรัสวา    อิมเมว  กาย    ดงัน้ี.    บทวา 
ปูติมูลานิ  ความวา  เมื่อพระมังสะ  หรือพระโลหิตยังมีอยู  พระโลมาทั้งหลาย 
ก็ต้ังอยูได   แตในเพราะไมมีพระมังสะพระโลหิตน้ัน    พระโลมาทั้งหลายดุจติด 
อยูในเเผนหนึ่ง    ก็หลุดติดพระหัตถดวย    ทรงหมายถึงอาการนั้น   จึงตรัสวา 
ขนทั้งหลายมีรากอันเนาก็หลุดจากกายดังนี้. บทวา   อลมริยาณทสฺสนวิเสส  
ไดแก โลกุตตรมรรคอันสามารถเพ่ือการทําความเปนอริยะได.  บทวา   อิมสิสฺ- 
สาเยว  อริยาย   ปฺาย   ความวา  เพราะไมบรรลวิุปสสนาปญญา. บทวา 
ยาย  อริยา  ไดแก  บรรลมุรรคปญญานี้ใด.  ทานกลาวไวดังนี้วา  ชื่อวา 
บรรลุมรรคปญญา     เพราะความท่ีวิปสสนาปญญาไดบรรลแุลวในบัดนี้ฉันใด 
เราไมบรรลโุลกุตตรมรรคปญญา  เพราะความท่ีวิปสสนาปญญาไมไดบรรลุแลว  
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ในที่สุด  ๙๑  กัป   ฉันนั้น.   สวนมัชฌมิภาณกเถระกลาววา    ปญญาท่ีกลาววา 
อิมิสฺสาเยว  ก็ดี  ปญญาท่ีกลาววา  ยาย  อริยา  ก็ด ี คือ  มรรคปญญานั้น 
เทียว.  ลําดับนั้น  ภิกษุทั้งหลายไดกลาวกะมัชฌิมภาณกเถระนั้นวา   ขาแตทาน 
ผูเจริญ   เมื่อเปนเชนนั้น   คําวา    เราไมไดบรรลุมรรคเพราะความท่ีมรรคได 
บรรลุแลวน้ี  ทานไดกลาวแลว.   พระเถระตอบวา  ดูกอนอาวุโส เราไมอาจเพ่ือ 
แสดงก็จริง   แตปญญาแมสองอยางนั้น   คือ  มรรคปญญาน้ันเทียว.   ก็คําน้ัน 
เทียวสมควรแลวในที่นี้.   ก็โดยประการน้ี    นิทเทสวา   ยา  อย   ก็ไมสมควร. 
            บทวา   สสาเรน  สุทฺธิ     คือ   กลาววา   สัตวทั้งหลายทองเท่ียวมาก 
ยอมหมดจด.  บทวา อุปปตฺติยา  สุทฺธิ  ไดแกกลาววา เกิดข้ึนมาก  ยอมหมด 
จด.  บทวา  อาวาเสน  สทฺุธิ    คือกลาววาอยูในที่ทั้งหลายมาก  ยอมหมดจด. 
ทานกลาวถึงขันธทั้งหลายนั้นเทียวในฐานะแมสามวา   สังสารดวยสามารถผูทอง 
เทียว  อุบัติดวยสามารถผูเกิด    อาวาสดวยสามารถผูอยู.      บทวา    ยฺเน  
ไดแก กลาววา บูชายัญมากยอมหมดจด.  บทวา   มุทฺธาวสิตฺเตน   ความวา 
อภิเษกเปนกษัตริย  ดวยสังขสาม.   บทวา  อคฺคิปาริจริยาย  ไดแก กลาววา 
ยอมหมดจดดวยการบําเรอไฟมาก. บทวา ทหโร คือ หนุม.  บทวา ยุวา ไดแก 
ถึงพรอมดวยความเปนหนุม.  บทวา  สุสุกาฬเกโส  คือ  มีผมดําสนิท.   บทวา 
ปฺาเวยฺยตฺติเยน   ไดแก ความเปนผูมีสัญญาเฉียบแหลม.  บทวา ชิณฺโณ 
คือ  ผูอันชราครอบงํา.  บทวา  วุฑฺโฒ     ไดแกมีอวัยวะนอยใหญเจริญเต็มที่ 
แลว. บทวา  มหลฺลโก  คือ ผูใหญโดยชาติ.  บทวา  อทฺธคโต  ไดแก 
ถึงกาลมาก   คือ   ผานกาลนาน.   บทวา   วโย  อนปฺฺปตฺโต   ความวา  ผาน 
ปจฉิมวัยอันเปนสวนท่ีสามแหงรอยป.  บทวา  อสติีโก  เม  วโย  วตฺตติ 
ความวา  นัยวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้ในปแหงปรินิพพาน  เพราะ 
ฉะน้ัน  จึงตรัสอยางนี้.  บทวา  ปรมาย  คือ  อุดม.  ยอมกลาวถงึรอยบทบาง  
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พันบทบางในบทวา  สติยา  เปนตน     ความเปนผูสามารถเรียนชื่อวา   สติ. 
ความเปนผูสามารถทรงไวและผูกไว  ชื่อวา   คติ.     ความเพียรที่สามารถเพ่ือ 
ทําการสาธยายท่ีเรียนแลว     ทรงจําแลวอยางนี้       ชื่อวา    ธิติ.    ความเปนผู 
สามารถเห็นเนื้อความและการณแหงธิตินั้น    ชื่อวา  ปญญาเวยยัตติยะ.    บทวา 
ทฬฺหธมฺโม  ธนุคฺคโห  ความวา  นักธนูยืนจับธนู   มั่นคง.   กําลงัสองพัน 
เรียกชื่อวา  ทัฬหธนู  ธนใูดที่ยกข้ึนแลว   มีสายผูก  มีความหนักเทาทอนเหล็ก 
เปนตน   จับคันยกข้ึนพนจากดิน  ประมาณคอ  ธนูนั้น ชื่อวา มกีําลังสองพัน. 
บทวา สิกฺขิโต  ความวา   มีศิลปะที่เรียนแลวในตระกูลอาจารยถึงสิบสองป. 
บทวา   กตหตฺโถ  ความวา    บางคนเรียนเพียงศิลปะเทาน้ัน      ไมไดรับการ 
ฝกหัด   แตนายธนูนี้ไดรับการฝกหัดแลวชําชอง  ชํานิชํานาญ    เคยแสดงฝมือ 
มาแลว  คือ  มีศิลปะที่ไดแสดงแลวในที่ทั้งหลายมีราชตระกูลเปนตน.   บทวา 
ลหุเกน อสเนน  ความวา ดวยลูกศรขนาดเบา ซึ่งบริกรรมดวยครั่งท่ีทํารอง 
ไวภายในทําใหเต็มสายเปนตน  ก็ลกูศรท่ีทําอยางนี้   ผานโคอสุภหนึ่งตัว  ทะลุ 
โคอสุภสองตัวได    ศรทีผ่านโคอสุภแปดตัวทะลุโคอสุภสิบหกตัวได.     บทวา 
อปฺปกสิเรน    ไดแกโดยไมยาก     บทวา  อติปาเตยฺย   คือ   พึงใหทะลุ. 
บทวา  เอว   อธิมตฺตสติมนฺโต  ความวา   นักธนูนั้นยอมยิงเงาหน่ึงคืบสี่นิ้ว 
ไดรวดเร็วฉันใด   สามารถเพ่ือเรียน   เพ่ือทรงจํา   เพ่ือสาธยาย  รอยบทบาง 
พันบทบาง   และเพ่ือใครครวญเนื้อความและเหตุทั้งหลายไดฉันนั้น.     บทวา 
อฺตฺร   อสิตปตขายิตสายิตา   ความวา  ก็กิจท้ังหลายมีการกินและการด่ืม  
เปนตน   เปนกิจอันพระผูมีพระภาคเจาก็ดี  ภิกษุทั้งหลายก็ดี    พึงทํา   เพราะ 
ฉะน้ัน   จึงทรงแสดงวา    เวนเวลาสักวาทํากิจท้ังหลายมีการกินและการด่ืมเปน 
ตนนั้น.  บทวา  อปริยาทินฺนาเยว  ความวา   อันไมรูจักจบส้ิน.    กถ็าภิกษุ 
รูปหน่ึงถามกายานุปสสนา    อีกรูปถามเวทนานุปสสนา    อีกรูปถาม   จิตตานุ-  
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ปสสนา     อีกรูปถามธัมมานุปสสนา     ภิกษุแตละรูปยอมไมมองดูกัน       วา  
เราถูกภิกษุนี้ถามแลวก็จักถาม.     แมเมื่อเปนเชนนั้น      วาระของภิกษุ 
เหลาน้ัน   ยอมปรากฏ.  แตวาระของพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมไมปรากฏอยาง 
นี้.   พระผูมพีระภาคเจาตรัสกายานุปสสนาโดยสิบสี่วิธี     เวทนานุปสสนาโดย 
เกาวิธี  จิตตานุปสสนาโดยสิบหกวิธี   ธัมมานุปสสนาโดยหาวิธี    กอนกวาการ 
ยิงเงาหน่ึงคืบสี่นิ้วอยางรวดเร็วเสียอีก.  สติปฏฐาน ๔  นั้น    จงยกไวกอน.    ก ็
ถาภิกษุสี่รูปอ่ืนพึงถามปญหาในสัมมัปปธานท้ังหลาย  อีกพวกหน่ึงถามปญหาใน 
อิทธิบาท  อีกพวกหนึ่งพึงถามปญหาในอินทรียหา   อีกพวกหนึ่งพึงถามปญหา 
ในพละหา     อีกพวกหนึ่งพึงถามปญหาในโพชฌงคเจ็ด    อีกพวกหน่ึงพึงถาม 
ปญหาในองคมรรคแปดไซร     พระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสปญหาแมนั้นได. 
อน่ึง องคมรรคแปดนั่นจงยกไว.  ถาชน ๓๗ คนอ่ืน พึงถามปญหาในโพธิปก- 
ขิยธรรมทั้งหลายไซร    พระผูมีพระภาคเจาพึงตรัสปญหาแมนั้นไดกอนทีเดียว. 
เพราะเหตุไร.    เพราะมหาชนชาวโลกยอมกลาวไดบทหน่ึงโดยประมาณเทาใด 
พระอานนทเถระยอมกลาวไดแปดบทโดยประมาณเทาน้ัน.     ก็ครั้นเมื่อพระ 
อานนทเถระกลาวไดบทเดียวเทาน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาตรัสไดสิบหกบท. 
เพราะเหตุไร.  เพราะพระชิวหาของพระผูมีพระภาคเจาออน  ไรพระทนตเรียบ 
สนิท  พระวจนะไมติดขัด  ภวังคปริวาสเบา.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสวา  ดูกอนสารีบุตร  ธรรมเทศนาของตถาคตน้ัน    จึงไมรูจักจบส้ิน ดังน้ี. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ธมฺมเทสนา  ไดแก  วางระเบียบแบบแผน.  บทวา 
ธมฺมปทพฺยฺชน   ความวา    บทพยญัชนะแหงบาลี    คืออักษรอันเปนตัว 
พยัญชนะแหงอรรถนั้น ๆ.   บทวา   ปฺหปฏิภาน   ไดแก  ปญหาพยากรณ. 
ทรงแสดงอะไรดวยบทน้ี.  ทรงแสดงอยางนี้วา  ในกาลกอนเวลายังหนุม  ตถาคต 
ยอมอาจเพ่ือประมวลอักษรท้ังหลายกลาวเปนบทได    ยอมอาจเพ่ือประมวลบท  
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ทั้งหลายกลาวเปนคาถาได     ยอมอาจเพ่ือกลาวอรรถะ    ดวยคาถาอันประกอบ  
ดวยบท  มีสีอั่กษรบาง  มีสิบหกอักษรบาง   แตในเวลาแก ณ บดันี้     ไมอาจ 
เพ่ือประมวลอักษรท้ังหลายกลาวเปนบท  หรือประมวลบทท้ังหลาย   กลาวเปน 
คาถา  หรือกลาวอรรถะดวยคาถาได     ดังกลาวมานี้ยอมไมมี     ในเวลาหนุม 
และในเวลาแก  ธรรมเทศนาเปนตนทั้งหมดน้ันของตถาคตไมรูจักจบส้ิน. บทวา 
มฺจเกน  เจ  ม  ความวา    ทรงกําหนดบทน้ีแลวตรัส     เพ่ือทรงแสดงกําลัง 
ของพระพุทธเจาน้ันเอง.      ก็ชื่อวากาลในการยกพระทศพลข้ึนสูเตียงนอยแลว 
บริหารท่ัว  คาม  นิคม   และราชธานี   ไมมี.     กพ็ระตาถาคตท้ังหลายผูอัน 
ลักษณะมี   ฟนหลุด    เปนตน   ไมครอบงําแลวในสวนแหงอายุที่หา  เมื่อ 
ความเปลี่ยนแปลงทางวรรณะของสรีระอันมีวรรณะดุจทองไมเกิดข้ึนแลว   ยอม 
ปรินิพพานในกาลเปนที่รักเปนที่ชอบของเทวดาแสะมนุษยทั้งหลายนั้นเทียว. 
บทวา   นาคสมาโล    เปนชื่อของพระเถระนั้น.    ก็ในปฐมโพธิกาลระหวาง 
ภายใน ๒๐  ป พระนาคสมาละแมนี้เปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา เหมือน 
พระอุปวานเถระ  พระนาคิตเถระและพระเมฆิยเถระ.   บทวา  วีชยมาโน  คือ 
ยังความสุขในฤดูใหต้ังข้ึนแดพระผูมีพระภาคเจา  ดวยลมจากพัดใบตาลอันออน. 
บทวา เอตทโวจ ความวา พระเถระฟงพระสูตรทั้งส้ินจบแลว อาศัยการบําเพ็ญ 
ทุกกรกิรยิา   ซึ่งเคยบําเพ็ญแลวในกาลกอนของพระผูมีพระภาคเจาเลื่อมใสแลว 
จึงกราบทูลคําเปนอาทิวา  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขอน้ันอัศจรรย  ดังนี้.  ในบท 
นั้น      ชื่อวา  อัจฉริยะ  เพราะควรแลวเพ่ือปรบมือ.    ชื่อวา  อภูตะ  เพราะ 
ไมเคยมีกลับมีแลว.   พระเถระแสดงความแปลกประหลาดของตนเทียว  ดวยบท 
แมทั้งสอง.    กราบทูลคําน้ีวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   ธรรมปริยายน้ีชื่ออะไร  
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ดวยความประสงควา   ธรรมปริยายน้ีดหีนอ   เอาเถิด   เราจักทูลขอพระผูมีพระ 
ภาคเจาใหทรงระบุชื่อธรรมปริยายน้ี.   ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง 
ระบุชื่อธรรมปริยายน้ัน จึงตรัสวา  ตสฺมา  ติห   ตฺว เปนตน.  เน้ือความแหง 
ธรรมปริยายนั้นวา  ขนทั้งหลายของเธอพองข้ึน   เพราะฟงพระสูตรนี้    เพราะ 
เหตุนั้นแล  นาคสมาละ   เธอจงทรงจําธรรมปริยายน้ีวา   โลมหังสนปริยาย     
ดังน้ีแล. 
                                  จบอรรถกถามหาสีหนาทสูตรที่  ๒  
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                             ๓.  มหาทุกขักขันธสูตร 
            [๑๙๔]    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี.  ครั้งน้ันแล  ภิกษุมากรูป 
ดวยกัน  ในตอนเชา  นุงแลว  ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตในพระนคร 
สาวัตถี.  ภิกษุเหลาน้ันตางมีความคิดรวมกันวา  ยังเชาอยูนัก   อยาเพิ่งเขาไป   
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเลย  ทางท่ีดี  พวกเราควรเขาไปยังอารามของพวก 
ปริพาชกอัญญเดียรถียเถดิ  ดังน้ีแลว.  ตางก็มุงตรงไปยังอารามของพวกปริพาชก 
อัญญเดียรถยี  ครั้นแลวไดสนทนาปราศรัยกับพวกปริพาชกอัญญเดียรถยีเหลา 
นั้น  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง  ณ ที่ควรสวนขาง 
หน่ึง.  พวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน   ไดกลาวกะพวกภิกษุผูนั่ง  ณ  ที ่
ควรสวนขางหนึ่งวา  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  พระสมณโคดมบัญญัติขอควร 
กําหนดรูกามได   แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูกามได  พระสมณ 
โคดมบัญญติัขอควรกําหนดรูรูปได   แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรู 
รูปได  พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรูเวทนาได  แมพวกขาพเจาก็ 
บัญญัติขอกําหนดรูเวทนาได  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  ในเรื่องนี้  อะไรเลา 
เปนขอวิเศษ  เปนผลท่ีมุงหมาย  หรือกระทําใหตางกันระหวางพระสมณโคดม 
กับพวกขาพเจา  เชนการแสดงธรรมกบัการแสดงธรรม  อนุสาสนีกับอนุสาสนี. 
พวกภิกษุเหลาน้ันไมยินดี  ไมคัดคานคําท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน 
กลาวแลว  ครั้นแลวลุกจากท่ีนั่งหลีกไปดวยคิดวา   เราจักทราบขอความแหง 
ภาษิตนี้ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา.  
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                                วาทะอัญญเดียรถีย 
            [๑๙๕]   ครั้งน้ันแล     ภิกษุเหลาน้ันเที่ยวบิณฑบาตไปในพระนคร 
สาวัตถี  กลบัจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัตแลว   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถึงท่ีประทับ     ครั้นแลวจึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา     แลวน่ัง ณ ที่ควร 
สวนขางหน่ึง   ไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคขอประทานพระวโรกาส  เชาวันนี้   พวกขาพระองคนุงแลว  ถือบาตร 
และจีวรเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี  พวกขาพระองคตางมีความคิดรวม 
กันวา   ยังเชาอยูนัก   อยาเพ่ิงเขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถีเลย    ทางท่ีดี 
พวกเราควรเขาไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเถดิ.     พวกขาพระ- 
องคตางก็มุงตรงไปยังอารามของพวกปริพาชกอัญญเดียรถีย ครั้นแลวไดสนทนา 
ปราศรัยกับพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ัน     ครั้นผานการปราศรัยพอให 
ระลึกถึงกันไปแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   พวกปริพาชกอัญญเดียรถีย 
เหลาน้ันไดกลาวกะพวกขาพระองคผูนั่ง  ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึงวา    ดูกอนผูมี 
อายุทั้งหลาย  พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรูกามได    แมพวกขาพเจา 
ก็บัญญัติขอควรกําหนดรูกามได    พระสมณโคดมบัญญัติขอควรกําหนดรูรูปได 
แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูรูปได    พระสมณโคดมบัญญัติขอควร 
รูกําหนดเวทนาได  แมพวกขาพเจาก็บัญญัติขอควรกําหนดรูเวทนาได   ดกูอน 
ผูมีอายุทั้งหลาย   ในเรื่องน้ี    อะไรเลาเปนขอวิเศษ    เชนผลที่มุงหมาย    หรือ 
กระทําใหตางกัน    ระหวางพระสมณโคดมกับพวกขาพเจา   เชนการแสดงธรรม 
กับการแสดงธรรม   อนุสาสนีกับอนุสาสนี.  พวกขาพระองคไมยินดีไมคัดคาน 
คําท่ีพวกปริพาชกอัญญเดียรถียเหลาน้ันกลาวแลว   ครั้นแลวลุกจากท่ีนั่งหลีกไป 
ดวยคิดวา      เราจักทราบขอความแหงภาษิตน้ีในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา  
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            [๑๙๖]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกปรพิา-  
ชกอัญญเดียรถียผูมีวาทะอยางนี้    พวกเธอพึงกลาวอยางนี้วา  ดูกอนทานผูมีอายุ 
ก็อะไรเลาเปนคุณ     อะไรเปนโทษ     อะไรเปนการถายถอนกามทั้งหลาย 
อะไรเปนคุณ     อะไรเปนโทษ      อะไรเปนการถายถอนรูปทั้งหลาย    อะไร 
เปนคุณ     อะไรเปนโทษ    อะไรเปนการถายถอนเวทนาท้ังหลาย.     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  พวกปริพาชกอัญญเดียรถียถูกพวกเธอถามอยางนี้      จักไมพอ 
ใจเลย   และจักตองคับแคนอยางยิ่ง   ขอน้ันเพราะเหตุอะไร    เพราะขอน้ันมิใช 
วิสัย   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราไมเห็นผูที่จะพึงยังจิตใหยินดีดวยการพยากรณ 
ปญหาเหลานี้   ในโลกเปนไปกับดวยเทวโลก   มารโลก  พรหมโลก ในหมูสัตว 
เปนไปกับดวยสมณะ   พราหมณ   เทวดาและมนุษย   เวนไวแตตถาคต    หรือ 
สาวกของตถาคต  หรือมิฉะน้ันก็ฟงจากน้ี. 
            [๑๙๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลา    เปนคุณของกามทั้งหลาย.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กามคุณ ๕ ประการนี้  ๕  ประการเปนไฉน คือ รูปที่พึง 
รูแจงดวยจักษุ  นาปรารถนา  นาใคร   นาพอใจ   นารัก    ประกอบดวยกาม 
เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด      เสียงที่พึงรูแจงดวยโสต. . .กลิ่นที่พึงรูแจงดวย 
ฆานะ. . .รสที่พึงรูแจงดวยชิวหา. . .โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย  นาปรารถนา 
นาใคร   นาพอใจ    นารกั    ประกอบดวยกาม     เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กามคุณ ๕ ประการเหลาน้ีแล.  ความสุข    ความโสมนัส 
ใดเลา  อาศัยกามคุณ ๕ เหลาน้ีเกิดข้ึน   นี้เปนคุณของกามท้ังหลาย. 

                                         โทษของกาม 
            [๑๙๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็อะไรเลาเปนโทษของกามท้ังหลาย. 
กุลบุตรในโลกน้ีเลี้ยงชีวิตดวยความขยัน     ประกอบศิลปะใด คือ ดวยการนับ  
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คะแนนก็ดี  ดวยการคํานวนก็ดี  ดวยการนับจํานวนก็ดี  ดวยการไถก็ดี   ดวย  
การคาขายก็ดี   ดวยการเลี้ยงโคก็ดี    ดวยการยิงธนูก็ดี    ดวยการเปนราชบุรุษ 
ก็ดี   ดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่งก็ดี  ตองตรากตรําตอความหนาว    ตองตราก 
ตรําตอความรอน    งุนงานอยูดวยสัมผัสแตเหลือบ   ยุง   ลม   แดด   และสัตว 
เลื้อยคลาน   ตองตายดวยความหิวระหาย   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมนี้เลา กเ็ปน 
โทษของกามท้ังหลาย   เปนกองทุกขที่เห็นกันอยู    มีกามเปนเหตุ     มีกามเปน 
ตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ     เกิดเพราะเหตุแหงกามทั้งหลายท้ังนั้น.    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ถาเมื่อกุลบุตรนั้นขยัน  สืบตอ   พยายามอยูอยางนี้   โภคะเหลา 
นั้นก็ไมสําเร็จผล   เขายอมเศราโศก  ลําบาก  รําพัน   ตีอก  คร่าํครวญ  ถึงความ 
หลงเลือนวาความขยันของเราเปนโมฆะหนอ  ความพยายามของเราไมมีผลหนอ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมนี้เลาก็เปนโทษของกามท้ังหลาย    เปนกองทุกขที่เห็น 
กันอยู   มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ   เกิดเพราะเหตุ 
แหงกามท้ังหลายทั้งนั้น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาเม่ือกุลบุตรนั้นขยัน สืบตอ พยายามอยูอยางน้ี 
โภคะเหลาน้ันสําเร็จผล   เขากลับเสวยทุกข   โทมนสั    ที่มีการคอยรักษาโภคะ 
เหลาน้ันเปนตัวบังคับวา   ทําอยางไร  พระราชาทั้งหลาย   ไมพึงริบโภคะเหลา 
นั้นไปได  พวกโจรพึงปลนไมได    ไฟไมพึงไหม    น้ําไมพึงพัดไป  ทายาท 
อัปรียพึงนําไปไมได.   เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุมครองอยูอยางนี้   พระราชา 
ทั้งหลายริบโภคะเหลาน้ันไปเสียก็ดี    พวกโจรปลนเอาไปเสียก็ดี    ไฟไหมเสีย 
ก็ดี  น้ําพัดไปเสียก็ดี   ทายาทอัปรียนําไปเสียก็ดี    เขายอมเศราโศก    ลําบาก 
รําพัน    ตีอก    คร่ําครวญ     ถึงความหลงเลือนวา      สิ่งใดเลาเคยเปนของเรา 
แมสิ่งนั้นก็ไมเปนของเรา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      แมนี้เลาเปนโทษของกาม  
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ทั้งหลาย   เปนกองทุกขที่เห็นกันอยู   มีกามเปนเหตุ    มีกามเปนตนเคา   มกีาม 
เปนตัวบังคับ   เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายท้ังน้ัน. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง มีกามเปนเหตุ  มีกามเปนตนเคา 
มีกามเปนตัวบังคับ   เพราะเหตุแหงกามท้ังหลายน้ันแล     แมพระราชาทั้งหลาย 
ก็วิวาทกันกับพระราชา     แมพวกกษัตริยก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย     แมพวก 
พราหมณก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ     แมคฤหบดีก็วิวาทกันกับพวกคฤหบดี 
แมมารดาก็วิวาทกับบุตร     แมบุตรก็วิวาทกับมารดา     แมบิดาก็วิวาทกับบุตร 
แมบุตรก็วิวาทกับบิดา   แมพ่ีชายนองชายก็วิวาทกันกับพ่ีชายนองชาย  แมพ่ีชาย 
ก็วิวาทกับนองสาว      แมนองสาวก็วิวาทกับพ่ีชาย     แมสหายก็วิวาทกับสหาย 
ชนเหลาน้ันตางถึงการทะเลาะ     แกงแยง      วิวาทกันในที่นั้น ๆ ทํารายซึ่งกัน 
และกัน    ดวยฝามือบาง   ดวยกอนดินบาง   ดวยทอนไมบาง    ดวยศัสตราบาง 
ถึงความตายไปตรงนั้นบาง   ถึงทุกขปางตายบาง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมนี้เลา 
ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย   เปนกองทุกขที่เห็นกันอยู   มีกามเปนเหตุ   มีกาม 
เปนตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ   เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายทั้งน้ัน. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเคา 
มีกามเปนดวยบังคับ   เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายนั้นแล    ฝูงชนตางถือดาบและ 
โลสอดแลงธนู  ว่ิงเขาสูสงคราม   ปะทะกันทั้ง  ๒  ฝาย  เมื่อลูกศรท้ังหลาย 
ถูกยิงไปบาง    เมื่อหอกท้ังหลายถูกพุงไปบาง    เมื่อดาบทั้งหลายถูกวัดแกวงอยู 
บาง    ฝูงชนเหลาน้ันตางก็ถูกลกูศรเสยีบเอาบาง   ถูกหอกแทงเอาบาง   ถกูดาบ 
ตัดศีรษะเสียบางในท่ีนั้น      พากันถึงตายไปตรงนั้นบาง    ถึงทุกขปางตายบาง 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมนี้เลาก็เปนโทษของกามท้ังหลาย   เปนกองทุกขที่เห็น 
กันอยู   มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ    เกิดเพราะเหตุ 
แหงกามท้ังหลายทั้งนั้น.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนตน 
เคา  มีกามเปนตัวบังคับ   เพราะเหตุแหงกามท้ังหลายนั้นแล    ฝูงชนถือดาบและ 
โลสอดแลงธนู    ตรูกันเขาไปสูเชิงกําแพงที่ฉาบดวยเปลือกตมรอน   เมื่อลูกศร 
ถูกยิงไปบาง   เมื่อหอกถูกพุงไปบาง    เม่ือดาบถูกกวัดแกวงบาง    ชนเหลาน้ัน 
ตางถูกลูกศรเสียบบาง   ถกูหอกแทงบาง   ถูกรดดายโคมัยรอนบาง   ถูกสับดวย 
คราดบาง    ถูกตัดศีรษะดวยดาบบาง    ในที่นั้น    พากันถึงตายไปตรงนั้นบาง 
ถึงทุกขปางตายบาง   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมนี้เลาก็เปนโทษของกามท้ังหลาย 
เปนกองทุกขที่เห็นกันอยู  มีกามเปนเหตุ  มีกามเปนตนเคา  มีกามเปนตัวบังคับ 
เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายท้ังน้ัน. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง     มีกามเปนเหตุ    มีกามเปน 
ตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ     เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล    ฝูงชนตัดที่ 
ตอบาง   ปลนอยางกวาดลางบาง  กระทําใหเปนเรือนหลังเดียวบาง   ดักทางบาง 
สมสูภรรยาคนอ่ืนบาง   พระราชาทั้งหลายจับคนน้ัน  ๆ ไดแลว   ใหกระทาํกรรม 
กรณตาง ๆ เฆียนดวยแซบาง   เฆ่ียนดวยหวายบาง  ตีดวยไมคอนบาง   ตัดมือ 
เสียบาง   ตัดเทาเสียบาง    ตัดทั้งมือท้ังเทาเสียบาง   ตัดหูเสียบาง     ตัดจมูกเสีย 
บาง  ตัดทั้งหูทั้งจมูกเสียบาง   กระทํากรรมกรณ   ชื่อพิลังคถาลิกะ  [หมอเค่ียว 
น้ําสม]   บาง    ชื่อสังขมุณฑกะ  [ขอดสังข]   บาง    ชื่อราหูมุข   [ปากราหู] 
บาง  ชื่อโชติมาลิกะ  [พุมเพลิง]  บาง ชื่อหัตถปชโชติกะ  [มือไฟ]  บาง  ชื่อ 
เอรกวัตติกะ  [นุงหนังชาง]  บาง   ชื่อจีรกวาสิกะ   [นุงสาหราย]   บาง   ชื่อเอ- 
เณยยกะ   [ยนืกวาง]    บาง   ชื่อพลิสมังสิกะ     [กระชากเนื้อดวยเบ็ด]     บาง 
ชื่อกหาปณกะ  [ควักเน้ือทีละกหาปณะ]  บาง   ชื่อขาราปฏิจฉกะ   [แปรงแสบ] 
บาง    ชื่อปลฆิปริวัตตีกะ  [วนลิ่ม]  บาง  ชื่อปลาลปฐกะ    [ต่ังฟาง]    บาง 
รดดวยนํ้ามันที่รอนบาง  ใหสุนัขกินบาง   เสียบที่หลาวท้ังเปนบาง   ใชดาบตัด  
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ศีรษะเสียบาง   คนเหลาน้ันถึงตายไปตรงนั้นบาง   ถึงทุกขปางตายบาง    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    แมนี้เลา   ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย    เปนกองทุกขที่เห็นกัน 
อยู   มกีามเปนเหตุ   มีกามเปนตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ  เกิดเพราะเหตุแหง 
กามท้ังหลายทั้งน้ัน.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  มีกามเปนเหตุ    มีกามเปนตน 
เคา   มีกามเปนตัวบังคับ    เพราะเหตุแหงกามท้ังหลายนั่นแล     ฝูงชนตางประ 
พฤติกายทุจริต    วจีทุจริต   มโนทุจรติ     ชนเหลาน้ัน     ครั้นประพฤติกาย 
ทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริตแลว   เบือ้งหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึง 
อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมนี้เลาก็เปนโทษของกาม 
ทั้งหลาย   เปนกองทุกขในสัมปรายภพ    มีกามเปนเหตุ    มีกามเปนตนเคา  ม ี
กามเปนตัวบังคับ    เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายทั้งน้ัน. 
            [๑๙๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนการถายถอนกามท้ังหลาย. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การกําจัดฉันทราคะในกามท้ังหลาย   การละฉันทราคะใน 
กามท้ังหลายใดเลา   นี้เปนการถายถอนกามท้ังหลาย. 
            [๒๐๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมณะหรอืพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง 
ไมรูชัดคุณของกามท้ังหลาย   โดยเปนคุณ   โทษของกามท้ังหลายโดยความเปน 
โทษและการถายถอนกามท้ังหลาย   โดยความเปนการถายถอน    อยางที่กลาวนี้  
ตามความเปนจริง      พวกเหลาน้ันหรือจักรอบรูกามท้ังหลายดวยตนเองหรือวา 
จักชักจูงผูอ่ืน   เพ่ือความเปนอยางที่ผูปฏิบัติแลวจักรอบรูกามท้ังหลายได   ขอนี้  
ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่งรูชัดคุณของกามทั้งหลายโดยเปนคุณ   โทษขอกามทั้งหลายโดยความ 
เปนโทษและการถายถอนกามท้ังหลายโดยความเปนการถายถอน    อยางที่กลาว 
นี้  ตามความเปนจริง   พวกน้ันแล   จักรอบรูกามท้ังหลายดวยตนเองได   หรอื  
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จักชักจูงผูอ่ืน  เพื่อความเปนอยางที่ผูปฏิบัติแลวจักรอบรูกามทั้งหลายได   ขอนี้  
เปนฐานะที่จะมีได.                                            
            [๒๐๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลาเปนคุณของรูปทั้งหลาย   ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  เหมือนอยางวา  นางสาวเผากษัตริย  เผาพราหมณ   หรือ 
เผาคฤหบดี  มีอายุระบุไดวา ๑๕ ป หรอื ๑๖ ป  ไมสูงเกินไป    ไมตํ่าเกินไป 
ไมผอมเกินไป  ไมอวนเกินไป  ไมดําเกินไป  ไมขาวเกินไป    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  ในสมัยนั้น   นางคนน้ันงดงามเปลงปลั่ง  เปนอยางยิ่ง  ใชหรือไม  พวก 
ภิกษุพากันกราบทูลวาเปนเชนนั้นพระเจาขา.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ความสุข 
ความโสมนัสอันใดแล    ที่บังเกิดข้ึนเพราะอาศัยความงามเปลงปลั่ง    นี้เปนคุณ 
ของรูปทั้งหลาย. 

                                        โทษของรูป 
            [๒๐๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนโทษของรูปทั้งหลาย.  ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย     บุคคลพึงเห็นนางสาวคนนั้นแหละในโลกนี้    โดยสมัยอ่ืน 
มีอายุ  ๘๐-๙๐  หรือ  ๑๐๐ ป   โดยกําเนิด   เปนยายแก    มีซีโ่ครงคดดังกลอน 
เรือนรางคดงอ   ถือไมเทากระงกกระเง่ิน   เดินไปกระสับกระสาย   ผานวัยเยาว 
ไปแลว  มีพันหลุด  ผมหงอก.    ผมโกรน  ศีรษะลาน  เนื้อเห่ียว  มีตัวตกกระ. 
ดูกอน   ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจักสําคัญขอน้ันอยางไร   ความงดงาม    ความ 
เปลงปลั่งท่ีมิในครั้งกอนน้ันหายไปแลว   โทษปรากฏแลวมิใชหรือ. 
            ภิกษุ.  เปนเชนนั้น  พระเจาขา. 
            พระ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   บุคคลพึงเห็นสาวคนนั้นแหละ 
มีอาพาธ  มีทุกข  เจ็บหนัก   นอนจมกองมูตรคูถของตน    ตองใหคนอ่ืนพยุง  
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ลุก    ตองใหคนอ่ืนคอยประคอง.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เธอจะสําคัญขอนั้น  
อยางไร   ความงดงาม ความเปลงปลั่ง  ที่มีในกอนนั้นหายไปแลว   โทษปรากฏ 
แลวมิใชหรอื. 
            ภิกษุ.  เปนเชนนั้น     พระเจาขา 
            พระ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมขอน้ีเลา   กเ็ปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง    บคุคลพึงเห็นนางสาวคนน้ัน 
แหละเปนซากศพ    ถูกท้ิงไวในปาชา   ตายได  ๑ วันก็ดี    ตายได ๒ วันก็ด ี
ตายได ๓ วันก็ดี  เปนซากศพข้ึนพองก็ดี  มีสีเขียวก็ดี   เกิดหนอนชอนไชกด็ี. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจะสําคัญขอน้ันอยางไร  ความงดงาม  ความเปลง- 
ปลั่ง  ที่มีในกอนน้ันหายไปแลว   โทษปรากฏแลวมิใชหรือ. 
            ภิกษุ.  เปนเชนนั้น  พระเจาขา. 
            พระ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมขอน้ีเลา  ก็เปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง    บคุคลพึงเห็นนางสาวคนน้ัน 
แหละเปนซากศพถูกทิ้งไวในปาชา   ฝูงการุมกันจิกกินบาง   ฝูงแรงรุมกันจิกกิน 
บาง   ฝูงนกเคารุมกันจิกกินบาง   ฝูงสุนัขรุมกันกัดกินบาง     ฝูงสุนัขจ้ิงจอกรุม 
กันกัดกินบาง    ฝูงปาณกชาติตาง ๆ รนุกันกัดกินบาง.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจะสําคัญขอน้ันอยางไร   ความงดงาม   ความเปลงปลั่ง  ที่มีในกอนนั้น 
หายไปแลว   โทษปรากฏแลวมิใชหรอื. 
            ภิกษุ.   เปนเชนนั้น   พระเจาขา. 
            พระ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมขอน้ีเลา  ก็เปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง    บคุคลพึงเห็นนางสาวคนน้ัน 
แหละเปนซากศพถูกทิ้งในปาชา   มีแตโครงกระดูก    มีเนื้อและเลือดติดอยู   มี  
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เอ็นยืดอยู ฯลฯ   มีแตโครงกระดูก   ปราศจากเนื้อเปอนเลือด มีเอ็นยึดอยู  ฯลฯ  
มีแตโครงกระดูกปราศจากเนื้อเเละเลือด     มีเอ็นยดึอยู  ฯลฯ      เปนแตกระดูก 
ปราศจากเอ็นยึดกระจัดกระจายไปในทิศนอยใหญ       คือ  กระดูกมือทางหน่ึง 
กระดูกเทาทางหน่ึง   กระดูกแขงทางหนึ่ง    กระดกูขาทางหน่ึง    กระดูกสะเอว 
ทางหน่ึง    กระดูกสันหลงัทางหน่ึง    กระดูกซี่โครงทางหน่ึง   กระดูกหนาอก 
ทางหน่ึง     กระดูกแขนทางหน่ึง    กระดูกไหลทางหน่ึง    กระดูกคอทางหนึ่ง 
กระดูกคางทางหน่ึง  กระดูกฟนทางหนึ่ง  หัวกระโหลกทางหน่ึง.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   พวกเธอจะสําคัญขอน้ันอยางไร   ความงดงาม   ความเปลงปลั่ง   ที่มี 
ในกอนน้ันหายไปแลว   โทษปรากฏแลวมิใชหรือ. 
            ภิกษุ.  เปนเชนนั้น  พระเจาขา. 
            พระ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมขอน้ีเลา   กเ็ปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  บุคคลพึงเห็นนางสาวน้ันแหละ 
เปนซากศพถูกทิ้งไวในปาชา       เหลือแตกระดูกสีขาว        เปรียบเทียบไดกับ 
สีสังข ฯลฯ  เหลือแตกระดูกตกคางแรมป  เรียงรายเปนหยอม ๆ  ฯลฯ  เหลือแต 
กระดูกผุแหลกยุย.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจะสําคัญขอนั้นอยางไร  ความ 
งดงาม   ความเปลงปลั่ง   ที่มีในกอนหายไปแลว   โทษปรากฏแลวมิใชหรือ. 
            ภิกษุ.   เปนเชนนั้น   พระเจาขา. 
            พระ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   แมขอน้ีเลา   กเ็ปนโทษของรูปทั้งหลาย. 
            [๒๐๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อะไรเลาเปนการถายถอนรูปทั้งหลาย. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    การกําจัดฉันทราคะในรูปทั้งหลาย   การละฉันทราคะใน 
รูปทั้งหลายใด   นี้เปนการถายถอนรูปทั้งหลาย.  
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                                  การกําหนดรูรูป  

            [๒๐๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมณะหรอืพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง 
ไมรูชัดคุณของรูปทั้งหลายโดยเปนคุณ  โทษของรูปทั้งหลายโดยความเปนโทษ 
และการถายถอนรูปทั้งหลาย        โดยความเปนการถายถอน       อยางที่กลาวนี้  
ตามความเปนจริง   พวกเหลาน้ันหรือจักรอบรูรูปทั้งหลายดวยตนเอง    หรอืวา 
จักชักจูงผูอ่ืน  เพื่อความเปนอยางที่ผูปฏิบัติแลวจักรอบรูรูปทัง้หลายได    ขอน้ี  
ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สวนสมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่ง   รูชัดคุณของรูปทั้งหลายโดยเปนคุณ   โทษของรูปท้ังหลายโดยความ 
เปนโทษ      และการถายถอนรูปทั้งหลายโดยความเปนการถายถอน      อยางที่ 
กลาวนี้ตามความเปนจริง  พวกเหลาน้ันแหละ   จักรอบรูรูปทั้งหลายดวยตนเอง 
ได  หรือจักชักจูงผูอ่ืนเพ่ือความเปนอยางที่ผูปฏิบัติแลวจักรอบรูรปท้ังหลายได.  
ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได.                                                
            [๒๐๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็อะไรเลา  เปนคุณของเวทนาท้ังหลาย.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศล- 
ธรรม   บรรลุปฐมฌาน   มีวิตกวิจาร  มีปติ  และสขุเกิดแตวิเวกอยู.   ในสมัยใด 
ภิกษุสงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม   บรรลุปฐมฌาน   มีวิตกวิจาร  มีปติ 
และสุขเกิดแตวิเวกอยู   ในสมัยนั้น  ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลายตนบาง   ยอมไมคิด 
เพ่ือจะทําลายผูอ่ืนบาง     ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลายทั้งสองฝายบาง     ในสมัยนั้น 
ยอมเสวยเวทนา   อันไมมีความเบียดเบียนเลยทีเดียว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
ยอมกลาวคุณของเวทนาท้ังหลายวา   มีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  ภิกษุบรรลุทุติยฌาน    มีความ 
ผองใสแหงจิตในภายใน    เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร   เพราะ 
วิตกวิจารสงบไป   มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู.     ในสมัยใด   ภิกษุบรรลุทติุย- 
ฌาน  มีความผองใสแหงจิตในภายใน    เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ไมมีวิตก  ไมมี  
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วิจาร  เพราะวิตกวิจารสงบไป ฯลฯ  ในสมัยนั้น   ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลายตนบาง 
ฯลฯ  ในสมยันั้น   ยอมเสวยเวทนา   อันไมมีความเบียดเบียนเลยที่เดียว   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวคุณของเวทนาทั้งหลายวา     มีความไมเบียดเบียนเปน 
อยางยิ่ง.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง ภิกษุมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ 
และเสวยสุขดวยกาย   เพราะปติสิ้นไป   บรรลุตติยฌาน   ที่พระอริยเจาท้ังหลาย 
กลาววา  มีอุเบกขา   มีสติ   อยูเปนสุข.    ในสมัยใด   ภิกษุมีอุเบกขา   มีสติ- 
สัมปชัญญะ     และเสวยสุขดวยกาย     เพราะปติสิ้นไป     บรรลุตติยฌาน ฯลฯ 
ในสมัยนั้น  ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลายตน ฯลฯ     ในสมัยนั้น   ยอมเสวยเวทนา 
อันไมมีความเบียดเบียนเลยทีเดียว  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เรากลาวคุณแหงเวทนา 
ทั้งหลายวา   มีความไมเบียดเบียนเปนอยางยิ่ง.                         
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกอยางหน่ึง  ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน  อันไมมีทกุข 
ไมมีสุข   เพราะละสุขละทุกข    และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได    มีอุเบกขา 
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.  ในสมัยใด  ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ฯลฯ  ในสมัยนัน้ 
ยอมไมคิดเพ่ือจะทําลายตนบาง   ไมคิดเพ่ือทําลายผูอ่ืนบาง    ไมคิดเพ่ือทําลาย 
ทั้งสองบาง     ในสมัยนั้น     ยอมเสวยเวทนาอันไมมีความเบียดเบียนเลยทีเดียว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวคุณแหงเวทนาท้ังหลาย   วามีความไมเบียดเบียน 
เปนอยางยิ่ง. 
            [๒๐๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ก็อะไรเลาเปนโทษของเวทนาท้ังหลาย. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีเวทนาไมเที่ยง   เปนทกุข   มีความแปรปรวนเปน 
ธรรมดานี้เปนโทษของเวทนาทั้งหลาย.  
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            [๒๐๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ก็อะไรเลา    เปนการถายถอนเวทนา 
ทั้งหลาย.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      การกําจัด      การละฉันทราคะในเวทนา 
ทั้งหลายเสียได   นี้เปนการถายถอนเวทนาท้ังหลาย. 

                                การกําหนดรูเวทนา 
            [๒๐๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณะหรือพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง 
ไมรูชัดคุณของเวทนาทั้งหลายโดยเปนคุณ     โทษของเวทนาท้ังหลายโดยความ 
เปนโทษและการถายถอนเวทนาท้ังหลายโดยความเปนการถายถอน        อยางที่ 
กลาวมาน้ีตามความเปนจริง       พวกเหลาน้ันหรือจักรอบรูเวทนาท้ังหลายดวย 
ตนเอง หรือวาจักชักจูงผูอ่ืนเพ่ือเปนอยางที่ผูปฏิบัติแลวจักรอบรูเวทนาท้ังหลาย 
ได  ขอน้ี   มใิชฐานะที่จะมีได   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สวนสมณะหรือพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึง    รูชัดคุณของเวทนาทั้งหลายโดยความเปนคุณ     โทษของ 
เวทนาท้ังหลายโดยความเปนโทษและการถายถอนเวทนาท้ังหลายโดยความเปน 
การถายถอน  อยางที่กลาวมาน้ีตามความเปนจริง พวกเหลาน้ันแหละ จักรอบรู 
เวทนาท้ังหลายดวยตนเองได     หรือจักชักจูงผูอ่ืนเพ่ือความเปนอยางที่ผูปฏิบัติ 
แลว   จักรอบรูเวทนาท้ังหลายได  ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได.               
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว       ภิกษุเหลาน้ันมีใจ 
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                 จบ    มหาทุกขักขันธสูตรที่  ๓  
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                            อรรถกถามหาทุกขกัขันธสูตร 
            มหาทุกขักขันธสูตร  เริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับดังน้ี:- 
            ในมหาทุกขักขันธสูตรนั้น     ในวินัยปริยาย    ชน ๓ คน    เรียกวา 
สัมพหุลา  มากกวาน้ันเรียกวา  สงฆ.  ในสุตตันตปริยาย  ชน ๓ คน  คงเปน 
๓ นั้นเทียว  เกินกวา ๓ นัน้  เรียกวา  สัมพหุลา.   พึงทราบสัมพหุลาโดยสุต- 
ตันตปริยายในสูตรนี้.  บทวา  ปณฺฑาย  ปวิสึสุ  ไดแกเขาไปแลว.  ก็ภิกษุ 
เหลาน้ัน   ไมไดเขาไปแลวกอนดวยคิดวา   พวกเราจักเขาไป   แตเมื่อออกมาจึง 
กลาววา  ปวิสึสุ.   เหมือนอยางใด.   เหมือนอยางบุรุษผูออกไปวา   เราจักไป 
สูบานแมไมถึงบานน้ัน    ครั้นเขากลาววา   บุรุษชือ่น้ีไปไหน   เรียกวา   ไปสู 
บานแลวฉันใด   ภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้น.   บทวา  ปริพฺพาชกาน   อาราโม 
ความวา      มีอารามของพวกอัญญเดียรถียปริพาชกในที่ไมไกลจากพระเชตวัน 
หมายถึงอารามนั้น     จึงกลาวอยางนั้น.   บทวา   สมโณ   อาวุโส    ความวา 
ดูกอนผูมีอายุ พระสมณโคดมพระศาสดาของพวกทาน. บทวา กามาน ปริฺ 
ความวาพระสมณโคดมทรงบัญญัติการละ   คือการกาวลวงกามท้ังหลาย.   แมใน 
รูปเวทนาเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.    ในขอน้ัน    พวกเดียรถียผูรูลัทธิของตน 
พึงบัญญัติความรอบรูกามท้ังหลาย  เมื่อกลาวถึงปฐมฌาน พึงบัญญัติความรอบ 
รูรูปทั้งหลาย  เมื่อกลาวถงึอรูปภพ   พึงบัญญัติความรอบรูเวทนา  เมื่อกลาวถึง 
อสัญญิภพ      ก็พึงบัญญติัความรอบรูเวทนาท้ังหลาย.      แตเดียรถียเหลาน้ัน 
ยอมไมรูวานี้ปฐมฌาน   นี้รูปภพ   นีอ้รูปภพ   เม่ือไมอาจบัญญัติ    จึงพูดวา 
พวกเราจะบัญญัติ  ๆ  อยางเดียว.     พระตถาคตทรงบัญญัติความรอบรูกามท้ัง 
หลาย  ดวยอนาคามิมรรค   ทรงบัญญติัความรอบรูรูปและเวทนาท้ังหลาย  ดวย  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 127 

อรหัตมรรค.    เดียรถียเหลาน้ัน     เมื่อมีขอแปลกกันอยางนี้    จึงกลาววา   อิธ  
โน  อาวุโส   โก  วิเสโส  ดงัน้ีเปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อิธ  
คือในการบัญญัตินี้   หรอืในการแสดงธรรมน้ี.   บทวา  ธมฺมเทสน   ความวา 
เดียรถียทั้งหลายกลาววา     พวกทานกลาวขอกระทําใหตางกัน      ปรารภธรรม 
เทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสมณโคดม  หรือปรารภธรรมเทศนา 
ของพระสมณโคดมกับธรรมเทศนาของพวกเราน้ีใด  นั้นชื่ออะไรเลา.    แมใน 
บทที่สองก็นัยนี้เหมือนกัน.  เดียรถียเหลาน้ัน ต้ังธุระเสมอกันดวยเหตุสักวากลาว 
ลัทธิของตนกับศาสนา  เหมือนทองคําแตกในทามกลางดวยประการฉะน้ี. บทวา 
เนว  อภินนทฺึสุ  คือ   ไมยอมรับวา   คําน้ันเปนอยางนั้นเทียว.   บทวา 
นปฺปฏิกฺโกสึสุ    ไดแกไมปฏิเสธวา    คําน่ันไมเปนอยางนี้.    เพราะเหตุไร. 
ไดยินวา  ธรรมดาเดียรถยีเหลาน้ัน  เปนเชนคนตาบอด รูแลวก็ตาม  ไมรูกต็าม 
ก็พึงกลาว  เพราะฉะนั้น    ภิกษุทั้งหลายจึงไมยินดี.   ไมคัดคานวา   กลิ่นของ 
ศาสนามีนิดหนอย   ดวยคําวา    ปริฺ.   ไดทําท้ังสองอยางดวยคิดวา 
เดียรถียเหลาน้ัน      เปนชาวชนบท    ไมฉลาดพอในลัทธิของตนและลัทธิอ่ืน. 
บทวา  น   เจว    สมฺปายิสฺสนฺติ    ความวา   จักไมอาจเพ่ือที่จะใหความพอใจ 
กลาว.  บทวา   อุตฺตริฺจ   วิฆาต  ความวา  และจักถึงทุกขยิ่งกวา  ความไม 
พอใจ.    ก็ความทุกขยอมเกิดข้ึนแกเดียรถียทั้งหลาย     ผูไมอาจเพ่ือที่จะใหพอ 
ใจกลาว.  คําวา  ต ในบทน้ีวา  ยถาต  ภิกฺขเว  อวิสยสฺมึ  เปนเพียงนิบาต 
คําวา  ยถา  เปนตติยาวิภัตติ   อธิบายวา   เพราะเปนผูถูกถามแลวในปญหาอัน 
มิใชวิสัย.   บทวา   สเทวเก    ไดแก   เปนไปกับดวยเทวโลก.   แมในบทวา 
สมารกะ  เปนตน   ก็นยันี้เหมือนกัน.   พระผูมีพระภาคเจาทรงเพ่ิมฐาน ๓ เขา 
เปนโลกอยางนี้แลว   ทรงกําหนดสัตวโลกนั้นเทียววา   หมูสัตวสอง   รวมเปน  
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หาแลว   ทรงแสดงวา   เราไมเห็นเทพ  หรือ  มนษุยไร ๆ ในโลกอันตางโดย 
เทวโลกเปนตนนั้น.  บทวา  อิโต  วา  ปน  สุตฺวา  ความวา  ก็หรือ  ฟงจาก 
นี้    คือจากศาสนาของเรา.    ทรงแสดงวา   ผูไมไดเปนตถาคตก็ดี    สาวกของผู 
ไมไดเปนตถาคตก็ดี   ฟงจากนี้แลวพึงยินดี  พึงพอใจ  ข้ึนชื่อวา  ความยินดีโดย 
ประการอ่ืนไมมี.  
            บัดนี ้    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงการยังจิตใหยินดีดวยการ 
พยากรณปญหาเหลาน้ันของพระองค  จึงตรัสวา โก  จ   ภิกฺขเว  ดังน้ีเปนตน. 
บทวา    กามคุณา    ความวา    ชื่อวากาม   เพราะอรรถวาอันบุคคลพึงยินดี 
ชื่อวา  คุณ  เพราะอรรถวา   เครื่องผูก   อรรถวา  ชัน้   ชื่อวาคุณอรรถ  ใน 
บทนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตสังฆาฏิสองชั้นสําหรับผาท่ีไดมา. อรรถ 
วาอยู   ชื่อวา  คุณอรรถ  ในบทน้ีวา  กาลยอมลวงไป  ราตรียอมผานไป  ชั้น 
แหงวัยยอมละไปตามลําดับ.  อรรถวาอานิสงส  ชื่อวา   คุณอรรถ  ในบทนีว้า 
ทักษิณาอันมีคุณท้ังรอย  อันบุคคลพึงหวัง  อรรถวา เครื่องผูก ชื่อวา คุณอรรถ 
ในบทนี้วา  พึงทําท่ีสุด  กลุมที่สุด  กลุมมาลามีมาก.   ทานประสงคเอาอรรถวา 
เครื่องผูกน้ันอยางเดียว  แมในบทนี้.  เพราะฉะนั้น   ทานจึงกลาววา ชื่อวา คุณ 
เพราะอรรถวาเครื่องผูก ดังน้ี.  บทวา   จกขฺุวิฺเยฺยา   ความวา พึงเห็นดวย 
จักขุวิญญาณ. พึงทราบอรรถ  แมใน โสต  วิฺเยฺย    เปนตน   โดยทํานองน้ี.  
บทวา   อิฎา  ความวา จงยินดีก็ตาม ไมยินดีก็ตาม  ก็เปนอิฏฐารมณ.  บทวา 
กนฺตา ไดแก พึงใหยินดี. บทวา มนาปา คือ ใหใจเจริญ.  บทวา  ปยรูปา 
คือ  เกิดความรัก.  บทวา   กามูปสฺหติา    ความวาประกอบแลวดวยกามซ่ึง 
ทําอารมณเกิดข้ึน.  บทวา   รชนียา   ไดแกพึงกําหนัด    อธิบายวา   เปนเหตุ 
เกิดข้ึนแหงราคะ.  ในบททั้งหลายมีวา  ยทิ  มุทฺธาย  เปนตน  บทวา    มุทฺธาย 
ไดแก  ดวยการต้ังสัญญาในขอน้ีทั้งหลายแลวนับมือ.     บทวา   คณนาย  ได  
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แก  ดวยการคํานวณไมผิด.   บทวา  สงฺขา  ความวา   ชนทั้งหลายแลดูนาดวย 
การนับขาววา     ในนาน้ีจักมีขาวประมาณเทาน้ี     แลดูตนไมกร็ูวา    ในตนไม 
นี้จักมีผลเทานี้  แลดูอากาศก็รูวา  ในอากาศจักมีนกประมาณเทานี้.  บทวา  กสิ 
ไดแก   กสิกรรม.   บทวา   วณิชฺชา  ไดแก  ทางการคาขายมีการคาขายทางนํ้า 
และการคาขายทางบกเปนตน.   บทวา   โครกฺข   ไดแก   การรกัษาโคของตน 
หรือของคนเหลาอ่ืนทําการเลี้ยงชีพ   ดวยการขายปญจโครส.   การถืออาวุธแลว 
ทําการปฎิบัติ    เรียกวาการยิงธนู.    บทวา    ราชโปริส   ไดแกการทําราชการ 
ดวยอาวุธใหปรากฏ.   บทวา    สิปฺปฺตร   ไดแก   ศิลปะมศีิลปะเพราะชาง 
หรือศิลปะเพราะมาเปนตน  ที่เหลือจากท่ีระบุไวแลว. บทวา  สีตสฺส  ปุรกขฺโต 
ความวา   เผชิญกับความหนาว    เหมอืนเปาเผชิญกับลูกศรฉะนั้น   อธิบายวา 
ผูถูกความหนาวเบียดเบียน.  แมในความรอนก็นัยนี้เหมือนกัน.   ในบทวา ทสา 
เปนตน  บทวา ทสา  ไดแก  เหลือบ.    บทวา  มกสา   ไดแก  แมลงทุก 
ชนิด.  บทวา  สิรึสปา  ไดแก   สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งเลื้อยคลานไป.   บทวา 
ริสฺสมาโน  ไดแก   หว่ันไหว  กระสับกระสาย.  บทวา  มิยฺยมาโน  ไดแก 
ตาย.  บทวา  อย  ภิกขฺเว  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เปนความลําบาก 
ซึ่งอาศัยการเลี้ยงชีวิตดวยศิลปะมีการนับคะแนนเปนตน     มคีวามหนาวเปนตน 
เปนปจจัย.  บทวา    กามาน  อาทีนโว  คือ  เปนอันตราย  ความวา   เปน 
อุปสรรคในกามทั้งหลาย.  บทวา  สนทฺิฏ ิโก     คือ  ประจักษ  ไดแกพึงเห็น 
เอง.  บทวา  ทุกฺขกฺขนฺโธ   ไดแก   เปนกองทุกข.  ในบททั้งหลายมีกามเหตุ 
เปนตน      กามท้ังหลายชื่อวาเปนเหตุแหงโทษน้ัน     เพราะอรรถวาเปนปจจัย 
เพราะฉะนั้น โทษนั้น     จึงชื่อวากามเหตุ  แปลวามีกามเปนเหตุ.  กามท้ังหลาย 
ชื่อวา    เปนตนเคาของโทษนั้น   เพราะอรรถวา  เปนรากเหงา   เพราะฉะนั้น 
โทษนั้น  จึงชื่อวา  กามนิทาน   แปลวา   มีกามเปนตนเคา   แตทานกลาววา  
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กามนิทาน  เพราะคลาดเคลื่อนทางลิงค.   กามท้ังหลาย  ชื่อวา  เปนตัวบังคับ 
ของโทษน้ัน   เพราะอรรถวา    การณ    เพราะฉะน้ัน    โทษนัน้     จึงชื่อวา 
กามาธิกรณะ   แปลวา  มกีามเปนตัวบังคับ.    แตทานกลาววา    กามาธิกรณ  
เพราะความคลาดเคลื่อนทางลิงค.  บทวา  กามานเมว  เหตุ นี้เปนคํากําหนด 
อธิบายวา  โทษเกิดข้ึนเพราะกามเปนปจจัยนั้นเทียว.  บทวา   อฏุหโต    คือ 
ขยันดวยความเพียรเปนเหตุใหมีอาชีพเปนหลักฐานะ    บทวา   ฆฏโต  ไดแก 
สืบตอความเพียรนั้นใหมากข้ึนกวาในวันกอน ๆ.   บทวา  วายมโต  ความวา 
กระทําความพยายาม  ความบากบ่ัน  ความประกอบ.  บทวา นาภินิปฺผชฺชนฺติ 
ความวา  โภคะน้ันยอมไมสําเร็จ  คือ  ไมข้ึนสูเง้ือมมือ.   บทวา  โสจติ  คือ 
ยอมเศราโศกดวยความเศราโศกอันแรงกลาเกิดข้ึนในจิต.  บทวา  กิลมติ  ไดแก 
ยอมลําบากดวยทุกขที่เกิดข้ึนในกาย.  บทวา  ปริเทวติ  ไดแก  ยอมคร่ําครวญ 
ดวยวาจา.  บทวา  อุรตฺตาฬึ  คือ  ตีอก.  กนฺทติ  ไดแก  ยอมรองไห. 
บทวา  สมฺโมห  อาปชฺชติ  ความวา  เปนผูเลอะเลือน   ดุจปราศจากความ 
รูสึก.  บทวา  โมฆ  แปลวา  เปลา.  บทวา  อผโล  ไดแก  ไรผล.  บทวา 
อารกฺขาทิกรณ  คือ  มีการคุมครองเปนเหตุ.  บทวา  กินฺติ   เม  คือ  ดวย 
อุบายอะไรหนอแล.  บทวา  ยป  เม. ความวา ทรัพยที่เราทําการงานมีกสิกรรม 
เปนตน  ใหเกิดแลวแมใด.  บทวา  ตป  โน  นตฺถิ  ความวา บัดน้ี  ทรัพย 
แมนั้นของเราก็ไมมี.    กพ็ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการณดวยบทแมมีอาทิวา 
ปุน  จ  ปร  ภิกฺขเว  เหตุ  ดังน้ีแลวทรงแสดงโทษ. 
            ในบทเหลาน้ัน  บทวา   กามเหตุ  ความวา   แมพวกกษัตริยก็วิวาท 
กันกับพวกษัตริย   เพราะกามเปนปจจัย.    บทวา  กามนิทาน  เปนภาวน- 
ปุงสกลิงค  อธิบายวา  ทํากามท้ังหลายใหเปนตนเคาแลววิวาทกัน.    แมบทวา 
กามาธิกรณ   ก็เปน ภาวนปุงสกลิงค เหมือนกัน   อธิบายวา  ทํากามท้ังหลาย  
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เปนตัวบังคับแลววิวาทกัน.     บทวา  กามานเมว  เหตุ   ความวา  วิวาทกัน 
เพราะเหตุแหงบาน  นิคม   เสนาบดี  ปุโรหิต  และฐานันดร  เปนตน.   บทวา 
อุปกฺกมนฺติ   คือ  ประหาร.    บทวา  อสิจมฺม   ไดแก  ดาบและวัตถุมีโล 
เปนตน.  บทวา   ธนุกลาป  สนฺนยฺหิตฺวา  ความวา ถือธนูแลวสอดแลงธนู. 
บทวา  อุภโต  พฺยุฬฺห  ไดแก  รบกันทัง้สองฝาย.      บทวา   ปกขฺนฺทนฺติ 
คือ  เขาไป.  บทวา อุสูสุ  คือ เมื่อลูกศรท้ังหลาย.  บทวา  วิชฺโชตลนฺเตสุ 
คือ  พุงไป.  บทวา  เต  ตตฺถ  คือ ฝูงชนเหลาน้ันในสงครามน้ัน.  ในบทวา 
อฏฏาวเลปนา  อุปการิโย  นั้น    ก็มนุษยทั้งหลาย     กอเชิงกําแพงดวยอิฐ 
ทั้งหลาย    โดยมีสัณฐานเหมือนกลีบมา  แลวฉาบปูนขาวเบื้องบน  เชิงกําแพง 
ทั้งหลายท่ีทําอยางนี้      เรียกวา    อุปการิโย   เชิงกําแพงเหลานั้น      ฉาบดวย 
เปอกตมรอน  จึงชื่อวา  อฏฎาวเลปนา.     บทวา  ปกฺขนฺทนฺติ  ความวา 
ชนเหลาน้ัน     เมื่อถูกยิงดวยอาวุธมีลูกศรเหล็กแหลมคมเปนตน      ภายใตเชิง 
กําแพงเหลานั้นบาง    เมือ่ไมอาจเพ่ือปนหนี   เพราะกําแพงลื่นเปนมันบาง  จึง 
ว่ิงพลานไปมา.  บทวา ฉกณฏิยา  คือ ดวยโคมัยอันรอน.  บทวา อภิวคฺเคน 
ความวา     ชนท้ังหลายยืนที่ประตูชั้นบนอันมาถึงวา     พวกเราจักทําคราดน้ัน 
พรอมกับฟนโดยอาการมีฟนแปดซ่ี   ทําลายประตูนครเขาไป   แลวตัดเครื่องผูก 
และเชือกแหงคราดน้ันแลวสับดวยคราดน้ัน.   บทวา  สนฺธึป  ฉินฺทนฺติ  คือ 
ตัดที่ตอแหงเรือนบาง.  บทวา  นิลฺโลป  ความวา   โจมตีบานเปนตนแลว 
กระทําการปลนใหญ   บทวา  เอกาคาริก   ความวา   ฝูงชนประมาณ ๕๐  คน 
บาง ประมาณ  ๖๐ คนบาง  โจมตีแลว  จับเปนใหนําออกมา.  บทวา  ปริปนฺเถ 
ติฏนฺติ    ความวา  กระทําการดักตีในระหวางทาง.  บทวา   อฑฺฒทณฺฑเกหิ 
ความวา  ดวยคอนท้ังหลาย หรือ ดวยทอนไมที่เขาตัดทอนไมประมาณ  ๔ ศอก 
เพ่ือใหสําเร็จการประหารใหเปนสองสวนถือไว.  บทวา  พิลงฺคถาลิก  ไดแก  
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กรรมกรณ  คือตมดวยหมอขาว.  พระราชาทั้งหลายเม่ือจะทรงทํากรรมกรณนั้น   
ก็ถลกกะโหลกศีรษะออก    เอาคีมปากนกแกวจับกอนเหล็กรอนวางบนกะโหลก 
ศีรษะนั้น  เอาคีมเหล็กนั้นคีบมันสมองยกข้ึนเบื้องบน.     บทวา  สขมุณฑฺก 
ไดแก  กรรมกรณ  คือ  ขอดสังข.     เม่ือจะทํากรรมกรณนั้น     ลอกหนังดวย 
การกําหนดจอนหูและโคนคอ  ทั้งสองขางใหต้ังไวเบื้องบน  รวบผมท้ังหมดให 
เปนกําหนึ่ง  พันกับทอนไมยกข้ึน  หนังพรอมกับผมท้ังหลายหลุดออก  แตนั้น 
ก็เคาะหัวกะโหลกศีรษะดวยกอนหินหนา     ลางทําใหมีสีเหมือนสังข.     บทวา 
ราหุมขุ  ไดแก  กรรมกรณ คือ ปากราหู.  เมื่อจะทํากรรมกรณนั้นก็เปดปาก 
ดวยขอเหล็ก    ตามประทีปภายในปาก    หรือเจาะปากดวยเหล็กแหลม   จนถึง 
จอนหูทั้งสองขาง.   เลือดไหลออกเต็มปาก.        บทวา   โชติมาลก   ไดแก 
พันสรีระทั้งส้ินดวยผาชุบน้ํามันแลวจุดไฟ.     บทวา  หตฺถปชฺโชติก  ไดแก 
พันมือทั้งสองขางดวยผาชุบน้ํามันแลว    ตามประทีปใหโพลง.    บทวาเอรกว- 
ตฺติก  ไดแก  กรรมกรณ  คือนุงหนังชาง.  เม่ือทํากรรมกรณนั้นตัดแผนหนัง 
ต้ังแตคอข้ึนไปวางไวที่จอนผม   ลําดับนั้น  ก็ผูกมนัดวยเชือกทั้งหลายแลวดึงไป 
เขาเหยียบแลวเหยียบอีกซึ่งแผนหนังของตน   ก็ลมลง.      บทวา   จีรกวาสิน 
ไดแก  กรรมกรณ  คือนุงสาหราย.  เมือ่ทํากรรมกรณนั้นก็ลอกแผนหนังเหมือน 
อยางนั้นใหจดสะเอว  ลอกต้ังแตแตสะเอวจดขอเทาท้ังสองขาง  สรีระลางกับขางบน 
เปนเหมือนผานุงท่ีทําดวยเปลือกปอ.   บทวา  เอเณยฺยก  ไดแก   กรรมกรณ 
คือ   ยืนกวาง.     เมื่อจะทํากรรมกรณนั้น    ก็มัดลวดเหล็กทีข่อศอก   และเขา 
ทั้งสองขางแลว   ก็ตอกเหล็กแหลมทัง้หลาย.   เขายืนอยูในแผนดิน   ดวยเหล็ก- 
แหลม ๔ อัน     ลําดับนั้น     ก็แวดลอมเขา   กอเพลิงเปนเหมือนกวางลอมไฟ 
สมดังท่ีทานกลาวไวแมในที่มาแลวอยางนี้วา     เขาถอดเหล็กแหลมตามเวลาอัน 
สมควรน้ัน  ตอกไวกับกระดูกสะเอว  ๔  แหง  นัน้เทียว  ข้ึนชือ่วา  การกระทํา  
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ที่เห็นปานน้ีไมมี.  บทวา  พฬิสมสิก   ไดแก   ตีดวยเบ็ดมีขอท้ังสองขางแลว 
กระชากหนัง   เนื้อและเอ็น.    บทวา  กหาปณก  ไดแก  ควักสรีระทั้งส้ินให 
ตกออกไปทีละประมาณกหาปณะ    ต้ังแตสะเอวดวยมีดคมกริบทุบตี.     บทวา 
ขาราปฏิจฺฉก      ไดแก    ตีสรีระในทีน่ั้น  ๆ ดวยอาวุธทั้งหลาย     ลาดน้ําดาง 
ขัดดวยแปรง   หน่ึงเนื้อ  และเอ็น   ก็ไหลออก   คงเหลือแตโครงกระดูกเทานั้น. 
บทวา  ปลิฆปริวตฺตก  ไดแก   ใหนอนขางเดียวแลว    ตอกหลาวเหล็กแหลม 
ในชองหูทําใหติดกับดิน  ลําดับนั้น  จึงจับเทาของเขาแลววนเวียน.       บทวา 
ปลาลปก  ไดแก  ผูทํากรรมกรณที่ฉลาด  แลผิวหนังออกทุบกระดูกท้ังหลาย 
ดวยลูกหินบดแลว   จับผมท้ังหลายยกข้ึน   คงมีแตกองเน้ือเทาน้ัน   ลําดับนั้น 
ก็รวบผมของเขาเทาน้ัน   จับบีดทําเหมือนเกลียวฟาง.   บทวา  สุนเขหิ  ไดแก 
ยังสุนัขทั้งหลายที่หิวจัดเพราะไมใหอาหาร ๒- ๓วัน ใหพึงกัดกิน  สุนัขเหลาน้ัน 
ก็ทําใหเหลือโครงกระดูกครูเดียวเทาน้ัน.   บทวา   สมฺปรายิโก  ความวา  เปน 
วิบากในสัมปรายภพในอัตตภาพท่ีสอง. 
            การกําจัดฉันทราคะ การละฉันทราคะ คือนิพพาน. จริงอยู  ฉันทราคะ 
ในกามทั้งหลายยอมถูกกาํจัดและถูกละได    เพราะอาศัยนิพพาน    เพราะฉะนั้น  
ทานจึงกลาววา  การกําจัดฉันทราคะ  การละฉันทราคะ คือ นิพพาน.   บทวา 
สาม  วา  กาเม  ปริชานิสสฺนฺติ  ความวา  พวกน้ันนะหรือ   จักรอบรูกาม 
ทั้งหลายดวยตนเอง  ดวยปริญญา  ๓.  บทวา ตถตฺตาย  ไดแก เพ่ือความเปน 
อยางที่ผูปฎิบัติ.  บทวา  ยถาปฏิปนฺโน  ความวา ปฏิบัติแลวดวยปฏิปทาใด. 
บทวา   ขตฺติยกฺา   วา   เปนตน    ตรัสแลวเพ่ือทรงแสดงสตรีที่เกิดแลวใน 
ฐานะที่ไดวัตถุทั้งหลายมีผาและเครื่องประดับเปนตน         ซึง่มีปฎิสนธิอันกุศล 
ไมนอย  คือ  ไพบูลยใหรบัแลว.   บทวา  ปณฺณรสวสฺสุทฺเทสิกา  คือ  มีวัย 
๑๕ ป.   แมในบทท่ีสองก็มีนัยเชนเดียวกัน.    ถามวา   ทําไมจึงทรงถือระยะวัย.  
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ตอบวา  เพ่ือทรงแสดงสมบัติคือผิวพรรณ    เพราะอายตนะ   คือผิวพรรณของ 
ของสตรีแมเกิดในตระกูลทุกขยาก    ยอมคอย ๆ งดงามเปลงปลั่ง   ในกาลหน่ึง 
สวนอายตนะคือผิวพรรณของบุรุษท้ังหลาย    ยอมงดงามเปลงปลั่งในเวลามีอายุ 
ได ๒๐ ป   หรือ ๒๕ ป.  ทรงแสดงสมบัติ   คือ  สรีระ  อันปราศจากโทษ ๖ 
ประการ  ดวยบทท้ังหลายมีวา  ไมสูงนัก  เปนตน.   บทวา  วณณฺนิภา  คือ 
มีวรรณะนั้นเทียว.  บทวา ชิณฺณ คือ แกเพราะชรา.  บทวา โคปานสิวงฺก 
ไดแก   มีซีโ่ครงคดเหมือนกลอนเรือน.     บทวา   โภคฺค  ไดแก   รางคดงอ. 
ทรงแสดงความท่ีรางกายนั้นคด   ดวยบทแมนี้นั้นเทียว.  บทวา  ทณฺฑปรายน 
คือ   อาศัยไมเทา   ไดแก   มีไมเทาเปนที่สอง.       บทวา   ปเวธมาน   ไดแก 
ตัวส่ัน.  บทวา  อาตุร  ไดแก   เดือดรอนเพราะชรา.    บทวา  ขณฺฑทนฺต 
คือ มีฟนหลุด  เพราะความเปนคนแก.  บทวา  ปลติเกส  ไดแก มีผมหงอก. 
บทวา  วิลูน  ไดแก   ผมโกรนดุจผมท่ีถูกถอนเอาไปฉะน้ัน.  บทวา  ขลิตสิร 
คือ ศีรษะลานมาก.   บทวา  วิลน ไดแก  หนังเหี่ยวอันเกิดพรอมแลว.   บทวา 
ติลกาหตคตฺต  คือ  มีรางกายเกลื่อนกลนดวยตกกระสีขาวและสีดํา.     บทวา 
อาพาธิก   ไดแก  มีพยาธ.ิ  บทวา  ทุกขฺิต  คือ  ถึงแลวซ่ึงทุกข.     บทวา 
พาฬฺหคิลาน  ไดแก   มีความปวยไขอันมีประมาณยิ่ง.     บทวา   สีวถิกาย 
ฉฑฺฑิต  คือ   ใหตกแลวในปาชาผีดิบ.   บทที่เหลือไดกลาวแลวในสติปฏฐาน 
นั้นเทียว.  นพิพานน้ันเทียว  ชื่อวา  ฉันทราควินัยแมในที่นี้.     บทวา  เนว 
ตสฺมึ  สมเย  อตฺตพฺยาพาธาย    ความวา    ในสมัยนั้น     ยอมไมคิด  เพ่ือ 
ประโยชนแหงทุกขแมของตน.  บทวา อพฺยาปชฺฌเยว  ไดแก  ไมมีความทุกข 
นั้นเทียว.  บทวา  ยป  ภิกขฺเว  เวทนา   อนิจฺจา  ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะเวทนาไมเที่ยง   เพราะฉะนั้น   อาการมีความไมเที่ยงเปนตนนี้    เปนโทษ 
แหงเวทนา.   การสลัดออกไป   มีประการดังกลาวแลวน้ันเทียวแล. 
                           จบอรรถกถามหาทุกขักขันธสูตรท่ี   ๓  
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                              ๔.  จฬูทุกขักขันธสูตร 
            [๒๐๙]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู.  ณ นิโครธาราม    เขตกรุง 
กบิลพัสดุแควนสักกะ.     ครั้งน้ันแล    เจาศากยะทรงพระนามวา     มหานาม 
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ     ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองค 
ผูเจริญ     ขาพระองคเขาใจขอธรรมที่พระองคทรงแสดงมานานแลวอยางนี้วา 
โสภะ    โทสะ    โมหะ    ตางเปนอุปกิเลสแหงจิต.     ก็แหละเม่ือเปนเชนนั้น 
โลภธรรมกด็ี  โทสธรรมก็ดี  โมหธรรมก็ด ี   ยังครอบงําจิตของขาพระองคไว 
ไดเปนครั้งคราว    ขาพระองคเกิดความคิดเห็นอยางนี้วา     ธรรมชื่ออะไรเลา 
ที่ขาพระองคยังละไมไดเด็ดขาดในภายใน        อันเปนเหตุใหโลภธรรมก็ด ี
โทสธรรมกด็ี  โมหธรรมก็ดี  ยังครอบงําจิตของขาพระองคไวไดเปนครั้งคราว. 
            [๒๑๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหานาม  ธรรมน้ันนั่นแล 
ทานยังละไมไดเด็ดขาดในภายใน  อันเปนเหตุให   โลภธรรมก็ดี    โทสธรรม 
ก็ดี  โมหธรรมก็ดี  ยังครอบงําจิตของทานไวไดเปนครั้งคราว.  ดูกอนมหานาม 
ก็ธรรมน้ันจักเปนอันทานละไดเด็ดขาดในภายในแลว.      ทานก็ไมพึงอยูครอง 
เรือน   ไมพึงบริโภคกาม.     แตเพราะทานละธรรมเชนนั้นยังไมไดเด็ดขาดใน 
ภายใน   ฉะนั้น   ทานจึงยังอยูครองเรือน   ยังบรโิภคกาม. 
            [๒๑๑]   ดกูอนมหานาม   ถาแมวา    อรยิสาวกเล็งเห็นดวยปญญาโดย 
ชอบตามเปนจริงวา   กามใหความยินดีนอย   มทีุกขมาก    มีความคับแคนมาก 
โทษในกามน้ียิ่ง   ดังน้ี.     แตอริยสาวกน้ันเวนจากกาม     เวนจากอกุศลธรรม  
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ยังไมบรรลุปติและสุข     หรือกุศลธรรมอ่ืนที่สงบกวาน้ัน      เธอจะยังเปนผูไม  
เวียนมาในกามไมไดกอน.   แตเมื่อใด   เธอไดเล็งเห็นดวยปญญาโดยชอบอยาง 
นี้วา  กามใหความยินดีนอย  มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก  โทษในกามน้ียิ่ง 
ดังน้ี    และเธอก็เวนจากกาม   เวนจากอกุศลธรรม   บรรลุปติและสุข   หรอืกุศล 
ธรรมอ่ืนที่สงบกวานั้น   เมื่อน้ัน   เธอยอมเปนผูไมเวียนมาในกามเปนแท. 
            ดูกอนมหานาม   แมเราเม่ือเปนโพธิสัตว   ยังมิไดตรัสรู     กอนตรัสรู 
ทีเดียว   ก็เลง็เห็นดวยปญญาโดยชอบ   ตามเปนจริงวา    กามใหความยินดีนอย 
มีทุกขมาก   มีความคับแคนมาก   โทษในกามน้ียิ่ง  ดังนี้.   และเราก็เวนจากกาม 
เวนจากอกุศลธรรม     ไมบรรลุปติและสุข     หรอืกุศลธรรมอ่ืนที่สงบกวาน้ัน 
เราจึงปฏิญาณวาเปนผูไมเวียนมาในกามมิไดกอน.  แตเมื่อใด  เราเล็งดวยปญญา 
โดยชอบ  ตามเปนจริงน้ีวา   กามใหความยินดีนอย  มีทุกขมาก    มีความคับ- 
แคนมาก   โทษในกามน้ียิ่ง   ดังน้ี.   และเราก็เวนจากกาม  เวนจากอกุศลธรรม 
บรรลุปติและสุข     และกุศลอ่ืนที่สงบกวาน้ัน    เมื่อน้ัน    เราจึงปฏิญาณไดวา 
เปนผูไมเวียนมาในกาม. 
            [๒๑๒]    ดูกอนมหานาม   กอ็ะไรเลาเปนคุณของกามท้ังหลาย   ดกูอน 
มหานาม      กามคุณ ๕ ประการนี้  ๕ ประการเปนไฉน  คือ  รปูที่พึงรูแจงดวย 
จักษุ   นาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  นารัก  ประกอบดวยกาม   เปนที่ต้ังแหง 
ความกําหนัด     เสียงที่พึงรูแจงดวยโสต. . .  กลิ่นที่พึงรูแจงดวยฆานะ. . .   รสท่ี 
พึงรูแจงดวยชิวหา. . .   โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย   นาปรารถนา  นาใคร  นา 
พอใจ   นารกั   ประกอบดวยกาม   เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด    ดูกอนมหานาม 
กามคุณ ๕ ประการเหลาน้ีแล.   ความสุข   ความโสมนัสใดเลา     อาศัยกามคุณ 
๕ เหลาน้ีเกิดข้ึน  นี้เปนคุณของกามท้ังหลาย.  
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                                   โทษของกาม  

            [๒๑๓]    ดูกอนมหานาม ก็อะไรเลาเปนโทษของกามท้ังหลาย กุลบุตร 
ในโลกน้ี  เลีย้งชีวิตดวยความขยัน  ประกอบศิลปะใด คือ ดวยการนับคะแนน 
ก็ดี  ดวยการคํานวนก็ดี  ดวยการนับจํานวนก็ดี   ดวยการไถก็ด ี   ดวยการคา 
ขายก็ดี     ดวยการเลี้ยงโคก็ดี    ดวยการยินธนูก็ดี     ดวยการเปนราชบุรุษกด็ี 
ดวยศิลปะอยางใดอยางหนึ่งก็ดี    ตองตรากตรําตอความหนาว    ตองตรากตรํา 
ตอความรอน   งุนงานอยูดวยสัมผัสแตเหลือบ   ยุง   ลม   แดด   และสัตวเสือก 
คลาน  ตองตายดวยความหิวระหาย   ดูกอนมหานาม     แมนี้เลาก็เปนโทษของ 
กามท้ังหลาย   เปนกองทุกขที่เห็นกันอยู     มกีามเปนเหตุ    มกีามเปนตนเคา 
มีกามเปนตัวบังคับ     เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายทั้งน้ัน      ดูกอนมหานาม 
ถาเมื่อกุลบุตรนั้น  ขยัน  สืบตอพยายามอยูอยางนี้  โภคะเหลาน้ันก็ไมสําเร็จผล 
เขายอมเศราโศก   ลําบาก   รําพัน     ตีอก    คร่ําครวญ   ถึงความหลงเลือนวา 
ความขยันของเราเปนโมฆะหนอ   ความพยายามของเราไมมีผลหนอ.    ดูกอน 
มหานาม   แมนี้เลาก็เปนโทษของกามท้ังหลาย    เปนกองทุกขที่เห็นกันอยู   ม ี
กามเปนเหตุ   มีกามเปนตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ     เกิดเพราะเหตุแหงกาม 
ทั้งหลายท้ังนั้น.   ดูกอนมหานาม    ถาเมื่อกุลบุตรนั้นขยัน    สบืตอพยายามอยู 
อยางนี้  โภคะเหลาน้ันสําเร็จผล  เขากลับเสวยทุกข  โทมนัส   ทีม่ีการคอยรักษา 
โภคะเหลาน้ันเปนตัวบังคับวา    ทําอยางไร    พระราชาทั้งหลายไมพึงริบโภคะ 
เหลาน้ันไปได   พวกโจรพึงปลนไมได  ไฟไมพึงไหม  น้ําไมพึงพัดไป  ทายาท 
อัปรียพึงนําไปไมได.   เมื่อกุลบุตรนั้นคอยรักษาคุมครองอยูอยางนี้  พระราชา 
ทั้งหลายริบโภคะเหลาน้ันไปเสียก็ดี  โจรปลนเอาไปเสียก็ดี  ไฟไหมเสียก็ดี   น้ํา 
พัดไปเสียก็ดี  ทายาทอัปรียนําไปเสียก็ดี  เขายอมเศราโศก  ลําบาก  รําพัน   ตีอก 
คร่ําครวญ ถงึความหลงเลือนวา สิ่งใดเลาเคยเปนของเรา แมสิ่งนั้นก็ไมเปนของ  
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เรา.  ดูกอนมหานาม    แมนี้เลาก็เปนโทษของกามท้ังหลาย     เปนกองทุกขที่  
เห็นกันอยู   มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนตนเคา   มกีามเปนตัวบังคับ   เกิดเพราะ 
เหตุแหงกามทั้งหลายท้ังนั้น. 
            [๒๑๔]   ดูกอนมหานาม  อีกประการหนึ่ง  มีกามเปนเหตุ  มีกามเปน 
ตนเคา   มืกามเปนตัวบังคับ    เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล    แมพระราชา 
ทั้งหลายก็วิวาทกันกับพวกพระราชา   แมพวกกษัตริยก็วิวาทกันกับพวกกษัตริย 
แมพวกพราหมณก็วิวาทกันกับพวกพราหมณ      แมคฤหบดีก็วิวาทกันกับพวก 
คฤหบดี   แมมารดาก็วิวาทกันกับบุตร    แมบุตรก็วิวาทกันกับมารดา    แมบดิา 
ก็วิวาทกันกับบุตร  แมบตุรก็วิวาทกันกับบิดา   แมพ่ีชายนองชายก็วิวาทกันกับ 
พ่ีชายนองชาย   แมพ่ีชายก็วิวาทกันกับนองสาว  แมนองสาวก็วิวาทกันกับพ่ีชาย 
แมสหายก็วิวาทกันกับสหาย.   ชนเหลาน้ันตางถึงการทะเลาะแกงแยง   วิวาทกัน 
ในที่นั้น ๆ ทาํรายซึ่งกันและกัน    ดวยฝามือบาง  ดวยกอนดินบาง    ดวยทอน 
ไมบาง    ดวยศัสตราบาง     ถึงความตายไปตรงน้ันบาง     ถึงทุกขปางตายบาง. 
ดูกอนมหานาม   แมนี้เลา  ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย   เปนกองทุกขที่เห็นกัน 
อยู   มกีามเปนเหตุ   มีกามเปนตนเคา     มีกามเปนตัวบังคับ     เกิดเพราะเหตุ 
แหงกามท้ังหลายทั้งนั้น. 
            [๒๑๕]   ดูกอนมหานาม  อีกประการหนึ่ง  มีกามเปนเหตุ มีกามเปน 
ตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ    เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล   ฝูงชนตางถือ 
ดาบและโล   สอดแลงธนู   ว่ิงเขาสูสงคราม   ปะทะกันทั่ง ๒ ฝาย.    เมื่อลูกศร 
ทั้งหลายถูกยิงไปบาง   เมื่อหอกท้ังหลายถูกพุงไปบาง   เม่ือดาบท้ังหลายถูกกวัด 
แกวงอยูบาง     ฝูงชนเหลาน้ันตางก็ถูกลูกศรเสียบเอาบาง    ถูกหอกแทงเอาบาง 
ถูกดาบตัดศีรษะเสียบาง  ในที่นั้น   พากันถึงตายไปตรงนั้นบาง    ถึงทุกขปาง  
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ตายบาง.  ดูกอนมหานาม    แมนี้เลาก็เปนโทษของกามท้ังหลาย     เกิดเพราะ  
เหตุแหงกามทั้งหลายท้ังนั้น. 
            [๒๑๖]   ดกูอนมหานาม  อีกประการหนึ่ง  มีกามเปนเหตุ  มีกามเปน 
ตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ   เพราะเหตุแหงกามทั้งหลายน้ันแล   ฝูงชนถอืดาบ 
และโลสอดแลงธนู      ตรูกันเขาไปสูเชิงกําแพงที่ฉาบดวยเปอกตมรอน.    เมื่อ 
ลูกศรถูกยิงไปบาง   เม่ือหอกถูกพุงไปบาง   เมื่อดาบถูกกวัดแกวงบาง  ชนเหลา 
นั้นตางถูกลูกศรเสียบบาง  ถูกหอกเสยีบบาง  ถูกรดดวยโคมัยรอนบาง  ถูกสับ 
ดวยคราดบาง  ถูกตัดศีรษะดวยดาบบาง  ในท่ีนั้น  พากันถึงตายไปตรงนั้นบาง 
ถึงทุกขปางตายบาง.    ดูกอนมหานาม   แมนี้เลา    ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย 
เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายท้ังน้ัน. 
            [๒๑๗]   ดูกอนมหานาม    อีกประการหน่ึง    มีกามเปนเหตุ   มีกาม 
เปนตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ    เพราะเหตุกามท้ังหลายน้ันแล    ฝูงชนตัดที่ 
ตอบาง  ปลนอยางกวาดลางบาง    กระทําใหเปนเรือนหลังเดียวบาง    ดักทาง 
บาง  สมสูภรรยาคนอ่ืนบาง  พระราชาทั้งหลายจับคนน้ัน ๆ ไดแลว   ใหกระ- 
ทํากรรมกรณตาง ๆ   เฆ่ียนดวยแสบาง   เฆ่ียนดวยหวายบาง  ตีดวยไมคอนบาง 
ฯลฯ  กระทํากรรมกรณชือ่โชติมาลิกะบาง  ชื่อหัตถปชโชติกะบาง    ชื่อเอรก- 
วัตติกะบาง  ชื่อจีรกวาสิกะบาง   ชื่อเอเณยกะบาง      ชื่อพลิสมังสิกะบาง   ชือ่ 
กหาปณกะบาง  ชื่อขาราปฏิจฉกะบาง  ชื่อปลิฆปริวัตติกะบาง   ชื่อปลาลปฐกะ 
บาง  รดดวยนํ้ามันที่รอนบาง    ใหสุนขักัดกินบาง    เสียบที่หลาวท้ังเปนบาง 
ใชดาบตัดศีรษะเสียบาง    คนเหลาน้ันถึงตายไปตรงนั้นบาง    ถงึทุกขปางตาย 
บาง.  ดูกอนมหานาม   แมนี้เลา  ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย     เปนกองทุกข 
ที่เห็นกันอยู   มีกามเปนเหตุ   มีกามเปนตัวบังคับ      เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ัง 
หลายทั้งน้ัน.  
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            [๒๑๘]    ดกูอนมหานาม    อีกประการหนึ่ง    มีกามเปนเหตุ    มกีาม 
เปนตนเคา   มีกามเปนตัวบังคับ   เพราะเหตุแหงกามท้ังหลายน้ันแล   ฝูงชนตาง 
ประพฤติกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทจุริต  ชนเหลาน้ัน  ครั้นประพฤติกายทุจริต 
วจีทุจริต  มโนทุจริตแลว  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  ยอมเขาถึงอบาย  ทุคติ 
วินิบาต  นรก.   ดูกอนมหานาม   แมนี้เลา  ก็เปนโทษของกามท้ังหลาย  เปนกอง 
ทุกขในสัมปรายภพ   มีกามเปนตนเหตุ   มีกามเปนตนเคา   มกีามเปนตัวบังคับ 
เกิดเพราะเหตุแหงกามท้ังหลายท้ังน้ัน. 

                     พวกนิครนถที่ถือการยืนเปนวัตร 
            [๒๑๙]    ดูกอนมหานาม    สมัยหน่ึง    เราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ   เขต 
พระนครราชคฤห.   สมัยน้ัน  ณ  ตําบลกาฬศิลา  ขางภูเขาอิสิคิลิ   พวกนิครนถ 
จํานวนมากเปนผูถือการยืนเปนวัตร     หามการน่ัง   เสวยทุกขเวทนา   แรงกลา 
เผ็ดรอนอันเกิดแตความพยายาม.    ครั้งน้ันแล     เราออกจากท่ีหลีกเรนในเวลา 
เย็น  เขาไปหาพวกนิครนถ  ถึงประเทศกาฬศิลา  ขางภูเขาอิสิคิลิ  ไดกลาวความ 
ขอน้ีกะพวกนิครนถเหลาน้ันวา  ดูกอนนิครนถผูมีอายุทั้งหลาย   ไฉนเลา  พวก 
ทานจึงถือการยืนเปนวัตร   หามการน่ัง  เสวยทุกขเวทนา  แรงกลา  เผ็ดรอนอัน 
เกิดแตความพยายาม  ดูกอนมหานาม     เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว   พวกนิครถ 
เหลาน้ันไดกลาวกะเราวา   ดูกอนผูมีอายุ   นิครนถนาฏบุตรรูธรรมท้ังปวง เห็น 
ธรรมทั้งปวง  ยืนยันญาณทัสสนะหมดทุกสวนวา    เมื่อเราเดินไปก็ดี    ยืนก็ดี 
หลับก็ดี  ต่ืนก็ดี ญาณทัสสนะปรากฏอยู    ติดตอเสมอไป  นิครนถนาฏบุตรนั้น 
กลาวอยางนี้วา   ดูกอนนิครนถทั้งหลายผูเจริญ    บาปกรรมท่ีพวกทานทําแลว 
ในกาลกอนมีอยู   พวกทานจงสลัดบาปกรรมน้ันเสีย    ดวยปฏิปทาอันประกอบ 
ดวยการกระทําท่ีทําไดยาก   อันลําบากน้ี    ขอท่ีทานท้ังหลายสํารวมกาย     วาจา  
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ใจ   ในบัดนีน้ั้น      เปนการไมกระทําบาปกรรมตอไป  ทั้งนี้   เพราะหมดกรรม 
เกาดวยตบะ.  เพราไมทํากรรมใหม  ความไมถูกบังคับตอไปจึงมี  เพราะไมถูก 
บังคับตอไป  ความสิ้นกรรมจึงมี  เพราะสิ้นกรรม  ความส้ินทุกขจึงมี   เพราะ 
สิ้นทุกข  ความสิ้นเวทนาจึงมี  เพราะส้ินเวทนา   จักเปนอันพวกทานสลัดทุกข 
ไดทั้งหมด.      คําท่ีนิครนถนาฏบุตรกลาวแลวน้ัน     ชอบใจและควรแกพวก 
ขาพเจาแล   เพราะเหตุนั้น  พวกขาพเจาจึงเปนผูมีใจยินดี ดังน้ี. 

                           การกลาวถึงผูอยูสบายดีกวา  

            [๒๒๐]   ดูกอนมหานาม   เมื่อพวกนิครนถกลาวอยางนี้แลว     เราได 
กลาวกะนิครนถเหลาน้ันวา    ดกูอนนิครนถผูมีอายุ    พวกทานทราบละหรือวา 
เราทั้งหลายไดมีแลวในกาลกอน  มิใชไมไดมีแลว . 
            น.ิ  ดกูอนทานผูมีอายุ  ขอน้ีหามิไดเลย. 
            พระ.  ดูกอนนิครนถผูมีอายุ  พวกทานทราบละหรือวา    เราทั้งหลาย 
ไดทําบาปกรรมไวในกาลกอน  มิใชไมไดทําไว. 
            น.ิ  ดกูอนทานผูมีอายุ   ขอน้ีหามิไดเลย. 
            พระ.  ดูกอนนิครนถผูมีอายุ  พวกทานทราบละหรือวา   เราทั้งหลาย 
ไดทําบาปกรรมอยางนี้บางๆ 
            น.ิ  ดกูอนทานผูมีอายุ  ขอน้ีหามิไดเลย. 
            พระ.  ดูกอนนิครนถผูมีอายุ    พวกทานทราบละหรือวา    ทุกขเทาน้ี  
เราสลัดไดแลว      หรือวาทุกขเทาน้ีเราตองสลัดเสีย      หรือวาเมื่อทุกขเทานี้ เรา 
สลัดไดแลวจักเปนอันสลัดทุกขไดทั้งหมด. 
            น.ิ  ดกูอนทานผูมีอายุ  ขอน้ีหามิไดเลย  
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            พระ.  ดูกอนนิครถผูมีอายุ  พวกทานทราบการละอกุศลธรรม   การ 
บําเพ็ญกุศลธรรม  ในปจจุบันละหรือ. 
            น.ิ  ดกูอนทานผูมีอายุ  ขอน้ีหามิไดเลย. 
            พระ.  ดูกอนนิครนถผูมีอายุ  ตามท่ีไดฟง   พวกทานไมรูวา   ในปาง 
กอนเราไดมีมาแลวหรือไม       ไมรูวาในปางกอนเราไดทําบาปกรรมไวหรือไม 
ทั้งไมรูวาเราไดทําบาปกรรมไวอยางนั้นอยางนี้        ไมรูวาทุกขเทาน้ีเราสลัดได 
แลว  ทุกขเทาน้ีจําตองสลัด   เมื่อสลัดทุกขอยางนี้ไดแลว  ทุกขทั้งปวงจักเปนอัน 
สลัดไปดวย   ไมรูจักการละอกุศลธรรม  และการยงักุศลธรรมใหเกิดในปจจุบัน 
ดูกอนนิครนถผูมีอายุ    เมื่อเปนเชนนี้      คนทั้งหลายจักบวชในสํานักของทาน 
ก็เฉพาะแตคนท่ีมีมารยาทเลวทราม   มือเปอนโลหิต    ทํากรรมชั่วชา    เปนผู 
เกิดสุดทายภายหลังในหมูมนุษย. 
            น.ิ ดกูอนทานพระโคดมผูมีอายุ บุคคลมิใชจะประสบความสุขไดดวย 
ความสุข  แตจะประสบสุขไดดวยความทุกขแท   กถ็าหากบุคคลจักประสบความ 
สุขไดดวยความสุข    พระเจาพิมพิสารจอมทัพเจาแผนดินมคธ      ก็คงประสบ 
ความสุข   เพราะพระเจาพิมพิสาร  จอมทัพเจาแผนดินมคธ  อยูเปนสุขกวาทาน 
พระโคดม.                                     
            พระ.   เปนการแนนอน      ทีพ่วกทานนิครนถทั้งหลายหุนหันไมทัน 
พิจารณาจึงพูดวา   ดูกอนทานพระโคดมผูมีอายุ  บุคคลมิใชจะประสบความสุข 
ดวยความสุข    แตจะประสบความสุขไดดวยความทุกขแท    กถ็าหากบุคคลจัก 
ประสบความสุขไดดวยความสุข  พระเจาพิมพิสารจอมทัพเจาแผนดินมคธ ก็คง 
ประสบความสุข  เพราะพระเจาพิมพิสารจอมทัพเจาแผนดินมคธ  อยูเปนสุขยิ่ง 
กวาทานโคดม     เออก็เราเทานั้นที่พวกทานควรซักไซรไลเลียงในเรื่องสุขเรื่อง  
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ทุกขนั้นสิวาใครเลาหนอจะอยูสบายดีกวากัน   พระเจาพิมพิสารจอมทัพเจาแผน- 
ดินมคธ  หรอืทานพระโคดมเอง.   
            น.ิ ดกูอนทานพระโคดมผูมีอายุ   เปนการแนนอนท่ีพวกขาพเจาหุน- 
หันไมทันพิจารณา  จึงพูดวา  ดูกอนทานผูมีอายุ    บุคคลมิใชจะประสบความ 
สุขดวยความสุข  แตจะประสบความสุขไดดวยความทุกขแท  ก็ถาหากบุคคลจัก 
ประสบความสุขไดดวยความสุข  พระเจาพิมพิสารจอมทัพเจาแผนดินมคธ    ก ็
คงประสบความสุข  เพราะพระเจาพิมพิสารจอมทัพเจาแผนดินมคธ อยูเปนสุข 
ยิ่งกวาทานพระโคดม   เอาละ   หยุดไวเพียงเทาน้ี     บัดนี้   พวกขาพเจาจะตอง 
ถามทานพระโคดมดูบางวา   ใครเลาหนอจะอยูสบายดีกวากัน    พระเจาพิมพิ- 
สารจอมทัพเจาแผนดินมคธ  หรือทานพระโคดมเอง. 
            พระ.  ดูกอนนิครนถผูมีอายุ    ถาอยางนั้น     เราจะตองถามพวกทาน 
ในเรื่องสุขเรื่องทุกขนั้นดูบาง  ทานเขาใจอยางใด  ก็พึงแถลงอยางนั้น   ดูกอน 
ทานนิครนถผูมีอายุ  พวกทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน  พระเจาพิมพิสาร 
จอมทัพ เจาแผนดินมคธจะทรงสามารถ  ไมทรงไหวพระกาย ไมทรงพระดํารัส 
ทรงเสวยพระบรมสุขสวนเดียวอยู ๗ คืน ๗ วัน   ไดหรือ. 
            น.ิ  ไมไหวละทาน. 
            พระ. ดูกอนนิครนถผูมีอายุ  พวกทาน  จะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน 
พระเจาพิมพิสาร    จอมทัพเจาแผนดินมคธ     จะทรงสามารถ     ไมทรงไหว 
พระกาย   ไมทรงพระดํารัส    ทรงเสวยพระบรมสุขสวนเดียวอยู ๖ คืน ๖ วัน 
๕ คืน ๕ วัน ... ๔ คืน ๔ วัน ...๓ คืน ๓ วัน ...๒  คืน ๒ วัน ... เพียง 
คืนหน่ึง  วันหน่ึง  ไดหรอื. 
            น.ิ  ไมไหวละทาน. 
            พระ.  ดูกอนนิครนถผูมีอายุ    เราแหละสามารถไมไหวกาย    ไมพูด 
เสวยความสุขสวนเดียวอยู   เพียงคืนหนึ่งวันหน่ึง.   สามารถไมไหวกาย   ไมพูด  
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เสวยความสุขสวนเดียวอยู ๒ คืน ๒ วัน ...๓ คืน ๓ วัน...๔ คืน  ๔ วัน...  
๕ คืน  ๕ วัน...๖ คืน ๖ วัน...๗ คืน ๗ วัน  ดูกอนนิครนถผูมีอายุ  พวก 
ทานจะเขาใจความขอน้ันเปนไฉน     เมื่อเปนเชนนี้     ใครจะอยูสบายกวากัน 
พระเจาพิมพิสารจอมทัพเจาแผนดินมคธหรือเราเอง. 
            น.ิ  เมื่อเปนเชนนี้   ทานพระโคดมสิ    อยูสบายกวาพระเจาพิมพิสาร 
จอมทัพเจาแผนดินมคธ. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสดังนี้ แลว    เจาศากยะมหานามทรงมีพระทัย 
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                    จบ   จูฬทุกขักขันธสูตร    ที่  ๔  
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                         อรรถกถาจุลลทุกขักขนัสูตร  
            จุลลทุกขักขันธสูตร  มีคําเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับดังนี้:- 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สกฺเกสุ  ไดแก  ในชนบทมชีื่ออยางนั้น . 
ก็ชนบทนั้นถึงอันนับวา   สักยา   เพราะเปนสถานท่ีอยูของราชกุมารชาวสักยะ 
ทั้งหลาย.  กค็วามอุบัติแหงสักยะทั้งหลาย   มาแลวในอัมพัฏฐสูตรเทียว    บทวา 
กปลวตฺถุสฺมึ  คือ  ในนครที่มีชื่ออยางนั้น. จริงอยู  นครน้ันเรียกวา กบิลพัสดุ 
เพราะเปนนครท่ีสรางข้ึนในสถานเปนที่อยูของฤาษีชื่อวา   กปล.    ทํานครน้ัน 
เปนที่โคจรคาม.    บทวา   นิโคฺรธาราเม   ความวา    เจาศากยะพระนามวา 
นิโครธ   ครัน้เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาสูกรุงกบิลพัสดุ   ในกาลแหงญาติ 
สมาคม    พระองคทรงใหสรางวัดในสวนของพระองค    มอบถวายแดพระผูมี- 
พระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  นิโครธารามน้ัน.    บทวา 
มหานาโม  ไดแก  พระเจาพ่ีของพระอนุรุทธเถระ ทรงเปนโอรสของพระเจาอา 
ของพระผูมีพระภาคเจา.  เจาท้ัง ๕ พระองคนี้   คือ  พระเจาสุทโธทนะ  พระเจา 
สุกโกทนะ พระเจาสักโกทนะ  พระเจาโธโตทนะ  พระเจาอมิโตทนะ  ทรงเปน 
พระเจาพ่ีพระเจานอง    พระเทวีพระนามวา  อมิตา     ทรงเปนพระภคินีของ 
พระเจาเหลานั้น     พระติสสเถระเปนบุตรของพระนางอมิตาน้ัน    พระตถาคต 
และพระนันทเถระเปนพระโอรสของพระเจาสุทโธทนะ  พระเจามหานามะ  และ 
พระอนุรุทธเถระ   เปนพระโอรสของพระเจาสุกโกทนะ   พระอานนทเถระเปน 
พระโอรสของพระเจาอมิโตทนะ พระอานนทเถระนั้นเปนพระกนิษฐของพระผูมี 
พระภาคเจา    พระเจามหานามะทรงแกกวา    เปนสกทาคามีอริยสาวก.   บทวา 
ทีฆรตฺต    ความวา    ทรงแสดงวา     ขาพระองครูจําเดิมแคขาพระองคบรรลุ  
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สกทาคามิผลตลอดกาลนาน.  บทวา  โลภธมมฺา  ไดแก  ธรรมกลาวคือโลภะ. 
ทรงกลาวหมายถึงโลภะเทาน้ัน  มีประการตาง ๆ.  ในสองบทแมนอกน้ี  ก็มนีัย 
เชนเดียวกัน .    บทวา  ปริยาทาย    ติฏนฺติ     ความวา  ยังครอบงําอยู.   ก ็
ธรรมดา  ปรยิาทาน (การครอบงํา) นี้มาแลวในการถือในบทนีว้า  (พระอัคร- 
มเหสีทรง) ถือกําลังชาง กําลังมา  กาํลังรถ กําลังพลรบ ทั้งหมดนั้น ที่มีชีวิตนั้น 
เทียว.   มาในความท้ิงในบทน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อนิจจสัญญา   เจริญแลว 
ทําใหมากแลว  ยอมท้ิงกามราคะทั้งปวง  ดังนี้.  ทานประสงคอรรถะวา  ทิ้ง  ใน 
บทแมนี้. ดวยเหตุนั้น จึงกลาววา บทวา ปริยาทิยิตฺ วา ไดแก ทิ้งแลว.  บทวา 
เยน เม เอกทา โลภธมฺมาป  ความวา ทรงทูลถามวา แมโลภธรรมทั้งหลาย 
ยังครอบงําจิตของขาพระองคไวไดในบางเวลา      เพราะเหตุใด.      ไดยินวา 
พระราชานี้ทรงมีความสําคัญวา  โลภะ  โทสะ  และโมหะ  ไดละหมดไมมีเหลือ 
ดวยสกทาคามิมรรค.  พระราชานี้ทรงรูวา  สิ่งที่ยังละไมไดของเรามีอยู  ทรงถือ 
เอาส่ิงท่ียังละไมได   เปนผูมีความสําคัญวา   สิ่งท่ีละไดแเลวยอมเปนไปภายหลัง 
ดังน้ี.  พระอริยสาวกเกิดความสงสัยอยางนี้หรือ.  เออ  ความสงสัยยอมเกิดข้ึน. 
เพราะเหตุไร.   เพราะความเปนผูไมฉลาดในบัญญติั.    จริงอยู     แมอริยสาวก 
ผูไมฉลาดในบัญญัตินี้วา     กิเลสนีถ้กูฆาดวยมรรคโนน      ยอมมีความสงสัย 
อยางนี้.  อริยสาวกน้ันไมมีการพิจารณาหรือ.   ม ีแตการพิจารณานั้น  ยอมไม 
บริบูรณแกอริยสาวกท้ังปวง.   ดวยวา   บางคนพิจารณาเฉพาะกิเลสที่ละไดแลว 
เทาน้ัน  บางคนพิจารณากิเลสที่ไมละเอียดเทาน้ัน  บางคนพิจารณาเฉพาะมรรค 
บางคนพิจารณาเฉพาะผล   บางคนพิจารณาเฉพาะนิพพาน   ก็ในการพิจารณา 
๕ ประการนี้   การพิจารณาประการหนึ่ง   หรือสองประการ   ไมควรเพ่ือจะได 
ก็หามิได  ดวยประการฉะน้ี  อริยสาวกผูใดมีการพิจารณาไมบริบูรณ  อรยิสาวก 
นั้นยอมมีความสงสัย   อยางนี้    เพราะความเปนผูไมฉลาดในกิเลสบัญญัติ   อัน  
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พึงฆาดวยมรรค.   บทวา โส  เอว โข  เต  ความวา  ทรงแสดงวา โลภะ โทสะ 
และโมหะนั้นเอง       ยังละไมไดในสันดานของทาน       แตทานเปนผูมีความ 
สําคัญวาละไดแลว.    บทวา   โส   จ   หิ   เต     ความวา   ธรรมคือ   โลภะ 
โทสะ   และโมหะของทานน้ัน.   บทวา   กาเม   ไดแก   กาม ๒ อยาง.   บทวา 
น    ปริภฺุเชยฺยาสิ     คือ  ทรงแสดงวา   ทานก็พึงบวชดุจพวกเรา.   บทวา 
อปฺปสฺสาทา  ไดแก  มีสุขนิดหนอย.  บทวา  พหฺทุกฺขา  ไดแก   ทุกขอัน 
เปนไปในปจจุบัน    และในสัมปรายภพนั้นเทียว    เปนอันมากในท่ีนี้.    บทวา 
พหูปายาสา  ไดแก  กิเลสคืออุปายาส   อันเปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพ 
นั้นเทียว  เปนของมากในท่ีนี้.   บทวา  อาทีนโว  คือ  อุปททวะ  อันเปนไป 
ในปจจุบันและสัมปรายภพ.  บทวา เอตฺถ  ภิยฺโย  ความวา  ในกามเหลาน้ัน 
มีโทษมากอยางนี้เทียว   แตใหความยินดีนอย  คือ  นิดหนอย   ดุจเมล็ดผักกาด 
อาศัยภูเขาหิมพานตใหผลนอยฉะน้ัน.  บทวา อิติ  เจป  มหานาม  ความวา 
ดูกอนมหานาม   แมถาอริยสาวกอยางนี้.   บทวา  ยถาภูต  ไดแก  ทรงแสดงวา 
เล็งเห็นดวยดีดวยปญญาโดยชอบตามเปนจริง คือ โดยนัย  โดยการณ.  บรรดา 
บทเหลาน้ัน    บทวา     ปฺาย     ไดแก   ดวยวิปสสนาปญญา    อธิบายวา 
ดวยญาณคือมรรค ๒ อยางในข้ันตํ่า.  บทวา   โสว  คือ  อริยสาวกผูเห็นโทษ 
ของกามดวยมรรค ๒ อยางนั้นเทียว.  ทรงแสดงญาณ ๒ อยางที่มีปติ  ดวยบท 
นี้วา  ปติสุข.  บทวา   อฺ   วา  ตโต  สนฺตตร  ไดแก  ฌาน  ๒  อยาง 
และมรรค ๒ อยาง  ชั้นสงูอ่ืนที่สงบกวาฌาน ๒ อยางนั้น.  บทวา  เนว  ตาว 
อนาวฏฏี   กาเมสุ  โหติ   ความวา  อริยสาวกแมแทงตลอดมรรคท้ังสองดํารง 
อยูนั้น    ยังเปนผูไมเวียนมาในกามทั้งหลายไมไดกอน  โดยแทแล   เพราะความ 
ที่ยังไมบรรลฌุาน หรือมรรคชั้นสูง  ยอมไมเปนอาโภค (ความผูกใจ) แกผูไม 
เวียนมา  ก็หามิได แตจะมีอาโภคแกผูเวียนมาเทาน้ัน   เพราะเหตุไร  เพราะไมมี  
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วิกขัมภนปหานดวยฌานส่ี  ไมมีสมุจเฉทปหานดวยมรรค ๒.   บทวา   มยหฺป 
โข   ความวา   ไมใชทานอยางเดียวเทาน้ัน    โดยแทแมเรา.    บทวา   ปุพฺเพว 
สมฺโพธา   ไดแก   กอนตรัสรูดวยมรรคทีเดียว.     ทานประสงคเอาโอโรธนา- 
ฎกาปชหนปญญา   (ปญญาในการเสียสละนางสนม   และนางฟอน)  ในบทนี้วา 
ปฺาย  สุทฏิ   อโหสิ  ดังน้ี.  บทวา  ปติสุข   นาชฺฌคมึ  ไดแก  เรา 
ไมไดฌาน ๒ อยางที่มีปติ.  ทานประสงคเอาฌานชั้นสูง ๒ อยาง  และมรรค ๔ 
ในบทนี้วา   อฺ    วา  ตโต  สนฺตตร  ดังนี้.  บทวา  ปจฺจฺาสึ    ไดแก 
ปฏิญญาณแลว. 
            เพราะเหตุไร  จึงทรงปรารภวา ดูกอนมหานาม  ในสมัยหน่ึง เรา ดังน้ี. 
เพราะมีอนุสนธิเปนแผนกดังน้ี.   ทรงแสดงความยินดีบาง   อาทีนพบาง   แหง 
กามท้ังหลายในเบื้องตํ่า      ไมไดตรัสถึงความสลัดออก      ทรงปรารภเทศนานี้  
เพ่ือทรงแสดงถึงความสลัดออกน้ัน     เพราะการประกอบตนใหพัวพันกับสุขใน 
กามเปนที่สุดอันหน่ึง   การประกอบตนใหลําบากเปนที่สุดอันหน่ึง   ศาสนาของ 
เราพนจากที่สุดเหลาน้ี   เพราะฉะน้ัน  จึงทรงปรารภเทศนาน้ี   แมเพ่ือทรงแสดง 
ศาสนาทั้งส้ิน   ดวยหัวขอแหงผลสมาบัติชั้นสูง.    บทวา  คิชฌฺกูเฏ  ปพฺพเต 
ความวา     ภูเขานั้นมียอดคลายอีแรง     เพราะฉะนั้น     จึงเรียกวา     คิชฌกฎู 
หรืออีแรงท้ังหลายอาศัยอยู     ในยอดทั้งหลายของภูเขานั้นบาง     เพราะฉะน้ัน  
จึงเรียกวา  คิชฌกูฏ.   บทวา   อิสิคิลิปสฺเส   ไดแก   ขางภูเขาอิสิคิลิ.  บทวา 
กาฬสิลาย  ไดแก   หลังหินมีสีดํา.   บทวา   อุพฺภฏกา   โหนฺติ  ความวา 
เปนผูถือการยืนเปนวัตร   ไมนั่ง.    บทวา  โอปกฺกมิกา  ความวา    อันเกิด 
แตความพยายามของตน  มีการยืนเปนวัตรเปนตน.  บทวา  นิคนโฺถ  อาวุโส 
ความวา เมื่อไมอาจเพ่ือจะกลาวเหตุอ่ืน จึงโยนใหกับนิครนถ. บทวา   สพฺพฺู  
สพฺพทสฺสาวี    ความวา    นิครนถทั้งหลายแสดงวา    ศาสดาของพวกเรานั้น 
รูทุกอยาง  เห็นทุกอยาง  ที่เปนอดีต  อนาคต  และปจจุบัน.   บทวา   อปริเสส  
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าณทสฺสน   ปฏิชานาติ  ความวา  ศาสดาของพวกเรานั้น  ยอมรูชัดญาณ-  
ทัสสนะ    กลาวคือหมดทุกสวน    เพราะรูธรรมหมดทุกสวน    และเม่ือยืนยัน 
ก็ยืนยันอยางนี้วา    เม่ือเราเดินไปก็ดี    ยืนก็ดี ฯลฯ     ญาณทัสสนะปรากฎอยู 
ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สตต  ไดแก   เนืองนิตย.  บทวา  สมิต 
เปนไวพจนของบทน้ันเทียว.  คําน้ีวา  ดูกอนนิครนถผูมีอายุ   พวกทานทราบ 
ละหรือวา  ทกุขเทาน้ีเราสลัดไดแลว  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา  ธรรมดา 
บุรุษยอมรูกจิท่ีทํา   กูหน้ี ๒๐ กหาปณะ   ชําระแลว ๑๐ กหาปณะ   กร็ูวา   เรา 
ชําระแลว  ๑๐ กหาปณะ  ยังคงเปนหน้ี  ๑๐ กหาปณะ  ครั้นชําระกหาปณะแมเหลา 
นั้นหมดแลว    ยอมรูกิจท้ังปวงวา    หนี้ทั้งหมดเราชําระแลว    เกี่ยวสวนท่ีสาม 
แหงนา   ก็รูวา   สวนหนึง่เกี่ยวแลว    ยังเหลือสองสวน    ครั้นเกี่ยวสวนหนึ่งอีก 
ก็รูวา   สวนหน่ึงยังเหลือ   ครั้นสวนแมนั้นเกี่ยวแลว    ก็รูวา    กิจทุกอยางเสร็จ 
แลว   ยอมรูกิจท่ีทําแลวและยังไมไดทําในกิจทั้งปวงอยางนี้   แมพวกทานก็พึงรู 
อยางนั้น.    ดวยคํานี้วา    การละอกุศลธรรมทั้งหลาย     ตรัสถามวา     ชื่อวา 
นิครนถผูละอกุศล   เจรญิกุศล   ถึงความเปนผูบริสุทธิ์แลว   มอียูในศาสนาของ 
พวกทานหรือ.  บทวา  เอว  สนฺเต  ความวา   ครั้นความท่ีพวกทานรูอยางนี้  
มีอยู.  บทวา  ลุทฺทา  ไดแก   มีมรรยาทเลวทราม.  บทวา  โลหิตปาณิโน 
ไดแก   ผูพรากสัตวจากชีวิต  ชื่อวา  มมีือเปอนดวยเลือด.     ก็ธรรมดามือของ 
ผูฆาสัตวแมใด  ยอมเปอนดวยเลือด  ผูแมนั้นเรียกวา  มีมือเปอนเลือดเหมือนกัน. 
บทวา  กุรูรกมฺมนฺตา  ไดแก  ทารุณกรรม คือกระทําความผิดในมารดา  บิดา 
และสมณพราหณผูมีธรรมเปนตน   หรือ    กรรมอันหยาบชามีพรานเนื้อ 
เปนตน.  นิครนถทั้งหลายสําคัญวา    สมณโคดมน้ีใหโทษในวาทะของพวกเรา 
แมพวกเราจะยกโทษแกสมณโคดมน้ัน     จึงปรารภคําน้ีวา  ดูกอนทานพระโคดม 
ผูมีอายุ   ดังน้ี.   บทนั้นมเีนื้อความวา   ดูกรทานพระโคดมผูมีอายุ   พระองค  
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ทรงจีวรอันประณีต   เสวยขาวสาลี   เนื้อ   และ   น้ํา  ประทับอยูในพระคันธกุฎี 
มีสีดังเทพวิมาน    ประสบความสุขไดดวยความสุขฉันใด    บุคคลไมพึงประสบ 
ความสุขดวยความสุขฉันน้ัน.   อน่ึง   พวกขาพเจาเสวยความทุกขนานับประการ 
ดวยความเพียรทั้งหลาย      มีความเพียรในการน่ังกระโหยงเปนตนฉันใด 
บุคคลพึงประสบความสุขไดดวยความทุกขฉันนั้น   ดังน้ี.   บทวา   สุเขน  จ 
อาวุโส   นี ้    กลาวแลวเพ่ือแสดงวา    ถาบุคคลพึงประสบความสุขไดดวยความ 
สุขไซร    พระราชาก็พึงประสบดังน้ี.    บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    มาคโธ 
ไดแก   ทรงมีอิสระแหงแควนมคธ.  บทวา  เสนิโย  คือ  พระนามของพระเจา 
แผนดินมคธน้ัน. บทวา พิมฺพิ ไดแก พระนามของอัตตภาพ. พระองคเปนสาระ 
แหงแควนมคธน้ัน ทรงนาดู เปนที่นาเลื่อมใส   จึงขนานพระนามวา  พิมพิสาร 
เพราะความสําเร็จในอัตภาพ.    พวกนิครนถนั้นหมายถึงการเสวยสมบัติพรอม 
กับนางฟอนรําท้ังหลาย  ซึ่งมีวัยทั้ง  ๓ ในปราสาทท้ัง ๓ ของพระราชา  จึงกลาว 
คําน้ีวา   ทรงอยูเปนสุขดีกวา   ดังน้ี.   บทวา    อทธฺา    ไดแกโดยสวนเดียว. 
บทวา  สหสา  อปฺปฏิสงฺขา    ไดแก  ทรงแสดงวา  พวกนิครนถหุนหันไม 
ทันพิจารณา   จึงพูดวาจาอยางน้ัน   เหมือนคนกําหนัดแลวพูดดวยอํานาจราคะ 
คนโกรธแลวพูดดวยอํานาจโทสะ        คนหลงแลวพูดดวยอํานาจโมหะฉะน้ัน. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฏิปุจฺฉิสสฺามิ   ความวา   เราจักถามในอรรถะ 
นั้น.  บทวา  ยถา  โว  ขเมยฺย  ความวา  พวกทานพึงชอบใจฉันใด.   บทวา 
ปโหติ ไดแก  ยอมอาจ.  บทวา   อนิฺชมาโน   ไดแก  ไมหว่ันไหว.  บทวา 
เอกนฺตสุขปฏิสเวที   ไดแก   เสวยความสุขชั่วนิรันดร.   พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงแสดงความสุขในผลสมาบัติของพระองค จึงตรัสคําน้ี วาดูกอนนิครนถ 
ผูมีอายุ   เราแหละสามารถ  ฯลฯ  เสวยความสุขสวนเดียว   ดังน้ี.   ก็ทรงกระทํา  
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วาระแหงพระราชาใหเปนตนถึงเจ็ดวาระแลวทรงกระทําคําถามเพ่ือใหจบถอยคํา 
ในที่นี้.  ก็ครัน้กลาววา  ไมสามารถถึงเจ็ดคืน  เจ็ดวันได  จึงมีคําถามความสุข 
หกคืนหกวัน   หาคืนหาวัน   สี่คืนสี่วัน  ดังนี้.  แตในพุทธวาระ       ครั้นตรสั 
ถึงเจ็ดคืน  เจ็ดวัน  จะตรัสอีกวา  หกคืนหกวัน    หาคืนหาวัน   สี่คืนสี่วัน   ก็ 
จะไมเปนที่อัศจรรย เพราะฉะนั้น   จึงตรัสรวมเปนอันเดียวกันแลว  ทรงกระทํา 
เทศนา.  บทที่เหลือในบททั้งหมดมีความงายทั้งน้ันแล. 
                       จบอรรถกถาจุลลทุกขักขันธสูตรที่  ๔.  
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                                     ๕.   อนมุานสูตร 
            [๒๒๑]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
            สมัยหนึ่ง ทานพระมหาโมคคลลานะพํานักอยู ณ เภสกฬาวัน   อันเปน 
สถานที่ใหอภัยแกเน้ือ    ตําบลสุงสุมารคิระ    ภัคคชนบท  ณ ที่นั้นแล    ทาน 
พระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลายผูมีอายุ   ภิกษุ 
เหลาน้ันรับคําของทานพระมหาโมคคัลลานะแลว. 
            [๒๒๒]  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาววา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้ง 
หลาย   ถาแมภิกษุปวารณาไววา   ขอทานจงวากลาวขาพเจา ๆ เปนผูควรท่ีทาน 
จะวากลาวได   แตภิกษุนั้นเปนคนวายาก   ประกอบดวยธรรมท่ีทําใหเปนคนวา 
ยาก    เปนผูไมอดทนไมรับคําพร่ําสอนโดยเคารพ     เมื่อเปนเชนนี้     เพ่ือน 
พรหมจรรยตางไมสําคัญภิกษุนั้นวา  ควรวากลาว  ควรพร่ําสอน  ทั้งไมสําคัญ 
วา    ควรถึงความไววางใจในบุคคล      นั้นได.       ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ก็ธรรมท่ีทําใหเปนคนวายากเปนไฉน.    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุใน 
พระธรรมวินัยนี้ 
            ๑.   เปนผูมีความปรารถนาลามก     ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก 
แมขอที่ภิกษุเปนผูมีความปรารถนาลามก      ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก 
นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก. 
            ๒.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง ภิกษุเปนผูยกตนขม 
ผูอ่ืน  แมขอที่ภิกษุเปนผูยกตนขมผูอ่ืน  นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก. 
            ๓.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง    ภิกษุเปนคนมัก 
โกรธ อันความโกรธครอบงําแลว  แมขอที่ภิกษุเปนคนมักโกรธ  อันความโกรธ 
ครอบงําแลว   นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก.  
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            ๔.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง    ภิกษุเปนคนมัก  
โกรธ  ผูกโกรธ  เพราะความโกรธเปนเหตุ   แมขอที่ภิกษุเปนคนมักโกรธ  ผูก 
โกรธ  เพราะความโกรธเปนเหตุ  นี้ก็เปนธรรมท่ีทาํใหเปนคนวายาก.  
            ๕.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเปนคนมักโกรธ 
มักระแวงจัด    เพราะความโกรธเปนเหตุ    แมขอที่ภิกษุเปนคนมักโกรธ   มัก 
ระแวง  นี้ก็เปนธรรมที่ทาํใหเปนคนวายาก. 
            ๖.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อีกประการหน่ึง ภิกษุเปนคนมักโกรธ 
เปลงวาจาใกลตอความโกรธ   แมขอที่ภิกษุเปนคนมักโกรธ    เปลงวาจาใกลตอ 
ความโกรธ  นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก. 
            ๗.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   ภิกษุถูกภิกษุผูเปน 
โจทกฟอง    กลับโตเถียงโจทก    แมขอท่ีภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง    กลับ 
โตเถียงโจทก  นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก. 
            ๘.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   ภิกษุถกูภิกษุผูเปน 
โจทกฟอง    กลับรุกรานโจทก    แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง   กลบั 
รุกรานโจทก  นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหคนวายาก. 
            ๙.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   ภิกษุถกูภิกษุผูเปน 
โจทกฟอง    กลับปรักปราํโจทก    แมขอท่ีภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง   กลับ 
ปรักปรําโจทก  นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก. 
            ๑๐.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง ภิกษุถกูภิกษุผูเปน 
โจทกฟอง    กลับเอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลื่อน    พูดนอกเรื่อง    แสดงความโกรธ 
ความมุงราย   และความไมเชื่อฟงใหปรากฏ    แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทก 
โจทกฟอง   กลับเอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลื่อน    พูดนอกเรื่อง    แสดงความโกรธ  
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ความมุงราย     และความไมเชื่อฟงใหปรากฏ      นีก้็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคน  
วายาก. 
            ๑๑.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง ภิกษุถกูภิกษุผูเปน 
โจทกฟอง  ไมพอใจตอบในความประพฤติ    แมขอท่ีภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทก 
ฟอง  ไมพอใจตอบในความประพฤติ  นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก. 
            ๑๒.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     อีกประการหน่ึง     ภิกษุเปนคน 
ลบหลู   ตีเสมอ  แมขอที่ภิกษุเปนคนลบหลู  ดีเสมอ   นีก้็เปนธรรมท่ีทําใหเปน 
คนวายาก. 
            ๑๓. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  ภิกษุเปนคนริษยา 
เปนคนตระหนี่  แมขอที่ภิกษุเปนคนริษยา   เปนคนตระหน่ี    นี้ก็เปนธรรมท่ี 
ทําใหเปนคนวายาก. 
            ๑๔.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     อีกประการหน่ึง     ภิกษุเปนคน 
โออวดเจามายา    แมขอที่ภิกษุเปนคนโออวด   เจามายา  นี้ก็เปนธรรมท่ีทําให 
เปนคนวายาก. 
            ๑๕.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     อีกประการหน่ึง     ภิกษุเปนคน 
กระดางดูหม่ินผูอ่ืน  แมขอที่ภิกษุเปนคนกระดาง  ดูหม่ินผูอ่ืน   นี้ก็เปนธรรม 
ที่ทําใหเปนคนวายาก.                                    
            ๑๖.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง ภิกษุเปนคนถือแต 
ความเห็นของตน  ถือรั้น   ถอนไดยาก    แมขอที่ภิกษุเปนคนถือแตความเห็น 
ของตน  ถือรั้น    ถอนไดยาก  นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวายาก. 
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ธรรมเหลาน้ี     เรียกวาธรรมที่ทําใหเปน 
คนวายาก.  
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                             ธรรมทําความเปนคนวางาย 
            [๒๒๓]   ถาแมภิกษุไมปวารณาไววา      ขอทานจงวากลาวขาพเจา ๆ 
เปนผูควรท่ีทานจะวากลาวได   แตภิกษุนั้นเปนคนวางาย    ประกอบดวยธรรม 
ที่ทําใหเปนคนวางาย  เปนผูอดทน  รบัคําพร่ําสอนโดยเคารพ  เมื่อเปนเชนนี้  
เพ่ือนพรหมจรรยตางสําคัญภิกษุนั้นวาควรวากลาวได    ควรพร่ําสอนได    ทั้ง 
สําคัญวาควรถึงความไววางใจในบุคคลนั้นได.      ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ก็ธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย    เปนไฉน.    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยนี้  
            ๑.   ไมเปนผูมีความปรารถนาลามก    ไมลุอํานาจแหงความปรารถนา 
ลามก     แมขอท่ีภิกษุไมเปนผูมีความปรารถนาลามก     ไมลุอํานาจแหงความ 
ปรารถนาลามก  นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย. 
            ๒.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  ภิกษุไมเปนผูยกตน 
ไมขมผูอ่ืน   แมขอที่ภิกษุไมเปนผูยกตน    ไมขมผูอ่ืน    นี้ก็เปนธรรมท่ีทําให 
เปนคนวางาย. 
            ๓.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   ภิกษุไมเปนคนมัก 
โกรธ   อันความโกรธไมครอบงําแลว    แมขอที่ภิกษุไมเปนคนมักโกรธ   อัน 
ความโกรธไมครอบงําแลว   นีก้็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย. 
            ๔.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   ภิกษุไมเปนคนมัก 
โกรธ  ไมผูกโกรธ  เพราะความโกรธเปนเหตุ  แมขอที่ภิกษุไมเปนคนมักโกรธ 
ไมผูกโกรธ  เพราะความโกรธเปนเหตุ   นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย. 
            ๕.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     อีกประการหน่ึง    ภิกษุไมเปนคน 
มักโกรธ  ไมมักระแวงจัด  เพราะความโกรธเปนเหตุ   แมขอที่ภิกษุไมเปนคน  
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มักโกรธ  ไมมักระแวงจัด     เพราะความโกรธเปนเหตุ    นี้ก็เปนธรรมท่ีทําให 
เปนคนวางาย.   
            ๖.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง     ภิกษุไมเปนคน 
มักโกรธ ไมเปลงวาจาใกลตอความโกรธ  แมขอท่ีภิกษุไมเปนคนมักโกรธ  ไม 
เปลงวาจาใกลตอความโกรธ  นีก้็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย. 
            ๗.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   ภิกษุถกูภิกษุผูเปน 
โจทกฟอง  ไมโตเถียงโจทก  แมขอทีภิ่กษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง   ไมโตเถียง 
โจทก  นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวางาย.          
            ๘.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   ภิกษุถกูภิกษุผูเปน 
โจทกฟอง  ไมรุกรานโจทก  แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง  ไมรุกราน 
โจทก  นี้ก็เปนธรรมที่ทําใหเปนคนวางาย. 
            ๙.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   ภิกษุถกูภิกษุผูเปน 
โจทกฟอง  ไมปรักปรําโจทก  แมขอทีภิ่กษุถูกภิกษุผูเปนโจทกฟอง   ไมปรกั- 
ปรําโจทก  นีก้็เปนธรรมทีท่ําใหเปนคนวางาย.                                      
            ๑๐. ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  ภิกษุถูกภิกษุผูเปน 
โจทกฟอง   ไมเอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลือ่น  ไมพูดนอกเรื่อง  ไมแสดงความโกรธ 
ความมุงราย   และความไมเชื่อฟงใหปรากฏ     แมขอท่ีภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทก 
ฟอง    ไมเอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลื่อน    ไมพูดนอกเรื่อง    ไมแสดงความโกรธ 
ความมุงราย  และความไมเชื่อฟงใหปรากฏ  นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย.   
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            ๑๑.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง    ภิกษุถูกภิกษุผู  
เปนโจทกฟอง  พอใจตอบในความประพฤติ   แมขอที่ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทก 
ฟอง  พอใจตอบในความประพฤติ   นี้ก็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย. 
            ๑๒.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย อีกประการหนึ่งภิกษุไมเปนคนลบหลู 
ไมตีเสมอ   แมขอที่ภิกษุไมเปนคนลบหลู    ไมดีเสมอ    นี้ก็เปนธรรมท่ีทําให 
เปนคนวางาย. 
            ๑๓.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง    ภิกษุไมเปนคน 
ริษยาไมเปนคนตระหนี่   แมขอที่ภิกษุไมเปนคนริษยา  ไมเปนคนตระหน่ี  นี้ก็ 
เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย. 
            ๑๔.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง    ภิกษุไมเปนคน 
โออวด  มิใชเจามายา   แมขอท่ีภิกษุไมเปนคนโออวด  มิใชเจามายา   นี้ก็เปน 
ธรรมที่ทําใหเปนคนวางาย. 
            ๑๕.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง   ภิกษุไมเปนคน 
กระดาง  ไมดูหม่ินผูอ่ืน  แมขอที่ภิกษุไมเปนคนกระดาง  ไมดูหม่ินผูอ่ืน  นี้ก็ 
เปนธรรมท่ีทําใหเปนคนวางาย. 
            ๑๖.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง    ภิกษุไมเปนคน 
ถือแตความเห็นของตน   ไมถือรั้น   ถอนไดงาย    แมขอที่ภิกษุไมเปนคนถือ 
แตความเห็นของตน    ไมถือรั้น      ถอนไดงาย    นีก้็เปนธรรมท่ีทําใหเปนคน 
วางาย. 
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ธรรมเหลาน้ี    เรียกวาธรรมทําใหเปนคน 
วางาย.  
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                                            เอาใจเขาใสใจเรา                 

            [๒๒๔]   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ในธรรมท้ัง ๑๖   ขอน้ัน     ภิกษุพึง 
เทียบเคียงตน  ดวยตนเองอยางนี้วา  บุคคลท่ีมีความปรารถนาลามก   ลุอํานาจ 
แหงความปรารถนาลามก     หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม     ก็หากเราจะพึง 
เปนคนมีความปรารถนาลามก    ลุอํานาจแหงความปรารถนาลามกบางเลา   เรา 
คงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอ่ืน     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ภิกษุรูอยู 
อยางนี้   พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา     เราจักไมเปนคนมีความปรารถนาลามก 
ไมลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก ถึงบุคคลท่ียกตนขมผูอ่ืนก็หาเปนที่รักใคร 
พอใจของเราไม   ก็หากเราจะพึงเปนคนยกตนขมผูอ่ืนบางเลา    เราคงไมเปนที่  
รักใครพอใจของคนอ่ืน  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ภิกษุรูอยูอยางนี้    พึงยงั 
ความคิดใหเกิดข้ึนวา เราจักไมยกตน ไมขมผูอ่ืน.  ถึงบุคคลท่ีเปนคนมักโกรธ 
อันความโกรธครอบงํา   ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม  ก็หากเราจะพึงเปน 
คนมักโกรธ  อันความโกรธครอบงําบางเลา    เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของ 
คนอ่ืน.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุรูอยูอยางนี้     พึงยังความคิดใหเกิด 
ข้ึนวา  จักไมเปนคนมักโกรธ  ไมใหความโกรธครอบงํา.   บุคคลท่ีเปนคนมัก 
โกรธ  ผูกโกรธ  เพราะความโกรธเปนเหตุ  ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม 
ก็หากเราจะพึงเปนคนมักโกรธ    ผูกโกรธ    เพราะความโกรธเปนเหตุบางเลา 
เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุรูอยู 
อยางนี้   พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา    เราจักไมเปนคนมักโกรธ    ไมผูกโกรธ 
เพราะความโกรธเปนเหตุ.    ถึงบุคคลท่ีเปนคนมักโกรธมักระแวงจัด     เพราะ 
ความโกรธเปนเหตุ  ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม   ก็หากเราจะพึงเปนคน 
มักโกรธ   มกัระแวงจัด  เพราะความโกรธเปนเหตุบางเลา.   เราก็คงไมเปนที่  
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รักใครพอใจของคนอ่ืน.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุรูอยูอยางนี้   พึงยัง  
ความคิดใหเกิดข้ึนวา   เราจักไมเปนคนมักโกรธ  ไมมักระแวงจัด  เพราะความ 
โกรธเปนเหตุ.     ถึงบุคคลท่ีเปนคนมักโกรธ     เปลงวาจาใกลตอความโกรธ 
ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม   ก็หากเราจะพึงเปนคนมักโกรธ    เปลงวาจา 
ใกลตอความโกรธบางเลา  เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอ่ืน.  ดกูอนทาน 
ผูมีอายุทั้งหลาย  ภิกษุรูอยูอยางนี้   พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา    เราจักไมเปน 
คนมักโกรธ  ไมเปลงวาจาใกลตอความโกรธ.  ถึงบุคคลท่ีถูกบุคคลผูเปนโจทก 
ฟอง  กลับโตเถียงโจทก  ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม  ก็หากเราจะพึงถูก 
บุคคลผูเปนโจทกฟอง  กลับโตเถียงโจทกบางเลา  เราคงไมเปนที่รักใครพอใจ 
ของคนอ่ืน.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ภิกษุรูอยูอยางนี้     พึงยังความคิดให 
เกิดข้ึนวา  เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง  จักไมโตเถียงโจทก.    ถึงบุคคลท่ีถกู 
บุคคลผูเปนโจทกฟอง  กลับรุกรานโจทก    ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม 
ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผูเปนโจทกฟองกลับรุกรานโจทกบางเลา  เราคงไมเปน 
ที่รักใครพอใจของคนอ่ืน.      ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ภิกษุรูอยูอยางนี้ 
พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา  เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง   จักไมรุกรานโจทก. 
ถึงบุคคลท่ีถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง    กลับปรักปรําโจทก    กห็าเปนที่รักใคร 
พอใจของเราไม  ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง  กลบัปรักปรําโจทก 
บางเลา  เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอ่ืน.     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ภิกษุรูอยูอยางนี้      พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา    เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง 
จักไมปรักปรําโจทก.  ถึงบุคคลท่ีถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง  กลบัเอาเรื่องอ่ืนมา 
กลบเกลื่อน  พูดนอกเรื่อง   แสดงความโกรธ   ความมุงราย   และความไมเชื่อ 
ฟงใหปรากฏ    ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม     ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผู 
เปนโจทกฟอง  กลับเอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลื่อน  พูดนอกเรื่อง  แสดงความโกรธ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 160 

ความมุงราย   และความไมเชื่อฟงใหปรากฏบางเลา    เราคงไมเปนที่รักใครพอ 
ใจของคนอ่ืน.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ภิกษุรูอยูอยางนี้  พึงยังความคิดให 
เกิดข้ึนวา  เราถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง  จักไมเอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลื่อน   ไม 
พูดนอกเรื่อง     ไมแสดงความโกรธ      ความมุงราย     และความไมเชื่อฟงให 
ปรากฏ.  ถึงบุคคลท่ีถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง  ไมพอใจตอบในความประพฤติ 
ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม     ก็หากเราจะพึงถูกบุคคลผูเปนโจทกฟอง 
ไมพอใจตอบในความพระพฤติ  เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอ่ืน. ดูกอน 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุรูอยูอยางนี้     พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา    เราถูก 
บุคคลผูเปนโจทกฟอง พอใจตอบในความประพฤติ.  ถึงบุคคลท่ีเปนคนลบหลู 
ตีเสมอ  ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม  ก็หากเราจะพึงเปนคนลบหลูตีเสมอ 
บางเลา    เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอ่ืน.    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ภิกษุรูอยูอยางนี้  พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา  เราจักไมเปนคนลบหลู   ตีเสมอ.  
ถึงบุคคลท่ีเปนคนริษยา    เปนคนตระหน่ี    ก็หาเปนที่รักใครพอใจของเราไม 
ก็หากเราจะพึงเปนคนริษยา    เปนคนตระหน่ีบางเลา    เราคงไมเปนที่รักใคร 
พอใจของคนอ่ืน.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุรูอยูอยางนี้     พึงยังความ 
คิดใหเกิดข้ึนวา  เราจักไมเปนคนริษยา  ไมเปนคนตระหน่ี.    ถงึบุคคลท่ีเปน 
คนโออวด   เจามายา    กห็าเปนที่รักใครพอใจของเราไม    ก็หากเราจะพึงเปน 
คนโออวด  เจามายาบางเลา  เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอ่ืน.   ดูกอน 
ทานผูมีอายุทั้งหลาย  ภิกษุรูอยูอยางนี้   พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา    เราจักไม 
เปนคนโออวด  ไมมีมายา  ถึงบุคคลท่ีเปนคนกระดาง  ดูหม่ินผูอ่ืน  นี้ก็หาเปน 
ที่รักใครพอใจของเราไม   ก็หากเราจะพึงเปนคนกระดาง    ดูหมิ่นผูอ่ืนบางเลา 
เราคงไมเปนท่ีรักใครพอใจของคนอ่ืน.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ภิกษุรูอยู 
อยางนี้   พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา   เราจักไมเปนคนกระดาง  ไมดูหม่ินผูอ่ืน.  
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ถึงบุคคลท่ีถือแตความเห็นของตน  ถือรั้น  ถอนไดยาก  ก็หาเปนที่รักใครพอใจ 
ของเราไม   ก็หากเราจะพึงเปนคนถือแตความเห็นของตน   ถอืรั้น   ถอนไดยาก 
บางเลา   เราคงไมเปนที่รักใครพอใจของคนอ่ืน.     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ภิกษุรูอยูอยางนี้    พึงยังความคิดใหเกิดข้ึนวา   เราจักไมเปนคนถือแตความเห็น 
ของตน  ไมถือรั้น   ถอนไดงายดังน้ี. 

                                การพิจารณาตัวเอง 
            [๒๒๕]   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ในธรรมท้ัง ๑๖ ขอน้ัน   ภิกษุ 
พึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา  เราเปนคนมีความปรารถนาลามก ลุอํานาจ 
แหงความปรารถนาลามกหรือไม.    หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา     เราเปนคนมี 
ความปรารถนาลามก    ลอํุานาจแหงความปรารถนาลามกจริง  ก็ควรพยายามเพ่ือ 
ที่จะละอกุศลธรรมอันชัว่ชาน้ันเสีย.  หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา   เราไมใชคน 
มีความปรารถนาลามก   ไมลุอํานาจแหงความปรารถนาลามก     ภิกษุนั้นพึงอยู 
ดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว  หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย. 
            อีกประการหน่ึง   ภิกษุพึงพิจารณาคนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
คนยกตนขมผูอ่ืนหรือไม.    หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา     เราเปนคนยกตนขม 
ผูอ่ืนจริง  ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.  หากพิจารณา 
อยูรูอยางนี้วา  เราไมเปนคนยกตน  ไมขมผูอ่ืน     ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและ 
ปราโมทยนั้นทีเดียว  หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศลธรรมทั้งหลาย.  
            อีกประการหน่ึง  ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา เราเปนคน 
มักโกรธ  อันความโกรธครอบงําแลวหรือไม   หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา  เรา 
เปนคนมักโกรธ     อันความโกรธครอบงําแลวจริง    ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละ  
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อกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.    หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา     เราไมเปนคนมัก 
โกรธ  อันความโกรธไมครอบงํา     ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นที 
เดียว   หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน   ในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
            อีกประการหน่ึง   ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
คนมักโกรธ   ผูกโกรธ   เพราะความโกรธเปนเหตุหรือไม.    หากพิจารณาอยูรู 
อยางนี้วา   เราเปนคนมักโกรธ   ผูกโกรธ     เพราะความโกรธเปนเหตุจริง   ก ็
ควรพยายามเพื่อท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.    หากพิจารณาอยูรูอยางนี้ 
วา   เราไมเปนคนมักโกรธ  ไมผูกโกรธ   เพราะความโกรธเปนเหตุ   ภิกษุนัน้ 
พึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว  หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน ในกุศล 
ธรรมทั้งหลาย. 
            อีกประการหน่ึง   ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
คนมักโกรธ   มักระแวงจัด   เพราะความโกรธเปนเหตุหรือไม.    หากพิจารณา 
อยูรูอยางนี้วา   เราเปนคนมักโกรธ   มักระแวงจัด     เพราะความโกรธเปนเหตุ 
จริง  ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.    หากพิจารณาอยู 
รูอยางนี้วา   เราไมเปนคนมักโกรธ  ไมมักระแวงจัด  เพราะความโกรธเปนเหตุ 
ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว   หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน 
ในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
            อีกประการหน่ึง    ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
คนมักโกรธ   เปลงวาจาใกลตอความโกรธหรือไม.   หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา 
เราเปนคนมักโกรธ   เปลงวาจาใกลตอความโกรธจริง    ก็ควรพยายามเพ่ือที่จะ 
ละอกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.  หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา   เราไมเปนคนมัก 
โกรธ  ไมเปลงวาจาใกลตอความโกรธ ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้น 
ทีเดียว  หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน  ในกุศลธรรมท้ังหลาย.  
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            อีกประการหน่ึง    ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน  
จําเลยถูกโจทกฟอง     กลับโตเถียงโจทกหรือไม     หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา 
เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง    กลับโตเถียงโจทกจริง    ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละ 
อกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.     หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา      เราเปนจําเลยถูก 
โจทกฟอง  ไมกลับโตเถียงโจทก  ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว 
หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน   ในกศุลธรรมท้ังหลาย.    
            อีกประการหน่ึง   ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
จําเลยถูกโจทกฟอง     กลับรุกรานโจทกหรือไม     หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา 
เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง    กลับรกุรานโจทกจริง    ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละ 
อกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.     หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา     เราเปนจําเลยถูก 
โจทกฟอง ไมกลับรุกรานโจทก ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว 
หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน   ในกศุลธรรมท้ังหลาย. 
            อีกประการหน่ึง    ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
จําเลยถูกโจทกฟอง    กลับปรักปรําโจทกหรือไม     หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา 
เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง   กลับปรกัปรําโจทกจริง     ก็ควรพยายามเพ่ือที่จะละ 
อกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.    หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา     เราเปนจําเลยถูก 
โจทกฟอง    ไมกลับปรักปรําโจทก    ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้น 
ทีเดียว  หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน  ในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
            อีกประการหน่ึง    ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
จําเลยถูกโจทกฟอง     กลับเอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลือ่น    พูดนอกเรื่อง     แสดง 
ความโกรธ  ความมุงราย  และความไมเชื่อฟงใหปรากฏหรือไม.   หากพิจารณา 
อยูรูอยางนี้วา      เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง      กลับเอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลือ่น 
พูดนอกเรื่อง  แสดงความโกรธ  ความมุงราย  และความไมเชื่อฟงใหปรากฏจริง  
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ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.     หากพิจารณาอยูรูอยาง  
นี้วา  เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง  ไมเอาเรื่องอ่ืนมากลบเกลื่อน  ไมพูดนอกเรื่อง 
ไมแสดงความโกรธ   ความมุงราย   และความไมเชื่อฟงใหปรากฏ   ภิกษุนั้นพึง 
อยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว   หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน   ในกศุล- 
ธรรมทั้งหลาย. 
            อีกประการหน่ึง    ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
จําเลยถูกโจทกฟอง   ไมพอใจตอบในความประพฤติหรือไม   หากพิจารณาอยู 
รูอยางนี้วา    เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง    ไมพอใจตอบในความประพฤติจริง 
ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมที่ชั่วชาน้ันเสีย.  หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา 
เราเปนจําเลยถูกโจทกฟอง    พอใจตอบในความประพฤติ   ภิกษุนั้นพึงอยูดวย 
ปติและปราโมทยนั้นทีเดียว    หม่ันศกึษาทั้งกลางวันกลางคืน    ในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย. 
            อีกประการหน่ึง    ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
คนลบหลู    ตีเสมอหรือไม    หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา    เราเปนคนลบหลู 
ตีเสมอจริง  ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย. หากพิจารณา 
อยูรูอยางนี้วา    เราไมเปนคนลบหลู    ไมตีเสมอ    ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและ 
ปราโมทยนั้นทีเดียว  หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน  ในกุศลธรรมท้ังหลาย. 
            อีกประการหน่ึง    ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
คนริษยา  เปนคนตระหน่ีหรือไม หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา เราเปนคนริษยา 
เปนคนตระหนี่จริง  ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย. หาก 
พิจารณาอยูรูอยางนี้วา   เราไมเปนคนริษยา   ไมเปนคนตระหน่ี   ภิกษุนั้นพึง 
อยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว    หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน    ในกศุล 
ธรรมทั้งหลาย.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 165 

            อีกประการหน่ึง    ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา   เราเปน  
คนโออวด    เจามายาหรือไม    หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา    เราเปนคนโออวด 
เจามายาจริง      ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.     หาก 
พิจารณาอยูรูอยางนี้วา    เราไมเปนคนโออวด    ไมเปนคนเจามายา    ภิกษุนัน้ 
พึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว   หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน     ใน 
กุศลธรรมทัง้หลาย. 
            อีกประการหน่ึง    ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
คนกระดาง    ดูหม่ินผูอ่ืนหรือไม     หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา     เราเปนคน 
กระดาง  ดูหม่ินผูอ่ืนจริง ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย. 
หากพิจารณาอยูรูอยางนี้วา   เราไมเปนคนกระดาง   ไมดูหม่ินผูอ่ืน   ภิกษุนั้น 
พึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว     หม่ันศึกษาท้ังกลางวันกลางคืน    ใน 
กุศลธรรมทัง้หลาย. 
            อีกประการหน่ึง   ภิกษุพึงพิจารณาตนดวยตนเองอยางนี้วา    เราเปน 
คนถือเอาแตความเห็นของตน  ถือรั้น    ถอนไดยากหรือไม   หากพิจารณาอยูรู 
อยางนี้วา    เราเปนคนถือเอาแตความเห็นของตน    ถือรั้น      ถอนไดยากจริง 
ก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละอกุศลธรรมอันชั่วชาน้ันเสีย.  หากพิจารณาอยูรูอยางนี้ 
วา  เราไมเปนคนถือเอาแตความเห็นของตน    ไมถอืรั้น      ถอนไดงาย    ภิกษุ 
นั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว  หม่ันศกึษาทั้งกลางวันกลางคืน   ใน 
กุศลธรรมทัง้หลาย. 
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  หากภิกษุพิจารณาอยู  เห็นชัดอกุศลธรรม 
อันชั่วชาเหลาน้ี ทั้งหมด  ที่ยังละไมไดในตน  ภิกษุนั้นก็ควรพยายามเพ่ือท่ีจะละ 
อกุศลธรรมอันชั่วชาเหลาน้ันทั้งหมด    หากพิจารณาอยู    เห็นชัดอกุศลธรรม  
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อันชั่วชาเหลาน้ีทั้งหมด ที่ละไดแลวในตน  ภิกษุนั้นพึงอยูดวยปติและปราโมทย 
นั้นทีเดียว  หม่ันศึกษาทั้งกลางวันทั้งกลางคืน  ในกุศลธรรมทัง้หลาย. 
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    อุปมาเหมือนสตรีหรือบุรุษ     รุนกําดัด 
ชอบโออา     สองดูเงาหนาของตนในกระจกเงา      หรือในภาชนะนํ้าใสสะอาด 
บริสุทธิ์    ถาเห็นธุลีหรือสิวบนใบหนานั้น    ยอมพยายามท่ีจะใหธุลีหรือสิวน้ัน  
หายไป    หากไมเห็นธุลีหรือสิวบนใบหนา    ก็จะรูลึกพอใจวา    ชางเปนลาภ 
ของเรา    ใบหนาของเราบริสุทธิ์สะอาดดังน้ี    ฉันใด   แมภิกษุหากพิจารณาอยู 
เห็นชัดอกุศลธรรมอันชัว่ชาเหลาน้ีทั้งหมด  ที่ยังละไมไดในตน  ภิกษุนั้นก็ควร 
พยายามเพ่ือที่จะละอกุศลธรรมอันชัว่ชาน้ันเสียทั้งหมด     แตถาเม่ือพิจารณาอยู 
เห็นชัดอกุศลธรรมอันชัว่ชาเหลาน้ีทั้งหมด  ที่ละไดแลวในตน   ภิกษุนั้นพึงอยู 
ดวยปติและปราโมทยนั้นทีเดียว  หม่ันศึกษาทั้งกลางวันกลางคืน  ในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  ฉันนั้น  นั่นแล. 
            ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวภาษิตดังน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันมีใจ 
ชื่นชมยินดีภาษิตของทานพระมหาโมคคัลลานะแลวแล. 
                                        จบ  อนุมานสูตร  ที ่ ๕  
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                               อรรถกถาอนุมานสูตร 
            อนุมานสูตรมีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับดังน้ี:-  
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ภคฺเคสุ  ไดแก ในชนบทมชีื่ออยางนั้น. 
ก็เน้ือความแหงคําพึงทราบโดยทํานองที่กลาวแลวในที่นี้ .   บทวา  สสุมารคิเร 
ไดแก  ในนครมีชื่ออยางนั้น.  ไดยินวา  ในวันเปนที่กําหนดพ้ืนท่ีสรางนครนั้น 
จระเขในสระอันไมไกลไดรองข้ึน        เปลงเสียงวา   คิระ   ครั้นสรางนครน้ัน 
เสร็จแลว ประชาชนท้ังหลายจึงต้ังชื่อนครน้ันวา  สังสุมารคิร.  บทวา  เภสก- 
ฬาวเน  ไดแก  ในปาอันมีชื่อวา   เภสกฬา.  บาลีวา    เภสกวัน  ดังนี้ก็มี. 
บทวา   มิคทาเย   ความวา    ปาน้ันไดเกิดในที่เปนที่ใหอภัยแกเน้ือและนกทั้ง 
หลาย   เพราะฉะนั้น   จึงเรียกวา  มิคทายะ.   บทวา  ปวาเรติ     ไดแก  ยอม 
ปรารถนา.  บทวา  วทนฺตุ   ความวา จงวากลาว  คือ จงโอวาท  จงพร่ําสอน 
ดวยสามารถแหงโอวาทและอนุสาสนี.   บทวา   วจนีโยมฺหิ  ความวา   เราอัน 
ทานพึงวากลาว  คือ พึงพร่ําสอน พึงโอวาท.  บทวา โส   จ   โหติ   ทุพฺพโจ 
ความวา   ก็ภิกษุนั้นเปนผูวากลาวโดยยาก  คือ  กลาวแลวไมอดทน.   บทวา 
โทวจสฺสกรเณหิ    ความวา  ดวยธรรม ๑๖ ประการ    อันมาแลวในขางหนา 
ซึ่งเปนธรรมทําใหเปนผูวากลาวโดยยาก.    บทวา   อปทกฺขิณคฺคาหี  อน-ุ 
สาสนึ   ความวา   ก็ภิกษุใด   เมื่อถูกวากลาว   จึงพูดวา  ทานทั้งหลายวากลาว 
ผมเพราะเหตุไร   ผมยอมรูสิ่งท่ีควรและไมควร  โทษและไมใชโทษ  ประโยชน 
และไมใชประโยชนของตน ภิกษุนี้   ชื่อวาไมรับคําพร่ําสอนโดยเบ้ืองขวา  ยอม 
รับโดยเบื้องซาย  เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา   ไมรับคําพร่ําสอนโดยเคารพ.  บทวา 
ปาปกาน  อิจฺฉาน     คือ    ความปรารถนาอันกอใหเกิดความไมสงบลามก. 
บทวา  ปฏิปฺผรติ  ยอมดํารงตนเปนผูโตตอบเปนขาศึก.  บทวา  อปสาเทติ  
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ความวา    ยอมพยายามอยางนี้วา   ขาพเจาไดกลาวแลวแกทานผูพาล  ไมฉลาด 
ธรรมดาแมทานจักสําคัญคําท่ีพึงกลาวมิใชหรือ.     บทวา  ปจจฺาโรเปติ 
ความวา    กลับปรักปรําอยางนี้วา    แมทานก็ตองอาบัติชื่อนี้    ทานจงทําคืน 
อาบัตินั้นกอน.   บทวา   อฺเนฺ   ปฏิจรติ  คือ   ปกปดดวยเรื่องอ่ืน 
ดวยคําอ่ืน  หรือกลบเกลือ่นเรื่องอ่ืน  คําอ่ืน.    ครัน้ภิกษุอ่ืนกลาววา  ทานตอง 
อาบัติ  ก็พูดวา  ใครตอง   ตองอาบัติอะไร     ตองในท่ีไหน    ทานพูดกะใคร 
ทานพูดอะไร  ดังนี้    ครัน้ภิกษุอ่ืนพูดวา    ทานไดเห็นอะไรๆ เห็นปานน้ี  ก็ 
เบือนหู  วาเราจะไมฟง  ดังนี้.  บทวา  พหิทฺธา  กถ  อปนาเมติ  ความ 
วา ภิกษุนั้น  ถูกภิกษุผูเปนโจทก   ถามวา  ทานตองอาบัติชื่อน้ี   ก็พูดวา  เรา 
ไปสูเมืองปาตลิบุตร  ครัน้ภิกษุผูโจทกกลาวอีกวา   พวกเราไมไดถามถึงการไป 
เมืองปาฏลีบุตรของทาน      พวกเราถามถึงอาบัติ       แตนั้นก็กลาวคํามีอาทิวา 
ขาพเจาไปสูเมืองราชคฤห   ทานจงไปสูเมืองราชคฤห     หรือทานตองอาบัติใน 
บานพราหมณ   ทานไดเนื้อสุกรในบานพราหมณนั้น     ดังน้ี  ชื่อวา  พูดนอก 
เรื่อง.    บทวา  อปทาเน  คือ  ในความประพฤติของตน.  บทวา  น  สม-ฺ 
ปายติ  ความวา  ภิกษุถูกภิกษุผูเปนโจทกถามถึงความประพฤติโดยนัยมีอาทิวา 
ดูกอนผูมีอายุ  ทานอยูที่ไหน  ทานอาศัยใครอยู.  หรือวาทานพูดกะผูใด  ผูนั้น 
ตองอาบัติอันขาพเจาเห็นแลว ๆ หรอืวา  ในสมัยนั้น  ทานทําอะไร  ขาพเจาทํา 
อะไร  หรือ ทานอยูที่ไหน ขาพเจาอยูที่ไหน  ดังนี้ ก็ไมอาจเพ่ือใหพอใจกลาว. 
บทวา  ตตฺราวุโส  ความวา ดูกอนุผูมีอายุ  ในธรรม ๑๖ ประการนั้น.   บทวา 
อตฺตนาว  อตฺตาน  เอว  อนุมานิตพฺพ  ความวา  พึงอนุมาน  พึงชั่ง  พึง 
เทียบเคียง     พึงพิจารณาตนดวยตนเองเทียว   อยางนี้.   บทวา      อโหรตฺ- 
ตานุสิกฺขินา  ความวา   ภิกษุเมื่อศึกษาแมตลอดวันตลอดคืน   พึงศึกษากุศล 
ธรรมทั้งหลายท้ังกลางคืนและกลางวัน      ยังปติและความปราโมทยนั้นเทียวให  
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เกิดข้ึน.  บทวา  อจฺเฉ  วา  อุทกปตฺเต  คือ  ในภาชนะน้ําอันใส.   บทวา  
มุขนิมิตฺต  ไดแก  เงาหนา.  บทวา  รช  ไดแก  ธุลีทีจ่รมา.  บทวา  องฺคณ 
ไดแกจุคตกกระหรือตอมท่ีเกิดบนใบหนาน้ัน.     พระเถระแสดงการละท้ังหมด 
ดวยบทน้ีวา   ซึ่งอกุศลธรรมอันชั่วเหลาน้ีแมทั้งหมดท่ียังละไมได.     อยางไร. 
อยางนี้คือ   พระเถระแสดงปฏิสังขานปหานะแกภิกษุผูยังการพิจารณาใหเกิดข้ึน 
วา  อกุศลธรรมประมาณเทาน้ี  ไมสมควรแกบรรพชิต   แสดงวิกขัมภนปหานะ 
แกภิกษุผูทําศีลใหเปนปทัฏฐานแลว  ปรารภกสิณบริกรรม   ยงัสมาบัติแปดให 
เกิดข้ึน  แสดงตทังคปหานะแกภิกษุผูทําสมาบัติใหเปนปทัฏฐานแลว      เจริญ 
วิปสสนา     แสดงสมุจเฉทปหานะแกภิกษุผูเจริญวิปสสนาแลว       อบรมมรรค 
แสดงปฏิปสสัทธิปหานะ  เมื่อผลมาแลว  เแสดงนิสสรณปหานะ    เมื่อนิพพาน 
มาแลว   เพราะฉะนั้น    ปหานะทั้งหมดเปนอันพระเถระแสดงแลวเทียวในสูตร 
นี้ดวยประการฉะน้ี.     โบราณาจารยทั้งหลายกลาววา    ก็สูตรนี ้  ชื่อวา ภิกขุ 
ปาฏิโมกข.                                                         
              โบราณาจารยทั้งหลายกลาววา        ภิกษุพึงพิจารณาวันละ  ๓  ครัง้ 
ดวยประการฉะน้ี    ภิกษุเขาไปสูสถานท่ีอยู     แตเชาตรูเทียว    แลวน่ังพิจารณา 
วา  กเิลสมีประมาณเทาน้ี      ของเรามีอยูไมหนอแล   ถาเห็นวา  ม ีพึงพยายาม 
เพ่ือละกิเลสเหลาน้ัน  ถาเห็นวา  ไมมี  พึงเปนผูมีใจเปนของตนวา    เราบวช 
ดีแลว  ทําภัตกิจน่ังในท่ีพักกลางคืน   หรือในที่พักกลางวันแลว    พึงพิจารณา 
บาง นั่งในท่ีอยูในเวลาเย็น พึงพิจารณาบาง เมื่อไมอาจพิจารณาถึงวันละ ๓ ครั้ง 
ก็พึงพิจารณาเพียง ๒ ครั้ง    แตเมื่อไมอาจถึง ๒ ครั้ง    ก็พึงพิจารณาเพียง ๑ 
ครั้ง  ที่เหลือ  ไมพิจารณาเลย    ไมสมควร  ดังนี้.    คําท่ีเหลือในบททั้งปวง 
มีเนื้อความงายทั้งน้ันแล. 
                                    จบอรรถกถาอนุมานสูตรที่  ๕ 
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                                       ๖.  เจโตขีลสูตร 
            [๒๒๖]    ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :-  
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแหละ    พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว. 
            [๒๒๗]  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุรูป 
ใดรูปหน่ึงไมละตะปูตรึงใจ ๕ ประการ     ไมถอนเครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ 
ภิกษุนั้นหนอจักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในพระธรรมวินัยนี้    ขอน้ีไมเปน 
ฐานะที่จะมีได. 
            [๒๒๘]  ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ อันเธอยังละไมไดเปนไฉน.  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     สงสัย  เคลือบแคลง   ไมปลงใจเชื่อ 
ไมเลื่อมใสในพระศาสดา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จิตของภิกษุที่สงสัย   เคลือบ 
แคลง   ไมปลงใจเชื่อ   ไมเลื่อมใสในพระศาสดาน้ัน     ยอมไมนอมไปเพื่อความ 
เพียรเครื่องเผากิเลส  เพ่ือประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ   เพ่ือความเพียร 
ที่ต้ังม่ัน.  ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส   เพ่ือความ 
ประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ   เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน   อยางนี้  ชื่อวา 
ตะปูตรึงใจประการท่ี ๑ ทีภิ่กษุนั้นยังละไมไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   ภิกษุสงสัย   เคลือบแคลง  ไม 
ปลงใจเชื่อ   ไมเลื่อมใสในพระธรรม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จิตของภิกษุที่สงสัย 
เคลือบแคลง   ไมปลงใจเชื่อ   ไมเลื่อมใสในพระธรรมน้ัน   ยอมไมนอมไปเพื่อ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 171 

ความเพียรเครื่องเผากิเลส  เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือ  
ความเพียรที่ต้ังม่ัน    ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส 
เพ่ือความประกอบเนือง ๆ  เพ่ือความทําติดตอ    เพ่ือความเพียรท่ีต้ังม่ัน     อยาง 
นี้   ชื่อวาตะปูตรึงใจประการท่ี ๒ ที่ภิกษุนั้นยังละไมไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  ภิกษุสงสัย   เคลือบแคลง  ไม 
ปลงใจเชื่อ  ไมเลื่อมใสในพระสงฆ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จิตของภิกษุที่สงสัย 
เคลือบแคลง   ไมปลงใจเชื่อ   ไมเลื่อมใสในพระสงฆนั้น   ยอมไมนอมไปเพื่อ 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส   เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือ 
ความเพียรที่ต้ังม่ัน    ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส 
เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพื่อความเพียรที่ต้ังม่ัน  อยางนี้  
ชื่อวาตะปูตรึงใจประการท่ี ๓ ที่ภิกษุนั้นยังละไมไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง   ภิกษุสงสัย  เคลือบแคลง  ไม 
ปลงใจเชื่อไมเลื่อมใสในสิกขา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จิตของภิกษุที่สงสัย เคลือบ 
แคลง   ไมปลงใจเชื่อ  ไมเลื่อมใสในสิกขานั้น   ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียร 
เครื่องเผากิเลส   เพ่ือความประกอบเนืองๆเพ่ือความทําติดตอ   เพ่ือความเพียร 
ที่ต้ังม่ัน  ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส   เพ่ือความ 
ประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ    เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน  อยางนี้   ชื่อวา 
ตะปูตรึงใจ  ประการที่  ๔  ที่ภิกษุนัน้ยังละไมไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   ภิกษุเปนผูโกรธเคือง   ไมพอ 
ใจ  มีจิตอันโทสะกระทบกระทั่ง   มีใจดุจตะปูในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย  ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย   จิตของภิกษุที่โกรธเคือง   ไมพอใจ   มีจิตอันโทสะกระทบ 
กระทั่ง  มีใจดุจตะปูในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายน้ัน  ยอมไมนอมไปเพื่อความ  
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เพียรเครื่องเผากิเลส    เพ่ือความประกอบเนือง ๆ    เพ่ือความทําติดตอ    เพ่ือ 
ความเพียรที่ต้ังม่ัน     ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส 
เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ   เพ่ือความเพียรท่ีต้ังม่ัน   อยาง 
นี้     ชื่อวาตะปูตรึงใจประการท่ี  ๕ ทีภิ่กษุนั้นยังละไมไดแลว.    ตะปูตรึงใจ ๕ 
ประการเหลาน้ี   ชื่อวาอันภิกษุนั้นยังละไมไดแลว.  

                         เครื่องผูกพันใจ  ๕  ประการ 
            [๒๒๙]    เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ  อันภิกษุนั้นยังถอนไมได  เปน 
ไฉน.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เปนผูไมปราศจาก 
ความกําหนัด     ไมปราศจากความพอใจ    ไมปราศจากความรัก   ไมปราศจาก 
ความกระหาย      ไมปราศจากความเรารอน     ไมปราศจากความทะเยอทะยาน 
ในกาม.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    จิตของภิกษุผูไมปราศจากความกําหนัด   ไม 
ปราศจากความพอใจ    ไมปราศจากความรัก    ไมปราศจากความกระหาย   ไม 
ปราศจากความเรารอน    ไมปราศจากความทะเยอทะยานในกาม   ยอมไมนอม 
ไปเพ่ือความเพียร  เครื่องเผากิเลส  เพ่ือความประกอบเนืองๆเพ่ือความทําติดตอ 
เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน.     ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผา 
กิเลส   เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ    เพ่ือความเพียรที่ต้ังมั่น 
อยางนี้  ชื่อวา  เครื่องผูกพันใจประการท่ี ๑ ที่ภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง    ภิกษุเปนผูไมปราศจากความ 
กําหนด    ไมปราศจากความพอใจ    ไมปราศจากความรัก   ไมปราศจากความ 
กระหาย   ไมปราศจากความเรารอน  ไมปราศจากความทะเยอทะยานในรางกาย 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จิตของภิกษุผูไมปราศจากความกําหนัด  ไมปราศจากความ 
พอใจ   ไมปราศจากความรัก    ไมปราศจากความกระหาย    ไมปราศจากความ  
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เรารอน    ไมปราศจากความทะเยอทะยานในรางกายน้ัน      ยอมไมนอมไปเพื่อ  
ความเพียรเครื่องเผากิเลส  เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือ 
ความเพียรที่ต้ังม่ัน    ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส 
เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ   เพ่ือความเพียรท่ีต้ังม่ัน   อยาง 
นี้  ชื่อวาเครื่องผูกพันใจประการท่ี ๒ ที่ภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   ภิกษุเปนผูไมปราศจากความ 
กําหนัด  ไมปราศจากความพอใจ    ไมปราศจากความรัก    ไมปราศจากความ 
กระหาย     ไมปราศจากความเรารอน     ไมปราศจากความทะเยอทะยานในรูป 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย จิตของภิกษุผูไมปราศจากความกําหนัด ไมปราศจากความ 
พอใจ   ไมปราศจากความรัก   ไมปราศจากความกระหาย   ไมปราศจากความ 
เรารอน   ไมปราศจากความทะเยอทะยานในรูปนั้น   ยอมไมนอมไปเพื่อความ 
เพียรเครื่องเผากิเลส  เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือความ 
เพียรที่ต้ังม่ัน  ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส   เพ่ือ 
ความประกอบเนืองๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน   อยางนี้   ชือ่ 
วาเครื่องผูกพันใจประการท่ี ๓ ที่ภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อีกประการหน่ึง      ภิกษุบริโภคอิ่มพอความ 
ประสงคแลว  ประกอบความสุขในการนอน  ความสุขในการเอน  ความสุขใน 
ความหลับอยู.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จิตของภิกษุผูบริโภคอิ่มพอความประสงค 
แลว  ประกอบความสุขในการนอน  ความสุขในการเอน  ความสุขในความหลับ 
อยูนั้น ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพ่ือความประกอบเนืองๆ 
เพ่ือความทําติดตอ   เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน     ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอมไปเพื่อ 
ความเพียรเครื่องเผากิเลส   เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือ  
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ความเพียรที่ต้ังม่ัน    อยางน้ีชื่อวาเครื่องผูกพันใจประการท่ี ๔. ที่ภิกษุนั้นยงัถอน 
ไมไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อีกประการหน่ึง   ภิกษุจักพระพฤติพรหมจรรย 
เพ่ือปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหน่ึงวา   เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใด 
องคหน่ึงดวยศีลอันนี้   ดวยขอวัตรอันนี้    ดวยตบะอันนี้   หรือดวยพรหมจรรย 
อันนี้.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     จิตของภิกษุผูจักประพฤติพรหมจรรย     เพ่ือ 
ปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหน่ึงวา  เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใดองค- 
หน่ึง   ดวยศีลอันนี้    ดวยขอวัตรอันน้ี    ดวยตบะอันนี้    หรอืดวยพรหมจรรย 
อันนี้นั้น    ยอมไมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส     เพ่ือความประกอบ 
เนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน.  ขอท่ีจิตของภิกษุไมนอม 
ไปเพ่ือความเพียรเครื่องเผากิเลส     เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติด 
ตอ   เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน   อยางนี้    ชื่อวาเครื่องผูกพันใจ    ประการที่ ๕ ที ่
ภิกษุนั้นยังถอนไมไดแลว.  เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการเหลาน้ี    ชื่อวาอันภิกษุ 
นั้นยังถอนไมไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุรูปใดรูปหน่ึงไมละตะปูตรึงใจ ๕ ประการ 
เหลาน้ี   ไมถอนเครื่องผูกพันใจ  ๕ ประการเหลาน้ัน  ภิกษุนั้นหนอ  จักถงึความ 
เจริญงอกงามไพบูลยในพระธรรมวินัยนี้  ขอน้ีไมเปนฐานะท่ีจะมีได. 
            [๒๓๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุรูปรปูหน่ึงละตะปูตรึงใจ  ๕ 
ประการเสียได  ถอนเครือ่งผูกพันใจ ๕ ประการเสียได  ภิกษุนั้นหนอ   จักถึง 
ความเจริญงอกงามไพบูลยในพระธรรมวินัยนี้  ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได. 
            [๒๓๑]   ตะปูตรึงใจ ๕ ประการ  ชื่อวา    อันภิกษุนั้นละไดแลวเปน 
ไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     ไมสงสัย    ไมเคลือบ 
แคลง   ปลงใจเชื่อ   เลื่อมใสในพระศาสดา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จิตของภิกษุ  
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ผูไมสงสัย   ไมเคลือบแคลง   ปลงใจเชื่อ   เลื่อมใสในพระศาสดาน้ัน   ยอมนอม 
ไปเพ่ือความเพียรเครื่องเผากิเลส    เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติด 
ตอ  เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน.     ขอท่ีจิตของภิกษุนอมไปเพื่อความเพียรเครื่อง 
เผากิเลส   เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ   เพ่ือความเพียรที่ต้ัง 
มั่นอยางนี้  ชื่อวาตะปูตรึงใจประการท่ี  ๑ ที่ภิกษุนั้นละไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  ภิกษุไมสงสัย  ไมเคลือบแคลง 
ปลงใจเชื่อ  เลื่อมใสในพระธรรม  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จิตของภิกษุผูไมสงสัย 
ไมเคลือบแคลง   ปลงใจเธอ   เลื่อมใสในพระธรรมน้ัน   ยอมนอมไปเพื่อความ 
เพียรเครื่องเผากิเลส   เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ เพ่ือความ 
เพียรที่ต้ังม่ัน     ขอท่ีจิตของภิกษุนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส    เพ่ือ 
ความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ     เพ่ือความเพียรท่ีต้ังมั่น    อยางนี้ 
ชื่อวาตะปูตรึงใจประการท่ี  ๒ ที่ภิกษุนั้นละไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  ภิกษุไมสงสัย  ไมเคลือบแคลง 
ปลงใจเชื่อ  เลื่อมใสในพระสงฆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จิตของภิกษุผูไมสงสัย 
ไมเคลือบแคลง  ปลงใจเชื่อ   เลื่อมใสในพระสงฆนั้น    ยอมนอมไปเพ่ือความ 
เพียรเครื่องเผากิเลส   เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือความ 
เพียรที่ต้ังม่ัน    ขอท่ีจิตของภิกษุนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส     เพ่ือ 
ความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ     เพ่ือความเพียรต้ังม่ัน     อยางนี้ 
ชื่อวาตะปูตรึงใจประการท่ี ๓ ที่ภิกษุนั้นละไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  ภิกษุไมสงสัย ไมเคลือบแคลง 
ปลงใจเชื่อ  เลื่อมใสในสิกขา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จิตของภิกษุไมสงสัย   ไม 
เคลือบแคลง   ปลงใจเชื่อ    เลื่อมใสในสิกขานั้น       ยอมนอมไปเพ่ือความเพียร 
เครี่องเผากิเลส     เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ    เพ่ือความ  
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เพียรที่ต้ังม่ัน    ขอท่ีจิตของภิกษุนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส     เพ่ือ 
ความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ     เพ่ือความเพียรท่ีต้ังมั่น      อยางนี้ 
ชื่อวาตะปูตรึงใจประการท่ี  ๔   ที่ภิกษุนั้นละไดแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง     ภิกษุเปนผูไมโกรธเคือง 
ไมใชเปนผูไมพอใจ    มีจิตอันโทสะไมกระทบกระท่ัง    หาใชผูมีใจดุจตะปูไม 
ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จิตของภิกษุผูไมโกรธเคือง 
ไมใชเปนผูไมพอใจ    มีจิตอันโทสะไมกระทบกระท่ัง    หาใชผูมีใจดุจตะปูไม 
ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายน้ัน     ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเครื่องเผากิเลส 
เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือความเพียรต้ังม่ัน  ขอท่ีจิต 
ของภิกษุนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส      เพ่ือความประกอบเนือง ๆ 
เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน   อยางนี้  ชื่อวาตะปูตรึงใจประการ 
ที่  ๕ ที่ภิกษุนั้นละไดแลว.   ตะปูตรึงใจ ๕ ประการเหลาน้ี     ชือ่วาอันภิกษุนั้น  
ละไดแลว. 
            [๒๓๒]   เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการ   อันภิกษน้ันถอนไดดีแลวเปน 
ไฉน.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    เปนผูปราศจากความ 
กาํหนัด    ปราศจากความพอใจ    ปราศจากความรัก    ปราศจากความกระหาย 
ปราศจากความเรารอน    ปราศจากความทะเยอทะยานในกาม    ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  จิตของภิกษุผูปราศจากความกําหนัด   ปราศจากความพอใจ   ปราศจาก 
ความรัก   ปราศจากความกระหาย    ปราศจากความเรารอน    ปราศจากความ 
ทะเยอะทะยานในกามน้ัน   ยอมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส เพ่ือความ 
ประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ    เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน      ขอท่ีจิตของ 
ภิกษุนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส      เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือ 
ความทําติดตอ  เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน    อยางนี้   ชือ่วาเครื่องผูกพันใจประการ 
ที่ ๑ ที่ภิกษุนัน้ถอนไดดีแลว.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 177 

            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อีกประการหน่ึง     ภิกษุเปนผูปราศจากความ 
กําหนัด  ปราศจากความพอใจ   ปราศจากความรัก     ปราศจากความกระหาย 
ปราศจากความเรารอน   ปราศจากความทะเยอทะยานในรางกาย    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  จิตของภิกษุผูปราศจากความกําหนัด   ปราศจากความพอใจ   ปราศ 
จากความรัก   ปราศจากความกระหาย   ปราศจากความเรารอน  ปราศจากความ 
ทะเยอทะยานในรางกายน้ัน   ยอมนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส    เพ่ือ 
ความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ    เพ่ือวามเพียรที่ต้ังม่ัน    ขอท่ีจิต 
ของภิกษุนอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส      เพ่ือความประกอบเนือง ๆ 
เพ่ือความทําติดตอ     เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน    อยางนี้    ชื่อวาเครื่องผูกพันใจ 
ประการที่ ๒ ที่ภิกษุนั้นถอนไดดีแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     อีกประการหน่ึง     ภิกษุเปนผูปราศจากความ 
กําหนัด  ปราศจากความพอใจ     ปราศจากความรัก    ปราศจากความกระหาย 
ปราศจากความเรารอน ปราศจากความทะเยอทะยานในรูป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
จิตของภิกษุผูปราศจากความกําหนัด   ปราศจากความพอใจ   ปราศจากความรัก 
ปราศจากความกระหาย   ปราศจากความเรารอน   ปราศจากความทะเยอทะยาน 
ในรูปนั้น     ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเครื่องเผากิเลส     เพ่ือความประกอบ 
เนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน    ขอท่ีจิตของภิกษุนอมไป 
เพ่ือความเพียรเครื่องเผากิเลส   เพ่ือความประกอบเนือง ๆ   เพ่ือความทําติดตอ 
เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน    อยางนี้   ชื่อวาเครื่องผูกพันใจประการท่ี ๓ ที่ภิกษุนั้น 
ถอนไดดีแลว.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อีกประการหน่ึง  ภิกษุไมบริโภค    อ่ิมพอความ 
ประสงคแลว  ไมประกอบความสุขในการนอน  ความสุขในการเอน   ความสุข  
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ในความหลับอยู.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     จิตของภิกษุผูไมบริโภคอิ่มพอความ  
ประสงคแลว  ไมประกอบความสุขในการนอน   ความสุขในการเอน  ความสุข 
ในความหลับอยูนั้น     ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเครื่องเผากิเลส     เพ่ือความ 
ประกอบเนือง ๆ เพ่ือความทําติดตอ  เพ่ือความเพียรที่ต้ังม่ัน ขอท่ีจิตของภิกษุ 
นอมไปเพื่อความเพียรเครื่องเผากิเลส      เพ่ือความประกอบเนือง ๆ เพ่ือความ 
ทําติดตอ   เพ่ือความเพียรต้ังม่ัน    อยางนี้    ชื่อวาเครื่องผูกพันใจประการท่ี ๓ 
ที่ภิกษุนั้นถอนไดดีแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    อีกประการหน่ึง     ภิกษุจักไมประพฤติพรหม- 
จรรยปรารถนาเทพนิกายอันใดอันหน่ึงวา  เราจักไดเปนเทพเจาหรือเทพองคใด 
องคหน่ึงดวยศีลอันนี้   ดวยขอวัตรอันนี้  ดวยตบะอันนี้   หรือดวยพรหมจรรย 
อันนี้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   จิตของภิกษุผูจักไมประพฤติพรหมจรรยปรารถนา 
เทพนิกายอันใดอันหน่ึงวา    เราจักไดเปนเทพเจา    หรือเทพองคใดองคหนึ่ง 
ดวยศีลอันนี้   ดวยขอวัตรอันนี้   ดวยตบะอันนี้    หรือดวยพรหมจรรยอันนี้นั้น  
ยอมนอมไปเพ่ือความเพียรเครื่องเผากิเลส     เพ่ือความประกอบเนือง ๆ   เพ่ือ 
ความทําติดตอ   เพ่ือความเพียรต้ังม่ัน.    ขอท่ีจิตของภิกษุนอมไปเพื่อความ 
เพียรเครื่องเผากิเลส     เพ่ือความประกอบเนือง ๆ   เพ่ือความทําติดตอ    เพ่ือ 
ความเพียรต้ังม่ันอยางนี้     ชื่อวาเครื่องผูกพันใจประการท่ี ๕ ที่ภิกษุนั้น  ถอน 
ไดดีแลว.  เครื่องผูกพันใจ ๕ ประการเหลาน้ี  ชื่อวาอันภิกษุนั้นถอนไดดีแลว. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุรูปใดรูปหน่ึง    ละตะปูตรึงใจ ๕ ประการ 
เหลาน้ีไดแลว   ถอนเครื่องผูกพันใจ ๕ ประการเหลาน้ีไดดีแลว    ภิกษุนั้นจัก 
ถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในพระธรรมวินัยนี้    ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได.  
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                                   อุปมาเหมอืนไขของแมไก 
            [๒๓๓] ภิกษุนั้นเจริญอิทธิบาท ประกอบดวยฉันทสมาธิปธานสังขาร ๑ 
วิริยสมาธิปธานสังขาร  ๑     จิตตสมาธิปธานสังขาร  ๑      วิมังสาสมาธิปธาน 
สังขาร ๑  และมีความขะมักเขมนเปนท่ี ๕.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุผูประ- 
กอบดวยองค ๑๕   รวมทั้งความขะมักเขมนอยางน้ีนั้นแล     เปนผูควรแกความ 
เบื่อหนาย    เปนผูควรแกการตรัสรู      เปนผูควรแกการบรรลุธรรมอันปลอด 
โปรงจากโยคะอยางสูงเยี่ยม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุผูประกอบดวยองค ๑๕ รวมทั้งความขะมัก- 
เขมนอยางนี้    เปนผูควรแกความเบื่อหนาย     เปนผูควรแกการตรัสรู    เปนผู 
ควรแกการบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงเยี่ยม    เปรียบเหมอืนไข 
ของแมไก ๘ ฟอง  ๑๐ ฟอง  หรือ ๑๒ ฟอง  แมไกกกไวโดยชอบ   ใหอบอุน 
โดยชอบ  ฟกโดยชอบ ถงึแมไกนั้นจะไมปรารถนาอยางนี้วา   ขอใหลูกไกเหลาน้ี  
จงทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทา   หรือดวยจะงอยปาก    ออกมาโดยสวัสดีก็ 
ตาม  ลูกไกเหลาน้ันก็ตองทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทา  หรือดวยจะงอยปาก 
ออกมาโดยสวัสดีได  ฉะนั้น. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้    ภิกษุเหลาน้ันมีใจชื่นชม 
ยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                           จบโจโตขีลสูตรที่   ๖  
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                                        อรรถกถาเจโตขีลสูตร 
            เจโตขีลสูตรเริ่มตนวา   ขาพเจาไดสดับมาดังน้ี :-  
            ในเจโตขีลสูตรนั้น   ความท่ีจิตเปนชาติแข็งกระดาง    ความท่ีจิตเปน 
ดุจเกราะ  ความที่จิตเปนดุจตอไม  ชื่อวา  เจโตขีลา.  บทวา  เจตโส  วิน-ิ 
พนฺธา  ความวา  กิเลสเครื่องหนวงเหน่ียวจิต  เพราะอรรถวา ผูกพันจิตยึดไว 
เหมือนทําไวในกํามือ. ความเจริญดวยศีล ความงอกงามดวยมรรค ความไพบูลย 
ดวยนิพพาน    หรือความเจริญดวยศีลและสมาธิ    ความงอกงามดวยวิปสสนา- 
มรรค   ความไพบูลยดวยผลและนิพพานในบทเปนตนวา  วุฑฺฒึ.    บทวา 
สตฺถริ  กงฺขติ  ความวา   ภิกษุสงสัยในพระสรีระหรือพระคุณของพระศาสดา. 
ภิกษุเมื่อสงสัยในพระสรีระ  ก็ยอมสงสัยวา   พระสรีระที่ประดับประดาดวยพระ 
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการมีอยูหนอแล  หรือไมมี.  เม่ือสงสัยในพระคุณ 
ก็ยอมสงสัยวา   พระสัพพัญุตญาณ   ที่สามารถรูอดีต    อนาคต   และปจจุบัน 
มีอยูหรือไมหนอ.   บทวา  วิจิกิจฺฉติ   ความวา   เมื่อวิจัยยอมเคลือบแคลงคือ 
ยอมถึงทุกข  ยอมไมอาจวินิจฉัย.    บทวา  นาธิมุจจฺติ   ความวา  ยอมไมได 
รับความนอมไปวา  นั่นตองเปนอยางนี้.      บทวา  น  สมฺปสีทติ    ความวา 
ยอมไมอาจเพ่ือหยั่งลงในพระคุณท้ังหลายแลวเลื่อมใส  โดยความเปนผูปราศจาก 
ความเคลือบแคลง   คือ    เพ่ือเปนผูหมดความสงสัย.       บทวา    อาตปฺปาย    
ความวา  เพ่ือประโยชนแกการทําความเพียรเครื่องเผากิเลส.  บทวา อนุโยคาย  
ความวา  เพ่ือประกอบความเพียรบอย ๆ.   บทวา  สาตจฺจาย   ความวา  เพ่ือ 
กระทําตอเนื่อง.       บทวา   ปธานาย   ความวา   เพ่ือประโยชนแกการต้ังม่ัน. 
บทวา  อย  ปโม   เจโตขโีล  ความวา  ความที่จิตเปนธรรมชาติแข็งกระดาง    



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 181 

กลาวคือ  ความเคลือบแคลงในพระศาสดาขอท่ี ๑ นี้   ยอมเปนอันภิกษุนั้นละยัง  
ไมไดแลว   ดวยเหตุอยางนี้.   บทวา   ธมฺเม  คือ ในปริยัติธรรม  ปฏิบัติธรรม 
และปฏิเวธธรรม.       เมื่อสงสัยในปริยัติธรรม   ยอมสงสัยวา  บัณฑิตท้ังหลาย 
กลาววา  พระพุทธพจน  คือ  ไตรปฏกมี   ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ    นั่นมอียู 
หนอแล  หรอืไมมี.  เมื่อสงสัยในปฏิเวธธรรม   ยอมสงสัยวา  บัณฑิตท้ังหลาย 
กลาววา  ความไหลออกแหงวิปสสนา  ชื่อวา  มรรค   ความไหลออกแหงมรรค 
ชื่อวา  ผล  การสลัดออกซ่ึงสังขารท้ังปวง  ชื่อวา   นิพพาน   ดังน้ี    นั้นมีอยู 
หรือไมหนอแล.        บทวา  สงฺเฆ  กงฺขติ   ความวา   ยอมสงสัยวา   ชื่อวา 
พระสงฆซึ่งเปนหมูแหงบุคคล ๘ คือ   ผูต้ังอยูในมรรค ๔  ผูต้ังอยูในผล ๔  ผู 
ปฏิบัติปฏิปทา เห็นปานน้ี   ดวยอํานาจแหงบทท้ังหลายมีวา  ผูปฏิบัติดี เปนตน 
มีอยูหรือไมหนอแล.         เมื่อสงสัยในสิกขา  ก็ยอมสงสัยวา  บัณฑิตท้ังหลาย 
กลาววา  ชื่ออธิสีลสิกขา  ชื่ออธิจิตตสิกขา  ชื่ออธิปญญาสิกขา   ดังน้ี    สิกขา 
นั้นมีอยูหรือไมหนอแล.  บทวา อย ปฺจโม  ความวา  ความที่จิตเปนธรรม 
ชาติแข็งกระดาง  เปนดุจเกราะ  เปนดุจตอไม  กลาวคือ  ความกําเริบในเพ่ือน 
สพรหมจารีนี้   เปนที่หา. 
            พึงทราบวินิจฉัยในกิเลสเครื่องหนวงเหน่ียวทั้งหลาย.    บทวา  กาเม 
ไดแก  วัตถุกามบาง   กิเลสกามบาง.   บทวา   กาเย   ความวา   ในกายของตน. 
บทวา รูเป  ความวา  ในรูปภายนอก.  บทวา ยาวทตฺถ  ความวา มีประมาณ 
เทาท่ีตองการ.  บทวา  อทุราวเทหก  ไดแก  เต็มทอง.  จริงอยู  ทองนั้น 
เรียกวา  อุทราวเทหก  เพราะไมยอย.    บทวา  เสยฺยสุข  ความวา  ความ 
สุขบนเตียงและบนต่ัง   หรือความสุขในฤดู.      บทวา   ปสฺสสุข   ความวา 
ความสุขที่เกิดข้ึนเหมือนอยางความสุขตะแคงขวาและตะแคงซายของผูนอนพลิก 
ไปมาฉะน้ัน.  บทวา  มิทธฺสุข ไดแก ความสุขในการหลับ. บทวา อนุยุตฺโต  
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ความวา  เปนผูประกอบความเพียรอยู.  บทวา  ปณิธาย  ความวา ปรารถนา 
แลว.  จริงอยู   จตุปาริสุทธสีล  ชื่อวา  สีล   ในบทเปนตนวา   สเีลน  ดังน้ี. 
การสมาทานวัตร   ชื่อวา   วตะ.   การประพฤติดวามเพียรเครื่องเผากิเลส ชื่อวา 
ตบะ.  การงดเวนเมถุน  ชื่อวา พรหมจรรย.  บทวา  เทโว  วา  ภวิสฺสามิ 
ความวา   เราจักเปนเทพเจาผูมเหศักดิ์.       บทวา    เทวฺตโรวา    ความวา 
หรือเปนเทพองคใดองคหนึ่งในบรรดาเทพผูมีศักดิ์นอย.   สมาธิที่ถึงแลวเพราะ 
อาศัยความพอใจในอิทธิบาทท้ังหลาย  ชื่อวา  ฉันทสมาธิ.     สงัขารทั้งหลายที่ 
เปนปธาน  ชือ่วา  ปธานสังขาร.    บทวา  สมนฺนาคต  ความวา  ประกอบ 
ดวยธรรมเหลาน้ัน.  บาทแหงฤทธิ์   หรือบาทที่เปนฤทธิ์   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อ 
วา   อิทธิบาท.   ในบททัง้หลายแมที่เหลือ   ก็มีนัยเชนนั้นเทียว.    ความสังเขป 
ในพระสูตรนี้เพียงเทาน้ี.  สวนความพิสดาร    มาแลวในอิทธิบาทวิภังคนั้นแล. 
สวนเนื้อความแหงอิทธิบาทนั้นไดแสดงไวแลวในวิสุทธิมรรค.   ไดกลาวการละ 
ดวยการขมไวดวยอิทธิบาท ๔ นี ้  ดวยประการฉะน้ี. 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความเพียรอันพึงกระทําในท่ีทั้งปวงวา 
อุสฺโสฬฺหิ  ในบทน้ีวา  อุสฺโสฬหิเยว   ปฺจมี   ดังน้ี.  บทวา  อสฺุโสฬฺ- 
หิปณฺณรสงฺคสมนฺนาคโต    ความวา    ผูประกอบดวยองค ๑๕  ประการ 
พรอมกับความเพียรอยางน้ี    คือ   การละตะปูตรึงใจ ๕ การละกิเลสเครื่องรึงรัด 
จิต ๕ อิทธิบาท ๔  ความเพียร ๑.     บทวา  ภพฺโพ   ความวา  อนุรูป  คือ 
สมควร.  บทวา  อภินิพฺภิทาย  ความวา  เพ่ือทําลายกิเลสดวยญาณ.  บทวา 
สมฺโพธาย  ความวา  เพ่ือตรัสรูดีซึ่งมรรคสี่.  บทวา  อนุตฺตรสฺส   ความวา 
ประเสริฐที่สุด.  บทวา  โยคกฺเขมสฺส    ความวา  ความเกษมจากโยคะส่ี  คือ 
พระอรหัต.    บทวา  อธิคมาย  ความวา  เพ่ือไดรับ.     ศัพทวา  เสยฺยถา 
เปนนิบาตลงในอรรถวาเปรียบเทียบ.     ศัพทวา  ป  เปนนิบาตลงในอรรถวา  
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ยกยอง.   พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมฉันใด  ดังนี้ 
ดวยบทแมทั้งสอง.      ก็ในบทน้ีวา    ไขของแมไกมี ๘ ฟองบาง ๑๐ ฟองบาง.  
๑๒ ฟองบาง   ดังน้ี    จะเปนไขของแมไกแมนอยกวาหรือมากกวาจากประการท่ี 
กลาวแลวก็ตาม.   แตคําน้ันทานกลาวดวยความสละสลวยแหงถอยคํา.     จริงอยู 
ถอยคําท่ีสละสลวยยอมมีในโลกอยางน้ี.  บทวา  ตานสฺสุ   แยกบทเปน  ตานิ 
อสฺสุ  ความวา  ไขเหลาน้ันพึงมี.   บทวา  กุกฺกุฎิยา  สมมฺา  อธิสยิตานิ 
ความวา   เมื่อแมไกนั้นปองปกทั้งสองกกไขเหลานั้น   ไขเหลาน้ันเปนอันแมไก 
กกดีแลว.    บทวา  สมฺมา ปริเสทิตานิ  ความวา  อันแมไกใหอบอุนตลอด 
กาลอันสมควร  เปนอันอบอุนดวยดี  คือ   โดยชอบ   ไดแกกระทําใหมีไออุน. 
บทวา   สมมฺา ปริภาวิตานิ  ความวา  เปนอันฟกดวยดี  คือโดยชอบตลอดกาล 
อันสมควร อธิบายวา ใหไดรับกลิ่นของไก.  บทวา   กิฺจาป   ตสฺส  กุกฺกฏุิยา 
ความวา   แมไกนั้นทําความไมประมาทดวยการทํากิริยาสามอยางนี้    ไมพึงเกิด 
ความปรารถนาอยางนี้โดยแท.  บทวา  อถโข  ภพฺพาว  เต  ความวา  ลกูไก 
เหลาน้ัน     ควรแทเพ่ือออกมาโดยสวัสดี   โดยนัยท่ีกลาวแลว.    จริงอยู   เพราะ 
ไขทั้งหลายอันแมไกนั้นเพียรฟกดวยอาการ ๓ อยางนี้    ยอมไมเนา   ยางเหนียว 
ของไขเหลานั้น    ก็จะถึงความแกข้ึน     เปลือกไขก็จะบาง     ปลายเล็บเทาและ 
จะงอยปากก็จะแข็ง  ไขทั้งหลายก็จะแกรอบ  แสงสวางขางนอกก็จะปรากฏขางใน 
เพราะเปลือกไขบาง   เพราะฉะนั้น ลูกไกเหลาน้ันจึงใครจะออกดวยคิดวา   เรา 
งอปกงอเทาอยูในที่คับแคบ   เปนเวลานานแลวหนอ    และแสงสวางภายนอกน้ี  
ก็ปรากฏ  บดันี้    พวกเราจักอยูเปนสุขในท่ีมีแสงสวางนั้น   ดังน้ี   แลวกะเทาะ- 
เปลือกดวยเทา    ยื่นคอออก     แตนั้น    เปลือกนั้นก็จะแตกออกเปนสองสวน 
ลําดับตอมา   ลูกไกทั้งหลาย    ขยับปก    รอง    ออกมาตามสมควรแกขณะน้ัน 
นั้นเทียว  ครัน้ออกมาแลว  ก็จะเท่ียวหากิน  ตามคามเขต.  บทวา  เอวเมว  โข  
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นี้        มีอรรถวาเปรียบเทียบ         นักปราชญเปรียบเทียบดวยอรรถอยางนี้แลว 
พึงทราบ.       ก็พึงทราบความท่ีภิกษุนี้เปนผูถึงพรอมดวยองค  ๑๕  รวมทัง้  
ความอุตสาหะเหมือนแมไกนั้นทํากิริยา ๓  อยางในไขทั้งหลายฉะนั้น      ความ 
ไมเสื่อมแหงวิปสสนาญาณ        เพราะความถึงพรอมดวยอนุปสสนา  ๓  อยาง 
ของภิกษุผูประกอบดวยองค   ๑๕        เหมือนความท่ีไขทั้งหลายไมเนา 
เพราะความถึงพรอมดวยกิริยา   ๓   อยางของแมไกฉะน้ัน       การถือเอายาง 
เหนียวคือความใครอันเปนไปในภพ  ๓  ดวยความถึงพรอมดวยอนุปสสนา ๓ 
อยางของภิกษุนั้น   เหมือนการแกรอบแหงยางเหนียวของไขทั้งหลาย   ดวยการ 
กระทํากิริยา  ๓ อยางของแมไกฉะน้ัน    ความท่ีเปลือกไขคือ  อวิชชา   ของภิกษุ 
เปนธรรมชาติเบาบาง   เหมือนความท่ีเปลือกไขเปนธรรมชาติบางฉะน้ัน  ความ 
ที่วิปสสนาญาณของภิกษุเปนธรรมชาติคมแข็ง   ผองใสและกลา  เหมือนความท่ี 
ปลายเล็บเทาและจะงอยปากของลูกไกทั้งหลายเปนธรรมชาติกระดางและแข็ง 
ฉะน้ัน   กาลเปลี่ยนแปลง   กาลอันเจริญแลว  กาลแหงการถือหองแหงวิปสสนา 
ญาณของภิกษุ  เหมือนกาลแปรไปแหงลูกไกทั้งหลายฉะน้ัน  กาลท่ีภิกษุนั้นให 
ถือหองคือวิปสสนาญาณเที่ยวไปไดอุตุสัปปายะ  โภชนสัปปายะ  ปุคคลสัปปายะ 
หรือธรรมสวนสัปปายะ     อันเกิดแตวิปสสนาญาณน้ัน      นั่งบนอาสนะเดียว 
เจริญวิปสสนา   ทําลายเปลือกไขคืออวิชชา    ดวยอรหัตมรรค    ที่บรรลแุลว 
โดยลําดับ    ขยับปกคืออภิญญาแลว    บรรลุพระอรหัตโดยสวัสดี    เหมือนกาล 
ที่ลูกไกทั้งหลายกะเทาะเปลือกไขดวยปลายเล็บเทา       หรือดวยจะงอยปากแลว 
ขยับปกทั้งหลายออกมาโดยความสวัสดีฉะน้ัน.      ก็ฝายแมไกรูความที่ลูกไกทั้ง 
หลายแกจัดแลว    ทําลายเปลือกไขฉันใด      แมพระศาสดาก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ทรงรูความแกงอมแหงญาณของภิกษุเห็นปานน้ันแลว          ทรงแผโอภาสแลว 
ทรงทําลายเปลือกไขคืออวิชชาดวยพระคาถามีอาทิวา  
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                  บุคคลพึงตัดความรักของตน  ดุจเด็ด  
        ดอกโกมุทในสารกาลดวยมือ   แลวพอก 
              พูนเฉพาะทางสันติเทาน้ัน   พระนิพพาน 
           อันพระสุคต  แสดงไวแลว. 
            ภิกษุนั้นทําลายเปลือกไขคืออวิชชาแลว   บรรลุพระอรหัตในเวลาจบ 
พระคาถา.   จําเดิมแตนั้น     ลูกไกเหลาน้ัน      ยังคามเขตใหงามเท่ียวไปในคาม 
เขตน้ันฉันใด  ภิกษุแมนี้เปนพระมหาขีณาสพบรรลุผลสมาบัติ    อันมีนิพพาน 
เปนอารมณแลว    ยังสังฆารามใหงามอยูเที่ยวไปฉันนั้น.   ทานแสดงปหานะ  ๔ 
อยาง  ในพระสูตรนี้   ดวยประการฉะน้ี.   อยางไร.   ก็ทานแสดงปฏิสังขาปหานะ 
ดวยการละตะปูตรึงใจท้ังหลาย    ละกิเลศเครื่องรึงรัดใจทั้งหลาย   แสดงวิขัมภน 
ปหานะ  ดวยอิทธิบาทท้ังหลาย      แสดงสมุจเฉทปหานะ     เมื่อมรรคมาแลว 
แสดงปฏิปสสัทธิปหานะ  เมื่อผลมาแลว.  คําท่ีเหลือในบททั้งปวง  มีเนื้อความ 
งายทั้งน้ันดังนี้. 
                                  จบอรรถกถาเจโตขีลสูตรที่   ๖  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 186 

                                           ๗.  วนปตถสูตร 
            [๒๓๔]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
            สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ วิหารเชตวัน     อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี.   ณ ที่นั้นแล   พระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุเหลาน้ันทูลรับ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา        ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
เราจะแสดงวนปตถปริยาย   [เหตุของการอยูปาชัฏ]     แกเธอทั้งหลาย   เธอทั้ง 
หลายจงพึงปริยายน้ัน   จงใสใจใหดี   เราจักกลาว.   ภิกษุเหลาน้ันทูลรับพระผูมี 
พระภาคเจาแลว. 
            [๒๓๕]   พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา ดูกอนภิกษุทั้ง 
หลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  ยอมเขาไปอาศัยปาชัฏแหงใดแหงหน่ึงอยู  เม่ือ 
เธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู   สติที่ยังไมปรากฏ   ก็ไมปรากฏ   จิตท่ียังไมต้ังม่ัน 
ก็ไมต้ังม่ัน    อาสวะที่ยังไมสิ้นไป  กไ็มถึงความส้ินไป   และภิกษุนั้นไมไดบรรล ุ
ธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย       สวนปจจัยเครื่องอุด 
หนุนชีวิต    คือ   จีวร   บณิฑบาต   เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
เหลาใด  ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค  ปจจัยเหลาน้ัน  ยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา     เราเขามาอาศัยปาชัฏน้ี  
อยู   เมื่อเรานั้นเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู      สติที่ยังไมปรากฏ   ก็ไมปรากฏ   จิตท่ี 
ยังไมต้ังม่ัน   ก็ไมต้ังม่ัน    อาสวะที่ยังไมสิ้นไป   กไ็มถึงความส้ินไป     และเรา 
ไมไดบรรลธุรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย   สวนปจจัย 
เครื่องอุดหนุนชีวิต    คือ จีวร    บิณฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัช  
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บริขารเหลาใด    ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค   ปจจัยเหลานั้น  ยอมเกิดข้ึน   
ไดโดยยาก.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นควรหลีกไปเสียจากปาชัฏนั้น    ใน 
เวลากลางคืน  หรือในเวลากลางวันก็ตามไมควรอยู. 

                                   ตรัสเหตุของการอยูปาชัฏ 
            [๒๓๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้      เขาไป 
อาศัยปาชัฏแหงใดแหงหนึ่งอยู     เมื่อเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู     สติที่ยงัไม 
ปรากฏก็ไมปรากฏ    จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ไมต้ังม่ัน  อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ไมถึง 
ความส้ินไป   และภิกษุนัน้ไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยัง 
ไมบรรลุดวย  สวนปจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด   ที่บรรพชิตจําเปนตองนํามาบริโภค ปจจัย 
เหลาน้ัน    ยอมเกิดข้ึนโดยไมยาก.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นพึงพิจารณา 
เห็นดังน้ีวา  เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู  เมื่อเรานั้นเขามาอาศัยปาชักนี้อยู  สติ 
ที่ยังไมปรากฏก็ไมปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ังมั่นก็ไมต้ังม่ัน    อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ 
ไมถึงความส้ินไป   และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียัง 
ไมบรรลุดวย  สวนปจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ 
และคิลานปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด    ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค    ปจจัย 
เหลาน้ัน ยอมเกิดข้ึนไดโดยไมยาก  แตวาเราไมไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพ- 
ชิต  เหตุจีวร    เหตุบิณฑบาต   เหตุเสนาสนะ   เหตุคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
ก็ครั้นเปนเชนนั้น       เมื่อเราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู       สติทีย่ังไมปรากฏก็ไม 
ปรากฏ    จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ไมต้ังม่ัน    อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ไมถึงความส้ินไป 
และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย.   ด-ู 
กอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นแมรูแลวควรหลีกไปเสียจากปาชัฏนั้น    ไมควรอยู.   
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            [๒๓๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    เขาไปอาศัย  
ปาชัฏแหงใดแหงหน่ึงอยู   เมื่อเธอเขาไปอาศัยปาชัฏน้ันอยู     สติที่ยังไมปรากฏ 
ก็ปรากฏ   จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน   อาสวะท่ียังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป    และ 
ภิกษุนั้นยอมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย 
สวนปจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต     คือ  จีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ  และคิลาน 
ปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด     ที่บรรพชติจําตองนํามาบริโภค      ปจจัยเหลาน้ัน 
ยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้น  พึงพิจารณาเห็นดังนี้วา 
เราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู  เมื่อเรานั้นเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู   สติที่ยังไมปรากฏก็ 
ปรากฏ   จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน   อาสวะท่ียังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป      และ 
เรายอมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย.    สวน 
ปจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต   คือ  จีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ   และคิลานปจจัย 
เภสัชบริขารเหลาใด   ทีบ่รรพชิตจําตองนํามาบริโภค   ปจจัยเหลาน้ัน  ยอมเกิด 
ข้ึนไดโดยยาก.   แตวาเราไมไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    เหตุจีวร  เหตุ 
บิณฑบาต  เหตุเสนาสนะ    เหตุคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    ก็ครั้นเปนเชนนั้น 
เมื่อเราเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู   สติที่ยงัไมปรากฏก็ปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ต้ัง 
มั่น  อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป   และเรายอมไดบรรลุธรรมอันปลอด- 
โปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไมบรรลุดวย.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นแมรู 
แลว  ก็ควรอยูในปาชัฏนัน้  ไมควรหลีกไปเสีย. 
            [๒๓๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้  เขาไปอาศัยปา 
ชัฏแหงใดแหงหน่ึงอยู    เม่ือเธอเขาไปอาศัยปาชัฏนั้นอยู     สติที่ยังไมปรากฏก็ 
ปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน   อาสวะท่ียังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป  และภิกษุ 
นั้นไดบรรลธุรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย   สวนปจจัย 
เครื่องอุดหนุนชีวิต   คือ  จีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ    และคิลานปจจัยเภสัช  
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บริขารเหลาใดท่ีบรรพชติจําตองนํามาบริโภค  ปจจัยเหลาน้ัน    ยอมเกิดข้ึนได  
โดยไมยาก.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังน้ีวา    เราเขามา 
อาศัยปาชัฏนอย   เมื่อเราน้ันเขามาอาศัยปาชัฏนี้อยู    สติที่ยังไมปรากฏกป็รากฏ 
จิตท่ียังไมต้ังมั่นก็ต้ังม่ัน     อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป     และเรายอม 
ไดบรรลุความปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย   สวนปจจัยเครื่อง 
อุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บณิฑบาต เสนาสนะ   และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร 
เหลาใด      ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภคปจจัยเหลาน้ันยอมเกิดข้ึนไดโดยไม 
ยาก.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นควรอยูในปาชัฏนั้นจนตลอดชีวิต    ไม 
ควรหลีกไปเสีย. 
            [๒๓๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    เขาไปอาศัย 
บานแหงใดแหงหนึ่งอยู. . . เขาไปอาศัยนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู. . . เขาไปอาศัย 
นครแหงใดแหงหนึ่งอยู...เขาไปอาศัยชนบทแหงใดแหงหน่ึงอยู. . . เขาไปอาศัย 
บุคคลใคบุคคลหน่ึงอยู    เมื่อเธอเขาไปอาศัยบุคคลน้ันอยู    สติที่ยังไมปรากฏก็ 
ไมปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ไมต้ังม่ัน   อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ไมถึงความส้ินไป 
และภิกษุนั้นไมไดบรรลธุรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย 
สวนปจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต  คือ   จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ   และคิลาน- 
ปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด     ที่บรรพชติจําตองนํามาบริโภค     ปจจัยเหลาน้ัน 
ยอมเกิดข้ึนไดโดยยาก.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา 
เราเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู  เมื่อเรานั้นเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู  สติที่ยังไมปรากฏ 
ก็ไมปรากฏ  จิตที่ยังไมต้ังมั่นก็ไมต้ังม่ัน  อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ไมถึงความส้ินไป 
และไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย     สวน 
ปจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บณิฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปจจัย 
เภสัชบริขารเหลาใด   ทีบ่รรพชิตจําตองนํามาบริโภค     ปจจัยเหลาน้ันยอมเกิด  
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ข้ึนไดโดยยาก.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นไมตองบอกบุคคลน้ัน   ควรหลีก  
ไปเสียในเวลากลางวันหรือกลางคืน   ไมควรพัวพันกะบุคคลน้ันเลย. 
            [๒๔๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้   เขาไปอาศัย 
บุคคลใดบุคคลหน่ึงอยู   เมื่อเธอเขาไปอาศัยบุคคลผูนั้น   สติที่ยังไมปรากฏก็ไม 
ปรากฏ    จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ไมต้ังม่ัน      อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ไมถึงความส้ินไป 
และภิกษุนั้นไมไดบรรลธุรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย 
สวนปจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บิณฑบาต   เสนาสนะ    และคิลาน- 
ปจจัยเภสัชบริขารเหลาใด     ที่บรรพชติจําตองนํามาบริโภค     ปจจัยเหลาน้ัน 
ยอมเกิดข้ึนไดโดยไมยาก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังนี้วา 
เราเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู  เมื่อเรานั้นเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู   สติที่ยังไมปรากฏ 
ก็ไมปรากฏ จิตท่ียังไมต้ังมั่นก็ไมต้ังม่ัน   อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ไมถึงความส้ินไป 
และเราไมไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย  สวน 
ปจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บณิฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปจจัย 
เภสัชบริขารเหลาใด    ทีบ่รรพชิตจําตองนํามาบริโภค   ปจจัยเหลาน้ันยอมเกิด 
ข้ึนไดโดยไมยาก     แตวาเราไมไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต    เหตุจีวร 
เหตุบิณฑบาต  เหตุเสนาสนะ  เหตุคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  กค็รั้นเปนเชนนั้น 
เมื่อเราเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู   สติที่ยงัไมปรากฏก็ไมปรากฏ   จิตท่ียังไมต้ังมั่น  
ก็ไมต้ังม่ัน    อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ไมถึงความส้ินไป   และเราไมไดบรรลุธรรม 
อันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุ 
นั้นแมรูแลว   ไมตองบอกบุคคลน้ัน    ควรหลีกไปเสีย   ไมควรพัวพันกะบุคคล 
นั้นเลย.  
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                          ตรัสเหตุเขาไปอาศัยคนใดคนหน่ึงอยู 
            [๒๔๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    เขาไปอาศัย  
บุคคลใดบุคคลหน่ึงอยู    เมื่อเธอเขาไปอาศัยบุคคลน้ันอยู     สติที่ยังไมปรากฏ 
ก็ปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน   อาสวะท่ียังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป  และ 
ภิกษุนั้นไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย    สวน 
ปจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บณิฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปจจัย 
เภสัชบริขารเหลาใด   ทีบ่รรพชิตจําตองนํามาบริโภค   ปจจัยเหลาน้ันยอมเกิด 
ข้ึนไดโดยยาก.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังน้ีวา   เราเขา 
มาอาศัยบุคคลน้ีอยู     เมื่อเรานั้นเขามาอาศัยบุคคลนี้อยู     สติทีย่ังไมปรากฏก็ 
ปรากฏ   จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน   อาสวะท่ียังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป   และ 
เราไดบรรลธุรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย   สวนปจจัย 
เครื่องอุดหนุนชีวิต   คือ  จีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ   และคิลานปจจยเภสัช 
บริขารเหลาใด   ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค   ปจจัยเหลาน้ันยอมเกิดข้ึนได 
โดยยาก แตวาเราในไดออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เหตุจีวร เหตุบิณฑบาต 
เหตุเสนาสนะ   เหตุคิลานปจจยเภสัชบริขาร   ก็ครั้นเปนเชนนั้น  เมื่อเราเขามา 
อาศัยบุคคลนี้อยู   สติที่ยงัไมปรากฏก็ปรากฏ  จิตท่ียิ่งไมต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน  อาสวะ 
ที่ยังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป      และเราไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะ 
อยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนั้นแมรูแลวก็ควรพัวพัน 
กะบุคคลน้ัน  ไมควรหลกีไปเสีย. 
            [๒๔๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้      เขาไป 
อาศัยบุคคลใดบุคคลหนึ่งอยู      เมื่อเธอเขาไปอาศัยบุคคลน้ันอยู     สติที่ยังไม 
ปรากฏก็ปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน    อาสวะที่ยังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป  
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และภิกษุนั้นไดบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย  
สวนปจจัยเครื่องอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บิณฑบาต เสนาสนะ   และคิลาน- 
ปจจยเภสัชบริขารเหลาใด  ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค  ปจจัยเหลาน้ันยอม 
เกิดข้ึนไดโดยไมยาก.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นพึงพิจารณาเห็นดังน้ีวา 
เราเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู   เมื่อเรานั้นเขามาอาศัยบุคคลน้ีอยู   สติที่ยังไมปรากฏ 
ก็ปรากฏ  จิตท่ียังไมต้ังม่ันก็ต้ังม่ัน   อาสวะท่ียังไมสิ้นไปก็ถึงความส้ินไป   และ 
เราไดบรรลธุรรมอันปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงท่ียังไมบรรลุดวย   สวนปจจัย 
เครื่องอุดหนุนชีวิต  คือ  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ   และคิลานปจจยเภสัช 
บริขารเหลาใด   ที่บรรพชิตจําตองนํามาบริโภค   ปจจัยเหลาน้ันยอมเกิดข้ึนได 
โดยไมยาก   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นควรพัวพันอยูกะบุคคลน้ันจนตลอด 
ชีวิต   ไมควรหลีกไปเสีย  แมจะถูกขับไลก็ตาม. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว      ภิกษุเหลาน้ันมีใจ 
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                   จบ   วนปตถสูตร  ที ่ ๗  
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                       อรรถกถาวนปตถปริยายสูตร 
            วนปตถปริยานสูตร   มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาดังน้ี :- 
            บทวา  วนปตฺถปริยาย  ไดแก  เหตุของการอยูปาชัฏหรอื  การแสดง 
การอยูปาชัฏ.    บทวา  วนปตฺถ  นิสฺสาย  วิหรติ   ความวา   ภิกษุอาศัย 
เสนาสนะในราวปา  อันพนจากส่ิงแวดลอมของมนุษย  ประพฤติสมณธรรมอยู. 
ในบทวา    อนุปฏ ิตา    เปนตน    มีอธิบายวา   เมื่อเธอแมเขาไปอาศัยปาชัฏ 
นั้นอยู  สติทีย่ังไมปรากฏในกาลกอน ก็ไมปรากฏ  จิตที่ยังไมต้ังมั่นในกาลกอน 
ก็ไมต้ังม่ัน   อาสวะทั้งหลายที่ยังไมสิ้นไปในกาลกอน   ก็ไมถงึความส้ินไป  และ 
ภิกษุนั้นไมไดบรรลุอรหัต  กลาวคือ  ความปลอดโปรงจากโยคะอยางสูงที่ยังไม 
บรรลใุนกาลกอน.  บทวา    ชีวิตปริกขฺารา  คือ  เครื่องบํารุงชีวิต.   บทวา 
สมุทาเนตพฺพา ไดแก  อันพึงนํามาพรอม. บทวา  กสิเรน  สมทุาคจฺฉนฺติ 
คือ  เกิดข้ึนโดยยาก.  บทวา  รตฺติภาค  วา  ทิวสภาค  วา ไดแก  ในสวน 
กลางคืน  หรอืในสวนกลางวัน.   ก็ในที่นั้น   ภิกษุพิจารณาอยูในสวนกลางคืน 
รูแลวควรหลีกไปในกลางคืนนั้นเทียว  ครั้นเมื่อทางเปลี่ยวแหงสัตวดุรายเปนตน 
ในกลางคืนมีอยู ควรรออรุณข้ึน  รูในสวนกลางวัน ควรหลีกไปในกลางวันเทียว 
ครั้นเมื่อทางเปลี่ยวในกลางวันมีอยู.  กค็วรรอพระอาทิตยตก.    บทวา   สขาป 
ความวา   รูความที่สมณธรรมไมสําเร็จอยางนี้.    บทวา  อนนฺตรวาเร  ปน 
สขาป  ความวา  รูความที่สมณธรรมสาํเร็จอยางนี้.  บทวา  ยาวชีว  ความวา 
ชีวิตยังเปนไปตราบใด ควรอยูตราบน้ันเทียว.  บทวา โส  ปุคฺคโล  เชื่อมกับ 
บทนี้วา  นานุพนฺธิตพฺโพ.  ก็ในบทวา  อนาปุจฺฉา  มีอธิบายวา  ภิกษุนั้น  
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ไมตองบอกบุคคลน้ัน   ควรหลีกไปเสีย.   บทวา  สขาป ความวา ภิกษุรูความ 
ที่สมณธรรมไมสําเร็จอยางนี้    ไมควรพัวพันกับบุคคลน้ัน   ควรบอกบุคคลน้ัน 
หลีกไปเสีย. บทวา  อป  สมุชฺชมาเนนป  ไดแก แมจะถูกฉุดคราก็ตาม.  กบ็ุคคล 
เห็นปานน้ี   แมถาจะใหนําไมรอยกํา  น้ํารอยหมอ  หรือทราบรอยถุง   หรือให 
ฉุดคราวา   เจาอยาอยูในที่นี้    ก็ควรใหบุคคลน้ันขอโทษ   พึงอยูตลอดชีพน้ัน 
เทียวแล. 
                          จบ    อรรถกถาวนปตถปริยายสูตร  ที ่  ๗  
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                                 ๘.  มธุปณฑิกสตูร 
            [๒๔๓]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี  :-  
            สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู   ณ  นโิครธาราม    เขต-  
พระนครกบิลพัสดุ  ในสกักชนบท.  ครั้งน้ันเปนเวลาเชา   พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงนุงแลว    ทรงถือบาตรและจีวร    เสด็จเขาไปสูพระนครกบิลพัสดุ    เพ่ือ 
บิณฑบาต.    ครั้นเสร็จจากการเสด็จเท่ียวไปบิณฑบาตแลว    เสด็จเขาไปยังปา 
มหาวัน     เพ่ือทรงพักในเวลากลางวัน  ครั้นถึงแลว   จึงประทับนั่งพักกลางวัน 
ณ  โคนตนมะตูมหนุม.   แมทัณฑปาณิศากยะ   กาํลังเสด็จเที่ยวเดินเลน   ได 
เสด็จเขาไปยังปามหาวัน      เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังตนมะตูมหนุม    ได 
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา   ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว 
ไดยืนยันไมเทา  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  แลวไดทูลถามวา   พระสมณะมีปรกติ 
กลาวอยางไร   มีปกติบอกอยางไร. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา    ดกูอนผูมีอายุ   บุคคลมีปกติกลาว 
อยางไร  จึงจะไมโตเถียงกันกับผูใดผูหน่ึงในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก  ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณะ  พราหมณ  เทวดา  และมนุษย  ดาํรง 
อยูในโลก  และสัญญาท้ังหลายจะไมครอบงําพราหมณผูอยูปราศจากกามท้ังหลาย 
นั้น  ผูไมลังเล  ผูตัดความคะนองไดแลว  ผูปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญ 
ไดอยางไร    เรามีปกติกลาวอยางนั้น    มีปรกติบอกอยางนั้น.    เมื่อพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     ทัณฑปาณิศากยะไดสั่นศีรษะ    แลบลิ้น    ทาํ 
หนาผากยนเปน ๓ รอย  ถือไมเทายันหลีกไป.    
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                          ตรัสตอบปญหาทัณฑปาณิศากยะ  

            [๒๔๔]   ครั้งน้ัน      เวลาเย็น    พระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกจากท่ี 
หลีกเรน     แลวเสด็จเขาไปยังนิโครธาราม    ประทับ   ณ   อาสนะท่ีเขาจัดถวาย 
ครั้นแลว   ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราจะเลา 
ใหฟง  เวลาเชา   เรานุงแลว  ถือบาตรและจีวร  เขาไปสูพระนครกบิลพัสดุเพ่ือ 
บิณฑบาต  ครั้นเสร็จจากการเที่ยวไปบิณฑบาตแลว   เขาไปยังปามหาวัน    เพ่ือ 
พักในเวลากลางวัน    ครัน้ถึงแลว    จึงน่ังพักกลางวัน    ณ  โคนตนมะตูมหนุม. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    แมทัณฑปาณิศากยะเสด็จเที่ยวเดินเลน    ไดเขาไปยังปา 
มหาวัน   ครัน้แลวเขาไปหาเรายังตนมะตูมหนุม   ไดปราศรัยกับเรา   ครั้นผาน 
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว     ไดยืนยนัไมเทา  ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง 
และไดถามเราวา     พระมหาสมณะมีปรกติกลาวอยางไร   มีปกติบอกอยางไร 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อทัณฑปาณิศากยะกลาวอยางนั้นแลว    เราไดตอบวา 
ดูกอนผูมีอายุ   บุคคลมีปกติกลาวอยางไร     จึงจะไมโตเถียงกันกับผูใดผูหน่ึง 
ในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก   พรหมโลก  ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณะ 
พราหมณ เทวดาและมนุษย ดํารงอยูในโลก อน่ึง สัญญาท้ังหลายจะไมครอบงํา 
พราหมณผูปราศจากกามท้ังหลายน้ัน    ผูไมลังเล      ผูตัดความคะนองไดแลว 
ผูปราศจากตัณหาในภพ  นอยภพใหญไดอยางไร  เรามีปรกติกลาวอยางนั้น   ม ี
ปกติบอกอยางนั้น.     เมือ่เรากลาวอยางนี้แลว      ทัณฑปาณิศากยะสั่นศีรษะ 
แลบลิ้น  ทําหนาผากยนเปน ๓ รอย  ถือไมเทายันหลีกไป  
            [๒๔๕]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว   ภิกษุรูปหน่ึงไดทูล 
ถามข้ึนวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     พระผูมีพระภาคเจามีปรกติตรัสอยางไร 
จึงไมโตเถียงกับผูใดผูหน่ึง  ในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก    พรหมโลก 
ในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณะพราหมณ     เทวดาและมนุษย     ดาํรงอยูในโลก  
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อน่ึงสัญญาท้ังหลายจะไมครอบงําพราหมณผูปราศจากกามท้ังหลายนั้น    ผูไม  
ลังเล   ผูตัดความคะนองไดแลวผูปราศจากตัณหาในภพนอยภพใหญไดอยางไร. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา   ดูกอนภิกษุ     สวนแหงสัญญาเครื่อง 
เนิ่นชา   ยอมครอบงําบุรุษเพราะเหตุใด   ถาการท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน   ยึดถือ 
กล้ํากลืนไมมีในเหตุนั้น   อันนี้เทียวเปนที่สุดแหงราคานุสัย    เปนที่สุดแหงปฏ-ิ 
ฆานุสัย   เปนที่สุคแหงทิฏฐานุสัย   เปนที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย     เปนที่สุดแหง  
มานานุสัย   เปนที่สุดแหงภวราคานุสัย   เปนที่สุดแหงอวิชชานุสัย      เปนทีสุ่ด 
แหงการจับทอนไม   การจับศาสตรา    การทะเลาะ     การถือผิด     การโตเถียง 
การดาวา   การสอเสียดยุยง     และการกลาวเท็จ      อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ี 
ยอมดับไปโดยไมเหลือในเพราะเหตุนั้น.    ครั้นพระผูมีพระภาคเจาผูสุคตเจาได 
ตรัสดังน้ีแลว   ก็เสด็จลุกจากอาสนะเขาที่ประทับเสีย. 

                                         ทรงแสดงอุเทศโดยยอ 
            [๒๔๖]   ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปไมนาน   ภิกษุเหลา 
นั้น  ก็บังเกิดความสงสัยวา  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงอุเทศนี้ไวโดยยอวา      ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สวนแหงสัญญาเครื่อง 
เนิ่นชา  ยอมครอบงําบุรุษเพราะเหตุใด  ถาการท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน  ยึดถือ 
กล้ํากลืน  ไมมีในเหตุนั้น  อันนี้เทียวเปนที่สุดแหงราคานุสัย  เปนที่สุดแหง 
ปฏิฆานุสัย  เปนที่สุดแหงทิฏฐานุสัย  เปนที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย  เปนที่สุด 
แหงมานานุสัย  เปนที่สดุแหงภวราคานุสัย  เปนที่สุดแหงอวิชชานุสัย  เปนที่ 
สุดแหงการจับทอนไม  การจับศาสตรา  การทะเลาะ  การถือผิด  การโตเถียง 
การดาวา  การสอเสียดยุยง  และการกลาวเท็จ  อกุศลธรรมอันลามากเหลานี้ 
ยอมดับไปโดยไมเหลือ  ในเพราะเหตุนั้น  แลวไมทรงชี้แจงเน้ือความใหพิสดาร  
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เสด็จลุกจากอาสนะเขาที่ประทับเสีย   ใครหนอ    จะชี้แจงเน้ือความแหงอุเทศที่  
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดยยอ     ไมทรงชี้แจงโดยพิสดารใหพิสดารได 
ลําดับนั้น     ภิกษุเหลาน้ันก็บังเกิดความคิดวาทานพระมหากัจจานะนี้แล    อัน 
พระศาสดาทรงยกยองแลว   และเพ่ือนพรหมจรรยผูรูสรรเสรญิแลว    และทาน 
พระมหากัจจานะ      สามารถจะชี้แจงเน้ือความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงไวโดยยอ   ไมทรงชี้แจงโดยพิสดาร    ใหพิสดารได  ผิฉะนั้น   เราท้ัง 
หลายควรพากันไปหาทานมหากัจจานะถึงท่ีอยู   แลวสอบถามเน้ือความน้ีกะทาน 
พระมหากัจจานะ.    ลําดับนั้น   ภิกษุเหลาน้ันไดเขาไปหาทานพระมหากัจจานะ 
ถึงท่ีอยู  ไดปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก 
ถึงกันไปแลว  พากันนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   และพูดกะทานมหากัจจานะวา 
ขาแตทานพระกัจจานะ      พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศน้ีไวโดยยอวา 
ดูกอนภิกษุ    สวนแหงสัญญาเครื่องเน่ินชา      ยอมครอบงําบุรุษเพราะเหตุใด 
ถาการท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน  ยึดถือ  กล้ํากลืน   ไมมีในเหตุนั้น    อันนี้เทียว 
เปนที่สุดแหงราคานุสัย     เปนที่สุดแหงปฏิฆานุสัย      เปนที่สดุแหงทิฏฐานุสัย 
เปนที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย   เปนที่สุดแหงมานานุสัย  เปนที่สดุแหงภวราคานุสัย 
เปนที่สุดแหงอวิชชานุสัย   เปนที่สุดแหงการจับทอนไม   การจับศาสตรา   การ 
ทะเลาะ   การถือผิด   การโตเถียง   การดาวา   การสอเสียดยุยง    และการกลาว 
เท็จ   อกุศลธรรมเหลาน้ียอมดับไปโดยไมเหลือ   ในเพราะเหตุนั้น  แลวไมทรง 
ชี้แจงเน้ือความใหพิสดาร      เสด็จลุกจากอาสนะเขาท่ีประทับเสีย      ขาแตทาน 
พระกัจจานะ    เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงหลีกไปไมนาน    พวกผมไดบังเกิด 
ความสงสัยวา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศ 
นี้ไวโดยยอ     แลวไมทรงชี้แจงเน้ือความใหพิสดาร     เสด็จลกุจากอาสนะเขาท่ี 
ประทับเสีย       ใครหนอจะชี้แจงเน้ือความแหงอุเทศที่พระผูมีพระภาคเจาทรง  
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แสดงไวโดยยอ  ไมทรงชีแ้จงโดยพิสดาร  ใหพิสดารได  ขาแตทานพระกัจจานะ 
ผมเหลาน้ันก็บังเกิดความคิดวา     ทานมหากัจจานะนี้อันพระศาสดาทรงยกยอง 
แลว   และเพ่ือนพรหมจรรยผูรูสรรเสริญแลว  และทานมหากัจจานะน้ีสามารถจะ 
ชี้แจงเน้ือความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดยยอ  ไมทรงชีแ้จง 
โดยพิสดาร     ใหพิสดารได   ผิฉะนั้น     เราทั้งหลายควรพากันเขาไปหาทาน 
กัจจานะถึงท่ีอยู   แลวสอบถามเนื้อความน้ีกะทานมหากัจจานะดู   ขอทานมหา-  
กัจจานะจงชี้แจงไปเถิด.  
            [๒๔๗]   ทานพระมหากัจจานะจึงกลาวตอบวา       ดูกอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม    เสาะหาแกนไม   เที่ยว 
แสวงหาแกนไมอยู       ก็ลวงเลยโคนตนและลําตนของตนไมใหญอันมีแกนเสีย 
สําคัญวาจะพึงแสวงหาแกนที่กิ่งและใบฉันใด   ขออุปไมยน้ีก็ฉันนั้น   เม่ือพระ- 
ศาสดาทรงปรากฏอยูเฉพาะหนาทานทั้งหลาย     ทานท้ังหลายก็ลวงเลยพระองค 
ไปเสีย     แลวกลับจะมาไดถามเน้ือความน้ีกะผม     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ก็พระผูมีพระภาคเจาน้ัน   ทรงรู ทรงเห็น  เปนผูมีพระจักษุ  เปนผูมีพระญาณ 
มีธรรม   เปนพรหม   เปนผูเผยแผ   เปนผูประกาศ   เปนผูขยายเนื้อความ  เปน 
ผูใหอมตธรรม   เปนเจาของแหงธรรม   เปนพระตถาคต  และเวลานี้ก็เปนเวลา 
อันสมควรท่ีทานทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความน้ีตอพระผูมีพระภาคเจาแท   พระ- 
องคทรงแกไขอยางไร   ทานท้ังหลายก็ควรจําไวอยางนั้น. 
            ภิกษุเหลาน้ันไดกลาวตอบวา   ขาแตทานพระกัจจานะ    พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงรู  ทรงเห็น   เปนผูมีพระจักษุ    เปนผูมีพระญาณ    เปนผูมีธรรม 
เปนพรหม   เปนผูเผยแผ   เปนผูประกาศ   เปนผูขยายเนื้อความ  เปนผูใหอมต 
ธรรม   เปนเจาของแหงธรรม      เปนพระตถาคต      และเวลานี้ก็เปนเวลาอัน 
สมควรท่ีกระผมทั้งหลายจะทูลถามเนื้อความน้ีตอพระผูมีพระภาคเจาแท  พระ-  
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องคทรงแกไขอยางไร   กระผมท้ังหลายควรจําไวอยางนั้น    กจ็ริงอยูแล   แตวา 
ทานพระมหากัจจานะอันพระศาสดาทรงยกยองแลว     และเพ่ือนพรหมจรรยผูรู 
สรรเสริญแลว  และทานพระมหากัจจานะ ก็สามารถจะชี้แจงเนื้อความแหงอุเทศ 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดยยอ   ไมทรงชี้แจงโดยพิสดารใหพิสดารได 
ขอทานพระมหากัจจานะจงชี้แจงไปเถิด   อยาทําความหนักใจใหเลย.  

                                         แสดงอุเทศโดยพิสดาร 
            [๒๔๘]   ทานมหากัจจานะจึงกลาววา      ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ถาเชนนั้นพวกทานจงฟง   จงใสใจใหดี   ผมจะกลาว   ภิกษุเหลาน้ันรับคําแลว 
ทานพระมหากัจจานะจึงกลาววา  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงอุเทศไวโดยยอวา   ดูกอนภิกษุ   สวนแหงสัญญาเครื่องเน่ินชา    ยอม  
ครอบงําบุรุษเพราะเหตุใด   ถาการท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน    ยึดถือ      กล้ํากลืน 
ไมมีในเหตุนั่นแล   อันนี้เปนที่สุดแหงราคานุสัย  เปนที่สุดแหงปฏิฆานุสัย  เปน 
ที่สุดแหงทิฏฐานุสัย      เปนที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย       เปนที่สุดแหงมานานุสัย 
เปนที่สุดแหงภวราคานุสัย  เปนที่สุดแหงอวิชชานุสัย  เปนทีสุ่ดแหงการจับทอน 
ไม   การจับศาสตรา   การทะเลา     การถือผิด     การโตเถียง     การดาวา   การ 
สอเสียดยุยง   และการกลาวเท็จ   อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ี      ยอมดับไปโดย 
ไมเหลือ    ในเพราะเหตุนั้น      แลวไมทรงชี้แจงเน้ือความใหพิสดาร    เสด็จลุก 
จากอาสนะเขาท่ีประทับเสีย  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ผมรูถึงเน้ือความแหง 
อุเทศท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดยยอ      ไมทรงชี้แจงเน้ือความไวโดย 
พิสดารน้ี   ใหพิสดารไดอยางนี้- 
            ๑.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  จักขุวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยตาและ 
รูป  เพราะประชุมธรรม ๓ ประการ  จึงเกิดผัสสะ   เพราะผัสสะเปนปจจัย   จึง  
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เกิดเวทนา  บุคคลเสวยเวทนาอันใด   ก็จําเวทนาอันนั้น  บุคคลจําเวทนาอันใด 
ก็ตรึกถึงเวทนาอันนั้น   บุคคลตรึกถงึเวทนาอันใด  ก็เนิ่นชาอยูที่เวทนาอันน้ัน 
บุคคลเนิ่นชาอยูที่เวทนาอันใด  สวนแหงสัญญาเครื่องเน่ินชา  ก็ครอบงําบุรุษ 
เพราะเน่ินชาอยูที่เวทนาน้ันเปนเหตุ  ในรูปทั้งหลายท่ีพึงจะรูดวยตา  เปนอดีตก็ดี 
เปนอนาคตก็ดี   เปนปจจุบันก็ดี. 
            ๒.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  โสตวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยหูและ 
เสียง. . .  
            ๓.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ฆานวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยจมูก 
และกลิ่น. . . 
            ๔.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ชิวหาวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยลิ้น 
และรส. . . 
            ๕.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     กายวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยกาย 
และโผฏฐัพพะ. . . 
            ๖.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  มโนวิญญาณเกิดข้ึนเพราะอาศัยใจและ 
ธรรมารมณ    เพราะประชุมธรรม ๓ ประการ  จึงเกิดผัสสะ   เพราะผัสสะเปน 
ปจจัยจึงเกิดเวทนา  บุคคลเสวยเวทนาอันใด  ก็จําเวทนาอันนั้น บุคคลจําเวทนา 
อันใด  ก็ตรกึถึงเวทนาอันนั้น  บุคคลตรึกถึงเวทนาอันใด ก็เน่ินชาอยูที่เวทนาอัน 
นั้น  บุคคลเนิ่นชาอยูที่เวทนาอันใด  สวนแหงสัญญาเครื่องเนิ่นชา   ก็ครอบงํา 
บุรุษ    เพราะเน่ินชาอยูที่เวทนาน้ันเปนเหตุ     ในธรรมารมณทั้งหลายท่ีจะพึง 
รูไดดวยใจ  เปนอดีตก็ดี  เปนอนาคตก็ดี   เปนปจจุบันก็ดี. 
            ๑.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   เมื่อตามี   รูปมี   และจักขุวิญญาณมี 
เขาจักบัญญัติวาผัสสะ  ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได  เม่ือการบัญญติัผัสสะมี  เขาจัก 
บัญญัติวาเวทนา  ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได   เมื่อการบัญญัติวาเวทนามี   เขาจัก  
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บัญญัติวาสัญญา  ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได  เมื่อการบัญญัติสัญญามี  เขาจักมีบัญญัติ  
วาวิตก    ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได    เมื่อการบัญญติัวิตก   เขาจักบัญญัติวาการ 
ครอบงําสวนแหงสัญญาเครื่องเน่ินชา  ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได. 
            ๒.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   เมื่อหูมี   เสียงมี. . . 
            ๓.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  เมื่อจมูกมี  กลิ่นมี. . . 
            ๔.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  เมื่อลิ้นมี  รสมี. . . 
            ๕.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  เมื่อกายมี  โผฏฐัพพะมี. . . 
            ๖.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     เมื่อใจมี     ธรรมารมณมีและมโน-  
วิญญาณมี  เขาจักบัญญัติวาผัสสะ ขอน้ีเปนฐานะท่ีจะมีได  เมื่อการบัญญัติผัสสะ 
มี   เขาจักบัญญัติวาเวทนา    ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได    เมื่อการบัญญัติเวทนามี 
เขาจักบัญญัติวาสัญญา   ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได   เมื่อการบัญญัติสัญญามี  เขา 
จักบัญญัติวาวิตก  ขอน้ีเปนฐานะที่จะมีได  เมื่อการบัญญัติวิตกมี  เขาจักบัญญัติ 
วาการครอบงําสวนแหงสัญญาเครื่องเนิ่นชา   ขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได. 
            ๑.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลายเมื่อตาไมมี   รูปไมม ี และจักขุวิญญาณ 
ไมมี  เขาจักบัญญัติวาผัสสะ  ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได   เมื่อการบัญญัติผัสสะไมมี 
เขาจักบัญญัติวาเวทนา     ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได     เมื่อการบัญญัติเวทนาไมมี 
เขาจักบัญญัติวาสัญญา  ขอน้ีมิใชฐานะท่ีจะมีได  เมื่อการบัญญัติสัญญาไมมี  เขา 
จักบัญญัติวาวิตก  ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได  เมื่อการบัญญัติวิตกไมมี  เขาจักบัญญัติ 
วาการครอบงําสวนแหงสัญญาเครื่องเนิ่นชา   ขอนี้มิใชฐานะท่ีจะมีได. 
            ๒.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   เมื่อหูไมมี   เสียงไมมี. . .      
            ๓.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  เมื่อจมูกไมมี  กลิ่นไมมี. . . 
            ๔.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  เมื่อลิ้นไมมี  รสไมม.ี . . 
            ๕.  ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  เมื่อกายไมมี  โผฏฐัพพะไมมี. . .      
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            ๖.   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     เมื่อใจไมมี     ธรรมารมณไมมีและ 
มโนวิญญาณไมมี    เขาจักบัญญัติวาผัสสะ   ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได    เม่ือการ 
บัญญัติผัสสะไมมี  เขาจักบัญญัติวาเวทนา ขอน้ีมิใชฐานะที่จะมีได เมื่อการบัญญัติ 
เวทนาไมมี   เขาจักบัญญัติวาสัญญา  ขอน้ีมิใชฐานะท่ีจะมีได   เมื่อการบัญญัติ 
สัญญาไมมี เขาจักบัญญัติวาวิตกขอน้ี มิใชฐานะที่จะมีไดเมื่อการบัญญัติวิตกไมมี 
เขาจักบัญญัติวาการครอบงํา   สวนแหงสัญญาเครื่องเน่ินชา  ขอน้ีมิใชฐานะท่ีจะ 
มีได.   
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย      พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศน้ีไว 
โดยยอวา   ดกูอนภิกษุ   สวนแหงสัญญาเครื่องเนิ่นชา  ยอมครอบงําบุรุษเพราะ 
เหตุใด   ถาการที่บุคคลจะเพลิดเพลิน    ยึดถือกล้ํากลืนไมมีในเหตุนั้น    อันนี้ 
เทียวเปนที่สุดแหงราคานุสัย  เปนที่สดุแหงปฎิฆานุสัย  เปนทีสุ่ดแหงทิฏฐานุสัย 
เปนที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย   เปนที่สุดแหงมานานุสัย  เปนที่สดุแหงภวราคานุสัย 
เปนที่สุดแหงอวิชชานุสัย   เปนที่สุดแหงการจับทอนไม   การจับศาสตรา    การ 
ทะเลาะ    การถือผิด    การโตเถียงกัน     การดาวากัน    การสอเสียดยุยงและการ 
กลาวเท็จ    อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ี    ยอมดับไปโดยไมเหลือในเพราะเหตุ 
นั้น     แลวไมทรงชี้แจงเน้ือความใหพิสดาร     เสด็จลุกจากอาสนะเขาท่ีประทับ 
เสีย   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ผมรูถึงเนื้อความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระภาค- 
เจาทรงแสดงไวโดยยอน้ี         ไมทรงชี้แจงเน้ือความไวโดยพิสดารใหพิสดารได 
อยางนี้   ก็แลเมื่อทานท้ังหลายปรารถนา  ก็พึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว 
ทูลถามเนื้อความน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณประการใด    ทานท้ัง 
หลายพึงทรงจําขอน้ันไวโดยประการน้ันเถิด.  
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                    สอบถามเนื้อความที่พระมหากัจจานะช้ีแจง  

            [๒๔๙]   ลําดับนั้นแล    ภิกษุเหลาน้ันชื่นชมยินดีภาษิตของทานมหา- 
กัจจานะ   แลวลุกจากอาสนะ   เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ   ถวาย 
บังคมแลวน่ัง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา 
วา      ขาแตพระองคผูเจริญ        พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุเทศไวโดยยอวา 
ดูกอนภิกษุ      สวนแหงสัญญาเครื่องเน่ินชายอมครอบงําบุรุษเพราะเหตุใด 
ถาการท่ีบุคคลจะเพลิดเพลิน   ยึดถือ   กล้ํากลืน   ไมมีในเหตุนั้น   อันนี้เทียว 
เปนที่สุดแหงราคานุสัย  เปนที่สุดแหงปฏิฆานุสัย  เปนที่สุดแหงทิฏฐานุสัย  เปน 
ที่สุดแหงวิจิกิจฉานุสัย     เปนที่สุดแหงมานานุสัย     เปนที่สุดแหงภวราคานุสัย 
เปนที่สุดแหงอวิชชานุสัย   เปนที่สุดแหงการจับทอนไม   การจับศาสตรา   การ 
ทะเลาะ    การถือผิด    การโตเถียงกัน    การดาวากัน     การสอเสียดยุยงและการ 
กลาวเท็จ    อกุศลธรรมอันลามกเหลาน้ันยอมดับไปโดยไมเหลือ     ในเพราะเหตุ 
นั้น    ไมทรงชี้แจงเน้ือความใหพิสดาร  แลวเสด็จลุกจากอาสนะเขาท่ีประทับเสีย 
ขาแตพระองคผูเจริญ  เมือ่พระผูมีพระภาคเจาหลีกไบไมนาน  พวกขาพระองค 
ไดบังเกิดความสงสัยวา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   พระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงอุเทศน้ีไวโดยยอ. . .   ไมทรงชี้แจงเนื้อความใหพิสดารแลว    เสด็จลกุจาก 
อาสนะเขาท่ีประทับเสียยอ      ใครหนอจะชี้แจงเน้ือความแหงอุเทศท่ีพระผูมีพระ-  
ภาคเจาทรงแสดงไวโดยยอน้ีไมทรงชี้แจงเน้ือความไวโดยพิสดาร      ใหพิสดาร 
ได.   ขาแตพระองคผูเจริญ   พวกขาพระองคก็บังเกิดความคิดข้ึนวา   ทานพระ- 
มหากัจจานะน้ีอันพระศาสดาทรงยกยองแลว และเพ่ือนพรหมจรรยผูรูสรรเสริญ 
แลว         และทานพระมหากัจจานะก็สามารถจะชี้แจงเน้ือความแหงอุเทศท่ีพระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวโดยยอ   ไมทรงชี้แจงเน้ือความไวโดยพิสดาร     ให 
พิสดารได    ผิฉะน้ัน    เราทั้งหลายจะพากันเขาไปหาทานมหากัจจานะยังท่ีอยู  
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แลวสอบถามเน้ือความน้ีกะทานพระมหากัจจานะดู.      ขาแตพระองคผูเจริญ 
ลําดับนั้นเอง      ขาพระองคทั้งหลายไดพากันเขาไปหาทานมหากัจจานะถึงที่อยู 
แลวสอบถามเน้ือความน้ีกะทานพระมหากัจจานะะ  ขาแตพระองคผูเจริญ   ทาน 
พระมหากัจจานะไดชี้แจงเน้ือความดวยอาการเหลาน้ี      ดวยบทเหลาน้ัน    ดวย 
พยัญชนะเหลาน้ี    แกพวกขาพระองค. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     พระมหากัจจานะ 
เปนบัณฑิต  เปนผูมีปญญามาก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ถาแมพวกเธอจะถามเน้ือ 
ความน้ีกะเรา  แมเราก็จะพึงพยากรณเนื้อความน้ันเหมือนกับที่พระมหากัจจานะ 
พยากรณแลวน้ัน  นี่แหละเปนเนื้อความแหงขอน้ัน เธอทั้งหลายจงจําทรงขอน้ัน 
ไวเถิด. 
            [๒๕๐]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว   ทานพระอานนทจึง 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  เปรียบเหมือนบุรุษผูถูก 
ความหิวความเหนื่อยออนครอบงํา   ไดขนมหวาน   แลวกินในเวลาใด   กพึ็ง 
ไดรับรสอันอรอยหวานชื่นชูใจในเวลาน้ัน   ฉันใด   ขาแตพระองคผูเจริญ  ภิกษุ 
นักคิด     ชาติบัณฑิตพึงใครครวญเนื้อความแหงธรรมบรรยายน้ีดวยปญญาใน 
เวลาใด  ก็พึงไดความพอใจและไดความเลื่อมใสแหงใจในเวลาน้ัน   ฉันนั้น   ขา 
แตพระองคผูเจริญ   ธรรมบรรยายน้ีชือ่อะไร. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา  ดูกอนอานนท    เหตุดังนั้น    เธอจง 
ทรงจําธรรมบรรยายน้ีวา   มธุปณฑิกปริยาย  ดังนี้เถิด. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว   ทานพระอานนทมีใจ 
ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                       จบ  มธุปณฑิกสูตร  ที ่ ๘  
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                         อรรถกถามธุปณฑิกสตูร 
            มธุปณฑิกสูตร  มคํีาเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับมาดังน้ี :- 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา มหาวน  ไดแก  ปาที่เกิดข้ึนเองโดยไมมี 
ใครปลูก  ตอเนื่องเปนอันเดียวกันกับปาหิมพานต    ไมเหมือนปาเกี่ยวกับปาท่ี 
ปลูกแลว     และยังไมไดปลูกในเมืองเวสาลี.     บทวา  ทิวาวิหาราย    ไดแก 
เพ่ือประโยชนแกการทรงพักผอนในเวลากลางวัน.       บทวา    เวลุวลฏ ิกาย  
ไดแก  ตนมะตูมหนุม.   บทวา  ทณฺฑปาณิ  คือ  ทรงถือไมเทาเพราะความ 
เปนผูทุรพลดวยชราก็หาไม.      เพราะทัณฑปาณิศากยะนี้     ยงัเปนหนุมเทียว 
ดํารงอยูในปฐมวัย  แตทรงถือไมเทาทองคํา  เพราะความท่ีมีจิตในไมเทาเทียวไป 
เพราะฉะนั้น  จึงเรียกวา  ทัณฑปาณิ.  บทวา  ชงฺฆาวิหาร    ไดแก  เดินเลน 
เพ่ือบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยของแขง. บทวา อนุจงฺกมมาโน  คือกําลังเสด็จ 
เที่ยวขางโนน    และขางน้ี    เพ่ือประโยชนแกการทรงชมสวน   ชมปา   และชม 
ภูเขา    เปนตน.    ไดยินวา    ทัณฑปาณิศากยะนั้น     เมื่อจะเสด็จออกไป 
ก็เสด็จออกในบางเวลาเทาน้ัน      เที่ยวไป.       บทวา   ทณฺฑโมลุพฺภา 
ความวา  ทรงยันไมเทา   คือวางไมเทาขางหนา   เหมือนเด็กเลี้ยงโค   วางพระ 
หัตถทั้งสองไวบนปลายไมเทา   ทรงแนบหลังพระฝาพระหัตถ    ไวกับพระหณุ 
แลว   ประทบัยืน ณ ที่ควรขางหน่ึง.    บทวา   กึวาที  ไดแก  ทรงมีความเห็น 
อยางไร.  บทวา  กิมกขฺายิ  คือ   ตรัสบอกอยางไร.   พระราชานี้ไมทรงไหว 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงกระทําสักวา  ปฏิสันถานเทาน้ัน   แลวทูลถามปญหา 
แตก็ทูลถามโดยความจําใจ  เพราะความท่ีไมประสงคจะรู.   นยัวาพระราชาน้ี 
ทรงเปนพวกของพระเทวทัต    เพราะเหตุไร.     เพราะพระเทวทัตแตกในพระ-   
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ตถาคตผูเสด็จมาสูสํานักของพระองค.   ไดยินวา  พระเทวทัตน้ันกลาวอยางนี้วา  
พระสมณโคดมมีเวรกับตระกูลพวกเรา      ไมหวังความเจริญแกตระกูลพวกเรา 
แมพระภคินีของเรา    สมควรเสวยสมบัติพระเจาจักรพรรดิ    พระนางละสมบัติ 
นั้นยอมเสื่อมเสีย      เพราะฉะนั้น    สมณโคดมจึงเสด็จออกทรงผนวชทรงรูวา 
แมพระภาคิไนยของเรา  จักเปนหนอพระเจาจักรพรรดิ  ก็ไมทรงยินดีกับความ 
เจริญของตระกูลพวกเรา    ทรงคิดวา    นั้นยอมเสื่อมเสีย     จึงทรงยังใหพระ- 
ภาคิไนยแมนั้นใหบรรพชาในเวลายังเปนเด็กนั้นเทียว   สวนเราเวนจากภาคิไนย 
นั่น    ก็ไมอาจจะเปนไป   จึงไดออกบวชตาม    ต้ังแตวันบวช    ก็ไมทรงมองดู 
เราแมผูบวชอยางนี้   ดวยดวงพระเนตรตรง ๆ และแมเมื่อตรัสในทามกลางบริษัท 
ก็เหมือนประหารดวยคําเท็จมากหลาย  เชนตรัสวา   เทวทัตเปนสัตวอบายดังนี้ 
เปนตน.     พระราชาแมนี้    ถูกพระเทวทัตยุยงอยางนี้    เพราะฉะนั้น  จึงทรง 
กระทําดังน้ัน.     ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะตรัสคําที่สมควรแกพระ- 
ราชาน้ัน.      ดวยพระดําริวา    เราจักตรัสบอกแกพระราชานั้น     โดยประการท่ี  
พระราชานี้ไมอาจเพ่ือจะตรัสวา     พระสมณโคดมจะไมตรัสบอกปญหาที่เราทูล 
ถามและโดยประการท่ีไมรูเนื้อความแหงภาษิต      จึงตรัสวา      ยถาวาที  โข 
เปนตน.     บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   น  เกนจิ  โลเก  วิคฺคยฺห    ติฏติ  
ความวา   ไมทําคําโตเถียง  คือไมทะเลาะกันผูใดผูหน่ึงในโลก.   จริงอยู 
พระตถาคตยอมไมทรงทะเลาะกับชาวโลก   แตชาวโลก   ครัน้ตรัสวา  ไมเที่ยง 
ก็กลาววา   เท่ียง   เมื่อตรสัวา  ทุกข   อนัตตา  ไมงาม   ก็กลาววา  งาม ชื่อวา 
ทะเลาะกับพระตถาคต  ดังนี้.  ดวยเหตุนั้นเที่ยว  จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราไมทะเลาะกับชาวโลก   แตชาวโลกทะเลาะกับเรา    ธรรมวาทียอมไมทะเลาะ 
กับใคร ๆ เชนกัน   แตอธรรมวาทียอมทะเลาะ  ดังน้ี.     บทวา  ยถา  ไดแก 
โดยการณใด.    บทวา    กาเมหิ  คือ  วัตถุกามบาง  กิเลสกามบาง.     บทวา  
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ต  พฺราหฺมณ  ไดแก  พราหมณผูขีณาสพน้ัน.      บทวา  อกถกถึ   ไดแก 
ปราศจากความสงสัย.     บทวา  ฉินฺนกุกฺกุจฺจ   คือ  ชื่อวา  ตัดความคะนอง  
ไดแลว   เพราะความท่ีความคะนองเกี่ยวกับความเดือดรอน    และความคะนอง 
มือและเทาตัดขาดแลว.   บทวา   ภวาภเว   ไดแก   ในภพแลวภพอีก  หรือภพ 
เลวประณีต.       จริงอยู    ภพอันประณีตถึงแลวซ่ึงความเจริญเรียกวา   อภพ. 
บทวา  สฺา   ไดแก  กิเลสสัญญา.  กิเลสทั้งหลายน้ันเทียว  ทานกลาวแลว 
โดยชื่อวา  สญัญาในท่ีนี้   เพราะฉะนั้น  จึงมีอธิบายในบทนี้อยางนี้วา   กิเลส- 
สัญญาท้ังหลายจะไมครอบงําพราหมณผูอยูปราศจากกามท้ังหลายนั้น    ผูมีปกติ 
กลาวความดับจากโลกท้ังหลายโดยการณใด   และเรายอมกลาวการณนั้น  ดงัน้ี.  
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความท่ีพระองคเปนพระขีณาสพดวยประการฉะน้ี. 
บทวา  นิลฺลาเฬตฺวา  คือ  นําลิ้นออกเลน.  บทวา  ติวิสาข  ไดแก  ๓ รอย.   
บทวา  นลาฏิก  ความวา  หนาผากยน  ทรงแสดงรอยยน ๓ สายในหนาผาก 
ทําหนาผากยน.     บทวา   ทณฺฑโมลุพฺภา   ไดแก  ยนัไมเทา.   บทวา 
ทณฺฑมาลุพฺภ  ดังนี้ก็มี  อธิบายวา  ถือแลวหลีกไป.     บทวา    อฺตโร  
ไดแก  ภิกษุรูปหน่ึง  ไมปรากฏชื่อ. 
            ไดยนิวา  ภิกษุนั้นฉลาดในการเชื่อมเนื้อเรื่อง    ครั้นเมื่อพระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสวา   เจาทัณฑปาณิไมทรงรูโดยประการใด   เราจะแสดงโดยประการ 
นั้น  จึงถืออนุสนธิวา  พระผูมีพระภาคเจา    ตรัสปญหาที่ไมพึงรูวาเปนอยางไร 
หนอแล    จึงทูลขอพระทศพลดวยคิดวา    เราจักทําปญหานี้ใหปรากฏแกพระ- 
ภิกษุสงฆ  ลกุจากอาสนะทําอุตตรสงคเฉลี่ยงบา    ประคองอัญชลีที่รุงเรืองดวย 
นิ้วท้ังสิบ  จึงกราบทูลวา  ขอแตพระองคผูเจริญ  ก็พระผูมีพระภาคเจามีปกติ 
ตรัสอยางไรเปนตน. บทวา  ยโตนิทาน  นั้นเปนภาวนปุงสกลิงค  อธิบายวา 
ครั้น  เมื่อการณใดมีอยูดวยการณใด.  บทวา  สขา  ในบทวา   ปปฺจสฺา-   
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สขา  นั้น  ไดแกสวน.  บทวา   ปปฺจสฺา   ไดแก  สัญญาอันประกอบ 
ดวยเครื่องเนิ่นชา   คือ   ตัณหา   มานะ   และทิฏฐิ.      อน่ึง   เครื่องเน่ินชาน้ัน   
เทียว    ตรัสดวยชื่อวา  สญัญา    เพราะฉะน้ัน     ในบทน้ีจึงมีอธิบายอยางนี้วา 
สวนแหงเครื่องเน่ินชา.      บทวา  สมทุาจรนฺติ   คือ   ยอมเปนไป.      บทวา 
เอตฺถ  เจ  นตฺถิ  อภินนฺทิตพฺพ  ความวา  ครั้นการณกลาวคืออายตนะสิบสอง 
ใดมีอยู   สวนแหงสัญญาเครื่องเน่ินชา   ยอมครอบงํา  ถาแมอายตนะหน่ึง   อัน 
บุคคลพึงเพลิดเพลิน  พึงยึดถือ  พึงกล้ํากลืน  ไมมีในการณนั้น.    บรรดาบท 
เหลาน้ัน    บทวา  อภินนทฺิตพฺพ  ความวา  พิงเพลิดเพลิน  วาเรา  ของเรา. 
บทวา  อภิวทิตพฺพ  ไดเเก  พึงกลาววา เรา  ของเรา.  บทวา  อชฺโฌสิตพฺพ 
ไดแก   ประกอบการท่ีกล้ํากลืน   กลนืแลว   ใหจบส้ินแลว   พึงถือเอา.     ทรง- 
แสดงความไมเปนไปแหงตัณหาเปนตน   นั้นเที่ยวในท่ีนี้   ดวยบทน้ัน.   บทวา 
เอเสวนฺโต  คือ   ความท่ีการเพลิดเพลินเปนตนไมมีนี้เทียว     เปนที่สุดแหง 
อนุสัยทั้งหลาย  มีราคานุสัย  เปนตน.   ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้เหมือนกัน.  ก็ใน 
ทัณฑาทานเปนตน  บุคคลจับทอนไมดวยเจตนาใด  เจตนานั้นชื่อวา  ทณฺฑา- 
ทาน  แปลวา การจับทอนไม  บุคคลจับศาสตราดวยเจตนาใด เจตนานั้น   ชื่อวา 
สตฺถาทาน   แปลวา   เจตนาถือศาสตรา    การถือผิด    การทะเลาะอันถึงท่ีสุด 
การโตเถียงอันถึงการถือตาง ๆ   การวิวาทอันถึงวาทะตาง ๆ.   บทวา   ตุว  ตุว 
ไดแก   แมวาจาวา  มึง มึง อันเปนไปแลวอยางนี้.   การทําความสอเสียด  ชือ่วา 
เปสฺุ  แปลวา การสอเสียด.  วาจาท่ีกระทําการพูดเท็จที่มีสภาวะไมเปนความ 
จริงน้ัน     พึงทราบวา  มุสาวาท.    บทวา  เอตฺเถเต  ความวา   อกุศลธรรม 
อันลามกเหลาน้ีในเพราะอายตนะสิบสองนั้น.   จริงอยู   กิเลสทั้งหลายแมเมื่อจะ 
เกิดข้ึน   ยอมเกิดเพราะอาศัยอายตนะสิบสอง     แมเมื่อจะดับก็ยอมดับในเพราะ 
อายตนะสิบสองเชนเดียวกัน.       กิเลสทั้งหลายเกิดข้ึนในที่ใด      ก็ยอมดับใน  
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ที่นั้น  ดวยประการฉะน้ี.      เนื้อความน้ีนั้น    พึงแสดงดวยสมุทยสัจจปญหา. 
จริงอยู   ทานกลาววา   ก็ตัณหานี้นั้นแล     เมื่อเกิด    ยอมเกดิในที่ไหน  เมื่อ 
ดับ     ยอมดับในที่ไหน     ดังน้ีแลว      จึงกลาวความเกิดข้ึน     และความ 
ดับแหงตัณหานั้น   ในเพราะอายตนะสิบสอง   โดยนัยมีอาทิวาปยรูป    สาตรูป 
ในโลกใด    ตัณหานั่นเมื่อเกิด    ยอมเกิดในปยรูป    สาตรูปนั้น     เมื่อดับ 
ยอมดับในปยรูป     สาตรูปนั้น    ปยรูป     สาตรปู     ในโลกคืออะไร 
คือ   จักษุเปนปยรูป    สาตรูปในโลก    ดังน้ี     ตัณหาเกิดข้ึนแลวในอายตนะ 
สิบสอง  อาศัยนิพพานก็ดับไป  แตเพราะไมมีความครอบงําในอายตนะทั้งหลาย 
ทานกลาววา    ดับแลวในเพราะอายตนะท้ังหลายนั้นเทียวฉัน ใด    อกุศลธรรม 
อันลามกแมเหลาน้ี   พึงทราบวา   ยอมดับในเพราะอายตนะทั้งหลาย    ฉันน้ัน 
อน่ึง    ความไมมีแหงความเพลิดเพลินเปนตนนี้ใด   ทานกลาววาเปนที่สุดแหง 
อนุสัยทั้งหลายมีราคานุสัยเปนตน       อกุศลธรรมอันลามกท้ังหลายยอมดับโดย 
ไมเหลือในนิพพานอันมีโวหารท่ีไดแลววา  เอตฺเถเต  ราคานุสยาทีน  อน-ุ 
โต  ก็สิ่งใดไมมีในนิพพานใด  สิ่งนั้นเปนอันชื่อวาดับแลวในนิพพานน้ัน. เนื้อ 
ความน้ีนั้น   พึงแสดงดวยนิโรธปญหา.    สมจริงดังคําท่ีทานกลาวแลวเปนอาทิ 
วา  วิตกวิจาร  วจีสังขารของภิกษุนั้นผูเขาถึงทุติยฌาน  ยอมสงบระงับ.  บทวา 
สตฺถุเจว  สวณฺณิโต   คือ  ผูอันพระศาสดาเทียว  ทรงสรรเสริญแลว.   แม 
คําน้ีวา     วิ ฺูน   เปนสัตตมีวิภัตต์ิลงในอรรถตติยวิภัตต์ิ     อธิบายวา  ผูอัน 
สพรหมจารีทั้งหลายผูบัณฑิตสรรเสริญแลว.   บทวา  ปโหติ    คือ  ยอมอาจ. 
บทวา  อติกฺกมฺเมว  มลู  อติกฺกมฺม  ขนฺธ  ความวาธรรมดาแกนไมพึงมี 
ในลําตนหรือโคนตน    ลวงเลยโคนตนและลําตนแมนั้น.  บทวา  เอว  สมฺปท 
ความวา  ขออุปไมยน้ีก็ฉันนั้น   อธิบายวา  เปนเชนนี้.  บทวา  อติสิตฺวา  ได 
แก  กาวลวงแลว.   บทวา  ชาน  ชานาติ  ไดแก  รูสิง่ท่ีพึงรูนั้นเทียว.  บทวา  
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ปสฺส  ปสฺสติ  ไดแก  เห็นสิ่งท่ีควรเห็น  นั้นเทียว.  อน่ึง บุคคลบางคนถือ 
ควานวิปริต    แมเมื่อรูก็วาไมรู   แมเมือ่เห็นก็วาไมเห็นฉันใด  สวนพระผูมีพระ- 
ภาคเจาไมเชนนั้น   เมื่อทรงรูก็วารู  เมือ่ทรงเห็นก็วาเห็น   อยางเดียว.  พระผู- 
มีพระภาคเจาน้ีนั้น  ชื่อวาเปนผูมีพระจักษุ    เพราะอรรถวาเปนผูนําในทัสสนะ 
ชื่อวาเปนผูมีพระญาณ     เพราะอรรถวากระทําสิ่งที่ทรงรูแลว     ชื่อวามีธรรม 
เพราะอรรถวามีสภาวะอัน ไมวิปริต     หรือเพราะทรงมีพระธรรมวินัยที่ทรงคิด 
ดวยพระหฤทัย     ทรงเปลงดวยพระวาจาเพราะเปนไปในปริยติัธรรม    ชื่อวา 
เปนพรหม  เพราะอรรถวาประเสริฐที่สุด.  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา  เปนผูมีพระ- 
จักษุ  เพราะเปนผูมีดุจจักษุ  เเมในบทเหลาน้ัน   ก็มเีนื้อความอยางนี้   พระผูมี- 
พระภาคเจานี้นั้น   เปนผูเผยแผ   เพราะทรงเผยแผพระธรรม     เปนผูประกาศ 
เพราะทรงประกาศพระธรรม  เปนผูขยายเนื้อความ   เพราะความท่ีพระองคทรง 
สามารถในการนําแลวนําอีกซึ่งเนื้อความมาทรงแสดง         เปนผูใหอมตธรรม 
เพราะพระองคทรงบรรลุอมตธรรมแลวทรงใหปฏิบัติ.     บทวา   อครุกรตฺิวา 
มีอธิบายวา  ก็พระมหากัจจานะ  เมื่อถูกรองขอบอย ๆ ชื่อวา  ทําความหนักใจ 
แมดํารงอยูในสาวกบารมีญาณของตนแสดงทําใหรูไดยาก    ดุจขนทรายจากเชิง 
เขาพระสิเนรุ   ชื่อวา  ความหนักใจเหมือนกัน  ขอทานอยาทําอยางน้ัน  โปรด 
ใหพวกกระผมรองขอบอย ๆ   แลวแสดงธรรมใหแมรูไดโดยงายแกพวกกระผม 
เถิด   ในบทน้ีวา   ย  โข  โน  อาวุโส      พระมหากัจจานะควรกลาววา  ย 
โข  โว   แมกจ็ริง   ถึงกระน้ัน     เมื่อจะสงเคราะหภิกษุเหลาน้ันพรอมกับตน 
จึงกลาววา  ย  โข  โน  ดงัน้ี.   หรือเพราะอุทเทสไดแสดงแลวแกภิกษุเหลานั้น 
แตพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงแสดงแกพระเถระบาง       แกภิกษุเหลาน้ัน ๆ บาง 
เพราะฉะนั้น       ทานหมายถึงบทน้ีวา  ภควา  จึงกลาวอยางนั้น     อธิบายวา 
พระผูมีพระภาคเจาของพวกเรา  ทรงแสดงอุเทศโดยยอใดแลแกพวกทาน  ดังนี้  
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ในบทนี้วา  จกฺขฺุจาวุโส  เปนตน   มีอธิบายอยางนี้  ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย  
ก็ธรรมดาจักษุวิญญาณยอมเกิดข้ึน     เพราะอาศัยจักขุปสาทโดยความเปนนิสสัย 
และรูปอันประกอบดวยสมุฏฐาน ๔ อยาง     โดยความเปนอารมณ.      บทวา 
ติฺณ  สงฺคติ  ผสฺโส   ความวา  เพราะประชุมธรรม ๓  ประการนั้นจึงเกิด 
ผัสสะ   เพราะผัสสะเปนปจจัย    ดวยอํานาจเกิดข้ึนพรอมแลวเปนตน      เพราะ 
อาศัยผัสสะน้ันจึงเกิดเวทนา     และดวยเวทนานั้น     บุคคลเสวยอารมณอันใด 
สัญญาก็จําอารมณนั้น    สัญญาจําอารมณใด  วิตกก็ตรึกถึงอารมณนั้นเทียว  วิตก 
ตรึกถึงอารมณใด  เครื่องเน่ินชาก็เนิ่นชาถึงอารมณนั้นเทียว.  บทวา  ตโตนิ- 
ทาน  ไดแก เพราะการณมีจักขุรูปเปนตนนั้น.  บทวา  ปุริส  ปปฺจสฺา- 
สงฺขา  สมุทาจรนฺติ  ความวา  สวนแหงเครื่องเน่ินชา   ยอมครอบงําบุรุษผู 
ไมรอบรูการณนั้น    อธิบายยอมเปนไปแกบุรุษน้ัน.  ในขอน้ัน    ผัสสะ  เวทนา 
และสัญญา  เปนอันเกิดข้ึนพรอมดวยจักขุวิญญาณ    พึงเห็นวิตกในจิตท่ีมีวิตก 
มีในลําดับแหงจักขุวิญญาณเปนตน.   ถามวา  สวนแหงเครื่องเน่ินชาเกิดพรอม 
กับชวนะ    ถาเปนเชนนั้น    เพราะเหตุไร   จะทําการถืออดีตและอนาคตเลา. 
ตอบวาเพราะเกิดข้ึนอยางนั้น.     เหมือนอยางวา    เครื่องเน่ินชาอันเปนไปทาง 
จักขุทวารเกิดข้ึนแลว   ในบัดนี้    เพราะอาศัยจักขุ   รูป    และสัมผัส     เวทนา 
สัญญา  วิตก  ฉันใด ทานพระมหากัจจานะเม่ือจะแสดงความเกิดข้ึนของเครื่อง 
เนิ่นชาน่ัน       ในรูปทั้งหลายอันพึงรูดวยจักษุแมที่เปนอดีตและอนาคตจึงกลาว 
อยางนั้น    ฉันนั้นเหมือนกัน.  ในบทแมเปนตนวา  โสตฺจาวุโส   มีนัยเชน 
เดียวกัน.  กพึ็งทราบวินิจฉัยในฉัฏฐทวาร   บทวา  มน  ไดแก  ภวังคจิต. 
บทวา   ธมฺเม ไดแก ธรรมารมณอันเปนไปในภูมิสาม.  บทวา   มโนวิฺาณ 
ไดแก  อาวัชชนะ  หรือ  ชวนะ.  ครั้นอาวัชชนะถือแลว  ผัสสะ  เวทนาสัญญา 
และวิตก   ยอมเกิดพรอมกับอาวัชชนะ   เครื่องเน่ินชาเกิดพรอมกับชวนะ  ครั้น  
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ชวนะถือแลว   ภวังคจิต  ซึ่งมีพรอมกับอาวัชชนะ    ชื่อวา  เปนมโน   แตนัน้  
ผัสสะเปนตนแมทั้งหมดก็เกิดพรอมกับชวนะ   สวนในมโนทวาร    อารมณแม 
ทั้งหมดอันตางโดยเปนอดีตเปนตนก็ยอมมี   เพราะฉะนั้น  คําน้ีวา  เปนที่อดีต 
อนาคต    และปจจุบัน   เปนอันเหมาะสมแลว. 
            บัดนี ้  พระเถระเม่ือจะแสดงวัฏฏะ.  จึงปรารภเทศนาวา โส  วตาวุโส 
ดังน้ี.  บทวา   ผสฺสปฺตฺตึ   ปฺเปสฺสติ   ความวา  จักบัญญัติจะแสดง 
ผัสสะบัญญัติอยางนี้วา   ธรรมอันหน่ึง  ชื่อวา  ผัสสะ   ยอมเกดิข้ึน.  ในบทท้ัง 
ปวงก็มีในนี้. พระเถระครั้นแสดงวัฏฏะท้ังส้ินดวยอํานาจอายตนะสิบสองวา ครั้น 
อายตนะนี้มี  อายตนะนี้ก็มี  ดวยประการฉะน้ันแลว    บัดนี้    เมื่อจะแสดงวิวัฏฏะ 
ดวยอํานาจปฏิเสธอายตนะสิบสอง จึงปรารภเทศนาวา  โส  วตาวุโส  จกฺขุสมฺ ึ
อสติ  ดังนี้.  พึงทราบอรรถโดยนัยที่กลาวแลวในบทนี้นั้นเทียว.  
            พระเถระครั้นวิสัชชนาปญหาอยางนี้แลว       บัดนี้      จึงกลาวสงไปวา 
ปญหาอันสาวกกลาวแลว   เพราะฉะนั้น  ทานทั้งหลายอยาเปนผูสงสัย  พระผูมี-  
พระภาคเจาองคนี้     ทรงถือการเปรียบเทียบดวยสัพพัญุตญาน     ประทบันั่ง 
แลว  ทานทัง้หลายเมื่อปรารถนา     กจ็งเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
ก็จะหมดความสงสัย  ดังนี้   จึงกลาวคําวา  อากงฺขมานา  จ  ปน  ดังนี้เปนตน. 
บทวา  อิเมห ิ อากาเรห ิ  ความวา ดวยเหตุเหลาน้ี  คือ  ดวยการณ เฉพาะ 
แหงความเกิดข้ึนเอง  เครื่องเน่ินชา  และการณเกี่ยวกับวัฏฏ   และวิวัฏฏ.  บทวา 
อิเมหิ  ปเทห ิ คือ  ดวยประมวลอักขรเหลาน้ี.  บทวา   พฺยฺชเนหิ   ไดแก 
ดวยอักขระเฉพาะอยาง.  บทวา  ปณฺฑิโต  ความวา ประกอบพรอมดวยความ 
เปนบัณฑิต  หรือเปนบัณฑิตดวยเหตุ ๔ อยาง  คือ  ฉลาดในธาตุ  ฉลาดใน 
อายตนะ  ฉลาดในปจจยาการ  ฉลาดในการณ  และอการณ. บทวา  มหาปฺ- 
โ     ความวา  ถึงพรอมดวยปญญามาก    ซึ่งสามารถท่ีจะกําหนดอรรถะมาก  
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ธรรมมาก  นริุติมาก    ปฏภิาณมาก.      บทวา    ยถา  ต  มหากจจฺาเนน 
ความวา  กัจจานะพยากรณโดยประการใด  ทรงหมายถึงพยากรณนั้น   จึงตรัส 
วา   ต.   ความวา   พยากรณนั้นมหากัจจานะพยากรณแลวโดยประการใด    แม 
เราก็พยากรณอยางนั้นเหมือนกัน .   บทวา   มธปุณฺฑิก  ไดแก   ขนมหวาน 
มาก  หรือขนมสัตตุที่ปรุงแลว.    บทวา  อเสจนก  ไดแก  อันพึงชื่นชูใจ 
คือ   รสท่ีปรงุดี   ซึ่งไมควรกลาววา   ในบรรดาเนยใส   น้ําออย  น้ําผ้ึง  และน้ํา 
ตาล   เปนตน   ชื่อน้ีนอย  สิ่งนี้มาก.   บทวา  เจตโส  ไดแก   ผูมีชาตินักคิด. 
บทวา  ทพฺพชาติโก  คือ  มีสภาพเปนบัณฑิต.   พระเถระเปนผูหนักในเหตุ 
ผลอยางยิ่ง  จึงคิดวา   นี้เปนธรรมปรยิาย   เราจักทูลใหทรงตั้งชื่อธรรมปรยิาย 
นั้น   ดวยสัพพุตญาณของพระทศพลนั้นเทียว  จึงทูลคําน้ีวา  ธรรมปริยาย 
นี้   ชื่ออะไร. บทวา  ตสฺมา  ความวา  เพราะธรรมปริยายออนหวาน  เหมือน 
ขนมหวาน  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา  เธอจงทรงจําธรรม 
ปริยายน้ีวา  มธุปณฑิกปริยาย ดังน้ี  เถิดคําท่ีเหลือในบททั้งปวง  มีเนื้อความ 
งายทั้งน้ันแล. 
                               จบอรรถกถามธุปณฑิกสูตรที่  ๘  
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                               ๙.  เทวธาวิตักกสูตร 

                                                 เรื่องวิตก 
            [๒๕๑]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
            สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแล    พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย.     ภิกษุเหลาน้ัน 
ทูลรับ พระผูมีพระภาคเจาแลว. 

                                       ทรงแยกวิตกเปน  ๒  สวน 
            [๒๕๒]   พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสพระพระพุทธพจนนี้วา     ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเรายังเปนพระโพธิสัตว  ยังไมไดตรัสรู   กอนแตตรัสรูทีเดียว 
ไดคิดอยางนี้วา  ถากระไร  เราพึงแยกวิตกใหเปน ๒ สวน ๆ ดงัน้ี   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    เรานั้นจึงแยก   กามวิตก    พยาบาทวิตก    และวิหิงสาวิตก    นี้ออก 
เปนสวนหนึ่ง   และแยกเนกขัมมวิตก  อัพยาบาทวิตก  และอวิหิงสาวิตก  นี้ออก 
เปนสวนท่ี ๒.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรานั้น   ไมประมาท   มคีวามเพียรเครื่อง 
เผากิเลส    สงตนไปอยูอยางนี้    กามวิตกยอมบังเกิดข้ึน    เรานั้นยอมทราบชัด 
อยางนี้วา     กามวิตกน้ีเกิดข้ึนแกเราแลวแล     ก็แตวา     มันยอมเปนไปเพ่ือ 
เบียดเบียนตนบาง      ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง      ยอมเปนไปเพ่ือ 
เบียดเบียนตนและผูอ่ืนทั้งสองบาง   ทําใหปญญาดับ    กอใหเกิดความคับแคน 
ไมเปนไปเพ่ือพระนิพพาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อเราพิจารณาเห็นวา   มัน 
เปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง   มันกถ็ึงความดับสูญไป   เมื่อเราพิจารณาเห็นวา  
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มันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง    มนัก็ถึงความดับสูญไป    เมื่อเราพิจารณา 
เห็นวา  มันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนและผูอ่ืนทั้งสองบาง  มันกถ็ึงความดับสูญ 
ไป    เมื่อเราพิจารณาเห็นวา    มันทําใหปญญาดับ    ทําใหเกิดความคับแคน 
ไมเปนไปเพ่ือพระนิพพาน   ดังน้ีบาง   มันกถ็ึงความดับสูญไป.   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เรานั้นแล   ละเสีย   บรรเทาเสีย   ซึ่งกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ๆ  ไดทํา 
ใหมันหมดสิ้นไป.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อเรานั้นไมประมาท   มีความเพียร 
เครื่องเผากิเลส  สงตนไปอยูอยางนี้   พยาบาทวิตกยอมบังเกิดข้ึน ฯลฯ   วิหิงสา 
วิตกยอมบังเกิดข้ึน   เรานัน้ยอมทราบชัดอยางนี้วา   วิหิงสาวิตกน้ีเกิดข้ึนแกเรา 
แลวแล    ก็แตวา    มันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง     เปนไปเพ่ือเบียดเบียน 
ผูอ่ืนบาง  เปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนและผูอ่ืนทั้งสองบาง  ทําใหปญญาดับ  ทํา 
ใหเกิดความคับแคน    ไมเปนไปเพ่ือพระนิพพาน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่ 
เราพิจารณาเห็นวา   มันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง   มันก็ถงึความดับสูญไป 
เมื่อเราพิจารณาเห็นวา  มันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืนบาง  มันก็ถึงความดับสูญ 
ไป   เมื่อเราพิจารณาเห็นวา   มันเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนและผูอ่ืนทั้งสองบาง 
มันก็ถึงความดับสูญไป    เมื่อเราพิจารณาเห็นวา    มันทําใหปญญาดับ  ทําให 
เกิดความคับแคน    ไมเปนไปเพ่ือพระนิพพานดังนี้บาง  มันก็ถึงความดับสูญไป.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรานั้นแลละเสีย    บรรเทาเสีย   ซึ่งวิหิงสาวิตกท่ีเกิดข้ึน 
แลว ๆ ไดทําใหมันหมดสิ้นไป. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยิ่งตรึก  ยิ่งตรองถึงวิตกใด ๆ มาก   เธอก ็
มีใจนอมไปขางวิตกน้ัน ๆ.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คือ  ถาภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรอง 
ถึงกามวิตกมาก     เธอก็ละทิ้งเนกขัมวิตกเสีย     มากระทําอยูแตกามวิตกใหมาก 
จิตของเธอนั้นก็นอมไปเพ่ือกามวิตก.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ถาภิกษุยิ่งตรึก 
ยิ่งครองถึงพยาบาทวิตกมาก    เธอก็ละทิ้งอัพยาบาทวิตกเสีย     มากระทําอยูแต  
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พยาบาทวิตกใหมาก    จิตของเธอนั้นก็นอมไปเพื่อพยาบาทวิตก    ดูกอนภิกษุ  
ทั้งหลาย  ถาภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิหิงสาวิตกมาก  เธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตกเสีย 
มากระทําอยูแตวิหิงสาวิตกใหมาก       จิตของเธอน้ันก็นอมไปเพ่ือวิหิงสาวิตก.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหมอืนในสารทสมัยเดือนทายแหงป  คนเลี้ยงโคตองคอย 
ระวังโคทั้งหลายในที่คับค่ังดวยขาวกลา   เขาตองตีตอนโคท้ังหลายจากท่ีนั้น  ๆ  
กั้นไว  หามไว.    ขอน้ันเพราะเหตุอะไร.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    คนเลี้ยงโค 
มองเห็นการฆา   การถกูจํา   การเสียทรัพย   การถูกติเตียน    เพราะโคทั้งหลาย 
เปนตนเหตุ   แมฉันใด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน     ไดแล 
เห็นโทษ    ความเลวทราม    ความเศราหมอง    ของอกุศลธรรมทั้งหลาย   และ 
เห็นอานิสงสในการออกจากกาม  อันเปนฝายแหงความผองแผว   ของกุศลธรรม 
ทั้งหลายแลว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมือ่เรานั้นไมประมาท   มีความเพียรเครื่อง 
เผากิเลส   สงตนไปอยูอยางนี้   เนกขัมมวิตกยอมบังเกิดข้ึน   เรานั้นยอมทราบ 
ชัดอยางนี้วา     เนกขัมมวิตกน้ีเกิดข้ึนแกเราแลวแล  ก็แตวา  เนกขัมมวิตกน้ัน 
ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน    ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน    ไมเปนไปเพ่ือ 
เบียดเบียนทั้งสองฝาย   เปนทางทําใหปญญาเจริญ   ไมทําใหเกิดความคับแคน 
เปนไปเพ่ือพระนิพพาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กถ็าเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมม 
วิตกน้ันอยูตลอดคืนก็ดี  เราก็ยังมองไมเห็นภัยอันจะบังเกิดแตเนกขัมมวิตกน้ัน 
ไดเลย.     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกน้ันอยู 
ตลอดวันก็ดี   เราก็ยังมองไมเห็นภัยอันจะบังเกิดข้ึนจากเนกขัมมวิตกน้ันไดเลย. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกน้ัน  ตลอดทั้งกลางคืน 
และกลางวันก็ดี      เราก็ยงัไมมองเห็นภัยอันจะบังเกิดข้ึนจากเนกกขัมมวิตกน้ัน 
ไดเลย.    ก็แตวาเมื่อเราตรึกตรองอยูนานเกินไป   รางกายก็เหน็ดเหน่ือย    เมื่อ 
รางกายเหน็ดเหน่ือย   จิตก็ฟุงซาน   เมื่อจิตฟุงซาน  จิตก็หางจากสมาธิ  ดูกอน  
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ภิกษุทั้งหลาย    เรานั้นแลดํารงจิตไวในภายใน    ทําใหสงบ    ทําใหเกิดสมาธิ 
ประคองไวดวยดี    ขอน้ันเพราะเหตุอะไร    เพราะปรารถนาไววา   จิตของเรา 
อยาฟุงซานอีกเลย   ดังน้ี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเรานั้นไมประมาท  มีความ 
เพียรเครื่องเผากิเลส    สงตนไปแลวอยูอยางนี้      อัพยาบาทวิตกยอมบังเกิดข้ึน 
ฯลฯ  อวิหิงสาวิตกยอมบังเกิดข้ึน  เรานั้นยอมทราบชัดอยางนี้วา  อวิหิงสาวิตก 
นี้บังเกิดข้ึนแกเราแลวแล  ก็แตวา  อวิหิงสาวิตกน้ันไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน 
ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนผูอ่ืน ไมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนทั้งสองฝาย  [คือตนและ 
บุคคลอ่ืน]  เปนทางทําใหปญญาเจริญ  ไมทําใหเกิดความคับแคน  เปนไป 
เพ่ือพระนิพพาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ก็ถาเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกน้ัน 
อยูตลอดคืนก็ดี   เราก็ยังไมมองเห็นภัยอันจะเกิดข้ึนจากอวิหิงสาวิตกน้ันไดเลย.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ถึงหากเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกน้ันอยูตลอดวันก็ดี 
เราก็ยังไมมองเห็นภัยอันจะเกิดข้ึนจากอวิหิงสาวิตกน้ันไดเลย.        ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  หากเราจะตรึกตรองถึงอวิหิงสาตกน้ัน   ตลอดทั้งกลางคืนและกลางวัน 
ก็ดี    เราก็ยังมองไมเห็นภัยอันจะเกิดข้ึนจากอวิหิงสาวิตกน้ันไดเลย.    ก็แตวา 
เมื่อเราตรึกตรองอยูนานเกินไป  รางกายก็เหน็ดเหน่ือย  เมื่อรางกายเหน็ดเหนื่อย 
จิตก็ฟุงซาน   เมื่อจิตฟุงซาน  จิตก็หางจากสมาธิ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรานัน้แล 
ดํารงจิตไวในภายใน   ทาํใหสงบ  ทําใหเกิดสมาธิ   ประคองไวดวยดี   ขอน้ัน 
เพราะเหตุอะไร  เพราะหมายในใจวาจิตของเราอยาฟุงซานอีกเลยดังน้ี. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรองถึงวิตกใด ๆ มาก เธอก็มีใจ 
นอมไปขางวิตกน้ัน  ๆ มาก    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  คือ ถาภิกษุยิ่งตรึกยิ่งตรอง 
ถึงเนกขัมมวิตกมาก     เธอก็จะละกามวิตกเสียได     ทําเนกขัมมวิตกอยางเดียว 
ใหมาก     จิตของเธอนั้นก็จะนอมไปเพ่ือเนกขัมมวิตก.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ถาภิกษุยิ่งตรึก   ยิ่งตรองถึงอัพยาบาทวิตกมาก    เธอก็จะละพยาบาทวิตกเสียได  
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ทําอัพยาบาทวิตกอยางเดียวใหมาก      จิตของเธอนั้นก็จะนอมไปเพื่ออัพยาบาท 
วิตก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ถาภิกษุยังตรึก  ยิ่งตรองถึงอวิหิงสาวิตกมาก   เธอก็ 
จะละวิหิงสาวิตกเสียได     ทําอวิหิงสาวิตกอยางเดียวใหมาก      จิตของเธอนั้นก็ 
นอมไปเพื่อวิหิงสาวิตก. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหมือนในเดือนทายแหงฤดูรอน 
คนเลี้ยงโคจะตองรักษาโคทั้งหลาย   ในที่ใกลบานในทุกดาน    เมื่อเขาไปคูโคน 
ตนไมหรือไปสูที่แจงจะตองทําสติอยูเสมอวา  นั้นฝูงโค [ของเรา] ดังน้ี  ฉันใด 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราก็ฉันนั้น   ตองทําสติอยูเสมอวาเหลาน้ีเปนธรรม  [คือ 
กุศลวิตก]  ดงัน้ี. 

                                       วาดวยวิชชา   ๓ 
            [๒๕๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราไดปรารภความเพียร   มีความเพียร 
ไมยอหยอนแลว     มีสติมั่นคงไมเลอะเลือนแลว     มีกายสงบไมกระสับกระสาย 
แลว  มีใจต้ังม่ัน    มีอารมณเปนอันเดียว    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรานั้นแล 
สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมฌาน  มีวิตก    มีวิจาร    มีปติ 
และสุขเกิดแตวิเวกอยู.   บรรลุทุติยฌาน   มีความผองใสแหงใจในภายใน  เปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน   ไมมีวิตก   ไมมีวิจาร    เพราะวิตกวิจารสงบไป     มีปติและ 
สุขเกิดแตสมาธิอยู ฯลฯ บรรลุตติยฌาน. . . บรรลจุตุตถฌาน. . . เรานั้น เมื่อจิต 
เปนสมาธิ   บริสุทธิ์    ผองแผว   ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส   เปนธรรมชาติ 
ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น   ไมหว่ันไหว    อยางนี้     ยอมโนมนอมจิตไป 
เพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาน  ยอมระลกึชาติกอนไดเปนอันมาก  คือระลึกไดชาติ 
หน่ึงบาง  สองชาติบาง  ฯลฯ  เรานั้นยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก  พรอม 
ทั้งอาการ  พรอมท้ังอุเทศดวยประการฉะน้ี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิชชาที่หน่ึง 
นี้แล   เราบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี   เรากําจัดอวิชชาเสียแลว      วิชชาจึง  
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บังเกิดข้ึน    กําจัดความมืดเสียแลว     ความสวางจึงบังเกิดข้ึน     ก็เพราะเราไม  
ประมาท  มคีวามเพียรเครื่องเผากิเลส  สงตนไปอยู   ฉะน้ัน.   เรานั้น    เมื่อจิต 
เปนสมาธิ   บริสุทธิ์   ผองแผว   ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส  เปนธรรมชาติ 
ออน   ควรแกการงาน   ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหวอยางน้ีแลว     เรานั้นจึงโนมนอม 
จิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย  เรานัน้ยอมเห็นสัตวที่กําลังจุติ กําลัง 
อุปบัติ   เลว  ประณีต   มผิีวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก  ดวย 
ทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย     ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม 
กรรมวา   สตัวเหลาน้ีประกอบดวยกายทุจริต   วจีทุจริต   มโนทุจริต     ติเตียน 
พระอริยะเจา   เปนมิจฉาทิฐิ  ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ  เมื่อตายไป 
เขาเขาถึงอบาย   ทุคติ   วินิบาต   นรก   สวนสัตวเหลาน้ีประกอบดวยกายสุจริต 
วจีสุจริต  มโนสุจริต  ไมติเตียนพระอริยะเจา   เปนสัมมาทิฐิ   ยึดถือการกระทํา 
ดวยอํานาจสัมมาทิฐิ   เมื่อตายไป  เขาเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ดงัน้ี   เรายอมเห็น 
หมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี 
ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์  ลวงจักษุของมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว 
ผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    วิชชาที่สองนี้แล 
เราบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี   เรากําจัดอวิชชาเสียแลว  วิชชาจึงบังเกิด 
ข้ึน   กําจัดความมืดเสียแลว    ความสวางจึงเกิดข้ึน    ก็เพราะเราไมประมาท   ม ี
ความเพียรเครื่องเผากิเลส     สงตนไปอยู   ฉะน้ัน.     เรานั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ 
บริสุทธิ์  ผองแผว  ไมมีกิเลส   ปราศจากอุปกิเลส    เปนธรรมชาติ  ออน ควร 
แกการงาน   ต้ังม่ัน   ไมหว่ันไหวอยางน้ี   จึงโนมนอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ 
ยอมรูชัด    ตามความเปนจริงวา  นี้ทุกข   นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ   นี้ทกุข-  
นิโรธคามินีปฏิปทา  เหลาน้ีอาสวะ   นี้อาสวสมุทัย    นี้อาสวนิโรธ    นี้อาสว- 
นิโรธคามินีปฏิปทา     เมื่อเรานั้นรูเห็นอยางนี้      จิตจึงหลุดพนแลว     แมจาก  
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กามาสวะ   แมจากภวาสวะ   แมจากอวิชชสวะ   เมื่อจิตหลุดพนแลว     ก็มีญาณ 
หยั่งรูวา  หลดุพนแลว  รูชัดวาชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยอยูจบแลว  กิจท่ีควรทํา 
ทําเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี   ดังน้ี.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
วิชชาที่สามน้ีแล  เราบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี  เรากําจัดอวิชชาเสียแลว 
วิชชาจึงบังเกิดข้ึน   กําจัดความมืดเสียแลว  ความสวางจึงบังเกิดข้ึน     ก็เพราะ 
เราไมประมาท   มีความเพียรเครื่องเผากิเลส   สงตนไปอยู   ฉะน้ัน. 
            [๒๕๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    มีหมูเนื้อเปนอันมาก     พากันเขาไป 
อาศัยบึงใหญในปาดงอยู ยังมีบุรุษคนหนึ่งปรารถนาความพินาศ ประสงคความ 
ไมเกื้อกูล  ใครความไมปลอดภัยเกิดข้ึนแกหมูเนื้อนั้น  เขาปดทางที่ปลอดภัย 
สะดวก   ไปไดตามชอบใจของหมูเนื้อนั้นเสีย   เปดทางท่ีไมสะดวกไว   วางเนื้อ 
ตอตัวผูไว   วางนางเนื้อตอไว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เมื่อเปนเชนนี้     โดยสมัย 
ตอมา  หมูเนื้อเปนอันมากก็พากันมาตายเสีย  จนเบาบาง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
แตยังมีบุรุษอีกคนหน่ึงปรารถนาประโยชน ใครความเกื้อกูล  ใครความปลอดภัย 
แกหมูเนื้อเปนอันมากน้ัน  เขาเปดทางท่ีปลอดภัย   สะดวก   ไปไดตามชอบใจ 
ใหแกหมูเนื้อน้ัน    ปดทางท่ีไมสะดวกเสีย กําจัดเน้ือตอ  เลิกนางเน้ือตอ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเปนเชนนี้    โดยสมัยตอมา  หมูเนื้อเปนอันมาก จึงถึงความ 
เจริญคับค่ัง  ลนหลาม  แมฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ขออุปมานี้ก็ฉันนั้นแล 
เราไดทําข้ึนก็เพ่ือจะใหพวกเธอรูความหมายของเนื้อความ     ก็ในอุปมานั้น  ม ี
ความหมายดังตอไปนี้  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   คําวา    บึงใหญ    นี้เปนชื่อของ 
กามคุณท้ังหลาย.   คําวา  หมูเนื้อเปนอันมาก    นี้เปนชื่อของหมูสัตวทั้งหลาย. 
คําวา   บุรุษผูปรารถนาความพินาศ    ประสงคความไมเกื้อกูล    จํานงความไม 
ปลอดภัย  นี้เปนชื่อของตัวมารผูมีบาป.   คําวา  ทางท่ีไมสะดวก  นี้เปนชื่อของ 
ทางผิด   อันประกอบดวยองค ๘ ประการ  คือ มจิฉาทิฐิ  ๑  มจิฉาสังกับปะ ๑  
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มิจฉาวาจา ๑   มิจฉากัมมันตะ ๑   มิจฉาอาชีวะ  ๑    มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑  
มิจฉาสมาธิ ๑.  คําวา  เนื้อตอตัวผู   นี้เปนชื่อของนันทิราคะ    (ความกําหนัด 
ดวยความเพลิน).  คําวา  นางเนื้อตอ  นี้เปนชื่อของอวิชชา.  คําวา  บุรุษคน 
ที่ปรารถนาประโยชน  หวังความเก้ือกูล  หวังความปลอดภัย   (แกเนื้อเหลาน้ัน) 
นี้หมายเอาตถาคต  อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.  คําวา  ทางอันปลอดภัยสะดวก 
ไปไดตามชอบใจ  นี้เปนชื่อของทางอันประกอบดวยองค ๘ ประการ   ซึ่งเปน 
ทางถูกที่แทจริง   คือสัมมาทิฐิ ๑    สมัมาสังกัปปะ ๑    สัมมาวาจา ๑    สัมมา 
กัมมันตะ  ๑  สัมมาอาชีวะ  ๑    สัมมาวายามะ ๑  สัมมาสติ ๑  สมัมาสมาธิ  ๑.  
            [๒๕๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ดวยอาการดังท่ีกลาวมานี้แล   เปนอัน 
วาทางอันปลอดภัยซึ่งเปนทางสวัสดี     เปนทางที่พวกเธอควรไปไดดวยความ 
ปลาบปลื้ม  เราไดเผยใหแลว   ปดทางที่ไมสะดวกใหดวย  เนือ้ตอก็ไดกําจัดให 
แลวท้ังนางเน้ือตอก็สังหารใหเสร็จ.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กิจอันใดที่ศาสดาผู 
แสวงหาประโยชน   เกื้อกูลเอ็นดู   อาศยัความอนุเคราะห    แกเหลาสาวกจะพึง 
ทํา  กิจอันนั้น  เราทําแกเธอทั้งหลายแลว.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นั่นโคนไม 
นั่นเรือนวางเปลา   เธอทั้งหลายจงเพงพินิจ    อยาประมาท     อยาไดเปนผูมี 
ความเดือดรอนในภายหลัง.  นี้เปนคําพร่ําสอนของเราแกเธอท้ังหลาย.        
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว      ภิกษุเหลาน้ันมิใจ 
ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                  จบ  เทวธาวิตักกสูตร  ที ่ ๙  
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                          อรรถกถาเทวธาวิตักกสูตร 
            เทวธาวิตักกสูตร  มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดสดับอยางนี้:-  
            ในบทเหลาน้ี    บทวา  เทฺวธา   กตฺวา  เทฺวธา  กตฺวา  ความวา 
ทําใหเปนสองภาค.  วิตกท่ีประกอบดวยกาม  ชื่อ  กามวิตก.  วิตกท่ีประกอบ 
ดวยความปองราย  ชื่อ  พยาบาทวิตก.   วิตกท่ีประกอบดวยความเบียดเบียน 
ชื่อ  วหิิงสาวิตก.  บทวา เอก  ภาค  ความวา  วิตกน้ีแมทั้งหมด  ทั้งภายใน 
หรือภายนอก  หยาบหรอืละเอียด  ก็เปนฝายแหงอกุศลน้ันเทียว   เพราะฉะนั้น 
เราจึงทํากามวิตก   พยาบาทวิตก   และวิหิงสาวิตก   แมทั้งสามใหเปนสวนหนึ่ง. 
วิตกท่ีสลัดออกจากกามท้ังหลายแลว  ประกอบพรอมดวยเนกขัมมะ   ชื่อ   เนก- 
ขัมมวิตก.   เนกขัมมวิตกน้ัน     ยอมควรถึงปฐมฌาน.     วิตกท่ีประกอบพรอม 
ดวยความไมปองราย  ชื่อ อัพยาบาทวิตก.  อัพยาบาทวิตกน้ัน  ยอมควรต้ังแต 
เมตตาบุรพภาคจนถึงปฐมฌาน.    วิตกที่ประกอบพรอมดวยความไมเบียดเบียน 
ชื่ออวิหิงสาวิตก. อวิหิงสาวิตกน้ัน ยอมควรต้ังแตกรุณาบุรพภาคจนถึงปฐมฌาน. 
บทวา ทุติยภาค  ความวา ทานแสดงกาลเวลาในการขมวิตกของพระโพธิสัตว 
ดวยบทน้ีวา  วิตกน้ีแมทั้งหมดเปนฝายกุศลทั้งน้ัน   เพราะฉะนั้น   เราจึงทําให 
เปนสวนท่ีสอง.  ก็เมื่อพระโพธิสัตว    ทรงเริ่มต้ังความเพียรตลอด ๖ ป  วิตก 
ทั้งหลาย   มีเนกขัมมวิตกเปนตน    ไดเปนไปแลว    เหมือนหวงแมน้ําใหญเต็ม 
ตะลิ่งฉะน้ัน     ก็วิตกท้ังหลายมีกามวิตกเปนตนเกิดข้ึนรวดเร็ว     เพราะความ 
หลงลืมสติ    ตัดรอนวาระแหงกุศล    กลายเปนวาระแลนไปแหงอกุศลเองต้ังอยู 
แตนั้น  พระโพธิสัตวทรงดําริวา   ก็วิตกท้ังหลายมีกามวิตกเปนตนนี้ของเราได 
ตัดรอนวาระแหงกุศลต้ังอยู      เอาละ    เราจักทําวิตกเหลาน้ีใหเปนสองสวนอยู  
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เพราะฉะนั้น    เราจึงทําสวนหนึ่งวา    วิตกมีกามวิตกเปนตน     เปนฝายอกุศล 
ทําสวนหนึ่งวา  เนกขัมมวิตกเปนตน  เปนฝายกุศล  ลําดับนั้น   เราจักขมวิตก 
ที่มาจากฝายอกุศลดวยความรู   เหมือนบีบงูเหาแลวจับ     และเหมือนเหยียบคอ 
ศัตรูฉะน้ัน  เราจักไมใหอกุศลวิตกน้ันเจริญ   เราจักยังวิตกท่ีมาจากฝายกุศลให 
เจริญรวดเร็ว  เหมือนเมฆในสมัยเมฆ    และเหมือนนาดีมีพืชงอกงาม  ฉะนั้น  
พระโพธิสัตวนั้นทรงกระทําดังน้ันแลว    ขมอกุศลวิตกท้ังหลายไว  ยังกุศลวิตก 
ทั้งหลายใหเจริญ.  กาลเวลาในการขมวิตกของพระโพธิสัตว  พึงทราบวา ทาน 
แสดงแลวดวยบทน้ี   ดวยประการฉะน้ี. 
            วิตกเหลาน้ันเกิดข้ึนแกพระโพธิสัตวนั้นโดยประการใด  และพระโพธิ- 
สัตวทรงขมวิตกเหลาน้ันโดยประการใด  บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อจะทรง 
แสดงประการน้ัน   จึงตรัสวา   ตสฺส  มยฺห  ภิกขฺเว  ดังนี้เปนตน.    บรรดา 
บทเหลาน้ัน  บทวา   อปฺปมตฺตสฺส  ความวา ดํารงอยูในความไมอยูปราศจาก 
สติ.    บทวา   อาตาปโน   ความวา   มีความเพียรเครื่องเผากิเลส.     บทวา 
ปหิตตฺตสฺส  ความวา  มีจิตสงไปแลว.  บทวา  อุปปชฺชติ  กามวิตกฺโก 
ความวา  เมื่อพระโพธิสัตวทรงเริ่มต้ังความเพียรตลอด ๖ ป  ชือ่กามวิตก  ซึ่ง 
ปรารภความสุขในการครองราชสมบัติ   ปราสาท  นางฟอนรํา  ตําหนักนางสนม 
กํานัล   หรือปรารภสมบัติอยางใดอยางหน่ึง   เคยเกิดข้ึนแลว.   ก็พระโพธสิัตว 
นั้นทรงถึงการสมาทานอันยิ่งยวด ดวยทรงอดพระกระยาหารในการบําเพ็ญทุกกร 
กิริยา  ทรงมีพระดําริวา  บุคคลอดอาหารไมอาจ  เพ่ือยังคุณวิเศษใหเกิดข้ึนได 
อยาเลย   เราพึงนําอาหารอยางหยาบมาเสวย  ดังนี้.   พระโพธิสตัวนั้นเสด็จเขาสู 
อุรุเวลาเพื่อกอนขาว.   มนุษยทั้งหลายคิดวา  ในกาลกอน   มหาบุรุษไมทรงรับ 
อาหาร   แมนํามาถวาย   บัดนี้    ชะรอยมโนรถของพระองคถึงท่ีสุดแลว   เพราะ 
ฉะน้ัน    จึงเสด็จมาเอง       ดังน้ี     จึงพากันนําอาหารอันประณีต  ๆ ไปถวาย.  
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อัตภาพของพระโพธิสัตวก็กลับเปนปกติโดยไมนานนัก.    จริงอยู   อัตภาพที่ 
คร่ําคราเพราะชรา   แมจะไดโภชนะที่สบาย   ก็ไมกลับเปนปกติได.     แตพระ- 
โพธิสัตวยังหนุมแนน  เพราะเหตุนั้น  เมื่อพระโพธิสัตวนั้น   เสวยพระกระยาหาร 
ที่สบาย  อัตภาพจึงเปนปกติโดยไมนานนัก.    พระอินทรียทั้งหลายก็ผองใส 
พระฉวีวรรณก็บริสุทธิ์      พระสรรีะซึ่งประดับประดาดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ 
ประการก็บรบิูรณ  ดุจหมูดวงดาวข้ึนสูทองฟาฉะนั้น.  พระโพธสิัตวนั้นทรงแลดู 
อัตภาพนั้นแลว  ทรงคิดวา  อัตภาพชื่อวา   ลําบากเพียงนั้น   กลบัเปนปกติ 
อยางนี้   ทรงถือวิตกแมนิดหนอยอยางนี้  เพราะความท่ีพระองคทรงมีปญญามาก 
จึงทรงกระทําดวยดําริวา กามวิตก.  พระองคประทับนั่งขางหนาพระบรรณศาลา 
ทรงเห็นหมูเนื้อมีเนื้อทราย    กวาง    ฟาน    โค    ละมั่ง   เปนตน     หมูนก 
มีนกยูงไกปาเปนตน      ซึง่รองเสียงไพเราะนาจับใจ      บึงท้ังหลายซ่ึงดาดาษ 
ดวยอุบลเขียว      โกมุทและกมลเปนอาทิ    ราวปาเงียบสงัดดาดาษดวยดอกไม 
นานาชนิด และแมน้ําเนรัญชรา ซึ่งไหลพัดน้ําขุนเหลือแตน้ําใสดุจกอนแกวมณี. 
พระโพธิสัตวนั้น      ทรงมีพระดําริวา    ฝูงเนื้อ  หมูนก  บึง  ราวปา  แมน้ํา 
เนรัญชราเหลาน้ี    สวยงามหนอ  ดังน้ี.    พระองคทรงถือวิตกนิดหนอยอยางนี้ 
แมนั้น    ทรงกระทํากามวิตก.    เพราะเหตุนั้น     พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
กามวิตก  ยอมเกิดข้ึน  ดังนี้.     บทวา  อตฺตพฺยาพาธายป   ความวา  เพ่ือ 
ความทุกขแกตนบาง.    ในบททั้งปวง   ก็มีนัยเชนเดียวกัน.       ถามวา   กช็ื่อวา 
วิตกท่ีเปนไปเพ่ือความทุกขแกทั้ง ๒ ฝายของพระมหาสัตว   มีหรือ.    ตอบวา 
ไมมี.    ก็เม่ือพระมหาสัตวดํารงอยูในความไมกําหนดรู  วิตกยอมเปนไปจนถึง 
การเบียดเบียนทั้ง  ๒ ฝาย     เพราะฉะน้ัน     จึงไดชื่อ ๓ อยาง      นั้นอยางนี้  
เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสอยางนั้น.  บทวา   ปฺานิโรธิโก 
ความวา  ยอมไมใหเพ่ือเกิดข้ึนแหงปญญาอันเปนโลกิยะและโลกุตตระ  ทีย่ังไม  
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เกิดข้ึนแลว.  ก็วิตกตัดโลกิยปญญา  แมเกิดข้ึนแลว  ดวยอํานาจแหงสมาบัติแปด 
และอภิญญาหาใหสิ้นไป  เพราะฉะนั้น   จึงทําใหปญญาดับ.  บทวา  วิฆาตปกฺ- 
ขิโก  ความวา เปนสวนแหงทุกข.  ชื่อวา  ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน  เพราะวิตก 
ไมใหเพ่ือกระทําชื่อนิพพานอันปจจัยไมปรุงแตงนั้นใหประจักษ.     บทวา 
อพฺภตฺถ  คจฺฉติ  ความวา  ถึงความส้ินไป   คือ   ความไมมี   คือ   ดับไป 
ดุจฟองนํ้าฉะนั้น.  บทวา  ปชหเมว  คือ  ทิ้งแลวน้ันเทียว.    บทวา   วิโน- 
ทนเมว   คือ  นําออกไปแลวน้ันเทียว.       บทวา   พฺยนฺตเมว  น  อกาส ึ
ความวา   เราทําวิตกน้ันใหไปปราศ    ไมมีเหลือหมุนกลับ     ปกปดนั้นเทียว. 
บทวา  พฺยาปาทวิตกฺโก     ความวา     วิตกท่ีชื่อวาประกอบพรอมดวยการ 
เบียดเบียนคนอ่ืน      ยอมไมเกิดในพระหฤทัยของพระโพธิสัตว.    ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงความท่ีพระโพธิสัตวนั้นทรงนอมจิตไป   เพราะ 
อาศัยเหตุทั้งหลายมีฝนจัด     รอนจัด    และหนาวจัดเปนตนนั้น      จึงตรัสวา 
พยาบาทวิตก  ดังนี้.  บทวา  วิหึสาวิตกฺโก  ความวา  วิตกท่ีประกอบพรอม 
ดวยการยังทุกขใหเกิดข้ึนแกคนเหลาอ่ืน   ยอมไมเกิดข้ึนแกพระมหาสัตว.    แต 
อาการแหงความฟุงซานในพระหฤทัย        เปนอาการแหงอารมณหลายประการ 
พระโพธิสัตว ทรงถือเอาอาการน้ัน   ทําวิหิงสาวิตก.  เพราะพระองคประทับนั่ง 
ณ พระทวารแหงพระบรรณศาลา    ทรงเห็นเนื้อรายมีสีหะและเสือโครงเปนตน 
กําลังเบียดเบียนเนื้อตัวเล็ก ๆ มีสุกร  เปนตน.   ลําดับนั้น  พระโพธิสัตวทรง 
ดําริวา    ศัตรูทั้งหลายยอมเกิดข้ึนแกสัตวเดียรัจฉานเหลาน้ี      ในปาซ่ึงไมมีภัย 
แตไหนชื่อแมนี้   พวกสัตวมีกําลังกินสัตวมีกําลังนอย   พวกสัตวกินสัตวมีกําลัง 
นอยยอมเปนอยูได  ดังนี้  ทรงยังพระกรุณาใหเกิดข้ึน  ทรงเห็นสัตวแมเหลาอ่ืน 
มีแมวเปนตน  กําลังกินสัตวมีไกและหนูเปนตน.  เสด็จเขาสูบานเพื่อบิณฑบาต 
ทรงยังพระกรุณาใหเกิดข้ึนวา   มนุษยทั้งหลายถูกขาราชการเบียดเบียน    สวย  
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ทุกขมีการฆาและการจองจําเปนตน  ยอมไมได   เพ่ือทําการงานของตนมีการทํา 
นา   และการคาขายเปนตน    เลี้ยงชีพ.   ทรงหมายถึงพระกรุณานั้น      จึงตรัสวา 
วิหิงสาวิตกยอมเกิดข้ึน.  บทวา  ตถา  ตถา  ความวา   โดยเหตุนั้น  ๆ.   ทาน 
อธิบายอยางน้ีวา   ทรงตรึกวิตกใด ๆ ในกามวิตกเปนตน   และทรงยังวิตกใด ๆ 
ใหเปนไป    พระโพธิสัตวนั้นไมมีพระหฤทัยดวยความมีกามวิตกเปนตนนั้นเลย 
โดยอาการนั้นๆ.  บทวา  ปหาสิ  เนกฺขมฺมวิตกฺก  ความวา  ละเนกขัมมวิตก.  
บทวา  พหุลมกาสิ ความวา ไดทําใหมาก.  บทวา  ตสฺส  ต  กามวิตกฺกาย 
จิตฺต  ความวา  พระหฤทัยนั้นของพระโพธิสัตวนั้น   ยอมนอมไปเพื่อประโยชน 
แกกามวิตก   โดยประการท่ีประกอบพรอมดวยกามวิตกน้ันเทียว.    แมในบทท่ี 
เหลือก็มีนัยเชนเดียวกัน. 
            บัดนี ้เมื่อจะทรงแสดงอุปมาที่แสดงถึงเนื้อความ จึงตรัสวา เสยฺยถาป 
ดังน้ีเปนตน. บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   กิฏสมฺพาเธ  ความวา ในที่คับแคบ 
ดวยขาวกลา. บทวา  อาโกฏเฏยฺย  ความวา  ตีหลงโดยตรง.  บทวา  ปฏิโกฏ 
เฏยฺย   ความวา   ตีซี่โครงโดยทางขวาง.  บทวา  สนฺนิรุทฺเธยฺย  ความวา 
หามแลวใหหยุด.  บทวา   สนฺนิวาเรยฺย   ความวาไมพึงใหเพ่ือไปทางนั้นและ 
ทางนี้.  บทวา   ตโตนิทาน   ความวา   โดยเหตุนั้น    คือ   โดยเหตุที่โคทั้ง 
หลายที่ไมไดรักษาอยางนั้น  กินขาวกลาของคนเหลาอ่ืน.   กน็ายโคบาลโง  เมื่อไม 
รักษาโคทั้งหลายอยางน้ี   ยอมถึงทุกขมีการฆาเปนตน  จากสํานักของเจาของโค 
ทั้งหลายวา   คนเลี้ยงโคน้ีกินขาวและคาจางของเรา   ไมสามารถแมเพ่ือรักษาโค 
ทั้งหลายโดยตรง    กลับใหเปลี่ยนเวรกับตระกูลทัง้หลายบาง     จากเจาของขาว 
กลาบาง.   แตนายโคบาลผูฉลาด   เมื่อเห็นภัย ๔ อยางนี้   ยอมรกัษาโคทั้งหลาย 
ใหผาสุก   บทนั้นทานกลาวหมายถึงเหตุนั้น. บทวา อาทีนว  ไดแกอุปททวะ. 
บทวา  โอการ  คือ   ความลามก   คือความตํ่าทรามในขันธทั้งหลาย.   บทวา  
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สงฺกิเลส  ไดแก   ความเปนของเศราหมอง.   บทวา   เนกฺขมฺเม  ความวา 
ในเนกขัมมะ.  บทวา  อานิสส  ไดแก  อันเปนฝายแหงความหมดจด.  บทวา 
โวทานปกฺข   นี้เปนไวพจนของอานิสงสนั้น.   อธิบายวา   ก็เราไดเห็นเนก- 
ขัมมะเปนฝายความหมดจดแหงกุศลธรรมท้ังหลาย.    อน่ึง   คําวา   เนกขัมมะ 
คือ   นิพพานน้ันเทียว    เมื่อสงเคราะหกุศลท้ังหมดซ่ึงสลัดออกแลวจากกามท้ัง 
หลายลงในธรรมบทเดียว.     ในบทนัน้มีการเปรียบเทียบดังน้ี        ก็อารมณมี 
รูปเปนตน    ดุจท่ีคับแคบดวยขาวกลา   จิตโกงดุจโคโกง   พระโพธิสัตวดุจนาย 
โคบาลผูฉลาด   วิตกท่ีเปนไปเพ่ือความเบียดเบียนตน    คนอ่ืนและทั้ง ๒ ฝาย 
เปรียบเหมือนภัย  ๔  ชนดิ     การท่ีพระโพธิสัตวทรงตั้งความเพียรตลอด ๖ ป 
ทรงเห็นภัยแหงการเบียดเบียนตนแลว  รักษาพระหฤทัยในอารมณทั้งหลาย  มีรูป 
เปนตน    โดยประการท่ีวิตกท้ังหลายมีกามวิตกเปนตนไมเกิดข้ึน  เปรียบเหมือน 
การท่ีนายโคบาลผูฉลาดเห็นภัย ๔  ชนิด   แลวรักษาโคดวยความไมประมาทใน 
ที่คับแคบดวยขาวกลาฉะน้ัน.  ในบทวา   ปฺาวุฑฺฒิโก   เปนตน  ชื่อวา 
ปญญาวุฑฒิกะ  เพราะเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหงปญญาท้ังท่ีเปนโลกิยะและ 
โลกุตตระทีย่ังไมเกิดข้ึน  และเพ่ือความเจริญแหงปญญาท้ังท่ีเปนโลกิยะและโลกุต 
ตระที่เกิดข้ึนแลว.    ชื่อวา    อวิฆาตปกขิกะ    เพราะไมเปนไปเพ่ือสวนแหง 
ความทุกข.  ชื่อวา  นิพพานสังวัตตนิกะ.   เพราะเปนไปเพ่ือความทําใหแจง 
ซึ่งนิพพานธาตุ.   บทวา   รตฺติฺเจป   ต  ภิกฺขเว  อนุวิตกฺเกยฺย   ความวา 
แมถาเราพึงยังวิตกน้ันใหเปนไปตลอดคืนทั้งส้ิน.  บทวา     ตโตนิทาน   ไดแก 
มีวิตกน้ันเปนมูล.   บทวา    โอหฺเยฺย   ความวา   พึงฟุงซาน   คือเปนไป 
เพ่ือความฟุงซาน.  บทวา  อารา  คือ  ในที่ไกล.   บทวา  สมาธิมหฺา   คือ 
จากอุปจารสมาธิบาง   จากอัปปนาสมาธิบาง.   บทวา  โส  โข  อห  ภิกฺขเว 
อชฺฌตฺตเมว  จิตฺต   ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรานั้นต้ังม่ันซึ่งจิตอัน  
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เปนไปในภายในวา   จิตของเราอยาอยูในที่ไกลจากสมาธินั้นเทียว  คือ  ดํารงจิต 
ไวในภายในอารมณ.   บทวา   สนฺนิสเิทมิ   ความวา   เรายังจิตน้ันใหสงบอยู 
ในอารมณนั้นเทียว.  บทวา  เอโกทึ  กโรมิ  คือ  ทําใหมีอารมณเดียว.  บท 
วา  สมาทหามิ  ความวาต้ังม่ันโดยชอบ  คือ  ยกข้ึนโดยดี.  บทวา   มา  เม 
จิตฺต  อุคฺฆาฏี  ความวา  จิตของเราอยาฟุงซาน  คืออยาเปนไปเพ่ือความฟุง- 
ซาน.   ในบทวา   อุปฺปชชฺติ  อพฺยาปาทวิตกฺโก  อวหิึสาวิตกฺโก      นั้น 
วิตกท่ีเกิดข้ึนพรอมกับดรุณวิปสสนาที่ไดกลาวแลวในหนหลังน้ีนั้นใด     ทาน 
กลาววา      เปนเนกขัมมวิตก    เพราะอรรถวาเปนขาศึกตอกาม     วิตกน้ันแล 
ทานกลาววา   เปนอัพยาบาทวิตก   เพราะอรรถวา   เปนขาศึกตอความปองราย 
และวาเปนอวิหิงสาวิตก    เพราะอรรถวาเปนขาศึกตอความเบียดเบียน.    ทาน 
แสดงกาลแหงการต้ังวิปสสนาอาศัยสมาบัติของพระโพธิสัตว ดวยประมาณเทาน้ี. 
            ก็พระโพธิสัตวนั้นมีสมาธิบาง   ดรุณวิปสสนาบาง   เม่ือพระโพธิสัตว 
นั้นต้ังวิปสสนาประทับนั่งนานเกินไป   พระวรกายยอมลําบาก   ยอมรอนดุจไฟ 
ในภายใน   พระเสโทท้ังหลายยอมไหลออกจากพระกัจฉะ   ไออุนจากพระเศียร 
เปนดุจเกลียวต้ังข้ึน  พระหฤทัยยอมเดือดรอน  กระสับกระสาย  เปนจิตฟุงซาน. 
แตพระโพธิสัตวนั้นทรงเขาสมาบัติแลว    บริกรรมสมาบัติ นัน้    ทําใหออน 
ทรงเบาพระหฤทัย  ทรงตั้งวิปสสนาอีก   ก็เม่ือพระโพธิสัตวนั้นประทับนั่งนาน 
นัก  พระวรกายก็เปนอยางนั้น.  ก็พระโพธิสัตวนั้นทรงเขาสมาบัติแลว     ทรง 
กระทําอยางนั้น      เพราะสมาบัติมีอุปการะมากแกวิปสสนา.      เปรียบเหมือน 
ธรรมดาโล  มีอุปการะมากแกทหาร  ทหารน้ันอาศัยโลนั้น  เขาสงคราม  ครั้น 
เมื่ออาวุธทั้งหลายที่ใชการรบรวมทั้งเหลาชาง     เหลามา      และเหลาทหารใน 
สงครามน้ัน   หมดไป   คงมีแตความเปนผูใครจะบริโภคเปนตนเทาน้ัน   กลับ 
แลวเขาไปยังคายพักแลว    จับอาวุธทั้งหลายบาง     ทดลองบาง     บริโภคบาง  
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ดื่มน้ําบาง   ผูกสอดเกราะบาง  ทํากิจนั้น   ๆ แลว   เขาสงครามอีก  หรือ  ทําการ 
รบในสงความน้ัน  เกิดปวดอุจจาระเปนตนเขาไปคายพัก ดวยกิจอันควรทําบาง 
อยางอีก    ครั้นทําธุระเสร็จในคายพักนั้นแลว     กเ็ขาสงครามอีก.     สมาบัติมี 
อุปการะมากแกวิปสสนา    เหมือนคายพักมีอุปการะมากแกทหารฉะน้ัน.    อน่ึง 
วิปสสนามีอุปการะแกสมาบัติมากกวาคายพักของทหารที่ประสงคจะระงับ 
สงคราม.   จริงอยู   พระโพธิสัตวทรงอาศัยสมาบัติ  เจริญวิปสสนาแมก็จริง  แต 
วิปสสนามีกําลังยอมรักษาแมสมาบัติ  กระทําสมาบัติใหเกิดกําลัง.   กช็นทั้งหลาย 
ยอมทําเรือในทางบกบาง  สินคาในเรือบางใหเปนภาระของเกวียน แตถึงนํ้าแลว 
ยอมทําเกวียนบาง  สินคาในเกวียนบาง โคเทียมเกวียนบาง  ใหเปนภาระของเรือ 
เรือตัดกระแสทางขวางแลนไปสูทาโดยสวัสดีฉันใด  วิปสสนาอาศัยสมาบัติ  ยอม 
เปนไปแมโดยแท   แตวิปสสนามีกําลัง    ยอมรักษาแมสมาบัติ    ยอมทําสมาบัติ 
ใหเกิดกําลังฉันนั้นเหมือนกัน.  ก็สมาบัติเปรียบเหมือนเกวียนถึงบก   วิปสสนา 
เปรียบเหมือนเรือถึงนํ้า.       กาลเวลาในการอาศัยสมาบัติแลวต้ังวิปสสนาของ 
พระโพธิสัตว    ทานแสดงแลวดวยประมาณเทาน้ี   ดวยประการดังนี้. 
            บทวา   ยฺจเทว   เปนอาทิ   พึงทราบตามแนวท่ีกลาวแลวในฝายดํา 
นั้นเทียว.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   เสยฺยถาป   เปนตน     เพ่ือทรงแสดง 
อุปมาที่แสดงเนื้อความแมในพระสูตรนี้. ในบทเหลาน้ัน บทวา คามนฺตสมฺภ- 
เวสุ   ไดแก  นํามาใกลบาน.  บทวา  สติกรณียเมว  โหติ  ความวา  กิจสัก 
วายังสติใหเกิดข้ึนวา  เหลาน้ัน โค ดังน้ีเทียว พึงทํา  คือ กิจมีการไปทางโนน 
และทางนี้แลวตีเปนไมมี.     กิจสักวายังสติใหเกิดข้ึนวา     เหลาน่ัน    ธรรมะ 
เหลาน้ัน    สมถธรรมและวิปสสนาธรรมน้ันเทียว  เปนกิจพึงทํา.   กาลแหงสมถ 
และวิปสสนาของพระโพธิสัตวเกิดกําลัง ไดแสดงแลวดวยบทน้ี.  ไดยินวา  ใน 
กาลน้ัน  เมื่อพระโพธิสัตวนั้นประทับนั่ง   เพื่อประโยชนแกสมาบัติและอัปปนา  
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สมาบัติ  ๘ กม็าสูทางดวยการระลึกอยางเดียว.     ทรงต้ังวิปสสนาประทับนั่งแลว 
ทรงข้ึนสูอนุปสสนาทั้ง ๗ โดยขณะเดียวกันนั้นเอง.   ทรงแสดงอะไรในบทน้ีวา 
เสยฺ ยถา ป.    อนุสนธิเฉพาะอยางนี้.      ก็พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะทรง 
แสดงอุปจาระที่เกื้อกูลแกสัตวทั้งหลาย   และสัมปทา     คือ   ความท่ีพระองค 
ทรงเปนพระศาสดา    จึงทรงปรารภเทศนาน้ี.    ในบทเหลาน้ัน    บทวา 
อรฺเ    ไดแก   ในดง.    บทวา    ปวเน    ไดแก    ราวปา.    ก็สองบทน้ี 
โดยอรรถก็เปนไวพจนอยางเดียวกัน.    บทวา  อโยคกฺเขมกาโม  ความวา 
ผูไมปรารถนาความเกษมจากโยคะ  ๔  คือ    สถานที่ปลอดภัย   ไดแกประสงค 
ภัยนั้นเทียว.    บทวา    โสวตฺถิโก    ไดแก    อันนํามาซึ่งความสวัสดี. 
บทวา  ปติงฺคมนีโย  คือ  ควรไปสูความยินดี.    อีกประการหน่ึง    บาลีวา 
ปติคมนีโย.  บทวา  ปทเหยฺย  คือ  พลางดวยวัตถุทั้งหลายมีกิ่งไมเปนตน.   
บทวา   วิวเรยฺย      ความวา     พึงทําปากทางใหสะดวกแลว      ทําทางเปดไว.  
บทวา  กุมฺมคฺค  คือ  ไมใชทางซึ่งปดกั้นดวยนํ้าปาและภูเขาเปนตน.    บทวา 
โอทเหยฺย   โอกจร     ความวา   วางเนื้อเสือเหลืองตัวหนึ่งราวกะเท่ียวไปใน 
ที่อยูของเน้ือฝูงน้ันไวในที่เดียวกัน.   บทวา  โอกจาริก   ความวา   แมเนื้อซ่ึง 
ลามเชือกยาวไว.    จริงอยู     นายพรานเนื้อไปสูปาคือสถานท่ีเปนที่อยูของเนื้อ 
ทั้งหลายคอยสังเกตวา  ฝูงเน้ืออยูในที่นี้  ออกไปทางนี้   เที่ยวในที่นั้น  ดื่มใน 
ที่นั้น    เขาไปทางนี้   ดังน้ีแลว   ปดทาง   เปดทางรายไว    ต้ังเนื้อตัวผูและเน้ือ 
ตัวเมียลอไว    ถือหอกยืนซอนตัวในที่กําบัง.   ลําดับนั้น   ในเวลาเย็น    เนื้อ 
ทั้งหลายเท่ียวในปาท่ีปลอดภัย   ดื่มน้าํ   เลนกับลกูเน้ือทั้งหลาย  มาสูถิ่นซึง่เปน 
ที่อยู   เห็นเนือ้ตัวผูและเน้ือตัวเมียที่ลอไว  ก็นึกวา  สหายของพวกเราจักมาแลว 
ไมสงสัยเขาไป.   เนื้อเหลาน้ันเห็นทางที่ปดแลวก็คิดวา  นี้ไมใชทาง  นี้จักเปน 
ทาง   แลวดําเนินไปทางราย.   นายพรานเนื้อจะไมทําอะไรกอน     แตครั้นเมื่อ  
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เนื้อเหลาน้ันเขาไปแลวจึงคอย ๆ  ตีเนื้อตัวสุดทาย   เนื้อน้ันตกใจต่ืน   แตนั้น 
เนื้อท้ังหมดก็แตกต่ืน    มองดูขางหนาวา    ภัยเกดิข้ึนแลว     เห็นทางที่ปดกั้น 
ดวยนํ้า   หรอืปา    หรือภูเขา    ก็ไมอาจเพ่ือจะเขาไปสูปาที่รกดุจน้ิวมือท้ังสอง 
ขางได   ก็วกกลับปรารภที่จะออกไปทางที่เขาแลว.    ตอแตนั้น  นายพรานรูวา 
ฝูงเนื้อเหลานั้นกลับมาแลว   จึงฆาเนื้อ  ๓๐   ตัวบาง ๔๐ ตัวบาง. 
            บทนีว้า  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อเปนเชนนั้นแล  โดยสมัยอ่ืนฝูงเนื้อ 
นั้น   พึงถึงความรอยหรือดังน้ี  พระศาสดาตรัสแลว ในบทนี้วา นั่นเปนชื่อของ 
นันทิราคะ   เปนชื่อแหงอวิชชานั้นเทียว   เพราะสัตวเหลาน้ี    เปนผูไมมีญาณ 
เพราะอวิชชา   พัวพันดวยนันทิราคะ    นําเขาสูรูปารมณเปนตน    ยอมถกูฆา 
เพราะหอก   คือ  วัฏฏทุกข   เพราะฉะน้ัน  พระผูมพีระภาคเจา    จึงทรงแสดง 
ทานเนื้อลอตัวผูเปนดุจนันทิราคะ ทําเนื้อลอตัวเมียเปนดุจอวิชชา. จริงอยู แมใน 
เวลาหนึ่ง นายพรานเนื้อปกปดรางดวยกิ่งไม เพ่ือเน้ือเหลาน้ัน  กาํจัดกลิ่นมนุษย 
วางเน้ือลอตัวผูในท่ีหน่ึง ปลอยเนื้อลอตัวเมียพรอมกับเชือก  พรางตน ถือหอก 
แลวยืนอยูในที่ใกลเนื้อลอตัวผู.        เนื้อลอตัวเมียก็จะบายหนาไปยังท่ีเที่ยวไป 
แหงหมูเนื้อ.    เนื้อท้ังหลายเห็นเน้ือลอตัวเมียนั้นแลว   ก็ยืนเงยหัว.    ฝายเนื้อ 
ลอตัวเมียนั้น     ก็ยืนเงยหัว.    เนื้อเหลาน้ันก็คิดวา    แมเนื้อน้ีเปนพวกเดียวกัน 
กับพวกเรา    จึงกินหญา.    ฝายเนื้อลอตัวเมียแมนั้น       ก็ทําท่ีเหมือนกินหญา 
คอย ๆ เขาไปหา.  เนื้อจาฝูงท่ีอยูในปา   ไดกลิ่นเนือ้ลอตัวเมียนั้น   ก็จะละฝูง 
ของตน  มุงหนาตอเนื้อลอตัวเมียนั้น.  จริงอยู   สิง่ใหม ๆ นั้นเทียว  ยอมเปน 
ที่รักของสัตวทั้งหลาย   เนื้อลอตัวเมียที่มุงหนาตอเน้ือปาน้ัน     ก็จะไมใหเนื้อปา 
เขาใกล  จะหันหลังกลับไปยังที่อยูของเน้ือลอตัวผู  จะขวิดดวยกลีบเล็บในที่ที่ 
มีเชือกคลองไวใหหนีไป. เนื้อปาเห็นเนื้อลอตัวผูแลว  ก็มัวเมากับเนื้อลอตัวเมีย 
ทําความหึงในเน้ือลอตัวผู  นอมหลัง  ยืนสายหัว.  ในขณะนั้น    แมเลียหอกอยู  
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ก็ไมรูวา   นีอ้ะไร.   ฝายเนื้อลอตัวผู   ถาเนื้อปาน้ันมีความสุขเพ่ือชีวิตเนื้อน้ัน  
โดยสวนบน    ก็จะนอมหลัง    ถาเนือ้ปาน้ันมีความสุขเพ่ือขวิดโดยสวนขางลาง 
ก็จะนอมหัวใจขึ้น.  ลําดับนั้น  พรานก็จะเอาหอกแทงเน้ือปา  ฆาในท่ีนั้นเทียว 
แลว  ถือเอาชิ้นเนื้อไป.   ดวยประการฉะน้ี   เนื้อน้ันมัวเมาอยูกับเนื้อลอตัวเมีย 
ทําความหึงในเน้ือลอตัวผู    แมเลียหอกอยู    ก็ไมรูอะไรฉันใด    สัตวเหลาน้ีก็ 
ฉันนั้น    เปนผูมัวเมา  มืดมนเพราะอวิชชา  เมื่อไมรูอะไร  อาศัยความกําหนัด 
ดวยความเพลิดเพลิน   ในอารมณทั้งหลาย   มีรูปเปนตน    ยอมไดการฆาดวย 
หอกคือ  ทุกขในวัฏฏะ   เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงแสดงทําเนื้อ 
ลอตัวผูเปนนันทิราคะ  ทรงกระทําเนื้อลอตัวเมียเปนอวิชชา.  บทวา  อิติ   โข 
ภิกฺขเว  วิวโฏ  มย  เขโม  มคฺโค   ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทางอัน 
ประกอบดวยองค ๘ อันเกษม    คือ  ประเสริฐ  อันเราบรรลุสมัมาสัมโพธิญาณ 
ดวยการประพฤติประโยชนเกื้อกูลแกสัตวเหลาน้ี     ไมไดเปนผูนั่งน่ิงดวยอันคิด 
วาเราเปนพระพุทธเจา   แสดงธรรมต้ังแตการยังธรรมจักรใหเปนไปไดเปดแลว 
ทางชั่วเราไดปดแลว   ดวยประการฉะน้ีแล  เนื้อลอตัวผู คือ  นันทิราคะ  อัน 
ภัพพบุคคลทั้งหลายมีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนอันไดละแลว  เนื้อลอตัวเมีย  คือ 
อวิชชา  ถูกตัดเปนสองสวนใหพินาศแลวจากผูมีบาป  ทั้งหมดถูกถอนหมดแลว 
เพราะฉะนั้น      พระผูมพีระภาคเจาจึงทรงแสดงอุปจาระอันเกื้อกูลแกพระองค. 
คําท่ีเหลือในบททั้งปวงงายท้ังน้ันแล. 
                             จบอรรถกถาเทวธาวิตักกสูตรที่  ๙  
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                                ๑๐.   วิตักกสัณฐานสูตร 
            [๒๕๖]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :-  
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี    เขตพระนครสาวัตถี.  ณ  ที่นั้นแล    พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเหลาน้ันทูลรับ 
พระผูมีพระภาคเจาแลว.                                                                  

                                               เรื่องนมิิต  ๕ 
            [๒๕๗]  พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุผูหม่ันประกอบอธิจิต   ควรมนสิการถึงนิมิต ๕ ประการ    ตาม 
เวลาอันสมควร.  นิมิต ๕ ประการเปนไฉน.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุ 
ในพระธรรมวินัยนี้     อาศัยนิมิตใดแลวมนสิการนิมิตใดอยู    วิตกท้ังหลายอัน 
เปนบาปอกุศล    ประกอบดวยฉันทะบาง  โทสะบาง   โมหะบาง   ยอมเกิดข้ึน 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอ่ืนจากนิมิตนั้น   อันประกอบ 
ดวยกุศล      เมื่อเธอมนสิการนิมิตอ่ืนจากนิมิตนั้น      อันประกอบดวยกุศลอยู 
วิตกอันเปนบาปอกุศล  ประกอบดวยฉันทะบาง  โทสะบาง  โมหะบาง  อันเธอ 
ยอมละเสียได  ยอมถึงความต้ังอยูไมได  เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลาน้ัน 
ได    จิตยอมต้ังอยูดวยดี    สงบเปนธรรมเอกผุดข้ึนต้ังม่ัน    ในภายในน้ันแล.  
เหมือนชางไมหรือลูกมือของชางไมผูฉลาด     ใชลิ่มอันเล็กตอก    โยก    ถอน 
ลิ่มอันใหญออก    แมฉันใด   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุก็ฉันนัน้    เมื่ออาศัย 
นิมิตใดแลว    มนสิการนิมิตใดอยู   วิตกท้ังหลายอันเปนบาปอกุศล   ประกอบ 
ดวยฉันทะบาง  ประกอบดวยโทสะบาง   ประกอบดวยโมหะบาง  ยอมเกิดข้ึน  
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นควรมนสิการนิมิตอ่ืนจากนิมิตนั้น   อันประกอบ  
ดวยกุศล เมือ่เธอมนสิการนิมิตอ่ืนจากนิมิตน้ันอันประกอบดวยกุศลอยู  วิตกอัน 
เปนบาปอกุศล  อันประกอบดวยฉันทะบาง  โทสะบาง  โมหะบาง  อันเธอยอม 
ละเสียได   ยอมถึงความต้ังอยูไมได   เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได 
จิตยอมต้ังอยูดวยดี  สงบเปนธรรมเอกผุดข้ึน    ต้ังมั่น  ในภายในน้ันแล. 
            [๒๕๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หากวา   เมือ่ภิกษุนั้นมนสิการนิมิตอ่ืน 
จากนิมิตนั้น     อันประกอบดวยกุศลอยู    วิตกอันเปนบาปอกุศล   ประกอบดวย 
ฉันทะบาง  โทสะบาง  โมหะบาง  ยังเกิดข้ึนเรื่อย ๆ ทีเดียว  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุนั้นควรพิจารณาโทษของวิตกเหลาน้ันวา     วิตกเหลาน้ีลวนแตเปนอกุศล 
แมอยางนี้    วิตกเหลาน้ีลวนแตเปนโทษ   แมอยางน้ี    วิตกเหลาน้ีลวนแตมีทุกข 
เปนวิบาก   แมอยางนี้   ดังน้ี.   เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหลาน้ันอยู   วิตก 
อันเปนบาปอกุศล   ประกอบดวยฉันทะบาง   โทสะบาง   โมหะบาง   อันเธอ 
ยอมละเสียได  ยอมถึงความต้ังอยูไมได  เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลาน้ัน  
ได  จิตยอมต้ังอยูดวยดี    สงบเปนธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ัน   ในภายในน้ันแล. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหมอืนหญิงสาวหรือชายหนุมที่ชอบแตงตัว   รูสกึอึดอัด 
ระอา    เกลียดชังตอซากงู    ซากสุนัข    หรือซากมนุษย    ซึ่งผูกติดอยูที่คอ 
(ของตน)  แมฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้น  หากเม่ือเธอมนสิการนิมิตอ่ืนจากนิมิตน้ัน 
อันประกอบดวยกุศลอยู      วิตกอันเปนบาปอกุศล      ประกอบดวยฉันทะบาง 
โทสะบาง   โมหะบาง   ยังเกิดข้ึนเรื่อย ๆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นควร 
พิจารณาโทษของวิตกเหลาน้ันวา     วิตกเหลาน้ีลวนแตเปนอกุศล     แมอยางนี้  
วิตกเหลาน้ีลวนแตเปนโทษ    แมอยางนี้    วิตกเหลาน้ีลวนแตมีทุกขเปนวิบาก 
แมอยางนี้   ดังน้ี.   เมื่อเธอพิจารณาโทษของวิตกเหลาน้ันอยู   วิตกอันเปนบาป  
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อกุศล   ประกอบดวยฉันทะบาง  โทสะบาง  โมหะบาง    อันเธอยอมละเสียได 
ยอมถึงความต้ังอยูไมได   เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได   จิตยอม  
ต้ังอยูดวยดี  สงบเปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังมั่น  ในภายในน้ันแล. 
            [๒๕๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    หากวา    เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษ 
ของวิตกเหลาน้ันอยู  วิตกอันเปนบาปอกุศล  ประกอบดวยฉันทะบาง โทสะบาง 
โมหะบาง  ยังเกิดข้ึนเรื่อย ๆ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นพึงถึงความไมนึก 
ไมใสใจวิตกเหลาน้ัน     เม่ือเธอถึงความไมนึก    ไมใสใจวิตกเหลาน้ันอยู   วิตก 
อันเปนบาปอกุศล   ประกอบดวยฉันทะบาง   โทสะบาง   โมหะบาง  อันเธอ 
ยอมละเสียได      ยอมถึงความต้ังอยูไมได      เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศล 
เหลาน้ันได  จิตยอมต้ังอยูดวยดี  สงบเปนธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ัน  ในภายใน 
นั้นแล.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เหมือนบุรุษผูมีจักษุ  ไมตองการจะเห็นรูปที่ผาน 
เขาพึงหลับตาเสีย  หรือเหลียวไปทางอ่ืนเสียแมฉันใด  ภิกษุก็ฉันน้ัน  หากเมื่อ 
เธอพิจารณาโทษของวิตกเหลาน้ันอยู    วิตกอันเปนบาปอกุศล    ประกอบดวย 
ฉันทะบาง ฯลฯ  เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ันภายในน้ันแล. 
            [๒๖๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หากวา   เมือ่ภิกษุนั้นถึงความไมนึกไม 
ใสใจวิตกเหลาน้ันอยู   วิตกอันเปนบาปอกุศล   ประกอบดวยฉันทะบาง   โทสะ 
บาง  โมหะบาง  ยังเกิดข้ึนเรื่อย ๆ  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนั้นควรมนสิ- 
การสัณฐานแหงวิตก    สงัขารของวิตกเหลาน้ัน    เมื่อเธอมนสิการสัณฐานแหง 
วิตก  สังขารของวิตกเหลาน้ันอยู   วิตกอันเปนบาปอกุศล   ประกอบดวยฉันทะ 
บาง   โทสะบาง   โมหะบาง    อันเธอยอมละเสียได    ยอมถึงความต้ังอยูไมได 
เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได    จิตยอมต้ังอยูดวยดี   สงบ   เปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ันในภายในน่ันแล.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหมือนบุรุษ 
พึงเดินเร็ว   เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา     เราจะเดินเร็วทําไมหนอ     ถากระไร  
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เราพึงคอยๆ เดิน   เขาก็พึงคอย ๆ เดิน   เขาพึงมีความคิดอยางนี้วา   เราคอยๆ  
เดินไปทําไมหนอ  ถากระไร   เราควรยืน  เขาพึงยืน.    เขาพึงมีความคิดอยางนี้  
อีกวา   เราจะยืนทําไมหนอ   ถากระไร   เราควรน่ัง   เขาพึงน่ัง.   เขาพึงมีความ 
คิดอยางนี้วา   เราจะน่ังทําไมหนอ   ถากระไรเราควรนอน    เขาพึงลงนอน.  ดู 
กอนภิกษุทั้งหลาย ก็บุรุษคนน้ัน  มาผอนท้ิงอิริยาบถหยาบๆเสีย พึงสําเร็จอิริยา- 
บถละเอียด ๆ แมฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุก็ฉันนั้น   หากวาเมื่อเธอ 
มนสิการสัณฐานแหงวิตกสังขารของวิตกเหลาน้ันอยู      วิตกอันเปนบาปอกุศล 
ประกอบดวยฉันทะบาง ฯลฯ เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังมั่นในภายในน้ันแล. 
            [๒๖๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  หากวา  เมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึงสัณฐาน 
แหงวิตก   สงัขารของวิตกแมเหลาน้ันอยู     วิตกอันเปนบาปอกุศล    ประกอบ 
ดวยฉันทะบาง     โทสะบาง     โมหะบาง     ยังเกิดข้ึนเรื่อย  ๆ  ภิกษุนั้น 
พึงกัดฟนดวยฟน   ดุนเพดานดวยลิ้น  ขม  บีบค้ัน  บังคับ  จิตดวยจิต 
เมื่อเธอกัดฟนดวยฟน    ดุนเพดานดวยลิ้น   ขม  บบีค้ัน  บังคับจิตดวยจิตอยู  
วิตกอันเปนบาปอกุศล    ประกอบดวยฉันทะบาง   โทสะบาง  โมหะบาง   อัน 
เธอยอมละเสียได   ยอมถึงความต้ังอยูไมไดเพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลา 
นั้น   จิตยอมต้ังอยูดวยดี  สงบ  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ังมั่น  ในภายในน้ันแล. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เหมือนบุรุษผูมีกําลังมากจับบุรุษผูมีกําลังนอยกวาไวได 
แลว  บีบ  กด  เคนที่ศีรษะ  คอ   หรือกานคอไวใหแนนแมฉันใด    ภิกษุก ็
ฉันนั้น    หากเม่ือเธอมนสิการถึงสัณฐานแหงวิตก    สังขารของวิตกแมเหลาน้ัน 
อยู  วิตกอันเปนบาปอกุศล    ประกอบดวยฉันทะบาง  โทสะบาง    โมหะบาง 
ยังเกิดข้ึนเรื่อย ๆ ภิกษุนั้นพึงกัดฟนดวยฟน    ดุนเพดานดวยลิ้น     ขมบีบค้ัน  
บังคับจิตไวดวยจิต  เมื่อเธอกัดฟนดวยฟน    ดุนเพดานดวยลิ้น  ขม   บีบค้ัน 
บังคับจิตอยูได    วิตกอันเปนบาปอกุศล    ประกอบดวยฉันทะบาง   โทสะบาง  
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โมหะบาง   อันเธอยอมละเสียได    ยอมถึงความต้ังอยูไมได     เพราะละวิตกอัน 
เปนบาปอกุศลเหลาน้ันได  จิตยอมต้ังอยูดวยดี  สงบ  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  ต้ัง 
มั่นในภายในน่ันแล. 

                        ความเปนผูชํานาญในทางเดินแหงวิตก 
            [๒๖๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เมื่อภิกษุอาศัยนิมิตใดแลว   มนสิการ 
นิมิตใดอยู   วิตกอันเปนบาปอกุศล  ประกอบดวยฉันทะบาง   โทสะบาง โมหะ 
บาง  ยอมเกิดข้ึน  เมื่อเธอมนสิการนิมิตอ่ืนจากนิมิตนั้น   อันประกอบดวยกุศล 
วิตกอันเปนบาปอกุศล   ประกอบดวยฉันทะบาง   โทสะบาง   โมหะบาง   อัน 
เธอยอมละเสียได     ยอมถึงความต้ังอยูไมได    เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศล 
เหลาน้ันได  จิตยอมต้ังอยูดวยดี  สงบ  เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ัน  ในภายใน 
นั้นแล.  เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาโทษของวิตกเหลาน้ันอยู   วิตกอันเปนบาปอกุศล 
ประกอบดวยฉันทะบาง  โทสะบาง  โมหะบาง  อันเธอยอมละเสียได   ยอมถึง 
ความต้ังอยูไมได   เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลาน้ันได    จิตยอมต้ังอยู 
ดวยดี สงบ   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   ต้ังม่ัน  ในภายในน้ันแล.    เม่ือภิกษุนั้นถึง 
ความไมนึก  ไมใสใจวิตกเหลาน้ันอยู   วิตกอันเปนบาปอกุศล    ประกอบดวย 
ฉันทะบาง  โทสะบาง   โมหะบาง  อันเธอยอมละเสียได   ยอมถึงความต้ังอยูไม 
ได  เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลาน้ันได  จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ  เปน 
ธรรมเอกผุดข้ึน    ต้ังม่ัน   ในภายในน้ันแล    เมื่อภิกษุนั้นมนสิการสัณฐานแหง 
วิตก  สังขารของวิตกเหลาน้ันอยู  วิตกอันเปนบาปอกุศล ประกอบดวยฉันทะบาง 
โทสะบาง  โมหะบาง  อันเธอยอมละเสียได  ยอมถึงความต้ังอยูไมได    เพราะ 
ละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลาน้ันได จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ เปนธรรมเอกผุด 
ข้ึน  ต้ังม่ัน   ในภายในน้ันแล.  เมื่อภิกษุนั้นกัดฟนดวยฟน  ดนุเพดานดวยลิ้น  
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ขม  บีบค้ัน  บังคับจิตดวยจิตอยู   วิตกอันเปนบาปอกุศล  ประกอบดวยฉันทะ 
บาง  โทสะบาง  โมหะบาง    อันเธอยอมละเสียได    ยอมถึงความต้ังอยูไมได 
เพราะละวิตกอันเปนบาปอกุศลเหลานั้นได  จิตยอมต้ังอยูดวยดี สงบ  เปนธรรม 
เอกผุดข้ึน  ต้ังมั่น    ในภายในน้ันแล.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนี้เรากลาววา 
เปนผูชํานาญในทางเดินของวิตก  เธอจักจํานงวิตกใด   ก็จักตรึกวิตกน้ันได  จัก 
ไมจํานงวิตกใด   ก็จักไมตรึกวิตกน้ันได   ตัดตัณหาไดแลว  คลี่คลายสังโยชน 
ไดแลว  ทําทีสุ่ดแหงทุกขไดแลว  เพราะตรัสรูไดโดยชอบ. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว      ภิกษุเหลาน้ันมีใจ 
ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา   แลวแล. 
                                  จบ  วิตักกสัณฐานสูตร  ที ่ ๑๐ 
                                 จบ สีหนาทวรรค   ที ่ ๒  
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                         อรรถกถาวิตักกสัณฐานสูตร 
            วิตักกสัณฐานสูตร  มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้. 
            พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลาน้ัน  บทวา  อธิจิตฺตมนุยุตฺเตน  ความวา 
จิตท่ีเกิดข้ึน   ดวยกุศลกรรมบถ  ๑๐ อยาง  เปนจิตเทาน้ัน   จิตในสมาบัติ ๘ มี 
วิปสสนาเปนบาท    เปนจิตยิ่งกวาจิตน้ัน  เพราะฉะนั้น     พระผูมีพระภาคเจา  
จึงตรัสเรียกจิตน้ันวา   อธิจิต. 
            บทวา  อนุยุตฺเตน  ไดแก    หม่ันประกอบอธิจิตนั้น      อธิบายวา 
ประกอบแลว    ขวนขวายแลวในอธิจิต.    ในขอน้ันภิกษุเที่ยวไปบิณฑบาตใน 
เวลาปุเรภัต  กลับจากบิณฑบาตในเวลาปจฉาภัต     แลวถือเอาผานิสีทนะออก 
ไปดวยคิดวา  เราจักทําสมณธรรมท่ีโคนตนไมโนน  หรือท่ีไพรสณฑ  หรือวา 
ที่เชิงเขา     หรือวาท่ีเง้ือมเขา    ดังนี้     แลวก็นําหญาใบไมออกจากท่ีสําหรับ 
ประกอบอธิจิต  ก็ครั้นเธอลางมือและเทาแลวก็มานั่งคูบัลลังก  ถือเอามูลกรรม  
ฐาน  ประกอบเนือง ๆ อยูซึ่งอธิจิตน่ันแหละ. 
            คําวา  นมิิต  ไดแก  การณะ  (คือ เหตุ). 
            คําวา  ตามกาลเวลาอันสมควร  ไดแก  ตามสมัยอันสมควร. 
            ถามวา  ก็ธรรมดาวา     กรรมฐานน้ันพระโยคีมิไดทอดท้ิงแมสักครู 
หน่ึง คือ  มนสิการติดตอกัน ไป  มิใชหรือ  เพราะเหตุไร  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงตรัสคําวา  ตามกาลเวลาอันสมควร  ดังน้ี. 
            ตอบวา   ก็เพราะพระบาลีจําแนกกรรมฐานไว ๓๘ ในกรรมฐานเหลา 
นั้น    ภิกษุผูนั่งปฏิบัติกรรมฐาน     จําเดิมแตอุปกิเลสอะไร ๆ ยงัมิไดเกิดข้ึน 
กิจท่ีจะตองมนสิการดวยนิมิตอ่ืน ๆ ยังมิไดมีกอน  แตเมื่อใดกิเลสเกิดข้ึน  เธอ  
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ก็พึงถือเอานิมิตท้ังหลาย  นํากิเลสที่เกิดข้ึนในจิตออกไป พระผูมีพระภาคเจาทรง  
เห็นเหตุนั้น     จึงตรัสอยางนี้. 

                  วาดวยเขตแดน  และอารมณของอกุศลวิตก 
            พึงทราบเขตแดน   และ   อารมณของวิตกเหลาน้ี    คือ :- 
                วิตกที่ประกอบดวย   ฉันทะ                        
                วิตกที่สหรคตดวย  ฉันทะ 
                วิตกที่สัมปยุตดวย   ราคะ 
            ในสามอยางนั้น  จิตอันสหรคตดวยโลภะ ๘ ดวง    เปนเขตแดนของ 
วิตกท่ีประกอบดวยฉันทะ    จิตท่ีสหรคตดวยโทสะ ๒ ดวง    เปนเขตแดนของ 
วิตกท่ีประกอบดวยโทสะ  อกุศลจิต ๑๒  ดวง   เปนเขตแดนของวิตกท่ีประกอบ 
ดวยโมหะ.    แตวาจิตที่สัมปยุตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะ    เปนเขตแดนเฉพาะ 
บุคคลผูมีวิตกอันสัมปยุตดวยวิจิกิจฉาและอุทธัจจะเทานั้น.   สตัวทั้งหลายและ 
สังขารทั้งหลาย   แมทั้งหมด    ก็เปนอารมณของวิตกไดทั้งน้ัน   เพราะวา  เมื่อ 
ภิกษุไมเพงดูอารมณที่ชอบและที่ไมชอบแลว    วิตกในสัตวและสังขารเหลาน้ัน  
ก็ไมเกิดข้ึน. 

                                       วาดวยมนสิการนิมิตอ่ืน ๆ 
            คําวา   ภิกษุนั้น   ควรมนสิการนิมิตอื่นอันประกอบดวยกุศล 
ไดแก  ควรมนสิการนิมิตอันอาศัยกุศลอ่ืน  โดยเวนจากอกุศลนิมิตน้ัน.   
            ในขอน้ัน  ชื่อวา  นิมิตอ่ืน คือเมื่อวิตกประถอบดวยฉันทะเกิดข้ึนใน 
สัตวทั้งหลาย   การเจริญอสุภะ  (อสุภสัญญา)  ชื่อวา  นิมิตอ่ืน    เมื่อวิตกเกิด 
ข้ึนพอใจในสังขารทั้งหลาย  (มีจีวรเปนตน )  มนสกิารถึงความเปนของไมเที่ยง 
(อนิจจสัญญา)  ชื่อวา  นมิิตอ่ืน.  ก็เมือ่วิตกประกอบดวยโทสะในสัตวทั้งหลาย 
เกิดข้ึน   การเจริญเมตตา  ชื่อวา  นิมิตอ่ืน.   เมื่อวิตกในสังขารทั้งหลายเกิดข้ึน  
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การมนสิการถึงธาตุ  ชื่อวา  นิมิตอ่ืน.    เมื่อวิตกประกอบดวยโมหะเกิดข้ึนใน 
ธรรมใด  ภิกษุอาศัยธรรม ๕ อยาง  ชื่อวา  นิมิตอ่ืน.  
            อธิบายวา  เมื่อโลภะเกิดข้ึนในสัตวทั้งหลายโดยนัย  มีคําวา มือ หรือ 
เทาของผูนี้งาม   ดังเปนตน    เธอก็นํามาพิจารณาดวยอสุภะ    คือส่ิงท่ีไมงามวา 
ทานยินดีกําหนัดในอะไร    ในผมท้ังหลายหรือ     หรือวาในขนท้ังหลาย ฯลฯ 
หรือวาในนํ้ามูตร  ธรรมดาวา   อัตตภาพน้ีประกอบข้ึนดวยกระดูก  ๓๐๐  ทอน 
ยกข้ึนผูกไวดวยเอ็น  ๙๐๐ เสน     ฉาบทาดวยชิ้นเนื้อ  ๙๐๐ ชิน้     หุมหอดวย 
หนังสด    อันความยินดีพอใจในผิวปกปดไวแลว  อนึ่งเลา   ของไมสะอาดทั้ง 
หลาย   ยอมไหลออกจากปากแผลท้ัง ๙   (ทวาร ๙)   และจากขุมขนประมาณ 
๙๙,๐๐๐ ขุม  มีกลิ่นเหม็นเต็มไปดวยซากศพ เปนสิ่งนารังเกียจ  เปนของปฎิกูล 
อันสะสมไวซึ่งสิ่งปฏิกูล ๓๒ ประการ  จะหาส่ิงท่ีเปนแกนสาร    หรือส่ิงท่ีประ- 
เสริฐในกายน้ีมิไดมี    เมื่อพระโยคีนําความงามออกดวยอสุภะอยางนี้      ดวย 
ประการฉะน้ีแลว     ยอมละความโลภท่ีเกิดในสัตวทั้งหลายได     เพราะเหตุนั้น 
การนําความงามออกไดดวยอสุภะนี้   จึงชื่อวา  นิมิตอ่ืน.  เมื่อความโลภเกิดข้ึน 
ในบริขารท้ังหลายมีบาตรและจีวรเปนตน      ก็มนสิการดวยสามารถแหงการ 
พิจารณาถึงความเปนสิ่งท่ีไมมีเจาของ    และเปนของชั่วคราว    โดยนัยที่กลาว 
ไวในสติปฏฐานวรรณนาวา  ภิกษุยอมวางเฉยในสังขารทั้งหลายมีบาตรและจีวร 
เปนตน     ดวยอาการ ๒ อยาง     คือโดยความเปนส่ิงท่ีไมมีเจาของโดยแทจริง 
และเปนของชั่วคราว    เธอก็ยอมละความโลภนั้นได.     เพราะเหตุนั้น    การ 
มนสิการโดยอาการ ๒ อยางในสังขารน้ัน   จึงชื่อวา  นิมิตอ่ืน. 
            เมื่อโทสะเกิดข้ึนในสัตวทั้งหลาย   พระโยคีพึงเจริญเมตตาดวยสามารถ 
แหงสูตรทั้งหลายที่นําความอาฆาตออกมีกกโจปมสูตรเปนตน    เมื่อเจริญเมตตา 
อยู  ก็ยอมละโทสะน้ันได  ดวยเหตุนั้น   การเจริญเมตตาน้ัน   จึงชื่อวา นิมิตอ่ืน.  
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เมื่อโทสะเกิดข้ึนในเพราะวัตถุทั้งหลายมีการกระทบกับตอ    หนาม     ใบไมที่ 
แหลมคมเปนตน    เธอก็พึงมนสิการถึงธาตุโดยนัยเปนตนวา      ทานยอมโกรธ 
ใคร  ยอมโกรธปฐวีธาตุหรือ  หรือวาอาโปธาตุเปนตน     เมื่อมนสิการธาตุอยู 
อยางนี้   เธอยอมละโทสะได   เพราะเหตุนั้น   การมนสิการถึงธาตุอยู   จึงชื่อวา 
นิมิตอ่ืน.                                
           เมื่อโมหะเกิดข้ึนในธรรมใด  เธออาศัยธรรม ๕ เหลาน้ี   คือ 
                   ๑.  การอยูรวมกับครู  
                   ๒. การเรียนธรรม   (อุทเทส) 
                   ๓.  การสอบถามธรรม 
                   ๔.  การฟงธรรมตามกาลอันควร 
                   ๕.  การวินิจฉัยธรรมที่เปนฐานะและอฐานะ 
            ก็ยอมละโมหะได    เพราะฉะนั้น     ภิกษุควรอาศัยธรรม ๕ เหลาน้ี. 
เพราะวา    เมื่อเธออาศัยอาจารยผูควรแกการเคารพ  อาจารยยอมลงทัณฑกรรม    
แกเธอมีการใหตักน้ําสักรอยหมอ  เพราะไมถามถึงการเขาสูบาน  หรือไมทาํวัตร 
ในกาลอันควรเปนตน     ภิกษุนั้น     ชื่อวาเปนผูอันอาจารยพยายามตกแตงแลว 
เมื่อเปนเชนน้ัน     เธอก็ยอมละโมหะในธรรมนัน้ได. 
            แมเม่ือเรียนธรรม   (อุทเทส)    อาจารยยอมลงทัณฑกรรมแกเธอผูไม 
เรียนในเวลาอันสมควร   หรือสาธยายไมดี  หรือไมสาธยาย   เปนตน  เธอยอม 
เปนผูอันอาจารยพยายามตกแตงแลว    แมเชนนี ้   เธอก็ยอมละโมหะธรรมน้ัน 
ได. 
            ภิกษุเขาไปหาภิกษุผูควรเคารพแลว  สอบถามวา  ทานขอรับ     ขอนี้  
เปนอยางไร   อรรถของธรรมนี้เปนอยางไร   เปนตน  เธอยอมกาํจัดความสงสัย 
ได   แมดวยอาการอยางน้ี    เธอก็ยอมละโมหะในธรรมน้ันได.  
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            แมเม่ือภิกษุไปสูที่เปนที่ฟงธรรมดามกาลเวลาอันควร  ฟงอยูโดยเคารพ 
อรรถธรรมในที่นั้น ๆ ยอมจะแจมแจงแกเธอ     แมดวยอาการอยางน้ี     เธอก็ 
ยอมละโมหะในธรรมนัน้ได. 
            บุคคลผูฉลาดในการวินิจฉัยในสิ่งที่เปนฐาน   คือส่ิงท่ีเปนไปได และ 
อฐานะ  คือสิ่งท่ีเปนไปไมไดวา     นี้เปนเหตุของสิ่งน้ี      นี้ไมใชเหตุของส่ิงน้ี 
ดังน้ีเปนตน    แมดวยอาการอยางนี้    เธอก็ยอมละโมหะในธรรมน้ันได.  เพราะ 
เหตุนั้น   การอาศัยธรรม ๕ ของเธอน้ัน  จึงชื่อวา  เปนนิมิตอ่ืน. 
            อีกอยางหนึ่ง  เมื่อภิกษุเจริญกรรมฐานอยางใดอยางหน่ึงใน ๓๘ เธอ 
ยอมละอกุศลวิตกเหลาน้ีได   เพราะนิมิต  ๕ ที่มีลกัษณะอยางน้ี   เปนขาศึกและ 
ปฎิปกษโดยตรงตอกิเลสท้ังหลายนีราคะเปนตน    กิเลสที่มีราคะเปนตนที่ละได 
ดวยนิมิต ๕ เหลาน้ีแลว  ยอมเปนการละอยางดี.  เหมือนอยางวา  บุคคลผูดับไฟ 
โดยใชไมสดโบยบาง   ฝุนบาง  กิ่งไมอ่ืน ๆ บาง  ยอมทําใหดับ  แตน้ําซ่ึง 
เปนขาศึกโดยตรงของไฟ  เมื่อเขาดับไฟดวยนํ้าซึ่งเปนขาศึกโดยตรง  ยอมเปน 
การดับดีแลว   ฉันใด   กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนที่ละไดดวยนิมิต ๕ เหลาน้ี  
ชื่อวา  เปนการละอยางดี  ฉันนั้น.     เพราะฉะน้ัน    บัณฑิตพึงทราบคําเหลาน้ี  
ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว.   
            บทวา  กุสลูปสฺหิต   คือวา  อาศัยกุศลเปนปจจัยแกกุศล. 
            บทวา  อชฺฌตฺตเมว  คือวา  เปนอารมณภายนั่นแล. 
            บทวา   ปลคณฺโฑ  แปลวา  นายชางไม. 
            บทวา   สขุุมาย  อาณิยา  ความวา    นายชางไม    หรือลูกมือของ 
นายชางไมผูฉลาดตองการจะนําลิ่มอันใดออก    กต็อกดวยลิ่มไมอันแข็งกวาลิ่ม 
อันนั้นเขาไป.  
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            บทวา  โอฬาริก  อาณึ  ไดแก    สิ่มที่ไมเสมอกันที่นายชางตอกเขา 
ไปในแผนกระดานไมจันทน  หรือกระดานไมเนื้อแข็ง.  
            บทวา  อภิหเนยฺย  คือวา  เมื่อตอกดวยไมคอนแลวก็นําออกมา. 
            บทวา  อภินีหเนยยฺ  คือวา  เมื่อโยกอยูอยางนั้น    ก็พึงนําลิ่มออก 
จากแผนกระดานได.                         
            บทวา  อภินิวฏเฎยฺย  ความวา  บัดนี้    เมื่อนายชางรูวาลิ่มเปนอัน 
มากเหลาน้ีเขยื้อนออกแลว   จึงเอามือจับคลอนไปมาแลวดึงออก. 
            บัณฑิตพึงทราบความในท่ีนี้วา  จิตเหมือนแผนกระดาน.   อกุศลวิตก 
เปรียบเหมือนลิ่มที่ทําใหแผนกระดานไมเสมอกัน.    กุศลนิมติมีการเจริญอสุภะ 
คือความไมงามเปนตนเปรียบเหมือนลิ่มเล็ก.     การนําอกุศลวิตกเหลาน้ันออก 
ดวยกุศลนิมติท้ังหลายมีการเจริญอสุภะเปนตน  เปรียบเหมือน  การตอก  โยก 
ถอนลิ่มใหญออกไดดวยลิ่มอันเล็กทีแ่ข็งกวาฉะนั้น. 
            บทวา   อหิกุณเปน  เปนอาทิ  แปลวา  ซากงูเปนตนนี้    พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสไว    เพ่ือแสดงถึงซากศพท้ังหลายวาลวนเปนของปฏิกูล    นา 
รังเกียจอยางยิ่ง. 
            บทวา   กณฺเ   อาลคฺเคน  คือวา   นําเอาซากศพ    ที่ใดท่ีหน่ึงซึ่ง 
หาประโยชนมิไดมาผูก   คือมาสวมใสไวที่คอ. 
            บทวา   อฏฏิเยยฺย   ไดแก   ความละอาย. 
            บทวา   ชิคุจฺเฉยฺย   คือวา  พึงรังเกียจอันเกิดข้ึนเอง. 
            บทวา   ปหียนฺติ  ความวา   เมื่อเธอรังเกียจดวยเหตุแมนี้แลว    ใคร 
ครวญดวยกําลังปญญาของตนวา    อกศุลธรรมเหลาน้ีมีโทษ    มีทุกขเปนวิบาก 
ก็จะละเสียได     เปรียบเหมือนหญิงสาวหรือชายหนุม     รังเกียจซากงูเปนตน  
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ฉะน้ัน.    ก็เม่ือภิกษุใด      ไมอาจเพ่ือจะใครครวญดวยกําลังปญญาของตนได 
เธอพึงเขาไปหาอาจารยหรืออุปชฌาย หรือเพ่ือนพรหมจรรยผูควรแกการเคารพ 
หรือพระสังฆเถระ รูปใดรูปหน่ึง แลวตีระฆังใหภิกษุมาประชุมกันบอกใหทราบ 
ถึงเหตุนั้น   เพราะวามนุษยผูเปนบัณฑิตคนหน่ึงจักมีในที่ประชมุนั้น    ก็บัณฑิต 
นี้จักบอกวา  ทานพึงเห็นโทษในอกุศลวิตกอยางนี้ ๆ หรือวา   จักขมอกุศลวิตก 
เหลาน้ัน  ดวยกถาทั้งหลาย  มีกายวิจฉินทนียกถาเปนตน. 
            บทวา  อสติมนสกิาโร  อาปชชฺิตพฺโพ  ไดแก ภิกษุนั้นไมพึง 
นึก     ไมพึงใสใจถึงอกุศลวิตกเหลาน้ัน       พึงเปนผูสงใจไปในอารมณอ่ืน ๆ 
เหมือนบุคคลผูไมประสงคจะเห็นรูป พึงหลับตาท้ังสอง  ฉันใด   ภิกษุผูถือมูล 
กรรมฐานมานั่งแลว  เมื่อวิตกเกิดข้ึนในจิต    ก็พึงเปนผูสงใจไปในอารมณอ่ืน 
ฉันนั้น.  ภิกษุนั้น  ยอมละอกุศลวิตกไดดวยอาการอยางน้ี   เมื่อเธอประสงคจะ 
ละก็พึงถือเอากรรมฐานมาแลวน่ังลงเถิด.     ก็ถาเธอยังละไมได    ก็ควรสาธยาย 
พระบาลีธรรมกถาที่เรียนมาดวยเสียงอันดัง.   ถาเธอใสใจไปในอารมณอ่ืนอยาง 
นี้ยังละไมได      ก็จงหยิบสมุดเปลาออกจากยามเขียนพรรณนาความดีของพระ- 
พุทธเจาขอใดของหน่ึง    เธอพึงเปนผูนําอกุศลวิตกน้ันออกดวยการสงใจไปใน 
อารมณอ่ืน  อยางนี้.                     
            ถาแมดวยอาการอยางนี้แลวก็ยังละอกุศลวิตกน้ันไมได   ก็พึงหยิบไมสี 
ไฟออกมาจากยามแลวพิจารณา  หรือสงใจไปในอารมณอ่ืนวา  นี้ไมสีไฟอันบน 
นี้ไมสีไฟอันลาง   ดังนี้.    ถาอยางนี้แลวก็ยังละอกุศลวิตกไมได   ก็พึงเอากลอง 
เล็กออกมารวมบริขารไว  หรือสงใจไปในอารมณอ่ืนวา  อันนี้  ชื่อวา กลองเข็ม 
อันนี้   ชื่อวา  มีดเล็ก  อันนี้   ชื่อวา  เครื่องตัดเล็บ  อันนี้  ชื่อวา  เข็ม  เปนตน 
เธอก็จะพึงละอกุศลวิตกน้ันได.  ถาอยางนี้แลวก็ยังละอกุศลวิตกน้ันไมไดพึงหยิบ 
เอาเข็มมาเย็บจีวรที่ขาด  เพ่ือสงใจไปในอารมณอ่ืน   ตราบใดท่ีเธอยังละอกุศล  
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วิตกไมได  กพึ็งสงใจไปในอารมณอ่ืน    โดยการทํากุศลกรรมนั้น ๆ  ก็เมื่อเธอ 
ละอกุศลวิตกไดแลว    กพึ็งถือเอามูลกรรมฐานมานั่งลง     ไมพึงเปนผูเริ่มนว-  
กรรม   (การกอสราง).                                                                 
            ถามวา   เพราะเหตุไร 
            ตอบวา   เพราะวา   เธอทําลายอกุศลวิตกยังไมได   ก็ไมมีโอกาสมน- 
สิการกรรมฐานได.    แมบัณฑิตในกาลกอนจะทํานวกรรม   กต็องทําลายอกุศล 
จิตกอน.   ในขอนี้นั้น  มีเรื่องเปนอุทาหรณ  ดังตอไปนี้.- 

                                  เรือ่งติสสสามเณร  

            ไดยนิวา  พระอุปชฌายของสามเณรอาศัยอยูในมหาวิหารชื่อวา    ติสสะ 
สามเณรกลาวกับทานอุปชฌายวา   ทานขอรับ    กระผมกระวนกระวาย  (อยาก 
ลาสิกขาบท).     ครั้งน้ัน    พระเถระไดกลาวกะสามเณรวา       ในวิหารน้ีหาน้ํา 
อาบไดยาก      เธอจงพาเราไปท่ีจิตตลดาบรรพต.     สามเณรไดกระทําเหมือน 
อยางนั้น.     พระเถระกลาวกะสามเณรในท่ีนั้นวา    วิหารน้ีเปนของเฉพาะสงฆ 
เธอจงทํา  (สรางที่อยูใหม)  ใหเปนที่อาศัยอยูเฉพาะบุคคลคนหน่ึง.    สามเณร 
รับคําวา    ดแีลวขอรับ    แลวสามเณรก็เริ่มสิ่งท้ังสามพรอม ๆ กัน คือ  การ 
เรียนคัมภีรสังยุตตนิกายต้ังแตตน    การชําระพ้ืนที่ที่เง้ือมเชา   และการบริกรรม 
เตโชกสิณและไดยังกรรมฐานนั้นใหถึงอัปปนา       ยังการเรียนสังยุตตนิกายให 
จบลงแลวเริ่มนวกรรมในถ้ํา    เธอไดทํากิจนวกรรมท้ังปวงสําเร็จแลว     จึงได 
แจงใหพระอุปชฌายทราบ.   พระอุปชฌายกลาววา  สามเณร ที่อยูเฉพาะบุคคล 
คนหน่ึงเธอทําสําเร็จในวันนี้ไดโดยลําบาก  เธอน่ันแหละจงอยู  ดังนี้. 
            สามเณรน้ัน    เมือ่อยูในถ้ําตลอดราตรี  ไดอุตุสัปปายะ  จึงยังวิปสสนา 
ใหเจริญแลวบรรลุพระอรหัต     ปรินพิพานแลวในถ้ําน้ันนั่นแหละ.       ชนท้ัง  
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หลายถือเอาธาตุของสามเณรกอสรางพระเจดียไว.   เจดียของพระติสสะเถระได 
ปรากฏมาจนทุกวันนี้แล. 
            บัพพะ (ขอท่ีควรกําหนด)  นี้  ชื่อวา  อสติบัพพะ  (แปลวาขอกําหนด 
วาดวยการระลึกไมได). 

                               วาดวยขอทําลายมูลราก 
            พระผูมีพระภาคเจา      เมื่อจะแสดงการทําลายมูลรากของอกุศลวิตกวา 
เมื่อภิกษุต้ังอยูในขอน้ี   (คืออสติบัพพะ)  แลวยังไมอาจขมอกุศลวิตกได  กต็อง 
ต้ังอยูในขอที่ทําลายมูลรากของอกุศลวิตกน้ี   ดังนี ้    แลวตรัสคําวา  ตสฺส  เจ 
ภิกฺขเว  เปนตน  แปลวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   หากวา  เมื่อภิกษุนั้นถึง 
ความไมนึก  ไมใสใจวิตกเหลาน้ันอยู   เปนตน. 
            ในขอน้ี    พึงทราบวิเคราะหคําวา   สังขาร    ในคําวา    พึงมนสิการ 
สัณฐานสังขารของตน  นั้นวา  สภาวะใด   ยอมปรงุแตง  เหตุนั้น   สภาวะนั้น 
จึงเชื่อวา  สังขาร.     อธิบายวา  เปนปจจัย   (คือเปนเหตุเครื่องอาศัย)    เปน 
การณะ  (คือเปนเหตุกระทํา)  เปนมูล  (คือเปนราก). 
            ชื่อวา  สัณฐาน  เพราะอรรถวิเคราะหวา  เปนที่ต้ังอยูดี.   สัณฐานของ 
วิตกสังขาร     ชื่อวา  วิตักกสังขารสัณฐาน.   ภิกษุพึงมนสิการสัณฐานอันนั้น.  
คําน้ี   พระผูมีพระภาคเจาตรัสอธิบายไววา  ภิกษุพึงมนสิการถึงเหตุและมิใชเหตุ 
ของวิตกท้ังหลายวา  วิตกน้ีมีอะไรเปนเหตุ    มีอะไรเปนปจจัย     เพราะเหตุไร 
จึงเกิดข้ึน  ดังนี้. 
            บทวา  กึ  นุ  โข  อหึ   สีฆ  คจฺฉามิ  ความวา   บุรุษผูเดิน 
เร็วน้ันยอมคิดวา   ประโยชนอะไรดวยการเดินเร็วของเรานี้    เราจักคอย ๆ  ไป 
ดังน้ี.  
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            บทวา   โส   สนิก   คจฺเฉยฺย    คือวา   ครั้นเขาคิดอยางนั้นแลว 
จึงคอย ๆ เดนิ.    ในคําท้ังปวงก็นัยนี้แหละ.  
            บัณฑิตพึงทราบความในขอนั้นวา      เวลาเกิดข้ึนแหงวิตกของภิกษุนี้  
เปรียบเหมือนการเดินเร็วของบุรุษ.   เวลากําหนดการเท่ียวไปแหงวิตกของภิกษุ 
นี้ เปรียบเหมือน  การคอย ๆ  เดินไปในที่นั้น.   กาลท่ีภิกษุนี้กําหนดการเท่ียว 
ไปของวิตกไดแลว    นําวิตกมาสูมูลกรรมฐาน    เปรียบเหมือการตรึกของบุรุษ 
นั้น.    กาลท่ีภิกษุนี้   ยังวิปสสนาใหเจริญแลวบรรลุพระอรหัต   เปรียบเหมอืน 
กาลท่ีบุรุษน้ันนั่งลงแลว.     กาลท่ีภิกษุนี้ใหเวลาผานไปตลอดวันดวยผลสมาบัติ 
ซึ่งมีพระนิพพานเปนอารมณ   เปรียบเหมือน  กาลที่บุรุษน้ันนอนแลว. 
            ในขอวา   วิตกเหลาน้ีมีอะไรเปนเหตุ    มอีะไรเปนปจจัย     ความวา 
การเท่ียวไปของวิตก  ยอมเปนของเบาบางแลวแกผูถึงเหตุและมิใชเหตุของวิตก 
ทั้งหลาย   เมือ่วิตกน้ันเปนของเบาบางถึงท่ีสุดแลว   ก็ยอมดับไปโดยประการทั้ง 
ปวง.     บัณฑิตพึงแสดงขอความน้ีดวยทุททุภชาดก  (คือเรื่องกระตายต่ืนตูม). 

                                เรื่องกระตายต่ืนตูม 
            ไดยนิวา   กระตายตัวหน่ึงนอนหลับอยูที่ใกลตนมะตูม    ลูกมะตูมสุก 
หลุดจากข้ัวหลนลงมาใกลหูของกระตาย.      กระตายนั้นก็ผลุดลุกข้ึนหนีไปโดย 
เร็วดวยสําคัญวา   แผนดนิถลม    เพราะเสียงดังของลูกมะตูมนั้น.   สัตวจตุ- 
บาท  (๔ เทา)    ทั้งหลายแมอ่ืน ๆ  ขางหนาเห็นกระตายว่ิงมาโดยเร็ว  ก็พากัน 
ว่ิงหนีไปดวย.      ครั้งน้ัน  พระโพธสิัตวของเราเกิดเปนราชสีห.    ราชสีหนั้น  
คิดวา    ธรรมดาวาแผนดินนี้จะถลมพินาศไปก็เพราะกัปพินาศ      ชื่อวาการท่ี 
แผนดินนี้จะแตกทําลายไปในระหวางมิไดมี      เราจะตองไปสืบดูตนเหตุใหได 
ดังน้ี.   ราชสีห    จึงเริ่มถามสัตวทั้งหลายต้ังแตชางใหญไปจนถึงกระตายตัวน้ัน  
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วา  เจาเห็นแผนดินถลมหรือ  ดังนี้       กระตายกลาววา  ขาแตนายผูเปนใหญ 
ขาพเจาเห็น.   ราชสีหจึงกลาววา   เจาจงพาเราไปดู.   กระตายกลาววา   ขาพเจา  
ไมอาจ.     ราชสีหจึงตวาดวา   เฮยเจากระตาย    จงพาเราไปเจาอยากลัว   แลวก ็
ปลอบใจกระตายดวยคําสุภาพเรียบรอยแลวก็พากระตายไป.   กระตายยืนอยูในที่ 
ไมไกลของตนมะตูมแลวไดกลาว   เปนคาถาวา                                  
                  ขาแตทานผูสงางาม     ขาพเจาอยู 
              ในที่นั้น  ไดยินเสียงถลม  ขาพเจาไมรูจัก 
              สิ่งนั้นวาเปนเสียงอะไร. 
            พระโพธิสัตวกลาวกะกระตายวา   เจาจงยืนอยูในที่นี้แหละ  แลวกไ็ปท่ี 
โคนตนมะตูม   ไดเห็นที่เปนที่นอนของกระตาย    และไดเห็นลูกมะตูมสุก  จึง 
แลดูขางบนไดเห็นข้ัวของมะตูม   ครั้นเห็นแลว    ก็รูวา   กระตายตัวนี้นอนท่ีนี้  
กําลังหลับ  เมื่อลูกมะตูมสุกน้ีหลนลงมาใกลหู  จึงมีความสําคัญวา  เสียงแผนดิน 
ถลม   จึงรีบหนีไปโดยเร็ว   ดังน้ี    แลวจึงถามถึงเหตุนั้น.       กระตายรับคําวา 
ถูกแลวทานผูเปนนาย.   พระโพธิสัตว  จึงกลาวคําเปนคาถาวา 
        เวลฺว  ปติต  สุตฺวา             ทุททฺุภนฺติ  สโส  ชว ิ
           สสสสฺ วจน  สุตฺวา             สนตฺตฺตา   มิควาหนี 
                  แปลวา     กระตายฟงเสียงลูกมะตูม 
        หลนลง   สําคัญวาเสียงแผนดินถลม  จึง 
            วิ่งไปโดยเร็ว   พวกมฤคท้ังหลาย   ปานดัง 
           กองทัพเปนผูเลารอนแลว   เพราะฟงถอย 
          คําของกระตาย. 
ลําดับนั้น    พระโพธิสัตว  จึงปลอบใจพวกมฤคทั้งหลายวา   พวกทานอยากลัว 
เลย   ดังน้ี.  
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            เมื่อภิกษุคนหาตนเหตุของอกุศลวิตกท้ังหลายดวยอาการอยางน้ี   ก็ยอม 
ละได.   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะแสดงการณะ (เหตุ) แมนี้วา  อันภิกษุผูดํารง 
อยูในขอทําลายมูลเหตุของอกุศลวิตกน้ีแลว  ก็ยังไมอาจเพ่ือขมวิตกน้ันได  ก็พึง 
ขมอยางนี้     แลวตรัสคําวา    ตสฺส  เจ  ภิกขฺเว  เปนอาทิ  แปลวา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย     หากวา  เมื่อภิกษุนั้นมนสิการถึงสัณฐานของวิตกดังน้ีเปนตน. 
            บทวา  ทนฺเตภิ  ทนฺตมาธาย  ไดแก  พึงกดฟนบนลงที่ฟนขางลาง. 
            บทวา  เจตสา   จตฺิต  ไดแก  พึงปองกันอกุศลจิต  ดวยกุศลจิต. 
            บทวา  พลวา  ปุรโิส   เปนตน      ความวา   เปรียบเหมือนบุรุษผู 
สมบูรณดวยเรี่ยวแรง    มกีําลังมากจับบุรุษผูมีกําลังนอยกวาแลวบีบ  กด  เคน 
ที่ศีรษะ  หรอืท่ีกานคอไวใหแนน    พึงกระทําบุรุษน้ันใหเรารอน   ใหลําบาก 
ใหสยบ  มีความตายเปนท่ีสุด   ฉันใด   ภิกษุ   ก็ฉันนั้นนั่นแหละ     พึงเปน 
นักมวยปล้ําซ่ึงเปนคูตอสูกับอกุศลวิตกท้ังหลายวา  พวกเจาเปนอะไร   เราเปน 
อะไร  ดังนี้  ครั้นครอบงําแลว  พึงประคองความเพียรใหญอยางนี้วา 
         กาม  ตโจ  นหาร ู จ   อฏ ิ   จ  อวสุสฺสตุ 
               อวสฺสิสฺสตุ  เม  สรีเร  สพฺพนฺต  มสโลหิต 
                  แปลวา       เน้ือและเลือดท้ังหมดใน 
           รางกายของเรานี้จะเหือดแหงไป   เหลือแต 
            หน่ึงเอ็นกระดูก  ก็ตามที. 
เธอก็พึงขมอกุศลวิตกท้ังหลายได.     เมื่อจะแสดงอยางน้ี     จึงตรัสคําอุปมาอัน 
แสดงอรรถะนี้วา  ยโต  จ  โข  ภิกฺขเว  เปนตน แปลวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุอาศัยนิมิตใด  แลวมนสิการนิมิตใดอยู เปนตน. ขอน้ี   ชื่อวามริยาทภาชนีย  
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(คือคําจําแนกเขตแดน).    คําน้ัน  มีเนือ้ความต้ืนทั้งน้ัน.     พึงทราบคําอุปมา  
ตอไปนี้. 
            เหมือนอยางวา      อาจารยผูใหคําแนะนําสั่งสอนพระราชกุมารซ่ึงมาจาก 
แวนแควนภายนอก    ใหเรียนเอาซึ่งศิลปะวาดวยอาวุธ ๕   แลวแสดงส่ิงท่ีควร 
กระทําดวยอาวุธแมทั้ง  ๕ อยางนี้วา ทานจงกลับไปครองราชสมบัติในแวนแควน 
ของตน  ถาพวกโจรปรากฏในระหวางทางแกทาน  ทานจงใชธนูนี้  แลวก็จงไป 
ถาธนูของทานหายหรือหัก   จงใชหอก  หอกหัก  จงใชดาบดังน้ีเปนตนแลวให 
กลับไป.  พระราชกุมารน้ัน    ไดกระทาํเหมือนอยางนั้น   ครั้นไปถึงแวนแควน 
ของตนแลว   ไดครองสิรริาชสมบัติ   ฉันใด  ขอน้ีก็  ฉันนั้นแหละ    พระผูม-ี 
พระภาคเจา   เมื่อจะทรงสงภิกษุผูหม่ันประกอบอธิจิต  เพ่ือถือเอาซ่ึงพระอรหัต 
และทรงแสดงบัพพะ   (ขอท่ีควรกําหนด) ๕ เหลาน้ีวา 
            ถาวา  อกุศลจิตเกิดข้ึนแกเธอในระหวาง ก็ควรต้ังอยูในขอวาดวยนิมิต 
อ่ืน  (เรียกวา  อัญญนิมิตตบัพพะ)  ครั้นเธอขมอกุศลวิตกท้ังหลายไดแลว  ก็ 
จักยังวิปสสนาใหเจริญ  แลวจักบรรลพุระอรหัต    เมื่อไมอาจในขอน้ัน (คือใน 
อัญญนิมิตตบัพพะ)  ก็จะต้ังอยูในขอวาดวยอาทีนพ  เมื่อไมอาจในขอน้ัน  ก็จะ 
ต้ังอยูในขอดวยอสติบัพพะ  เมื่อไมอาจในขอน้ี   กค็วรต้ังอยูในขอวาดวยการ 
ทําลายมูลเหตุของอกุศลวิตก  เมื่อไมอาจแมในขอนี้   ก็จะต้ังอยูในชื่อวาดวยการ 
ขม  ครั้นขมวิตกท้ังหลายเหลาน้ันไดแลว  จักยังวิปสสนาใหเจริญแลวจักบรรล ุ
พระอรหัต   ดังน้ี. 
            บทวา  วสี  วิตกฺกปริยายปเถสุ   แปลวา  ผูชํานาญในทางเดินของ 
วิตก  ไดแก  ผูชํานาญตามท่ีตนส่ังสมไวแลว    คือ   เปนผูชํานาญคลองแคลว 
ในทางเปนไปของการตรึก.  
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            บทวา  ย  วิตกฺก  อากงฺขิสฺสติ  แปลวา  เธอจักจํานงวิตกใดนี้  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาตรัสเพ่ือแสดงถึงลักษณะของความเปนผูชํานาญ.         เพราะวา 
บุคคลน้ี   ครัง้กอน  อยากจะตรึกวิตกใด  ยอมตรึกวิตกน้ันไมได   ไมประสงค 
จะตรึกวิตกใด   ยอมตรึกวิตกน้ันได   แตบัดนี้    เพราะความเปนผูชํานาญแลว 
เธอเปนผูใครเพ่ือจะตรึกถึงวิตกใด    ยอมตรึกถึงวิตกน้ันได    ไมตองการตรึก 
วิตกใด  ก็ไมตองตรึกวิตกน้ัน   เพราะเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
เธอจักจํานงวิตกใดก็จักตรึกวิตกน้ันได    จักไมจํานงวิตกโคก็จักไมตรึกวิตกน้ัน 
ได  ดังนี้. 
            บทวา  อจฺเฉชฺชิ  ตณฺห  แปลวา  ตัดตัณหาไดแลวเปนตนนี้   ได 
กลาวไวในสัพพาสวสูตรแลว    แล. 
                     จบอรรถกถาวิตักกสัณฐานสูตรที่  ๑๐ 
                                   จบอรรถกถาวรรคท่ี ๒ 
                  

                                       รวมพระสูตรในเลมน้ี 
           ๑.  จูฬสีหนาทสูตร                       พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๒.  มหาสีหนาทสูตร                     พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๓.  มหาทุกขักขันธสูตร                 พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๔.  จูฬทุกขักขันธสูตร                   พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๕.  อนุมานสูตร                           พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๖.  เจโตขีลสูตร                            พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๗. วนปตถสูตร                             พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๘. มธุปณฑิกสูตร                         พรอมท้ังอรรถกถา 
           ๙.  เทวธาวิตักกสูตร                      พรอมท้ังอรรถกถา 
        ๑๐. วิตักกสัณฐานสูตร                  พรอมท้ังอรรถกถา 
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                                        โอปมมวรรค 
 
                                   ๑.  กกจูปมสูตร 
            [๒๖๓]   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:-  
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี     กรุงสาวัตถี      สมัยนั้นทานพระโมลิยผัคคุนะ 
อยูคลุกคลีกบัภิกษุณีทั้งหลายเกินขอบเขต  ทานพระโมลิยผัคคุนะอยูคลุกคลีกับ 
ภิกษุณีทั้งหลายอยางน้ี      ถาภิกษุรูปไรติเตียนภิกษุณีเหลาน้ันตอหนาทานพระ- 
โมลิยผัคคุนะ  ทานก็โกรธขัดใจ  ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็มี.  อน่ึง  ถาภิกษุ 
รูปไรติเตียนทานพระโมลิยผัคคุนะตอหนาภิกษุณีเหลาน้ัน   พวกภิกษุณีก็พากัน 
โกรธขัดใจ  ถึงกระทําใหเปนอธิกรณก็มี   ทานพระโมลิยผัคคุนะอยูคลุกคลีกับ 
ภิกษุณีทั้งหลายอยางน้ี      ครั้งน้ันภิกษุรูปหน่ึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา  
ถวายบังคมแลวน่ังอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ     ทานพระโมลิยผัคคุนะอยูคลุกคลีกับพวกภิกษุณีเกิน 
ขอบเขต  ทานพระโมลิยผัคคุนะอยูคลุกคลีกับพวกภิกษุณีเชนนี้   ถาภิกษุรปูไร 
ติเตียนภิกษุณีเหลาน้ันตอหนาทานพระโมลิยผัคคุนะ  ทานก็โกรธ  ขัดใจ   ถึง 
กระทําใหเปนอธิกรณก็มี  อน่ึง  ถาภิกษุรูปไรติเตียนทานพระโมลิยผัคคุนะตอ 
หนาภิกษุณีเหลาน้ัน  ภิกษุณีเหลาน้ันก็โกรธ   ขัดใจ  ถึงกระทําใหเปนอธิกรณ 
ก็มี  ทานพระโมลิยผัคคุนะอยูคลุกคลีกับพวกภิกษุณีเชนนี้. 
            [๒๖๔]   ลําดับนัน้   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหน่ึง     มา 
ตรัสสั่งวา  มานี่ภิกษุ   เธอจงบอกโมลิยผัคคุนะภิกษุ   ตามคําของเราวา   พระ  
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ศาสดารับสั่งใหหาทาน.     ภิกษุรูปนั้นทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา  
แลว   เขาไปหาทานพระโมลิยผัคคุนะถึงท่ีอยู   แลวกลาววา  ทานโมลิยผัคคุนะ 
พระศาสดารับสั่งใหหาทาน.   ทานพระโมลิยผัคคุนะ    รับคําภิกษุรูปนั้นแลวก็ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     ถวายบังคมแลว     นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามทานพระโมลิยผัคคุนะวา    ดูกอนผัคคุนะ    ได 
ทราบวาเธออยูคลุกคลีกบัพวกภิกษุณีจนเกินขอบเขต  ดูกอนผัคคุนะ.    เธออยู 
คลุกคลีกับพวกภิกษุณีเชนนั้น   ถาภิกษุรูปไรติเตียนภิกษุณีเหลาน้ันตอหนาเธอ 
เธอก็โกรธ  ขัดใจ  ถึงกระทําใหเปนอธิการณก็มี   อน่ึง  ถาภิกษุรูปไรติเตียน 
เธอตอหนาภิกษุณีทั้งหลาย  ภิกษุณีเหลาน้ันก็โกรธ  ขัดใจ    ถงึกระทําใหเปน 
อธิกรณก็มี  ผัคคุนะ   เธออยูคลุกคลีกับภิกษุณีทั้งหลายเชนนี้จริงหรือ   พระ- 
โมลิยผัคคุนะทูลรับวา  จริงพระเจาขา  จึงตรัสถามตอไปวา  ผัคคุนะ เธอเปน 
กุลบุตรออกจากเรือนไมมีเรือนบวชดวยศรัทธามิใชหรือ 
            โม.   อยางนั้น  พระเจาขา. 
            พ.   ผัคคุนะ  การท่ีเธออยูคลุกคลีกับพวกภิกษุณีจนเกินขอบเขต   ไม 
สมควรแกเธอผูเปนกุลบุตรออกจากเรือนไมมีเรือนบวชดวยศรัทธาเลย  ผัคคุนะ 
เพราะฉะนั้น  ถาแมภิกษุรูปไรติเตียนภิกษุณีเหลาน้ันตอหนาเธอ  แมในขอน้ัน  
เธอพึงละความพอใจ   และวิตกอันอาศัยเรือนเสีย   แมในขอน้ัน   เธอพึงศึกษา 
อยางนี้วา     จิตของเราจักไมแปรปรวน      และเราจักไมเปลงวาจาที่ชั่ว   จัก   
อนุเคราะหดวยประโยชนอยู   แลจักเปนผูมีเมตตาจิต  ไมมีโทสะภายใน     เธอ 
พึงศึกษาอยางนี้แล  ผัคคุนะ  เพราะฉะนั้น   ถาใคร ๆ ประหารภิกษุณีเหลานั้น 
ดวยฝามือ  ดวยกอนดิน  ดวยทอนไม  ดวยศาสตราตอหนาเธอ   แมในขอน้ัน 
เธอพึงละความพอใจและวิตกอันอาศัยเรือนเสีย     แมในขอน้ัน      เธอพึงศึกษา 
อยางนี้วา      จิตของเราจักไมแปรปรวน     และเราจักไมเปลงวาจาที่ชั่วจักอนุ-   
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เคราะหดวยประโยชนอยู      แลจักเปนผูมีเมตตาจิตไมมีโทสะภายใน     เธอพึง 
ศึกษาอยางนี้แล   ผัคคุนะ  เพราะฉะนั้น    ถาใคร ๆ  ติเตียนตัวเธอเอง  ตอหนา 
เธอ   แมในขอน้ัน  เธอพึงละความพอใจ   และวิตกอันอาศัยเรือนเสีย  ผัคคุนะ 
แมในขอน้ัน  เธอพึงศึกษาอยางนี้วา   จิตของเราจักไมแปรปรวน     และเราจัก 
ไมเปลงวาจาท่ีชั่ว     จักอนุเคราะหดวยประโยชนอยู     แลจักเปนผูมีเมตตาจิต 
ไมมีโทสะภายใน  เธอพึงศึกษาอยางนี้แล   ผัคคุนะ  เพราะฉะน้ัน    ถาใคร ๆ 
ประหารเธอดวยฝามือ  ดวยกอนดิน  ดวยทอนไม  ดวยศาสตรา  ผัคคุนะ   แม 
ในขอน้ัน    เธอพึงละความพอใจ    และวิตกอันอาศัยเรือนเสีย    แมในขอน้ัน  
เธอพึงศึกษาอยางนี้วา   จิตของเราจักไมแปรปรวน และเราจักไมเปลงวาจาท่ีชั่ว 
จักอนุเคราะหดวยประโยชน  แลจักเปนผูมีเมตตาจิต  ไมมีโทสะภายใน ผัคคุนะ 
เธอพึงศึกษาอยางนี้ดังน้ีแล. 
            [๒๖๕]   ครั้งน้ันแล      พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา 
ตรัสวา  ภิกษุทั้งหลาย  สมัยหน่ึง พวกภิกษุไดทําจิตของเราใหยินดีเปนอันมาก 
เราขอเตือนภิกษุทั้งหลายไวในที่นี้วา    ภิกษุทั้งหลาย     เราฉันอาหารหนเดียว 
เมื่อเราฉันอาหารหนเดียวอยูแล   รูสึกวามีอาพาธนอย   ลําบากกายนอย  เบากาย 
มีกําลัง    และอยูอยางผาสุก   ภิกษุทั้งหลาย   ถึงพวกเธอก็จงฉันอาหารหนเดียว 
เถิด   แมพวกเธอฉันอาหารหนเดียว  ก็จะรูสึกวามีอาพาธนอย  ลําบากกายนอย 
เบากาย  มีกําลัง   และอยูอยางผาสุก   ภิกษุทั้งหลาย   เราไมตองพร่ําสอนภิกษุ 
เหลาน้ัน        มีกิจแตจะทําสติใหเกิดในภิกษุเหลานั้นเทาน้ัน        ภิกษุทั้งหลาย 
เปรียบเหมือนรถที่เทียมดวยมาอาชาไนย    มาท่ีไดรับการฝกมาดีแลว     ก็เดิน 
ไปตามพ้ืนที่เรียบ  หรือเดนิไปตามหนทางใหญ ๔ แพรง    ไมตองใชแสเพียง 
แตนายสารถีผูฝกหัดที่ฉลาดข้ึนรถ  แลวจับสายบังเหียนดวยมือซาย   จับแสดวย  
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มือขวาแลวก็เตือนใหมาว่ิงตรงไปบาง   ทั้งเลี้ยวกลบัไปตามความปรารถนาบาง  
ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย  เราไมตองพร่ําสอนภิกษุทั้งหลายเนือง ๆ ฉันนั้นเหมือนกัน 
มีแตกิจท่ีจะการทําสติใหเกิดในภิกษุเหลาน้ันเทานั้น ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น 
แมพวกเธอก็จงละอกุศลธรรมเสีย  จงทําความพากเพียรแตในกุศลธรรมทั้งหลาย 
เมื่อเปนเชนน้ี  แมพวกเธอก็จักถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในพระธรรมวินัยนี้ 
ภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนปาไมสาละปาใหญ  ใกลบานหรอืนิคม  และปาน้ัน 
ปกคลุมไปดวยเหลาตนละหุง   ชายไร ๆ  พึงหวังดีหวังประโยชนและหวังความ 
ปลอดภัยของตนสาละนั้น      เขาจึงตัดตนรังเล็ก  ๆ  ที่คดท่ีตนละหุง    คอยแยง 
โอชาออกนําไปท้ิงเสียภายนอก  แผวถางภายในปาใหสะอาดเรียบรอยแลว   คอย  
บํารุงรักษาตนรังเล็ก ๆ  ที่ตนตรงข้ึนแรงดีไวไดโดยชอบ  ภิกษุทั้งหลาย  ดวย 
การกระทําดังท่ีกลาวมาน้ี     สมัยตอมา    ปาไมรังนั้นก็เจริญงอกงามไพบูลยข้ึน 
โดยลําดับ   ฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย    แมพวกเธอก็จงละอกุศลธรรมเสีย    จงทํา 
ความพากเพียรอยูแตในกุศลธรรมทั้งหลาย   ฉันนั้นเถิด   เมื่อเปนเชนนี้    แม 
พวกเธอ  ก็จักเจริญงอกงามไพบูลยในพระธรรมวินัยนี้ถายเดียว. 
            [๒๖๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแลว  ที่กรุงสาวัตถีนี้แหละ 
มีแมบานคนหนึ่งชื่อวาเวเทหิกา     เกียรติศัพทอันงามของแมบานเวเทหิกาขจร 
ไปแลวอยางนี้วา     แมบานเวเทหิกา     เปนคนเสง่ียม     เจียมตน    เยือกเย็น 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็แมบานเวเทหิกา  มีทาสีชื่อกาลี  เปนคนขยัน   ไมเกียจคราน 
จัดการงานดี   ตอมานางกาลีไดคิดอยางนี้วา    เกียรติศัพทอันงามของนายหญิง 
ของเราขจรไปแลวอยางนี้วา     แมบานเวเทหิกา     เปนคนเสง่ียม     เจียมตน 
เยือกเย็น  ดังนี้   นายหญิงของเราไมทําความโกรธท่ีมีอยูภายในใหปรากฏ  หรือ 
ไมมีความโกรธอยูเลย  หรือวานายหญิงของเราไมทําความโกรธท่ีมีอยูในภายใน 
ใหปรากฏ    ก็เพราะเราจัดการงานท้ังหลายเรียบรอยดี     ไมใชไมมีความโกรธ  
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อยากระน้ันเลย   จําเราจะตองทดลองนายหญิงดู  วันรุงข้ึนนางกาลีทาสี  ก็แสรง  
ลุกข้ึนสาย   ภิกษุทั้งหลาย   ฝายแมบานเวเทหิกา   ก็ไดตวาดนางกาลีทาสีข้ึนวา 
เฮย  อีคนใชกาลี  นางกาลีจึงขานรับวา  อะไรเจาขา. 
            เว.   เฮย   ทําไมเองจึงลุกจนสาย. 
            กา.   ไมเปนอะไรดอก   เจาคะแมนาย 
            นางจึงกลาวอีกวา  อีคนชั่วราย  ก็เมื่อไมเปนอะไร  ทําไมเองจึงลุกข้ึน 
จนสาย   ดังน้ีแลว   โกรธ  ขัดใจ  ก็หนานิ่วค้ิวขมวด. 
            ภิกษุทั้งหลาย     ที่นั้นนางกาลีทาสีจึงคิดวา     นายหญงิของเราไมทํา 
ความโกรธที่มีอยูในภายในใหปรากฏเทาน้ัน    ไมใชไมมีความโกรธ    ที่ไมทํา 
ความโกรธที่มีอยูในภายในใหปรากฏ  ก็เพราะเราจัดการงานท้ังหลายเรียบรอยดี 
ไมใชไมมีความโกรธ   อยากระน้ันเลย  เราจะตองทดลองนายหญิงใหยิ่งข้ึนไป 
ภิกษุทั้งหลาย  ถัดจากวันนั้นมา  นางกาลีทาสี  จึงลุกข้ึนสายกวาน้ันอีก  ครั้งน้ัน  
แมบานเวเทหิกา   ก็ตวาดนางกาลีทาสีอีกวา   เฮย   อีกาล.ี 
            กา.   อะไร   เจาขาแมนาย. 
            เว.   เช  ทําไมเองจึงนอนต่ืนสาย. 
            กา.   ไมเปนอะไรดอก   เจาคะ. 
            นางจึงกลาวอีกวา   เฮย  อีตัวราย    ก็เม่ือไมเปนอะไร    ทําไมเองจึง 
นอนต่ืนสายเลา  ดังนี้แลว  โกรธ  ขัดใจ  ก็แผดเสียงวาจาที่ขัดใจ  ภิกษุทั้งหลาย 
ทีนั้น   นางกาลีทาสีจึงคิดวา นายหญิงของเรา  ไมทําความโกรธท่ีมีอยูในภายใน 
ใหปรากฏเทาน้ัน    ไมใชไมมีความโกรธ    ที่ไมทําความโกรธท่ีมีอยูในภายใน 
ใหปรากฏ  กเ็พราะเราจัดการงานท้ังหลายใหเรียบรอยดี  ไมใชไมมีความโกรธ  
อยากระน้ันเลย      เราจะตองทดลองใหยิ่งข้ึนไปกวาน้ีอีก    ดังนี้     แตนั้นมา 
นางกาลีทาสีก็ลุกข้ึนสายกวาทุกวัน    ครั้งน้ัน     แมบานเวเทหิกาผูนาย    กร็อง  
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ดากราด  โกรธจัด  จึงควาลิ่มประตูปาศีรษะ  ดวยหมายจะทําศีรษะทาสีใหแตก  
ภิกษุทั้งหลาย    คราวนั้น   นางกาลีทาสีศรีษะแตก   โลหิตไหลโซม   จึงเท่ียว 
โพนทะนา    แกคนบานใกลเคียงวา  แมพอทั้งหลาย    เชญิดูการกระทําของ 
คนเสง่ียม    เจียมตัว    เยอืกเย็นเอาเถิด    ทําไมจึงทําแกทาสีคนเดียวอยางน้ีเลา 
เพราะโกรธวานอนต่ืนสหาย    จึงควาลิ่มประตูปาเอาศรีษะ    ดวยหมายจะทําลาย 
หัวขา   ดังน้ี  ภิกษุทั้งหลาย  แตนั้นมา  เกียรติศัพทอันชั่วของแมบานเวเทหิกา 
ก็ขจรไปอยางนี้วา   แมเรือนเวเทหิกา  เปนคนดูราย  ไมเจียมตัว   ไมเยือกเย็น 
แมฉันใด   ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น     เปนคน 
สงบเสง่ียมจัด   เปนคนเจียมตัวจัด   เปนคนเยือกเย็นจัด  ไดก็เพียงชั่วเวลาที่ยัง 
ไมไดกระทบถอยคําอันไมเปนที่พอใจเทาน้ัน       ภิกษุทั้งหลาย     ก็เม่ือใดเธอ 
กระทบถอยคําอันไมเปนท่ีพอใจเขา  ก็ยังเปนคนสงบเสง่ียม  เจียมตัว  เยือกเย็น 
อยูได    ภิกษุทั้งหลาย    เมื่อน้ันแหละควรทราบวา     เธอเปนคนสงบเสง่ียม 
เปนคนเจียมตัว    เปนคนเยือกเย็นจริง   ภิกษุทั้งหลาย   เราไมเรียกภิกษุรูปที่ 
เปนคนวางาย  ถึงความเปนคนวางาย เพราะเหตุไดจีวร บิณฑบาต   เสนาสนะ 
แลคิลานปจจยเภสัชบริขารวา   เปนคนวางายเลย   ขอน้ันเพราะเหตุไร   เพราะ 
ภิกษุรูปนั้น     เมื่อไมไดจีวร    บิณฑบาต     เสนาสนะ    และคิลานปจจยเภสัช 
บริขารน้ัน    ก็จะไมเปนคนวางาย  จะไมถึงความเปนคนวางายได  ภิกษุทั้งหลาย 
อน่ึง ภิกษุรูปใดแล  มาสักการะเคารพ  นอบนอมพระธรรมอยู   เปนคนวางาย 
ถึงความเปนคนวางาย   เราเรียกภิกษุรูปนั้นวา   เปนคนวางาย   ดังน้ี    เพราะ 
ฉะน้ันแหละ  ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา   เราจักเปนผูสักการะ 
เคารพ  นอบนอมพระธรรม  จักเปนผูวางาย  จักถึงความเปนคนวางาย  ดังนี้. 
            [๒๖๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ทางแหงถอยคําท่ีบุคคลอ่ืนจะพึงกลาว 
กะทานมีอยู ๕ ประการ  คือ  กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร ๑  กลาว  
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ดวยเรื่องจริงหรือไมจริง ๑   กลาวดวยคําออนหวานหรือคําหยาบคาย ๑   กลาว 
ดวยคําประกอบดวยประโยชนหรือไมประกอบดวยประโยชน ๑ มีจิตเมตตาหรือ 
มีโทสะในภายในกลาว  ๑    ภิกษุทั้งหลาย     เมื่อบุคคลอ่ืนจะกลาวโดยกาลอัน 
สมควรหรือไมสมควรก็ตาม   จะกลาวดวยเรื่องจริงหรือไมจริงก็ตาม   จะกลาว 
ถอยคําออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม     จะกลาวถอยคําประกอบดวยประโยชน 
หรือไมประกอบดวยประโยชนก็ตาม   จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว 
ก็ตาม   แมในขอนั้น   พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา   จิตของเราจักไมแปรปรวน 
เราจักไมเปลงวาจาชั่ว        เราจักอนุเคราะหดวยประโยชน      เราจักมีจิตเมตตา 
ไมมีโทสะในภายใน   เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลน้ัน   และเราจักแผเมตตา 
จิตอันไพบูลย ใหญยิ่ง  หาประมาณมิได  ไมมีเวร ไมมีพยาบาท  ไปตลอดโลก 
ทุกทิศทุกทาง   ซึ่งเปนอารมณของจิตน้ัน   ดังน้ี   ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลาย 
พึงศึกษาดวยอาการดังท่ีกลาวมานี้แล. 
            [๒๖๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย        เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาจอบและ 
ตะกรามาแลว  กลาวอยางนี้วา  เราจักกระทําแผนดินอันใหญนี้ไมใหเปนแผนดิน 
ดังน้ี   เขาขุดลงตรงท่ีนั้น   ๆ  โกยข้ีดนิทิ้งในท่ีนั้น ๆ  บวนนํ้าลายลงในท่ีนั้น  ๆ 
แลวสําทับวาเองอยาเปนแผนดิน ๆ  ดังน้ี     ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน      บุรุษน้ันจักทําแผนดินอันใหญนี้ไมใหเปนแผนดินได 
หรือไม.  ภิกษุเหลาน้ันกราบทูลวา   ไมได  พระเจาขา.   ขอนั้น  เพราะเหตุไร. 
เพราะเหตุวาแผนดินอันใหญนี้  ลึกหาประมาณมิได  เขาจะทําแผนดินอันใหญนี้  
ไมใหเปนแผนดินไมไดงายเลย  ก็แลบุรุษน้ันจะตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเสียเปลา 
เปนแนแท  ดังนี้   แมฉันใด  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทางแหงถอยคําท่ีบุคคลอ่ืน  
จะพึงกลาวกะทานมีอยู  ๕  ประการ    คือ    กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไม 
สมควร  ๑   กลาวดวยเรื่องจริงหรือไมจริง  ๑   กลาวดวยคําออนหวานหรือคํา  
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หยาบคาย ๑  กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชนหรือไมประกอบดวยประโยชน 
๑   มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว ๑  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    เมื่อบุคคล  
อ่ืนจะกลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควรก็ตาม    จะกลาวดวยเรื่องจริงหรือ 
ไมจริงก็ตาม     จะกลาวดวยถอยคําออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม     จะกลาว 
ถอยคําประกอบดวยประโยชนหรือไมประกอบดวยประโยชนก็ตาม       จะมีจิต  
เมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวก็ตาม  แมในขอนั้น พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา 
จิตของเราจักไมแปรปรวนเราจักไมเปลงวาจาที่ชั่ว    เราจักอนุเคราะหดวยประ- 
โยชน     เราจักมีจิตเมตตา   ไมมีโทสะภายใน   เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคล 
นั้น   และเราจักแผเมตตาจิตอันเสมอดวยแผนดิน ไพบูลย  ใหญยิ่ง หาประมาณ 
มิได  ไมมีเวร  ไมมีพยาบาทไปตลอดโลก  ทุกทิศทุกทาง  ซึ่งเปนอารมณของ 
จิตน้ัน  ดังนี้  ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายพึงศึกษาดวยอาการดังที่กลาวมานี้แล. 
            [๒๖๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบบรุุษถือเอาครั้งก็ตาม   สีเหลอืง 
สีเขียว   หรือสีแดงออนก็ตาม   มาแลว   กลาวอยางนี้วา   เราจักเขียนรูปตาง  ๆ 
ในอากาศน้ี   กระทําใหรปูปรากฏชัด   ดังน้ี   ภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจะสําคัญ 
ความขอน้ันเปนไฉน บุรุษน้ันจะเขียนรูปตางๆ ในอากาศน้ี  กระทําใหรูปปรากฏ 
ชัดไดหรือไม.  ไมไดพระเจาขา.  ขอน้ันเพราะเหตุอะไร.  เพราะธรรมดาอากาศ 
นี้ยอมเปนของไมมีรูปราง   ชี้ใหเห็นไมได   เขาจะเขียนรูปในอากาศน้ัน    ทํา 
ใหรูปเดนปรากฏชัดไมไดงายเลย     ก็แหละบุรุษนั้นจะตองเหน็ดเหน่ือยลําบาก 
เสียเปลาเปนแนแท  ดังนี้     แมฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย   ทางแหงถอยคําท่ีบุคคล 
อ่ืนจะพึงกลาวกะทาน  มีอยู ๕ ประการ  คือ   กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไม 
สมควร ๑ กลาวดวยเรื่องจริงหรือไมจริง   กลาวดวยคําออนหวานหรือคําหยาบ 
คาย ๑  กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชนหรือไมประกอบดวยประโยชน ๑  ม ี
จิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาว  ๑  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ภิกษุทั้งหลาย  เมื่อ  
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บุคคลอ่ืนจะกลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควรก็ตาม  จะกลาวดวยเรื่องจริง 
หรือไมจริงก็ตาม จะกลาวถอยคําออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม  จะกลาวถอยคํา 
ประกอบดวยประโยชนหรือไมประกอบดวยประโยชนก็ตาม   จะมีจิตเมตตาหรือ 
มีโทสะในภายในกลาวก็ตาม   แมในขอนั้น     พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา   จิต 
ของเราจักไมแปรปรวน  เราจักไมเปลงวาจาชั่ว  เราจักอนุเคราะหดวยประโยชน 
เราจักมีจิตเมตตา     ไมมโีทสะในภายใน     เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลน้ัน 
และเราจะแผเมตตาจิตอันไพบูลย    ใหญยิ่ง  หาประมาณมิได   ไมมีเวร  ไมมี 
พยาบาท ไปตลอดโลก ทกุทิศทุกทาง  ซึ่งเปนอารมณของจิตน้ัน   ดังน้ี  ภิกษุ 
ทั้งหลาย   เธอท้ังหลายพึงศึกษาดวยอาการดังกลาวมาน้ีแล. 
            [๒๗๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษ    ถือเอาคบหญาท่ี 
จุดไฟมาแลวกลาวอยางนี้วา   เราจักทําแมน้ําคงคาใหรอนจัด   ใหเดือดเปนควัน 
พลุง  ดวยคบหญาท่ีจุดไฟแลวน้ี   ดังน้ี  ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจะสําคัญความ 
ขอน้ันเปนไฉน  บุรุษนั้นจักทําแมน้ําคงคาใหรอนจัด    ใหเดือดเปนควันพลุง 
ดวยคบหญาคบที่จุดไฟแลวไดหรือไม.  ไมไดพระเจาขา.  ขอน้ันเพราะเหตุไร. 
เพราะแมน้ําคงคาเปนแมน้ําที่ลึก    สดุที่จะประมาณ     เขาจะทําแมคงคาน้ันให 
รอนจัด    ใหเดือดเปนควันพลุง   ดวยคบหญาท่ีจุดไฟเเลวไมไดงายเลย   ก็แล 
บุรุษน้ันจะตองเหน็ดเหนื่อยลําบากเสียเปลาเปนแนแท  ดังน้ี     แมฉันใด  ภิกษุ 
ทั้งหลาย    ทางแหงถอยคําท่ีบุคคลอ่ืนจะพึงกลาวกะทานมีอยู ๕ ประการ   คือ 
กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร  ๑  กลาวดวยเรื่องจริงหรือไมจริง  ๑ 
กลาวดวยคําออนหวานหรือหยาบคาย     กลาวดวยคําประกอบดวยประโยชน 
หรือไมประกอบดวยประโยชน   ๑  มีจิตเมตตาหรือมีโทสะะในภายในกลาว  ๑ 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ภิกษุทั้งหลาย     เมื่อบุคคลอ่ืนจะกลาวโดยกาลอันสมควร 
หรือไมสมควรก็ตาม  เขาจะกลาวดวยเรื่องจริงหรือไมจริงก็ตาม  จะกลาวถอยคํา  
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ออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม     จะกลาวถอยคําประกอบดวยประโยชนหรือไม 
ประกอบดวยประโยชนก็ตาม      จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายในกลาวก็ตาม  
แมในขอน้ัน   พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วา   จิตของเราจักไมแปรปรวน   เราจัก 
ไมเปลงวาจาท่ีชั่ว  เราจักอนุเคราะหดวยประโยชน  เราจักมีเมตตาจิต  ไมมีโทสะ 
ในภายใน   เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลน้ัน      และเราจักแผเมตตาจิตอันเสมอ 
ดวยแมน้ําคงคาไพบูลย   ใหญยิ่ง   หาประมาณมิได   ไมมีเวร   ไมมีพยาบาท 
ไปตลอดโลกทุกทิศทุกทาง    ซึ่งเปนอารมณของจิตน้ัน    ดังนี้    ภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาดวยอาการดังท่ีกลาวมานี้แล. 
            [๒๗๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนกระสอบหนังแนวท่ีนาย 
ชางหนังฟอกดีเรียบรอยแลว    ออนนุมดังปุยนุนและสําลี    เปนกระสอบที่ดีได 
ไมดังกอง ถามีบุรุษถือเอาไมหรือกระเบื้องมาพูดข้ึนอยางนี้วา เราจักทํากระสอบ 
หนังแมว  ที่เขาฟอกไวดีเรียบรอยแลว  ออนนุมดังปุยนุนและสําสี  ที่ตีไดไมดัง 
กองน้ีใหเปนของมีเสียงดังกอง      ดวยไมหรือกระเบื้องดังน้ี      ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน      บุรุษน้ันจะทํากระสอบหนังแมวที่เขา 
ฟอกไวดีเรียบรอยแลว     ออนนุมดังปุยนุนและสําลี     ที่ตีไดไมดังกองนี้  
ใหกลับมีเสียงดังกองข้ึน       ดวยไมหรือกระเบื้องไดหรือไม.     ไมได 
พระเจาขา      ขอน้ันเพราะเหตุไร.     เพราะเหตุวา   กระสอบหนังแมวน้ี  
เขาฟอกดีเรียบรอยแลว       ออนนุมดังปุยนุนและสําลี  ซึ่งเปนของท่ีตีไดไม 
ดังกอง    เขาจะทํากระสอบหนังแมวน้ัน      ใหกลบัเปนของมีเสียงดังกองข้ึนดวย 
ไมหรือกระเบื้องไมไดงายเลย     บุรุษคนน้ัน       จะตองเหน็ดเหนื่อยลําบาก 
เสียเปลาเปนแนแท  ดังนี้    แมฉันใด   ภิกษุทั้งหลาย    ทางแหงถอยคําท่ีบุคคล 
อ่ืนจะพึงกลาวกะทานมีอยู  ๕ ประการคือ กลาวโดยกาลอันสมควรหรือไมสมควร 
๑  กลาวดวยเรื่องจริงหรือไมจริง  ๑   กลาวดวยคําออนหวานหรือหยาบคาย  ๑ 
กลาวดวยคํามีประโยชนหรือไรประโยชน  ๑   มีจิตเมตตาหรือมีโทสะในภายใน  
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กลาว ๑  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ภิกษุทัง้หลาย     เมือ่คนอ่ืนจะกลาวโดยกาลอัน 
สมควร   หรอืไมสมควรก็ตาม   จะกลาวดวยเรื่องจริงหรือไมจริงก็ตาม  จะกลาว 
ดวยถอยคําออนหวานหรือหยาบคายก็ตาม   จะกลาวดวยถอยคํามีประโยชนหรือ 
ไรประโยชนก็ตาม จะมีจิตเมตตาหรือมีโทสะะในภายในกลาวก็ตาม  แมในขอนั้น  
พวกเธอพึงศึกษาอยางนี้วาจิตของเราจักไมแปรปรวน   เราจักไมเปลงวาจาท่ีชั่ว 
เราจักอนุเคราะหผูอ่ืนดวยประโยชน    เราจักมีเมตตาจิต     ไมมีโทสะในภายใน 
เราจักแผเมตตาจิตไปถึงบุคคลน้ัน    และเราจักแผเมตตาจิตอันเสมอดวยกระสอบ 
หนังแมว  ไพบูลย  ใหญยิ่ง   หาประมาณมิได   ไมมีเวร  ไมมพียาบาท   ไป 
ตลอดโลก  ทุกทิศทุกทาง   ซึ่งเปนอารมณของจิตน้ัน   ดังน้ี     ภิกษุทั้งหลาย 
เธอทั้งหลายพึงศึกษาดวยอาการดังท่ีกลาวมานี้แล. 
            [๒๗๒]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       หากจะมีพวกโจรผูมีความประพฤติ 
ตํ่าชา  เอาเลื่อยท่ีมีดามสองขาง เลื่อยอวัยวะใหญนอยของพวกเธอ แมในเหตุนั้น 
ภิกษุหรือภิกษุณีรูปใดมีใจคิดรายตอโจรเหลาน้ัน        ภิกษุหรอืภิกษุณีรูปนั้น 
ไมชื่อวาเปนผูทําตามคําส่ังสอนของเรา    เพราะเหตุที่อดกลั้นไมไดนั้น    ภิกษุ 
ทั้งหลาย     แมในขอน้ัน      เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยางนี้วา     จิตของเราจักไม 
แปรปรวน     เราจักไมเปลงวาจาที่ชั่ว       เราจักอนุเคราะหผูอ่ืนดวยประโยชน 
เราจักมีเมตตาจิตไมมีโทสะในภายใน   เราจักแผเมตตาจิตไปถึ่งบุคคลน้ัน    และ 
เราจักแผเมตตาจิตอันไพบูลย  ใหญยิง่  หาประมาณมิได  ไมมีเวร ไมมีพยาบาท 
ไปตลอดโลก  ทุกทิศทกุทาง  ซึ่งเปนอารมณของจิตน้ัน  ดังนี้    ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอพึงศึกษาดวยอาการดังท่ีกลาวมาน้ีแล. 
            [๒๗๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็พวกเธอควรใสใจถึงโอวาทอันเปรียบ 
ดวยเลื่อยน้ีเนืองนิตยเถิด     พวกเธอจะไมมองเห็นทางแหงถอยคําท่ีมีโทษนอย 
หรือโทษมาก  ที่พวกเธอจะอดกลั้นไมได  หรือยังจะมีอยูบาง.  ไมมีพระเจาขา.  
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เพราะเหตุนั้นแหละ   ภิกษุทั้งหลาย     พวกเธอจงใสใจถึงโอวาทอันเปรียบได ดวย 
เลื่อยน้ีเนืองนิตยเถิด     ขอน้ันจักเปนประโยชนและความสุขแกพวกเธอสิ้นกาล 
นาน  ดังนี้แล. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว       ภิกษุเหลาน้ันมีใจ 
ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                     จบ   กกจูปมสูตรที่  ๑  
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                                           โอปมมวรรค 
       
                                       อรรถกถากกจูปมสูตร 
            กกจูปมสูตร  มีคําเริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้. 
            พึงทราบวินิจฉัยใน  กกจูปมสตูรนั้น  ดังตอไปนี้.    คําวา  โมลิย- 
ผัคคุนะ  นี้  มวยผม  ทานเรียกวา  โมลี.  เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา 
        เฉตฺวาน  โมล ี วรคนฺธวาสิต 
        เวหาสย  อุกขฺิป  สากฺยปุงฺคโว 
        รตนจงฺโกฏวเรน  วาสโว 
        สหสฺสเนตฺโต  สิรสา   ปฏิคฺคหิ. 
                  จอมศากยะผูประเสริฐสุด  ทรงตัดพระเมาลี 
             (คือมวยผม)       อันอบดวยของหอมอยางดีแลว 
                โยนข้ึนไปในอากาศ   ทาววาสวะสหัสสเนตรทรง 
           เอาผอบแกว   อันประเสริฐ ทูนพระเศียร รบัไว 
                ดังน้ี. 
ในเวลาท่ีทานเปนคฤหัสถมีมวยผมใหญ    เพราะเหตุนั้น    เขาจึงเรียกทานวา 
โมลิยผัคคุนะ.  แมบวชแลวชนทั้งหลายก็ยังจําชื่อน้ันได. 
            บทวา  อติเวล  แปลวา  เกินขอบเขต.      ในบทวา  อตเวล   นั้น 
เวลามี ๓  คือ 
             ๑.    กาลเวลา    ขอบเขตคือเวลา 
                ๒.    สมีเวลา   ขอบเขตคือเขตแดน                                  
            ๓.    สีลเวลา   ขอบเขตคือศีล                                           
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            จริงอยู   ในคําวา   ทรงเปลงอุทานน้ีในเวลาน้ัน    ดังน้ี    เวลาน้ีชื่อวา 
กาลเวลา.     ในคําวา   ภิกษุผูมีธรรมอันต้ังอยูแลวจะไมกาวลวงแดน    ดังน้ี  
เวลาน้ี  ชื่อวา  ลีมเวลา.  ในคําวา  การไมลวงละเมิดเวลา  คือท่ีชื่อเสตุฆาต- 
วิรัติ  อริยมรรคผูฆา  ซึ่งบาปธรรมอันเปนนับเนื่องแลวในพระอริยมรรค  ชื่อวา 
เสตุ  และในคําวา    ชื่อวา   เวลา    เพราะอรรถวาการไมลวงละเมิดนี้      ดงัน้ี  
เวลาน้ีชื่อวา    สีลเวลา.   
            พระโมลิยผัคคุนะน้ันยอมกาวลวงขอบเขตตามท่ีกลาวแลวน้ันทั้ง  ๓ 
ทีเดียว.  จริงอยู   กาลเวลาสําหรับการใหโอวาทภิกษุณีทั้งหลาย  มีอยู.     เมื่อ 
พระอาทิตยอัศดงคตตกแลว  พระโมลียผัคคุนะน้ันก็ยังกลาวสอนอยู    จึงชื่อวา 
เกินกาลเวลาแมนั้น.    ชื่อวา  ประมาณ (การกําหนด) ในการกลาวสอนภิกษุณี 
ทั้งหลาย  มีอยู   ชื่อวา  สมีมริยาทา  แปลวา  เขตแดน  พระโมลิยปคคุนะน้ัน 
กลาวสอนเกินกวาหาหกคําข้ึนไป  จึงชื่อวา  เกินสีมเวลาแมนั้น.   ก็พระโมลยิ-  
ผัคคุนะเมื่อกลาวธรรมอยู.       ก็กระทําเปนเลน  (มีการพูดตลกเปนตน)  ยอม 
กลาวคํามากเพียงพอท่ีจะเปนอาบัติหยาบได.    ดวยอาการอยางน้ี   ชื่อวา  เกนิ 
แมซึ่งสีลเวลา.                                      
            บทวา   สสฏโ  คือวาเปนผูปะปนกัน  รวมสุขทุกขกัน.  บทวา  สมมฺุขา 
คือ  ขางหนา.   บทวา  อวณฺณ  ภาสติ  ความวา  ภิกษุรูปไร ๆ เห็นพวก 
ภิกษุณีเหลานั้นทํากิจ  มีการตําขาวเปนตน  ก็จะกลาวสิ่งท่ีไมเปนเปนคุณวา 
ภิกษุณีพวกน้ีพระพฤติไมดี   วายาก    เปนผูคะนอง  คงไมตองอาบัติ  ดังนี้. 
บทวา  อธิกรณป  กโรติ  ความวา  พระโมลิยผัคคุนะ  ยอมชัดอธิกรณ 
(เรื่องราว)  แกภิกษุทั้งหลายเหลาน้ีวา จําเดิมแตเห็นภิกษุณีทั้งหลายเหลาน้ีแลว 
ขัดลูกตา  การบูชาดวยดอกไมในวิหารน้ี   หรือวา  การกระตาง  ๆ  มีการชําระ 
ลางอาสนะ. และการประพรมเปนตน  ยอมดําเนินโดยภิกษุณีเหลาน้ี  ภิกษุณีเหลาน้ี 
เปนกุลธิดา  เปนผูมีความละอาย   พวกทานกลาวอยางนี้  ๆ แกภิกษุณีเหลาน้ัน   
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พวกทานเปนอาบัติชื่อน้ี      พวกทานจงมาสํานักพระวินัยธร     แลวใหวินจิฉัย 
แกเรา.     บทวา  โมลิยผคฺคุนสฺส   อวณฺณ  ภาสติ  ความวา  ภิกษุไร ๆ  
ยอมกลาวสิ่งอันมิใชคุณวา  ชื่อวา  อาบัติ   ยอมไมมีแกภิกษุนี้     ที่บริเวณของ 
พระโมลิยผัคคุนะน้ี  ไมวางภิกษุณีตลอดกาลเปนนิตย ดังน้ี.  บทวา  อธิกรณป 
กโรนฺติ    ความวา    ยอมชักอธิกรณแกภิกษุทั้งหลายเหลาน้ีวา     จําเดิมแกเรา 
เห็นพระโมลิยผัคคุนะเถระแลว  ยอมขัดลูกตา  ใคร ๆ  ไมอาจแมแตจะแลดูที่อยู 
ของพวกภิกษุอ่ืนในวิหารนี้ได   พวกภิกษุณีที่มาสูวิหารน้ี     ไดอาศัยพระเถระ 
(พระโมลิยผัคคุนะ)  รูปเดียวแท ๆ จึงไดโอวาทบาง  การตอนรบับาง 
บทอุทเทสบาง  ทานเปนบุตรของผูมีตระกูล  มีความละอาย  มีความรําคาญ 
พวกทานจงกลาวถอยคําอยางนี้  ๆ  เห็นปานน้ี  พวกทานจงมา  ใหพระวินยัธร 
วินิจฉัยแกเรา  ดังน้ี.  ขอวา  โส ภิกฺข ุ ภควนฺต  เอตทโวจ  ความวา  ได  
กราบทูลเพ่ือตองการจะใหเปนที่รักก็หาไม  หรือดวยประสงคเพ่ือใหเขาแตกกัน 
ก็หาไม  ที่แทเพ่ือมุงประโยชนเทาน้ัน. 
            ไดยนิวา  ภิกษุนั้นคิดวา     เมือ่ภิกษุ   (โมลิยผัคคุนะ)   นี้คลุกคลีอยู 
อยางนี้   ความเสื่อมยศ   จักเกิดข้ึน    สิ่งท่ีมิใชยศนั้นเปนโทษแมแกพระศาสนา 
ก็พระโมลิยผัคคุนะน้ีถูกภิกษุอ่ืนตักเตือนแลวก็จักไมยอมงดเวน   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงแสดงธรรมใหโอวาทแลวก็จักงดเวน  ดังน้ี.      เพราะภิกษุนั้นเปน 
ผูมุงประโยชน        จึงไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา    อายสฺมา  ภนฺเต 
เปนตน    แปลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ทานพระโมลิยผัคคุนะ   คลุกคลอียู 
กับพวกภิกษุณีเกินขอบเขต  เปนตน.   บทวา  อามนฺเตหิ  คือวา  จงใหทราบ. 
บทวา  อามนฺเตติ    แปลวา  ตรัสเรียก.  บทวา  สทฺธา  แปลวา ดวยศรัทธา  
บทวา   ตสฺมา   ความวา    กเ็พราะเหตุที่เธอเปนบุตรผูมีตระกูล    เปนผูบวช 
ดวยศรัทธา   หรือเหตุที่เธอคลุกคลีอยูกับภิกษุณีทั้งหลายอยางน้ัน     คนพวกใด  
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ดาภิกษุณีหรือประหารภิกษุณี  เกิดความโทมนัสขัดใจในคนพวกนั้น   เมือ่เธอ 
ละความคลุกคลีไดแลว   ความโทมนัสก็จักไมเกิด  ดังนี้.  บทวา  ตตฺร  คือวา 
ในการติเตียนนั้น. บทวา เคหสิตา คือวา อาศัยเบ็ญจกามคุณ. บทวา ฉนฺทา 
คือวา  พอใจดวยตัณหาบาง  พอใจดวยปฏิฆะบาง.  บทวา วิปรณิต  ความวา 
จิตกําหนัดดวยอํานาจตัณหาก็แปรปรวน  ทั้งจิตท่ีโกรธ   ทั้งจิตที่หลง   ก็แปร- 
ปรวนเปนอ่ืน.  แตในที่นี้  จิตที่กําหนัดโดยความพอใจดวยอํานาจตัณหา  ก็ควร 
แมจิตที่โกรธโดยความพอใจ  ดวยอํานาจปฏิฆะก็ควร.     บทวา  หิตานุกมปฺ 
ไดแกอนุเคราะหดวยประโยชนเกื้อกูล     คือวาแผออกไปดวยประโยชนเกือ้กูล. 
บทวา  น  โทสนฺตโร  คือวา  เราจักไมเปนผูมีโทสจิต. 
            เพราะเหตุไร   ทานจึงเริ่มคําวา  อถ โข  ภควา  เปนตน.  ไดยินวา 
แมความคิดวา    เราใหโอวาทเพียงนี้แลว    จักงดเวนจากการคลุกคลีกับภิกษุณี 
ทั้งหลาย  ดังนี้   ของพระโมลิยผัคคุนะมิไดเกิด.   ก็พระโมลิยผัคคุนะน้ันเปนผู 
ขัดแยงกับพระผูมีพระภาคเจา   ราวกะวาเปนลิ่มสลัก   ผาสะดึง.       ในครัง้น้ัน 
เพราะทรงเห็นภิกษุผูวายากรูปนี้  ภาพเหลาภิกษุผูวางาย  ครั้งปฐมโพธิกาลก็มา 
ปราฎแกพระผูมีพระภาคเจา  เหมือนบุคคลผูหิว  ปรารถนาอาหาร   ผูกระหาย 
น้ําปรารถนานํ้าดื่ม  ผูกระทบความหนาว   ปรารถนาความอุน    ผูประสบทุกข 
ปรารถนาสุขฉะน้ัน.       ลําดับนั้น  ทรงประสงคจะสรรเสริญพวกภิกษุผูวางาย 
เหลาน้ัน  จึงเริ่มเทศนาน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อาราธยึสุ   เเปลวา 
ใหยินดีคือใหถือเอา.  บทวา  เอก   สมย  แปลวา  สมัยหน่ึง.  บทวา  เอกา 
สนโภชน  ไดแก   การฉันอาหารในเวลาปุเรภัตครั้งเดียว.     จริงอยู    ต้ังแต 
พระอาทิตยข้ึนจนถึงเวลาเท่ียงวัน       แมภิกษุจะฉันอาหาร  ๑๐  ครั้ง  ทานก็ 
ประสงคเอาในขอวา  ฉันอาหารหนเดียวน้ี.  บทวา  อปฺปาพาธต  คือ  ปราศ- 
จากอาพาธ.    บทวา   อปฺปาตงฺกต  คือปราศจากทุกข.   บทวา   ลหุฏาน     
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ไดแก   มรีางกายคลองแคลว.     บทวา   พล   แปลวา   มีกําลังกาย.      บทวา 
ผาสุวิหาร  คือ  รางกายอยูเปนสุข. 
            ถามวา  ทําไม  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวดวยสูตรนี้. 
            ตอบวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงกาลใหละการฉันอาหารในเวลา 
วิกาลในเวลากลางวันในสูตรนี้   แตในภัททาลิสูตรตรัสถึงกาลใหละการฉันอาหาร 
ในเวลาวิกาลในเวลากลางคืน.     พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงใหภิกษุละการฉัน 
อาหารในเวลาวิกาลท้ังสองน้ีพรอมกัน. 
            ถามวา   เพราะเหตุไร. 
            ตอบวา  ก็เพราะอาหารในเวลาวิกาลท้ังสองน้ี   สัตวทั้งหลายประพฤติ 
มาจนชินในวัฏฏะแลว กลุบุตรผูสุขุมาล (ผูละเอียดออน) มีอยู  กุลบุตรเหลาน้ัน 
ถาละอาหารในเวลาวิกาลท้ังสองพรอมกัน   ยอมลาํบาก  เพราะฉะนั้น  จึงไมทรง 
ใหละพรอมกัน  คือใหละการฉันอาหารน้ันคนละคราว  คือใหละอาหารในเวลา 
วิกาลในเวลากลางวันคราวหนึ่ง   และใหละอาหารในเวลาวิกาลในเวลากลางคืน 
คราวหน่ึง. 
            ในสองคราวนั้น    ในสูตรนี ้     ตรัสใหละการฉันอาหารในเวลาวิกาล 
ในเวลากลางวัน.    พระพุทธเจาท้ังหลายมิใชทรงชีภั้ย    ใหละการฉันอาหารใน 
เวลาวิกาลเทาน้ัน    แตทรงแสดงอานิสงสแลวจึงใหละ   ดวยเหตุนั้นแหละ   สัตว 
ทั้งหลาย   จึงละไดโดยงาย    เพราะฉะนั้น    เมื่อจะแสดงอานิสงส   จึงตรัสคุณ 
ประโยชน ๕ เหลาน้ี   (คือ  มีอาพาธนอย  มีความลําบากนอยเปนตน ). 
            บทวา  อนุสาสนี  กรณียา      ความวา   ตองพราสอนบอย ๆ  วา 
พวกเธอ   จงทําส่ิงน้ี   อยาทําส่ิงน้ี   คือ  มีแตกิจทําใหเกิดสติเทาน้ัน และตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ครั้งปฐมโพธิกาล    ดวยเหตุเพียงเทาน้ัน     ภิกษุเหลาน้ัน 
ไดทําส่ิงท่ีควรทํา    ไดละสิ่งท่ีควรละ    ภิกษุทั้งหลาย   เปนผูวางาย    เชื่อฟง 
รับสนองโอวาท.  
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            บัดนี ้  เมื่อจะทรงนําอุปมาอันสอนถึงความท่ีภิกษุเหลาน้ันเปนผูวางาย 
จึงตรัสคําวา   เสยฺยถาป    เปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   สุภมูิย 
ไดแก   พ้ืนทีด่ีเรียบ    เหมือนในประโยคท่ีวา    บคุคลพึงหวานพืชในพื้นที่ดี 
ในนาดีอันปราศจากตอไมเปนตน    และคําท่ีมาในประโยควา    พ้ืนที่สะอาด 
เปนพ้ืนที่ดี  เปนตน.   บทวา  จตุมหาปเถ     ไดแก  ในท่ีทางใหญสองสาย 
ตัดผานกันไป.  บทวา    อาชฺรโถ     ไดแก  รถท่ีเทียมดวยมาท่ีฝกดีแลว. 
บทวา    โอธสฺตปโตโท    ความวา    นายสารถีผูฉลาดกาวข้ึนบนรถเเลว. 
สามารถเพ่ือจะถือแซที่วางไวทางขวางแลวหอยลง.        บทวา   โยคฺคาจริโย 
ไดแก     นายสารถี.     ผูใดยอมฝกมา    ผูนั้น    ชือ่วา   อสฺสทมฺมสารถิ. 
บทวา  เยนิจฺฉก คือ  ยอมปรารถนาไปทางใด.  บทวา  ยทิจฺฉก คือ  ยอม 
ตองการออกไปที่ใด.  บทวา  สาเรยฺย  คือ  พึงไปทางทรงขางหนา.    บทวา 
ปจฺฉา  สาเรยฺย  คือใหกลับ.   บทวา เอวเมว  โข  ความวา  เหมือนอยางวา 
นายสารถีนั้น ยอมปรารถนาจะไปทางใด ๆ มาก็จะข้ึนทางนั้น ๆ ยอมปรารถนา 
โดยคติใด ๆ ก็ถือเอาคตินั้น ๆ  นั่นแหละไป  มาลากรถไป  ก็ไมหามไมเฆ่ียน 
แตมาวางกีบไปในพื้นอันเรียบอยางดีเทาน้ัน.    คําท่ีเราพึงกลาวซํ้าซากในภิกษุ 
ทั้งหลายเหลาน้ันมิไดมีแลว   ดวยอาการอยางนี้     วาจงทําการนี้     อยาทําการน้ี  
มีกิจท่ีควรกระทําก็เพียงเตือนสติเทานั้น    ดังน้ี     กิจท่ีควรทําก็เปนอันภิกษุแม 
เหลาน้ัน  ทํามากอนแลวท้ังน้ัน    กิจไมควรทําเธอก็ละเสียแลว.  บทวา  ตสฺมา 
ความวา เหลาภิกษุผูวางาย  เปรียบเทียบดวยยานท่ีเทียมดวยมาอาชาไนย   กล็ะ 
อกุศลธรรมไดดวยเพียงใหเกิดสติเทานั้น   เพราะฉะนั้น  แมพวกเธอจงละอกุศล 
ธรรมเสีย.  บทวา เอลณฺเฑหิ  ไดยินวา  ตนละหุงท้ังหลายยอมประทุษ 
รายตนสาละ  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสแลวอยางนั้น.    บทวา 
วิโสเธยฺย  คือ   พึงตัดตนละหุงท้ังหลาย  และเถาวัลยอ่ืนเสีย  แลวก็ทําความ  
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สะอาดโดยนําไปท้ิงภายนอก.   บทวา  สุชาตา  ไดแก  ต้ังอยูดวยดี.    บทวา 
สมฺมา  ปริหเรยฺย  คือวา  พึงกั้นเขตทําใหเจริญ  เลี้ยงดูใหถูกตอง  โดยการ 
รดนํ้าบาง     พรวนดินที่ใกลโคนตามเวลาอันควรบาง     ตัดเครือเถาวัลยและ 
กอไมเปนตนบาง   นํารังมดดําออกไปบาง   เอาใยแมลงมุมและทอนไมแหงออก 
ไปบาง.  ความเจริญ  เปนตน   มีเนื้อความกลาวไวแลวท้ังน้ัน. 
            บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจา    เมื่อจะทรงแสดงโทษแหงความไมอดทน 
จึงตรัสคําวา  ภูตปุพฺพ  เปนอาทิ.  บรรดาคําเหลาน้ัน  บทวา  เวเทหิกา  นี ้
เปนชื่อ   กุลธิดา   ผูอาศัยอยูในเวเทหรัฐ.   อีกอยางหนึ่ง   ทานเรียกปญญาวา 
เวทะ.  ผูใดยอมไป  ยอมดําเนินไปดวยปญญา  เหตุนั้น  ผูนั้นชือ่วา  เวเทหิกา 
อธิบายวา  บัณฑิต.  บทวา  คหปตานิ   คือ  หญิงเจาเรือน.  บทวา   กิตฺติ 
สทฺโท คือ เกียรติกอง. บทวา โสรตา ไดแก  ผูประกอบดวยความสงบเสง่ียม. 
บทวา  นิวาตา   คือ   ประพฤติถอมตน.   บทวา  อุปสนฺตา   คือ   เปนผู 
เยือกเย็น.  บทวา ทกฺขา  ไดแก เปนผูฉลาดในการงานท้ังหลาย  มีการหุงขาว 
ปูที่นอนและตามไฟ  เปนตน.    บทวา  อนลสา  คือ  เปนผูลุกข้ึน  (ขยัน). 
บทวา    สุสวิหิตกมฺมนฺตา  คือ มีการงานอันจัดไวแลวอยางดี.  ทานแสดงวา 
ทาสีคนหน่ึงไมเกียจคราน  แตจับภาชนะใด ๆ  กท็ําใหภาชนะน้ัน   ๆ แตกหรือ 
บิ่น  ทาสีผูนี้ไมเปนเชนนั้น.  บทวา ทิวา  อุฏาส ิ ความวา ลุกข้ึนในเวลา 
ที่พระอาทิตยข้ึนโดงแลว ไมกระทําการงานแมการรีดนมโคเปนตน  ที่ควร 
กระทําแตเชาตรู.   บทวา  เห  เช  กาฬิ  ความวา  เฮยอีกาลี  เพราะเหตุไร 
เจาจึงลุกข้ึนสาย   เจาไมสบายเปนอะไรหรือ.     บทวา   โน  วต  เร  กิฺจ ิ
ความวา  ความไมผาสุกอะไร ๆ  มีการปวดหัวปวดหลังเปนตน   มิไดมี   เมื่อ 
เปนเชนนั้น     นางนั้น    จึงไดกลาววา   แนะอีชาติชั่ว   เพราะเหตุไร   เจาจึงลุก 
ข้ึนสาย  ดังนี้  แลวโกรธ  ขัดใจ  หนานิ่วค้ิวขมวด.  บทวา  ทิวาตร   อุฏาสิ   
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คือ  ในวันรุงข้ึน  ก็ลกุข้ึนสายกวา.  บทวา  อนตฺตมน  วาจ  ความวา  แมบาน 
นั้นกลาววา  เฮยอีคนชาติชั่ว  เจาไมรูจักประมาณของตนเอง   สําคัญวาหนาวจัด 
หรือ   บัดนี้   เมื่อจักใหนางกาลี  ทาสีนั้นสํานึกตน  จึงเปลงเสียงถอยคําของคน 
ที่โกรธ.  บทวา  ปฏิวิสฺสกาน  แปลวา  ผูอยูบานใกลเคียง.  บทวา  อุชฺฌาเปสิ 
คือวา  เที่ยวโพนทะนาใหเขาดูหม่ิน  บทวา  จณฺฑ ี คือ  ไมสงบเสง่ียมเปน 
คนชั่ว.    อธิบายวา   คุณท้ังหลายมีเพียงเทาน้ีดวยอาการอยางน้ี    แตโทษเกิดข้ึน 
เปนทวีคูณ  มากกวาคุณนั้น.  ธรรมดาวาคุณท้ังหลายยอมคอย ๆ มา. แตโทษ 
นั้นเพียงวันเดียวก็แผขยายไป.  บทวา  โสรตโสรโต  แปลวา  เปนคน 
สงบเสง่ียมอยางยิ่ง.  ถึงกับเขากลาววาเปนพระโสดาบันหรือหนอ พระสกทาคามี 
พระอนาคามี  พระอรหันตหรือหนอ.  บทวา  ผุสนติฺ  ไดแก   แหงถอยคําท่ี 
ปรากฏมาถูก  กระทบ ทีนัน้  จึงรูไดวา ภิกษุนั้นเปนผูสงบเสง่ียม.   อีกอยางหนึ่ง 
ภิกษุผูต้ังอยูในอธิวาสนขันติ  พึงทราบวา  เปนภิกษุผูสงบเสง่ียม.  บทวา  โย 
จีวร  ฯ เป ฯ  ปริกขฺารเหตุ  ความวา  ภิกษุรูปใด  เมื่อไดปจจัยท้ังหลายมีจีวร 
เปนตน  ที่ประณีต ๆ เหลาน้ี    ยอมทําการนวดเทานวดหลังเปนตน     โดยพูด 
คําเดียวเทาน้ัน.    บทวา   อลภมาโน   คือวา   เมื่อไมไดอยางที่เคยไดมากอน.  
บทวา   ธมมฺเยว  สกฺกโรนฺโต  คือวา  เมื่อกระทําสักการะ  คือการท่ีกระทํา 
ใหดีตอธรรมนั้นนั่นแหละ.  บทวา  ครุกโรนฺโต     คือวา  กระทําเคารพ  คือ 
ใหเปนภาระ. บทวา มาเนนฺโต คือวา กระทําใหเปนท่ีรักดวยความนอบนอม.  
บทวา ปูเชนฺโต   ไดแก  บูชาดวยปจจัย.    บทวา   อปจายมาโน   ไดแก 
นอบนอม   แสดงความยําเกรง   ถอมตน   ตอธรรมน่ันแล.  
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                                ทางแหงถอยคํา  ๕   ประการ 
            พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงโทษแหงความไมอดทนอยางนี้แลว 
บัดนี้    เมื่อจะทรงแสดงทางแหงถอยคํา ๕ ประการ  ดวยพระดํารัสวา เหลาชน 
ยอมอดกลั้นอยางนี้แลว    ตรัสคําวา   ปฺจีเม   ภิกขฺเว  เปนตน     บรรดาบท 
เหลาน้ัน    บทวา   กาเลน   แปลวา  โดยถึงกาลเวลาอันสมควร.  บทวา ภูเตน 
แปลวา  ดวยคําอันเปนจริง.    บทวา  สณฺเหน  คือวา  ดวยถอยคําท่ีสุภาพ. 
บทวา   อตฺถสฺหิเตน    ดวยถอยคําอันอาศัยประโยชน    อาศัยเหตุการณะ. 
บทวา  อกาเลน  เปนอาทิ  แปลวา  โดยกาลอันไมสมควรเปนตน    บัณฑิต  
พึงทราบดวยสามารถแหงธรรมที่เปนปฎิปกษตอธรรมเหลาน้ันนั่นแหละ.  บทวา 
เมตฺตจิตฺตา  คือ  เกิดเมตตาจิต.    บทวา  โทสนฺตรา  คือ  จิตอันโทสะ 
ประทุษรายแลว   คือ   เกดิโทสะข้ึนแลวในภายใน.   บทวา  ตตฺราป  คือ  ใน 
ทางแหงถอยคําเหลาน่ัน.  บทวา  ผริตฺวา  คือ นอมไป.  บทวา  ตทารมฺมณจ 
คือ  กระทําถอยคําใหเปนอารมณของจิตน้ันไปท่ัวโลก   ภิกษุกระทําบุคคลผูถือ 
เอาทางแหงถอยคํา ๕ มาแลวใหเปนอารมณของเมตตาจิต      เม่ือกระทําสัตวที่ 
เหลือใหเปนอารมณของเมตตาจิต   นัน้นั่นแหละอีก    จึงชื่อวา  กระทําใหเปน 
อารมณของจิตน้ันไปท่ัวโลก.    ในขอน้ัน   พึงทราบความหมายแหงถอยคําดังน้ี  
บทวา   ตทารมฺมณฺจ     วา  ไดแก   กระทําใหเปนอารมณแหงเมตตาจิตน้ัน 
นั่นแหละ.  บทวา  สพฺพาวนฺต  ไดแก  มีสัตวทั้งหมด.  บทวา โลก  ไดแก 
สัตวโลก.      บทวา  วิปุเลน  ไดแก   มสีัตวมิใชนอยเปนอารมณ.      บทวา 
มหคฺคเตน  คือ  ประกอบดวยจิตมหัคคตภูมิ.    บทวา  อปฺปมาเณน    คือ 
เจริญดีแลว.   บทวา  อเวเรน  คือ  ไมมีโทษ.  บทวา  อพฺยาปชฺเฌน คือ 
ไมมีทุกข.  บทวา  ผริตฺวา  วิหริสฺสาม  ความวา  พวกเรานอมนึกถึงบุคคล  
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นั้นและสัตวโลกทั้งหมด  กระทําใหเปนอารมณของจิตน้ัน  ดวยจิตอันสหรคต 
ดวยเมตตาเห็นปานน้ีแลวอยู. 
            บัดนี ้     พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะทรงนําอุปมาอันชี้แจงถึงอรรถนั้น 
จึงตรัสคําวา  เสยฺยยาป    เปนอาทิ.     บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อปวึ 
ไดแก จักกระทําไมใหมีแผนดิน  อธิบายวาจักใหถึงความไมมีแผนดิน.  บทวา 
ตตฺร  ตตฺร    แปลวา  ที่นัน้ ๆ.    บทวา  วิกิเรยฺย  คือเอากระเชายกดินข้ึน 
โปรย  ดุจพืชทั้งหลาย.  บทวา   โอฏเภยฺย   คือ ถมน้ําลาย.  บทวา  อปฺวึ  
กเรยฺย       ความวา   ใครถึงแมจะทําความเพียรดวยกายและวาจาอยูอยางนี้   ก ็
ไมอาจกระทําแผนดินใหญไมใหเปนแผนดินเลย. 

                            แผนดินหนาลึก  ๒๔๐,๐๐๐  โยชน๑ 

            บทวา  คมฺภีรา  แปลวา  ลกึ  คือวาโดยสวนท่ีหนาลึก    สองแสน- 
สี่หม่ืนโยชน.  บทวา อปฺปเมยฺย  แปลวา  หาประมาณมิได  คือวา  กําหนด 
ไมไดในทางขวาง.    บทวา  เอวเมว  โข  นี้เปนการเทียบเคียงดวยขออุปมา 
ในที่นี้   เมตตาจิต  พึงเห็นเหมือนแผนดิน.    บุคคลผูถือเอาทางแหงถอยคํา ๕ 
อยางมาแลว   เหมือนบุรษุถือเอาจอบและตะกรามาแลว.   บุรุษนั้นยอมไมอาจ 
เพ่ือทําแผนดินใหญไมใหเปนแผนดินได  ดวยจอบและตะกรา  ฉันใด   บุคคล 
ผูถือเอาทางแหงถอยคํา ๕ อยางมาแลว      ก็จักไมอาจเพ่ือกระทําเมตตาจิตของ 
ทานท้ังหลายให.แปรปรวนไดฉัน นั้น. 
๑.  แผนดนินี้แบงเปน ๒ ชนดิ   คือ  ตอนบนคร่ึงหนึ่ง  เรียกวา  บังสุปฐวี  ตอนลางคร่ึงหนึ่ง 
เรียกวา  ศิลาปฐวี.  ในอังคุตตนิกาย  พระบาลีวา  อย  โข  อานนฺท  มหาปถวี  อุทเก   ปติฏ- 
 ิตา   อุทก  วาเต   ปติฏ ิต    วาโต   อากาสฏโ   โหติ  แปลวา  ดูกอนอานนท  มหาปฐวีนีแ้ล 
ตั้งอยูบนน้ํา  น้ําต้ังอยูบนลม  ลมต้ังอยูบนอากาศ  
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            พึงทราบวินิจฉัยในอุปมาที่สองดังตอไปนี้.     บทวา  หลทิฺทึ   ไดแก 
สีเหลืองอยางใด   อยางหน่ึง.   บทวา  นีล   ไดแก   สีเขียว   สํารดิ  หรือสีเขียว 
ใบไม.  บทวา  อรูป  แปลวา  ไมมีรูป.  
            ถามวา  ก็ปริจฉินนากาส๑   ในระหวางแหงหมูไมทั้งสอง   หรือตนไม 
หรือท่ีนอน   หรือศิลา    ก็ปรากฏวา  รูป  มใิชหรอื    เพราะเหตุไร    ในทีน่ี้ 
พระผูมีพระภาคเจาจงตรัสวา   อากาศเปนของไมมีรูปราง  ดังนี้. 
            ตอบวา  เพราะปฏิเสธการเห็นรูป.     ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ จึงตรัส 
คําวา  อนิทสฺสโน   แปลวา   ชี้ใหเห็นไมได.    จริงอยู   ใคร ๆ ไมอาจเขียน 
รูป  แสดงรปูใหปรากฏในอากาศน้ันได    ฉะน้ัน   จึงตรัสวา   อรูป  แปลวา 
ไมมีรูป  ดังนี้.      บทวา  อนิทสฺสโน  คือ  ไมใชวิถขีองจักขุวิญญาณท่ีทํา 
หนาที่เห็น.  ก็ในการเปรยีบเทียบอุปมาในขอท่ีสองนี้   เมตตาจิต  เปรียบเหมือน 
อากาศ ทางแหงถอยคํา ๕ อยางเปรียบเหมือนเครื่องเขียนสี  ๔ อยาง   มีปุยฝาย 
เปนที่ ๕.   บคุคลผูถือเอาทางแหงถอยคํา ๕ อยางมาแลว   เปรียบเหมือนบุรุษ 
ผูถือเอาเครื่องเขียนสีทั้งหลาย   มีปุยฝายเปนที่ ๕ มาแลว.   บุรุษนั้น  ยอมไม 
อาจทํารูปภาพใหปรากฏในอากาศไดดวยเครื่องเขียนสีทั้งหลาย ซึ่งมีปุยฝายเปน 
ที่ ๕ ฉันใด  บุคคลผูถือเอาทางแหงถอยคําท้ัง ๕ มาแลว     ก็จักไมอาจกระทํา 
เมตตาจิตของทานท้ังหลายใหแปรปรวน  คือใหเปนโทสะเกิดข้ึนไดฉันนั้น. 
            พึงทราบวินิจฉัยในอุปมาที่สามดังตอไปนี้.      บทวา    อาทิตฺต 
คือวา  ไฟลุกข้ึนโพลงแลว.   บทวา   คมฺภีรา  อปฺปเมยฺยา  ความวา  สวน 
ที่ลึกแหงแมน้ําคงคานี้มีคาวุตหนึ่ง  (หน่ึงรอยเสน)  ก็ม ี   กึ่งโยชนก็มี   หน่ึง 
๑.  อากาศมี  ๔  ประเภท  คือ  อัชฏากาส  ไดแก  อากาศในทองฟา  ปริจฉินนากาส  ไดแก  อากาศ 
      ท่ีกําหนดไดในระหวางแหงวัตถุ  กสิณคุฆาปฏิมากาส  ไดแก  อากาศท่ีไดมาเนื่องจากเพกิกสิณ 
       ๙  ปริจเฉทากาส  ไดแก  อากาศท่ีข้ันระหวางรูปกับรูป.          
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โยชนก็ม ี สวนกวางของแมน้ําคงคานี้   ก็อยางนั้นเหมือนกัน.   แตโดยสวนยาว 
ประมาณ  ๕๐๐ โยชน. 
            ถามวา  สวนลึกน้ัน   ประมาณไมได   เพราะเหตุไร. 
            ตอบวา  เพราะเปล่ียนแปลงดวยความพยายามน้ัน  ไมอาจทําแมน้ํานั้น 
ใหรอนได เหมือนอยางน้ําเอาต้ังเตาไฟ.  ก็น้ําประมาณ หน่ึงองคุลี หรือ ๘ องคุลี 
ใครก็อาจทํามันใหรอนไดดวยอุบายบางอยาง   แตแมน้ําคงคาน้ี    ใคร ๆ ไมอาจ 
ทําใหรอนได  เพราะฉะน้ัน  พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสอยางน้ัน.     ก็ในการ 
เทียบเคียงอุปนาในขอน้ีมีดังนี้   เมตตาจิตเปรียบเหมือน  แมน้าํคงคา.    บุคคล 
ผูถือเอาทางแหงวาจา ๕ อยางมาแลว    เปรียบเหมือนบุรุษผูถือคบหญามาแลว. 
บุรุษน้ันไมอาจทําแมน้ําคงคาใหรอนดวยคบหญา    ฉันใด   บุคคลผูถือเอาทาง 
แหงวาจา ๕ อยางมาแลว   ก็จักไมอาจกระทําเมตตาจิตใหแปรปรวน   (คือเปน 
โทสะ)  ไดฉันนั้น.                                          
            พึงทราบวินิจฉัยอุปมาที่ ๔ ดังตอไปนี้   บทวา วิฬารภสฺตา  แปลวา 
กระสอบหนังแมว.  บทวา  สุมทฺทิตา  แปลวา   ขยําดีแลว.  บทวา สุปริม- 
ทฺทิตา  คือ ขยําเรียบรอยแลวโดยรอบ  ทั้งภายในและภายนอก.  บทวา  ตูลินี 
คือวา เปนของเสมอกับปุยง้ิว  ปุยเถาวัลย.  บทวา  ฉินฺนสสฺสรา  แปลวา  ขาด 
สุมเสียง. บทวา  ฉินฺนปพฺภรา  แปลวา ขาดเสียงกังวาน. ก็ในการเปรียบเทียบ 
อุปมาในขอนี้มีดังน้ี  เมตตาจิตเปรียบเหมือนกระสอบหนังแมว.  บุคคลผูถือเอา 
ทางแหงถอยคํา ๕ อยางมาแลว   เปรียบเหมือนบุรุษผูถือเอาไม   หรือกระเบื้อง 
มาแลว.  บรุษุน้ันยอมไมอาจเอาไมหรือกระเบื้องตีกระสอบหนังแมวใหมีเสียงดัง 
กองฉันใด       บุคคลผูถือเอาทางของถอยคํา ๕ อยางมาแลวก็จักไมอาจกระทํา 
เมตตาจิตใหแปรปรวน คือใหเปนไปตามโทสะไดฉันนั้น ดังน้ี.   บทวา โอจรา 
คือ  ประพฤติตํ่า  อธิบายวา  ผูทํากรรมอันตํ่า. บทวา  โย  มโน  ปโทเสยฺย  
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ความวาผูใดไมวาภิกษุ หรือ ภิกษุณี  เคืองใจ  อดกลั้นการเลื่อย  ดวยเลื่อยน้ันไมได. 
บทวา  น  เม  โส  เตน  สาสนกโร  ความวา  ผูนั้น  ไมชื่อวา  เปนผูกระทํา 
ตามคําสอนของเรา  เหตุอดกลั้นไมไดนั้น  ก็แตวา  อาบัติยอมไมมีแกเธอใน 
เพราะอดกลั้นไมไดนั้น.  บทวา  อณุ  วา  ถูล  วา  แปลวา มีโทษนอย  หรือวา 
มีโทษมาก.  บทวา  ย  ตุมฺเห  นาธิวาเสยฺยาถ   ความวา  บุคคลใดที่พึงเปน 
ผูที่พวกเธออดกลั้นไมได. บทวา โน  เหต  ภนฺเต   อธิบายวา พวกขาพระองค 
ไมเห็นทางแหงถอยคําท่ีขาพระองคอดกลั้นไมไดหามิได. 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอายอดดวยพระอรหัต    จึงใหเทศนาจบลง 
ตามลําดับอนุสนธิวาขอนั้น  จักเปนประโยชนเกือ้กูล  และความสุขแกพวกเธอ 
สิ้นกาลนาน  ดวยประการฉะนี้แล. 
                                     จบอรรถกถากกจูปมสูตรที่  ๑  
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                                ๒.  อลคัททูปมสูตร 
            [๒๗๔]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :-  
            สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอารามของ 
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  สมัยนั้นแล ทิฏฐิอันชั่วเห็นปานน้ี  บังเกิด 
ข้ึนแกอริฏฐภิกษุ   ผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา   ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงแลว     โดยประการท่ีธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลววาเปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย    ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทําอันตราย 
แกผูสองเสพไดจริง  ภิกษุมากหลายไดฟงแลววา  ไดยินวา ทิฏฐิอันชั่วเห็นปาน 
นี้    บังเกิดแกอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา    ขาพเจารูถึงธรรมท่ี 
พระผูมีพระภาคทรงแสดงเเลว.  โดยประการท่ีธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลววา  เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย  ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทําอันตราย 
แกผูสองเสพไดจริง ครั้งนั้น ภิกษุเหลาน้ันเขาไปหาอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของ 
คนฆาแรง  แลวไดกลาวกะเธอวา  ทานอริฏฐะ  ไดยินวา ทิฏฐิอันชั่วเห็นปานน้ี  
บังเกิดข้ึนแกทานวา  ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว  โดย 
ประการที่ธรรมท้ังหลายท่ีพระภาคเจาตรัสแลววา   เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย 
ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง   ดังน้ีจริงหรือ  อรฏิฐ 
ภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงรับวา  จริง  ทานทั้งหลาย  ขาพเจารูถึงธรรมท่ี  
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว        โดยประการท่ีธรรมท้ังหลายที่พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสแลววา  เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย  ธรรมเหลาน้ันไมสามารถ 
ทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง ครั้งน้ันแล ภิกษุเหลาน้ันปรารถนาจะปลดเปลื้อง 
อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรง   จากทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนั้น   จึงซักไซ  
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ไลเลียง   สอบสวนดวยกลาววา  ทานอริฏฐะ   ทานอยาไดกลาวอยางนี้เลย  อยา  
กลาวตูพระผูมีพระภาคเจา     การกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาไมดีดอก     เพราะ 
พระผูมีพระภาคเจาไมตรัสอยางนี้     ทานอริฏฐะ   ธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสแลววา  เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตรายโดยอเนกปริยาย  ก็แหละธรรม 
เหลาน้ันสามารถทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง       พระผูมีพระเจาตรัสกามท้ัง 
หลายซึ่งมีความยินดีนอย  มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก  โทษในกามเหลาน้ัน 
มีอยูอยางยิ่ง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกามท้ังหลายมีอุปมาดวยรางกระดูกมีทุกข 
มาก  มีความคับแคนมาก  โทษในกามเหลาน้ันมีอยูอยางยิ่ง พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสกามท้ังหลาย  มีอุปมาดวยชิ้นเนื้อ. . .  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกามท้ังหลาย 
มีอุปมาดวยคบหญา. . .    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกามท้ังหลายมีอุปมาดวยหลุม 
ถานเพลิง. . .พระผูมีพระภาคเจาตรัสกามท้ังหลายมีอุปมาดวยความฝน. . .พระผู 
มีพระภาคเจาตรัสกามท้ังหลายมีอุปมาดวยของขอยืม. . . พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
กามท้ังหลายมีอุปมาดวยผลไม...พระผูมีพระภาคเจาตรัสกามท้ังหลายมีอุปมาดวย 
เขียงห่ันเนื้อ... พระผูมีพระภาคเจาตรัสกามท้ังหลายมีอุปมาดวยหอกและหลาว... 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสกามท้ังหลายมีอุปมาดวยศีรษะงูพิษ  มีทุกขมาก  มีความ 
คับเเคนมาก    โทษในกามเหลาน้ันมีอยูอยางยิ่ง    อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของ 
คนฆาแรง   ถูกภิกษุเหลาน้ันซักไซ  ไลเลียง   สอบสวนอยูแมอยางนี้แล    กย็ัง 
กลาวยึดมั่นทิฏฐิอันชั่วน้ันเองดวยกําลังทิฏฐิวา  ทานทั้งหลาย  ขาพเจารูถึงธรรม 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว โดยประการท่ีธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระ-  
ภาคเจาตรัสแลววา  เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย  ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทํา 
อันตรายแกผูสองเสพไดจริง. 
            [๒๗๕]  กาลใดแล    ภิกษุเหลาน้ัน   ไมสามารถจะปลดเปลื้องอริฏฐ 
ภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงจากทิฏฐิอันชั่วน้ัน    กาลน้ัน  ภิกษุเหลาน้ัน  
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เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ถวายอภิวาทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง  ได  
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนี้  
บังเกิดข้ึนแกอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาเเรงวา     ขาพเจารูถึงธรรมที่ 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว    โดยประการท่ีธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสแลววา  เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย  ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทํา 
อันตรายแกผูสองเสพไดจริง   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองคทั้งหลาย   ได 
ฟงแลววา  ไดยินวา   ทิฏฐิอันชั่วเห็นปานนี้บังเกิดข้ึนแกอริฏฐภิกษุ   ทีนั้นแล 
ขาพระองคทั้งหลาย เขาไปหาอริฏฐภิกษุแลว  ไดกลาววา ทานอริฏฐะ ไดยินวา 
ทิฏฐิอันชั่วเห็นปานน้ีบังเกิดข้ึนแกทานวา ขาพเจารูถึงธรรมทีพ่ระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงแลว     โดยประการท่ีธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา 
เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย  ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทําอันตรายแกผูสองเสพ 
ไดจริง  ดังนี้   จริงหรือ  เมื่อขาพระองคทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว  อริฏฐภิกษุ 
ไดกลาวกะขาพระองคทั้งหลายวา    ทานท้ังหลาย     ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงแลว      โดยประการท่ีธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสแลววา เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย   ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทําอันตราย 
แกผูสองเสพไดจริง   ที่นัน้   ขาพระองคทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องอริฏฐ 
ภิกษุจากทิฏฐิอันชั่วน้ัน    จึงซักไซไลเลียง  สอบสวน  ดวยกลาววา  ทานอริฏฐะ 
ทานอยาไดกลาวอยางนี้เลย    อยากลาวตูพระผูมีพระภาคเจา    การกลาวตูพระ- 
ภาคเจาไมดีดอก เพราะวาพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสอยางนี้   ทานอริฏฐะ  ธรรม 
ทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา  เปนธรรมกระทําอันตรายโดยอเนก- 
ปริยาย   ก็แหละธรรมเหลาน้ันสามารถทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสกามท้ังหลายซึ่งมีความยินดีนอย   มีทุกขมาก   มีความคับแคน 
มาก    โทษในกามเหลาน้ันมีอยูอยางยิ่ง     พระผูมพีระภาคตรัสกามท้ังหลายมี  
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อุปมาดวยรางกระดูก ฯลฯ  พระผูมีพระภาคเจาตรัสกามท้ังหลาย  มีอุปมาดวย  
ศีรษะงูพิษ  มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก  โทษในกามเหลาน้ันมีอยูอยางยิ่ง 
ขาแตพระองคผูเจริญ  อรฏิฐภิกษุถูกขาพระองคทั้งหลายซักไซ  ไลเลียง  สอบ 
สวนอยูแมอยางนี้แล     กย็ังกลาวยึดมั่นทิฏฐิอันชั่วน้ันเอง     ดวยกําลังทิฏฐิวา 
ทานท้ังหลาย     ขาพเจารูถึงธรรมทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว      โดย 
ประการที่ธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา    เปนธรรมกระทําซ่ึง 
อันตราย     ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง      ขาแต 
พระองคผูเจริญ      กาลใดแล     ขาพระองคทั้งหลายไมสามารถจะปลดเปลื้อง 
อริฏฐภิกษุจากทิฏฐิอันชั่วน้ัน    กาลนั้น   ขาพระองคทั้งหลาย   จึงกราบทูลเนื้อ 
ความน้ีแดพระผูมีพระภาคเจา.                                                  
            [๒๗๖]   ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุรูปหน่ึงมาวา 
มาน่ีภิกษุ เธอจงเรียกอริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงมาตามคําของเราวา 
พระศาสดาเรียกทาน.    ภิกษุนั้นทูลรบัพระผูมีพระภาคเจาแลว     จึงเขาไปหา 
อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงถึงท่ีอยู  แลวกลาววา ทานอริฏฐะ พระ- 
ศาสดาเรียกทาน  อริฏฐภิกษุรับคําภิกษุนั้น    แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
ถวายอภิวาทแลว นั่ง ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะอริฏฐ 
ภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงวา  อริฏฐะ ไดยินวา ทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้ 
บังเกิดข้ึนแกเธอวา   ขาพเจารูถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว  โดย 
ประการที่ธรรมท้ังหลายท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลววา    เปนธรรมกระทําซ่ึง 
อันตราย   ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง  ดังนี้   จริง 
หรือ.   อรฏิฐภิกษุกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองครูถึงธรรม 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว   โดยประการที่ธรรมทั้งหลายท่ีพระผูมีพระ 
ภาคเจาตรัสแลววา   เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย    ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทํา  
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อันตรายแกผูสองเสพไดจริง พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนโมฆบุรุษ เธอรูถึง  
ธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้     แกใครเลา   ธรรมท้ังหลายเรากลาววาเปนธรรม 
กระทําซ่ึงอันตรายโดยอเนกปริยายมิใชหรือ   ก็แหละ    ธรรมเหลาน้ันสามารถ 
ทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง         เรากลาวกามท้ังหลายซ่ึงมีความยินดีนอย 
มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก  โทษในกามเหลาน้ันมีอยูอยางยิ่ง  เรากลาวกาม 
ทั้งหลายมีอุปมาดวยรางกระดูก...มีอุปมาดวยชิ้นเนื้อ. . . มีอุปมาดวยคบหญา...    
มีอุปมาดวยหลุมถานเพลิง...  มีอุปมาดวยความฝน...  มีอุปมาดวยของขอยืม...    
มีอุปมาดวยผลไม... มีอุปมาดวยเขียงหั่นเนื้อ... มอุีปมาดวยหอกและหลาว...   ม ี
อุปมาดวยศีรษะงูพิษ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก  โทษในกามเหลาน้ันมิอยู 
อยางยิ่ง โมฆบุรุษ เธอกลาวตูเรา  ขุดตนเองและประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก 
ดวยทิฐิอันชั่ว     อันตนถอืเอาชั่วแลว      กรรมนั้นแลจักมีแกเธอเพ่ือส่ิงไมเปน 
ประโยชนเพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายมาวา   ภิกษุทั้งหลาย  เธอท้ังหลายจะสําคัญความขนนั้นเปนไฉน   เออ 
ก็อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงนี้    เเมจะกระทําญาณใหสูงข้ึนในพระ- 
ธรรมวินัยนีไ้ดหรือ.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ  ความสูง 
ข้ึนแหงญาณอะไรเลา    จะพึงมีได    กค็วามสูงข้ึนแหงญาณน้ันจักมีไมไดเลย.  
เมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอยางน้ีแลว  อริฏฐภิกษุเปนผูนิ่งเกอเขินนั่งคอตกกม 
หนาซบเซา  หมดปฏิภาณ. 
            [๒๗๗]  ครั้งน้ันแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา     อริฏฐภิกษุ 
เปนผูนิ่งเกอเขินคอตกกมหนาซบเซาหมดปฏิภาณ    จงไดตรัสกะอริฏฐภิกษุวา 
ดูกอนโมฆบุรุษ   เธอจักปรากฏดวยทิฏฐิอันชั่วของตนนั้นเองแล    เราจักสอบ 
ถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้   ครั้งน้ันแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย 
มาวา   ภิกษุทั้งหลาย      แมเธอทั้งหลายรูถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี้   โดย  
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ประการที่อริฏฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงนี้    กลาวตูเรา   ขุดตนเองและ 
ประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวยทิฎฐิอันชั่ว  อันตนถือเอาชั่วแลวดังน้ี  หรือ. 
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา       ขอน้ันไมเปนอยางนั้นพระเจาขา   ดวยวาธรรม 
ทั้งหลายท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสแกขาพระองคทั้งหลาย    โดยอันเนกปริยาย 
วา  เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตราย   ก็แหละ  ธรรมเหลานั้น    สามารถทําอันตราย 
แกผูสองเสพไดจริง    พระผูมีพระภาคเจาตรัสกามท้ังหลาย    มีความยินดีนอย 
มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก    โทษในกามเหลาน้ันมีอยูอยางยิ่ง    พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสกามท้ังหลาย  มีอุปมาดวยรางกระดูก  มีทุกขมาก    มีความคับ 
แคนมาก  โทษในกามเหลาน้ันมีอยูอยางยิ่ง ฯลฯ   พระผูมีพระภาคเจาตรัสกาม 
ทั้งหลายมีอุปมาดวยศีรษะงูพิษ  มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก   โทษในกาม 
เหลาน้ันมีอยูอยางยิ่ง  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดีแลว   ภิกษุทั้งหลาย   เธอ 
ทั้งหลายรูถึงธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้  โดยประการท่ีธรรมทัง้หลายท่ีเรากลาว 
แลววา   เปนธรรมกระทําซ่ึงอันตรายแกทานท้ังหลายโดยอเนกปริยาย   ก็แหละ 
ธรรมเหลาน้ันสามารถทําอันตรายแกผูสองเสพไดจริง    เรากลาวกามท้ังหลายมี 
ความยินดีนอย  มีทุกขมาก    มีความคับแคนมาก     โทษในกามเหลาน้ันมีอยู 
โดยยิ่ง  เรากลาวกามท้ังหลายมีอุปมาดวยรางกระดูก   มีทุกขมาก    มีความคับ 
แคนมาก  โทษในกามเหลาน้ันมีอยูอยางยิ่ง ฯลฯ  เรากลาวกามท้ังหลายมีอุปมา 
ดวยศีรษะงูพิษ   มีทุกขมาก  มีความคับแคนมาก  โทษในกามเหลาน้ันมีอยู 
อยางยิ่ง    เออก็แล     อรฏิฐภิกษุผูเปนเหลากอของคนฆาแรงนี้      กลาวตูเรา 
ขุดตนเอง  และประสบบาปมิใชบุญเปนอันมาก   ดวยทิฏฐิอันชั่ว    อันตนถือ 
เอาชั่วแลว   กรรมน้ันแลจักมีแกเธอผูเปนโมฆบุรุษ  เพ่ือส่ิงไมเปนประโยชน 
เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน  ภิกษุทั้งหลาย    เธอจักเสพกามท้ังหลาย    นอกจากกาม 
นอกจากกามสัญญา  นอกจากกามวิตก  ขอน้ันไมเปนฐานะจะมีได.  
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            [๒๗๘]    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    โมฆบุรษุ     บางพวกในพระธรรม 
วินัยนี้   ยอมเลาเรียนธรรม  คือ  สุตตะ  เคยยะ  เวยยากรณะ  คาถา  อุทาน 
อิติวุตตกะ  ชาดก อัพภูตธรรม  เวทัลละ  โมฆบุรษุเหลาน้ัน   เลาเรียนธรรม 
นั้นแลว   ยอมไมไตรตรองเนื้อความแหงธรรมเหลาน้ันดวยปญญา  ธรรมเหลา 
นั้น     ยอมไมควรซ่ึงการเพงแหงโมฆบุรุษเหลาน้ัน    ผูไมไตรตรองเนื้อความ 
ดวยปญญา    โมฆบุรุษเหลาน้ัน     ขมผูอ่ืนเปนอานิสงส   หมายเปลื้องคํากลาว 
รายของผูอ่ืนเปนอานิสงส  จึงเลาเรียนธรรม  ก็กลุบุตรทั้งหลาย   ยอมเลาเรียน 
ธรรมเพื่อประโยชนอันใด    โมฆบรุษุเหลาน้ัน     ยอมไมไดเสวยประโยชนนั้น 
แหงธรรมนั้น    ธรรมเหลาน้ัน   อันโมฆบุรุษเหลาน้ันเรียนไมดีแลว  ยอมเปน 
ไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน     เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน     ขอน้ันเปนเพราะอะไร 
เพราะธรรมท้ังหลายอันตนเรียนไมดีแลว   ภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนบุรุษ 
ผูมีความตองการดวยงูพิษ  เสาะหางูพิษ  เที่ยวแสวงหางูพิษ   เขาพึงพบงูพิษ 
ตัวใหญ  พึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือท่ีหาง  งูพิษนั้นพึงแวงกัดเขาท่ีมือ   ที่แขน 
หรือท่ีอวัยวะใหญนอยแหงใดแหงหนึ่ง    เขาพึงถึงความตายหรือความทุกขปาง 
ตาย  มีการกัดนั้นเปนเหตุ  ขอน้ันเปนเหตุเพราะอะไร  เพราะงูพิษตนจับไมดีแลว 
แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย พวกโมฆบุรุษ  บางพวกในพระธรรมวินัยนี้   ก็ฉันนั้น 
นั่นแล  ยอมเลาเรียนธรรม  คือ สุตตะ  เคยยะ...อัพภูตธรรม  อวทัลละ  โมฆ 
บุรุษเหลาน้ัน     เลาเรียนธรรมนั้นแลว    ยอมไมไตรตรองเนื้อความแหงธรรม 
เหลาน้ัน ดวยปญญา     ธรรมเหลาน้ันยอมไมควรซ่ึงการเพงแหงโมฆะบุรุษเหลา 
นั้น   ผูไมไตรตรองเนื้อความดวยปญญา   โมฆบุรษุเหลาน้ัน    หมายขมผูอ่ืน 
เปนอานิสงส    หมายเปลื้องคํากลาวรายผูอ่ืนเปนอานิสงส     จึงเลาเรียนธรรม 
ก็กุลบุตรทั้งหลาย  ยอมเลาเรียนธรรมเพื่อประโยชนอันใด   โมฆบุรุษเหลาน้ัน 
ยอมไมไดเสวยประโยชนนั้นแหงธรรมนั้น  ธรรมเหลาน้ัน   อันโมฆบุรุษเหลา  
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นั้นเรียนดีแลว  ยอมเปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชน    เพ่ือทุกขสิ้นกาลนาน  
ขอน้ันเปนเพราะเหตุอะไร  เพราะธรรมท้ังหลายอันตนเรียนไมดีแลว. 
            [๒๗๙]    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    กุลบุตรบางพวกในพระธรรมวินัยนี้  
ยอมเลาเรียนธรรม คือ สตุตะ   เคยยะ. . . อัพภูตธรรม  เวทัลละ   กลุบุตร 
เหลาน้ัน  เลาเรียนธรรมนั้นแลว     ยอมไตรตรองเนื้อความแหงธรรมเหลาน้ัน  
ดวยปญญา   ธรรมเหลาน้ัน  ยอมควรซึ่งการเพงแหงกุลบุตรเหลาน้ัน    ผูไตร- 
ตรองซ่ึงเนื้อความดวยปญญา     กลุบตุรเหลาน้ันไมมุงขมผูอ่ืนเปนอานิสงส   
และไมมุงเปล้ืองคํากลาวรายผูอ่ืนเปนอานิสงส  ยอมเลาเรียนธรรม  และกุลบุตร 
เหลาน้ัน   ยอมเลาเรียนธรรมเพื่อประโยชนใด   ยอมไดเสวยประโยชนนั้นแหง 
ธรรมนั้น      ธรรมเหลาน้ันอันกุลบุตรเหลาน้ันเรียนดีแลว      ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชน  เพ่ือความสุขส้ินกาลนาน   ขอนี้เปนเพราะเหตุอะไร    เพราะธรรม 
ทั้งหลายอันตนเรียนดีแลว   ภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการ 
งูพิษ เสาะหางูพิษ เที่ยวแสวงหางูพิษ  เขาพึงพบงูพิษตัวใหญ  พึงกดงูพิษน้ัน  
ไวมั่นดวยไมมีสัณฐานเหมือนเทาแพะ  ครั้นกดไวมั่นดวยไมมีสัญฐานเหมือน 
เทาแพะแลวจับที่คอไวมั่น    ถึงแมงูพิษน้ันพึงรัดมือ  แขน  หรอือวัยวะใหญ 
นอยแหงใดแหงหนึ่ง  ของบุรุษน้ันดวยขนดก็จริง    ถึงอยางนั้น    เขาไมพึงถึง 
ความตายหรือความทุกขปางตาย  ซึ่งมีการพันนั้นเปนเหตุ     ขอน้ันเปนเพราะ 
เหตุอะไร  เพราะงูพิษอันตนจับไวมั่นแลว    แมฉันใด    กลุบุตรบางพวกใน 
ธรรมวินัยนี้   ก็ฉันนั้นนัน่แล  ยอมเลาเรียนธรรม  คือ สุตตะ  เคยยะ  เวยยา- 
กรณะ  คาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาดก  อัพภูตธรรม   เวทัลละ  กุลบุตร 
เหลาน้ันเลาเรียนธรรมนัน้แลว   ยอมไตรตรองเนื้อความแหงธรรมเหลาน้ันดวย 
ปญญา   ธรรมเหลาน้ัน  ยอมควรซ่ึงการเพงแหงกุลบุตรเหลาน้ัน    ผูไตรตรอง 
ซึ่งเนื้อความดวยปญญา  กุลบุตรเหลาน้ัน  ไมมุงขมผูอ่ืนเปนอานิสงส  และ  
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ไมมุงเปลื้องคํากลาวรายของผูอ่ืนเปนอานิสงส   จึงเลาเรียนธรรม    และกลุบุตร  
เหลาน้ันยอมเลาเรียนธรรมเพื่อประโยชนใด      ยอมไดเสวยประโยชนนั้นแหง 
ธรรมนั้น  ธรรมเหลาน้ัน   อันกุลบุตรเหลาน้ันเรียนดีแลว     ยอมเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนเพ่ือความสุขสิ้นกาลนาน    ขอน้ันเปนเพราะเหตุอะไร    เพราะธรรม  
ทั้งหลายอันตนเรียนดีแลว  ภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้น  เธอท้ังหลายพึงรูถึง 
เนื้อความแหงภาษิตของเราอยางใด    พึงทรงจําไวอยางนั้นเถิด    ก็แล    ทาน 
ทั้งหลาย   ไมพึงรูถึงเนื้อความแหงภาษิตของเรา   พึงสอบถามเราหรือถามภิกษุ 
ผูฉลาดก็ได  เราจักแสดงธรรมมีอุปมาดวยทุนแกทานท้ังหลาย     เพ่ือตองการ 
สลัดออก  ไมใชเพ่ือตองการจะยึดถือ   ทานท้ังหลายจงพึงธรรมนั้น    จงใสใจ 
ไวใหดี  เราจักกลาว  ภิกษุเหลาน้ัน  ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว. 
            [๒๘๐]   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือน 
บุรุษผูเดินทางไกล  พบทวงน้ําใหญฝงขางนี้  นารังเกียจ  มีภัยต้ังอยูเฉพาะหนา 
ฝงขางโนนเกษม  ไมมีภัย  ก็แหละ  เรือหรือสะพานสําหรับขามเพ่ือจะไปสู 
ฝงโนนไมพึงมี  บุรุษนั้นพึงดําริอยางน้ีวา  หวงน้ํานี้ใหญแล  ฝงขางนี้นา 
รังเกียจ  มีภัยต้ังอยูเฉพาะหนา    ฝงขางโนนเกษม    ไมมีภัย   ก็แหละเรือหรือ 
สะพานสําหรับขามเพ่ือจะไปสูฝงโนนยอมไมมี  ถากระไร  เราพึงรวบรวมหญา 
ไม   กิ่งไม   และใบไมมาผูกเปนทุน   แลวอาศัยทุนนั้น พยายามดวยมือและเทา 
พึงขามถึงฝงไดโดยความสวัสดี  ทีนั้นแล   บุรุษน้ันรวบรวมหญา  ไม   กิ่งไม 
และใบไมมาผูกเปนทุน  อาศัยทุนนั้น    พยายามดวยมือและเทา     พึงขามถึงฝง 
โดยความสวัสดี  บุรุษนั้นขามไปสูฝงไดแลว   พึงดําริอยางนี้วา  ทุนนี้มีอุปการะ 
แกเรามากแล  เราอาศัยทุนนี้   พยายามอยูดวยมือและเทา  ขามถึงฝงไดโดยความ 
สวัสดี  ถากระไร   เรายกทุนนี้ข้ึนบนศีรษะ    หรือแบกท่ีบา    แลวพึงหลีกไป 
ตามความปรารถนา    ภิกษุทั้งหลาย   เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน  
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บุรุษน้ันผูกระทําอยางนี้   จะชื่อวาถูกหนาท่ีในทุนนั้นบางหรือหนอ.     ภิกษุทั้ง  
หลายกราบทูลวา ขอน้ันชื่อวาทําไมถูก  พระเจาขา.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  
ภิกษุทั้งหลาย  ก็บรุุษน้ันกระทําอยางไรจึงจะชื่อวาทําถูกหนาท่ีในทุนนั้น.  ใน     
ขอน้ี  บุรุษนัน้ขามไปสูฝงแลว  พึงดําริอยางนี้วา  ทุนนี้มีอุปการะแกเรามากแล 
เราอาศัยทุนนี้  พยายามอยูดวยมือและเทา   จึงขามถึงฝงไดโดยความสวัสดี  ถา 
กระไร    เราพึงยกทุนนี้ข้ึนวางไวบนบก     หรือใหลอยอยูในน้ําแลวพึงหลีกไป 
ตามความปรารถนา  ภิกษุทั้งหลาย  บุรษุน้ันกระทําอยางนี้แล   จึงจะชื่อวากระ 
ทําถูกหนาที่ในทุนนั้น  แมฉันใด  ภิกษุทั้งหลาย  เราแสดงธรรมมีอุปมาดวยทุน 
เพ่ือตองการสลัดออก    ไมใชเพ่ือตองการยึดถือฉันนั้นแล     เธอท้ังหลายรูถึง 
ธรรมมีอุปมาดวยทุนที่เราแสดงแลวแกทานท้ังหลาย  พึงละแมซึ่งธรรมทั้งหลาย 
จะปวยการกลาวไปไยถึงอธรรมเลา. 
            [๒๘๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุแหงทิฐิ ๖ ประการเหลาน้ัน ๖ ประ- 
การเปนไฉน ปุถชุนในโลกน้ี  ผูไมไดสดับ  ไมเห็นพระอริยะท้ังหลาย ไมฉลาด 
ในธรรมของพระอริยะ  ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะ  ไมเห็นสัตบุรุษ 
ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ   ไมไดรับแนะนําแลวในธรรมของสัตบุรุษ  ยอม 
พิจารณาเห็นรูปวา นั่นของเรา    เราเปนนั่น   นั่นเปนอัตตาของเรา  ยอมพิจารณา 
เห็นเวทนาวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น   นั่นเปนอัตตาของเรา  ยอมพิจารณาเห็น 
สัญญาวา  นัน่ของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา ยอมพิจารณาเห็นสังขาร 
ทั้งหลายวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น   นั่นเปนอัตตาของเรา  ยอมพิจารณาเห็น 
รูปที่เห็นแลว   เสียงที่ฟงแลว   กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะท่ีทราบแลว   อารมณที่ 
รูแจงแลว   ถงึแลว  แสวงหาแลว  ใครครวญแลวดวยใจวา   นั่นของเรา  เราเปน  
นั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา  ยอมพิจารณาเห็นเหตุแหงทิฐิวา  นั้นโลก  นั้นอัตตา 
ในปรโลก  เรานั้นจักเปนผูเที่ยง  ยั่งยืน  คงท่ี  ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
จักต้ังอยูเสมอดวยความเท่ียงอยางนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น  นั่นเปน  
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อัตตาของเรา  ภิกษุทั้งหลาย   สวนอรยิาสาวกผูสดับแลว  ผูเห็นพระอริยะท้ังหลาย   
ฉลาดในธรรมของพระอริยะ   ไดรับแนะนําดีแลวในธรรมของพระอริยะ   เห็น 
สัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ      ไดรับแนะนําดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ 
ยอมพิจารณาเห็นรูปวา  นั่นไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น   นั่นไมใชอัตตาของ 
เรา  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาวา  นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น   นั่นไมใช 
อัตตาของเรา    ยอมพิจารณาเห็นสัญญาวา  นั่นไมใชของเรา    เราไมเปนนั่น 
นั่นไมใชอัตตาของเรา  ยอมพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายวา    นั่นไมใชของเรา 
เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของเรา   ยอมพิจารณาเห็นรูปที่เห็นแลว    เสยีง 
ที่ฟงแลว   กลิ่น   รส    โผฐัพพะที่ทราบแลว     อารมณที่รูแจงแลว     ถึงแลว 
แสวงหาแลว  ใครครวญแลวดวยใจวา  นั่นไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น  นั่น 
ไมใชอัตตาของเรา    ยอมพิจารณาเห็นเหตุแหงทิฐิวา    นั่นโลก   นั่นตน  ใน 
ปรโลก    เรานั้นจักเปนผูเที่ยง   ยั่งยืน  คงที่ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
จักต้ังอยูเสมอดวยความเท่ียงอยางนั้นวา   นั่นไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น   นั่น 
ไมใชอัตตาของเรา    พระอริยสาวกน้ันพิจารณาอยูอยางนี้    ยอมไมสะดุง   ใน 
เพราะสิ่งท่ีไมมีอยู.                                        
            [๒๘๒]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว    ภิกษุรูปหน่ึงกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ       เมื่อความพินาศแหงบริขาร 
ในภายนอก  ไมมี  ความสะดุงพึงมีไดหรือหนอแล  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
พึงมีไดสิ  ภิกษุ  บางคนในโลกนี้มีความเห็นอยางนี้วา  สิ่งนั้นไดมีแลวแกเราหนอ 
สิ่งน้ันยอมไมมีแกเราหนอ สิ่งน้ันพึงมีแกเราหนอ  เราไมไดสิ่งน้ันหนอ  บคุคล 
นั้นยอมเศราโศก  ลําบาก  รําไร  คร่ําครวญ  ตีอก  ถึงความลุมหลง  ภิกษุ 
เมื่อความพินาศแหงบริขารในภายนอกไมมี ความสะดุงยอมมีไดดวยอาการอยาง 
นี้แล  ภิกษุนัน้ทูลถามวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   กเ็มื่อความพินาศแหงบริขาร  
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ในภายนอกไมมี ความไมสะดุงพึงมีหรือ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พึงมีสิภิกษุ 
บุคคลบางคนในโลกนี ้   ไมมีความเห็นอยางนี้วา    สิ่งน้ันไดมีแลวแกเราหนอ 
สิ่งน้ันยอมไมมีแกเราหนอ    สิ่งน้ันพึงมีแกเราหนอ      เราจะไมไดสิ่งน้ันหนอ 
บุคคลน้ันยอมไมเศราโศก  ไมลําบาก   ไมร่ําไร  ไมคร่ําครวญ     ตีอก  ไมถงึ 
ความลุมหลง  ดูกอนภิกษุ  เมื่อความพินาศแหงบริขารในภายนอกไมมี  ความ 
ไมสะดุงยอมมีไดดวยอาการอยางน้ีแล ภิกษุนั้นทลูถามวา  ขาแตพระองคผูเจริญ 
เมื่อความพินาศแหงบริขารในภายในไมมี ความสะดุงพึงมีหรือ.  พระภาคเจาตรัส 
วาพึงมีสิภิกษุ บุคคลบางคนในโลกน้ี  มีความเห็นอยางนี้วา  นั้นโลก  นั้นอัตตา 
ในปรโลก  เรานั้นจักเปนผูเที่ยง  ยั่งยืน  คงท่ี  ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
จักต้ังอยู    เสมอดวยความเที่ยงอยางน้ัน    บุคคลนั้นยอมฟงตอตถาคต   หรือ 
สาวกของตถาคตผูแสดงธรรมอยู   เพ่ือถอนข้ึนซึ่งทิฐิ   เหตุแหงทิฐิ    ความต้ัง 
มั่นแหงทิฐิ   ความกลุมรุมดวยทิฐิ   และเชื้อแหงความยึดมั่นทั้งหมด  เพ่ือระงับ 
สังขารทั้งหมด  เพ่ือสละคืนอุปธิทั้งหมด  เพ่ือความส้ินแหงตัณหา    เพ่ือความ 
สํารอก  เพ่ือความดับ  เพ่ือนิพพาน บุคคลน้ันมีความเห็นอยางนี้วา  เราจักขาด 
สูญแนแท  จักฉิบหายแนแท   จักไมมแีนแท   บุคคลน้ันยอมเศราโศก   ลําบาก 
ร่ําไร  คร่ําครวญ  ตีอก  ถงึความลุมหลง   ภิกษุ   เมื่อความพินาศแหงบริขารใน 
ภายในไมมี ความสะดุงยอมมีไดดวยอาการอยางน้ีแล  ภิกษุนัน้ทูลถามวา   ขา 
แตพระองคผูเจริญ    เมื่อความพินาศแหงบริขารในภายในไมมี  ความไมสะดุง 
พึงมีไดหรือ    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   พึงมีสิภิกษุ   บุคคลบางคนในโลกน้ี  
ไมมีความเห็นอยางนี้วา  นั้นโลก  นั้นอัตตา  ในปรโลก  เรานั้นจักเปนผูเที่ยง 
ยั่งยืน  คงท่ี   ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา   จักต้ังอยูเสมอดวยความเท่ียง 
อยางนั้น  บุคคลน้ันยอมฟงตอตถาคต  หรือตอสาวกตอตถาคตผูแสดงธรรมอยู 
เพ่ือถอนข้ึนซ่ึงทิฐิ  เหตุแหงทิฐิ ความต้ังม่ันแหงทิฐิ  ความกลุนรุมดวยทิฐิ  และ  
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เชื้อแหงความยึดมั่นทั้งหมด  เพ่ือระงับสังขารท้ังหมด  เพ่ือสละคืนอุปธิทั้งหมด  
เพ่ือความส้ินแหงตัณหา เพ่ือความสํารอก เพ่ือความดับ  เพ่ือนิพพาน บุคคลน้ัน 
ไมมีความเห็นอยางนี้วา   เราจักขาดสูญแนแท   จักฉิบหายแนแท     จักไมมีแน 
แท  บุคคลน้ันยอมไมเศราโศก  ไมลําบาก   ไมร่ําไร  ไมคร่ําครวญตีอก   ไม 
ถึงความลุมหลง  เมื่อความพินาศแหงบริขารในภายในไมมี   ความไมสะดุงยอม 
มิไดดวยอาการอยางน้ีแล. 
            [๒๘๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      เธอทั้งหลายพึงกําหนดถือเอาบริขาร 
ที่หวงแหน ซึ่งเปนของเท่ียง   ยั่งยืน  คงที่    ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ต้ังอยูเสมอดวยความเที่ยงอยางนั้น   เธอท้ังหลายเห็นบริขารท่ีหวงแหน  ซึ่งเปน 
ของเท่ียง  ยั่งยืน  คงท่ี  ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา    ต้ังอยูเสมอดวยความ 
เที่ยงอยางนั้นหรือไม.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา  ไมเปนอยางน้ัน  พระเจาขา.  
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดีละ  ภิกษุทั้งหลาย    เราก็ไมพิจารณาเห็นบริขาร 
ที่หวงแหน  ซึ่งเปนของเท่ียง  ยั่งยืน  คงที่  ไมมีความแปรปรวนเปนธรรมดา 
ต้ังอยูเสมอดวยความเที่ยงอยางนั้น.  เธอท้ังหลายพึงเขาไปยึดถืออัตตาทุปาทาน 
ซึ่งเมื่อเธอยึดถืออยู    จะพึง  โสกะปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส   และอุปายาส  เธอ 
ทั้งหลายเห็นอัตตวาทุปาทาน    ซึ่งเมื่อเธอยึดถืออยูจะพึงไมบังเกิด โสกะปริเทวะ 
ทุกขะ  โทมนัส   และอุปายาส  หรือไม. 
            ไมเปนอยางนั้นพระเจาขา. 
            ดลีะ.   ภิกษุทั้งหลาย   แมเรากไ็มพิจารณาเห็นอัตตาทุปาทาน  ซึ่งเม่ือ  
บุคคลยึดถืออยูจะไมพึงบังเกิดโสกะ  ปริเทวะ   ทกุขะ    โทนนัส    และอุปายาส 
เธอทั้งหลายพึงอาศัยทิฐินิลัย ซึ่งเมื่อเธออาศัยยึดถืออยูจะพึงไมบังเกิดความโสกะ 
ปริเทวะ   ทกุขะ  โทนนสั   และอุปายาส   เธอทั้งหลายเห็นทิฐินิสัย   ซึ่งเมื่อเธอ  
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อาศัยยึดถือจะพึงไมบังเกิดโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ  โทมนัส   และอุปายาส  หรือ  
ไม. 
            ไมเปนอยางนั้น  พระเจาขา. 
            ดลีะ  ภิกษุทั้งหลาย  แมเราก็ไมพิจารณาเห็นทิฐินิสัย     ซึ่งเม่ือบุคคล    
อาศัยยึดถืออยูจะพึงไมบังเกิดโสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ   โทมนัส   และอุปายาส. 
            [๒๘๔]  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อน่ึง  เมือ่ 
อัตตามีอยู  บริขารท่ีเนื่องดวยอัตตามีก็พึงมีวาของเราหรือ. 
            ทลูวา   อยางนั้น    พระเจาขา.                                                       
            ตรัสวา   อน่ึง   เมื่อบริขารเน่ืองดวยอัตตามีอยู     อัตตาพึงมีวาของเรา 
หรือ. 
            ทลูวา   อยางนั้น   พระเจาขา. 
            ตรัสวา   เมื่ออัตตาและบริขารเนื่องดวยอัตตาบุคคลถือเอาไมได    โดย 
ความเปนของจริง  โดยความเปนของแท    คือเหตุแหงทิฏฐิวา  นั้นโลก  นั้น 
อัตตา   แมตายไปแลว   เรานั้นจักเปนผูเที่ยงยั่งยืน  คงที่  ไมมีความแปรปรวน 
เปนธรรมดา  จักต้ังอยูเสมอดวยความเที่ยงอยางนั้น.   นี้เปนธรรมของคนเปลา 
บริบูรณสิ้นเชิงมิใชหรือ. 
            ทลูวา  ขอน้ี   ไฉนจะไมพึงเปนอยางนั้น    พระเจาขา   เปนธรรมของ 
คนเปลาบริบูรณสิ้นเชิงทีเดียว. 
            ตรัสวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปน 
ไฉน  รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง. 
            ไมเที่ยง  พระเจาขา. 
            ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุขเลา. 
            เปนทุกข  พระเจาขา.  
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            ก็สิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควรหรอื 
ที่จะตามเห็นส่ิงน้ันวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา. 
            ขอน้ันไมควรเลย  พระเจาขา. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันไฉน  เวทนา. . . 
สัญญา. . .  สงัขารทั้งหลาย. . .  วิญญาณ  เที่ยงหรือไมเที่ยง. 
            ไมเที่ยง   พระเจาขา. 
            ก็สิ่งใดไมเที่ยง   สิ่งน้ันเปนทุกขหรือเปนสุข. 
            เปนทุกข  พระเจาขา. 
            ก็สิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ควรหรอื 
ที่จะตามเห็นส่ิงน้ันวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น  นั่นเปนอัตตาของเรา. 
            ขอน้ัน ไมควรเลย  พระเจาขา. 
            เพราะเหตุนั้นแล  ภิกษุทั้งหลาย  รูปอยางใดอยางหน่ึง     ที่เปนอดีต 
อนาคต  และปจจุบัน  เปนภายในหรือภายนอก   หยาบหรือละเอียด   เลวหรือ 
ประณีต  อยูในที่ใกลหรอืในที่ใกล  รปูทั้งปวง  เธอทั้งหลาย พึงเห็นดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น    นั่นไมใช 
อัตตาของเรา   เวทนาอยางใดอยางหน่ึง. . .  สัญญาอยางใดอยางหนึ่ง. . .  สังขาร 
เหลาใดเหลาหน่ึง. . . วิญญาณอยางใดอยางหน่ึง ที่เปนอดีตอนาคต และปจจุบัน 
เปนภายในหรือภายนอก  หยาบหรือละเอียด    เลวหรือประณีต    อยูในที่ไกล 
หรือในที่ใกล    วิญญาณทั้งปวง     เธอท้ังหลายพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตาม 
ความเปนจริงอยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น  นั่นไมใชอัตตาของ 
เรา. 
            [๒๘๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระอริยสาวกผูไดสดับแลว    เห็นอยู 
อยางนี้  ยอมเบื่อหนายทั้งในรูป  ทั้งในเวทนา  ทั้งในสัญญา ทัง้ในสังขารท้ังหลาย  
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ทั้งในวิญญาณ  เมื่อเบื่อหนาย  ยอมคลายกําหนัด    เพราะคลายกําหนัด   ยอม 
หลุดพน  เมือ่หลุดพนแลว   ก็มีญาณรูวา   หลุดพนแลว    ยอมรูชัดวา    ชาติ 
สิ้นแลว     พรหมจรรยอยูจบแลว   กิจที่ควรทํา   ทาํเสร็จแลว    กิจอ่ืนเพ่ือความ 
เปนอยางนี้  มิไดมีอีก   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุนี้เรากลาววา    ผูมีลิ่มคือ 
อวิชชาอันยกข้ึนแลวดังน้ีบาง   วาผูมีเครื่องแวดลอมคือกัมมาภิสังขารอันรื้อเสีย 
แลวดังน้ีบาง    วาผูมีเสาระเนียดคือตัณหาอันถอนข้ึนแลวดังน้ีบาง     วาผูไมมี  
สลักประตูคือสังโยชนดังน้ีบาง    วาอริยะผูประเสริฐ    มีธงคือมานะอันตกแลว 
มีภาระอันตกแลว  ไมมมีานะแลวดังนี้บาง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเปนผูมี 
ลิ่มคืออวิชชาอันยกข้ึนแลวอยางไรเลา    ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     ละอวิชชา 
ที่มีรากขาดแลว    เปนดุจตาลยอดดวน  ไมมิแลวเปนธรรมดา    ไมบังเกิดข้ึน 
ตอไป    ภิกษุเปนผูมีลิ่มคืออวิชชาอันยกข้ึนแลวดวยอาการอยางน้ีแล    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเปนผูมีเครื่องแวดลอมคือกัมมาภิสังขารอันรื้อเสียแลวอยาง 
ไรเลา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในพระธะรรมวินัยนี้    ละสังขารเครื่องปรุง 
แตงชาติ   อันใหเกิดในภพใหม   ที่มรีากขาดแลวเปนดุจตาลยอดดวน ไมมีแลว 
เปนธรรมดาอันไมบังเกิดข้ึนตอไป      ภิกษุเปนผูมีเครื่องแวดลอมคือกัมมาภิ-     
สังขารอันรื้อเสียแลวดวยอาการอยางน้ีแล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในพระ 
ธรรมวินัยนี้   เปนผูมีเสาระเนียดคือตัณหาอันถอนข้ึนแลวอยางไรเลา   ภิกษุใน 
พระธรรมวินัยนี้ละตัณหา     ที่มีรากขาดแลว   เปนดุจตาลยอดดวน  ไมมีแลว 
เปนธรรมดาอันไมบังเกิดข้ึนตอไป ภิกษุเปนผูมีเสาระเนียดคือตัณหาอันถอนข้ึน 
แลวดวยอาการอยางนี้แล    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุเปนผูไมมีสลักประตูคือ 
สังโยชนอยางไรเลา  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้    ละโอรัมภาคิยสังโยชน  ๕  ที่ม ี
รากขาดแลวเปนดุจตาลยอดดวน  ไมมีแลว  เปนธรรมดาอันไมบังเกิดข้ึนตอไป 
ภิกษุเปนผูไมมีสลักประตูคือสังโยชนดวยอาการอยางนี้แล   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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ภิกษุเปนอริยะผูประเสริฐมีธงคือมานะอันตกแลว      มีภาระอันตกแลว     ไมมี 
มานะแลวอยางไรเลา   ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้     ละอัสมิมานะ     ที่มรีากขาด 
แลว   เปนดุจตาลยอดดวน     ไมมีแลว    เปนธรรมดาอันไมบังเกิดข้ึนตอไป 
ภิกษุเปนอริยะผูประเสริฐ  มีธงคือมานะอันตกแลว   มีภาระอันตกแลว    ไมม ี
มานะแลวดวยอาการอยางน้ีแล.   
            [๒๘๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เทวดาทั้งหลายทั้งพระอินทร ทั้งพรหม 
ทั้งปชาบดิ      แสวงหาภิกษุผูมีจิตอันหลุดพนแลวอยางนี้แล     ยอนไมพบวา 
วิญญาณของตถาคตอาศัยแลวซ่ึงท่ีนี้.  ขอน้ันเพราะเหตุอะไร  เรยีกวาตถาคต 
[บุคคลเชนนั้น]  ในปจจุบันวา    อันใคร ๆ ไมพบคือไมมี     สมณพราหมณ 
พวกหน่ึงกลาวตูเราผูกลาวอยางนี้แล       ผูบอกอยางนี้       ดวยมุสาวาทเปลา ๆ 
อันไมมีจริง  อันไมเปนจริงวา  พระสมณโคดมผูใหสัตวพินาศ     ยอมบัญญัติ 
ความขาดสูญ  ความพินาศ  ความไมมีภพแหงสัตวผูมีอยู   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราไมทําใหสัตวพินาศดวยเหตุใด       และไมบัญญัติความขาดสูญแหงสัตว 
ทานสมณพราหมณเหลานั้น     ก็ยังกลาวตูเราดวยมุสาวาทเปลา ๆ อันไมมจีริง 
อันไมเปนจริงวา  พระสมณโคดมเปนผูใหสัตวพินาศ  ยอมบัญญัติความขาดสูญ 
ความพินาศ   ความไมมีภพแหงสัตวผูมีอยู     ดกูอนภิกษุทั้งหลาย     เรายอม 
บัญญัติทุกข   และความดับทุกข  ทั้งในกาลกอนและในกาลบดันี้     ถาวาบุคคล 
เหลาอ่ืนยอมดา  บริภาส   โกรธ   เบียดเบียน กระทบกระเทียบตถาคต  ในการ 
ประกาศสัจจะ ๔ ประการน้ัน  ตถาคตก็ไมมีความอาฆาต     ไมมีความโทมนัส 
ไมมีจิตยินราย  ถาวาชนเหลาอ่ืนยอมสักการะ  เคารพ    นับถือ    บูชาตถาคต 
ในการประกาศสัจจะ  ๔  ประการน้ัน  ตถาคตก็ไมมีความยินดี  ไมมีความโสมนัส 
ไมมีใจเยอหยิ่งในปจจัยทั้งหลายมีสักการะเปนตนน้ัน  ถาวาชนเหลาอ่ืน    ยอม 
สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาตถาคต    ในการประกาศสัจจะ ๔  ประการนัน้  
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ตถาคตมีความดําริ  ในปจจัยทั้งหลายมีสักการะเปนตนนั้นอยางนี้วา     สักการะ 
เห็นปานน้ี    บุคคลกระทําแกเราในขันธปญจกท่ีเรากําหนดรูแลวแตกาลกอน.  
            [๒๘๗]   เพราะเหตุนั้นแล   ภิกษุทั้งหลาย   แมถาวา  ชนเลาอ่ืนพึงดา 
บริภาส  โกรธ  เบียดเบียน  กระทบกระเทียบทานท้ังหลาย    ทานท้ังหลายไม 
พึงกระทําความอาฆาต  ไมพึงกระทําความโทมนัส   ไมพึงกระทําความไมชอบ 
ใจ  ในชนเหลาอ่ืนนั้น   เพราะเหตุนั้นแล   ภิกษุทั้งหลาย   แมถาวาชนเหลาอ่ืน 
พึงสักการะ   เคารพ  นับถือ    บชูาทานท้ังหลาย     ทานท้ังหลายไมพึงกระทํา 
ความยินดี  ความโสมนัส     ไมพึงกระทําความเยอหยิ่งแหงใจในปจจัยทั้งหลาย 
มีสักการะเปนตนนั้น     เพราะเหตุนั้นแล   ภิกษุทั้งหลาย     แมถาวาชนเหลาอ่ืน 
สักการะ  นบัถือ  บชูาทานท้ังหลาย  ทานทั้งหลายพึงดําริ    ในปจจัยทั้งหลายมี 
สักการะเปนตนนั้นอยางนี้วา   สักการะเห็นปานน้ี    บุคคลกระทําแกเราท้ังหลาย 
ในขันธปญจกท่ีเราทั้งหลายกําหนดรูแลวในกาลกอนๆ  เพราะเหตุนั้นแล  ภิกษุ 
ทั้งหลาย   สิง่ใดไมใชของทานท้ังหลาย    ทานท้ังหลายจงละสิ่งน้ันเสีย   สิง่น้ัน 
ทานท้ังหลายละไดแลว    จักอํานวยประโยชน     สุขสิ้นกาลนาน    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย    สิง่อะไรเลา    ไมใชของทานทั้งหลาย     รูปไมใชของทานท้ังหลาย 
ทานท้ังหลายจงละรูปนั้นเสีย  รูปนัน้ทานทั้งหลายละไดแลว  จักอํานวยประโยชน 
สุขสิ้นกาลนาน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เวทนาไมใชของทานท้ังหลาย    สญัญา 
ไมใชของทานทั้งหลาย  สังขารทั้งหลายไมใชของทานท้ังหลาย   วิญญาณไมใช- 
ของทานท้ังหลาย   ทานท้ังหลายจงละเวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณนั้นเสีย 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นทานทั้งหลายละไดแลว  จักอํานวยประโยชน 
สุขสิ้นกาลนาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอน้ันเปนไฉน 
ชนพึงนําไป    พึงเผาหรือ    พึงกระทําหญา  ไม   กิง่ไม   และใบไมในพระ-   
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วิหารเชตวันน้ี  ตามความปรารถนา  ทานท้ังหลายพึงดําริอยางน้ีบางหรือหนอวา 
ชนยอมนําไป  ยอมเผา  หรือยอมกระทําเราทั้งหลาย  ตามความปรารถนา. 
            ไมเปนอยางนั้น    พระเจาขา.  
            ขอน้ันเปนเพราะเหตุอะไร. 
            ขาแตพระองคผูเจริญ    เพราะวาน้ันไมใชอัตตา  หรือบริขารท่ีเนื่องดวย 
อัตตาของขาพระองคทั้งหลาย. 
            อยางนั้นแล  ภิกษุทั้งหลาย สิ่งใดไมใชของทานทั้งหลาย ทานท้ังหลาย 
จงละสิ่งน้ันเสีย   สิ่งน้ันทานท้ังหลายละไดแลว    จักอํานวยประโยชน    สุขส้ิน 
กาลนาน    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    รูปไมใชของทานทั้งหลาย     ทานท้ังหลาย 
จงละรูปนั้นเสีย     รูปนั้นทานท้ังหลายละไดแลว      จักอํานวยประโยชน 
สุขสิ้นกาลนาน  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เวทนา  สัญญา   สังขาร   วิญญาณไมใช 
ของทานท้ังหลาย  ทานทั้งหลายจงละ  เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณนั้นเสีย 
เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณนั้นทานทั้งหลายละไดแลว  จักอํานวยประโยชน 
สุขสิ้นกาลนาน. 
            [๒๘๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ในธรรมท่ีเรากลาวไวดีแลวอยางนี้  
เปนของต้ืน  เปดเผย  ปรากฏ  แยกขยายแลว   ภิกษุเหลาใด   เปนพระอรหันต 
มีอาสวะสิ้นแลว   อยูจบพรหมจรรยแลว  มีกิจท่ีจําตองทํา  ทําเสร็จแลว   มีภาระ 
ปลงลงแลว  ลุถึงประโยชนของตนแลว  มีสัญโญชนในภพหมดส้ินแลว  หลดุพน 
แลวเพราะรูโดยชอบ  ภิกษุเหลาน้ันยอมไมมีวัฏฏะเพ่ือจะบัญญัติตอไป   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ในธรรมท่ีเรากลาวไวดีแลวอยางนี้  เปนของต้ืน  เปดเผย ปรากฏ 
แยกขยายแลว          ภิกษุเหลาใดละโอรัมภาคิยสัญโญชนทั้ง  ๕  ประการไดแลว  
ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมดเปนโอปปาติกะ  ปรินิพพานในโลกนั้น  มีการไมกลบัจาก 
โลกนั้นเปนธรรมดา   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ในธรรมท่ีเรากลาวไวดีแลวอยางนี้   
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เปนของต้ืน  เปดเผย    ปรากฏ    แยกขยายแลว   ภิกษุเหลาใดละสัญโญชน ๓  
ประการไดแลวกับมีราคะโทสะและโมหะบางเบา        ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมดเปน 
พระสกทาคามี  มาสูโลกนี้คราวเดียวเทาน้ัน    จักกระทําท่ีสุดแหงทุกขได  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ในธรรมท่ีเรากลาวไวดีแลวอยางนี้  เปนของต้ืน  เปดเผย  ปรากฏ 
แยกขยายแลว      ภิกษุเหลาใดละสัญโญชน ๓ ประการไดแลว     ภิกษุเหลาน้ัน  
ทั้งหมดเปนพระโสดาบัน    ผูมีอันไมตกตํ่าเปนธรรมดา   เปนผูเที่ยง   มีปญญา 
เครื่องตรัสรูเปนเบื้องหนา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในธรรมท่ีเรากลาวไวดีแลว 
อยางนี้เปนของต้ืน    เปดเผย    ปรากฏ    แยกขยายแลว     ภิกษุเหลาใดผูเปน 
ธัมมานุสารี   เปนสัทธานุสารี   ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมดมีปญญาเปนเครื่องตรัสรูดี 
เปนเบื้องหนา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ในธรรมท่ีเรากลาวไวดีแลวอยางนี้    เปน 
ของต้ืน    เปดเผย    ปรากฏ    แยกขยายแลว    บุคคลเหลาใดมีเพียงความเชื่อ 
เพียงความรักในเรา  บุคคลเหลาน้ันทั้งหมดเปนผูมีสวรรคเปนเบื้องหนา. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว  ภิกษุทัง้หลายเหลานั้น 
มีใจชื่นชม   เพลิดเพลินภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีแล. 
                                  จบอลคัททูปมสูตรที่  ๒  
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                            อรรถกถาอลคัททูปมสูตร 
            อลคัททูปมสูตร  เริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้. 
            พึงทราบวินิจฉัยในอลคัททูปมสูตรนั้นตอไปน้ี 
            ชนทัง้หลายเหลาใด   เบียดเบียนแรง    เหตุนั้นชนเหลาน้ัน     ชื่อวาผู 
เบียดเบียนแรง  บรรพบุรษุผูเบียดเบียนแรงของผูนั้นมีอยู   เหตุนั้น  ผูนั้นชือ่วามี 
บรรพบุรุษผูเบียดเบียนแรง.    บุตรของสกุลผูเคยฆาแรงน้ัน    อธิบายวา    ผู 
ขวนขวายแหงสกุลผูฆาแรง.  ชื่อวาอันตรายิกธรรม  เพราะทําอันตรายตอสวรรค 
และนิพพาน.  อันตรายิกธรรมเหลาน้ันมี ๕ อยาง   คือ  กรรม  กิเลส  วิบาก 
อริยุปวาท  และอาณาวีตกกมะ.   ในอันตรายิกธรรมเหลาน้ัน    อนันตริยกรรม 
๕  ชื่อวา  กมัมนตรายิกธรรม. ภิกษุณีทูสกกรรมก็เหมือนกัน.  แตภิกษุณีทูสก- 
กรรมน่ัน     กระทําอันตรายตอพระนิพพานอยางเดียว    หากระทําอันตรายตอ 
สวรรคไม.     ธรรมคือ    นิยตมิจฉาทิฏฐิ    ชื่อวา   อันตรายิกธรรมคือกิเลส. 
ปฏิสนธิธรรมของบัณเฑาะก  สัตวเดรัจฉานและอุภโตพยัญชนก  ชื่อวา อันตรา- 
ยิกธรรม   คือ  วิบาก.  ธรรม  คือ  การเขาไปวารายพระอริยเจา  ชื่อวา อันตรา- 
ยิกรรม      คือ    อุปวาทะ.   แตอุปวาทันตรายิกธรรมเหลาน้ัน    ยอมกระทํา 
อันตรายตลอดเวลาที่ยังไมใหพระอริยเจาท้ังหลายอดโทษ       เบื้องหนาแตนั้น 
ใหพระอริยเจาอดโทษแลว  หากระทาํอันตรายไม.    อาบัติ ๗ กองที่ภิกษุจงใจ 
ลวงละเมิดแลว  ชื่อวา   อันตรายิกธรรมคือ   อาณาวีติกกมะ.   แมอาณาวีติกก- 
มันตรายิกธรรมเหลาน้ัน    ยอมกระทําอันตรายตลอดเวลาที่ภิกษุตองอาบัติแลว 
ยังปฏิญญาตนวาเปนภิกษุอยูก็ดี      ไมอยูปริวาสกรรมก็ด ี    ไมแสดงอาบัติก็ดี 
เบื้องหนาแตนั้น  หากระทําอันตรายไม.  
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            ในเรือ่ง  อันตรายยิกธรรมน้ัน     ภิกษุนี้   เปนพหุสูต    เปนพระธรรม-  
กถึก  ยอมรูอันตรายิกธรรมท่ีเหลือ  แตเพราะคนไมฉลาดในพระวินัย  จึงไมรู 
อันตรายิกธรรม  คือการลวงละเมิดพระบัญญัติ   เพราะฉะนั้น     ภิกษุผูอยูในที่ 
ลับจึงคิดอยางนี้วา    คฤหสัถเหลาน้ัน   บริโภคกามคุณ  ๕  เปนพระโสดาบันก็มี 
พระสกทาคามีก็มี  พระอนาคามีก็มี   ฝายพวกภิกษุพิจารณาเห็นรูปที่นาพอใจที่ 
พึงรูสึกดวยจักษุ    ถกูตองโผฏฐัพพารมณ    ที่พึงรูสึกดวยกาย   ยอมใชสอย 
เครื่องลาดและเครื่องนุงหมที่ออนนุม     ขอน้ันทั้งหมด    ควร    เพราะเหตุไร 
รูปเสียง   กลิน่  รส   โผฏฐัพพะของหญิงเทาน้ัน    ไมควร   ฝายรูปเปนตน 
เหลาน้ีจึงควร  อริฏฐภกิษุเทียบเคียงรสกับรสอยางนี้แลว  รวมการบริโภคดวย 
อํานาจราคะท่ีมีฉันทะ  กับการบริโภคดวยอํานาจราคะท่ีไมมีฉันทะแลวเกิดทิฏฐิ 
ลามก     เหมือนเทียบดวยผาท่ีละเอียดอยางยิ่งกับปอหยาบ     ประหน่ึงเทียบเขา 
สิเนรุกับเมล็ดพันธุผักกาด  ขัดแยงกับพระสัพพัญุตญาณวา  ทําไมพระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงบัญญัติปฐมปาราชิกดวยพระอุสาหะอยางใหญ      ประหน่ึงกัน้มหา- 
สมุทร   โทษในพระบัญญัตินั้นไมมี    คัดคานพระเวสารัชชญาณ    ใสตอและ 
หนามเปนตน   ลงในอรยิมรรค   ประหารอาณาจักรของพระชินเจาวา   โทษใน 
เมถุนธรรมไมมี.  ดวยเหตุนั้น  อริฏฐภิกษุนั้นจึงกลาววา  ตถาห  ภควตา  ธมฺม 
เทสิต   อาชานามิ    เรารูทั่วถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคเจาแสดงแลวอยางนั้น 
เปนตน.  บทวา  เอว  พฺยาโข  เทากับ  เอว  วิยโข.    ในคําวา  สมนุยฺุชนติ 
เปนตน  ภิกษุทั้งหลายถามวา    ทานมลีัทธิอะไร  จึงกลาวลัทธิ  ชื่อวา  สอบ 
ถาม.  ยกทิฏฐิข้ึนชื่อวายึดถือทิฏฐิ.  สอบถามเหตุวา     เพราะเหตุไร    ทานจึง 
กลาวอยางนี้   ชื่อวา  สมนุภาสน.   ในคําวา  อฏ ิกงฺขลูปมา  เปนตน  อุปมา 
ดวยรางกระดูก   เพราะอรรถวา    มีอัสสาทะนอย    อุปมาดวยชิ้นเนื้อ    เพราะ 
อรรถวา    เปนของท่ัวไปแกคนเปนอันมาก    อุปมาดวยคบเพลิงหญา   เพราะ  
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อรรถวา  ตามเผา  อุปมาดวยหลุมถานเพลิง     เพราะอรรถวา   ทําใหเรารอน  
มาก  อุปมาดวยความฝน  เพราะอรรถวา  ปรากฏนิดหนอย   อุปมาดวยของที่ 
ขอยืมเขามา  เพราะอรรถวา  เปนไปชั่วคราว  อุปมาดวยผลตนไมมีพิษ  เพราะ 
อรรถวา  ทําลายทั่วสรรพางค  อุปมาดวยคมดาบ     เพราะอรรถวา     ตัดรอน 
อุปมาดวยหอกและหลาว   เพราะอรรถทิ่มแทง  อุปมาดวยหัวงู   เพราะอรรถวา 
นารังเกียจ   และมีภัยเฉพาะหนา.  บทวา    ถามสา   ไดแกดวยกาํลังแหงทิฏฐิ. 
บทวา  ปรามาสา  ไดแก  ลูบคลําดวยทิฏฐิ.    บทวา   อภินิวิสฺส  โวหรติ 
ไดแกมุงม่ันกลาวหรือแสดง.      บทวา  ยโต   โข  เต  ภิกขฺู  ไดแก  ครั้งใด 
ภิกษุเหลาน้ัน.    อริฏฐภิกษุนี้แมใครจะกลาววา  ไมมี  ดังนี้ตามอัธยาศรัยของ 
ตนก็ยอมรับคําน้ีวา  เอว  พฺยา โข  อห  ภนฺเต  ภควตา  ดวยอานุภาพของ 
พระผูมีพระภาคเจา.     ไดยินวา    ชื่อวา  ผูสามารถจะกลาวคํา  ๒  คําตอพระ-  
พักตรของพระพุทธทั้งหลายไมมี.    บทวา   กสฺส  โข  นาม  ตฺว  โมฆปุริส 
ความวา ดูกอนโมฆบุรุษ  ทานรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงอยางนี้แกใคร  กษัตริย 
หรือพราหมณ  แพทย  หรือ  สูทร  คฤหัสถ  หรือ  บรรพชิต  เทวดา หรือ 
มนุษย.                         
            บทวา   อถ  โข  ภควา  ภิกฺข ู อามนฺเตสิ  นี้เปนอนุสนธิแผนกหนึ่ง 
โดยเฉพาะ.  ไดยินวา  อริฏฐภิกษุคิดวา  พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสเรียกเราวา 
โมฆปุริส   แตเธอจะไมมีธรรมอันเปนอุปนิสัยแหงมรรคและผล   ดวยเหตุเพียง 
ตรัสวา   โมฆปุริส   หามิไดแล  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกอุปเสนวัง 
คันตบุตรดวยวาทะวาโมฆปุริส  วาดกูอนโมฆปุรสิ  เธอเปนผูเวียนมาเพ่ือความ 
มักมากเร็วเกินไป     ภายหลังพระเถระเพียรพยายามกระทําใหแจงซ่ึงอภิญญา  ๖ 
ดวยคิดวา แมเราก็จักประคองความเพียรเห็นปานนั้นทํามรรคผลใหเกิด.  ลําดับ 
นั้น     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความท่ีอริฏฐภิกษุเปนผูไมงอกงาม  
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เหมือนใบไมเหลืองที่หลุดจากข้ัว  จึงเริ่มแสดงพระธรรมเทศนานี้.  บทวา อุสฺมี    
กโตป  ความวา ภิกษุทั้งหลาย  เธอสําคัญความขอนั้นเปนอยางไร  อรฏิฐภิกษุ 
นี้มีลัทธิอยางนี้    ขัดแยงกับสัพพัญุตญาณ   ปฏิเสธเวสารัชชญาณ    ประหาร 
อาณาจักรพระตถาคต    แมเธอก็อบรมญาณในธรรมวินัยนี้ไดบาง     เธออาศัย  
ความอบรมญาณแมมีประมาณนอย   พยายามอยู    พึงทํามรรคผลใหเกิดข้ึนได 
บาง  เหมือนกองไฟใหญที่จะพึงมีได      เพราะอาศัยลูกไฟแมมีประมาณเทาห้ิง 
หอยในกองไฟใหญแมที่ดับไปแลวฉันนั้น.   บทวา  โน  เหต  ภนฺเต  ความ 
วา  ภิกษุทั้งหลายกลาวคัดคานความท่ีอริฏฐภิกษุอบรมญาณ  เพ่ือประโยชนแก 
มรรคผลที่มปีจจัยเสมอกันวา    ขาแตพระองคผูเจริญ   อริฏฐภิกษุผูมีลัทธิอยาง 
นี้   จะอบรมญาณเชนนั้นไดแตที่ไหน.  บทวา  มงฺกภุูโต  ไดแกเปนผูไร 
อํานาจ.  บทวา  ปตฺตกฺขนฺโธ  ไดแก  คอตก.  บทวา  อปฺปฏิภาโณ  ได 
แก  ไมเห็นอะไร ๆ แจมชดั   คือขาดปฎิภาณ.  อริฏฐภิกษุพิจารณาความท่ีตน 
เปนอภัพพบุคคลวา   ไดยินวา   เราไดคําสอนท่ีนําออกจากทุกขเห็นปานน้ีแลว 
ยังไมงอกงาม   เรามีปจจัยถูกถอนเสียแลว   ดังน้ี    นั่งเอาปลายนิ้วเทาขุดดินอยู.  
            แมบทวา     ปฺายิสฺสสิ   โข    นี้     ก็เปนอนุสนธิแผนกหนึ่งโดย 
เฉพาะ.  ไดยนิวา อริฏฐภิกษุคิดวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เราเปนผูขาด 
ธรรมอันเปนอุปนิสัยแหงมรรคและผล     ก็พระพุทธเจาท้ังหลายมิใชทรงแสดง 
ธรรมเฉพาะผูมีอุปนิสัยเทาน้ัน    ทรงแสดงธรรมแกผูไมมีอุปนิสัยดวย    เราได 
สุคโตวาทจากสํานักพระศาสดาแลว      จักกระทํากุศลอันจะเขาถึงสมบัติของตน.  
ครั้งน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะระงับพระโอวาท  จึงตรัสวา  ปฺายิสฺสสิ 
เปนตน.  คําน้ันมีความวา  ดูกอนโมฆบุรุษ    ทานน่ันแล   จักปรากฏในนรก 
เปนตน    ดวยทิฏฐิอันชั่วชาน้ี  ข้ึนชื่อวาสุคโตวาทของทานยอมไมมีจากสํานัก 
ของเรา  ทานไมมีประโยชนสําหรับเรา  เราจักสอบถามภิกษุทั้งหลายในท่ีนี้.    
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            ความวา  อถ  โข  ภควา  นี้เปนอนุสนธิแผนกหนึ่ง.  จรงิอยู  พระ  
ผูมีพระภาคเจาจะทรงชําระบริษัทในที่นี้      จึงทรงขับพระอริฏฐออกเสียจากหมู 
ก็ถาหากวา  บรรดาบริษัททั้งหลาย   ภิกษุบางรูปจะพึงคิดอยางนี้วา   อริฏฐะนี้  
หรือจักอาจกลาวคําที่พระผูมีพระภาคเจามิไดตรัส   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรง 
เริ่มกถา   ก็รบีตรัสในทามกลางสงฆเลยหรือ ก็คําท่ีตรัสอยางนี้ พระอริฏฐะเทา 
นั้นไมฟง  แตจักเปนพระดํารัสที่ภิกษุแมอ่ืนฟงกันแลว  แมเชนนั้นภิกษุบางรูป 
นั้นพึงคิดวา   พระศาสดาทรงนิคคหะภิกษุอริฏฐะฉันใด   พึงทรงนิคคหะแมเรา 
ฉันนั้น  แมฟงแลวก็ตองนิ่ง  จักไมทําการน้ันทั้งหมด  คําท่ีแมเราไมกลาว  แม 
คําท่ีคนอ่ืนฟงก็ไมมี.  เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงชําระลัทธิในบริษัท 
ดวยพระดํารัสวา   ตุมฺเหป  เม  ภิกขฺเว   เปนตน    พระอริฏฐะชื่อวาเปนอัน 
พระผูมีพระภาคเจาทรงขับไลจากคณะ  ดวยการชาํระลัทธิในบริษัทนั่นแหละ. 
            บัดนี ้    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศลัทธิของภิกษุอริฏฐะจึง 
ตรัสคํามีอาทิวา   โส  วต  ภิกขฺเว   ดังน้ี.   พึงทราบวินิจฉัยในคําเปนตนวา 
อฺตเรว   กาเมหิ  ในบาลีนั้น  ดังนีว้า  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนั้นใด 
มีลัทธิอยางนี้วา   ธรรมเหลาน้ันไมสามารถทําอันตรายแกผูเสพไดจริง ภิกษุนั้น 
หนอจักเสพวัตถุกามท้ังหลาย   คือจักประพฤติเมถุนสมาจาร   เวนกิเลสกามและ 
สัญญาวิตกท่ีประกอบดวยกิเลสกาม   ละธรรมเหลาน้ัน   คือเวนจากธรรมเหลา 
นั้น.  บทวา  เนต   าน   วิชฺชติ  ความวา  ชื่อวา  ชือ่เหตุนี้ไมมี  คือเหตุนี้  
มิใชฐานะ  มิใชโอกาส. 
            ดวยประการฉะน้ี   พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศลัทธิของพระอริฏฐะ 
วา อริฏฐะนี้เปรียบเหมือนชางยอม   ถือเอาผาท่ีหอมบาง  เหม็นบาง   เกาบาง 
ใหมบาง  สะอาดบาง  ไมสะอาดบาง   มาหอรวมเปนหอเดียวกัน  ฉันใด  เธอ 
ก็กระทําการบริโภคจีวรประณีตเปนตนที่ไมมีฉันทราคะสําหรับภิกษุ      กระทํา  
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การบริโภคที่มีฉันทราคะอันกระทําอันตราย      สําหรับคฤหัสถที่มีศีลไมประจํา 
และทําการบริโภคที่มีฉันทราคะอันกระทําปองกัน      สําหรบัภิกษุมีที่ศีลประจํา 
รวมเปนอันเดียวกันทั้งหมด  บัดนี ้ เมือ่จะทรงแสดงโทษของปริยัติที่เรียนมาไม 
ดี  จึงตรัสวา  อิธ   ภิกขฺเว  เอกจฺเจ  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา 
ปริยาปุณนฺติ   แปลวาเลาเรียน.    พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   สุต    เปนตน 
อุภโตวิภังค   นิทเทส    ขันธกะและบริวารมงคลสูตร   รัตนสูตร   นาฬกสูตร 
ตุวัฏฏกสูตร  ในสุตตนิบาต  และตถาคตวจนะ  แมอ่ืนที่มีชื่อวาสูตร  พึงทราบวา 
สูตร.  สูตรทีม่ีคาถาท้ังหมด พึงทราบวา เคยยะ.  โดยเฉพาะอยางยิ่ง สคาถวรรค 
ทั้งส้ินในสังยุตตนิกาย พึงทราบวา เคยยะ. อภิธรรมปฏกทั้งส้ิน สูตรที่ไมมีคาถา 
และพุทธพจนแมอ่ืนที่สงเคราะหดวยองค ๘ พึงทราบวา   เวยยากรณะ.  ธรรม 
บท  เถรคาถา  เถรีคาถา  และคาถาลวนที่ไมชื่อวาสูตรในสุตตนิบาต พึงทราบ 
วา    คาถา.    พระสูตร ๘๒  สูตร    ที่เกี่ยวดวยคาถาที่สําเร็จมาแตโสมนัสญาณ 
พึงทราบวา  อุทาน.   พระสูตร  ๑๑๐  สูตร   ที่เปนไปโดยอาทิวา   วุตฺตมิท 
ภตวตา  พึงทราบวา   อิติวุตตกะ.   ชาดก  ๕๕๐ เรื่อง   มีอปณณกชาดกเปน 
ตน   พึงทราบวา   ชาดก.   พระสูตรที่เกียวดวยอัจฉริยอัพภูตธรรมแมทั้งหมด 
ที่เปนไปโดยนัยมีอาทิวา   จตฺตาโรเม  ภิกฺขเว  อจฺฉริยา  อพฺภูตธมฺมา 
อานนฺเท   พึงทราบวา   อัพภูตธรรม.   พระสูตรที่ตรัสถามแลว    ไดความรู 
ไดความยินดีทั้งหมด    มจุีลลเวทัลลสูตร    มหาเวทัลลสูตร    สัมมาทิฏฐิสูตร 
สักกปญหสตูร  สังขารภาชนียสูตร  มหาปุณณสูตรเปนตน  พึงทราบวา 
เวทัลละ. 
            บทวา   อตฺถ  น  อุปริกฺขนฺติ   ไดแก   ไมเห็น   และกําหนดไมได 
ซึ่งอรรถแหงสูตร  ซึ่งอรรถแหงเหตุ.  บทวา  อนุปปริกฺขต  ไดแก  กําหนด  
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ไมได.  บทวา   น นิชฺฌาน  ขมนฺติ  ไดแก   ไมปรากฏ    คือไมมาปรากฎ. 
อธิบายวา   ใคร ๆ ไมอาจจะรูอยางนี้วา   ศลี   สมาธิ    ปญญ า   มรรค   ผล 
วัฏฏะ.  หรือวิวัฏฏะ   ตรสัไวแลวในที่นี้.  บทวา  เต  อุปารมฺภานิสสา  เจว 
ความวา กุลบุตรเหลาน้ัน   เปนผูไมยกโทษในวาทะของคนเหลาอ่ืนเปนอานิสงส 
เลาเรียน.    บทวา  อิติวาทปฺปโมกฺขานิสสา  จ    ไดแก  มีการปลดเปลื้อง 
วาทะอยางนี้เปนอานิสงส   เลาเรียน   อธิบายวา  ไมเลาเรียนดวยเหตุนี้วา  เมื่อ 
คนอ่ืนยกโทษวาทะของตน   เราจักเปล้ืองโทษนั้นอยางนี้.   บทวา   ตฺจสฺส 
อตฺถ  นานุโภนฺติ   ความวา   กลุบุตรทั้งหลาย   เลาเรียนธรรมเพื่อประโยชน 
มรรคหรือผลอันใด เรียนไมดี  ยอมไมไดรับประโยชนนั้นของธรรมน้ัน    อน่ึง 
แมเม่ือไมอาจจะยกโทษในวาทะของผูอ่ืน    และปลดเปลื้องวาทะของตน   ยอม 
ไมไดรับประโยชนนั้นเหมือนกัน.   บทวา   อลคทฺทตฺถิโก   ไดแก   ผูตอง 
การอสรพิษ.  ก็คําวา  คทฺโท     เปนชื่อของพิษ.  พิษน้ันของงูนั้น  มีพอ  คือ 
บริบูรณ  เหตุนั้น  อสรพิษน้ัน จึงชื่อวาอลคัททะ มีพิษพอตัว.  บทวา  โภเค 
ไดแก   ตัว.   ขอวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กก็ุลบุตรบางพวกในโลกน้ี    เลา 
เรียนธรรม   ไดแกเลาเรียนดวยอํานาจนิตถรณปริยติั. 
            จริงอยู.  ปริยัติมี ๓ คือ  อลคัททปริยัติ   นติถรณปริยัติ  ภัณฑาคา- 
ริกปริยัติ.  บรรดาปริยัติทัง้ ๓ นั้น   ภิกษุใดเลาเรียนพุทธวจนะ    เหตุปรารภ 
ลาภสักการะวา      เราจักไดจีวรเปนตนหรือคนท้ังหลายจักรูจักเราในทามกลาง 
บริษัท ๔ อยางนี้   ปริยัตินั้นของภิกษุนั้น ชื่อวา  อลคัททปริยัติ.  จริงอยู  การ 
ไมเลาเรียนพุทธวจนะ    แลวนอนหลับเสีย   ยังดีกวาการเลาเรียนอยางนี้.   สวน 
ภิกษุใดเลาเรียนดวยคิดวา  เลาเรียนพุทธวจนะ   บําเพ็ญศีลในฐานะที่ศีลมาถึง 
เขา    ใหถือเอาหองสมาธิในฐานะท่ีสมาธิมาถึงเขา      เริ่มต้ังวิปสสนาในฐานะ 
ที่วิปสสนามาถึงเขา  ทํามรรคใหเกิด   ทําใหแจงผล  ในฐานะท่ีมรรคผลมาแลว  
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ปริยัตินั้นของภิกษุนั้นชื่อวา   นิตถรณปริยัติ.    ปรยิัติของพระขีณาสพ   ชือ่วา 
ภัณฑาคาริกปริยัติ.    จริงอยู    ทุกขสัจท่ียังไมกําหนดรู  สมุทยัสัจท่ียังละไมได 
มรรคสัจท่ียังไมไดเจริญ    หรือนิโรธสจัท่ียังไมทําใหแจง  ยอมไมมีแกพระขีณาสพ 
นั้น    ดวยวา   พระขีณาสพนั้น    กําหนดรูขันธแลว  ละกิเลสไดแลว    เจรญิ 
มรรคแลว  ทาํใหแจงผลแลว  เพราะฉะนั้น ทานเลาเรียนพุทธวจนะ จึงเลาเรียน 
เปนผูทรงแบบแผน  รักษาประเพณี  อนุรักษวงศ   ดังน้ัน  ปริยติันั้นของทาน 
จึงชื่อวา  ภัณฑาคาริกปริยติั.    ถามวา  ก็เม่ือพวกคันถธุระ   ไมสามารถจะอยู 
ในที่แหงหน่ึงในเพราะฉาตกภัยเปนตน   ปุถชุนใดเมื่อไมลําบากดวยภิกษาจารเอง 
เลาเรียนดวยคิดวา    ขอพระพุทธวจนะที่ไพเราะยิ่งอยาสูญเสียไป    เราจักดํารง 
แบบแผน จักรักษาประเพณีไว ปริยัติของปุถุชนน้ันเปนภัณฑาคาริกปริยัติ หรือ 
ไมเปน.  ตอบวา  ไมเปน.  ถามวา  เพราะเหตุไร.   ตอบวา  เพราะความท่ีตน 
มิไดต้ังอยูในฐานเลาเรียน    จริงอยู   ชือ่วา  ปริยัติของปุถุชน   เปนอลคัททะ 
บาง    เปนนติถรณะบาง.    ปริยัติของพระเสขะท้ัง ๗ เปนนิตถรณะอยางเดียว 
ปริยัติของพระขีณาสพ เปนภัณฑาคาริกปริยัติเทาน้ัน แตในที่นี้ทานประสงคเอา 
นิตถรณปริยติั. 
            บทวา  นิชฺฌาน  ขมนฺติ   ความวา    ธรรมทั้งหลายยอมมาปรากฏ 
ในอาคตสถานแหงธรรมมีศีลเปนตนวา  ศีล  ตรัสไวในที่นี้  สมาธิในที่นี้.   วิปส- 
สนาในท่ีนี้  มรรคในท่ีนี้   ผลในที่นี ้   วัฏฏะในที่นี ้   วิวัฏฏะในท่ีนี้.   บทวา 
ตฺจสฺส   อตฺถ  อนุโภนฺติ  ความวา    กุลบุตรทั้งหลายยอมเลาเรียนเพ่ือ 
มรรคผลอันใด   กุลบุตรเหลาน้ันอาศัยปริยัติที่เลาเรียนดีแลว    ทํามรรคใหเกิด 
ทําผลใหแจง    และเสวยประโยชนนัน้ของธรรมน้ัน.    แมไมสามารถจะยกโทษ 
ในวาทะของผูอ่ืนก็ดีไมสามารถจะถือเอาฐานะท่ีตนปรารถนาแลวปรารถนาอีก 
เปลื้องโทษที่เขายกในวาทะของตนก็ดี  ชื่อวา เสวยประโยชนเหมือนกัน. บทวา 
ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  สวตฺตนฺติ   ความวา  เมื่อบําเพ็ญศีลเปนตนใน  
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ฐานะแหงศีลเปนตนมาแลวก็ดี        ยกโทษในวาทะของผูอ่ืนโดยชอบธรรมก็ดี  
เปลื้องโทษจากวาทะของตนก็ดี    บรรลุอรหัตตแลวแสดงธรรม     ในทามกลาง 
บริษัท  บริโภคปจจัย ๔   ที่คนผูเลื่อมใสในพระธรรมเทศนานอมเขาไปถวายก็ดี 
ธรรมเหลาน้ันยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุขส้ินกาลนาน.  
            ครั้นทรงแสดงอานิสงสในพระพุทธวจนะท่ีเรียนดีอยางนี้แลว      บดันี้  
เมื่อจะทรงประกอบบริษัทไวในพุทธวจนะน้ันนั่นแล  จึงตรัสคําอาทิวา   ตสฺมา 
ติห  ภิกขฺเว  ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน       บทวา    ตสฺมา    ความวา 
เพราะเหตุที่ปริยัติที่เรียนมาไมดี    ยอมเปนไปเพ่ือส่ิงมิใชประโยชน  เพ่ือทุกข 
ตลอดกาลนาน   เหมือนงูพิษที่จับไมดีฉะน้ัน    สวนปริยัติที่เรียนมาดี  ยอมเปน 
ไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล    เพ่ือความสุขตลอดกาลนาน    เหมือนงูพิษท่ีจับไวดี 
ฉะน้ัน.  บทวา  ตถา  น  ธาเรยฺยาถ   ความวา   พึงทรงปริยัตินั้นไวอยาง 
นั้นนั่นแล  คือทรงไวโดยอรรถนั้นนั่นแล.  บทวา  เย  วา  ปนสฺสุ  พฺยตฺตา 
ภิกฺขู  ความวา   ก็หรือวาพึงสอบถามเหลาภิกษุผูฉลาดผูบัณฑิตมีพระสารีบุตร 
พระโมคคัลลานะ    พระมหากัสสปะ    และพระมหากัจจานะเปนตน    แตภิกษุ 
ไมพึงเปนเหมือนอริฏฐภิกษุใสเปอกตมหรือหยากใยลงในศาสนาของเรา.  บทวา 
กุลฺลูปม  แปลวา  เหมือนทุน.  บทวา  นิตฺถรณตฺถาย ไดแก  เพ่ือประโยชน 
แกการขามโอฆะ ๔.      บทวา   อุทกณฺณว    ความวา   ก็น้ําใดลึกแตไมกวาง 
หรือ  กวางแตไมลึก น้ําน้ันทานไมเรียกวา  อัณณพ  สวนนํ้าใดทั้งลึกทั้งกวาง 
น้ําน้ันทานเรียกวา    อัณณพ      เพราะฉะนั้น     อรรถในบทวา   มหนฺต 
อุทกณฺณว  นี้จึงมีความดังน้ีวา  น้ําใหญคือกวาง  ลึก.   ที่ใดมีโอกาสท่ีโจรอยู 
ยืน  นั่ง นอน ปรากฏอยู  ที่นั้น ชื่อวา สาลังกะ นาสงสัย.  ที่ใดมีเหลามนุษยถูก 
พวกโจรมาปลน  ตีชิง ปรากฏอยู  ที่นัน้   ชื่อวาสัปปฏิภยะมีภัยปรากฏเฉพาะหนา.  
สะพานท่ีเขาผูกไวเบื้องบนหวงน้ํา ชื่อวา  อุตตรเสตุ  แปลวา สะพานขาม.   บทวา  
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กุลฺล  พนฺธิตฺวา  ความวา  กอไมเปนตน     ที่เขามัดเปนกําเพ่ือประโยชนแก 
ขามนํ้า  ชื่อวา ทุน สวนกอไมเปนตนท่ีเขามัดแผ ๆ  ทานเรียกวา  แพ.  บทวา 
อุสฺสาเปตฺวา   แปลวา   ต้ังไว.   บทวา   กิจฺจการี    ความวา   ทํากิจท่ีถึงแลว 
ทํากิจท่ีควร  ทํากิจท่ีเหมาะ.  ในคําวา   ธมมฺาป  โว  ปทาตพฺพา นี้  ธรรม 
ทั้งหลาย   ชือ่วา   สมถะ   และวิปสสนา.   จริงอยู    พระผูมีพระภาคเจาทรงให 
ละฉันทราคะ  ทั้งในสมถะ  ทั้งในวิปสสนา.    ทรงใหละฉันทราคะในสมถะไว 
ในที่ไหน.     ทรงใหละฉันทราคะไวในสมถะ    ในท่ีนี้วา    ดกูอนอุทายี 
เพราะเหตุนี้แล       เรากลาวการละแมเนวสัญญานาสัญายตนะ      ดูกอนอุทายี 
เธอไมเห็นสังโยชน  อันละเอียดหรือหยาบ  ที่เรามิไดกลาวการละไว. ทรงใหละ 
ฉันทราคะไวในวิปสสนา    ในที่นี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  หากพวกเธอไมเกาะ 
ไมยึด   ไมถอืทิฏฐินี้   ทีบ่ริสุทธิ์ผุดผองอยางนี้.    แตในที่นี้พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อทรงใหละฉันทราคะในสมถะ     และวิปสสนาท้ัง  ๒ จึงตรัสวา    แมธรรม 
ทั้งหลายพวกเธอพึงละ  จะปวยกลาวไปไย  ถึงอธรรมท้ังหลาย. ในขอน้ันมอีธิ- 
บายดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรากลาวการละฉันทราคะในธรรมท้ังหลาย 
อันสงบ   และประณีตเห็นปานน้ี   ก็จะปวยกลาวไปไยในอัสสัทธรรมน้ี   ซึง่เปน 
ของชาวบาน    เปนของถอย    เปนธรรมชั่วหยาบ    เปนธรรมเหลวไหล  ซึง่ 
อริฏฐะ  โมฆบุรุษนี้   สําคัญวาไมมีโทษ   กลาวฉันทราคะในกามคุณท้ัง ๕ วา 
เปนธรรมไมอาจทําอันตรายได      พวกเธอไมพึงเปนเหมือนอริฏฐภิกษุ     ใส 
โคลนหรือหยากเยื่อลงในศาสนาของเรา. 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงนิคคหะอริฏฐภิกษุผูเดียว   ดวยโอวาทแมนี้    ดวย 
ประการฉะน้ี  บัดนี้เม่ือทรงแสดงวา  ผูใดยึดวาเรา ของเรา ดวยอํานาจการยึดถือ 
สามอยางในขันธ ๕  ผูนั้นชื่อวาใสโคลนหรือหยากเย่ือ       ลงในศาสนาของเรา 
เหมือนอริฏฐภิกษุนี้    จึงตรัสวา  ฉยิมานิ  ภกิฺขเว   เปนตน.   บรรดาบท  
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เหลาน้ัน    บทวา  ทิฏ ิฏานานิ    ความวา  แมทิฏฐิ  ก็ชื่อวา ทีต้ั่งแหงทิฏฐิ 
ทั้งอารมณของทิฏฐิ  ทั้งปจจัยของทิฏฐิ     ก็ชื่อวา  ที่ต้ังของทิฏฐิ     ในบทวา  
รูป   เอต  มม  เปนตน  การถือวา  นัน่ของเรา  เปนตัณหาคาหะ    การถือ 
วาเราเปนนั่นเปนมานคาหะ  การถือวา นั่นเปนตัวของเราเปนทิฏฐิคาหะ  เปน 
อันตรัส    ตัณหา    มานะ    และทิฏฐิ    ซึ่งมีรูปเปนอารมณดวยประการฉะนี้  
สวนรูปไมควรกลาววาเปนอัตต.    เเมในเวทนาเปนตน      ก็นยันี้เหมือนกัน. 
รูปายตนะ  ชือ่วา  ทิฏฐะ  สัททายตนะ  ชื่อวา  สุตะ คันธายตนะ  รสายตนะ 
และโผฏฐัพพายตนะ  ชื่อวา   มุตะ  คันธายตนะ   รสายตนะ  โผฏฐัพพายตนะ 
นั้น    ทานกลาววา    มุตะ   เพราะพบแลวยึดไว.    อายตนะ ๗ ที่เหลือชื่อวา 
วิญญาตะ.  บทวา  ปตฺต ไดแก  ที่แสวงหาก็ดี  ไมแสวงหาก็ดี  พบแลว. 
บทวา  ปริเยสิต  ไดแกทีพ่บหรือไมพบก็แสวงหาแลว.    บทวา  อนุวิจริต 
มนสา    ไดแก   ติดตามดวยจิต.    จริงอยู    ในโลกของท่ีแสวงหาแลวพบก็มี 
แสวงหาแลวไมพบก็มี  ไมแสวงหาแลวพบก็มี   ไมแสวงหาแลวไมพบก็มี.   ใน 
ที่ต้ังแหงความเห็นนั้น     ของท่ีแสวงหาแลวพบ  ชื่อวา  ปตตะ  ของที่แสวงหา 
แลวไมพบชื่อวา   ปริเยสิตะ      ของท่ีไมแสวงหาแลวพบ และของท่ีไมแสวงหา 
แลวไมพบ  ชื่อวา มนสานุจริต.  อีกนยัหน่ึง ของท่ีแสวงหาแลวพบก็ดี  ของ 
ที่ไมแสวงหาไมพบก็ดี ชื่อวา ปตตะ เพราะอรรถวาพบแลว. ของที่แสวงหาไมพบ 
อยางเดียว ชื่อวา ปริเยสิตะ ของท่ีไมแสวงหาแลวพบ  และของท่ีไมแสวงหาแลว 
ไมพบ ชื่อวา  มนสานุจริตะ  หรือวา ของน้ันทั้งหมด ชื่อวา มนสานุจริตะ เพราะ 
เปนของติดตามดวยใจ ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิที่มีวิญญาณเปนอารมณ  ตรัสดวยบทน้ี 
วิญญาณ  ตรสัดวยอานาจทิฏฐิเปนตนเปนอารมณ    ในหนหลังดวยอํานาจการ 
ยักยายแหงเทศนา. 
            บทวา  ยป  ต   ทฏิ ิฏาน  ไดแก  ที่ต้ังแหงทิฏฐิ ที่เปนไปโดยนัยมี 
อาทิวา  ยป  ต   เอต  โส  โลโก.  บทวา  โส  โลโก  โส  อตฺตา  ความวา  
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ทิฏฐิที่เปนไปโดยนัยเปนตนวา  ผูนั้นเห็นรูปโดยเปนอัตตา  ยอมยึดถือวา เปน 
โลก  เปนอัตตา ทานหมายเอาทิฏฐินั้นจึงกลาวไวดังน้ี.  บทวา  โส  เปจฺจ  ภว-ิ 
สฺสามิ  ความวา   เรานั้นไปปรโลกแลว   จักอยูเปนนิจ   ยั่งยืนเที่ยง    มีความ 
ไมแปรปรวนเปนธรรมดา     จักต้ังอยูเสมอดวยความย่ันยืน       ดุจภูเขาสิเนรุ 
มหาปฐพีและมหาสมุทรเปนตนฉันนั้นเหมือนกัน.     บทวา  ตป  เอต  มม 
ความวา   ยอมตามเห็นวาทัสสนะแมนั้นวา   นั่นของเรา   เราเปนนั่น  นั่นอัตตา 
ของเรา.  ตัณหา  มานะ  ทฏิฐิ  ที่มีทฏิฐิเปนอารมณ  ตรัสดวยบทน้ี.    เวลา 
ถือทิฏฐิครั้งแรก    มีไดดวยทิฏฐิครั้งหลังอยางนี้     เหมือนเวลากับเห็นแจงดวย 
วิปสสนา.  ในสุกกปกข  ฝายขาว  ทรงคัดคาน  การยึดถือดวยตัณหา    มานะ 
และทิฏฐิในรูปวา    นั่นไมใชรูปของเราเปนตน.     แมในเวทนาเปนตนก็นัยนี้ 
เหมือนกัน.  ก็บทนี้วา  สมนุปสฺสติ  ความวา  สมนุปสสนามี  ๔  คือ  ตัณหา 
สมนุปสสนา   มานสมนุปสสนา   ทฏิฐิสมนุปสสนา   ญาณสมนุปสสนา.  เนื้อ 
ความแหงสมนุปสสนาเหลาน้ัน   พึงทราบดวยอํานาจ   สมนุปสสนา  ๓  อยูใน 
กัณหปกข  ญาณสมนุปสสนา  อยูในสุกกปกข.  บทวา  อสติ  น  ปริตสฺสติ  
ความวา เมื่อความยึดถือไมมี  เธอยอมไมสะดุง ดวยความสะดุงดวยภัย  หรือดวย 
ความสะดุงดวยตัณหา.      พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงถึงพระขีณาสพผูไม 
สะดุง  เพราะความพินาศแหงขันธภายใน    จึงทรงจบเทศนาดวยบทน้ี.         
            บทวา เอว  วุตฺเต   อฺตโร   ภิกฺขุ  ความวา  เมื่อพระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสอยางนี้แลว  ภิกษุผูฉลาดในอนุสนธิรูปหน่ึงคิดวา   พระผูมีพระภาคเจา 
ครั้นทรงแสดงถึงพระขีณาสพผูไมสะดุง เพราะความพินาศแหงขันธภายใน ทรง 
จบเทศนาก็เมื่อพระขีณาสพไมสะดุงภายในอยู  ภิกษุผูสะดุงภายใน  ภิกษุผูสะดุง 
ภายนอก   ภิกษุผูสะดุงเพราะความพินาศในบริขาร   และแมผูไมสะดุง    พึงมี 
เราจะถามปญหานี้    ดวยเหตุ ๔ ประการ   ดังกลาวมา    แลวจึงทําจีวรเฉวียงบา  
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ประคองอัญชลีกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ี.  บทวา พหิทฺธา  อสติ  ไดแก 
ในภายนอก  คือเพราะความพินาศแหงบริขาร.  บทวา อหุ  วต  เม  ความวา 
สิ่งของ  ยาน พาหนะ เงิน ทอง  ของเรา ไดมีแลวหนอ. บทวา  ต  วต  เม  นตฺถิ 
ความวา   บดันี้    สิ่งของน้ันหนอของเราไมมี   คือ   ถูกพระราชาริบเอาเสียบาง 
พวกโจรลักไปบาง  ไฟใหมบาง  ถูกนํ้าพัดไปเสียบาง คร่ําคราเพราะใชสอยบาง. 
บทวา  สิยา วต เม   ความวา  ยาน  พาหนะ  เงิน  ทอง  ขาวสาลี   ขาวเปลือก 
ขาวเหนียว  ขาวละมานของเรามีหนอ.  บทวา  ต  วตาห  น  ลภามิ  ความวา 
เศราโศกวา    เราเม่ือไมไดของน้ัน      บัดนี้เราก็ไมไดเพราะไมทํางานที่สมควร 
แกทรัพยนั้นนั่นเอง  นี้ชื่อวา ความเศราโศกของผูครองเรือน (คฤหัสถ).  ความ 
เศราโศกของผูไมครองเรือน (บรรพชิต) พึงทราบดวยอํานาจบาตรจีวรเปนตน. 
            พึงทราบในอปริตัสสนาวาร  ดังตอไปนี้  บทวา  น  เอว  โหติ  ความ 
วา  ความสะดุงพึงมีอยางนี้   เพราะกิเลสเหลาใด   ยอมไมมีอยางนี้    เพราะกิเลส 
เหลาน้ันไดละแลว.   บทวา    ทิฏ ิฏานาธิฏานปริยุฏานาภินิเวสานุ- 
สยาน     ความวา  ซึ่งทิฏฐิ  ที่ต้ังทิฏฐิ  ที่ต้ังม่ันแหงทิฏฐิ   ที่กลุมรุมแหงทิฏฐิ 
และที่นอนเนื่องแหงความถือม่ัน.   บทวา  สพฺพสงฺขารสมถาย ไดแก   เพ่ือ 
ประโยชนแกความดับ.  จริงอยู  ความหว่ัน  ความไหว ความผันแปรแหงสังขาร 
ทั้งปวง มาถึงพระนิพพานยอมสงบระงับไป  เพราะฉะนั้น พระนิพพานน้ันทาน 
จึงเรียกวา  เปนที่ระงับสังขารทั้งปวง.  อนึ่ง  อุปธิเหลาน้ี  คือ  อุปธิ  คือ  ขันธ 
อุปธิ  คือ กิเลส  อุปธิคืออภิสังขาร  อุปธิคือกามคุณ ๕ มาถึงพระนิพพานน้ัน 
นั่นแล  ก็สลดัคืนไป  ตัณหา ก็สิ้น ก็คลาย ก็ดับ เพราะฉะน้ัน  พระนิพพานน้ัน 
ทานจึงเรียกวา  สัพพูปธิปฏินิสสัคคะ.  เปนที่สลัดคืนอุปธิทั้งปวง    ตัณหักขยะ 
เปนที่สิ้นตัณหา  วิราคะ  คายราคะ  นิโรธดับ.  ศัพทวา  นิพฺพานาย   นี้เปน 
นิเทสสรุปแหงพระนิพพานนั้น.     ดังน้ัน  ทานแสดงความน้ีวา  เมื่อทรงแสดง  
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ธรรมเพื่อประโยชนแกการกระทําใหแจงพระนิพพาน     ดวยบทเหลาน้ันทั้งหมด  
ทีเดียว.     บทวา  ตสฺเสว  โหติ   ความวา   ภิกษุผมีทิฏฐินั้นยอมมีความคิด 
อยางนี้วา  เราจักขาดสูญ  เราจักพินาศ  เราจักไมมี.  จริงอยู   ภิกษุผูมีทิฏฐิ 
ฟงธรรมที่ทรงยกข้ึนสูไตรลักษณแสดงใหเกี่ยวดวยสุญญตาอยู   เกิดความสะดุง. 
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจา     ตรัสไววา  ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผูไมสดับ 
ยอมมีความสะดุงอยางนี้วา   มีเราและไมมีเรา. 
            ดวยถอยคํามีประมาณเทาน้ี      ตรัสสญุญตา   ม ี๔  เง่ือนดวยสามารถ 
แหงภิกษุเหลาน้ีคือภิกษุผูสะดุง และผูไมสะดุงเพราะความพินาศแหงปริขารภาย 
นอก คู ๑ และภิกษุผูสะดุงและผูไมสะดุงเพราะความพินาศแหงขันธภายในคู ๑. 
            บัดนี ้ เพื่อจะทรงแสดงสุญญตา  ๓ เง่ือน  คือ  จัดปริกขารภายนอก 
ใหชื่อวา ทิฏฐิปริคคหะ  จัดสักกายทิฏฐิที่มีวัตถุ ๒๐ ใหชื่อวา  อัตตวาทุปาทาน 
จัดทิฏฐิ  ๖๒ ซึ่งมีสักกายทิฏฐิเปนหัวหนาใหชื่อวา    ทิฏฐินิสสยะ    จึงตรัสวา 
ภิกฺขเว  ปริคฺคห  เปนตน.    บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปริคฺคห  ไดแก 
ปริกขารภายนอก.     บทวา  ปริคฺคณฺเหยฺย  ความวา  มนุษยวิญูชน   พึง 
กําหนดยึดถือ.   ดวยบทวา  อหป  โข  ต  ภิกฺขเว  ทรงแสดงวา   ดูกอนภิกษุ 
แมพวกเธอก็ไมเห็น  แมเราก็ไมเห็น  ดังนั้น  ความกําหนดเห็นปานน้ัน   ก็ไมมี.  
พึงทราบความในบทท้ังปวงดวยประการฉะน้ี. 
            พระผูมีพระภาคเจา  ครั้นทรงแสดงสุญญตา ๓ เง่ือนอยางนี้แลว  บัดนี้  
เมื่อจะทรงแสดง ๒  เง่ือน   คือ  อัตตา  ในขันธภายใน   และที่เนื่องดวยตนใน 
ปริขารภายนอก  จึงตรัสคําอาทิวา  อตฺตนิ  วา  ภิกขฺเว  สติ  เปนตน.  ในคํา 
นั้นมีความสังเขปดังน้ีวา     เมื่อตนมีอยู   บริขารของเรานี้ก็เน่ืองในตนหรือวา 
เมื่อปริขารท่ีเนื่องกับตนมีอยู      อัตตาของเราน้ีก็เปนเจาของบริขารน้ี      เราก็ 
เหมือนกัน     พึงประกอบคําวา   เมื่อวัตถุมีอยู   ของ ๆ เราก็มี เราก็มี    ดังน้ี.   
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ฯบทวา  สจฺจโต  แปลวา  โดยความเปนจริง.  บทวา  เถตโต  แปลวา  โดย 
เปนแท  หรอืม่ันคง. 
            บัดนี ้ เมื่อไมทรงถือเบญขันธดวยปริวัฏฏ  ๓  อยางนี้คือ  อนิจฺจ 
ทุกฺข  อนตฺตา  เมื่อจะทรงแสดงวา  ภิกษุนี้ก็เหมือนอริฏฐภิกษุ   ใสเปอกตม   
หยากไย   ลงในศาสนาของเรา  จึงตรัสวา  ต  ก ึ ม ฺถ  ภิกฺขเว  รูป  นิจฺจวา 
เปนตน.  บทวา  อนิจฺจ  ภนฺเต  ความวา  พระเจาขา  เพราะเหตุที่รูปมีแลว 
ไมมี  ฉะนั้นรูปจึงไมเที่ยง   ทีช่ื่อวาไมเที่ยงเพราะเหตุ   ๔   ประการ  คือ   เพราะ 
เกิดแลวก็เสื่อมไป    หรอืเพราะอรรถวาแปรปรวน   เปนไปชั่วคราว   และปฏิเสธ 
ความเที่ยง.    บทวา  ทุกฺข   ภนฺเต   ความวา  พระเจาขา    รูปชื่อวาทุกขโดยอาการ 
คือ   เบียดเบียน  ชื่อวาเปนทุกขดวยเหตุ  ๔  อยางคือ    เพราะอรรถวาทําใหเรารอน 
ทนไดยาก   เปนที่ต้ังแหงทุกขและปฏิเสธความสุข.   บทวา   วปิริณามธมมฺ 
ความวา   มีอันกาวลงและเขาถึงภพเปนสภาวะ   คือมีอันละความเปนปกติเปน 
สภาวะ.    บทวา  กลฺล    นุ  ต  สมนุปสฺสิตุ   เอต  มม  เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม   
อตฺตา  ความวา  สมควรหรือท่ีจะมายึดถือรูปนั้นอยางนี้วา  เรา   ของเรา   ดวย 
อํานาจแหงการ   ยึดถือแหงตัณหา  มานะ   และทฏิฐิ  ทั้ง ๓  เหลาน้ี.   ดวยบทน้ีวา 
โน    เหต   ภนฺเต   ภิกษุเหลาน้ันยอมปฏิญาณวา   รูปเปนอนัตตา  พระเจาขา 
ดวยอาการไมเปนไปในอํานาจ  รูปชือ่วาเปนอนัตตา  ดวยเหตุ   ๔  คือ   ดวย 
อรรถวาเปนของสูญ    ไมมีเจาของ   ไมเปนใหญ   และปฏิเสธอัตตา.   จริงอยู 
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความเปนอนัตตาดวยอํานาจเปนของไมเที่ยง   ไว 
ในที่ไหน   ดวยอํานาจความเปนทุกขไวในที่ไหน    ดวยอํานาจความเปนของ 
ไมเที่ยง   และความเปนทุกขไวในท่ีไหน.   จริงอยู   ทรงแสดงความเปนอนัตตา 
ดวยอํานาจความไมเท่ียงไวในฉฉักกสูตรนี้วา   ผูใดพึงกลาววา  จักษุเปนอัตตา 
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จักษุของผูนั้นยอมไมเกิด     ทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมของจักษุ    ยอมปรากฏ 
แตทั้งความเกิดทั้งความเสื่อมของจักษุใด   ยอมปรากฏ   จักษุนั้น    ยอมมาอยาง 
นี้วา  อัตตาของเราเกิด   และเสื่อม   เพราะฉะนั้น  จักษุนั้น  จึงไมเกิด.   ผูใด 
พึงกลาววา  จักษุเปนอนัตตา  ดังนั้น   จักษุจึงเปนอนัตตา   ดังน้ี.   ทรงแสดง 
ความเปนอนัตตา     ดวยอํานาจความเปนทุกขไว      ในอนัตตลักขณสูตรนี้วา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็รูปนี้เปนอัตตา  รูปนี้ก็ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ   จะพึง 
ไดในรูปวา  รูปของเราจงเปนอยางนี้   รูปของเราอยาเปนอยางน้ันเลย   ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็เพราะรปูเปนอนัตตา   ฉะน้ัน   รปูจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ  ทั้ง 
ไมไดในรูปวา  ขอรูปของเราจงเปนอยางนี้  รูปของเราอยาเปนอยางนี้เลย ดังน้ี.  
ทรงแสดงความเปนอนัตตา  ดวยอํานาจความไมเที่ยง    และเปนทุกขทั้งสองไว 
ในอรหัตตสูตรนี้วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูปไมเที่ยง  รูปใดไมเที่ยง   รูปนัน้ 
ก็เปนทุกข รปูใดเปนทุกข  รูปนั้นก็เปนอนัตตา รูปใดเปนอนัตตา รูปนั้นก็ไมใช 
ของเรา  เราก็ไมเปนรูปนั้น   รูปนั้นก็ไมใชอัตตาของเรา  พึงเห็นรูปนั้น  ดวย 
ปญญาอันชอบตามเปนจริง  ดังกลาวมานี้.     เพราะเหตุไร.     เพราะ อนิจฺจ 
และ ทุกฺข  ปรากฏแลว   อนัตตายังไมปรากฏ.    จริงอยู     เมื่อภาชนะใสของ 
บริโภคเปนตนแตกไป  คนทั้งหลายก็กลาววา  อโห  อนิจฺจ   โอ  ไมเที่ยงหนอ 
ไมมีคนกลาววา อนัตตา.  หรือเมื่อตอมฝทั้งหลายเกิดข้ึนที่รางกาย  หรือคนถูก 
หนามแทง   ก็กลาวกันวา  อโห  ทุกข  โอ  ทุกขหนอ   แตไมมีคนกลาววา 
อโห   อนตฺตา  โอ  ไมใชอัตตาหนอ.    เพราะเหตุไร.    เพราะชื่อวาอนัตต-  
ลักขณะน้ี  ไมชัด   เห็นยาก   รูกันยาก   ดวยเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึง 
ทรงแสดงความเปนอนัตตานั้น  ดวยอํานาจไมเที่ยงบาง  ทุกขบาง  ทั้งไมเที่ยง 
ทั้งทุกขทั้งสองบาง.    รูปนี้นั้น    ทรงแสดงดวยอํานาจไมเที่ยงเปนทุกขเทานั้น 
ในปริวัฏ  ๓ แมนี้.  แมในเวทนาเปนตน   ก็นัยนี้เหมือนกัน.  
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            บทวา   ตสฺมา  ติห  ภิกฺขเว       ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะรูปไมเที่ยงเปนทุกขเปนอนัตตา     ทั้งในบัดนี้     ทั้งในกาลอ่ืน ๆ. 
คําวา  ยงฺกิฺจิ  รูป   เปนตน  กลาวไวพิสดารแลว   ในขันธนิทเทส  วิสุทธ-ิ 
มรรค.  บทวา  นิพฺพินฺทติ  แปลวา  เบื่อหนาย.    กใ็นคําวา  นิพพินฺทติ 
ในบาลีนี้     ทานประสงคเอาวุฏฐานคามินีวิปสสนา    (วิปสสนาอันใหถึงความ 
ออกจากความยึดถือตัณหา).  แทจริง วุฏฐานคามินีวิปสสนามีมากชื่อ บางแหง 
เรียกวา  สัญญัคคะ  บางแหงวา  ธรรมฐีติญาณ บางแหงวา ปาริสุทธิปธานิยังคะ 
บางแหงวา   ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ   บางแหงวา  ตัมมยปรยิาทาน  บางแหง 
ก็มี  ๓  ชื่อ  บางแหงก็  ๒ ชื่อ.  บรรดาอาคตสถานเหลาน้ัน     ในโปฏฐปาทสูตร 
กอน   ตรัสเรียกวา  สัญญัคคะ  อยางนี้วา   ดูกอนโปฏฐปาทะ    สัญญาเกิดข้ึน 
กอน.  ภายหลัง   ญาณจึงเกิดข้ึน  ดังนี้.     ในสุสิมสตูร   ตรัสเรียกวา   ธรรม- 
ฐิติญาณ อยางนี้วา ดูกอนสุสิมะ ธรรมฐิติญาณมีกอน ภายหลังญาณในนิพพาน 
จึงมี  ดังนี้.  ในทสุตตรสูตร  ตรัสเรียกวา  ปาริสุทธิปธานิยังคะ  วา ปฏิปทา- 
ญาณทัสสนวิสุทธิปธานิยังคะ  ดังนี้.    ในรถวินีตสูตร  ทานเรยีกวา  ปฎิปทา- 
ญาณทัสสนวิสุทธิ   อยางน้ีวา    ผูมีอายุ    ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
พระภาคเจา  เพ่ือปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  หรือหนอ  ดังนี้.      ในสฬายตน 
วิภังคสูตร   ทานเรียกวา    ตัมมยปริยาทาน    อยางนี้วา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อุเบกขานี้ใด  พึงพาความไมมีตัณหา  อาศัยความไมมีตัณหา  มีอารมณอันเดียว 
อาศัยอารมณอันเดียว   พวกเธอจงละอุเบกขานั้นเสีย   จงกาวลวงอุเบกขานั้นเสีย 
การละอุเบกขานี้มีอยางนี้   การกาวลวงอุเบกขานี้มีอยางนี้ดังน้ี.   ในปฏิสัมภิทา- 
มรรค  ทานระบุไว ๓ ชื่ออยางนี้วา  ธรรมเหลาน้ี คือ  มุญจิตุกัมยตา  ปฏิสังขา 
นุปสสนา   และสังขารุเปกขา   มีอรรถอยางเดียวกัน      ตางแตพยัญชนะเทาน้ัน. 
ในคัมภีรปฏฐาน  ทานระบุไว ๒  ชื่ออยางนี้  คือ  อนุโลมญาณ  เปนปจจัยแหง  
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โคตรภูญาณ     โดยเปนอนันตรปจจัย      อนุโลมญาณเปนปจจัยแหงโวทาน 
(มรรคจิต-ผลจิต)  โดยเปนอนันตรปจจัย.  สวนในอลคัททูปรสูตรนี้    วุฏฐาน 
คามินิวิปสสนา  มาโดยชือ่วา  นิพพิทา   ในบทวา  นิพฺพินฺทติ.  มรรคชื่อวา 
วิราคะ  ในบทนี้วา  นิพฺพินฺทนฺโต  วิรชฺชติ.  ในบทวา  วิราคา  วมิุจฺจติ 
นี้ทานกลาวผลวา  ยอมหลุดพน  เพราะวิราคะ    คือ  มรรค.  ในท่ีนี้    ทาน 
กลาวปจจเวกขณญาณไววา  เมื่อหลุดพน  ก็มีญาณรูวา  เราหลุดพนแลว. 
            พระผูมีพระภาคเจาครั้น  ทรงแสดงพระมหาขีณาสพ      ผูมีจิตหลุดพน 
อยางนี้แลว  บัดนี้ เมื่อจะทรงระบุชื่อของพระมหาขีณาสพนั้นโดยเหตุ ๕ ประการ 
ตามเปนจริง จึงตรัสวา  อย  วุจฺจติ  ภิกขฺเว  เปนตน.     บทวา  อวิชฺชา 
ไดแก  อวิชชามีวัฏฏะเปนมูล.  จริงอยู   อวิชชานี้ทานเรียกวา  ปลิฆะ   เพราะ 
อรรถวา  ยกข้ึนไดยาก.  ดวยเหตุนั้น    ภิกษุนี้    ทานจึงเรียกวา  อุกขิตตปลฆิะ 
เพราะอวิชชานั้นถูกยกข้ึน.     บทวา  ตาลาวตฺถุกตา  ไดแก   กระทําใหเปน 
เหมือนหนึ่งตาลยอดดวน  อธิบายวา หรือถอนตาลพรอมท้ังราก  ทําใหเหมือน 
ที่ต้ังแหงตาล  คือนําไปใหถึงความไมมีบัญญัติอีก  เหมือนตนตาลน้ันไมปรากฏ 
พ้ืนที่ต้ัง.  บทวา  โปโนพฺภวิโก  ไดแก  ใหภพใหม.  บทวา  ชาติสสาโร 
ไดแก  อภิสังขารคือกรรม  อันเปนปจจัยแหงขันธในภพใหม  ทีไ่ดชื่ออยางนี้ 
โดยการเกิดและทองเท่ียวไปในชาติทั้งหลาย.     จริงอยู   อภิสังขารคือกรรมนั้น 
ทานเรียกวา  ปริกขา    เพราะต้ังแวดลอมไวโดยการกระทําใหเกิดบอย ๆ ดวย 
เหตุนั้น   ภิกษุนั้น    เรียกวา  สังกิณณปริกขะ   เพราะอวิชชานั้นเกลื่อนกลนไป. 
บทวา  ตณฺหา     ไดแก  ตัณหาที่มีวัฏฏะเปนมูล.  จริงอยู  ตัณหานี้ทานเรียกวา 
เอสิกา เพราะอรรถวา   ตามไปโดยลึกซ้ึง.   ดวยเหตุนั้น    ภิกษุนั้นทานเรียกวา  
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อัพภุฬเหสิกะ   เพราะตัณหานั้นเขายกท้ิง  คือ  เพราะเขาตัดทิ้ง.  บทวา โอร-  
มฺภาคิยานิ  ไดแก  ใหเกิดตํ่าลง  คือเปนปจจัยใหเกิดในกามภพ.      จริงอยู 
สังโยชนเหลาน้ี   ทานเรียกวา  อัคคฬะ  เพราะต้ังปดจิต  เหมือนบานประตูปด 
ประตูเมือง.   ดวยเหตุนั้น  ภิกษุนั้น  ทานเรียกวา  นริัคคฬะ  เพราะสังโยชน 
เหลาน้ัน  อันเธอกระทําใหไมมี  คือ  ทําลายไป.    บทวา  อริโย  ไดแก  ผู 
ไมมีกิเลส  คือ  หมดจด.  บทวา  ปนฺนทฺธโช    ไดแก  มีธงคือมานะอันตก 
ไปแลว.  บทวา  ปนฺนภาโร  วิเคราะหวา  ชื่อวาปนนภาระ.  เพราะภิกษุนั้น 
มีภาระ   คือ  ขันธ  กิเลส   อภิสังขาร   และกามคุณหา   ตกแลว   คือยกลงแลว. 
อีกนัยหน่ึง  ในที่นี้ทานประสงควาปนนภาระ   เพราะปลงภาระคือมานะเทาน้ัน. 
บทวา   วิสยุตฺโต   ไดแก   พรากเสียแลวจากโยคะส่ีและกิเลสทั้งหมด.   แตใน 
ที่นี้   ทานประสงควา  วิสังยุตตะ   เพราะพรากจากสังโยชนคือมานะอยางเดียว. 
บทวา  อสฺมมิาโน  ไดแก มีมานะวา  เรามีในรูป  มมีานะวา  เรามีในเวทนา 
สัญญา  สังขาร  วิญญาณ. 
            พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงกาลของพระขีณาสพ   ผูทํากิเลสใหสิ้นไป 
ดวยมรรค    ผูอยูบนที่นอนคือนิโรธอันประเสริฐ   ผูเขาผลสมาบัติที่มีนิพพาน 
เปนอารมณอยู.  เปรยีบเหมือนนคร ๒ นคร นครโจร ๑ นครเกษม ๑  เมื่อเปน 
ดังน้ัน   นักรบใหญผูหน่ึงพึงคิดอยางนี้วา  นครโจรนี้ต้ังอยูตราบใด  นครเกษม 
ก็ไมปลอดภัยอยูตราบน้ัน  เราจักทานครโจรไมใหเปนนครแลว  จึงสวมเกราะถือ 
พระขรรคเขาไปยังนครโจร  เอาพระขรรคตัดเสาระเนียดที่ยกข้ึนใกลประตูนคร 
ทําลายบานประตูพรอมกับกรอบประตู   แลวยกสลักข้ึนทําลายกําแพง    รื้อคาย 
คูลมธงท่ียกข้ึนเพ่ือความงามของนคร    เอาไฟเผานครแลวเขานครเกษม    ข้ึน 
ปราสาท  แวดลอมดวยหมูญาติ    บรโิภคโภชนะมีรสอรอย    ฉันใด    ขอน้ีก็ 
ก็ฉันนั้น    สกักายะเหมือนนครโจร  นิพพานเหมือนนครเกษม    พระโยคาวจร  
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เหมือนนักรบใหญ  พระโยคาวจรน้ันมีความคิดอยางนี้วา  ความหมุนเวียนแหง 
สักกายะยังเปนไปอยูตราบใด  ความหลุดพนจากกรรมกรณ ๓๒ โรค ๙๘ มหาภัย 
๒๕ ก็มีไมไดตราบน้ัน  พระโยคาวจรเปรียบเหมือนนักรบใหญนั้น   สวมเกราะ 
คือเกราะศีล  จับพระขรรคคือปญญา    เอาพระอรหัตตมรรคตัดเสาระเนียดคือ 
ตัณหา  ดุจเอาพระขรรคตัดเสาระเนียด  พระโยคาวจรน้ันยกสลกัคือ  สังโยชน 
เบื้องตํ่า  ๕  ดุจนักรบยกบานประตูนครพรอมท้ังกรอบประตู       พระโยคาวจร 
นั้นยกสลักคือ  อวิชชาดุจนักรบยกสลกั   พระโยคาวจรทําลายอภิสังขารคือกรรม 
รื้อคายดูคือชาติสงสาร  ดจุนักรบทําลายกําแพงรื้อคายคู  พระโยคาวจรลมธงคือ 
มานะ.    เผานครคือ    สกักายะ.   ดุจนักรบลมธงท่ียกข้ึนเพ่ือทํานครใหสวยงาม 
พระโยคาวจรเขานครคือกิเลสนิพพาน   เสวยสุขเกิดแตผลสมาบัติ     อันมอีมต- 
นิโรธเปนอารมณ     ยังกาลใหลวงไป     เหมือนนักรบบริโภคโภชนะมีรสดีใน 
ปราสาทชั้นบนในนครเกษม. 
            บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงความที่พระขีณาสพผูมีจิตหลุด 
พนอยางนี้  เปนผูมีวิญญาณอันผูอ่ืนพบไมได  จึงตรัสวา  เอว  วมิุตฺตจิตฺตโข 
เปนตน.   บรรดาบทเหลานั้น   บทวา  อนฺเวสนฺตา  ไดแก   เสาะแสวงหา.  
บทวา   อิท  นิสฺสิต  ไดแก   อาศัยชื่อส่ิงน้ี.   แมสัตว   ทานก็ประสงคเอาวา 
ตถาคตในคําวา  ตถาคตสฺส  นี.้  แมพระขีณาสพก็เปนบุคคลสูงสุด.   บทวา 
อนนุวชฺโช  แปลวา  ผูไมมี  หรือผูที่ใครไมพบ.  จริงอยู   เมื่อถอืวา   สัตว 
เปนตถาคต   ก็ควรจะมีความวา   ไมมี.   เมื่อถือวาขีณาสพ  ก็ควรจะมีความวา 
ใครพบไมได.  ในนัยทั้งสองน้ัน    นยัแรกมีอธิบายดังน้ีวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เราไมบัญญัติพระขีณาสพที่ยังดํารงซีวิตอยูในปจจุบันเทาน้ันวา   ตถาคต   สัตว 
บุคคล    แตเราบัญญัติพระขีณาสพผูปรินิพพานแลว    ไมมีปฏสินธิวา  สัตว 
หรือบุคคลไดอยางไร   อธิบายวา   ตถาคตไมมีอยู    จริงอยู    วาโดยปรมัตถ  
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ชื่อวา   สัตวไร ๆ ไมมี   เม่ือสัตวนั้นไมมีอยู    เทวดาทั้งหลายแมเสาะแสวงวา  
วิญญาณอาศัยอะไร  ดังนี้   จักประสบไดอยางไร   คือ  จักพบไดอยางไร.  ใน 
นัยที่สอง   อธิบายดังน้ีวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาววาพระขีณาสพผูยัง 
ดํารงชีวิตอยูในปจจุบันนี้เทาน้ัน   อันเทวดาท้ังหลายมีพระอินทรเปนตนพบไม 
ไดโดยวิญญาณ   จริงอยู   เทวดาทั้งหลายพรอมท้ังพระอินทร   พรอมท้ังพระ- 
พรหม  พรอมทั้งปชาบดี  แมเสาะแสวงอยู    ก็ไมอาจจะรูวิปสสนาจิต  มรรคจิต 
หรือผลจิต  ของพระขีณาสพ วาอาศัยอารมณชื่อน้ีเปนไป เทวดาเหลาน้ัน   จัก 
รูอะไรของพระขีณาสพผูปรินิพพานแลว   ไมมีปฏสินธิ.  บทวา  อสตา  แปล 
วาไมมีอยู.   บทวา  ตุจฺฉา   แปลวา  วางเปลา.   บทวา   มุสา   แปลวา   พูด 
เท็จ.  บทวา  อภูเตน  แปลวา   ดวยเรือ่งที่ไมมี.   บทวา   อพฺภาจิกฺขนฺติ 
ไดแก  ใสความ  กลาวตู.  บทวา  เวนยิโก  ความวา  ชื่อวา  วินัย  เพราะกําจัด 
ทําใหพินาศ  วินัยนั่นแหละชื่อเวนยิกะ  อธิบายวา  ผูทําสัตวใหพินาศ.  บทวา 
ยถา  จาห  ภกิฺขเว  เน   ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราไมเปนผูทําสัตวให 
พินาศดวยเหตุใด.     บทวา  ยถา  จาห  น  วทามิ  ความวา   หรือเราไม 
บัญญัติการทําสัตวใหพินาศดวยเหตุใด.    ทานอธิบายไววา    เราไมทําสัตวให 
พินาศโดยประการใด  และไมบัญญติัการทําสัตวใหพินาศโดยประการใด สมณ- 
พราหมณผูเจริญเหลาน้ันกลาวหาเราวา  พระสมณโคดมเปนผูกําจัด   และกลาว 
หาวา  พระสมณะโคดมทําสัตวใหพินาศ วาเราบัญญัติความขาดสูญ  ความพินาศ 
ความไมมี   แหงสัตวที่มีอยู   ทั้งกลาวตูดวยเรื่องที่ไมมี   วางเปลา  เท็จ  และไม 
เปนจริงวา   ตถาคตบัญญัติความพินาศแหงสัตว.   บทวา   ปุพฺเพ  จ   ไดแก 
ในกาลกอน     คือครั้งตรัสรู  ณ มหาโพธิมัณฑสถาน.    บทวา    เอตรหิ  จ 
ไดแก   ในบดันี้   คือ   ในเวลาแสดงธรรม.   บทวา  ทุกขฺ   เจว   ปฺเปมิ  
ทุกฺขสฺส  นิโรธ  ความวา  ตถาคตอยูที่โพธิมณฑสถาน  ยังไมประกาศ  
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พระธรรมจักรก็ดี    แสดงธรรมทั้งแตประกาศพระธรรมจักรก็ด ี   ยอมบัญญติั 
สัจจะ ๔ เทานั้น.   จริงอยู   ในสัจจะ  ๔   นั้น   สมทุัยอันเปนมูลแหงทุกขนั้น 
พึงทราบวา  ทรงถือเอาดวยทุกขศัพท   สวนมรรค*ที่ใหถึงนิโรธน้ัน   พึงทราบ 
วาทรงถือเอาดวยนิโรธศัพท.  บทวา  ตตฺร  เจ  ไดแก  ในการประกาศสัจจะ 
๔   นั้น.  บทวา  ปเร  ไดแก   บุคคลผูไมสามารถรูแจงแทงตลอดสัจจะท้ังหลาย. 
บทวา   อกฺโกสนฺติ   ไดแก   ดาดวยอักโกสวัตถุ  ๑๐.  บทวา  ปริภาสนฺติ 
ไดแก  ปริภาษดวยวาจา.  บทวา  โรเสนฺติ  วิเหเสนติฺ  ไดแก  ประสงควา 
เราจักโกรธข้ึน  จักเบียดเบียน.  บทวา  ฆฏเฏนฺติ  ไดแก  ใหประสบทุกข. 
บทวา    ตตฺร   ไดแก   ในการดาเปนตนเหลาน้ัน     หรือในบุคคลอ่ืนเหลาน้ัน. 
บทวา  อาฆาโต  ไดแก  ความโกรธ.   บทวา  อปฺปจฺจโย  ไดแก   ความ 
เสียใจ.  บทวา    อนภินนทฺิ  ไดแก   ความไมยินดี.   บทวา  ตตฺร  เจ ได 
แก    ในการประกาศสัจจะ ๔ นั้นแหละ.   บทวา   ปเร   ไดแก   บุคคลผูรูแจง 
แทงตลอดการประกาศสัจจะ ๔. บทวา   อานนฺโท   ไดแก   ความด่ืมด่ําดวย 
ความยินดี.  บทวา อุพฺพิลาวิตตฺต  ไดแก  ความดื่มด่ําดวยอํานาจความปลาบ 
ปลื้ม.  บทวา  ตตฺเร  เจ  ไดแกในการประกาศสัจจะ ๔  นั้นแหละ.  บทวา  ตตฺร 
ไดแก   ในสกัการะเปนตน.  บทวา  ย  โข  อิท  ปุพฺเพ  ปริฺาต   ความวา 
ขันธปญจกน้ีใด พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดรูแลวดวยปรญิญา ๓ ทีโ่พธิมัณฑ 
สถานกอน. บทวา  ตตฺถ  เม แปลวา สกัการะเหลานี้  อันเขากระทําในขันธปญจก 
นั้น.    ทานอธิบายไวอยางไร.    ทานอธิบายไววา    ความคิดวาสักการะเหลาน้ี  
จักมีในเรา     หรือวา     เราจะเสวยสักการะเหลาน้ีไมมีแกพระตถาคตในขันธ 
ปญจกแมนั้น   และมีความดําริเทาน้ีวา   ตถาคตยอมเสวยสักการะของขันธปญจก 
ที่กําหนดรูแลวแตกอนน้ัน     และขันธปญจกยอมเสวยสักการะเหลาน้ี.   บทวา 
ตสฺมา  ความวา ก็เพราะเหตุที่สมณพราหมณเหลาอ่ืน  ผูไมสามารถแทงตลอด  
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สัจจะท้ังหลาย   จึงพากันดาซ่ึงพระตถาคตฉะน้ัน.   คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยที่ 
กลาวมาแลวน้ันแล. 
            บทวา  ตสฺมา  ติห  ภิกขฺเว  ย  น  ตุมหฺาก    ความวา  การละฉันท 
ราคะ แมในส่ิงท่ีไมเนื่องกับตน เปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล เพ่ือความสุขตลอด 
กาลนาน     เพราะฉะน้ัน    พวกเธอจงละส่ิงท่ีไมใชของพวกเธอเสีย.      บทวา 
ยถาปจฺจย  วา  กเรยฺย   ความวา  เธอปรารถนาโดยประการใด ๆ  พึงกระทํา 
โดยประการนั้น ๆ.  บทวา   น   หิ  โน  เจติ  ภนฺเต  อตฺตา  วา   ความวา 
พระเจาขา  สมณพราหมณทั้งหลายกลาวหญาไม  กิ่งไม  และใบไมนั้นวา  ไมใช 
ตัวของเรา    ไมใชรูปของเรา  ไมใชวิญญาณของเรา.  บทวา   อตฺตนิย   วา 
ความวา   แมบริขารมีจีวรเปนตนไมใชของเรา.    บทวา  เอวเมว  โข  ภิกขฺเว 
ย  น  ตุมหฺาก  ต  ปชหถ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงขันธปญจก 
นั้นแลวา  ไมใชของทาน  จึงทรงใหละเสีย  แตกม็ิใชใหเพิกถอนหรือตัดขันธ- 
ปญจก     แตใหละมันเสียดวยการกําจัดฉันทราคะ.     พึงทราบวินิจฉัยในคําวา 
เอว  สฺวากฺขาโต   นี้ดังน้ี   แมจะนํามาแตปริวัฏฏ ๓ รอบ   จึงถึงฐานะนี้ก็ควร 
โดยปฏิโลม   จะยอนกลบัมา  ต้ังแตเปมมัตตสัคคปรายนะ  จนถึงฐานะนี้ก็ควร. 
บทวา  สฺวากฺขาโต   ความวา  ตรัสไวดีแลว   คืองาย  เปดเผย   ประกาศแลว 
เพราะเปนธรรมท่ีตรัสไวดีแลว.  ผาฉีก ผาขาด  ที่เขาเย็บทําเปนปมไวในที่นั้น ๆ  
ผาคร่ําครา  ทานเรียกวาผาเกา  ในคําวา  ฉินฺนปโลติโก    ผูใดไมมีผาเกาน้ัน  
ผูนั้นนุงผาใหม ๘ ศอกบาง ๙ ศอกบาง   ชื่อวา  ผูขาดผาเกา.  ธรรมแมนี้ก็เปน 
เชนนั้น     กใ็นคําน้ี ไมมีภาวะ   อยางผาท่ีขาดท่ีฉีกที่เย็บที่ทําเปนปม    โดยการ 
ลอลวงเปนตน.   อน่ึง   หยากไย   ทานก็เรียก  ปโลติกะ  แตข้ึนชื่อวา  สมณะ 
หยากไย  จะอยูในศาสนาน้ีไมได.    ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   
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                  พวกเธอ  จงขจัดสมณะหยากไย   จง 
        กวาดสมณะกองขยะ  จงลอยสมณะแกลบ 
        ผูมใิชสมณะ  แตสําคัญตัววาเปนสมณะ 
        เสียจากพระศาสนาน้ัน  ครั้นกําจัดสมณะผู 
        มีความปรารถนาลามก  ผูมีอาจาระและ 
        โคจรลามก จงเปนอยูบริสุทธิ์อยูรวมกับผู 
        บริสุทธิ ์ มีสติจําเพาะหนา     แตนั้นมีความ 
        พรอมเพรียงกัน  มปีญญารักษาตัว  จะทํา 
        ที่สุดแหงทุกขได.       
ธรรมนี้   ยอมชื่อวา   ขาดผาเกา  เพราะขาดสมณะหยากไย  ดวยประการฉะน้ี  
            บทวา   วฏฏนฺเตส  นตฺถิ   ปฺญาปนาย   ความวา  วัฏฏะของภิกษุ 
เหลาน้ันถึงความไมมีบัญญัติหาบัญญัติไมได.      พระมหาขีณาสพเห็นปานน้ัน 
ยอมเกิดข้ึนในศาสนาท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลวอยางนี้เทาน้ัน.  ก็พระ- 
ขีณาสพเปนฉันใด  พระอริยบุคคลมีพระอนาคามีเปนตนก็เปนฉันนั้น.  บรรดา 
พระอริยบุคคลเหลาน้ัน  พระอริยบุคคล ๒  นี ้ คือ  ธัมมานุสารี  สัทธานุสารี  ยอม 
เปนผูต้ังอยูในโสดาปตติมรรค.  เหมือนท่ีทานกลาวไววา  ธัมมานุสารีบุคคลเปน 
ไฉน  ปญญนิทรียของบุคคลใด  ผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงโสดาบัตติผลมีประมาณ 
ยิ่ง.  ยอมเจรญิอริยมรรคมีปญญาเปนเครื่องนํา  มีปญญาเปนประธาน บุคคลผูนี้  
ทานเรียกวา   ธัมมานุสารี    บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงโสดาปตติผล    เปน 
ธัมมานุสารี     ผูต้ังอยูในผล  ชื่อวาทิฏฐิปตตะ  ก็สัทธานุสารีบุคคล 
เปนไฉน     สัทธินทรยของบุคคลใด   ผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงโสดาปตติผลมี  
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ประมาณย่ิง    เจริญอริยมรรค    มีศรัทธาเปนตัวนํา     มีศรัทธาเปนประธาน  
บุคคลน้ี    ทานเรียกวา สัทธานุสารี บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงโสดาปตติผล 
เปนสัทธานุสารีบุคคลผูต้ังอยูในผล  ผูนอมไปดวยศรัทธา.  ดวยคําวา  เยส 
มย  สทฺธามตฺต  เปมมตฺต   นี้ทานประสงคเอาเหลาบุคคลผูเจริญวิปสสนาที่ 
ไมมีอริยธรรมอยางอ่ืน     แตมีเพียงความเชื่อ      เพียงความรักในพระตถาคต 
เทาน้ัน.  จริงอยู   เหลาภิกษุผูนั่งเริ่มวิปสสนาเกิดความเชื่ออยางหนึ่ง  ความรัก 
อยางหน่ึงในพระทศพล เธอก็เปนเสมือนความเชื่อน้ัน   ความรักนั้น  จับมือไป 
วางไวในสวรรค.  นัยวา  ภิกษุเหลาน้ัน  มีคติที่แนนอน.   สวนเหลาพระเถระ 
เกา ๆ  เรียกภิกษุเหลาน้ันวา พระจุลลโสดาบัน.   คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงงายทั้ง   
นั้นแล. 
                               จบอรรถกถาอลคัททูปสูตรที่  ๒  
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                                 ๓.  วัมมิกสูตร 
            [๒๘๙]   ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้:- 
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  สมัยนัน้  ทานพระกุมารกัสสปะพัก 
อยูที่ปาอันธวัน.  ครั้งน้ันเทวดาองคหนึ่ง มีวรรณงามยิ่ง เมื่อราตรีลวงปฐมยาม 
แลว     ยังปอันธวันทั้งส้ินใหสวาง    เขาไปหาทานพระกุมารกัสสปะไดยืน ณ 
ที่ควรสวนขางหน่ึง ไดกลาวกะทานพระกุมารกัสสปะวา  ดูกอนภิกษุ  จอมปลวก 
นี้พนควันในกลางคืน    ลกุโพลงในกลางวัน  พราหมณไดกลาวอยางนี้วา พอ 
สุเมธะ เจาจงเอาศาสตราไปขุดดู.  สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปไดเห็นลิ่มสลกั  จึง 
เรียนวา  ลิ่มสลักขอรับ.  พราหมณกลาวอยางนี้วา  พอสุเมธะ   เจาจงยกลิ่มสลัก 
ข้ึน เอาศาสตราขุดดู.  สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปไดเห็นอ่ึง  จึงเรียนวาอ่ึงขอรับ. 
พราหมณกลาวอยางนี้วา  พอสุเมธะ  เจาจงยกอ่ึงข้ึน  เอาศาสตราขุดดู.  สุเมธะ 
เอาศาสตราขุดลงไปไดเห็นทาง ๒ แพรง จึงเรียนวาทาง ๒ แพรงขอรีบ. พราหมณ 
กลาวอยางนี้วา  พอสุเมธะ  เจาจงกนทาง  ๒  แพรงเสีย เอาศาสตราขุดดู.   สุเมธะ 
เอาศาตราขุดลงไปไดเห็นหมอกรองน้ําดาง จึงเรียนวา หมอกรองน้ําดาง ขอรับ. 
พราหมณกลาวอยางนี้วา  พอสุเมธะ  เจาจงยกหมอกรองน้ําดางข้ึน  เอาศาสตรา 
ขุดดู.  สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปไดเห็นเตา  จึงเรียนวา  เตาขอรับ.  พราหมณ   
กลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ  เจาจงยกเตาข้ึน  เอาศาสตราขุดดู.  สุเมธะเอาศาสตรา 
ขุดดูไปไดเห็นเขียงห่ันเน้ือ  จึงเรียนวา  เขียงห่ันเนื้อ  ขอรับ.  พราหมณกลาว 
อยางนี้วา   พอสุเมธะ  เจาจงยกเขียงห่ันเนื้อข้ึน  เอาศาสตราขุดดู.   สุเมธะเอา 
ศาสตราขุดลงไปไดเห็นชิ้นเนื้อ  จึงเรียนวาชิ้นเนื้อขอรับ.  พราหมณกลาวอยางนี้  
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วา พอสุเมธะ  เจาจงยกชิ้นเนื้อข้ึน   เอาศาสตราขุดดู.   สุเมธะเอาศาสตราขุดลง  
ไปไดเห็นนาค  จึงเรียนวา   นาคขอรับ.   พราหมณกลาวอยางนี้วา   นาคจงอยู 
เจาอยาเบียดเบียนนาคเลย  จงทําความนอบนอมตอนาค.  ดูกอนภิกษุ  ทานพึง 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   แลวทูลถามปญญา ๑๕  ขอเหลาน้ีแล  ทานพึงจํา 
ทรงปญหาเหลาน้ัน      ตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณ.     ดูกอนภิกษุ 
ขาพเจายอมไมเห็นบุคคลในโลกพรอมท้ังเทวโลก   มารโลก   พรหมโลก   ใน 
หมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย   ที่จะยังจิตใหยินดีดวยการ 
พยากรณปญหาเหลาน้ี     นอกจากพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต    หรือ 
เพราะฟงจากสํานักนี้.  เทวดานั่นครั้นกลาวคํานี้แลว   ไดหายไปในท่ีนั้นแล. 

                                    ทลูถามปญหา  ๑๕  ขอ 
            [๒๙๐]   ครั้งน้ันแล   ทานพระกุมารกัสสปะ  เมื่อราตรีนั้นลวงไปแลว 
เขาไปเฝาพระผูมีพระเจา  ถวายอภิวาทแลวน่ัง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง ไดกราบ 
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เม่ือคืนนี้เทวดาองคหน่ึง  มี 
วรรณงามยิ่ง    ราตรลีวงปฐมยามไปแลว    ยังปาอันธวันทั้งส้ินใหสวางแลวเขา 
ไปหาขาพระองค ยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง  ไดกลาวกะขาพระองควา  ดูกอน 
ภิกษุ   จอมปลวกน้ีพนควัน ในเวลากลางคืน   ลุกโพลงในกลางวัน    พราหมณ 
ไดกลาวอยางนี้วา พอสุเมธะ เจาจงเอาศาสตราขุดดู.  สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไป 
ไดเห็นลิ่มสลัก  จึงเรียนวา  ลิ่มสลกัขอรับ.   พราหมณ   กลาวอยางนี้วา   พอ 
สุเมธะ  เจาจงยกลิ่มสลักข้ึน เอาศาสตราขุดดู.  สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปไดเห็น 
อ่ึง  จึงเรียนวา   อ่ืนขอรับ.  พราหมณกลาวอยางนี้วา   พอสุเมธะ   เจาจงยกอ่ึง 
ข้ึน  เอาศาสตราขุดดู  สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปไดเห็นทาง  ๒  แหง  จึงเรียน 
วา  ทาง ๒ แพรงขอรับ.   พราหมณกลาวอยางนี้วา  พอสุเมธะ.  เจาจงกนทาง 
๒ แพรงเสีย  เอาศาสตราขุดดู   สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปไดเห็นหมอกรองน้ํา 
ดาง  จึงเรียนวา หมอกรองน้ําดางขอรับ.  พราหมณกลาวอยางนี้วา  พอสุเมธะ  
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เจาจงยกหมอกรองน้ําดางข้ึนเอาศาสตราขุดดู.  สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปไดเห็น  
เตา  จึงเรียนวา   เตาขอรับ.   พราหมณกลาวอยางนี้วา   พอสุเมธะ   เจาจงยก 
เตาข้ึน เอาศาสตราขุดดู.  สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปไดเห็นเขียงห่ันเนื้อจึงเรียน 
วา  เขียงห่ันเนื้อขอรับ.   พราหมณกลาวอยางนี้วา   พอสุเมธะ    เจาจงยกเขียง 
หั่นเน้ือข้ึนเอาศาสตราขุดดู.  สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปไดเห็นชิ้นเนื้อ จึงเรียน 
วา   ชิ้นเน้ือขอรับ.  พราหมณกลาวอยางนี้วา  พอสุเมธะ.  เจาจงยกชิ้นเนื้อข้ึน 
เอาศาสตราขุดดู.  สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปไดเห็นนาค จึงเรียนวา นาคขอรับ. 
พราหมณกลาวอยางนี้วา   นาคจงอยูเถิด   เจาจงอยาเบียดเบียนนาคเลย   จงทํา 
ความนอบนอมตอนาค.  ดูกอนภิกษุ   ทานพึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูล 
ถาม ปญหา ๑๕ ขอเหลานี้เเล   ทานพึงจําทรงปญหาเหลาน้ันตามท่ีพระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงพยากรณ.  ดกูอนภิกษุ   ขาพเจายอมไมเห็นบุคคลในโลกพรอมท้ัง 
เทวโลก   มารโลก   พรหมโลก   ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและ 
มนุษย    ที่ยงัจิตใหยินดีดวยการพยากรณปญหาเหลาน้ี    นอกจากพระตถาคต  
หรือสาวกของพระตถาคต หรือเพราะฟงจากสํานักนี้.  เทวดานั้นครั้น  กลาวคํานี้  
แลวไดหายไปในที่นั้นแล. 
            ขาแตพระองคผูเจริญ    อะไรหนอแลช่ือวาจอมปลวก    อยางไรช่ือวา 
พนควันในกลางคืน    อยางไรช่ือวาลุกโพลงในกลางวัน     อะไรชื่อวาพราหมณ 
อะไรชื่อวาสุเมธะ อะไรชื่อวาศาสตรา  อยางไรช่ือวาการขุด  อะไรชื่อวาลิ่มสลัก 
อะไรชื่อวาอ่ึง  อะไรชื่อวาทาง ๒ แพรง   อะไรชื่อวาหมอกรองนํ้าดาง   อะไร 
ชื่อวาเตา  อะไรชื่อวาเขียงห่ันเนื้อ  อะไรชื่อวาชิ้นเนื้อ  อะไรชื่อวานาค  ดังนี้.  

                                  ทรงพยากรณปญหา ๑๕ ขอ 
            [๒๙๑]   ผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา  ดูกอนภิกษุ   คําวาจอม 
ปลวกนั่นเปนชื่อของกายน้ี     อันประกอบดวยมหาภูตรูปทั้ง  ๔ ซึ่งมีมารดาบิดา 
เปนแดนเกิด  เจริญดวยขาวสุกและขนมกุมมาส  ไมเที่ยง  ตองอบรม   ตองนวด  
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ฟน  มีอันทําลายและกระจัดกระจายไปเปนธรรมดา.  ปญหาขอวา อยางไรชื่อวา 
พนควันในกลางคืนนั้น     ดูกอนภิกษุ    ไดแกการที่บุคคลขมักเขมนการงานใน 
กลางวัน    แลวตรึกถึงตรองถึงในกลางคืน  นี้ชื่อวาพนควันในกลางคืน.  ปญหา 
ขอวา อยางไรชื่อวาลุกโพลงในกลางวันนั้น ดูกอนภิกษุ ไดแกการท่ีบุคคลตรึก 
ถึงตรองถึง    (การงาน)    ในกลางคืน    แลวยอมประกอบการงานในกลางวัน 
ดวยกาย  ดวยวาจา  นี้ชื่อวาลุกโพลงในกลางวัน.  ดูกอนภิกษุ  คําวาพราหมณ 
นั้น     เปนชือ่ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.   คําวาสุเมธะน้ัน   เปน 
ชื่อของเสขภิกษุ.  คําวาศาตราน้ันเปนชื่อของปญญาอันประเสริฐ. คําวาจงขุดนั้น 
เปนชื่อของการปรารภความเพียร. คําวาลิ่มสลักนั้น  เปนชื่อของอวิชชา. คําน้ันมี 
อธิบายดังน้ีวา  พอสุเมธะ  เจาจงใชปญญาเพียงดั่งศาสตรา  ยกลิม่สลักข้ึน  คือ 
จงละอวิชชาเสีย  จงขุดมันข้ึนเสีย.   คําวาอ่ึงน้ันเปนชื่อแหงความคับแคน    ดวย 
อํานาจความโกรธ.  คําน้ันมีอธิบายดังน้ีวา  พอสุเมธะ  เจาจงใชปญญาเพียงดัง 
ศาสตรา  ยกอ่ึงข้ึนเสีย   คือจงละความคับแคนดวยอํานาจความโกรธเสีย   จงขุด 
มันเสีย.  คําวาทาง ๒ แพรงนั้น   เปนชื่อแหงวิจิกิจฉา.   คําน้ันมีอธิบายดังน้ีวา 
พอสุเมธะ เจาจงใชปญญาเพียงดั่งศาสตรา กนทาง  ๒ แพรงเสีย  คือจงละวิจิกิจฉา 
เสีย จงขุดมันเสีย. คําวาหมอกรองน้ําดางนั้น  เปนชื่อของนิวรณ  ๕  คือ  กามฉันท- 
นิวรณ พยาบาทนิวรณ ถนีมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจิกิจฉานิวรณ. 
คําน้ันมีอธิบายดังน้ีวา    พอสุเมธะ    เจาจงใชปญญาเพียงดังศาสตรา   ยกหมอ 
กรองนํ้าดางข้ึนเสีย   คือจงละนิวรณ ๕ เสีย   จงขุดข้ึนเสีย.   คําวาเตาน้ัน   เปน 
ชื่อของอุปาทานขันธ ๕ คือ รูปปาทานขันธ  เวทนูปาทานขันธ  สัญูปาทานขันธ 
สังขารูปาทานขันธ  วิญญาณูปาทานขันธ.  คําน้ันมีอธิบายดังน้ีวา  พอสุเมธะ 
เจาจงใชปญญาเพียงดังศาสตรา  ยกเตาข้ึนเสียคือ  จงละอุปาทานขันธ  ๕  เสีย 
จงขุดข้ึนเสีย.  คําวาเขียงห่ันเนื้อน้ัน  เปนชื่อของกามคุณ  ๕  คือ  รูปอันจะพึงรู  
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แจงดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ  เปนรูปที่นารัก  ประกอบดวยกาม 
เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  เสียงอันจะพึงรูแจงดวยโสต. . .  กลิ่นอันจะพึงรูแจง 
ดวยฆานะ. . .รสอันจะพึงรูแจงดวยชิวหา...โผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจงดวยกาย 
นาปรารถนา  นาใคร  นาพอใจ  เปนรูปที่นารัก  ประกอบดวยกาม  เปนที่ต้ัง 
แหงความกําหนัด.  คําน้ัน  มีอธิบายดังน้ีวา  พอสุเมธะ  เจาจงใชปญญาเพียงดัง 
ศาสตรา   ยกเขียงห่ันเนื้อเสีย  คือ  จงละกามคุณ ๕ เสีย   จงขุดข้ึนเสีย.   คําวา 
ชิ้นเน้ือน้ัน  เปนชื่อของนันทิราคะ.  คําน้ันมีอธิบายดังน้ีวา  พอสุเมธะ  เจาจง 
ใชปญญาเพียงดังศาสตรา  ยกชิ้นเนื้อข้ึนเสีย  คือ  จงละนันทิราคะ  จงขุดข้ึนเสีย. 
คําวานาคน้ัน   เปนชื่อของภิกษุผูขีณาสพ.  คําน้ันมีอธิบายดังน้ีวา   นาคจงหยุด 
อยูเถิด  เจาอยาเบียดเบียนนาค  จงทําความนอบนอมตอนาคดังนี้. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว  ทานพระกุมารกัสสปะ 
มีใจชื่นชม  เพลิดเพลินภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีแล. 
                                  จบ  วัมมิกสูตร  ที่   ๓ 
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                                  อรรถกถาวัมมิกสูตร  
            วัมมกิสูตร   เริ่มตนวา   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:- 
            พึงทราบวินิจฉัยในวัมมิกสูตรนั้น    คําวา  อายสฺมา  นี้เปนคํากลาว 
แสดงถึงความนารัก.   คําวา   กุมารกสฺสโป  เปนชื่อของทาน.   แตเพราะทาน 
บวชในเวลายังเด็ก   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    จงเรียกกัสสปมา    จงให 
ผลไม   หรือของเค้ียวน้ีแกกัสสป  เพราะภิกษุทั้งหลายสงสัยวา  กัสสป  องคไหน 
จึงขนานนามทานอยางน้ีวา   กุมารกัสสป   ต้ังแตนั้นมา   ในเวลาท่ีทานแกเฒา 
ก็ยังเรียกวา   กุมารกัสสปอยูนั้นเอง.   อีกอยางหนึ่ง   คนทั้งหลายจําหมายทานวา 
กุมารกัสสป     เพราะเปนบุตรเลี้ยงของพระราชา.      จะกลาวใหแจมแจงต้ังแต 
บุพพประโยคของทาน  ดังตอไปนี้. 
            ดังไดสดับมา  พระเถระเปนบุตรเศรษฐี  ครั้งพระพุทธเจาพระนามวา 
ปทุมุตตระ.   ตอมาวันหน่ึง   พระเถระเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงสถาปนาสาวก 
ของพระองครูปหน่ึง  ผูกลาวธรรมไดวิจิตรไวในฐานันดร   ถวายทาน  ๗  วัน 
แดพระผูมีพระภาคเจาทําความปรารถนาวา   ขาแดพระผูมีพระภาคเจา   แมขา- 
พระองค      ก็พึงเปนสาวกผูกลาวธรรมไดวิจิตรเหมือนพระเถระรูปนี้    ของ 
พระพุทธเจา     พระองคหน่ึงในอนาคตกาล    ดังน้ีแลว    กระทําบุญท้ังหลาย 
บวชในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนานวากัสสป  ไมอาจทําคุณวิเศษ 
ใหบังเกิดได.     ไดยินวา   ครั้งน้ันเมื่อพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาเสด็จ 
ปรินิพพานแลวเสื่อมลง     ภิกษุ ๕ รูปผูกบันไดข้ึนภูเขา    กระทําสมณธรรม. 
พระสังฆเถระบรรลุพระอรหัตตวันที่  ๓.   พระอนุเถระเปนพระอนาคามี 
วันที่  ๔.  ฝายพระเถระอีก  ๓  รูปไมอาจทําคุณวิเศษใหบังเกิด  ก็ไปบังเกิด 
ในเทวโลก.      เมื่อเทพเหลาน้ันเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษยตลอดพุทธันดร  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 330 

หน่ึง       องคหน่ึงก็ไปเกิดในราชตระกูล      กรุงตักกสิลา      เปนพระราชา  
พระนามวา  ปุกกุสาติ  บวชอุทิศพระผูมีพระภาคเจา   มาสูกรุงราชคฤห   ฟง 
พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาท่ีโรงชางหมอ        บรรลุอนาคามิผล. 
องคหน่ึง    บังเกิดในเรือนสกุลใกลทาเรือแหงสุปารกะแหงหน่ึง   ข้ึนเรือ   เรือ 
อัปปาง นุงทอนไมแทนผา ถึงลาภสมบัติเกิดความคิดข้ึนวา  ขาเปนพระอรหันต 
ถูกเทวดาผูหวังดีตักเตือนวา   ทานไมใชพระอรหันตดอก  ไปทูลถามปญหากะ 
พระศาสดาเถิด ไดกระทาํเหมือนอยางนั้น  บรรลอุรหัตตผล.  องคหน่ึงเกิดในทอง 
ของหญิงผูมีสกุลคนหนึ่ง  ในกรุงราชคฤห.    นางไดออนวอนมารดาบิดา  เมื่อ 
ไมไดบรรพชาก็แตงงาน  ไมรูตัววาต้ังครรภ  ออนวอนสามี  สามีอนุญาตก็บวช 
ในสํานักภิกษุณี.   ภิกษุณีทั้งหลายเห็นนางตั้งครรภจึงถามพระเทวทัต.   พระ- 
เทวทัตตอบวา  นางไมเปนสมณะแลว.   เหลาภิกษุณีจึงไปทูลถามพระทศพล.  
พระศาสดาโปรดใหพระอุบาลีรับเรื่องไวพิจารณา      พระเถระใหเชิญสกุลชาว 
พระนครสาวัตถีและนางวิสาขาอุบาสิกา   ใหชวยกันชําระ   (ไดขอเท็จจริงแลว) 
จึงกลวววา นางมีครรภมากอน  บรรพชาจึงไมเสีย. พระศาสดาประทานสาธุการ 
แกพระเถระวา  อุบาลีวินิจฉัยอธิกรณชอบแลว.  ภกิษุณีนั้นคลอดบุตรมีประพิม 
ประพายดังเเทงทอง.  พระเจาปเสนทิโกศลทรงรับเด็กนั้นมาชุบเลี้ยง.  ประทาน 
นามเด็กนั้นวา  กัสสป  ตอมาทรงเลี้ยงเจริญวัยแลว   นําไปยังสํานักพระศาสดา 
ใหบรรพชา.  ดังน้ัน    คนท้ังหลายจึงหมายชื่อเด็กนั้นวา  กุมารกัสสป   เพราะ 
เปนบุตรเลี้ยงของพระราชา   แล. 
            บทวา   อนฺธวเน   ไดแก  ปามชีื่ออยางนี้.   เขาวา   ปาน้ัน    มชีื่อ 
อยางนี้ในครั้งพระพุทธเจา  ๒  พระองค  ปรากฏชือ่วา  อันธวัน  นั่นแล.  ในปา 
อันธวันนั้นจะกระทําเรื่องราวใหแจมแจงดังตอไปน้ี.  
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            จริงอยู  สรีรธาตุของพระพุทธเจาผูมีชนมายุนอย  ไมเปนแทงเดียวกัน 
ยอมกระจัดกระจายไปดวยอานุภาพแหงการอธิษฐาน.  ดวยเหตุนั้นนั่นแล  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายทรงอธิษฐานวา   เราดํารงอยูไดไมยั่งยืน   เหลา  
สัตวเปนจํานวนนอยเห็นเรา  ที่ไมเห็นเราจํานวนมากกวา   สัตวเหลาน้ันถือเอา 
ธาตุของเราบูชาอยูในที่นั้น   จักมีสวรรคเปนเบื้องหนา      เพราะฉะนั้น     คราว 
ปรินิพพาน  ขอสรีรธาตุของเราจงกระจัดกระจายไป.  สวนพระพุทธเจาผูมีพระ- 
ชนมายุยืน  พระสรีรธาตุต้ังอยูเปนแหงเดียวกัน   เหมือนแทงทองคํา.  พระสรีร-  
ธาตุของพระผูมีพระภาคเจา  แมพระนามวากัสสปะ  ก็ต้ังอยูอยางนั้นเหมือนกัน. 
แตนั้น  มหาชนก็ประชุมปรึกษากันวา  เราไมอาจจะแยกพระธาตุที่เปนแทงเดียว 
กันได   พวกเราจะทําอยางไร  จึงตกลงกันวา  เราจักทําพระธาตุแทงเดียวน้ันแล 
ใหเปนพระเจดีย  จะมีขนาดเทาไหร.  พวกหน่ึงบอกวา  เอา ๗ โยชน  แตตกลง 
กันวา นั่นใหญเกินไป  ใคร ๆไมอาจจะบํารุงไดในอนาคตกาล เอา ๖ โยชน  ๕  
โยชน ๔ โยชน ๓ โยชน ๒ โยชน ๑ โยชน ปรึกษากันวา  จะใชอิฐเชนไร  ตก 
ลงกันวา  ภายนอกเปนอิฐแทงเดียวทําดวยทองสีแดงมีคา   ๑๐๐๐๐๐,  ภายใน  มีคา 
๕๐,๐๐๐   ฉาบดวยหรดาล  และมโนสิลาแทนดิน  ชะโลมดวยน้ํามันแทนนํ้า  แยก 
มุขทั้ง  ๔  ออกดานละ  ๔.  พระราชาทรงรับมุขหนึ่ง  ปฐวินธรกุมานราชบุตรรับ 
มุขหน่ึง    เสนาบดีหัวหนาอํามาตยรับมุขหนึ่ง  เศรษฐีหัวหนาชาวชนบทรับมุข 
หน่ึง.   บรรดาชนเหลาน้ัน เพราะเปนผูสมบูรณดวยทรัพย  แมพระราชาใหขน 
ทองมา   ทรงเริ่มงานที่มุขที่พระองครับไว  ทั้งอุปราชทั้งเสนาบดีก็เหมือนกัน. 
สวนงานท่ีมุขที่เศรษฐีรับไวหยอนไป.  ครั้นนั้นอุบาสกคนหน่ึง  ชื่อยโสธร  เปน 
อริยสาวกชั้นอนาคามีทรงพระไตรปฏก  รูวา  เศรษฐีนั้นทํางานหยอนไป  จึง 
ใหเทียมเกวียน ๕๐๐ เลมไปในชนบทชักชวนคนท้ังหลายวา  พระกัสสปสัมมา- 
สัมพุทธเจา   ทรงพระชนม  ๒๐,๐๐๐  ป  ปรินิพพานนานแลว  พวกเราจักทํา  
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รัตนเจดียโยชนหน่ึงของพระองค  ผูใดจะสามารถจะใหสิ่งใด   จะเปนทองหรือ  
เงิน  แกว ๗ ประการ หรดาล  หรือมโนสิลา  ก็ตามที  ผูนั้นจงใหสิ่งน้ัน.  ชน 
ทั้งหลายไดใหเงินและทองเปนตน     ตามกําลังของตน ๆ  เมื่อไมสามารถจะให 
ก็ใหน้ํามันและขาวสารเปนตนเทาน้ัน.     อุบาสกสงน้ํามันและขาวสารเปนตน 
เพ่ือเปนอาหารประจําวัน    แกกรรมกรท้ังหลาย    ที่เหลือจงใจจะใหทองสงไป 
ไดปาวรองไปทั่วชมพูทวีปดวยอาการอยางนี้.   งานท่ีพระเจดียเสร็จแลว  เพราะ 
ฉะน้ัน    พวกเขาสงหนังสือไปจากเจดียสถานวา   การงานเสร็จแลว    ขออาจารย 
จงมาไหวพระเจดีย.   แมอาจารยก็สงหนังสือไปวา  เราชักชวนชมพูทวีปทั่วแลว 
สิ่งใดท่ีมีอยู   จงถือเอาสิ่งนั้นทําการงานใหสําเร็จ. หนังสือ ๒ ฉบับมาประจวบกัน 
ระหวางทาง       แตหนังสือจากเจดียสถานมาถึงมือของอาจารยกอนหนังสือของ 
อาจารย.   อาจารยนั้นอานหนังสือแลวก็คิดวา   จักไหวพระเจดีย   ก็ออกไปตาม 
ลําพัง.   ระหวางทางโจร  ๕๐๐ ก็ปรากฏข้ึนที่ดง.   บรรดาโจรเหลาน้ันบางพวก 
เห็นอาจารยนั้น  คิดวา   คนผูนี้รวบรวมเงินและทองจากชมพูทวีปทั้งสิ้น   คน 
ทั้งหลาย  ผูรกัษาขุมทรัพยคงมากันแลว   จึงบอกแกโจรท่ีเหลือแลว  จับอาจารย 
นั้น.   อาจารยถามวา  พอเอย  เหตุไรพวกเจาจึงจับเรา.   พวกโจรตอบวา  ทาน 
รวบรวมเงินและทองทั้งหมดจากชมพูทวีป  ทานจงใหทรัพยเล็ก ๆ นอย ๆ แก 
พวกเราเถอะ.  อาจารยถามวา พวกเจาไมรูหรอกหรือวา  พระพุทธเจาพระนาม 
วากัสสป   ปรินิพพานแลว    พวกเรากําลังสรางพระรัตนเจดียโยชนหน่ึงสําหรับ 
พระองค  ก็ขาชักชวนเขาเพ่ือประโยชนนั้น  ไมใชเพ่ือประโยชน  ของตน ฉะน้ัน 
จําสงของที่เก็บไวๆ  แลวไปในท่ีนั้นแหละ  สวนผานอกจากท่ีนุงมา  ก็ไมมีอะไร 
อยางอ่ืนแมแตกากณึกหนึ่ง.   โจรพวกหนึ่งกลาววา  ขอน้ันจริงอยางนั้น   กจ็ง 
ปลอยอาจารยไปเสีย.     โจรพวกหนึ่งกลาววา    อาจารยผูนี้     พระราชากบ็ูชา 
อํามาตยก็บูชา      เห็นบางคนในพวกเราที่ถนนพระนคร      พึงบอกพระราชา  
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และมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน          จะทําใหพวกเราถึงความยอยยับได. 
อุบาสกกลาววา  พอเอย   ขาจักไมทําอยางน้ันแน  ก็ขอนั้นแล  มีดวยความกรุณา 
ในโจรเหลาน้ัน  ไมใชมดีวยความรักในชีวิตของตน.  เมื่อเปนเชนนั้น  บรรดา 
โจรเหลาน้ันซึ่งกําลังทุมเถียงกันวา  ควรจับไว  ควรปลอยไป  พวกโจรเหลาท่ีมี 
ความเห็นวาควรจับ   มีจํานวนมากกวา   ก็ฆาอาจารยนั้นเสีย.    ดวงตาของโจร 
เหลาน้ัน   กอั็นตรธานไปเหมือนประทีปดามท่ีดับ  เพราะผิดในพระอริยสาวกผูมี 
พลังคุณ.   โจรเหลาน้ันรําพันวา   ดวงตาอยูไหน  ดวงตาอยูไหน บางพวกญาติ 
ก็นํากลับบาน   บางพวกไมมีญาติ   กก็ลายเปนเปนคนอนาถา   เพราะฉะนั้นจึง 
อาศัยอยูที่บรรณศาลาท่ีโคนไมในดงนั้นเอง.   เหลามนุษยที่มาในดง   ก็ใหขาว 
สารบาง      หอขาวบาง     เสบียงบาง     แกโจรเหลาน้ันดวยความความกรุณา. 
เหลามนุษยที่ไปแสวงหาไมและใบไมเปนตนกลับมากันแลว      เมื่อถูกถามวา 
พวกทานไปไหนกัน      ตอบวาพวกเราไปปาคนตาบอด.     ปาน้ันปรากฏชื่อวา 
อันธวัน  ครัง้พระพุทธเจา ๒ พระองคดวยประการฉะน้ี. 
            ก็ปาน้ันครั้งพระพุทธเจาพระนามวา   กัสสป    ไดกลายเปนดง     ใน  
ชนบทที่รางไป.  แตครั้งพระผูมีพระภาคเจาของเรา   ไดกลายเปนเรือนสําหรับ 
ทําความเพียร    เปนสถานท่ีอยูของเหลากุลบุตรผูตองการความสงัด     อยูหลัง 
พระเชตวันไมไกลกรุงสาวัตถี.   สมัยน้ันทานกุมารกัสสปก็บําเพ็ญเสกขปฎิปทา 
อยูที่อันธวันนั้น.  เพราะเหตุนั้น   ทานจงกลาววา  อนฺธวเน  วหิรติ. 
            บทวา    อฺตรา   เทวตา  ความวา   เทวดาองคหน่ึงไมปรากฏนาม 
และโคตร.    แมทาวสักกเทวราชท่ีรูกันชัดแจง   ทานก็ยังเรียกวา    อฺตโร  
ในบาลีนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบหรือไมวา 
พระองคไดตรัส   ตัณหาสังขยวิมุตติ   โดยสังเขปแกยักษผูมีศักดิ์ใหญองคหน่ึง. 
แมคําวา   เทวตา   นี้เปนคําเรียกทั่วไป   แมสําหรับเทวดาท้ังหลาย.   แตในท่ี  
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นี้ทานประสงคเอาเทพในคําวา   เทวตา  นั้น.   อภิกกันตศัพท      ในคําวา  
อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  ปรากฏในอรรถทั้งหลายมี  สิ้นไป งาม สวย และความ 
ยินดียิ่งยวดเปนตน.  ในอรรถเหลาน้ัน   อภิกกันตศัพทปรากฎในอรรถวาส้ินไป 
ไดในคําเปนตนอยางนี้วา  ราตรีสิ้นไปแลว   ปฐมยามลวงไปแลว  ภิกษุสงฆนั่ง  
คอยนานแลว   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงปาฎิโมกขแกภิกษุทั้งหลาย 
เถิด พระเจาขา.  ปรากฏในอรรถวา  งาม   ไดในคําเปนตนอยางน้ีวา   ผูนี้งาม 
กวา ประณีตกวา  บุคคล ๔ จําพวกเหลาน้ี. ปรากฏในอรรถวา  สวย ไดในคํา 
เปนตนอยางน้ีวา 
                  ใครรุงเรืองดวยฤทธิ์  ยศ  มีวรรณ 
        สวยงาม  ทําทิศท้ังปวงใหสวางมาไหวเทา 
        ทั้ง ๒ ของเรา. 
ปรากฏในอรรถวา  ยินดีอยางยิ่งยวด  ไดในคําเปนตนอยางนี้วา พระโคดมผูเจริญ 
นายินดีจริงๆ.  แตในที่นี้อภิกกันตศัพทปรากฎในอรรถวา  สิ้นไป.  เพราะเหตุ 
นั้น  บทวา  อภิกฺกนฺตาย  รตฺติยา  ทานจึงอธิบายวา  เมื่อราตรีสิ้นไปเเลว. 
ในขอน้ันพึงทราบวา   เทพบุตรนี้มาในระหวางมัชฌิมยาน. 
            อภิกกันตศัพท   ในบทวา  อภกิฺกนฺตวณฺณา   นี้ปรากฎในอรรถวา  สวย 
สวนวัณณศัพทปรากฏในอรรถมีอาทิวา ผิว นาชมเชย  พวกตระกูล  เหตุ  ทรวด 
ทรง  ประมาณและรูปายตนะ.  ในอรรถเหลาน้ัน  อภิกกัตนศัพทปรากฎในอรรถ 
วา  ผิว ไดในคําเปนตนอยางนี้วา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  พระองคมีวรรณ 
ดังทองคํา.  ปรากฏในอรรถวา  นาชมเชย  ไดในคําเปนตนอยางนี้วา  ดูกอน 
คฤหบดี  ในกาลไหนวรรณะของพระสมณโคดมอันทานควรชมเชย.  ปรากฏใน 
อรรถวา พวกตระกูล ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ตระกูล  ๔ 
เหลาน้ี.    ปรากฏในอรรถวา   เหตุ  ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา   เมือ่เปนเชนนี้  
เพราะเหตุอะไรหนอ    ทานจึงกลาววาขะโมยกลิ่น.  ปรากฎในอรรถวา  ทรวด 
ทรง ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา นิรมิตทรวดทรงพญาชางใหญ.  ปรากฏในอรรถ  
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วาประมาณ ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา บาตร ๓  ขนาด.  ปรากฏในรูปายตนะ  ได  
ในคํามีอาทิอยางนี้วา  รูปายตนะ  คันธายตนะ  รสายตนะ  และโผฏฐัพพายตนะ. 
อภิกกันตศัพทนั้น   พึงเห็นวา  ลงในอรรถวา  ผิวในที่นี้.  ดวยเหตุนั้น   บทวา 
อภิกฺกนฺตวณฺณา  ทานอธิบายไววา  มีผิวสวย   มีผิวนาปรารถนานาชอบใจ. 
จริงอยู     เทวดาทั้งหลาย    เมื่อมาสูมนุษยโลกละผิวอยางปกติฤทธิ์ปกติ    ทํา 
อัตภาพใหหยาบ   เนรมิตผิวเกินปกติ   ฤทธิ์เกินปกติ  มาดวยกายท่ีปรุงแตง 
แลว   เหมือนมนุษยไปสูที่ชุมนุมฟอนรําเปนตน.    เทพบุตรแมนี้      ก็มาโดย 
อาการอยางนั่นนั้นแล.  เหตุนั้น    ทานจึงกลาววา  อภิกฺกนฺตวณฺณา. 
            เกวลศัพท     ในคําวา   เกวลกปฺป  นี้  มีอรรถเปนอเนก   เชนไมม ี
สวนเหลือ โดยมาก ไมผสม ไมเกิน  แนนหนา ไมประกอบเปนตน. จริงอยางนั้น 
เกวลศัพทนั้น มีอรรถวาไมเหลือ ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา พรหมจรรยบรสิุทธิ์  
บริบูรณ   โดยไมเหลือ.  มีอรรถวา   โดยมาก   ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา   โดย 
มาก   ชาวอังคะ    และมคธ    ถือของเค้ียว    ของกินเปนอันมาก    เขาไปเฝา. 
มีอรรถวาไมผสม   ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา   กองทุกขลวน ๆ ยอมเกิดข้ึน.  ม ี
อรรถวาไมเกิน ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา   มีศรัทธาเพียงอยางเดียวแนแท   ทาน 
ผูนี้.  มีอรรถวา  แนนหนา  ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา  สัทธิวิหาริกของทานพระ 
อนุรุทธ  ชื่อวา  พาหิกะ  ต้ังอยูในสังฆเภทตลอดวันแนแท.   มีอรรถวา  ไม 
ประกอบ   ไดในคํามีอาทิวา   ผูอยู   อยูจบพรหมจรรยเสร็จแลว   ทานเรียกวา 
บุรุษสูงสุด.   แตในที่นี้ทานประสงคเอาวา  มีอรรถวา  ไมเหลือ.   สวน  กัปปะ 
ศัพทนี้    มีอรรถเปนอเนก  เชน  เชื่ออยางยิ่ง-โวหาร-กาล-บัญญัติ-ตัด-วิ- 
กัปป-เลสโดยรอบ.  จริงอยางนั้น   กปัปศัพทนั้น  มีอรรถวานาเชื่ออยางยิ่ง 
ในคํามีอาทิอยางนี้วา    คําน้ีของทานพระโคดมผูเปนเสมือนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธ  นาเชื่อจริง.  มีอรรถวา โวหาร ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ  
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ทั้งหลาย  เราอนุญาตใหฉันผลไม   โดยสมณโวหาร ๕ อยาง. มอีรรถวา กาละ 
ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา ไดยินวา ดวยเหตุที่เราอยูตลอดกาลเปนนิจ.  มีอรรถวา 
บัญญัติไดในคํามีอาทิอยางนี้วา   ทานบัญญัติดังน้ี.   มีอรรถวา   ตัดไดในคํามี 
อาทิอยางนี้    แตงตัว  ตัดผม   และหนวด.   มีอรรถวา  วิกัปป  ไดในคํามีอาทิ 
อยางนี้วา   วิกัปป  ๒ องคุลีควร.  มีอรรถเลิศ  ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา   มีเลิศ 
เพ่ึอจะนอน.   มีอรรถวา   โดยรอบ   ไดในคํามีอาทิอยางนี้วา    ทําใหสวางโดย  
รอบพระเชตวัน.    แตในท่ีนี้     ทานประสงคเอากัปปศัพทนั้นวา    มีอรรถะวา 
โดยรอบ.  เพราะฉะน้ัน ในคาวา  เกวลกปฺป  อนฺธวน  นี ้  พึงเห็นเนื้อความ 
อยางนี้วา  โดยรอบอันธวัน  ไมมีสวนเหลือ.  บทวา   โอภาเสตฺวา   ความวา 
แผไปดวยรัศมีที่เกิดข้ึนจากสรีระอันประดับดวยผาทําใหมีโอภาสเปนอันเดียวกัน 
เหมือนดวงจันทรและดวงอาทิตย.  บทวา  เอกมนตฺ  อฏาส ิ  ไดแก  ยืน 
ณ  สวนขางหน่ึง  คือในโอกาสหน่ึง.  บทวา  เอตทโวจ  ไดแก  ตรัสกะภิกษุ 
นั่นวา  ภิกษุ  ภิกษุ  ดังนี้เปนตน. 
            ถามวา ก็เพราะเหตุไร เทวดาน้ีไมไหว กลาวโดยสมณโวหารอยางเดียว. 
ตอบวา  โดยการรองเรียกดวยสมณสัญญา.   ไดยนิวา  เทพบุตร ไดมีความคิด 
อยางนี้วา    ผูนี้    อยูในระหวางกามาวจรภูมิ    สวนเราเปนพรหมจารี   ต้ังแต 
กาลน้ันในเวลานั้น. แมสมณสัญญาของเทพบุตรนั้น ยังปรากฏอยู  เพราะฉะนั้น 
เทพบุตรนั้นจึงไมไหว   กลาวโดยสมณโวหารอยางเดียว.    ถามวา    ไดยินวา 
เทพบุตรนั้น  เปนบุรพสหายของพระเถระ  ต้ังแตครั้งไหน.   ตอบวา   ต้ังแต 
กาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามกัสสปะ.   จริงอยู   บรรดาสหายท้ัง ๕ ที่ 
มาในครั้งกอน  สหายน้ันใด  ที่ทานกลาววา   พระอนุเถระ  ไดเปนพระอนาคา 
มี  ในวันที ่ ๔ สหายน้ันก็คือ ผูนี้.  ไดยินวา  ครั้งน้ันบรรดาพระเถระเหลานั้น 
อภิญญา    กบัพระอรหัตตนั้นแลมาถึงแกสังฆเถระ.      พระสงัฆเถระน้ันคิดวา  
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กิจของเราถึงที่สุดแลว   จึงเหาะสูนภากาศ  บวนปากท่ีสระอโนดาด    รับบณิฑ-  
บาตจากอุตตรกุรุทวีป      กลับมาแลวกลาววา    ผูมีอายุ    จงฉันบิณฑบาตน้ี  
อยาประมาท กระทําสมณธรรม. เหลาภิกษุนอกน้ีกลาววา  ผูมีอายุ พวกเราไมมี 
กติกาอยางนี้วา  ผูใดบังเกิดคุณวิเศษกอนก็นําบิณฑบาตมา  พวกที่เหลือ  ฉัน-   
บิณฑบาตท่ีผูนั้นนํามากระทําสมณธรรม   พวกทานบรรลุที่สดุกิจดวยอุปนิสสัย 
ของตน  ถาวาพวกเราจักมีอุปนิสสัยก็จักบรรลุที่สดุกิจ  นั่นเปนความชักชาของ 
พวกเราเอง   พวกทานจงไปเถิด.   สังฆเถระน้ันไปตามความผาสุก  ปรินิพพาน 
เมื่อส้ินอายุ.  วันรุงข้ึน  พระอนุเถระกระทําใหแจงพระอนาคามิผล    อภิญญา 
ทั้งหลายก็มาถึงทาน.       แมทานก็นําบิณฑบาตมาเหมือนอยางน้ันเหมือนกัน 
ถูกภิกษุเหลาน้ันปฏิเสธ  ก็ไปตามความผาสุก เมื่อสิ้นอายุก็บังเกิดในชั้นสุทธาวาส.  
พระอนุเถระนั้นครั้นดํารงอยูในชั้นสุทธาวาสแลว  ตรวจดูสหายเหลาน้ัน  กเ็ห็นวา 
สหายผูหน่ึงปรินิพพานในครั้งน้ันแล  ผูหน่ึงบรรลอุริยภูมิในสํานักของพระผูมี- 
พระภาคเจา    โดยไมนาน   ผูหน่ึงอาศัยลาภสักการะเกิดความคิดข้ึนวา  เราเปน 
พระอรหันต   อยูที่ทาเรือชื่อสุปปารกะนั่นแล   แลวเขาไปหาเขา   สั่งเขาไปดวย 
กลาววา  ทานไมใชเปนพระอรหันต  ยังปฏิบัติไมถึงพระอรหัตตมรรค  จงไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาฟงธรรมเสีย.  แมสหายผูนั้นทูลขอโอวาทกะพระผูมีพระ- 
ภาคเจาในละแวกบาน    พระผูมีพระภาคเจาทรงโอวาทโดยสังเขปวา   พาหิยะ 
เพราะฉะนั้นแล  เธอพึงศึกษาในส่ิงท่ีทานเห็นแลว   จงเปนสักแตวาเห็นก็บรรล ุ
อริยภูมิ.  สหายผูหน่ึงนอกจากน้ันมีอยู  เขาตรวจดูวา  อยูที่ไหน  ก็เห็นวากําลัง 
บําเพ็ญเสกขปฏิปทาอยูในอันธวัน  จึงคิดวา  เราจักไปยังสํานักของสหาย  แตเมื่อ 
ไปไมไปมือเปลา  ควรจะถือเครื่องบรรณาการบางอยางไปดวย  แตสหายของเรา 
ไมมีอามิสอยูบนยอดเขา   แตสหายน้ันจักไมฉันแมบิณฑบาต    ที่เรายืนอยูบน 
อากาศถวาย   ไดกระทําสมณธรรม  บดันี้ทานจักรับอามิสบรรณาการหรือจําเรา  
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จักถือธรรมบรรณาการไป แลวดํารงในพรหมโลกนั่นแล  จําแนกปญหา ๑๕ ขอ 
เหมือนรอยรัตนวลีพวงแกวถือธรรมบรรณาการน้ันมา  ยืนอยูในที่ไมไกลสหาย 
ไมอภิวาทพระเถระน้ันโดยกลาวดวยสมณสัญญาเรียกวา ภิกษุ  ภิกษุ จึงกลาววา 
อย  วมฺมิโก  เปนตน.  ในคําน้ันพึงทราบคําท่ีทานกลาวซ้ําวา  ภิกษุ   ภิกษุ 
โดยเรียกเร็ว ๆ. หนาผากยอมไมงามดวยการเจิมจุดเดียวเทาน้ัน    ตอเมื่อเจิมจุด 
อ่ืน ๆ ลอมจุดนั้น   จึงจะงามเหมือนประดับดวยดอกไมที่บานฉันใด    ถอยคํา 
จะไมงามดวยบท ๆ เดียวเทาน้ัน  ตอประกอบดวยบทแวดลอมจึงจะงามเหมือน 
ตกแตงดวยดอกไมที่บานฉะนั้น     เพราะฉะนั้น   เทพบุตรผูนั้น   กระทําถอยคํา 
โดยบทแวดลอมน้ันกระทําใหเหมือนตกแตงดอกไมที่บานจึงกลาวอยางน้ี. 
            ข้ึนชือ่วา   จอมปลวก   ที่ต้ังอยูตรงหนาไมมี    แตเทพบุตรเหมือนจะ 
แสดงจอมปลวกท่ีต้ังอยูตรงหนา ดวยอํานาจเทศนาวิธี  จึงกลาววา อย  ในบทวา 
อย  วมฺมิโก.  บทวา   ลงฺคึ  ความวา   ถอืศัสตราขุดพบกลอนเหล็ก.  บทวา 
อุกฺขิป  ลงฺคึ  อภิกฺขน  สุเมธ  ไดแก  พอบัณฑิต  ชื่อวา  กลอนเหล็ก 
กลางคืนเปนควัน กลางวันเปนไฟ  เมื่อยกกลอนเหล็กข้ึนขุดตอ   พึงเห็นความ 
ในบททั้งปวงอยางที่กลาวมาน้ี. บทวา  อุทฺธมูายิก  ไดแก  อ่ึง.  บทวา  ปงฺกวาร 
ไดแก   หมอกรองน้ําดาง.   บทวา   กมุมฺ  ไดแก  เตา.  บทวา  อสิสูน  ไดแก 
เขียงห่ันเนื้อ.  บทวา  มสเปสึ    ไดแก  ชิ้นเน้ือสดขนาดลูกหินบด.   บทวา 
นาค  ไดแก   ไดเห็นพญานาคแวดลอมดวยดอกจันทร ๓ ดอก มีพังพานใหญ 
เชนกับกําดอกมะลิ.  บทวา   มา   นาค   ฆฏเฏสิ   ไดแก   อยาใชปลายไม 
ปลายเถาวัลย    หรือโปรยฝุนลงไปกระทบกระท่ังนาค.   บทวา  นโม  กโรหิ 
นาคสฺส    ความวา    จงหลีกไปเหนือลม    นุงผาสะอาดกระทําการนอบนอม 
พญานาค   ข้ึนชื่อวา  ทรพัยที่พญานาคปกครอง    กิน ๗  ชั่วตระกูลก็ไมหมด 
พญานาคจักใหทรัพยที่ตนปกครองแกเธอ    เพราะฉะนั้น   เธอจงกระทําความ  
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นอบนอมแกพญานาค.  บทวา  อิโต  วา  ปน  สุตฺวา  ความวา  หมดความ 
สงสัยในกองทุกขจากสํานักเราน้ี     เพราะฉะน้ัน    จึงชื่อวา  หมดความสงสัยใน 
ศาสนาอยางใด  ในที่นี้หาเปนอยางนั้นไม    แตในท่ีนี้หมดความสงสัยในเพราะ 
เทพบุตร  เพราะฉะนั้นในขอน้ี   จึงมีใจความดังน้ีวา  บทวา   อโิต  วา   ปน 
ไดแก   ก็หรอืวา   เพราะฟงจากสํานักของเรา. 
            บทวา  จาตุมฺมหาภูมิกสฺส  ไดแก  สําเร็จดวยมหาภูตท้ัง  ๔.  บทวา 
กายสฺส  อธิวจน  แปลวา  เปนชื่อของสรีระ.  เหมือนอยางวา  กายภายนอก 
ทานเรียกวา  วัมมิกะ  เพราะเหตุ  ๔ อยาง  คือ    จอมปลวกยอมคาย ๑ ผูคาย 
๑  ผูตายรางที่ประชุมธาตุ  ๔  ๑  ผูคายความสัมพันธดวยเสนหา  ๑  จริงอยู 
สภาพนั้นยอมคายสัตวเล็ก ๆ มีประการตาง ๆ เชนงู  พังพอน  หนู  งูเหลือม 
เปนตน   เพราะฉะนั้น กายน้ัน   ชื่อวา วัมมิกะ  กายอันตัวปลวกคายแลว เหตุนั้น 
จึงชื่อวา  วัมมิกะ  กายอันตัวปลวกกอข้ึนดวยผงฝุน  ที่ตัวคายยกข้ึนดวยจะงอย 
ปากประมาณเพียงสะเอวบาง  ชั่วบุรษุบาง  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อวา วัมมิกะ  กาย 
เมื่อฝนตก ๗ สัปดาห   อันตัวปลวกเกลี่ย   เพราะเน่ืองดวยยางนํ้าลายท่ีคายออก 
แมในฤดูแลงมันก็คายเอาฝุนจากที่นั้น   บีบที่นั้นใหเปนกอง   ยางเหนียวก็ออก 
แลวก็ติดกันดวยยางเหนียวท่ีคาย   เหตุนั้นจึงชื่อวา  วัมมิกะ   ฉันใดน้ันแล   แม 
กายน้ีก็ฉันนั้น   ชื่อวา  วัมมิกะ  เพราะคายของไมสะอาด  ของมีโทษและมลทิน 
มีประการตาง ๆ โดยนัยเปนตนวา      ข้ีตาออกจากลูกตา  เปนตน   และชื่อวา 
วัมมิกะ     เพราะอันพระอริยเจาคายแลว      เหตุพระพุทธเจาพระปจเจกพุทธะ 
และพระขีณาสพ  ทิ้งอัตภาพไป  เพราะหมดความเย่ือใยในอัตตภาพน้ี   ชื่อวา 
วัมมิกะ เพราะคายหมดท้ังรางที่ประชุมธาตุ ๔ เหตุที่พระอริยเจาคายรางทั้งหมด 
ที่กระดูก  ๓๐๐ ทอน     ยกข้ึนรัดดวยเอ็น     ฉาบดวยเนื้อ   หอดวยหนังสด 
ยอมผิว    ลวงสัตวทั้งหลาย     ชื่อวา    วัมมิกะ    เพราะผูกดวยเสนหา    ที่คาย  
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เสียแลว        เหตุกายน้ีผูกดวยใยยางคือตัณหา     ทีพ่ระอริยทั้งหลายตายแลว 
เพราะตัณหากอใหเกิดตามพระบาลีอยางนี้วา   ตัณหาทําคนใหเกิด   จิตของคน 
นั้น   ยอมแลนไป.  อนึ่ง  สัตวเล็ก ๆ มปีระการตาง ๆ ภายในจอมปลวก ยอม 
เกิด   ถายอุจจาระปสสาวะ.   นอนปวย    ยอมตายตกไปในจอมปลวกน้ันนัน่เอง 
ดังน้ันจอมปลวกน้ัน  จึงเปนเรือนเกิด   เปนสวม  เปนโรงพยาบาล   และเปน 
สุสานของสัตวเล็กๆ เหลาน้ันฉันใด  กายแมของกษัตริยมหาศาล เปนตน กฉั็น 
นั้น  เหลาสัตวที่อาศัยผิว หน่ึง  เนื้อ  เอ็น  กระดูก  เหยื่อในกระดูก  มิไดคิด 
วา  กายน้ีถูกคุมครองรักษาแลว   ประดับตกแตงแลว   เปนกายของผูมีอานุภาพ 
ใหญ   รวมความวา   หมูหนอนโดยการนับตระกูลมีประมาณ  ๘๐,๐๐๐  ตระกูล  
ยอมเกิด  ยอมถายอุจจาระปสสาวะ   นอนกระสับกระสาย     เพราะความปวยไข 
ตายตกคลักอยูในกายน้ีเอง  เหตุนั้น  จึงนับไดวาเปนจอมปลวก  เพราะ 
เปนเรือนตลอด   เปนสวม   เปนโรงพยาบาล   และเปนสุสานของสัตวเหลาน้ัน. 
ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ  คําวา  วัมมิกะน้ีเปน 
ชื่อของกายน้ี   ที่เกิดจากมหาภูตทั้ง  ๔. 
            บทวา  มาตาเปติกสมฺภวสฺส   ความวา ที่เกิดจากการรวมตัวของ  สุกกา 
ซึ่งเกิดจากมารดาบิดา ที่ชื่อวา  มาตาเปติกะ.   บทวา  โอทน  กมฺมาสูปจยสฺส 
ความวา   กอเติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมกุมมาส.    พึงทราบวินิจฉัยในคําวา 
อนิจฺจุจฺฉาทนปริมทฺทนเภทนวิทฺธสนธมฺมสฺส  ดังตอไปนี้  กายน้ีชื่อวา 
มีความไมเที่ยงเปนธรรมดา   เพราะอรรถาวา  มีแลวกลับไมมี  ชื่อวามีการฉาบ 
ทาเปนธรรมดา เพราะฉาบทาดวยหนังบางเพ่ือประโยชนแกการกําจัดกลิ่นเหม็น 
ชื่อวา มีการนวดฟนเปนธรรมดา  เพราะมีการนวดฟนเล็ก ๆ นอย ๆ เพ่ือประ-  
โยชนแกการบันเทา  ความเจ็บปวยทางอวัยวะนอยใหญ  อีกอยางหนึ่ง    ชื่อวา 
มีการประคบประหงมเปนธรรมดา  โดยการหยอดยาตาและบีบเปนตน   เพื่อความ  
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สมบูรณแหงทรวดทรง  แหงอวัยวะเหลาน้ัน  ที่ต้ังอยูไมดี  โดยใหนอนอยูบน 
ขาใหนอนแตในหองในเวลาเปนเด็ก  อธิบายวา  แมถึงจะถูกประคบประหงมอยู 
อยางนี้   ก็ยังมีอันแตกกระจัดกระจายไปเปนธรรมดา  กายมีสภาพอยางนี้.  ทาน 
กลาวกายท่ีต้ังข้ึนดวย   บทคือ  มาตาเปติกสัมภวะ  โอทนะ  กุมมาสอุปจยะ 
อุจฉาทนะ   และปริมัททนะ   ในคําน้ัน.  ทานกลาวการดับดวยบทคือ  อนิจจะ 
อุจฉาทนะ  เภทนะ วิทธังสนะ ภาวะที่สูงตํ่า  ความเจริญ  ความเส่ือม ความเกิด 
และความดับ      แหงกายอันเกิดแตมหาภูตท้ัง  ๔   พึงทราบวาทานกลาวไวดวย 
บททั้ง ๗ อยางดวยประการฉะน้ี.   
            บทวา  ทิวา    กมมฺนฺเต     ไดแก   การงานท่ีจะพึงทําในกลางวัน. 
ธูมศัพทนี้ในบทวา  ธูมายนา  นี้เปนไปในอรรถเหลาน้ี   คือ ความโกรธตัณหา 
วิตก   กามคุณ ๕  ธรรมเทศนา  ควันตามปกติ.  จริงอยู  ธูมศัพทเปนไปใน 
ความโกรธ      ในคําน้ีวา  ความโกรธเปนดังควันไฟ   โทษของโจรกรรมเปน 
ดังเถา.   เปนไปในตัณหา  ในคําน้ีวา   สัตวทั้งหลายมีตัณหาดังควันไฟ. 
เปนไปในวิตก  ไดในคําน้ีวา  สมัยนั้น  ภิกษุรูปหน่ึงน่ังตรึกดังควันไฟในท่ีไม 
ไกล  พระผูมีพระภาคเจา.  เปนไปในกามคุณ ๕ ไดในคําน้ีวา 
                  กามเปนดังเปอกตูม   กามเปนดังทาง 
            ออมและเปนภัย  ภัยน้ัน  เรากลาววามีมูล 
              ๓ เราประกาศกิเลสเปนดังธุลี  และเปนดัง 
             ควัน ไฟ   ดูกอนทานทาวพรหมทัต   ขอ 
           พระองคโปรดละมันเสียแลวทรงผนวช.   
เปนไปในธรรมเทศนา  ไดในคําน้ีวา  เปนผูกระทําธรรมเปนดังควัน.  เปนไป 
ในควันตามปกติไดในคําน้ีวา  ธงเปนเครื่องหมายของรถ  ควันเปนเครื่องหมาย 
ของไฟ.  แตในที่นี้  ธูมศพัทนี้  ทานประสงคเอาวาเปนไปในวิตก  ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  นี่การหวนควันในกลางคืน.  บทวา   ตถาคตสฺ-  
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เสต  อธิวจน  ความวา แทจริง  พระตถาคตชื่อวา  พราหมณ  เพราะทรงลอย 
ธรรมทั้ง ๗ ไดแลว.   เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา    ภิกษุชื่อวา   พราหมณ  
เพราะลอยธรรมทั้ง ๗ ไดแลว    ธรรมทั้ง ๗ คืออะไร คือ  ราคะ โทสะ โมหะ 
มานะ    สักกายทิฏฐิ   วิจิกิจฉา   สีลพีพตปรมาส    ที่ภิกษุชื่อวา    พราหมณ 
เพราะลอยธรรมทั้ง ๗ เหลาน้ีไดแลว.  บทวา  สุเมโธ   แปลวา  ผูมีปญญาดี. 
ในบทวา  เสกฺขสฺส  นี้ชื่อวาเสกขะ  เพราะยังตองศึกษา.  เหมือนท่ีทานกลาว 
ไววา   ดูกอนภิกษุ    ภิกษุยังตองศึกษา ๆ อยูเพราะเหตุฉะน้ัน     ทานจึงเรียกวา 
เสกขะ  ศึกษาอะไรเลา   ศึกษาอธิศีลบาง  ศึกษาอธิศีลจิตบาง ศึกษาอธิปญญา 
บาง.  บทวา   ปฺาเยต   คือ คําน้ีเปนชื่อของปญญา  ที่เปนโลกิยะ และ  โลกุตตระ 
ไมใชเปนชื่อของอาวุธและศาสตรา.   บทวา   วิริยารมฺภสฺส     ไดแก   ความ 
เพียรทางกายและทางใจ.  ความเพียรนั้น   ยอมเปนคติแหงปญญาทีเดียว   ความ 
เพียรที่เปนคติแหงโลกิยปญญา    จัดเปนโลกิยะ    เปนคติแหงโลกุตตรปญญา 
จัดเปนโลกุตตระ.  ในขอนี้   ขอชี้แจงความดังน้ี. 
            เลากนัมาวา    พราหมณชาวชนบทคนหน่ึง    ออกจากบานแตเชาตรู 
พรอมดวยเหลามาณพ     ตอนกลางวันสอนมนตในปา      ตอนเย็นก็กลับบาน. 
ระหวางทางมีจอมปลวกจอมหน่ึง  จอมปลวกนั้น    กลางคืนเปนควัน    กลางวัน  
เปนไฟ  พราหมณจึงพูดกะสุเมธมาณพศิษยวา พอเอย  จอมปลวกน้ี   กลางคืน 
เปนควัน   กลางวันเปนไฟ  เราจักเห็นความผิดปกติของจอมปลวกนั้น   เจาจง 
ทําลายมันแบงเปน ๔  สวน ทิ้งไป.  ศิษยนั้นก็รับคํา  จับจอบใช ๒ เทาเหยียบ 
เสมอกันยืนหยัดที่พ้ืนดินแลวไดกระทําอยางนั้น.     ใน ๒ อาจารยและศิษยนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาเปรียบเหมือนพราหมณผูอาจารย    เสกขภิกษุเปรียบเหมือน 
สุเมธมาณพศิษย   กายเปรียบเหมือนจอมปลวก   เวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัส 
วา  ดูกอนภิกษุ   เธอจงแบงกายที่เกิดแตมหาภูตรูปทั้ง  ๔  สวน  กําหนดถอืเอา  
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เปนอารมณ  ก็เปรียบเหมือนเวลาท่ีพราหมณผูอาจารยกลาววา   พอเอย   จอม 
ปลวกนี้กลางคืนเปนควัน     กลางวันเปนไฟ   เราจักเห็นความผิดปกติของจอม 
ปลวกนั้น     เจาจงทําลายมันแบงเปน ๔ สวน   แลวท้ิงไป.    พึงทราบกําหนด 
กายสําหรับเสกขภิกษุโดยกําหนดธาตุ ๔ เปนอารมณ  อยางนี้  คือ ความท่ีกาย 
เปนของแขน  ๒๐ สวนจัดเปนปฐวีธาตุ  ความที่กายเอิบอาบ ๑๒ สวน  จัดเปน 
อาโปธาตุ  ความที่กายอบอุน ๔ สวน  จัดเปนเตโชธาตุ  ความที่กายเคลื่อนไหว 
๖ สวน  จัดเปนวาโยธาตุ  เปรียบเหมอืนสุเมธมาณพศิษย   รบัคําแลวจับจอบ 
แลวกระทําอยางนั้น.  
            ถามวา    เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงอวิชชาชื่อวา 
กลอนเหล็กในคําวา  ลงฺคีติ  โข ภกิฺข.ุ   ตอบวา เหมือนอยางวา เมื่อปดประตู 
พระนคร  ใสลิ่มสลัก  มหาชนก็ขาดการไป  เหลาชนที่อยูภายในพระนครก็คงอยู 
ภายในน่ันเอง   พวกท่ีอยูภายนอกพระนครก็อยูภายนอกฉันใด   กลอนเหล็กคือ 
อวิชชาดกไปในปากคือ ญาณ  ของผูใด การไปคือญาณท่ีใหถึงพระนิพพานของ 
ผูนั้นก็ขาด.  เพราะฉะนั้น    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอวิชชาใหเปนดังกลอน 
เหล็ก  ในคําวา  ปชหถ อวิชฺช  นี้ทานกลาวการละอวิชชาดวยอํานาจการเรียน 
และการสอบถามกัมมัฏฐานะ ในบทวา  อุทฺธูมายกิาติ  โข  ภิกขฺุ นี้ข้ึนชื่ออ่ึงท่ี 
พองข้ึนไมใหญประมาณเทาหลังเล็บอยูในระหวางใบไมเกา ๆ ในระหวางกอไม 
หรือระหวางเถาวัลย  มันถูกปลายไมปลายเถาวัลยหรือละอองฝุนเสียดสีขยายออก 
มีปริมณฑลใหญ      ขนาดเทาแวนมะตูม  ๔  เทาขวักไขวในอากาศขาดการไป 
(เดินไมได)    ตกอยูไมอํานาจของศัตรู   เปนเหยื่อของกาและนกเคา    เปนตน 
ฉันใด   ความโกรธนี้ก็ฉันน้ันเหมือนกัน     เมื่อเกิดข้ึนคราวแรก    ก็เปนเพียง 
ความขุนมัวแหงจิตเทาน้ัน    ไมถกูขมเสียในขณะนั้นก็ขยายใหถึงการหนานิ้วค้ิว- 
ขมวด   ไมถกูขมเสียในเวลานั้นก็ใหถึงคางส่ัน   ไมถูกขมเสียในเวลานั้นก็ใหถึง  
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การเปลงวาจาหยาบ   ไมถูกขมเสียในเวลานั้น  ก็ใหถึงการมองไมเห็นทิศ    ไม 
ถูกขมเสียในเวลานั้น      ใหถึงการย้ือกันมายื้อกันไป   ไมถูกขมเสียในเวลาน้ันก็ 
ใหถึงการจับมือ กอนดิน  ทอนไมและศาสตรา  ไมถูกขมเสียในเวลานั้น ใหถึง 
การประหารดวยทอนไม   และศาสตรา  ไมถูกขมเสียในเวลานั้น    ใหถึงการฆา 
ผูอ่ืนบาง  ฆาตัวเองบาง.  สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา ความโกรธน้ี  ฆาผูอ่ืน 
แลว   ฆาตนเพียงใด   ความโกรธเพียงนี้    ก็จะหนาแนนยิ่งข้ึน   กําเริบเสิบสาน 
อยางยิ่ง.   ในขอนั้น  เมื่อเทาท้ัง  ๔ ของตัวอ่ึง  ขวักไขวในอากาศ  ก็ขาดการไป 
(เดินไมได)   ตัวอ่ึงก็ตกอยูในอํานาจของศัตรู    เปนเหยื่อของสัตวมีกาเปนตน 
ฉันใด  บุคคลผูตกอยูในอํานาจของความโกรธก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ไมสามารถ 
จะกําหนดกัมมัฏฐานใหขยายไปได   ตกอยูในอํานาจของศัตรู  เปนผูอันปวงมาร 
พึงทําไดตามความปรารถนา.  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอน 
ภิกษุ    คําวา    อุทฺธูมายิกา    นี้เปนชื่อของความโกรธและความคับแคนใจ. 
ในขอน้ันความโกรธจัด     ชื่อวาแคนดวยอํานาจความโกรธ    ทานกลาวการละ 
ดวยการพิจารณา  ในคําวา  ปชห  โกธปูายาส. 
            พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  เทฺวธาปโถ  ดังตอไปนี้     บรุษุผูมีทรัพย- 
โภคะ   เดินทางไกลอันกันดาร   ถึงทาง ๒ แพรง   ไมอาจตัดสินใจวา   ควรไป 
ทางนี้   หรือไมควรไปทางนี้   หยุดอยูในที่นั้นนั่นเอง เมื่อเปนเชนนั้น   เหลาโจร 
ปรากฏตัวข้ึนมาก็จะทําผูนั้นใหถึงความยอยยับฉันใด  ภิกษุผูนั่งกําหนดกัมมัฏฐาน 
เบื้องตน  ก็ฉันนั้นนั่นแล  เมื่อเกิดความสงสัยในพระพุทธเจาเปนตน ก็ไมอาจ 
เจริญกัมมัฏฐานได  เมื่อเปนเชนนั้น  ปวงมารมีกิเลสมารเปนตน  ยอมทําภิกษุ 
นั้นใหถึงความยอยยับ   วิจิกิจฉา  จึงเสมอดวยทาง ๒ แพรง   ดวยประการฉะน้ี. 
เพราะเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุ คําวา ทาง ๒ แพรงนี้  
เปนชื่อของวิจิกิจฉา.  ในคําวา  ปชห วิจิกิจฺฉ  นี ้ ทานกลาวการละวิจิกิจฉา  
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ดวยการเรียนและการสอบถามกัมมัฏฐาน.  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  ปงฺกวาร  
ดังตอไปนี้   เมื่อชางยอมใสน้ําลงในหมอกรองน้ําดาง   หมอน้ํา ๑ หมอ  ๒ หมอ 
บาง ๑๐ หมอบาง  ๒๐ หมอบาง  ๑๐๐ หมอบาง  ก็ไหลออก  น้าํแมฟายมือเดียว 
ก็ไมขังอยูฉันใด    กุศลธรรมภายในของบุคคลผูประกอบดวยนีวรณ    ยอมไม 
ต้ังอยูฉันนั้นเหมอืนกัน.  ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสวา  ดูกอน 
ภิกษุ  คําวา  หมอกรองน้ําดางนี้  เปนชื่อของนีวรณทั้ง  ๕.  ในคําวา    ปชห 
ปฺจ   นีวรเณ   นี้    ตรัสการละนีวรณดวยวิกขัมภนปหานและตทังคปหาน. 
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา   กมฺุโม   ดังตอไปนี้    เตามีอวัยวะ ๕ คือ    เทา  ๔ 
ศีรษะ ๑ ฉันใด  สังขตธรรมท้ังหมด  เมื่อรวบรัดกม็ีขันธ  ๕  เทาน้ัน  ฉันนั้น 
เหมือนกัน.    ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุ   คําวา 
เตานี้เปนชื่อของอุปาทานขันธ ๕. ในคําวา   ปชห   ปฺจูปาทานกฺขนฺเธ   นี ้
ตรัสการละความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในขันธ ๕. พึงทราบวินิจฉัย  ใน 
คําวา  อสิสูนา  ดังตอไปนี้   เอาเน้ือวางบนเขียง   เอามีดสับ   ฉันใด  สัตว 
เหลาน้ี   เมื่อถูกกามกิเลสกระทบ   เพ่ือประโยชนแกทําไวบนวัตถุกาม  ถูกกิเลส 
กาม  ตัด  สบั  ก็ฉันนั้น.  ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุ 
คําวาเขียงมีด  นี้เปนชื่อของกามคุณท้ัง ๕. ในคําวา  ปชห   ปฺจ    กามคุเณ 
นี้ตรัสการละความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจในกามคุณ ๕  พึงทราบวินิจฉัย 
ในคําวา  มสเปสีติ   โข   ภิกฺขุ   ดังตอไปนี้    ข้ึนชือ่วาชิ้นเนื้อน้ี    คนเปน 
อันมากปรารถนากันแลว   ทั้งเหลามนุษย   มกีษัตริยเปนตน   ทัง้สัตวดิรัจฉาน 
มีกาเปนตน     ตางปรารถนามัน     สัตวเหลาน้ีประกอบดวยอวิชชา   อาศัยความ 
กําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน  ตางก็ปรารถนาวัฏฏะ    ชิน้เนื้อยอมติดอยู 
ในที่วางไว ๆ ฉันใด   สตัวเหลาน้ี    ถูกความกํานัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน 
ผูกไว   ก็ติดอยูในวัฏฏะ  แมประสบทุกข   ก็ไมเบื่อฉันนั้น    ความกําหนัดดวย  
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อํานาจความเพลิดเพลินยอมเสมือนชิ้นเนื้อดวยประการฉะน้ี.  ดวยเหตุนั้น พระ-  
ผูมีพระภาคเจา   จึงตรัสวา   ดูกอนภิกษุ    คําวาชิ้นเนื้อน้ี      เปนชื่อของความ 
กําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน. ในคําวา   ปชห  นนฺทริาค  นี้  ตรัสการ 
ละความกําหนัดดวยอํานาจความเพลิดเพลิน  ดวยมรรคท่ี ๔. 
            ในคําวา  ดูกอนภิกษุ  คําวา  นาคนี้เปนชื่อของพระขีณาสพนี้   พระ- 
ขีณาสพทานเรียกวานาค      ดวยอรรถใด      อรรถนั้นทานประกาศไวแลวใน 
อนังคณสูตร.  ในคําวา  นโม  กโรหิ  นาคสฺส   นี้มีเนื้อความดังนี้คือ  ทาน 
จงกระทําการนอบนอมพระพุทธนาคผูพระขีณาสพวา    พระผูมีพระภาคเจาน้ัน 
ตรัสรูแลว    ยอมแสดงธรรมเพ่ือความรู    พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรง 
ฝกแลว    ทรงแสดงธรรมเพ่ือฝก  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นสงบแลว 
ทรงแสดงธรรมเพื่อสงบ   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงขามแลว    แสดง 
ธรรมเพื่อขาม   พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นดับสนิทแลว     แสดงธรรมเพื่อ 
ดับสนิท.    พระสูตรนี้ไดเปนกัมมัฏฐานของพระเถระดวยประการฉะน้ี   ฝาย 
พระเถระ  ทาํพระสูตรนี้แล   ใหเปนกัมมัฏฐาน   เจริญวิปสสนา    บรรลุพระ- 
อรหัตต.  บทวา  อยเมว   ตสฺส   อตฺโถ  ความวา  นี้เปนใจความของปญหา 
นั้น. พระผูมพีระภาคเจา เหมือนทรงถือเอายอดมณีในกองรัตนะ  ทรงจบเทศนา 
ตามลําดับ อนุสนธิดวยประการฉะน้ีแล. 
                                        จบอรรถกถาวัมมิกสูตรที่  ๓  
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                                       ๔.   รถวินีตสูตร 
            [๒๙๒]   ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้:- 
            สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเวฬุวัน   อันเปนที่ 
พระราชทานเหยื่อแกกระแต    กรุงราชคฤห.   ครั้งน้ันภิกษุชาวชาติภูมิจํานวน 
มาก จําพรรษาแลวในชาติภูมิ  พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวายอภิวาท 
แลว   นั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามภิกษุเหลาน้ันวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ใน 
ชาติภูมิ    ภิกษุรูปไหนหนอ    ที่พวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรยชาวชาติภูมิยกยอง 
อยางนี้วา  ตนเองเปนผูมักนอย   สันโดษ  สงัดเงียบ ไมคลุกคลดีวยหมู ปรารภ 
ความเพียร    สมบูรณดวยศีล    ปญญา   วิมุตติ    และวิมุตติญาณทัสสนะแลว 
ยังกลาวความมักนอย  ความสันโดษ  ความสงัดเงียบ  ความไมคลุกคลีดวยหมู 
ความปรารภความเพียร   ความสมบูรณดวยศีล   สมาธิ   ปญญา   วิมุตติ   และ 
วิมุตติญาณทัสสนะ  แกภิกษุทั้งหลายอีกดวย   เปนผูสอน   แนะใหเขาใจช้ีชวน 
พวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรย  ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง. 
            ภิกษุชาวชาติภูมิเหลาน้ัน   กราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ    ใน 
ชาติภูมิ   ทานพระปุณณมันตานีบุตร   เปนผูที่พวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรยชาว 
ชาติภูมิประเทศยกยองวา  ตนเองเปนผูมักนอย  สนัโดษ  สงัดเงียบ   ไมคลกุ 
คลีดวยหมู   ปรารภความเพียร   สมบรูณดวยศีล.   สมาธิ   ปญญา   วิมุตติและ 
วิมุตติญาณทัสสนะแลว   ยังกลาวเรื่องความมักนอย  ความสันโดษ   ความสงัด 
เงียบ  ความไมคลุกคลีดวยหมู   ความปรารภความเพียร  ความสมบูรณดวยศีล  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 348 

สมาธิ   ปญญา  วิมุตติ  และวิมุตติญาณทัสสนะ  แกภิกษุทั้งหลายอีกดวย  เปน  
ผูสอน   แนะใหเขาใจ   ชีช้วนพวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรย    ใหเห็นแจง   ให 
สมาทาน   ใหอาจหาญ   ใหราเริง. 
            [๒๙๓]  สมัยนั้น    ทานพระสารีบุตรีนั่งเฝาพระผูมีพระภาคเจาอยู  ณ 
ที่ใกลจึงดําริวา  เปนลาภของทานปุณณมันตานีบุตร  ความเปนมนุษยอันทาน 
ปุณณมันตานีบุตรไดดีแลว ที่พวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรยผูเปนวิญูชน  กลาว 
ยกยองพรรณนาคุณเฉพาะพระพักตรพระศาสดา      และพระศาสดาก็ทรงอนุ- 
โมทนาการกระทําน้ัน   บางทีเราคงไดพบกับทานปุณณมันตานีบุตรแลว สนทนา 
ปราศรัยกันสักครั้งหนึ่ง. 
            [๒๙๔ ]  ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูสําราญพระอัธยาศัย 
ณ  กรุงราชคฤห เสด็จจาริกไปโดยลําดับ  ถึงกรุงสาวัตถี  ประทบัอยูในพระวิหาร- 
เชตวัน    อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรงุสาวัตถี. 
            ทานพระปุณณมันตานีบุตรไดขาววา   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงกรุง 
สาวัตถี   ประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน   อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี 
กรุงสาวัตถี  ทานจึงเก็บงําเสนาสนะ   ถือบาตรและจีวร  จาริกไปโดยลําดับตาม 
ทางที่จะไปยังกรุงสาวัตถี   ถึงพระวิหารเชตวันแลว   จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจาถึงท่ีประทับแลว   ถวายอภิวาทนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.    ครั้นนั่ง 
เรียบรอยแลว  พระผูมีพระภาคเจา  จึงทรงยังพระปุณณมันตานีบุตรใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมิกถา.  
            ครั้งน้ัน  ทานพระปุณณมันตานีบุตร   เมือ่พระผูมีพระภาคเจาทรงให 
เห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ  ใหราเริงดวยธรรมิกถาแลว  ชื่นชม  อน-ุ 
โมทนาภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะถวายอภิวาท ทําประทักษิณ 
แลวเขาไปสูปาอันธวัน  เพ่ือพักกลางวัน  
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            [๒๙๕]   ครั้งน้ัน   ภิกษุรูปหน่ึง   เขาไปหาทานพระสารีบุตรแลวแจง  
ขาววา   ขาแตทานสารีบุตร   ทานพระปุณณมันตานีบุตร   ที่ทานไดสรรเสริญ 
อยูเนืองๆน้ัน บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหทานเห็นแจง  ใหสมาทาน 
ใหอาจหาญ  ใหราเริงดวยธรรมิกถาแลว    ทานก็ชืน่ชม   อนุโมทนาภาษิตของ 
พระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณ 
หลีกไปสูปาอันธวัน  เพ่ือพักในกลางวัน.           
           ลําดับนั้น        ทานพระสารีบุตรรีบถือผานิสีทนะ      แลวติดตามทาน 
พระปุณณมันตานีบุตรไปขางหลัง ๆ พอเห็นศีรษะกัน.  ครั้งน้ันทานพระปุณณ- 
มันตานีบุตรเขาไปในปาอันธวันแลว   นั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง  แม 
ทานพระสารีบุตรเขาไปสูปาอันธวันแลว   ก็นั่งพักกลางวัน อยูที่โคนไมแหงหนึ่ง 
เหมือนกัน. 

                      ปญหาวาดวยการอยูประพฤติพรหมจรรย 
            [๒๙๖]   เวลาเย็น  ทานพระสารีบุตรออกจากท่ีพักผอนแลว  เขาไปหา 
ทานพระปุณณมันตานีบุตร  ใหระลึกถงึกันแลว  จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง 
ครั้นนั่งเรียบรอยแลว     จึงถามทานพระปุณณมันตานีบุตรวา    ผูมีอายุ    ทาน 
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาของเราหรือ. 
            ทานพระปุณณมันตานีบุตรตอบวา  อยางนั้นสิผูมีอายุ. 
            สา.  ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือสีลวิสทุธิ 
หรือ. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือจิตตวิสุทธิ 
หรือ. 
            ป.ุ   ไมใช.  
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            สา.  ถาเชนนั้น  ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เพ่ือ 
ทิฐิวิสุทธิหรือ.  
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ถาเชนนั้น  ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา  เพ่ือ 
กังขาวิตรณวิสุทธิหรือ. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ถาเชนนั้น  ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา เพ่ือ 
มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือ. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ถาเชนนั้น   ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือ 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือ. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ถาเชนนั้น     ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา 
เพ่ือญาณทัสสนวิสุทธิหรือ. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ทานผูมีอายุ  ผมถามทานวา  ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผู 
มีพระภาคเจา   เพ่ือสีลวิสุทธิหรือ   ทานตอบวา  ไมใช   เมื่อผมถามวา   ทาน 
ประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา   เพ่ือจิตตวิสุทธิหรือ   เพ่ือทิฏฐิวิ- 
สุทธิ หรือ  เพ่ือกังขาวิตรณวิสุทธิหรือ  เพ่ือมัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือ  เพ่ือ 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือ เพ่ือญาณทัสสนวิสุทธิหรือ ทานก็ตอบวา  ไมใช 
ทั้งน้ัน  เมื่อเปนเชนนี้  ทานประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพ่ืออะไร 
เลา.  
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            ป.ุ  ผูมีอายุ    ผมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา    เพ่ือ 
อนุปาทาปรินิพพาน. 
            สา.  สีลวิสุทธิหรอืเปนอนุปาทาปรินิพพาน. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  จิตตวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ทิฏฐิวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  กังขาวิตรณวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน. 
            ป.    ไมใช. 
            สา.  มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ปฎิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ทานผูมีอายุ  ญาณทัสสนวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ที่นอกไปจากธรรมเหลาน้ีหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน. 
            ป.ุ   ไมใช. 
            สา.  ผูมีอายุ ผมถามวา สีลวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน  จิตต- 
วิสุทธิ  หรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน  ทิฏฐิวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน 
กังขาวิตรณวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน  มคัคมัคคญาณทัสสนวิสุทธิหรือ 
เปนอนุปาทาปรินิพพาน ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน 
ญาณทัสสนวิสุทธิหรือเปนอนุปาทาปรินิพพาน   ที่นอกไปจากธรรมเหลาน้ีหรือ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 352 

 เปนอนุปาทาปรินิพพาน  ทานก็ตอบวา  ไมใชทั้งน้ัน  เมื่อเปนเชนนี้    จะพึง 
เห็นเนื้อความของถอยคําที่ทานกลาวนี้อยางไรเลา.  
            [๒๙๗]   ปุ.  ผูมีอายุ   ถาพระผูมีพระภาคเจาจักทรงบัญญัติสีลวิสุทธิ 
วาเปนอนุปาทาปรินิพพานแลว ก็ชื่อวาทรงบัญญัติธรรมท่ียังมีอุปาทานี้  วาเปน 
อนุปาทาปรินิพพาน  ถาจักทรงบัญญัติจิตตวิสุทธิ  ทิฏฐิวิสุทธิ  กังขาวิตรณวิ- 
สุทธิ มัคคามัคญาณทัสสนวิสุทธิ  ปฏปิทาญาณทัสสนวิสุทธิ  ญาณทัสสนวิสุทธิ 
วาเปนอนุปาทาปรินิพพานแลว  กช็ื่อวาทรงบัญญัติธรรมท่ียังมีอุปาทาน วาเปน 
อนุปาทาปรินิพพาน   ถาหากวาธรรมนอกจากธรรมเหลาน้ี    จักเปนอนุปาทา- 
ปรินิพพานแลว   ปุถชุนจะชื่อวาปรินิพพาน   เพราะวาปุถุชนไมมีธรรมเหลาน้ี 
ผูมีอายุ   ผมจะอุปมาใหทานฟง  บุรุษผูเปนวิญูชนบางพวกในโลกนี ้    ยอมรู 
เนื้อความแหงคําท่ีกลาวแลวดวยอุปมา.              

                              อุปมาดวยรถ  ๗  ผลัด 
            [๒๙๘]   ผูมีอายุ  เปรียบเหมือนพระเจาปเสนทิโกศล   กําลังประทับ 
อยูในกรุงสาวัตถี  มีพระราชกรณียะดวนบางอยางเกิดข้ึนในเมืองสาเกต    และ 
ในระหวางกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตน้ัน   จะตองใชรถถึง ๗ ผลัด    ลําดับนั้น 
พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จออกจากกรุงสาวัตถี      ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดที่หน่ึงที่ 
ประตูพระราชวัง  ไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สองดวยรถพระที่นัง่ผลัดที่หน่ึง   จึง 
ปลอยรถพระที่นั่งผลัดที่หน่ึง  ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดที่สอง   เสด็จไปถึงรถพระ- 
ที่นั่งผลัดที่สาม  ดวยรถพระที่นั่งผลัดที่สอง   ทรงปลอยรถพระที่นั่งผลัดที่สอง 
ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดที่สาม   เสด็จถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สี่   ดวยรถพระท่ีนัง่ผลัด 
ที่สาม    ปลอยรถพระทีน่ั่งผลัดที่สาม   ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดที่สี่  เสด็จท่ีรถ 
พระที่นั่งผลัดที่หา  ดวยรถพระที่นั่งผลัดที่สี่  ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่หา  เสด็จ  
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ไปถึงรถพระท่ีนั่งผลัดที่หก  ดวยรถพระที่นั่งผลัดที่หา   ปลอยรถพระที่นั่งผลัด 
ที่หา   ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดที่หก  เสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ด  ดวยรถ 
พระที่นั่งผลัดที่หก    ปลอยรถพระทีน่ั่งผลัดที่หก    ทรงรถพระท่ีนั่งผลัดที่เจ็ด 
เสด็จไปถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวัง   ดวยรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ด   ถาพวก 
มิตรอํามาตยหรือพระญาติสาโลหิตจะพึงทูลถามพระองควา    ขาแตมหาราชเจา 
พระองคเสด็จมาจากกรุงสาวัตถีถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวัง   ดวยรถพระ- 
ที่นั่งผลัดนี้ผลัดเดียวหรือ    ผูมีอายุ    พระเจาปเสนทิโกศลจะตรัสตอบอยางไร 
จึงจะเปนอันตรัสตอบถูกตอง. 
            สา.  ผูมีอายุ  พระเจาปเสนทิโกศลจะตองตรัสตอบอยางนี้   จึงจะเปน 
อันตรัสตอบถูกตอง    คือ  เมื่อเรากําลังอยูในกรุงสาวัตถีนั้น       มีกรณียะดวน 
บางอยางเกิดข้ึนในเมืองสาเกต   ก็ในระหวางกรุงสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้น   จะ 
ตองใชรถถึง ๗ ผลัด   เมือ่เชนนั้นเราจึงออกจากกรุงสาวัตถีข้ึนรถผลัดที่หน่ึงท่ี  
ประตูวังไปถึงรถผลัดที่สอง  ดวยรถผลัดที่หน่ึง   ปลอยรถผลดัที่หน่ึง   ข้ึนรถ 
ผลัดที่สอง  ไปถึงรถผลดัที่สามดวยรถผลัดที่สอง  ปลอยรถผลัดที่สอง   ข้ึนรถ 
ผลัดที่สาม    ไปถึงรถผลดัที่สี่ดวยรถผลัดที่สาม    ปลอยรถผลดัท่ีสาม    ข้ึนรถ 
ผลัดที่สี่  ไปถึงรถผลัดทีห่าดวยรถผลัดที่สี่  ปลอยรถผลัดที่สี ่  ข้ึนรถผลัดทีห่า 
ไปถึงรถผลดัที่หกดวยรถผลัดที่หา  ปลอยรถผลดัที่หา  ข้ึนรถผลสัดที่หก  ไปถึง 
รถผลัดที่เจ็ดดวยรถผลัดที่หก  ปลอยรถผลัดที่หก  ข้ึนรถผลัดทีเ่จ็ด  ไปถึง 
เมืองสาเกตท่ีประตูวังดวยรถผลัดที่เจ็ด   ผูมีอายุ    พระเจาปเสนทิโกศล   จะตอง 
ตรัสตอบอยางนี้จึงจะเปนอันตรัสตอบถูกตอง. 
            ป.ุ  ผูมีอายุ     ขอน้ีก็ฉันนั้น       สีลวิสุทธิเปนประโยชนแกจิตตวิสุทธิ 
จิตตวิสุทธิเปนประโยชนแกทิฏฐิวิสุทธิ ทิฏฐิวิสุทธิเปนประโยชนแกกังขาวิตรณ 
วิสุทธิ  กังขาวิตรณวิสุทธิเปนประโยชนแกมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  มคัคา-   
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มัคคญาณทัสสนวิสุทธิเปนประโยชนแกปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  ปฏิปทาญาณ- 
ทัสสนวิสุทธิเปนประโยชนแกญาณทัสสนวิสุทธิ  ญาณทัสสนวิสุทธิเปนประโยชน 
แกอนุปาทาปรินิพพาน ผูมีอายุ   ผมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา 
เพ่ืออนุปาทาปรินิพพาน. 
            [๒๙๙]   เมื่อทานพระปุณณมันตานีบุตรกลาวอยางนี้แลว   ทานพระ- 
สารีบุตรจึงถามวา    ผูมีอายุ    ทานชื่ออะไร    และพวกภิกษุเพ่ือนพรหมจรรย 
รูจักทานวาอยางไร. 
            ทานพระปุณณมันตานีบุตรตอบวา  ผูมีอายุ  ผมชื่อปุณณะ   แตพวก 
ภิกษุเพ่ือนพรหมจรรยรูจักผมวามันตานีบุตร    ทานพระสารีบุตรกลาววา   ผูมี 
อายุ  นาอัศจรรยนัก  ไมเคยมีมาแลว   ธรรมอันลึกซ้ึง  อันทานพระปุณณมัน- 
ตานีบุตร เลือกเฟนมากลาวแกดวยปญญาอันลึกซ้ึง  ตามเยี่ยงพระสาวกผูไดสดับ 
แลว   รูทั่วถงึคําสอนของพระศาสดาโดยถองแท  จะพึงกลาวแก   ฉะน้ัน    เปน 
ลาภมากของเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย    ความเปนมนุษยอันเพื่อนพรหมจรรย 
ไดดีแลว    ทีไ่ดพบเห็นนั่งใกลทานพระปุณณมันตานีบุตร     แมหากวาเพ่ือน 
พรหมจรรยทั้งหลาย   จะเทิดทานพระปุณณมันตานีบุตรไวบนศีรษะดวยเซิดผา 
จึงจะไดพบเห็นนั่งใกล  แมขอนั้นก็นับวาเปนลาภมากของเธอเหลาน้ัน   ความ 
เปนมนุษยอันเธอเหลานั้นไดดีแลว   อน่ึง นับวาเปนลาภมากของผมดวย เปน 
การไดดีของผมดวย  ที่ไดพบเห็นนั่งใกลทานพระปุณณมันตานีบุตร. 
            [๓๐๐]   เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว     ทานพระปุณณมัน- 
ตานีบุตรจึงถามวา  ผูมีอายุ  ทานชื่ออะไร  และเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลายรูจัก 
ทานวาอยางไร  ทานพระสารีบุตรตอบวา  ผูมีอายุ   ผมชื่ออุปติสสะ    แตพวก 
เพ่ือนพรหมจรรยรูจักผมวาสารีบุตร  ทานพระปุณณมันตานีบุตรกลาววา   ทาน 
ผูเจริญ ผมกําลังพูดอยูกับทานผูเปนสาวกทรงคุณคลายกับพระศาสดา มิไดทราบ  
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เลยวา   ทานชื่อสารีบุตรแลว    คําท่ีพูดไปเพียงเทานี้    คงไมแจมแจงแกผมได 
เปนการนาอัศจรรยจริง  ไมเคยมีมาแลว    ธรรมอันลึกซ้ึงอันทานพระสารีบุตร 
เลือกเฟนมาถามแลวดวยปญญาอันลกึซึ้ง        ตามเย่ียงพระสาวกผูไดสดับแลว 
รูทั่วถึงคําสอนของพระศาสดาโดยถองแท  จะพึงถาม   ฉะน้ัน    เปนลาภมากของ 
เพ่ือนพรหมจรรย    ความเปนมนุษยนับวาเพื่อนพรหมจรรยไดดีแลว     ที่ได 
พบเห็นนั่งใกลทานพระสารีบุตร   แมหากวาเพ่ือนพรหมจรรยจะเทิดทานพระ- 
สารีบุตรไวบนศีรษะดวยเซิดผา  จึงจะไดพบเห็นนั่งใกล  แมขอนั้นก็เปนลาภ 
มากของเธอเหลาน้ัน     ความเปนมนุษยนับวาอันเธอเหลาน้ันไดดีแลว  อนึง่ 
นับวาเปนลาภมากของผมดวย   เปนการไดดีของผมดวย   ที่ไดพบเห็นนั่งใกล 
ทานพระสารีบุตร. 
            พระมหานครท้ังสองน้ัน  ตางชื่นชมสุภาษิตของกันและกันดวยประการ 
ฉะน้ีแล 
                                         จบ  รถวินีตสูตรที่  ๔  
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                                    อรรถกถารถวินีสูตร 
            รถวินีตสูตรเริ่มตนวา    ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:-  
            พึงทราบวินิจฉัยในรถวินีสูตรนั้น     บทวา ราชคเห ไดแกนครมีชื่อ 
อยางนี้.  จริงอยู   นครน้ัน  ทานเรียกวา  ราชคฤห  เพราะพระเจามนธาตุราช 
และมหาโควินทศาสดาเปนตน      คุมครองรักษาไว.    แตทานอาจารยพวกอ่ืน 
พรรณนาไวหลายประการในคําน้ี. ทานพรรณนาไวอยางไร ทานพรรณนาไววา 
คําน้ีเปนชื่อของนครน้ัน       ก็กรุงราชคฤหนั้น      เปนนครท้ังในกาลแหงพระ- 
พุทธเจา    ทัง้ในกาลแหงพระเจาจักรพรรดิ  ในเวลานอกน้ัน   ก็เปนนครราง 
มีแตผีเฝาแหนไว  กลายเปนปาท่ีอยูของผีพวกน้ันไป.  คําวา เวฬุวัน  ในคําวา 
เวฬุวเน  กลนฺทกนิวาเป   เปนชื่อของอุทยานน้ัน.   นัยวา   อุทยานนั้น   ม ี
ไมไผลอมไวรอบ  มีกําแพงสูง ๑๘  ศอก    ประกอบดวยซุมประตูและปอม   ม ี
สีเขียวสดใสนารื่นรมย  ทานจึงเรียกวา เวฬุวัน.  อน่ึง คนทั้งหลายไดใหเหยื่อ 
แกเหลากระแตในเวฬุวันนั้น   ดวยเหตุนั้น  ทานจึงเรียกวา  กลันทกนิวาปะ 
เปนที่ใหเหยื่อแกกระแต.                      
            เลากนัวา   แตกอน  พระราชาพระองคหน่ึง   เสร็จมาเพ่ือทรงกีฬาใน 
พระราชอุทยานน้ัน    แตทรงเมาดวยน้ําจัณฑ    กบ็รรทมหลับไปเวลากลางวัน.  
แมชนท่ีอยูขางเคียงทาวเธอ  รูวาพระราชาบรรทมหลับแลว   กห็ยิบฉวยดอกไม 
ผลไมเปนตน   ตางแยกยายกันไป.  คราวนั้น  งูเหาตัวหนึ่ง ไดกลิ่นสุรา กเ็ลื้อย 
ออกมาจากโพรงไมตนหนึ่ง   บายหนามาทางพระราชา.    รุกขเทวดาเห็นงูเหา 
นั้นแลว   ก็แปลงเพศเปนกระแต    หมายจะชวยชีวิตพระราชา  มากระทําเสียงที่  
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ใกลพระกรรณ.  พระราชาก็ทรงตื่นบรรทม.    งูเหาก็เลื้อยกลับไป.    ทาวเธอ  
ทอดพระเนตรเห็นกระแตน้ัน  ก็ทรงทราบวา  กระแตน้ีชวยชีวิตเราไว  ก็ทรง 
วางเหยื่อไวในพระราชอุทยานน้ัน  เพ่ือกระแตท้ังหลาย   และโปรดใหประกาศ 
ประทานอภัยแกกระแตท้ังหลาย  เพราะฉะนั้น     ต้ังแตนั้นมา พระราชอุทยานน้ัน 
จึงนับไดวา  กลันทกนิวาปะ.   เปนที่ประทานเหยื่อแกกระแต.    ดวยวา   คําวา 
กลนฺทก เปนชื่อของกระแตท้ังหลาย. 
            บทวา  ชาติภูมิ  ๓  ไดแก  ชาวชาติภูมิ.  ในคําวา  ชาติภูมิ  ๓  นั้น 
บทวา  ชาติภูมิ  แปลวาท่ีเกิด. ก็ที่เกิดนัน้ ไมใชที่เกดิของพระเจาโกศลมหาราช 
เปนตน   ไมใชที่เกิดของจังกีพราหมณเปนตน   ไมใชที่เกิดของทาวสักกะ  ทาว 
สุยาม และทาวสันดุสิต   เปนตน     ไมใชที่เกิดของพระอสีติมหาสาวกเปนตน 
ไมใชที่เกิดของสัตวเหลาอ่ืน    ที่เรียกวา   ชาติภูมิ.   แตในวันทีพ่ระสัพพัญู- 
โพธิสัตวเจาพระองคใดเกิดแลว    หม่ืนโลกธาตุ     เกลื่อนกลนดวยธง     และ 
ดวกไมเปนอันเดียวกัน    หอมตระหลบดวยกลิ่นดอกไมและจุณอบ     รุงเรือง 
ดังนันทนวันที่มีดอกไมบานสะพรั่งไปทั่ว ไดไหวดุจหยาดนํ้าบนใบบัว  ปาฏิหาริย 
เปนอันมาก เชนคนตาบอดเห็นรูปเปนตน  เปนไปแลว ที่เกิดแหงพระสัพพัญู 
พระโพธิสัตวเจาพระองคนั้น     คือกรุงกบิลพัสดุ   สักกชนบทน้ันแล    เรยีกวา 
ชาติภูมิ.   บทวา  วสฺส   วุฏา   ไดแก  อยูจําพรรษา ๓ เดือน  ปวารณาแลว. 
บทวา  ภควา  เอตทโว  จ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนวา 
โก  นุ  โข  ภกิฺขเว  ดังนี้  เปนตนนั้น  ทรงกระทําปฏิสันถารตอนรับอาคันตุกะ 
ดวยพระดํารัสเปนตนวา  กิจฺจิ  ภิกขฺเว  ขมนีย.  ไดยินวา   ภิกษุเหลาน้ัน  
ถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสถามโดยการปฏิสันถารวา    ภิกษุทั้งหลาย     พอทน 
ไดไหม     พอเปนไปไดไหม    พวกเธอมาไกลไมลําบากหรือ    ไมลําบากดวย 
บิณฑบาต   หรือ พวกเธอมาแตไหน  จึงกราบทูลวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  
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พวกขาพระองคมาจากชาติภูมิ คือ กบิลพัสดุสักกชนบท.  ลําดับนั้น  พระผูมี-  
พระภาคเจามิตรัสถามถงึความไมมีโรค    ของพระเจาสุทธธทนมหาราช  ของ 
เจาสุกโกทนะ      ของเจาสักโกทนะ      ของเจาโธโตทนะ    ของเจาอนิโตทนะ 
ของพระนางอมิตาเทวี    ของพระนางมหาปชาบดี   ของวงศเจาศากยะทั้งส้ินเลย 
ที่แทเม่ือตรัสถามภิกษุผูไดกถาวัตถุ ๑๐  ดวยตนเอง    และผูอ่ืนผูชักชวนในขอ 
ปฏิบัตินั้น  ผูสมบูรณดวยขอปฏิบัติ   จึงตรัสพระพุทธพจนนี้วา   โก  นุ  โข 
ภิกฺขเว  เปนตน. 
            ก็เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจา     จึงไมตรัสถามความไมมีโรค 
ของพระเจาสุทโธทนะเปนตน  ตรัสถามเฉพาะภิกษุเห็นปานน้ันเทาน้ัน.  เพราะ 
เปนที่รัก.  จริงอยู ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก  และอุบาสิกาผูปฏิบัติ  ยอมเปนที่รัก 
ที่ชอบพอพระทัยของพระพุทธเจาท้ังหลาย.    เพราะเหตุไร.   เพราะทรงเปนผู 
หนักในธรรม.    จริงอยู   พระตถาคตท้ังหลายเปนผูหนักในธรรม.    ก็ภาวะท่ี 
พระตถาคตท้ังหลายเหลาน้ัน  เปนผูหนักในธรรมนั้น    พึงทราบ    โดยอัธยา- 
ศัยที่เกิด ณ โคนแหงตนอชปาลนิโครธน้ีวา  ผูไมมีความเคารพ  ไมมีความ 
ยําเกรงอยูเปนทุกข.   จริงอยู   เพราะความเปนผูหนักในธรรม    พระผูมีพระ- 
ภาคเจา   ทรงกระทําการตอนรับในวันออกบวชของพระมหากัสสปเถระไดเสด็จ 
ไปตลอดหนทางประมาณ  ๓ คาวุต.  เสด็จเดินทางเกิน  ๓๐๐ โยชน แสดงธรรม 
ที่ฝงแมน้ําคงคา   สถาปนาพระเจามหากักปนะ  พรอมบริษัทไวในพระอรหัต. 
ภายหลังภัตรครั้งหนึ่ง  เสร็จเดินทาง ๔๕ โยชน     ตรัสธรรมตลอด  ๓  ยาม  ณ 
ที่อยูของชางหมอ   ทรงสถาปนา  ปุกกุสาติกุลบุตร  ไวในอนาคามีผล.   เสด็จ  
ไปตลอดทาง  ๒,๐๐๐ โยชน ทรงอนุเคราะหสามเณรท่ีอยูปา.  เสด็จไปตลอดทาง 
๖๐  โยชน  แสดงธรรมโปรดพระขทิวรนิยเถระ. ทรงทราบวา พระอนุรุทธเถระ 
นั่งอยู  ที่ปาจีนวังสทายวัน  ตรึกถึงมหาปุริสวิตก  แลวเหาะไปในท่ีนั้น  และ 
เสด็จลงขางหนาของพระเถระประทานสาธุการ.   ใหปูเสนาสนะท่ีคันธกุฏีเดียวกัน  
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สําหรับพระกุฏีกัณณโสณเถระ  ในเวลาใกลรุง  เชื้อเชิญแสดงธรรม  ในเวลาจบ 
สรภัญญะไดประทานสาธุการ.  เสด็จเดินทาง ๓ คาวุต ตรัสอานิสงสสามัคคีรส 
ณ โคสิงคสาลวันที่อยูของกุลบุตร ๓ คน.    ฝายพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
กัสสปะ เกิดความสนิทสนมวาพระอริยสาวกผูนี้ต้ังอยูในอนาคามิผล  เสด็จไปท่ี 
อยูของนายชางหมอ   ชื่อวา    ฆฎิการะ     รับอามิสดวยพระหัตถของพระองค 
เสวย.  พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย  เมื่อจวนเขาพรรษา  ภิกษุสงฆแวด- 
ลอมเสด็จออกจาริกจากพระเชตวัน.   พระเจาโกศลมหาราช   และอนาถบิณฑิก 
เศรษฐีเปนตน   ไมอาจจะทําใหเสด็จกลับได.   ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กลับ 
มาบาน  แลวก็นั่งเสียใจ.   ทาสีชื่อวา  ปุณณา  กลาวกะอนาถบิณฑิกเศรษฐีวา 
นายเสียใจหรือ.  อนาถบิณฑิกเศรษฐีตอบวา  เออวา    ขาไมอาจจะทําใหพระ- 
ศาสดาเสด็จกลับได    เมื่อเปนอยางนั้น    ขาก็คิดวา      ขาก็คงไมไดฟงธรรม 
ถวายทานตามประสงค     ตลอด ๓  เดอืนน้ี.    นางปุณณาทาสี    กลาววา  นาย 
ฉันจะนําพระศาสดากลับมาเอง.  เศรษฐีพูดวา ถาเจาสามารถนําพระศาสดากลับ 
มาได   เจาก็จะเปนไทแกตัว.    นางไปหมอบแทบเบ้ืองพระยุคลบาทของพระ- 
ทศพล    ทลูวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ขอพระองคโปรดเสด็จกลับเถิด. 
พระผูมีพระภาคเจา   ตรัสวา  ปุณณา    เจาเปนคนอาศัยเขาเลี้ยงชีพ     จักทาํ 
อะไรแกเราได.   นางกราบทูลวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ขาพระองคไมมี 
ไทยธรรมดอก    แมพระองคก็ทรงทราบ   แตเพราะพระองคเสด็จกลับเปนเหตุ 
ขาพระองคจักต้ังอยูในสรณะ ๓ ศีล ๕.    พระผูมีพระภาคเจา   ทรงสาธุการวา 
ดีละ  ปุณณา  แลวเสด็จกลับเขาสูพระเชตวันนั้นแล.  เรื่องนี้ปรากฏจริงข้ึนแลว. 
เศรษฐีฟงแลวคิดวา     เขาวา   พระผูมีพระภาคเจาเสด็จกลับเพราะนางปุณณา 
แลวใหนางปุณณาเปนไทแลวต้ังไวในฐานะเปนธิดา.     นางขอบวชแลวก็บวช 
ครั้นแลวกะเริ่มวิปสสนา.  ลําดับนั้น  พระศาสดาทรงทราบวา  นางเริ่มวิปสสนา 
แลว  ทรงเปลงโอภาสและตรัสคาถานี้วา  
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        ปุณฺเณ  ปูเรสิ  สทฺธมมฺ               จนฺโท  ปณฺณรโส  ยถา 
        ปริปุณณฺาย    ปฺาย               ทุกฺขสฺสนฺต   กริสฺสส ิ
                             ดูกอนปุณณา         เจาบําเพ็ญพระสัท- 
                          ธรรมใหเต็ม  เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ 
                          จักกระทําท่ีสุดทุกขดวยปญญาท่ีบริบูรณ 
                          ได. 
เมื่อจบคาถา  นางก็บรรลพุระอรหัตไดเปนพระสาวิกา    ผูมีชื่อเสียง.   พระ- 
ตถาคตทั้งหลายเปนผูหนักในธรรมดวยประการฉะน้ี. 
            เมื่อพระนันทเถระ  แสดงธรรมอยูในโรงฉัน  พระผูมีพระภาคเจาไม 
นําอะไรไป  ประทับยืนฟงธรรมกถาตลอด ๓  ยาม  เมื่อจบเทศนา  ไดประทาน 
สาธุการ.    พระเถระ  มาถวายบังคม    ทูลถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ 
พระองคมาเวลาไร.   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  เมื่อเธอพอเริ่มสูตร.  ทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ  พระองคทรงทํากิจท่ีทําไดยาก   ทรงเปนพระพุทธเจา 
สุขุมาลชาติ.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  นันทะ  ถาเธอพึงอาจแสดงอยูไดถึง 
กัปป    เรากจ็ะยืนฟงอยูตลอดกัปป.    พระตถาคตท้ังหลายหนักในธรรม 
อยางนี้  ผูปฏิบัติทั้งหลาย  ยอมเปนที่รักของพระตถาคตเหลาน้ัน   เพราะเปนผู 
หนักในธรรม  เพราะฉะน้ัน  จึงตรัสถามผูปฏิบัติทั้งหลาย. 
            ข้ึนชือ่วา  ผูปฏิบัติ  มี  ๔  ประเภท  คือ  ผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน 
ไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน ๑  ผูปฏบิัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน  ไมปฏิบัติเพ่ือ 
ประโยชนตน  ๑  ผูปฏิบติัทั้งเพ่ือประโยชนตน  ทัง้เพ่ือประโยชนผูอ่ืน  ๑  ไม 
ปฏิบัติทั้งเพ่ือประโยชนตนท้ังไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน  ๑.  บรรดาผูปฏิบัติ 
เหลาน้ัน  ผูใดไดกถาวัตถุ  ๑๐  เอง  ไมกลาวไมสอนผูอ่ืนในกถาวัตถุ  ๑๐  นั้น 
เหมือนอยางทานพากุละ  ผูนี้ชื่อวา   ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน  ไมปฏิบัติเพ่ือ  
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ประโยชนผูอ่ืน.  พระผูมีพระภาคเจาไมถามภิกษุเชนนี้.  เพราะเหตุไร.  เพราะ  
ภิกษุนั้นไมต้ังอยูในฝายเจริญแหงศาสนาของเรา.  สวนผูไมไดกถาวัตถุ ๑๐  สอน 
ภิกษุอ่ืนดวยกถาวัตถุ  ๑๐ นั้น เพ่ือยินดีขอวัตรที่ภิกษุนั้นการทําแลว เหมือนทาน 
อุปนันทสักยบุตร ผูนี้ชื่อวา ปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน  ไมปฏิบติัเพ่ือประโยชน 
ตน.  พระผูมพีระภาคเจาไมตรัสถามแมภิกษุเชนนั้น.   เพราะเหตุไร.    เพราะ 
ภิกษุนั้นละตัณหาไมได เหมือนกระเชาใหญ.  ผูใดไมไดกถาวัตถุ  ๑๐  แมดวย 
ตนเอง ไมชักชวน  ไมสอนผูอ่ืนดวยกถาวัตถุ  ๑๐ นั้น   เหมือนพระโลฬุทายีผูนี้ 
ชื่อวาไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน และไมปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน.  ไมตรสัถาม 
ภิกษุเห็นปานนั้น. ถามวา เพราะเหตุไร.  ตอบวา เพราะกิเลศทั้งหลายในภายใน 
ของเธอมีมาก เหมือนจะตองตัดทิ้งดวยขวาน.   สวนภิกษุใด ตนเองไดกถาวัตถุ 
๑๐ ทั้งสอนผูอ่ืนดวยกถาวัตถุ ๑๐ นัน้   ภิกษุนี้ชือ่วา    ปฏิบติัเพ่ือประโยชนตน 
และประโยชนผูอ่ืนเหมือนพระอสีติมหาเถระ  มีพระสารีบุตร  พระโมคคัลลานะ 
และพระมหากัสสปะเปนตน.  ตรัสถามภิกษุเห็นปานนั้น.  ถามวา เพราะเหตุไร. 
ตอบวา เพราะภิกษุนั้นต้ังอยูในฝายเจริญแหงศาสนาของเรา. พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะตรัสถามเฉพาะภิกษุเห็นปานน้ัน    แมในท่ีนี้    จึงตรัสวา  โก  น ุ โข 
ภิกฺขเว  เปนตน. 
            ก็เม่ือภิกษุเหลาน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามอยางนี้แลว   พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสถามภิกษุผูไดกถาวัตถุ  ๑๐     ผูปฏิบัติเพ่ือประโยชนทั้งสองฝาย 
ในชาติภูมิของตน.    ไดมีความคิดหรือปรึกษากันและกันวา    ในภิกษุเหลาน้ัน 
รูปไหนจะเปนเชนนั้น.    เพราะเหตุไร.     เพราะทานมันตานีบุตรปรากฏมีชือ่ 
เสียงในชนบทนั้น  เหมือนพระจันทร  และพระอาทิตยลอยเดนอยูในทามกลาง 
อากาศ.     เพราะฉะนั้น  ภิกษุเหลาน้ันเปนประดุจฝูงนกยูง    ไดฟงเสียงเมฆก็ 
เกาะกลุมประชุมกัน     และเปนดุจภิกษุผูเริ่มทําคณะสาธยาย   เมื่อจะกราบทูลถึง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 362 

พระปุณณเถระผูเปนอาจารยของตนแดพระผูมีพระผูมีพระภาคเจา   ถึงจะมีปากก็ไมพอ 
ที่จะกลาวสรรเสริญคุณของพระเถระ  จึงไดกลาวเปนเสียงเดียวกัน วา  ปุณโฺณ 
นาม  ภนฺเต  อายสฺมา  เปนตน.      บรรดาบทเหลานั้น   คําวา  ปุณฺโณ 
เปนชื่อของพระเถระนั้น     ก็เพราะทานเปนบุตรของมันตานีพราหมณี   ฉะน้ัน 
จึงเรียกกันวา  มันคานีบุตร.    บทวา   สมฺภาวิโต    ไดแก ยกยองโดยกลาว 
สรรเสริญคุณ.   บทวา  อปฺปจฺโฉ ไดแก ปราศจากความปรารถนา  หมดความ 
อยาก  หมดตัณหา.  ก็ในคําน้ีเหมือนจะเหลือแตพยัญชนะ  สวนเนื้อความไมมี 
เหลือเลย.      ก็ทานปุณณมันตานีบุตรนั้นไมมีปรารถนาเหลืออยูเลยแมนอยนิด 
เพราะทานเปนพระขีณาสพ   ละตัณหาไดโดยประการท้ังปวง. 
            อีกอยางหน่ึง  ในคําวา  อปฺปจฺโฉ  นี้   พึงทราบความแตกตางกัน 
ดังน้ีวา  ความเปนผูปรารถนาไมมีขอบเขต   ความเปนผูปรารถนาลามก  ความ 
เปนผูมักมาก   ความเปนผูมักนอย.   ใน ๔  ประเภทน้ัน ผูไมอ่ิมในลาภของตน 
มุงลาภของผูอ่ืน   ชื่อวา  ความเปนผูปรารถนาไมมีขอบเขต.  ผูที่ประกอบดวย 
ความปรารถนาไมมีขอบเขต       ยอมมองเห็นขนมท่ีสุกแลวในภาชนะเดียวกัน 
ที่ตกลงในบาตรของตนวาเปนเหมือนยังไมสุกและเปนของเล็กนอย      ของอยาง 
เดียวกันนั่นแหละ  ที่เขาใสลงในบาตรของผูอ่ืน  ยอมมองเห็นวาเปนเหมือนของ 
สุกดี และเปนของมาก.    อน่ึง   ความอวดอางคุณที่ไมมีอยู   และความไมรูจัก 
ประมาณในการรับ    ชื่อวา  ความเปนผูมีความปรารถนาลามก.  ขอน้ันมาแลว 
ในพระอภิธรรมโดยนัยเปนตนวา       บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนผูไมมีศรัทธา 
ยอมปรารถนาวา ขอชนจงรูวาเรามีศรัทธา.    บุคคลผูประกอบดวยความเปนผู 
ปรารถนาลามกน้ัน ยอมต้ังอยูในฐานะเปนคนลอลวง.   สวนการกลาวสรรเสริญ 
คุณท่ีมีอยูก็ดี  และการไมรูจักประมาณในการรับก็ดี  ชื่อวา  ความเปนผูมักมาก. 
แมความเปนผูมักมากนั้นก็มาแลวโดยนัยเปนตนวา   บุคคลบางคนในโลกน้ีเปน 
ผูมีศรัทธา  ยอมปรารถนาวา   ขอชนจงรูวาเรามีศรัทธา เปนผูมีศีล ยอมปรารถนา  
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วา  ขอชนจงรูเราวา   เปนผูมีศีล.   บุคคลผูประกอบดวยความเปนผูมักมากนั้น  
ยอมเปนที่รักของคนชั่ว.      แมมารดาผูบังเกิดเกลาก็ไมสามารถจะเอาใจเขาได. 
ดวยเหตุนั้นทานจงกลาวคําน้ีไววา 
            อคฺคิกฺขนฺโธ   สมทฺุโท  จ          มหิจฺโฉ  จาป  ปุคฺคโล 
        สกเฎน  ปจฺจย  เหตุ                ตโย   เจเต   อตปฺปยา 
                               กองไฟ  ๑  ทะเล  ๑    คนมักมาก  ๑ 
                           ทั้ง ๓ ประเภทนี้       ถึงจะใหของจนเต็ม 
                           เลมเกวยีนก็ไมทําใหอิ่มได. 
            สวนการปกปดคุณท่ีมีอยู   และความเปนผูรูจักประมาณในการรับ  ชื่อวา 
ความเปนผูมักนอย.      บคุคลผูประกอบดวยความเปนผูมักนอยนั้น     เพราะ 
ประสงคจะปกปดคุณ  แมที่มีอยูในตน ถึงจะสมบูรณดวยศรัทธา  ก็ไมปรารถนา 
จะใหคนรูวาเรามีศรัทธา   เปนผูมีศีล   เปนผูสงัด   เปนพหูสูต   เปนผูปรารภ 
ความเพียร  สมบูรณดวยสมาธิ  มีปญญา  เปนพระขีณาสพ  ก็ไมปรารถนาจะ 
ใหคนรูวาเราเปนพระขีณาสพ  เหมือนอยางพระมัชฌันติกเถระฉะน้ัน. 
            เลากนัวา  พระเถระเปนพระมหาขีณาสพ.  ก็บาตรจีวรของทานมีราคา 
เพียงบาทเดียวเทาน้ัน.    ทานไดเปนประธานสงฆในวันฉลองวิหารของพระเจา 
ธรรมาโศกราช.  ครั้งน้ัน มนุษยทั้งหลายเห็นทานมีจีวรเศราหมองเกินไป  จึง 
กลาววา   ขอทานจงรออยูขางนอกสักหนอยเถิดเจาขา.    พระเถระคิดวา    เมื่อ 
พระขีณาสพเชนเราไมสงเคราะหพระราชา   ผูอ่ืนใดใครเลาจักสงเคราะหได  จึง 
ดําลงไปในแผนดิน     รับอาหารที่เขาจัดไวสําหรับพระเถระผูเปนประธานสงฆ 
แลวโผลข้ึน.   ขนาดทานเปนพระขีณาสพอยางนี้   ยังไมปรารถนาวา   ขอประ- 
ชาชนจงรูจักเราวาเปนพระขีณาสพ.    สวนภิกษุผูมักนอย    ยอมยังลาภที่ยังไม 
เกิดใหเกิดข้ึน     ยอมทําลาภที่เกิดข้ึนแลวใหมั่นคง      ทําจิตของเหลาทายกให 
ยินดีดวยประการฉะนี้.  จริงอยู   ภิกษุผูมีความมักนอยน้ัน   ยอมรับเอาแตนอย  
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เพราะตนเปนผูมักนอย  โดยประการใดๆ เหลามนุษยผูเลื่อมใสในวัตรของทาน 
ยอมถวายมากโดยประการนั้น ๆ. 
            อีกนยัหน่ึง   ภิกษุผูมักนอย  มี ๔ ประเภท   คือ   ภิกษุผูมักนอยใน 
ปจจัย ๑  ผูมักนอยในธุดงค ๑ ผูมักนอยในปริยัติ   ๑ ผูมักนอยในอธิคม ๑. ใน  ๔ 
ประเภทน้ัน  ภิกษุผูมักนอยในปจจัย  ๔ ชื่อวา  ผูมักนอยในปจจัย.   ภิกษุผูมัก 
นอยในปจจัยนั้น    ยอมรูความสามารถของทายก   ยอมรูความสามารถของไทย 
ธรรม    ยอมรูกําลังของตน.  ก็ผิวา   ไทยธรรมมีมาก     แตทายกตองการถวาย 
นอย   ก็รับเอาแตนอยตามความสามารถของทายก   ไทยธรรมมีนอย  ทายกตอง 
การจะถวายมาก   กร็ับเอาแตนอย   ตามความสามารถของไทยธรรม    ทั้งไทย- 
ธรรมก็มีมาก   ทั้งทายกก็ตองการจะถวายมาก   ก็รูกําลังของตน    รับเอาแตพอ 
ประมาณ.     ภิกษุผูมีความปรารถนานอย     ไมตองการจะใหเขารูความที่ธุดงค 
สมาทานมีอยูในตน  ชื่อวาผูมักนอยในธุดงค.  เพ่ือจะทําความในขอน้ันใหแจม 
แจง   มีเรื่องเหลาน้ีเปนตัวอยาง. 
            เลากนัมาวา  พระมหาสุมเถระ  ผูถือโสสานิกังคธุดงคอยูปาชามา  ๖๐  ป 
แมแตภิกษุสักรูปหน่ึงอ่ืน ๆ ก็ไมรู.   ดวยเหตุนั้นแล   ทานจีงกลาววา 
        สุสาเน   สฏ ิวสฺสานิ           อพฺโพกิณฺโณ    วสามห 
          ทุติโย  ม   น   ชาเนยฺย         อโห  โสสานิกุตฺตโม 
                          เราอยูลําพังคนเดียว      ในปาชามา 
                ๖๐  ป เพ่ือนก็ไมรูเรา  โอ   ยอดของผูรักษา 
                โสสานิกังคธุดงค. 
พระเถระ ๒  พ่ีนอง อยูในเจติยบรรพต. พระเถระองคนองรับทอนออยท่ีอุปฐาก 
เขาสงมา  ไดไปยังสํานักของพระเถระผูพ่ีพูดวา  หลวงพ่ีฉันเสียซิ.  เปนเวลาที่ 
พระเถระฉันแลวบวนปาก.   พระเถระผูพ่ีกลาววา  พอละเธอ.   พระผูนองชาย 
ถามวา   หลวงพ่ีถือเอกาสนิกังคธุดงคหรือ.  พระเถระผูพ่ีกลาววา   เธอนําทอน  
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ออยมา  แมเปนผูถือเอกาสนิกังคธุดงคมาถึง  ๕๐ ป  ก็ปกปดธดุงคไว  ฉันแลว  
บวนปาก  อธิษฐานธุดงคใหมแลวไป.  สวนภิกษุผูมักนอยรูปใด   ไมประสงค 
จะใหเขารู   ความท่ีตนเปนพหูสูต    เหมือนพระสาเกตกติสสเถระ    ภิกษุนี้ชื่อ 
วาผูมักนอยในพระปริยัติ.     เลากันมาวา    พระเถระ    ไมทําโอกาสในอุเทศ 
และปริปุจฉาวา   ไมมีเวลา   ถูกเตือนวา   ทานคงจะมีแตเวลาตาย    ละหมูแลว 
ไปวิหารใกลสมุทรท่ีมีทรายดังดอกกัณณิกา     เปนผูอุปการะเหลาภิกษุชั้นเถระ 
นวกะ    และมัชฌิมะ    ตลอดพรรษา     ยังชุมชนใหเสทือนดวยธรรมกถาใน 
วันมหาปวารณา  วันอุโบสถแลวไป.  สวนภิกษุผูมักนอยรูปใด    เปนพระอริย 
บุคคลองคหนึ่ง   ในบรรดาพระอริยบุคคลผูโสดาบันเปนตน   ยอมไมปรารถนา 
ใหรูความเปนพระโสดาบันเปนตน  ภิกษุผูมักนอยรูปนี้  ชื่อวาผูมักนอยในอธิคม 
เหมือนกุลบุตร ๓ คน  และเหมือนชางหมอ  ชื่อวา ฆฎิการ.  สวนทานปุณณะ 
ละความปรารถนาเกินขอบเขต  ความปรารถนาลามก และความมักมาก  ไดชื่อวา 
เปนผูมักนอย      เพราะเปนผูประกอบดวยความมักนอยอันบริสุทธิ์    กลาวคือ 
ความไมโลภอันเปนปฏิปกษตอความปรารถนาโดยประการท้ังปวง.  ทานปุณณะ 
แสดงโทษในธรรมเหลาน้ันวา  ผูมีอายุ   ธรรมเหลาน้ีคือ   ความปรารถนาเกิน 
ขอบเขต  ความปรารถนาลามก  ความเปนผูมักมาก  อันภิกษุควรละ ดังน้ีแลว 
จึงกลาวอัปปจฉกถาแกภิกษุทั้งหลายวา   ภิกษุควรสมาทาน   ประพฤติ   ความ 
เปนผูมักนอย   เห็นปานน้ี.   ดวยเหตุนี้    พระผูมพีระภาคเจาจึงตรัสวา   ภิกษุ 
ผูมักนอยดวยตนเอง  และสอนเรื่องเปนผูมักนอย   แกภิกษุทั้งหลาย. 
            บัดนี ้   ขาพเจาจักแสดงอรรถอันพิเศษในคําวา  อตฺตนาว  สนฺตุฏโ  
เปนตน.  แตพึงทราบการประกอบความโดยนัยดังกลาวมาแลว .บทวา   สนตฺุฏโ  
ไดแกผูประกอบดวยความสันโดษในปจจัยตามมีตามได.    กส็ันโดษนี้นั้นมี  ๑๒ 
อยาง    คืออะไรบาง    อันดับแรกในจีวร  มี ๓ อยาง   คือ   ยถาลาภสันโดษ  
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ยถาพลสันโดษ    ยถาสารุปปสันโดษ.    ในบิณฑบาตเปนตน    ก็เหมือนกนั. 
การพรรณนาประเภทปจจัย  คือจีวรนั้นดังน้ี   ภิกษุในศาสนานี้ไดจีวร  ไมวาดี. 
หรือไมดี    ก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยจีวรนั้นเทานั้น       ไมปรารถนาจีวรอ่ืน 
ถึงไดก็ไมรับ  นีช้ื่อวา  ยถาลาภสันโดษ  ในจีวรของภิกษุนั้น.  อนึ่ง  ภิกษุใด 
ทุพลภาพโดยปกติหรือถกูความเจ็บปวยและชราครอบงํา        ครองจีวรหนักก็ 
ลําบาก  ภิกษุนั้น  เปลี่ยนนีวรกับภิกษุผูชอบพอกัน    แมยังอัตตภาพใหเปนไป 
ดวยจีวรเบา  ก็เปนผูสันโดษเหมือนกัน  นีช้ื่อ ยถาพลสันโดษในจีวรของภิกษุ 
นั้น.  ภิกษุอีกรูปหน่ึง  เปนผูไดปจจัยอันประณีต  เธอไดจีวรมีคามากผืนหน่ึง 
บรรดาจีวรแพรเปนตน     ก็หรือวาไดจีวรเปนอันมาก  คิดวา  จีวรนี้เหมาะแก 
พระเถระผูบวชนาน  ผืนนี้เหมาะแกภิกษุผูพหูสูต  ผืนนี้เหมาะแกภิกษุผูเปนไข 
ผืนนี้เหมาะแกภิกษุผูมีลาภนอย   ถวายแลวเลือกจีวรเกา ๆ  บรรดาผาเหลานั้น 
หรือชิ้นผาจากกองขยะเปนตน        กระทําสังฆาฏิดวยผาเหลานั้น       แมครอง 
อยูก็เปนผูสันโดษอยูนั่นแล     นี้ชื่อวา    ยถาสารปุปสันโดษ  ในจีวรของภิกษุ 
นั้น. 
            อน่ึง  ภิกษุในพระศาสนาน้ี   ไดบิณฑบาตไมวาปอนหรือประณีต  เธอ 
ยังอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตน้ันเทาน้ัน   ไมปรารถนาบิณฑบาตอ่ืน   ถึง 
ไดก็ไมรับ    นี้ชื่อวา   ยถาลาภสันโดษในบิณฑบาตของภิกษุนั้น.   แตภิกษุใด 
ไดบิณฑบาตท่ีแสลงแกปกติของตนหรือแสลงแกโรค    ซึ่งเธอฉันแลวไมผาสุก 
ภิกษุนั้นถวายบิณฑบาตน้ันแกภิกษุที่ชอบกัน       ฉันโภชนะที่สบายจากมือของ 
ภิกษุนั้น  แมกระทําสมณธรรมอยู   กย็ังชื่อวา  ผูสันโดษ  นีช้ื่อวา  ยถาพลสัน- 
โดษในบิณฑบาตของภิกษุนั้น.    ภิกษุอีกรูปหน่ึง    ไดบิณฑบาตประณีตเปน 
อันมาก     เธอถวายบิณฑบาตน้ันแกเหลาภิกษุผูบวชนาน   ผูเปนพหูสูต  ผูมี 
ลาภนอย  แลวภิกษุไขเหมือนจีวร    แมฉันบิณฑบาตท่ีเหลือของภิกษุเหลาน้ัน  
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หรือเที่ยวบิณฑบาตแลวฉันอาหารคละกัน     ก็ยงัชื่อวา    ผูสนัโดษ    นีช้ือ่วา 
ยถาสารุปปสันโดษในบิณฑบาตของภิกษุนั้น.                  
            อน่ึง  ภิกษุในพระศาสนาน้ี   ไดเสนาสนะไมวานาพอใจ    หรือไมนา 
พอใจ เธอไมเกิดโสมนัส  ไมเกิดปฏิฆะ  ดวยเสนาสนะนั้น  ยินดีดวยเสนาสนะ 
ตามท่ีไดโดยที่สุดแมเครื่องปูลาดทําดวยหญา     นีช้ือ่วา     ยถาลาภสันโดษใน 
เสนาสนะของภิกษุนั้น.  อนึ่ง   ภิกษุใดไดเสนาสนะท่ีแสลงแกปกติของตนหรือ 
แสลงแกโรค    เมื่ออยูก็ไมมีความผาสุก   ภิกษุนั้นถวายเสนาสนะน้ันแกภิกษุที่  
ชอบกัน     แมอยูในเสนาสนะอันเปนสัปปายะอันเปนสวนของเธอ    ก็ยังชือ่วา 
ผูสันโดษ   นี้ชื่อวายถาพลสันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้น.   ภิกษุอีกรูปหน่ึง 
มีบุญมาก  ไดเสนาสนะมาก  มีที่เรน   มณฑป  และเรือนยอดเปนตน   เธอถวาย 
เสนาสนะเหลาน้ันแกภิกษุผูบวชนาน    ผูพหูสูต     ผูมีลาภนอย    และภิกษุไข 
เหมือนจีวรเปนตน   แมอยูที่ใดท่ีหน่ึง ก็ยังชื่อวาผูสันโดษ  นีช้ือ่วา  ยถาสารุปป- 
สันโดษในเสนาสนะของภิกษุนั้น.  แมภิกษุใด  พิจารณาวา  เสนาสนะอันอุดม 
เปนที่ต้ังแหงความประมาท  เมื่อน่ังในท่ีนั้น    ยอมงวงเหงาหาวนอน  เมื่อหลับ 
แลวต่ืนข้ึน  ความวิตกอันลามกก็ปรากฏ   แลวไมรับเสนาสนะเชนนั้นแมมาถึง 
แลว  เธอปฏเิสธแลวแมอยูกลางแจงโคนไมเปนตน ก็ยังชื่อวาผูสันโดษ  นีช้ื่อวา 
ยถาสารุปปสันโดษในเสนาสนะ. 
            อน่ึง  ภิกษุในพระศาสนาน้ีไดเภสัชไมวาปอนหรือประณีต    เธอยินดี 
ดวยเภสัชที่ได       ไมปรารถนาเภสัชแมอยางอ่ืน     ถึงไดก็ไมรบั      นีช้ื่อวา 
ยถาลาภสันโดษในคิลานปจจัยของเธอ.     อน่ึง    ภิกษุใดตองการนํ้ามัน   แต 
ไดน้ําออย     เธอถวายนํ้าออยน้ันแกภิกษุผูชอบกัน     ถือเอานํ้ามันจากมือ 
ของภิกษุนั้น       หรือแสวงหาอยางอ่ืน      แมกระทําเภสัชดวยปจจัยเหลาน้ัน 
ก็ยังชื่อวา    เปนผูสันโดษ     นี้ชื่อวา     ยถาพลสันโดษในคิลานปจจัย 
ของเธอ.  ภิกษุอีกรูปหน่ึง  มีบุญมาก  ไดเภสัชประณีต  มีน้ํามันน้ําผ้ึงน้ําออย  
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เปนตน  เปนอันมาก   เธอถวายเภสัชนั้นแกภิกษุบวชนาน  พหูสตู  มีลาภนอย 
และภิกษุไขเหมือนจีวร       แมยังอัตภาพใหเปนไปดวยเภสัชอยางใดอยางหน่ึง 
ที่ไดมาจากคิลานปจจัยเหลาน้ัน  ก็ยังชือ่วา  เปนผูสันโดษ.  อน่ึง  ภิกษุใดอัน 
ภิกษุทั้งหลายวางสมอดองไวในภาชนะหนึ่ง    วางของมีรสอรอย  ๔  อยางไวใน 
ภาชนะหน่ึง   แลวกลาววา  นิมนตถือเอาส่ิงท่ีตองการเถิดขอรับ    ถาวาโรคของ 
เธอจะระงับไปดวยของอยางใดอยางหนึ่งในของเหลาน้ัน          เมื่อเปนดังน้ัน 
เธอก็หามวา   ข้ึนชื่อสมอดองอันพระพุทธเจาเปนตนทรงสรรเสริญแลว  กระทํา 
เภสัชดวยสมอดองเทาน้ัน   ชื่อวา  เปนผูสันโดษอยางยิ่ง   นี้ชื่อวา  ยถสารุปป- 
สันโดษในคิลานปจจัย.    ก็ยถาสารุปปสันโดษเปนยอดของสันโดษแตละสาม ๆ 
ในปจจัยแตละอยาง ๆ เหลาน้ี      ทานพระปุณณะไดเปนผูสันโดษดวยสันโดษ 
แมทั้งสามเหลาน้ี    ในปจจัยแตละอยาง. 
            บทวา   สนฺตฎ ิกถฺจ   ไดแก  สั่งสอนเรื่องสันโดษนี้แกภิกษุทั้งหลาย. 
บทวา  ปวิวิตฺโต   ไดแก  ผูประกอบดวยวิเวก  ๓  เหลาน้ี     คือ   กายวิเวก 
จิตตวิเวก     อุปธิวิเวก.   ในวิเวก  ๓  นั้น      ภิกษุเดินรูปเดียว    ยืนรูปเดียว 
นั่งรูปเดียว     นอนรูปเดียว     บิณฑบาตรูปเดียว     กลับรูปเดียว     จงกรม 
รูปเดียว    เทีย่วรูปเดียว    อยูรูปเดียว   นี้ชื่อวา    กายวิเวก.   สวนสมาบัตื  ๘ 
ชื่อวา   จิตตวิเวก.   นิพพานชื่อวา    อุปธิวิเวก.    สมจริงดังท่ีทานกลาวไววา 
กายวิเวกสําหรับบุคคลผูปลีกกายยินดีในเนกขัมมะ    จิตตวิเวกสําหรับบุคคลผูมี 
จิตบริสุทธิ์    มีจิตผองแผวอยางยิ่ง   และอุปธิวิเวกสําหรับบุคคลผูปราศจากอุปธิ 
ผูถึงวิสังขาร.   บทวา  ปวิเวกกถ  ไดแก  สั่งสอนเรื่องวิเวกน้ีแกภิกษุทั้งหลาย. 
บทวา   อสสฏโ    ไดแก  เวนการคลกุคลี  ๕  อยาง.  
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           การคลุกคลี  ๕ อยาง   คือ  
         ๑.   สวนสังสัคคะ 
            ๒.  ทัสสนสังสัคคะ 
              ๓.  สมุลลาปสังสัคคะ 
                ๔.  สัมโภคสังสัคคะ 
             ๕.  กายสังสัคคะ. 
            ในการคลุกคลี  ๕ อยางนั้น     ภิกษุในธรรมวินัยนี้ฟงวา  ผูหญิงหรือ 
หญิงสาวในบานหรือตําบลน่ันงาม    นาชม    สดใส    มีผิวพรรณงามอยางยิ่ง 
ฟงเรื่องนั้นแลว    สยบซมึเซา    ไมอาจสืบพรหมจรรยตอไปได    ไมลาสิกขา 
สึกเลย  เมื่อเธอฟงคนอ่ืนเขาพูดถึงรูปสมบัติเปนตน    หรือเสียงหัวเราะดวยตน 
เกิดราคะดวยโสตวิญญาณวิถี  ชื่อวาสวนสังสัคคะ.  สวนสังสัคคะน้ัน    พึงทราบ 
โดยอํานาจพระโพธิสัตวผูไมเคยไดกลิ่นหญิง       และพระติสสะหนุมผูอยูในถ้ํา 
ปญจัคคฬะ.  เขาวา   ภิกษุหนุมเหาะไปไดยินเสียงลูกสาวชางทองชาวบานคิริคาม 
ไปสระปทุมกับหญิงสาว  ๕  คน  อาบนํ้าประดับดอกปทุม  ขับรองดวยเสียงอัน 
ไพเราะ  ถูกกามราคะเสียบเอา  เสื่อมฌานถึงความพินาศ. 
            ภิกษุในธรรมวินัยนี้  ไมไดยินเสียงเลย     แตตนเองเห็นผูหญิงหรือ 
หญิงสาวที่สวยนาชม  สดใส  มีผิวพรรณงามอยางยิ่ง   เธอเห็นแลว    สยบซึมเซา 
ไมอาจสืบพรหมจรรยตอไปได   ไมลาสิกขา    สึกเลย    เมื่อเธอแลดูรูปที่เปน 
ขาศึกอยางนี้  เกิดราคะดวยจักขุวิญญาณวิถี  ชื่อวา  ทัสสนสังสัคคะ.   ทัสสน- 
สังสัคคะนั้นพึงทราบดังนี้. 
            เขาวา    ภิกษุหนุมรูปหน่ึงไปยังทูรวิหารใกลบึงกาลทีฆะ    เพ่ือเรียน 
อุทเทส.  อาจารยเห็นอันตรายของทาน  ก็ไมใหโอกาส.   เธอก็พยายามติดตาม  
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ไป.  อาจารยกลาววา    ถาเธอไมเที่ยวไปในบาน   เราก็จักสอนอุทเทสแกเธอ. 
เธอรับคําแลว    เมื่อเรียนอุทเทสจบ   ก็ไหวอาจารยไป   คิดวา   อาจารยไมให 
เราเท่ียวไปในบานน้ี     ทาํไมหนอ    หมจีวรเขาบาน.    กลุธิดาคนหน่ึงนุงผา 
สีเหลืองยืนท่ีเรือนเห็นภิกษุหนุมก็เกิดราคะ   เอากระบวยนํายาคูมาใสลงในบาตร 
แลวกลับไปนอนเตียง.  ครั้งน้ัน    มารดาบิดาจึงถามวา อะไรกันลูก.  กลุธิดาน้ัน 
ตอบวา  เมื่อฉันไดภิกษุหนุมที่ไปทางประตู  จึงจักมีชีวิตอยูได  เมื่อไมได  ฉัน 
จักตาย.  มารดาบิดารีบไปพบภิกษุหนุมที่ประตูบาน  ไหวเเลวบอกวา  กลบัมา 
เถิดทาน   โปรดรับภิกษา.   ภิกษุหนุมบอกวา   พอละโยม  จะไปละ.  มารดา 
บิดาออนวอนวา    เรื่องมนัเปนอยางนี้ทาน    ในเรอืนของเรามีทรัพยอยูเทานี้ 
เรามีลูกสาวอยูคนเดียวเทาน้ัน    ทานมาเปนลูกชายคนโตของเราเถิด   สามารถ 
อยูไดอยางสบาย.  ภิกษุหนุมตอบวา  ฉันไมตองการกังวลอยางนี้    ไมใยดีแลว 
ผละไป.   มารดาบิดาไปบอกลูกสาววา  ลูก  พอแมไมอาจจะนําภิกษุหนุมกลับ 
มาได   เลือกสามีอ่ืนที่เจาตองการเถิด   จงลุกข้ึนมากินขาวกินน้ําเถิด.    กลุธดิา 
นั้นก็ไมปรารถนานางอดขาว  ๗ วัน    ตาย.  มารดาบิดาทําการฌาปนกิจนางแลว 
ถวายผาสีเหลืองผืนนั้นแกภิกษุสงฆในทูรวิหาร.   ภิกษุทั้งหลายก็ฉีกเปนชิ้นเล็ก 
ชิ้นนอยแบงกัน.     ภิกษุแกรูปหน่ึงรับสวนของตนไป     มายงักัลยาณวิหาร. 
ภิกษุหนุมแมนั้นคิดจะไปไหวพระเจดีย   ก็ไปท่ีกัลยาณวิหารน้ัน      นั่งในที่พัก 
กลางวัน.   ภิกษุแกหยิบชิน้ผาน้ันมาแลวบอกภิกษุหนุมวา  ทานขอรับ   โปรด 
ใชผาผืนนี้ของผมเปนผากรองน้ํา.    ภิกษุหนุมเรียนวา    ทานมหาเถระไดมา 
แตไหนขอรับ.  ภิกษุแกกเ็ลาเรื่องนั้นท้ังหมด.  ภิกษุหนุมฟงเรื่องนั้นแลว  คิดวา 
เราไมไดอยูรวมกับหญิงคนนี้   ถูกไฟราคะเผา  มรณภาพในท่ีนั้นเอง.  
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            สวนราคะท่ีเกิดโดยการสนทนาปราศรัยกะกันและกัน        ชื่อสมุลลาป  
สังสัคคะ.  ราคะที่เกิดโดยภิกษุรับของของภิกษุณี  หรือภิกษุณีรับของของภิกษุ 
แลวบริโภค   ชื่อสัมโภคสังสัคคะ.   สัมโภคสังสัคคะน้ันพึงทราบดังน้ี.   
            เลาวา  ครั้งฉลองมริจิวัตติยวิหาร มีภิกษุแสนรูป ภิกษุณีเกาหมื่นรูป.  
สามเณรรูปหน่ึงรับ ขาวยาคูรอนไปพักไวที่ชายจีวรครั้งหนึ่ง   ที่พ้ืนดินครั้งหนึ่ง.  
สามเณรีรูปหน่ึงเห็น    ถวายถลกบาตร    ดวยกลาววา    วางบาตรไวในนี้แลว 
คอยไป.    ภายหลังตอมา  เมื่อเกิดภัยข้ึน  ทั้งสองก็ไปยังปรสมุททวิหาร.    ทั้ง 
สองรูปนั้น  ภิกษุณีไปกอน.   ภิกษุณีนัน้ไดยินวา   ภิกษุชาวสิงหลรูปหน่ึงมา 
ก็ไปยังสํานักพระเถระกระทําปฏิสันถารแลวน่ังถามวา    ทานเจาขา   เมื่อครั้ง 
ฉลองมริจิวัตติยวิหาร  ทานพรรษาเทาไร.  พระเถระตอบวา  ครั้งน้ัน  ฉันเปน 
สามเณรอายุ ๗  ขวบ  ทานเลา  พรรษาเทาไร.  ภิกษุณีตอบวา  ครั้งน้ัน   ดิฉันก็ 
เปนสามเณรอายุ ๗ ขวบเหมือนกัน   ดิฉันไดถวายถลกบาตรแกสามเณรรูปหน่ึง 
ซึ่งรับขาวยาคูรอนไปเพ่ือพักบาตร.     พระเถระบอกวา    สามเณรองคนั้นคือ 
ฉัน  นําถลกบาตรออกมาแสดง. ดวยสังสัคคะอันนี้นี่เอง แมทั้งสองทานก็ไมอาจ 
จะสืบพรหมจรรยตอไปได  สึกในเวลามีอายุ  ๖๐. 
            กร็าคะท่ีเกิดข้ึนโดยการจับมือเปนตน  ชื่อวากายสังสัคคะ.  ในขอน้ัน 
มีเรื่องนี้เปนตัวอยาง.  เขาวา   ที่มหาเจติยังคณะ.   พวกภิกษุหนุมทําการสาธยาย 
พวกภิกษุณีสาวพึงธรรมอยูขางหลังของพวกภิกษุหนุมเหลาน้ัน.    ในภิกษุหนุม 
เหลาน้ัน       ภิกษุหนุมรูปหน่ึงเหยียดแขนออกไปถูกกายภิกษุณีสาวรูปหน่ึง.  
ภิกษุณีสาวจับมือมาทาบไวที่อกของตน.   ดวยสังสัคคะอันนั้น     แมทั้งสองก็สึก 
เปนคฤหัสถ. 
            ก็ในสังสัคคะ ๕ อยางเหลาน้ี   การฟง   การเห็น  การเจรจา  การรวม 
การถูกตองกายของภิกษุกับภิกษุทั้งหลาย      ยอมมีเปนนิจทีเดียว      เวนกาย  
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สังสัคคะ  สังสัคคะที่เหลือกับภิกษุณีทั้งหลาย  ยอมมีไดเปนครั้งคราว.  สังสัคคะ 
แมทั้งหมดกับอุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย   ก็มีไดเปนครั้งคราวเหมือนกัน.   ก็พึง 
รักษาจิตจากการเกิดกิเลสในสังสัคคะเหลาน้ัน.      ภิกษุรูปหน่ึงเปนคาหคาหกะ 
รูปหน่ึงเปนคาหมุตตกะ    รูปหน่ึงเปนมุตตคาหกะ    รูปหน่ึงเปนมุตตมุตตกะ. 
ในภิกษุเหลานั้น  พวกมนุษยเขาไปหาภิกษุดวยการเอาเหย่ือลอจับไวก็ดี   ภิกษุ 
เขาไปหามนุษยดวยการเอาดอกไมผลไมเปนตน  ลอจับไวก็ดี  นีช้ื่อวาคาหคาหกะ 
ตางคนตางจับ.  สวนมนุษยเขาไปหาภิกษุโดยนัยที่กลาวแลว    ภิกษุเขาไปหา 
โดยเปนทักขิเณยยบุคคล  นี้ชื่อวา  คาหมุตตกะ  พนจากผูจับ.  มนุษยทั้งหลาย 
ถวายปจจัยสี่โดยเปนทักขิเณยยบุคคล     ฝายภิกษุเขาไปหาโดยเอาดอกไมผลไม 
เปนตนลอจับไว  นี้ชื่อวา  มุตตคาหกะจับผูปลอย.  มนุษยทั้งหลายถวายปจจัยสี่ 
โดยเปนทักขิเณยยบุคคลก็ดี   ภิกษุบรโิภคโดยเปนทักขิเณยยบุคคลเหมือนพระ- 
จุลลปณฑปาติยติสสเถระก็ดี  นีช้ื่อวา  มุตตมุตตกะ  ตางคนตางปลอย.  เขาวา 
อุบาสิกาคนหนึ่ง  อุปฏฐากพระเถระมา ๑๒ ป.  วันหน่ึงไฟไหมเรือนท่ีหมูบาน 
นั้น.  ภิกษุประจําตระกูลของคนอื่น ๆ ก็มาถามวา  อุบาสิกา  ไฟสามารถทําสิ่ง 
ของอะไร ๆ ใหไมเสียหายมีบางหรือ.    คนทั้งหลายกลาววา   พระเถระประจํา 
ตระกูลมารดาของเราจักมาเวลาฉันเทานั้น.    วันรุงข้ึนแมพระเถระกําหนดเวลา 
ภิกษาจารแลวก็มา.   อุบาสิกานิมนตใหนั่งท่ีรมยุง   จัดภิกษาถวาย.   เมื่อพระ- 
เถระฉันเสร็จแลวไป   คนท้ังหลายก็พูดวา   พระเถระประจําตระกูลมารดาของ 
เรามาเวลาฉันเทาน้ัน.     อุบาสิกากลาววา     พระประจําตระกูลของพวกทานก็ 
เหมาะแกพวกทานเทาน้ัน   พระเถระของเราก็เหมาะแกเราเทานั้น.  ก็ทานพระ- 
มันตานีบุตรไมคลุกคลีกับบริษัทสี่  ดวยสังสัคคะ  ๕  เหลาน้ี  จึงเปนทั้งคาหมุตตกะ 
ทั้งมุตตมุตตกะ  ทานไมคลุกคลีเองฉันใด  ก็ไดสั่งสอนเรื่องการไมคลุกคลนีั้น 
แมแกภิกษุทั้งหลายฉันนั้น.  
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            บทวา  อารทฺธวิรโิย   ไดแก  ประคองความเพียร   อธิบายวา   มี 
ความเพียรทางกายและทางใจ   บริบูรณ.    จริงอยู    ภิกษุใด   กเิลสเกิดข้ึนใน 
ขณะเดิน  ก็ไมยอมยืน  (หยุด)  กิเลสเกดิข้ึนในขณะยืน   ก็ไมยอมน่ัง   กิเลส 
เกิดข้ึนในขณะน่ัง  ก็ไมยอมนอน   ยอมเที่ยวไป    เหมือนรายมนตบังคับงูเหา 
จับไว และเหมือนเหยีอบคอศตัรู  ภิกษุนี้ชื่อวา  ผูปรารภความเพียร. พระเถระ 
ก็เปนเชนนั้น    สอนเรื่องปรารภความเพียรแกภิกษุทั้งหลายอยางน้ันเหมือนกัน. 
จตุปาริสุทธิศีล  ชื่อวา  ศลี  ในคําวา   สีลสมฺปนฺโน  เปนตน.  สมาบัติ  ๘ 
เปนบาทของวิปสสนา   ชือ่วาสมาธิ.   ญาณที่เปนโลกิยะ   และโลกุตตระชือ่วา 
ปญญา.   วิมตุติที่เปนอริยผล   ชื่อวา   วิมุตติ.   ปจจเวกขณญาณ  ๑๙  ชื่อวา 
ญาณทัสสนะ.    พระเถระสมบูรณดวยศีลเปนตน    สอนเรื่องศีลเปนตนแมแก 
ภิกษุทั้งหลาย.  พระมันตานีบุตรนี้นั้น    ชื่อวา  โอวาทกะ  เพราะโอวาทดวยกถา- 
วัตถุ ๑๐ ภิกษุรูปหน่ึงยอมสอนตนไดอยางเดียว ไมสามารถจะยักเยื้องขอความที่ 
ละเอียดใหคนอ่ืนรูไดอยางใด    พระเถระไมเปนอยางนั้น.    แตพระเถระชื่อวา 
วิญญาปกะ เพราะทําผูอ่ืนใหรูกถาวัตถุ ๑๐  เหลาน้ันดวย. ภิกษุรูปหน่ึงสามารถ 
ทําผูอ่ืนใหรู  ไมสามารถจะแสดงเหตุได.  พระเถระชื่อวา  สันทัสสกะ  เพราะ 
แสดงเหตุไดดวย.  ภิกษุรปูหน่ึงแสดงเหตุที่มีอยู  แตไมสามารถจะใหเขาเชื่อถือ 
ได. พระเถระชื่อวา  สมาทปกะ เพราะสามารถใหเขาเธอถือได.  ก็พระเถระชื่อ 
วา  สมุตเตชกะ  เพราะครั้นชวนเขาอยางนั้นแลว  ทําภิกษุทั้งหลายใหอาจหาญ 
โดยทําใหเกิดอุตสาหะในกถาวัตถุเหลาน้ัน.     ชื่อวา     สัมปหังสกะ    เพราะ 
สรรเสริญภิกษุที่เกิดอุตสาหะแลวทําใหราเริง.   บทวา  สุลทฺธลาภา   ไดแก 
ยอมชื่อวาไดคุณมีอัตภาพเปนมนุษยและบรรพชาเปนตน    ของภิกษุแมเหลาอ่ืน 
อธิบายวา  คุณธรรมเหลาน้ีเปนลาภอยางดีของทานปุณณะผูซึ่งมีชื่อเสียงขจรไป 
อยางนี้   ตอพระพักตรของพระศาสดา. อนึ่ง การกลาวสรรเสรญิโดยผูมิใชบัณฑิต   
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ไมเปนลาภอยางนั้น    สวนการสรรเสริญโดยบัณฑิต   เปนลาภ   อีกอยางหนึ่ง  
การสรรเสรญิโดยคฤหัสถก็ไมเปนลาภอยางนั้น. ก็คฤหัสถคิดวา เราจักสรรเสริญ 
กําลังกลาววา  พระผูเปนเจาของเราเปนผูมีวาจาละเอียดออน   มีวาจานาคบเปน 
สหาย  มีวาจาไพเราะ   สงเคราะหผูที่มาวิหารดวยขาวตมขาวสวย   และนํ้าออย 
เปนตน  เทากับพูดติเตียนนั่นเอง. คฤหัสถคิดวาเราจักติเตียน พูดวา พระเถระนี้  
เปนเหมือนคนปญญาออน เปนเหมือนคนไมมีเรี่ยวแรง เปนเหมือนคนหนานิ่ว 
ค้ิวขมวด  ไมมีความคุนเคยกับพระเถระนี้  เทากับสรรเสริญน่ันเอง.  แมเพื่อน 
พรหมจารีพูดสรรเสริญลบัหลังพระศาสดา     ก็ไมเปนลาภอยางนั้น     สวนผู 
สรรเสริญเฉพาะพระพักตรพระศาสดา   เปนลาภอยางยิ่ง    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงอาศัยอํานาจประโยชนแมดังกลาวมาฉะน้ีจึงตรัสวา   สุลทฺธลาโภ    ดังน้ี. 
บทวา    อนมุสฺส  อนุมสฺส    ไดแก   กําหนดเจาะจงกถาวัตถุ   ๑๐.  บทวา 
ตฺจ   สตฺถา  อพฺภนุโมทติ  ความวา พระศาสดาทรงอนุโมทนาคุณของภิกษุ 
นั้นนั้น    คือ   คุณน้ันอยางนี้วา   ภิกษุนั้นเปนผูมักนอย   และเปนผูสันโดษ. 
ทานหมายเอาลาภ ๕ อยางนี้  คือ  การที่ผูรูสรรเสรญิเปนลาภอยางหน่ึง   การท่ี  
เพ่ือนพรหมจารีสรรเสริญ  เปนลาภอยางหน่ึง  การท่ีเพ่ือนพรหมจารีสรรเสริญ 
เฉพาะพระพักตรพระศาสดาเปนลาภอยางหน่ึง   การกําหนดเจาะจงกถาวัตถุ  ๑๐ 
เปนลาภอยางหน่ึง    การที่พระศาสดาทรงอนุโมทนาอยางยิ่ง   เปนลาภอันหน่ึง 
จึงกลาววา  สุลทฺธลาภา  ดังน้ีดวยประการฉะน้ี.  บทวา   กทาจิ  คือในกาล 
บางคราว.   บทวา   กรหจิ   เปนไวพจนของบทวา  กทาจิ  นั่นเอง.    บทวา 
อปฺเปว  นาม  สิยา  โกจิเทว  กถาสลฺลาโป  ไดแกไฉนหนอ   แมการเจรจา 
อวดอางบางอยางจะพึงมี.    เขาวา    พระเถระไมเคยเห็นทานพระปุณณะมาเลย 
ไมเคยสดับธรรมกถาของทาน  ดังนั้น   ทานจึงปรารถนาจะเห็นทานพระปุณณะ 
บาง  การกลาวธรรมของทานบาง  จึงกลาวอยางนี้.         
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            บทวา   ยถาภิรนตฺ       ไดแกประทับอยูตามพระอัธยาศัย.    จริงอยู 
พระพุทธะทั้งหลาย    เมื่อประทับอยูในที่แหงหน่ึง   ชื่อวา   ไมมีความไมยินดี 
เพราะอาศัยความวิบัติแหงรมเงาและน้ําเปนตน    เสนาสนะอันไมผาสุก    หรือ 
ความไมศรัทธาเปนตนของเหลาผูคน  ไมมีแมความยินดีวา  เราจะอยูเปนผาสุก 
ในที่นี้แลวอยูนาน ๆ เหตุสิ่งเหลาน้ันมีพรั่งพรอม.   แตเมื่อตถาคตประทับ 
อยูในที่ใด  สัตวทั้งหลายต้ังอยูในสรณะ  สมาทานศีล หรือบรรพชา ก็หรือวาแต 
นั้น  สัตวเหลาน้ัน  มีอุปนิสสัยแหงโสดาปตติมรรคเปนตน. พระพุทธะทั้งหลาย 
ยอมประทับอยูในที่นั้น   ตามอัธยาศัยที่จะทรงสถาปนาสัตวเหลาน้ันไวในสมบัติ 
เหลาน้ัน     เพราะไมมีสัตวเหลาน้ันจึงเสด็จหลีกไป.    ดวยเหตุนั้น     ทานจึง 
กลาววา   ยถาอชฺฌาสย  วหิริตฺวา. 
            บทวา   จาริกฺจรมาโน   ความวา  เสด็จพุทธดําเนินทางไกล.  ก็ชื่อ 
วาการจาริกของพระผูมีพระภาคเจา  นี้มี ๒ อยาง คือ รีบจาริก ๑  ไมรีบจาริก  ๑. 
            บรรดาจาริกทั้ง  ๒ นั้น    การที่ทรงเห็นบุคคลผูควรตรัสรูแมในท่ีไกล 
แลวรีบเสด็จไปเพ่ือโปรดใหเขาตรัสรู  ชื่อวารีบจาริก.  การรีบจาริกนั้น    พึง 
เห็นเชนเสด็จออกตอนรับทานมหากัสสปะเปนตน.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อเสด็จอันรับพระมหากัสสปะ  เสด็จไปตลอดหนทาง ๓ คาวุต โดยครูเดียว. 
เสด็จไป ๓๐ โยชน  เพ่ือโปรดอาฬวกยักษ    โปรดองคุลิมาลก็เหมือนกัน   แต 
โปรดปุกกุสาติ  ๔๕ โยชน     โปรดพระเจามหากัปปน  ๒,๐๐๐ โยชน    โปรด 
ขทิรวนิยเถระ ๗๐๐ โยชน โปรดวนวาสีติสสสามเณร  สัทธิวิหาริกของพระธรรม 
เสนาบดี  ๒,๐๐๐  โยชน  ๓ คาวุต.  ไดยินวา  วันหน่ึงพระเถระทูลวา  พระเจาขา 
ขาพระองคจะไปสํานักติสสสามเณร.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ถึงเราก็จักไป 
แลวตรัสสั่งทานพระอานนทวา     อานนท    เธอจงบอกภิกษุผูไดอภิญญาหก 
๒๐,๐๐๐  รปู  วา  พระผูมีพระภาคเจา  จักเสด็จไปสํานักของวนวาสีติสสสามเณร.  
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รุงข้ึนจากวันน้ัน  พระผูมพีระภาคเจามีพระขีณาสพ ๒๐,๐๐๐ รูปแวดลอมเหาะ 
ไปทางอากาศ   เสด็จลงใกลประตูโคจรคามของติสสสามเณรน้ันสุดทาง  ๒,๐๐๐ 
โยชน  ทรงหมจีวร.     พวกผูคนไปทํางานเห็นเขาก็กลาวกันวา    ทานผูเจริญ 
พระศาสดาเสด็จมา      พวกทานมาทํางานกันแลวชวยกันปูอาสนะ.    ถวายขาว 
ยาคู    ทําทานวัตร    แลวถามภิกษุหนุมทั้งหลายวา    ทานขอรับ     พระผูมี-  
พระภาคเจาจะเสด็จไปไหน.     อุบาสกท้ังหลาย    พระผูมีพระภาคเจาไมเสด็จ 
ในที่อ่ืนดอก  เสด็จมาเยี่ยมติสสสามเณรในท่ีนี้นี่แหละ.   ผูคนเหลาน้ันเกิดโสม- 
นัสวา  ไดยินวา     พระศาสดาเสด็จมาเย่ียมพระเถระประจําตระกูลของพวกเรา 
พระเถระของพวกเรา  ไมใชตํ่าตอยเลยหนอ.  ลําดับนั้น  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงทําภัตกิจเสร็จ  สามเณรก็เขาบานบิณฑบาต ถามวา  มีภิกษุสงฆหมูใหญ 
หรือ.  ครั้งหนึ่ง    อุบาสกเหลาน้ันบอกแกสามเณรวา    ทานเจาขา    พระศาสดา 
เสด็จมาแลว.     สามเณรน้ันเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา   เอ้ือเฟอดวยอาหาร 
บิณฑบาต.  พระศาสดาเอาพระหัตถจับบาตรของสามเณร  แลวตรัสวา  พอละ 
สามเณร    เราเสร็จภัตตกิจแลว.  แตนัน้  สามเณรก็กราบเรียนพระอุปชฌายะ 
นั่งเหนืออาสนะที่ถึงแกตน แลวกระทาํภัตกิจ.  ครั้นสามเณรเสร็จภัตกิจแลว 
พระศาสดาตรัสมงคลแลว  เสด็จออกไปประทับยืนใกลประตูบาน  ตรัสถามวา 
ติสสะ  ทางไปท่ีอยูของเธอทางไหน.    สามเณรกราบทูลวา    ทางนี้พระเจาขา.  
ตรัสวา  ติสสะ  เธอจงชี้ทางเดินไปขางหนา.  ไดยนิวา  พระผูมีพระภาคเจาทรง 
เปนผูแสดงทางแกโลกพรอมท้ังเทวโลก   แตทรงกระทําสามเณรน้ันใหเปนมัค- 
คุเทสก  ดวยพุทธประสงควา  จักไดเห็นสามเณรตลอดทางส้ิน  ๓  คาวุต.  สามเณร 
ไปยังท่ีอยูของตนไดกระทําวัตรแดพระผูมีพระภาคเจา.  ครั้งน้ัน  พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสถามสามเณรน้ันวา  ติสสะ  ที่จงกรมตรงไหน  แลวเสด็จไปท่ีจงกรม 
นั้น      ประทับนั่งบนหินสําหรับนั่งของสามเณรแลวตรัสถามวา  ติสสะ  เธออยู  
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เปนสุขในท่ีนี้หรือ.  สามเณรน้ันทูลวา    พระเจาขาขอรับ    ขาพระองคอยูใน 
ที่นี้  ไดยินเสยีงราชสีห  เสือ  ชาง  เนือ้  และนกยูงเปนตนก็เกิดอรัญญสัญญา 
วาเราจะอยูเปนสุขดวยสัญญานั้น.   ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งสามเณร 
นั้นวา  ติสสะ  เธอจงใหภิกษุสงฆประชุมกัน   เราจะใหตําแหนงพุทธทายาทแก 
เธอ  ทรงใหภิกษุสงฆประชุมกันกึ่งโยชน  ใหสามเณรอุปสมบทแลวไดเสด็จไป 
ยังที่อยูของพระองคนั้นแล   เหตุนั้น  จาริกนี้จึงชื่อวารีบจาริก. 
            สวนการเสด็จของพระผูมีพระภาคเจาผูทรงอนุเคราะหโลก     ดวยการ 
เสด็จบิณฑบาตเปนตน โดยทางโยชนหน่ึง  และกึง่โยชน  ทุก ๆ วัน  ตามลาํดับ 
คามนิคาม   ชื่อวา   ไมรบีจาริก.   ก็พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกอยางนี้    ยอม 
เสด็จจาริกไปในมณฑล ๓ มณฑลใดมณฑลหน่ึงอยางนี้ คือ มหามณฑล มัชฌิม- 
มณฑล  อันติมมณฑล.    ในมณฑลทัง้ ๓ นั้น    ที่  ๙๐๐ โยชน   จัดเปนมหา 
มณฑล  ที ่ ๖๐๐ โยชน  จัดเปนมัชฌิมมณฑล  ที ่ ๓๐๐ โยชน จัดเปนอันติม- 
มณฑล.  ครัง้ใดมีพระพุทธประสงคจะเสด็จจาริกไปในมหามณฑล ทรงปวารณา 
ในวันมหาปวารณาแลว   ในวันปาฎิบท  มีภิกษุหมูใหญเปนบรวิารเสด็จออกไป 
ไดเกิดโกลาหลเปนอันเดียวกัน   ตลอดเน้ือท่ี   ๑๐๐ โยชน  โดยรอบ.  พวกที่มา 
กอน ๆ ไดนิมนตใหกลับ.  ในมณฑล ๒ นอกน้ี     สักการะยอมรวมลงในมหา 
มณฑล.  ถาในท่ีนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูวันสองวันในคามนิคมน้ันๆ 
ทรงอนุเคราะหมหาชนดวยการทรงรับอามิสทาน และทรงเจริญกุศลสวนท่ีอาศัย 
วิวัฏฏะ    ดวยการประทานธรรมแกมหาชนน้ัน ๙  เดือน    จึงเสด็จการจาริก. 
ก็ถาภายในพรรษาภิกษุทั้งหลายมีสมถวิปสสนายังออน      ก็ไมทรงปวารณาใน 
วันมหาปวารณา  แตจะทรงเลื่อนปวารณาออกไปปวารณา ในวันปวารณากลาง 
เดือนกัตติกา  (เดือน ๑๒)  วันแรกของเดือนมิคสิระ   (เดือน ๑)   มีภิกษุหมู 
ใหญเปนบรวิาร  เสด็จออกเที่ยวไปตลอดมัชฌิมมณฑล.    เมื่อทรงมีพระพุทธ  
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ประสงคจะเสด็จจากริกในมัชฌิมมณฑล  ดวยเหตุแมอยางอ่ืน    ก็ประทับอยู  ๔  
เดือน  แลวจึงเสด็จออกไป.  ในมณฑลทั้งสองนอกน้ี   ลาภสักการะยอมรวมลง 
ในมัชฌิมมณฑล โดยนยัที่กลาวแลวน่ันแล.  พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะห 
โลกดวยนัยขางตน  ๘ เดือน   จึงเสร็จการจาริก.      เมื่อพระผูมีพระภาคเจาอยู 
ประจํา ๔ เดือนแลว     เหลาเวไนยสัตวมีอินทรียยังไมแกกลา     ก็จะทรงคอย 
อินทรียของเวไนยสัตวเหลานั้นแกกลา   จะประทับอยูในที่นั้นนั่นแหละ   เดือน 
๑  บาง  ๒-๓  เดือนบาง     แลวทรงมีภิกษุหมูใหญเปนบริวาร   เสด็จออกไป 
ในมณฑลสองนอกน้ี   ลาภสักการะยอมรวมลงในอันติมมณฑล   โดยนัยทีก่ลาว 
แลวน่ันแล.  พระผูมีพระภาคเจา   เมื่อทรงอนุเคราะหโลก    โดยนัยขางตน  ๗ 
เดือนบาง ๖ เดือนบาง ๕ เดือนบาง ๔ เดือนบาง  จึงเสร็จการจาริก.     ดังน้ัน  
เมื่อทรงจาริกไปในมณฑล ๓ มณฑลใดมณฑลหน่ึง     จึงไมใชจาริกไปเพราะ 
เหตุแหงปจจัยมีจีวรเปนตน.   โดยท่ีแท  เสด็จจาริกไปเพ่ือทรงอนุเคราะห  ดวย 
พระพุทธประองคอยางนี้วา  คนเหลาใด  เปนทุคคตะ   เปนพาล    เปนคนแก 
เปนคนเจ็บปวย  ครั้งไร  คนเหลาน้ัน     จักมาเห็นตถาคต   ก็เมื่อเราจาริกไป 
มหาชนก็จักไดเห็นตถาคต   ในที่นั้น      คนบางพวกก็จักทําจิตใหเลื่อมใส   บาง 
พวกก็จักบูชาดวยดอกไมเปนตน   บางพวกจักถวายภิกษา  สักทัพพีหน่ึง   บาง 
พวกก็จักสะความเห็นผิดเปนสัมมาทิฏฐิ    ขอน้ันก็จักเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล 
เพ่ือความสุขแกตนเหลาน้ันตลอดกาลนาน. 
            อน่ึง  พระพุทธะผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย    ยอมเสด็จจาริกดวยเหตุ  ๔ 
ประการ   คือ   เพ่ือประโยชนแกความสุขของสรีระ     โดยการยึดพักแขงขา  ๑ 
เพ่ือประโยชนคือคอยการเกิดอัตถุปปตติ  (เกิดเรื่องเปนเหตุใหตรัสธรรมเทศนา) 
๑  เพ่ือประโยชนแกการทรงบัญญัติสิกขาบทสําหรับภิกษุทั้งหลาย  ๑   เพ่ือประ- 
โยชนโปรดสัตวที่ควรตรัสรู      ผูมีอินทรียแกกลาแลวในที่นั้น   ๆ ใหตรสัรู  ๑.  
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พระพุทธผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย  ยอมเสด็จจาริกดวยเหตุ ๔ ประการ  อยางอ่ืน  
อีกคือ    สัตวทั้งหลายจักถึงพระพุทธเจาเปนสรณะบาง    จักถึงพระธรรมเปน 
สรณะบาง  จักถึงพระสงฆเปนสรณะบาง  เราจักทําบริษัท  ๔    ใหเอิบอ่ิมดวย 
การฟงธรรมครั้งใหญบาง.  พระพุทธะผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย  ยอมเสด็จจาริก 
ดวยเหตุ ๕ ประการ  อยางอ่ืน  คือ   เหลาสัตวจักเวนจากปาณาติบาตบาง จาก 
อทินนาทาน จากกาเมสุมิจฉาจาร  จากมุสาวาท  จากสุราเมรัยมัชชปมาทัฏฐาน 
บาง.  พระพุทธะผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย  ยอมเสด็จจาริกไปดวยเหตุ ๘ ประการ 
อยางอ่ืน  คือ  เขาจักไดปฐมฌานบาง   ทุติยฌานบาง ฯลฯ   เนวสัญญานาลัญ- 
ญายตนสมาบัติบาง.  พระพุทธะผูมีพระภาคเจาท้ังหลาย  ยอมเสด็จจาริกไปดวย 
เหตุ  ๘ ประการอยางอ่ืนอีก  คือ  เขาจักบรรลุโสดาปตติมรรคบาง  โสดาปตติผล 
บาง ฯลฯ  จักกระทําใหแจงพระอรหัตตผลบาง.  นี้ชื่อวา  อตุรติจาริก  ไมรบีจาริก 
ทานประสงคในที่นี้.  จาริกนั้นมี ๒ อยาง  คือ  นิพันธจาริก   การจาริกโดยมี 
ขอผูกพัน  ๑  อนิพันธจาริก  การจาริกโดยไมมีขอผูกพัน  ๑.  ในจาริก  ๒  อยางนี้ 
การท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปโปรดสัตวผูควรตรัสรู    ผูเดียวเทาน้ัน    ชื่อวา 
นิพันธจาริก.  การท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไป    ตามลําดับคามนิคมนคร 
ชื่อวา  อนิพันธจาริก.  อนิพันธจาริกนี้ทานประสงคเอาในที่นี้. 
            บทวา  เสนาสน  สสาเมตฺวา   แปลวา   เก็บงําเสนาสนะ.    พระ 
เถระเมื่อเก็บเสนาสนะน้ัน ก็เอาบาตรเล็กบาตรใหญ ถลกเล็กถลกใหญ จีวรแพร 
และจีวรผาเปลือกไมเปนตนทําเปนหอ บรรจุเนยใสและน้ํามันเปนตน  เต็มหมอ 
เก็บไวในหอง  ปดประตู  ใหประกอบกุญแจ (ลูกดาล)  ตีตรา  เก็บงําโดยเพียง 
อาปุจฉา   บอกกลาวภิกษุเจาถิ่น   ตามพระบาลีวา  ถาไมมี   ภิกษุหรือสามเณร 
คนวัด   หรือเจาของวิหาร ก็เอาเตียงซอนเตียง  เอาต่ังซอนต่ัง   วางไวบนหิน  ๔  
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แผน  กองสายระเดียงจีวร  หรือเชือกหอยจีวรวางไวขางบน   ปดประตูหนาตาง  
แลว   พึงหลีกไป.                                                                 
            บทวา  เยน   สาวตฺถี     เตน  จาริก  ปกฺกาม ิ ความวา   ทานพระ- 
ปุณณมันตานีบุตร     ประสงคจะเฝาพระศาสดา     จึงหลีกไปโดยทิศทางท่ีกรุง 
สาวัตถี  ต้ังอยู.  ก็เม่ือหลกีไป   ทานก็ใหกราบทูลแดพระเจาสุทโธทนมหาราช 
ใหทรงรับเนยใส  น้ํามัน     น้ําผ้ึง   และน้ําออย   เปนตนไปแลว     เมื่อหลีกไป 
ก็นําเพียงบาตร  จีวร  หลกีไปลําพังผูเดียว   เหมือนชางตกมันละโขลงหลกีไป 
เหมือนราชสีห ไมมีกิจดวยเพื่อน.  ถามวา ก็เพราะเหตุไร ทานมากรุงราชคฤห 
พรอมดวยอันเตวาสิกของตน ๕๐๐ รปู   แตบัดนี้    หลกีไปผูเดียว.     ตอบวา 
กรุงราชคฤหไกลจากกรุงกบิลพสัดุ ๖๐  โยชน  สวนกรุงสาวัตถีไกล ๕๐ โยชน 
พระศาสดาเสด็จมาจากกรุงราชคฤห ๔๕ โยชน     ประทับอยูกรุงสาวัตถี  ทาน 
ฟงมาวา   บดันี้ใกลเขามาแลว   เราจักหลีกไปผูเดียว    ดังน้ัน  ขอน้ีจึงไมเปน 
เหตุ.   แทจรงิทานเมื่อไปยังสํานักพระพุทธะทั้งหลาย   พึงไปส้ินทางแม  ๑,๐๐๐ 
โยชน  แตในครั้งน้ัน     ทานไมอาจไดกายวิเวก    ฉะน้ัน เพราะตองการจะไป 
กับคนมาก   เมื่อกลาววา  เราจะไปคนเดียว  ก็กลาวเสียวา  เราจะอยูในที่นี้ลําพัง 
คนเดียว   เมื่อพูดวา  เราจะอยูคนเดียว  ก็พูดเสียวา  เราจะไปคนเดียว    เพราะ 
ฉะน้ัน     ทานไมอาจจะน่ังเขาสมาบัติ     ในขณะที่ปรารถนาแลวปรารถนาเลา 
หรือไดกายวิเวก    ในเสนาสนะท่ีผาสุก   แตเมื่ออยูลําพังผูเดียว   ก็จะไดสิ่งน้ัน 
ทั้งหมดโดยงาย  ดังนั้น  ทานจึงไมไปในครั้งน้ันหลีกไป  ณ  บัดนี้. 
            ในคําวา  จาริก  จรมาโน  นี ้ ชือ่วา  จาริกนี้ยอมไดแกพระพุทธเจา 
ทั้งหลายเทานั้น    เพ่ือสงเคราะหมหาชนก็จริง    ถงึอยางนั้น    ก็ไดแมแกสาวก 
ทั้งหลายดวย  ศัพทขยายกินความถึงพระพุทธทั้งหลาย   เหมือนพัดใบตาลที่เขา 
ทําดวยเสื่อลําแพนเปนตน.  บทวา เยน ภควา   ความวา  พระปุณณมันตานี-   



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 381 

บุตร เที่ยวบิณฑบาตไปในบานแหงหนึ่ง   ไมไกลกรุงสาวัตถีทําภัจกิจแลว  เขา 
ไปสูพระเชตวันไปยังที่อยูของพระสารีบุตรเถระ   หรือของพระมหาโมคคัลลาน 
เถระลางเทาแลวทาน้ํามัน     ฉันนาด่ืมหรือนํ้าปานะ    พักหนอยหน่ึง    ไมเกิด 
จิตคิดวาจะเฝาพระศาสดา  แลวเดินตรงแนวไปยังบริเวณพระคันธกุฏี.   ดวยวา 
พระเถระประสงคจะเฝาพระศาสดา  แตไมมีกิจกับภิกษุอ่ืน  เพราะฉะนั้นทานจึง 
ไมเกิดจิตคิดเเมอยางนี้วา   เราจักพาพระราหุลหรือพระอานนทใหทําโอกาสเฝา 
พระศาสดา.  จริงอยู  เถระเปนผูสนิทสนมในพระพุทธศาสนาเองทีเดียว เหมือน 
นักรบใหญผูมีชัยชนะในสงครามของพระราชา.  เหมือนอยางวา  นักรบเชนนั้น 
ประสงคจะเฝาพระราชา  ชื่อวา  ไมมกีิจท่ีจะคบคนอ่ืน    เฝาพระราชายอมเฝา 
ไดเอาทีเดียว  เพราะเปนผูสนิทสนมฉันใด  แมพระเถระก็ฉันนั้น  เปนผูคุนเคย 
ในพระพุทธศาสนา  ทานก็ไมมีกิจท่ีจะคบภิกษุอ่ืนเเลว  เฝาพระศาสดา  เพราะ 
ฉะน้ัน     ทานลางเทาแลวก็เช็ดที่เช็ดเทาเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา.   แมพระผูมี 
พระภาคเจาทรงเล็งเห็นวาเวลารุงเชา  มันตานีบุตร  จักมา  เพราะฉะนั้น  จึง 
เสด็จเขาไปยังพระคันธกุฏีไมใสกลอน     ระงับความกระวนกระวาย      ลกุข้ึน 
ประทับนั่ง.  พระเถระผลักบานประตูเขาไปยังพระคันธกุฏี   ถวายบังคมพระผูมี 
พระภาคเจาแลวน่ัง ณ ทีค่วรสวนขางหนึ่ง.  บทวา  ธมฺมิยา  กถาย   ความวา 
พระผูมีพระภาคเจาเม่ือตรัสธรรมีกถา  ตรัสอานิสงสสามัคคีรสแกกุลบุตร ๓ คน 
ในจุลลโคสิงคสูตร     ตรสัอานิสงสถวายที่พักในเสขสูตร     ตรัสกถาที่เกี่ยวดวย 
บุพเพนิวาสานุสติญาณ  อันทําใหไดสติในฆฏิการสูตร  ตรัสธมัมุทเทส  ๔  ใน 
รัฏฐปาลสูตร      ตรัสเรือ่งอานิสงสถวายนํ้าดื่มในเสลสูตร    เมื่อตรัสธรรมกถา 
ตรัสอานิสงสในความเปนผูอยูผูเดียว   แกพระภคุเถระในสกิเลสิยสูตร. แตใน 
รถวินีตสูตรนี้    พระผูมพีระภาคเจาตรัสแกทานพระปุณณ   ทรงแสดงเรื่องกถา 
ชื่ออนันตนัย   อันเปนที่อาศัยกถาวัตถุ  ๑๐  วา  ดูกอนปุนณะ   แมนี้ก็ชื่อวา  
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อัปปจฉกถา    สันโตสกถาเหมือนกัน     ประหน่ึงประทับยืนอยูที่สุคเหยียด  
พระหัตถไปในมหาสมุทรแกพระสาวกผูบรรลุปฏสิัมภิทา.      บทวา  เยนนฺธว 
ความวา  ไดยินวา  ครั้งน้ัน  เวลาหลังอาหาร  พระเชตวันพลุกพลาน  คนเปน 
อันมากมีกษัตริย  พราหมณ  เปนตน  หลั่งไหลมาสูพระเชตวัน   เหมือนสถาน 
คายของพระเจาจักรพรรดิ    ภิกษุไมอาจเพ่ือไดความสงัด   สวนอันธวัน  สงัด 
เสมือนเรือนทําความเพียร  เพราะฉะนั้น   ทานปุณณมันตานีบุตร   จึงเขาไปยัง 
อันธวัน.  ก็เพราะเหตุไร  ทานจึงไมเห็นเหลาพระมหาเถระ.   เขาวาเพราะทาน 
คิดอยางนี้วา เรามาเวลาเย็นจักเห็นเหลาพระมหาเถระ  แลวจักเฝาพระทศพลอีก 
การปรนนิบติัพระมหาเถระอยางนี้ก็จะมีครั้งเดียว สําหรับพระศาสดาจักมี ๒ ครั้ง 
แตนั้นเราถวายบังคมพระศาสดาแลวก็จักกลับที่อยูของเราเลย. 
            บทวา   อภิณหฺ  กตฺิตยมาโน  อโหสิ  ไดแก  สรรเสริญบอย ๆ อยู. 
ไดยินวา   พระเถระคิดวา  เขาวา  บุตรนางมันตานี  ชื่อปุณณะ  ไมคลุกคลีกับ 
บริษัท ๔  ทานจักมาเฝาพระทศพล      ทานไมทันพบเราก็จักไปแลวหรือหนอ 
แลวสรรเสรญิทานพระปุณณะทามกลางสงฆ     ทกุ ๆ วันต้ังแตนั้นมา  เพ่ือ 
เตือนสติแกเหลาพระเถระ   พระนวกและพระมัชฌิมะ.  ไดยินวา  ทานมีความ 
คิดอยางนี้วา   ธรรมดาวา   ภิกษุแก ๆ  ไมอยูภายในวิหารทุกเวลา    แมเม่ือเรา 
กลาวคุณของทาน  ก็ผูใดจักเห็นภิกษุนั้น  ผูนั้นก็จักมาบอก.    ครั้งน้ัน    สทัธิ   
วิหาริก ของพระเถระผูนั้น  ไดเห็นทานพระปุณณมันตานีบุตร  กําลังถือบาตร 
จีวรเขาไปยังพระคันธกุฎี.  ถามวา  ก็ทานไดรูจักทานพระปุณณมันตานีบุตรนั้น 
อยางไร.   ตอบวา  ภิกษุรูปนั้นไดรูทั่วถึงพระธรรมกถาของพระผูมีพระภาคเจา 
ผูตรัสรู  ชื่อ ปุณณะ  ปุณณะวา  พระเถระ  ที่พระอุปชฌาย  ของเราสรรเสริญ 
อยูบอย ๆ รปูนี้นี่เอง   ดังน้ัน     ภิกษุรูปนั้นจึงมาบอกแกพระเถระ.      บทวา 
นิสีทน อาทาย  ไดแก ทอผาท่ีมีชาย  ทานเรียก   ชื่อวา  นิสีทนะ.   ก็พระ  
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เถระถือทอนหนังไป.  บทวา   ปฏ ิโต  ปฏ ิโต   แปลวา  ขางหลัง ๆ. บทวา  
สีสานุโลกิ     ความวา  ภิกษุใดเดินไปเห็นหลังในท่ีดอน   เห็นศรีษะในที่ลุม 
ภิกษุนี้เรียกวา    มองเห็นศีรษะ     คือ   ภิกษุเปนเชนนั้นติดตามไป.   ก็พระ  
เถระแมเดินไปใกลชิดเพราะมีเสียงฝเทาท่ียางไปก็ไมลําบากเพราะเสียงเทา 
แตทานรูวา     นี้ไมใชเวลาที่จะแสดงความบันเทิงกัน     จึงไมไปใกลชิด 
ธรรมดาอันธวันเปนปาใหญ   คนที่มองไมเห็นคนท่ีนั่งอยูในที่แหงหน่ึง   ตอง  
กระทําเสียงอันไมผาสุก  (ตะโกน)  วาผูมีอายุ  ปุณณะ  ปุณณะ   เพราะฉะน้ัน 
พระเถระ    จึงอยูไมไกลนัก    เพ่ือจะรูสถานที่ทานน่ัง    จึงเดินไปพอมองเห็น 
ศีรษะ. บทวา  ทิวาวิหาร  นิสีทิ  ไดแก นั่ง เพ่ือประโยชนแกการพักกลางวัน.   
ทั้ง ๒ ทานน้ัน    ทั้งทานปุณณะ    ทั้งพระสารีบุตรเถระก็เปนชาติแหงอุทิจจ- 
พราหมณ  ทั้งพระปุณณะเถระ   ทั้งพระสารีบุตรเถระ   ก็มีวรรณะเหมือนทอง 
ทั้งพระปุณณะเถระ   ทัง้พระสารีบุตร   กถ็ึงพรอมดวยสมาบัติ     สัมปยุตดวย 
พระอรหัตตผล     ทั้งพระปุณณะเถระ     กถ็ึงพรอมดวยอภินิหารแสนกัปป 
ทั้งพระสารีบุตรเถระ.   ก็ถงึพรอมดวยอภินิหารหนึ่งอสงไขย   ยิ่งดวยแสนกัปป 
ทั้งพระปุณณะเถระทั้งพระสารีบุตรเถระ   ก็เปนพระมหาขีณาสพผูบรรลุ 
ปฏิสัมภิทา.      ดังน้ัน     จึงเปนเหมือนราชสีหสองตัวเขาไปยังถ้ําทองถ้ํา 
เดียวกัน   เหมือนเสือโครงสองตัวลงสูที่สะบัดแขง  สะบัดขาแหงเดียวกัน  เหมือน 
พญาชางฉัททันตสองเชือกเขาสูสาลวันที่มีดอกบานดีแลวแหงเดียวกัน  เหมือน 
พญาสุบรรณสองตัวเขาสูฉิมพลีวันแหงเดียวกัน  เหมือนทาวเวสสวัณ  สององค 
ประทับยานนรพาหนอันเดียวกัน      เหมือนทาวสักกะสององค     ประทับรวม 
ปณทุกัมพลแทนเดียวกัน     เหมือนทาวหาริตมหาพรหมสององค    ประทับอยู 
ภายในวิมานเดียวกัน    พระมหาเถระนั้นเปนชาติพราหมณทั้งสองรูป  มีวรรณะ 
เหมือนทองท้ังสองรูป     ไดสมาบัติทั้งสองรูป     ถึงพรอมดวยอภินิหารท้ังสอง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 384 

รูป   เปนพระมหาขีณาสพ    ผูบรรลปุฎิสัมภิทาท้ังสองรูป    เขาไปไพรสณฑ 
เเหงเดียวกัน   ทําไพรสณฑนั้นใหสงางาม. 
            บทวา   ภควติ  โน  อาวุโส  พฺรหฺมจริย  วสฺุสติ  ความวา  ทาน 
พระสารีบุตรทั้งท่ีรูอยูวา    ทานพระปุณณะมันตานีบุตรนั้น     อยูประพฤติ  
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา  ก็ถามเพ่ือต้ังเรื่องข้ึนดังน้ีวา  ผูมีอายุ  ทาน 
อยูประพฤติพรหมจรรย       ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาของพวกเราหรือ. 
จริงอยู   เมื่อกถาแรกยังไมต้ังข้ึน   กถาหลังก็เกิดไมได  เพราะฉะนั้น   พระเถระ 
จึงถามอยางนี้.    พระเถระก็กลาวคลอยตามวา  อยางนั้นซิ   ผูมีอายุ.  ครั้งน้ัน  
ทานพระสารีบุตรใครจะฟงคําตอบปญหาของทานพระปุณณมันตานีบุตรนั้น  จึง 
ถามวิสุทธิ ๗  ตามลําดับวา   ผูมีอายุ    ทานอยูประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี 
พระภาคเจา  เพ่ือสีลวิสุทธิ  หรือหนอ.  เรื่องพิสดารของวิสุทธิ ๗ นั้น    กลาว 
ไวแลวในคัมภีรวิสุทธิมรรค.  ก็เพราะเหตุที่การอยูประพฤติพรหมจรรยของผูที่ 
แมต้ังอยูในจตุปาริสุทธิศีลเปนตน     ยังไมถึงท่ีสุด  ฉะนั้น    ทานพระปุณณะจึง 
ปฏิเสธท้ังหมดวาไมใชอยางนี้ดอกผูมีอายุ. บทวา  กิมตฺถ  จรหาวุโส  ความวา 
ทานพระสารีบุตรถามวา  ผิวา  ทานไมอยูประพฤติพรหมจรรย  เพ่ือประโยชน 
แกสีลวิสุทธิเปนตน   เมื่อเปนดังน้ัน   ทานอยูประพฤติพรหมจรรยเพ่ืออันใดเลา. 
ปรินิพพานท่ีหาปจจัยมิได  ชื่อวา  อนุปาทาปรินิพพาน  ในคําวา  อนุปาทา- 
ปรินิพฺพานตฺถ  โข   อาวุโส  อุปาทานมี ๒ สวน  คือ  คหณุปาทาน  ๑ 
ปจจยุปาทาน  ๑.  อุปาทาน  ๔  อยาง  มีกามุปาทานเปนตน  ชือ่วา  คหณุปาทาน. 
ปจจัยที่กลาวแลวอยางนี้วา  สังขารเกิดมีเพราะอวิชชาเปนปจจัย   ชื่อวา  ปจจยุ 
ปาทาน.  บรรดาอุปาทานเหลาน้ัน    อาจารยทั้งหลายผูถือคหณุปาทาน    เรยีก 
อรหัตตผลท่ีไมยึดถือธรรมอะไร ๆ   แมดวยอุปาทาน ๔ อยางใดอยางหน่ึงเปน 
ไปวา    อนุปาทาปรินิพพาน  ในคําน้ี   วา  อนุปาทาปรินิพพาน.  จริงอยู  
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พระอรหัตผลน้ัน     หาประกอบดวยอุปาทาน    ยดึธรรมอะไรไม    และทาน 
กลาววาปรินิพพาน   เพราะเกิดในที่สุดแหงกิเลสปรินิพพาน.   สวนอาจารยผูถือ 
ปจจยุปาทาน  เรียกปรินพิพานท่ีหาปจจัยมิได  ที่ไมเกิดข้ึนโดยปจจัย   ที่ปจจัย 
ไมปรุงแตง     ไดแกอมตธาตุนั่นเอง     วาอนุปาทาปรินิพพาน    ในคําวา 
อนุปาทาปรินิพพาน.  นี้เปนที่สุด  นี้เปนเง่ือนปลาย  นี้เปนที่จบ  ดวยวา การอยู 
จบพรหมจรรย   ของผูถืออปจจยปรินิพพานยอมชื่อวา  ถึงท่ีสดุ   เพราะฉะน้ัน   
พระเถระจึงกลาววา  อนุปาทาปรินิพพาน. 
            ลําดับนั้น    ทานพระสารีบุตรผูประกอบเนือง ๆ  ซึ่งอนุปาทาปรินิพพาน 
นั้น   เริ่มถามอีกวา  ผูมีอายุ  สีลวิสุทธิ  หรือชื่อวา  อนุปาทาปรินิพพาน.  ฝาย 
พระเถระปฎิเสธคําน้ันทั้งหมดในปริวัฏ       คือรอบท้ังหลายอยางน้ันเหมือนกัน 
เมื่อแสดงโทษในท่ีสุด  จึงกลาวคํามีอาทิวา  สีลวิสุทฺธิฺเจ   อาวุโส.  บรรดาบท 
เหลาน้ัน  บทวา  ปฺเปยฺย    แปลวา ถาพึงบัญญัติไซร.  บทวา   สอุปาทาน 
เยว  สมาน  อนุปาทาปรินิพพาน   ปฺเปยฺย   ความวา พึงบัญญัติเฉพาะ 
สคหณธรรมวา นิคคหณธรรม พึงบัญญัติ  เฉพาะสปจจยธรรม  วาอปจจยธรรม 
พึงบัญญัติ     เฉพาะสังขตธรรมวา   อสังขตธรรม.    ก็พึงถือเนื้อความในญาณ 
ทัสสนวิสุทธิ์อยางนี้วา   พึงบัญญัติเฉพาะสัปปจจัยธรรมวา  อปจจัยธรรม   พึง 
บัญญัติเฉพาะสังขตธรรมวา  อสังขตธรรม.     พึงเห็นโลกิยพาลปุถชุน  ผูเดิน 
ไปตามวัฏฏะ   ในคําวา ปุถุชฺชโน  หาวุโส  นี้.  จรงิอยู  ปุถุชนน้ันเวนธรรม 
เหลาน้ีโดยประการท้ังปวง  เพราะแมเพียง  จตุปาริสุทธิศีลก็ไมมี.  บทวา  เตนหิ 
ความวา  บัณฑิตบางพวกยอมรูทั่วถึงอรรถไดโดยอุปมา  ดวยเหตุใด  ดวยเหตุนั้น 
เราจึงอุปมาแกทาน.   บทวา  สตฺต  รถวินีตานิ  ไดแก รถ ๗ ผลดั   ที่เทียม 
ดวยมาอาชาไนย   ที่ฝกแลว.    บทวา  ยาวเทว  จิตฺตวิสุทฺธตฺถา  ความวา 
ทานผูมีอายุ  ชื่อวา สีลวิสุทธินี้ยอมมีเพียงเพ่ือประโยชนแหงจิตตวิสุทธิ.   บทวา 
จิตฺตวิสุทฺธตฺถา   นี้เปนปญจมีวิภัตติ.  ก็ในขอน้ี   มใีจความดังตอไปนี้  
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ประโยชนกลาวคือจิตตวิสุทธิ   มีอยูเพียงใด ชื่อวา สีลวิสุทธินี้   ก็พึงปรารถนา 
เพียงนั้น  ก็จิตตวิสุทธินี้นั้น   เปนประโยชนของสีลวิสุทธิ  นี้เปนที่สุด  นี้เปน 
เบื้องปลาย    จริงอยู    ผูต้ังอยูในจิตตวิสุทธิยอมชื่อวา    ทํากิจแหงสีลวิสุทธิ. 
ในบททั้งปวงก็นัยนี้.            
            ในขอน้ีมีการเทียบเคียงดวยขออุปมาดังตอไปนี้         พระโยคาวจรผู 
ขลาดกลัวตอชรา  และมรณะ   พึงเห็นเหมือนพระเจาปเสนทิโกศล  สักกายนคร 
พึงเห็นเหมือนสาวัตถีนคร    นครคือพระนิพพาน    พึงเห็นเหมือนนครสาเกต  
เวลาท่ีพระโยคีเกิด    คือการตรัสรูอรยิสัจจ ๔ ที่ยงัไมรู     พึงเห็นเหมือนเวลา 
พระราชาผูนําความเจริญ    กิจรีบดวนท่ีจะพึงรีบไปถึงเมืองสาเกต     วิสุทธ ิ๗ 
พึงเห็น เหมือนรถ ๗ ผลดั   เวลาท่ีต้ังอยูในสีลวิสุทธิ   พึงเห็นเหมือนเวลาข้ึน 
รถผลัดที่หน่ึง เวลาท่ีต้ังอยูในจิตตวิสุทธิเปนตน   โดยสีลวิสุทธิเปนตน   พึงเห็น 
เหมือนเวลาที่ข้ึนสูรถผลดัที่ ๒  โดยรถผลัดที่  ๑ เปนตน    เวลาที่พระโยคาวจร 
ทํากิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปดวยญาณทัสสนวิสุทธิ  แลวข้ึนไปบนปราสาท  คือธรรม 
ประเสริฐ    ผูมีกุศลธรรม  ๕๐ เปนเบื้องหนาเปนบริวาร    เขาผลสมาบัติอันมี 
พระนิพพานเปนอารมณ    แลวน่ังในที่นอนคือ  นิโรธ  พึงเห็นเหมือนเวลาที่ 
เสวยโภชนะมีรสดีของพระราชาผูเสด็จลงที่ภายในประตูเมืองสาเกตดวยรถผลัด 
ที่ ๗ แลวแวดลอมไปดวยหมูญาติมิตร ณ.  เบ้ืองบนปราสาท. 
            พระธรรมเสนาบดี   สารีบุตร    ถามถึงวิสุทธิ ๗  กะทานพระปุณณะ 
ผูไดกถาวัตถุ  ๑๐  ประการ  ดวยประการฉะน้ี.  ทานพระปุณณะก็วิสัชชนากถา 
วัตถุ  ๑๐ ประการ. 
            ก็พระธรรมเสนาบดีเม่ือถามอยางนี้      รูหรือไมรูจึงถาม     ก็หรือวา 
ทานเปนผูฉลาดในลัทธิ  จึงถามในวิสัย  หรือไมฉลาดในลัทธิ   จึงถามในอวิสัย 
ฝายพระปุณณเถระ  รูหรอืไมรูจึงวิสัชชนา  ก็หรือวา  ทานเปนผูฉลาดในลัทธิ 
จึงวิสัชชนาในวิสัย หรือไมฉลาดในลัทธิ  จึงวิสัชชนาในอวิสัย.  ก็ทานพระธรรม  
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เสนาบดีสารีบุตรรูเปนผูฉลาดในลัทธิ   จึงถามในวิสัย   เพราะฉะนั้น   ทานพระ-  
ปุณณะเมื่อกลาวจึงกลาวกะพระธรรมเสนาบดีเทานั้น     ทานพระปุณณะรู  เปน 
ผูฉลาดในลัทธิจึงแกในวิสัย     เพราะฉะนั้น       พระธรรมเสนาบดีสารีบุตร 
เมื่อกลาว พึงกลาวกะทานพระปุณณะเทาน้ัน.  ก็ขอท่ีทานยอไวในวิสุทธิทั้งหลาย 
ทานก็ใหพิสดารแลวในกถาวัตถุทั้งหลาย   ขอท่ีทานยอไวในกถาวัตถุทั้งหลาย 
ทานก็ใหพิสดารแลวในวิสุทธิทั้งหลาย      ขอน้ันพึงทราบโดยนัยนี้.      จรงิอยู 
ในวิสุทธิทั้งหลาย    สลีวิสุทธิอยางเดียวก็มาเปนกถาวัตถุ ๔ คือ    อัปปจฉกถา 
สันตุฏฐิกถา  อสังสัคคกถา  สีลกถา.  จิตตวิสุทธิอยางเดียวก็มาเปนกถาวัตถุ  ๓ 
คือ   ปวิเวกกถา    วิริยารมัภกถา    สมาธิกถา.    อันดับแรกขอท่ีทานยอไวใน 
วิสุทธิทั้งหลาย ทานก็ใหพิสดารแลวในกถาวัตถุทั้งหลายดวยประการฉะน้ี.   สวน 
บรรดากถาวัตถุทั้งหลาย  ปญญากถาอยางเดียวมาเปนวิสุทธิ ๕  คือ ทิฏฐิวิสุทธิ 
กังขาวิตรณวิสุทธิ    มัคคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ   ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ 
ญาณทัสสนวิสุทธิ.     ขอท่ีทานยอไวในกถาวัตถุ    ทานใหพิสดารแลวในวิสุทธิ 
ทั้งหลายดวยประการฉะนี้.  เพราะฉะน้ัน    พระสารีบุตรเถระ  เมื่อถามวิสุทธิ ๗ 
ไมถามอยางอ่ืน  ถามเฉพาะกถาวัตถุ  ๑๐ เทาน้ัน.  ฝายพระปุณณเถระ  เมื่อจะ 
วิสัชชนาวิสุทธิ ๗ ก็ไมวิสัชชนาอยางอ่ืน  วิสัชชนาเฉพาะกถาวัตถุ ๑๐ เทาน้ัน.  
แมทานทั้ง ๒ นั้น    รูแลวเปนผูฉลาดในลัทธิ   พึงทราบวา  ถามและวิสัชชนา 
ปญหาในวิสัย  เทาน้ัน.          
            บทวา  โก นาม  อายสฺมา  ความวา พระเถระไมรูชื่อของทาน ก็หามิได 
แตเมื่อรูก็ถาม ดวยหมายจะไดความบรรเทิง.  ก็พระเถระเม่ือจะบรรเทิงจึงกลาว 
คําน้ีวา    กถฺจ   ปน  อายสฺมนฺต.  บทวา  มนฺตานีปุตฺโต ไดแก  เปน 
บุตรของนางพรหมณี   ชือ่วา  มันตานี.   บทวา ต  ในคําวา  ยถาต  นี้  เปน 
เพียงนิบาต.    ความสังเขปในขอนี้มีดังน้ีวา   ทานพยากรณแลว    เหมือนอยาง 
พระสาวกผูสดับพยากรณ. บทวา อนมุสฺส  อนุมสฺส  คือยังกําหนดกถาวัตถุ ๑๐.   
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ผาโพกคือ   เทริด   เรียกวา   เวละ  ในคําวา   เวลฺฑุเกน  ถาหากเพ่ือน   
พรหมจารีทั้งหลายใหทานน่ังในท่ีนั้น   บริหารผาโพกอยูบนศีรษะ   ก็จะพึงได 
เห็น   แมการเห็นที่ไดแทอยางนี้ก็เปนลาภของเพ่ือนพรหมจารีทีเดียว   เพราะ 
เหตุนั้น  ทานจึงแสดงอุบายแหงการเห็นเนือง ๆดวยการกําหนดท่ีอันไมใชฐานะ. 
ก็พระเถระเม่ือไมบริหารอยางนี้   ตองการจะถามปญหา  หรือตองการจะฟงธรรม 
แสวงหาอยูวา  พระเถระยนืที่ไหน  นั่งที่ไหน   จะพึงประพฤติ.   แตเมื่อบริหาร 
อยางนี้  กมศีรษะลงในขณะท่ีตองการใหพระเถระนั่งบนอาสนะ   ที่สมควรอยาง 
ใหญ จึงอาจถามปญหา หรือฟงธรรมได.  ทานจึงแสดงอุบายแหงการเห็นเนืองๆ 
ดวยการกําหนดส่ิงซึ่งมิใชฐานะดวยประการฉะนี้. บทวา  สารีปุตฺโตติ  จ  ปน  ม 
ความวา     กแ็ลเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายรูจักเราอยางนี้วา     เปนบุตรของนาง 
พรหมณี   ชือ่วาสารี.   บทวา   สตฺถุกปฺเปน  ไดแก   เสมือนพระศาสดา. 
ทานพระปุณณะยกพระสารีบุตรเถระ.  ประดุจต้ังไวจดจันทรมณฑลดวยบทเดียว 
เทาน้ัน   ดวยประการฉะนี้.  จริงอยู    ความท่ีพระเถระเปนพระธรรมกถึก  โดย 
สวนเดียวปรากฏแลวในที่นี้    ก็เม่ือเรียกอมาตยวาผูใหญ   พึงเรียกวา   เสมือน 
พระราชา    เรียกโค   วาขนาดเทาชาง    เรียกวาบึงขนาดเทามหาสมุทร   เรียก 
แสงสวางวาขนาดเทาแสงสวางของดวงจันทรดวงอาทิตย.     ตอแตนั้น    กไ็มมี 
การเรียกเพื่อนพรมณจารีเหลาน้ันวาใหญ.      เมื่อจะเรียกแมพระสาวกวาใหญ 
ก็พึงเรียกวาเทียบเทาพระพุทธเจา.    ตอแตนั้น     กไ็มมีพระเถระนั้นเปนใหญ. 
ทานพระปุณณะ  ยกพระเถระเหมือนต้ังไวจรดจันทรมณฑล  ดวยบทเดียวเทา 
นั้น  ดวยประการฉะน้ี. 
            ในคําวา   เอตฺตกป  โน  นปฺปฏิภาเสยฺย  นีม้ีอธิบายอยางนี้วา ไม 
มีความไมมีไหวพริบสําหรับพระเถระ   ผูไมประมาท   ซึ่งบรรลปุฏิสัมภิทา  ก็ 
ขออุปมานี้อันใด    ทานนํามาแลว   ไมควรนําขออุปมานั้นมา   ควรกลาวแตใจ  
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ความเทาน้ัน    แตจะนําขออุปมามาได   ก็สําหรับผูไมรูดวยอุปมาทั้งหลาย แต   
ในอรรถกถา   ทานปฏิเสธขอน้ีกลาววา   ข้ึนชื่อวา   ขออุปมา   นํามาไดแมใน 
สํานักของพระพุทธะทั้งหลาย  ก็ทานยําเกรงพระเถระ  จึงกลาวอยางนี้.  บทวา 
อนุมสฺส  อนมุสฺส  ปุจฺฉิตา   ไดแกกําหนดไวถนัดถนี่  ถามกถาวัตถุ  ๑๐. 
ถามวา กก็ารปุจฉาหรือวิสัชชนาปญหา  เปนของหนัก.   ตอบวา  การเลาเรียน 
แลวปุจฉา  ไมหนัก   สวนการวิสัชชนาหนัก ทั้งปุจฉา ทั้งวิสัชชนา  มีเหตุหรือ 
มีการณ    กห็นักทั้งน้ัน.     บทวา    สมฺโมทึสุ  ไดแกมีจิตเสมอกัน บันเทิง. 
เทศนาจบลงตามลําดับ  อนุสนธิ  ดวยประการฉะน้ีแล. 
                                      จบอรรถกถาวินีตสูตรที่  ๔  
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                                      ๕.   นิวาปสูตร 
            [๓๐๑]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี :- 
            สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   ครั้งน้ัน     พระองคตรัสเรียกภิกษุ 
ทั้งหลายมาแลวตรัสวา  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  พรานเนื้อมิไดปลูกหญาไวสําหรับ 
ฝูงเนื้อดวยคิดวา  เมื่อฝูงเนื้อกินหญาท่ีเราปลูกไวนี้   จะมีอายุยั่งยืน  มีผิวพรรณ 
มีชีวิตอยูยืนนาน  โดยทีแ่ท  พรานเนื้อปลูกหญาไวสําหรับฝูงเนื้อ  ดวยมีความ 
ประสงควา   ฝูงเนื้อเขามาสูปาหญาท่ีเราปลูกไวนี้แลว    จักลืมตัวกินหญา   เม่ือ 
เขามาแลวลืมตัวกินหญาก็จักมัวเมา    เม่ือมัวเมา   ก็จักประมาท   เมื่อประมาท 
ก็จักถูกเราทําเอาไดตามชอบใจในปาหญาน้ี. 
            [๓๐๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  บรรดาฝูงเนื้อเหลาน้ัน    ฝูงเนื้อฝูงแรก 
เขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเน้ือ   ลืมตัวกินหญาอยู    เมื่อเขาไปแลวลืม 
ตัวกินหญาอยู   ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา  ก็ประมาท   เมือ่ประมาท  ก็ถูกพรานเน้ือ 
ทําเอาไดตามซอบใจในปาหญาน้ัน   เมื่อเปนเชนนี้    ฝูงเนื้อฝูงแรกนั้นก็ไมรอด 
พนอํานาจของพรานเน้ือได.                              
            [๓๐๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ฝูงเนื้อฝูงที่สอง   คิดเห็นรวมกันอยาง 
นี้วา   ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเน้ือ   ลืมตัวกินหญาอยู 
เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู  ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา  ก็ประมาท  เมื่อประมาท 
ก็ถูกพรานเน้ือทําเอาไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน    เม่ือเปนเชนนี้     ฝูงเนื้อฝูง 
แรกก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได   ถากระไร   เราตองเวนจากการกิน 
หญาเสียทั้งส้ิน  เมื่อเวนจากการกินหญาที่เปนภัยแลว   ตองเขาไปอยูตามราวปา  
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ครั้นคิดดังน้ีแลวจึงเวนจากการกินหญาเสียทั้งส้ิน     เมื่อเวนจากการกินหญาที่  
เปนภัยแลว  ก็เขาไปอยูตามราวปา.   ครั้นถึงเดือนทายฤดูคิมหันต   เปนเวลาที่  
สิ้นหญาและนํ้า    ฝูงเนื้อเหลาน้ันก็มีรางกายซูบผอม  เมื่อมีรางกายซูบผอม 
กําลังเรี่ยวแรงก็หมดไป   เมื่อกําลังเรี่ยวแรงหมดไป   จึงพากันกลับมาสูปาหญา 
ที่ปลูกไวของพรานเนื้อน้ันอีกฝูงเนื้อเหลาน้ันพากันเขาไปในปาหญาน้ัน  ลมืตัว 
กินหญาอยู   เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู   ก็มัวเมา   เมื่อมัวเมา   ก็ประมาท 
เมื่อประมาท  กถ็ูกพรานเน้ือทําเอาไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน   เมื่อเปนเชนนี้ 
แมฝูงเนื้อฝูงที่สองนั้น ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนื้อได. 

                              อุปมาฝูงเน้ือฝงูที่สาม 
            [๓๐๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ฝูงเนื้อฝูงท่ีสาม   คิดเห็นรวมกันอยาง 
นี้วา  ฝูงเน้ือฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเน้ือ     ลืมตัวกินหญา 
อยู   เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู   ก็มัวเมา   เมื่อมัวเมา   ก็ประมาท   เมื่อ 
ประมาท    กถ็ูกพรานเน้ือทําเอาไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน     เมื่อเปนเชนนี้ 
เนื้อฝูงแรกนั้นก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได   อน่ึง  ฝูงเนื้อฝูงท่ีสองก็ 
คิดเห็นรวมกันอยางนี้วา   ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ 
ลืมตัวกินหญาอยู   เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู   ก็มัวเมา   เมื่อมัวเมา   ก ็
ประมาท     เม่ือประมาท     กถ็ูกพรานเน้ือ     ทําเอาไดตามชอบใจในปาหญา 
นั้น    เมื่อเปนเชนนี้     เนื้อฝูงแรกนั้นก็ไมรอดพนอํานาจของพรานไปได.  ถา 
กระไร   เราตองเวนจากการกินหญาเสียทั้งส้ิน    เมื่อเวนจากการกินหญาท่ีเปน 
ภัยแลว    ตองเขาไปอยูตามราวปา   ครัน้คิดดังน้ีแลว   จึงเวนจากการกินหญา 
เสียทั้งสิ้น  เมื่อเวนจากการกินหญาท่ีเปนภัยแลว  ก็เขาไปอยูตามราวปา  ครั้นถึง 
เดือนทายฤดูคิมหันต    เปนเวลาที่สิ้นหญาและนํ้า    ฝูงเนื้อเหลาน้ันก็มีรางกาย 
ซูบผอม    เมื่อมีรางกายซูบผอม    กําลงัเรี่ยวแรงก็หมดไป    เมื่อกําลังเรี่ยวแรง 
หมดไปจึงพากันกลับมาสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเน้ือนั้นอีก      ฝูงเนื้อ  
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เหลาน้ันพากันเขาไปในปาหญาน้ัน      ลืมตัวกินหญาอยู      เมื่อเขาไปแลวลืม 
ตัวกินหญาอยู   ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา  ก็ประมาท  เมื่อประมาท  ก็ถูกพรานเน้ือ 
ทําเอาไดตามใจในปาหญาน้ัน    เมื่อเปนเชนนี้  ฝูงเน้ือฝูงท่ีสองนั้น ก็ไมรอดพน 
อํานาจของพรานเน้ือไปได ถากระไร เราตองซุมอาศัยอยูใกล ๆ  ปาหญาท่ีปลูก 
ไวของพรานเนื้อนั้น  ครั้นซุมอาศัยอยูใกล ๆ  ปาหญาน้ันแลว   เราจะไมเขาไป 
สูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเน้ือนั้น   จักไมลืมตัวกินหญาอยู  เมื่อไมเขาไปแลว 
ไมลืมตัวกินหญาอยู   ก็จักไมมัวเมา   เมื่อไมมัวเมา   ก็จักไมประมาท   เมื่อไม 
ประมาท ก็จักไมถูกพรานเน้ือทําไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน. ครั้นคิดดังน้ีแลว 
ฝูงเนื้อเหลานั้น   กเ็ขาไปซุมอาศัยอยูใกล ๆ  ปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อน้ัน 
ครั้นเขาไปซุมอาศัยอยูใกล ๆ  ปาหญาน้ันแลว      ก็ไมเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไว 
ของพรานเน้ือน้ัน    ไมลมืตัวกินหญาอยู    เมื่อไมเขาไปในปาหญาน้ัน   ไมลืม 
ตัวกินหญาอยู   ก็ไมมัวเมา    เมื่อไมมัวเมา    ก็ไมประมาท    เมื่อไมประมาท 
ก็ไมถูกพรานเน้ือทําเอาตามชอบใจในปาหญาน้ัน   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ทนีั้น 
พรานเนื้อกับบริวารไดคิดวา    ฝูงเนื้อฝูงที่สามน้ีคงเปนสัตวแกมโกงคลายกับมี 
ฤทธิ์   ไมใชสัตวธรรมดา  จึงกินหญาท่ีปลูกไวนี้ได   เราไมทราบทางมาทางไป 
ของพวกมัน     อยากระน้ันเลย     เราตองเอาตาขายขัด ไมหลาย ๆ อัน   ลอม 
ปาหญาท่ีปลูกไวนี้ใหรอบไปทั้งปา   บางทีเราจะพบที่อยูของฝูงเนื้อฝูงท่ีสามใน 
ที่ซึ่งเราจะไปจับเอาได.    ครั้นคิดฉะน้ีแลว    พวกเขาก็ชวยกันเอาตาขายขัดไม 
เปนอันมาก  ลอมปาหญาท่ีปลูกไวนั้นรอบไปทั้งปา.   พรานเนื้อกับบริวารก็ได 
พบท่ีอยูของฝูงเนื้อฝูงท่ีสามในท่ีซึ่งเขาไปจับเอาไดแลว   เมื่อเปนเชนนี้    แมฝูง 
เนื้อฝูงที่สามน้ันก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได.                                                   

                                             อุปมาฝูงเนื้อฝงูที่สี่ 
            [๓๐๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ฝูงเน้ือฝูงท่ีสี่  คิดเห็นรวมกันอยางนี้วา 
ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ    ลืมตัวกินหญาอยู    เมื่อ  
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ลืมตัวกินหญาอยู   ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา  ก็ประมาท  เมื่อประมาท  กถ็ูกพราน  
เนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน     เมื่อเปนเชนนี้  เนื้อฝูงแรกก็ไมรอดพน 
อํานาจของพรานเน้ือได   อน่ึง   ฝูงเนื้อฝูงท่ีสอง     ก็คิดเห็นรวมกันอยางนี้วา 
ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ    ลืมตัวกินหญาอยู    เมื่อ 
เขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู   ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา    ก็ประมาท    เมื่อประมาท 
ก็ถูกพรานเน้ือทําเอาตามชอบใจในปาหญาน้ัน    เมื่อเปนเชนนี้    เนื้อฝูงแรกนั้น 
ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได  ถากระไร เราตองเวนจากการกินหญา 
เสียทั้งสิ้น     เมื่อเวนจากการกินหญาท่ีเปนภัยแลว      ตองเขาไปอยูตามราวปา 
ครั้นคิดดังน้ีแลว   จึงเวนจากการกินหญาเสียทั้งส้ิน    เมื่อเวนจากการกินหญาที่ 
เปนภัยแลว   ก็เขาไปอยูตามราวปา    ครั้นถึงเดือนทายฤดูคิมหันต    เปนเวลา 
สิ้นหญาและนํ้า     ฝูงเนื้อเหลาน้ันก็มีรางกายซูบผอม     เมื่อมีรางกายซูบผอม 
กําลังเรี่ยวแรงก็หมดไป   เมื่อกําลังเรี่ยวแรงหมดไป    จึงพากันกลับมาสูปาหญา 
ที่ปลูกไวของพรานเนื้อน้ันอีก  ฝูงเน้ือเหลาน้ันพากันเขาไปในปาหญาน้ัน    ลืม 
ตัวกินหญาอยู  เม่ือเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู  กม็วัเมา  เมื่อมัวเมา  ก็ประ- 
มาท  เมื่อประมาท  ก็ถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน  เมื่อเปน 
เชนนี้      ฝูงเนื้อฝูงท่ีสองน้ัน    ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนื้อไปได   อนึ่ง 
ฝูงเนื้อฝูงท่ีสาม    ก็คิดเห็นรวมกันอยางนี้วา    ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ี 
ปลูกไวของพรานเน้ือ     ลืมตัวกินหญาอยู     เมื่อเขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู 
ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา  ก็ประมาท  เมื่อประมาท     กถ็ูกพรานเน้ือทําเอาไดตาม 
ชอบใจในปาหญาน้ัน  เมื่อเปนเชนนี้      เนื้อฝูงแรกนั้นก็ไมรอดพนอํานาจของ 
พรานเนื้อไปได  อนึ่ง  ฝูงเน้ือฝูงท่ีสอง   ก็คิดเห็นรวมกันอยางนี้วา    เน้ือฝูง 
แรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อลืมตัวกินหญาอยู   เมื่อเขาไปแลวลืม 
ตัวกินหญาอยู   ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา  ก็ประมาท  เมื่อประมาท  ก็ถูกพรานเน้ือ  
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ทําเอาตามชอบใจในปาหญาน้ัน      เมื่อเปนเชนนี้      ฝูงเนื้อฝูงแรกไมรอดพน  
อํานาจของพรานเน้ือไปได   อน่ึง     ฝูงเนื้อฝูงท่ีสอง     ก็คิดรวมกันอยางนี้วา 
ฝูงเนื้อฝูงแรกเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อ    ลืมตัวกินหญาอยู   เมื่อ 
ลืมตัวกินหญาอยู   ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา  ก็ประมาท   เมื่อประมาท  กถ็ูกพราน 
เนื้อทําเอาไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน     เมื่อเปนเชนนี้      ฝูงเนื้อฝูงเเรกก็ไม 
รอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได   ถากระไร   เราตองเวนจากการกินหญาเสีย 
ทั้งส้ัน   เมื่อเวนจากการกินหญาท่ีเปนภัยแลว   ตองเขาไปอยูตามราวปา    ครั้น 
คิดดังน้ีแลวจึงเวนจากการกินหญาเสียทั้งส้ิน    เมื่อเวนจากการกินหญาท่ีเปนภัย 
แลว  ก็เขาไปอยูตามราวปา   ครั้นถึงเดือนทายฤดูคิมหันต   เปนเวลาที่สิ้นหญา 
และน้ํา  ฝูงเนื้อเหลาน้ัน     ก็มรีางกายซูบผอม      เมื่อมีรางกายซูบผอม  กาํลัง 
เรี่ยวแรงก็หมดไป   เมื่อกําลังเรี่ยวแรงหมดไป  จึงพากันกลับมาสูปาหญาท่ีปลูก 
ไวของพรานเนื้อนั้นอีก   ฝูงเนื้อเหลานั้นพากันเขาไปสูปาหญานั้น     ลืมตัวกิน 
หญาอยู   เมือ่เขาไปแลวลืมตัวกินหญาอยู   ก็มัวเมา    เมื่อมัวเมา    ก็ประมาท 
เมื่อประมาท  กถ็ูกพรานเน้ือทําเอาไดตามชอบใจในปาหญาน้ัน    เมื่อเปนเชนนี้  
ฝูงเนื้อฝูงท่ีสองนั้น ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเนื้อไปได  ถากระไร   เราตอง 
ซุมอาศัยอยูใกล ๆ  ปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเน้ือน้ัน    ครั้นซุมอาศัยอยูใกล ๆ 
ปาหญาน้ันแลว      เราจะไมเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเนื้อน้ัน      จะ 
ไมลืมตัวกินหญา   เมื่อไมเขาไปแลว   ไมลืมตัวกนิหญาอยู   กจั็กไมมัวเมา  เมื่อ 
ไมมัวเมา  ก็จักไมประมาท     เมื่อไมประมาท    กจั็กไมถูกพรานเน้ือทําเอาได 
ตามชอบใจในปาหญาน้ัน     ครั้นคิดดังน้ีแลว     ฝูงเนื้อเหลาน้ัน     ก็เขาไปซุม 
อาศัยอยูใกล ๆ  ปาหญาน้ันแลว  ก็ไมเขาไปสูปาหญาท่ีปลูกไวของพรานเน้ือน้ัน 
ไมลืมตัวกินหญาอยู   เมือ่ไมเขาไปในปาน้ัน  ไมลืมตัวกินหญาอยู  ก็ไม 
มัวเมา   เมื่อไมมัวเมา   ก็ไมประมาท   เมื่อไมประมาท  ก็ไมถกูพรานเน้ือทําเอา  
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ไดตามชอบใจในปาหญานั้น. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ทีนั้น พรานเนื้อและบริวาร 
ไดคิดวา   ฝูงเนื้อฝูงท่ีสามน้ีคงเปนสัตวแกมโกง   คลายกับมีฤทธิ์    ไมใชสตัว 
ธรรมดา     จึงกินหญาท่ีปลูกไวนี้ได     เราไมทราบทางมาทางไปของพวกมัน 
อยากระน้ันเลย    เราตองเอาตาขายขัดไมหลาย ๆ อันลอมปาหญาท่ีปลูกไวนี้ให 
รอบไปทั้งปา     บางทีเราจะพบท่ีอยูของฝูงเนื้อฝูงที่สามในท่ีซึ่งเราจะไป 
จับเอาได  ครั้นคิดดังน้ีแลว    พวกเขาก็ชวยกันเอาตาขายขัดไมเปนอันมากลอม 
ปาหญาท่ีปลูกไวนั้นรอบไปทั้งปา   พรานเนื้อกับบริวารก็ไดพบท่ีอยูของฝูงเนื้อ 
ฝูงท่ีสาม  ในที่ซึ่งเขาจะไปจับเอาได   เมื่อเปนเชนน้ี     แมฝูงเนื้อฝูงที่สามน้ัน 
ก็ไมรอดพนอํานาจของพรานเน้ือไปได     ถากระไร    เราตองอาศัยอยูในที่ซึ่ง 
พรานเนื้อกับบริวารไปไมถึงครั้นอาศัยอยูในที่นั้นแลว  ตองไมเขาไปสูปาหญา 
ที่ปลูกไวของพรานเนื้อน้ัน   เมื่อไมลืมตัวกินหญา  ก็จะไมมัวเมา เมื่อไมมัวเมา 
ก็จะไมประมาท  เมื่อไมประมาท    กจ็ะไมถูกพรานเนื้อทําเอาไดตามชอบใจใน 
ปาหญาน้ัน.  ครั้นคิดดังน้ีแลว  ฝูงเน้ือเหลาน้ัน  ก็พากันอาศัยอยูในที่ซึ่งพราน 
เนื้อกับบริวารไปไมถึง  ครั้นอาศัยอยูในที่นั้นแลว    ก็ไมเขาไปสูปาหญาท่ีปลูก 
ไวของพรานเนื้อนั้น     ไมลืมตัวกินหญาอยู   เมื่อไมเขาไปในปาหญาน้ัน  ไมลืม 
ตัวกินหญาอยู   ก็ไมมัวเมา    เมื่อไมมัวเมา    ก็ไมประมาท    เมื่อไมประมาท 
ก็ไมถูกพรานเน้ือทําเอาตามชอบใจในปาหญาน้ัน.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทีนั้น 
พรานเนื้อกับบริวารคิดเห็นวา  ฝูงเน้ือฝูงที่สี่นี้คงจะเปนสัตวแกมโกง  คลายกับ 
มีฤทธิ์  ไมใชสัตวธรรมดา  จึงกินหญาท่ีปลูกไวนี้ได อน่ึง  เราก็ไมทราบทาง 
มาทางไปของพวกมัน      อยากระน้ันเลย    เราตองเอาตาขายขัดไมหลาย ๆ อัน 
ลอมปาหญาท่ีปลูกน้ีไวใหรอบไปทั้งปา    บางทีเราจะพบท่ีอยูของฝูงเนื้อฝูงท่ีสี่  
ในที่ซึ่งเราจะไปจับเอาได    ครั้นคิดดังน้ีแลว  พวกเขาจึงเอาตาขายขัดไมเปน 
อันมาก   ลอมปาหญาท่ีปลูกไวนั้นรอบไปทั้งปา   แตก็หาไดพบที่อยูของฝูงเนื้อ  
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ฝูงท่ีสี่ในที่ซึ่งตนจะไปจับเอาไดไม   ทีนั้น   พรานเนื้อกับบริวารจึงคิดตกลงใจวา 
ถาเราขืนรบกวนฝูงเนื้อฝูงท่ีสี่ใหตกใจแลว      ก็จะพลอยทําใหฝูงเน้ืออ่ืน ๆ   ตก 
ใจไปดวย  ฝูงเน้ือท้ังหลายคงไปจากปาหญาปลูกไวนี้หมดสิ้น     อยากระน้ันเลย 
เราเพิกเฉยฝูงเนื้อฝูงท่ีสี่เสียเถิด ครั้นคิดดังน้ีแลว  พรานเนื้อกับบริวารก็เพิกเฉย 
ฝูงเนื้อฝูงท่ีสี่เสีย  เมื่อเปนเชนนี้    ฝูงเนื้อฝูงที่สี่ก็รอดพนอํานาจของพรานเนื้อ 
ไปได.                           
            [๓๐๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เราอุปมาใหฟง  เพ่ือใหเขาใจเนื้อความ 
ไดชัดข้ึน. ในคําอุปมานั้น มีอธิบายดังน้ี. คําวาปาหญาเปนชื่อของปญจกามคุณ.  
คําวาพรานเน้ือเปนชื่อของมารผูมีบาปธรรม.  คําวาบริวารของพรานเนื้อ   เปน 
ชื่อของบริวารของมาร.  คําวาฝูงเนื้อเปนชื่อของสมณพราหมณทั้งหลาย. 
            [๓๐๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ในสมณพราหมณเหลานั้น      สมณ- 
พราหมณพวกที่หน่ึง  เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว   ลมืตัว 
บริโภคปญจกามคุณ  เมื่อเธอเหลาน้ันเขาไปในปญจกามคุณน้ัน  ลืมตัว บริโภค 
ปญจกามคุณก็มัวเมา   เมื่อมัวเมาก็ประมาท   เมื่อประมาท    กถ็ูกมารทําเอาได 
ตามใจชอบในปญจกามคุณน้ัน   เมื่อเปนเชนนี้   สมณพราหมณพวกท่ีหน่ึงนั้น 
ก็ไมพนอํานาจของมารไปได.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เรากลาวสมณพราหมณ 
พวกท่ีหน่ึงนี้วา  เปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่หน่ึงนั้น. 

                                   สมณพราหมณพวกที่สอง 
            [๓๐๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     สมณพราหมณพวกท่ีสองคิดเห็นรวม 
กันอยางนี้วา     สมณพราหมณพวกท่ีหน่ึงเขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปน 
โลกามิสแลว  ลืมตัว  บรโิภคปญจกามคุณ       เมื่อเธอเหลาน้ันเขาไปในปญจ 
กามคุณน้ันลืมตัว     บรโิภคปจกามคุณ    ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา    ก็ประมาท 
เมื่อประมาท   ก็ถูกมารทาํเอาไดตามความชอบใจในปญจกามคุณน้ัน    เมื่อเปน 
เชนนี้     สมณพราหมณพวกท่ีหน่ึงนั้น     ก็ไมหลดุพนอํานาจของมารไปได  
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ถากระไร   เราตองงดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียทั้งส้ิน 
เมื่องดเวนจากการบริโภคที่เปนภัยแลว  ตองเขาไปอาศัยอยูตามราวปา     ครัน้ 
คิดดังน้ีแลว      จึงงดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียทั้งส้ิน 
เมื่องดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียทั้งส้ิน      งดเวนจาก 
การบริโภคที่เปนภัยแลว    ก็เขาไปอาศัยอยูตามราวปา    เธอเหลาน้ันมีผักดอง 
เปนภักษาบาง  มขีาวฟางเปนภักษาบาง  มีลูกเดือยเปนภักษาบาง    มีกากขาว 
เปนภักษาบาง    มีสาหรายเปนภักษาบาง    มีรําเปนภักษาบาง    มีขาวตังเปน 
ภักษาบาง  มีกํายานเปนภักษาบาง    มหีญาเปนภักษาบาง    มโีคมัยเปนภักษา 
บาง  มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหาร  บรโิภคผลไมหลน    เยียวยาอัตตภาพ 
อยูในราวปานั้น  ครั้นถึงเดือนทายฤดูคิมหันต  เปนเวลาที่สิ้นหญาและนํ้า เธอ 
เหลาน้ันก็มีรางกายซูบผอม     เมื่อมีรางการซูบผอม    กําลังเรี่ยวแรงก็หมดไป 
เมื่อกําลังเรี่ยวแรงหมดไป   เจโตวิมุตติก็เส่ือม   เมื่อเจโตวิมุตติเสื่อมแลว    พวก 
เธอก็หันกลับเขาสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้นอีก    เมื่อเขาไปแลว 
ลืมตัว  บรโิภคปญจกามคุณก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา  กป็ระมาท   เมือ่ประมาท   ก็ 
ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณน้ัน     เมื่อเปนเชนน้ี      แมสมณ- 
พราหมณพวกที่สองนั้นก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เรากลาวสมณพราหมณพวกท่ีสองนี้วาเปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงท่ีสองนั้น.   

                                 สมณพราหมณพวกที่สาม 
           [๓๐๙]  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สมณพราหมณพวกท่ีสามคิดเห็นรวม 
กันอยางนี้วา     สมณพราหมณพวกท่ีหน่ึงเขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปน 
โลกามิสแลว  ลืมตัว  บรโิภคปญจกามคุณ      เมื่อเธอเหลาน้ันเขาไปในปญจ- 
กามคุณน้ันลืมตัว    บริโภคปญจกามคุณ    ก็มัวเมา   เมื่อมัวเมา    ก็ประมาท 
เมื่อประมาท  กถ็ูกมารทําเอาตามความชอบใจในปญจกามคุณน้ัน  เมื่อเปนเชน 
นี้    สมณพราหมณพวกท่ีหน่ึงนั้น     กไ็มหลุดพนอํานาจของมารไปได   สวน  
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สมณพราหมณพวกท่ีสองคิดเห็นรวมกันอยางนี้วา     สมณพราหมณพวกท่ีหน่ึง  
เขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว   ลืมตัว   บรโิภคปญจกามคุณ  
เมื่อเธอเหลานั้นเขาไปในปญจกามคุณนั้น    ลืมตัว   บรโิภคปญจกามคุณ  กมวั- 
เมา   เมื่อมัวเมา  ก็ประมาท   เมื่อประมาท  ก็ถูกมารทําเอาไดตามความชอบใจ 
ในปญจกามคุณน้ัน   เมื่อเปนเชนนี้   สมณพราหมณพวกท่ีหน่ึงนั้น   ก็ไมหลุด 
พนอํานาจของมารไปได  ถากระไร  เราตองงดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณ 
อันเปนโลกามิสเสียทั้งส้ิน      เมื่องดเวนจากการบริโภคที่เปนภัยแลวตองเขาไป 
อาศัยอยูตามราวปา    ครัน้คิดดังน้ีแลว   จึงงดเวนจากการบริโภคปญจกามคุณ 
อันเปนโลกามิสเสียทั้งส้ิน      เมื่องดเวนจากการบริโภคที่เปนภัยแลวก็เขาไปอยู 
ตามราวปา  เธอเหลาน้ันมีผักดองเปนภักษาบาง    มีขาวฟางเปนภักษาบาง  มี 
ลูกเดือยเปนภักษาบาง    มีกากขาวเปนภักษาบาง  มีสาหรายเปนภักษาบาง  มี 
รําเปนภักษาบาง  มีขาวตังเปนภักษาบาง  มีกํายานเปนภักษาบาง    มีหญาเปน 
ภักษาบาง     มีโคมัยเปนภักษาบาง      มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหารบาง 
บริโภคผลไมหลน   เยียวยาอัตภาพอยูในราวปาน้ัน     ครั้นถึงเดือนทายฤดูคิม-  
หันต   เปนเวลาที่สิ้นหญาและนํ้า   เธอเหลาน้ันก็มีรางกายซูบผอม    กําลังเรี่ยว 
แรงก็หมดไป   เมื่อเรี่ยวแรงหมดไป   เจโตวิมุตติก็เส่ือม    เมื่อเจโตวิมุตติเสื่อม 
แลว   พวกเธอก็กลับหันเขาสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้นอีก   เมื่อ 
เขาไปแลว    ลืมตัว   บรโิภคปญจกามคุณ   ก็มัวเมา    เมื่อมัวเมา   ก็ประมาท 
เมื่อประมาท  กถ็ูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณน้ัน   เมื่อเปนเชนนี้  
แมสมณพราหมณพวกท่ีสองนั้น     กไ็มหลุดพนอํานาจของมารไปได  ถากระไร 
เราจะตองอาศัยอยูใกล ๆ  ปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น    ครั้นอาศัย 
อยูในที่นั้นแลว     ก็ไมเขาไปหาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิส    เมือ่ไม 
ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ    ก็จะไมมัวเมา    เม่ือไมมัวเมา     ก็จะไมประมาท 
เมื่อไมประมาท     ก็จะไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจ      ในปญจกามคุณน้ัน   
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ครั้นคิดฉะน้ีแลว     สมณพราหมณเหลาน้ัน   ก็อาศัยอยูใกลๆ   ปญจกามคุณ  
ของมารอันเปนโลกามิสนั้น.  ครั้นอาศัยอยูในที่นั้นแลว  ก็ไมเขาไปหาปญจกาม-  
คุณของมารอันเปนโลกามิส    เมื่อไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ     ก็ไมมัวเมา 
เมื่อไมมัวเมา  ก็ไมประมาท  เมื่อไมประมาท  ก็ไมถกูมารทําเอาไดตามชอบใจ 
ในปญจกามคุณน้ัน.  แตวา  สมณพราหมณเหลานั้นมีความเห็นอยางนี้วา โลก 
เที่ยง  โลกไมเที่ยง  โลกมีที่สุด  โลกไมมีที่สุดชีพก็อันนั้น  สรรีะก็อันนั้น  ชีพ 
อยางหน่ึง  สรีระอยางหน่ึง  สัตวตายแลวเกิด  สัตวตายแลวไมเกิด  สัตวตายแลว 
เกิดก็มี   ไมเกิดก็มี   สัตวตายแลว   เกดิก็มิใช   ไมเกิดก็มิใช   เมื่อเปนเชนนี้ 
สมณพราหมณพวกท่ีสามน้ัน    ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได.   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   เรากลาวพวกสมณพราหมณพวกท่ีสามน้ีวา   เปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูง 
ที่สามน้ัน. 

                                      สมณพราหมณพวกที่สี่ 
            [๓๑๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สมณพราหมณพวกท่ีสี่คิดเห็นรวมกัน 
อยางนี้วาสมณพราหมพวกที่หน่ึงเขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิส 
แลว   ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ      เม่ือเธอเหลานั้นเขาไปในปญจกามคุณนั้น  
ลืมตัว  บรโิภคปญจกามคุณ  ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา  ก็ประมาท    เมื่อประมาท 
ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณน้ัน      เมื่อเปนเชนนี้    สมณ- 
พราหมณพวกที่หน่ึงนั้นก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได   สวนสมณพราหมณ 
พวกท่ีสองคิดเห็นรวมกันอยางนี้วาสมณพราหมณพวกท่ีหน่ึงเขาไปสูปญจกาม- 
คุณของมารอันเปนโลกามิสแลว   ลืมตัว  บริโภคปจกามคุณ  ก็มัวเมา   เมื่อ 
มัวเมา  ก็ประมาท  เมื่อประมาท ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณ 
นั้น   เมื่อเปนเชนนี้    สมณพราหมณพวกท่ีหน่ึงนั้น   ก็ไมหลุดพนอํานาจของ 
มารไปได  ถากระไร   เราตองงดเวนจากการบริโภคปญจกานคุณอันเปนโลกา- 
มิสเสียทั้งส้ิน   เมื่องดเวนจากการบริโภคที่เปนภัยแลว   ตองเขาไปอาศัยอยูตาม  
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ราวปา ฯลฯ     เธอเหลาน้ันมีผักดองเปนภักษาบาง    มีขาวฟางเปนภักษาบาง 
มีลูกเดือยเปนภักษาบาง    มีกากขาวเปนภักษาบาง     มีสาหรายเปนภักษาบาง 
มีรําเปนภักษาบาง   มีขาวตังเปนภักษาบาง    มีกํายานเปนภักษาบาง    มีหญา 
เปนภักษาบาง     มีโคมัยเปนภักษาบาง      มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหาร 
บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตตภาพอยูในราวปาน้ัน     ครั้นถึงเดือนทายฤดูคิมหันต 
เปนเวลาที่สิ้นหญาและนํ้า   เธอเหลาน้ันก็มีรางกายซูบผอม     เมื่อมีรางกายซูบ- 
ผอม   กําลังเรี่ยวแรงก็หมดไป   เมื่อกําลังเรี่ยวแรงหมดไป    เจโตวิมุตติก็เส่ือม 
เมื่อเจโตวิมุตติเสื่อมแลวพวกเธอกลับหันเขาสูปญจกามคุณของมารอันเปนโล- 
กามิสนั้นอีก   เมื่อเขาไปแลว   ลืมตัว     บรโิภคปญจกามคุณ   ก็มัวเมา    เม่ือ 
มัวเมา  ก็ประมาท  เมื่อประมาท  ก็ถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณ 
นั้น   เมื่อเปนเชนนี้     แมสมณพราหมณพวกท่ีสองนั้น    ก็ไมหลุดพนอํานาจ 
ของมารไปได  สวนสมณพราหมณพวกที่สามคิดเห็นรวมกันอยางนี้วา   สมณ- 
พราหมณพวกที่หน่ึงเขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว     ลมืตัว 
บริโภคปญจกามคุณ  เมื่อเธอเหลาน้ันเขาไปในปญจกามคุณน้ัน   ลืมตัว   บร-ิ 
โภคปญจกามคุณ  ก็มัวเมา  เมื่อมัวเมา  ก็ประมาท  เมื่อประมาทก็ถูกมารทาํเอา 
ไดตามชอบใจในกามคุณนั้น      เมื่อเปนเชนนี้     สมณพราหมณพวกท่ีหน่ึงนั้น  
ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได  สวนพราหมณพวกท่ีสองคิดเห็นรวมกันอยาง 
นี้วา   สมณพราหมณพวกหน่ึงเขาไปสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสแลว 
ลืมตัว   บริโภคปญจกามคุณ  เมื่อเธอเหลาน้ันเขาไปในปญจกามคุณน้ัน  ลมืตัว 
บริโภคปญจกามคุณ ก็มัวเมา เมื่อมัวเมาก็ประมาท  เมื่อประมาท  กถ็ูกมารทํา 
เอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณน้ัน   เมื่อเปนเชนนี้สมณพราหมณพวกท่ีหน่ึง 
นั้นก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได  ถากระไร  เราตองงดเวนจากการบริโภค 
ปญจกามคุณอันเปนโลกามิสเสียทั้งส้ิน        เมื่องดเวนจากการบริโภคที่เปนภัย  
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แลว    ตองเขาไปอาศัยอยูตามราวปา ฯลฯ      เธอเหลาน้ันมีผักดองเปนภักษา 
บาง  มีขาวฟางเปนภักษาบาง  มีลูกเดือยเปนภักษาบาง     มีกากขาวเปนภักษา 
บาง    มีสาหรายเปนภักษาบาง     มีรําเปนภักษาบาง    มีขาวตังเปนภักษาบาง 
มีกํายานเปนภักษาบาง     มีหญาเปนภักษาบาง     มีโคมัยเปนภักษาบาง 
มีเงาไมและผลไมในปาเปนอาหาร   บริโภคผลไมหลน     เยยีวยาอัตภาพ 
อยูในราวปานั้น      ครั้นถึงเดือนทายฤดูคิมหันต      เปนเวลาที่สิ้นหญาและ 
น้ํา   เธอเหลาน้ันก็มีรางกายซูบผอม    เมื่อมีรางกายซูบผอม    กาํลังเรี่ยวแรงก็ 
หมดไป   เมือ่กําลังเรี่ยวแรงหมดไป    เจโตวิมุตติก็เสื่อม    เมื่อเจโตวิมุตติเสื่อม 
แลว  พวกเธอก็กลับหันเขาสูปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้นอีก    เมื่อ 
เขาไปแลว   ลืมตัว    บรโิภคปญจกามคุณ   ก็มัวเมา    เมื่อมัวเมา   ก็ประมาท 
เมื่อประมาท   ก็ถูกมารทาํเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณน้ัน     เมื่อเปนเชนนี้  
แมสมณพราหมณพวกท่ีสองนั้น   ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได   ถากระไร 
เราจะตองอาศัยอยูใกล ๆ  ปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น   ครั้นอาศัย 
อยูในที่นั้นแลว    ก็ไมเขาไปหาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิส    เมือ่ไม 
ลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ    ก็จะไมมัวเมา    เม่ือไมมัวเมา    ก็จะไมประมาท 
เมื่อไมประมาท  ก็จะไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจในปญจกามคุณน้ัน    ครั้นคิด 
ดังน้ีแลวสมณพราหมณเหลาน้ัน  ก็อาศัยอยูใกล ๆ  ปญจกามคุณของมารอันเปน 
โลกามิสนั้น  ครั้นอาศัยอยูในที่นั้นแลว    ก็ไมเขาไปหาปญจกามคุณของมารอัน 
เปนโลกามิส  เมื่อไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ  ก็ไมมัวเมา  เมื่อไมมัวเมา  ก็ไม 
ประมาท  เมื่อไมประมาท  ก็ไมถูกมารทําเอาไดตามใจชอบในปญจกามคุณนั้น. 
แตวาสมณพราหมณเหลานั้นมีความเห็นอยางนี้วา     โลกเท่ียง     โลกไมเท่ียง 
โลกมีที่สุด  โลกไมมีที่สดุ  ชีพก็อันนั้น     สรีระกอั็นนั้น  ชีพอยางหน่ึง   สรีระ 
อยางหน่ึง   สัตวตายแลวเกิด   สัตวตายแลวไมเกิด  สัตวตายแลวเกิดก็มี  ไมเกิด  
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ก็มี   สัตวตายแลว   เกิดกม็ิใช   ไมเกิดก็มิใช    เมื่อเปนเชนนี้     สมณพราหมณ  
พวกท่ีสามน้ัน   ก็ไมหลุดพนอํานาจของมารไปได   อยากระน้ันเลยเราตองอาศัย   
อยูในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไมถึง    ครั้นอาศัยอยูในที่นั้นแลว     กไ็ม 
เขาไปหาปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น        จะไมลืมตัวบริโภคปญจ- 
กามคุณ  เมื่อไมเขาไปหา  ไมลืมตัวบรโิภคปญจกามคุณ   ก็จะไมมัวเมา  เมื่อ 
ไมมัวเมา  ก็จะไมประมาท  เมื่อไมประมาท   ก็จะไมถูกมารทําเอาไดตามชอบใจ 
ในปญจกามคุณน้ัน   ครัน้คิดดังน้ีแลว  สมณพราหมณเหลาน้ัน    ก็อาศัยอยูใน 
ที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไมถึง   เมื่ออาศัยอยูในที่นั้นแลว     ก็ไมเขาไปหา 
ปญจกามคุณของมารอันเปนโลกามิสนั้น   ไมลืมตัวบริโภคปญจกามคุณ   ก็ไม 
มัวเมา   เมื่อไมมัวเมา   ก็ไมประมาท    เม่ือไมประมาท    ก็ไมถกูมารทําเอาได 
ตามชอบใจในปญจกามคุณน้ัน      เมื่อเปนเชนนี้      สมณพราหมณพวกท่ีสี่นั้น 
ก็หลุดพนอํานาจของมารไปได.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวสมณพราหมณ 
พวกท่ีสี่นี้วา  เปรียบเหมือนฝูงเนื้อฝูงท่ีสี่นั้น. 

                             มารและบริวารของมารไปไมถึง 
            [๓๑๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ก็ที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไมถึง 
เปนอยางไร. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ภิกษุในธรรมวินัยนี้    สงัดจากกาม    สงัดจาก 
อกุศลธรรม    บรรลุปฐมฌาน   มีวิตก   มีวิจาร    มปีติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 
ดูกอนภิกษุทั้งหลายน้ีเรากลาววา  ภิกษุไดทํามารใหตาบอด  คือทําลายจักษุของ 
มารใหไมเห็นรองรอยถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภิกษุบรรลุทุติยฌาน  มีความ 
ผองใสแหงจิตภายใน  เปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะวิตกวิจารสงบไป  ไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร    มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    นี้เรากลาววา  
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ภิกษุไดทํามารใหตาบอด   คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย   ถึงความ  
ไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ยังอีกขอหน่ึง คือ ภิกษุมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ 
เสวยสุขดวยนามกาย    เพราะปติสิ้นไป     บรรลตุติยฌาณท่ีพระอริยะท้ังหลาย 
สรรเสริญวา  ผูไดฌานน้ีเปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
นี้เรากลาววา     ภิกษุไดทํามารใหตาบอด      คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็น 
รองรอยถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม.  
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยังอีกขอหนึ่ง  คือ ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน  ไมม ี
ทุกข ไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอน ๆ ได  มีอุเบกขา 
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรากลาววา    ภิกษุไดทํามาร 
ใหตาบอด  คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย   ถึงความไมเห็นของมาร 
ผูมีบาปธรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ยังอีกขอหนึ่ง  คือ  ภิกษุไดบรรลุอากาสานัญ- 
จายตนฌานซ่ึงมีบริกรรมวา    อากาศหาที่สุดมิไดอยู    เพราะเพิกรูปสัญญาเสีย 
ทั้งส้ิน      เพราะปฏิฆสัญญาไมต้ังอยู       เพราะไมมีมนสิการนานัตตสัญญาอยู 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรากลาววา  ภิกษุไดทํามารใหตาบอด    คือทําลายจักษุ 
ของมารใหไมเห็นรองรอยถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ยังมีอีกขอหนึ่ง  คือ  ภิกษุลวงอากาสานัญจาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวงเสียแลว      ไดบรรลุวิญญาณัญจายตนญาน    ซึง่มี 
บริกรรมวา  วิญญาณหาท่ีสุดมิไดอยู  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรากลาววา  ภิกษุ 
ไดทํามารใหตาบอด  คือ  ทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย    ถึงความไม 
เห็นรองรอย  ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยังอีกขอหนึ่ง    คือภิกษุลวงวิญญาณัญจายตนฌาน  
โดยประการทั้งปวงเสียแลว    ไดบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน   ซึ่งมีบริกรรมวา 
อะไร ๆ ไมมอียู   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรากลาววา  ภิกษุไดทํามารใหตาบอด 
คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย  ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยังมีอีกขอหนึ่ง   คือ  ภิกษุลวงอกิญจัญญายตน- 
ฌานโดยประการท้ังปวงเสียแลว       ไดบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  นี้เรากลาววา  ภิกษุไดทํามารใหตาบอด  คือทําลายจักษุ 
ของมารใหไมเห็นรองรอย  ถึงความไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภิกษุลวงเนวสัญญานาสัญญาย- 
ตนฌานโดยประการทั้งปวงเสียแลว  ไดบรรลุสญัญาเวทยิตนิโรธอยู ก็และเพราะ 
เห็นดวยปญญา    เธอยอมมีอาสวะสิ้นไป    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   นี้เรากลาววา 
ภิกษุไดทํามารใหตาบอด  คือทําลายจักษุของมารใหไมเห็นรองรอย    ถึงความ 
ไมเห็นของมารผูมีบาปธรรม     เปนผูขามพนตัณหาอันของอยูในอารมณตาง ๆ 
ในโลกเสียได. 
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว       ภิกษุเหลาน้ันมี 
ความยินดีชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา  ดังนี้แล. 
                                        จบ  นิวาปสูตรที่  ๕  
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                                อรรถกถานิวาปสูตร  
            นิวาปสูตรเริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:-  
            พึงทราบวินิจฉัยในนิวาปสูตรนั้น     ดังตอไปนี้     ผูใดยอมปลูกพืชคือ 
หญาไวในปาเพ่ือตองการจะจับเนื้อดวยต้ังใจวา   เราจะจับพวกเนื้อท่ีมากินหญา 
นี้ไดสะดวก  ผูนั้น  ชื่อวา  เนวาปกะ.  บทวา  นิวาป  ไดแก  พืชที่พึงปลูก. 
บทวา  นิวุตฺต  ไดแก ปลกู.   บทวา  มคิชาตา  ไดแก  ชุมเน้ือ.     บทวา 
อนุปขชฺช   แปลวา  ไมเขาไปเบียดเบียน.  บทวา มจฺุฉิตา ไดแก สยบดวย 
อํานาจตัณหา     อธิบายวา    หยั่งเขาไปสูหทัยดวยตัณหาแลวใหถึงอาการสยบ. 
บทวา   มท   อาปชฺชิสฺสนฺติ    ไดแก  จักถึงความมัวเมาดวยอํานาจมานะ. 
บทวา  ปมาท  ไดแกภาวะ  คือความเปนผูมีสติหลงลืม.    บทวา  ยถากาม-  
กรณียา  ภวสิฺสนฺติ  ความวา  เราปรารถนาโดยประการใด   จักตองกระทํา 
โดยประการนั้น.    บทวา  อมิสฺม ึ  นิวาเป  ไดแก  ในท่ีเปนที่เพาะปลูกนี้.   
ไดยินวา ข้ึนชื่อวาหญาท่ีเพาะปลูกไวนี้  มีความงอกงามในฤดูแลงก็มี.  ฤดูแลง 
ยอมมีโดยประการใด ๆ หญาน้ันยอมเปนกลุมทึบอันเดียวกันเหมือนหญาละมาน 
และเหมือนกลุมเมฆโดยประการน้ันๆ. พวกพรานไถในที่สําราญดวยนํ้าแหงหนึ่ง 
แลวปลูกหญาน้ัน      กั้นรัว้ประกอบประตูรักษาไว.    ครั้นเมื่อใดในเวลาแลงจัด 
หญาทุกชนิดยอมขาว     น้ําเพียงชุมลิ้นก็หาไดยาก     ในเวลาน้ันเน้ือท้ังหลาย 
พากันกินหญาขาวและใบไมเกา ๆ  เที่ยวไปอยางหวาดกลัวอยู    ดมกลิ่นหญาท่ี 
เพาะปลูกไว    ไมคํานึงถึงการฆาและการจับเปนตน     ขามรั้วเขาไป.    จริงอยู 
หญาท่ีเพาะปลูกไวยอมเปนที่รัก ทีช่อบใจอยางยิ่งของพวกเน้ือเหลาน้ัน.    เจาของ 
หญาเห็นพวกเนื้อเหลาน้ัน    ทําเปนเหมือนเผลอไป ๒-๓ วัน    เปดประตูไวใน  
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ภายในท่ีเพาะปลูก    แมบอน้ําก็มีในที่นั้น ๆ พวกเน้ือเขาไปทางประตูที่เปดไว 
กินและดื่มเทานั้นก็หลีกไป.     ในวันรุงข้ึนก็ไมมีใครทําอะไร ๆ  เพราะฉะน้ัน 
จึงกระดิกหูกินดื่มแลวไมรีบไป.  วันรุงข้ึนไมมีใครทําอะไร  กนิ  ดื่มตามพอใจ 
เขาไปนอนยังสุมทุมพุมไม.   พวกพรานรูวาเนื้อเผลอ    ก็ปดประตูลอมไวทุบตี 
ต้ังแตชายปาไป.     เนื้อเหลาน้ันถูกเจาของหญากระทําไดตามชอบใจในปาหญา 
นั้นดวยประการฉะน้ี. 
            บทวา    ตตฺร  ภิกขฺเว   ไดแก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในหมูเนื้อ 
เหลาน้ัน.  บทวา  ปฐมา  มิคชาตา  ไดแกข้ึนชื่อวาหมูเนื้อท่ีหน่ึงและท่ีสอง 
ยอมไมมี.    ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดตามลําดับหมูเน้ือท่ีมาถึง    แสดง 
ระบุชื่อวา  เนื้อท่ีหน่ึง  ที่สอง  ที่สาม  ที่สี่.    บทวา อิทฺธานุภาวา  ไดแก 
เพราะจะตองกระทําตามประสงค.   จริงอยู   ความเปนผูเชี่ยวชาญน่ันแล    ทาน 
ประสงคเอาวาฤทธิ์   และวาอํานาจในท่ีนี้.  บทวา   ภยโภคา   ไดแก  จากการ 
บริโภคดวยความกลัว.  บทวา พลวิริย  ไดแก วาโยธาตุที่พัดไปมา  อธิบายวา 
วาโยธาตุ  นั้นหายไป.  บทวา  อุปนิสฺสาย  อาสย  กปฺเปยฺยาม  ความวา 
เมื่อพวกเนื้อนอนกินในภายในก็ดี   มาแตภายนอกเค้ียวกินก็ดี   ยอมมีแตความ 
กลัวเทาน้ัน   เนื้อเหลาน้ันคิดวา   ก็พวกเราอาศัยที่เพาะปลูกโนน   จึงอยูอาศัย 
ณ   ที่แหงหนึ่ง.  บทวา   อุปนิสฺสาย  อาสย  กปฺปยึสุ  ความวา  ข้ึนชื่อวา 
พวกพรานยอมไมมีความพลั้งเผลอทุก ๆ เวลา  พวกเนื้ออาศัยที่เพาะปลูก  (ไร 
ผักหญา) ดวยต้ังใจวา พวกเรานอนในสุมทุมพุมไม  และเชิงรั้วในท่ีนั้น ๆ เมื่อ 
พรานเหลาน้ันหลีกไปลางหนา     หรอืไปกินอาหาร     จึงเขาไปสูที่เพาะปลูก 
พอกิน   ดื่มเสร็จแลวก็เขาไปสูที่อยูของตน  แลวอาศัยอยูในที่รกชฏัมีพุมไมและ 
เชิงรั่วเปนตน.   บทวา   ภฺุชึสุ    ไดแก รูเวลาท่ีพวกพรานพลั้งเผลอโดยนัย 
ดังกลาวแลว   ตะลีตะลานเขาไปกิน.  บทวา  เกฏภิโน ไดแก  เกราฏิกศาสตร  
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ที่ศึกษามา.  บทวา  อิทฺธิมนฺตา  แปลวา  เหมือนผูมีฤทธิ์.  บทวา ปรชนา 
ไดแก  ยักษ   ยักษเหลาน้ีไมใชเนื้อ.    บทวา   อาคตึ  วา  คตึ  วา   ไดแก 
พวกเราไมรูความคิดของพรานเหลาน้ันดังนี้วา      พวกเน้ือเหลาน้ียอมมาทางที่ 
ชื่อน้ี   ไปในที่โนน.   บทวา  ทณฺฑวาคุราหิ   ไดแก  ขาย  คือทอนไมและ 
ไมคอน.   บทวา  สมนฺตาสปฺปเทสมนุปริวาเรสุ  ความวา  คนปลูกฝกม ี
มายามาก  คิดวา  เนื้อเหลาน้ี   จักไมไปไกล  จักนอนอยูในที่ไกลนี่แหละ   จึง 
ลอมถิ่นที่ของตนคือโอกาสท่ีใหญรอบไรผัก   บทวา อทฺทสาสุ  ความวา ลอม 
อยางนี้แลวก็เขยาขายโดยรอบจองดู.   บทวา   ยตฺถ   เต   ไดแก   พวกพราน 
เหลาน้ันไดไปจับในที่ใด  ไดเห็นที่นั้น.  บทวา   ยนฺนูน  มย  ยตฺถ  อคติ 
ความวา  ไดยินวา  พรานเหลาน้ันคิดอยางนี้วา    พวกเน้ือที่นอนกินอยูภายใน 
ก็ดี  มาจากภายนอกกินอยูก็ดี    อยูในท่ีใกลกินอยูก็ดี    ยอมมีความกลัวท้ังนั้น 
จริงอยู   แมเนื้อเหลาน้ันถูกลอมจับดวยขาย   เพราะฉะนั้น เนื้อเหลาน้ันจึงคิด 
ดังน้ีวา  ถากระไร เราจะพึงนอนในท่ีที่พวกทําไรและคนของพวกทําไรไมไปไม 
อยู  บทวา   อฺเ   ฆฏเฏสฺสนฺติ    ไดแก เบียดเนื้ออ่ืน ๆ  ที่อยูไกลแตที่ 
นั้น  ๆ.    บทวา  เต  ฆฏฏติา   อฺเ    ไดแก  เนื้อที่ถูกเบียดเหลาน้ันก็จะ 
ถูกเบียดตัวอ่ืน ๆ   ที่อยูไกลกวาน้ัน.    บทวา   เอว  อิม  นิวาป    นิวุตฺต 
สพฺพโส  มิคชาตา   ริฺจสิฺสนฺติ   ไดแก ชุมเน้ือหมูเนื้อท้ังหมดจักละทิ้ง 
ไรผักที่พวกเราปลูกไว.    บทวา   อชฺฌเุปกฺเขยฺยาม    ไดแก  พึงขวนขวาย 
จับเนื้อเหลานั้น.   ก็เม่ือเนื้อท้ังหลายพากันมาดวยอาการอยางไรก็ตาม   พวกเรา 
ก็จะไดลูกเน้ือบาง  เนื้อแกบาง  เนื้อกําลังนอยบาง  เนื้อพลัดฝูงบาง   เม่ือไมมา 
ยอมไมไดอะไร ๆ.  บทวา  อชฺฌุเปกฺขสึุ  โข  ภิกขฺเว  ไดแก  คิดอยางนี้ 
แลวจึงไดขวนขวาย.  
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            ในคําวา   อมุ  นิวาป  นิวุตฺต  มารสฺส  อมนูิ  จ  โลกามสิานิ  นี ้
คําวา   นิวาปะก็ดี   คําวา  โลกามิสานิก็ดี   เปนชื่อของกามคุณ ๕ ที่เปนเหยื่อ 
ของวัฏฏะ.  ก็มารมิไดเที่ยวหวานกามคุณเหมือนพืช  แตแผอํานาจคลุมผูที่ยินดี 
ในกามคุณ.  ฉะน้ัน  กามคุณจึงชื่อวา   เปนเหยื่อลอของมาร.    เพราะเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  อมุ  นิวาป  นิวุตฺต  มารสฺส  ดังนี้.  บทวา  น  ปริมุจฺจึส ุ
มารสฺส  อิทธฺานุภาวา  ไดแก  เปนผูตกอยูในอํานาจของมาร  ถกูมารกระทําได 
ตามชอบใจ.  นี้เปนการเปรียบเทียบดวยการบรรพชาพรอมดวยบุตรและภรรยา. 
ชื่อวา  เจโตวิมุตติ   ในคําวา  เจโตวิมุตติ  ปริหายิ  นั้น   ไดแก อัธยาศัย 
ที่เกิดข้ึนวา    พวกเราจักอยูในปา   อธิบายวา   อัธยาศัยนั้นเส่ือมแลว.  ขอวา 
ตถูปเม  อห  ภิกฺขเว  อิเม  ทุติเย  นี้เปนการเปรียบเทียบดวยการบรรพชา 
ประกอบดวยธรรมของพราหมณ.   จรงิอยู   พราหมณทั้งหลายประพฤติโกมาร 
พรหมจรรย ๔๘ ป  คิดวาจักสืบประเพณี เพราะกลัววัฏฏะขาด  แสวงหาทรัพย 
ไดภรรยา    ครองเรือน    เมื่อเกิดบุตรคนหน่ึง   คิดวา   เรามีบุตรแลว    วัฏฏะ 
ไมขาดแลว   สืบประเพณีแลว   จึงออกบวชอีกหรอืมีเมียตามเดิม.   บทวา  เอว 
หิ  เต  ภิกขฺเว  ตติยา  สมณพฺรหฺมณา  น  ปริมุจฺจึส ุ ความวา  สมณ- 
พราหมณแมเหลาน้ันไมพนจากฤทธ์ิ  และอํานาจของมารเหมือนกอน   ไดเปน 
ผูถูกมารกระทําตามชอบใจ.      ถามวา    ก็สมณพราหมณเหลานั้นทําอยางไร.  
ตอบวา    สมณพราหมณเหลาน้ันไปยังบานนิคมและราชธานี    ใหสรางอาศรม 
อยูในอารามและสวนน้ัน  ๆ ใหเด็กในตระกูลทั้งหลายศึกษาศิลปะมีประการตางๆ 
เชน  ศลิปะชาง มา  และรถเปนตน .  ดงัน้ัน   สมณพราหมณเหลาน้ัน  ถูกขาย 
คือทิฏฐิของมารผูมีบาปรวบรัด    ถูกมารกระทําไดตามชอบใจ    เหมือนฝูงเนื้อ 
ที่สามท่ีถูกลอมดวยตาขาย.                                                        
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            ขอวา  ตถูปเม  อห ภิกฺขเว  อิเม  จตุตฺเถ  นี้  เปนเครื่องนํามาเปรียบเทียบ 
ศาสนานี้.    บทวา  อนฺธมกาสิ  มาร   ความวา    ไมทําลายนัยนตาของมาร 
แตจิตของภิกษุผูเขาฌานซึ่งเปนบาทของวิปสสนา    ยอมอาศัยอารมณนี้เปนไป 
ฉะน้ัน   มารจึงไมสามารถจะเห็นได  ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  อนฺธมกาสิ 
มาร  ดังนี้.  บทวา  อปท   วธิตฺวา  มารจกฺขุ  ความวา   โดยปริยายน้ีเอง 
เธอจึงฆาโดยประการที่จักษุของมารไมมีทางหมดหนทาง  ไมมีที่พ่ึง  ปราศจาก 
อารมณ.  บทวา   อทสฺสน  ตโต  ปาปมโต  ไดแก โดยปริยายน้ันเอง  มาร 
ผูมีบาปจึงมองไมเห็น.   จริงอยู   มารนั้นไมสามารถจะมองเห็นราง   คือญาณ 
ของภิกษุผูเขาฌานซ่ึงเปนบาทของวิปสสนานั้น    ดวยมังสจักษุของตนได.  บท 
วา   ปฺาย   จสฺส  ทิสฺวา  อาสวา  ปริกฺขีณา  โหนฺติ  ความวา  เพราะเห็น 
อริยสัจ ๔ ดวยมรรคปญญา    อาสวะ ๔  จึงสิ้นไป.    บทวา  ติณฺโณ  โลเก 
วิสตฺติก  ไดแก  ถึงการนับอยางนี้วา  วิสตฺติกา  เพราะของอยูและซานไป 
ในโลก.   อีกอยางหน่ึง   บทวา   วิสตฺติกา  ความวา   ทีช่ื่อวา   วิสตฺติกา 
เพราะอรรถวาอะไร ชื่อวา  วิสตฺติกา  เพราะอรรถวา  ซานไป  แผไป   ขยาย 
ไปไพบูลย   กวางขวาง   ปราศจากความสามารถ   นําส่ิงท่ีเปนพิษมา   มีวาทะ 
เปนพิษ   มีรากเปนพิษ    มีผลเปนพิษ    มีเครื่องบริโภคเปนพิษ   ก็หรือวา 
ตัณหานั้นกวางขวาง  ในรปู  เสียง  กลิน่  รส  และโผฏฐัพพะ  เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อวา   วิสตฺติกา.  ผูขาม  ขามออก  ขามข้ึนซึ่งตัณหา   ซึ่งนับวา 
วิสตฺติกา    ดวยประการฉะน้ี.   เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ติณฺโณ 
โลเก  วิสตฺติก  ดังนี้. 
                                      จบอรรถกถานิวาปสูตรที่  ๕  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 410 

                                     ๖.  ปาสราสิสูตร 
            [๓๑๒]   ขาพเจาไดฟงมาอยางนี้:-   
            สมัยหนึ่ง   พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยูที่พระวิหารเชตวัน     อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี  ครั้งน้ันเปนเวลาเชา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงนุงสบงถือบาตรจีวร  เสด็จเขาไปยังกรุงสาวัตถีเพ่ือบิณฑบาต.   ครั้ง 
นั้น  ภิกษุหลายรูปเขาไปหาทานพระอานนทกลาววา ทานอานนท  พวกขาพเจา 
ไดฟงธรรมีกถา  เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาเปนเวลานานมาแลว   ขอ 
ใหพวกขาพเจาไดฟงธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาเถิด. 
            ทานพระอานนทกลาววา   ถาเชนนั้น     ขอพวกทานจงไปสูอาศรมของ 
พราหมณชื่อรัมมกะ จึงจะไดฟงธรรมีกถาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา. 
ภิกษุเหลาน้ัน    ไดรับคําทานพระอานนทแลว.  
            ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปบิณฑบาตท่ีกรุงสาวัตถี  กลับ 
จากบิณฑบาตในเวลาปญจฉาภัตน้ีแลว     ตรัสเรยีกทานพระอานนทมาตรัสวา 
อานนทเราจะไปพักผอนกลางวันที่ปราสาทแหงมิคารมารดา   (นางวิสาขา)   ที ่
บุพพาราม.  ทานพระอานนทไดทูลรบัพระดํารัสแลว.   พระผูมีพระภาคเจากับ 
ทานพระอานนทไดเสด็จไปพักผอนกลางวันที่ปราสาทแหงมิคารมารดาท่ีบุพ- 
พาราม    เวลาเย็นเสด็จออกจากท่ีพักผอนแลวตรัสเรียกทานพระอานนทมาตรัส 
วา  อานนท   เรามาไปสรงนํ้าที่ทาบุพพโกฏฐกะ๑  ทานพระอานนทไดทูลรบั 
พระดํารัสแลว    พระผูมีพระภาคเจากับทานพระอานนทไดเสด็จไปสรงนํ้าท่ีทา 
บุพพโกฏฐกะ.  สรงเสร็จแลวจึงกลับข้ึนมาทรงจีวรผืนเดียวประทับยืนผ่ึงพระองค 
อยู.  ทานพระอานนทกราบทูลวา  พระเจาขาอาศรมของพราหมณชื่อรัมมกะอยู 
๑.  ทาอาบน้ําตั้งอยูดานปราจีน  มีหาดทราบขาวสะอาดเปนท่ีอาบน้ํา  ๔ ท่ี  สําหรับ 
กษัตริย   ชาวเมือง  พวกภิกษุ  และพระพทุธเจา  ไมอาบรวมกัน.  
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ไมไกล  เปนที่รื่นรมย  นาเลื่อมใส   ขอโปรดเสด็จไปท่ีนั้นเพ่ือทรงอนุเคราะห 
เถิด.    พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ   แลวจึงเสด็จไปที่อาศรมของ  
พราหมณชื่อรัมมกะ.  สมยันั้น  ภิกษุหลายรูปนั่งสนทนาธรรมีกถากันอยูที่นั้น. 
พระผูมีพระภาคเจาประทับยืนอยูที่ซุมประตูขางนอก        คอยใหภิกษุเหลาน้ัน 
สนทนากันจบ. 

                                  วาดวยการแสวงหา  ๒  อยาง 
            [๓๑๓]   ครั้งน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา    ภิกษุเหลาน้ัน 
สนทนากันจบแลว    จึงทรงกระแอมแลวเคาะบานประตู    ภิกษุเหลาน้ันไดเปด 
ประตูรับ      พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปท่ีอาศรมของพราหมณชื่อรัมมกะ 
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีไดจัดไว   แลวจึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา   ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย     บัดนี้พวกเธอนั่งสนทนาเรื่องอะไรกัน      และเรือ่งอะไรท่ีพวกเธอ 
สนทนากันคางไว.   ภิกษุเหลาน้ันทูลวาขาแตพระองคผูเจริญ  ธรรมีกถาปรารภ 
ถึงพระผูมีพระผูมีภาคเจาน้ันแล   พวกขาพระองคพูดกันคางอยู   ก็พอดีพระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จมาถึง.  จึงตรัสวา  ดีละ.   ภิกษุทัง้หลาย   การที่พวกเธอผูเปน 
กุลบุตร     ออกจากเรือนไมมีเรือนบวชดวยศรัทธา     นั่งสนทนาธรรมีกถากนั 
เปนการสมควร   พวกเธอเมื่อน่ังประชุมกัน   ควรทํากิจสองอยาง   คือสนทนา 
ธรรมกันหรอืน่ังน่ิงตามแบบพระอริยะ    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     การแสวงหามี 
สองอยาง    คือ   การแสวงหาที่ไมประเสริฐอยางหน่ึง   การแสวงหาที่ประเสริฐ 
อยางหน่ึง.                                        

                                   วาดวยการแสวงหาทีไ่มประเสริฐ 
            [๓๑๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย การแสวงหาท่ีไมประเสริฐเปนไฉน. คน 
บางคนในโลกนี้     ตนเองเปนผูมีความเกิดเปนธรรมดา   ก็ยังแสวงหาสิ่งมีชาติ 
เปนธรรมดาอยูนั่นแหละ   เปนผูมีชราความแกเปนธรรมดา   ก็ยังแสวงหาส่ิงมี 
ชราความแกเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ     เปนผูมีพยาธิความเจ็บไขเปนธรรมดา  
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ก็ยังแสวงหาส่ิงน้ีพยาธิความเจ็บไขเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ เปนผูมีมรณะความ 
ตายเปนธรรมดา  ยังแสวงหาสิ่งมีมรณะความตายเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ เปน 
ผูมีโศกเปนธรรมดา       ยงัแสวงหาสิ่งมีโศกเศราเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ 
เปนผูมีสังกิเลสความเศราหมองเปนธรรมดา        ยังแสวงหาสิ่งมีสังกิเลสความ 
เศราหมองเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ.    เธอบอกไดไหมวาอะไรคือส่ิงมีชาติเปน 
ธรรมดา.  บตุร   ภรรยา   ทาสหญิง   ทาสชาย   แพะ   แกะ   ไก   สุกร   ชาง 
โค  มา   ลา  ทอง   เงิน  เรียกวาส่ิงน้ีชาติเปนธรรมดา.   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สิ่งมีชาติเปนธรรมดาเหลาน้ันเปนอุปธิ   ผูที่ติดพัน   ลุมหลง   เกี่ยวของในสิ่ง 
มีชาติเปนธรรมดาเหลาน้ัน   ชื่อวาตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา   ยังแสวงหา 
สิ่งมีชาติเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ.   เธอบอกไดไหมวาอะไรคือ    สิ่งมีชราเปน 
ธรรมดา.  บตุร  ภรรยา  ทาสหญิง  ทาสชาย   แพะ   แกะ   ไก   สุกร   ชาง  โค 
มา  ลา  ทอง  เงิน  เรียกวาส่ิงมีชราเปนธรรมดา.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   สิ่งมี 
ชราเปนธรรมดาเหลาน้ันเปนอุปธิ  ผูที่ติดพัน   ลุมหลง  เกี่ยวของ  ในส่ิงมีชรา 
เปนธรรมดาเหลาน้ันชื่อวาตนเองเปนผูมีชราเปนธรรมดา   ยังแสวงหาสิ่งน้ีชรา 
เปนธรรมดาอยูนั่นแหละ.  เธอบอกไดไหมวา  อะไรเลา   คือ   สิ่งมีพยาธิเปน 
ธรรมดา.   บตุร    ภรรยา   ทาสหญิง  ทาสชาย   แพะ   แกะ   ไก   สุกร  ชาง 
โค    มา    ลา    ทอง   เงิน    เรียกวา   สิ่งมีพยาธิเปนธรรมดา.  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  สิ่งมีพยาธิเปนธรรมดาเหลาน้ันเปนอุปธิ   ผูที่ติดพันลุมหลงเกี่ยวของ 
ในสิ่งมีพยาธิเปนธรรมดาเหลาน้ัน       ชื่อวาตนเองเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา 
ยังแสวงหาสิ่งมีพยาธิเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ.    เธอบอกไดไหมวา   อะไรเลา 
คือส่ิงมีมรณะเปนธรรมดา.    บุตร  ภรรยา  ทาสหญิง  ทาสชาย   แพะ   แกะ 
ไก   สุกร  ชาง  โค   มา   ลา   ทอง   เงิน   เรียกวาส่ิงมีมรณะเปนธรรมดา. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งมีมรณะเปนธรรมดาเหลาน้ันเปนอุปธิ  ผูที่ติดพัน  ลุม 
หลง  เกี่ยวของ  ในสิ่งมีนรกเปนธรรมดาเหลาน้ัน    ชื่อวาตนเองเปนผูมีมรณะ  
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เปนธรรมดา  ยังแสวงหาส่ิงมีมรณะเปนธรรมดาอยูนั่นแหละ.  เธอบอกไดไหม  
วาอะไรคือส่ิงมีความโศกเปนธรรมดา.   บุตร   ภรรยา   ทาสหญิง    ทาสชาย 
แพะ   แกะ   ไก   สุกร   ชาง   โค   มา   ลา   ทอง   เงิน  เรียกวาส่ิงมีความโศก 
เปนธรรมดา.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    สิ่งมีความโศกเปนธรรมดาเหลาน้ันเปน 
อุปธิ  ผูที่ติดพัน  ลุมหลง   เกี่ยวของ   ในสิ่งมีความโศกเปนธรรมดาเหลาน้ัน 
ชื่อวาตนเองเปนผูมีความโศกเปนธรรมดา ยังแสวงหาสิ่งมีความโศกเปนธรรมดา 
อยูนั่นแหละ.  เธอบอกไดไหมวาอะไรคือส่ิงมีกิเลสเปนธรรมดา.  บุตร ภรรยา 
ทาสหญิง   ทาสชาย   แพะ   แกะ   ไก   สุกร   ชาง   โค  มา   ลา   ทอง   เงิน 
เรียกวาส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งมีสังกิเลสเปนธรรมดา 
เหลาน้ันเปนอุปธิ  ผูที่ติดพัน   ลุมหลง  เกี่ยวของ  ในสิ่งมีสังกิเลสเปนธรรมดา 
เหลาน้ัน  ชื่อวาตนเองเปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา  ยังแสวงหาสิ่งมีสังกิเลสเปน 
ธรรมดาอยูนั่นแหละ.  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   นี้คือการแสวงหาท่ีไมประเสริฐ. 

                               วาดวยการแสวงหาส่ิงประเสริฐ 
            [๓๑๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   การแสวงหาที่ประเสริฐเปนไฉน.  คน 
บางคนในโลกนี้  ตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา  ทราบชัดโทษในส่ิงมีชาติเปน 
ธรรมดา  ยอมแสวงหาพระนิพพาน  ที่ไมเกิด   หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  เกษม 
จากโยคะ  ตนเองเปนผูมีชราเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในสิ่งมีชราเปนธรรมดา 
ยอมแสวงหาพระนิพพาน ที่ไมแก หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิไดเกษมจากโยคะ   ตนเอง 
เปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา ทราบชัดโทษในส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดา ยอมแสวงหา 
พระนิพพาน  หาพยาธิมิได  หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได    เกษมจากโยคะตนเอง 
มีมรณะเปนธรรมดา    ทราบชัดโทษในส่ิงมีมรณะเปนธรรมดา   ยอมแสวงหา 
พระนิพพาน  ที่ไมตาย   หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  เกษมจากโยคะ  ตนเองเปน 
ผูมีโศกเปนธรรมดา  ทราบชัดโทษในส่ิงมีโศกเปนธรรมดา   ยอมแสวงหาพระ- 
นิพพาน   ทีห่าโศกมิได    เกษมจากโยคะ   ตนเองเปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา  
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ทราบชัดโทษในส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา    ยอมแสวงหาพระนิพพาน     ทีไ่ม 
เศราหมอง    หาธรรมอื่นยิ่งกวามิไดเกษมจากโยคะ    ดูกอนภิกษุทั้งหลายนี้แล 
คือการแสวงท่ีประเสริฐ.                                          
            [๓๑๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    แมเรากอนแตตรัสรู     ยังไมไดตรัสรู 
เปนโพธิสัตวอยู   ตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา    ก็ยังแสวงหาสิ่งมีชาติเปน 
ธรรมดานั่นแล    เปนผูมชีราเปนธรรมดา    ก็ยังแสวงหาสิ่งมีชราเปนธรรมดา 
นั่นแล   เปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา   ก็ยงัแสวงหาสิ่งมีพยาธิเปนธรรมดาน่ันแล 
เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา  ก็ยังแสวงหาสิ่งมีมรณะเปนธรรมดาน่ันแล  เปนผูมี 
โศกเปนธรรมดา      ก็ยังแสวงหาสิ่งมีความโศกเปนธรรมดาน่ันแล      เปนผูมี 
สังกิเลสเปนธรรมดา   ก็ยงัแสวงหาสิ่งมีสังกิเลสเปนธรรมดาน่ันแล   เราจึงคิด 
ดังน้ีวา   เราเปนผูมีชาติเปนธรรมดา   ทําไมจึงยังแสวงหาสิ่งมีชาติเปนธรรมดา 
อยูเลา     เรามีชราเปนธรรมดา    ทําไมจึงแสวงหาส่ิงมีชราเปนธรรมดาอยูเลา 
เราเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดาทําไมจึงยังแสวงหาสิ่งมีพยาธิเปนธรรมดาอยูเลา 
เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา     ทําไมจึงยังแสวงหาสิ่งมีมรณะเปนธรรมดาอยูเลา 
เปนผูมีโศกเปนธรรมดา       ทําไมจึงยังแสวงหาสิ่งมีโศกเปนธรรมดาอยูเลา 
เปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา  ทําไมจึงยังแสวงหาสิ่งมีสังกิเลสเปนธรรมดาอยูเลา 
ถากระไร    เราเมื่อเปนผูมีชาติเปนธรรมดา     ก็ควรทราบชัดโทษในส่ิงมีชาติ   
เปนธรรมดา    แลวแสวงหาพระนิพพาน   ที่ไมเกดิ   หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได 
เกษมจากโยคะ  เมื่อเปนผูมีชราเปนธรรมดา  ก็ควรทราบชัด    โทษในสิ่งมีชรา 
เปนธรรมดา    แลวแสวงหาพระนิพพาน    ที่ไมแก    หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได 
เกษมจากโยคะ    เม่ือเปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา      ก็ควรทราบชัดโทษในสิง่มี 
พยาธิเปนธรรมดา   แลวแสวงหาพระนิพพาน    ทีห่าพยาธิมิได   หาธรรมอ่ืน 
ยิ่งกวามิได     เกษมจากโยคะ     เมื่อเปนผูมีมรณะเปนธรรมดาก็ควรทราบชัด 
โทษในสิ่งมีมรณะเปนธรรม   แลวแสวงหาพระนิพพานท่ีไมตาย   หาธรรมอ่ืน  
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ยิ่งกวามิไดเกษมจากโยคะ   เมื่อเปนผูมีโศกเปนธรรมดา    ก็ควรทราบชัดโทษ 
ในสิ่งมีโศกเปนธรรมดา    แลวแสวงหาพระนิพพาน   ที่หาโศกมิได  หาธรรม 
อ่ืนยิ่งกวามิได  เกษมจากโยคะ  เมื่อเปนผูมีสังกิเลสเปนธรรมดา ก็ควรทราบชัด 
โทษในสิ่งมีสังกิเลสเปนธรรมดา    แลวแสวงหาพระนิพพาน    ที่ไมเศราหมอง 
หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิไดเกษมจากโยคะ. 

                                  เสด็จเขาไปหาอาฬารดาบส 
            [๓๑๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สมัยตอมา  เรากําลังรุนหนุม    มีเกศา 
ดําสนิท  ยังอยูในปฐมวัย     เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนาจะให 
บวช  มีพระพักตรอาบดวยนํ้าพระเนตร  ทรงกันแสงอยู   จึงปลงผมและหนวด 
นุงหมผากาสาวพัสตร   ออกจากเรือนไมมีเรือนบวช  เมื่อบวชแลว    ก็เสาะหา 
วากุศลเปนอยางไร    ขณะท่ีแสวงหาทางสงบระงับอันประเสริฐซึ่งหาทางอ่ืนยิ่ง 
กวามิได  ไดเขาไปหาอาฬารดาบส   กาลามโคตรแลว   กลาววา    ทานกาลามะ 
ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย ในธรรมวินัยนี้.  เม่ือเรากลาวอยางนี้  
อาฬารดาบส  กาลามโคตร  จึงกลาวกะเราวา   เชิญอยูเถิดทาน  ธรรมนี้ก็เปน 
ธรรมเชนเดยีวกับที่วิูชนทําใหแจงลัทธิของอาจารยตนดวยความรูยิ่งเอง 
เขาถึงอยูไมชาเลย.     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราเรียนธรรมน้ันไดโดยรวดเร็ว 
ไมนานเราเพียงเปดปากเจรจาปราศรัยเทาน้ัน    เราก็กลาวญาณวาทและเถรวาท 
ได   และทั้งเราทั้งผูอ่ืนก็ทราบชัดวา   เรารู    เราเห็น.    เราจึงคิดวา   อาฬาร 
ดาบส   กาลามโคตร   ยอมบอกธรรมน้ีมิใชโดยเหตุเพียงความเชื่ออยางเดียววา 
เรากระทําใหแจงดวยความรูยิ่งโดยตนเองเขาถึงอยู    โดยที่แท     อาฬารดาบส 
กาลพโคตร  ก็รูเห็นธรรมน้ีอยู.  ตอน้ันเราจึงเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตร 
แลวถามวา   ทานกาลามะ   ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมน้ี     ดวยความรูยิ่งโดย 
ตนเอง  เขาถึง  บอกโดย  ดวยเหตุเพียงเทาใด.  เมื่อเราถามอยางน้ี   อาฬารดาบส 
กาลามโคตร    จึงบอกอากิญจัญญายตนสมาบัติแกเรา.    เราจึงคิดวา   มิใชแต  
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อาฬารดาบส  กาลามโคตรเทานั้นที่มีศรัทธาวิริยะ  สติ  สมาธิ    ปญญา    แม 
เราก็มีศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา   เหมือนกันผิฉะน้ัน    เราตองเริ่ม 
บําเพ็ญเพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมท่ีอาฬารดาบส   กาลามโคตรบอกวากระทําใหแจง 
ดวยความรูยิ่งโดยตนเอง  เขาถึงอยูได.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตอมาไมนานนัก 
เราก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้น  ดวยความรูยิ่งโดยตนเอง   เขาถึงอยูได   ตอน้ัน 
เราจึงเขาไปหาอาฬารดาบส   กาลามโคตร   แลวถามวา  ทานกาลามะ ทานกระ- 
ทําใหแจงซ่ึงธรรมน้ี    ดวยความรูยิ่งโดยตนเอง  เขาถึง  บอกได  ดวยเหตุเพียง 
เทาน้ีหรือ. 
            อา.   ผูมีอายุ   แมขาพเจากระทําใหแจงซ่ึงธรรมน้ี    ดวยความรูยิ่งโดย 
ตนเอง   เขาถึง   บอกได   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีแหละ. 
            พ.   ทานกาลามะ  แมขาพเจาก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้   ดวยความรูยิ่ง 
โดยตนเอง   เขาถึงอยู   ดวยเหตุเพียงเทาน้ีเหมือนกัน. 
            อา.  เปนลาภของพวกขาพเจา  พวกขาพเจาไดดีแลวท่ีไดเห็นสพรหม- 
จารีเชนทาน  เพราะขาพเจากระทําใหแจงซ่ึงธรรมดา  ดวยความรูยิ่งโดยตนเอง 
เขาถึง  บอกได   ทานก็กระทําใหแจงซึ่งธรรมนั้น     ดวยความรูยิ่งโดยตนเอง 
เขาถึงอยูได  ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด   เขาถึงอยูได     ขาพเจาก็กระทําให 
แจงซ่ึงธรรมนั้น  ดวยความรูยิ่งโดยตนเอง   เขาจึง    บอกได    ขาพเจาทราบ 
ธรรมใด  ทานก็ทราบธรรมน้ัน  ทานทราบธรรมใด  ขาพเจาก็ทราบธรรมน้ัน 
เปนอันวา  ขาพเจาเปนเชนใด  ทานก็เปนเชนนั้น  ทานเปนเชนใด    ขาพเจา 
ก็เปนเชนนั้น     มาเถิด  บัดนี้    เราทัง้สองจะอยูรวมกันบริหารคณะน้ี.    ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   อาฬารดาบส    กาลามโคตร    ทั้งท่ีเปนอาจารยของเราก็ยกยอง 
เราผูเปนศิษยใหสม่ําเสมอกับตน   และบูชาเราอยางโอฬาร   ดวยประการฉะน้ี. 
แตเราคิดวา   ธรรมนี้ไมเปนไปเพ่ือนิพพิทา  วิราคะ  นิโรธะ  อุปสมะ  อภิญญา  
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สัมโพธะ  และนิพพาน   ยอมเปนไปเพ่ือเขาถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติเทานั้น.  
เราไมพอใจ   เบื่อหนายธรรมนั้น  จึงลาจากไป. 

                                     เสด็จเขาไปหาอุททกดาบส 
            [๓๑๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรานั้นเปนผูเสาะหาวากุศลเปนอยางไร 
ขณะที่แสวงหาทางสงบระงับอันประเสริฐ   ซึ่งหาทางอื่นยิ่งกวามิได    ไดเขาไป 
หาอุททกดาบส   รามบุตร   แลวกลาววา  ทานรามะ   ขาพเจาปรารถนาจะประ- 
พฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้.  เม่ือเรากลาวอยางนี้  อุททกดาบส  รามบุตร 
จึงกลาวกะเราวา   เชิญอยูเถิดทาน   ธรรมนี้เปนเชนเดียวกับธรรมท่ีวิญูชนทํา 
ใหแจงลัทธิของอาจารยตนดวยความรูยิ่งเอง   เขาถึงอยูไมชาเลย    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย      เราเรียนธรรมนั้นไดโดยรวดเร็ว       ไมชาเลยเพียงเปดปากเจรจา 
ปราศรัยเทานั้น   เราก็กลาวญาณวาท     และเถรวาทได      และทั้งเราทั้งผูอ่ืนก็  
ทราบชัดวา   เรารูเราเห็น.   เราจึงคิดวา   รามบุตรยอมบอกธรรมน้ี    มิใชโดย 
เหตุเพียงความเชื่ออยางเดียววา     เรากระทําใหแจง     ดวยความรูยิ่งโดยตนเอง 
เขาถึงอยูได    โดยท่ีแท    รามบุตรก็รูเห็นธรรมน้ีอยู.    ตอน้ันเราจึงเขาไปหา 
อุททกดาบส   รามบุตร   แลวถามวา   ทานรามะ  ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมนี้  
ดวยความรูยิ่งโดยตนเอง   เขาถึง   บอกได   ดวยเหตุเพียงเทาใด.    เมื่อเราถาม 
อยางนี้    อุททกดาบส    รามบุตร    จึงบอกเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแก 
เรา.   เราจึงคิดวา   มิใชแตเพียงอุททกดาบส  รามบุตรเทาน้ันที่มีศรัทธา  วิรยิะ 
สติ  สมาธิ  ปญญา  แมเราก็มีศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปญญา    เหมือน 
กัน    ผิฉะน้ัน       เราตองเริ่มบําเพ็ญเพียรเพื่อทําใหแจงซ่ึงธรรมที่อุททกดาบส 
รามบุตร   บอกวา   การทําใหแจง      ดวยความรูยิ่งโดยตนเอง     เขาถึงอยูได.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เราก็ไดกระทําใหแจงซ่ึงธรรมน้ัน     ดวยความรูยิ่งโดย 
ตนเอง    เขาถึงอยู    ตอน้ันเราจึงเขาไปหาอุททกดาบส   รามบตุร    แลวถาม  
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วา   ทานรามะ   ทานกระทําใหแจงซ่ึงธรรมน้ี   ดวยความรูยิ่งโดยตนเอง เขาถึง 
บอกได  ดวยเหตุเพียงเทานี้หรือ. 
            อุ.   ผูมีอายุ   แมขาพเจาก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมนั้น       ดวยความรูยิ่ง 
โดยตนเอง   เขาถึง   บอกได   โดยเหตุเพียงเทาน้ีแหละ. 
            พ.  ทานรามะ   แมขาพเจาก็กระทําใหแจงซึ่งธรรมนี้     ดวยความรูยิ่ง 
ดวยตนเอง  ดวยเหตุเทานี้เหมือนกัน. 
            อุ.   เปนลาภของพวกขาพเจา  พวกขาพเจาไดดีแลวท่ีไดเห็นสพรหม- 
จารีเชนทาน     เพราะทานรามะกระทําใหแจงซ่ึงธรรมใด    ดวยความรูยิ่งโดย 
ตนเอง  เขาถึง    บอกได    ทานก็กระทําใหแจงซ่ึงธรรมน้ัน    ดวยความรูยิ่ง 
โดยตนเอง   เขาถึง  บอกได    ทานรามะทําใหแจงซึ่งธรรมใด     ดวยความรูยิ่ง 
โดยตนเอง     เขาถึงอยูได    ทานรามะก็กระทําใหแจง    ซึ่งธรรมน้ัน    ดวย 
ความรูยิ่งโดยตนเอง   เขาถึง   บอกได    ทานรามะไดทราบธรรมใด   ทานก็ 
ทราบธรรมน้ัน   ทานทราบธรรมใด  ทานรามะก็ไดทราบธรรมน้ัน  เปนอันวา 
ทานรามะเปนเชนใด   ทานก็ไดเปนเชนนั้น     ทานเปนเชนใด   ทานรามะก็ได 
เปนเชนนั้น  มาเถิด  บัดนี ้  เราทั้งสองจะอยูรวมกัน    บริหารคณะนี้.   ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  อุททกดาบส   รามบุตร  ทั้งที่เปนสพรหมจารีของเรา  ก็ยกยอง 
เราไวในฐานอาจารย   และบูชาเราอยางโอฬารดวยประการฉะน้ี.     แตเราคิดวา 
ธรรมนี้ไมเปนไปเพ่ือนิพพิทา   วิราคะ  นิโรธะ  อุปสมะ  อภิญญา   สัมโพธะ 
และนิพพาน       ยอมเปนไปเพ่ือเขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติเทาน้ัน  
เราไมพอใจ  เบื่อหนายธรรมน้ัน   จึงลาจากไป. 
            [๓๑๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรานั้นเปนผูชอบเสาะหาวากุศลเปน 
อยางไร   ขณะที่แสวงหาทางสงบระงับอันประเสริฐ     ซึ่งหาทางอื่นยิ่งกวามิได 
เมื่อเที่ยวจาริกไปในมคธชนบทโดยลาํดับ      ไดไปถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  
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ไดเห็นภูมิภาคที่นารื่นรมย  มรีาวปาเปนที่เพลินใจ  มีแมน้ําไหลเอื่อย  มีทานํ้า 
สะอาดดี  นารื่นรมย  มีโคจรคามต้ังอยูโดยรอบ.  เราจึงคิดวา    ภูมิภาคเปนที่  
นารื่นรมยหนอ  มีราวปาเปนที่เพลินใจ    มีแมน้ําไหลเอื่อย    มทีานํ้าสะอาดดี 
นารื่นรมย  มโีคจรคามต้ังอยูโดยรอบ  เปนที่สมควรเริ่มบําเพ็ญเพียรของกุลบุตร 
ผูตองการจะบําเพ็ญเพียร เราจึงน่ัง ณ ที่นั้น   ดวยคิดวา ที่นี้เหมาะแกการบําเพ็ญ 
เพียร. 
            [๓๒๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราโดยตนเอง  เปนผูมีชาติเปนธรรมดา 
ทราบชัดโทษในส่ิงมีชาติเปนธรรมดา แสวงหาจนไดบรรลุนพิพาน ที่ไมเกิดหา 
ธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  เกษมจากโยคะ.   เปนผูมีชราเปนธรรมดา  ทราบชัดโทษ 
ในสิ่งมีชราเปนธรรมดา    แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน  ที่ไมแก  หาธรรมอ่ืน 
ยิ่งกวามิได  เกษมจากโยคะ.  เปนผูมีพยาธิเปนธรรมดา    ทราบชัดโทษในสิง่ 
มีพยาธิเปนธรรมดา  แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน   ที่หาพยาธิมิได   หาธรรม 
อ่ืนยิ่งกวามิได  เกษมจากโยคะ.  เปนผูมีมรณะเปนธรรมดา   ทราบชัดโทษใน  
สิ่งมีมรณะเปนธรรมดา  แสวงหาจนไดบรรลุนิพพาน   ที่ไมตาย   หาธรรมอ่ืน 
ยิ่งกวามิได   เกษมจากโยคะ.   เปนผูมโีศกเปนธรรมดา    แสวงหาจนไดบรรล ุ
นิพพานท่ีหาโศกมิได  หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได  เกษมจากโยคะ.  เปนผูมีสังกิเลส 
เปนธรรมดา   ทราบชัดโทษในส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา   แสวงหาจนไดบรรล ุ
นิพพาน  ที่ไมเศราหมอง  หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  เกษมจากโยคะ.  และญาณ 
ทัสสนะไดเกิดแกเราวา  วิมุตติของเราไมกําเริบ   ชาตินี้เปนที่สุด   ไมมีภพใหม 
ตอไป. 

                                             ทรงระลึกถึงธรรม 
            [๓๒๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เราไดมีความดําริวา     ธรรมที่เราได 
บรรลุนีล้ึก  เห็นไดยาก   รูตามไดยาก   เปนธรรมสงบ   ประณีต   หยั่งไมได 
ดวยความตรึก  ละเอียด    รูไดแตบัณฑิต   สวนหมูสัตวนี้เปนผูยินดีเพลิดเพลิน  
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ใจในอาลัย    ยากท่ีจะเห็นปฏิจจสมุปบาทท่ีเปนปจจัยแหงธรรมเหลาน้ีได   และ  
ยากท่ีจะเห็นธรรมท่ีสงบสังขารท้ังปวง  สลัดอุปธทิั้งปวง  เปนท่ีสิ้นตัณหา เปน 
ที่สํารอก   เปนที่ดับ    เปนที่ออกจากตัณหา  ก็ถาเราพึงแสดงธรรม   และคนอื่น 
ไมรูทั่วถึงธรรมของเรา   เราก็จะลําบากเหน็ดเหน่ือยเปลา.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ทั้งคาถาอันอัศจรรยนอย    ที่เราไมเคยไดสดับมาแตกอน     ก็ไดแจมแจงแกเรา 
ดังน้ีวา 
                  บัดน้ี     ไมควรประกาศธรรมที่เรา 
         บรรลุไดโดยยาก  ธรรมนี้ชนผูมรีาคะโทสะ 
              หนาแนน   ตรัสรูไมไดโดยงายตนผูกําหนัด 
              ดวยอํานาจราคะ   ถูกตองอวิชชาความมดื 
             หุมหอไว  ยอมไมเห็นธรรมที่ทวนกระแส 
             โลก        อันละเอียดเปนอณุลึกซึ้ง    เห็น 
             ไดยาก. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย       เมื่อเราคิดเห็นเชนนี้        ก็มีจิตนอมไปเพื่อ 
ขวนขวายนอย  ไมนอมไปเพ่ือแสดงธรรม. 

                           สหัมบดีพรหมทูลใหทรงแสดงธรรม 
            [๓๒๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ครั้งน้ัน  สหัมบดีพรหมทราบความดําริ 
ของเรา     จึงไดมีความปริวิตกวา   โอ   โลกจะฉิบหายแหลกลาญเสียแลวหนอ 
เพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  มีพระทัยนอมไปเพ่ือขวนขวายนอย 
ไมนอมไปเพ่ือทรงแสดงธรรม.    สหัมบดีพรหมจึงอันตรธานจากพรหมโลกมา 
ปรากฏตัวตรงหนาเรา  คลายกับบุรุษผูมีกําลัง  เหยียดแขนท่ีงอเขา  หรืองอแขน 
ที่เหยียดออก   ฉะน้ัน.   แลวจึงเฉวียงผาหมประคองอัญชลีมาทางเรา    กลาววา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรม     ขอพระ- 
สุคตโปรดทรงแสดงธรรม  สัตวผูมีกิเลสดุจธุลีที่ดวงตานอยเปนปกติมีอยู เพราะ  
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ไมไดสดับธรรม  สัตวเหลาน้ันจึงเสื่อม  ผูที่รูธรรมจักมีอยู.  ครั้นสหัมบดีพรหม 
กลาวดังน้ีแลว   จึงกลาวคาถาประพันธตอไปดังน้ีวา 
                   แตกอนในแควนมคธ    ไดปรากฏม ี
        ธรรมทีไ่มบริสุทธิ์   ซึ่งชนพวกท่ีมีมลทิน 
        คิดกันไว  ขอพระองคโปรดทรงเปดประตู 
        อมฤตนครเถิด  ขอสัตวทั้งหลาย  จงสดับ 
        ธรรมทีพ่ระองคผูทรงหมดมลทินตรัสรู 
        ชนผูอยูบนยอดเขาศิลาพึงเห็นประชุมชน 
        ไดโดยรอบ   ฉันใด   ขาแตพระองคผูมี 
        พระปรชีา  มีพระเนตรคือปญญาโดยรอบ 
        ขอพระองคผูปราศจากโศก    โปรดเสด็จ 
        ขึ้นปราสาทท่ีสําเร็จดวยธรรม   ซึ่งมีอุปมา 
        ฉันนั้น   ทรงตรวจดูประชุมชนผูระงมดวย 
        โศก  ถูกชาติชราครอบงํา  ขาแตพระองค 
        ผูทรงความเพียร  ทรงพิชิตสงคราม  ผูนํา 
        หมูสัตว  ผูหากิเลสมิได  โปรดเสด็จลุกขึ้น 
        จาริกโปรดสัตวในโลก    ขอพระผูมีพระ- 
        ภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมเถิด  ผูรูทั่วถึง 
        จักมีอยู.                     
            [๓๒๓]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เรารูการอาราธนาของสหัมบดีพรหม 
และอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย  จึงไดตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ  ก็ไดเห็น 
เหลาสัตวผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยก็มี   ผูมีกิเลสดุจธุลีในดวงตามากก็มี  ผูม ี
อินทรียกลาก็มี  ผูมีอินทรียออนก็มี  ผูมีอาการดีก็มี  ผูมีอาการช่ัวก็มี  ผูพอจะ  
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พึงสอนใหรูไดงายก็มี   ผูจะพึงสอนใหรูไดยากก็มี  บางพวกมีปกติเห็นโทษและ 
ภัยในปรโลก    เปรียบเหมือนในกออุบล    ในกอปทุม     หรอืในกอบุณฑริก 
ดอกอุบล  ดอกปทุม  ดอกบุณฑริก   บางดอกเกิดในน้ํา   เจริญในนํ้า  อยูกบั 
น้ําจมอยูภายในน้ํา     อันน้ําหลอเลี้ยงไว     บางดอกเกิดในน้ํา   เจริญในน้ํา 
อยูกับน้ํา  ต้ังอยูเสมอกับน้ํา  บางดอกเกิดในน้ํา    เจริญในน้ํา   โผลพนน้ําข้ึน 
มาแลวต้ังอยู   นาซึมเขาไปไมได  ฉันใด    เราขณะท่ีตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ 
ก็ไดเห็นเหลาสัตว    ฉันน้ัน  บางพวกมีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอย    บางพวกมี 
กิเลสดุจธุลีในดวงตามาก      บางพวกมีอินทรียกลา      บางพวกมีอินทรียออน 
บางพวกมีอาการดี  บางพวกมีอาการช่ัว    บางพวกพอจะสอนใหรูไดงาย  บาง 
พวกสอนใหรูไดยาก บางพวกมีปรกติเห็นโทษและภัยในปรโลก. เราจึงไดกลาว 
กลาวคาถาตอบสหัมบดีพรหมวา 
                  เราไดเปดประตูอมฤตธรรมแลว  ขอ 
          เหลาชนผูสดับจงปลอยศรัทธาออกรับ 
         ดูกอนพรหม     เราสําคัญวาจะลําบาก 
          จึงไมกลาวธรรมทีป่ระณีตซ่ึงเราคลอง- 
        แคลวในหมูมนษุย. 
            เมื่อสหัมบดีพรหมทราบวา     พระผูมีพระภาคเจาทรงประทานโอกาส 
เพ่ือแสดงธรรมแลว   จึงอภิวาท    กระทําประทักษิณ    อันตรธานไปในท่ีนั้น. 

                            ทรงระลึกถึงการแสดงธรรมครั้งแรก 
            [๓๒๔]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เราดําริวา    เราจะแสดงธรรมครั้งแรก 
แกใครหนอ  ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดเร็ว.  เราจึงคิดวา อาฬารดาบสกาลามโคตร 
นี้แล  เปนบณัฑิต  ฉลาด   มีปญญา    มีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยมานาน  ถา 
กระไร  พึงแสดงธรรมครั้งแรกแกเธอ   เธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดเร็ว.   ครั้งน้ัน  
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เทวดาองคหน่ึงเขามาหาเราแลวบอกวา  พระองคผูเจริญ  อาฬารดาบส  กาลาม- 
โคตร  มรณภาพไปแลวได ๗ วัน. อนึ่ง เราก็เกิดญาณทัสสนะรูเห็นวา อาฬาร- 
ดาบส  กาลามโคตร    เปนผูเส่ือมใหญเสียแลวหนอ    เพราะถาเธอพึงไดสดับ 
ธรรมนี้ไซร   ก็จะพึงรูทั่วถึงไดเร็ว.   เราจึงคิดวา  เราจะแสดงธรรมครั้งแรกแก 
ใครหนอ  ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดเร็ว.  เราจึงคิดวา   อุททกดาบส  รามบุตร 
นี้แล  เปนบณัฑิต  ฉลาด  มีปญญา   มีกิเลสดุจธุลีในดวงตานอยมานาน  ถา 
กระไร  เราพงึแสดงธรรมครั้งแรกแกเธอ  เธอจักรูทั่วถึงธรรมน้ีไดเร็ว  ครัง้น้ัน 
เทวดาองคหน่ึงเขามาหาเราแลวบอกวา  พระองคผูเจริญ อุททกดาบส  รามบุตร 
ไดมรณภาพไปเสียแลวเม่ือเย็นวานนี้.    อน่ึง     เราก็เกิดญาณทัสสนะรูเห็นวา 
อุททกดาบส   รามบุตร    ไดมรณภาพไปเสียแลวเม่ือเย็นวานนี้     เราจึงคิดวา 
อุทกดาบส  รามบุตร  เปนผูเส่ือมใหญเสียแลวหนอ    เพราะถาเธอพึงไดสดับ 
ธรรมนี้ไซร   ก็จะพึงรูทั่วถึงไดโดยเร็ว.    เราจึงคิดวาเราจะแสดงธรรมครั้งแรก 
แกใครหนอ     ใครจักรูทัว่ถึงธรรมนี้ไดเร็ว.     เราจึงคิดวา   ภิกษุปญจวัคคีย 
ไดอุปฏฐากเรา  ผูกําลังบําเพ็ญเพียรอยู    เปนผูมีอุปการะแกเรามาก  ถากระไร 
เราพึงแสดงธรรมครั้งแรกแกพวกเธอ   เราจึงคิดวา  บัดนี ้ ภิกษุปญจวัคคียอยูที่ 
ไหนหนอ  เราก็รูไดวาภิกษุปญจวัคคียอยูที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี 
ดวยทิพยจักษุที่บริสุทธิ์     ลวงจักษุของมนุษย     ครั้นเราอยูที่ตําบลอุรุเวลาพอ 
สมควรแลว   จึงไดออกจาริกไปกรุงพาราณสี. 
            [๓๒๕]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อาชีวกชื่ออุปกะ ไดพบเราผูกําลังเดิน 
ทางไกลท่ีระหวางตําบลคยาและตนมหาโพธิ์     จึงถามเราวา   ผูมีอายุ  อินทรีย 
ของทานผองใสนัก    ฉวีวรรณของทานบริสุทธิ์ผุดผอง     ทานบวชเฉพาะใคร 
ใครเปนศาสดาของทานหรือทานชอบใจธรรมของใคร.  เมื่ออุปกะชีวกถามอยาง 
นี้    เราจึงไดกลาวคาถาตอบวา  
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                  เราเปนผูครอบงําธรรมทั้งปวง      รู 
              ธรรมทั้งปวง  ไดติดของในธรรมท้ังปวง  ละ  
          เวนธรรมท้ังปวงไปในธรรมเปนสิ้นตัณหา 
            เพราะรูยิ่งดวยตนเอง  เราจะพึงแสดงใครเลา 
        วาเปนอาจารย   อาจารยของเราไมมี  ผูที่ 
            เหมอืนเราไมมี   ผูที่เทียบเสมอเราไมมี   ใน 
           โลกท้ังเทวโลก   ความจริงเราเปนพระอร- 
           หันตเปนศาสดาผูยอดเยี่ยมเปนเอกเปนสัม- 
           มาสัมพุทธเจา    เปนผูเย็น     ดับกิเลศแลว 
        เราจะไปราชธานีของชาวกาสีเพ่ือประกาศ 
              ธรรมจักร   โดยหมายจะยํ่าอมฤตเภรีกลอง                                          
             ธรรม  ในโลกที่มดืมน. 
             อุปกอาชีวกถามเราวา    เหตุใดทานจึงปฏิญาณณวาเปนอรหันตอนันต  
ชินะ   เราจึงกลาวคาถาตอบวา 
                  ผูที่ถึงอาสวักขัยเชนเรา     ยอมเปน 
          ผูมีนามวาชินะ   เพราะเราชนะบาปธรรมท้ัง 
             หลายแลว  ฉะนัน้  เราจึงมีนามวา   ชินะ. 
            เมื่อเรากลาวตอบอยางนี้     อุปกอาชีวกนั้นไดกลาววา   เปนเชนนั้น 
หรือ   ทาน   แลวส่ันศีรษะ   แยกทางไป. 

                                โปรดปญจวัคคีย 
            [๓๒๖]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย      เราจาริกไปโดยลําดับ        ถึงปาอิสิ 
ปตนมฤคทายวัน   กรุงพาราณสี    เขาไปหาพวกภิกษุปญจวัคคีย.    พวกภิกษุ 
ปญจวัคคียเห็นเราเดินทางมาแตไกล จึงไดนัดหมายกันวา  ทานพระสมณโคดม 
พระองคนี้เปนผูมักมาก      คลายความเพียร      เวียนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก  
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กําลังเสด็จมา  พวกเราไมตองไหว  ไมตองลุกข้ึนยืนรับ     ไมตองรับบาตรจีวร  
แตวาตองปูอาสนะไว   ถาทรงปรารถนา   ก็จักประทับนั่ง.    เมื่อเราเขาไปใกล 
พวกภิกษุปญจวัคคียก็ไมสามารถดํารงอยูในขอนัดหมายกัน      บางรูปลุกข้ึนรับ 
บาตรจีวร   บางรูปปูอาสนะ   บางรูปต้ังนํ้าลางเทา    แตพูดกับเราโดยระบุนาม 
และใชคําพูดวา "อาวุโส".  เราจึงบอกภิกษุปญจวัคคียวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธออยาไดพูดกับตถาคตโดยระบุนาม   และใชคําพูดวา "อาวุโส"    ตถาคต 
ไดเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ    พวกเธอจงเง่ียโสตลงสดับ     เราจะสอนอมฤต  
ธรรมที่เราไดบรรล ุ   เราจะแสดงธรรม   เมื่อพวกเธอปฏิบัติตามท่ีเราสอน   ไม 
นานนัก  ก็จักกระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย   อันเปนคุณยอดเยี่ยม    ทีกุ่ล 
บุตรออกจากเรือนไมมีเรือนบวชโดยชอบ  มุงหมาย   ดวยความรูยิ่งดวยตนเอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยู เมื่อเรากลาวอยางน้ีแลว พวกภิกษุปญจวัคคียไดกลาวกะเรา 
วา  อาวุโส  โคดม   แมเพราะการประพฤติอยางนั้น    เพราะการปฏิบัติอยางนั้น 
เพราะการบําเพ็ญทุกกรกริิยาอยางนั้น     ทานก็ไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมท่ี 
พอจะเปนอริยญาณทัสสนะชั้นพิเศษ   ก็บัดนี้ไฉนเลา     ทานผูเปนคนมักมาก 
คลายความเพียร  เวียนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก  จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม 
ที่พอจะเปนอริยญาณทัสสนะชั้นพิเศษได.   เมื่อพวกภิกษุปญจวัคคียกลาวอยางนี้ 
แลว  เราจึงไดกลาววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตมิไดเปนคนมักมาก  มไิด 
คลายความเพียร  เวียนนาเพ่ือความเปนผูมักมาก   ตถาคตไดเปนอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธะ พวกเธอจงเง่ียโสตลงสดับ  เราจะสอนอมฤตธรรมท่ีเราไดบรรล ุเราจะ 
แสดงธรรม   เมื่อพวกเธอปฏิบัติตามท่ีเราสอน   ไมนานนัก  ก็จักกระทําใหแจง 
ซึ่งท่ีสุดพรหมจรรย  อันเปนคุณยอดเย่ียม    ที่กลุบุตรออกจากเรือนไมมีเรือน 
บวชโดยชอบ  มุงหมาย  ดวยความรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน   เขาถึงอยู.  พวก 
ภิกษุปญจวัคคียกลาวคัดคานอยูอยางนี้    เราจึงไดกลาววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  
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เธอทั้งหลายจําไดหรือไมวา  คําอยางน้ี  เราไดเคยพูดมาแลวแตกอน   พวกภิกษุ 
ปจวัคคียกลาววา    พระองคผูเจริญ  คําอยางนี้พระองคมิไดเคยตรัสเลย.  เรา  
จึงกลาววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตถาคตมิไดเปนคนมักมาก    มิไดคลายความ 
เพียร  เวียนมาเพ่ือความเปนคนมักมาก    ตถาคตไดเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
พวกเธอจงเง่ียโสตลงสดับ    เราจะสอนอมฤตธรรมท่ีเราไดบรรล ุ    เราจะแสดง 
ธรรม  เมื่อพวกเธอปฏิบัติตามท่ีเราสอน  ไมนานนัก    ก็จักกระทําใหแจงซ่ึงท่ี 
สุดพรหมจรรยอันเปนคุณยอดเยี่ยมที่กุลบุตร   ออกจากเรือนไมมีเรือนบวชโดย 
ชอบ  มุงหมาย  ดวยความรูยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู.  เราจึงสามารถให 
พวกภิกษุปญจวัคคียยอมเขาใจ.  เรากลาวสอนภิกษุทั้งสองรูป ภิกษุสามรูปก็เท่ียว 
ไปบิณฑบาต  เราทั้งหกรูปฉันบิณฑบาตท่ีภิกษุสามรูปนํามา  เรากลาวสอนภิกษุ 
สามรูป    ภิกษุสองรูปก็เท่ียวไปบิณฑบาต      เราทัง้หกรูปฉันบิณฑบาตท่ีภิกษุ 
สองรูปนํามา.  ครั้งน้ัน พวกภิกษุปญจวัคคียซึ่งเราโอวาทอนุศาสนอยูอยางนี้  โดย 
ตนเองเปนผูมีชาติเปนธรรมดา  ทราบชัดโทษในสิง่มีชาติเปนธรรมดา   แสวง 
หาจนไดบรรลุนิพพาน    ที่ไมเกิด  หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได     เกษมจากโยคะ, 
เปนผูมีชราเปนธรรมดา  ทราบชัดโทษในส่ิงมีชราเปนธรรมดา  แสวงหาจนได 
บรรลุนิพพาน  ที่ไมแก   หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได    เกษมจากโยคะ,    เปนผูมี 
พยาธิเปนธรรมดา    ทราบชัดโทษในส่ิงมีพยาธิเปนธรรมดา    แสวงหาจนได 
บรรลุนิพพาน  ที่หาพยาธิมิได  หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  เกษมจากโยคะ,   เปน 
ผูมีมรณะเปนธรรมดา  ทราบชัดโทษในส่ิงมีมรณะเปนธรรมดา     แสวงหาจน 
ไดบรรลุนิพพานที่ไมตาย  หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  เกษมจากโยคะ,    เปนผูมี 
โศกเปนธรรมดา  ทราบชดัโทษในสิ่งมีโศกเปนธรรมดา   แสวงหาจนไดบรรล ุ
นิพพาน  ที่หาโศกมิได  หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได   เกษมจากโยคะ,   เปนผูมีสั่ง 
กิเลสเปนธรรมดา   ทราบชัดโทษในส่ิงมีสังกิเลสเปนธรรมดา    แสวงหาจนได  
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บรรลุนิพพาน ที่ไมเศราหมอง  หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได  เกษมจากโยคะ.  และ 
พวกภิกษุปญจวัคคียเหลาน้ันไดเกิดญาณทัสสนะข้ึนมาวา     วิมุตติของพวกเรา 
ไมกําเริบ  ชาตินี้เปนที่สุด  ไมมีภพใหมตอไป. 
            [๓๒๗]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      กานคุณเหลาน้ันมี ๕ กามคุณ ๕ เปน 
ไฉน   คือ  รปูที่พึงรูไดดวยจักษุ   ซึ่งเปนที่นําปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจ 
นารัก  ประกอบดวยกาม  เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  เสียงที่พึงทราบชัดไดดวย 
โสต...กลิ่นทีพึ่งรูสึกไดดวยฆานะ...  รสท่ีพึงรูไดดวยชิวหา... โผฏฐัพพะท่ี 
พึงรูไดดวยกาย  ซึ่งเปนที่นาปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจ  นารกั  ประกอบ 
ดวยกาม     เปนที่ต้ังแหงความกําหนัด     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กามคุณ  ๕ 
เหลาน้ีแล  สมณพราหมณพวกใดพวกหนึ่งใฝฝน   ลุมหลง   ติดพัน  ไมเห็นโทษ 
ไมมีปญญาท่ีจะคิดนาตนออก   ยอมบริโภคกามคุณ ๕ เหลาน้ี   สมณพราหมณ 
พวกน้ัน  บณัฑิตพึงทราบวา  เปนผูถึงความเส่ือมความพินาศ ถูกมารผูใจบาป 
กระทําไดตามตองการ. 

                                   อุปมาดวยเนื้อ  ๓  อยาง 
            [๓๒๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหมือนอยางวา   เนื้อปาท่ีติดบวงนอน 
ทับกองบวง  พึงทราบวา  เปนสัตวถึงความเส่ือมความพินาศ  ถูกพรานกระทํา 
ไดตามตองการ    เมื่อพรานเดินเขามา  ก็หนีไปไมได   ตามปรารถนา  ฉันใด 
สมณพราหมณพวกใดพวกหนึ่งใฝฝน  ลุมหลง  ติดพัน  ไมเห็นโทษ   ไมมี 
ปญญาท่ีจะคิดนําตนออก  ยอมบริโภคกามคุณ  ๕  เหลานี้   สมณพราหมณพวก 
นั้นบัณฑิตพึงทราบวา     เปนผูถึงความเส่ือมความพินาศ      ถูกมารผูใจบาป 
กระทําไดตามตองการ  ฉันนั้น.  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   สมณพราหมณพวกใด 
พวกหน่ึงไมใฝฝน  ไมลุมหลง    ไมติดพัน    เห็นโทษ    มีปญญาท่ีจะคิดนํา 
ตนออก  ยอมบริโภคกามคุณ ๕ เหลาน้ี    สมณพราหมณพวกน้ัน   บัณฑิตพึง 
ทราบวา  เปนผูไมถึงความเส่ือมความพินาศ   ไมถกูมารผูใจบาปกระทําไดตาม  
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ตองการ.   เหมือนอยางวา    เน้ือปาท่ีไมติดบวง  นอนทับกองบวง  พึงทราบ 
วา     เปนสัตวไมถึงความเส่ือมความพินาศ      ไมถกูพรานกระทําไดตามตอง 
การ    เมื่อพรานเดินเขามา     ก็หนีไปตามปรารถนา  ฉันใด   สมณพราหมณ 
พวกใดพวกหนึ่งไมใฝฝนไมลุมหลง ไมคิดพัน เห็นโทษ มีปญญาที่จะคิดนําตน 
ออก ยอมบรโิภคกามคุณ ๕ เหลาน้ี   สมณพราหมณพวกน้ัน  บัณฑิตพึงทราบวา 
เปนผูไมถึงความเส่ือมความพินาศ      ไมถูกมารผูใจบาปกระทําไดตามตองการ 
ฉันนั้น. 
            อน่ึง   เหมือนอยางวา    เน้ือปา    เมื่อเท่ียวไปในปาใหญ     ยอมเดิน 
ยืน  นั่ง  นอน  เบาใจ  เพราะพรานปาไมพบ  ฉันใด   ภิกษุก็ฉันนั้น   สงัด 
จากกาม  จากอกุศลธรรม   ยอมบรรลุปฐมฌาน   มีวิตก   มีวิจาร   มีปติและ 
สุขเกิดแตวิเวกอยู   ภิกษนุี้เรียกวา ไดทํามารใหมืด   ไมมีรองรอย  ทําลายจักษุ 
ของมาร  ไมใหมารมองเห็น. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ยังอีกขอหนึ่ง  คือ  ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความ 
ผองใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   เพราะวิตกวิจารสงบไป   ไมมี 
วิตก  ไมมีวิจาร  มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู   ภิกษุนี้เรียกวา  ไดทํามารใหมืด 
ไมมีรองรอย  ทําลายจักษุของมาร  ไมใหมารมองเห็นรอย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ยังอีกขอหนึ่ง    ภิกษุเปนผูมีอุเบกขา    มีสติ 
สัมปชัญญะ    เสวยสุขดวยนามกาย  เพราะปติสิ้นไป  บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะ 
ทั้งหลายสรรเสริญวา   ผูไดฌานน้ี   เปนผูมีอุเบกขา   มีสติอยูเปนสุข   ภิกษุนี้  
เรียกวา ไดทํามารใหมืดไมมีรองรอยทําลายจักษุของมารไมใหมารมองเห็นรอย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยังอีกขอหนึ่ง  คือ  ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมี 
ทุกข  ไมมีสขุ   เพราะละสุข   ละทุกข   และดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได    มี  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 429 

อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู  ภิกษุนี้เรียกวา ไดทํามารใหมืด  ไมมีรองรอย 
ทําลายจักษุของมาร   ไมใหมารมองเห็นรอย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ยังอีกขอหนึ่ง  คือ  ภิกษุเขาถึงอากาสานัญจาย-  
ตนฌานวา   อากาศหาที่สุดมิได  เพราะกาวลวงรูปสัญญา  ดับปฏิฆสัญญา  ไม 
มนสิการนานัตตสัญญาโดยประการท้ังปวงอยู   ภิกษุนี้เรียกวา   ไดทํามารใหมืด 
ไมมีรองรอย  ทําลายจักษุของมาร  ไมใหมารมองเห็นรอย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ยังอีกขอหนึ่ง    คือ    ภิกษุลวงอากาสานัญจาย 
ตนฌาน    เสยีโดยประการท้ังปวง    เขาถึงวิญญาณัญจายตนฌาน    วิญญาณ 
หาที่สุดมิไดอยู  ภิกษุนี้เรยีกวา ไดทํามารใหมืด  ไมมีรองรอย  ทําลายจักษุของ 
มารไมใหมารมองเห็นรอย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ยังอีกขอหนึ่ง    คือ    ภิกษุลวงวิญญาณัญจาย 
ตนฌานเสียโดยประการท้ังปวง  เขาถึงอากิญจัญญายตนฌานวา อะไรหนอยหนึ่ง 
ไมมีอยู   ภิกษุนี้เรียกวา   ไดทํามารใหมืด   ไมมีรองรอย   ทําลายจักษุของมาร 
ไมใหมารมองเห็นรอย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยังอีกขอหนึ่ง คือ ภิกษุลวงอากิญจัญญายตนฌาน 
เสียโดยประการท้ังปวง   เขาถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู   ภิกษุนี้เรียกวา 
ไดทํามารใหมืด   ไมมีรองรอย  ทําลายจักษุของมาร  ไมใหมารมองเห็นรอย. 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ยังอีกขอหนึ่ง คือ  ภิกษุลวงเนวสัญญานาสัญญาย 
ตนฌานเสียโดยประการท้ังปวง   เขาถึงสัญญาเวทยิตนิโรธอยู    ก็แลเพราะเห็น 
แมดวยปญญา  เธอยอมส้ินอาสวะ  ภิกษุนี้เรียกวา ไดทํามารใหมืด ไมมีรองรอย  
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ทําลายจักษุของมาร  ไมใหมารมองเห็น.  เปนผูขามพนตัณหาเครื่องของในโลก 
เสียได  ยอมเดิน  ยืน  นั่ง  นอน  อยางเบาใจ  เพราะมารมองไมเห็น. 
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้จบลงแลว     ภิกษุเหลาน้ัน 
ชื่นชมยินด ี พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                     จบ   ปาสราสิสูตร   ที่  ๖  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 431 

                         อรรถกถาปาสราสิสูตร  
            ปาสราสิสูตรเริ่มตนวา   ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:- 
            พึงทราบวินิจฉัยในปาสราสิสูตรนั้น  บทวา  สาธุ   มย  อาวุโส  ไดแก 
กลาวขอรอง.   เลากันมาวา   ภิกษุชาวชนบทประมาณ  ๕๐๐ เหลาน้ัน    คิดจะ 
เฝาพระทศพล     จึงไปถึงเมืองสาวัตถี.    ก็ภิกษุเหลาน้ันไดเฝาพระศาสดาแลว 
ยังมิไดฟงธรรมีกถากอน.   ดวยความเคารพในพระศาสดา   ภิกษุเหลาน้ันจึงไม 
สามารถจะกราบทูลวา        พระเจาขาขอพระองคโปรดแสดงธรรมีกถาแกพวก 
ขาพระองคเถิด.  เพราะพระพุทธเจาท้ังหลายเปนครู   ยากท่ีจะเขาพบ  เหมือน 
พญาราชสีห   ตัวเที่ยวไปตามลําพัง  เหมือนกุญชรที่ตกมัน   เหมือนอสรพิษท่ีแผ 
พังพาน    เหมือนกองไฟใหญ.  สมจรงิดังท่ีทานกลาวไววา 
                  พระพุทธเจาท้ังหลาย   เขาถึงไดยาก 
          เหมือนงูพิษ     เหมือนไกรสรราชสีห 
              เหมอืนพญาชาง. 
ภิกษุเหลาน้ันไมอาจจะวิงวอนพระศาสดาผูที่เขาพบไดยาก     อยางนี้ดวยตนเอง 
จึงขอรองทานพระอานนทวา   สาธุ  มย  อาวุโส  ดังน้ี.  บทวา  อปฺเปว  นาม 
ไดแก ไฉนหนอ  พวกเราจะพึงได. 
            ก็เพราะเหตุไร   พระเถระจึงกลาวกะภิกษุเหลาน้ันวา   พวกเธอพึงเขา 
ไปยังอาศรมของรัมมกพราหมณ.   เพราะมีกิริยาปรากฏ.   เพราะกิริยาของพระ- 
ทศพลยอมปรากฏแกพระเถระ.   พระเถระทราบวา   วันนี้พระศาสดาประทับอยู 
ที่พระเชตวัน      ทรงพักผอนกลางวันในปุพพาราม    วันนี้เสด็จเขาบิณฑบาต  
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ลําพังพระองค   วันนี้แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ  เวลาน้ีเสด็จจาริกไปในชนบท.  
ถามวา  ก็เจโตปริยญาณ  ยอมมีเพื่อใหทานรูอยางนี้ไดอยางไร.   ตอบวาไมมี. 
ทานรูโดยถือนัยตามกิริยาที่ทําไวโดยรูตามคาดคะเน.   จริงอยู    วันนั้นพระผูมี 
พระภาคเจาประทับอยู   ณ  พระเชตวัน     มีพระพุทธประสงคจะทรงพักผอน 
กลางวันในปุพพาราม   ในเวลาใด    ในเวลาน้ัน      ทรงแสดงอาการ    คือการ 
เก็บงําเสนาสนะและเครื่องบริขาร.     พระเถระเก็บงําไมกวาดและสักการะที่เขา 
ทิ้งไวเปนตน.       แมในเวลาที่ประทับอยูในปุพพารามแลวเสด็จมาพระเชตวัน 
พักกลางวันก็นัยนี้เหมือนกัน.      ก็คราวใดมีพระพุทธประสงคจะเสด็จเที่ยวไป 
บิณฑบาตตามลําพัง   คราวนั้นก็จะทรงปฏิบัติสรีรกิจแตเชา  เขาพระคันธกุฏ ี
ปดพระทวารเขาผลสมาบัติ.    พระเถระทราบดวยสัญญาน้ันวา     วันนี้พระผูมี 
พระภาคเจาประทับนั่งตรวจเหลาสัตวที่ควรตรัสรู       แลวจึงใหสัญญาแกภิกษุ 
ทั้งหลายวา     อาวุโสท้ังหลาย     วันนี้พระผูมีพระภาคเจาประสงคจะเขาไปตาม 
ลําพัง    พวกทานจงเตรียมภิกษาจาร.    ก็คราวใดมีพระประสงคจะมีภิกษุเปน 
บริวารเสด็จเขาไป    คราวนั้นจะทรงแงมทวารพระคันธกุฏี    ประทับนั่งเขาผล 
สมาบัติ.    พระเถระทราบดวยสัญญาน้ัน    จึงใหสัญญาแกภิกษุทั้งหลายเพ่ือรับ 
บาตรจีวร.  แตคราวใด มีพระพุทธประสงคจะเสด็จจาริกไปในชนบท  คราวนั้น  
จะเสวยเกินคําสองคํา   และเสด็จจงกรมไป ๆ มา ๆ ทุกเวลา.    พระเถระทราบ 
ดวยสัญญานั้น      จึงใหสัญญาแกภิกษุทั้งหลายวา    ผูมีอายุทั้งหลาย    พระผูมี 
พระภาคเจามีพระพุทธประสงคจะเสด็จจาริกไปในชนบท     พวกทานจงทํากิจท่ี 
ควรทําของทานเสีย.     พระผูมีพระภาคเจาในปฐมโพธิกาลประทับอยูไมประจํา 
๒๐ พรรษา   ภายหลังประทับประจํากรุงสาวัตถี ๒๕ พรรษาเลียด  วันหน่ึง ๆ 
ทรงใชสองสถาน.     กลางคืนประทับอยูในพระเชตวัน      รุงข้ึนแวดลอมดวย 
ภิกษุสงฆ   เสด็จเขาบิณฑบาตกรุงสาวัตถีทางประตูทิศใต   เสด็จออกทางประตู  
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ทิศตะวันออก      ทรงพักผอนกลางวันในปุพพาราม.     กลางคืนประทับอยูใน  
ปุพพาราม     รุงข้ึนเสด็จเที่ยวบิณฑบาตยังเมืองสาวัตถี     ทางประตูดานทิศ 
ตะวันออก   แลวเสด็จออกทางประตูดานทิศใต    ทรงพักผอนกลางวันในพระ- 
เชตวัน.  เพราะเหตุไร. เพราะจะทรงอนุเคราะหแก ๒ ตระกูล.  จริงอยู  ธรรมดา 
วา  คนใดคนหน่ึงผูต้ังอยูในความเปนมนุษย  เหมือนทานอนาถปณฑิกเศรษฐี 
และหญิงคนอ่ืนผูต้ังอยูในความเปนมาตุคาม    เหมือนนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่ี 
จะทําบริจาคทรัพยอุทิศพระตถาคตยอมไมมี  เพราะฉะนั้น  พระผูมีพระภาคเจา 
จึงทรงใชฐานะ ๒ เหลาน้ัน    ในวันเดียวกัน    เพราะอนุเคราะหแกตระกูลนั้น. 
ก็ในวันนั้น พระองคประทับอยูในพระเชตวัน. เพราะฉะนั้น  เถระจึงคิดวา  วันนี้ 
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี   ในเวลาเย็น   จักเสด็จ 
ไปยังซุมประตูดานทิศตะวันออก  เพ่ือจะทรงสรงสนานพระองค  เมื่อเปนเชนนี้  
เราจึงทูลวอนพระผูมีพระภาคเจาผูประทับยืนสรงสนานพระองคแลวไปยึด 
อาศรมของรัมมกพราหมณ   เมื่อเปนเชนนี้    ภิกษุเหลาน้ีจึงจักไดฟงธรรมีกถา 
เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา    ดังนี้แลว     จึงไดกลาวกะภิกษุเหลาน้ัน 
อยางนี้. 
            บทวา มิคารมาตุปาสาโท  ไดแก ปราสาท  ของนางวิสาขาอุบาสิกา. 
จริงอยู นางวิสาขาน้ัน  ทานเรียกวา มิคารมาตา เพราะมิคารเศรษฐี สถาปนาไว 
ในฐานเปนมารดา.    บทวา   ปฏิสลฺลานา   วฏุ ิโต   ความวา  เขาวา ใน 
ปราสาทน้ัน   ไดมีหองอันทรงศิริสําหรับพระผูมีพระภาคเจา   ตรงกลางหองอัน 
ทรงศิริสําหรับพระมหาสาวกท้ัง  ๒.     พระเถระเปดทวาร     กวาดภายในหอง 
นําซากมาลาออก  จัดเตียงและต่ังแลวไดถวายสัญญาแดพระศาสดา.   พระศาสดา 
เสด็จเขาสูหองอันทรงศิริ มีสติสัมปชญัญะทรงบรรทมสีหไสยาสนโดยประปรัศว 
เบื้องขวา   ทรงระงับความกระวนกระวาย    ลุกข้ึนประทับ     นั่งเขาผลสมาบัติ   
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ออกจากผลสมาบัติในเวลาเย็น.   ทานหมายเอาคําน้ันจึงกลาววา   ปฏิสลฺลานา 
วุฏ ิโต.  บทวา   ปริสิฺจตุิ  ความวา  กูผูใดขัดสีตัวดวยผงดินเปนตน  หรือ 
ขัดสีดวยหินขัดเปนตน  จึงอาบ  ผูนั้น  ทานเรียกวา  ยอมอาบ.   ผูใดไมกระทํา 
อยางนั้น.  อาบตามปกตินั่นเอง  ผูนั้นทานเรียกวา  ยอมรด.  ข้ึนชื่อวาน้ําอันเจือ 
ดวยธุลีที่จะพึงนําไปเชนนั้น  ไมติดอยูในพระสรีระแมของพระตถาคต  แตเพ่ือ 
จะถือตามฤดูกาล     พระผูมีพระภาคเจายอมลงสรงน้ําอยางเดียว.   ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  คตฺตานิ   ปริสิฺจิตุ   ทรงรดพระกาย.  บทวา   ปุพฺพโกฏโก  
แปลวา  ซุมประตูดานทิศตะวันออก.  
            เลาวา    ในกรุงสาวัตถี   บางคราววิหารก็ใหญ   บางคราวก็เล็ก.   ครัง้ 
นั้นแล  วิหารน้ัน   ครั้งพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาวิปสสี  มีขนาดโยชน 
๑  ครั้งพระสิขีพุทธเจา  ขนาด ๓ คาวุต ครั้งพระเวสสภูพุทธเจา  ขนาดกึ่งโยชน 
ครั้งพระกกุสันธพุทธเจา  ขนาด ๑ คาวุต  ครั้งพระโกนาคมนพุทธเจาขนาดครึ่ง 
คาวุต   ครั้งพระกัสสปพุทธเจา   ขนาด  ๒๐  อุสภะ.   ครั้งพระผูมีพระภาคเจาของ 
เราทั้งหลาย  มีขนาด  ๘  กรีส.  แมนครน้ัน    บางครั้งก็อยูทิศตะวันออกของ 
วิหารน้ัน  บางครั้งก็ทิศใต   บางครั้งก็ทิศตะวันตก  บางครั้งก็ทิศเหนือ.   ก็ใน 
พระคันธกุฎีเชตวันวิหาร สถานที่ประดิษฐเทาพระแทนสี่เทาแนนสนิท.  จริงอยู 
ข้ึนชื่อวา   เจตียสถานอันติดแนน ๔ แหง   คือ   สถานที่ต้ังมหาโพธิบัลลังก  ๑ 
สถานที่ประกาศพระธรรมจักรในปาอิสิปตนะ ๑ สถานที่เปนที่ประดิษฐานบันได 
ครั้งเสด็จลงจากเทวโลก ณ สังกัสสนคร  ๑ สถานที่ต้ังพระแทน  (ปรินิพพาน) 
๑.  ก็ซุมประตูดานหนานี้เปนซุมประตูดานทิศตะวันออก   ครั้งพระวิหาร  ๒๐ 
อสุภของพระกัสสปทศพล.  แมบัดนี้วิหารน้ันก็ยังปรากฏวา   ซุมประตูดานหนา 
อยูนั้นเอง.  ครั้งพระกัสสปทศพล  แมน้ําอจีรวดี   ไหลลอมนคร   ถึงซุมประตู 
ดานหนา  ถูกน้ําเซาะทําใหเกิดสระน้ําใหญมีทาเรียบลึกไปตามลําดับ.  ณ  ที่นั้น  
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มีทานํ้านารื่นรมย        มทีรายเสมือนแผนเงินหลนเกลื่อนแยกกันเปนสวน  ๆ 
อยางนี้คือ  ทาน้ําสําหรับพระราชาทา ๑   สําหรับชาวพระนครทา ๑    สําหรับ 
ภิกษุสงฆทา  ๑ สําหรับ พระพุทธเจาท้ังหลายทา ๑.  ดังน้ัน พระผูมีพระภาคเจา 
กับทานพระอานนท      จึงเสด็จเขาไปยังท่ีซุมประตูดานหนาอันนี้ต้ังอยู    เพ่ือ 
สรงสนาน     พระองค.     ครั้งน้ันทานพระอานนทนอมผาสรงนํ้าเขาไปถวาย. 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงเปลื้องผาแดง ๒ ชั้น    ทรงนุงผาอาบน้ํา.    พระเถระ 
รับจีวรผืนใหญกับผา ๒ ชั้น  ไวในมือของตน.     พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลง 
สรงน้ํา.    ฝูงปลาและเตาในนํ้าก็มีสีเหมือนทองไปหมด     พรอมกับที่พระองค 
เสด็จลงสรงนํ้า.   กาลน้ันไดเปนเหมือนเวลาเอาทะนานยนตรดสายนํ้าทอง  และ 
เหมือนเวลาแผแผนทอง.  ครั้งเมื่อพระผูมีพระภาคเจา     ทรงแสดงธรรมเนียม 
การสรงน้ํา  ทรงสรงนํ้าเสด็จข้ึนแลว     พระเถระก็นอมผาผืนแดง ๒ ชั้นถวาย. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงผานั้น   ทรงคาดประคดเอวเสมือนสายฟา    ทรงจับ 
จีวรผืนใหญที่ชายท้ังสองรวบชายนอมเขามาทําใหเปนเหมือนกลีบปทุมประทับ 
ยืนอยู.  ดวยเหตุนั้น   ทานจงกลาววา    พระผูมีพระภาคเจาทรงสรงพระองคที่ 
ซุมประตูดานหนา   เสด็จข้ึนประทับยืนมีจีวรผืนเดียว.    ก็พระสรีระของพระผูมี 
พระภาคเจาผูประทับยืนอยางนี้   รุงโรจนเหมือนสระที่เต็มไปดวยดอกบัว   เเละ 
อุบลกําลังแยม   เหมือนตนปาริฉัตตกะที่มีดอกบานสะพรั่ง   และเหมือนทองฟา 
ที่ระยิบระยับไปดวยดาวและพยับแดด   เหมือนจะเรียกรองเอามิ่งขวัญ    แลกลุม 
ลักษณะอันประเสริฐ ๓๒  ของพระองค  ซึ่งงดงามแวดลอมดวยพระรัศมีวาหน่ึง 
ไพโรจนอยางยิ่งเหมือนดวงจันทร ๓๒ ดวง  ดวงอาทิตย ๓๒ ดวงที่รอยวางไว 
เหมือนพระเจาจักพรรดิ ๓๒ องค  เทวราช ๓๒ องค  และมหาพรหม ๓๒  องค 
ที่สถิตอยูตามลําดับ.    นีช้ื่อวาวรรณภูมิ    พึงทราบกําลังของพระธรรมกถึกใน 
ฐานะเห็นปานนี้วา    พระธรรมกถึกผูสามารถควรจะนําเน้ือความอุปมาและเหตุ  
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มากลาวสรรเสริญพระสรีระและพระคุณของพระพุทธเจาท้ังหลายในฐานะเห็น 
ปานน้ี   ดวยจุณณิยบท  หรือ  คาถาท้ังหลายใหบริบูรณ. 
            บทวา   คตฺตานิ ปุพฺพาปยมาโน   ความวา    รอความเปนปกติ 
กระทําใหพระกายหมดนํ้า   อธิบายวา   ทําใหแหง.   จริงอยู   เมือ่พระผูมีพระ- 
ภาคเจามี. พระวรกายชุมดวยนํ้า   ทรงหมจีวรก็เกิดเปนดอก.  เครื่องบริขารก็เสีย. 
แตน้ําท่ีเจือธุลียอมไมติดในพระสรีระของพระพุทธเจาท้ังหลาย    น้ําก็กลิง้กลับ 
ไปเหมือนหยาดน้ําท่ีใสบนใบบัว.   แมเม่ือเปนเชนนั้น    เพราะความเคารพใน 
สิกขา  พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงจับจีวรผืนใหญทั้งสองมุม    ดวยทรงพระดําริ 
วา นี่ ชื่อวาธรรมเนียมของบรรพชิตประทับยืนปดพระกายเบ้ืองหนา.   ขณะน้ัน 
พระเถระคิดวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมจีวรใหญ    จักกลับพระองคลําบาก 
ต้ังแตเริ่มเสด็จสูมิคารมาตุปราสาท  ชือ่วาเปลี่ยนพุทธประสงคยอมหนัก  เหมือน 
เหยียดมือจับราชสีห  ที่เทีย่วตัวเดียว    เหมือนจับงวงชางตกมันและเหมือนจับ 
คออสูรพิษท่ีกําลังแผแมเบี้ย  จึงพรรณนาคุณอาศรมของรัมมกพราหมณ    ทูล 
วอนพระผูมีพระภาคเจาเพ่ือเสด็จไป ณ ที่นั้น.      พระเถระไดกระทําอยางนั้น. 
เพราะเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  อถโข  อายสฺมา   อานนฺโท  ฯเปฯ  อนุกมฺป 
อุปาทาย  ดังนี้.     บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อนกุมฺป   อุปาทาย  ไดแก 
อาศัยความอนุเคราะหภิกษุ  ๕๐๐ รูป   ผูไปสูอาศรมน้ันดวยต้ังใจจักฟงธรรมีกถา 
เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา  อธิบายวา  กระทําความกรุณาในภิกษุ 
ทั้งหลาย.    บทวา    ธมมฺิยา  กถาย ความวา  นั่งประชุมกันชมพระบารมี  ๑๐ 
ประการ  อยางใดอยางหน่ึง  และมหาภิเนษกรมณ.  บทวา อาคยมาโน  ไดแก 
ชะเงอดู      อธิบายวา    ไมผลุนพลันเสด็จเขาไปดวยถือพระองควา      เราเปน 
พระพุทธเจาประทับยืนอยูจนกวาเขาจะพูดกันจบ    บทวา   อคฺคฬ  อาโกเฏสิ 
ไดแก  เคาะประตู. บทวา วิวรึสุ  ความวา  ทันใดนั้นนั่นเอง ภิกษุทั้งหลายก็มา  
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เปดประตู.  เพราะนั่งคอยเงี่ยหูฟงอยูแลว. บทวา  ปฺตฺเต  อาสเน    ความวา 
ไดยินวา   ครั้งพุทธกาล   ภิกษุถึงอยูรปูเดียวในที่ใด ๆ ก็จัดพุทธอาสนไวในที่ 
นั้นๆ ทั้งน้ัน. 
            เพราะเหตุใด.   เขาวา   พระผูมีพระภาคเจา   ทรงใสพระทัยถึงภิกษุที่ 
เรียนกรรมฐานในสํานักของพระองคแลวอยูในที่ผาสุกวา    ภิกษุรูปโนน     รับ 
กรรมฐานในสํานักของเราไปแลว สามารถทําคุณวิเศษใหบังเกิดข้ึนหรือไมหนอ. 
ลําดับนั้น ทรงเห็นภิกษุนั้นละเลยกรรมฐาน  กําลังตรึกอกุศลวิตก  แตนั้นกท็รง 
พระดําริวา     อยางไรเลา     อกุศลวิตกท้ังหลายจึงครอบงํากุลบุตรผูนี้ซึ่งเรียน 
กรรมฐานในสํานักของศาสดาเชนเรา  ใหจมลงในวัฏฏทุกข   ซึ่งติดตามไปรูไม 
ได  จึงทรงแสดงพระองคในที่นั้นนั่นแหละ   เพ่ืออนุเคราะหกุลบุตรนั้น  ทรง 
โอวาทกุลบุตรนั้นแลว เสด็จเหาะกลับไปท่ีประทับของพระองค. ลําดับนั้น ภิกษุ 
ทั้งหลายไดรับโอวาทอยางนั้น   จึงคิดวา     พระศาสดาทรงทราบใจของพวกเรา 
จึงเสด็จมาแสดงพระองคประทับยืนอยูใกล ๆ พวกเรา  ในขณะนั้น   ชื่อวาการ 
แสวงหาอาสนะเปนภาระดวยกราบทูลวา    พระเจาขา    โปรดประทับนั่งในท่ีนี้  
โปรดประทบันั่งท่ีนี้  จึงจัดอาสนะไวอยู.  ภิกษุใดมีต่ัง ภิกษุนั้นก็จัดต่ัง ภิกษุใด 
ไมมี  ภิกษุนัน้ก็จัดเตียง  หรือแผนกระดาน  ไมหินหรือกองทราย.  เมื่อไมได 
ก็ดึงเอาใบไมเกา ๆ มาลาดต้ังเปนกองไวในท่ีนั้น.     แตในเรื่องนี้มีอาสนะที่จัด 
ไวตามปกติทั้งนั้น.   ทานหมายเอาอาสนะนั้น  จึงกลาววา    ปฺตฺเต    อาสเน 
นิสีทิ   ดังน้ี. 
            บทวา   กายนุตฺถ  ความวา  ทานทั้งหลายน่ังประชุมกันดวยเรื่องอะไร 
หนอ.  บาลีวา  กายเนตฺถ  ดังนี้   ก็มี.   แมบาลีนั้นก็มีเน้ือความวา พวกเธอนั่ง 
ประชุมกันในท่ีนี้ดวยเรื่องอะไรหนอ.  บาลีวา  กายโนตฺถ  ไดแก  เรื่องอ่ืนอยางหน่ึง 
เนื้อความอยางขอน้ีเหมือนกัน. บทวา  อนฺตรากถา ไดแก เรื่องอ่ืนอยางหน่ึง 
ระหวางการใสใจการเรียน  การสอบถามกรรมฐานเปนตน.   บทวา   วิปฺปกตา  
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ไดแก     ยังไมจบ      คือยังไมถึงท่ีสุดเพราะการมาของเราเปนปจจัย.     บทวา  
อถ ภควา  อนุปฺปตฺโต ความวา  ครั้งน้ัน  คือกาลนัน้  พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จมา.    บทวา   ธมมฺี   กถา  วา  ไดแก    หรือธรรมีกถาที่อิงกถาวัตถุ  ๑๐. 
ก็ในคําวา  อริโย  วา  ตุณหฺีภาโว  นี ้ ทัง้ทุติยฌาน    ทั้งมูลกรรมฐาน    พึง 
ทราบวา  อริยดุษณีภาพ   เพราะฉะนั้น    ภิกษุนั่งเขาฌานน้ันก็ดี    นั่งกําหนด 
มูลกรรมฐานเปนอารมณก็ดี  พึงทราบวาน่ังโดยอริยดุษณีภาพ.  คําวา เทฺวมา 
ภิกฺขเว  ปริเยสนา   มีอนุสนธิเปนอันเดียวกัน.     ภิกษุเหลาน้ันไดกระทําให 
เปนภาระของพระเถระดวยต้ังใจจักฟงธรรมีกถาเฉพาะพระพักตร.  พระเถระได 
กระทําท่ีไปอาศรมของภิกษุเหลาน้ัน.   ภิกษุเหลาน้ันนั่งในท่ีนั้น    มิใชสนทนา 
กันดวยเรื่องดิรัจฉานกถา   หากน่ังสนทนากันดวยเรื่องธรรมะ.   ครั้งน้ัน  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มเทศนานี้  เพ่ือแสดงวา  การแสวงหาของพวกเธอน้ี  ชือ่วา 
อริยปริเยสนา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  ในบทวา   กตมา จ  ภกิฺขเว  อนริยปริเยสนา 
นี้   ความวา บุรุษผูฉลาดในหนทาง เมื่อแสดงทางอุบายท่ีควรเวนกอน จึงกลาว 
วา   จงละทางซาย   ถือเอาทางขวา  ฉันใด  พระผูมีพระภาคเจาก็ฉันนั้น   เพราะ 
ความท่ีทรงเปนผูฉลาดเทศนา  จึงทรงบอกการแสวงหาอันมิใชอริยะท่ีพึงละเวน 
เสียกอน    ตอนหลังจึงทรงแยกลําดับอุทเทสกอนวา  เราจักบอกการแสวงหา 
นอกน้ี     ดังน้ีแลวจึงตรัสอยางนี้. 
            บทวา   ชาติธมฺโม    แปลวา   มีการเกิดเปนสภาวะ.  
            บทวา   ชราธมฺโม     แปลวา   มีความแกเปนสภาวะ. 
            บทวา    พฺยาธิธมโฺม  แปลวา   มีความเจ็บไขเปนสภาวะ. 
            บทวา   มรณธมฺโม   แปลวา  มีความตายเปนสภาวะ. 
            บทวา   โสกธมฺโม    แปลวา  มคีวามโศกเปนสภาวะ.  
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            บทวา  สงฺกิเลสธมฺโม  แปลวา มีความเศราหมองเปนสภาวะ. บทวา 
ปุตฺตภริย   ไดแก บุตรและภรรยา.  ในบทท้ังปวงก็นัยนี้.   กใ็นคําวา  ชาตรู- 
ปรชฏ  นี้  ชาตรูป  ไดแก  ทอง.  รชฏ  ไดแก  มาสกโลหะเปนตนอยางใด 
อยางหน่ึงท่ีเขาสมมติกัน.   ดวยบทวา ชาติธมฺมา  เหเต  ภิกขฺเว  อุปธโย  
ทรงแสดงวา  กามคุณ ๕ เหลาน้ัน   ชื่อ อุปธิ  อุปธิทัง้หมดน้ันมีความเกิดเปน 
ธรรม.     ทองและเงินทานไมถือเอาใน  พฺยาธิธมมฺวาร  เปนตน    เพราะทอง 
และเงินนั้นไมมีพยาธิมีโรคศีรษะเปนตน      ไมมมีรณะกลาวคือจุติเหมือนสัตว 
ทั้งหลาย ไมเกิดความโศก   แตยอมเศราหมองดวยสังกิเลสมีชราเปนตน   เพราะ 
ฉะน้ัน    ทานจึงถือเอาในสังกิเลสสิกธรรมวาระ    ทั้งถือเอาในชาติธรรมวาระ 
ดวย  เพราะมีฤดูเปนสมุฏฐาน  ทั้งถอืเอาในชราธรรมวาระดวย  เพราะสนิมจับ 
จึงคร่ําครา.     บทวา  อย   ภิกฺขเว  อริยปริเยสนา  ความวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   การแสวงหานี้    พึงทราบวา   การแสวงหาของพระอริยะ   เพราะไมมี 
โทษในตัวเองบาง   เพราะพระอริยะพึงแสวงหาบาง. 
            ถามวาเพราะเหตุไร  จึงเริ่มคําวา  อหป  สทุ  ภิกขเว.  แกวา    เพ่ือ 
แสดงการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณต้ังแตเดิม.     ไดยินวา  พระองคมีพระดําริ 
อยางนี้วา ภิกษุทั้งหลาย แมเราก็เสาะแสวงสิ่งท่ีไมใชอริยะมาแตกอน  เรานั้นละ 
การแสวงหาอันไมใชอริยะนั้นแลวแสวงหาสิ่งท่ีเปนอริยะจึงบรรลุสัพพัญุตญาณ 
แมพระปญจวัคคียก็แสวงหาส่ิงท่ีไมใชอริยะพวกเธอก็ละสิ่งที่ไมใชอริยะน้ันแสวง 
หาสิ่งท่ีเปนอริยะ บรรลขีุณาสวภูมิ   แมพวกทาน   ก็ดําเนินตามทางเราและของ 
พระปญจวัคคีย     การแสวงหาอันเปนอริยะจึงจัดเปนการแสวงหาของพวกทาน 
เพราะฉะนั้น      เพ่ือจะทรงแสดงการออกมหาภิเนษกรมณของพระองคต้ังแต 
เดิมมา.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ทหโรว สมาโน  แปลวา  กําลังรุนหนุม. 
บทวา   สุสุกาฬเกโส    ไดแก   ผมดําสนิท   อธิบายวามีผมสีดังดอกอัญชัน.  
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บทวา   ภทฺเรน   แปลวางาม.   บทวา   ปเมน  วยสา ไดแกต้ังอยูโดยปฐมวัย 
บรรดาวัยทั้ง ๓.  บทวา อกามกาน ไดแกเมื่อไมปรารถนา.   บทวา  อกาม- 
กาน  นี้เปน  ฉัฏฐีวิภัตติ   ลงในอรรถแหง   อนาทร.     ชื่อวา  อัสสุมุขา 
เพราะมีน้ําเนตรนองพระพักตรแหงพระมารดาและบิดา   ผูมีพระพักตรนองดวย 
น้ําพระเนตร  อธิบายวา ผูมีพระพักตรชุมดวยนํ้าพระเนตร.   บทวา รุทนฺตาน 
ไดแก รองไหคร่ําครวญอยู.   บทวา   กึกุสล  คเวสี   ไดแกแสวงหากุศลอะไร. 
บทวา  อนุตฺตร  สนฺติวรปท  ความวา   แสวงหาบทอันประเสริฐ   กลาวคือ 
ความสงบอันสูงสุด  ไดแกพระนิพพาน.     บทวา   อาฬาโร  ในคําวา  เยน 
อาฬาโร  นี้เปนชื่อของดาบสน้ัน.  ไดยินวา  ดาบสน้ัน    ชื่อวา  ทีฆปงคละ. 
ดวยเหตุนั้นเขาจึงมีนามวา   อาฬาระ.    บทวา   กาลาโม   เปนโคตร.   บทวา 
วิหารตายสฺมา  แปลวาขอทานผูมีอายุเชิญอยูกอน.  บทวา  ยตฺถ   วิฺูปุริโส  
ไดแก บุรุษผูเปนบัณฑิตในธรรมใด.    บทวา  สก  อาจริยก    ไดแก ลัทธ-ิ 
อาจารยของตน.   บทวา  อุปสมฺปชฺช วิหเรยฺย  ไดแก พึงเขาถึงอยู  ดวยเหตุ 
เทาน้ีเปนอันเขาไดทําโอกาสแลว.   บทวา   ต   ธมมฺ    ไดแกแบบแผนลัทธิของ 
เขาเหลาน้ัน.    บทวา   ปริยาปุณึ  ไดแก  พอไดฟงเรียนเอา.   บทวา  โอฏ- 
ปหตมตฺเตน  ความวา ดวยเหตุเพียงหุบปาก  เพ่ือรับคําท่ีเขากลาว   อธิบาย 
วาเพียงเจรจาปราศรัยกลบั ไปกลับมา.     บทวา  ลปตลาปนมตฺเตน  ไดแก 
ดวยเหตุเพียงถือเอาถอยคําท่ีเขาบนเพอ.    บทวา    าณวาท    ไดวาทะวาเราจะ 
รูชัด.    บทวา   เถรวาท   ไดแก  วาทะวาม่ันคง.     คําน้ีหมายความวาขาพเจา 
เปนผูมั่นคงในขอน้ี.  บทวา  อหฺเจว  อฺเ  จ  ความวา  ไมใชแตเราจะ 
กลาวเพียงคนเดียวเทาน้ัน   แมคนอ่ืนเปนอันมากก็กลาวอยางนี้.   บทวา  เกวล 
สทฺธามตฺตเกน  ความวา   ดวยเหตุเพียงศรัทธา   อันบริสุทธิ์เทาน้ัน   มิใช 
กระทําใหแจงดวยปญญา.   ไดยินวา  พระโพธิสัตว  เรียนธรรมดวยวาจาเทาน้ัน  
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ไดรูวา  ทานกาลามะไดเพียงปริยัติ   ดวยวาจาเพียงอยางเดียวในธรรมน้ีก็หาไม  
ทานยังไดสมาบัติ  ๗ อยางแนนอน ดวยเหตุนั้นทานจึงมีความคิดอยางนี้.  บทวา 
อากิฺจฺายตน  ปเวเทสิ  ความวา     ไดใหเรารูสมาบัติ  ๗ อันมีอากิญ- 
จัญญายตนสมาบัติเปนที่สุด.   บทวา  สทฺธา  ไดแก ศรัทธาเพ่ือใหเกิดสมาบัติ  
๗ เหลาน้ี.     แมในความเพียรเปนตนก็นัยนี้เหมือนกัน.     บทวา  ปทเหยฺย 
ไดแกพึงการทําความพยายาม.    บทวา   น  จิรสฺเสว  ต  ธมมฺ  สย  อภิฺา 
สจฺฉิกตฺวา  อปุสมฺปชฺช  วหิาสึ  ไดแกนัยวาพระโพธิสัตวทรงบําเพ็ญความ 
เพียรทําสมาบัติ  ๗ ใหเกิดข้ึนเพียงเวลา ๒-๓ วันเทาน้ัน      เหมือนคลี่มานทอง 
๗ ชั้น  เพราะฉะน้ัน  จึงกลาวอยางนั้น. 
            บทวา   ลาภา  โน  อาวุโส      ความวา  ไดยินวา   ทานกาลามะนี้  
เปนคนไมริษยา  เพราะฉะนั้น ทานคิดวาผูนี้เพ่ิงมาทําอะไรทําธรรมนี้ใหบังเกิด 
ไดดังน้ีแลว   ก็ไมริษยา    กลับเลื่อมใส    เมื่อจะประกาศความเลื่อมใสจึงกลาว 
อยางนี้.  บทวา  อุโภ  วสนฺตา  อิม  คณ  ปรหิราม  ความวา  ทานกลาววา 
คณะนี้เปนคณะใหญ  เราสองคนมาชวยกันบริหารเถิด แลวไดใหสัญญาแกคณะ 
ทานกลาววา    แมเราก็ไดสมาบัติ ๗ พระมหาบุรุษก็ไดสมาบัติ  ๗  เหมือนกัน 
คนจํานวนเทาน้ีเรียนบริกรรมในสํานักของพระมหาบุรุษ   จํานวนเทาน้ีเรียนใน 
สํานักของเรา   ดังน้ีแลวไดแบงใหครั้งหนึ่ง.  บทวา อุฬาราย  แปลวา สูงสุด. 
บทวา  ปูชาย    ไดแก  เขาวา  ทั้งหญิงท้ังชายท่ีเปนอุปฏฐากของทานกาลามะ 
ถือของหอมและดอกไมเปนตนมา.  ทานกาลามะบอกวา ทานทั้งหลายจงไปบูชา 
พระมหาบุรุษเถิด.   คนเหลาน้ันบูชาพระมหาบุรุษแลวบูชาทานกาลามะดวยของ 
ที่เหลือ.   คนทั้งหลายนําเตียงต่ังเปนตนที่มีคามากมาใหเเมของเหลาน้ันแกพระ- 
มหาบุรุษ  ถามีเหลือ    ตนเองจึงรับ.  ในที่ที่ไปดวยกัน    ทานกาลามะสั่งใหจัด 
เสนาสนะะอยางดีแกพระโพธิสัตว      ตนเองรับสวนที่เหลือ.      ในคําวา  นาย 
ธมฺโมนิพฺพิทาย  เปนตน  ความวา   ธรรมคือสมาบัติ  ๗  นี้  ไมเปนไปเพ่ือ  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 442 

เบื่อหนายในวัฏฏะ     ไมเปนไปเพ่ือคลายกําหนัด     ไมเปนไปเพ่ือดับราคะ  
เปนตน     ไมเปนไปเพ่ือความสงบ     ไมเปนไปเพ่ือรูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง 
ไมเปนไปเพ่ือตรัสรูสัจจะ  ๔  ไมเปนไปเพ่ือทําใหแจงพระนิพพาน.      บทวา 
ยาวเทว   อากิฺจฺายตนูปปตฺติยา  ความวา   เปนไปเพียงเกิดในอากิญ- 
จัญญายตนภพ  ซึ่งมีอายุประมาณ   ๖๐,๐๐๐  กัปป    ไมสูงไปกวาน้ัน   ธรรมนี้  
เปนธรรมเวียนมาอีก  ทั้งใหถึงฐานะอันใด  ฐานะอันนั้น  ก็ไมพนจากชาติชรา-  
มรณะไปไดเลย  ถูกลอมไวดวยบวงมฤตยูทั้งน้ัน.   ก็แลบุรุษผูหิวโหยไดโภชนะ 
ที่นาพอใจ บริโภคอิ่มหนําสําราญแลวท้ิงดวยอํานาจนํ้าดีบาง เสลดบาง โดยหลง 
ลืมเสียบาง  ไมเกิดความรูวา   เราจักบริโภคขาวกอนเดียวกันอีก  เปรียบฉันใด 
ต้ังแตนั้นมา  พระมหาสัตว  ก็เปรียบฉันนั้นเหมือนกัน  แมทําสมาบัติ  ๗  ให 
บังเกิดดวยอุตสาหะอยางมาก    เห็นโทษตางโดยการเวียนมาอีกเปนตนนี้     ใน 
สมาบัติเหลานั้น    มิไดเกดิจิตคิดวา   เราจักคํานึง   หรือจักเขา    จักต้ัง  จักออก 
หรือ  จักพิจารณาธรรมน้ีอีก.     บทวา  อนลงฺกริตฺวา  ไดแก  ไมพึงพอใจ 
บอย ๆ วา  จะพออะไรดวยส่ิงนี้   จะพอใจอะไรดวยส่ิงน้ี.   บทวา  นิพฺพิชฺช 
เเปลวาระอา.  บทวา  อปกฺกมึ  แปลวาไดไปแลว.   บทวา  น  โข  ราโม 
อิม  ธมมฺ  ความวา  พระโพธิสัตวเรียนธรรมแมในที่นี้   รูทั่วแลววา  ธรรม 
คือสมาบัติ  ๘ นี้     เปนธรรมอันอุททกดาบสรามบุตรต้ังไวเพียงเรียนดวยวาจา 
เทาน้ัน    แตที่แท  อุททกดาบสฐานบุตร    ผูนี้เปนผูไดสมาบัติ ๘ ดวยเหตุนั้น 
พระโพธิสัตว  จึงคิดอยางนี้วา   น  โข  ราโม  ฯเปฯ  ชาน  ปสสฺ  วิหาสิ. 
คําท่ีเหลือในขอน้ีพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในวาระตนนั่นแล.       เขตใหญ 
อธิบายวากองทรายใหญ   ชื่อวา  อุรุเวลา   ในคําวา   เยน   อุรุเวลา   เสนา- 
นิคโม   นี้.     อีกนัยหน่ึง   ทรายทานเรียกวา   อุร ุ  เขตแดนเรียกวา   เวลา. 
พึงทราบในคําน้ีอยางนี้วา  ทรายที่เขานํามา  เหตุลวงขอบเขตชื่อวา  อุรุเวลา.  
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            ดังไดสดับมา ในอดีตกาล  ครัง้พระพุทธเจายังไมอุบัติ  กุลบุตรประมาณ 
๑๐,๐๐๐  บวชเปนดาบส  อยูในประเทศน้ัน    วันหนึ่งประชุมกัน     ต้ังกติกากัน 
ไววา    ข้ึนชือ่วา    กายกรรมและวจีกรรมปรากฏแกชนทั้งหลายเหลาอ่ืน    สวน 
มโนกรรมไมปรากฏ  เพราะฉะนั้น  ผูใด  ตรึกกามวิตก  พยาบาทวิตก   หรือ 
วิหิงสาวิตก     คนอ่ืนที่จะเตือนผืนนั้นไมมี  ผูนั้นจงเตือนตนดวยตนเอง  จงเอา 
ภาชนะใสทรายใหเต็มมาเกลี่ยไวในท่ีนี้  อันนี้เปนการลงโทษผืนนี้.    ต้ังแตนั้นมา 
ผูใดตรึกวิตกเชนนั้น  ผูนัน้ก็ตองเอาภาชนะใสทรายมาเกลี่ยลงในที่นั้น   กองทราย 
ใหญเกิดข้ึนโดยลําดับในที่นั้นดวยประการฉะน้ี  ตอแตนั้นคนท่ีเกิดมาในภายหลัง 
จึงลอมกองทรายใหญนัน้ไวทําเปนเจดียสถาน   ทานหมายเอากองทรายใหญนั้น 
จึงกลาววา   อุรุเวลาติ  ฯเปฯ  อตฺโถ   ทฏพฺโพ. 
            บทวา  เสนานิคโม   แปลวา  นิคมของเสนา.   เลาวา เหลาชนครั้ง  
ปฐมกัปไดมีการพักกองทัพ     อยูในท่ีนั้น     เพราะฉะนั้น     ที่นั้นเขาจึงเรียกวา 
เสนานิคม  ก็มี.  ปาฐะวา  เสนานิคาโม ก็มี.  อธิบายวา  บิดาของนางสุชาดา 
ชื่อวาเสนานิ  บานของนายเสนานีนั้น.  บทวา  ตทวสรึ  แปลวา   รวมลงใน 
ที่นั้น.   บทวา  รมมฺณีย  ภูมิภาค  ไดแก  ภูมิภาคที่นารื่นรมย  ที่งดงามดวย 
ดอกไมน้ําและบก มีประการตาง ๆ ที่บานสะพรั่ง. บทวา  ปาสาทิก   วนสณฑฺ 
ความวา  ไดเห็นไพรสณฑที่ใหเกิดความเลื่อมใสเชนกับกําหางนกยูง.     บทวา 
นทิฺจ   สนทฺนฺตึ    ความวา ไดเห็นแมน้ําเนรัญชรา  มีน้ําใสสีเขียวเย็น  เชน 
กับกองแกวมณีกําลังไหลเอื่อย.  บทวา เสตก  ไดแกสะอาดปราศจากเปอกตม. 
บทวา  สุปติตฺถ   ไดแกประกอบดวยทาอันดีที่ลุมลึกโดยลําดับ.  บทวา   รม-ฺ 
มณีย  ไดแก  มีทิวทัศนนารื่นรมย  มีทรายที่เกลี่ยไวเสมือนแผนเงิน    มีปลา 
และเตามาก.  บทวา  สมนฺตา  จ  โคจรคาม  ความวา    ไดเห็นโคจรคาม 
ที่หาภิกษาไดงาย   สําหรับบรรพชิตผูมาถึงแลวสมบูรณไปดวยคมนาคมในท่ีไม  
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ไกลโดยรอบประเทศน้ัน.    บทวา  อล  วต   แปลวา  สามารถหนอ   บทวา 
ตตฺเถว  นิสีทึ    ทานกลาวหมายเอาประทับนั่ง  ณ โพธิบัลลังก.      จริงอยู 
บทวา    ตตฺเถว    ในพระสูตรกอนทานประสงคเอาสถานที่ทรงบําเพ็ญทุกกร- 
กิริยา  สวนในพระสูตรนี้   ทานประสงคเอาโพธิบัลลังก  ดวยเหตุนั้น   ทานจึง 
กลาววา   ตตฺเถว  นิสีทึ  ดงัน้ี. บทวา  อลมิท  ปธานาย  ความวา   ประ- 
ทับนั่ง   ทรงดําริอยางนี้วา    ที่นี้สามารถทําความเพียรได.  บทวา  อชฺฌคมึ 
ไดแกบรรลคืุอไดเฉพาะแลว.  บทวา   าณฺจ   ปน  เม  ทสฺสน  ความวา 
ก็แลพระสัพพัญุตญาณ  ที่สามารถเห็นธรรมท้ังปวง  เกิดข้ึนแกเรา.    บทวา 
อกุปฺปา  เม  วิมุตฺติ   ความวา  วิมุตติอันประกอบดวยพระอรหัตผลของเรา 
ชื่อวา อกุปปะ   เพราะไมกําเริบและเพราะมีอกุปปธรรมเปนอารมณ  วิมุตตินั้น 
ไมกําเริบดวยราคะเปนตน      เพราะเหตุนั้น      จึงชื่อวาอกุปปะ     แมเพราะไม 
กําเริบ  เปนอกุปปธรรมท่ีมีพระนิพพานเปนอารมณ  เพราะเหตุนั้น   จึงชือ่วา 
อกุปปะ     แมเพราะมีอกุปปธรรมเปนอารมณ.   บทวา    อยมนฺติมา   ชาติ 
แปลวา    นี้เปนชาติสุดทายทั้งหมด.    ดวยบทวา   นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว 
ทานแสดงวา     แมปจจเวกขณญาณก็เกิดข้ึนแกเราอยางน้ีวา     บัดนี้    เราไมมี 
ปฏิสนธิอีก.  บทวา  อธิคโต   แปลวา  แทงตลอดแลว.  บทวา   ธมฺโม  ได 
แกธรรมคือสัจจะ  ๔.   คําวา  คมฺภีโร  นี้  เปนคําปฏิเสธความต้ืน.    บทวา 
ทุทฺทโส    ไดแกชื่อวาเห็นยาก   พึงเห็นไดโดยลําบาก   ไมอาจเห็นไดโดยงาย 
เพราะเปนธรรมอันลึก ชือ่วา  รูตามไดยาก  รูไดโดยลําบาก ไมอาจรูไดโดยงาย 
เพราะเปนธรรมท่ีเห็นไดยาก. บทวา  สนฺโต ไดแกดับ.  บทวา  ปณีโต  ไดแก  
ไมเรารอน.    คําท้ังสองน้ี     ทานกลาวหมายเอาโลกุตตรธรรมเทาน้ัน.   บทวา 
อตกฺกาวจโร  ไดแก  เปนธรรมท่ีไมพึงสอดสองหย่ังลงดวยความตรึก     คือ 
พิจารณาดวยญาณเทาน้ัน.  
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            บทวา  นิปุโณ  แปลวาละเอียด.  บทวา   ปณฺฑิตเวทนีโย  ไดแก 
อัน เหลาบัณฑิตผูปฏิบัติสัมมาปฏิบัติพึงรู. 
            บทวา อาลยรามา   ความวา สัตวทั้งหลายยอมของกามคุณ ๕ เพราะ 
ฉะน้ันกามคุณ ๕ นั้น  เรยีกวาอาลัย.   สัตวทั้งหลายยอมของตัณหาวิปริต  ๑๐๘ 
เพราะฉะนั้น    จึงเรียกวาอาลัย.    สัตวทั้งหลายชื่อวาอาลยรามา เพราะยินดีดวย 
กามคุณอันเปนที่อาลัยนั้น.  ชื่อวา   อาลยรตา   เพราะยินดีในกามคุณอันเปน 
ที่อาลัย.  ชื่อวา  อาลยสมมฺุทิตา    เพราะยินดีดวยดีในกามคุณอันเปนที่อาลัย. 
เหมือนอยางวา   พระราชาเสด็จเขาไปยังพระราชอุทยานท่ีสมบูรณดวยตนไมอัน 
เต็มไปดวยดอกและผลเปนตนที่ตกแตงไวเปนอยางดี  ทรงยินดดีวยสมบัตินั้น ๆ. 
ยอมทรงบันเทิงรื่นเริงเบิกบานไมเบื่อ  แมเย็นแลวก็ไมปรารถนาจะออกไปฉันใด 
สัตวทั้งหลายยอมยินดีดวยอาลัย     คือกามและอาลัยคือตัณหาเหลาน้ีก็ฉันนั้น 
ยอมเบิกบานไมเบื่ออยูในสังสารวัฏ.    ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อ 
จะทรงแสดงอาลัย ๒ อยางแกสัตวเหลาน้ัน    ใหเหมือนอุทยานภูมิ   จึงตรัสคํา 
มีอาทิวา    อาลยรามา  ดงัน้ี.   บทวา  ยทิท  เปนนิบาต.  หมายเอาฐานะ    
แหงอาลัยนั้น    พึงเห็นเน้ือความอยางนี้วา  ย  อิท   หมายเอาปฏิจจสมุปบาท 
พึงเห็นเน้ือความอยางนี้วา   โย   อย  ดงัน้ี.  บทวา   อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโท  ความวา  ปจจัยแหงธรรมเหลาน้ีชื่อวา  อิทปฺปจฺจยา.  อิทปฺ- 
ปจฺจยา  นั่นแล  ชื่อวา อทิปฺปจฺจยตา  อิทปฺปจฺจยตา  นั้นดวย  ปฏิจจ- 
สมุปบาทดวย    เพราะฉะน้ันจึงชื่อวา     อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท.  คําวา 
อิทปฺปจฺจยตาปฏิจฺจสมุปปาโท นี้เปนชื่อของปจจัยมีสังขารเปนตน.   บทวา 
สพฺพสงฺขารสมโถ    เปนตนทุกบทเปนไวพจนของพระนิพพาน   ทั้งน้ัน. 
ก็เพราะเหตุที่ความดิ้นรนแหงสังขารท้ังหมด   อาศัยพระนิพพานน้ัน  ยอมสงบ 
ระงับฉะน้ันนิพพานน้ันทานจึงเรียกวา สพฺพสงฺขารสมโถ  เปนที่สงบสังขาร  
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ทั้งปวง.  อน่ึง  เพราะอุปธิทั้งหมดอาศัยพระนิพพานน้ัน    ยอมสละคืน  ตัณหา 
ทั้งปวงยอมสิ้นไป  ราคะคือกิเลสทั้งปวงยอมคลายไป    ทุกขทัง้ปวงยอมดับไป. 
ฉะน้ัน นิพพานนั้นทานจึงเรียกวา สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค  สละคืนอุปธิทั้งปวง 
ตณฺหกฺขโย  เปนที่สิ้นตัณหา  วิราโค  ธรรมเปนที่สํารอกกิเลส.  นิโรโธ  ความ 
ดับ. ก็ตัณหาทานเรียกวานะเพราะรอยรัดเย็บภพกับภพ หรือกรรมกับผล.  ชื่อวา 
นิพพานเพราะออกจากตัณหา คือ วานะนั้น.บทวา โสมมสฺส  กิลมโถ  ความวา 
ชื่อวา   การแสดงธรรมแกผูไมรูเปนความลําบากแกเรา    ความลําบากอันใดพึง 
มีแกเรา  ความลําบากอันนั้นพึงเปนความเบียดเบียนแกเรา.   ทานอธิบายวา พึง 
เปนความลําบากกายและเปนการเบียดเบียนกาย     ดังน้ี.     แตทั้ง  ๒ อยางนั้น  
ไมมีในจิตของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
            บทวา  อปสฺสุ    เปนนิบาตลงในอรรถวาเพ่ิมพูน.   พระเถระนั้นยอม 
แสดงวา   มิไดมีคําน้ันเทาน้ัน    แมคาถาเหลาน้ัน    ก็ปรากฏแลว.   บทวา   ม 
แปลวา  แกเรา.  บทวา  อนจฺฉริยา  เปน  อนุอจฺฉรยิา  เปนอัศจรรยเล็ก 
นอย.  บทวา  ปฏิภสุ   ไดแก เปนทางเดินของญาณกลาวคือปฏิภาณ  คือถึง 
ความเปนขอที่จะพึงปริวิตก. 
            บทวา   กิจฺเฉน  ไดแก   ไมใชเปนทุกขาปฏิทา.   จริงอยู  มรรค ๔ 
ยอมเปนสุขาปฏิปทาสําหรับพระพุทธเจาท้ังหลายเทียว.  คําน้ีทานกลาวหมายเอา 
อาคมนียปฏิปทา        แหงพระองคผูยังมีราคะยังมีโทสะและยังมีโมหะอยูทีเดียว 
ในกาลทรงบําเพ็ญพระบารมี ทรงตัดศรีษะอันประดับแลวตกแตงแลว  นําเลือด 
ในลําพระศอออกควักนัยนตาอันหยอดยาตาดีแลว  ใหทานวัตถุอยางอ่ืนมีอยางนี้  
เปนตน   คือบุตรผูเปนประทีปแหงตระกูลวงศ ภริยาผูมีจรรยานาพอใจแกยาจก 
ผูมาแลวมาเลา     และถึงความตัดถูกทําลายเปนตนในอัตตภาพท้ังหลายเชนกับ 
ขันติวาทีดาบส.  ห  อักษรในคําวา  หล  นี้เปนเพียงนิบาต  ความวาอยาเลย.  
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บทวา   ปกาสิตุ   แปลวา  เพ่ือแสดง   คือ  อยาจําแนก   อยาแสดงสอนธรรม 
ที่เราบรรลุแลวโดยยากอยางนี้เลย       อธิบายวาธรรมที่เราแสดงแลว        จะมี 
ประโยชนอะไร.     บทวา   ราคโทสปเรเตหิ  ไดแก  ผูอันราคะและโทสะ 
ถูกตองแลว      หรืออันราคะและโทสะครอบงําแลว.      บทวา  ปฏิโสตคามึ 
ไดแกสัจจธรรม  ๔   ที่ไปแลวอยางนี้วา   อนิจฺจ  ทกฺุข  อนตฺตา  อสุภ 
(ไมเที่ยง    เปนทุกข     เปนอนัตตา   ไมงาม)     อันทวนกระแสแหงธรรมมี 
ความเที่ยงเปนตน.  บทวา  ราครตา ไดแกผูยินดีแลวดวยกามราคะ  ภวราคะ 
และทิฏฐิราคะ.     บทวา  น  ทกขฺนฺติ   ความวา   ยอมไมเห็นโดยสภาวะนี้  
วา    ไมเที่ยง    เปนทุกข  เปนอนัตตา   ไมงาม  ดังนี้.     ใครแล    จักอาจ 
เพ่ือทําบุคคลผูไมเห็นเหลาน้ันใหถือเอาอยางนี้ได.       บทวา   ตโมกฺขนฺเธน 
อาวุตา     ความวา  ผูอันกองอวิชชาทวมทับแลว.   บทวา    อปฺโปสฺสุกฺก 
ตาย     ไดแกเพ่ือไมมีความขวนขวาย    อธิบายวา  เพ่ือไมประสงคจะเทศนา. 
            ถามวา ก็เพราะเหตุไร  จิตของพระองคจึงนอมไปอยางนี้วา  เรานี้พน 
แลวจักทําผูอ่ืนใหพน      ขามแลวก็จักทําผูอ่ืนใหขามมิใชหรือ      พระองคต้ัง 
ความปรารถนาไววา 
                  เราผูมีเพศท่ีไมมีใครรูจัก  กระทําให 
        แจงธรรมในโลกนี้ยงัจะตองการอะไร  เรา 
              บรรลุสัพพัญุตญาณแลว   จักทําโลก 
               พรอมทั้งเทวโลกใหขาม 
ดังน้ีแลวบําเพ็ญบารมีทั้งหลาย       กบ็รรลุสัพพัญุตญาณ.     ตอบวา 
ขอน้ีเปนความจริง       จิตของพระองคนอมไปอยางนี้ดวยอานุภาพแหง 
ปจจเวกขณญาณ   ก็พระองคบรรลุสัพพัุุตญาณ  พิจารณาถึงความท่ีสัตวยัง 
ยึดกิเลส     และความที่ธรรมเปนสภาพลึกซึ่ง   จึงปรากฏวาสัตวยังยึดกิเลสและ 
ธรรมเปนสภาพลึกซึ่ง   โดยอาการทั้งปวง    เม่ือเปนอยางนั้น    ก็ทรงพระดําริ  
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วา     สัตวเหลาน้ันเพียบไปดวยกิเลสเศราหมองเหลือเกิน      กาํหนัดเพราะราคะ 
โกรธเพราะโทสะ     หลงเพราะโมหะ    เหมือนนํ้าเตาเต็มดวยนํ้าขาว  เหมือน 
ตุมเต็มดวยเปรียง   เหมือนผาเกาชุมดวยมันขน     และเหมือนมือเปอนยาหยอด 
ตา    สัตวทั้งหลายเหลาน้ันจักตรัสรูไดอยางไรเลา    จึงทรงนอมจิตไปอยางนั้น 
แมดวยอานุภาพแหงการพิจารณาถึงการยึดกิเลส        ก็ธรรมน้ีพึงทราบวา 
ลึกเหมือนลํานํ้าท่ีรองแผนดิน     เห็นไดยาก     เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดที่เอา 
ภูเขามาวางปด          รูตามไดแสนยากเหมือนปลายแหงขนทรายท่ีแบงออกเปน 
๗  สวน  ชื่อวา  ทานท่ีเราพยายามเพ่ือแทงตลอดธรรมน้ีไมใหแลวไมมี  ชือ่วา 
ศีลที่เราไมไดรักษาแลวก็ไมมี.     ชื่อวาบารมีไร ๆ ที่เรามิไดบําเพ็ญ     ก็ไมม ี
เมื่อเรานั้น  กําจัดกําลังของมารท่ีเหมือนไรอุตสาหะ  แผนดิน  ก็ไมไหว    เม่ือ 
ระลึกถึงปุพเพนิวาสญาณ ในปฐมยาม  ก็ไมไหว เมื่อชําระทิพยจักษุในมัชฌิมยาม 
ก็ไมไหว     แตเมื่อแทงตลอดปฏิจจสมุปบาท   ในปจฉิมยาม      หม่ืนโลกธาตุ 
จึงไหว  ดังนั้น  ผูที่มีญาณกลาแมเชนเรายังแทงตลอดธรรมนี้ไดโดยยากทีเดียว 
โลกิยมหาชนจักแทงตลอดธรรมนั้นไดอยางไร    พึงทราบวา    ทรงนอมจิตไป 
อยางนี้   แมดวยอานุภาพแหงการพิจารณาความลึกซ้ึงแหงพระธรรมดวยประการ      
ดังน้ี.                                                                                  
            อน่ึง  เมื่อสหัมบดีพรหมทูลอาราธนา  พระองคก็ทรงนอมจิตไปอยางนี้ 
เพราะมีพุทธประสงคจะทรงแสดงธรรม.  จริงอยู  พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบ 
วา   เมื่อเรานอมจิตไปเพ่ือความเปนผูมีความขวนขวายนอย   ทาวมหาพรหมก็ 
จักอาราธนาเราแสดงธรรม.     ดวยวา  สัตวเหลาน้ีเคารพพรหม  สัตวเหลาน้ัน 
สําคัญอยูวา       พระศาสดาไมประสงคจะทรงแสดงธรรม    แตทาวมหาพรหม 
อาราธนาใหเราแสดงธรรม     ทานผูเจริญท้ังหลาย    ธรรมนี้สงบประณีตหนอ 
จักต้ังใจฟงดวยดี    อาศัยเหตุนี้พึงทราบวา    พระองคนอมจิตไปเพ่ือความเปน 
ผูขวนขวายนอยมิไดนอมไปเพื่อแสดงธรรม.  
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            บทวา   สหมฺปติสฺส   ความวา   ไดยินวา   ทาวสหัมบดีพรหมนั้น 
ครั้งศาสนาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา   กัสสป   เปนพระเถระชื่อสหกะ  ทํา 
ปฐมฌานใหบังเกิดแลวไปเกิดเปนพรหมอายุกัปหน่ึงในภูมิแหงปฐมฌาน. ชนทั้ง 
หลายยอมหมายถึงทาวมหาพรหมน้ันวา  สหัมบดีพรหมในคํานั้น.   ทานหมาย 
เอาสหัมบดีพรหมนั้น   จึงกลาววา  พฺรหฺมุโน  สหมฺปติสฺส.  บทวา  นสฺสติ 
วต  โภ  ความวา ไดยินวา สหัมบดีพรหมน้ัน    เปลงเสียงนี้ออกโดยท่ีพรหมใน 
หม่ืนโลกธาตุ  ไดยินแลวประชุมกันทัง้หมด.  บทวา  ยตฺร  หิ  นาม  แปลวา 
ในโลกใด.  บทวา  ปุรโต  ปาตุรโหสิ  ปรากฏพรอมกับพรหมพันหน่ึงนั้น.  
บทวา  อปฺปรชกฺขชาติกา  ไดแก  ธุล ี คือ  ราคะโทสะและโมหะในนัยนตา 
อันสําเร็จดวยปญญามีประมาณเล็กนอยของสัตวเหลาน้ี    มีสภาวะอยางนี้   เพราะ 
ฉะน้ันสัตวเหลาน้ี   จึงชือ่วา  อปฺปรชกฺชาติกา  มีธลุี คือกิเลสในนัยนตานอย.  
บทวา  อสฺสวนตา  แปลวา เพราะไมไดสดับ.  ดวยบทวา   ภวสิฺสนฺติ  ทาน 
แสดงวา     สัตวทั้งหลายผูกระทําบุญโดยบุญกิรยิาวัตถุ ๑๐ ในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ   หวังการแสดงธรรมประหน่ึงดอกปทุมที่แกตองแสงอาทิตย     ควรจะ 
หยั่งลงในอริยภูมิเมื่อจบคาถา  ๔  บท   ไมใชคนเดียว   ไมใชสองคน   แตหลาย 
แสน   ที่จักตรัสรูธรรม. 
            บทวา   ปาตุรโหสิ  แปลวา  ปรากฏ.  บทวา  สมเลห ิ จินติฺโต 
ไดแก  ที่พวกศาสดาท้ัง ๖  ผูมีมลทินคิด.   จริงอยู   ศาสดาเหลาน้ัน    เกิดข้ึน 
กอน พากันแสดงธรรมคือมิจฉาทิฏฐิที่มีมลทินเหมือนลาดหนามไว และเหมือน 
ราดยาพิษไวทั่วชมพูทวีป.     บทวา  อปาปุเรต   ไดแกเปดประตูอมตะน้ัน. 
บทวา  อมตสฺส  ทฺวาร   ไดแกอริยมรรคอันเปนประตูอมตนิพพาน.  บทวา 
สุณนฺตุ  ธมมฺ  วิมเลนานพุุทฺธ  ความวา  ทูลวอนวา   ขาแตพระผูมีพระ-   
ภาคเจา     กอนอ่ืนขอสัตวเหลาน้ีจงสดับธรรมคืออริยสัจจ  ๔  ที่พระสัมมา-   
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สัมพุทธเจาผูไมมีมลทิน   เพราะไมมีมลทินมีราคะเปนตน    ตรสัรูแลว.  บทวา  
เสเล  ยถา    ปพฺพตมุทฺธนิฏ ิโต       ความวา   อุปมาเหมือนบุคคลผูยืนอยูบน 
ภูเขาอันเปนแทงทึบลวนศิลา  ไมจําเปนที่จะตองชูเหยียดคอ   เพ่ือจะดูคนท่ียืน 
อยูบนยอดภูเขา ที่เปนเทงทึบลวนศิลา.  บทวา  ตถูปม  เทียบอยางนั้น    หรือ 
อุปมาดวยภูเขาหิน. 
            ก็ความยอในขอน้ีมีดังน้ี   บุรษุผูมีจักษุยืนอยูบนยอดเขาหินพึงเห็นหมู 
ชนไดโดยรอบฉันใด  ดกูอนสุเมธผูมีปญญาดี พระผูมีพระภาคเจาผูมีสมันตจักษุ 
ดวยสัพพัญุตญาณ  แมพระองค  โปรดข้ึนปราสาทธรรมคือปญญาไมเศราโศก 
ดวยพระองคเอง  โปรดใครครวญพิจารณาตรวจตราหมูชนผูระงมดวยความโศก 
และถูกชาติชราครอบงํา   ก็ฉันนั้น.  ในขอน้ีมีอธิบายวา  เหมือนอยางวา   ชน 
ทั้งหลายทํานามากรอบเชิงเขา   ปลูกกะทอมไวที่เขตคันนา  ในที่นั้น    กลางคืน 
ตามไฟไว  กค็วามมืดมิดท่ีประกอบดวยองค ๔ พึงมี  เมื่อเปนดังน้ัน    บุรษุผูมี 
จักษุ  ยืนบนยอดเขานั้น    มองดูพ้ืนดิน ไรนาก็ไมปรากฏ  เขตคันนาก็ไมปรากฏ 
กะทอมก็ไมปรากฏ   ผูคนที่นอนอยูในที่นั้นก็ไมปรากฏ    ปรากฏก็แตเพียงแสง 
ไฟที่กระทอมเทาน้ันฉันใด เมื่อพระตถาคตข้ึนธรรมปราสาทตรวจดูหมูสัตว หมู 
สัตวผูไมไดทํากรรมดีแมจะนั่งอยูใกลพระชาณุเบื้องขวาในวิหารเดียวกัน   ก็ไม 
ปรากฏแกพระพุทธจักษุ   เหมือนยิงธนู   ในเวลากลางคืน   สวนเวไนยบุคคล 
ผูกระทํากรรมดีแมจะอยูในท่ีไกล  ก็มาปรากฏแกพระองคเปรียบเหมือนไฟ  และ 
เหมือนหิมวันตบรรพตฉันนั้น.   สมดงัคาถาประพันธที่ทานกลาวไววา 
                  ทูเร  สนฺโต   ปกาเสนฺติ        หิมวนฺโตว   ปพฺพโต 
        อสนฺเตตฺถ  น  ทิสฺสนฺติ                 รตฺตึ    ขิตฺตา   ยถา   สรา.  
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                  สตับุรุษยอมปรากฏในที่ไกล  เหมือน 
            หมิวนัตบรรพต  อสัตบุรุษอยูในท่ีนั้นเอง  ก็ 
           ไมปรากฏ      เหมอืนลูกธนูที่ยิงไปในเวลา 
             กลางคืนฉะนั้น. 
            บทวา   อุฏเหิ   พรหมทูลวอนพระผูมีพระภาคเจาใหเสด็จจาริกแสดง 
ธรรม.  ในคําวา วีรเปนตน  พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวาวีระ เพราะทรงมีความ 
เพียร. ชื่อวา ผูชนะสงคราม เพราะทรงชํานะเทวบุตมาร มัจจุมาร และกิเลสมาร 
ผูเปนดังนายกองเกวียน   เพราะเปนผูสามารถในอันนําหมูเวไนยสัตว   ใหขาม  
ชาติกันดารเปนตน   พึงทราบวา  ผูไมเปนหน้ี   เพราะไมมีหนี้    คือกามฉันท.  
            บทวา  อชฺเฌสน  แปลวา   ทลูวอน.   บทวา   พุทฺธจกฺขนุา  ได 
แก   รูอินทรยีของสัตวออนแก    และรูอัธยาศัยและกิเลส   กคํ็าวาพุทธจักษุเปน 
ชื่อของญาณ ๒ เหลาน้ี   สมันตจักษุ   เปนชื่อของ   สัพพัญุตญาณ   ธรรม 
จักษุเปนชื่อของมรรคญาณ ๓. ในคําวา อปฺปรชกฺเข  เปนตน กเิลสธุลีมีราคะ 
เปนตน      ในปญญาจักษุของสัตวเหลาใด    มีนอย    โดยนัยทีก่ลาวแลวน้ันแล 
สัตวเหลาน้ันชื่อวา  อัปปรชักขะ  สตัวเหลาใดมีกิเลสธุลีนั้นมาก  สัตวเหลาน้ัน 
ชื่อวา  มหารชักขะ  สัตวเหลาใดมีอินทรียตอศรัทธาเปนตนกลา  สัตวเหลาน้ัน 
ชื่อวา  คิกขินทริยะะ  สตัวเหลาใดมีอินทรียเหลาน้ันออน  สัตวเหลาน้ัน    ชื่อวา 
มุทินทริยะ  สัตวเหลาใดมีอาการคือศรัทธา  เปนตนเหลาน้ัน   ดี  สัตวเหลาน้ัน 
ชื่อวา   สวาการะ   สัตวเหลาใด   กําหนดรูเหตุที่ตรัส   สามารถรูไดงาย   สตัว 
เหลาน้ัน     ชื่อวา   สุวิญญาปยะ   สัตวเหลาใดเห็นปรโลกและโทษโดยเปนภัย 
สัตวเหลาน้ัน   ชื่อวาเห็นปรโลกและโทษวาเปนภัย. 
            ก็ในท่ีนั้นมีบาลีดังตอไปนี้     บุคคลผูมีศรัทธา   ชื่อวา  มีกิเลสธุลีใน 
ปญญาจักษุนอย   บุคคลผูไมมีศรัทธา    ชื่อวา  ผูมีกิเลสธุลีในปญญาจักษุมาก 
ผูปรารภความเพียรชื่อวา   อัปปรชักขะ    ผูเกียจคราน    ชื่อวา    มหารชักขะ  
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ผูมีสติมั่นคง   ชื่อวา  อัปปรชักขะ   ผูมสีติหลงลืม   ชื่อวามหารชักขะ   ผูมีจิต 
ต้ังม่ันชื่อวา  อัปปรชักขะ  ผูมีจิตไมต้ังมั่น    ชื่อวามหารชักขะ   ผูมีปญญา  ชือ่ 
วา  อัปปรชักขะ   ผูมีปญญาทรามชื่อวา   มหารชกัขะ   บุคคลผูมีศรัทธาอยาง 
นั้น  ชื่อวามีอินทรียกลา ฯลฯ บุคคลผูปญญาชื่อวา  ผูเห็น  ปรโลกและโทษวา 
เปนภัย บุคคลผูมีปญญาทราม ชื่อวา ไมเห็นปรโลกและโทษวาเปนภัย.  บทวา 
โลโก  ไดแกโลก  คือขันธ  โลกคือธาตุ  โลกคืออายตนะ  โลกคือสัมปตติภพ 
โลกคือสัมปตติสมภพ  โลกคือวิปตติภพ  โลกคือวิปตติสมภพ.  โลก  ๑  คือสัตว 
ทั้งปวง   ดํารงอยูไดดวยอาหาร.   โลก ๒  คือ  นามและรูป.   โลก ๓ คือเวทนา 
๓   โลก  ๔  คืออาหาร  ๔  โลก  ๕  คืออุปาทานขันธ ๕  โลก ๖ คืออายตนะ 
ภายใน ๖  โลก ๗  คือวิญญาณฐิติ ๗ โลก ๘  คือ    โลกธรรม ๘ โลก ๙ คือ 
สัตตาวาส  ๙  โลก ๑๐  คือ  อายตนะ  ๑๐  โลก  ๑๒  คือ  อายตนะ  ๑๒  โลก  ๑๘ 
คือ   ธาตุ  ๑๘.  บทวา  วชฺช  ความวา กิเลสทั้งปวงจัดเปนโทษ  ทุจริตท้ังปวง 
จัดเปนโทษ  อภิสังขารท้ังปวง   จัดเปนโทษ  กรรมอันเปนเหตุนําสัตวไปสูภพ 
ทั้งปวงจัดเปนโทษ   ความสําคัญในโลกนี้    และในโทษน้ีวาเปนภัยอยางแรงกลา 
ปรากฏแลว   เหมือนเพชฌฆาตเง้ือดาบ  พระตถาคต  ยอมรูเห็น รูตัว  รูตลอด 
อินทรีย ๕ เหลาน้ี  ดวยอาการ ๕๐ เหลาน้ี   ชื่อวา อินทริยปโรปริยัตติญาณ 
ของพระตถาคต. 
            บทวา  อุปฺปลิย  แปลวา  ในปาอุบล.  แมในคํานอกน้ีก็นัยนี้เหมือน 
กัน.  บทวา   อนฺโต   นิมุคฺคโปสี  ไดแก  ดอกอุบลทีอ่ยูใตน้ําท่ีธรรมชาติ 
เลี้ยงไว.  บทวา   อุทก  อจฺจุคฺคมฺม   ติฏนฺติ   ไดแก  โผลน้ําต้ังอยู.  ในดอก 
อุบลเหลาน้ี     เหลาใดข้ึนพนน้ํารออยู    เหลาน้ัน     คอยรับสัมผัสแสงอาทิตยจะ 
บานในวันนี้   เหลาใดต้ังอยูเสมอนํ้า  เหลาน้ันก็จะบานในวันพรุงน้ี  เหลาใดจม 
อยูใตน้ํา  จมอยูในน้ําธรรมชาติเลี้ยงไว   เหลาน้ันก็จะบาน  ในวันที่ ๓.  สวน 
ดอกอุบลที่อยูในสระเปนตน      แมเหลาอ่ืนอยูใตน้ํายังมีอยู   เหลาใดจักไมบาน  
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เหลาน้ันก็จักเปนภักษาของปลาและเตาอยางเดียว  ดอกบัวเหลานั้นทานแสดงไว 
ยังไมข้ึนสูบาลี  ก็พึงแสดง.    เหมือนอยางวา   ดอกไม  ๔ อยางเหลาน้ันฉันใด 
บุคคล ๔  จําพวก  คือ  อุคฆฏิตัญู  วิปจจิตัญู  เนยยะ  ปทปรมะ ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน. ในบุคคล ๔ เหลาน้ัน   บุคคลใดตรัสรูธรรมพรอมกบัเวลายกหัวขอ 
ธรรม  บุคคลน้ีทานเรียกวา  อุคฆฏิตัญู.   บุคคลใดตรัสรูธรรมเมื่อทานแจก 
อรรถแหงภาษิตสังเขปไดโดยพิสดาร บุคคลน้ีทานเรียกวา  วิปจจิตัญู.  บุคคล 
ใดใสใจโดยแยบคายท้ังโดยอุเทศท้ังโดยปริปุจฉา ซองเสพคบหาเขาใกลกัลยาณ- 
มิตรจึงตรัสรูธรรมบุคคลนี้ทานเรียกวา เนยยะ.  บคุคลใด  ฟงมากก็ดี  กลาว 
มากก็ดี ทรงจํามากก็ดี  สอนมากก็ดี  ก็ยังไมตรัสรูธรรมในชาตินั้น บุคคลน้ีทาน 
เรียกวา  ปทปรมะ.    บรรดาบุคคลเหลาน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดู 
หม่ืนโลกธาตุ   ซึ่งเปนเสมือนดอกบัวเปนตน   ก็ไดทรงเห็นวาอุคฆฏิตัญู   เปรียบ 
เหมือนดอกไมบานในวันนี้  วิปจจิตัญู เปรียบดอกไมบานในวันพรุงน้ี  เนยยะ 
เปรียบเหมือนดอกไมบานในวันที่ ๓ ปทปรมะ เปรียบเหมือนดอกไมที่เปนภักษา 
ของปลาและเตา.   ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงเห็น ก็ทรงเห็นโดยอาการทุกอยาง 
อยางนี้วา สัตวมีประมาณเทาน้ี   มีกิเลสธุลีในปญญาจักษุนอย เหลาน้ีมีกิเลสธุล ี
ในปญญาจักษุมาก บรรดาสัตวเหลาน้ัน   เหลาน้ีเปนอุคฆฏิตัญู   ดังน้ีเปนตน. 
พระธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจายอมใหสําเร็จประโยชนในอัตภาพน้ี  
เทาน้ัน   แกบุคคล ๓ ประเภท  ในจํานวนบุคคลเหลาน้ัน  ปทปมะ  มีวาสนา 
เพ่ือประโยชนในอนาคตกาล.  ครั้งน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาทรงทราบวา พระ-  
ธรรมเทศนาจะนําประโยชนมาใหแกบุคคล ๔ประเภทจึงทรงทําใหเกิดพระพุทธ 
ประสงคที่จะทรงแสดงธรรม  จึงทรงจําแนกเหลาสัตวใน ๓ ภพ  ทั้งหมด  อีก 
สองคือ  ภัพพบุคคลและอภัพพบุคคล.  ทานหมายเอาสัตวเหลาใด  จึงกลาวคํา 
นี้ไว วาเหลาสัตวผูประกอบดวยการหามกรรมหามวิบาก  หามกิเลส ไมมศีรัทธา  
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ตัดไมขาด   ไมมีปญญา  ไมควรกาวลงสูความชอบในกุศลธรรมแนนอน   สัตว 
เหลาน้ีนั้นจัดเปนอภัพพะ.  เหลาสัตวผูเปนภัพพะเหลาน้ันเปนไฉน คือเหลาสัตว 
ผูไมประกอบดวยการหามกรรมหามวิบาก หามกิเลส  ฯลฯ  สตัวเหลาน้ีนั้น  จัด 
เปนภัพพะ.  ในสัตวสองประเภทน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา  ทรงละอภัพพบุคคล 
ทั้งหมด ทรงกําหนดถือเอาดวยพระญาณ เฉพาะภัพพบุคคลเทานั้น ทรงจําแนก 
ออกเปน ๖ สวน คือ เหลาน้ีมีราคจริต โทสจริต โมหจริต  วิตกจริต ศรัทธา- 
จริต    และพุทธิจริต.     ครั้นจําแนกอยางนี้แลว     ก็ทรงพระดําริจักทรงแสดง 
ธรรมโปรด. 
            บทวา   ปจฺจภาสึ   แปลวา   ตรัสเฉพาะ.   บทวา  อปารุตา  แปลวา 
เปด.  บทวา อมตสฺส  ทฺวารา ไดแก  อริยมรรค.    จริงอยู   อริยมรรคน้ัน 
เปนประตูแหงพระนิพพาน    กลาวคืออมติะ     พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา 
อริยมรรคนัน้เราเปดต้ังไวแลว.  บทวา  ปมฺุจนตุ   สทฺธึ  ไดแก  ขอสรรพ 
สัตว   จงปลอย   จงหลั่งศรัทธาของตน.   ในสองบทหลังมีความดังน้ีวา   แมเรา 
เขาใจวาจะลําบากทางกายและวาจา จึงไมกลาวธรรมสูงสุดอันประณีตน้ี   ที่คลอง 
แคลว  แมที่เปนไปดวยดีของตน   แตมาบัดนี้   ขอชนท้ังปวง  จงนอมนําภาชนะ 
คือศรัทธาเขามา   เราจะทําความดําริของสัตวเหลาน้ันใหเต็ม.     บทวา   ตสฺส 
มยฺห  ภิกขฺเว   เอตทโหสิ  ความวา   เราไดมีความดําริอยางนี้วา      เราจะพึง 
แสดงธรรมแกใครกอนหนอ     ความวิตกอันเกี่ยวดวยการแสดงธรรมน้ีเกิดข้ึน 
แลว.    ถามวาก็ความวิตกน้ีเกิดข้ึนเมื่อไร.     ตอบวา     เมื่อเปนพระพุทธเจา 
สัปดาหที่ ๘.   ในขอน้ันจะกลาวลําดับความดังน้ี 
            ดังไดสดับมา ในวันมหาภิเนษกรมณ พระโพธิสัตวทอดพระเนตรเห็น 
เรือนสนมกํานัลเปดก็สลดพระทัย   จึงตรัสเรียกนายฉันนะมาส่ังวา  นํามากัณฐ- 
กะมาซิ  มีนายฉันนะเปนสหาย   เสด็จข้ึนทรงหลังพญามา    ออกจากพระนคร  
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ทรงแสดงเจติยสถานที่ใหมากัณฐกะกลับ   ทรงละราชสมบัติ    ทรงผนวชใกลฝง 
แมน้ําอโนมานที    เสด็จจาริกไปตามลําดับเที่ยวแสวงหาอาหารในกรุงราชคฤห 
ประทับนั่ง ณ  ปณฑวบรรพต   ถกูพระเจาพิมพิสารตรัสถามถงึนามและโคตร 
ตรัสขอใหทรงรับราชสมบัติ   แตทูลวา อยาเลยมหาบพิตร  อาตมภาพไมตองการ 
ราชสมบัติ  อาตมภาพละราชสมบัติ  มาประกอบความเพียร  เพ่ือตองการเกื้อกูล 
แกโลก  ออกบวชดวยหมายจักเปนพระพุทธเจาตัดความหมุนเวียนในโลก ทรง 
รับปฏิญาณของพระเจาพิมพิสารท่ีวา     ถาอยางนั้น   พระองคเปนพระพุทธเจา 
แลว   โปรดเสด็จมาแควนหมอมฉันกอนดังนี้    แลวเสด็จเขาไปหาอาฬารดาบส    
กาลามโคตร    และอุททกดาบสรามบุตร   เมื่อไมพบสาระแหงธรรมเทศนาของ 
ดาบสท้ัง ๒ นั้น       จึงหลีกออกไปบําเพ็ญทุกกรกิริยาถึง ๖  ปที่อุรุเวลา   เมื่อ 
ไมอาจแทงตลอดอมตธรรม  ทําพระกายใหเอิบอ่ิมดวยการเสวยอาหารหยาบ ๆ. 
ครั้งน้ัน   ธิดากุฏมพี  ชื่อวา  สุชาดาในอุรุเวลคาม    ต้ังความปรารถนา ณ ตน 
นิโครธตนหน่ึงวา   ถาเราแตงงานกับคนมีชาติเสมอกัน    ไดบุตรชายทองแรก 
จักกระทําการบวงสรวง.    นางสําเร็จความปรารถนาน้ันแลว.    วันวิสาขปุรณมี 
นางตระเตรียมขาวมธุปายาสอยางดีเวลาใกลรุงราตรี     ดวยหมายจะทําการบวง- 
สรวงแตเชาตรู.   เนื้อกําลังหุงขาวมธุปายาสอยูนั้น  ฟองขาวมธุปายาสฟองใหญๆ 
ผุดข้ึนวนเวียนไปทางขวา.   แมสวนท่ีถูกสัมผัสอยางหน่ึง  ก็ไมกระเด็นออกไป 
ขางนอก.  ทาวมหาพรหมกั้นฉัตร.    ทาวโลกบาลท้ัง ๔ ถือพระขรรคอารักขา. 
ทาวสักกะ  รวบรวมไมแหง  (ฟน)  มาติดไฟ.      เทวดาใน ๔  ทวีป    ก็รวบ 
รวมโอชะมาใสลงในมธุปายาสน้ัน.   พระโพธิสัตว   คอยเวลาภิกษาจารเสด็จไป 
แตเชาตรู   ประทับนั่ง ณ โคนไม.   แมนมนาเพ่ือแผวถางโคนไม   บอกแกนาง 
สุชาดาวา   เทวดามานั่งอยูโคนไมแลว.  นางสุชาดาประดับเคร่ืองประดับทั้งปวง 
แลว   บรรจงจัดขาวมธุปายาสใสลงในถาดทองมีคา  ๑๐๐,๐๐๐   ปดดวยถาดทอง  
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อีกถาดหนึ่ง  แลวยกข้ึนเดินไป  เห็นพระมหาบุรุษ    จึงวางไวในมือพรอมกับ 
ถาดนั่นแหละ    ไหวแลวกลาววา     มโนรถของดิฉัน     สําเร็จแลวฉันใด   ขอ 
มโนรถแมของทานก็จงสําเร็จ  ฉันนั้นเทอญ   แลวก็กลับไป. 
            พระโพธิสัตวเสด็จไปยังริมฝงแมน้ําเนรัญชรา       แลววางถาดทองไว 
ริมฝงลงสรงนํ้าเสด็จข้ึนแลว   ทรงปนขาวมธุปายาส   จํานวน ๔๙ กอน   เสวย 
ขาวมธุปายาสแลว   ทรงเส่ียงทายวา    ถาเราจะเปนพระพุทธเจาวันนี้     ขอถาด 
จงลอยทวนกระแสนํ้า   ดังน้ีแลว   ทรงเหว่ียงถาดไป.   ถาดกล็อยทวนกระแสนํ้า 
แลวหยุดหนอยหน่ึง    เขาไปสูภพของทาวกาฬนาคราช    วางทับถาดของพระ- 
พุทธเจา ๓ พระองค.  พระมหาสัตวประทับพักกลางวัน ณ แนวปา    ตกเวลา 
เย็น  ทรงรับหญา  ๘ กําท่ีโสตถิยพราหมณถวาย แลวเสด็จข้ึนสูโพธิมัณฑสถาน 
ประทับยืน ณ สวนทิศใต.  ประเทศน้ัน  ไดไหว   เหมือนหยาดนํ้าในใบปทุม. 
พระมหาสัตวทรงดําริวา    ตรงนี้ไมอาจทรงคุณของเราได    กเ็สด็จไปสวนทิศ 
ตะวันตก.  แมที่นั้นก็ไหวเหมือนอยางน้ัน.   ไดเสด็จไปสวนทิศเหนือ.  แมทีน่ั้น 
ก็ไหวเหมือนกัน     จึงเสด็จไปสวนทิศตะวันออก ณ ที่นั้นฐานท่ีทําเปนบัลลังก 
ไมไหวเลยเหมือนเสาหลักที่ปกไวดแีลว.      พระมหาสัตวทรงดําริวา    ที่นี้เปน 
สถานที่รื้อบัญชรกิเลส  ของพระพุทธเจาทุกพระองค ทรงจับยอดหญาเหลานั้น  
เขยา   ยอดหญาเหลาน้ัน    ก็ไดเปนเหมือนชางจิตรกรรม   วาดดวยปลายนุน. 
พระโพธิสัตวทรงเขาประชิดตนโพธิ     ทรงอฐิษฐานความเพียรมีองค ๔ วาจัก 
ไมทรงทําลายบัลลังกนี้   แลวประทับนั่งขัดสมาธิ. 
            ทันใดน้ันเอง  มารเนรมิตแขน  ๑,๐๐๐ ข้ึน   ชางชื่อคิริเมขละสูง  ๑๕๐ 
โยชน   พาพลมาร ๙ โยชน  มองดูครึ่งดวงตา    เขาประชิด    ประหน่ึงภูเขา. 
พระมหาสัตวทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา  เรากําลังบําเพ็ญบารมี ๑๐ ไมมีสมณะ 
พราหมณเทวดามารหรือพรหมเปนพยาน    แตในอัตตภาพท่ีเปนพระเวสสันดร  
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มหาปฐพีไดเปนพยานของเรา    ใน ๗  ฐานะ    แมบัดนี้     มหาปฐพีที่ไมมีใจ  
และอุปมาดวยทอนไม   ก็เปนสักขีพยาน.   ทันทนีั่นเอง   มหาปฐพีก็เปลงเสียง 
รอง   รอยครัง้พันครั้ง   เหมือนกังสดาลท่ีถูกดีดวยทอนเหล็ก    แลวกลิ้งมวน 
เอาพลมารไปกองไวที่ขอบปากจักรวาล.   เมื่อดวงอาทิตยดํารงอยูนั่นแล   พระ- 
มหาสัตว    ก็ทรงกําจัดพลมารได    ทรงชําระปุพเพนิวาสญาณ    ในปฐมยาม 
ทิพยจักษุญาณในมัชฌิมยาม    ทรงหยั่งญาณลงในปฏิจจสมุปบาทในปจฉิมยาม 
ทรงพิจารณาวัฏฏและวิวัฏฏะ    เวลารุงอรุณ   ก็เปนพระพุทธเจา  ทรงดําริวา 
เราทําความพยายาม      เพ่ือบัลลังกนี้มาตลอดหลายแสนโกฏกิัลป      ดังน้ีแลว 
ประทับนั่งขัดสมาธิทาเดียวตลอดสัปดาห. 
            ตอมาเทวดาบางเหลาเกิดสงสัยวา  ยังมีธรรมที่ทําความเปนพระพุทธเจา 
อยูอีกหรือ.    ครั้งน้ัน    พระผูมีพระภาคเจา    ทรงออกจากสมาบัติในวันที่ ๘ 
ทรงทราบความสงสัยของเหลาเทวดา        จึงเสด็จเหาะแสดงยมกปาฏิหารยเพ่ือ 
กําจัดความสงสัย   ครั้นทรงกําจัดความสงสัย  ของเทวดาเหลานั้นแลว  ประทับ 
ยืนที่สวนทิศเหนือเยื้องทิศตะวันออกจากบัลลังกหนอยหน่ึง   ทรงสํารวจสถานที่  
บรรลุผลแหงพระบารมีที่ทรงบําเพ็ญมาตลอด ๔ อสงไขยกําไรแสนกัปป   พระ- 
บัลลังกและโพธิพฤกษ   ดวยดวงพระเนตรท่ีไมกระพริบ   ลวงไปสัปดาหหนึ่ง. 
สถานที่นั้น   ชื่อวา  อนิมมิสเจดีย.  ตอมาเสด็จจงกรม  ณ รัตนจงกรมที่ตอจาก 
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก     ในระหวางพระบัลลังกและสถานท่ีประทับยืน 
ลวงไปสัปดาหหน่ึง.   สถานท่ีนั้น  ชือ่วา   รัตนจงกรมเจดีย.   ตอน้ัน     เหลา 
เทวดาในสวนทิศตะวันตก    เนรมิตเรอืนทําดวยแกวไว.   ประทับนั่งขัดสมาธิ 
ณ เรือนน้ัน ทรงเฟนอภิธรรมปฎก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  สมันตปฏฐานอนันตนัย 
ในอภิธรรมน้ัน   ลวงไปสัปดาหหน่ึง.  สถานที่นัน้  ชื่อวา  รัตนฆรเจดีย. ณ ที่ 
ใกลโพธิมัณฑสถานน่ันเอง  ลวงไป  ๔  สัปดาห  ดวยอาการอยางน้ี   ในสปัดาห  
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ที่ ๕ เสด็จออกจากโคนโพธิพฤกษ  เสด็จเขาไปยัง   อชปาลนิโครธ.  ทรงเฟน 
ธรรมแมในที่นั้น     ประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขอยู.     เมื่อทรงเฟนธรรม    กท็รง 
พิจารณาเพียงนัยแหงอภิธรรมในธรรมน้ันคือ คัมภีรแรก ชื่อธัมมสังคณีปกรณ 
ตอน้ัน   ก็วิภังคปกรณ  ธาตุกถาปกรณ  บุคคลบัญญัติปกรณ  กถาวัตถุปกรณ 
ยมกปกรณ   ตอน้ัน    มหาปกรณ  ชื่อปฏฐาน. 
            เมื่อจิตของพระองคหยั่งลงในปฏฐานอันละเอียดสุขุม  ในพระอภิธรรม 
นั้น  ปติก็เกดิข้ึน.  เมื่อปติเกิดข้ึนพระโลหิตก็ใส  เม่ือพระโลหิตใส   พระฉวี 
ก็สดใส    เมือ่พระฉวีสดใส     พระรศัมีขนาดเทาเรือนยอดเปนตนก็ผุดข้ึนจาก 
พระกายสวนหนา    แลนไปตลอดอนันตจักรวาล   ทางทิศตะวันออก   เหมือน 
โขลงพญาฉัททันตแลนไปในอากาศ.       พระรัศมผุีดข้ึนจากพระกายสวนพระ- 
ปฤษฏางค   ก็แลนไปทางทิศตะวันตก  ผุดข้ึนจากปลายพระอังสาเบ้ืองขวา  ก ็
แลนไปทางทิศใต    ผุดข้ึนจากปลายพระอังสาเบ้ืองซาย   แลนไปตลอดอนันต- 
จักรวาลทางทิศเหนือ.      พระรัศมีมีวรรณะดังหนอแกวประพาฬก็ออกจากพ้ืน 
พระบาททะลุมหาปฐพี   แหวกนํ้าเปนสองสวน  ทําลายกองลม   แลนไปตลอด 
อัชฎากาส     เกลียวพระรศัมีสีเขียว      เหมือนพวงแกวมณีหมุนเปนเกลียวผุด 
ข้ึนจากพระเศียร     ทะลุเทวโลก ๖ ชัน้  เลยพรหมโลก ๙ ชั้น  แลนไปตลอด 
อชฎากาส   วันนั้น   เหลาสัตวไมมี   ประมาณในจักรวาลท่ีหาประมาณมิได  ก ็
พากันมีวรรณะดังทองไปหมด.    ก็แลวันนั้น     พระรัศมีเหลาน้ันที่สรางออก 
จากพระสรีระของพระผูมีพระภาคเจา      ก็ยังดําเนินไปอยูตลอดอนันตโลกธาตุ 
แมกระทั่งทุกวันนี้. 
            พระผูมีพระภาคเจา     ครั้นประทับนั่ง  ณ  อชปาลนิโครธ    ลวงไป 
สัปดาหหน่ึง    ดวยอาการอยางนี้แลว    ตอแตนั้น     ก็ประทับนั่ง   ณ มุจจลินท 
อีกสัปดาหหนึ่ง.     พอพระผูมีพระภาคเจาน้ันประทับนั่งเทาน้ัน      มหาเมฆซ่ึง  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 459 

มิใชฤดูกาล  ก็เกิดตกทําใหหองสกุลจักรวาลเต็มเปยมไป. เลาวา มหาเมฆเชนนั้น 
ตกในกาลท้ังสองเทาน้ัน      คือเมื่อพระเจาจักรพรรดิ     หรือพระพุทธเจาอุบัติ  
มหาเมฆน้ันเกิดในพุทธกาลน้ี.    ก็เม่ือมหาเมฆน้ันเกิดข้ึนแลว  พญานาค  ชื่อ 
มุจจลินท  กด็ําริวา  เมฆน้ีเกิดข้ึนเมื่อพระศาสดาเสด็จเขามายังภพเรา  พระองค 
ควรจะไดอาคารบังฝน.   พญานาคนั้นยังดําริวา   ถงึจะสามารถเนรมิตปราสาท 
เปนรัตนะ ๗ ประการ     เม่ือทําอยางนั้นแลว     ก็จักไมมีผลใหญ    จําเราจัก 
ทําความขวนขวาย   ดวยการถวายแดพระทศพล    แลวจึงขยายอัตภาพใหใหญ 
เอาขนดลอมรอบพระศาสดาไว ๗ ชัน้ กั้นพังพานไวขางบน. โอกาสภายในขนด 
เบื้องลางมีขนาดเทาโลหะปราสาท.    พญานาคมีอัธยาศรัย    นอมไปวา  พระ- 
ศาสดาจักประทับอยูตามอิริยาบถที่ทรงตองการ.    เพราะฉะนั้นจึงลอมโอกาสท่ี 
ใหญไวอยางนี้.    ตกแตงรัตนบัลลังกไวตรงกลาง   มีเพดานผามีพวงของหอม 
พวงดอกไมพรั่งพรอม  วิจิตรดวยดาวทอง   อยูเบื้องบน.  ประทีปน้ํามันหอม 
สวางทั้ง ๔ มุม    ต้ังกลองจันทนเปดไว ๔  ทิศ.    พระผูมีพระภาคเจาประทับ 
ณ  มุจจลินทนั้น  ลวงไปสัปดาหหน่ึงดวยอาการอยางน้ัน   ตอแตนั้น   ประทับนั่ง 
ณ  ราชายตนพฤกษอีกสัปดาหหน่ึง.      สัปดาหที่ ๘  ตอจากราชายตนพฤกษ 
ทรงเค้ียวไมสีฟนและสมอยาท่ีทาวสักกะจอมเทพนํามาถวาย   ทรงบวนพระโอฐ 
แลว   เมื่อทาวจตุโลกบาลนอมบาตรศิลามีคาพิเศษถวาย   ก็เสวยบิณฑบาตของ 
ตปุสสะและภัลลิกะสองพาณิชแลวเสด็จกลับมาประทับนั่ง  ณ  อชปาลนิโครธอีก 
ทรงเกิดปริวิตกน้ีที้พระพุทธเจาทุกพระองคก็ทรงเคยปริวิตกกันมาแลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปณฺฑิโต     ไดแก  ผูประกอบดวยความ 
เปนบัณฑิต.   บทวา  พยตฺโต  ไดแก ผูประกอบดวยความฉลาด.    บทวา 
เมธาวี  ไดแก  ผูประกอบดวยปญญาข้ันมูลฐาน.  บทวา  อปฺปรชกฺชชาติโก 
คือสัตวบริสุทธิ์หมดกิเลส    เหตุขมไวไดดวยสมาบัติ.    บทวา  อาชานิสฺสติ  
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คือ  กําหนดรู  แทงตลอด.  บทวา   าณฺจ   ปน  เม  ไดแก พระสัพพัญ- 
ุตญาณเกิดข้ึนแมแกเรา.   นัยวา   พระผูมีพระภาคเจา     ไมตกลงพระทัยตาม 
ถอยคําท่ีเทวดาทูลเทานั้น ทรงตรวจดูดวยพระองคเอง ดวยพระสัพพัญุตญาณ 
ก็ทรงทราบวา  อาฬารดาบสกาลามโคตร ทํากาละ  (มรณภาพ)  ได ๗ วัน นบั  
แตวันนี้  บังเกิดในอากิญจัญญายตนภพแลว.  พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึง 
ขอน้ัน   จึงตรัสวา   าณฺจ   ปน  เม  ทสฺสน  อุทปาทิ  ดังนี้.  บทวา 
มหาชานิโย คือ  ชื่อวามหาชานิยะ  เพราะมีความเสื่อมใหญ   เหตุเปนผูเสื่อม 
จากมรรคผล  ที่พึงบรรลรุะหวาง ๗ วัน.    อาฬารดาบส   กาสามโคตรน้ัน  ก ็
ไมมีโสตประสาทท่ีจะฟงธรรมแมที่พระองคเสด็จไปแสดงโปรด เพราะทานบังเกิด 
ในอขณะ   (อสมัย   เวลาที่ยังไมควรจะตรัสรู)     แมบทที่จะชักมาเปนฐานแหง 
พระธรรมเทศนานี้ก็ไมมี   ดวยเหตุนี้    จึงทรงแสดงวา  มหาชานิโย   ชาโต  
เกิดเส่ือมใหญ  ดังนี้.    บทวา  อภิโทสกาลกโต   คือกระทํากาละ  เสียแลว 
เมื่อเที่ยงคืน.  บทวา  าณฺจ   ปน  เม ไดแก พระสัพพัญุตญาณ  ก็เกิด 
ข้ึนแลวแมแกเรา.  นัยวา  พระผูมีพระภาคเจา   ไมทรงตกลงพระทัยตามคําของ 
เทวดา    ทรงตรวจดูดวยพระสัพพัญุตญาณ    กท็รงเห็นวา    อุททกดาบส 
รามบุตร  กระทํากาละเสียเม่ือเที่ยงคืนวานนี้   บังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตน 
ภพ. เพราะฉะนั้น   จึงตรัสอยางนี้.  คําท่ีเหลือก็เหมือนนัยแรกนั่นแหละ.  บทวา 
พหุการา  แปลวา   มีอุปการะมาก.    บทวา   ปธานปหิตตฺต    อุปฏหึสุ  
ความวา  เหลาภิกษุปญจวัคคียบํารุงเราผูต้ังความมุงมาดเพ่ือทําความเพียร  ดวย 
การปดกวาดบริเวณท่ีอยู      ดวยถือบาตรจีวรติดตามไป      และดวยการใหน้ํา 
บวนปากไมสีฟนเปนตน. 
            ก็ใครท่ีชื่อปญจวัคคียนั้น.   คือพราหมณ ๘ คน   ผูทํานายพระสุบิน 
และทํานายพระลักษณะในเวลาท่ีพระโพธิสัตวเกิด   ตามคาถาประพันธวา  
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        ราโม  ธโช  ลกขฺโณ   โชติมนฺตี  
        ยฺโ    สุโภโช  สุยาโม   สุทตฺโต 
        เอเต  ตทา   อฏ   อเหสุ  พฺราหฺมณา 
        ฉฬงฺควา  มนฺต  วิยากรึสุ 
                  ครั้งน้ัน  ไดมพีราหมณ  ๘  คนเหลาน้ี 
        คือ  รามะ ธชะ  ลักษณะ  โชติมันติ  ยัญญะ 
        สุโภชะ  สุยามะ  สุทตัตะ  ใชฉฬังควมนต 
        พยากรณ  (พระลักษณะ). 
บรรดาพราหมณ ๘ คนนัน้  ๓ คน    พยากรณเปน ๒ คติวา    ผูประกอบดวย 
ลักษณะเหลาน้ี    อยูครองเรือน  ก็จะเปนพระเจาจักรพรรดิ  ออกบวชก็จะเปน 
พระพุทธเจา.  พราหมณ ๕ คน  พยากรณคติเดียววา  ผูประกอบดวยลักษณะ 
เหลาน้ี     จะไมครองเรือน   จะเปนพระพุทธเจาอยางเดียว.    บรรดาพราหมณ 
เหลาน้ัน ๓ คนแรก  ถือตามบทมนต.  สวน ๕ คนน้ี    กาวลวงบทมนต.   พวก 
เขาจึงสละของรางวัลเต็มภาชนะท่ีตนไดมาแกเหลาญาติ        หมดความสงสัยวา 
พระมหาบุรุษนี้    จักไมอยูครองเรือน   จักเปนพระพุทธเจาโดยสวนเดียว  จึง 
บวชเปนสมณะอุทิศพระโพธิสัตว.    อาจารยบางพวกกลาววา   พวกท่ีบวชเปน 
บุตรของพราหมณเหลาน้ีดังนี้ก็มี.  คําน้ันอรรถกถาคาน้ี.  เลากันวา  พราหมณ ๕ 
คนนั้น เวลายังหนุมรูมนตมาก  เพราะฉะนั้น    พราหมณเหลานั้นจึงอยูในฐานะ 
อาจารย. ภายหลัง  พราหมณเหลาน้ัน  คิดกันวา พวกเราไมอาจตัดคนท่ีเปนบุตร 
ภรรยาบวชได    จึงบวชเสียในเวลาที่ยังเปนหนุมทีเดียว    ใชสอยเสนาสนะท่ีนา 
รื่นรมยเที่ยวกันไป.  แตตอ ๆ มา  ถามกันวา ผูเจริญ  พระมหาบุรุษออกบวช 
แลวหรือ.  ผูคนทั้งหลายกลาววา พวกทานจักพบพระมหาบุรุษไดที่ไหน  ทาน 
เสวยสมบัติอยางกะเทวดา    ทามกลางนางรํา ๓ ประเภท    บนปราสาท ๓ ฤดู.  
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พราหมณทั้ง ๕ คน  คิดวา  ญาณของพระมหาบุรุษ  ยังไมแกกลา   แลวพากัน 
ขวนขวายนอยอยู.  
            ถามวา  ก็เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ปญจวัคคียมี 
อุปการะแกเรามาก     พระองคจะทรงแสดงธรรมแกเหลาคนท่ีมีอุปการะเทาน้ัน 
ไมทรงแสดงธรรมแกพวกคนท่ีไมมีอุปการะหรือ.     ตอบวา   มิใชไมทรงแสดง 
ธรรม    ความจริง     พระองคทรงตรวจดูอาฬารดาบสกาลามโคตรและอุททก-  
ดาบสรามบุตร    โดยการส่ังสมบารมี     แตเวนทานพระอัญญาโกณทัญญะเสีย 
ก็ไมมีผูสามารถกระทําใหแจงธรรมไดกอน    ในพุทธเขตน้ี.    เพราะเหตุไร. 
เพราะทานพระอัญญาโกณทัญญะมีอุปนิสสัย ๓ อยาง.    เลากันวา  ในชาติกอน 
มีพ่ีนองสองคน  ในเวลาทําบุญ.    ผูพ่ีคิดจะถวายทานขาวอยางเลิศ ๙ ครั้ง  ใน 
ฤดูขาวฤดูหน่ึง.  เขาก็ถวายทานเมล็ดขาวอยางเลิศในเวลาหวาน เวลาขาวต้ังทอง 
ก็ปรึกษากับผูนองวา นองเอย เวลาขาวต้ังทองพ่ีจะผาทองขาวถวายทาน. ผูนอง 
บอกวา พ่ีตองการจะทําขาวออนใหเสียหรือ.   ผูพ่ีรูวา  นองไมยินยอม  ก็แบง 
นากัน      ผาทองขาวจากนาสวนของตน     ค้ันน้ํานมปรุงกับเนยใสและน้ําออย 
ถวายทาน.   เวลาเปนขาวเมา  ก็ใหทําขาวเมาอยางเลิศถวายทาน   เวลาเก็บเกี่ยว 
ก็ใหทําขาวที่เก็บเกี่ยวอยางเลิศถวายทาน    เวลาทําคะเน็ด    ก็ใหทําขาวคะเน็ด 
อยางเลิศถวายทาน   เวลาทํากําเปนตนก็ใหถวายทานอันเลิศเวลาทํากํา   ทานอัน 
เลิศเวลาขนขาวเชาลาน    ทานอันเลิศเวลานวด    ทานอันเลิศ     เวลาขาวเชายุง 
ถวายทานอันเลิศ  ๙ ครั้ง  ในฤดูขาวฤดูหน่ึง  ดังกลาวมานี้.  สวนผูนองของเขา 
หมดฤดูขาวแลว   จึงถวายทาน.    ทั้งสองคนน้ัน  ผูพ่ีก็คือทานพระอัญญาโกณ- 
ฑัญญะ     ผูนองก็คือ  สุภัททปริพาชก.   เวนพระเถระเสียก็ไมมีตนอ่ืน ๆ ทีจ่ะ 
สามารถทําใหแจงธรรมไดกอนเพราะทานถวายทานอันเลิศ ๙ ครั้ง    ในฤดูขาว  
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ฤดูเดียว.  ก็คําวา  พหุการา  โข  เม   ปฺจวคฺคิยา   นี้  ตรัสโดยเพียงทรงระลึก 
ถึงอุปการะเทาน้ัน. 
            บทวา  อิสิปตเน  มิคทาเย  ความวา   นัยวา  ณ  ประเทศท่ีนั้น 
เมื่อยังไมเกิดพุทธุปบาทกาล    พระปจเจกสัมพุทธเจาท้ังหลาย    ยับยั้งอยูดวย 
นิโรธสมาบัติตลอดสัปดาห  ณ  คันธมาทนบรรพต    ออกจากนิโรธสมาบัติแลว 
เค้ียวไมชําระฟนชื่อนาคลดา   บวนปากท่ีสระอโนดาดถีอบาตรจีวรเหาะไปแลว 
ลงหมจีวรในท่ีนั้นแลวเที่ยวไปบิณบาตในพระนคร  ฉันเสร็จแลวถึงเวลาก็เหาะ 
จากท่ีนั้นไป.   ดังน้ันฤษีทั้งหลายลงและเขาไปในท่ีนั้น  เหตุนั้น  ที่นั้นจึงนับวา 
อิสิปตน  สวนท่ีเรียกวา มคิทายะ  เพราะใหอภัยแกเนื้อท้ังหลาย ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงเรียกวา อิสิปตเน  มิคทาเย.   บทวา  อนฺตรา  จ  คย  อนุตรา  จ 
โพธึ    ไดแก ในสถานระหวาง ๓ คาวุต  ในชวงของตําบลคยา และโพธิพฤกษ. 
ต้ังแตโพธิมัณฑสถานถึงตําบลคยา ๓ คาวุต  กรุงพาราณสี ๑๘ โยชน.   อุปกา 
ชีวก   ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาระหวางโพธิสถานและตําบลคยา.     แตเพราะ 
ประกอบดวยอันตราศัพท ทานจึงทําเปนทุติยาวิภัติ.  แตในที่นีน้ักอักษรศาสตร 
ประกอบอันตราศัพทอยางเดียวเทาน้ันวา  อนฺตรา   คามฺจ  นทิฺจ   ยาติ  
ไประหวางบานและแมน้ํา   อันตราศัพทนั้นก็ประกอบแมดวยบทท่ี  ๒  เมื่อไม 
ประกอบ  กไ็มถึงทุติยาวิภัติ   แตในทีน่ี้   ทานประกอบแลวจึงไดกลาวอยางนี้. 
            บทวา  อทฺธานมคฺคปฏิปนฺน  ความวา  เดินทางที่นับวาไกล  อธิบาย 
วาเดินทางยาว.    จริงอยู    สมัยที่เดินทางไกลแมกึ่งโยชน    ก็ชือ่วา    ทางไกล 
เพราะพระบาลีในวิภังคเปนตนวา พึงฉันเสียดวยคิดจะเดินทางกึ่งโยชน.   ต้ังแต 
โพธิมัณฑสถานถึงตําบลคยา  ทาง  ๓  คาวุต.     บทวา   สพฺพาภิภู   ไดแก 
ครอบงําทางที่เปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมดต้ังอยู.  บทวา  สพฺพวิทู  ความวาไดรู 
ไดแก ตรัสรูทั่วถึงธรรมอันเปนไปในภูมิ ๔ ทั้งหมด.  บทวา   สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  
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อนูปลิตฺโต     ไดแก ไมติดอยูเพราะสิ้นกิเลสในธรรมอันไปในภูมิ ๓ ทั้งหมด.   
บทวา   สพฺพฺชโห   ไดแก  ละธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ ทั้งหมดต้ังอยู.  บทวา 
ตณฺหกฺขเย  วิมุตฺโต ไดแก  พนจากอารมณในพระนิพพาน  เปนที่สิ้นตัณหา. 
บทวา  สย   อภิฺาย   ไดแก รูธรรมที่เปนไปในภูมิ ๔ ทั้งหมดดวยตนเอง. 
บทวา กมุทฺทิเสยฺย  ความวา  เราจะพึงยกใครอ่ืนวา  ผูนี้เปนอาจารยของเรา. 
บทวา น  เม  อาจริโย  อตฺถิ  ความวา เราไมมีอาจารยในโลกุตตรธรรม. บทวา 
นตฺถิ  เม  ปฏิปุคฺคโล  ความวา  ไมมีบุคคลท่ีจะเทียบเรา.  บทวา สมฺมา- 
สมฺพุทฺโธ  ไดแก ตรัสรูเองซ่ึงสัจจะ ๔ โดยชอบ   โดยเหตุ  โดยนัยทีเดียว. 
บทวา  สีติภูโต  ชื่อวา  เปนผูเย็นเพราะดับไฟคือกิเลสหมดสิ้น   ชื่อวา  ดับ 
เพราะกิเกสท้ังหลายดับไป.   บทวา  กาสีน  ปุร   ไดแก    นครในแควนกาสี. 
บทวา   อาหฺ ึ   อมตทนฺุทุภึ  ความวา  เดินทางหมายจะตีอมตเภรี  เพ่ือให 
สัตวไดดวงตาเห็นธรรม.  บทวา  อรหสิ  อนนฺตชิโน  ไดแก. ทานควรจะ 
เปนอนันตชินหรือ.  บทวา  หุเวยฺยาวุโส  ความวา  อุปกาชีวกกลาววา  ผูมี 
อายุ  จะพึงมีชื่ออยางนั้นหรือ.  บทวา  ปกฺกามิ  ไดแก ไดไปยังชนบทชื่อวา 
วังกหาร.  

                                        เรื่องอุปกาชีวก 
            ในชนบทน้ัน อุปกาชีวกอาศัยหมูบานพรานลาเนื้ออยู.  หัวหนาพราน 
บํารุงเขาไว.  ในชนบทนัน้  มชีาวประมงดุราย   ใหเขาอยูดวยภาชนะใบเดียว. 
พรานลาเนื้อ   จะไปลาเนื้อในที่ไกล    จึงสั่งธิดาชื่อ  นาวา  วาอยาประมาทใน 
พระอรหันตของพวกเรา  แลวไปกับเหลาบุตรผูเปนพ่ี ๆ.  ก็ธิดาของพรานน้ัน 
มีรูปโฉมนาชม สมบูรณดวยสวนสัด.  วันรุงข้ึน  อุปกะมาเรือนพบหญิงรุนนั้น 
เขามาเลี้ยงดูทําการปรนนิบัติทุกอยาง   เกิดรักอยางแรง   ไมอาจแมแตจะกินถือ  
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ภาชนะอาหารไปที่อยู   วางอาหารไวขางหน่ึง   คิดวา   ถาเราไดแมนาวา   จึงจะ 
มีชีวิต   ถาไมไดก็จะตายเสีย  แลวนอนอดอาหาร.  วันที่ ๗ นายพรานกลับมา 
ถามเรื่องอุปกะกับธิดา.  ธิดาบอกวา  เขามาวันเดียวเทาน้ัน  แลวไมเคยมาอีกจะ.  
โดยขุดที่มาจากปาน่ันแหละ.     นายพรานบอกธิดาวา   พอจักเขาไปถามเขาเอง 
แลวไปทันที   จับเทาถามวา  ทานเจาขา   ไมสบายเปนอะไรไป.   อุปกะถอนใจ 
กลิ้งเกลือก็ไป.   นายพรานกลาววา  ทานเจาขา   บอกสิ   ขาอาจทําไดก็จักทําทุก 
อยาง.   อุปกะจึงบอกวา   ถาเราไดแมนาวา   ก็จะมีชีวิตอยู   ถาไมไดก็จะตายใน 
ที่นี่แหละประเสริฐกวา.  นายพรานถามวา  ทานเจาขา  ทานรูศิลปะอะไรบางละ.  
อุปกะตอบวาเราไมรูเลย.   นายพรานกลาววา เมื่อไมรูศิลปะอะไรๆ จะอยูครอง 
เรือนไดหรือ.   อุปกะนั้นจึงกลาววา  เราไมรูศิลปะจริง ๆ แตเราจักเปนคนแบก 
เนื้อของทานมาขายไดนะ.   นายพรานคิดวา   เขาชอบกิจการน่ีของเรา    จึงให 
ผานุงผืนหน่ึง  นําไปเรือนมอบธิดาให.  อาศัยการสมสูของคนท้ังสองน้ัน  ก็เกิด 
บุตรข้ึนมาคนหนึ่ง.  ทั้งสองสามีภรรยาจึงต้ังชื่อบุตรวา สุภัททะ. เวลาบุตรรอง 
นางจะพูดวา   เจาลูกคนแบกเนื้อ   เจาลูกพรานเน้ือ  อยารองดังน้ีเปนตน   เยย 
หยันอุปกะ  ดวยเพลงกลอมลูก.  อุปกะกลาววา  แมงาม  จักเขาใจวาขาไมมีที่พ่ึง 
อยูหรือ  ขามีสหายคนหนึ่ง  ชื่ออนันตชินะ  ขาจะไปยังสํานักเขา.    นางนาวา 
รูวา  สามีอึดอัดใจดวยอาการอยางน้ี     จึงกลาวบอย ๆ.  วันหน่ึง  อุปกะนั้นไม 
บอกกลาวก็มุงหนาไปยังมัชฌิมประเทศ. 
            ก็สมยันั้น   พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระเชตวันมหาวิหาร กรุง 
สาวัตถี    ทรงส่ังภิกษุทั้งหลายไวกอนวา    ภิกษุทั้งหลาย    ผูใด    มาถามหา 
อนันตชินะ  พวกทานจงชี้แจงแกเขา.   แมชีวกก็ถามเรื่อย ๆ ไปวา   อนันตชนิะ 
อยูไหนมาถึงกรุงสาวัตถีตามลําดับ   ยืนอยูกลางพระวิหาร  ถามวา อนันตชินะอยู 
ไหน. ภิกษุทั้งหลายก็พาเขาไปยังสํานักพระผูมีพระภาคเจา. อุปกะนั้นเห็นพระผูมี  
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พระภาคเจา   ทูลถามวา  พระผูมีพระภาคเจาจําขาไดไหม.   ตรสัวา  เออ  อุปกะ 
จําไดซิ  ก็ทานอยูไหนละ.  ทลูวา วังกหารชนบท  เจาขา.   ตรัสวา  อุปกะ. ทาน 
แกแลวนะ บวชไดหรือ. ทูลวา พอจะบวชไดเจาขา.  พระผูมีพระภาคเจาใหบวช 
ประทานกรรมฐานแกเขา. อุปกะนั้นกระทํากิจในกรรมฐาน   ต้ังอยูในอนาคามิผล 
กระทํากาละแลว  บังเกิดในสุทธาวาสชั้นอวิหา แลวบรรลุพระอรหัตในขณะที่เกิด 
นั่นเอง.  จริงอยู  ชน ๗ คน  พอเกิดในสุทธาวาสชั้นอวิหา  ก็บรรลุพระอรหัต. 
ในจํานวน ๗ คนนั้น  อุปกะก็เปนคนหนึ่ง.  สมจรงิดังคําท่ีทานกลาวไวดังนี้วา 
                  ภกิษุ  ๗  รูปพนแลว   สิ้นราคะโทสะ 
        แลว  ขามกิเลสท่ีซานไปในโลก   เขาถึง 
        สุทธาวาสพรหมช้ันอวิหา   คือ   คน  ๓  คน 
        ไดแก  อุปกะ  ปลคัณฑะ  ปุกกุสาติ  ๔ 
        คนคือ  ภัททิยะ  ขณัฑเทวะ   พาหุทัตติ 
        และปงคิยะ  ทั่ง  ๗  คนน้ัน  ละกายมนุษย 
        แลว   เขาถึงกายทิพย. 
            บทวา   สณฺเปสุ   ไดแก  กระทํากติกา.  บทวา  พาหุลฺลิโก ไดแก 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนแกความมักมากในจีวรเปนตน.   บทวา  ปธานวิพฺภนฺโต 
ไดแก    พรากเสื่อมจากความเพียร.    บทวา  อาวตฺโต  พาหุลฺลาย  ไดแก 
เวียนมาเพ่ือตองการจีวรเปนตนมาก ๆ.  บทวา   อปจ  โข  อาสน   เปตพฺพ  
ความวา   ปญจวัคคียกลาววา  พึงวางเพียงอาสนะไวสําหรับ ทานผูเกิดในตระกูล 
สูง.  บทวา นาสกฺขึสุ  ความวา   ปญจวัคคียถูกอานุภาพอํานาจของพระพุทธ 
เจาครอบงําไว    จึงต้ังอยูในกติกาของตนไมได.   บทวา  นาเมน  จ  อาวุโส    
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วาเทน จ  สมุทาจรนฺติ   ความวา    เรยีกวา    โคตมะ     เรียกวา  อาวุโส  
อธิบายวา   กลาวคําเห็นปานนี้วา   อาวุโสโคดม   เวลาท่ีทานบําเพ็ญเพียร  ณ 
อุรุเวลา  พวกเราชวยกันถือบาตรจีวรเที่ยวไป   ถวายนํ้าบวนโอษฐและไมชําระ 
ฟน     กวาดบริเวณท่ีอยู    ภายหลังใครทําวัตรปฏิบัติแกทาน    ครั้นพวกเรา 
หนีไปแลว     ทานไมคิดบางหรือ.      บทวา    อริิยาย     ไดแก  ดวยการ 
ดําเนินไปท่ีทาไดยาก.     บทวา   ปฏปิทาย       ไดแก   ดวยการปฏิบัติที่ทํา 
ไดยาก.  บทวา ทุกฺกรการิกาย  ไดแก    ดวยการกระทําท่ีทําไดยาก    มีทํา 
อาหารดวยถั่วเขียวถั่วพูฟายมือหนึ่ง หรือกึ่งฟายมือเปนตน.  บทวา อภิชานาถ 
เม  โน   ไดแก    พวกทานเคยรูถึงคําท่ีเรากลาวน หรือ.    บทวา  เอวรูป  จ 
ภาสิตเมต  ความวา   การเปลงถอยคําเห็นปานน้ี.   อธิบายวา  ผูมีอายุ   เรามา 
กลางคืนหรือกลางวันเพ่ือสงเคราะหอนุเคราะหทาน       อยาวิตกไปเลยในการ 
บําเพ็ญเพียร  ณ  อุรฺเวลา    โอภาส   หรือนิมิตปรากฏแกเราอยู     เพราะฉะน้ัน 
จึงไดกลาวคําบางคําเห็นปานนี้.     พวกใครไดสติดวยพระดํารัสบทเดียวเทาน้ัน 
เกิดความเคารพเชื่อวา   เอาเถิด  ทานผูนี้เปนพระพุทธเจาแนแลว  แลวกลาววา 
โน เหต  ภนฺเต   คําน้ันไมเคยไดฟงพระเจาขา.    บทวา   อสกขฺึ  โข  อห 
ภิกฺขเว   ปฺจวคฺคิเย  ภิกขฺู  สฺาเปตุ   ความวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เรา 
สามารถทําใหภิกษุปจวัคคียรูวาเราเปนพระพุทธเจาเปนพระอรหันต.    ก็ครั้ง 
นั้น  พระผูมพีระภาคเจาเสด็จมาในวันอุโบสถ   ทรงทําใหภิกษุปญจวัคคียไดรู 
ความท่ีพระองคเปนพระพุทธเจา  ตรสัธัมมจักกัปปวัตตนสูตรทําพระโกณฑัญญะ 
ใหเปนกายสักขี.  เวลาจบพระสูตร    พระเถระต้ังอยูในโสดาปตติผลพรอมดวย 
พรหม ๑๘ โกฏิ.    พระอาทิตยยังไมทันอัสดงคตเทศนาจบลงแลว.     พระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จเขาจําพรรษาในปาอิสิปตนมฤคทายวันนั่นเอง.  คําวา  เทฺวป- . 
สุท  ภิกขฺเว  ภิกฺขู  โอวทามิ  เปนตน     ตรัสเพ่ือแสดงการไมเสด็จเขาบาน 
แมเพ่ือบิณฑบาต   ต้ังแตวันปาฏิบทแรมคํ่าหนึ่ง.   เพ่ือจะทรงชําระมลทินที่เกิด  
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ข้ึนในพระกรรมฐานของภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาจึงไดประ-  
ทับอยูภายในพระวิหารเทานั้น.     ภิกษุเหลาน้ันไดไปยังสํานักของพระผูมีพระ 
ภาคเจาแลวทูลถามถึงมลทินของพระกรรมฐานที่เกิดข้ึน ๆ.     ฝายพระผูมีพระ 
ภาคเจาเสด็จไปยังที่ที่ภิกษุเหลาน้ันนั่ง  ทรงบรรเทามลทิน.  ลาํดับนั้น  บรรดา 
ภิกษุปญจวัคคียเหลาน้ัน      ที่พระผูมพีระภาคเจาทรงนําภัตรออกไปอยางนี้  
โอวาทอยู   พระวัปปเถระไดเปนพระโสดาบันในวันปาฏิบท.   แรม ๒ คํ่าพระ- 
ภัททิยะ   แรม ๓ คํ่าพระมหานามะ   แรม ๔ คํ่าพระอัสสชิ.   ในวันแรม ๕  คํ่า 
ของปกษ  พระผูมีพระภาคเจาใหพระปญจวัคคียเหลาน้ันทั้งหมดประชุมรวมกัน 
ตรัสอนัตตลักขณสูตร.  เวลาจบพระสูตร  ภิกษุทัง้หมดต้ังอยูในพระอรหัตผล. 
ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   อถโข  ภิกขฺเว   ปฺจวคฺคิยา  
ภิกฺขู  ฯเปฯ  อนุตฺตร  โยคกฺเขม  นิพฺพาน  อชฺฌคมสุ  ดังนี้.  บทวา 
นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว   ความวา     พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถามมรรคใดไว 
กอน  เมื่อทรงแสดงอนุสนธิเปนอันเดียวกันดังน้ีวา   แมพวกเธอก็ข้ึนสูทางของ 
เราและของปญจวัคคีย   การแสวงหาของพวกเธอ   ชื่อวาอริยปริเยสนา    ดังน้ี 
จึงทรงนํากถามรรคเพียงเทาน้ัน. 
            บัดนี ้   ก็เพราะเหตุที่การแสวงหากามคุณ ๕   เปนอนรยิปริเยสนาของ 
คฤหัสถทั้งหลาย     เปนอนริยปริเยสนา     แมของเหลาบรรพชติผูไมพิจารณา 
บริโภคปจจัย  ๔  ดวยโดยอํานาจกามคุณ ๕    ฉะน้ัน  เพ่ือจะทรงแสดงขอน้ัน 
จึงตรัสวา  ปฺจิเม   ภิกขฺเว  กามคุณา  เปนตน.      ในกามคุณ ๕ เหลาน้ัน 
กามคุณ ๔ มรีูปที่พึงรูดวยจักษุเปนตน      ยอมไดในปจจัย    มบีาตรและจีวร 
เปนตนที่ไดมาใหม.  สวนรสในกามคุณน้ัน     กคื็อรสในการบริโภค    กามคุณ 
แมทั้ง ๕ ยอมไดในบิณฑบาตและเภสัชที่พอใจ.    กามคุณ  ๔ ยอมไดในเสนา 
สนบริขารเหมือนในจีวร.     สวนรสในเสนาสนบริขารแมนั้น    ก็คือรสในการ  
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บริโภคนั้นเอง.   เพราะเหตุไร   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงเริ่มวา   เย  ห ิ เกจิ 
ภิกฺขเว  ดังน้ี.    เพราะวาพระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงกามคุณ ๕ อยางนี้ 
แลว   บัดนี้  เพ่ือตองการจะปฏิเสธพวกท่ีกลาวอยางนี้วา   ชื่อวาอนริยปริเยสนา 
ต้ังแตบวช    จะเปนอริยปริเยสนาของบรรพชิตไดที่ไหน    จึงทรงเริ่มเทศนาน้ี  
เพ่ือแสดงวา     การบริโภคดวยการไมพิจารณาในปจจัย  ๔ เปนอนริยปริเยสนา 
แมของบรรพชิต.     บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา คธติา ไดแก   กาํหนัดดวย 
ความกําหนัดดวยอํานาจตัณหา.  บทวา มุจฺฉิตา ไดแก  สยบดวยความสยบดวย 
อํานาจตัณหา.  บทวา  อชฺฌาปนฺนา  ไดแก  ถกูตัณหาครอบงําแลว.   บทวา 
อนาทีนวทสฺสาวิโน  ไดแก ไมเห็นโทษ.    ปจจเวกขณญาณ  ทานเรียกวา 
นิสสรณะ   ในคําวา   อนสิฺสรณปฺปฺา    เวนปจจเวกขณญาณน้ัน. 
            บัดนี ้เมื่อทรงแสดงอุปมาที่จะสาธกเนื้อความนั้น จึงตรัสวา เสยฺยถาป 
ภิกฺขเว  เปนอาทิ     พึงทราบขอเปรียบเทียบในคํานั้นดังน้ี .   ความวา  สมณ- 
พราหณเหมือนเนื้อในปา    ปจจัย ๔ เหมือนบวงที่พรานดักไวในปา    เวลาท่ี 
สมณพราหมณเหลาน้ันไมพิจารณาบริโภคปจจัย ๔  เหมือนเวลาท่ีพรานน้ันดัก 
บวงแลวนอน  เวลาท่ีสมณพราหมณทั้งหลายถูกมารกระทําตามชอบใจตกไปสู 
อํานาจมาร     เหมือนเวลาท่ีเมื่อพรานมาเน้ือไปไมไดตามชอบใจ.  อน่ึง   การ 
พิจารณาในปจจัย ๔ แลวบริโภค  ของสมณพราหมณ    พึงเห็นเหมือนเวลาที่ 
เนื้อยังไมติดบวงนอนทับบวงเสีย   การไมตกไปสูอํานาจมารของสมณพราหมณ 
พึงทราบเหมือนเมื่อพรานมาเน้ือก็ไปไดตามชอบใจ.    บทวา  วสิฏโ   ไดแก 
ปลอดความกลัว  ปลอดความระแวง.  บทที่เหลือในท่ีทุกแหงมีความงายทั้งนั้น . 
                                  จบอรรถกถาปาสราสิสูตร   ที่  ๖  
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                            ๗.  จูฬหัตถิปโทปมสูตร 
            [๓๒๙]   ขาพเจาไดถึงมาแลวอยางนี้ :-  
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับ   ณ พระวิหารเชตวัน    อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. สมัยนัน้   ชาณุโสณีพราหมณ  ออก 
จากกรุงสาวัตถีดวยรถที่เทียมดวยลา    มีเครื่องประดับขาวทุกอยาง    ในเวลา 
เที่ยงวัน ไดเห็นปโลติกปริพาชกเดินมาแตไกล  แลวไดกลาวกะปโลติกปริพาชก 
ดังน้ีวา  เออแนะ  ทานวัจฉายนะมาจากไหนแตเที่ยงวันเทียว.   ปโลติกปริพาชก 
ตอบวา    ทานผูเจริญ    ขาพเจามาในที่นี้จากสํานักของพระสมณโคดมน่ันแล. 
ชาณุโสณีพราหมณถามวา   ทานผูเจริญ     บัณฑิตยอมสําคัญความมีปญญาและ 
ความฉลาดของพระสมณโคดมเปนอยางไร.  ปโลติกปริพาชกตอบวา ทานผูเจริญ 
ก็ไฉนขาพเจาจักรูความมีปญญาและความฉลาดของพระสมณโคดมได    แมผูที่ 
จะพึงรูความมีปญญาและความฉลาดของทานพระสมณโคดมได   ก็ตองเปนเชน 
ทานพระสมณโคดมแนแททีเดียว.  ชาณุโสณีพราหมณกลาววา  ทานวัจฉายนะ 
สรรเสริญทานพระสมณโคดมดวยการสรรเสริญอยางยิ่ง.        ปโลติกปริพาชก 
กลาววา   ทานผูเจริญ    ขาพเจาจักสรรเสริญทานพระสมณโคดมไดอยางไรเลา 
เพราะทานพระสมณโคดมน้ัน  ใคร ๆ ก็สรรเสริญแลวสรรเสรญิเลา  ทานเปน 
ผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย.     ชาณุโสณีพราหมณถามวา    ทาน 
วัจฉายนะเห็นอํานาจประโยชนอะไรเลา    จึงเปนผูเลื่อมใสยิ่งในพระสมณโคดม 
ถึงเพียงนี้.                                                 

                                                รอยเทา  ๔  อยาง 
            [๓๓๐]   ปโลติกปริพาชกตอบวา   ทานผูเจริญ    ทําไมขาพเจาจึงเปนผู 
เลื่อมใสยิ่งในทานพระสมณโคดมถึงอยางนี้     ทานผูเจริญ    เปรียบเหมือนคน  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 471 

ตอชางผูฉลาดเขาไปในปาท่ีอยูแหงชาง    เห็นรอยเทาชางรอยใหญ    แมวาโดย  
สวนยาว   สวนกวาง  สวนขวาง  และที่เสียดสี ในปาชาง  เขาก็สันนิษฐานไดวา 
ชางขนาดใหญหนอ  ดังนี ้  แมฉันใด  ขาพเจาก็ฉันน้ันเหมือนกันแล   เมื่อใด 
ไดเห็นรองรอยท้ัง ๔  ในพระสมณโคดมแลว    เมือ่น้ัน     ขาพเจาก็สันนิษฐาน 
ไดวา  พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระธรรม  อัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว       พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผู 
ปฏิบัติดีแลว  ดังนี้    รองรอย  ๔ เปนไฉน    ทานผูเจริญ    ขาพเจาเห็นขัตติย 
บัณฑิตบางพวกในโลกนี้   ผูละเอียดละออ   ผูปราบปรับปวาทไดแลว   ประหน่ึง 
นายขมังธนูยิงขนทรายได  ขัตติยบัณฑิตเหลาน้ันชรอยเที่ยวทําลายทิฐิทั้งหลาย 
(ของผูอ่ืน)  ดวยปญญา  (ของตน)   ขัตติยบัณฑิตเหลาน้ันไดฟงวา  ไดยินวา 
พระสมณโคดมจักเสด็จเท่ียวไปสูบานหรือนิคมชื่อโนน    ขัตติยบัณฑิตเหลาน้ัน 
พากันคิดผูกปญหา  ดวยหมายใจวา  จักเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้  
หากวาพระสมณโคดมน้ันถูกพวกเราถามแลวอยางนี้      จักพยากรณอยางนี้ไซร 
พวกเราจักยกวาทะอยางน้ีแกพระองค  แมหากวา  พระสมณโคดมน้ันถูกพวกเรา 
ถามแลวอยางนี้      จักพยากรณอยางนี้ไซร      พวกเราจักยกวาทะแมอยางนี้แก 
พระองค  ดังนี้     ขัตติยบัณฑิตเหลาน้ัน  ไดฟงวา  ทานผูเจริญ  ไดยินวา 
พระสมณโคดมไดเสด็จเที่ยวไปถึงบานหรือนิคมชื่อโนนแลว    ขัตติยบัณฑิต 
เหลาน้ัน    กพ็ากันเขาไปเฝา ณ  ที่ซึ่งพระสมณโคดมประทับอยู  พระสมณโคดม 
ก็ทรง    ใหเห็นแจง    ใหสมาทาน    ใหอาจหาญ    ใหราเริง    ดวยธรรมีกถา 
ขัตติยบัณฑิตเหลาน้ัน   ถูกพระสมณโคดมทรงใหเห็นแจง   ใหสมาทาน    ให 
อาจหาญ      ใหราเริง   ดวยธรรมีกถาแลว      ก็ไมถามปญหากะพระสมณ- 
โคดมเลย    แลวจักยกวาทะแกพระสมณโคดมท่ีไหนได    ยอมกลายเปนสาวก 
ของพระสมณโคดมไปโดยแท   เมื่อใด   ขาพเจาไดเห็นรองรอยที่หน่ึงน้ี     ใน 
พระสมณโคดมแลว  เมื่อนั้น   ขาพเจาก็สันนิษฐานไดวา  พระผูวาพระภาคเจา  
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เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา    พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว  ดงัน้ี. 
            ทานผูเจริญ   ยังอีกขอหนึ่ง   ขาพเจาเห็นพราหมณบัณฑิตบางพวกใน 
โลกนี ้ ผูละเอียดละออ   ผูปราบปรัปปวาท   ประหน่ึงนายขมังธนูยิงขนทรายได 
พราหมณบัณฑิตเหลาน้ันชรอยเที่ยวทําลายทิฐิทั้งหลาย  (ของผูอ่ืน)  ดวยปญญา 
(ของตน)    พราหมณบัณฑิตเหลาน้ันไดฟงวา   ไดยินวา   พระสมณโคดมจัก 
เสด็จเที่ยวไปสูบานหรือนิคมชื่อโนน    พราหมณบัณฑิตเหลานั้น   พากันคิดผูก 
ปญหา  ดวยหมายใจวา   จักเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้   หากวา 
พระสมณโคดมน้ันถูกพวกเราถามแลวอยางนี้   จักพยากรณอยางนี้ไซร  พวกเรา 
จักยกวาทะอยางนี้แกพระองค    แมหากวา    พระสมณโคดมน้ันถูกพวกเราถาม 
แลวอยางนี้    จักพยากรณอยางนี้ไซร   พวกเราจักยกวาทะแมอยางนี้แกพระองค 
ดังน้ี    พราหมณบัณฑิตเหลาน้ันไดฟงวา    ไดยินวา    พระสมณโคดมไดเสด็จ 
เที่ยวไปถึงบานหรือนิคมชื่อโนนแลว    พราหมณบัณฑิตเหลานั้น   ก็พากันเขา 
ไปเฝา  ณ  ที่ซึ่งพระสมณโคดมประทับอยู     พระสมณโคดมก็ทรงใหเห็นแจง 
ใหสมาทาน ใหอาจหาญ  ใหราเริง  ดวยธรรมีกถา  พราหมณบัณฑิตเหลาน้ัน 
ถูกพระสมณโคดมทรงใหเห็นแจง   ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหราเริง  ดวย 
ธรรมีกถาแลว      ก็ไมถามปญหากะพระสมณโคดมเลย      แลวจักยกวาทะแก 
พระสมณโคดมท่ีไหนได       ยอมกลายเปนสาวกของพระสมณโคดมไปโดยแท 
เมื่อใด        ขาพเจาไดเห็นรองรอยท่ีสองนี้ในพระสมณโคดมแลว     เมื่อน้ัน 
ขาพเจาก็สันนิษฐานไดวา  พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค- 
เจา  เปนผปฏิบัติดีแลว   ดังน้ี.                                             
            ทานผูเจริญ    ยังอีกขอหนึ่ง    ขาพเจาไดเห็นคฤหบดีบัณฑิตบางพวก 
ในโลกน้ี    ผูละเอียดละออ    ผูปราบปรัปปวาทไดแลว    ผูประหน่ึงนายขมังธนู  
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ยิงขนทรายได    คฤหบดบีัณฑิตเหลานั้นชรอยเที่ยวทําลายทิฐิทั้งหลาย    (ของ  
ผูอ่ืน)   ดวยปญญา   (ของตน)   คฤหบดีบัณฑิตเหลาน้ันไดฟงวา   ไดยินวา 
พระสมณโคดมจักเสด็จเท่ียวไปสูบานหรือนิคมโนน    คฤหบดีบัณฑิตเหลาน้ัน 
พากันคิดผูกปญหา     ดวยหมายใจวา     จักเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถาม 
ปญหานี้     หากวาพระสมณโคดมน้ันถูกพวกเราถามแลวอยางนี้    จักพยากรณ 
อยางนี้ไซร   พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระองค  แมหากวา   พระสมณโคดม 
นั้นถูกพวกเราถามแลวอยางนี้    จักพยากรณอยางนี้ไซร   พวกเราจักยกวาทะแม 
อยางนี้แกพระองค    ดังน้ี     คฤหบดีบณัฑิตเหลาน้ัน    ไดฟงวา    ไดยินวา 
พระสมณโคดมไดเสด็จเที่ยวไปถึงบานหรือนิคมชื่อโนนแลว    คฤหบดีบัณฑิต 
เหลาน้ัน   กพ็ากันเขาไปเฝา ณ ที่ซึ่งพระสมณโคดมประทับอยู  พระสมณโคดม 
ก็ทรงใหเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ  ใหราเริง  ดวยธรรมีกถา  คฤหบดี 
บัณฑิตเหลานั้น   ถูกพระสมณโคดมทรงใหเห็นแจง  ใหสมาทาน  ใหอาจหาญ 
ใหราเริง    ดวยธรรมีกถาแลว    ก็ไมถามปญหากะ   พระสมณโคดมเลย   แลว 
จักยกวาทะแกพระสมณโคดมท่ีไหนได   ยอมกลายเปนสาวกของพระสมณโคดม 
ไปโดยแท      เมื่อใด     ขาพเจาไดเห็นรองรองที่สามนี้ในพระสมณโคดมแลว 
เมื่อน้ัน  ขาพเจาก็สันนิษฐานไดวา  พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจา    พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว    พระสงฆสาวกของ 
พระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว  ดังนี้. 
            ทานผูเจริญ    ยังอีกขอหนึ่ง    ขาพเจาไดเห็นสมณบัณฑิตบางพวกใน 
โลกนี้ผูละเอียดละออ    ผูปราบปรัปปวาทไดแลว    ผูประหน่ึงนายขมังธนูยิงขน 
ทรายได    สมณบัณฑิตเหลาน้ัน     ชะรอยเที่ยวทําลายทิฐิทั้งหลาย   (ของผูอ่ืน) 
ดวยปญญา (ของตน) สมณบัณฑิตเหลาน้ันไดฟงวา ไดยินวา พระสมณโคดม 
จักเสด็จเที่ยวไปสูบานหรือนิคมชื่อโนน    สมณบัณฑิตเหลานั้น    พากันคิดผูก 
ปญหา  ดวยหมายใจวา  จักเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้   หากวา  
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พระสมณโคดมน้ันถูกพวกเราถามแลวอยางนี้  จักพยากรณอยางนี้ไซร  พวกเรา  
จักยกวาทะอยางนี้แกพระองค    แมหากวา    พระสมณโคดมน้ันถูกพวกเราถาม 
แลวอยางนี้   จักพยากรณอยางนี้ไซร   พวกเราจักยกวาทะแมอยางนี้แกพระองค 
ดังน้ี   สมณบัณฑิตเหลานี้  ไดฟงวา  ไดยินวา  พระสมณโคดมไดเสด็จเที่ยว 
ไปถึงบานหรือนิคมชื่อโนนแลว   สมณบัณฑิตเหลาน้ัน    ก็พากันเขาไปเฝา  ณ 
ที่ซึ่งพระสมณโคดมประทับอยู   พระสมณโคดมก็ทรงใหเห็นแจง   ใหสมาทาน 
ใหอาจหาญ    ใหราเริง    ดวยธรรมีกถา    สมณบัณฑิตเหลาน้ันถูกพระสมณ 
โคดม   ทรงใหเห็นแจง   ใหสมาทาน   ใหอาจหาญ   ใหราเริง   ดวยธรรมีกถา 
แลว.  ก็ไมถามปญหากะพระสมณโคดมเลย    แลวจักยกวาทะแกพระสมณโคดม 
นั้นที่ไหนได    ยอมพากันทูลขอโอกาสกะพระสมณโคดมน้ันแหละ     ออกจาก 
เรือนไมมีเรือนบวชโดยแท.     พระสมณโคดมก็ยังสมณบัณฑิตเหลาน้ันใหบวช 
สมณบัณฑิตเหลาน้ัน    บวชในธรรมวินัยนั้นแลว  ปลีกตัวออก  (จากหมู) ไม 
ประมาท  มคีวามเพียรมุงม่ันปฏิบัติอยู  ไมนานนัก  ก็ทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตผล 
เปนธรรมอันยอดเยี่ยม   เปนที่สุดแหงพรหมจรรย   ซึ่งเปนประโยชนที่กุลบุตร 
ทั้งหลายผูออกจากเรือนไมมีเรือนบวชโดยชอบ    มุงหมายดวยปญญาอันยิ่งดวย 
ตนเอง   เขาถึงอยูในปจจุบันเทียว   สมณบัณฑิตเหลาน้ันจึงพากันกลาวอยางนี้  
วา    ทานผูเจริญ     เราทั้งหลายไมเสียหายสักหนอยหนอ      เพราะวาแตกอน 
เราทั้งหลายไมเปนสมณะเลย    ก็ปฏิญาณวาเปนสมณะ     ไมเปนพราหมณเลย 
ก็ปฏิญาณวา  เปนพราหมณ  ไมเปนพระอรหันตเลย  ก็ปฏิญาณวา  เปนพระ- 
อรหันต  บัดนี้แล  พวกเราเปนสมณะแลว   บัดนี้แล    พวกเราเปนพราหมณ 
แลว  บัดนี้แล     พวกเราเปนพระอรหันตแลว    ดังน้ี   ทานผูเจริญ     เมื่อใด 
ขาพเจาไดเห็นรองรอยที่สี่นี้ในสมณโคดมแลว  เมื่อน้ัน  ขาพเจาก็สันนิษฐานได 
วา  พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระธรรมอันพระผูมี 
พระภาคเจาตรัสดีแลว        พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดี  
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แลว   ดังน้ี   ทานผูเจริญ  เมื่อใด  ขาพเจาไดเห็นรองรอยท้ัง ๔ เหลาน้ีในพระ  
สมณโคดมแลว  เมื่อน้ัน  ขาพเจาก็สันนิษฐานไดวา   พระผูมีพระภาคเจาเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา        พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว   ดงัน้ี. 

                             ชาณุโสณีพราหมณเปลงอุทาน 
            [๓๓๑]   เมื่อปโลติกปริพาชกกลาวอยางนี้แลว      ชาณุโสณีพราหมณ 
ไดลงจากรถท่ีเทียมดวยลา  มีเครื่องประดับขาวทุกอยางแลว  ทําผาหมเฉวียงบา 
ขางหน่ึง   ประณมอัญชลไีปทางทิศที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูแลว     เปลง 
อุทานวาจาสามครั้งวา 
                  ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจา 
            อรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น   ขอ 
             นอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันต 
             สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น  ขอนอบนอม 
            แดพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัม- 
           พุทธเจาพระองคนั้น 
ถากระไร ในบางครั้งบางคราว เราพึงสมาคมกับพระสมณโคดมพระองคนั้น  ถา 
กระไร  การสนทนาปราศรัยบางอยางนั่นแหละจะพึงมี.    ครัง้น้ันแล  ชาณุโสณี 
พราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา     สนทนาปราศรัยกันตามธรรมเนียม 
ไปแลว   ไดนั่ง  ณ ที่ควรสวนขางหน่ึง   ครั้นแลวไดทูลเลาถอยคําสนทนาปรา- 
ศรัยกับปโลติกปริพาชก  ตามท่ีไดมีแลวท้ังหมดแดพระผูมีพระภาคเจา. 
            เมื่อชาณุโสณีพราหมณกราบทูลอยางน้ีแลว      พระผูมพีระภาคเจาได 
ตรัสกะชาณุโสณีพราหมณดังน้ีวาดูกอนพราหมณ  ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ี  ขอ 
ความเปรียบดวยรอยเทาชาง    ยังมิไดบริบูรณโดยพิสดาร      ดูกอนพราหมณ 
ก็แลทานจงฟงขอความเปรียบดวยรอยเทาชางโดยประการที่บริบูรณโดยพิสดาร  
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จงใสใจเปนอันดีเถิด  เราจักกลาว  บัดนี้    ชาณุโสณีพราหมณทูลรับพระดํารัส 
ของพระผูมีพระภาคเจาแลว.  

                                   อุปมารอยเทาชาง  ๔  อยาง 
            [๓๓๒]   พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้วา    พราหมณ 
เปรียบเหมือนคนตอชางเขาไปสูปาชาง เขาเห็นรอยเทาชางที่ใหญ แมวาโดยสวน 
ยาวสวนกวางสวนขวางในปาชาง    คนตอชางผูฉลาด    ยอมไมตกลงใจกอนวา 
เปนชางใหญหนอ  ดังนี้   ขอน้ันเปนเพราะเหตุไร  เพราะวาชางพังท้ังหลายชื่อ 
วา  วามนิกา (พังคอม)  มีรอยเทาใหญมีอยูในปาเปนที่อยูแหงชาง  รอยเทานี้  
จะเปนรอยเทาชางพังวามนิกาเหลาน้ันก็ได  คนตอชางนั้นก็ตามรอยเทาชางนั้น  
ไป   เขากําลังตามรอยเทานั้นอยู     ก็พบรอยเทาชางใหญ      ไมวาโดยสวนยาว 
สวนกวางและสวนขวาง  ที่ซึ่งถูกเสียดสีที่อยูประจําในท่ีสูงในปาชาง  ซึ่งคนตอ 
ชางผูฉลาด   ก็ยังไมตกลงใจกอนวา   เปนชางใหญหนอ  ดังน้ี    ขอน้ันเพราะ 
เหตุไร  ดูกอนพราหมณ   เพราะวาชางพังท้ังหลายชื่อวาอุจจากฬาริกา   มีรอย 
เทาใหญมีอยูในปาชาง  รอยเทาน้ีพึงจะเปนรอยเทาชางพังเหลานั้นก็ได  คนตอ 
ชางน้ันก็เดินตามรอยเทาชางน้ันไป เขากําลังเดินตามรอยเทาชางน้ันอยู  กจ็ะพบ 
รอยเทาชางใหญ    ทั้งยาวท้ังกวางท้ังสวนขวางท่ีซึ่งถูกเสียดสีในที่สูง   และทีซ่ึ่ง 
ขนายแทงไวในที่สูง  คนตอชางผูฉลาด  ก็ยังไมตกลงใจกอนวา  ชางใหญหนอ 
ดังน้ี     ขอน้ันเพราะเหตุไร   ดูกอนพราหมณ     เพราะวาชางพังท้ังหลายชื่อ 
อุจจากเณรุกา   มีรอยเทาใหญมีอยูในปาท่ีอยูแหงชาง   รอยเทาน้ีจะเปนรอยเทา 
ชางพังเหลานั้นก็ได   คนตอชางนั้นก็เดินตามรอยเทาชางนั้นไป   เขากําลังเดิน 
ตามรอยเทาชางน้ันอยู   ก็จะพบรอยเทาชางใหญ   ทั้งยาว    ทั้งกวาง   ทั้งขวาง 
ที่ซึ่งถูกเสียดสีในที่สูง   ทีซ่ึ่งขนายแทงไวในท่ีสูง  และกิ่งไมหักในที่สูง  และเห็น 
ตัวชางนั้นอยูโคนตนไม  อยูกลางแจง  เดินอยู   ยืนอยู  นั่งอยูหรอืนอน  เขายอม 
ตกลงใจวา ชางเชือกนี้เองคือชางใหญเชือกนั้น   ดังน้ี  แมฉันใด  ดูกอนพราหมณ   
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ขออุปไมยก็ฉันนั้นนั่นแล   ตถาคตอุบัติในโลกน้ี   เปนอรหันต   รูเองโดยชอบ  
ถึงพรอมแลวดวยวิชชาแสะจรณะ  ไปดีแลว  เปนผูรูโลก  เปนสารถีฝกบุรษุท่ี 
ควรฝก  ไมมมีีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปนผูต่ืน 
แลว   เปนผูจําแนกธรรมนั้น   ตถาคตนั้น  ทําใหแจงซ่ึงโลกนี้พรอมดวยเทวโลก 
มารโลก   พรหมโลก  ซึง่หมูสัตวพรอมดวยสมณพราหมณทั้งเทวดาและมนุษย 
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว  สอนผูอ่ืนใหรูตาม  ตถาคตนั้นยอมแสดงธรรม 
งามในเบื้องตน   งามในทามกลาง  งามในท่ีสุด   ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง 
อรรถทั้งพยญัชนะบริสทุธิ์บริบูรณ  สิ้นเชิง  คฤหบดี  คฤหบดบีุตร หรือผูที่เกิด 
มาภายหลังแลวในสกุลใดสกุลหนึ่ง  ยอมฟงธรรมนั้น     ครั้นไดฟงธรรมนั้นแลว 
ยอมไดเฉพาะซึ่งศรัทธาในตถาคต   เขาประกอบดวยการไดเฉพาะซึ่งศรัทธาแม 
นั้น   ยอมพิจารณาเห็นแมดังนี้วา  ฆราวาสเปนที่คับแคบ  เปนทางมาแหงกิเลส 
เพียงดังธุลี บรรพชาเปนโอกาสอันปลอดโปรง  การท่ีผูอยูครองเรือนจะประพฤติ 
พรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว  ดุจสังขที่ขัดแลวนี้   หาเปนกิจ 
อันใคร ๆ กระทําไดโดยงายไม     อยากระน้ันเลย      เราพึงปลงผมและหนวด 
นุงหมผากาสาวพัสตรออกจากเรือนไมมีเรือนบวชเถิด   ตอมา   เขาละกองโภค- 
สมบัตินอยใหญ   และเครือญาตินอยใหญ    ปลงผมและหนวดนุมหมผากาสาว- 
พัสตร  ออกจากเรือนไมมีเรือนบวช. 

                                   ถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ 
            [๓๓๓]   กุลบุตรนั้นบวชแลวอยางนี้       ถงึพรอมดวยสิกขาสาชีพของ 
ภิกษุทั้งหลาย   ละการฆาสัตว  เวนจากการฆาสัตว   วางทัณฑะไม  วางศาสตรา 
มีด  มีความละอาย  มีความเอ็นดู   มีความกรุณา  หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวง 
อยู  ละการลกัทรัพย  เวนขาดจากการลักทรัพย  รบัแตของท่ีเขาให  ตองการแต 
ของท่ีเขาให  ไมเปนขโมย   เปนผูสะอาดอยู    ละกรรมที่เปนขาศึกแกพรหม- 
จรรย  ประพฤติหางไกล  เวนขาดจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน  ละการพูด  
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เท็จ   เวนขาดจากการพูดเท็จ    พูดแตคําจริง    พูดคําสัตยตลอดมีถอยคําเปน 
หลักฐาน  ควรเธอถือได   ไมพูดคลาดเคลื่อนตอโลก  ละคําสอเสียด  เวนขาด 
จากคําสอเสียด  ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน  เพ่ือใหคนหมูนี้แตกราวกัน 
หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้   เพ่ือใหคนหมูโนนแตกราวกัน   สมาน 
คนที่แตกราวกันแลวบาง    สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง     ชอบคนผู 
พรอมเพรียงกัน     ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน  เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียง 
กัน  กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน   ละคําหยาบ  เวนขาดจากคําหยาบ 
กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ  เพราะหู  ชวนใหรัก  จับใจ  เปนของชาวเมือง  คนสวน 
มากรักใครพอใจ  ละคําเพอเจอ  เวนขาดจากคําเพอเจอ   พูดถูกกาล   พูดแตคําท่ี 
เปนจริง  พูดอิงอรรถ   พูดอิงธรรม   พูดอิงวินัย    พูดแตคํามีหลักฐาน  มีที ่
อาง  มีที่กําหนด  ประกอบดวยประโยชน   โดยกาลอันควร    เวนขาดจากการ 
พรากพืชคามและภูตคาม  ฉันหนเดียว    เวนการฉันในราตรี    งดจากการฉัน 
ในเวลาวิกาล     เวนขาดจากการฟอนรําขับรองประโคมดนตรี      และดูการเลน 
อันเปนขาศึกแกกุศล      เวนขาดจากการทัดทรงประดับและตบแตงรางกายดวย 
ดอกไมของหอมและเครื่องประเทืองผิว     อันเปนฐานแหงการแตงตัว      เธอ 
เวนขาดจากการน่ังนอนบนที่นั่งท่ีนอนอันสูงใหญ    เธอเวนขาดจากการรับทอง 
และเงิน   เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ    เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ 
เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี          เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส 
เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ    เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร    เธอ 
เวนขาดจากการรับชาง   โค   มา    และลา    เธอเวนขาดจากการรับไรนาและที่ 
ดิน   เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช    เธอเวนขาดจากการ 
ซื้อการขาย  เธอเวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง  การโกงดวยของปลอม   และการ 
โกงดวยเครื่องตวงวัด   เวนขาดจากการรับสินบน   การลอลวง    และการตลบ 
ตะแลง  เวนขาดจากการตัดการฆา    การจองจํา   การตีชิง    และปลนและกรรโชก  
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ภิกษุนั้นเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย   ดวยบิณฑบาตเปนเครื่อง 
บริหารทอง    เธอไปทางทิสาภาคใด ๆ  ก็ถือไปไดเอง    นกมีปกจะบินไปทาง 
ทิสาภาคใด ๆ ก็มีแตปกขอตัวเปนภาระบินไปฉันใด   ภิกษุก็ฉันนั้นแล   เปน 
ผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย    ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง 
เธอจะไปทิสาภาคใด ๆ กคื็อไปไดเอง  ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันหาโทษ 
มิไดนี้แลว    ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน    ภิกษุนั้นเห็นรูปดวย 
จักษุแลว     ไมถือนิมิต    ไมถืออนุพยัญชนะ    เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจัก- 
ขุนทรีย  ที่เมือ่ไมสํารวมแลว  จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก  คืออภิชฌา 
และโทมนัสครอบงําน้ัน   ชื่อวารักษาจักขุนทรีย   ชื่อวาถึงความสํารวมในจัก- 
ขุนทรีย  ภิกษุฟงเสียงดวยโสต   ดมกลิ่นดวยฆานะ   ลิ้มรสดวยชิวหา   ถูกตอง 
โผฏฐัพพะดวยกาย    รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว     ไมถือนิมิต   ไมถืออนุ- 
พยัญชนะ  เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย   ที่เมื่อไมสํารวมแลว   จะเปน 
เหตุใหอกุศลธรรมอันลามก   คือ  อภิชฌาและโทมนัสครอบงําน้ัน   ชื่อวารักษา 
มนินทรีย   ชือ่วาถึงความสํารวมในมนินทรีย   ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวร 
อันเปนอริยะเชนนี้     ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน   ภิกษุนั้น 
ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว   ในการถอย   ในการแล   ในการเหลียว   ใน 
การคูเขา   ในการเหยียดออก  ในการทรงสังฆาฏิ   บาตร   และจีวร ในการฉัน 
การด่ืม  การเค้ียว  การลิ้ม  ในการถายอุจจาระปสสาวะ   ยอมทําความรูสึกตัวใน 
การเดิน  การยืน  การน่ัง  การหลับ  การต่ืน  การพูด  การน่ิง. 
            [๓๓๔]   ภิกษุนั้นเปนผูประกอบดวยศีลขันธนี้   อินทรียสังวรสติสัมป- 
ชัญญะ  และสันโดษ  อันเปนอริยะเชนนี้แลว  ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด  คือ 
ปา   โคนไม   ภูเขา   ซอกเขา   ถ้ํา   ปาชา   ปาชัฏ   ที่แจง  ลอมฟาง   ในเวลา 
ภายหลังภัต   เธอกลับจากบิณฑบาตแลว    นั่งคูบัลลังก   ต้ังกายตรง  ดํารงสติ  
ไวเฉพาะหนา   ภิกษุนั้นละความเพงเล็งในโลก   มจิีตปราศจากความเพงเล็งอยู  
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ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความเพงเล็งได      ละความประทุษรายคือพยาบาท 
ไมคิดพยาบาท  มีความกรณุา   หวังประโยชนแกสตัวทั้งปวงอยู   ยอมชําระจิต  
ใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือความพยาบาทได   ละถิ่นมิทธะไดแลวเปนผู 
ปราศจากถิ่นมิทธะ   มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู  ยอม 
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถิ่นมิทธะได  ละอุทธัจจกุกกุจจะไดแลว เปนผูไมฟุงซาน 
มีจิตสงบ   ภายในอยู   ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะได  ละวิจิ- 
กิจฉาไดแลว   เปนผูขามวิจิกิจฉา   ไมมีความคลางแคลงในกุศลธรรมทั้งหลาย 
อยู   ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได. 

                                       รูปฌาน  ๔                 

            [๓๓๕]   ภิกษุนัน้ละนิวรณ ๕ เหลาน้ี    อันเปนเครื่องเศราหมองแหง 
จิตอันเปนเหตุทําปญญาใหออนกําลังลงไดแลว    สงัดจากกาม   สงัดจากอกุศล- 
ธรรม  บรรลปุฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู   ดกูอน 
พราหมณ ขอน้ีเราเรียกวา ตถาคตบท (รองรอยคือญาณของตถาคต) ดังน้ีบาง 
วาตถาคตนิเสวิตะ   (ฐานะอันสีขางคือญาณของตถาคตเสพแลว)  ดังนี้บาง  วา 
ตถาคตารัญชิตะ     (ฐานะอันขนายคือญาณของตถาคตแทงแลว)     ดังน้ีบาง 
อริยสาวกก็ยังไมตกลงใจกอนวา   พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตสัมมาสัม- 
พุทธเจา   พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว   พระสงฆสาวกของพระ 
ผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว  ดงัน้ี.   
            ดูกอนพราหมณ  ยังอีกขอหนึ่ง  ภิกษุบรรลุ  ทุติยฌาน  มีความผอง 
ใสแหงจิตในภายใน   เปนธรรมเอกผุดข้ึน   เพราะวิตกวิจารสงบไป   ไมมีวิตก 
ไมมีวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู ฯลฯ เธอมีอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ 
เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป     บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาท้ังหลาย 
สรรเสริญวาผูไดฌานน้ี     เปนผูมีอุเบกขา     มีสติอยูเปนสุข ฯลฯ  เธอบรรล ุ
จตุตถฌานไมมีทุกขไมมีสุข  เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ  
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ได  เปนผูมีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู   ดกูอนพราหมณ   ขอน้ีเราเรียก  
วาตถาคตบทบาง   ตถาคตนิเสวิตะบาง   ตถาคตรัญชิตะบาง  ดังน้ี  อริยสาวก 
ก็ยังไมตกลงใจกอนวา     พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว       พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว   ดังน้ี.                                             
            [๓๓๖]   ภิกษุนั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ   บรสิุทธิ์ผองแผว    ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส  ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น   ไมหว่ันไหว  อยางนี้   ยอม 
โนมนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ    ภิกษุนั้นยอมระลึกชาติกอนไดเปน 
อันมาก   คือ   ระลึกไดชาติหน่ึงบาง   สองชาติบาง   สามชาติบาง   สี่ชาติบาง 
หาชาติบาง  สิบชาติบาง  ยี่สิบูชาติบาง  สามสิบชาติบาง  สี่สิบชาติบาง  หาสิบ 
ชาติบาง  รอยชาติบาง  พันชาติบาง  แสนชาติบาง  ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมาก 
บาง  ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง  ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา  ใน 
ภพโนน   เรามีชื่ออยางนั้น   มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น   มีอาหารอยาง 
นั้น    เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น   ๆ มกีําหนดอายุเพียงเทาน้ัน    ครั้นจุติจากภพ 
นั้นแลวไดไปเกิดในภพโนน   แมในภพน้ัน    เรากไ็ดมีชื่ออยางนั้น     มีโคตร 
อยางนั้น   มีผิวพรรณอยางนั้น  มีอาหารอยางนั้น   เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้น ๆ 
มีกําหนดอายุเพียงเทาน้ัน  ภิกษุนั้นยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  พรอม 
ทั้งอาการ  พรอมท้ังอุเทศ  ดวยประการฉะน้ี   ดูกอนพราหมณ  แมขอนี้  เรา 
เรียกตถาคตบทบาง     ตถาคตนิเสวิตะบาง   ตถาคตารัญชิตะบาง   อริยสาวกก็ยัง 
ไมถึงความตกลงใจกอนวา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตสัมมสัมพุทธเจา 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว       พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ 
ภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว   ดังน้ี. 
            [๓๓๗]   ภิกษุนั้น    เมื่อจิตเปนสมาธิ   บริสุทธิ์ผองแผว   ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส  ออน  ควรแกการงาน  ต้ังมั่น  ไมหว่ันไหว  อยางนี้   ยอม  
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โนมนอมจิตไปเพ่ือรูจุติและอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย   ภิกษุนั้นยอมเห็นหมูสัตว 
ทั้งหลาย  ภิกษุนั้นยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  กําลังอุปบัติ   เลว   ประณีต   มี  
ผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์    ลวง 
จักษุมนุษย    ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา     สัตวเหลาน้ีประกอบ 
ดวยกายทุจริต   วจีทุจริต  มโนทุจริต  ติเตียนพระอริยเจา  เปนมิจฉาทิฐิ  ยึด 
ถือการกระทาํดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ  เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก  เขายอมเขา 
ถึงอบาย   ทคุติ   วินิบาต   นรก    สวนสัตวเหลานี้     ประกอบดวยกายสุจริต  
วจีสุจริต  มโนสุจริต  ไมติเตียนพระอริยเจา  เปนสัมมาทิฐิ   ยึดถือการกระทาํ 
ดวยอํานาจสัมมาทิฐิ    เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก    เขายอมเขาถึงสุคติโลก 
สวรรค ดังน้ี   ภิกษุนั้น ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ  กําลังอุปบัติ   เลว  ประณีต 
มีผิวพรรณดี  มีผิวพรรณทราม  ไดดี   ตกยาก  ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์   ลวง 
จักษุมนุษย  ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  ดวยประการฉะน้ี   ดกูอน 
พราหมณ  แมขอนี้เราเรียกวา    ตถาคตบทบาง    ตถาคตนิเสวีตะบาง    ถาคตา- 
รัญชิตะบาง     อริยสาวกก็ยังไมตกลงใจกอนวา     พระผูมีพระภาคเจาเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว 
พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผปฏิบัติดีแลว   ดงัน้ี . 

                                               อาสวกัขยาญาณ 
            [๓๓๘]   ภิกษุนั้น   เมื่อจิตเปนสมาธิ  บริสทุธิ์ผองแผว   ไมมีกิเลส 
ปราศจากอุปกิเลส  ออน  ควรแกงาน  ต้ังมั่น  ไมหว่ันไหว  อยางนี้   ยอมโนม  
นอมจิตไปเพ่ืออาสวักขยญาณ   ภิกษุนั้นยอมรูชดัตามความเปนจริงวา   นี้ทุกข 
นี้ทุกขสมุทัย  นี้ทุกขนิโรธ  นี้ทุกขนีโรธคามินีปฏิปทา  ยอมรูชัดตามความเปน 
จริงวา เหลานี้อาสวะ  นี้อาสวสมุทัย  นี้อาสวนิโรธ  นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา 
ดูกอนพราหมณ    แมขอนี้เรากลาววา    ตถาคตบทบาง    ตถาคตนิเสวิตะบาง 
ตถาคตารัญชิตะบาง     อริยสาวกก็ยังไมถึงความตกลงใจกอน     อริยสาวกน้ัน  
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ยอมจะถึงความตกลงใจวา พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว      พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ- 
ภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว   ดังน้ี.  
            เมื่อภิกษุนั้นรูเห็นอยางนั้น     จิตยอมหลุดพน    แมจากกามาสวะ   แม 
จากภวาสวะ   แมจากอวิชชาสวะ  เมื่อจิตหลุดพนแลว   ก็มีญาณหย่ังรูวาพนแลว 
ภิกษุนั้นยอมรูชัดวา   ชาติสิ้นแลว   พรหมณอยูจบแลว    กิจท่ีควรทําทําเสร็จ 
แลว   กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี. 
            ดูกอนพราหมณ  แมขอนี้  เราเรียกวาตถาคตบทบาง   ตถาคตนิเสวิตะ 
บาง  ตถาคตารัญชิตะบาง   ดังน้ีดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล  ดูกอนพราหมณ 
อริยสาวก  ยอมตกลงใจวา  พระผูมีพระภาคเจาเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ- 
เจา   พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว     พระสงฆสาวกของพระผูมีพระ 
ภาคเจาเปนผูปฏิบัติดีแลว      ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล      ดกูอนพราหมณ 
ขอความเปรียบเทียบดวยรอยเทาชาง   เปนอันบริบูรณแลวโดยพิสดาร   ดังนี้. 
            [๓๓๙]   เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางน้ีแลว    ชาณุโสณีพราหมณ 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดังน้ีวา     ขาแตพระโคคมผูเจริญ    พระธรรม 
เทศนาแจมแจงนัก   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   บุคคลพึงหงายของท่ีควํ่า  พึงเปด 
ของท่ีปกปด  พึงบอกทางแกคนหลงทาง  หรือพึงสองประทีปในที่มืด ดวยคิดวา 
ผูมีจักษุจักเห็นรูปทั้งหลายได  ฉันใด  พระโคดมผูเจริญ     ไดทรงประกาศพระ 
ธรรมโดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน       ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม 
พระธรรมและพระสงฆวาเปนสรณะ    ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพเจาวาเปน 
อุบาสก  ผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต     ต้ังแตวันนี้เปนตน ไปเถิด  
                                  จบ  จูฬหัตถิปโทปมสูตรที่  ๗  
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                           อรรถกถาจุลลหัตถิปโทปมสูตร 
            จุลลหัตตถิปโทปมสูตร  เริ่มตนวา  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้:- 
            พึงทราบวินิจฉัยในจุลลหัตถิปโทปมสูตรนัน้ดังตอไปนี้  บทวา  สพฺ- 
พเสเตน  วฬวาภิรเถน   ความวา   รถทีเ่ทียมดวยลา ๔ จําพวก    ขาวส้ินที่ 
ทานกลาวไวอยางนี้วา ไดยินวา มาขาว มีเครื่องประดับขาวท่ีเทียมแลว  รถขาว 
มีเครื่องประดับขาว   มีบริวารขาว   รศัมีขาว    แสขาว  ฉัตรขาว  อุณหิสขาว 
ผาขาว   รองเทาขาว  พัดดวยพัดวาลวิชนีขาว.   ก็ธรรมดาวารถนี้มี  ๒  อยาง 
คือ  รถรบกบัรถประดับ.    บรรดารถทั้ง  ๒ นั้น  รถรบมีทรง ๔ เหลี่ยม  ไม 
ใหญนัก  สามารถจุคนได ๒-๓ คน รถประดับคันใหญทั้งยาวท้ังกวาง.  ในรถ 
ประดับ  คน ๘ คน หรือ ๑๐ คน คือคนก้ันรม คนถือพัดวีชนี คนถือพัดใบตาล 
สามารถจะยืน นั่ง หรือนอนไดตามสะดวก  แมรถน้ีชื่อวารถประดับอยางเดียว. 
รถน้ันทั้งหมด  พรอมดวยลอ  หนาตางและธูปรถ  ขลิบดวยเงิน.  ลาตามปกติ 
ก็สีขาว   แมเครื่องประดับลาเหลาน้ัน  ก็ทําดวยเงิน    แมเชือกที่ชุบน้ําประสาน 
เงิน   แมแสก็ขลิบดวยเงิน    แมพราหมณก็นุงผาขาวหมผาขาว    ลูบไลเครื่อง 
ไลขาว  ประดับมาลัยขาว   สรวมแหวนท้ัง  ๑๐ นิ้ว  ติดตุมหูทั้ง  ๒  ขาง  รวม 
ความดังกลาวมาน้ีเปนตน    แมเครื่องประดับของรถนั้น ก็เปนเงินทั้งน้ัน.  แม 
พราหมณผูเปนบริวารของพราหมณนั้น  ก็ประดับดวยผาเครื่องลูบไลของหอม 
และมาลัยขาวอยางนั้นเหมือนกัน.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา สพฺพเสเตน 
วฬวาภิรเถน. 
            บทวา  สาวตฺถิยา  นิยฺยาติ    ความวา    ไดยินวา    ทกุ  ๖ เดือน 
พราหมณนั้น จะทําประทักษิณพระนครครั้งหนึ่ง.  จะมีการโฆษณาลวงหนาไววา  
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พราหมณจะทําประทักษิณ  พระนครวันเทาน้ีนับจากวันนี้.  คนทั้งหลายฟงเรื่อง  
นั้นแลว  พวกท่ีไมไปจากพระนครก็ไมไป   แมพวกท่ีไปแลวก็กลับมาดวยหมาย 
จะชมสิริสมบัติของผูมีบุญ.   วันใด  พราหมณทําประทักษิณพระนคร  วันนั้น 
แตเชาตรู     ผูคนก็จะกวาดถนนในพระนคร  เกลี่ยทราย  โปรยดอกไมพรอม 
ขาวตอก    ต้ังหมอนํ้าท่ีมีน้ําเต็ม  ยกตนกลวยและธง  ทําพระนครท้ังส้ินใหหอม 
ตระหลบไปดวยกลิ่นธูป.       แตเชาตรู  พราหมณก็อาบนํ้าดําเกลา   กินอาหาร 
เบากอนอาหารหนัก    แตงตัวดวยผาขาวเปนตน      โดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล 
ลงจากปราสาทแลวข้ึนรถ.    ครั้งน้ันพราหมณเหลาน้ัน      ประดับดวยผาเครื่อง 
ลูบไลและมาลาขาวท้ังสิ้น    ถือรมขาวลอมชาณุโสณิพราหมณนั้น.   ตอแตนั้น 
ก็แจกผลไมนอยใหญแกพวกเด็กรุน ๆ กอนทีเทียว   เพ่ือใหมหาชนประชุมกัน 
ตอแตนั้นก็โปรยมาสก  และกหาปณะ  มหาชนก็ชมุนุมกัน    ตางก็สงเสียงโหรอง 
กึกกองและยกผาโบกสะบัดไปท่ัว.  ลาํดับนั้น เมื่อมังคลิกพราหมณและโสวัตถิก 
พราหมณเปนตน     ทําการมงคลและสวัสดิ์มงคล   ทําประทักษิณพระนครดวย 
สมบัติอันใหญ.   มนุษยผูมีบุญท้ังหลายก็ข้ึนไปปราสาทชั้นเดียวเปนตน     เปด 
หนาตางและประตูเสมือนภาชนะขาวมองดู.   ฝายพราหมณมุงหนาไปทางประตู 
ดานทิศใต     ประหน่ึงครอบพระนครไวดวยสมบัติ     คือ  ยศและสิริของตน. 
ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา    สาวตฺถิยา  นิยฺยาติ. 
            บทวา  ทิวาทิวสฺส   แปลวาวันของวัน   อธิบายวา   เวลากลางวัน . 
บทวา  ปโลติก  ปริพฺพาชก  ไดแก ปรพิาชกผูไดชื่อโดยเรียกเปนเพศหญิง 
อยางนี้วา  ปโลติกา.   ไดยินวา   ปริพาชกน้ันเปนหนุมอยูในปฐมวัย  มีวรรณ 
ดังทองคําเปนพุทธอุปฐาก   กระทําอุปฏฐากพระตถาคต   และพระมหาเถระแต 
เชาตรู   ถือเอาไม ๓ อันและเครื่องบริขารมีคณโฑนํ้าเปนตน       ออกจากพระ 
เชตวัน    เดินมุงหนาไปทางพระนคร.    ชาณุโสณิพราหมณนั้นเห็นปโลติกปริ-  
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พาชกนั้นเดินมาแตไกล.      บทวา  เอตทโวจ  ความวา  ชาณุโสณิพราหมณ 
จําไดวา     ปโลติกปริพาชก     เคยมาสํานักโดยลําดับ      จึงกลาวคําระบุโคตร 
ตระกูลวา  เชิญซิ  ทานวัจฉายนะไปไหนมา.    ในบทวา   ปณฑฺิโต   มฺติ  
นี้   มีความอยางนี้วา     ทานวัจฉายนะยังสําคัญพระสมณโคดมวาเปนบัณฑิตอยู 
หรือไมเลา.     บทวา  โก  จาห  โภ   ความวา  ขาพเจาจะรูความมีปญญาและ 
ความฉลาด  ของพระสมณโคดม  ไดแตไหนเลา.  ดวยคําวา  โก  จ  สมณสฺส 
โคตมสฺส  ปฺาเวยฺยตฺติย   ชานิสฺสามิ  นี ้ ปโลติกปริพาชกแสดงวา 
คนไมรู    แมทุกประการอยางน้ีวา    ขาพเจาจักรูความมีปญญาและความฉลาด 
ของพระสมณโคดมไดแตที่ไหน  จักรูดวยเหตุไร.   ดวยบทวา   โสป  นูนสสฺ 
ตาทิโส  จ  นี ้     ปโลติกปริพาชก   แสดงวา   ผูใดจะพึงรูความมีปญญาและ 
ความฉลาดของพระสมณโคดม   แมผูนั้น    ก็ตองบําเพ็ญบารมี  ๑๐ บรรลุพระ 
สัพพัุตญาณเปนพระพุทธเจาเชนนั้น  ผูตองการจะวัดภูเขาสิเนรุ   ภูเขา 
หิมวันต  แผนดิน  หรืออากาศควรจะไดไมหรือเชือกประมาณเทาน้ัน    แมผูจะรู 
พระปญญา ของพระสมณโคดม ก็ควรจะไดพระสัพพัญุตญาณเสมือนพระญาณ 
ของพระองคนั่นเทียว.    ทานกระทําการกลาวย้ําไวในที่นี้     โดยความเอ้ือเฟอ. 
บทวา  อุฬาราย   แปลวา  สูงสุด  ประเสริฐสุด.        บทวา   โก  จาห  โภ 
ความวา  เราจะพึงสรรเสริญพระสมณะโคดม  ไดแตไหน.      บทวา  โก  จ 
สมณ โคตม  ปสสิสฺสามิ ความวา  ขาพเจาจักสรรเสริญดวยเหตุไร.  บทวา 
ปสฏปฺปสฏโ   ความวาเปนผูประเสริฐ  โดยคุณของตนเหนือคนอ่ืน  โดย 
คุณท้ังปวงท่ีชาวโลกเขาสรรเสริญเเลว 
            พระองคไมมีกิจคือสรรเสริฐดวยคุณอยางอ่ืน        เปรยีบเหมือน 
ดอกจัมปา     ดอกอุบล     ดอกปทุม      หรือจันทนแดง      ยอมสดใสและมี 
กลิ่นหอมโดยสิริแหงสีและกลิ่นของมัน     มันไมมีกิจท่ีจะชมเชยโดยสีและกลิ่นที่   
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จรมา      และเปรียบเหมือนแกวมณีหรือดวงจันทร    ยอมโอภาสโดยแสงสวาง  
ของตนเทานั้น     มันหามีกิจดวยแสงสวางดวยอยางอ่ืนไม  ฉันใด   พระสมณ 
โคดม      ก็ฉันนั้น        เปนผูอันบัณฑิตสรรเสริญ       ชมเชยโดยคุณของตน 
ที่โลกทั้งปวงเขาสรรเสริญแลว         คือใหถึงความประเสริฐสุดแหงโลกท้ังปวง 
พระองคหามีกิจคือการสรรเสริญดวยการสรรเสริญอยางอ่ืนไม     อีกนัยหนึ่ง 
เปนผูประเสริฐ  กวาผูประเสริฐทั้งหลาย  แมเพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา ปสัฏฐัปป- 
สัฏฐะ     ผูประเสริฐสุดกวาผูประเสริฐสุดทั้งหลาย.      ก็คนอ่ืน ๆ เหลาไรเลา 
ชื่อวาเปนผูประเสริฐสุด.    พระเจาปเสนทิโกศล    เปนผูประเสริฐกวาชาวกาสี 
และโกศลท้ังหลาย      พระเจาพิมพิสาร     เปนผูประเสริฐกวาชาวอังคะและชาว 
มคธะ   เจาลิจฉวี  กรุงเวสาลี   ประเสริรกวาชาวแควนวัชชี   เจามัลละกรุงปาวา 
เจามัสละกรุงโกสินารา    แมเจาน้ัน ๆ องคอ่ืน    ประเสริฐกวาชาวชนบทนั้น ๆ 
พราหมณมีจังกีพราหมณเปนตน ประเสริฐกวาหมูพราหมณทั้งหลาย      อุบาสก 
มีทานอนาถปณฑิกเศรษฐีเปนตน   ประเสริฐกวาหมูอุบาสก   อุบาสิกา  มีนาง 
วิสาขาอุบาสิกาเปนตนประเสริฐกวาอุบาสิกาหลายรอย    ปริพาชก    มีสกลุทุายิ 
เปนตน   ประเสริฐกวา  ปริพาชกหลายรอย.   มหาสาวิกา    มอุีบลวรรณาเถร ี
เปนตน   ประเสริฐกวาภิกษุณีหลายรอย     พระมหาสาวก  มีพระสารีบุตรเถระ 
เปนตน   ประเสริฐกวาภิกษุหลายรอย     เทพทั้งหลาย     มีทาวสักกะเปนตน 
ประเสริฐกวาเทพท้ังหลาย   พรหมทั้งหลาย   มีมหาพรหมเปนตน    ประเสริฐ 
กวาพรหมหลายพัน ทานเหลาน้ัน   ยอมชมเชย  ยกยอง  สรรเสริญ  พระทสพล 
หมดทุกคน   เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาทานจึงเรียกวา     ปสัฏฐัปป 
สัฏฐะ  ประเสริฐกวาผูประเสริฐ.  บทวา อตฺถวส  แปลวา อานิสงสประโยชน. 
            ครั้งน้ัน     ปริพาชก     เมื่อบอกเหตุแหงความเลื่อมใสของตนแก 
ชาณุโสณิพราหมณนั้น     จึงกลาววา  เสยฺยถาป  โภ  กุสโล  นาควนิโก  
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เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น  บทวา  นาควนิโก   ไดแกบุรุษ    ผูเรียนศิลปะ 
ชาวนาควัน.    ก็บุรุษผูเรียนศิลปะจากผูอ่ืน    เรียกวา    นาควนิกะ.    บทวา 
จตฺตาริ  ปทานิ ไดแกบทคือญาณ  คือรอยคือญาณ  ๔    อธิบายวา    ฐานท่ี  
ญาณเหยียบ.    บทวา ปณทฺิเต    ในคําวา   ขตฺติยปณฺทิเต  เปนตน  ไดแก 
ผูประกอบดวยความเปนบัณฑิต.     บทวา นิปุเณ   แปลวา    ผูละเอียดคือผูรู 
อรรถอันละเอียด   ไดแกผูสามารถแทงตลอดอรรถอันละเอียดอ่ืน ๆ.     บทวา 
กตปรปฺปวาเท ไดแก   รูปรัปปวาท    และทําการยํ่ายีปรัปปวาทะ.    บทวา 
วาลเวธิรูเป  แปลวา เสมือน นายขมังธนูผูยิงขนทราย.  บทวา เต  ภินฺทนฺตา 
มฺเ  จรนติฺ ความวา     เที่ยวไปประหน่ึงทําลายทิฏฐิของผูอ่ืน     แมอยาง 
ละเอียดดวยปญญาของตนเหมือนนายขมังธนูผูยิงขนทราย.     บทวา   ปฺห 
อภิสงฺขโรนติฺ  ไดแก  ต้ังปญหา  ๒  บทบาง  ๓ บทบาง  ๔ บทบาง.  บทวา  
วาท อาโรเปสฺสาม ไดแกยกโทษข้ึน.  บทวา  น  เจว  สมณ  โคตม   ปฺห  
ปุจฺฉนฺติ ความวา  เพราะเหตุไรจึงไมถาม. 
            ไดยนิวา   พระผูมีพระภาคเจา      เมื่อทรงแสดงธรรมทามกลางบริษัท 
จึงทรงตรวจดูอัธยาศัยของบริษัท  แตนั้นก็ทรงเห็นวา  ขัตติยปณฑิตเหลานั้น 
มาแตงปญหาที่ลี้ลับ      ชือ่วา  โอวัฏฏกิสารูปญหาวกวน     พระองคมิไดถูก 
ขัตติยบัณฑิตถามเลย  เมือ่ตรัสถามปญหาเหลาน้ีวา   ในการถามปญหา   มโีทษ 
เพียงเทาน้ี      ในการตอบปญหา  มโีทษเพียงเทาน้ี     ในอรรถ  บท  อักขระ 
มีโทษเพียงเทาน้ี      พึงตรัสถามอยางนี้      เมื่อจะทรงตอบ      พึงตอบอยางนี้  
เพราะฉะนั้น      จึงทรงใสไวในระหวางธรรมกถา     แลวทรงกําจัดปญหา 
ที่ขัตติยบัณฑิตนํามาแตงเปนโอวัฏฏิกปญหาเสียดวยประการฉะน้ี.    เหลาขัตติย 
บัณฑิตยอมจะดีใจวา     เปนการดีสําหรับเราหนอ      ที่พวกเราไมตองถาม 
ปญหานี้      ก็ถาพึงถามไซร     พระสมณโคดมพึงทอดท้ิงพวกเราใหหมดที่พึง.  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 489 

อีกอยางหนึ่ง     ธรรมดาวา   พระพุทธเจาท้ังหลายเมื่อแสดงธรรมยอมแผ 
เมตตาไปยังบริษัท     มหาชนยอมมีจิตเลื่อมใสในพระทศพล     ดวยการแผ 
เมตตา.     กพ็ระพุทธเจาทั้งหลายมีพระรูปพระโฉมเลอเลิศ    นาชม    มีพระ- 
สุรเสียงไพเราะ   มีพระชวิหาออนนุม     มีไรพระทนตเรียบสนิท   ตรัสธรรม 
เหมือนโสรจสรงหทัยดวยนํ้าอมฤต.  ณ ที่นั้น   คนเหลาน้ันที่มีจิตเลื่อมในเพราะ 
ทรงแผเมตตา  ก็มีความคิดอยางนี้วา   พวกเราไมอาจทําตัวเปนขาศึกกับพระผูมี 
พระภาคเจา    ผูตรัสพระวาจาไมเปนสอง    พระวาจาไมเปนโมฆะ     พระวาจา 
ที่นําสัตวออกจากทุกข   เห็นปานฉะนี้   จึงไมทูลถาม  เพราะตนเลื่อมใสเสียแลว.  
บทวา  อฺทตฺถุ  แปลวา โดยสวนเดียว.  บทวา สาวกา   สมฺปชฺชนฺติ ไดแก 
เปนสาวกโดยการถึงสรณะ.  บทวา  ตทนุตฺตร  ตัดบทเปน  ต  อนุตฺตร.   บทวา 
พฺรหฺมจริยปริโยสาน   ไดแก พระอรหัตผลอันเปนท่ีสุดแหงมรรคพรหม 
จรรย.  จริงอยู   สมณพราหมณเหลาน้ัน   ยอมบวชเพ่ืออรหัตผลน้ัน.   บทวา 
มน  วต  โภ  อนสฺสาม  ความวา  ทานผูเจริญ  ถาเราไมพึงเขาไปเฝาไซร 
เราจะพึงเสียหา   เพราะเพียงไมไดเขาใกลเล็กนอยเทาน้ี    แตพวกเราไมไดเสีย 
หายเลย    ดวยเหตุเพียงเขาเฝา.  บทที่  ๒ ก็เปนไวพจนของบทตนนั่นแหละ  ใน 
คําวา  อสฺสมณาว สมานา  เปนตน   ความวา  ชื่อวา  ไมเปนสมณะเพราะไม 
สงบบาป   ชือ่วา   ไมเปนพราหมณเพราะไมลอยบาป  และไมไดเปนอรหันต 
เพราะไมกําจัดขาศึก  คือกิเลส.  บทวา อุทาน  อุทาเนสิ  ไดแก  น้ําข้ึนซึ่งส่ิง 
ควรนํ้าข้ึน.   เหมือนอยางวา  น้ํามันใดไมสามารถจะจับเครื่องตวงอยูได   ไหล 
เลยไป   น้ํามันนั้นทานเรียกวา อวเสกะ ซึมไปเอง  และน้ําใดไมอาจะติดสระอยู 
ไดลนไปเอง  น้ํานั้นเรียกวา  โอฆะนํ้าหลาก  ฉันใด   ถอยคําท่ีเกิดจากปติอันใด 
ยอมไมสามารถจะยึดหทัยไวไดก็ลนออกไปขางนอก ไมอยูขางใน คําน้ันก็เรียกวา  
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อุทาน   ฉันนั้น.       อธิบายวา   เปลงคําท่ีเกิดจากปติ  เห็นปานฉะนี้.    บทวา 
หตฺถิปโทปโม  วิเคราะหวา   รอยเทาชางเปนอุปมาของธรรมะนั้น    เหตุนั้น 
ธรรมะนั้นชือ่วา  มีรอยเทาชางเปนอุปมา.    ทานแสดงวา     ธรรมน้ันยอมไม 
บริบูรณกวางขวางอยางนี้.  บทวา  นาควนิโก  ไดแก  คนตอชางผูศึกษาศิลป 
ชางแลว.   ถามวา   เมื่อเปนเชนนี้   เพราะเหตุไร ในที่นี้จึงไมกลาววา  ผูฉลาด.  
ตอบวา  เพราะจะแสดงแบงใหรูวา  คนใดฉลาดไวขางหนา.  จริงอยู  ผูที่จะเขาไป 
ถาเปนผูฉลาด  เขาจะยังไมตกลงใจกอน    เพราะฉะนั้น    ในทีน่ี้   ทานจึงไม 
กลาววา   ผูฉลาด   แตกลาวไวขางหนา. 
            บทวา วามนิกา ไดแก    ชางพังทองใหญ  สั้น ไมยาววาโดยสวนยาว.  
บทวา  อุจฺจา  จ  นิเสวิต ไดแก ที่ที่ชางสีในที่ลําตนไทรเปนตน  ซึ่งสูง  ๗- 
๘ ศอก.    บทวา  อุจฺจา  กฬาริกา ไดแก     มีเทาสูงเหมือนไมเทาและท่ีชื่อวา 
กฬาริกา   เพราะมีขนายดําแดง.   เขาวา   ชางพังเหลาน้ันมีขนายอันหน่ึงงอนข้ึน 
อันหน่ึงงอนลง  และทั้งสองหางกัน  ไมใกลกัน.  บทวา  อุจฺจา  จ  ทนฺเตห ิ
อารฺชิตานิ ความวา  ที่ที่กรามตัดขาดเหมือนกับเอาขวานฟน     ในที่ลําตน 
ไทรเปนตน   ซึ่งสูง ๗-๘ ศอก.  บทวา อุจฺจา   กเรณุกา  นาม ไดแก  มีเทา 
ยาวเหมือนไมเทา   และทีช่ื่อวา  กเรณุกา  เพราะมีขนายตูม.  ไดยินวา  ชางพัง 
เหลาน้ัน  มีงาตูม  เพราะฉะนั้นทานจึงเรียกวา  กเรณุกา.    บทวา  โส   ทิฏ  
คจฺฉติ ความวา     คนตอชางนั้นยังไมตกลงใจวา      เรามาตามรอยเทาชางใด 
ชางน้ัน    คือตัวน้ีแหละ  ไมใชตัวอ่ืน  เราเห็นรอยเทาแรกใด   ยงัไมตกลงใจวา 
จักเปนรอยเทาของพังคอม เราไปเห็นรอยเทาใดในที่ตํ่าก็ยังไมตกลงใจวา จักเปน 
รอยเทาของชางพังกฬาริกา  หรือของชางพังกเรณุกา  ครั้นเห็นชางใหญเทานั้น 
ก็ตกลงใจวา   รอยเทานั้นทั้งหมด   เปนรอยเทาของชางใหญตัวนี้นี่เอง.     ในคํา 
วา เอวเมว โข  นี้   เทียบขออุปมาดังนี้.                      
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            พึงทราบพระธรรมเทศนาต้ังแตเบื้องตนจนถึงละนีวรณวา      เหมือน 
ดงชาง.      โยคาวจรเหมือนคนตอชางผูฉลาด     พระสัมมาสัมพุทธเจาเหมือน 
พญาชาง  ฌานและอภิญญาเหมือนรอยเทาชางใหญ  ขอท่ีพระโยคาวจรไมตกลง 
ใจวา ธรรมดาวา ฌานและอภิญญาเหลาน้ี ยอมมีแมแกปริพาชกนอกพระศาสนา  
เหมือนขอท่ีคนตอชาง  แมเห็นรอยเทาในท่ีนั้น  ๆ ก็ไมตกลงใจวา  จักเปนรอย 
เทาของชางพังวามนิกา     ของชางพังกฬาริกาหรือของชางพังกเรณุกา      ขอท่ี 
พระอริยสาวกบรรลุพระอรหัตตแลวตกลงใจ  ก็เหมือันคนตอชาง เห็นชางใหญ 
แลวก็ตกลงใจวา      รอยเทาที่เราเห็นในที่นั้น  ๆ ตองเปนรอยเทาของชางใหญ 
เชือกนี้เทาน้ัน     ไมใชเชอืกอ่ืน  ก็แลจะทําการเทียบเคียงขออุปมาน้ีจนจนก็ควร. 
แมในท่ีนี้ก็ควรเหมือนกัน.     แตตองยึดบทบาลีที่มาตามลําดับกระทําในท่ีนี้  
อยางเดียว.            
            ศัพทวา อิธ  ในคําน้ันเปนนิบาต  ใชในอรรถอางเทศะท่ีอยู.  อิธศัพท 
นี้นั้น   บางแหงทานกลาวอางถึงโลก  เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา พระตถาคต  
ยอมอุบัติในโลกน้ี.   บางแหงทานกลาวอางถึงศาสนาเหมือนอยางที่ทานกลาว 
ไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ในศาสนานี้เทาน้ัน   มสีมณที่ ๑  สมณท่ี  ๒. 
บางแหงทานกลาวอางโอกาส    เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา 
                  เมื่อเราเปนเทพอยูในโอกาสนี้นั่นแล 
         เราก็ไดอายุมาอีก  ผูนิรทุกขทานจงรูอยางน้ี. 
บางแหง  ทานกลาวอางถึงเพียงทําบทใหเต็มเทานั้น    เหมือนอยางที่ตรัสไววา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราฉนัแลวพึงหามภัตเสีย.    แตในที่นี้พึงทราบวา 
ทานกลาวหมายเอาโลก. ทานอธิบายไววา ดูกอนพราหมณ  ตถาคตอุบัติในโลกนี ้ 
เปนพระอรหันต ฯลฯ    เปนผูต่ืนแลวเปนผูจําแนกธรรม.     ในศพทเหลานั้น 
ศัพทวาตถาคต      ทานกลาวไวพิสดารแลวในมูลปริยายสูตร    ศัพทวาอรหันต  
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เปนตน   ทานกลาวไวพิสดารแลวในวิสุทธิมรรค.  ก็ในคําวา   โลเก  อุปฺปชชิติ 
นี้  บทวา  โลกมี  ๓ คือ  โอกาสโลก  สตัวโลก  สังขารโลก.  แตในที่นี้  
ทานประสงคเอาสัตวโลก.                                         
            พระตถาคตแมเมื่อเกิดในสัตวโลกยอมไมเกิดในเทวโลก     ไมเกิดใน 
พรหมโลก   ยอมเกิดแตในมนุษยโลกเทานั้น     แมในมนุษยโลก   ก็ไมเกิดใน 
จักรวาลอ่ืนเกิดในจักรวาลน้ีเทาน้ัน.      แมในจักรวาลน้ันก็ไมเกิดในที่ทุกแหง 
ยอมเกิดในมัชฌิมประเทศ  ซึ่งยาว ๓๐๐ โยชน  กวาง ๒๕๐ โยชน  โดยรอบ 
๙๐๐ โยชน    ทานกําหนดไวอยางนี้คือ    ทิศบูรพา    มีนิคมชือ่วา    กชังคละ 
ตอแตนั้นเปนมหาสาละ     ตอแตนั้นเปนปจจันตชนบท     รวมในเปนมัชฌมิ 
ชนบท    ทิศอาคเนยมีแมนํ้า    ชื่อวา   สัลลวดี    ตอแตนั้นเปนปจจันตชนบท 
รวมในเปนมัชฌิมชนบท  ในทิศทักษิณมีนิคม   ชือ่วา  เสตกัณณิกะ   ตอน้ัน 
เปนปจจันตชนบท  รวมในเปนมัชฌมิชนบท   ในทิศปจฉิม  มีบานพราหมณ 
ชื่อวา  ถูนะ   ตอน้ันเปนปจจันตชนบท   รวมในเปนมัชฌิมชนบท    ในทิศ 
อุดรมีภูเขา  ชื่อวา  อุสีรธชะ.     ตอน้ันเปนปจจันตชนบท   รวมในเปนมัชฌิม 
ชนบท.  ไมใชแตพระตถาคตอยางเดียวเทาน้ัน  พระปจเจกพุทธเจา   พระอัคร 
สาวก  พระอสีติมหาเถระ   พระพุทธมารดา  พระพุทธบิดา  พระเจาจักรพรรดิ 
และพราหมณมหาศาล    คหบดีมหาศาลเหลาอ่ืน    ยอมเกิดในมัชฌิมประเทศน้ี 
ทั้งน้ัน.  ในมชัฌิมประเทศน้ัน  พระตถาคต   ชื่อวา  อุบัติ   นับต้ังแตเสวยขาว 
มธุปายาสท้ันางสุชาดาถวายจนถึงพระอรหัตมรรค  ชื่อวา ผูอุบัติ ในอรหัตผล 
ชื่อวา  ยอมอุบัติต้ังแตออกมหาอภิเนษกรมณ    จนถึงพระอรหัตต    ต้ังแตดุสิต 
ภพ   จนถึงอรหัตมรรค   หรือต้ังแตบาทมูลแหงพระพุทธเจาทรงพระนามวา 
ทีปงกรจนถึงพระอรหัตมรรค  ชื่อวา  ผูอุบัติในอรหัตผล  ในที่นี้ทานหมาย 
เอาภาวะท่ีพระตถาคตอุบัติกอนกวาเขาท้ังหมด  จึงกลาววา  อุปฺปชฺชติ.   จริงอยู  
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ในที่นี้ไดความวา  ตถาคโต    โลเก  อปฺุปนฺโน  โหติ  พระตถาคต  ยอม 
อุบัติในโลก. 
            บทวา  โส  อมิ   โลก   ความวา  พระผูมีพระภาคเจาน้ันทรงแสดง 
โลกนี้วา  ควรกลาว  ณ  บัดนี้.    บทวา  สเทวก  แปลวา   พรอมดวยเทพ 
ชื่อวา สเทวกะ.  พรอมดวยมารชื่อวา สมารกะ พรอมดวยพรหมชื่อวา สพรหมกะ 
พรอมดวยสมณและพราหมณ  ชื่อวา  สัสสมณพราหมณี  ชี่อวา  ปชา  เพราะ 
เกิดทั่วไป   พรอมดวยเทพและมนุษย   ชื่อวา  สเทวมนุสสะ.    ในคําเหลาน้ัน 
พึงทราบ   ศพัทวากามาวจรเทพ ๕ ดวยคําวา  สเทวกะ. ศัพทวา  กามาวจรเทว 
ที่ ๖ ดวยคําวา สมารกะ ศัพทวา พรหมกายิกะเปนตน   ดวยคําวา สพรหมกะ 
ศัพทวา  สมณและพราหมณ  ผูเปนขาศึกศัตรูของพระศาสนา   และผูสงบบาป 
ผูลอยบาป  ดวยคําวา  สัสสมณพราหมณี   ศัพทวา สัตตโลก  ดวยคําวา  ปชา 
ศัพทวา  เทพโดยสัมมุติเทพและมนุษยที่เหลือดวยคําวา สเทวมนุสสะ. สัตวโลก 
กับโอกาสโลก พึงทราบวาทานถือเอาดวย ๓ บท สัตวโลกอยางเดียวพึงทราบวา 
ทานถือเอาดวยอํานาจปชา  ดวยบทท้ัง ๒ ในคําน้ีดวยประการฉะน้ี. 
            อีกนยัหน่ึง.  อรูปาวจรโลก ทานถือเอาดวยศัพทวา  สเทวกะ  ฉกามา- 
วจรเทวโลก ดวยศัพทสมารกะ รูปพรหมโลก ดวยศัพทสพรหมกะ มนุษยโลก 
หรือสัตวโลกท่ีเหลือกับเทวดาโดยสมมุติ   ทานถอืเอาดวยอํานาจบริษัท ๔  ดวย 
ศัพทวา  สัสสมณพราหมณเปนตน. 
            อีกอยางหน่ึง     ในที่นี้ทานกลาวความท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงทําให 
แจงโลกทั้งมวล   โดยกําหนดอยางสูง  ดวยคําวาสเทวกะ.   ลาํดับนั้น  เมื่อจะทรง 
กําจัดความสงสัยของเหลาชนผูมีความคิดอยางนี้วา  วสวัตตีมารผูมีอานุภาพมาก 
ผูเปนใหญในฉกามาวจรเทพแมนั้น  พระองคทรงกระทําใหแจงแลวหรือ   ดังน้ี 
จึงตรัสวาสมารก.   อน่ึง  เมื่อจะทรงกําจัดความสงสัยของเหลาชนผูมีความคิดวา  
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พรหมผูมีอานุภาพมากใชองคุลีหน่ึง   แผรัศมีไปใน ๑,๐๐๐ จักรวาล   แผรัศมี  
ไปใน  ๑๐,๐๐๐  จักรวาลดวย ๒ องคุลี ฯล ฯ   ๑๐  องคุลี    และเสวยสุขอันเกิด 
แตฌานสมาบัติอันยอดเยี่ยม    พรหมแมนั้นพระองคทรงการทําใหแจงแลวหรือ 
ดังน้ี   จึงตรัสวา   สพฺรหมฺก.   แตนั้นเมื่อจะทรงกําจัดความสงสัยของเหลาชน 
ผูมีความคิดวา   สมณพราหมณเปนอันมากเปนขาศึกตอพระศาสนาแมเหลาน้ัน 
พระองคทรงกระทําใหแจงแลวหรือดังนี้  จึงตรัสวา   สสฺสมณฺพฺรหฺมณ ึ  ปช. 
ก็แลครั้นพระองคทรงประกาศความท่ีพระองคทรงทําใหแจงมารและสมณ- 
พราหมณเหลาน้ันอยางสูงสุดอยางนี้แลว    ลําดับนั้นเมื่อจะทรงประกาศความท่ี 
พระองคทรงทําใหแจงสัตวโลกที่เหลือ โดยกําหนดอยางสูง  หมายถึงสมมติเทพ 
และมนุษยที่เหลือ  จึงตรัสวา   สเทวมนุสฺส.   ในคําน้ีมีลําดับ ความแจมแจง 
ดังน้ี .  ก็พระโบราณาจารยกลาววา    บทวา  สเทวก  ไดแก  โลกท่ีเหลือกบ  
เหลาเทวดา.  บทวา สมารก ไดแก โลกที่เหลือกับมาร.  บทวา สพฺรหฺมก  
ไดแก  โลกที่เหลือกับเหลาพรหม.  ทานใสเหลาสัตวที่เขาถึงไตรภพแมทั้งหมด 
ลงในบททั้งสามดวยอาการสามดวยประการฉะนี้      เมื่อจะกําหนดถือเอาดวยบท 
ตนทั้งสองอีก   จึงกลาววา   สสฺสมณพฺรหฺมณ ึ ปช  สเทวมนุสฺส  ดังน้ี 
เปนอันวา  ทานกําหนดถือเอาไตรธาตุเทาน้ัน   ดวยอาการน้ัน ๆ ดวยบทท้ังหา 
ดวยประการฉะน้ี.                                
            ในคําวา  สย   อภญิญา   สจฺฉกิตฺวา  ปเวเทติ  บทวา  สย  แปลวา 
เอง.  บทวา  อภิญญา  แปลวา  รู  อยิบาย  รูดวยญาณยิ่งของ.  บทวา   
สจฺฉิกตฺวา  ไดแก  ทําใหประจักษุ.  เปนอันทานปฏิเสธการคาดคะเนเปนตน 
ดวยขอน้ี.  บทวา   ปเวเทติ    ไดแก  ทาํใหต่ืน  ใหรูใหแจงประกาศ.   บทวา  โส 
ธมฺม  เทเสติ   อาทิมชฺฌปริโยสานกลฺยาณ  ความวา  พระผูมีพระภาคเจา 
นั้นทรงอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย   ทรงแสดงธรรมมีสุขอันเกิดแตวิเวก    
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อันยอดเยี่ยม   เมื่อทรงแสดงธรรมนั้นไมวานอยหรือมาก   ก็ทรงแสดงประการ 
มีความงามในเบื้องตนเปนตน.   อธิบายวา   ทรงแสดงความงามความเจริญไมมี 
โทษในเบื้องตน    ทรงแสดงความงามความเจริญไมมีโทษทั้งในเบ้ืองกลาง   ทั้ง 
ในเบื้องปลาย. 
            พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  โส  ธมฺม  เทเสติ เปนตนนั้น  ดังตอไปนี้  
เทศนาก็มีเบื้องตนเบื้องกลางเบื้องปลาย  ศาสนาก็มีเหมือนกัน.  กอนอ่ืน คาถา 
แม ๔ บาท    บาทแรกชื่อวาเบื้องตนของเทศนา    ตอจากนั้น ๒ บาท  ชื่อวา 
เบื้องกลาง  บาทสุดทายชื่อวาเบื้องปลาย.  พระสูตรที่มีอนุสนธิเดียว  คํานิทาน 
เปนเบื้องตน      คําวา  อิทมโวจ   เปนเบื้องปลาย   ระหวางคําทั้งสอง   ชื่อวา 
เบื้องกลาง.   พระสูตรที่มากอนุสนธิ   อนุสนธิแรกเปนเบ้ืองตน    อนุสนธิทาย 
เปนเบื้องปลาย    ตรงกลางอนุสนธิเดียว   สองอนุสนธิ   หรือมากอนุสนธิเปน 
เบื้องกลาง.  สวนศาสนา ศีลสมาธิวิปสสนา ชื่อวาเปนเบ้ืองตน.  สมจริงดังคําท่ี 
ทานกลาวไววา  อะไรเปนเบื้องตนของกุศลธรรม  ศลีที่บริสุทธิ์ดีและทิฏฐิที่ตรง. 
อริยมรรคทีท่านกลาวไวอยางนี้วา   ภิกษุทั้งหลาย    มีมัชฌิมาปฏิปทาท่ีตถาคต 
ตรัสรูเองยิ่งแลว    ชื่อวาเบื้องกลาง    ผลและนิพพานชื่อวาเบื้องปลาย.   จรงิอยู 
ผลทานเรียกวาเบื้องปลายในคําน้ีวา  ดูกอนพราหมณ  พรหมจรรยนี้มีประโยชน 
อยางนี้    มีสาระอยางนี้    มีเบื้องปลายอยางนี้.   นิพพานทานเรียกวาเบื้องปลาย 
ในคําน้ีวา  ทานวิสาขะ  อยูประพฤติพรหมจรรยทีห่ยั่งในพระนิพพาน มีนิพพาน 
เปนเบื้องหนา     มีนิพพานเปนเบื้องปลาย.     ในทีน่ี้ทานประสงคเอาเบ้ืองตน 
เบื้องกลางและเบื้องปลายของเทศนา.     จริงอยู     พระผูมีพระภาคเจาเม่ือทรง 
เแสดงธรรม    ทรงแสดงศีลเปนเบื้องตน      แสดงมรรคเปนเบื้องกลาง     แสดง 
นิพพานเปนเบ้ืองปลาย.    ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา  โส   ธมฺม  เทเสติ 
อาทิกลฺยาณ   มชฺเฌกลฺยาณ  ปริโยสานกลฺยาณ  ดงัน้ี.         เพราะฉะนั้น 
พระธรรมกถึกแมอ่ืนเม่ือกลาวธรรม  
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                  พึงแสดงศีลเปนเบื้องตน   แสดง 
        มรรคเปนเบื้องกลาง   แสดงนิพพานเปน 
        เบื้องหลาย  นี้เปนจดุยืน (หลัก)   ของ 
        พระธรรมกถึก. 
            บทวา  สาตฺถ    สพฺยฺชน    ความวา   เทศนาของพระธรรมกถึกใด 
อาศัยพรรณนาเรื่องขาวตมขาวสวยผูหญิงผูชายเปนตน  พระธรรมกถึกนั้นชื่อวา 
ไมแสดงธรรมเปนสาตถะมีประโยชน      สวนพระผูมีพระภาคเจาทรงละเทศนา 
เชนนั้น    ทรงแสดงเทศนาอาศัยสติปฏฐาน ๔ เปนตน    เพราะฉะนั้นทานจึง 
กลาววา     ทรงแสดงธรรมเปนสาตถะมีประโยชน.    อน่ึง  เทศนาของภิกษุใด 
ประกอบดวยพยัญชนะเดี่ยวเปนตน     หรือมีพยญัชนะบอดท้ังหมด     หรือมี 
พยัญชนะเปดทั้งหมดกดท้ังหมด    เทศนาของภิกษุนั้น    ชื่อวา    อพยัญชนะ 
เพราะไมมีความบริบูรณดวยพยัญชนะ   เหมือนภาษาของคนมิลักขะเชน   เผา- 
ทมิฬเผาคนปาและคนเหลวไหลเปนตน.   สวนพระผูมีพระภาคเจาทรงละเทศนา 
เชนนั้น    ทรงไมแตะตองพยัญชนะ ๑๐ อยาง   ทีก่ลาวไวอยางน้ีวา 
                  ๑.  ลิถิล  ๒. ธนิต  ๓. ทีฆะ  ๔. รัสสะ 
        ๕. ลห ุ  ๖. ครุ  ๗. นคิคหิต  ๘. สมัพันธะ 
        ๙. ววัตถิตะ  ๑๐. วิมตุตะ  ซึ่งเปนหลักการ 

                              ขยายตัวพยัญชนะ  ๑๐  ประการ 
ทรงแสดงธรรมมีพยัญชนะบริบูรณ   เพราะฉะนั้น   ทานจึงเรียกวา   ทรงแสดง 
ธรรมเปนสพยัญชนะพรอมพยัญชนะ.  คําวา  เกวล   ในคําวา  เกวลปริปุณฺณ 
นี้   แปลวา  สิ้นเชิง.     บทวา  ปริปุณฺณ  แปลวา  ไมขาดไมเกิน.      ทาน 
อธิบายไวดังน้ีวา  ทรงแสดงธรรมุบรบิูรณสิ้นเชิงทีเดียว  แมเทศนาสักอยางหนึ่ง 
ที่ไมบริบูรณไมมี.     บทวา   ปริสุทฺธ   แปลวา   ปราศจากความหมนหมอง. 
จริงอยู  พระธรรมกถึกใดอาศัยธรรมเทศนานี้   แสดงธรรมดวยมุงจักไดลาภหรือ  
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สักการะ    เทศนาของพระธรรมกถึกน้ันไมบริสุทธิ์.    สวนพระผูมีพระภาคเจา  
ไมทรงมุงโลกมิสแสดงธรรม มีพระหทัยออนโยนดวยเมตตาภาวนา  ดวยการแผ 
ประโยชนเกือ้กูล     ทรงแสดงดวยจิตท่ีต้ังอยูในสภาพที่จะยกใหสูงข้ึน   เพราะ 
ฉะน้ันทานจึงเรียกวา  ทรงแสดงธรรมบริสุทธิ์.  สกลศาสนาท่ีสงเคราะหสิกขา ๓ 
ทานเรียกวา  พรหมจรรย  ในคําน้ีวา   พฺรหฺมจริย  ปกาเสติ  ดังนี้  เพราะ 
ฉะน้ันทานจึงเรียกวา  ทรงประกาศพรหมจรรย.  ในคําวา  โส  ธมฺม  เทเสติ 
อาทิกลฺยาณ   ฯเปฯ บริสทฺุธ  นี ้   พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา   พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเม่ือทรงแสดงอยางนี้    ชื่อวาทรงประกาศพรหมจรรย     คือสกลศาสนาที่  
สงเคราะหดวยสิกขา ๓.   ทานอธิบายวา    ความประพฤติอยางประเสริฐ  หรือ 
ความประพฤติของพระอริยเจาท้ังหลายมีพระพุทธเจาเปนตนผูประเสริฐ  เพราะ 
อรรถวาประเสริฐสุด  ชื่อวา  พรหมจรรย.    บทวา  ต   ธมฺม  ไดแก ธรรม 
ที่ถึงพรอมดวยประการดังกลาวแลวน้ัน. 
            ถามวา  เพราะเหตุไร    พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงชี้เอาคหบดีกอนวา 
สุณาติ  คหปติ.     ตอบวา    เพราะคหบดีขจัดมานะเสียไดและมีจํานวนมาก.  
จริงอยู   โดยมากคนท่ีบวชจากขัตติยตระกูลยอมอาศัยชาติกระทํามานะ    ที่บวช 
จากตระกูลพราหมณอาศัยมนตกระทํามานะ  ที่บวชจากตระกูลที่มีชาติตํ่าก็ต้ังอยู 
ไมไดเพราะตนมีชาติตางออกไป.  สวนเด็ก ๆ ตระกูลคหบดีมีเหง่ือไหลไคลยอย 
หลังข้ึนสาเกลือไถดิน   กาํจัดมานะและความกระดางได    เด็กเหลาน้ันบวชแลว 
ก็ไมมีมานะหรือกระดาง  เรียนพระพทุธวจนะตามกําลัง   กระทํากิจในวิปสสนา 
ยอมสามารถดํารงอยูในพระอรหัตตได   ก็คนท่ีชื่อวาออกบวชจากตระกูล  นอก 
จากน้ี  มีไมมาก  พวกคหบดีเทาน้ัน   มีมาก   ดังน้ัน     พระผูมีพระภาคเจาจึง 
ทรงชี้คหบดีกอน  เพราะกําจัดมานะไดและมีมาก.    บทวา   อฺตรสฺมึ   วา 
ไดแก หรือในตระกูลนอกนี้   ตระกูลใดตระกูลหนึ่ง.    บทวา  ปจฺฉา   ชาโต   
แปลวา  เกิดภายหลัง.  บทวา   ตถาคเต  สทฺธ  ปฏลิภติ   ความวา  ฟงธรรม  
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ที่บริสุทธิ์แลว    กลับไดศรัทธาในพระตถาคตผูเปนเจาของธรรมวา    พระผูมี 
พระภาคเจา   เปนสัมมาสัมพุทธะหนอ.       บทวา   อิติปฏิสฺจิกฺขติ  ไดแก 
พิจารณาเห็นอยางนี้.        บทวา  สมฺพาโธ   ฆราวาโส   ความวา   แมถาวา 
สองสามีภรรยาอยูในเรือนหาง  ๖๐ ศอก    หรือระหวางรอยโยชน    แมเชนนั้น 
ฆราวาสก็ชื่อวา  คับแคบ  เพราะอรรถวาสองสามีภรรยานั้นมีความกังวลมีความ 
หวงใยกัน.   คําวา  รชาปโถ   ทานกลาวไวในมหาอรรถวา   ไดแกฐานท่ีต้ังข้ึน    
แหงธุลีคือราคะเปนตน.   แมจะกลาววา  ทางมา  ก็ควร.   บรรพชาเปนประหน่ึง 
กลางเเจง   เพราะอรรถวา   ไมของ   ฉะน้ัน  จึงชื่อวา   อัพโภกาส.   จริงอยู    ผู 
บวชแลว      แมอยูในเรือนยอดปราสาทแกวและเทพวิมานเปนตน      ที่มีประตู 
หนาตางปด    ที่เขาปกปดไวก็ไมของไมขัดไมติด.     ดวยเหตุนั้น   จึงตรัสวา 
บรรพชาวางอยางยิ่ง.   อีกอยางหนึ่ง  ฆราวาสชื่อวา  คับแคบ  เพราะไมมีโอกาส 
ทําบุญ.   ชื่อวา   รชาปถะ   เพราะเปนท่ีรวมแหงธุลี   คือกิเลส    ดุจสถานท่ีกอง 
ขยะที่เขาไมระวัง   บรรพชา   ชื่อวา   อัพโภกาส    เพราะมีโอกาสทําบุญไดตาม 
สะดวก. 
            ในคําวา  นยิท  สกุร  ฯ เป ฯ   ปพฺพเชยฺย   นี้    จะกลาวอยางสังเขป 
ดังน้ี  พรหมจรรย  คือสิกขา ๓ นี้ใด  ชื่อวา  บริบูรณโดยสวนเดียว    เพราะ 
ทําไมขาดแมวันเดียวพึงใหถึงจริมกจิต  และชื่อวาบริสุทธิ์โดยสวนเดียว   เพราะ 
ไมหมนหมองดวยมลทินคือกิเลสแมแตวันเดียวใหถึงจริมกจิต.    บทวา  สงฺข- 
ลิขิต   ไดแก   พึงประพฤติเชนเดียวกับสังขขัด      คือเทียบดวยสังขที่ขัดแลว. 
ผูอยูครองเรือน   คือผูอยูทามกลางเรือนประพฤติพรหมจรรยที่บริสุทธิ์บรบิูรณ 
โดยสวนเดียวดังสังขนี้    กระทําไมไดงาย.   ถากระไร   เราพึงปลงผมและหนวด 
ครองคือนุงหมผาท่ีชื่อกาสายะ   เพราะยอมดวยนํ้าฝาดที่เหมาะสําหรับผูประพฤติ  
พรหมจรรย  ออกจากเรือนบวชไมมีเรือน.   ก็เพราะเหตุที่การงานมีไถนาและ   
คาขายเปนตน   เกื้อกูลแกเรือน  เรียกวา   อคาริยะ  และอคาริยกิจนั้นไมมีใน  
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บรรพชา  ฉะน้ันบรรพชาพึงทราบวา  อนคาริยะ   ในคําน้ี.  ไมมีกิจของผูครอง 
เรือนน้ัน.     บทวา  ปพฺพเชยฺย  แปลวา  พึงปฏิบัติ.     บทวา  อปฺป   วา 
ความวา    โภคะตํ่ากวาพันลงมา    ชื่อวานอย     สงูกวาพันข้ึนไป    ชื่อวามาก.  
เครือคือญาติ   ชื่อวา เครือญาติ   เพราะอรรถวา เกี่ยวพัน เครือญาตินั้นตํ่ากวา 
๒๐ ลงมา  ชือ่วานอย    สงูกวา ๒๐ ข้ึนไป   ชื่อวา  มาก.     บทวา  ภิกฺขูน 
สิกฺขาสาชีวสมาปนฺโน   ความวา  ภิกษุผูชื่อวา  สมาปนนะ  เพราะศึกษาใน 
สิกขากลาวคืออธิศีล        และสาชีพกลาวคือสิกขาบทที่พระผูมีพระภาคเจาทรง 
บัญญัติแลวสําหรับภิกษุทั้งหลายผูอยูรวมกัน    มชีีวิตเปนอันเดียวกัน     มคีวาม 
ประพฤติเสมอกัน     ฉะน้ัน  ภิกษุนัน้จึงชื่อวา  สิกขาสาชีวสมาปนนะ  สําหรับ 
ภิกษุทั้งหลาย.   ความวา  ทําสิกขาบทใหบริบูรณ  และไมลวงละเมิดสาชีพ  เขา 
ถึงสิกขาและสาชีพท้ังสองน้ัน.     กถาวาดวยปาณาติบาตเปนตน      ในคําวา 
ปาณาติปาต  ปหาย   เปนตน   ทานกลาวไวพิสดารแลวในหนหลัง.   บทวา 
ปหาย  ไดแก  ละความทุศีล กลาวคือเจตนาฆาสัตวนี้.  บทวา  ปฏิวิรโต  โหติ 
ความวา งดเวนจากความทุศีลนั้น ต้ังแตเวลาท่ีละไดแลว. บทวา   นิหิตทณฺโฑ 
นิหิตสตฺโถ  ความวา  ชื่อวา ทิ้งไมทิ้งมีด เพราะไมถือไปเพื่อจะฆาเขา.   ก็ใน 
ที่นี้เครื่องมือที่เหลือแมทั้งหมดเวนไมเสีย   พึงทราบวา  มีด   เพราะเปนเครื่อง 
เบียดเบียนสัตวทั้งหลาย.  ภิกษุทั้งหลายถือไมเทาหรือมีดเหลาไมสีฟนหรือมีดพับ 
ไมใชเพ่ือจะฆาเขา  ฉะนั้นจึงนับวา  ทิ้งไมทิ้งมีด. บทวา  ลชฺช ี ไดแกผูประกอบ 
ดวยความละอาย  มีความเกลียดบาปเปนลักษณะ.   บทวา  ทยาปนฺโน ไดแก 
ถึงความเอ็นดู  คือความเปนผูมีจิตเมตตา. บทวา  สพฺพปาณภูตหิตานุกมฺป 
ไดแกเปนผูอนุเคราะหสรรพสัตวดวยประโยชนเกือ้กูล         อธิบายวา   ชื่อวา 
เปนผูมีจิตเกื้อกูลแกสรรพสัตวเพราะเปนผูมีความเอ็นดูนั้น.      บทวา  วิหรติ  
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ไดแกยอมยังอัตภาพใหเปนไปคือเลี้ยงอัตภาพ.   บคุคลผูชื่อวา  ทินฺนาทายี 
เพราะถือเอาส่ิงของท่ีเขาใหแลวเทาน้ัน.  ชื่อวา  ทนิฺนปาฏิกงฺขี  เพราะหวัง 
เฉพาะแตสิ่งที่เขาใหดวยจิตเหลาน้ัน.  บุคคลใดยอมลักบุคคลน้ันชื่อวา  ขโมย 
ดวยขโมย  หามิได  ชื่อวา  อถเนน  มิใชดวยขโมย  ชื่อวาเปนผูสะอาดเพราะ 
เปนผูไมขโมยนั่นเอง.  บทวา  อตฺตนา  แปลวา  ดวยท้ังอัตภาพ  ทาน 
อธิบายไววา  เมื่อเปนเชนนี้เขายอมทําอัตภาพใหสะอาดอยู.  บทวา  อพฺรหมฺ- 
จริย  แปลวา  ประพฤติไมประเสริฐ.  ชื่อวา  พฺรหมฺจารี  เพราะประพฤติ 
อาจาระอันประเสริฐ  คือประเสริฐสุด.  บทวา  อาราจารี  ไดแกผูประพฤติ 
หางไกลจากอพรหมจรรย.  บทวา  เมถุนา  ไดแก อสัทธรรม  ที่นับวาเมถุน 
เพราะสองเสพ  โดยไดโวหารวา  เมถุนกะ  เพราะเปนเสมือนถูกราคะกลุมรุม. 
บทวา  คามธมฺมา  แปลวา  ธรรมของชาวบาน.  ชื่อวา  สัจจวาที  เพราะพูด 
คําจริง.  ชื่อวา  สจฺจสนฺโธ  เพราะเอาสัจจะ  กับสัจจะเชื่อมตอกัน  อธิบายวา 
ไมพูดปนเท็จ.  ความจริงบุรุษใดบางครั้งพูดเท็จ  บางครั้งพูดจริง  ไมเอา 
สัจจะกับสัจจะเชื่อมตอกัน  เพราะสัจจะกับมุสาวาทไมอยูในภายใน  เพราะเหตุนั้น 
บุรุษน้ันไมชื่อวาเอาสัจจะกับสัจจะเชื่อมตอกัน  แตผูนี้หาเปนเชนนั้นไม.  ผูไม 
กลาวมุสาวาท  แมเพราะเหตุแหงชีวิต  แตเอาสัจจะกับสัจจะเชื่อมตอกันพูดจริง 
ตลอดเรื่อง  เพราะเหตุนั้น  ผูนั้นชื่อวา  สัจจสันธะ.  บทวา  เถโต  แปลวา 
มั่นคง  อธิบายวาผูพูดมั่นคง.  จริงอยู  บุคคลผูหน่ึงเปนผูมีถอยคําไมมั่นคง 
เหมือนยอมดวยขมิ้น  เหมือนปกหลักไวที่กองแกลบและเหมือนฟกท่ีเขาวางไว 
บนหลังมาฉะนั้น.  ผูหน่ึง  มถีอยคําม่ันคง  เหมือนรอยจารึกในหินและเหมือน 
เสาเข่ือน  แมเมื่อเขาเอาดาลฟนศีรษะ  ก็ไมกลาวถอยคําใหเปน  ๒  ผู 
นี้ชื่อวา  เถตะ  ผูมีถอยคําม่ันคง.  บทวา  ปจฺจยิโก  แปลวา  บุคคลผูที่ควร 
เชื่อได  อธิบายวา  ผูนาเชื่อ.  ความจริง  บุคคลบางคน  เปนผูไมควรเชื่อ  เมื่อ 
เขาถามวาคํานี้ใครกลาว  คนโนนหรือกลาว  ยอมถกูเขาตอวา  วาอยาชื่อคําของ 
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ผูนั้น.  คนหนึ่งเปนคนท่ีควรเชื่อได  เมื่อเขาถามวา คําน้ีใครกลาว คนโนนหรือ 
กลาว  ยอมถกูตอวา วาถาเขาพูดไซร  คําน้ีเทาน้ันเปนประมาณ  บัดนี้ไมมีคําท่ี 
ตองสอบสวน  คําน้ีตองเปนอยางนั้นเอง  ผูนี้ทานเรียกวาผูที่ควรเชื่อได. 
            บทวา  อวิสวาทโก  โลกสฺส    ความวายอมไมกลาวคําเปนพิษกะ 
ชาวโลก   เพราะมีปกติกลาวแตคําสัตยนั้น.    บทวา  อิเมส  เภทาย  ความวา 
เพ่ือทําลายเหลาชนที่ไดยินในสํานักของคนที่พูดวาไดฟงมาจากขางนี้.     บทวา 
ภินฺนาน  วา  สนฺธาตา    ความวา    เม่ือคน ๒  ฝายเปนมิตรกันหรือเปนผูที่ 
เกี่ยวของกันมีรวมอุปชฌายะเดียวกันเปนตน          แตกกันดวยกิจบางอยางแลว 
ผูที่ควรเชื่อไดเขาไปหาที่ละฝายแลว     พูดทําความสมานเปนตนวา   การอยางนี้ 
หาสมควรแกพวกทานผูเกิดในตระกูลเชนนี้ ผูเปนพหุสูตอยางนี้ไมดังน้ี.    บทวา 
อนุปฺปทาตา     ไดแกผูสนับสนุนบุคคลท่ีปรองดองแลว     อธิบายวาผูที่ควร 
เชื่อไดเห็นคนทั้งสองผูสามัคคีกันอยูแลว   พูดทําใหมั่นเชาวา   การอยางนี้   เปน 
การสมควรแกพวกทาน  ผูเกิดในตระกูลเห็นปานน้ัน    ผูประกอบดวยคุณเห็น 
ปานน้ี   ดังน้ีเปนตน.  ชื่อวา  สมคฺคาราโม   เพราะมีคนมีสามัคคีเปนที่มายินดี 
อธิบายวา  คนผูสามัคคีกัน  ไมมีในทีใ่ด    ยอมไมปรารถนา    จะอยูในที่นั้น. 
บาลีวา  สมคฺคราโม  ดังนีก้็มี.  ความก็อยางนี้เหมือนกัน.  บทวา สมคฺครโต 
ไดแก    ผูยินดีในเหลาคนผูพรอมเพรียงกัน    อธิบายวา   ยอมไมปรารถนาละ 
คนผูสามัคคีกันเหลาน้ันไปในที่อ่ืน.   ชื่อวา  ผูชื่นชมในคนผูสามัคคีกัน  เพราะ 
ผูที่ควรเชื่อไดนั้น  เห็นกด็ี  ไดยินก็ด ี   ซึ่งเหลาคนผูสามัคคีกัน    ยอมยินดี. 
บทวา  สมคฺคกรณึ  วาจ  ภาสิตา ความวา  บุคคลผูที่ควรเชื่อไดนั้น   ยอม 
กลาววาจาท่ีทําคนใหสามัคคีกัน       ซึ่งเปนวาจาแสดงคุณของสามัคคีอยางเดียว 
หากลาววาจาตรงกันขามจากน้ีไม.     โทษทานเรียกวา  เอล    ในบทวา  เนลา 
ดังน้ี    วาจา     ชื่อวา   หาโทษมิได    เพราะโทษของวาจานั้นไมมี     อธิบายวา  
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วาจาไมมีโทษ   บทวา  เนลา  นั้นเหมือน  เนละ  ศัพท  ที่พระผูมีพระภาค- 
เจาตรัสไวในคาถาน้ีวา    เนลงฺโค  เสตปจฺฉาโท    ดังน้ีเปนตน.    บทวา 
กณฺณสุขา   ไดแกวาจาสบายหู   คือไมเกิดความเสียดแทงหูเหมือนถูกเข็มแทง 
เพราะเปนวาจาไพเราะโดยพยัญชนะ ชื่อวา  วาจา  เปนที่ต้ังแหงความรัก เพราะ 
วาจานั้นไมทําใหเกิดความโกรธ  ทาควานรักใหเกิดทั่วสรีระ    เพราะเปนวาจา 
ไพเราะโดยอรรถ.   ชื่อวา   เปนวาจาจับใจ    เพราะวาจานั้นยอมถึงใจ     คือไม 
กระทบกระท่ัง   เขาไปถึงจิตโดยสะดวก.   ชื่อวาเปนวาจาชาวเมือง   เพราะวาจา 
นั้นมีอยูในเมืองเหตุเปนวาจาที่บริบูรณดวยคุณ.   ชื่อวา  โปร ิ  เพราะวาจานั้น 
เปนวาจาออนโยนประหนึ่งวา   หญิงผูเจริญในบุรี    ดังน้ีก็มี.    ชื่อวา    โปร ี
เพราะวาจานั้นเปนวาจาของชาวเมืองดังน้ีก็มี   อธิบายวา     เปนถอยคําของชาว 
เมือง.   ดวยวา   ชาวเมืองยอมเปนผูมีถอยคําสมควร    คือเรียกคนปูนพอวาพอ 
คนผูปูนแมวาแม   ปูนพ่ีวาพ่ี.   ชื่อวาผูมีวาจาอันคนเปนอันมากรักใคร   เพราะ 
ถอยคําเห็นปานนั้น    ยอมเปนวาจาอันคนเปนอันมากชอบใจ.  ชื่อวา  เปนวาจา 
เปนที่พอใจของชนเปนอันมาก  เพราะวาจานั้น    เปนที่พอใจคือทําความเจริญ 
ใจแกชนเปนอันมาก   เพราะเปนวาจาท่ีคนทั้งหลายรักใครนั่นเอง.   บุคคลผูชื่อ 
วา   กาลวาทีเพราะกลาวโดยกาล      อธิบายวาบุคคลนั้นยอมกําหนดกาลอันควร 
กลาวแลวกลาว.   ชื่อวาผูมีปกติกลาวคําจริง  เพราะยอมกลาวคําท่ีจริง  คือคําแท 
ไดแกคําเปนจริงอยางเดียว.   ชื่อวาผูมีปกติกลาวอาศัยประโยชน   เพราะบุคคล 
นั่นกลาวกระทําใหเปนคําอาศัยอรรถอันเปนประโยชนในภพนี้และภพหนาอยาง 
เดียว.     ชื่อวาผูมีปกติกลาวอาศัยธรรม     เพราะบุคคลน้ันยอมกลาวทําใหเปน 
คําอาศัยโลกตุตรธรรม ๙. ชื่อวา   ผูมีปกติกลาวอาศัยวินัย    เพราะกลาวกระทํา 
ใหเปนคําอาศัยสังวรวินัย.   และปหานวินัย   โอกาสท่ีต้ัง   ทานเรียกวาหลักฐาน 
หลักฐานของวาจานั้นมีอยู  เหตุนั้น  วาจาน้ัน ชื่อวา มีหลักฐาน อธิบายวา บุคคล  
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ผูที่ควรเชื่อไดนั้น ยอมเปนผูกลาววาจาอันสมควรท่ีจะพึงเก็บไวในหทัย. บทวา 
กาเลน  ความวา ก็บุคคลผูควรเชื่อไดนั้นแมเมื่อกลาวคําเห็นปานน้ัน   ยอมไม 
กลาวโดยกาลอันไมสมควรดวยถือวา  จักกลาวคํามีหลักฐานดังน้ี    แตพิจารณา 
กาลอันสมควรแลว    จึงกลาว.  บทวา  ลาปเทส  ความวา  มีอุปมา  มีเหตุ. 
บทวา  ปริยนฺตวตึ  มีความวา  ที่สุดของวาจานั้น     จะปรากฏดวยประการใด 
บุคคลผูเชื่อไดนั้นกลาวแสดงที่สุด    โดยประการนั้น.    บทวา    อตฺถสฺหติ  
ความวา  ชื่อวาถึงพรอมดวยประโยชน  เพราะวาจาน้ันอันบุคคลผูจําแนกอยูโดย 
นัยแมเปนอันมากไมอาจจะใหถือเอาท่ีสุดได   อีกอยางหน่ึง  มีความวา   บคุคลผู 
ควรเชื่อน้ัน     ยอมกลาววาจาอันชื่อวาประกอบดวยประโยชน   เพราะวาจาน้ัน 
เปนวาจาประกอบดวยประโยชนที่เขากลาว    ทานกลาวอธิบายไววา    บุคคลผู 
ควรเชื่อน้ัน   หายกคําอยางหน่ึงแลว    ไพลไปกลาวเสียอีกอยางหน่ึงไม. 
            บทวา  วีชคามภูตคามสารมฺภา     ความวา  เวนจากการพรากพืช 
คาม ๕ อยาง คือพืชเกิดแตราก   พืชเกิดแตลําตน   พืชเกิดแตขอ    พืชเกิดแต 
ยอด    พืชเกดิแตเมล็ด     และภูตคามมีของเขียวหญาและตนไมเปนตนชนดิใด 
ชนิดหน่ึง  คือทําลายโดยตัดและเผาเปนตน.   บทวา  เอกภตฺติโก   ความวา 
ภัตร ๒ อยาง คือ ภัตรที่จะพึงบริโภคในเวลาเชา    ภัตรที่จะพึงบริโภคในเวลา 
เย็น  ในสองอยางนั้น    ภัตรที่จะพึงบริโภคในเวลาเชา    กําหนดภายในเท่ียงวัน 
ภัตรที่จะพึงบริโภคในเวลาเย็น    กําหนดต้ังแตเที่ยงวันถึงภายในอรุณ    เพราะ 
ฉะน้ัน    แมจะบริโภคภายในเที่ยงวันต้ังแต ๑๐ ครั้ง   กช็ื่อวา   เปนผูมีภัตรหน 
เดียว ทานหมายเอาความเปนผูมีภัตรหนเดียวน้ันกลาววา   เอกภตฺติโก  ดังนี้. 
ชื่อวา  รตฺตูปรโต   เพราะเวนจากการบริโภคในเวลากลางคืนนั้น.    การบร-ิ 
โภคในเวลาเลยเที่ยงไปแลวจนถึงพระอาทิตยตก       ชื่อวาบริโภคในเวลาวิกาล.  
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เพราะเวนจากวิกาลโยชนนั้น         จึงชื่อวาเวนจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล.  
ชื่อวา  วิสูกทสฺน   เพราะเปนการดีที่เปนขาศึกศัตรูเพราะไมอนุโลมตามพระ- 
ศาสนา. ชื่อวา  นจฺจคีตวาทิตวิสูกทสฺสนา  เพราะการฟอน  การขับ  การประ- 
โคนดวยการอํานาจฟอนเองและใหผูอ่ืนฟอนเปนตน     และการดูที่เปนขาศึกซึ่ง 
การฟอนเปนตนที่เปนไปแมอยางตํ่ามีนกยูงรําแพนเปนตน.   การประกอบเองก็ 
ดี การใหผูอ่ืนประกอบก็ดี ซึ่งการฟอนเปนตนหรือการดูการฟอนเปนตนที่ผูอ่ืน 
ประกอบยอมไมควรแกภิกษุและภิกษุณีทั้งนั้น.   บทวา มาลา    ในคําวา   มาลา 
เปนตน ไดแกดอกไมชนดิใดชนิดหน่ึง.  บทวา คนฺธ  ไดแกของหอมชนิดใด 
ชนิดหน่ึง.  บทวา  วิเลปน  ไดแก  เครื่องประเทืองผิว.   ผูประดับในเครื่อง 
ประดับเหลาน้ัน  ชื่อวาทัดทรง.  ผูทําที่พรองใหเต็ม  ชื่อวา  ประดับ.  ผูยินด ี
ดวยของหอมและเครื่องประเทืองผิว     ชื่อวา   ตกแตง.   เหตุทานเรียกวาฐานะ. 
อธิบายวา     เพราะฉะนั้น     มหาชนทําการทัดทรงดอกไมเปนตนเหลาน้ันดวย 
เจตนาเครื่องทุศีลใด    เปนผูงดเวนจากเจตนาเครื่องทุศีลนั้น.    ที่นอนอันเกิน 
ประมาณ   ทานเรียก  อุจจาสยนะ.  เครื่องลาดท่ีไมสมควร    ชือ่วา   มหาสยนะ. 
อธิบายวา  งดเวนจากที่นอนสูงและท่ีนอนใหญนั้น.   บทวา  ชาตรูป    ไดแก 
ทอง. บทวา รชฏ ความวา วัตถุเหลาใดถึงการบัญญัติวา  กหาปณะ  มาสกโลหะ 
มาสกยาง   มาสกไม   งดเวนจากการรับวัตถุทั้งสองน้ัน.      อธิบายวา   ไมรบัเอง 
ไมใหคนอ่ืนรับวัตถุทั้งสองน้ัน  ไมยินดีวัตถุทั้งสองท่ีคนอ่ืนเก็บไว. 
            บทวา   อามกธฺปฏิคฺคหณา   ไดแก จากการรับ  ธญัญชาติดิบ 
๗ อยางคือ    ขาวสาลี   ขาวเปลือก   ขาวเหนียว   ขาวละมาน   ขาวฟาง    ลกู 
เดือย   หญากับแก.   มใิชหามการรับธัญญชาติเหลาน้ันอยางเดียวเทาน้ัน     แม 
การถูกตองก็ไมควรแกภิกษุทั้งหลาย.    ในบทวา   อามกมสปฏิคฺคหณา  นี้  
ความวา   การรบัเนื้อและปลาดิบ   ยอมไมควรแกภิกษุทั้งหลาย  การถูกตองก็ไม  
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ควร      นอกจากที่ทรงอนุญาตไวโดยเฉพาะ.  คําวา  อิตฺถี   ในคําวา  อิตฺถี  
กุมาริกปฏิคฺคหณา    นี้ไดแกหญิงท่ีกําลังอยูกับผูชาย    นอกน้ันจัดเปนหญิง 
สาว.   การรบัก็ดี   การจับตองก็ดี   ซึง่หญิงเหลาน้ัน.    ในบทวา  ทาสีทาส 
ปฏิคฺคหณา  นี้  ความวา  ไมควรรับชนเหลาน้ัน     ไวโดยเปนทาสหญิงทาส 
ชายเลย    แตเมื่อเขาพูดวาฉันถวายเปนกัปปยะการก  ฉันถวายเปนคนวัด   ก็ควร 
ไดรับ.    ในแพะและแกะเปนตน       มีนาและสวนเปนที่สุดพึงใครครวญนัยที่ 
สมควรและไมสมควร   ตามวินัย.   ในบรรดานาและสวนน้ัน      ชื่อวา   นา คือ 
ที่ปลูก-ปุพพัณณชาติ   ซึ่งวา  ที่สวน  คือท่ีปลูกอปรณัณชาติ.  อีกอยางหนึ่ง 
ที่ที่ปุพพัณณชาติและอปรัณณชาติทั้งสองงอกข้ึนนั้น       ชื่อวา   นา   ภูมิภาค 
ที่มิไดทําไวเพ่ือประโยชนนั้น  ชื่อวา  สวน.   ก็ในท่ีนี้ทานรวมแมบึงและหนอง 
เปนตน     โดยมีนาและสวนเปนสําคัญ.   งานทูตคือการถือหนังสือหรือขาวสาร 
ของคฤหัสถไปในที่นั้น ๆ เรียกวา   ทูเตยะ   (การสงขาวสาร).    การไปดวยกิจ 
เล็ก ๆ นอยๆ ของผูที่เขาสงไปจากเรือน (นี้) สูเรือนโนน    ทานเรียกวาการรับ 
ใช.  การกระทําท้ังสองอยางนั้น ชื่อวาอนุโยค เพราะฉะนั้นพึงเห็นความในขอ 
นี้วา   การประกอบเนืองๆ ซึ่งการสงขาวสารและการรับใช. บทวา  กยวิกฺกยา 
ไดแกการซ้ือและการขาย.    บทวา   กฏู   ในคําวา   ตุลากูฏเปนตน  ไดแกการ 
โกง.   กอนอ่ืนในการโกงเหลาน้ัน  การโกงดวยตาชั่งมี  ๔ อยาง คือ โกงโดยรูป 
โกงโดยอวัยวะ   โกงโดยรับ   โกงโดยปกปด.   ในการโกงอยางนั้น   ชื่อวา 
การโกงโดยรูป คือ การทําตาชั่ง ๒ อัน   ใหรูปเทากัน    เมื่อรบัก็รับดวยตาชั่ง 
อันใหญ   เมื่อใหก็ใหดวยตาชั่งอันเล็ก.   ชื่อวาโกงโดยอวัยวะคือเม่ือรับก็เอามือ 
กดตาชั่งขางหลังไว    เมื่อใหก็เอามือกดตาชั่งขางหนาไว.   ชื่อวาการโกงโดยรับ 
คือเมื่อรับก็จับเชือกที่ตน     เมื่อใหก็จับเชือกที่ปลาย.   ชื่อวาโกงโดยปกปด  คือ  
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กระทําตาชั่งกลวงแลวใสผงเหล็กไวขางใน   เมื่อรบัก็กระทําตาชั่งน้ันไวทางหลัง 
เมื่อใหก็กระทําตาชั่งไวทางปลาย. 
            ถาดทองคําเรียกวาสําริด.     การโกงดวยถาดทองน้ัน     ชื่อวาโกงดวย 
สําริด.   อยางไร ? คือกระทําถาดทองข้ึนใบหนึ่ง   แลวกระทําถาดโลหะอยางอ่ืน 
๒-๓ ใบใหมีสีเหมือนทอง    แตนั้นไปยังชนบทเขาไปหาตระกูลที่มั่งค่ังตระกูล 
ใดตระกูลหน่ึง   กลาววา   ทานจงซื้อภาชนะทอง     เมื่อเขาถามราคาเปนผูประ- 
สงคจะใหสิ่งที่มีราคามากกวา.   แตนั้นเมื่อคนเหลานั้นพูดวา  บอกท่ีเถิดขาพเจา 
จะทราบวาถาดเหลาน้ีเปนทองคําไดอยางไร   จึงบอกวา  ทานจงทดลองเอาเถอะ 
แลวเอาถาดทองครูดที่หิน   แลวนอบถาดท้ังหมดใหไป. 
            ชื่อการโกงดวยเครื่องตวงวัดมี ๓ อยางคือ  หทยเภท  ๑  สิขาเภท  ๑ 
รัชชุเภท ๑.  ใน ๓ อยางนั้น  หทยเภทะ ใชในเวลาตวงเนยใสและนํ้ามันเปนตน. 
คือเมื่อจะซื้อเนยใสและน้ํามันเปนตนเหลาน้ัน ก็บอกวา จงคอยๆริน แลวใหเนย 
ใสและน้ํามันเปนอันมากไหลลงในภายในภาชนะ ดวยเครื่องตวงที่มีชองอยูภายใน 
รับเอา   เมื่อจะขายก็ปดชองเสียทําใหเต็มเร็ว ๆ ใหไป.   สิขาเภทะ   ใชในเวลา 
ตวงงาและขาวสารเปนตน.      คือเมื่อจะตวงซื้องาและขาวสารเปนตนเหลานั้นก็ 
คอย ๆ   ยอดพูนสูงข้ึนถือเอา       เม่ือตวงขายก็รีบตวงใหเต็มแลวปาดขายไป. 
รัชชุเภทะ  ใชในเวลาวัดที่นาและที่สวน.  คือเมื่อไมไดสินจางก็วัดทํานาที่แมใน 
ใหญก็ใหใหญได. 
            พึงทราบวินิจฉัยในคําวา  อักโกฏนะ  เปนตน.   บทวา  อุกฺโกฏน 
หมายเอาการโกง เพ่ือทําคนผูเปนเจาของไมใหเปนเจาของ. บทวา  วฺจน  ไดแก 
การลวงคนอ่ืน ดวยอุบายน้ัน ๆ.   ในขอน้ันมีเรื่องหนึ่งเปนอุทาหรณดังตอไปนี้ 
เลากันมาวา  นายพรานคนหน่ึง  จับเนื้อและลูกเน้ือมา.   นกัเลงคนหน่ึง   พูดกะ 
เขาวา ผูเจริญเนื้อราคาเทาไรลูกเน้ือราคาเทาไร. เมื่อเขาตอบวาเนื้อ ๒ กหาปณะ  
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ลูกเน้ือ ๑ กหาปณะ จึงให ๑ กหาปณะแลว พาเอาลูกเน้ือไปไดหนอยหน่ึงก็กลับ 
มาพูดวาฉันไมตองการลูกเน้ือละ ทานจงใหเนื้อแกฉัน.  ถาเชนนั้นทานจงให ๒ 
กหาปณะ.  นักเลงน้ันพูดวา  ผูเจริญ  เราให ๑ กหาปณะ   แกทานกอนแลวมิ 
ใชหรือ.   รับวา   เออใหแลว.  จึงกลาววา   ทานจงเอาลูกเน้ือแมนี้ไป  เมื่อเปน 
เชนนั้น  กหาปณะนั้น    และลูกเน้ือซึ่งไดราคา ๑ กหาปณะ  นี้     จึงรวมเปน 
๒ กหาปณะ นี้  จึงรวมเปน ๒ กหาปณะ.  นายพรานกําหนดวา  เขากลาวมีเหตุ 
ผลจึงรับเอาลูกเน้ือไวแลวใหเนื้อไป.    บทวา    นกิติ     ไดแกการลวงดวยวิธี 
ปลอม    โดยทําส่ิงซ่ึงไมใชสังวาลวาเปนสังวาล    ที่ไมใชแกวมณี    วาเปนแกว 
มณี  ที่มีใชทองวาเปนทอง ดวยการตลบตะแลงหรือดวยกลลวง.   บทวา  สา- 
วิโยโค   แปลวา   การตลบตะแลงดวยการโกง.   คําวาสาวิโยโคนี้    เปนชื่อของ 
การคดโกงเปนตนเหลานั้นนั่นเอง. เพราะฉะนั้น  พึงเห็นความในคําวา สาวิโยโค 
นี้วา   ตลบตะแลงดวยการกดโกง   ตลบตะแลงดวยหลอกลวง.  อาจารยบางพวก 
กลาววา   การแสดงสิ่งหน่ึงแลว    เปลี่ยนเปนอีกสิ่งหนึ่ง    ชือ่วาสาวิโยคะ  ตลบ 
ตะแลง.  แตคําน้ันทานก็รวมเขาดวยการหลอกลวงเหมือนกัน.  พึงทราบวินิจฉัย 
ในขอวา   เฉทนะเปนตน    คําวา   เฉทน   ไดแกการัดมือเปนตน.   บทวา 
วโธ    ไดแกการทําใหตาย.   บทวา   พนฺโธ    ไดแกการจองจําดวยเครื่องจําคือ 
เชือกเปนตน.  บทวา  วิปราโมโส  ไดแกการบังมี ๒ อยาง คือ  บังดวยหิมะ 
และบังดวยพุมไม. ใน ๒ อยางนั้น บังดวยหิมะ ในเวลาหิมะตกแลวพูดเท็จกะชน 
ผูเดินไป  นี้   เรียกวา หิมวิปราโมส  หิมะบังดวยหิมะ. บังดวยพุมไมเปนตนแลว 
พูดเท็จนี้    เรียกวา  คุมพวิปราโมสะ   บังดวยพุมไม.   การปลนสะดมชาวบาน 
และชาวนิคมเปนตนทานเรียกวา  อาโลโป  การปลน.   บทวา  สหสากาโร 
ไดแก การกระทําอยางฉับพลันคือเขาไปสูเรือนแลว      จ้ีอกของตนท้ังหลายแลว 
ฉวยส่ิงของตามปรารถนาไป  เปนผูเวนขาดจากอาการตัด  ฆา  จองจํา  บัง  ปลน 
จ้ีนั้น    ดวยประการฉะน้ี.            
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            บทวา   โส สนฺตุฏโ  โหติ    ความวา    ภิกษุนั้นประกอบดวย  
อิตริตรปจจัยสันโดษ ๑๒ อยาง    ในปจจัย ๔ ดังกลาวแลวในหนหลัง.    อน่ึง 
บริขาร ๘    คือ   ไตรจีวร   บาตร   มดีนอยสําหรับเหลาไมสีฟน  เข็มเลมหน่ึง 
ประคตเอว   ผากรองน้ํา  ยอมควรแกภิกษุผูประกอบดวยสันโดษในปจจัยตามมี 
ตามไค ๑๒ อยางนี้.   สมจริงดังพระโปราณาจารย   กลาวไว 
                  บริขารเหลาน้ี   คือ  ไตรจีวร  บาตร 
              มีดนอย  เขม็  และประคตเอว  เปน ๘ ทั้ง 
               ผากรองน้ํา     ยอมควรแกภกิษุผูประกอบ 
             ความเพียรดวย. 
            บริขารเหลาน้ัน   แมทั้งหมด   เปนเครื่องบริหารกายก็ได  บริหารทอง 
ก็ได    อยางไร    กอนอ่ืน  ไตรจีวร   ยอมบริหาร   คือเลี้ยงกาย    ในคราวท่ี 
นุงและหุม   เพราะฉะนั้น      จึงชื่อวาเปนเครื่องบริหารกาย      ยอมบริหารคือ 
เลี้ยงทอง     ในคราวท่ีกรองนํ้าดวยมุมจีวรแลวด่ืมและในคราวท่ีหอผลไมใหญ 
นอย    ที่ควรเค้ียวกินไดดวยชายจีวรนั้น  เพราะฉะน้ัน   จึงชื่อวา   เปนเครื่อง 
บริหารทอง     แมบาตรก็เปนเครื่องบริหารกาย    โนคราวที่ตักน้ําดวยบาตรนั้น  
อาบและในคราวตักน้ําดวยบาตรน้ันประพรมกุฏี.   เปนเครื่องบริหารทอง    ใน 
คราวรับอาหารดวยบาตรน้ันฉัน.  แมมีดนอย   ยอมเปนเครื่องบริหารกาย   ใน 
คราวที่เหลาไมสีฟนและในคราวที่ทําขาเตียงต่ังและคันกลด   เปนเครื่องบริหาร 
ทอง ในคราวท่ีตัดออยและปอกมะพราวเปนตน.   แมเข็มยอมเปนเครื่องบริหาร 
กาย    ในคราวท่ีเย็บจีวร    เปนเครื่องบริหารทอง     ในคราวจ้ิมขนมหรือผลไม 
ฉัน.  แมประคดเอว  ยอมเปนเครื่องบริหารกายในคราวคาดเท่ียวไป  เปนเครื่อง 
บริหารทอง  ในคราวมัดออยเปนตนถือเอาไป.   แมผากรองน้ํา  ยอมเปนเครื่อง 
บริหารกาย    ในคราวท่ีกรองนํ้าดวยผาน้ันอาบ   และในคราวท่ีกรองนํ้าดวยผา  
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นั้นแลวทําการประพรมเสนาสนะ  เปนเครื่องบริหารทอง ในคราวท่ีกรองนํ้าดื่ม 
และในคราวท่ีหองาขาวสารและขาวเมาเปนตนดวยผาน้ันแลวฉัน.        นี้เปน 
ประมาณบริขารของภิกษุผูมีบริขาร  ๘  เทาน้ัน. 
            สวนภิกษุผูมีบริขาร ๙  เขาไปสูที่นอนจะมีเครื่องลาดสําหรับเสนาสนะ 
นั้น     หรือลกูกุญแจก็ควร.     ภิกษุผูมบีริขาร  ๑๐ จะมีผานิสีทนะ  หรือ  แผน 
หนังก็ควร.     ภิกษุผูมีบรขิาร ๑๑ จะมีไมเทาคนแก   หรือทะนานนํ้ามันก็ควร. 
ภิกษุผูมีบริขาร ๑๒ จะมีรมหรือรองเทาก็ควร.    ก็ในภิกษุเหลานั้น    ภิกษุผูมี 
บริขาร ๘ เทาน้ัน  ชื่อวาผูสันโดษ  นอกน้ันใครๆ กไ็มควรกลาววา ไมสันโดษ 
เปนผูมักมาก  เปนผูอยากใหญ ภิกษุเหลาน้ันทั้งหมด  เปนผูมักนอย  สันโดษ 
เลี้ยงงาย      และมีความพระพฤติเบาทีเดียว.       ก็พระผูมีพระภาคเจา      มิได 
ทรงแสดงพระสูตรนี้ดวยสามารถแหงภิกษุเหลาน้ัน      ทรงแสดงดวยอํานาจแหง 
ภิกษุผูมีบริขาร ๘. จริงอยู.  ภิกษุผูมีบริขาร ๘ นั้น   หอมีดนอยและเข็มไวใน 
ผากรองน้ําเก็บไวในบาตรแลวคลองบาตรไวที่จะงอยบานุงหมไตรจีวร     คาด 
ประคดเอวแลวหลีกไป   สบายตามประสงค.   เธอไมตองกลับมาเอาอะไรอีก. 
            ดังน้ันพระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงความประพฤติเบาพรอมของ 
ภิกษุนี้  จึงตรัสวา   สนฺตุฏโ   โหติ  กายบริหาริเยน  จีวเรน  ดังน้ีเปนตน. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กายบริหาริเยน  คือเพียงเปนเครื่องบริหารกาย. 
บทวา  กุจฺฉปิริหาริเยน ไดแก เพียงเปนเครื่องบริหารทอง.  บทวา  สมาทา- 
เยว   ปกฺกมติ ความวา  เธอถือเอาเพียงเครื่องบริขาร ๘ ทั้งหมดน้ันติดตัวไป 
ยอมไมของหรือติดอยูวา  วิหาร  บริเวณ  อุปฏฐากของเรา  ภิกษุผูมีบริขาร  ๘ 
นั้น     ใชสรอยเสนาสนะ  ที่ตนปรารถนาแลว ๆ คือไพรสณฑ โคนไม   ชายปา 
อยูคนเดียว  นั่งคนเดียวไมมีเพ่ือนในอิริยาบถทั้งปวง  ดุจลูกศรท่ีพนจากแหลง  
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และดุจชางตกมัน   ปลีกไปจากโขลงฉะน้ัน    ยอมถึงความเปนผูเหมือนนอแรด 
ที่ทานพรรณนาไวอยางนี้วา  
                    จาตุทฺทิโส  อปฺปฏิโฆ  จ  โหติ 
                  สนฺตุสฺสมาโน   อตรีตเรน 
                  ปริสฺสยาน  สหิตา  อจฺฉมฺภ ี
                  เอโก  จเร  ขคฺควิสาณกปฺโป 
                  ภกิษุผูสันโดษ  ยอมเปนผูอยูเปนสุข 
        ในทิศท้ัง  ๔  และเปนผูไมหงุดหงิดสันโดษ 
         ดวยปจจัยตามมีตามได  ครอบงําอันตราย 
        ทั้งหลาย  ไมหวาดเสียว  เท่ียวไปคนเดียว 
          ดังนอแรด. 
            บัดนี ้ เมื่อทรงสาธกความขอนั้น  ดวยอุปมาจึงตรัสวา เสยฺยถาป เปน 
ตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปกขฺี   สกุโณ  ไดแก นกมีปก.  บทวา 
เฑติ   แปลวา   บิน.   ก็ความสังเขปในขอน้ีมีดังน้ี.   ธรรมดาวานกท้ังหลายรูวา 
ตนไมในถิ่นโนนมีผลสุก   จึงพากันมาจากทิศตาง ๆ เจาะจิก   กนิผลของตนไม 
นั้น  ดวยเล็บ  ปกและจงอยปากเปนตน.   นกเหลาน้ันไมมีความคิดวา นี้สําหรับ  
วันนี้ๆสําหรับวันพรุงน้ี  แตเมื่อผลไมหมด  มันก็ไมตองรักษาตนไมไว  ไมตอง 
เอาปก   เล็บ   หรือจงอยปากเก็บไวที่ตนไมนั้น   โดยท่ีแท   ไมมีความอาลัยใน 
ตนนั้น  ตัวใด  ปรารถนาทิศภาคใด  ตัวนั้นมีภาระคือปกของตนเทานั้นบินไปทาง 
ทิศนั้น  ฉันใด   ภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ไมมีความคิดปราศจากความอาลัย 
หลีกไป   มุงม่ันแตจะหลีกไปอยางเดียว.  บทวา   อริเยน   แปลวา   ไมมโีทษ. 
บทวา  อชฺฌตฺต  แปลวา ในอัตภาพของตน.   บทวา   อนวชฺชสุข  แปล 
วา  สุข  ที่ไมมีโทษ.  บทวา  โส  จกขฺุนา  รูป  ทิสฺวา  ความวา  ภิกษุนั้น 
คือผูประกอบดวยสีลขันธอันเปนอริยะน้ี      เห็นรปูดวยวิญญาณจักษุ.      คําท่ี  
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จะพึงกลาวในบทท่ีเหลือท้ังหมดกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.     บทวา  อพฺยา-  
เสกสุข  ไดแก สุขที่ไมระคนดวยกิเลส.  ทานกลาววา   สุขที่ไมคาบเกี่ยวดวย 
กิเลสก็มี.   จริงอยู   สุขในอินทรียสังวรชื่อวา   ไมคาบเกี่ยว   เพราะเปนไปดวย 
อํานาจเพียงรูปที่เห็นแลวในอารมณมีรูปที่เห็นแลวเปนตน.   บทวา  โส  อภกิฺ- 
กนฺเต  ปฏิกกฺนฺเต  ความวา  ภิกษุนั้น   คือผูประกอบ  ดวยการสํารวมอินทรีย 
มีใจเปนที่ ๖ เปนผูมีปกติกระทําดวยความรูตัวดวยสติและสัมปชัญญะ ในฐานะ 
ทั้ง  ๗  นี้มีการกาวไปและการถอยกลบัเปนตน.        คําท่ีจะพึงกลาวในขอน้ัน 
ไดกลาวไวแลวในสติปฏฐานสูตรนั้นแล. 
            ดวยคําวา  โส  อมิินา  จ  เปนตน   ทานแสดงไวอยางไร.  ทานแสดง 
ถึงปจจัยสมบัติแหงการอยูปา.   จริงอยู   การอยูปาของผูที่ไมมีปจจัยเหลาน้ียอม 
ไมสําเร็จ  จะถูกคอนวาเหมือนกับสัตวดิรัจฉาน  หรือพรานไพร.  เหลาเทวดา 
ผูสิงอยูในปา  ชวยกันประกาศกองดวยเสียงที่นากลัว  วาภิกษุชัว่เห็นปานน้ี  อยู 
ปาไปทําไม  เอามือตีศีรษะ.  กระทําอาการใหหนีไป.  ความไมมีเกียรติยศก็แพร 
ไปวา ภิกษุโนนเขาไปปา  กระทํากรรมชั่วเชนนี้.     แตการอยูปาของภิกษุผูที่  
มีปจจัย  ๔ เหลาน้ัน       ยอมสําเร็จ.     แทจริงเธอเม่ือพิจารณาถึงศีลของตนอยู 
ไมเห็นความตางพรอยไร ๆ   ก็ทําใหเกดิปติพิจารณาเห็นสิ่งน้ันโดยความส้ินไป 
ยอมกาวลงสูอริยภูมิ.   เหลาเทวดาผูสิงอยูในปาดีใจ    ก็สรรเสริญ     เกียรติยศ 
ของภิกษุนั้น   ยอมแผออกไป     เหมือนหยาดนํ้ามันงาที่ใสลงในน้ําฉะน้ันดวย 
ประการฉะน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วิวตฺิต  แปลวา  วาง  อธิบายวาไมมีเสียง 
คือไรเสียง.   ก็ทานหมายเอาคําน้ีเอง    จึงกลาวไวในวิภังควา    บทวา  วิวิตฺต 
ความวา   แมหากวา  เสนาสนะมีในที่ใกลไซร  และเสนาสนะนั้น ไมเกลื่อนดวย 
คฤหัสถ  แลบรรพชิต  เพราะฉะนั้น   เสนาสนะน้ัน   ชื่อวา  วิวิตตะ.   ชื่อวา  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 512 

เสนาสนะ   เพราะเปนที่นอนและเปนที่นั่ง      คําน่ัน    เปนชือ่ของเตียงและตั่ง  
เปนตน.  ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา     บทวา   เสนาสนะไดแกเสนาสนะคือ 
ที่นอน  ที่นั่ง  ต่ัง  ฟูก    หมอน    วิหาร  เพิง    ปราสาท    เรือนแถว  ถ้ํา 
ปอม  ศาลา  ที่เรน  พุมไผ   โคนไม    มณฑป     อันเปนที่ที่ภิกษุตองอาศัย 
ทั้งหมดน่ัน  จัดเปนเสนาสนะ.   อน่ึง    วิหาร  เพิง   ปราสาท   เรือนแถว   ถ้าํ 
นี้ชื่อวา  วิหารเสนาสนะ  เสนาสนะ  คือท่ีอยู.  เตียง  ต่ัง  ฟูก  หมอน  นี้ชื่อวา 
มัญจปฐเสนาสนะ     แผงจาก   ทอนหนัง    เครื่องลาดทําดวยหญา   เครื่องลาด 
ทําดวยใบไม    นีช้ื่อวา    สันถัตเสนาสนะ   เสนาสนะคือสันถัด    อันเปนที่ ๆ  
ภิกษุอาศัย    นี้ชื่อวา   โอกาสเสนาสนะ   เสนาสนะคือท่ีวาง     รวมทั้ง  ๔  ดังวา 
มาน้ี  จัดเปนเสนาสนะ.  เสนาสนะน้ันทั้งหมด     ทานรวมความไวดวยศัพทวา 
เสนาสนะเหมือนกัน. 
            ก็พระผูมีพระภาคเจา     เมื่อทรงแสดงเสนาสนะอันสมควรแกภิกษุผู 
จาริกไปในทิศทั้ง ๔ ซึ่งเสมือนนกนี้   จึงตรัสคําวา   อรฺ   รุกขฺมูล  ดังน้ีเปน 
ตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อรฺ   ไดแก ที่ทั้งหมดนอกเสาเข่ือนออก 
ไปน่ัน   ชื่อวาปา.  ขอน้ีมาโดยเรื่องสองเหลาภิกษุณี.  เสนาสนะชั่ว ๕๐๐ ลกูธนู 
เปนที่สุด   ชือ่วา  เสนาสนะปา  ก็เสนาสนะปานี้   สมควรแกภิกษุนี้.   ลกัษณะ 
ของเสนาสนะน่ัน กลาวไวแลวในธุดงคนิเทศ ในวิสุทธิมรรค.  บทวา  รุกฺขมูล 
ไดแก โคนตนไมอันสงัดมีรมเงาเย็นแหงใดแหงหนึ่ง.  บทวา ปพฺพต   แปลวา 
ภูเขาสิลา.     จริงอยู     เมื่อภิกษุใชน้ําท่ีแองนํ้าท่ีภูเขาศิลานั้น        นั่ง  ณ  รมเงา 
ของตนไมอันเย็น  ตองลมเย็นที่โชยมาในทิศตาง ๆ ที่ปรากฏอยู  จิตก็มีอารมณ 
เปนอันเดียว.  น้ําทานเรียกวา  ก ในคําวา  กนฺทร   ที่อันน้ํากัด  ที่อันน้ําเซาะ 
ไดแกประเทศแหงภูเขา   ที่อาจารยบางพวกเรียกวา  นทีตุมพะ  บาง   นทีกฏุฏะ 
บาง.   แทจรงิในประเทศแหงภูเขานั้น   มีทรายเสมือนแผนเงิน   น้ําเสมือนแทง 
แกวมณี  ยอมไหลผานชัฏแหงปาเหมือนเพดานแกวมณีบนยอด   ภิกษุลงสูหวย  
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ละหานเห็นปานน้ัน  ดื่มน้ํา  ลูบตัวใหเย็น  ยกทรายข้ึน  ปูผาบังสุกุลจีวรนั่งทํา  
สมณธรรม จิตตก็มีอารมณเดียว. บทวา คิริคุห ไดแก มีชองใหญเชนกับอุมงค 
ระหวางภูเขา ๒ ลูก หรือ ภูเขาลูกเดียวกัน.  ลักษณะสุสานกลาวไวแลวในวิสุทธิ 
มรรค.  บทวา  วนปตฺถ ไดแก สถานทีใ่กลเคียงท่ีพวกมนุษยไมไถไมหวาน.  
ดวยเหตุนั้นน่ันแหละ ทานจึงกลาววา วนปตฺถ เปนชื่อของเสนาสนะที่หางไกล. 
บทวา  อพฺโภกกาส ไดแกที่ไมมุงบัง.  แตภิกษุประสงคก็กั้นกลดอยูในที่นัน้ได.  
บทวา   ปลาลปุช  ไดแก ลอมฟาง  จริงอยู   เหลาภิกษุชักฟางจากลอมฟาง 
ใหญ   ทําท่ีอยูเสมือนเง้ือมภูเขาและที่เรนวางฟางไวขางพุมไมเปนตน     แลวน่ัง 
ทําสมณธรรมภายใต    ทานหมายเอาลอมฟางนั้นจึงกลาวคําน้ี.   บทวา ปจฺฉา- 
ภฺตต    คือ  ภายหลังภัต.  บทวา  ปณฑฺปาตปฏิกฺกนฺโต   แปลวา กลับจาก 
บิณฑบาต.  บทวา  ปลฺลงฺก  ไดแก นั่งพับขาโดยรอบ.  บทวา  อาภุชิตฺวา 
แปลวา  ติดกนั.   บทวา  อชุุ  กาย  ปณธิาย   ไดแก   ต้ังกายขางบนใหตรง 
เอาปลายกับปลายกระดูกสันหลัง ๑๘ ชิ้น  ใหจดกัน.  จริงอยู   ภิกษุนั่งอยางน้ี  
หนังเนื้อเอ็นไมขัดกัน  เม่ือเปนอยางนั้นเวทนาท้ังหลายที่พึงเกิดทุกขณะ  เพราะ 
ความขัดกันแหงหนึ่งเนื้อเอ็นเหลาน้ันเปนปจจัย     ก็ไมเกิดแกภิกษุนั้น      เมื่อ 
เวทนาเหลานั้นไมเกิดข้ึน   จิตก็มีอารมณเดียว.   กัมมัฏฐานก็ไมตกไป   กเ็ขาถึง 
ความเจริญงอกงาม.  บทวา ปริมุข  สติ   อุปฏเปตฺวา   ความวา    ต้ังสติมุง 
ตรงตอพระกัมมัฏฐานหรือกระทําไวใกลหนา.     ดวยเหตุนั้นแลทานจึงกลาวไว 
ในวิภังควา  สตินี้ยอมต้ังมั่น  ต้ังมั่นดวยดีที่ปลายจมูกหรือเงาหนา  ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  ต้ังสติไวรอบหนา.     อีกอยางหนึ่ง    ศัพทวา  ปริ  มีอรรถวา 
ถือเอาโดยรอบ    ศัพทวา มุข  มีอรรถวา   นําออก    ศัพทวา  สติ  มีอรรถวา 
ปรากฏ   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  ปริมขุ  สตึ    พึงเห็นความในคําน้ีโดยนัย 
ที่กลาวมาแลว  ในปฏิสัมภิทามรรคดวยประการฉะน้ี.    ในคําน้ันมีความสังเขป  
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ดังน้ีวา  ปริคฺคหิตนิยฺยาน สตึ  กตฺวา  ทาํสติเครื่องนําออกจากทุกขที่กําหนด 
ไวเปนอารมณ.  
            อุปาทานขันธ ๕ ชื่อวาโลก     ในคําวา อภิชฺฌ  โลเก   นี ้   เพราะ 
อรรถวาชํารดุทรุดโทรม   เพราะฉะนั้น  ในคําน้ีมีเนื้อความดังนี้วา  ละ ราคะ  ใน 
อุปาทานขันธ  ๕  ขมกามฉันทะ.     บทวา   วิคตาภิชฺเฌน     ความวา   ชื่อวา 
ปราศจากอภิชฌา  เพราะละดวยวิกขัมภนปหานะ.  ไมใชเสมือน   จักขุวิญญาณ.   
บทวา อภิชฺฌาย  จิตต ปริโสเธติ  ความวา  ยอมเปลื้องจิตจากอภิชฌา  คือ 
กระทําโดยประการท่ีอภิชฌานั้นปลอยและครั้นปลอยแลวก็ไมจับจิตนั้นอีก.   แม 
ในคําวา พฺยาปาทปโทสมฺปหาย  ดังนี้เปนตน    ก็นยันี้เหมือนกัน.    ชื่อวา 
พยาปาทะ เพราะเปนเครื่องเบียดเบียน คือ จิตละปกติเดิมเหมือนขนมกุมมาสบูด 
เปนตน.  ชื่อวา  ปโทสะ   เพราะประทุษรายดวยถาวรใหถึงวิการหรือประทุษราย 
ผูอ่ืนใหพินาศ.  คําท้ัง ๒ นี้เปนชื่อของโกรธเหมือนกัน.  ถิ่นะ  เปนความปวย 
ทางจิต  มิทธะเปนความปวยทางเจตสิก.    ทั้งถีนะท้ังมิทธะ    ชื่อวาถิ่นมิทธะ. 
บทวา  อาโลกสฺ ี   ไดแก    ผูประกอบดวยปญญาอันบริสุทธิ์      ปราศจาก 
นีวรณ   เพราะสามารถจําแสงสวางที่ตนเห็นทั้งกลางคืนและกลางวันได.   บทวา 
สโต   สมฺปชาโน ไดแก   ประกอบดวยสติและญาณ  (ปญญา).    ทั้ง ๒ นี ้ 
ทานกลาวไว   เพราะเปนธรรมอุปการะแตอาโลกสัญญา.   ทั้งอุทธัจจะ   ทั้งกุก- 
กุจจะ  ชื่อวา  อุทธัจจกุกกุจจะ.     บทวา   ติณฺณวิจิกจิฺโฉ   แปลวา    ขาม 
พนความสงสัยไดแลว.     ชื่อวา   อกถกถี   ผูไมมีความสงสัยเปนเหตุกลาววา 
อยางไร  เพราะไมเปนไปอยางนี้วา  นี้เปนอยางไร.  บทวา  กุสเลสุ  ธมฺเมส ุ
ไดแกธรรมไมมีโทษ.   อธิบายวา    ไมสงสัยไมเคลือบแคลงอยางนี้วา    ธรรม 
เหลาน้ีเปนกุศล     หรือธรรมเหลาน้ันจัดเปนกุศลไดอยางไร.    ในขอน้ีมีความ 
สังเขปดังน้ี.   แตเมื่อวาโดยแยกตามอรรถและลักษณะแหงคําเปนตน  ในนวีรณ  
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เหลาน้ี  คําท่ีควรกลาวท้ังหมด ก็กลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.  บทวา  ปฺาย 
ทุพฺพลีกรเณ    ความวา  นีวรณ ๕ เหลาน้ี.  เมื่อเกิด   ยอมไมใหเกิดปญญา 
ทั้งท่ีเปนโลกิยะ    และโลกุทตระ     ที่ยังไมเกิด     แมที่เกิดแลวก็ตัดสมาบัติ ๘ 
อภิญญา ๕ ใหขาดตกไป   เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาววา   ปฺาย   ทุพพลี- 
กรณา  กระทําปญญาใหออนกําลัง.  บทวา  ตถาคตปท  อิติป  ความวา  ทาง 
คือ ญาณ รองรอยคือญาณ  ของพระตถาคตแมนี้    ทานเรียกวา ฐาน อันญาณ 
เหยียบแลว.     บทวา ตถาคตนิเสวิต  ไดแกฐาน  อันสี่ขางคือญาณของพระ- 
ตถาคตสีแลว.   บทวา  ตถาคตารฺชิต   ไดแก  ฐานอันพระเข้ียวแกวคือญาณ 
ของพระตถาคตกระทบแลว.  บทวา ยถาภูต  ปชานาติ  ไดแกยอมรูตามสภาวะ 
ความเปนจริง.  บทวา  น  เตฺวว  ตาว   อริยสาวโก  นิฏ  คโต  โหติ  ความวา 
ฌานและอภิญญาเหลาน้ียอมท่ัวไปแมกับคนภายนอกพระศาสนา   เพราะฉะนั้น 
พระอริยสาวกจึงไมสําเร็จกอน    ที่ชือ่วายังไมสําเร็จกอนก็เพราะยังไมสําเร็จแม 
ในขณะแหงมรรคจิต.    บทวา  อปจ  โข   นิฏ   คจฺฉติ  ความวา    ก็อีกอยาง 
หน่ึงแล   ในขณะแหงมรรคจิต  ยอมถงึความสําเร็จในรัตนะ ๓ โดยอาการ   นี้วา 
พระผูมีพระภาคเจาเปนพระสัมมาสัมพุทธะหนอ  เหมือนคนตอชาง    เหน็ชาง 
ใหญฉะน้ัน.     บทวา  นฏิ  คโต  โหติ ความวา   เมื่อถึงความสําเร็จในขณะ 
แหงมรรคจิตอยางนี้  ยอมถึงความสําเร็จในรัตนะ ๓ โดยอาการทั้งปวง เพราะมี 
กิจท้ังหมดเสร็จแลวในขณะแหงอรหัตผลจิต.    คําท่ีเหลือในที่ทุกแหงมีความ 
งายทั้งน้ัน. 
                     จบอรรถกถาจุลลหัตถิปโทปมสูตรที ่ ๗  
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                         ๘.  มหาหัตถิปโทปมสูตร 
            [๓๔๐]  ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนี้ :- 
            สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  พระวิหารเชตวัน   อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   กรุงสาวัตถี.   สมัยน้ัน      ทานพระสารีบุตรเรียก 
ภิกษุทั้งหลายมาวา   ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย    ภิกษุเหลาน้ันรับคําของทานพระ- 
สารีบุตรแลว. 
            พระสารีบุตรไดกลาววา   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   รอยเทาเหลาใด 
เหลาหนึ่งแหงสัตวทั้งหลายผูเทียวไปบนแผนดิน        รอยเทาเหลาน้ันทั้งหมด 
ยอมประชุมลงในรอยเทาชาง    รอยเทาชางชาวโลกยอมกลาววา    เปนยอดของ 
รอยเทาเหลานั้น   เพราะรอยเทาชางเปนรอยใหญ  แมฉันใด  ดกูอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย    กศุลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง    กุศลธรรมเหลาน้ันทั้งหมด    ยอม 
สงเคราะหเขาในอริยสัจสี่     ฉันนั้นเหมือนกันแล.    อริยสัจส่ีเหลาไหน.    คือ 
ทุกขอริยสัจ    ทุกขสมุทัยอริยสัจ    ทุกขนิโรธอริยสัจ    ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจ. 
            [๓๔๑]  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็ทุกขอริยสัจเปนไฉน.  แมความ 
เกิดเปนทุกข     แมความแกเปนทุกข     แมความตายเปนทุกข     แมความโศก 
ความรําพัน   ความทุกขกาย   ความทุกขใจ   ความคับแคนใจก็เปนทุกข   แม 
ความท่ีไมไดสิ่งท่ีตนอยากไดก็เปนทุกข   โดยยออุปาทานขันธ  ๕ เปนทุกข.  ก ็
อุปาทานขันธหาเปนไฉน.  คือ  อุปาทานขันธคือรูป   อุปาทานขันธคือเวทนา 
อุปาทานขันธคือสัญญา    อุปาทานขันธคือสังขาร    อุปาทานขันธคือวิญญาณ. 
ก็อุปาทานขันธคือรูปเปนไฉน. คือ มหาภูตรูป  ๔  และรูปที่อาศัยมหาภูตรูป  ๔.  
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ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็มหาภูตรปู ๔ เปนไฉน  คือปฐวีธาตุ   อาโปธาตุ 
เตโชธาตุ   วาโยธาตุ. 

                                               วาดวยปฐวีธาตุ 
            [๓๔๒]   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ก็ปฐวีธาตุเปนไฉน. คือ ปฐวีธาตุ 
ที่เปนไปภายในก็มี  ปฐวีธาตุที่เปนไปภายนอกก็มี.   ก็ปฐวีธาตุที่เปนไปภายใน 
เปนไฉน.  คือ  อุปาทินนกรูปอันเปนภายใน    เฉพาะตน    เปนของแขนแข็ง 
เปนของหยาบ  คือ  ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  เอ็น  กระดกู  เยื่อใน 
กระดูก  มาม  หัวใจ   ตับ   พังผืด  ไต  ปอด  ไสใหญ   ไสนอย  อาหารใหม 
อาหารเกา    ก็หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงเปนอุปาทินนกรูป    อันเปนภายในเปนของ 
เฉพาะตน    เปนของแขนแข็ง    เปนของหยาบอยางอ่ืน   นี้เรียกวา    ปฐวีธาตุ 
เปนไปภายใน.  ก็ปฐวีธาตุอันใดแล   เปนไปภายใน   และปฐวีธาตุอันใด  เปน 
ไปภายนอก  นั่นเปนปฐวีธาตุแล.  บัณฑิตพึงเห็นปรวีธาตุนั้นนั่น  ดวยปญญา 
อันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา   นั่นไมใชของเรา   เราไมเปนนั่น  นั่นไม 
เปนตนของเรา.    บัณฑิตครั้นเห็นปฐวีธาตุนั่น    ดวยปญญาอันชอบตามความ 
เปนจริงอยางนี้แลว   ยอมเบื่อหนายในปฐวีธาตุ   ยอมยังจิตใหคลายกําหนัดใน 
ปฐวีธาตุ.  สมัยที่ปฐวีธาตุที่เปนไปภายนอกกําเริบ  ยอมจะมีไดแล  ในสมัยนั้น 
ปฐวีธาตุอันเปนภายนอกจะเปนของอันตรธานไป.   ก็ชื่อวาความท่ีแหงปฐวีธาตุ 
อันเปนไปภายนอกนั้น     ซึ่งใหญถึงเพียงนั้น       เปนของไมเที่ยงจักปรากฏได 
ความเปนของส้ินไปเปนธรรมดาจักปรากฏได        ความเปนของเสื่อมไปเปน 
ธรรมดาจักปรากฏได      ความเปนของแปรปรวนไปเปนธรรมดาจักปรากฏได. 
ก็ไฉนความท่ีแหงกายอันตัณหาเขาไปถือเอาแลว  วาเรา  วาของเรา   วาเรามีอยู 
อันต้ังอยูตลอดกาลพอประมาณนี้    เปนของไมเที่ยง   เปนของมีความส้ินไปเปน 
ธรรมดา   เปนของมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา   เปนของมีความแปรปรวนไป 
เปนธรรมดา   จักไมปรากฏเลา   เมื่อเปนเชนนี้    ความยึดถือดวยสามารถตัณหา  
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มานะและทิฐิในปฐวีธาตุนั้นจะไมมีแกผูนั้นเลย.    หากวาชนเหลาอ่ืนจะดา   จะ 
ตัดเพอ  จะกระทบกระเทียบ  จะเบียดเบียน  ภิกษุนัน้ไซร.   ภิกษุนั้นยอมรูชดั 
อยางนี้วา    ทุกขเวทนาอันเกิดแตโสตสัมผัสนี้เกิดข้ึนแลวแกเรา     ก็แตวาทุกข- 
เวทนาน้ันแล   อาศัยเหตุจึงมีได  ไมอาศัยเหตุจะมีไมได   ทกุขเวทนาน้ี    อาศัย 
อะไรจึงมีได     ทุกขเวทนาอาศัยผัสสะจึงมีได.    ภิกษุแมนั้นแล    ยอมเห็นวา 
ผัสสะ   เปนของไมเที่ยง    ยอมเห็นวาเวทนาน้ันเปนของไมเที่ยง    ยอมเห็นวา 
สัญญาน้ันเปนของไมเที่ยง        ยอมเห็นวาสังขารท้ังหลายน้ันเปนของไมเที่ยง 
ยอมเห็นวาวิญญาณนั้นเปนของไมเที่ยง    จิตอันมีธาตุเปนอารมณนั่นเทียวของ 
ภิกษุนั้น    ยอมแลนไป  ยอมผองใส  ยอมต้ังอยูดวยดี  ยอมหลดุพน.   หากวา 
ชนเหลาอ่ืนจะพยายามทํารายภิกษุนั้น  ดวยอาการท่ีไมนาปรารถนา  ไมนาใคร 
ไมนาชอบใจ คือ ดวยการประหารดวยฝามือบาง  ดวยการประหารดวยกอนดิน 
บาง  ดวยการประหารดวยทอนไมบาง  ดวยการประหารดวยศาสตราบาง  ภิกษุ 
นั้นยอมรูชัดอยางนี้วา   กายน้ีเปนสภาพเปนที่เปนไปดวยการประหารดวยฝามือ 
บาง    เปนที่เปนไปดวยการประหารดวยกอนดินบาง     เปนที่เปนไปดวยการ 
ประหารดวยทอนไมบาง   เปนที่เปนไปดวยการประหารดวยศาสตราบาง.   อน่ึง 
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวในพระโอวาทอันเปรียบดวยเลื่อยดังนี้วา    ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย    แมวาพวกโจรผูมีความประพฤติตํ่าชา    พึงตัดอวัยวะใหญนอย 
ดวยเลื่อยอันมีดามสองขางไซร  ภิกษุผูที่ยังใจใหประทุษราย   ในพวกโจรแมนั้น 
ยอมไมเปนผูชื่อวาทําตามคําส่ังสอนของเราดวยเหตุนั้น  ดังนี้.  อนึ่ง  ความเพียร 
อันเราปรารภแลว    จักเปนคุณชาติ    ไมยอหยอน    สติอันเราเขาไปต้ังไวแลว 
จักเปนคุณชาติไมหลงลืม     กายอันเราใหสงบแลว      จักเปนสภาพไมกระวน 
กระวาย   จิตอันเราใหต้ังมั่นแลว      จักเปนธรรมชาติมีอารมณเปนอยางเดียว 
คราวนี้   การประหารดวยฝามือท้ังหลาย   จะเปนไปในกายนี้ก็ดี   การประหาร  
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ดวยกอนดินทั้งหลาย   จะเปนไปในกายน้ีก็ดี   การประหารดวยทอนไมทั้งหลาย   
จะเปนไปในกายน้ีก็ดี  การประหารดวยศาสตราท้ังหลาย   จะเปนไปในกายน้ีก็ดี 
ตามท่ีเถิด    คําส่ังสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายนี้     เราจะทําใหจงได    ดังนี้. 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    หากวาเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้ 
ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้      ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้     อุเบกขาอันอาศัย 
กุศลธรรมยอมไมต้ังอยูพรอมได.    ภิกษุนั้นยอมสลดใจ    ยอมถึงความสลดใจ 
เพราะเหตุนั้นวา    ไมเปนลาภของเราหนอ    ลาภไมมีแกเราหนอ    เราไดไมดี 
แลวหนอ  การไดดวยดีไมมีแกเราแลวหนอ  ที่เราระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้  
ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้      ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้      อุเบกขาอันอาศัย 
กุศลธรรมไมต้ังอยูไดดวยดี  ดังนี้.       เปรียบเสมือนหญิงสะใภเห็นพอผัวแลว 
ยอมสลดใจ     ยอมถึงความสลดใจ     แมฉันใด     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
หากวาเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้   ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้  
ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางน้ี   อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไมต้ังอยูไดดวยดี.  ภิกษุ 
นั้นยอมสลดใจ   ยอมถึงความสลดใจ    เพราะเหตุนั้น    ฉันนั้นเหมือนกันแล. 
หากวาเมื่อภิกษุนั้น ระลกึถึงพระธรรมอยูอยางนี้     ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้      อุเบกขา
อันอาศัย 
กุศลธรรมยอมต้ังอยูไดดวยดีไซร.      ภิกษุนั้นยอมเปนผูปลื้มใจเพราะเหตุนั้น. 
ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    ดวยเหตุแมมีประมาณเทาน้ีแล     คําสอนของพระ 
ผูมีพระภาคเจาเปนอันภิกษุทําใหมากแลว. 

                                         วาดวยอาโปธาตุ 
            [๓๔๓]   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ก็อาโปธาตุเปนไฉน.      คือ 
อาโปธาตุที่เปนไปในภายในก็มี  อาโปธาตุที่เปนไปภายนอกก็มี.   ก็อาโปธาตุที่ 
เปนไปภายในเปนไฉน.    คือ  อุปาทนินกรูปอันเปนภายใน   เฉพาะตน  เปน 
ของเอิบอาบ   ถึงความเอิบอาบ   คือ  ดี   เสลด   หนอง   เลือด   เหง่ือ  มันขน  
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น้ําตา  เปลวมัน  น้ําลาย  น้ํามูก  ไขขอ  น้ํามูตร  กห็รืออุปาทินนกรูป  สิ่งใด 
สิ่งหนึ่ง    อันเปนภายใน    เฉพาะตน    เปนของเอิบอาบ    ถึงความเปนของ 
เอิบอาบอยางอ่ืน  นี้เรียกวา   อาโปธาตุเปนไปภายใน.     ก็อาโปธาตุอันใดแล 
เปนไปภายใน   และอาโปธาตุอันใด    เปนไปภายนอก    นั่นเปนอาโปธาตุแล. 
บัณฑิตพึงเห็นอาโปธาตุนั้นนั่น   ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้วา 
นั่นไมใชของเรา     เราไมเปนนั่น     นั่นไมเปนตนของเรา.      ครั้นเห็น 
อาโปธาตุนั่น  ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางนี้แลว   ยอมเบื่อหนาย 
ในอาโปธาตุ   ยอมยังจิตใหคลายกําหนัดในอาโปธาตุ.   สมัยทีอ่าโปธาตุ   ที่เปน 
ไปภายนอกกําเริบ   ยอมจะมีไดแล   อาโปธาตุอันเปนภายนอกน้ัน    ยอมพัดเอา 
บานไปบาง    พัดเอานิคมไปบาง    พัดเอาเมืองไปบาง     พัดเอาชนบทไปบาง 
ยอมพัดเอาประเทศแหงชนบทไปบาง.       สมัยที่น้าํในมหาสมุทรยอมลึกลงไป 
รอยโยชนบาง  สองรอยโยชนบาง   สามรอยโยชนบาง  สี่รอยโยชนบาง  หารอย 
โยชนบาง   หกรอยโยชนบาง   เจ็ดรอยโยชนบาง   ยอมมีไดแล.    สมัยที่น้าํใน 
มหาสมุทรขังอยูเจ็ดชั่วลําตาลบาง   หกชั่วลําตาลบาง    หาชั่วลาํตาลบาง   สชีั่ว- 
ลําตาลบาง   สามชั่วลําตาลบาง   สองชั่วลําตาลบาง   ชั่วลําตาลหน่ึงบาง    ยอมมี 
ไดแล.    สมยัที่น้ําในมหาสมุทรขังอยู    ไดเจ็ดชั่วบุรุษบาง     หกชั่วบุรุษบาง 
หาชั่วบุรุษบาง  สีชั่วบุรุษบาง   สามชัว่บุรุษบาง  สองชั่วบุรุษบาง    ประมาณ 
ชั่วบุรุษหนึ่งบาง  ยอมมีไดแล.     ก็สมัยที่น้ําในมหาสมุทรขังอยูกึ่งชั่วบุรุษบาง 
ประมาณเพียงสะเอวบาง      ประมาณเพียงเขาบาง      ประมาณเพียงขอเทาบาง 
ยอมมีไดแล.     สมัยที่น้ําแมประมาณพอเปยกขอนิ้วมือจะไมมีในมหาสมุทร  ก ็
ยอมมีไดแล.     ก็ชื่อวาความท่ีแหงอาโปธาตุอันเปนไปภายนอกนั้น    ซึ่งมากถึง 
เพียงนั้นเปนของไมเที่ยงจักปรากฏได        ความเปนของส้ินไปเปนธรรมดาจัก 
ปรากฏได    ความเปนของเสื่อมไปเปนธรรมดาจักปรากฏได     ความเปนของ  
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แปรปรวนไปเปนธรรมดาจักปรากฏได.   ก็ไฉนความท่ีแหงกายอันตัณหาเขาไป 
ถือเอาแลว   วาเรา   วาของเรา   วาเรามีอยู    อันต้ังอยูตลอดกาลพอประมาณน้ี  
เปนของไมเที่ยง  เปนของมีความสิ้นไปเปนธรรมดา   เปนของมีความเส่ือมไป 
เปนธรรมดา     เปนของมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา     จักไมปรากฏเลา 
เมื่อเปนเชนน้ี    ความยึดถือดวยสวมารถตัณหามานะและทิฐิ     ในอาโปธาตุนั้น 
จะไมมีแกผูนั้นเลย.  หากวาเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้    ระลึก 
ถึงพระธรรมอยูอยางนี้   ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางน้ี  อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม 
ยอมต้ังอยูไดดวยดีไซร.  ภิกษุนั้นยอมเปนผูปลื้มใจเพราะเหตุนั้น.   ดูกอนทาน 
ผูมีอายุทั้งหลาย ดวยเหตุแมมีประมาณเทาน้ีแล  คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา 
เปนอันภิกษุทําใหมากแลว.                                            

                                          วาดวยเตโชธาตุ 
            [๓๔๔]   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  ก็เตโชธาตุเปนไฉน.  คือ  เตโช 
ธาตุที่เปนไปภายในก็มี  เตโชธาตุที่เปนไปภายนอกก็มี.     ก็เตโชธาตุที่เปนไป 
ภายในเปนไฉน.     คือ  อุปาทินนกรูปอันเปนภายใน.    เฉพาะตน    เปนของ 
เรารอน    ถึงความเปนของเรารอน   คือ   เตโชธาตุที่เปนเครื่องอบอุนแหงกาย 
เตโชธาตุที่เปนเครื่องทรุดโทรมแหงกาย    เตโชธาตุเปนเครื่องเรารอนแหงกาย 
เตโชธาตุที่เปนเครื่องยอยของที่กินแลว     ดื่มแลว   เค้ียวแลว   และของท่ีลิ้มรส 
แลว  ก็หรืออุปาทินนกรูป  สิ่งหน่ึงส่ิงใด   อันเปนภายใน    เฉพาะตน    เปน 
ของเรารอน  ถึงความเปนของเรารอน  อยางอ่ืน  นี้เรียกวา   เตโชธาตุเปนไป 
ภายใน.  ก็เตโชธาตุอันใดแล  เปนไปภายใน  และเตโชธาตุอันใด  เปนภายนอก 
นั่นเปนเตโชธาตุแล.   บณัฑิตพึงเห็นเตโชธาตุนั้นนั่น   ดวยปญญาอันชอบตาม 
ความเปนจริงอยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น   นั่นไมเปนของเรา. 
บัณฑิตครั้นเห็นเตโชธาตุนั่น   ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางน้ีแลว 
ยอมเบื่อหนายในเตโชธาตุ     ยอมยังจิตใหคลายกําหนัดในเตโชธาตุ     สมัยท่ี  
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เตโชธาตุอันเปนไปภายนอกกําเริบ  ยอมจะมีไดแล    เตโชธาตุอันเปนภายนอก  
นั้น  ยอมไหมบานบาง    ยอมไหมเมืองบาง    ยอมไหมนิคมบาง    ยอมไหม 
ชนบทบาง  ยอมไหมประเทศแหงชนบทบาง.   เตโชธาตุอันเปนภายนอกน้ันมา 
ถึงหญาสด  หนทาง   ภูเขา   น้ํา   หรอื   ภูมิภาค   อันเปนที่รื่นรมยไมมีเชื้อ 
ยอมดับไปเอง.   สมัยที่ชนทั้งหลายแสวงหาไฟดวยขนไกบาง   ดวยการขูดหนัง 
ยอมมีไดแล.    กช็ื่อวาความท่ีแหงเตโชธาตุ  อันเปนไปภายนอกนั้นซึ่งใหญถึง 
เพียงนั้นเปนของไมเที่ยงจักปรากฏได       ความเปนของส้ินไปเปนธรรมดาจัก 
ปรากฏได  ความเปนของแปรปรวนไปเปนธรรมดาจักปรากฏได.  ก็ไฉนความ 
ที่แหงกายอันตัณหาเขาไปถือเอาแลววาเรา    วาของเรา    วาเรามีอยู    อันต้ังอยู 
ตลอดกาลพอประมาณน้ี   เปนของไมเที่ยง   เปนของมีความสิ้นไปเปนธรรมดา 
เปนของมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา เปนของมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา 
จักไมปรากฏเลา   เมื่อเปนเชนนี้     ความยึดถือดวยสามารถตัณหามานะและทิฐิ 
ในเตโชธาตุนั้น  จะไมมีแกผูนั้นเลย.  หากวา    เม่ือภิกษุนั้นระลีกถึงพระพุทธ 
เจาอยูอยางนี้        ระลึกถงึพระธรรมอยูอยางนี้        ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้  
อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมยอมต้ังอยูไดดวยดีไซร    ภิกษุนั้นยอมเปนผูปลื้มใจ 
เพราะเหตุนั้น.    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ดวยเหตุแมมีประมาณเทาน้ีแล 
คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันภิกษุทําใหมากแลว.  

                                        วาดวยวาโยธาตุ 
            [๓๔๕]   ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย     ก็วาโยธาตุเปนไฉน.       คือ 
วาโยธาตุที่เปนไปภายในก็มี  วาโยธาตุที่เปนภายนอกก็มี.   กว็าโยธาตุที่เปนไป 
ภายในเปนไฉน.    คือ  อุปาทินนกรูปอันเปนภายใน  เฉพาะตน  เปนของพัด 
ไปมา  ถึงความเปนของพัดไปมา  คือ   ลมพัดข้ึนเบื้องบน   ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า 
ลมอันอยูในทอง   ลมอันอยูในลําไส   ลมอันแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ  ลม 
หายใจเขา   ลมหายใจออก  ก็หรืออุปาทินนกรูป  สิ่งใดส่ิงหน่ึง  อันเปนภายใน  
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เฉพาะตน  เปนของพัดไปมา   ถึงความเปนของพัดไปมา   อยางอ่ืน  นี้เรียกวา 
วาโยธาตุเปนไปภายใน.      ก็วาโยธาตุอันใดแล   เปนไปภายใน   และวาโยธาตุ 
อันใด  เปนไปภายนอกน่ันเปนวาโยธาตุแล.     บณัฑิตพึงเห็นวาโยธาตุนั้นน่ัน 
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงอยางน้ีวา  นั่นไมใชของเรา  เราไมเปนนั่น 
นั่นไมเปนตนของเรา.   บัณฑิตครั้นเห็นวาโยธาตุนั้น     ดวยปญญาอันชอบตาม 
ความเปนจริงอยางนี้แลว       ยอมเบื่อหนายในวาโยธาตุ        ยอมยังจิตใหคลาย 
กําหนัดในวาโยธาตุ  ยอมยังจิตใหคลายกําหนัดในวาโยธาตุ. สมัยที่วาโยธาตุ 
อันเปนไปภายนอกกําเริบ    ยอมจะมีไดแล     วาโยธาตุอันเปนไปภายนอกน้ัน 
ยอมพัดเอาบานไปบาง  ยอมพัดเอานิคมไปบาง  ยอมพัดเอานครไปบาง   ยอม 
พัดเอาประเทศแหงชนบทไปบาง. สมัยที่ชนทั้งหลาย  แสวงหาลมดวยพัดใบตาล 
บาง    ดวยพัดสําหรับพัดไฟบาง    ในเดือนทายแหงฤดูรอน     แมในท่ีชายคา 
หญาท้ังหลายก็ไมไหว   ยอมมีแล.     ก็ชื่อวาความท่ีแหงวาโยธาตุอันเปนไปภาย 
นอกน้ัน  ซึ่งใหญถึงเพียงนั้น  เปนของไมเที่ยงจักปรากฏได  ความเปนของส้ิน 
ไปเปนธรรมดาจักปรากฏได     ความเปนของเส่ือมไปเปนธรรมดาจักปรากฏได 
ความเปนของแปรปรวนไปเปนธรรมดาจักปรากฏได.     ก็ไฉนความท่ีแหงกาย 
อันตัณหายึดถือเอาแลว   วาเรา   วาของเรา    วาเรามีอยู      อันต้ังอยูตลอดกาล 
พอประมาณนี้  เปนของไมเที่ยง  เปนของมีความส้ินไปเปนธรรมดา  เปนของ 
มีความเสือมไปเปนธรรมดา  เปนของมีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา  จักไม 
ปรากฏเลา     เมื่อเปนเชนนี้      ความยึดถือดวยสามารถตัณหานานะและทิฐิใน 
วาโยธาตุนั้นจะไมมีแกผูนั้นเลย.  หากวาชนเหลาอ่ืนจะดาจะตัดเพอ   จะกระทบ 
กระเทียบ  จะเบียดเบียนภิกษุนั้นไซร.   ภิกษุนั้นยอมรูชัดอยางนี้วา ทุกขเวทนา 
อันเกิดแตโสตสัมผัสนี้    เกิดข้ึนแลวแกเรา     ก็แตวาทุกขเวทนานั้นแล     อาศัย 
เหตุจึงมีได  ไมอาศัยเหตุจะมีไมได    ทุกขเวทนาน้ีอาศัยอะไรจึงมีได.    ทกุข-  
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เวทนาน้ีอาศัยผัสสะ  จึงมีได.    ภิกษุแมนั้นแลยอมเห็นวา    ผัสสะเปนของไม 
เที่ยง   ยอมเห็นวาเวทนาเปนของไมเที่ยง    ยอมเห็นวาสัญญาเปนของไมเที่ยง  
ยอมเห็นวาสังขารทั้งหลายเปนของไมเที่ยง  ยอมเห็นวาวิญญาณเปนของไมเที่ยง 
จิตอันมีธาตุเปนอารมณนั่นเทียวของภิกษุนั้น       ยอมแลนไป      ยอมผองใส 
ยอมต้ังอยูดวยดี     ยอมหลุดพน.     หากชนเหลาอ่ืนจะพยายามทํารายภิกษุนั้น 
ดวยอาการท่ีไมนาปรารถนา  ไมนาใคร   ไมนาพอใจคือ  ดวยการประหารดวย 
ฝามือบาง  ดวยการประหารดวยกอนดินบาง   ดวยการประหารดวยทอนไมบาง 
ดวยการประหารดวยศาสตราบาง. ภิกษุนั้นยอมรูชดัอยางนี้วากายนี้เปนสภาพเปน 
ที่เปนไปดวยการประหารดวยฝามือบาง   เปนที่เปนไปดวยการประหารดวยกอน 
ดินบาง  เปนที่เปนไปดวยการประหารดวยทอนไมบาง    เปนที่เปนไปดวยการ 
ประหารดวยศาสตราบาง.  อน่ึง  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวในพระโอวาทอัน 
เปรียบดวยเลื่อยดังนี้   วา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      แมวาพวกโจรผูมีความประ- 
พฤติตํ่าชา  พึงตัดอวัยวะใหญนอย  ดวยเลื่อยอันมีดามสองขางไซร    ภิกษุผูที่  
ยังใจใหประทุษรายในพวกโจรแมนั้น  ยอมไมเปนผูชื่อวาทําตามคําสอนของเรา 
ดวยเหตุนั้น    ดังนี้.   อนึ่ง   ความเพียรอันเราปรารภแลว      จักเปนคุณชาติไม 
ยอหยอน   สติอันเราเขาไปต้ังไวแลว    จักเปนคุณชาติไมหลงลืม    กายอันเรา 
ใหสงบแลว   จักเปนสภาพไมกระวนกระวาย. จิตอันเราใหต้ังมั่นแลว    จักเปน 
ธรรมชาติมีอารมณเปนอยางเดียว     คราวนี้     การประหารดวยฝามือท้ังหลาย 
จะเปนไปในกายน้ีก็ดี    การประหารดวยกอนดินทั้งหลาย    จะเปนไปในกายน้ี  
ก็ดี  การประหารดวยทอนไมทั้งหลาย   จะเปนไปในกายน้ีก็ดี  การประหารดวย 
ศาสตรา       จะเปนไปในกายน้ีก็ดี      ตามท่ีเถิด      คําสอนของพระพุทธเจา 
ทั้งหลายน้ีเราจะทําใหจงได   ดังน้ี.     ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   หากวาเมื่อ 
ภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางน้ี   ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้   ระลกึถึง  
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พระสงฆอยูอยางนี้   อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม    ยอมต้ังอยูไมได.   ภิกษุนัน้   
ยอมสลดใจ     ยอมถึงความสลดใจ   เพราะเหตุนั้น    วาไมเปนลาภของเราหนอ 
ลาภไมมีแกเราหนอ     เราไดไมดีแลวหนอ    การไดดวยดีไมมีแกเราแลวหนอ 
ที่เราระลึกถงึพระพุทธเจาอยูอยางนี้     ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้     ระลึกถึง 
พระสงฆอยูอยางนี้   อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไมต้ังอยูไดดวยดี  ดังนี้  เปรียบ 
เหมือนหญิงสะใภเห็นพอผัวแลว  ยอมสลดใจ  ยอมถึงความสลดใจ  แมฉันใด 
หากวาเมื่อภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้   ระลึกถึงพระธรรมอยูอยางนี้  
ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางน้ี     อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรม     ต้ังอยูไมไดดวยดี 
ภิกษุนั้นยอมสลดใจ  ยอมถึงความสลดใจ   เพราะเหตุนั้นฉันนั้นเหมือนกันแล.  
หากวาเมื่อภิกษุนั้น    ระลึกถึงพระพุทธเจาอยูอยางนี้      ระลึกถึงพระธรรมอยู 
อยางนี้    ระลึกถึงพระสงฆอยูอยางนี้   อุเบกขาอาศัยกุศลธรรม  ยอมต้ังอยูดวยดี 
ไซร.    ภิกษุนั้นยอมเปนผูปลื้มใจเพราะเหตุนั้น.    ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย 
ดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล    คําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันภิกษุทําให 
มากแลว. 

                                        วาดวยขันธสังคหะ 
            [๓๔๖]   ดกูอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   อากาศอาศัยไมและอาศัยเถาวัลย 
ดินเหนียวและหญาแวดลอมแลว    ยอมนับวาเรือนฉันใด    ดกูอนทานผูมีอายุ 
ทั้งหลาย   อากาศอาศัยกระดูกและอาศัยเอ็นเน้ือและหนึ่งแวดลอมแลว   ยอมนับ 
วารูป  ฉันนั้นเหมือนกันแล.   หากวาจักษุอันเปนไปในภายใน   ไมแตกทําลาย 
แลว    และรปูทั้งหลายอันเปนภายนอก       ยอมไมปรากฏ     ทั้งความกําหนด 
อันเกิดแตจักษุและรูปนั้นก็ไมมี  ความปรากฏแหงสวนของวิญญาณ    อันเกิด 
แตการกําหนดน้ัน  ก็ยังมไีมไดกอน.  หากวาจักษุอันเปนไปในภายใน  ไมแตก 
ทําลายแลว     และรูปทั้งหลายอันเปนภายนอกยอมปรากฏ      แตความกําหนด 
อันเกิดแตจักษุและรูปนั้นไมมี      ความปรากฏแหงสวนของวิญญาณอันเกิดแต  
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การกําหนดน้ัน      ก็ยังมีไมไดกอน.       แตวาในกาลใดแลจักษุอันเปนไปใน 
ภายในไมแตกไมทําลายแลว     และรปูทั้งหลายอันเปนภายนอก     ยอมปรากฏ 
ทั้งความกําหนดอันเกิดแตจักษุและรูปก็ยอมมีในกาลน้ัน      ความปรากฏ 
แหงสวนของวิญญาณอันเกิดแตการกําหนดน้ัน       ยอมมีไดดวยอาการอยางน้ี. 
รูปแหงสภาพท่ีเปนแลวอยางนั้นอันใด    รูปนั้นยอมสงเคราะหในอุปาทานขันธ 
คือรูป.  เวทนาแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นอันใด    เวทนาน้ันยอมสงเคราะห 
ในอุปาทานขันธคือเวทนา.  สัญญาแหงสภาพท่ีเปนแลวอยางนั้นอันใด   สัญญา 
นั้นยอมสงเคราะหในอุปาทานขันธคือสัญญา.   สังขารแหงสภาพที่เปนแลวอยาง 
นั้นเหลาใด  สังขารเหลานั้นยอมสงเคราะหในอุปาทานขันธคือสังขาร. วิญญาณ 
แหงสภาพท่ีเปนแลวอยางนั้นอันใด  วิญญาณนั้นยอมสงเคราะห    ในอุปาทาน 
ขันธคือวิญญาณ.  ภิกษุนั้นยอมรูชัดอยางนี้วา  ไดยินวา  การสงเคราะห   การ 
ประชุมพรอม   หมวดหมูแหงอุปาทานขันธ  ๕ เหลาน้ี     ยอมมีไดดวยประการ 
อยางนี้.    อนึ่ง   พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้ไววา     ผูใดเห็น 
ปฏิจจสมุปบาท  ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม  ผูใดเห็นธรรม    ผูนั้นชือ่วาเห็นปฏิจจ- 
สมุปบาท     ดังน้ี.    ก็ธรรมท่ีอาศัยการเกิดข้ึนเหลาน้ีคือ     ปญจุปาทานขันธ 
ความพอใจ  ความอาลัย  ความยินดี  ความหมกมุน ในอุปาทานขันธ ๕ เหลา 
นี้อันใด     อันนั้นชื่อวาทุกขสมุทัย     การกําจัดความกําหนัดดวยสามารถความ 
พอใจ  การละความกําหนัดดวยสามารถความพอใจ   ในอุปาทานขันธ ๕ เหลา 
นี้อันใด  อันนั้นชื่อวาทุกขนิโรธแล.  ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ดวยเหตุแม 
มีประมาณเทาน้ีแล  คําสอนของพระผูมีพระภาคเจา  เปนอันภิกษุทําใหมากแลว. 
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย    หากวาโสตอันเปนไปในภายใน   ไมแตก 
ทําลายแลว. . .  
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            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  หากวาฆานะอันเปนไปในภายใน  ไมแตก  
ทําลายแลว . . . 
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  หากวาชิวหาอันเปนไปในภายใน  ไมแตก 
ทําลายแลว . . . 
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   หากวากายอันเปนไปในภายใน   ไมแตก 
ทําลายแลว . . .                                
            ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย  หากวามนะอันเปนไปในภายใน   ไมแตก 
ทําลายแลว  และธรรมารมณทั้งหลายอันเปนภายนอก  ยอมไมปรากฏ ทั้งความ 
กําหนดอันเกิดแตมนะและ    ธรรมารมณนั้น    กไ็มมี   ความปรากฏแหงสวน 
ของวิญญาณอันเกิดแตการกําหนดน้ัน     ก็ยังมีไมไดกอน.     หากวามนะอัน 
เปนไปในภายใน     ไมแตกทําลายแลว     และธรรมารมณทั้งหลายอันเปนภาย 
นอกยอมปรากฏ       แตความกําหนดอันเกิดแตมนะและธรรมารมณนั้นไมมี 
ความปรากฏแหงสวนของวิญญาณอันเกิดแตความกําหนดน้ัน      ก็ยังมีไม 
ไดกอน.     แตวาในกาลใดแล      มนะอันเปนไปในภายในไมแตกทําลายแลว 
และธรรมารมณทั้งหลายอันเปนภายนอกยอมปรากฏ      ทั้งความกําหนดอัน 
เกิดแตมนะและธรรมารมณนั้นก็ยอมมี     ในกาลนั้น       ความปรากฏแหงสวน 
ของวิญญาณอันเกิดแตการกําหนดน้ัน  ยอมมีไดดวยอาการอยางน้ี  รูปแหงสภาพ 
ที่เปนแลวอยางนั้นอันใด    รูปนั้นยอมสงเคราะหอุปาทานขันธคือรูป    เวทนา 
แหงสภาพท่ีเปนอยางนั้นอันใด     เวทนาน้ันยอมสงเคราะหในอุปาทานขันธคือ 
เวทนา  สัญญาแหงสภาพท่ีเปนไปแลวอยางนั้นอันใด สัญญานั้นยอมสงเคราะห 
ในอุปาทานขันธคือสัญญา  สังขารทั้งหลายแหงสภาพที่เปนแลวอยางนั้นเหลาใด 
สังขารเหลานั้นยอมสงเคราะหในอุปาทานขันธคือสังขาร    วิญญาณแหงสภาพที่ 
เปนแลวอยางนั้นอันใด วิญญาณนั้นยอมสงเคราะหในอุปาทานขันธคือวิญญาณ.  
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ภิกษุนั้นยอมรูชัดอยางนี้วา ไดยินวา การสงเคราะห การประชุมพรอม  หมวด  
หมูแหงอุปาทานขันธ ๕ เหลาน้ี     ยอมมีไดดวยประการอยางนี้.    อน่ึงพระผูมี 
พระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้ไววา   ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท   ผูนั้นชือ่วา 
เห็นธรรม  ผูใดเห็นธรรม  ผูนั้นชื่อวาเห็นปฏิจจสมุปบาท ดังน้ี.  ก็ธรรมท่ีอาศัย 
กันเกิดข้ึนเหลาน้ี   ก็คือ  ปญจุปาทานขันธ   ความพอใจ   ความอาลัย   ความ 
ยินดี  ความหมกมุน  ในอุปาทานขันธ ๕ เหลาน้ันอันใด  อันนั้นชื่อวาทุกขสมุทัย 
การกําจัดความกําหนัดดวยสามารถความพอใจ  การละความกําหนัดดวยสามารถ 
ความพอใจในอุปาทานขันธ ๕ เหลาน้ีอันใด    อันนั้นชื่อวาทุกขนิโรธแล.    ด ู
กอนทานผูมีอายุทั้งหลาย   ดวยเหตุแมมีประมาณเทาน้ีแล   คําสอนของพระผูมี 
พระภาคเจา   เปนอันภิกษุทําใหมากแลว. 
            ทานพระสารีบุตร   ไดกลาวธรรมปริยายน้ีแลว    ภิกษุเหลาน้ันชื่นชม 
ยินดี  ภาษิตของทานพระสารีบุตรแลว   แล. 
                               จบ  มหาหัตถิปโทปมสูตรที่   ๘  
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                            อรรถกถามหาหัตถิปโทปมสูตร   
            มหาหัตถิปโทปมสูตร   เริ่มตนวา  ขาพเจาได  ฟงมาแลวอยางนี้:- 
            พึงทราบวินิจฉัยในมหาหัตถิปโทปมสูตรนั้น    บทวา  ชงฺคลาน 
แปลวาผูสัญจรไปบนแผนดิน.     บทวา  ปาณาน  ไดแก สัตวมีเทาและสัตว 
ไมมีเทา.    บทวา  ปทชาตานิ  แปลวา รอยเทาทั้งหลาย.    บทวา  สโมธาน 
คจฺฉนฺติ  ไดแก  ถึงการรวมลงคือใสลง.    บทวา   อคฺคมกฺขายติ  แปลวา 
ทานกลาววา  ประเสริฐ.   บทวา   ยทิท  มหนฺตตฺเตน   ความวา   ทานกลาว 
วาเลิศเพราะเปนรอยเทาใหญ   อธิบายวาไมใชใหญโดยคุณ.   บทวา   เย เกจิ 
กุสลา   ธมมฺา   ไดแก  กศุลธรรมไมวาโลกิยะ  หรอื  โลกุตตระ  เหลาใดเหลา 
หน่ึง.  สังคหะ ในคําวา  สงฺคห  คจฺฉนติฺ นี้ มี  ๔ อยาง คือสชาติสังคหะ ๑ 
สัญชาติสังคหะ ๑ กริยาสงัคหะ ๑ คณนสังคหะ  ๑.   บรรดาสังคหะ ๔ อยางนั้น 
การรวบรวมตามชาติของตนอยางน้ีวา ขอกษัตริยทั้งปวงจงมา  ขอพราหมณทั้ง 
ปวงจงมาดังนี้   ชื่อวา  สชาติสังคหะ.  การรวบรวมตามถิ่นแหงคนชาติเดียวกัน 
อยางนี้วา  คนชาวโกศลทั้งหมด  ชาวมคธท้ังหมด  ชื่อวาสัญชาติสังคหะ.  การ 
รวบรวมโดยกิริยาอยางที่วา พลรถทั้งหมด พลถือธนูทั้งหมด ชื่อวา กิริยาสังคหะ. 
การรวบรวมอยางนี้วา  จักขายตนะ  รวมเขาในขันธไหน   จักขายตนะรวมเขา 
ในรูปขันธ   จักขายตนะ   ถึงการรวมเขาในรูปขันธไหน    เมื่อถูกวากลาวดวย 
ขอน้ัน  จักขายตนะทานก็รวมเขากับรูปขันธ  ชื่อวา  คณนสังคหะ.   แมในที่นี้  
ทานก็ประสงคคณนสังคหะน้ีนี่แล. 
            ถามวา  ก็ในการแกปญหาวา   บรรดาอริยสัจ ๔   อยางไหนเปนกุศล 
อยางไหนเปนอกุศล    อยางไหนเปนอัพยากฤต   ดังน้ี    พระมหาเถระจําแนก  
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กุศลจิตแมที่เปนไปในภูมิ ๔ วาเปนสัจจะครึ่งหนึ่งเทานั้น  เพราะเมาในพระบาลีวา 
สมุทัยสัจ  จัดเปนอกุศล  มัคคสัจจัดเปนกุศล  นิโรธสัจ  จัดเปนอัพยากฤต 
ทุกขสัจบางคราวเปนกุศล      บางคราวเปนอกุศล     บางคราวเปนอัพยากฤต 
มิใชหรือ    เมื่อเปนเชนนี้    เพราะเหตุไร  พระมหาเถระ   จึงกลาววากุศลธรรม 
เหลาน้ีรวมลงในอริยสัจ ๔ เลา.   แกวา    เพราะกุศลธรรมเหลาน้ันรวมอยูใน 
สัจจะท้ังหลาย.      จริงอยู      สิกขาบท  ๑๕๐   สกิขาบทท่ีใหสําเร็จประโยชน 
ยอมเปนอธิสีลสิกขา  อยางหน่ึง   ภิกษุแมศึกษาอธิสีลสิกขานั้น     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาทรงแสดงวา ชื่อวาศึกษาสิกขา ๓ ดังในพระบาลีนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
สิกขาบท  ๑๕๐  สิกขาบทท่ีสําเร็จประโยชนนี้     ยอมสวดกันทุกกึ่งเดือนที่เหลา 
กุลบุตรผูหวังประโยชน ศึกษากันอยู  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิกขา ๓ เหลาน้ี  คือ 
อธิสีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา  อธิปญญาสิกขา  เพราะสิกขาบท ๑๕๐ สิกขาบทน้ัน  
รวมอยูในสิกขาทั้งหลาย   เปรียบเหมือนรอยเทาของสัตวทั้งหลาย  มีสุนัขจ้ิงจอก 
กระตาย   และเน้ือเปนตน     ยอมลงในสวน ๑ ก็ดี    ยอมลงในสวน ๒-๓-๔ 
ก็ดี  ชื่อวาใน  ๔  สวนแหงรอยเทาชางเชือกหน่ึง   ยอมรวมลงในรอยเทาชางทั้ง 
นั้น   ไมพนจากรอยเทาชาง เพราะรวมอยูในรอยเทาชางนั้นเทาน้ัน  ฉันใด ธรรม 
ทั้งหลาย  ทีน่ับลงในสัจ ๑ ก็ดี  ๒ ก็ดี ๓ ก็ดี  ๔  กด็ี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ยอม 
นับรวมในสัจจะ ๔ ทั้งน้ัน เพราะธรรมท้ังหลายรวมอยูในสัจจะท้ังหลาย  เพราะ 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาวถึงกุศลธรรมแมที่รวมเขาในสัจจะครึ่งวา   ธรรมเหลาน้ัน 
ทั้งหมดยอมรวมลงในอรยิสัจ  ๔.           
            คําท่ีควรกลาวในบทอุทเทสวา   ทุกฺเข   อริยสจฺเจ   เปนตน    และ 
ในบทนิทเทสวา ชาติป ทุกฺขา  เปนตนทั้งหมดไดกลาวไวแลว ในวิสุทธิมรรค. 
แตในที่นี้พึงทราบเฉพาะลําดับเทศนา   อยางเดียว.    เหมือนอยางวา   ชางสาน 
ผูฉลาด   ไดไมไผที่ดีมาลํา ๑  ตัดเปน  ๑ ทอน   จาก ๔ ทอนน้ัน   เวนไว ๓  
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ทอนถือเอาแตทอนเดียวจึงตัด    เปน ๕ ซีก   จาก ๕  ซีกนั้น      เวนไว  ๔ ซีก  
ถือเอาซีกเดียว   แลวผาเปน ๕  เสี้ยว  จาก  ๕ เสี้ยวน้ัน    เวนไว  ๔  เสี้ยวถือเอา 
เสี้ยวเดียว  เกรียกเปน ๒ คือ  สวนทอง  สวนหลัง  เวน   สวนหลังไว  ถือเอาแต 
สวนทอง  จากน้ัน   กระทาํใหเปนเครื่องสานไมไผหลากชนิด  มีหีบพัดวีชนีและ 
พัดใบตาลเปนตน    ชางสานน้ันไมถูกใครกลาววาไมใชงานสวนหลังอีก ๔ ชิ้น 
อีก ๔ สวนและอีก ๓ สวน แตเขาไมอาจใชงานในคราวเดียวกันได แตจักใชงาน 
ตามลําดับ  ฉันใด  ฝายพระมหาเถระนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เริ่มต้ัง  สุตตันตะใหญ 
นี้แลว  ต้ังมาติกาโดยอริยสัจ ๔ เหมือนชางสานไดไมไผที่ดีแลว   แบง ๔ สวน 
ฉะน้ัน. พระเถระเวนอริยสัจ ๓ แลว ถอืเอาทุกขสัจจะอยางเดียว จําแนก ทําให 
เปนขันธ ๕ สวน เหมือนชางสานเวน  ๓ สวนถือเอาสวนหนึ่งแลวทําสวนหนึ่งน้ัน 
ใหเปน ๕ สวน.   แตนั้นพระเถระเวนอรูปขันธ ๔  แลวจําแนกรูปขันธ  และทํา 
มหาภูตรูป  ๔  ใหเปน  ๕ สวน  คือ  มหาภูตรูป  ๔  และ อุปาทายรูป  ๑  เปรียบ 
เหมือนชางสานน้ัน   เวน  ๔ สวน  ถือเอาสวนหนึ่ง  แลวผาเปน ๕ เสี้ยวฉะน้ัน. 
แตนั้น      เมื่อพระเถระเวนอุปทายรูป     และธาตุ ๓  แลวจําแนกปรวีธาตุอยาง 
เดียว แสดงเปน ๒ สวน คือ  อัชฌัตติกรูป  รูปภายใน พาหิรรูป  รูปภายนอก 
เปรียบเหมือนชางสานน้ัน   เวน  ๔ สวน  ถือเอาสวนหนึ่ง   แลวผาเปน ๒ สวน 
คือสวนทอง ๑ สวนหลัง ๑. เพ่ือจะเวนปฐวีธาตุ   ภายนอก    แลวแสดงจําแนก 
ปฐวีธาตุภายในโดยอาการ  ๒๐ พระเถระ จึงกลาวคําเปนตนวา กตมา  จ  อาวุโส 
อชฺฌตฺติกา   ปวีธาตุ     เปรียบเหมือนชางสานเวนสวนหลังถือเอาสวนทองจึง 
กระทําใหเปนเครื่องสานชนิดตาง ๆ ฉะน้ัน.  อน่ึงเปรียบเหมือนชางสานใชงาน 
สวนหลังอีก  ๔  ชิ้น อีก ๔ สวน  และอีก ๓ สวน  โดยลําดับ   แตไมอาจใชงาน 
ในคราวเดียวกันไดโดยประการฉะนี้  ฉันใด  แมพระเถระก็ฉันนั้น  จําแนกปฐวี- 
ธาตุภายนอก  และอีกธาตุ  ๔  อุปาทายรูป  อรูปขันธ ๔ อริยสัจ ๓  แลวแสดง 
ตามลําดับ    แตไมอาจแสดงโดยคราวเดียวกันได.  
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            อีกอยางหน่ึง  พึงบรรยาย  ลําดับแมนี้ดวยขออุปมาดวยราชบุตร  ให 
แจมแจง  ดังตอไปนี้.  เลากันมาวา  มหาราช  องคหน่ึง  มีพระราชโอรสมากกวา 
๑,๐๐๐  องค.     พระองคทรงเก็บเครื่องประดับของพระโอรสเหลาน้ันไวในหีบ 
ใหญ  ๔ ใบ ทรงมอบไวแกเชษฐโอรส  ดวยตรัสสั่งวา  ลูกเอย  เครื่องประดับนี้  
เปนของพวกนองของเจา  เมื่อคราวมีมหรสพ  เจาจงใหเครื่องประดับนี้    เพราะ 
ฉะน้ัน    เม่ือหอง ๆ ขอจึงคอยให.   เชษฐราชโอรสน้ัน     ทูลรับวาพระเจาขา 
จึงเก็บไวในหองเก็บราชสมบัติ.  ในวันมหรสพเชนนั้น   เหลาพระราชโอรสพา 
กันไปเฝาพระราชา กราบทูลวา  ขาแตเสด็จพอ   ขอไดโปรดพระราชทานเครื่อง 
ประดับแกพวกหมอมฉันเถิด   พวกหมอมฉันจะเลนนักษัตร.   พระราชาตรัสวา 
ลูกเอย   พอไดมอบเครื่องประดับไวในมือพ่ีชายของพวกเจาแลว   พวกเจาจงนํา 
เครื่องประดับนั้นไปประดับเถิด.   พระราชโอรสเหลาน้ันรับพระดํารัส  แลวพา 
กันไปหาพระเชษฐโอรสน้ันแลวทูลขอเครื่องประดับจากเชษฐโอรส. เชษฐโอรส 
ไดเขาไปในหองหมายจะนําหีบใหญ ๔  ใบออกเวนไว ๓ ใบ เปดใบหน่ึง นําหีบ 
เล็ก ๕ ใบ  ออกจากหีบใหญนั้น เวนไว  ๔  ใบ เปดใบเดียว เมื่อนําผอบ ๕ ใบ 
ออกจากหีบเล็ก   เวนไว ๔ ใบ   เปดใบเดียว   วางฝาไวขางหน่ึง   แตนั้นจึงนํา 
เครื่องประดับมือเครื่องประดับเทาตาง ๆ มอบให.  เชษฐโอรส  มิไดแบงให 
จาก ๔ ผอบ  หีบเล็ก ๔ ใบ   หีบใหญ ๔ ใบ  กอนกจ็ริง   ถึงกระน้ัน   ก็ให 
ตามลําดับ  เพราะฉะนั้น  จึงไมอาจมอบใหคราวเดียวกันได. 
            ในขออุปมานั้น   พึงเห็นพระผูมีพระภาคเจาเหมือนมหาราช.  สมจริง 
ดังคําท่ีทานกลาวไววา     พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระธรรมราชาอันยอดเยี่ยม 
ตรัสวา  ดูกอนเสลพราหมณ  เราก็เปนพระราชา.  พึงเห็นพระสารีบุตรเหมือน 
เชษฐโอรส.   สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  



พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ ภาค ๒ - หนาท่ี 533 

บุคคลเมื่อจะเรียกโดยชอบ  พึงเรียกภิกษุรูปนั้นไดวา  สารีบุตรวา  บุตร  โอรส   
เกิดแตโอษฐ  เกิดแตธรรม  อันธรรมนิรมิต  ธรรมทายาท  แตมิใชอามิสทายาท 
ของพระผูมีพระภาคเจา บุคคลเมื่อเรียกโดยชอบ พึงเรียกภิกษุนี้นั่นแลวา บุตร 
ฯลฯ   มิใชเปนอามิสทายาทของพระผูมีพระภาคเจา.    พึงเห็นภิกษุสงฆเหมือน 
ราชโอรสมากกวา ๑,๐๐๐  องค.   สมจริงดังคําท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                  ภกิษุมากกวา    ๑,๐๐๐  รูป  เขาไปเฝา 
               พระสุคต  ผูแสดงธรรมปราศจากธุลี    ผูไม 
              มีตัณหาชื่อวา  วานะ  ผูมีไมภัยแตที่ไหน ๆ. 
เวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศสัจจะ ๔   วางไวในมือของพระธรรม 
เสนาบดี  เปรียบเหมือนเวลาที่พระราชาทรงเก็บเคร่ืองประดับของพระราชโอรส 
เหลาน้ันไวในหีบใหญ  ๔  ใบ  แลววางไวในมือของเชษฐโอรสฉะน้ัน. ดวยเหตุ 
นั่นแล   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา   ภิกษุทั้งหลาย  สารีบุตร   สมควรบอก 
บัญญัติ   แตงต้ัง  เปดเผย  จําแนก  ทําใหต่ืน  ซึ่งอริยสัจจ ๔ โดยพิสดาร.  เวลา 
ที่ภิกษุสงฆมาในสมัยจวนเขาพรรษา     แลวอาราธนาใหแสดงธรรม      เปรียบ 
เหมือนเวลาที่พระราชโอรสเหลาน้ัน     เขาไปเฝาพระราชาทูลขอเครื่องประดับ 
ในวันมหรสพเชนนั้น    ไดยินวา  ในวันจวนเขาพรรษา    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงพระสูตรนี้.   เวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจา   ทรงสงภิกษุทั้งหลายไปยัง 
สํานักของพระธรรมเสนาบดี  ดวยพระดํารัสอยางน้ีวา  ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอ 
จงเสพ    จงคบสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด    ภิกษุทั้งหลาย     สารีบุตรและ 
โมคคัลลานะ เปนบัณฑิต  อนุเคราะหเพ่ือนสพรหมจารี  เปรียบเวลาท่ีพระราชา 
ตรัสวา  ลูกเอย   พอไดมอบเครื่องประดับไวในมือพ่ีชายพวกเจาแลว     จงนํา 
มาประดับเถิด.     เวลาท่ีภิกษุทั้งหลายฟงพระดํารัสของพระศาสดาแลวเขาไปหา 
พระธรรมเสนาบดีแลวอาราธนาใหแสดงธรรม         เปรียบเหมอืนเวลาท่ีเหลา  
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พระราชโอรสฟงพระดํารัสของพระราชาแลว   ไปยังสํานักของเชษฐโอรส   แลว  
ขอเครื่องประดับ   ฉะน้ัน.  เวลาท่ีพระธรรมเสนาบดีเริ่มพระสุตตันตะนี้    แลว 
วางมาติกาโดยอริยสัจ  ๔  เปรยีบเหมือนเวลาท่ีพระเชษฐโอรสเปดหองแลวนํา 
หิบ  ๔   ใบวางไวฉะน้ัน.        การเวนอริยสัจ   ๓   แลวจําแนกทุกขอริยสัจ 
แสดงปญจขันธ   เปรียบเหมือนการเวนหีบ ๓  ใบแลว   เปดใบเดียวนําหีบเล็ก 
๕  ใบ  ออกจากหีบใบเดียวน้ัน  ฉะนั้น.  การท่ีพระเถระเวนอรูปขันธ  ๔  แลว 
แสดงจําแนกรูปขันธเดียวแสดง ๕ สวน     โดยมหาภูตรูป   ๔  และอุปายรูป  ๑ 
เปรียบเหมือนเวนหีบเล็ก ๔ ใบ   เปดใบเดียว  แลวนําผอบ ๕ ผอบจากหีบเล็ก 
ใบเดียวน้ัน    ฉะน้ัน.    การท่ีพระเถระเวนมหาภูตรูป ๓ และอุปาทายรูปแลว 
จําแนกปฐวีธาตุอยางเดียวเวนปฐวีธาตุภายนอกเสียเหมือนปดไว    เพ่ือจะแสดง 
ปฐวีธาตุภายในที่มีอาการ ๒๐ โดยสภาวะตาง ๆ  จึงกลาวคํามีอาทิวา     กตมา 
จาวุโส    อชฌฺตฺติกา   ปวีธาตุ.  เปรียบเหมือนเวนหีบ ๔ ใบ เปดใบเดียว 
เวนหีบที่ปดไวขางหน่ึงแลว  ใหเครื่องประดับมือและเครื่องประดับเทาเปนตน. 
พึงทราบวาแมพระเถระจําแนก มหาภูตรูป ๓ อุปาทายรูป  อรูปขันธ ๔ อริยสัจ 
๓ แลว    แสดงตามลําดับในภายหลังเหมือนราชโอรสน้ันนําผอบ  ๔ ใบ หบีเล็ก 
๔ ใบ   และหีบ ๓ ใบเหลาน้ันแลวประทานเครื่องประดับตามลําดับในภายหลัง.  
            ก็คําน้ันใดทานกลาวไววา  กตมา  จาวุโส  อชฺฌตฺติกา   ปวีธาตุ  
เปนตน  พึงทราบวินิจฉัยในคําน้ัน   แมบททั้ง ๒ วา  อชฺฌตฺต  ปจฺจตฺต  นี ้
เปนชื่อของธรรมชาติที่มีในตน.    บทวา  กกฺขล  แปลวา  กระดาง.  บทวา 
ขริคต แปลวา  หยาบ.  บทวา  อุปาทินฺน ไดแก ไมใชมีธรรมเปนสมุฏฐาน 
เทาน้ัน.   แตเมื่อวาโดยไมแปลกกัน คําวา  อุปาทินฺน  นี ้  เปนชื่อของรูปที่ต่ัง 
อยูในสรีระ.  จริงอยู   รปูที่ต้ังอยูในสรีระ   ไมวาเปนอุปาทินนรูป   หรืออน-ุ 
ปาทินนรูป    ชื่อวา  เปนอุปาทินนรูปทั้งหมดท่ีเดียว    โดยท่ียึดถอื    จับตอง 
ลูบคลําได  คือ  ผม  ขน ฯลฯ    อาหารใหม  อาหารเกา.   คํานี้ทานกําหมด  
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จําแนกไว โดยเปนปฐวีธาตุที่เปนภายในสําหรับกุลบุตรผูบําเพ็ญธาตุกัมมัฏฐาน. 
แตในที่นี้คําท่ีผูใครจะเริ่มมนสิการเจริญวิปสสนายึดเอาพระอรหัตตควรกระทํา 
ทั้งหมดไดกลาวไวพิสดารแลว   ในวิสุทธิมรรคน่ันแล.   แตคําวามันสมองไมได 
ข้ึนสูบาลีในที่นี้.  แตมันสมองแมนั้นนํามากําหนดโดยวรรณะและสมณฐานเปนตน 
โดยนัยที่กลาวแลวในวิสุทธิมรรค   จึงมนสิการวา  แมธาตุนี้ก็ไมมีเจตนา   เปน 
อัพยากฤต วางเปลา เปนของแขน  จัดเปนปฐวีธาตุ.  เหมือนกนั. บทวา  ย  วา  
ปนฺมฺป  นี้     ทานกลาวเพ่ือกําหนดถือเอาปฐวีธาตุที่อยูในสวน  ๓ 
นอกน้ี.    บทวา   ยา  เจว    โข   ปน   อชฺฌตฺติกา  ปวีธาตุ   ความวา 
ปฐวีธาตุมีประการตามท่ีกลาวแลวน้ี    จัดเปนปฐวีธาตุภายใน    บทวา  ยา  จ 
พาหิรา  ความวา   ปรวีธาตุที่มาแลวในวิภังคโดยนัยวา   เหล็ก   โลหะ  ดีบกุ 
ตะกั่ว  เปนตน  จัดเปน  ปฐวีธาตุภายนอก. 
            ดวยอันดับคําเพียงเทาน้ี    พระเถระ.   แสดงปฐวีธาตุอันเปนภายในโดย 
อาการ  ๒๐ โดยสภาวะตาง ๆ   อยางพิสดาร   แสดงธาตุภายนอกไวโดยสังเขป. 
เพราะเหตุไร ?  เพราะในท่ีใดสัตวทั้งหลายมีความอาลัย  ใครปรารถนา  กลุมรุม 
ยึดมั่น ถือม่ัน รุนแรง ในท่ีนั้นพระพุทธเจาท้ังหลาย  หรือเหลาพระพุทธสาวก 
จะกลาวเรื่องอยางพิสดาร เพ่ือถอนอาลัยเปนตน ของสัตวเหลานั้น.  อน่ึง ในท่ีใด 
ความอาลัยเปนตนของเหลาสัตวไมมีกําลัง        ในที่นั้นทานจะกลาวโดยสังเขป 
เพราะไมมีกิจท่ีจะตองทํา.   เหมือนอยางวา  ชาวนาเม่ือไถนาก็หยุดโคไวในท่ี ๆ 
ไถติด   เพราะรากไมและตอไมแนนหนา   คุยดินข้ึนตัดรากไมและตอไมยกข้ึน 
ตองกระทําความพยายามมาก  ในที่ใด  ไมมีรากไมและตอ  ก็ไมตองพยายามมาก 
ในที่นั้น    คงตีหลังโคไถตอไปฉันใด  คําอุปไมยน้ีก็พึงทราบฉันนั้น. 
           บทวา  ปวีธาตุเรเวสา    ความวา  ก็ธาตุทั้ง ๒ อยางนี้   มีลักษณะ 
อยางเดียวกัน   ดวยอรรถวา  แข็ง  กระดาง  และหยาบ  แมนี้ก็จัดเปน  ปฐวีธาตุ.  
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ทานแสดงประกอบไวภายในและภายนอก.        ก็เพราะเหตุที่ปฐวีธาตุภายนอก  
ปรากฏวาไมมีเจตนา    ปรวีธาตุภายในหาปรากฎเชนนั้นไม    เพราะฉะน้ัน 
พระโยคาวจรกําหนดวา    ปฐวีธาตุภายในนั้น    เปนเชนเดียวกันกับปฐวีธาตุ 
ภายนอกไมมีเจตนาเหมือนกัน    จึงกําหนดไดสะดวก.    เปรยีบเหมือนอะไร ?   
เปรียบเหมือนโคที่ไมไดฝกเทียมกับโคที่ฝกแลว        ยอมตะเกียกตะกายด้ินรน 
๒-๓ วันเทานั้น   เมื่อเปนเชนนี้  ไมนานนัก ก็ฝกหัดได ฉันใด พระโยคาวจร 
กําหนดวา  แมปฐวีธาตุภายใน  ก็เชนเดียวกันกับปฐวีธาตุภาจนอก  ปฐวีธาตุก็ 
จะปรากฏ    ไมมีเจตนาไดใน ๒-๓ วันเทาน้ัน     เมื่อเปนเชนนี้     ไมนานนัก 
ปฐวีธาตุภายในนั้น   ก็ปรากฏวาไมมีเจตนาฉันนั้น.   บทวา  ต  เนต  มม 
ความวา  ธาตุทั้ง ๒ อัน  บัณฑิตพึงเห็นดวยปญญาอันถูกตองตามความเปนจริง 
อยางนี้วา  นั่นไมใชของเรา  เราไมใชเปนนั้น  นั่นไมใชอัตตาของเรา.  บทวา 
ยถาภูต  แปลวา  ตามสภาพเปนจริง.   อธิบายวา   จริงอยู   ธาตุทั้ง   ๒ นั้นม ี
สภาวะไมเที่ยงเปนตน เพราะฉะนั้น  พึงเห็นอยางนี้วา  อนิจฺจ  ทุกฺข  อนตฺตา. 
บทวา  โหติ  โข   โส  อาวุโส    ความวา   เพราะเหตุไรทานจึงปรารภไว. 
เพราะเพ่ือจะแสดงความพินาศแหงปฐวีธาตุภายนอกโดยอํานาจอาโปธาตุภายนอก 
แลวแสดงความพินาศแหงปฐวีธาตุ    ที่ต้ังอยูในรางกาย    ซึ่งเปนอุปาทินนรูป 
พิเศษกวาน้ัน.  บทวา ปกุปฺปติ   ความวา  กําเริบเสิบสานดวยอํานาจ  ความ 
ยอยยับดวยนํ้า.  บทวา  อนฺตรหิตา  ตสฺมึ  สมเย  พาหิรา ปวีธาตุ  โหติ 
ความวา   สมัยนั้นปฐวีธาตุละลายดวยน้ําดางในแสนโกฏิจักรวาล    ไหลตามน้ํา 
ไปต้ังแตภูเขาเปนตนทั้งหมดก็อันตรธานไป   ละลายเปนน้ําอยางเดียว.     บทวา 
ตาว  มหลลฺกิาย  แปลวา  ใหญเพียงนั้น.  ที่ชื่อวาใหญ  เพราะมีความหนา 
อยางนี้   คือ  
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        เทฺว   จ  สตสหสฺสานิ       จตฺตาริ   นหุตานิ   จ 
        เอตฺตก   พหลตฺเตน             สงฺขาตาย   วสุนธฺรา 
                      แผนดินใหญนี้   วาโดยสวนหนา 
                    ประมาณถึงสองแสนสี่หมื่นโยชน  
แตเมื่อวาโดยสวนกวางมีประมาณแสนโกฏิจักรวาล   ดวยประการฉะน้ี.    บทวา 
อนิจฺจตา  แปลวา  มีแลวก็ไมมี.    บทวา   ขยธมฺมตา   เเปลวา  มีความส้ิน 
ไปเปนสภาวะ.      บทวา  วยธมฺมตา   แปลวา   มีความเสื่อมไปเปนสภาวะ. 
บทวา  วิปริณามธมมฺตา   แปลวา   มกีารละปกติเปนสภาวะ.    ทานกลาวถงึ 
อนิจจลักษณะอยางเดียว  ไวทุกบทดวยประการฉะน้ี.   กล็ักษณะท้ัง ๓ ยอมมา 
ตามพระบาลีวา  สิ่งใดไมเที่ยง   สิ่งน้ันเปนทุกข   สิง่ใดเปนทุกข   สิ่งน้ันเปน 
อนัตตา   บทวา    มตฺตฏกสฺส    แปลวา   ต้ังอยูชั่วระยะกาลนิดหนอย.    ใน 
บทนั้น     พึงทราบวากายนี้     ดํารงอยูชั่วระยะกาลเล็กนอย    โดยอาการ ๒ คือ 
ต้ังอยูนิดหนอยและมีกิจนิดหนอย.   จริงอยู    กายน้ีทานกลาววา   ในขณะจิตท่ี 
เปนอดีต  เปนอยูเเลว  ไมใชกําลังเปนอยู    ไมใชจักเปนอยู   ในขณะจิตท่ีเปน 
อนาคต จักเปนอยูไมใชกําลังเปนอยู  ไมใชเปนอยูแลว  ในขณะจิตท่ีเปนปจจุบัน 
กําลังเปนอยู   ไมใชเปนอยูแลว  ไมใชจักเปนอยู.   เพ่ือแสดงวากายน้ีนี่แลต้ังอยู 
นิดหนอยทานจึงกลาวคํานี้วา 
        ชีวิต  อตฺตภาโว   จ                  สขุทุกฺขา  จ  เกวลา 
        เอกจิตฺตสมายุตฺตา                   ลหุโส  วตฺตเต   ขโณ  
                              ชีวิต   อัตภาพและสุขทุกขทั้งมวล 
                   ลวนประกอบดวยจิตดวงเดียว   ขณะยอม 
                   เปนไปฉับพลัน.  
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พึงทราบวา    กายน้ี    ต้ังอยูชั่วระยะกาลเล็กนอย  เพราะต้ังอยูชั่วระยะกาล 
นิดหนอย  อยางนี้.  อน่ึงพึงทราบวา  กายน้ัน  มีกจินิดหนอย  เพราะเน่ืองดวย 
ลมอัสสาปสสาสะเปนตน .   จริงอยู   สัตวทั้งหลายมีชีวิต   เนื่องดวยลมอัสสาสะ 
เนื่องดวยลมปสสาวะ  เนื่องดวยลมทั้งอัสสาสะท้ังปสสาสะ   เนื่องดวยมหาภูตรูป 
เนื่องดวยกวฬิงการาหาร  เนื่องดวยวิญญาณ  ทั้งน้ีกลาวไวพิสดารแลวในวิสุทธิ 
มรรค. 
            บทวา  เอต  ตณฺหปูาทินฺนสฺส   แปลวา ถูกตัณหายึดถือ  ลูบคลํา. บทวา 
อหนฺติ  วา  มมนฺติ  วา  อสฺมีติ  วา  อถขฺวสฺส  โนเตเวตฺถ  โหติ  ความวา 
ครั้งน้ันแล   ภิกษุนั้น   ยกข้ึนสูไตรลักษณพิจารณาอยูอยางนี้     ยอมไมมีคาหะ 
คือ ตัณหา  มานะและทิฏฐิ ๓ อยาง  ในปฐวีธาตุภายในนี้วา  นี่เปนเราเปนตน 
อธิบายวา  ไมมีเลย.  ปฐวีธาตุภายนอก   ยอมอันตรธานไปดวยอํานาจเตโชธาตุ 
วาโยธาตุ.  เหมือนอันตรธานไปดวยอํานาจอาโปธาตุ   ฉะน้ัน.  แตในที่นี้   มา 
อยางเดียวเทาน้ัน.   แมนอกนี้ก็พึงทราบโดยความหมายเหมือนกัน .      ในคําวา 
ตฺเจ  อาวุโส  นี ้ พระเถระเม่ือเริ่มทําการกําหนดอารมณในโสตทวารของภิกษุ 
ผูบําเพ็ญธาตุกัมมัฏฐานน้ัน  จึงแสดงกําลัง.      บทวา  อกฺโกสนฺติ  ไดแก 
ดาดวยอักโกสวัตถุ  ๑๐.  บทวา  ปริภาสนฺติ  ไดแก  ขมดวยวาจาวา  ทาน 
ทําเชนนี้  ๆ เราจะลงโทษทานอยางนี้  ๆ.      บทวา  โรเสนฺติ   แปลวา  ยอม 
เสียดสี.  บทวา   วิเหเสนติฺ     แปลวา   ยอมทําใหลาํบาก.       ทานกลาวเฉพาะ 
การเสียดสีดวยวาจาไวทั้งหมด.  บทวา   โส  เอว  ความวา  ภิกษุผูบําเพ็ญธาตุ 
กัมมัฏฐานน้ัน  ยอมรูอยางน้ี.    บทวา  อุปฺปนฺนา  โข  เม  อย  ความวา  เกิด 
ข้ึนเพราะธาตุ  ๔  ที่เกิดเปนไปในปจจุบันและ  เกิดข้ึนเพราะความกําเริบสืบสาน. 
บทวา   โสตสมฺผสฺสชา    ความวา    เวทนาท่ีแลนไปทางโสตทวารเกิดจาก 
โสตสัมผัส  ดวยอํานาจอุปนิสัย.    ดวยบทวา  ผสฺโส  อนิจฺโจ     ทานแสดงวา 
โสตสัมผัส   ชื่อวา   ไมเทีย่งเพราะอรรถวามีแลวก็ไมมี.   แมเวทนาเปนตน   พึง  
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เขาใจวา  สัมปยุตดวยโสตสัมผัสอยางเดียว.   บทวา  ธาตารมฺมณเมว ไดแก   
อารมณ  กลาวคือธาตุนั่นเอง.  บทวา  ปกฺขนฺทติ  ไดแก  หยั่งลง.    บทวา 
ปสีทติ  ไดแก  ผองใสในอารมณ.  อีกอยางหน่ึง  คําน่ันเปนสัตตมีวิภัติอยาง 
เดียว.  เมื่อวาดวยอํานาจพยัญชนสนธ ิ   ทานกลาววา   ธาตารมฺมณเมว  ใน  
คําน้ีมีเนื้อความดังนี้วา  ธาตารมฺมเณเยว  ในอารมณ  คือ ธาตุ.   เมื่อวาดวย 
อํานาจธาตุ  คําวา  วิมุจฺจติ   นี ้ยอมไดแกอธิโมกข   ไมยินด ี  ไมยินราย. 
ความจริง  ภิกษุผูบําเพ็ญธาตุกัมมัฏฐานน้ี    เมื่ออารมณมาปรากฏในโสตทวาร 
ยอมกําหนดวา   เปนมูล   เปนอารมณที่ควรกําหนดรู  เปนอารมณที่จรมาเปน 
อารมณที่เกิดข้ึนชั่วขณะ.  เรื่องพิสดารของอารมณนั้น    กลาวไวแลวในสติสัม- 
ปชัญญบรรพ  ในสติปฏฐานสูตร.   แตเวทนาน้ัน  กลาวไวแลว    ในสติปฏฐาน 
สูตรนั้นดวยอํานาจจักขุทวาร.  ในที่นีพึ้งทราบ  ดวยอํานาจโสตทวาร. 
            จริงอยู      ภิกษุบําเพ็ญธาตุกัมมัฏฐาน     ผูทําการกําหนดอยางนี้แลว 
เจริญวิปสสนาอยางแรง    แมเม่ืออารมณมาปรากฏในจักขุทวารเปนตน     ยอม 
เกิดอาวัชชนจิต  โวฏฐัพพนจิตโดยอุบายไมแยบคาย    ถึงโวฏฐัพพนจิตแลวได 
อาเสวนจิต  ครั้งหนึ่งหรือสองครั้ง จิตก็หยั่งลงสูภวังคเหมือนเดิม  ก็ไมเกิดดวย 
อํานาจราคะ   เปนตน  ภิกษุนี้   ชื่อวา  ถึงท่ีสุดวิปสสนากลาแข็ง.  ภิกษุรูปหนึ่ง 
เกิดชวนจิตครั้งเดียว  ดวยอํานาจราคะเปนตน    แตในที่สุดชวนจิต   เธอนึกดวย 
อํานาจราคะเปนตนวา ชวนจิตเกิดแกเรา  ชื่อวากําหนดอารมณไดแลว   ไมเกิด 
เชนนั้นอีกครั้ง.     ภิกษุอีกรูปหน่ึงนึกถึงครั้งเดียวก็เกิดชวนจิตดวยอํานาจราคะ 
เปนตนเปนครั้งที่ ๒ อีก  และเม่ือจบครั้งท่ี ๒  เมื่อนึกวาชวนจิตเกิดแกเราแลว 
อยางนี้เปนอันกําหนดอารมณเหมือนกัน.    ในครัง้ท่ี ๓ ก็ไมเกิดอยางนั้น.    ก ็
บรรดาภิกษุ ๓ รูปนั้น  รปูที่ ๑ กลาแข็ง   รูปที ่ ๓ ออนแอ.   แตวาดวยอํานาจ  
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รูปที่ ๒ พึงทราบเน้ือความนี้ในพระสูตรนี้    มีนกไสเปนเครื่องเปรียบโดยภาวะ 
เปนอินทรียนั้นเอง. 
            พระเถระครั้นแสดงกําลังของภิกษุผูบําเพ็ญธาตุกัมมัฏฐานดวยอํานาจ 
กําหนดในโสตทวารอยางนี้แลว   บัดนี้  เมื่อจะแสดงในกายทวาร  จึงกลาวคําวา 
ตฺเจ   อาวุโส  เปนตน.      จริงอยู   ภิกษุผูถึงอนิฏฐารมณ  ยอมลําบากใน 
ทวารท้ัง ๒ คือ   โสตทวาร   และกายทวาร   เพราะฉะน้ัน   พระมหาเถระคิดวา 
ในอนาคตกาล  กุลบุตร  ผูตองการศึกษาบําเพ็ญเพียร   ถึงความสํารวมในทวาร 
ทั้ง ๒ เหลาน้ี   จักทําท่ีสุดแหงชาติชรามรณะไดฉับพลันทีเดียว   เปรียบเหมือน 
บุรุษเจาของนา  ถือจอบเที่ยวเดินสํารวจนาไมเสริมกอนดินในที่ใดที่หน่ึง   เอา 
จอบฟนดินเฉพาะในท่ีบกพรอง  เพ่ิมดินในที่มีหญา   ฉะน้ัน    เมื่อจะแสดงการ 
สํารวมในทวารท้ัง ๒ เหลาน้ีแล   ใหมัน่คง   จึงเริ่มเทศนาน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สมุทาจรนฺติ  ไดแกพยายาม.    บทวา 
ปาณิสมฺผสฺเสน  ไดแกประหารดวยฝามือ. แมในคํานอกน้ี  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน. 
บทวา  ตถาภูโต   แปลวามีสภาวะอยางนั้น.   บทวา  ยถาภูตสฺมึ แปลวาตาม 
สภาวะ.  บทวา  กมนฺติ  แปลวา  เปนไป.  พึงทราบวินิจฉัยในคําวา เอว  พุทฺธ  
อนุสฺสรโต  เปนตน  ภิกษุผูบําเพ็ญจตุธาตุกัมมัฏฐานเมื่อนึกถึงอยูโดยนัยเปนตน 
วา  อิติป  โส  ภควา ชื่อวาระลึกถึงพระพุทธเจา คือเม่ือระลึกวา  คําน้ี  พระผูมี 
พระภาคเจาตรัสไวแลวเหมือนกัน    ก็ชื่อวาระลึกเหมือนกัน.      แมเม่ือระลึกอยู 
โดยนัยมีอาทิวา  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  ชื่อวา ระลึกถึงพระธรรม  แม 
ระลึกถึงกกจูปโมวาทสูตร    ก็ชื่อวาระลึกถึงเหมือนกัน.        แมระลึกถึงโดยนัย 
เปนตนวา  สุปฏิปนฺโน   ชือ่วาระลึกถึงพระสงฆ    เเมระลึกถึงคุณของภิกษุผู 
อดกลั้นการตัดดวยเลื่อย   กช็ื่อวาระลึกถึงเหมือนกัน.  ในคําวา   อุเปกฺขา  ก-ุ 
สลนิสฺสิตา    สณฺาติ   นี้  ทานประสงคเอาวิปสสนุเบกขา.  ในคําวา  อุเปกฺขา  
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กุสลนิสฺสิตา  สณฺาติ  นี ้  ทานประสงคฉฬังคุเบกขา อุเบกขามีองค  ๖.  ก ็
ฉฬังคุเบกขา    นี้นั้นเปนไปดวยอํานาจความไมยินดีเปนตน  ในอิฏฐารมณและ 
อนิฏฐารมณของพระขีณาสพก็จริง   ถึงอยางนั้น  ภิกษุนี้    ต้ังวิปสสนาของตน 
ดวยความสําเร็จแหงภาวนาตามกําลังความเพียร     ในฐานของฉฬังคุเบกขาของ 
พระขีณาสพ  เพราะฉะนั้น    วิปสสนาแล  จึงชื่อวา   ฉฬังคุเบกขา. 
            พึงทราบวินิจฉัยในอาโปธาตุนิเทศ   ดังตอไปนี้     บทวา   อาโปคต 
ไดแก  สิ่งที่อุปาทินนรูปซึมซาบอยูในอาโปธาตุทั้งหมด มีลักษณะเปนน้ําเย่ือสด. 
ก็คําท่ีพึงกลาว    ในคําวา  ปตฺต  เสมฺห  เปนตน     ทั้งหมดพรอมทั้งนัยแหง 
ภาวนาไดกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.    บทวา ปกปฺุปติ  ไดแก  ไหลไปโดย 
เปนโอฆะหรือลนจากสมุทรไหลไป ๆ.  มันมีความกําเริบเปนปกติดังน้ี .  ก็เม่ือ 
เวลาท่ีโลกประลัยไปดวยอาโปธาตุ  แสนโกฏิจักรวาลเต็มไปดวยนํ้าทีเดียว. บทวา 
โอคฺคจฺฉนฺติ  ความวา    ไหลไปภายใต     ถึงความส้ินพินาศไป  เหมือนนํ้า  
ที่ยกข้ึนบนเตาไฟ  ฉะนั้น.  คําท่ีเหลือพึงทราบโดยนัยกอนน่ันแล.  
            พึงทราบวินิจฉัย   ในเตโชธาตุนิทเทส  ดังตอไปนี้  บทวา  เตโชคต 
ไดแก สิ่งท่ีเปนอุปาทินนรูปทั้งหมด  ที่อยูในเตโชธาตุทั้งหมด มีลักษณะรอน 
อีกอยางหนึ่ง   ชื่อวา  เตโชคต  เพราะอยูในภาวะท่ีรอนคือ   เตโชธาตุ.   ใน 
อาโปธาตุ  เบื้องตนก็ดี  ในวาโปธาตุ  เบื้องหลังก็ดี  ก็นัยนี้เหมือนกัน.  บทวา 
เยน จ   ไดแก  ดวยเตโชธาตุอันใด    เมื่อมันกําเริบ    กายน้ีก็รอนเกิดไออุน 
โดยภาวะที่คร่ําคราไปชั่ววันหน่ึงเปนตน.  บทวา  เยน  จ  ชิริยติ  ไดแก กายน้ี  
ยอมทรุดโทรมดวยเตโชธาตุใด  บุคคล  ก็มีอินทรยีบกพรอง  หมดกําลัง  หนัง 
เห่ียว  ผมหงอกเปนตน   ดวยเตโชธาตุนั้น.  บทวา  เยน  จ  ปรฑิยฺหติ  ความ 
วา  กายน้ียอมรอนดวยเตโชธาตุใดอันกําเริบแลว     บุคคลน้ันรองบนวารอน 
รอน       ยอมหวังการลูบไลดวยเนยใสจันทนเทศและจันทรแดงผสมเนยใสรอย  
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ครั้ง และลมเกิดจากพัดใบตาล. บทวา เยน  จ  อสติ  ปต  ขายิต  สายิต  สมฺมา- 
ปริณาม  คจฺฉติ ความวา    ขาวเปนตนที่กินก็ดี    น้ําด่ืมเปนตนที่ดื่มแลวก็ดี 
แปงและของเค้ียวเปนตนท่ีเค้ียวแลวก็ดี        มะมวงสุกน้ําผ้ึงและนํ้าออยเปนตน 
ที่ลิ้มแลวก็ดี  ยอมสุกโดยชอบคือยอมเปลี่ยนเปนรสเปนตนนั้นเอง.    ในขอน้ีมี 
ความสังเขปดังน้ี.  แตคําท่ีจะพึงกลาวโดยพิสดาร   ทั้งหมดพรอมดวยภาวนานัย 
ไดกลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.  บทวา หริตนฺต  ไดแก  ของเขียวสดนั้นเอง 
อธิบายวา  เตโชธาตุ   อาศัยหญาสดเปนตนก็ดับ.     บทวา  ปนฺถนฺต  ไดแก 
ทางใหญนั้นเอง.    บทวา  เสลนฺต  ไดแก ภูเขา.  บทวา  อุทกนฺต  ไดแก 
น้ํา.  บทวา  รมณีย  วา  ภูมิภาค   ไดแก  ภูมิภาคปราศหญาและพุมไมเปนตน 
ที่วางไดแก   ภูมิภาคที่โลง.    บทวา อนาหารา ไดแก   ไมมีอาหารคือไมมี 
เชื้อ.     ทานกลาวความวิการแหงเตโชธาตุตามปกติไวดังน้ี.      ก็เม่ือเวลาที่โลก 
พินาศดวยเตโชธาตุ      เตโชธาตุก็ใหมแสนโกฏิจักรวาล       แมเพียงข้ีเถาก็ไม 
เหลืออยู.  บทวา นหารุททฺทลฺเลน  ไดแก  ดวยเศษของหนัง.  บทวา  อคฺคึ 
คเวสนฺติ ความวา  คนทั้งหลายถือเอาเช้ือละเอียดเห็นปานน้ีแสวงหาไฟมันได 
ไออุนเพียงเล็กนอยก็โพลงข้ึน.  คําท่ีเหลือแมในที่นี้    พึงทราบโดยนัยกอนแล. 
            พึงทราบวินิจฉัยในวาโยธาตุนิทเทสดังตอไปนี้      บทวา   อุทฺธงฺคมา 
วาตา   ไดแก    ลมที่พัดข้ึนเบื้องบนอันเปนไปโดยอาการมีการเรอและสะอึก 
เปนตน.  บทวา  อโธคมา  วาตา ไดแก   ลนพัดลงเบ้ืองตํ่า    มีการขับถาย 
อุจจาระ  ปสสาวะเปนตน.  บทวา  กุจฉฺิยา  วาตา ไดแก   ลมที่พัดออกนอก 
ลําใสใหญเปนตน. บทวา   โกฏาสยา   วาตา  ไดแก  ลมภายในลําไสใหญ. 
บทว  องฺคมงฺคานุสาริโน  ไดแก  ลมทีเ่กิดจากการคูเขาเหยียดออกเปนตน 
ที่ซานไปตามอวัยวะนอยใหญในรางกายทั้งส้ินตามแนวเสนเอ็น.  บทวา  อสฺสา- 
โส ไดแก ลมหายใจเขา.  บทวา ปสฺสาโส ไดแกลมหายใจออก.  ในขอน้ีมี  
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ความยอเทานี้.      แตเมื่อวาโดยพิสดาร    คําท่ีจะพึงกลาวนั้นทั้งหมดพรอมทั้ง  
ภาวนานัย  ไดกลาวไวแลว    ในวิสุทธมิรรค.    บทวา  คามมฺป  วหติ  ไดแก 
พัดพาบานท้ังส้ินใหแหลกละเอียดไป.  แมในนิคมเปนตน  ก็มนีัยนี้เหมือนกัน. 
เมื่อคราวโลกยอยยับดวยลมนี้    ทานแสดงการเปล่ียนแปลงแหงวาโยธาตุ   ดวย 
อํานาจการกําจัดแสนโกฏิจักรวาล.    บทวา  วิธูปเนน  ไดแก  พัดพาไฟไป. 
บทวา  โอสฺสวเน ไดแก ชายคา  ก็น้ําไหลลงตามชายคาน้ัน    เพราะฉะน้ัน 
ทานเรียก  ชายคานั้นวา  โอสสวนะ.  คําท่ีเหลือแมในที่นี้  พึงประกอบโดยนัย 
กอนน่ันแล. 
            ในคําวา   เสยฺยถาป  อาวุโส   นี้ทานแสดงถึงอะไร.  ทานแสดงถึงมหา 
ภูตรูปที่กลาวไวแลวแตหนหลังวามิใชสัตว.    บทวา    กฏ   ไดแก  ทัพพสัม- 
ภาระ.  บทวา  วลฺลึ  ไดแก  เถาวัลยสําหรับผูก.   บทวา  ติณ  ไดแก   หญา 
สําหรับมุง.  บทวา  มตฺติก ไดแก   ดนิสําหรับฉาบทา.     บทวา  อากาโส 
ปริวาริโต       ความวา  โอกาสชองวางที่อยูลอมไมเปนตนเหลาน้ันภายในภาย 
นอก.  บทวา อคาร  ในคําวา  อคารเตฺวว  สงฺข  คจฺฉติ  เปนเพียงบัญญัติ. 
แตเมื่อไมเปนตนแยกออกเปนกอง ๆ กองไมทานเรียกวา   กฏราสิ    วลฺลริาสิ 
ทั้งน้ัน.     บทวา เอวเมวโข ความวา   โอกาสที่อยูลอมกระดูกเปนตนทั้งภาย 
ในภายนอก  อาศัยกระดูกเปนตนเหลานั้นจึงนับวา  รูปทั้งนั้น   ฉันนั้นเหมือน 
กัน. 
            เรือนท่ีอาศัยไมเปนตน     ชื่อวา  เคหะ    ทานเรียกวา   ขัตติยเคหะ 
พราหมณเคหะ  ฉันใด  แมรูปก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ทานเรียกวา    ขัตติยสรีระ 
พราหมณสรีระ.  แทจริงในท่ีนี้สภาวะไร ๆ ที่ชื่อวาสัตวหรือชีวะ  หามีไม.  
            ถามวา  คําวา  อชฺฌตฺติกฺเจ   อาวุโส  จกฺข ุนี้  ทานเริ่มไวเพราะ 
เหตุไร.  ตอบวา อุปาทายรูป  อรูปขันธ  ๔  และ  อริยสัจ  ๓ ทานมิไดกลาวไว  
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ขางตน     บดันี้  เพ่ือจะกลาวอุปาทายรูปเปนตนเหลาน้ัน   ทานจึงเริ่มเทศนา 
นี้ไว.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จกฺขุ  อปริภินนฺ   ไดแก เมือ่จักขุประสาท 
ดับไปก็ดี     ถูกอารมณภายนอกมาขัดขวางก็ดี    ถกูดีเสลดและเลือดพัวพันก็ดี 
จักขุประสาทไมอาจเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณได เปนเพียงชื่อวา แตกไปเทาน้ัน 
แตสามารถเปนปจจัยแกจักขุวิญญาณ ชื่อวา อปริภินนะ  คือ ไมแตกไป. บทวา 
พาหิรา จ  รปูา ไดแก รูปที่มีสมุฏฐาน ๔ ภายนอก.   บทวา   ตชโฺช  สมน-ฺ 
นาหาโร      ไดแก  อาศัยจักขุนั้นและรูป     คํานึงถึงภวังคแลวเกิดมนสิการ 
อธิบายวา    กิริยมโนธาตุจิตในจักขุทวารสามารถคํานึงถึงภวังค    กิริยมโนธาตุ 
จิตน้ันไมมีแมแกผูที่สงใจไปในท่ีอ่ืน     เพราะรูปารมณไมปรากฏ.     บทวา 
ตชฺชสฺส  ไดแก สมควรแกจิตน้ัน.  บทวา   วิฺาณภาคสฺส    ไดแก  สวน 
แหงวิญญาณ.     ทานแสดงสัจจะ ๔ โดยอาการ ๑๒    ในคําวา   ยถาภูตสฺส 
เปนตน.  บรรดาบทเหลานั้น     บทวา  ตถาภูตสฺส  ความวา  เกิดพรอมดวย 
จักขุวิญญาณ    คือพรั่งพรอมดวยจักขุวิญญาณ.  บทวา รูป  ความวา   รูปทีม่ี 
สมุฏฐาน ๓ ยอมไดในขณะจักขุวิญญาณ     เพราะจักขุวิญญาณเปนตัวทําใหรูป 
เกิด     แมรูปท่ีมีสมุฏฐาน ๔ ยอมไดในขณะจิตตอจากนั้น.     บทวา  สงฺคห 
คจฺฉติ แปลวา  ถึงการนับ.   เจตสิกธรรมมีเวทนาเปนตน   ก็สมัปยุตดวยจักขุ 
วิญญาณเหมือนกัน.  วิญญาณ ก็คือ จักขุวิญญาณนั่นเอง.  ทานกลาวเจตนาวา 
สังขาร  ไวในคําน้ี .  บทวา สงฺคโห  แปลวา  รวมกนั.  บทวา สนฺนิปาโต 
แปลวา  มาพรอมกัน.    บทวา  สมวาโย  ไดแก กอง.   บทวา  โย  ปฏิจฺจ-  
สมุปฺปาท  ปสฺสติ  ไดแก  ผูใดเห็นปจจัยทั้งหลาย.  บทวา โส   ธมฺม  ปสฺสติ 
ไดแก ผูนั้น    ชื่อวา  เห็นปฏิจจสมุปปนนธรรม.  คําท้ังปวงมีฉันทะเปนตน   เปน 
ไวพจนของตัณหานั่นเอง.   จริงอยู   ตัณหาทานเรียกวาฉันทะ    เพราะทําความ 
พอใจ   เรียกวาอาลัย   เพราะทําความเย่ือใย  เรียกวา   อนุนยะ   เพราะทําความ  
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ยินดี  เรียกวา  อัชโฌสานะ  เพราะใสลงกลืนเกบ็ไว.  คําวา  ฉนฺทราควินโย 
ฉนฺทราคปฺปหาน  เปนชือ่ของพระนิพพานท้ังน้ัน.    ในพระบาลี  มา ๓  สจัจะ 
เทาน้ัน  ควรนํามรรคสัจมารวมไวดวย  ดวยประการฉะน้ี.  ในฐานะ ๓ เหลา 
นี้  ทฏิฐิ  สังกัปปะ   วาจา  กัมมันตะ   อาชีวะ  วายามะ  สติ   สมาธิ  ภาวนา 
ปฏิเวธ นี้   ชือ่วามรรค.   บทวา พหุกต  โหติ  ความวา  ดวยแมอธิบายเพียง 
เทาน้ี   ก็เปนอันทําตามคําสอนของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันมาก.   แมในวาระ 
มีอาทิวา  อชฺฌตฺติก  เจ  อาวุโส  โสต  ก็นัยนี้เหมือนกัน.    สวนในมโนทวาร 
ภวังคจิต   ชือ่วา   ใจภายใน  ภวังคจิตน้ัน     แมดับไปแลว    ไมสามารถเปน 
ปจจัยของอาวัชชนจิตได      ภวังคจิตท่ีมีกําลังออนแมเปนไปอยู    กช็ื่อวาแตก 
แลว   ที่สามารถเปนปจจัยของอาวัชชนจิต  ชื่อวา  ไมแตก.  คําวา  พาหิรา จ 
ธมฺมา  ฯเปฯ  เนว  ตาว  ตชฺชสฺส  นี้  ทานกลาวไวโดยสมัยภวังคจิตเทาน้ัน. 
ในวาระท่ี ๒ ทานกลาวหมายเอาภิกษุผูสงใจไปในท่ีอ่ืน      โดยพิจารณาฌานท่ี 
ช่ําชอง  ใสใจกัมมัฏฐานท่ีคลองแคลว หรือทองบนพุทธพจนที่ชํานาญเปนตน. 
รูปแมมีสมุฏฐาน ๔ ก็ไดชื่อวา  รูป  ในวาระน้ี.   เพราะนโนวิญญาณ  ยอมให 
รูปเกิดข้ึน.  เจตสิกธรรมมีเวทนาเปนตน    ก็สัมปยุตดวยมโนวิญญาณ. วิญญาณ 
ก็คือมโนวิญญาณนั่นเอง.    แตในที่นี้     สังขารทั้งหลายทานถือดวยผัสสเจตนา 
เหมือนกัน.  คําท่ีเหลือ  พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวน้ันแล. 
            ดังนัน้  พระมหาเถระเมื่อพิจารณาเฉพาะเอกเทศในหนหลัง  จึงเอามา 
ต้ังไวในที่นี้  แลวแยกแสดงเทศนาที่ไมสมบูรณทั้งหมดในหนหลังไวดวยอํานาจ 
ทวาร  จบพระสูตรลง    ตามลําดับอนุสนธิแล. 
                         จบอรรถกถามหาหัตถิปโทปมสูตร  ที ่ ๘.   
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                              ๙.  มหาสาโรปมสูตร 
            [๓๔๗]   ขาพเจาไดสดับมาอยางน้ี:-  
            สมัยหนึ่ง    พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ภูเขาคิชฌกูฏ     กรงุ- 
ราชคฤห    เม่ือพระเทวทัตหลีกไปไมนาน ณ ที่นั้นแล    พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงปรารภพระเทวทัต  ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว   ตรัสวา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย กุลบุตรบางคนในโลกน้ี    ออกจากเรือนไมมีเรือนบวชดวยศรัทธาดวย 
คิดวา  เราเปนผูถูกชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส 
ครอบงํา  ถูกความทุกขทวมทับแลว   มีความทุกขเปนเบื้องหนา      ไฉนหนอ 
ความกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้     จะพึงปรากฏ.      เขาบวชอยางน้ันแลว 
ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดข้ึน.   เขามีความยินดี   มีความดําริ 
เต็มเปยมดวยลาภสักการะ     และความสรรเสริญนั้น.     เพราะลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญอันนั้น    เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา    เรามีลาภสักการะและความ 
สรรเสริญสวนภิกษุอ่ืนนอกน้ีไมปรากฏ  มีศักดานอย.  เขายอมมัวเมา  ถึงความ 
ประมาทเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนัน้      เมื่อเปนผูประมาทแลว 
ยอมอยูเปนทุกข.    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการ 
แกนไมอยู   เม่ือตนไมใหญมีแกนยืนตนอยู   ละเลยแกน   ละเลยกระพ้ี   ละเลย 
เปลือก  ละเลยสะเก็ดไปเสีย  ตัดเอากิ่งและใบถือไป  สําคัญวาแกน  บรุุษผูมีจักษุ 
เห็นเขาผูนั้นแลว   พึงกลาวอยางนี้วา   บุรุษผูเจริญน้ี    ไมรูจักแกนไม   ไมรูจัก 
กระพ้ี   ไมรูจักเปลือก  ไมรูจักสะเก็ด  ไมรูจักกิ่งและใบ   จริงอยางนั้น   บุรษุ 
ผูเจริญน้ีมีความตองการแกนไม   แสวงหาแกนไม  เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู  เมื่อ 
ตนไมใหญมีแกนต้ังอยู    ละเลยกระพ้ี    ละเลยเปลอืก   ละเลยสะเก็ดไปเสีย  ตัด  
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เอากิ่งและใบถือไป    สาํคัญวาแกน    และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา   จัก 
ไมสําเร็จประโยชนแกเขา   ฉันใด   กลุบุตรบางคนในโลกน้ี    ก็ฉันนั้นเหมือน 
กัน  ออกจากเรือนไมมีเรือนบวชดวยศรัทธาดวยคิดวา   เราเปนผูถูกชาติ   ชรา 
มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั  อุปายาส ครอบงําแลว ถูกความทุกข 
ทวมทับแลว   มีความทุกขเปนเบื้องหนา   ไฉนหนอ  ความกระทําท่ีสุดแหงกอง 
ทุกขทั้งมวลน้ี    จะพึงปรากฏ.   เขาบวชอยางนั้นแลว   ยังลาภสักการะและความ 
สรรเสริญใหบังเกิดข้ึน.  เขามีความยินดี  มีความดําริเต็มเปยม  ดวยลาภสักการะ 
และความสรรเสริญอันนัน้.     เพราะลาภสักการะ     และความสรรเสริญอันนั้น 
เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา    เรามีสักการะ    และความสรรเสริญ    สวนภิกษุอ่ืน 
นอกน้ีไมปรากฏ    [หรือมีคนรูจักนอย]    มีศักดานอย.    เขายอมมัวเมา   ถงึ 
ความประมาทเพราะลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน  เมื่อเปนผูประมาทแลว 
ยอมอยูเปนทุกข   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนี้เราเรียกวา    ไดถือเอากิ่งและใบ 
ของพรหมจรรย   และถึงท่ีสุดแคกิ่งและและใบน้ัน. 

                              วาดวยสะเก็ดของพรหมจรรย 
            [๓๔๘]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     กลุบุตรบางคนในโลกนี้      ออกจาก 
เรือนไมมีเรือนบวชดวยศรัทธาดวยคิดวา     เราเปนผูถูกชาติ    ชรา    มรณะ 
โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข  โทมนัส   อุปายาส   ครอบงําแลว    ถูกความทุกขทวม 
ทับแลว   มีความทุกขเปนเบ้ืองหนา    ไฉนหนอ    ความกระทําที่สุดแหงทุกข 
ทั้งมวลน้ี    จะพึงปรากฏ.    เขาบวชอยางนั้นแลว    ยังมีลาภสักการะและความ 
สรรเสริญใหบังเกิดข้ึน.    เขาไมมีความยินดี    มีความดําริยังไมเต็มเปยม  ดวย   
ลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน.    เขาไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน    เพราะลาภ 
สักการะและความสรรเสริญอันนั้น.     เขายอมไมมัวเมา     ไมถึงความประมาท 
เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน     เมื่อเปนผูไมประมาทแลว     ยอม 
ยังความถึงพรอมเเหงศีลใหสําเร็จ.   เขามีความยินดีมีความดําริเต็มเปยม    ดวย  
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ความถึงพรอมแหงศีลนั้น.     เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น     เขายอมยกตน  
ขมผูอ่ืนวา  เรามีศีลมีกัลยาณธรรม  สวนภิกษุอ่ืนนอกนี้เปนผูทุศีลมีบาปธรรม. 
เขายอมมัวเมา    ถึงความประมาทเพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น     เมื่อเปนผู 
ประมาทแลว    ยอมอยูเปนทุกข.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  เปรียบเหมือนบุรุษผูมี 
ความตองการแกนไม     แสวงหาแกนไม     เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู      เมื่อตน 
ไมใหญมีแกนต้ังอยู   ละเลยแกน   ละเลยกระพ้ี   ละเลยเปลือกไปเสีย   ถากเอา 
สะเก็ดถือไป      สําคัญวาแกน      บรุษุผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว      พึงกลาว 
อยางนี้วา  บุรุษผูเจริญน้ี  ไมรูจักแกนไม  ไมรูจักกระพ้ี  ไมรูจักเปลือก  ไมรูจัก 
สะเก็ด   ไมรูจักกิ่งและใบ   จริงอยางนั้น   บุรุษผูเจริญน้ี    มีความตองการแกน 
ไม    แสวงหาแกนไม    เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู    เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยูละ 
เลยแกน    ละเลยกะพ้ี    ละเลยเปลือกไปเสีย     ถากเอาสะเก็ดถือไป    สําคัญวา 
แกน   และกจิท่ีจะพึงดวยไมแกนของเขาจักไมสําเร็จประโยชนแกเขา  ฉันใด 
กุลบุตรบางคนในโลกนี้   ก็ฉันนั้นเหมือนกัน   ออกจากเรือนไมมีเรือนบวชดวย 
ศรัทธาดวยคิดวา  เราเปนผูถูกชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั 
อุปายาส   ครอบงําแลว    ถูกความทุกขทวมทับแลว    มีความทุกขเปนเบื้องหนา 
ไฉนหนอ    ความกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้     จะพึงปรากฏ.   เขาบวช 
อยางนี้แลว  ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดข้ึน.  เขาไมมีความยินดี 
มีความดําริยังไมเต็มเปยม   ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน.   เขาไมยก 
ตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะลาภสักการะและสรรเสริญอันนั้น.  เขายอมไมมัวเมาไม 
ถึงความประมาท      เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น      เมื่อเปนผูไม 
ประมาทแลว   ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ.   เขามีความดําริเต็มเปยม 
ดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น.    เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น      เขายอม 
ยกตนขมผูอ่ืนวา  เรามีศีล   มีกลัยาณธรรม   สวนภิกษุอ่ืนนอกน้ี   เปนผูทุศีล  
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มีบาปธรรม  เขายอมมัวเมา  ถึงความประมาท   เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น 
เมื่อเปนผูประมาทแลว   ยอมอยูเปนทุกข  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุนี้เราเรียก 
วา    ไดถือเอาสะเก็ดของพรหมจรรย   และถึงท่ีสุดแคสะเก็ดนั้น. 

                               วาดวยเปลือกของพรหมจรรย 
            [๓๔๙]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กุลบุตรบางคนในโลกนี้   ออกจากเรือน 
ไมมีเรือนบวชดวยศรัทธาดวยคิดวา    เราเปนผูถูกชาติ    ชรา    มรณะ    โสกะ 
ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส   อุปายาส   ครอบงําแลว   ถูกความทุกขทวมทับแลว 
มีความทุกขเปนเบื้องหนา   ไฉนหนอ   ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  
จะพึงปรากฏ.   เขาบวชอยางนั้นแลว    ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบัง 
เกิดข้ึน.   เขาไมมีความยินดี   มีความดําริยังไมเต็มเปยม   ดวยลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญน้ัน.    เขาไมยกตน   ไมขมผูอ่ืน    เพราะลาภสักการะและความ 
สรรเสริญอันนั้น.  เขายอมไมมัวเมา  ไมถึงความประมาทเพราะลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญน้ัน      เมื่อเปนผูไมประมาทแลว    ยอมยังความถึงพรอมแหงศีล 
ใหสําเร็จ.    เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น   แตมคีวามดําริยังไม 
เต็มเปยม.    เขาไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน    เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. 
เขายอมไมมัวเมา   ไมถึงความประมาท   เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น   เมื่อ 
เปนผูไมประมาทแลว    ยอมยังความถึงพรอมเเหงสมาธิใหสําเร็จ    เขามีความ 
ยินดี   มีความดําริเต็มเปยม    ดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น.    เพราะความ 
ถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น    เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา    เรามีจิตต้ังมั่น    มจิีต 
มีอารมณเปนอันเดียว  สวนภิกษุอ่ืนนอกนี้  มีจิตไมต้ังม่ัน  มีจิตหมุนไปผิดแลว. 
เขายอมมัวเมาถึงความประมาท    เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น    เมื่อเปน 
ผูประมาทแลว   ยอมอยูเปนทุกข.   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนบุรุษผู 
มีความตองการแกนไม   แสวงหาแกนไม    เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู    เมื่อตนไม 
ใหญมีแกนต้ังอยู  ละเลยแกน   ละเลยกระพ้ีไปเสีย   ถากเอาเปลือกถือไป  สําคัญ  
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วาแกน    บรุษุผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว     พึงกลาวอยางนี้วา     บุรุษผูเจริญน้ี  
ไมรูจักแกน   ไมรูจักกระพ้ี    ไมรูจักเปลือก   ไมรูจักสะเก็ด    ไมรูจักกิ่งและใบ  
จริงอยางนั้น    บุรุษผูเจริญน้ีมีความตองการแกนไม    แสวงหาแกนไม    เทีย่ว 
เสาะหาแกนไมอยู   เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ละเลยแกน  ละเลยกระพ้ีไปเสีย 
ถากเอาเปลือกถือไป   สําคัญวาแกน   และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา   จัก 
ไมสําเร็จประโยชนแกเขาฉันใด   กลุบุตรบางคนในโลกน้ี    กฉั็นนั้นเหมือนกัน 
ออกจากเรือนไมมีเรือนบวช    ดวยศรัทธาดวยคิดวา    เราเปนผูถูกชาติ    ชรา 
มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนสั   อุปายาส   ครอบงําแลว   ถูกความทุกข 
ทวมทับแลว    มีความทุกขเปนเบื้องหนา    ไฉนหนอ    ความกระทําท่ีสุดแหง 
กองทุกขทั้งมวลนี้    จะพึงปรากฏ.   เขาบวชอยางนั้นแลว     ยงัลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญใหบังเกิดข้ึน.    เขาไมมีความยินดี    มีความดําริยังไมเต็มเปยม 
ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญนั้น.  เขาไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน   เพราะลาภ 
สักการะและความสรรเสริญอันนั้น.     เขายอมไมมัวเมา     ไมถึงความประมาท 
เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน   เมื่อเปนผูไมประมาทแลว    ยอมยัง 
ความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ.    เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น 
แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม.  เขาไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะความถึงพรอม 
แหงศีลนั้น.    เขายอมไมมัวเมา    ไมถึงความประมาท    เพราะความถึงพรอม 
แหงศีลนั้น      เมื่อเปนผูไมประมาทแลว      ยอมยงัความถึงพรอมแหงสมาธิให 
สําเร็จ.  เขามีความยินดี  มีความดําริเต็มเปยม  ดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น 
เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา    เรามีจิตต้ังมั่น      มีจิตมีอารมณเปนอันเดียว    สวน 
ภิกษุอ่ืนนอกน้ี   มีจิตไมต้ังม่ัน   มีจิตหมุนไปผิดแลว   เขายอมมัวเมา  ถึงความ 
ประมาท   เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น    เมื่อเปนผูประมาทแลว   ยอมอยู  
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เปนทุกข.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ภิกษุนี้เราเรียกวา    ไดถือเอาเปลือกแหง 
พรหมจรรย   และถึงท่ีสุดแคเปลือกนั้น. 

                                   วาดวยกระพี้แหงพรหมจรรย 
            [๓๕๐]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กุลบุตรบางคนในโลกนี้   ออกจากเรือน 
ไมมีเรือนบวชดวยศรัทธาดวยคิดวา    เราเปนผูอันชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ 
ปริเทวะ   ทกุข   โทมนัส   อุปายาส  ครอบงําแลว    ถูกความทุกขทวมทับแลว 
มีความทุกขเปนเบื้องหนา   ไฉนหนอ   ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  
จะพึงปรากฏ.    เขาบวชอยางนั้นแลว      ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให 
บังเกิดข้ึน.   เขาไมมีความยินดี   มีความดําริยังไมเต็มเปยม   ดวยลาภสักการะ 
และความสรรเสริญน้ัน.    เขาไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน    เพราะลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญอันนั้น.    เขายอมไมมัวเมา   ไมถึงความประมาท    เพราะลาภ 
สักการะและความสรรเสริญน้ัน      เมื่อเปนผูไมประมาทแลว     ยอมยังความถึง 
พรอมแหงศีลใหสําเร็จ.  เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น    แตมี 
ความดําริยังไมเต็มเปยม.    เขาไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน    เพราะความถึงพรอม 
แหงศีลอันนั้น.   เขายอมไมมัวเมา   ไมถึงความประมาท   เพราะความถึงพรอม 
แหงศีลนั้น    เมื่อเปนผูไมประมาทแลว     ยอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิให 
สําเร็จ.   เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น   แตมีความดําริยังไม 
เต็มเปยม.   เขาไมยกตน   ไมขมผูอ่ืน   เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น. 
เขายอมไมมัวเมา    ไมถึงความประมาท      เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น 
เมื่อเปนผูไมประมาทแลว      ยอมยังญาณทัสสนะใหสําเร็จ.      เขามีความยินดี 
มีความดําริเต็มเปยมแลวดวยญาณทัสสนะนั้น.        เพราะญาณทัสสนะอันน้ัน 
เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา    เรารูเราเห็นอยู    สวนภิกษุอ่ืนนอกน้ีไมรู   ไมเห็น 
อยู.   เขายอมมัวเมา    ถึงความประมาท    เพราะญาณทัสสนะน้ัน     เมื่อเปนผู 
ประมาทแลว   ยอมอยูเปนทุกข   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย   เปรียบเหมือนบุรุษผูมี  
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ความตองการแกนไม  แสวงหาแกนไม  เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู   เมื่อตนไมใหญ 
มีแกนต้ังอยู   ละเลยแกนไปเสีย   ถากเอากระพ้ีถือไป   สําคัญวาแกน.   บุรุษผูมี 
จักษุเห็นเขาผูนั้นแลว   พึงกลาวอยางน้ีวา  บุรุษผูเจริญน้ี    ไมรูจักแกน   ไมรู 
จักกระพี้     ไมรูจักเปลือก    ไมรูจักสะเก็ด    ไมรูจักกิ่งและใบ    จริงอยางนั้น 
บุรุษผูเจริญน้ีมีความตองการแกนไมอยู   แสวงหาแกนไม   เทีย่วเสาะหาแกนไม 
อยู  เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ละเลยแกนไปเสีย  ถากเอากระพ้ีถือไป  สําคัญ 
วาแกน     และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา     จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา 
ฉันใด  กลุบตุรบางคนในโลกน้ี  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ออกจากเรือนไมมีเรือน 
บวชดวยศรทัธาดวยคิดวา    เราเปนผูถูกชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ    ปริเทวะ 
ทุกข  โทมนสั   อุปายาส   ครอบงําแลว   ถูกความทุกขทวมทับแลว   มีความ 
ทุกขเปนเบื้องหนา  ไฉนหนอ  ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกข  ทั้งมวลน้ีจะพึง 
ปรากฏ.     เขาบวชอยางน้ันแลว     ยงัลาภสักการะและความสรรเสริญใหบงัเกิด 
 ข้ึน.  เขาไมมีความยินดี  มีความดําริยังไมเต็มเปยม    ดวยลาภสักการะและความ 
สรรเสริญน้ัน.  เขาไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญ 
อันนั้น.   เขายอมไมมัวเมา   ไมถึงความประมาท    เพราะลาภสักการะและความ 
สรรเสริญน้ัน     เมื่อเปนผูไมประมาทแลว     ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลให 
สําเร็จ.     เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น      แตมีความดําริยังไม 
เต็มเปยม.    เขาไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน    เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น. 
เขายอมไมมัวเมา   ไมถึงความประมาท   เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น     เมื่อ 
เปนผูไมประมาทแลว    ยอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ.    เขามีความ 
ยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น    แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม.    เขาไม 
ยกตน  ไมขมผูอ่ืน   เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น.   เขายอมไมมัวเมา 
ไมถึงความประมาท  เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น     เมื่อเปนผูไมประมาท  
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 แลว  ยอมยงัญาณทัสสนะใหสําเร็จ.   เขามีความยินดี  มีความดําริเต็มเปยมแลว  
ดวยญาณทัสสนะนั้น.    เพราะญาณทัสสนะอันนั้น    เขายอมยกตนขมขูผูอ่ืนวา 
เรารูเราเห็นอยู    สวนภิกษุอ่ืนนอกน้ีไมรูไมเห็นอยู    เขายอมมัวเมา   ถึงความ 
ประมาท  เพราะญาณทัสสนะน้ัน   เมือ่เปนผูประมาทแลว.   ยอมอยูเปนทุกข. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุนี้เราเรียกวา   ไดถือเอากระพ้ีแหงพรหมจรรย   และ 
ถึงท่ีสุดแคกระพ้ีนั้นแล.                  

                                วาดวยแกนของพรหมจรรย 
            [๓๕๑]   ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  กุลบุตรบางคนในโลกนี้    ออกจากเรือน 
ไมมีเรือนบวชดวยศรัทธา   ดวยคิดวา   เราเปนผูถูกชาติชรา   มรณะ   โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส   อุปายาส  ครอบงําแลว    ถูกความทุกขทวมทับแลว 
มีความทุกขเปนเบื้องหนา   ไฉนหนอ   ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ 
จะพึงปรากฏ.     เขาบวชอยางนั้นแลว     ยังลาภสักการะและความสรรเสริญให 
บังเกิดข้ึน.    เขาไมมีความยินดี   มีความดําริยังไมเต็มเปยม   ดวยลาภสักการะ 
และความสรรเสริญน้ัน.    เขาไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน    เพราะลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญอันนั้น.    เขายอมไมมัวเมา    ไมถึงความประมาท    เพราะลาภ 
สักการะและความสรรเสริญน้ัน    เมื่อเปนผูไมประมาทแลว     ยอมยังความถึง 
พรอมแหงศีลใหสําเร็จ.    เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น    แตมี 
ความดําริยังไมเต็มเปยม.    เขาไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน   เพราะความถึงพรอม 
แหงศีลอันนั้น.   เขายอมไมมัวเมา  ไมถึงความประมาท   เพราะความถึงพรอม 
แหงศีลนั้น     เมื่อเปนผูไมประมาทแลว      ยอมยงัความถึงพรอมแหงสมาธิให 
สําเร็จ.   เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น   แตมีความดําริยังไม 
เต็มเปยม.   เขาไมยกตน   ไมขมผูอ่ืน    เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น 
เขายอมไมมัวเมา     ไมถงึความประมาท     เพราะความถึงพรอมแหงสมาธินั้น 
เมื่อเปนผูไมประมาทแลว   ยอมยังญาณทัสสนะใหสําเร็จ.    เขามีความยินดีดวย  
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ญาณทัสสนะนั้น     แตมคีวามดําริยังไมเต็มเปยม.    เขาไมยกตน    ไมขมผูอ่ืน 
เพราะญาณทัสสนะนั้น.  เขายอมไมมัวเมา   ไมถึงความประมาท   เพราะญาณ- 
ทัสสนะนั้น    เมื่อเปนผูไมประมาทแลว   ยอมยังสมยวิโมกขใหสําเร็จ.  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย   ขอท่ีภิกษุนั้นจะพึงเสื่อมจากสมยวิมุตตินั้น    เปนฐานะที่จะมีได.  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม     แสวงหา 
แกนไม  เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู  เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ถากเอาแกนถือไป 
รูจักวาแกน  บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว  พึงกลาวอยางนี้วา  บุรุษผูเจริญน้ี 
รูจักแกน   รูจักกระพี้    รูจักเปลือก   รูจักสะเก็ด   รูจักกิ่งและใบ    จริงอยางนั้น 
บุรุษผูเจริญน้ี   มีความตองการแกนไม   แสวงหาแกนไม   เทีย่วเสาะหาแกนไม 
อยู   เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ถากเอาแกนถือไป   รูจักวาแกน   และกิจท่ีจะ 
พึงทําดวยไมแกนของเขา    จักสําเร็จประโยชนแกเขา  ฉันใด   กุลบุตรบางคน 
ในโลกน้ีก็ฉันนั้นเหมือนกัน     ออกจากเรือนไมมีเรือนบวชดวยศัทธาดวยคิดวา 
เราเปนผูถูกชาติ  ชรา  มรณะ   โสกะ   ปริเทวะ   ทุกข   โทมนสั   อุปายาส 
ครอบงําแลว  ถูกความทุกขทวมทับแลว  มีความทุกขเปนเบื้องหนา ไฉนหนอ 
ความกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้    จะพึงปรากฏ.    เขาบวชอยางนั้นแลว 
ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบังเกิดข้ึน.      เขาไมมีความยินดี   มีความ 
ดําริยังไมเต็มเปยม   ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน.   เขาไมยกตน  ไม 
ขมผูอ่ืน      เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น.      เขายอมไมมัวเมา 
ไมถึงความประมาท   เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญนัน้     เมื่อเปนผูไม 
ประมาทแลว    ยอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ.        เขามีความยินดีดวย 
ความถึงพรอมแหงศีลนั้น    แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม.   เขาไมยกตน  ไมขม 
ผูอ่ืน   เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น.     เขายอมไมมัวเมา     ไมถึงความ 
ประมาท   เพราะความถึงพรอมแหงศีลนั้น   เมื่อเปนผูไมประมาทแลว   ยอมยัง  
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ความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ.  เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงสมาธิ 
นั้น    แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม.   เขาไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน   เพราะความถึง 
พรอมแหงสมาธิอันนั้น.   เขายอมไมมัวเมา   ไมถึงความประมาท   เพราะความ 
ถึงพรอมแหงสมาธินั้น     เมื่อเปนผูไมประมาทแลว     ยอมยังญาณทัสสนะให 
สําเร็จ.     เขามีความยินดีดวยญาณทัสสนะนั้น      แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม. 
เขาไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะญาณทัสสนะนั้น.    เขายอมไมมัวเมา   ไมถึง 
ความประมาท    เพราะญาณทัสสนะน้ัน    เมื่อเปนผูไมประมาทแลว    ยอมยัง 
อสมยวิโมกขใหสําเร็จ.       ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ขอท่ีภิกษุนั้นจะพึงเส่ือมจาก 
อสมยวิมุตตินั้น    มิใชฐานะ  มิใชโอกาสท่ีจะมีได. 

                                  วาดวยที่สุดของพรหมจรรย 
            [๓๕๒]   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ดังพรรณนามาฉะน้ี     พรหมจรรยนี้  
จึงมิใชมีลาภสักการะและความสรรเสริญเปนอานิสงส  มิใชมคีวามถึงพรอมแหง 
ศีลเปนอานิสงส     มิใชมีความถึงพรอมแหงสมาธิเปนอานิสงส     มิใชมญีาณ- 
ทัสสนะเปนอานิสงส  แตพรหมจรรยนี้มีเจโตวิมุตติอันไมกําเริบ  เปนประโยชน 
เปนแกน  เปนที่สุด.                                                             
            พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว     ภิกษุเหลาน้ันชื่นชม 
ยินดี   พระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลวแล. 
                                     จบ  มหาสาโรปมสูตรที่  ๙  
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                                  อรรถกถามหาสาโรปสูตร 
            มหาสาโรปมสูตร   เริ่มตนวา    ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-  
            พึงทราบวินิจฉัยในมหาสาโรปมสูตรนั้นดังตอไปนี้   บทวา  อจิรปก-ฺ 
กนฺเต  ความวา เมื่อพระเทวทัตทําลายสงฆทําโลหิตุปาทกรรม  ทําพระโลหิต 
ใหหอ   หลีกไปไมนาน    พาพรรคพวกแยกไปโดยเพศเดิมของตน.    ในคําวา 
อิธ  ภิกขฺเว  เอกจฺโจ  กุลปุตฺโต   ทานมิไดกําหนดวากุลบุตรชื่อโนนก็จริง 
ถึงอยางนั้น     คําน้ี       พึงทราบวา      ทานกลาวหมายเฉพาะพระเทวทัต 
เทาน้ัน.     จริงอยู   พระเทวทัต   ชื่อวา   เปนกุลบุตรโดยชาติ   เพราะเกิดใน 
วงศพระเจาโอกกากราช   ตามเชื้อสายมหาสมบัติราชท่ีไมระคนวงศอ่ืน.   บทวา 
โอติ ฺโณ  ไดแก ชาติของผูใดอยูภายใน   ผูนั้นชื่อวาผูถูกชาติครอบงําแลว. 
แมในชราเปนตนก็มีนัยนี้เหมือนกัน.        ปจจัย ๔ ชื่อวาลาภในคําวาลาภและ 
สักการะเปนตน.      บทวา    สกฺกาโร   ไดแก  ปจจัย ๔ เหลาน้ันที่เขาจัดไวดี 
แลว.  บทวา  สิโลโก  ไดแก  การพูดสรรเสริญ.   บทวา   อภินิพฺพตฺเตติ 
ไดแก  ใหเกดิ.  บทวา   อปฺาตา   ความวา  ไมปรากฏในสถานท่ีชนทั้ง ๒ 
ดํารงอยู   ยอมไมไดแมเพียงอาหารและเครื่องนุงหม.       บทวา   อปฺเปสกฺขา 
ไดแก   พวกที่ไมมีบริวาร   ไมไดคนแวดลอมไปขางหนาหรือขางหลัง.    บทวา 
สาเรน   สารกรณีย   ไดแก สิ่งใดส่ิงหน่ึง   มีเพลา   ลอ   แอกและไถเปนตน 
ที่จะพึงทําดวยไมแกน.     บทวา   สาขาปลาส  อคฺคเหสิ  พฺรหมฺจริยสฺส 
ความวา  ปจจัย  ๔ ชื่อวากิ่งไมใบสด   ของศาสนพรหมจรรยอันมีมรรคผลเปน 
สาระ  ไดถือเอาแตกิ่งไมใบสดนั้น.  บทวา  เตน  จ  โวสาน  อาปาทิ  ความวา 
ก็ดวยเหตุนั้นแล   พระเทวทัตน้ัน  จึงหยุดดวยเขาใจวา   พอแคนี้  เราพบสาระ  
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แลว.      บทวา   าณทสฺสน   อภินิพฺพตฺเตติ  ความวา  พระเทวทัตได  
อภิญญา ๕   ก็ทิพยจักษุอยูสุดทายของอภิญญา ๕  ทิพยจักษุนั้น.  ทานกลาววา 
ญาณทัสสนะในพระสูตรน้ี.  บทวา  อชาน  อปสสฺ  วิหรนฺติ    ความวา ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ไมรูสุขุมรูปไร ๆ โดยท่ีสุดแมปศาจคลุกฝุนก็ไมเห็นอยู.      บทวา 
อสมยวิโมกขฺ  อาราเธติ    ความ    กลุบุตรยอมยินดี   ยอมใหถงึพรอม 
ยอมไดโลกตุตรธรรม  ๙  ที่ทานกลาวไวอยางนี้     อสมยวิโมกข      เปนไฉน 
คือ    อริยมรรค  ๔  สามญัญผล  ๔  นิพพาน  ๑  นี้       ชื่อวา   อสมย- 
วิโมกข.  จริงอยู   สมาบัติที่เปนโลกิยะ   ยอมพนจากธรรมที่เปนขาศึกในขณะ 
ที่ถึงอัปปนานั้นเอง  เพราะฉะนั้น  โลกิยสมาบัตินั้น   ทานจึงกลาววาเปนสมย- 
วิโมกข    อยางนี้วา     สมยวิโมกขเปนไฉน     คือ  รูปาวจรสมาบัติ  ๔ 
อรูปาวจรสมาบัติ  ๔ นี ้  เรียกวา  สมยวิโมกข   สวนโลกุตตธรรม   ยอนพน 
ไดทุกกาล   จริงอยู   มรรคจิตและผลจิตท่ีพนคราวเดียว    ก็เปนอันพนไปเลย 
นิพพานก็พนแลวเด็ดขาดจริงจากสรรพกิเลสสวนเดียว  เพราะฉะนั้น   ธรรม  ๙ 
เหลาน้ี   ทานจึงกลาววา    อสมยวิโมกข.      บทวา   อกุปฺปา    เจโตวิมุตฺติ 
ไดแก  วิมุตติสัมปยุตดวยอรหัตผล.  ประโยชนนี ้ ของพรหมจรรย  นั้น  มอียู 
เพราะเหตุนั้น  พรหมจรรยนั้น       จึงชื่อวา  เอตทัตถะ  คือพรหมจรรยนี้    ม ี
พระอรหัตตผลน้ันเปนประโยชน  ทานอธิบายวา   นี้เปนประโยชนของพรหม- 
จรรยนั้น.     บทวา เอต  สาร  ความวา  อรหัตมรรคและอรหัตผลน้ีเปน 
สาระแหงพรหมจรรย.  บทวา  เอต  ปริโยสาน  ความวา  อรหัตผลน้ี  เปน 
ที่สุดแหงพรหมจรรย  นี้เปนสุดทายไมมีผลที่จะพึงบรรลุยิ่งข้ึนไปกวานี้   เพราะ 
ฉะน้ัน   ทานจึงจบเทศนาตามอนุสนธิดังน้ีแล. 
                           จบ  อรรถกถามหาสาโรปมสูตรที่   ๙  
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                               ๑๐.  จูฬสาโรปมสูตร 
            [๓๕๓]  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:- 
            สมัยหนึ่ง  พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน  อาราม 
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี  กรุงสาวัตถี.  ครั้งน้ัน พราหมณชื่อปงคลโกจฉะ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงท่ีประทับ    ครั้นแลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระ 
ภาคเจา  ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน 
ขางหน่ึง  แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตทานพระโคดม   สมณ- 
พราหมณพวกนี้   เปนเจาหมู   เจาคณะ  เปนคณาจารย มีชื่อเสียง  มียศ  เปน 
เจาลัทธิ  ชนเปนอันมาก    สมมติวาเปนคนดี คือ  ปูรณกัสสป    มักขลโิคสาล 
อชิตเกสกัมพล  ปกุธกัจจายนะ  สัญชัยเวลัฏฐบุตร  นิครนถนาฏบุตร พวกน้ัน 
ทั้งหมดรูยิ่งตามปฏิญญาของตน ๆ หรือทุกคนไมรูยิ่งเลย   หรอืวาบางพวกรูยิ่ง 
บางพวกไมรูยิ่ง.                                                                          
            พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  อยาเลย   พราหมณ    ขอท่ีวาพวกนั้นทั้ง  
หมดรูยิ่ง   ตามปฏิญญาของตน ๆ หรอืทุกคนไมรูยิ่งเลย    หรอืวาบางพวกรูยิ่ง 
บางพวกไมรูยิ่งนั้น    จงงดไวเถิด   เราจักแสดงธรรมแกทาน    ทานจงฟงธรรม 
นั้น    จงการทําไวในใจใหดี  เราจักกลาว.    ปงคลโกจฉพราหมณทูลรับพระ- 
ดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาแลว.                                              

                               วาดวยอุปมาผูตองการแกนไม 
            [๓๕๔]  พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา    ดูกอนพราหมณ     เปรียบ 
เหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม  แสวงหาแกนไม   เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู 
เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ละเลยแกน   ละเลยกระพ้ี    ละเลยเปลือก    ละเลย 
สะเก็ดไปเสีย   ตัดเอากิ่งและใบถือไป  สําคัญวาแกน บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้น  
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แลว     พึงกลาวอยางนี้วา   บุรุษผูเจริญน้ี     ไมรูจักแกน  ไมรูจักเปลือก    ไม 
รูจักสะเก็ด  ไมรูจักกิ่งและใบ  จริงอยางนั้น   บุรุษผูเจริญน้ี    มคีวามตองการ 
แกนไม  แสวงหาแกนไม   เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู   เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู 
ละเลยแกน   ละเลยกระพ้ี    ละเลยเปลอืก    ละเลยสะเก็ดไปเสีย     ตัดเอากิ่งและ 
ใบถือไป   สาํคัญวาแกน    และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา     จักไมสําเร็จ 
ประโยชนแกเขา. หรืออีกอยางหน่ึง เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม 
แสวงหาแกนไม   เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู   เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู     ละเลย 
แกน   ละเลยกระพ้ี    ละเลยเปลือกไปเสีย   ถากเอาสะเก็ดถือไป    สําคัญวาแกน 
บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว  พึงกลาวอยางนี้วา  บุรุษผูเจริญน้ี   ไมรูจักแกน 
ไมรูจักกระพี้   ไมรูจักเปลือก  ไมรูจักสะเก็ด  ไมรูจักกิ่งเเละใบ   จริงอยางนั้น 
บุรุษผูเจริญน้ี    มีความตองการแกนไม   แสวงหาแกนไม   เทีย่วเสาะหาแกนไม 
อยู   เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ละเลยแกน   ละเลยกระพ้ี    ละเลยเปลือกไป 
เสีย   ถากเอาสะเก็ดถือไป   สําคัญวาแกน   และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา 
จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา.    หรืออีกอยางหนึ่ง  เปรียบเหมอืนบุรุษผูมีความ 
ตองการแกนไม   แสวงหาแกนไม     เท่ียวเสาะหาแกนไมอยู     เมื่อตนไมใหญ 
มีแกนต้ังอยู   ละเลยเเกน   ละเลยกระพ้ีไปเสีย   ถากเอาเปลือกถือไป   สําคัญวา 
แกน  บรุุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว  พึงกลาวอยางนี้วา  บุรุษผูเจริญนี้   ไมรู 
จักแกน   ไมรูจักกระพี้     ไมรูจักเปลอืก    ไมรูจักสะเก็ด    ไมรูจักกิ่งและใบ 
จริงอยางนั้น  บุรุษผูเจริญนี้    มีความตองการแกนไม   แสวงหาแกนไม   เทีย่ว 
เสาะหาแกนไมอยู   เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ละเลยแกน    ละเลยกระพ้ีไป 
เสีย   ถากเอาเปลือกถือไป   สําคัญวาแกน  และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา 
จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา.  หรืออีกอยางหน่ึง    เปรียบเหมอืนบุรุษผูมีความ 
ตองการแกนไมแสวงหาแกนไม  เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู  เมื่อตนไมใหญมีแก 
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ต้ังอยู   ละเลยแกนไปเสีย  ถากเอากระพ้ีถือไป    สาํคัญวาแกน    บุรุษผูมีจักษุ 
เห็นเขาผูนั้นแลว  พึงกลาวอยางนี้วา  บุรุษผูเจริญน้ี      ไมรูจักแกน    ไมรูจัก 
กระพ้ี    ไมรูจักเปลือก   ไมรูจักสะเก็ด   ไมรูจักกิ่งและใบ   จริงอยางนั้น   บุรุษ 
ผูเจริญน้ี    มคีวามตองการแกนไม     แสวงหาแกนไม   เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู 
เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ละเลยแกนไปเสีย   ถากเอากระพ้ีถือไป    สําคัญวา 
แกน   และกจิท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขาจักไมสําเร็จประโยชนแกเขา.   หรือ 
อีกอยางหนึ่ง     เปรียบเหมือนบุรุษผูมีความตองการแกนไม    แสวงหาแกนไม 
เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู   เม่ือตนไมใหญมีแกนต้ังอยู  ตัดเอาแกนนั้นแหละถือไป 
รูอยูวาแกน  บุรุษผูมีจักษุเห็นเขาผูนั้นแลว  พึงกลาวอยางนี้วา   บุรุษผูเจริญน้ี 
รูจักแกน        รูจักกระพ้ี        รูจักเปลอืก       รูจักสะเก็ด       รูจักกิ่งและใบ 
จริงอยางนั้น    บุรุษผูเจริญน้ีมีความตองการแกนไม    เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู 
เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ตัดเอาแกนนั่นแหละถือไป   รูอยูวาแกน   และกจิ 
ที่จะพึงทําดวยไมแกนของเขา   จักสําเร็จประโยชนแกเขา   ฉันใด. 

                                        วาดวยบุคคลที่  ๑ 
            [๓๕๕]   ดูกอนพราหมณ  ฉันนั้นเหมือนกันแล    กุลบุตรบางคนใน 
โลกนี ้   ออกจากเรือนไมมีเรือนบวชดวยศรัทธาดวยคิดวา     เราเปนผูอันชาติ 
ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  ครอบงําแลว     ถูกความทุกข 
ทวมทับแลว    มีความทุกขเปนเบื้องหนา    ไฉนหนอ    ความกระทําท่ีสุดแหง 
กองทุกขทั้งมวลนี้    จะพึงปรากฏ.   เขาบวชอยางนั้นแลว    ยังลาภสักการะและ 
ความสรรเสริญใหบังเกิดข้ึน.   เขามีความยินดี   มคีวามดําริเต็มเปยม   ดวยลาภ 
สักการะและความสรรเสริญน้ัน.    เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญอันนั้น  
เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา   เรามีลาภสักการะและความสรรเสริญ     สวนภิกษุอ่ืน 
นอกน้ีไมปรากฏ  [หรือมีคนรูจักนอย]  มีศักดานอย.   อน่ึง    เขาไมยังฉันทะ 
ใหเกิด  ไมพยายาม    เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวาและประณีตกวา  
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ลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน  ทั้งเปนผูมีความประพฤติยอหยอน ทอถอย.  
เปรียบเหมือนบุรุษคนน้ันที่มีความตองการแกนไม    แสวงหาแกนไม     เท่ียว 
เสาะหาแกนไมอยู    เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู      ละเลยแกน     ละเลยกระพ้ี  
ละเลยเปลือก   ละเลยสะเก็ดไปเสีย   ตัดเอากิ่งและใบถือไป   สําคัญวาแกน และ 
กิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา  จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา  ฉันใด   ดูกอน 
พราหมณ  เราเรียกบุคคลน้ีวามีอุปมาฉันนั้น.                                                

                                               วาดวยบุคคลที ่๒ 
            [๓๕๖]   ดกูอนพราหมณ  บุคคลบางคนในโลกน้ี   ออกจากเรือนไมมี 
เรือนบวชดวยศรัทธาดวยคิดวา  เราเปนผูถูกชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ  ปริเทวะ 
ทุกข โทมนสั  อุปายาสครอบงําแลว ถูกความทุกขทวมทับแลว  มีความทุกขเปน 
เบื้องหนาไฉนหนอ    ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลน้ี    จะพึงปรากฏ. 
เขาบวชอยางนั้นแลว     ยงัลาภสักการะและความสรรเสริญใหบงัเกิดข้ึน.     เขา 
ไมมีความยินดี  มีความดําริยังไมเต็มเปยม  ดวยลาภสักการะและความสรรเสริญ 
นั้น.   เขายังฉันทะใหเกิด  พยายาม   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา 
และประณีตกวาลาภสักการะและความสรรเสริญ     ทั้งเปนผูมีความประพฤติไม 
ยอหยอน  ไมทอถอย.  เขายอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ.   เขามีความ 
ยินดี  มีความดําริเต็มเปยมแลวดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น.    เพราะความถึง 
พรอมแหงศีลอันนั้น  เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา  เรามีศีลมีกัลยาณธรรม    สวน 
ภิกษุอ่ืนนอกน้ี     เปนผทุศีลมีบาปธรรม.    อน่ึง   เขาไมยังฉันทะใหเกิด  ไม 
พยายามเพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา       และประณีตกวาความถึง 
พรอมแหงศีลนั้น  ทั้งเปนผูมีความประพฤติยอหยอน  ทอถอย.  เปรียบเหมือน 
บุรุษคนน้ันที่มีความตองการแกนไม  เเสวงหาแกนไม   เที่ยวเสาะหาแกนไมอยู 
เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู  ละเลยแกน  ละเลยกระพ้ี  ละเลยเปลือกไปเสีย 
ถากเอาสะเก็ดถือไป     สาํคัญวาแกน      และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา  
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จักไมสําเร็จประโยชนแกเขา  ฉันใด    ดูกอนพราหมณ    เราเรียกบุคคลน้ีวามี 
อุปมาฉันนั้น.  

                                        วาดวยบุคคลที่  ๓ 
            [๓๕๗]   ดูกอนพราหมณ  บุคคลบางคนในโลกน้ี    มศีรัทธาออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตดวยคิดวา     เราเปนผูอันชาติ    ชรา    มรณะ   โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกขโทมนัส  อุปายาส    ทวมทับแลว      ถูกความทุกขทวมทับแลว 
มีความทุกขเปนเบื้องหนา  ไฉนหนอ  ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  
จะพึงปรากฏ     เขาบวชอยางนั้นแลว     ยังลาภลักการะและความสรรเสริญให 
บังเกิดข้ึน  เขาไมมีความยินดี   มีความดําริยังไมเต็มเปยม     ดวยลาภสักการะ 
และความสรรเสริญน้ัน  เขาไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน      เพราะลาภสักการะความ 
สรรเสริญอันนั้น    อน่ึง  เขายังฉันทะใหเกิด  พยายาม  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรม 
เหลาอ่ืนอันยิ่งกวาและประณีตกวาลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน      ทั้งเปน 
ผูมีความประพฤติไมยอหยอน  ไมทอถอย  เขายอมยังความถึงพรอมแหงศีลให 
สําเร็จ     เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น       แตมีความดําริยังไม 
เต็มเปยม  เขาไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น อนึ่ง 
เขายังฉันทะใหเกิด    พยายาม     เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวาและ 
ประณีตกวาความถึงพรอมแหงศีลนั้น      ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน 
ไมทอถอย   เขายอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ    เขามีความยินดี  ม ี
ความดําริเต็มเปยม    ดวยความถึงพรอมแหงสมาธินั้น    เพราะความถึงพรอม 
แหงสมาธิอันนั้น    เขายอมยกตนขมผูอ่ืนวา  เรามีจิตต้ังม่ัน    มีจิตมีอารมณเปน 
อันเดียว  สวนภิกษุอ่ืนนอกน้ี   มีจิตไมต้ังม่ัน  มีจิตหมุนไปผิดแลว   เขาไมยัง 
ฉันทะใหเกิด ไมพยายาม  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวาและประณีต  
กวาความถึงพรอมแหงสมาธินั้น      ทั้งเปนผูมีประพฤติยอหยอน      ทอถอย 
เปรียบเหมือนบุรุษคนน้ันที่มีความตองการแกนไม     แสวงหาแกนไม    เที่ยว  
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เสาะหาแกนไมอยู   เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ละเลยแกน   ละเลยกระพ้ีไปเสีย 
ถากเอาเปลือกถือไปสําคัญวาแกน   และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา  จักไม  
สําเร็จประโยชนแกเขา   ฉันใด   ดกูอนพราหมณ    เราเรียกบุคคลน้ีวามีอุปมา 
ฉันนั้น.                        

                                                  วาดวยบุคคลที่ ๔ 
            [๓๕๘]   ดูกอนพราหมณ  บุคคลบางคนในโลกน้ี   มีศรัทธาออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตดวยคิดวา    เราเปนผูอันชาติ   ชรา   มรณะ   โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส  อุปายาส  ทวมทับแลว     ถูกความทุกขทวมทับแลว 
มีความทุกขเปนเบื้องหนา   ไฉนหนอ   ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้  
จะพึงปรากฏ  เขาบวชอยางนั้นแลว ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหบงัเกิด 
ข้ึน  เขาไมมีความยินดี   มีความดําริยังไมเต็มเปยม  ดวยลาภสกัการะและความ 
สรรเสริญน้ัน  เขาไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญ 
อันนั้น     อนึ่ง   เขายังฉันทะใหเกิด  พยายาม  เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืน 
อันยิ่งกวาและประณีตกวาลาภสักการะและความสรรเสริญน้ัน     ทั้งเปนผูมีความ 
ประพฤติไมยอหยอน   ไมทอถอย    เขายอมยังความถึงพรอมแหงศีลใหสําเร็จ 
เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น       แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม 
เขาไมยกตน   ไมขมผูอ่ืน   เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น   อน่ึง  เขายัง 
ฉันทะใหเกิด พยายาม  เพ่ือทําใหแจง   ซึ่งธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวาและประณีต 
กวาความถึงพรอมแหงศีลนั้น   ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน ไมทอถอย 
เขายอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ  เขามีความยินดีดวยความถึงพรอม 
แหงสมาธินั้น  แตมีความดําริยังไมเต็มเปยม   เขาไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะ 
ความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น  อนึ่ง  เขายังฉันทะใหเกิด  พยายาม  เพ่ือทํา- 
ใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวาและประณีตกวาความถึงพรอมแหงสมาธินั้น 
ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน  ไมทอถอย   เขายอมยังญาณทัสสนะให  
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สําเร็จ  เขามีความยินดี   มีความดําริเต็มเปยม    ดวยญาณทัสสนะอันนั้น  เขา  
ยอมยกตนขมผูอ่ืนวา  เรารูเราเห็น  สวนภิกษุอ่ืนนอกนี้   ไมรูไมเห็นอยู  อนึ่ง 
เขาไมยังฉันทะใหเกิด   ไมพยายาม   เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา 
และประณีตกวาญาณทัสสนะน้ัน    ทัง้เปนผูมีความประพฤติยอหยอน  ทอถอย 
เปรียบเหมือนบุรุษคนน้ันที่มีความตองการแกนไม     เเสวงหาแกนไม    เที่ยว 
เสาะหาแกนอยู     เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู   ละเลยแกนไปเสีย   ถากเอากะพ้ี  
ถือไป     สําคัญวาแกน     และกิจท่ีจะพึงทําดวยใหเกินของเขา      จักไมสําเร็จ 
ประโยชนแกเขา  ฉันใด  ดูกอนพราหมณ  เราเรียกบุคคลน้ีวา  มีอุปมาฉันนั้น. 

                                        วาดวยบุคคลที่  ๕ 
            [๓๕๙]   ดูกอนพราหมณ  บุคคลบางคนในโลกน้ี    มศีรัทธาออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตดวยคิดวา    เราเปนผูอันชาติ    ชรา    มรณะ    โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกข  โทมนัส   อุปายาส   ทวมทับแลว   ถูกความทุกขทวมทับแลว 
มีความทุกขเปนเบื้องหนา   ไฉนหนอ   ความกระทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งมวลนี้ 
จะพึงปรากฏ  เขาบวชอยางนั้นแลว   ยังลาภสักการะและความสรรเสริญใหเกิด 
ขึ้น  เขาไมมีความยินดี  มีความดําริยังไมเต็มเปยม  ดวยลาภสักการะและความ 
สรรเสริญน้ัน  เขาไมยกตน ไมขมผูอ่ืน  เพราะลาภสักการะและความสรรเสริญ 
อันนั้น   อนึง่  เขายังฉันทะใหเกิด   พยายาม    เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืน 
อันยิ่งกวาและประณีตกวาลาภสักการะ     และความสรรเสริญนั้น      ทั้งเปนผูมี 
ความประพฤติไมยอหยอน    ไมทอถอย    เขายอมยังความถึงพรอมแหงศีลให 
สําเร็จ    เขามีความยินดีดวยความถึงพรอมแหงศีลนั้น       แตมีความดําริยังไม 
เต็มเปยม  เขาไมยกตน  ไมขมผูอ่ืน  เพราะความถึงพรอมแหงศีลอันนั้น    อน่ึง 
เขายังฉันทะใหเกิด   พยายาม    เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวา   และ 
ประณีตกวาความถึงพรอมแหงศีลนั้น      ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน 
ไมทอถอย   เขายอมยังความถึงพรอมแหงสมาธิใหสําเร็จ    เขามีความยินดีดวย   
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ความถึงพรอมแหงสมาธินั้น      แตมคีวามดําริยังไมเต็มเปยม   เขาไมยกตน  ไม  
ขมผูอ่ืน    เพราะความถึงพรอมแหงสมาธิอันนั้น     อน่ึง   เขายังฉันทะใหเกิด 
พยายาม    เพ่ือทําใหแจงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวาและประณีตกวาความถึงพรอม 
แหงสมาธินั้น   ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน   ไมทอถอย   เขายอมยัง 
ญาณทัสสนะใหสําเร็จ  เขามีความยินดีดวยญาณทัสสนะนั้น     แตมีความดําริยัง 
ไมเต็มเปยม   เขาไมยกตน   ไมขมผูอ่ืน    เพราะญาณทัสสนะอันนั้น    อน่ึง 
เขายังฉันทะใหเกิด    พยายาม    เพ่ือทําใหแจงซ่ึงธรรมเหลาอ่ืนอันยิ่งกวาและ 
ประณีตกวาญาณทัสสนะนั้น  ทั้งเปนผูมีความประพฤติไมยอหยอน  ไมทอถอย 
ดูกอนพราหมณ  ก็ธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา  ญาณทัสสนะเปนไฉน ภิกษุ 
ในพระศาสนานี้   สงัดจากกาม  สงัดจากอกุศลธรรม  บรรลุปฐมญาณ   มีวิตก 
มีวิจาร   มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู    แมธรรมขอนี้     ก็ยิ่งกวาและประณีตกวา 
ญาณทัสสนะ. 
            อีกขอหนึ่ง    ภิกษุบรรลุทุติยฌาน     มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน  เพราะวิตกวิจารสงบไป  ไมมีวิตก  ไมมวิีจาร  มีปติและ 
สุขอันเกิดแตวิเวกอยู   แมธรรมขอน้ี   ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
            อีกขอหนึ่ง  ภิกษุมีอุเบกขา   มีสติสัมปชัญญะ   เสวยสุขดวยนามกาย 
เพราะปติสิ้นไป      บรรลตุติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสรญิวาผูไดฌานนี้  
เปนผูมีอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุขแมธรรมขอน้ี   ก็ยิง่กวาและประณีตกวาญาณ- 
ทัสสนะ. 
            อีกขอหนึ่ง   ภิกษุบรรลุจตุตถญานไมมีทุกข    ไมมีสุข    เพราะละสุข 
ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได    มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู 
แมธรรมขอน้ี  ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ.  
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            อีกขอหนึ่ง    เพราะลวงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการท้ังปวง     เพราะ 
ปฏิฆสัญญาดับไป เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา  ภิกษุยอมบรรลุอากาสานัญ- 
จายตนฌาน  ดวยพิจารณาวา  อากาศหาที่สุดมิได    แมธรรมขอน้ี     ก็ยิ่งกวา 
และประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
            อีกขอหนึ่ง เพราะลวงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนฌานโดยประการท้ังปวง 
ภิกษุยอมบรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน   ดวยพิจารณาวา   วิญญาณหาที่สุดมิได 
แมธรรมขอนี้   ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
            อีกขอหนึ่ง  เพราะลวงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนฌานโดยประการทั้งปวง 
ภิกษุยอมบรรลุอากิญจัญญายตนฌาน  ดวยพิจารณาวานอยหน่ึงไมมี  แมธรรม 
ขอน้ีก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
            อีกขอหนึ่ง  เพราะลวงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนฌานโดยประการท้ังปวง 
ภิกษุยอมบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน     แมธรรมขอน้ี      ก็ยิ่งกวาและ 
ประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
            อีกขอหนึ่ง     เพราะลวงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนฌานโดยประ- 
การท้ังปวง  ภิกษุยอมบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ   เพ่ือเห็นดวยปญญาของเธอ 
อาสวะทั้งหลายยอมส้ินไป  แมธรรมขอนี้   ก็ยิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ 
ดูกอนพราหมณ   ธรรมเหลาน้ีแล  ทีย่ิ่งกวาและประณีตกวาญาณทัสสนะ. 
            เปรียบเหมือนบุรุษคนน้ันที่มีความตองการเเกน  แสวงหาแกน  เที่ยว 
เสาะหาแกนอยู  เมื่อตนไมใหญมีแกนต้ังอยู  ตัดเอาแกนนั้นแหละถือไป  รูอยู 
วาแกน  และกิจท่ีจะพึงทําดวยไมแกนของเขา  จักสําเร็จประโยชนแกเขา 
ฉันใด  ดูกอนพราหมณ  เราเรียกบุคคลน้ีวา  มีอุปมาฉันนั้น. 

                                      วาดวยที่สุดของพราหมณ 
            [๓๖๐]   ดูกอนพราหมณ  ดังพรรณนามาฉะน้ี    พรหมจรรยนี้จึงมิใช 
มีลาภสักการะและความสรรเสริญเปนอานิสงส       มิใชมีความถึงพรอมแหงศีล  
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เปนอานิสงส  มิใชมีความถึงพรอมสมาธิเปนอานิสงส   มิใชมญีาณทัสสนะเปน 
อานิสงส  พรหมจรรยนีม้ีเจโตวิมุตติอันไมกําเริบ    เปนประโยชน    เปนแกน 
เปนที่สุด. 
            เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว     ปงคลโกจฉพราหมณ    ได 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจม 
แจงนัก  ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก  เปรียบเหมือน 
บุคคลหงายของที่ควํ่า  เปดของท่ีปด  บอกทางแกคนหลงทาง  หรือตามประทีป 
ในที่มืด  ดวยประสงควาผูมีจักษุจักเห็นรูปได  ฉันใด  ธรรมท่ีพระองคทรง 
ประกาศแลวโดยอเนกปรยิาย     ก็ฉันน้ันเหมือนกัน     ขาพระองคนี้      ขอถึง 
พระองคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ     ขอพระองคจงทรงจําขา 
พระองควา  เปนอุบาสกผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะตลอดชีวิต   จําเดิมแตวันนี้  
เปนตนไป. 
                                         จบ  จูฬสาโรปมสูตร  ที่  ๑๐ 
                                              จบ  โอปมมวรรค  ที ่ ๓  
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                                อรรถกถาจุลลสาโรปมสูตร 
            จุลลสาโรปมสูตร  เริ่มตนวา  ขาเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:-  
            พึงทราบวินิจฉัยในจุลลสาโรปมสูตรนั้นดังตอไปนี้  บทวา  ปงฺคล- 
โกจฺโฉ  ไดแก  พราหมณผูมีธาตุเหลือง  ก็คําวา  โกจฺโฉ  นี้  เปนเชื่อของ 
พราหมณนั้น  เพราะฉะน้ัน  พราหมณนั้นทานจึงเรียกวา  ปงคลโกจฉะ.  พึง 
ทราบวินิจฉัยในคําวา  สฆิโน  เปนตน  สมณะพราหมณชื่อวา  สังฆฺโน 
เพราะมีหมูกลาวคือประชุมแหงนักบวช.  ชื่อวา  คณิโน  เพราะมีคณะนั้นแล. 
ชื่อวา  คณาจริยา  เพราะเปนอาจารยแหงคณะดวยอํานาจอาจารสิกขาบท. 
บทวา  าตา  ไดแก  ผูที่รูจักทั่วไป  คือผูปรากฏ  ไดแก  ที่เขา 
ยองยอง  โดยนัยมีอาทิวา  เปนผูนักนอย  สันโดษ  ไมนุงหมแมกระทั่งผาเพราะ 
เปนผูมักนอย.  ชื่อวา  ยสสฺสิโน  เพราะเปนผูมียศ.  บทวา  ติตฺถกรา 
แปลวา  เจาลัทธิ.  บทวา  สาธุสมฺมตา  ไดแก  ที่เขาสมมติอยางนี้วา  คน 
เหลาน้ีเปนคนมีประโยชน  เปนคนดี  เปนสัตบุรุษ.  บทวา  พหชุนสฺส  ไดแก 
ผูไมไดสดับ  ผูเปนปุถุชนคนอันธพาล. 
            บัดนี ้ เมื่อจะทรงแสดงคนเหลาน้ัน  จึงตรัสวา  เสยฺยถีท   ปูรโณ 
ดังน้ี  เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปูรโณ  เปนชื่อของเจาลัทธินั้น 
ผูปฏิญญาตนวาเปนศาสดา.  คําวา  กสฺสโป  เปนโคตร.  ไดยินวา  เจาลัทธิ 
ชื่อปุรณะนั้นเปนคนครบรอยพอดีของตระกูลหน่ึงซ่ึงมีทาส  ๙๙  คน.  ดวยเหตุ  
นั้น  คนทั้งหลายจึงต้ังชื่อวา  ปูรโต.  กเ็พราะเขาเปนทาสมงคล  จึงไมมีผู 
กลาววาเขาทํากิจท่ีทําไดยาก  หรือไมทํากิจท่ีใครเขาไมทํา.  เขาคิดวาเราจะอยู 
ในที่นี้ไปทําไมแลวก็หนีไป.  ลําดับนั้น  พวกโจรไดชิงเอาผาของเขาไป.  เขาไม    
รูจักการปกปดดวยใบไมหรือหญา  ก็เขาไปยังตําบลหน่ึง   ทั้ง ๆ ที่เปลือย  
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กายน้ันเอง.  พวกมนุษยเห็นเขาแลวคิดวา  สมณะนี้เปนพระอรหันต  ผูมักนอย  
ผูที่จะเสมอเหมือนกับสมณะนี้ไมมี    จึงถือเอาของหวานและของคาวเปนตนเขา 
ไปหา.   เขาคิดวา   เรื่องนี้เกิดข้ึนเพราะเราไมนุงผา      ต้ังแตนั้นมาถึงไดผาก็ไม 
นุง   เขาไดถือเอาการไมนุงผานั้นนั่นแหละเปนบรรพชา.  แมผูคนอ่ืน ๆ  รวม 
๕๐๐  คน กบ็วชในสํานักของเขา  ทานหมายเอาเจาลัทธิผูนั้นจึงกลาววา  ปูรณ 
กัสสปะ.  คําวา   มกขฺล ิ เปนชื่อของเจาสัทธินั้น.  คําวา   โคสาโล  เปนชื่อ 
ที่  ๒ เพราะเกิดในโรงโค.   ไดยินวา   เขาถือหมอนํ้ามันกําลังเดินไปบนพ้ืนดิน 
ที่มีโคลน  นายบอกวา   อยาลื่นนะพอ.   เขาลื่นลมลงดวยความเผลอเรอ  เริ่ม 
จะหนีไปเพราะกลัวนาย.    นายว่ิงไปจับชายผาไวทัน   เขาทิ้งผาไมมีผาติดตัว 
หนีไป.     คําท่ีเหลือเหมือนกับเจาลัทธิปุรณะนั้นแล.    คําวา    อชิตะ     เปน 
ชื่อของเจาลัทธินั้น.     เขาชื่อวา     เกสกัมพล     เพราะครองผาผมคน. 
เหตุนั้น     เขาจึงรวมชื่อท้ังสองเรียกวาอชิตะ  เกสกัมพล.   ในคําน้ัน     ผากัมพล 
ที่เขาทําดวยผมมนุษย   ชือ่วา  เกสกัมพล      ข้ึนชือ่วาผาท่ีเลวกวาผาเกสกัมพล 
นั้นไมมี.   เหมือนอยางที่ตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหมือนอยางวา   ผา 
ที่รอยดวยดายชนิดใดชนิดหน่ึง    ผากมัพลทานกลาววา     เลวกวาผาเหลานั้น 
ภิกษุทั้งหลาย ผาเกสกัมพลเม่ือเย็นก็เย็น เมื่อรอนก็รอน มีสีทราม  มีกลิ่นเหม็น 
และมีสัมผัสไมสบาย. คําวา ปกุโธ   เปนชื่อของเจาลัทธินั้น.  คําวา   กจฺจายโน 
เปนโคตร.  ทานรวมท้ังนามและโคตร  เรียกวา ปกุธ  กัจจายนะ.  เจาลัทธิ 
นั้นเปนผูหามนํ้าเย็น  แมจะถายอุจจาระก็ไมใชน้ํา.  ไดน้ํารอนหรือนํ้าขาวจึงใช. 
เขาเดินผานแมน้ํา  หรือนํ้าในทางก็คิดวา  เราศีลขาดแลว  กอทรายทําเปนสถูป 
อธิษฐานศีลเดินตอไป   ปกุธกัจจายนะผูนี้เปนเจาลัทธิที่ไมมีศักดิ์ศรีเห็นปานนี้. 
คําวา   สฺชโย     เปนชื่อของเจาลัทธินั้น.  ชื่อวา  เวลฎัฐบุตร   เพราะเปน 
บุตรของเวลัฏฐ.  เจาลัทธิชื่อวา   นิคันถะ  โดยไดนามเพราะพูดอยางนี้วา  
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พวกเราไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด     ไมมีกิเลสเครื่องพัวพัน       วาพวกเราเวนจาก  
เครื่องรอยรัดคือกิเลส.    ชื่อวา    นาฏบุตร   เพราะเปนบุตรของนาฏกะนักรํา. 
บทวา  อพฺภฺ ึสุ ความวา  สมณพราหมณรูไมรูก็โดยที่พวกเขาปฏิญญาไว. 
ทานกลาวคําอธิบายไววา     ถาปฏิญญานั้นของพวกเขาเปนนิยานิกะไซร    เขา 
ทั้งหมดก็รู ถาไมเปนนิยานิกะไซร  พวกเขาก็ไมรู  เพราะฉะนั้น  ความของ 
ปญหานั้นจึงมีดังน้ีวาปฏิญญาของพวกเขาเปนนิยานิกะ   หรือเปนอนิยานิกะ. 
            ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธวา     พอละเพราะไมมี 
ประโยชนดวยการกลาวถึงปฏิญญา     ที่เปน    อนิยานิกะของเจาลัทธิเหลานั้น  
เมื่อจะประกาศบทท่ีมีประโยชนดวยอุปมา  เพ่ือจะทรงแสดงเฉพาะธรรม  จึงตรัส 
คําวา  พราหมณ  เราจะเแสดงธรรมแกทาน  ดังนี้เปนตน.  บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  สจฺฉกิิริยาย  แปลวา  เพ่ือกระทําใหแจง.  บทวา  น  ฉนฺท  ชเนติ 
ความวา   ไมใหเกิดความพอใจใครจะทํา.    บทวา  น   วายมติ   ไดแก ไม 
การทําความพยายาม  ความบากบ่ัน.  บทวา   โอลนีวุตฺติโก  จ  โหติ  ไดแก 
เปนผูมีอัธยาศัยเหยาะแหยะ.  บทวา  สาถิลิโก    ไดแก ผูถือยอหยอน  คือถอื 
ศาสนายอหยอน ไมถือใหหนักแนน.  บทวา  อิธ  พฺรหมฺณ  ภกิฺขุ  วิวิจฺเจว 
กาเมหิ   ถามวา    ธรรมมีปฐมฌานเปนตนเหลาน้ี     จะย่ิงกวาญาณทัสสนะได 
อยางไร.   แกวา   จริงอยู    ธรรมท้ังหลายมีปฐมฌานเปนตน     เปนบาทของ 
วิปสสนา   ชือ่วาตํ่ากวา  เพราะทําใหเปนบาทแหงนิโรธ   ธรรมเหลาน้ีจึงชื่อวา 
เปนบาทแหงนิโรธ  เพราะฉะนั้น  พึงทราบวา  ญาณทัสสนะน้ัน    ยิ่งยวดกวา. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงจบพระสูตรแมนี้      ตามอนุสนธิดวยประการฉะน้ี.   ใน 
เวลาจบเทศนาพราหมณก็ต้ังในสรณะแล. 
                               จบอรรถกถา  จุลลสาโรปมสูตร  ที ่ ๑๐ 
                                               จบวัคควัณณนาที่  ๓  
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