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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
คหบดีวรรค
๑. กันทรกสูตร
ประทานพระโอวาทแกกันทรกปริพาชก
๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ฝงสระโบกขรณี ชื่อคัคครา เขตนครจําปา
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ. ครั้งนั้น บุตรนายหัตถาจารยชื่อเปสสะ และปริพาชกชื่อกันทรกะ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแลว นายเปสสหัตถาโรหบุตร ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. สวนกันทรกปริพาชกไดปราศรัยกับพระผูมพี ระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. แลวเหลียวดู
ภิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยู แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา นาอัศจรรย ทานพระโคดม ไมเคยมี
ทานพระโคดม เพียงเทานี้ ทานพระโคดมชื่อวาทรงใหภิกษุสงฆปฏิบตั ิชอบแลว ทานพระโคดม
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ไดมแี ลวในอดีตกาล แมพระผูมีพระภาคเหลานัน้ ก็ทรง
ใหภกิ ษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง เพียงเทานี้ เหมือนทานพระโคดมทรงใหภกิ ษุสงฆปฏิบัติชอบ
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ในบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จักมีในอนาคตกาล แมพระผูมีพระภาคเหลานั้น
ก็จักทรงใหภกิ ษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิง่ เพียงเทานั้น เหมือนทานพระโคดมทรงใหภิกษุสงฆ
ปฏิบัติชอบในบัดนี้.
[๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกันทรกะ ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรกันทรกะ ขอนี้
เปนอยางนัน้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ไดมแี ลวในอดีตกาล แมพระผูมีพระภาค
เหลานั้น ก็ทรงใหภกิ ษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง เพียงเทานี้ เหมือนเราใหภกิ ษุสงฆปฏิบัติชอบ
ในบัดนี้.
ดูกรกันทรกะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จักมีในอนาคตกาล แมพระผูม ี
พระภาคเหลานั้น ก็จกั ทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง เพียงเทานี้ เหมือนเราใหภกิ ษุสงฆ
ปฏิบัติชอบในบัดนี้.
ดูกรกันทรกะ ก็ในภิกษุสงฆนี้ ภิกษุทั้งหลายผูอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรยแลว
มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระเสียแลว มีประโยชนตนถึงแลว มีสงั โยชนในภพสิ้นรอบ
แลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ มีอยู ดูกรกันทรกะ อนึ่ง ในภิกษุสงฆนี้ ภิกษุทั้งหลาย
ผูยังตองศึกษา มีปกติสงบ มีความประพฤติสงบ มีปญญาเลี้ยงชีพดวยปญญามีอยู เธอเหลานั้น
มีจิตตั้งมั่นดีแลว ในสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกรกันทรกะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌา และโทมนัส
ในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌา
และโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.
[๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายเปสสหัตถาโรหบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา สติปฏฐาน ๔ นี้ พระองค
ทรงบัญญัติไวดีแลว เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความร่ําไร
เพื่อความดับแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน ที่จริง
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แมพวกขาพระพุทธเจาเปนคฤหัสถนุงผาขาว ก็ยังมีจิตตัง้ มั่นดีแลวในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยูตาม
กาลที่สมควร ขอประทานพระวโรกาส พวกขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร
มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู
มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรม
ในธรรมอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได
นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา เพียงเทานี้ พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาค
ชื่อวายอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยรกชัฎเปนไปอยู
อยางนี้ ในเมื่อมนุษยเดนกาก เปนไปอยูอยางนี้ ในเมื่อมนุษยโออวด เปนไปอยูอยางนี้
ก็สิ่งที่รกชัฏ คือมนุษย สิ่งทีต่ ื้น คือสัตว พระพุทธเจาขา ดวยวาขาพระพุทธเจาสามารถ
จะใหชางที่พอฝกแลวแลนไปได ชางนั้นจักทํานครจําปาใหเปนทีไ่ ปมาโดยระหวางๆ จักทําความ
โออวด ความโกง ความคด ความงอ นั้นทัง้ หมดใหปรากฎดวย สวนมนุษย คือทาส คนใช
หรือกรรมกรของขาพระพุทธเจา ยอมประพฤติดว ยกายเปนอยางหนึ่ง ดวยวาจาเปนอยางหนึ่ง
และจิตของเขาเปนอยางหนึง่ นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา เพียงเทานี้
พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคชื่อวายอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชน ในเมื่อมนุษย
รกชัฏ เปนไปอยูอยางนี้ ในเมื่อมนุษยเดนกาก เปนไปอยูอยางนี้ ในเมือ่ มนุษยโออวด
เปนไปอยูอยางนี้ ก็สิ่งที่รกชัฏ คือมนุษย สิ่งที่ตื้น คือสัตว.
บุคคล ๔ จําพวก
[๔] พ. ดูกรเปสสะ ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรเปสสะ ขอนี้เปนอยางนัน้ ก็สิ่งที่รกชัฏ
คือมนุษย สิ่งทีต่ ื้น คือสัตว ดูกรเปสสะ บุคคล ๔ จําพวกนี้มีอยู หาไดอยูในโลก ๔ จําพวกนั้น
เปนไฉน? ดูกรเปสสะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําตนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายใน
การทําตนใหเดือดรอน.
สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทํา
ผูอื่นใหเดือดรอน.
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บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตน
ใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอนและประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน
สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการ
ทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให
เดือดรอน.
บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอนนั้น ไมมีความหิว ดับสนิท
เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน ดูกรเปสสะ บรรดาบุคคล ๔
จําพวกนี้ จําพวกไหนจะยังจิตของทานใหยนิ ดี?
[๕] เป. พระพุทธเจาขา บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายใน
การทําตนใหเดือดรอนนี้ ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ก็ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แม
บุคคลทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นให
เดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ก็ไมยังจิตของขาพระพุทธเจา
ใหยนิ ดีได สวนบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนให
เดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน
บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น
เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน บุคคลนี้ยอมยังจิตของขาพระพุทธเจา
ใหยนิ ดี.
ดูกรเปสสะ ก็เพราะเหตุไรเลา บุคคล ๔ จําพวกนี้ จึงยังจิตของทานใหยินดีไมได?
[๖] พระพุทธเจาขา บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน
ใหเดือดรอนนี้ เขายอมทําตนซึ่งรักสุข เกลียดทุกข ใหเดือดรอน เรารอน ดวยเหตุนี้
บุคคลนี้จึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาก็ยอมทําผูอื่นซึ่งรักสุข เกลียดทุกข ใหเดือดรอน
เรารอน ดวยเหตุนี้ บุคคลนีจ้ ึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน
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และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอน และประกอบความ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาก็ยอมทําตนและผูอื่นซึ่งรักสุข เกลียดทุกขใหเดือดรอน
เรารอน ดวยเหตุนี้ บุคคลนีจ้ ึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได ก็แลบุคคลผูไมทําตนให
เดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทาํ ผูอื่นใหเดือดรอน ไม
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําใหผูอื่น
เดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูใ น
ปจจุบันนี้ ดวยเหตุนี้ บุคคลนี้ ยอมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได พระพุทธเจาขา
ขาพระพุทธเจาจะไป ณ บัดนี้ ขาพระพุทธเจามีกิจมาก มีธุระที่ตองทํามาก.
ดูกรเปสสะ บัดนี้ ทานจงทราบกาลอันควรเถิด.
ลําดับนั้น นายเปสสหัตถาโรหบุตร ชื่นชม อนุโมทนาภาษิตพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ แลวหลีกไป.
[๗] ครั้งนั้น เมื่อนายเปสสหัตถาโรหบุตรหลีกไปไมนาน พระผูมพี ระภาคตรัสเรียก
ภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทงั้ หลาย นายเปสสหัตถาโรหบุตรเปนบัณฑิต ดูกรภิกษุทั้งหลาย
นายเปสสหัตถาโรหบุตรมีปญญามาก ถานายเปสสหัตถาโรหบุตรพึงนั่งอยูครูหนึ่ง ชั่วเวลาที่เรา
จําแนกบุคคล ๔ จําพวกนี้โดยพิสดารแกเขา เขาจักเปนผูป ระกอบดวยประโยชนใหญ อนึ่ง
แมดวยการฟงโดยสังเขปเพียงเทานี้ นายเปสสหัตถาโรหบุตรยังประกอบดวยประโยชนใหญ พวก
ภิกษุกราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค นีเ้ ปนกาล ขาแตพระสุคต นี้เปนกาลของการที่
พระผูมีพระภาคจะพึงทรงจําแนกบุคคล ๔ จําพวกนี้โดยพิสดาร ภิกษุทงั้ หลายไดฟงตอพระผูมี
พระภาคโดยพิสดารแลวจักทรงจําไว.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถาอยางนัน้ เธอทั้งหลายจงฟง จงใสใจใหดี
เราจักกลาว ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.
[๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบ
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน เปนไฉน?

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 6
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเปลือย ทอดทิ้งมารยาท เลียมือ เขาเชิญ
ใหมารับภิกษาแลวก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมยนิ ดีรับภิกษาที่เขานํามาให ไมยนิ ดีรับภิกษา
ที่เขาทําเฉพาะ ไมยินดีรับภิกษาที่เขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากปากกระเชา
ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภิกษา
ของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูก
ดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาที่นัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาในที่ที่เขา
เลี้ยงสุนัข ไมรับภิกษาในที่มแี มลงวันไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่ม
เมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับภิกษาทีเ่ รือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง
รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๓ หลัง เยียวยา
อัตภาพดวยขาว ๓ คําบาง รับภิกษาทีเ่ รือน ๔ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๔ คําบาง รับภิกษา
ที่เรือน ๕ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๕ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๖ หลัง เยียวยาอัตภาพดวย
ขาว ๖ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวย
ภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๓ ใบบาง ๔ ใบบาง ๕ ใบบาง ๖ ใบบาง ๗ ใบบาง
กินอาหารที่เก็บคางไววนั หนึ่งบาง ๒ วันบาง ๓ วันบาง ๔ วันบาง ๕ วันบาง ๖ วันบาง ๗ วันบาง
เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือน แมเชนนีด้ วยประการฉะนี้อยู
เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาว
เปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีขาวไหม
เปนภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร
บริโภคผลไมหลนเยียวยาอัตภาพ.
เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง
หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง
ผากําพลทําดวยผมคนบาง ผากําพลทําดวยขนสัตวบาง ทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผม
และหนวด คือประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือหามอาสนะบาง
เปนผูกระโหยง คือประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือเดินกระโหยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา)
บาง เปนผูนอนบนหนาม คือสําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง ประกอบ
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ความขวนขวายในการลงน้ําบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการทํากายใหเดือดรอน เรารอน
หลายอยางเห็นปานนี้อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้เรากลาววา เปนผูทาํ ตนใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน.
[๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ
ทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนไฉน?
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาแพะเลี้ยงชีวิต ฆาสุกรเลี้ยงชีวิต ฆานก
เลี้ยงชีวิต ฆาเนื้อเลี้ยงชีวิต เปนคนเหีย้ มโหด เปนคนฆาปลา เปนโจร เปนคนฆาโจร
เปนคนปกครองเรือนจํา หรือบุคคลเหลาอื่นบางพวกเปนผูทําการงานอันทารุณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย
บุคคลนี้ เรากลาววา เปนผูทาํ ผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให
เดือดรอน.
[๑๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวาย
ในการทําตนใหเดือดรอน ทําใหผูอื่นเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให
เดือดรอน เปนไฉน?
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนพระราชามหากษัตริยผ ูไดมุรธาภิกเษกแลว
ก็ดี เปนพราหมณมหาศาลก็ดี พระราชาหรือพราหมณนนั้ โปรดใหทําโรงที่บูชายัญขึ้นใหมทาง
ดานบูรพาแหงนคร แลวทรงจําเริญพระเกสาและพระมัสสุ ทรงนุงหนังเสือทั้งเล็บ ทรงทาพระกาย
ดวยเนยใสและน้ํามันงา ทรงเกาพระปฤษฎางคดวยเขามฤค เขาไปยังโรงที่บูชายัญใหม พรอมดวย
พระมเหสีและพราหมณปุโรหิต บรรทมบนพื้นดิน อันมิไดลาดดวยเครือ่ งลาด เขาทาดวยโคมัย
สด น้ํานมในเตาที่หนึ่งแหงโคแมลูกออนตัวเดียวมีเทาใด พระราชาทรงเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานม
เทานั้น น้ํานมในเตาที่ ๒ มีเทาใด พระมเหสีทรงเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมใน
เตาที่ ๓ มีเทาใด พราหมณปโุ รหิต ยอมเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมในเตาที่ ๔ มี
เทาใด ก็บูชาไฟดวยน้ํานมเทานั้น ลูกโคเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมที่เหลือ พระราชาหรือพราหมณ
นั้นตรัสอยางนี้วา เพื่อตองการบูชายัญ จงฆาโคผูประมาณเทานี้ ลูกโคผูประมาณเทานี้ ลูกโคเมีย
ประมาณเทานี้ แพะประมาณเทานี้ มาประมาณเทานี้ จงตัดตนไมประมาณเทานี้ เพื่อตองการ

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 8
ทําเปนเสายัญ จงเกี่ยวหญาประมาณเทานี้ เพื่อตองการลาดพื้น ชนเหลาที่เปนทาสก็ดี เปนคนใช
ก็ดี เปนกรรมกรก็ดี ของพระราชาหรือพราหมณนนั้ ชนเหลานั้นถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม
มีน้ําตานองหนา รองไห ทําการงานตามกําหนด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากลาววา ทําตน
ใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และทําผูอื่นใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน.
วาดวยพระพุทธคุณ
[๑๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวาย
ในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให
เดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น
เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน เปนไฉน?
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่น
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทงั้ หลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหรูแจงชัดดวยปญญา
อันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษยใหรู
ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถ ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะ
ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เมื่อไดศรัทธา
แลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง
การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบรู ณ ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด
ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาวสาวพัสตร ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ
หนวด นุงผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
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ผูถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ
[๑๒] เขาบวชอยางนีแ้ ลว ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ เสมอดวยภิกษุทั้งหลาย
๑. ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู.
๒. ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของ
ที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู.
๓. ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาด
จากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน.
๔. ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน
หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก.
๕. ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อให
คนหมูนแี้ ตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน
สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน
ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหคนพรอม
เพรียงกัน.
๖. ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมโี ทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ
เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ.
๗. ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคําที่มีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร.
๘. เวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และการเลนอันเปนขาศึกแก
กุศล.
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๑๑. เวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งทีน่ อนอันสูงใหญ.
๑๓. เวนขาดจากการรับทองและเงิน.
๑๔. เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
๑๗. เวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. เวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. เวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. เวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เวนขาดจากการรับไรนาและที่ดนิ .
๒๒. เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.
๒๓. เวนขาดจากการซื้อ การขาย.
๒๔. เวนขาดจากการฉอโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่อง
ตวงวัด.
๒๕. เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก.
เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง
เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีปกของตัว
เปนภาระบินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาต
เปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง.
ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน
เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถือพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพือ่ สํารวมจักขุนทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น
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ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย เธอฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่นดวย
ฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต
ไมถือพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมือ่ ไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให
อกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาสํารวมใน
มนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวย
กิเลสภายใน.
ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกในตัว ในการกาวไป ในการถอยกลับ ในการแล ในการเหลียว
ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดืม่ การเคี้ยว
การลิ้ม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกในตัว ในการเดิน การยืน การนัง่
การหลับ การตื่น การพูด การนิ่ง.
การละนิวรณ
[๑๓] ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติและสัมปชัญญะอันเปนอริยะ
เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง
ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติ
ไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากความเพงเล็ง ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชน
แกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาทได ละถีนมิทธะแลว
มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ
ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จาก
อุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจกิ ิจฉาแลว เปนผูข ามวิจิกจิ ฉา ไมมีความเคลือบแคลงในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉาได.
ฌาน ๔
[๑๔] ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนเครื่องเศราหมองแหงใจ ทําปญญาใหทรุ พล
ไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิด
แตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ติ ก
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ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ
และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา
ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข
ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู.
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ
[๑๕] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกได ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฎกัปเปนอันมาก ตลอด
วิวัฏกัปเปนอันมาก ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง
เทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
จุตูปปาตญาณ
[๑๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของ
สัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตวผูเปน
ไปตามกรรมวา สัตวเหลานีป้ ระกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
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ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้.
อาสวักขยญาณ
[๑๗] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ
เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีท้ ุกขสมุทัย นีท้ ุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว
ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว รูชดั วา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย บุคคลนี้เรากลาววา ไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวาย
ในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่น
ใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท
เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน.
พระผูมีพระภาคไดตรัสคําเปนไวยากรณนี้แลว ภิกษุเหลานั้นชื่นชม ยินดี ภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแลว ดังนีแ้ ล.
จบ กันทรกสูตร ที่ ๑.
___________________
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๒. อัฏฐกนาครสูตร
พระอานนทแสดงธรรมโปรดทสมคฤหบดี ชาวเมืองอัฏฐกะ
[๑๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ เวฬุวคาม เขตนครเวสาลี. ก็สมัยนั้น คฤหบดีชอื่
ทสมะ เปนชาวเมืองอัฏฐกะ ไปยังเมืองปาตลีบุตร ดวยกรณียกิจอยางหนึ่ง. ครั้งนั้น
ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ เขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงกุกกุฏาราม ไหวภกิ ษุนนั้ แลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ไดถามภิกษุนนั้ วา ทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ ทานพระอานนทอยูที่ไหน ดวยวา ขาพเจา
ใครจะพบทานพระอานนท ภิกษุนั้น ตอบวา ดูกรคฤหบดี ทานพระอานนทอยู ณ บานเวฬุวคาม
เขตนครเวสาลี. ครั้งนั้นแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ ทํากรณียกิจนัน้ ใหสําเร็จที่เมือง
ปาตลีบุตรแลว ไปยังนครเวสาลี ถึงบานเวฬุวคาม เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู ไหวทาน
พระอานนทแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๑๙] ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดถามทานพระ
อานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ธรรมอันหนึ่ง ทีเ่ มื่อภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร
มีตนสงไปอยู จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป
และยอมบรรลุถึงธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาที่ยัง
ไมบรรลุ อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนนั้ ตรัสไว
มีอยูแลหรือ?
ทานพระอานนทตอบวา มีอยู คฤหบดี ...
ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็ธรรมอันหนึ่ง เปนไฉน ...?
รูปฌาน ๔
[๒๐] ดูกรคฤหบดี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร มีปต ิและสุข เกิดแตวิเวกอยู เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชดั วา
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แมปฐมฌานนี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น
กอสรางขึ้น สิ่งนั้นไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยูในธรรม คือ สมถะ
และวิปสสนานั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น เพราะความสิ้นไปแหง
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในทีน่ ั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้น
เปนธรรมดา.
ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่ แมนี้แล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุถึง
ธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ
อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู
เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูช ัดวา แมทตุ ิยฌานนี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น
ก็สิ่งใดสิ่งหนึง่ อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น สิ่งนั้นไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา
ดังนี้ เธอตั้งอยูใ นธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลิน ในธรรมคือสมถะและ
วิปสสนานั้น เพราะความสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปริพพาน
ในที่นั้น มีอนั ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.
ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่ แมนี้แล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุถึง
ธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ อัน
พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวย
นามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แมตติยฌานนี้อนั เหตุ
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ปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเหตุปจ จัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น
สิ่งนั้นไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น
ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะความยินดี
เพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น เพราะความสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.
ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่ แมนี้แล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุถึง
ธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ
อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุข
ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู เธอพิจารณา
อยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แมจตุตถฌานนี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น สิ่งนั้นไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้
เธอตั้งอยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึง
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น
เพราะความสิน้ ไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปริพพานในที่นั้น
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.
ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่ แมนี้แล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีคนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุ
ธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ
อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
อัปปมัญญา ๔
[๒๑] ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมใี จประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศหนึ่งอยู
ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคตะ ไมมีประมาณ
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ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั้งเบือ้ งบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ตลอดโลก ทั่วสัตว
ทุกเหลาโดยความมีตนทัว่ ไป ในที่ทุกสถานอยู ดวยประการฉะนี้ เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอม
รูชัดวา แมเมตตาเจโตวิมุตนิ ี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเหตุปจจัย
ปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น สิ่งนั้นไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยูในเมตตา
เจโตวิมุตินนั้ ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น เพราะความสิ้นไปแหงโอรัม
ภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นั้น มีอนั ไมกลับจากโลกนั้น
เปนธรรมดา.
ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ ล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุธรรม
ที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ อันพระผูมี
พระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบดวยกรุณา แผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒
ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยกรุณา อันไพบูลยเปนมหัคตะ ไมมีประมาณ
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั้งเบือ้ งบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ตลอดโลก ทั่วสัตว
ทุกเหลาโดยความมีตนทัว่ ไป ในที่ทุกสถานอยู ดวยประการฉะนี้ เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอม
รูชัดวา แมกรุณาเจโตวิมุตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น สิ่งนั้นไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยู
ในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึงความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะความกําหนัดเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปส สนานั้น
เพราะความสิน้ ไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นนั้
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.
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ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ ล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุ
ถึงธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ อัน
พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมใี จประกอบดวยมุทิตา แผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒
ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยมุทิตา อันไพบูลยเปนมหัคตะ ไมมีประมาณ
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั้งเบือ้ งบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ตลอดโลก ทั่วสัตว
ทุกเหลาโดยความมีตนทัว่ ไป ในที่ทุกสถานอยู ดวยประการฉะนี้ เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอม
รูชัดวา แมมุทติ าเจโตวิมุตนิ ี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเหตุ
ปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น สิ่งนั้นไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยู
ในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึงความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น
เพราะความสิน้ ไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นนั้
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.
ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ ล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุ
ถึงธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ อันพระ
ผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมใี จประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่งอยู
ทิศที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคตะ ไมมี
ประมาณ ไมมเี วร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ตลอดโลก
ทั่วสัตวทุกเหลาโดยความมีตนทั่วไป ในที่ทุกสถานอยู ดวยประการฉะนี้ เธอพิจารณาอยูอยางนี้
ยอมรูชัดวา แมอุเบกขาเจโตวิมุตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น สิ่งนั้นไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้ง
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อยูในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึงความ
สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น
เพราะความสิน้ ไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นนั้
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.
ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ ล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุธรรม
ที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ อันพระผูมี
พระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
อรูปฌาน ๔
[๒๒] ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาถึงชั้นอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการ
วา อากาศหาทีส่ ุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา
โดยประการทัง้ ปวงอยู เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แมอากาสานัญจายตนสมาบัตินี้
อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น
สิ่งนั้นไมเที่ยง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยูในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น
ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะความ
ยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปส สนานั้น เพราะความสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.
ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ ล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุถึงธรรม
ที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ อันพระผูมี
พระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุเขาถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณ
หาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงอยู เธอพิจารณาอยูอยางนี้
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ยอมรูชัดวาแมวิญญาณัญจายตนะสมาบัตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น สิ่งนั้นไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้
เธอตั้งอยูในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึง
ความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานัน้
เพราะความสิน้ ไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นนั้ มีอนั
ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.
ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ ล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุถึง
ธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ อัน
พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมอี ะไร
เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวง เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แม
อากิญจัญญายตนสมาบัตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น ก็สิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเหตุ
ปจจัยปรุงแตงขึ้น กอสรางขึ้น สิ่งนั้นไมเทีย่ ง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยู
ในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึงความสิ้นไป
แหงอาสวะทั้งหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานัน้ เพราะ
ความสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นนั้ มีอัน
ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.
ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ ล ที่เมือ่ ภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู
จิตที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะทัง้ หลายที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป ยอมบรรลุถึง
ธรรมที่ปลอดโปรงจากกิเลสเปนเครื่องประกอบไว อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่ยังไมบรรลุ
อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.
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ทสมคฤหบดีบูชาพระอานนท
[๒๓] เมือ่ ทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทสมคฤหบดี ชาวเมืองอัฏฐกะ ไดกลาว
กะทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ บุรุษกําลังแสวงหาขุมทรัพยขุมหนึ่ง
ไดพบขุมทรัพยถึง ๑๑ ขุมในคราวเดียวกัน ฉันใด ขาพเจาก็ฉันนั้น กําลังแสวงหาประตูอมตะ
ประตูหนึ่ง ไดพบประตูอมตะถึง ๑๑ ประตูในคราวเดียวกัน โดยการฟงเทานั้น.
ขาแตทานผูเจริญ เรือนของบุรุษมีประตู ๑๑ ประตู เมื่อเรือนนั้นถูกไฟไหม บุรุษ
เจาของเรือนอาจทําตนใหสวัสดี โดยประตูแมประตูหนึ่งๆ ได ฉันใด ขาพเจาก็ฉันนั้น จักอาจ
ทําตนใหสวัสดีไดโดยประตูอมตะ แมประตูหนึ่งๆ แหงประตูอมตะ ๑๑ ประตูนี้.
ขาแตทานผูเจริญ อันชื่อวาอัญญเดียรถียเหลานี้ จักแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารย
เพื่ออาจารย ก็ไฉน ขาพเจาจักไมทําการบูชาทานพระอานนทเลา. ลําดับนั้น ทสมคฤหบดี
ชาวเมืองอัฏฐกะ ใหประชุมภิกษุสงฆผูอยูใ นเมืองปาตลีบุตร และเมืองเวสาลี พรอมกันแลว
ใหอิ่มหนําเพียงพอดวยขาทนียะ โภชนียะ อันประณีต ดวยมือของตน ใหภกิ ษุครองคูผารูปละคูๆ
และไดใหทานพระอานนทครองไตรจีวร แลวใหสรางวิหาร ๕๐๐ ถวายทานพระอานนท ดังนีแ้ ล.
จบ อัฏฐกนาครสูตร ที่ ๒.
____________________
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๓. เสขปฏิปทาสูตร
วาดวยผูมีเสขปฏิปทา
[๒๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตเมืองกบิลพัสดุ แควนสักกะ.
ก็สมัยนั้น สัณฐาคารใหมที่พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุใหสรางแลวไมนาน อันสมณพราหมณ
หรือมนุษยผูใดผูหนึ่งยังมิไดเคยอยูเ ลย. ครั้งนั้น พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส สัณฐาคารใหมอัน
พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุใหสรางแลวไมนาน อันสมณพราหมณหรือมนุษยผูใดผูหนึ่งยังมิได
เคยอยูเลย ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงบริโภคสัณฐาคารนั้นเปนปฐมฤกษ พระผูมีพระภาค
ทรงบริโภคเปนปฐมฤกษแลว พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุจักบริโภคภายหลัง ขอนั้น พึงมี
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุสิ้นกาลนาน. พระผูมีพระภาค
ทรงรับดวยดุษณีภาพ.
ลําดับนั้น พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ ทราบการรับของพระผูมีพระภาคแลว ลุกขึ้นจาก
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวเขาไปยังสัณฐาคารใหม แลวสั่งให
ปูลาดสัณฐาคารใหมีเครื่องลาดทุกแหง ใหแตงตั้งอาสนะ ใหตั้งหมอน้ํา ใหตามประทีปน้ํามัน
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ทีค่ วรสวน
ขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขาพระพุทธเจาทั้งหลายปูลาด
สัณฐาคาร ใหมีเครื่องลาดทุกแหง แตงตั้งอาสนะ ตั้งหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามันแลว บัดนี้
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงทราบกาลอันควรเถิด.
[๒๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรพรอมดวยภิกษุสงฆ
เสด็จเขาไปยังสัณฐาคาร ทรงชําระพระบาทยุคลแลว เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร ประทับนั่ง
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พิงเสากลาง ทรงผินพระพักตรตรงทิศบูรพา. แมภกิ ษุสงฆชําระเทาแลว เขาไปสูสัณฐาคาร
แลวนั่งพิงฝาดานทิศปจจิม ผินหนาเฉพาะทิศบูรพาแวดลอมพระผูมีพระภาค. แมพวกเจาศากยะ
เมืองกบิลพัสดุ ชําระพระบาทแลว เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร ประทับนั่งพิงฝาดานทิศบูรพา
ผินพักตรเฉพาะทิศปจจิม แวดลอมพระผูมีพระภาค.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก แลวตรัสเรียกทานพระอานนทมาวา
ดูกรอานนท ปฏิปทาของเสขบุคคลจงแจมแจงกะเธอ เพือ่ พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ เถิด
เราเมื่อยหลัง เราจักเหยียดหลังนั้น ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค
โปรดใหปูลาดผาสังฆาฏิเปน ๔ ชั้น สําเร็จสีหไสยาสน ดวยพระปรัสเบื้องขวา ทรงซอนพระบาท
เหลื่อมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ทรงมนสิการสัญญาในอันเสด็จลุกขึ้น.
[๒๖] ลําดับนั้น ทานพระอานนทเชิญทาวมหานามศากยะมาวา ดูกรมหานาม อริยสาวก
ในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย รูประมาณใน
โภชนะ ประกอบความเพียรเครื่องตื่น ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ เปนผูไดฌาน ๔
อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิง่ เปนเครื่องอยูเ ปนสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนา เปนผูได
โดยไมยาก ไมลําบาก.
[๒๗] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล อริยสาวก
ในพระธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศลี สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร
มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรมหานาม
อยางนี้แล อริยสาวกชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล.
[๒๘] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย
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ฟงเสียงดวยโสตแลว ... ดมกลิ่นดวยฆานะแลว ... ลิ้มรสดวยชิวหาแลว ... ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกายแลว ... รูแจงธรรมารมณดว ยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ
สํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส
ครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดูกรมหานาม อยางนี้แล
อริยสาวกชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย.
[๒๙] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูรูประมาณในโภชนะ อริยสาวก
ในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแลวกลืนกินอาหาร ไมใชเพื่อจะเลน เพื่อจะมัวเมา
เพื่อความผองใส เพื่อความงดงาม เพียงเพือ่ ความดํารงอยูแหงกายนี้ เพือ่ ใหกายนี้เปนไปได
เพื่อบําบัดความอยากอาหาร เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา จักกําจัดเวทนาเกาเสียดวย
จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้นดวย ความเปนไปแหงอิริยาบถ ความเปนผูไมมีโทษ และความอยู
เปนผาสุกจักมีแกเรา ดูกรมหานาม อยางนีแ้ ล อริยสาวกชือ่ วาเปนผูรูประมาณในโภชนะ.
[๓๐] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูประกอบความเพียรเครื่องตื่น
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เวลากลางวันชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นจิต ดวยการเดิน
การนั่ง เวลากลางคืน ในปฐมยาม ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นจิต ดวยการเดิน
การนั่ง เวลากลางคืน ในมัชฌิมยาม สําเร็จสีหไสยาสนโดยขางเบื้องขวา ซอนเทาเหลือ่ มเทา
มีสติสัมปชัญญะ มนสิการสัญญาในอันที่จะลุกขึ้น เวลากลางคืน ในปจฉิมยาม ลุกขึ้นแลว
ชําระจิตใหบริสุทธิ์จากธรรมเครื่องกั้นจิต ดวยการเดิน การนั่ง ดูกรมหานาม อยางนีแ้ ล
อริยสาวกชื่อวาเปนผูประกอบความเพียรเครื่องตื่น.
[๓๑] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงชื่อวาเปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗
ประการ คืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้
๑. เปนผูมีศรัทธา คือเชื่อความตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมี
พระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไป
ดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอนื่ ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํ แนกพระธรรม.
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๒. เปนผูมหี ิริ คือ ละอายกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ละอายตอการถึงพรอม
แหงอกุศลธรรมอันลามก.
๓. เปนผูมีโอตตัปปะ คือ สะดุงกลัวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุงกลัว
ตอการถึงพรอมแหงอกุศลธรรมอันลามก.
๔. เปนพหูสูต ทรงธรรมที่ไดสดับแลว สั่งสมธรรมที่ไดสดับแลว ธรรมเหลาใดงาม
ในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ธรรมทั้งหลายเห็นปานนั้น อันทานไดสดับมามาก ทรงจําไวได
สั่งสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดี ดวยความเห็น.
๕. เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อถึงพรอมแหงกุศลธรรม มีความ
เขมแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.
๖. เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสติและปญญาเครื่องรักษาตนอยางยิ่ง ระลึกได
ตามระลึกได แมซึ่งกิจการทีท่ ําไวแลวนาน แมซึ่งถอยคําที่พูดไวแลวนาน.
๗. เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเห็นความเกิดและความดับ อันเปน
อริยะ ชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ดูกรมหานาม อยางนีแ้ ล อริยสาวกชือ่ วา
เปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ.
[๓๒] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูไดฌานทัง้ ๔ อันเปนธรรม
อาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก
ไมลําบาก อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริย
ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเ ปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ
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บริสุทธิ์อยู ดูกรมหานาม อยางนี้แล อริยสาวกชื่อวาเปนผูไดฌานทั้ง ๔ อันเปนธรรมอาศัย
ซึ่งจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบาก.
[๓๓] ดูกรมหานาม เพราะอริยสาวกเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้ คุมครองทวาร
ในอินทรียทั้งหลายอยางนี้ รูจักประมาณในโภชนะอยางนี้ ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยางนี้
ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ อยางนี้ เปนผูไดฌานทั้ง ๔ อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง เปน
เครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนาเปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบาก อยางนี้
บัณฑิตจึงกลาวอริยสาวกนีว้ า เปนผูมีเสขปฏิปทา ถึงพรอมดวยคุณธรรมซึ่งเปนดุจฟองไกที่ไมเนา
ควรจะชําแรกกิเลส ควรจะตรัสรู ควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากกิเลสเครื่องประกอบ
ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา.
ดูกรมหานาม เปรียบเหมือนฟองไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ฟองไกเหลานั้น
แมไกนอนทับ กก อบใหไดไออุนดีแลว ถึงแมไกนนั้ จะไมเกิดความปรารถนาอยางนีว้ า
ขอลูกไกเหลานี้พึงทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทาหรือดวยจะงอยปาก ออกไดโดยสะดวกเถิด
ดังนี้ ลูกไกภายในเปลือกไขนั้นก็คงทําลายเปลือกไขออกไดโดยสวัสดี ฉันใด ดูกรมหานาม
อริยสาวกก็ฉนั นั้นเพราะทานเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้ คุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลายอยางนี้
รูจักประมาณในโภชนะอยางนี้ ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยางนี้ ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗
อยางนี้ เปนผูไดฌานทั้ง ๔ อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่งเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
ตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบากอยางนี้ บัณฑิตจึงกลาวอริยสาวกนี้วา
เปนผูมีเสขปฏิปทา ถึงพรอมดวยคุณธรรมซึ่งเปนดุจฟองไกที่ไมเนา ควรจะชําแรกกิเลส ควรจะ
ตรัสรู ควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากกิเลสเครื่องประกอบ ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา.
ดูกรมหานาม อริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ ไมมี
สิ่งอื่นยิ่งกวานีอ้ ยางเดียว ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติ
บาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง
สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปน
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อันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน
เรามีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น
เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึก
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขอนี้เปนความ
แตกฉานแหงฌานขอที่หนึ่งของอริยสาวกนั้น เปรียบเหมือนลูกไกเจาะเปลือกไขออก ฉะนัน้ .
ดูกรมหานาม อริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ไมมี
สิ่งอื่นยิ่งกวานีอ้ ยางเดียว เธอเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะ
กายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ
สัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็น
หมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการ
ฉะนี้ ขอนี้ เปนความแตกฉานแหงฌานขอที่สองของอริยสาวกนั้น เปรียบเหมือนลูกไกเจาะ
เปลือกไขออก ฉะนั้น.
ดูกรมหานาม อริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ ไมมี
สิ่งอื่นยิ่งกวานีอ้ ยางเดียว ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะ
อาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู ขอนี้เปนความแตกฉานแหง
ฌานขอที่สามของอริยสาวกนั้น เปรียบเหมือนลูกไกเจาะเปลือกไขออก ฉะนัน้ .
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ความเปนผูมีวิชชาและจรณะ
[๓๔] ดูกรมหานาม แมขอที่อริยสาวกเปนผูถึงพรอมดวยศีลนี้ ก็เปนจรณะของเธอ
ประการหนึ่ง แมขอที่อริยสาวกเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลายนี้ ก็เปนจรณะของเธอ
ประการหนึ่ง แมขอที่อริยสาวกเปนผูรูประมาณในโภชนะ ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง
แมขอที่อริยสาวกเปนผูประกอบความเพียรเครื่องตื่นนี้ ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง แมขอที่
อริยสาวกเปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการนี้ ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง แมขอที่
อริยสาวกเปนผูไดฌานทั้ง ๔ อันเปนธรรมอาศัยซึ่งจิตอันยิ่ง เปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม
ตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบากนี้ ก็เปนจรณะของเธอประการหนึ่ง แมขอที่
อริยสาวกระลึกชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั ฏกัปเปนอันมากบาง
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ นี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง แมขอทีอ่ ริยสาวก
เห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา
สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะ
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กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของ
มนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ นี้กเ็ ปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง
แมขอที่อริยสาวกทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ซึ่งปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลาย
สิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบนั เขาถึงอยู นี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหนึ่ง.
คาถาสนังกุมารพรหม
ดูกรมหานาม อริยสาวกนี้ บัณฑิตสรรเสริญวา เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาแมเพราะเหตุนี้
เปนผูถึงพรอมดวยจรณะแมเพราะเหตุนี้ เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะแมเพราะเหตุนี้ แม
สนังกุมารพรหมก็ไดกลาวคาถาไววา
ในชุมชนทีย่ ังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูประเสริฐสุด
ในหมูเทวดาและมนุษย ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
เปนผูประเสริฐสุด.
[๓๕] ดูกรมหานาม คาถานั้น สนังกุมารพรหมขับดีแลว มิใชขับชั่ว กลาวดีแลว
มิใชกลาวชัว่ ประกอบดวยประโยชน มิใชไมประกอบดวยประโยชน พระผูมีพระภาคทรงอนุมัติ
แลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแลว ตรัสกะทานพระอานนทวา สาธุๆ อานนท
เธอไดกลาวเสขปฏิปทาแกพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ ดีแล.
ทานพระอานนทไดกลาวภาษิตนีจ้ บลงแลว พระศาสดาทรงยินดี พวกเจาศากยะ เมือง
กบิลพัสดุ ชื่นชม ยินดี ภาษิตของทานพระอานนท ดังนีแ้ ล.
จบ เสขปฏิปทาสูตร ที่ ๓.
___________________
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๔ โปตลิยสูตร
เรื่องโปตลิยคฤหบดี
[๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยูในอังคุตตราปชนบท ในนิคม ของชาว
อังคุตตราปะ ชื่อวาอาปณะ. ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอาปณนิคม. ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในอาปณนิคมแลวภายหลังภัต
เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว เสด็จเขาไปยังไพรสณฑแหงหนึ่ง เพื่อทรงพักกลางวัน เสด็จถึง
ไพรสณฑนนั้ แลว ประทับนั่งพักกลางวัน ณ โคนไมตน หนึ่ง แมโปตลิยคฤหบดี มีผานุงผาหม
สมบูรณ ถือรมสวมรองเทา เดินเทีย่ วไปมาเปนการพักผอนอยู เขาไปยังไพรสณฑนนั้ แลว
ครั้นถึงไพรสณฑนนั้ แลว เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๓๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะโปตลิยคฤหบดีผูยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกร
คฤหบดี อาสนะมีอยู ถาทานประสงค เชิญนั่งเถิด. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว
โปตลิยคฤหบดีโกรธ นอยใจวา พระสมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา คฤหบดี แลวไดนิ่งเสีย.
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะโปตลิยคฤหบดีครั้งที่ ๒ วา ดูกรคฤหบดี อาสนะมีอยู ถาทานประสงค
เชิญนั่งเถิด. โปตลิยคฤหบดีโกรธ นอยใจวา พระสมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา คฤหบดี
ไดนิ่งเสียเปนครั้งที่ ๒. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะโปตลิยคฤหบดีเปนครั้งที่ ๓ วา ดูกรคฤหบดี
อาสนะมีอยู ถาทานประสงค เชิญนั่งเถิด. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โปตลิยคฤหบดี
โกรธ นอยใจวา พระสมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา คฤหบดี แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ทานพระโคดม พระดํารัสที่พระองคตรัสเรียกขาพเจาดวยคําวา คฤหบดีนั้น ไมเหมาะ ไมควรเลย.
พ. ดูกรคฤหบดี ก็อาการของทาน เพศของทาน เครื่องหมายของทานเหลานั้น เหมือน
คฤหบดีทั้งนั้น.
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โป. จริงเชนนั้น ทานพระโคดม ก็แตวา การงานทั้งปวง ขาพเจาหามเสียแลว โวหาร
ทั้งปวง ขาพเจาตัดขาดแลว.
ดูกรคฤหบดี ก็การงานทั้งปวง ทานหามเสียแลว โวหารทั้งปวง ทานตัดขาดแลว
อยางไรเลา?
ทานพระโคดม ขอประทานโอกาส สิ่งใดของขาพเจาที่มี เปนทรัพยก็ดี เปนขาวเปลือก
ก็ดี เปนเงินก็ดี เปนทองก็ดี สิง่ นั้นทั้งหมด ขาพเจามอบใหเปนมฤดกแกบุตรทั้งหลาย ขาพเจา
มิไดสอน มิไดวาเขาในสิ่งนัน้ ๆ ขาพเจามีอาหารและเครื่องนุงหมเปนอยางยิ่งอยู ทานพระโคดม
การงานทั้งปวงขาพเจาหามเสียแลว โวหารทั้งปวง ขาพเจาตัดขาดแลว ดวยประการอยางนี้แล.
ดูกรคฤหบดี ทานกลาวการตัดขาดโวหาร เปนอยางหนึ่ง สวนการตัดขาดโวหารในวินยั
ของพระอริยะ เปนอีกอยางหนึ่ง.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การตัดขาดโวหารในวินยั ของพระอริยะอยางไรเลา ดีละ พระองค
ผูเจริญ การตัดขาดโวหารในวินยั ของพระอริยะ มีอยู ดวยประการใด ขอพระผูมีพระภาคจงทรง
แสดงธรรมแกขาพเจา ดวยประการนั้นเถิด.
ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.
โปตลิยคฤหบดีทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.
เครื่องตัดโวหาร ๘ ประการ
[๓๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี ธรรม ๘ ประการนี้ยอมเปนไปเพื่อ
ตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ ๘ ประการเปนไฉน? คือ ปาณาติบาต พึงละไดเพราะอาศัย
การไมฆาสัตว อทินนาทาน พึงละไดเพราะอาศัยการถือเอาแตของที่เขาให มุสาวาท พึงละได
เพราะอาศัยวาจาสัตย ปสุณาวาจา พึงละไดเพราะอาศัยวาจาไมสอเสียด ความโลภดวยสามารถ
ความกําหนัด พึงละไดเพราะอาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนัด ความโกรธดวยสามารถ
แหงการนินทา พึงละไดเพราะความไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา ความคับแคนดวยความ
สามารถแหงความโกรธ พึงละไดเพราะอาศัยความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ ความดูหมิน่
ทานพึงละไดเพราะอาศัยความไมดูหมิ่นทาน ดูกรคฤหบดี ธรรม ๘ ประการนีแ้ ล เรากลาวโดยยอ
ยังมิไดจําแนกโดยพิสดาร ยอมเปนไปเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ.
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ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรม ๘ ประการนี้ พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนก
โดยพิสดาร ยอมเปนไปเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะ ดีละ พระองคผูเจริญ ขอพระ
ผูมีพระภาคทรงอาศัยความกรุณาจําแนกธรรม ๘ ประการนี้ โดยพิสดารแกขาพเจาเถิด.
ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.
โปตลิยคฤหบดีทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.
[๓๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี ก็คําทีเ่ รากลาวดังนีว้ า ปาณาติบาต
พึงละไดเพราะอาศัยการไมฆาสัตว เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกใน
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า เราพึงทําปาณาติบาตเพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เรา
ปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึง่ เราพึงทําปาณาติบาต แมตนเองพึงติเตียนตนได
เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตียนได เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย
เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย ปาณาติบาตนี้นั่นแหละ เปนตัว
สังโยชน เปนตัวนิวรณ อนึ่ง อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดขึ้น
เพราะปาณาติบาตเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวนจากปาณาติบาตแลว อาสวะที่เปนเหตุคบั แคนและ
กระวนกระวายเหลานัน้ ยอมไมมี คําที่กลาวดังนีว้ า ปาณาติบาต พึงละไดเพราะอาศัยการ
ไมฆาสัตว เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.
[๔๐] ก็คาํ ที่เรากลาวดังนี้วา อทินนาทานพึงละได เพราะอาศัยการถือเอาแตของที่
เขาให เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินยั นี้ ยอมพิจารณาเห็น
ดังนี้วา เราพึงถือเอาของที่เขามิไดให เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัด
สังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงถือเอาของที่เขามิไดให แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะ
อทินนาทานเปนปจจัย วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตียนได เพราะอทินนาทานเปนปจจัย
เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะอทินนาทานเปนปจจัย อทินนาทานนี้นั้นแหละ เปนตัว
สังโยชน เปนตัวนิวรณ อนึ่ง อาสวะที่เปนเหตุคับแคน และกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดขึ้น
เพราะอทินนาทานเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวนจากอทินนาทานแลว อาสวะที่เปนเหตุคับแคน
และกระวนกระวายเหลานัน้ ยอมไมมี คําที่เรากลาวดังนีว้ า อทินนาทานพึงละได เพราะอาศัย
การถือเอาแตของที่เขาให เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.
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[๔๑] ก็คาํ ที่เรากลาวดังนี้วา มุสาวาทพึงละได เพราะอาศัยวาจาสัตย เรากลาวเพราะ
อาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราพึงกลาวมุสา
เหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึง่ เราพึงกลาวมุสา
แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะมุสาวาทเปนปจจัย วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได เพราะ
มุสาวาทเปนปจจัย เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะมุสาวาสเปนปจจัย มุสาวาทนี้
นั่นแหละเปนตัวสังโยชน เปนตัวนิวรณ อนึ่ง อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวาย
เหลาใดพึงเกิดขึ้นเพราะมุสาวาทเปนปจจัย เมื่อบุคคลเวนจากมุสาวาทแลว อาสวะที่เปนเหตุ
คับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําที่เรากลาวดังนีว้ า มุสาพึงละได เพราะอาศัย
วาจาสัตย เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.
[๔๒] ก็คําที่เรากลาวดังนี้วา ปสุณาวาจาพึงละได เพราะอาศัยวาจาไมสอเสียด เรา
กลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า เรา
พึงกลาววาจาสอเสียด เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน
เหลานั้น อนึ่ง เราพึงกลาววาจาสอเสียด แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะวาจาสอเสียดเปน
ปจจัย วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตียนได เพราะวาจาสอเสียดเปนปจจัย เมื่อตายไป ทุคติ
เปนอันหวังได เพราะวาจาสอเสียดเปนปจจัย ปสุณาวาจานี้นั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปน
ตัวนิวรณ อนึ่ง อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดขึ้นเพราะวาจา
สอเสียดเปนปจจัย เมื่อบุคคลงดเวนจากวาจาสอเสียดแลว อาสวะทีเ่ ปนเหตุคับแคนและ
กระวนกระวายเหลานัน้ ยอมไมมี คําที่เรากลาวดังนีว้ า ปสุณาวาจาพึงละได เพราะอาศัยวาจา
ไมสอเสียด เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.
[๔๓] ก็คําที่เรากลาวดังนี้วา ความโลภดวยสามารถความกําหนัด พึงละได เพราะ
อาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนัด เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวก
ในธรรมวินยั นี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราพึงมีความโลภดวยสามารถความกําหนัด เพราะเหตุ
สังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงมีความโลภดวยสามารถ

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 34
ความกําหนัด แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความโลภดวยสามารถแหงความกําหนัดเปน
ปจจัย วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได เพราะความโลภดวยสามารถแหงความกําหนัดเปน
ปจจัย เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะความโลภดวยสามารถความกําหนัดเปนปจจัย
ความโลภดวยสามารถความกําหนัดนี้นนั่ แหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัวนิวรณ อนึ่ง อาสวะ
ที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดขึ้นเพราะความโลภดวยสามารถความกําหนัด
เปนปจจัย เมื่อบุคคลไมโลภดวยสามารถความกําหนัด อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวน
กระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําที่เรากลาวดังนี้วา ความโลภดวยสามารถความกําหนัด พึงละได
เพราะอาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนัด เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.
[๔๔] ก็คําที่เรากลาวดังนี้วา ความโกรธดวยความสามารถแหงการนินทา พึงละได
เพราะอาศัยความไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา คํานี้เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกร
คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า เราพึงโกรธดวยสามารถแหงการ
นินทา เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึง่
เราพึงโกรธดวยสามารถแหงการนินทา แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความโกรธดวยสามารถ
แหงการนินทาเปนปจจัย วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได เพราะความโกรธดวยสามารถแหง
การนินทาเปนปจจัย เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะความโกรธดวยสามารถแหงการ
นินทาเปนปจจัย ความโกรธดวยสามารถแหงการนินทานั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัว
นิวรณ อนึ่ง อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดขึ้น เพราะความโกรธ
ดวยสามารถแหงการนินทาเปนปจจัย เมื่อบุคคลไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา อาสวะที่
เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําที่เรากลาวดังนี้วา ความโกรธดวย
สามารถแหงการนินทา พึงละได เพราะอาศัยความไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา เรากลาว
เพราะอาศัยขอนี้.
[๔๕] คําที่เรากลาวดังนี้วา ความคับแคนดวยสามารถความโกรธ พึงละได เพราะ
อาศัยความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวก
ในธรรมวินยั นี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราพึงคับแคนดวยสามารถความโกรธ เพราะเหตุแหง
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สังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงคับแคนดวยสามารถ
ความโกรธ แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธเปน
ปจจัย วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตียนได เพราะความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธเปน
ปจจัย เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธเปน
ปจจัย ความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธนี้นั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัวนิวรณ
อนึ่ง อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดขึ้น เพราะความคับแคนดวย
สามารถความโกรธเปนปจจัย เมื่อบุคคลไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ อาสวะที่เปนเหตุ
คับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําที่เรากลาวดังนีว้ า ความคับแคนดวยสามารถ
ความโกรธ พึงละได เพราะอาศัยความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.
[๔๖] คําที่เรากลาวดังนี้วา ความดูหมิ่นทาน พึงละได เพราะอาศัยความไดดูหมิน่ ทาน
เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา
เราพึงดูหมิ่นทาน เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น
หนึ่ง เราพึงดูหมิ่นทาน แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความดูหมิ่นทานเปนปจจัย วิญูชน
พิจารณาแลวพึงติเตียนตนได เพราะความดูหมิ่นทานเปนปจจัย เมื่อตายไป ทุคติเปนอันหวังได
เพราะความดูหมิ่นทานเปนปจจัย ความดูหมิ่นทานนี้นนั่ แหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัวนิวรณ
อนึ่ง อาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใดพึงเกิดขึ้น เพราะความดูหมิน่ ทานเปน
ปจจัย เมื่อบุคคลไมดูหมิ่นทานอาสวะที่เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลานัน้ ยอมไมมี
คําที่เรากลาวดังนี้วา ความดูหมิ่นทาน พึงละได เพราะอาศัยความไมดหู มิ่นทาน เรากลาวเพราะ
อาศัยขอนี้.
ดูกรคฤหบดี ธรรม ๘ ประการที่เรากลาวโดยยอ ไมไดจําแนกโดยพิสดาร ยอมเปน
ไปเพื่อละ เพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะนั้น เหลานี้แล ดูกรคฤหบดี แตเพียงเทานี้
จะไดชื่อวาเปนการตัดขาดโวหารทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอยางโดยประการทั้งปวง ในวินยั ของพระอริยะ
หามิได.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ก็อยางไรเลา จึงจะไดชื่อวาเปนการ
ตัดขาดโวหารทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอยาง โดยประการทั้งปวง ในวินัยของพระอริยะ ขาแตพระองค
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ผูเจริญ ก็การตัดขาดโวหารทัง้ สิ้น ทุกสิ่งทุกอยาง โดยประการทั้งปวง ในวินัยของพระอริยะ
มีดวยประการใด ขอพระผูมพี ระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพเจา ดวยประการนั้นเถิด.
ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว โปตลิยคฤหบดีทูลรับ
พระผูมีพระภาคแลว.
อุปมากาม ๗ ขอ
[๔๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนสุนัข
อันความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียนแลว พึงเขาไปยืนอยูใกลเขียงของนายโคฆาต นาย
โคฆาตหรือลูกมือของนายโคฆาตผูฉลาด พึงโยนรางกระดูกที่เชือดชําแหละออกจนหมดเนื้อแลว
เปอนแตเลือดไปยังสุนัข ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สุนัขนั้น
แทะรางกระดูกที่เชือดชําแหละออกจดหมดเนื้อ เปอนแตเลือด จะพึงบําบัดความเพลียเพราะความ
หิวไดบางหรือ?
ไมไดเลยพระองคผูเจริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเปนรางกระดูกที่เชือดชําแหละ
ออกจนหมดเนื้อ เปอนแตเลือด และสุนัขนั้นพึงมีแตสวนแหงความเหน็ดเหนื่อยคับแคนเทานัน้ .
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้ หลาย พระผูม ี
พระภาคตรัสวา เปรียบดวยรางกระดูก มีทกุ ขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง
ครั้นเห็นโทษแหงกามนี้ตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซึ่งอุเบกขา
ที่มีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว อาศัยความ
เปนอารมณเดียวอันเปนที่ดบั ความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง หาสวนเหลือมิได.
[๔๘] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนแรงก็ดี นกตะกรุมก็ดี เหยีย่ วก็ดี พาชิ้นเนื้อบินไป
แรงทั้งหลาย นกตะกรุมทั้งหลาย หรือเหยีย่ วทั้งหลาย จะพึงโผเขารุมจิกแยงชิน้ เนื้อนัน้ ฉันใด
ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาแรง นกตะกรุม หรือเหยีย่ วตัวนัน้ ไมรีบ
ปลอยชิ้นเนื้อนั้นเสีย มันจะถึงตายหรือทุกขปางตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเปนเหตุ?
อยางนั้น พระองคผูเจริญ.
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้ หลาย พระผูม ี
พระภาคตรัสวา เปรียบดวยชิน้ เนื้อ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง
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ครั้นเห็นโทษแหงกามนี้ตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซึ่งอุเบกขา
ที่มีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว อาศัย
ความเปนอารมณเดียว อันเปนที่ดับความถือมั่นโลกามิส โดยประการทั้งปวง หาสวนเหลือ
มิได.
[๔๙] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงหญาอันไฟติดทั่วแลว เดินทวนลม
ไป ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาบุรุษนั้นไมรีบปลอยคบเพลิงหญา
อันไฟติดทัว่ นัน้ เสีย คบเพลิงหญาอันไฟติดทั่วนั้น พึงไหมมือ ไหมแขน หรืออวัยวะนอยใหญ
แหงใดแหงหนึ่งของบุรุษนัน้ บุรุษนั้นจะถึงตายหรือถึงทุกขปางตาย เพราะคบเพลิงนั้นเปนเหตุ?
อยางนั้น พระองคผูเจริญ.
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้ หลาย พระผูม ี
พระภาคตรัสวา เปรียบดวยคบเพลิงหญา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษ
อยางยิ่ง ครั้นเห็นโทษแหงกามนี้ตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาด
ซึ่งอุเบกขาที่มีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว
อาศัยความเปนอารมณเดียว อันเปนที่ดับความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง หาสวนเหลือ
มิได.
[๕๐] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ลึกกวาชัว่ บุรุษหนึ่ง เต็มดวย
ถานเพลิงอันปราศจากเปลว ปราศจากควัน บุรุษผูรักชีวิต ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข
พึงมา บุรุษมีกาํ ลังสองคนชวยกันจับแขนบุรุษนั้นขางละคน ฉุดเขาไปยังหลุมถานเพลิง ฉันใด
ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ จะพึงนอมกายเขาไปดวยคิดเห็นวา
อยางนี้ๆ บางหรือ?
ไมเปนเชนนั้น พระองคผเู จริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุรุษนัน้ รูวา เราจักตกลง
ยังหลุมถานเพลิงนี้ จักถึงตาย หรือถึงทุกขปางตาย เพราะการตกลงยังหลุมถานเพลิงเปนเหตุ.
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้ หลาย พระผูม ี
พระภาคตรัสวา เปรียบดวยหลุมถานเพลิง มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มโี ทษ
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อยางยิ่ง ครั้นเห็นโทษแหงกามนี้ตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาด
ซึ่งอุเบกขา ที่มีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณ
เดียว อาศัยความเปนอารมณเดียว อันเปนทีด่ ับความถือมั่นโลกามิส โดยประการทั้งปวง
หาสวนเหลือมิได.
[๕๑] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงฝนเห็นสวนอันนารื่นรมย ปาอันนารืน่ รมย
ภาคพื้นอันนารื่นรมย สระโบกขรณีอันนารื่นรมย บุรุษนัน้ ตื่นขึ้นแลว ไมพึงเห็นอะไร ฉันใด
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉนั นั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้ า กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาค
ตรัสวา เปรียบดวยความฝน มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มโี ทษอยางยิ่ง
ครั้นเห็นโทษแหงกามนี้ตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซึ่งอุเบกขา
ที่มีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว อาศัย
ความเปนอารมณเดียว อันเปนที่ดับความถือมั่นโลกามิส โดยประการทั้งปวงหาสวนเหลือ
มิได.
[๕๒] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรษุ พึงยืมโภคสมบัติ คือ แกวมณีและกุณฑล
อยางดีบรรทุกยานไป เขาแวดลอมดวยทรัพยสมบัติที่ตนยืมมา พึงเดินไปภายในตลาด คนเห็น
เขาเขาแลว พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ บุรุษผูนี้มีโภคสมบัติหนอ ไดยินวาชนทั้งหลาย
ผูมีโภคสมบัติ ยอมใชสอยโภคสมบัติอยางนี้ ดังนี้ พวกเจาของพึงพบบุรุษนั้น ณ ที่ใดๆ
พึงนําเอาของของตนคืนไปในที่นั้นๆ ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
จะสมควรหรือหนอ เพื่อความที่บุรุษนั้นจะเปนอยางอื่นไป?
ไมเปนเชนนั้น พระองคผเู จริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเจาของยอมจะนําเอาของ
ของตนคืนไปได.
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้ หลาย
พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยของยืม มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มโี ทษ
อยางยิ่ง ครั้นเห็นโทษแหงกามนี้ตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาด
ซึ่งอุเบกขาที่มีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว
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อาศัยความเปนอารมณเดียว อันเปนที่ดับความถือมั่นโลกามิส โดยประการทั้งปวง หาสวนเหลือ
มิได.
[๕๓] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนราวปาใหญ ในทีไ่ มไกลบานหรือนิคม ตนไม
ในราวปานั้น พึงมีผลรสอรอย ทั้งมีผลดก แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพืน้ สักผลเดียว บุรุษ
ผูตองการผลไม พึงเที่ยวมาเสาะแสวงหาผลไม เขาแวะยังราวปานั้น เห็นตนไมอันมีผลรสอรอย
มีผลดกนั้น เขาพึงคิดอยางนีว้ า ตนไมนี้มีผลรสอรอย มีผลดก แตไมมผี ลหลนลง ณ ภาคพื้น
สักผลเดียว แตเรารูเพื่อขึ้นตนไม ไฉนหนอ เราพึงขึ้นตนไมนี้แลวกินพออิ่ม และหอพกไปบาง
เขาขึ้นตนไมนนั้ แลว กินจนอิ่ม และหอพกไว ลําดับนั้น บุรุษคนที่สองตองการผลไมถือขวาน
อันคมเที่ยวมาเสาะแสวงหาผลไม เขาแวะยังราวปานัน้ แลว เห็นตนไม มีผลรสอรอย มีผลดกนั้น
เขาพึงคิดอยางนี้วา ตนไมนี้มผี ลรสอรอย มีผลดก แตไมมผี ลหลนลง ณ ภาคพื้นสักผลเดียว
และเราก็ไมรูเพื่อขึ้นตนไม ไฉนหนอ เราพึงตัดตนไมนแี้ ตโคนตน แลวกินพออิ่ม และหอพก
ไปบาง เขาพึงตัดตนไมนนั้ แตโคนตน ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
บุรุษคนโนนซึง่ ขึ้นตนไมกอนนั้น ถาแลเขาไมรีบลง ตนไมนั้นจะพึงลมลง หักมือ หักเทา หรือ
หักอวัยวะนอยใหญแหงใดแหงหนึ่งของบุรุษนั้น บุรุษนั้นพึงถึงตายหรือถึงทุกขปางตาย เพราะ
ตนไมนั้นลมเปนเหตุ?
เปนอยางนัน้ พระองคผูเจริญ.
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้ หลาย
พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยผลไม มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง
ครั้นเห็นโทษแหงกามนี้ตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซึ่งอุเบกขา
ที่มีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณเดียว อาศัย
ความเปนอารมณเดียว อันเปนที่ดับความถือมั่นโลกามิส โดยประการทั้งปวง หาสวนเหลือมิได.
วิชชา ๓
[๕๔] ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนี้นั้นแล อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ ไมมี
ธรรมอื่นยิ่งกวานี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากคือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง
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สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนีน้ ั้นแล อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวานี้แหละ เธอเห็นหมูสตั วที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณ
ทราม ไดดี ตกยากดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทจุ ริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูส ัตว
กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรม ดวย
ประการฉะนี้.
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนีน้ ั้นแล อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์ ไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวานี้แหละ เธอทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู.
โปตลิยคฤหบดีแสดงตนเปนอุบาสก
[๕๕] ดูกรคฤหบดี ดวยอาการเพียงเทานี้แล ชื่อวาเปนการตัดขาดโวหารทั้งสิ้น
ทุกสิ่งทุกอยาง โดยประการทั้งปวง ในวินยั ของพระอริยะ ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความ
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ขอนั้นเปนไฉน ทานเห็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอยาง โดยประการทั้งปวง ในวินัย
ของอริยะเห็นปานนี้ ในตนบางหรือหนอ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาก็กระไรๆ อยู การตัดขาดโวหารทั้งสิน้ ทุกสิ่งทุกอยาง
โดยประการทัง้ ปวง ในวินยั ของพระอริยะ อันใด ขาพเจายังหางไกลจากการตัดขาดโวหารทั้งสิ้น
ทุกสิ่งทุกอยาง โดยประการทั้งปวง ในวินยั ของพระอริยะ อันนัน้ เพราะเมื่อกอนพวกขาพเจาได
สําคัญพวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูไมรูทั่วถึง วาเปนผูรูทั่วถึง ไดคบหาพวกอัญญเดียรถียปริพาชก
ผูไมรูทั่วถึง วาเปนผูอันบุคคลผูรูเหตุผลพึงคบหา ไดเทิดทูนพวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูไมรูทั่วถึง
ไวในฐานะของผูรูทั่วถึง ขาแตพระองคผูเจริญ แตพวกขาพเจาไดสําคัญภิกษุทั้งหลายผูรูทั่วถึง
วาเปนผูไมรูทวั่ ถึง ไดคบหาภิกษุทั้งหลายผูรูทั่วถึง วาเปนผูอันบุคคลผูไมรูเหตุผลพึงคบหา ไดตั้ง
ภิกษุทั้งหลายผูรูทั่วถึงไวในฐานะของผูไมรูทั่วถึง แตบัดนี้ พวกขาพเจาจักรูพวกอัญญเดียรถีย
ปริพาชกผูไมรูทั่วถึง วาเปนผูไมรูทั่วถึง จักคบหาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูไมรูทวั่ ถึง วาเปนผู
อันบุคคลผูไมรูเหตุผลพึงคบหา จักตั้งพวกอัญญเดียรถียป ริพาชกผูไมรูทั่วถึงไวในฐานะของผูไมรู
ทั่วถึง พวกขาพเจาจักรูภิกษุทั้งหลายผูรูทั่วถึง วาเปนผูรูทั่วถึง จักคบหาภิกษุทั้งหลายผูรูทั่วถึง
วาเปนผูอันบุคคลผูรูเหตุผลพึงคบหา จักเทิดทูนภิกษุทั้งหลายผูรูทั่วถึงไวในฐานะของผูรูทั่วถึง
ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคไดยงั ความรักสมณะในหมูสมณะ ไดยังความเลื่อมใสสมณะ
ในหมูสมณะ ไดยังความเคารพสมณะในหมูสมณะ ใหเกิดแกขาพเจาแลวหนอ.
ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
หรือสองประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจกั ษุจักเห็นรูปดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค
พระธรรมและพระภิกษุสงฆเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึง
สรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ดังนี้แล.
จบ โปตลิยสูตร ที่ ๔.
___________________
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๕. ชีวกสูตร
เรื่องหมอชีวกโกมารภัจจ
[๕๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ เขตพระนคร
ราชคฤห. ครั้งนั้นแล หมอชีวกโกมารภัจจเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง. ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดฟงคํานี้มาวา ชนทั้งหลายยอมฆาสัตวเจาะจงพระสมณโคดม พระ
สมณโคดมทรงทราบขอนั้นอยู ยังเสวยเนือ้ ที่เขาทําเฉพาะตน อาศัยตนทํา ดังนี้ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา ชนทั้งหลายยอมฆาสัตวเจาะจงพระสมณโคดม พระสมณโคดม
ทรงทราบขอนั้นอยู ยังเสวยเนื้อที่เขาทําเฉพาะตน อาศัยตนทํา ดังนี้ ชนเหลานั้นชื่อวา กลาว
ตรงกับที่พระผูมีพระภาคตรัส ไมชื่อวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมเปนจริง ชื่อวายืนยัน
ธรรมอันสมควรแกธรรม การกลาวและกลาวตามที่ชอบธรรม จะไมถึงขอติเตียนละหรือ?
เนื้อที่ไมควรบริโภค และควรบริโภค ๓ อยาง
[๕๗] พ. ดูกรชีวก ชนใดกลาวอยางนีว้ า ชนทั้งหลายยอมฆาสัตวเจาะจงพระสมณโคดม
พระสมณโคดมทรงทราบขอนั้นอยู ก็ยังเสวยเนื้อสัตวทเี่ ขาทําเฉพาะตน อาศัยตนทํา ดังนี้
ชนเหลานั้นจะชื่อวากลาวตรงกับที่เรากลาวหามิได ชื่อวากลาวตูเราดวยคําอันไมเปนจริง ดูกรชีวก
เรากลาวเนื้อวา ไมควรเปนของบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการ คือ เนื้อที่ตนเห็น เนื้อที่ตนไดยิน
เนื้อที่ตนรังเกียจ ดูกรชีวก เรากลาวเนื้อวาเปนของไมควรบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการ นี้แล
ดูกรชีวก เรากลาวเนื้อวา เปนของควรบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการ คือ เนื้อที่ตนไมไดเห็น
เนื้อที่ตนไมไดยิน เนื้อที่ตนไมไดรังเกียจ ดูกรชีวก เรากลาวเนื้อวา เปนของควรบริโภค
ดวยเหตุ ๓ ประการนีแ้ ล.
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การแผเมตตา
[๕๘] ดูกรชีวก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยบานหรือนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู เธอมีใจ
ประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่ง อยู ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้
ทั้งเบื้องบน เบือ้ งลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาโดยความมีตนทัว่ ไปใน
ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียนอยู คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี เขาไปหาเธอแลวนิมนตดวยภัต เพื่อใหฉัน
ในวันรุงขึ้น ดูกรชีวก เมื่อภิกษุหวังอยู ก็รบั นิมนต พอลวงราตรีนั้นไป เวลาเชา ภิกษุนั้น
นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี แลวนั่งลงบนอาสนะ
ที่เขาปูลาดไว คฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีนั้น อังคาสเธอดวยบิณฑบาตอันประณีต ความดําริ
วา ดีหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ อังคาสเราอยูดวยบิณฑบาตอันประณีต ดังนี้ ยอมไมมี
แกเธอ แมความดําริวา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ พึงอังคาสเราดวยบิณฑบาตอัน
ประณีตเชนนี้ แมตอไป ดังนี้ ก็ไมมีแกเธอ เธอไมกําหนด ไมสยบ ไมรีบกลืนบิณฑบาตนั้น
มีปกติเห็นโทษ มีปญญาเครื่องถอนตน บริโภคอยู ดูกรชีวก ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนวา
ในสมัยนัน้ ภิกษุนั้นยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผูอื่น หรือเพื่อเบียดเบียน
ทั้งสองฝาย บางหรือ?
ไมเปนเชนนั้น พระพุทธเจาขา.
ดูกรชีวก สมัยนั้น ภิกษุนนั้ ชื่อวาฉันอาหารอันไมมีโทษมิใชหรือ?
อยางนั้น พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดสดับมาวา พรหมมี
ปกติอยูดว ยเมตตา คํานั้นเปนแตขาพระพุทธเจาไดสดับมา คํานี้พระผูม ีพระภาคเปนองคพยาน
ปรากฎแลว ดวยวา พระผูมพี ระภาคทรงมีปกติอยูดว ยเมตตา.
ดูกรชีวก บุคคลพึงมีความพยาบาท เพราะราคะ โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ
โมหะนัน้ ตถาคตละแลว มีมลู อันขาดแลว เปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิด
ตอไปเปนธรรมดา ดูกรชีวก ถาแลทานกลาวหมายเอาการละราคะ โทสะ โมหะ เปนตนนี้
เราอนุญาตการกลาวเชนนัน้ แกทาน.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจากลาวหมายเอาการละราคะ โทสะ และโมหะ
เปนตนนี้.
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การแผกรุณา มุทิตา อุเบกขา
[๕๙] ดูกรชีวก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยบานหรือนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู เธอมีใจ
ประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่ง
อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบือ้ งบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลาโดยความมีตนทั่วไปในที่ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขา
อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน คฤหบดีหรือ
บุตรคฤหบดีเขาไปหาเธอ แลวนิมนตดว ยภัต เพื่อใหฉันในวันรุงขึ้น ดูกรชีวก เมื่อภิกษุหวังอยู
ยอมรับนิมนต พอลวงราตรีนั้นไป เวลาเชา ภิกษุนั้นนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศน
ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี แลวนั่งลงบนอาสนะที่เขาปูลาดไว.
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น อังคาสเธอดวยบิณฑบาตอันประณีต ความดําริวา ดีหนอ
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ อังคาสเราอยูดวยบิณฑบาตอันประณีต ดังนี้ ยอมไมมแี กเธอ แม
ความดําริวา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ พึงอังคาสเราดวยบิณฑบาตอันประณีตนี้
แมตอไป ดังนี้ ก็ไมมีแกเธอ เธอไมกําหนัด ไมสยบ ไมรีบกลืนบิณฑบาตนั้น มีปกติเห็นโทษ
มีปญญาเครื่องถอนตน บริโภคอยู ดูกรชีวก ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนวา ในสมัยนั้น
ภิกษุนั้นยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผูอื่น หรือเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝาย บางหรือ?
ไมเปนเชนนั้น พระพุทธเจาขา.
ดูกรชีวก สมัยนั้น ภิกษุนนั้ ชื่อวาฉันอาหารอันไมมีโทษมิใชหรือ?
อยางนั้น พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดสดับมาวา พรหม
มีปกติอยูดว ยอุเบกขา คํานัน้ เปนแตขาพระพุทธเจาไดสดับมา คํานี้พระผูมีพระภาคเปนองคพยาน
ปรากฎแลว ดวยวา พระผูมพี ระภาคทรงมีปกติอยูดว ยอุเบกขา.
ดูกรชีวก บุคคลพึงมีความเบียดเบียน มีความไมยนิ ดี มีความกระทบกระทั่งเพราะราคะ
โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ โมหะนัน้ ตถาคตละแลวมีมลู อันขาดแลว เปนดุจตาลยอดดวน
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ถึงความไมมี มีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดา ดูกรชีวก ถาแลทานกลาวหมายเอาการละราคะ
โทสะ โมหะ เปนตนนี้ เราอนุญาตการกลาวเชนนัน้ แกทาน.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจากลาวหมายเอาการละราคะ โทสะ โมหะ เปนตนนี้.
ทําบุญไดบาปดวยเหตุ ๕ ประการ
[๖๐] ดูกรชีวก ผูใดฆาสัตวเจาะจงตถาคต หรือสาวกตถาคต ผูนั้นยอมประสพบาป
มิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุ ๕ ประการ คือ ผูนั้นกลาวอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงไปนําสัตว
ชื่อโนนมา ดังนี้ ชื่อวายอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการที่ ๑ นี้ สัตวนั้น
เมื่อถูกเขาผูกคอนํามา ไดเสวยทุกข โทมนัส ชื่อวา ยอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวย
เหตุประการที่ ๒ นี้ ผูนั้นพูดอยางนี้วา ทานทั้งหลายจงไปฆาสัตวนี้ ชื่อวายอมประสพบาปมิใช
บุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการที่ ๓ นี้ สัตวนั้นเมื่อกําลังเขาฆายอมเสวยทุกข โทมนัส ชื่อวา
ยอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการที่ ๔ นี้ ผูนั้นยอมยังตถาคตและสาวก
ตถาคต ใหยินดีดวยเนื้อเปนอกัปปยะ ชื่อวายอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุ
ประการที่ ๕ นี้ ดูกรชีวก ผูใดฆาสัตวเจาะจงตถาคตหรือสาวกของตถาคต ผูนั้นยอมประสพบาป
มิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุ ๕ ประการนี้.
[๖๑] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชีวกโกมารภัจจไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญไมเคยมี ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุทั้งหลายยอมฉันอาหารอันไมมีโทษหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในที่มืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกั เห็นรูป
ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ
พระผูมีพระภาคทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป
ดังนี้แล.
จบ ชีวกสูตร ที่ ๕.
__________________
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๖. อุปาลิวาทสูตร
เรื่องทีฆตปสสีนิครนถ
[๖๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริกัมพวัน ใกลเมืองนาลันทา. สมัยนั้น
นิครนถนาฏบุตรอาศัยอยู ณ เมืองนาลันทาพรอมดวยบริษัทนิครนถเปนอันมาก ครั้งนั้นแล.
นิครนถชื่อวาทีฆตปสสี เที่ยวบิณฑบาตไปในเมืองนาลันทา เวลาภายหลังภัต กลับจาก
บิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงปาวาริกัมพวัน ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาค
ไดตรัสพระพุทธพจนนี้ กะทีฆตปสสีนิครนถวา ดูกรทีฆตปสสี อาสนะมีอยู ถาทานประสงค
ก็จงนั่งเถิด เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทีฆตปสสีนิครนถถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่งนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
กรรม ๓ ของนิครนถนาฏบุตร
[๖๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะทีฆตปสสีนิครนถวา ดูกรทีฆตปสสี
ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติกรรม ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม ไวเทาไร?
ทีฆตปสสีนิครนถไดทูลวา ทานพระโคดม นิครนถนาฏบุตร จะบัญญัติวากรรมๆ ดังนี้
เปนอาจิณหามิได ทานพระโคดม นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวา ทัณฑะๆ ดังนี้แล เปน
อาจิณ.
พ. ดูกรทีฆตปสสี ก็นิครนถนาฏบุตรยอมบัญญัติทัณฑะ ในการทําบาปกรรม ในการ
เปนไปแหงบาปกรรมไวเทาไร?
ที. ทานพระโคดม นิครนถนาฏบุตรยอมบัญญัติทัณฑะในการทําบาปกรรม ในการเปนไป
แหงบาปกรรมไว ๓ ประการ คือ กายทัณฑะ ๑ วจีทณ
ั ฑะ ๑ มโนทัณฑะ ๑.
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ดูกรตปสสี ก็กายทัณฑะอยางหนึ่ง วจีทัณฑะอยางหนึ่ง มโนทัณฑะอยางหนึ่ง
หรือ?
ทานพระโคดม กายทัณฑะอยางหนึ่ง วจีทณ
ั ฑะอยางหนึ่ง มโนทัณฑะอยางหนึง่ .
ดูกรตปสสี ก็บรรดาทัณฑะ ๓ ประการนี้ ที่จําแนกออกแลวเปนสวนละอยางตางกัน
เหลานี้ ทัณฑะไหน คือ กายทัณฑะ วจีทณ
ั ฑะ หรือมโนทัณฑะ ทีน่ ิครนถนาฏบุตรบัญญัติวามี
โทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม?
ทานพระโคดม บรรดาทัณฑะทั้ง ๓ ประการ ที่จําแนกออกแลวเปนสวนละอยาง
ตางกันเหลานี้ นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวา กายทัณฑะมีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ใน
การเปนไปแหงบาปกรรม จะบัญญัติวจีทณ
ั ฑะ มโนทัณฑะ วามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะ
หามิได.
ดูกรตปสสี ทานกลาววากายทัณฑะหรือ?
ทานพระโคดม ขาพเจาวากายทัณฑะ.
ดูกรตปสสี ทานกลาววากายทัณฑะหรือ?
ทานพระโคดม ขาพเจากลาววากายทัณฑะ.
ดูกรตปสสี ทานกลาววากายทัณฑะหรือ?
ทานพระโคดม ขาพเจากลาววากายทัณฑะ.
พระผูมีพระภาคทรงใหทฆี ตปสสีนิครนถ ยืนยันในเรื่องที่พูดนี้ถึง ๓ ครั้ง ดวยประการ
ฉะนี้.
[๖๔] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทีฆตปสสีนิครนถไดกราบทูลถามพระผูมี
พระภาควา ทานพระโคดม พระองคเลายอมบัญญัติทัณฑะ ในการทําบาปกรรม ในการเปนไป
แหงบาปกรรมไวเทาไร?
ดูกรตปสสี ตถาคตจะบัญญัติวากรรมๆ ดังนี้เปนอาจิณ.
ทานพระโคดม ก็พระองคยอมบัญญัติกรรม ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหง
บาปกรรม ไวเทาไร?
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ดูกรตปสสี เรายอมบัญญัติกรรม ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรมไว ๓
ประการ คือ กายกรรม ๑ วจีกรรม ๑ มโนกรรม ๑.
พระโคดม ก็กายกรรมอยางหนึ่ง วจีกรรมอยางหนึ่ง มโนกรรมอยางหนึ่งมิใชหรือ?
ดูกรตปสสี กายกรรมอยางหนึ่ง วจีกรรมอยางหนึ่ง มโนกรรมอยางหนึ่ง.
ทานพระโคดม ก็บรรดากรรมทั้ง ๓ ประการ ที่จําแนกออกแลวเปนสวนละอยางตางกัน
เหลานี้ กรรมไหน คือ กายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมที่พระองคบัญญัติวามีโทษมากกวา
ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม?
ดูกรตปสสี บรรดากรรมทั้ง ๓ ประการ ที่จําแนกออกแลวเปนสวนละอยางตางกัน
เหลานี้ เราบัญญัติมโนกรรมวามีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม
เราจะบัญญัติกายกรรม วจีกรรมวามีโทษมากเหมือนมโนกรรมหามิได.
ทานพระโคดม พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ?
ดูกรตปสสี เรากลาววามโนกรรม.
ทานพระโคดม พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ?
ดูกรตปสสี เรากลาววามโนกรรม.
ทานพระโคดม พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ?
ดูกรตปสสี เรากลาววามโนกรรม.
ทีฆตปสสีนิครนถใหพระผูมีพระภาคทรงยืนยันในเรื่องที่ตรัสนี้ถึง ๓ ครั้ง ดวยประการ
ฉะนี้ แลวลุกจากอาสนะเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงที่อยู.
[๖๕] ก็สมัยนั้น นิครนถนาฏบุตรนั่งอยูพรอมดวยคิหิบริษัทเปนอันมาก ผูมีความเขลา
มีอุบาลิคฤหบดีเปนประมุข. ไดเห็นทีฆตปสสีนิครนถมาแตไกล ไดกลาวกะทีฆตปสสีนิครนถวา
ดูกรตปสสี ดูเถอะ ทานมาจากไหนแตยังวันเทียวหนอ?
ทีฆตปสสีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจามาจากสํานักพระโคดมนี้เอง.
นิ. ดูกรตปสสี ก็ทานไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมเรื่องอะไรบางหรือ?
ที. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมมาบาง.
ดูกรตปสสี ก็ทานไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมมาอยางไร?
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ลําดับนั้น ทีฆตปสสีนิครนถบอกเรื่องการเจรจาปราศรัยกับพระผูม ีพระภาคจนหมดสิ้น
แกนิครนถนาฏบุตร. เมื่อทีฆตปสสีกลาวอยางนี้แลว นิครนถนาฏบุตรไดกลาวกะทีฆตปสสีนิครนถ
วา ดูกรตปสสี ดีละๆ ขอที่ทีฆตปสสีนิครนถพยากรณแกพระสมณโคดม ตรงตามที่สาวกผูฟง
ผูรูทั่วถึงคําสอนของศาสดาโดยชอบ มโนทัณฑะอันต่ําทราม จะงามอะไรเลา เมื่อเทียบกับกาย
ทัณฑะอันยิ่งใหญอยางนี้ โดยที่แท กายทัณฑะเทานัน้ มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม
ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทณ
ั ฑะ มโนทัณฑะ หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม.
[๖๖] เมือ่ นิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว อุบาลีคฤหบดีไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตร
วา ทานผูเจริญ ทานทีฆตปสสีพยากรณดีแลวๆ ขอที่ทานทีฆตปสสีพยากรณแกพระสมณโคดม
ตรงตามที่สาวกผูฟง ผูรูทั่วถึงคําสอนของศาสดาโดยชอบ มโนทัณฑะอันต่ําทรามจะงามอะไรเลา
เมื่อเทียบกับกายทัณฑะอันยิง่ ใหญอยางนี้ โดยที่แท กายทัณฑะเทานั้นมีโทษมากกวา ในการทํา
บาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะ
ไม ทานผูเจริญ เอาเถอะ ขาพเจาจะไป จักยกวาทะในเรือ่ งที่พูดนี้แกพระสมณโคดม ถา
พระสมณโคดมจักยืนยันแกขาพเจา เหมือนอยางที่ยนื ยันกับทานตปสสีไซร ขาพเจาจักฉุดกระชาก
ลากไปมา ซึ่งวาทะดวยวาทะกะพระสมณโคดม เหมือนบุรุษมีกําลังพึงจับแกะมีขนยาวที่ขนแลว
ฉุดกระชากลากไปมา ฉะนัน้ ขาพเจาจักฉุดกระชากลากไปมา ซึ่งวาทะดวยวาทะกะพระสมณโคดม
เหมือนบุรุษมีกําลังผูทําการงานโรงสุรา พึงทิ้งกระสอบเครื่องประกอบสุราใหญไวในหวงน้ําลึกแลว
จับที่มุมฉุดกระชากลากไปมา ฉะนั้น ขาพเจาจักขจัด ขยี้ บด ซึ่งวาทะดวยวาทะกะพระสมณ
โคดม เหมือนบุรุษที่มีกําลังเปนนักเลงสุรา พึงจับถวยสุราที่หูถวยแลว พลิกลง พลิกขึ้น
ไสไป ฉะนั้น ขาพเจาจักเลนดังเลนลางเปลือกปาน กะพระสมณโคดม เหมือนชางแกอายุ ๖๐ ป
ลงไปยังสระลึกเลนลางเปลือกปาน ฉะนั้น ขาแตทานผูเจริญ เอาเถอะ ขาพเจาจะไป จักยกวาทะ
ในเรื่องที่พูดนีแ้ กพระสมณโคดม.
นิ. ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเรื่องที่พูดนีแ้ กพระสมณโคดม ดูกรคฤหบดี
เราก็ได ทีฆตปสสีนิครนถก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม.
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[๖๗] เมือ่ นิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวกะนิครนถ
นาฏบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ขอที่อุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนัน้ ขาพเจา
ไมชอบใจเลย ดวยวา พระสมณโคดมเปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของ
พวกอัญญเดียรถีย.
นิ. ดูกอนตปสสี ขอที่อุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอที่พระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี
เปนฐานะที่จะมีได ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเรื่องที่พูดนี้แกพระสมณโคดม
เราก็ได ทีฆตปสสีก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม.
ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวเตือนนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งที่ ๒ วาขาแตทานผูเจริญ ขอที่
อุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยพระสมณโคดม
เปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย.
นิ. ดูกรตปสสี ขอที่อุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอที่พระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี
เปนฐานะที่จะมีได ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเรื่องที่พูดนี้แกพระสมณโคดม
เราก็ได ทีฆตปสสีก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม.
ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวเตือนนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งที่ ๓ วาขาแตทานผูเจริญ ขอที่
อุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยพระสมณโคดม
เปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย.
นิ. ดูกรตปสสี ขอที่อุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอที่พระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี
เปนฐานะที่จะมีได ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเรื่องที่พูดนี้แกพระสมณโคดม เราก็ได
ทีฆตปสสีก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม.
[๖๘] อุบาลีคฤหบดีรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว ลุกจากอาสนะไหวนิครนถนาฏบุตร
ทําประทักษิณแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงปาวาริกัมพวัน ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทีฆตปสสีนิครนถ
ไดมา ณ ทีน่ ี้หรือ?
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พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา ดูกรคฤหบดี ทีฆตปสสีนิครนถไดมา ณ ที่นี้.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคไดเจรจาปราศรัยเรื่องอะไรๆ กับทีฆตปสสีนิครนถ
บางหรือ?
ดูกรคฤหบดี เราไดเจรจาปราศรัยกับทีฆตปสสีนิครนถบาง.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคไดเจรจาปราศรัยกับทีฆตปสสีนิครนถอยางไรบาง?
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสบอกเรื่องการเจรจาปราศรัยกับทีฆตปสสีนิครนถจน
หมดสิ้นแกอุบาลีคฤหบดี. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสบอกอยางนี้แลว อุบาลีคฤหบดีไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทีฆตปสสีพยากรณดีแลวๆ ขอที่ทีฆตปสสีพยากรณ
แกพระผูมพี ระภาคนัน้ ตรงตามที่สาวกผูฟ ง ผูรูทั่วถึงคําสอนของพระศาสดาโดยชอบ มโนทัณฑะ
อันต่ําทรามนัน้ จะงามอะไรเลา เมื่อเทียบกับกายทัณฑะนี้ อันยิ่งใหญอยางนี้ โดยทีแ่ ท
กายทัณฑะเทานั้นมีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ
มโนทัณฑะ หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม.
ดูกรคฤหบดี ถาแลทานจะพึงมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน เราทั้งสองพึงเจรจาปราศรัยกันได
ในเรื่องนี้.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาจักมั่นอยูใ นคําสัตยเจรจากัน ขอเราทัง้ สองจงเจรจาปราศรัย
กันในเรื่องนี้เถิด.
พระผูมีพระภาคทรงยอนถามปญหากรรม ๓
[๖๙] ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญในความขอนั้นเปนไฉน นิครนถในโลกนี้เปนคน
อาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก หามน้ําเย็น ดื่มแตน้ํารอน เมื่อเขาไมไดน้ําเย็นจะตองตาย
ดูกรคฤหบดี ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติความเกิดของนิครนถผูนี้ในที่ไหนเลา?
ขาแตพระองคผูเจริญ เทวดาชื่อวามโนสัตวมีอยู นิครนถนั้นยอมเกิดในเทวดาจําพวกนั้น
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะนิครนถผูนั้นเปนผูมีใจเกาะเกีย่ วทํากาละ.
ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ ครั้นแลว จงพยากรณคําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอนกับ
คําหลังก็ดี ของทาน ไมตอกันเลย ดูกรคฤหบดี ก็ทานกลาวคํานี้ไววา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพเจาจะมั่นอยูในคําสัตยเจรจาตอกัน ของเราทั้งสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรื่องนีเ้ ถิด.
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ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ก็จริง ถึงอยางนั้นกายทัณฑะเทานั้น
มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรมในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทณ
ั ฑะ มโนทัณฑะ หามีโทษ
มากเหมือนกายทัณฑะไม.
[๗๐] ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน นิครนถในโลกนี้พึงเปนผู
สํารวมดวยการสังวรโดยสวน ๔ คือหามน้าํ ทั้งปวง ประกอบดวยการหามบาปทั้งปวง กําจัดบาป
ดวยการหามบาปทั้งปวง อันการหามบาปทัง้ ปวงถูกตองแลว เมื่อเขากาวไป ถอยกลับ ยอมถึง
การฆาสัตวตัวเล็กๆ เปนอันมาก ดูกรคฤหบดี ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวิบากเชนไรแกนิครนถ
ผูนี้?
ขาแตพระองคผูเจริญ นิครนถนาฏบุตรมิไดบัญญัติกรรม อันเปนไปโดยไมจงใจวามี
โทษมากเลย.
ดูกรคฤหบดี ก็ถาจงใจเลา?
ขาแตพระองคผูเจริญ เปนกรรมมีโทษมาก.
ดูกรคฤหบดี ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติเจตนาลงในสวนไหน?
ขาแตพระองคผูเจริญ นิครนถนาฏบุตรบัญญัติเจตนาลงในสวนมโนทัณฑะ.
ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ ครั้นแลว จงพยากรณ คําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอน
กับคําหลังก็ดี ของทาน ไมตอ กันเลย ดูกรคฤหบดี ก็ทานกลาวคํานีไ้ ววา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพเจาจะมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราทั้งสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรื่องนี้เถิด.
ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น กายทัณฑะเทานั้น
มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทณ
ั ฑะ มโนทัณฑะ
หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม.
ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บานนาลันทานี้เปนบานมั่งคั่ง เปน
บานเจริญ มีชนมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน?
อยางนั้น พระเจาขา บานนาลันทา เปนบานมั่งคั่ง เปนบานเจริญ มีชนมาก
มีมนุษยเกลื่อนกลน.
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ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน ในบานนาลันทานี้ พึงมีบุรุษคนหนึ่ง
เงื้อดาบมา เขาพึงกลาวอยางนี้วา เราจักทําสัตวเทาที่มีอยูใ นบานนาลันทานี้ ใหเปนลานเนื้อ
อันเดียวกัน ใหเปนกองเนื้ออันเดียวกัน โดยขณะหนึ่ง โดยครูหนึ่ง ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ จะสามารถทําสัตวเทาที่มีอยูในบานนาลันทานี้ ใหเปนลานเนื้อ
อันเดียวกัน ใหเปนกองเนื้ออันเดียวกัน โดยขณะหนึ่ง โดยครูหนึ่งไดหรือ?
ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษ ๑๐ คนก็ดี ๒๐ คนก็ดี ๓๐ คนก็ดี ๔๐ คนก็ดี ๕๐ คนก็ดี
ไมสามารถจะทําสัตวเทาที่มอี ยูในบานนาลันทานี้ ใหเปนลานเนื้ออันเดียวกัน ใหเปนกองเนื้อ
อันเดียวกัน โดยขณะหนึ่ง โดยครูหนึงได พระเจาขา บุรษุ ผูต่ําทรามคนเดียว จะงาม
อะไรเลา.
ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธิ์ ถึงความ
เปนผูชํานาญในทางจิต พึงมาในบานนาลันทานี้ สมณะหรือพราหมณนั้น พึงกลาวอยางนีว้ า
เราจักทําบานนาลันทานี้ใหเปนเถา ดวยใจคิดประทุษรายดวงเดียว ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธิ์ ถึงความเปนผูชํานาญในทางจิตนัน้ จะสามารถ
ทําบานนาลันทานี้ใหเปนเถา ดวยใจประทุษรายดวงหนึ่งไดหรือหนอ?
ขาแตพระองคผูเจริญ บานนาลันทา ๑๐ บานก็ดี ๒๐ บานก็ดี ๓๐ บานก็ดี ๔๐ บานก็ดี
๕๐ บานก็ดี สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธิ์ ถึงความเปนผูชํานาญในทางจิตนั้น สามารถจะทําให
เปนเถาไดดว ยใจประทุษรายดวงหนึ่ง บานนาลันทาอันต่าํ ทรามบานเดียวจะงามอะไรเลา.
ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ ครั้นแลวจงพยากรณ คําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอน
กับคําหลังก็ดี ของทาน ไมตอ กันเลย ดูกรคฤหบดี ก็ทานกลาวคํานีไ้ ววา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพเจาจะมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราทั้งสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรื่องนี้เถิด.
ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ก็จริงถึงอยางนั้น กายทัณฑะเทานั้น
มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทณ
ั ฑะ มโนทัณฑะ
หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม.
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ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ
ปามาตังคะ เกิดเปนปาไป ทานไดฟงมาแลวหรือ?
อยางนั้น พระองคผูเจริญ ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ ปามาตังคะ เกิดเปนปาไป
ขาพเจาไดฟงมาแลว.
ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ
ปามาตังคะ เกิดเปนปาไป ทานไดฟงมาวาอยางไร เกิดเปนปาไปเพราะเหตุอะไร?
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดฟงมาวา ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ
ปามาตังคะ เกิดเปนปาไปนัน้ เพราะใจประทุษราย อันพวกเทวดาทําเพือ่ ฤาษี.
ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ ครั้นแลวจงพยากรณ คําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอน
กับคําหลังก็ดี ของทาน ไมตอ กันเลย ดูกรคฤหบดี ก็ทานไดกลาวคํานีไ้ ววา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพเจาจะมั่นอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราทั้งสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรื่องนี้เถิด.
อุบาลีคฤบดีแสดงตนเปนอุบาสก
[๗๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาชื่นชมยินดีตอพระผูมพี ระภาคดวยขออุปมา
ขอแรก แตขาพระพุทธเจาปรารถนาจะฟงปฎิภาณการพยากรณปญหาอันวิจิตร ของพระผูมีพระภาค
นี้ ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาจึงยังแกลงทําเปนดุจถือตรงกันขามอยู ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนทีห่ ลงทาง หรือตามประทีปในทีม่ ืด ดวยหวังวา
ผูมีจักษุจกั เห็นรูปดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น
เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระ
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
[๗๒] ดูกรคฤหบดี ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา การที่มนุษยผูมีชื่อเสียง
เชนทานใครครวญเสียกอนแลวจึงทําเปนความดี.
ขาแตพระองคผูเจริญ แมดวยเหตุทพี่ ระผูมีพระภาคตรัสกะขาพระพุทธเจาอยางนี้วา ดูกร
คฤหบดี ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา การที่มนุษยผูมีชื่อเสียงเชนทานใครครวญเสียกอน
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แลวจึงทําเปนความดีนี้ ขาพระพุทธเจายิ่งชื่นชมยินดีตอพระผูมีพระภาคมากขึ้น ขาแตพระองค
ผูเจริญ ดวยวาพวกอัญญเดียรถียไดขาพระพุทธเจาเปนสาวกแลว จะพึงยกธงปฏากเทีย่ วไปตลอด
บานนาลันทาทั้งสิ้น ซึ่งเปนเหตุจะไดรูกนั วา อุบาลีคฤหบดี ถึงความเปนสาวกของพวกเราดังนี้
แตพระผูมีพระภาคตรัสกะขาพระพุทธเจาอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี ทานจงใครครวญเสียกอนแลว
จึงทํา ดวยวามนุษยผูมีชื่อเสียงเชนทาน ใครครวญเสียกอนแลวจึงทําเปนความดี ดังนี้ ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ
เปนครั้งที่ ๒ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป.
[๗๓] ดูกรคฤหบดี ตระกูลของทานเปนดุจบอน้ําของพวกนิครนถมานานแลว ทานพึง
สําคัญบิณฑบาตอันทานพึงใหแกนิครนถเหลานั้นผูเขาไปถึง.
ขาแตพระองคผูเจริญ แมดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคตรัสกะขาพระพุทธเจาอยางนี้วา
ดูกรคฤหบดี ตระกูลของทานเปนดุจบอน้ําของพวกนิครนถมานานแลว ทานพึงสําคัญบิณฑบาต
อันทานพึงใหแกนิครนถเหลานั้นผูเขาไปถึงนี้ ขาพระพุทธเจายิ่งชื่นชมยินดีตอพระผูมีพระภาค
มากขึ้น ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดฟงคํานีม้ าวา พระสมณโคดมตรัสอยางนีว้ า
ควรใหทานแกเราเทานั้น ไมควรใหทานแกคนเหลาอื่น ควรใหทานแกสาวกทั้งหลายของเราเทานั้น
ไมควรใหทานแกสาวกของผูอื่น ทานที่บุคคลใหแกเราเทานั้นมีผลมาก ทานที่บุคคลใหแกสาวก
ของผูอื่นไมมีผลมาก แตความจริง พระผูม ีพระภาคยังทรงชักชวนขาพระพุทธเจาในการใหทาน
แมในพวกนิครนถ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็แตวาขาพระพุทธเจาจักทราบกาลอันควรในการใหทาน
นี้ ขาพระพุทธเจานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ เปนครั้ง
ที่ ๓ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนั นี้
เปนตนไป.
ทรงแสดงอนุบุพพิกถา
[๗๔] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุบุพพิกถาแกอุบาลีคฤหบดีคือ ทรงประกาศ
ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษแหงกามอันต่ําทราม เศราหมอง อานิสงสในเนกขัมมะ
เมื่อใดพระผูมีพระภาคไดทรงทราบอุบาลีคฤหบดีวามีจติ ควร มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 56
มีจิตสูง มีจิตผองใส เมื่อนั้น จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงยกขึ้น
แสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบเหมือนผาขาวสะอาดปราศจากดํา
ควรไดรับน้ํายอมดวยดี ฉันใด ธรรมจักษุอนั ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิดขึน้ แกอุบาลี
คฤหบดีที่อาสนะนัน้ เองวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึน้ เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความ
ดับไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน.
ลําดับนั้น อุบาลีคฤหบดีมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรมอันบรรลุแลว มีธรรมอันรูแจงแลว
มีธรรมอันหยัง่ ลงมั่นแลว ขามวิจิกจิ ฉาแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา
ไมตองเชื่อผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระพุทธเจาขอทูลลาไป ณ บัดนี้ ขาพระพุทธเจามีกจิ มาก มีธุระที่จะตองทํามาก.
ดูกรคฤหบดี ทานจงรูกาลอันสมควร ณ บัดนี้เถิด.
[๗๕] ครั้งนั้นแล อุบาลีคฤหบดีชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจาก
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณ แลวเขาไปยังนิเวศนของตน เรียกนายประตูมา
วา ดูกรนายประตูผูสหาย ตั้งแตวันนี้เปนตนไป เราปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถ
และเปดประตูเพื่อพระผูมีพระภาค เพื่อสาวกของพระผูมพี ระภาค คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
อุบาสิกา ถานิครนถคนใดคนหนึ่งมา ทานพึงวากะนิครนถคนนั้นอยางนี้วา จงหยุดทานผูเจริญ อยา
เขาไปเลยตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว ทาน
ปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถ ทานเปดประตูเพื่อพระผูม ีพระภาค สาวกของ
พระผูมีพระภาค คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทานผูเจริญ ถาทานมีความตองการดวยอาหาร
ทานจงหยุดอยูท ี่นี่แหละ ชนทั้งหลายจักนํามาเพื่อทานในที่นี้ นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว.
[๗๖] ทีฆตปสสีนิครนถไดฟงขาววา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณ
โคดมแลว ลําดับนั้น จึงเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงที่อยู ไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดฟงขาวนี้มาวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม
แลว.
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นิ. ดูกรตปสสี ขอที่อุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมนั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอที่พระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น
เปนฐานะที่จะมีได.
ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งที่ ๒ วา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจา
ไดฟงขาวนี้มาวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว.
นิ. ดูกรตปสสี ขอที่อุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมนั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอที่พระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น
เปนฐานะที่จะมีได.
ทีฆตปสสีนิครนถ ไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรเปนครั้งที่ ๓ วา ขาแตทานผูเจริญ
ขาพเจาไดฟงขาวนี้มาวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว.
นิ. ดูกรตปสสี ขอที่อุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมนั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอที่พระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น
เปนฐานะที่จะมีได.
ที. ขาแตทานผูเจริญ เอาเถอะ ขาพเจาจะไป เพียงจะทราบวาอุบาลีคฤหบดีเขาถึงความ
เปนสาวกของพระสมณโคดมแลว หรือหาไม?
นิ. ดูกรตปสสี ทานจงไป จงรูวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระ
สมณโคดม หรือหาไม?
หามพวกเดียรถียเ ขาบาน
[๗๗] ครั้งนั้น ทีฆตปสสีนิครนถ จึงเขาไปยังนิเวศนของอุบาลีคฤหบดี นายประตู
ไดเห็นทีฆตปสสีนิครนถมาแตไกลเทียว ครั้นแลวจึงกลาววา จงหยุดเถิดทานผูเจริญ อยาเขา
มาเลย ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว
ทานปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถเปดประตูเพื่อพระผูม ีพระภาคและสาวกของ
พระผูมีพระภาค คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทานผูเจริญ ถาทานมีความตองการอาหาร
จงหยุดอยูทนี่ แี้ หละ ชนทั้งหลายจักนํามาเพื่อทาน ณ ทีน่ ี้.
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ทีฆตปสสีกลาววา ผูมีอายุ เรายังไมตองการอาหารดอก แลวกลับจากที่นั้น เขาไปหา
นิครนถนาฏบุตรถึงที่อยู แลวไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขอที่อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปน
สาวกของพระโคดมนั้น เปนความจริงทีเดียว ขาพเจาไมไดคําที่ขาพเจากลาววา ขอทีอ่ ุบาลี
คฤหบดีพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยวา พระสมณโคดมเปน
คนมีมายา ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย ดังนี้ จากทาน ขาแต
ทานผูเจริญ อุบาลีคฤหบดีของทานถูกพระสมณโคดม กลับใจดวยมายาอันเปนเครื่องกลับใจ
เสียแลว.
นิ. ดูกรตปสสี ขอที่อุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมนั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอที่พระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น
เปนฐานะที่จะมีได.
ทีฆตปสสีนิครนถ ไดกลาวเปนครั้งที่ ๒ วา ขาแตทานผูเจริญ ขอที่อุบาลีคฤหบดีเขา
ถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมนั้น เปนความจริงทีเดียว ขาพเจาไมไดคําที่ขาพเจากลาววา
ขอที่อุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยวาพระ
สมณโคดมเปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเครื่องกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย ดังนี้ จากทาน
ขาแตทานผูเจริญ อุบาลีคฤหบดีของทานถูกพระสมณโคดมกลับใจ ดวยมายาอันเปนเครื่อง
กลับใจเสียแลว.
นิ. ดูกรตปสสี ขอที่อุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมนั้น
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอที่พระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น
เปนฐานะที่จะมีได และกลาวตอไปวา เอาเถอะ ตปสสี เราจะไปเพียงจะรูเองทีเดียววา อุบาลี
คฤหบดี เขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมจริงหรือไม?
[๗๘] ลําดับนั้น นิครนถนาฏบุตร พรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก เขาไปยัง
นิเวศนของอุบาลีคฤหบดี นายประตูไดเห็นนิครนถนาฏบุตรมาแตไกล ไดกลาววา จงหยุดเถิด
ทานผูเจริญ อยาเขามา ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระ
สมณโคดมแลว ทานปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถแลว ทานเปดประตูเพื่อ
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พระผูมีพระภาคและสาวกของพระผูมีพระภาค คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทานผูเจริญ
ถาทานตองการอาหาร จงหยุดอยูที่นแี่ หละ ชนทั้งหลายจักนํามาเพื่อทาน ณ ที่นี้.
นิ. นายประตูผูเปนสหาย ถาอยางนั้น ทานจงเขาไปหาอุบาลีคฤหบดี แลวจงกลาว
อยางนี้วา นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก มายืนอยูที่ซุมประตูขางนอก
เขาอยากจะพบทาน นายประตูรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว เขาไปหาอุบาลีคฤหบดี แลวไดเรียนวา
ขาแตทานผูเจริญ นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก มายืนอยูที่ซุมประตู
ขางนอก เขาอยากจะพบทาน.
อุ. ดูกรนายประตูผูเปนสหาย ถาอยางนัน้ ทานจงปูลาดอาสนะไวทศี่ าลาประตูกลาง.
นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว ปูลาดอาสนะไวที่ศาลาประตูกลาง แลวเขาไปหาอุบาลีคฤหบดี
แลวไดเรียนวา ทานผูเจริญ ขาพเจาปูอาสนะไวที่ศาลาประตูกลางแลว ทานยอมสําคัญกาล
อันควร ณ บัดนี้. ลําดับนั้น อุบาลีคฤหบดี เขาไปยังศาลาประตูกลาง แลวนั่งบนอาสนะอันเลิศ
ประเสริฐอุดม และประณีต อันมีอยู ณ ทีน่ นั้ เสียเอง แลวเรียกนายประตูมาวา นายประตู
ผูเปนสหาย ถาอยางนั้น ทานจงเขาไปหานิครนถนาฏบุตร จงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ
อุบาลีคฤหบดีกลาวอยางนี้วา เชิญทานเขาไปเถิด ถาทานจํานง. นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว
เขาไปนิครนถนาฏบุตร แลวไดกลาววา ทานผูเจริญ อุบาลีคฤหบดีกลาวอยางนีว้ า ทานผูเจริญ
เชิญทานเขาไปเถิด ถาทานจํานง. ลําดับนัน้ นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปน
อันมาก เขาไปยังศาลาประตูกลาง.
[๗๙] ครัง้ นั้นแล ไดยินวา แตกอนอุบาลีคฤหบดีเห็นนาฏบุตรมาแตไกลเทาใด แลว
ตอนรับแตที่เทานั้น เอาผาหมกวาดอาสนะที่เลิศ ประเสริฐอุดม และประณีต อันมีอยู ณ ที่นั้น
แลวกําหนดใหนั่ง บัดนี้ ทานอุบาลีคฤหบดีนั่งบนอาสนะที่เลิศ ประเสริฐ อุดม และประณีต
อันมีอยู ณ ทีน่ นั้ เสียเอง แลวไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา ทานคฤหบดีผูเจริญ อาสนะมีอยู
ถาทานหวังเชิญนั่งเถิด. เมื่ออุบาลีคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว นิครนถนาฏบุตรไดกลาววา ทาน
เปนบาเสียแลวหรือ คฤหบดี ทานเปนคนเขลาเสียแลวหรือ คฤหบดี ทานกลาววา ขาแตทาน
ผูเจริญ ขาพเจาจะไป จักยกวาทะแกพระสมณโคดม ครั้นไปแลว กลับถูกวาทะดุจไมขื่อ
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อันใหญสวมมาแลวหรือ ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษผูนําอัณฑะไป ถูกควักอัณฑะออก
กลับมา ฉันใด ดูกรคฤหบดี อนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษนําดวงตาไป ถูกควักดวงตากลับมา
ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานก็ฉันนั้นแล กลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาจะไป จักยกวาทะ
แกพระสมณโคดม ครั้นไปแลว กลับถูกวาทะดุจไมขื่ออันใหญสวมมาแลว ทานถูกพระสมณะ
โคดมกลับใจ ดวยมายาเปนเครื่องกลับใจเสียแลวหรือ.
มายาเครื่องกลับใจ
[๘๐] อุ. ทานผูเจริญ มายาอันเปนเครื่องกลับใจนี้ดี ทานผูเจริญ มายาอันนี้เปน
เครื่องกลับใจนี้งาม ทานผูเจริญ ญาติสาโลหิตผูเปนที่รักของขาพเจาจะพึงกลับใจไดดว ยมายา
เครื่องกลับใจนี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุขแกญาติสาโลหิตผูเปนที่รัก
ของขาพเจา สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญ แมถากษัตริยทั้งปวงจะพึงกลับใจไดดว ยมายาเครื่อง
กลับใจนี้ ขอนัน้ จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกกษัตริยแมทั้งปวง สิ้น
กาลนาน ทานผูเจริญ แมถาพราหมณทั้งปวงจะพึงกลับใจไดดว ยมายาเครื่องกลับใจนี้ ขอนั้น
จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุขแกพราหมณแมทั้งปวง สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญ
แมถาแพศยทั้งปวงจะพึงกลับใจไดดวยมายาเครื่องกลับใจนี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกแพศยแมทั้งปวง สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญแมถาศูทรทั้งปวงจะพึง
กลับใจไดดวยมายาเครื่องกลับใจนี้ ขอนัน้ จะพึงเปนไปเพือ่ ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อความสุขแกศูทร
แมทั้งปวง สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญ แมถาโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตว
พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย จะพึงกลับใจไดดว ยมายาเครื่องกลับใจนี้ ขอนั้น
จะพึงเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกโลก พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก แก
หมูสัตวพรอมสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย สิ้นกาลนาน ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น
ขาพเจาจักทําอุปมาแกทาน วิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมรูอรรถแหงภาษิตได แมดว ยการ
เปรียบเทียบ.
[๘๑] ทานผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว นางมาณวิกาสาว เปนภริยาของพราหมณแก
ผูเฒาผูใหญคนหนึ่ง มีครรภใกลจะคลอด. ครั้งนั้น นางมาณวิกานั้นไดกลาวกะพราหมณนั้นวา
ทานพราหมณ ทานจงไปซื้อลูกวานรจากตลาดมาไว จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกเรา ทานผูเจริญ.

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 61
เมื่อนางมาณวิกากลาวอยางนี้แลว พราหมณนั้นไดกลาววา นางผูเจริญ จงรอจนกวาเธอจะคลอด
เสียกอนเถิด ถาเธอคลอดลูกเปนชาย ฉันจักซื้อลูกวานรตัวผูจากตลาดมาใหเธอ จักไดเปน
เพื่อนเลนของลูกชายของเธอ แตถาเธอคลอดลูกเปนหญิง ฉันจักซื้อลูกวานรตัวเมียจากตลาด
มาใหเธอ จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกหญิงของเธอ.
ทานผูเจริญ นางมาณวิกานั้นไดกลาวเปนครั้งที่ ๒ วา ทานพราหมณ ทานจงไปซื้อ
ลูกวานรจากตลาดมาไว จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกเรา ทานผูเจริญ. พราหมณกไ็ ดกลาวเปน
ครั้งที่ ๒ วา นางผูเจริญ จงรอจนกวาเธอจะคลอดเสียกอนเถิด ถาเธอคลอดลูกเปนชาย
ฉันจักซื้อลูกวานรตัวผูจากตลาดมาใหเธอ จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกชายของเธอ แตถาเธอ
คลอดลูกเปนผูหญิง ฉันจักซื้อลูกวานรตัวเมียจากตลาดมาใหเธอ เพื่อจักไดเปนเพื่อนเลนของ
ลูกหญิงของเธอ. ทานผูเจริญ นางมาณวิกาไดกลาวเปนครั้งที่ ๓ วา ทานพราหมณ ทานจงไปซื้อ
ลูกวานรจากตลาดมาไว จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกเรา ทานผูเจริญ. ลําดับนั้น พราหมณผูนั้น
กําหนัดมาก มีจิตปฏิพัทธในนางมาณวิกานัน้ จึงซื้อลูกวานรมาจากตลาด แลวไดกลาววา
นางผูเจริญ ฉันซื้อลูกวานรจากตลาดมาใหเธอแลว จักเปนเพื่อนเลนของลูกเธอ. เมื่อพราหมณ
กลาวอยางนี้แลว นางมาณวิกานั้นไดกลาววา ทานพราหมณ ทานจงไป จงอุมลูกวานรตัวนี้
เขาไปหาบุตรชางยอมผูชํานาญการยอม แลวจงกลาวอยางนี้วา แนะเพือ่ นผูชํานาญการยอม
ฉันอยากจะใหทานยอมลูกวานรตัวนีใ้ หเปนสีน้ํายอม ใหน้ํายอมจับดี ทุบแลวทุบอีกใหเกลี้ยงดี
ทั้งสองขาง. ลําดับนั้น พราหมณนั้นกําหนัดมาก มีจิตปฏิพัทธในนางมาณวิกานั้น จึงอุม ลูกวานร
เขาไปหาบุตรชางยอม ผูชํานาญการยอม แลวไดกลาววา แนะเพื่อนผูช ํานาญการยอม ฉันอยาก
จะใหทานยอมลูกวานรนีใ้ หเปนสีน้ํายอม ใหน้ํายอมจับดี ทุบแลวทุบอีกใหเกลีย้ งดีทั้งสองขาง.
เมื่อพราหมณกลาวอยางนี้ บุตรชางยอมผูชํานาญการยอมไดกลาววา ทานผูเจริญ ลูกวานรของ
ทานตัวนี้ ควรแตจะยอมเทานั้น แตไมควรจะทุบ ไมควรจะขัดสี ฉันใด. ทานผูเจริญ
วาทะของนิครนถผูเขลา ก็ฉันนั้น ควรเปนที่ยินดีของคนเขลาเทานั้น ไมควรเปนทีย่ นิ ดี
ไมควรซักไซร ไมควรพิจารณาของบัณฑิตทั้งหลาย.
ทานผูเจริญ ครั้นสมัยตอมา พราหมณนนั้ ถือคูผาใหมเขาไปหาบุตรชางยอม ผูชํานาญ
การยอม แลวไดกลาววา แนะเพื่อนผูชํานาญการยอม ฉันอยากจะใหทานยอมคูผาใหมนี้ใหเปน

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 62
สีน้ํายอม ใหนา้ํ ยอมจับดี ทุบแลวทุบอีกใหเกลี้ยงดีทั้งสองขาง. เมื่อพราหมณกลาวอยางนี้แลว
บุตรชางยอมผูชํานาญการยอมไดกลาววา ทานผูเจริญ คูผาใหมของทานนี้ ควรจะยอม ควรจะทุบ
ควรจะขัดสี ฉันใด. ทานผูเจริญ วาทะของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ก็ฉันนั้น ควรเปนที่ยินดีของบัณฑิตทั้งหลายเทานั้น แตไมควรซักไซร และไมควรพิจารณาของ
คนเขลาทั้งหลาย.
นิ. ดูกรคฤหบดี บริษัทพรอมทั้งพระราชา รูจักทานอยางนีว้ า อุบาลีคฤหบดีเปนสาวก
ของนิครนถนาฏบุตร ดังนี้ เราทั้งหลายจะทรงจําทานวาเปนสาวกของใครเลา?
อุบาลีคฤหบดีประกาศตนเปนสาวก
[๘๒] เมือ่ นิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว อุบาลีคฤหบดี ลุกจากอาสนะ ทําผาหม
เฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับ แลวไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตร
วา ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น ทานจงฟงพระคุณของพระผูมพี ระภาคที่ขาพเจาเปนสาวก ขาพเจา
เปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูเปนนักปราชญ ปราศจากโมหะ ทรงทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจ
ได ทรงชํานะมาร ไมมีทุกข มีจิตเสมอดวยดี มีมารยาทอันเจริญ มีพระปญญาดี ทรงขาม
กิเลสอันปราศจากความเสมอได ปราศจากมลทิน ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูไมมี
ความสงสัย มีพระทัยดี ทรงคายโลกามิสไดแลว ทรงบันเทิง ทรงมีสมณธรรมอันทําสําเร็จแลว
ทรงเกิดเปนมนุษย มีพระสรีระเปนที่สุด เปนพระไมมีผูเปรียบได ปราศจากธุลี ขาพเจา
เปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูไมมีความสงสัย ทรงเฉียบแหลม ทรงแนะนําสัตว เปนสารถี
อันประเสริฐ ไมมีผูอื่นยิ่งไปกวา มีธรรมอันงามหมดความเคลือบแคลง ทรงทําแสงสวาง
ทรงตัดมานะเสียได ทรงมีพระวิรยิ ะ ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูองอาจ ไมมีใคร
ประมาณได มีพระคุณลึกซึ้ง บรรลุถึงญาณ ทรงทําความเกษม ทรงมีพระญาณ ทรงตั้งอยูในธรรม
ทรงสํารวมพระองคดี ทรงลวงกิเลสเปนเครื่องของ ผูพนแลว ขาพเจาเปนสาวกของ
พระผูมีพระภาค ผูประเสริฐ ทรงมีเสนาสนะอันสงัด มีสังโยชนสิ้นแลว ผูพนแลว ทรงมี
พระปญญาเครื่องคิดอาน ทรงมีพระญาณเครื่องรู ผูลดธงคือมานะเสียได ปราศจากราคะ
ผูฝกแลว ผูไมมีธรรมเครื่องหนวง ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูเปนพระฤาษีที่ ๗
ผูไมลวงโลก ทรงไตรวิชชา เปนสัตวประเสริฐ ทรงลางกิเลสแลว ทรงฉลาด ประสมอักษร
ใหเปนบทคาถา ทรงระงับแลว มีพระญาณอันรูแลว ทรงใหธรรมทานกอนทั้งหมด ทรงสามารถ
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ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมพี ระภาค ผูเปนพระอริยะ มีพระองคอบรมแลว ทรงบรรลุคุณ
ที่ควรบรรลุ ทรงแสดงอรรถใหพิสดาร ทรงมีสติ ทรงเห็นแจง ไมทรงยุบลง ไมทรงฟูขึ้น
ไมทรงหวัน่ ไหว ทรงบรรลุความเปนผูชํานาญ ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูเสด็จไปดี
ทรงมีฌาน ไมทรงปลอยจิตไปตาม ทรงบริสุทธิ์ ไมทรงสะดุง ปราศจากความกลัว สงัดทั่ว
ทรงบรรลุธรรมอันเลิศ ทรงขามไดเอง ทรงยังสัตวอื่นใหขามได ขาพเจาเปนสาวกของ
พระผูมีพระภาค ผูสงบแลว มีพระปญญากวางใหญเสมอดวยแผนดิน มีพระปญญาใหญหลวง
ปราศจากโลภ ทรงดําเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจาในปางกอน เสด็จไปดีแลว ไมมบี ุคคล
เปรียบ ไมมีผูเสมอเหมือน ทรงแกลวกลา ผูล ะเอียดสุขุม ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมพี ระภาค
ผูตัดตัณหาไดขาด ทรงตื่นอยู ปราศจากควัน ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมฉาบทาได ผูควรรับการบูชา
ทรงไดพระนามวายักขะ เปนอุดมบุคคล มีพระคุณไมมใี ครชั่งได เปนผูใหญ ทรงถึงยศอยาง
ยอดเยี่ยม.
[๘๓] นิ. ดูกรคฤหบดี ทานประมวลถอยคําสําหรับพรรณนาคุณของพระสมณโคดม
ไวแตเมื่อไร?
อุ. ดูกรทานผูเจริญ เปรียบเหมือนชางดอกไม หรือลูกมือชางดอกไมคนขยัน พึง
รอยกรองดอกไมตางๆ กองใหญ ใหเปนพวงมาลาอันวิจิตรได ฉันใด พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ก็ฉันนั้น ทรงมีพระคุณควรพรรณนาเปนอเนก ทรงมีพระคุณควรพรรณนาตั้งหลายรอย ก็ใครจัก
ไมทําการพรรณนาพระคุณของพระองคผูควรพรรณนาพระคุณไดเลา.
ครั้นเมื่อนิครนถนาฏบุตรทนดูสักการะของพระผูมพี ระภาคไมได โลหิตอันอุนไดพลุง
ออกจากปากในที่นั้นเอง ดังนี้แล.
จบ อุปาลิวาทสูตร ที่ ๖.
______________
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๗. กุกกุโรวาทสูตร
เรื่องปุณณโกลิยบุตรและเสนิยะอเจละ
[๘๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยูในโกลิยชนบท ทรงทํานิคมของชาวโกลิยะ
ชื่อวาหลิททวสนะใหเปนโคจรคาม. ครั้งนั้นปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวัตรดังโค และเสนิยะ
อเจละ ผูประพฤติวตั รดังสุนัข เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวปุณณโกลิยบุตร
ผูประพฤติวัตรดังโค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ฝายเสนิยะอเจละ
ผูประพฤติวัตรดังสุนัข ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว ก็คยุ เขีย่ ดุจสุนัขแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวัตรดังโค
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญเสนิยะอเจละนี้ ประพฤติวัตรดังสุนัข
ทํากรรมยากทีผ่ ูอื่นจะทําได บริโภคโภชนะที่วางไว ณ พืน้ ดิน เขาสมาทานกุกกุรวัตรนั้นอยาง
บริบูรณ สิ้นกาลนาน คติของเขาจะเปนอยางไร ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร? พระผูมีพระภาค
ตรัสหามวา อยาเลย ปุณณะ จงงดขอนี้เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนี้เลย. ปุณณโกลิยบุตร
ผูประพฤติวัตรดังโค ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเปนครัง้ ที่ ๒ วา ขาแตพระองคผูเจริญ
เสนิยะอเจละ ประพฤติวัตรดังสุนัข ทํากรรมยากที่ผูอื่นจะทําได บริโภคโภชนะทีว่ างไว ณ พื้นดิน
เขาสมาทานกุกกุรวัตรนัน้ อยางบริบูรณสิ้นกาลนาน คติของเขาจะเปนอยางไร ภพหนาของเขา
จะเปนอยางไร? พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย ปุณณะ จงงดขอนีเ้ สียเถิด อยาถามเรา
ถึงขอนี้เลย. ปุณณโกลิยบุตร ผูประพฤติวัตรดังโค ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเปนครัง้ ที่ ๓ วา
ขาแตพระองคผูเจริญ เสนิยะอเจละ ประพฤติวัตรดังสุนขั ทํากรรมยากที่ผูอื่นจะทําได
บริโภคโภชนะที่วางไว ณ พืน้ ดิน เขาสมาทานกุกกุรวัตรนั้นอยางบริบรู ณสิ้นกาลนาน คติของเขา
จักเปนอยางไร ภพหนาของเขาจักเปนอยางไร?
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[๘๕] พ. ดูกรปุณณะ เราไมไดจากทานเปนแนซึ่งคํานี้วา อยาเลยปุณณะ จงงดขอนั้น
เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้นเลย ดังนี้ แตเราจักพยากรณแกทาน ดูกรปุณณะ บุคคลบางคน
ในโลกนี้บําเพ็ญกุกกุรวัตร บําเพ็ญปกติของสุนัข บําเพ็ญกิริยาการของสุนัขใหบริบูรณ ไมขาด
สาย ครั้นแลวเมื่อตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของสุนัข อนึ่ง ถาเขามีความเห็น
อยางนี้วา เราจักเปนเทวดาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้
ความเห็นของเขานั้นเปนความเห็นผิด ดูกรปุณณะ เรากลาวคติของผูเห็นผิดวามี ๒ อยาง คือ
นรกหรือกําเนิดสัตวดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่ง ดูกรปุณณะ กุกกุรวัตรเมื่อถึงพรอม ยอมนําเขา
ถึงความเปนสหายของสุนัข เมื่อวิบัติยอมนําเขาถึงนรก ดวยประการฉะนี้ เมื่อพระผูมพี ระภาค
ตรัสอยางนี้แลว เสนิยะอเจละ ผูประพฤติวตั รดังสุนัข รองไหน้ําตาไหล.
คติของผูประพฤติวัตรดังโค
[๘๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะปุณณโกลิยบุตรประพฤติวัตรดังโควา ดูกร
ปุณณะ เราไมไดคํานี้จากทานวา อยาเลยปุณณะ จงงดขอนั้นเสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้นเลย
ดังนี้ เสนิยะอเจละทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจามิไดรองไหถึงการพยากรณนั้น ที่พระผูมี
พระภาคตรัสกะขาพเจา แมขาพเจาไดสมาทานกุกกุรวัตรนี้อยางบริบูรณมาชานานแลว ขาแต
พระองคผูเจริญ ปุณณโกลิยบุตร ประพฤติวัตรดังโค เขาสมาทานโควัตรนั้นอยางบริบูรณมา
ชานาน คติของเขาจะเปนอยางไร ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร?
อยาเลย เสนิยะ จงงดขอนั้นเสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้นเลย.
เสนิยะอเจละทูลถามพระผูมีพระภาคเปนครั้งที่ ๒ ... เปนครั้งที่ ๓ วาขาแตพระองคผูเจริญ
ปุณณโกลิยบุตรนี้ ประพฤติวัตรดังโค เขาสมาทานโควัตรนั้นอยางบริบูรณมาชานาน คติของเขา
จะเปนอยางไร ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร?
ดูกรเสนิยะ เราไมไดจากทานเปนแนซึ่งคํานี้วา อยาเลยเสนิยะ จงงดขอนั้นเสียเถิด
อยาถามเราถึงขอนั้นเลย ดังนี้ แตเราจักพยากรณแกทาน ดูกรเสนิยะ บุคคลบางคนในโลกนี้
บําเพ็ญโควัตร บําเพ็ญปกติของโค บําเพ็ญกิริยาการของโคอยางบริบูรณ ไมขาดสาย ครั้นแลว
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของโค อนึ่ง ถาเขามีความเห็นอยางนี้วา เราจักเปนเทวดา
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หรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวย ศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ ความเห็นของเขานั้น
เปนความเห็นผิด ดูกรเสนิยะ เรากลาวคติของผูเห็นผิดวามี ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตว
ดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่ง ดูกรเสนิยะ โควัตรเมื่อถึงพรอม ยอมนําเขาถึงความเปนสหายของโค
เมื่อวิบัติ ยอมนําเขาถึงนรก ดวยประการฉะนี้ เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ปุณณโกลิยบุตร
ผูประพฤติวัตรดังโค รองไหน้ําตาไหล.
[๘๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเสนิยะอเจละ ผูประพฤติวัตรดังสุนขั วา
ดูกรเสนิยะ เราไมไดคํานี้จากทานวา อยาเลยเสนิยะ จงงดขอนั้นเสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้น
เลย ดังนี้. ปุณณโกลิยบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจามิไดรองไหถึงการพยากรณนั้น
ที่พระผูมีพระภาคตรัสกะขาพเจา แมขาพเจาสมาทานโควัตรนี้อยางบริบูรณมาชานาน ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพเจาเลื่อมใสในพระผูม ีพระภาคอยางนี้วา พระผูมีพระภาคทรงสามารถแสดง
ธรรมโดยประการที่ใหขาพเจาพึงละโควัตรนี้ได และเสนิยะอเจละผูประพฤติวัตรดังสุนัข พึงละ
กุกกุรวัตรนั้นได.
ดูกรปุณณะ ถากระนัน้ ทานจงฟง จงมนสิการใหดี เราจักกลาว ปุณณโกลิยบุตร
ผูประพฤติวัตรดังโค ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.
กรรมดํากรรมขาว ๔
[๘๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนวี้ า ดูกรปุณณะ กรรม ๔ ประการนี้
เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอื่นใหรูตาม ๔ ประการนั้นเปนไฉน ดูกรปุณณะ
กรรมดํามีวิบากดํามีอยู กรรมขาวมีวิบากขาวมีอยู กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาว มีอยู
กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความสิ้นกรรมมีอยู ดูกรปุณณะ ก็กรรมดํา
มีวิบากดํา เปนไฉน ดูกรปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประมวลกายสังขาร อันมีความทุกข
ประมวลวจีสังขาร อันมีความทุกข ประมวลมโนสังขาร อันมีความทุกข ครั้นแลว เขายอมเขาถึง
โลกอันมีความทุกข ผัสสะอันประกอบดวยทุกข ยอมถูกตอง เขาผูเขาถึงโลกอันมีทุกข เขาอัน
ผัสสะประกอบดวยทุกขถูกตอง ยอมเสวยเวทนาอันประกอบดวยทุกข อันเปนทุกขโดยสวนเดียว
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ดุจสัตวนรก ฉะนั้น ดูกรปุณณะ เพราะกรรมที่มีดังนี้แล ความอุปบัติของสัตวจึงมี สัตวทํากรรมใด
ไว ยอมเขาถึงเพราะกรรมนัน้ ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว ดูกรปุณณะ แมเพราะอยางนี้
เราจึงกลาววา สัตวมีกรรมเปนทายาท ขอนี้ เรากลาววากรรมดํามีวิบากดํา.
ดูกรปุณณะ ก็กรรมขาว มีวิบากขาว เปนไฉน ดูกรปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี้
ประมวลกายสังขาร อันไมมีความทุกข ประมวลวจีสังขาร อันไมมีความทุกข ประมวลมโนสังขาร
อันไมมีความทุกข ครั้นแลว เขายอมเขาถึงโลกอันไมมีความทุกข ผัสสะอันไมมีความทุกข
ยอมถูกตอง เขาผูเขาถึงโลกอันไมมีความทุกข เขาอันผัสสะไมมีความทุกขถูกตองแลว ยอม
เสวยเวทนาอันไมมีความทุกข เปนสุขโดยสวนเดียวดุจเทพชั้นสุภกิณหะ ฉะนั้น ดูกรปุณณะ
เพราะกรรมทีม่ ีดังนี้แล ความอุปบัติของสัตวจึงมี สัตวทาํ กรรมใดไว ยอมเขาถึงเพราะกรรมนั้น
ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว ดูกรปุณณะ แมเพราะอยางนี้ เราจึงกลาว สัตวมีกรรมเปน
ทายาท ขอนี้ เรากลาววา กรรมขาว มีวิบากขาว.
ดูกรปุณณะ ก็กรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาวเปนไฉน ดูกรปุณณะ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ประมวลกายสังขาร อันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง ประมวลวจีสังขาร
อันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง ประมวลมโนสังขาร อันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกข
บาง ครั้นแลว เขายอมเขาถึงโลกอันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบา ง ผัสสะอันมีความทุกข
บาง ไมมีความทุกขบาง ยอมถูกตองเขา ผูเขาถึงโลก อันมีความทุกขบา ง ไมมีความทุกขบาง
เขาอันผัสสะที่มีความทุกขบา ง ไมมีความทุกขบาง ถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอันมีความทุกข
บาง ไมมีความทุกขบาง มีทั้งสุขและทุกขระคนกัน ดุจพวกมนุษย เทพบางเหลา และสัตว
วินิบาตบางเหลา ฉะนั้น ดูกรปุณณะ เพราะกรรมที่มีดังนี้แล ความอุปบัติของสัตวจึงมี สัตว
ทํากรรมใดไว ยอมเขาถึงเพราะกรรมนั้น ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว ดูกรปุณณะ
แมเพราะอยางนี้ เราจึงกลาววา สัตวมีกรรมเปนทายาท ขอนี้เรากลาววา กรรมทั้งดําทั้งขาว
มีวิบากทั้งดําทัง้ ขาว.
ดูกรปุณณะ ก็กรรมไมดาํ ไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพือ่ ความสิ้นกรรมนั้น
เปนไฉน ดูกรปุณณะ บรรดากรรม ๓ ประการนั้น เจตนาเพื่อละกรรมดํา มีวิบากดํา เจตนาเพื่อ
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ละกรรมขาว มีวิบากขาว เจตนาเพื่อละกรรมทั้งดําทั้งขาว มีวิบากทั้งดําทั้งขาวนั้นเสีย ขอนี้
เรากลาววา กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดาํ ไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความสิ้นกรรม ดูกรปุณณะ
กรรม ๔ ประการนี้แล เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนผูอื่นใหรูตาม.
ปุณณโกลิยบุตรแสดงตนเปนอุบาสก
[๘๙] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวัตรดังโค ไดกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวาผูมีจกั ษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
เสนิยะอเจละขอบรรพชาอุปสมบท
เสนิยะอเจละ ผูประพฤติวัตรดังสุนัขไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคล
หงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ดวยหวังวา
ผูมีจักษุจกั เห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น
เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภิกษุสงฆ
วาเปนสรณะ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมี
พระภาค.
ดูกรเสนิยะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังการบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนั้น
ตองอยูปริวาส ๔ เดือนกอน ตอลวง ๔ เดือน ภิกษุทั้งหลาย มีจิตอันอัญญเดียรถียใหยนิ ดีแลว
จึงจะใหบรรพชาอุปสมบทเพื่อความเปนภิกษุ ก็แตวา เราทราบความตางแหงบุคคลในขอนี้.

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 69
ติตถิยปริวาส
[๙๐] เส. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาผูเคยเปนอัญญเดียรถียมากอน หวังการบรรพชา
อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้ ตองอยูปริวาส ๔ เดือนกอน ตอลวง ๔ เดือน ภิกษุมีจติ อัน
อัญญเดียรถียใหยินดีแลว จึงใหบรรพชาอุปสมบทเพื่อความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยู
ปริวาสถึง ๔ ป ตอลวง ๔ ป ภิกษุทั้งหลายมีจิตอันขาพระองคใหยินดีแลว จึงใหขาพระองค
บรรพชาอุปสมบทเพื่อความเปนภิกษุเถิด.
เสนิยะอเจละผูประพฤติกุกกุรวัตร ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค
แลว เมื่อทานเสนิยะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกไปอยูแตผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความ
เพียร มีตนสงไปอยู ไมนานนัก ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ทีก่ ุลบุตร
ทั้งหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิตโดยชอบ ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ทานเสนิยะไดเปนพระอรหันตรูปหนึง่ ในจํานวนพระอรหันต
ทั้งหลาย ดังนีแ้ ล.
จบ กุกกุโรวาทสูตร ที่ ๗.
_________________
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๘. อภัยราชกุมารสูตร
เรื่องอภัยราชกุมาร
[๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน เขตพระนคร
ราชคฤห. ครั้งนั้น พระราชกุมารพระนามวา อภัย เสด็จเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงที่อยู ทรง
อภิวาทนิครนถนาฏบุตรแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๙๒] นิครนถนาฏบุตรไดทูลอภัยราชกุมารวา ไปเถิด พระราชกุมาร เชิญพระองค
ทรงยกวาทะแกพระสมณโคดม เมื่อพระองคทรงยกวาทะแกพระสมณโคดมอยางนี้แลว กิตติศัพท
อันงามของพระองคจักระบือไปวา อภัยราชกุมารทรงยกวาทะแกสมณโคดมผูมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
อยางนี้.
อภัยราชกุมารตรัสถามวา ทานผูเจริญ ก็ขาพเจาจะยกวาทะแกพระสมณโคดม ผูมีฤทธิ์
มาก มีอานุภาพมากอยางนี้ ไดอยางไร?
นิครนถนาฏบุตรทูลวา ไปเถิด พระราชกุมาร เชิญพระองคเสด็จเขาไปเฝาพระสมณโคดม
ถึงที่ประทับ แลวจงทูลถามพระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึง
ตรัสพระวาจาอันไมเปนที่ชอบใจของคนอื่นบางหรือหนอ ถาพระสมณโคดมถูกถามอยางนี้แลว
จะทรงพยากรณอยางนีว้ า ดูกรราชกุมาร ตถาคตพึงกลาววาจาอันไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ
ของคนอื่น ดังนี้ไซร พระองคพึงทูลพระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปน
อยางนั้น การกระทําของพระองคจะตางอะไรจากปุถุชนเลา เพราะแมปุถุชนก็พึงกลาววาจาอันไม
เปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของคนอื่น ถาพระสมณโคดมถูกถามอยางนี้แลว จะทรงพยากรณ
อยางนี้วา ดูกรราชกุมาร ตถาคตไมพึงกลาววาจาอันไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของคนอื่น
ดังนี้ไซร พระองคพึงทูลพระสมณโคดมอยางนีว้ า ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนอยางนั้น
อยางไร พระองคจึงทรงพยากรณพระเทวทัตตวา เทวทัตตจักเกิดในอบาย จักเกิดในนรก
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ตั้งอยูสิ้นกัปหนึ่ง เปนผูอันใครๆ เยียวยาไมได ดังนี้ เพราะพระวาจาของพระองคนนั้ พระเทวทัตต
โกรธ เสียใจ ดูกรพระราชกุมาร พระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามปญหาสองเงื่อนนีแ้ ลว
จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกไดเลย เปรียบเหมือนกะจับเหล็กติดอยูในคอของบุรุษ บุรุษนั้น
จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกได ฉันใด ดูกรพระราชกุมาร พระสมณโคดมก็ฉันนั้น
ถูกพระองคทลู ถามปญหาสองเงื่อนนี้แลว จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกไดเลย.
อภัยราชกุมารรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว เสด็จลุกจากอาสนะทรงอภิวาทนิครนถนาฏบุตร
ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาคแลว
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ทรงแหงนดูพระอาทิตยทรงพระดําริวา วันนี้มิใชกาล
จะยกวาทะแกพระผูมีพระภาค วันพรุงนี้เถิด เราจักยกวาทะแกพระผูมพี ระภาคในนิเวศนของเรา
ดังนี้ แลวจึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคมีพระองค
เปนที่ ๔ จงทรงรับภัตตาหารของหมอมฉัน เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ พระผูม ีพระภาคทรงรับดวย
ดุษณีภาพ ลําดับนั้น อภัยราชกุมารทรงทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับแลวเสด็จลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว เสด็จหลีกไป ครั้งนั้น พอลวงราตรีนนั้ ไป
เวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของอภัยราชกุมาร
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว ลําดับนั้น อภัยราชกุมารทรงอังคาสพระผูมีพระภาคดวย
ขาทนียะโภชนียะอันประณีต ใหอิ่มหนําเพียงพอดวยพระหัตถของพระองคเอง เมื่อพระผูมพี ระภาค
เสวยเสร็จ ทรงชักพระหัตถจากบาตรแลว อภัยราชกุมารทรงถืออาสนะต่ําอันหนึ่งประทับนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
วาจาไมเปนที่รัก
[๙๓] อภัยราชกุมารประทับ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจา อันไมเปนที่รัก ไมเปนที่พอใจของคนอื่น
บางหรือหนอ.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราชกุมาร ในปญหาขอนี้ จะวิสัชนาโดยสวนเดียวมิได.
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะปญหาขอนี้ พวกนิครนถไดฉิบหายแลว.
พ. ดูกรราชกุมาร เหตุไฉนพระองคจึงตรัสอยางนี้เลา?
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ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะปญหาขอนี้ พวกนิครนถไดฉิบหายแลว ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส หมอมฉันเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงที่อยู อภิวาทแลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง นิครนถนาฏบุตรไดบอกวา ไปเถิด พระราชกุมาร เชิญพระองคเสด็จไป
ยกวาทะแกพระสมณโคดมเถิด เมื่อพระองคยกวาทะแกพระสมณโคดมอยางนี้ กิตติศพั ทอันงาม
ของพระองคจกั ระบือไปวา อภัยราชกุมารยกวาทะแกพระสมณโคดม ผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก
อยางนี้ เมื่อนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้ หมอมฉันไดถามวา ทานผูเจริญ ก็ขาพเจาจะยกวาทะ
แกพระสมณโคดมผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากอยางนีไ้ ดอยางไร นิครนถนาฏบุตรตอบวา ไปเถิด
พระราชกุมาร เชิญพระองคเสด็จเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แลวจงทูลถามอยางนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอื่น
บางหรือหนอ ถาพระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามอยางนี้แลว จะทรงพยากรณอยางนี้วา ดูกร
ราชกุมาร ตถาคตพึงกลาววาจาอันไมเปนทีร่ ัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอื่น ดังนี้ไซร พระองคพึง
ทูลพระสมณโคดมอยางนีว้ า ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนอยางนัน้ การกระทําของพระองค
จะตางอะไรจากปุถุชนเลา เพราะแมปุถุชนก็กลาววาจาอันไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอื่น
แตถาพระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามอยางนี้แลว จะทรงพยากรณอยางนี้วา ดูกรราชกุมาร
ตถาคตไมพึงกลาววาจา อันไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอื่น ดังนี้ไซร พระองคพึงทูล
พระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนอยางนั้น อยางไรพระองคจึงทรงพยากรณ
เทวทัตตวา เทวทัตตจกั เกิดในอบาย จักเกิดในนรก ตั้งอยูส ิ้นกัปหนึ่ง เปนผูอันใครๆ เยียวยา
ไมได ดังนี้ เพราะพระวาจาของพระองคนนั้ พระเทวทัตตโกรธ เสียใจ ดูกรพระราชกุมาร
พระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามปญหาสองเงื่อนนี้แลว จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกไดเลย
เปรียบเหมือนกะจับเหล็กติดอยูในคอของบุรุษ บุรุษนั้นจะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกได
ฉันใด ดูกรพระราชกุมาร พระสมณโคดมก็ฉันนั้น ถูกพระองคทูลถามปญหาสองเงื่อนนี้แลว
ไมอาจกลืนเขา จะไมอาจคายออกไดเลย.
วาจาทีป่ ระกอบดวยประโยชน
[๙๔] สมัยนั้นแล เด็กออนเพียงไดแตนอน นั่งอยูบ นตักของอภัยราชกุมาร ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอภัยราชกุมารวา ดูกรราชกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
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ถากุมารนี้อาศัยความเผลอของพระองค หรือของหญิงพี่เลี้ยง พึงนําไมหรือกอนกรวดมาใสในปาก
พระองคจะพึงทําเด็กนัน้ อยางไร?
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันจะพึงนําออกเสีย ถาหมอมฉันไมอาจจะนําออกไดแต
ทีแรก หมอมฉันก็จะเอามือซายประคองศีรษะแลวงอนิ้วมือขวาควักไมหรือกอนกรวดแมพรอม
ดวยเลือดออกเสีย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะหมอมฉันมีความเอ็นดูในกุมาร.
ดูกรราชกุมาร ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมรูวาจาที่ไมจริง ไมแท ไมประกอบดวย
ประโยชน และวาจานั้นไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจานั้น อนึ่ง
ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง ที่แท แตไมประกอบดวยประโยชน และวาจานัน้ ไมเปนที่รัก ไมเปนที่
ชอบใจของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจานั้น อนึ่ง ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง วาจาที่แท และประกอบ
ดวยประโยชน แตวาจานั้นไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอื่น ในขอนั้น ตถาคตยอมรูกาลที่
จะพยากรณวาจานั้น ตถาคตยอมรูวาจาทีไ่ มจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน แตวาจานัน้
เปนที่รัก เปนที่ชอบใจของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจานัน้ ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง ทีแ่ ท ไม
ประกอบดวยประโยชน แตวาจานัน้ เปนทีร่ ัก เปนที่ชอบใจของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจานัน้
อนึ่ง ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง ที่แท และประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นเปนที่รัก เปนที่
ชอบใจของผูอื่น ในขอนัน้ ตถาคตยอมรูกาลที่จะพยากรณวาจานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ตถาคตมีความเอ็นดูในสัตวทงั้ หลาย.
พุทธปฏิภาณ
[๙๕] ขาแตพระองคผูเจริญ กษัตริยผบู ัณฑิตก็ดี พราหมณผูบัณฑิตก็ดี คฤหบดีผู
บัณฑิตก็ดี สมณะผูบัณฑิตก็ดี ผูกปญหาแลวเขามาเฝาทูลถามพระตถาคต การพยากรณปญหา
ของบัณฑิตเหลานั้น พระผูมพี ระภาคทรงตรึกดวยพระหฤทัยไวกอนวา บัณฑิตทั้งหลายจักเขามา
เฝาเราแลวทูลถามอยางนี้ เราอันบัณฑิตเหลานั้นทูลถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยางนี้ หรือวา
พยากรณนั้นมาปรากฏแจมแจงกะพระตถาคตโดยทันที.
ดูกรราชกุมาร ถาอยางนั้น ในขอนี้ อาตมภาพจักกลับถามพระองคบาง ขอนี้ควรแก
พระองคอยางใด พระองคพงึ พยากรณขอนั้นอยางนั้น ดูกรราชกุมาร พระองคจะสําคัญความ
ขอนั้นเปนไฉน พระองคเปนผูฉลาดในสวนนอยใหญของรถหรือ?
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อยางนั้น พระเจาขา หมอมฉันเปนผูฉลาดในสวนนอยใหญของรถ.
พ. ดูกรราชกุมาร พระองคจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ชนทั้งหลายเขาไปเฝาพระองค
แลวพึงทูลถามอยางนี้วา สวนนอยใหญของรถอันนี้ ชื่ออะไร การพยากรณปญหาของชนเหลานั้น
พระองคพึงตรึกดวยใจไวกอนวา ชนทั้งหลายเขามาหาเราแลว จักถามอยางนี้ เราอันชนเหลานั้น
ถามอยางนี้ จักพยากรณอยางนี้ หรือวาการพยากรณนั้นพึงแจมแจงกะพระองคโดยทันที?
อ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะหมอมฉันเปนทหารรถ รูจักดี ฉลาดในสวนนอยใหญ
ของรถ สวนนอยใหญของรถทั้งหมด หมอมฉันทราบดีแลว ฉะนั้น การพยากรณปญ
 หานั้น
แจมแจงกะหมอมฉันโดยทันทีทีเดียว.
ฉันนั้นเหมือนกันแล ราชกุมาร กษัตริยผ ูบัณฑิตก็ดี พราหมณผูบัณฑิตก็ดี คฤหบดีผู
บัณฑิตก็ดี สมณะผูบัณฑิตก็ดี ผูกปญหาแลวจักเขามาถามตถาคต การพยากรณปญหานั้น ยอม
แจมแจงกะตถาคตโดยทันที ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความที่ธรรมธาตุนั้น ตถาคตแทงตลอด
ดีแลว การพยากรณปญหานัน้ จึงแจมแจงกะตถาคตโดยทันที.
อภัยราชกุมารแสดงตนเปนอุบาสก
[๙๖] เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อภัยราชกุมารไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีป
ในที่มืด ดวยหวังวา ผูมีจกั ษุจกั เห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรม
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอถึงพระผูมีพระภาค
พระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําหมอมฉันวาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดังนี้แล.
จบ อภัยราชกุมารสูตร ที่ ๘.
______________
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๙. พหุเวทนิยสูตร
เรื่องชางไมชื่อปญจกังคะ
[๙๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้วา
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เชตวนาราม ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต
พระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น นายชางไมชื่อ ปญจกังคะ เขาไปหาทานพระอุทายี นมัสการแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
กถาวาดวยเวทนา
[๙๘] นายชางไมชื่อปญจกังคะ นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกลาวกะทานพระ
อุทายีวา ทานพระอุทายี พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไวเทาไร ทานพระอุทายีตอบวา ดูกรคฤหบดี
พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกร
คฤหบดี พระผูม ีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ ประการนี้แล.
ป. ขาแตทานพระอุทายี พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๓ ประการ พระผูมีพระภาค
ตรัสเวทนาไว ๒ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระผูมี
พระภาคตรัสไวในสุขอันสงบ อันประณีตแลว.
ทานพระอุทายีไดกลาวเปนครั้งที่ ๒ วา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนา
ไว ๒ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑
อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรคฤหบดี พระผูม ีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ ประการนี้แล.
นายชางไมชื่อปญจกังคะก็ไดกลาวยืนคําเปนครั้งที่ ๒ วา ขาแตทานพระอุทายี พระผูมี
พระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๓ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๒ ประการ คือ
สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสไวในสุขอันสงบ
อันประณีตแลว.
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ทานพระอุทายีไดกลาวเปนครั้งที่ ๓ วา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนา
ไว ๒ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑
อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรคฤหบดี พระผูม ีพระภาคไดตรัสเวทนาไว ๓ ประการนี้แล.
นายชางไมชื่อปญจกังคะไดกลาวเปนครั้งที่ ๓ วา ทานพระอุทายี พระผูมีพระภาคไมได
ตรัสเวทนาไว ๓ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๒ ประการ คือ สุขเวทนา ๑
ทุกขเวทนา ๑ เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในสุขอันสงบ อันประณีตแลว.
ทานพระอุทายีไมสามารถจะใหนายชางไมชื่อปญจกังคะยินยอมได นายชางไมชื่อปญจะ
กังคะก็ไมสามารถจะใหทานพระอุทายียินยอมได.
[๙๙] ทานพระอานนทไดสดับถอยคําเจรจาของทานพระอุทายีกบั นายชางไมชอื่ ปญจกังคะ
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ทานพระอานนทนั่งแลว ณ สวนที่สุดขางหนึ่งแล ไดกราบทูลถอยคําเจรจาของทานพระอุทายีกับ
นายชางไมชื่อปญจกังคะทั้งหมดแดพระผูม ีพระภาค. เมือ่ ทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท นายชางไมชื่อปญจกังคะไมยอมตามบรรยายอันมีอยูของ
พระอุทายี และพระอุทายีก็ไมยอมตามบรรยายอันมีอยูของนายชางไมชอื่ ปญจกังคะ ดูกรอานนท
แมเวทนา ๒ เราไดกลาวโดยปริยาย ถึงเวทนา ๓ เวทนา ๔ เวทนา ๕ เวทนา ๖ เวทนา ๑๘
เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘ เราก็กลาวแลวโดยปริยาย ดูกรอานนท ธรรมอันเราแสดงแลวโดย
ปริยายอยางนีแ้ ล ผูใดไมรูตามดวยดี ไมสําคัญตามดวยดี ไมยินดีตามดวยดี ซึ่งคําที่กลาวดี พูดดี
ของกันและกัน ในธรรมที่เราแสดงโดยปริยายอยางนี้แลว ผูนั้นจะไดผลอันนี้ คือ จักบาดหมาง
ทะเลาะวิวาททิ่มแทงกันแลกันดวยหอกคือปากอยู ดูกรอานนท ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยาย
อยางนี้ ผูใดรูตามดวยดี สําคัญตามดวยดี ยินดีตามดวยดี ซึ่งคําที่กลาวดี พูดดี ของกันและกัน ใน
ธรรมที่แสดงโดยปริยายอยางนี้แลว ผูนนั้ จะไดผลอันนี้ คือ จักพรอมเพรียง บันเทิง ไมวิวาทกัน
เปนเหมือนน้ํานมระคนกับน้าํ แลดูกันดวยสายตาเปนที่รกั อยู.
กามคุณ ๕
[๑๐๐] ดูกรอานนท กามคุณ ๕ นี้เปนไฉน คือ รูปอันจะพึงรูดวยจักษุอันสัตวปรารถนา
ใคร พอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด เสียงอันจะพึงรูโดยโสต ...
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กลิ่นอันจะพึงรูดวยฆานะ ... รสอันจะพึงรูด วยชิวหา ... โผฏฐัพพะอันจะพึงรูดว ยกาย อันสัตว
ปรารถนา ใคร พอใจ เปนที่รัก ประกอบดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ดูกรอานนท
นี้แลกามคุณ ๕ สุขโสมนัสอันใดยอมเกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ ๕ นี้ สุขและโสมนัสนี้
เรากลาววากามสุข.
สุขในรูปฌานและอรูปฌาน
[๑๐๑] ดูกรอานนท เราไมยอมรับรูถอยคําของผูที่กลาวอยางนีว้ า สัตวทั้งหลาย
ยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกวา
และประณีตกวาสุขนี้ยังมีอยู.
ดูกรอานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข
เกิดแตวิเวกอยู นี้แล อานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้ เราไมยอมรับรูถอยคํา
ของผูที่กลาวอยางนีว้ า สัตวทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกวา และประณีตกวาสุขนี้ยังมีอยู.
ดูกรอานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ติ ก
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู นี้แล อานนท สุขอื่นทีด่ ี
ยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้ เราไมยอมรับรูถอยคําของผูที่กลาวอยางนีว้ า สัตวทั้งหลาย
ยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกวาและ
ประณีตกวาสุขนี้ยังมีอยู.
ดูกรอานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุในธรรม
วินัยมีอเุ บกขา มีสติมีสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสนิ้ ไป บรรลุตติยฌาน
ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข นี้แล
อานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้ เราไมยอมรับรูถอยคําของผูที่กลาวอยางนี้วา
สัตวทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เปนอยางยิง่ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสุขอื่น
ที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้ ยังมีอยู.

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 78
ดูกรอานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้แล อานนท สุขอื่นที่ดยี ิ่งกวาและประณีต
กวาสุขนี้ เราไมยอมรับรูถอยคําของผูที่กลาวอยางนีว้ า สัตวทั้งหลายยอมเสวยสุขโสมนัส
มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะสุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้
ยังมีอยู.
ดูกรอานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศไมมีทสี่ ุด เพราะลวงรูปสัญญา
ไดโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญาอยู นี้แล
อานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้.
ดูกรอานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา วิญญาณไมมที ี่สุด เพราะลวง
อากาสานัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวงอยู นี้แล อานนท สุขอื่นที่ดยี ิ่งกวาและประณีตกวา
สุขนี้.
ดูกรอานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ บรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา หนอยหนึ่งไมมี เพราะลวง
วิญญาณัญจายตนะไดโดยประการทั้งปวงอยู นี้แล อานนท สุขอื่นอันดียิ่งกวาและประณีตกวา
สุขนี้.
ดูกรอานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการ
ทั้งปวงอยู นีแ้ ล อานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้.
[๑๐๒] ดูกรอานนท เราไมยอมรับรูถอยคําของผูที่กลาวอยางนี้วา สัตวทั้งหลาย
ยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรอานนท เพราะสุขอื่น
ที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้ ยังมีอยู.

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 79
ดูกรอานนท สุขอื่นที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดูกรอานนท ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะไดโดยประการทั้งปวง
อยู นี้แล อานนท สุขอื่นที่ดยี ิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้.
ดูกรอานนท ขอที่อัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมตรัส
สัญญาเวทยิตนิโรธไวแลว แตบัญญัติลงในสุข ขอนี้นั้นจะเปนไฉนเลา ขอนี้นั้นเปนอยางไรเลา
ดังนี้ เปนฐานะที่จะมิได ดูกรอานนท อัญญเดียรถียปริพาชกผูมีวาทะอยางนี้ ทานควรจะกลาว
ตอบวา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคจะทรงหมายสุขเวทนาอยางเดียว แลวบัญญัติไวในสุขหา
มิได แตบุคคลไดสุขในที่ใดๆ พระตถาคตยอมบัญญัติที่นั้นๆ ไวในสุข.
พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนแี้ ลว ทานพระอานนทชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบ พหุเวทนิยสูตร ที่ ๙.
_________________
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๑๐. อปณณกสูตร
เรื่องพราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลา
[๑๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก
เสด็จถึงพราหมณคามนามวาศาลา ของชนชาวโกศล. พราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลาได
สดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรผูเจริญ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกมาใน
โกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก เสด็จถึงบานศาลาแลว. ก็กิตติศัพทอนั งามแหง
พระโคดมผูเจริญนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูแจงโลก
เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ ทั้งเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์
บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทงั้ หลาย เห็นปานนี้ ยอมเปนความดี. ครั้งนั้น
พราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลาพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ บางพวกถวาย
บังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาค
ประทับ แลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อและโคตรในสํานักพระผูม ีพระภาค
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกนัง่ นิ่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
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อปณณกธรรม
[๑๐๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลาผูนั่งเรียบรอยแลว
วา ดูกรคฤหบดีทั้งหลาย ศาสดาคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเปนทีช่ อบใจของทานทั้งหลาย เปนที่ให
ทานทั้งหลายไดศรัทธาอันมีเหตุ มีอยูห รือ?
พราหมณและคฤหบดีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ศาสดาคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเปน
ที่ชอบใจของขาพระพุทธเจาทั้งหลาย เปนที่ใหขาพระพุทธเจาทั้งหลายไดศรัทธาอันมีเหตุ หามีไม.
ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย เมื่อทานทั้งหลายยังไมไดศาสดาที่ชอบใจ พึงสมาทาน
อปณณกธรรมนี้แลวประพฤติ ดวยวาอปณณกธรรมที่ทานทั้งหลายสมาทานใหบริบูรณแลว จักเปน
ไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกทานทั้งหลายสิ้นกาลนาน ดูกรพราหมณและคฤหบดี
ทั้งหลาย ก็อปณณกธรรมนั้นเปนไฉน?
วาทะที่เปนขาศึกกัน
[๑๐๕] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้
มีความเห็นอยางนี้วา ทานทีใ่ หแลวไมมีผล การบวงสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบาก
แหงกรรมที่สตั วทําดีทําชัว่ ไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี อุปปาติกสัตวไมมี
สมณพราหมณที่ไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวประกาศใหรูทั่ว ไมมใี นโลก ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง
มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานัน้ เขากลาวอยางนี้วา ทานที่ใหแลวมีผล การ
บวงสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบากแหงกรรมที่สัตวทําชั่วทําดีมีอยู โลกนี้มี โลกหนามี
มารดามี บิดามี อุปปาติกสัตวมี สมณพราหมณที่ไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ทําโลกนี้และ
โลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ประกาศใหรูทั่ว มีอยูใ นโลก ดูกรพราหมณและ
คฤหบดีทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปน
ขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ?
อยางนั้น พระเจาขา.
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[๑๐๖] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บรรดาสมณพราหมณสองพวกนั้น สมณ
พราหมณที่มวี าทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ทานทีใ่ หแลวไมมีผล การบวงสรวงไมมีผล
การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่สัตวทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี
บิดาไมมี อุปปาติกสัตวไมมี สมณพราหมณที่ไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ทําโลกนี้และโลกหนา
ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ประกาศใหรูทั่ว ไมมใี นโลกดังนี้ เปนอันหวังขอนี้ได คือ
จักเวนกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต จักสมาทานอกุศลธรรม
๓ ประการนี้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต แลวประพฤติขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาน
สมณพราหมณเหลานัน้ ไมเห็นโทษ ความต่ําทราม ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม ไมเห็น
อานิสงสในเนกขัมมะเปนคุณฝายขาวแหงกุศลธรรม. ก็โลกหนามีอยูจ ริง ความเห็นของผูนั้นวา
โลกหนาไมมี ความเห็นของเขานั้นเปนมิจฉาทิฏฐิ. ก็โลกหนามีอยูจ ริง แตเขาดําริวา โลกหนาไมมี
ความดําริของเขานั้นเปนมิจฉาสังกัปปะ. ก็โลกหนามีอยูจริง แตเขากลาววาจาวา โลกหนาไมมี
วาจาของเขานัน้ เปนมิจฉาวาจา. ก็โลกหนามีอยูจริง เขากลาววา โลกหนาไมมี ผูนี้ยอมทําตน
เปนขาศึกตอพระอรหันตผูรแู จงโลกหนา. ก็โลกหนามีอยูจริง เขายังผูอนื่ ใหเขาใจวา โลกหนาไมมี
การใหผูอื่นเขาใจของเขานั้นเปนการใหเขาใจผิดโดยไมชอบธรรม และเขายังจะยกตนขมผูอื่น
ดวยการใหผูอื่นเขาใจผิดโดยไมชอบธรรมนั้นดวย. เขาละคุณ คือ เปนคนมีศีลแลว ตั้งไวเฉพาะ
แตโทษ คือ ความเปนคนทุศลี ไวกอนเทียว ดวยประการฉะนี้. อกุศลธรรมอันลามก เปนอเนก
เหลานี้ คือ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา ความเปนขาศึกตอพระอริยะ การใหผูอื่น
เขาใจผิดโดยไมชอบธรรม การยกตน การขมผูอื่น ยอมมี เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการ
ฉะนี้.
อปณณกธรรมที่ถือไวชั่ว
[๑๐๗] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษ
ผูรูแจงยอมเห็นตระหนักชัดวา ถาโลกหนาไมมี เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรษุ บุคคลนี้ เมื่อตายไป
จักทําตนใหสวัสดีได ถาโลกหนามี เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เมื่อตายไป จักเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อนึ่ง โลกหนาอยาไดมจี ริง คําของทานสมณพราหมณเหลานั้น
จงเปนคําจริง เมื่อเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เปนผูอันวิญูชนติเตียนไดในปจจุบันวา
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เปนบุรุษบุคคลทุศีล เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนนัตถิกวาท. ถาโลกหนามีจริง ความยึดถือของทานบุรุษ
บุคคลนี้ ปราชัยในโลกทั้งสอง คือในปจจุบัน ถูกวิญูชนติเตียน เมื่อตายไป จักเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก ดวยประการฉะนี้. อปณณกธรรมนี้ ที่ผูนั้นถือไวชวั่ สมาทานชั่ว ยอม
แผไปโดยสวนเดียว ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย ดวยประการฉะนี้.
[๑๐๘] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น สมณ
พราหมณเหลาใด มีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนีว้ า ทานที่บุคคลใหแลวมีผล ฯลฯ สมณพราหมณ
ที่ไปโดยชอบ ปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหชัดแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง. แลวประกาศ
ใหรูทั่ว มีอยูในโลก สมณพราหมณเหลานัน้ เปนอันหวังขอนี้ได คือ จักเวนอกุศลธรรมทั้ง ๓ คือ
กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต จักสมาทานกุศลธรรมทั้ง ๓ คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานสมณพราหมณเหลานัน้ เห็นโทษ ความต่าํ ทราม
ความเศราหมอง แหงอกุศลธรรม เห็นอานิสงสในเนกขัมมะอันเปนฝายขาวแหงกุศลธรรม.
ก็โลกหนามีอยูจริง ความเห็นของผูนั้นวา โลกหนามีอยู ความเห็นของเขานั้นเปนความเห็นชอบ.
ก็โลกหนามีจริง เขาดําริวา โลกหนามีจริง ความดําริของเขานั้นเปนความดําริชอบ. ก็โลกหนา
มีจริง เขากลาววาโลกหนามีจริง วาจาของเขานั้นเปนวาจาชอบ. ก็โลกหนามีจริง เขากลาววา
โลกหนามีจริง ชื่อวาไมทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันต ผูร ูแจงโลกหนา. ก็โลกหนามีจริง
เขาใหผูอื่นเขาใจวา โลกหนามีจริง การใหผอู ื่นเขาใจของเขานั้น เปนการใหผูอื่นเขาใจโดย
สัทธรรม และเขายอมไมยกตน ไมขมผูอื่นดวยการที่ใหผูอื่นเขาใจโดยสัทธรรมนั้นดวย. เขาละ
โทษ คือ ความเปนคนทุศีล ตัง้ ไวเฉพาะแตคุณ คือ ความเปนคนมีศีลไวกอนเทียว ดวยประการ
ฉะนี้. กุศลธรรมเปนอเนกเหลานี้ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา ความไมเปน
ขาศึกตอพระอริยะ การใหผูอนื่ เขาใจโดยสัทธรรม การไมยกตน การไมขมผูอื่น ยอมมี
เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการฉะนี้.
อปณณกธรรมที่บุคคลถือไวดี
[๑๐๙] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษ
ผูรูแจง ยอมเห็นตระหนักชัดวา ถาโลกหนามีอยูจริง เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เมื่อตายไป
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จักเขาถึงสุคติ โลกสวรรค. อนึ่ง โลกหนาอยาไดมจี ริง คําของทานสมณพราหมณเหลานั้น
จงเปนคําจริง เมื่อเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลผูนี้ ก็เปนผูอันวิญูชนสรรเสริญในปจจุบันวา
เปนบุรุษบุคคลมีศีล มีสัมมาทิฏฐิ เปนอัตถิกวาท ถาโลกหนามีจริง ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลนี้
อยางนี้ เปนความมีชัยในโลกทั้งสอง คือในปจจุบันวิญูชนสรรเสริญ เมื่อตายไป จักเขาถึงสุคติ
โลก สวรรค ดวยประการฉะนี้. อปณณกธรรมที่ผูนั้นถือไวดี สมาทานดีนี้ ยอมแผไปโดยสวนสอง
ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย ดวยประการฉะนี.้
วาทะเปนขาศึกกัน
[๑๑๐] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้
มีความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง หรือใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง หรือใชใหผูอื่นตัด เผาผลาญเอง
หรือใชใหผูอนื่ เผาผลาญ ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรือใชผูอื่นใหทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตว
ใหลําบากเอง หรือใชผูอื่นทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดนิ้ รนเอง หรือใหผูอื่นทําสัตวใหดนิ้ รน
ฆาสัตวเอง หรือใชผูอื่นใหฆา ลักทรัพยเอง หรือใชผูอื่นใหลัก ตัดชอง ปลนใหญ ทําการ
ปลนเรือนหลังเดียว ซุมอยูในทางเปลี่ยว คบหาภรรยาของผูอื่น พูดเท็จ บาปที่บุคคลทําอยู
ยอมไมชื่อวาเปนอันทํา แมหากผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนี้ ใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน ใหเปน
กองเนื้อกองเดียวกัน ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน บาปซึ่งมีการทําสัตวใหเปนลานเนื้อ
แหงเดียวกันเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมีบาปมาถึง ถึงแมบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา
ฆาสัตวเองหรือใชผูอื่นใหฆา ตัดเองหรือใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเองหรือใชผูอื่นใหเผาผลาญ
บาปซึ่งมีการฆาสัตว เปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมีบาปมาถึง ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซาย
แหงแมน้ําคงคา ใหทานเองหรือใชใหผูอื่นให บูชาเองหรือใชผูอื่นใหบชู า บุญอันมีการใหทาน
เปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี บุญยอมไมมีมาถึง บุญยอมไมมี บุญยอมไมมาถึง เพราะการให
เพราะการขมใจ เพราะความสํารวม เพราะกลาวคําสัตย. ดูกรพราหมณและคฤหบดีทง้ั หลาย
สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานั้น เขากลาวอยางนีว้ า
เมื่อบุคคลทําเองหรือใชผูอื่นใหทํา ตัดเองหรือใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเองหรือใชผูอื่นใหเผาผลาญ
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ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรือใหผูอื่นใหทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตวใหลําบากเอง หรือใหผูอื่น
ใหทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิ้นรนเอง หรือใหผูอื่นใหทําสัตวใหดนิ้ รน ฆาสัตวเอง หรือ
ใชผูอื่นใหฆา ลักทรัพยเอง หรือใชใหผูอนื่ ลักทรัพย ตัดชอง ปลนใหญ ทําการปลนเรือน
หลังเดียว ซุมอยูในทางเปลีย่ ว คบหาภรรยาของผูอื่น พูดเท็จ บาปที่บคุ คลทําอยู ยอมชื่อวาเปน
อันทํา แมหากผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนีใ้ หเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน ใหเปนกองเนื้อกองเดียว
กัน ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน บาปซึ่งมีการทําสัตวใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกันเปนเหตุ
ยอมมี บาปยอมมีมาถึง ถึงแมบุคคลนั้นจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาสัตวเอง หรือใชผูอื่น
ใหฆา ตัดเอง หรือใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเอง หรือใชผูอื่นใหเผาผลาญ บาปซึ่งมีการฆาสัตว
เปนตนเปนเหตุ ยอมมี บาปยอมมีมาถึง ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง
หรือใชใหผูอนื่ ให บูชาเอง หรือใชใหผูอนื่ บูชา บุญอันมีการใหทานเปนตนเปนเหตุ ยอมมี
บุญยอมมีมาถึง บุญยอมมี บุญยอมมีมาถึง เพราะการใหทาน เพราะการฝกฝน เพราะความสํารวม
เพราะกลาวคําสัตย. ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงมิใชหรือ?
อยางนั้น พระเจาขา.
ความเห็นที่เปนขาศึกตอพระอริยะ
[๑๑๑] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น สมณ
พราหมณผูมวี าทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเองหรือใชผูอื่นใหทํา ตัดเอง หรือ
ใชผูอื่นใหตดั เผาผลาญเอง หรือใหผูอื่นใหเผาผลาญ ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรือใชผูอื่นให
ทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตวใหลําบากเอง หรือใชผูอื่นใหทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิ้นรนเอง
หรือใชผูอื่นใหทําสัตวใหดนิ้ รน ฆาสัตวเอง หรือใชผูอื่นใหฆา ลักทรัพยเอง หรือใชผูอื่น
ใหลัก ตัดชอง ปลนใหญ ทําการปลนในเรือนหลังเดียว ซุมอยูในทางเปลี่ยว คบหาภรรยาของ
ผูอื่น พูดเท็จ บาปที่บุคคลทําอยู ยอมไมชอื่ วาเปนอันทํา ถึงหากผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนี้
ใหเปนลานเนือ้ แหงเดียวกัน ใหเปนกองเนือ้ กองเดียวกัน ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน
บาปซึ่งมีการทําสัตวใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกันเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมีบาปมาถึง ถึงแมบุคคล
จะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาสัตวเอง หรือใชผูอื่นใหฆา ตัดเอง หรือใชผูอื่นใหตัด
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เผาผลาญเอง หรือใชผูอื่นใหเผาผลาญ บาปซึ่งมีการฆาสัตวเปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมี
บาปมาถึง ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง หรือใชใหผูอื่นให บูชาเอง
หรือใชผูอื่นใหบูชา บุญอันมีการใหทานเปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี บุญยอมไมมีมาถึง บุญยอม
ไมมี บุญไมมีมาถึง เพราะการให เพราะการขมใจ เพราะความสํารวม เพราะกลาวคําสัตย
ดังนี้. สมณพราหมณเหลานัน้ เปนอันหวังขอนี้ไดคือ จักเวนกุศลธรรม ๓ ประการ คือ กายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต จักสมาทานอกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต
แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานสมณพราหมณเหลานัน้ ไมเห็นโทษ ความต่ําทราม
ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม ไมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรมฝายขวาแหง
กุศลธรรม. ก็ความทํามีอยู แตผูนั้นมีความเห็นวา ความทําไมมี ความเห็นของเขานั้นเปน
ความเห็นผิด. ก็ความทํามีอยู ผูนั้นดําริวาความทําไมมี ความดําริของเขานั้น เปนความดําริผิด.
ก็ความทํามีอยู ผูนั้นกลาววาจาวาความทําไมมี วาจาของเขานั้นเปนมิจฉาวาจา. ก็ความทํามีอยู
ผูนั้นกลาววาความทําไมมี ผูน ี้ยอมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันต ผูม ีวาทะวา กรรมที่บุคคล
ทําอยู เปนอันทํา. ก็ความทํามีอยู ผูนั้นใหบุคคลอื่นสําคัญผิดวาความทําไมมี การทีใ่ หผูอื่น
สําคัญผิดของเขานั้น เปนการใหผูอื่นสําคัญผิดโดยไมชอบธรรม และเพราะการที่ใหผูอื่นสําคัญผิด
โดยไมเปนธรรมนั้น เขายอมยกตนขมผูอนื่ . เขาละคุณคือความเปนผูมศี ีล ตั้งไวแตโทษ คือ
ความเปนผูทุศลี ขึ้นกอนทีเดียว ดวยประการฉะนี้. สวนอกุศลธรรมอันลามกเปนอเนกเหลานี้
คือ ความเห็นผิด ความดําริผิด วาจาผิด ความเปนขาศึกตอพระอริยะ กิรยิ าที่ใหผูอื่นสําคัญผิด
โดยไมชอบธรรม การยกตน การขมผูอื่น ยอมมี เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการ
ฉะนี้.
อปณณกธรรมที่ถือไวชั่ว
[๑๑๒] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานัน้ บุรุษ
ผูรูแจงยอมเห็นตระหนักชัดวา ถาแลความทําไมมี เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เมื่อตายไป
จักทําตนใหเปนผูมีความสวัสดีได. ถาแลความทํามีอยู เมือ่ เปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เมื่อ
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ตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อนึ่ง ความทําอยาไดมีจริง คําของทานสมณพราหมณ
เหลานั้นจงเปนคําจริง เมื่อเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลนี้ ยอมถูกวิญูชนติเตียนไดในปจจุบัน
วา เปนบุรุษบุคคลทุศีล มีความเห็นผิด มีวาทะวา กรรมที่บุคคลทําอยูไมเปนอันทํา. ถาแล
ความทํามีอยูจริง ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลนี้ อยางนี้ เปนความปราชัยในโลกทัง้ สอง คือ
ในปจจุบนั วิญูชนติเตียน เมื่อตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อปณณกธรรมนี้
ที่บุคคลถือไวชั่ว สมาทานชัว่ อยางนี้ ยอมแผไปโดยสวนเดียว ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย.
ความเห็นที่ไมเปนขาศึกตอพระอริยะ
[๑๑๓] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น สมณ
พราหมณผูมวี าทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง หรือใชผูอื่นใหทํา ตัดเอง
หรือใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเอง หรือใชผูอื่นใหเผาผลาญ ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรือใชผูอื่น
ใหทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตวใหลําบากเอง หรือใชผูอื่นทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิ้นรนเอง
หรือใชผูอื่นทําสัตวใหดิ้นรน ฆาสัตวเอง หรือใชผูอื่นใหฆา ลักทรัพย ตัดชอง ปลนใหญ
ทําการปลนในเรือนหลังเดียว ซุมอยูในทางเปลี่ยว คบหาภรรยาของผูอื่น พูดเท็จ บาปทีบ่ ุคคล
ทําอยู ยอมชื่อวาเปนอันทํา แมหากผูใ ดพึงทําสัตวในแผนดินนี้ ใหเปนลานเนื้อแหงเดียวกัน
ใหเปนกองเนือ้ กองเดียวกัน ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน บาปอันมีกรรมทําสัตวใหเปน
ลานเนื้อแหงเดียวกันเปนเหตุ ยอมมี บาปยอมมีมาถึง แมบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา
ฆาสัตวเอง หรือใชผอู ื่นใหฆา ตัดเอง หรือใชผูอื่นใหตัด เผาผลาญเอง หรือใชผูอื่นใหเผาผลาญ
บาปอันมีการฆาสัตวเปนตนเปนเหตุ ยอมมี บาปยอมมีมาถึง ถาแมบุคคลจะพึงไปยังฝงซาย
แหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง หรือใชใหผูอนื่ ให บูชาเอง หรือใชผูอื่นใหบูชา บุญอันมีการให
ทานเปนตนเปนเหตุ ยอมมี บุญยอมมีมาถึง บุญยอมมี บุญยอมมีมาถึง เพราะการให เพราะ
การขมใจ เพราะความสํารวม เพราะกลาวคําสัตย ดังนี้. สมณพราหมณเหลานัน้ เปนอันหวัง
ขอนี้ คือ จักเวนอกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต จักสมาทาน
กุศล ๓ ประการนี้ คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร
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เพราะทานสมณพราหมณเหลานั้น ยอมเห็นโทษ ความต่าํ ทราม ความเศราหมอง แหงอกุศลธรรม
ยอมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรมฝายขาว แหงกุศลธรรม. ก็ความทํามีอยูจริง และ
เขามีความเห็นวา ความทํามีอยู ความเห็นของเขานั้นเปนความเห็นชอบ ความทํามีอยูจ ริง ผูนั้น
ดําริวา ความทํามีอยู ความดําริของเขานั้นเปนความดําริชอบ. ก็ความทํามีอยูจริง ผูนั้นกลาว
วาจาวา ความทํามีอยู วาจาของเขานั้นเปนวาจาชอบ. ก็ความทํามีอยูจริง ผูนั้นกลาววา ความทํา
มีอยู ผูนี้ยอมไมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันตผูมวี าทะวากรรมที่บุคคลทําอยูเปนอันทํา. ก็
ความทํามีอยูจริง ผูนั้นใหผูอนื่ สําคัญวาความทํามีอยู การที่ใหผูอื่นสําคัญของเขานั้น เปนกิริยา
ที่ใหสําคัญโดยชอบธรรม และเพราะการที่ใหผูอื่นสําคัญโดยชอบธรรมนั้น เขายอมไมยกตน
ไมขมผูอื่น. เขาละโทษคือความเปนผูทุศีล ตั้งไวแตคุณ คือความเปนผูมศี ีลกอนทีเดียว ดวย
ประการฉะนี้. และกุศลธรรมเปนอเนกเหลานี้คือ ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ
ความไมเปนขาศึกตอพระอริยะ การทีใ่ หผอู ื่นสําคัญโดยธรรม การไมยกตน การไมขม ผูอื่น ยอมมี
เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการฉะนี้แล.
อปณณกธรรมที่ถือไวดี
[๑๑๔] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษ
ผูรูแจงยอมเห็นตระหนักชัดวา ถาแลความทํามีอยูจริง ทานบุรุษบุคคลนี้ เมื่อตายไป จักเขาถึง
สุคติ โลก สวรรค. หากความทําอยาไดมี คําของทานสมณพราหมณเหลานั้น จงเปนคําจริง และ
เมื่อเปนอยางนั้น ทานบุรุษบุคคลนี้ ยอมเปนผูอันวิญูชนสรรเสริญในปจจุบันวา เปนบุรุษ
บุคคลมีศีล มีความเห็นชอบ มีวาทะวา กรรมที่บุคคลทําอยูเปนอันทํา ดังนี้. ถาแลความทํามี
อยูจริง ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลนี้อยางนี้ เปนความชนะในโลกทั้ง ๒ คือ ในปจจุบัน
วิญูชนสรรเสริญ เมื่อตายไป จักเขาถึงสุคติ โลก สวรรค. อปณณกธรรมที่บุคคลนั้นถือดี
สมาทานดี อยางนี้ ยอมแผไปโดยสวน ๒ ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย.
วาทะที่เปนขาศึกกัน
[๑๑๕] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้
มีความเห็นอยางนี้วา เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความเศราหมองของสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
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ไมมีเหตุ ไมมปี จจัย ยอมเศราหมองเอง เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายไมมีเหตุ ไมมีปจ จัย ยอมบริสุทธิ์เอง กําลังไมมี ความเพียรไมมี เรี่ยวแรงของ
บุรุษไมมี ความบากบั่นของบุรุษไมมี สัตวทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง ชีวะทั้งปวง
ไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร เปนแตแปรปรวนไปโดยความแยก ความผสม และ
ตามภาวะ ยอมเสวยสุขและทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานัน้ ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย
สมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานัน้ เขากลาว
อยางนี้วา เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความเศราหมองของสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย
จึงเศราหมอง เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย สัตวทงั้ หลายมีเหตุ มีปจจัย
จึงบริสุทธิ์ กําลังมีอยู ความเพียรมีอยู เรีย่ วแรงของบุรุษมีอยู ความบากบั่นของบุรุษมีอยู
สัตวทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง ชีวะทั้งปวง มีอํานาจ มีกําลัง มีความเพียร
แปรปรวนไปโดยความแยก ความผสม และตามภาวะ ยอมเสวยสุขและทุกขในอภิชาติทั้ง ๖
เทานั้น ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
สมณพราหมณเหลานี้มวี าทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ.
อยางนั้น พระเจาขา.
ความเห็นที่เปนขาศึกตอพระอริยะ
[๑๑๖] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนนั้ สมณ
พราหมณผูมวี าทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เหตุไมมี ปจจัยไมมีเพือ่ ความเศราหมองของ
สัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายไมมีเหตุ ไมมีปจ จัย ยอมเศราหมองเอง เหตุไมมี ปจจัยไมมี
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตวทั้งหลาย สัตวทงั้ หลายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมบริสุทธิ์เอง
กําลังไมมี ความเพียรไมมี เรีย่ วแรงของบุรุษไมมี ความบากบั่นของบุรุษไมมี สัตวทั้งปวง
ปาณะทั้งปวง ภูตทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ไมมอี ํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปรปรวนไป
โดยความแยก ความผสม และตามภาวะ ยอมเสวยสุข และทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานัน้
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สมณพราหมณเหลานัน้ เปนอันหวังขอนี้ คือ จักเวนกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือ กายสุจริต
วจีสุจริต มโนสุจริต จักสมาทานอกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานสมณพราหมณเหลานัน้ ไมเห็นโทษ
ความต่ําทราม ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม ไมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรม
ฝายขาวแหงกุศลธรรม. ก็เหตุมีอยูจริง แตผูนั้นมีความเห็นวา เหตุไมมี ความเห็นของเขานั้น
เปนความเห็นผิด. ก็เหตุมีอยูจ ริง ผูนั้นดําริวาเหตุไมมี ความดําริของเขานั้นเปนความดําริผิด.
ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นกลาววาจาวา เหตุไมมี วาจาของเขานั้นเปนวาจาผิด. ก็เหตุมีอยูจริง
ผูนั้นกลาววาเหตุไมมี ผูนี้ยอมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันตผูกลาวเหตุ. ก็เหตุมีอยูจริง
ผูนั้นใหผูอื่นสําคัญผิดวาเหตุไมมี การใหผอู ื่นสําคัญของเขานั้น เปนกิริยาที่ใหสําคัญโดยไม
ชอบธรรม และเพราะการที่ใหผูอื่นสําคัญโดยไมชอบธรรมนั้น เขายอมยกตนขมผูอื่น. เขาละคุณ
คือความเปนผูม ีศีล ตั้งไวแตโทษ คือความเปนผูทุศีลขึ้นกอนทีเดียว ดวยประการฉะนี้.
อกุศลธรรมอันลามก เปนอเนกเหลานี้ คือ ความเห็นผิด ความดําริผิด วาจาผิด ความเปน
ขาศึกตอพระอริยะ การทีใ่ หผูอื่นสําคัญโดยไมชอบธรรม การยกตน การขมผูอื่น ยอมมีเพราะ
มิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการฉะนี้.
อปณณกธรรมที่ถือไวชั่ว
[๑๑๗] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนนั้ บุรุษผูรูแจง
ยอมเห็นตระหนักชัดวา ถาแลวาเหตุไมมี เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เมื่อตายไป
จักทําตนใหมคี วามสวัสดีได ถาเหตุมีอยูจริง เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เมื่อตายไป
จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อนึ่ง หากเหตุอยามีจริง คําของทานสมณพราหมณนั้น
จงเปนคําจริง ก็เมื่อเปนอยางนั้น ทานบุรุษบุคคลนี้ อันวิญูชนพึงติเตียนไดในปจจุบันวา
เปนบุรุษบุคคลทุศีล มีความเห็นผิด มีวาทะวาหาเหตุมไิ ด. ถาแลเหตุมอี ยูจริง ความยึดถือ
ของทานบุรุษบุคคลนี้ อยางนี้ เปนความปราชัยในโลกทัง้ สอง คือ ในปจจุบัน วิญูชนติเตียน
เมื่อตายไป จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อปณณกธรรมนี้ ที่บุคคลนั้นถือชั่ว สมาทานชั่ว
อยางนี้ ยอมแผไปโดยสวนเดียว ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย.
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ความเห็นที่เปนขาศึกตอพระอริยะ
[๑๑๘] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนนั้ สมณพราหมณ
ผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความเศราหมองของสัตวทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย ยอมเศราหมองเอง เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความบริสุทธิ์ของ
สัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายมีเหตุ มีปจจัย ยอมบริสุทธิ์เอง กําลังมีอยู ความเพียรมีอยู
เรี่ยวแรงของบุรุษมีอยู ความบากบั่นของบุรุษมีอยู สัตวทงั้ ปวง ปาณะทัง้ ปวง ภูตทั้งปวง
ชีวะทั้งปวง มีอํานาจ มีกําลัง มีความเพียร แปรปรวนไปโดยความแยก ความผสม และตามภาวะ
ยอมเสวยสุขและทุกขในอภิชาติทั้ง ๖ เทานั้น สมณพราหมณเหลานั้นเปนอันหวังขอนี้ได คือ
จักเวนอกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต จักสมาทานกุศลกรรม ๓
ประการนี้ คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ทานสมณพราหมณเหลานั้น ยอมเห็นโทษ ความต่ําทราม ความเศราหมองของอกุศลธรรม
ยอมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรมฝายขาว แหงกุศลธรรม. ก็เหตุมีอยูจริง ผูน ั้น
มีความเห็นวา เหตุมี ความเห็นของเขานั้นเปนความเห็นชอบ. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นดําริวา
เหตุมี ความดําริของเขานั้น เปนความดําริชอบ. ก็เหตุมีอยูจ ริง ผูนั้นกลาววาจาวา เหตุมี
วาจาของเขานัน้ เปนวาจาชอบ. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นกลาววา เหตุมี ผูนยี้ อ มไมทําตนใหเปนขาศึก
ตอพระอรหันตผูมีวาทะวา เหตุมี. ก็เหตุมอี ยูจริง ผูนั้นใหผูอื่นสําคัญวา มีเหตุ การทีใ่ หผูอื่น
สําคัญของเขานั้น เปนการที่ใหสําคัญโดยชอบธรรม และเพราะการที่ใหผูอื่นสําคัญโดยชอบธรรม
นั้น เขายอมไมยกตน ยอมไมขมผูอื่น. เขาละโทษ คือความเปนผูทุศีล ตั้งไวเฉพาะแตความ
เปนผูมีศีลกอนทีเดียว ดวยประการฉะนี้. กุศลธรรมเปนอเนกเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ
ความดําริชอบ วาจาชอบ ความไมเปนขาศึกตอพระอริยะ การที่ใหผูอื่นสําคัญโดยชอบธรรม
การไมยกตน การไมขมผูอื่น ยอมมี เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจัยดวยประการฉะนี้.
อปณณกธรรมที่ถือไวดี
[๑๑๙] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนนั้ บุรุษผูเปน
วิญูยอมเห็นตระหนักชัดวา ถาเหตุมีอยูจริง เมื่อเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เมื่อตายไป
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จะเขาถึงสุคติ โลก สวรรค. ก็ถาเหตุอยาไดมีจริง วาจาของทานสมณพราหมณเหลานัน้ จงเปน
คําสัตย ก็เมื่อเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลนี้ ยอมเปนผูอนั วิญูชนสรรเสริญในปจจุบันวา
เปนบุรุษบุคคลผูมีศีล มีความเห็นชอบ มีวาทะวามีเหตุ. และถาเหตุมีอยูจริง ความยึดถือของ
ทานบุรุษบุคคลนี้ อยางนี้ เปนความชนะในโลกทั้งสอง คือ ในปจจุบนั ยอมเปนผูอันวิญูชน
สรรเสริญ เมื่อตายไป จักเขาถึงสุคติ โลก สวรรค. อปณณกธรรมนี้ ทีบ่ ุคคลนั้นยึดถือดี
สมาทานดี อยางนี้ ยอมแผไปโดยสวน ๒ ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย.
วาทะวาอรูปพรหมไมมี
[๑๒๐] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย มีสมณพราหมณ พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้
มีความเห็นอยางนี้วา อรูปพรหมยอมไมมดี วยอาการทั้งปวง สมณพราหมณพวกหนึง่ มีวาทะ
เปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณพวกนัน้ เขากลาวอยางนี้วา อรูปพรหมมีอยูดว ยอาการทั้งปวง.
ดูกรพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย ทานทัง้ หลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมณพราหมณ
เหลานี้มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันแลกันมิใชหรือ?
อยางนั้น พระเจาขา.
ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนั้น บุรุษผูเปนวิญู
ยอมเห็นตระหนักดังนีว้ า ขอที่วาทานสมณพราหมณมวี าทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา
อรูปพรหมไมมีดวยอาการทัง้ ปวง ดังนี้ เราไมเห็น แมขอที่วา ทานสมณพราหมณ มีวาทะอยางนี้
มีความเห็นอยางนี้วา อรูปพรหมมีอยูดว ยอาการทั้งปวง ดังนี้ เราไมรู สวนเราเองเลา เมื่อไมรู
เมื่อไมเห็น จะพึงถือเอาโดยสวนเดียวแลวกลาววา สิ่งนีเ้ ทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้
ขอนั้นพึงเปนการสมควรแกเราหามิได ถาคําของทานสมณพราหมณที่มีวาทะอยางนี้มีความเห็น
อยางนี้วา อรูปพรหมไมมีดว ยอาการทั้งปวง ดังนี้ เปนคําจริง ขอที่เราจักเกิดขึน้ ในเหลาเทวดา
ที่มีรูป สําเร็จดวยใจ ซึ่งไมเปนความผิด นี้เปนฐานะทีจ่ ะมีได ถาคําของทานสมณพราหมณ
ที่มีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา อรูปพรหมมีอยูดว ยอาการทั้งปวง ดังนี้ เปนคําจริง
ขอที่เราจักเกิดขึ้นในเหลาเทวดาที่ไมมีรูปสําเร็จดวยสัญญา ซึ่งไมเปนความผิด นี้เปนฐานะทีจ่ ะ
มีได อนึ่งการถือทอนไม การถือศัสตรา การทะเลาะ การแกงแยง การวิวาท การตัวตอตัว

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 93
การกลาวสอเสียดและมุสาวาท ซึ่งมีรูปเปนเหตุ ยอมปรากฏ แตขอนี้ ยอมไมมี ในอรูปพรหม
ดวยอาการทั้งปวง ดังนี้. บุรษุ ผูเปนวิญูนนั้ ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมปฏิบัติเพือ่ หนาย
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิทแหงรูปอยางเดียว.
วาทะวาความดับแหงภพไมมี
[๑๒๑] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย มีสมณพราหมณ พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้
มีความเห็นอยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพ ไมมีดวยอาการทั้งปวง. สมณพราหมณอีกพวกหนึ่ง
มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานัน้ เขากลาวอยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพมีอยู
ดวยอาการทั้งปวง. ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ?
อยางนั้น พระเจาขา.
ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษผูเปนวิญู
ยอมเห็นตระหนักดังนีว้ า ขอที่ทานสมณพราหมณมวี าทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ความ
ดับสนิทแหงภพไมมีดว ยอาการทั้งปวง ดังนี้ เราไมเห็นแมขอที่ทานสมณพราหมณมีวาทะอยางนี้
มีความเห็นอยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพมีอยูดวยอาการทั้งปวง ดังนี้ เราไมรู สวนเราเองเลา
เมื่อไมรู เมื่อไมเห็น จะพึงถือเอาโดยสวนเดียว แลวกลาววา สิ่งนี้เทานัน้ จริง สิ่งอื่นเปลา
ดังนี้ ขอนั้นพึงเปนการสมควรแกเราหามิได ถาคําของทานสมณพราหมณที่มีวาทะอยางนี้ มี
ความเห็นอยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพไมมีดวยอาการทั้งปวง ดังนี้ เปนคําจริง ขอที่เราจัก
เกิดขึ้นในเหลาเทวดาที่ไมมรี ูป สําเร็จดวยสัญญา ซึ่งไมเปนความผิดนี้ เปนฐานะที่จะมีได อนึ่ง
ถาคําของทานสมณพราหมณที่มีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนีว้ า ความดับสนิทแหงภพมีอยู
ดวยอาการทั้งปวง ดังนี้ เปนคําจริง ขอที่เราจักปรินิพพานในปจจุบันนี้ เปนฐานะที่จะมีได.
ความเห็นของทานสมณพราหมณที่มวี าทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพ
ไมมีดวยอาการทั้งปวงนี้ ใกลตอธรรมเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลตอธรรมเครื่องประกอบ
สัตวไว ใกลตอ ธรรมเครื่องเพลิดเพลิน ใกลตอธรรมเครื่องสยบ ใกลตอ ธรรมเครื่องถือมั่น
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สวนความเห็นของทานสมณพราหมณที่มวี าทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ความดับสนิทแหง
ภพมีอยูด วยอาการทั้งปวงนี้ ใกลตอธรรมอันไมเปนไปกับดวยราคะ ใกลตอธรรมอันมิใชธรรม
ประกอบสัตวไว ใกลตอธรรมอันมิใชเครื่องเพลิดเพลิน ใกลตอธรรมอันมิใชเครื่องสยบ ใกล
ตอธรรมอันไมเปนเครื่องยึดมั่น บุรุษผูเปนวิญูนั้น ครัน้ พิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมปฏิบัติ
เพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิทแหงภพเทานั้น.
บุคคล ๔ จําพวก
[๑๒๒] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย บุคคล ๔ จําพวกนี้มีอยู หาไดอยูใ นโลก
๔ จําพวกเปนไฉน คือบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย
ในการทําตนใหเดือดรอน.
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการทําผูอื่น
ใหเดือดรอน.
บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอนและประกอบการขวนขวายในการทําตน
ใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอนและประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน.
บุคคลบางคนในโลกนี้ ไมเปนผูทําตนใหเดือดรอนและไมประกอบความขวนขวายใน
การทําตนใหเดือดรอน ไมทาํ ผูอื่นใหเดือดรอนและไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให
เดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอนนั้น ไมมีความหิว ดับสนิท เปน
ผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว.
[๑๒๓] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบ
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนเปนไฉน?
ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้เปนคนเปลือย ทอดทิ้งมารยาท
เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมยนิ ดีภกิ ษาที่เขานํามาให
ไมยินดีภกิ ษาที่เขาทําเฉพาะ ไมยินดีภกิ ษาที่เขานิมนต ไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากปาก
กระเชา ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับ
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ภิกษาของคน ๒ คนที่กําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลัง
ใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาทีน่ ัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาใน
ที่ที่เขาเลี้ยงสุนัข ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา
ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับภิกษาที่เรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง
รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๓ หลัง เยียวยา
อัตภาพดวยขาว ๓ คําบาง รับภิกษาทีเ่ รือน ๔ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๔ คําบาง รับภิกษา
ที่เรือน ๕ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๕ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๖ หลัง เยียวยาอัตภาพดวย
ขาว ๖ คําบาง รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวย
ภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๓ ใบบาง ๔ ใบบาง ๕ ใบบาง ๖ ใบบาง ๗ ใบบาง กิน
อาหารที่เก็บคางไววนั หนึ่งบาง ๒ วันบาง ๓ วันบาง ๔ วันบาง ๕ วันบาง ๖ วันบาง ๗ วันบาง
เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตลอดกึ่งเดือนแมเชนนี้ ดวยประการฉะนี้
เขาเปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาว
เปนภักษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีขาวไหมเปน
ภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภค
ผลไมหลน เยียวยาอัตภาพ.
เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง
หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง
ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผม
และหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะ
เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือ เดินกระโหยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา
บาง) เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ ครั้ง คือ
ประกอบการขวนขวายในการลงน้ําบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการทําใหกายเดือดรอน
เรารอนหลายอยางเห็นปานนี้อยู ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลนี้เรากลาววา เปนผู
ทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน.
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ดูกรพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย ก็บุคคลเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอนเปนไฉน?
ดูกรพราหมณและคฤหบดีทงั้ หลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาแพะเลี้ยงชีวิต ฆาสุกร
เลี้ยงชีวิต ฆานกเลี้ยงชีวติ ฆาเนื้อเลี้ยงชีวิต เปนคนเหีย้ มโหด เปนคนฆาปลา เปนโจร เปน
คนฆาโจร เปนคนปกครองเรือนจํา หรือบุคคลเหลาอื่นบางพวกเปนผูทาํ การงานอันทารุณ ดูกร
พราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลนี้เรากลาววา เปนผูท ําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน.
ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บคุ คลเปนผูทําตนใหเดือดรอน และประกอบความ
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการ
ทําผูอื่นใหเดือดรอนเปนไฉน?
ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนพระราชามหากษัตริย
ผูไดมูรธาภิเษกแลวก็ดี เปนพราหมณมหาศาลก็ดี พระราชาหรือพราหมณนั้นโปรดใหทําโรงที่
บูชายัญขึ้นใหมทางดานบูรพาแหงพระนคร แลวทรงจําเริญพระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุง
หนังเสือทั้งเล็บ ทรงทาพระกายดวยเนยใสและน้ํามันงา ทรงเกาพระปฤษฎางคดวยเขามฤค เขา
ไปยังโรงที่บูชายัญใหม พรอมดวยพระมเหสีและพราหมณปุโรหิต บรรทมบนพื้นดินอันมิได
ลาดดวยเครื่องลาด ทาดวยโคมัยสด น้ํานมในเตาที่หนึ่ง แหงโคแมลูกออนตัวเดียวมีเทาใด
พระราชาทรงเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมในเตาที่ ๒ มีเทาใด พระมเหสีทรงเยียวยา
อัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมในเตาที่ ๓ มีเทาใด พราหมณปุโรหิตยอมเยียวยาอัตภาพดวย
น้ํานมเทานัน้ น้ํานมในเตาที่ ๔ มีเทาใด ก็บูชาไฟดวยน้ํานมเทานั้น ลูกโคเยียวยาอัตภาพ
ดวยน้ํานมที่เหลือ พระราชาหรือพราหมณนั้นตรัสอยางนี้วา เพื่อตองการบูชายัญ จงฆาโค
ผูประมาณเทานี้ ลูกโคผูประมาณเทานี้ ลูกโคเมียประมาณเทานี้ แพะประมาณเทานี้ แกะ
ประมาณเทานี้ มาประมาณเทานี้ จงตัดตนไมประมาณเทานี้ เพื่อตองการทําเปนเสายัญ จงเกี่ยว
หญาประมาณเทานี้ เพื่อตองการลาดพื้น ชนเหลาใดทีเ่ ปนทาสก็ดี เปนคนใชก็ดี เปนกรรมกร
ก็ดี ของพระราชาหรือพราหมณนั้น ชนเหลานั้นถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม มีนา้ํ ตานองหนา
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รองไหทําการงานตามกําหนด ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลนี้เรากลาววา เปนผู
ทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอื่นใหเดือดรอน
และประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน.
ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ก็บคุ คลไมเปนผูทําตนใหเดือดรอนและไมประกอบ
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอนและไมประกอบความขวนขวาย
ในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว
ดับสนิท เปนผูเ ย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันทีเดียว เปนไฉน?
ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่
ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผู
จําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให
แจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดา
และมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี
หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต
เมื่อไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง
ปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว
ดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช
เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต.
เขาบวชอยางนี้แลว ถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภิกษุทั้งหลาย
๑. ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ วางศาตรา มีความละอาย มี
ความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู.
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๒. ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่
เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู.
๓. ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน.
๔. ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคาํ จริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา
เปนหลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก.
๕. ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูน ี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตก
ราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอม
เพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําให
คนพรอมเพรียงกัน.
๖. ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมโี ทษ เพราะหู ชวนใหรัก
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ.
๗. ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิง
อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน
โดยกาลอันควร.
๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.
๙. เธอฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล.
๑๐. เธอเวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก
แกกุศล.
๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ ตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอม และ
เครื่องประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.
๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ.
๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและรับเงิน.
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๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.
๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.
๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.
๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.
๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.
๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.
๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.
๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและทีด่ ิน.
๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.
๒๓. เธอเวนขาดจากการซื้อและการขาย.
๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราชัง่ การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย
เครื่องตวงวัด.
๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.
๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก.
เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารทอง
เธอจะไปทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปน
ภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาต
เปนเครื่องบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง.
ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน
เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น
ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย เธอฟงเสียงดวยโสต ... ดมกลิ่น
ดวยฆานะ ... ลิ้มรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจ
แลว ไมถือนิมติ ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว
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จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ชื่อ
วาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมได
เสวยสุขอันไมระคนดวยกิเลสในภายใน.
ภิกษุนั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ในการแล ในการเหลียว
ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว
การลิ้ม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ
การตื่น การพูด การนิ่ง.
ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติและสัมปชัญญะ อันเปนอริยะเชนนี้
แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง
ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติ
ไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากความเพงเล็ง ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมคดิ พยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชน
แกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษราย คือ พยาบาทได ละถิน่ มิทธะแลว
เปนผูปราศจากถิ่นมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากถิ่นมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิ ฉา ไมมคี วาม
เคลือบแคลงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกจิ ฉา.
ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนเครือ่ งเศราหมองแหงใจ อันทําปญญาใหทุรพลได
แลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแต
วิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวติ ก ไมมี
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ทีพ่ ระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูได
ฌานนี้เปนผูมอี ุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุข
ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู.
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ภิกษุนั้น เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบ
ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้ แลวไมมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอัน
มาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
ภิกษุนั้น เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของ
สัตวทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตาย
เพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้.
ภิกษุนั้น เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด
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ตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา. เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน
แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา
หลุดพนแลว รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี.
ดูกรพราหมณคฤหบดีทั้งหลาย บุคคลนี้ เรากลาววา เปนผูไมทําตนใหเดือดรอน
ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบ
ความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน
ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเ ย็น เสวยแตความสุขมีตนเปนดังพรหมอยูใ นปจจุบนั เทียว.
พราหมณและคฤหบดีแสดงตนเปนอุบาสก
[๑๒๔] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณคฤหบดีและชาวบานศาลาทั้งหลาย
ไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคน
หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญ
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาพระพุทธเจาทัง้ หลายนี้ ขอถึงทาน
พระโคดม พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระพุทธเจา
ทั้งหลายวา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ฉะนี้แล.
จบ อปณณกสูตร ที่ ๑๐.
จบ คหปติวรรค ที่ ๑.
_______________

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 103
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. กันทรกสูตร
๒. อัฏฐกนาครสูตร
๓. เสขปฏิปทาสูตร
๔. โปตลิยสูตร
๕. ชีวกสูตร
๖. อุปาลิวาทสูตร
๗. กุกกุโรวาทสูตร
๘. อภัยราชกุมารสูตร
๙. พหุเวทนิยสูตร
๑๐. อปณณกสูตร
________________
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ภิกขุวรรค
๑. จูฬราหุโลวาทสูตร
เรื่องพระราหุล
[๑๒๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน เขต
พระนครราชคฤห. ก็สมัยนั้นแล ทานพระราหุลอยู ณ ปราสาทชื่อวาอัมพลัฏฐิกา. ครั้งนั้น
เวลาเย็น พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากที่เรนอยูแลว เสด็จเขาไปยังอัมพลัฏฐิกาปราสาทที่ทาน
พระราหุลอยู. ทานพระราหุลไดเห็นพระผูม ีพระภาคเสด็จมาแตไกล จึงปูลาดอาสนะและตั้งน้ํา
สําหรับลางพระบาทไว. พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว แลวทรงลางพระบาท.
ทานพระราหุลถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๑๒๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเหลือน้ําไวในภาชนะน้ําหนอยหนึ่ง แลวตรัสกะ
ทานพระราหุลวา ดูกรราหุล เธอเห็นน้ําเหลือหนอยหนึ่งอยูในภาชนะน้ํานี้หรือ?
ทานพระราหุลกราบทูลวา เห็นพระเจาขา.
ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาทั้งรูอยู ก็มีนอ ย
เหมือนกันฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเทน้ําที่เหลือหนอยหนึ่งนั้นเสีย แลวตรัสกะทานพระราหุล
วา ดูกรราหุล เธอเห็นน้ําหนอยหนึ่งทีเ่ ราเทเสียแลวหรือ?
รา. เห็น พระเจาขา.
พ. ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาทั้งรูอยู ก็เปน
ของที่เขาทิ้งเสียแลวเหมือนกันฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงคว่ําภาชนะน้ํานั้น แลวตรัสกะทานพระราหุลวา ดูกรราหุล
เธอเห็นภาชนะน้ําที่คว่ํานี้หรือ?
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เห็น พระเจาขา.
ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาทั้งรูอยู ก็เปนของที่
เขาคว่ําเสียแลวเหมือนกันฉะนั้น.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงหงายภาชนะน้ํานั้นขึ้น แลวตรัสกะทานพระราหุลวา
ดูกรราหุล เธอเห็นภาชนะน้ําอันวางเปลานีห้ รือ?
เห็น พระเจาขา.
ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาทั้งรูอยู ก็เปนของ
วางเปลาเหมือนกันฉะนั้น.
[๑๒๗] ดูกรราหุล เปรียบเหมือนชางตน มีงาอันงอนงาม เปนพาหนะทีเ่ จริญยิ่งนัก
มีกําเนิดดี เคยเขาสงคราม ชางนั้นเขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาทั้งสองบาง
ดวยเทาหลังทัง้ สองบาง ดวยกายเบื้องหนาบาง ดวยกายเบื้องหลังบาง ดวยศีรษะบาง ดวยหู
ทั้งสองบาง ดวยงาทั้งสองบาง ดวยหางบาง ยอมรักษาไวแตงวงเทานั้น. เพราะการที่ชา งรักษา
แตงวงนั้น ควานชางจึงมีความดําริอยางนีว้ า ชางตนนีแ้ ลมีงาอันงอนงาม เปนพาหนะที่เจริญ
ยิ่งนัก มีกําเนิดดี เคยเขาสงคราม เขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาทั้งสองบาง
ดวยเทาหลังทัง้ สองบาง ดวยกายเบื้องหนาบาง ดวยกายเบื้องหลังบาง ดวยศีรษะบาง
ดวยหูทั้งสองบาง ดวยงาทั้งสองบาง ดวยหางบาง ยอมรักษาไวแตงวงเทานั้น ชีวิตชื่อวา
อันชางตนยังไมยอมสละแล. ดูกรราหุล เมือ่ ใดแลชางตนมีงาอันงอนงามเปนพาหนะที่เจริญ
ยิ่งนัก มีกําเนิดดี เคยเขาสงคราม เขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาทั้งสองบาง
ดวยเทาหลังทัง้ สองบาง ดวยกายเบื้องหนาบาง ดวยกายเบื้องหลังบาง ดวยศีรษะบาง ดวยหู
ทั้งสองบาง ดวยงาทั้งสองบาง ดวยหางบาง ดวยงวงบาง. เพราะการที่ชา งทํากรรมดวยงวงนั้น
ควานชางจึงมีความดําริอยางนี้วา ก็ชางตนนี้แลมีงาอันงอนงาม เปนพาหนะทีเ่ จริญยิ่งนัก
มีกําเนิดดี เคยเขาสงคราม เขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาทั้งสองบาง ดวยเทาหลัง
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ทั้งสองบาง ดวยกายเบื้องหนาบาง ดวยกายเบื้องหลังบาง ดวยศีรษะบาง ดวยหูทั้งสองบาง
ดวยงาทั้งสองบาง ดวยหางบาง ดวยงวงบาง ชีวิตชื่อวาอันชางตนยอมสละแลว บัดนีไ้ มมีอะไร
ที่ชางตนจะพึงทําไมได ฉันใด. ดูกรราหุล เรากลาววาบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสา
ทั้งที่รูอยู ที่จะไมทําบาปกรรมแมนอยหนึ่งไมมี ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้นแหละ ราหุล
เธอพึงศึกษาวา เราจักไมกลาวมุสา แมเพราะหัวเราะกันเลน ดูกรราหุล เธอพึงศึกษาอยางนี้แล.
[๑๒๘] ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แวนมีประโยชนอยางไร?
มีประโยชนสําหรับสองดู พระเจาขา.
ฉันนั้นเหมือนกันแล ราหุล บุคคลควรพิจารณาเสียกอน แลวจึงทํากรรมดวยกาย
ดวยวาจา ดวยใจ.
กรรม ๓
[๑๒๙] ดูกรราหุล เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมนั้นเธอพึงพิจารณา
เสียกอนวา เราปรารถนาจะทํากรรมนี้ใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียน
ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผูอื่นบาง กายกรรมนี้เปนอกุศล
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ดูกรราหุล ถาเมื่อเธอพิจารณาอยู พึงรูอ ยางนี้วา
เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียนตน เพือ่
เบียดเบียนผูอนื่ เพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผูอ ื่น กายกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร กรรมเห็นปานนี้ เธอไมพึงทําดวยกายโดยสวนเดียว. แตถาเมื่อเธอ
พิจารณาอยูพึงรูอยางนี้วา เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ ไมพงึ เปนไป
เพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผูอื่น เพื่อเบียดเบียนทั้งตนทั้งผูอื่น กายกรรมนี้เปนกุศล
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร กรรมเห็นปานนัน้ เธอพึงทําดวยกาย. แมเมื่อเธอกําลัง
ทํากรรมดวยกาย เธอก็พึงพิจารณากายกรรมนั้นแหละวา เรากําลังทํากรรมใดดวยกาย กายกรรม
ของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพื่อเบียดเบียน
ทั้งตนและผูอนื่ บาง กายกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ.
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ถาเมื่อเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนีว้ า เราทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ ยอมเปนไป
เพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง
กายกรรมนีเ้ ปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเลิกกายกรรมเห็นปานนัน้
เสีย. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา เราทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้
ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและ
ผูอื่นบาง กายกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเพิ่มกายกรรม
เห็นปานนั้น. ดูกรราหุล แมเธอทํากรรมดวยกายแลว เธอก็พึงพิจารณากายกรรมนั้นแหละวา
เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อ
เบียดเบียนผูอนื่ บาง และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง กายกรรมนีเ้ ปนอกุศล มีทกุ ขเปน
กําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา เราไดทําแลวซึ่งกายกรรมใด
กายกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอนื่ บาง และเพื่อ
เบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง กายกรรมนีเ้ ปนอกุศล มีทกุ ขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร
กายกรรมเห็นปานนั้น เธอพึงแสดง เปดเผย ทําใหตื้น ในพระศาสนา หรือในเพื่อนพรหมจรรย
ทั้งหลายผูวิญู แลวพึงสํารวมตอไป. แตถาเธอพิจารณาอยูพึงรูอยางนี้วา เราไดทําแลวซึ่งกรรม
ใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพือ่ เบียดเบียนผูอ ื่นบาง
และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง กายกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบาก
ดังนี้ไซร เธอพึงมีปติและปราโมทย ศึกษาในกุศลธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนอยูด ว ยกายกรรม
นั้นแหละ.
[๑๓๐] ดูกรราหุล เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา เธอพึงพิจารณาวจีกรรมนั้น
เสียกอนวา เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง
เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอนื่ บาง วจีกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกข
เปนกําไร มีทกุ ขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนีว้ า เราปรารถนาจะทํา
กรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง
และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง วจีกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก
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ดังนี้ไซร วจีกรรมเห็นปานนั้น เธอไมควรทําโดยสวนเดียว. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา
เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ไมพึงเปนไปเพือ่ เบียดเบียนตนบาง เพื่อ
เบียดเบียนผูอนื่ บาง และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง วจีกรรมนีเ้ ปนกุศล มีสุขเปนกําไร
มีสุขเปนผลดังนี้ไซร วจีกรรมเห็นปานนั้น เธอควรทํา. ดูกรราหุล แมเมือ่ เธอกําลังทํากรรม
ดวยวาจา เธอก็พึงพิจารณาวจีกรรมนั้นแหละวา เราทําอยูซ ึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้
ยอมเปนไปเพือ่ เบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่น
บาง วจีกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู
พึงรูอยางนีว้ า เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตน
เพื่อเบียดเบียนผูอื่น และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่น วจีกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร
มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเลิกวจีกรรมเห็นปานนั้นเสีย. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา
เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อ
เบียดเบียนผูอนื่ บาง และเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง วจีกรรมนีเ้ ปนกุศล มีสุขเปนกําไร
มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเพิ่มวจีกรรมเห็นปานนั้น. ดูกรราหุล แมเธอทํากรรมดวยวาจา
แลว เธอก็พึงพิจารณาวจีกรรมนั้นแหละวา เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้
ยอมเปนไปเพือ่ เบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอ ื่นบาง
วจีกรรมนีเ้ ปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู
พึงรูอยางนีว้ า เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียน
ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง วจีกรรมนี้เปนอกุศล
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร วจีกรรมเห็นปานนั้น เธอพึงแสดง เปดเผย
ทําใหตื้น ในพระศาสนาหรือในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูวิญู ครั้นแลวพึงสํารวมตอไป. แต
ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ ยอมไม
เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพือ่ เบียดเบียนทัง้ ตนและผูอื่นบาง
วจีกรรมนีเ้ ปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงมีปติและปราโมทย
ศึกษาในกุศลธรรมทั้งกลางวันและกลางคืน อยูดว ยวจีกรรมนั้นแหละ.
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[๑๓๑] ดูกรราหุล เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ เธอพึงพิจารณามโนกรรมนั้น
เสียกอนวา เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียน
ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง มโนกรรมนี้เปนอกุศล
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยูพึงรูอยางนีว้ า เราปรารถนาจะ
ทํากรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง
เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอนื่ บาง มโนกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก
ดังนี้ไซร มโนกรรมเห็นปานนี้ เธอไมควรทําโดยสวนเดียว. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา
เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ ไมพึงเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง
เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง มโนกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร
มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร มโนกรรมเห็นปานนั้น เธอควรทํา. ดูกรราหุล แมเมื่อเธอกําลังทํากรรม
ใดดวยใจ เธอก็พึงพิจารณามโนกรรมนั้นแหละวา เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้
ยอมเปนไปเพือ่ เบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอ ื่นบาง
มโนกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู
พึงรูอยางนีว้ า เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง
เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง มโนกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกข
เปนกําไร มีทกุ ขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเลิกมโนกรรมเห็นปานนั้นเสีย. แตถาเธอพิจารณาอยู
พึงรูอยางนีว้ า เราทําอยูซึ่งกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน
ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง มโนกรรมนี้เปนกุศล
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเพิ่มมโนกรรมเห็นปานนัน้ . ดูกรราหุล แมเธอ
ทํากรรมใดดวยใจแลว เธอก็พึงพิจารณามโนกรรมนั้นแหละวา เราไดทํากรรมใดดวยใจแลว
มโนกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพือ่ เบียดเบียนผูอ ื่นบาง เพื่อเบียดเบียน
ทั้งตนและผูอนื่ บาง มโนกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ.
ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา เราทําไดแลวซึ่งกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ ยอมเปน
ไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพือ่ เบียดเบียนผูอ ื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง
มโนกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงกระดาก ละอาย
เกลียดในมโนกรรมเห็นปานนั้น ครั้นแลวพึงสํารวมตอไป. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา
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เราไดทําแลวซึ่งกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ยอมไมเปนไปเพือ่ เบียดเบียนตนบาง เพื่อ
เบียดเบียนผูอนื่ บาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผูอื่นบาง มโนกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร
มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงมีปติและปราโมทย ศึกษาในกุศลธรรมทั้งหลาย ทั้งกลางวัน
และกลางคืน อยูดวยมโนกรรมนั้นแหละ.
[๑๓๒] ดูกรราหุล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีตกาล ไดชําระกายกรรม
วจีกรรม มโนกรรมแลว สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนัน้ พิจารณาๆ อยางนี้นนั่ เอง แลวจึง
ชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม. แมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล
จักชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สมณะหรือพราหมณทั้งหมดนัน้ ก็จักพิจารณาๆ
อยางนี้นนั่ เอง แลวจึงชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม. ถึงสมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่งในปจจุบัน กําลังชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมอยู สมณะหรือพราหมณ
ทั้งหมดนัน้ ก็พิจารณาๆ อยางนี้นั่นเอง แลวจึงชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม. เพราะ
เหตุนั้นแหละ ราหุล เธอพึงศึกษาวา เราจักพิจารณาๆ แลวจึงชําระกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม ดูกรราหุล เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบ จุฬราหุโลวาทสูตร ที่ ๑.
___________________
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๒. มหาราหุโลวาทสูตร
เรื่องพระราหุล
[๑๓๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคครองอันตราวาสกแลว
ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังนครสาวัตถีเวลาเชา. แมทา นพระราหุลก็ครอง
อันตรวาสก แลวถือบาตรและจีวรตามพระผูมีพระภาคไป ณ เบื้องพระปฤษฎางค. ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคทรงผินพระพักตรไปรับสั่งกะทานพระราหุลวา ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง
เปนอดีต เปนอนาคต และเปนปจจุบัน เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี หยาบก็ดี ละเอียด
ก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูใ นที่ไกลก็ดี อยูในที่ใกลกด็ ี รูปทั้งปวงนี้ เธอพึงเห็นดวยปญญา
อันชอบตามเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นัน่ ไมใชตัวตนของเรา ดังนี้.
พระราหุลทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาค รูปเทานัน้ หรือ ขาแตพระสุคต รูปเทานั้น
หรือ?
พ. ดูกรราหุล ทั้งรูป ทั้งเวทนา ทั้งสัญญา ทั้งสังขาร ทั้งวิญญาณ.
[๑๓๔] ครั้งนั้น ทานพระราหุลคิดวา วันนี้ ใครหนออันพระผูมีพระภาคทรงโอวาท
ดวยโอวาทในที่เฉพาะพระพักตรแลวจักเขาบานเพื่อบิณฑบาตเลา ดังนี้แลว กลับจากที่นั้นแลว
นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ณ โคนไมแหงหนึ่ง. ทานพระสารีบุตรไดเห็น
ทานพระราหุลผูนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ณ โคนตนไมแหงหนึ่ง แลว
บอกกะทานพระราหุลวา ดูกรราหุล ทานจงเจริญอานาปานสติเถิด ดวยวา อานาปานสติภาวนา
ที่บุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก. ครั้งนั้น เวลาเย็น
ทานพระราหุลออกจากที่เรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
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แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อานาปานสติ
อันบุคคลเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร จึงจะมีผล มีอานิสงส?
ธาตุ ๕
[๑๓๕] ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง เปนภายใน อาศัยตนเปนของหยาบ
มีลักษณะแขนแข็ง อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เยือ่ ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย
อาหารใหม อาหารเกา หรือสิง่ ใดสิ่งหนึ่งอยางอื่นเปนภายใน อาศัยตน เปนของหยาบ
มีลักษณะแขนแข็ง อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น นี้เราเรียกวาปฐวีธาตุเปนภายใน. ก็ปฐวีธาตุ
เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี อันใด ปฐวีธาตุนั้นเปนปฐวีธาตุเหมือนกัน. ปฐวีธาตุนั้น
เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช
ตนของเรา ดังนี้. เพราะบุคคลเห็นปฐวีธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนีแ้ ลว
ยอมเบื่อหนายในปฐวีธาตุ จิตยอมคลายกําหนัดในปฐวีธาตุ.
[๑๓๖] ดูกรราหุล ก็อาโปธาตุเปนไฉน? อาโปธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอกก็มี.
ก็อาโปธาตุที่เปนภายในเปนไฉน สิ่งใดเปนภายใน อาศัยตน เปนอาโป มีลักษณะเอิบอาบ
อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น คือ ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันขน น้ําตา เปลวมัน
น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร หรือสิ่งใดสิ่งหนึง่ อยางอื่น เปนภายใน อาศัยตน เปนอาโป
มีลักษณะเอิบอาบ อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น นี้เราเรียกวาอาโปธาตุเปนภายใน. ก็อาโปธาตุ
เปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี อันใด อาโปธาตุนั้นเปนอาโปธาตุเหมือนกัน. อาโปธาตุนั้น
เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช
ตนของเรา ดังนี้ เพราะบุคคลเห็นอาโปธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว
ยอมเบื่อหนายในอาโปธาตุ จิตยอมคลายกําหนัดในอาโปธาตุ.
[๑๓๗] ดูกรราหุล ก็เตโชธาตุเปนไฉน? เตโชธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอกก็มี.
ก็เตโชธาตุที่เปนภายในเปนไฉน สิ่งใดเปนภายใน อาศัยตน เปนเตโช มีลักษณะรอน
อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น คือ ไฟที่ยงั กายใหอบอุน ไฟที่ยังกายใหทรุดโทรม ไฟที่ยังกาย
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ใหกระวนกระวาย และไฟทีเ่ ผาอาหารที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้ม ใหยอยไปโดยชอบ หรือ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางอื่น เปนภายในอาศัยตน เปนเตโช มีลักษณะรอน อันกรรมและกิเลสเขา
ไปยึดมัน่ นี้เราเรียกวาเตโชธาตุ เปนภายใน. ก็เตโชธาตุเปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี
อันใด เตโชธาตุนั้นเปนเตโชธาตุเหมือนกัน. เตโชธาตุนั้น เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปน
จริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตนของเรา ดังนี้. เพราะบุคคลเห็น
เตโชธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว ยอมเบื่อหนายในเตโชธาตุ จิตยอม
คลายกําหนัดในเตโชธาตุ.
[๑๓๘] ดูกรราหุล วาโยธาตุเปนไฉน? วาโยธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอกก็มี.
ก็วาโยธาตุเปนภายในเปนไฉน สิ่งใดเปนภายใน อาศัยตน เปนวาโย มีลักษณะพัดไปมา
อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น คือ ลมพัดขึ้นเบื้องบน ลมพัดลงเบื้องต่าํ ลมในทอง ลมในไส
ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลมหายใจ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางอืน่ เปนภายใน อาศัยตน
เปนวาโย พัดไปมา อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น นี้เราเรียกวาวาโยธาตุเปนภายใน. ก็
วาโยธาตุเปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี อันใด วาโยธาตุนั้นเปนวาโยธาตุเหมือนกัน. วาโยธาตุ
นั้นเธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นัน่ ไมใชของเรา เราไมเปนนัน่ นั่นไม
ใชตนของเรา ดังนี้. เพราะบุคคลเห็นวาโยธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว
ยอมเบื่อหนายในวาโยธาตุ จิตยอมคลายกําหนัดในวาโยธาตุ.
[๑๓๙] ดูกรราหุล ก็อากาสธาตุเปนไฉน? อากาสธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอก
ก็มี. อากาสธาตุที่เปนภายในเปนไฉน สิ่งใดเปนภายใน อาศัยตนเปนอากาศ มีลักษณะวาง
อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดมั่น คือ ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองคอสําหรับกลืนอาหารที่กิน
ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ทีล่ ิ้ม และชองสําหรับถายอาหารที่กิน ที่ดื่ม ที่เคี้ยว ที่ลิ้ม ออกเบื้องลาง
หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางอืน่ เปนภายใน อาศัยตน เปนอากาศ มีลักษณะวาง ไมทึบ มีลกั ษณะ
ไมทึบเปนชอง มีลักษณะเปนชอง อันเนื้อและเลือดไมถกู ตอง เปนภายใน อันกรรมและกิเลส
เขาไปยึดมัน่ นี้เราเรียกวาอากาสธาตุ เปนภายใน. ก็อากาสธาตุเปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี
อันใด อากาสธาตุนั้น เปนอากาศธาตุเหมือนกัน. อากาสธาตุนั้น เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ
ตามเปนจริงอยางนีว้ า นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนัน่ นัน่ ไมใชตนของเรา ดังนี้. เพราะบุคคล
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เห็นอากาสธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว ยอมเบื่อหนายในอากาสธาตุ จิต
ยอมคลายกําหนัดในอากาสธาตุ.
ภาวนาเสมอดวยธาตุ ๕
[๑๔๐] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนา (อบรมจิต) เสมอดวยแผนดินเถิด เพราะเมือ่
เธอเจริญภาวนาเสมอดวยแผนดินอยู ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ ที่เกิดขึน้ แลว จัก
ไมครอบงําจิตได. ดูกรราหุล เปรียบเหมือนคนทั้งหลายทิง้ ของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง
มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง เลือดบาง ลงที่แผนดิน แผนดินจะอึดอัดหรือระอา หรือ
เกลียดของนัน้ ก็หาไม ฉันใด เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยแผนดินฉันนัน้ แล เพราะเมือ่ เธอ
เจริญภาวนาเสมอดวยแผนดินอยู ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ ที่เกิดขึน้ แลว จักไม
ครอบงําจิตได.
[๑๔๑] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยน้ําเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอ
ดวยน้ําอยู ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ ที่เกิดขึน้ แลว จักไมครอบงําจิตได. ดูกรราหุล
เปรียบเหมือนคนทั้งหลายลางของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง
น้ําหนองบาง เลือดบาง ลงในน้ํา น้ําจะอึดอัดหรือระอา หรือเกลียดของนั้นก็หาไม ฉันใด
เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยน้ํา ฉันนั้นแล เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอดวยน้ําอยู ผัสสะ
อันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ ที่เกิดขึ้นแลว จักไมครอบงําจิตได.
[๑๔๒] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยไฟเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนา
เสมอดวยไฟอยู ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ ที่เกิดขึ้นแลว จักไมครอบงําจิตได.
ดูกรราหุล เปรียบเหมือนไฟที่เผาของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลาย
บาง น้ําหนองบาง เลือดบาง ไฟจะอึดอัดหรือระอา หรือเกลียดของนั้นก็หาไม ฉันใด เธอ
จงเจริญภาวนาเสมอดวยไฟฉันนั้นแล เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอดวยไฟอยู ผัสสะอันเปน
ที่ชอบใจและไมชอบใจ ที่เกิดขึ้นแลว จักไมครอบงําจิตได.
[๑๔๓] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยลมเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนา
เสมอดวยลมอยู ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ ที่เกิดขึ้นแลว จักไมครอบงําจิตของเธอ
ได ดูกรราหุล เปรียบเหมือนลมยอมพัดตองของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง คูถบาง
มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง เลือดบาง ลมจะอึดอัดหรือระอา หรือเกลียดของนัน้
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ก็หาไม ฉันใด เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยลม ฉันนั้น เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอดวย
ลมอยู ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ ที่เกิดขึน้ แลว จักไมครอบงําจิตได.
[๑๔๔] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนา
เสมอดวยอากาศอยู ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ ที่เกิดขึน้ แลว จักไมครอบงําจิตได.
ดูกรราหุล เปรียบเหมือนอากาศไมตั้งอยูในที่ไหนๆ ฉันใด เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศ
ฉันนั้นแล เพราะเมื่อเธอเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศอยู ผัสสะอันเปนที่ชอบใจและไมชอบใจ
ที่เกิดขึ้นแลว จักไมครอบงําจิตได.
การเจริญภาวนาธรรม ๖ อยาง
[๑๔๕] ดูกรราหุล เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู
จักละพยาบาทได. เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิด เพราะเมือ่ เธอเจริญกรุณาภาวนาอยู จักละ
วิหิงสาได. เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู จักละอรติได.
เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู จักละปฏิฆะได. เธอจง
เจริญอสุภภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญอสุภภาวนาอยู จักละราคะได. เธอจงเจริญอนิจจสัญญา
ภาวนาเถิด เพราะเมื่อเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู จักละอัสมิมานะได.
อานาปานสติภาวนา
[๑๔๖] ดูกรราหุล เธอจงเจริญอานาปานสติภาวนาเถิด เพราะอานาปานสติที่บุคคล
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผล มีอานิสงสใหญ. ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญอยางไร
ทําใหมากอยางไร จึงมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ? ดูกรราหุล ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูใ นปาก็ดี
อยูที่โคนไมกด็ ี อยูในเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติ
หายใจออก มีสติหายใจเขา. เมื่อหายใจออกยาว ก็รูชัดวา หายใจออกยาว เมื่อหายใจเขายาว
ก็รูชัดวา หายใจเขายาว. เมื่อหายใจออกสัน้ ก็รูชัดวา หายใจออกสั้น เมื่อหายใจเขาสั้น
ก็รูชัดวา หายใจเขาสั้น. ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูกองลมทั้งปวงหายใจออก ยอมสําเหนียก
วา จักกําหนดรูกองลมทั้งปวงหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักระงับกายสังขารหายใจออก
ยอมสําเหนียกวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูปตหิ ายใจออก
ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูปติหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูสุขหายใจออก ยอม
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สําเหนียกวา จักกําหนดรูสุขหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูจติ สังขารหายใจออก ยอม
สําเหนียกวา จักกําหนดรูจิตสังขารหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักระงับจิตสังขารหายใจออก
ยอมสําเหนียกวา จักระงับจิตสังขารหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูจิตหายใจออก
ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูจิตหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักทําจิตใหราเริงหายใจออก
ยอมสําเหนียกวา จักทําจิตใหราเริงหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักดํารงจิตมั่นหายใจออก
ยอมสําเหนียกวา จักดํารงจิตมั่นหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักเปลื้องจิตหายใจออก ยอม
สําเหนียกวา จักเปลื้องจิตหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยงหายใจเขา. ยอมสําเหนียก
วา จักพิจารณาธรรมอันปราศจากราคะหายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาธรรมอันปราศจาก
ราคะหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาธรรมเปนที่ดับสนิท หายใจออก ยอมสําเหนียก
วา จักพิจารณาธรรมเปนที่ดับสนิท หายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาธรรมเปนที่
สละคืน หายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาธรรมเปนที่สละคืน หายใจเขา. ดูกรราหุล
อานาปานสติที่บุคคลเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ
ดูกรราหุล เมื่ออานาปานสติอันบุคคลเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ลมอัสสาสะ
ปสสาสะ อันมีในภายหลัง อันบุคคลผูเจริญอานาปานสติทราบชัดแลว ยอมดับไป หาเปน
อันบุคคลผูเจริญอานาปานสติไมทราบชัดแลว ดับไปไมไดดังนี้.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระราหุลมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบ มหาราหุโลวาทสูตร ที่ ๒.
____________________
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๓. จูฬมาลุงโกยวาทสูตร
เรื่องพระมาลุงกยบุตรดําริถึงมิจฉาทิฏฐิ ๑๐
[๑๔๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานพระมาลุงกยบุตรไปในที่ลับ เรนอยู เกิดความดําริ
แหงจิตอยางนีว้ า พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ทรงงด ทรงหามทิฏฐิเหลานี้ คือ โลกเที่ยง
โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู สัตวเบื้องหนาแตตายไปไมมีอยู สัตวเบื้องหนา
แตตายไปมีอยูก ็มี ไมมีอยูก ็มี สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ขอที่พระผูมี
พระภาคไมทรงพยากรณทิฏฐิเหลานั้นแกเรานั้น เราไมชอบใจ ไมควรแกเรา เราจักเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค แลวทูลถามเนื้อความนั้น ถาพระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกเรา ฯลฯ
เราก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคจักไมทรงพยากรณ ฯลฯ เราก็จกั
ลาสิกขามาเปนคฤหัสถ.
พระมาลุงกยบุตรทูลบอกความปริวิตก
[๑๔๘] ครั้งนั้น เวลาเย็น ทานพระมาลุงกยบุตรออกจากที่เรน เขาไปเฝาพระผูม ี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองค
ไปในที่ลับ เรนอยู เกิดความดําริแหงจิตอยางนี้วา พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ทรงงด
ทรงหามทิฏฐิเหลานี้ คือ โลกเที่ยง โลกไมเที่ยง โลกมีทสี่ ุด โลกไมมีที่สุด ชีพอันนั้น
สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู สัตวเบื้องหนา
แตตายไปไมมอี ยู สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู
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ก็มิใช ไมมีอยูก ็มิใช ขอที่พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณทิฏฐิเหลานัน้ แกเรานั้น เราไมชอบใจ
ไมควรแกเรา เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทูลถามเนื้อความนั้น ถาพระผูมีพระภาคจักทรง
พยากรณ ฯลฯ เราก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคจักไมทรง
พยากรณ ฯลฯ เราจักลาสิกขามาเปนคฤหัสถ. ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวาโลกเที่ยง ขอจง
ทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวาโลกเที่ยง ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา โลกไมเที่ยง ขอจง
ทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวาโลกไมเที่ยง ถาพระผูม ีพระภาคไมทรงทราบวาโลกเที่ยงหรือ
โลกไมเที่ยง เมื่อไมทรงรู ไมทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น
ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวาโลกมีที่สุด ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา โลกมีที่สุด
ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา โลกไมมีทสี่ ุด ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา โลกไมมี
ที่สุด ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวาโลกมีที่สุดหรือโลกไมมีที่สุด เมื่อไมทรงรู ไมทรงเห็น
ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น. ถาพระผูม ีพระภาคทรงทราบวา ชีพอันนั้น
สรีระก็อันนั้น ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ถาพระผูมี
พระภาคทรงทราบวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวา ชีพอันนั้น สรีระก็อนั นั้น
หรือวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง เมื่อไมทรงรูไมทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา
เราไมรูไมเห็น. ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู ขอจงทรงพยากรณ
แกขาพระองคเถิดวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายไปมีอยู ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา สัตว
เบื้องหนาแตตายไปไมมีอยู ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา สัตวเบื้องหนาแตตายไป
ไมมีอยู ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวา สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู หรือวาสัตวเบื้องหนา
แตตายไปไมมอี ยู เมื่อไมทรงรู ไมทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น.
ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก ็มี ขอจงทรงพยากรณ
แกขาพระองคเถิดวา สัตวเบือ้ งหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา
สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก ็มิใช ไมมีอยูก ็มิใช ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา
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สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก ็มิใช ไมมีอยูก ็มิใช ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวา สัตว
เบื้องหนาแตตายไปมีอยูก ็มี ไมมีอยูก็มี หรือวาสัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช
เมื่อไมทรงรู ไมทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น.
[๑๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาลุงกยบุตร เราไดพูดไวอยางนี้กะเธอหรือวา
เธอจงมาประพฤติพรหมจรรยในเราเถิด เราจักพยากรณทิฏฐิ ๑๐ แกเธอ ฯลฯ
ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ก็หรือวา ทานไดพดู ไวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผเู จริญ ขาพระองคจักประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูม ีพระภาคจักทรงพยากรณแกขาพระองค ฯลฯ
ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.
ดูกรมาลุงกยบุตร ไดยินวา เรามิไดพูดไวกะเธอดังนีว้ า เธอจงมาประพฤติพรหมจรรย
ในเราเถิด เราจักพยากรณแกเธอ ฯลฯ ไดยินวา แมเธอก็มิไดพูดไววา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคจักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาค จักทรงพยากรณแก
ขาพระองค ฯลฯ ดูกรโมฆบุรุษ เมื่อเปนเชนนั้น เธอเปนอะไร จะมาทวงกะใครเลา?
เปรียบคนที่ถูกลูกศร
[๑๕๐] ดูกรมาลุงกยบุตร บุคคลใดแลจะพึงกลาวอยางนี้วา พระผูมีพระภาคจักไมทรง
พยากรณแกเรา ฯลฯ เพียงใด เราจักไมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพียงนั้น ตถาคต
ไมพึงพยากรณขอนั้นเลย และบุคคลนั้นพึงทํากาละไปโดยแท. ดูกรมาลุงกยบุตร เปรียบเหมือน
บุรุษตองศรอันอาบยาพิษทีฉ่ าบทาไวหนา มิตรอมาตย ญาติสาโลหิตของบุรุษนั้น พึงไปหา
นายแพทยผูชํานาญในการผาตัดมาผา. บุรุษผูตองศรนั้นพึงกลาวอยางนีว้ า เรายังไมรจู กั บุรุษ
ผูยิงเรานั้นวาเปนกษัตริย พราหมณ แพศย หรือศูทร ... มีชื่อวาอยางนี้ มีโคตรอยางนี้ ...
สูงต่ําหรือปานกลาง ... ดําขาวหรือผิวสองสี ... อยูบาน นิคม หรือนครโนน เพียงใด
เราจักไมนําลูกศรนี้ออกเพียงนั้น บุรุษผูตองศรนั้นพึงกลาวอยางนีว้ า เรายังไมรูจักธนูทใี่ ชยิงเรานัน้
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เปนชนิดมีแหลงหรือเกาทัณฑ ... สายที่ยิงเรานั้นเปนสายทําดวยปอผิวไมไผ เอ็น ปานหรือ
เยื่อไม ลูกธนูที่ยิงเรานั้น ทําดวยไมที่เกิดเองหรือไมปลูก หางเกาทัณฑที่ยิงเรานั้น เขาเสียบดวย
ขนปกนกแรง นกตะกรุม เหยี่ยว นกยูงหรือนกชื่อวา สิถลิ หนุ (คางหยอน) ... เกาทัณฑนั้น
เขาพันดวยเอ็นวัว ควาย คางหรือลิง ... ลูกธนูที่ยิงเรานัน้ เปนชนิดอะไร ดังนี้ เพียงใด
เราจักไมนําลูกศรนี้ออกเพียงนั้น ดูกรมาลุงกยบุตร บุรุษนั้นพึงรูขอนั้นไมไดเลย โดยที่แท
บุรุษนั้นพึงทํากาละไป ฉันใด ดูกรมาลุงกยบุตร บุคคลใดพึงกลาวอยางนี้วา พระผูมีพระภาค
จักไมทรงพยกรณทิฏฐิ ๑๐ นัน้ ฯลฯ แกเราเพียงใด เราจักไมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี
พระภาคเพียงนั้น ขอนั้นตถาคตไมพยากรณเลย โดยที่แท บุคคลนั้นพึงทํากาละไป ฉันนั้น.
[๑๕๑] ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา โลกเที่ยง ดังนี้ จักไดมีการอยูประพฤติ
พรหมจรรยหรือ ก็ไมใชอยางนั้น.
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทฏิ ฐิวา โลกไมเที่ยง ดังนี้ จักไมมีการอยูประพฤติพรหมจรรย
หรือ แมอยางนั้นก็ไมใช.
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีทิฏฐิวา โลกเทีย่ ง หรือวา โลกไมเที่ยงอยู ชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมีอยูทีเดียว เราจึงบัญญัติความ
เพิกถอนชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสในปจจุบัน.
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุด ดังนี้ จักไดมีการอยู ประพฤติพรหมจรรยหรือ
ก็ไมใชอยางนัน้ .
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทฏิ ฐิวา โลกไมมีที่สุด ดังนี้ จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรย
หรือ แมอยางนั้นก็ไมใช.
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีทิฏฐิวา โลกมีที่สุด หรือวา โลกไมมีที่สุดอยู ชาติ ชรา
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมีอยูทีเดียว เราจึงบัญญัติความ
เพิกถอนชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส และอุปายาสในปจจุบัน.
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ดังนี้ จักไดมีการอยูประพฤติ
พรหมจรรยหรือ ก็ไมใชอยางนั้น.
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ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทฏิ ฐิวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ดังนี้ จักไดมีการ
ประพฤติพรหมจรรยหรือ แมอยางนั้นก็ไมใช
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีทิฏฐิวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง
สรีระอยางหนึง่ อยู ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมี
อยูทีเดียว เราจึงบัญญัติความเพิกถอนชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส ในปจจุบัน. ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู ดังนี้
จักไดมกี ารอยูป ระพฤติพรหมจรรยหรือ ก็มิใชอยางนัน้ .
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทฏิ ฐิวา สัตวเบื้องหนาแตตายไปไมมีอยู ดังนี้ จักไดมกี ารอยู
ประพฤติพรหมจรรยหรือ แมอยางนั้นก็ไมใช.
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีทิฏฐิวา สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู หรือวาสัตวเบื้องหนา
แตตายไปไมมอี ยู ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมีอยู
ทีเดียว เราจึงบัญญัติความเพิกถอน ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส ในปจจุบัน. ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทิฏฐิวา สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก ็มี
ไมมีอยูก็มี ดังนี้ จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ ก็ไมใชอยางนัน้ .
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อมีทฏิ ฐิวา สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็ไมใช ไมมีอยูก็ไมใช
ดังนี้ จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ แมอยางนัน้ ก็ไมใช.
ดูกรมาลุงกยบุตร เมื่อยังมีทิฏฐิวา สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก ็มี ไมมีอยูก็มี หรือวา
สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก ็ไมใช ไมมีอยูก็ไมใช ดังนี้ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และ อุปายาส ก็คงมีอยูทีเดียว เราจึงบัญญัติความเพิกถอน ชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสในปจจุบัน.
ปญหาที่พระพุทธเจาทรงพยากรณและไมทรงพยากรณ
[๑๕๒] ดูกรมาลุงกยบุตร เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายจงทรงจําปญหาที่เราไม
พยากรณ โดยความเปนปญหาที่เราไมพยากรณ และจงทรงจําปญหาที่เราพยากรณ โดยความ
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เปนปญหาที่เราพยากรณเถิด. ดูกรมาลุงกยบุตร อะไรเลาที่เราไมพยากรณ ดูกรมาลุงกยบุตร
ทิฏฐิวา โลกเทีย่ ง โลกไมเที่ยง โลกมีที่สุด โลกไมมีที่สุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพ
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยู สัตวเบื้องหนาแตตายไปไมมีอยู
สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก ็มี ไมมีอยูก ็มี สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยูก็หามิได ไมมีอยู
ก็หามิได ดังนี้ เราไมพยากรณ. ดูกรมาลุงกยบุตร ก็เพราะเหตุไร ขอนั้นเราจึงไมพยากรณ
เพราะขอนั้นไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อความหนาย
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อ
นิพพาน เหตุนนั้ เราจึงไมพยากรณขอนั้น. ดูกรมาลุงกยบุตร อะไรเลา ที่เราพยากรณ ดูกร
มาลุงกยบุตร ความเห็นวา นีท้ ุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอ ปฏิบัติใหถึงความ
ดับทุกข ดังนี้ เราพยากรณ. ก็เพราะเหตุไร เราจึงพยากรณขอนั้น เพราะขอนั้น ประกอบดวย
ประโยชน เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย เปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อ
ความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ ความรูยิ่ง เพือ่ ความตรัสรู เพื่อนิพพาน เหตุนั้นเราจึงพยากรณ
ขอนั้น. เพราะเหตุนั้นแหละ เธอทั้งหลายจงทรงจําปญหาที่เราไมพยากรณ โดยความเปนปญหา
ที่เราไมพยากรณ และจงทรงจําปญหาที่เราพยากรณ โดยความเปนปญหาที่เราพยากรณเถิด.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระมาลุงกยบุตร ยินดีชนื่ ชม พระภาษิต
ของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบ จูฬมาลุงโกฺยวาทสูตร ที่ ๓.
_______________________
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๔. มหามาลุงโกฺยวาทสูตร
ทรงโปรดพระมาลุงกยะและพระอานนท
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕
[๑๕๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นรับพระดํารัสพระผูมพี ระภาควา พระเจาขา. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายยังจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ที่เราแสดงแลวไดหรือไม? เมื่อ
พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระมาลุงกยบุตรไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคยังจําไดซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว.
ดูกรมาลุงกยบุตร ก็เธอจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ที่เราแสดงแลววาอยางไร?
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังจําไดซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน คือ สักกายทิฏฐิ
วิจิกจิ ฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพระองคยังจําไดซึ่งโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ที่พระผูม ีพระภาคทรงแสดงแลว
อยางนี้.
[๑๕๔] ดูกรมาลุงกยบุตร เธอจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เหลานี้ ทีเ่ ราแสดงแลวอยางนี้
แกใครหนอ? ดูกรมาลุงกยบุตร นักบวช พวกอัญญเดียรถียจักโตเถียง ดวยคําโตเถียง
อันเปรียบดวยเด็กนีไ้ ด มิใชหรือวา แมแตความคิดวา กายของตน ดังนี้ ยอมมีแกเด็ก
กุมารออนผูยังนอนหงายอยู ก็สักกายทิฏฐิจักเกิดขึ้นแกเด็กนั้นแตที่ไหน สวนสักกายทิฏฐิ
อันเปนอนุสัยเทานั้น ยอมนอนตามแกเด็กนัน้ แมแตความคิดวา ธรรมทั้งหลายดังนี้ ยอมไมมี
แกเด็กกุมารออนผูยังนอนหงายอยู ก็ความสงสัยในธรรมทั้งหลาย จักเกิดขึ้นแกเด็กนัน้ แตที่ไหน
สวนวิจิกิจฉาอันเปนอนุสัยเทานั้น ยอมนอนตามแกเด็กนัน้ แมแตความคิดวา ศีลทั้งหลาย
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ดังนี้ ยอมไมมแี กเด็กกุมารออนผูยังนอนหงายอยู สีลัพพตปรามาสในศีลทั้งหลาย จักเกิดขึ้น
แกเด็กนัน้ แตที่ไหน สวนสีลัพพตปรามาสอันเปนอนุสัยเทานั้น ยอมนอนตามแกเด็กนั้น
แมแตความคิดวา กามทั้งหลาย ดังนี้ ยอมไมมีแกเด็กกุมารออนยังนอนหงายอยู ก็กามฉันทะ
ในกามทั้งหลายจักเกิดขึ้นแกเด็กนัน้ แตที่ไหน สวนกามราคะอันเปนอนุสัยเทานั้น ยอมนอนตาม
แกเด็กนัน้ แมแตความคิดวา สัตวทั้งหลาย ดังนี้ ยอมไมมแี กเด็กกุมารออนผูยังนอนหงายอยู
ก็ความพยาบาท ในสัตวทั้งหลายจักเกิดขึ้นแกเด็กนัน้ แตที่ไหน สวนพยาบาทอันเปนอนุสัย
เทานั้น ยอมนอนตามแกเด็กนั้น ดูกรมาลุงกยบุตร นักบวช พวกอัญญเดียรถียจักโตเถียง
ดวยคําโตเถียงอันเปรียบดวยเด็กออนนี้ไดมใิ ชหรือ? เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทาน
พระอานนท ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูม ีพระภาค เวลานี้เปนกาลสมควร ขาแต
พระสุคต เวลานี้เปนกาลสมควรที่พระผูมพี ระภาคพึงทรงแสดงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ภิกษุ
ทั้งหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จักทรงจําไว.
ดูกรอานนท ถากระนั้น เธอจงฟง จงมนสิการใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนททลู รับ
พระผูมีพระภาควา อยางนัน้ พระเจาขา.
อุบายเครื่องละสังโยชน
[๑๕๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรอานนท ปุถชุ นในโลกนี้ ผูไ มไดสดับ ไมได
เห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไมเห็น
สัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ มีจิตอันสักกายทิฏฐิ
กลุมรุมแลว อันสักกายทิฏฐิครอบงําแลวอยู และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึน้ แลว ยอมไมรูอุบาย
เปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง สักกายทิฏฐินั้นก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนนั้น
บรรเทาไมไดแลว ชื่อวาเปนโอรัมภาคิยสังโยชน ปุถุชนนั้นมีจิตอันวิจกิ ิจฉากลุมรุมแลว อัน
วิจิกจิ ฉาครอบงําแลวอยู และเมื่อวิจิกจิ ฉาเกิดขึ้นแลว ยอมไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียได
ตามความเปนจริง วิจกิ ิจฉานัน้ ก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนนั้นบรรเทาไมไดแลว ชื่อวาเปน
โอรัมภาคิยสังโยชน. ปุถุชนนั้นมีจิตอันสีลพั พตปรามาสกลุมรุมแลว อันสีลัพพตปรามาส
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ครอบงําแลวอยู และเมื่อสีลพั พตปรามาสเกิดขึ้นแลว ยอมไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสีย
ไดตามความเปนจริง สีลัพพตปรามาสนั้นก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนนั้นบรรเทาไมไดแลวชื่อวา
เปนโอรัมภาคิยสังโยชน ปุถชุ นนั้นมีจิตอันกามราคะกลุมรุมแลว อันกามราคะครอบงําแลวอยู
และเมื่อกามราคะเกิดขึน้ แลว ยอมไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง กาม
ราคะนั้นก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนนั้นบรรเทาไมไดแลว ชื่อวาเปนโอรัมภาคิยสังโยชน. ปุถุชน
นั้นมีจิตอันพยาบาทกลุมรุมแลว อันพยาบาทครอบงําแลวอยู และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแลว
ยอมไมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง พยาบาทนัน้ ก็เปนของมีกําลัง อัน
ปุถุชนนั้นบรรเทาไมไดแลว ชื่อวาโอรัมภาคิยสังโยชน. ดูกรอานนท สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว
ไดเห็นพระอริยะ เปนผูฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะดีแลว ได
เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษดีแลว มีจติ อัน
สักกายทิฏฐิกลุมรุมไมได อันสักกายทิฏฐิครอบงําไมไดอยู และเมื่อสักกายทิฏฐิเกิดขึ้นแลว
ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง สักกายทิฏฐิพรอมทั้งอนุสัย อันอริยสาวก
นั้นยอมละได อริยสาวกนัน้ มีจิตอันวิจิกิจฉากลุมรุมไมได อันวิจิกิจฉาครอบงําไมไดอยู และ
เมื่อวิจิกจิ ฉาเกิดขึ้นแลว ยอมรูอุบายเปนเครือ่ งสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง วิจกิ ิจฉาพรอม
ทั้งอนุสัย อันอริยสาวกนัน้ ยอมละได. อริยสาวกนัน้ มีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุมรุมไมได อัน
สีลัพพตปรามาสยอมครอบงําไมไดอยู และเมื่อสีลัพพตปรามาสเกิดขึ้นแลว ยอมรูอุบายเปน
เครื่องสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง สีลัพพตปรามาสพรอมทั้งอนุสัย อันอริยสาวกนัน้ ยอม
ละได. อริยสาวกนัน้ มีจิตอันกามราคะกลุมรุมไมได อันกามราคะครอบงําไมไดอยู และเมื่อ
กามราคะเกิดขึ้นแลว ยอมรูอุบายเปนเครือ่ งสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง กามราคะพรอมทั้ง
อนุสัยอันอริยสาวกนั้นยอมละได. อริยสาวกนัน้ มีจิตอันพยาบาทกลุมรุมไมได อันพยาบาท
ครอบงําไมไดอยู และเมื่อพยาบาทเกิดขึ้นแลว ยอมรูอุบายเปนเครื่องสลัดออกเสียไดตามความ
เปนจริง พยาบาทพรอมทั้งอนุสัย อันอริยสาวกนัน้ ยอมละได.
มัคคปฏิปทาเครื่องละสังโยชน
[๑๕๖] ดูกรอานนท ขอที่วา บุคคลจักไมอาศัยมัคคปฏิปทาที่เปนไปเพื่อละโอรัมภา
คิยสังโยชน ๕ แลวจักรู จักเห็น หรือจักละ โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ไดนั้น ไมเปนฐานะที่จะ
มีได. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนขอที่วา ไมถากเปลือก ไมถากกะพี้ของตนไมใหญที่ยนื ตน
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มีแกน แลวจักถากแกนนั้น ไมเปนฐานะที่จะมีได ฉันใด ขอที่วา บุคคลจักไมอาศัยมัคคปฏิปทา
ที่เปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ แลว จักรู จักเห็น หรือจักละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
ไดนั้นก็ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได ฉันนัน้ . ดูกรอานนท ขอที่วา บุคคลอาศัยมัคคปฏิปทาอันเปนไป
เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ แลว จักรู จักเห็น และจักละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นัน้ ได เปน
ฐานะที่จะมีได. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนขอที่วา ถากเปลือก ถากกะพีข้ องตนไมใหญที่ยืนตน
มีแกน แลวจึงถากแกนนั้น เปนฐานะทีจ่ ะมีได ฉันใด ขอที่วา บุคคลอาศัยมัคคปฏิปทา
อันเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ แลว จักรู จักเห็น หรือจักละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
ไดนั้น ก็เปนฐานะที่จะมีได ฉันนั้น. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนแมน้ําคงคาน้ําเต็มเปยมเสมอ
ขอบฝง กากมลงดื่มได ครั้งนั้น บุรุษผูมีกําลังนอย พึงมาดวย หวังวา เราจักวายตัดขวาง
กระแสน้ําแหงแมน้ําคงคานี้ ไปใหถึงฝงโดยสวัสดี ดังนี้เขาจะไมอาจวาย ตัดขวางกระแสน้ํา
แหงแมน้ําคงคา ไปใหถึงฝงโดยสวัสดีได ฉันใด เมื่อธรรมอันผูแสดงๆ อยูแกผใู ดผูหนึง่ เพื่อ
ดับความเห็นวา กายของตน จิตของผูนั้นไมแลนไป ไมเลื่อมใส ไมมั่นคง ไมพน ฉันนั้น
เหมือนกัน. บุรุษผูมีกําลังนอยนั้น ฉันใด พึงเห็นบุคคลเหลานั้น ฉันนัน้ เหมือนกัน. ดูกรอานนท
เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา น้าํ เต็มเปยมเสมอขอบฝง กากมลงดื่มได ครั้งนั้นบุรุษมีกําลัง พึงมาดวย
หวังวา เราจักวายตัดขวางกระแสน้ําแหงแมน้ําคงคานี้ ไปใหถึงโดยสวัสดี ดังนี้ เขาอาจจะ
วายตัดขวางกระแสแหงแมน้ําคงคา ไปใหถึงฝงโดยสวัสดีได ฉันใด ดูกรอานนท เมื่อธรรม
อันผูแสดงๆ อยูแกผใู ดผูหนึง่ เพื่อดับความเห็นวา กายของตน จิตของตน จิตของผูนั้นแลนไป
เลื่อมใส มั่นคง พน ฉันนัน้ เหมือนกันแล. บุรุษมีกําลังนัน้ ฉันใด พึงเห็นบุคคลเหลานั้น ฉันนัน้
เหมือนกัน.
รูปฌาน ๔
[๑๕๗] ดูกรอานนท มัคคปฏิปทาที่เปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เปนไฉน?
ดูกรอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมเพราะอุปธิวิเวก เพราะละ
กุศลธรรมได เพราะระงับความครานกายไดโดยประการทั้งปวง บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร
มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู เธอพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ซึ่งมีอยูในกาย ในสมาบัตินั้น โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค เปน
ดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนไข เปนอื่น เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ
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เปนของมิใชตวั ตน. เธอยอมเปลื้องจิตจากธรรมเหลานั้น ครั้นเธอเปลื้องจิตจากธรรมเหลานั้นแลว
ยอมนอมจิตไปในอมตธาตุวา ธรรมชาตินี้สงบ ธรรมชาตินี้ประณีต คือ ธรรมเปนที่สงบสังขาร
ทั้งปวง เปนทีส่ ละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สนิ้ ไปแหงตัณหา เปนที่สิ้นกําหนัด เปนที่ดบั สนิท
เปนที่ดับกิเลส และกองทุกขดังนี้. เธอตั้งอยูในวิปสสนา อันมีไตรลักษณเปนอารมณนั้น ยอม
บรรลุธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถายังไมบรรลุธรรมเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย
ยอมเปนโอปปาติกะ จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้ เปนธรรมดา เพราะ
ความยินดี ความเพลิดเพลินในธรรมนั้น และเพราะสิ้นไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชนทั้ง ๕ ดูกร
อานนท มรรคแมนี้แล ปฏิปทาแมนี้แล ยอมเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕.
ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู.
ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข.
ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุข
ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู. เธอพิจารณา
เห็นธรรมทั้งหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งมีอยูในภายในสมาบัตินนั้ ฯลฯ
เพื่อละสังโยชน
อรูปฌาน
[๑๕๘] ดูกรอานนท ภิกษุบรรลุ อากาสานัญจายตนฌาน ดวยบริกรรมวา อากาศ
ไมมีที่สุด เพราะกาวลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา และเพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา
โดยประการทัง้ ปวง เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้นคือ เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ ซึ่ง
มีอยูในฌานนัน้ โดยความไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก
เปนไข เปนอืน่ เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนของไมมีตัวตน. เธอใหจิตดําเนินไปดวย
ธรรมเหลานั้น ครั้นใหจิตดําเนินไปดวยธรรมเหลานั้นแลว ยอมนอมจิตเขาหาธาติอันเปนอมตะวา
นั้นมีอยู นั่นประณีต คือสงบสังขารทั้งปวง สละคืนอุปธิทั้งปวง สิ้นตัณหา ปราศจากราคะ
ดับสนิท นิพพาน เธอตั้งอยูในฌานนั้น ยอมบรรลุการสิ้น ถาไมบรรลุ จะเปนโอปปาติกะ
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ปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสิ้นโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
ดวยความเพลิดเพลินในธรรมนั้น ดวยความยินดีในธรรมนั้นแล ดูกรอานนท มรรคแมนี้
ปฏิปทานี้แล ยอมเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
ดูกรอานนทก็ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุกาวลวงอากาสานัญจายตนะ โดยประการทั้งปวง
บรรลุวิญญานัญจายตนฌาน ดวยมนสิการวา วิญญาณไมมีที่สุดอยู. เธอพิจารณาธรรมเหลานั้น
คือเวทนา ซึ่งมีอยูในฌานนัน้ ฯลฯ เพื่อละสังโยชน. อานนท ก็ขออื่นยังมีอยูอีก ภิกษุกา วลวง
วิญญานัญจายตนะ บรรลุอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา หนอยหนึ่งยอมไมมีอยู. เธอพิจารณา
เห็นธรรมเหลานั้น คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งมีอยูในอรูปฌานนั้น โดยความ
ไมเที่ยงเปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนไข เปนอืน่
เปนของทรุดโทรม เปนของวางเปลา ไมมตี ัวตน. เธอใหจิตดําเนินไปดวยธรรมเหลานั้น เธอ
รั้นใหจิตดําเนินไปดวยธรรมเหลานั้นแลว ยอมนอมจิตเขาหาธรรมธาตุอันเปนอมตะวา นั่นมีอยู
นั่นประณีต คือการสงบสังขารทั้งปวง การสละคืนอุปธิทั้งปวง ตัณหักขยะ วิราคะ นิโรธ
นิพพาน ดังนี้. เธอตั้งอยูในอากิญจัญญายตนะนัน้ ยอมถึงการสิ้นอาสวะ ถาไมถึงการสิ้นอาสวะ
จะเปนโอปปาติกะปรินิพพานในที่นนั้ มีอนั ไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสิ้นโอรัมภาคิย
สังโยชน ๕ เพราะความเพลิดเพลินในธรรม เพราะความยินดีในธรรมนั้นนั่นแล. ดูกรอานนท
มรรคปฏิปทานี้แล ยอมเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕
[๑๕๙] ขาแตพระองคผเู จริญ ถามรรคนี้ ปฏิปทานี้ ยอมเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิย
สังโยชน ๕ เมือ่ เปนอยางนัน้ เพราะเหตุไร ภิกษุบางพวกในพระศาสนานี้ จึงเปนเจโตวิมุติ
บางพวกเปนปญญาวิมุติเลา.
ดูกรอานนท ในเรื่องนี้ เรากลาวความตางกันแหงอินทรีย ของภิกษุเหลานั้น.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทมใี จยินดีชื่นชมพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบ มหามาลุงโกฺยวาทสูตร ที่ ๔.
___________________
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๕. ภัททาลิสูตร
คุณแหงการฉันอาหารหนเดียว
[๑๖๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นรับพระดํารัสพระผูมพี ระภาควา พระเจาขา. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราฉันอาหารในเวลากอนภัตครั้งเดียว เมื่อเราฉันอาหารในเวลากอนภัต
ครั้งเดียว ยอมรูสึกคุณ คือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กายเบา มีกําลัง และอยู
สําราญ ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมเธอทั้งหลายจงมา จงฉันอาหารในเวลากอนภัตครั้งเดียวเถิด ดวยวา
เมื่อเธอทั้งหลายฉันอาหารในเวลากอนภัตครั้งเดียว จักรูสกึ คุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มี
โรคเบาบาง กายเบา มีกําลัง และอยูสําราญ.
พระภัททาลิฉันอาหารหนเดียวไมได
[๑๖๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระภัททาลิไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมสามารถจะฉันอาหารในเวลากอนภัตครั้งเดียวได เพราะ
เมื่อขาพระองคฉันอาหารในเวลากอนภัตครั้งเดียว จะพึงมีความรําคาญ ความเดือดรอน.
ดูกรภัททาลิ ถาอยางนั้น เธอรับนิมนต ณ ที่ใดแลว พึงฉัน ณ ที่นนั้ เสียสวนหนึ่ง
แลวนําสวนหนึ่งมาฉันอีกก็ได เมื่อเธอฉันได แมอยางนี้ ก็จักยังชีวิตใหเปนไปได.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมสามารถจะฉันแมดวยอาการอยางนั้นได เพราะเมื่อ
ขาพระองคฉันแมดว ยอาการอยางนั้น จะพึงมีความรําคาญ ความเดือดรอน. ครั้งนั้นแล ทาน
พระภัททาลิประกาศความไมอุตสาหะขึ้นแลว ในเมื่อพระผูมีพระภาคกําลังจะทรงบัญญัติสิกขาบท
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ในเมื่อภิกษุสงฆสมาทานอยูซึ่งสิกขา. ครั้งนั้นแล ทานพระภัททาลิไมไดใหตนประสบพระพักตร
พระผูมีพระภาคตลอดไตรมาสนั้นทั้งหมด เหมือนภิกษุอนื่ ผูไมทําความบริบูรณในสิกขาในพระ
ศาสนาของพระศาสดาฉะนัน้ .
พระภัททาลิขอขมาพระพุทธเจา
[๑๖๒] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกันชวยกันทําจีวรกรรมสําหรับพระผูมีพระภาค
ดวยตั้งใจวา พระผูมีพระภาคมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จเทีย่ วจาริกไปโดยลวงไตรมาส. ครั้งนั้น
ทานพระภัททาลิเขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่อยู โดยปราศรัยกับภิกษุเหลานั้น ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ภิกษุเหลานั้นไดกลาววา ดูกรภัททาลิผูมีอายุ
จีวรกรรมนีแ้ ล ภิกษุทั้งหลายชวยกันทําสําหรับพระผูมีพระภาค ดวยตั้งใจวา พระผูมพี ระภาคมี
จีวรสําเร็จแลว จักเสด็จเที่ยวจาริกไปโดยลวงไตรมาส. ดูกรภัททาลิผูมีอายุ เราขอเตือน ทาน
จงมนสิการความผิดนี้ใหดีเถิด ความกระทําที่ยากกวาอยาไดมีแกทา นในภายหลังเลย.
ทานพระภัททาลิรับคําของภิกษุเหลานัน้ แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด ซึ่งไดประกอบความไมอุตสาหะ
ขึ้นแลว ในเมือ่ พระผูมีพระภาคกําลังทรงบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆสมาทานอยูซึ่งสิกขา
ขอพระผูมีพระภาคจงรับโทษของขาพระองคนั้นโดยความเปนโทษ เพือ่ ความสํารวมตอไปเถิด.
[๑๖๓] ดูกรภัททาลิ เราขอเตือน โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด
ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะขึ้นแลว ในเมื่อเรากําลังจะบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆ
สมาทานอยูซึ่งสิกขา ดูกรภัททาลิ แมเหตุที่เธอตองแทงตลอดวา พระผูมีพระภาคประทับอยูใน
พระนครสาวัตถี แมพระผูมพี ระภาคจักทรงทราบเราวา ภิกษุชื่อภัททาลิไมทําใหบริบูรณในสิกขา
ในศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนี้แล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว ดูกรภัททาลิ เหตุที่เธอ
ตองแทงตลอดวา ภิกษุมากดวยกันเขาจําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถี แมภิกษุเหลานั้นจักรูเราวา
ภิกษุชื่อภัททาลิ ไมทําใหบริสุทธิ์ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนี้แล เธอก็
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มิไดแทงตลอดแลว. ดูกรภัททาลิ เหตุที่เธอตองแทงตลอดวา ภิกษุณีมากดวยกันเขาจําพรรษา
อยูในพระนครสาวัตถี แมภกิ ษุณเี หลานั้นจักรูเราวา ภิกษุชื่อภัททาลิ ไมทําใหบริบูรณในสิกขา
ในศาสนาของพระศาสดา ดังนี้ เหตุแมนี้แล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว. ดูกรภัททาลิ เหตุที่
เธอตองแทงตลอดวา อุบาสกมากดวยกันอาศัยอยูในพระนครสาวัตถี แมอุบาสกเหลานั้นจักรูเรา
วา ภิกษุชื่อภัททาลิไมทําใหบริบูรณสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนี้แล เธอก็มิได
แทงตลอดแลว. ดูกรภัททาลิ เหตุที่เธอตองแทงตลอดวา อุบาสิกามากดวยกันอาศัยอยูใ น
พระนครสาวัตถี แมอุบาสิกาเหลานั้นจักรูเราวา ภิกษุชื่อภัททาลิไมทําใหบริบูรณในสิกขาใน
ศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนแี้ ล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว. แมเหตุที่เธอตองแทงตลอด
วาสมณพราหมณตางลัทธิมากดวยกันเขาอยูกาลฝนในพระนครสาวัตถี แมสมณพราหมณเหลานัน้
จักรูเราวา ภิกษุชื่อภัททาลิสาวกของพระสมณโคดม เปนพระเถระองคหนึ่ง ไมทําใหบริบูรณใน
สิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนี้แล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว.
ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองค ผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด
ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะขึ้นแลว ในเมื่อพระผูมีพระภาคกําลังทรงบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อ
ภิกษุสงฆสมาทานอยูซึ่งสิกขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับโทษของ
ขาพระองคนนั้ โดยความเปนโทษเพื่อความสํารวมตอไปเถิด.
[๑๖๔] ดูกรภัททาลิ เราขอเตือน โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด
ซึ่งไดประกาศความอุตสาหะขึ้นแลว ในเมือ่ เรากําลังจะบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆกําลัง
สมาทานอยูซึ่งสิกขา ดูกรภัททาลิ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปน
อริยบุคคลชื่ออุภโตภาควิมุต เราพึงกลาวแกภิกษุอยางนี้วา มาเถิดภิกษุ เราจะกาวไปในหลม
ดังนี้ ภิกษุนนั้ พึงกาวไป หรือพึงนอมกายไปดวยอาการอืน่ หรือพึงกลาวปฏิเสธบางหรือ?
ไมมีเลย พระเจาขา.
ดูกรภัททาลิ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนอริยบุคคลชื่อ
ปญญาวิมุต เปนอริยบุคคลชื่อกายสักขี เปนอริยบุคคลชื่อทิฏฐิปตตะ เปนอริยบุคคลชื่อ
สัทธาวิมุต เปนอริยบุคคลชื่อธรรมานุสารี เปนอริยบุคคลชื่อสัทธานุสารี เราพึงกลาวกะ
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ภิกษุอยางนีว้ า มาเถิดภิกษุ เราจะกาวไปในหลมดังนี้ ภิกษุนั้นพึงกาวไป หรือพึงนอมกายไป
ดวยอาการอื่น หรือพึงกลาวปฏิเสธบางหรือ?
ไมมีเลย พระเจาขา.
ดูกรภัททาลิ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยนั้น เธอเปนพระอริยบุคคล
ชื่อวาอุภโตภาควิมุต ปญญาวิมุต กายสักขี ทิฏฐิปตตะ สัทธาวิมุต ธรรมานุสารี หรือ
สัทธานุสารี บางหรือหนอ?
มิไดเปนเลย พระเจาขา.
ดูกรภัททาลิ ในสมัยนั้น เธอยังเปนคนวาง คนเปลา คนผิดมิใชหรือ?
เปนอยางนัน้ พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาล
เปนคนหลง ไมฉลาด ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะขึน้ แลว ในเมื่อพระผูมีพระภาคกําลังทรง
บัญญัติสิกขาบท ในเมื่อภิกษุสงฆกําลังสมาทานอยูซึ่งสิกขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี
พระภาคจงทรงรับโทษของขาพระองคนนั้ โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไปเถิด.
[๑๖๕] ดูกรภัททาลิ เราขอเตือน โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล เปนคนหลง
ไมฉลาด ซึ่งไดประกาศความไมอุตสาหะขึ้นแลว ในเมือ่ เรากําลังบัญญัติสิกขาบท ในเมื่อ
ภิกษุสงฆกําลังสมาทานอยูซึ่งสิกขา แตเพราะเธอเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม
เราจึงรับโทษของเธอนั้น ขอที่บุคคลเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนตามธรรม ถึงความ
สํารวมตอไปนี้เปนความเจริญในวินยั ของพระอริยะ.
ผูไมทําใหบริบูรณในสิกขา
[๑๖๖] ดูกรภัททาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมทําใหบริบูรณในสิกขาใน
ศาสนาของพระศาสดา เธอมีความดําริอยางนี้วา ถากระไร เราพึงเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา
โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟางเถิด บางทีเราพึงทําใหแจงซึ่ง
คุณวิเศษ คือ ความรูความเห็นของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยไดดังนี้. เธอเสพ
เสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง
เมื่อเธอหลีกออกอยูดว ยประการนั้น พระศาสดาก็ทรงติเตียนได เพื่อนพรหมจรรยผูรทู ั้งหลาย
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ใครครวญแลวก็ติเตียนได เทวดาก็ตเิ ตียนได แมตนเองก็ติเตียนตนได เธออันพระศาสดา
ติเตียนบาง เพือ่ นพรหมจรรยผูรูทั้งหลายติเตียนบาง เทวดาติเตียนบาง ตนเองติเตียนตนบาง
ก็ไมทําใหแจงซึ่งคุณวิเศษ คือความรูความเห็นของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยได
ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุไมทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของ
พระศาสดา.
ผูทําใหบริบูรณในสิกขา
[๑๖๗] ดูกรภัททาลิ สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินยั นี้ เปนผูก ระทําใหบริบูรณ
ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา เธอมีความดําริอยางนี้วา ถากระไรเราพึงเสพเสนาสนะอันสงัด
คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง บางทีเราพึงทําใหแจง
ซึ่งคุณวิเศษ คือความรูความเห็นของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยได ดังนี้.
เธอเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง
ลอมฟาง เมื่อเธอหลีกออกอยูดวยประการนั้น แมพระศาสดาก็ไมทรงติเตียน แมเพื่อนพรหมจรรย
ผูรูทั้งหลายใครครวญแลวก็ไมติเตียน แมเทวดาก็ไมติเตียน แมตนเองก็ติเตียนตนไมได เธอ
แมอันพระศาสดาไมทรงติเตียน แมเพื่อนพรหมจรรยผูรทู ั้งหลายไมติเตียน แมเทวดาไมติเตียน
แมตนเองติเตียนตนไมได ยอมทําใหแจงชัดซึ่งคุณวิเศษ คือ ความรูความเห็นของพระอริยะ
ผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย.
ภิกษุนั้นเธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ศาสดาไมทรงติเตียน
แมเพื่อนพรหมจรรยผูรูทั้งหลายไมติเตียน แมเทวดาไมติเตียน แมตนเองติเตียนตนไมได
ยอมทําใหแจงชัดซึ่งคุณวิเศษคือความรูความเห็นของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย.
ภิกษุนั้นสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู ขอนัน้ เพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณ
ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา.
ดูกรภัททาลิ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู
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ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทาํ ใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของ
พระศาสดา.
ดูกรภัททาลิ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมอี ุเบกขา
มีสติอยูเปนสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขา
ในศาสนาของพระศาสดา.
ดูกรภัททาลิ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุข
ละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู ขอนั้นเพราะ
เหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา.
ญาณ ๓
[๑๖๘] ภิกษุนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด
วิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง
เทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตร
อยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุ
เพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้น
เปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา.
ภิกษุนั้น เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของ
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สัตวทั้งหลาย. เธอเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูช ัดซึ่งหมูสัตวผูเปน
ไปตามกรรมวา สัตวเหลานีป้ ระกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ
อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้
ขอนี้เพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในพระศาสนาของ
พระศาสดา.
ภิกษุนั้นเมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ.
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว
ก็มีญาณรูวาหลุดพนแลว รูชดั วาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุ
ทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา.
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระภัททาลิไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจัย สําหรับภิกษุทั้งหลายจะขมแลวขมเลาซึ่งภิกษุบางรูปในพระธรรม
วินัยนี้แลวทําเปนเหตุ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย สําหรับภิกษุทั้งหลายจะไมขมแลวขมเลา
ซึ่งภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ แลวทําเปนเหตุ?
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การระงับอธิกรณ
[๑๖๙] ดูกรภัททาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวย
อาบัติ เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู ก็ยงั ฝาฝนประพฤติอยางอื่นดวยอาการอื่น นําเอาถอยคํา
ในภายนอกมากลบเกลื่อน ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ
ไมประพฤติโดยชอบ ไมทําขนใหตก ไมประพฤติถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตาม
ความพอใจของสงฆ. ดูกรภัททาลิ ในเหตุที่ภิกษุเปนผูวายากนัน้ ภิกษุทงั้ หลายจึงมีวาจาอยางนีว้ า
ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวยอาบัติ เธออันภิกษุทั้งหลาย
วากลาวอยู ก็ยงั ฝาฝนประพฤติอยางอื่นดวยอาการอื่น นําเอาถอยคําในกายนอกมากลบเกลื่อน
ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออ นนอมใหปรากฏ ไมประพฤติโดยชอบ ไมทําขน
ใหตก ไมประพฤติถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ
ขอทานผูมีอายุทั้งหลายจงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการที่อธิกรณนี้ไมพงึ ระงับโดยเร็วฉะนัน้
เถิด ดวยประการอยางนี้. ดูกรภัททาลิ ภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้น โดยประการที่
อธิกรณนี้จะไมระงับโดยเร็วฉะนั้น.
ดูกรภัททาลิ สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวยอาบัติ
เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู ยอมไมฝาฝนประพฤติอยางอื่นดวยอาการอื่น ไมนําถอยคําใน
ภายนอกมากลบเกลื่อน ไมทาํ ความโกรธ ความขัดเคือง และความออนนอม ใหปรากฏ
ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติถอนตนออก กลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ
ดูกรภัททาลิ ในเหตุทภี่ ิกษุเปนผูวางายนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุนี้ เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวยอาบัติ เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู
ยอมไมประพฤติฝาฝนอยางอื่นดวยอาการอื่น ไมนําถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน ไมทําความ
โกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติ
ถอนตนออก กลาววาขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ ขอทานผูมีอายุทั้งหลาย
จงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการที่อธิกรณนี้จะพึงระงับโดยเร็วฉะนั้นเถิด ดวยประการ
อยางนี้ ดูกรภัททาลิ ภิกษุทั้งหลายยอมพิจารณาโทษของภิกษุนั้น โดยประการที่อธิกรณนี้จะระงับ
ไดโดยเร็วฉะนั้น.
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[๑๗๐] ดูกรภัททาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองอาบัติเปนบางครั้ง ไมมาก
ดวยอาบัติ เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู ก็ยังฝาฝนประพฤติอยางอื่นดวยอาการอื่น นําเอา
ถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ
ไมประพฤติชอบ ไมทําขนใหตก ไมประพฤติถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจ
ของสงฆ. ในเหตุที่ภกิ ษุเปนผูวายากนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอยางนีว้ า ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย
ภิกษุนี้ตองอาบัติเปนบางครั้ง ไมมากดวยอาบัติ เธออันภิกษุทั้งหลาย วากลาวอยู ก็ยังฝาฝน
ประพฤติอยางอื่นดวยอาการอื่น นําเอาถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน ทําความโกรธ ความ
ขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ ไมประพฤติโดยชอบ ไมทําขนใหตก ไมประพฤติ
ถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ ขอทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย จงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการที่อธิกรณจะไมพึงระงับโดยเร็วฉะนัน้ เถิด ดวย
ประการอยางนี้. ดูกรภัททาลิ ภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนนั้ โดยประการที่อธิกรณนี้จะ
ไมระงับโดยเร็วฉะนัน้ .
ดูกรภัททาลิ สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองอาบัติเปนบางครั้ง ไมมากดวย
อาบัติ เธออันภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู ยอมไมฝาฝนประพฤติอยางอื่นดวยอาการอื่น ไมนําถอยคํา
ในภายนอกมากลบเกลื่อน ไมทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ
ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติถอนตนออก กลาววาขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ.
ดูกรภัททาลิ ในเหตุทภี่ ิกษุเปนผูวางายนั้น ภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุ
ทั้งหลาย ภิกษุนี้ตองอาบัติเปนบางครั้ง ไมมากดวยอาบัติ เธออันภิกษุทงั้ หลายวากลาวอยู ยอม
ไมประพฤติฝาฝนอยางอื่นดวยอาการอื่น ไมนําถอยคําในภายนอกมากลบเกลื่อน ไมทาํ ความโกรธ
ความขัดเคือง และความไมออ นนอม ใหปรากฏ ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติ
ถอนตนออก กลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ ขอทานผูมีอายุทั้งหลาย
จงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการที่อธิกรณนี้พึงระงับไดโดยเร็วฉะนั้นเถิด ดวยประการ
อยางนี้. ดูกรภัททาลิ ภิกษุทั้งหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนั้น โดยประการที่อธิกรณนี้จะระงับ
ไดโดยเร็วฉะนั้น.
[๑๗๑] ดูกรภัททาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ นําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ
ดวยความรักพอประมาณ. ดูกรภัททาลิ ในเหตุที่ภกิ ษุเปนผูนําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ
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ดวยความรักพอประมาณนัน้ ภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ภิกษุนนี้ ํา
ชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณ ถาเราทั้งหลายจักขมแลวขมเลาซึ่งภิกษุ
นี้แลวใหทําเหตุ ดวยความตั้งใจวา ศรัทธาพอประมาณ ความรักพอประมาณ ของเธอนั้น
อยาเสื่อมไปจากเธอเลย. ดูกรภัททาลิ เปรียบเหมือนชนผูเปนมิตรอํามาตยญาติสายโลหิตของ
บุรุษผูมีนัยนตาขางเดียว พึงรักษานัยนตาขางเดียวนั้นไว ดวยความตั้งใจวา นัยนตาขางเดียว
ของเขานั้น อยาไดเสื่อมไปจากเขาเลย ฉันใด ดูกรภัททาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้น
นําชีวิตไปดวยความศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณ. ในเหตุที่ภกิ ษุเปนผูนําชีวิตไป
ดวยศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณนัน้ ภิกษุทั้งหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา ดูกรทานผู
มีอายุทั้งหลาย ภิกษุนี้นําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณ ถาเราทั้งหลาย
จักขมแลวขมเลาซึ่งภิกษุนแี้ ลวใหทําเหตุ ดวยความตั้งใจวา ศรัทธาพอประมาณ ความรัก
พอประมาณ ของเธออยาไดเสื่อมไปจากเธอเลย. ดูกรภัททาลิ นี้แล เปนเหตุ เปนปจจัย สําหรับ
ภิกษุทั้งหลายที่จะขมแลวขมเลาซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แลวใหทําเหตุ อนึ่ง นีเ้ ปนเหตุ เปน
ปจจัย สําหรับภิกษุทั้งหลายที่จะไมขมแลวขมเลาซึ่งภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แลวใหทําเหตุ.
ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ที่เมื่อกอน ไดมีสิกขาบท
นอยนักเทียว แตภกิ ษุดํารงอยูในอรหัตผลเปนอันมาก และอะไรเปนเหตุ เปนปจจัย ทีเ่ ดี๋ยวนี้
ไดมีสิกขาบทเปนอันมาก แตภิกษุดํารงอยูในอรหัตผลนอยนัก.
อาสวัฏฐานิยธรรม
[๑๗๒] ดูกรภัททาลิ ขอนี้เปนจริงอยางนั้น เมื่อสัตวทั้งหลายกําลังเสื่อม พระสัทธรรม
กําลังอันตรธาน สิกขาบทมีอยูมากมาย แตภิกษุดํารงอยูในอรหัตผลนอยนัก. พระศาสดายังไม
ทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย ตราบเทาที่อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ
ในธรรมวินยั นี้. ตอเมื่อใดอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาปรากฏขึ้นในสงฆ ในธรรมวินยั นี้ เมื่อนัน้
พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ ในธรรมวินัยนี้ ตราบเทาที่สงฆยังไมถึงความ
เปนหมูใหญ. ตอเมื่อใด สงฆถึงความเปนหมูใหญ เมื่อนัน้ อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาจึงจะ
ปรากฏในสงฆ ในธรรมวินยั นี้ ครั้งนั้น พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย เพื่อ
กําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น. อาสวัฏฐานิยมธรรมบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ ในธรรมวินยั นี้
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ตราบเทาสงฆที่ยังไมถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ ... ยังไมถึงความเปนผูเลิศดวยยศ ... ยังไมถึงความ
เปนพหูสูต ... ยังไมถึงความเปนรัตตัญู ตอเมื่อใด สงฆเปนผูถึงความเปนรัตตัญู เมื่อนั้น
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาจึงปรากฏในสงฆ ในธรรมวินยั นี้ ครั้งนั้น พระศาสดาจึงทรงบัญญัติ
สิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น.
[๑๗๓] ดูกรภัททาลิ ณ สมัยที่เราแสดงธรรมปริยายเปรียบดวยอาชาไนยหนุม แกเธอ
ทั้งหลาย ณ สมัยนั้น เธอทั้งหลาย ไดมีอยูน อย เธอยังระลึกถึงธรรมปริยายนัน้ ไดอยูห รือ?
ขาพระองคระลึกถึงธรรมปริยายขอนั้นไมได พระเจาขา.
ดูกรภัททาลิ ในการระลึกไมไดนั้น เธออาศัยอะไรเปนเหตุเลา?
ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะขาพระองคนั้นมิไดทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของ
พระศาสดา เปนเวลานานเปนแน พระเจาขา.
ดูกรภัททาลิ ความเปนผูไมทําใหบริสุทธิ์ในสิกขานี้ จะเปนเหตุเปนปจจัย หามิได แต
เรากําหนดใจดวยใจ รูเธอมานานแลววา โมฆบุรุษนี้ เมื่อเราแสดงธรรมอยู ไมตองการ ไมใสใจ
ไมรวบรวมดวยใจทั้งปวง ไมเงี่ยโสตลงฟงธรรม แตเราก็จักแสดงธรรมปริยายเปรียบดวย
มาอาชาไนยหนุมแกเธอ เธอจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ทานพระภัททาลิทูลรับ
พระดํารัสพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา.
ธรรม ๑๐ ประการ
[๑๗๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรภัททาลิ เปรียบเหมือนนายสารถีฝกมาคนขยัน
ไดมาอาชาไนยตัวงามมาแลว ครั้งแรกทีเดียว ฝกใหรูเหตุในการใสบังเหียน. เมื่อนายสารถีฝก
ใหมันรูเหตุในการใสบังเหียน ความประพฤติเปนขาศึก การพยศ การดิน้ รนบางอยางบางประการ
ยังมีอยูทีเดียว เหมือนของมาที่นายสารถีฝกใหรูเหตุทยี่ ังไมเคยฝกฉะนั้น. มันจะสงบลงไดในการ
พยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ ในการที่มาอาชาไนย
ตัวงามสงบลงไดในการพยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดย
ลําดับ. นายสารถีฝกมา จึงฝกใหมนั รูเหตุยงิ่ ขึ้นไป ในการเทียมแอก เมือ่ นายสารถีฝกใหมันรู
เหตุในการเทียมแอก ความประพฤติเปนขาศึก การพยศ การดิ้นรนบางอยางบางประการ ยังมีอยู
ทีเดียว เหมือนของมาที่นายสารถีฝกใหรูเหตุที่ยังไมเคยฝกฉะนั้น. มันจะสงบลงได ในการ
พยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ ในการที่มาอาชาไนย
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ตัวงามสงบลงได ในการพยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรเู นืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดย
ลําดับ. นายสารถีผูฝกมาจึงฝกใหมนั รูเหตุยงิ่ ขึ้นไป ในการกาวยาง ในการวิ่งเปนวงกลม ใน
การจรดกีบ ในการวิ่ง ในประโยชนตอเสียงรอง ในการฝกไมใหตนื่ ตกใจ เพราะเสียงกึกกอง
ตางๆ ในการเปนมามีคุณทีพ่ ระราชาพึงรู ในวงศพญามา ในความวองไวชั้นเยี่ยม ในการเปน
มาชั้นเยีย่ ม ในการเปนมาควรแกคําออนหวานชั้นเยีย่ ม เมื่อนายสารถีฝกใหมนั รูเหตุ ในการ
วองไวชัน้ เยี่ยม ในการเปนมาชั้นเยีย่ ม ในการเปนมาควรแกคําออนหวานชั้นเยีย่ ม ความประพฤติ
เปนขาศึก การพยศ การดิน้ รนบางอยางบางประการ ยังมีอยูทีเดียว เหมือนของมาที่นายสารถี
ฝกใหรูเหตุที่ยงั ไมเคยฝกฉะนั้น. มันยอมสงบลงไดในการพยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรู
เนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ. ในการที่มาอาชาไนยตัวงามสงบลงไดในการพยศนั้น
เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ สารถีผูฝกมายอมเพิม่ ใหซึ่ง
เหตุเปนที่ตั้งแหงคุณและเหตุเปนที่ตั้งแหงพละยิ่งขึ้นไป. ดูกรภัททาลิ มาอาชาไนยตัวงาม
ประกอบดวยองค ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนพาหนะควรแกพระราชา เปนพาหนะสําหรับใชสอย
ของพระราชา นับไดวาเปนองคของพระราชาฉันใด ดูกรภัททาลิ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐
ประการ ก็ฉันนั้น ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทกั ษิณา เปน
ผูควรอัญชลีกรรม เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญยิ่งกวา ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภัททาลิ
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุติ อันเปนของ
พระอเสขะ ดูกรภัททาลิ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทกั ษิณา เปนผูควรแกอัญชลีกรรม เปนนาบุญของโลก ไมมี
นาบุญอื่นยิ่งไปกวาดังนี้.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระสูตรนี้แลว. ทานพระภัททาลิชื่นชมยินดี พระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบ ภัททาลิสูตร ที่ ๕.
_____________
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๖. ลฑุกิโกปมสูตร
เรื่องพระอุทายี
[๑๗๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในอังคุตตราปชนบท มีนิคมของชาวอังคุตตราปะ
ชื่ออาปนะ เปนโคจรคาม. ครั้งนั้น เวลาเชาพระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอาปนนิคม. ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในอาปนนิคมแลว เวลาปจฉาภัต
กลับจากบิณฑบาตแลว เสด็จเขาไปยังไพรสณฑแหงหนึง่ เพื่อประทับพักกลางวันทีโ่ คนตนไม
แหงหนึ่ง. เวลาเชาวันนั้น แมทานพระอุทายีก็นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาต
ยังอาปนนิคม. ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในอาปนนิคมแลว เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว
เขาไปยังไพรสณฑนั้น เพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงไพรสณฑนั้นแลว นั่งพักกลางวันทีโ่ คนตนไม
แหงหนึ่ง. ครั้งนั้น เมื่อทานพระอุทายีอยูใ นที่ลับ เรนอยู เกิดความดําริแหงจิตอยางนี้วา
พระผูมีพระภาค ทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงทุกขเปนอันมากของเราทั้งหลายออกไปไดหนอ
พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงสุขเปนอันมากเขาไปใหแกเราทั้งหลายหนอ พระผูมี
พระภาคทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมากของเราทั้งหลายออกไปไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนํา
กุศลธรรมเปนอันมากเขาไปใหแกเราทั้งหลายหนอ. ลําดับนั้น เวลาเย็น ทานพระอุทายีออกจาก
ที่เรนแลว เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง.
[๑๗๖] ทานพระอุทายีนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เมื่อขาพระองคอยูในที่ลับ เรนอยู ไดเกิดความ
ดําริแหงจิตอยางนี้วา พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงทุกขเปนอันมากของเราทั้งหลาย
ออกไปไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงสุขเปนอันมากเขาไปใหแกเรา
ทั้งหลายหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมากของเราทั้งหลายออกไปไดหนอ
พระผูมีพระภาคทรงนํากุศลธรรมเปนอันมากเขาไปใหแกเราทั้งหลายหนอ. ขาแตพระองคผูเจริญ
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ดวยเมื่อกอน ขาพระองคเคยฉันไดทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเชา ทั้งเวลาวิกาลในกลางวัน.
ขาแตพระองคผูเจริญ ไดมีสมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เราขอเตือน เธอทั้งหลายจงละการฉันโภชนะในเวลาวิกาล ในเวลากลางวันนัน้ เสียเถิด ดังนี้.
ขาพระองคนนั้ มีความนอยใจ มีความเสียใจ คฤหบดีทั้งหลายผูมีศรัทธา จะใหของควรเคี้ยว
ของควรบริโภคอันประณีต ในเวลาวิกาลในกลางวัน แกเราทั้งหลาย แมอันใด พระผูมีพระภาค
ตรัสการละอันนั้นของเราทั้งหลายเสียแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายนัน้
เมื่อเห็นกะความรัก ความเคารพ ความละอาย และความเกรงกลัว ในพระผูมีพระภาค
จึงละการฉันโภชนะในเวลาวิกาลในกลางวันนัน้ เสีย ดวยประการอยางนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคทั้งหลายนั้น ยอมฉันในเวลาเย็น และเวลาเชา ขาแตพระองคผูเจริญ ไดมีสมัยที่
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราขอเตือน เธอทั้งหลาย
จงละเวนการฉันโภชนะในเวลาวิกาลในราตรีนั้นเสียเถิด ดังนี้ ขาพระองคนั้น มีความนอยใจ
มีความเสียใจวา ความทีภ่ ัตทั้งสองนี้ของเราทั้งหลาย เปนของปรุงประณีตกวาอันใด พระผูมี
พระภาคตรัสการละอันนั้นของเราทั้งหลายเสียแลว พระสุคตตรัสการสละคืนอันนั้นของเรา
ทั้งหลายเสียแลว. ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว บุรุษคนใดไดของสมควรจะแกงมา
ในกลางวัน จึงบอกภริยาอยางนี้วา เอาเถิด จงเก็บสิ่งนี้ไว เราทั้งหมดเทียว จักบริโภคพรอมกัน
ในเวลาเย็น อะไรๆ ทั้งหมดที่สําหรับจะปรุงกิน ยอมมีรสในเวลากลางคืน กลางวันมีรสนอย
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายนัน้ เห็นกะความรัก ความเคารพ ความละอาย และ
ความเกรงกลัวในพระผูมีพระภาค จึงพากันละการบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในราตรีนั้นเสีย
ดวยประการอยางนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว ภิกษุทั้งหลายเที่ยวไปบิณฑบาต
ในเวลามืดค่ํา ยอมเขาไปในบอน้ําครําบาง ลงไปในหลุมโสโครกบาง บุกเขาไปยังปาหนามบาง
เหยียบขึ้นไปบนแมโคกําลังหลับบาง พบกับโจรผูทําโจรกรรมแลวบาง ยังไมไดทําโจรกรรมบาง
มาตุคามยอมชักชวนภิกษุเหลานั้นดวยอสัทธรรมบาง. ขาแตพระองคผเู จริญ เรื่องเคยมีมาแลว
ขาพระองคเทีย่ วบิณฑบาตในเวลามืดค่ํา หญิงคนหนึ่งลางภาชนะอยู ไดเห็นขาพระองคโดย
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แสงฟาแลบ แลวตกใจกลัว รองเสียงดังวา ความไมเจริญไดมีแกเราแลว ปศาจจะมากินเรา
หนอ. เมื่อหญิงนั้นกลาวอยางนั้นแลว ขาพระองคไดพูดกะหญิงนัน้ วา ไมใชปศาจดอกนองหญิง
เปนภิกษุยืนเพือ่ บิณฑบาต ดังนี้. หญิงนั้นกลาววา บิดาของภิกษุตายเสียแลว มารดาของภิกษุ
ตายเสียแลว ดูกรภิกษุ ทานเอามีดสําหรับเชือดโคที่คมเชือดทองเสีย ยังจะดีกวา การที่ทาน
เที่ยวบิณฑบาตในเวลาค่ํามืดเพราะเหตุแหงทองเชนนัน้ ไมดีเลย ดังนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ
เมื่อขาพระองคระลึกถึงเรื่องนั้นอยู มีความคิดอยางนีว้ า พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุ
แหงทุกขเปนอันมากของเราทั้งหลายออกไปเสียไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุ
แหงสุขเปนอันมากเขาไปใหแกเราทั้งหลายหนอ พระผูม ีพระภาคทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมาก
ของเราทั้งหลายออกไปเสียไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนํากุศลธรรมเปนอันมากเขาไปใหแกเรา
ทั้งหลายหนอ.
อุปมาดวยนกนางมูลไถ
[๑๗๗] ก็อยางนัน้ แลอุทายี โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ เมื่อเรากลาววา
จงละโทษสิ่งนี้เสียเถิด เขากลับกลาวอยางนี้วา ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียง
เล็กนอยนีเ้ ลา พระสมณะนี้ ชางขัดเกลาหนักไป เขาจึงไมละโทษนั้นดวย ไมเขาไปตัง้ ความยําเกรง
ในเราดวย ดูกรอุทายี อนึ่งโทษเพียงเล็กนอยของภิกษุทงั้ หลายผูใครในสิกขานั้น ยอมเปน
เครื่องผูกอันมีกําลัง มั่น แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ. ดูกรอุทายี
เปรียบเหมือนนกนางมูลไถ ถูกผูกไวดว ยเครื่องผูกคือเถาวัลยหวั ดวน ยอมรอเวลาทีจ่ ะฆา
หรือเวลาที่จะถูกมัดหรือเวลาตาย ในทีน่ ั้นเอง ฉันใด ดูกรอุทายี ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา
เครื่องดักคือเถาวัลยหวั ดวน สําหรับเขาใชดักนางนกมูลไถ ซึ่งมันรอเวลาที่จะถูกฆา หรือเวลา
ที่จะถูกมัด หรือเวลาตายนัน้ เปนเครื่องผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกน ดังนี้
ผูนั้นเมื่อกลาว ชื่อวาพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ?
ไมชอบ พระเจาขา เครื่องดักคือเถาวัลยหัวดวน สําหรับเขาใชดักนกนางมูลไถ ซึ่งมัน
รอเวลาที่จะถูกฆา หรือเวลาที่จะถูกมัด หรือเวลาตายในที่นั้นนั่นแล เปนเครื่องผูกมีกําลัง
มั่น แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ พระเจาขา.
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ดูกรอุทายี โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนัน้ เมื่อเรากลาววาจงละโทษนี้เสียเถิด
เขากลับกลาวอยางนี้วา ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอยนี้เลา พระสมณะนี้
ชางขัดเกลาหนักไป เขาจึงไมละโทษนั้นดวย ไมเขาไปตัง้ ความยําเกรงในเราดวย ดูกรอุทายี
อนึ่ง โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุทั้งหลายผูใครในสิกขานั้น เปนเครื่องผูกมีกําลัง มั่น แนนแฟน
ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ.
อุปมาดวยชางตน
[๑๗๘] ดูกรอุทายี สวนกุลบุตรบางพวกในธรรมวินัยนี้ เมื่อเรากลาววา จงละโทษนี้
เสียเถิด เขากลาวอยางนีว้ า ก็ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเล็กนอยเพียงที่ควรละนี้
ซึ่งพระผูมีพระภาคตรัสใหเราทั้งหลายละ ซึ่งพระสุคตตรัสใหเราทั้งหลายสละคืนเลา เขายอม
ละโทษนั้นดวย เขาไปตั้งความยําเกรงในเราดวย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเหลาใดผูใครในสิกขา
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นละโทษนั้นแลว มีความขวนขวายนอย มีขนตก เยียวยาชีวิตดวยของที่
ผูอื่นให มีใจเปนดุจมฤคอยู โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุเหลานั้น ยอมเปนเครื่องผูกไมมีกําลัง
บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนชางตน มีงาอันงอนงาม เปน
ราชพาหนะอันประเสริฐ เคยเขาสงคราม ควาญชางผูกดวยเชือกเปนเครื่องผูกอันมั่น พอเอี้ยวกาย
ไปหนอยหนึ่ง ก็ทําเครื่องผูกนั้นใหขาดหมด ทําลายหมด แลวหลีกไปไดตามปรารถนา ฉันใด
ผูใดพึงกลาวอยางนีว้ า ชางตนนั้น มีงาอันงอนงาม เปนราชพาหนะอันประเสริฐ เคยเขาสงคราม
ควาญชางผูกดวยเชือกเปนเครื่องผูกอันมั่นเหลาใด พอเอีย้ วกายไปหนอยหนึ่ง ก็ทําเครือ่ งผูก
เหลานั้นใหขาดหมด ทําลายหมด แลวหลีกไปไดตามปรารถนา เครื่องผูกที่เขาผูกชางตนนั้น
เปนเครื่องผูกมีกําลัง มั่น แนนแฟน ไมเปอ ย เปนเหมือนทอนไมใหญ ดังนี้ ผูนั้นเมื่อกลาว
ชื่อวาพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ?
ไมชอบ พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ชางตนนั้น มีงาอันงอนงาม เปนราชพาหนะ
อันประเสริฐ เคยเขาสงคราม เขาผูกดวยเชือกเปนเครื่องผูกมั่น พอเอี้ยวกายไปหนอยหนึ่ง
ก็ทําเครื่องผูกเหลานั้นใหขาดหมด ทําลายหมด แลวหลีกไปไดตามความปรารถนา เครื่องผูก
ชางตนนั้น เปนเครื่องผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมแี กนสาร พระเจาขา.
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ดูกรอุทายี กุลบุตรบางพวกในธรรมวินยั นี้ ก็ฉนั นั้น เมื่อเรากลาววา จงละโทษนี้
เสียเถิด เขากลับกลาวอยางนีว้ า ทําไมจะตองวากลาวเพราะโทษเพียงเล็กนอยที่ควรละนี้ ซึ่ง
พระผูมีพระภาคตรัสใหเราทั้งหลายละ ซึ่งพระสุคตตรัสใหเราทั้งหลายสละคืนดวยเลา ดังนี้
เขาละโทษนั้นดวย ไมเขาไปตั้งความยําเกรงในเราดวย อนึ่ง ภิกษุทั้งหลายเหลาใดผูใครในสิกขา
ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นละโทษนั้นแลวเปนผูมีความขวนขวายนอย มีขนตก เยียวยาชีวิตดวยของ
ที่ผูอื่นให มีใจเปนดุจมฤคอยู ดูกรอุทายี โทษเพียงเล็กนอยที่ควรละของภิกษุเหลานั้น เปน
เครื่องผูกไมมีกําลัง เปอย ไมมีแกนสาร.
อุปมาดวยคนจน
[๑๗๙] ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษคนจน ไมมีอะไรเปนของตน ไมใชคนมั่งคัง่
เขามีเรือนเล็กๆ หลังหนึ่ง มีเครื่องมุงบังและเครื่องผูกหลุดลุย ตองคอยไลกา มีรูปไมงาม
มีแครอันหนึ่ง หลุดลุย มีรูปไมงาม มีขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใช
เปนพันธุอยางดี มีภรรยาคนหนึ่งไมสวย เขาเห็นภิกษุผูอยูในอาราม มีมือและเทาลางดีแลว
ฉันโภชนะอันเจริญใจ นั่งอยูใ นที่อันรมเย็น ประกอบในอธิจิต. เขาพึงมีความดําริอยางนี้วา
ดูกรทานผูเจริญ ความเปนสมณะเปนสุขหนอ ดูกรทานผูเ จริญ ความเปนสมณะไมมีโรคหนอ
เราควรจะปลงผมและหนวดแลวนุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตบางหนอ. แตเขาไม
อาจละเรือนเล็กหลังหนึ่ง มีเครื่องมุงบังและเครื่องผูกอันหลุดลุย ที่ตองคอยไลกา มีรปู ไมงาม
มีแครอันหนึ่งที่หลุดลุย ไมงาม ละแครอันหนึ่งที่หลุดลุย มีรูปไมงาม ละขาวเปลือกและพืช
สําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใชพันธุอยางดี และภรรยาคนหนึ่งไมสวย แลวปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตได. ดูกรอุทายี ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา
บุรุษนั้นถูกเขาผูกดวยเครื่องผูกเหลานั้น ไมอาจละเรือนเล็กๆ หลังหนึ่ง ซึ่งมีเครื่องมุงบัง
และเครื่องผูกหลุดลุย ที่ตองคอยไลกา มีรปู ไมงาม ละแครอันหนึ่งที่หลุดลุย ไมงาม ละ
ขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใชพันธุอยางดี ละภรรยาคนหนึ่ง ไม
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สวย แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตได. ก็เครื่องผูกของเขา
นั้นเปนเครื่องผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร ดังนี้ ผูนั้นเมือ่ กลาวชื่อวา
พึงกลาวโดยชอบหรือหนอ?
ไมชอบ พระเจาขา บุรุษนัน้ ถูกเขาผูกดวยเครื่องผูกเหลาใด แลวไมอาจละเรือนเล็กๆ
หลังหนึ่ง มีเครื่องมุงบังและเครื่องผูกอันหลุดลุย ที่ตองคอยไลกา มีรูปไมงาม ละแคร
อันหนึ่งอันหลุดลุย ไมงาม ละขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใชพันธุ
อยางดี ละภรรยาคนหนึ่ง ไมสวย แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปน
บรรพชิตได เครื่องผูกของเขานั้นเปนเครือ่ งผูกมีกําลัง มั่น แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือน
ทอนไมใหญ พระเจาขา.
ดูกรอุทายี โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนัน้ เหมือนกัน เมื่อเรากลาววา จงละ
โทษนี้เสียเถิด เขากลับกลาวอยางนี้วา ก็ทําไมจะตองวากลาว เพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอย
นี้ดวยเลา พระสมณะนี้ชางขัดเกลาหนักไป เขาไมละโทษนั้นดวย ไมเขาไปตั้งความยําเกรง
ในเราดวย ดูกรอุทายี อนึ่ง โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุทงั้ หลายผูใครในสิกขานั้น ยอมเปน
เครื่องผูกมีกําลัง มั่น แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ.
อุปมาดวยคนมั่งมี
[๑๘๐] ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มี
โภคะมาก สะสมทองหลายรอยแทง สะสมขาวเปลือก นา ที่ดิน ภรรยา ทาส ทาสี ไวเปน
อันมาก เขาเห็นภิกษุผูอยูในอาราม มีมือและเทาลางดีแลว ฉันโภชนะอันเจริญใจ นั่งอยูในที่
อันรมเย็น ประกอบในอธิจติ . เขาพึงมีความดําริอยางนีว้ า ทานผูเจริญ ความเปนสมณะเปน
สุขหนอ ทานผูเจริญ ความเปนสมณะไมมีโรคหนอ เราควรจะปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตบางหนอ เขาอาจละทองหลายรอยแทง ละขาวเปลือก นา
ที่ดิน ภรรยา ทาส ทาสี เปนอันมาก แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวช
เปนบรรพชิตได. ดูกรอุทายี ผูใดพึงกลาววา เครื่องผูกที่เปนเครื่องผูกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี
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ซึ่งเขาอาจละทองหลายรอยแทง ละขาวเปลือก นา ที่ดิน ภรรยา ทาส ทาสี เปนอันมาก
แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตนั้น เปนเครื่องผูกมีกําลัง มั่น
แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ ดังนี้ ผูนั้น เมื่อกลาวชื่อวาพึงกลาวโดยชอบ
หรือหนอ?
ไมชอบ พระเจาขา เครื่องผูกที่เปนเครื่องผูกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี ซึ่งอาจละทอง
หลายรอยแทง ละขาวเปลือก นา ที่ดิน ภรรยา ทาส ทาสี เปนอันมาก แลวปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตนั้น เปนเครื่องผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย
ไมมีแกนสาร พระเจาขา.
ดูกรอุทายี กุลบุตรบางพวกในธรรมวินยั นี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เมื่อเรากลาววา จงละ
โทษนี้เสียเถิด เขากลับกลาวอยางนี้วา ก็ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอย
ซึ่งควรละนี้ ทีพ่ ระผูมีพระภาคตรัสใหเราทั้งหลายละ ที่พระสุคตตรัสใหเราทั้งหลายสละคืน
ดวยเลา กุลบุตรเหลานั้นยอมละโทษนั้นดวย เขาไปตั้งความยําเกรงในเราดวย ภิกษุทั้งหลาย
เหลาใดผูใครในสิกขา ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นละโทษนัน้ แลว เปนผูมีความขวนขวายนอย มี
ขนตก เยียวยาชีวิตดวยของทีผ่ ูอื่นให มีใจเปนดุจมฤคอยู ดูกรอุทายี โทษเพียงเล็กนอยของ
ภิกษุเหลานั้น เปนเครื่องผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร.
บุคคล ๔ จําพวก
[๑๘๑] ดูกรอุทายี บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน? ดูกร
อุทายี บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพือ่ สละคืนอุปธิ แตความดําริทแี่ ลนไป
อันประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพือ่ สละคืนอุปธินั้นไดอยู ผูนนั้ ยังรับเอา
ความดํารินั้นไว ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหสิ้นสุด ไมใหถงึ ความไมมี เราเรียกบุคคลนีแ้ ลวา
ผูอันกิเลสประกอบไว ไมใชผูอันกิเลสคลายแลว ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะความที่อนิ ทรียเปน
ของตางกันในบุคคลนี้ เรารูแลว.
ดูกรอุทายี บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธิ ความ
ดําริที่แลนไป อันประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพือ่ สละคืนอุปธินั้นไดอยู
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แตผูนั้นไมรับเอาความดําริเหลานั้นไว ละได บรรเทาได ทําใหสิ้นสุดได ใหถึงความไมมีได
แมบุคคลผูนี้ เราก็กลาววา ผูอันกิเลสประกอบไว ไมใชผูอันกิเลสคลายแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะความทีอ่ ินทรียเปนของตางกันในบุคคลนี้ เรารูแลว.
ดูกรอุทายี บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธิ ความ
ดําริที่แลนไป อันประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพือ่ สละคืนอุปธินั้นไดอยู
เพราะความหลงลืมแหงสติในบางครั้งบางคราว ความดําริที่แลนไป อันประกอบดวยอุปธิ ยัง
ครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธินั้นไดอยู ความบังเกิดแหงสติชาไป ทีจ่ ริงเขาละ
บรรเทา ทําใหสิ้นสุด ใหถึงความไมมี ซึ่งความดํารินั้นฉับพลัน. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือน
บุรุษเอาหยาดน้ําสองหยาด หรือสามหยาด หยาดลงในกะทะเหล็กอันรอนอยูตลอดวัน หยาด
น้ําตกลงชาไป ความจริงหยาดน้ําถึงความสิน้ ไปแหงไปนัน้ เร็วกวา ฉันใด ดูกรอุทายี บุคคล
บางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้ เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธิ ความดําริแลนไป อัน
ประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธินั้นไดอยู เพราะความหลง
ลืมแหงสติในบางครั้งบางคราว ความบังเกิดแหงสติชาไป ที่จริงเขาละ บรรเทา ทําใหสิ้นสุด
ใหถึงความไมมี ซึ่งความดํารินั้นฉับพลัน ถึงบุคคลนี้เราก็กลาววา ผูอันกิเลสประกอบไว มิใช
ผูอันกิเลสคลายแลว ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะความที่อนิ ทรียเปนของตางกันในบุคคลนี้
เรารูแลว.
ดูกรอุทายี ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ รูว า เบญจขันธอันชื่อวาอุปธิเปนมูลแหงทุกข ครั้นรู
ดังนี้แลว เปนผูไมมีอุปธิ แลวนอมจิตไปในนิพพานเปนที่สิ้นอุปธิ บุคคลนี้เรากลาววา ผูอัน
กิเลสคลายแลว มิใชผูอันกิเลสประกอบไว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความที่อินทรียเปนของ
ตางกันในบุคคลนี้ เรารูแลว. ดูกรอุทายี บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก.
วาดวยกามคุณ ๕
[๑๘๒] ดูกรอุทายี กามคุณหาเหลานี้ กามคุณหาเปนไฉน คือรูปอันพึงรูแจงดวยจักษุ
ที่สัตวปรารถนารักใครชอบใจ เปนสิ่งที่นา รัก ประกอบดวยกามเปนทีต่ ั้งแหงความกําหนัด
เสียงอันพึงรูแจงดวยโสต ... กลิ่นอันพึงรูแจงดวยฆานะ ... รสอันพึงรูแจงดวยชิวหา ...
โผฏฐัพพะอันพึงรูแจงดวยกาย ... ที่สัตวปรารถนารักใครชอบใจ เปนสิ่งที่นารัก ประกอบดวยกาม
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เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด. กามคุณหานีแ้ ล. ดูกรอุทายี ความสุขโสมนัสที่เกิดเพราะอาศัยกามคุณ
หานี้ เรากลาววากามสุข ความสุขไมสะอาด ความสุขของปุถุชน ไมใชสุขของพระอริยะ
อันบุคคลไมควรเสพ ไมควรใหเกิดมี ไมควรทําใหมาก ควรกลัวแตสุขนั้น.
[๑๘๓] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร มีปต ิและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิด
แตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุ
ตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุ
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ไดมีอุเบกขา
เปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ฌานทั้งสี่นี้เรากลาววา ความสุขเกิดแตความออกจากกาม ความสุข
เกิดแตความสงัด ความสุขเกิดแตความสงบ ความสุขเกิดแตความสัมโพธิ อันบุคคลควรเสพ
ควรใหเกิดมี ควรทําใหมาก ไมควรกลัวแตสุขนั้น ดังนี้.
[๑๘๔] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร มีปต ิและสุขเกิดแตวิเวกอยู. ดูกรอุทายี ปฐมฌานเรากลาววายัง
หวั่นไหว ก็ในปฐมฌานนั้น ยังมีอะไรหวัน่ ไหว ขอทีว่ ิตกและวิจารยังไมดับในปฐมฌานนี้ เปน
ความหวั่นไหวในปฐมฌานนั้น. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใส
แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ิตก ไมมวี ิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและ
สุขเกิดแตสมาธิอยู. ดูกรอุทายี แมทุตยิ ฌานนี้ เราก็กลาววายังหวั่นไหว ก็ในทุตยิ ฌานนั้น
ยังมีอะไรหวัน่ ไหว ขอที่ปตแิ ละสุขยังไมดบั ในทุติยฌานนี้ เปนความหวั่นไหวในทุตยิ ฌานนัน้ .
ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะ
ปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานทีพ่ ระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข. ดูกรอุทายี แมตติยฌานนี้ เราก็กลาววายังหวั่นไหว ก็ในตติยฌานนั้นยังมีอะไร
หวั่นไหว ขอที่อุเบกขาและสุขยังไมดับในตติยฌานนี้ เปนความหวั่นไหวในตติยฌานนั้น. ดูกร
อุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และ
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. จตุตถฌานนี้ เรากลาววา
ไมหวัน่ ไหว.
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วาดวยการละรูปฌานและอรูปฌาน
[๑๘๕] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร มีปต ิและสุขเกิดแตวิเวกอยู. ปฐมฌานนี้เรากลาววา ไมควรทําความ
อาลัย เธอทั้งหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงปฐมฌานนั้น
ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม
เอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู นี้เปน
ธรรมเครื่องกาวลวงปฐมฌานนั้น. ดูกรอุทายี แมทุตยิ ฌานนี้เราก็กลาววา ไมควรทําความอาลัย
เธอทั้งหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงทุติยฌานนัน้ ดูกรอุทายี
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข ดวยนามกาย เพราะปติสนิ้ ไป
บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข
นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวงตติยฌานนัน้ . ดูกรอุทายี แมตติยฌานนีเ้ ราก็กลาววา ไมควรทําความ
อาลัย เธอทั้งหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงตติยฌานนั้น
ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และ
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวง
ตติยฌานนัน้ . ดูกรอุทายี แมจตุตถฌานนี้เราก็กลาววา ไมควรทําความอาลัย เธอทั้งหลาย
จงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงจตุตถฌานนั้น ดูกรอุทายี ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยบริกรรมวา อากาศไมมีที่สุด เพราะลวงรูปสัญญา
ไดโดยประการทั้งปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญาอยู นี้เปนธรรม
เครื่องกาวลวงจตุตถฌานนั้น. ดูกรอุทายี แมอากาสานัญจายตนฌานนัน้ เราก็กลาววา ไมควรทํา
ความอาลัย เธอทั้งหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงอากาสา
นัญจายตนฌานนั้น ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ดวยบริกรรมวา
วิญญาณไมมที ี่สุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานได โดยประการทัง้ ปวงอยู นีเ้ ปนธรรม
เครื่องกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานนั้น. ดูกรอุทายี แมวิญญาณัญจายตนฌานนี้ เราก็กลาววา
ไมควรทําความอาลัย เธอทั้งหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวง
วิญญาณัญจายตนฌานนัน้ ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ดวย
บริกรรมวา ไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณัญจายตนฌานไดโดยประการทั้งปวงอยู นี้เปนธรรม
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เครื่องกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานนัน้ . แมอากิญจัญญายตนฌานนั้น เราก็กลาววา ไมควรทํา
ความอาลัย เธอทั้งหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงอากิญ
จัญญายตนฌานนั้น ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะ
ลวงอากิญจัญญายตนฌานไดโดยประการทั้งปวงอยู นีเ้ ปนธรรมเครื่องกาวลวงอากิญจัญญายตนฌาน
นั้น. แมเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้เราก็กลาววา ไมควรทําความอาลัย เธอทั้งหลายจงละเสีย
จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเครื่องกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น ดูกร
อุทายี ที่ภกิ ษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
ไดโดยประการทั้งปวงอยู นี้เปนธรรมเครื่องกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น. เรากลาว
การละกระทั่งเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอุทายี เธอเห็นหรือหนอ
ซึ่งสังโยชนละเอียดก็ดี หยาบก็ดีนั้น ทีเ่ รามิไดกลาวถึงการละนั้น?
ไมเห็นเลย พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ทานพระอุทายียนิ ดีชนื่ ชมพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบ ลฑุกิโกปมสูตร ที่ ๖.
_________________
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๗. จาตุมสูตร
เรื่องพระอาคันตุกะพูดเสียงดัง
[๑๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อามลกีวนั ใกลบานจาตุมา. ก็สมัยนั้น ภิกษุ
ประมาณหารอยรูป มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนหัวหนาไปถึงจาตุมคาม เพื่อเฝา
พระผูมีพระภาค. ก็ภิกษุอาคันตุกะเหลานัน้ ปราศรัยกับภิกษุเจาถิ่น จัดเสนาสนะ เก็บบาตร
และจีวร เปนผูม ีเสียงสูง มีเสียงดัง. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนท
มาวา ดูกรอานนท ผูที่เสียงสูง เสียงดังนั้น เปนใคร ราวกะชาวประมงแยงปลากัน?
ทานพระอานนท กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประมาณหารอยนั้น มีพระ
สารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนหัวหนา มาถึงจาตุมคาม เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ภิกษุ
ผูอาคันตุกะเหลานั้น ปราศรัยกับภิกษุเจาถิน่ จัดเสนาสนะ เก็บบาตรและจีวรอยู เปนผูม ีเสียงสูง
มีเสียงดัง.
ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงไปเรียกพวกภิกษุมาตามคําของเราวา พระศาสดาตรัสเรียก
ทานทั้งหลาย. ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว จึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้นถึงที่พัก ได
กลาวกะภิกษุเหลานั้นวา พระศาสดาตรัสเรียกทานทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนท
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุเหลานั้นวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอมีเสียงสูง มีเสียงดัง
ราวกะชาวประมงแยงปลากัน เพราะเหตุอะไรหนอ?
พวกภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประมาณหารอยนั้น มีพระสารีบุตร
และโมคคัลลานะเปนหัวหนา มาถึงจาตุมคามเพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ภิกษุผูอาคันตุกะเหลานีน้ ั้น
ปราศรัยกับภิกษุเจาถิ่น จัดเสนาสนะ เก็บบาตรและจีวรอยู จึงมีเสียงสูง เสียงดัง พระเจาขา.
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ดูกรภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอจงพากันไป เราประณามพวกเธอ พวกเธอไมควรอยูใน
สํานักเรา. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูม ีพระภาค
ทําประทักษิณแลว เก็บอาสนะ ถือบาตรและจีวรหลีกไปแลว.
[๑๘๗] ก็สมัยนั้น พวกเจาศากยะชาวเมืองจาตุมาประชุมกันอยูท ี่เรือนรับแขก ดวย
กรณียะบางอยาง. ไดเห็นภิกษุเหลานั้นมาแตไกล ครั้นแลว จึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้นจนถึง
ที่ใกล ไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ดูเถิดทานทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะพากันไปไหนเลา?
ภ. ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย ภิกษุสงฆถูกพระผูมีพระภาคทรงประณามแลว.
ส. ขาแตทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาเชนนั้น ขอทานทั้งหลายจงนั่งอยูครูหนึ่ง แมไฉน
ขาพเจาทั้งหลายพึงอาจใหพระผูมีพระภาคทรงเลื่อมใสได. ภิกษุเหลานัน้ รับคําพวกเจาศากยะ
ชาวเมืองจาตุมาแลว. ลําดับนัน้ พวกศากยะชาวเมืองจาตุมาเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ของพระผูมีพระภาคจงชืน่ ชมกะภิกษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงรับสั่งกะภิกษุสงฆเถิด ขาแต
พระองคผูเจริญ ในบัดนี้ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุเคราะหภกิ ษุสงฆ เหมือนที่พระผูมีพระภาค
ทรงอนุเคราะหในกาลกอนเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี้ ภิกษุทั้งหลายที่ยังเปน
ผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพ ระธรรมวินัยนี้ มีอยู เมื่อภิกษุเหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาค
จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผเู จริญ เปรียบเหมือนเมื่อพืชที่ยังออน
ไมไดน้ํา จะพึงเปนอยางอื่น จะพึงแปรไป ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี้
ภิกษุทั้งหลายที่ยังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้ มีอยู เมื่อภิกษุเหลานั้น
ไมไดเฝาพระผูมีพระภาคก็ฉันนั้น จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผเู จริญ
เปรียบเหมือนเมื่อลูกโคออนไมเห็นแม จะพึงเปนอยางอืน่ จะพึงแปรไปฉันใด ขาแตพระองค
ผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี้ ภิกษุทั้งหลายทีย่ ังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้
มีอยู ภิกษุเหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาคก็ฉันนั้น จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงชื่นชมกะภิกษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงรับสั่ง
กะภิกษุสงฆเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในบัดนี้ ขอพระผูม ีพระภาคทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ
เหมือนที่พระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆในกาลกอนเถิด.
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พรหมอาราธนาพระพุทธเจา
[๑๘๘] ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมทราบพระพุทธดําริแหงพระทัยของพระผูมี
พระภาคดวยใจของตนแลว หายไปในพรหมโลก มาปรากฏตรงพระพักตรพระผูมีพระภาค
เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยียดแขนที่คูออก หรือคูแขนที่เหยียดเขา ฉะนั้น. ครั้นแลว ทําผาหม
เฉวียงบาขางหนึ่ง ประณมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยู แลวไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค จงทรงชื่นชมกะภิกษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาค จงรับสั่ง
กะภิกษุสงฆเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในบัดนี้ ขอพระผูม ีพระภาคจงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ
เหมือนที่พระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆในกาลกอนเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภิกษุ
สงฆหมูนี้ ภิกษุทั้งหลายยังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้ มีอยู เมือ่ ภิกษุ
เหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาค จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ
เปรียบเหมือนพืชที่ยังออนไมไดน้ํา จะพึงเปนอยางอื่น จะพึงแปรไป ฉันใด ขาแตพระองค
ผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี้ ภิกษุทั้งหลายทีย่ ังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้
มีอยู เมื่อภิกษุเหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาค ก็ฉันนัน้ จะพึงมีความนอยใจ มีความแปร
ปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนเมื่อลูกโคออนไมเห็นแม จะพึงเปนอยางอื่น
จะพึงแปรไป ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี้ ภิกษุทั้งหลายที่ยังเปนผูใ หม
บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้ มีอยู เมื่อภิกษุเหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาคก็ฉันนั้น
จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผเู จริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรง
ชื่นชมกะภิกษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงรับสั่งกะภิกษุสงฆเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ เหมือนทีพ่ ระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ
ในกาลกอนเถิด. เจาศากยะชาวเมืองจาตุมา และทาวสหัมบดีพรหม ไดสามารถทูลใหพระผูมี
พระภาคทรงเลื่อมใส ดวยคําวิงวอนเปรียบดวยขาวกลาออน และดวยคําวิงวอนเปรียบดวย
ลูกโคออน ฉะนี้แล.
พระอาคันตุกะเขาเฝา
[๑๘๙] ครั้งนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ จึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรทานผู
มีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด จงถือเอาบาตรและจีวรเถิด พระผูมีพระภาค
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อันเจาศากยะชาวเมืองจาตุมา และทาวสหัมบดีพรหมทรงใหเลื่อมใสแลว ดวยคําวิงวอนเปรียบ
ดวยขาวกลาออน และดวยคําวิงวอนเปรียบดวยลูกโคออน. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหา
โมคคัลลานะแลว จึงลุกจากอาสนะ ถือบาตรและจีวร เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคไดรับสัง่ กับทาน
พระสารีบุตรผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรสารีบุตร เมื่อเราประณามภิกษุสงฆแลว
จิตของเธอไดมีอยางไร?
ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระผูมีพระภาคทรงประณาม
ภิกษุสงฆแลว จิตของขาพระองคไดมีอยางนี้วา บัดนี้พระผูมีพระภาคจักทรงมีความขวนขวายนอย
ประกอบตามธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยู แมเราทั้งหลายก็จกั มีความขวนขวายนอย
ประกอบตามธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยูในบัดนี้.
ดูกรสารีบุตร เธอจงรอกอน ดูกรสารีบุตร เธอจงรอกอน ดูกรสารีบุตร เธออยาพึงใหจิต
เห็นปานนี้เกิดขึ้นอีกเลย.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมาวา ดูกรโมคคัลลานะ
เมื่อเราประณามภิกษุสงฆแลว จิตของเธอไดมีอยางไร?
ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อพระผูมีพระภาค
ทรงประณามภิกษุสงฆแลว จิตของขาพระองคไดมีอยางนี้วา บัดนี้พระผูมีพระภาคจักทรงมีความ
ขวนขวายนอย ประกอบตามธรรมเปนเครื่องอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยู เรา และทานพระสารีบุตร
จักชวยกันปกครองภิกษุสงฆในบัดนี้.
ดีละ โมคคัลลานะ ความจริงเรา หรือสารีบุตรและโมคคัลลานะเทานั้น พึงปกครอง
ภิกษุสงฆ.
ภัย ๔ อยาง
[๑๙๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ภัย ๔ อยางนี้ เมื่อบุคคลกําลังลงน้ํา พึงหวังได ภัย ๔ อยางเปนไฉน คือภัยเพราะคลื่น ภัย
เพราะจระเข ภัยเพราะน้ําวน ภัยเพราะปลาราย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ อยางนีแ้ ล เมื่อบุคคล
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กําลังลงน้ํา พึงหวังได ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ อยางนี้ก็ฉันนัน้ เมือ่ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ พึงหวังได ภัย ๔ อยางเปนไฉน คือ ภัยเพราะ
คลื่น ภัยเพราะจระเข ภัยเพราะน้ําวน ภัยเพราะปลาราย.
[๑๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภัยเพราะคลื่นเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคน
ในโลกนี้ มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกข
ทวมทับแลว ทําไฉน การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏได เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ยอมตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรนั้น ผูบวชแลวอยางนั้นวา ทานพึงกาวไปอยางนี้ ทานพึงถอยกลับ
อยางนี้ ทานพึงแลอยางนี้ ทานพึงเหลียวอยางนี้ ทานพึงคูเขาอยางนี้ ทานพึงเหยียดออกอยางนี้
ทานพึงทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรอยางนี้ กุลบุตรนั้นยอมมีความดําริอยางนี้วา เมื่อกอนเราเปน
คฤหัสถ ยอมตักเตือนบาง สั่งสอนบาง ซึ่งคนอื่น ก็ภิกษุเหลานี้ เพียงคราวบุตรคราวหลาน
ของเรา ยังมาสําคัญการที่จะพึงตักเตือนพร่ําสอนเรา เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กุลบุตรผูนี้เรากลาววา กลัวแตภัยเพราะคลืน่ แลวบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวา
ภัยเพราะคลื่นนี้ เปนชื่อของความคับใจดวยสามารถความโกรธ.
[๑๙๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภยั เพราะจระเขเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคน
ในโลกนี้ มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกข
ทวมทับแลว ทําไฉน การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนีจ้ ะพึงปรากฏได เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ยอมตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรผูบวชแลวอยางนั้นวา สิ่งนี้ทา นควรเคี้ยวกิน สิ่งนี้ทานไมควร
เคี้ยวกิน สิ่งนีท้ านควรฉัน สิง่ นี้ทานไมควรฉัน สิ่งนี้ทานควรลิ้ม สิ่งนี้ทานไมควรลิ้ม สิ่งนี้
ทานควรดื่ม สิง่ นี้ทานไมควรดื่ม สิ่งเปนกัปปยะทานควรเคี้ยวกิน สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควร
เคี้ยวกิน สิ่งเปนกัปปยะทานควรฉัน สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควรฉัน สิง่ เปนกัปปยะทานควรลิ้ม
สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควรลิ้ม สิ่งเปนกัปปยะทานควรดื่ม สิ่งเปนอกัปปยะทานไมควรดื่ม ทาน
ควรเคี้ยวกินในกาล ทานไมควรเคี้ยวกินในวิกาล ทานควรฉันในกาล ทานไมควรฉันในวิกาล
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ทานควรลิ้มในกาล ทานไมควรลิ้มในวิกาล ทานควรดื่มในกาล ทานไมควรดื่มในวิกาล ดังนี้
กุลบุตรนั้นยอมมีความดําริอยางนีว้ า เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ ปรารถนาจะเคี้ยวกินสิง่ ใดก็เคีย้ วกิน
สิ่งนั้นได ไมปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใด ก็ไมเคี้ยวกินสิ่งนัน้ ได ปรารถนาจะบริโภคสิ่งใด
ก็บริโภคสิ่งนัน้ ได ไมปรารถนาจะบริโภคสิ่งใด ก็ไมบริโภคสิ่งนั้นได ปรารถนาจะลิ้มสิ่งใด
ก็ลิ้มสิ่งนั้นได ไมปรารภจะลิม้ สิ่งใด ก็ไมลมิ้ สิ่งนั้นได ปรารถนาจะดื่มสิง่ ใด ก็ดมื่ สิ่งนัน้ ได
ไมปรารถนาจะดื่มสิ่งใด ก็ไมดื่มสิ่งนั้นได จะเคี้ยวกินสิ่งเปนกัปปยะก็ได จะเคีย้ วกินสิง่ เปน
อกัปปยะก็ได จะบริโภคสิ่งเปนกัปปยะก็ได จะบริโภคสิง่ เปนอกัปปยะก็ได จะลิ้มสิ่งเปน
กัปปยะก็ได จะลิ้มสิ่งเปนอกัปปยะก็ได จะดื่มสิ่งเปนกัปปยะก็ได จะดืม่ สิ่งเปนอกัปปยะก็ได
จะเคี้ยวกินในกาลก็ได จะเคีย้ วกินในวิกาลก็ได จะบริโภคในกาลก็ได จะบริโภคในวิกาลก็ได
จะลิ้มในกาลก็ได จะลิ้มในวิกาลก็ได จะดืม่ ในกาลก็ได จะดื่มในวิกาลก็ได ก็คฤหบดีทั้งหลาย
ผูมีศรัทธา ยอมใหของควรเคี้ยว ของควรบริโภคอันประณีตในวิกาลเวลากลางวัน อันใด แกเรา
ทั้งหลาย ชรอยภิกษุเหลานั้นจะทําการหามปากในสิ่งนัน้ เสีย ดังนี้ เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูนี้เรากลาววา กลัวแตภัยเพราะจระเข บอกคืนสิกขาสึกไป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาภัยเพราะจระเขนี้ เปนชื่อของความเปนผูเห็นแกทอง.
[๑๙๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภัยเพราะน้ําวนเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรบางคน
ในโลกนี้ มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกข
ทวมทับแลว ทําไฉน การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนีจ้ ะพึงปรากฏได เขาบวชแลวอยางนี้
เวลาเชานุงสบงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา
ไมดํารงสติ ไมสํารวมอินทรียเลย เขาเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี ผูเอิบอิ่มพรอมพรั่งบําเรอ
อยูดวยกามคุณหา ในบานหรือนิคมนั้น เขามีความคิดอยางนีว้ า เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถ
เปนผูเอิบอิ่มพรอมพรั่งบําเรออยูดวยกามคุณหา สมบัติกม็ ีอยูในสกุล เราสามารถจะบริโภคสมบัติ
และทําบุญได ดังนี้ เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุทงั้ หลาย กุลบุตรผูนี้เรากลาววา
ผูกลัวตอภัยเพราะน้ําวน บอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุทงั้ หลาย คําวาภัยเพราะน้ําวนนี้
เปนชื่อแหงกามคุณหา.
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[๑๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภัยเพราะปลารายเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตร
บางคนในโลกนี้ มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอ ันทุกขครอบงําแลว เปนผูอนั
ทุกขทวมทับแลว ทําไฉน การทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏได เขาบวชแลวอยางนี้
เวลาเชานุงสบงแลวถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา
ไมดํารงสติ ไมสํารวมอินทรียเลย เขายอมเห็นมาตุคามผูน ุงผาไมดี หรือหมผาไมดีในบาน
หรือนิคมนั้น เพราะเหตุมาตุคามผูนุงผาไมดี หรือหมผาไมดี ความกําหนัดยอมตามกําจัดจิต
ของกุลบุตรนั้น เขามีจิตอันความกําหนัดตามกําจัดแลว จึงบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
กุลบุตรผูนี้เรากลาววา กลัวแตภัยเพราะปลารายบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย คําวาภัย
เพราะปลารายนี้ เปนชื่อแหงมาตุคาม ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภัย ๔ อยางนีแ้ ล เมื่อบุคคลบางคน
ในโลกนี้ ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ พึงหวังได.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแลวแล.
จบ จาตุมสูตร ที่ ๗.
___________________
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๘. นฬกปานสูตร
เรื่องกุลบุตรผูมีชื่อเสียงบวช
[๑๙๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาไมทองกวาว เขตบานนฬกปานะ ในโกศล
ชนบท. ก็สมัยนั้น กุลบุตรมีชื่อเสียงมากดวยกัน คือ ทานพระอนุรุทธะ ทานพระภัททิยะ
ทานพระกิมพิละ ทานพระภัคคุ ทานพระโกณฑัญญะ ทานพระเรวัตตะ ทานพระอานนท
และกุลบุตรทีม่ ีชื่อเสียงอื่นๆ มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาค.
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคมีหมูภิกษุแวดลอมประทับนั่งอยูในทีแ่ จง. ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาค
ทรงปรารภกุลบุตรทั้งหลาย ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธา
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตอุทิศเฉพาะเราเหลานัน้ ยังยินดีในพรหมจรรยอยูห รือ? ภิกษุ
เหลานั้นไดพากันนิ่งอยู. แมครั้งที่สอง ... แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตร
ทั้งหลาย ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธาออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต อุทิศเฉพาะเราเหลานั้น ยังยินดีในพรหมจรรยอยูหรือ? แมครั้งที่สาม ภิกษุ
เหลานั้นก็ไดพากันนิ่งอยู.
[๑๙๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริอยางนีว้ า อยากระนั้นเลย เราพึงถาม
กุลบุตรเหลานัน้ เองเถิด ครั้นแลวไดตรัสเรียกทานพระอนุรุทธมาวา ดูกรอนุรุทธะ ภัททิยะ
กิมพิละ ภัคคุ โกณฑัญญะ เรวัตตะ และอานนท เธอทั้งหลายยังยินดีในพรหมจรรยอยูห รือ?
ทานพระอนุรุทธะเปนตนกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายยังยินดี
ในการประพฤติพรหมจรรย.
ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ดีละๆ ขอที่เธอทั้งหลายยินดีในการประพฤติพรหมจรรยนี้แล
เปนการสมควรแกเธอทั้งหลายผูเปนกุลบุตรออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิตดวยศรัทธา เธอ
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ทั้งหลายประกอบดวยปฐมวัย กําลังเจริญเปนหนุมแนน ผมดําสนิท ควรบริโภคกาม ยังออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตได ก็เธอทั้งหลายนัน้ มิใชผูทําความผิดตอพระราชา มิใชผูถูกโจรคอย
ตามจับ มิใชผอู ันหนี้บีบคั้น มิใชผูเดือดรอนเพราะภัย และมิใชผูถูกอาชีพบีบคั้นแลว เธอ
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เธอทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเพราะศรัทธาดวย
ความคิดอยางนี้วา เออก็ เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอ ันทุกขครอบงําแลว เปนผูอนั ทุกขทวมทับแลว ทําไฉน การทํา
ที่สุดแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ จะพึงปรากฏได ดังนี้มิใชหรือ?
อยางนี้ พระเจาขา.
ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ก็กิจอะไรเลา ที่กุลบุตรผูบวชอยางนี้แลวพึงทํา ดูกรอนุรุทธะ
ทั้งหลาย บุคคลยังไมเปนผูสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปติและสุข หรือสุขอื่น
ที่สงบกวานั้น. แมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ วิจกิ ิจฉา อุทธัจจกุกกุจจะ อรติ ความเปน
ผูเกียจคราน ยอมครอบงําจิตของบุคคลนั้นตั้งอยูได บุคคลนั้นก็หาสงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุปติและสุขหรือสุขอื่นที่สงบกวานั้นไม. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย บุคคลใด
เปนผูสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปติและสุข หรือสุขอื่นที่สงบกวานั้นได.
แมอภิชฌา พยาบาท ถิ่นมิทธะ วิจกิ ิจฉา อุทธัจจกุกกุจจะ อรติ แมความเปนผูเกียจคราน
ก็ไมครอบงําจิตของบุคคลนั้นตั้งอยูได บุคคลนั้นก็สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปติ
และสุข หรือสุขอื่นที่สงบกวานั้นได.
วาดวยเรื่องอาสวะ
[๑๙๗] ดูกรอนุรุทธะทัง้ หลาย เธอทั้งหลายจะวากระไรในเราวา อาสวะเหลาใด
นํามาซึ่งความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก
เปนที่ตั้งแหงความเกิดความแกและความตายตอไป อาสวะเหลานั้น ตถาคตยังละไมได เพราะ
เหตุนั้น ตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง พิจารณาแลวจึงอดกลั้นของบางอยาง พิจารณา
แลวจึงเวนของบางอยาง พิจารณาแลวจึงบรรเทาของบางอยาง.
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ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายมิไดวาอะไรในพระผูมพี ระภาคอยางนี้วา อาสวะ
เหลาใด อันนํามาซึ่งความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย
มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ตั้งแหงความเกิด ความแก และความตายตอไป อาสวะเหลานั้น
พระตถาคตยังละไมได เพราะเหตุนั้น พระตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง พิจารณา
แลวจึงอดกลั้นของบางอยาง พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง พิจารณาแลวจึงบรรเทาของ
บางอยาง ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคทั้งหลายไดกลาวในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา
อาสวะเหลาใด นํามาซึ่งความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย
มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ตั้งแหงความเกิด ความแก และความตายตอไป อาสวะเหลานั้นพระ
ตถาคตละไดแลว เพราะเหตุนั้น พระตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง พิจารณาแลวจึง
อดกลั้นของบางอยาง พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง พิจารณาแลวจึงบรรเทาของบางอยาง
ดังนี้.
ดีละๆ อนุรุทธะทั้งหลาย อาสวะเหลาใดนํามาซึ่งความเศราหมอง นํามาซึ่งภพใหม
เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนที่ตั้งแหงความเกิด ความแก และ
ความตายตอไป อาสวะเหลานั้น ตถาคตละไดแลว มีมูลอันขาดแลว ทําใหเปนดุจตาล
ยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดา ดูกรอนุรุทธะทัง้ หลาย เปรียบเหมือน
ตนตาลยอดดวน ไมควรจะงอกอีกได ฉันใด อาสวะทั้งหลายอันนํามาซึง่ ความเศราหมอง นํามา
ซึ่งภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนทีต่ ั้งแหงความเกิด
ความแก และความตายตอไป ก็ฉันนั้น ตถาคตละไดแลว มีมูลอันขาดแลว ทําใหเปนดุจ
ตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น ตถาคตพิจารณาแลวจึง
เสพของบางอยาง พิจารณาแลวจึงอดกลั้นของบางอยาง พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง
พิจารณาแลวจึงบรรเทาของบางอยาง.
[๑๙๘] ดูกรอนุรุทธะทัง้ หลาย เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ตถาคตเห็นอํานาจ
ประโยชนอะไรอยู จึงพยากรณสาวกทั้งหลายผูทํากาละลวงลับไปแลวในภพที่เกิดทั้งหลายวา
สาวกชื่อโนนเกิดในภพโนน สาวกชื่อโนนเกิดในภพโนน ดังนี้.
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ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมทั้งหลายของขาพระองคทั้งหลายมีพระผูม ีพระภาคเปนมูล
มีพระผูมีพระภาคเปนแบบแผน มีพระผูมีพระภาคเปนทีพ่ ึ่งพาอาศัย ดีละ พระเจาขา ขอ
เนื้อความแหงภาษิตนีจ้ งแจมแจงกะพระผูมพี ระภาคเถิด ภิกษุทั้งหลายไดฟงตอพระผูมพี ระภาค
แลวจักทรงไว.
ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ตถาคตจะพยากรณสาวกทั้งหลายผูทํากาละลวงลับไปแลว ในภพ
ที่เกิดทั้งหลายวา สาวกชื่อโนนเกิดในภพโนน สาวกชื่อโนนเกิดในภพโนน ดังนี้ เพื่อใหคน
พิศวงก็หามิได เพื่อเกลี้ยกลอมคนก็หามิได เพื่ออานิสงสคือลาภสักการะและความสรรเสริญ
ก็หามิได ดวยความประสงควา คนจงรูจกั เราดวยเหตุนกี้ ห็ ามิได. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย
กุลบุตรผูมีศรัทธา มีความยินดีมาก มีความปราโมทยมาก มีอยู กุลบุตรเหลานั้นไดฟง คํา
พยากรณนั้นแลว จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้ บาง ขอนั้นจะมีเพื่อประโยชนเกื้อกูล
เพื่อความสุข แกกุลบุตรเหลานั้นสิ้นกาลนาน.
ความอยูผาสุกของภิกษุ
[๑๙๙] ดูกรอนุรุทธะทัง้ หลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไดฟงวา ภิกษุชื่อนี้ทํากาละแลว
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา ดํารงอยูในอรหัตตผล. ก็ทานนั้นเปนผูอันภิกษุนั้นไดเห็นเอง
หรือไดยนิ มาวา ทานนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานนัน้ เปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้น
เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูพน วิเศษแลว
อยางนี้บาง. ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษุนั้น จะนอมจิต
เขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้ บาง. ดูกรอนุรทุ ธะทั้งหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ
แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนีไ้ ดฟงวา ภิกษุชื่อ
นี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนผูผุดเกิดขึ้น จักปรินพิ พานในภพนัน้
มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาสิ้นไป ก็ทานนัน้ เปนผูอัน
ภิกษุนั้นไดเห็นเองหรือไดยนิ มาวา ทานนัน้ เปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีธรรม
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อยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมวี ิหารธรรมอยางนี้บาง
วาทานนัน้ เปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และ
ปญญา ของภิกษุนั้น จะนอมจิตเขาไปเพือ่ ความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย
ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ แมดว ยประการฉะนีแ้ ล. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินยั นี้ไดฟงวา ภิกษุชื่อนี้ทํากาละแลว พระผูมพี ระภาคทรงพยากรณวา เปนพระ
สกทาคามี จักมายังโลกนี้คราวเดียวเทานั้น แลวทําที่สุดทุกขได เพราะสังโยชนสามสิ้นไป
และเพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง ก็ทานนั้นเปนผูอันภิกษุนั้นไดเห็นเองหรือไดยิน
มาวา ทานนัน้ เปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานนัน้ เปนผู
มีปญญาอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมวี ิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูพน วิเศษแลว
อยางนี้บาง. ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษุนั้น จะนอมจิต
เขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้ บาง. ดูกรอนุรทุ ธะทั้งหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ
แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีไ้ ดฟงวา ภิกษุชื่อนี้ทํากาละ
แลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
มีอันจะตรัสรูเปนเบื้องหนา เพราะสังโยชนสามสิ้นไป ถาทานนั้นเปนผูอันภิกษุนั้นไดเห็นเอง
หรือไดยนิ มาวา ทานนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานนัน้ เปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้น
เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานเปนผูมีวหิ ารธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูพน วิเศษ
อยางนี้บาง. ภิกษุนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษุนั้น จะนอมจิต
เขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้ บาง. ดูกรอนุรทุ ธะทั้งหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ แม
ดวยประการฉะนี้แล.
ความอยูผาสุกของภิกษุณี
[๒๐๐] ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุณีในธรรมวินยั นี้ไดฟงวา ภิกษุณีชื่อนี้ทํากาละแลว
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา ดํารงอยูในอรหัตตผล ก็นองหญิงนั้นเปนผูอันภิกษุณีนั้นได
เห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิงนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมธี รรม
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อยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้
บาง วานองหญิงนั้นเปนผูพน วิเศษแลวอยางนี้บาง. ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ และปญญาของภิกษุณนี ั้น จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้ บาง. ดูกรอนุรทุ ธะ
ทั้งหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภกิ ษุณี แมดว ยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะทัง้ หลาย
ภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา ภิกษุณีชอื่ นี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา
เปนผูผุดเกิดขึน้ จักปรินพิ พานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัม
ภาคิยสังโยชนหาสิ้นไป ก็นอ งหญิงนั้นเปนผูอันภิกษุณนี ั้นไดเห็นเองหรือไดยนิ มาวา นองหญิง
นั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมี
ปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมวี ิหารธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูพนวิเศษ
แลวอยางนี้บาง. ภิกษุณีนนั้ เมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษุณนี ั้น
จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้ บาง. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ความอยูสําราญยอมมี
ไดแกภกิ ษุ แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุณีในธรรมวินัยนีไ้ ดฟงมาวา
ภิกษุณีชื่อนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระสกทาคามี จักกลับมายัง
โลกนี้เพียงคราวเดียว แลวทําที่สุดทุกขไดเพราะสังโยชนสามสิ้นไป เพราะราคะ โทสะ โมหะ
เบาบาง ก็นองหญิงนั้นเปนผูอันภิกษุณนี ั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิงนั้นเปนผูมีศีล
อยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง
วานองหญิงนัน้ เปนผูมีวหิ ารธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูพน วิเศษแลวอยางนี้บาง.
ภิกษุณีนนั้ เมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษุณีนนั้ จะนอมจิตเขาไป
เพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภกิ ษุณี แมดว ย
ประการฉะนี้. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ภิกษุณีในธรรมวินยั นี้ไดฟงมาวา ภิกษุณีชื่อนี้ทํากาละแลว
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง
มีอันจะตรัสรูเปนเบื้องหนา เพราะสังโยชนสามสิ้นไป ก็นองหญิงนั้นเปนผูอันภิกษุณีนั้นได
เห็นเองหรือไดยนิ มาวา นองหญิงนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมธี รรมอยางนี้
บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมปี ญญาอยางนี้บางวา นองหญิงนั้นเปนผูมวี ิหารธรรมอยางนี้บาง
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วานองหญิงนัน้ เปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บา ง. ภิกษุณีนนั้ เมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
และปญญาของภิกษุณีนนั้ จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้ บาง. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย
ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุณี แมดวยประการฉะนีแ้ ล.
ความอยูผาสุกของอุบาสก
[๒๐๑] ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย อุบาสกในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสกชื่อนี้ทํากาละ
แลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนผูผ ุดเกิดขึ้น จักปรินิพพานในภพนัน้ มีอันไมกลับ
จากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาสิน้ ไป ก็ทานนัน้ เปนผูอันอุบาสกนั้นได
เห็นเองหรือไดยินมา วาทานนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง
วาทานเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานนัน้ เปนผูมีวหิ ารธรรมอยางนี้บาง วาทานนัน้ เปนผู
พนวิเศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของ
อุบาสกนั้น จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ความอยูสําราญ
ยอมมีไดแกอบุ าสก แมดว ยประการฉะนี้. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย อุบาสกในธรรมวินัยนี้ไดฟง
มาวา อุบาสกชื่อนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระสกทาคามี จักกลับมา
ยังโลกนี้เพียงคราวเดียว แลวทําที่สุดทุกขได เพราะสังโยชนสามสิ้นไป เพราะราคะ โทสะ
และโมหะ เบาบาง ก็ทานนั้นเปนผูอันอุบาสกนั้นไดเห็นเองหรือไดยนิ มา วาทานนัน้ เปนผูมีศีล
อยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานนัน้ เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานนัน้ เปน
ผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา
ศีล สุตะ จาคะและปญญาของอุบาสกนั้น จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้ บาง. ดูกร
อนุรุทธะทั้งหลาย ความอยูสาํ ราญยอมมีไดแกอุบาสก แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะ
ทั้งหลาย อุบาสกในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสกชื่อนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ
วา เปนพระโสดาบันมีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเทีย่ ง มีอันจะตรัสรูเปนเบื้องหนา เพราะ
สังโยชนสามสิ้นไป ก็ทานนั้นเปนผูอันอุบาสกนั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา ทานนั้นเปนผูมีศีล
อยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานนัน้ เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานนัน้
เปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานนัน้ เปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึง
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ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของอุบาสกนั้น จะนอมจิตเขาไปเพือ่ ความเปนอยางนั้น
บาง. ดูกรอนุรทุ ธะทั้งหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสก แมดวยประการฉะนีแ้ ล.
ความอยูผาสุกของอุบาสิกา
[๒๐๒] ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสิกาชือ่ นี้ทํา
กาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนผูผุดเกิดขึ้น จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม
กลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาสิ้นไป ก็นองหญิงนั้นเปนผูอัน
อุบาสิกานั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิงนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปน
ผูมีธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรม
อยางนี้แลว วานองหญิงนั้นเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสกนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล
สุตะ จาคะ และปญญาของอุบาสิกานั้น จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกร
อนุรุทธะทั้งหลาย ความอยูสาํ ราญยอมมีไดแกอุบาสิกา แมดวยประการฉะนี้แล ดูกรอนุรุทธะ
ทั้งหลาย อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสกชื่อนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรง
พยากรณวา เปนพระสกทาคามี จักกลับมายังโลกนี้เพียงคราวเดียว แลวทําที่สุดทุกขได เพราะ
สังโยชนสามสิ้นไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง ก็นองหญิงนัน้ เปนผูอันอุบาสิกา
นั้นไดเห็นเองหรือไดยนิ มาวา นองหญิงนัน้ เปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีธรรม
อยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้
บาง วานองหญิงนั้นเปนผูพน วิเศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ และปญญาของอุบาสิกานั้น จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะ
ทั้งหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสิกา แมดว ยประการฉะนีแ้ ล. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย
อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไดฟง มาวา อุบาสิกาชื่อนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกต่ําเปนธรรมดา เปนผูเที่ยง มีอันจะตรัสรูเปนเบื้องหนา เพราะ
สังโยชนสามสิ้นไป ก็นองหญิงนั้นเปนผูอันอุบาสิกานัน้ ไดเห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิง
นั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญา
อยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูพน วิเศษแลว
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อยางนี้บาง. อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของอุบาสิกานั้น
จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้ บาง. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแก
อุบาสิกา แมดว ยประการฉะนี้แล. ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย ตถาคตยอมพยากรณสาวกทัง้ หลาย
ผูทํากาละไปแลว ในภพที่เกิดทั้งหลายวา สาวกชื่อโนนเกิดแลวในภพโนน สาวกชื่อโนนเกิด
แลวในภพโนน ดังนี้ เพื่อใหคนพิศวงก็หามิได เพื่อเกลี้ยกลอมคนก็หามิได เพื่ออานิสงสคือ
ลาภสักการะและความสรรเสริญก็หามิได ดวยความประสงควา คนจงรูจ ักเราดวยเหตุนี้ก็หามิได.
ดูกรอนุรุทธะทั้งหลาย กุลบุตรทั้งหลายผูมีศรัทธา มีความยินดีมาก มีปราโมทยมาก มีอยู
กุลบุตรเหลานัน้ ไดฟงคําพยากรณนั้นแลว จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้ บาง ขอนั้น
ยอมมีเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกกุลบุตรเหลานั้นสิ้นกาลนาน.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอนุรุทธะยินดี ชื่นชม พระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแลวแล.
จบ นฬกปานสูตร ที่ ๘.
_______________
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๙. โคลิสสานิสูตร
วาดวยอรัญญิกธุดงค
[๒๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน เขต
พระนครราชคฤห. ก็สมัยนั้น ภิกษุชื่อโคลิสสานิ เปนผูสมาทานอรัญญิกธุดงค มีมารยาท
หยาบคาย มานั่งอยูในทามกลางสงฆ ดวยกรณียกิจบางอยาง.
[๒๐๔] ณ ที่นั้นแล ทานพระสารีบุตรปรารภโคลิสสานิภิกษุ จึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ ควรเปนผู
มีความเคารพยําเกรง ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อ
ไปสูสงฆ อยูในสงฆ เปนผูไมเคารพยําเกรง ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย จะมีผูวาภิกษุ
นั้นไดวา ทานนี้ใดไมเปนผูเคารพยําเกรง ในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย จะเปนประโยชนอะไร
ดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นได
ดังนี้ เพราะฉะนั้นอันภิกษุผสู มาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ ควรเปนผูมี
ความเคารพยําเกรง ในเพื่อนพรหมจรรยทงั้ หลาย.
[๒๐๕] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูใน
สงฆ ควรเปนผูฉลาดในที่นงั่ ดวยดีดังนี้วา เราจักไมนั่งเบียดภิกษุผูเถระ และจักไมหาม
อาสนะภิกษุผนู วกะ. ถาภิกษุสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปในสงฆ อยูใ นสงฆ ไมเปนผูฉลาด
ในที่นั่ง จะมีผวู าภิกษุนน้ั ไดวา ทานนีใ้ ดไมรูจักธรรม แมเพียงอภิสมาจาริกวัตร จะมีประโยชน
อะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผเู ดียวเลา จะมีผวู าภิกษุ
นั้นไดดังนี้ เพราะฉะนั้น อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ ควร
เปนผูฉลาดในที่นั่ง.
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[๒๐๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ
ไมควรเขาบานใหเชานัก ไมควรกลับใหสายนัก. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ
อยูในสงฆ เขาบานเชานัก กลับมาสายนัก จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานนี้ใดเขาบานเชานัก
กลับมาสายนัก จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ ซึง่ สมาทานอรัญญิกธุดงคอยู
แตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนนั้ ไดดังนี้ เพราะฉะนัน้ ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ
อยูในสงฆ จึงไมควรเขาบานใหเชานัก ไมควรกลับใหสายนัก.
[๒๐๗] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ
ไมควรถึงความเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย ในเวลากอนภัต ในเวลาหลังภัต. ถาภิกษุผสู มาทาน
อรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ ถึงความเที่ยวไปในตระกูลทั้งหลาย ในเวลากอนภัต
ในเวลาหลังภัต จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวาการเที่ยวไปในเวลาวิกาล อันทานผูสมาทานอรัญญิกธุดงคนี้
ผูอยูเสรีในปาแตผูเดียว ทําไวมากแน อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยก็จะกลาวทักทวงเธอผูไปสูสงฆได
จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ
จึงไมควรเทีย่ วไปในตระกูลทั้งหลาย ในเวลากอนภัต ในเวลาหลังภัต.
[๒๐๘] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ
ไมควรเปนผูคะนองกาย คะนองวาจา. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ
เปนผูคะนองกาย คะนองวาจา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ความคะนองกาย คะนองวาจา อันทาน
ผูสมาทานอรัญญิกธุดงคนี้ผูอยูเสรีในปาแตผูเดียว ทําไวมากแน อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยก็จะ
กลาวทักทวงเธอผูไปสูสงฆได จะมีผวู าภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค
เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ จึงไมควรเปนผูคะนองกาย คะนองวาจา.
[๒๐๙] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ
ไมควรเปนผูปากกลา เจรจาเกลื่อนกลน. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ
อยูในสงฆ เปนผูปากกลา เจรจาเกลื่อนกลน จะมีผวู าภิกษุนั้นไดวา ทานนี้ใดเปนผูปากกลา
เจรจาเกลื่อนกลน จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนซี้ ึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงค
อยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะนัน้ ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไป
สูสงฆ อยูในสงฆ ไมควรเปนผูปากกลา เจรจาเกลื่อนกลน.
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[๒๑๐] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ
ควรเปนผูวางาย มีกัลยาณมิตร. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ
เปนผูวายาก มีปาปมิตร จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานนี้ใดเปนผูวายาก มีปาปมิตร จะมีประโยชน
อะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผเู ดียวเลา จะมีผวู าภิกษุนนั้
ไดดังนี้ เพราะฉะนั้นภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เมื่อไปสูสงฆ อยูในสงฆ จึงควรเปนผูวางาย
มีกัลยาณมิตร.
[๒๑๑] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูคุมครองทวาร
ในอินทรียทั้งหลาย. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ไมเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย
จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานนี้ใดไมเปนผูคมุ ครองทวารในอินทรียทั้งหลาย จะมีประโยชนอะไร
ดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นได
ดังนี้ เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย.
[๒๑๒] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูรูประมาณ
ในโภชนะ. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูไมรูประมาณในโภชนะ จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา
ทานผูใดเปนผูไ มรูประมาณในโภชนะ จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้
ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนนั้ ไดดังนี้ เพราะฉะนัน้ ภิกษุผูสมาทาน
อรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูรปู ระมาณในโภชนะ.
[๒๑๓] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูประกอบ
ความเพียรเปนเครื่องตื่นเนืองๆ. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูไมประกอบความเพียร
เปนเครื่องตื่นเนืองๆ จะมีผูวา ภิกษุนั้นไดวา ทานนี้ใดเปนผูไมประกอบความเพียรเปนเครื่องตื่น
เนืองๆ จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แตทานผูสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา
จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูประกอบ
ความเพียรเปนเครื่องตื่นเนืองๆ.
[๒๑๔] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูปรารภ
ความเพียร. ถาภิกษุสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูเกียจคราน จะมีผวู าภิกษุนั้นไดวา ทานนี้
ใดเปนผูเกียจคราน จะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงค
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อยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะนัน้ ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควร
เปนผูปรารภความเพียร.
[๒๑๕] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูมีสติตงั้ มั่น.
ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูมีสติฟนเฟอน จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้เปนผูมี
สติฟนเฟอน จะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปาแกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยู
แตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนนั้ ไดดังนี้ เพราะฉะนัน้ ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงคจึงควรเปนผูมี
สติตั้งมั่น.
[๒๑๖] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูมีจิตตัง้ มั่น.
ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูมีจติ ไมตั้งมั่น จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้เปนผู
ไมมีจิตตั้งมั่น จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแต
ผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูมี
จิตตั้งมั่น.
[๒๑๗] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูมีปญญา
ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูมีปญ
 ญาทราม จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนมี้ ีปญญาทราม
จะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูน้ซี ึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผเู ดียวเลา
จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูมีปญ
 ญา.
[๒๑๘] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรทําความเพียร
ในอภิธรรม ในอภิวนิ ัย เพราะคนผูถามปญหา ในอภิธรรมและในอภิวนิ ัย กะภิกษุผูสมาทาน
อรัญญิกธุดงคมีอยู. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ถูกถามปญหา ในอภิธรรม ในอภิวินัยแลว
จะใหความประสงคของเขาสําเร็จไมได จะมีผูวาภิกษุนนั้ ไดวา ทานผูน ี้ถูกถามปญหา ในอภิธรรม
ในอภิวินยั แลว ยังความประสงคของเขาใหสําเร็จไมได จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา
แกทานผูนี้ซึ่งสมาทานอรัญญิกธุดงคแตผูเดียวเลา จะมีผวู าภิกษุนนั้ ไดดังนี้ เพราะฉะนั้น
ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรทําความเพียร ในอภิธรรม ในอภิวนิ ัย.
[๒๑๙] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรทําความเพียรใน
วิโมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติที่ลวงรูปสมาบัติ. เพราะคนผูถามในวิโมกขอันละเอียด
คือ อรูปสมาบัติที่ลวงรูปสมาบัตมิ ีอยู. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ถูกถามปญหาในวิโมกข
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อันละเอียด คือ อรูปสมาบัติที่ลวงรูปสมาบัติแลว ใหความประสงคของเขาสําเร็จไมได จะมีผวู า
ภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้ถูกถามปญหาในวิโมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติที่ลวงรูปสมาบัติแลว
ยังความประสงคของเขาใหสําเร็จไมได จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซึ่ง
สมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทาน
อรัญญิกธุดงค จึงควรทําความเพียรไวในวิโมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติที่ลวงรูปสมาบัติ.
[๒๒๐] ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรทําความเพียร
ในอุตตริมนุสสธรรม. เพราะคนผูถามปญหา ในอุตตริมนุสสธรรมกะภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค
มีอยู ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ถูกถามปญหาในอุตตริมนุสสธรรมแลว ใหความประสงค
ของเขาสําเร็จไมได จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้บวชเพื่อประโยชนแหงคุณวิเศษอันใด
ไมรูจักประโยชนแหงคุณวิเศษอันนั้นจะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปาแกทานผูนี้ซึ่ง
สมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทาน
อรัญญิกธุดงคจึงควรทําความเพียรในอุตตริมนุสสธรรม.
[๒๒๑] เมื่อทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามวา
ดูกรทานพระสารีบุตรผูมีอายุ อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงคเทานั้นหรือที่ควรสมาทานธรรม
เหลานี้ประพฤติ หรือแมภกิ ษุผูอยูใกลบาน ก็ควรสมาทานธรรมเหลานี้ประพฤติ?
ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรโมคคัลลานะ แมภิกษุผสู มาทานอรัญญิกธุดงค ยังควร
สมาทานธรรมเหลานี้ประพฤติ จะกลาวไปไยถึงภิกษุผูอยูใ กลบานเลา.
จบ โคลิสสานิสูตร ที่ ๙.
____________________
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๑๐. กีฏาคิริสูตร
คุณของการฉันอาหารนอย
[๒๒๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในกาสีชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ. ณ
ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราฉันโภชนะ เวนการ
ฉันในราตรีเสียทีเดียว และเมื่อเราฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสีย ยอมรูคุณคือความเปน
ผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ แมทานทั้งหลายก็จงมา
ฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด ก็เมือ่ เธอทั้งหลายฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสีย
จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรีก้ ระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ.
ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา.
พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาล
[๒๒๓] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสร็จเที่ยวจาริกไปในกาสีชนบทโดยลําดับ เสด็จ
ถึงนิคมของชนชาวกาสีอันชื่อวา กีฏาคิรี. ไดยินวา ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคม
ของชนชาวกาสีอันชื่อวากีฏาคิรี. ก็โดยสมัยนั้น มีภกิ ษุชื่ออัสสชิและภิกษุชื่อปุนัพพสุกะเปน
เจาอาวาสอยูใ นกีฏาคิรีนิคม. ครั้งนั้น ภิกษุเปนอันมากเขาไปหาอัสสชิภกิ ษุและปุนัพพพสุกภิกษุ
ถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาววา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมพี ระภาคและภิกษุสงฆ ฉันโภชนะ
เวนการฉันในราตรี ก็เมื่อพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี ยอมรูคุณ
คือความเปนผูม ีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ ดูกรผูมี
อายุทั้งหลาย แมทานทั้งหลายก็จะมาฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด เมื่อทานทัง้ หลาย
ฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี ก็จักรูคุณคือความเปนผูมอี าพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้
กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ. เมื่อภิกษุทงั้ หลายกลาวอยางนี้แลว ภิกษุอัสสชิและภิกษุปุนัพพสุกะ
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ไดกลาววา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราทั้งหลายฉันโภชนะทัง้ เวลาเย็น ทั้งเวลาเชา ทั้งเวลาวิกาล
ในกลางวัน เมือ่ เราเหลานั้นฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเชา ทั้งเวลาวิกาล ในกลางวัน ก็ยอม
รูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ
เราเหลานั้นจักละคุณที่ตนเห็นเอง แลววิ่งไปตามคุณอันอางกาลทําไม เราทั้งหลายจักฉันทั้ง
เวลาเย็น เวลาเชา ทั้งเวลาวิกาล ในกลางวัน.
[๒๒๔] เมื่อภิกษุเหลานั้นไมสามารถจะใหอัสสชิภิกษุปนุ ัพพสุกภิกษุยนิ ยอมได จึงเขา
ไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานโอกาส ขาพระองค
ทั้งหลายเขาไปหาอัสสชิภิกษุและปุนพั พสุกภิกษุถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาววา ดูกรผูม ีอายุทั้งหลาย
พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ ฉันโภชนะเวนการฉันในราตรี เมื่อพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ
ฉันโภชนะเวนการฉันในราตรี ยอมรูคุณคือความเปนผูมอี าพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา
มีกําลัง และอยูสําราญ แมทานทั้งหลายก็จงฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด ก็เมื่อทาน
ทั้งหลายฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี รูจักคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง
กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ เมือ่ ขาพระองคทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว อัสสชิภิกษุ
และปุนัพพสุกภิกษุไดกลาววา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย เราทัง้ หลายฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเชา
ทั้งเวลาวิกาล ในกลางวัน เมือ่ เราทั้งหลายนั้นฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น ทัง้ เวลาเชา ทั้งเวลาวิกาล
ในกลางวัน ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรีก้ ระเปรา มีกําลัง
และสําราญ เราเหลานั้นจักละคุณที่ตนเห็นเอง แลววิ่งไปตามคุณอันอางกาลทําไม เราทั้งหลาย
จักฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น ทัง้ เวลาเชา ทั้งเวลาวิกาล ในกลางวัน ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อ
ขาพระองคทั้งหลายไมสามารถจะใหอัสสชิภิกษุและปุนพั พสุกภิกษุยินยอมได จึงกราบทูล
เนื้อความนีแ้ ดพระผูมีพระภาค.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาวา ดูกรภิกษุ เธอจงไปเรียกอัสสชิ
ภิกษุและปุนพั พสุกภิกษุตามคําของเราวา พระศาสดาตรัสเรียกทานทั้งหลาย ภิกษุนนั้ ทูลรับตอ
พระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาอัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาววา
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พระศาสดาตรัสเรียกทานทั้งหลาย. อัสสชิภิกษุและปุนพั พสุกภิกษุรับตอภิกษุนั้นแลว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง. พระผูมี
พระภาคไดตรัสกับอัสสชิภิกษุและปุนพั พสุกภิกษุวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ไดยินวา ภิกษุเปนอันมาก
เขาไปหาเธอทัง้ สองแลวกลาววา ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆฉันโภชนะ
เวนการฉันในราตรี เมื่อพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี ยอมรูคุณ
คือความเปนผูม ีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และสําราญ แมทานทั้งหลาย
ก็จงมาฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด เมื่อทานทัง้ หลายฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี
จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรีก้ ระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญดังนี้
ไดยินวาเมื่อภิกษุเหลานั้นกลาวอยางนีแ้ ลว เธอทั้งสองไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นอยางนี้วา ดูกร
ผูมีอายุทั้งหลาย ก็เราทั้งหลายฉันโภชนะทัง้ เวลาเย็น ทั้งเวลาเชา ทั้งเวลาวิกาล ในกลางวัน
เมื่อเราทั้งหลายนั้น ฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น ทั้งเวลาเชา ทัง้ เวลาวิกาล ในกลางวัน ยอมรูคุณ
คือความเปนผูม ีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปรี้กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ เราเหลานั้น
จักละคุณทีต่ นเห็นเอง แลววิง่ ไปตามคุณทีอ่ างกาลทําไม เราทั้งหลายจักฉันโภชนะทั้งเวลาเย็น
ทั้งเวลาเชา ทั้งเวลาวิกาล ในกลางวัน ดังนี้ จริงหรือ?
อยางนั้น พระเจาขา.
พระพุทธเจาแสดงเวทนา ๓
[๒๒๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายรูทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้ บุรษุ บุคคลนี้
เสวยเวทนาอยางใดอยางหนึง่ คือ สุข ทุกข หรือมิใชทุกข มิใชสุข อกุศลธรรมของบุคคลนั้น
ยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้หรือหนอ?
ไมอยางนัน้ พระเจาขา.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เธอทั้งหลายยอมรูทวั่ ถึงธรรมที่เราแสดงแลวอยางนี้วา เมื่อบุคคล
บางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนีอ้ ยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม สวน
เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรม
ยอมเจริญ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ
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กุศลธรรมยอมเสื่อม สวนบุคคลในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเสื่อม
กุศลธรรมยอมเจริญ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู อกุศลธรรม
ยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม สวนเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็น
ปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ มิใชหรือ?
อยางนั้น พระเจาขา.
[๒๒๖] ดีละ ภิกษุทั้งหลาย ก็ขอวา เมือ่ บุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยสุขเวทนาเห็น
ปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม ดังนี้ นี่จักเปนขอที่เราไมไดรูแลว ไมได
เห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เมื่อเราไมรูอยางนี้
จะพึงกลาววา เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เสียเถิด ดังนี้ ขอนีจ้ ักไดสมควรแกเราแล
หรือ?
ไมสมควร พระเจาขา.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู
อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม ดังนี้ นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนัน้ เราจึงกลาววา เธอทั้งหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เสียเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอวา เมือ่ บุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู อกุศลธรรม
ยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่จักเปนขอที่เราไมไดรูแลว ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบ
แลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เมื่อเราไมรูอยางนี้จะพึงกลาววา เธอ
ทั้งหลายจงเขาถึงสุขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด ดังนี้ ขอนีจ้ ักไดสมควรแกเราแลหรือ?
ไมสมควร พระเจาขา.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลก เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู
อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนัน้ เราจึงกลาววา เธอทั้งหลายจงเขาถึงสุขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด.
[๒๒๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอวา เมือ่ บุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยทุกขเวทนาเห็น
ปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม ดังนี้ นี่จักเปนขอที่เราไมไดรูแลว
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ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เมือ่ เราไมรู
อยางนี้ จะพึงกลาววา เธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานนี้เสียเถิด ดังนี้ ขอนี้จกั ไดสมควร
แกเราแลหรือ?
ไมสมควร พระเจาขา.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้
อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม ดังนี้ นี่เรารูแลวเห็นแลว ทราบแลว ทําให
แจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้น เราจึงกลาววา เธอทั้งหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานนี้
เสียเถิด. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู
อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่จกั เปนขอที่เราไมไดรูแลว ไมไดเห็นแลว
ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เมื่อเรารูอยางนี้จะพึงกลาววา
เธอทั้งหลายจงเขาถึงทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด ขอนีจ้ ักไดสมควรแกเราแลหรือ?
ไมสมควร พระเจาขา.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู
อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว
ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนัน้ เราจึงกลาววา เธอทั้งหลายจงเขาถึงทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด.
[๒๒๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอวา เมือ่ บุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทุกขมสุขเวทนา
เห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม ดังนี้ นี่จกั เปนขอที่เราไมไดรูแลว
ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เมือ่ เราไมรู
อยางนี้จะพึงกลาววา เธอทั้งหลายจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้เสียเถิด ดังนี้ ขอนีจ่ ักได
สมควรแกเราแลหรือ?
ไมสมควร พระเจาขา.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทุกขมสุขเวทนา
เห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเสื่อม ดังนี้ นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว
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ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้นเราจึงกลาววา เธอทั้งหลายจงละอทุกมสุขเวทนา
เห็นปานนี้เสียเถิด ดังนี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทุกข
มสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่จักเปนขอที่เรา
ไมไดรูแลว ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา
เมื่อเราไมรูอยางนี้ จะพึงกลาววา เธอทั้งหลายจงเขาถึงอทุกมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด ดังนี้
ขอนี้จักไดสมควรแกเราแลหรือ?
ไมสมควร พระเจาขา.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ก็เพราะขอวา เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทุกขมสุขเวทนา
เห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเสื่อม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว
ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้นเราจึงกลาววา เธอทั้งหลายจงเขาถึงอทุกขมสุขเวทนา
เห็นปานนี้อยูเถิด.
[๒๒๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราหากลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาทยอมมีแก
ภิกษุทั้งปวง ดังนี้ไม อนึ่ง เราหากลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ไมมีแกภิกษุทั้งปวง
ดังนี้ไม. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว มีประโยชนตนอันบรรลุแลว มีสังโยชนในภพสิ้นแลว พนวิเศษ
แลว เพราะรูโดยชอบ เรายอมกลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ไมมีแกภิกษุเห็นปานนั้น
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุเหลานั้นไดทํากรณียกิจเสร็จแลวดวยความไมประมาท และภิกษุ
เหลานั้นเปนผูไมควรเพื่อจะประมาท ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดยังเปนพระเสขะ ยังไม
บรรลุถึงความเต็มปรารถนา ยังไมไดบรรลุพระอรหันตขีณาสพ ยังปรารถนาธรรมเปนแดนเกษม
จากโยคะ อันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวาอยู เรายอมกลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาทยอมมี
แกภกิ ษุเห็นปานนั้น ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุเหลานี้
เชนนี้วา ไฉนทานเหลานี้ เมือ่ เสพเสนาสนะอันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใ หเสมออยู
ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย อันไมมธี รรมอื่นยิ่งกวาที่กุลบุตรทั้งหลาย ผูออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดังนี้ จึงกลาววา
กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุเห็นปานนั้น.
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บุคคล ๗ จําพวก
[๒๓๐] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๗ จําพวกเหลานีม้ ีปรากฏอยูในโลก ๗ จําพวกเปนไฉน
คืออุภโตภาควิมุตบุคคล ๑ ปญญาวิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบคุ คล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธา
วิมุตบุคคล ๑ ธัมมานุสารีบุคคล ๑ สัทธานุสารีบุคคล ๑.
[๒๓๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุภโตภาควิมุตบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมาบัติลวงรูปสมบัติ ดวยกายอยู และ
อาสวะทั้งหลายของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา บุคคลนี้เรากลาววา อุภโตภาค
วิมุตบุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ยอมไมมีแก
ภิกษุนี้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ภิกษุนั้นทําเสร็จแลว และ
ภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อจะประมาท.
[๒๓๒] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปญญาวิมุตบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมบัติลวงรูปสมบัติดวยกายอยู แต
อาสวะทั้งหลายของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลนี้
เรากลาววาปญญาวิมุตบุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท
ยอมไมมีแกภกิ ษุแมนี้ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะกิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ภิกษุนั้น
ทําเสร็จแลว และภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อจะประมาท.
[๒๓๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กายสักขีบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู และอาสวะ
บางเหลาของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา บุคคลนี้เรากลาววากายสักขีบุคคล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภกิ ษุนี้ ขอนั้น
เพราะเหตุไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุนี้เชนนี้วา ไฉน
ทานผูนี้ เมื่อเสพเสนาสนะทีส่ มควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําซึ่งที่สุด
พรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวาทีก่ ลุ บุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการ ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองไดในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูดังนี้ เราจึงกลาววา กิจที่
ควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุนี้
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[๒๓๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทิฏฐิปตตบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมาบัติลวงรูปสมบัติดวยกายอยู แตอาสวะ
บางเหลาของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่ตถาคต
ประกาศแลว เปนธรรมอันผูนั้นเห็นแจงดวยปญญาประพฤติดีแลว บุคคลนี้เรากลาววา ทิฏฐิปตต
บุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุแมนี้
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุนี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนี้
เสพเสนาสนะที่สมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําซึ่งที่สุดพรหมจรรยอันไมมี
ธรรมอื่นยิ่งไปกวา ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู ดังนี้ เราจึงกลาววา กิจที่ควรทําดวยความ
ไมประมาท ยอมมีแกภกิ ษุนี้
[๒๓๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธาวิมุตบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู แต
อาสวะบางเหลาของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา อนึ่ง ความเชื่อในพระตถาคต
ของผูนั้นตั้งมั่นแลว มีรากหยั่งลงมั่นแลว บุคคลนี้เรากลาววาสัทธาวิมตุ บุคคล ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เรากลาววากิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุแมนี้ ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะเรา
เห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุนี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนี้เสพเสนาสนะอันสมควร คบหา
กัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา
ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบนั แลวเขาถึงอยู ดังนี้จึงกลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภกิ ษุนี้.
[๒๓๖] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธัมมานุสารีบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมาบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู แต
อาสวะบางเหลาของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา อนึ่ง ธรรมทั้งหลายที่พระ
ตถาคตประกาศแลว ยอมควรซึ่งความพินิจ โดยประมาณดวยปญญาของผูนั้น อีกประการหนึ่ง
ธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ยอมมีแกผูนั้น
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บุคคลนี้เรากลาววา ธัมมานุสารีบุคคล. ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา กิจที่ควรทําดวยความ
ไมประมาท ยอมมีแกภกิ ษุแมนี้ ขอนี้เพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของ
ภิกษุนี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนเี้ สพเสนาสนะที่สมควรคบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู
พึงทําใหแจงซึง่ ที่สุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาที่กุลบุตรทั้งหลาย ผูออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบนั แลวเขาถึงอยู ดังนี้ เราจึง
กลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุนี้.
[๒๓๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธานุสารีบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคล
บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู
แตอาสวะบางเหลาของผูนั้นสิ้นไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา อนึ่ง ผูนั้นมีแตเพียง
ความเชื่อความรักในพระตถาคต อีกประการหนึ่ง ธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย วิริยนิ ทรีย
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ยอมมีแกผูนั้น บุคคลนี้เรากลาววา สัทธานุสารีบุคคล.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรากลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภกิ ษุแมนี้ ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษุนี้เชนนีว้ า ไฉนทานผูนี้เสพเสนาสนะ
ที่สมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมี
ธรรมอื่นยิ่งกวา ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา
อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบนั แลวเขาถึงอยู ดังนี้ จึงกลาววา กิจที่ควรทําดวยความไมประมาท
ยอมมีแกภิกษุนี้.
การตั้งอยูในอรหัตตผล
[๒๓๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรายอมกลาวการตั้งอยูในอรหัตตผล ดวยการไปครั้งแรก
เทานั้นหามิได แตการตั้งอยูใ นอรหัตตผลนั้น ยอมมีได ดวยการศึกษาโดยลําดับ ดวยการทํา
โดยลําดับ ดวยความปฏิบัตโิ ดยลําดับ. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็การตั้งอยู ในอรหัตตผล ยอมมีได
ดวยการศึกษาโดยลําดับ ดวยการทําโดยลําดับ ดวยความปฏิบัติโดยลําดับอยางไร? ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย กุลบุตรในธรรมวินยั นี้ เกิดศรัทธาแลวยอมเขาไปใกล เมื่อเขาไปใกลยอมนั่งใกล
เมื่อนั่งใกลยอมเงี่ยโสตลง เมื่อเงี่ยโสตลงแลวยอมฟงธรรม ครั้นฟงธรรมยอมทรงธรรมไว
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ยอมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงไวแลว เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู ธรรมทั้งหลายยอมทน
ไดซึ่งความพินิจ เมื่อธรรมทนความพินจิ ไดอยู ฉันทะยอมเกิด เมื่อเกิดฉันทะแลว ยอมอุตสาหะ
ครั้นอุตสาหะแลว ยอมไตรตรอง ครั้นไตรตรองแลว ยอมตั้งความเพียร เมื่อมีตนสงไปแลว
ยอมทําใหแจงชัดซึ่งบรมสัจจะดวยกาย และยอมแทงตลอดเห็นแจงบรมสัจจะนัน้ ดวยปญญา.
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ศรัทธาก็ดี การเขาไปใกลก็ดี การนั่งใกลก็ดี การเงีย่ โสตลงก็ดี การฟงธรรม
ก็ดี ความพิจารณาเนื้อความก็ดี ธรรมอันทนไดซึ่งความพินิจก็ดี ฉันทะก็ดี อุตสาหะก็ดี
การไตรตรองก็ดี การตั้งความเพียรก็ดี นั้นๆ ไมไดมีแลว เธอทั้งหลายยอมเปนผูปฏิบัติพลาด
ยอมเปนผูปฏิบัติผิด ดูกรภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษเหลานี้ ไดหลีกไปจากธรรมวินัยนี้ ไกลเพียงไร.
บท ๔
[๒๓๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย บทสี่อันยืนยันไดที่เรายกขึ้นแสดงแลว อันวิญูบุรษุ
จะพึงรูเนื้อความไดดว ยปญญาไมนานเลย มีอยู เราจักแสดงแกเธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจักรู
ทั่วถึงเนื้อความแหงบทสี่อันยืนยันได ทีเ่ รายกขึ้นแสดงแลวนั้น.
ขาแตพระองคผูเจริญ พวกไหนเปนขาพระองคทั้งหลาย และพวกไหนจะเปนผูรูทั่วถึง
ธรรมได?
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ศาสดาใดเปนผูห นักในอามิส รับมรดกแตสว นที่เปนอามิส
ของอยูดวยอามิส แมศาสดานั้นยอมไมมีคณ
ุ สมบัติเหมือนดังของตลาด ซึ่งมีราคาขึ้นๆ ลงๆ
เห็นปานนี้วา ก็เมื่อเหตุอยางนี้พึงมีแกเรา เราพึงทําเหตุนนั้ ก็เมื่อเหตุอยางนี้ไมพึงมีแกเรา
เราไมพึงทําเหตุนั้น ดังนี้. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ทําไมเลา ตถาคตจึงไมของดวยอามิสโดยประการ
ทั้งปวงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย สภาพนีย้ อมมีแกสาวก ผูมีศรัทธา ผูหยั่งลงในคําสอนของ
พระศาสดาแลวประพฤติดว ยตั้งใจวา พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา เราเปนสาวก พระผูมี
พระภาคยอมทรงรู เราไมรู. คําสอนของพระศาสดายอมงอกงามมีโอชาแกสาวกผูมีศรัทธา
ผูหยั่งลงในคําสอนของพระศาสดาแลวประพฤติ. สภาพนี้ ยอมมีแกสาวกผูมีศรัทธาผูหยั่งลงใน
คําสอนของพระศาสดาแลวประพฤติ ดวยตั้งใจวา เนื้อและเลือดในสรีระของเราจงเหือดแหง
ไปจะเหลืออยูแ ตหนังเอ็นและกระดูกก็ตามที เมื่อเรายังไมบรรลุถึงอิฐผลที่จะพึงบรรลุดวย
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เรี่ยวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว จักคลายความเพียร
นั้นเสีย จักไมมีเลย. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ผลสองอยางคือ อรหัตตผลในปจจุบัน หรือเมือ่
ขันธบัญจกที่กรรมกิเลสเขาไปยึดถือเปนสวนเหลือยังมีอยู ความเปนพระอนาคามีอยางใดอยาง
หนึ่ง อันสาวกผูมีศรัทธา ผูหยั่งลงในคําสอนของพระศาสดาแลวประพฤติ พึงหวังได.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นยินดีชื่นชมพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบ กีฏาคิริสูตร ที่ ๑๐.
จบ ภิกขุวรรค ที่ ๒.
___________________
รวมพระสูตรในวรรคนี้มี ๑๐ สูตร คือ
๑. จูฬราหุโลวาทสูตร ๒. มหาราหุโลวาทสูตร
๓. จูฬมาลุงโกฺยวาทสูตร ๔. มหามาลุงโกฺยวาทสูตร
๕. ภัททาลิสูตร ๖. ลฑุกิโกปมสูตร
๗. จาตุมสูตร ๘. นฬกปานสูตร
๙. โคลิสสานิสูตร ๑๐. กีฏาคิริสูตร
____________________
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ปริพพาชกวรรค
๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร
เรื่องปริพาชกวัจฉโคตร
[๒๔๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวัน เขตเมืองเวสาลี.
ก็สมัยนั้น ปริพาชกวัจฉโคตร อาศัยอยูในปริพาชการาม ซึ่งมีตนมะมวงขาวตนหนึ่ง. ครั้งนั้นแล
เวลาเชา พระผูม ีพระภาคทรงนุงหมแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังเมือง
เวสาลี. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา เราจะเทีย่ วบิณฑบาตในเมืองเวสาลีกอ นก็ยัง
เชานัก ถากระไร เราพึงเขาไปหาวัจฉโคตตปริพาชกที่ปริพาชการามอันมีตนมะมวงขาวตนหนึ่งเถิด.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาวัจฉโคตตปริพาชก ถึงปริพาชการาม ซึ่งมีตนมะมวงขาว
ตนหนึ่ง. วัจฉโคตตปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกล แลวไดกราบทูลวา ขอเชิญ
พระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคเสด็จมาดีแลว กวาจะเสด็จมาในที่นี้
นานทีเดียว ขอเชิญพระผูมีพระภาคประทับนั่ง นี้อาสนะที่ปูลาดไวแลว พระผูมีพระภาคประทับนั่ง
บนอาสนะที่ปลู าดแลว แมวจั ฉโคตตปริพาชกก็ถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่ง นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง.
[๒๔๑] วัจฉโคตตปริพาชกนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขาพเจาไดสดับมาดังนีว้ า พระสมณโคดมเปนสัพพัญู มีปกติเห็นธรรมทั้งปวง
ทรงปฏิญญาญาณทัศนะ ไมมสี วนเหลือวา เมื่อเราเดินไปก็ดี หยุดอยูก ็ดี หลับก็ดี ตื่นก็ดี
ญาณทัศนะปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป ขาแตพระองคผเู จริญ ชนที่กลาวอยางนีว้ า พระสมณ
โคดมเปนสัพพัญู มีปกติเห็นธรรมทั้งปวง ทรงปฏิญญาณทัสนะไมมีสวนเหลือวา เมื่อเราเดินไป
ก็ดี หยุดอยูก็ดี หลับก็ดี ตื่นก็ดี ญาณทัสนะปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป ดังนี้ เปนอันกลาว
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ตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมชื่อวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําที่ไมเปนจริง และ
ชื่อวาพยากรณถูกสมควรแกธรรมแลหรือ อนึ่ง วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง
จะไมมาถึงฐานะที่ผูรูจะพึงติเตียนแลหรือ?
ดูกรวัจฉะ ชนที่กลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมเปนสัพพัญู มีปกติเห็นธรรมทั้งปวง
ทรงปฏิญญาญาณทัสนะไมมสี วนเหลือวา เมื่อเราเดินไปก็ดี หยุดอยูก ็ดี หลับก็ดี ตื่นก็ดี
ญาณทัสนะปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป ดังนี้ ไมเปนอันกลาวตามคําที่เรากลาวแลว และชื่อวา
กลาวตูเราดวยคําที่ไมมี ไมเปนจริง.
พยากรณวิชชา ๓
[๒๔๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพเจาทั้งหลายจะพยากรณอยางไร จึงจะเปนอันกลาว
ตามพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมชื่อวาตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง เปนอันพยากรณ
ถูกสมควรแกธรรม อนึ่ง วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะที่ผูรู
จะพึงติเตียนเลา.
ดูกรวัจฉะ เมื่อบุคคลพยากรณวา พระสมณโคดมเปนเตวิชชะดังนี้แล เปนอันกลาว
ตามคําที่เรากลาวแลว ชื่อวาไมกลาวตูเราดวยคําไมเปนจริง ชื่อวาพยากรณถูกสมควรแกธรรม
อนึ่ง วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะที่ผูรูพึงติเตียนเลย.
ดูกรวัจฉะ ก็เราเพียงตองการเทานั้น ยอมจะระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก
ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง
สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง
ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏั กัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปน
อันมากบางวา ในภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหาร
อยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุตจิ ากภพนั้นแลว
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ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมีชื่ออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว
ไดมาเกิดในภพนี้ เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ดวยประการฉะนี้.
ดูกรวัจฉะ ก็เราเพียงตองการเทานั้น ยอมจะเห็นหมูสตั วที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของ
มนุษย ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแต
ตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง สุคติ โลก สวรรค
ดูกรวัจฉะ เราทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ
ทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบนั แลวเขาถึงอยู.
ดูกรวัจฉะ เมื่อบุคคลพยากรณวา พระสมณโคดมเปนเตวิชชะเปนอันกลาวตามคําที่เรา
กลาวแลว ชื่อวาไมกลาวตูเราดวยคําไมเปนจริง เปนอันพยากรณถูก สมควรแกธรรม อนึ่ง
วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะที่ผูรูพึงติเตียน.
ลัทธิเดียรถียไปสวรรคไมได
[๒๔๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัจฉโคตตปริพาชกไดทูลถามวา ขาแต
พระโคดม คฤหัสถบางคนยังละสังโยชนของคฤหัสถไมได เมื่อตายไป ยอมทําที่สุดทุกขได
มีอยูหรือ?
ดูกรวัจฉะ คฤหัสถที่ยังละสังโยชนของคฤหัสถไมไดแลว เมื่อตายไป จะทําที่สุดทุกข
ไดนั้น ไมมีเลย.
ขาแตพระโคดม ก็คฤหัสถบางคนยังละสังโยชนของคฤหัสถไมได เมื่อตายไป เขาถึง
โลกสวรรคได มีอยูหรือ?
ดูกรวัจฉะ คฤหัสถที่ละสังโยชนของคฤหัสถยังไมได เมื่อตายไป ไดไปสวรรคนั้น
ไมใชรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย เทานั้น โดยทีแ่ ท
มีอยูมากทีเดียว.
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ขาแตทานพระโคดม อาชีวกบางคน เมือ่ ตายไป จะทําที่สุดทุกขได มีอยูบางหรือ?
ดูกรวัจฉะ อาชีวกบางคน เมื่อตายไป จะทําที่สุดทุกขไดนั้น ไมมีเลย.
ขาแตทานพระโคดม ก็อาชีวกบางคน เมื่อตายไป จะไปสวรรคได มีอยูหรือ?
ดูกรวัจฉะ แตภัทรกัปนี้ไปไดเกาสิบเอ็ดกัปที่เราระลึกได เราจักไดรูจักอาชีวกบางคนที่ไป
สวรรคหามิได นอกจากอาชีวกคนเดียว ที่เปนกรรมวาที กิริยาวาที.
ขาแตทานพระโคดม เมือ่ เปนเชนนัน้ ลัทธิของเดียรถียเปนอันสูญโดยที่สุดจากคุณ
เครื่องไปสูสวรรคนะซี.
อยางนั้นวัจฉะ ลัทธิของเดียรถียนี้ เปนอันสูญโดยที่สุด แมจากคุณเครื่องไปสูสวรรค.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. วัจฉโคตตปริพาชกยินดี ชื่นชมพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบ จูฬวัจฉโคตตสูตร ที่ ๑.
____________________
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อัคคิวัจฉโคตตสูตร
เรื่องปริพาชกวัจฉโคตร
[๒๔๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้วา:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล ปริพาชกวัจฉโคตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง.
ทิฏฐิ ๑๐ อยาง
[๒๔๕] วัจฉโคตตปริพาชก นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี
พระภาควา ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้ า โลกเที่ยง สิง่ นี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้
หรือ?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนัน้ .
ขาแตทานพระโคดม ก็ทา นพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา โลกไมเทีย่ ง สิ่งนี้เทานัน้ จริง
สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ?
ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น.
ขาแตทานพระโคดม ก็ทา นพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา โลกมีที่สดุ สิ่งนี้เทานั้นจริง
สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ?
ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น.
ขาแตทานพระโคดม ก็ทา นพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา ชีพอันนัน้ สรีระก็อันนัน้
สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ?
ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น.
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ขาแตทานพระโคดม ก็ทา นพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง
สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ?
ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น.
ขาแตทานพระโคดม ก็ทา นพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยู
สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ?
ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น.
ขาแตทานพระโคดม ก็ทา นพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายไป ไม
มีอยู สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ?
ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น.
ขาแตทานพระโคดม ก็ทา นพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยู
ก็มี ไมมีอยูก ็มี สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ?
ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น.
ขาแตทานพระโคดม ก็ทา นพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตายไป มีอยู
ก็มิใช ไมมีอยูก ็มิใช สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ?
ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น.
[๒๔๖] พระองคอันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ทานพระโคดมทรงเห็น
อยางนี้วา โลกเที่ยง สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ ก็ตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ เรา
ไมไดเห็นอยางนั้น. ฯลฯ พระองคอันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ทานพระโคดม
ทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบื้องหนาแตตาย มีอยูก็มิใช ไมมอี ยูก็มิใช ดังนีห้ รือ ก็ตรัสตอบวา
ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. ก็ทานพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรือ จึงไมทรงเขาถึงทิฏฐิ
เหลานี้ โดยประการทั้งปวงเชนนี้.
[๒๔๗] ดูกรวัจฉะ ความเห็นวาโลกเที่ยง ... โลกไมเที่ยง ... โลกมีที่สุด ... โลกไมมี
ที่สุด ... ชีพอันนั้น สรีระก็อนั นั้น ... ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง ... สัตวเบื้องหนาแต
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ตายไปมีอยู ... สัตวเบื้องหนาแตตายไปไมมอี ยู ... สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมอี ยูก็มี ...
สัตวเบื้องหนาแตตายไปมีอยูก ็หามิได ไมมอี ยูก็หามิได ดังนี้นั้น เปนความเห็นที่รกชัฏ เปน
ความเห็นอยางกันดาร เปนความเห็นที่เปนเสี้ยนหนาม เปนความเห็นที่กวัดแกวง เปนความ
เห็นเครื่องผูกสัตวไว เปนไปกับดวยทุกข เปนไปกับดวยความลําบาก เปนไปกับดวยความ
คับแคน เปนไปกับดวยความเรารอน ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพือ่ ดับสนิท
เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน.
ดูกรวัจฉะ เราเห็นโทษนีแ้ ล จึงไมเขาถึงทิฏฐิเหลานี้ โดยประการทั้งปวงเชนนี้.
ก็ความเห็นอะไรๆ ของทานพระโคดม มีอยูบางหรือ?
ดูกรวัจฉะ ก็คําวาความเห็นดังนี้นนั้ ตถาคตกําจัดเสียแลว ดูกรวัจฉะ ก็ตถาคตเห็น
แลววา ดังนี้ รูป ดังนี้ ความเกิดแหงรูป ดังนี้ ความดับแหงรูป ดังนี้ เวทนา ดังนี้ ความ
เกิดแหงเวทนา ดังนี้ ความดับแหงเวทนา ดังนี้ สัญญา ดังนี้ ความเกิดแหงสัญญา ดังนี้
ความดับแหงสัญญา ดังนี้ สังขาร ดังนี้ ความเกิดแหงสังขาร ดังนี้ ความดับแหงสังขาร
ดังนี้ วิญญาณ ดังนี้ ความเกิดแหงวิญญาณ ดังนี้ ความดับแหงวิญญาณ เพราะฉะนัน้ เราจึง
กลาววา ตถาคตพนวิเศษแลว เพราะความสิน้ ไป เพราะคลายกําหนัด เพราะดับสนิท เพราะสละ
เพราะปลอย เพราะไมถือมัน่ ซึ่งความสําคัญทั้งปวง ซึ่งความตองการทั้งปวง ซึ่งความถือวา
เราวาของเรา และความถือตัวอันนอนอยูในสันดานทั้งปวง.
ปญหาวาดวยผูห ลุดพน
[๒๔๘] ขาแตทานพระโคดม ก็ภิกษุผมู ีจิตพนวิเศษแลวอยางนี้ จะเกิดในทีไ่ หน?
ดูกรวัจฉะ คําวาจะเกิดดังนี้ ไมควรเลย.
ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้น จะไมเกิดขึ้นหรือ?
ดูกรวัจฉะ คําวา ไมเกิดดังนี้ ก็ไมควร.
ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้น เกิดก็มี ไมเกิดก็มีหรือ?
ดูกรวัจฉะ คําวาเกิดก็มี ไมเกิดก็มี ดังนี้ ก็ไมควร.
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ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้น เกิดก็มใิ ช ไมเกิดก็มิใชหรือ?
ดูกรวัจฉะ คําวาเกิดก็มิใช ไมเกิดก็มิใช ดังนี้ ก็ไมควร.
[๒๔๙] พระองคอันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ภิกษุผูมีจิตพนวิเศษแลว
อยางนี้ จะเกิดในที่ไหน ก็ตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ คําวาจะเกิด ดังนี้ ไมควร. ฯลฯ พระองค
อันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทา นพระโคดม ถาเชนนั้นเกิดก็มิใช ไมเกิดก็มิใชหรือ ก็ตรัสตอบวา
ดูกรวัจฉะ คําวา เกิดก็มใิ ช ไมเกิดก็มใิ ช ดังนี้ ก็ไมควร. ขาแตทานพระโคดม ในขอนี้
ขาพเจาถึงความไมรู ถึงความหลงแลว แมเพียงความเลื่อมใสของขาพเจาที่ไดมีแลว เพราะ
พระวาจาที่ตรัสไวในเบื้องแรกของทานพระโคดม บัดนีไ้ ดหายไปเสียแลว.
[๒๕๐] ดูกรวัจฉะ ควรแลวที่ทานจะไมรู ควรแลวที่ทานจะหลง เพราะวาธรรมนี้
เปนธรรมลุมลึก ยากทีจ่ ะเห็น ยากทีจ่ ะรู สงบระงับ ประณีต ไมใชธรรมที่จะหยั่งถึงไดดวย
ความตรึก ละเอียด บัณฑิตจึงจะรูได ธรรมนั้นอันทานผูมคี วามเห็นเปนอยางอื่น มีความพอใจ
เปนอยางอื่น มีความชอบใจเปนอยางอื่น มีความเพียรในทางอื่น อยูใ นสํานักของอาจารยอื่น
รูไดโดยยาก ดูกรวัจฉะ ถาเชนนั้น เราจักยอนถามทานในขอนี้ ทานเห็นควรอยางใด ก็พึง
พยากรณอยางนั้น ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาไฟลุกโพลงอยูตอหนาทาน ทานจะพึง
รูหรือวา ไฟนีล้ ุกโพลงตอหนาเรา.
ขาแตทานพระโคดม ถาไฟลุกโพลงตอหนาขาพเจา ขาพเจาพึงรูวา ไฟนี้ลุกโพลงอยู
ตอหนาเรา.
ดูกรวัจฉะ ถาใครๆ พึงถามทานอยางนีว้ า ไฟที่ลุกโพลงอยูตอหนาทานนี้ อาศัยอะไร
จึงลุกโพลง ทานถูกถามอยางนี้แลวจะพึงพยากรณวาอยางไร?
ขาแตทานพระโคดม ถาใครๆ ถามขาพเจาอยางนี้วา ไฟที่ลุกโพลงตอหนาทานนี้ อาศัย
อะไรจึงลุกโพลง ขาพเจาถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ไฟที่ลุกโพลงอยูตอหนาเรานี้
อาศัยเชื้อ คือหญาและไมจึงลุกโพลงอยู.
ดูกรวัจฉะ ถาไฟนั้นพึงดับไปตอหนาทาน ทานพึงรูหรือวา ไฟนีด้ ับไปตอหนาเราแลว?
ขาแตทานพระโคดม ถาไฟนั้นดับไปตอหนาขาพเจา ขาพเจาพึงรูวาไฟนี้ดับไปตอหนา
เราแลว.
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ดูกรวัจฉะ ถาใครๆ พึงถามทานอยางนีว้ า ไฟที่ดับไปแลวตอหนาทานนั้น ไปยังทิศ
ไหนจากทิศนี้ คือทิศบูรพา ทิศปจจิม ทิศอุดร หรือทิศทักษิณ ทานถูกถามอยางนี้แลว จะ
พึงพยากรณวาอยางไร?
ขาแตทานพระโคดม ขอนั้นไมสมควร เพราะไฟนั้นอาศัยเชื้อ คือหญาและไมจึงลุก
แตเพราะเชื้อนัน้ สิ้นไป และเพราะไมมีของอื่นเปนเชื้อ ไฟนั้นจึงถึงความนับวาไมมีเชือ้ ดับ
ไปแลว.
การละขันธ ๕
[๒๕๑] ฉันนั้นเหมือนกัน วัจฉะ บุคคลเมื่อบัญญัติวาเปนสัตว พึงบัญญัติเพราะ
รูปใด รูปนั้นตถาคตละไดแลว มีมูลรากอันขาดแลว ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมี
มีความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ตถาคตพนจากการนับวารูปมีคุณอันลึก อันใครๆ ประมาณ
ไมได หยั่งถึงไดโดยยาก. เปรียบเหมือนมหาสมุทรฉะนัน้ ไมควรจะกลาววาเกิด ไมควรจะ
กลาววาไมเกิด ไมควรจะกลาววาเกิดก็มี ไมเกิดก็มี ไมควรจะกลาววา เกิดก็หามิได ไมเกิด
ก็หามิได. บุคคลเมื่อบัญญัติวาเปนสัตว พึงบัญญัติเพราะเวทนาใด ... เพราะสัญญาใด ... เพราะ
สังขารเหลาใด ... เพราะวิญญาณใด ... วิญญาณนั้น ตถาคตละไดแลว มีมูลรากอันขาดแลว
ทําใหดจุ เปนตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีความไมเกิดขึน้ ตอไปเปนธรรมดา ตถาคตพนจากการ
นับวาวิญญาณ มีคุณอันลึก อันใครๆ ประมาณไมได หยั่งถึงไดโดยยาก. เปรียบเหมือน
มหาสมุทรฉะนั้น ไมควรกลาววาเกิด ไมควรจะกลาววาไมเกิด ไมควรจะกลาววาเกิดก็มี ไมเกิด
ก็มี ไมควรจะกลาววา เกิดก็หามิได ไมเกิดก็หามิได.
ปริพาชกวัจฉโคตรถึงสรณคมน
[๒๕๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัจฉโคตตปริพาชกไดทูลพระผูมพี ระภาค
วา ขาแตทานพระโคดม เปรียบเหมือนตนสาละใหญ ในที่ใกลบานหรือนิคม กิ่ง ใบ เปลือก
สะเก็ด และกะพี้ ของตนสาละใหญนั้น จะหลุดรวง กะเทาะไปเพราะเปนของไมเที่ยง สมัย
ตอมา ตนสาละใหญนั้นปราศจาก กิ่ง ใบ เปลือก สะเก็ด และกะพี้แลว คงเหลืออยูแต
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แกนลวนๆ ฉันใด พระพุทธพจนของทานพระโคดม ก็ฉนั นั้น ปราศจากกิ่ง ใบ เปลือก
สะเก็ด และกะพี้ คงเหลืออยูแ ตคําอันเปนสาระลวนๆ.
ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืด ดวยคิดวา ผูมีจกั ษุจกั เห็นรูป ดังนี้ ฉันใด ทานพระโคดมทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาพระองคนี้ถึงทานพระโคดม พระธรรมและภิกษุสงฆ
วาเปนสรณะ ขอทานพระโคดม จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ดังนี้แล.
จบ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ที่ ๒.
___________________________
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๓. มหาวัจฉโคตตสูตร
เรื่องปริพาชกวัจฉโคตร
[๒๕๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปะ เขตพระนคร
ราชคฤห. ครั้งนั้นแล ปริพาชกวัจฉโคตรเขาไปเฝาพระผูม ีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ได
กราบทูลวา ขาพเจาเคยกลาวกับทานพระโคดมเปนเวลานานแลว ขาพเจาขอโอกาส ขอทาน
พระโคดมจงทรงแสดงธรรมทั้งที่เปนกุศล ทั้งที่เปนอกุศล แกขาพเจาโดยยอเถิด.
พ. ดูกรวัจฉะ เราพึงแสดงธรรมทั้งที่เปนกุศล ทั้งที่เปนอกุศล แกทานโดยยอก็ได
โดยพิสดารก็ได ก็แตวาเราจักแสดงธรรมทั้งที่เปนกุศล ทั้งที่เปนอกุศล แกทานโดยยอ ทาน
จงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว. วัจฉโคตตปริพาชกทูลรับพระดํารัสพระผูม ีพระภาควา
อยางนั้น ทานผูเจริญ.
ธรรมที่เปนอกุศลและกุศล
[๒๕๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรวัจฉะ โลภะแล เปนอกุศล อโมหะ เปน
กุศล อโลภะเปนกุศล โทสะเปนอกุศล อโทสะเปนกุศล โมหะเปนอกุศล ดูกรวัจฉะ
ธรรมสามขอนี้เปนอกุศล ธรรมสามขอนี้เปนกุศล ดวยประการฉะนีแ้ ล. ดูกรวัจฉะ ปาณาติบาต
แลเปนอกุศล เจตนาเครื่องงดเวนจากปาณาติบาตเปนกุศล อทินนาทานเปนอกุศล เจตนา
เครื่องงดเวนจากอทินนาทานเปนกุศล กาเมสุมิจฉาจารเปนอกุศล เจตนาเครื่องงดเวนจากกาเม
สุมิจฉาจารเปนกุศล มุสาวาทเปนอกุศล เจตนาเครื่องงดเวนจากมุสาวาทเปนกุศล ปสุณาวาจา
เปนอกุศล เจตนาเครื่องงดเวนจากปสุณาวาจาเปนกุศล ผรุสวาจาเปนอกุศล เจตนาเครื่อง
งดเวนจากผรุสวาจาเปนกุศล สัมผัปปลาปะเปนอกุศล เจตนาเครื่องงดเวนจากสัมผัปปลาปะ
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เปนกุศล อภิชฌาเปนอกุศล อนภิชฌาเปนกุศล พยาบาทเปนอกุศล อัพยาบาทเปนกุศล
มิจฉาทิฏฐิเปนอกุศล สัมมาทิฏฐิเปนกุศล ดูกรวัจฉะ ธรรมสิบขอนี้เปนอกุศล ธรรมสิบขอนี้
เปนกุศล ดวยประการฉะนีแ้ ล. ดูกรวัจฉะ เพราะตัณหาอันภิกษุละไดแลว มีมูลรากอันขาดแลว
ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา ภิกษุนั้นเปนพระ
อรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจทีค่ วรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงเสียแลว มี
ประโยชนของตนถึงแลว มีสงั โยชนในภพสิ้นแลว พนวิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ.
ภิกขุปุจฉา
[๒๕๕] ทานพระโคดมจงยกไว ก็ภกิ ษุรูปหนึ่ง ผูเปนสาวกของทานพระโคดม ทําให
แจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเอง
ในปจจุบนั แลวเขาถึงอยู มีอยูหรือ?
ดูกรวัจฉะ พวกภิกษุผูเปนสาวกของเรา ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา
อาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบนั แลว เขาถึงอยูน ั้น มี
ไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสรี่ อย ไมใชหารอย ที่แทมีอยูมาก
ทีเดียว.
ทานพระโคดมจงยกไว พวกภิกษุจงยกไว ก็ภกิ ษุณีแมรูปหนึ่งผูเปนสาวิกาของทานพระ
โคดม ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมตุ ิ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญา
อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบนั แลวเขาถึงอยู มีอยูหรือ?
ดูกรวัจฉะ พวกภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อัน
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูนั้น
มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสรี่ อย ไมใชหารอย ที่แทมีอยูมาก
ทีเดียว.
อุปาสกปุจฉา
[๒๕๖] ทานพระโคดมจงยกไว พวกภิกษุจงยกไว พวกภิกษุณจี งยกไว ก็อุบาสก
แมคนหนึ่ง ผูเปนสาวกของทานพระโคดมฝายคฤหัสถ นุงผาขาวเปนสพรหมจารี เปน
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โอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาสิ้นไป จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับ
จากโลกนั้นเปนธรรมดา มีอยูหรือ?
ดูกรวัจฉะ อุบาสกทั้งหลายผูเปนสาวกของเรา ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี
เปนโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาสิ้นไป จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจาก
โลกนั้นเปนธรรมดานั้น มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย
ไมใชหารอย ที่แทมีอยูมากทีเดียว.
ทานพระโคดมจงยกไว ภิกษุทั้งหลายจงยกไว ภิกษุณีทั้งหลายจงยกไว อุบาสกทัง้ หลาย
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารีจงยกไว ก็อุบาสกแมคนหนึ่ง ผูเปนสาวกของพระโคดม
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ทําตามคําสอน ผูทําเฉพาะโอวาท มีวิจิกจิ ฉาอันขามไดแลว
ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมเชื่อตอผูอื่นในคําสอนของศาสดา มี
อยูหรือ?
ดูกรวัจฉะ พวกอุบาสกผูเปนสาวกของเรา ฝายคฤหัสนุงผาขาว บริโภคกาม ทําตาม
คําสอน ผูทําเฉพาะโอวาท มีวิจิกจิ ฉาอันขามไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปน
ผูแกลวกลา ไมเชื่อตอผูอื่นในคําสอนของศาสดาอยูนั้น มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย
ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย ทีแ่ ทมีอยูมากทีเดียว.
ทานพระโคดมจงยกไว ภิกษุทั้งหลายจงยกไว ภิกษุณีทั้งหลายจงยกไว อุบาสกทัง้ หลาย
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารีจงยกไว อุบาสกทัง้ หลาย ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปน
สพรหมจารีจงยกไว อุบาสกทั้งหลาย ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม จงยกไว ก็อุบาสิกา
แมคนหนึ่ง ผูเปนสาวิกาของทานพระโคดม ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาริณี เปน
โอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาสิ้นไป จักปรินิพพานในภพนั้น อันมีไมกลับจากโลก
นั้นเปนธรรมดา มีอยูหรือ.
ดูกรวัจฉะ พวกอุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารีณี
เปนโอปปาติกา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาสิ้นไป จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจาก
โลกนั้นเปนธรรมดานั้น มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย
ไมใชหารอย ที่แทมีอยูมากทีเดียว.
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ทานพระโคดมจงยกไว ภิกษุทั้งหลายจงยกไว ภิกษุณีทั้งหลายจงยกไว อุบาสกทัง้ หลาย
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี จงยกไว อุบาสกทั้งหลาย ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภค
กาม จงยกไว พวกอุบาสกฝายคฤหัสถ นุงผาขาวเปนสพรหมจารี ก็จงยกไว สวนอุบาสิกา
แมคนหนึ่ง ผูเปนสาวิกาของทานพระโคดมฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ทําตามคําสอน
ผูทําเฉพาะโอวาท มีวจิ ิกิจฉาอันขามไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา
ไมเชื่อตอผูอื่นในคําสอนของศาสดา มีอยูห รือ?
ดูกรวัจฉะ พวกอุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม
ทําตามคําสอนผูทําเฉพาะโอวาท มีวจิ ิกิจฉาอันขามไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความ
เปนผูแกลวกลา ไมเชื่อตอผูอื่นในคําสอนของศาสดาอยูนนั้ มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย
ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย ทีแ่ ทมีอยูมากทีเดียว.
ความเปนผูบําเพ็ญธรรมใหบริบูรณ
[๒๕๗] ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมเทานั้นจักไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ
สวนพวกภิกษุจักไมไดบําเพ็ญใหบริบูรณไซร เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้จกั ไมบริบรู ณไดดว ย
เหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดมไดเปนผูบ ําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ และพวกภิกษุก็บาํ เพ็ญให
บริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนจี้ ักบริบูรณไดดว ยเหตุนั้น. ถาทานพระโคดมจักไดบําเพ็ญ
ธรรมนี้ใหบริบูรณแลวก็ดี พวกภิกษุไดบาํ เพ็ญใหบริบูรณแลวก็ดี แตพวกภิกษุณจี ักไมไดบําเพ็ญ
ใหบริบูรณแลว เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดม
ไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณและพวกภิกษุก็บําเพ็ญใหบริบูรณ ทั้งพวกภิกษุณีก็บําเพ็ญใหบริบูรณ
เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้ จึงบริบูรณไดดวยเหตุนั้น.
[๒๕๘] ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมจักไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ และ
พวกภิกษุจักไดบําเพ็ญใหบริบูรณ ทั้งพวกภิกษุณีจกั ไดบาํ เพ็ญใหบริบูรณแลว แตพวกอุบาสก
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี จักไมบําเพ็ญใหบริบูรณแลว เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้
ก็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุ
ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว
เปนสพรหมจารี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนจี้ ึงบริบูรณไดดว ยเหตุนั้น.
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ขาแตทานพระโคดม ก็ถา ทานพระโคดมจักไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุจักได
บําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณีจกั ไดบําเพ็ญใหบริบูรณและพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว
เปนสพรหมจารี จักไดบําเพ็ญใหบริบูรณ แตพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนงุ ผาขาว บริโภคกาม
ไมบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยกจ็ ักไมบริบูรณไดดว ยเหตุนนั้ แตเพราะทาน
พระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณไี ดบําเพ็ญ
ใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และ
พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรย
นี้ จึงบริบูรณไดดวยเหตุนั้น.
ขาแตทานพระโคดม ก็ถา ทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบําเพ็ญ
ใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบาํ เพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี
ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสก ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ
แลว แตพวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาริณี จักไมบําเพ็ญใหบริบูรณแลว
เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนกี้ ็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดมไดบําเพ็ญ
ธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณไี ดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสก
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว
บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาริณี
ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรยนจี้ ึงบริบูรณไดดว ยเหตุนั้น.
ขาแตทานพระโคดม ก็ถา ทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุไดบําเพ็ญ
ใหบริบูรณ พวกภิกษุณีไดบาํ เพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี
ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ
พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไมไดบาํ เพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้
พรหมจรรยนกี้ ็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดม ไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบรู ณ
พวกภิกษุไดบาํ เพ็ญใหบริบูรณ ภิกษุณีไดบาํ เพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว
เปนสพรหมจารีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญ
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ใหบริบูรณ พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาวเปนสพรหมจาริณี ไดบาํ เพ็ญใหบริบูรณ และ
พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เมื่อเปนเชนนี้ พรหมจรรย
นี้ จึงไดบริบูรณไดดวยเหตุนั้น.
ปริพาชกวัจฉโคตรขอบรรพชา
[๒๕๙] ขาแตทานพระโคดม เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา มีแตจะนอมไปโอนไป
เบนไปสูสมุทร คงจรดสมุทรอยู ฉันใด บริษัทของทานพระโคดมซึ่งมีคฤหัสถและบรรพชิต
ก็ฉันนั้น มีแตจะนอมไป โอนไป เบนไป สูพระนิพพานคงจรดพระนิพพานอยู ฉันนั้น.
ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืดดวยคิดวา ผูมีจกั ษุจักเห็นรูป ฉันใด ทานพระโคดมทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม พระธรรมและพระภิกษุสงฆ
วาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา อุปสมบท ในสํานักของทานพระโคดม.
ดูกรวัจฉะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถียหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูน นั้
จะตองอยูปริวาสใหครบสี่เดือน โดยลวงสี่เดือนไป พวกภิกษุเต็มใจแลว จึงจะใหบรรพชา
อุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุได ก็แตวาเรารูความตางกันแหงบุคคลในขอนี้.
ขาแตพระองคผูเจริญ ถาชนทั้งหลายที่เคยเปนอัญญเดียรถียเมื่อหวังจะบรรพชาอุปสมบท
ในธรรมวินยั นี้ จะตองอยูปริวาสใหครบสี่เดือน โดยลวงสี่เดือนไป พวกภิกษุเต็มใจแลว
จึงจงใหบรรพชาอุปสมบทเพื่อความเปนภิกษุไดไซร ขาพระองคจักอยูป ริวาสใหครบสี่ป โดยลวง
สี่ปไป ภิกษุทงั้ หลายเต็มใจแลว จึงใหขาพระองคบรรพชาอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุเถิด
วัจฉโคตตปริพาชก ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว.
สมถวิปสสนา
[๒๖๐] ก็ทานวัจฉโคตรอุปสมบทแลวไมนาน คือ อุปสมบทไดกึ่งเดือน เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาค ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่งแลว.
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กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ผลสามเบื้องต่ําที่กาํ หนดไวเทาใด ที่บุคคล
พึงบรรลุดวยญาณของพระเสขะ ดวยวิชชาของพระเสขะ ผลนั้นทั้งหมดขาพระองคบรรลุแลว
ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมที่ยิ่งขึ้นไปแกขาพระองคเถิด.
ดูกรวัจฉะ ถาเชนนั้น เธอจงเจริญธรรมทั้งสอง คือสมถะและวิปสนาใหยิ่งขึน้ ไปเถิด
ดูกรวัจฉะ ธรรมทั้งสอง คือสมถะและวิปส นานี้ เธอเจริญใหยิ่งขึ้นไปแลว จักเปนไปเพื่อแทง
ตลาดธาตุหลายประการ.
อภิญญา ๖
[๒๖๑] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพียงจักหวังวา เราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได
ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดดุจไปในที่วางก็ได ผุดขึ้นดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได
เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร
พระอาทิตย ซึง่ มีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได
ดังนี้ เมื่อเหตุมอี ยู เธอก็จักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในอิทธิวิธีนั้นๆ เทียว.
[๒๖๒] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพียงจักหวังวา เราพึงฟงเสียงทั้งสองคือเสียงทิพยและ
เสียงของมนุษย ทั้งที่ไกลและที่ใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ ลวงโสตธาตุของมนุษย
ดังนี้. เมื่อเหตุมีอยู เธอก็จักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูส ามารถในทิพยโสตธาตุ นั้นๆ เทียว.
[๒๖๓] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพียงจักหวังวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอื่น ของบุคคล
อื่นดวย คือ จิตมีราคะ พึงรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ พึงรูวาจิตปราศจากราคะ
จิตมีโทสะ พึงรูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ พึงรูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ
พึงรูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ พึงรูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู พึงรูวาจิตหดหู
หรือจิตฟุงซาน พึงรูวาจิตฟุง ซาน จิตเปนมหรคต พึงรูวา จิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต
พึงรูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา พึงรูวาจิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา
พึงรูวาจิตไมมจี ิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ พึงรูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ พึงรูวา
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จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน พึงรูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน พึงรูว า จิตไมหลุดพน
ดังนี้ เมื่อเหตุมอี ยู เธอจักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในเจโตปริยญาณนัน้ ๆ เทียว.
[๒๖๔] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพียงจักหวังวา เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ
พึงระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง
แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏ
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว
ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ ๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้ ครั้นจุติจากภพนัน้
แลว ไดมาเกิดในภพนี้ เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ดวยประการฉะนี้ ดังนี้. เมื่อเหตุมีอยู เธอจักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในบุพเพนิ
วาสานุสติญาณนั้นๆ เทียว.
[๒๖๕] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพียงจักหวังวา เราพึงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ
เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวง
จักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก สวนสัตวเหลานี้
ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือ
การกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค
ดังนี้ เราพึงเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย พึงรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
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ตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดังนี้. เมื่อเหตุมีอยู เธอจักบรรลุความเปนผูอาจเปนผูสามารถ
ในจูตูปปาตญาณนั้นๆ เทียว.
[๒๖๖] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพียงจักหวังวา เราพึงทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญา
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน
เขาถึงอยู ดังนี้ เมื่อเหตุมีอยู เธอจักบรรลุความเปนผูอาจเปนผูสามารถในอาสวักขยญาณ
นั้นๆ เทียว.
ทานวัจฉโคตรสําเร็จเปนพระอรหันต
[๒๖๗] ครั้งนั้นแล ทานวัจฉโคตรชืน่ ชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลวหลีกไป. ครั้นแลวหลีกออกไปอยูแ ตผูเดียว เปน
ผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยูไมนานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมี
ธรรมอื่นยิ่งกวา ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา
อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบนั เขาถึงอยู ไดรชู ัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี. ก็ทานวัจฉโคตร ไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
[๒๖๘] ก็สมัยนั้น ภิกษุเปนอันมากพากันไปเพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค ทานพระ
วัจฉโคตรไดเห็นภิกษุเหลานั้น ผูกําลังเดินไปแตไกล จึงเขาไปหาภิกษุเหลานั้นจนถึงที่ใกล แลว
ไดถามวา ดูกรทานผูมีอายุทั้งหลาย ทานทั้งหลายจะไปไหนกัน?
ดูกรทานผูม ีอายุ เราทั้งหลายจะไปเฝาพระผูมีพระภาค.
ดูกรผูมีอายุทั้งหลาย ถาเชนนั้น ขอทานทั้งหลายจงถวายบังคมพระบาทของพระผูมี
พระภาคดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตพระองคผเู จริญ วัจฉโคตรภิกษุกราบถวายบังคม
พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และไดกราบทูลอยางนี้วา ขาพระองคไดบําเรอ
พระผูมีพระภาคแลว ขาพระองคไดบําเรอพระสุคตแลว. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระวัจฉโคตร
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง
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แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระวัจฉโคตรถวายบังคมพระบาทของพระผูมี
พระภาคดวยเศียรเกลา และสั่งใหกราบทูลอยางนี้วา ขาพระองคบําเรอพระผูมีพระภาคแลว
ขาพระองคบําเรอพระสุคตแลว.
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรากําหนดรูใจวัจฉโคตรภิกษุดวยใจกอนแลววา วัจฉโคตรภิกษุเปน
เตวิชชะ มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก แมเทวดาทัง้ หลายก็บอกเนื้อความนีแ้ กเราแลววา ขาแตพระองค
ผูเจริญ วัจฉโคตรภิกษุเปนเตวิชชะ มีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นยินดีชื่นชมพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.
จบ มหาวัจฉโคตตสูตร ที่ ๓.
__________
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๔. ที่ฆนขสูตร
เรื่องทีฆนขปริพาชก
[๒๖๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ถ้ําสุกรขาตาเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห.
ครั้งนั้น ปริพาชกชื่อทีฆนขะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี
พระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งแลว.
ไดกราบทูลวา ทานพระโคดม ความจริงขาพเจามีปกติกลาวอยางนี้ มีปกติเห็นอยางนีว้ า สิ่ง
ทั้งปวงไมควรแกเรา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา อัคคิเวสสนะ แมความเห็นของทานวา สิ่งทั้งปวงไมควรแก
เรานั้น ก็ไมควรแกทาน.
ทานพระโคดม ถาความเห็นนี้ควรแกขา พเจา แมความเห็นนัน้ ก็พึงเปนเชนนัน้ แมความ
เห็นนัน้ ก็พึงเปนเชนนัน้ .
อัคคิเวสสนะ ชนในโลกผูที่กลาวอยางนี้วา แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนัน้ ทั้งนัน้
แมความเห็นนัน้ ก็พึงเปนเชนนั้นทั้งนั้น ดังนี้ ชนเหลานัน้ ละความเห็นนัน้ ไมได และยังยึดถือ
ความเห็นอื่นนั้น มีมาก คือมากกวาคนทีล่ ะได. อัคคิเวสสนะ ชนในโลกผูที่กลาวอยางนี้วา
แมความเห็นนัน้ ก็พึงเปนเชนนั้นทั้งนั้น แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนัน้ ทั้งนั้น ดังนี้ ชนเหลานั้น
ละความเห็นนัน้ ได และไมยดึ ถือความเห็นอื่นนั้น มีนอยคือนอยกวาคนที่ยังละไมได.
ทิฎฐิเปนเหตุใหเกิดวิวาท
[๒๗๐] อัคคิเวสสนะ สมณพราหมณพวกหนึ่งมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้ า สิ่ง
ทั้งปวงควรแกเรา ดังนี้ ก็มี. สมณพราหมณพวกหนึ่งมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้ สิ่งทั้งปวง
ไมควรแกเรา ดังนี้ ก็มี สมณพราหมณพวกหนึ่งมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้ า บางสิ่ง
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ควรแกเรา บางสิ่งไมควรแกเรา ดังนี้ ก็มี อัคคิเวสสนะ บรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของ
สมณพราหมณพวกที่มักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา สิ่งทั้งปวงควรแกเรานัน้ ใกลขางกิเลส
อันเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลขางกิเลสเครื่องประกอบสัตวไว ใกลขา งกิเลสเปนเหตุ
เพลิดเพลิน ใกลขางกิเลสเปนเหตุกล้ํากลืน ใกลขางกิเลสเปนเหตุยึดมั่น. อัคคิเวสสนะ
บรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของสมณพราหมณพวกที่มักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา สิ่ง
ทั้งปวงไมควรแกเรานัน้ ใกลขางธรรมไมเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลขางธรรมไมเปนเครื่อง
ประกอบสัตวไว ใกลขางธรรมไมเปนเหตุเพลิดเพลิน ใกลขางธรรมไมเปนเหตุกล้ํากลืน ใกล
ขางธรรมไมเปนเหตุยึดมั่น. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทีฆนขปริพาชกไดกราบทูล
พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมทรงยกยองความเห็นของขาพเจา ทานพระโคดมทรงยกยอง
ความเห็นของขาพเจา.
อัคคิเวสสนะ ในความเห็นนั้นๆ ความเห็นของสมณพราหมณพวกที่มักกลาวอยางนี้
มักเห็นอยางนีว้ า บางสิ่งควรแกเรา บางสิ่งไมควรแกเรา นั้นสวนทีเ่ ห็นวาควร ใกลขางกิเลส
อันเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลขางกิเลสเครื่องประกอบสัตวไว ใกลขางกิเลสเปนเหตุ
เพลิดเพลิน ใกลขางกิเลสเปนเหตุกล้ํากลืน ใกลขางกิเลสเปนเหตุยึดมั่น สวนที่เห็นวาไมควร
ใกลขางธรรมไมเปนไปดวยความกําหนัด ใกลขางธรรมไมเปนเครื่องประกอบสัตวไว ใกลขาง
ธรรมไมเปนเหตุเพลิดเพลิน ใกลขางธรรมไมเปนเหตุกล้าํ กลืน ใกลขางธรรมไมเปนเหตุยึดมัน่ .
[๒๗๑] อัคคิเวสสนะ บรรดาความเห็นนั้น ในความเห็นของสมณพราหมณผทู ี่มัก
กลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้ า สิ่งทั้งปวงควรแกเรานั้น วิญูชนยอมเห็นตระหนักวา เราจะ
ยึดมั่น ถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราวา สิ่งทั้งปวงควรแกเรา ดังนี้ แลวยืนยันโดยแข็งแรงวา สิ่งนี้
เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณสองพวกนี้ คือ สมณพราหมณผูมัก
กลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้ า สิ่งทั้งปวงไมควรแกเรา ๑ สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้
มักเห็นอยางนีว้ า บางสิ่งควรแกเรา บางสิ่งไมควรแกเรา ๑. เมื่อความถือผิดกันมีอยูด งั นี้ ความ
ทุมเถียงกันก็มี เมื่อมีความทุม เถียงกัน ความแกงแยงกันก็มี. เมื่อมีความแกงแยงกัน ความ
เบียดเบียนกันก็มี. วิญูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกัน
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และความเบียดเบียนกัน ในตนดังนี้อยู จึงละทิฏฐินั้นเสียดวย ไมยึดถือทิฎฐิอื่นดวย การละ
การสละคืนทิฎฐิเหลานี้ ยอมมีไดดว ยประการฉะนี้. อัคคิเวสสนะ บรรดาความเห็นนัน้ ใน
ทิฎฐิของสมณพราหมณผูที่มกั กลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้ า สิ่งทั้งปวงไมควรแกเรา ดังนี้นั้น
วิญูชนยอมเห็นตระหนักวา ถาเราจะยึดมัน่ ถือมั่นซึ่งทิฎฐิของเราวา สิ่งทั้งปวงไมควรแกเรา
ดังนี้ แลวยืนยันโดยแข็งแรงวา สิ่งนี้เทานัน้ จริง สิ่งอื่นเปลา เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ
สองพวกนี้ คือ สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา สิ่งทัง้ ปวงควรแกเรา ๑
สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา บางสิ่งควรแกเรา บางสิ่งไมควรแกเรา ๑.
เมื่อความถือผิดกันมีอยูดังนี้ ความทุมเถียงกันก็มี เมื่อมีความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกันก็มี
เมื่อมีความแกงแยงกัน ความเบียดเบียนกันก็มี. วิญูชนนั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความ
ทุมเถียงกัน ความแกงแยงกัน และความเบียดเบียนกัน ในตนดังนี้อยู จึงละทิฎฐินั้นเสียดวย
ไมยึดถือทิฎฐิอื่นดวย. การละ การสละคืนทิฎฐิเหลานั้น ยอมมีไดดว ยประการฉะนี้. อัคคิเวสสนะ
บรรดาความเห็นนั้น ในทิฎฐิของสมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา บางสิ่งควร
แกเรา บางสิ่งไมควรแกเรา ดังนี้นั้น วิญูชนยอมเห็นตระหนักวา ถาเราจะยึดมั่นถือมั่น ซึ่ง
ทิฎฐิของเราวา บางสิ่งควรแกเรา บางสิ่งไมควรแกเราดังนี้ แลวยืนยันโดยแข็งแรงวา สิ่งนี้
เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณสองพวกนี้ คือ สมณพราหมณผูมัก
กลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้ า สิ่งทั้งปวงควรแกเรา ๑ สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ มักเห็น
อยางนี้วา สิ่งทัง้ ปวงไมควรแกเรา ๑. เมื่อความถือผิดกันมีอยูดังนี้ ความทุมเถียงกันก็มี เมื่อมี
ความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกันก็มี เมือ่ มีความแกงแยงกัน ความเบียดเบียนกันก็ม.ี วิญูชน
นั้นพิจารณาเห็นความถือผิดกัน ความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกัน และความเบียดเบียนกัน
ในตนดังนี้อยู จึงละทิฎฐินั้นเสียดวย ไมยึดถือทิฎฐิอื่นดวย การละ การสละคืนทิฎฐิเหลานั้น
ยอมมีไดดว ยประการฉะนี้.
[๒๗๒] อัคคิเวสสนะ ก็กายนี้มีรูป เปนที่ประชุมมหาภูตทั้งสี่ มีมารดาบิดาเปน
แดนเกิด เจริญดวยขาวสุกและขนมสด ตองอบและขัดสีกนั เปนนิจ มีความแตกกระจัดกระจาย
เปนธรรมดา ทานควรพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปน
ดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไข เปนดังผูอื่น เปนของทรุดโทรม เปนของวางเปลา
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เปนของมิใชตน. เมื่อทานพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนโรค
เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไข เปนดังผูอนื่ เปนของทรุดโทรม
เปนของวางเปลา เปนของมิใชตนอยู ทานยอมละความพอใจในกาย ความเยื่อใยในกาย ความ
อยูในอํานาจของกายในกายได.
เวทนา ๓
[๒๗๓] อัคคิเวสสนะ เวทนาสามอยางนี้ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขม
สุขเวทนา ๑. อัคคิเวสสนะ สมัยใดไดเสวยสุขเวทนา ในสมัยนั้นไมไดเสวยทุกขเวทนา ไม
ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา ไดเสวยแตสุขเวทนาเทานั้น. ในสมัยใดไดเสวยทุกขเวทนา ใน
สมัยนั้นไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา ไดเสวยแตทกุ ขเวทนาเทานัน้ . ใน
สมัยใดไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา ในสมัยนัน้ ไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยทุกขเวทนา ได
เสวยแตอทุกขมสุขเวทนาเทานั้น. อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงขึ้น
อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิน้ ไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา. แมทุกขเวทนาก็
ไมเที่ยง อันปจจัยปรุงแตงขึ้น อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไป
เปนธรรมดา. แมอทุกขมสุขเวทนาก็ไมเทีย่ ง อันปจจัยปรุงแตงขึ้น อาศัยปจจัยเกิดขึ้น มีความ
สิ้นไป เสื่อมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา. อัคคิเวสสนะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เมื่อ
เห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายทั้งในสุขเวทนา ทัง้ ในทุกขเวทนา ทั้งในอทุกขมสุขเวทนา เมือ่ หนาย
ี าณหยั่งรูว าหลุดพน
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพนแลว ก็มญ
แลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทําสําเร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
อยางนี้มิไดมี. อัคคิเวสสนะ ภิกษุผูมจี ิตหลุดพนแลวอยางนี้แล ยอมไมววิ าทแกงแยงกับใครๆ
โวหารใดที่ชาวโลกพูดกัน ก็พูดไปตามโวหารนั้น แตไมยึดมั่นดวยทิฎฐิ.
[๒๗๔] ก็โดยสมัยนั้น ทานพระสารีบุตรนั่งถวายอยูงานพัด ณ เบือ้ งพระปฤษฎางค
พระผูมีพระภาค. ไดมีความดําริวา ไดยินวา พระผูมีพระภาคตรัสการละธรรมเหลานั้น ดวย
ปญญาอันยิ่งแกเราทั้งหลาย ไดยินวา พระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหลานั้น ดวยปญญาอันยิ่ง
แกเราทั้งหลาย เมื่อทานพระสารีบุตรเห็นตระหนักดังนี้ จิตก็หลุดพนแลว จากอาสวะทัง้ หลาย
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ไมถือมั่นดวยอุปาทาน ธรรมจักษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดขึ้นแลว แกทฆี นข
ปริพาชกวา สิง่ ใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเปนธรรมดา.
ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเปนอุบาสก
[๒๗๕] ลําดับนั้น ทีฆนขปริพาชกมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรมอันถึงแลว มีธรรมอัน
ทราบแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความ
เปนผูแกลวกลา ไมตองเชื่อตอผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืด ดวยคิดวา ผูมีจกั ษุเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด ทานพระโคดมทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระ
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ดังนี้แล.
จบ ทีฆนขสูตร ที่ ๕.
_______________
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๕. มาคัณฑิยสูตร
[๒๗๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับบนเครื่องลาดอันลาดดวยหญา ในโรงบูชาไฟของ
พราหมณภารทวาชโคตร ใกลนิคมของชาวกุรุอันชื่อวากันมาสธรรมในกุรุรัฐ. ครั้งนัน้ เวลาเชา
พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกัมมาสธรรมนิคม.
ครั้นเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกัมมาสธรรมนิคมแลว ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตเสด็จเขาไป
ยังไพรสณฑแหงหนึ่ง เพื่อประทับพักกลางวัน เสด็จเขาไปยังไพรสณฑนั้นแลว ประทับนั่ง
พักกลางวัน ณ โคนไมแหงหนึ่ง.
เรื่องมาคัณฑิยปริพาชก
[๒๗๗] ครั้งนั้น มาคัณฑิยปริพาชกเดินเที่ยวไปมาเพื่อแกเมื่อย เขาไปถึงโรงบูชาไฟ
ของพราหมณภารทวาชโคตร. ไดเห็นเครื่องลาดอันลาดดวยหญา ในโรงบูชาไฟของพราหมณ
ภารทวาชโคตร และไดกลาวกะพราหมณภารทวาชโคตรวา ดูกรสหาย เครื่องลาดหญาที่ปูไวใน
โรงบูชาไฟของทานภารทวาชะนี้ เปนของใครหนอ เห็นจะเปนทีน่ อนสมควรแกสมณะ.
ภา. มีอยู ทานมาคัณฑิยะ พระสมณโคดมศากยบุตรออกบวชจากศากยสกุล เกียรติศพั ท
อันงามของทานพระโคดมนัน้ ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเฉพาะเหตุนั้นๆ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ที่นอนนี้ปูไวแลวสําหรับทานพระโคดมนั้น.
มา. ทานภารทวาชะ พวกเราที่ไดเห็นทีน่ อนของทานพระโคดมผูกําจัดความเจริญนัน้
ชื่อวาไดเห็นชัว่ .
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ภา. ดูกร มาคัณฑิยะ ทานจงรักษาวาจานี้ไว ดูกรทานมาคัณฑิยะ ทานจงรักษาวาจา
นี้ไว ความจริง กษัตริยที่เปนบัณฑิตก็ดี พราหมณที่เปนบัณฑิตก็ดี คฤหบดีที่เปนบัณฑิตก็ดี
สมณะที่เปนบัณฑิตเปนอันมากก็ดี พากันเลือ่ มใสยิ่งนักตอทานพระโคดมพระองคนนั้ ทาน
พระโคดมทรงแนะนําในธรรมที่มีเหตุอันบริสุทธิ์ไมมีโทษ.
มา. ทานภารทวาชะ ถาแมพวกเราไดพบทานพระโคดมนั้นตอหนา เราก็พึงกลาวกะ
ทานพระโคดมตอหนาวา พระสมณโคดมผูกําจัดความเจริญ ดังนี้ ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะวา
คําเชนนี้ลงกันในสูตร ของเราทั้งหลาย.
ภา. ถาการที่จะกลาวนั้น ไมเปนการหนักแกทานมาคัณฑิยะ ขาพเจาจักทูลกะพระ
สมณโคดมพระองคนั้น.
มา. ทานภารทวาชะ จงมีความขวนขวายนอยเถิด เราไดวาไวแลว ก็พึงกลาวกะ
พระองคเถิด.
[๒๗๘] พระผูมีพระภาค ไดทรงสดับคําสนทนานี้ของพราหมณภารทวาชโคตรกับมา
คัณฑิยปริพาชก ดวยทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย. ครัน้ เวลาเย็น พระผูมีพระภาค
เสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขาไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณภารทวาชโคตร ประทับนั่งบน
เครื่องลาดหญาที่เขาลาดไว. ลําดับนั้น พราหมณภารทวาชโคตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่งอยู ณ ที่ควรขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเขาวา ดูกรภารทวาชะ ทานกับมาคัณฑิย
ปริพาชกปรารภถึงเครื่องลาดหญานี้ ไดเจรจาโตตอบกันอยางไรบาง? เมื่อพระผูมีพระภาคตรัส
อยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรตกใจ เกิดโลมชาติชูชัน ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาพเจาปรารถนาจะกราบทูลเรื่องนี้แกทานพระโคดม แตทานพระโคดมตรัสเสียกอนที่ขาพเจา
ยังไมทันกราบทูล. ก็และเมื่อพระผูมีพระภาคกับพราหมณภารทวาชโคตรเจรจากันยังคางอยูใน
ระหวางนี้. ลําดับนั้น มาคัณฑิยปริพาชกกําลังเดินเที่ยวไปมาแกเมื่อยอยู ไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคยังโรงบูชาไฟของพราหมณภารทวาชโคตร แลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง.
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พระพุทธเจาตรัสซักถามมาคัณฑิยะเรื่องกามคุณ
[๒๗๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะมาคัณฑิยปริพาชกผูนั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่งวา
ดูกรมาคัณฑิยะ นัยนตามีรูปเปนที่มายินดี ... หูมีเสียงเปนที่มายินดี ... จมูกมีกลิ่นเปนที่มายินดี ...
ลิ้นมีรสเปนที่มายินดี ... กายมีโผฏฐัพพะเปนที่มายินดี ... ใจมีธรรมารมณเปนที่มายินดี ยินดีแลว
ในธรรม อันธรรมใหบันเทิงแลว ใจนั่นตถาคตทรมานแลว คุมครองแลว รักษาแลว สํารวมแลว
อนึ่ง ตถาคตยอมแสดงธรรมเพื่อสํารวมใจนั่น ดูกรมาคัณฑิยะ คําที่ทานกลาววา พระสมณโคดม
เปนผูกําจัดความเจริญนั้น ทานหมายเอาความขอนี้ละซิหนอ.
มา. ทานพระโคดม ก็คําที่ขาพเจากลาววา พระสมณโคดมเปนผูกําจัดความเจริญนี้
ขาพเจาหมายเอาความขอนี้แหละ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะคําเชนนีล้ งกันในสูตรของ
ขาพเจา.
[๒๘๐] ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บางคนในโลกนี้เปน
ผูเคยไดรับบําเรอดวยรูปทั้งหลาย อันจะพึงรูแจงดวยนัยนตา ที่สัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ
นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด สมัยตอมา เขารูความเกิด ความดับ
คุณ โทษ และอุบายเปนเครือ่ งออกไปแหงรูปทั้งหลายตามความเปนจริง แลวละตัณหาในรูป
บรรเทาความเรารอนอันเกิดเพราะปรารภรูป เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู
ดูกรมาคัณฑิยะ ก็ทานจะพึงวาอะไรแกทานผูนี้เลา?
ทานพระโคดม ขาพเจาไมพึงวาอะไร.
ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บางคนในโลกนี้เปนผูเคยได
รับบําเรอดวยเสียงทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยโสต ... ดวยกลิ่นทั้งหลายอันจะพึงรูแ จงดวยจมูก ...
ดวยรสทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยลิน้ ... ดวยโผฏฐัพพะทั้งหลายอันจะพึงรูแจงดวยกาย ที่สัตว
ปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกามเปนที่ตงั้ แหงความกําหนัด สมัยตอมา
เขารูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงโผฏฐัพพะทั้งหลาย
ตามความเปนจริง แลวละตัณหาในโผฏฐัพพะ บรรเทาความเรารอนที่เกิดขึ้นเพราะปรารภ
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โผฏฐัพพะ เปนผูปราศจากความระหาย มีจติ สงบในภายในอยู ดูกรมาคัณฑิยะ ก็ทานจะพึงวา
อะไรแกทานผูน ี้เลา?
ทานพระโคดม ขาพเจาไมพึงวาอะไร.
[๒๘๑] ดูกรมาคัณฑิยะ เมื่อกอนเราเปนคฤหัสถผูครองเรือน ก็เปนผูอิ่มหนํา
เพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนดวยรูปอันจะพึงรูแ จงดวยนัยนตา ที่สัตวปรารถนา รักใคร
ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัดดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู ...
ดวยกลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึง
รูแจงดวยกาย ที่สัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ดูกรมาคัณฑิย ปราสาทของเรานั้น ไดมีถึงสามแหง คือปราสาทหนึ่งเปนที่อยูในฤดูฝน
ปราสาทหนึ่งเปนที่อยูในฤดูหนาว ปราสาทหนึ่งเปนที่อยูในฤดูรอน. เรานั้นใหบําเรอดวยดนตรี
ลวนแตสตรีไมมีบุรุษเจือปนในปราสาท เปนที่อยูในฤดูฝนตลอดสี่เดือนไมไดลงภายใตปราสาท
สมัยตอมา เรานั้นรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องออกไป แหงกามทั้งหลาย
ตามความเปนจริง แลวละตัณหาในกามบรรเทาความเรารอนที่เกิดเพราะปรารภกาม เปนผูปราศจาก
ความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู. เรานั้นเห็นหมูสัตวอนื่ ผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม
ถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู ถูกความเรารอนที่เกิดขึ้นเพราะปรารภกามเผาอยู เสพกามอยู เรานั้น
ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลานัน้ ไมยินดีในกามนัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรายินดี
ดวยความยินดีที่เวนจากกาม เวนจากอกุศธรรมอยู จึงไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว
ไมยินดีในธรรมอันเลวนั้น.
[๒๘๒] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดีเปนคนมั่งคั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เอิบอิ่มเพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนดวยรูปอันพึงจะรูแจง
ดวยนัยนตา ทีส่ ัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความ
กําหนัด ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู ... ดวยกลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... ดวยรสอันจะ
พึงรูแจงดวยลิน้ ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจงดวยกาย ที่สัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ
นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด. เขาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต
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มโนสุจริต เมื่อตายไปพึงเขาถึงสุคติ โลก สวรรค พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาชั้น
ดาวดึงส. เทพบุตรนั้นอันหมูนางอัปสรแวดลอมในนันทวัน เอิบอิ่มเพรียบพรอมดวยกามคุณหา
อันเปนทิพยบาํ เรอตนอยู ในดาวดึงสเทวโลก. เทพบุตรนั้นไดเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี
ผูเอิบอิ่มเพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนอยู. ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน เทพบุตรนั้นอันหมูนางอัปสรแวดลอมอยูในนันทวัน เอิบอิ่มเพรียบพรอมดวยกามคุณหา
อันเปนทิพยบาํ เรอตนอยู จะพึงทะเยอทะยานตอคฤหบดีตอบุตรคฤหบดีโนน หรือตอกามคุณหา
ของมนุษย หรือจะพึงเวียนมาเพราะกามของมนุษยบางหรือหนอ?
ไมเปนอยางนั้น ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกามอันเปนทิพย นาใคร
ยิ่งกวา และประณีตกวา กวากามของมนุษย.
ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อยังครองเรือนอยูในกาลกอน เอิบอิ่ม
เพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนดวยรูปอันจะพึงรูแ จงดวยนัยนตาที่สัตวปรารถนา รักใคร
ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู ...
ดวยกลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจง
ดวยกาย ที่สัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
สมัยตอมาเรานั้นรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องออกไป แหงกามทั้งหลาย
ตามความเปนจริง แลวละตัณหาในกาม ไดบรรเทาความเรารอนที่เกิดขึ้น เพราะปรารภกามไดแลว
เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู. เรานัน้ เห็นหมูสัตวอื่นที่ยังไมปราศจากความ
กําหนัดในกาม ถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู ถูกความเรารอนที่เกิดขึน้ เพราะปรารภกามเผาอยู เสพ
กามอยู ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลานั้น ไมยินดีในกามนั้น ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะเรา
ยินดีอยูดว ย ความยินดีที่เวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม ทั้งเปนความยินดีที่ลวงเลยความสุข
เปนของทิพยตั้งอยู จึงไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว ไมยินดีในธรรมอันเลวนั้นเลย.
เปรียบผูบริโภคกามเหมือนคนโรคเรื้อน
[๒๘๓] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อน มีตัวเปนแผล มีตัวอันสุก
อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ ยางกายใหรอนที่หลุมถานเพลิง มิตรอํามาตยญาติ
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สาโลหิตของเขา พึงตั้งแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผูชํานาญการผาตัดนัน้ พึงทํา
ยารักษาบุรุษนัน้ บุรุษนั้นอาศัยยาแลวจึงหายจากโรคเรื้อน เปนผูไมมีโรค มีความสุข มีเสรีภาพ
มีอํานาจในตนเอง จะไปไหนไดตามความพอใจ. บุรุษนัน้ ไดเห็นบุรุษโรคเรื้อนคนอื่น มีตัวเปนแผล
มีตัวสุก อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ ยางกายใหรอนทีห่ ลุมถานเพลิง. ดูกร
มาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นพึงทะเยอทะยานตอบุรุษโรคเรื้อนคนโนน
ตอหลุมถานเพลิง หรือตอการกลับเสพยาบางหรือหนอ?
ไมอยางนัน้ ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเมื่อยังมีโรค กิจที่ควรทําดวยยา
ก็ตองมี เมื่อไมมีโรค กิจที่ควรทําดวยยาก็ไมตองมี.
ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อยังครองเรือนอยูในกาลกอน เอิบอิ่ม
เพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนอยูดว ยรูปอันจะพึงรูแจงดวยนัยนตาที่สัตวปรารถนา รักใคร
ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู ...
ดวยกลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจง
ดวยกาย ที่สัตว ปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด.
สมัยตอมา เรานั้นรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องออกไปแหงกามทั้งหลาย
ตามความเปนจริงแลว เปนผูป ราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู. เรานั้นเห็นหมูสัตว
อื่นผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม ถูกกามตัณหาเคีย้ วกินอยู ถูกความเรารอนที่เกิดขึ้นเพราะ
ปรารภกามเผาอยู เสพกามอยู ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลานัน้ ไมยินดีในกามนัน้ ขอนั้น
เพราะเหตุไร เพราะเรายินดีอยูดวยความยินดีที่เวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม ทั้งเปนความ
ยินดีที่ลว งเลยความสุขอันเปนทิพยตั้งอยู จึงไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว ไมยินดีในธรรม
อันเลวนั้นเลย.
[๒๘๔] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษโรคเรื้อน มีตัวเปนแผล มีตัวสุก อัน
กิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลดวยเล็บ ยางกายใหรอนที่หลุมถานเพลิง มิตรอํามาตยญาติสาโลหิต
ของเขาพึงตั้งแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรกั ษา แพทยผูชาํ นาญการผาตัดทํายารักษาบุรุษนั้น บุรุษ
นั้นอาศัยยาแลวจึงหายจากโรคเรื้อน เปนผูไมมีโรค มีความสุข มีเสรีภาพ มีอํานาจในตนเอง
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จะไปไหนไดตามความพอใจ. บุรุษมีกําลังสองคนชวยกันจับบุรุษนัน้ ที่แขนคนละขาง ฉุดเขาไป
ในหลุมถานเพลิง. ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นจะตองดิ้นรนไป
อยางนี้ๆ บางซิหนอ?
เปนอยางนัน้ ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไฟโนนมีสัมผัสเปนทุกข
มีความรอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก.
ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ไฟนั้นมีสัมผัสเปนทุกข มีความรอน
ยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก แตในบัดนี้เทานั้น หรือแมเมื่อกอนไฟนั้นก็มีสัมผัสเปนทุกข
มีความรอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก?
ทานพระโคดม ไฟนั้นมีสัมผัสเปนทุกข มีความเรารอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก
ทั้งในบัดนี้ และแมเมื่อกอน ไฟนั้นก็มีสัมผัสเปนทุกข มีความยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก
แตวาบุรุษโรคเรื้อน มีตัวเปนแผล มีตัวสุก ถูกกิมิชาติบอน เกาปากแผลอยูดวยเล็บ
มีอินทรียอันโรคกําจัดเสียแลวโนน กลับไดความสําคัญผิดในไฟนี้อันมีสัมผัสเปนทุกขนั้นแลวา
เปนสุขไป.
ดูกรมาคัณฑิยะ กามทั้งหลายก็ฉันนัน้ เหมือนกัน แมในอดีตกาลก็มีสัมผัสเปนทุกข
มีความรอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก ถึงในอนาคตกาลกามทั้งหลายก็มีสัมผัสเปนทุกข
มีความรอนยิ่งใหญและมีความเรารอนมาก แมในปจจุบันเดี๋ยวนี้ กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเปนทุกข
มีความรอนยิ่งใหญและมีความเรารอนมาก สัตวเหลานี้เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม
ถูกกามตัณหาเคี้ยวกินอยู ถูกความเรารอนเกิดขึ้นเพราะปรารภกามเผาอยู มีอินทรียอันโทษกําจัด
แลว กลับไดความสําคัญผิดในกามอันมีสัมผัสเปนทุกขนนั้ แลวา เปนสุขไป.
[๒๘๕] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนโรคบุรุษโรคเรื้อน มีตัวเปนแผล มีตัวสุก
อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ ยางกายใหรอนที่หลุมถานเพลิง ดูกรมาคัณฑิยะ
บุรุษโรคเรื้อนคนโนนมีตัวเปนแผล มีตัวสุก อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดว ยเล็บ
ยางกายใหรอนที่หลุมถานเพลิง ดวยประการใดๆ ปากแผลเหลานั้น ของบุรุษโรคเรื้อนนั้นเอง
ยิ่งเปนของไมสะอาดขึ้น มีกลิ่นเหม็นขึ้น และเนาขึ้นดวยประการนั้นๆ และจะมีความเปนของ
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นายินดี นาพอใจสักหนอยหนึ่ง ก็คือปากแผลทั้งหลาย มีการเกาแผลเปนเหตุเทานั้น ฉันใด
ดูกรมาคัณฑิยะ สัตวทั้งหลายก็ฉันนัน้ แล ยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม ถูกกามตัณหา
เคี้ยวกินอยู ถูกความเรารอนที่เกิดขึ้นเพราะปรารภกามเผาอยู เสพกามอยู ดูกรมาคัณฑิยะ
สัตวท้งั หลายผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม อันกามตัณหาเคีย้ วกินอยู ถูกความเรารอน
ที่เกิดขึ้นเพราะกามเผาลนอยู เสพกามอยูดว ยประการใดๆ กามตัณหายอมเจริญแกสัตวเหลานัน้
และสัตวเหลานั้นก็ถูกความเรารอนที่เกิดเพราะปรารภกามเผาอยู ดวยประการนั้นๆ และจะมีความ
เปนของนายินดี นาพอใจสักหนอยหนึ่ง ก็เพราะอาศัยกามคุณทั้งหาเทานั้น.
[๒๘๖] ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานไดเห็นหรือไดฟงบาง
หรือวาพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชา ผูเอิบอิ่มเพรียบพรอม บําเรอตนอยูดว ยกามคุณหา
ยังละกามตัณหาไมได ยังบรรเทาความเรารอนที่เกิดขึ้นเพราะปรารภกามไมไดแลว เปนผูปราศจาก
ความระหายมีจิตสงบในภายในอยูแ ลว หรือกําลังอยู หรือจักอยู?
ขอนี้ ไมมีเลย ทานพระโคดม.
ดีละมาคัณฑิยะ ขอนี้แมเราไมไดเห็นไมไดฟงมาวา พระราชาหรือมหาอํามาตยของ
พระราชาผูเอิบอิ่มเพรียบพรอมบําเรอตนอยู ดวยกามคุณหา ยังละตัณหาไมได ยังบรรเทาความ
เรารอนที่เกิดขึน้ เพราะปรารภกามไมไดแลว เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยูแ ลว
หรือกําลังอยู หรือจักอยู ดูกรมาคัณฑิยะ ทีแ่ ทสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผู
ปราศจากความระหาย มีจิตร สงบในภายในอยูแลว หรือกําลังอยู หรือจักอยู. สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นลวนรู ความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเครื่องออกไปแหงกาม
นั่นเทียว ตามความเปนจริง แลวละกามตัณหา บรรเทาความเรารอนที่เกิดขึ้นเพราะปรารภกาม
แลว จึงเปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยูแลว หรือกําลังอยู หรือจักอยู.
[๒๘๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพาน
เปนสุขอยางยิ่ง บรรดาทางทั้งหลายอันใหถึง
อมตธรรม ทางมีองคแปดเปนทางอันเกษม.
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เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาคัณฑิยปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทาน
พระโคดม นาอัศจรรยนักไมเคยมีมาแลว เพียงขอที่ทานพระโคดมตรัสดีแลวนีว้ า ความไมมีโรค
เปนลาภอยางยิ่ง พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง แมขาพเจาก็ไดฟงขอนี้มา ตอปริพาชกทั้งหลาย
แตกอน ผูเปนอาจารยและปาจารยผูกลาวกันอยูวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพานเปนสุข
อยางยิ่ง ขอนีย้ อ มสมกัน.
ดูกรมาคัณฑิยะ ก็ขอที่ทานไดฟงมาตอปริพาชกทั้งหลาย กอนๆ ผูเปนอาจารยและ
ปาจารยผูกลาวกันอยูวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้นนั้
ความไมมีโรคนั้นเปนไฉน นิพพานนั้นเปนไฉน? เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ไดทราบวา
มาคัณฑิยปริพาชกเอาฝามือลูบตัวของตัวเอง กลาววา ขาแตทานพระโคดม ความไมมโี รคนั้น
คืออันนี้ นิพพานนั้นคืออันนี้ ขาแตทานพระโคดม ขาพเจาเดี๋ยวนี้เปนผูไมมีโรค มีความสุข
อะไรๆ มิไดเบียดเบียนขาพเจา.
เปรียบผูบริโภคกามเหมือนคนตาบอด
[๒๘๘] ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแตกําเนิด เขาไมไดเห็นรูปดํา
และขาว ไมไดเห็นรูปสีเขียว ไมไดเห็นรูปสีเหลือง ไมไดเห็นรูปสีแดง ไมไดเห็นรูปสีชมพู
ไมไดเห็นที่อนั เสมอและไมเสมอ ไมไดเห็นรูปหมูดาว ไมไดเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตย
เขาไดฟงตอคนผูมีจักษุกลาววา ดูกรผูเจริญ ผาขาวผองงาม ไมมีมลทินสะอาดหนอ ดังนี้.
เขาพึงเที่ยวแสวงหาผาขาวผอง. บุรุษคนหนึ่งเอาผาเทียมเปอนเขมามาลวงบุรุษตาบอดแตกําเนิด
นั้นวา ดูกรบุรษุ ผูเจริญ ผาของทานผืนนี้ เปนผาขาวผองงามไมมีมลทิน สะอาด ดังนี้.
เขารับเอาผานั้นไวหม แลวดีใจ เปลงวาจาแสดงความดีใจวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองงาม
ไมมีมลทินสะอาด ดังนี้. ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษตาบอด
แตกําเนิดนัน้ รูอยู เห็นอยู รับเอาผาเทียมอันเปอนเขมานัน้ ไวหม แลวดีใจ เปลงวาจา
แสดงความดีใจวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองงามไมมีมลทินสะอาดหนอ ดังนี้ หรือวาเปลงวาจา
แสดงความยินดี ดวยเชื่อตอบุคคลผูมีจักษุเลา?

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 218
ทานพระโคดม บุรุษตาบอดแตกําเนิดนัน้ ไมรูไมเห็นเลย รับเอาผาเทียมอันเปอนเขมา
เขาไวหม แลวดีใจ เปลงวาจาแสดงความดีใจวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองไมมีมลทินสะอาดหนอ
ดังนี้ ดวยเชื่อตอบุคคลผูมีจักษุเทานั้น.
ดูกรมาคัณฑิยะ ปริพาชกอัญญเดียรถียท ั้งหลาย ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไมมีจักษุ ไมรคู วาม
ไมมีโรค ไมเห็นพระนิพพาน เออก็เมื่อเปนเชนนั้น ยังกลาวคาถานี้ไดวา ความไมมีโรค
เปนลาภอยางยิ่ง นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้. ดูกรมาคัณฑิยะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคกอนๆ ไดตรัสพระคาถาไววา
ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง
บรรดาทางทั้งหลายอันใหถึงอมตธรรม ทางมีองคแปด
เปนทางเกษม.
บัดนี้ คาถานั้นเปนคาถาของปุถุชนไปโดยลําดับ. ดูกรมาคัณฑิยะ กายนี้แลเปนดังโรค
เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไข ทานนั้นกลาวกายนี้เปนดังโรค
เปนดังหัวฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไขวา ทานพระโคดม ความไมมีโรค
นั้นคืออันนี้ นิพพานนัน้ คืออันนี้. ก็ทานไมมีจักษุของพระอริยะ อันเปนเครื่องรูความไมมีโรค
อันเปนเครื่องเห็นนิพพาน.
มาคัณฑิยะอาราธนาพระพุทธเจาแสดงธรรม
[๒๘๙] ขาพเจาเลื่อมใสตอทานพระโคดมอยางนี้แลว ทานพระโคดมยอมทรงสามารถ
เพื่อจะทรงแสดงธรรมแกขาพเจา โดยประการที่ใหรูความไมมีโรคใหเห็นนิพพานได.
ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด ไมไดเห็นรูปดําและขาว ไมได
เห็นรูปสีเขียว ไมไดเห็นรูปสีเหลือง ไมไดเห็นรูปสีแดง ไมไดเห็นรูปสีชมพู ไมไดเห็นที่
อันเสมอและไมเสมอ ไมไดเห็นรูปหมูดาว ไมไดเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตย. มิตรอํามาตย
ญาติสาโลหิตของเขา พึงตั้งแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผชู ํานาญการผาตัดนั้น
ไดทํายารักษาเขา เขาอาศัยยานั้นแลวก็เห็นไมได ทําจักษุใหใสไมได ดูกรมาคัณฑิยะ
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ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน แพทยตองมีสวนแหงความลําบาก ความคับแคนสักเพียงไร
มิใชหรือ?
อยางนั้น ทานพระโคดม.
ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน พึงแสดงธรรมแกทานวา ความไมมีโรคนัน้
คือสิ่งนี้ นิพพานนั้นคือสิ่งนี้ ดังนี้ ทานนัน้ ก็พึงรูความไมมีโรคไมได พึงเห็นนิพพานไมได
อันนั้น พึงเปนความเหน็ดเหนื่อย เปนความลําบากแกเรา.
[๒๙๐] ขาพเจาเลื่อมใสตอทานพระโคดมดวยอาการอยางนี้แลว ทานพระโคดมยอม
ทรงสามารถเพื่อแสดงธรรมแกขาพเจา โดยประการที่ใหรูความไมมีโรค ใหเห็นนิพพานได.
ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแตกําเนิด เขาไมไดเห็นรูปดําและขาว
ไมไดเห็นรูปสีเขียว ไมไดเห็นรูปสีเหลือง ไมไดเห็นรูปสีแดง ไมไดเห็นรูปสีชมพู ไมไดเห็น
ที่อันเสมอและไมเสมอ ไมไดเห็นรูปหมูดาว ไมไดเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตย. แตเขาไดฟง
ตอคนที่มีจักษุซึ่งกลาวอยูวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองงาม ไมมีมลทินสะอาดหนอ บุรุษตาบอด
แตกําเนิดนัน้ พึงเที่ยวแสวงหาผาขาวผอง บุรุษคนหนึ่งเอาผาเทียมเปอนเขมามาลวงเขานั้นวา
บุรุษผูเจริญ ผาของทานผืนนี้ขาวผองงามไมมีมลทินสะอาด. เขารับผานั้นมาหม มิตรอํามาตย
ญาติสาโลหิตของเขา ตั้งแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผูชํานาญการผาตัดนัน้ ทํายา
ถอนใหอาเจียร ยาถายใหลง ยาหยอด ยาหยอดซ้ํา ยานัตถุ เขาอาศัยยานัน้ แลวเห็นได
ชําระตาใหใสได เขายอมละความรักดวยสามารถความพอใจในผาเทียมเปอนเขมาโนนได พรอม
กับตาเห็น เขาพึงเบียดเบียนบุรุษที่ลวงตนนั้นโดยความเปนศัตรู โดยความเปนขาศึก อนึ่ง
เขาพึงสําคัญบุรุษที่ลวงตนนัน้ วาควรปลงชีวิตเสียดวยความแคนวา บุรษุ ผูเจริญ เราถูกบุรุษผูนี้
เอาผาเทียมเปอ นเขมามาลวงใหหลงวา บุรุษผูเจริญ ผาของทานนี้ขาวผองงามไมมีมลทินสะอาด
ดังนี้ มานานหนอ ฉันใด ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถาแสดงธรรมแกทานวา
ความไมมีโรคนั้นคือขอนี้ นิพพานนัน้ คือขอนี้. ทานนั้นพึงรู ความไมมีโรค พึงเห็นนิพพานได
ทานนั้นก็จะละความกําหนัดดวยสามารถความพอใจในขันธที่มีอุปาทานทั้งหาได พรอมกับความ
เห็นเกิดขึ้น อนึ่ง ทานพึงมีความดําริอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ เราถูกจิตนี้ลอลวงใหหลงมา
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นานแลวหนอ เราเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นแตรูปเทานั้น เมื่อยึดมัน่ ก็ยดึ มั่นแตเวทนาเทานั้น เมือ่ ยึดมั่น
ก็ยึดมัน่ แตสัญญาเทานั้น เมื่อยึดมั่นก็ยดึ มั่นแตสังขารเทานั้น เมื่อยึดมั่นก็ยึดมัน่ แตวิญญาณเทานั้น
เพราะอุปาทานเปนปจจัยภพจึงมีแกเรานัน้ เพราะภพนัน้ เปนปจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเปนปจจัย
จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้
ยอมมีดวยประการฉะนี้.
[๒๙๑] ขาพเจาเลื่อมใสตอพระโคดมอยางนี้แลว ทานพระโคดมยอมทรงสามารถ
เพื่อแสดงธรรมแกขาพเจา โดยประการที่ขาพเจาไมเปนคนบอด ลุกขึ้นจากอาสนะนี้ได.
ดูกรมาคัณฑิยะ ถาเชนนัน้ ทานควรคบสัตบุรุษ เพราะเมื่อใดทานคบสัตบุรุษ เมื่อนั้น
ทานจักไดฟงธรรมของสัตบุรุษ เมื่อทานไดฟงธรรมของสัตบุรุษ ทานจักปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม เมื่อทานปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ทานจักรูเอง เห็นเองวา โรค ฝ ลูกศร คืออันนี้
โรค ฝ ลูกศร จะดับไปโดยไมเหลือในที่นี้ เพราะอุปาทานของเรานั้นดับ ภพจึงดับ เพราะภพดับ
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสก็ดับ
ความดับแหงกองทุกขทั้งสิ้นนี้ ยอมมีดวยประการฉะนี้.
มาคัณฑิยะไดบรรพชาและอุปสมบท
[๒๙๒] พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาคัณฑิยปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่าํ เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจกั ษุจกั เห็นรูป ดังนี้ ฉันใด. ทานพระโคดมทรงประกาศ
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม พระธรรม และ
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา อุปสมบท ในสํานักทานพระโคดม.
ดูกรมาคัณฑิยะ ผูใ ดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้
ผูนั้นจะตองอยูปริวาสสี่เดือน เมื่อลวงสี่เดือน ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา
ใหอุปสมบทเพื่อความเปนภิกษุได ก็แตวา เรารูความตางแหงบุคคลในขอนี้.
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ขาแตพระองคผูเจริญ ถาชนทั้งหลายผูเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา หวังอุปสมบท
ในธรรมวินยั นี้ จะตองอยูปริวาสสี่เดือน เมื่อลวงสี่เดือน ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว จึงให
บรรพชาอุปสมบทไดไซร ขาพระองคจักอยูปริวาสสี่ป ตอเมื่อลวงสี่ป ภิกษุทั้งหลายเต็มใจแลว
จึงใหบรรพชาใหอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุเถิด.
มาคัณฑิยปริพาชกไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว. ก็เมื่อ
ทานมาคัณฑิยะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกไปอยูแ ตผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพียร
มีตนสงไปแลว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่กุลบุตร
ทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต โดยชอบ ตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง
ในปจจุบนั เขาถึงอยูรูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ทานมาคัณฑิยะไดเปนพระอรหันตรปู หนึ่งในบรรดาพระอรหันต
ทั้งหลาย ดังนีแ้ ล.
จบ มาคัณฑิยสูตรที่ ๕.
______________
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๖. สันทกสูตร
เรื่องสันทกปริพาชก
[๒๙๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี. สมัยนั้น
สันทกปริพาชกพรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญประมาณหารอย อาศัยอยู ณ ถ้ําปลัคขคูหา.
ครั้งนั้นเวลาเย็น ทานพระอานนทออกจากที่เรนแลวเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย
เราทั้งหลายจะเขาไปยังบอน้าํ ที่น้ําฝนเซาะเพื่อจะดูถ้ํา. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทวา
อยางนั้นทานผูมีอายุ. ลําดับนั้นทานพระอานนทพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก เขายังบอน้ําที่น้ําฝน
เซาะ. สมัยนั้นสันทกปริพาชก นั่งอยูก ับปริพาชกบริษัทหมูใหญ ซึ่งกําลังพูดติรัจฉานกถา
เปนอันมาก ดวยเสียงสูง เสียงใหญอึงคนึง คือพูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย
เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม เรื่องของหอม
เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องคนกลาหาญ
เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องนางกุมภทาสี เรือ่ งคนที่ลวงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก
เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อมดวยประการนัน้ ๆ. สันทกปริพาชกไดเห็นทาน
พระอานนทกาํ ลังมาแตไกล จึงหามบริษัทของตนใหสงบเสียงวา ทานผูเจริญทั้งหลาย จง
เบาเสียงเถิด ทานผูเจริญทั้งหลายอยาทําเสียงดังตอไปเลย นี่สาวกของพระสมณโคดม เปน
สมณะชื่ออานนทกําลังมาอยู สมณะชื่ออานนทนี้ เปนสาวกองคหนึ่ง ในบรรดาสาวกของพระโคดม
ที่อาศัยอยู ณ เมืองโกสัมพี ก็ทานผูมีอายุเหลานั้น เปนผูใครในความเปนผูมีเสียงเบา แนะนํา
ในความมีเสียงเบา กลาวสรรเสริญเสียงเบา ถากระไร สมณะชื่ออานนทนั้น ทราบวาบริษัท
มีเสียงเบาแลว พึงสําคัญที่จะเขามาใกล. ลําดับนั้น ปริพาชกเหลานั้นไดนิ่งอยู. ทานพระอานนท
ไดเขาไปหาสันทกปริพาชกถึงที่ใกล. สันทกปริพาชกไดกลาวกะทานพระอานนทวา เชิญมาเถิด
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ทานพระอานนท ทานพระอานนทมาดีแลว ตอนานๆ ทานพระอานนทจึงจะไดทําเหตุ เพื่อจะ
มาในที่นี้ เชิญนั่งเถิดทานพระอานนท นี้อาสนะปูไวแลว. ทานพระอานนทนั่งบนอาสนะที่ปูไวแลว
แมสันทกปริพาชกถือเอาอาสนะอันต่ําแหงหนึ่ง แลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง.
ธรรมิกกถา
[๒๙๔] ทานพระอานนทไดกลาวกะสันทกปริพาชกวา ดูกรสันทกะ เมื่อกีน้ ี้ ทาน
ทั้งหลายประชุมสนทนาอะไรกัน และเรื่องอะไรที่ทานทัง้ หลายหยุดคางไวในระหวาง?
ส. ทานพระอานนท เรื่องที่ขาพเจาทั้งหลายประชุมสนทนาเมื่อกีน้ นั้ ขอยกไวเสียเถิด
เรื่องนั้นทานพระอานนทจกั ไดฟงแมในภายหลังโดยไมยาก ดีละหนอ ขอเรื่องที่เปนธรรมในลัทธิ
แหงอาจารยของตนจงแจมแจงแกทานพระอานนทเถิด.
อา. ดูกรสันทกะ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงมสิการใหดี เราจักกลาว. สันทกปริพาชก
รับคําทานพระอานนทแลว. ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรสันทกะ ลัทธิสมัยอันไมเปนโอกาส
ที่จะอยูประพฤติพรหมจรรย ๔ ประการนี้ และพรหมจรรยอันเวนความยินดี ๔ ประการ ที่วิญูชน
ไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได
อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ
ตรัสไวแลว.
ขาแตทานพระอานนท ก็ลัทธิสมัยอันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรย ๔ ประการ
ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยูกพ็ ึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขให
สําเร็จไมได อันพระผูมีพระภาคพระองคนนั้ ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเอง
โดยชอบตรัสไวแลวนั้น เปนไฉน.
[๒๙๕] ดูกรสันทกะ ศาสดาบางคนในโลกนี้ มีปกติกลาวอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา
ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมที่ทําดีทําชั่วไมมี โลกนี้
ไมมี โลกหนาไมมี มารดาบิดาไมมี สัตวผผู ุดเกิดขึ้นไมมี สมณพราหมณผูดาํ เนินชอบ
ปฏิบัติชอบ ซึ่งกระทําโลกนีแ้ ละโลกหนาใหแจง ดวยปญญาอันยิ่งเอง และสอนผูอื่นใหรูแจง
ไมมีในโลก คนเรานี้เปนแตประชุมมหาภูตทั้งสี่ เมื่อทํากาลกิริยา ธาตุดิน ไปตามธาตุดิน ธาตุน้ํา
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ไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรียทั้งหลายยอมเลื่อนลอยไปสู
อากาศ คนทั้งหลายมีเตียงเปนที่ ๕ จะหามเขาไปเมื่อตายแลว รางกายปรากฏอยูแคปาชา กลายเปน
กระดูกมีสดี ุจนกพิลาป การเซนสรวงมีเถาเปนที่สุด ทานนี้คนเขลาบัญญัติไว คําของคนบางพวก
พูดวา มีผลๆ ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย ทั้งพาลทั้งบัณฑิตยอมขาด
สูญพินาศสิ้น เบื้องหนาแตตายไป ยอมไมมี ดังนี้.
วาดวยอพรหมจริยวาส
[๒๙๖] ดูกรสันทกะ ในลัทธิของศาสดานั้น วิญูชนยอมตระหนักดังนีว้ า ทานศาสดา
ผูมีปกติกลาวอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา การบูชาไมมผี ล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบาก
แหงกรรมที่ทาํ ดีทําชั่วไมมี โลกนี้ไมมี โลกหนาไมมี มารดาบิดาไมมี สัตวที่เกิดผุดขึน้ ไมมี
สมณพราหมณผูดําเนินชอบ ปฏิบัติชอบ ซึ่งทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว
สอนผูอื่นใหรแู จงไมมใี นโลก คนเรานี้เปนแตประชุมมหาภูตทั้งสี่ เมื่อทํากาลกิริยา ธาตุดินไป
ตามธาตุดิน ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรียทั้งหลาย
ยอมเลื่อนลอยไปสูอากาศ คนทั้งหลายมีเตียงเปนที่ ๕ จะหามเขาไปเมื่อตายแลว รางกายปรากฏ
อยูแคปาชา กลายเปนกระดูกมีสีดุจนกพิลาป การเซนสรวงมีเถาเปนทีส่ ุด ทานนี้คนเขลา
บัญญัติไว คําของคนบางพวกพูดวามีผลๆ ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย
ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ยอมขาดสูญพินาศสิ้น เบือ้ งหนาแตตายไปยอมไมมีดงั นี้. ถาคําของศาสดา
ผูนี้เปนคําจริง กรรมในลัทธินี้ ที่เราไมไดทาํ เลย เปนอันทําแลว พรหมจรรยในลัทธินที้ ี่เราไมได
อยูเลย เปนอันอยูแลว แมเราทั้งสองคือเราผูไมไดกลาววา เพราะกายสลาย แมเราทั้งสอง
จักขาดสูญพินาศสิ้น เบื้องหนาแตตายไปจักไมมี ดังนี้ ก็ชื่อวาเปนผูเสมอๆ กัน ถึงความเปนผู
เสมอๆ กันในลัทธินี้. ที่ยิ่งกวากันก็คือความที่ทานศาสดานี้เปนผูประพฤติเปลือยกาย เปนคน
ศีรษะโลน ทําความเพียร ในการเดินกระเหยง ถอนผมและหนวด เมื่อเราอยูครองเรือนนอน
เบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทรเมืองกาสี ทรงดอกไม ของหอมและเครื่องลูบไล ยินดี
ทองและเงินอยู ก็จกั เปนผูมคี ติเสมอๆ กับทานศาสดานี้ในภพหนาได เรานั้นรูอะไร เห็นอะไรอยู
จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดานี้ วิญูชนนั้นครั้นรูวาลัทธินี้ไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติ
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พรหมจรรยได ดังนี้แลว ยอมเบื่อหนายหลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ ลัทธิอันไม
เปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรยได ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยู
ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เปนประการทีห่ นึ่งนีแ้ ล อันพระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ผูร ู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ ตรัสไวแลว.
[๒๙๗] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ มีปกติกลาวอยางนี้
มีความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง
ใชใหผูอื่นเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอื่นทําเขาใหเศราโศก ทําใหเขาลําบากเอง
ใชผูอื่นใหทําเขาใหลําบาก ใหดิ้นรนเอง ใชผูอื่นทําเขาใหดิ้นรน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดที่ตอ
ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูทที่ างเปลี่ยว ทําชูภรรยาเขา พูดเท็จ ผู
ทําไมชื่อวาทําบาป แมหากผูใ ดจะใชจกั ร ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตวใน
ปฐพีนี้ใหเปนลานเนื้ออันเดียวกัน ใหเปนกองเนื้ออันเดียวกัน บาปที่มกี ารทําเชนนั้นเปนเหตุ
ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชให
ผูอื่นฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอื่นเบียดเบียน บาปที่มีการทําเชนนั้น
เปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมบี าปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง
ใชใหผูอื่นให บูชาเอง ใชใหผูอื่นบูชา บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมี
บุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวมศีล การกลาวคําสัตย บุญยอม
ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขาดังนี้.
[๒๙๘] ดูกรสันทกะ ในลัทธิทานศาสดานี้ วิญูชนยอมเห็นตระหนักดังนีว้ า ทาน
ศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เมื่อบุคคลทําเอง ใชใหผูอื่นทํา ตัดเอง ใชให
ผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอื่นเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใหผูอื่นทําเขาใหเศราโศก
ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอื่นทําเขาใหลําบาก ใหดิ้นรนเอง ใชผูอื่นทําเขาใหดนิ้ รน ฆาสัตว
ลักทรัพย ตัดทีต่ อ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูท ี่ทางเปลี่ยว ทําชู
ภรรยาเขา พูดเท็จ ผูทําไมชื่อวาทําบาป แมหากผูใดจะใชจักร ซึ่งมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน
สังหารเหลาสัตวในปฐพีนใี้ หเปนลานเนื้ออันเดียวกัน ใหเปนกองเนื้ออันเดียวกัน บาปที่มีการทํา
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นั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา
ฆาเอง ใชใหผอู ื่นฆา ตัดเอง ใชใหผูอื่นตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอื่นเบียดเบียน บาปทีม่ ี
การทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมบี าปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหง
แมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอนื่ ให บูชาเอง ใชใหผูอื่นบูชา บุญที่มีการทําเชนนั้นเปนเหตุ
ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวมศีล การ
กลาวคําสัตย บุญยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดังนี้. ถาคําของศาสดานี้เปนคําจริง กรรม
ในลัทธินี้ที่เราไมไดทําเลย เปนอันทําแลว พรหมจรรยในลัทธินี้เราไมไดอยูเลย เปนอันอยูแลว
แมเราทั้งสอง คือเราผูไมไดกลาววา เราทั้งสองผูทําไมชื่อวา ทําบาปก็ดี ก็ชื่อวาเปนผูเสมอๆ
กันถึงความเปนผูเสมอกันในลัทธินี้. ที่ยิ่งกวากันก็คือ ความที่ทานศาสดานี้เปนผูประพฤติ
เปลือยกาย เปนคนศีรษะโลน ทําความเพียรในการเดินกระโหยง ถอนผมและหนวด เมื่อเรา
อยูครองเรือนนอนเบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี ทรงดอกไมของหอมและเครื่อง
ลูบไล ยินดีทองและเงินอยู ก็จักเปนผูมีคติเสมอๆ กับทานศาสดานี้ในภพหนาได เรานั้นรู
อะไรเห็นอะไรอยู จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดานี้ วิญูชนนั้นครั้นรูวา ลัทธินี้ไมเปน
โอกาสที่จะอยูป ระพฤติพรหมจรรยไดดังนีแ้ ลว ยอมเบื่อหนายหลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. ดูกร
สันทกะ ลัทธิอันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรยได ทีว่ ิญูชนไมพึงอยูประพฤติ
พรหมจรรย ถึงเมื่ออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เปนประการที่สอง
นี้แล อันพระผูม ีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูพระองคเองโดยชอบ
ตรัสไวแลว.
[๒๙๙] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกมีปกติกลาวอยางนี้
มีความเห็นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความเศราหมองแหงสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
หาเหตุหาปจจัยมิได ยอมเศราหมองเอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย
สัตวทั้งหลายหาเหตุหาปจจัยมิได ยอมบริสุทธิ์เอง ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร ไมมีเรีย่ วแรง
ของบุรุษ ไมมีความบากบั่นของบุรุษ สัตวทั้งปวง ปาณะทั้งปวง ภูตะทัง้ ปวง ชีวะทั้งปวง
ลวนไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปรไปตามเคราะหดีเคราะหราย ตามความประจวบ
ตามความเปนเอง ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้งหกเทานั้น ดังนี้.
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[๓๐๐] ดูกรสันทกะ ในลัทธิของศาสดานั้น วิญูชนยอมเห็นตระหนักดังนีว้ า ทาน
ศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความเศราหมอง
แหงสัตวทั้งหลาย สัตวทั้งหลายหาเหตุหาปจจัยมิได ยอมเศราหมองเอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย
เพื่อความบริสุทธิ์แหงสัตวทงั้ หลาย สัตวทงั้ หลายหาเหตุหาปจจัยมิได ยอมบริสุทธิ์เอง ไมมีกําลัง
ไมมีความเพียร ไมมีเรี่ยวแรงของบุรุษ ไมมีความบากบัน่ ของบุรุษ สัตวทั้งปวง ปาณะทั้งปวง
ภูตะทั้งปวง ชีวะทั้งปวง ลวนไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปรไปตามเคราะหดี
เคราะหราย ตามความประจวบ ตามความเปนเอง ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติทั้งหก
เทานั้น ดังนี้. ถาคําของทานศาสดานี้เปนคําจริง กรรมในลัทธินี้ที่เราไมไดทําเลยเปนอันทําแลว
พรหมจรรยในลัทธินี้ที่เราไมไดอยูเลย เปนอันอยูแ ลว แมเราทั้งสองคือเราผูไมไดกลาววา เรา
ทั้งสองหาเหตุหาปจจัยมิได จักบริสุทธิ์เอง ดังนี้ก็ดี ก็ชื่อวาเปนผูเสมอๆ กัน ถึงความเปนผู
เสมอกันในลัทธินี้. ที่ยังยิ่งกวานั้นก็คือ ความที่ทานศาสดานี้เปนผูประพฤติเปลือยกาย เปนคน
ศีรษะโลน ทําความเพียรในการเดินกระโหยง ถอนผมและหนวด เมื่อเราอยูครองเรือนนอน
เบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี ทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ยินดีทอง
และเงินอยู ก็จกั เปนผูมีคติเสมอๆ กันกับทานศาสดานี้ในภพหนาได เรานั้นรูอะไร เห็น
อะไรอยู จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดานี้ วิญูชนนั้นครั้นรูวา ลัทธินี้ไมเปนโอกาสที่จะอยู
ประพฤติพรหมจรรยไดดังนีแ้ ลว ยอมเบื่อหนายหลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ ลัทธิ
อันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรย ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึง
เมื่ออยู ก็พึงยังกุศลธรรม เครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เปนประการที่สามนี้แล อัน
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบตรัส
ไวแลว.
[๓๐๑] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ มีปกติกลาวอยางนี้
มีความเห็นวาอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใคร
นิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะอันยั่งยืน ตั้งอยูมนั่ คงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง
เหลานั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรือ

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 228
ทั้งสุขและทุกขแกกันและกัน สภาวะ ๗ กองเปนไฉน คือ กองดิน กองน้ํา กองไฟ กองลม
สุข ทุกข ชีวะเปนที่ ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใคร
นิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะยั่งยืน ตั้งอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมันคงดุจเสาระเนียด
สภาวะ ๗ กองเหลานั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิด
สุขหรือทุกขหรือทั้งสุขทั้งทุกขแกกันและกัน ผูฆาเองก็ดี ผูใชใหฆาก็ดี ผูไดยนิ ก็ดี ผูกลาว
ใหไดยินก็ดี ผูเ ขาใจความก็ดี ผูทําใหเขาใจความก็ดี ไมมใี นสภาวะ ๗ กองนั้น เพราะแม
บุคคลจะเอาศาตราอยางคมตัดศีรษะกัน ก็ไมชื่อวาใครๆ ปลงชีวิตใครๆ เปนแตศาตราสอดไปใน
ชองแหงสภาวะ ๗ กองเทานัน้ ก็แตกําเนิดที่เปนประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม
๓ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพาชก
๔,๙๐๐ นาคาวาส ๔,๙๐๐ อินทรีย ๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ ราโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ ๗ อสัญญีครรภ
๗ นิคันถครรภ ๗ เทวดา ๗ มนุษย ๗ ปศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏะ ๗ หิน ๗ เหวใหญ ๗ เหวนอย
๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหลานี้. ที่พาลและบัณฑิตเรรอนทองเที่ยว
ไปแลวจักทําที่สุดทุกขได ความสมหวังวา เราจักบมกรรมที่ยังไมอํานวยผลใหอํานวยผล หรือ
เราสัมผัสถูกตองกรรมที่อํานวยผลแลว จักทําใหสุดสิ้นดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะ หรือดวย
พรหมจรรยนี้ ไมมีในที่นนั้ สุขทุกขที่ทําใหมีที่สิ้นสุดได เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน
ยอมไมมีในสงสาร ดวยอาการอยางนี้เลย ไมมีความเสื่อม ความเจริญ ไมมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง.
พาลและบัณฑิตเรรอนทองเที่ยวไป จักทําที่สุดทุกขไดเอง เหมือนกลุม ดายที่บุคคลขวางไป ยอม
คลี่หมดไปเองฉะนั้น ดังนี้.
[๓๐๒] ดูกรสันทกะ ในลัทธิของศาสดานั้น วิญูชนยอมเห็นตระหนักดังนีว้ า ทาน
ศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนีว้ า มีความเห็นอยางนี้วา ไมมใี ครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมี
ใครนิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะยัง่ ยืน ตั้งอยูมนั่ คงดุจยอดภูเขา ตั้งอยูมั่นคงดุจ
เสาระเนียด สภาวะ ๗ กองเหลานั้น ไมหวัน่ ไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน
ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรือทั้งสุขทั้งทุกขแกกันและกัน สภาวะ ๗ กองเปนไฉน คือ กองดิน
กองน้ํา กองไฟ กองลม สุข ทุกข ชีวะเปนที่ ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมใี ครทํา ไมมีแบบ
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อยางอันใครทํา ไมมีใครนิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะยั่งยืน ตั้งอยูมั่นคงดุจยอดภูเขา
ตั้งอยูมั่นคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง เหลานั้น ไมหวัน่ ไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียน
กันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรือทั้งสุขทั้งทุกขแกกนั และกัน ผูฆาเองก็ดี ผูใชใหฆาก็ดี
ผูไดยินก็ดี ผูกลาวใหไดยนิ ก็ดี ผูเขาใจความก็ดี ผูทําใหเขาใจความก็ดี ไมมีในสภาวะ ๗ กองนั้น
เพราะแมวาบุคคลจะเอาศาตราอยางคมตัดศีรษะกัน ก็ไมชื่อวาใครๆ ปลงชีวิตใครๆ เปนแต
ศาตราสอดไปตามชองแหงสภาวะ ๗ กองเทานั้น. ก็แตกาํ เนิดที่เปนประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม
๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก
๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาคาวาส ๔,๙๐๐ อินทรีย ๒,๐๐๐ นรก ๓๐๐ ราโชธาตุ ๓๖
สัญญีครรภ ๗ อสัญญีครรภ ๗ นิคันถครรภ ๗ เทวดา ๗ มนุษย ๗ ปศาจ ๗ สระ ๗
ปวุฏะ ๗ หิน ๗ เหวใหญ ๗ เหวนอย ๗๐๐ มหาสุบิณ ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐
เหลานี้. ที่พาลและบัณฑิตเรรอนทองเที่ยวไปแลวจักทําที่สุดทุกขได ความสมหวังวาเราจัก
บมกรรมที่ยังไมอํานวยผลใหอํานวยผล หรือเราสัมผัสถูกตองกรรมที่อํานวยผลแลว จักทําให
สุดสิ้นดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะหรือดวยพรหมจรรยนไี้ มมีในที่นนั้ สุขทุกขที่ทําใหมีที่สิ้นสุด
ไดเหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสารดวยอาการอยางนี้เลย ไมมคี วามเสื่อม
ความเจริญ ไมมีการเลื่อนขึ้นเลื่อนลง พาลและบัณฑิตเรรอ นทองเที่ยวไป จักทําที่สุดทุกขไดเอง
เหมือนกลุมดายที่บุคคลขวางไปยอมคลี่หมดไปเอง ฉะนัน้ ดังนี้ ถาคําของทานศาสดานี้เปน
คําจริง กรรมในลัทธินี้ที่เราไมไดทําเลยเปนอันทําแลว พรหมจรรยในลัทธินี้ที่เรามิไดอยูเลย
เปนอันอยูแ ลว แมเราทั้งสองคือเราผูมิไดกลาววา เราทั้งสองเรรอนทองเที่ยวไปแลวจักทํา
ที่สุดทุกขไดกด็ ี ก็ชื่อวาเปนผูเสมอๆ กันถึงความเปนผูเสมอกันในลัทธินี้ ที่ยิ่งกวากันก็คือความ
ที่ทานศาสดานี้เปนผูประพฤติเปลือยกาย เปนคนศีรษะโลน ทําความเพียรในการเดินกระโหยง
ถอนผมและหนวด เมื่อเราอยูครองเรือนนอนเบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี
ทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ยินดีทองและเงินอยู ก็จกั เปนผูม ีคติเสมอๆ กันกับทาน
ศาสดานี้ในภพหนาได เรานั้นรูอะไรเห็นอะไรอยู จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดานี้
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วิญูชนนั้นครั้นรูวา ลัทธินี้ไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรยไดดังนี้แลว ยอมเบื่อหนาย
หลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ ลัทธิอันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรย
ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยูกย็ ังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขให
สําเร็จไมได เปนประการทีส่ ี่นี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูร ู ผูเห็น เปนพระอรหันต
ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ ตรัสไวแลว ดูกรสันทกะ ลัทธิสมัยอันไมเปนโอกาสที่จะอยู
ประพฤติพรหมจรรย ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมือ่ อยู ก็ยังกุศลธรรม
เครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได สี่ประการนี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็นเปน
พระอรหันตตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว.
[๓๐๓] ส. ทานพระอานนท ขอที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูร ู ผูเห็น เปน
พระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ ตรัสลัทธิอันไมเปนโอกาสที่จะอยูประพฤติ
พรหมจรรยสปี่ ระการ ที่วิญูชนไมพึงอยูป ระพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยูก็พึงยังกุศลธรรม
เครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมไดนี้ นาอัศจรรย ทานพระอานนท ไมเคยมี. ทานพระอานนท
ก็พรหมจรรยอันเวนความยินดีสี่ประการ ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยู
ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เหลานั้น อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น
เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว เปนไฉน?
[๓๐๔] ดูกรสันทกะ ศาสดาบางคนในโลกนี้ ตั้งตนเปนสัพพัญู รูเห็นธรรมทั้งปวง
ปฏิภาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลือวา เมื่อเราเดินอยูกด็ ี หยุดอยูก็ดี หลับแลวก็ดี
ตื่นอยูกด็ ี ความรูความเห็นปรากฏเสมอเปนนิจ. ศาสดานั้นเขาไปเรือนวางบาง ไมไดกอนขาว
บาง สุนัขกัดเอาบาง พบมาดุบาง พบโคดุบาง ถามถึงชื่อบาง โคตรบาง ของหญิงบาง
ของชายบาง ถามถึงชื่อบาง หนทางบาง ของบานบาง ของนิคมบาง. เมื่อถูกถามวานีอ่ ะไร
ก็ตอบเขาวา เราเขาไปยังเรือนวางดวยกิจทีเ่ ราจําตองเขาไป เราไมไดกอนขาวดวยเหตุที่เรา
ไมควรได เราเปนผูถูกสุนัขกัดดวยเหตุที่ควรถูกกัด เราพบชางดุดวยเหตุที่ควรพบ เราถามถึงชื่อ
บาง โคตรบาง ของหญิงบาง ของชายบาง ดวยเหตุที่ควรถาม เราถามถึงชื่อบาง ทางบาง
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ของบานบาง ของนิคมบาง ดวยเหตุที่ควรถาม. ดูกรสันทกะ ในพรหมจรรยของศาสดานั้น
วิญูชนยอมทราบตระหนักดังนีว้ า ทานศาสดาซึ่งตั้งตัวเปนสัพพัญู รูเห็นธรรมทั้งปวง
ปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลือวา เมื่อเราเดินอยูกด็ ี หยุดอยูก็ดี หลับแลวก็ดี
ตื่นอยูกด็ ี ความรูความเห็นปรากฏเสมอเปนนิจ ศาสดานัน้ เขาไปยังเรือนวางบาง ไมไดกอนขาว
บาง สุนัขกัดบาง พบชางดุบาง พบมาดุบาง พบโคดุบาง ถามชื่อบาง โคตรบาง ของหญิง
บาง ของชายบาง ถามถึงชื่อบาง หนทางบาง ของบานบาง ของนิคมบาง. ศาสดานั้นเมื่อ
ถูกถามวา นี่อะไร ก็ตอบเขาวา เราเขาไปยังเรือนวางดวยกิจที่เราจําตองเขาไป เราไมไดกอนขาว
ดวยเหตุที่เราไมควรได เราเปนผูถูกสุนัขกัด ดวยเหตุที่ควรถูกกัด เราพบชางดุดวยเหตุที่ควรพบ
เราพบมาดุดว ยเหตุที่ควรพบ เราพบโคดุดวยเหตุที่ควรพบ เราถามถึงชื่อบาง โคตรบาง ของ
หญิงบาง ของชายบาง ดวยเหตุที่ควรถาม เราถามถึงชื่อบาง หนทางบาง ของบานบาง
ของนิคมบาง ดวยเหตุที่ควรถาม ดังนี้ วิญูชนครั้นรูวา พรหมจรรยนเี้ วนจากความยินดีดังนี้
แลว ยอมเบื่อหนายหลีกไปเสียจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความ
ยินดี ทีว่ ิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข
ใหสําเร็จไมได ประการที่หนึ่งนี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรู
ดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว.
[๓๐๕] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนผูเชื่อถือการฟง
ตามกัน เปนผูเชื่อวาจริงดวยการฟงตามกัน ศาสดานั้นจึงแสดงธรรมโดยฟงตามกัน โดย
สืบๆ กันมาวาอยางนั้นๆ โดยอางตํารา. ดูกรสันทกะ ก็เมือ่ ศาสดาเชื่อถือการฟงตามกัน
เชื่อวาจริงดวยการฟงตามกันแลว ยอมมีการฟงดีบาง มีการฟงชั่วบาง เปนอยางนัน้ บาง
เปนอยางอื่นบาง. ดูกรสันทกะ ในพรหมจรรยของศาสดานั้น วิญูชนยอมทราบตระหนัก
ดังนี้วา ทานศาสดานี้เปนผูเชื่อถือการฟงตามกัน เชื่อวาจริงดวยการฟงตามกัน. ทานศาสดา
ผูนั้นแสดงธรรมโดยการฟงตามกัน โดยสืบๆ กันมาวาอยางนั้นๆ โดยอางตํารา. ก็เมื่อ
ศาสดาเชื่อถือการฟงตามกัน เชื่อวาจริงดวยการฟงตามกันแลว ยอมมีการฟงดีบาง การฟงชั่วบาง
เปนอยางนัน้ บาง เปนอยางอืน่ บาง. วิญูชนนั้นครั้นรูวาพรหมจรรยนเี้ วนจากความยินดี
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ดังนี้แลว ยอมเบื่อหนายหลีกไปเสียจากพรหมจรรยนนั้ . ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอนั เวนจาก
ความยินดีที่วญ
ิ ูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยูก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไป
จากทุกขใหสําเร็จไมได ประการที่สองนี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต
ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนนั้ ตรัสไวแลว.
[๓๐๖] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้เปนผูใชความตรึก
เปนผูใชความพิจารณา. ศาสดานั้นจึงแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนเทียบเหตุตามความที่ตนตรึก
คลอยตามความที่ตนพิจารณา. ดูกรสันทกะ ก็เมื่อศาสดาใชความตรึก ใชความพิจารณาแลว
ก็ยอมมีความตรึกดีบาง ความตรึกชั่วบาง เปนอยางนัน้ บาง เปนอยางอื่นบาง. ดูกรสันทกะ
ในพรหมจรรยของศาสดานัน้ วิญูชนยอมทราบตระหนักดังนีว้ า ทานศาสดาจารยนี้เปนผูใช
ความตรึกเปนผูใชความพิจารณา. ทานศาสดาจารยนนั้ ยอมแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนเทียบ
เหตุตามความที่ตนตรึก คลอยตามความที่ตนพิจารณา. ก็เมื่อศาสดาเปนผูใชความตรึก ใชความ
พิจารณาแลว ก็ยอมมีความตรึกดีบาง ความตรึกชั่วบาง เปนอยางนัน้ บาง เปนอยางอื่นบาง.
วิญูชนนั้น ครั้นรูวาพรหมจรรยนี้เวนจากความยินดีดังนีแ้ ลว ยอมเบื่อหนายหลีกไปเสียจาก
พรหมจรรยนนั้ . ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความยินดีทวี่ ิญูชนไมพึงประพฤติ
พรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได ประการที่สาม
นี้แล อันพระผูม ีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น
ตรัสไวแลว.
[๓๐๗] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกนี้ เปนคนเขลางมงาย
เพราะเปนคนเขลา. เพราะเปนคนงมงาย ศาสดานั้นเมื่อถูกถามปญหาอยางนั้นๆ ยอมถึงความ
สายวาจา คือตอบดิ้นไดไมตายตัววา ความเห็นของเราวาอยางนี้ก็มใิ ช อยางนั้นก็มิใช อยางอื่น
ก็มิใช ไมใชกม็ ิใช มิใชไมใชก็มิใชดังนี้. ดูกรสันทกะ ในพรหมจรรยของศาสดานั้น วิญูชน
ยอมทราบตระหนักดังนีว้ า ทานศาสดานี้เปนคนเขลางมงาย เพราะเปนคนเขลา เพราะเปนคน
งมงาย. ศาสดานั้นเมื่อถูกถามปญหาอยางนัน้ ๆ ยอมถึงความสายวาจา คือตอบดิ้นไดไมตายตัววา
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ความเห็นของเราวาอยางนีก้ ม็ ิใช อยางนัน้ ก็มิใช อยางอืน่ ก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช
ดังนี้. วิญูชนนั้น ครั้นรูวาพรหมจรรยนี้เวนจากความยินดีดังนี้แลว ยอมเบื่อหนายหลีกไป
เสียจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความยินดี ที่วิญูชนไมพึงอยู
ประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยู ก็ยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได ประการ
ที่สี่นี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ
พระองคนั้น ตรัสไวแลว. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความยินดี ที่วิญูชนไมพึงอยู
ประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได
สี่ประการนี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเอง
โดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว.
[๓๐๘] ทานพระอานนท ขอที่พรหมจรรยอันเวนจากความยินดีสี่ประการนั้นแหละ
อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น
ตรัสวาเปนพรหมจรรยเวนจากความยินดี ที่วิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเมื่ออยู
ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกจากทุกขใหสําเร็จไมไดนี้ นาอัศจรรย ไมเคยมี. ทานพระอานนท
ก็ศาสดานั้นมีปกติกลาวอยางไร บอกอยางไร ในพรหมจรรยที่วิญูชนพึงอยูโดยสวนเดียว และ
เมื่ออยู ก็ยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได.
วาดวยฌาณ ๔
[๓๐๙] ดูกรสันทกะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกนี้ เปนพระอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก
พระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลกให
แจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในทีส่ ุด ประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง (คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี)
หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต
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เขาประกอบดวยการไดศรัทธานั้น ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี
บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลอยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ให
บริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาติ
นอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลวเปน
ผูถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลาย ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทัณฑะ
วางศาสตราแลว มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวทงั้ ปวงอยู
ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให ไม
ประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาด ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย
ประพฤติหางไกล เวนจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ
พูดแตความจริง ดํารงสัตย พูดเปนหลักฐานควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก ละคําสอเสียด เวน
ขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนแี้ ตกราวกัน หรือฟง
จากขางโนน แลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันแลวบาง
สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน
กลาวแตคําที่ทาํ ใหคนพรอมเพรียงกัน ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําที่ไมมีโทษ
เพราะหู ชวนใหรักจับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ละคําเพอเจอ เวน
ขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําที่เปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูด
แตคํามีหลักฐาน มีที่อางอิง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร เวนขาดจาก
การพรากพืชคามและภูตคาม ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล
เวนขาดจากการฟอนรําขับรอง การประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เวนขาด
จากการทัดทรงประดับและตกแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและเครื่องประเทืองผิวอันเปนฐาน
แหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน
เวนขาดจากการรับธัญญาชาติดิบ เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี
เวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการรับแพะและแกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกร
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เวนขาดจากการรับชาง วัว มา และ ลา เวนขาดจากการรับไรนาและทีด่ ิน เวนขาดจากการ
ประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซื้อและการขาย เวนขาดจากการฉอโกงดวยตราชัง่
การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเครื่องตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง
และการตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลนและกรรโชก
เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครือ่ งบริหารทอง เธอจะไป
ทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเองเปนภาระ
บินไปฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาต เปนเครื่อง
บริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถอื ไปไดเอง เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต
ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียท ี่เมื่อไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให
อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํา ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความ
สํารวมในจักขุนทรีย เธอฟงเสียงดวยหู ... ดมกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะ
ดวยกาย ... รูแ จงธรรมมารมณดว ยใจแลวไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ
สํารวมจักขุนทรียที่เมื่อไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส
ครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรีย
สังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธิ์ ไมระคนดวยกิเลสเฉพาะตน เธอยอม
ทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอมทําความรูสึกตัว ในการแล ในการเหลียว
ยอมทําความรูส ึกตัว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ยอมทําความรูสึกตัว ในการทรงสังฆาฏิ
บาตรและจีวร ยอมทําความรูส ึกตัว ในการฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม ยอมทําความรูส ึก
ตัวในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ
การตื่น การพูด การนิ่ง ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ
และสันโดษ อันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา
ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบ ัลลังกตั้ง
กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความโลภในโลก มีใจปราศจากความโลภอยู ยอมชําระจิต
ใหบริสุทธิ์จากความโลภ ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวัง
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ประโยชนแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ
แลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูทแี่ สงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระ
จิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจิกิจฉา เปนผูขามวิจิกจิ ฉา ไมมีความสงสัย
ในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉา) ภิกษุนนั้ ครั้นละนิวรณทั้งหาเหลานี้
อันเปนเครื่องเศราหมองใจ ทําปญญาใหถอยกําลังแลว เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจารมีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุ
คุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดานั้นโดย
สวนเดียว และเมื่ออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได.
ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ ารณ เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ
อยู. ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอหาร เห็นปานนั้น ในศาสดาใด วิญูชน
พึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดานั้นสวนเดียว และเมื่ออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไป
จากทุกขใหสําเร็จได.
ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวย
นามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยเจาทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปน
ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข. ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ใน
ศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดานั้นโดยสวนเดียว และเมื่ออยู ก็พึงยัง
กุศลธรรมเครื่องออกไปทุกขใหสําเร็จได.
ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละทุกข
ละสุข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู. ดูกรสันทกะ
ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติ
พรหมจรรยในศาสดานั้นโดยสวนเดียว และเมื่ออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกข
ใหสําเร็จได.
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วิชชา ๓
[๓๑๐] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้แลว ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสา
นุสติญาณ. เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึง่ บาง สองชาติบาง สาม
ชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอัน
มากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น
ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้ง
อาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร
เห็นปานนี้ ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดานั้นโดยสวนเดียว และ
เมื่ออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได.
ภิกษุน้นั เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนีแ้ ลว ยอมโนมนอมจิตไปเพือ่ จุติและอุปบัติของสัตว
ทั้งหลาย. เธอเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปน
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก สวนสัตวเหลานั้นประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา
เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค
ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม
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ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
ดวยประการฉะนี้. ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด
วิญูชนพึงอยูป ระพฤติพรหมจรรยในศาสดานั้นโดยสวนเดียว และเมือ่ อยู ก็พึงยังกุศลธรรม
เครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได.
ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้แลว ยอมโนมนอมจิต
ไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูช ัดตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินี
ปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก
อวิชชาสวะ เมือ่ จิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูช ัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรสันทกะ ก็สาวก
ยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูป ระพฤติพรหมจรรยใน
ศาสดานั้นโดยสวนเดียว และเมื่ออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเครื่องออกไปจากทุกขใหสําเร็จได.
พระขีณาสพไมลวงฐานะ ๕
[๓๑๑] ทานพระอานนท ก็ภกิ ษุใดเปนพระอรหันต ขีณาสพ อยูจ บพรหมจรรย มี
กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวในภพสิ้นแลว
หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นยังบริโภคกามทั้งหลายหรือ?
ดูกรสันทกะ ภิกษุใดเปนพระอรหันต ขีณาสพ อยูพรหมจรรย มีกจิ ที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของตนอันถึงแลว มีกิเลสเครื่องประกอบ
สัตวในภพสิ้นแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษุนนั้ เปนผูไมสามารถประพฤติลวง
ฐานะทั้งหา คือ ภิกษุขณ
ี าสพ เปนผูไมสามารถแกลงปลงสัตวจากชีวิต ๑ เปนผูไมสามารถ
ถือเอาสิ่งของที่เจาของไมไดใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ เปนผูไมสามารถเสพเมถุน
ธรรม ๑ เปนผูไมสามารถกลาวเท็จทั้งรูอยู ๑ เปนผูไมสามารถทําการสั่งสม บริโภคกามทั้งหลาย
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เหมือนเมื่อเปนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ดูกรสันทกะ ภิกษุใดเปนพระอรหันต ขีณาสพ อยูจบ
พรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของตนอันถึงแลว
มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวในภพสิ้นแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ ภิกษุนั้นเปนผูไม
สามารถประพฤติลวงฐานะทัง้ หาเหลานี้.
รูวาเราหมดอาสวะไดอยางไร
[๓๑๒] ทานพระอานนท ก็ภกิ ษุใด เปนพระอรหันต ขีณาสพ อยูจ บพรหมจรรย
มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของตนอันถึงแลว มีกิเลสเครื่อง
ประกอบสัตวไวในภพสิ้นแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ เมื่อภิกษุนั้นเดินไปอยูก็ดี
หยุดอยูกด็ ี หลับแลวก็ดี ตื่นอยูก็ดี ความรูความเห็นวา อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลวดังนี้
ปรากฏเสมอเปนนิจหรือ?
ดูกรสันทกะ ถาเชนนั้น เราจักทําอุปมาแกทาน วิญูชนบางพวกในโลกนี้ ยอมรู
ทั่วถึงอรรถแหงภาษิตไดดว ยอุปมา เปรียบเหมือนมือและเทาของบุรุษขาดไป เมื่อบุรษุ นั้นเดินไป
อยูก็ดี หยุดอยูก ็ดี หลับแลวก็ดี ตื่นอยูก ็ดี มือและเทาก็เปนอันขาดอยูเ สมอเปนนิจนั่นเอง
อนึ่ง เมื่อเขาพิจารณายอมรูไดวา มือและเทาของเราขาดแลว ดังนี้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ เปน
พระอรหันต ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว
มีประโยชนของตนอันถึงแลว มีกิเลสเครื่องประกอบสัตวไวในภพสิน้ แลว หลุดพนแลว เพราะ
รูโดยชอบ เมื่อเธอเดินไปอยูก ็ดี หยุดอยูก็ดี หลับแลวก็ดี ตื่นอยูกด็ ี อาสวะทั้งหลายก็เปน
อันสิ้นไปเสมอเปนนิจนั่นเอง อนึ่ง เมื่อเธอพิจารณายอมรูไดวา อาสวะทัง้ หลายของเราสิ้นแลว.
[๓๑๓] ทานพระอานนท ก็ในธรรมวินัยนี้ มีภกิ ษุผูนํา (ตน) ออกไปจากกิเลสและ
กองทุกขมากเพียงไร?
ดูกรสันทกะ ในธรรมวินยั นี้ ภิกษุผูนํา (ตน) ออกไปไดจากกิเลสและกองทุกขนั้น
มีไมใชรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชสี่รอย ไมใชหารอย ความจริงมีอยู
มากทีเดียว.
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ทานพระอานนท นาอัศจรรย ทานพระอานนท ไมเคยมีในธรรมวินยั นี้ ไมไดมีการ
ยกยองแตธรรมของตน และมีคําติเตียนธรรมของผูอื่น มีแตการแสดงธรรมตามเหตุเทานั้น แต
ก็ปรากฏวา มีผูนํา (ตน) ออกไปจากกิเลสและกองทุกขไดมากมายถึงเพียงนัน้ สวนอาชีวก
เหลานี้ ชื่อวาเปนบุตรของมารดาผูมีบุตรตายแลว ยกยองแตตนและติเตียนคนอื่นเทานั้น ทั้งตั้ง
ศาสดาไวสามคน คือ นันทวัจฉะ ๑ กิสสังกิจจะ ๑ มักขลิโคสาล ๑ วาเปนผูนํา (ตน)
ออกจากกิเลสและกองทุกขไดลําดับนั้น สันทกปริพาชก เรียกบริษัทของตนมาวา พอผูเจริญ
ทั้งหลาย ประพฤติพรหมจรรยเถิด การอยูป ระพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมยอมมีผล
แตวาบัดนี้เราทั้งหลายสละลาภสักการะความสรรเสริญเสียนั้น ไมใชทาํ ไดงาย.
สันทกปริพาชกสงบริษัทของตนไปในการประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ดวย
ประการฉะนีแ้ ล.
จบ สันทกสูตรที่ ๖.
_____________
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๗. มหาสกุลุทายิสูตร
[๓๑๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน
เขตพระนครราชคฤห. ก็สมัยนั้น ปริพาชกที่มีชื่อเสียงเปนอันมาก คืออันนภารปริพาชกหนึ่ง
วรตรปริพาชกหนึ่ง สกุลุทายิปริพาชกหนึ่ง และปริพาชกเหลาอื่นอีก ลวนมีชื่อเสียง อาศัยอยู
ในปริพาชการาม อันเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูง. ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุง แลว
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห. ครั้งนั้นพระผูมีพระภาคไดทรงพระ
ดําริวา การที่เราจะเทีย่ วบิณฑบาตในกรุงราชคฤหก็ยังเชานัก อยากระนัน้ เลย เราพึงเขาไปหา
สกุลุทายิปริพาชก ยังปริพาชการาม อันเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูงเถิด. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค
เสด็จเขาไปยังปริพาชการาม อันเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูง.
ติรัจฉานกถา
[๓๑๕] ก็สมัยนั้น สกุลุทายิปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใ หญ ซึ่งกําลังพูดถึง
ติรัจฉานกถาหลายอยาง ดวยเสียงอื้ออึงอึกทึก คือ พูดถึงเรือ่ งพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหา
อํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ เรื่องชาง เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม
เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี
เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก เรื่องทาน้ํา เรื่องหญิงคนใชตักน้ํา เรื่องคนที่ลวงลับไปแลว เรื่อง
เบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่องทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม ดวยประการนั้นๆ. สกุลุทายิ
ปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล ครั้นแลว จึงหามบริษัทของตนใหสงบวา
ขอทานทั้งหลายจงเบาๆ เสียงหนอย อยาสงเสียงอึงนัก นีพ่ ระสมณโคดมกําลังเสด็จมา พระองค
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ทานโปรดเสียงเบา และทรงกลาวสรรเสริญคุณของเสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวาบริษทั
เสียงเบา พึงทรงสําคัญจะเขามาก็ได. ลําดับนั้น พวกปริพาชกเหลานัน้ พากันนิ่งอยู ครั้งนั้นแล
พระผูมีพระภาคจึงเสด็จเขาไปหาสกุลุทายิปริพาชกจนถึงที่ใกล. สกุลุทายิปริพาชกไดทูลเชิญพระ
ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเชิญพระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระผูมีพระภาคเสด็จมา
ดีแลว นานทีเดียวทีพ่ ระผูมพี ระภาคจะไดทรงกระทําปริยายนี้ คือเสด็จมาถึงที่นี่ได ขอเชิญพระผูมี
พระภาคประทับนั่งเถิด นี่อาสนะปูไวถวายแลว. พระผูมพี ระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูไว
ถวาย สวนสกุลุทายิปริพาชกถือเอาอาสนะต่ําอันหนึ่ง นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาค
ตรัสถามวา ดูกรอุทายี เมื่อกีน้ ี้ทานทั้งหลายประชุมสนทนาอะไรกัน และเรื่องอะไรที่ทานทั้งหลาย
หยุดคางไวในระหวาง?
ถามเรื่องการทําความเคารพ
[๓๑๖] ขาแตพระองคผเู จริญ เรื่องที่ขาพเจาทั้งหลายประชุมสนทนาเมื่อกี้นี้นนั้ ของด
ไวกอนเถิด เรือ่ งนั้นพระผูมพี ระภาคจักไดทรงสดับแมในภายหลังโดยไมยาก ขาแตพระองค
ผูเจริญ วันกอนๆ หลายวันมาแลว พวกสมณพรหมณเจาลัทธิตางๆ ประชุมกันในโรงแพรขาว
สนทนากันถึงเรื่องนี้วา ทานผูเจริญทั้งหลาย เปนลาภของชนชาวอังคะและมคธเขาหนอ ชาว
อังคะและชาวมคธไดดีแลวหนอ ที่สมณพราหมณผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มี
ชื่อเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี เขาไปจําพรรษายังกรุงราชคฤหแลว.
คือครูปูรณกัสสป ผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีชอื่ เสียง มียศ เปนเจาลัทธิ
ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี ครูมักขลิโคสาล ... ครูอชิตเกสกัมพล ... ครูปกุทธกัจจายนะ ...
ครูสญชัยเวลัฏฐบุตร ... ครูนิครนถนาฏบุตร ... แมพระสมณโคดมผูเปนเจาหมูเ จาคณะ เปน
คณาจารย มีชอื่ เสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี พระองคก็เสด็จเขา
จําพรรษายังกรุงราชคฤห. บรรดาทานสมณพราหมณผูเปนเจาหมูเ จาคณะ เปนคณาจารย
มีชื่อเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี เหลานี้ ใครเลาหนอที่สาวก
ทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชา ก็และใครเลาที่สาวกทั้งหลายสักการะเคารพอาศัยอยู.
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เรื่อง ศิษยไมเคารพครูทั้ง ๖
[๓๑๗] ในที่ประชุมนัน้ สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนีว้ าครูปูรณกัสสปนี้ ถึงจะ
เปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกนั วาดี
แตสาวกทั้งหลายไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา และจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยครูปูรณ
กัสสปอยูก็หามิได. เรื่องเคยมีมาแลว ครูปูรณกัสสปแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย. ในบริษัท
นั้น สาวกคนหนึ่งของครูปูรณกัสสปไดสงเสียงขึ้นวา ทานผูเจริญทั้งหลาย อยาถามเนื้อความนี้
กะครูปูรณกัสสปเลย ครูปูรณกัสสปนี้ไมรเู นื้อความนี้ พวกเรารูเนื้อความนี้ ทานทั้งหลายจง
ถามพวกเราเถิด พวกเราจักพยากรณใหทาน. เรื่องเคยมีมาแลว ครูปูรณกัสสปจะยกแขน
ทั้งสองขึ้นคร่ําครวญวา ทานผูเจริญทั้งหลาย จงเงียบเสียง อยาสงเสียงไป ทานพวกนีจ้ ะถาม
กะพวกทานไมได จะถามกะเราได เราจักพยากรณแกทา นพวกนี้ ดังนี้ ก็ยอมไมได. อนึ่ง
สาวกของทานครูปูรณกัสสปเปนอันมาก พากันยกโทษวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึง
ทานจะรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก ถอยคําของเราเปนประโยชน
ของทานไมเปนประโยชน คําที่ควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรจะกลาว
ภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่ทานเคยช่ําชอง มาผันแปรไปแลว เราจับผิดวาทะของทาน
ไดแลว เราขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ ดังนี้ แลว
พากันหลีกไป. พวกสาวกไมสักการะเคารพ นับถือ บูชาครูปูรณกัสสป ดวยประการดังนี้
แลวจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยอยูกห็ ามิได ก็แลครูปูรณกัสสปก็ถูกติเตียนดวยคําติเตียน
โดยธรรม.
สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนีว้ า ครูมักขลิโคสาล ... ครูอชิตเกสกัมพล ... ครู
ปกุทธกัจจายนะ ... ครูสญชัยเวลัฏฐบุตร ... ครูนิครนถนาฏบุตร ... ถึงจะเปนเจาหมูเจาคณะ
เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี แตสาวกทั้งหลาย
ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา และจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยอยูก ็หามิได. เรื่องเคยมีมา
แลว ครูนิครนถนาฏบุตรแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทนัน้ สาวกคนหนึ่งของครู
นิครนถนาฏบุตรไดสงเสียงขึ้นวา ทานผูเจริญทั้งหลาย อยาถามเนื้อความนี้กะครูนิครนถนาฏบุตร
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เลย ครูนิครนถนาฏบุตรนี้ไมรูเนื้อความนี้ พวกเรารูเนื้อความนี้ ทานทัง้ หลายจงถามพวกเราเถิด
เราจักพยากรณใหทาน. เรื่องเคยมีมาแลว ครูนิครนถนาฏบุตรยกแขนทั้งสองขึ้นคร่ําครวญวา
ทานผูเจริญทั้งหลาย จงเงียบเสียง อยาสงเสียงไป ทานพวกนี้จะถามกะพวกทานไมได จะถาม
กะเราได เราจักพยากรณแกทานพวกนี้ ดังนี้ ก็ยอมไมได. อนึ่ง สาวกของครูนิครนถนาฏบุตร
เปนอันมาก พากันยกโทษวา ทานไมรูทั่วถึงธรรมวินัยนี้ เรารูทั่วถึง ทานจะรูทวั่ ถึงธรรมวินัยนี้
ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก ถอยคําของเราเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน
คําที่ควรกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําที่ควรกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอที่
ทานเคยช่ําชอง มาผันแปรไปแลว เราจับผิดวาทะของทานไดแลว เราขมทานไดแลว ทานจง
ถอนวาทะเสีย มิฉะนั้น จงแกไขเสีย ถาสามารถ ดังนี้ แลวพากันหลีกไป. พวกสาวกไม
สักการะเคารพ นับถือ บูชานิครนถนาฏบุตร ดวยประการดังนี้ และจะไดสักการะเคารพแลว
อาศัยอยูกห็ ามิได ก็และครูนคิ รนถนาฏบุตร ก็ถูกติเตียนดวยคําติเตียนโดยธรรม.
ความเคารพในพระพุทธเจา
[๓๑๘] สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมพระองคนี้ทรงเปนเจาหมู
เจาคณะ ทรงเปนคณาจารย มีชื่อเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี
สาวกทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระองคและสักการะเคารพแลวอาศัยอยู เรื่องเคย
มีมาแลว พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย. ในบริษทั นั้น สาวกของพระ
สมณโคดมองคใดองคหนึ่งไอขึ้น เพื่อนพรหมจรรยองคใดองคหนึ่งเอาเขากะตุนเธอ เพื่อจะใหรูวา
ทานจงเงียบเสียง อยาสงเสียงไป พระผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของเราทั้งหลายกําลังทรงแสดง
ธรรม. ในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย จะมีเสียงที่สาวกของพระ
สมณโคดมจาม หรือไอหามิไดเลย หมูมหาชนมีแตคอยหวังตั้งหนาเฉพาะพระสมณโคดมวา
เราทั้งหลายจักไดฟงธรรมที่พระผูมีพระภาคจักตรัสแกพวกเรา. เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงใหนา้ํ
ผึ้งหวี่ที่ปราศจากตัวออน ที่ทางใหญสี่แพรง หมูมหาชนก็คอยหวังตั้งหนาเฉพาะบุรุษนั้น ฉันใด
ในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอยนั้นก็ฉนั นัน้ จะไดมีเสียงที่สาวกของ
พระสมณโคดมจามหรือไอหามิไดเลย หมูมหาชนมีแตคอยหวังตั้งหนาเฉพาะพระสมณโคดมวา

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 245
เราทั้งหลายจักไดฟงธรรมที่พระผูมีพระภาคจักตรัสแกพวกเรา. สาวกของพระสมณโคดมเหลาใด
แมบาดหมางกับเพื่อนพรหมจรรยแลว ลาสิกขาสึกไป แมสาวกเหลานัน้ ก็ยังกลาวสรรเสริญคุณ
พระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ เปนแตติเตียนตนเอง ไมติเตียนผูอ ื่นวา ถึงพวกเราจักได
มาบวชในธรรมวินัยทีพ่ ระผูม ีพระภาคตรัสดีแลวอยางนี้ แตไมอาจจะประพฤติพรหมจรรยให
บริสุทธิ์ ใหบริบูรณจนตลอดชีวิตได เปนคนไมมีบุญ มีบุญนอยเสียแลว. สาวกของพระ
สมณโคดมเหลานั้น จะเปนอารามิกก็ดี เปนอุบาสกก็ดี ก็ยังประพฤติมนั่ อยูในสิกขาบทหา
สาวกทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสมณโคดม ดวยประการดังนี้ และสักการะเคารพ
แลวอาศัยอยู.
ภ. ดูกรอุทายี ก็ทานพิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายกี่อยางในเรา อันเปนเหตุใหสาวก
ของเราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู?
[๓๑๙] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรม ๕ อยางในพระผูมีพระภาค
อันเปนเหตุใหสาวกสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู ธรรม ๕ อยางเปนไฉน
ขาแตพระองคผูเจริญ ความจริง พระผูมีพระภาคทรงมีพระอาหารนอย และทรงสรรเสริญคุณ
ในความเปนผูม ีอาหารนอย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปน
ขอตน อันเปนเหตุใหสาวกทัง้ หลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู.
ธรรมเปนเครื่องทําความเคารพ
[๓๒๐] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวยจีวร
ตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามได ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปนขอที่ ๒ อันเปนเหตุใหสาวกทัง้ หลายสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู.
[๓๒๑] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวยบิณฑบาต
ตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปนขอที่ ๓ อันเปนเหตุใหสาวกทัง้ หลายสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู.
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[๓๒๒] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวย
เสนาสนะตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปนขอที่ ๔ อันเปนเหตุใหสาวกทั้งหลาย
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู.
[๓๒๓] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูสงัด และทรง
สรรเสริญความสงัด ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปนขอ
ที่ ๕ อันเปนเหตุใหสาวกทัง้ หลาย สักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู.
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรม ๕ ประการนี้แล ในพระผูมีพระภาค
อันเปนเหตุใหสาวกทั้งหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู.
[๓๒๔] ดูกรอุทายี ถาสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง
เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงเปนผูมีอาหารนอย และทรงสรรเสริญความเปนผูมี
อาหารนอย อุทายี แตสาวกทั้งหลายของเรามีอาหารเพียงเทาโกสะ (จุในผลกระเบา) หนึ่งก็มี
เพียงกึ่งโกสะก็มี เพียงเทาเวลุวะ (จุในผลมะตูม) หนึ่งก็มี เพียงกึ่งเวลุวะก็มี สวนเราแล
บางครั้งบริโภคอาหารเสมอขอบปากบาตรนี้ก็มี ยิ่งกวาก็มี. ถาสาวกทัง้ หลายจะพึงสักการะ เคารพ
นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงมีอาหารนอย และทรง
สรรเสริญความเปนผูมีอาหารนอยไซร บรรดาสาวกของเราผูมีอาหารเพียงเทาโกสะหนึ่งบาง เพียง
กึ่งโกสะบาง เพียงเทาเวลุวะบาง เพียงกึ่งเวลุวะบาง ก็จะไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา
โดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู.
[๓๒๕] ดูกรอุทายี ถาสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง
เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยจีวรตามมีตามได และทรงสรรเสริญความ
สันโดษดวยจีวรตามมีตามได อุทายี แตสาวกของเราเปนผูถือผาบังสุกุล ทรงจีวรเศราหมอง
เธอเหลานั้นเลือกเก็บเอาผาเกาแตปาชาบาง แตกองหยากเยื่อบาง แตทเี่ ขาทิ้งไวตามที่ตางๆ บาง
มาทําเปนผาสังฆาฏิใชก็มีอยู สวนเราแล บางคราวก็ใชคหบดีจวี รที่เนือ้ แนน ระกะดวยเสนดาย
มั่นคง มีเสนดาย เชนกับขนน้ําเตา (มีเสนดายละเอียด) อุทายี ถาสาวกทั้งหลายจะพึง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษ
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ดวยจีวรตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยจีวรตามมีตามไดไซร บรรดาสาวก
ของเราที่ทรงผาบังสุกุล ใชจีวรเศราหมอง เลือกเก็บเอาผาเกาแตปาชาบาง แตกองหยากเยื่อบาง
แตที่เขาทิ้งไวตามที่ตางๆ บาง มาทําเปนผาสังฆาฏิใช ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ
บูชาเราโดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู.
[๓๒๖] ดูกรอุทายี ถาสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง
เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และทรงสรรเสริญ
ความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดไซร อุทายี แตสาวกทั้งหลายของเราเปนผูถือบิณฑบาต
เปนวัตร ถือเทีย่ วบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร ยินดีในภัตตาหารทัง้ สูงทั้งต่ํา เธอเหลานั้น
เมื่อเขาไปถึงละแวกบานแลว ถึงใครจะนิมนตดวยอาสนะก็ไมยินดีมีอยู สวนเราแล บางครั้ง
ก็ฉันในทีน่ ิมนต แตลวนเปนขาวสุกแหงขาวสาลีที่เขาเก็บเมล็ดดําออกแลว มีแกงและกับ
หลายอยาง ถาสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา
พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวย
บิณฑบาตตามมีตามได บรรดาสาวกของเราที่ถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับ
ตรอกเปนวัตร ยินดีในภัตตาหารทั้งสูงทั้งต่ํา เมื่อเขาไปยังละแวกบานแลว ถึงใครจะนิมนต
ดวยอาสนะก็ไมยินดี ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู.
[๓๒๗] ดูกรอุทายี สาวกทั้งหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู
ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และทรงสรรเสริญความ
สันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดไซร อุทายี แตสาวกทั้งหลายของเราถือโคนไมเปนวัตร ถืออยู
กลางแจงเปนวัตร เธอเหลานั้นไมเขาสูทมี่ ุงตลอดแปดเดือนมีอยู สวนเราแล บางครั้งอยูใน
เรือนยอดที่ฉาบทาทั้งขางในขางนอก ลมเขาไมได มีลิ่มชิดสนิท มีหนาตางเปดปดได ถาสาวก
ทั้งหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดม
ทรงสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมี
ตามไดไซร บรรดาสาวกของเราที่ถืออยูโคนตนไมเปนวัตร ถืออยูในทีแ่ จงเปนวัตร ไมเขาสูที่มุง
ตลอดแปดเดือน ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู.
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[๓๒๘] ดูกรอุทายี สาวกทั้งหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง
เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผูส งัด และทรงสรรเสริญความสงัด อุทายี แตสาวก
ทั้งหลายของเรา ถืออยูปาเปนวัตร ถือเสนาสนะอันสงัด คือปาชัฏอยู เธอเหลานี้ยอมมาประชุม
ในทามกลางสงฆ เฉพาะเวลาสวดปาติโมกขทุกกึ่งเดือน มีอยู สวนเราแล บางคราวก็อยู
เกลื่อนกลนไปดวย ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา
เดียรถีย สาวกของเดียรถีย ถาสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง
เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผูส งัด และทรงสรรเสริญความสงัดไซร บรรดาสาวก
ของเราที่ถืออยูปาเปนวัตร ถือเสนาสนะอันสงัด คือปาชัฏอยู มาประชุมในทามกลางสงฆ
เฉพาะเวลาสวดปาติโมกขทกุ กึ่งเดือน ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรมนี้
แลวพึ่งเราอยู.
อุทายี สาวกทั้งหลายจะไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรม ๕ ประการนี้
แลวพึ่งเราอยู ดวยประการฉะนี้.
ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอที่ ๑
[๓๒๙] ดูกรอุทายี มีธรรม ๕ ประการอยางอื่นอันเปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเรา
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ธรรม ๕ ประการเปนไฉน?
ดูกรอุทายี สาวกทั้งหลายของเราในธรรมวินัยนี้ ยอมสรรเสริญในเพราะอธิศีลวา พระ
สมณโคดมเปนผูมีศีล ประกอบดวยศีลขันธอยางยิ่ง อุทายี ขอที่สาวกทัง้ หลายของเราสรรเสริญ
ในเพราะอธิศีลวา พระสมณโคดมเปนผูมีศีลประกอบดวยศีลขันธอยางยิ่ง นี้แลธรรมขอที่หนึ่ง
อันเปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเรา สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู.
ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอที่ ๒
[๓๓๐] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง สาวกทั้งหลายของเรายอมสรรเสริญในเพราะ
ความรูความเห็นที่แทจริงวา พระสมณโคดม เมื่อทรงรูเองก็ตรัสวารู เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสวาเห็น
ทรงแสดงธรรมเพื่อความรูยงิ่ มิใชทรงแสดงเพื่อความไมรูยิ่ง ทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใชแสดง
ไมมีเหตุ ทรงแสดงธรรมมีความอัศจรรย มิใชทรงแสดงไมมีความอัศจรรย. อุทายี ขอที่สาวก
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ทั้งหลายของเราสรรเสริญในเพราะความรูความเห็นทีแ่ ทจริงวา พระสมณโคดมเมือ่ ทรงรูเองก็ตรัส
วารู เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสวาเห็น ทรงแสดงธรรมเพื่อความรูยิ่ง มิใชทรงแสดงเพื่อความไมรูยิ่ง
ทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใชทรงแสดงธรรมไมมีเหตุ ทรงแสดงธรรมมีความอัศจรรย มิใชทรงแสดง
ไมมีความอัศจรรย. อุทายี นี้แล ธรรมขอที่สองอันเปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเราสักการะ
เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึง่ เราอยู.
ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอที่ ๓
[๓๓๑] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง สาวกทั้งหลายของเรายอมสรรเสริญในเพราะปญญา
อันยิ่งวา พระสมณโคดมทรงมีพระปญญา ทรงประกอบดวยปญญาขันธอันยิ่ง ขอที่วา
พระสมณโคดมจักไมทรงเล็งเห็นทางแหงถอยคําอันยังไมมาถึง หรือจักทรงขมคําโตเถียงของ
ฝายอื่นที่เกิดขึ้นแลว ใหเปนการขมไดดว ยดีพรอมทั้งเหตุไมได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได
อุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สาวกทั้งหลายของเรา เมื่อรูอยางนี้ เห็นอยางนี้
จะพึงคัดคานถอยคําใหตกไปในระหวางๆ บางหรือหนอ?
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนี้ไมมีเลย.
ดูกรอุทายี ก็เราจะหวังการพร่ําสอนในสาวกทั้งหลายก็หาไม สาวกทั้งหลายยอมหวัง
คําพร่ําสอนของเราโดยแท. อุทายี ขอที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญในเพราะปญญาอันยิ่งวา
พระสมณโคดมทรงมีพระปญญา ทรงประกอบดวยปญญาขันธอยางยิ่ง ขอที่วา พระสมณโคดม
จักไมทรงเล็งเห็นทางแหงถอยคําอันยังไมมาถึง หรือจักทรงขมคําโตเถียงของฝายอื่นที่เกิดขึน้ แลว
ใหเปนการขมไดดว ยดีพรอมทั้งเหตุไมได ดังนี้ มิใชฐานะที่จะมีได. อุทายี นี้แล ธรรมขอที่สาม
อันเปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลวพึ่งเราอยู.
ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอที่ ๔
[๓๓๒] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง สาวกทั้งหลายของเราผูอันทุกขทวมทับแลว
อันทุกขครอบงําแลว เพราะทุกขใด เธอเหลานั้นเขามาหาเราแลว ถามถึงทุกขอริยสัจ เราอัน
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เธอเหลานั้น ถามถึงทุกขอริยสัจแลวก็พยากรณใหยังจิตของเธอเหลานั้นใหยินดี ดวยการพยากรณ
ปญหา เธอเหลานั้นเขามาหาเรา แลวถามถึงทุกขสมุทัยอริยสัจ ... ทุกขนิโรธอริยสัจ ... ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทาอริยสัจ เราอันเธอเหลานั้นถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแลวก็พยากรณให
ยังจิตของเธอเหลานั้นใหยนิ ดีดวยการพยากรณปญหา. ดูกรอุทายี ขอทีส่ าวกทั้งหลายของเรา
ผูอันทุกขทวมทับแลว อันทุกขครอบงําแลว เพราะทุกขใด เธอเหลานั้นเขามาหาเราแลวถามถึง
ทุกขอริยสัจ ... ถามถึงทุกขสมุทัยอริยสัจ ... ถามถึงทุกขนิโรธอริยสัจ ... ถามถึงทุกขนิโรธคามินี
ปฏิปทาอริยสัจ เราอันเธอเหลานั้นถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแลว ก็พยากรณให
ยังจิตของเธอเหลานั้นใหยนิ ดี ดวยการพยากรณปญหา. นีแ้ ล ธรรมขอที่สี่ อันเปนเหตุให
สาวกทั้งหลายของเราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวพึ่งเราอยู.
ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอที่ ๕
[๓๓๓] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญสติปฏฐานสี่. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัส
ในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเรา
ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว เจริญสติปฏฐานสี่นั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุ
บารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญา (พระอรหัต) อยู.
[๓๓๔] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญสัมมัปปธานสี่. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้
ยังความพอใจใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวเริ่มตั้งความเพียร เพือ่ ยัง
อกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึน้ เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลว เพื่อยัง
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กุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น เพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมียิ่ง
เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความสมบูรณแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว. ก็เพราะ
สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอก แลวเจริญสัมมัปปธานสี่นั้นแล สาวกของเรา
เปนอันมาก จึงไดบรรลุบารมีอนั เปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๓๕] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญอิทธิบาทสี่. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย
วิริยสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยจิตสมาธิ และปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยวิมังสาสมาธิ และปธานสังขาร. ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเรา
ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอก แลวเจริญอิทธิบาทสี่นั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุ
บารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๓๖] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญอินทรียหา. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เจริญสัทธินทรียที่จะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญวิริยินทรียที่จะใหถึงความสงบ
ระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญสตินทรียที่จะใหถึงความสงบระงับ ใหถงึ ความตรัสรู
เจริญสมาธินทรียที่จะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญปญญินทรียที่จะใหถึงความ
สงบระงับ ใหถึงความตรัสรู. ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอก แลว
เจริญอินทรียห านั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญา.
[๓๓๗] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญพละหา. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนีเ้ จริญสัทธาพละ
ที่จะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญวิริยพละ ที่จะใหถึงความสงบระงับ ใหถึง
ความตรัสรู เจริญสติพละ ที่จะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญสมาธิพละ
ที่จะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญปญญาพละ ที่จะใหถงึ ความสงบระงับ
ใหถึงความตรัสรู เจริญปญญาพละ ที่จะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู. ก็เพราะ
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สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอก แลวเจริญพละหานั้นแล สาวกของเราเปน
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๓๘] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญโพชฌงคเจ็ด. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้เจริญ
สติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน เจริญธรรม
วิจยสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน
เจริญวิริยสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน
เจริญปติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน
เจริญสมาธิสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว เจริญโพชฌงคเจ็ดนัน้ แล สาวก
ของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๓๙] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญอริยมรรคมีองคแปด. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้
เจริญสัมมาทิฏฐิ เจริญสัมมาสังกัปปะ เจริญสัมมาวาจา เจริญสัมมากัมมันตะ เจริญสัมมาอาชีวะ
เจริญสัมมาวายามะ เจริญสัมมาสติ เจริญสัมมาสมาธิ. ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตาม
ปฏิปทาที่เราบอก แลวเจริญอริยมรรคมีองค ๘ นั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมี
อันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๔๐] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายของเราแลว
สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญวิโมกข ๘. คือ
ผูไดรูปฌานยอมเห็นรูป นี้เปนวิโมกขขอที่หนึ่ง.
ผูไมมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอก นี้เปนวิโมกขขอที่สอง.
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ผูนอมใจเชือ่ วา กสิณเปนของงามอยางเดียว นี้เปนวิโมกขขอที่สาม.
ผูที่บรรลุอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวาอากาศหาที่สุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา
เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจซึ่งนานัตตสัญญา โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกข
ขอที่สี่.
ผูที่บรรลุวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาที่สุดมิได เพราะลวงอากาสานัญ
จายตนะ โดยประการทั้งปวง นี้เปนวิโมกขขอที่หา.
ผูที่บรรลุอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะ
โดยประการทัง้ ปวง นี้เปนวิโมกขขอที่หก.
ผูที่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
นี้เปนวิโมกขขอที่เจ็ด.
ผูที่บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง
นี้เปนวิโมกขขอที่แปด.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลวเจริญวิโมกขแปดนัน้ แล
สาวกของเราเปนอันมาก จึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๔๑] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญอภิภายตนะ (คือเหตุเครื่องครอบงําธรรมอันเปนขาศึก
และอารมณ) ๘ ประการ. คือ
ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก ซึ่งมีผิวพรรณดี และมีผวิ พรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ
ขอที่หนึ่ง.
ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกทีใ่ หญ ซึ่งมีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ
ขอที่สอง.
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่เล็ก ซึ่งมีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณ
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ
ขอที่สาม.

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 254
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกที่ใหญ ซึ่งมีผิวพรรณดี และมี
ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนีว้ า เรารู เราเห็น อันนีเ้ ปนอภิภายตนะ
ขอที่สี่.
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน
มีรัศมีเขียว. ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว หรือวา ผาที่กําเนิด
ในเมืองพาราณสีมีเนื้อเกลีย้ งทั้งสองขาง อันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน
อภิภายตนะขอที่หา.
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองลวน
มีรัศมีเหลือง. ดอกกรรณิการอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง หรือวา
ผาที่กําเนิดในเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลี้ยงทั้งสองขาง อันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองลวน
มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูห นึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณ
เหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง แมฉันนัน้ เหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญ
อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะขอที่หก.
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน
มีรัศมีแดง. ดอกบานไมรูโรยอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง หรือวา ผาที่กําเนิด
ในเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลีย้ งทั้งสองขาง อันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด
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ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน
อภิภายตนะขอที่เจ็ด.
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน
มีรัศมีขาว. ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว หรือวา ผาที่กําเนิด
ในเมืองพาราณสี มีเนื้อเกลีย้ งทั้งสองขาง อันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน
อภิภายตนะขอที่แปด.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอก แลวเจริญอภิภายตนะ ๘ นั้นแล
สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมี อันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๔๒] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญกสิณายตนะ ๑๐ คือ
๑. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งปฐวีกสิณทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในทิศนอยทิศใหญ
หาประมาณมิได.
๒. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งอาโปกสิณทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในทิศนอยทิศใหญ
หาประมาณมิได.
๓. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งเตโชกสิณทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในทิศนอยทิศใหญ
หาประมาณมิได.
๔. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งวาโยกสิณทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในทิศนอยทิศใหญ
หาประมาณมิได.
๕. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งนีลกสิณทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในทิศนอยทิศใหญ
หาประมาณมิได.
๖. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งปตกสิณทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในทิศนอยทิศใหญ
หาประมาณมิได.
๗. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งโลหิตกสิณทั้งเบือ้ งบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในทิศนอยทิศใหญ
หาประมาณมิได.
๘. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งโอทาตกสิณทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในทิศนอยทิศใหญ
หาประมาณมิได.
๙. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งอากาสกสิณทั้งเบือ้ งบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในทิศนอยทิศใหญ

หาประมาณมิได.
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๑๐. ผูหนึ่งยอมรูชัดซึ่งวิญญาณกสิณทั้งเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ในทิศนอย
ทิศใหญ หาประมาณมิได.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอก แลวเจริญกสิณายตนะ ๑๐ นั้นแล
สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๔๓] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญฌานสี่.
ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู เธอทํากายนี้แหละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซาน
ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปติและสุข
อันเกิดแตวเิ วกจะไมถูกตอง. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงาน
สรงสนาน ผูฉลาด จะพึงใสจรุ ณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ําหมักไว กอนจุรณสิ
ตัวนั้นซึ่งยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ทํากาย
นี้แหละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซานดวยปติ และสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ
แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่ปต ิและสุขอันเกิดแตวเิ วกจะไมถูกตอง.
[๓๔๔] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุตยิ ฌาน มีความผองใสแหงจิตภายใน
เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวจิ าร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู
เธอทํากายนีแ้ หละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศ
ไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทัง้ ตัว ที่ปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง. ดูกรอุทายี เปรียบ
เหมือนหวงน้ําลึก มีน้ําปนปวน ไมมีทางที่นา้ํ จะไหลไปมาได ทั้งในดานตะวันออก ดานตะวันตก
ดานเหนือ ดานใต ทั้งฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล แตสายน้ําเย็นพุขึ้นจากหวงน้ํานัน้ แลว จะพึง
ทําหวงน้ํานั้นแหละใหชุมชืน่ เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็น ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงหวงน้ํานัน้
ทั้งหมด ที่น้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่น
เอิบอิ่ม ซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทัว่ ทั้งตัว
ที่ปต ิและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง.
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[๓๔๕] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอเุ บกขา มีสติ มีสัมปชัญญะเสวยสุข
ดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เธอทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอิ่ม ซาบซานดวยสุขอัน
ปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว ที่สุขปราศจากปติจะไมถกู ตอง.
ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัว
หลวง หรือดอกบัวขาว บางเหลาซึ่งเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ํา
หลอเลี้ยงไว ดอกบัวเหลานั้นชุมแช เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเหงา ไมมี
เอกเทศไหนๆ แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวทั่วทุกสวน ที่น้ําเย็นจะไมพึง
ถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้ แล ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่น เอิบอิ่ม ซาบซานดวยสุข
ปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ ทั่วทั้งตัวที่สุขปราศจากปติจะไมถกู ตอง.
[๓๔๖] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะ
ละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอนั่ง
แผไปทั่วกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแลว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว
ที่ใจบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถกู ตอง ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะ
ดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาจะไมถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉนั นั้นแล
เธอนั่งแผไปทัว่ กายนี้แหละดวยใจบริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วทั้งตัว
ที่ใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลวเจริญฌานสี่นั้นแล สาวก
ของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู
[๓๔๗] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมรูชัดอยางนีว้ า กายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔
เกิดแตบดิ ามารดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอนั
ทําลายกระจัดกระจายเปนธรรมดาและวิญญาณของเรานี้ ก็อาศัยอยูใ นกายนี้ เนื่องอยูใ นกายนี้.
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ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ ๘ เหลี่ยม นายชางเจียระไน
ดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดา ย เขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยู
ในนั้น บุรษุ มีจักษุจะพึงหยิบแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม
เกิดเองอยางบริสุทธิ์ ๘ เหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว สุกไส แวววาว สมสวนทุกอยาง
มีดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้นฉันใด สาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นแล
ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว ยอมรูชัดอยางนี้วากายของเรานี้แล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔
เกิดแตมารดาบิดา เติบโตขึ้นดวยขาวสุกและขนมสด ไมเที่ยง ตองอบ ตองนวดฟน มีอัน
ทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูรูใน
กายนี้.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเรา ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลวยอมรูชัดอยางนี้แล สาวก
ของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมี อันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๔๘] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมนิมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะนอยใหญ
ครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง
เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า นีไ้ ส นี้หญาปลอง หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชกั
ออกจากหญาปลองนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึง
คิดเห็นอยางนีว้ า นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหนึง่ ฝกอยางหนึง่ ก็แตชักดาบออกจากฝกนัน่ เอง
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรษุ จะพึงชักงูออกจากคราบ เขาพึงคิดเห็นอยางนี้วา นี้งู นี้คราบ
งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง ก็แตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด สาวกทั้งหลายของเรา
ก็ฉันนั้นแล ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว ยอมนิรมิตกายอื่นจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวัยวะ
นอยใหญครบถวน มีอินทรียไ มบกพรอง.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเรา ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกนั้นแล สาวกของเราเปน
อันมากจึงบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
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[๓๔๙] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได
หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด
เหมือนไปในที่วางก็ได. ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ําไมแตกเหมือนดิน
บนแผนดินก็ได. เหาะไปในอากาศ เหมือนนกก็ได. ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซึ่งมีฤทธิ์
มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือน
ชางหมอ หรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด เมื่อนวดดินดีแลว ตองการภาชนะชนิดใดๆ พึงทํา
ภาชนะชนิดนัน้ ๆ ใหสาํ เร็จได อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงา หรือลูกมือของชางงาผูฉลาด
เมื่อแตงงาดีแลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทําเครื่องงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง
เปรียบเหมือนชางทอง หรือลูกมือของชางทองผูฉลาด เมื่อหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณ
ชนิดใด พึงทําทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด สาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นแล
ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว ยอมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได
หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไม
ติดขัดเหมือนไปในทีว่ างก็ได. ผุดขึ้นดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได. เดินบนน้ําไมแตก
เหมือนเดินบนแผนดินก็ได. เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได. ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย
ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. ก็เพราะ
สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลวนัน้ แล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุ
บารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๕๐] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษยทงั้ ที่อยู
ไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษ
เปาสังขผูมีกําลัง จะพึงยังคนใหรูตลอดทิศทั้งสี่โดยไมยากฉันใด สาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นแล
ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว ยอมไดยนิ เสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนุษยทั้งที่
อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธิ์ลวงโสตของมนุษย.
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ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลวนัน้ แล สาวกของเราเปน
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๕๑] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือจิตมีราคะ
ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รวู าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ
ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต
ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิต
มีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจติ อื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวา เปน
สมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รวู าจิตหลุดพน หรือจิตไม
หลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมที่ชอบการแตงตัว
เมื่อสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธิ์สะอาด หรือภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรู
วาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝ ก็จะพึงรูว าหนาไมมีไฝ ฉันใด สาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นแล
ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว ยอมกําหนดรูใจของสัตวอื่นของบุคคลอื่นดวยใจ คือ จิตมีราคะ
ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รวู าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ
ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจิตหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต
ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวา
จิตมีจิตอื่นยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิต
เปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิต
ไมหลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลวนัน้ แล สาวกของเรา
เปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
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[๓๕๒] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง
สองชาติบาง สามชาติบาง สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบ
ชาติบาง สี่สิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอด
สังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวฏั กัปเปนอันมากบางวา ใน
ภพโนน เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข
เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้น ไดไปเกิดในภพโนน
แมในภพนัน้ เราก็มีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนัน้
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดใน
ภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอ นไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอืน่ แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอื่นอีก
จากบานนัน้ กลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดอยางนีว้ า เราไดจากบานของเราไป
บานโนนในบานนั้น เราไดยนื อยางนัน้ ไดนั่งอยางนัน้ ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น แลว
เรากลับจากบานนั้นมาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด สาวกทั้งหลายของเรา ก็ฉันนัน้ แล
ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง
สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ
ดวยประการฉะนี้.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลวนัน้ แล สาวกของเราเปน
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๕๓] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตว
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบื้องหนา
แตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ดังนี้. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนเรือนสอง
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หลังที่มีประตูรวมกัน บุรุษผูม ีจักษุยืนอยูตรงกลางที่เรือนนั้น จะพึงเห็นหมูชนกําลังเขาไปบาง
กําลังเดินวนเวียนอยูบางทีเ่ รือน ฉันใด สาวกทั้งหลายของเราก็ฉันนั้นแล ปฏิบัติตามปฏิปทาที่
เราบอกแลว ยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
ดวยประการฉะนี้.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลวนัน้ แล สาวกของเราเปน
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๕๔] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกทั้งหลายแลว สาวก
ทั้งหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได
เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งของตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือน
สระน้ําบนยอดเขา ใสสะอาด ไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษุยืนอยูบนขอบสระนั้น จะพึงเห็นหอยโขง
และหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยุดอยูบาง
ในสระน้ํานัน้ เขาจะพึงคิดเห็นอยางนีว้ า สระน้ํานี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบ
ตางๆ บาง กอนหินบาง ฝูงปลาบาง เหลานี้ กําลังวายอยูบา ง หยุดอยูบาง ในสระนั้นดังนี้
ฉันใด สาวกทัง้ หลายของเราก็ฉันนั้นแล ปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลว ยอมทําใหแจงซึ่ง
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไป ดวยปญญาอันยิ่งของตนเองใน
ปจจุบันเขาถึงอยู.
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาที่เราบอกแลวนัน้ แล สาวกของเราเปน
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนที่สุดแหงอภิญญาอยู.
[๓๕๕] ดูกรอุทายี นีแ้ ลธรรมขอที่หาอันเปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเราสักการะ
เคารพ นับถือ บูชา แลวพึ่งเราอยู.
ดูกรอุทายี ธรรมหาประการนี้แล เปนเหตุใหสาวกทั้งหลายของเราสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา แลวพึ่งเราอยู ฉะนี้.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. สกุลุทายีปริพาชกยินดีชื่นชมพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแลว ดังนี้แล.
จบ มหาสกุลุทายิสูตร ที่ ๗.
__________________
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๘. สมณมุณฑิกสูตร
เรื่องอุคคาหมานปริพาชก
[๓๕๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้น ปริพาชกชื่ออุคคาหมานะ เปนบุตรนางสมณมุณฑิกา
พรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญประมาณ ๕๐๐ อาศัยอยู ณ อารามของพระนางมัลลิการาชเทวี
ในตําบลเอกสาลาชื่อวาติณฑุกาจีระ (แวดลอมดวยแถวตนมะพลับ) เปนที่ประชุมแสดงลัทธิ
ของนักบวช. ครั้งนั้น ชางไมผูหนึ่งชื่อปญจกังคะ ออกจากเมืองสาวัตถีเพื่อจะไปเฝาพระผูมี
พระภาค เมื่อเวลาเที่ยงแลว. ครั้งนั้น เขามีความดําริวา เวลานี้มิใชกาลที่จะเฝาพระผูมีพระภาค
กอน พระผูมพี ระภาคทรงหลีกเรนอยู ไมใชสมัยที่จะไปหาภิกษุทั้งหลายผูเจริญทางใจ ภิกษุ
ทั้งหลายผูเจริญทางใจก็หลีกเรนอยู อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปหาอุคคาหมานปริพาชกสมณ
มุณฑิกาบุตร ที่อารามของพระนางมัลลิการาชเทวี ณ ตําบลเอกสาลาชื่อวาติณฑุกาจีระ เปนที่
ประชุมแสดงลัทธิของนักบวชเถิด. ลําดับนั้น ชางไมปญจกังคะจึงเขาไปยังอารามของพระนาง
มัลลิการาชเทวี ณ ตําบลเอกสาลาชื่อวาติณฑุกาจีระ.
ติรัจฉานกถา
[๓๕๗] สมัยนั้น อุคคาหมานปริพาชก สมณมุณฑิกาบุตร นั่งอยูกบั ปริพาชกบริษัท
หมูใหญ ซึ่งกําลังพูดติรัจฉานกถาหลายประการ ดวยสงเสียงอื้ออึงอึกทึก
คือพูดเรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องกองทัพ เรื่องภัย เรื่องรบ
เรื่องขาว เรื่องน้ํา เรื่องผา เรื่องที่นอน เรื่องดอกไม เรื่องของหอม เรื่องญาติ เรื่องยาน
เรื่องบาน เรื่องนิคม เรื่องนคร เรื่องชนบท เรื่องสตรี เรื่องคนกลาหาญ เรื่องตรอก
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เรื่องทาน้ํา เรื่องหญิงสาวใชตกั น้ํา เรื่องคนทีล่ วงลับไปแลว เรื่องเบ็ดเตล็ด เรื่องโลก เรื่อง
ทะเล เรื่องความเจริญและความเสื่อม ดวยประการนั้นๆ.
อุคคาหมานปริพาชกสมณมุณฑิกาบุตร ไดเห็นชางไมปญจกังคะซึง่ กําลังมาแตไกล จึง
หามบริษัทของตนใหสงบวา ขอทานทั้งหลายจงเบาเสียงหนอย อยาสงเสียงนัก ชางไมปญจ
กังคะ ผูเปนสาวกของพระสมณโคดมกําลังมา บรรดาสาวกของพระสมณโคดมที่เปนคฤหัสถ
นุงผาขาวประมาณเทาใด อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี นายชางปญจกังคะนี้เปนผูห นึง่ ของบรรดา
สาวกเหลานัน้ ทานเหลานั้นชอบเสียงเบา ไดรับแนะนําในการเสียงเบา กลาวสรรเสริญคุณ
ของเสียงเบา บางทีชางไมปญจกังคะทราบวาบริษัทมีเสียงเบา จะพึงสําคัญที่จะเขามาหาก็ได.
ปริพาชกเหลานั้นจึงพากันนิง่ อยู ลําดับนั้น นายชางปญจกังคะไดเขาไปหาอุคคาหมานปริพาชก
ผูสมณมุณฑิกาบุตรถึงที่ใกล ไดปราศรัยกับอุคคาหมานปริพาชกสมณมุณฑิกาบุตร ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ทีค่ วรขางหนึ่ง.
วาทะของปริพาชก
[๓๕๘] อุคคาหมานปริพาชกผูสมณมุณฑิกาบุตร ไดกลาวกะนายชางไมชื่อปญจกังคะ
ผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรนายชางไม เรายอมบัญญัติบุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔
ประการวา เปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัตอิ ันอุดม ไมมีใครรบได
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรนายชางไม บุคคลในโลกนี้ไมทํากรรมชั่วดวยกาย ไมกลาววาจา
ชั่ว ไมดําริถึงความดําริชั่ว ไมเลี้ยงชีพชั่ว เราบัญญัติบุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ
นี้แลวา เปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได
ดังนี้. ลําดับนัน้ นายชางไมชื่อปญจกังคะไมยินดี ไมคัดคานภาษิตของอุคคาหมานปริพาชกผู
สมณมุณฑิกาบุตร แลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยดําริวา เราจักรูแจงเนื้อความแหงภาษิตนีใ้ น
สํานักของพระผูมีพระภาค เขาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค
แลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง. แลวกราบทูลเลาการเจรจาปราศรัยกับอุคคาหมานปริพาชกผูสมณ
มุณฑิกาบุตรทัง้ หมดแกพระผูมีพระภาค.
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[๓๕๙] เมื่อนายชางไมชื่อปญจกังคะ กราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา
ดูกรนายชางไม เมื่อเปนเหมือนอยางคําของอุคคาหมานปริพาชกผูสมณมุณฑิกาบุตร เด็กออน
ที่ยังนอนหงายอยู ก็จกั เปนผูม ีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม
ไมมีใครรบได. ดูกรนายชางไม เด็กออนทีย่ ังนอนหงายอยู แมแตจะรูว ากาย ดังนี้ ก็ยังไมมี
ที่ไหนจักทํากรรมชั่วดวยกายไดเลา นอกจากจะมีเพียงอาการดิ้นรน. เด็กออนที่ยังนอนหงายอยู
แมแตจะรูวา วาจา ดังนี้ ก็ยังไมมี ที่ไหนจักกลาววาจาชั่วไดเลา นอกจากจะมีเพียงการรองไห.
เด็กออนทีย่ ังนอนหงายอยู แมแตจะรูว า ความดําริ ดังนี้ ก็ยังไมมี ที่ไหนจักดําริชวั่ ไดเลา
นอกจากจะมีเพียงการรองไหและการหัวเราะ. เด็กออนที่ยังนอนหงายอยู แมแตจะรูว าอาชีพ
ดังนี้ ก็ยังไมมี ที่ไหนจักเลี้ยงชีพชั่วไดเลา นอกจากน้ํานมของมารดา. ดูกรนายชางไม
เมื่อเปนเหมือนอยางคําของอุคคาหมานปริพาชกผูสมณมุณฑิกาบุตร เด็กออนทีย่ ังนอนหงายอยู
จักเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได.
เสกขภูมิ
[๓๖๐] ดูกรนายชางไม เราบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ วามิใชผูมี
กุศลสมบูรณเลย ไมใชผูมีกศุ ลอยางยิ่ง มิใชเปนสมณะผูถ ึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได
ก็แตวาบุคคลผูนี้ยังดีกวาเด็กออนที่ยังนอนหงายอยูบาง ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน ดูกรนาย
ชางไม บุคคลในโลกนี้ ไมทาํ กรรมชั่วดวยกาย ไมกลาววาจาชั่ว ไมดําริถึงความดําริชั่ว
ไมเลี้ยงชีพชัว่ เราบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล วามิใชผูมีกุศลสมบูรณ
มิใชผูมีกุศลอยางยิ่ง มิใชเปนสมณะถึงภูมปิ ฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได ก็แตวาบุคคลผูนี้ยังดีกวา
เด็กออนทีย่ ังนอนหงายอยูบาง.
[๓๖๑] ดูกรนายชางไม เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ วาเปน
ผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะผูถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได. ดูกรนายชางไม
ขอที่ศีลเหลานี้เปนอกุศล ศีลเปนอกุศลมีสมุฏฐานแตจิตนี้ ศีลเปนอกุศลดับลงหมดสิ้นไปในที่นี้
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ผูปฏิบัติอยางนี้ชื่อวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลเปนอกุศล เรากลาววาควรรู. ขอที่ศีลเหลานี้เปน
กุศล ศีลเปนกุศลมีสมุฏฐานแตจิตนี้ ศีลเปนกุศลดับลงหมดสิ้นไปในทีน่ ี้ ผูปฏิบัติอยางนี้
ชื่อวาปฏิบัติเพือ่ ความดับแหงศีลเปนกุศล เรากลาววาควรรู. ขอที่ความดําริเหลานี้เปนอกุศล
ความดําริเปนอกุศลมีสมุฏฐานแตจิตนี้ ความดําริเปนอกุศลดับลงหมดสิ้นในที่นี้ ผูปฏิบัติอยางนี้
ชื่อวาปฏิบัติเพือ่ ความดับแหงความดําริเปนอกุศล เรากลาววาควรรู. ขอที่ความดําริเหลานี้เปนกุศล
ความดําริเปนกุศล มีสมุฏฐานแตจิตนี้ ความดําริเปนกุศลดับลงหมดสิ้นในที่นี้ ผูปฏิบตั ิอยางนี้
ชื่อวาปฏิบัติเพือ่ ความดับแหงความดําริเปนกุศล เรากลาววาควรรู.
อเสกขภูมิ
[๓๖๒] ดูกรนายชางไม ก็ศีลที่เปนอกุศลนั้นเปนไฉน? ดูกรนายชางไม กายกรรม
เปนอกุศล วจีกรรมเปนอกุศล การเลี้ยงชีพชั่ว เหลานีเ้ รากลาววาศีลเปนอกุศล. ก็ศีลที่เปน
อกุศลเหลานี้มอี ะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงศีลเปนอกุลเหลานัน้ เรากลาวแลว.
ก็ตองกลาววา มีจิตเปนสมุฏฐาน. จิตเปนไฉน? ถึงจิตเลาก็มีมาก หลายอยาง มีประการตางๆ
จิตใดมีราคะ โทสะ โมหะ ศีลเปนอกุศลมีจติ นี้เปนสมุฏฐาน. ก็ศีลที่เปนอกุศลเหลานี้
ดับลงหมดสิ้นในที่ไหน? แมความดับแหงศีลที่เปนอกุศลเหลานั้น เราก็ไดกลาวแลว.
ดูกรนายชางไม ภิกษุในพระธรรมนี้ ละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต
ละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต ละมิจฉาอาชีวะ เลีย้ งชีวิตดวยสัมมาอาชีวะ ศีลที่เปนอกุศล
เหลานี้ดับลงหมดสิ้นในการละทุจริต เจริญสุจริต และการละมิจฉาอาชีวะ เลีย้ งชีวิตดวย
สัมมาอาชีวะ. ผูปฏิบัติอยางไร จึงชื่อวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลที่เปนอกุศล? ดูกรนายชางไม
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งมัน่
เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึน้ ยังฉันทะใหเกิด พยายามปรารภความเพียร
ประคองจิตไว ตั้งมั่น เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลวยังฉันทะใหเกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งมัน่ เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึน้ ยังฉันทะใหเกิด
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตัง้ มั่น เพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมเลือนหาย
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เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มเปย ม แหงกุศลธรรม
ที่เกิดขึ้นแลว. ดูกรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางนี้แล ชื่อวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลที่เปน
อกุศลธรรม.
[๓๖๓] ดูกรนายชางไม ก็ศีลที่เปนกุศลเปนไฉน? ดูกรนายชางไม เรายอมกลาว
ซึ่งกายกรรมเปนกุศล วจีกรรมเปนกุศล และอาชีวะอันบริสุทธิ์ ลงในศีลเหลานี้ เรากลาววาศีล
เปนกุศล. ก็ศีลเปนกุศลเหลานี้มีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงศีลเปนกุศลเหลานั้น
เรากลาวแลว. ก็ตองกลาววา มีจิตเปนสมุฏฐาน. จิตเปนไฉน? แมจิตเลาก็มีมาก หลายอยาง
มีประการตางๆ จิตใดปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ศีลเปนกุศลมีจติ นี้
เปนสมุฏฐาน. ศีลเปนกุศลเหลานี้ดับลงหมดสิ้นในที่ไหน? แมความดับแหงศีลเปนกุศลนั้น
เราก็กลาวแลว. ดูกรนายชางไม ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล แตจะสําเร็จดวยศีลหามิได
ยอมรูชัดตามเปนจริงซึ่งเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนทีด่ ับหมดสิ้นแหงศีลเปนกุศลเหลานั้น
ของภิกษุนั้นดวย. ก็ผูปฏิบัติอยางไร จึงจะชื่อวาปฏิบัติเพือ่ ความดับแหงศีลเปนกุศล? ดูกร
นายชางไม ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว
ตั้งมั่น เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึน้ ... เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิด
ขึ้นแลว ... เพือ่ ยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ... เพื่อความตั้งมั่น เพื่อความไมเลือนหาย
เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มเปย มแหงกุศลธรรมที่เกิดแลว.
ดูกรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางนี้แล ชื่อวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลเปนกุศล.
อกุศลสังกัปปะ
[๓๖๔] ดูกรนายชางไม ก็ความดําริอันเปนอกุศลเปนไฉน? ดูกรนายชางไม ความ
ดําริในกาม ความดําริในพยาบาท ความดําริในการเบียดเบียน เหลานี้เรากลาววาความดําริเปน
อกุศล. ก็ความดําริเปนอกุศลนี้ มีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงความดําริเปนอกุศล
เหลานั้น เรากลาวแลว. ก็ตองกลาววา มีสญ
ั ญาเปนสมุฏฐาน. สัญญาเปนไฉน? แมสัญญา
เลาก็มีมาก หลายอยาง มีประการตางๆ สัญญาใดเปนสัญญาในกาม เปนสัญญาในพยาบาท
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เปนสัญญาในการเบียดเบียน ความดําริเปนอกุศลมีสัญญานี้เปนสมุฏฐาน. ก็ความดําริเปน
อกุศลเหลานี้ ดับลงหมดสิ้นในที่ไหน? แมความดับแหงความดําริเปนอกุศลนั้น เราก็กลาวแลว.
ดูกรนายชางไม ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก
มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู ซึ่งเปนที่ดับหมดสิ้นแหงความดําริเปนอกุศล. ก็ผปู ฏิบัติ
อยางไร จึงจะชื่อวาปฏิบัติเพือ่ ความดับแหงความดําริเปนอกุศล? ภิกษุในธรรมวินยั นี้ยังฉันทะ
ใหเกิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งมัน่ เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิด
มิใหเกิดขึ้น ... เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึน้ แลว ... เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดให
เกิดขึ้น ... เพือ่ ความตั้งมั่น เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย
เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มเปยมแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว ดูกรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางนี้แล
ชื่อวาปฏิบัติเพือ่ ความดับแหงความดําริเปนอกุศล.
กุศลสังกัปปะ
[๓๖๕] ดูกรนายชางไม ก็ความดําริเปนกุศลเปนไฉน? ดูกรนายชางไม ความดําริ
ในเนกขัมมะ ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียนเหลานี้เราก็กลาววา
ความดําริเปนกุศล. ก็ความดําริเปนกุศลนี้ มีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงความดําริ
เปนกุศลนั้น เรากลาวแลว. ก็ตองกลาววา มีสัญญาเปนสมุฏฐาน. สัญญาเปนไฉน? แมสัญญา
ก็มีมาก หลายอยาง มีประการตางๆ สัญญาใดเปนสัญญาในเนกขัมมะ เปนสัญญาในความ
ไมพยาบาท เปนสัญญาในอันไมเบียดเบียน ความดําริเปนกุศลมีสัญญานี้เปนสมุฏฐาน.
ก็ความดําริเปนกุศลเหลานี้ดบั ลงหมดสิ้นในที่ไหน? แมความดับแหงความดําริที่เปนกุศลนั้น
เราก็กลาวแลว. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น ไมมวี ิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู
ซึ่งเปนที่ดับลงหมดสิ้นแหงความดําริเปนกุศลเหลานี้. ก็ผูปฏิบัติอยางไร จึงจะชื่อวาปฏิบัติ
เพื่อความดับแหงความดําริเปนกุศล. ภิกษุในธรรมวินยั นี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ
ความเพียร ประคองจิตไว ตั้งมั่น เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกที่ยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น ...
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เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแลว ... เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ... เพื่อความ
ตั้งมั่น เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความ
เต็มเปยมแหงกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลว. ดูกรนายชางไม ผูป ฏิบัติอยางนีแ้ ล ชื่อวาปฏิบัติเพื่อ
ความดับแหงความดําริเปนกุศล.
อเสกขธรรม ๑๐
[๓๖๖] ดูกรนายชางไม เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน
วาเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได ดูกร
นายชางไม ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมา
สังกัปปะเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมาวาจาเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมากัมมันตะเปนของ
อเสขบุคคล ๑ สัมมาอาชีวะเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมาวายามะเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมา
สติเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมาสมาธิเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมาญาณะเปนของอเสขบุคคล
๑ สัมมาวิมุติเปนของอเสขบุคคล ๑ เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ
เหลานี้แล วาเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบตั ิอันอุดม ไมมใี คร
รบได ดังนี้.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ชางไมปญจกังคะ ยินดีชื่นชมพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคแลว ดังนี้แล.
จบ สมณมุณฑิกสูตร ที่ ๘.
________________
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๙. จูฬสกุลุทายิสตู ร
เรื่อง สกุลุทายีปริพาชก
[๓๖๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน เขต
พระนครราชคฤห. สมัยนั้น สกุลุทายีปริพาชกอยูในปริพาชิการามเปนที่ใหเหยื่อแกนกยูง พรอม
ดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญ. ครั้งนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรจีวร
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา การเที่ยวบิณฑบาต
ในกรุงราชคฤหยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปหาสกุลุทายีปริพาชก ยังปริพาชิการามอัน
เปนที่ใหเหยื่อแกนกยูงเถิด. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปริพาชิการาม อันเปนที่
ใหเหยื่อแกนกยูง.
ติรัจฉานกถา
[๓๖๘] ก็สมัยนั้น สกุลุทายีปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใ หญ ซึ่งกําลังสนทนา
ติรัจฉานกถาตางเรื่อง ดวยเสียงอื้ออึงอึกทึก คือ พูดเรื่องพระราชา ฯลฯ เรื่องความเจริญและ
ความเสื่อมดวยประการนัน้ . สกุลุทายีปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคกําลังเสด็จมาแตไกล ครั้น
เห็นแลวจึงหามบริษัทของตนใหสงบวา ขอทานทั้งหลายจงเบาๆ เสียงหนอย อยาสงเสียงอึงนัก
นี่พระสมณโคดมกําลังเสด็จมา พระองคทานทรงโปรดเสียงเบา และทรงกลาวสรรเสริญคุณของ
เสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวา บริษัทมีเสียงเบา พึงทรงสําคัญที่จะเสด็จเขามาก็ได.
ลําดับนั้น พวกปริพาชกเหลานั้นพากันนิ่งอยู. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหา
สกุลุทายีปริพาชกจนถึงที่อยู. สกุลุทายีปริพาชกไดกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญ
พระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระผูมพี ระภาค
จึงจะมีโอกาสเสด็จมาถึงนี่ได ขอเชิญพระผูมีพระภาคประทับนั่งเถิด นี้อาสนะที่จัดไว. พระผูมี
พระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่จดั ไวแลว. สวนสกุลุทายีปริพาชกถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่ง นั่ง
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ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคตรัสถามสกุลุทายีปริพาชกผูนงั่ เรียบรอยแลววา ดูกรอุทายี
เมื่อกี้นี้ ทานทัง้ หลายนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกัน ก็แหละเรื่องอะไรที่ทานทั้งหลายหยุดคาง
ไวในระหวาง.
[๓๖๙] สกุลุทายีปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องที่ขาพระองคทั้งหลาย
ประชุมสนทนากันเมื่อกีน้ ี้นนั้ ของดไวกอน เรื่องนั้นพระผูมีพระภาคจักไดทรงสดับในภายหลัง
โดยไมยาก ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเวลาขาพระองคไมไดเขาไปหาบริษัทหมูนี้ บริษัทหมูนกี้ ็
นั่งพูดกันถึงติรัจฉานกถาตางเรื่อง แตเมื่อเวลาขาพระองคเขาไปหาบริษัทหมูนี้ บริษทั หมูนี้กน็ ั่ง
มองดูแตหนาขาพระองคดวยมีความประสงควา ทานอุทายี (พระสมณโคดม) จักภาษิตธรรมใด
แกเราทั้งหลาย เราทั้งหลายจักฟงธรรมนั้น ดังนี้ และเมื่อเวลาพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหา
บริษัทหมูนี้ ทัง้ ขาพระองคและบริษัทหมูนกี้ ็นั่งมองดูพระพักตรของพระผูมีพระภาค ดวยมี
ประสงควา พระผูมีพระภาคจักทรงภาษิตธรรมใดแกเราทัง้ หลาย เราทั้งหลายจักฟงธรรมนั้น.
ดูกรอุทายี ถาอยางนั้น ปญหาจงปรากฏแกทาน ซึ่งเปนเหตุที่จะใหธรรมเทศนาปรากฏ
แกเรา.
[๓๗๐] ส. ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ หลายวันมาแลว ทานผูสัพพัญูสัพพ
ทัสสาวี (ผูสารพัดรูสารพัดเห็น) มาปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสว นเหลือวา เมื่อเราเดินไป
หยุดอยู หลับและตื่น ความรูค วามเห็นปรากฏอยูเสมอร่ําไป ดังนี้ ทานผูนั้นถูกขาพระองคถาม
ปญหาปรารภขันธสวนอดีต ก็เอาเรื่องอื่นมาพูดกลบเกลือ่ น พูดเฉไปเสียนอกเรื่อง ไดทําความ
โกรธ โทสะ และความไมพอใจใหปรากฏ ขาพระองคเกิดสติปรารภพระผูมีพระภาคเทานั้นวา
โอ ผูฉลาดในธรรมเหลานี้ จะเปนผูใดเลา ตองเปนพระผูม ีพระภาคเปนแน ตองเปนพระสุคต
เปนแน.
ภ. ดูกรอุทายี ก็ทานผูสารพัดรูสารพัดเห็นนั้น มาปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมี
สวนเหลือ ... ไดทําความโกรธ โทสะ และความไมพอใจใหปรากฏ เปนใครเลา?
นิครนถนาฏบุตร พระเจาขา.
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วาดวยขันธสวนอดีตและอนาคต
[๓๗๑] ดูกรอุทายี ผูใดพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่ บาง
สองชาติบาง ฯลฯ พึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้ ผูนั้นควรถามปญหาปรารภขันธสวนอดีตกะเรา หรือเราควรถามปญหาปรารภขันธ
สวนอดีตกะผูน ั้น ผูนั้นจะพึงยังจิตของเราใหยนิ ดีได ดวยการพยากรณปญหาปรารภขันธสวน
อดีต หรือเราจะพึงยังจิตของผูนั้นใหยินดีได ดวยการพยากรณปญหาปรารภขันธสวนอดีต.
ดูกรอุทายี ผูใดพึงเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผวิ พรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ พึงรูชัดซึ่ง
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ผูนั้นควรถามปญหาปรารภขันธสวนอนาคตกะเรา
หรือเราควรถามปญหาปรารภขันธสวนอนาคตกะผูนั้น ผูน ั้นพึงยังจิตของเราใหยนิ ดีได ดวยการ
พยากรณปญหาปรารภขันธสวนอนาคต หรือเราพึงยังจิตของผูนั้นใหยินดีได ดวยการพยากรณ
ปญหาปรารภขันธสว นอนาคต.
ดูกรอุทายี แตจงงดขันธสวนอดีตและขันธสวนอนาคตไวกอน เราจักแสดงธรรมแก
ทานวา เมื่อเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี เพราะเหตุนี้เถิด ผลนี้จึงเกิด เมื่อเหตุนี้ไมมี ผลนี้จึงไมมี
เพราะเหตุนี้ดบั ผลนี้จึงดับ.
ขาแตพระองคผูเจริญ แมแตดวยอัตภาพของขาพระองค ที่เปนอยูบดั นี้ ขาพระองคยัง
ไมสามารถจะระลึกถึงได พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ก็ไฉนจักระลึก
ชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ฯลฯ จัก
ระลึกถึงชาติกอ นไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ เหมือน
พระผูมีพระภาคไดเลา.
ขาแตพระองคผูเจริญ ในเดี๋ยวนี้ แมแตปงสุปศาจ ขาพระองคยังไมเห็นเลย ไฉนจัก
เห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุ อันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ จักรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
ดวยประการฉะนี้ เหมือนพระผูมีพระภาคไดเลา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็คําที่พระผูมีพระภาค
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ตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา ดูกรอุทายี แตจงงดขันธสวนอดีตและอนาคตไวกอน เราจักแสดง
ธรรมแกทานวา เมื่อเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี เพราะเหตุเกิด ผลนีจ้ ึงเกิด เมื่อเหตุนี้ไมมี ผลนี้จึง
ไมมี เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้จึงดับ ดังนี้นนั้ จะไดปรากฏแกขาพระองคโดยยิ่งกวาประมาณก็หาไม
ไฉนขาพระองค จะพึงยังจิตของพระผูมีพระภาคใหยนิ ดี ดวยการพยากรณปญหา ในลัทธิอาจารย
ของตนไดเลา.
เรื่องวรรณ
[๓๗๒] ดูกรอุทายี ก็ในลัทธิอาจารยของตนแหงทานมีวาอยางไร?
ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตนแหงขาพระองค มีอยูอ ยางนี้วา นี้เปน
วรรณอยางยิ่ง นี้เปนวรรณอยางยิ่ง.
ดูกรอุทายี ในลัทธิอาจารยของตนแหงทานที่มีอยูอยางนี้วา นีเ้ ปนวรรณอยางยิ่ง นี้เปน
วรรณอยางยิ่ง ก็วรรณอยางยิง่ เปนไฉน?
ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมวี รรณอื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนัน้ เปนวรรณ
อยางยิ่ง.
ดูกรอุทายี ก็วรรณไหนเลาที่ไมมีวรรณอื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา?
ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมวี รรณอื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนัน้ เปนวรรณ
อยางยิ่ง.
[๓๗๓] ดูกรอุทายี ทานกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิง่ กวา
หรือประณีตกวา วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้ วาจานั้นของทานพึงขยายออกอยางยืดยาว
แตทานไมชวี้ รรณนั้นได.
ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษพึงกลาวอยางนีว้ า เราปรารถนารักใครนางชนปทกัลยาณี
ในชนบทนี้. คนทั้งหลายพึงถามเขาอยางนีว้ า พอ นางชนปทกัลยาณีทพี่ อ ปรารถนารักใครนั้น
พอรูจักหรือวา เปนนางกษัตริย พราหมณี แพศย ศูทร. เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา
หามิได. คนทัง้ หลายพึงถามเขาวา พอ นางชนปทกัลยาณีที่พอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักหรือวา
นางมีวรรณอยางนี้ มีโคตรอยางนี้ เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนทัง้ หลาย
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พึงถามเขาวา พอ นางชนปทกัลยาณีทพี่ อปรารถนารักใครนั้น พอรูจักหรือวา สูง ต่ํา หรือพอสันทัด
ดํา ขาว หรือมีผิวคล้ํา อยูในบาน นิคม หรือนครโนน. เมือ่ เขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา
หามิได. คนทัง้ หลายพึงกลาวกะเขาวา พอปรารถนารักใครหญิงที่พอไมรูจัก ไมเคยเห็นหรือ.
เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวาถูกแลว ดังนี้. ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้ คํากลาวของบุรุษนัน้ ถึงเปนคําใชไมไดไมใชหรือ?
แนนอน พระเจาขา เมื่อเปนเชนนัน้ คํากลาวของบุรุษนั้น ถึงความเปนคําใชไมได.
ดูกรอุทายี ทานก็ฉันนัน้ เหมือนกัน กลาวอยูแ ตวา ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมี
วรรณอื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนัน้ เปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้ แตไมชี้วรรณนัน้ .
ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ ๘ เหลี่ยม
นายชางเจียระไนดีแลว เขาวางไวที่ผากัมพลแดง ยอมสวางไสว สองแสงเรืองอยู ฉันใด
ตัวตนก็มีวรรณ ฉันนัน้ เมื่อตายไปยอมเปนของไมมีโรค.
[๓๗๔] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แกวไพฑูรยอันงาม เกิดเอง
อยางบริสุทธิ์ ๘ เหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว เขาวางไวที่ผากัมผลแดง ยอมสวางไสว
สองแสงเรืองอยู ๑ แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ วรรณไหน
จะงาม และประณีตกวากัน?
ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืดในราตรีนี้
งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
[๓๗๕] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืด
ในราตรี ๑ ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ วรรณไหนจะงาม
และประณีตกวากัน?
ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืดในราตรีนี้
งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
[๓๗๖] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืด
ในราตรี ๑ กองไฟใหญในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ วรรณไหนจะงาม
และประณีตกวากัน?
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ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ กองไฟใหญในเวลาเดือนมืด ในเวลา
ราตรีนี้ งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
[๓๗๗] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กองไฟในเวลาเดือนมืดใน
ราตรี ๑ ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ บรรดาวรรณ
ทั้งสองนี้ วรรณไหนจะงาม และประณีตกวากัน?
ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจาก
เมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรีนี้ งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
[๓๗๘] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดาวพระศุกรในอากาศอัน
กระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ ดวงจันทรในเวลาเทีย่ งคืนตรงในอากาศอัน
กระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถที่ ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) ๑ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ วรรณ
ไหนจะงาม และประณีตกวานั้น?
ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ ดวงจันทรในเวลาเทีย่ งคืนตรงในอากาศ
อันกระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถที่ ๑๕ นี้งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
[๓๗๙] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดวงจันทร ในเวลาเทีย่ งคืน
ตรงในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถ ที่ ๑๕ ๑ ดวงอาทิตยในเวลาเทีย่ งตรงใน
อากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝน ๑ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ วรรณไหน
จะงามกวา และประณีตกวากัน?
ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ ดวงอาทิตยในเวลาเทีย่ งตรงในอากาศอัน
กระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝนนี้งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
ดูกรอุทายี เทวดาเหลาใดยอมสูแสงพระจันทรพระอาทิตยไมได เทวดาเหลานั้นมีมาก
มีมากยิ่งกวาเทวดาพวกที่สูแสงพระจันทรและพระอาทิตยได เรารูทวั่ ถึงเทวดาพวกนัน้ อยู เราก็
ไมกลาววา วรรณใดไมมวี รรณอื่นยิ่งกวา หรือประณีตกวา เมื่อเปนเชนนี้ ทานก็ชื่อวากลาวอยู
วา วรรณใดที่เลวกวาและเศราหมองกวาแมลงหิงหอย วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้ แต
ทานไมชี้วรรณนั้นเทานั้น.
พระผูมีพระภาคทรงคานเรื่องนี้เสียแลว พระสุคตเจาทรงคานเรื่องนี้เสียแลว.
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ดูกรอุทายี ทําไมทานจึงกลาวอยางนีว้ า พระผูมีพระภาคทรงคานเรื่องนี้เสียแลว พระ
สุคตทรงคานเรื่องนี้เสียแลวดังนี้เลา?
ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตน ของขาพระองคทั้งหลายมีอยูอยางนี้วา
วรรณนี้เปนวรรณอยางยิ่ง วรรณนี้เปนวรรณอยางยิ่งดังนี้ ขาพระองคเหลานั้น เมื่อถูกพระผูมี
พระภาคสอบสวน ซักไซร ไลเรียง ในลัทธิอาจารยของตน ก็เปนคนวางเปลา ผิดไปหมด.
ปญหาเรื่องสุข-ทุกข
[๓๘๐] ดูกรอุทายี โลกมีความสุขโดยสวนเดียว มีอยูหรือ ปฏิปทาที่มีเหตุ เพื่อทํา
ใหแจงซึ่งโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว มีอยูหรือ?
ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตน ของขาพระองคทั้งหลายมีอยูอยางนี้วา
โลกมีความสุขโดยสวนเดียวมีอยู ปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทําใหแจงซึ่งโลกที่มีความสุขโดยสวนเดียว
ก็มีอยู.
ดูกรอุทายี ก็ปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสุขอยางเดียวนั้นเปนไฉน?
ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว
ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติ
ผิดในกาม ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ สมาทานคุณ คือ ตบะอยางใดอยางหนึ่ง
ประพฤติอยู นีแ้ ลปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสุขโดยสวนเดียว พระเจาขา.
[๓๘๑] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยทีบ่ ุคคล ละการฆาสัตว
เวนขาดจากการฆาสัตวนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรือมีสุขบาง ทุกขบาง?
มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา.
ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยที่ตนละการลักทรัพย เวนขาด
จากการลักทรัพยนั้น ตนมีสขุ โดยสวนเดียว หรือมีสุขบางทุกขบาง?
มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา.
ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยที่ตนละการประพฤติผิดในกาม
เวนจากการประพฤติผิดในกามนั้น ตนมีสขุ โดยสวนเดียว หรือมีสุขบางทุกขบาง?
มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา.
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ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยที่ตนละการพูดเท็จ เวนขาดจาก
การพูดเท็จนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรือมีสุขบางทุกขบาง?
มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา.
ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยที่ตนสมาทานคุณ คือตบะอยางใด
อยางหนึ่งประพฤติอยูนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรือมีสุขบางทุกขบาง?
มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา.
ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การจะอาศัยปฏิปทาอันมีทั้งสุขและทุกข
เกลื่อนกลน แลวทําใหแจงซึง่ โลกที่มีสุขโดยสวนเดียว มีอยูบางหรือหนอ?
พระผูมีพระภาคทรงคัดคานเรื่องนี้เสียแลว พระสุคตทรงคัดคานเรื่องนี้เสียแลว.
ดูกรอุทายี ทําไมทานจึงกลาวอยางนี้ พระผูมีพระภาคทรงคัดคานเรื่องนี้เสียแลว พระ
สุคตทรงคัดคานเรื่องนี้เสียแลว ดังนี้ เลา?
ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตนของขาพระองคทั้งหลาย มีอยูอยางนี้วา
โลกมีสุขโดยสวนเดียวมีอยู ปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสุขโดยสวนเดียวก็มีอยู ดังนี้.
ขาพระองคเหลานั้น เมื่อถูกพระผูมีพระภาคสอบสวน ซักไซร ไลเลียง ในลัทธิอาจารยของตน
ก็เปนคนวางเปลา ผิดไปหมด ขาแตพระองคเจริญ ก็โลกซึ่งมีความสุขโดยสวนเดียว มีอยูหรือ
ปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสุขโดยสวนเดียวมีอยูห รือ?
ดูกรอุทายี โลกมีสุขโดยสวนเดียวมีอยู ปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสุข
อยางเดียวใหแจงชัดก็มีอยู.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสุขโดยสวนเดียวนั้น
เปนไฉน?
ฌาน ๔
[๓๘๒] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ
ปฐมฌาน มีวติ ก มีวิจาร มีปต ิและสุขเกิด แตวิเวกอยู ๑ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิด
แตสมาธิอยู ๑ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุ
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ตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ๑ นี้แล
ปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อใหแจงซึง่ โลกที่มีสุขโดยสวนเดียว.
ขาแตพระองคผูเจริญ ทําไมหนอ ปฏิปทานั้นจึงเปนปฏิปทาที่มีเหตุเพื่อทําใหแจงซึ่งโลก
ที่มีสุขโดยสวนเดียวได เพราะโลกมีความสุขโดยสวนเดียว เปนอันภิกษุนั้นทําใหแจงชัดดวย
ปฏิปทามีประมาณเทานี?้
ดูกรอุทายี โลกมีความสุขสวนเดียว จะเปนอันภิกษุนนั้ ทําใหแจงชัดดวยปฏิปทา
มีประมาณเทานี้หามิไดแล แตปฏิปทานั้นมีเหตุทีเดียว เพือ่ ทําใหแจงซึ่งโลกที่มีความสุขโดย
สวนเดียวได.
[๓๘๓] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว บริษัทของสกุลุทายีปริพาชกไดบรรลือ
เสียงสูงเสียงใหญกันเอ็ดอึงวา เราทั้งหลายพรอมทั้งอาจารยจะไดยนิ ดีในเหตุนี้หามิได เราทั้งหลาย
พรอมทั้งอาจารยจะไดยนิ ดีในเหตุนหี้ ามิได เราทั้งหลายยังไมรูชัดซึ่งปฏิปทาที่ยิ่งไปกวานี้ ลําดับนัน้
สกุลุทายีปริพาชกหามปริพาชกเหลานั้นใหสงบเสียงแลว ไดกราบทูลพระผูมพี ระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ ก็ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร จึงเปนอันภิกษุนั้นทําใหแจงซึ่งโลกที่มีความสุข
โดยสวนเดียวไดเลา?
[๓๘๔] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยั นี้บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ
ละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ยืนดวยกัน
เจรจากัน สนทนากัน กับเทวดาทั้งหลายผูเขาถึงโลกที่มีสุขโดยสวนเดียวเหลานั้นได ดูกรอุทายี
ดวยขอปฏิบัติเพียงเทานีแ้ ล เปนอันภิกษุนนั้ ทําใหแจง ซึง่ โลกที่มีความสุขโดยสวนเดียวได.
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุทั้งหลายยอมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพราะ
เหตุจะทําใหแจงซึ่งโลกที่มีสุขโดยสวนเดียวนี้ โดยแทหรือ?
ดูกรอุทายี ภิกษุทั้งหลายจะประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุจะทําใหแจงซึ่งโลก
ที่มีสุขโดยสวนเดียวนี้ หามิได ดูกรอุทายี ธรรมเหลาอื่นที่ยิ่งกวาและประณีตกวา ทีภ่ กิ ษุทั้งหลาย
ประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุทจี่ ะทําใหแจงชัดนัน้ ยังมีอยู.
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรมทั้งหลายที่ยิ่งกวาและประณีตกวาทีภ่ ิกษุทั้งหลายประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพราะเหตุจะทําใหแจงชัดนั้นเปนไฉน?
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[๓๘๕] ดูกรอุทายี พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดย
ชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของพวกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํ แนก
พระธรรม (พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัด
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและ
มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมมีคุณอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี
หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น แลวไดศรัทธาในพระตถาคต เขา
ประกอบดวยศรัทธานั้น ยอมเห็นตระหนักชัดวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชา
เปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์โดย
สวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทาํ ไดงาย ถากระไรเราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร
ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เมื่อบวชแลว สํารวมระวังใน
พระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นในโทษเพียงเล็กนอยวาเปนภัย
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมที่เปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์
ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียทงั้ หลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ)
ฯลฯ ภิกษุนั้นและนิวรณ ๕ ประการเหลานี้ อันเปนเครือ่ งเศราหมองใจ เปนเครื่องทําปญญาใหทุรพล
ไดแลว เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ
และสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมที่ยิ่งกวาและประณีตกวา ทีภ่ ิกษุ
ทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุทจี่ ะทําใหแจงชัด.
ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน
ธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู
ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมที่ยิ่งกวาและประณีตกวา ทีภ่ ิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย
ในเรา เพราะเหตุที่จะทําใหแจงชัด.
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ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ
อยูเปนสุข ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมที่ยิ่งกวาและประณีตกวา ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติ
พรหมจรรยในเรา เพราะเหตุที่จะทําใหแจงชัด.
ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข
ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสทุ ธิ์อยู ดูกรอุทายี ธรรม
แมนี้แล เปนธรรมที่ยิ่งกวาและประณีตกวา ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุ
ที่จะทําใหแจงชัด.
ญาณ ๓
[๓๘๖] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ยอมโนมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอม
ระลึกถึงชาติกอ นไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรอุทายี
ธรรมแมนี้แล เปนธรรมที่ยิ่งกวา และประณีตกวา ที่ภกิ ษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา
เพราะเหตุที่จะทําใหแจงชัด.
ภิกษุนั้น เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติ และอุปบัติของสัตว
ทั้งหลาย เธอเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ เธอยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้ เปนธรรมที่ยิ่งกวา และประณีตกวา
ที่ภิกษุทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุที่จะทําใหแจงชัด.
ภิกษุนั้น เมือ่ จิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน
ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด
ตามความเปนจริงวา นี้ทกุ ข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เมื่อเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน
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แมจากกามสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา
หลุดพนแลว รูช ัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอืน่ เพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมที่ยิ่งกวาและประณีตกวา ที่ภิกษุ
ทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุทจี่ ะทําใหแจงชัด.
สกุลุทายีขอบวช
[๓๘๗] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สกุลุทายีปริพาชกกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปดของทีป่ ด บอกทางแกคน
หลงทาง หรือตามประทีปในที่มืด ดวยหวังวา ผูมีจักษุจกั เห็นรูปดังนีฉ้ ันใด พระผูมีพระภาค
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้ เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอ
ถึงพระผูมีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอขาพระองค
พึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูม ีพระภาคเถิด.
[๓๘๘] เมื่อสกุลุทายีปริพาชกกราบทูลอยางนี้แลว บริษัทของสกุลุทายีปริพาชกได
กลาวหามสกุลทุ ายีปริพาชกวา ทานอุทายี ทานอยาประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเลย
ทานอุทายี ทานเปนอาจารย อยาอยูเปนอันเตวาสิกเลย เปรียบเหมือนหมอน้ําแลว จะพึงเปน
จอกนอยลอยในน้ํา ฉันใด ขออุปไมยนี้กจ็ กั มีแกทานอุทายี ฉันนั้น ทานอุทายี ทานอยา
ประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเลย ทานอุทายีเปนอาจารย อยาอยูเปนอันเตวาสิกเลย.
ก็เรื่องนี้ เปนอันยุตวิ า บริษัทของสกุลุทายีพาชก ไดทําสกุลุทายีปริพาชกใหเปนอันตราย
ในพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคดวยประการฉะนี้แล.
จบ จูฬสกุลุทายิสตู ร ที่ ๙.
________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 282
๑๐. เวขณสสูตร
เรื่องเวขณสปริพาชก
[๓๘๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถปณฑิก
เศรษฐี เขตเมืองสาวัตถี ครั้งนั้นแล เวขณสปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป แลวไดยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง.
เปรียบเทียบวรรณ ๒ อยาง
[๓๙๐] เวขณสปริพาชกยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดเปลงอุทานในสํานักพระผู
มีพระภาควา นี้เปนวรรณอยางยิ่ง นีเ้ ปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรกัจจานะ ทําไมทานจึงกลาวอยางนีว้ า นี้เปนวรรณ
อยางยิ่ง นีเ้ ปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้ ก็วรรณอยางยิ่งนัน้ เปนไฉน.
เว. ขาแตทา นพระโคดม วรรณใดไมมีวรรณอื่นยิ่งกวา หรือประณีตกวา วรรณนัน้
เปนวรรณอยางยิ่ง.
ภ. ดูกรกัจจานะ วรรณไหนเลา ที่ไมมีวรรณอื่นยิ่งกวา หรือประณีตกวา
ขาแตทานพระโคดม วรรณใด ไมมวี รรณอื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนั้นเปนวรรณ
อยางยิ่ง.
[๓๙๑] ดูกรกัจจานะ ทานกลาวแตเพียงวา ขาแตทานพระโคดม วรรณใดไมมวี รรณ
อื่นยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้ วาจานั้นของทานพึงขยายออก
อยางยืดยาว แตทานไมชี้วรรณนั้นได. ดูกรกัจจานะ เปรียบเหมือนบุรุษพึงกลาวอยางนี้วา เรา
ปรารถนารักใครนางชนปทกัลยาณี ในชนบทนี้. คนทั้งหลายพึงถามเขาอยางนี้วา พอ นาง

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 283
ชนปทกัลยาณีที่พอปรารถนารักใครนั้นพอรูจักหรือวา เปนนางกษัตริย พรามหณี แพศย หรือศูทร.
เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนทั้งหลายพึงถามเขาวา พอ นางชนปทกัลยาณี
ที่พอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักหรือวา นางมีวรรณอยางนี้ มีโคตรอยางนี้. เมื่อเขาถูกถาม
ดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนทั้งหลายพึงถามเขาวา พอนางชนปทกัลยาณีทพี่ อปรารถนา
รักใครนั้น พอรูจักหรือวา สูง ต่ํา หรือพอสันทัด ดํา ขาว หรือมีผิวคล้ํา อยูในบาน นิคม
หรือนครโนน. เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนทั้งหลายพึงกลาวกะเขาวา
พอ ปรารถนารักใครหญิงทีพ่ อไมรูจัก ไมเคยเห็นนั้นหรือ. เมื่อเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึง
ตอบวาถูกแลว ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนี้ คํากลาวของ
บุรุษนั้น ถึงความเปนคําใชไมได มิใชหรือ?
แนนอน พระโคดมผูเจริญ เมื่อเปนเชนนั้น คํากลาวของบุรุษนั้น ถึงความเปนคําใช
ไมได.
ดูกรกัจจานะ ขอนี้ฉันใด ทานก็ฉันนัน้ แล กลาวอยูแตวา ขาแตพระโคดม วรรณใด
ไมมีวรรณอื่นยิ่งกวา หรือประณีตวา วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้ แตไมชวี้ รรณนั้น.
ขาแตทานพระโคดม เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธิ์ ๘ เหลี่ยม
นายชางเจียระไนดีแลว เขาวางไวที่ผากัมพลแดงยอมสวางไสวสองแสงเรืองอยูฉันใด ตัวตน
ก็ฉันนั้น เมื่อตายไป ยอมเปนของมีวรรณ ไมมีโรค.
[๓๙๒] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แกวไพฑูรยอันงามเกิดเอง
อยางบริสุทธิ์ ๘ เหลี่ยม นายชางเจียระไนดีแลว เขาวางไวที่ผากัมพลแดง ยอมสวางไสว
สองแสงเรืองอยู ๑ แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืด ในราตรี ๑ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ วรรณ
ไหนจะงามกวาและประณีตกวากัน?
ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณทั้งสองนี้ แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืด ในราตรีนี้
งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
[๓๙๓] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แมลงหิงหอยในเดือนมืด
ในราตรี ๑ ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืด ในราตรี ๑ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ วรรณไหนจะงามกวา
และประณีตกวากัน?
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ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณทั้งสองนี้ ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืด ในราตรีนี้
งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
[๓๙๔] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืด
ในราตรี ๑ กองไฟใหญในเวลาเดือนมืด ในราตรี ๑ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ วรรณไหนจะงามกวา
และประณีตกวากัน?
ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณทั้งสองนี้ กองไฟใหญในเวลาเดือนมืด ในราตรี
งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
[๓๙๕] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กองไฟใหญในเวลาเดือนมืด
ในราตรี ๑ ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ บรรดา
วรรณทั้ง ๒ นี้ วรรณไหนจะงามกวา และประณีตกวากัน?
ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณทั้งสองนี้ ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจาง
ปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรีนี้ งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
[๓๙๖] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดาวพระศุกรในอากาศอัน
กระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ ดวงจันทรในเวลาเทีย่ งคืนตรง ในอากาศอัน
กระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถที่ ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) ๑ บรรดาวรรณทั้งสองนี้ วรรณ
ไหนจะงามกวา และประณีตกวากัน?
ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณทั้งสองนี้ ดวงจันทรในเวลาเทีย่ งคืนตรง ในอากาศ
อันกระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถที่ ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) นี้งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.
[๓๙๗] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดวงจันทรในเวลาเทีย่ งคืนตรง
ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถที่ ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) ๑ ดวงอาทิตยในเวลา
เที่ยงตรง ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝน ๑ บรรดาวรรณทั้งสองนี้
วรรณไหนจะงามกวา และประณีตกวากัน?
ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณทั้งสองนี้ ดวงอาทิตยในเวลาเทีย่ งตรงในอากาศอัน
กระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝนนี้ งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 285
[๓๙๘] ดูกรกัจจานะ เทวดาเหลาใดยอมสูแสงพระจันทรและแสงพระอาทิตยไมได
เทวดาเหลานัน้ มีมากยิ่งกวาเทวดาพวกที่สแู สงพระจันทรและแสงพระอาทิตยได เรารูเรื่องเชนนั้น
ดีอยู ถึงกระนัน้ เราก็ไมกลาววา วรรณใดไมมี วรรณอื่นยิง่ กวา หรือประณีตกวา เมื่อเปน
เชนนี้ ทานก็ชอื่ วากลาวอยูวา วรรณใดเลวกวา และเศราหมองกวาแมลงหิงหอย วรรณนั้น
เปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้ แตทา นไมชี้วรรณนั้นเทานัน้ . ดูกรกัจจานะ กามคุณ ๕ เหลานี้
กามคุณ ๕ เปนไฉน คือ รูปที่พึงรูแจงดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
เกี่ยวดวยกามเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด. เสียงที่พึงรูแจงดวยโสต ... กลิ่นที่พึงรูแจงดวยฆานะ ...
รสที่พึงรูแจงดวยชิวหา ... โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก
เกี่ยวดวยกาม เปนที่ตั้งแหงความกําหนัด. ดูกรกัจจานะ กามคุณ ๕ เหลานี้แล ความสุขโสมนัส
อันใด อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้เกิดขึ้น ความสุขโสมนัสนี้ เรากลาววา กามสุข. (สุขเกิด
แตกาม) ดวยประการฉะนี้ เปนอันเรากลาวกามสุขวาเลิศกวากามทั้งหลาย กลาวสุขอันเปนที่สุด
ของกามวาเลิศกวากามสุข ในความสุขอันเปนที่สุดของกามนั้น เรากลาววาเปนเลิศ.
สรรเสริญสุขอันเปนที่สุดของกาม
[๓๙๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวขณสปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอที่พระโคดมผูเจริญตรัสกามสุขวาเลิศกวากามทั้งหลาย ตรัสความสุขอันเปน
ที่สุดของกามวาเลิศกวากามสุข ในความสุขอันเปนที่สุดของกามนั้นตรัสวาเปนเลิศนี้ ตรัสดี
นาอัศจรรยนกั ไมเคยมีมา.
ดูกรกัจจานะ ขอที่วากามก็ดี กามสุขก็ดี สุขอันเปนที่สุดของกามก็ดี นี้ยากที่ทาน
ผูมีความเห็นเปนอยางอื่น มีความพอใจเปนอยางอื่น มีความชอบใจเปนอยางอื่น มีความประกอบ
เนื้อความเปนประการอื่น มีลัทธิอาจารยเปนประการอืน่ จะพึงรูได ดูกรกัจจานะ ภิกษุเหลาใด
เปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยมกี รณียะไดทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชน
ของตนอันถึงแลวตามลําดับ มีสังโยชนในภพสิ้นรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ
ภิกษุเหลานั้นแล จะพึงรูขอที่วา กาม กามสุข หรือสุขอันเปนที่สุดของกามนี้ได.
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[๔๐๐] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวขณสปริพาชกโกรธ ขัดใจ เมื่อจะดาวา
ติเตียนพระผูมพี ระภาค คิดวาเราจักใหพระสมณโคดมไดรับความเสียหาย ดังนี้ จึงไดกราบทูลวา
ก็เมื่อเปนเชนนั้น สมณพราหมณบางพวกในโลกนี้ไมรูเงื่อนเบื้องตน ไมรูเงื่อนเบื้องปลาย
แตปฏิญาณอยูว า เรารูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมีดังนี้ ภาษิตของสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความเปนคํานาหัวเราะ
ทีเดียว ถึงความเปนคําต่ําชาอยางเดียว ถึงความเปนคําเปลา ถึงความเปนคําเหลวไหลแทๆ.
[๔๐๑] ดูกรกัจจานะ สมณพราหมณเหลาใด เมื่อไมรูเงื่อนเบื้องตน เมื่อไมรูเงื่อน
เบื้องปลาย มาปฏิญาณวา เรารูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี ดังนี้ สมณพราหมณเหลานั้นควรถูกขมขี่สมกับเหตุ ดูกรกัจจานะ
ก็แตวา เงื่อนเบื้องตนจงงดไวเถิด เงื้อนเบื้องปลายจงงดไวเถิด บุรุษผูรคู วาม ไมเปนคนโออวด
ไมมีมายา เปนคนซื่อตรง ขอจงมาเถิด เราจะสั่งสอน เราจะแสดงธรรม เมื่อปฏิบัติตามคํา
ที่เราสอนแลว ไมนานก็รจู ักเอง จักเห็นเอง ไดยินวา การที่จะหลุดพนไปไดโดยชอบจาก
เครื่องผูก คือ เครื่องผูกคืออวิชชา ก็เปนอยางนั้น.
ดูกรกัจจานะ เปรียบเหมือนเด็กออนยังนอนหงาย จะพึงถูกเขาผูกไวดวยเครื่องผูกที่
ขอเทาทั้งสอง ที่ขอมือทั้งสอง ที่คอหนึ่ง เปนหาแหง เครื่องผูกเหลานั้นจะพึงหลุดไปเพราะ
เด็กนัน้ ถึงความเจริญ เพราะเด็กนั้นถึงความแกกลาแหงอินทรียทั้งหลาย เขาพึงรูวาเปนผูพน
และเครื่องผูกก็ไมมี ฉันใด กัจจานะ บุรุษผูรูความก็ฉันนั้นแล เปนคนไมโออวด ไมมีมายา
เปนคนซื่อตรง ขอจงมาเถิด เราจักสั่งสอน เราจักแสดงธรรม เมื่อปฏิบัติไดตามคําที่เราสอนแลว
ไมนานนักก็จกั รูเอง จักเห็นเอง ไดยินวา การที่จะหลุดพนไปไดโดยชอบจากเครื่องผูก คือ
เครื่องผูกคืออวิชชา ก็เปนอยางนั้น.
เวขณสปริพาชกแสดงตนเปนอุบาสก
[๔๐๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวขณสปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืด ดวยหวังวาผูมีจกั ษุจกั เห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระองคทรงประกาศธรรม
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โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค
พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบ เวขณสสูตร ที่ ๑๐.
จบ ปริพาชกวรรค ที่ ๓.
________________
รวมพระสูตรในวรรคนี้มี ๑๐ สูตร คือ
๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร ๒. อัคคิวัจฉโคตตสูตร
๓. มหาวัจฉโคตตสูตร ๔. ทีฆนขสูตร
๕. มาคัณฑิยสูตร๖. สันทกสูตร
๗. มหาสกุลุทายิสูตร ๘. สมณมุณฑิกสูตร
๙. จูฬสกุลทุ ายิสูตร ๑๐. เวขณสสูตร
________________
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ราชวรรค
๑. ฆฏิการสูตร
[๔๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง แลวไดทรงแยมพระสรวลในประเทศแหงหนึ่ง.
ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดมีความคิดวา เหตุอะไรหนอ ปจจัยอะไร ทีพ่ ระผูมีพระภาคทรง
แยมพระสรวล พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี ดังนี้. ทาน
พระอานนทจงึ ทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลว ได
ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุอะไรหนอ ปจจัยอะไร ที่พระผูม ีพระภาค
ทรงแยมพระสรวล พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี?
[๔๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว ทีป่ ระเทศนี้ไดมนี ิคม
ชื่อเวภฬิคะ เปนนิคมมั่งคั่งและเจริญ มีคนมาก มีมนุษยหนาแนน. พระผูมีพระภาค
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยเวภฬิคนิคมอยู. ดูกรอานนท
ไดยินวา ที่นเี่ ปนพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา. ไดยินวา พระผูม ีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆที่นี่.
เรื่องชางหมอชื่อฆฏิการะ
[๔๐๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดปูผาสังฆาฏิสี่ชั้นถวาย แลวกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาอยางนั้นขอพระผูมีพระภาคประทับนั่งเถิด เมื่อเปนเชนนี้
ภูมิประเทศนี้จกั ไดเปนสวนที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองคทรงบริโภค. พระผูมี
พระภาคประทับนั่งบนอาสนะที่ทานพระอานนทปูถวายแลว. จึงตรัสกะพระอานนทวา
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ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว ในประเทศนี้มีนิคมชื่อเวภฬิคะ เปนนิคมมั่งคั่งและเจริญ
มีคนมาก มีมนุษยหนาแนน. ดูกรอานนท พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยเวภฬิคนิคมอยู ไดยินวา ที่นี่เปนพระอารามของพระผูมี
พระภาค ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ไดยินวา พระผูม ีพระภาค
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาพุทธเจา ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆที่นี่. และ
ในเวภฬิคนิคม มีชางหมอชื่อฆฏิการะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนอุปฏ ฐากผูเลิศ. มีมาณพชื่อโชติปาละเปนสหายของ
ชางหมอชื่อฆฏิการะ เปนสหายที่รัก. ครั้งนั้นฆฏิการะชางหมอเรียกโชติปาลมาณพมาวา มาเถิด
เพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูม ีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติ
กันวาเปนความดี.
[๔๐๖] ดูกรอานนท เมือ่ ฆฏิการะชางหมอกลาวอยางนี้แลว โชติปาลมาณพไดกลาววา
อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลวเลา? ดูกร
อานนท แมครัง้ ที่สอง ฆฏิการะชางหมอก็ไดกลาวกะโชติปาลมาณพวา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ
เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวา
การที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานัน้ สมมติกันวาเปนความดี.
แมครั้งที่สอง โชติปาลมาณพก็ไดกลาววา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวย
พระสมณะศีรษะโลนนั้นทีเ่ ราเห็นแลวเลา? แมครั้งที่สาม ฆฏิการะชางหมอก็ไดกลาววา มาเถิด
เพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูม ีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น
สมมติกันวาเปนความดี. ดูกรอานนท แมครัง้ ที่สาม โชติปาลมาณพก็กลาววา อยาเลยเพื่อน
ฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลวเลา?

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 290
ฆ. เพื่อนโชติปาละ ถาอยางนั้น เรามาถือเอาเครื่องสําหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบน้ําไป
แมน้ําเพื่ออาบน้ํากันเถิด โชติปาลมาณพรับคําฆฏิการะชางหมอแลว.
[๔๐๗] ดูกรอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพไดถือเอาเครื่อง
สําหรับสีตัวเมือ่ เวลาอาบน้ําไปยังแมน้ําเพื่ออาบน้ํา. ครั้งนั้นแล ฆฏิการะชางหมอไดเรียก
โชติปาลมาณพมากลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้กไ็ มไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนาม
วากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการที่เราไดเห็น
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกันวาเปนความดี.
[๔๐๘] ดูกรอานนท เมื่อฆฏิการะชางหมอกลาวอยางนี้แลว โชติปาลมาณพไดกลาวกะ
ฆฏิการะชางหมอวา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้น
ที่เราเห็นแลวเลา? แมครั้งที่สอง ... แมครั้งที่สาม ฆฏิการะชางหมอก็ไดเรียกโชติปาลมาณพมา
กลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนาม
วากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา สมมติกันวาเปนความดี. แมครั้งที่สามโชติปาลมาณพก็ไดกลาวกะ
ฆฏิการะชางหมอวา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้น
ที่เราเห็นแลวเลา?
[๔๐๙] ดูกรอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอไดจับโชติปาลมาณพที่ชายพกแลว
กลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้กไ็ มไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนาม
วากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกนั วาเปนความดี. ลําดับนั้น โชติปาลมาณพใหฆฏิการะ
ชางหมอปลอยชายพกแลวกลาววา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะ
ศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลวเลา?
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ดูกรอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอจับโชติปาละผูอาบน้ําดําเกลาที่ผมแลวกลาววา
เพื่อนโชติปาละ นี้ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกันวาเปนความดี. ครั้งนั้น โชติปาลมาณพมีความคิดวา นาอัศจรรย
หนอทาน ไมเคยมีมาหนอทาน ที่ฆฏิการะชางหมอผูมีชาติต่ํามาจับที่ผมของเราผูอาบน้ําดําเกลาแลว
การที่เราจะไปนี้ เห็นจะไมเปนการไปเล็กนอยหนอ ดังนี้แลว ไดกลาวกะฆฏิการะชางหมอวา
เพื่อนฆฏิการะ การที่เพื่อนทําความพยายามตั้งแตชักชวนดวยวาจา จับที่ชายพกจนลวงเลยถึงจับ
ที่ผมนั้น ก็เพื่อจะชวนใหกันไปในสํานักพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจานั้น เทานั้นเองหรือ?
ฆ. เทานั้นเองเพื่อนโชติปาละ จริงเชนนัน้ เพื่อน ก็การที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาค
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น เปนความดี.
โช. เพื่อนฆฏิการะ ถาอยางนั้น จงปลอยเถิด เราจักไป.
[๔๑๐] ดูกรอานนท ครัง้ นั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงที่ประทับ แลวฆฏิการะ
ชางหมอถวายอภิวาทพระผูม ีพระภาค ทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. สวนโชติปาลมาณพไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคทรงพระนาม
วากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ฆฏิการะชางหมอนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
นี่โชติปาลมาณพ เปนสหายที่รักของขาพระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรม
แกโชติปาลมาณพนี้เถิด.
[๔๑๑] ดูกรอานนท ครัง้ นั้น พระผูมพี ระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ทรงยังฆฏิการะชางหมอ และโชติปาลมาณพใหเห็นแจง ใหสมาทาน
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ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอ และโชติปาลมาณพ
อันพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา เพลิดเพลินชื่นชม พระภาษิตของพระผูม ีพระภาค
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แลวลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทําประทักษิณแลว
หลีกไป.
[๔๑๒] ดูกรอานนท ครั้งนั้น โชติปาลมาณพไดถามฆฏิการะชางหมอวา เพื่อนฆฏิการะ
เมื่อทานฟงธรรมนี้อยู และเมื่อเชนนั้นทานจะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตหรือหนอ?
ฆ. เพื่อนโชติปาละ ทานก็รูอยูวา เราตองเลี้ยงมารดาบิดา ซึ่งเปนคนตาบอดผูชราแลว
มิใชหรือ?
โช. เพื่อนฆฏิการะ ถาเชนนั้น เราจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
[๔๑๓] ดูกรอานนท ครั้งนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว นั่งอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง. ฆฏิการะชางหมอไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นี่โชติปาลมาณพเปน
สหายที่รักของขาพระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคทรงใหโชติปาลมาณพนี้บวชเถิด ดังนี้
โชติปาลมาณพไดบรรพชาอุปสมบทแลวในสํานักพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ครั้นเมื่อโชติปาลมาณพอุปสมบทแลวไมนานประมาณกึ่งเดือน
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยูใ นเวภฬิค
นิคมตามควรแกพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จหลีกจาริกไปทางพระนครพาราณสี เสด็จจาริกไป
โดยลําดับ ถึงพระนครพาราณสีแลว.
เรื่องพระเจากาสีพระนามวากิกิ
[๔๑๔] ดูกรอานนท ไดยินวา ในคราวนั้นพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยู ณ ปาอิสปิ ตนมิคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี.
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ครั้งนั้น พระเจากาสีทรงพระนามวากิกิไดทรงสดับวา ไดยนิ วา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวา
กัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จถึงพระนครพาราณสี ประทับอยู ณ ปาอิสิปตน
มิคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. ครั้งนั้น พระเจากิกกิ าสิราชรับสั่งใหเทียบราชยานที่ดีๆ แลว
ทรงราชยานอยางดีเสด็จออกจากพระนครพาราณสีดวยราชยานอยางดี ดวยราชานุภาพอยางยิ่งใหญ
เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จไป
โดยเทาที่ยานจะไปไดแลว เสด็จลงจากราชยาน เสด็จพระราชดําเนินดวยพระบาทเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลวประทับนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๔๑๕] ดูกรอานนท พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสมั มา
สัมพุทธเจา ทรงยังพระเจากิกิกาสิราชใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ใหทรง
ราเริง ดวยธรรมีกถา. ลําดับนั้น พระเจากิกกิ าสิราชอันพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ใหทรง
ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวย
ภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหารของหมอมฉันในวันพรุงนี้. พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรับดวยอาการดุษณีภาพ. พระเจากิกิกาสิราชทรงทราบวา
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรับนิมนตแลว
เสด็จลุกจากอาสนะ ถวายบังคม ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป. พอลวงราตรีนนั้ ไป
พระเจากิกิกาสิราชรับสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียะอันประณีต ลวนแตเปนขาวสาลีอันขาวและ
ออน มีสิ่งดําเก็บออกหมดแลว มีแกงและกับเปนอเนก ในพระราชนิเวศนของทาวเธอ แลว
รับสั่งใหราชบุรุษไปกราบทูลภัตกาลวา ไดเวลาแลว พระเจาขา ภัตตาหารสําเร็จแลว.
[๔๑๖] ดูกรอานนท ครัง้ นั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังพระราชนิเวศน
ของพระเจากิกิกาสิราช ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ. ลําดับนั้น
พระเจากิกิกาสิราช ทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหอิ่มหนําเพียงพอดวย
ของเคี้ยวของฉันอันประณีต ดวยพระหัตถของทาวเธอ ครั้นพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป
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อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสวยเสร็จ วางพระหัตถจากบาตรแลว พระเจากิกิกาสิราช ทรงถือ
อาสนะต่ําอันหนึ่ง ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอพระผูมีพระภาคทรงรับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสีของหมอมฉันเถิด หมอมฉันจักไดบํารุง
พระสงฆเห็นปานนี้.
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา อยาเลย มหาบพิตร
อาตมภาพรับการอยูจําพรรษาเสียแลว. แมครั้งที่สอง ... แมครั้งที่สาม พระเจากิกิกาสิราชไดกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคทรงรับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสีของ
หมอมฉันเถิด หมอมฉันจักไดบํารุงพระสงฆเห็นปานนี้.
แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาก็ตรัสวา
อยาเลย มหาบพิตร อาตมภาพรับการอยูจําพรรษาเสียแลว. ครั้งนั้น พระเจากิกิกาสิราชทรงเสีย
พระทัย ทรงโทมนัสวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมทรง
รับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสีของเราเสียแลว ดังนี้ แลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
มีใครอื่นที่เปนอุปฏฐากยิ่งกวาหมอมฉันหรือ?
พระกัสสปพุทธเจาสรรเสริญชางหมอชื่อฆฏิการะ
[๔๑๗] มีอยู มหาบพิตร นิคมชื่อเวภฬิคะ ชางหมอชื่อฆฏิการะ อยูในนิคมนั้น
เขาเปนอุปฏฐากของอาตมภาพ นับเปนอุปฏ ฐากชั้นเลิศ พระองคแลทรงเสียพระทัยมีความโทมนัส
วา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไมทรงรับการอยูจําพรรษา
ในเมืองพาราณสีของเราเสียแลว ความเสียใจและความโทมนัสนี้นั้น ยอมไมมี และจักไมมีใน
ชางหมอฆฏิการะ ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะแล ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ
เปนสรณะ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร
เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากน้ําเมาคือสุราและเมรัย อันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกร
มหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา
ในพระธรรม ในพระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยเจาใคร ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะ
เปนผูหมดสงสัยในทุกข ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บริโภคภัต
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มื้อเดียว ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม ปลอยวางแกวมณีและทองคํา ปราศจาก
การใชทองและเงิน ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะแล ไมขุดแผนดินดวยสากและดวยมือ
ของตน นํามาแตดินตลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยูดวยหาบ ทําเปนภาชนะแลวกลาวอยางนี้วา
ในภาชนะนี้ ผูใดตองการ ผูน ั้นจงวางถุงใสขาวสาร ถุงใสถั่วเขียว หรือถุงใสถั่วดําไว แลวนํา
ภาชนะที่ตองการนั้นไปเถิด ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะ เลี้ยงมารดาบิดา ผูชรา ตาบอด
ชางหมอฆฏิการะ เปนอุปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีการไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาประการหมดสิ้นไป.
[๔๑๘] ดูกรมหาบพิตร ครั้งหนึ่ง อาตมภาพอยูทนี่ คิ มชื่อเวภฬิคะนั้นเอง. เวลาเชา
อาตมภาพนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปหามารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอถึงที่อยู แลวไดถามวา
ดูเถิด นี่คนหาอาหารไปไหนเสียเลา? มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอตอบวา ขาแตพระองคผูเจริญ
อุปฏฐากของพระองคออกไปเสียแลว ขอพระองคจงเอาขาวสุกจากหมอขาวนี้ เอาแกงจากหมอ
แกงนี้เสวยเถิด. ดูกรมหาบพิตร ครั้งนั้น อาตมภาพไดเอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจาก
หมอแกงฉันแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป. ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงที่อยู
แลวไดถามวา ใครมาเอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจากหมอแกงบริโภคแลวลุกจากอาสนะ
หลีกไป. มารดาบิดาบอกวา ดูกรพอ พระผูม ีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงเอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจากหมอแกงเสวยแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. ครั้งนั้น
ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่พระผูมพี ระภาค
ทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเรา. ดูกรมหาบพิตร
ครั้งนั้น ปติและสุขไมละฆฏิการะชางหมอตลอดกึ่งเดือน ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน.
[๔๑๙] ดูกรมหาบพิตร ครั้งหนึ่ง อาตมภาพอยูทเี่ วภฬิคนิคมนั้นเอง. ครั้งนั้นเวลาเชา
อาตมภาพนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปหามารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอถึงที่อยู แลวไดถามวา
ดูเถิด นี่คนหาอาหารไปไหนเสียเลา? มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอตอบวา ขาแตพระองคผูเจริญ
อุปฏฐากของพระองคออกไปเสียแลว ขอพระองคจงเอาขนมสดจากกระเชานี้ เอาแกงจากหมอแกง
นี้เสวยเถิด. ดูกรมหาบพิตร ครั้งนั้น อาตมภาพไดเอาขนมสดจากกระเชา เอาแกงจากหมอแกง
ฉันแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป. ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงที่อยู แลวได
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ถามวา ใครมาเอาขนมสดจากกระเชา เอาแกงจากหมอแกงบริโภค แลวลุกจากอาสนะหลีกไป.
มารดาบิดาบอกวา ดูกรพอ พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรง
เอาขนมสดจากกระเชา เอาแกงจากหมอแกงเสวยแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. ครั้งนั้น
ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่พระผูมพี ระภาค
ทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเรา. ดูกรมหาบพิตร
ครั้งนั้น ปติและสุขไมละฆฏิการะชางหมอตลอดกึ่งเดือน ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน.
[๔๒๐] ดูกรมหาบพิตร ครั้งหนึ่ง อาตมภาพอยูทเี่ วภฬิคนิคมนั้นเอง. ก็สมัยนั้น กุฏิรั่ว.
อาตมภาพจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพากันไปดูหญาที่นิเวศน
ของฆฏิการะชางหมอ. เมื่ออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นไดกลาวกะอาตมภาพวา
ขาแตพระองคผูเจริญ หญาที่นิเวศนของฆฏิการะชางหมอไมมี มีแตหญาที่มุงหลังคาเรือนที่ฆฏิการะ
ชางหมออยูเทานั้น. อาตมภาพไดสั่งภิกษุทงั้ หลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพากันไป
รื้อหญาที่มุงหลังคาเรือน ที่ฆฏิการะชางหมออยูมาเถิด. ดูกรมหาบพิตร ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้น
ไดไปรื้อหญาที่มุงหลังคาเรือนที่ฆฏิการะชางหมออยูมาแลว. ลําดับนัน้ มารดาบิดาของฆฏิการะ
ชางหมอไดกลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ใครมารื้อหญามุงหลังคาเรือนเลา. ภิกษุทั้งหลายตอบวา ดูกร
นองหญิง กุฎขี องพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา รั่ว มารดาบิดา
ฆฏิการะชางหมอไดกลาววา เอาไปเถิดเจาขา เอาไปตามสะดวกเถิด ทานผูเจริญ. ครั้งนั้น
ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงที่อยู แลวไดถามวา ใครมารื้อหญามุงหลังคาเรือนเสียเลา?
มารดาบิดาตอบวา ดูกรพอ ภิกษุทั้งหลายบอกวา กุฎีของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา รั่ว. ดูกรมหาบพิตร ครั้งนั้น ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา
เปนลาภของเราหนอ เราไดดแี ลวหนอ ที่พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนีแ้ กเรา. ดูกรมหาบพิตร ครั้งนั้น ปติและสุขไมละฆฏิการะ
ชางหมอตลอดกึ่งเดือน ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน. และครั้งนั้น เรือนที่ฆฏิการะชางหมอ
อยูทั้งหลังนั้น มีอากาศเปนหลังคาอยูตลอดสามเดือน ถึงฝนตกก็ไมรั่ว ดูกรมหาบพิตร ฆฏิการะ
ชางหมอมีคุณเห็นปานนี้.
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กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เปนลาภของฆฏิการะชางหมอแลว ฆฏิการะชางหมอไดดแี ลว
ที่พระผูมีพระภาคทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนีแ้ กเขา.
[๔๒๑] ดูกรอานนท ครั้งนั้น พระเจากิกิกาสิราชไดสงเกวียนบรรทุกขาวสารขาวปณฑุมุ
ฑิกสาลีประมาณ ๕๐๐ เลม และเครื่องแกงอันสมควรแกขาวสารนั้น ไปพระราชทานแกฆฏิการะ
ชางหมอ. ครั้งนั้น ราชบุรุษทัง้ หลายเขาไปหาฆฏิการะชางหมอแลวไดกลาววา ดูกรทานผูเจริญ
นี่ขาวสารขาวปณฑุมุฑกิ สาลีบรรทุกเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม และเครื่องแกงอันสมควรแก
ขาวสารนั้น พระเจากิกิกาสิราชสงมาพระราชทานแกทานแลว จงรับของพระราชทานเหลานั้น
ไวเถิด.
ฆฏิการะชางหมอไดตอบวา พระราชามีพระราชกิจมาก มีราชกรณียะมาก ของที่พระ
ราชทานมานี้ อยาเปนของขาพเจาเลย จงเปนของหลวงเถิด.
[๔๒๒] ดูกรอานนท เธอจะพึงมีความคิดเห็นวา สมัยนั้น คนอืน่ ไดเปนโชติปาล
มาณพแนนอน แตขอนั้นเธอไมควรเห็นอยางนั้น สมัยนัน้ เราไดเปนโชติปาลมาณพ.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนท ยินดีชื่นชมพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแลว ดังนีแ้ ล.
จบ ฆฏิการสูตร ที่ ๑.
______________
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๒. รัฐปาลสูตร
พราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตะเขาเฝา
[๔๒๓] ขาพระเจาไดสดับมาอยางนี:้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดเสด็จจาริกไปในหมูชนชาวกุรุ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
เสด็จถึงนิคมของชาวกุรุอันชือ่ วา ถุลลโกฏฐิตะ. พราหมณและคฤหบดีทั้งหลายชาวนิคมถุลลโกฏ
ฐิตะ ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในหมูชน
ชาวกุรุ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงถุลลโกฏฐิตะแลว ก็กิตติศพั ทอันงามของ
ทานพระสมณโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค
พระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว
พรอมทั้งสมณะ พราหมณ เทวดา และมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมมีคุณอันงามในเบือ้ งตน
มีคุณอันงามในทามกลาง มีคุณอันงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้ง
พยัญชนะบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง ก็การเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น เปนการดี
ดังนี้.
[๔๒๔] ครั้งนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคม ไดเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง บางพวก
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคประทับแลวนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
บางพวกประกาศชื่อและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 299
นิ่งอยู แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคทรงยังพราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏ
ฐิตนิคม ผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวย
ธรรมีกถา.
รัฐปาลกุลบุตรขอบวช
[๔๒๕] สมัยนั้น กุลบุตรชื่อรัฐปาละ เปนบุตรของสกุลเลิศ ในถุลลโกฏฐิตนิคมนั้น
นั่งอยูในหมูบริษัทนั้นดวย. รัฐปาลกุลบุตร มีความคิดเห็นวาดวยประการอยางไรๆ แล เราจึงจะรู
ทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยให
บริบูรณ ใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. ครั้งนั้น พวกพราหมณ คฤหบดี
ชาวถุลลโกฏฐิตนิคม อันพระผูมีพระภาคทรงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวย
ธรรมีกถา ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูม ีพระภาค ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูม ีพระภาค
ทําประทักษิณแลวหลีกไป. เมื่อพราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคมหลีกไปไมนาน รัฐปาล
กุลบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยประการไรๆ แล ขาพระพุทธเจา
จึงจะรูทวั่ ถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย
ใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะ
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอขาพระพุทธเจาพึงได
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรรัฐปาละ ทาน
เปนผูที่มารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลวหรือ?
รัฐปาลกุลบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา เปนผูที่มารดาบิดายัง
มิไดอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกรรัฐปาละ พระตถาคตทั้งหลาย ยอมไมบวชบุตรที่มารดาบิดามิไดอนุญาต.
ร. ขาแตพระองคผูเจริญ มารดาบิดาจักอนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ดวยประการใด ขาพระพุทธเจาจักกระทําดวยประการนั้น.
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[๔๒๖] ครั้งนั้น รัฐปาลกุลบุตรลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูม ีพระภาค ทําประ
ทักษิณแลวเขาไปหามารดาบิดาถึงที่อยู แลวไดกลาววา ขาแตคุณแมคุณพอ ดวยประการ
อยางไรๆ แล ฉันจึงจะรูทวั่ ถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว การที่บุคคลผูครองเรือนจะ
ประพฤติพรหมจรรยใหบริบรู ณ ใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ฉันปรารถนา
จะปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอคุณแมคณ
ุ พอจง
อนุญาตใหฉันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
[๔๒๗] เมื่อรัฐปาลกุลบุตรกลาวเชนนี้แลว มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรไดกลาววา
พอรัฐปาละ เจาเปนบุตรคนเดียว เปนที่รักที่ชอบใจของเราทั้งสอง มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดู
มาดวยความสุข พอรัฐปาละ เจาไมไดรจู ักความทุกขอะไรเลย มาเถิด พอรัฐปาละ พอจง
บริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดี
บริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด เราทั้งสองจะอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได
ถึงเจาจะตาย เราทั้งสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราทั้งสองจักอนุญาตใหเจา
ซึ่งยังเปนอยู ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา? แมครั้งที่สอง ... แมครั้งที่สาม รัฐปาลกุลบุตร
ก็กลาววา ขาแตคุณแมคณ
ุ พอ ดวยประการไรๆ แล ฉันจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาค
ทรงแสดงแลว ขอคุณแมคุณพอจงอนุญาตใหฉันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. แมครั้ง
ที่สาม มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ไดกลาววา พอรัฐปาละ เจาเปนบุตรคนเดียว เปนที่รัก
ที่ชอบใจของมารดาบิดา มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจัก
ความทุกขอะไรๆ เลย มาเถิด พอรัฐปาละ พอจงบริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลัง
บริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด มารดาบิดาจะ
อนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได ถึงเจาจะตาย เราทัง้ สองก็ไมปรารถนาจะ
พลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราทั้งสองจักอนุญาตใหเจาซึ่งยังเปนอยูออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตเลา?
มารดาบิดาไมอนุญาตใหบวช
[๔๒๘] ครั้งนั้น รัฐปาลกุลบุตรนอยใจวา มารดาบิดาไมอนุญาตใหเราออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ดังนี้ จึงนอนอยูบนพื้นอันปราศจากเครื่องลาด ณ ที่นั้นเอง ดวยตั้งใจวา
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ที่นี้จักเปนที่ตาย หรือที่บวชของเรา. ไมบริโภคอาหารตั้งแต ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน ๕ วัน
๖ วัน ตลอดถึง ๗ วัน.
[๔๒๙] ครั้งนั้น มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรไดกลาววา พอรัฐปาละเจาเปนบุตร
คนเดียว เปนทีร่ ักที่ชอบใจของเราทั้งสอง มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข
พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไรๆ เลย เจาจงลุกขึ้น พอรัฐปาละ เจาจงบริโภค จงดื่ม
จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญ
ไปพลางเถิด เราทั้งสองจักอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได ถึงเจาจะตาย
เราทั้งสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราทั้งสองจักอนุญาตใหเจาซึ่งยังเปนอยู
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา? เมื่อมารดาบิดากลาวเชนนี้แลว รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย
แมครั้งที่สอง ... แมครั้งที่สาม มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ไดกลาววา พอรัฐปาละ เจาเปน
บุตรคนเดียว เปนที่รักที่ชอบใจของเราทั้งสอง มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข
พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไรๆ เลย เจาจงลุกขึ้น พอรัฐปาละ เจาจงบริโภค จงดื่ม
จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญ
ไปพลางเถิด. แมครั้งที่สาม รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย.
เพือ่ นชวยออนวอนขอใหอนุญาตใหบวช
[๔๓๐] ครั้งนั้น พวกสหายของรัฐปาลกุลบุตร พากันเขาไปหารัฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู
แลวไดกลาววา เพื่อนรัฐปาละ ทานเปนบุตรคนเดียว เปนที่รักที่ชอบใจของมารดาบิดา มีแต
ความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข ทานไมไดรูจกั ความทุกขอะไรๆ เลย เชิญลุกขึ้น เพื่อน
รัฐปาละ ทานจงบริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด ทานยังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลัง
ใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด มารดาบิดาจะอนุญาตใหทานออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตไมได ถึงทานจะตาย มารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากทาน เหตุไฉน
มารดาบิดาจะอนุญาตใหทานซึ่งยังเปนอยูอ อกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา? เมื่อสหายเหลานัน้
กลาวเชนนี้ รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย แมครั้งที่สอง ... แมครั้งที่สาม พวกสหายของรัฐปาล
กุลบุตรไดกลาววา เพื่อนรัฐปาละ ทานเปนบุตรคนเดียว เปนที่รักที่ชอบใจของมารดาบิดา

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 302
มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข ทานไมรูจักความทุกขอะไรๆ เลย เชิญลุกขึ้น เพื่อน
รัฐปาละ ทานจงบริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด ทานยังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลัง
ใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด. แมครั้งที่สาม รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย.
ลําดับนั้น พวกสหายพากันเขาไปหามารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู แลวไดกลาววา
ขาแตคุณแมคณ
ุ พอ รัฐปาลกุลบุตรนี้ นอนอยูที่พื้นอันปราศจากเครื่องลาด ณ ที่นนั้ เอง ดวย
ตั้งใจวาทีน่ ี้จกั เปนที่ตายหรือที่บวชของเรา ถาคุณแมคุณพอจะไมอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ก็จักตายเสียในที่นนั้ เอง แตถาคุณแมคณ
ุ พอจะอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตร
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต คุณแมคณ
ุ พอก็จักไดเห็นเขาแมบวชแลว หากรัฐปาลกุลบุตร
จักยินดีในการบวชเปนบรรพชิตไมได เขาจะไปไหนอืน่ ก็จักลับมาที่นี่เอง ขอคุณแมคณ
ุ พอ
อนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
มารดาบิดาอนุญาตใหบวช
[๔๓๑] มารดาบิดากลาววา ดูกรพอทั้งหลาย เราอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต แตเมื่อเขาบวชแลวพึงมาเยี่ยมมารดาบิดาบาง. ครั้งนั้น สหายทั้งหลาย
พากันเขาไปหารัฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู แลวไดกลาววา คุณแมคณ
ุ พออนุญาตใหทานออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตแลว แตเมื่อทานบวชแลว พึงมาเยีย่ มคุณแมคณ
ุ พอบาง.
รัฐปาละบวชและบรรลุพระอรหันต
[๔๓๒] ครั้งนั้น รัฐปาลกุลบุตรลุกขึ้น บํารุงกายใหเกิดกําลังแลว เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ มารดาบิดาอนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว
ขอพระผูมีพระภาคใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด รัฐปาลกุลบุตรไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานัก
พระผูมีพระภาค. ครั้นเมื่อทานรัฐปาละอุปสมบทแลวไมนาน พอไดกึ่งเดือน พระผูมพี ระภาค
ประทับอยูในถุลลโกฏฐิตนิคมตามควรแลว เสด็จจาริกไปทางนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลําดับ
ไดเสด็จถึงพระนครสาวัตถีแลว.
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[๔๓๓] ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทานรัฐปาละหลีกออกไปอยูแ ตผูเดียว เปน
ผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย
ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวย
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวาชาติสนิ้ แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่
ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ทานพระรัฐปาละไดเปนพระอรหันต
รูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
[๔๓๔] ครั้งนั้น ทานพระรัฐปาละเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนา
จะไปเยี่ยมมารดาบิดา ถาพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตกะขาพระองค. พระผูมีพระภาคทรงมนสิการ
กําหนดใจของทานพระรัฐปาละดวยพระหฤทัยแลว ทรงทราบชัดวา รัฐปาลกุลบุตรไมสามารถ
ที่จะบอกลาสิกขาสึกออกไปแลว. ลําดับนั้น จึงตรัสวา ดูกรรัฐปาละ ทานจงสําคัญกาลอันควร
ณ บัดนี้เถิด. ทานพระรัฐปาละลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษิณแลว
เก็บอาสนะถือบาตรและจีวรหลีกจาริกไปทางถุลลโกฏฐิตนิคม จาริกไปโดยลําดับ บรรลุถึง
ถุลลโกฏฐิตนิคมแลว.
[๔๓๕] ไดยินวา ทานพระรัฐปาละพักอยู ณ พระราชอุทยาน ชื่อมิคาจีระ ของพระเจา
โกรัพยะ ในถุลลโกฏฐิตนิคมนั้น. ครั้งนั้นเวลาเชา ทานพระรัฐปาละนุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังถุลลโกฏฐิตนิคม. เมื่อเที่ยวบิณฑบาตในถุลลโกฏฐิตนิคมตามลําดับตรอก ไดเขา
ไปยังนิเวศนของบิดาทาน สมัยนั้น บิดาของทานพระรัฐปาละ กําลังใหชางกัลบกสางผมอยูที่ซุม
ประตูกลาง. ไดเห็นทานพระรัฐปาละกําลังมาแตไกล แลวไดกลาววา พวกสมณะศีรษะโลน
เหลานี้ บวชบุตรคนเดียวผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา. ครั้งนั้น ทานพระรัฐปาละไมไดการให
ไมไดคําตอบที่บานบิดาของทาน ที่แทไดแตคําดาเทานัน้ .
[๔๓๖] สมัยนั้น ทาสีแหงญาติของทานพระรัฐปาละปรารถนาจะเอาขนมกุมมาสที่บูด
ไปทิ้ง. ทานรัฐปาละไดกลาวกะทาสีของญาตินั้นวา ดูกรนองหญิง ถาสิ่งนั้นจําตองทิ้ง
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จงใสในบาตรของฉันนี้เถิด. ทาสีของญาติเมื่อเทขนมกุมมาสที่บูดนั้นลงในบาตรของทานพระ
รัฐปาละ จํานิมิตแหงมือเทาและเสียงได. แลวไดเขาไปหามารดาของทานรัฐปาละ แลวไดกลาววา
เดชะบุญแมเจา แมเจาพึงทราบวา รัฐปาละลูกแมเจามาแลว.
มารดาทานพระรัฐปาละกลาววา แมคนใช ถาเจากลาวจริง ฉันจะทําเจาไมใหเปนทาสี.
ลําดับนั้น มารดาของทานพระรัฐปาละเขาไปหาบิดาถึงที่อยูแลวไดกลาววา เดชะบุญ
ทานคฤหบดี ทานพึงทราบวา ไดยินวารัฐปาลกุลบุตรมาถึงแลว.
พระรัฐปาลฉันขนมบูด
[๔๓๗] ขณะนัน้ ทานพระรัฐปาละอาศัยฝาเรือนแหงหนึ่งฉันขนมกุมมาสบูดนัน้ อยู.
บิดาเขาไปหาทานพระรัฐปาละถึงที่ใกล แลวไดถามวา มีอยูหรือพอรัฐปาละ ที่พอจักกินขนม
กุมมาสบูด พอควรไปเรือนของตัวมิใชหรือ?
ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกรคฤหบดี เรือนของอาตมภาพผูออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตจะมีที่ไหน อาตมภาพไมมีเรือน อาตมภาพไดไปถึงเรือนของทานแลว แตทเี่ รือนของ
ทานนั้น อาตมภาพไมไดการให ไมไดคําตอบเลย ไดเพียงคําดาอยางเดียวเทานั้น.
มาไปเรือน มาเถิด พอรัฐปาละ.
อยาเลยคฤหบดี วันนี้อาตมภาพทําภัตตกิจเสร็จแลว.
พอรัฐปาละ ถาอยางนั้น ขอทานจงรับภัตตาหารเพื่อฉันในวันพรุงนี้ ทานพระรัฐปาละรับ
นิมนตดว ยดุษณีภาพแลว.
พระรัฐปาลเขาไปบานโยมบิดา
[๔๓๘] ลําดับนั้น บิดาของทานพระรัฐปาละทราบวา ทานรัฐปาละรับนิมนตแลวเขาไป
ยังนิเวศนของตน แลวสั่งใหฉาบไลที่แผนดินดวยโคมัยสด แลวใหขนเงินและทองมากองเปน
กองใหญ แบงเปนสองกอง คือ เงินกองหนึ่ง ทองกองหนึ่ง เปนกองใหญอยางที่บุรษุ ที่ยืนอยูขางนี้
ไมเห็นบุรษุ ทีผ่ ูยืนขางโนน บุรุษที่ยืนขางโนนไมเห็นบุรษุ ผูยืนขางนี้ ฉะนั้น ใหปดกองเงินกองทอง
นั้นดวยเสื่อลําแพน ใหปูลาดอาสนะไวทามกลาง แลวแวดวงดวยมาน แลวเรียกหญิงทัง้ หลายที่เปน
ภรรยาเกาของทานพระรัฐปาละมาวา ดูกรแมสาวๆ ทั้งหลาย เจาทั้งหลายประดับดวยเครื่องประดับ
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สํารับใดมา จึงเปนที่รักที่ชอบใจของรัฐปาลบุตรของเราแตกอน จงประดับดวยเครื่องประดับ
สํารับนั้น. ครั้นลวงราตรีนั้นไป บิดาของทานพระรัฐปาละ ไดสั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉัน
อยางประณีต แลวใชคนไปเรียนเวลาแกทา นพระรัฐปาละวา ถึงเวลาแลวพอรัฐปาละวา ภัตตาหาร
สําเร็จแลว. ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระรัฐปาละ นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศน
แหงบิดาทาน แลวนั่งบนอาสนะที่เขาแตงตั้งไว. บิดาของทานพระรัฐปาละสั่งใหเปดกองเงินและ
ทองนั้น แลวไดกลาวกะทานพระรัฐปาละวา พอรัฐปาละ ทรัพยกองนีเ้ ปนสวนของมารดา กองอื่น
เปนสวนของบิดา สวนของปูอีกกองหนึ่ง เปนของพอผูเดียว พออาจจะใชสอยสมบัติ และทําบุญ
ได พอจงลาสิกขาสึกเปนคฤหัสถมาใชสอยสมบัติ และทําบุญไปเถิด.
ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกรคฤหบดี ถาทานพึงทําตามคําของอาตมภาพได ทานพึงให
เขาขนกองเงินกองทองนี้บรรทุกเกวียนใหเข็นไปจมเสียที่กลางกระแสแมน้ําคงคา ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะความโศก ความร่ําไร ทุกข โทมนัส และอุปายาส มีทรัพยนั้นเปนเหตุ จักเกิดขึ้น
แกทาน.
ลําดับนั้น ภรรยาเกาของทานพระรัฐปาละ ตางจับที่เทาแลวถามวา พอผูลูกเจา นางฟา
ทั้งหลายผูเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรยนั้นเปนเชนไร?
ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกรนองหญิง เราทั้งหลายประพฤติพรหมจรรยเพราะเหตุนางฟา
ทั้งหลายหามิได.
หญิงเหลานั้นเสียใจวา รัฐปาละผูลูกเจาเรียกเราทั้งหลายดวยวาทะวา นองหญิง ดังนี้
สลบลมอยู ณ ที่นั้น. ครั้งนั้น ทานพระรัฐปาละไดกลาวกะบิดาวา ดูกรคฤหบดี ถาจะพึงให
โภชนะก็จงใหเถิด อยาใหอาตมภาพลําบากเลย.
บริโภคเถิด พอรัฐปาละ ภัตตาหารสําเร็จแลว.
ถึงบิดาทานพระรัฐปาละ ไดอังคาสทานพระรัฐปาละดวยของเคี้ยวของฉันอยางประณีต
ใหอิ่มหนําดวยมือของตนเสร็จแลว.
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พระรัฐปาละแสดงธรรม
[๔๓๙] ครั้งนั้น ทานพระรัฐปาละฉันเสร็จชักมือออกจากบาตรแลวไดยืนขึ้นกลาวคาถา
เหลานี้วา
จงมาดูอัตภาพอันวิจติ ร มีกายเปนแผล อันคุมกันอยู
แลว กระสับกระสาย เปนที่ดําริของชนเปนอันมาก ไมมี
ความยั่งยืนมั่นคง จงมาดูรูปอันวิจิตรดวยแกวมณีและกุณฑล
มีกระดูกอันหนังหุมหอไว งามพรอมดวยผา (ของหญิง) เทา
ที่ยอมดวยสีแดงสด หนาที่ไลทาดวยจุรณ พอจะหลอกคนโง
ใหหลงได แตจะหลอกคนผูแสวงหาฝงคือพระนิพพานไมได
ผมที่แตงงาม ตาที่เยิ้มดวยยาหยอด พอจะหลอกคนใหหลง
ได แตจะหลอกคนผูแสวงหาฝงคือพระนิพพานไมได กายเนา
อันประดับดวยเครื่องอลังการ ประดุจทนานยาหยอดอันใหม
วิจิตร พอจะหลอกคนโงใหหลงได แตจะหลอกคนผูแสวงหา
ฝงคือพระนิพพานไมได ทานเปนดังพรานเนื้อวางบวงไว แต
เนื้อไมติดบวง เมื่อพรานเนื้อกําลังคร่ําครวญอยู เรากินแต
อาหารแลวก็ไป.
ครั้นทานพระรัฐปาละยืนกลาวคาถาเหลานี้แลว จึงเขาไปยังพระราชอุทยานมิคาจีระของ
พระเจาโกรัพยะ แลวนั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึง่ .
[๔๔๐] ครั้งนั้น พระเจาโกรัพยะ ตรัสเรียกพนักงานรักษาพระราชอุทยานมาวา ดูกร
มิควะ ทานจงชําระพื้นสวนมิคาจีระใหหมดจดสะอาด เราจะไปดูพื้นสวนอันดี. นายมิควะทูลรับ
พระเจาโกรัพยะวา อยางนั้น ขอเดชะ แลวชําระพระราชอุทยานมิคาจีระอยู ไดเห็นพระรัฐปาละ
ซึ่งนั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง จึงเขาไปเฝาพระเจาโกรัพยะ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ
พระราชอุทยานมิคาจีระของพระองคหมดจดแลว และในพระราชอุทยานนี้มกี ุลบุตรชื่อ รัฐปาละ
ผูเปนบุตรแหงตระกูลเลิศในถุลลโกฏฐิตนิคมนี้ ที่พระองคทรงสรรเสริญอยูเสมอๆ นั้น เธอนั่ง
พักกลางวันอยูท ี่โคนไมแหงหนึ่ง.
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พระเจาโกรัพยะตรัสวา ดูกรเพื่อนมิควะ ถาเชนนั้น ควรจะไปยังพืน้ สวนเดีย๋ วนี้
เราทั้งสองจักเขาไปหารัฐปาละผูเจริญนั้นในบัดนี้.
ครั้งนั้น พระเจาโกรัพยะรับสั่งวา ของควรเคี้ยวควรบริโภคสิ่งใดอันจะตกแตงไปใน
สวนนั้น ทานทั้งหลายจงแจกจายของสิ่งนัน้ ทั้งสิ้นเสียเถิด ดังนี้แลว รับสั่งใหเทียมพระราชยาน
ชั้นดี เสด็จออกจากถุลลโกฏฐิตนิคมดวยพระราชยานที่ดๆี ดวยราชานุภาพอันยิ่งใหญ เพื่อจะพบ
ทานพระรัฐปาละ. ทาวเธอเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนยานพระทีน่ ั่งไปจนสุดทาง เสด็จลง
ทรงพระดําเนินดวยบริษัทชนสูงๆ เขาไปหาทานพระรัฐปาละ แลวทรงปราศรัยกับทานพระรัฐปาละ
ครั้นผานปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดประทับยืนอยู ณ ที่อันสมควรสวนขางหนึ่ง แลว
รับสั่งวา เชิญทานรัฐปาละผูเจริญนั่งบนเครื่องลาดนี้เถิด.
ทานพระรัฐปาละถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร อยาเลย เชิญมหาบพิตรนั่งเถิด
อาตมภาพนั่งที่อาสนะของอาตมภาพดีแลว พระเจาโกรัพยะประทับนัง่ บนอาสนะทีพ่ นักงานจัด
ถวาย.
ความเสื่อม ๔
[๔๔๑] ครั้นพระเจาโกรัพยะประทับนั่งแลว ไดตรัสกะทานพระรัฐปาละวา ทานรัฐปาละ
ผูเจริญ ความเสื่อม ๔ ประการนี้ ที่คนบางพวกในโลกนีถ้ ึงเขาแลว ยอมปลงผมและหนวด นุงหม
ผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ความเสื่อม ๔ ประการนัน้ เปนไฉน คือความเสื่อม
เพราะชรา ๑ ความเสื่อมเพราะความเจ็บไข ๑ ความเสื่อมจากโภคสมบัติ ๑ ความเสื่อมจากญาติ ๑
[๔๔๒] ทานรัฐปาละ ความเสื่อมเพราะชราเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคนในโลกนี้
เปนคนแกแลว เปนคนเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ. เขาคิดเห็นดังนีว้ า
เดี๋ยวนี้เราเปนคนแกแลว เปนคนเฒาแลว เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ ก็การที่เรา
จะไดโภคสมบัติที่ยังไมได หรือการที่เราจะทําโภคสมบัติที่ไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยา
กระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
เขาประกอบดวยความเสื่อมเพราะชรานั้น จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกรทานรัฐปาละ นี้เรียกวาความเสื่อมเพราะชรา. สวนทานรัฐปาละ
ผูเจริญ เดี๋ยวนีก้ ็ยังหนุมแนน มีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุม กําลังเจริญเปนวัยแรก
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ไมมีความเสื่อมเพราะชรานัน้ เลย ทานพระรัฐปาละรูเห็น หรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตเสียเลา?
[๔๔๓] ทานรัฐปาละ ก็ความเสื่อมเพราะความเจ็บไขเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคน
ในโลกนี้ เปนคนมีอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก. เขาคิดเห็นดังนีว้ า เดีย๋ วนี้เราเปนคนมีอาพาธ
มีทุกข เปนไขหนัก ก็การที่เราจะไดโภคสมบัติที่ยังไมได หรือการที่เราจะทําโภคสมบัติที่ไดแลว
ใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. เขาประกอบดวยความเสื่อมเพราะความเจ็บไขนั้น จึงปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต นี้เรียกวาความเสื่อมเพราะความ
เจ็บไข. สวนทานรัฐปาละ เดีย๋ วนีเ้ ปนผูไมอาพาธ ไมมีทุกข ประกอบดวยไฟธาตุที่ยอยอาหาร
สม่ําเสมอดี ไมเย็นนัก ไมรอ นนัก ไมมีความเสื่อมเพราะความเจ็บไขนนั้ เลย ทานรัฐปาละ
รูเห็นหรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา?
[๔๔๔] ทานรัฐปาละ ก็ความเสื่อมจากโภคสมบัติเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคน
ในโลกนี้ เปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก โภคสมบัติเหลานั้นของเขาถึงความสิ้นไป
โดยลําดับ. เขาคิดเห็นดังนีว้ า เมื่อกอนเราเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก โภคสมบัติ
เหลานั้นของเราถึงความสิ้นไปโดยลําดับแลว ก็การที่เราจะไดโภคสมบัติที่ยังไมได หรือการที่เรา
จะทําโภคสมบัติที่ไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด ดังนี้. เขาประกอบดวยความเสือ่ มจาก
โภคสมบัตินั้น จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ทาน
รัฐปาละผูเจริญ นี้เรียกวาความเสื่อมจากโภคสมบัติ. สวนทานรัฐปาละเปนบุตรของตระกูลเลิศ
ในถุลลโกฏฐิตนิคมนี้ ไมมคี วามเสื่อมจากโภคสมบัตินนั้ ทานรัฐปาละรูเห็น หรือไดฟงอะไร
จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา?
[๔๔๕] ทานรัฐปาละ ก็ความเสื่อมจากญาติเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคน
ในโลกนี้ มีมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตเปนอันมาก ญาติเหลานั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลําดับ
เขาคิดเห็นดังนี้วา เมื่อกอนเรามีมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตเปนอันมาก (เดีย๋ วนี้) ญาติของเรา
นั้นถึงความสิน้ ไปโดยลําดับ ก็การที่เราจะไดโภคสมบัติที่ยังไมได หรือการที่เราจะทําโภคสมบัติ
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ที่ไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด ดังนี้. เขาประกอบดวยความเสื่อมจากญาตินั้น จึงปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ทานรัฐปาละ นี้เรียกวาความ
เสื่อมจากญาติ. สวนทานรัฐปาละ มีมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตในถุลลโกฏฐิตนิคมนีเ้ ปน
อันมาก ไมไดมีความเสื่อมจากญาติเลย ทานรัฐปาละ รูเห็นหรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตเสียเลา? ทานรัฐปาละ ความเสื่อม ๔ ประการนี้ ที่คนบางพวกในโลกนี้ถึง
เขาแลว จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ทานรัฐปาละ
ไมไดมีความเสื่อมเหลานั้นเลย. ทานรัฐปาละรูเห็นหรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตเสียเลา?
ธัมมุทเทส ๔
[๔๔๖] ทานพระรัฐปาละถวายพระพรวา มีอยูแล มหาบพิตร พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงธัมมุทเทส ๔ ขอ ที่อาตมภาพ
รูเห็นและไดฟง แลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ธัมมุทเทส ๔ ขอเปนไฉน? คือ
๑. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอที่หนึ่งวา โลกอันชรานําเขาไป ไมยงั่ ยืน ดังนี้แล
อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดง
แลว ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
๒. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอที่สองวา โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน
ดังนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูท รงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงแสดงแลว ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
๓. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอที่สามวา โลกไมมีอะไรเปนของตน จําตอง
ละสิ่งทั้งปวงไป ดังนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต.
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๔. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอที่สี่วา โลกบกพรองอยูเปนนิตยไมรูจักอิ่ม เปนทาส
แหงตัณหา ดังนี้แล อันพระผูม ีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทส ๔ ขอนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต.
[๔๔๗] ทานรัฐปาละกลาววา โลกอันชรานําไป ไมยั่งยืน ดังนี้ ก็เนื้อความแหง
ภาษิตนีจ้ ะพึงเห็นไดอยางไร?
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรเมื่อมี
พระชนมายุ ๒๐ ปก็ดี ๒๕ ปก็ดี ในเพลงชางก็ดี เพลงมาก็ดี เพลงรถก็ดี เพลงธนูก็ดี
เพลงอาวุธก็ดี ทรงศึกษาอยางคลองแคลว ทรงมีกําลังพระเพลา มีกําลังพระพาหา มีพระกาย
สามารถ เคยทรงเขาสงครามมาแลวหรือ?
ทานรัฐปาละ ขาพเจาเมือ่ มีอายุ ๒๐ ปก็ดี ๒๕ ปก็ดี ในเพลงชางก็ดี เพลงมาก็ดี
เพลงรถก็ดี เพลงธนูก็ดี เพลงอาวุธก็ดี ไดศกึ ษาอยางคลองแคลว มีกําลังขา มีกําลังแขน
มีตนสามารถ เคยเขาสงครามมาแลว บางครั้งขาพเจาสําคัญวามีฤทธิ์ ไมเห็นใครจะเสมอดวย
กําลังของตน.
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน แมเดีย๋ วนี้ มหาบพิตร
ก็ยังมีกําลังพระเพลา มีกําลังพระพาหา มีพระกายสามารถเขาสงครามเหมือนฉะนั้นไดหรือ?
ทานรัฐปาละ ขอนี้หามิได เดี๋ยวนี้ ขาพเจาแกแลว เจริญวัยแลว เปนผูใหญ ลวงกาล
ผานวัยมาโดยลําดับแลว วัยของขาพเจาลวงเขาแปดสิบ บางครั้งขาพเจาคิดวา จักยางเทาที่นี้
ก็ไพลยางไปทางอื่น.
ดูกรมหาบพิตร เนื้อความนี้แล ที่พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึง ตรัสธัมมุทเทสขอที่หนึ่งวา โลกอันชรานําเขาไป
ไมยั่งยืน ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
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ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขอวาโลกอันชรานําเขาไป ไมยั่งยืนนี้
อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสดีแลว
ดูกรทานรัฐปาละ เปนความจริง โลกอันชรานําเขาไป ไมยั่งยืน ในราชสกุลนี้ มีหมูชา ง หมูมา
หมูรถ และหมูค นเดินเทา หมูไรจักครอบงําอันตรายของเราได.
[๔๔๘] ทานรัฐปาละกลาววา โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน ดังนี้ ก็
เนื้อความแหงภาษิตนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร?
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรเคยทรง
ประชวรหนักบางหรือไม?
ดูกรทานรัฐปาละ ขาพเจาเคยเจ็บหนักอยู บางครั้ง บรรดามิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต
แวดลอมขาพเจาอยู ดวยสําคัญวา พระเจาโกรัพยะจักสวรรคตบัดนี้ พระเจาโกรัพยะจักสวรรคต
บัดนี้ ดังนี้.
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรไดมิตร
อํามาตย ญาติสาโลหิต (ที่มหาบพิตรจะขอรอง) วา มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเจริญ
ของเราที่มีอยูทั้งหมด จงมาชวยแบงเวทนานี้ไป โดยใหเราไดเสวยเวทนาเบาลง ดังนี้ หรือวา
มหาบพิตรตองเสวยเวทนาแตพระองคเดียว?
ดูกรทานรัฐปาละ ขาพเจาจะไดมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต (ที่ขาพเจาจะขอรอง) วา
มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตที่มีอยูทั้งหมด จงมาชวยแบงเวทนานีไ้ ป โดยใหเราไดเสวยเวทนา
เบาลงไป ดังนี้ หามิได ทีแ่ ท ขาพเจาตองเสวยเวทนานั้นแตผูเดียว.
ดูกรมหาบพิตร เนื้อความนี้แล ที่พระผูม ีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสขอที่สองวา โลกไมมีผูตานทาน ไม
เปนใหญเฉพาะตน ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขอวา โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญ
เฉพาะตนนี้ อันพระผูมีพระภาคพระองคนนั้ ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ เปนความจริง โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน ในราชสกุล
นี้ มีเงินและทองอยูที่พื้นดินและในอากาศมาก.
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[๔๔๙] ทานรัฐปาละกลาววา โลกไมมีอะไรเปนของตน จําตองทิง้ สิ่งทั้งปวงไป ดังนี้
ก็เนื้อความแหงภาษิตนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร?
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน เดี๋ยวนี้ มหาบพิตร
เอิบอิ่ม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอพระองคอยู ฉันใด มหาบพิตรจักไดสมพระราชประสงค
วา แมในโลกหนา เราจักเปนผูเอิบอิ่ม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู ฉันนัน้ หรือ
วาชนเหลาอื่นจักปกครองโภคสมบัตินี้ สวนมหาบพิตรก็จักเสด็จไปตามยถากรรม?
ทานรัฐปาละ เดี๋ยวนี้ ขาพเจาเอิบอิ่ม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู ฉันใด
ขาพเจาจักไมไดความประสงควา แมในโลกหนา เราจะเปนผูเอิบอิ่ม พรั่งพรอมกามคุณ ๕
บําเรอตนอยู ฉันนั้น ทีแ่ ท ชนเหลาอื่นจักปกครองโภคสมบัตินี้ สวนขาพเจาก็จักไปตามยถากรรม.
ดูกรมหาบพิตร เนื้อความนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสขอที่สามวา โลกไมมอี ะไรเปน
ของตน จําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต.
ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขอวา โลกไมมีอะไรเปนของตน จําตอง
ละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนี้ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูท รงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจา ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ เปนความจริง ไมมอี ะไรเปนของตน จําตองละทิ้งสิ่ง
ทั้งปวงไป.
[๔๕๐] ทานรัฐปาละกลาววา โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา
ดังนี้ ก็เนื้อความแหงภาษิตนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร?
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนัน้ เปนไฉน มหาบพิตรทรงครอบครอง
กุรุรัฐอันเจริญอยูหรือ?
อยางนั้น ทานรัฐปาละ ขาพเจาครอบครองกุรุรัฐอันเจริญอยู.
มหาบพิตรจักเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ราชบุรุษของมหาบพิตรที่กุรุรัฐนี้ เปนที่
เชื่อถือได เปนคนมีเหตุ พึงมาจากทิศบูรพา. เขาเขามาเฝามหาบพิตร แลวกราบทูลอยางนี้วา
ขอเดชะมหาราชเจา พระองคพึงทรงทราบวา ขาพระพุทธเจามาจากทิศบูรพา ในทิศนัน้ ขา
พระพุทธเจา ไดเห็นชนบทใหญ มั่งคั่งและเจริญ มีชนมาก มีมนุษยเกลือ่ นกลน ในชนบท
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นั้น มีพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทามาก มีสัตวอชินะที่ฝกแลวมาก มีเงินและทองทั้งที่
ยังไมไดทํา ทั้งที่ทําแลวก็มาก ในชนบทนัน้ สตรีปกครอง พระองคอาจจะรบชนะไดดว ยกําลังพล
ประมาณเทานัน้ ขอพระองคจงไปรบเอาเถิด มหาราชเจา ดังนี้ มหาบพิตรจะทรงทําอยางไรกะ
ชนบทนั้น?
ดูกรทานรัฐปาละ พวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียนะซิ.
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ราชบุรุษของมหา
บพิตรที่กุรุรัฐนี้ เปนที่เชื่อถือได เปนคนมีเหตุ พึงมาจากทิศปจจิม ... จากทิศอุดร ... จากทิศ
ทักษิณ ... จากสมุทรฟากโนน เขาเขามาเฝามหาบพิตร แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ
มหาราชเจา พระองคพึงทรงทราบวา ขาพระพุทธเจามาจากสมุทรฟากโนน ณ ทีน่ ั้น ขาพระ
พุทธเจาไดเห็นชนบทใหญ มั่งคั่งและเจริญ มีชนมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน ในชนบทนั้น
มีพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทามาก มีสตั วอชินะที่ฝกแลวมาก มีเงินและทองทั้งทีย่ ัง
ไมไดทําทั้งทีท่ ําแลวมาก ในชนบทนั้น สตรีปกครอง พระองคอาจจะรบชนะไดดวยกําลังพล
ประมาณเทานัน้ ขอพระองคจงไปรบเอาเถิด มหาราชเจา ดังนี้ มหาบพิตรจะทรงทําอยางไรกะ
ชนบทนั้น?
ดูกรทานรัฐปาละ พวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสียนะซิ.
ดูกรมหาบพิตร เนื้อความนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสขอที่สี่วา โลกพรองอยูเปนนิตย ไม
รูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขอวา โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรู
จักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหานี้ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ เปนความจริง โลกพรองอยูเปนนิตย
ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา.
พระรัฐปาละกลาวนิคมคาถา
[๔๕๑] ทานรัฐปาละไดกลาวคํานีแ้ ลว ครั้นแลว ภายหลังไดกลาวคาถาประพันธนี้อื่น
อีกวา
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เราเห็นมนุษยทั้งหลายในโลก ที่เปนผูมีทรัพย ไดทรัพย
แลวยอมไมใหเพราะความหลง โลภแลวยอมทําการสั่งสมทรัพย
และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไป พระราชาทรงแผอํานาจ
ชํานะตลอดแผนดิน ทรงครอบครองแผนดินมีสาครเปนที่สุด
มิไดทรงรูจกั อิ่มเพียงฝงสมุทรขางหนึ่ง ยังทรงปรารถนาฝงสมุทร
ขางโนนอีก พระราชาและมนุษยเหลาอื่นเปนอันมาก ยังไมสิ้น
ความทะเยอทะยาน ยอมเขาถึงความตาย เปนผูพรองอยู ละรางกาย
ไปแท ความอิ่มดวยกามยอมไมมีในโลกเลย อนึ่ง ญาติ
ทั้งหลายพากันสยายผมคร่ําครวญถึงผูนั้น พากันกลาววา ไดตาย
แลวหนอ พวกญาตินําเอาผูนั้นคลุมดวยผาไปยกขึ้นเชิงตะกอน
แตนั้นก็เผากัน ผูนั้น เมื่อกําลังถูกเขาเผา ถูกแทงอยูดว ยหลาว
มีแตผาผืนเดียว ละโภคสมบัติไป ญาติกด็ ี มิตรก็ดี หรือ
สหายทั้งหลายเปนที่ตานทานของบุคคลผูจะตายไมมี ทายาท
ทั้งหลายก็ขนเอาทรัพยของผูนั้นไป สวนสัตวยอมไปตามกรรม
ที่ทําไว ทรัพยอะไรๆ ยอมติดตามคนตายไปไมได บุตร ภรรยา
ทรัพย และแวนแควนก็เชนนั้น บุคคลยอมไมไดอายุยนื ดวย
ทรัพย และยอมไมกําจัดชราไดดวยทรัพย นักปราชญทงั้ หลาย
กลาวชีวิตนี้ วานอยนัก วาไมเที่ยง มีความแปรปรวนเปน
ธรรมดา ทั้งคนมั่งมี ทั้งคนยากจน ยอมกระทบผัสสะ ทั้ง
คนพาล ทั้งนักปราชญ ก็กระทบผัสสะเหมือนกัน แตคนพาล
ยอมนอนหวาดอยู เพราะความที่ตนเปนพาล สวนนักปราชญ
อันผัสสะถูกตองแลว ยอมไมหวัน่ ไหว เพราะเหตุนั้นแล ปญญา
จึงประเสริฐกวาทรัพย ปญญาเปนเหตุถงึ ที่สุดในโลกนี้ได คน
เปนอันมาก ทําบาปกรรมเพราะความหลงในภพนอยภพใหญ
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เพราะไมมปี ญญาเครื่องใหถึงที่สุด สัตวที่ถึงการทองเที่ยวไปมา
ยอมเขาถึงครรภบาง ปรโลกบาง ผูอื่นนอกจากผูมีปญ
 ญานั้น
ยอมเชื่อไดวา จะเขาถึงครรภและปรโลก หมูสัตวผูมีบาป
ธรรม ละโลกนี้ไปแลวยอมเดือดรอน เพราะกรรมของตนเอง
ในโลกหนา เปรียบเหมือนโจรผูมีความผิด ถูกจับเพราะ
โจรกรรม มีตัดชอง เปนตน ยอมเดือดรอนเพราะกรรมของ
ตนเอง ฉะนั้น ความจริง กามทั้งหลายวิจิตร รสอรอยเปนที่รื่น
รมยใจ ยอมย่ํายีจติ ดวยรูปมีประการตางๆ มหาบพิตร
อาตมาภาพเห็นโทษในกามทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงบวชเสีย
สัตวโลกทั้งหลาย ทั้งหนุม ทั้งแก เมื่อสรีระทําลายไป ยอมตก
ตายไป เหมือนผลไมทั้งหลายที่รวงหลนไป มหาบพิตร อาตมภาพ
รูเหตุนี้จึงบวชเสีย ความเปนสมณะ เปนขอปฏิบัติอันไมผิด
เปนผูประเสริฐแท ดังนี้แล.
จบ รัฐปาลสูตร ที่ ๒.
________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 316
๓. มฆเทวสูตร
เรื่อง พระเจามฆเทวะ
[๔๕๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูทอี่ ัมพวัน ของพระเจามฆเทวะ ใกลเมืองมิถิลา.
ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ ณ ประเทศแหงหนึ่ง. ลําดับนั้น ทาน
พระอานนทไดมีความคิดวา อะไรหนอเปนเหตุ อะไรเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคทรงแยม
พระสรวล พระตถาคตทั้งหลายไมทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิได ดังนี้แลว จึงทําจีวรเฉวียงบา
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลว ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ
เปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหพระผูมีพระภาคทรงแยมพระสรวล พระตถาคตทั้งหลายไมทรง
แยมพระสรวลโดยหาเหตุมิได.
[๔๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว ในเมืองมิถิลานี้แหละ
ไดมีพระราชาพระนามวามฆเทวะ ทรงประกอบในธรรม เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผู
ทรงตั้งอยูในธรรม ทรงประพฤติราชธรรมในพราหมณคหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ทรง
รักษาอุโบสถทุกวันที่สิบสีส่ ิบหาและแปดค่ําแหงปกษ. ดูกรอานนท ครั้งนั้น ดวยลวงปเปน
อันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก พระเจามฆเทวะ รับสั่งกะชางกัลบกวา
ดูกรเพื่อนกัลบก ทานเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อใด พึงบอกเราเมื่อนั้น. ชางกัลบก
ทูลรับพระเจามฆเทวะวา อยางนั้น ขอเดชะแลว. ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก
ลวงพันปเปนอันมาก ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรของพระเจามฆเทวะ
แลวไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรแลวเห็น
ปรากฏอยู.
พระเจามฆเทวะตรัสวา ดูกรเพื่อนกัลบก ถาอยางนั้น ทานจงเอาแหนบถอนผมหงอก
นั้นใหดี แลววางลงที่กระพุมมือของเราเถิด.
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ชางกัลบกทูลรับสั่งของพระเจามฆเทวะ แลวจึงเอาแหนบถอนพระเกศาหงอกนัน้ ดวยดี
แลววางไวทกี่ ระพุมพระหัตถของพระเจามฆเทวะ. ครั้งนั้น พระเจามฆเทวะพระราชทานบานสวย
แกชางกัลบก แลวโปรดใหพระราชทานกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญมาเฝา แลวรับสั่งวา
ดูกรพอกุมาร เทวทูตปรากฏแกเราแลว ผมหงอกเกิดที่ศีรษะแลวปรากฏอยู ก็กามทั้งหลายที่เปน
ของมนุษย เราไดบริโภคแลว เวลานี้เปนสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลายทีเ่ ปนทิพย มาเถิด
พอกุมาร เจาจงครองราชสมบัตินี้ สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกรพอกุมาร สวนเจา เมื่อใดพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะ เมื่อนั้น
เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก พึงพร่ําสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการที่จะเปน
พระราชาใหดี แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด
เจาพึงประพฤติตามวัตรอันงามที่เราตั้งไวแลวนี้ เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เมื่อยุค
บุรุษใดเปนไปอยู วัตรอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไป ยุคบุรุษนั้นชื่อวา เปนบุรุษคนสุดทายของ
ราชบรรพชิตนั้น. ดูกรพอกุมาร เจาจะพึงประพฤติตามวัตรอันงามที่เราตั้งไวแลวนีไ้ ดดว ยประการ
ใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการนั้น เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.
พระเจามฆเทวะออกผนวช
[๔๕๔] ดูกรอานนท ครั้งนั้น พระเจามฆเทวะครั้นพระราชทานบานสวนแกชา งกัลบก
และทรงพร่ําสอนพระราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการทีจ่ ะเปนพระราชาใหดแี ลว ทรง
ปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุงหมผากาสายะ เสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวช
เปนบรรพชิต ที่มฆเทวัมพวันนี้แล. ทาวเธอทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา ทรงแผไป
ทั่วทิศหนึ่งอยู. ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน. ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวย
เมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไป
ทั่วโลก โดยมุง ประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี.้ ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยกรุณา ... ทรงมีพระหฤทัยประกอบ
ดวยมุทติ า ... ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ... แผไปทั่วทิศหนึ่งอยู ในทิศทีส่ อง
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ในทิศที่สาม ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปน
มหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก โดยมุงประโยชน
แกสัตวทกุ เหลาในที่ทุกสถานทั้งในทิศเบือ้ งบน เบื้องต่ํา เบื้องขวางดวยประการฉะนี.้ ดูกรอานนท
ก็พระเจามฆเทวะทรงเลนเปนพระกุมารอยูแปดหมื่นสีพ่ ันป ทรงดํารงความเปนอุปราชแปดหมื่น
สี่พันป เสวยราชสมบัติแปดหมื่นสี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปนบรรพชิต
ประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนีแ้ ลแปดหมืน่ สี่พันป. พระองคทรงเจริญพรหมวิหารสี่แลว
เมื่อสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.
พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะออกผนวช
[๔๕๕] ดูกรอานนท ครั้งนั้น พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ โดยลวงปไปเปน
อันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก รับสัง่ กะชางกัลบกวา ดูกรเพื่อนกัลบก
ทานเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อใด พึงบอกแกเราเมื่อนั้น. ครั้งนั้น ชางกัลบกรับรับสั่ง
ของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะวา อยางนั้น ขอเดชะ ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยป
เปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรของ
พระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ แลวไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศา
หงอกเกิดบนพระเศียรเห็นปรากฏอยู.
พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะตรัสวา ดูกรเพื่อนกัลบก ถาอยางนั้นทานจงเอาแหนบ
ถอนผมหงอกนั้นใหดี แลววางในกระพุมมือของเราเถิด.
ชางกัลบกรับรับสั่งของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ แลวจึงเอาแหนบถอนพระเกศา
หงอกนัน้ ดวยดี แลววางไวในกระพุมพระหัตถของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ. ครั้งนัน้
พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ พระราชทานบานสวยแกชางกัลบก แลวโปรดใหพระราชกุมาร
ผูเปนพระราชบุตรองคใหญมาเฝาแลวไดตรัสวา ดูกรพอกุมาร เทวทูตปรากฏแกเราแลว ผมหงอก
เกิดบนศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู กามทั้งหลายที่เปนของมนุษยเราบริโภคแลว เวลานีเ้ ปนสมัย
ที่จะแสวงหากามอันเปนทิพย มาเถิดพอกุมาร เจาจงครองราชสมบัตินี้ สวนเราจักปลงผมและ
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หนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ถาแมเจาพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะ
เมื่อใด เมื่อนัน้ เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก แลวพร่ําสอนราชกุมารผูเปนบุตรคนใหญในการ
ที่จะเปนพระราชาใหดี แลวพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต พึงประพฤติตามวัตรอันงามนี้ที่เราตั้งไวแลว เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย
เมื่อยุคบุรุษใดเปนไปอยู วัตรอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไป ยุคบุรุษนั้นชือ่ วาเปนบุรุษคนสุดทาย
ของราชบรรพชิตนั้น. ดูกรพอกุมาร เจาจะพึงประพฤติวตั รอันงามที่เราตั้งไวแลวนี้ไดดวยประการ
ใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการนั้น เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.
[๔๕๖] ดูกรอานนท ครั้งนั้น พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ ครั้นพระราชทาน
บานสวยแกชางกัลบก ทรงพร่ําสอนพระราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการที่จะเปน
พระราชาใหดแี ลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะ แลวเสด็จออกจาก
พระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิตอยูในมฆเทวัมพวันนี้แล. ทาวเธอมีพระหฤทัยประกอบ
ดวยเมตตา ทรงแผไปทั่วทิศหนึ่งอยู. ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน.
มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียน ทรงแผไปทั่วโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในที่ทกุ สถาน ทั้งในทิศ
เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้. มีพระหฤทัยประกอบดวยกรุณา ... มีพระหฤทัย
ประกอบดวยมุทิตา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ทรงแผไปทั่วทิศหนึ่งอยู ในทิศที่สอง
ในทิศที่สาม ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทัว่ โลก โดยมุงประโยชนแกสตั วทุกเหลา
ในที่ทุกสถาน ทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้. ดูกรอานนท
พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ ทรงเลนเปนพระกุมารแปดหมืน่ สี่พนั ป ทรงดํารงความเปน
อุปราชแปดหมื่นสี่พันป เสวยราชสมบัติแปดหมื่นสี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวช
เปนบรรพชิต ประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนีแ้ ล แปดหมืน่ สี่พันป. พระองคทรงเจริญ
พรหมวิหารสี่แลว เมื่อสวรรคต ไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.
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พระราชบุตรพระราชนัดดาออกผนวช
[๔๕๗] ดูกรอานนท ก็พระราชบุตรพระราชนัดดาของพระเจามฆเทวะสืบวงศนั้นมา
แปดหมืน่ สี่พนั ชั่วกษัตริย ไดปลงพระเกศาและมัสสุ ทรงครองผากาสายะ เสด็จออกจาก
พระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต ณ มฆเทวัมพวันนี้แล. ทาวเธอเหลานั้นมีพระหฤทัย
ประกอบดวยเมตตา แผไปทัว่ ทิศหนึ่งอยู. ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน
มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียน แผไปทั่วโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทกุ เหลา ในที่ทุกสถาน ทั้งในทิศเบื้องบน
เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้. มีพระฤทัยประกอบดวยกรุณา ... มีพระหฤทัยประกอบดวย
มุทิตา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลกทั้งปวง โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในที่ทกุ สถาน
ทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้. ทาวเธอเหลานัน้ ทรงเลนเปน
พระกุมารแปดหมื่นสี่พันป ดํารงความเปนอุปราชแปดหมื่นสี่พันป เสวยราชสมบัติแปดหมื่น
สี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรยอยูท ี่มฆเทวัม
พวันนี้แล แปดหมื่นสี่พันป. พระองคทรงเจริญพรหมวิหารสี่แลว เมื่อสวรรคต ไดเสด็จเขาถึง
พรหมโลก พระเจานิมิราชเปนพระราชาองคสุดทายแหงราชบรรพชิตเหลานั้น เปนพระราชา
ประกอบในธรรม เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผูทรงสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรม
ในพราหมณคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท ทรงรักษาอุโบสถทุกวันทีส่ ิบสี่ ที่สิบหา และที่แปด
แหงปกข.
พระเจานิมิราชรักษาอุโบสถ
[๔๕๘] ดูกรอานนท เรื่องเคยมีมาแลว อันตรากถานี้เกิดขึน้ แลวแกเทวดาชั้นดาวดึงส
ผูนั่งประชุมกัน ณ สภาชื่อสุธรรมาวา ดูกรผูเจริญ เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ ดูกรผูเจริญ
ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ที่พระเจานิมิราชของเขาเปนพระราชาประกอบในธรรม เปนพระธรรม
ราชา เปนพระมหาราชาผูทรงสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรมในพราหมณคหบดี ชาวนิคม
และชาวชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่สิบสี่ ที่สิบหา และทีแ่ ปดแหงปกข
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ทาวสักกะเชิญเสด็จพระเจานิมริ าชสูดาวดึงส
[๔๕๙] ดูกรอานนท ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกเทวดาชัน้ ดาวดึงสมาวา ดูกร
ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ทานทั้งหลายปรารถนาจะเห็นพระเจานิมิราชหรือไม?
เทวดาชัน้ ดาวดึงสทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคทั้งหลายปรารถนาจะเห็น
พระเจานิมิราช.
ดูกรอานนท สมัยนั้น ในวันอุโบสถ ที่สิบหา พระเจานิมิราชทรงสนานพระกาย
ทั่วพระเศียรแลว ทรงรักษาอุโบสถ เสด็จขึ้นปราสาทอันประเสริฐประทับนั่งอยูชนั้ บน. ครั้งนั้น
ทาวสักกะจอมเทพทรงหายไปในหมูเ ทวดาชั้นดาวดึงส ไปปรากฏเฉพาะพระพักตรพระเจานิมิราช
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูออก หรือพึงคูแขนที่เหยียดเขา ฉะนั้น. แลวไดตรัสวา
ขาแตมหาราช เปนลาภของพระองค ขาแตมหาราช พระองคไดดีแลว เทวดาชั้นดาวดึงส นั่ง
ประชุมกันสรรเสริญอยูในสุธรรมาสภาวา ดูกรทานผูเจริญ เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ ดูกร
ทานผูเจริญ ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ที่พระเจานิมิราชผูทรงธรรม เปนพระธรรมราชา
เปนพระมหาราชาผูสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรมในพราหมณคหบดี ชาวนิคมและชาว
ชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่สิบสี่ ที่สิบหา และที่แปดแหงปกข ขาแตมหาราช
เทวดาชัน้ ดาวดึงสปรารถนาจะเห็นพระองค หมอมฉันจักสงรถมาอาชาไนยเทียมมาพันหนึ่งมาให
พระองค พระองคพึงขึ้นประทับทิพยานเถิด อยาทรงหวัน่ พระทัยเลย. พระเจานิมิราชทรงรับ
ดวยอาการนิ่งอยู. ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบวา พระเจานิมริ าชทรงรับเชิญแลว
ทรงหายไปในที่เฉพาะพระพักตรพระเจานิมิราช มาปรากฏในเทวดาชั้นดาวดึงส เปรียบเหมือน
บุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คอู อก หรือพึงคูแ ขนที่เหยียดเขาฉะนั้น.
พระเจานิมิราชทอดพระเนตรนรกสวรรค
[๔๖๐] ดูกรอานนท ครัง้ นั้น ทาวสักกะจอมเทพ ตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรผูรับใชมาวา
ดูกรเพื่อนมาตลี มาเถิดทาน จงเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมมาพันหนึง่ แลวเขาไปเฝาพระเจา
นิมิราช จงทูลอยางนี้วา ขาแตมหาราช รถมาอาชาไนยเทียมดวยมาพันหนึ่งนี้ ทาวสักกะจอมเทพ
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ทรงสงมารับพระองค พระองคพึงเสด็จขึ้นประทับทิพยานเถิด อยาทรงหวั่นพระทัยเลย. มาตลี
เทพบุตรผูรับใชทูลรับ รับสั่งของทาวสักกะจอมเทพ แลวเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมา
พันหนึ่ง เขาไปเฝาพระเจานิมิราชแลวทูลวา ขาแตมหาราช รถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมา
พันหนึ่งนี้ ทาวสักกะจอมเทพทรงสงมารับพระองค เชิญเสด็จขึ้นประทับทิพยานเถิด อยาทรง
หวั่นพระทัยเลย อนึ่ง ทางสําหรับสัตวผูมีกรรมอันลามก เสวยผลของกรรมอันลามกทางหนึ่ง
ทางสําหรับสัตวผูมีกรรมอันงาม เสวยผลของกรรมอันงามทางหนึ่ง ขาพระองคจะเชิญเสด็จ
พระองคโดยทางไหน?
พระเจานิมริ าชตรัสวา ดูกรมาตลี จงนําเราไปโดยทางทั้งสองนั่นแหละ.
มาตลีเทพบุตรผูรับใช นําเสด็จพระเจานิมิราชถึงสุธรรมาสภา. ทาวสักกะจอมเทพ
ทอดพระเนตร เห็นพระเจานิมิราชกําลังเสด็จมาแตไกล แลวไดตรัสวา ขาแตมหาราช เชิญเสด็จ
มาเถิด ขาแตมหาราช พระองคเสด็จมาดีแลว เทวดาชั้นดาวดึงสประชุมสรรเสริญอยูในสุธรรมา
สภาวา ดูกรทานผูเจริญ เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ที่พระเจา
นิมิราชผูทรงธรรม เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผูสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรม
ในพราหมณคหบดี ชาวนิคมและชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่สิบสี่ ที่สิบหา และที่แปด
แหงปกข ขาแตมหาราช เทวดาชั้นดาวดึงสปรารถนาจะพบเห็นพระองค ขอเชิญพระองคจง
อภิรมยอยูใ นเทวดาทั้งหลายดวยเทวานุภาพเถิด.
พระเจานิมริ าชตรัสวา อยาเลย พระองคผูนิรทุกข ขอจงนําหมอมฉันกลับไปยังเมือง
มิถิลาในมนุษยโลกนั้นเถิด หมอมฉันจักไดประพฤติธรรมอยางนั้นในพราหมณคหบดี ชาวนิคม
และชาวชนบท และจักไดรกั ษาอุโบสถทุกวันที่สิบสี่ ทีส่ ิบหา และที่แปดแหงปกขเถิด.
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรผูรับใชมาวา ดูกรเพื่อนมาตลี ทาน
จงเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมาพันหนึ่ง แลวนําพระเจานิมิราชกลับไปยังเมืองมิถิลาใน
มนุษยโลกนั้น มาตลีเทพบุตรผูรับใชทูลรับรับสั่งของทาวสักกะจอมเทพแลว เทียมรถมาอาชาไนย
อันเทียมดวยมาพันหนึ่ง แลวนําพระเจานิมริ าชกลับไปยังเมืองมิถิลาในมนุษยโลกนั้น.
พระเจานิมริ าชทรงเห็นพระเกศาหงอกออกผนวช
[๔๖๑] ดูกรอานนท ไดยินวา สมัยนั้น พระราชาเปนใหญ ทรงประพฤติธรรมใน
พราหมณคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันทีส่ ิบสี่ ที่สิบหา และที่แปด
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แหงปกข. ครั้งนั้น ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก พระเจา
นิมิราชตรัสกะชางกัลบกวา ดูกรเพื่อนกัลบก ทานเห็นผมหงอกเกิดขึ้นบนศีรษะของเราเมื่อใด
พึงบอกแกเราเมื่อนั้น. ชางกัลบกทูลรับรับสั่งพระเจานิมริ าชวา อยางนัน้ ขอเดชะ. ดวยลวงป
เปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอก
เกิดขึ้นบนพระเศียรพระเจานิมิราช จึงไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศา
หงอกเกิดขึ้นบนเศียรแลวเห็นปรากฏอยู.
พระเจานิมริ าชตรัสวา ดูกรเพื่อนกัลบก ถาอยางนั้น ทานจงเอาแหนบถอนผมหงอก
นั้นใหดี แลววางไวในกระพุม มือของเรา.
ชางกัลบกทูลรับรับสั่งพระเจานิมิราช แลวเอาแหนบถอนพระเกศาหงอกนัน้ ดวยดี วาง
ไวในกระพุมพระหัตถของพระเจานิมิราช. ครั้งนั้น พระราชาพระราชทานบานสวยแกชางกัลบก
แลวโปรดใหพระราชกุมารผูเปนราชบุตรองคใหญมาเฝา แลวตรัสวา พอกุมาร เทวทูตปรากฏ
แกเราแลว ผมหงอกเกิดขึ้นบนศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู ก็กามทั้งหลายอันเปนของมนุษยเรา
บริโภคแลวนี้เปนสมัยที่เราจะแสวงหากามอันเปนทิพย มาเถิดเจา เจาจงครองราชสมบัตินี้
สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกรกุมาร
ถาแมเจาพึงเห็นผมหงอกเกิดขึ้นบนศีรษะเมื่อใด เมื่อนัน้ เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก
พร่ําสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญ ในการทีจ่ ะเปนพระราชาใหดแี ลวปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด พึงประพฤติตามวัตรอันงามที่เราตั้งไวแลว
นี้ เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เมื่อยุคบุรุษใดเปนไปอยู วัตรอันงามเห็นปานนี้
ขาดสูญไป ยุคบุรุษนั้นชื่อวาเปนบุรุษคนสุดทายแหงราชบรรพชิตนั้น. ดูกรพอกุมาร เจาจะพึง
ประพฤติตามวัตรอันงามที่เราตั้งไวแลวนีไ้ ดดว ยประการใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการนัน้
เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.
[๔๖๒] ดูกรอานนท ครั้งนั้น พระเจานิมิราชครั้นพระราชทานบานสวยแกชางกัลบก
ทรงพร่ําสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการที่จะเปนพระราชาใหดแี ลว ทรงปลงพระ
เกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะ เสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต.
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ทาวเธอมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา ทรงแผไปทั่วทิศหนึ่งอยู. ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม
ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณ
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทรงแผไปทั่วโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลาในที่
ทุกสถาน ทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้. มีพระหฤทัยประกอบดวย
กรุณา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยมุทติ า ... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ทรงแผไปทั่ว
ทิศหนึ่งอยู ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา
อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทรงแผไปทัว่ โลก
โดยมุงประโยชนแกสตั วทุกเหลาในที่ทกุ สถาน ทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
ดวยประการฉะนี้. ดูกรอานนท ก็พระเจานิมิราชทรงเลนเปนพระกุมารแปดหมื่นสี่พนั ป ทรงดํารง
ความเปนอุปราชแปดหมืน่ สี่พันป เสวยราชสมบัติแปดหมื่นสี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศน
ทรงผนวชเปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนี้แล. แปดหมื่นสี่พันป พระองค
เจริญพรหมวิหารสี่แลว เมื่อสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.
พระเจากฬารชนกเปนอันติมบุรุษ
[๔๖๓] ดูกรอานนท ก็พระเจานิมิราชมีพระราชบุตรพระนามวากฬารชนก. พระราชกุมาร
นั้นมิไดเสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต. ทาวเธอทรงตัดกัลยาณวัตรนัน้ เสีย.
ชื่อวาเปนบุรุษคนสุดทายแหงราชบรรพชิตนั้น. ดูกรอานนท เธอพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา
สมัยนั้น พระเจามฆเทวะซึ่งทรงตั้งกัลยาณวัตรนั้นเปนผูอื่นแน. แตขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น.
สมัยนั้น เราเปนพระเจามฆเทวะ. เราตั้งกัลยาณวัตรนั้นไว ประชุมชนผูเ กิด ณ ภายหลังประพฤติ
ตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไวแลวนั้น. แตกัลยาณวัตรนัน้ ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพือ่ คลาย
กําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เปนไปเพียง
เพื่ออุบัติในพรหมโลกเทานัน้ . สวนกัลยาณวัตรที่เราตั้งไวในบัดนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูย ิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน
โดยสวนเดียว. ก็กัลยาณวัตรที่เราตั้งไวในบัดนี้ ซึ่งเปนไปเพื่อความเบือ่ หนาย เพื่อคลายกําหนัด
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เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว นั้นเปนไฉน?
คือ มรรคมีองค ๘ เปนอริยะนี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ กัลยาณวัตรที่เราตั้งไวในบัดนี้ นี้แล
ยอมเปนไปเพือ่ ความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อตรัสรู เพื่อพระนิพพาน โดยสวนเดียว. ดูกรอานนท เธอทั้งหลายจะพึงประพฤติตาม
กัลยาณวัตรที่เราตั้งไวแลวนีไ้ ดดว ยประการใด เรากลาวอยางนี้กะเธอทัง้ หลาย ดวยประการนั้น
เธอทั้งหลายอยาเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เมื่อยุคบุรษุ ใดเปนไปอยู กัลยาณวัตรเห็นปานนี้
ขาดสูญไป ยุคบุรุษนั้นชื่อวาเปนบุรุษคนสุดทายของบุรุษเหลานั้น เธอทัง้ หลายจะพึงประพฤติ
ตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไวแลวนี้ไดดว ยประการใด เรากลาวอยางนีก้ ะเธอทั้งหลายดวยประการนั้น
เธอทั้งหลายอยาไดชื่อวาเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทยินดีชื่นชมพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคแลว ดังนีแ้ ล.
จบ มฆเทวสูตร ที่ ๓.
______________
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๔. มธุรสูตร
เรื่องพระเจามธุรราช
[๔๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะ อยูทปี่ าคุนธาวันใกลเมืองมธุรา. พระเจามธุรราชอวันตีบุตร
ไดทรงสดับวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา พระสมณะนามวากัจจานะ อยูที่ปาคุนธาวัน
ใกลเมืองมธุรา กิตติศัพทอันงามของทานกัจจานะนั้นขจรไปวา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา
เปนพหูสูต มีถอ ยคําวิจิตร (แสดงธรรมไดกวางขวาง) มีปฏิภาณงาม เปนผูใหญและเปน
พระอรหันต ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนัน้ เปนความดี ดังนี้. ลําดับนัน้ พระเจา
มธุรราชอวันตีบุตร รับสั่งใหเทียมยานอยางดีๆ เสด็จขึ้นประทับยานอยางดี เสด็จออกจากเมือง
มธุราโดยกระบวนพระที่นั่งอยางดีๆ ดวยราชานุภาพอยางยิ่งใหญ เพื่อจะพบเห็นทานพระมหา
กัจจานะ เสด็จไปดวยยานจนสุดทางแลว จึงเสด็จลงจากยานพระที่นั่ง ทรงดําเนินเขาไปหา
ทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู ทรงปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว ประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดตรัสกะทานพระมหา
กัจจานะวา ขาแตทานกัจจานะผูเจริญ พราหมณทั้งหลายกลาวอยางนี้วา วรรณที่ประเสริฐคือ
พราหมณเทานั้น วรรณอื่นเลว วรรณที่ขาวคือพราหมณเทานั้น วรรณอื่นดํา พวกพราหมณ
เทานั้นบริสุทธิ์ ผูที่ไมใชพราหมณไมบริสทุ ธิ์ พราหมณทั้งหลายเปนบุตรของพรหม เปนโอรส
เกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมสราง เปนทายาทของพรหมดังนี้ เรื่องนี้ทานพระ
กัจจานะจะวาอยางไร?
วาดวยวรรณสี่
[๔๖๕] ทานพระมหากัจจานะถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร วาทะที่พวกพราหมณ
กลาววา วรรณที่ประเสริฐคือพราหมณเทานั้น วรรณอื่นเลว วรรณที่ขาว คือพราหมณเทานั้น
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วรรณอื่นดํา พวกพราหมณเทานั้นบริสุทธิ์ ผูที่มิใชพราหมณไมบริสุทธิ์ พราหมณทั้งหลายเปน
บุตรของพรหม เปนโอรสเกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมสราง เปนทายาทของพรหม
ดังนี้ นั่นเปนคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดูกรมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาวนี้วา วรรณที่ประเสริฐ
คือพราหมณเทานั้น วรรณอื่นเลว พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลก
เทานั้น ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความ
ขอนั้นเปนไฉน ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกกษัตริย ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือ
ทองแลว แมกษัตริย ... พราหมณ ... แพศย ... ศูทร ก็จะพึงลุกขึ้นกอน นอนหลัง คอยฟงรับใช
ประพฤติใหถกู ใจ พูดไพเราะตอกษัตริยนนั้ ?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกกษัตริยดวยทรัพย ขาวเปลือก
เงินหรือทองแลว แมกษัตริย ... พราหมณ ... แพศย ... ศูทร (พวกอื่น) ก็จะพึงลุกขึ้นกอน
นอนที่หลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกกษัตริยนั้น.
[๔๖๖] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาแมความ
ปรารถนาจะพึงสําเร็จแกพราหมณ ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมพราหมณ ...
แพศย ... ศูทร ... กษัตริย ... (พวกอืน่ ) ก็จะพึงลุกขึ้นกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติ
ใหถูกใจ พูดไพเราะแกพราหมณนนั้ ?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกพราหมณ ดวยทรัพย
ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมพราหมณ ... แพศย ... ศูทร ... กษัตริย (พวกอื่น) ก็จะพึง
ลุกขึ้นกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกพราหมณนั้น.
[๔๖๗] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาแมความ
ปรารถนาจะพึงสําเร็จแกแพศย ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมแพศย ... ศูทร ...
กษัตริย ... พราหมณ ... ก็จะพึงลุกขึ้นกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูด
ไพเราะแกแพศยนั้น?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกแพศย ดวยทรัพย ขาวเปลือก
เงินหรือทองแลว แมแพศย ... ศูทร ... กษัตริย ... พราหมณ ... (พวกอืน่ ) ก็จะพึงลุกขึน้ กอน
นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกแพศยนั้น.
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[๔๖๘] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาแมความ
ปรารถนาจะสําเร็จแกศูทร ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมศูทร ... กษัตริย ...
พราหมณ ... แพศย ... (พวกอื่น) ก็จะพึงลุกขึ้นกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ
พูดไพเราะแกศูทรนั้น?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกศูทร ดวยทรัพย ขาวเปลือก
เงินหรือทองแลว แมศูทร ... กษัตริย ... พราหมณ ... แพศย (พวกอื่น) ก็จะพึงลุกขึ้นกอน นอน
ทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกศูทรนั้น.
[๔๖๙] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้
วรรณสี่เหลานีย้ อมเปนผูเสมอกันหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาใจพระทัยในวรรณสี่
เหลานี้อยางไร?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมือ่ เปนเชนนี้ วรรณสี่เหลานี้เปนผูเสมอกันหมด
ในวรรณสี่เหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.
[๔๗๐] ดูกรมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาวนีว้ า วรรณที่ประเสริฐคือพราหมณเทานั้น
วรรณอื่นเลว ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั้นเปนแตคําโฆษณาเทานั้น ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบ
โดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนัน้ เปนไฉน กษัตริยในโลกนี้
พึงฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
หรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในเรื่องนี้อยางไร?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนกษัตริย เมื่อฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ
ผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ
เมื่อตายไป ก็พงึ เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางนี้ อนึ่ง
ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตทั้งหลายก็เชนนั้น.
[๔๗๑] ดีละๆ มหาบพิตร เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น และ
เปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตทั้งหลาย ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตร
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จะทรงเขาพระทัยความขอนัน้ เปนไฉน พราหมณ ... แพศย ... ศูทร ... ในโลกนี้ เมื่อฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ
มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป ก็พงึ เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกหรือมิใช
หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในเรื่องนี้อยางไร?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงจะเปนพราหมณ ... เปนแพศย ... เปนศูทรก็ดี
เมื่อฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไปก็พงึ เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ขาพเจามีความเห็นในเรื่องนีอ้ ยางนี้. อนึ่ง ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตทั้งหลายก็เชนนั้น.
[๔๗๒] ดีละๆ มหาบพิตร เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น
อนึ่ง เปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตทั้งหลาย ดูกรมหาบพิตร
มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้ เปนไฉน ถาเมือ่ เปนเชนนัน้ วรรณสี่เหลานีเ้ ปนผูเสมอกัน
ทั้งหมดหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณสี่เหลานี้อยางไร?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมือ่ เปนเชนนี้ วรรณสี่เหลานี้ ก็เปนผูเสมอกันหมด
ในวรรณสี่เหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.
[๔๗๓] ดูกรมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาวนีว้ า วรรณที่ประเสริฐคือพราหมณเทานั้น
วรรณอื่นเลว ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทานัน้ ดังนี้ บัณฑิต
พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริย
ในโลกนี้ พึงเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ
ไมมักโลภ มีจติ ไมพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติ โลก สวรรค หรือมิใช
หรือมหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยในเรื่องนีอ้ ยางไร?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนกษัตริย เมื่อเวนขาดจากการฆาสัตว
เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาด
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จากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ไมมักโลภ มีจิตไมพยาบาท
เปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ขาพเจามีความเห็นในเรื่องนี้อยางนี้.
อนึ่ง ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตทงั้ หลายก็เชนนัน้ .
[๔๗๔] ดีละๆ มหาบพิตร เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น
และเปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตทั้งหลาย ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตร
จะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ ... แพศย ... ศูทร ในโลกนี้ พึงเวนขาดจากการ
ฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ
เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ไมมักโลภ มีจิตไมพยาบาท
เปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงเขาพระทัย
ในเรื่องนี้อยางไร?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนพราหมณ ... เปนแพศย ... เปนศูทรก็ดี
เมื่อเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ
ไมมักโลภ มีจติ ไมพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ขาพเจา
มีความเห็นในเรื่องนี้อยางนี้ อนึ่ง ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตทงั้ หลาย ก็เชนนั้น.
[๔๗๕] ดีละๆ มหาบพิตร เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น
และเปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตทั้งหลาย ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตร
จะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเปนเมื่อเชนนั้น วรรณสี่เหลานี้เปนผูเสมอกันหรือมิใช
หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณสี่เหลานี้อยางไร?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมือ่ เปนเชนนี้ วรรณสี่เหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมด
ในวรรณสี่เหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.
[๔๗๖] ดูกรมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาวนีว้ า วรรณที่ประเสริฐคือพราหมณ
เทานั้น ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดังนี้ บัณฑิต
พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้ เปนไฉน

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 331
กษัตริยใ นโลกนี้ พึงตัดชองหรือยองเบา พึงทําการปลน หรือดักคอยทํารายคนที่ทางเปลี่ยว
หรือพึงคบหาภริยาของผูอื่น ถาราชบุรุษทั้งหลายจับเขาไดแลว พึงแสดงวา ขอเดชะ ผูนี้เปนโจร
ประพฤติผิดตอพระองค พระองคทรงปรารถนาจะลงพระราชอาญาสถานใดแกโจรนี้ ขอจงทรงโปรด
ใหลงพระราชอาญาสถานนั้นเถิด ดังนี้ มหาบพิตรจะพึงโปรดใหทําอยางไรกะโจรนัน้ ?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาก็พึงใหฆาเสีย หรือพึงผาอกเสีย พึงเนรเทศเสีย
หรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะชือ่ เมื่อกอนของเขาวากษัตริยน ั้น
หายไปเสียแลว เขายอมถึงการนับวาเปนโจรนั่นเทียว.
[๔๗๗] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ ...
แพศย ... ศูทรในโลกนี้ พึงตัดชองหรือยองเบา พึงทําการปลน หรือดักคอยทํารายคนที่ทางเปลี่ยว
หรือพึงคบหาภริยาของผูอื่น ถาราชบุรุษทั้งหลายจับเขาได แลวพึงแสดงวา ขอเดชะ ผูนี้เปนโจร
ประพฤติผิดตอพระองค พระองคทรงปรารถนาจะลงพระราชอาญาสถานใดแกโจรนี้ ขอจงทรงโปรด
ใหลงพระราชอาญาสถานนั้นเถิด ดังนี้ มหาบพิตรจะพึงโปรดใหทําอยางไรกะโจรนัน้ ?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาก็พึงใหฆาเสีย หรือพึงใหผาอกเสีย พึงเนรเทศเสีย
หรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะชือ่ เมื่อกอนของเขาวาศูทรนั้น หายไป
เสียแลว เขายอมถึงการนับวาเปนโจรนั่นเทียว.
[๔๗๘] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปน
เชนนั้น วรรณสี่เหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมดหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะมีความเขาพระทัยใน
วรรณสี่เหลานีอ้ ยางไร?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมือ่ เปนเชนนี้ วรรณสี่เหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมด
ในวรรณสี่เหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.
[๔๗๙] ดูกรมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาววา วรรณที่ประเสริฐคือพราหมณเทานั้น
วรรณอื่นเลว ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทานัน้ ดังนี้ บัณฑิต
พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริย
ในโลกนี้ พึงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุงหมผากาสายะ เสด็จจากพระราชนิเวศน
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ทรงผนวชเปนบรรพชิต ทรงเวนขาดจากการฆาสัตว ทรงเวนขาดจากการลักทรัพย ทรงเวนขาด
จากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดียว ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม มหาบพิตร
จะทรงทําอยางไรกะราชบรรพชิตนั้น?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาพึงกราบไหวบาง พึงลุกรับบาง พึงเชื้อเชิญดวย
อาสนะบาง พึงบํารุงราชบรรพชิตนั้นดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร
บาง พึงจัดการรักษาปองกันคุมครองอันเปนธรรมกะราชบรรพชิตนั้นบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร
เพราะชื่อเมื่อกอนของเขาวากษัตริยน ั้นหายไปแลว เขายอมถึงการนับวาสมณะนัน่ เทียว.
[๔๘๐] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ ...
แพศย ... ศูทรในโลกนี้ พึงปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดียว
ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม มหาบพิตร จะพึงทําอยางไรกับบรรพชิตนัน้ .
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาพึงกราบไหวบาง พึงลุกรับบาง พึงเชื้อเชิญดวยอาสนะ
บาง พึงบํารุงบรรพชิตนั้นๆ ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง
พึงจัดการรักษาปองกันคุมครองอันเปนธรรมแกบรรพชิตนั้นๆ บาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ
ชื่อเมื่อกอนของผูนั้นวา ศูทร นั้นหายไปแลว เขายอมถึงการนับวาสมณะนั่นเทียว.
[๔๘๑] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปน
เชนนั้น วรรณสี่เหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมดหรือมิใช หรือในวรรณสี่เหลานี้ มหาบพิตรจะมี
ความเขาพระทัยอยางไร?
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมือ่ เปนเชนนี้ วรรณสี่เหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมด
ในวรรณสี่เหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.
[๔๘๒] ดูกรมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาวนีว้ า วรรณที่ประเสริฐคือพราหมณเทานั้น
วรรณอื่นเลว วรรณที่ขาวคือพราหมณเทานั้น วรรณอื่นดํา พราหมณเทานั้นบริสุทธิ์ ผูมิใชพราหมณ
ไมบริสุทธิ์ พราหมณเทานั้นเปนบุตรพรหม เปนโอรสเกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม
อันพรหมนิรมิตร เปนทายาทของพรหม นัน่ เปนแตคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดังนี้ บัณฑิต
พึงทราบโดยปริยายนี้.
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พระเจามธุรราชแสดงพระองคเปนอุบาสก
[๔๘๓] เมื่อทานพระมหากัจจานะกลาวอยางนีแ้ ลว พระเจามธุรราชอวันตีบุตรไดตรัสวา
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ภาษิตของทาน
แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ําเปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือ
ตามประทีปในที่มืด ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระกัจจานะผูเจริญ ประกาศธรรม
โดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจานีข้ อถึงพระกัจจานะผูเจริญ
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระกัจจานะผูเจริญ จงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
[๔๘๔] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรอยาทรงถึงอาตมภาพวาเปนสรณะเลย จงทรงถึง
พระผูมีพระภาคที่อาตมภาพถึงวาเปนสรณะนั้น วาเปนสรณะเถิด.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ประทับอยูที่ไหน?
ดูกรมหาบพิตร เดี๋ยวนี้พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
เสด็จปรินิพพานเสียแลว.
[๔๘๕] ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ก็ถา ขาพเจาพึงไดฟงวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
(ประทับอยู) ในทางสิบโยชน ขาพเจาก็พึงไปเฝาพระผูมพี ระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาพระองคนั้น แมสิ้นทางสิบโยชน ... สามสิบโยชน ... สี่สิบโยชน ... หาสิบโยชน ... แม
รอยโยชน ขาพเจาก็จะพึงไปเฝาพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
แมสิ้นทางรอยโยชน แตพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เสด็จปรินิพพานเสียแลว ขาพเจาจึงขอถึง
พระผูมีพระภาคแมเสด็จปรินพิ พานแลว พรอมทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ
ขอพระกัจจานะผูเจริญ จงจําคําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบ มธุรสูตร ที่ ๔.
__________

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 334
๕. โพธิราชกุมารสูตร
เรื่องโพธิราชกุมาร
[๔๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เภสกฬามิคทายวัน เขตนครสุงสุมารคิระ ใน
ภัคคชบท. ก็สมัยนั้น ปราสาทชื่อโกกนุท ของพระราชกุมารพระนามวาโพธิ สรางแลวใหมๆ
สมณพราหมณหรือมนุษยคนใดคนหนึ่งยังไมไดอยู. ครัง้ นั้น โพธิราชกุมารเรียกมาณพนามวา
สัญชิกาบุตรมาวา มานี่แน เพื่อนสัญชิกาบุตร ทานจงเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
แลวจงถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ทูลถามพระผูมีพระภาค
ผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคํา
ของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ โพธิราชกุมารถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงพระผูมีพระภาคผูม ีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้
กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และจงทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี
พระภาคกับภิกษุสงฆ จงรับภัตตาหารเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ของโพธิราชกุมารเถิด. มาณพสัญชิกา
บุตรรับสั่งโพธิราชกุมารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๔๘๗] ครั้นมาณพสัญชิกาบุตรนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ โพธิราชกุมารถวายบังคมพระบาทดวยเศียรเกลาและรับสั่งถามถึง
พระโคดมผูเจริญ ผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงมีพระกําลัง
ทรงพระสําราญ และรับสั่งมาอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญกับพระภิกษุสงฆ จงรับภัตตาหาร
เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ของโพธิราชกุมารเถิด. พระผูมีพระภาคทรงรับดวยพระอาการดุษณีภาพ.
ครั้งนั้น มาณพสัญชิกาบุตรทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว จึงลุกจากอาสนะ
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เขาไปเฝาโพธิราชกุมารแลวทูลวา เกลากระหมอมไดกราบทูลพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ตาม
รับสั่งของพระองคแลว และพระสมณโคดมทรงรับนิมนตแลว. พอลวงราตรีนั้นไป โพธิราชกุมาร
รับสั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอยางประณีตในนิเวศน และรับสั่งใหเอาผาขาวปูลาดโกกนุท
ปราสาทตลอดถึงบันไดขั้นสุด แลวตรัสเรียกมาณพสัญชิกาบุตรมาวา มานี่แน เพื่อนสัญชิการบุตร
ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังที่ประทับแลว จงกราบทูลภัตกาลวา ไดเวลาแลว พระเจาขา
ภัตตาหารสําเร็จแลว. มาณพสัญชิกาบุตรรับสั่งโพธิราชกุมารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ยังที่ประทับ กราบทูลภัตกาลวา ไดเวลาแลว พระโคดมผูเจริญ ภัตตาหารสําเร็จแลว.
พระพุทธเจาไมทรงเหยียบผาขาว
[๔๘๘] ครั้งนั้น เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตร
และจีวร เสร็จเขาไปยังนิเวศนของโพธิราชกุมาร. สมัยนัน้ โพธิราชกุมารประทับยืนคอยรับเสด็จ
พระผูมีพระภาคอยูที่ภายนอกซุมประตู. ไดทรงเห็นพระผูมีพระภาค กําลังเสด็จมาแตไกล จึง
เสด็จออกตอนรับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวเสด็จนําหนาเขาไปยังโกกนุทปราสาท.
ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคหยุดประทับอยูทบี่ ันไดขั้นสุด. โพธิราชกุมารจึงกราบทูลวา ขอเชิญ
พระผูมีพระภาคทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอเชิญพระสุคตเจาทรงเหยียบผาขาวไปเถิด
พระเจาขา ขอนี้จะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉันตลอดกาลนาน. เมื่อ
โพธิราชกุมารกราบทูลเชนนีแ้ ลว พระผูมีพระภาคทรงนิ่งเสีย. แมครั้งทีส่ อง โพธิราชกุมารก็
กราบทูลวา ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอเชิญสุคตเจาทรงเหยียบ
ผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอนี้จะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉันตลอด
กาลนาน. เมื่อโพธิราชกุมารทูลเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคทรงนิ่งเสีย แมครั้งที่สาม โพธิราชกุมาร
ก็กราบทูลวา ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอเชิญพระสุคตเจา
ทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอนี้จะพึงเปนไปเพือ่ ประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉัน
ตลอดกาลนาน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทอดพระเนตรทานพระอานนท. ทานพระอานนท
ไดถวายพระพรวาดูกรพระราชกุมาร จงเก็บผาขาวเสียเถิด พระผูมีพระภาคไมทรงเหยียบแผนผา
พระตถาคตเจาทรงแลดูประชุมชนผูเกิดในภายหลัง. โพธิราชกุมารรับสั่งใหเก็บผาแลวใหปูลาด

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 336
อาสนะที่โกกนุทปราสาทชั้นบน. ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคเสด็จขึ้นโกกนุทปราสาท แลวประทับ
นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไวถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ. โพธิราชกุมารทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจา
เปนประมุขใหอิ่มหนําเพียงพอ ดวยของเคีย้ วของฉันอันประณีต ดวยพระหัตถของพระองค.
ครั้นพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จวางพระหัตถจากบาตรแลว. โพธิราชกุมารถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึง่
ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันมีความเห็นอยางนีว้ า ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความสุขไมมี ความสุขอันบุคคล
จะพึงถึงไดดวยความทุกขแล.
การเขาไปหาอาฬารดาบส
[๔๘๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราชกุมาร กอนแตตรัสรู แมเมื่ออาตมภาพยังไมได
ตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยู ก็มคี วามคิดเห็นวา ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดว ยความสุขไมมี
ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยทุกขแล ดูกรราชกุมาร สมัยตอมา เมื่ออาตมภาพยังเปนหนุม
มีผมดําสนิท ประกอบดวยวัยกําลังเจริญ เปนปฐมวัย เมือ่ มารดาบิดาไมปรารถา (จะใหบวช)
รองไหน้ําตานองหนาอยู ไดปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ครั้นบวชอยางนี้แลว แสวงหาวาอะไรจะเปนกุศล คนควา สันติ วรบทอันไมมีสิ่งอื่นยิง่ ขึ้น
ไปกวา จึงไดเขาไปอาฬารดาบส กาลามโคตร แลวไดกลาววา ดูกรทานกาลามะ ขาพเจา
ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้แลว
อาฬารดาบส กาลามโคตรไดกลาวกะอาตมภาพวา ทานจงอยูเถิด ธรรมนี้เปนเชนเดียวกับธรรม
ที่บุรุษผูฉลาด พึงทําลัทธิของอาจารยตนใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวบรรลุไมนานเลย
อาตมภาพเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไมนานเลย. กลาวญาณวาทและเถรวาทไดดว ยอาการ
เพียงหุบปากเจรจาเทานั้น อนึ่ง ทั้งอาตมภาพและผูอื่นปฏิญาณไดวาเรารูเราเห็น. อาตมภาพนัน้
มีความคิดวา อาฬารดาบส กาลามโคตร จะประกาศไดวา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง
บรรลุถึงธรรมนี้ดวยเหตุเพียงศรัทธาเทานั้น ดังนี้ ก็หาไม ที่จริงอาฬารดาบส กาลามโคตร
รูเห็นธรรมนี้อยู. ครั้นแลวอาตมภาพเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลวไดถามวา ดูกรทาน
กาลามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียง
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เทาไรหนอ? เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้แลว อาฬารดาบส กาลามโคตรไดประกาศอากิญจัญญาย
ตนะ. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตรเทานั้น มีศรัทธาหามิได ถึงเรา
ก็มีศรัทธา อาฬารดาบส กาลามโคตรเทานั้น มีความเพียร ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญา หามิได
ถึงเราก็มีความเพียร ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญา อยากระนั้นเลย เราพึงตั้งความเพียรเพื่อทํา
ธรรมที่อาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศวา ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว เขาถึงอยูนั้น
ใหแจงเถิด. อาตมภาพนัน้ ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลัน
ไมนานเลย. ครั้นแลวไดเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลวไดถามวา ดูกรทานกาลามะ
ทานทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนี้ประกาศใหทราบ ดวยเหตุเพียงเทานี้หรือ?
อาฬารดาบส กาลามโคตรตอบวา ดูกรอาวุโส เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง
บรรลุธรรมนี้แลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
อาตมภาพไดกลาววา ดูกรอาวุโส แมเราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุ
ธรรมนี้แลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้.
อาฬารดาบส กาลามโคตรกลาววา ดูกรอาวุโส เปนลาภของเราทั้งหลายหนอ เราทัง้ หลาย
ไดดีแลว ที่เราทั้งหลายไดพบทานสพรหมจารีเชนทาน เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง
บรรลุธรรมใดแลวประกาศใหทราบ ทานก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ เอง บรรลุธรรมใดแลว
ประกาศใหทราบ ทานก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนั้นแลวประกาศใหทราบ
เราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนั้นแลวประกาศใหทราบ ดังนี้ เรารูธรรมใด
ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมนั้น ดังนี้ เราเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด
เราก็เชนนัน้ ดังนี้ ดูกรอาวุโส บัดนี้ เราทั้งสองจงมาอยูชวยกันบริหารหมูคณะเถิด. ดูกรราชกุมาร
อาฬารดาบส กาลามโคตร เปนอาจารยของอาตมภาพ ยังตั้งใหอาตมภาพผูเปนอันเตวาสิกไวเสมอ
ตน และยังบูชาอาตมภาพดวยการบูชาอยางยิ่ง ดวยประการฉะนี้. อาตมภาพนัน้ มีความคิดเห็นวา
ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน ยอมเปนไปเพียงใหอุปบัติในอากิญจัญญายตนพรหมเทานั้น. อาตมภาพ
ไมพอใจธรรมนั้น เบื่อจากธรรมนั้นแลวหลีกไปเสีย.
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การเขาไปหาอุทกดาบส
[๔๙๐] ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพแสวงหาอะไรเปนกุศล คนควาสันติวรบทอันไมมี
สิ่งอื่นยิ่งไปกวา จึงเขาไปหาอุทกดาบส รวมบุตรแลวไดกลาววา ดูกรทานรามะ ขาพเจาปรารถนา
จะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. เมือ่ อาตมภาพกลาวเชนนีแ้ ลว อุทกดาบส รามบุตรได
กลาววา อยูเถิดทาน บุรุษผูฉลาดพึงทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง ไมนานเลยก็บรรลุลัทธิ
ของอาจารยตนแลว อยูในธรรมใด ธรรมนี้เชนนัน้ . อาตมภาพเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลัน
ไมนานเลย. กลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปากเจรจาเทานั้น อนึ่ง ทั้งอาตมภาพ
และผูอื่นปฏิญาณไดวา เรารูเราเห็น. อาตมภาพมีความคิดเห็นวา ทานรามบุตรจะไดประกาศวา
เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึงธรรมนี้ดวยอาการเพียงศรัทธาเทานั้น ดังนี้ ก็หาไม
ที่จริงทานรามบุตรรูเห็นธรรมนี้อยู. ครั้นแลวอาตมภาพจึงเขาไปหาอุทกดาบส รามบุตร แลวได
ถามวา ดูกรทานรามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุแลวประกาศใหทราบ
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ. เมือ่ อาตมภาพกลาวเชนนี้ อุทกดาบส รามบุตรไดประกาศเนวสัญญา
นาสัญญายตนะ. อาตมภาพมีความคิดเห็นวาทานรามะเทานั้นมีศรัทธาหามิได ถึงเราก็มีศรัทธา
ทานรามะเทานั้น มีความเพียร ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญาหามิได ถึงเราก็มีความเพียร ...
มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญา อยากระนั้นเลย เราพึงตั้งความเพียรเพื่อทําธรรมที่ทานรามะประกาศ
วา ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวบรรลุธรรมนั้นใหแจงเถิด. อาตมภาพไดทําใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลัน ไมนานเลย. ครัน้ แลวอาตมภาพเขาไปหา
อุทกดาบส รามบุตรแลวไดถามวา ดูกรทานรามะ ทานทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุ
ธรรมนี้แลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้หรือ?
อุทกดาบส รามบุตรตอบวา ดูกรอาวุโส เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุ
ธรรมนี้แลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้.
อาตมภาพไดกลาววา ดูกรอาวุโส แมเราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึง
ธรรมนี้ดวยเหตุเพียงเทานี้.
อุทกดาบส รามบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส เปนลาภของเราทั้งหลาย เราทั้งหลายไดดแี ลว
ที่เราทั้งหลายไดพบทานสพรหมจารีเชนทาน รามะทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึง
ธรรมใดแลวประกาศใหทราบ ทานก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึงธรรมนั้นอยู ทาน
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ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ เอง บรรลุถึงธรรมใด รามะก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง
บรรลุถึงธรรมนั้นแลวประกาศใหทราบ ดังนี้ รามะรูยิ่งธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด
รามะก็รูยิ่งธรรมนั้น ดังนี้ รามะเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด รามะก็เชนนัน้ ดังนี้
ดูกรอาวุโส บัดนี้เชิญทานมาบริหารหมูคณะนีเ้ ถิด. ดูกรราชกุมาร อุทกดาบสรามบุตรเปนเพื่อน
สพรหมจารีของอาตมภาพ ตั้งอาตมภาพไวในตําแหนงอาจารย และบูชาอาตมภาพดวยการบูชา
อยางยิ่ง. อาตมภาพ มีความคิดเห็นวา ธรรมนี้ไมเปนไปเพือ่ หนาย เพื่อคลายกําหนัด เพือ่ ดับ
สนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เปนไปเพียงใหอุปบัติใน
เนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทานั้น. อาตมภาพไมพอใจธรรมนั้น เบื่อจากธรรมนั้นหลีกไป.
[๔๙๑] ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพแสวงหาอยูวาอะไรเปนกุศล คนควาสันติวรบท
อันไมมีสิ่งอื่นยิ่งขึ้นไปกวา เที่ยวจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดับ บรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม.
ณ ที่นั้น อาตมภาพไดเห็นภาคพื้นนารื่นรมย มีไพรสณฑนาเลื่อมใส มีแมน้ําไหลอยู น้าํ เย็นจืด
สนิท มีทาน้ําราบเรียบ นารื่นรมย และมีโคจรคามโดยรอบ. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา
ภาคพื้นนารืน่ รมยหนอ ไพรสณฑ ก็นาเลื่อมใส แมน้ําก็ไหล น้ําเย็นจืดสนิท ทาน้ําก็ราบเรียบ
นารื่นรมย และโคจรคามก็โดยรอบ สถานที่เชนนี้สมควรเปนที่ตั้งความเพียรของกุลบุตรผูตองการ
ความเพียรหนอ ดูกรราชกุมาร อาตมภาพนัง่ อยู ณ ที่นนั้ นัน่ เอง ดวยคิดเห็นวา สถานทีเ่ ชนนี้
สมควรเปนทีท่ ําความเพียร.
อุปมา ๓ ขอ
[๔๙๒] ดูกรราชกุมาร ครั้งนั้น อุปมาสามขออันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมไดเคยฟงมาในกาลกอน
มาปรากฏแกอาตมภาพ.
๑. เปรียบเหมือนไมสดชุม ดวยยางทั้งตัง้ อยูในน้ํา. ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา จักถือเอา
ไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ ดังนี้. ดูกรราชกุมาร พระองคจะทรงเขาพระทัยความ
ขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเอาไมสดชุมดวยยางทั้งตั้งอยูใ นน้ํามาสีไฟ พึงใหไฟเกิด พึงทําไฟให
ปรากฏไดบางหรือ?
โพธิราชกุมารทูลวา ขอนี้ไมไดเลย พระเจาขา ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะไมยังสด
ชุมดวยยางทั้งตั้งอยูในน้ํา บรรลุนั้นก็จะพึงเหน็ดเหนื่อยลําบากกายเปลา.
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ดูกรราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใด เหลาหนึ่งก็ฉันนั้น มีกาย
ยังไมหลีกออกจากกาม ยังมีความพอใจในกาม ยังเสนหาในกาม ยังหลงอยูในกาม ยังกระหาย
ในกาม ยังมีความเรารอนเพราะกาม ยังละไมไดดว ยดี ยังใหสงบระงับไมไดดว ยดีในภายใน.
ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี
ถึงจะไมไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ไมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น
เพื่อปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกรราชกุมาร อุปมาขอที่หนึ่งนีแ้ ล อันนาอัศจรรยยิ่งนัก
ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแกอาตมภาพ.
[๔๙๓] ดูกรราชกุมาร อุปมาขอที่สอง อันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน
มาปรากฏแกอาตมภาพ. เปรียบเหมือนไมสดชุมดวยยางตั้งอยูบนบกไกลน้ํา. ถาบุรุษพึงมาดวย
หวังวา จะเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ. ดูกรราชกุมาร พระองคจะเขาพระทัย
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ เอาไมสดชุมดวยยางตั้งอยูบ นบกไกลน้ํามาสีไฟ พึงใหไฟเกิด
พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือ?
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ขอนี้ไมไดเลย พระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมนั้นยังสดชุมดวยยาง แมจะตั้ง
อยูบนบกไกลน้ํา บุรุษนั้นก็จะพึงเหน็ดเหนือ่ ยลําบากกายเปลา.
ดูกรราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายหลีกออกจาก
กาม แตยังมีความพอใจในกาม ยังเสนหาในกาม ยังหลงอยูในกาม มีความกระหายในกาม
มีความเรารอนเพราะกาม ยังละไมไดดว ยดี ยังใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน. ทานสมณ
พราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงแม
จะไมไดเสวยทุกขเวทนาทีก่ ลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ไมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น
เพื่อปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกรราชกุมาร อุปมาขอที่สองนี้ อันนาอัศจรรยยิ่งนัก
ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแกอาตมภาพ.
[๔๙๔] ดูกรราชกุมาร อุปมาขอที่สาม อันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน
มาปรากฏแกอาตมภาพ เปรียบเหมือนไมแหงเกราะทั้งตั้งอยูบนบกไกลน้ํา. ถาบุรุษพึงมาดวย
หวังวา จักเอาไมนั้นมาสีใหไฟเกิด จักทําไฟใหปรากฏ ดังนี้. ดูกรราชกุมาร พระองคจะเขา
พระทัยความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเอาไมแหงเกราะทั้งตั้งอยูบนบกไกลน้ํานั้นมาสีไฟ พึงใหไฟ
เกิด พึงทําใหไฟปรากฏไดบา งหรือ?
อยางนั้น พระเจาขา ขอนัน้ เพราะเหตุไร เพราะไมนนั้ แหงเกราะ และทั้งตั้งอยูบนบก
ไกลน้ํา.
ดูกรราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งก็ฉันนั้นแล มีกาย
หลีกออกจากกามแลว ไมมคี วามพอใจในกาม ไมเสนหาในกาม ไมหลงอยูในกาม ไมระหาย
ในกาม ไมเรารอนเพราะกาม ละไดดว ยดี ใหสงบระงับดวยดีในภายใน ทานสมณพราหมณ
เหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาทีก่ ลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงจะไมได
เสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น เพื่อปญญา
เครื่องตรัสรู อันไมมีกรรมอืน่ ยิ่งกวาได. ดูกรราชกุมาร อุปมาขอที่สามนี้อันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยได
ฟงมาในกาลกอนนี้แล มาปรากฏแกอาตมภาพ. ดูกรราชกุมาร อุปมาสามขอไมนาอัศจรรย ไม
เคยไดฟง มาในกาลกอนเหลานี้แล มาปรากฏแกอาตมภาพ.
ทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยา
[๔๙๕] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงกดฟนดวยฟน
กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบใหแนน ใหรอนจัด. แลวอาตมภาพก็กดฟนดวยฟน
กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบใหแนน ใหรอนจัด. เมื่ออาตมภาพกดฟนดวยฟน กด
เพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบใหแนน ใหเรารอนอยู เหงื่อก็ไหลจากรักแร. ดูกรราชกุมาร
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงจับบุรุษมีกําลังนอยกวาที่ศีรษะหรือที่คอ แลวกดบีบไวใหเรารอน

ก็ฉันนั้น เหงื่อไหลออกจากรักแร. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรที่อาตมภาพปรารภแลว จะยอ
หยอนก็หามิได สติที่ตั้งไวแลว จะฟน เฟอนก็หามิได แตการที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพ
ผูอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแลเสียดแทง กระสับกระสายไมสงบระงับ.
[๔๙๖] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี
ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพก็กลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากและทางจมูก.
เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากและทางจมูก เสียงลมที่ออกทางชองหูทั้งสอง
ดังเหลือประมาณ. เปรียบเหมือนเสียงสูบของชางทองที่กําลังสูบอยูดังเหลือประมาณ ฉันใด
เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากและทางจมูก เสียงลมที่ออกทางชองหู
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ทั้งสองก็ดังเหลือประมาณ ฉันนั้น. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรที่อาตมภาพปรารภแลวจะยอ
หยอนก็หามิได สติที่ตั้งไวแลวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกายที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพ
ผูอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นและเสียดแทง ไมสงบระงับแลว.
[๔๙๗] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมคี วามคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี
ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและ
ทางชองหู. เมือ่ อาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลา
ยิ่งยอมเสียดแทงศีรษะ. ดูกรราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเชือดศีรษะดวยมีดโกนอันคม
ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลายิ่ง
ยอมเสียดแทงศีรษะ ฉันนัน้ . ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรทีอ่ าตมภาพปรารภแลว จะไดยอหยอน
ก็หามิได สติที่ตั้งไวแลวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกายที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผู
อันความเพียรที่ทนไดยากนัน้ และเสียดแทง ไมสงบระงับแลว.
[๔๙๘] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมคี วามคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี
ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและ
ทางชองหู. เมือ่ อาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็ปวด
ศีรษะเหลือทนที่ศีรษะ. ดูกรราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรษุ มีกําลังรัดศีรษะดวยเชือกอันเขม็ง
ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็ปวดศีรษะ
เหลือทนที่ศีรษะ ฉันนั้น. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรที่อาตมภาพปรารภแลวจะไดยอหยอนก็หา
มิได สติที่ตั้งไวจะไดฟน เฟอนก็หามิได แตกายที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผูอนั ความ
เพียรที่ทนไดยากนั้นและเสียดแทง ไมสงบระงับแลว.
[๔๙๙] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี
ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและ
ทางชองหู. ลมกลาเหลือประมาณ ยอมเสียดแทงทอง. ดูกรราชกุมาร เปรียบเหมือนนายโคฆาต
หรือลูกมือนายโคฆาตผูขยัน พึงเชือดทองโคดวยมีดเชือดโคอันคม ฉันใด เมื่ออาตมภาพ
กลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลาเหลือประมาณ ยอมเสียด
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แทงทอง ฉันนัน้ . ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรที่อาตมภาพปรารภแลวจะไดยอหยอนก็หามิได
สติที่ตั้งไวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกายที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพผูอันความเพียรที่ทน
ไดยากนั้นและเสียดแทง ไมสงบระงับแลว.
[๕๐๐] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี
ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและ
ทางชองหู. เมือ่ อาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มี
ความรอนในกายเหลือทน. ดูกรราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน ชวยกันจับบุรุษมี
กําลังนอยที่แขนคนละขาง ยางรมไวที่หลุมถานเพลิง ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะ
ปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มีความรอนในกายเหลือทน ฉันนั้น. ดูกร
ราชกุมาร ก็ความเพียรที่อาตมภาพปรารภแลวจะไดยอหยอนก็หามิได สติที่ตั้งไวจะไดฟนเฟอนก็
หามิได แตกายที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผูอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นและเสียดแทง
ไมสงบระงับแลว.
[๕๐๑] ดูกรราชกุมาร โอ เทวดาทั้งหลายเห็นอาตมภาพแลว กลาวกันอยางนีว้ า
พระสมณโคดมทํากาละเสียแลว. เทวดาบางพวกกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมไมไดทํากาละ
แลว แตกําลังทํากาละ. เทวดาบางพวกกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมไมไดทํากาละแลว กําลัง
ทํากาละก็หามิได พระสมณโคดมเปนพระอรหันต ความอยูเห็นปานนี้ นับวาเปนวิหารธรรม
ของพระอรหันต.
[๕๐๒] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมคี วามคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงปฏิบัติเพื่อตัด
อาหารเสียโดยประการทั้งปวงเถิด. ครั้งนั้น เทวดาเหลานัน้ เขามาหาอาตมภาพแลวไดกลาววา
ดูกรทานผูนิรทุกข ทานอยาปฏิบัติเพื่อตัดอาหารเสียโดยประการทั้งปวงเลย ถาทานจักปฏิบัติเพื่อ
ตัดอาหารเสียโดยประการทัง้ ปวง ขาพเจาทั้งหลายจักแซกโอชาอันเปนทิพยตามขุมขนของทาน
ทานจักไดยังชีวิตใหเปนอยูดว ยโอชาอันเปนทิพยนั้น. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา เราเองดวย
พึงปฏิญาณการไมบริโภคอาหารโดยประการทั้งปวง เทวดาเหลานี้ดว ยพึงแซกโอชาอันเปนทิพย
ตามขุมขนของเรา เราพึงยังชีวิตใหเปนไปดวยโอชาอันเปนทิพยนั้นดวย ขอนัน้ พึงเปนมุสา
แกเรา ดังนี้. อาตมภาพบอกเลิกกะเทวดาเหลานั้น จึงกลาววาอยาเลย. แลวอาตมภาพไดมี
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ความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงบริโภคอาหารลดลงวันละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อ
ถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง. อาตมภาพจึงบริโภค
อาหารลดลงวันละนอย คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อ
ถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง. เมื่อบริโภคอาหารลดลงวันละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง
เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง กายก็ผอม
เหลือเกิน.
[๕๐๓] เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง อวัยวะนอยใหญของอาตมภาพยอมเปน
เหมือนเถาวัลยมีขอมาก หรือเถาวัลยมีขอดํา ฉะนั้น. ตะโพกของอาตมภาพเปนเหมือนเทาอูฐ
ฉะนั้น. กระดูกสันหลังของอาตมภาพผุดระกะ เปรียบเหมือนเถาวัฏฏนาวฬี ฉะนั้น. ซีโ่ ครง
ของอาตมภาพขึ้นนูนเปนรองๆ ดังกลอนศาลาเกามีเครื่องมุงอันหลนโทรมอยู ฉะนั้น. ดวงตา
ของอาตมภาพถลมลึกเขาไปในเบาตา ประหนึ่งดวงดาวปรากฎในบอน้ําลึก ฉะนั้น. ผิวศีรษะ
ของอาตมภาพที่รับสัมผัสอยูก็เหีย่ วแหง ดุจดังผลน้ําเตาที่ตัดมาสดๆ อันลมและแดดกระทบอยู
ก็เหีย่ วแหง ฉะนั้น. อาตมภาพคิดวา จะลูบผิวหนังทองก็จับถูกกระดูกสันหลัง คิดวา จะลูบ
กระดูกสันหลังก็จับถูกผิวหนังทอง. ผิวหนังทองกับกระดูกสันหลังของอาตมภาพติดถึงกัน. เมื่อ
อาตมภาพคิดวาจะถายอุจจาระ หรือปสสาวะ ก็เซซวนลมลงในที่นั้นเอง. เมื่อจะใหกายนี้แลมี
ความสบาย จึงเอาฝามือลูบตัว. เมื่ออาตมภาพเอาฝามือลูบตัว ขนทั้งหลายมีรากเนาก็หลนตก
จากกาย. มนุษยทั้งหลายเห็นอาตมภาพแลวกลาวกันอยางนี้วา พระสมณโคดมดําไป. มนุษย
บางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมไมดําเปนแตคล้ําไป. มนุษยบางพวกกลาวอยางนี้วา จะ
วาพระสมณโคดมดําไปก็ไมใช จะวาคล้ําไปก็ไมใช เปนแตพรอยไป. ดูกรราชกุมาร ฉวีวรรณ
อันบริสุทธิ์ผุดผองของอาตมภาพ ถูกกําจัดเสียแลว เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนัน่ เอง.
[๕๐๔] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมคี วามคิดเห็นวา สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะความเพียรอยางยิ่งก็เพียง
เทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้. สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคต จักไดเสวยทุกขเวทนา
อันกลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะความเพียรอยางยิ่งก็เพียงเทานี้ จักไมยิ่งไปกวานี้. สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน ไดเสวยอยูซึ่งทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะความเพียร
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อยางยิ่งก็เพียงเทานี้ จะไมยิ่งไปกวานี้. แตเราก็ไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณ
ทัสสนวิเสส (ความรูความเห็นของพระอริยะอันวิเศษอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย) ดวย
ทุกกรกิริยาทีเ่ ผ็ดรอนนี้ จะพึงมีทางเพื่อรูอยางอื่นกระมังหนอ.
กลับเสวยพระกระยาหารหยาบ
[๕๐๕] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมคี วามคิดเห็นวา เราจําไดอยู เมื่องานวัปปมงคล
ของทาวศากยะผูพระบิดา เรานั่งอยูที่รมไมหวาอันเยือกเย็น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ทางนี้แลหนอ พึงเปนทางเพือ่
ตรัสรู. อาตมภาพไดมีความรูส ึกอันแลนไปตามสติวาทางนี้แหละ เปนทางเพื่อตรัสรู. อาตมภาพ
ไดมีความคิดเห็นวา เราจะกลัวแตสุขซึ่งเปนสุขเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมหรือ. และมี
ความคิดเห็นตอไปวา เราไมกลัวแตสุขซึ่งเปนสุขเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมละ. การที่
บุคคลผูมีกายผอมเหลือเกินอยางนี้ จะถึงความสุขนั้น ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงบริโภค
อาหารหยาบ คือขาวสุก ขนมสดเถิด. อาตมภาพจึงบริโภคอาหารหยาบ คือขาวสุก ขนมสด.
ก็สมัยนั้น ปญจวัคคียภ ิกษุ บํารุงอาตมภาพอยูดวยหวังวา พระสมณโคดมจักบรรลุธรรมใด
ก็จักบอกธรรมนั้นแกเราทั้งหลาย. นับแตอาตมภาพบริโภคอาหารหยาบคือขาวสุก ขนมสด.
ปญจวัคคียภ ิกษุก็พากันเบื่อหนายจากอาตมภาพหลีกไปดวยความเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผู
มักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมากไปเสียแลว. ครัน้ อาตมภาพบริโภคอาหาร
หยาบมีกําลังขึน้ แลว ก็สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวติ ก
มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู.
บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมี
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขผูไดฌานเกิดแตสมาธิอยู.
มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสนิ้ ไป บรรลุตติยฌาน
ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดตติยฌานนี้ เปนผูมอี ุเบกขา มีสติอยูเปนสุข.
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บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ
ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.
ไดญาณ ๓
[๕๐๖] อาตมภาพนัน้ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ไดโนมนอมจิตไปเพือ่ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.
อาตมภาพนัน้ ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ
อาตมภาพนัน้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้. ดูกรราชกุมาร นี้เปนวิชชาทีห่ นึ่งที่อาตมภาพไดบรรลุแลว ในปฐมยามแหงราตรี
อวิชชาถูกกําจัดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดถูกกําจัดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว แก
อาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยู.
[๕๐๗] อาตมภาพนัน้ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ไดโนมนอมจิตไปเพือ่ รูจุติและอุบตั ิของสัตว
ทั้งหลาย อาตมภาพนัน้ ยอมเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัด
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้. ดูกรราชกุมาร นี้เปนวิชชาที่สองที่อาตมภาพ
ไดบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชาถูกกําจัดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดถูกกําจัดแลว
แสงสวางเกิดขึ้นแลว แกอาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยู.
[๕๐๘] อาตมภาพนัน้ เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมกี ิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ไดโนมนอมจิตไปเพือ่ อาสวักขยญาณ.
ไดรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา. เมื่ออาตมภาพนั้น
รูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ
เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
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กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรราชกุมาร นี้เปนวิชชาที่สาม
ที่อาตมภาพไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชาถูกกําจัดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืด
ถูกกําจัดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว แกอาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไป
แลวอยู.
ทรงมีความขวนขวายนอย
[๕๐๙] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพนัน้ ไดมีความคิดเห็นวา ธรรมที่เราบรรลุแลวนี้เปน
ธรรมลึก ยากที่จะเห็นได สัตวอื่นจะตรัสรูตามไดยาก เปนธรรมสงบ ระงับ ประณีต
ไมเปนวิสยั ที่จะหยั่งลงไดดว ยความตรึก เปนธรรมละเอียด อันบัณฑิตจะพึงรูแจง. ก็หมูสัตวนี้
มีความอาลัยเปนที่รื่นรมย ยินดีในความอาลัย บันเทิงนักในความอาลัย. ก็การที่หมูสัตวผูมี
ความอาลัยเปนที่รื่นรมย ยินดีในความอาลัย บันเทิงนักในความอาลัย จะเห็นฐานะนีไ้ ดโดยยาก
คือ สภาพที่อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะความมีสงิ่ นี้เปนปจจัย. แมฐานะนี้กเ็ ห็นไดยาก คือ สภาพ
เปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง ความสิ้นตัณหา ความปราศจากความ
กําหนัด ความดับโดยไมเหลือ นิพพาน. ก็เราจะพึงแสดงธรรม และสัตวเหลาอื่นก็จะไมรู
ทั่วถึงธรรมของเรา นั้นจะพึงเปนความเหน็ดเหนื่อยเปลา เปนความลําบากเปลาของเรา.
ดูกรราชกุมาร ที่นั้น คาถาอันอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแจมแจง
กะอาตมภาพวา
บัดนี้ ยังไมสมควรจะประกาศธรรมที่เราบรรลุไดโดยยาก ธรรม
นี้อันสัตวทั้งหลาย ผูถูกราคะ โทสะครอบงํา ไมตรัสรูไดงาย
สัตวทั้งหลาย อันราคะยอมแลว อันกองมืดหุมหอแลว
จักไมเห็นธรรม อันยังสัตวใหไปทวนกระแส ละเอียด ลึกซึ้ง
เห็นไดยาก เปนอณู ดังนี้.
ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพเห็นตระหนักอยูด ังนี้ จิตของอาตมภาพก็นอมไปเพื่อความ
เปนผูมีความขวนขวายนอย ไมนอมไปเพือ่ แสดงธรรม.
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ทาวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาใหทรงแสดงธรรม
[๕๑๐] ดูกรราชกุมาร ครั้งนั้น ทาวสหัมบดีพรหม ทราบความปริวติ กแหงใจของ
อาตมภาพดวยใจแลว ไดมีความปริวิตกวา ดูกรทานผูเจริญ โลกจะฉิบหายละหนอ เพราะจิต
ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานอมไปเพื่อความเปนผูมีความขวนขวายนอย ไมนอมไป
เพื่อแสดงธรรม. ครั้นแลว ทาวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลก มาปรากฏขางหนาของ
อาตมภาพ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง พึงเหยียดแขนที่คูออก หรือพึงคูแขนที่เหยียดเขาฉะนั้น.
ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหม หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีมาทางอาตมภาพแลวได
กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด ขอ
พระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิด สัตวทั้งหลาย ผูมีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอ ยมีอยู ยอมจะเสื่อม
เพราะไมไดฟง ธรรม สัตวทั้งหลายผูรูทั่วถึงธรรมจักยังมีอยู. ดูกรราชกุมาร ทาวสหัมบดีพรหม
ไดกลาวคํานี้แลว ครั้นแลว ภายหลังไดกลาวคาถาประพันธอื่นนี้อีกวา
ธรรมที่ผูมีมลทินทั้งหลายคิดกันแลว ไมบริสุทธิ์ ไดปรากฏใน
ชนชาวมคธทั้งหลายมากอนแลว ขอพระองคจงเปดอริยมรรค
อันเปนประตูพระนิพพานเถิด ขอสัตวทั้งหลายจงไดฟง ธรรม
ที่พระองคผูปราศจากมลทิน ตรัสรูแลวเถิด ขาแตพระองคผูมี
เมธาดี มีจักษุรอบคอบ ขอพระองคผูปราศจากความโศก
จงเสด็จขึ้นปญญาปราสาทอันแลวดวยธรรม ทรงพิจารณาดู
ประชุมชนผูเกลื่อนกลนดวยความโศก อันชาติชราครอบงําแลว
เปรียบเหมือนบุคคลผูมีจักษุยนื อยูบนยอดภูเขาหินลวน พึง
เห็นประชุมชนโดยรอบ ฉะนั้น ขาแตพระองคผูกลา ทรงชนะ
สงครามแลว ผูนําสัตวออกจากกันดาร ผูไมเปนหนี้ ขอจงเสด็จ
ลุกขึ้นเที่ยวไปในโลกเถิด ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรม
เถิด สัตวผูรูทั่วถึงจักมีอยู.
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เปรียบบุคคลดวยดอกบัว ๓ เหลา
[๕๑๑] ดูกรราชกุมาร ครั้นอาตมภาพทราบวาทาวสหัมบดีพรหมอาราธนา และอาศัย
ความกรุณาในสัตวทั้งหลาย จึงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ. เมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ
ก็ไดเห็นหมูสัตวซึ่งมีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอ ยก็มี มีกเิ ลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี มีอินทรียแกกลาก็มี
มีอินทรียออนก็มี มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายก็มี จะพึงสอนใหรูไดยาก
ก็มี บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเปนภัยอยูก ็มี เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัว
หลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ซึ่งเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา
บางเหลายังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ําหลอเลี้ยงไว บางเหลาตั้งอยูเสมอน้ํา บางเหลาตัง้ ขึ้น
พนน้ํา น้ําไมตดิ ฉันใด ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็ฉันนัน้
ไดเห็นหมูสัตวซึ่งมีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยก็มี มีกเิ ลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี มีอินทรียแ กกลาก็มี
มีอินทรียออนก็มี มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายก็มี จะพึงสอนใหรูไดยาก
ก็มี บางพวกมีปกติเห็นโทษในปรโลกโดยเปนภัยอยูก ็มี. ดูกรราชกุมาร ครั้งนั้นอาตมภาพ
ไดกลาวรับทาวสหัมบดีพรหมดวยคาถาวา
ดูกรพรหม เราเปดประตูอมตนิพพานแลว เพื่อสัตวทั้งหลาย
ผูมีโสต จงปลอยศรัทธามาเถิด เราสําคัญวาจะลําบาก จึงไม
กลาวธรรมอันคลองแคลว ประณีต ในมนุษยทั้งหลาย.
ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูมีพระภาคทรงเปดโอกาส เพื่อจะแสดง
ธรรมแลว จึงอภิวาทอาตมภาพ ทําประทักษิณแลว หายไปในที่นั้นเอง.
ทรงปรารภถึงคนที่จะทรงแสดงธรรมกอน
[๕๑๒] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมคี วามดําริวา เราพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ
ใครรูจักทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน. ครั้นแลว อาตมภาพไดมีความเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตร
นี้ เปนบัณฑิต ฉลาด มีเมธา มีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยมานาน ถากระไร เราพึงแสดงธรรม
แกอาฬารดาบส กาลามโคตรกอนเถิด เธอรูจักทั่วถึงธรรมนี้โดยฉับพลัน. ที่นั้น เทวดาทั้งหลาย
เขามาหาอาตมภาพแลวไดกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ อาฬารดาบส กาลามโคตรทํากาละเสีย
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เจ็ดวันแลว. และความรูความเห็นก็เกิดขึน้ แกเราวา อาฬารดาบส กาลามโคตรทํากาละเสีย
เจ็ดวันแลว. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตรเปนผูเสื่อมใหญแล ถา
เธอพึงไดฟงธรรมนี้พึงรูทั่วถึงไดฉับพลันทีเดียว. ครั้นแลวอาตมภาพไดมีความดําริวา เราพึง
แสดงธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน. แลวอาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา
อุทกดาบส รามบุตรนี้ เปนบัณฑิต ฉลาด มีเมธา มีกิเลส ดุจธุลีในจักษุนอ ยมานาน
ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกอุทกดาบส รามบุตรกอนเถิด เธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน.
ที่นั้น เทวดาทัง้ หลายเขามาหาอาตมภาพ แลวไดกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ อุทกดาบส
รามบุตรทํากาละเสียแลวเมื่อพลบค่ํานี้เอง. และความรูความเห็นก็เกิดขึน้ แกเราวา อุทกดาบส
รามบุตร ทํากาละเสียแลวเมื่อพลบค่ํานี้เอง. อาตมภาพไมมีความคิดเห็นวา อุทกดาบส
รามบุตรเปนผูเสื่อมใหญแล ก็ถาเธอพึงไดฟงธรรมนี้ ก็จะพึงรูทั่วถึงไดฉับพลันทีเดียว.
ครั้นแลว อาตมภาพไดมีความดําริวา เราพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้
ไดฉับพลัน. แลวอาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรามาก บํารุงเรา
ผูมีตนสงไปแลว เพื่อความเพียร ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกภกิ ษุปญ
 จวัคคียกอนเถิด. แลว
อาตมภาพไดมคี วามดําริวา เดี๋ยวนี้ภกิ ษุปญจวัคคียอยูที่ไหนหนอ. ก็ไดเห็นภิกษุปญจวัคคียอยูที่
ปาอิสิปตนมิคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ดวยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย. ครั้น
อาตมภาพอยูท ี่ตําบลอุรุเวลาตามควรแลว จึงไดหลีกจาริกไปทางเมืองพาราณสี.
[๕๑๓] ดูกรราชกุมาร อุปกาชีวกไดพบอาตมภาพผูเดินทางไกล ที่ระหวางแมนา้ํ คยา
และไมโพธิ์ตอ กัน แลวไดกลาวกะอาตมภาพวา ดูกรผูมีอายุ อินทรียของทานผองใสนัก ผิวพรรณ
ของทานบริสุทธิ์ผุดผอง ทานบวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน ทานชอบใจธรรมของใคร.
ดูกรราชกุมาร เมื่ออุปกาชีวกลาวอยางนีแ้ ลว อาตมภาพไดกลาวตอบอุปกาชีวกดวยคาถาวา
เราเปนผูครอบงําธรรมทั้งปวง เปนผูรูธรรมทั้งปวง อันตัณหา
และทิฏฐิไมติดแลวในธรรมทั้งปวง เปนผูละธรรมทั้งปวง นอมไป
ในธรรมเปนที่สิ้นตัณหาแลว รูแลวดวยปญญาอันยิ่งเอง จะ
พึงเจาะจงใครเลา อาจารยของเราไมมี คนผูเชนกับดวยเราก็
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ไมมี บุคคลผูเปรียบดวยเรา ไมมีในโลกกับทั้งเทวโลก
เพราะเราเปนพระอรหันตในโลก เปนศาสดา ไมมีศาสดาอื่น
ยิ่งขึ้นไปกวา เราผูเดียวตรัสรูเองโดยชอบ เปนผูเย็น เปนผู
ดับสนิทแลว เราจะไปยังเมืองกาสี เพื่อจะยังธรรมจักรให
เปนไป เมื่อสัตวโลกเปนผูม ืด เราไดตีกลองประกาศ
อมตธรรมแลว.
อุปกาชีวกถามวา ดูกรผูม ีอายุ ทานปฏิญาณวา ทานเปนพระอรหันตผูชนะไมมีทสี่ ิ้นสุด
ฉะนั้นหรือ?
อาตมภาพตอบวา
ชนทั้งหลายผูถึงธรรมที่สิ้นตัณหา เชนเราแหละ ชื่อวาเปน
ผูชนะ บาปธรรมทั้งหลาย อันเราชนะแลว เหตุนั้นแหละ
อุปกะ เราจึงวา ผูชนะ.
ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว อุปกาชีวก กลาววาพึงเปนใหพอเถิดทาน
สั่นศีรษะแลบลิ้นแลวหลีกไปคนละทาง.
เสด็จเขาไปหาพระปญจวัคคีย
[๕๑๔] ครั้งนั้น อาตมภาพเทีย่ วจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปหาภิกษุปญจวัคคียย ังปา
อิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี ดูกรราชกุมาร ภิกษุปญจวัคคีย ไดเห็นอาตมภาพกําลัง
มาแตไกลเทียว แลวไดตั้งกติกาสัญญากันไววา ดูกรผูมอี ายุทั้งหลาย พระสมณโคดมพระองคนี้
เปนผูมักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก กําลังมาอยู เราทั้งหลายไมพึง
กราบไหว ไมพึงลุกรับ ไมพงึ รับบาตรและจีวร แตพึงแตงตั้งอาสนะไว ถาเธอปรารถนาก็จักนั่ง.
อาตมภาพเขาไปใกลภกิ ษุปญ
 จวัคคีย ดวยประการใดๆ ภิกษุปญจวัคคียก็ไมอาจจะตัง้ อยูในกติกา
ของตน ดวยประการนั้นๆ บางพวกลุกรับอาตมภาพ รับบาตรและจีวร บางพวกปูลาดอาสนะ
บางพวกตั้งน้ําลางเทา แตยังรองเรียกอาตมภาพโดยชื่อ และยังใชคําวา อาวุโส. เมื่อภิกษุ
ปญจวัคคียกลาวเชนนี้ อาตมภาพไดกลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายอยารองเรียกตถาคต
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โดยชื่อ และใชคําวาอาวุโสเลย ดูกรภิกษุทงั้ หลาย ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ทานทั้งหลายจงเงี่ยโสตลงเถิด เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อ
ทานทั้งหลายปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนอยู ไมชาเทาไร ก็จกั ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอันไมมีธรรม
อื่นยิ่งไปกวา ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู. ดูกรราชกุมาร เมื่ออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว ภิกษุปญจวัคคีย
ไดกลาววา ดูกรอาวุโสโคดม แมดวยอิริยาบถนั้น ดวยปฏิปทานั้น ดวยทุกกรกิริยานัน้ ทาน
ยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสสเลย ก็เดีย๋ วนี้ทา นเปนคนมักมาก คลาย
ความเพียร เวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสส
อยางไรเลา เมือ่ ภิกษุปญจวัคคียกลาวเชนนีแ้ ลว อาตมภาพไดกลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคต
ไมไดเปนคนมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเปนผูมักมากเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทานทั้งหลายจงเงี่ยโสตลงเถิด เราจักสั่งสอน
อมตธรรมที่เราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อทานทั้งหลายปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนอยู ไมชา
เทาไร ก็จักทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู ดูกรราช
กุมาร แมครั้งที่สอง ภิกษุปญ
 จวัคคียกไ็ ดกลาววา ดูกรอาวุโสโคดม แมดวยอิรยิ าบถนั้น
ดวยปฏิปทานัน้ ดวยทุกกรกิริยานั้น ทานยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสส
เลย ก็เดีย๋ วนี้ ทานเปนผูมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเปนผูม ักมาก จักบรรลุ
อุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสสไดอยางไรเลา? ดูกรราชกุมาร แมครั้งที่สอง อาตมภาพ
ก็ไดกลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไมไดเปนคนมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อ
ความเปนผูมักมากเลย ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทานทั้งหลาย
จงเงี่ยโสตลงเถิด เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อทานทั้งหลาย
ปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนอยู ไมชาเทาไร ก็จกั ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่นยิ่ง
ไปกวา ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบันแลวเขาถึงอยู. ดูกรราชกุมาร แมครั้งที่สาม ภิกษุปญ
 จวัคคียกไ็ ดกลาววา ดูกรอาวุโสโคดม
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แมดวยอิริยาบถนั้น ดวยปฏิปทานั้น ดวยทุกกรกิริยานั้น ทานยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรม
อลมริยญาณทัศนวิเสสเลย ก็เดี๋ยวนี้ ทานเปนผูมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความ
เปนผูมักมาก จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัศนวิเสสไดอยางไรเลา? เมื่อภิกษุปญจ
วัคคียกลาวเชนนี้ เราไดกลาววา ทานทั้งหลายจําไดหรือไมวา ในกาลกอนแตนี้ เราไดกลาวคํา
เห็นปานนี?้
ภิกษุปญจวัคคียไดตอบวา หามิได พระเจาขา.
อาตมภาพจึงไดกลาววา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ทานทั้งหลายจงเงี่ยโสตลงเถิด เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อ
ทานทั้งหลายปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนอยู ไมชาเทาไรก็จกั ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมี
ธรรมอื่นยิ่งไปกวา ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู. ดูกรราชกุมาร อาตมภาพสามารถใหภิกษุปญจวัคคียยินยอม
แลว. วันหนึ่ง อาตมภาพกลาวสอนภิกษุแตสองรูป. ภิกษุสามรูปไปเที่ยวบิณฑบาต. ภิกษุสามรูป
ไปเที่ยวบิณฑบาตไดสิ่งใดมา ภิกษุทั้งหกรูปก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งนั้น. อาตมภาพกลาว
สอนภิกษุแตรปู สาม. ภิกษุสองรูปไปเที่ยวบิณฑบาต ไดสิ่งใดมา ภิกษุทั้งหกรูปก็ยังอัตภาพ
ใหเปนไปดวยสิ่งนั้น. ครั้งนั้น ภิกษุปญจวัคคียที่อาตมภาพกลาวสอน พร่ําสอนอยูเชนนี้ไมนาน
เลย ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ที่กุลบุตรออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู.
ทรงแกปญหาของโพธิราชกุมาร
[๕๑๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โพธิราชกุมาร ไดทลู ถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อภิกษุไดพระตถาคตเปนผูแนะนําโดยกาลนานเพียงไรหนอ จึงทําให
แจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได.
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พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราชกุมาร ถากระนั้น ในขอนี้ อาตมภาพจักยอนถามบพิตร
กอน บพิตรพึงตอบตามที่พอพระทัย บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บพิตรผูฉลาด
ในศิลปศาสตร คือ การขึ้นชาง การถือขอหรือ?
โพธิราชกุมารทูลวา อยางนั้น พระเจาขา หมอมฉันเปนผูฉลาดในศิลปศาสตร คือ
การขึ้นชาง การถือขอ.
[๕๑๖] ดูกรราชกุมาร บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษพึงมาในเมืองนี้
ดวยคิดวา โพธิราชกุมารทรงรูศิลปศาสตร คือการขึ้นชาง การถือขอ เราจักศึกษาศิลปศาสตร
คือ การขึ้นชาง การถือขอ ในสํานักโพธิราชกุมารนั้น. แตเขาไมมีศรัทธา จะไมพึงบรรลุผลเทาที่
บุคคลผูมีศรัทธาพึงบรรลุ ๑. เขามีอาพาธมาก จะไมพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูมีอาพาธนอยพึงบรรลุ
๑. เขาเปนคนโออวด มีมายา จะไมพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูไมโออวด ไมมีมายาพึงบรรลุ ๑.
เขาเปนผูเกียจคราน จะไมพงึ บรรลุผลเทาที่บุคคลผูปรารภความเพียรพึงบรรลุ ๑. เขาเปนผูมี
ปญญาทราม จะไมพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูมีปญญาพึงบรรลุ ๑. ดูกรราชกุมาร บพิตรจะทรงสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ ควรจะศึกษาศิลปศาสตร คือ การขึ้นชาง การถือขอ ในสํานักของ
บพิตรบางหรือหนอ?
ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษนั้นแมจะประกอบดวยองคเพียงองคหนึง่ ก็ไมควรจะศึกษา
ศิลปศาสตร คือ การขึ้นชาง การถือขอ ในสํานักของหมอมฉัน จะปวยกลาวไปไยถึงครบองคหา
เลา.
[๕๑๗] ดูกรราชกุมาร บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษพึงมาในเมืองนี้
ดวยคิดวา โพธิราชกุมาร ทรงรูศิลปศาสตร คือ การขึ้นชาง การถือขอ เราจักศึกษาศิลปศาสตร
คือ การขึ้นชาง การถือขอ ในสํานักโพธิราชกุมารนั้น. เขาเปนผูมีศรัทธา จะพึงบรรลุผลเทาที่
บุคคลผูมีศรัทธาพึงบรรลุ ๑. เขาเปนผูมีอาพาธนอยจะพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูมีอาพาธนอยพึง
บรรลุ ๑. เขาเปนผูไมโออวด ไมมีมายา จะพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูไมโออวด ไมมมี ายา
พึงบรรลุ ๑. เขาเปนผูปรารภความเพียร จะพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูปรารภความเพียรพึงบรรลุ ๑.
เขาเปนผูมีปญญา จะพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูมีปญญาพึงบรรลุ ๑. ดูกรราชกุมาร บพิตรจะทรง
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นควรจะศึกษาศิลปศาสตร คือ การขึ้นชาง การถือขอ ในสํานัก
ของบพิตรบางหรือหนอ?
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ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษนั้นแมประกอบดวยองคเพียงองคหนึ่ง ก็ควรจะศึกษา
ศิลปศาสตร คือการขึ้นชาง การถือขอ ในสํานักของหมอมฉันได จะปวยกลาวไปไยถึงครบ
องคหาเลา.
องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕
[๕๑๘] ดูกรราชกุมาร องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ เหลานี้ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน.
องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ เปนไฉน?
๑. ดูกรราชกุมาร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระ
ตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ
ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก
พระธรรม.
๒. เธอเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสม่าํ
เสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เห็นปานกลางควรแกความเพียร.
๓. เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมายา เปดเผยตนตามความเปนจริง ในพระศาสดาหรือ
ในเพื่อนพรหมจรรยผูเปนวิญูทั้งหลาย.
๔. เธอเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหเขาถึงพรอม
เปนผูมีกําลัง มีความบากบัน่ มั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.
๕. เธอเปนผูมีปญญา เปนผูประกอบดวยปญญาอันเห็นความเกิดและดับเปนอริยะ
สามารถชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
ดูกรราชกุมาร องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนีแ้ ล ภิกษุผูประกอบดวยองคแหง
ภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้แล เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย
อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่กลุ บุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดป. ดูกรราชกุมาร เจ็ดปจงยกไว.
ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทํา
ใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
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โดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได. [ใชเวลาเพียง] หกป ...
หาป ... สี่ป ... สามป ... สองป ... หนึ่งป. ดูกรราชกุมาร หนึ่งปจงยกไว. ภิกษุผูประกอบดวยองค
แหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย
อันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดเดือน. ดูกรราชกุมาร เจ็ดเดือน
จงยกไว. ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อไดตถาคตเปนผู
แนะนําพึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง]
หกเดือน ... หาเดือน ... สี่เดือน ... สามเดือน ... สองเดือน ... หนึ่งเดือน. ดูกรราชกุมาร ครึ่งเดือน
จงยกไว. ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา
พึงทําใหแจงซึง่ ที่สุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรร
พชิตโดยชอบตองการดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดคืน
เจ็ดวัน. ดูกรราชกุมาร เจ็ดคืนเจ็ดวันจงยกไว. ภิกษุประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร
๕ ประการนี้ เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซึง่ ที่สุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่น
ยิ่งไปกวา ที่กลุ บุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] หกคืนหกวัน ... หาคืนหาวัน ... สี่คืนสี่วัน ... สามคืน
สามวัน ... สองคืนสองวัน ... หนึ่งคืนหนึ่งวัน. ดูกรราชกุมาร หนึ่งคืนหนึ่งวันจงยกไว. ภิกษุผู
ประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา ตถาคต
สั่งสอนในเวลาเย็น จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเชา ตถาคตสั่งสอนในเวลาเชา จักบรรลุคุณ
วิเศษไดในเวลาเย็น. เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โพธิราชกุมารไดกราบทูลวา พระพุทธเจา
มีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมมีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว
เปนอัศจรรย เพราะภิกษุที่พระผูมีพระภาคทรงสั่งสอนในเวลาเย็น จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลา
เชา ที่พระผูมพี ระภาคทรงสัง่ สอนในเวลาเชา จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเย็น.
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[๕๑๙] เมื่อโพธิราชกุมารตรัสอยางนี้แลว มาณพสัญชิกาบุตรไดทูลโพธิราชกุมารวา
ก็ทานโพธิราชกุมารองคนี้ ทรงประกาศไววา พระพุทธเจามีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมมี
พระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลวเปนอัศจรรยอยางนี้เทานั้น ก็แต
ทานหาไดทรงถึงพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสมณะไม.
พระโพธิราชกุมารถึงสรณคมนตั้งแตอยูในครรภ
[๕๒๐] โพธิราชกุมารตรัสวา ดูกรเพือ่ นสัญชิกาบุตร ทานอยาไดกลาวอยางนั้น
ดูกรเพื่อนสัญชิกาบุตร ทานอยาไดกลาวอยางนั้น ดูกรสัญชิกาบุตร เรื่องนั้นเราไดฟง มา
ไดรับมาตอหนาเจาแมของเราแลว คือครั้งหนึ่ง พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม
ใกลเมืองโกสัมพี ครั้งนั้น เจาแมของเรากําลังทรงครรภ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ลูกคนอยูในครรภของหมอมฉันนี้ เปนชายก็ตาม เปนหญิงก็ตาม เขายอม
ถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคทรงจําเขาวา
เปนอุบาสกผูถึงสรณตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป ดูกรเพื่อนสัญชิกาบุตร ครั้งหนึ่ง
พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาเภสกลามิคทายวัน ใกลเมืองสุงสุมารคิระ ในภัคคชนบทนี้แล
ครั้งนั้น แมนมอุมเราเขาสะเอวพาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โพธิราชกุมารพระองคนี้ ยอมถึง
พระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจํา
โพธิราชกุมารนั้นวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดูกรเพื่อนสัญชิกา
บุตร เรานี้ยอมถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ แมในครั้งที่สาม
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําหมอมฉันวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
ฉะนี้แล.
จบ โพธิราชกุมารสูตร ที่ ๕.
_______________
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๖. อังคุลิมาลสูตร
พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดองคุลิมาลโจร
[๕๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนัน้ แล ในแวนแควนของพระเจาปเสนทิโกศล มีโจรชื่อวาองคุลีมาล
เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจ มั่นในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวทงั้ หลาย.
องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบท
ไมใหเปนชนบทบาง. เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว.
ครั้งนั้นแล ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไป
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นแลวในเวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ทรงเก็บ
เสนาสนะ ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จดําเนินไปตามทางที่องคุลิมาลโจรซุมอยู. พวกคนเลี้ยงโค
พวกคนเลี้ยงปศุสัตว พวกชาวนาที่เดินมา ไดเห็นพระผูมพี ระภาคเสด็จดําเนินไปตามทางที่
องคุลิมาลโจรซุมอยู ครั้นแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตสมณะ อยาเดินไปทางนั้น
ที่ทางนั้นมีโจรชื่อวาองคุลิมาลเปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความ
กรุณาในสัตวทั้งหลาย องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปน
นิคมบาง กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิว้ มือรอยเปนพวง
ทรงไว ขาแตสมณะ พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยีส่ ิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี สี่สิบคนก็ดี ยอมรวม
เปนพวกเดียวกันเดินทางนี้ แมบุรุษผูนั้นก็ยังถึงความพินาศ เพราะมือขององคุลิมาลโจร.
เมื่อคนพวกนัน้ กราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคทรงนิ่ง ไดเสด็จไปแลว.
[๕๒๒] แมครั้งที่สอง พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว พวกชาวนาที่เดินมา
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตสมณะ อยาเดินไปทางนั้น ที่ทางนัน้ มีโจรชื่อวาองคุลิมาล
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เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย
องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบท
ไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว ขาแตสมณะ
พวกบุรษุ สิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี สี่สิบคนก็ดี ยอมรวมเปนพวกเดียวกันเดิน
ทางนี้ ขาแตสมณะ แมบุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมาล ดังนี้. ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคทรงนิ่ง ไดเสด็จไปแลว.
[๕๒๓] แมครั้งที่สาม พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว พวกชาวนาที่เดินมา
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตสมณะ อยาเดินไปทางนั้น ที่ทางนัน้ มีโจรชื่อวาองคุลิมาล
เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย
องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบท
ไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว ขาแตสมณะ
พวกบุรษุ สิบคนก็ดี ยี่สบิ คนก็ดี สามสิบคนก็ดี สี่สิบคนก็ดี ยอมรวมเปนพวกเดียวกัน
เดินทางนี้ ขาแตสมณะ แมบรุ ุษพวกนั้นก็ยงั ถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมาลโจร ดังนี้.
ครั้งนั้น พระผูม ีพระภาคทรงนิ่ง ไดเสด็จไปแลว.
[๕๒๔] องคุลิมาลโจรไดเห็นพระผูมพี ระภาคเสด็จมาแตไกล. ครัน้ แลวเขาไดมคี วาม
ดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีเลย พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี
สี่สิบคนก็ดี ก็ยังตองรวมเปนพวกเดียวกันเดินทางนี้ แมบุรุษพวกนั้นยังถึงความพินาศเพราะ
มือเรา เออก็สมณะนี้ผูเดียว ไมมีเพื่อนชรอยจะมาขม ถากระไร เราพึงปลงสมณะเสียจากชีวิต
เถิด. ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรถือดาบและโลหผูกสอดแลงธนู ติดตามพระผูมีพระภาคไปทาง
พระปฤษฎางค. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร โดยประการที่องคุลิมาลโจร
จะวิ่งจนสุดกําลัง ก็ไมอาจทันพระผูมีพระภาคผูเสด็จไปตามปกติ.
ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรไดมีความดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีเลยดวยวาเมือ่ กอน
แมชางกําลังวิง่ มากําลังวิ่ง รถกําลังแลน เนือ้ กําลังวิ่ง เราก็ยังวิ่งตามจับได แตวา เราวิ่งจน
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สุดกําลัง ยังไมอาจทันสมณะนี้ซึ่งเดินไปตามปกติ ดังนี้ จึงหยุดยืนกลาวกะพระผูมีพระภาควา
จงหยุดกอนสมณะ จงหยุดกอนสมณะพระผูมีพระภาคตรัสวา เราหยุดแลว องคุลิมาล ทานเลา
จงหยุดเถิด.
องคุลิมาลโจรละพยศ
[๕๒๕] ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรดําริวา สมณศากยบุตรเหลานั้นมักเปนคนพูดจริง
มีปฏิญญาจริง แตสมณะรูปนีเ้ ดินไปอยูเทียว กลับพูดวา เราหยุดแลว องคุลิมาล ทานเลาจง
หยุดเถิด ถากระไร เราพึงถามสมณะรูปนี้เถิด.
ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถา ความวา
ดูกรสมณะ ทานกําลังเดินไป ยังกลาววา เราหยุดแลว และ
ทานยังไมหยุด ยังกลาวกะขาพเจาผูหยุดแลววาไมหยุด ดูกร
สมณะ ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้กะทาน ทานหยุดแลวเปน
อยางไร ขาพเจายังไมหยุดแลวเปนอยางไร?
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรองคุลิมาล เราวางอาชญาในสรรพสัตวไดแลว จึงชื่อวา
หยุดแลวในกาลทุกเมื่อ สวนทานไมสํารวมในสัตวทงั้ หลาย
เพราะฉะนัน้ เราจึงหยุดแลว ทานยังไมหยุด.
องคุลิมาลโจรทูลวา
ดูกรสมณะ ทานอันเทวดามนุษยบูชาแลว แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
มาถึงปาใหญเพื่อจะสงเคราะหขาพเจาสิ้นกาลนานหนอ ขาพเจา
นั้นจักประพฤติละบาป เพราะฟงคาถาอันประกอบดวยธรรม
ของทาน องคุลิมาลโจรกลาวดังนีแ้ ลว ไดทิ้งดาบและอาวุธ
ลงในเหวลึกมีหนาผาชัน องคุลิมาลโจรไดถวายบังคมพระบาท
ทั้งสองของพระสุคต แลวไดทูลขอบรรพชากะพระสุคต ณ ที่
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นั้นเอง. ก็แลพระพุทธเจาผูทรงประกอบดวยพระกรุณา ทรง
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลก ได
ตรัสกะองคุลิมาลโจรในเวลานั้นวา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด
อันนี้แหละเปนภิกษุภาวะขององคุลิมาลโจรนั้น ดังนี้.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคมีพระองคุลิมาลเปนปจฉาสมณะ เสด็จจาริกไปทางพระนคร
สาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลําดับ เสด็จถึงพระนครสาวัตถีแลว.
พระเจาปเสนทิโกศลเขาเฝา
[๕๒๖] ไดยินวา ณ ทีน่ ั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้น หมูม หาชนประชุมกันอยูที่ประตูพระราชวัง
ของพระเจาปเสนทิโกศล สงเสียงอื้ออึงวา ขาแตสมมติเทพ ในแวนแควนของพระองค มีโจร
ชื่อวาองคุลิมาล เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตว
ทั้งหลาย องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง
กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว ขอ
พระองคจงกําจัดมันเสียเถิด.
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถี ดวยกระบวนมาประมาณ
๕๐๐ เสด็จเขาไปทางพระอารามแตยังวันทีเดียว เสด็จไปดวยพระยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะ
ไปได เสด็จลงจากพระยานแลว ทรงพระราชดําเนินดวยพระบาทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๕๒๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่งแลววา ดูกรมหาบพิตร พระเจาแผนดินมคธจอมเสนา ทรงพระนามวา พิมพิสาร ทรงทํา
ใหพระองคทรงขัดเคืองหรือหนอ หรือเจาลิจฉวี เมืองเวสาลี หรือวาพระราชาผูเปนปฏิปกษ
เหลาอื่น?
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พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ จอม
เสนาทรงพระนามวา พิมพิสาร มิไดทรงทําหมอมฉันใหขัดเคือง แมเจาลิจฉวีเมืองเวสาลี
ก็มิไดทรงทําใหหมอมฉันขัดเคือง แมพระราชาที่เปนปฏิปกษเหลาอื่น ก็มิไดทําใหหมอมฉัน
ขัดเคือง แตขาพระองคผูเจริญ ในแวนแควนของหมอมฉัน มีโจรชื่อวาองคุลิมาล เปนคน
หยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย องคุลิมาล
โจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบทไมให
เปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว หมอมฉันจักกําจัด
มันเสีย.
ภ. ดูกรมหาราช ถามหาบพิตรพึงทอดพระเนตรองคุลิมาลผูปลงผมและหนวด นุงหม
ผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวน
จากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดียว ประพฤติพรหมจรรย มหาบพิตรจะพึงทรงกระทําอยางไร
กะเขา?
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงไหว พึงลุกรับ พึงเชื้อเชิญดวยอาสนะ พึง
บํารุงเขาดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร หรือพึงจัดการรักษา
ปองกันคุมครองอยางเปนธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ แตองคุลิมาลโจรนั้น เปนคนทุศีล
มีบาปธรรม จักมีความสํารวมดวยศีลเห็นปานนี้ แตทไี่ หน?
ทรงเห็นพระองคุลิมาลแลวตกพระทัย
[๕๒๘] ก็สมัยนั้น ทานพระองคุลิมาล นั่งอยูไมไกลพระผูมีพระภาค. พระผูมพี ระภาค
ทรงยกพระหัตถเบื้องขวาขึ้นชี้ตรัสบอกพระเจาปเสนทิโกศลวา ดูกรมหาราช นั่นองคุลิมาล.
ลําดับนั้นพระเจาปเสนทิโกศล ทรงมีความกลัว ทรงหวาดหวัน่ พระโลมชาติชูชันแลว. พระผูมี
พระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศลทรงกลัว ทรงหวาดหวั่น มีพระโลมชาติชูชันแลว
จึงไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลวา อยาทรงกลัวเลย มหาราช อยาทรงกลัวเลย มหาราช
ภัยแตองคุลิมาลนี้ไมมีแกมหาบพิตร. ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงระงับความกลัว ความ
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หวาดหวั่น หรือโลมชาติชูชันไดแลว จึงเสด็จเขาไปหาทานองคุลิมาลถึงที่อยู ครั้นแลวได
ตรัสกะทานองคุลิมาลวา ทานผูเจริญ พระองคุลิมาลผูเปนเจาของเรา.
ทานพระองคุลิมาลถวายพระพรวา อยางนั้น มหาราช.
ป. บิดาของพระผูเปนเจามีโคตรอยางไร มารดาของพระผูเปนเจามีโคตรอยางไร?
อ. ดูกรมหาบพิตร บิดาชือ่ คัคคะ มารดาชื่อ มันตานี.
ป. ทานผูเจริญ ขอพระผูเปนเจาคัคคะมันตานีบุตร จงอภิรมยเถิด ขาพเจาจักทํา
ความขวนขวาย เพื่อจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระผูเปนเจา
คัคคะมันตานีบุตร.
ก็สมัยนั้น ทานองคุลิมาล ถือการอยูในปาเปนวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผา
บังสุกุลเปนวัตร ถือผาสามผืนเปนวัตร. ครั้งนั้น ทานองคุลิมาลไดถวายพระพรพระเจาปเสนทิ
โกศลวา อยาเลย มหาราช ไตรจีวรของอาตมภาพบริบูรณแลว.
[๕๒๙] ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคแลวจึงประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ที่พระผูมีพระภาคทรงทรมานไดซึ่งบุคคลที่ใครๆ
ทรมานไมได ทรงยังบุคคลที่ใครๆ ใหสงบไมได ใหสงบได ทรงยังบุคคลที่ใครๆ ใหดับไมได
ใหดับได เพราะวาหมอมฉันไมสามารถจะทรมานผูใดได แมดวยอาชญา แมดวยศาตรา ผูนั้น
พระผูมีพระภาคทรงทรมานไดโดยไมตองใชอาญา ไมตองใชศาตรา ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก พระผูม ีพระภาคตรัสวา ขอ
มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ลําดับนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกจากที่
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวเสด็จหลีกไป.
พระองคุลิมาลโปรดหญิงมีครรภ
[๕๓๐] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระองคุลิมาลครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี. กําลังเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกอยูในพระนครสาวัตถี
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ไดเห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภแกหนัก. ครั้นแลวไดมีความดําริวา สัตวทั้งหลายยอมเศราหมอง
หนอ สัตวทั้งหลายยอมเศราหมองหนอ ดังนี้. ครั้งนั้น ทานพระองคุลิมาลเที่ยวบิณฑบาต
ในพระนครสาวัตถี เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี กําลังเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกอยูในพระนครสาวัตถี
ไดเห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภแกหนัก. ครั้นแลวไดมีความดําริวา สัตวทั้งหลายยอมเศราหมองหนอ
สัตวทั้งหลายยอมเศราหมองหนอ ดังนี้.
[๕๓๑] พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดูกรองคุลิมาล ถาอยางนั้น เธอจงเขาไปหาสตรีนั้น
และกลาวกะสตรีนนอยางนีว้ า ดูกรนองหญิง ตั้งแตเราเกิดมาแลวจะไดรสู ึกวาแกลงปลงสัตว
จากชีวิตหามิได ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภ
ของทานเถิด.
ทานพระองคุลิมาลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อาการนั้นจักเปนอันขาพระองค
กลาวเท็จทั้งรูอ ยูเปนแน เพราะขาพระองคแกลงปลงสัตวเสียจากชีวิตเปนอันมาก.
ภ. ดูกรองคุลิมาล ถาอยางนั้น เธอจงเขาไปหาสตรีนั้น แลวกลาวกะสตรีนั้น
อยางนี้วา ดูกรนองหญิง ตั้งแตเราเกิดแลวในอริยชาติ จะไดรูสึกวาแกลงปลงสัตวเสียจาก
ชีวิตหามิได ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของ
ทานเถิด.
พระองคุลิมาลทูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาว
กะหญิงนั้นอยางนี้วา ดูกรนองหญิง ตั้งแตเวลาที่ฉันเกิดแลวในอริยชาติ จะแกลงปลงสัตว
จากชีวิตทั้งรูห ามิได ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภ
ของทานเถิด.
ครั้งนั้น ความสวัสดีไดมแี กหญิง ความสวัสดีไดมีแกครรภของหญิงแลว.
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พระองคุลิมาลบรรลุพระอรหัต
[๕๓๒] ครั้งนั้น ทานพระองคุลิมาล หลีกออกจากหมูอยูแตผูเดียว เปนผูไมประมาท
มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุด พรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่น
ยิ่งกวาที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบนั
แลวเขาถึงอยู ไดรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่น
เพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ดังนี้. ก็ทานพระองคุลิมาลไดเปนอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระ
อรหันตทั้งหลาย.
[๕๓๓] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระองคุลิมาลนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไป
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี. ก็เวลานั้นกอนดิน ... ทอนไม ... กอนกรวดที่บุคคลขวางไปแม
โดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของทานพระองคุลิมาล ทานพระองคุลิมาลศีรษะแตก โลหิตไหล
บาตรก็แตก ผาสังฆาฏิก็ฉีกขาด เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ. พระผูมีพระภาคไดทอด
พระเนตรทานพระองคุลิมาลเดินมาแตไกล ครั้นแลวไดตรัสกะทานพระองคุลิมาลวา เธอจงอด
กลั้นไวเถิดพราหมณ เธอจงอดกลั้นไวเถิดพราหมณ เธอไดเสวยผลกรรมซึ่งเปนเหตุ จะใหเธอ
พึงหมกไหมอยูในนรกตลอดปเปนอันมาก ตลอดรอยปเปนอันมาก ตลอดพันปเปนอันมาก
ในปจจุบนั นี้เทานั้น.
พระองคุลิมาลเปลงอุทาน
[๕๓๔] ครั้งนั้น ทานพระองคุลิมาลไปในที่ลับเรนอยู เสวยวิมุติสขุ เปลงอุทานนี้ใน
เวลานั้นวา
ก็ผูใด เมื่อกอน ประมาท ภายหลัง ผูนั้น ไมประมาท เขา
ยอมยังโลกนี้ใหสวาง ดังพระจันทรซึ่งพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น
ผูใด ทํากรรมอันเปนบาปแลว ยอมปดเสียไดดว ยกุศล ผูนั้น
ยอมยังโลกนี้ใหสวาง ดุจพระจันทรซึ่งพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น
ภิกษุใดแล ยังเปนหนุม ยอมขวนขวายในพระพุทธศาสนา
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ภิกษุนั้น ยอมยังโลกนี้ใหสวาง ดุจพระจันทรซึ่งพนแลวจากเมฆ
ฉะนั้น ขอศัตรูทั้งหลายของเรา จงฟงธรรมกถาเถิด ขอศัตรูทั้ง
หลายของเรา จงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด ขอมนุษยทั้ง
หลายที่เปนศัตรูของเรา จงคบสัตบุรุษผูชวนใหถือธรรมเถิด
ขอจงคบความผองแผวคือขันติ ความสรรเสริญคือเมตตาเถิด
ขอจงฟงธรรมตามกาล และจงกระทําตามธรรมนั้นเถิด ผูที่เปน
ศัตรูนั้น ไมพึงเบียดเบียนเราหรือใครๆ อื่นนั้นเลย ผูถงึ ความ
สงบอยางยิง่ แลว พึงรักษาไวซึ่งสัตวที่สะดุงและที่มั่นคง คนทด
น้ํา ยอมชักน้ําไปได ชางศร ยอมดัดลูกศรได ชางถาก ยอมถาก
ไมได ฉันใด บัณฑิตทั้งหลาย ยอมทรมานตนได ฉันนั้น คน
บางพวก ยอมฝกสัตว ดวยทอนไมบาง ดวยขอบาง ดวยแส
บาง เราเปนผูที่พระผูมีพระภาคทรงฝกแลว โดยไมตองใชอาญา
ไมตองใชศาตรา เมื่อกอน เรามีชื่อวาอหิงสกะ แตยังเบียดเบียน
สัตวอยู วันนี้ เรามีชื่อตรงความจริง เราไมเบียดเบียนใครๆ เลย
เมื่อกอน เราเปนโจร ปรากฏชื่อวาองคุลิมาล ถูกกิเลสดุจ
หวงน้ําใหญพัดไป มาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะแลว เมื่อกอน
เรามีมือเปอนเลือด ปรากฏชื่อวา องคุลิมาล ถึงพระพุทธเจา
เปนสรณะ จึงถอนตัณหาอันจะนําไปสูภพเสียได เรากระทํา
กรรมที่จะใหถึงทุคติเชนนั้นไวมาก อันวิบากของกรรมถูกตอง
แลว เปนผูไมมีหนี้ บริโภคโภชนะ พวกชนที่เปนพาลทราม
ปญญา ยอมประกอบตามซึ่งความประมาท สวนนักปราชญ
ทั้งหลาย ยอมรักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยอนั
ประเสริฐ ฉะนั้น ทานทั้งหลาย จงอยาประกอบตามซึ่งความ
ประมาท อยาประกอบตามความชิดชมดวยสามารถความยินดี
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ในกาม เพราะวาผูไมประมาทแลว เพงอยู ยอมถึงความสุข
อันไพบูลย การที่เรามาสูพระพุทธศาสนานี้นั้น เปนการมาดีแลว
ไมปราศจากประโยชน ไมเปนการคิดผิด บรรดาธรรมที่พระผู
มีพระภาคทรงจําแนกไวดแี ลว เราก็ไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐ
สุดแลว (นิพพาน) การที่เราไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้
นั้น เปนการถึงดีแลว ไมปราศจากประโยชน ไมเปนการคิด
ผิด วิชชา ๓ เราบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทํา
แลวดังนี้.
จบ อังคุลิมาลสูตร ที่ ๖.
_________________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 368
๗. ปยชาติกสูตร
วาดวยสิ่งเปนที่รกั
บุตรนอยของคฤหบดีตาย
[๕๓๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรนอยคนเดียวของคฤหบดีผูหนึ่ง ซึง่ เปน
ที่รักที่ชอบใจไดกระทํากาละลง. เพราะการกระทํากาละของบุตรนอยคนเดียวนัน้ การงานยอมไม
แจมแจง อาหารยอมไมปรากฏ. คฤหบดีนั้น ไดไปยังปาชาแลวๆ เลาๆ คร่ําครวญถึงบุตรวา
บุตรนอยคนเดียวอยูไหน บุตรนอยคนเดียวอยูไหน. ครั้งนั้นแล คฤหบดีนั้น ไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
คฤหบดีเขาเฝาพระพุทธเจา
[๕๓๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะคฤหบดีผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลววา ดูกร
คฤหบดี อินทรียไมเปนของทานผูตั้งอยูในจิตของตน ทานมีอินทรียเปนอยางอื่นไป. คฤหบดีนั้น
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทําไมขาพระองคจะไมมีอินทรียเปนอยางอื่นเลา เพราะวา
บุตรนอยคนเดียวของขาพระองค ซึ่งเปนที่รักเปนที่ชอบใจไดทํากาละเสียแลว เพราะการทํากาละ
ของบุตรนอยคนเดียวนัน้ การงานยอมไมแจมแจง อาหารยอมไมปรากฏ ขาพระองคไปยังปาชา
แลวๆ เลาๆ คร่ําครวญถึงบุตรนั้นวา บุตรนอยคนเดียวอยูไ หน บุตรนอยคนเดียวอยูไ หน.
พ. ดูกรคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนัน้ เพราะวาโสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก.
ค. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่วาโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส ยอม
เกิดแตของที่รกั เปนมาแตของที่รักนั้น จักเปนอยางนัน้ ไดอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ
ความจริง ความยินดีและความโสมนัส ยอมเกิดแตของทีร่ ัก เปนมาแตของที่รัก.
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ครั้งนั้นแล คฤหบดีนั้น ไมยินดี ไมคัดคานพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจาก
ที่นั่งแลวหลีกไป.
[๕๓๗] ก็สมัยนั้นแล นักเลงสะกาเปนอันมาก เลนสะกากันอยูในที่ไมไกลพระผูมี
พระภาค. ครั้งนั้น คฤหบดีนนั้ เขาไปหานักเลงสะกาเหลานั้นแลว ไดกลาวกะนักเลงสะกา
เหลานั้นวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาขอโอกาส ขาพเจาไดเขาไปเฝาพระสมณโคดม
ถึงที่ประทับ ไดถวายบังคมพระสมณโคดมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย
พระสมณโคดมไดตรัสกะขาพเจาผูนั่งเรียบรอยแลววา ดูกรคฤหบดี อินทรียไมเปนของทานผูตั้ง
อยูในจิตของตน ทานมีอินทรียเปนอยางอืน่ ไป ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เพื่อพระสมณโคดม
ตรัสอยางนี้แลว ขาพเจาไดกราบทูลพระสมณโคดมวา ขาแตพระองคผเู จริญทําไมขาพระองคจะ
ไมมีอินทรียเปนอยางอื่นเลา เพราะวาบุตรนอยคนเดียวของขาพระองค ซึ่งเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ
ไดกระทํากาละเสียแลว เพราะการทํากาละของบุตรนอยคนเดียวนัน้ การงานยอมไมแจมแจง
อาหารยอมไมปรากฏ ขาพระองคไปยังปาชาแลวๆ เลาๆ คร่ําครวญถึงบุตรวา บุตรนอยคนเดียว
อยูไหน บุตรนอยคนเดียวอยูไ หน เมื่อขาพเจาทูลอยางนี้แลว พระสมณโคดมไดตรัสวา ดูกร
คฤหบดี ขอนี้เปนอยางนัน้ ดูกรคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนัน้ เพราะวาโสกะปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปยาสยอมเกิดแตของที่รัก เปนที่มาของที่รัก เมื่อพระสมณโคดมตรัสอยางนี้แลว
ขาพเจาไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่วาโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส
ยอมเกิดมาแตของที่รัก เปนมาแตของที่รักนั้น จักเปนอยางนั้นไดอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ
ความจริงความยินดีและความโสมนัสยอมเกิดแตของที่รกั เปนมาแตของที่รัก ดูกรทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ครั้งนั้นขาพเจามิไดยินดี มิไดคัดคานพระภาษิตของพระสมณโคดม ลุกจากที่นั่งแลว
หลีกไป. นักเลงสะกาเหลานัน้ ไดกลาววา ดูกรคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรคฤหบดี ขอนี้
เปนอยางนัน้ เพราะวาความยินดีและความโสมนัสยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก.
ครั้งนั้นแล คฤหบดีนั้นคิดวา ความเห็นของเราสมกันกับนักเลงสะกาทั้งหลาย ดังนี้ แลว
หลีกไป.
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ทุกขยอมเกิดแตของที่รัก
[๕๓๘] ครั้งนั้นแล เรื่องที่พูดกันนี้ไดแพรเขาไปถึงในพระราชวังโดยลําดับ. ครั้งนั้นแล
พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาแลวตรัสวา ดูกรมัลลิกา คําวา โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก นี้ พระสมณโคดม
ของเธอตรัสหรือ? พระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลวา ขาแตพระมหาราช ถาคํานั้นพระผูม ีพระภาค
ตรัสจริงคํานั้นก็เปนอยางนั้น เพคะ
ป. ก็พระนางมัลลิกานี้ อนุโมทนาตามพระดํารัสที่สมณโคดมตรัสเทานั้นวา ขาแต
พระมหาราช ถาคํานั้นพระผูม ีพระภาคตรัสจริงคํานั้นก็เปนอยางนัน้ เพคะ ดูกรมัลลิกา เธอ
อนุโมทนาตามพระดํารัสที่พระสมณโคดมตรัสเทานั้นวา ขาแตพระมหาราช ถาคํานั้นพระผูมี
พระภาคตรัสจริง คํานั้นก็เปนอยางนัน้ . เปรียบเหมือนศิษยอนุโมทนาตามคําที่อาจารยกลาววา
ขอนี้เปนอยางนั้น ทานอาจารย ขอนี้เปนอยางนั้น ทานอาจารย ฉะนัน้ ดูกรมัลลิกา เธอจง
หลบหนาไปเสีย เธอจงพินาศ.
[๕๓๙] ครั้งนั้นแล พระนางมัลลิกาเทวีตรัสเรียกพราหมณชื่อนาฬิชังฆะมาตรัสวา
มานี่แนะทานพราหมณ ขอทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวถวายบังคมพระบาท
ทั้งสองของพระองคดวยเศียรเกลา แลวทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง
ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญตามคําของฉันวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนาง
มัลลิกาเทวีขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงความมีพระ
อาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และทานจง
ทูลถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระวาจาวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาส ยอมเกิดแตของที่รกั เปนมาแตของที่รัก ดังนี้ พระผูมีพระภาคตรัสจริงหรือ พระผูมี
พระภาคทรงพยากรณแกทานอยางไร ทานพึงเรียนพระดํารัสนั้นใหดี แลวมาบอกแกฉัน อัน
พระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสไมผิดพลาด.
นาฬิชังฆพราหมณรับพระเสาวณียพระนางมัลลิกาแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
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จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดม พระนางมัลลิกาเทวี
ขอถวายบังคม พระบาททั้งสองของทานพระโคดมดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย
มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และรับสั่งทูลถามอยางนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ พระวาจานี้วา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิด
แตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก ดังนี้ พระผูมีพระภาคตรัสจริงหรือ? พระผูมีพระภาค
ตรัสตอบวา ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนัน้ ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนั้น เพราะวา
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก. ดูกร
พราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปน
มาแตของที่รักอยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้.
[๕๔๐] ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล มารดาของหญิง
คนหนึ่งไดทํากาละ. เพราะการทํากาละของมารดานั้น หญิงคนนั้นเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตาม
ถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก แลวไดถามอยางนี้วา ทานทั้งหลายไดพบมารดาของฉันบางไหม
ทานทั้งหลายไดพบมารดาของฉันบางไหม.? ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รักอยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้
ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล บิดาของหญิงคนหนึ่งไดทํากาละ ...
พี่นองชาย พีน่ อ งหญิง บุตร ธิดา บิดาของหญิงคนหนึ่งไดทํากาละ. เพราะการทํากาละของ
บิดาเปนตนนัน้ หญิงคนนัน้ เปนบา มีจิตฟุง ซาน เขาไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก
แลวไดถามอยางนี้วา ทานทั้งหลายไดพบบิดาเปนตนของฉันบางไหม ทานทั้งหลายไดพบบิดา
เปนตนของฉันบางไหม? ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก อยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนแี้ ล.
[๕๔๑] ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล มารดาของชาย
คนหนึ่งไดทํากาละลง. เพราะการทํากาละของมารดานั้น ชายคนนั้นเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไป
ตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก แลวไดถามอยางนีว้ า ทานทั้งหลายไดพบมารดาของ
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ขาพเจาบางไหม ทานทั้งหลายไดพบมารดาของขาพเจาบางไหม. ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รักอยางไร ทาน
พึงทราบโดยปริยายแมนี้. ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล บิดาของ
ชายคนหนึ่งไดทํากาละ ... พี่นองชาย พีน่ อ งหญิง บุตร ธิดา บิดาของชายคนหนึ่งทํากาละ.
เพราะการทํากาละของบิดาเปนตนนั้น ชายคนนั้นเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตามถนนทุกถนน
ตามตรอกทุกตรอก แลวไดถามอยางนี้วา ทานทั้งหลายไดพบบิดาเปนตนของขาพเจาบางไหม
ทานทั้งหลายไดพบบิดาเปนตนของขาพเจาบางไหม? ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก อยางไร ทานพึงทราบ
โดยปริยายแมนี้.
[๕๔๒] ดูกรพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล หญิงคนหนึ่งไดไป
ยังสกุลของญาติ. พวกญาติของหญิงนั้น ใครจะพรากสามีของหญิงนั้น แลวยกหญิงนัน้ ใหแก
ชายอื่น แตหญิงนั้นไมปรารถนาชายคนนัน้ . ครั้งนั้นแล หญิงนั้นไดบอกกะสามีวา ขาแตลูกเจา
พวกญาติของดิฉันใครจะพรากทานเสีย แลวยกดิฉันใหแกชายอืน่ แตดิฉันไมปรารถนาชายคนนัน้ .
ครั้งนั้นแล บุรุษผูเปนสามีไดตัดหญิงผูเปนภรรยานั้นออกเปนสองทอน แลวจึงผาตนดวย
ความรักวา เราทั้งสองจักตายไปดวยกัน. ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก อยางไร ทานพึงโปรดทราบโดยปริยายแมนี้.
[๕๔๓] ลําดับนั้นแล นาฬิชังฆพราหมณชื่นชม อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค
แลวลุกจากทีน่ ั่ง ไดเขาไปเฝาพระนางมัลลิกาเทวียังที่ประทับ ครั้นแลว ไดกราบทูลถึงการที่ได
เจรจาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคทั้งหมดแกพระนางมัลลิกาเทวี. ลําดับนั้นแล พระนางมัลลิกาเทวี
ไดเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงที่ประทับ แลวไดทูลถามพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแต
มหาราชาทูลกระหมอมทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พระกุมารีพระนามวาวชิรี เปน
ที่รักของทูลกระหมอมหรือ? พระเจาปเสนทิโกศลตรัสตอบวา อยางนั้นมัลลิกา วชิรีกุมารี
เปนที่รักของฉัน.
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ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้ เปนไฉน เพราะพระ
วชิรีกุมารีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จะพึงเกิดขึ้น
แกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ?
ป. ดูกรมัลลิกา เพราะวชิรีกุมารีแปรปรวนเปนอยางอืน่ ไป แมชวี ิตของฉันก็พึงเปน
อยางอื่นไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแกฉันเลา.
ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ที่พระผูม ีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็นเปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก เพคะ.
[๕๔๔] ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พระ
นางวาสภขัตติยาเปนที่รักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ?
ป. อยางนัน้ มัลลิกา พระนางวาสภขัตติยาเปนที่รักของฉัน.
ขาแตพระมหาราช เพราะพระนางวาสภขัตติยาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส พึงเกิดขึ้นแกทลู กระหมอมหรือหาไม เพคะ?
ป. ดูกรมัลลิกา เพราะวาสภขัตติยาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป แมชวี ิตของฉันก็พงึ
เปนอยางอื่นไป ทําไมโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแกฉันเลา.
ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ที่พระผูม ีพระภาค ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก เพคะ.
[๕๔๕] ขาแตมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ทาน
วิฑูฑภเสนาบดีเปนที่รักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ?
ป. อยางนัน้ มัลลิกา วิฑฑ
ู ภเสนาบดีเปนที่รักของฉัน.
ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้ เปนไฉน เพราะทาน
วิฑูฑภเสนาบดีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
จะพึงเกิดแกทลู กระหมอมหรือหาไม เพคะ?
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ดูกรมัลลิกา เพราะวิฑูฑภเสนาบดีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป แมชวี ติ ของฉันก็พึงเปน
อยางอื่นไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแตฉันเลา.
ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ที่พระผูม ีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก เพคะ.
[๕๔๖] ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน หมอม
ฉันเปนที่รักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ?
ป. อยางนัน้ มัลลิกา เธอเปนที่รักของฉัน.
ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้ เปนไฉน เพราะ
หมอมฉันแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จะพึงเกิด
แกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ?
ป. ดูกรมัลลิกา เพราะเธอแปรปรวนเปนอยางอื่นไป แมชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอื่น
ไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแกฉันเลา.
ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ที่พระผูม ีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก เพคะ?
[๕๔๗] ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน แควน
กาสีและแควนโกศล เปนทีร่ ักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ?
ป. อยางนัน้ มัลลิกา แควนกาสีและแควนโกศลเปนที่รักของฉัน เพราะอานุภาพ
แหงแควนกาสีและแควนโกศล เราจึงไดใชสอยแกนจันทนอันเกิดแตแควนกาสี ไดทัดทรง
ดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล.
ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้ เปนไฉน เพราะ
แควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
จะพึงเกิดแกทลู กระหมอมหรือหาไม เพคะ?
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ป. ดูกรมัลลิกา เพราะแควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเปนอยางอื่น แมชีวิต
ของฉันก็พึงเปนอยางอื่นไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิด
แกฉันเลา.
ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ที่พระผูมพี ระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก เพคะ.
[๕๔๘] ป. ดูกรมัลลิกา นาอัศจรรย ไมเคยมีมา เทาที่พระผูมีพระภาคพระองคนนั้
คงจะทรงเห็นชัด แทงตลอดดวยพระปญญา มานี้เถิด มัลลิกา ชวยลางมือใหทีเถิด.
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกขึ้นจากอาสน ทรงพระภูษาเฉวียงพระอังสา
ขางหนึ่ง ทรงประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยู แลวทรงเปลงพระอุทานวา ขอ
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังนี้ ๓ ครั้ง ฉะนี้แล.
จบ ปยชาติกสูตรที่ ๘.
____________________
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๘. พาหิติยสูตร
วาดวยการถวายผาพาหิติกา
[๕๔๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นเปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปยังพระนครสาวัตถีเพือ่ บิณฑบาต ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ภายหลังภัต
กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังบุพพารามณปราสาทของมิคารมารดาเพื่อพักกลางวัน.
พระเจาปเสนทิโกศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท
[๕๕๐] ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จขึ้นประทับคอชางชื่อวา บุณฑริก
เสด็จออกจากพระนครสาวัตถีในเวลากลางวัน. ไดทอดพระเนตรเห็นทานพระอานนทกําลังมา
แตไกล ครั้นแลวไดตรัสถามมหาอํามาตยชอื่ สิริวัฑฒะวา ดูกรเพื่อนสิริวฑ
ั ฒะ นัน่ ทานพระอานนท
หรือมิใช? สิริวัฑฒมหาอํามาตยกราบทูลวา ขาแตมหาราชา นั่นทานพระอานนท พระพุทธเจาขา.
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียกบุรุษผูหนึ่งมาตรัสวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจงไป จงเขา
ไปหาทานพระอานนท แลวจงกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดว ยเศียรเกลาตามคําของเราวา
ขาแตทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลทรงกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดว ยพระเศียร
และจงเรียนทานอยางนีว้ า ขาแตทานผูเจริญ ไดยินวา ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร
ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหรออยูสักครูหนึ่งเถิด. บุรษุ นั้นรับพระราชดํารัสของ
พระเจาปเสนทิโกศลแลว ไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู อภิวาททานพระอานนทแลวได
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ไดกราบเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ
พระเจาปเสนทิโกศลทรงกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดว ยพระเศียร และรับสั่งมาวา
ไดยินวา ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห
รออยูสักครูหนึ่งเถิด ดังนี้. ทานพระอานนทไดรับนิมนตดวยดุษณีภาพ.
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[๕๕๑] ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จพระราชดําเนินดวยคชสาร ไปจน
สุดทางที่ชางจะไปได แลวเสด็จลงจากคชสาร ทรงดําเนินเขาไปหาทานพระอานนท ทรงอภิวาท
แลว ประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครัน้ แลว ไดตรัสกะทานพระอานนทวา ขาแตทาน
ผูเจริญ ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร ขอโอกาสเถิด ทานผูเจริญ ขอทานพระอานนท
จงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังฝงแมน้ําอจิรวดีเถิด. ทานพระอานนทรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ.
ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดเขาไปยังฝงแมน้ําอจิรวดี แลวนั่งลงบนอาสนะที่เขาจัดถวาย ณ
โคนไมตนหนึง่ . พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จพระราชดําเนินดวยคชสารไปจนสุดทางทีช่ างจะไปได
แลวเสด็จลงทรงดําเนินเขาไปหาทานพระอานนท ทรงอภิวาทแลวประทับยืน ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดตรัสกะทานพระอานนทวา ขาแตทา นผูเจริญ ขอโอกาสเถิด ขอนิมนต
ทานพระอานนทนั่งบนเครือ่ งลาดไมเถิด ทานพระอานนท อยาเลย มหาบพิตร เชิญมหาบพิตร
ประทับนั่งเถิด อาตมภาพนั่งบนอาสนะของอาตมภาพแลว. พระเจาปเสนทิโกศลจึงประทับนั่ง
บนพระราชอาสนที่เขาแตงตัง้ ไว.
สมาจาร ๓
[๕๕๒] ครั้นแลว พระเจาปเสนทิโกศล ไดตรัสถามทานพระอานนทวา ขาแตทา น
พระอานนทผูเจริญ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น พึงทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ
ทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนบางหรือหนอ. ทานพระอานนทถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไมพึงทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึง
ติเตียนเลย ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานพระอานนท พระผูมีพระภาคพระองคนั้น พึงทรงประพฤติวจีสมาจาร ฯลฯ
มโนสมาจารที่สมณพราหมณผูรูแจงทั้งหลายพึงติเตียนบางหรือหนอ?
อา. ดูกรมหาบพิตร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไมพึงทรงประพฤติมโนสมาจาร
ที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรแู จงพึงติเตียนเลย ขอถวายพระพร.
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[๕๕๓] ป. ขาแตทานผูเ จริญ นาอัศจรรยนัก ขาแตทา นผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว
ก็เราทั้งหลายไมสามารถจะยังขอความที่ทานพระอานนทใหบริบูรณดว ยการแกปญหา ใหบริบูรณ
ดวยปญหาได ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลาใดเปนพาล ไมฉลาด ไมใครครวญ ไมพิจารณาแลว
ก็ยังกลาวคุณหรือโทษของชนเหลาอื่นได เราทั้งหลายไมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชน
เหลานั้น โดยความเปนแกนสาร ขาแตทานผูเจริญ สวนชนเหลาใดเปนบัณฑิต เปนผูฉลาด
เฉียบแหลม มีปญญา ใครครวญ พิจารณาแลว กลาวคุณหรือโทษของชนเหลาอื่น เราทั้งหลาย
ยอมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลานั้น โดยความเปนแกนสาร ขาแตทานพระอานนท
ผูเจริญ ก็กายสมาจารที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจง พึงติเตียนเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่เปนอกุศลแล ที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจง
พึงติเตียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่เปนอกุศลเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่มีโทษแล เปนอกุศล ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีโทษเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนแล เปนกายสมาจารที่มีโทษ
ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่มีทุกขเปนวิบากแล เปนกายสมาจาร ที่มีความ
เบียดเบียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีทุกขเปนวิบากเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารใดแล ยอมเปนไปเพือ่ เบียดเบียนตนเองบาง เพื่อ
เบียดเบียนผูอนื่ บาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทัง้ สองฝายบาง อกุศลธรรมทั้งหลาย
ยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีกายสมาจารนั้น กุศลธรรมทั้งหลายยอมเสื่อม ดูกรมหาบพิตร กาย
สมาจารเห็นปานนี้แล สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียน ขอถวายพระพร.
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ป. ขาแตทานพระอานนท ก็วจีสมาจาร ฯลฯ มโนสมาจารที่สมณพราหมณทั้งหลาย
ผูรูแจงพึงติเตียนเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารที่เปนอกุศลแล ที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจง
พึงติเตียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่เปนอกุศลเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารที่มีโทษแล เปนอกุศล ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่มีโทษเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนแล เปนมโนสมาจารที่มีโทษ
ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารที่มีทุกขเปนวิบากแล เปนมโนสมาจาร ที่มีความ
เบียดเบียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่มีทุกขเปนวิบากเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารใดแล ยอมเปนไปเพือ่ เบียดเบียนตนเองบาง
เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองฝายบาง อกุศลธรรมทั้งหลาย
ยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีมโนสมาจารนั้น กุศลธรรมยอมเสื่อม ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจาร
เห็นปานนี้แล สมณพราหมณทั้งหลายผูรแู จงพึงติเตียน ขอถวายพระพร.
[๕๕๔] ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงสรรเสริญ
การละอกุศลธรรมทั้งปวงทีเดียวหรือหนอ?
อา. ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมไดทั้งปวง ทรงประกอบดวย
กุศลธรรม ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็กายสมาจารที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพึง
ติเตียนเปนไฉน?
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อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่เปนกุศลแล สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพึง
ติเตียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่เปนกุศลเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่ไมมีโทษแล เปนกุศล ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่ไมมีโทษเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่ไมมีความเบียดเบียนแล เปนกายสมาจารที่ไมมีโทษ
ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่ไมมีความเบียดเบียนเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่มีสุขเปนวิบาก เปนกายสมาจารทีไ่ มมีความเบียดเบียน
ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีสุขเปนวิบากเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารใดแล ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง
เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองฝายบาง อกุศลธรรมทั้งหลาย
ของบุคคลผูมีกายสมาจารนัน้ ยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญ ดูกรมหาบพิตร
กายสมาจารเห็นปานนีแ้ ล สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็วจีสมาจาร ฯลฯ มโนสมาจาร ที่สมณพราหมณ
ทั้งหลายผูรแู จงไมพึงติเตียน เปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารเปนกุศลแล สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพงึ
ติเตียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่เปนกุศลเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารที่ไมมีโทษแล เปนมโนสมาจารเปนกุศล ขอถวาย
พระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่ไมมีโทษเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารที่ไมมีความเบียดเบียนแล เปนมโนสมาจารที่ไมมีโทษ
ขอถวายพระพร.

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 381
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่ไมมีความเบียดเบียนเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารที่มีสุขเปนวิบากแล เปนมโนสมาจารที่ไมมีความ
เบียดเบียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่มีสุขเปนวิบากเปนไฉน?
อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารใดแล ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอม
ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอนื่ บาง ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทัง้ สองฝายบาง
อกุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผูมีมโนสมาจารนั้นยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญ ดูกร
มหาบพิตร มโนสมาจารเห็นปานนี้แล สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน ขอถวายพระพร.
[๕๕๕] ป. ขาแตทานผูเ จริญ พระผูมพี ระภาคพระองคนั้น ทรงสรรเสริญการเขาถึง
กุศลธรรมทั้งปวงทีเดียวหรือหนอ?
อ. ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมไดทั้งปวง ทรงประกอบดวยกุศลธรรม
ขอถวายพระพร.
พระเจาปเสนทิโกศลถวายผาพาหิติกา
[๕๕๖] ป. ขาแตทานผูเ จริญ นาอัศจรรยนัก ขาแตทา นผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว ขาแต
ทานผูเจริญ พระอานนทกลาวภาษิตนี้ดเี พียงใด เราทั้งหลายมีใจชืน่ ชมยินดีเปนอยางยิง่ ดวยภาษิต
ของทานพระอานนทนี้ ขาแตทานผูเจริญ เราทั้งหลายยินดีเปนอยางยิ่งดวยภาษิตของทานพระ
อานนทอยางนี้ ถาวา ชางแกวพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมชางแกวเราทั้งหลายก็พึงถวาย
แกทานพระอานนท ถามาแกวพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมมาแกวเราทั้งหลายก็พึงถวาย
แกทานพระอานนท ถาวาบานสวยพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมบานสวยเราทัง้ หลายก็พึง
ถวายแกทานพระอานนท ก็แตวาเราทั้งหลายรูอยูวา นั่นไมสมควรแกทา นพระอานนท ขาแต
ทานผูเจริญ ผาพาหิติกาผืนนี้ โดยยาว ๑๖ ศอกถวน โดยกวาง ๘ ศอกถวน พระเจาแผนดิน
มคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร ทรงใสในคันฉัตรสงมาประทานแกขาพเจา ขาแตทานผูเจริญ
ขอทานพระอานนทโปรดอนุเคราะหรับผาพาหิติกานั้นเถิด.
อา. ดูกรมหาบพิตร อยาเลย ไตรจีวรของอาตมภาพบริบูรณแลว ขอถวายพระพร.
[๕๕๗] ป. ขาแตทานผูเ จริญ แมน้ําอจิรวดีนี้ ทานพระอานนทและเราทั้งหลายเห็นแลว
เปรียบเหมือนมหาเมฆยังฝนใหตกเบื้องบนภูเขา ภายหลังแมน้ําอจิรวดีนี้ ยอมไหลลนฝงทั้งสอง
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ฉันใด ทานพระอานนทก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําไตรจีวรของตน ดวยผาพาหิติกานี้ และจัก
แจกไตรจีวรเกากับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ ทักษิณาของเราทั้งหลายนี้
คงจักแพรหลายไปดังแมน้ําลนฝงฉะนั้น ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระอานนทโปรดรับผาพาหิติกา
เถิด.
ทานพระอานนทรับผาพาหิติกา ลําดับนั้นแล. พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสอําลาทานพระ
อานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ เราทั้งหลายขอลาไปบัดนี้ เราทัง้ หลายมีกิจมาก มีกรณียะ
มาก. ทานพระอานนทถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงทราบกาลอันควรใน
บัดนี้เถิด. ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงชื่นชมภาษิตของทานพระอานนทแลว เสด็จลุกขึ้น
จากที่ประทับ ทรงถวายอภิวาททานพระอานนท ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จกลับไป.
[๕๕๘] ลําดับนั้นแล เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จกลับไปไมนาน ทานพระอานนท
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลถึงการเจรจาปราศรัยกับพระเจาปเสนทิโกศลทั้งหมด แดพระผูมพี ระภาค และ
ไดทูลถวายผาพาหิติกานั้นแดพระผูมีพระภาค.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปนลาภของ
พระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดดีแลวหนอ ที่ทาวเธอไดเห็นอานนท และได
ประทับนั่งใกลอานนท.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นพากันชืน่ ชมยินดีพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.
จบ พาหิติยสูตรที่ ๘.
___________________
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๙. ธรรมเจติยสูตร
วาดวยธรรมเจดีย
[๕๕๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของพวกเจาศากยะอันมีชื่อวาเมทฬุปะ
ในแคลนสักกะ. ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปถึงนครกนิคมดวยพระราชกรณียะ
บางอยาง. ครั้งนั้นทาวเธอรับสั่งกะทีฆการายนะเสนาบดีวา ดูกรการายนะผูสหาย ทานจงเทียมยาน
ที่ดีๆ ไว เราจะไปดูภูมภิ าคอันดีในพื้นที่อทุ ยาน. ทีฆการายนะเสนาบดีรับสนองพระราชดํารัสแลว
ใหเทียมราชยานที่ดีๆ ไวแลวกราบทูลแกพระเจาปเสนทิโกศลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา
เทียมพระราชยานที่ดีๆ ไว เพื่อใตฝาละอองธุลีพระบาทพรอมแลว ขอใตฝาพระบาททรงทราบ
กาลอันควรในบัดนี้เถิด ขอเดชะ.
[๕๖๐] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จขึ้นทรงยานพระที่นั่งอยางดีเสด็จออก
จากนครกนิคม โดยกระบวนพระราชยานอยางดีๆ ดวยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ เสด็จไปยัง
สวนอันรื่นรมย เสด็จพระราชดําเนินดวยยานพระที่นั่งจนสุดภูมิประเทศที่ยานพระที่นั่งจะไปได
จึงเสด็จลงทรงพระดําเนินเขาไปยังสวน. เสด็จพระราชดําเนินเทีย่ วไปๆ มาๆ เปนการพักผอน
ไดทอดพระเนตรเห็นตนไมลวนนาดู ชวนใหเกิดความผองใส เงียบสงัด ปราศจากเสียงอื้ออึง
ปราศจากคนสัญจรไปมา ควรแกการงานอันจะพึงทําในที่ลับของมนุษย สมควรเปนที่อยูของ
ผูตองการความสงัด ครั้นแลวทรงเกิดพระปติปรารภพระผูมีพระภาควา ตนไมเหลานี้นั้นลวนนาดู
ชวนใหเกิดความผองใส เงียบ ปราศจากเสียงอื้ออึง ปราศจากคนสัญจรไปมา ควรแกการงาน
อันจะพึงทําในที่ลับของมนุษย สมควรเปนที่อยูของผูตองการความสงัด เหมือนดังวาเปนที่ที่
เราเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล
รับสั่งกะทีฆการายนะเสนาบดีวา ดูกรทีฆการายนะผูสหาย ตนไมเหลานี้นั้นลวนนาดู ชวนให
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เกิดความผองใส ... สมควรเปนที่อยูของผูตองการความสงัด เหมือนดังวาเปนที่ที่เราเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกรทีฆการายนะผูสหาย เดี๋ยวนี้พระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ? ทีฆการายนะเสนาบดีกราบทูลวา
ขาแตมหาราชา มีนิคมของพวกเจาศากยะชือ่ วาเมทฬุปะ เดี๋ยวนี้ พระผูมพี ระภาคอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้ ประทับอยู ณ นิคมนัน้ พระพุทธเจาขา.
ป. ดูกรการายนะผูสหาย ก็นิคมของพวกเจาศากยะชื่อวาเมทฬุปะ มีอยูจากนิคม
นครกะไกลเพียงไร?
ที. ขาแตมหาราช ไมไกลนัก ระยะทาง ๓ โยชน อาจเสด็จถึงไดโดยไมถึงวัน
ขอเดชะ.
ป. ดูกรการายนะผูสหาย ถาเชนนั้น ทานจงเทียมยานที่ดีๆ ไว เราจักไปเฝาพระผูม ี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
ทีฆการายนะเสนาบดีทลู รับสนองพระราชดํารัส แลวสั่งใหเทียมยานที่ดีๆ ไว แลวกราบ
ทูลแกพระเจาปเสนทิโกศลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาเทียมยานทีด่ ีๆ ไวพรอมแลว พระเจาขา
ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทไดโปรดทรงทราบกาลอันควรในบัดนีเ้ ถิด.
พระเจาปเสนทิโกศลเขาเฝาพระพุทธเจา
[๕๖๑] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จขึ้นทรงยานพระที่นั่งอยางดี เสด็จจาก
นครกนิคมโดยกระบวนพระราชยานอยางดี เสด็จไปยังนิคมของพวกเจาศากยะชื่อวาเมทฬุปะ
เสด็จถึงนิคมนัน้ โดยไมถึงวัน เสด็จเขาไปยังสวน เสด็จพระราชดําเนินดวยยานพระทีน่ ั่งไปจน
สุดภูมิประเทศที่ยานพระที่นงั่ จะไปได เสด็จลงจากยานพระที่นั่งแลวทรงดําเนินเขาไปยังสวน.
ก็สมัยนั้นแล ภิกษุเปนอันมากเดินจงกรรมอยูในทีแ่ จง. ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จ
เขาไปหาภิกษุเหลานั้น แลวตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ขาแตทานทั้งหลายผูเจริญ เดีย๋ วนี้
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยู ณ ทีไ่ หน ขาพเจาประสงคจะเฝาพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ภิกษุเหลานั้นถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร นัน่ พระวิหาร
พระทวารปดเสียแลว เชิญมหาบพิตรเงียบเสียง คอยๆ เสด็จเขาไป ถึงระเบียงแลว ทรงกระแอม
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เคาะพระทวารเขาเถิด พระผูม ีพระภาคจักทรงเปดพระทวารรับมหาบพิตร ขอถวายพระพร ลําดับนั้น
พระเจาปเสนทิโกศลทรงมอบพระแสงขรรคและพระอุณหิศแกทีฆการายนะเสนาบดี ในที่นนั้ .
ครั้งนั้น ทีฆการายนะเสนาบดีมีความดําริวา บัดนี้ พระมหาราชาจักทรงปรึกษาความลับ เราควร
จะยืนอยูใ นทีน่ ี้แหละ. ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลทรงเงียบเสียง เสด็จเขาไปทางพระ
วิหารซึ่งปดพระทวาร ทรงคอยๆ เสด็จเขาไปถึงพระระเบียง ทรงกระแอมแลวทรงเคาะพระทวาร.
พระผูมีพระภาคเปดพระทวาร ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปยังพระวิหาร ทรงซบ
พระเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค ทรงจูบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวย
พระโอษฐ ทรงนวดพระยุคลบาทดวยพระหัตถ และทรงประกาศพระนามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล.
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรทรงเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงทรง
กระทําการเคารพนอบนอมเปนอยางยิ่งเห็นปานนี้ในสรีระนี้ และทรงแสดงอาการฉันทมิตร?
ทรงสรรเสริญพระธรรมวินัย
[๕๖๒] พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันมีความ
เลื่อมใสในธรรมในพระผูมพี ระภาควา พระผูมีพระภาคตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคปฏิบัติดีแลว. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
ประทานพระวโรกาส หมอมฉันเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรยกําหนดที่สุด ๑๐ ป
บาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง. สมัยตอมา สมณพราหมณเหลานัน้ อาบน้ําดําเกลา
ลูบไลอยางดี แตงผมและหนวด บําเรอตนใหเอิบอิ่มพรั่งพรอมไปดวยเบญจกามคุณ ขาแต
พระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์
บริบูรณ มีชีวติ เปนที่สุดจนตลอดชีวิต. อนึ่ง หมอมฉันมิไดเห็นพรหมจรรยอื่นอันบริสุทธิ์
บริบูรณอยางนี้ นอกจากธรรมวินัยนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสใน
ธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉันวา พระผูมีพระภาคตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรมอันพระผูมี
พระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคปฏิบัติดีแลว.
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[๕๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระราชาก็ยังวิวาทกับพระราชา แม
กษัตริยก ็ยังวิวาทกับกษัตริย แมพราหมณกย็ ังวิวาทกับพราหมณ แมคฤหบดีกย็ ังวิวาทกับคฤหบดี
แมมารดาก็ยังวิวาทกับบุตร แมบุตรก็ยังวิวาทกับมารดา แมบิดาก็ยังวิวาทกับบุตร แมบุตรก็ยัง
วิวาทกับบิดา แมพี่นองชายก็ยังวิวาทกับพีน่ องหญิง แมพี่นองหญิงก็ยงั วิวาทกับพี่นอ งชาย แม
สหายก็ยังวิวาทกับสหาย ขาแตพระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
สมัครสมานกัน ชื่นชมกัน ไมวิวาทกัน เขากันไดสนิทเหมือนน้ํากับน้ํานม มองดูกันและกัน
ดวยจักษุอันเปย มดวยความรักอยู. ขาแตพระองคเจริญ เมือ่ หมอมฉันไมเคยเห็นบริษัทอื่นที่
สมัครสมานกันอยางนี้ นอกจากธรรมวินยั นี้ ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใส
ในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน.
[๕๖๔] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันเดินเทีย่ วไปตามอารามทุกอาราม
ตามอุทยานทุกอุทยานอยูเนืองๆ ในที่นั้นๆ หมอมฉันไดเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่ง ซูบผอม
เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ดูเหมือนวา
จะไมตั้งใจแลดูคน. หมอมฉันนั้นไดเกิดความคิดวา ทานเหลานี้คงไมยินดีประพฤติพรหมจรรย
เปนแน หรือวาทานเหลานั้นมีบาปกรรมอะไรที่ทําแลวปกปดไว ทานเหลานี้จึงซูบผอม เศราหมอง
มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ดูเหมือนวาไมตั้งใจแลดูคน.
หมอมฉันเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลวถามวา ดูกรทานมีอายุทั้งหลาย เหตุไรหนอทาน
ทั้งหลายจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น
ดูเหมือนวาไมตั้งใจแลดูคน? สมณพราหมณเหลานัน้ ไดตอบอยางนี้วา ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพ
ทั้งหลายเปนโรคพันธุกรรม ขาแตพระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้
ราเริงยิ่งนัก มีใจชื่นบาน มีรปู อันนายินดี มีอินทรียเอิบอิ่ม มีความขวนขวายนอย มีขนอันตก
เลี้ยงชีพดวยของที่ผูอื่นให มีใจดังมฤคอยู. ขาแตพระองคเจริญ หมอมฉันไดมีความคิดวา ทาน
เหลานี้ คงรูคณ
ุ วิเศษยิ่งขึน้ ไปกวาเดิม ในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเปนแน ทานเหลานี้
จึงราเริงยิ่งนัก มีใจชื่นบาน มีรูปอันนายินดี มีอินทรียเอิบอิม่ มีความขวนขวายนอย มีขนอันตก
เลี้ยงชีพดวยของที่ผูอื่นให มีใจดังมฤคอยู. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใส
ในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน.
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[๕๖๕] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันเปนขัตติยราช ไดมูรธาภิเษก
แลว ยอมสามารถจะใหฆาคนที่ควรฆาได จะใหริบคนทีค่ วรริบก็ได จะใหเนรเทศคนที่ควร
เนรเทศก็ได. เมื่อหมอมฉันนั่งอยูในที่วนิ จิ ฉัยความ ก็ยังมีคนทั้งหลายพูดสอดขึ้นในระหวางๆ
หมอมฉันจะหามวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เมื่อเรานั่งอยูในทีว่ ินจิ ฉัยความ ทานทัง้ หลายอยาพูด
สอดขึ้นในระหวาง จงรอคอยใหสุดถอยคําของเราเสียกอน ดังนี้ ก็ไมได คนทั้งหลายก็ยังพูด
สอดขึ้นในระหวางถอยคําของหมอมฉัน. ขาแตพระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุทั้งหลาย
ในธรรมวินยั นี้ ในสมัยใด พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทนั้น
สาวกทั้งหลายของพระผูมีพระภาคไมมีเสียงจามหรือไอเลย. ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทนั้น สาวกของพระผูมีพระภาครูปหนึ่ง
ไดไอขึ้น. เพื่อนพรหมจรรยรูปหนึ่ง ไดเอาเขากะตุนเธอรูปนั้น ดวยความประสงคจะใหเธอ
รูสึกตัววา ทานจงเงียบเสียง อยาไดทําเสียงดังไป พระผูมพี ระภาคผูเปนศาสดาของเราทั้งหลาย
กําลังทรงแสดงธรรมอยู. หมอมฉันเกิดความคิดขึ้นวา นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมา ไดยินวา
บริษัทจักเปนอันพระผูมีพระภาคทรงฝกดีแลวอยางนี้ โดยไมตองใชอาชญา โดยไมตอ งใชศาสตรา.
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไมเคยไดเห็นบริษัทอื่นที่ฝกไดดีอยางนี้ นอกจากธรรมวินัยนี้.
แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน.
[๕๖๖] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันไดเห็นกษัตริยผูเปนบัณฑิต
บางพวกในโลกนี้ เปนผูฉลาด อาจย่ํายีถอยคําอันเปนขาศึกได มีปญญาสามารถยิงขนทรายได.
กษัตริยเหลานัน้ เหมือนดังเที่ยวทําลายทิฏฐิของผูอื่นดวยปญญา. พอไดยินขาววา พระสมณโคดม
จักเสด็จถึงบาน หรือนิคมชือ่ โนน. กษัตริยเหลานัน้ ก็พากันแตงปญหาดวยตั้งใจวา พวกเราจัก
พากันเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้ ถาพระสมณโคดมอันพวกเราถามอยางนี้แลว
จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะอยางนีแ้ กพระสมณโคดม ถาแมพระสมณโคดม อันเรา
ทั้งหลายถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราก็จักยกวาทะแมอยางนี้แกพระสมณโคดม.
กษัตริยเหลานัน้ ไดยนิ ขาววา พระสมณโคดมเสด็จถึงบาน หรือนิคมโนนแลว ก็พากันไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ พระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหกษัตริยเหลานัน้ เห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา. กษัตริยเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง
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ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไมทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาค
ที่ไหนจักยกวาทะแกพระองคเลา ที่แท ก็พากันยอมตนเขาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค. ขาแต
พระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน.
[๕๖๗] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันไดเห็นพราหมณผูเปนบัณฑิต ฯลฯ
คฤหบดีผูเปนบัณฑิต ... สมณะผูเปนบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ เปนผูฉ ลาด อาจย่ํายีถอยคําอันเปน
ขาศึกได มีปญญาสามารถยิงขนทรายได. สมณะเหลานั้นเหมือนดังเทีย่ วทําลายทิฏฐิของผูอื่นดวย
ปญญา. พอไดยินขาววา พระสมณโคดมจักเสด็จถึงบานหรือนิคมโนน. สมณะเหลานัน้ ก็พากัน
แตงปญหาดวยตั้งใจวา พวกเราจักพากันเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้ ถาพระสมณ
โคดมอันพวกเราถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยางนีไ้ ซร พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระสมณ
โคดม ถาแมพระสมณโคดมอันเราทั้งหลายถามอยางนีแ้ ลว จักพยากรณอยางนีไ้ ซร พวกเราก็จัก
ยกวาทะแมอยางนี้แกพระสมณโคดม. สมณะเหลานั้นไดยินขาววา พระสมณโคดมเสด็จถึงบาน
หรือนิคมโนนแลว. ก็พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ. พระผูมพี ระภาคทรงชีแ้ จงใหสมณะ
เหลานั้นเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา. สมณะเหลานั้น อันพระผูมี
พระภาคทรงชีแ้ จงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาแลว ไมทูลถาม
ปญหากะพระผูมีพระภาค ทีไ่ หนจักยกวาทะแกพระองคเลา ที่แท ยอมขอโอกาสกะพระผูมีพระภาค
เพื่อขอออกบวชเปนบรรพชิต. พระผูมีพระภาคก็ทรงใหเขาเหลานั้นบวช. ครั้นเขาเหลานั้นไดบวช
อยางนี้แลว เปนผูหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยู ไมนานนัก
ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่ เองในปจจุบนั เขาถึงอยู. ทานเหลานั้นพากันกลาวอยางนี้วา ดูกร
ทานผูเจริญทั้งหลาย เราทั้งหลายยอมไมพนิ าศละซิหนอ ดวยวา เมื่อกอนเราทั้งหลายไมไดเปน
สมณะเลย ก็ปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมไดเปนพราหมณเลย ก็ปฏิญาณวาเปนพราหมณ ไมไดเปน
พระอรหันตเลย ก็ปฏิญาณวาเปนพระอรหันต บัดนี้ พวกเราเปนสมณะ เปนพราหมณ เปน
พระอรหันต. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาค
ของหมอมฉัน.
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[๕๖๘] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง ชางไมสองคน คนหนึ่งชื่ออิสิทันตะ
คนหนึ่งชื่อปุราณะ กินอยูของหมอมฉัน ใชยวดยานของหมอมฉัน หมอมฉันใหเครื่องเลี้ยงชีพ
แกเขา นํายศมาใหเขา แตถึงกระนั้น เขาจะไดทําความเคารพนบนอบในหมอมฉันเหมือนใน
พระผูมีพระภาคก็หาไม. ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว หมอมฉันยกกองทัพออกไป
เมื่อจะทดลองชางไมอิสิทันตะ และชางไมปุราณะนีด้ ู จึงเขาพักอยูในทีพ่ ักอันคับแคบแหงหนึ่ง.
ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล นายชางอิสิทันตะและนายชางปุราณะเหลานี้ ยังกาลใหลวงไป
ดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก ไดฟง วา พระผูมีพระภาคประทับอยูทิศใด เขาก็ผินศีรษะไป
ทางทิศนั้น นอนเหยียดเทามาทางหมอมฉัน. หมอมฉันมีความคิดวา ทานผูเจริญทั้งหลาย
นาอัศจรรยนกั หนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ นายชางอิสิทันตะและนายชางปุราณะเหลานี้ กินอยู
ของเรา ใชยวดยานก็ของเรา เราใหเครื่องเลี้ยงชีพแกเขา นํายศมาใหเขา แตถึงกระนัน้ เขา
จะไดทาํ ความเคารพนบนอบในเรา เหมือนในพระผูมีพระภาคก็หาไม. ทานเหลานี้คงจะรูคุณวิเศษ
ยิ่งขึ้นไปกวาเดิม ในศาสนาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนแน ขาแตพระองคผเู จริญ แม
ขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน ...
พระพุทธเจากับพระเจาปเสนทิโกศลมีพระชนมเทากัน
[๕๖๙] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง แมพระผูมีพระภาคก็เปนกษัตริย แม
หมอมฉันก็เปนกษัตริย แมพระผูมีพระภาคก็เปนชาวโกศล แมหมอมฉันก็เปนชาวโกศล แม
พระผูมีพระภาคก็มพี ระชนมายุ ๘๐ ป แมหมอมฉันก็มีอายุ ๘๐ ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวย
เหตุนแี้ ล หมอมฉันจึงไดทําความเคารพนบนอบเปนอยางยิ่งในพระผูม ีพระภาค และแสดง
อาการเปนฉันทมิตร ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเชนนั้น หมอมฉันขอทูลลาไป ณ บัดนี้ หมอมฉัน
มีกิจมาก มีกรณียะมาก. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาล
อันควรในบัดนี้เถิด. ลําดับนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกจากที่ประทับ ทรงถวายอภิวาท
พระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป.
[๕๗๐] ครั้งนั้นแล เมือ่ พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาค
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาปเสนทิโกศลพระองคนี้ ตรัส
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ธรรมเจดีย คือพระวาจาเคารพธรรม ทรงลุกจากที่ประทับนั่งแลวเสด็จหลีกไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงเรียนธรรมเจดียนี้ไว จงทรงจําธรรมเจดียน ี้ไว ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเจดีย
ประกอบดวยประโยชน เปนอาทิพรหมจรรย.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นพากันชืน่ ชม ยินดีพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.
จบ ธรรมเจติยสูตร ที่ ๙.
_________________________
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๑๐. กรรณกัตถลสูตร
วาดวยเหตุการณที่ตําบลกรรณกัตถลมิคทายวัน
[๕๗๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลกรรณกัตถลมิคทายวัน ใกลอุทัญญานคร.
ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปถึงอุทัญญานครดวยพระราชกรณียะบางอยาง. ครั้งนั้น
พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียกบุรุษคนหนึง่ มารับสั่งวา ดูกรบุรุษผูเจริญ มานี่แนะ ทานจงเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลา จงทูลถามถึงความ
มีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปกระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคํา
ของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี
พระภาคดวยพระเศียรเกลา ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระป
กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทราบ
ดวยเกลาวาวันนี้พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาแลว เวลาบายจักเสด็จเขามาเฝา
พระผูมีพระภาค. บุรุษนั้นทูลรับสนองพระบรมราชโองการแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระเจาปเสนทิโกศล ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยพระเศียรเกลา ทรงทูล
ถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระ
สําราญ และรับสั่งมาทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทราบวา วันนีพ้ ระเจาปเสนทิโกศล
เสวยพระกระยาหารเชาแลว เวลาบายจักเสด็จมาเฝาพระผูมีพระภาค พระเจาขา.
[๕๗๒] พระราชภคินที รงพระนามวาโสมา และพระราชภคินีทรงพระนามวาสกุลา ได
ทรงสดับขาววา ไดทราบวาพระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จ เวลาบายจะเสด็จ
ไปเฝาพระผูมพี ระภาค. ลําดับนั้นแล พระราชภคินีพระนามวาโสมา และพระราชภคินพี ระนาม
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วาสกุลา เสด็จเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลในที่เสวยพระกระยาหาร แลวไดกราบทูลวา
ขาแตมหาราชา ถาเชนนั้น ขอพระองคทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยพระ
เศียรเกลา จงทรงถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรง
พระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคําของหมอมฉันทั้งหลายวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินี
นามวาโสมา และพระภคินีนามวาสกุลาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียร
เกลา ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลัง
ทรงพระสําราญ.
พระเจาปเสนทิโกศลเขาเฝาพระพุทธเจา
[๕๗๓] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จแลว เวลาบาย
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินีนามวา
โสมา และพระภคินนี ามวาสกุลา ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค ทูลถามถึง
ความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ
พระเจาขา. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหาบพิตร ก็พระราชภคินพี ระนามวาโสมาและ
พระราชภคินพี ระนามวาสกุลา ไมทรงไดผูอื่นเปนทูตแลวหรือ ขอถวายพระพร?
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินนี ามวาโสมา และพระภคินนี ามวาสกุลา ไดสดับ
ขาววา วันนีห้ มอมฉันบริโภคอาหารเชาแลว เวลาบายจักมาเฝาพระผูมีพระภาค ลําดับนั้น
พระภคินพี ระนามวาโสมา และภคินีพระนามวาสกุลา ไดเขามาหาหมอมฉันในที่บริโภคอาหาร
แลวตรัสสั่งวา ขาแตมหาราช ถาเชนนั้น ขอพระองคทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี
พระภาคดวยเศียรเกลา ขอใหทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้
กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ พระภคินีพระนามวาโสมา และพระภคินีพระนามวา
สกุลา ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และทูลถามความมีพระ
อาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ พระเจาขา.
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พ. ดูกรมหาบพิตร ขอพระราชภคินีพระนามวาโสมา และพระราชภคินีพระนามวาสกุลา
จงทรงพระสําราญเถิด ขอถวายพระพร.
[๕๗๔] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ หมอมฉันไดสดับมาวา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณผูรธู รรม
ทั้งปวง ผูเห็นธรรมทั้งปวง จักปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลือ ไมมี ขอนี้ไมเปน
ฐานะที่จะมีได ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา
สมณะหรือพราหมณผูรูธรรมทั้งปวง ผูเห็นธรรมทั้งปวง จักปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมี
สวนเหลือไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ชนเหลานั้นเปนอันกลาวตามที่พระผูมีพระภาคตรัส
แลว ไมเปนอันกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม อนึ่ง
การกลาวและการกลาวตามอันประกอบดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะอันผูรูจะพึงติเตียน
แลหรือ พระเจาขา. พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา
พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณผูรูธรรมทั้งปวง ผูเห็นธรรมทั้งปวง
จักปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลือ ไมมี ขอนั้นไมเปนฐานะที่จะมีไดดงั นี้ ชนเหลานัน้
ไมเปนอันกลาวตามที่อาตมภาพกลาวแลว และยอมกลาวตูอาตมภาพดวยคําอันไมเปนจริง ขอ
ถวายพระพร.
วาดวยวรรณ ๔
[๕๗๕] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลจึงรับสั่งถาม วิฑูฑภเสนาบดีวา ดูกร
เสนาบดี ใครหนอกลาวเรื่องนี้ในภายในพระนคร. วิฑฑ
ู ภเสนาบดีกราบทูลวา ขาแตมหาราชา
พราหมณสญชัยอากาสโคตรกลาวเรื่องนี้ ขอเดชะ. ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียก
บุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา มานี่แนะบุรษุ ผูเจริญ ทานจงไปเชิญพราหมณสญชัยอากาสโคตรตามคํา
ของเราวา ดูกรทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งหาทาน. บุรุษนั้นทูลรับสนองพระบรม
ราชโองการแลว ไดเขาไปหาพราหมณสญชัยอากาสโคตรถึงที่อยู แลวกลาวกะพราหมณสญชัย
อากาสโคตรวา ดูกรทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งหาทาน
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ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระดํารัสอยางหนึ่งที่พระผูม ีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอยางตรัสไว แตคนอื่นกลับเขาใจ
พระภาษิตนั้นเปนอยางอื่นไป พึงมีหรือหนอ ก็พระผูมพี ระภาคยังทรงจําพระดํารัสวา ตรัสแลว
อยางไรบางหรือ พระเจาขา? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพจําคําที่กลาวแลว
อยางนี้วา สมณะหรือพราหมณจักรูธรรมทั้งปวง จักเห็นธรรมทั้งปวง ในคราวเดียวเทานั้น
ไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนตัวเหตุ ขาแตพระองค
ผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนตัวผลพรอมทั้งเหตุวา สมณะหรือพราหมณจักรูธรรม
ทั้งปวง จักเห็นธรรมทั้งปวง ในคราวเดียวเทานั้นไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ขาแต
พระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ขาแตพระองคผูเจริญ
วรรณะ ๔ จําพวกนี้ จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีการกระทําตางกันกระมังหนอ?
[๕๗๖] พ. ดูกรมหาบพิตร วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย
ศูทร ดูกรมหาบพิตร บรรดาวรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ วรรณะ ๒ จําพวก คือ กษัตริยแ ละ
พราหมณ อาตมาภาพกลาววาเปนผูเลิศ คือ เปนที่กราบไหว เปนที่ลุกรับ เปนที่กระทําอัญชลี
เปนที่กระทําสามีจิกรรม ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันมิไดทูลถามถึงความแปลกกันในปจจุบันกะพระผูมี
พระภาค หมอมฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพกะพระผูมพี ระภาควา ขาแตพระองค
ผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ขาแตพระองคผูเจริญ
วรรณะ ๔ จําพวกนี้ จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีการกระทําตางกันกระมังหนอ พระเจาขา.
วาดวยองคแหงผูมีความเพียร
[๕๗๗] พ. ดูกรมหาบพิตร องคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้. ๕ ประการ
เปนไฉน? ดูกรมหาบพิตร ๑ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมศี รัทธาเชื่อพระปญญาตรัสรูของ
พระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบาน
แลว เปนผูจําแนกพระธรรม.
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๒. ภิกษุเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหาร
อันสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการทําความเพียร.
๓. เปนผูไมโออวด ไมมมี ายา เปดเผยตนตามความเปนจริงในพระศาสดา หรือใน
เพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเ ปนวิญู.
๔. เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมี
กําลัง มีความบากบั่นมั่นคงไมทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.
๕. เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและความดับ เปนอริยะ
เปนเครื่องชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
ดูกรมหาบพิตร องคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้แล. ดูกรมหาบพิตร วรรณะ
๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกนัน้ จะพึงเปนผูประกอบ
ดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ความสุขแกวรรณะ ๔ จําพวกนั้น ตลอดกาลนาน ขอถวายพระพร.
[๕๗๘] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกนั้น พึงเปนผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕
ประการนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ วรรณะ ๔ จําพวกนั้น จะพึงมีความแปลกกัน
จะมีการกระทําตางกันหรือ พระเจาขา.
พ. ดูกรมหาบพิตร ในขอนี้ อาตมภาพกลาวความตางกันดวยความเพียรแหงวรรณะ
๔ จําพวกนัน้ . ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนสัตวคูหนึ่ง เปนชางที่ควรฝกก็ตาม เปนมาที่ควรฝก
ก็ตาม เปนโคที่ควรฝกก็ตาม เขาฝกดีแลว แนะนําดีแลว คูหนึ่งไมไดฝก ไมไดแนะนํา
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สัตวคหู นึ่งเปนชางทีค่ วรฝกก็ตาม
เปนมาที่ควรฝกก็ตาม เปนโคที่ควรฝกก็ตาม เขาฝกดีแลว แนะนําดีแลว สัตวคูหนึ่งที่เขาฝก
แลวเทานัน้ พึงถึงเหตุของสัตวที่ฝกแลว พึงยังภูมิของสัตวที่ฝกแลวใหถึงพรอมมิใชหรือ
ขอถวายพระพร?
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ป. อยางนัน้ พระเจาขา.
พ. ดูกรมหาบพิตร ก็สัตวคูหนึ่งเปนชางที่ควรฝกก็ตาม เปนมาที่ควรฝกก็ตาม เปนโค
ที่ควรฝกก็ตาม เขาไมไดฝก ไมไดแนะนํา สัตวคูนั้นที่เขาไมไดฝกเลย จะพึงถึงเหตุของสัตว
ที่ฝกแลว จะพึงยังภูมิของสัตวที่ฝกแลวใหถึงพรอมเหมือนสัตวคูหนึ่ง เปนชางที่ควรฝกก็ตาม
เปนมาที่ควรฝกก็ตาม เปนโคที่ควรฝกก็ตาม ที่เขาฝกดีแลว แนะนําดีแลว ฉะนั้นบางหรือไม
ขอถวายพระพร?
ป. ไมเปนอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรมหาบพิตร ฉันนัน้ เหมือนกันแล อิฐผลใดอันบุคคลผูมีศรัทธามีอาพาธนอย
ไมโออวด ไมมีมายา ปรารภความเพียร มีปญญา พึงถึงอิฐผลนั้น บุคคลผูไมมีศรัทธา
มีอาพาธมาก โออวด มีมายา เกียจคราน มีปญ
 ญาทราม จักถึงได ดังนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะ
ที่จะมีได ขอถวายพระพร.
[๕๗๙] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนเหตุ และตรัส
สภาพอันเปนผลพรอมกับเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ
แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกเหลานั้น พึงเปนผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร
๕ ประการนี้ และมีความเพียรชอบเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ วรรณ ๔ จําพวก
นั้น จะพึงมีความแปลกกัน พึงมีการกระทําตางกันหรือ พระเจาขา?
พ. ดูกรมหาบพิตร ในขอนี้ อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตางกันอยางไร คือ
วิมุติกับวิมุติ ของวรรณะ ๔ จําพวกนั้น ขอถวายพระพร. ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือน
บุรุษเก็บเอาไมสาละแหงมาใสไฟ พึงกอไฟใหโพลงขึ้น. ตอมา บุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไมมะมวง
แหงมาใสไฟ พึงกอไฟใหโพลงขึ้น. และภายหลังบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไมมะเดื่อแหงมาใสไฟ
พึงกอไฟใหโพลงขึ้น. ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เปลวกับเปลว
สีกับสี หรือแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไมตางๆ กันนั้น จะพึงมีความแตกตางกันอยางไร
หรือหนอ ขอถวายพระพร?
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ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ไมพึงมีความแตกตางกันเลย พระเจาขา.
พ. ดูกรมหาบพิตร ฉันนัน้ เหมือนกันแล เดชอันใดอันความเพียร ย่าํ ยีแลวเกิดขึ้น
ดวยความเพียร ในขอนี้ อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตางกันอยางไร คือ วิมุติกบั วิมุติ
ขอถวายพระพร.
วาดวยเรื่องเทวดา
[๕๘๐] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนเหตุ และตรัส
สภาพอันเปนผลพรอมกับเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ พระเจาขา?
พ. ดูกรมหาบพิตร ก็เพราะเหตุอะไรมหาบพิตรจึงตรัสถามอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ?
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเทวดามีจริง เทวดาเหลานัน้ มาสูโลกนี้ หรือไมมาสู
โลกนี้ พระเจาขา?
พ. ดูกรมหาบพิตร เทวดาเหลาใดมีทกุ ข เทวดาเหลานัน้ มาสูโลกนี้ เทวดาเหลาใด
ไมมีทุกข เทวดาเหลานั้นไมมาสูโลกนี้ ขอถวายพระพร.
[๕๘๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วิฑูฑภเสนาบดี ไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เทวดาเหลาใดมีทุกข มาสูโลกนี้ เทวดาเหลานั้นจักยังเทวดา
ทั้งหลายผูไมมที ุกข ไมมาสูโลกนี้ ใหจุติ หรือจักขับไลเสียจากทีน่ ั้น.
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความดําริวา วิฑูฑภเสนาบดีนี้ เปนพระราชโอรสของ
พระเจาปเสนทิโกศล เราเปนโอรสของพระผูมีพระภาค บัดนี้เปนกาลอันสมควรที่โอรสกับโอรส
จะพึงสนทนากัน. ลําดับนั้น ทานพระอานนท จึงกลาวกะวิฑฑ
ู ภเสนาบดีวา ดูกรเสนาบดี
ถาเชนนั้น ในขอนี้ อาตมาจะขอยอนถามทานกอน ปญหาใดพึงพอใจแกทานฉันใด ทานพึง
พยากรณปญหานั้น ฉันนัน้ ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระราชอาณาจักร
ของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในพระราชอาณาจักรใด พระเจาปเสนทิโกศล
เสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในพระราชอาณาจักรนัน้ ทาวเธอยอมทรงสามารถยังสมณะหรือ
พราหมณ ผูมบี ุญ หรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรย หรือผูไมมีพรหมจรรย ใหเคลื่อนหรือทรง
ขับไลเสียจากที่นั้นไดมใิ ชหรือ? วิฑูฑภเสนาบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ พระราชอาณาจักร

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 398
ของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในพระราชอาณาจักรใด พระเจาปเสนทิโกศล
เสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในพระราชอาณาจักรนัน้ ทาวเธอยอมทรงสามารถยังสมณะหรือ
พราหมณ ผูมบี ุญ หรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรย หรือผูไมมีพรหมจรรย ใหเคลื่อนหรือทรง
ขับไลเสียจากที่นั้นได.
อา. ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ที่อันมิใชพระราชอาณาจักรของ
พระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในทีใ่ ด พระเจาปเสนทิโกศลมิไดเสวยราชสมบัติ
เปนอิศราธิบดี ในที่นั้น ทาวเธอยอมทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ ผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ
ผูมีพรหมจรรยหรือผูไมมีพรหมจรรย ใหเคลื่อนหรือทรงขับไลเสียจากที่นั้นไดหรือ?
วิ. ขาแตทานผูเจริญ ในทีอ่ ันมิใชพระราชอาณาจักรของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณ
เทาใด และในที่ใด พระเจาปเสนทิโกศลมิไดเสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในที่นนั้
ทาวเธอยอมไมทรงสามารถจะยังสมณะหรือพราหมณ ผูม ีบุญหรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรยหรือ
ผูไมมีพรหมจรรย ใหเคลื่อนหรือทรงขับไลจากที่นั้นได.
อา. ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงส ทาน
ไดฟงมาแลวหรือ?
วิ. อยางนัน้ ทานผูเจริญ เทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงส ขาพเจาไดฟงมาแลว แมใน
บัดนี้ เทวดาทัง้ หลายชั้นดาวดึงส พระเจาปเสนทิโกศลก็ไดทรงสดับมาแลว.
อา. ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจาปเสนทิโกศลยอมทรง
สามารถจะยังเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงส ใหเคลื่อนหรือจะทรงขับไลเสียจากที่นนั้ ไดหรือ?
วิ. ขาแตทานผูเจริญ แมแตจะทอดพระเนตรเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงสพระเจาปเสนทิ
โกศลก็ไมทรงสามารถ ที่ไหนเลาจักทรงยังเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงสใหเคลื่อนหรือจักทรงขับไล
เสียจากทีน่ ั้นได.
อา. ดูกรเสนาบดี ฉันนัน้ เหมือนกันแล เทวดาเหลาใดมีทุกขยังมาสูโลกนี้ เทวดา
เหลานั้น ก็ยอมไมสามารถแมเพื่อจะเห็นเทวดาผูไมมีทกุ ข ผูไมมาสูโลกนี้ได ที่ไหนเลาจักให
จุติหรือจักขับไลเสียจากที่นนั้ ได.
ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดทลู ถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
ภิกษุรูปนี้ชื่ออะไร พระเจาขา? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ภิกษุรูปนีช้ ื่ออานนท ขอถวายพระพร.
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[๕๘๒] ป. ชื่อของทานนายินดีหนอ สภาพของทานนายินดีจริงหนอ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ทานพระอานนทกลาวสภาพอันเปนเหตุ และกลาวสภาพอันเปนผลพรอมดวยเหตุ
ขาแตพระองคผูเจริญ พรหมมีจริงหรือ?
พ. ดูกรมหาบพิตร ก็เพราะเหตุไรมหาบพิตรจึงตรัสถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
ก็พรหมมีจริงหรือ?
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพรหมมีจริง พรหมนั้นมาสูโลกนี้ หรือไมมาสูโลกนี้
พระเจาขา.
พ. ดูกรมหาบพิตร พรหมใดมีทุกข พรหมนั้นมาสูโลกนี้ พรหมใดไมมีทุกข พรหม
นั้นก็ไมมาสูโลกนี้ ขอถวายพระพร.
ลําดับนั้นแล บุรุษคนหนึง่ ไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตมหาราชา พราหมณ
สญชัยอากาสโคตรมาแลว พระเจาขา. ครัง้ นั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสถามพราหมณสญชัย
อากาสโคตรวา ดูกรพราหมณ ใครหนอกลาวเรื่องนี้ภายในพระนคร พราหมณสญชัยอากาสโคตร
กราบทูลวา ขาแตมหาราชา วิฑูฑภเสนาบดี พระพุทธเจาขา. วิฑูฑภเสนาบดีไดกราบทูลอยางนี้
วา ขาแตมหาราชา พราหมณสญชัยอากาสโคตร พระพุทธเจาขา. ลําดับนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง
ไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตมหาราชา บัดนี้ ยานพาหนะพรอมแลว พระพุทธเจาขา.
พระเจาปเสนทิโกศลทรงชื่นชมภาษิตของพระพุทธเจา
[๕๘๓] ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถามพระผูมีพระภาคถึงความเปนสัพพัญู พระผูมีพระภาคก็ทรง
พยากรณความเปนสัพพัญูแลว และขอทีท่ รงพยากรณนั้นยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน
และหมอมฉันมีใจชื่นชมดวยขอที่ทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคถึงคนที่จัดเปนวรรณะ ๔ จําพวกที่บริสุทธิ์ พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณคนที่จดั
เปนวรรณะ ๔ จําพวกที่บริสุทธิ์แลว และขอที่ทรงพยากรณนั้นยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน
และหมอมฉันมีใจชื่นชมดวยขอที่ทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคถึงเทวดาที่ยงิ่ พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณเทวดาทีย่ งิ่ แลว และขอที่ทรง
พยากรณนั้น ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน และหมอมฉันมีใจชื่นชมดวยขอที่ทรงพยากรณ

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 400
นั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถามพระผูมีพระภาคถึงพรหมที่ยิ่ง พระผูมพี ระภาค
ก็ทรงพยากรณพรหมทีย่ ิ่งแลว และขอที่ทรงพยากรณนนั้ ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน
และหมอมฉันมีใจชื่นชมดวยขอที่ทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ อนึ่ง หมอมฉันไดทลู
ถามพระผูมีพระภาคถึงขอใดๆ พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณขอนั้นๆ แลว และขอทีท่ รง
พยากรณนั้นๆ ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน และหมอมฉันมีใจชืน่ ชมดวยขอทีท่ รงพยากรณ
นั้นๆ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอทูลลาไป ณ บัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก.
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ขอถวายพระพร.
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล ทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค
เสด็จลุกจากทีป่ ระทับ ทรงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษิณ แลวเสด็จกลับไป
ฉะนี้แล.
จบ กรรณกัตถลสูตร ที่ ๑๐.
จบ ราชวรรค ที่ ๔.
______________
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ฆฏิการสูตร ๒. รัฐปาลสูตร
๓. มฆเทวสูตร ๔. มธุรสูตร
๕. โพธิราชกุมารสูตร ๖. อังคุลิมาลสูตร
๗. ปยชาติกสูตร ๘. พาหิตยิ สูตร
๙. ธรรมเจติยสูตร๑๐. กรรณกัตถลสูตร
______________
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พราหมณวรรค
๑. พรหมายุสูตร
พรหมายุพราหมณตองการเฝาพระพุทธเจา
[๕๘๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในวิเทหชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป. ก็สมัยนัน้ แล พราหมณชื่อพรหมายุอาศัยอยูในเมืองมิถิลา เปนคนแกเฒา
เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุ ๑๒๐ ปแตกําเนิด รูจ บไตรเทพ พรอมทั้ง
คัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏกะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เขาใจตัวบท
เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ. พรหมายุพราหมณ
ไดฟงขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จเที่ยวจาริกไปใน
วิเทหชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ก็กิตติศพั ทอันงามของทานพระโคดม
พระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระ
อรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ
สิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมเปนความดีแล.
[๕๘๕] ก็สมัยนั้นแล มาณพชื่อวาอุตตระ เปนศิษยของพรหมายุพราหมณเปนผูรู
จบไตรเทพ พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏกะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปน
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ที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโ ลกายตะและตําราทํานายมหาปุริส
ลักษณะ. ครั้งนั้น พรหมายุพราหมณไดเรียกอุตตรมาณพมาเลาวา ดูกรพออุตตระ พระสมณโคดม
ศากยบุตรพระองคนั้น ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จเที่ยวไปในวิเทหชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ก็กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ฯลฯ ก็การไดเห็นพระอรหันต
ทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมเปนความดีแล ไปเถิดพออุตตระ พอจงไปเขาเฝาพระสมณโคดม
ถึงที่ประทับ แลวจงรูพระสมณโคดมวา กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลว
เปนจริงอยางนั้นหรือวาไมเปนจริงอยางนัน้ ทานพระโคดมพระองคนนั้ เปนเชนนั้น หรือวา
ไมเปนเชนนั้น เราทั้งหลายจักเห็นแจงทานพระโคดมพระองคนั้น เพราะพออุตตระ. อุตตรมาณพ
ถามวา ขาแตทา นผูเจริญ ก็ขาพเจาจักรูทานพระโคดมพระองคนั้นวา กิตติศัพทของทานพระโคดม
ขจรไปแลว เปนอยางนัน้ จริงหรือวาไมเปนอยางนั้น ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้น หรือ
วาไมเปนเชนนั้น ไดอยางไรเลา?
พ. ดูกรพออุตตระ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มาแลวในมนตของเราทั้งหลาย
ที่พระมหาบุรษุ ประกอบแลวยอมมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ ถาอยูครอบครองเรือน
จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีสมุทรสาคร ๔
เปนขอบเขต ทรงชนะแลว ทรงมีราชอาณาจักรอันมั่นคง ทรงมีความเปนผูแกลวกลา ทรง
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว
ปริณายกแกว พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย
สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม ไมตองใชพระราชอาชญา ไมตอง
ใชศาตรา ทรงครอบครองแผนดินนี้อนั มีสาครเปนขอบเขต ถาและเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต
จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ดูกรพออุตตระ
ฉันเปนผูสอนมนต ทานผูเรียนมนต.
[๕๘๖] อุตตรมาณพรับคําพรหมายุพราหมณแลว ลุกจากที่นั่ง ไหวพรหมายุพราหมณ
กระทําประทักษิณแลว หลีกจาริกไปทางทีพ่ ระผูมีพระภาคประทับอยู ในวิเทหชนบท เที่ยวจาริก
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ไปโดยลําดับ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนัง่ ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดพิจารณาดู
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในพระกายของพระผูมพี ระภาค ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒
ประการโดยมาก ในพระกายของพระผูมีพระภาค เวนอยู ๒ ประการ คือ พระคุยหฐานอันเรน
อยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัยไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส ในพระ
มหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ.
[๕๘๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงมีพระดําริวา อุตตรมาณพนี้เห็นมหาปุริส
ลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหฐานอันเรนอยูใ นฝก ๑
ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส ในพระมหาปุริสลักษณะ ๒
ประการ. ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหอุตตรมาณพไดเห็น
พระคุยหฐานอันเรนอยูใ นฝก. และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทั้งสองกลับไปมา
สอดเขาชองพระนาสิกทั้งสองกลับไปมา ทรงแผพระชิวหาปดมณฑลพระนลาตทั้งสิ้น.
[๕๘๘] ครั้งนั้นแล อุตตรมาณพไดมคี วามคิดวา พระสมณโคดมทรงประกอบดวย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อยากระนัน้ เลย เราพึงติดตามพระสมณโคดม พึงดูพระอิริยาบถ
ของพระองคเถิด. ครั้งนั้นแล อุตตรมาณพไดติดตามพระผูมีพระภาคไปตลอด ๗ เดือน ดุจ
พระฉายาติดตามพระองคไปฉะนั้น ครั้งนัน้ อุตตรมาณพไดเทีย่ วจาริกไปทางเมืองมิถิลา ใน
วิเทหชนบท โดยลวงไป ๗ เดือน เมื่อเทีย่ วจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปหาพรหมายุพราหมณ
ที่เมืองมิถิลา ไหวพรหมายุพราหมณแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว พรหมายุ
พราหมณไดถามวา ดูกรพออุตตรมาณพ กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลว
เปนจริงอยางนั้นไมเปนอยางอื่นหรือ ก็ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้นไมเปนเชนอื่น
แลหรือ?
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
[๕๘๙] อุตตรมาณพตอบวา ขาแตทา นผูเจริญ กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้น
ขจรไปแลวเปนจริงอยางนัน้ ไมเปนอยางอืน่ และทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้นจริง
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ไมเปนอยางอืน่ ขาแตทานผูเ จริญ ทานพระโคดมพระองคนั้น ทรงประกอบดวยมหาปุริส
ลักษณะ ๓๒ ประการ คือ ๑. ทานพระโคดมพระองคนั้นมีพระบาทประดิษฐฐานอยูดว ยดี แม
ขอนี้ก็เปนมหาปุริสลักษณะแหงมหาบุรษุ ของทานพระโคดมพระองคนั้น ๒. มีลายจักร อันมี
ซี่กําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง เกิดภายใตฝาพระบาททั้งสอง
๓. ทรงมีพระสนยาว ๔. ทรงมีพระองคุลียาว ๕. ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ๖. ทรง
มีพระหัตถและฝาพระบาทเปนลายตาขาย ๗. ทรงมีพระบาทสูงนูน ๘. ทรงมีพระชงฆเรียวดัง
แขงเนื้อทราย ๙. ทรงประทับยืนตรง ไมคอ มลง ฝาพระหัตถทั้งสองลูบคลําพระชานุมณฑล
ทั้งสองได ๑๐. ทรงมีพระคุยหฐานเรนอยูในฝก ๑๑. ทรงมีพระฉวีวรรณดังทองคํา ๑๒. ทรง
มีพระฉวีละเอียดดังผิวทองคํา เพราะทรงมีพระฉวีละเอียดฝุนละอองไมติดพระกาย ๑๓. ทรงมี
พระโลมาขุมละเสน ๑๔. ทรงมีพระโลมาปรายงอนขึ้นเบือ้ งบนทุกเสน สีเขียวดังดอกอัญชัน
ขดเปนมณฑลทักษิณาวัฏ ๑๕. ทรงมีพระกายตรงดังกายพรหม ๑๖. ทรงมีพระกายเต็มในที่ ๗
แหง ๑๗. มีพระกายเต็มดังกึ่งกายเบื้องหนาแหงสีหะ ๑๘. ทรงมีพระปฤษฎางคเต็ม ๑๙. ทรงมี
ปริมณฑลดังตนนิโครธ มีพระกายกับวาเทากัน ๒๐. ทรงมีพระศอกลมเสมอ ๒๑. ทรงมี
เสนประสาทสําหรับรับรสหมดจดดี ๒๒. ทรงมีพระหนุดังคางราชสีห ๒๓. ทรงมีพระทนต
๔๐ ซี่ ๒๔. ทรงมีพระทนตเสมอกัน ๒๕. ทรงมีพระทนตไมหาง ๒๖. ทรงมีพระทาฐะอัน
ขาวงาม ๒๗. ทรงมีพระชิวหาใหญยาว ๒๘. ทรงมีพระสุรเสียงดังเสียงพรหม ๒๙. ทรงมี
พระเนตรดําสนิท ๓๐. ทรงมีดวงพระเนตรดังตาโค ๓๑. ทรงมีพระอุณาโลมขาวละเอียดออน
ดังสําลี เกิดระหวางพระขนง ๓๒. มีพระเศียรกลมเปนปริมณฑลดังประดับดวยกรอบพระพักตร
ขาแตทานผูเจริญ ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงประกอบดวยมหาปริสลักษณะ ๓๒ ประการ
นี้แล. และทานพระโคดมพระองคนั้น เมือ่ จะเสด็จดําเนิน ทรงกาวพระบาทเบื้องขวากอน ไม
ทรงยกพระบาทไกลนัก ไมทรงวางพระบาทใกลนัก ไมเสด็จดําเนินเร็วนัก ไมเสด็จดําเนินชานัก
เสด็จดําเนินพระชานุไมกระทบพระชานุ ขอพระบาทไมกระทบขอพระบาท ไมทรงยกพระอุรุสุง
ไมทรงทอดพระอุรุไปขางหลัง ไมทรงกระแทกพระอุรุ ไมทรงสายพระอุรุ เมื่อเสด็จดําเนิน
พระกายสวนบนไมหวั่นไหว ไมเสด็จดําเนินดวยกําลังพระกาย เมื่อทอดพระเนตร ทรงทอด
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พระเนตรดวยพระกายทั้งหมด ไมทรงทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบน ไมทรงทอดพระเนตรลงเบื้องต่ํา
เสด็จดําเนินไมทรงเหลียวแล ทรงทอดพระเนตรประมาณชั่วแอก ยิ่งกวานั้น พระองคทรงมี
พระญาณทัสสนะอันไมมีอะไรกั้น. เมื่อเสด็จเขาสูละแวกบาน ไมทรงยืดพระกาย ไมทรงยอพระกาย
ไมทรงหอพระกาย ไมทรงสายพระกาย. เสด็จเขาประทับนั่งอาสนะไมไกลนัก ไมใกลนัก ไมประทับ
นั่งเทาพระหัตถ ไมทรงพิงพระกายที่อาสนะ. เมื่อประทับนั่งในละแวกบาน ไมทรงคะนองพระหัตถ
ไมทรงคะนองพระบาท ไมประทับนั่งชันพระชานุ ไมประทับนั่งซอนพระบาท ไมประทับนั่ง
ยันพระหนุ. เมือ่ ประทับนั่งในละแวกบาน ไมทรงครั่นคราม ไมทรงหวัน่ ไหว ไมทรงขลาด
ไมทรงสะดุง ทรงปราศจากโลมชาติชูชัน ทรงเวียนมาในวิเวก. เมื่อประทับนั่งในละแวกบาน
เมื่อทรงรับน้ําลางบาตร ไมทรงชูบาตรขึ้นรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ
ไมทรงแกวงบาตรรับ ทรงรับน้ําลางบาตรไมนอยนัก ไมมากนัก. ไมทรงลางบาตรดังขลุกๆ
ไมทรงหมุนบาตรลาง ไมทรงวางบาตรที่พนื้ ทรงลางบนพระหัตถ เมื่อทรงลางพระหัตถแลว
ก็เปนอันทรงลางบาตรแลว เมื่อทรงลางบาตรแลว เปนอันทรงลางพระหัตถแลว. ทรงเทน้ํา
ลางบาตรไมไกลนัก ไมใกลนัก และทรงเทไมใหนา้ํ กระเซ็น. เมื่อทรงรับขาวสุก ไมทรงชูบาตร
ขึ้นรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ ไมทรงแกวงบาตรรับ ทรงรับขาวสุก
ไมนอยนัก ไมมากนัก. ทรงรับกับขาวเสวยอาหารพอประมาณกับขาว ไมทรงนอมคําขาวใหเกิน
กวากับ. ทรงเคี้ยวคําขาวในพระโอฐสองสามครั้งแลวทรงกลืน. เยื่อขาวสุกยังไมระคนกันดี
เล็กนอย ยอมไมเขาสูพระกาย. ไมมีเยื่อขาวสุกสักนิดหนอยเหลืออยูใ นพระโอฐ. ทรงนอมคําขา
เขาไปแตกึ่งหนึ่ง. ทรงทราบรสไดอยางดีเสวยอาหาร แตไมทรงทราบดวยดีดว ยอํานาจความกําหนัด
ในรส. เสวยอาหารประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ ไมเสวยเพื่อเลน ๑ ไมเสวยเพื่อมัวเมา ๑
ไมเสวยเพื่อประดับ ๑ ไมเสวยเพื่อตกแตง ๑ เสวยเพียงเพือ่ ดํารงพระกายนี้ไว ๑ เพื่อยังพระ
ชนมชีพใหเปนไป ๑ เพื่อปองกันความลําบาก ๑ เพื่อทรงอนุเคราะหพรหมจรรย ๑ ดวยทรงพระ
ดําริวา เพียงเทานี้ก็จักกําจัดเวทนาเกาได จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น รางกายของเราจักเปนไป
สะดวก จักไมมีโทษ และจักมีความอยูสําราญ. เมื่อเสวยภัตตาหารเสร็จแลว เมื่อจะทรงรับน้ํา
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ลางบาตร ไมทรงชูบาตรขึ้นรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ ไมทรงแกวง
บาตรรับ. ทรงรับน้ําลางบาตรไมนอยนัก ไมมากนัก. ไมทรงลางบาตรดังขลุกๆ ไมทรงหมุน
บาตรลาง ไมทรงวางบาตรที่พื้น ทรงลางบนพระหัตถ. เมื่อทรงลางพระหัตถแลว ก็เปนอัน
ทรงลางบาตรแลว เมื่อทรงลางบาตรแลว ก็เปนอันลางพระหัตถแลว. ทรงเทน้ําลางบาตรไมไกล
นัก ไมใกลนัก และทรงเทไมใหน้ํากระเซ็น. เมื่อเสวยภัตตาหารเสร็จแลว ไมทรงวางบาตรที่พื้น
ทรงวางในที่ไมไกลนัก ไมใกลนัก จะไมทรงตองการบาตรก็หามิได แตก็ไมตามรักษาบาตรจน
เกินไป. เมื่อเสวยเสร็จแลว ประทับนิ่งเฉยอยูครูหนึ่ง. แตไมทรงยังเวลาแหงการอนุโมทนา
ใหลวงไป. เสวยเสร็จแลวก็ทรงอนุโมทนา ไมทรงติเตียนภัตนัน้ ไมทรงหวังภัตอื่น. ทรงชี้แจง
ใหบริษัทนัน้ เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา. ครั้นแลวทรงลุก
จากอาสนะเสด็จไป. ไมเสด็จเร็วนัก ไมเสด็จชานัก ไมผลุนผลันเสด็จไป. ไมทรงจีวรสูงเกินไป
ไมทรงจีวรต่ําเกินไป ไมทรงจีวรแนนติดพระกาย ไมทรงจีวรกระจุยกระจายจากพระกาย. ทรงจีวร
ไมใหลมพัดแหวกได. ฝุนละอองไมติดพระกาย. เสด็จถึงพระอารามแลวประทับนั่ง ครั้นประทับ
นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไวถวายแลว จึงทรงลางพระบาท. ไมทรงประกอบการประดับพระบาท. ทรง
ลางพระบาทแลวประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติไวเบื้องพระพักตร. ไมทรงดําริ
เพื่อเบียดเบียนพระองคเอง ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนผูอนื่ ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝาย
ประทับนั่ง ทรงดําริแตสิ่งที่เปนประโยชนแกพระองค สิง่ ที่เปนประโยชนแกผูอื่น สิ่งที่เปน
ประโยชนทั้งสองฝาย และสิ่งที่เปนประโยชนแกโลกทัง้ ปวง. เมื่อประทับอยูในพระอาราม ทรง
แสดงธรรมในบริษัท ไมทรงยอบริษัท ไมทรงรุกรานบริษัท ทรงชี้แจงใหบริษัทเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา. ทรงมีพระสุรเสียงอันกองเปลงออกจากพระโอฐ
ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สละสลวย ๑ รูไ ดชัดเจน ๑ ไพเราะ ๑ ฟงงาย ๑ กลมกลอม ๑
ไมพรา ๑ พระสุรเสียงลึก ๑ มีกังวาล ๑. บริษัทจะอยางไร ก็ทรงใหเขาใจดวยพระสุรเสียงได
พระสุรเสียงมิไดกองออกนอกบริษัท. ชนทั้งหลายที่ทานพระโคดมทรงชี้แจงใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาเมื่อลุกจากที่นั่งไป ยังเหลียวดูโดยไมอยากจะละไป
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ตางรําพึงวา เราไดเห็นทานพระโคดมพระองคนั้นเสด็จดําเนิน ประทับยืน เสด็จเขาละแวกบาน
ประทับนั่งนิ่งในละแวกบาน กําลังเสวยภัตตาหารในละแวกบาน เสวยเสร็จแลวประทับนั่งนิ่ง
เสวยเสร็จแลวทรงอนุโมทนา เมื่อเสด็จกลับมายังพระอาราม เมื่อเสด็จถึงพระอารามแลวประทับ
นั่งนิ่งอยู เมื่อประทับอยูในพระอาราม กําลังทรงแสดงธรรมในบริษัท ทานพระโคดมพระองค
นั้นทรงพระคุณเชนนี้ๆ และทรงพระคุณยิง่ กวาที่กลาวแลวนั้น.
[๕๙๐] เมื่ออุตตรมาณพกลาวอยางนีแ้ ลว พรหมายุพราหมณลุกจากที่นั่ง หมผาเฉวียง
บาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับอยู แลวเปลงอุทานขึ้น ๓ ครั้งวา ขอ
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ... ขอนอบนอมแดพระผูมี
พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แลวคิดวา ไฉนหนอ เราจึงจะไดสมาคมกับทาน
พระโคดมพระองคนั้นสักครั้งคราว ไฉนหนอ จะพึงไดเจรจาปราศรัยสักหนอยหนึ่ง?
[๕๙๑] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จไปในวิเทหชนบทโดยลําดับ เสด็จถึงเมือง
มิถิลา. ไดทราบวา ณ ทีน่ ั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมืองมิถิลา.
พราหมณและคฤหบดีชาวเมืองมิถลิ า ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจาก
ศากยสกุล เสด็จเที่ยวจาริกไปในวิเทหชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป
เสด็จถึงเมืองมิถิลาแลว ประทับอยู ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมืองมิถิลา ก็กิตติศัพทอันงามของ
ทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอน
หมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ใหรตู าม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนี้ ยอมเปนความดีแล. ลําดับ
นั้นแล พราหมณและคฤหบดีชาวเมืองมิถิลา ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นแลว บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกได
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ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก
ประกาศชื่อและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกนั่งนิ่งอยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
พรหมายุพราหมณเขาเฝาพระพุทธเจา
[๕๙๒] พรหมายุพราหมณไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากย
สกุล ประทับอยู ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมืองมิถิลา. ครั้งนั้นแล พรหมายุพราหมณพรอมดวยมาณพ
เปนอันมาก พากันเขาไปยังมฆเทวอัมพวัน. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณ ไดมีความคิดขึ้นในที่
ไมไกลมฆเทวอัมพวันวา การที่เราไมทูลใหทรงทราบเสียกอน พึงเขาไปเฝาพระสมณโคดม
ไมสมควรแกเราเลย. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณเรียกมาณพคนหนึ่งมากลาววา มานี่แน
พอมาณพ พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แลวจงทูลถามพระสมณโคดมถึงความมี
พระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคํา
ของเราวา ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณทูลถามทานพระโคดมถึงความมีพระอาพาธ
นอย ... ทรงพระสําราญ และจงทูลอยางนีว้ า ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณเปนคน
แกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุ ๑๒๐ ป แตเกิดมา รูจบไตรเพท
พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมทั้งประเภทอักษร มีคมั ภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เขาใจ
ตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ขาแตทาน
ผูเจริญ พราหมณและคฤหบดีมีประมาณเทาใด ยอมอยูอาศัยในเมืองมิถลิ า พรหมายุพราหมณ
ปรากฏวาเลิศกวาพราหมณและคฤหบดีเหลานั้น เพราะโภคะ เพราะมนต เพราะอายุและยศ
ทานปรารถนาจะมาเฝาทานพระโคดม.
[๕๙๓] มาณพนัน้ รับคําพรหมายุพราหมณแลว เขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยนื อยู ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง. แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทา นพระโคดม พรหมายุพราหมณทูลถาม
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ทานพระโคดมถึงความมีพระอาพาธนอย ... ทรงพระสําราญ ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณ
เปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ... ทานปรารถนาจะมาเฝาทานพระโคดม พระเจาขา พระผูมีพระภาค
ตรัสวา ดูกรมาณพ พรหมายุพราหมณ ยอมรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด.
ครั้งนั้นแล มาณพนัน้ จึงเขาไปหาพรหมายุพราหมณถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะ
พรหมายุพราหมณวา ทานเปนผูอันพระสมณโคดมทรงประทานโอกาสแลว จงรูกาลอันควร
ในบัดนีเ้ ถิด.
พรหมายุพราหมณขอดูพระชิวหาและพระคุยหะ
[๕๙๔] ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค. บริษัทนั้นไดเห็น
พรหมายุพราหมณมาแตไกล จึงรีบลุกขึ้นใหโอกาสตามสมควรแกผูมชี ื่อเสียง มียศ. ครั้งนั้น
พรหมายุพราหมณไดกลาวกะบริษัทนั้นวา อยาเลยทานผูเจริญทั้งหลาย เชิญทานทั้งหลายนั่งบน
อาสนะของตนๆ เราจักนั่งในสํานักแหงพระสมณโคดมนี้. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวพิจารณาดูมหาปุรสิ ลักษณะ ๓๒ ประการ
ในพระกายของพระผูมีพระภาค. ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการโดยมากเวนอยู ๒ ประการ
คือ พระคุยหฐานอันเรนอยูใ นฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจ
เชื่อ ไมเลื่อมใสในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดกราบทูล
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
ขาแตพระโคดม มหาปุริสลักษณะ อันขาพเจาไดสดับมาวา
๓๒ ประการ แตยังไมเห็นอยู ๒ ประการในพระกายของ
พระองคทาน ขาแตพระองคผูสูงสุดกวานรชน พระคุยหฐาน
ของพระองคทานเรนอยูใ นฝก ที่ผูฉลาดกลาววา คลายนารีหรือ
พระชิวหาไดนรลักษณหรือ พระองคมีพระชิวหาใหญหรือ ไฉน
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ขาพเจาจึงจะทราบความขอนั้น ขอพระองคทรงคอยนํา
พระลักษณะนั้นออก ขอไดโปรดทรงกําจัดความสงสัยของ
ขาพเจาเถิด ขาแตทานฤาษี ถาพระองคทรงประทานโอกาส
ขาพเจาจะขอทูลถามปญหาที่ขาพเจาปรารถนายิ่งอยางหนึ่ง เพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน และเพื่อความสุขในสัมปรายภพ.
[๕๙๕] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา พรหมายุพราหมณนี้ เห็น
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหฐานอันเรนอยูใน
ฝก ๑ ลิ้นใหญ ๑ ยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในมหาปุริสลักษณะ ๒
ประการ. ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหพรหมายุพราหมณไดเห็น
พระคุยหฐานอันเรนอยูใ นฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทั้งสองกลับไปมา
สอดเขาชองพระนาสิกทั้งสองกลับไปมา ทรงแผปดทั่วมณฑลพระนลาฏ. ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคไดตรัสกะพรหมายุพราหมณดวยพระคาถาวา
ดูกรพราหมณ มหาปุริสลักษณะที่ทานไดสดับมาวา ๓๒ ประการ
นั้น มีอยูใ นกายของเราครบทุกอยาง ทานอยาสงสัยเลย ดูกร
พราหมณสิ่งที่ควรรูยิ่งเรารูยิ่งแลว สิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแลว
และสิ่งที่ควรละเราละไดแลว เพราะเหตุนนั้ เราจึงเปนพุทธะ
ทานเปนผูอันเราใหโอกาสแลว เชิญถามปญหาที่ปรารถนายิ่ง
อยางหนึ่ง เพือ่ ประโยชนเกือ้ กูลในปจจุบนั และเพื่อความสุขใน
สัมปรายภพเถิด.
[๕๙๖] ครั้งนั้นแล พรหมายุพราหมณไดมีความดําริวา เราเปนผูอ ันพระสมณโคดม
ประทานโอกาสแลว จะพึงทูลถามประโยชนในปจจุบันหรือประโยชนในสัมปรายภพหนอ.
ลําดับนั้นแล พรหมายุพราหมณไดมีความคิดวา เราเปนผูฉลาดในประโยชนปจจุบัน แมคนอื่นๆ
ก็ถามเราถึงประโยชนในปจจุบัน ถากระไรเราพึงทูลถามประโยชนในสัมปรายภพกะพระสมณโคดม
เถิด. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา
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ขาแตพระองคผูเจริญ อยางไรบุคคลจึงชื่อวาเปนพราหมณ
อยางไรชื่อวาเปนผูรูจบเวท อยางไรชื่อวาเปนผูมีวิชชา ๓ บัณฑิต
บุคคลเชนไรชื่อวาเปนผูมีความสวัสดี อยางไรชื่อวาเปน
พระอรหันต อยางไรชื่อวามีคุณครบถวน อยางไรชื่อวาเปนมุนี
และบัณฑิตกลาวบุคคลเชนไรวาเปนพุทธะ?
[๕๙๗] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบพราหมณดวยพระคาถาวา
ผูใดรูระลึกชาติกอนๆ ได เห็นสวรรคและอบาย บรรลุถึง
ความสิ้นชาติ ผูนั้นชื่อวาเปนมุนีผูรูยิ่งถึงที่สุด มุนีนั้นยอมรู
จิตอันบริสุทธิ์อันพนแลวจากราคะทั้งหลายโดยประการทั้งปวง
เปนผูละชาติและมรณะไดแลว ชื่อวามีคณ
ุ ครบถวนแหงพรหม
จรรย ชื่อวาถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง บัณฑิตกลาวบุคคลผูเชน
นั้นวาเปนพุทธะ.
[๕๙๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พรหมายุพราหมณลุกขึ้นจากทีน่ ั่ง หมผา
เฉวียงบาขางหนึ่ง ซบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค จูบพระยุคลบาทดวยปาก
นวดดวยฝามือ และประกาศชื่อของตนวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนพราหมณ
ชื่อพรหมายุ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนพราหมณชื่อพรหมายุ. ครั้งนั้นแล บริษัทนั้น
เกิดความอัศจรรยใจวา นาอัศจรรยนักหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาหนอ ทานผูเจริญ พระสมณะ
เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พรหมายุพราหมณนี้เปนผูมีชื่อเสียง มียศ ยังทําความเคารพ
นบนอบอยางยิ่งเห็นปานนี้. ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพรหมายุพราหมณวา พอละ
พราหมณ เชิญทานลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนเถิด เพราะจิตของทานเลื่อมใสในเราแลว. ลําดับนั้น
พรหมายุพราหมณจึงลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตน.
ทรงแสดงอนุปุพพิกถา
[๕๙๙] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาแกพรหมายุพราหมณ คือ ทรง
ประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามทั้งหลายอันต่ําทราม เศราหมอง และอานิสงส
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ในเนกขัมมะ. เมื่อใด พระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา พรหมายุพราหมณมีจิตคลอง มีจิตออน
ปราศจากนิวรณ มีจิตสูงผองใส เมื่อนั้นจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลาย
ทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค. ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี
ปราศจากมลทิน เกิดขึน้ แกพรหมายุพราหมณ ณ ทีน่ ั่งนั้นเองวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปน
ธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนผาขาวที่สะอาด ปราศจากดํา
ควรรับน้ํายอมดวยดี ฉะนั้น.
พรหมายุพราหมณเห็นธรรม
[๖๐๐] ครั้งนั้นแล พรหมายุพราหมณผูมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรมอันบรรลุแลว
มีธรรมอันรูแจงแลว มีธรรมอันหยั่งทราบแลว ขามความสงสัยแลว ปราศจากความเคลือบแคลง
ถึงความแกลวกลา ไมตองเชือ่ ผูอื่นในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ... ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป อนึ่ง ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆโปรดรับภัตตาหารของ
ขาพระองคในวันพรุงนีเ้ ถิด พระเจาขา. พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ.
[๖๐๑] ครั้งนั้นแล พรหมายุพราหมณทราบวาพระผูม ีพระภาคทรงรับอาราธนาแลว
จึงลุกจากทีน่ ั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลวหลีกไป. ครั้งนั้นพรหมายุพราหมณ
ไดสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอยางประณีตในนิเวศนของตนตลอดคืนยันรุง แลวใชคนให
ไปกราบทูลเวลาภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว พระเจาขา
ภัตตาหารสําเร็จแลว. ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือ
บาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของพรหมายุพราหมณ แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว
พรอมดวยภิกษุสงฆ. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดองั คาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
ใหอิ่มหนําเพียงพอดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนตลอด ๗ วัน. ครั้งนั้น
พอลวง ๗ วันนั้นไป พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในวิเทหชนบท.
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[๖๐๒] ครั้งนั้นแล เมือ่ พระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไมนาน พรหมายุพราหมณไดทํา
กาละ. ครั้งนั้น ภิกษุเปนอันมากพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวจึง
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ
พรหมายุพราหมณทํากาละแลว คติของเขาเปนเชนไร ภพเบื้องหนาของเขาเปนเชนไร
พระเจาขา?
[๖๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พรหมายุพราหมณเปนบัณฑิต
ไดบรรลุธรรมตามลําดับธรรม ไมเบียดเบียนเราใหลําบากเพราะเหตุแหงธรรมเลย พรหมายุ
พราหมณเปนอุปปาติกะ (อนาคามี) จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้ เปนธรรมดา
เพราะสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ สิ้นไป.
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.
จบ พรหมายุสูตร ที่ ๑.
___________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 414
๒. เสลสูตร
ทรงโปรดเสลพราหมณ
พระเกียรติคุณของพระพุทธเจา
[๖๐๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไปในอังคุตราปชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงนิคมของชนชาวอังคุตราปะอันชือ่ วาอาปณะ. ชฎิลชื่อเกณิยะ
ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรเสด็จออกบวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปใน
อังคุตราปชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงอาปณนิคมแลว
ก็กิตติศัพทอนั งามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองค
ทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของ
พระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดา และมนุษย ใหรูตาม
ทรงแสดงธรรมอันงามในเบือ้ งตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ สิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลาย
เห็นปานนั้น ยอมเปนความดีแล.
เกณิยชฎิลนิมนตเสวยภัตตาหาร
[๖๐๕] ครั้งนั้นแล เกณิยชฎิลไดเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ไดปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ครั้นแลวพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเกณิยชฎิลเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมีกถา. ลําดับนั้นแล เกณิยชฎิลอันพระผูมีพระภาคทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอพระโคดมผูเจริญ
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พรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวันพรุงนี้ พระเจาขา. เมื่อเกณิยชฎิล
กราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรเกณิยะ ภิกษุสงฆหมูใหญมีภกิ ษุประมาณ
๑๒๕๐ รูป และทานก็เลื่อมใสในพราหมณทั้งหลาย. แมครั้งที่ ๒ เกณิยชฎิลก็กราบทูล
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภิกษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป และ
ขาพระองคเลื่อมใสในพราหมณทั้งหลาย ก็จริง ถึงกระนั้นขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ
โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวันพรุงนี้ พระเจาขา. แมครั้งที่ ๒ พระผูมีพระภาคก็
ตรัสวา ดูกรเกณิยะ ภิกษุสงฆหมูใหญ มีภกิ ษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป และทานก็เลื่อมใสใน
พราหมณทั้งหลาย. แมครั้งที่ ๓ เกณิยชฎิลก็ไดกราบทูลพระผูมีพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภิกษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป และขาพระองคเลื่อมใสในพราหมณทงั้ หลายก็จริง
ถึงกระนั้นขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวัน
พรุงนี้แหละ พระเจาขา. พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ. ครั้งนัน้ แล เกณิยชฎิลทราบวา
พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาแลว จึงลุกจากทีน่ ั่ง เขาไปยังอาศรมของตนแลวเรียกมิตร
อํามาตยและญาติสาโลหิตมาบอกวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ขอมิตรอํามาตยและญาติสาโลหิต
ทั้งหลายจงฟงขาพเจา ขาพเจานิมนตพระสมณโคดม พรอมดวยภิกษุสงฆมาฉันภัตตาหารในวัน
พรุงนี้ ขอทานทั้งหลายพึงกระทําความขวนขวายดวยกําลังกายเพื่อขาพเจาดวยเถิด. มิตรอํามาตย
และญาติสาโลหิตทั้งหลาย รับคําเกณิยชฎิลแลว บางพวกขุดเตา บางพวกผาฟน บางพวก
ลางภาชนะ บางพวกตั้งหมอน้ํา บางพวกปูลาดอาสนะ. สวนเกณิยชฎิลจัดแจงโรงประรํา
ดวยตนเอง.
เสลพราหมณไดฟงคําวาพุทโธ
[๖๐๖] ก็สมัยนั้นแล พราหมณชื่อวาเสละ อาศัยอยูในอาปณนิคมเปนผูรูจบไตรเทพ
พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏกะ พรอมทั้งประเภทอักษร มีคมั ภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เขาใจ
ตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตนะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ สอนมนต
ใหมาณพ ๓๐๐ คน. ก็สมัยนัน้ เกณิยชฎิลเลื่อมใสในเสลพราหมณ. ครัง้ นั้น เสลพราหมณ
แวดลอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน เดินเทีย่ วไปมาเปนการพักผอน ไดเขาไปทางอาศรมของเกณิยชฎิล.
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ไดเห็นชนทั้งหลายกําลังชวยเกณิยชฎิลทํางานอยู บางพวกขุดตา บางพวกผาฟน บางพวกลาง
ภาชนะ บางพวกตั้งหมอน้ํา บางพวกปูลาดอาสนะ สวนเกณิยชฎิลกําลังจัดแจงโรงประรํา
ดวยตนเอง ครัน้ แลวจึงไดถามเกณิยชฎิลวา ทานเกณิยจักมีอาวาหมงคล หรือวิวาหมงคล หรือ
จักบูชามหายัญ หรือทานทูลอัญเชิญพระเจาพิมพิสารจอมทัพ พระเจาแผนดินมคธ พรอมดวย
พลนิกาย มาเสวยพระกระยาหารในวันพรุงนี้. เกณิยชฎิลตอบวา ขาแตทานเสละ ขาพเจามิได
มีอาวาหมงคล หรือวิวาหมงคล และมิไดทลู อัญเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมทัพพระเจาแผน
มคธ พรอมดวยพลนิกาย มาเสวยพระกระยาหารในวันพรุง นี้ แตขาพเจาจักบูชามหายัญ คือ
มีพระสมณโคดมศากยบุตร เสด็จออกทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกมาในอังคุตราปชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงอาปณนิคม ก็กิตติศัพทอันงาม
ของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้ า แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค
นั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม. ทานพระโคดมพระองคนั้น
ขาพเจาทูลนิมนตแลวเพื่อเสวยภัตตาหารในวันพรุงนี้ พรอมดวยภิกษุสงฆ.
เส. ดูกรทานเกณิยะ ทานกลาววา พุทโธ ดังนี้หรือ?
เก. ขาแตทา นเสละ ขาพเจากลาววา พุทโธ.
เส. ดูกรทานเกณิยะ ทานกลาววา พุทโธ ดังนี้หรือ?
เก. ขาแตทา นเสละ ขาพเจากลาววา พุทโธ.
ครั้งนั้นแล เสลพราหมณไดมีความคิดวา แมแตเสียงวา พุทโธ นี้แล ก็ยากที่สัตว
จะพึงไดในโลก ก็มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อันมาแลวในมนตของเราทั้งหลาย ที่พระมหา
บุรุษประกอบแลว ยอมมีคติเปน ๒ เทานัน้ ไมเปนอยางอืน่ คือ ถาอยูครองเรือน จะไดเปน
พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปน
ขอบเขต ทรงชนะวิเศษ มีพระราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ จักร
แกว ๑ ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คฤหบดีแกว ๑ ปริณายกแกว ๑
พระองคมีพระราชโอรสมากกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนา
ของขาศึกได พระองคทรงชนะโดยธรรม โดยไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาสตรา
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ทรงครอบครองแผนดินนี้มีสมุทรสาครเปนขอบเขต ๑ ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะได
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ๑ ดูกรทานเกณิยะ
ก็ทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เดี๋ยวนี้ประทับอยูที่ไหน?
เสลพราหมณเขาเฝาพระพุทธเจา
[๖๐๗] เมื่อเสลพราหมณกลาวถามอยางนี้แลว เกณิยชฎิลยกแขนขวาขึ้นชี้บอก
เสลพราหมณวา ขาแตทานเสละ ทานพระโคดมพระองคนั้น เดีย๋ วนี้ประทับอยูทางราวปาอัน
เขียวนั่น. ลําดับนั้นแล เสลพราหมณพรอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน ไดเดินเขาไปทางที่พระผูมีพระภาค
ประทับอยู. แลวไดบอกมาณพเหลานั้นวา ทานทั้งหลายจงเงียบเสียง จงเวนระยะใหไกลกัน
ยางเทาหนึ่งเดินมา ทานทั้งหลายจงเปนเหมือนราชสีหตัวเดียวเที่ยวไปทุกเมื่อ และเมื่อกําลัง
เจรจากับทานพระสมณโคดม ทานทั้งหลายจงอยาพูดสอดขึ้นในระหวางๆ ขอจงรอคอยใหจบ
ถอยคําของเรา. ลําดับนั้น เสลพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดสนทนา
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลวไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมี
พระภาค ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมพี ระภาคโดยมาก เวนอยู
๒ ประการ คือ พระคุยหฐานอันเรนอยูใ นฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัย
ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ.
[๖๐๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริวา เสลพราหมณนเี้ ห็นมหาปุริสลักษณะ
๓๒ ประการของเราโดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหฐานอันเรนอยูใ นฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑
จึงคงเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหเสลพราหมณไดเห็นพระคุยหฐาน
อันเรนอยูใ นฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทั้งสองกลับไปมา สอดเขาชอง
พระนาสิกทั้งสองกลับไปมา ทรงแผปดทั่วมณฑลพระนลาฏ.
เสลพราหมณและบริษัทไดบรรชาอุปสมบท
[๖๐๙] ครั้งนั้นแล เสลพราหมณไดมคี วามดําริวา พระสมณโคดมทรงประกอบดวย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ บริบูรณ ไมบกพรอง แตเรายังไมทราบชัดซึ่งพระองควาเปน
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พระพุทธเจาหรือไม และเราไดสดับเรื่องนีม้ าแตสํานักพราหมณทั้งหลายซึ่งเปนผูแกเฒา เปน
ผูใหญ เปนอาจารยและปาจารยกลาวกันวา ทานที่เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
ยอมแสดงพระองคใหปรากฏในเมื่อผูใดผูห นึ่งกลาวพระคุณของพระองค มิฉะนั้น เราพึงชมเชย
พระสมณโคดมเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอันสมควรเถิด. ลําดับนั้นแล เสลพราหมณไดชมเชย
พระผูมีพระภาคเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอันสมควรวา
พระผูมีพระภาคทรงมีพระกายบริบูรณ มีพระรัศมีรุงเรืองงาม
มีพระชาติดี ผูไ ดเห็นแมนานก็ไมรูอิ่ม มีพระฉวีวรรณดังทองคํา
มีพระทาฐะขาวสะอาด มีพระวิริยภาพ มหาปุริสลักษณะ
อันเปนเครื่องแตกตางจากสามัญชน มีอยูในพระกายของ
พระองคผูเปนนรสุชาตครบถวน พระองคมีพระเนตรผองใส มี
พระพักตรงาม มีพระกายตรงดังกายพรหม มีสงาในทามกลาง
หมูสมณะ เหมือนพระอาทิตยไพโรจนฉะนั้น พระองคเปน
ภิกษุงามนาชม มีพระตจะดังไลทาดวยทองคํา พระองค
มีพระคุณสมบัติอันสูงสุดอยางนี้ จะตองการอะไรดวยความ
เปนสมณะ พระองคควรจะเปนพระเจาจักรพรรดิผูประเสริฐ
เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะวิเศษ
เปนใหญในชมพูทวีป กษัตริยทั้งหลายผูเปนพระราชามหาศาล
จงเปนผูติดตามพระองค ขาแตพระโคดม ขอเชิญพระองคทรง
ครองราชสมบัติเปนราชาธิราชจอมมนุษยเถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรเสลพราหมณ เราเปนพระราชา เปนพระราชาโดยธรรม
ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เราประกาศธรรมจักร อันเปนจักรที่ใครๆ
ประกาศไมได.
เส. ขาแตพระโคดม พระองคทรงปฏิญาณวาเปนสัมพุทธะ และ
ตรัสวาเปนธรรมราชา ไมมีผูอื่นยิ่งกวา ทรงประกาศธรรมจักร
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ดังนี้ ใครหนอเปนเสนาบดีของพระองคทาน เปนสาวก
ผูอํานวยการของพระศาสดา ใครหนอประกาศธรรมจักรตามที่
พระองคทรงประกาศแลวนีไ้ ด?
พ. ธรรมจักรอันไมมีจกั รอื่นยิ่งกวา เปนจักรที่เราประกาศแลว
สารีบุตรผูเกิดตามตถาคต ยอมประกาศตามได ดูกรพราหมณ
สิ่งที่ควรรูยิ่ง เรารูยิ่งแลว สิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแลว สิ่งที่ควร
ละเราละไดแลว เพราะฉะนัน้ เราจึงเปนพระพุทธเจา ดูกร
พราหมณ ทานจงกําจัดความสงสัยในเรา จงนอมใจเชื่อเถิด
การไดเห็นพระสัมพุทธเจาทัง้ หลายเนืองๆ เปนการไดยาก
ความปรากฏแหงพระสัมพุทธเจาทั้งหลายเนืองๆ เปนการหา
ไดยากในโลกแล ดูกรพราหมณ เราเปนพระสัมพุทธเจา
เปนผูเชือดลูกศร ไมมีผอู ื่นยิง่ กวา เปนผูประเสริฐ ไมมี
ใครเปรียบ ย่ํายีเสียซึ่งมารและเสนาแหงมาร ทําขาศึกทั้งปวง
ใหอยูใ นอํานาจ ไมมีภยั แตที่ไหนๆ บันเทิงใจอยู.
เส. ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงใครครวญธรรมนี้
ตามที่พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุตรัสอยู พระผูมีพระภาคเปนผู
เชือดลูกศร เปนพระมหาวีระ ดังราชสีหบนั ลืออยูในปาฉะนั้น
ใครเลาแมเกิดในสกุลต่ํา ไดเห็นพระผูมีพระภาคผูประเสริฐ
ไมมีใครเปรียบ ทรงย่ํายีเสียซึ่งมารและเสนามาร จะไมพึง
เลื่อมใส ผูใดปรารถนา เชิญผูนั้นตามเรา สวนผูใดไมปรารถนา
เชิญผูนั้นอยูเถิด เราจักบวชในสํานักพระผูมีพระภาคผูม ี
พระปญญาอันประเสริฐนี้.
มาณพเหลานั้นกลาววา
ขาแตทานพราหมณ ถาทานผูเจริญชอบใจคําสั่งสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาอยางนี้ แมขาพเจาทั้งหลายก็จักบวชในสํานัก
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ของพระผูมีพระภาคผูมีพระปญญาอันประเสริฐ ดังนี้แลว
พราหมณ ๓๐๐ คนเหลานั้น พากันประนมอัญชลีทูลขอบรรพชา
วา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทั้งหลายจักประพฤติ
พรหมจรรยในสํานักของพระองค.
พ. พรหมจรรยอันเรากลาวดีแลว อันผูป ฏิบัติจะพึงเห็นเอง ไม
ประกอบดวยกาล เปนเหตุทาํ ใหบรรพชาของผูไมประมาทศึกษา
อยู ไมเปนโมฆะ.
เสลพราหมณพรอมทั้งบริษัท ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค.
[๖๑๐] ครั้งนั้นแล เกณิยชฎิลสั่งใหจดั แจงขาทนียโภชนียาหารอยางประณีตในอาศรม
ของตนตลอดราตรีนั้นแลว ใชใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว พระเจาขา. ครั้งนั้น เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาค
ทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังอาศรมของเกณิยชฎิล แลวประทับ
นั่งบนอาสนะที่เขาจัดไวถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ. ลําดับนั้น เกณิยชฎิลไดอังคาสภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุขใหอิ่มหนําเพียงพอ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน.
เมื่อพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว ละพระหัตถจากบาตรแลว เกณิยชฎิลถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่ง
แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
เกณิยานุโมทนา
[๖๑๑] ครั้นเกณิยชฎิลนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาดวยพระคาถา
เหลานี้วา
ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเปนประมุข คัมภีรสาริตติศาสตร เปน
ประมุขแหงคัมภีรฉันท พระราชาเปนประมุขของมนุษยทั้งหลาย
สาครเปนประมุขของแมน้ําทั้งหลาย ดวงจันทรเปนประมุขของ
ดวงดาวทั้งหลาย ดวงอาทิตยเปนประมุขของความรอน พระสงฆ
เปนประมุขของผูหวังบุญบูชาอยู.
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ครั้นพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาดวยพระคาถาเหลานี้ แลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.
ครั้งนั้นแล ทานพระเสละพรอมดวยบริษัท หลีกออกจากหมูเปนไมประมาท มีความเพียร มี
ใจแนวแน ไมนานนัก ก็ไดกระทําที่สุดแหงพรหมจรรยอนั ยอดเยี่ยมทีก่ ลุ บุตรทั้งหลายออกบวช
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว สิ่งอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็
ทานพระเสละพรอมทั้งบริษัท ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตทงั้ หลาย.
[๖๑๒] ครั้งนั้นแล ทานพระเสละพรอมทั้งบริษัท ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ หมผาเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลดวยคาถาวา
ขาแตพระผูมพี ระภาคผูมีพระจักษุ นับแตวันที่ขาพระองคทั้งหลาย
ไดถึงพระองคเปนสรณะเปนวันที่ ๘ เขานี่แลว ขาพระองค
ทั้งหลายเปนผูอันพระองคทรงฝกแลว ในคําสั่งสอนของพระองค
โดย ๗ ราตรี พระองคเปนพระพุทธเจา เปนพระศาสดา เปน
มุนีผูครอบงํามาร ทรงเปนผูฉลาดในอนุสยั ทรงขามไดเองแลว
ทรงยังหมูสัตวนี้ใหขามไดดว ย พระองคทรงกาวลวงอุปธิทั้ง
หลายแลว ทรงทําลายอาสวะทั้งหลายแลว ไมทรงยึดมั่นเลย
ทรงละภัยและความขลาดกลัวไดแลว ดุจดังราชสีห ภิกษุ ๓๐๐
รูปนี้ ยืนประนมอัญชลีอยู ขาแตพระองคผูมีความเพียร ขอ
ไดทรงโปรดเหยียดพระยุคลบาทออกเถิด ขอเชิญนาคทั้งหลาย
ถวายบังคมพระศาสดาเถิด.
จบ เสลสูตร ที่ ๒.
_____________
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๓. อัสสลายนสูตร
ทรงโปรดอัสสลายนมาณพ
[๖๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้นแล พราหมณผูมาจากแควนตางๆ ประมาณ ๕๐๐ คน
พักอาศัยอยูในพระนครสาวัตถีดวยกรณียกิจบางอยาง. ครั้งนั้นพราหมณเหลานัน้ ไดคิดกันวา
พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ทั่วไปแกวรรณะทั้ง ๔ ใครหนอพอจะสามารถเจรจา
โตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้นได. ก็สมัยนั้นแล มาณพชื่อวาอัสสลายนะอาศัยอยูในพระ
นครสาวัตถียังเปนเด็กโกนศีรษะมีอายุ ๑๖ ปนับแตเกิดมา เปนผูรูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีร
นิมัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท
เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ. ครั้งนั้น พราหมณ
เหลานั้นคิดกันวา อัสสลายนมาณพผูนี้อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี ยังเปนเด็ก ฯลฯ ชํานาญใน
คัมภีรโลกายตะและตําราทํานายลักษณะ เขาคงสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมใน
คํานั้นได.
[๖๑๔] ลําดับนั้นแล พราหมณเหลานัน้ พากันเขาไปหาอัสสลายนมาณพถึงที่อยู ครั้นแลว
ไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนมาณพผูเจริญ พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติความ
บริสุทธิ์ทั่วไปแกวรรณะทั้ง ๔ พอผูเจริญ จงเขาไปเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้น เมื่อ
พราหมณทั้งหลายกลาวแลวอยางนี้. อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานัน้ วา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที ยอมเปนผูอัน
ใครๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาไมสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํา
นั้นได. แมครั้งที่ ๒ พราหมณเหลานัน้ ไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนะผูเจริญ
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พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ทั่วไปแกวรรณะทั้ง ๔ พอผูเ จริญจงเขาไปเจรจาโตตอบ
กับพระสมณโคดมในคํานัน้ . แมครั้งที่ ๒ อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานั้นวา
ทานผูเจริญทั้งหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที ยอม
เปนผูอันใครๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาไมสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณ
โคดมในคํานัน้ ได. แมครั้งที่ ๓ พราหมณเหลานั้นก็ไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนะ
ผูเจริญ พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ทั่วไปแกวรรณะทัง้ ๔ พอผูเจริญจงเขาไป
เจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํานัน้ ก็พออัสสลายนะผูเจริญไดประพฤติวิธีบรรพชาของ
ปริพาชกมาแลว พออัสสลายนะอยากลัวแพซึ่งยังไมทันรบเลย. เมื่อพราหมณเหลานั้นกลาว
อยางนี้แลว อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานั้นวา ขาแตทา นผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจา
ยอมไมไดแน ไดทราบวาพระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที ยอมเปนผู
อันใครๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาจะไมสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดม
ในคํานั้นได ก็แตวา ขาพเจาจักไปตามคําของทานทั้งหลาย.
เรื่องวรรณะ ๔
[๖๑๕] ลําดับนั้น อัสสลายนมาณพพรอมดวยคณะพราหมณหมูใ หญพากันเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว อัสสลายนมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ขาแตทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายกลาวอยางนีว้ า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ
วรรณะอืน่ เลว พราหมณเทานั้นเปนวรรณะขาว วรรณะอื่นดํา พราหมณเทานัน้ ยอมบริสุทธิ์
คนที่มิใชพราหมณไมบริสทุ ธิ์ พราหมณเทานั้นเปนบุตรพรหม เปนโอรสพรหม เกิดแตปาก
ของพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมนิรมิต เปนทายาทของพรหมในเรือ่ งนี้ ทานพระโคดมจะ
ตรัสวาอยางไร?
[๖๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรอัสสลายนะ ก็นางพราหมณีของพราหมณ
ทั้งหลาย มีระดูบาง มีครรภบาง คลอดบุตรบาง ใหบุตรดื่มนมบาง ปรากฎอยู ก็พราหมณ
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เหลานั้นเปนผูเกิดจากชองคลอดเหมือนกัน ยังกลาวอยางนี้วา พราหมณเทานัน้ เปนวรรณะ
ประเสริฐ วรรณะอื่นเลว ... อันพรหมนิรมิต เปนทายาทของพรหม.
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนี้ก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลายก็ยังเขาใจอยู
อยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
[๖๑๗] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานไดฟงมาแลว
หรือวา ในแควนโยนก แควนกัมโพช และในปจจันตชนบทอื่นๆ มีวรรณะอยู ๒ วรรณะ
เทานั้น คือ เจา และทาส เปนเจาแลวกลับเปนทาส เปนทาสแลวกลับเปนเจา?
อ. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนัน้ วา ในแควนโยนก แควนกัมโพช
และในปจจันตชนบทอื่นๆ มีวรรณะอยู ๒ วรรณะเทานัน้ คือ เจา และทาส เปนเจาแลวกลับ
เปนทาส เปนทาสแลวกลับเปนเจา.
พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรือ่ งนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ
ทั้งหลายผูกลาวอยางนีว้ า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม?
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลายก็ยังเขาใจอยู
อยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
[๖๑๘] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กษัตริยเทานั้นหรือ
เปนผูมีปกติฆา สัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูด
เพอเจอ โลภมาก มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก พราหมณไมเปนอยางนั้น แพศยเทานั้นหรือ ... ศูทรเทานั้นหรือ เปนผูมีปกติฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ โลภมาก
มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิด เมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก พราหมณ
ไมเปนอยางนัน้ ?
อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริย ผูมีปกติฆาสัตว ...
มีความเห็นผิด เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาแตทานพระโคดม แม
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พราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร ขาแตพระโคดมผูเจริญ ความจริง แมวรรณะ ๔ ผูมปี กติ
ฆาสัตว ... มีความเห็นผิด เมือ่ ตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกทั้งหมด.
พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรือ่ งนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ
ทั้งหลายผูกลาวอยางนีว้ า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม?
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลายก็ยังเขาใจอยางนี้
วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
[๖๑๙] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทานั้น
หรือหนอ ผูงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ
จากการพูดสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมโลภมาก มีจิตพยาบาท
มีความเห็นชอบ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค กษัตริยไมพึงเปนเชนนัน้ แพศยไมพึง
เปนเชนนัน้ ศูทรไมพึงเปนเชนนั้น?
อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริยผูงดเวนจากการ
ฆาสัตว ... มีความเห็นชอบ เมื่อตายไป ก็พงึ เขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตทานพระโคดม
แมพราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร ... ขาแตพระโคดมผูเจริญ ความจริง แมวรรณะ ๔ ผูงด
เวนจากการฆาสัตว ... มีความเห็นชอบ เมือ่ ตายไป ก็พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคทั้งหมด.
พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรือ่ งนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ
ผูกลาวอยางนีว้ า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม?
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนี้ก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณกย็ ังเขาใจอยางนีว้ า พราหมณ
เทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
[๖๒๐] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในประเทศนัน้
พราหมณเทานั้นหรือหนอ ยอมสามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน (สวน)
กษัตริยไ มสามารถ แพศยไมสามารถ ศูทรไมสามารถ?
อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม ในประเทศนั้น แมกษัตริย
ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ขาแตทานพระโคดม แมพราหมณ ...
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แมแพศย ... แมศูทร ... ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ความจริงในประเทศนั้น แมวรรณะ ๔
ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนไดทั้งหมด.
พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรือ่ งนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ
ทั้งหลายผูกลาวอยางนี้ พราหมณเทานั้นเปนวรรณะอันประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม?
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลายก็ยังเขาใจอยางนี้วา
พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
[๖๒๑] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทานั้น
หรือหนอ ยอมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา แลวลอยละอองและธุลีได กษัตริย
ไมสามารถ แพศยไมสามารถ ศูทรไมสามารถ?
อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริยกย็ อมสามารถ
ถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา แลวลอยละอองและธุลีได ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมพราหมณ ...
แมแพศย ... แมศูทร ... ขาแตพระโคดมผูเจริญ ความจริง แมวรรณะ ๔ ก็ยอมสามารถถือเอา
เครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา แลวลอยละอองและธุลีไดทั้งหมด.
พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรือ่ งนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ
ทั้งหลายผูกลาวอยางนีว้ า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม?
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลายก็ยังเขาใจอยางนี้
วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
[๖๒๒] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระราชาในโลกนี้
เปนกษัตริยผูไดรับมูรธาภิเษกแลว จะพึงทรงเกณฑบุรษุ ผูมีชาติตางๆ กัน ๑๐๐ คนใหมาประชุม
กันแลวตรัสวา มาเถิดทานทั้งหลาย ในจํานวนบุรุษเหลานัน้ บุรุษเหลาใดเกิดแตสกุลกษัตริย
แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา บุรุษเหลานัน้ จงถือไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไม
ทับทิม เอามาทําเปนไมสีไฟ แลวจงสีใหไฟลุกโพลง อนึ่ง มาเถิดทานทัง้ หลาย ในจํานวน
บุรุษเหลานั้น บุรุษเหลาใดเกิดแตสกุลจัณฑาล แตสกุลพราน แตสกุลจักสาน แตสกุลชางรถ
แตสกุลเทหยากเยื่อ บุรุษเหลานั้นจงถือเอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง
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เอามาทําเปนไมสีไฟ แลวจงสีใหไฟลุกโพลง ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้น
เปนไฉน ไฟทีบ่ ุรุษทั้งหลายผูเกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา ถือเอาไมสัก
ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไมทับทิม เอามาทําเปนไมสีไฟ แลวสีใหไฟลุกโพลงขึ้นเทานั้น
หรือหนอ พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจที่ตองทําดวยไฟนั้นได สวนไฟ
ที่บุรุษทั้งหลายผูเกิดแตสกุลจัณฑาล แตสกุลพราน แตสกุลจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุล
เทหยากเยื่อ ถือเอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง เอามาทําเปนไมสีไฟ
แลวสีไฟใหลกุ โพลงขึ้นนั้น พึงเปนไฟไมมีเปลว ไมมีสี ไมมีแสงสวาง และไมอาจทํากิจ
ที่ตองการทําดวยไฟนั้น?
อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมไฟที่บรุ ุษทั้งหลายผูเกิด
แตสกุลกษัตริย ... แลวสีใหไฟลุกโพลงขึ้น ก็พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจ
ทํากิจที่ตองทําดวยไฟนัน้ ได แมไฟที่บุรุษทัง้ หลายผูเกิดแตสกุลจัณฑาล ... แลวสีใหไฟลุกโพลง
ขึ้น ก็พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจทีต่ องทําดวยไฟนั้นได ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ความจริง แมไฟทุกอยางก็พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจทีต่ องทํา
ดวยไฟนัน้ ไดหมด.
พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเรือ่ งนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของพราหมณ
ทั้งหลายผูกลาวอยางนีว้ า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ... เปนทายาทของพรหม?
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลายก็ยังเขาใจอยู
อยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
[๖๒๓] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขัตติยกุมารในโลกนี้
พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางพราหมณี เพราะอาศัยการอยูรว มของคนทั้งสองนั้น พึงเกิดบุตร
แตนางพราหมณีกับขัตติยกุมารนั้น เหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควรกลาวไดวาเปน
กษัตริยบาง เปนพราหมณบางหรือ?
อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุตรเกิดแตนางพราหมณีกบั ขัตติยกุมารนั้น เหมือนมารดา
ก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควรกลาวไดวา เปนกษัตริยบาง เปนพราหมณบาง.
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[๖๒๔] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณกุมาร
ในโลกนี้ พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางกษัตริย เพราะอาศัยการอยูรว มของคนทั้งสองนั้น พึงเกิด
บุตร บุตรผูเกิดแตนางกษัตริยกับพราหมณกุมารนั้น เหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควร
กลาวไดวา เปนกษัตริยบาง เปนพราหมณบางหรือ?
ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุตรผูเกิดแตนางกษัตริยก ับพราหมณกุมารนี้ ก็ควรกลาวไดวา
เปนกษัตริยบาง เปนพราหมณบาง.
[๖๒๕] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในโลกนี้ เขาพึง
ผสมแมมากับพอลา เพราะอาศัยการผสมแมมากับพอลานั้น พึงเกิดลูกมา แมลูกมาที่เกิดแต
แมมากับพอลานั้น เหมือนแมก็ดี เหมือนพอก็ดี ก็ควรกลาวไดวา เปนมาบาง เปนลาบางหรือ?
อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมลูกผสมนั้นก็ยอมเปนมาอัศดร ขาแตพระโคดมผูเจริญ
เรื่องของสัตวนี้ ขาพเจาเห็นวาตางกัน แตในนัยตน ในเรื่องของมนุษยเหลาโนน ขาพเจา
เห็นวาไมตางอะไรกัน.
[๖๒๖] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในโลกนี้ พึงมีมาณพ
สองคน เปนพีน่ องรวมทองเดียวกัน คนหนึ่งเปนคนศึกษาเลาเรียน อันอาจารยแนะนํา คนหนึ่ง
ไมไดศึกษาเลาเรียน อันอาจารยไมไดแนะนํา ในสองคนนี้ พราหมณทงั้ หลายพึงเชื้อเชิญคนไหน
ใหบริโภคกอน ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อเปนบรรณาการก็ดี ในการเลี้ยง
เพื่อบูชายัญก็ดี ในการเลี้ยงเพือ่ ตอนรับแขกก็ด?ี
อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในสองคนนี้ พราหมณทั้งหลายพึงเชื้อเชิญมาณพผูศึกษา
เลาเรียน ผูที่อาจารยแนะนํา ใหบริโภคกอน ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อ
เปนบรรณาการก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อบูชายัญก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ของที่ใหในบุคคลผูไมไดศึกษาเลาเรียน ผูที่อาจารยมิไดแนะนํา จักมีผลมากได
อยางไรเลา.
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[๖๒๗] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในโลกนี้ พึงมี
มาณพสองคน เปนพี่นองรวมทองเดียวกัน คนหนึ่งเปนคนศึกษาเลาเรียน อันอาจารยแนะนํา
แตเปนคนทุศลี มีธรรมอันลามก คนหนึ่งไมไดศึกษาเลาเรียน อันอาจารยมิไดแนะนํา แตเปน
คนมีศีล มีกัลยาณธรรม ในสองคนนี้ พราหมณทั้งหลายพึงเชื้อเชิญคนไหนใหบริโภคกอน
ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี ... ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ด?ี
อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในสองคนนี้ พราหมณทั้งหลายพึงเชื้อเชิญมาณพผูไมได
ศึกษาเลาเรียน ผูที่อาจารยไมไดแนะนํา แตเปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม ใหบริโภคกอน
ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี ... ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ของที่ใหในบุคคลผูทุศีล มีธรรมอันลามกจักมีผลมากอะไรเลา.
พ. ดูกรอัสสลายนะ เมื่อกอนทานไดไปยังชาติ ครั้นไปยังชาติแลวไดไปในมนต
ครั้นไปในมนตแลว กลับเวนมนตนั้นเสีย แลวกลับมายังความบริสุทธิ์อันทั่วไปแกวรรณะทั้ง ๔
ที่เราบัญญัติไว.
เมื่อพระผูมพี ระภาคตรัสอยางนี้แลว อัสสลายนมาณพนิ่งเฉย เกอเขิน คอตก กมหนา
ซบเซา หมดปฏิภาณ.
วรรณ ๔ ในอดีต
[๖๒๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา อัสสลายนมาณพ นิ่งเฉย เกอเขิน
คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงไดตรัสกะอัสสลายนมาณพวา ดูกรอัสสลายนะ
เรื่องเคยมีมาแลว พราหมณฤาษี ๗ ตน มาประชุมกันทีก่ ระทอมอันมุงบังดวยใบไมในราวปา
เกิดมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
ดูกรอัสสลายนะ อสิตเทวละฤาษีไดสดับขาววา พราหมณฤาษี ๗ ตน มาประชุมกันที่กระทอม
อันมุงบังดวยใบไม เกิดทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ
เปนทายาทของพรหม ดังนี้. ลําดับนั้นแล อสิตเทวละฤาษีปลงผมและหนวด นุงผาสีแดงออน
สวมรองเทาสองชั้น ถือไมเทาเลี่ยมทอง ไปปรากฏในบริเวณบรรณศาลาของพราหมณฤาษี ๗ ตน.
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ดูกรอัสสลายนะ ครั้งนั้นแล อสิตเทวละฤาษีเดินไปมาอยูใ นบริเวณของพราหมณฤาษี ๗ ตน
กลาวอยางนี้วา เออทานพราหมณฤาษีเหลานี้ไปไหนกันหมดหนอ เออทานพราหมณฤาษีเหลานี้
ไปไหนกันหมดหนอ. ดูกรอัสสลายนะ ลําดับนั้นแล พราหมณฤาษี ๗ ตน ไดกลาวกะ
อสิตเทวละฤาษีวา ใครหนอนี่เหมือนเด็กชาวบานเดินไปมาอยูที่บริเวณบรรณศาลาของพราหมณ
ฤาษี ๗ ตน กลาวอยางนีว้ า เออทาน พราหมณฤาษีเหลานีไ้ ปไหนกันหมด เออทาน พราหมณฤาษี
เหลานี้ไปไหนกันหมด เอาละ เราทั้งหลายจักสาปแชงมัน. ดูกรอัสสลายนะ ลําดับนัน้
พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันสาปแชงอสิตเทวละฤาษีวา มันจงเปนเถาเปนจุรณไป จงเปนเถา
เปนจุรณไป จงเปนเถาเปนจุรณไป. ดูกรอัสสลายนะ พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันสาปแชง
อสิตเทวละฤาษีดวยประการใดๆ อสิตเทวละฤาษีกลับเปนผูมีรูปงามกวา เปนผูนาดูกวา และ
เปนผูนาเลื่อมใสกวา ดวยประการนั้นๆ. ดูกรอัสสลายนะ ครั้งนั้นแล พราหมณฤาษี ๗ ตน
ไดมีความคิดกันวา ตบะของเราทั้งหลายเปนโมฆะหนอ พรหมจรรยของเราทั้งหลายไมมีผล
ดวยวา เมื่อกอนเราทั้งหลายสาปแชงผูใดวา เจาจงเปนเถาเปนจุรณไป ผูนั้นบางคนก็เปนเถาไป
แตผูนี้เราทั้งหลายสาปแชงดวยประการใดๆ เขากลับเปนผูมีรูปงามกวา เปนผูนาดูกวา และ
เปนผูนาเลื่อมใสกวา ดวยประการนั้นๆ. อสิตเทวละฤาษีกลาววา ตบะของทานผูเจริญทั้งหลาย
เปนโมฆะก็หามิได และพรหมจรรยของทานผูเจริญทั้งหลายไมมีผลก็หามิได เชิญทานผูเจริญ
ทั้งหลายจงละความคิดประทุษรายในเราเสียเถิด.
ฤา. เราทั้งหลายยอมสละความคิดประทุษราย ทานเปนใครหนอ?
เท. ทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินชื่ออสิตเทวละฤาษีหรือไม?
ฤา. ทานผูเจริญ เราทั้งหลายไดยินชื่ออยางนั้น.
เท. ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย เรานี่แหละอสิตเทวละฤาษีนั้น.
ดูกรอัสสลายนะ ลําดับนัน้ แล พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันเขาไปหาอสิตเทวละฤาษี
เพื่อจะไหว. อสิตเทวละฤาษีไดกลาวกะพราหมณฤาษี ๗ ตนวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย
ขาพเจาไดสดับขาวนี้มาวา พราหมณฤาษี ๗ ตนมาประชุมในกระทอมอันมุงบังดวยใบไมในราวปา
เกิดทิฏฐิอันลามกเห็นปานนีว้ า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ วรรณะอืน่ เลว พราหมณ
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เทานั้นเปนวรรณะขาว วรรณะอื่นดํา พราหมณเทานั้นบริสุทธิ์ ผูมิใชพราหมณไมบริสุทธิ์
พราหมณเทานั้นเปนบุตรของพรหม เปนโอรสของพรหม เกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม
อันพรหมนิรมิต เปนทายาทของพรหม ดังนี้จริงหรือ? พราหมณฤาษี ๗ ตน ตอบวาจริงอยางนั้น
ทานผูเจริญ.
เท. ก็ทานผูเ จริญทั้งหลายรูหรือวา มารดาบังเกิดเกลาไดแตงงานกับพราหมณเทานั้น
ไมไดแตงงานกะชายผูมใิ ชพราหมณเลย?
ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.
เท. ก็ทานผูเ จริญทั้งหลายรูหรือวา มารดาของมารดาบังเกิดเกลา ตลอด ๗ ชั่วยายาย
ของมารดา ไดแตงงานกะพราหมณเทานั้น ไมไดแตงงานกะชายผูมใิ ชพราหมณเลย?
ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.
เท. ก็ทานผูเ จริญทั้งหลายรูหรือวา บิดาบังเกิดเกลาไดแตงงานกับนางพราหมณีเทานั้น
ไมไดแตงงานกะหญิงผูมิใชนางพราหมณีเลย?
ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.
เท. ก็ทานผูเ จริญทั้งหลายรูหรือวา บิดาของบิดาบังเกิดเกลา ตลอด ๗ ชั่วปูตาของบิดา
ไดแตงงานกะนางพราหมณีเทานั้น ไมไดแตงงานกะหญิงผูมิใชนางพราหมณีเลย?
ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.
เท. ก็ทานผูเ จริญทั้งหลายรูหรือวา การตัง้ ครรภจะมีไดดวยอาการอยางไร?
ฤา. ดูกรทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายรูวา การตั้งครรภจะมีไดดวยอาการอยางไร คือ
ในโลกนี้ มารดาและบิดาอยูร วมกัน ๑ มารดามีระดู ๑ สัตวผูจะเกิดในครรภปรากฏ ๑ การ
ตั้งครรภยอมมีไดเพราะความประชุมพรอมแหงเหตุ ๓ ประการอยางนี้.
เท. ก็ทานผูเ จริญทั้งหลายออนวอนไดหรือวา ไดโปรดเถิด ขอสัตวที่เกิดในครรภ
จงเปนกษัตริย จงเปนพราหมณ จงเปนแพศย หรือวาจงเปนศูทร?
ฤา. ดูกรทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายออนวอนอยางนัน้ ไมไดเลย.
เท. เมื่อเปนอยางนั้น ทานผูเจริญทั้งหลายจะรูไดหรือวา ทานทั้งหลายเปนพวกไหน?
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ฤา. ดูกรทานผูเจริญ เมื่อเปนอยางนัน้ ขาพเจาทั้งหลายไมรูเลยวาขาพเจาทั้งหลายเปน
พวกไหน.
ดูกรอัสสลายนะ ก็พราหมณฤาษี ๗ ตนนั้น อันอสิตเทวละฤาษีซักไซไลเลียง ไตถาม
ในวาทะปรารภชาติของตนยอมตอบไมได ก็บัดนี้ ทานอันเราซักไซไลเลียง ไตถามในวาทะ
ปรารภชาติของตน จะตอบไดอยางไร ทานเปนศิษยมีอาจารย ยังรูไมจบ เปนแตถือทัพพี.
[๖๒๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัสสลายนมาณพไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดม
โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
จบ อัสสลายนสูตร ที่ ๓.
_____________
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๔. โฆฏมุขสูตร
โฆฏมุขพราหมณ
[๖๓๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง ทานพระอุเทนอยู ณ เขมิยอัมพวัน ใกลเมืองพาราณสี. ก็สมัยนั้นแล
พราหมณชื่อวาโฆฏมุขะไดไปถึงเมืองพาราณสีดวยกรณียกิจบางอยาง. ครั้งนั้นแล โฆฏมุขพราหมณ
เดินเทีย่ วไปมาเปนการพักผอน ไดเขาไปยังเขมิยอัมพวัน. ก็สมัยนั้น ทานพระอุเทนเดินจงกรม
อยูในทีแ่ จง. โฆฏมุขพราหมณเขาไปหาทานพระอุเทนถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอุเทน
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดเดินตามพระอุเทนผูก ําลังเดินจงกรมอยู ไดกลาว
อยางนี้วา ดูกรสมณะผูเจริญ การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี ในเรื่องนี้ ขาพเจามีความเห็น
อยางนี้ เพราะบัณฑิตทั้งหลายเชนทานไมเห็นขอนั้น หรือไมเห็นธรรมในเรื่องนี้.
[๖๓๑] เมื่อโฆฏมุขพราหมณกลาวอยางนี้แลว ทานพระอุเทนลงจากที่จงกรม เขาไปยัง
วิหาร แลวนั่งบนอาสนะที่จดั ไว. แมโฆฏมุขพราหมณกล็ งจากที่จงกรม เขาไปยังวิหาร แลว
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ครั้นแลว ทานพระอุเทนไดกลาวกะโฆฏมุขพราหมณวา ดูกร
พราหมณ อาสนะมีอยู ถาทานปรารถนาก็เชิญนั่งเถิด.
โฆ. ก็ขาพเจารอการเชื้อเชิญของทานพระอุเทนนีแ้ ล จึงยังไมนั่ง เพราะวาคนเชน
ขาพเจา อันใครไมเชื้อเชิญกอนแลว จะพึงสําคัญการที่จะพึงนั่งบนอาสนะอยางไร.
ลําดับนั้นแล โฆฏมุขพราหมณถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่ง แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอุเทนวา ดูกรสมณะผูเจริญ การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี ในเรื่องนี้
ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ เพราะบัณฑิตทั้งหลายเชนทานไมเห็นขอนัน้ หรือไมเห็นธรรม
ในเรื่องนี้. ทานพระอุเทนกลาววา ดูกรพราหมณ ถาทานพึงยอมคําที่ควรยอม และพึงคัดคาน
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คําที่ควรคัดคานของเรา อนึ่ง ทานไมพึงรูเนื้อความแหงภาษิตใด พึงซักถามเราในภาษิตนั้นใหยิ่ง
ไปวา ดูกรทานอุเทน ภาษิตนี้อยางไร เนื้อความแหงภาษิตนี้เปนไฉน เพราะทําไดอยางนี้
เราทั้งสองพึงมีการเจรจาปราศรัยในเรื่องนีก้ ันได.
โฆ. ขาพเจาจักยอมคําที่ควรยอม และจักคัดคานคําทีค่ วรคัดคานของทานอุเทน อนึ่ง
ขาพเจาจักไมรเู นื้อความแหงภาษิตของทานอุเทนขอใด ขาพเจาจักซักถามทานอุเทนในภาษิตขอนัน้
ใหยิ่งขึน้ ไปวา ดูกรทานอุเทน ภาษิตนี้อยางไร เนื้อความแหงภาษิตนีเ้ ปนไฉน เพราะทําได
อยางนี้ เราทั้งสองจงเจรจาปราศรัยกันในเรือ่ งนี้เถิด.
บุคคล ๔ จําพวก
[๖๓๒] อ. ดูกรพราหมณ บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการ
ทําตนใหเดือดรอน ๑ บางคนเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการทําผูอื่นให
เดือดรอน ๑ บางคนเปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน
ทั้งเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ๑ บางคนไม
เปนผูทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทั้งไมเปนผูทําอื่น
ใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน
และไมทําผูอนื่ ใหเดือดรอนนั้น เปนผูไมมคี วามหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข
มีตนเปนดังพรหมอยู ในปจจุบัน ๑ ดูกรพราหมณ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ บุคคลไหนยอม
ยังจิตของทานใหยนิ ดี.
โฆ. ดูกรทานอุเทน บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน
ใหเดือดรอนนี้ ยอมไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี แมบุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบการ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอนนี้ ก็ไมยังจิตของขาพเจาใหยนิ ดี ถึงบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทั้งทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย
ในการทําผูอื่นใหเดือดรอนนี้ ก็ไมยังจิตของขาพเจาใหยนิ ดี สวนบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน
ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทัง้ ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบ
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ความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ผูไมทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอื่นให
เดือดรอนนัน้ เปนผูไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหม
อยูในปจจุบันเทียว บุคคลนี้ยอ มยังจิตของขาพเจาใหยนิ ดี.
อุ. ดูกรพราหมณ ก็เพราะเหตุไร บุคคล ๓ จําพวกนี้ จึงไมยังจิตของทานใหยินดี?
โฆ. ดูกรทานอุเทน บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน
ใหเดือดรอน เขายอมทําตนผูร ักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ บุคคลนี้
จึงไมยังจิตของขาพเจาใหยนิ ดี แมบุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ
ทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาก็ยอมทําผูอื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้
บุคคลนี้จึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี ถึงบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย
ในการทําตนใหเดือดรอน ทัง้ ทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นให
เดือดรอน เขาก็ทําตน และผูอ่นื ซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้
บุคคลนี้จึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี สวนบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความ
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทั้งไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายใน
การทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนผูไมมคี วามหิว
ดับสนิท เปนผูเ ย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว เขายอมไม
ทําตน และผูอนื่ ซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ บุคคลนี้จึงยังจิต
ของขาพเจาใหยินดี.
บริษัท ๒ จําพวก
[๖๓๓] อุ. ดูกรพราหมณ บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือบริษัทพวกหนึ่ง
ในโลกนี้ กําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล ยอมแสวงหาบุตรและภรรยา ทาสีและทาส
นาและที่ดนิ ทองและเงิน สวนบริษัทพวกหนึ่งในโลกนี้ ไมกําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล
ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและทีด่ ิน ทองและเงิน แลวออกบวชเปนบรรพชิต
ดูกรพราหมณ บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน
ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนให

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 436
เดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตน
เปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว ทานเห็นบุคคลนี้ในบริษัทไหนมาก คือ ในบริษัทผูกาํ หนัดยินดี
ในแกวมณีและกุณฑล แสวงหาบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและทีด่ ิน ทองและเงิน
และในบริษัทผูไมกําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและ
ที่ดิน ทองและเงิน แลวออกบวชเปนบรรพชิต?
โฆ. ดูกรทานอุเทน บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการ
ทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน
เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวย
แตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว ขาพเจาเห็นบุคคลนี้ มีมากในบริษทั ไม
กําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและที่ดิน ทองและเงิน
แลวออกบวชเปนบรรพชิต.
อุ. ดูกรพราหมณ ก็ในบัดนี้นั่นเองแล เรายอมรูคําที่ทานกลาวแลวอยางนี้วา ดูกร
สมณะผูเจริญ การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี ขาพเจามีความเห็นในเรื่องนี้อยางนี้ เพราะบัณฑิต
ทั้งหลายเชนทานไมเห็นขอนั้น หรือเพราะไมเห็นธรรมในเรื่องนี้.
โฆ. ดูกรทานอุเทน วาจาที่ทานกลาวแกขาพเจานัน้ เปนวาจามีเหตุสนับสนุนโดยแท
การบวชอันชอบธรรมมีจริง ขาพเจามีความเห็นในเรื่องนี้อยางนี้ และขอทานอุเทนโปรดจําขาพเจา
ไวอยางนี้ อนึ่ง บุคคล ๔ จําพวกนี้ ทานอุเทนกลาวแลวโดยยอไมจําแนกโดยพิสดาร ขอโอกาส
เถิดทาน ขอทานอุเทนชวยอนุเคราะหจําแนกบุคคล ๔ จําพวกนี้โดยพิสดารแกขาพเจาเถิด.
อุ. ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.
โฆฏมุขพราหมณรับคําทานพระอุเทนวา อยางนั้น ทานผูเจริญ.
ติตถิยวัตร
[๖๓๔] ทานพระอุเทนไดกลาววา ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบ
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนเปนไฉน ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน
คนเปลือย ไรมารยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด
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ไมยินดีรับภิกษาที่เขานํามาให ไมยนิ ดีรับภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมยินดีรบั นิมนต ไมรบั ภิกษา
ปากหมอ ไมรบั ภิกษาจากปากกระเชา ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม
ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภิกษาของคนสองคนกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ
ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียชาย ไมรับภิกษาทีแ่ นะนํา
ทํากันไว ไมรบั ภิกษาในที่ที่เขาเลี้ยงสุนัข ไมรับภิกษาในที่มีแมลงวันตอมเปนกลุม ไมรับปลา
ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับภิกษาทีเ่ รือนหลังเดียว เยียวยา
อัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง ฯลฯ
รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภิกษาในถาดนอย
ใบเดียวบาง ๒ บาง ฯลฯ ๗ บาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ฯลฯ ๗ วันบาง
เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้ดว ยประการฉะนี้ เปนผู
มีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟางเปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง
มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีขาวไหมเปนภักษาบาง
มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงามันและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไม
หลนเยียวยาอัตภาพบาง เขานุงหมผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง
ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกไมกรองบาง
ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนก
เคาบาง เปนผูถือการถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวด
บาง เปนผูถือการยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูถือกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการเดิน
กระโหยงบาง เปนผูถือการนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูถือการอาบน้ํา
วันละ ๓ ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุ
เครื่องทํากายใหเดือดรอน ใหเรารอน ดวยวิธีเปนอันมากเชนนี้อยู ดูกรพราหมณ บุคคลนี้
เรียกวา เปนผูท ําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน.
[๖๓๕] ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ
ทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนไฉน ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนฆาแกะขายเลี้ยงชีพ

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 438
เปนคนฆาหมูขายเลี้ยงชีพ เปนคนฆานกขายเลี้ยงชีพ เปนคนฆาเนื้อขายเลี้ยงชีพ เปนพราน
เปนคนฆาปลา เปนโจร เปนคนรับจางฆาโจร เปนใหญในเรือนจํา หรือแมใครๆ อื่นผูมีการงาน
อันหยาบชา ดูกรพราหมณ บุคคลนี้เรียกวา เปนคนทําผูอ ื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย
ในการทําผูอื่นใหเดือดรอน.
[๖๓๖] ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ
ทําตนใหเดือดรอน ทั้งทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน
เปนไฉน ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนพระราชามหากษัตริย ไดรับมูรธาภิเษกแลว
หรือเปนพราหมณมหาศาล เขาสั่งใหสรางสันถาคารใหมไวดานตะวันออกแหงนคร แลวปลงผม
และหนวด นุงหนังเสือทั้งเล็บ เอาน้ํามันเจือเนยใสทากาย เกาหลังดวยเขาสัตว เขาไปยัง
สันถาคารพรอมดวยมเหสี และพราหมณปโุ รหิต เขานอนบนพื้นดินอันไมมีเครื่องลาด ซึ่งไลทา
ดวยของเขียวสด พระราชาเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมในเตาที่หนึ่ง พระมเหสีเยียวยาอัตภาพดวย
น้ํานมในเตาที่ ๒ พราหมณปุโรหิตเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมในเตาที่ ๓ บูชาไฟดวยน้ํานมใน
เตาที่ ๔ ลูกโคเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมที่เหลือแหงแมโคลูกออนตัวเดียว เขาสั่งอยางนี้วา
จงฆาโคผูเทานี้ ลูกโคผูเทานี้ ลูกโคเมียเทานี้ แพะเทานี้ แกะเทานี้ เพื่อประโยชนแกการ
บูชายัญ จงตัดตนไมเทานี้ เพือ่ ประโยชนแกการทําโรงบูชายัญ จงถอนหญาเทานี้เพื่อลาดพื้น
ชนเหลาใดเปนทาสก็ดี เปนคนใชก็ดี เปนกรรมกรก็ดี ของพระราชาหรือพราหมณมหาศาลนั้น
ชนเหลานั้นถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม รองไหน้ําตานองหนา ทําการงานตามกําหนดสั่ง
ดูกรพราหมณ บุคคลนี้เรียกวา เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน
ใหเดือดรอน ทั้งทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน.
[๖๓๗] ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายใน
การทําตนใหเดือดรอน ทั้งไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําใหผูอื่น
เดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนผูไมมคี วามหิว ดับสนิท
เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว เปนไฉน ดูกรพราหมณ
พระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ... เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
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พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย
พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง. คฤหบดีกด็ ี บุตรคฤหบดีก็ดี หรือบุคคล
ผูเกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ไดฟงธรรมนั้น ครั้นไดฟงธรรมนั้นแลว ยอมไดศรัทธา
ในพระตถาคต เขาประกอบดวยศรัทธานั้น ยอมเห็นตระหนักชัดวา ฆราวาสคับแคบ เปนทาง
มาแหงกิเลสธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย
ใหบริบูรณบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัดแลว ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด. สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ
ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต.
ผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ
[๖๓๘] เมื่อเขาบวชแลวอยางนี้ เปนผูถ ึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภิกษุ
ทั้งหลาย เปนผูละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู ละการลักทรัพย เวนขาด
จากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของที่เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย มีตน
สะอาดอยู ละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวน
จากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย
พูดเปนหลักฐานควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจาก
ขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอก
ขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว สมานคนที่แตกราวกันบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียงกัน
บาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน
กลาวแตคําที่ทาํ ใหพรอมเพรียงกัน ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําไมมโี ทษ
เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนคําของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ละคําเพอเจอ เวน
ขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามี
หลักฐาน มีที่อา ง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร เธอเปนผูเวนขาด
จากการพรากพืชคามและภูตคาม เปนผูฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดการฉันในเวลาวิกาล
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เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง การประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เปน
ผูเวนขาดจากการทัดทรง ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและเครื่องประเทืองผิว
อันเปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งที่นอนอันสูงใหญ เวนขาดจาก
การรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญชาติดิบ เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เวนขาดจากการ
รับสตรีและกุมารี เวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการับแพะและแกะ เวนขาด
จากการรับไกและสุกร เวนขาดจากการรับ ชาง โค มาและลา เวนขาดจากการรับนาและที่ดิน
เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซื้อและการขาย เวนขาดจากการ
ฉอโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเครื่องตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน
การลอลวงและการตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา ตีชิง การปลน และกรรโชก.
เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครือ่ งบริหารทอง จะไปทาง
ทิศาภาคใดๆ ก็ถือเอาไปไดเอง. เปรียบเหมือนนก จะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มแี ตปกของ
ตัวเปนภาระบินไปฉะนัน้ . เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมมี
โทษเฉพาะตน. เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมเปนผูยดึ ถือนิมิต ไมยดึ ถืออนุพยัญชนะ ยอม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ
อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียง
ดวยหู ... สูดกลิ่นดวยจมูก ... ลิ้มรสดวยลิ้น ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูธรรมารมณ
ดวยใจแลว ไมเปนผูยึดถือนิมิต ไมยึดถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อ
ไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวา
รักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย. เธอประกอบดวยอินทรียส ังวรอันเปนของพระอริยะ
นี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธิ์ เฉพาะตน. เธอเปนผูกระทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการ
ถอยกลับ ยอมทําความรูสึกตัวในการแล ในการเหลียว ยอมทําความรูสึกตัวในการคูเขา ใน
เหยียดออก ยอมทําความรูสึกในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ยอมทําความรูสึกตัวในการฉัน
ในการดื่ม ในการเคี้ยว ในการลิ้ม ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทํา
ความรูสึกตัวในการเดิน ในการยืน ในการนั่ง ในการหลับ ในการตื่น ในการพูด ในการนิ่ง.
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[๖๓๙] ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อันเปนของพระอริยะดวยอินทรียสังวรอันเปน
ของพระอริยะ และดวยสติสมั ปชัญญะอันเปนของพระอริยะเชนนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด
คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต
ในเวลาภายหลังภัต นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความโลภ คือ
อภิชฌา มีใจปราศจากความโลภอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา ละความประทุษราย คือ
พยาบาท ไมคดิ พยาบาท มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู ยอมชําระจิตให
บริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ ปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมาย
อยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ
เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจกิ ิจฉา
ขามวิจิกจิ ฉา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจกิ ิจฉา.
ฌาน ๔
[๖๔๐] ภิกษุนั้น ละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครือ่ งเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพล
เหลานี้แลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอันมีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข
เกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌานอันมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติสัม
ปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ ปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.
ญาณ ๓
[๖๔๑] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
เปนจิตออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความไมหวัน่ ไหวแลวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ
ปุพเพนิวาสานุสติญาณ. เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่ บาง
๒ ชาติบาง ๓ ชาติบาง ๔ ชาติบาง ๕ ชาติบาง ๑๐ ชาติบาง ๒๐ ชาติบาง ๓๐ ชาติบาง
๔๐ ชาติบาง ๕๐ ชาติบาง ๑๐๐ ชาติบาง ๑,๐๐๐ ชาติบาง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบาง ตลอดสังวัฏกัป
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เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน
เราไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผวิ พรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข
อยางนั้นๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนัน้ แลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพ
นั้น เราก็ไดมชี ื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข
เสวยทุกข อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอ
ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี.้
[๖๔๒] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ ... ถึงความไมหวัน่ ไหวแลวอยางนี้ ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่อรูจุตแิ ละอุปบัติของสัตวทั้งหลาย. เธอเห็นหมูสตั วกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย
ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต ฯลฯ ติเตียนพระ
อริยะเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เมื่อตายไป จึงตองเขาถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานั้นประกอบดวยกายสุจริต ฯลฯ ไมติเตียนพระอริยเจา เปน
สัมมาทิฏฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติ โลก สวรรค
เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม ไดดี
ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม
ดวยประการฉะนี้.
[๖๔๓] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ ... ถึงความไมหวัน่ ไหวแลวอยางนี้ ยอมโนมนอม
จิตไปเพื่อญาณเปนเหตุสิ้นอาสวะ. เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เหลาอาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ
นี้ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนจาก
กามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูว า
หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอืน่
เพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ดูกรพราหมณ บุคคลนี้เรียกวา ผูไมทําตนใหเดือดรอน ไม
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทั้งไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความ
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ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมี
ความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว.
การสรางศาลาสงฆ
[๖๔๔] เมื่อทานพระอุเทนกลาวอยางนี้แลว โฆฏมุขพราหมณ ไดกลาวกะทานพระ
อุเทนวา ขาแตทานอุเทน ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแตทานอุเทน ภาษิตของทานแจมแจง
นัก ทานอุเทนประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของทีค่ ว่ํา เปดของทีป่ ด
บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา ผูมีจกั ษุจกั เห็นรูปไดฉะนั้น
ขาพเจานี้ ขอถึงทานอุเทนกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวา เปนสรณะ ขอทานอุเทนทรงจําขาพเจา
วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
อุ. ดูกรพราหมณ ทานอยาไดถึงอาตมาเปนสรณะเลย เชิญทานถึงพระผูมีพระภาคที่
อาตมาถึงเปนสรณะเปนสรณะเถิด.
โฆ. ขาแตทานอุเทน เดีย๋ วนี้ ทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ประทับอยูที่ไหน?
อุ. ดูกรพราหมณ เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เสด็จ
ปรินิพพานเสียแลว.
โฆ. ขาแตทานอุเทน ถาแหละขาพเจาพึงไดฟงวา ทานพระโคดมพระองคนั้น ประทับ
อยูในหนทางแม ๑๐ โยชน ขาพเจาก็พึงไปเฝาทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้
แมสิ้นหนทาง ๑๐ โยชน ถาแหละขาพเจาพึงไดฟงวา ทานพระโคดมพระองคนั้น ประทับอยู
ในหนทาง ๒๐ โยชน ... ๓๐ โยชน ... ๔๐ โยชน ... ๕๐ โยชน ... แม ๑๐๐ โยชน ขาพเจาก็
พึงไปเฝาทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แมสิ้นหนทาง ๑๐๐ โยชน แตวา
ทานพระโคดมพระองคนั้น เสด็จปรินิพพานเสียแลว ขาพเจาขอถึงทานพระโคดมพระองคนั้น
แมเสด็จปรินพิ พานแลว กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ เปนสรณะ ขอทานอุเทนทรงจํา
ขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป อนึง่ มีเบี้ยเลี้ยงประจํา ที่
พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานแกขาพเจาทุกวัน ขาพเจาขอถวายสวนหนึ่งจากเบีย้ เลี้ยงประจํา
นั้นแกทานอุเทน.
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[๖๔๕] อุ. ดูกรพราหมณ ก็พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานอะไรเปนเบีย้ เลีย้ ง
ประจําทุกวันแกทาน?
โฆ. ขาแตทานอุเทน พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานกหาปณะ ๕๐๐ เปนเบี้ยเลี้ยง
ประจําแกขาพเจา.
อุ. ดูกรพราหมณ การรับทองและเงิน ไมสมควรแกอาตมาทั้งหลาย.
โฆ. ขาแตทานอุเทน ถาทองและเงินนัน้ ไมสมควร ขาพเจาจะใหสรางวิหารถวาย
ทานอุเทน.
อุ. ดูกรพราหมณ ถาแลทานปรารถนาจะใหสรางวิหารถวายอาตมา ก็ขอใหสรางโรง
เลี้ยงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตรเถิด.
โฆ. ดวยขอที่ทานอุเทนชักชวนขาพเจาในสังฆทานนี้ ขาพเจามีใจชื่นชมยินดีเหลือ
ประมาณ ขาแตทานอุเทน ขาพเจาจะใหสรางโรงเลี้ยงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตร ดวย
เบี้ยเลี้ยงประจําสวนนี้ดว ย ดวยเบีย้ เลี้ยงประจําสวนอื่นดวย.
ครั้งนั้นแล โฆฏมุขพราหมณใหจัดสรางโรงเลี้ยงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตร ดวย
เบี้ยเลี้ยงประจําสวนนี้ และสวนอื่น โรงเลี้ยงนั้น เดีย๋ วนี้เรียกวาโฆฏมุขี ฉะนี้แล.
จบ โฆฏมุขสูตร ที่ ๔.
_______________
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๕. จังกีสูตร
เรื่องจังกีพราหมณ
[๖๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
เสด็จถึงพราหมณคามของชนชาวโกศลชื่อวา โอปาสาทะ. ไดทราบวา ณ ที่นั้น พระผูม ีพระภาค
ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหงโอปาสาทพราหมณคาม. ก็สมัยนั้นแล
พราหมณชื่อวา จังกีปกครองโอปาสาทพราหมณคาม อันคับคั่งดวยประชาชนและหมูส ัตว
อุดมไปดวยหญา ไมและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล
ทรงโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธิ์.
[๖๔๗] พราหมณและคฤหบดี ชาวโอปาสาทพราหมณคามไดสดับขาววา พระสมณโคดม
ศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมู
ใหญ เสด็จถึงโอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ทางทิศเหนือ
แหงโอปาสาทพราหมณคาม ก็กิติศัพทอันงดงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ไดขจรไปอยางนีว้ า
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผู
จําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและ
มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต
เห็นปานนั้น ยอมเปนความดีแล.
ครั้งนั้นแล พราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาทพราหมณคาม พากันออกจาก
โอปาสาทพราหมณคามเปนหมูๆ มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไปทางปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน.
ก็สมัยนั้นแล จังกีพราหมณนอนพักผอนกลางวันอยูใ นปราสาทชั้นบน.
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[๖๔๘] จังกีพราหมณไดเห็นพราหมณ และคฤหบดีชาวโอปาสาทพราหมณคาม พากัน
ออกจากโอปาสาทพราหมณคามเปนหมู มุง หนาไปทางทิศอุดร พากันไปยังปาไมสาละอันชื่อวา
เทพวัน ครั้นเห็นแลวจึงเรียกนักการมาถามวา พอนักการ พราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาท
พราหมณคาม พากันออกจากโอปาสาทพราหมณคามเปนหมูๆ มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไป
ยังปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ทําไมกัน. นักการตอบวา ขาแตทานจังกี มีเรื่องอยู พระสมณ
โคดมศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆ
หมูใหญ เสด็จถึงโอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ทางทิศเหนือ
แหงโอปาสาทพราหมณคาม ก็กิติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ไดขจรไปอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผู
จําแนกธรรม พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น พากันไปเพื่อเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น.
จ. พอนักการ ถาเชนนั้น ทานจงเขาไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาท
พราหมณคาม แลวจึงกลาวอยางนีว้ า ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย จังกีพราหมณสั่งมาอยางนี้วา
ขอทานผูเจริญทั้งหลายจงรออยูกอน แมจังกีพราหมณก็จะไปเฝาพระสมณโคดม.
นักการรับคําจังกีพราหมณแลว เขาไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาทพราหมณคาม
แลวกลาววา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย จังกีพราหมณสั่งมาอยางนี้วา ขอทานทั้งหลายจงรอกอน
แมจังกีพราหมณก็จกั ไปเฝาพระสมณโคดมดวย.
จังกีพราหมณจะเขาเฝาพระพุทธเจา
[๖๔๙] ก็สมัยนั้นแล พราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐ พักอยูในโอปาสาทพราหมณคาม
ดวยกรณียกิจบางอยาง. พราหมณเหลานั้นไดฟงขาววา จังกีพราหมณจกั ไปเฝาพระสมณโคดม.
ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้นพากันเขาไปหาจังกีพราหมณถึงที่อยู แลวไดถามจังกีพราหมณวา
ไดทราบวา ทานจังกีจกั ไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ? จังกีพราหมณตอบวา ดูกรทานผูเจริญ
ทั้งหลาย เปนความจริงอยางนั้น แมเราจักไปเฝาพระสมณโคดม.
เว. ทานจังกีอยาไปเฝาพระสมณโคดมเลย ทานจังกีไมสมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม
พระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี เพราะวาทานจังกีเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายมารดาและ
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บิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดย
อางถึงชาติ แมเพราะเหตุที่ทานจังกีเปนอุภโตสุชาติ ... ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาตินี้
ทานจังกีจึงไมสมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม แตพระสมณโคดมนั่นแล สมควรจะเสด็จมาหา
ทานจังกี ทานจังกีแลเปนผูมงั่ คั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก ... ทานจังกีแลเปนผูรจู บไตรเทพ
พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เขาใจ
ตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ... ทานจังกี
แลเปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลือ่ มใส ประกอบดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก มีวรรณคลายพรหม
มีสรีระคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย ... ทานจังกีแลเปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีล
ยั่งยืน ทานจังกีแลเปนผูมีวาจาไพเราะ มีเสียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวย
ไมมีโทษ ใหผฟู งเขาใจเนื้อความไดชดั ... ทานจังกีแลเปนอาจารยและปาจารยของคนเปนอันมาก
สอนมนตใหมาณพ ๓๐๐ คน ... ทานจังกีแลเปนผูอันพระเจาปเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา นอบนอม ... ทานจังกีแลเปนผูอ ันพราหมณโปกขรสาติ สักการะ เคารพ นับถือ
บูชา นอบนอม ... ทานจังกีแลปกครองโอปาสาทพราหมณคาม อันคับคั่งไปดวยประชาชนและ
หมูสัตวอุดมดวยหญา ไมและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล
ทรงโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธิ์ แมเพราะเหตุที่ทานจังกีปกครองโอปาสาทพราหมณ
คาม อันคับคั่งไปดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ไมและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร
เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศลทรงโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหสิทธิ์นี้ ทานจังกีจึงไม
สมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม แตพระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี.
สรรเสริญคุณของพระพุทธเจา
[๖๕๐] เมื่อพราหมณทงั้ หลายกลาวอยางนี้แลว จังกีพราหมณไดกลาวกะพราหมณ
เหลานั้นวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ถาเชนนั้น ขอทานทั้งหลายจงฟงขาพเจาบาง เรานีแ่ หละ
สมควรจะไปเฝาพระสมณโคดมพระองคนั้นทุกประการ แตทานพระสมณโคดมพระองคนั้น
ไมสมควรเสด็จมาหาเราเลย ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมทรงเปน
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อุภโตสุชาติทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดี ตลอด ๗
ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงพระชาติ แมเพราะเหตุที่พระสมณโคดมเปน
อุภโตสุชาติ ฯลฯ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงพระชาตินี้ ทานพระโคดมพระองคนั้น
จึงไมสมควรจะเสด็จมาหาเราทั้งหลาย ที่ถูกเราทั้งหลายนี้แหละสมควรจะไปเฝาทานพระโคดม
พระองคนั้น ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ไดทราบวาพระสมณโคดมทรงสละเงินและทองมากมาย
ทั้งที่อยูในพื้นดิน ทั้งที่อยูใ นอากาศเสด็จออกผนวช ... พระสมณโคดมกําลังรุน พระเกศาดําสนิท
ยังหนุมแนนตัง้ อยูในปฐมวัย เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต ... เมื่อพระมารดาและพระบิดา
ไมทรงปรารถนาใหทรงผนวช พระพักตรอาบไปดวยพระอัสสุชล ทรงกันแสงอยู พระสมณโคดม
ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะ เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต ...
พระสมณโคดมมีพระรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก
มีพระวรรณะคลายพรหม มีพระสรีระคลายพรหม นาดู นาชม มิใชนอย ... พระสมณโคดมทรง
มีศีล มีศีลเปนอริยะ มีศีลเปนกุศล ทรงประกอบดวยศีลเปนกุศล ... พระสมณโคดมมีพระวาจา
ไพเราะ มีพระสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมมีโทษ ยังผูฟง
ใหเขาใจเนื้อความไดชดั แจง ... พระสมณโคดมทรงเปนอาจารยและปาจารยของคนหมูม าก ...
พระสมณโคดมทรงมีกามราคะสิ้นแลว ทรงเลิกธนูศรศิลป ... พระสมณโคดมทรงเปนกรรมวาที
เปนกิริยวาที ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ ... พระสมณโคดมเสด็จออกทรงผนวชจากสกุลสูง
คือ จากสกุลกษัตริยอันไมเจือปน ... พระสมณโคดมเสด็จออกทรงผนวช จากสกุลมัง่ คั่ง
มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก ... คนตางรัฐตางชนบท พากันมาทูลถามปญหาพระสมณโคดม ...
เทวดาหลายพันพากันมอบกายถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ ... กิติศัพทอันงามของ
พระสมณโคดม ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน
พระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํ แนกธรรม ... พระสมณโคดมทรงประกอบดวย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ... พระเจาแผนดินมคธจอมทัพทรงพระนามวาพิมพิสาร พรอมทั้ง
พระโอรสและพระมเหสี ทรงมอบกายถวายพระชนมถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ ... พระเจา
ปเสนทิโกศลทรงมอบกายถวายพระชนมถงึ พระสมณโคดมเปนสรณะ ... พราหมณโปกขรสาติ
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พรอมดวยบุตรและภรรยา มอบกายถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ ... พระสมณโคดม
เสด็จถึงโอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหง
โอปาสาทพราหมณคาม สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มาสูเขตบานของเราทั้งหลาย
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ชื่อวาเปนแขกของเราทั้งหลาย และเปนแขกที่เราทั้งหลายพึง
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย แมเพราะเหตุที่พระสมณโคดมเสด็จถึง
โอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหงโอปาสาท
พราหมณคาม ชื่อวาเปนแขกของเราทั้งหลาย และเปนแขกที่เราทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา นี้ ทานพระสมณโคดมพระองคนั้น จึงไมสมควรจะเสด็จมาหาเราทั้งหลาย ที่ถูก
เราทั้งหลายนีแ่ หละ สมควรไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจา
ทราบพระคุณของพระโคดมพระองคนั้นเพียงเทานี้ แตทานพระโคดมพระองคนั้น มีพระคุณ
เพียงเทานี้หามิได ความจริง ทานพระโคดมพระองคนั้น มีพระคุณหาประมาณมิได ดูกรทาน
ผูเจริญทั้งหลาย ถึงแมทานพระโคดมพระองคนั้น ทรงประกอบดวยองคคุณแตละอยางๆ ก็ไม
สมควรจะเสด็จมาหาเราทั้งหลาย ที่ถูก เราทั้งหลายนีแ้ หละ สมควรไปเฝาทานพระโคดม
พระองคนั้น.
เว. ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ถาเชนนั้น เราทั้งปวงเทียว จักไปเฝาพระสมณโคดม.
ครั้งนั้นแล จังกีพราหมณพรอมดวยคณะพราหมณหมูใ หญ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งตรัสปราศรัยถึงเรื่องบางเรื่อง
พอใหเปนเครือ่ งระลึกถึงกันกับพราหมณทงั้ หลายผูแกเฒาอยู.
[๖๕๑] ก็สมัยนั้นแล มาณพชื่อวากาปทิกะ ยังเปนเด็กโกนศีรษะมีอายุ ๑๖ ปแตกําเนิด
เปนผูรูจบไตรเทพ ... ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ นั่งอยูในบริษทั
นั้นดวย. เขาพูดสอดขึ้นในระหวางๆ เมื่อพราหมณทั้งหลายผูแกเฒากําลังเจรจาอยูกับพระผูมี
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พระภาค. ครั้งนั้นแล พระผูมพี ระภาคทรงหามกาปทิกมาณพวา เมื่อพราหมณทั้งหลายผูแกเฒา
กําลังเจรจาอยู ทานภารทวาชะอยาพูดสอดขึ้นในระหวางๆ ซิ ทานภารทวาชะจงรอใหจบเสียกอน.
กาปทิกมาณพทูลถามบทมนต
[๖๕๒] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว จังกีพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ทานพระโคดม อยาทรงหามกาปทิกมาณพเลย กาปทิกมาณพเปนบุตรของผูมีสกุล เปนพหูสูต
เปนบัณฑิต เจรจาถอยคําไพเราะ และสามารถจะเจรจาโตตอบในคํานั้นกับทานพระโคดมได.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริวา กาปทิกมาณพ จักสําเร็จการศึกษาในปาพจน คือ
ไตรวิชาเปนแนแท พราหมณทั้งหลาย จึงยกยองเขาถึงอยางนั้น. ครั้งนัน้ กาปทิกมาณพไดมี
ความคิดวา พระสมณโคดมจักทอดพระเนตรสบตาเรา เมื่อใดเราจักทูลถามปญหากะพระสมณโคดม
เมื่อนั้น. ครั้งนัน้ แล พระผูมีพระภาค ทรงทราบความปริวติ กแหงใจของกาปทิกมาณพดวย
พระหฤทัยแลว ทรงทอดพระเนตรไปทางกาปทิกมาณพ. ครั้งนั้นแล กาปทิกมาณพไดมีความคิดวา
พระสมณโคดมทรงใสพระทัยเราอยู มิฉะนั้นเราพึงทูลถามปญหากะพระสมณโคดมเถิด. ลําดับนั้น
แล กาปทิกมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานโคดม ก็ในบทมนตอันเปนของเกา
ของพราหมณทั้งหลาย โดยนําสืบตอกันมาตามคัมภีร พราหมณทั้งหลาย ยอมถึงความตกลงโดย
สวนเดียววา สิง่ นี้แลจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ ในเรื่องนี้ ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร?
[๖๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภารทวาชะ ก็บรรดาพราหมณทั้งหลาย
แมพราหมณคนหนึ่งเปนใครก็ตาม ที่กลาวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู ขอนีเ้ ราเห็นอยูวา สิ่งนี้แล
จริง สิ่งอื่นเปลาดังนี้ มีอยูห รือ?
กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.
พ. ดูกรภารทวาชะ ก็แมอาจารยทานหนึง่ แมปาจารยทา นหนึ่ง จนตลอด ๗ ชั่วอาจารย
ของพราหมณทั้งหลาย ที่กลาวอยางนีว้ า ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งนี้แลจริง สิ่งอื่น
เปลาดังนี้ มีอยูห รือ?
กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.
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พ. ดูกรภารทวาชะ ก็ฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสสามิตร ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ
ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณทั้งหลาย
ในปจจุบนั นี้ขบั ตาม กลาวตามซึ่งบทมนตเกานี้ ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว
กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทานไดกลาวไว. บอกไว แมทานเหลานั้นก็กลาวแลว
อยางนี้วา ขอนี้เราทั้งหลายรูอยู ขอนี้เราทั้งหลายเห็นอยูว า สิ่งนี้แลจริง สิ่งอื่นเปลา
ดังนี้หรือ?
กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.
พ. ดูกรภารทวาชะ แมอาจารย แมปาจารยคนหนึ่งจะเปนใครก็ตามตลอด ๗ ชั่วอาจารย
ของพราหมณทั้งหลาย ที่ไดกลาวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยู สิ่งนี้แหละจริง
สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ มีอยูหรือ?
กา. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม.
พ. ดูกรภารทวาชะ ก็ฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารย ของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตตะ ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ
ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ เปนผูแ ตงมนต เปนผูบ อกมนต ไดสาธยายบทมนต
อันเปนของเกา ไดบอกมาแลว ไดรวบรวมไวแลว เดีย๋ วนี้ พราหมณทงั้ หลายสาธยายตามนั้น
กลาวตามนั้น ภาษิตไดตามที่ไดรับภาษิตไว บอกไดตามที่ไดรับบอกไว แมทานเหลานั้นไดกลาว
แลวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ?
กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.
[๖๕๔] พ. ดูกรภารทวาชะ ไดทราบกันดังนีว้ า บรรดาพราหมณทั้งหลาย ไมมพี ราหมณ
แมคนหนึ่งจะเปนใครก็ตาม ที่ไดกลาวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูว า สิ่งนีแ้ หละจริง
สิ่งอื่นเปลา ไมมีใครแมคนหนึ่งซึ่งเปนอาจารย เปนปาจารยของอาจารย ตลอด ๗ ชั่วอาจารย
ของพราหมณทั้งหลาย ที่ไดกลาวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งนีแ้ หละจริง
สิ่งอื่นเปลา แมฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ
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ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามิตตะ ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ
ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณทั้งหลายในปจจุบนั นี้ขับตาม
กลาวตามซึ่งบทมนตเกานี้ ทีท่ านขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง
บอกไดถูกตอง ตามที่ทานไดกลาวไว บอกไว แมทานเหลานั้นก็ไมไดกลาวอยางนีว้ า ขอนี้เรารูอยู
ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งนีแ้ หละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้. ดูกรภารทวาชะ เปรียบเหมือนแถว
คนตาบอด ซึ่งเกาะกันตอๆ ไป แมคนตนก็ไมเห็น แมคนกลางก็ไมเห็น แมคนหลังก็ไมเห็น
ฉันใด ภาษิตของพราหมณทงั้ หลายเห็นจะเปรียบไดกับแถวคนตาบอด ฉะนั้น คือ แมคนชั้นตน
ก็ไมเห็น แมคนชั้นกลางก็ไมเห็น แมคนชัน้ หลังก็ไมเห็น ดูกรภารทวาชะ ทานจะเขาใจความ
ขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ความเชื่อของพราหมณทั้งหลายยอมหามูลมิไดมิใชหรือ?
กา. ทานพระโคดม ในขอนี้ พราหมณทงั้ หลาย ยอมเลาเรียนกันมา มิใชดว ยความเชือ่
อยางเดียว แตยอมเลาเรียนดวยการฟงตามกันมา.
ธรรม ๕ ประการมีวิบากเปนสองสวน
[๖๕๕] พ. ดูกรภารทวาชะ ครั้งแรกทานไดไปสูความเชื่อ เดี๋ยวนี้ทา นกลาวการฟง
ตามกัน ดูกรภารทวาชะ ธรรม ๕ ประการนี้ มีวิบากเปนสองสวน ในปจจุบัน ๕ ประการ
เปนไฉน? คือ ศรัทธา ความเชื่อ ๑ รุจิ ความชอบใจ ๑ อนุสสวะ การฟงตามกัน ๑ อาการ
ปริวิตักกะ ความตรึกตามอาการ ๑ ทิฏฐินชิ ฌานขันติ ความทนไดซึ่งความเพงดวยทิฏฐิ ๑
ธรรม ๕ ประการนี้แล มีวิบากเปนสองสวนในปจจุบัน ดูกรภารทวาชะ ถึงแมสิ่งที่เชือ่ กัน
ดวยดีทีเดียว แตสิ่งนั้นเปนของวางเปลาเปนเท็จไปก็มี ถึงแมสิ่งที่ไมเชือ่ ดวยดีทีเดียว แตสิ่งนั้น
เปนจริงเปนแท ไมเปนอื่นก็มี อนึ่ง สิ่งที่ชอบใจดีทีเดียว ... สิ่งที่ฟงตามกันมาดวยดีทีเดียว ...
สิ่งที่ตรึกไวดว ยดีทีเดียว ... สิ่งที่เพงแลวดวยดีทีเดียว เปนของวางเปลาเปนเท็จไปก็มี ถึงแม
สิ่งที่ไมไดเพงดวยดีทีเดียว แตสิ่งนั้นเปนจริงเปนแท ไมเปนอื่นก็มี ดูกรภารทวาชะ บุรุษผูรูแจง
เมื่อจะตามรักษาความจริง ไมควรจะถึงความตกลงในขอนั้นโดยสวนเดียววา สิ่งนี้แหละจริง
สิ่งอื่นเปลา.
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กา. ทานพระโคดม ก็ดว ยขอปฏิบัติเพียงเทาไร จึงจะเชือ่ วาเปนการตามรักษาสัจจะ
บุคคลชื่อวาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงการตาม
รักษาสัจจะ?
พยากรณการรักษาสัจจะ
[๖๕๖] พ. ดูกรภารทวาชะ ถาแมบุรษุ มีศรัทธา เขากลาววา ศรัทธาของเราอยางนี้
ดังนี้ ชื่อวา ตามรักษาสัจจะ แตยังไมชื่อวาถึงความตกลงโดยสวนเดียวกอนวา สิ่งนีแ้ หละจริง
สิ่งอื่นเปลา ดูกรภารทวาชะ การตามรักษาสัจจะยอมมีดว ยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลชื่อวาตาม
รักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมบัญญัติการตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียง
เทานี้ แตยังไมชื่อวาเปนการตรัสรูสัจจะกอน ดูกรภารทวาชะ ถาแมบุรษุ มีความชอบใจ ... มีการ
ฟงตามกัน ... มีความตรึกตามอาการ ... มีการทนตอการเพงดวยทิฏฐิ เขากลาววา การทนตอ
การเพงดวยทิฏฐิของเราอยางนี้ ดังนี้ ชื่อวาตามรักษาสัจจะ แตยังไมชื่อวาถึงความตกลงโดย
สวนเดียวกอนวา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดูกรภารทวาชะ การตามรักษาสัจจะยอมมีดวย
ขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลชื่อวาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมบัญญัติการ
ตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบตั ิเพียงเทานี้ แตยังไมชื่อวาเปนการตรัสรูสัจจะกอน.
กา. ทานพระโคดม การตามรักษาสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลชื่อวา
ตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบตั ิเพียงเทานี้ และเราทั้งหลายยอมเพงเล็ง การรักษาสัจจะดวยขอ
ปฏิบัติเพียงเทานี้ ทานพระโคดม ก็การตรัสรูสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบตั ิเพียงเทาไร บุคคลยอม
ตรัสรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดม ถึงการตรัสรูสัจจะ?
พยากรณการรูตามสัจจะ
[๖๕๗] พ. ดูกรภารทวาชะ ไดยินวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไปอาศัยบานหรือนิคม
แหงหนึ่งอยู. คฤหบดีก็ดี บุตรคฤหบดีก็ดี เขาไปหาภิกษุนั้นแลว ยอมใครครวญดูในธรรม
๓ ประการ คือ ในธรรมเปนที่ตั้งแหงความโลภ ๑ ในธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษราย ๑
ในธรรมเปนทีต่ ั้งแหงความหลง ๑ วา ทานผูน ี้มีธรรมเปนที่ตั้งแหงความโลภ มีจิตอันธรรมเปน
ที่ตั้งแหงความโลภครอบงําแลว เมื่อไมรูกพ็ ึงกลาววารู เมื่อไมเห็นก็พงึ กลาววาเห็น หรือสิ่งใด
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พึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน
เชนนั้น ไดหรือหนอ. เมื่อเขาใครครวญเธอนั้นอยู ยอมรูไดอยางนีว้ า ทานผูนี้ไมมีธรรมเปนที่
ตั้งแหงความโลภ ไมมีจิตอันธรรมเปนที่ตั้งแหงความโลภครอบงํา ทานผูนี้เมื่อไมรูจะพึงกลาววารู
เมื่อไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น หรือวาสิ่งใดพึงเปนไปเพือ่ มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้น
กาลนานแกผูอื่น ทานผูนี้พงึ ชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนเชนนั้น ไมมเี ลย. อนึ่ง ทานผูน ี้มีกาย
สมาจาร วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมโลภฉะนั้น ทานผูนี้แสดงธรรมใด ธรรมนั้น ลึกซึ้ง
เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก ละเอียด บัณฑิตพึงรู
ธรรมนั้นอันคนโลภแสดงไมไดโดยงาย. เมื่อใด เขาใครครวญเธออยู ยอมเห็นแจงชัด เธอ
บริสุทธิ์จากธรรมเปนที่ตั้งแหงความโลภ เมื่อนั้น เขายอมใครครวญเธอใหยิ่งขึน้ ไปในธรรมเปน
ที่ตั้งแหงความประทุษรายวา ทานผูนี้มีธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษราย มีจิตอันธรรมเปนที่ตั้ง
แหงความประทุษรายครอบงํา เมื่อไมรูพึงกลาววารู เมื่อไมเห็นพึงกลาววาเห็น หรือสิง่ ใดพึง
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้ กูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน
อยางนั้น ไดหรือหนอ. เมื่อเขาใครครวญเธอนั้นอยู ยอมรูไดอยางนีว้ า ทานผูนี้ไมมีธรรมเปน
ที่ตั้งแหงความประทุษราย ไมมีจิตอันธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษรายครอบงํา เมื่อไมรูจะพึง
กลาววารู เมื่อไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น หรือสิ่งใดพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อ
ทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ไมมีเลย. อนึ่ง ทานผูน ี้มีกาย
สมาจาร วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมประทุษรายฉะนั้น ทานผูน ี้แสดงธรรมใด ธรรมนั้น
ลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดว ยความตรึก ละเอียด บัณฑิต
พึงรูธรรมนั้นอันบุคคลผูประทุษรายแสดงไมไดโดยงาย. เมื่อใด เขาใครครวญเธออยูยอมเห็น
แจงชัดวา เธอบริสุทธิ์จากธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษราย เมื่อนัน้ เขายอมใครครวญเธอให
ยิ่งขึ้นไปในธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลงวา ทานผูนี้มีธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลง มีจิตอันธรรม
เปนที่ตั้งแหงความหลงครอบงํา เมื่อไมรูพึงกลาววารู เมื่อไมเห็นพึงกลาววาเห็น หรือสิ่งใดพึง
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้ กูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน
เชนนั้น ไดหรือหนอ. เมื่อเขาใครครวญเธอนั้นอยู ยอมรูไดอยางนีว้ า ทานผูนี้ไมมีธรรมเปน
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ที่ตั้งแหงความหลง ไมมีจิตอันธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลงครอบงํา เมื่อไมรูจะพึงกลาววารู
เมื่อไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น หรือสิ่งใดพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้น
กาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนเชนนัน้ ไมมีเลย. อนึ่ง ทานผูนี้มีกายสมาจาร
วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมหลง ฉะนั้น ก็ทานผูน แี้ สดงธรรมใด ธรรมนั้นลึกซึ้ง เห็น
ไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดว ยความตรึก ละเอียด บัณฑิตพึงรู ธรรม
นั้นอันบุคคลผูหลงพึงแสดงไมไดโดยงาย เมื่อใด เขาใครครวญเธออยู ยอมเห็นแจงชัดวา
เธอบริสุทธิ์จากธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลง เมื่อนั้น เขายอมตั้งศรัทธาลงในเธอนั้นมัน่ คง เขา
เกิดศรัทธาแลว ยอมเขาไปใกล เมื่อเขาไปใกลยอมนั่งใกล เมื่อนั่งใกลยอ มเงี่ยโสตลง เขา
เงี่ยโสตลงแลวยอมฟงธรรม ครั้นฟงแลวยอมทรงจําธรรม พิจารณาเนือ้ ความแหงธรรมที่ทรงไว
เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู ธรรมทั้งหลายยอมควรแกการเพง เมื่อธรรมควรแกการเพงมีอยู ยอม
เกิดฉันทะ เกิดฉันทะแลว ยอมขะมักเขมน ครั้นขะมักเขมนแลว ยอมเทียบเคียง ครั้นเทียบเคียง
แลวยอมตั้งความเพียร เปนผูม ีใจแนวแน ยอมทําปรมัตถสัจจะใหแจงชัดดวยกายและเห็นแจง
แทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นดวยปญญา ดูกรภารทวาชะ การตรัสรูสัจจะยอมมีไดดว ยขอปฏิบัติ
เพียงเทานี้แล บุคคลยอมตรัสรูสัจจะไดดว ยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมบัญญัติการตรัสรู
สัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ แตยังไมเชือ่ วาเปนการบรรลุสัจจะทีเดียว.
กา. ทานพระโคดม การตรัสรูสัจจะยอมมีไดดว ยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลยอมตรัสรู
สัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเราทั้งหลายยอมเพงเล็งการตรัสรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียง
เทานี้ ทานพระโคดม ก็การบรรลุสัจจะยอมมีไดดว ยขอปฏิบัติเพียงเทาไร บุคคลยอมบรรลุสัจจะ
ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดม ถึงการบรรลุสัจจะ?
พยากรณการบรรลุสัจจะ
[๖๕๘] พ. ดูกรภารทวาชะ การเสพจนคุน การเจริญ การทําใหมากซึ่งธรรมเหลานั้น
แล ชื่อวาเปนการบรรลุสัจจะ ดูกรภารทวาชะ การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้
บุคคลยอมบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมบัญญัติการบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติ
เพียงเทานี้.
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กา. ทานพระโคดม การบรรลุสัจจะยอมมีไดดว ยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลยอมบรรลุ
สัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเราทั้งหลายยอมเพงเล็งการบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียง
เทานี้ ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถามทาน
พระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ?
พยากรณธรรมมีอุปการะมาก
[๖๕๙] พ. ดูกรภารทวาชะ ความเพียรมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ ถาไมพงึ ตั้ง
ความเพียร ก็ไมพึงบรรลุสัจจะนี้ได แตเพราะตั้งความเพียรจึงบรรลุสัจจะได ฉะนั้น ความเพียร
จึงมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกความเพียรเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม
ทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกความเพียร?
พ. ดูกรภารทวาชะ ปญญาเครื่องพิจารณามีอุปการะมากแกความเพียร ถาไมพึงพิจารณา
ก็พึงตั้งความเพียรนี้ไมได แตเพราะพิจารณาจึงตั้งความเพียรได ฉะนั้น ปญญาเครื่องพิจารณา
จึงมีอุปการะมากแกความเพียร.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกปญญาเครื่องพิจารณาเปนไฉน ขาพเจา
ขอทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องพิจารณา?
พ. ดูกรภารทวาชะ ความอุตสาหะเปนธรรมมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องพิจารณา ถา
ไมพึงอุตสาหะ ก็พึงพิจารณาไมได แตเพราะอุตสาหะจึงพิจารณาได ฉะนั้น ความอุตสาหะจึงมี
อุปการะมากแกปญญาเปนเครื่องพิจารณา.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกความอุตสาหะเปนไฉน ขาพเจาขอทูล
ถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ?
พ. ดูกรภารทวาชะ ฉันทะมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ ถาฉันทะไมเกิด ก็พึง
อุตสาหะไมได แตเพราะฉันทะเกิดจึงอุตสาหะ ฉะนัน้ ฉันทะจึงมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกฉนั ทะเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถามทาน
พระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกฉันทะ?
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พ. ดูกรภารทวาชะ ธรรมที่ควรแกการเพงมีอุปการะมากแกฉนั ทะ ถาธรรมทั้งหลายไม
ควรแกการเพง ฉันทะก็ไมเกิด แตเพราะธรรมทั้งหลายควรแกการเพง ฉันทะจึงเกิด ฉะนั้น
ธรรมที่ควรแกการเพงจึงมีอปุ การะมากแกฉันทะ.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกธรรมทีค่ วรการเพงเปนไฉน ขาพเจาขอ
ทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมที่มีอุปการะมากแกธรรมที่ควรแกการเพง.
พ. ดูกรภารทวาชะ ปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ มีอุปการะมากแกธรรมที่ควรแก
การเพง ถาไมพึงใครครวญเนื้อความนั้น ธรรมทั้งหลายก็ไมควรแกการเพง แตเพราะใครครวญ
เนื้อความ ธรรมทั้งหลายจึงควรแกการเพง ฉะนั้น ปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ จึงมี
อุปการะมากแกธรรมที่ควรแกการเพง.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกปญญา เครื่องใครครวญเนื้อความเปนไฉน
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมที่มีอุปการะมากแกปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ?
พ. ดูกรภารทวาชะ การทรงจําธรรมไว มีอุปการะมากแกปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ
ถาไมพึงทรงจําธรรมนั้น ก็พงึ ใครครวญเนือ้ ความนี้ไมได แตเพราะทรงจําธรรมไว จึงใครครวญ
เนื้อความได ฉะนั้น การทรงจําธรรมไว จึงมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรมเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม
ทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรม?
พ. ดูกรภารทวาชะ การฟงธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรม ถาไมพึงฟงธรรม
ก็พึงทรงจําธรรมนี้ไมได แตเพราะฟงธรรมจึงทรงจําธรรมไวได ฉะนัน้ การฟงธรรมจึงมีอุปการะ
มากแกการทรงจําธรรม.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกการฟงธรรมเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม
ทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการฟงธรรม?
พ. ดูกรภารทวาชะ การเงีย่ โสตลงมีอุปการะมากแกการฟงธรรม ถาไมพึงเงี่ยโสตลง
ก็พึงฟงธรรมนี้ไมได แตเพราะเงี่ยโสตลงจึงฟงธรรมได ฉะนั้น การเงีย่ โสตลงจึงมีอุปการะมาก
แกการฟงธรรม.
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กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลงเปนไฉน ขาพเจาขอ
ทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลง?
พ. ดูกรภารทวาชะ การเขาไปนั่งใกลมีอปุ การะมากแกการเงี่ยโสตลง ถาไมเขาไปนัง่ ใกล
ก็พึงเงี่ยโสตลงไมได แตเพราะเขาไปนั่งใกลจึงเงี่ยโสตลง ฉะนั้น การเขาไปนั่งใกลจึงมีอุปการะ
มากแกการเงี่ยโสตลง.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกลเปนไฉน ขาพเจาขอ
ทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล?
พ. ดูกรภารทวาชะ การเขาไปหามีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล ถาไมพึงเขาไปหา
ก็พึงนั่งใกลไมได แตเพราะเขาไปหาจึงนั่งใกล ฉะนัน้ การเขาไปหาจึงมีอุปการะมากแกการเขา
ไปนั่งใกล.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกการเขาไปหาเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม
ทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปหา?
พ. ดูกรภารทวาชะ ศรัทธามีอุปการะมากแกการเขาไปหา ถาศรัทธาไมเกิด ก็ไมพึง
เขาไปหา แตเพราะเกิดศรัทธาจึงเขาไปหา ฉะนั้น ศรัทธาจึงมีอุปการะมากแกการเขาไปหา.
กาปทิกมาณพแสดงตนเปนอุบาสก
[๖๖๐] กา. ขาพเจาไดทลู ถามทานพระโคดมถึงการตามรักษาสัจจะ ทานพระโคดมทรง
พยากรณแลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น ทั้งชอบใจทั้งควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น
ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการตรัสรูสัจจะ ทานพระโคดมทรงพยากรณแลว และขอที่
ทรงพยากรณนั้น ทั้งชอบใจ ทั้งควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนัน้ ขาพเจาไดทลู ถาม
ทานพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะ ทานพระโคดมทรงพยากรณ และขอที่ทรงพยากรณนั้น ทั้ง
ชอบใจทั้งควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมี
อุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ ทานพระโคดมทรงพยากรณแลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น ทั้ง
ชอบใจทั้งควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงขอใดๆ
ทานพระโคดมไดทรงพยากรณขอนั้นๆ แลว และขอที่ทรงพยากรณนนั้ ทั้งชอบใจทัง้ ควรแก
ขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อกอนขาพระองครูอยางนี้วา พวก

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 459
สมณะหัวโลนเชื้อสายคฤหบดีกัณหโคตร เกิดจากพระบาททาวมหาพรหม จะแปลกอะไรและจะ
รูทั่วถึงธรรมที่ไหน พระโคดมผูเจริญไดทรงทําความรักสมณะในสมณะ ความเลื่อมใสสมณะใน
สมณะ ความเคารพสมณะในสมณะ ใหเกิดขึ้นแกขาพระองคแลวหนอ ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอก
ทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในทีม่ ืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจกั เห็นรูปได ฉะนัน้ ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต นับตั้งแตวนั นี้
เปนตนไป ฉะนี้แล.
จบ จังกีสูตร ที่ ๕.
__________________

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 460
๖. เอสุการีสูตร
เรื่องเอสุการีพราหมณ
[๖๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล เอสุการีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูม ีพระภาค ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
วาดวยการบําเรอ ๔
[๖๖๒] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว เอสุการีพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทาน
พระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการ คือ บัญญัติการบําเรอพราหมณ ๑
บัญญัติการบําเรอกษัตริย ๑ บัญญัติการบําเรอแพศย ๑ บัญญัติการบําเรอศูทร ๑ ทานพระโคดม
ในการบําเรอทั้ง ๔ ประการนั้น พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอพราหมณไววา พราหมณ
พึงบําเรอพราหมณ กษัตริยพ ึงบําเรอพราหมณ แพศยพงึ บําเรอพราหมณ หรือศูทรพึงบําเรอ
พราหมณ พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอพราหมณไวเชนนี้ พราหมณทั้งหลายยอม
บัญญัติการบําเรอกษัตริยไววา กษัตริยพ ึงบําเรอกษัตริย แพศยพึงบําเรอกษัตริย หรือศูทร
พึงบําเรอกษัตริย พราหมณทงั้ หลายยอมบัญญัติการบําเรอกษัตริยไวเชนนี้ พราหมณทั้งหลายยอม
บัญญัติการบําเรอแพศยไววา แพศยพึงบําเรอแพศย หรือศูทรพึงบําเรอแพศย พราหมณทั้งหลาย
ยอมบัญญัติการบําเรอแพศยไวเชนนี้ พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอศูทรไววา ศูทร
เทานั้นพึงบําเรอศูทรดวยกัน ใครอื่นจักบําเรอศูทรเลา พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอ
ศูทรไวเชนนี้ ทานพระโคดม พราหมณทงั้ หลายยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการนี้แล ทาน
พระโคดมเลาตรัสการบําเรอนี้อยางไร?
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[๖๖๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกรพราหมณ ก็โลกทั้งปวงยอมอนุญาตขอนั้น
แกพราหมณทงั้ หลายวา จงบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการนี้หรือ?
เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม.
พ. ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษขัดสน ไมมีของๆ ตน ยากจน ชนทั้งหลาย
พึงแขวนกอนเนื้อไวเพื่อบุรุษนั้นผูไมปรารถนาวา บุรุษผูเจริญ ทานพึงเคี้ยวกินกอนเนือ้ นี้เสีย
และพึงใชตน ทุน ฉันใด พราหมณทั้งหลายก็ฉันนัน้ ยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการนี้แก
สมณพราหมณเหลานัน้ โดยไมไดรับปฏิญาณ. ดูกรพราหมณ เรายอมไมกลาววา พึงบําเรอ
สิ่งทั้งปวง แตเราก็ไมกลาววา ไมพึงบําเรอสิ่งทั้งปวง. ก็เมื่อบุคคลบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุ
แหงการบําเรอ พึงมีแตความชั่ว ไมมีความดี เรากลาวสิ่งนั้นวาควรบําเรอหามิได แตเมื่อบุคคล
บําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมมีความชั่ว เรากลาวสิ่งนั้นวา
ควรบําเรอ. ถาแมชนทั้งหลายจะพึงถามกษัตริยอยางนีว้ า เมื่อทานบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุ
แหงการบําเรอ พึงมีแตความชั่ว ไมมีความดี หรือวาเมื่อทานบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหง
การบําเรอพึงมีแตความดี ไมมีความชั่ว ในกรณีเชนนี้ทา นจะพึงบําเรอสิ่งนั้น? แมกษัตริยเมื่อ
จะพยากรณโดยชอบ ก็พึงพยากรณอยางนี้วา เมื่อขาพเจาบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ
พึงมีแตความชั่วไมมีความดี ขาพเจาไมพึงบําเรอสิ่งนั้น เมื่อขาพเจาบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุ
แหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมมีความชัว่ ขาพเจาพึงบําเรอสิ่งนั้น. ถาแมชนทั้งหลาย
พึงถามพราหมณ ... แพศย ... ศูทรอยางนี้วา เมื่อทานบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ
พึงมีแตความชั่ว ไมพึงมีความดี ทานพึงบําเรอสิ่งนั้น หรือวาเมื่อทานบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุ
แหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมพึงมีความชั่ว ในกรณีเชนนี้ ทานจะพึงบําเรอสิ่งนั้น?
แมศูทรเมื่อจะพยากรณโดยชอบ ก็พึงพยากรณอยางนี้วา เมื่อขาพเจาบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุ
แหงการบําเรอ พึงมีแตความชั่ว ไมพึงมีความดี ขาพเจาไมพึงบําเรอสิ่งนั้น สวนวาเมือ่ ขาพเจา
บําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมพึงมีความชัว่ ขาพเจาพึงบําเรอ
สิ่งนั้น.
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[๖๖๔] ดูกรพราหมณ เราจะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูงก็หา
มิได แตจะไดกลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูงก็หามิได. เราจะไดกลาววา
ประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่งหามิได แตจะไดกลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูมี
วรรณะอันยิ่งก็หามิได. จะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูมีโภคะมากหามิได แตจะได
กลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูมีโภคะมากก็หามิได. ดูกรพราหมณ เพราะวา บุคคลบางคน
ในโลกนี้ แมเกิดในสกุลสูง ก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะนัน้
เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูง. บุคคลบางคนในโลกนี้ แมเกิดใน
สกุลสูง ก็เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนขาดจากประพฤติผดิ ในกาม
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาด
จากการพูดเพอเจอ ไมโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนัน้ เราจึงไมกลาววา
เลวทรามเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูง. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ แมมวี รรณะ
อันยิ่งก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ
พูดเพอเจอ มีความโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววา
ประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่ง. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ แมมวี รรณะ
อันยิ่ง ก็เปนผูเวนจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการ
พูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนัน้ เราจึงไมกลาววา
เลวทรามเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่ง. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ แมมโี ภคะมาก
ก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
มีความโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะนัน้ เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะความ
เปนผูมีโภคะมาก. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ แมมีโภคะมาก ก็เปนผูเวนขาดจากการ
ฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ
เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมี
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ความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววาเลวทรามเพราะความ
เปนผูมีโภคะมาก. ดูกรพราหมณ เรายอมไมกลาววา พึงบําเรอสิ่งทั้งปวง แตเราก็ไมกลาววา
ไมพึงบําเรอสิ่งทั้งปวง ก็เมื่อบุคคลบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ ศรัทธา ศีล สุตะ
จาคะ ปญญายอมเจริญ สิ่งนั้นเรากลาววาพึงบําเรอ.
วาดวยทรัพย ๔
[๖๖๕] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เอสุการีพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาค
วา ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการ คือ ยอมบัญญัติทรัพยอันเปน
ของมีอยูของพราหมณ ๑ ทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริย ๑ ทรัพยอนั เปนของมีอยูข อง
แพศย ๑ ทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทร ๑. ทานพระโคดม ในขอนั้น พราหมณทั้งหลาย
ยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของพราหมณ คือ การเที่ยวไปเพื่อภิกษา แตพราหมณเมื่อ
ดูหมิ่นทรัพยอนั เปนของมีอยู คือ การเที่ยวไปเพื่อภิกษา ชือ่ วาเปนผูทํากรรมมิใชกิจ เหมือน
คนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจาของมิไดใหฉะนัน้ พราหมณทงั้ หลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของ
มีอยูของพราหมณนี้แล. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัตทิ รัพยอันเปนของมีอยู
ของกษัตริย คือ แลงธนู แตกษัตริยเมื่อดูหมิน่ ทรัพยอันเปนของมีอยู คือ แลงธนู ชื่อวา
เปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือนคนเลีย้ งโคถือเอาของที่เจาของมิไดใหฉะนัน้ พราหมณ
ทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริยน ี้แล. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลาย
ยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของแพศย คือ กสิกรรมและโครักขกรรม แตแพศยเมื่อดูหมิ่น
ทรัพยอันเปนของมีอยู คือ กสิกรรมและโครักขกรรม ชื่อวาเปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือน
คนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจาของมิไดใหฉะนัน้ พราหมณทงั้ หลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยู
ของแพศยนแี้ ล. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทร
คือ เคียวและไมคาน แตศูทรเมื่อดูหมิ่นทรัพยอันเปนของมีอยู คือ เคียวและไมคาน ชื่อวา
เปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือนคนเลีย้ งโคถือเอาของที่เจาของมิไดใหฉะนัน้ พราหมณ
ทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทรนี้แล. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลาย
ยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการนี้ ในเรื่องนี้ ทานพระโคดมจะตรัสวากระไร?
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[๖๖๖] ดูกรพราหมณ ก็โลกทั้งปวงยอมอนุญาตขอนี้แกพราหมณทงั้ หลายวา จงบัญญัติ
ทรัพย ๔ ประการนี้หรือ?
เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม.
พ. ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษขัดสน ไมมีของของตน ยากจน ชนทั้งหลาย
พึงแขวนกอนเนื้อไวใหแกบรุ ุษนั้นผูไมปรารถนาวา บุรุษผูเจริญ ทานพึงเคี้ยวกอนเนือ้ นี้เสีย
และพึงใชทนุ ฉันใด พราหมณทั้งหลายก็ฉนั นั้น ยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการนี้แกสมณพราหมณ
เหลานั้น โดยไมไดรับปฏิญาณ. ดูกรพราหมณ เรายอมบัญญัติโลกุตรธรรมอันเปนอริยะ วาเปน
ทรัพยอันเปนของมีอยูของบุรุษ เมื่อเขาระลึกถึงวงศสกุลเกาอันเปนของมารดาบิดา อัตภาพบังเกิด
ขึ้นในวงศสกุลใดๆ บุรุษนัน้ ยอมถึงความนับตามวงศสกุลนั้นๆ ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย
ก็ยอมถึงความนับวาเปนกษัตริย ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลพราหมณ ก็ยอ มถึงความนับวาเปน
พราหมณ ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลแพศย ก็ยอมถึงความนับวาเปนแพศย ถาอัตภาพบังเกิด
ในสกุลศูทร ยอมถึงความนับวาเปนศูทร. เปรียบเหมือนไฟอาศัยปจจัยใดๆ ติดอยู ยอมถึง
ความนับตามปจจัยนั้นๆ. ถาไฟอาศัยไมตดิ อยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดไม ถาไฟอาศัย
หยากเยื่อติดอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดหยากเยื่อ ถาไฟอาศัยหญาติดอยู ก็ยอมถึงความ
นับวาไฟติดหญา ถาไฟอาศัยโคมัยติดอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดโคมัย ฉันใด เราก็ฉันนั้นแล
ยอมบัญญัติโลกุตรธรรมอันเปนอริยะ วาเปนทรัพยอันเปนของมีอยูของบุรุษ เมื่อเขาระลึกถึง
วงศสกุลเกาอันเปนของมารดาบิดา อัตภาพบังเกิดในสกุลใดๆ ก็ยอมถึงความนับตามสกุลนั้นๆ
ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย ก็ยอมถึงความนับวาเปนกษัตริย ถาอัตภาพบังเกิดในสกุล
พราหมณ ก็ยอมถึงความนับวาเปนพราหมณ ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลแพศย ก็ยอมถึงความ
นับวาเปนแพศย ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลศูทร ก็ยอมถึงความนับวาเปนศูทร.
คนจะดีหรือชั่วมิใชเพราะวรรณ
[๖๖๗] ดูกรพราหมณ ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต และเขา
อาศัยธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย
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เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวน
ขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมคี วามโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมา
ทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข. ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุล
แพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว เปน
ผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจาก
การพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออก
จากทุกข ดูกรพราหมณ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทานั้นหรือสามารถเจริญ
เมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ในที่นั้น กษัตริย แพศย ศูทร ไมสามารถหรือ?
เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม แมกษัตริยก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวรไมมี
ความเบียดเบียนในที่นนั้ ได แมพราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร ... แมวรรณ ๔ ทั้งหมด ก็
สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนในที่นั้นได.
[๖๖๘] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย
บวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนขาดจากการฆา
สัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการ
พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ
ไมมีความโลภ ไมมจี ิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข. ถาแม
กุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิต เปนผูเวน
ขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวน
ขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการ
พูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจาก
ทุกข. ดูกรพราหมณ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทานั้นหรือ สามารถถือ
เอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลี กษัตริย แพศย ศูทร ไมสามารถ
หรือ.

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 466
เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม แมกษัตริยก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบ
น้ํา ไปยังแมนา้ํ แลวลอยละอองธุลี แมพราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร แมวรรณ ๔ ทั้งหมด
ก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลีได.
[๖๖๙] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ถามีกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย
บวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการ
ฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการ
พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ
ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได. ถา
แมกุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิต และ
เขาอาศัยธรรมวินัยทีพ่ ระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจาก
การลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจาก
การพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมี
จิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได. ทานจะเขาใจความขอ
นั้นเปนไฉน พระราชาผูเปนกษัตริยไดมรู ธาภิเษกแลวในโลกนี้ รับสั่งใหบุรุษซึ่งมีชาติตางๆ
กัน ๑๐๐ คนมาประชุมกันวา จงมานี่แนะทานทั้งหลาย ในทานทั้งหลาย ผูใดเกิดแตสกุล
กษัตริย แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา ผูนั้นจงเอาไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือ
ไมทับทิม มาทําเปนไมสีไฟ จงสีไฟใหเกิดขึ้น จงสีไฟใหติด สวนทานเหลาใดเกิดแตสกุลคน
จัณฑาล แตสกุลนายพราน แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเทหยากเยือ่ ทาน
เหลานั้นจงเอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ จงสีไฟ
ใหเกิดขึ้น จงสีไฟใหตดิ . ดูกรพราหมณ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ไฟที่บคุ คลผู
เกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา เอาไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน
หรือไมทับทิม มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟเกิดลุกขึ้น ไฟนัน้ เทานั้นหรือ เปนไฟมีเปลว มีสี และ
มีแสง อาจทํากิจที่ตองทําดวยไฟนัน้ ได สวนไฟที่คนเกิดแตสกุลคนจัณฑาล สกุลนายพราน
แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเทหยากเยือ่ เอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไม
รางยอมผา หรือไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟเกิดลุกขึน้ ไฟนัน้ เปนไฟไมมีเปลว ไมมีสี
ไมมีแสง และไมอาจทํากิจทีต่ องทําดวยไฟนั้นหรือ?
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เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ไฟที่บคุ คลเกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุลพราหมณ
แตสกุลเจา เอาไมสัก เอาไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไมทับทิม มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟ
เกิดขึ้น ไฟนั้นเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสง และอาจทํากิจที่ตอ งทําดวยไฟนัน้ ได แมไฟทีบ่ ุคคล
เกิดแตสกุลจัณฑาล แตสกุลนายพราน แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเท
หยากเยื่อ เอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟ
เกิดลุกขึ้น ไฟนั้นก็เปนไฟมีเปลว มีสี มีแสง และอาจทํากิจที่ตองทําดวยไฟ แมทั้งหมดได.
[๖๗๐] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย
บวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการ
ฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูด
เท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไม
มีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข. ถาแม
กุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิต และเขา
อาศัยธรรมวินยั ที่พระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการ
ลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการ
พูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิต
พยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได.
[๖๗๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เอสุการีพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจกั ษุจกั เห็นรูป
ไดฉันนัน้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวา
เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้ง
แตวันนี้เปนตนไป ฉะนีแ้ ล.
จบ เอสุการีสูตรที่ ๖.
____________________
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๗. ธนัญชานิสูตร
เรื่องธนัญชานิพราหมณ
[๖๗๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน เขต
พระนครราชคฤห. สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบท พรอมดวย
ภิกษุหมูใหญ. ครั้งนั้น ภิกษุรปู หนึ่งจําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห ไดเขาไปหาทานพระ
สารีบุตรถึงทักขิณาคีรีชนบท ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึก
ถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๖๗๓] ทานพระสารีบุตรไดถามภิกษุนั้นวา ดูกรทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคไมทรง
พระประชวร และยังทรงพระกําลังอยูห รือ?
ภิกษุนั้นกราบเรียนวา พระผูมีพระภาคไมทรงพระประชวรและยังทรงพระกําลังอยู ทาน
ผูมีอายุ.
สา. ทานผูมีอายุ ก็ภิกษุสงฆไมปวยไข และยังมีกําลังอยูหรือ?
ภิ. แมภิกษุสงฆก็ไมปวยไข และยังมีกําลังอยู ทานผูมีอายุ.
สา. ดูกรทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณอยูที่ใกลประตูตัณฑุลปาละ ในพระนครราชคฤห
นั้น เขาไมปว ยไขและยังมีกาํ ลังอยูหรือ?
ภิ. แมธนัญชานิพราหมณก็ไมปวยไข และยังมีกําลังอยู ทานผูมีอายุ.
สา. ดูกรทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณยังเปนผูไมประมาทหรือ?
ภิ. ที่ไหนไดทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณของเราจะไมประมาท เขาอาศัยพระราชา
เที่ยวปลนพวกพราหมณและคฤหบดี อาศัยพวกพราหมณและคฤหบดีปลนพระราชา ภรรยาของ
เขาผูมีศรัทธา ซึ่งนํามาจากสกุลที่มีศรัทธา ทํากาละเสียแลว เขาไดหญิงอื่นมาเปนภรรยาหา
ศรัทธามิได เขานํามาจากสกุลที่ไมมีศรัทธา.
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สา. ดูกรทานผูมีอายุ เราไดฟงวาธนัญชานิพราหมณเปนผูประมาท เปนอันไดฟงชั่วหนอ
ทําไฉน เราจะพึงไดพบกับธนัญชานิพราหมณบางครั้งบางคราว ทําไฉน จะพึงไดเจรจาปราศรัย
กันสักนอยหนึง่ ?
ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรอยูในทักขิณาคิรีชนบทตามควรแลว จึงหลีกจาริกไปทาง
พระนครราชคฤห เที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ไดถึงพระนครราชคฤหแลว.
[๖๗๔] ไดยินวา สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาป
สถาน ใกลพระนครราชคฤห. ครั้งนั้นเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร
เขาไปยังพระนครราชคฤห. สมัยนั้น ธนัญชานิพราหมณใชคนใหรดี นมโคอยูที่คอกโค ภายนอก
พระนคร. ทานพระสารีบุตรเที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาต
แลว เขาไปหาธนัญชานิพราหมณถึงที่อยู. ธนัญชานิพราหมณไดเห็นทานพระสารีบุตรกําลังมา
แตไกล จึงเขาไปหาทานพระสารีบุตร แลวไดกลาววา นิมนตดื่มน้ํานมสดทางนี้เถิด ทานสารีบุตร
ทานยังมีเวลาฉันอาหาร.
สา. อยาเลยพราหมณ วันนี้ฉันทําภัตตกิจเสร็จแลว ฉันจักพักกลางวันที่โคนตนไมโนน
ทานพึงมาในที่นั้น ธนัญชานิพราหมณรับคําทานพระสารีบุตรแลว ครั้งนั้น ธนัญชานิพราหมณ
บริโภคอาหารเวลาเชาเสร็จแลว ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตร ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง.
การประพฤติไมชอบธรรม
[๖๗๕] ทานพระสารีบุตรไดถามวา ดูกรธนัญชานิ ทานเปนผูไมประมาทหรือ?
ธนัญชานิพราหมณไดตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร ที่ไหนขาพเจาจะไมประมาท เพราะ
ขาพเจาตองเลีย้ งมารดาบิดา ตองเลี้ยงบุตรและภรรยา ตองเลี้ยงพวกทาส กรรมกร และคนรับใช
ตองทํากิจสําหรับมิตรและอํามาตย แกมิตรและอํามาตย ตองทํากิจสําหรับญาติสาโลหิต แกญาติ
สาโลหิต ตองทํากิจสําหรับแขกแกแขก ตองทําบุญที่ควรทําแกปุพเปตชนสงไปใหปพุ เปตชน
ตองทําการบวงสรวงแกพวกเทวดา ตองทําราชการใหแกหลวง แมกายนี้ก็ตองใหอิ่มหนํา
ตองใหเจริญ.
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[๖๗๖] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบิดามารดา นายนิรยิ บาลจะพึง
ฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขา
จะพึงไดตามความปรารถนาหรือวาเราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ
แหงมารดาบิดา ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือมารดาบิดาของผูนนั้ จะพึงได
ตามความปรารถนาวา ผูนี้เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย
ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล
ก็พึงโยนลงในนรกจนได.
[๖๗๗] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภรรยา นายนิริยบาล
จะพึงฉุดคราผูน ั้นไปนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขา
จะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภรรยา
ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาบุตรหรือภรรยาของผูนั้น จะพึงไดตามความ
ปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนาย
นิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล
ก็พึงโยนลงในนรกจนได.
[๖๗๘] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจขอความนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงทาสกรรมกรและคนรับใช นายนิริยบาล
จะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม
เขาจะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม
เพราะเหตุแหงทาส กรรมกรและคนรับใช ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวา
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พวกทาส กรรมกรและคนรับใชของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๗๙] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย นายนิริยบาลจะพึง
ฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขา
จะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม
เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวามิตรและ
อํามาตยของเขาพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม
เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิรยิ บาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๐] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต นายนิรยิ บาลจะพึงฉุดครา
เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได
ตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
ญาติสาโลหิต ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาญาติสาโลหิตของเขาจะพึงได
ตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย
ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๑] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก นายนิริยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้น
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ไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความ
ปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก
ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาแขกของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา
ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึง
ฉุดคราเขาไปนรกเลย?
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๒] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงปุพเปตชน นายนิริยบาลจะพึงฉุดครา
เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได
ตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
ปุพเปตชน ขอนายนิรยิ บาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาปุพเปตชนของเขาจะพึงไดตาม
ความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย
ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๓] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา นายนิรยิ บาลจะพึงฉุดครา
เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได
ตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา
ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาเทวดาของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา
ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึง
ฉุดคราเขาไปนรกเลย?
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ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๔] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา นายนิริยบาลจะพึงฉุดครา
เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได
ตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
พระราชา ขอนายนิรยิ บาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาพระราชาของผูนั้นจะพึงไดตาม
ความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอ
นายนิรยิ บาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๕] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย
นายนิรยิ บาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและ
ประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุการทํานุบํารุงกาย ขอนายนิริยบาลอยาพึง
ฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาชนเหลาอื่นของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไม
ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบาํ รุงกาย ขอนายนิริยบาล
อยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย นายนิริยบาล
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๖] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุคคลผูประพฤติไม
ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมารดาบิดา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติ
ถูกธรรม เพราะเหตุแหงมารดาบิดา ไหนจะประเสริฐกวากัน?
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ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร ผูที่ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ
แหงมารดาบิดา ไมประเสริฐ สวนผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหง
มารดาบิดา ประเสริฐ ดวยวาการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา
การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มเี หตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล
อาจเลี้ยงมารดาบิดาได ไมตอ งทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๘๗] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภรรยา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม
เพราะเหตุบุตรและภรรยา ไหนจะประเสริฐกวากัน?
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ
เหตุแหงบุตรและภรรยา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ
เหตุแหงบุตรและภรรยา ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม
ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรม และการประพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มเี หตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล
อาจเลี้ยงบุตรและภรรยาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๘๘] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกร และคนรับใช กับบุคคลผูประพฤติชอบ
ธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกร และคนรับใช ไหนจะประเสริฐ
กวากัน?
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ
เหตุแหงพวกทาส กรรมกรและคนรับใช ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม
ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกรและคนรับใช ประเสริฐ ดวยวา การ
ประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการ
ประพฤติผิดธรรม.
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สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มเี หตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล
อาจเลี้ยงพวกทาส กรรมกรและคนรับใชได ไมตองกระทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทา
อันเปนบุญได มีอยู.
[๖๘๙] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม และประพฤติ
ถูกธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ไหนจะประเสริฐกวากัน?
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ
เหตุแหงมิตรและอํามาตย ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม
เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูก
ธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มเี หตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล
อาจทํากรณียกิจแกมิตรและอํามาตยได ไมตอ งทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปน
บุญได มีอยู.
[๖๙๐] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม
เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต ไหนจะประเสริฐกวากัน?
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ
เหตุแหงญาติสาโลหิต ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ
เหตุแหงญาติสาโลหิต ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม
ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มเี หตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล
อาจทํากรณียกิจแกญาติสาโลหิตได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได
มีอยู.
[๖๙๑] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ
เหตุแหงแขก ไหนจะประเสริฐกวากัน?
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ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ
เหตุแหงแขก ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม ประเสริฐ
ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรม
และการประพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอื่นที่มีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคลอาจ
ทํากรณียกิจแกแขกได ไมตอ งทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๙๒] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงปุพเปตชน กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม
เพราะเหตุแหงปุพเปตชน ไหนจะประเสริฐกวากัน?
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ
เหตุแหงปุพเปตชน ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม ประเสริฐ
ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรม
และการประพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มเี หตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล
อาจทํากรณียกิจแกปุพเปตชนได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบตั ิปฏิปทาอันเปนบุญได
มีอยู.
[๖๙๓] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ
เหตุแหงเทวดา ไหนจะประเสริฐกวากัน?
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรมประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ
แหงเทวดา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหง
เทวดา ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา
การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม
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สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มเี หตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล
อาจทํากรณียกิจแกเทวดาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๙๔] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบ
ธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูก
ธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา ไหนจะประเสริฐกวากัน?
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ
เหตุแหงพระราชา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุ
แหงพระราชา ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐ
กวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มเี หตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล
อาจทํากรณียกิจแหงพระราชาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบตั ิปฏิปทาอันเปนบุญได
มีอยู.
การประพฤติชอบธรรมประเสริฐ
[๖๙๕] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย กับบุคคลผูประพฤติชอบ
ธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุการทํานุบํารุงกาย ไหนจะประเสริฐ
กวากัน?
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ
เหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประ
พฤติถูกธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติ
ชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติ
ผิดธรรม.
สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มเี หตุ ประกอบดวยธรรม เปนเครื่องใหบุคคล
อาจเลี้ยงกาย ทํานุบํารุงกายได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบตั ิปฏิปทาอันเปนบุญได
มีอยู.
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ครั้งนั้นแล ธนัญชานิพราหมณชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตร ลุกจาก
อาสนะหลีกไปแลว.
ธนัญชานิพราหมณอาพาธ
[๖๙๖] ครั้นสมัยตอมา ธนัญชานิพราหมณเปนผูอาพาธ ไดรับทุกขเปนไขหนัก. จึง
จึงเรียกบุรษุ คนหนึ่งมาวา บุรุษผูเจริญ มานี่เถิดทาน ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
จงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธนัญชานิพราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา และจงเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู แลวจงไหวเทาพระสารีบุตรตามคํา
ของเราวา ขาแตทานผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาไหวเทา
ทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และจงเรียนทานอยางนีว้ า ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาขอ
โอกาส ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของธนัญชานิพราหมณเถิด.
[๖๙๗] บุรุษนั้นรับคําธนัญชานิพราหมณแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระ
ผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไหวทานพระสารีบุตรแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดเรียนทานพระสารีบุตรวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธนัญชานิ
พราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาไหวเทาของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และ
สั่งมาอยางนี้ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาขอโอกาส ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห
เขาไปยังนิเวศนของธนัญชานิพราหมณเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวยอาการดุษณีภาพ.
พระสารีบุตรเขาไปเยี่ยม
[๖๙๘] ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปยังนิเวศนของ
ธนัญชานิพราหมณ แลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย. ไดถามธนัญชานิพราหมณวา ดูกรธนัญชานิ
ทานยังพอทนไดหรือ พอจะยังชีวิตใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนา คอยถอยลงไมเจริญขึ้นหรือ
อาการปรากฏคอยคลายไมทวีขึ้นหรือ?
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[๖๙๙] ธนัญชานิพราหมณกราบเรียนวา ขาแตทานพระสารีบุตร ขาพเจาทนไมไหว
จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญขึ้นไมถอยเลย ปรากฏอาการทวี
ยิ่งขึ้น ไมลดถอย ขาแตทานพระสารีบุตรผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษมีกาํ ลัง เอาเหล็กแหลม
คมกดศีรษะ ฉันใด ขาพเจาก็ฉันนั้นแล ลมเสียดแทงศีรษะกลานัก ขาแตทานพระสารีบุตร
ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวติ ใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญขึ้น ไมถอย
เลย ปรากฏอาการทวียิ่งขึน้ ไมลดถอย เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเอาเสนเชือกที่เขม็งมัดรัดศีรษะ
ฉันใด เวทนาในศีรษะของขาพเจาก็เหลือทนฉันนั้น ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไป
ไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญขึ้น ไมถอยเลย ปรากฏอาการทวีขึ้น ไมลดถอย
ขาแตทานพระสารีบุตร เปรียบเหมือนนายโคฆาต หรือลูกมือนายโคฆาตคนขยัน เอามีดสําหรับ
เชือดเนื้อโคอันคมมาเชือดทองฉันใด ขาพเจาก็ฉันนัน้ ลมเสียดทองกลานัก ขาพเจาทนไมไหว
จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญยิ่งขึ้น ไมถอยเลย ปรากฏ
อาการทวีขึ้น ไมลดถอย ขาแตทานพระสารีบุตร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน ชวยกันจับ
บุรุษมีกําลังนอยกวาคนละแขน รมยางไวที่หลุมถานเพลิง ฉันใด ในกายของขาพเจาก็รอน
เหมือนกัน ฉันนั้น ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลา
นัก ทวีขนึ้ ไมถอยเลย ปรากฏอาการทวีขึ้น ไมลดถอย.
วาดวยทุคติ-สุคติภูมิ
[๗๐๐] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน นรกกับกําเนิดสัตว
ดิรัจฉาน ไหนจะดีกวากัน?
ธ. กําเนิดสัตวดิรัจฉานดีกวานรก ทานพระสารีบุตร.
สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน กําเนิดสัตวดิรัจฉานกับปตติวิสัย
ไหนจะดีกวากัน?
ธ. ปตติวิสัยดีกวากําเนิดสัตวดิรัจฉาน ทานพระสารีบุตร.
สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ปตติวิสัยกับมนุษย ไหนจะดี
กวากัน?
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ธ. มนุษยดกี วาปตติวิสัย ทานพระสารีบุตร.
สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน มนุษยกับเทวดาชั้นจาตุมมหาราช
ไหนจะดีกวากัน?
ธ. เทวดาชัน้ จาตุมมหาราชดีกวามนุษย ทานพระสารีบุตร.
สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นจาตุมมหาราชกับเทวดา
ชั้นดาวดึงส ไหนจะดีกวากัน?
ธ. เทวดาชัน้ ดาวดึงสดีกวาเทวดาชัน้ จาตุมมหาราช ทานพระสารีบุตร.
สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นดาวดึงสกับเทวดา
ชั้นยามา ไหนจะดีกวากัน?
ธ. เทวดาชัน้ ยามาดีกวาเทวดาชั้นดาวดึงส ทานพระสารีบุตร.
สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นยามากับเทวดาชัน้
ดุสิต ไหนจะดีกวากัน?
ธ. เทวดาชัน้ ดุสิตดีกวาเทวดาชั้นยามา ทานพระสารีบุตร.
สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นดุสิตกับเทวดาชัน้
นิมมานรดี ไหนจะดีกวากัน?
ธ. เทวดาชัน้ นิมมานรดีดกี วาเทวดาชัน้ ดุสิต ทานพระสารีบุตร.
สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นนิมมานรดีกับเทวดา
ชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ไหนจะดีกวากัน?
ธ. เทวดาชัน้ ปรนิมมิตวสวัสดีดีกวาเทวดาชั้นนิมมานรดี ทานพระสารีบุตร.
สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัสดีกับ
พรหมโลก ไหนจะดีกวากัน?
ธ. ทานพระสารีบุตรกลาววา พรหมโลก ทานพระสารีบุตรกลาววา พรหมโลก
หรือ?
ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรมีความดําริวา พราหมณเหลานี้ นอมใจไปในพรหมโลก
ถากระไร เราพึงแสดงทางเพื่อความเปนสหายกับพรหมแกธนัญชานิพราหมณเถิด ดังนี้ แลวจึง

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 481
กลาววา ดูกรธนัญชานิ เราจักแสดงทางเพือ่ ความเปนสหายกับพรหม ทานจงฟง จงตั้งใจใหดี
เราจักกลาว. ธนัญชานิพราหมณรับคําทานพระสารีบุตรแลว.
[๗๐๑] ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรธนัญชานิ ก็ทางเพื่อความเปนสหายกับ
พรหมเปนไฉน ดูกรธนัญชานิ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศหนึ่ง
อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบือ้ งบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวทั่วหนา ในทีท่ ุกสถาน ดวยใจอัน
ประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน
อยู แมขอนีก้ ็เปนทางเพื่อความเปนสหายกับพรหม ดูกรธนัญชานิ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจ
ประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่งอยู.
ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไป
ตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวทวั่ หนา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบ
ดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู
นี้แล เปนทางเพื่อความเปนสหายกับพรหม.
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร ถาเชนนั้น ขอทานจงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา ตามคําของขาพเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณปว ย ไดรับทุกข
เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา.
[๗๐๒] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดประดิษฐานธนัญชานิพราหมณไวในพรหมโลก
ชั้นต่ํา ในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทําใหยิ่งขึน้ ได แลวลุกจากอาสนะหลีกไป. ทันใดนัน้ เมื่อทาน
พระสารีบุตรหลีกไปไมนาน ธนัญชานิพราหมณทํากาละแลวไปบังเกิดยังพรหมโลก. ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรนี้ไดประดิษฐาน
ธนัญชานิพราหมณไวในพรหมโลกชั้นต่ํา ในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทําใหยงิ่ ขึ้นได แลวลุกจาก
อาสนะหลีกไป.
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[๗๐๓] ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายบังคม
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ธนัญชานิพราหมณปว ย ไดรบั ทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค
ดวยเศียรเกลา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ทําไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิพราหมณไวใน
พรหมโลกชั้นต่ํา ในเมื่อมีกจิ อันจะพึงทําใหยิ่งขึ้นไปได แลวลุกจากอาสนะหลีกไปเลา?
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความคิดเห็นอยางนี้วา พราหมณเหลานีน้ อมใจ
ไปในพรหมโลก ถากระไร เราพึงแสดงทางเพื่อความเปนสหายกับพรหมแกธนัญชานิพราหมณ
เถิด ดังนี้ พระเจาขา.
พ. ดูกรสารีบุตร ธนัญชานิพราหมณทํากาละไปบังเกิดในพรหมโลกแลว ฉะนี้แล.
จบ ธนัญชานิสูตร ที่ ๗.
________________
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๘. วาเสฏฐสูตร
ทรงโปรดวาเสฏฐมาณพ
[๗๐๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคละใกลบา นอิจฉานังคลคาม.
ก็สมัยนั้น พราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียงเปนอันมาก คือ จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ
โปกขรสาติพราหมณ ชาณุโสณีพราหมณ โตเทยยพราหมณ และพราหมณมหาศาลเหลาอื่นที่มี
ชื่อเสียง อาศัยอยูในอิจฉานังคลคาม. ครั้งนั้นวาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ เทีย่ วเดินเลน
เปนการพักผอนอยู มีถอยคําพูดกันในระหวางนี้เกิดขึ้นวา ทานผูเจริญ อยางไรบุคคลจึงจะชื่อวา
เปนพราหมณ? ภารทวาชมาณพกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ บุคคลเปนผูเกิดดีทั้งสองฝาย คือ
ทั้งฝายมารดาและฝายบิดา มีครรภเปนทีถ่ ือปฏิสนธิอันบริสุทธิ์ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใคร
คัดคานติเตียนดวยอางถึงชาติได ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพราหมณ.
วาเสฏฐมาณพกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ บุคคลเปนผูมีศีล และถึงพรอมดวยวัตร ดวยเหตุ
เพียงเทานี้แล บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพราหมณ ภารทวาชมาณพไมอาจใหวาเสฏฐมาณพยินยอมได
ถึงวาเสฏฐมาณพก็ไมอาจใหภารทวาชมาณพยินยอมไดเหมือนกัน.
[๗๐๕] ครั้งนั้นแล วาเสฏฐมาณพไดปรึกษากะภารทวาชมาณพวา ทานภารทวาชะ
พระสมณโคดมศากยบุตรนี้ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคละ
ใกลอิจฉานังคลคาม ก็กิตติศพั ทอันงามของทานพระสมณโคดมนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แม
เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งขึ้นไปกวา
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรมมาเถิด เราจัก
เขาไปเฝาพระสมณโคดม แลวจักทูลถามเนื้อความนี้ พระสมณโคดมจักทรงพยากรณแกเรา
อยางไร เราจักทรงจําเนื้อความนั้นไวอยางนัน้ . ภารทวาชมาณพรับคําวาเสฏฐมาณพแลว. ลําดับ

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 484
นั้น วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง.
[๗๐๖] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว วาเสฏฐมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถา
ทั้งหลายวา
ขาพระองคทั้งสองเปนผูทรงไตรเพท อันอาจารยอนุญาตแลว
และปฏิญาณไดเองวา เปนผูไดศึกษาแลว ขาพระองคเปนศิษย
ทานโปกขรสาติพราหมณมาณพผูนี้ เปนศิษยทานตารุกขพราหมณ
ขาพระองคทั้งสองเปนผูรูจบในบทที่พราหมณผูทรงไตรเพทบอก
แลว ขาพระองคทั้งสองเปนผูมีขอพยากรณแมนยําตามบท
เชนเดียวกับอาจารยในสถานกลาวมนต ขาแตพระโคดม
ขาพระองคทั้งสองมีการโตเถียงกันในการกลาวถึงชาติ คือ
ภารทวาชมาณพกลาววา บุคคลชื่อวาเปนพราหมณเพราะชาติ
สวนขาพระองคกลาววา บุคคลชื่อวาเปนพราหมณเพราะกรรม
พระองคผูมีจักษุขอจงทรงทราบอยางนี้ ขาพระองคทั้งสองนั้น
ไมอาจจะใหกันและกันยินยอมได จึงไดมาเฝาเพื่อถามพระผูมี
พระภาคสัมพุทธเจา ผูปรากฏดวยอาการนี้ ชนทั้งหลาย
เมื่อจะเขาไปประนมมือถวายบังคม ก็จกั ถวายพระโคดมไดทวั่
โลกเหมือนพระจันทรเต็มดวงฉะนั้น ขาพระองคขอทูลถาม
พระโคดมผูเปนดวงจักษุ อุบัติขึ้นในโลกวา บุคคลชื่อวาเปน
พราหมณเพราะชาติ หรือวาเปนเพราะกรรม ขอจงตรัสบอกแก
ขาพระองคทั้งสองผูไมทราบ ตามที่จะทราบบุคคลผูเปนพราหมณ
นั้นเถิด?
พราหมณในพระพุทธศาสนา
[๗๐๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวาเสฏฐะ เราจักพยากรณ
การจําแนกชาติ ของสัตวทั้งหลาย ตามลําดับ ตามสมควรแก
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ทานทั้งสองนั้น เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ ทานจงรูจักแม
ติณชาติและรุกขชาติ แมจะปฏิญาณตนไมได เพศของติณชาติ
และรุกขชาตินั้นก็สําเร็จดวยชาติ เพราะมันมีชาติเปนคนละ
อยางๆ แตนนั้ ทานจงรูจกั ตัก๊ แตน ผีเสื้อ ตลอดถึงมดดํา
และมดแดง เพศของสัตวเหลานั้นก็สําเร็จดวยชาติ เพราะ
มันมีชาติเปนคนละอยางๆ อนึ่ง ทานทั้งหลายจงรูจกั สัตว
สี่เทา ทั้งเล็กทั้งใหญ เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ เพราะมัน
มีชาติเปนคนละอยางๆ อนึ่ง จงรูจักสัตวมีทองเปนเทา สัตว
ไปดวยอก สัตวมีหลังยาว เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ
เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ แตนั้นจงรูจักปลา สัตว
เกิดในน้ํา สัตวเที่ยวหากินในน้ํา เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ
เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ แตนั้นจงรูจักนก สัตว
ไปไดดว ยปก สัตวที่ไปในอากาศ เพศของมันก็สําเร็จ
ดวยชาติ เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ เพศอันสําเร็จ
ดวยชาติมีมากมาย ในชาติ (สัตว) เหลานีฉ้ ันใด เพศใน
มนุษยทั้งหลายอันสําเร็จดวยชาติมากมาย ฉันนั้น หามิได
คือ ไมใชดว ยผม ดวยศีรษะ ดวยหู ดวยนัยนตา ดวยหนา
ดวยจมูก ดวยริมฝปาก ดวยคิว้ ดวยคอ ดวยบา ดวยทอง
ดวยหลัง ดวยตะโพก ดวยอก ในที่แคบ ในที่เมถุน
ดวยมือ ดวยเทา ดวยนิว้ ดวยเล็บ ดวยแขง ดวยขา ดวยวรรณะ
ดวยเสียง (หามิได) เพศอันสําเร็จดวยชาติ (ของมนุษย)
ยอมไมเหมือนในชาติ (ของสัตว) เหลาอื่น สิ่งเฉพาะตัว
ในสรีระ (ในชาติของสัตวอื่น) นั้น ของมนุษยไมมี ก็ใน
หมูมนุษย เขาเรียกตางกันตามชื่อ ดูกรวาเสฏฐะ ก็ในหมู
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มนุษย ผูใดอาศัยการรักษาโคเลี้ยงชีวิต ทานจงรูอยางนี้วา
ผูนั้นเปนชาวนา ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู
มนุษย ผูใดเลี้ยงชีวิตดวยศิลปมากอยาง ทานจงรูอยางนี้วา
ผูนั้นเปนศิลปน ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู
มนุษย ผูใดอาศัยการคาขายเลี้ยงชีวิต ทานจงรูอยางนีว้ า
ผูนั้นเปนพอคา ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู
มนุษย ผูใดเลี้ยงชีวิตดวยการรับใชผูอื่น ทานจงรูอยางนี้วา
ผูนั้นเปนคนรับใช ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ใน
หมูมนุษย ผูใ ดอาศัยของทีเ่ ขาไมใหเลีย้ งชีวิต ทานจงรูอ ยางนี้
วา ผูนี้เปนโจร ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ใน
หมูมนุษย ผูใ ดอาศัยศาตราวุธเลี้ยงชีวิต ทานจงรูอยางนีว้ า
ผูนั้นเปนทหาร ไมใชพวกพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง
ในหมูมนุษย ผูใดเลี้ยงชีวติ ดวยการงานของปุโรหิต ทานจงรู
อยางนี้วา ผูน ั้นเปนเจาหนาที่การบูชา ไมใชพราหมณ ดูกร
วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมูมนุษย ผูใดปกครองบาน และเมือง
ทานจงรูอยางนี้วา ผูนี้เปนพระราชา ไมใชพราหมณ และเรา
ก็ไมเรียกบุคคลผูเกิดในกําเนิดไหนๆ หรือเกิดจากมารดา
(เชนใดๆ) วาเปนพราหมณ บุคคลถึงจะเรียกกันวา ทาน
ผูเจริญ ผูนั้นก็ยังเปนผูมีกเิ ลสเครื่องกังวลอยูนั่นเอง เราเรียก
บุคคลผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล ผูไมยึดมัน่ นั้น วาเปนพราหมณ
ผูใดแลตัดสังโยชนทั้งปวงไดแลวไมสะดุง เราเรียกผูนั้นผูลวง
กิเลสเครื่องของ ไมประกอบดวยสรรพกิเลส วาเปนพราหมณ
เราเรียกบุคคลผูตัดอุปนาหะดังชะเนาะ ตัณหาดังเชือกหนัง
ทิฏฐิดังเชือกบวง พรอมทัง้ ทิฏฐานุสัยประดุจปม มีอวิชชาดุจ
ลิ่มสลักถอนขึ้นแลว ผูตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ ผูใดไม
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ประทุษราย อดกลั้นคําดา การทุบตีและการจองจําได เรา
เรียกผูมีขันติเปนกําลังดังหมูพลนั้น วาเปนพราหมณ เราเรียก
บุคคลผูไมโกรธ ผูมีองคธรรมเปนเครื่องกําจัด มีศีล ไมมี
กิเลสดุจฝา ฝกฝนแลว มีสรีระตั้งอยูในทีส่ ุดนั้น วาเปน
พราหมณ ผูใ ดไมติดในกามทั้งหลาย เหมือนน้ําบนใบบัว
หรือดังเมล็ดพันธุผักกาดบนปลายเหล็กแหลม เราเรียกผูนั้นวา
เปนพราหมณ ผูใดรูธรรมเปนที่สิ้นทุกขของตนในภพนี้เอง
เราเรียกผูปลงภาระผูไมประกอบแลวนัน้ วาเปนพราหมณ
เราเรียกบุคคลผูมีปญญาอันเปนไปในอารมณอันลึก มีเมธา
ฉลาดในอุบายอันเปนทางและมิใชทาง บรรลุประโยชนอัน
สูงสุด วาเปนพราหมณ เราเรียกบุคคลผูไมคลุกคลีดวย
คฤหัสถ และบรรพชิตทั้งสองพวก ผูไปไดดว ยไมมีความอาลัย
ผูไมมีความปรารถนา วาเปนพราหมณ ผูใดวางอาชญาในสัตว
ทั้งหลาย ทัง้ เปนสัตวที่หวั่นหวาด และมั่นคงไมฆาเอง ไมใช
ผูอื่นใหฆา เราเรียกผูนั้นวาพราหมณ เราเรียกบุคคลผูไม
พิโรธตอบในผูพิโรธ ดับอาชญาในตนได ในเมื่อสัตว
ทั้งหลายมีความถือมั่น ไมมีความถือมั่น วาเปนพราหมณ
ผูใดทําราคะ โทสะ มานะ และมักขะใหตกไป ดังเมล็ดพันธุ
ผักกาดตกจากปลายเหล็กแหลม เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ
ผูใดกลาววาจาสัตย อันไมมีโทษใหผูอื่นรูสึกได อันไมเปน
เครื่องขัดใจคน เราเรียกผูน ั้นวาเปนพราหมณ แมผูใดไม
ถือเอาภัณฑะทั้งยาวหรือสัน้ เล็กหรือใหญ งามหรือไมงาม
ที่เจาของไมใหในโลก เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ ผูใด
ไมมีความหวังทั้งในโลกนี้ และโลกหนา เราเรียกผูไมมคี วาม
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หวัง ผูไมประกอบแลวนัน้ วาเปนพราหมณ ผูใดไมมีความ
อาลัย ไมมีความสงสัยเพราะรูทั่วถึง เราเรียกผูบรรลุธรรมอัน
หยั่งลงในอมตธรรมนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดลวงธรรมเปน
เครื่องของทั้งสอง คือ บุญและบาปในโลกนี้ได เราเรียกผู
ไมเศราโศก ปราศจากธุลี ผูบริสุทธิ์นั้น วาเปนพราหมณ
เราเรียกบุคคลผูปราศจากมลทิน บริสุทธิ์ผองใสไมขุนมัว
ดังดวงจันทร มีความเพลิดเพลินในภพสิน้ แลว วาเปนพราหมณ
ผูใดลวงอวิชชาประดุจทางลื่น หรือดุจหลมอันถอนไดยาก เปน
เครื่องใหทอ งเที่ยวใหหลงนี้ได ขามถึงฝงแลว มีความเพงอยู
ไมหวัน่ ไหว ไมมีความสงสัย ดับแลวเพราะไมถือมัน่
เราเรียกผูนนั้ วาเปนพราหมณ ผูใดละกามไดขาดแลว เปน
บรรพชิต เวนรอบในโลกนี้ เราเรียกผูมกี ามและภพสิน้ รอบ
แลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดละตัณหาไดขาดแลว เปน
บรรพชิต เวนรอบในโลกนี้ เราเรียกผูมกี ามและภพสิน้ รอบ
แลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดละกามคุณอันเปนของมนุษย
ลวงกามคุณอันเปนของทิพยแลว เราเรียกผูไมประกอบดวย
กิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงนั้น วาเปนพราหมณ เราเรียก
บุคคลผูละความยินดีและความไมยนิ ดี เปนผูเย็น ไมมอี ุปธิ
ครอบงําโลกทั้งปวง ผูแกลวกลานั้น วาเปนพราหมณ ผูใดรู
จุติ และอุปบัติของสัตวทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง เราเรียกผู
ไมของ ผูไปดี ตรัสรูแลวนั้น วาเปนพราหมณ เทวดา
คนธรรพและหมูมนุษยไมรูคติของผูใด เราเรียกผูนั้นผูม ีอาสวะ
สิ้นแลว เปนพระอรหันต วาเปนพราหมณ ผูใดไมมกี เิ ลส
เครื่องกังวลทั้งขางหนา ขางหลัง และทามกลาง เราเรียกผู
ไมมีกิเลสเครื่องกังวล ผูไมถือมั่นนั้น วาเปนพราหมณ เรา
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เรียกบุคคลผูองอาจ ผูประเสริฐ ผูแกลวกลา ผูแสวงหา
คุณใหญ ผูช ํานะแลวโดยวิเศษ ผูไมหวัน่ ไหว อาบเสร็จแลว
ตรัสรูแลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดรูญาณเครื่องระลึกชาติ
กอนได เห็นสวรรคและอบาย และบรรลุธรรมเปนที่สิ้นชาติ
เราเรียกผูนนั้ วาเปนพราหมณ อันชื่อคือนามและโคตรที่กําหนด
ตั้งไวนี้ เปนแตสักวาโวหารในโลก เพราะเกิดขึน้ มาตามชื่อ
ที่กําหนดตั้งกันไวในกาลนั้นๆ ทิฏฐิอันนอนเนื่องอยูในหทัย
สิ้นกาลนาน ของสัตวทั้งหลายผูไมรู เมือ่ สัตวทั้งหลายไมรูก็
พร่ํากลาววาเปนพราหมณเพราะชาติ บุคคลจะชื่อวาเปนคนชั่ว
เพราะชาติกห็ าไม จะชื่อวาเปนพราหมณเพราะชาติกห็ าไม
ที่แท ชื่อวาเปนคนชั่วเพราะกรรม ชื่อวาเปนพราหมณเพราะ
กรรม เปนชาวนาเพราะกรรม เปนศิลปนเพราะกรรม เปน
พอคาเพราะกรรม เปนคนรับใชเพราะกรรม แมเปนโจร
ก็เพราะกรรม แมเปนทหารก็เพราะกรรม เปนปุโรหิตเพราะ
กรรม แมเปนพระราชาก็เพราะกรรม บัณฑิตทั้งหลายมีปกติ
เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ยอมเห็นกรรม
นั้นแจงชัดตามความเปนจริงอยางนี้วา โลกยอมเปนไปเพราะ
กรรม หมูสัตวยอมเปนไปเพราะกรรม สัตวทั้งหลายถูกผูกไว
ในกรรม เหมือนลิ่มสลักของรถที่กําลังแลนไปฉะนั้น บุคคล
ชื่อวาเปนพราหมณดว ยกรรมอันประเสริฐนี้ คือ ตบะพรหมจรรย
สัญญมะ และทมะ กรรม ๔ อยางนี้ เปนกรรมอันสูงสุดของ
พรหมทั้งหลาย ทําใหผูประพฤติถึงพรอมดวยวิชชา ๓ ระงับ
กิเลสได สิ้นภพใหมแลว ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา
ผูนั้นชื่อวาเปนพรหม เปนทาวสักกะ ของบัณฑิตผูรูแจง
ทั้งหลาย.
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[๗๐๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ ได
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระ
โคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ
เหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มดื
ดวยหวังวา ผูม ีจักษุจะไดเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคทั้งสองนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับทั้ง
พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองคทั้งสองวาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล.
จบ วาเสฏฐสูตร ที่ ๘.
___________________
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๙. สุภสูตร
ทรงโปรดสุภมาณพ
[๗๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตรอาศัยอยูในนิเวศนของคฤหบดีผู
หนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ดวยกรณียกิจบางอยาง. ครั้งนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตร ไดกลาวกะ
คฤหบดีที่ตนอาศัยอยูในนิเวศนของเขานั้นวา ทานคฤหบดี ขาพเจาไดสดับมาดังนีว้ า พระนคร
สาวัตถี ไมวางจากพระอรหันตทั้งหลายเลย วันนี้เราจะพึงเขาไปนั่งใกลสมณะ หรือพราหมณ
ผูไหนหนอ?
คฤหบดีไดกลาววา ทานผูเจริญ พระผูมพี ระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ทานจงเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคพระองค
นั้นเถิด.
[๗๑๐] ลําดับนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตรรับคําคฤหบดีนั้นแลว เขาไปเฝาพระผูม ีพระภาค
ถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลาย
กลาวกันอยางนี้วา คฤหัสถเทานั้นเปนผูย นิ ดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข บรรพชิตไมเปน
ผูยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข ในเรื่องนี้ ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร?
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ ในเรื่องนี้ เราแยกออกกลาว เราไมรวมกลาว เรา
พรรณนาการปฏิบัติผิดของคฤหัสถ หรือของบรรพชิต ดูกรมาณพ จริงอยู คฤหัสถ หรือบรรพชิต
ปฏิบัติผิดแลว ยอมชื่อวาเปนผูไมยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข เพราะเหตุแหงอธิกรณ
คือการปฏิบัติผิด ดูกรมาณพ เราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ หรือของบรรพชิต จริงอยู
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คฤหัสถ หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว ชื่อวาเปนผูยนิ ดีกศุ ลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข
เพราะเหตุแหงอธิกรณคือการปฏิบัติชอบ.
ฐานะการงานของคฤหัสถและบรรพชิต
[๗๑๑] สุ. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายกลาวกันอยางนีว้ า ฐานะแหงการงาน
ของฆราวาส มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก ยอมมีผลมาก (สวน)
ฐานะแหงการงานฝายบรรพชา มีความตองการนอย มีกจิ นอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย
ยอมมีผลนอย ในเรื่องนี้ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร?
พ. ดูกรมาณพ แมในเรื่องนี้ เราก็แยกออกกลาว เราไมรวมกลาว ดูกรมาณพ ฐานะ
แหงการงานทีม่ ีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติ มีผลนอย
มีอยู ฐานะแหงการงานที่มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมือ่ เปน
สมบัติ มีผลมากมีอยู ฐานะแหงการงานที่มคี วามตองการนอย มีกจิ นอย มีอธิกรณนอย มีการ
เริ่มนอย เมื่อวิบัติ มีผลนอยมีอยู ฐานะแหงการงานที่มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณ
นอย มีการเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติ มีผลมากมีอยู.
[๗๑๒] ดูกรมาณพ ฐานะแหงการงานที่มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก
มีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย เปนไฉน ดูกรมาณพ ฐานะแหงการงาน คือ การไถ
ที่มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย. สวน
ฐานะแหงการงานที่มีความตองการมาก มีกจิ มาก มีอธิกรณมาก มีการเริม่ มาก เมื่อเปนสมบัติ
ยอมมีผลมาก เปนไฉน ฐานะแหงการงาน คือ การไถนั่นแล ที่มีความตองการมาก มีกิจมาก
มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก. อนึ่ง ฐานะแหงการงานที่มีความ
ตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย เปนไฉน
ฐานะแหงการงาน คือ การคาขาย ที่มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการ
เริ่มนอย เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย. สวนฐานะแหงการงานที่มีความตองการนอย มีกจิ นอย
มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก เปนไฉน ฐานะแหงการงาน คือ
การคาขายนั่นแล ที่มีความตองการนอย มีอธิกรณนอย มีกิจนอย มีความเริ่มนอย เมื่อเปน
สมบัติ ยอมมีผลมาก.
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[๗๑๓] ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรม ที่มีความตองการมาก มีกิจมาก
มีอธิกรณมาก มีความเริ่มมาก เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย ฉันใด ฐานะแหงการงานของฆราวาส
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อวิบตั ิ
ยอมมีผลนอย. ฐานะคือกสิกรรมนั่นแล ที่มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มี
การเริ่มมาก เมือ่ เปนสมบัติ ยอมมีผลมาก ฉันใด ฐานะแหงการงานของฆราวาสก็ฉันนั้นเหมือน
กัน ที่มีความตองการมาก มีกจิ มาก มีอธิกรณมาก มีการเริม่ มาก เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผล
มาก. การงานคือการคาขาย ที่มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอ ย มีการเริ่มนอย
เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย ฉันใด ฐานะแหงการงานฝายบรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่มคี วาม
ตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย. ฐานะแหง
การงานคือการคาขายนั่นแล ที่มีความตองการนอย มีกจิ นอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย
เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก ฉันใด ฐานะแหงการงานฝายบรรพชาก็ฉนั นั้นเหมือนกัน ที่มี
ความตองการนอย มีกจิ นอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก.
บัญญัติธรรม ๕ ประการ
[๗๑๔] สุ. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ ประการเพือ่ ทําบุญ
เพื่อยินดีกุศล.
พ. ดูกรมาณพ พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ ประการ เพือ่ ทําบุญ เพื่อยินดี
กุศลนั้นเหลาไหน ถาทานไมหนักใจ เราขอโอกาส ขอทานจงกลาวธรรม ๕ ประการนั้นใน
บริษัทนี้เถิด.
สุ. ทานพระโคดม ณ ที่ทพี่ ระองคหรือทานผูเปนดังพระองคประทับนั่งอยู ขาพเจา
ไมมีความหนักใจเลย.
พ. ถาอยางนั้น เชิญกลาวเถิดมาณพ.
[๗๑๕] สุ. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรมขอที่ ๑ คือ สัจจะ
เพื่อทําบุญ เพือ่ ยินดีกุศล ยอมบัญญัติขอที่ ๒ คือ ตบะ ... ขอที่ ๓ คือ พรหมจรรย ... ขอ
ที่ ๔ คือ การเรียนมนต ... ขอที่ ๕ คือ การบริจาค เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล พราหมณ
ทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ ประการนี้ เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล ในเรือ่ งนี้ ทานพระโคดมตรัส
วาอยางไร?
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[๗๑๖] ดูกรมาณพ ก็บรรดาพราหมณทั้งหลาย แมพราหมณคนหนึ่ง เปนผูใดใคร
ก็ตามที่กลาวอยางนีว้ า เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว เสวยผลแหงธรรม
๕ ประการนี้ มีอยูหรือ?
สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม.
พ. ดูกรมาณพ ก็แมอาจารยคนหนึ่ง แมอาจารยของทานคนหนึ่ง ตลอด ๗ ชั่วอาจารย
ของพวกพราหมณ เปนผูใดใครก็ตามที่กลาวอยางนีว้ า เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวย
ตนเองแลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ มีอยูหรือ?
สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม.
พ. ดูกรมาณพ ก็แมฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษี
วาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณทั้งหลายในปจจุบัน
นี้ขับตาม กลาวตามซึ่งบทมนตเกานี้ ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูก
ตอง บอกไดถกู ตอง ตามที่ทา นกลาวไวแลว บอกไว แมทานเหลานั้นไดกลาวแลวอยางนี้วา
เราทั้งหลายทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ มีอยู
หรือ?
สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม.
[๗๑๗] พ. ดูกรมาณพ ไดทราบกันดังนี้วา บรรดาพราหมณทั้งหลาย ไมมีพราหมณ
แมคนหนึ่งจะเปนผูใดใครก็ตามที่ไดกลาวอยางนี้วา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ ดวยตนเอง
แลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ ไมมแี มอาจารยคนหนึ่ง แมปาจารยของอาจารยคนหนึ่ง
ตลอด ๗ ชั่วอาจารยของพวกพราหมณนี้ จะเปนผูใ ดใครก็ตามที่ไดกลาวอยางนีว้ า เราทําใหแจง
ชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว คือ เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ แมฤาษีทั้งหลายผูเปน
บุรพาจารยของพวกพราหมณ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามิตร
ฤาษียมตัคคิ ฤาษีองั คีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ เปนผูแ ตง
มนต เปนผูบอกมนต พราหมณทั้งหลายในปจจุบันนี้ขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตเกานี้ ที่ทาน
ขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทานกลาวไว บอก
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ไว แมทานเหลานั้นก็ไมไดกลาวอยางนี้วา เราทั้งหลายทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ ดวยตน
เองแลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึง่ เกาะ
กันตอๆ ไป แมคนตนก็ไมเห็น คนกลางก็ไมเห็น คนหลังก็ไมเห็น ฉันใด ภาษิตของพราหมณ
ทั้งหลายเห็นจะเปรียบไดกับแถวคนตาบอด ฉันนั้น คือ แมคนชั้นตนก็ไมเห็น แมคนชั้นกลาง
ก็ไมเห็น แมคนชั้นหลังก็ไมเห็น.
[๗๑๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพโตเทยยบุตร ถูกพระผูมีพระ
ภาคตรัสเปรียบดวยแถวคนตาบอด โกรธ ขัดใจ เมื่อจะดาติเตียนวากลาวพระผูมีพระภาควา พระ
สมณโคดม จักถึงความลามกเสียแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระโคดม พราหมณ
โปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ไดกลาวอยางนีว้ า อยางนี้นนั่ แหละ ก็
สมณพราหมณเหลาไรนี้ ยอมปฏิญาณญาณทัสนะวิเศษ ของพระอริยะอยางสามารถยิ่งกวาธรรม
ของมนุษย ภาษิตนี้ของสมณพราหมณเหลานั้น ยอมถึงความเปนภาษิต นาหัวเราะทีเดียวหรือ
ยอมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือ ยอมถึงความวางทีเดียวหรือ ยอมถึงความเปลาทีเดียวหรือ
ถาเชนนั้น มนุษยจกั รู จักเห็น หรือจักทําใหแจงชัดซึ่งญาณทัสนะวิเศษ ของพระอริยะอยาง
สามารถยิ่งกวาธรรมดาของมนุษยไดอยางไร ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
พ. ดูกรมาณพ ก็พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน กําหนด
รูใจของสมณพราหมณทั้งสิน้ ดวยใจของตนหรือ?
สุ. ทานพระโคดม พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ยอม
กําหนดรูใจของนางปุณณิกาทาสีของตนดวยใจของตนเองเทานั้น ก็ทไี่ หนจักกําหนดรูใจของ
สมณพราหมณทั้งสิ้นดวยใจของตนไดเลา.
[๗๑๙] พ. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด เขาไมเห็นรูปดํา รูปขาว
ไมเห็นรูปเขียว รูปเหลือง รูปแดง รูปสีชมพู รูปที่เสมอ และไมเสมอ หมูดาว ดวงจันทร
และดวงอาทิตย เขาพึงกลาวอยางนี้วา ไมมรี ูปดํา รูปขาว ไมมีคนเห็นรูปดํา รูปขาว ไมมี
รูปเขียว ไมมีคนเห็นรูปเขียว ไมมีรูปเหลือง ไมมีคนเห็นรูปเหลือง ไมมรี ูปแดง
ไมมีคนเห็นรูปแดง ไมมีรูปสีชมพู ไมมีคนเห็นรูปสีชมพู ไมมีรูปที่เสมอและไมเสมอ ไมมี
คนเห็นรูปที่เสมอและไมเสมอ ไมมีหมูดาว ไมมีคนเห็นหมูดาว ไมมดี วงจันทรดวงอาทิตย
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ไมมีคนเห็นดวงจันทรดวงอาทิตย เราไมรไู มเห็นสิ่งนัน้ เพราะฉะนั้น สิ่งนั้นยอมไมมี เมื่อเขา
กลาวดังนี้ ชื่อวากลาวชอบหรือมาณพ?
สุ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม รูปดํารูปขาวมี คนเห็นรูปดํารูปขาวก็มี รูปเขียวมี
คนเห็นรูปเขียวก็มี รูปแดงมี คนเห็นรูปแดงก็มี รูปสีชมพูมี คนเห็นรูปสีชมพูก็มี รูปที่เสมอ
และไมเสมอมี คนเห็นรูปเสมอและไมเสมอก็มี หมูดาวมี คนเห็นหมูดาวก็มี ดวงจันทรดวง
อาทิตยมี คนเห็นดวงจันทรดวงอาทิตยก็มี เราไมรูไมเห็นสิ่งนั้น เพราะฉะนัน้ สิ่งนัน้ ยอมไมมี
ผูที่กลาวดังนี้ ไมชื่อวากลาวชอบ ทานพระโคดม.
พ. ดูกรมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ก็ฉันนั้น
เหมือนกันแล เปนคนบอด ไมมีจักษุ เขาจักรูจักเห็นจักทําใหแจงชัด ซึ่งญานทัสนะวิเศษของ
พระอริยะอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยไดหรือหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะทีจ่ ะมีได.
[๗๒๐] ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณมหาศาลชาวโกศล
คือ จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุโสณีพราหมณ หรือโตเทยย
พราหมณ บิดาของทาน วาจาดีที่พราหมณมหาศาลเหลานัน้ กลาวตามสมมติ หรือไมตามสมมติ
เปนอยางไหน?
สุ. ตามสมมติ ทานพระโคดม.
พ. วาจาดีทพี่ ราหมณมหาศาลเหลานั้นพิจารณาแลวจึงกลาว หรือไมพิจารณาแลวจึงกลาว
เปนอยางไหน?
สุ. พิจารณาแลว ทานพระโคดม.
พ. วาจาดีทพี่ ราหมณมหาศาลเหลานั้นรูแ ลวจึงกลาว หรือวาไมรูแลวจึงกลาว เปน
อยางไหน?
สุ. รูแลว ทานพระโคดม.
พ. วาจาดีอนั ประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชนที่พราหมณมหา
ศาลเหลานั้นกลาว เปนอยางไหน?
สุ. ประกอบดวยประโยชน ทานพระโคดม.
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[๗๒๑] พ. ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้
พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน กลาววาจาตามสมมติ หรือไมตาม
สมมติ?
สุ. ตามสมมติ ทานพระโคดม.
พ. เปนวาจาที่รูแลวจึงกลาว หรือเปนวาจาที่ไมรูแลว?
สุ. เปนวาจาที่ไมรูแลว ทานพระโคดม.
พ. เปนวาจาที่พิจารณาแลวจึงกลาว หรือเปนวาจาที่ไมไดพิจารณาแลว?
สุ. เปนวาจาที่ไมไดพจิ ารณาแลว ทานพระโคดม.
พ. กลาววาจาที่ประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน?
สุ. ไมประกอบดวยประโยชน ทานพระโคดม.
[๗๒๒] พ. ดูกรมาณพ นิวรณ ๕ ประการนี้แล ๕ ประการเปนไฉน คือ กามฉันทนิวรณ
พยาบาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ วิจกิ ิจฉานิวรณ นิวรณ ๕ ประการนี้แล.
ดูกรมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ถูกนิวรณ ๕ ประการนี้
รอยไวแลว รัดไวแลว ปกคลุมไวแลว หุมหอไวแลว เขาจักรู จักเห็น หรือจักทําใหแจงชัด
ซึ่งญาณทัสนะวิเศษของพระอริยะอยางสามารถ ยิ่งกวาธรรมของมนุษยหรือหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะ
ที่จะมีได.
[๗๒๓] ดูกรมาณพ กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปอันจะพึงรูแ จง
ดวยจักษุ ที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด เสียงอันจะพึง
รูแจงดวยหู ... กลิ่นอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... รสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น ... โผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจง
ดวยกาย ทีน่ าปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด กามคุณ ๕
ประการนี้แล ดูกรมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน กําหนัด
แลว หมกมุนแลวดวยกามคุณ ๕ ประการนี้ ถูกกามคุณ ๕ ประการนี้ครอบงําแลว ไมเห็นโทษ
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ไมมีปญญาเปนเครื่องถอนออก บริโภคอยู เขาจักรูจักเห็นหรือจักทําใหแจงชัด ซึ่งญาณทัสนะ
วิเศษของพระอริยะอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยหรือหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.
[๗๒๔] ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลพึงอาศัยหญาและไม
เปนเชื้อติดไฟขึ้น และพึงติดไฟที่ไมมีหญาและไมเปนเชือ้ ไฟไหนหนอพึงมีเปลว มีสี
และมีแสง?
สุ. ทานพระโคดม ถาการติดไฟอันไมมหี ญาและไมเปนเชื้อ เปนฐานะที่จะมีได
ไฟนั้นก็จะพึงมีเปลว มีสี และมีแสง.
พ. ดูกรมาณพ ขอที่บุคคลจะพึงติดไฟอันไมมีหญาและไมเปนเชื้อขึ้นไดนี้ ไมใชฐานะ
ไมใชโอกาส เวนจากผูมีฤทธิ์ ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนไฟอาศัยหญาและไมเปนเชื้อติดอยู
ฉันใด เรากลาวปติอันอาศัยเบญจกามคุณนีเ้ ปรียบ ฉันนั้น เปรียบเหมือนไฟไมมีหญาและไมเปน
เชื้อติดอยูได ฉันใด เรากลาวปติ ที่เวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมเปรียบฉันนั้น ก็ปต ิที่
เวนจากกามเวนจากอกุศลธรรมเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิ วกอยู ปตินี้แลเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม
ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุตยิ ฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรม
เอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมวี ิจาร เพราะวิตก วิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู
แมปตินี้กเ็ วนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม.
[๗๒๕] ดูกรมาณพ ในธรรม ๕ ประการที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติ เพื่อทําบุญ เพื่อ
ยินดีกุศลนี้ พราหมณทั้งหลายบัญญัติธรรมขอไหน เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล วามีผลมากกวา?
สุ. ทานพระโคดม ในธรรม ๕ ประการที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อ
ยินดีกุศลนี้ พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม คือ จาคะ เพื่อทําบุญ เพือ่ ยินดีกุศล วามีผล
มากกวา.
[๗๒๖] พ. ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ในการบริจาคทานนี้
จะพึงมีมหายัญเกิดขึ้นเฉพาะแกพราหมณคนหนึ่ง. ครั้งนั้น พราหมณสองคนพึงมาดวยหวังวา
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จักเสวยมหายัญของพราหมณชื่อนี้. ในพราหมณสองคนนั้น คนหนึ่งมีความคิดเห็นอยางนีว้ า
โอหนอ เราเทานั้นพึงไดอาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑะที่เลิศ ในโรงภัต พราหมณอนื่ ไมพึง
ไดอาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑะทีเ่ ลิศ ในโรงภัต. แตขอนี้เปนฐานะที่จะมีได คือ พราหมณ
คนอื่นพึงไดอาสนะที่เลิศ น้าํ ที่เลิศ บิณฑะที่เลิศ ในโรงภัต พราหมณผูนั้นไมพึงไดอาสนะ
ที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑะทีเ่ ลิศ ในโรงภัต. พราหมณนนั้ โกรธนอยใจวาพราหมณเหลาอื่นได
อาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑะที่เลิศ ในโรงภัต เราไมไดอาสนะที่เลิศ น้าํ ที่เลิศ บิณฑะที่เลิศ
ในโรงภัต ดูกรมาณพ ก็พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติวบิ ากอะไรของกรรมนี้?
สุ. ทานพระโคดม ในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลายยอมใหทานดวยคิดอยางนี้วา พราหมณ
นั้น อันพราหมณผูนี้แลทําใหโกรธใหนอยใจดังนี้หามิได ในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลายยอม
ใหทานอันเปนการอนุเคราะหเทานั้นโดยแท.
พ. ดูกรมาณพ เมื่อเปนเชนนี้ ขอที่พราหมณทั้งหลายใหทานอันเปนการอนุเคราะหนี้
ก็เปนบุญกิรยิ าวัตถุขอที่ ๖ ของพราหมณทงั้ หลายซิ?
สุ. ทานพระโคดม เมื่อเปนเชนนี้ ขอที่พราหมณทั้งหลายใหทานอันเปนการอนุเคราะห
นี้ ก็เปนบุญกิริยาวัตถุขอที่ ๖ ของพราหมณทั้งหลาย.
[๗๒๗] พ. ดูกรมาณพ ธรรม ๕ ประการนี้ ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ
เพื่อยินดีกุศล ทานพิจารณาเห็นมีมากทีไ่ หน?
สุ. ทานพระโคดม ธรรม ๕ ประการนี้ ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อ
ยินดีกุศล ขาพเจาพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิต มีนอยในคฤหัสถ เพราะคฤหัสมีความตองการ
มาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก จะเปนผูพดู จริงเสมอร่ําไปไมได สวนบรรพชิต
มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย จึงเปนผูพดู จริงเสมอร่ําไปได
เพราะคฤหัสถมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก จะเปนผูมีความเพียร ...
ประพฤติพรหมจรรย ... มากดวยการสาธยาย ... มากดวยการบริจาคเสมอร่ําไปไมได สวนบรรพชิต
มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย จึงเปนผูมีความเพียร ... ประพฤติ

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 500
พรหมจรรย ... มากดวยการสาธยาย ... มากดวยการบริจาคเสมอร่ําไปได ทานพระโคดม ธรรม ๕
ประการนี้ ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล ขาพเจาพิจารณาเห็นมีมากใน
บรรพชิต มีนอยในคฤหัสถ.
[๗๒๘] พ. ดูกรมาณพ ธรรม ๕ ประการนี้ ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ
เพื่อยินดีกุศล เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน.
ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูพดู จริง เธอรูสึกวา เราเปนผูพูดจริง ยอมไดความรูอรรถ
ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยประกอบดวยธรรม ความปราโมทยอันประกอบดวย
กุศลนี้ เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน.
ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินยั นี้ เปนผูมีความเพียร ... ประพฤติพรหมจรรย ... มากดวยการสาธยาย
... มากดวยการบริจาค เธอรูสึกวา เราเปนผูมากดวยการบริจาคยอมไดความรูอรรถ ยอมได
ความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ความปราโมทยอันประกอบดวยกุศลนี้
เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน. ธรรม ๕ ประการ
นี้ ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศลนี้ เรากลาววาเปนบริขารของจิตเพื่ออบรม
จิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน. เมือ่ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพ
โตเทยยบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ขาพเจาไดสดับมาวาพระสมณโคดม
ทรงรูจักหนทางเพื่อความเปนสหายของพรหม.
[๗๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน
บานนฬการคามใกลแตที่นี้ บานนฬการคามไมไกล ใกลแตที่นี้มิใชหรือ?
สุภมาณพกราบทูลวา อยางนั้นทานพระโคดม บานนฬการคามใกลแตที่นี้ บานนฬการ
คามไมไกลแตที่นี้.
พ. ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนัน้ เปนไฉน บุรษุ ผูเกิดแลวทั้งเจริญแลวใน
บานนฬการคามนี้แล เขาออกจากบานนฬการคามไปในขณะนัน้ พึงถูกถามถึงหนทางแหงบาน
นฬการคามจะพึงชักชา หรือตกประหมาหรือหนอ?
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สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุรุษนัน้ ทั้งเกิดแลวทั้งเจริญ
แลวในบานนฬการคาม รูจกั ทางของบานนฬการคามทุกแหงดีแลว.
พ. ดูกรมาณพ บุรุษผูเกิดแลวทั้งเจริญแลวในบานนฬการคามนั้น ถูกถามถึงทางของ
บานนฬการคาม ไมพึงชักชา หรือตกประหมาแล ตถาคตถูกถามถึงพรหมโลก หรือปฏิปทา
เครื่องใหถึงพรหมโลก ก็ไมชักชา หรือตกประหมาเชนเดียวกัน ดูกรมาณพ เรายอมรูจ ักทั้ง
พรหมโลกและปฏิปทาเครื่องใหถึงพรหมโลก อนึ่ง ผูปฏิบัติดวยประการใด จึงเขาถึงพรหมโลก
เรายอมรูชัดซึ่งประการนั้นดวย.
สุ. ทานพระโคดม ขาพเจาไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงแสดงทางเพื่อความเปน
สหายของพรหม ขาพเจาขอโอกาส ขอทานพระโคดมโปรดทรงแสดงทางเพื่อความเปนสหาย
ของพรหมแกขาพเจาเถิด.
พ. ดูกรมาณพ ถาเชนนัน้ ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว. สุภมาณพโตเทยยบุตร
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.
ทางไปพรหมโลก
[๗๓๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรมาณพ ก็ทางเพื่อความเปนสหายของพรหม
เปนไฉน ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู
ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไป
ตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวทวั่ หนา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบ
ดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เมือ่
เมตตาเจโตวิมตุ ิอันภิกษุนั้นเจริญแลวอยางนี้ กรมใดเปนกามาพจรที่ภกิ ษุทําแลว กรรมนั้นจักไม
เหลืออยูไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรนัน้ ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรษุ เปาสังขผูมีกําลังพึงให
คนรูไดตลอดทิศทั้งสี่โดยไมยาก ฉันใด เมื่อเมตตาเจโตวิมุติที่ภกิ ษุนนั้ เจริญแลวอยางนี้ ก็ฉันนัน้
กรรมใดเปนกามาพจรที่ภิกษุทําแลว กรรมนั้นจักไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรนั้น
แมขอนี้ก็เปนทางเพื่อความเปนสหายของพรหม ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบ
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ดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทติ า ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา ... แผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศ
ที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไป
ตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวทวั่ หนา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบ
ดวยอุเบกขาอันไพบูลยเปนมหัคคตะ ไมมปี ระมาณ ไมมเี วร ไมมีความเบียดเบียนอยู เมื่อ
อุเบกขาเจโตวิมุติอันภิกษุนนั้ เจริญแลวอยางนี้ กรรมใดเปนกามาวจรทีภ่ ิกษุทําแลว กรรมนั้นจัก
ไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรนั้น ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษเปาสังขผูมีกําลัง
พึงใหคนรูไดตลอดทิศทั้งสี่โดยไมยาก ฉันใด เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุติอนั ภิกษุเจริญแลวอยางนี้
ก็ฉันนั้น กรรมใดเปนกามาวจรที่ภกิ ษุทําแลว กรรมนั้นจักไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปน
รูปาวจรนั้น แมขอนี้ก็เปนทางเพื่อความเปนสหายของพรหม.
[๗๓๑] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพโตเทยยบุตรไดกราบทูลพระผูมี
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในทีม่ ืดดวยหวังวา ผูมีจักษุ
จักเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปน
สรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวนั นี้
เปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคขอทูลลาไป ณ บัดนี้ ขาพระองคมีกิจมาก มี
กรณียะมาก. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ ทานจงสําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด.
ครั้งนั้นแล สุภมาณพโตเทยยบุตรเพลิดเพลินพระภาษิตของพระผูมีพระภาค แลวลุกออกจาก
อาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลวกลับไป.
[๗๓๒] สมัยนั้น ชาณุโสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถี โดยรถอันเทียมดวย
มาขาวทั้งหมด แตยังวัน ไดเห็นสุภมาณพโตเทยยบุตรกําลังมาแตไกล แลวไดถามสุภมาณพ
โตเทยยบุตรวา ทานภารทวาชะไปไหนมาแตวัน. สุภมาณพโตเทยยบุตรตอบวา ทานผูเจริญ
ขาพเจาจากสํานักพระสมณโคดมมาที่นี่.
ชา. ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ทานภารทวาชะเห็นจะเปนบัณฑิต รูพระปญญา
อันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม?
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สุ. ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนใคร และเปนอะไรเลา จึงจักรูเทาพระปญญาอันเฉียบแหลม
ของพระสมณโคดม ผูใดพึงรูเทาพระปญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม แมผูนั้นก็พึงเปน
เชนพระสมณโคดมเปนแน.
ชา. เพิ่งไดฟง ทานภารทวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมดวยการสรรเสริญอยางยิ่ง.
สุ. ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนใคร เปนอะไรเลา จึงจักสรรเสริญพระสมณโคดม ทาน
พระโคดมอันเทวดาและมนุษยสรรเสริญแลวๆ ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย อนึ่ง
ธรรม ๕ ประการนี้ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติ เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล พระสมณโคดมตรัสวา
เปนบริขารแหงจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน.
[๗๓๓] เมื่อสุภมาณพโตเทยยบุตรกลาวอยางนีแ้ ลว ชาณุโสณีพราหมณลงจากรถอัน
เทียมดวยมาขาวทั้งหมด แลวหมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง นอมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคประทับ
แลวเปลงอุทานวา เปนลาภของพระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดดีแลวหนอ
ที่พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับในแวนแควนของพระองค ฉะนี้แล.
จบ สุภสูตร ที่ ๙.
______________
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๑๐. สคารวสูตร
สคาวรมาณพเขาเฝาพระพุทธเจา
[๗๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ.
สมัยนั้น นางพราหมณีชื่อธนัญชานีอาศัยอยูใ นบานปจจลกัปปะ เปนผูเลื่อมใสอยางยิง่ ในพระ
พุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ. นางพลั้งพลาดแลว เปลงอุทาน ๓ ครั้งวา ขอนอบ
นอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุธเจา
พระองคนั้น.
[๗๓๕] ก็สมัยนั้นแล มาณพชื่อสคารวะอาศัยอยูในบานปจจลกัปปะเปนผูรูจบไตรเพท
พรอมทั้งคัมภีรนิคัณฑุและคัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เปน
ผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ. เขา
ไดฟงวาจาที่นางธนัญชานีพราหมณีกลาวอยางนั้น ครั้นแลวไดกลาวกะนางธนัญชานีพราหมณีวา
นางธนัญชานีพราหมณีไมเปนมงคลเลย นางธนัญชานีเปนคนฉิบหาย เมื่อพราหมณทั้งหลายผู
ทรงไตรวิชามีอยู เออก็นางไปกลาวสรรเสริญคุณของสมณะหัวโลนนัน้ ทําไม? นางธนัญชานี
พราหมณีไดกลาววา ดูกรพอผูมีพักตรอันเจริญ ก็พอยังไมรูซึ่งศีลและปญญาของพระผูมีพระภาค
พระองคนั้น ถาพอพึงรูศีลและพระปญญาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น พอจะไมพึงสําคัญ
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นวา เปนผูควรดา ควรบริภาษเลย. สคารวมาณพกลาววา ดูกรนาง
ผูเจริญ ถาเชนนั้น พระสมณะมาถึงบานปจจลกัปปะเมื่อใด พึงบอกแกฉนั เมื่อนั้น. นางธนัญชานี
พราหมณีรับคําสคารวมาณพแลว.
[๗๓๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลโดยลําดับ เสด็จไป
ถึงบานปจจลกัปปะ. ไดยินวา สมัยนัน้ พระผูมีพระภาคประทับอยูในสวนมะมวงของพวก

พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาที่ 505
พราหมณชาวบานตุทิคาม ใกลบานปจจลกัปปะ. นางธนัญชานีพราหมณีไดสดับขาววาพระผูมี
พระภาคเสด็จถึงบานปจจลกัปปะ ประทับอยูในสวนมะมวงของพราหมณชาวบานตุทิคาม ใกล
บานปจจลกัปปะ. นางจึงเขาไปหาสคารวมาณพถึงที่อยูแ ลวไดกลาวกะสคารวมาณพวา ดูกรพอ
ผูมีพระพักตรอันเจริญ นี้พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เสด็จมาถึงบานปจจลกัปปะ ประทับอยู
ในสวนมะมวงของพวกพราหมณชาวบานตุทิคามใกลบานปจจลกัปปะ พอจงสําคัญกาลอันควร
ณ บัดนี้. สคารวมาณพรับคํานางธนัญชานีพราหมณีแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง. แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง
เปนผูถึงบารมีชั้นสุดเพราะรูย ิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรยในสมณพราหมณเหลา
นั้น สมณพราหมณเหลาใดเปนผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหม
จรรย ทานพระโคดมเปนคนไหน ของจํานวนสมณพราหมณเหลานั้น?
ความตางกันแหงสมณพราหมณ
[๗๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ เรากลาวความตางกันแหงสมณพราหมณ
ทั้งหลายผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะยิ่งในปจจุบัน แมจะปฏิญาณอาทิพรหมจรรยได ดูกรภารทวาชะ
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูพึงฟงตามกันมา เพราะการฟงตามกันมานั้น จึงเปนผูถึงบารมี
ชั้นที่สุดเพราะยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย เหมือนพวกพราหมณผูทรงไตรวิชา
ฉะนั้น. อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะผูย ิ่งในปจจุบัน ปฏิญาณอาทิ
พรหมจรรย เพราะเพียงแตความเชื่ออยางเดียว เหมือนพวกพราหมณนกั ตรึกนักตรองฉะนั้น.
มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง รูธ รรมดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมทั้งหลายที่ไมไดฟงตามกันมา
กอน ถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย ดูกรภารทวาชะ
ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณเหลาใด รูธรรมดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมทั้งหลาย
ที่ไมไดฟงตามกันมาในกอนถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยงิ่ ในปจจุบนั ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย
เราเปนผูหนึ่งของจํานวนสมณพราหมณเหลานั้น ขอนีพ้ ึงรูไดโดยบรรยายแมนี้. เหมือน
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สมณพราหมณเหลาใด รูธรรมดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมทั้งหลายที่ไมไดฟงตามกันมาใน
กอน ถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย เราเปนหนึง่ ของ
จํานวนสมณพราหมณเหลานัน้ ฉะนั้น.
[๗๓๘] ดูกรภารทวาชะ ในโลกนี้ กอนแตการตรัสรู เรายังไมไดตรัสรู ยังเปน
โพธิสัตวอยู ไดมีความคิดเห็นวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอด
โปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจ
สังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัตรออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิตเถิด. สมัยตอมา เรานั้นยังเปนหนุม ผมดําสนิท ประกอบดวยวัยกําลังเจริญ
เปนปฐมวัย เมือ่ พระมารดาและพระบิดาไมปรารถนา (จะใหบวช) ทรงกันแสงพระเนตรนองดวย
อัสสุชล เราปลงผมและหนวด นุงผากาสาวพัตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. เมื่อเราบวช
แลวอยางนี้ แสวงหาสิ่งไรจะเปนกุศล คนหาสันติวรบทอันไมมีสิ่งอื่นยิ่งกวาอยู จึงเขาไปหา
อาฬารดาบสกาลามโคตรถึงสํานักแลวไดกลาววา ดูกรทานกาลามะ ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติ
พรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. ดูกรภารทวาชะ เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว อาฬารดาบสกาลามโคตร
ไดกลาววา อยูเ ถิดทาน วิญูบุรุษทําลัทธิของอาจารยตน ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งโดยไมชา
ในธรรมใดแลวเขาถึงอยู ธรรมนี้ก็เชนนัน้ . เรานั้นเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไมนานเลย.
เรากลาวญาณวาทและเถรวาทไดดว ยอาการเพียงหุบปากเจรจา เพียงชั่วกาลที่พูดตอบเทานั้น
อนึ่ง ทั้งเราและผูอื่นปฏิญาณไดวา เรารู เราเห็น. เรามีความคิดเห็นวา อาฬารดาบสกาลามโคตร
จะประกาศวา เราทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองดวย เขาถึงธรรมนี้ดวยเหตุเพียง
ศรัทธาอยางเดียวดังนี้หามิได ที่แทอาฬารดาบสกาลามโคตรรูเห็นธรรมนี้อยู. ครั้งนั้นเราจึงเขา
ไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร ไดถามวา ทานกาลามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่
เองบรรลุแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ? เมื่อเราถามอยางนี้ อาฬารดาบส
กาลามโคตรไดประกาศอากิญจัญญายตนะ. เราไดมีความคิดเห็นวา มิใชอาฬารดาบสกาลามโคตร
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เทานั้นมีศรัทธา แมเราก็มีศรัทธา มิใชอาฬารดาบสกาลามโคตรเทานั้นมีความเพียร มีสติ มี
สมาธิ มีปญญา แมเราก็มีความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีปญญา ถากระไร เราพึงตั้งความเพียร
เพื่อจะทําใหแจงชัดซึ่งธรรมที่อาฬารดาบสกาลามโคตรประกาศวา ทําใหแจงชัดดวยปญญาอัน
ยิ่งเองแลวเขาถึงอยูนั้นเถิด. เรานั้นไดทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู
โดยฉับพลันไมนานเลย. ลําดับนั้น เราไดเขาไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร แลวไดถามวา ทาน
กาลามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียง
เทานี้หรือหนอ? อาฬารดาบสกาลามโคตรตอบวา อาวุโส เราทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญา
อันยิ่งเองบรรลุแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี.้ เราไดกลาววา แมเราก็ทําธรรมนี้ให
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว เขาถึงอยูด วยเหตุเพียงเทานี้. อาฬารดาบสกาลามโคตรกลาว
วา อาวุโส เปนลาภของพวกเรา พวกเราไดดีแลว ทีพ่ วกเราพบเพื่อนพรหมจรรย ผูมอี ายุ
เชนทาน เราทําธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลวประกาศใหทราบ ทานก็ทําธรรม
นั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ทานทําธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง
แลวเขาถึงอยู เราก็ทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ เองบรรลุแลวประกาศใหทราบ ดังนี้
เรารูธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมนั้น ดังนี้ เราเชนใด ทานก็เชนนั้น
ทานเชนใด เราก็เชนนัน้ ดังนี้ ดูกรอาวุโส บัดนี้เราทั้งสองจงมาอยูชวยกันบริหารหมูค ณะนี้
เถิด. ดูกรภารทวาชะ อาฬารดาบสกาลามโคตรเปนอาจารยของเรา ไดตั้งเราผูเปนศิษยไวเสมอ
กับตน และบูชาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง เรามีความคิดเห็นวา ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อความ
เบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อนิพพาน ยอม
เปนไปเพียงเพือ่ อุบัติในอากิญจัญญายตนพรหมเทานั้น. เราไมพอใจธรรมนั้น เบื่อจากธรรมนั้น
หลีกไป.
[๗๓๙] ดูกรภารทวาชะ เราเปนผูแสวงหาอยูวาอะไรจะเปนกุศล คนหาสันติวรบท
อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาอยู จึงเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรถึงสํานักแลวกลาววา ดูกรทานรามะ
ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว อุทกดาบส
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รามบุตรไดกลาววา อยูเถิดทาน วิญูบุรุษทําลัทธิของอาจารยตนใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งโดย
ไมชา ในธรรมใด แลวเขาถึงอยู ธรรมนี้ก็เชนนั้น. เรานัน้ เลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลัน
ไมนานเลย. ยอมกลาวญาณวาท และเถรวาทไดดว ยอาการเพียงหุบปากเจรจา เพียงชัว่ กาลที่
พูดตอบเทานัน้ อนึ่ง เรา และผูอื่นปฏิญาณไดวา เรารู เราเห็น. เรามีความคิดเห็นวา รามะ
จะไดประกาศธรรมนี้วา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ เอง ดวยเหตุเพียงศรัทธาอยางเดียว
แลวเขาถึงอยู ดังนี้ หามิได ที่แท รามะรูเห็นธรรมนี้อยู. ครั้งนั้น เราเขาไปหาอุทกดาบสราม
บุตรแลวไดถามวา ดูกรทานรามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลวประกาศ
ใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ? เมื่อเราถามอยางนี้แลว อุทกดาบสรามบุตรไดประกาศแนว
สัญญานาสัญญายตนะ. เรานั้นไดมีความคิดเห็นวา มิใชทานรามบุตรเทานั้นมีศรัทธา แมเราก็มี
ศรัทธา มิใชทานรามบุตรเทานั้นมีความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีปญญา แมเราก็มีความเพียร มีสติ
มีสมาธิ มีปญญา ถากระไร เราพึงตั้งความเพียรเพื่อทําใหแจงชัดซึ่งธรรมที่ทานรามบุตรประกาศวา
เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่ เองแลวเขาถึงอยูนั้นเถิด. เรานั้นไดทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญา
อันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู โดยฉับพลันไมนานเลย. ลําดับนั้น เราไดเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรแลว
ไดถามวา ทานรามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ดวยเหตุเพียง
เทานี้หรือหนอ? อุทกดาบสรามบุตรตอบวา อาวุโส เราทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง
เองบรรลุแลว ประกาศดวยเหตุเพียงเทานีแ้ ล. เรากลาววา อาวุโส แมเราก็ทําธรรมใหแจง
ชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยูดวยเหตุเพียงเทานี้. อุทกดาบสรามบุตรกลาววา อาวุโส
เปนลาภของพวกเรา พวกเราไดดีแลว ที่พวกเราพบเพื่อนพรหมจรรยผมู ีอายุเชนทาน เราทํา
ธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลว ประกาศใหทราบ ทานก็ทําธรรมนั้นใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู เราก็ทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลว
ประกาศใหทราบ ดังนี้ เรารู ธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมนั้น ดังนี้
เราเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด เราก็เชนนั้น ดังนี้ ดูกรอาวุโส บัดนี้ เชิญทานมาบริหาร
หมูคณะนี้เถิด. ดูกรภารทวาชะ อุทกดาบสรามบุตร เปนเพือ่ นพรหมจรรยของเรา ไดตงั้ เราไว
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ในฐานะอาจารย และบูชาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง. เรามีความคิดเห็นวา ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อความ
เบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู
เพื่อนิพพาน ยอมเปนไปเพียงเพื่ออุบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทานั้น. เราจึงไมพอใจ
ธรรมนั้น เบื่อจากธรรมนั้นหลีกไป.
[๗๔๐] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นเปนผูแ สวงหาวาอะไรเปนกุศล คนหาสันติวรบท
อันไมมีสิ่งอื่นยิ่งขึ้นไปกวาอยู จึงเทีย่ วจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดับ บรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม.
ณ ที่นั้น เราไดเห็นภูมิภาคนารื่นรมย มีไพรสณฑนาเลื่อมใส มีแมน้ําไหลอยู น้ําเย็นจืดสนิท
มีทาน้ําราบเรียบนารื่นรมย มีโคจรคามโดยรอบ. เรานั้นมีความคิดเห็นวา ภูมิภาคนารืน่ รมยหนอ
ไพรสณฑนาเลื่อมใส แมน้ําไหลอยู น้ําเย็นจืดสนิท มีทาราบเรียบนารื่นรมย ทั้งโคจรคามมีอยู
โดยรอบ สถานที่นี้สมควรเปนที่ตั้งความเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียรหนอ. เราจึงนั่งอยู
ณ ที่นั้นเอง ดวยคิดเห็นวา สถานที่นี้สมควรเปนที่ทําความเพียร.
อุปมา ๓ ขอ
[๗๔๑] ดูกรภารทวาชะ อนึ่ง อุปมา ๓ ขออันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยฟงมาในกาลกอน
มาปรากฏกะเรา. ๑ ดูกรภารทวาชะ เปรียบเหมือนไมสด ชุมดวยยาง ทั้งแชอยูในน้ํา. ถาบุรุษ
พึงมาดวยหวังวา จักเอาไมนนั้ มาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ ดังนี้. ดูกรภารทวาชะ
ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ เอาไมสด ชุม ดวยยาง ทั้งแชอยูในน้ํา มาสีไฟ
จะพึงใหไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ?
สคารวมาณพกราบทูลวา ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมนั้น
ยังสดชุมดวยยาง ทั้งแชอยูในน้ํา บุรุษนั้นพึงมีสวนแหงความเหน็ดเหนือ่ ยลําบากเปลาเทานั้น.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายยังไมหลีกออกจากกาม. ยังมีความพอใจในกาม ความเสนหาในกาม
ความหมกมุน ในกาม ความระหายในกาม ความเรารอนเพราะกาม อันตนยังละไมไดดวยดี
ใหสงบระงับไมไดดว ยดีในภายใน. ทานสมณะพราหมณเหลานั้น ถึงหากจะเสวยทุกขเวทนา
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อันกลาเผ็ดรอนเกิดเพราะความเพียรก็ดี หากจะไมไดเสวยก็ดี ก็ไมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น
ซึ่งปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอที่ ๑ นี้แลอันนาอัศจรรยยิ่งนัก
ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา.
[๗๔๒] ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอที่ ๒ อีกขอหนึ่งอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาใน
กาลกอน มาปรากฏกะเรา. เปรียบเหมือนไมสด ชุมดวยยาง ตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา. ถาบุรุษ
พึงมาดวยหวังวา จักเอาไมนนั้ มาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ. ดูกรภารทวาชะ ทานจะเขาใจ
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ เอาไมสดชุมดวยยาง ตั้งอยูบ นบก ไกลน้ํา มาสีไฟ จะพึงให
ไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดหรือหนอ?
สคารวมาณพกราบทูลวา ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไม
นั้นยังสด ชุมดวยยาง ถึงแมจะตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา บุรุษนัน้ ก็จะพึงมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อย
ลําบากเปลาเทานั้น.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง แมมีกายหลีกออกจากกามแลว. แตยังมีความพอใจในกาม ความเสนหาในกาม
ความหมกมุน ในกาม ความระหายในกาม ความเรารอนเพราะกาม อันตนยังละไมไดดวยดี
ยังใหสงบระงับดวยดีไมไดในภายใน. ทานสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนา
อันกลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะความเพียรก็ดี จะไมไดเสวยก็ดี ก็ยังไมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น
ซึ่งปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอที่ ๒ นี้แลอันนาอัศจรรยยิ่งนัก
ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแกเรา.
[๗๔๓] ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอที่ ๓ อีกขอหนึ่งอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาใน
กาลกอน มาปรากฏกะเรา. เปรียบเหมือนไมแหงเกราะ ทัง้ ตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา. ถาบุรุษพึงมา
ดวยหวังวา จะเอาไมนั้นมาสีไฟ จักใหไฟเกิด จักทําไฟใหปรากฏ ดังนี.้ ดูกรภารทวาชะ
ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ เอาไมแหงเกราะ ทั้งตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา มาสีไฟ
จะพึงใหไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ?
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สคารวมาณพกราบทูลวา อยางนั้นทานพระโคดม ขอนั้น เพราะเหตุอะไร เพราะไมนั้น
แหงเกราะ ทั้งตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายหลีกออกจากกาม. ทั้งความพอใจในกาม ความเสนหาในกาม ความ
หมกมุนในกาม ความระหายในกาม ความเรารอนเพราะกาม อันตนละไดดวยดี ใหสงบระงับ
ดวยดีแลวในภายใน. ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอน
ที่เกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงแมจะไมไดเสวยก็ดี ก็สมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็นซึ่งปญญา
เครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอที่ ๓ นี้แลอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคย
ไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา.
ทําทุกกรกิริยา
[๗๔๔] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงกดฟนดวยฟน
กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบไวใหแนน ใหเรารอนเถิด ดังนี้. เราจึงกดฟนดวยฟน
กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบไวใหแนน ใหเรารอนอยู. เมื่อเรากดฟนดวยฟน
กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบไวใหแนน ใหเรารอนอยู. เมื่อเรากดฟนดวยฟน
กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบไวใหแนน เหงื่อไหลออกจากรักแรทั้งสอง.
ดูกรภารทวาชะ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง จับบุรุษมีกําลังนอยกวาที่ศีรษะหรือที่คอ แลวกดบีบ
ไวแนน ใหรอนจัด ฉันใด เมือ่ เรากดฟนดวยฟน กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบไวแนน
ใหรอนจัด ก็ฉนั นั้น เหงื่อยอมไหลออกจากรักแรทั้งสอง. ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร
ไมยอหยอน ตัง้ สติมั่นไว ไมฟนเฟอน แตวา กายที่ปรารภความเพียรของเราอันความเพียร
ที่ทนไดยากนัน้ แลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.
[๗๔๕] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี
ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกลั้นลมอัสสาสะ ปสสาสะ ทั้งทางปากและทางจมูก. เมื่อเรา
กลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปากและทางจมูก ก็มีเสียงออกทางชองหูทั้งสองดังเหลือ
ประมาณ. เสียงลมในลําสูบของนายชางทองที่กําลังสูบอยู ดังเหลือประมาณ ฉันใด เมือ่ เรา
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กลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากและทางจมูก ก็มีเสียงลมออกทางชองหูทั้งสองดังเหลือ
ประมาณ ฉันนั้น. ถึงเชนนัน้ เราปรารภความเพียร ไมยอ หยอน ตั้งสติไวมั่น ไมฟนเฟอน
แตวากายที่ปรารภความเพียรของเราอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย
ไมสงบระงับ.
[๗๔๖] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี
ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูก และทางชองหู.
เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ลมก็เสียดแทงศีรษะ
เหลือทน. บุรุษมีกําลังพึงเชือดกระหมอมดวยมีดโกนอันคม ฉันใด เมือ่ เรากลั้นลมอัสสาสะ
ปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ลมก็เสียดแทงศีรษะเหลือทน ฉันนั้น. ถึงเชนนั้น
เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน ตั้งสติไวมั่น ไมฟนเฟอน แตวากายที่ปรารภความเพียร
ของเราอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.
[๗๔๗] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี
ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูก และทางชองหู.
เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน.
บุรุษมีกําลัง พึงเอาเสนเชือกเกลียวเขม็งรัดที่ศีรษะ ฉันใด เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ
ทั้งทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน ฉันนั้น. ถึงเชนนั้นเราก็ปรารภ
ความเพียร ไมยอหยอน ตั้งสติไวมั่น ไมฟนเฟอน แตกายที่ปรารภความเพียรของเรา
อันความเพียรที่ทนไดยากนัน้ แลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.
[๗๔๘] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี
ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูก และทางชองหู.
เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ลมก็เสียดแทงพื้นทอง
เหลือประมาณ. นายโคฆาต หรือลูกมือนายโคฆาตผูขยันพึงเชือดพืน้ ทองดวยมีดสําหรับเชือด
เนื้อโค ฉันใด เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ลมก็
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เสียดแทงพื้นทองเหลือประมาณ ฉันนัน้ . ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน
ตั้งสติไวมั่น ไมฟนเฟอน แตกายที่ปรารภความเพียรของเราอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแล
เสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.
[๗๔๙] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี
ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูกและทางชองหู.
เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ก็มีความรอนในกาย
เหลือทน. บุรุษมีกําลังสองคน จับบุรุษที่มกี ําลังนอยกวาคนละแขน ยางรมไวในหลุม
ถานเพลิง ฉันใด เมื่อเรากลัน้ ลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูกและทางชองหู
ก็มีความรอนในกายเหลือทน ฉันนั้น. ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน ตัง้ สติ
ไวมั่น ไมฟนเฟอน แตกายทีป่ รารภความเพียรของเราอันความเพียรทีต่ นไดยากนัน้ แลเสียดแทง
จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ. ดูกรภารทวาชะ โอ เทวดาทั้งหลายเห็นเราแลวพากันกลาว
อยางนี้วา พระสมณโคดมทํากาละแลว. เทวดาบางพวกกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดมยังไมทํา
กาละ แตกําลังทํากาละ. เทวดาบางพวกกลาวอยางนีว้ า พระสมณโคดม แมกําลังทํากาละก็หา
มิได พระสมณโคดมเปนพระอรหันต ความอยูเห็นปานนี้นั้น เปนวิหารธรรมของพระอรหันต.
[๗๕๐] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงปฏิบัติเพื่ออด
อาหารโดยประการทั้งปวงเถิด. ทันใดนั้น เทวดาเหลานั้นไดเขามาหาเรา แลวกลาววา ดูกร
ทานผูนิรทุกข ทานอยาปฏิบตั ิเพื่ออดอาหารโดยประการทั้งปวงเลย ถาทานจักปฏิบัตเิ พื่ออดอาหาร
โดยประการทัง้ ปวง ขาพเจาทั้งหลายจะแซกทิพโอชาลงตามขุมขนของทาน ทานจักไดเยียวยา
ชีวิตไวดว ยทิพโอชานั้น. เรานั้นมีความคิดเห็นวา เราเองปฏิญาณการไมบริโภคอาหารโดย
ประการทั้งปวง แตเทวดาเหลานี้จะแซกทิพโอชาลงตามขุมขนของเรา ทั้งเราก็จักเยียวยาชีวิต
ไวไดดวยทิพโอชานั้น ขอนัน้ พึงเปนมุสาแกเรา ดังนี้. เราบอกเลิกแกเทวดาเหลานั้น จึงกลาว
วา อยาเลย.
[๗๕๑] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงกินอาหารผอนลง
วันละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถัว่ เขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง
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เทาเยื่อในเมล็ดบัวบางเถิด. เราจึงกินอาหารผอนลงทีละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อ
ถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง. เมื่อเรากินอาหารผอน
ลงทีละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง
เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง กายก็ถึงความซูบผอมลงเหลือเกิน. เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั้นเอง
อวัยวะนอยใหญของเราเปนเหมือนเถาวัลยมีขอมาก หรือเถาวัลยมีขอดํา ฉะนั้น. ตะโพกของ
เราเปนเหมือนดังเทาอูฐ กระดูกสันหลังของเราผุดระกะ เปรียบเหมือนเถาวัลยชื่อวัฏฏนาวฬี
ฉะนั้น. ซี่โครงของเราขึ้นนูนเปนรองดังกลอนศาลาเกามีเครื่องมุงอันหลนโทรมอยูฉ ะนั้น. ดวงตา
ของเราถลมลึกเขาไปในเบาตา ปรากฏเหมือนดวงดาวในบอน้ําอันลึกฉะนั้น. ผิวศีรษะของเรา
ที่รับสัมผัสอยูก็เหีย่ วแหง ราวกับผลน้ําเตาที่เขาตัดมาแตยังสด ถูกลมและแดดแผดเผา ก็เหีย่ ว
แหงไปฉะนั้น. เราคิดวาจักลูบผิวหนังทอง ก็จับถูกกระดูกสันหลังดวย คิดวาจักลูบกระดูก
สันหลัง ก็จับถูกผิวหนังทองดวย ผิวหนังทองของเรากับกระดูกสันหลังติดถึงกัน. เรานั้นคิดวา
จักถายอุจจาระหรือปสสาวะ ก็เซซวนลมลง ณ ที่นั้นเอง. เรานั้นเมื่อจะใหกายนีแ้ ลสบาย จึง
เอาฝามือลูบตัว เมื่อเราเอาฝามือลูบตัว ขนอันมีรากเนาก็รวงตกจากกาย. มนุษยทั้งหลายเห็น
เราแลวพากันกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมดําไป. บางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดม
ไมดําเปนแตคล้ําไป. บางพวกกลาวอยางนีว้ า จะวาพระสมณโคดมดําไปก็ไมใช จะวาคล้ําไปก็
ไมใช เปนแตพรอยไป. ดูกรภารทวาชะ ผิวพรรณอันบริสุทธิ์ผุดผองของเรา ถูกกําจัดเสียแลว
เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง.
[๗๕๒] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่งในอดีต ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา เผ็ดรอนที่เกิดเพราะความเพียร อยางยิง่ ก็เพียง
เทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้ แมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคต จักเสวยทุกขเวทนา
อันกลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะความเพียร อยางยิ่งก็เพียงเทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้. ถึงสมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในบัดนี้ ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะความเพียร
อยางยิ่งก็เพียงเทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้. ถึงเชนนั้น เราก็ไมไดบรรลุญาณทัศนะอันวิเศษของพระ
อริยะอยางสามารถ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวยทุกกรกิริยาอันเผ็ดรอนนี้ จะพึงมีทางอื่นเพื่อ
ความตรัสรูกระมังหนอ. เรามีความคิดเห็นวา ก็เราจําไดอยู ในงานของทาวศากยะผูพระบิดา
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เรานั่งอยูที่รมไมหวามีเงาอันเย็น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอันมีวิตก
วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ทางนีก้ ระมังหนอ จะพึงเปนทางเพื่อความตรัสรู. เราได
มีวิญญาณอันแลนไปตามสติวา ทางนีแ้ หละเปนทางเพือ่ ความตรัสรู. เรามีความคิดเห็นวา เรา
กลัวตอสุขอันเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมนั้นหรือ? จึงมีความคิดเห็นวา เราไมกลัวตอสุข
อันเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม.
[๗๕๓] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา อันบุคคลผูมีกายอันถึงความซูบผอม
เหลือทนอยางนี้ จะบรรลุถึงความสุขนั้นไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงกินอาหารหยาบ คือ
ขาวสุก ขนมกุมมาสเถิด. เราจึงกินอาหารหยาบ คือ ขาวสุก ขนมกุมมาส. สมัยนั้น ภิกษุ
(ปญจวัคคีย) ๕ รูป บํารุงเราอยูดวยหวังใจวา พระสมณโคดมจักบรรลุธรรมใด จักบอกธรรม
นั้นแกเราทั้งหลาย. แตเมื่อเรากินอาหารหยาบ คือ ขาวสุกและขนมกุมมาส. พวกภิกษุ (ปญจ
วัคคีย) ๕ รูปนัน้ เบื่อหนายเราหลีกไปดวยความเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผูมักมาก คลาย
ความเพียรเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก.
ฌาน ๔
[๗๕๔] ดูกรภารทวาชะ ครั้นเรากินอาหารหยาบมีกาํ ลังดีแลวจึงสงัดจากกาม สงัดจาก
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌานมีความ
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป
มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เรามีอุมีเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย
เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติ
อยูเปนสุข เราบรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.
ญาณ ๓
[๗๕๕] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ไดโนมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.
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เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง ฯลฯ เรายอมระลึกถึงชาติกอน
ไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้. ดูกรภารทวาชะ นีเ้ ปนวิชชา
ขอที่ ๑ เราไดบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความ
มืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลวแกเราผูไมประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู.
[๗๕๖] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ไดโนมนอมจิตไปเพือ่ รูจุติและอุปบัติของสัตว
ทั้งหลาย. เราเห็นหมูสัตวทกี่ ําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผวิ พรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอนั บริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชดั ซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรม ดูกรภารทวาชะ นี้เปนวิชชาขอที่ ๒ เราบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชา
เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลวแกเราผูไม
ประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู.
[๗๕๗] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส
ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวัน่ ไหวอยางนี้ ไดโนมนอมจิตไปเพือ่ อาสวักขยญาณ. เรา
นั้นไดรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึง
ความดับทุกข เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ. เมือ่ เรา
นั้นรูเห็นอยางนี้ จิตหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เมื่อจิต
หลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูว าหลุดพนแลว รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว
กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มไิ ดมี. ดูกรภารทวาชะ นี้เปนวิชชาขอ
ที่ ๓ เราบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืด
เรากําจัดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลวแกเราผูไมประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู.
[๗๕๘] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สคารวมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
วา ความเพียรอันไมหยุดหยอนไดมีแลวแกทานพระโคดมหนอ ความเพียรของสัตบุรุษไดมีแลว
แกทานพระโคดมหนอ สมควรเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ขาแตทานพระโคดม เทวดา
มีหรือหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภารทวาชะ ก็ขอที่วาเทวดามีนนั้ รูไดโดย
ฐานะ.
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ส. ขาแตทานพระโคดม พระองคอันขาพเจาทูลถามวา เทวดามีหรือหนอ ดังนี้ ตรัส
ตอบวา ดูกรภารทวาชะ ก็ขอที่วาเทวดามีนนั้ รูไดโดยฐานะ ดังนี้ เมื่อเปนเชนนี้ ถอยคําของ
พระองคเปนถอยคําเปลา เปนมุสามิใชหรือ?
พ. ดูกรภารทวาชะ ผูใดเมือ่ ถูกถามวา เทวดามีอยูห รือ พึงกลาววาขอที่วา เทวดามีอยู
เปนอันรูกันไดโดยฐานะ ก็เทากับกลาววา เรารูจักเทวดา เมื่อเปนเชนนัน้ วิญูชนพึงถึง
ความตกลงในเรื่องนี้วา เทวดามีอยูดังนี้ ไดโดยสวนเดียวแท.
ส. ก็ทําไม ทานพระโคดมจึงไมทรงพยากรณแกขาพเจาเสียดวยคําแรกเลา?
พ. ดูกรภารทวาชะ ขอทีว่ า เทวดามีอยูดังนี้นั้น เขาสมมติกันในโลกดวยศัพยอันสูง.
สคารวมาณพแสดงตนเปนอุบาสก
[๗๕๙] เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้วา สคารวมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา
เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทางหรือตามประทีปไวในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจะไดเห็นรูป
ฉะนั้น ขาพระองคนี้ ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ
ทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
ฉะนี้แล.
จบ สคารวสูตร ที่ ๑๐.
จบ พราหมณวรรค ที่ ๕.
___________________
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. พรหมายุสูตร ๒. เสลสูตร
๓. อัสสลายนสูตร ๔. โฆฏมุขสูตร
๕. จังกีสูตร ๖. เอสุการีสูตร
๗. ธนัญชานิสูตร ๘. วาเสฏฐสูตร
๙. สุภสูตร ๑๐. สคารวสูตร
จบ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก.
______________

