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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
๑

เลมที่ ๑ ภาคที่ ๖
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

สุตตนิบาต จูฬวรรคที่ ๒
รตนสูตรที่ ๑
วาดวยความสวัสดีมีดวยพระไตรรัตน
[๓๑๔] ภูตเหลาใดประชุมกันแลว
ในประเทศนี้ก็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใด
ประชุมกันแลว ในอากาศก็ดี ขอหมูภตู
ทั้งปวง จงเปนผูมีใจดี และขอจงฟงภาษิต
โดยเคารพ ดูกอนภูตทั้งปวง เพราะเหตุนั้น
แล ทานทั้งหลายจงตั้งใจฟง ขอจงแผเมตตา
จิตในหมูมนุษย
มนุษยเหลาใดนําพลีกรรมไปทั้ง
กลางคืนกลางวัน เพราะเหตุนั้นแล ทาน
ทั้งหลายจงเปนผูไมประมาท รักษามนุษย
เหลานั้น
๑. บาลีเลมที่ ๒๕
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ทรัพยเครื่องปลื้มใจอยางใดอยางหนึ่ง
ในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือรัตนะใด อัน
ประณีตในสวรรค ทรัพยและรัตนะนั้นเสมอ
ดวยพระตถาคตไมมีเลย พุทธรัตนะแมนี้
เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจวาจานี้ ขอ
ความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
พระศากยมุนีผูมีพระหฤทัยดํารงมั่น
ไดบรรลุธรรมใดอันเปนที่สิ้นกิเลส เปนที่
สํารอกกิเลส เปนอมตธรรม เปนธรรม
ประณีต ธรรมชาติอะไร ๆ อันเสมอดวย
พระธรรมนั้นยอมไมมี ธรรมรัตนะแมนี้
เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจวาจานี้ ขอ
ความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ทรง
สรรเสริญแลวซึ่งสมาธิใด วาเปนธรรมอัน
สะอาด บัณฑิตทั้งหลายกลาวสมาธิใด วา
ใหผลในลําดับ สมาธิอื่นเสมอดวยสมาธินั้น
ยอมไมมี ธรรมรัตนะแมนเี้ ปนรัตนะอัน
ประณีต ดวยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี
แกสัตวเหลานี้
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บุคคล ๘ จําพวก ๔ คู อันสัตบุรุษ
ทั้งหลายสรรเสริญแลว บุคคลเหลานั้น ควร
แกทักษิณาทาน เปนสาวกของพระสุคตเจา
ทานที่บุคคลถวายแลวในทานเหลานั้น ยอม
มีผลมาก สังฆรัตนะแมนเี้ ปนรัตนะอัน
ประณีต ดวยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี
แกสัตวเหลานี้
พระอริยบุคคลเหลาใดในศาสนา
ของพระโคดม ประกอบดวยดีแลว มีใจมั่น
คง เปนผูไมมีความหวงใย พระอริยบุคคล
เหลานั้น บรรลุอรหัตผลที่ควรบรรลุ หยั่ง
ลงสูอมตนิพพาน ไดซึ่งความดับกิเลส โดย
เปลา เสวยผลอยู สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะ
อันประณีต ดวยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดี
จงมีแกสัตวเหลานี้
เสาเขื่อนที่ฝงลงดิน ไมหวั่นไหว
เพราะลมทั้งที่ทิศ ฉันใด ผูใดพิจารณาเห็น
อริยสัจทั้งหลาย เราเรียกผูน ั้นวาเปนสัตบุรุษ
ผูไมหวั่นไหวเพราะโลกธรรม มีอุปมาฉันนั้น
สังฆรัตนะแมนเี้ ปนรัตนะอันประณีต ดวย
สัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
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พระอริยบุคคลเหลาใด ทําใหแจงซึ่ง
อริยสัจทั้งหลาย อันพระศาสดาทรงแสดงดี
แลว ดวยปญญาอันลึกซึ้ง พระอริยบุคคล
เหลานั้น ยังเปนผูประมาทอยางแรงกลาอยู
ก็จริง ถึงกระนัน้ ทานยอมไมยึดถือเอาภพที่
๘ สังฆรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวย
สัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
สักกายทิฏฐิและวิจิกจิ ฉา หรือแมสีลัพพตปรามาส อันใดอันหนึ่งยังมีอยู ธรรม
เหลานั้นอันพระอริยบุคคลนั้นละไดแลว
พรอมดวยความถึงพรอม แหงการเห็น
(นิพพาน) ทีเดียว อนึ่ง อริยบุคคลเปน
ผูพ นแลวจากอบายทั้ง ๔ ทั้งไมควรเพื่อทํา
อภิฐานทั้ง ๖ สังฆรัตนะแมนี้ เปนรัตนะอัน
ประณีต ดวยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี
แกสัตวเหลานี้
พระอริยบุคคลนั้น ยังทําบาปกรรม
ดวยกาย ดวยวาจา หรือดวยใจก็จริง ถึง
กระนั้น ทานก็ไมควรเพื่อจะปกปดบาปกรรม
นัน้ ความที่บคุ คลผูมีธรรมเครื่องถึงนิพพาน
อันตนเห็นแลว เปนผูไมควรเพื่อปกปดบาป
กรรมนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลว สังฆ-
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รัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจวาจา
นี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
พุมไมในปามียอดอันบานแลวใน
เดือนตนในคิมหันตฤดู ฉันใด พระผูม -ี
พระภาคเจาไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ
ยิ่ง เปนเครื่องใหถึงนิพพาน เพื่อประโยชน
เกือ้ กูล มีอุปมาฉันนั้น พุทธรัตนะแมนี้ เปน
รัตนะอันประณีต ดวยสัจวาจานี้ ขอความ
สวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
พระพุทธเจาผูประเสริฐ ทรงทราบ
ธรรมอันประเสริฐ ทรงประทานธรรมอัน
ประเสริฐ ทรงนํามาซึ่งธรรมอันประเสริฐ
ไมมีผูยิ่งไปกวา ไดทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต
ดวยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว
เหลานี้
พระอริยบุคคลเหลาใด ผูมีจิตอัน
หนายแลวในภพตอไป มีกรรมเกาสิ้นแลว
ไมมีกรรมใหมเครื่องสมภพ พระอริยบุคคล
เหลานั้นมีพืชอันสิ้นแลว มีความพอใจไม
งอกงามแลว เปนนักปราชญ ยอมนิพพาน
เหมือนประทีปอันดับไปฉะนั้น สังฆรัตนะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 6

แมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจวาจานี้ ขอ
ความสวัสดีจงมีแกสัตวเหลานี้
ภูตเหลาใดประชุมกันแลวในประเทศ
นีก้ ็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใด ประชุมกัน
แลวในอากาศก็ดี เราทั้งหลายจงนมัสการ
พระพุทธเจาผูไปแลวอยางนั้น ผูอันเทวดา
และมนุษยทั้งหลายบูชาแลว ขอความสวัสดี
จงมีแกสัตวเหลานี้
ภูตเหลาใดประชุมกันแลวในประเทศ
นีก้ ็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใดประชุมกันแลว
ในอากาศก็ดี เราทั้งหลายจงนมัสการพระธรรมอันไปแลวอยางนั้น อันเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายบูชาแลว ขอความสวัสดีจงมี
แกสัตวเหลานี้
ภูตเหลาใดประชุมกันแลวในประเทศ
นีก้ ็ดี หรือภุมมเทวดาเหลาใดประชุมกันแลว
ในอากาศก็ดี เราทั้งหลายจงนมัสการพระสงฆผูไปแลวอยางนั้น ผูอนั เทวดาและมนุษย
ทั้งหลายบูชาแลว ขอความสวัสดีจงมีแกสัตว
เหลานี้.
จบรตนสูตรที่ ๑
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ปรมัตถโชติกา
อรรถกถาขุททกนิกาย สุตตนิบาต

๑

จูฬวรรคที่ ๒
อรรถกถารตนสูตรที่ ๑
รตนสูตร มีคําเริ่มตนวา ยานีธ ภูตานิ ดังนี้.
พระสูตรนี้ มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร.
พระสูตรนี้ มีเหตุเกิดขึ้นดังตอไปนี้.
ดังไดสดับมา ในอดีตกาล อุปท วะทั้งหลาย มีทุพภิกขภัยเปนตน
เกิดขึ้นแลวใหเมืองเวสาลี เจาลิจฉวีทั้งหลายไดเสด็จไปยังเมืองราชคฤห ทูลขอ
นําพระผูมีพระภาคเจามายังเมืองเวสาลี เพื่อใหภัยเหลานั้นสงบ พระผูมีพระภาคเจาซึ่งเจาลิจฉวีทรงนิมนตมาแลวอยางนี้ ไดตรัสพระสูตรนี้ (รตนสูตร)
เพื่อใหอุปทวะทั้งหลายเหลานั้นสงบ นี้คือใจความสังเขปในรตนสูตรนั้น.
แตพระโบราณาจารยทั้งหลายไดพรรณนาถึงการเกิดขึ้นแหงพระสูตร
นั้น จําเดิมแตเรื่องเมืองเวสาลี พึงทราบเหตุเกิดขึ้นแหงรตนสูตรนั้น ดัง
ตอไปนี้ :ดังไดสดับมา ครรภตั้งขึ้นแลวในทองแหงอัครมเหสีของพระราชาใน
เมืองพาราณสี พระนางทรงทราบการที่พระครรภตั้งขึ้นนั้นแลว จึงไดกราบทูล
๑. อรรถกถาสุตตนิบาต ภาค ๒
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แดพระราชา พระราชาก็ไดทรงพระราชทานการบริขารพระครรภ พระนาง
ซึ่งมีพระครรภอันชนทั้งหลายบริหารอยูโดยชอบ ในเวลาที่พระครรภแก ก็ได
เสด็จไปยังเรือนประสูติ หญิงผูมบี ุญทั้งหลายยอมตลอดบุตรในเวลาใกลรุง
ก็พระนางเปนหญิงผูหนึ่งในบรรดาหญิงผูมีบุตรเหลานั้น เพราะเหตุนั้นในเวลา
ใกลรุงพระนางจึงประสูติชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งเชนกับครั่งสดและดอกชบา ตอจากนั้น
พระอัครมเหสีทรงดําริวา ความเสื่อมเกียรติพึงบังเกิดขึ้นแกเรา เฉพาะ
พระพักตรของพระราชา ดวยเหตุที่วาพระเทวีเหลาอื่นประสูติพระโอรสทั้งหลาย
เชนกับดวยแทงทอง (แต) พระอัครมเหสีประสูติชิ้นเนื้อ ดังนี้. เพราะกลัว
ความเสื่อมเกียรตินั่น จึงทรงใสชิ้นเนื้อนั้นลงในภาชนะใบหนึ่ง ครอบดวย
ภาชนะอีกใบหนึ่ง แลวทรงประทับตราดวยพระราชลัญจกรแลวทรงใหปลอยไป
ในกระแสแหงแมน้ําคงคา พอมนุษยทั้งหลายลอยภาชนะนั้นเทานั้น เทวดาทั้ง
หลายก็จัดการอารักขา และเทวดาทั้งหลายไดเขียนแผนทองคําดวยชาด ผูกไวที่
ภาชนะนั้น วาเปนสิ่งที่เกิดจากพระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี ตอแตนั้น
ภาชนะนั้นไมไดถูกอันตรายทั้งหลาย มีภัยเกิดแตคลื่นเปนตนประทุษราย ได
ลอยไปตามกระแสแหงแมน้ําคงคา.
ก็โดยสมัยนั้น ดาบสตนหนึ่งอาศัยสกุลนายโคบาลอยูใกลฝงแมน้ําคงคา
ดาบสนั้นกาวลงสูแมน้ําคงคาแตเชาตรู ไดเห็นภาชนะนั้นกําลังลอยมา ไดถือ
เอาแลวดวยสําคัญวาเปนของบังสุกุล ตอจากนั้น ฤาษีนั้นก็ไดเห็นแผนอักขระ
นั้น และรอยประทับตราดวยพระราชลัญจกรทีภ่ าชนะนั้น แกออกแลวไดเห็น
ชิ้นเนื้อนั้น ครั้นเห็นแลว ฤาษีนั้นก็คิดวา จะตองเปนครรภ เพราะวาเนื้อ
เชนนั้นไมมีกลิ่นและไมเนา ฤาษีนั้นจึงไดนําชิ้นเนื้อนั้นไปสูอาศรม วางไว
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ในที่บริสุทธิ์ ตอมาโดยกาลลวงไปไดกึ่งเดือน ชิน้ เนื้อก็เกิดเปน ๒ ชิ้น ดาบส
เห็นชิ้นเนื้อนั้นแลวก็ตั้งไวใหดีขึ้นอีกกวาเดิม ตอจากนั้นโดยกาลลวงไปไดครึ่ง
เดือนอีก ชิน้ เนื้อชิ้นหนึ่ง ๆ ก็เกิดมีปมุ ขึ้นชิ้นละ ๕ ปุม เพื่อประโยชนแก
มือ เทา และศีรษะ ดาบสเห็นแลวก็ตั้งไวใหดียิ่งขึ้นอีก ตอแตนั้นโดยกาล
ลวงไปไดครึ่งเดือน ชิน้ เนื้อชิ้นหนึ่งก็เกิดเปนทารก เชนกับดวยแทงทอง
ชิ้นเนื้ออีกชิ้นหนึ่งก็เกิดเปนทาริกา เชนกับแทงทอง พระฤาษีเกิดความสิเนหา
เพียงดังบุตรในเด็กทั้งสองนั้น ก็น้ํานมไดเกิดขึ้นจากหัวแมมือของดาบส จําเดิม
แตนั้นมา เมื่อใดดาบสไดน้ํานมและภัต เมื่อนั้นทานก็ฉันภัตนั้น แลวใสน้ํานม
ลงในปากของทารกทั้งสอง สิ่งใด ๆ เขาไปในทองของเด็กทั้งสองนั้น สิ่งนั้น
ทั้งหมดยอมปรากฏราวกะวา วางอยูในภาชนะแกวมณีฉะนั้น เด็กทั้งสองนั้น
เปนผูไมมีผิว ไดมีดวยอาการอยางนี้ อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา ผิวของเด็ก
ทั้งสองนั้นแนบสนิทกันและกัน ประดุจเย็บตั้งไวฉะนั้น เด็กทั้งสองนั้นจึง
ปรากฏชื่อวา ลิจฉวี เพราะเหตุที่เปนผูไมมีผิว หรือเพราะเหตุที่วามีผิว
แนบสนิท ดวยประการฉะนี้. พระดาบสเลี้ยงทารกทั้งสองอยู เขาไปสูบาน
เพื่อบิณฑบาตในเวลาสาย กลับมาในเวลาสายยิ่ง พวกนายโคบาลทราบถึง
ความขวนขวายนั้นของดาบสนั้นแลว จึงเรียนวา ทานผูเจริญ การเลี้ยงเด็ก
เปนความกังวลของบรรพชิตทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงใหเด็กทั้งสองแกพวก
กระผม พวกกระผมจักเลี้ยงเสียเอง ทานจงไดกระทําสมณธรรมของตนเกิด
ดาบสรับวา ดีละ.
นายโคบาลทั้งหลาย ไดทําทางใหสม่ําเสมอในวันที่สอง โปรยดอกไม
ใหยกธงชัยและธงปฏาก ไปยังอาศรมดวยทั้งดนตรีทั้งหลายที่ประโคมอยู ดาบส
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กลาววา เด็กทั้งสองเปนผูมีบุญมาก ขอใหพวกทานจงเลี้ยงใหเจริญ ดวยการ
เอาใจใสจริง ๆ ก็ครั้นเลีย้ งใหเจริญแลว จงทําอาวาหะและวิวาหะกะกันและ
กัน พวกทานทําใหพระราชาทรงพอพระทัย (ดวยการถวาย) ปญจโครส
แลวจงถือเอาภูมิภาค พากันสรางนคร จงอภิเษกพระกุมารไวในพระนคร
ดังนี้แลว จึงไดมอบทารกทั้งสอง (แกพวกโคบาล) พวกโคบาลเหลานั้น
รับคําวา สาธุ ดังนี้แลว นําทารกทั้งสองไปเลี้ยงไว เด็กทั้งสองเจริญวัยขึ้น
แลวเลนอยู ไดใชมือบาง เทาบาง ประหารพวกเด็กของนายโคบาลเหลาอื่น
ในที่ทะเลาะกันทั้งหลาย พวกเด็กเหลานั้นก็รองไห ครั้นถูกมารดาและบิดาถาม
วารองไหทําไม ก็ตอบวา เด็กสองคนที่ไมมีพอไมมีแม ที่ดาบสเลี้ยงไว ตี
พวกขาพเจา.
ลําดับนั้น มารดาบิดาของเด็กเหลานั้นจึงกลาววา เด็ก ๒ คนนี้ เบียด
เบียนเด็กเหลาอื่น ทําใหเด็กเหลาอื่นไดรับความทุกข พวกเราไมควรสงเคราะห
เด็ก ๒ คนนี้ ๆ พวกเราควรเวนเสีย เลากันมาวานับตั้งแตนั้นมา ดินแดนแหง
นี้ จึงเรียกกันวา "วัชชี" ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ โยชน. ตอแตนั้นนายโคบาล
ทั้งหลาย ทําใหพระราชาทรงโปรดปรานแลว ก็ไดถือเอาพื้นที่แหงนั้น พวก
นายโคบาลสรางนครขึ้น ณ สถานที่นั้นนั่นเอง แลวอภิเษกพระกุมารซึ่งมี
ชันษา ๑๖ ยกใหเปนพระราชา และพวกนายโคบาล ไดทํากติกาขอหามเกี่ยว
กับทาริกาและพระราชานั้นไววา จะไมพึงนําทาริกามาแตภายนอก ไมพึงให
ทาริกาจากที่นี้แกใคร ๆ. เพราะการอยูรวมกันเปนครั้งแรกของพระราชาและ
พระราชินีนั้น ก็เกิดทารกขึ้น ๒ คนเปนหญิง ๑ ชาย ๑ ทารกเกิดครั้งละ
๒ คน อยางนี้ถึง ๑๖ ครั้ง. ตอจากนั้น ชนทั้งหลายไดลอมพระนครแหงนั้น
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เพื่อใหเด็กเหลานั้น ซึ่งเจริญขึ้นเปนลําดับ ถือเอาสวนอุทยาน เปนที่รื่นรมย
ที่อยู บริวารและสมบัติดวยกําแพง ๓ ชั้น ซึ่งหางกันชั้นละ ๓ คาวุต เพราะเหตุ
ที่นครแหงนั้นตองทําใหขยายออกบอย ๆ จึงไดชื่อวา เวสาลี นี้คือเรื่อง
เมืองเวสาลี.
แตเมืองเวสาลีนี้ ในสมัยที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงอุบัติขึ้นแลว
เปนเมืองที่มั่งคั่งไพบูลย ก็ในเมืองเวสาลีนั้นมีพระราชาถึง ๗,๗๐๗ พระองค
ถึงแมพระยุพราช เสนาบดีและขุนคลังเปนตน ก็มีจํานวนเทานั้นเหมือนกัน
สมดังที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองเวสาลีเปน
เมืองมั่งคั่ง กวางขวาง มีคนมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน มีภิกษาหาไดงาย
มีปราสาท ๗,๗๐๗ หลัง มีเรือนยอด ๗,๗๐๗ หลัง มีสวน ๗,๗๐๗ แหง
สระโบกขรณี ๗,๗๐๗ สระ.
โดยสมัยอื่นมีภิกษาหาไดยาก ฝนแลง ขาวกลาเสียหาย ครั้งแรก
คนยากจนตายกอน คนทั้งหลายทิ้งซากศพของตนเข็ญใจเหลานั้นไวนอกเมือง
เพราะกลิ่นซากศพของคนที่ตายทั้งหลาย พวกอมนุษยทั้งหลายก็เขาเมือง
ตอแตนั้นคนก็ตายมากตอมาก เพราะความปฏิกูลนั้น อหิวาตกโรคยอมเกิดขึ้น
แกสัตวทั้งหลาย เมื่อเมืองเวสาลีถูกทุพภิกขภัย อมนุษยภัย และโรคภัย
๓ ประการ ประทุษรายแลว ดังกลาวมานี้ ชาวเมืองทั้งหลายก็เขาไปกราบทูล
พระราชาวา ขาแตมหาราชเจา ภัย ๓ ประการ เกิดขึ้นแลวในพระนคร ใน
สมัยกอน นับจากนี้ไป จนถึง ๗ ชัว่ ราชสกุล ภัยเห็นปานนี้ไมเคยเกิดขึ้น
แตไดบังเกิดขึ้นแลว ณ บัดนี้ เห็นจะเปนเพราะพระองคไมตั้งอยูในธรรม.
๑

๑. พระวินัยมหาวรรค ๕/ขอ ๑๒๘ จีวรขันธกะ
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พระราชารับสั่งใหประชุมชนทัง้ ปวงประชุมกันที่สัณฐาคาร แลวจึง
ตรัสวา ขอใหพวกทานจงตรวจดูวาเราไมตั้งอยูในธรรมในขอใด ชนทั้งปวง
พิจารณาประเพณีทุกอยางอยู ก็ไมไดพบขอบกพรองอะไร (ของพระราชา)
ตอแตนั้น ประชาชนเมื่อไมเห็นความผิดของพระราชา จึงพากันคิดวา ภัยนี้จะพึง
สงบไดอยางไร ในบรรดาคนเหลานั้น คนบางพวกเสนอวา ถาวาครูทั้ง ๖
ไดปรากฏแลว ภัยก็จักสงบ ในเมื่อครูทั้ง ๖ เหลานี้ พอสักวากาวลง (ยัง
เมืองเวสาลีเทานั้น). คนบางพวกเสนอวา ไดยินวาพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลว
ในโลกนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนเกือ้ กูล
แกสัตวทั้งปวง พระองคมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ในเมือ่ พระองคสักวา
ทรงกาวลง (ยังเมืองเวสาสี) ภัยทั้งปวงก็พึงสงบลงได เพราะเหตุนั้นคน
เหลานั้นจึงพอใจ กลาววา บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นประทับอยู ณ
ที่ไหน เมือ่ พวกเราสงขาวสารเชิญเสด็จแลว พระองคจะพึงเสด็จมาหรือ.
ลําดับนั้นคนอีกพวกหนึ่งพูดขึ้นวา ธรรมดาวาพระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูเอ็นดู
(ตอสัตวโลก) เพราะเหตุไรพระองคจะไมเสด็จมา ก็บัดนี้พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นประทับอยูในเมืองราชคฤห และพระเจาพิมพิสารก็ทรงอุปฏฐาก
พระองคอยู บางที่พระเจาพิมพิสารนั้น จะไมยอมใหพระองคเสด็จมา คน
เหลานั้นจึงพูดกันวา ถาอยางนั้นทานทั้งหลายจงใหพระราชาทรงยินยอม แลว
จงนําเสด็จพระผูมีพระภาคเจามา.
เจาลิจฉวี ๒ พระองค ไดถวายเครื่องบรรณาการเปนอันมาก พรอม
ดวยพลนิกายหมูใหญ สงไปยังสํานักพระราชาวา ขอพวกทานจงใหพระเจา-
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พิมพิสารอนุญาตแลว จงนําเสด็จพระผูมีพระภาคเจามา. ชนเหลานั้นไปแลว
ถวายเครื่องบรรณาการแดพระราชาแลว ชี้แจงใหพระองคทรงทราบความเปน
ไปนั้นแลวทูลวา ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคจงทรงสงพระผูมีพระภาคเจา
ไปยังนครของพวกขาพระองค พระราชาไมทรงรับแตตรัสวา ทานทั้งหลายจงรู
เอาเอง ชนเหลานั้นกราบทูลวา ดีละ แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ถวาย
บังคมแลว ทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ภัย ๓ ประการเกิดขึ้นแลว
ในนครของพวกขาพระองค ถาพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาไซร ความสวัสดีก็
จะพึงมีแกพวกขาพระองค.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงพิจารณาแลว จึงทรงรับดวย
ทรงทราบชัดวา เมื่อเราแสดงรัตนสูตรในเมืองเวสาลีแลว อารักขาจะแผไป
ตลอดแสนโกฏิจักรวาล ในเวลาจบพระสูตร ธรรมาภิสมัยจักมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐.
ลําดับนั้น พระเจาพิมพิสารทรงสดับวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับ
แลว ก็รับสัง่ ใหปาวประกาศไปในพระนครวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับการ
นิมนตเสด็จไปยังเมืองเวสาลีแลว จึงไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบ
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคทรงรับการเสด็จไปเมืองเวสาลีหรือ ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขอถวายพระพร มหาบพิตร พระเจาพิมพิสาร
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอพระองคจงทรงประทับรอ
จนกวาหมอมฉันจะตระเตรียมหนทางเสด็จเรียบรอย.
ครั้งนั้นแล พระเจาพิมพิสาร ทรงกระทําพื้นที่ประมาณ ๕ โยชน
ในระหวางเมืองราชคฤหและแมน้ําคงคา ใหสม่ําเสมอ แลวใหสรางวิหารไวใน
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สถานที่โยชนละ ๑ แหง แลวใหกราบทูลเวลาเสด็จแดพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาอันภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปแวดลอม เสด็จไปแลว พระราชา
รับสั่งใหโปรยดอกไม ๕ สี ตลอดหนทาง ๕ โยชนถึงแคเขา รับสั่งใหยกธงชัย
ธงแผนผา ตั้งหมอน้ําที่เต็มเอาไว และตนกลวยเปนตน ทรงใหยกเศวตฉัตร
๒ ชั้น เพื่อพระผูมีพระภาคเจา และเศวตฉัตรชั้นเดียวสําหรับพระภิกษุรูปหนึ่งๆ
กระทําอยูซึ่งการบูชา ดวยดอกไมและของหอมเปนตน พรอมดวยบริวารของ
พระองค ทรงนิมนตใหพระผูมีพระภาคเจาเขาประทับอยูในวิหารแหงหนึ่ง ๆ
แลวทรงถวายมหาทาน แลวนําเสด็จไปยังฝงแมน้ําคงคาโดยใชเวลา ๕ วัน.
พระเจาพิมพิสารทรงประดับเครื่องดวยเครื่องประดับทุกอยาง ที่ฝงแมน้ํา
คงคานั้น แลวสงพระราชาสารไปทูลพระราชาเมืองเวสาลีวา พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จมาแลว ขอพวกทานทั้งปวงจงตระเตรียมทางเสด็จ จงกระทําการตอนรับ
พระผูมีพระภาคเจา เจาลิจฉวีทั้งหลายเหลานั้นทรงดําริวา พวกเราจักทําการ
บูชาใหเปนสองเทา แลวทรงใหกระทําพื้นที่ประมาณ ๓ โยชน ในระหวาง
เมืองเวสาสีและแมน้ําคงคาใหสม่ําเสมอ แลวทรงตระเตรียมเศวตฉัตร ๔ ชั้น
เพื่อพระผูมีพระภาคเจา และเศวตฉัตร ๒ ชั้นสําหรับภิกษุรูปหนึ่ง ๆ เมือ่ จะ
กระทําการบูชาจึงไดมาประทับยืนอยู ณ ฝงแหงแมน้ําคงคา พระเจาพิมพิสาร
ทรงใหสรางเรือ ๒ ลํา กระทํามณฑป ประดับดวยพวงดอกไมเปนตน ใหปู
พุทธอาสนซึ่งสําเร็จดวยรัตนะทั้งปวง บนเรือลํานั้น พระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่งบนพุทธอาสนนั้น แมภิกษุ ๕๐๐ รูปก็ขึ้นเรือ แลวก็นั่ง ณ ที่อัน
สมควร พระราชาเมื่อตามสงเสด็จพระผูมีพระภาคเจา ไดเสด็จสงไปในน้ํา
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ประมาณแคพระศอ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักอยู
ที่ฝงแมน้ําคงคานี้นี่แหละ จนกวาพระผูมีพระภาคเจาจะเสด็จมาแลวเสด็จกลับ
(ขึ้นฝง)
เทวดาทั้งหลายในเบื้องบนจนถึงอกนิษพรหม ไดกระทําการบูชา.
นาคทั้งหลายมีนาคพวกกัมพลัสสตระเปนตน ผูอ าศัยอยูที่ภายใตเแมน้ําคงคา
กระทําแลวซึ่งการบูชา. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปในเเมน้ําคงคาระยะทาง
ประมาณ ๑ โยชน แลวเขาสูเขตแดนของชาวเมืองเวสาลี ดวยการบูชาที่
ยิ่งใหญอยางนี้. ตอจากนั้น กษัตริยลจิ ฉวีทั้งหลาย เมื่อกระทําการบูชาเปน
๒ เทา แหงการบูชาที่พระเจาพิมพิสารนั้นทรงกระทําแลว ทรงตอนรับพระผูมีพระภาคเจาในน้ําประมาณแคพระศอ โดยขณะนั้นนั่นเอง โดยครูนนั้
มหาเมฆซึ่งมียอดแผออกไปดวยความมืดมน มีสายฟาปลาบแปลบ คํารามอยู
ตกแลวทั้ง ๔ ทิศ ตอจากนั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงกาวพระบาทแรก
พอเหยียบที่ฝงแมน้ําคงคา (เทานั้น) ฝนโบกขรพรรษก็ตก คนเหลาใดตองการ
จะเปยก คนเหลานั้นเทานั้น จึงเปยก คนที่ไมตองการเปยก ก็ไมเปยก น้าํ
ประมาณแคเขา แคขา แคสะเอว แคคอ ยอมไหลไปในที่ทั้งปวง ซากศพ
ทั้งปวงถูกน้ําพัดพาไปในแมน้ําคงคา ภาคพื้นก็บริสุทธิ์ กษัตริยลิจฉวีทั้งหลาย
ใหพระผูมีพระภาคเจาประทับในทุก ๆ กึ่งโยชน ถวายมหาทาน กระทํากรรม
บูชา ๒ เทา โดยใชเวลา ๓ วัน นําเสด็จสูกรุงเวสาลี เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จถึงกรุงเวสาลีแลว ทาวสักกะจอมเทพ มีหมูเทพดาอยูขางหนาเสด็จมา
เพราะเทพดาผูมีศักดิ์ใหญประชุมกัน พวกอมนุษยก็หนีไปโดยมาก พระผูมี-
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พระภาคเจาประทับยืนอยูที่ประตูพระนคร ตรัสเรียกพระอานนทมาแลว
ตรัสวา ดูกอ นอานนท เธอจงเรียนรตนสูตรนี้ แลวถืออุปกรณแหงพลีกรรม
พรอมดวยลิจฉวีกุมารทั้งหลาย เที่ยวไปอยูในระหวางกําแพง ๓ ชั้น แหงเมือง
เวสาลี จงกระทําพระปริตร (ปองกัน ) ดังนี้แลวไดตรัสรตนสูตร.
มีคําถามวา ก็พระสูตรนี้ใครกลาวไวอยางนี้ กลาวไวเมื่อใด ที่ไหน
และเพราะเหตุไร การวิสัชนาปญหา พระโบราณาจารยทั้งหลายไดพรรณนา
ไวโดยพิสดาร จําเดิมแตเรื่องเมืองเวสาลี.
ในวันที่พระผูมีพระภาคเจายังเสด็จไมถึงเมืองเวสาลีนั้นแล ทานพระอานนทไดเรียนรัตนสูตรนี้ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อกําจัดอุปทวะ
เหลานั้น ทีป่ ระตูพระนครเวสาลี สวดอยูเพื่อปองกัน ใชบาตรของพระผูมีพระภาคเจาตักน้ํา เที่ยวประพรหมอยูทั่วพระนคร ก็เมื่อพระเถระกลาวคําวา
ยงฺกิฺจิ เทานั้น พวกอมนุษยทั้งหลายที่อาศัยกองหยากเยื่อ และประเทศ
แหงฝาเรือนเปนตน ซึ่งยังไมหนีไปในกาลกอน ก็พากันหนีไปทางประตูทั้ง ๔.
ประตู (ทั้ง ๔) ไมมีที่วา ง ตอจากนั้นอมนุษยบางพวก เมื่อไมไดที่วาง
(โอกาส) เพื่อออกไปที่ประตูทั้งหลาย ก็ทําลายกําแพงหนีไป เมื่อพวก
อมนุษยไปกันแลว โรคของมนุษยทั้งหลายก็สงบ มนุษยเหลานั้นออก (จาก
เรือนของตน) บูชาพระเถระดวยของหอมและดอกไมทุกชนิดเปนตน มหาชน
ไดใชของหอมทั้งปวงทาสัณฐาคารในทามกลางนคร กระทําเพดานซึ่งประดับประดาดวยรัตนะ ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยาง ใหปูพทุ ธอาสนไว ณ
สัณฐาคารนั้น แลวไดนําเสด็จพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
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เขาไปยังสัณฐาคาร ประทับนั่งบนพุทธอาสน ซึ่งเขาปูลาดไวแลว ฝายภิกษุ.
สงฆแล รวมทั้งพระราชาทั้งหลาย และมนุษยทั้งหลาย ก็ไดนั่ง ณ โอกาส
สมควร แมทาวสักกะจอมเทพ ก็นงั่ กับเทวบริษัทในเทวโลกทั้งสอง เทวดา
เหลาอื่นก็ไดนั่งดวยเทวบริษัทเชนกัน ฝายพระอานนทเถระ เที่ยวไปยังนคร
เวสาลีจนทั่ว กระทําอารักขา แลวมาพรอมกับชาวนครเวสาลี นั่งลงแลว ณ
สวนขางหนึ่ง ณ สัณฐาคารนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสรตนสูตรนั้นนั่นแล
แกเทวดาและมนุษยทั้งปวง.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑ วา ยานีธ ภูตานิ ดังตอไปนี้ :บรรดาคําเหลานั้น คําวา ยานิ ความวา ภูตเหลาใดมีศักดิ์นอย
ก็ตาม มีศักดิ์มากก็ตาม.
บทวา อิธ ไดแกในประเทศนี้ ทานกลาวหมายถึงสถานที่ประชุมกัน
ในขณะนั้น.
บทวา ภูตานิ คําอธิบายวา ถึงแม ภูต ศัพทจะใชในความหมาย
เหลานี้ คือ
๑. หมายถึงสิ่งที่เปนจริง ดังในประโยคทั้งหลายมีประโยคเปนตน
อยางนี้วา ภูตสฺมึ ปาจิตฺติย เปนปาจิตตียในเพราะบอกอุตตริมนุษยธรรมที่
มีจริงแตอนุปสัมบัน
๒. หมายถึงเบญจขันธ ดังในประโยคทั้งหลายมีประโยคเปนตนอยาง
นี้วา ภูตมิท ภิกฺขเว สมนุปสฺสถ ภิกษุทั้งหลาย เธอจงพิจารณาเบญจขันธนี้.
๓. หมายถึงรูปมีปฐวีธาตุเปนตน ในธาตุทั้ง ๔ ดังในประโยคทั้งหลาย
เปนตนอยางนี้วา จตฺตาโร โข ภิกฺขุ มหาภูตา เหตู ดูกอนภิกษุ มหาภูตรูป ๔ แลเปนเหตุ.
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๔. หมายถึงพระขีณาสพ ดังในประโยคทั้งหลายมีประโยคเปนตน
อยางนี้วา โย จ กาลฆโส ภูโต บุคคลใดเปนผูกลืนกินกาล.
๕. หมายถึงสัตวทั้งปวง ดังในประโยคทั้งหลาย มีประโยคเปนตน
อยางนี้วา สพฺเพว นิกฺขปิ สฺสนฺติ ภูตา โลเก สมุสสฺ ย สัตวทั้งปวงแล
ยอมทิ้งรางกายไวในโลก.
๖. หมายถึงตนไมเปนตน ดังในประโยคทั้งหลายมีประโยคเปนตน
อยางนี้วา ภูตคามปาตพฺยตาย ปาจิตฺติย เปนอาบัติปาจิตตียในเพราะ
พรากภูตคาม.
๗. หมายถึงหมูสัตว ซึ่งอยูภายใตชั้น จาตุมมหาราชิกาลงมา ดังใน
ประโยคทั้งหลาย มีประโยคเปนตนอยางนี้วา ภูเต ภูตโต สฺชานาติ ยอม
รูสัตตนิกายทั้งหลาย โดยความเปนสัตตนิกาย ดังนี้ก็จริง ถึงกระนั้นในรตนสูตรนี้ บัณฑิตก็พึงเห็นวา ภูต ศัพท ใชในอมนุษยทั้งหลายโดยไมแปลกกัน.
บทวา สมาคตานิ ไดแกประชุมกันแลว เทวดาทั้งหลายที่เกิดแลว
ณ ภาคพื้น ชื่อวา ภุมมฺ านิ (ภุมเทวดา)
วา ศัพท ใชในวิกปั ปตถะ (แปลวา หรือ) เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงกระทําวิกัปอันหนึ่งนี้วา ภุมเทวดาทั้งหลาย เหลาใด
หรือภูตทั้งหลายเหลาใดที่ประชุมกันแลวในที่นี้ แลวตรัสวา ยานิว อนฺตลิกฺเข
หรือเทพเหลาใดซึ่งประชุมกันแลวในอากาศ ดังนี้ เพื่อกระทําวิกัปที่สอง
อีกอยางหนึ่ง อธิบายวา ภูตทั้งหลายเหลาใดเกิดแลวในอากาศ ประชุมกัน
แลวในที่นี้.
ก็ในคําวา ภูตานิ นี้ ภูตสัตวเหลาใด ตั้งแตชั้นยามาจนถึงชั้นอกนิฏฐภพซึ่งบังเกิดแลวในอากาศ พึงทราบวา เปนภูตในอากาศ ก็เพราะเหตุที่
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เกิดในวิมานที่ปรากฏอยูในอากาศ ภูตทั้งหลายที่เกิดในภายใตแตอากาศนั้น
ภูต นับจําเดิมแตภูเขาสิเนรุจนถึงภูตสัตวที่สิงสถิตอยูในตนไมและเครือเถา
เปนตนบนพื้นดิน และที่เกิดแลวบนพื้นดิน ภูตสัตวเหลานั้นทั้งหมดพึงทราบ
วาเปน ภุมมฺ านิ ภูตานิ เพราะเหตุที่เกิดแลวในที่ ๆ เกี่ยวเนื่องกับ
พื้นดิน และในที่ทั้งหลายมีตนไม เครือเถา และภูเขาเปนตน บนพื้นดิน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงวิกัป (กําหนด) อมนุษยภูตแมทั้งหมด ดวยสองบท
วา ภุมฺมานิ วา ยานิ วา อนฺตลิกฺเข แลวกําหนดดวยบทเดียวอีก
ตรัสวา สพฺเพว ภูตา สุมนา ภวนฺตุ ขอภูตสัตวทั้งปวงจงเปนผูมีใจดี.
บทวา สพฺเพ ไดแก ไมมีสวนเหลือ ศัพทวา เอว ใชในอรรถแหง
อวธารณะ อธิบายวา ไมยกเวนแมสักผูหนึ่ง อมนุษยทั้งหลายชื่อวา ภูต.
สองบทวา สุมนา ภวนฺตุ ไดแก เปนผูมีใจถึงความสุข คือวา
เปนผูมีปติและโสมนัสเกิดแลว.
สองศัพทวา อโถป เปนนิบาตทั้งสองคํา ใชในอรรถแหงวากยปทวิกัปปตถะ เพื่อใชประกอบในกิจอื่น.
๓ บทวา สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต ความวา ขอใหภูตทั้งปวง
จงตั้งใจ คือทําไวในใจ ไดแกประมวลมาดวยใจทั้งหมด จงฟงเทศนาของเรา
ซึ่งจะนําสมบัติอันเปนทิพย และโลกุตตรสุขมาให ในพระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดภูตสัตวทั้งหลาย ดวยคําที่กําหนดไวไมแนนอนวา ยานีธ
ภูตานิ สมาคตานิ ภูตเหลาใดมาประชุมกันแลวในที่นี้ ดังนี้ อยางนี้แลว
จึงทรงกําหนดดวยสองบทอีกวา ภุมมฺ านิ วา ยานิว อนฺตลิกฺเข ภุมเทวดา
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ทั้งหลาย หรือเทวดาทั้งหลายเหลาใดในอากาศ แลวทรงกระทําใหเปนอัน
เดียวกันอีกวา สพฺเพว ภูตา ภูตทั้งปวง แลวทรงประกอบไวในอาสยสมบัติ
ดวยคํานี้วา สุมนา ภวนฺตุ จงเปนผูมีใจดี แลวทรงประกอบในปโยคสมบัติ
ดวยคํานี้วา สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต ขอจงตั้งใจฟงโดยเคารพ อนึ่ง
ทรงประกอบในโยนิโสมนสิการสมบัติ และในโฆสสมบัติ ดวยคําวา สกฺกจฺจ
สุณนฺตุ ภาสิต ทรงประกอบในอัตตสัมมาปณิธิสมบัติ และสัปปุริสูปนิสสยสมบัติ และทรงประกอบในสมาธิสมบัติ ปญญาสมบัติ และเหตุสมบัติ ดวย
คําวา สกฺกจฺจ สุณนฺตุ ภาสิต จึงไดตรัสพระคาถานี้.
คําที่วา ตสฺมาหิ ภูตา เปนตน เปนคาถาที่สอง ในบรรดาคํา
เหลานั้น คําวา ตสฺมา เปนคําบอกเหตุ คําวา ภูตา เปนคําเชื้อเชิญภูต.
คําวา นิสาเมถ แปลวา จงฟง.
คําวา สพฺเพ ไดแก ไมมีสวนเหลือ ทานไดอธิบายไวอยางไร
ทานไดอธิบายไววา เพราะเหตุที่ทานทั้งหลาย (เทวดา) ไดละทิพยสถาน
และอุปโภคสมบัติ บริโภคสมบัติ ไดมาประชุมกันในที่นี้เพื่อฟงธรรม หาได
มาเพื่อจะดูนักฟอนแสดงการฟอนรําไม เพราะฉะนั้นแล ขอภูตทั้งปวงจงฟง
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นวาเทพเหลานั้นเปนผูมีใจดี
และเห็นวาเทพเหลานั้นตองการที่จะฟงโดยเคารพ จึงไดตรัสดวยพระดํารัสวา
สกฺกจฺจ สุณนฺตุ จงฟงโดยเคารพ ก็เพราะที่ทานทั้งหลายประกอบดวย
อัตตสัมมาปณิธิ โยนิโสมนสิการ และอาสยสุทธิ โดยความเปนผูมีใจดี
ทั้งประกอบดวยปโยคสุทธิทั้งหลาย โดยมีสัปปุริสูปนิสสยะ และปรโตโฆสะ
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เปนปทัฏฐาน เพราะตองการจะฟงโดยเคารพ ฉะนั้นแล ขอใหภูตทั้งปวงจง
ตั้งใจฟง.
อีกประการหนึ่ง คําใดที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในที่สุดแหงคาถา
แรกวา ภาสิต พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอางถึงคํานั้นโดยความเปนเหตุ จึง
ตรัสวา ธรรมดาวาภาษิตของเรา บุคคลไดโดยยากอยางยิ่ง เพราะเหตุที่ขณะ
ซึ่งเวนจากขณะทั้งปวงเปนขณะที่หาไดยาก ทั้งเปนคํามีอานิสงสเปนอเนก
เพราะเปนไปดวยปญญาคุณและกรุณาคุณ และเราตองการที่จะพูดคํานั้น จึง
ไดกลาววา สุณนฺตุ ภาสิต ขอจงฟงคําที่เรา (ตถาคต) พูด เพราะเหตุ
นั้นแล คําวา ภูตา นิสาเมถ สพฺเพ (ขอภูตทั้งปวงจงพึง) นี้ เราได
กลาวแลวดวยบทที่เปนคาถานี้.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงประกอบเหตุนั้นอยางนี้แลว จึงทรงประกอบ
ภูตใหตั้งใจฟงคําภาษิตของพระองค ไดทรงเริม่ เพื่อจะตรัสคําที่ควรฟงวา
เมตฺต กโรถ มานุสิยา ปชาย ขอจงแผเมตตาจิตไปในหมูมนุษย ดังนี้.
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา หมูสัตวคือมนุษยนี้ใด อันอุปทวะทั้ง
๓ ประทุษรายแลว ขอทานทั้งหลายจงเขาไปตั้งเมตตา คือ มิตรภาพ ไดแก
ความเปนผูมีอัธยาศัยเกื้อกูลในหมูสัตวที่เปนมนุษยนั้น แตอาจารยบางพวก
เรียกมนุษยวา ปชา คํานั้นไมถูก เพราะไมไดเปนสัตตมีวิภัติ และอาจารย
พวกอื่นก็พรรณนาเนื้อความแมใดไว เนื้อความแมนั้นก็ไมถูก แตในคาถานี้มี
อธิบายวา เราหาไดเรียก (อยางนั้น ) ดวยกําลังแหงความเปนใหญวา เปนพระ
พุทธเจาไม แตสิ่งใดเปนประโยชนเกือ้ กูลแกทานทั้งหลายดวย แกหมูมนุษย
ดวย เราก็ไดกลาวสิ่งนั้นวา ทานทั้งหลายจงสรางเมตตาจิตในหมูมนุษย ดังนี้.
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ก็ในคําวา เมตฺต กโรถ มานุสิยา ปชาย นี้ พึงทราบวินิจฉัย
ดังตอไปนี้ :ชนเหลาใด สรางเมตตาจิตดวยสามารถแหงพระสูตรทั้งหลาย มีอาทิ
อยางนี้วา :พระราชาผูประกอบดวยธรรม เชน
กับฤาษี ชนะแผนดินอันประกอบดวยหมู-
สัตวเจริญรอยตามกัน บูชายัญเหลาใด คือ
อัสสเมธะ ๑ (ทรงพระปรีชาในการบํารุงสัตว
พาหนะมีมาเปนตน) ปุริสเมธะ ๑ (ทรงพระ
ปรีชาในการเกลี้ยกลอมประชาชน ๑) สัมมาปาสะ ๑ (ทรงมีพระอัธยาศัยดุจบวงคลอง
น้ําใจประชาชน ๑) วาชเปยยะ ๑ (ทรงมี
พระวาจาเปนที่ดูดดื่มใจคน ๑) นิรัคคฬะ
(ทรงปกครองพระนครไมตองมีกลิ่นกลอน ๑)
มหายัญเหลานั้น ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แหงเมตตา
จิตที่อบรมดีแลว ถาหากวาบุคคลไมมจี ิต
ประทุษราย ยอมแผเมตตาไปยังสัตวแมตัว
หนึ่ง เพราะเหตุนั้น กุศลจึงมี ผูม ีใจเกือ้ กูล
ตอสัตวทั้งปวงเปนผูประเสริฐทําบุญมาก.
๑

๑. อัง. อัฏฐก. ๖๒/ขอ ๙๑.
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และดวยอํานาจของอานิสงสของเมตตา ๑๑ อยาง พึงทราบวา เมตตา
ของชนเหลานั้นมีประโยชนเกื้อกูล เมตตาอันบุคคลกระทําในเทพเจาเหลาใด
ดวยสามารถแหงขอความทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้วา บุคคลมีใจเกื้อกูลตอเทวดา
ยอมเห็นแตสิ่งที่เจริญใจทุกเมื่อ ดังนี้ พึงทราบวา เมตตาของชนแมเหลานั้น
มีประโยชนเกื้อกูล.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงแสดง ลักษณะแหงเมตตาจิตทั้ง ๒ อยาง
ดังที่กลาวมาแลวนั้นวา มีประโยชนเกื้อกูลอยางนี้ จึงตรัสวา เมตฺต กโรถ
มานุสิยา ปชาย ทานทั้งหลายจงแผเมตตาจิตไปในหมูมนุษย ดังนี้ บัดนี้
เมื่อจะแสดงอุปการะจึงตรัสวา
ทิวา จ รตฺโต จ หรนฺติ เย พลึ
ตสฺมา หิ เน รกฺขถ อปฺปมตฺตา
มนุษยเหลาใด นําพลีกรรมไปทั้ง
กลางวันกลางคืน เพราะเหตุนั้นแล ทาน
ทั้งหลาย จงเปนผูไมประมาท รักษามนุษย
เหลานั้นเถิด.
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา มนุษยเหลาใด สราง (รูป) เทวดา
ดวยจิตรกรรมและปฏิมากรรมเปนตน และเขาไปยังเจดียและตนไมทั้งหลาย
แลวกระทําพลีกรรมในกลางวัน อุทิศเทวดาทั้งหลายก็ดี กระทําพลีกรรมใน
เวลากลางคืน ในขางแรมเปนตนก็ดี หรือถวายสลากภัตรเปนตนแลว กระทํา
พลีกรรมในเวลากลางวัน โดยการอุทิศสวนบุญใหแกอารักขเทวดาจนถึงเทพ
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ชั้นพรหมก็ดี จัดใหมีการฟงธรรมเปนตนตลอดทั้งคืน ดวยการยกฉัตรและ
ประทีปดอกไม แลวทําพลีกรรมในเวลากลางคืน ดวยการอุทิศใหซึ่งสวนบุญ
ก็ดี มนุษยทงั้ หลายอันพวกทานจะไมพึงรักษาไดอยางไร เพราะเหตุวา มนุษย
เหลานั้นกระทําพลีกรรม อุทิศพวกทานเทานั้น ทั้งกลางวันและกลางคืน
อยางนี้.
คําวา ตสฺม หิ เน เพราะฉะนั้น ทานทัง้ หลายจงรักษา คือ
จงคุมครองมนุษยเหลานั้น แมเพราะเหตุแหงพลีกรรม และขอใหพวกทานจง
ขจัดสิ่งที่ไมเปนประโยชนของมนุษยเหลานั้นออกเสีย แลวนําสิ่งที่เปนประโยชน
มาให ขอใหพวกทานเปนผูไมประมาท ตั้งความเปนผูกตัญูนั้น ๆ ไวในใจ
ระลึกอยูเปนนิจเถิด.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความที่มนุษยทั้งหลายมีอุปการะ
ตอเทวดาทั้งหลายอยางนี้แลว จึงทรงเริ่มเพื่อประกอบสัจวาจา โดยนัยมีอาทิ
วา ยกิฺจิ วิตฺต เพื่อการเขาไปสงบอุปทวะของมนุษยทั้งหลายเหลานั้น
และเพื่อการฟงธรรมของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดวยกระทรงประกาศ
พระพุทธคุณเปนตน.
ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา ยกิฺจิ ไดแก สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไมมี
สวนเหลือ อันทานกําหนดเอา ดวยสามารถแหงการกําหนดที่ไมแนนอน
คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งไดโวหารในสิ่งนั้น ๆ.
ทรัพยชื่อวา วิตฺต. ทรัพยทชี่ ื่อวา วิตฺต เพราะอรรถวา ก็ทรัพย
นั้นยังความปลื้มใจใหเกิดขึ้น.
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ดวยคําวา อิธ วา ไดแก พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดงถึงมนุษยโลก.
ดวยคําวา หุร วา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงโลกที่เหลือซึ่งนอกจาก
มนุษยโลกนัน้ . ก็ดวยคําวา หุร วา นัน้ เวนมนุษยโลกและโลกสวรรคแลว
ก็พึงพราบวา หมายถึง โลกที่เหลือมีนาคและครุฑเปนตน เพราะทานได
กลาวไวแลวในตอนตนวา สคฺเคสุ วา ดังนี้ เวนมนุษยทั้งหลายเสียแลว
ศัพทวาโลกทั้งปวงก็ถึงพรอม.
ดวยบททั้งสองนี้ สิ้งใดที่เปนเครื่องใชสอยเปนเครื่องประดับ หรือ
บริโภคของมนุษยทั้งหลาย มีทอง เงิน แกวมุกดา แกวมณี แกวไพฑูรย
แกวประพาฬ แกวทับทิม และแกวลายเปนตน หรือทรัพยเครื่องปลื้มใจอันใด
ของนาคและครุฑเปนตน ซึ่งบังเกิดแลวในวิมานแกว บนพื้นดิน ซึ่งดาษดา
ไปดวยทรายมุกดาและทรายแกว ในภพทั้งหลายซึ่งกวางถึง ๑๐๐ โยชนเปน
อเนก คํานั้นเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวอยางนี้.
คําวา สคฺเคสุ วา ไดแก เทวโลกชั้นกามาวจรและรูปาวจรทั้งหลาย.
ที่ชื่อวา สวรรค เพราะอรรถวา ก็เทพเจาเหลานั้นยอมเคลื่อนไป
คือวา ยอมไปดวยกรรมอันงาม.
อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา สวรรค เพราะวา เปนสถานที่ที่เลิศดวยดี
ดังนี้ก็มี.
บทวา ย ไดแก ทรัพยอันใดที่มีเจาของก็ตาม ไมมีเจาของก็ตาม
ในคําวา รตน นี้มีอรรถวิเคราะหวา สิ่งใดยอมนํามา คือวายอมพามา ซึ่ง
ความยินดี ไดแก ยอมยังความยินดีใหเกิด ใหเจริญ เหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อวา
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รัตนะ. สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่บุคคลทําการบูชา มีคามาก ชั่งไมได พบเห็นได
โดยยาก และไมใชเปนของที่สัตวต่ําตอยบริโภค คํานี้ เปนชือ่ ของรัตนะนั้น
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา :สิ่งที่บุคคลทํา ความยําเกรง มีคามาก
ชั่งไมได เห็นไดยาก และไมใชของที่สัตว
ต่ําทรามบริโภค เพราะเหตุนี้ เราจึงเรียกวา
รัตนะ ดังนี้.
คําวา ปณีต ไดแก ประเสริฐทีส่ ุด คือมีคาสูง ไดแก ไมใชมีคานอย
คือเปนที่พอใจ.
ก็ดวยบทที่เปนพระคาถานี้ สิ่งใดซึ่งมีเจาของอยูในสวรรคทั้งหลาย
มีวิมานซึ่งสําเร็จดวยรัตนะทั้งปวง อันมีประมาณหลายรอยโยชนเปนอเนก
เชน สุธรรมสภา และเวชยันตปราสาทเปนตนก็ดี สิ่งใดซึ่งไมมีเจาของอยูใน
วิมานวาง ในเมื่อสัตวทั้งหลายทําอบายภูมิใหเต็ม เพราะเวนจากพุทธุปบาทกาล
ก็หรือวาแมสิ่งอื่นใด ซึ่งเปนรัตนะที่ไมมีเจาของ ซึ่งอยูที่พื้นดิน มหาสมุทร
และปาหิมพานตเปนตน สิ่งนั้นเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลว
ศัพทวา น ในบาทพระคาถาที่วา น โน สม อตฺถิ ตถาคเตน
ดังนี้ ใชในอรรถปฏิเสธ.
ศัพทวา โน ใชในอรรถอวธารณะ.
บทวา สม ไดแก เสมอ.
บทวา อตฺถิ ไดแก มีอยู.
บทวา ตถาคเตน ไดแก ดวยพระพุทธเจา.
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ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ทานกลาวอธิบายไววา พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศทรัพยและรัตนะนี้ใดไว ก็ในคําวาทรัพยและรัตนะนี้ รัตนะ
แมอยางหนึ่งที่จะเสมอดวยพุทธรัตนะไมมีเลย.
จริงอยู รัตนะนั้นแมใด ชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวา อันบุคคล
ทําความยําเกรง คืออยางไร คือจักรรัตนะ และมณีรัตนะ ของพระเจาจักรพรรดิ เมื่อรัตนะไดบังเกิดขึ้นแลว มหาชนไมทําการบูชาในที่อื่น ใคร ๆ
จะถือดอกไมและของหอมเปนตน ไปยังยักขสถานและภูตสถานหามีไม คน
ทุกคนจะทําความยําเกรง ซึ่งจักรรัตนะและมณีรัตนะเทานั้นปรารถนาพรนัน้ ๆ
ก็สิ่งที่เขาปรารถนาแลว และปรารถนาแลวบางอยางยอมสําเร็จได รัตนะแมนั้น
ที่จะเสมอดวยพุทธรัตนะยอมไมมี ถาหากวาทีชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวาบุคคล
ทําความยําเกรงแลวไซร พระตถาคตแล ก็จัดเปนรัตนะ.
จริงอยู เมื่อพระตถาคตอุบัติขึ้นแลว เทวดาและมนุษยผูมีศักดิ์ใหญ
เหลาใดเหลาหนึ่งมีอยู เทวดาและมนุษยเหลานั้น หาไดทําความยําเกรงในที่อื่น
ไม ทั้งไมยอมบูชาสิ่งอื่นใด จริงอยางนั้น ทาวสหัมบดีพรหม บูชาพระตถาคต
ดวยพวงรัตนะเทาภูเขาสิเนรุ เทพเจาและมนุษยเหลาอื่น มีพระเจาพิมพิสาร
พระเจาโกศล และอนาถบิณฑิกะเปนตน ก็บูชาพระตถาคตเจาตามกําลัง
พระเจาอโศกมหาราช ทรงสละพระราชทรัพยถึง ๙๖ โกฏิ ใหทรงสรางพระวิหาร ๘๔,๐๐๐ แหง ทัว่ ชมพูทวีป อุทิศซึ่งพระผูมีพระภาคเจาแมปรินิพพาน
แลว ก็จะปวยกลาวไปไยถึงชนเหลาอื่นที่ทําความยําเกรง อีกประการหนึ่งการ
กระทําความยําเกรงและการเคารพ ยอมเปนไปเจาะจงตอสถานที่ประสูติ สถาน
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ที่ตรัสรู สถานที่แสดงธรรมจักร และสถานที่ปรินิพพาน หรือปฏิมากรรม
และเจติยสถานเปนตน ของพระกัสสปพุทธเจา แมปรินิพพานแลว เหมือนกับ
การทําาการบูชาแสดงทําความเคารพเจาะจงตอพระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา รัตนะ
ที่จะเสนอดวยพระตถาคตจึงไมมี แมเพราะอรรถวาอันบุคคลทําการบูชาอยางนี้.
อนึ่ง รัตนะนั้นแมไดชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวามีคามากเหมือนกับ
ผาซึ่งทําในแควนกาสี ดังที่พระผูมีประภาคเจาตรัสไววา "ภิกษุทั้งหลาย ผา
กาสิกพัสตร แมจะเกาแตก็ยังมีสีสวยดวย สัมผัสนิ่มดวย มีคามากดวย"
ดังนี้ ผากาสิกพัสตรแมนั้น ที่จะเสมอดวยพุทธรัตนะไมมี. ก็ถาหากวาผา
กาสิกพัสตรนั้นชื่อวาเปนรัตนะ เพราะอรรถวามีคามากไซร พระตถาคตเจา
แลก็จัดเปนรัตนะ. จริงอยางนั้น พระตถาคตยอมรับ แมผาบังสุกุลของชน
เหลาใด ผาบังสุกุลนั้นของชนเหลานั้นเปนของมีผลมาก มีอานิสงสมาก เชน
เดียวกับผาของพระเจาอโศกมหาราช ผาของพระเจาอโศกมหาราชนี้ ก็พึงเปน
รัตนะได เพราะเปนผาที่มีคามาก รัตนะที่จะเสมอดวยพระตถาคตเจา เพราะ
อรรถวามีคามากอยางนี้ ยอมไมมี ก็ในเรื่องแหงรัตนะนี้ พึงทราบถึง
สุตตบทนี้ ที่ยังความไมมีโทษใหสําเร็จได เพราะกลาวถึงความมีคามากอยางนี้
วา พระตถาคตเจายอมทรงรับ ซึ่งจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชชบริกขารของชนทั้งหลายเหลาใดแล การที่พระตถาคตเจารับจีวรเปนตนนั้น
ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก แกชนทั้งหลายเหลานั้น เรากลาวการรับนี้วามี
ผลมากมีอานิสงสมาก ก็เพราะตถาคตเปนผูมีคามาก ภิกษุทงั้ หลาย เราเรียก
บุคคลนี้ ซึง่ มีอุปมาเชนนั้น เหมือนกับผากาสิกพัสตรนั้นวา มีคามากนะภิกษุ
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ทั้งหลายดังนี้. ชื่อวา รัตนะที่จะเสมอดวยพระตถาคต เพราะอรรถวามีคามาก
อยางนี้ ยอมไมมี.
อีกอยางหนึ่ง รัตนะแมไดชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวาชั่งได คืออยาง
ไร คือจักรรัตนะที่บังเกิดขึ้นแกพระเจาจักรพรรดิ ซึ่งมีดุมสําเร็จดวยแกวอินท นิล. มีซี่กําหนึ่งพันซี่สําเร็จดวยรัตนะ ๗ ประการ มีกงสําเร็จดวยแกวประพาฬ
มีที่ตอสําเร็จดวยทองสีแดง ซึ่งมีซี่กําเกลี้ยงๆ อัน หนึ่ง วางอยูบนกําทุก ๆ สิบซี่
ซึ่งเขาทําไวเพื่อใหตองลมแลวเปลงเสียง มีเสียงประดุจดนตรีประกอบดวยองค
๕ ซึ่งบรรเลงไดไพเราะ ฉะนั้น ณ ที่ขางทั้งสองของดุม มีหนาสิงหโตอยู
๒ หนา ซึ่งภายในมีรูดุจรูของลอเกวียนฉะนั้น บุคคลผูที่กระทําหรือใหกระทํา
จักรรัตนะนั้นไมมี จักรรัตนะนั้น ปรากฏขึ้นดวยอุตุซึ่งมีกรรมเปน
ปจจัย.
พระราชาทรงบําเพ็ญจักรวรรดิวตั ร ๑๐ ประการอันใด ทรงสนาน
พระเศียรในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา อันเปนวันอุโบสถ ทรงรักษาอุโบสถเสด็จไปยัง
เบื้องบนปราสาทอันประเสริฐ ประทับนั่งระลึกถึงศีลทั้งหลายอยู ไดเห็น
จักรรัตนะซึ่งตั้งขึ้นอยูดุจพระจันทรเพ็ญ และดุจพระอาทิตยฉะนั้น ซึ่งบุคคล
ยอมไดยินเสียงตั้งแต ๑๒ โยชน มีวรรณะปรากฏตั้งแต ๓ โยชน ซึ่งมหาชน
เกิดโกลาหลขึ้นอยางยิ่งวา เห็นจะมีพระจันทรหรือพระอาทิตยขึ้นเปนดวงที่
สอง ดังนี้ปรากฏอยู ไดลอยมาเบื้องบนพระนคร ปรากฏอยูในดานทิศตะวัน
ออกของภายในราชบุรี ไมสูงเกินไป ไมต่ําเกินไป ลอยเดนอยู ประดุจไม
ไหวติง ในที่อันสมควร เพื่อใหมหาชนบูชาดวยของหอมและดอกไมเปนตน.
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ชางแกว (หัตถิรัตนะ) ซึ่งอุบัติความพระเจาจักรพรรดิพระองคนั้น
เปนชางเผือกเทาสีแดง เปนสัตวที่แข็งแรง มีฤทธิ์ไปในอากาศได เกิดจาก
สกุลชางอุโบสถ หรือสกุลชางฉัททันต ถาหากวามาจากสกุลชางอุโบสถ ก็เปน
ชางที่เปนหัวหนาโขลงของชาง ถาหากวามาจากชางสกุลฉัททันต ก็เปนชาง
ตัวสุดทอง มีการศึกษาอบรมมาดี ควรแกการฝก. ชางนั้นพาบริษัทไปสิ้น
๑๒ โยชนครอบงําทั่วชมพูทวีป แลวกลับมาสูร าชธานีของตน ในเวลากอน
อาหารเชานั่นเทียว.
มาแกว (อัสสรัตนะ) ซึ่งเกิดติดตามพระราชาแมนั้น ก็เปนมาสีขาว
เทาแดง ศีรษะดํา ขนเหมือนหญาปลอง มาจากสกุลมาวลาหก คําที่เหลือ
ในเรื่องมาแกวนี้ ก็เชนเดียวกับเรื่องชางแกวนั้นเอง.
แกวมณี (มณีรัตนะ) เกิดติดตามพระราชาแมนั้น แกวมณีนั้น
เปนแกวไพฑูรย สวยงามโชติชวง ซึ่งไดเจียระไนไวดี ทั้ง ๘ เหลี่ยม เชนกับ
รูปดุมเกวียน มาจากภูเขาเวปุลละ แกวมณีนั้น ขึ้นสูยอดธงของพระราชาแลว
ยอมสองสวางไปในที่มืด แมประกอบดวยองค ๔ ไดถึง ๑ โยชน ซึ่งพวก
มนุษยทั้งหลายสําคัญวาเปนกลางวันเพราะแสงสวาง แลวประกอบการงานทั้ง
หลาย โดยที่สุดยอมเห็นไดแมมดดําและมดแดง
นางแกว (อิตถีรัตนะ) เกิดติดตามพระเจาจักรพรรดิแมนั้น เปน
อัครมเหสีโดยปกติ หรือไมก็เสด็จมาจากอุตตรกุรุทวีป หรือไมก็มาจากสกุล
มัททราช เวนจากโทษ ๖ ประการ มีสงู เกินไปเปนตน เปลงปลั่งลวงผิวพรรณ
ของมนุษย แตไมถึงผิวพรรณอันเปนทิพย ซึ่งในเวลาพระราชาเย็น พระกาย
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ก็อุน ในเวลาพระราชารอน พระกายของนางแกวก็เย็น มีสัมผัสนิ่ม ดุจปุย
นุนที่เขาชีถึง ๗ ครั้ง มีกลิ่นจันทนฟุงออกจากพระกาย มีกลิ่นอุบลฟุงออก
จากพระโอษฐ ประกอบดวยคุณเปนอเนก มีการเสด็จลุกขึ้นกอนเปนตน.
ขุนคลังแกว (คหปติรัตนะ) เกิดขึ้นติดตามพระเจาจักรพรรดินั้น
เปนเศรษฐีที่ทําการงานตามปกติของพระราชา เพราะพอจักรรัตนะอุบัติขึ้นแลว
ทิพยจักษุก็อุบัติขึ้น เพราะมีทิพยจักษุนั้นแลวก็เห็นขุมทรัพยทั้งที่มีเจาของบาง
ไมมีเจาของบาง ในที่ประมาณได ๑ โยชนโดยรอบ ขุนคลังนั้นเขาไปเฝา
พระราชาแลว ปวารณาตัววา ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคจงมีความขวนขวายนอย ขาพระองคจักทํากิจที่ควรทําดวยทรัพยเพื่อพระองค
แมขุนพลแกว (ปริณายกรัตนะ) ก็เกิดติดตามพระเจาจักรพรรดิ
แมนั้น ซึ่งเปนราชโอรสองคใหญของพระราชา พอเมื่อจักรรัตนะอุบัติขึ้น
ก็เปนผูประกอบดวยปญญาและความเฉียบแหลมอยางเหลือลน ขุนพลแกวนั้น
กําหนดรูจิตของบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน ดวยจิต (ของตน) ทั้งสามารถจะ
ทําการขมและการยกยอง เขาเขาไปเฝาพระราชาแลวทูลปวารณาวา ขาแต
สมมติเทพ ขอพระองคจงเปนผูขวนขวายนอย ขาพระองคจะปกครองราชสมบัติ
เพื่อพระองค.
ก็หรือวารัตนะเห็นปานนี้แมอื่นใด. ก็ชื่อวารัตนะเหมือนกับพระอรรถกถาจารยวาอัน ใคร ๆ ชัง่ ไมได ซึ่งมีคาที่ใคร ๆ ไมอาจที่จะชั่งตวงแลวตีราคาวา
มีคา ๑๐๐ หรือมีคา ๑,๐๐๐ หรือมีคา ๑ โกฏิ แมรัตนะอยางหนึ่ง ในบรรดา
รัตนะเหลานี้ ที่จะเสมอดวยพุทธรัตนะไมมี ก็ถาหากวารัตนะอื่นใด พึงเปนรัตนะ
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เพราะอรรถวาใคร ๆ ชั่งไมไดแลว ไซร พระตถาคตเจาแล ก็จัดเปนรัตนะ ดวย
วาพระตถาคตเจาอันใคร ๆ ไมอาจที่จะชั่งตวงโดยศีล หรือโดยสมาธิ หรือโดย
คุณอยางใดอยางหนึ่งมีพระปญญาคุณเปนตนได เมื่อจะกําหนดวา พระตถาคตเจา
นั้นมีคุณเทานี้ บุคคลที่จะเสมอ หรือจะเปรียบเทียบไดกับพระตถาคตเจานี้
เพราะฉะนั้น รัตนะที่จะเสมอดวยพระตถาคตเจา ยอมไมมี แมเพราะอรรถวา
อันใคร ๆ ชั่งไมได ดังพรรณามาฉะนี้.
อีกอยางหนึ่ง แมรัตนะใดชื่อวาเปนรัตนะ เพราะอรรถวา อันบุคคล
เห็นไดโดยยาก เหมือนอยางพระเจาจักรพรรดิ และรัตนะของพระองค มี
จักรแกวเปนตน ซึ่งปรากฏวาเห็นไดยาก รัตนะนั้นที่จะเสมอดวยพุทธรัตนะ
ยอมไมมี ก็ถาหากวาที่ชื่อวา รัตนะ เพราะอรรถวาอันบุคคลเห็นไดโดยยาก
แลวไซร พระตถาคตเจาแล ก็จัดเปนรัตนะ รัตนะของพระเจาจักรพรรดิเปน
ตน หรือวารัตนะอื่นใดเปนอเนกซึ่งเกิดในกัปหนึง่ (ที่จะเสมอดวยพุทธรัตนะ
จะมีแตที่ไหน ก็เพราะเหตุที่วาในอสงไขยกัปโลกวางจากพระตถาคตเจา เพราะ
ฉะนั้น พระตถาคตเจาเทานั้น ชื่อวาอันบุคคลเห็นไดโดยยาก เพราะทรงอุบัติ
ขึ้นในบางครั้งบางคราวเทานั้น สมจริงดังคําที่พระผูมีประภาคเจาตรัสไวใน
สมัยปรินิพพานวา
"ดูกอน อานนท เทวดาทั้งหลายพากันยกโทษวา พวกเราพากันมา
จากที่ไกล เพื่อจะไดเขาเฝาพระตถาคตเจา เพราะวาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายทรงอุบัติขึ้นในโลกในกาลบางครั้งบางคราวเทานั้น ก็ใน
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/ ขอ ๑๓๐ มหาปรินิพพานสูตร.
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วันนี้การปรินิพพานแหงพระตถาคตเจา จักมีในเวลาใกลรุงแหงราตรี ก็ภิกษุ
ผูมีศักดิ์ใหญนี้ยืนบังอยูขางหนาพระผูมีพระภาคเจา ก็พวกเราทั้งหลายไมอาจ
จะเห็นพระตถาคตในกาลภายหลัง (จากนี้)
รัตนะจะเสมอดวยพระตถาคต แมเพราะอรรถวาอันบุคคลเห็นไดโดย
ยากอยางนี้ ยอมไมมี.
อีกประการหนึ่ง แมรัตนะใด ที่ชื่อวาเปนรัตนะเพราะอรรถวาอันสัตว
ที่ไมต่ําทรามบริโภค คือ จักรรัตนะเปนตน ของพระเจาจักรพรรดิ เพราะ
วาจักรรัตนะเปนตนนั้นมิไดบังเกิดขึ้นเพื่อการบริโภค (ใชสอย) แมของชน
ทั้งหลายผูมีทรัพยถึงแสนโกฏิก็ดี ของชนทั้งหลายผูอยูบนชั้นปราสาทอันประ
เสริฐ ๗ ชั้นก็ดี ของบุรุษผูต่ําทรามผูเกิดในสกุลต่ํามีคนจัณฑาล ชางสาน
นายพราน ชางไม ชางรถ คนเทขยะก็ดี โดยที่สดุ แมความฝน แตจักรรัตนะ
นั้นเปนของควรบริโภคของสัตวผูไมต่ําทรามเทานั้น เพราะบังเกิดขึ้นเพื่อการ
บริโภคของพระเจาจักรพรรดิ ผูอุภโตสุชาติ ซึ่งบําเพ็ญจักรวรรดิวัตร ๑๐ ประ
การบริบูรณเทานั้น แมจักรรัตนะเปนตนนั้น ที่จะเสมอดวยพุทธรัตนะยอมไม
มี ก็ถาหากวา ทีชื่อวารัตนะ เพราะอรรถวาสัตวที่ไมต่ําทรามบริโภคแลวไซร
พระตถาคตเจาแล ก็จัดเปนรัตนะ ดวยวาพระตถาคตเจาชื่อวาไมควรแกการ
บริโภค (ไมควรแกการนับถือ) ของสัตวทั้งหลายผูต่ําทราม ซึ่งไมมีอุปนิสัย ของ
ครูทั้ง ๖ มีปูรณกัสสปเปนตน ซึ่งมีความเห็นวิปริตและของคนเหลาอื่นเห็นปานนี้
โดยที่สุดแมดวยความฝน (คือไมเคยแมแตฝนถึง) เเตวาพระตถาคตเจาเปนผู
ควรแกการบริโภคของชนทั้งหลาย ผูมีอุปนิสสัยถึงพรอม ผูสามารถเพื่อจะ
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บรรลุเปนพระอรหันต ในที่สุดแเหงคาถาอันประกอบดวยบท ๔ ผูมีนิพเพธิกญาณทัสสนะ มีพระพาหิยทารุจีริกะเปนตน และแหงพระมหาสาวกผูเกิด
ในสกุลใหญเหลาอื่น ดวยวาอริยสาวกเหลานั้น ยังการบริโภคนั้นใหสําเร็จอยู
ดวยอนุตตริยะทั้งหลายมีทัสสนานุตตริยะ สวนานุตตริยะ. ปาริจริยานุตตริยะ
เปนตน ชื่อวาไดบริโภคซึ่งพระตถาคตเจา รัตนะที่จะเสมอดวยพระตถาคตเจา
แมเพราะอรรถวาสัตวที่ไมต่ําทรามบริโภค ดังนี้ ยอมไมมี.
แมรัตนะใด ที่ชื่อวา รัตนะ เพราะอรรถวาทําความยินดีใหเกิดโดยไม
แปลกกัน เชนจักรรัตนะของพระเจาจักรพรรดิ จริงอยูพระเจาจักรพรรดิพอ
ทอดพระเนตรเห็นจักรรัตนะนั้นเทานั้น ก็ทรงมีพระทัยยินดี จักรรัตนะนั้นชื่อ
วาทําความยินดีใหเกิดแกพระเจาจักรพรรดิ แมอยางนี้.
ขออื่นยังมีอยูอีก พระเจาจักรพรรดิ ทรงจับพระสุวรรณภิงคารดวย
พระหัตถเบื้องซาย แลวทรงแกวงจักรรัตนะดวยพระหัตถเบื้องขวา โดยทรง
อธิษฐานวา ขอจักรรัตนะจงหมุนไป ขอใหจักรรัตนะอันประเสริฐจงได
ชัยชนะ ดังนี้ ตอจากนั้น จักรรัตนะก็เปลงเสียงไพเราะ ดุจดนตรีประกอบ
ดวยองคหาไปอยูสูทิศตะวันออกทางอากาศ พระเจาจักรพรรดิทรงติดตาม
จักรรัตนะนั้น ซึ่งไปไมสูงเกินไป ไมตํา่ เกินไป ซึ่งไปอยูโดยภายใตตนไม
ที่สูง ๆ และโดยเบื้องบนแหงตนไมที่ต่ําๆ ทั้งหลาย พรอมดวยเสนาทั้ง
หลายที่ประกอบดวยองค ๔ ซึ่งมีขบวนแผกวางถึง ๑๒ โยชน ดวยอานุภาพ
แหงจักรรัตนะ ทรงรับเครื่องบรรณาการ มี ผลไม ดอกไม และใบไมออน
เปนตน ที่ตน ไมทั้งหลาย และทรงรับเครื่องบรรณาการจากมือของชนทั้งหลาย
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ผูถือบรรณาการมาถวายแลว และทรงสั่งสอนพระราชาผูเปนศัตรู ผูเสด็จมา
แลวดวยความยําเกรงอยางยิ่ง มีอาทิอยางนี้วา ขาแตมหาราช ขอพระองค
จงไดเสด็จมาแล ดังนี้ โดยนัย (แหงคําสอน) วา ทานทั้งหลายไมควรฆา
สัตว ดังนี้ เปนตน เสด็จไปอยู. ก็พระราชาทรงปรารถนาจะเสวย หรือ
ทรงปรารถนาจะทรงพักกลางวัน ในที่ใด จักรแกวก็จะลงจากอากาศในที่นั้น
ประดิษฐานอยูที่ภูมิภาคอันสม่ําเสมอ ซึ่งควรแกการทํากิจทั้งปวงมีน้ําเปนตน
เหมือนแลนมาบทภาคพื้นดินดวยเพลา ฉะนั้น. เมื่อพระราชาทรงปรารถนา
จะเสด็จไปอีก จักรแกวก็เปลงเสียงไพเราะ โดยนัยกอนนั้นแล ซึ่งบริษัท
มีประมาณ ๑๒ โยชน ไดฟงเสียงแลวก็พากันไปทางอากาศ จักรแกว
ยอมรอนลงสูมหาสมุทรทางทิศตะวันออกโดยลําดับ เมื่อจักรแกวนั้นรอนลงสู
มหาสมุทร น้ําประมาณ ๑ โยชน หลีกออกไปดํารงอยูดุจมีฝากั้นไว มหาชน
ยอมเห็นซึ่งรัตนะทั้งหลาย ๗ ประการตามลําดับ พระราชาทรงจับสุวรรณภิงคาร ทรงอธิษฐานวา ขอรัชชสีมาของเราจงเปนไปจําเดิมแตนี้ ดังนี้
แลวก็ใชน้ําประพรม แลวเสด็จกลับ หมูเสนาอยูขางหนา จักรแกวอยูขางหลัง
พระราชาเสด็จอยูตรงกลาง สถานที่ที่จักรแกวรอนลงแลว และรอนลงแลว
ยอมทําน้ําใหเต็ม (อีก) จักรแกวยอมไปที่มหาสมุทร แมทางดานทิศทักษิณ
ทิศประจิม และทิศอุดร โดยอุบายนี้ จักรแกวไปจรดทิศทั้ง ๔ แลวขึ้นไปสู
อากาศ ประมาณ ๓๐๐ โยชน พระราชาประทับอยูบนจักรแกวนั้น ทรงได
ชัยชนะอันพระองคทรงชนะแลว ดวยอานุภาพของจักรแกว ทรงตรวจดู
จักรวาลหนึ่ง ๆ ซึ่งประดับดวยทวีปใหญ ๔ ทวีป และทวีปนอย ๒ พันทวีป
อยางนี้ คือ
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๑. ปุพพวิเทหทวีป ซึ่งมีปริมณฑลถึง ๗ พันโยชน ซึ่งประดับดวย
ทวีปนอย ๕๐๐.
๒. อุตตรกุรุทวีป ซึ่งมีปริมณฑล ๘ พันโยชน ประดับดวยทวีป
นอย ๕๐๐.
๓. อมรโคยานทวีป ซึ่งมีปริมณฑล ๗ พันโยชน ประดับดวยทวีป
นอย ๕๐๐.
๔. ชมพูทวีป ซึ่งมีปริมณฑล ๑ หมื่นโยชน ประดับดวยทวีปนอย
๕๐๐ ราวกะวาทรงตรวจอยูซึ่งปาปุณทรีกะ ซึ่งมีดอกบานงามสะพรั่ง ฉะนั้น ก็
เมื่อพระราชานั้นทรงตรวจอยูอยางนั้น ความยินดีมิใชนอย ก็ไดบังเกิดขึ้น จักร
รัตนะนั้นทําความยินดีใหเกิดขึ้นแกพระราชา แมดังพรรณนามาอยางนี้. แม
จักรรัตนะนั้นที่จะเสมอดวยพุทธรัตนะยอมไมมี ก็ถาหากวา จักรแกวชื่อวารัตนะ
เพราะอรรถวาใหเกิดความยินดีไซร พระตถาคตเจาแล ก็จักชือ่ วารัตนะเชนกัน.
จักรรัตนะนี้จักทําอะไรได เพราะวาความยินดีของพระเจาจักรพรรดิ ซึ่งเกิดขึ้น
แลวจากรัตนะแมทั้งปวง มีจักรรัตนะเปนตน ยอมไมเขาถึงแมซึ่งการนับ แมซึ่ง
เสี้ยว แมซึ่งสวนแหงความยินดีอันเปนทิพยใด พระตถาคตเจายอมยังความ
ยินดีในปฐมฌาน ยังความยินดีในทุติยฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน และปญจมฌานยังความยินดีในอากาสานัญจายตนฌาน ยังความยินดีในวิญญานัญจายตนฌาน ยังความยินดีในอากิญจัญญายตนฌาน ยังความยินดีในเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ยังความยินดีในโสดาปตติมรรค ยังความยินดีในโสดาปตติผล ยัง
ความยินดีในสกทาคามิมรรค สกทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล และยัง
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ความยินดีในอรหัตมรรค อรหัตผล อันยิ่งกวาและประณีตกวา กวาความ
ยินดีอันเปนทิพยแมนั้น ใหเกิดแกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ผูรับพระโอวาท
ของพระองค รัตนะที่จะเสมอดวยพระตถาคตเจา แมเพราะอรรถวายังความ
ยินดีใหเกิดยอมไมมี.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวารัตนะนี้มี ๒ อยาง คือ วิญญาณกรัตนะ
รัตนะที่มีวิญญาณ ๑ อวิญญาณกรัตนะ รัตนะที่ไมมีวิญญาณ ๑ ในสองอยางนั้น
จักรแกวและแกวมณี ก็หรือวารัตนะแมอื่นใด ที่เกี่ยวของกับอนินทรีย มีทอง
และเงินเปนตน ชื่อวา อวิญญาณกรัตนะ รัตนะมีชางแกวเปนตน มีขุนพลแกวเปนที่สุด ก็หรือวารัตนะแมอื่นใดเห็นปานนี้ ที่เกี่ยวเนื่องกับอินทรีย
ชื่อวา สวิญญาณกรัตนะ.
ในอวิญญาณกรัตนะ และสวิญญาณกรัตนะทั้งสองนี้ ดังที่กลาวมานี้
ทานกลาววา สวิญญาณกรัตนะเปนเลิศ.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะเหตุที่วา รัตนะมีทอง เงิน แกวมณี และแกวมุกดา
เปนตน ซึ่งไมมีวิญญาณ ถูกเขานํามาใช เพื่อเปนเครื่องประดับของรัตนะ
ทั้งหลายมีชางแกวเปนตน ซึ่งมีวิญญาณ.
แมสวิญญาณกรัตนะก็มี ๒ อยาง คือ ติรัจฉานรัตนะ ๑ มนุสสรัตนะ ๑ ใน ๒ อยางนั้น มนุสสรัตนะทานกลาววาเปนเลิศ.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะดิรัจฉานรัตนะ ถูกเขานํามาใช เพื่อมนุสสรัตนะ
แมมนุสสรัตนะก็มี ๒ อยาง คือ อิตถีรัตนะ ๑ ปุริสรัตนะ ๑ ใน ๒ อยาง
นั้น ปุริสรัตนะ ทานกลาววาเปนเลิศ.
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ถามวา เพราะเหตุไร เพราะวาอิตถีรัตนะ ถึงภาวะเปนผูรับใชของ
ปุริสรัตนะ
เเมปุริสรัตนะก็มี ๒ คือ อาคาริกรัตนะ ๑ อนาคาริกรัตนะ ๑ ในสอง
อยางนั้น อนาคาริกรัตนะ ทานกลาววาเปนเลิศ.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะเหตุที่วา ในบรรดาอาคาริกรัตนะทั้งหลาย แม
พระเจาจักรพรรดิผูเปนผูเลิศ (กวาโดยภพ) ก็ถวายบังคมอนาคาริกรัตนะ
ดวยเบญจางคประดิษฐ ทรงเขาไปอุปฏฐากและทรงเขาไปนั่งใกล จึงไดทรง
บรรลุทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ แลวไดบรรลุนิพพานสมบัติในที่สุด.
แมอนาคาริกรัตนะก็มี ๒ อยาง คือ อริยรัตนะ และปุถุชนรัตนะ
อยางนี้.
แมอริยรัตนะก็มี ๒ อยาง คือ เสกขรัตนะและอเสกขรัตนะ แม
อเสกขรัตนะก็มี ๒ อยาง คือ สุกขวิปสสกรัตนะ และสมถยานิกรัตนะ.
แมสมถยานิกรัตนะก็มี ๒ อยาง คือ สาวกบารมีปตตรัตนะ (รัตนะ
ที่บรรลุสาวกบารมี) และสาวกบารมีอปตตรัตนะ (รัตนะที่ไมบรรลุสาวกบารมีญาณ)
ในบรรดาสาวกบารมีรัตนะทั้งสองนั้น สาวกบารมีปตตรัตนะ ทาน
กลาววาเปนเลิศ.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะทานผูบรรลุสาวกบารมีเปนผูมีคุณมาก ปจเจกพุทธรัตนะทานกลาววาเลิศกวาสาวกบารมีปตตรัตนะ เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะ
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เปนผูมีคุณมาก ก็สาวกทั้งหลายมีรอยเปนอเนก แมเชนกับพระสารีบุตร และ
พระโมคคัลลานะยอมไมเขาถึงแมซึ่งสวนแหงรอย แมซึ่งสวนเเหงพัน แหง
พระคุณทั้งหลายของพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง สัมมาสัมพุทธรัตนะ ทานจึง
กลาววาเปนเลิศ แมกวาปจเจกพุทธรัตนะ.
ถามวา เ พราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะมีคุณมาก ก็ถา หากวา พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
นั่งสมาธิอยูทั่วชมพูทวีป ก็ยอมไมเขาถึงการนับ ไมเขาถึงเสี้ยว ไมเขาถึงสวน
แหงเสี้ยว แหงคุณทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจาองคหนึ่ง สมจริงดังคําที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
" ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สัตวทั้งหลายที่ไมมีเทาก็ตาม มี ๒ เทา
ก็ตาม มีสี่เทาก็ตาม มีเทามากก็ตาม มีรูปก็ตาม ไมมีรูปก็ตาม
มีสัญญาก็ตาม ไมมีสัญญาก็ตาม มีประมาณเทาใด พระตถาคตเจาแล
ทานกลาววาเปนยอดแหงสัตวทั้งหลายเหลานั้น" รัตนะที่จะเสมอดวย
ตถาคตรัตนะ ยอมไมมีโดยปริยายไร ๆ อยางนี้ เพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา น โน สม อตฺถิ ตถาคเตน ทรัพยและรัตนะนั้นที่จะเสมอ
ดวยพระตถาคตไมมีเลย.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงความที่พุทธรัตนะไมเสมอดวยรัตนะ
เหลาอื่นอยางนี้แลว บัดนี้เพื่อการเขาไปสงบ อุปท วะที่บังเกิดขึ้นแลวแกสัตว
เหลานั้น พระผูมีพระภาคเจา หาไดอาศัยชาติ หาไดอาศัยโคตร หาไดอาศัย
๑

๑. อัง. จตุกก. ๒๑/ ขอ ๓๔.
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การเกิดขึ้นในสกุล และหาไดอาศัยการเปนผูมีผิวพรรณงามเปนตนไม แตได
ทรงอาศัย ความที่พุทธรัตนะเปนรัตนะที่ไมมีประมาณดวยคุณทั้งหลายมีสีล
ขันธและสมาธิขันธเปนตนในโลก ตัง้ แตอเวจี จนถึงภวัคคพรหมเปนที่สุด.
จึงทรงประกอบสัจวาจาวา
อิทฺป พุทฺเธ รตน ปณีต
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ
พุทธรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต
ดวยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแตสัตว
ทั้งหลายดังนี้.
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา ทรัพยเครื่องปลื้มใจหรือรัตนะอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งมีอยูในโลกนี้หรือในโลกอื่น หรือในสวรรคทั้งหลาย พุทธรัตนะ
แมนี้ ชื่อวาประณีต เพราะไมเสมอเหมือนกับทรัพยเครื่องปลื้มใจหรือรัตนะนั้น
ดวยคุณทั้งหลายเหลานั้น ๆ ถาหากวาคําที่กลาวนี้ เปนคําสัตยจริง ดวยความสัจนี้ ขอความสวัสดีจงมี คือ ขอความดีงาม ไดแก ความไมมีโรค ความไม
มีอุปทวะ จงมีแกปาณะสัตวทั้งหลายเหลานี้. ก็ในขอนี้มีอธิบายวา จักษุ ชือ่ วา
เปนของสูญ สูญจากความเปนตน หรือจากความเปนของที่เกี่ยวเนื่องกับตน
ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา "ดูกอนอานนท จักษุแลชื่อวาเปนของสูญ
จากตนหรือจากสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับตน" แตเมื่อถือเอาโดยประการนอกนี้ จักษุ
ก็จักไมพึงสําเร็จดวยคําวา ตน หรือสิ่งที่เนื่องดวยตน ฉันใด คําที่วารัตนะ
อันประณีตก็พึงทราบเนื้อความนี้วา ความเปนรัตนะอันประณีต คือรัตนภาพ
ประณีต แตเมื่อถือเอาโดยประการนอกนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็หาไดสําเร็จ
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วาเปนรัตนะไม ฉันนั้น ดวยวาในที่ใดไมมีรัตนะ ที่นั้นก็ยังสําเร็จวาเปนรัตนะ
ได แตในทีใ่ ดมีความเปนรัตนะ ทีถ่ ึงความสัมพันธกัน โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
กลาวคือประโยชน มีการกระทําความเคารพเปนตน ที่นั้นก็ยอมปรากฏวาเปน
รัตนะได ก็หมายถึงความเปนรัตนะ เพราะฉะนั้น ที่นั้นจึงสําเร็จวารัตนะได
เพราะความมีอยูแหงความเปนรัตนะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ดวยคําวา อิทมฺป พุทฺเธ รตน พึงทราบเนื้อความ
ในคํานี้อยางนี้วา โดยเหตุแมนี้ พระพุทธเจาแล จัดวาเปนรัตนะก็ดวย
พระคาถา มีประมาณเทาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวนี้ ความสวัสดีเกิด
แลว แกราชสกุล ภัยก็สงบแลว. ดวยคาถาแมนี้ อาชญา (อํานาจปองกัน )
อันอมนุษยทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาลไดรับแลว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสสัจวาจาดวยพุทธคุณอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะตรัสดวยธรรมคุณคือพระนิพพาน จึงทรงเริ่มวา ขย วิราค อมต ปณีต
เปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น ดังตอไปนี้ :เพราะเหตุที่กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน สิน้ ไปแลวคือสิ้นไปรอบแลว
เพราะกระทําพระนิพพานใหแจง หรือเพราะเหตุที่วา พระนิพพานนั้น เปน
ธรรมชาติสักวา ไมบังเกิดขึ้น ดับและสิ้นไปแหงกิเลสมีราคะเปนตน เหลานั้น
และเพราะเหตุที่พระนิพพานนั้น ไมประกอบดวยราคะเปนตน ทั้งโดยสัมปโยค
ทั้งโดยอารมณ หรือเพราะเหตุที่วาพระนิพพานนั้น อันพระอริยบุคคลทําให
แจงแลว กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน ก็พลัดพรากออกไปโดยสวนเดียว คือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 42

สํารอกไป ไดแก กระจัดกระจายไป ฉะนั้นพระนิพพานนั้น ทานจึงเรียกวา
ขย ธรรมเปนที่สิ้นไป และเรียกวา วิราค ธรรมเปนที่สํารอกกิเลส.
อนึ่ง เพราะความเกิดขึ้นของพระนิพพานนั้น ไมปรากฏ ความเสื่อม
ไปก็ไมปรากฏ การเปนอยางอื่นแหงพระนิพพานนั้น ซึ่งดํารงอยูแลว ก็ไม
ปรากฏ ฉะนั้นพระนิพพานนั้น ทานจึงเรียกวา อมต เพราะอรรถวิเคราะหวา
ไมเกิด ไมแก และไมตาย. ก็พระนิพพานนั้นชื่อวา ปณีต เพราะอรรถวา
สูงสุด และเพราะอรรถวา ไมเรารอน.
สองบทวา ยทชฺฌคา ความวา (พระศากยมุนี) ไดทรงบรรลุ
แลวคือวาทรงประสบแลว ไดแกไดแลว คือทําใหแจงแลว ซึ่งพระธรรมใด
ดวยกําลังแหงญาณของพระองค.
บทวา สกฺยมุนี ไดแก ทีช่ ื่อวา สักยะ เพราะประสูติในศากยสกุล
ชื่อวา มุนี เพราะพระองคทรงประกอบดวยโมเนยยธรรม ศากยะนั้นเอง
เปนมุนี จึงชื่อวา ศากยมุนี.
บทวา สมาหิโต ไดแก มีจิตตั้งมั่นดวยอริยมรรคสมาธิ.
บาทคาถาวา น เตน ธมฺเมน สมตฺถิ กิฺจิ ความวา ธรรมชาติ
ไร ๆ ที่จะเสมอดวยพระธรรมที่พระศากยมุนี ผูไ ดนามวา ขย เปนตนนั้น
ซึ่งทรงบรรลุแลวยอมไมมี. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสไว แมใน
ระหวางแหงพระสูตร (ในตอนกลางของอัคคัปปสาทสูตร) วา ภิกษุทั้งหลาย
ธรรมทั้งหลายมีประมาณเทาใด ทั้งที่เปนสังขตะก็ตาม เปนอสังขตะก็ตาม
วิราคะ เรากลาววา เปนยอดแหงธรรมทั้งหลายเหลานั้น ดังนี้เปนตน.
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสความที่นิพพานธรรม เปนธรรมไม
เสมอดวยธรรมเหลาอื่นอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อความเขาไปสงบแหงอุปทวะ
ซึ่งบังเกิดขึ้นแลวแกสัตวทั้งหลายเหลานั้น ทรงอาศัยความที่ธรรมรัตนะ คือ
พระนิพพาน เปนธรรมไมเชนกับคุณธรรมทั้งหลาย มีขยธรรม วิราคธรรม
อมตธรรม และปณีตธรรม จึงทรงประกอบสัจวาจาวา
อิทมฺป ธมฺเม รตน ปณีต
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.
ธรรมรัตนะแมนี้เปนรัตนะอันประณีต ดวยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก
สัตวเหลานี้ ดังนี้.
เนื้อความแหงคาถานั้น บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่ขาพเจากลาวไวแลว
ในคาถากอนนั้นแล อาชญา (อํานาจปองกัน) แหงคาถาแมนี้ อันอมนุษย
ทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาลไดรับแลว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสสัจวาจา ดวยธรรมคุณคือพระนิพพาน
อยางนี้แลว แมในบัดนี้เมื่อจะตรัสธรรมคุณคือมรรค จึงทรงเริ่มวา ยมฺพทุ ฺธเสฏโ ปริวณฺณยี สุจึ ดังนี้.
ในพระคาถานี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา พุทธะ โดยนัยวา พระองคทรง
ตรัสรูสัจจะทั้งหลาย ดังนี้เปนตน, ชื่อวา ประเสริฐที่สุด เพราะอรรถวา พระ
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องคเปนผูสูงสุด หรือเปนผูควรสรรเสริญ พระพุทธเจาพระองคนั้นดวย เปน
ผูประเสริฐดวย เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา พุทธเสฏโ พระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด, อีกอยางหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวาประเสริฐที่สุดในบรรดา
พระพุทธเจาทั้งหลาย คือ พระอนุพุทธะ และพระปจเจกพุทธะ เพราะเหตุ
นั้น จึงชื่อวา พุทฺธเสฏโ พระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด, พระพุทธเจาผู
ประเสริฐที่สุดพระองคนั้น ยอมยกยองคือวายอมสรรเสริญไดแก ยอมประกาศ
ซึ่งพระธรรมใด ในที่นนั้ ๆ โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ก็ทางอันประกอบดวย
องค ๘ เปนทางเกษมกวาทางทั้งหลาย เพราะเปนทางเพื่อบรรลุพระนิพพาน
และวา ภิกษุทั้งหลาย เราจะแสดงสัมมาสมาธิ ซึ่งเปนอริยะ ซึ่งมีทั้งเหตุ
มีทั้งบริขาร (เครื่องแวดลอม)
บทวา สุจึ ไดแก ผองแผวที่สุด เพราะกระทําการตัดมลทินคือ
กิเลส.
บาทคาถาวา สมาธิมานนฺตริกฺมาหุ ความวา ก็บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวสมาธิใด ที่วาเปนสมาธิที่ใหผลในลําดับ เพราะใหผลในลําดับแหงการ
เปนไปของตน อยางแนนอนทีเดียว ก็เมื่อมรรคสมาธิบังเกิดขึ้นแลว ยอมไมมี
อันตรายไร ๆ ที่จะหามความบังเกิดขึ้นแหงผลของมรรคสมาธินั้นเหมือนอยาง
ที่ทานกลาวไววา ก็บุคคลนี้พึงปฏิบัติ เพื่อการทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล และ
พึงเปนเวลาที่ไฟไหมกัป คือวาบุคคลนี้ยังไมทําใหแจงซึ่งโสดาปตติผล
ตราบใดกัปก็ยังไมไหมตราบนั้น. บุคคลนี้เราเรียกวาฐิตกัปป ผูมีกัปอันตั้ง
อยูแลว บุคคลผูเปนมรรคสมังคีแมทั้งหมด ชื่อวา ฐิตกัปป (เหมือนกัน ).
๑

บาลีวา อุทยฺหนเวลา ของ ยุ. เปน อุฑฺฑหนเวลา
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บาทคาถาวา สมาธินา เตน สโม น วิชฺชติ ความวา รูปาวจรสมาธิ หรืออรูปาวจรสมาธิไร ๆ ที่จะเสมอดวยสมาธิที่ใหผลในลําดับ (มรรค
สมาธิ) อันสะอาค ซึ่งพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด ทรงสรรเสริญแลวนัน้
ยอมไมมี
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะแมทานผูอุบัติแลวในพรหมโลกนั้น ๆ เพราะเหตุที่
ไดเจริญรูปาวจร และอรูปาวจรสมาธิเหลานั้นแลว ก็ยังมาอุบัติในอบายภูมิทั้ง
หลายมีนรกเปนตนไดอีก และเพราะเหตุที่พระอริยบุคคลเปนผูเพิกถอนการ
เกิดในภพทั้งปวงเสียได เพราะทานไดเจริญอบรมอรหัตสมาธินี้แลว เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวแมในหวางแหงพระสูตร วา ภิกษุ
ทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย ที่เปนสังขตะมีประมาณเทาใด อริยมรรคมีองค ๘
เรากลาววาเปนเลิศกวาธรรมเหลานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสความที่อานันตริกสมาธิ (อรหัตมรรค
สมาธิ) เปนสมาธิที่ไมเสมอกับสมาธิเหลาอื่นอยางนี้แลว บัดนีท้ รงอาศัยความ
ที่ธรรมรัตนะคือมรรค เปนรัตนะที่ไมเสมอ (กับรัตนะเหลาอื่น) โดยนัยกอน
นั้นแล จึงทรงประกอบสัจวาจา วา
อิทมฺป ธมฺเม รตน ปณีต
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ
เนื้อความแหงพระคาถานั้น อันบัณฑิตพึงทราบโดยนัยอันขาพเจา
กลาวแลวในตอนตนนั้นแล อาชญาแหงพระคาถาแมนี้ อันอมนุษยทั้งหลาย
ในแสนโกฏิจักรวาลไดรับแลว.
๑

๑. อัคคัปปสาทสูตร อัง. จตุกฺก. ๒๑/ ขอ ๓๔.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสสัจวาจา แมดวยธรรมคุณ คือมรรค
อยางนี้แลว บัดนี้ ทรงปรารภแมเพื่อจะกลาวซึ่งสังฆคุณ จึงตรัสวา เย
ปุคฺคลา เปนตน.
ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา เย เปนบทตั้ง ซึ่งไมกําหนดแนนอน.
คําวา ปุคฺคลา ไดแก สัตวทั้งหลาย.
บทวา อฏ เปนการกําหนดนับจํานวนบุคคลเหลานั้น. จริงอยู
พระอริยบุคคล เหลานั้นมี ๘ จําพวก คือ ทานผูปฏิบัติแลว ๔ จําพวก และ
ทานผูตั้งอยูแลวในผล ๔ จําพวก.
สองบทวา สต ปสฏา (อันสัตบุรุษสรรเสริญ) ความวา อัน
สัตบุรุษทั้งหลายคือพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระสาวกทั้งหลายและ
เทวดาและมนุษยทั้งหลายเหลาอื่นสรรเสริญแลว.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะพระอริยบุคคล ๘ จําพวกเหลานั้น ประกอบดวยคุณ
มีศีลที่เกิดพรอมกันเปนตน ดวยวาพระอริยบุคคลเหลานั้นมีคุณหลายประการ
มีศีล สมาธิ ปญญา ที่เกิดรวมกันเปนตน ดุจดอกไมทั้งหลาย มีดอกจําปา
ดอกพิกุล และดอกโกสุมเปนตน ซึ่งมีคุณหลายอยาง มีสแี ละกลิ่นที่เกิด
พรอมกันเปนตน เพราะเหตุนั้น พระอริยบุคคลเหลานั้น จึงเปนที่รักที่พอใจ
ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย และเปนผูที่สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เย ปุคฺคลา อฏ สต ปสฏา
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อีกอยางหนึ่ง บทวา เย เปนอุทเทส (บทตั้ง) ที่ไมกําหนดแน.
คําวา ปุคฺคลา ไดแก สัตวทั้งหลาย.
คําวา อฏสต ไดแก การกําหนดคุณของพระอริยบุคคลเหลานั้น
วามี ๑๐๘.
จริงอยู พระอริยบุคคล ๘ จําพวกเหลานั้น รวมเปน ๕๔ จําพวก
คือ พระโสดาบัน ๓ จําพวก คือเอกพิธี ๑ โกลังโกละ ๑ สัตตักขัตตุปรมะ ๑
พระสกทาคามี ๓ จําพวก คือ ผูไดบรรลุผลแลวในกามภพ รูปภพ
อรูปภพ พระโสดาบัน และพระสกทาคามี เหลานั้น แมทั้งหมดรวมเปน ๒๔
จําพวก ดวยสามารกแหงปฎิปทา ๔ (๔x๖)
พระอนาคามี ๔ จําพวก คือ พระอนาคามีในชั้นอวิหาภูมิ ๕
จําพวก คือ อันตราปรินิพพายี ๑ อุปหัจจปรินิพพายี ๑ สสังขารปรินิพพายี ๑
อสังขารปรินิพพายี ๑ และอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี ๑ ในอตัปปาภูมิ สุทัสสา
ภูมิ สุทัสสีภมู ิ ก็เหมือนกัน (คือมีภูมิละ ๕ จําพวก) แตในอกนิฏฐภูมิมี ๔
จําพวกเวนอุทธังโสโต พระอรหันต ๒ จําพวกคือสุกขวิปสสกะ ๑ สมถยานิกะ ๑ และทานผูตั้งอยูในมรรค ๔ จําพวก (รวมเปน ๕๔ จําพวก) พระอริยบุคคลทั้ง ๕๔ จําพวกเหลานั้นแมทั้งหมด เอา ๒ คูณดวยอํานาจแหงสัทธาธุระ
และปญญาธุระ จึงรวมเปนพระอริยบุคคล ๑๐๘ จําพวก คําที่เหลือมีนัย
อันขาพเจากลาวแลวนั้นแล.
บาทคาถาวา จติตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนฺติ ความวา พระอริยบุคคลเหลานั้นแมทั้งหมด ซึ่งทานแสดงไววา ๘ จําพวก หรือ ๑๐๘ จําพวก
โดยพิสดาร แตโดยสังเขปมี ๔ คู คือ บุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค และตั้ง
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อยูในโสดาปตติผลคู ๑ จนถึงบุคคลผูตั้งอยูในอรหัตตมรรคและตั้งอยูในอรหัตผลคู ๑.
คําวา เต ในคํานี้วา เต ทกฺขิเณยฺยา เปนการขยายความกําหนด
ถึงพระอริยบุคคลตามที่ทานแสดงไมกําหนดไวในตอนตน
บุคคลเหลาใด ซึ่งทานกลาวไดโดยพิสดารวามี ๘ จําพวกหรือ ๑๐๘
จําพวก แตโดยสังเขปมี ๔ คู ดังนี้ พระอริยบุคคลเหลานี้แมทั้งหมด.
พระอริยบุคคลทั้งหลายชื่อวา ทกฺขิเณยฺยา เพราะอรรถวิเคราะหวา
ยอมควรซึ่งทักษิณา. ไทยธรรมที่บคุ คลเชื่อกรรม และเชื่อผลของกรรมให
อยูโดยไมคํานึงถึงเหตุทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ทานผูนี้จักทําเวชกรรมนี้แกเรา
จะทําการรับใชเรา ดังนี้ ชื่อวา ทักษิณา. บุคคลทั้งหลายผูประกอบดวย
คุณมีศีลเปนตน ชื่อวา ยอมควรซึ่งทักษิณา ก็พระอริยบุคคลเหลานี้เปนเชน
นั้น เพราะเหตุนั้น พระอริยบุคคลเหลานั้นทานจึงเรียกวา ทักขิเณยยบุคคล.
สองบทวา สุคตสฺส สาวกา ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สุคโต เพราะพระองคประกอบดวยการเสด็จไปที่งดงาม เพราะพระองคเสด็จถึงฐานะที่งาม เพราะพระองคเสด็จไปดี และเพราะพระองคเสด็จไป
ดวยดีนั้นเอง บุคคลเหลานั้นแมทั้งหมดยอมฟง (ซึ่งคําสอน) ของพระสุคตเจา
นั้น เพราะเหตุนั้น ชนเหลานั้น จึงชื่อวา สาวก (ผูฟงคําสอนของพระสุคต)
ก็คนแมเหลาอื่นยอมฟงคําสอนของพระสุคตก็จริง แตวาฟงแลวหาได
กระทํากิจที่ตนจะพึงการทําไม แตสาวกทั้งหลายเหลานี้ ฟงแลวกระทําตาม
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ธัมมานุธัมมปฏิบัติที่ควรกระทํา บรรลุแลวซึ่งมรรคและผลทั้งหลาย เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงเรียกวา สาวก.
บาทคาถาวา เอเตสุ ทินฺนานิ มหปฺผลานิ ความวา ทานทั้งหลาย
แมจะนอยที่บุคคลใหแลวในสาวกของพระสุคตเจาทั้งหลายเหลานี้ ชื่อวา มีผล
มาก เพราะทักษิณาทานเขาถึงความบริสุทธิ์ ฝายปฏิคคาหก (ผูรับ) เพราะ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวแมในตอนกลาง ๆ แหงอัคคัปปสาทสูตรวา
ภิกษุทั้งหลาย หมูหรือคณะมีประมาณเทาใด หมูแหงสาวกของพระตถาคต เรา
กลาววาเลิศกวาหมูหรือคณะเหลานั้น คือคูแหงบุรุษ ๔ คู บุรุษบุคคล ๘ นี่
คือสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ชนทั้งหลายเหลาใดเลื่อมใสแลวในสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจา ยอมไดรับผลเลิศ.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสถึงคุณของสังฆรัตนะ ดวยสามารถบุคคล
ผูตั้งอยูในมรรคและผลแมทั้งปวง อยางนี้แลว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณขอนั้น
ประกอบสัจวาจาวา อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต ดังนี้เปนตน.
เนื้อความแหงพระคาถานั้น พึงทราบโดยนัยอันขาพเจากลาวแลวใน
ตอนตนนั้นแล อาชญาแหงพระคาถาเหลานี้ อันอมนุษยทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาลรับแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสสัจวาจา ดวยคุณของสังฆรัตนะดวย
สามารถแหงทานผูตั้งอยูในมรรค และทานผูตั้งอยูในผลอยางนี้แลว บัดนี้
ตอแตนั้นทรงปรารภจะตรัสสัจวาจา ดวยคุณแหงพระขีณาสพทั้งหลายผูเสวย
ความสุขอันเกิดจากผลสมาบัติบางจําพวกเทานั้น จึงตรัสวา เย สุปฺปยุตฺตา
เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย เปนคํายกขึ้นแสดงโดยไมกําหนด
บทวา สุปฺปยุตฺตา ไดแก ประกอบแลวดวยดี อธิบายวา พระอริยบุคคลเหลานั้น ละอเนสนามีอยางตาง ๆ อาศัยการเลี้ยงชีพที่บริสุทธิ์ เริ่ม
ประกอบตนไวดวยวิปสสนา.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สุปฺปยุตฺตา ไดแกประกอบดวยกายประโยค
และวจีประโยคอันบริสุทธิ์. ดวยบทวา สุปฺปยุตฺตา นั้น พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงถึงศีลขันธ ของพระอริยบุคคลเหลานั้น.
สองบทวา มนสา ทฬฺเหน ความวา ดวยใจที่มั่นคง อธิบายวา
ดวยจิตที่ประกอบดวยสมาธิที่มั่นคง ดวยบทวา มนสา ทฬฺเหน นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงสมาธิขันธของพระอริยบุคคลเหลานั้น.
บทวา นิกฺกามิโน ความวา เปนผูไมอาลัยในกายและชีวิต คือไม
มีความหวงใยดวยกิเลสทั้งปวงที่ไดกระทําไว ดวยความเพียรที่เปนปญญาธุระ
ดวยบทวา นิกฺกามิโน นี้พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงปญญาขันธที่ถึง
พรอมดวยความเพียรของพระอริยบุคคลเหลานั้น.
บทวา โคตมสาสนมฺหิ ความวา ในศาสนาของพระตถาคตเจา
พระนามวา โคดม โดยพระโคตรนั้นเอง. ดวยบทวา โคตมสาสนมฺหิ นัน้
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความไมมี ความไมหวงใยกิเลสทั้งหลายที่กระทํา
ไวแลว เพราะความไมมีแหงคุณ มีการพยายามดีเปนตน แหงพระอริยบุคคล
ทั้งหลาย ผูกระทําความเพียรเพื่อความไมตายมีประการตาง ๆ ในภายนอกจาก
ศาสนาของพระสมโคดมนี้.
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บทวา เต เปนคําแสดงถึงฐานะที่พระองคไดแสดงไวในตอนตน. ใน
บทวา ปตฺติปตฺตา นี้ มีวิเคราะหดังนี้.
ที่ชื่อวา ปตฺติ เพราะอรรถวิเคราะหวา อันบุคคลพึงบรรลุ. พระ
อริยบุคคลเหลานั้น ชื่อวาควรบรรลุ ไดแก ผูควรบรรลุ พระอริยบุคคล
เหลานั้น บรรลุผลใดแลว เปนผูมีความเกษมจากโยคะโดยสวนเดียว.
คําวา ปตฺติปตฺตา นั้นเปนชื่อแหงพระอรหัตผล.
พระอริยบุคคลบรรลุแลวซึ่งพระอรหัตผลนั้น เพราะเหตุนั้น พระอริยบุคคลเหลานั้น ชื่อวา ปตฺติปตฺตา ผูบรรลุผลที่ควรบรรลุ.
บทวา อมต ไดแก พระนิพพาน.
บทวา วิคยฺห ไดแก หยั่งลงแลวดวยอํานาจแหงอารมณ.
บทวา ลทฺธา ไดแก ไดแลว.
บทวา มุธา ไดแก โดยไมเสือ่ ม คือวาไดกระทําใหเสียไปแม
๑ กากณิก.
บทวา นิพฺพุตึ ไดแก ผลสมาบัติ เปนที่สงบระงับความกระวนกระวายแหงกิเลส.
บทวา ภฺุชมานา คือ เสวยอยู ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ทาน
กลาวอธิบายไววา พระอริยบุคคลทั้งหลายเหลาใด ชื่อวาประกอบแลวดวยดี
เพราะเปนผูประกอบดวยศีล ชื่อวาเปนผูไมมีความเยื่อใย เพราะถึงพรอม
ดวยปญญาดวยจิตใจพี่มั่นคง เพราะเหตุที่สมบูรณดวยสมาธิ ในศาสนาของ
พระโคดมนี้ พระอริยบุคคลทั้งหลายเหลานั้น หยั่งลงแลวสูอมตะ ดวยสัมมาปฏิปทาไดแลวซึ่งความดับ ที่รกู ันวา ผลสมาบัติโดยไมเสื่อม บริโภคอยู เปน
ผูชื่อวาไดบรรลุผลที่ควรบรรลุ.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสคุณแหงพระสังฆรัตนะดวยอํานาจบุคคลผู
เปนขีณาสพซึ่งเสวยความสุขอันเกิดจากผลสมาบัติเทานั้น อยางนี้แลว บัดนี้
ทรงอาศัยคุณนั้นเอง ประกอบสัจวาจาวา อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต
เปนตน.
เนื้อความแหงพระคาถานั้นพึงทราบโดยนัย ที่ขาพเจากลาวไวในตอน
ตนนั้นแล.
อาชญาแหงคาถาแมนี้ อันอมนุษยทั้งหลายในแสนโกฎิจักรวาลรับแลว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสสัจจะ อันมีพระสงฆเปนตั้ง ดวยคุณ
แหงพระขีณาสพบุคคลทั้งหลายอยางนี้แลว บัดนี้เพื่อจะกลาวถึงคุณของพระ
โสดาบันอันประจักษแกชนจํานวนมากเทานั้น จึงทรงเริ่มวา ยถินฺทขีโล
ปวึ สิโต สิยา ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา ยถา เปนคาอุปมา.
คําวา อินฺทขีโล นี้เปนชื่อแหงเสาไมแกน ที่เขาขุดแผนดินตอกลง
ไปลึก ๘ ศอก หรือ ๑๐ ศอก ที่ระหวางประตูเพื่อปองกันประตูพระนคร.
บทวา ปวึ ไดแก พื้นดิน.
บทวา สิโต ไดแก ฝงตั้งไวภายในดิน.
บทวา สิยา ไดแก พึงเปน.
สองบทวา จตุพฺภิ วาเตภิ คือเพราะลมที่มาจากทิศทั้งสี่.
บทวา อสมฺปกมฺปโย ไดแก ไมอาจจะใหหวั่นไหวหรือจะให
เคลื่อนได.
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บทวา ตถูปม ไดแก มีอยางนั้น.
บทวา สปฺปุริส ไดแก บุรุษผูสูงสุด.
บทวา วทามิ แปลวา ยอมกลาว.
บาทพระคาถาวา โย อริยสจฺจานิ อเวจฺจ ปสฺสติ ความวา ผูใด
หยั่งลงดวยปญญาเห็นอริยสัจ ๔. อริยสัจในพระคาถานั้น พึงทราบโดยนัยที่
ขาพเจากลาวไวแลวในวิสุทธิมรรค.
แตในที่นี้ มีความสังเขปดังตอไปนี้ :เสาเขื่อนที่เขาฝงดินไว จะไมพึงหวั่นไหวเพราะลมจากทิศทั้ง ๔ ได
เพราะเหตุที่มีโคนอยูลึกฉันใด ผูใดพิจารณาเห็นอริยสัจทั้งหลาย เราเรียกผูนี้วา
สัตบุรุษ ซึ่งมีอุปมาฉันนั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะบุคคลแมนี้เปนผูไมหวั่นไหว ดวยลมคือการกลาวของ
พวกเดียรถียท ั้งปวง ดุจเสาเขื่อนไมหวั่นไหว เพราะลมจากทิศทั้ง ๔ ฉะนัน้
คือวา เปนผูอันใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะใหหวั่นไหว หรือเพื่อจะใหเคลื่อนจาก
ความเห็นนี้ได เพราะฉะนั้น แมในพระสูตร พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนตะปูเหล็กหรือเสาเขื่อน ซึ่งมีโคนอยูลึก ฝง
ไวดีแลว ไมโอนเอน คือไมหวั่นไหว แมหากวาจะมีลมฝนที่แรงกลาพัดมาจาก
ทิศตะวันออก ก็ไมหวั่นไหว ไมสะเทือน ไมเคลื่อน แมหากวาจะมีลมฝนแรง
กลาพัดมาจากทิศตะวันตก ฯลฯ แมวาจะมีลมฝนแรงกลาพัดมาจากดานทิศใต
ฯลฯ แมวาจะมีลมฝนแรงกลาพัดมาจากดานทิศเหนือ ตะปูเหล็กหรือเสาเขื่อน
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นั้นก็ไมพัง ไมหวั่นไหว ไมสะเทือน ไมเคลื่อน ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ภิกษุ
ทั้งหลาย เพราะเหตุที่เสาเขื่อนนั้นมีโคนลึก เพราะเหตุที่เสาเขื่อนเขาฝงไวดี
แลวแมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็ฉันนั้น
เหมือนกันแล ยอมทราบตามความเปนจริงวา นี่คือ ทุกข นี่คือเหตุใหเกิดทุกข
นี่คือความดับทุกข นี่คือทางใหถึงความดับทุกข สมณพราหมณเหลานั้นหาได
มองดูหนาสมณพราหมณเหลาอื่นไมวา สมณะหรือพราหมณผูนี้เปนผูรูอยู
ยอมรู เห็นอยู ยอมเห็น ขอนั้นเปนเพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย ขอนั้นเปน
เพราะวา สมณพราหมณเหลานั้นไดเห็นอริยสัจ ๔ แจมชัดแลว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสคุณแหงพระสังฆรัตนะ ดวยอํานาจแหง
พระโสดาบัน ซึ่งคนเปนจํานวนมากเห็นไดประจักษเทานั้น อยางนี้แลว บัดนี้
ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นเอง จึงทรงประกอบสัจวาจาวา อิทมฺป สงฺเฆ รตน
ปณีต ดังนี้.
เนื้อความแหงพระคาถานั้น พึงทราบโดยนัยที่ขาพเจากลาวไวแลวใน
ตอนตนนั้นเอง อาชญาแหงคาถาแมนี้ อันอมนุษยในแสนโกฏิจักรวาลรับแลว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสสัจจะซึ่งพระสงฆเปนที่ตั้ง ดวยคุณของ
พระโสดาบันโดยไมเเปลกกันอยางนี้แลว บัดนี้ จึงตรัสวา พระโสดาบัน ๓
จําพวกเหลานั้น คือ เอกพิชี ๑ โกลังโกละ ๑ สัตตักขัตตุปรมะ ๑ เหมือน
อยางที่ทานกลาวไววา บุคคลบางพวกในโลกนี้บรรลุโสดาบัน เพราะความสิ้น
ไปแหงสังโยชนทั้ง ๓ บุคคลนั้นบังเกิดอีกชาติเดียวเทานั้น ก็ทําที่สุดทุกขได
๑

๑. สัง. มหา. ๒๙/ขอ ๑๗๒๓.
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บุคคลนี้ชื่อวา เอกพีชี อนึ่งบุคคลใด ทองเที่ยวไปสูสกุล ๒ หรือ ๓ สกุล
(เกิด ๒ หรือ ๓ ชาติ) แลวทําที่สุดแหงทุกขได บุคคลนี้ชื่อวา โกลังโกละ
อนึ่งบุคคลใด ทองเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษยโลกสิ้น ๗ ครัง้ (รวมกัน) แลว
ทําที่สุดแหงทุกขได บุคคลนี้ชื่อวา สัตตักขัตตุปรมะ เพื่อจะตรัสถึงคุณของ
พระโสดาบัน ผูเปนสัตตักขัตตุปรมะ อันเปนผูนอยกวาพระโสดาบัน ๓ จําพวก
นั้น จึงทรงเริ่มวา เย อริยสจฺจานิ วิภาวยนฺติ ดังนี้เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น คํานี้วา เย อริยสจฺจานิ มีนัยอันขาพเจากลาว
แลวนั้นแล
บทวา วิภาวยนฺติ ความวา กําจัดความมืดคือกิเลสที่ปกปดสัจจะ
ดวยโอภาส คือ ปญญา กระทาประกาศของตนใหปรากฏ.
บทวา คมฺภีรปฺเน ไดเเก ดวยปญญาที่ประดิษฐานไว อันบุคคล
ไมพึงไดดวยญาณของโลก แมพรอมทั้งเทวโลก เพราะเหตุที่เปนผูมีปญญา
ไมอาจจะประมาณได มีคําอธิบายวา ดวยสัพพัญุตญาณ
บทวา สุเทสิตานิ ความวา อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว
แลวดวยดี ดวยนัยทั้งหลายเหลานั้น ๆ มีโดยยอ โดยพิสดาร สากล และ
โดยรวบรัด เปนตน
บาทคาถาวา กิฺจาป เต โหนฺติ ภุสปฺปมตฺตา ความวา บุคคลทั้ง
หลายผูมีอริยสัจอันทําใหแจงแลวเหลานั้น แมบางคราวถึงฐานะเปนที่ตั้งความ
ประมาท เชนเมื่อเปนเทวราชหรือพระเจาจักรพรรดิเปนตน เปนผูประมาท
อยางยิ่งก็จริง ถึงกระนั้นพระอริยบุคคลเหลาใด ดํารงอยูแลวดวยการดับอภิสังขารวิญญาณ ดวยโสดาปตติมรรคญาณ จะพึงทานามรูปใหเกิดขึ้นในสังสารวัฏ
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อันมีเบื้องตนและที่สุด อันใคร ๆ ไมรูแลวสิ้น ๗ ภพ จะไมทําภพที่ ๘ ให
บังเกิดขึ้น เพราะดับนามรูปเหลานั้นเสียได เพราะนามรูปถึงการตั้งอยูไมได
แตไดเจริญวิปสสนาในภพที่ ๗ นั่นเอง ก็จะไดบรรลุพระอรหันต.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสคุณแหงสังฆรัตนะดวยอํานาจแหงพระ
โสดาบันผูสัตตักขัตตุปรมะอยางนี้แลว บัดนี้ทรงอาศัยคุณนั้นนั่นเอง ทรง
ประกอบสัจวาจาวา อิทฺมป สงฺเฆ รตน ปณีต ดังนี้.
เนื้อความแหงบาทคาถานั้น พึงทราบโดยนัยอันขาพเจากลาวแลวใน
ตอนตนนั้นแล อาชญาแหงคาถาแมนี้ อมนุษยในแสนโกฏิจกั รวาลไดรับแลว
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสสัจจะ อันมีพระสงฆเปนที่ตั้ง ดวย
คุณคือการไมทรงคํานึงถึงภพที่ ๘ ของพระโสดาบัน ผูสัตตักขัตตุปรมะอยางนี้
แลว บัดนี้เพื่อจะตรัสถึงคุณของพระโสดาบันนั้นนั่นเอง แมผูยังตองเกิดอยู
สิ้น ๗ ภพวายังพิเศษกวาบุคคลทั้งหลายเหลาอื่น ซึ่งยังละความยึดมั่นในภพ
ไมไดจึงทรงเริ่มวา สหาวสฺส ทสฺสนสมฺปทาย ดังนี้เปนตน.
ในคาถานั้น ศัพทวา สหาว ไดแก พรอมนัน้ เอง.
บทวา อสฺส ไดแก พระโสดาบันจําพวกใดจําพวกหนึ่ง ในบรรดา
พระโสดาบันทั้ง ๓ จําพวก ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลววา พระโสดาบัน
เหลานั้นยอมไมถือเอาภพที่ ๘ บังเกิดขึ้น.
บทวา ทสฺสนสมฺปทาย ไดแก ดวยความถึงพรอมดวยโสดาปตติมรรค จริงอยูโสดาปตติมรรค ทานเรียกวา ทัสสนะ เพราะเห็นพระนิพพานได.
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กอนกวาพระอริยะทุกจําพวก เพราะความถึงพรอมแหงกิจอันทานเห็นพระ
นิพพานแลวจะพึงกระทํา ความที่โสดาปตติมรรคนั้นปรากฏในตน ชือ่ วา
ทสฺสนสมฺปทา ความถึงพรอมดวยทัสสนะ ดวยความถึงพรอมดวยทัสสนสัมปทานนั่นเอง.
คําวา สุ ในพระคาถานี้วา ตยสฺสุ ธมฺมา ชหิตา ภวนฺติ เปน
นิบาต ใชในอรรถทําบทใหเต็ม เหมือนคําวา สุ ในประโยคทั้งหลาย มี
ประโยคอยางนี้วา อิทสุ เม สาริปุตฺต มหาวิกฏโภชนสฺมึ โหติ.
ในประโยคนี้มีเนื้อความเพียงนี้วา ก็เพราะพระโสดาบันนั้นละคือสละ
ธรรม ๓ ประการเสียได พรอมดวยทัสสนสัมปทานั้น เพื่อแสดงถึงธรรมที่
พระโสดาบันละไดแลวในบัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉิตฺจ
สีลพฺพต วาป ยทตฺถิ กิจฺ ิ
สักกายทิฏฐิ และวิจิกจิ ฉา หรือ
สีลัพพตปรามาส อันใดอันหนึ่งมีอยู ดังนี้.
ในคาถานั้นพึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ทิฏฐิ มีวัตถุ ๒๐ ในกายที่มีอยู ไดแก ในกายกลาวคืออุปาทานขันธ ๕ ชื่อวา สักกายทิฏฐิ. อีกอยางหนึ่ง แมทิฏฐิที่มีอยูในกาย ทีช่ ื่อวา
สักกายทิฏฐิ อธิบายวา ทิฏฐิที่มีอยูในกาย มีประการดังขาพเจากลาวแลว.
อีกอยางหนึ่ง ทีช่ ื่อวา สักกายทิฏฐิ ก็เพราะอรรถวา เปนทิฏฐิในกายที่มีอยู
นั่นเอง อธิบายวา ทิฏฐิที่เปนไปอยางนี้วา ตัวตนกลาวคืออรูปขันธเปนตน
ในกายที่มีอยูมีประการตามที่ขาพเจากลาวแลว ชื่อวาสักกายทิฏฐิ.
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ก็ทิฏฐิทุกประการ เปนอันพระโสดาบันนั้นละไดแลว ก็เพราะทานละ
สักกายทิฏฐินั้นไดแลวนั่นเอง ก็สักกายทิฏฐินั้นเปนมูลรากแหงทิฏฐิทั้งปวง
เหลานั้น.
ปญญา ทานเรียกวา จิกิจฺฉิต คุณชาติเครื่องเยียวยา เพราะเขา
ไปสงบพยาธิ (คือกิเลส) ทั้งปวง ปญญาที่เปนตัวเยียวยานั้น ไปปราศจาก
คุณชาตินี้ หรือวาคุณชาตนี้ ไปปราศจากปญญาที่เปนตัวเยียวยานั้น เพราะ
เหตุนั้น คุณชาตินั้น จึงชื่อวา วิจิกิจฉฺ ิต (วิจิกิจฉา) คําวา วิจกิ ิจฺฉิต
นั้นเปนชื่อแหงความสงสัยในวัตถุ ๘ ประการ ตามที่ทานกลาวไวโดยนัยวา
" ความสงสัยในพระศาสดา " ดังนี้เปนตน ก็เพราะเหตุที่พระโสดาบันละความ
สงสัยนั้นเสียได ความสงสัยทุกอยางจึงเปนอันทานละไดแลว เพราะความสงสัย
นั้น เปนมูลรากแหงความสงสัยทั้งปวง.
ศีลหลายประการ มีศีลอยางใด ศีลอยางสุนัขเปนตน และวัตร มีวัตร
ของโค และวัตรของสุนัขเปนตน ซึ่งมาแลวในสูตรทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
" ความบริสุทธิ์ของสมณพราหมณ ภายนอกศาสนานี้ ยอมมีดวยศีล (เชนศีล
อยางโคเปนตน ) ความบริสุทธิ์ยอมมีดวยวัตร เชนวัตรของโคเปนตน " ดังนี้.
ทานเรียกวา ศีลพรต เพราะละศีลพรตนั้นเสียได ตบะที่ไมตายแมทั้งปวงมี
นัคคิยตบะ ตบะของคนเปลือย และมุณฑิยตบะ ตบะของคนโลนเปนตน ก็
เปนอันพระโสดาบันละได. เพราะวาศีลพรตนั้นเปนมูลรากแหงศีลพรตทั้งปวง
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไวในที่สุดแหงคําทั้งปวง (ทายบาทคาถา) วา ยทตฺถิ กิจฺ ิ บัณฑิตพึงทราบวา ก็สักกายทิฏฐิ ในคําวา
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สกฺกายทิฏิ วิจิกิจฺฉิตฺจ สีลพฺพต วาป นี้ อันพระโสดาบันละเสียได
ดวยความถึงพรอมแหงการเห็นทุกข ละวิจิกิจฉาเสียได ดวยความถึงพรอมแหง
การเห็นสมุทัย ละสีลัพพตปรามาสเสียได ดวยการเห็นพระนิพพานดวยมรรค.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงการละกิเลส แหงพระโสดาบันบุคคล
อยางนี้แลว บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงการละวิปากวัฏ ในเมื่อกิเลสวัฏยังมีอยู
จึงตรัสวา จตูหปาเยหิ จ วิปฺปมุตฺโต เปนตน.
ในพระคาถานั้น นรก สัตวเดรัจฉาน ปตติวิสัยและอสุรกาย ชื่อวา
อบาย ๔ อธิบายวา ก็พระอริยบุคคล (โสดาบัน) นี้ แมอุบัติอยูในภพ ๗
(๗ ชาติ) ก็พนแลวจากอบายทั้ง ๔ เหลานั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงถึงการที่พระโสดาบันนั้นละ
วิปากวัฏไดแลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงถึงการละแมกรรมวัฏอันเปนมูลราก
ของวิปากวัฏนี้ จึงตรัสวา ฉ จาภิานานิ อภพฺโพ กาตุ เปนผูไมควร
เพื่อจะทําอภิฐาน ๖.
กรรมที่หยาบชาชื่อวา อภิฐาน ก็พระโสดาบันนี้เปนผูไมควรเพื่อจะ
ทําอภิฐานเหลานั้น ก็อภิฐาน ๖ เหลานี้ ผูศึกษาพึงทราบวา กรรมคือ มาตุฆาต
ปตุฆาต อรหันตฆาต โลหิตุปบาท สังฆเภท และการถือศาสดาอื่น ซึ่ง
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในคัมภีรเอกนิบาต โดยนัยวา ภิกษุทั้งหลาย
ก็ขอที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ จะพึงฆามารดานี้ ไมใชฐานะ
ไมใชโอกาส ดังนี้เปนตน แมวาพระอริยบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิ จะ
ไมพึงฆา แมมดดํามดแดงก็จริง แตถึงกระนั้น อภิฐาน ๖ เหลานั้น พระผูมี-
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พระภาคเจาก็ตรัสไว เพื่อจะติเตียนความเปนปุถุชน ดวยวาปุถุชนยอมกระทํา
แมซึ่งอภิฐานอันมีโทษมากอยางนี้ เพราะตนยังไมถึงพรอมดวยทิฏฐิ แตผูถึง
พรอมดวยทิฏฐิ ไมควรเพื่อจะทําอภิฐานเหลานั้น.
ก็ อภัพพ ศัพท ในบาทคาถาวา ฉ จาภิานานิ อภพฺโพ กาตุ
นี้ เปนการแสดงถึงการไมกระทําอภิฐาน ๖ แมในระหวางภพเปนอรรถ.
จริงอยู แมในระหวางภพ พระอริยบุคคลนี้ แมไมทราบวาตนเปนพระอริยสาวก ก็ยอมไมกระทําเวร ๕ มีการฆาสัตวเปนปกติเปนตน หรืออภิฐาน
๖ เหลานี้ พรอมกับการนับถือศาสดาอื่น คือไมกระทําฐานะ ๖ ซึ่งอาจารย
บางพวกกลาววา อภิฐาน ๖ ดังนี้ก็มี. ก็ในขอนี้มีเรื่องเด็กหญิงชาวบานผูเปน
อริยสาวิกา ซึ่งถือเอาปลาตายเปนตนเปนตัวอยาง.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสถึงคุณของพระอริยสาวก ผูแมอุบัติแลว
สิ้น ๗ ภพ ซึ่งเปนสังฆรัตนะ ดวยสามารถแหงความเปนผูมีคุณพิเศษกวา
บุคคลทั้งหลาย ซึ่งยังละความยึดมั่นในภพไมไดเหลาอื่นอยางนี้แลว บัดนี้
ทรงอาศัยคุณขอนั้นนั่นเอง จึงทรงประกอบสัจวาจาวา อิทมฺป สงฺเฆ
รตน ปณีต เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.
เนื้อความแหงพระคาถานั้น พึงทราบโดยนัยที่ขาพเจากลาวไวแลวใน
ตอนตนนั้นแล อาชญาแหงคาถาแมนี้อันอมนุษยในแสนโกฏิจกั รวาลรับแลว.
พระผูม ีพระภาคเจาครั้นตรัสสัจจะอันเปนสังฆาธิษฐาน (มีพระสงฆ
เปนที่ตั้ง) แหงพระอริยบุคคลผูแมเกิดแลวสิ้น ๗ ภพ ดวยอํานาจผูมีคุณพิเศษ
กวาบุคคลทั้งหลาย ที่ยังละความยึดมั่นในภพไมไดเหลาอื่นอยางนี้แลว บัดนี้
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เพื่อจะตรัสถึงบุคคลแมผูถึงพรอมดวยทัสสนะ แมจะอยูดวยความประมาท
ดวยคุณคือการไมปกปดสิ่งที่ตนไดกระทําไปแลววา พระโสดาบันผูถึงพรอม
ดวยทัสสนะ หาใชเปนผูไมควรเพื่อจะกระทําอภิฐาน ๖ อยางเดียวไม แตทาน
ไดเคยทําแมบาปเล็กนอยไร ๆ แลว ก็ไมควรแมเพื่อจะปกปดบาปนั้น ดังนี้
จึงไดทรงเริ่มวา กิฺจาป โส กมฺม กโรติ ปาปก พระอริยบุคคลนั้น
แมจะทําบาปกรรมก็จริง ดังนี้เปนตน.
เนื้อความแหงบาทพระคาถานั้น วา พระอริยบุคคลนั้น ผูถึงพรอมดวย
ทัสสนะ อาศัยความอยูดวยความประมาท เพราะความหลงลืมสติบาง ก็งดเวน
การลวงละเมิดดวยการจงใจที่เปนโลกวัชชะ ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสหมาย
เอาวา สาวกทั้งหลายของเรายอมไมกาวลวงสิกขาบท ที่เราบัญญัติไวเพื่อสาวก
ทั้งหลาย แมเพราะเหตุแหงชีวิต ดังนี้. ยอมกระทําปาปกรรมอยางอื่น มี
กุฏิการสหไสยา (คือการนอนในกุฏิเดียวกันกับอนุปสัมบันเกิน ๓ คืน หรือใน
กุฏิเดียวกันกับมาตุคามแมคืนเดียว) ดวยกายหรือกระทําบาปกรรมมีการกาวลวง
สิกขาบท ที่เปนปทโสธัมมะ (การสอนธรรมแกอนุปสัมบันโดยวาพรอมกัน)
อุตฺตรึฉปฺปฺจวาจาธมฺมเทสนา (การแสดงธรรมแกมาตุคาม ซึ่งไมมี
ผูชายเปนเพื่อนเกิน ๕-๖ คํา) การพูดเพอเจอ และการพูดสอเสียดเปนตน
ดวยวาจา หรือวาทําบาปกรรมมีการไมพิจารณา แลวใชสอยเปนตน ในการ
ยินดีเงินและทองเปนตน ซึ่งเปนเหตุใหเกิดโลภะ โทสะ และการใชสอยจีวร
เปนตน พระอริยบุคคลนั้น ไมควรเพื่อจะปกปดกรรมนั้น พระอริยบุคคลนั้น
รูวา กรรมนีเ้ ปนสิ่งไมควร ตนไมควรกระทํา แมจะปกปดไวครูเดียวแตก็
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เปดเผยเสียในศาสดา หรือในเพื่อนสพรหมจารีผูรู ยอมกระทําคืนเสียตามธรรม
ในขณะนั้นนั่นเอง หรือวาสํารวมในสิ่งที่ควรสํารวมอยางนี้วา เราจักไมทําอีก.
ถามวา เพราะเหตุไร จึงไมควรกลาวถึงทิฏฐิบท.
ตอบวา เพราะความที่บุคคลผูมีธรรมคือพระนิพพานอันตนเห็นแลว
เปนผูไมควรเพื่อจะปกปดกรรมนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว อธิบายวา
ความที่บุคคลผูถึงพรอมดวยทัสสนะ ผูมีบทคือพระนิพพานอันตนเห็นแลว
กระทําบาปกรรมแมปานนั้น ไมควรเพื่อจะปกปดกรรมนัน้ .
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว อยางไร ?
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย เด็กออนยัง
เยาวนอนหงาย ใชมือหรือเทาถูกถานเพลิง ก็จะพึงหดกลับไดเร็วพลัน ฉันใด
ภิกษุทั้งหลาย นี้เปนธรรมดาของบุคคลผูถึงพรอมดวยทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกัน
พระอริยบุคคลนั้นแมจะตองอาบัติก็จริง การออกจากอาบัติเห็นปานนั้นปรากฏ
อยู ถึงกระนั้นพระอริยบุคคลนั้นก็แสดงเปดเผยทําใหแจงในพระศาสดา หรือ
ในเพื่อนสพรหมจารีผูรู ครั้นแสดงเปดเผยทําใหแจงแลว ก็สํารวมระวังตอ
ไป ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงคุณของพระสังฆรัตนะ ผูถึงพรอม
ดวยทัสสนะ เเมอยูดวยความประมาท ดวยคุณคือการไมปกปดกรรมที่ตนทํา
แลว อยางนี้แลว บัดนี้ ทรงอาศัยคุณขอนั้นนั่นเอง จึงทรงประกอบสัจวาจาวา
อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.
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เนื้อความแหงพระคาถานั้น ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวใน
ตอนตนนั้นเอง อาชญาแหงคาถาแมนี้ อันอมนุษยทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาล
รับแลว.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงสัจจะอันเปนสังฆาธิษฐาน แหง
บุคคลทั้งหลายผูนับเนื่องในพระสงฆ ดวยการประกาศคุณนั้น ๆ อยางนี้แลว
บัดนี้ ทรงอาศัยแมพระปริยัติธรรม ที่พระองคเมื่อทรงแสดงคุณของพระรัตนตรัยไดทรงแสดงไว โดยสังเขปในที่นี้และโดยพิสดารในที่อื่น เมื่อจะกลาว
สัจจะอันเปนพุทธาธิษฐาน มีพระพุทธเจาเปนที่ตั้ง อาศัยปริยัติธรรมเเมนั้น
จึงทรงเริ่มอีกวา วนปฺปคุมฺเพ ยถา ผุสฺสิตคฺเค เปนตน
พึงทราบวินิจฉัยในคาถานั้น ดังตอไปนี้ :หมูแหงไมทั้งหลาย ซึ่งตั้งอยูแลว คือตั้งขึ้นแลว ดวยการขึ้นหนาแนน
ชื่อวา วน ปา.
พุมไม ซึ่งเจริญแลวดวยราก แกน กระพี้ เปลือก กิ่งและใบทั้งหลาย
ชื่อวา ปคุมโพ พุมไม.
พุมไมในปาชื่อวา วนปฺปคุมโพ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคําวา
วนปฺปคุมโพ นี้นั้น. (เปนสัตตมีวิภัตติ) วา วนปฺปคุมเพ ก็แมเมื่อเปน
อยางนี้ ใคร ๆ ก็อาจจะกลาวไดวา วนสณฺโฑ (ชัฎแหงปา) ไพรสณฑ
เหมือนอยางคําทั้งหลายมีคําเปนตนวา อตฺถิ สวิตกฺกสวิจาเร อตฺถิ อวิตกฺกอวจารมตฺเต สุเข ทุกฺเข ชีเว ดังนี้.
คําวา ยถา เปนคําอุปมา ยอดของตนไมนั้นบานแลว เหตุนั้น
ตนไมนั้น ชื่อวา ผุสิตคฺเค มียอดบานแลว อธิบายวา มีดอกเกิดแลว
ที่กิ่งนอยกิ่งใหญทุกกิ่ง.
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คําวา ผุสิตคฺโค นั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา ผุสิตคฺเค
โดยนัยที่ขาพเจากลาวแลวในตอนตนนั้นแล.
บาทพระคาถาวา คิมฺหานมาเส ปมสฺมึ คิมฺเห ไดแก ใน
เดือนหนึ่ง บรรดาเดือนในฤดูรอน ๔ เดือน ถาหากวาจะกลาววาในเดือนใด
เดือนหนึ่ง ก็ตองอธิบายวา ในเดือนจิตรมาส (เดือน ๔) อันเริ่มฤดูรอนแรก
จริงอยู เดือนจิตรมาสนั้น ทานเรียกวา ปมคิมฺโห (ฤดูรอนเดือนแรก) และ
วา พาลวสนฺโต (ฤดูใบไมเริ่มผลิ) บทตอแตนั้นเนื้อความปรากฏชัดแลว
ทั้งนั้น.
ก็คําวา ปมคิมฺเห นี้ ในคาถานี้ มีการประมวลมาเปนอรรถ กอ
ไมซึ่งไดปริยายนามวา พุมไมออน ๆ ที่มีกิ่งยอดผลิบานสะพรั่ง ในปาอันหนา
แนนดวยตนไมนานาชนิด ในวสันตฤดูออน ๆ ซึง่ ชื่อวาปฐมคิมหะ จัดวา
เปนปาที่สวยงามอยางยิ่งฉันใด พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงปริยัติธรรม
อันประเสริฐที่ใหถึงพระนิพพาน โดยทรงแสดงหนทางใหถึงพระนิพพาน หา
ใชแสดงเพราะเหตุแหงลาภ หรือเพราะเหตุแหงสักการะเปนตนไม แต
พระองคเปนผูมีพระทัยประกอบดวยอุตสาหะ และเอ็นดูอยางยิ่ง ไดทรงแสดง
ดวยพระมหากรุณาอยางเดียว เพื่อประโยชนสุขอยางยิ่งเเกสัตวทั้งหลาย อุปมา
ฉันนั้น เพราะความที่แหงพระธรรมของพระองค เปนธรรมที่มสี ิริ คือ ความ
งามอยางยิ่ง ดวยดอกอันตางดวยประโยชนนานัปกร มีขันธ อายตนะ เปน
ตน หรือมีสติปฏฐานและสัมมัปปธานเปนตน หรือมีศีลขันธและสมาธิขันธ
เปนตน ฉันนั้นเหมือนกัน.
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ก็ในคําวา ปรม หิตาย นี้ เปนอนุนาสิก (นิคคหิต ออกเสียงขึ้น
จมูก) พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อสะดวกในการประพันธคาถา แตเนื้อ
ความมีดังนี้วา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดง (ธรรมอันประเสริฐ) เพื่อพระ
นิพพานอันมีประโยชนเกือ้ กูลอยางยิ่ง ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงพระปริยัติธรรมอันเชนกับพุมไม
ในปาที่มียอดคือดอกบานสะพรั่งนี้อยางนี้แลว บัดนี้ทรงอาศัยคุณขอนั้นนั่นเอง
ทรงประกอบสัจวาจาเปนพุทธาธิษฐานวา อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต
เอเตน สจฺเจน สุวตฺถิ โหตุ.
เนื้อความแหงพระคาถานั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในตอนตน
แตก็พึงประกอบบทอยางเดียว อยางนี้วา พุทธรัตนะกลาวคือ พระปริยตั ิธรรม มีประการตามที่กลาวแลวแมนั้น เปนรัตนะอันประณีต อาชญาแหง
คาถาแมนี้ อันอมนุษยทั้งหลายในแสนโกฏิจักรวาลรับแลว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสสัจจะเปนพุทธาธิษฐานดวยอํานาจพระ
ปริยัติธรรมอยางนี้แลว บัดนี้เพื่อจะตรัสดวยโลกุตรธรรมจึงทรงเริ่มวา วโร
วรฺู วรโท วราหโร ดังนี้เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วโร ความวา ผูอันชนทั้งหลาย
ผูมีอธิมุตติอันประณีต ปรารถนาแลววา โอ ! หนอ แมพวกเราพึงเปนเชนนี้
อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา วโร ประเสริฐ เพราะประกอบดวยคุณที่ประเสริฐ
อธิบายวา เปนผูสูงสุด คือประเสริฐที่สุด.
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บทวา วรฺู ไดแก รูพระนิพพาน จริงอยู พระนิพพาน ชื่อวา
ประเสริฐ เพราะอรรถวาสูงสุดกวาธรรมทั้งปวง ก็พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี้ทรงทราบพระนิพพานนั้นดวยพระองคเอง ที่ควงแหงตนโพธิ.
บทวา วรโท ความวา ทรงประทานพระธรรมอันประเสริฐ อันเปน
สวนแหงธรรมเครื่องแทงตลอด หรืออันเปนสวนแหงวาสนาแกภิกษุทั้งหลาย
มีพระปญจวัคคีย ภัททวัคคีย และชฎิลทั้งหลายเปนตน และแกเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายเหลาอื่น.
บทวา วราหโร ความวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ชาวโลกเรียกกันวา
ผูนํามาซึ่งสิ่งอันประเสริฐ เพราะพระองคนํามรรคอันประเสริฐมา จริงอยูพระ
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น บําเพ็ญบารมี ๓๐ ถวน จําเดิมแตพระพุทธเจา
พระนามวา ทีปงกร ทรงนํามาซึ่งมรรคอันประเสริฐอันเปนของเกาซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายในปางกอน ทรงดําเนินไปแลว เพราะเหตุนั้นชาวโลก
จึงเรียก (พระผูมีพระภาคเจา) วา วราหโร ผูนํามาซึ่งมรรคอันประเสริฐ.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานั้นชื่อวาผูประเสริฐ เพราะไดเฉพาะ
ซึ่งสัพพัญุตญาณ ชื่อวา ทรงทราบสิ่งอันประเสริฐ เพราะกระทําใหแจงซึ่ง
พระนิพพาน ชื่อวา ประทานสิ่งอันประเสริฐ เพราะทรงประทานสุขอันเกิดจาก
วิมุตติ แกสัตวทั้งหลาย ชื่อวา ทรงนํามาซึ่งสิ่งอันประเสริฐ เพราะนําขอปฏิบัติ
อันสูงสุดมาให พระผูมพี ระภาคเจาพระองคนั้นชื่อวา อนุตตฺ โร เพราะไมมี
ใครที่จะยิ่งกวา(พระองค) ดวยโลกุตรคุณทั้งหลายเหลานี้.
อีกนัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจานั้น ชื่อวา ประเสริฐ เพราะทําให
บริบูรณในอุปสมาธิษฐาน ชื่อวา ทรงรูสิ่งที่ประเสริฐ เพราะทําใหบริบูรณใน-
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ปญญาธิษฐาน ชื่อวา ทรงประทานสิ่งที่ประเสริฐ เพราะทําใหบริบูรณในจาคาธิษฐาน. ชื่อวา ทรงนําสิ่งที่ประเสริฐมาให เพราะทําใหบริบูรณในสัจจาธิษฐาน
ชื่อวา ผูทรงนํามาซึ่งมัคคสัจจะอันประเสริฐ.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ชื่อวา ประเสริฐ เพราะ
เปนที่ตั้งแหงบุญ ชื่อวา ทรงรูสิ่งอันประเสริฐ เพราะเปนที่ตั้งแหงปญญา ชื่อ
วา ทรงประทานสิ่งอันประเสริฐ เพราะทรงประทานอุบายนั้น ๆ แกชนทั้งหลาย
ผูตองการความเปนพุทธะ ชื่อวา ทรงนํามาซึ่งสิ่งอันประเสริฐ เพราะทรงนํามา
ซึ่งอุบายนั้น ๆ แกชนทั้งหลายผูตองการเปนพระปจเจกพุทธะ ชื่อวา เปนผู
ประเสริฐ เพราะไมมีใครจะเสมอเหมือนในคุณนั้น ๆ หรือวาเพราะพระองค
เปนผูไมมีอาจารย หรือเพราะพระองคเปนอาจารยของชนเหลาอื่น ชื่อวา ไดทรง
แสดงพระธรรมอันประเสริฐ เพราะทรงแสดงพระธรรมอันประเสริฐ อันประกอบ
ดวยคุณ มีความเปนสวากขาตธรรมเปนตน เพื่อคุณนั้น ๆ แกชนทั้งหลาย
ผูตองการเปนสาวก คําที่เหลือมีนัยอันขาพเจากลาวแลวนั้นแหละ ดังนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสคุณของพระองคดวยโลกุตรธรรม ๙
อยาง อยางนี้แลว บัดนีท้ รงอาศัยพระคุณขอนั่นเอง จึงทรงประกอบสัจวาจา
อันเปนพุทธาธิษฐานวา อิทมฺป พุทฺเธ รตน ปณีต เอเตน สจฺเจน
สุวตฺถิ โหตุ.
เนื้อความแหงพระคาถานั้น อันผูศึกษาพึงทราบโดยนัยอันขาพเจา
กลาวไวในตอนตนนั้นแล แตในที่นี้พึงทราบโยชนาอยางนี้อยางเดียววา พระ
ผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ ไดทรงทราบโลกุตตรธรรมอันประเสริฐใด ไดทรง
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ประทานโลกุตตรธรรม ๙ อันประเสริฐใด ไดทรงนํามา ซึ่งโลกุตตรธรรม ๙
อันประเสริฐใด และไดทรงแสดงโลกุตตรธรรม ๙ อันประเสริฐใด พุทธรัตนะ
แมนี้ เปนรัตนะอันประณีต ดังนี้ อาชญาแหงคาถาแมนี้ อันอมนุษยทั้งหลาย
ในแสนโกฏิจักรวาลรับเเลว.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัยพระปริยัติธรรมและโลกุตตรธรรม
ตรัสสัจจะอันเปนพุทธาธิษฐานดวย ๒ พระคาถาอยางนี้แลว บัดนี้ทรงอาศัย
คุณคือการบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานแหงทานทั้งหลายผูไดฟงพระปริยัติธรรม
นั้นแลว และไดปฏิบัติตามกระแสแหงธรรมที่ไดฟงมาแลว ก็ไดบรรลุโลกุตตรธรรม ๙ ประการ เพื่อจะตรัสสัจวาจาอันเปนสังฆาธิษฐานอีก จึงทรงเริ่มวา
ขีณ ปุราณ นว นตฺถิ สมฺภว.
ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา ขีณ ไดแก สิน้ รอบแลว หรือตัด
ไดเด็ดขาดแลว
บทวา ปุราณ ไดแก เกา
บทวา นว ไดแก ซึง่ เปนอยูในปจจุบัน
บทวา นตฺถิสมฺภว ไดแก ความปรากฏวาไมมีอยู.
บทวา วิรตฺตจิตฺตา ไดแก เปนผูมีจิตปราศจากราคะ.
สองบทวา อายติเก ภวสฺมึ ไดแกในอนาคตกาล คือในภพใหม.
บทวา เต ความวา ทานเหลาใดมีกรรมเกาสิ้นแลว กรรมใหมก็
ไมมี และทานเหลาใด มีจิตปราศจากราคะในภพตอไป ทานเหลานั้น ชื่อวา
ภิกษุขีณาสพ.
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บทวา ขีณพีชา ไดแก มีพืชตัดขาดแลว.
บทวา อวิรูฬฺหิฉนฺทา คือ เวนจากความพอใจที่เจริญขึ้น.
บทวา นิพฺพนฺติ ไดแก ยอมดับ.
บทวา ธีรา ไดแก ผูถึงพรอมดวยปญญา.
สองบทวา ยถายมฺปทีโป ไดแก เปรียบเหมือนประทีปนี้.
มีคําถามวา ทานอธิบายไวอยางไร ? ตอบวา ทานอธิบายไววา
กรรมใดซึ่งเปนกรรมเกา ไดแกเปนกรรมในอดีต แมซึ่งเกิดแกสัตวทั้งหลาย
แลวดับไป ชื่อวาผลไมสิ้นแลวนั่นเอง เพราะสามารถจะนําปฏิสนธิมา เหตุที่
ยังละยางเหนียวคือตัณหาไมได กรรมเกานั้นของสัตวเหลาใด ชื่อวา สิ้นแลว
เพราะไมสามารถจะใหวิบากตอไปได เนื่องจากยางเหนียวคือตัณหาไดเหือด
แหงไป ดวยอรหัตมรรคญาณ เปรียบประดุจพืชที่ไฟไหมแลวฉะนั้น และกรรม
อันใดของสัตวเหลานั้น ซึ่งเปนไปอยูในปจจุบัน ดวยสามารถแหงการบูชา
พระพุทธเจาเปนตน พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา กรรมใหม ก็กรรมใหม
นั้นของชนเหลาใด ชื่อวาไมมีสมภพ เพราะไมสามารถจะใหผลตอไปได เพราะ
ประหาณตัณหาแลวนั่นแหละ เปรียบประดุจดอกไมที่หลุดจากขั้วแลวฉะนั้น
และชนทั้งหลายเหลาใด ชื่อวา คลายกําหนัดในภพตอไปไดแลว เพราะละ
เสียไดซึ่งตัณหานั้นเอง ชนทั้งหลายเหลานั้น ชื่อวาเปนภิกษุขีณาสพ ชื่อวา มี
พืชสิ้นแลว เพราะสิ้นปฏิสนธิวิญญาณซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในคาถานี้วา
กมฺม เขตฺต วิฺาณ พีช กรรม เปนเนื้อนา วิญญาณ เปนพืช ดังนี้
๑

๑. อัง. ติก ๒๐/ ขอ ๕๑๗.
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เปนตน เพราะความสิ้นกรรมนั้นเอง. แมความพอใจดวยอํานาจตัณหา กลาว
คือตัณหาในภพใหมซึ่งเจริญขึ้นแมอันใด ไดมีแลวในกาลกอน เพราะตัณหา
ที่เจริญขึ้นแมนั้นอันตนละเสียได ดวยการละสมุทัยนั่นเอง พระอริยบุคคลเหลา
นั้น จึงชื่อวา เปนผูมีความพอใจอันไมเจริญขึ้น เพราะไมมีสมภพ (ความเกิด)
ในเวลาจุติ เหมือนในกาลกอน จึงชื่อวาเปนนักปราชญ เพราะถึงพรอมดวย
ปญญา ยอมดับเสียได เพราะความดับแหงวิญญาณดวงสุดทาย เหมือนดวง
ประทีปนี้ที่ดับไปฉะนั้น ไดแก ยอมลวงบทบัญญัติมีอาทิอยางนี้วา เปนรูปหรือ
เปนอรูปอีก.
เลากันมาวา ในสมัยนั้นในบรรดาดวงประทีปทั้งหลายที่เขาจุดไว เพื่อ
บูชาเทวดาประจําพระนคร ดวงประทีปดวงหนึ่งดับไป พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อทรงแสดงถึงดวงประทีปที่ดับไปนั้นจึงตรัสวา ยถายมฺปทีโป เหมือนดวง
ประทีปนี้ทีดับไป.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสถึงคุณแหงการบรรลุ อนุปาทิเสสนิพพาน ของพระอริยบุคคลทั้งหลาย ผูไดสดับพระปริยัติธรรมที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไวดวยพระคาถา ๒ คาถาแรกนั้น แลวปฏิบัติตามกระแสเเหง
ธรรมที่ตนไดฟงมาแลวนั้นแล ไดบรรลุโลกุตตรธรรมทั้ง ๙ ประการ อยางนี้
แลว บัดนี้ทรงอาศัยคุณขอนั้นนั่นเอง เพื่อจะทรงประกอบสัจวาจา เปนสังฆาธิษฐาน จึงตรัสเทสนาวา อิทมฺป สงฺเฆ รตน ปณีต เอเตน สจฺเจน
สุวตฺถิ โหตุ.
เนื้อความแหงพระคาถานั้น พึงทราบโดยนัยอันขาพเจา กลาวแลว
ในตอนตน แตก็พึงทราบวาจาประกอบความอยางนี้อยางเดียววา สังฆรัตนะ
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กลาวคือพระนิพพานของภิกษุขีณาสพทั้งหลาย โดยประการตามที่เรากลาวไว
แลวแมนี้ เปนรัตนะอันประณีต อาชญาแหงคาถาแมนี้ อันอมนุษยทั้งหลาย
ในแสนโกฏิจักรวาลรับแลว.
ในที่สดุ แหงพระเทศนา ความสวัสดีไดมีแกราชสกุลแลว อุปทวะ
ทั้งปวงสงบแลว สัตว ๘๔,๐๐๐ ไดบรรลุธรรม.
ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงดําริวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัย
คุณพระรัตนตรัยประกอบสัจวาจา ทําความสวัสดีแกชาวพระนครแลว แม
เราเองก็จะพึงอาลัยคุณพระรัตนตรัย กลาวบางสิ่งบางอยาง เพื่อความสวัสดีแก
ชาวพระนคร จึงไดตรัส ๓ คาถาสุดทายวา
ยานีธ ภูตานิ สมาคตานิ
ภุมฺมานิ วา ยานิ ว อนฺตลิกฺเข
ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต
พุทฺธ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ ดังนี้เปนตน.
พึงทราบวินิจฉัย ในพระคาถาทั้ง ๓ นั้น ดังตอไปนี้ :เพราะเหตุที่พระพุทธเจา ไดรับขนานนามวา พระตถาคต ก็เพราะ
พระองคทรงถึงประโยชนเหมือนอยางบุคคลทั้งหลายผูขวนขวาย เพื่อประโยชน
สุขแกชาวโลกจะพึงถึง เพราะพระองคเสด็จไปโดยประการที่ชาวโลกผูขวนขวาย
เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลกเหลานี้จะพึงไป เพราะพระองคทรงทราบถึงสิ่งที่
ชาวโลกผูขวนขวาย เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลกเหลานี้จะพึงทราบ เพราะ
พระองคทรงรูโดยประการที่ชนเหลานี้จะพึงรูและเพราะพระองคเสด็จไปอยางนี้
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และเพราะพระผูมีพระภาคเจานั้นอันเทวดาและมนุษยทั้งหลายบูชากันเหลือเกิน
ดวยวัตถุมีดอกไมและของหอมเปนตน ซึ่งเกิดในภายนอก (ตน) และดวยการ
ปฏิบัติมีการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมเปนตน ซึ่งเกิดในตน เพราะฉะนั้น
ทาวสักกะจอมเทพ จึงไดทรงรวบรวมเทวบริษัททั้งหมด พรอมกับพระองค
ตรัสวา
ตถาคต เทวมนุสฺสปูชิต
พุทธ นมสฺสาม สุวตฺถิ โหตุ.
ขาพเจาทั้งหลายขอนมัสการพระพุทธเจา ผูไปแลวอยางนั้น ผูอันเทวดา
และมนุษยบูชาแลว ขอความสวัสดีจึงมีแก
สัตวเหลานั้น ดังนี้.
ก็เพราะในฝายพระธรรม มรรคธรรมอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยกําลัง
แหงสมถะและวิปสสนาทั้งคู ฉันใด นิพพานธรรมอันพระอริยบุคคลผูตัดธรรม
อันเปนฝายกิเลส ก็ถึงไดฉันนั้น พระธรรมอันบุคคลถึงเเลวคือแทงตลอดแลว
ดวยปญญา ฉันใด นิพพานธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาเปนตนทรงบรรลุแลว
ยอมสําเร็จได ก็เพราะกําจัดทุกขทั้งปวงได ฉันนั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิตจึง
เรียกวา ตถาคต พระธรรมที่บุคคลถึงแลวอยางนั้น.
อนึ่ง เพราะเหตุที่แมพระสงฆ ทานก็เรียกวา ตถาคต ผูถึง
เหมือนกัน เพราะทานถึงความเปนพระสงฆไดดวยมรรคนั้น ๆ เหมือนกับ
บุคคลผูปฏิบัติเปนประโยชนแกตนจะพึงถึง เพราะฉะนั้น ทาวสักกะจึงตรัส
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แมใน ๒ คาถาที่เหลือวา ขาพเจาทั้งหลายจะนมัสการพระธรรม
อันไปแลวอยางนั้น ขอความสวัสดีจงมีแกสัตวทั้งหลาย, ขาพเจา
ทั้งหลายจะนมัสการพระสงฆ ผูไปแลวอยางนั้นขอความสวัสดีจงมี
แกสัตวทั้งหลาย ดังนี้. คําที่เหลือมีนัยอันขาพเจากลาวแลวนั่นแหละ
ดังนี้แล.
ทาวสักกะจอมเทพ ครั้นตรัส ๓ คาถานี้ อยางนี้แลว ทรงกระทํา
ประทักษิณพระผูมีพระภาคเจา แลวไดเสด็จไปยังเทพนคร พรอมดวยเทพบริษัท ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงรัตนสูตรนั้นนั่นแล แมในวันที่สอง
สัตว ๘๔,๐๐๐ ก็ไดบรรลุธรรมอีก. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอยูอยางนี้จน
ถึงวันที่ ๗. การบรรลุธรรมก็ไดมีแกสัตว ๘๔,๐๐๐ ทุก ๆ วัน เหมือนอยาง
นั้นนั่นเทียว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงประทับอยูในเมืองเวสาลีเปนเวลาครึ่งเดือน
แลวทรงประกาศวา เราจักไปเมืองราชคฤห ตอจากนั้นพระราชาทั้งหลายก็ได
นําเสด็จพระผูมีพระภาคเจาไปยังฝงแมน้ําคงคา ดวยใชเวลา ๓ วันอีกพรอมดวย
เครื่องสักการะที่จัดถวายเปนสองเทา (ของพระเจาพิมพิสาร) นาคราชทั้งหลาย
บังเกิดในแมน้ําคงคาคิดกันวา พวกมนุษยกระทําสักการะแดพระตถาคตเจา
พวกเราจักไมทําอะไรกันหรือ นาคราชทั้งหลายจึงไดเนรมิตเรือทั้งหลาย ซึ่ง
สําเร็จดวย ทอง เงิน และแกวมณี ใหปลู าดบัลลังกทั้งหลายที่สําเร็จดวย
ทอง เงิน และแกวมณีเหมือนกัน ไดกระทําน้ําใหดารดาษไปดวยดอกปทุม
๕ สี แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาณเจากราบทูลวา ขอพระองคจงอนุเคราะห
ขาพระองคทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว ครั้นทรงรับนิมนต
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แลว ก็เสด็จลงเรือรัตนะ ภิกษุ ๕๐๐ รูปก็ลงเรือของตน ๆ นาคราชทั้งหลาย
ไดนิมนตพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆใหเสด็จเขาไปสูนาคพิภพ.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกนาคบริษัทตลอดคืน
ทั้งสิ้น ณ นาคพิภพนั้น ในวันที่สอง นาคราชทั้งหลายไดถวายมหาทานดวย
ขาทนียะและโภชนียะอันเปนทิพย พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแลวเสด็จ
ออกจากนาคพิภพ. ภุมมัฏฐเทวดาคิดวา พวกมนุษยทั้งหลายและนาคทั้งหลาย
ยอมกระทําสักการะแกพระตถาคต พวกเราจักไมทําอะไรกันหรือ ดังนี้แลว
จึงไดยกฉัตรซอนฉัตร ขึ้นที่ปา พุมไม ตนไม และภูเขาเปนตน โดยอุบายนี้
นั้นเอง มหาสักการะอันพิเศษบังเกิดขึ้นแลวตราบถึงภพของอกนิษฐพรหม
แมพระเจาพิมพิสารก็ไดทรงทําสักการะเปนทวีคูณ กวาสักการะที่เจาลิจฉวี
ทั้งหลายกระทํา ในกาลที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมา พระองคไดนําเสด็จ
พระผูมีพระภาคเจาไปยังกรุงราชคฤหโดยใชเวลา ๕ วัน โดยนัยที่กลาวแลวใน
ตอนกอนนั้นแล.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ ภิกษุทั้งหลาย
ที่ประชุมกัน ณ โรงกลม ภายหลังภัต เกิดการสนทนากันในระหวางดังนี้วา
" โอ ! อานุภาพของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ภูมิภาค ๘ โยชนจากฝงนี้และ
ฝงโนนแหงแมน้ําคงคาอันพระราชาและมหาชนกระทําภาคพื้นที่เปนที่ลุมและ
ที่ดอนใหเสมอกัน เกลี่ยดวยทรายแลวลาดดวยดอกไม น้าํ ในแมน้ําคงคา
ประมาณ ๑ โยชน ก็ดาษดาไปดวยดอกปทุมนานาพรรณ เทวดาทั้งหลาย
ยกฉัตรซอนฉัตรขึ้นถึงชั้นอกนิษฐภพทีเดียว เจาะจง (อุทิศ) พระพุทธองค"
ดังนี้.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความเปนไปนั้น เสด็จออกจากพระคันธกุฎี ไปยังโรงกลม (หอประชุม) ดวยปาฏิหาริยที่เหมาะสมในขณะนั้น
ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่เขาปูลาดไวแลว ก็พระผูมีพระภาคเจาครั้น
ประทับนั่งแลวแลไดตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ทานทั้งหลาย
นั่งประชุมกันดวยเรื่องอะไร. ภิกษุทงั้ หลายกราบทูลเรื่องทั้งปวงใหทรงทราบ.
พระผูพระภาคเจาไดตรัสพระดํารัสนี้วา ภิกษุทั้งหลาย การบูชาพิเศษนี้หาได
เกิดขึ้นดวยพุทธานุภาพของเราไม หาไดเกิดขึ้นดวยอานุภาพของนาค เทพ
และพรหมไม โดยที่แทแล การบูชาพิเศษนี้ เกิดขึ้นแลวดวยอานุภาพแหง
การบริจาคมีประมาณนอย. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พวกขาพระองคไมทราบการบริจาคอันมีประมาณนอยนั้น ขาพระองคทั้งหลาย
ขอพระวโรกาส ขอพระผูมีพระภาคเจาจงตรัสบอกแกขาพระองคทั้งหลาย โดย
ประการที่ขาพระองคทั้งหลายจะพึงทราบเรื่องนั้นได.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว
ไดมีพราหมณคนหนึ่งชื่อวา สังขะ ในเมืองตักกสิลา มาณพชื่อวา สุสิมะ
ที่เปนบุตรของพราหมณนั้น มีอายุราว ๑๖ ป วันหนึ่งไดเขาไปหาบิดา ไหว
แลวยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง. บิดาพูดกับบุตรนั้นวา พอสุสิมะ อะไรกัน. บุตร
นั้นพูดวา คุณพอครับ ผมตองการจะไปศึกษาศิลปวิชาที่เมืองพาราณสี.
บิดาพูดวา " ลูกสุสิมะ ถาอยางนั้น (เจาจงไปเถิด) เพื่อนของพอ
เปนพราหมณชื่อโนน เจาไปยังสํานักของพราหมณนั้นแลว จงเรียนวิชาเถิด"
ดังนี้ แลวมอบทรัพยใหพันกหาปณะ สุสิมะมาณพนั้นรับทรัพย ๑ พันกหาปณะ
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นั้นแลว ไหวอําลามารดาบิดา ไปสูเมืองพาราณสีโดยลําดับ เขาไปหาอาจารย
ดวยวิธีประกอบดวยมารยาทเรียบรอย ไหวแลว แนะนําตน อาจารยทราบวา
เด็กหนุมนี้เปนบุตรเพื่อนของเรา จึงรับมาณพ (นั้น ) แลวไดกระทําการ
ตอนรับทุกอยาง.
มาณพนั้นบรรเทาความเมื่อยลาจากการเดินทางไกล (พักผอน) แลว
ไดมอบทรัพย ๑ พันกหาปณะนั้นไวที่ใกลเทาอาจารย ขอโอกาสเรียนศิลปวิทยา
อาจารยใหโอกาสแลวก็ใหศึกษา มาณพนั้นเรียนไดไวดวย เรียนไดมากดวย
และจดจําสิ่งที่เรียนไวแลว ๆ ไมลืม เหมือนน้ํามันที่ใสไวในภาชนะทองฉะนั้น
ไดเรียนศิลปวิทยา ซึ่งคนทั่วไปใชเวลาเรียน ๑๒ ป (โดยใชเวลาเรียน) เพียง
๒-๓ เดือนเทานั้น เขาเมื่อจะกระทําการสาธยาย ยอมเห็นเบื้องตน และ
ทามกลางของศิลปะนั้นได แตไมเห็นที่สุด. ครัง้ นั้นเขาจึงเขาไปหาอาจารย
แลวเรียนวา กระผมยอมเห็นเบื้องตนและทามกลางเทานั้นของศิลปะนั้น แต
ไมเห็นที่สุด. อาจารยกลาววา ดูกอ นพอ แมเราเองก็ไมเห็นเหมือนกัน.
มาณพจึงเรียนถามวา ขาแตทานอาจารย เมื่อเปนเชนนั้น ใครเลายอมทราบ
ที่สุดเเหงศิลปะนี้ได. อาจารยตอบวา ดูกอนพอ ที่ปาอิสิปตนะมีฤาษีทั้งหลาย
อยู ฤาษีเหลานั้นพึงทราบได. มาณพกลาววา ทานอาจารยกระผมเขาไปหา
ฤาษีเหลานั้นแลวจักไตถาม. อาจารยตอบวา เจาจงถามตามสบายเถิดพอ.
มาณพนั้นไปยังปาอิสิปตนะ เขาไปหาพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายแลว เรียน
ถามวา ทานทั้งหลายทราบเบื้องตน ทามกลางและที่สุด (ของศิลปะ) หรือ.
พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายตอบวา ดูกอนอาวุโส ใชแลว พวกเราทราบ.
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มาณพเรียนวา ทานทั้งหลายจะใหกระผมศึกษาบางไดไหม พระปจเจกพุทธเจา.
ทั้งหลายตอบวา อาวุโส ถาอยางนั้นเจาจงบวช (เสียกอน) ดวยวาผูที่ไมบวช
ไมอาจศึกษาได. มาณพเรียนวา ขาแตทานผูเจริญ ดีละ ทานทั้งหลายจงให
กระผมบวช ทานทั้งหลายกระทําสิ่งที่ทานทั้งหลายปรารถนาแลว จงใหกระผม
ทราบที่สุดแหงศิลปะเถิด.
พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นใหมาณพนั้นบวชแลว ก็ไมสามารถที่จะ
สั่งสอน ในกัมมัฏฐานได พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ใหศึกษาอภิสมาจาริกวัตร โดยนัยเปนตนวา ทานพึงนุงอยางนี้ ทานพึงหมอยางนี้ ก็สุสิมะนั้น
ศึกษาอยูที่ปาอิสิปตนะนั้น ไดบรรลุปจเจกโพธิญาณโดยไมนานเลย เพราะ
(ความที่ตน) สมบูรณดวยอุปนิสัย ทานจึงไดปรากฏในเมืองพาราณสีทั้งสิ้นวา
พระปจเจกพุทธเจาสุสิมะเกิดขึ้นแลว ทานถึงความเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศ
มีบริวารพรั่งพรอม พระปจเจกพุทธเจาสุสิมะนั้น ไมนานเลยก็ปรินิพพาน
เพราะทานไดทํากรรมที่เปนเหตุใหมีอายุนอยไว. พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย
และหมูมหาชนกระทําซึ่งสรีรกิจของพระปจเจกพุทธเจาสุสิมะนั้น ถือเอาแลว
ซึ่งพระธาตุทั้งหลายใหประดิษฐานไวในพระสถูปที่ประตูพระนคร.
ครั้งนั้นแล สังขพราหมณคิดวา บุตรของเราไปนานแลว และเราก็
ไมทราบความเปนไปของบุตรนั้น ดังนี้. ตองการที่จะพบบุตร จึงออกจาก
เมืองตักกสิลา ไปถึงเมืองพาราณสีโดยลําดับ เห็นหมูมหาชนประชุมกันอยู
จึงดําริวา ในบรรดาหมูชนเปนอันมาก คงจะมีใครสักคนหนึ่งทราบความเปนไป
แหงบุตรของเราบางเปนแน ดังนี้แลว จึงเขาไปในที่นั้นถามวา เด็กหนุม
ชื่อวาสุสิมะมาในที่นี้มีอยู พวกทานทราบความเปนไปของเขาบางแหละหรือ
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มหาชนตอบวา ใชแลวพราหมณ เราทั้งหลายทราบอยู สุสิมะมาณพเปนผูจบ
ไตรเพทในสํานักของพราหมณในนครนี้. บวชในสํานักของพระปจเจกพุทธเจา
ทั้งหลาย แลวสําเร็จเปนพระปจเจกพุทธเจาปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ สถูปองคนี้ มหาชนใหสรางประดิษฐานไวเพื่อสุสิมะปจเจกพุทธเจาพระองคนั้น.
สังขพราหมณนั้นใชมือทุบแผนดินรองไหคร่ําครวญ ไปยังลานเจดีย
นั้น ถอนหญาทั้งหลายขึ้นแลว ใชผาหม (หอ) ขนทรายมา แลวเกลีย่ ลงที่
ลานพระเจดียของพระปจเจกพุทธเจา ประพรมดวยน้ํา จากคณโฑ (ลักจั่น)
กระทําบูชาดวยดอกไมปาทั้งหลาย ใชผาหมยกทําเปนธงปฏากขึ้น ผูกรมของตน
ไวเบื้องบนสถูป แลวหลีกไป.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงนําอดีตนิทานมาอยางนี้แลวเมื่อทรงสืบตอ
อนุสนธิชาดกนั้น ใหเชือ่ มกับเหตุการณในปจจุบัน จึงตรัสธรรมกถาแกภกิ ษุ
ทั้งหลายวา ภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายไมพึงเห็นขอนั้นอยางนี้วา คนอื่น
จะพึงมีไดแล สังขพราหมณไดมีแลวในสมัยนั้นแนแท เราเองไดเปนสังขพราหมณโดยสมัยนั้น เราไดถอนหญาที่ลานพระเจดียของพระปจเจกพุทธเจา
ชื่อวาสุสิมะ ดวยผลที่ไหลออกแหงกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายไดกระทํา
หนทางประมาณ ๘ โยชน ใหปราศจากตอและหนาม แลวกระทําพื้นที่ใหเสมอ
สะอาด เราไดเกลี่ยทรายลงที่ลานพระเจดียนั้น ดวยผลที่ไหลออกแหงกรรม
ของเรานั้น ชนทั้งหลายไดเกลี่ยทรายในหนทางประมาณ ๘ โยชน เราไดทํา
การบูชาดวยดอกไมปาที่พระเจดียของพระปจเจกพุทธเจานั้น ดวยผลที่ไหลออก
แหงกรรมของเรานั้น ชนทั้งหลายไดทําการลาดดอกไม ดวยดอกไมนานาชนิด
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ทั้งบนบกและในน้ําในหนทางประมาณ ๘ โยชน เราไดทําการประพรมภาคพื้น
ดวยน้ําที่ลานพระเจดียนั้น ดวยน้ําในคนโฑ ดวยผลอันไหลออกแหงกรรม
ของเรานั้น ฝนโบกขรพรรษจึงตกลงในเมืองเวสาลี เราไดยกธงปฏากและ
ผูกฉัตรไวที่เจดียของพระปจเจกพุทธเจานั้น ดวยผลอันไหลออกแหงกรรม
ของเรานั้น มนุษยและเทวดาทั้งหลายไดยกธงปฏากและยกฉัตรซอนฉัตรขึ้นจน
ถึงอกนิษฐภพ ภิกษุทั้งหลาย การบูชาพิเศษเพื่อเรานี้ มิไดบังเกิดขึ้นดวย
พุทธานุภาพ มิไดเกิดขึ้นดวยอานุภาพแหงนาค เทพ และพรหม แตได
บังเกิดขึ้นดวยอานุภาพแหงการบริจาคอันมีประมาณนอย (ของเรา) ดังกลาว
มานี้แล.
ในที่สดุ แหงพระธรรมกถา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระคาถานี้วา
มตฺตาสุขปฺปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุล สุข
จเช มตฺตาสุข ธีโร สมฺปสฺส วิปุล สุข
ถาหากวา บุคคลพึงเห็นความสุขอัน
ไพบูลย เพราะการสละความสุขอันพอประมาณไซร (ก็พงึ สละความสุขพอประมาณ
เสีย) นักปราชญเมื่อเห็นความสุขอันไพบูลย
ก็พึงละความสุขพอประมาณเสีย.
จบอรรถกถารตนสูตร
แหงอรรถกถาขุททกนิกาย ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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อามคันธสูตรที่ ๒
วาดวยมีกลิ่นดิบไมมีกลิ่นดิบ
ติสสดาบสทูลถามพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ ดวยคาถา
ความวา
[๓๑๕] สัตบุรุษทั้งหลายบริโภค
ขาวฟาง ลูกเดือย ถั่วเขียว ใบไม เหงามัน
และผลไมที่ไดแลวโดยธรรม หาปรารถนา
กาม กลาวคําเหลาะแหละไม.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
กัสสปะ พระองคเมื่อเสวยเนื้อชนิดใด ที่ผู
อืน่ ทําสําเร็จดีแลว ตบแตงไวถวายอยางประณีต เมื่อเสวยขาวสุกแหงขาวสาลี ก็ชื่อวา
ยอมเสวยกลิ่นดิบ.
แตพระองคผูเปนเผาพันธุแหง
พรหม พระองคตรัสอยางนี้วา กลิ่นดิบยอม
ไมควรแกเรา แตยังเสวยขาวสุกแหงขาวสาลี
กับเนื้อนกที่บคุ คลปรุงดีแลว.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
กัสสปะ ขาพระองคขอทูลถามความขอนี้กะ
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พระองควา กลิ่นดิบของพระองคมีประการ
อยางไร.
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะตรัสตอบดวยพระคาถาวา
การฆาสัตว การทุบตี การตัด การ
จองจํา การลัก การพูดเท็จ การกระทํา
ดวยความหวัง การหลอกลวง การเรียน
คัมภีรที่ไรประโยชน และการคบหาภรรยา
ผูอ ื่น นี้ชื่อวากลิ่นดิบ เนือ้ และโภชนะไม
ชือ่ วากลิ่นดิบเลย.
ชนเหลาใดในโลกนี้ ไมสํารวมใน
กามทั้งหลาย ยินดีในรสทั้งหลาย เจือปน
ดวยของไมสะอาด มีความเห็นวาทานที่
บุคคลใหแลวไมมีผล มีการงานไมเสมอ
บุคคลพึงแนะนําไดโดยยาก นี้ชื่อวากลิน่ ดิบ
ของชนเหลานั้น เนื้อและโภชนะไมชื่อวา
กลิน่ ดิบเลย.
ชนเหลาใดผูเศราหมอง หยาบชา
หนาไหวหลังหลอก ประทุษรายมิตร ไมมี
ความกรุณา มีมานะจัด มีปกติไมให และ
ไมใหอะไร ๆ แกใคร ๆ นีช้ ื่อวากลิ่นดิบ
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ของชนเหลานี้ เนื้อและโภชนะไมชื่อวา
กลิน่ ดิบเลย.
ความโกรธ ความมัวเมา ความเปน
คนหัวดื้อ ความตั้งอยูผิด มายา ริษยา
ความยกตน ความถือตัว ความดูหมิ่น และ
ความสนิทสนมดวยอสัตบุรุษทั้งหลาย นีช้ ื่อวา
กลิน่ ดิบ เนื้อและโภชนะไมชื่อวากลิ่นดิบ
เลย.
ชนเหลาใดในโลกนี้ มีปกติประพฤติลามก กูห นี้มาแลวไมใช พูดเสียดสี
พูดโกง เปนคนเทียม เปนคนต่ําทราม
กระทํากรรมหยาบชา นี้ชื่อวากลิ่นดิบของ
ชนเหลานั้น เนื้อและโภชนะไมชื่อวากลิ่นดิบเลย.
ชนเหลาใดในโลกนี้ มีปกติประสัตวทั้งหลาย ชักชวนผูอื่นประกอบการ
เบียดเบียน ทุศีล รายกาจ หยาบคาย ไม
เอือ้ เฟอ นี้ชื่อวากลิ่นดิบของชนเหลานั้น
เนือ้ และโภชนะไมชื่อวากลิ่นดิบเลย.
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สัตวเหลาใดกําหนัดแลวในสัตว
เหลานี้ โกรธเคือง ฆาสัตว ขวนขวายใน
อกุศลเปนนิตย ตายไปแลวยอมถึงที่มืด มี
หัวลง ตกไปสูนรก นีช้ ื่อวากลิ่นดิบของชน
เหลานั้น เนื้อและโภชนะไมชื่อวากลิ่นดิบ
เลย.
การไมกินปลาและเนื้อ ความเปน
คนประพฤติเปลือย ความเปนคนโลน การ
เกลาชฎา ความเปนผูหมักหมมดวยธุลี การ
ครองหนังเสือพรอมทั้งเล็บ การบําเรอไฟ
หรือแมวาความเศราหมองในกายที่เปนไป
ดวยความปรารถนา ความเปนเทวดา การ
ยางกิเลสเปนอันมากในโลก มนตและการ
เซนสรวง ยัญและการซองเสพฤดู ยอมไม
ยังสัตวผูไมขามพนความสงสัยใหหมดจดได.
ผูใด คุมครองแลวในอินทรียทั้งหก
เหลานั้น รูแจงอินทรียแลว ตั้งอยูในธรรม
ยินดีในความเปนคนตรงและออนโยน ลวง
ธรรมเปนเครื่องของเสียได ละทุกขไดทั้งหมด ผูนั้นเปนนักปราชญ ไมติดอยูในธรรม
ที่เห็นแลว และฟงแลว.
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พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสบอกความ
ขอนี้บอย ๆ ดวยประการฉะนี้ ติสสดาบส
ผูถ ึงฝงแหงมนตไดทราบความขอนั้นแลว
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนมุนี ทรงประกาศ
ดวยพระคาถาทั้งหลาย อันวิจิตรวา บุคคล
ผูท ี่ไมมีกลิ่นดิบ ผูอันตัณหาและทิฏฐิไม
อาศัยแลว ตามรูไดยาก.
ติสสดาบสฟงบทสุภาษิตซึ่งไมมีกลิ่น
ดิบ อันเปนเครื่องบรรเทาเสียซึ่งทุกขทั้งปวง
ของพระพุทธเจาแลว เปนผูมีใจนอบนอม
ถวายบังคมพระบาทของตถาคต ไดทูลขอ
บรรพชา ณ ที่นั่งนั่นแล.
จบอามคันธสูตรที่ ๒
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อรรถกถาอามคันธสูตรที่ ๒
อามคันธสูตร มีคําเริ่มตนวา สามากจิงคฺ ูลกจีนกานิ จ เปนตน
ถามวา พระสูตรนีม้ ีการเกิดขึ้นอยางไร ?
ตอบวา พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นดังตอไปนี้ :เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังไมเสด็จอุบัติขึ้น พราหมณชื่อวา อามคันธะ
บรรพชาเปนดาบสพรอมกับมาณพ ๕๐๐ คน ใหสรางอาศรมอยูในระหวาง
ภูเขา (หุบเขา) มีเผือกมันและผลไมในปาเปนอาหาร อยูทหี่ ุบเขาแหงนั้น
ดาบสไมบริโภคปลาและเนื้อเลย. ครั้งนั้นโรคผอมเหลืองก็เกิดขึ้นแกดาบส
เหลานั้น ผูไ มบริโภคของเค็ม ของเปรี้ยวเปนตน. ตอแตนั้น ดาบสเหลานั้นก็
พูดกันวา เราจะไปยังถิ่นมนุษย เพื่อเสพของเค็มและของเปรี้ยว ดังนี้แลว จึงได
เดินทางไปถึงปจจันตคาม ในปจจันตคามนั้นมนุษยทั้งหลายเห็นดาบสเหลานั้น
แลว ก็เลื่อมใสในดาบสเหลานั้น นิมนตใหฉันอาหาร มนุษยทั้งหลายไดนอม
เตียง ตั่ง ภาชนะสําหรับบริโภคและน้ํามันทาเทาเปนตน แกดาบสเหลานั้น
ผูทําภัตกิจเสร็จแลว แสดงที่เปนที่อยูดวยกลาววา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย
ขอทานทั้งหลายจงอยูในที่นี้. ขอพวกทานอยาไดกระสันต ดังนี้แลวก็พากัน
หลีกไป แมในวันที่สอง พวกมนุษยไดถวายทานแกดาบสเหลานั้น แลวได
ถวายทานวันละ ๑ บานตามลําดับเรือนอีก ดาบสทั้งหลายอยูในที่นั้นสิ้น ๔ เดือน
มีรางกายแข็งแรงขึ้น เพราะไดเสพรสเค็มและรสเปรี้ยว จึงไดบอกแกมนุษย
ทั้งหลายวา ทานทั้งหลาย (อาวุโสทัง้ หลาย) พวกเราจะไปละ. มนุษยทั้งหลาย
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ไดถวายน้ํามันและขาวสารเปนตน แกดาบสเหลานั้น. ดาบสเหลานั้นถือเอา
น้ํามันและขาวสารเปนตนเหลานั้น ไดไปยังอาศรมของตนนั้นเอง (ตามเดิม)
ก็ดาบสเหลานั้นไดมาสูบานนั้นทุก ๆ ปเหมือนอยางเคยปฏิบัติมา แมพวกมนุษย
ทราบวาดาบสเหลานั้นพากันมา จึงไดตระเตรียมขาวสารเปนตน ตองการเพื่อ
จะถวายทาน และไดถวายทานแกดาบสเหลานั้นผูมาแลว เหมือนเชนทุกครั้ง.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก ทรงแสดงธรรมจักรอันบวรแลว เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีโดยลําดับ ประทับอยูที่เมืองสาวัตถี
นั้น ทรงเห็นอุปนิสสัยสมบัติของดาบสเหลานั้น เสด็จออกจากเมืองสาวัตถีนั้น
มีหมูภิกษุแวดลอม เสด็จจาริกไปอยู เสด็จถึงบานนั้นตามลําดับ มนุษยทั้งหลาย
เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดถวายมหาทาน พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
ธรรมแกมนุษยเหลานั้น ดวยพระธรรมเทศนานั้น มนุษยเหลานั้นบางพวก
สําเร็จเปนพระโสดาบัน บางพวกสําเร็จเปนพระสกทาคามี และพระอนาคามี
บางพวกบรรพชาแลวบรรลุพระอรหัต พระผูมพี ระภาคเจาไดเสด็จกลับมายัง
กรุงสาวัตถีเชนเดิมอีก. ครั้งนั้น ดาบสเหลานั้นไดมาสูบานนั้น มนุษยทั้งหลาย
เห็นพวกดาบสแลว ก็ไมไดทําการโกลาหลเชนกับในคราวกอน ดาบสทั้งหลาย
ถามพวกมนุษยเหลานั้นวา ทานทั้งหลาย เพราะเหตุไรมนุษยเหลานี้จึงไมเปน
เชนกับคราวกอน หมูบานแหงนี้ ถูกลงราชอาชญาหรือหนอแล หรือวาถูก
ประทุษรายดวยทุพภิกขภัย หรือวามีบรรพชิตบางรูปซึ่งสมบูรณดวยคุณมีศีล
เปนตนมากกวาพวกเรา ไดมาถึงหมูบานแหงนี้.
มนุษยเหลานั้นเรียนวา ทานผูเจริญทั้งหลาย บานนี้จะถูกลงราชอาชญา
ก็หาไม ทั้งจะถูกประทุษรายดวยทุพภิกขภัยก็หาไม ก็แตวาพระพุทธเจาทรง
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อุบัติขึ้นแลวในโลก พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงแสดงธรรมเพื่อ
ประโยชนแกชนเปนอันมาก ไดเสด็จมา ณ หมูบ านแหงนี้. อามคันธดาบส
ฟงคํานั้นแลวจึงพูดวา คหบดีทั้งหลาย พวกทานพูดวา พุทฺโธ ดังนี้หรือ ?
มนุษยทั้งหลายกลาวขึ้นสิ้น ๓ ครั้งวา ขาแตทานผูเจริญ พวกขาพเจา
ยอมกลาววา พุทฺโธ ดังนี้. อามคันธดาบสยินดีแลวเปลงวาจาแสดงความ
ยินดีวา แมเสียงวา พุทฺโธ นี้แล เปนเสียงที่หาไดยากในโลก ดังนี้
จึงไดถามวา พระพุทธเจาพระองคนั้นเสวยกลิ่นดิบหรือหนอแล หรือวาไม
เสวยกลิ่นดิบ.
พวกมนุษยถามวา ขาแตทานผูเจริญ อะไรคือกลิ่นดิบ อามคันธดาบส
กลาววา ดูกอ นคหบดีทั้งหลาย ปลาและเนื้อชื่อวากลิ่นดิบ. มนุษยทั้งหลาย
กลาววา ขาแตทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเสวยปลาและเนื้อ. ดาบสฟงคํา
นั้นแลวก็เกิดวิปฏิสาร (เดือดรอนใจ) วา บุคคลผูนั้นจะพึงเปนพระพุทธเจา
หรือ หรือวาไมพึงเปนพระพุทธเจา. ดาบสนั้นคิดอีกวา ชื่อวาการปรากฏขึ้น
ของพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลาย บุคคลไดโดยยาก เราไปเฝาพระองคแลวถาม
จักทราบได.
ตอจากนั้น ดาบสนั้นจึงไดไปยังที่พระพุทธเจาประทับอยู ถามหนทาง
นั้นกะมนุษยทั้งหลาย เปนผูรีบรอนประดุจแมโคที่หวงลูก ไดไปถึงกรุงสาวัตถี
โดยการพักคืนหนึ่งในที่ทุกแหง เขาไปยังพระเชตวันนั้นแล พรอมกับบริษัท
ของตน. แมพระผูมีพระภาคเขาทรงประทับนั่งบนอาสนะเพื่อแสดงธรรมใน
สมัยนั้น ดาบสทั้งหลายเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา เปนผูน ิ่งไมถวายบังคม
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ไดนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสปราศรัยแสดงความชื่นชม
กับดาบสเหลานั้น โดยนัยวา ทานฤาษีทั้งหลาย ทานทั้งหลายพออดทนได
ละหรือ ดังนี้เปนตน. แมดาบสเหลานั้นก็ไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ขาพระองคทั้งหลายพออดทนได ดังนี้เปนตน. ลําดับนั้นอามคันธฤาษี ได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคเสวยกลิ่นดิบ
หรือไมเสวย. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา พราหมณ ชื่อวากลิ่นดิบนั้นคือ
อะไร ? ดาบสนั้นทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ปลาและเนื้อชื่อวากลิ่นดิบ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณ ปลาและเนื้อไมใชกลิ่นดิบ ก็แล
กิเลสทั้งปวงที่เปนบาป เปนอกุศลธรรม ชื่อวากลิ่นดิบ แลวตรัสวา ดูกอ น
พราหมณ ตัวทานเองไดถามถึงกลิน่ ดิบในกาลบัดนี้ก็หามิได แมในอดีต
พราหมณชื่อวาติสสะก็ไดถามถึงกลิน่ ดิบกะพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ
แลว ก็ติสสพราหมณไดทูลถามแลวอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพยากรณ
แลวอยางนี้ ดังนี้ แลวไดทรงนํามาซึ่งพระคาถาที่ติสสพราหมณ และพระผูมี
พระภาคเจากัสสปะตรัสแลวนั้นแล เมื่อจะใหอามคันธพราหรมณทราบดวยคาถา
เหลานี้ จะตรัสวา สามากจิงฺคูลกจีนกานิ จ ดังนี้เปนตน. นี่คือเหตุเกิด
ขึ้นแหงพระสูตรนี้ ในทีน่ ี้เพียงเทานี้กอน แตในอดีตกาลมีเหตุเกิดขึ้นดังตอไปนี้.
ไดยินวา พระโพธิสตั วพระนามวากัสสปะ บําเพ็ญบารมี ๘ อสงไขย
กับแสนกัป ไดถือปฏิสนธิในครรภของนางพราหมณีชื่อวา ธนวดี ปชาบดีของ
พรหมทัตตพราหมณในเมืองพาราณสี แมอัครสาวกก็เคลื่อนจากเทวโลกในวัน
นั้นเหมือนกัน อุบัติในครรภของปชาบดีของพราหมณผูเปนอนุปุโรหิต การถือ
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ปฏิสนธิและการคลอดจากครรภของพระโพธิสัตว และอัครสาวกทั้งสองนั้น ได
มีแลวในวันเดียวกันนั่นเอง ดวยประการฉะนี้ ญาติทั้งหลายไดตั้งชื่อบุตรของ
พราหมณคนหนึ่งวา กัสสปะ บุตรของพราหมณคนหนึ่งวา ติสสะ ในวันเดียว
กันนั้นเอง. เด็กทั้งสองเหลานั้นเปนสหายเลนฝุนกันมา ไดถงึ ความเจริญวัย
โดยลําดับ. บิดาของติสสะไดสั่งลูกชายวา ดูกอนพอ สหายกัสสปะนี้ออกบวช
แลว จะเปนพระพุทธเจา แมเจาเองบวชในสํานักของพระพุทธเจา พระนาม
วากัสสปะนั้นแลว ก็จะพึงทําการสลัดออกจากภพเสียได. ติสสะนั้นรับวา
ดีละ แลวก็ไปยังสํานักของพระโพธิสัตวกลาววา ดูกอนสหาย แมเราทั้งสอง
จักบรรพชาดวยกัน. พระโพธิสัตวรับวา ดีละ. ตอจากนั้นในกาลที่สหายทั้งสอง
เจริญวัยโดยลําดับ ติสสะพูดกับพระโพธิสัตววา สหาย มาเถิดเราจะบรรพชา
ดวยกัน. พระโพธิสัตวมิไดออกบรรพชา. ติสสะคิดวา ญาณของสหายนั้น
ยังไมถึงกาลแกรอบกอน ดังนี้แลว ตนเองจึงไดออกบวชเปนฤาษี ใหสราง
อาศรมอยูที่เชิงภูเขาในปา. ในสมัยตอมา แมพระโพธิสัตว ทัง้ ๆ ที่ดํารงอยู
ในเรือนนั้นเอง ก็กําหนดอานาปานสติ ทําฌาน ๔ และอภิญญาใหบังเกิดขึ้น
แลวเสด็จไปที่ใกลโคนตนโพธิดวยปราสาท (ดวยฤทธิ์) แลวอธิษฐานอีกวา
ขอปราสาทจงดํารงอยูในที่ตามเดิมนั้นแล. ปราสาทนั้นก็ไปประดิษฐานอยูใน
ที่ของตนตามเดิม. ไดยนิ วาพระโพธิสัตวที่มิใชบรรพชิต ไมอาจจะเขาถึงโคน
ตนโพธิได เพราะฉะนั้น พระโพธิสัตวบรรพชาแลวจึงไปถึงโคนตนโพธิ นั่ง
ทําความเพียรอยู ๗ วัน ทําใหแจงแลวซึ่งสัมโพธิญาณโดยใชเวลา ๗ วัน.
ณ กาลครั้งนั้น ทีป่ าอิสิปตนะมีบรรพชิตอยูถึง ๒ หมื่นรูป ครั้งนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปะ ตรัสเรียกบรรพชิตเหลานั้นมาแลว
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ทรงแสดงธรรมจักร ในเวลาจบพระสูตรนั้นเอง บรรพชิตทุกรูปก็เปนพระอรหันต ไดยินวาพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น มีภิกษุ ๒ หมื่นรูปเปน
บริวาร ประทับอยูที่ปาอิสิปตนะนั้นนั่นเอง และพระเจากาสีพระนามวา กิกี
ทรงอุปฏฐากพระองคดวยปจจัย ๔.
ตอมาวันหนึ่ง บุรุษชาวเมืองพาราณสีคนหนึ่ง แสวงหาวัตถุทั้งหลาย
มีแกนจันทนเปนตนที่ภูเขา ลุถึงอาศรมของติสสดาบส อภิวาทดาบสนั้นแลว
ไดยืนอยู ณ ขางหนึ่ง. ดาบสเห็นบุรุษนั้นแลวถามวา ทานมาจากที่ไหน
บุรุษนั้นตอบวา ผมมาจากเมืองพาราณสีขอรับ. ดาบสถามวา ความเปนไปที่
เมืองพาราณสีนั้นเปนอยางไรบาง. บุรุษนั้นตอบวา ทานผูเจริญ พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ. บังเกิดขึ้นแลวที่เมืองพาราณสีนั้น. ดาบส
ไดสดับคําที่ฟงไดโดยยากก็เกิดปติโสมนัส แลวถามวา พระพุทธเจาพระองคนั้น
เสวยกลิ่นดิบหรือไมเสวย. บุรุษนั้นถามวา กลิ่นดิบคืออะไรขอรับ.
ดาบสตอบวา กลิน่ ดิบคือปลาและเนื้อสิคุณ.
บุรุษนัน้ ตอบวา ขาแตทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาเสวยปลา
และเนื้อ. ดาบสฟงคํานั้น แลวก็เกิดวิปฏิสาร ดําริอีกวา เราจะไปทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น ถาหากวาพระองคจักตรัสวา เราบริโภคกลิ่นดิบ
ตอแตนั้น เราก็จะหามพระองควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนั้นไมเหมาะสม
แกชาติและสกุลของพระองค ดังนี้แลวคิดวา เราบวชในสํานักของพระพุทธเจา
พระองคนั้น จักกระทําการสลัดออกจากภพได ดังนี้แลวจึงไดถือเอาอุปกรณ
(บริขาร) ที่เบา ๆ ไปถึงเมืองพาราณสีในเวลาเย็น โดยการพักราตรีเดียวในที่
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ทั้งปวง เขาไปแลวสูปาอิสิปตนะนั้นเอง แมพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบน
อาสนะ เพื่อแสดงพระธรรมเทศนาอยูในสมัยนั้นนั่นเอง. ดาบสเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาแลว ไมถวายบังคม เปนผูนิ่งไดยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นดาบสนั้นแลว ตรัสปฏิสันถารโดยนัยที่ขาพเจา
กลาวแลว ในตอนตนนั้นแล. แมดาบสนั้นกลาวคําทั้งหลายเปนตนวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะผูเจริญ พระองคทรงพออดทนไดอยูหรือ.'
ดังนี้เปนตน แลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระกัสสปะผูเจริญ พระองคเสวยกลิ่นดิบหรือไม. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
พราหมณ เราหาไดเสวยกลิ่นดิบไม. ดาบสทูลวา ขาแตพระกัสสปะผูเจริญ
สาธุ สาธุ พระองคเมื่อไมเสวยซากศพของสัตวอื่น ไดทรงกระทํากรรมดีแลว
ขอนั้นสมควรแลวแกชาติ สกุล และโคตร ของพระกัสสปะผูเจริญ.
ตอแตนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงทรงดําริวา เราพูดวาเราไมบริโภค
กลิ่นดิบ ดังนี้หมายถึง (กลิ่นดิบ) คือกิเลสทั้งหลาย พราหมณเจาะจงเอา
ปลาและเนื้อ ทําอยางไรหนอ เราจะไมเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาตพรุงนี้ จะพึง
บริโภคบิณฑบาตที่เขานํามาจากวังของพระเจากิกิ คาถาปรารภกลิ่นดิบจักเปน
ไปอยางนี้ ตอแตนั้นเราจะใหพราหมณเขาใจได ดวยพระธรรมเทศนา
ดงนี้แลว ทรงทําบริกรรมสรีระแตเชาตรูในวันที่สอง เสด็จเขาไปยังพระคันธกุฎี ภิกษุทั้งหลายเห็นพระคันธกุฎีปด จึงรูไดวาวันนี้พระผูมีพระภาคเจา
ไมประสงคจะเสด็จเขาไปพรอมกับภิกษุทั้งหลาย จึงไดกระทําปทักษิณพระ
คันธกุฎี แลวเขาไปเพื่อบิณฑบาต แมพระผูมีพระภาคเจาออกจากพระคันธกุฎี
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แลวประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว ฝายดาบสแลตมกิ่งใบไม แลวเคี้ยวกิน
แลวนั่งอยูในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา พระเจากาสิกราชพระนามวา กิกิ
เห็นภิกษุทั้งหลายเที่ยวบิณฑบาตจึงตรัสถามวา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปไหน และไดทรงสดับวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในวิหาร มหาบพิตร. แลวจึงไดทรงสั่งโภชนะที่ถึงพรอมดวยกับและรสตาง ๆ สมบูรณดวย
ชนิดของเนื้อแดพระผูมีพระภาคเจา.
อํามาตยทั้งหลายไปสูวิหาร กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา ถวายน้ํา
ทักษิโณทก เมื่อจะอังคาสก็ไดถวายขาวยาคู อันถึงพรอมดวยเนื้อนานาชนิด
เปนครั้งแรก ดาบสเห็นแลวจึงไดยืนคิดอยูวา พระผูมีพระภาคเจาจะเสวย
หรือไมหนอ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อดาบสนั้นดูอยูนั้นแล จึงทรงดื่มขาวยาคู
ทรงใสชิ้นเนื้อเขาไปในพระโอษฐ ดาบสเห็นเเลวก็โกรธ เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาทรงดื่มขาวยาคูเสร็จแลว อํามาตยทั้งหลายก็ไดถวายโภชนะอันประกอบ
ดวยกับขาว อันมีรสตาง ๆ อีก ดาบสเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงรับโภชนะ
แมนั้นเสวยอยู ก็โกรธยิ่งขึ้น กลาววา ขาพเจาไมฉันปลาและเนื้อ.
ครั้งนั้น ดาบสไดเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงทําภัตกิจเสร็จ
แลว ทรงลางมือและเทาประทับนั่งอยู ทูลวา ขาแตทานกัสสปะผูเจริญ ทานตรัส
คําเท็จ ขอนั้นไมใชกิจของบัณฑิต ดวยวาพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายทรง
ติเตียนมุสาวาทไวแลว แมพวกฤาษีเหลานั้นเหลาใดยังอัตภาพใหเปนไปดวย
มูลผลาผลในปา อยู ณ เชิงเขา ฤาษีแมเหลานั้นก็ไมยอมพูดเท็จ เมือ่ จะ
พรรณหาคุณทั้งหลายของฤาษีทั้งหลายดวยพระคาถา จึงกลาววา สามากจิง-ฺ
คูลกจีนกานิ จ เปนตน.
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ติญชาติและธัญชาติที่เขาถึงซึ่งความเปนสิ่งอันบุคคลขจัด (เปลือก
ออกเสียแลว) หรือวาเลือกเอาแตรวงทั้งหลายแลวถือเอา ชือ่ วา ขาวฟาง
ในคาถานั้น อนึ่ง ลูกเดือย (จิงฺคูลกา) มีรวงซึ่งมีสัณฐานเหมือนดอกกณวีระ.
ถั่วเขียว (จีนกานิ) ซึ่งเขาปลูกแลว เกิดขึน้ ที่เชิงเขาในดง ชื่อวา
จีนกานิ.
ใบไม (สีเขียว) อยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา ปตฺตปฺผล.
เผือกมันอยางใดอยางหนึ่ง ชื่อวา มูลปฺผล.
ผลไมและผลเถาวัลยอยางใดอยางหนึ่ง ชือ่ วา ควิปฺผล.
อีกประการหนึ่ง เผือกมัน ทานถือเอาดวยศัพทวา มูล.
ผลไมและผลแหงเถาวัลย ทานถือเอาดวยศัพทวา ผล.
ผลแหงกระจับและแหวเปนตน ซึ่งเกิดในน้ํา ทานถือเอาดวยศัพทวา
ควิปฺผล.
สองบทวา ธมฺเมน ลทฺธ ความวา ละมิจฉาชีพ มีการเปนทูต
รับใช และการไปสื่อขาว แลวไดมาดวยการทองเที่ยวขอเขาเลี้ยงชีพ.
พระอริยเจาทั้งหลายผูสงบ ชื่อวา สต.
บทวา อสมานา ไดแก บริโภคอยู.
ดวยบาทพระคาถาวา น กามกามา อลิก ภณนฺติ ฤๅษียอ ม
แสดงถึงการติเตียนตอพระผูมีพระภาคเจา ดวยการสรรเสริญฤๅษีทั้งหลายวา
ฤๅษีทั้งหลายเหลานั้น ไมยึดถือของของตน บริโภคอยูซึ่งขาวฟางเปนตนเหลานั้น
อยูอยางนี้ ยอมไมพูดคําเหลาะแหละเพราะปรารถนากาม คือวาปรารถนากาม
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อยูก็ไมพูดคําเท็จ อยางที่พระองคปรารถนากามทั้งหลายอันมีรสอรอยเปนตน
เสวยกลิ่นดิบอยูนั้นแล ก็ยังตรัสวา พราหมณ เราหาบริโภคกลิ่นดิบไม
ชื่อวาตรัสคําไมจริง (เหลาะแหละ) ดังนี้. พราหมณครั้นติเตียนพระผูมีพระภาคเจาดวยการอางคําสรรเสริญฤๅษีทั้งหลายอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะแสดง
เรื่องการติเตียนตามที่ตนประสงค จะติเตียนพระผูมีพระภาคเจาโดยนิปปริยาย
จึงไดกลาววา ยทสมาโน เปนตน.
ท อักษรในคาถานั้นเปนการเชื่อมบท แตเนื้อความมีดังตอไปนี้ :เนื้อนกมูลไถหรือเนื้อนกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งกระทําดีแลวดวยการ
บริกรรมในเบื้องตน มีการลางและการหั่นเปนตน สําเร็จดีแลวดวยการบริกรรม
ในภายหลัง มีการปรุงและการยางเปนตน อันชนเหลาอื่นผูใครธรรมซึ่งสําคัญ
อยูวา ทานผูนี้ไมใชมารดา ไมใชบิดา (ของเรา) แตอีกอยางหนึ่งแล ทาน
ผูนี้เปนทักขิเณยยบุคคล ดังนี้ ไดถวายไป ชื่อวาตกแตงดีแลวในการการทํา
สักการะ.
ชื่อวา ประณีต คือตกแตงเรียบรอย คือวาประณีต เพราะเปน
โภชนะมีรสเลิศ เพราะเปนโภชนะมีโอชะ เพราะเปนโภชนะที่สามารถจะนํามา
ซึ่งกําลังและไขมัน พระองคเสวยอยู คือใหนํามาอยู คือวาพระองคเสวยเนื้อ
อยางใดอยางหนึ่งอยางเดียวก็หามิได โดยที่แทแล พระองคเสวยขาวสาลีแมนี้
ไดแก ขาวสุกแหงขาวสาลีซึ่งไดเลือกกากออกแลว ดาบสเรียกพระผูมีพระภาคเจาดวยอางพระโคตรวา ขาแตทานกัสสปะ พระองคนั้นเสวยกลิ่นดิบ.
พระองคเสวยอยูซึ่งเนื้อชนิดใดชนิดหนึ่ง และเสวยอยูซึ่งขาวสาลีนี้ ขาแตทาน
กัสสปะ พระองคชื่อวาเสวยกลิ่นดิบ ดังนี้.
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ดาบสครั้นติเตียนพระผูมีพระภาคเจา เพราะอาหารอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะยกเรื่องมุสาวาทขึ้นติเตียน จึงกลาววา น อามคนฺโธ ฯเปฯ สุสงฺขเตหิ
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา ดาบสเมือกลาวบริภาษอยูวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนเผาพันธุแหงพรหม ผูเวนจากคุณของพราหมณ ขา
แตทานผูเปนพราหมณผูสมมติแตเพียงชาติ พระองคเปนผูที่ขาพระองคทูลถาม
ในกาลกอนแลว พระองคก็ตรัสอยางนี้วา คือวาพระองคตรัสโดยสวนเดียว
อยางนี้วา กลิ่นดิบไมสมควรแกขาพเจา ดังนี้.
บทวา สาลีนมนฺน ไดแก ขาวสุกแหงขาวสาลี.
บทวา ปริภฺุชมาโน ไดแก บริโภคอยู.
บาทคาถาวา สกุนฺตมเสหิ สุสงฺขเตหิ ความวา ดาบสกลาวถึง
เนื้อนกซึ่งพระราชานํามาถวายแกพระผูมีพระภาคเจาในครั้งนั้น ก็ดาบสเมื่อจะ
กลาวอยางนี้นั้นเอง จึงไดแหงนมองดูพระวรกายของพระผูมีพระภาคเจา ใน
เบื้องลางตั้งแตฝาพระบาทจนถึงปลายพระเกศาในเบื้องบน จึงไดเห็นความ
สมบูรณแหงพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ รวมทั้งไดเห็นการแวดลอมแหงพระรัศมีที่ขยายออกไปวาหนึ่ง จึงคิดวา
ผูที่มีกายประดับดวยมหาปุริสลักษณะเปนตนเห็นปานนี้ ไมควรที่จะพูดเท็จ ก็
พระอุณาโลมนี้ ซึ่งเกิดขึ้นในระหวางคิ้ว สีขาวออนนุมคลายนุน และขนที่
ขุมขนทั้งหลาย เปนอเนกเกิดขึ้นแกทานผูนี้. เพราะผลอันไหลออกแหงสัจวาจา
แมในระหวางภพนั่นเอง ก็บุคคลเชนนี้นั้นจะพูดเท็จในบัดนี้ไดอยางไร กลิ่น
ดิบของพระผูมีพระภาคเจาจะตองเปนอยางอื่นแนแท พระองคตรัสคํานี้หมายถึง
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กลิ่นอันใดวา พราหมณเราหาไดบริโภคกลิ่นดิบไม ดังนี้ ไฉนหนอเราจะพึง
ถามถึงกลิ่นนั้น เปนผูมีมานะมากับเกิดขึ้นแลว เมื่อจะเจรจาดวยอํานาจโคตร
นั้นเอง จึงกลาวคาถาที่เหลือนี้วา :ขาแตทานกัสสปะ ขาพระองคขอ
ถามเนื้อความนีก้ ะพระองควา กลิ่นดับของ
พระองคมีประการเปนอยางไร ดังนี้.
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อจะทรงแกถึงกลิ่นดิบแกพราหมณนั้น
จึงตรัสพระดํารัสเปนตนวา ปาณาติปาโต ดังนี้.
การฆาสัตวชื่อวา ปาณาติบาต ในคาถานั้น. ในคําวา วธจฺเฉทพนฺธน นี้ มีอธิบายวา การทุบตีทํารายสัตวทั้งหลายดวยทอนไมเปนตน ชือ่ วา
วธะ การทุบตี การตัดมือและเทาเปนตน ชื่อวา เฉทะ การตัด การจอง
จําดวยเชือกเปนตน ชื่อวา พันธนะ การจองจํา.
การลักและการพูดเท็จ ชื่อวา เถยยะและมุสาวาท.
การใหความหวังเกิดขึ้นโดยนัยเปนตนวา เราจักให เราจักกระทํา
แลวก็ทําใหหมดหวังเสีย ชื่อวา นิกติ การกระทําใหมีความหวัง.
การใหผูอื่นถือเอาสิ่งที่ไมใชทองวาเปนทองเปนตน ชื่อวา วัญจนา
การหลอกลวง.
การเลาเรียนคัมภีรเปนอเนกที่ไมมีประโยชน ชื่อวา อัชเฌนกุตติ
การเรียนคัมภีรที่ไรประโยชน.
ความพระพฤติผิดในภรรยาที่ผูอื่นหวงแหน ชื่อวา ปรทารเสวนา
การคบหาภรรยาผูอื่น.
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บาทพระคาถาวา เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ความวา ความ
ประพฤติดวยอํานาจอกุศลธรรม มีปาณาติบาตเปนตนนี้ ชื่อวา อามคันธะ
กลิ่นดิบ คือ เปนกลิ่นทีมพี ิษ เปนกลิน่ ดุจซากศพ. ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะไมเปนที่พอใจ เพราะคลุกเคลาดวยของไมสะอาดคือ
กิเลส เพราะเปนของที่สัปบุรุษทั้งหลายเกลียด และเพราะนํามาซึ่งความเปน
กลิ่นที่เหม็นอยางยิ่ง.
สัตวทั้งหลายเหลาใด ซึ่งมีกิเลสอันบังเกิดขึ้นแลว ดวยกลิ่นดิบ
ทั้งหลายเหลาใด สัตวทั้งหลายเหลานั้น ชื่อวาเปนผูมีกลิ่นเหม็นอยางยิ่งกวา
กลิ่นดิบทั้งหลายเหลานั้น แมรางที่ตายแลวของคนที่หมดกิเลสทั้งหลาย ก็ยัง
ไมจัดวามีกลิ่นเหม็น เพราะฉะนั้น กลิ่นนี้ (คือการฆาสัตวเปนตน ) จึงเปน
กลิ่นดิบ สวนเนื้อและโภชนะที่ผูบริโภคไมไดเห็น ไมไดยิน และไมไดรงั เกียจ
(คือไมสงสัยวาเขาฆาเพื่อตน) จัดเปนสิ่งหาโทษมิได เพราะฉะนั้น เนื้อและ
โภชนะจึงไมใชกลิ่นดิบเลย.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงวิสัชนากลิ่นดิบโดยนัยหนึ่ง ดวยเทศนา
ที่เปนธรรมาธิษฐานอยางนี้แลว บัดนี้ เพราะเหตุที่สัตวเหลานั้น ๆ ประกอบ
ดวยกลิ่นดิบทั้งหลายเหลานั้น ๆ สัตวผูหนึ่งเทานั้น จะประกอบดวยกลิ่นดิบ
ทุกอยางก็หามิได และกลิ่นดิบทุกอยาง จะประกอบกับสัตวผูเดียวเทานั้น ก็หา
มิได ฉะนั้นเมื่อจะทรงประกาศกลิ่นดิบเหลานั้น ๆ แกสัตวเหลานั้น เมื่อจะ
ทรงวิสัชนากลิ่นดิบดวยเทศนาที่เปนบุคคลธิษฐานกอนโดยนัยวา ชนทั้งหลาย
เหลาใดในโลกนี้ ไมสํารวมแลวในกามทั้งหลาย ดังนี้เปนตน จึงไดทรงภาษิต
พระคาถา ๒ พระคาถา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 98

ในบาทพระคาถานั้น คาถาวา เย อิธ กาเมสุ อสฺตา ชนา
ความวา ปุถชุ นจําพวกใดจําพวกหนึ่งในโลกนี้ ไมสํารวม เพราะทําลายความ
สํารวมเสียแลว ในกามทั้งหลายกลาวคือการเสพกาม โดยการเวนเขตแดนใน
ชนทั้งหลายมีมารดาและนาสาวเปนตน.
สองบทวา รเสสุ คิทฺธา ความวา เกิดแลว คือเยื่อใยแลว สยบแลว
คือไดประสบแลว ในรสทั้งหลายที่จะพึงรูไดดวยชิวหาวิญญาณเปนผูมีปกติ
เห็นวาไมมีโทษ ไมมีปญ
 ญาเปนเครื่องสลัดออก บริโภครสทั้งหลายอยู.
บทวา อสุจีกมิสฺสติ า ความวา คลุกเคลาดวยของไมสะอาด
กลาวคือมิจฉาทิฏฐิมีประการตาง ๆ เพื่อประโยชนแกการไดรส เพราะความติด
ในรสนั้น.
บทวา นติถีกทิฏิ ความวา ประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ๑๐ อยาง
เชน มิจฉาทิฏฐิขอที่วา ทานที่ใหแลวไมมีผลเปนตน.
บทวา วิสมา ความวา ประกอบดวยกายกรรมเปนตน ที่ไมสม่ําเสมอ.
บทวา ทุรนฺนยา ความวา เปนผูอันบุคคลอื่นแนะนําไดโดยยาก
ไดแก ผูที่ประกอบดวยการไมสละคืน การยึดมัน่ ถือมั่นในทิฏฐิที่ผิด ๆ.
บทวา เอสามคนฺโธ ความวา พึงทราบกลิ่นดิบที่พระผูมีพระภาคเจาแสดงเฉพาะในบุคคล ดวยคาถานี้วามี ๖ ชนิด ดวยอรรถที่
พระองคตรัสไวในตอนตน แมอื่นอีกวา ความไมสํารวมในกาม ๑ การติด
ในรส ๑ อาชีววิบัติ ๑ นัตถิกทิฏฐิ ๑ ความเปนผูไมสม่ําเสมอในทุจริตมีกาย
ทุจริตเปนตน ๑ ความเปนผูแนะนําไดยาก ๑.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 99

คําวา น หิ มสโภชน ความวา ก็เนื้อและโภชนะหาใชกลิ่นดิบ
ไม ดวยอรรถตามที่ขาพเจากลาวไวนั้นแล.
พึงทราบวินิจฉัยแมในคาถาที่ ๒ ดังตอไปนี้.
สองบทวา เย ลูขสา ความวา ชนเหลาใด เศราหมอง ไมมีรส
อธิบายวา ประกอบตนไวในอัตตกิลมถานุโยค.
บทวา ทารุณา ไดแก หยาบชา กักขละ คือประกอบดวยความ
เปนผูวายาก.
บทวา (ปร) ปฏิมสิกา ความวา ตอหนา ก็พูดไพเราะ แลวก็
พูดติเตียนในที่ลับหลัง จริงอยู ชนทั้งหลายเหลานี้ ไมอาจจะแลดูซึ่งหนาได
เปนราวกะวาแทะเนื้อหลังของชนทั้งหลายลับหลัง เพราะเหตุนั้น ทานจึงเรียก
วา หนาไวหลังหลอก.
บทวา มิตฺตทุพฺภิโน คือ ผูประทุษรายมิตร มีคําอธิบายวา ปฏิบัติ
ผิดตอมิตรทั้งหลายผูใหความคุนเคย ในเรื่องภรรยา ทรัพย และชีวิต ใน
ที่นั้น ๆ.
บทวา นิกฺกรุณา ความวา ปราศจากความเอ็นดู คือตองการให
สัตวทั้งหลายพินาศ.
บทวา อติมาโน ไดแก ประกอบดวยการถือตัวจัด ดังที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา คนบางคนในโลกนี้ ดูหมิน่ ผูอื่นดวยกระทบถึงชาติ
กําเนิด ฯลฯ หรือดวยอางถึงวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง ความถือตัวเห็นปานนี้
ใด ฯลฯ ความเปนผูมีจิตเหมือนกับธง.
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บทวา อทานสีลา คือ มีปกติไมให ไดแก มีจิตใจนอมไปเพื่อไมให
อธิบายวา ไมยินดีในการจายแจก.
หลายบทวา น จ เทนฺติ กสฺสจิ ความวา ก็เพราะเหตุที่มีปกติไม
ใหนั้น แมจะเปนผูถูกขอก็ไมยอมใหอะไรแกใคร ๆ คือวาเปนเชนกับดวย
มนุษยในสกุลอทินนปุพพกะพราหมณ ยอมจะเกิดเปนนิชฌามตัณหิกเปรต
ในสัมปรายภพ.
แตอาจารยบางพวกกลาววา อาทานสีลา ดังนี้ก็มี ความวา เปนผูมี
ปกติรับอยางเดียว แตก็ไมยอมใหอะไร ๆ แกใคร ๆ.
บาทคาถาวา เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ความวา ผูศึกษาพึง
ทราบวากลิ่นดิบที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเจาะจงบุคคลทั้งหลายดวยคาถา
นี้มี ๘ ชนิด ดวยอรรถตามที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในตอนตนอื่นอีก
คือ ความเปนผูมีรสที่เศราหมอง ๑ ความทารุณ ๑ หนาไหวหลังหลอก ๑
ความเปนผูคบมิตรชั่ว ๑ การไรความเอ็นดู ๑ การถือตัวจัดหนึ่ง ๑ การมี
ปกติไมให ๑ และการไมสละ ๑ เนือ้ และโภชนะใหใชกลิ่นดิบเลย.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัส ๒ พระคาถาดวยเทศนาเปนบุคลาธิษฐานอยางนี้แลว ก็ไดทรงทราบถึงการอนุวัตรตามอัธยาศัยของดาบสนั้นอีก จึง
ไดตรัสพระคาถา ๑ (คาถา) ดวยเทศนาที่เปนธรรมาธิษฐาน.
ความโกรธในพระคาถานั้น ผูศึกษาพึงทราบโดยนัยที่ขาพเจากลาว
ไวแลวในอุรคสูตร ความมัวเมาแหงจิต มีประเภทดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวในวิภังคโดยนัยวา ความเมาในคติ ความเมาในโคตร ความเมาใน
ความไมมีโรค เปนตน ชื่อวา มโท ความเมา.
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ความเปนผูแข็งกระดาง ชื่อวา ถมฺโภ ความเปนคนหัวดื้อ.
การตั้งตนไวในทางที่ผิด ไดแกการตั้งตนไวผิดจากพระดํารัสที่พระผู
มีพระภาคเจาตรัสไว โดยนัยอันชอบธรรม ชื่อวา ปจฺจุปฺปฏานา การตั้ง
ตนไวผิด.
การปกปดบาปที่ตนกระทําไว ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาจําแนกไวใน
คัมภีรวิภังค โดยนัยเปนตนวา คนบางคนในโลกนีป้ ระพฤติกายทุจริต ชื่อวา
มายา หลอกลวง.
การริษยาในลาภสักการะของบุคคลอื่นเปนตนชื่อวา อุสสฺ ุยา ริษยา.
คําที่บุคคลยกขึ้น มีการอธิบายวา การยกตนขึ้น ชื่อวา ภสฺสสมุส-ฺ
โสโย การยกตน.
ความถือตัวที่พระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกไวในคัมภีรวิภังควา คน
บางคนในโลกนี้ถือตัววาเสมอกับผูอื่นในกาลกอน ดวยชาติกําเนิดเปนตน ฯลฯ
หรือดวยวัตถุอยางใดอยางหนึ่ง แตมาภายหลังยกตนวาเสมอ ไมยอมรับวาตน
เองเลวกวาคนอื่น มานะเห็นปานนี้ใด ฯลฯ ความเปนผูมีจิตดุจธง ชื่อวา
มานาติมาโน การถือตัว.
การสมาคมกับอสัปบุรุษทั้งหลาย ชื่อวา อสพฺภิสนฺถโว การสมาคม
กับอสัตบุรุษ.
บาทพระคาถาวา เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ความวา อกุศล
ราศี ๙ อยางมีความโกรธเปนตนนี้ พึงทราบวา เปนกลิ่นดิบ โดยอรรถ
ตามที่ขาพเจากลาวไวในตอนตนนั้นแล เนื้อและโภชนะไมชื่อวากลิ่น
ดิบเลย.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้น ทรงแสดงกลิ่นดิบ ๙ อยาง ดวยเทศนาที่เปน
ธรรมาธิษฐานอยางนี้แลว เมื่อจะทรงวิสัชนากลิ่นดิบดวยเทศนาที่เปนบุคลาธิษฐานที่นัยตามที่ขาพเจากลาวแลวในตอนตนนั้นแลแมอีก จึงไดทรงภาษิต
๓ พระคาถา.
บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เย ปาปสีลา ความวา ชนเหลาใด
ปรากฏในโลกวามีปกติประพฤติชั่ว เพราะเปนผูมีความประพฤติชั่ว.
การยืมหนี้แลวฆาเจาหนี้เสียเพราะไมใชหนี้นั้น และการพูดเสียดแทง
เพราะคําสอเสียด ตามนัยที่กลาวไวในวสลสูตร ชื่อวา อิณฆาตสูจกา ผูฆา
เจาหนี้และพูดเสียดแทงเจาหนี้.
บาทคาถาวา โวหารกูฏา อิธ ปาฏิรูปกา ความวา ชนทั้งหลาย
ดํารงอยูแลว ในฐานะที่ตั้งอยูในธรรม (เปนผูตัดสินความ) รับคาจางแลว ทํา
เจาของใหพายแพ ชื่อวาผูพูดโกง เพราะประกอบดวยโวหารที่โกง ชื่อวา
ปาฏิรูปกา คนผูหลอกลวง เพราะเอาเปรียบผูตั้งอยูในธรรม.
อีกประการหนึ่ง บทวา อิธ ไดแก ในศาสนา.
บทวา ปาฏิรูปกา ไดแก พวกคนทุศีล.
จริงอยู. เพราะเหตุคนทุศีลเหลานั้น มีการสํารวมอิริยาบถใหงดงาม
เรียบรอย เปนตน ซึ่งจะเปรียบไดกับทานผูมีศีล ฉะนั้น จึงชื่อวาเปนคนผู
หลอกลวง
บาทคาถาวา นราธมา เยธ กโรนฺติ กิพฺพิส ความวา ชนเหลา
ใด เปนคนต่ําทรามในโลกนี้ ยอมกระทํากรรมหยาบชา กลาวคือการปฏิบัติผิด
ในมารดาและบิดาทั้งหลาย และในพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาเปนตน.
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บาทคาถาวา เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ความวา กลิ่นชนิดนี้
ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวดวยคาถานี้ อันตั้งอยูแลวในบุคคล เปน
บุคลาธิษฐาน ผูศึกษาพึงทราบกลิ่นแมอื่นอีก ๖ ชนิด โดยอรรถที่ขาพเจา
กลาวไวแลวในกาลกอนวา ความเปนผูมีปกติประพฤติชั่ว ๑ การกูหนี้มาแลว
ไมใช ๑ การพูดเสียดสี ๑ การเปนผูพิพากษาโกง ๑ การเปนคนหลอกลวง
๑ การกระทําที่หยาบชา ๑ เนื้อและโภชนะไมใชกลิ่นดิบเลย ดังนี้.
บาทคาถาวา เย อิธ ปาเณสุ อสยตา ชนา ความวา ชนเหลา
ใดในโลกนี้ ฆาสัตวรอยหนึ่งบาง พันหนึ่งบาง เพราะประพฤติตามความอยาก
ชื่อวาไมสํารวมแลว เพราะไมกระทําแมสักวาความเอ็นดูในสัตว.
บาทคาถาวา ปเร สมาทาย วิเหสมุยฺยุตา ความวา ถือเอา
ทรัพยหรือชีวิตอันเปนของที่มีอยูของบุคคลอื่น ตอแตนั้นก็ประกอบการเบียด
เบียน โดยการใชฝามือ กอนดิน และทอนไมตอชนทั้งหลายผูออนวอนหรือ
หามอยูวา "ทานทั้งหลายอยาทําอยางนี้" ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง จับสัตวทั้งหลายเหลาอื่นไดแลว ก็ยึดถือไวอยางนี้วา
เราจะฆาสัตว ๑๐ ตัวในวันนี้ จะฆา ๒๐ ตัวในวันนี้ ดังนี้ แลวก็ทําการ
เบียดเบียนสัตวเหลานั้น ดวยการฆาและการจองจําเปนตน.
บทวา ทุสฺสีลลุทฺทา ความวา ผูทุศีล เพราะประพฤติชั่ว และ
ชื่อวาผูดุราย เปนผูมีการงานหยาบชา เพราะเปนผูมีฝามือเปอนเลือด ชน
ทั้งหลายผูมีกรรมอันเปนบาป มีชาวประมง นายพรานเนื้อและนายพรานนก
เปนตน พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคในพระคาถานี้.
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บทวา ผรุสา ไดแก มีวาจาหยาบคาย.
บทวา อนาทรา ไดแกผูเวนจากความเอื้อเฟออยางนี้วา พวกเรา
จักไมกระทําในบัดนี้ พวกเราเห็นบาปนี้ จักงดเวน ดังนี้.
บาทคาถาวา เอสามคนฺโธ น หิ มสโภชน ความวา กลิน่ นี้
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยคาถานี้ ซึ่งตั้งอยูแลวในบุคคลทั้งที่ขาพเจา
กลาวไวแลว และยังไมไดกลาวโดยกาลกอน เปนตนวา การฆา การตัด
และการจองจํา ชื่อวา ปาณาติบาต ดังนี้.
บัณฑิตพึงทราบ กลิ่นดิบ ๖ ชนิด คือ ความไมสํารวมในสัตว
ทั้งหลาย ๑ การเบียดเบียนสัตวเหลาอื่น ๑ ความเปนผูทุศีล ๑ ความเปนผู
รายกาจ ๑ ความเปนผูหยาบคาย ๑ ความเปนผูไมเอื้อเฟอ ๑ เนื้อและ
โภชนะไมชอื่ วากลิ่นดิบเลย สมจริงดังคําที่ทานกลาวไวในตอนตนวา ขอนั้น
ทานหาไดกลาวไวอีกดวยเหตุทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้วา เพื่อปรารถนาจะฟง
เพื่อการกําหนด เพื่อกระทําใหมั่นคง ไม.
ก็เพราะเหตุนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสถึงเนื้อความนี้ไวขาง
หนา พระผูมีพระภาคเจาผูถึงฝงแหงมนต ไดตรัสบอกเนื้อความนี้อยางนี้
บอย ๆ ชื่อวาใหผูอื่นทราบเนื้อความนั้น.
บาทคาถาวา เอเตสุ คิทฺธา วิรุทธฺ าติปาติโน ความวา กําหนัด
แลว ดวยความกําหนัดในสัตวเหลานั้น โกรธแลวดวยโทสะ ไมเห็นโทษดวย
โมหะ และฆาสัตวดวยการประพฤติผิดในสัตวทั้งหลายบอย ๆ
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อีกอยางหนึ่ง ราคะ โทสะ และโมหะ กลาวคือ ความกําหนัด ความ
โกรธ และการฆาสัตวเหลาใด ชนทั้งหลายกําหนัด โกรธ และฆาสัตวดวย
ราคะ โทสะ และโมหะเหลานั้น ตามที่มันเกิดขึ้นในบาปกรรมทั้งหลาย ซึ่ง
ทานกลาวแลวโดยนัยวา การฆา การตัด และการจองจําในสัตวเหลานี้ ชื่อวา
ปาณาติบาต.
บทวา นิจฺจุยฺยุตา ความวา ประกอบในอกุศลกรรมอยูเปนนิตย
คือบางคราวพิจารณาแลวก็ไมงดเวน.
บทวา เปจฺจ ไดแก ไปจากโลกนี้สูโลกอื่น.
บาทคาถาวา ตม วชนฺติ เย ปตนฺคติ สตฺตา นิรย อวสิรา
ความวา ชนเหลาใดไปสูที่มืด กลาวคือ โลกันตริกนรกอันมืดมนอนธกาล
หรืออันตางดวยสกุลมีสกุลต่ําเปนตน และสัตวเหลาใด ผูม ีหัวตกลง ไดแก
มีศีรษะตกลงไปเบื้องลาง เพราะยอมตกลงไปยังนรก อันตางดวยอเวจีนรก
เปนตน.
บทวา เอสามคนฺโธ ความวา กลิ่นดิบ ๓ ประเภทโดยอรรถตาม
ที่ขาพเจากลาวแลว อันเปนเคามูลแหงกลิ่นดิบทั้งปวง อันตางโดยความ
กําหนัด. ความโกรธ และการฆาสัตว เพราะเปนเหตุใหสัตวเหลานั้นไปสูที่มืด
และตกนรก นี้ ชื่อวา กลิน่ ดิบ.
บทวา น หิ มสโภชน ความวา แตเนื้อและโภชนะ ไมชื่อวา
กลิ่นดิบเลย.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงวิสัชนากลิ่นดิบโดยปรมัตถ และทรง
ประกาศความที่กลิ่นดิบเปนทางแหงทุคติอยางนี้แลว บัดนี้ ดาบสมีความสําคัญ
ในปลาเนื้อและโภชนะใดวาเปนกลิ่นดิบ และมีความสําคัญวาเปนทางแหง
ทุคติ เปนผูปรารถนาความบริสุทธิ์ ดวยการไมบริโภคปลาและเนื้อนั้น จึง
ไมยอมบริโภคโภชนะ คือปลาและเนื้อนั้น เมื่อจะทรงแสดงซึ่งความที่เนื้อและ
โภชนะนั้นและโภชนะอื่น ๆ เห็นปานนั้น ไมสามารถจะชําระตนใหบริสุทธิ์ได
จึงตรัสคาถาที่ ๖ นี้วา น มจฺฉมส เปนตน.
ในคาถานั้น พึงเชื่อมบททั้งปวง (คือ บทวา โสเธติ มจฺจ
อวิติณฺณกงฺข ยอมไมยังสัตวผูขามความสงสัยไมไดใหบริสุทธิ์ได) ดวยบท
สุดทายอยางนี้วา การไมกินปลาและเนื้อ มิไดทําสัตวผูขามความสงสัยไมได
ใหบริสุทธิ์ได การบวงสรวง การบูชายัญ และการซองเสพฤดู หาได
ยังสัตวผูยังขามความสงสัยไมไดใหบริสุทธิ์ได ก็ในขอนี้ พระโบราณาจารย
ทั้งหลายกลาวอยางนี้วา คําวา น มจฺฉมส ไดแก ปลาและเนื้อ มิได
ทําบุคคลผูไมบริโภคใหบริสุทธิ์ได การไมบริโภคปลาและเนื้อก็ไมอาจจะ
ทําสัตวใหบริสุทธิ์ไดเหมือนกัน ดังนี้เปนตน. ดวยวาการกลาว อยางนี้จะ
พึงดีกวา (คือเขาใจไดงายกวา) แมพระบาลีก็มีอยูวา การไมกนิ ปลากินเนื้อ
ยอมไมทําสัตวใหบริสุทธิ์ คือวา ความเปนผูไมบริโภคตาง ๆ ซึ่งปลาและ
เนื้อยอมไมทําสัตวใหบริสุทธิ์ ไดแก ความเปนผูไมบริโภคปลาและเนื้อ
ยอมไมทําสัตวใหบริสุทธิ์ได.
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ถามวา เมื่อเปนเชนนั้น ทานก็ทิ้งความเปนผูไมบริโภคเสีย ?
ตอบวา ขอนี้หาเปนเชนนั้นไม เพราะวาการทรมานตน ที่เหลือ
ที่ขาพเจากลาวไวแลวแมทั้งหมด ยอมถึงการสงเคราะหในคํานี้วา เย วาป
โลเก อมรา พหู ตปา เพราะเหตุที่ทานสงเคราะหเขาดวยการยางกิเลส
เพื่อปรารถนาความเปนเทวดา.
ความเปนคนเปลือยกาย ชื่อวา นคฺคิย.
ความเปนคนโลน ชื่อวา มุณฺฑยิ .
การเกลาชฎาและการเปนผูหมักหมมดวยธุลี ชื่อวา ชฎาชลฺล.
เล็บและหนังเสือ ชือ่ วา ขราชินานิ.
การบําเรอไฟ ชื่อวา อคฺคิโหตสฺสุปเสวนา.
ความเศราหมองทางกายอันเปนไปแลว เพื่อปรารถนาความเปน
เทวดา ชื่อวา อมรา.
บทวา พหู ไดแก เปนอเนก โดยตางดวยการนั่งกระโหยง เปนตน
การยางกิเลสทางกาย ชื่อวา ตปา.
เวททั้งหลาย ชื่อวา มนฺตา.
กรรม คือการบูชาไฟ ชื่อวา อาหุติ.
ยัญ ทีช่ ื่อวา อัสวเมธ เปนตน และการซองเสพฤดู ชื่อวา
ยฺมุตูปเสวนา.
การซองเสพสถานที่รอน ในฤดูรอน การซองเสพรุกขมูล ในฤดูฝน
การซองเสพคือการเขาไปสูชลาลัย ในฤดูหนาว ชื่อวา การซองเสพฤดู.
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บาทพระคาถาวา น โสเธติ มจฺจ อวิติณฺณกงฺข ไดแก ยอม
ไมทําสัตวผูยังขามความสงสัยไมได ใหบริสุทธิ์ ดวยความบริสุทธิ์จากกิเลส
หรือดวยความบริสุทธิ์จากภพ เพราะเมื่อยังมีมลทิน คือความสงสัย สัตวก็
เปนผูบริสุทธิ์ไมได และตัวทานเองก็ชื่อวา ยังมีความสงสัยอยูนั่นเอง.
ก็ในคาถานี้ มีอธิบายวา คําวา อวิติณฺณกงฺข นี้ พึงเปนคําที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว ในเนื้อเกิดความสงสัยขึ้นแกดาบสวา ทางแหง
ความบริสุทธิ์จะไมพึงมี ดวยเหตุมีการไมบริโภคปลาและเนื้อเปนตน หรือ
หนอแล ดังนี้ เพราะไดฟง ซึ่งคําทั้งหลายมีคําเปนตนวา นมจฺฉมส ดังนี้
ก็ความสงสัย ในพระผูมีพระภาคเจา อันใด เกิดขึ้นแกดาบสนั้น เพราะฟงวา
พระผูมีพระภาคเจานั้น เสวยปลาและเนื้อดังนี้ คํานี้บัณฑิตพึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสหมายถึงความสงสัยนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสบทแสดงความที่บุคคลไมสามารถจะทําตน
ใหบริสุทธิ์ดว ยการไมบริโภคปลาเนื้อเปนตนอยางนี้แลว บัดนีเ้ มื่อจะทรงแสดง
พระธรรมทีส่ ามารถจะทําสัตวใหบริสุทธิ์ได จึงตรัสพระคาถานี้วา โสเตสุ
คุตฺโต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โสเตสุ ไดแก ในอินทรีย ๖.
บทวา คุตฺโต ไดแกประกอบดวยการคุมครองคือการสํารวมอินทรีย.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงศีล ซึ่งมีอินทรียสังวรเปนบริวาร ดวยคํามี
ประมาณเทานี้.
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สองบทวา วิทิตินฺทฺริโย จเร ความวา ทราบอินทรียทั้ง ๖
ดวยญาตปริญญา พึงประพฤติใหปรากฏ อธิบายวาพึงมี พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงการกําหนดนามรูปแหงบุคคลผูมีศีลอันบริสุทธิ์แลว ดวยเหตุมี
ประมาณเทานี้.
สองบทวา ธมฺเน ิโต ไดแก ดํารงอยูในธรรมคืออริยสัจ ๔ อัน
จะพึงบรรลุไดดวยอริยมรรค.
ดวยคําวา ธมฺเม ิโต นี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงถึงภูมิ
แหงพระโสดาบัน.
สองบทวา อชฺชวมทฺทเว รโต ไดแก ยินดีแลวในความเปนคน
ตรง และในความเปนคนออนโยน. ดวยคําวา อชฺชวมทฺทเว รโต นี้
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงถึงภูมิของพระสกทาคามี ดวยวาพระสกทาคามี
ยินดีแลวในความซื่อตรงและในความออนโยน เพราะความที่ทาน ทําใหเบา
บางซึ่งกิเลสทั้งหลาย มีอันกระทําความคดกายเปนตน และทําราคะและโทสะ
อันกระทําความแข็งกระดางแหงจิต ใหเบาบางลง.
บทวา สงฺคาติโค ไดแก ขามพนเครื่องของคือ ราคะและโทสะ
เสียได. ดวยบทวา สงฺคาติโค นี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงภูมิแหง
พระอนาคามี.
บทวา สพฺพทุกฺขปฺปหีโน ความวา ชื่อวาละทุกขทั้งปวงเสียได
เพราะละเหตุแหงทุกขในวัฏฏะทั้งสิ้นเสียได. ดวยคําวา สพฺพทุกฺขปฺปหีโน นี้
พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงอรหัตภูมิ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 110

บาทพระคาถาวา น ลิมฺปติ ทิฏสุเตสุ ธีโร ความวา ผูนั้น
บรรลุแลวซึ่งพระอรหัต โดยลําดับอยางนี้ ชื่อวาเปนนักปราชญ เพราะถึง
พรอมดวยความเพียร ยอมไมติดอยูในธรรมทั้งหลาย ที่ตนเห็นแลวและฟง
แลวดวยการติดอยางใดอยางหนึ่ง.
พระผูมีพระภาคเจา ใหเทศนาจบลงดวยธรรมเทศนา ทีเ่ ปนบุคลาธิษฐาน อยางเดียวก็หามิได แตใหจบลงดวยยอดคือพระอรหัตทีเดียววา
บุคคลนั้นยอมไมคิดในธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เห็น ทั้งที่ไดฟง และในธรรม
ทั้งหลาย ทั้งที่ตนทราบและไดรู จึงเปนผูถึงแลวซึ่งความบริสุทธิ์อยางยิ่ง
โดยแท.
ตอจากนี้ไปพระธรรมสังคีติกาจารย ไดกลาว ๒ พระคาถาวา
อิจฺเจตมตฺถ ดังนี้เปนตน.
ผูศึกษาพึงทราบ เนื้อความแหงพระคาถานั้น ดังตอไปนี้ :พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวากัสสปะ ไดตรัสบอก คือตรัส
เนื้อความนี้ใหพิสดาร ดวยเทศนาที่เปนธรรมาธิษฐาน และที่เปนบุคลา
ธิษฐานดวยคาถาเปนอเนกบอย ๆ จนกระทั่งดาบสนั้น ไดทราบชัดดัง
พรรณนามาฉะนี้.
สามบทวา น เวทยิ มนฺตปารคู ความวา ก็ติสสพราหมณ
แมนั้น ผูถงึ ซึ่งฝงแหงมนต คือผูถึงฝงเเหงเวท ไดทราบคือไดรู ซึ่งเนื้อความ
นั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
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ตอบวา เพราะพระมุนี ทรงประกาศดวยคาถาทั้งหลายที่ไพเราะ
ทั้งโดยอรรถ ทั้งโดยบท ทั้งโดยกระแสแหงเทศนา.
ถามวา เปนเชนไร ?
ตอบวา บุคคลที่ไมมีกลิ่นดิบ ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว
ตามรูไดยาก ทีช่ ื่อวาผูไมมีกลิ่นดิบ ก็เพราะไมมีกิเลสอันเปนกลิ่นดิบ ทีช่ อื่ วา
อสิตะ ก็เพราะไมมีตัณหาและทิฏฐิเขาไปอาศัย, ชื่อวาเปนผูตามรูไดยาก
ก็เพราะใคร ๆ ไมอาจเพื่อจะแนะนําไดดวยสามารถแหงทิฎฐิในภายนอกวา
สิ่งนี้ประเสริฐกวา สิ่งนี้ประเสริฐ ดังนี้เปนตน
ก็ติสสพราหมณฟงบทสุภาษิต ไดแกฟงพระธรรมเทศนา ที่ตรัส
ดีแลว ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูท รงประกาศแลวอยางนี้ เปน
ผูมีใจนอบนอม ไดแกเปนผูมีจิตนอบนอม ถวายบังคม พระผูพระภาคเจา
ผูไมมีกลิ่นดิบ คือผูไมมีเครื่องของคือกิเลส ผูบรรเทาความทุกขทั้งปวงเสียได
ไดแกผูบรรเทาความทุกขในวัฏฏะทั้งปวงเสียได แลว ถวายบังคมพระบาท
ของพระตถาคตเจาดวยเบญจางคประดิษฐ.
บาทคาถาวา ตเถว ปพฺพชฺชมโรจยิตฺถ มีคําอธิบายวา ติสสดาบส
ไดทูลขอ คือไดทูลออนวอนขอ ซึ่งบรรพชา กะพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวากัสสปะพระองคนั้น ผูประทับนั่งบนอาสนะนั้นนั่นเอง.
พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสกะติสสดาบสนั้นวา "เธอจงเปนภิกษุ
มาเถิด" ดังนี้ ดาบสนัน้ เปนผูประกอบดวยบริขาร ๘ ในทันใดนั้นเอง
เปนดุจพระเถระมีพรรษาตั้งรอยมาทางอากาศถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
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โดยการลวงไป เพียง ๒-๓ วันเทานั้น ก็ไดบรรลุสาวกบารมีญาณ ไดเปน
อัครสาวก ชือ่ วา ติสสะ. (สาวกที่สองของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น)
ชื่อวา ภารทวาชะ. พระผูมีพระภาคเจา (กัสสปะ) พระองคนั้น จึงมีคู
แหงพระสาวก มีชื่อวา ติสสะ และ ภารทราชะ ดวยประการฉะนี้
สวนพระผูมีพระภาคเจา แหงเราทั้งหลาย ทรงนําพระคาถา ๑๔ พระ
คาถาแมทั้งสิ้น ที่ติสสพราหมณกลาว ในตอนตน ๓ คาถา ที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ ตรัส ในทามกลาง ๙ คาถา และที่พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย กลาวในที่สุด ๒ คาถา ในกาลครั้งนั้น (พระองค) ทรง
กระทําใหบริบูรณแลว ทรงพยากรณกลิ่นดิบแกดาบส ๕๐๐ มีอาจารยเปน
ประธาน อันชื่อวา อามคันธสูตร นี.้
พราหมณอามคันธะนั้น ครั้นสดับพระธรรมเทศนานั้นแลว ก็มใี จ
ออนนอมเหมือนอยางที่กลาวแลวนั้นแหละ ถวายบังคมที่พระบาทของพระผูมีพระภาคเจา (โคตมะ) ทูลขอบวชพรอมกับ ดวยบริษัท (ของตน) พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสวา ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด ดาบสเหลานั้น
ถึงความเปน เอหิภิกขุ เหมือนอยางนั้นนั่นแหละ เปนดุจพระเถระมีพรรษา
ตั้งรอยมาทางอากาศถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา โดยเวลา ๒-๓ วัน เทานั้น
ทุกทานก็ไดประดิษฐานอยูในพระอรหัต อันเปนผูที่เลิศ ดังนี้แล.
การพรรณนาอามคันธสูตร แหงอรรถถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา จบ
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หิริสตู รที่ ๓
วาดวยผูมีหิริไมมีบาป
[๓๑๖] บุคคลผูไมมีหริ ิ เกลียดหิริ
กลาวอยูวาเราเปนเพื่อนของทาน ไมเอือ้ เฟอ
การงานแหงมิตรของตน พึงรูวา นั่นไมใช
มิตรของเรา.
มิตรใดพูดวาจานารัก แตไมประกอบดวยประโยชนในมิตรทัง้ หลาย บัณฑิต
ยอมกําหนดรูผนู ั้นวา ไมทําตามคําพูด.
มิตรใดหวังความแตกกัน ไมประมาท คอยหาความผิดเทานั้น มิตรนั้นไม
ควรเสพ สวนมิตรที่วางใจได เหมือนบุตร
ที่เกิดแตอก ซึง่ ผูอื่นกลาวเหตุตั้งรอยอยาง
พันอยาง ก็ใหแตกกันไมได มิตรนั้นและควร
เสพ.
ความเพียร อันเปนเหตุกระทําความ
ปราโมทย นําความสรรเสริญมาให นําสุข
มาให ผลานิสงสอันนําธุระสมควรแกบุรุษ
ไปอยู ยอมเจริญ.
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บุคคลดื่มรสแหงความอิ่มเอิบใน
ธรรม ดื่มรสอันเกิดแตความสงัดกิเลสและ
รสแหงความสงบแลว ยอมเปนผูไมมีความ
กระวนกระวายไมมีบาป.
จบหิริสูตรที่ ๓
อรรถกถาหิริสูตรที่ ๓
หิริสูตร มีคําเริ่มตนวา หิรินฺตรนฺต ดังนี้.
ถามวา มีเหตุเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา พระสูตรนีม้ ีเหตุเกิดขึ้น ดังตอไปนี้ :เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ของเราทั้งหลาย ยังไมทรงอุบัติขึ้น พราหมณ
มหาศาลคนหนึ่ง ในเมืองสาวัตถี เปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยสมบัติถึง ๘๐ โกฏิ
ก็พราหมณนั้นมีบุตรอยู คนหนึ่งซึ่งเปนที่รักเปนที่พอใจ พราหมณนั้นเลี้ยงบุตร
ชายนั้นใหเจริญขึ้นดวยอุปกรณที่จะอํานวยความสุขนานัปการ ดุจเลี้ยงดู
เทวกุมารฉะนั้น ยังไมทันมอบทรัพยสมบัตินั้นใหบุตรนั้นเลย ก็ไดถึงแกกรรม
ไปพรอมกับนางพราหมณี.
ตอจากนั้น โดยกาลลวงไปแหงมารดาบิดาของมาณพนั้น ผูรักษา
เรือนคลัง ก็เปดหองทรัพยสมบัติ เมือ่ จะมอบทรัพยสมบัติก็พูดวา ทานครับ
ทรัพยนี้เปนสวนที่มีอยูของมารดาบิดาของทาน ทรัพยนี้เปนสวนที่มีอยู
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ของปูยา (ตายาย) ทรัพยนี้ตกมาถึงชั่ว ๗ สกุล ดังนี้. มาณพเห็นทรัพยแลว
ก็ดําริวา ทรัพยนี้เทานั้นยังปรากฏอยู สวนชนทั้งหลายผูสั่งสมทรัพยนี้ไวหา
ปรากฏอยูไม (เขาเหลานั้น) ทั้งหมดทีเดียวไดตกไปยังอํานาจของพระยามัจจุราช และเมื่อไปอยู ก็หาไดนําอะไรจากโลกนี้ไปไม ทุกคนจําตองละโภคสมบัติ
ทั้งหลายไปปรโลกกันอยางนี้ เวนจากสุจริตเสียแลว ใคร ๆ ก็ไมอาจนําอะไร
ติดตัวไปได ไฉนหนอขาพเจาจะพึงบริจาคทรัพยนี้แลว ถือเอาทรัพยคือสุจริต
ที่เราจะสามารถนําติดตัวไปได เขาเมื่อสละอยูซึ่งทรัพยวันละแสนกหาปณะ ก็
ดําริอีกวา ทรัพยนี้ก็ยังเพียงพอ ประโยชนอะไรดวยการบริจาคอันมีประมาณ
นอยอยางนี้ ไฉนหนอเราพึงใหมหาทาน พราหมณนั้นกราบทูลแดพระราชา
วา ขาแตมหาราชเจา ขาพระองคมีทรัพยในเรือนอยูจํานวนเทานี้ ขาพระองค
ปรารถนาจะใหมหาทานดวยทรัพยนั้น ดังขาพระองคขอวโรกาส ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคจงรับสั่งใหปาวประกาศในพระนคร พระราชารับสั่งให
กระทําอยางนั้น พราหมณนั้นไดบรรจุภาชนะทั้งหลายของเหลาชนผูมาแลว
และมาแลวใหเต็ม แลวไดบริจาคทรัพยทั้งสิ้นโดยเวลา ๗ วัน ก็ครั้นบริจาค
แลวจึงดําริวา การกระทําการบริจาคใหญอยางนี้แลวอยูครองเรือนไมสมควร
ไฉนหนอเราพึงบวช ตอจากนั้นเขาจึงไดบอกเรื่องนี้แกบริวารชน. บริวารชน
เหลานั้น กลาววา ขาแตนาย ทานอยาไดคิดวาทรัพยหมดสิ้นไปแลว พวก
ขาพเจาจะทําการสั่งสมทรัพย ดวยอุบายตาง ๆ โดยใชเวลาเล็กนอยเทานั้น
แลวก็ขอรองพราหมณนั้นโดยประการตาง ๆ พราหมณนั้นไมสนใจการขอรอง
ของพวกบริวารชนเหลานั้น ไดออกบวชเปนดาบส.
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ในบรรดาดาบสเหลานั้น ดาบสมีอยู ๘ จําพวกคือ
๑. สปุตตกภริยา
๒. อฺุฉาจาริกา
๓. สมฺปตฺตกาลิกา ๔. อนคฺคิปกฺกิกา
๕. อสฺสมุฏิกา
๖. ทนฺตลุยฺยกา
๗. ปวตฺตผลิกา
๘. วณฺฏมุตฺตกา
ในดาบสทั้ง ๘ จําพวกนั้น ดาบสทั้งหลายมีเกณิยชฎิลเปนตน ซึ่ง
บวชพรอมกับบุตรภรรยา แลวเลี้ยงชีวิตดวยเกษตรกรรมและวาณิชกรรมเปน
ตน ชื่อวา สปุตฺตกภริยา
ดาบสทั้งหลายที่ใหสรางอาศรมอยูที่ประตูพระนคร แลวใหกุมารทั้ง
หลายมีกุมารของกษัตริยและกุมารของพราหมณเปนตน ศึกษาศิลปะเปนตน
ไมยอมรับเงินทอง ถือเอาเฉพาะสิ่งของที่เปนกัปปยะ มีงาและขาวสารเปนตน
ชื่อวา อฺุฉาจาริกา ดาบสจําพวก อฺุฉาจาริกา เหลานั้นดีกวาดาบส
พวก สปุตฺตกภริยา
พวกดาบสที่รับอาหารในเวลาแหงอาหาร (เทานั้น) เลี้ยงชีวิตอยู ชื่อ
วา สมฺปตฺตกาลิกา ดาบสจําพวก สมฺปติตกาลิกา เหลานั้นดีกวาดาบส
จําพวก อฺุฉาจาริกา
พวกดาบสที่เคี้ยวกินใบไมและผลไมที่ไมสุกดวยไฟ เลีย้ งชีวิตอยู ชือ่ วา
อนคฺคิปกฺกิกา ดาบสจําพวก อนคฺคปิ กฺกิกา เหลานั้นดีกวาดาบสจําพวก
สมฺปตฺตกาลิกา
พวกดาบสที่ถือกอนหินเทากํามือ (และถือมีดและศัสตรา) เปนตน
อยางอื่นใดเที่ยวไปอยู เคี้ยวกินเปลือกจากตนไมที่ประสบเขาเฉพาะหนาใน
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กาลที่ตนหิว อธิฐานองคอุโบสถทั้งหลาย แลวเจริญพรหมวิหาร ๔ อยู ชื่อ
วา อสฺสมุฏิกา ดาบสจําพวก อสฺสมุฏิกา เหลานั้น ดีกวาดาบสจําพวก
อนคฺคิปกฺกิกา
พวกดาบสผูไมถือกอนหินเทากํามือเปนตน ใชฟนแทะซึ่งเปลือกไม
จากตนไมที่ประสบเขาในเวลาหิว อธิษฐานองคอุโบสถ เจริญพรหมวิหารอยู
ชื่อวา ทนฺตลุยฺยกา ดาบสจําพวก ทนฺตลุยฺยกา เหลานั้น ดีกวาดาบส
จําพวก อสฺสมุฏิกา.
พวกดาบสซึ่งอาศัยสระที่เกิดเอง (เชนหนองบึงเปนตน) หรือไพรสณฑ
อยู รากไมอนั ใดมีรากแหงภิงสะ (เหงาบัว) เปนตน ซึ่งมีอยูในสระนั้น หรือ
ไมอันใด ซึ่งมีอยูในเวลามีดอกในราวปา หรือผลไมอันใดซึ่งมีอยูในราวปา
ในเวลามีผล ก็เคี้ยวกินรากดอกและผลนั้นนั่นเอง เมื่อดอกและผลไมมี ก็
เคี้ยวกินโดยที่สุดแมสะเก็ดของตนไมในราวปานั้น แตก็ไมยอมไปในที่อื่น
เพื่อประโยชนแกอาหารเลย ไดกระทําการอธิฐานองคอุโบสถ และเจริญ
พรหมวิหารอยู ชื่อวา ปวตฺตผลิกา ดาบสจําพวก ปวตฺตผลิกา เหลานั้น
ดีกวาดาบสจําพวก ทนฺตลุยฺยกา.
พวกดาบสที่เคี้ยวกินใบไมที่ตกที่พื้นดินอยางเดียว ชื่อวา วณฺฎมุตฺตกา คําที่เหลือเปนเชนกับในกอนนั้นเอง ดาบสจําพวก วณฺฎมุตฺตกา
เหลานั้นประเสริฐกวาดาบสทุกจําพวก.
สวนพราหมณกุลบุตรนี้ดําริวา เราจักบรรพชา บรรพชาที่เลิศใน
บรรดาดาบสพรรพชาทั้งหลาย (การบวชเปนดาบสทั้งหลาย) ดังนี้แลวก็
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บรรพชาเปน วณฺฏมุตฺตกบรรพชา นัน้ เอง ใหสรางอาศรมเลยภูเขา ๒-๓
ลูกไปอยูในหิมวันตประเทศ.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก ทรงแสดงพระ
ธรรมจักรอันประเสริฐแลว เสด็จไปยังกรุงสาวัตถีโดยลําดับ ประทับอยูใน
พระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะในกรุงสาวัตถี.
ก็โดยสมัยนั้นแล บุรุษชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่ง เสาะแสวงหาแกนจันทนเปนตนอยูที่ภูเขา ไดไปถึงอาศรมของดาบสนั้น ไหวดาบสแลวก็ยืน
อยู ณ สวนขางหนึ่ง ดาบสนั้นเห็นเขาแลวก็ถามวา ทานมาจากไหน. เขาตอบ
วา ผมมาจากกรุงสาวัตถี ขอรับ. ดาบสถามวา ในกรุงสาวัตถีนั้นเหตุการณเปน
อยางไร. เขาตอบวา ทานขอรับ พวกคนในกรุงสาวัตถีนั้นไมประมาท พา
กันทําบุญทั้งหลายมีการใหทานเปนตน.
ดาบสถามวา พวกเขาไดฟงโอวาทของใคร. เขาตอบวา ของพระผู
มีพระภาคพุทธเจา.
ดาบสรูสึกงงงวยดวยการฟงเสียงวา พุทธะ จึงถามวา ดูกอ นบุรุษผู
เจริญ ทานพูดวา พระพุทธเจาดังนี้หรือ ดาบสไดถามถึง ๓ ครั้งโดยนัยที่
ขาพเจาไดกลาวไวแลวในอามคันธสูตรนั้นแล จึงดีใจวา แมเสียงนั้นแลก็หา
ไดยาก ดังนี้ เปนผูปรารถนาจะไปยังสํานักของพระผูพระภาคเจา จึงดําริวา
การไปยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจาอยางเปลา ๆ หาควรไม เราจะพึงพาอะไร
หนอแลไป ดาบสนั้นจึงดําริอีกวา ธรรมดาวาพระพุทธเจาทั้งหลายหาทรง
หนักในอามิสไม เอาเถิด เราจะนําธรรมบรรณาการไป ดังนี้แลวจึงไดแตง
ปญหา ๔ ขอ คือ
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๑. มิตรเชนไรไมควรคบ
๒. มิตรเชนไรควรคบ
๓. ความพยายามเชนไรควรประกอบ ๔. รสอะไรเลิศกวารสทั้งหลาย
ดาบสนั้นพาปญหาเหลานั้นแลว มุงหนาไปยังมัชฌิมประเทศ เดินไป
ถึงเมืองสาวัตถีโดยลําดับแลว เขาไปยังพระเชตวัน แมพระผูมีพระภาคเจา
ก็ประทับนั่งบนอาสนะ เพื่อแสดงพระธรรมเทศนา ในสมัยนัน้ อยูทีเดียว เขา
เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวไมยอมไหว ไดยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง พระผูมี
พระภาคเจาตรัสคําที่บันเทิงใจ โดยนัยวา ทานฤาษี ทานสบายดีหรือ ดังนี้เปน
ตน แมดาบสนั้นก็แสดงความชื่นชมตอบ โดยนัยวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ขาพระองคสบายดี (พอทนได) ดังนี้แลวจึงคิดวา ถาหากทานผูนี้จักเปนพระ
พุทธเจาไซร เมื่อเราทูลถามปญหาดวยใจ พระองคก็จะทรงแกดวยวาจา ดัง
นี้ แลวจึงทูลถามปญหาเหลานั้นกะพระผูมีพระภาคเจาดวยใจเทานั้น พระผูมี
พระภาคเจาอันพราหมณทูลถามแลว เพื่อจะแกปญหาขอตนกอน จึงทรงเริ่ม
วา หิรินฺตรนฺต เปนตน แลวจึงตรัสอีกสองคาถาครึ่ง.
เนื้อความแหงพระคาถานั้น พึงทราบดังนี้ :บทวา หิรินฺตรนฺต กาวลวงอยูซึ่งความละอาย คือไมมีหิริ ไดแก
ไมมียางอาย.
บทวา วิชิคุจฺฉมาน ไดแก เห็นวาราวกะวาสิ่งไมสะอาด คนไมมี
หิริยอมเกลียดความละอาย ยอมเห็นราวกะวาของไมสะอาด เพราะเหตุนั้น
บุคคลจึงไมคบ คือไมเขาไปใกลชิด ซึ่งบุคคลผูไมมีหิรินั้น เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา วิชิคุจฉฺ มาน.
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บาทคาถาวา สขาหมสฺมิ อิติ ภาสมาน ความวา ผูกลาวอยูโดย
นัยมีอาทิอยางนี้วา แนะเพื่อน ขาพเจาเปนสหายของทาน ปรารถนาประโยชน
ทาน แมชีวติ ของขาพเจา ก็ยอมสละเพื่อทานได ดังนี้.
บาทคาถาวา สยฺหานิ กมฺมานิ อนาทิยนฺต ความวา ก็แมกลาว
อยางนี้แลว ก็ไมเอื้อเฟอ คือไมตั้งใจเพื่อจะกระทําการงาน ของมิตรของตน
คือกรรมทั้งหลายของมิตรของตน.
อีกอยางหนึ่ง ความวา ไมการทําอยูแมสักวาความเอื้อเฟอในการงาน
นั้นดวยจิต แตโดยที่แทแล แสดงอยูซึ่งความเสื่อม (ฉิบหาย) ในกิจการทั้ง
หลายที่เกิดขึ้นเทานั้น.
บาทคาถาวา เนโส มมนฺติ อิติ น วิชฺฺา ความวา บุรษุ ผู
เปนบัณฑิตพึงทราบชัดซึ่งบุคคลนั้น คือคนเห็นปานนั้น อยางนี้วา คนเชนนี้
เปนมิตรเทียม คนเชนนีห้ าใชมิตรของเราไม ดังนี้.
บทวา อนนฺวย ความวา มิตรเทียมนั้น ยอมพูดวา เราจักให
จักการทําประโยชนอันใด ก็มิไดติดตามประโยชนอันนั้น (คือไมทําตามที่พูด)
หลายบทวา ปย วาจ โย มิตฺเตสุ ปกุพฺพติ ความวา มิตร
ใด ปราศรัยถึงสิ่งที่ลวงไปแลวและยังไมมาถึง ชื่อวาสงเคราะหอยูซึ่งสิ่งที่หา
ประโยชนมไิ ด ชื่อวายอมยังวาจาที่รักใหเปนไปในมิตรทั้งหลาย ดวยเหตุสัก
วา เงาแหงตัวอักษรอยางเดียวเทานั้น.
สองบาทคาถาวา อกโรนฺต ภาสมาน ปริชานนฺติ ปณฺฑิตา
ความวา บัณฑิตทั้งหลายกําหนดรูบุคคลนั้น คือบุคคลเห็นปานนั้น ผู
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ไมการทําตามคําที่ตนพูด พูดอยูดวยวาจาอยางเดียว อยางนี้วา บุคคลนี้ชื่อ
วา มีวาจาเปนอยางยิ่ง (ดีแตปาก) ไมใชมิตร เปนมิตรเทียม ดังนี้.
สองบาทคาถาวา น โส มิตฺโต โย สทา อปฺปมตฺโต เภทาสงฺกี
รนฺธเมวานุปสฺสิ ความวา ผูใดหวังแตความแตกราวเทานั้น ไมประมาทอยู
ทุกเมื่อ ดวยมารยาทที่เรียบรอย คือดวยวาจาไพเราะที่ตนทําขึ้น ยอมเเสวงหา
ซึ่งโทษเทานั้น อยางนี้วา สิ่งใดก็ตาม ที่บุคคลการทําแลว ดวยไมมีสติ ดวย
ไมมีมนสิการ หรือวาไมไดกระทําดวยความไมรู บุคคลนั้นจักติเตียนเราเมื่อใด
เมื่อนั้นเราจักโตตอบเขา ดวยการกระทํานั้น ดังนี้ มิตรนั้นบุคคลไมควรคบ.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงวิสัชนาปญหาแรกนี้วา "ไมควรคบมิตร
เชนไร" ดังนี้อยางนี้แลว เพื่อจะทรงวิสัชนาปญหาที่สองจึงตรัสกิ่งพระคาถานี้
วา ยสฺมึ จ เสติ.
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา ก็บุตรนอนอยูบนอกของบิดา ไม
รังเกียจสงสัยเหตุทั้งหลายเปนตนวา เมื่อเรานอนอยูบนอกของบิดานี้ จะพึง
มีความทุกขหรือความไมสบายใจ จึงหมดความสงสัยนอนอยู ชื่อฉันใด ดวย
การไวใจตอมิตร มิตรกระทําอยูซึ่งความคุนเคย (ไววางใจ) ในภรรยา ทรัพย
และชีวิตเปนตน หมดความสงสัยโดยความเปนมิตรนั้นอยู ฉันนั้นเหมือน
กัน ก็มิตรใด ซึ่งผูอื่นกลาวเหตุตั้งรอยอยางพันอยางก็ไมแตกกัน มิตรนัน้ แล
ควรคบ. ครัน้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงวิสัชนาแมปญหาที่สองวา มิตรเชนไร
ควรคบ ดังนี้แลว เพื่อจะทรงวิสัชนาปญหาที่ ๓ จึงตรัสพระคาถาวา ปามุชฺชกรณ เปนตน.
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เนื้อความแหงคาถานั้นวา บุคคลยอมทําซึ่งความปราโมชดวยการ
กระทําฐานะใด เหตุนั้นการการทําฐานะนั้นชื่อวา ปามุชฺชกรณ เหตุที่
กระทําซึ่งความปราโมทย.
บทวา าน ไดแก เหตุ (ที่กระทําความปราโมทย).
ถามวา ก็เหตุนั้นคืออะไร ?
ตอบวา เหตุนั้นคือความเพียร จริงอยู ความเพียรทานเรียกวา
ตัวสรางความปราโมทย เพราะยังปติปราโมทยและความสุขที่อิงอาศัยธรรมใหเกิด
ขึ้น เหมือนอยางที่ตรัสไววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ในธรรมวินัยอันเรา
กลาวไวดีแลวนี้ ผูใดปรารภความเพียรผูนั้นยอมอยูเปนสุข บุคคลยอมนํามา
ซึ่งความสรรเสริญตัวเหตุใด เหตุนั้น ชื่อวา ปสสาวหน เหตุนํามาซึ่งความ
สรรเสริญ.
ผลานิสงสที่หวังอยูยอมยังผลอันเปนสุขใหเจริญ คือ ใหวัฒนาดวย
อุปจารแหงผล เพราะนํามาซึ่งทิพยสุขและมนุษยสุขตั้งแตตน (และ) นํามา
ซึ่งนิพพานสุขในที่สุด.
บาทพระคาถาวา วหนฺโต โปริส ธุร ความวา ถือเอาซึ่งภาระ
อันสมควรแกบุรุษอยู ชื่อวาทําฐานะ กลาวคือความเพียรอันเปนสัมมัปปธาน
ใหเจริญ.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงวิสัชนาปญหาที่ ๓ อยางนี้วา "ควร
เสพความพยายามเชนไร" ดังนี้แลว เพื่อทรงวิสัชนาปญหาที่ ๔ จึงตรัสคาถาวา
ปวิเวกรส เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปวิเวโก ความวา ผลอันเลิศทานเรียกวา
รสแหงวิเวกนั้น เพราะเกิดแตความสงัดจากกิเลส ผลอันเลิศซึ่งสัมปยุตดวย
วิเวกนั้น ชื่อวา สุข เพราะอรรถวา ชืน่ ใจ.
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บทวา อุปสมสฺส เปนตน ความวา ผลอันเลิศนั้นนั่นเอง ชื่อวา
รสแหงธรรมปติ เพราะเกิดขึ้นแลวในที่สุดแหงความสงบกิเลส หรือเพราะ
เปนอารมณแหงความสงบ กลาวคือพระนิพพาน เพราะเหตุนั้นบุคคลดื่มแลว
ซึ่งผลอันเลิศนั้นนั่นเอง คือซึ่งรสแหงวิเวกนั้น และซึ่งรสแหงความสงบนั้น
เพราะเปนรสแหงปติที่เกิดขึ้นแลวแตอริยธรรม หรือเกิดขึ้นแลวในธรรม
กลาวคือพระนิพพาน ชือ่ วาดื่มอยูซึ่งรสแหงธรรมปติ เปนผูไมมีความกระวนกระวาย ไมมีบาป แมดื่มแลวก็หมดความกระวนกระวาย เพราะไมมีความ
กระวนกระวายแหงกิเลส แมดื่มอยูกช็ ื่อวาไมมีบาป เพราะคนละบาปไดแลว
เพราะฉะนั้น ผลอันเลิศคือรสแหงวิเวกนี้ จึงเลิศกวารสทั้งหลาย.
แตอาจารยบางพวกประกอบวา ธรรมเหลานี้คือธรรม ๓ อยาง มีรส
แหงวิเวกเปนตนนั้นเอง ดวยสามารถแหงฌาน นิพพาน และปจจเวกขณะ
และดวยสามารถแหงกายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก. บทกอนนั้นแลดี.
ก็พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงวิสัชนาปญหาที่ ๔ อยางนี้ ชื่อวายัง
เทศนาใหจบลงดวยยอดคือพระอรหัต.
ในที่สดุ แหงเทศนา พราหมณไดบรรพชาในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา โดยวันเล็กนอยเทานั้น ก็ไดเปนพระอรหันตผูบรรลุปฏิสัมภิทา
ดังนี้แล.
จบการพรรณนาหิริสูตร ในอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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มงคลสูตรที่ ๔
วาดวยอุดมมงคล ๓๘
[๓๑๗] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล เมื่อปฐมยามลวง
ไปแลว เทวดาคนหนึ่งมีรัศมีอันงดงามยิ่ง ทําพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง
ไสว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวยืนอยู ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
[๓๑๘] เทวดาและมนุษยเปนอันมาก
ผูห วังความสวัสดีไดพากันคิดมงคลทั้งหลาย
ขอพระองคไดโปรดตรัสอุดมมงคล.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระคาถาตอบวา
การไมคบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑
การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๑ นี้เปนอุดมมงคล.
การอยูในประเทศอันสมควรมงคล ๑ ความ
เปนผูมีบุญอันทําไวแลวในกาลกอน ๑ การ
ตั้งตนไวชอบ ๑ นี้เปนอุดมมงคล.
พาหุสัจจะ ๑ ศิลปะ ๑ วินัยที่ศึกษา
ดีแลว ๑ วาจาสุภาษิต ๑ นี้เปนอุดมมงคล.
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การบํารุงมารดา ๑ การบํารุงบิดา ๑
การสงเคราะหบุตรภรรยา ๑ การงานอันไม
อากูล ๑ นี้เปนอุดมมงคล.
ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑ การ
สงเคราะหญาติ ๑ กรรมอันไมมีโทษ ๑ นี้
เปนอุดมมงคล.
การงดเวนจากบาป ๑ ความสํารวม
จากการดื่มน้ําเมา ๑ ความไมประมาทใน
ธรรมทั้งหลาย ๑ นี้เปนอุดมมงคล.
การเคารพ ๑ ความประพฤติถอมตน ๑ ความสันโดษ ๑ ความกตัญู ๑
การฟงธรรมตามกาล ๑ นี้เปนอุดมมงคล.
ความอดทน ๑ ความเปนผูวางาย ๑
การไดเห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนา
ธรรมตามกาล ๑ นี้เปนอุดมมลคล.
ความเพียร ๑ พรหมจรรย ๑ การเห็น
อริยสัจ ๑ การกระทํานิพพานใหแจง ๑ นี้เปน
อุดมมงคล.
จิตของผูใดอันโลกธรรมทั้งหลาย
ถูกตองแลว ยอมไมหวั่นไหว ๑ ไมเศราโศก
๑ ปราศจากธุลี ๑ เปนจิตเกษม ๑ นี้เปน
อุดมมงคล.
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เทวดาและมนุษยทั้งหลายทํามงคล
เชนนี้แลว เปนผูไมปราชัยในขาศึกทุกหมู
เหลา ยอมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้
เปนอุดมมงคลของเทวดาและมนุษยเหลานั้น.
จบมงคลสูตรที่ ๔
อรรถกถามงคลสูตรที่ ๔
คาถาที่ ๑ (มี ๓ มงคล)
มงคลสูตร มีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
ถามวา พระสูตรนี้ มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร.
ตอบวา พระสูตรนี้ มีเหตุเกิดขึ้นดังตอไปนี้.
ดังไดสดับมา ในชมพูทวีป มหาชนประชุมกันในที่ทั้งหลายมีประตู
พระนคร สันถาคาร (หองโถง) และที่ประชุมเปนตน ในที่นนั้ ๆ แมใหเงิน
และทองแลว ก็ชวนกันและกันกลาวพาหิรกถา มีเรื่องการลักนางสีดาเปนตน
มีประการตาง ๆ เรื่องหนึ่ง ๆ กวาจะจบลง ก็ใชเวลาถึง ๔ เดือน ในบรรดา
พาหิรกถาเหลานั้น มงคลกถาก็ตั้งขึ้นวา อะไรหนอแล ชื่อวา มงคล สิ่งที่เห็น
แลวหรือ ชือ่ วา มงคล. สิ่งที่ฟงแลวหรือ ชื่อวา มงคล. สิ่งทีไ่ ดทราบแลวหรือ
ชื่อวา มงคล. ใครเลารูจักมงคล.
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ครั้งนั้น ชายคนหนึ่งชื่อวา ทิฏฐมังคลิกะ พูดวา ขาพเจายอมรูจัก
มงคล สิ่งที่เห็นแลว ชือ่ วา เปนมงคลในโลก รูปที่สมมติกนวาเปนมงคลยิ่ง
ชื่อวาสิ่งที่เห็นแลว คือ คนบางตนในโลกนี้ตื่นแตเชาตรู เห็นนกแอนลมบาง
เห็นตนมะตูมหนุมบาง, หญิงมีครรภบาง, กุมารทั้งหลายซึ่งประดับตกแตงแลว
บาง, หมอน้ําที่เต็มบาง, ปลาตะเพียนสดบาง, มาอาชาไนยบาง, รถเทียมมาอาชาไนยบาง, โคอุสภะบาง, แมโคบาง สีแดงบาง ก็หรือวาเห็นรูปแมอื่นใดที่
สมมติกันวาเปนมงคลยิ่งเห็นปานนี้ นี้เขาเรียกกันวา ทิฏฐมงคล.
คําของชายคนนั้น บางพวกก็ยอมรับ บางพวกก็ไมยอมรับ ชนพวก
ใดไมยอมรับ ชนพวกนั้นก็ถูกเถียงกับนายทิฏฐมังคลิกะนี้.
ครั้งนั้น ชายคนหนึ่งชื่อวา สุตมังคลิกะ กลาววา แนะผูเจริญ ชื่อวา
จักษุนี้ เห็นรูปที่ดีบาง ที่งามบาง ไมงามบาง ที่ชอบใจบาง ที่ไมชอบใจบาง
ถาหากวารูปที่ตานั้นเห็นแลวจักพึงเปนมงคลไซร แมรูปทุกชนิดก็พึงเปนมงคล
รูปที่เห็นแลวจึงไมใชเปนมงคล แตอีกอยางหนึ่งแล เสียงที่ฟงแลว (ตางหาก)
เปนมงคล (เพราะวา) เสียงที่สมมติกันวาเปนมงคลยิ่ง ชื่อวาสิ่งที่ไดฟงแลว
คือ คนบางคนในโลกนีล้ ุกขึ้นแตเชาแลว ยอมฟงเสียงวา วัฑฒะ เจริญบาง,
วา วัฑฒมานะ เจริญอยูบ าง, ปุณณะ เต็มบาง, ปุสสะ ขาวบาง, สุมนา
ดอกมะลิบาง, สิริ มิ่งขวัญบาง สิรวิ ัฒน เจริญดวยมิ่งขวัญบาง, หรือวา
วันนี้ฤกษดี, ยามดี, วันดี, มงคลดี หรือฟงเสียงที่สมมติกันวาเปนมงคลยิ่ง
อยางใดอยางหนึ่งเห็นปานนี้ นี้เขาเรียกกันวา สุตมงคล คําแมของสุตมังคลิกะ
นั้น บางพวกก็ยอมรับ บางพวกก็ไมยอมรับ พวกใดไมยอมรับ พวกนัน้ ก็
ถกเถียงกับนายสุตมังคลิกะนั้น.
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ครั้งนั้น ชายคนหนึ่งชื่อวา มุตมังคลิกะ พูดวา ทานผูเจริญ สิ่งที่ได
ฟงนี้ บุคคลยอมไดฟงสิ่งที่ดีบาง ไมดีบาง พอใจบาง ไมพอใจบาง ถาหากสิ่งที่
ไดฟงนั้นเปนมงคลไซร แมทุกสิ่งที่ไดฟงก็เปนมงคลหมด เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได
ฟงหาเปนมงคลไม แตอีกประการหนึ่งแล สิ่งที่ไดทราบจัดวาเปนมงคล กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ที่สมมติกันวาเปนมงคลยิ่ง ชื่อวาสิ่งที่ไดทราบเปนมงคล คือบุคคล
บางคนในโลกนี้ ตื่นแตเชา สูดกลิ่นดอกไมมีกลิน่ ดอกปทุมบาง เคี้ยวไมชําระ
ฟนสีขาวบาง จับตองแผนดินบาง จับตองขาวกลาที่เขียวสดบาง จับตองโคมัย
สดบาง จับตองเตาบาง จับตองเกวียนบรรทุกงาบาง ดอกไมบาง ผลไมบาง
หรือวา ยอมลูบไลรางกายอยางดีดวยดินขาว (ดินสอพอง) นุงผาสาฏกสีขาวบาง
โพกผาขาวบาง. ก็หรือวาสูดกลิ่นแมอื่นอยางใดอยางหนึ่ง ทีส่ มมติกันวาเปน
มงคลยิ่งเห็นปานนี้ หรือวาลิ้มรส . . .หรือวาถูกตองโผฏฐัพพะ... นี้เขาเรียก
กันวา มุตมงคล. คําของนายมุตมังคลิกะแมนั้น บางพวกก็เชื่อถือ บางพวก
ไมเธอถือ.
ในบรรดาคนเหลานั้น นายทิฏฐมังคลิกะ ไมอาจจะใหนายสุตมังคลิกะ
และนายมุตมังคลิกะยินยอมได หายสุตมังคลิกะก็ไมอาจจะใหนายทิฏฐมงคลิกะ
และหายสุตมังคลิกะยินยอมได นายทิฏฐมังคลิกะและนายสุตมังคลิกะนอกนี้ก็
ไมอาจใหนายมุตมังคลิกะยินยอมได ก็ในบรรดามนุษยเหลานี้ มนุษยเหลาใด
เชื่อถือคําของนายทิฏฐมังคลิกะ มนุษยเหลานั้นก็ลงสันนิษฐานกันวา สิ่งที่
เห็นแลวเทานั้นเปนมงคล มนุษยเหลาใดเชื่อคําของนายสุตมังคลิกะและ
นายมุตมังคลิกะ มนุษยเหลานั้นก็ลงสันนิษฐานวา สิ่งที่ไดฟงแลวเทานั้นเปน
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มงคล (หรือวา) สิ่งที่ไดทราบแลวเทานั้นเปนมงคล ถอยคําปรารภมงคลนี้
ปรากฏไปทั่วแลวในชมพูทวีปทั้งสิ้น ดวยประการฉะนี้.
ครั้งนั้น มนุษยทงั้ หลายในชมพูทวีปทั้งสิ้นรวมกันเปนพวก ๆ คิด
มงคลทั้งหลายกันวา "อะไรหนอแล เปนมงคล" แมอารักขเทวดาทั้งหลายของ
พวกมนุษยเหลานั้นฟงถอยคํานั้นแลว ก็คิดมงคลทั้งหลายกันเหมือนกัน ภุมมเทวดาทั้งหลายที่เปนมิตรของเทวดาเหลานั้นมีอยู, ครั้งนั้น ภุมมเทวดาทั้งหลาย
ฟงจากเทวดาเหลานั้นแลว ก็คิดมงคลทั้งหลายเหมือนกัน, อากาสัฏฐเทวดาที่
เปนมิตรของภุมมเทวดาแมเหลานั้นก็มีอยู...ฯลฯ เทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกา
ที่เปนมิตรของอากาสัฏฐเทวดาก็มีอยู โดยอุบายนี้นั้นแล จนถึงอกนิษฐเทวดาที่
เปนมิตรของสุทัสสีเทวดาก็มีอยู ครั้งนั้น แมอกนิษฐเทวดาฟงจากสุทัสสีเทวดา
นั้นแลว ก็รวมกันเปนพวก ๆ เหมือนอยางนั้น คิดมงคลทั้งหลาย การคิดเรื่อง
มงคลเกิดขึ้นในที่ทุกแหงจนถึงหมื่นจักรวาลดวยประการฉะนี้. ก็การคิดเรือ่ ง
มงคลนั้น ซึ่งบังเกิดขึ้นแลว แมอันนักคิดทั้งหลายวินิจฉัยกันอยูวา สิ่งนี้เปน
มงคล ๆ ก็ไมถึงการตกลงกันไดเลย คิดกันอยูสิ้นเวลา ๑๒ ป พวกมนุษย
พวกเทวดาและพวกพรหมทั้งปวง เวนพระอริยสาวกทั้งหลาย แตกกันเปน
๓ พวก คือ พวกทิฏฐมังคลิกะพวก ๑ พวกสุตมังคลิกะพวก ๑ พวกมุตมังคลิกะพวก ๑ ไมมีใครแมคนเดียวที่ชื่อวาถึงการตัดสินใจไดตามความเปน
จริงวา สิ่งนี้เทานั้นเปนมงคล ความโกลาหลเรื่องมงคลเกิดขึ้นแลวในโลก.
ชื่อวา โกลาหลมี ๕ อยาง คือ กัปปโกลาหล ๑ จักกวัตติโกลาหล ๑ พุทธโกลาหล ๑ มังคลโกลาหล ๑ โมเนยยโกลาหล ๑
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ในบรรดาโกลาหลเหลานั้น พวกเทพชั้นกามาวจร สนานเกลา สยาย
ผม รองไหน้ําตานองหนา ใชมือเช็ดน้ําตา นุงหมผาสีแดง ถือเพศที่แปลก ๆ
อยางยิ่ง เที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษยวา โดยกาลลวงไปแสนป กัปจักสิ้น โลกนี้
จักพินาศ และมหาสมุทรจักเหือดแหง มหาปฐพีนี้และภูเขาสิเนรุราช จักไหม
พินาศ ความพินาศแหงโลก จักมีถงึ พรหมโลก แนะทานผูนิรทุกขทั้งหลาย
ขอทานทั้งหลายจงเจริญเมตตา กรุณา มุทิตา และเจริญอุเบกขาเถิด ทาน
ทั้งหลายจงบํารุงเลี้ยงมารดาบิดา ประพฤติออนนอมตอผูใหญในตระกูล จงตื่น
อยาประมาท นีช้ ื่อวา กัปปโกลาหล.
เทวดาชั้นกามาวจรนั้นแหละ เทียวบอกไปในถิ่นมนุษยวา โดยกาลลวง
ไป ๑๐๐ ป พระเจาจักรพรรดิ จักทรงอุบัติขึ้นในโลก นี้ชื่อวา จักกวัตติโกลาหล.
สวนเทพเจาชั้นสุทธาวาสทั้งหลาย ประดับประดาดวยพรหมาภรณ
กระทําผาโพกศีรษะสําหรับพรหมไวบนเศียร เกิดปติโสมนัสระลึกถึงพุทธคุณ
เที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษยวา โดยกาลลวงไป ๑,๐๐๐ ป พระพุทธเจาจักทรง
อุบัติขึ้นในโลก นี้ชื่อวา พุทธโกลาหล.
พวกเทพเจาชั้นสุทธาวาสนั้นเอง ทราบวาระจิตของมนุษยแลว ก็
เที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษยวา โดยกาลลวงไป ๑๒ ป พระสัมมาสัมพุทธเจาจัก
ตรัสมงคล นี้ชื่อวา มังคลโกลาหล.
เทพเจาทั้งหลายชั้นสุทธาวาสนั้นแล เที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษยวา โดย
กาลลวงไป ๗ ป ภิกษุรูปหนึ่ง จักประชุมพรอมกันกับพระผูมีพระภาคเจา
แลวทูลถามโมเนยยปฎิปทา นี้ชื่อวา โมเนยยโกลาหล.
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ในบรรดาโกหาหลทั้ง ๕ ประการเหลานี้ มังคลโกลาหลนี้ เกิดขึ้น
แลวในโลก ในเมื่อพวกเทพดาและมนุษยทั้งหลายแตกกันเปน ๓ พวก ดวย
สามารถแหงทิฏฐิมงคลเปนตน ครั้งนั้น เมื่อเทพเจาทั้งหลายและมนุษยทั้ง
หลายคนหากันแลว ๆ ไมไดมงคลทั้งหลายอยู โดยลวงไป ๑๒ ป เทวดาทั้ง
หลายชั้นดาวดึงส ก็มาประชุมพรอมกัน ติดรวมกันอยางนี้วา ดูกอนทานผู
นิรทุกขทั้งหลาย เจาของเรือน (พอเจาเรือน) ยอมบอกเนื้อความแกพวกชน
ในเรือน, นายบาน ยอมบอกเนื้อความแกชนทั้งหลายผูอยูในบาน, พระราชา
ยอมตรัสบอกเนื้อความแกพวกมนุษยทั้งปวง แมฉันใด ทาวสักกะจอมเทพนี้
ซึ่งเปนผูเลิศและประเสริฐ คือเปนอธิบดีแหงเทวโลกทั้งสอง ดวยบุญ ดวยเดช
ดวยความเปนใหญ (และ) ดวยปญญา ไฉนหนอ พวกเราจะพึงบอกเนื้อความ
นี้แกทาวสักกะจอมเทพฉันนั้นเหมือนกัน. เทวดาเหลานั้นจึงพากันไปยังสํานัก
ของทาวสักกะ ถวายบังคมทาวสักกะจอมเทพ ผูมีพระวรกายยอนเปนสิริประดับ
ดวยฉลองพระองคและอาภรณ แวดลอมดวยหมูนางอัปสร ๒ โกฏิกึ่ง ผูประ
ทับนั่งแลวบนแทนบัณฑุกัมพลศิลาอาสน ที่โคนตนปาริฉัตร ตามสมควรแก
ขณะนั้น ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลวไดกราบทูลเนื้อความนี้วา ขาแต
พระองคผูนิรทุกข ขอเดชะ ขอพระองคพึงทราบเถิดวา บัดนี้มงคลปญหาได
เกิดขึ้นแลว (คือ) เทวดาและมนุษยพวกหนึ่งกลาววา สิ่งที่เห็นแลวเปนมงคล
พวกหนึ่งกลาววาสิ่งที่ไดฟงแลวเปนมงคล อีกพวกหนึ่งกลาววา สิ่งที่ไดทราบ
แลวเปนมงคล ในบรรดาทั้ง ๓ พวกนั้น พวกขาพระองคและพวกอื่น ก็ตก
ลงกันได ดังพวกขาพระองคขอโอกาส ขอพระองคทรงพยากรณ (มงคล
ปญหา) แกพวกขาพระองคตามความเปนจริงเถิด.
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เทวราชแมโดยปกติทรงมีปญญา ตรัสถามวา มงคลคาถานี้เกิดที่
ไหนกอน. เทวดาทั้งหลายก็ทูลวา พวกขาพระองคไดฟงมงคลปญหานี้ ของ
พวกเทพชั้นจาตุมมหาราช ตอจากนั้นเทวดาทั้งหลายก็ทูลวา พวกเทพเจาชั้น
จาตุมมหาราชทั้งหลาย (ไดฟงปญหา) ของพวกอากาสัฏฐเทวดา พวกอากาสัฏฐ
เทวดาก็ไดฟงปญหาของพวกภุมมเทวดา พวกภุมมเทวดาก็ไดฟงปญหาของ
พวกเทวดาผูรักษามนุษย พวกเทพยดาซึ่งรักษามนุษยก็กลาววา ปญหาตั้งขึ้น
แลวในมนุษยโลก.
ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพจึงตรัสถามวา พระผูมีพระภาคเจา (ขณะ
นี้) ประทับอยูที่ไหน. พวกเทวดาทั้งหลายก็กราบทูลวา ขาแตเทวะ พระองค
ประทับอยูในมนุษยโลก. ทาวสักกะตรัสถามวา ใครไดทลู ถามปญหานั้นกะ
พระผูมีพระภาคเจาแลว. เทพยดาทั้งหลายทูลวา ขาแตเทวะ ยังไมมีใครทูล
ถาม. ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย เพราะเหตุไรหนอแล พวกทานจึงละเลย
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นผูแสดงมงคลที่ไมมีสวนเหลือ แลวสําคัญเรา
วาเปนผูควรถาม ชื่อวาทิ้งไฟเสียแลว มาใชแสงหิง่ หอย ดูกอนทานผูนิรทุกข
ทั้งหลาย พวกทานจงไป จงทูลถามพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พวก
ทานก็จักไดการตอบปญหาซึ่งมีสิริ (มีคุณคา) อยางแนนอน.
ทาวสักกะเทวราชจึงตรัสสั่งเทพบุตรองคหนึ่งวา ทานจงทูลถามพระผูมีพระภาคเจา เทพบุตรองคนั้นประดับองคดวยเครื่องอลังการตามสมควรขณะ
นั้น โชติชวงอยู ประดุจสายฟา มีหมูเทพแวดลอมมายังพระมหาวิหารเชตวัน
กราบถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง เมื่อจะทูลถาม
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มงคลปญหา จึงไดกลาวดวยคาถา. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแกปญหา
นั้นของเทพบุตรนั้น จึงไดตรัสพระสูตรนี้.
เนื้อความแหงคําทั้งหลายมีคําวา เอวมฺเม สุต เปนตนในพระสูตร
นั้นแตโดยยอ ขาพเจาไดกลาวไวแลว ในอรรถกถาแหงกสิภารทวาชสูตร
สวนชนทั้งหลายผูปรารถนาความพิสดาร พึงถือเอาเนื้อความโดยนัยอันขาพเจา
กลาวแลว ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย ชื่อ ปปญจสูทนี
ก็ในกสิภารทวาชสูตร ทานกลาวไววา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
ในบานพราหมณชื่อ เอกนาฬา ในทักขิณาคิรีชนบท ในแควนมคธ (แต) ใน
มงคลสูตรนี้ ทานกลาววาพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในพระเชตวัน อาราม
ของอนาถปณฑิกเศรษฐี ในเมืองสาวัตถี ขาพเจาจักพรรณนาบทที่ไมเคย
พรรณาในมงคลสูตรนี้ เริ่มตนแตบทวา สาวตฺถิย เปนตนไป คือ
บทวา สาวตฺถิย ไดแก ในพระนครซึ่งมีชื่ออยางนี้.
ดังไดสดับมา นครนั้นไดเปนสถานที่อยูของฤาษี ชื่อวา สวัตถะ
นครนั้นชาวโลกเรียกวา สาวัตถี ดวยสามารถที่เปนอิตถีลิงค เหมือนที่อยู
ของฤาษีชื่อวา กุสัมพะ ชาวโลกเรียกวา โกสัมพี ที่อยูของฤาษีชื่อวา กากัณฑะ
ชาวโลกเรียกวา กากัณฑี ฉะนั้น แตพระโบราณาจารยทั้งหลายพรรณนาไววา
เพราะเหตุที่เมื่อชนทั้งหลายถามถึงกองเกวียนที่มารวมกันอยู ณ ที่นั้นวา มี
สินคาอะไรบาง ชนทั้งหลายก็ตอบวามีสินคาทุกอยาง เพราะฉะนั้น สถานที่นี้
ชาวโลกจึงเรียกวา สาวัตถี หมายเอาคํานั้น. ในพระนครสาวัตถีนั้น. ดวยคําวา
สาวตฺถิย นี้ พระอานนทเถระแสดงถึงโคจรคามของพระผูมีพระภาคเจานั้น.
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ราชกุมารชื่อวา เชตะ มีอยู สถานที่นั้นชื่อวา เชตวัน เพราะเปน
ปาของเจาเชตนั้น เนื่องจากเจาเชนนั้นปลูกบํารุงใหเจริญไว. ในพระเชตวัน
นั้น. คหบดีชื่อวา อนาถบิณฑิกะ เพราะอรรถวาเปนผูมีกอนขาวสําหรับคน
อนาถาทั้งหลาย. แหงอนาถบิณฑิกะคหบดีนั้น. อธิบายวา ในอารามที่คหบดี
ชื่อวา อนาถบิณฑิกะ สรางสําเร็จโดยการบริจาคทรัพย ๕๔ โกฏิ ดวยคําวา
อนาถปณฺฑิกสฺส อาราเม นี้เปนอันพระอานนทแสดงถึงที่อยูอันสมควรแก
บรรพชิตของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
ศัพทวา อถ ใชในอรรถวา ไมกําหนดกาล (แนนอน)
ศัพทวา โข เปนนิบาต ลงในอรรถวา แสดงถึงระหวางแหงอธิการ
ดวยคําวา อถ โข นั้น พระอานนทแสดงถึงเวลาที่ไมกําหนดนั้นแล วา ใน
ระหวางอธิการนี้ เรื่องนีเ้ กิดขึ้นแลว แกพระผูมีพระภาคเจาในวิหารนั้น. ถาม
วา เรื่องนั้นคืออะไร. ตอบวา เรื่องนั้นคือ เทวดาองคใดองคหนึ่งเปนตน เกิด
ขึ้นแลวในระหวางแหงอธิการ.
ในบรรดาคําทั้งสองนั้น คําวา อฺตรา เปนการแสดงถึงสิ่งที่ไมได
กําหนดแนนอน จริงอยู เทวดาองคนั้นไมปรากฏชื่อและโคตร เพราะฉะนั้น
พระอานนทจึงกลาววา อฺตรา (เทวดา) องคใดองคหนึ่ง เทวดาก็คือ
เทพเจานั่นเอง คําวา เทวดา นี้ใชทั่วไปทั้งเทวดาผูหญิงและผูชาย แตในพระ
สูตรนี้ เทวดาเปนผูชายเทานั้น. เทวบุตรองคนั้น. แตทานกลาววา เทวดา
ดังนี้ เพราะเหตุไร. ตอบวา เทวบุตรที่ทานเรียกวา เทวดา ก็ดวยอํานาจ
สาธารณนาม.
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อภิกฺกนฺต ศัพท ในคํานี้วา อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา ปรากฏใน
อรรถวาสิ้นไป (ขยะ) ดี (สุนทร) งาม (อภิรูป) นาชื่นชม (อัพภานุโมทนา)
เปนตน.
ในบรรดาคําเหลานั้น อภิกฺกนฺต ศัพท ปรากฏในอรรถวา สิ้นไป
ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ขาแตพระองค็ผูเจริญ ราตรีลวงไป
แลว ปฐมยามผานไปแลว ภิกษุสงฆก็นั่งอยูนานแลว ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงปาติโมกขแกภิกษุ
ทั้งหลายเถิด ดังนี้.
อภิกฺกนฺต ศัพท ปรากฏในอรรถวา ดี ในประโยคทั้งหลายมีอาทิ
อยางนี้วา ทานผูนี้ดีกวา ประณีตกวา บุคคลทั้ง ๔ จําพวกเหลานี้.
อภิกฺกนฺต ศัพท ปรากฏในอรรถวา งาม ในประโยคทั้งหลายมีอาทิ
อยางนี้วา
ใครนะ มีผิวพรรณงามยิ่ง รุงเรือง
อยูด วยฤทธิ์ ดวยศ สองทิศทั้งปวงใหสวาง
ไสวอยู ยอมไหวเทาทั้งสองของเรา ดังนี้.
อภิกฺกนฺต ศัพท ปรากฏในอรรถวา นาชื่นชม ในประโยคทั้งหลาย
มีอาทิอยางนี้วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ นาชื่นชม แตในมงคลสูตรนี้
อภิกนฺต ศัพทใชในอรรถวา ขยะ สิน้ ไป เพราะเหตุนั้น เมื่อราตรีลวงแลว
อธิบายวา เมื่อราตรีสิ้นแลว.
อภิกฺกนฺต ศัพท ในคําวา อภิกนฺตวณฺณา นี้ ใชในอรรถวางาม.
สวน วณฺณ ศัพท ปรากฎในอรรถทั้งหลายมีอรรถวา ผิวพรรณ
(ฉวิ) การชมเชย (ถุติ) สกุลวงศ (กุลวัคคะ) เหตุ (การณะ) รูปราง
(สัณฐานะ) ประมาณ (ปมาณะ) และอายตนะคือสี (รูปายตนะ) เปนตน.
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ในบรรดาอรรถเหลานั้น วณฺณ ศัพท ปรากฏในอรรถวา ผิวพรรณ
ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคมี
วรรณะเพียงดังทอง.
วณฺณ ศัพท ปรากฏในอรรถวา การชมเชย ในประโยคทั้งหลาย
มีอาทิอยางนี้วา ดูกอนคฤหบดี การชมเชยพระสมณโคดมเหลานี้ ทาน
รวบรวมไวตั้งแตเมื่อใด.
วณฺณ ศัพท ปรากฏในอรรถวา สกุลวงศ ในประโยคทั้งหลายมีอาทิ
อยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะเหลานีม้ ีอยู ๔ จําพวก.
วณฺณ ศัพท ปรากฏในอรรถวา เหตุ ในประโยคทั้งหลายมีอาทิ
อยางนี้วา เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไรหนอแล ภิกษุ จึงถูกเรียกวา
เปนผูขโมยกลิ่น.
วณฺณ ศัพท ปรากฏในอรรถวา รูปราง ในประโยคทั้งหลายมี
อาทิอยางนี้วา นิรมิตรูปแหงพระยาชางใหญ.
วณฺณ ศัพท ปรากฏในอรรถวา ประมาณ ในประโยคทั้งหลาย
มีอาทิอยางนี้วา บาตรมี ๓ ขนาด.
วณฺณ ศัพท ปรากฏในอรรถวา อายตนะคือสี ในประโยค
ทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา วรรณะ คันธะ รสะ โอชะ.
แตในมงคลสูตรนี้ วณฺณ ศัพทนั้น พึงเห็นวา ปรากฏในอรรถวา
ผิวพรรณ.
เพราะเหตุนั้น เทพบุตรนั้นเปนผูมีวรรณะงามยิ่ง อธิบายวา มี
ผิวพรรณงาม.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 137

เกวล ศัพท ในคําวา เกวลกปฺป นี้ มีอรรถเปนอเนก คือมีอรรถวา
ไมมีสวนเหลือ อนวเสสะ, โดยมาก เยภุยยะ, ไมเจือกัน อัพยามิสสะ
ไมใชมาก อนติเรกะ, มั่นคง ทัฬหัตถะ, แยกจากกัน วิสังโยคะ เปนตน.
จริงอยางนั้น เกวล ศัพทนั้นมีอรรถวา ไมมสี วนเหลือ ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา (พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงประกาศ)
พรหมจรรยบริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง (ไมมีสวนเหลือ)
เกวล ศัพทนั้นมีอรรถวา เปนไปโดยมาก ในประโยคทั้งหลาย
มีอาทิอยางนี้วา ก็ชาวอังคะและชาวมคธะสวนมากถือขาทนียะและโภชนียะเปน
อันมากจักเขาไปหา.
เกวล ศัพทมีอรรถวา ไมเจือกัน ในประโยคทั้งหลายมีอาทิ
อยางนี้วา ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้นยอมมีได.
เกวล ศัพทมีอรรถวา ไมใชมาก ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยาง
นี้วา ทานผูมีอายุนี้ จักบรรลุคุณวิเศษ. เพราะอาศัยเหตุสักวาศรัทธาอยาง
เดียว แนแท.
เกวล ศัพทมีอรรถวา มั่นคง ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
ขาแตทานผูเจริญ สัทธิวหิ าริกของพระอนุรุทธะ ผูมีอายุ ชื่อวา พาหิกะ
ดํารงอยูเพื่อทําลายสงฆ อยางเดียว (มั่นคง).
เกวล ศัพทมีอรรถวา การแยกจากกัน ในประโยคทั้งหลายมี
อาทิอยางนี้วา ทานผูอยูแตผูเดียว ทานเรียกวา บุรุษผูสูงสุด.
แตในมงคลสูตรนี้ ทานประสงคเอา เกวล ศัพทนั้นซึ่งมีอรรถวา
ไมมีสวนเหลือ (ทั้งสิ้น).
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สวน กปฺป ศัพทนี้ มีอรรถเปนอเนก เปนตนวา ความเชื่อถือ
อภิสัททหนะ, โวหาร โวหาระ, กาล กาละ, บัญญัติ บัญญัติ, การตัด
เฉทนะ, กําหนด วิกัปปะ, ขออาง เลสะ, โดยรอบ สมันตภาวะ เปนตน.
จริงอยางนั้น กปฺป ศัพทมีอรรถวา เชื่อถือ ในประโยคทั้งหลาย
มีอาทิอยางนี้วา ขอนั้นบุคคลพึงนอมใจเชื่อ ตอพระสมณโคดมผูเจริญพระองค
นั้น ซึ่งเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา โดยประการใดแล.
กปฺป ศัพทมีอรรถวา โวหาระ ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตใหบริโภคผลไม ดวยสมณกัปปะทั้ง ๕.
กปฺป ศัพทมีอรรถวา กาละ ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
ไดยินวา โดยสมัยใด เราจักอยูตลอดกาลเปนนิจ.
กปฺป ศัพทมีอรรถวา บัญญัติ ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
เพราะเหตุนี้ พระกัปปะ ผูมีอายุ.
กปฺป ศัพทมีอรรถวา การตัด ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
เขาประดับตกแตงแลว ตัดผม โกนหนวดแลว.
กปฺป ศัพทมีอรรถวา กําหนด ในประโยคทั้งหลายอาทิมีอาทิอยางนี้วา
กัปปะวา ถาหากวาตะวันคลอยไปชั่ว ๒ องคุลี (ภิกษุวัชชียอมบัญญัติวา)
ยอมควรเพื่อฉันอาหารได.
กปฺป ศัพทมีอรรถวา ขออาง ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
ขออางเพื่อจะนอนมีอยู.
กปฺป ศัพทมีอรรถวา โดยรอบ ในประโยคทั้งหลายมีอาทิอยางนี้
วา ทําพระเวฬุวันโดยรอบทั้งสิ้นใหสวางไสว.
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แตในมงคลสูตรนี้ ทานประสงคเอา กปฺป ศัพท ในความหมายวา
โดยรอบ.
เพราะเหตุนั้นในคําวา เกวลกปฺป เชตวน นี้ พึงเห็นเนื้อความ
อยางนี้วา ยังพระเชตวันทั้งสิ้นโดยรอบ.
บทวา โอภาเสตฺวา ความวา แผไปแลวดวยแสงสวาง อธิบายวา
กระทําแลวใหสวางเปนอันเดียวกัน คือใหโชติชวงเปนอันเดียวกัน ดุจ
พระจันทรและพระอาทิตย ฉะนั้น.
คําวา เยน ในคําวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ เปนตติยาวิภัตติ
ใชในอรรถสัตตมีวิภัตติ.
บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความในคําวา ยตฺถ ภควา ตตฺถ อุปสงฺกมิ นี้วา
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในที่ใด ก็เขาไปเฝาแลวซึ่งพระผูมีพระภาคเจา
ในที่นั้น โดยกาลนั้น, อีกอยางหนึ่ง พึงเห็นเนื้อความในคําวา เทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย พึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ดวยเหตุใด เทวบุตรก็เขาเฝา
ดวยเหตุนั้น ดังนี้
ถามวา พระผูมีพระภาคเจา อันเทพยดาและมนุษยทั้งหลายพึงเขาไป
เฝาโดยเหตุไร ? ตอบวา เขาไปเฝาแลว มีคําอธิบายวา ไปแลว ดวย
ความประสงคที่จะบรรลุคุณวิเศษที่ประการตาง ๆ ดุจไมใหญที่ผลิดอกอกผล
อยูเปนนิจ อันหมูนกทั้งหลายเขาไปหาอยู ดวยประสงคจะบริโภคผลที่อรอย
ฉะนั้น. คําวา อุปสงฺกมิตฺวา เปนการแสดงถึงการสิ้นสุดแหงการเขาไปเฝา
อีกอยางหนึ่ง เทวดานั้น ไปแลวอยางนี้ มีคําอธิบายวา ไปแลวสูสถานที่อัน
ใกลกวา คือที่ใกลของพระผูมีพระภาคเจาตอจากนั้น.
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คําวา ภควนฺต อภิวาเทตฺวา ความวา ถวายบังคมคือนอบนอม
นมัสการพระผูมีพระภาคเจา.
คําวา เอกมนฺต เปนคําแสดงถึง นปุสกสิงค มีคําอธิบายวา
ณ โอกาสขางหนึ่ง คือ ณ สวนขางหนึ่ง. อีกอยางหนึ่ง คําวา เอกมนฺต
เปนทุติยวิภัตติ ใชในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ (แปลวา ณ, ใน).
คําวา อฏาสิ เปนการปฏิเสธอิริยาบถอื่นมีการนั่งเปนตน อธิบายวา
สําเร็จการยืน ไดแก เปนผูยืนอยูแลว. ถามวา ก็เทวดานั้นยืนอยางไร ?
ชื่อวา ยืน ณ สวนขางหนึ่ง.
ตอบวา เทวดาเวนแลวซึ่งโทษ (๘ อยาง) เหลานี้คือ ไมยืนขาง
หลัง ๑ ไมยืนขางหนา ๑ ไมยืนใกล ๑ ไมยืนไกล ๑ ไมยืนตรงหนา ๑
ไมยืนเหนือลม ๑ ไมยนื ต่ํากวา ๑ ไมยืนสูงกวา ๑ ชื่อวา ยืนแลว ณ
สวนขางหนึ่ง.
ถามวา ก็เทวบุตรนีย้ ืนเทานั้น ไมนั่ง เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะเทวดาทั้งหลายประสงคจะกลับไว อธิบายวา จริงอยู
เทวดาทั้งหลาย อาศัยอํานาจประโยชนบางอยางเทานั้น จึงมายังมนุษยโลก ซึ่ง
เปรียบประดุจสวมที่เต็มดวยของไมสะอาด ก็โดยปกติมนุษยโลกเปนของปฏิกูล
แกเทวดาเหลานั้น เพราะเปนสถานที่มีกลิ่นเหม็นนับจําเดิมแต ๑๐๐ โยชน
พวกเทวดาจึงไมยินดีในมนุษยโลกนัน้
เพราะเหตุนั้นเทวดานั้นทําธุระที่ตน
มาเสร็จแลว ก็ไมยอมนั่ง เพราะตองการจะกลับไว ชนทั้งหลายยอมนั่ง เพื่อ
จะบรรเทาความออนเพลียแหงอิริยาบถ อันเกิดจากการเดินเปนตน อันใด
ความเพลียอันนั้นของเทวดาทั้งหลายยอมไมมี เพราะฉะนั้นเทวดาจึงไมยอมนั่ง
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ก็มหาสาวกทั้งหลายเหลาใด ยืนแวดลอมพระผูมีพระภาคเจาอยูแลว เทวดาก็
นับถือมหาสาวกเหลานั้น จึงไมนั่ง. อีกอยางหนึ่ง เทวดาไมยอมนั่งเพราะ
เคารพในพระพุทธเจา ดวยวาเมื่อเทวดาทั้งหลายจะนั่ง อาสนะก็บังเกิดขึ้น
เทวดาไมปรารถนาอาสนะนั้นจึงไมคิดแมเพื่อจะนั่ง ไดยืนอยูแลว ณ สวน
ขางหนึ่ง.
คําวา เอกมนฺต ิตา โข สา เทวตา ความวา เทวดานั้น
ยืนอยู ณ สวนขางหนึ่งแล ดวยเหตุเหลานี้อยางนี้.
คําวา ภควนฺต คาถาย อชฺฌภาสิ อธิบายวา ไดทูลแลวกะ
พระผูมีพระภาคเจา ดวยคําที่นิยมอักขระบท (คือดวยคาถา).
บรรดาคําเหลานั้น คําวา พหู เปนการแสดงการนับที่ไมแนนอน
มีคําที่ทานกลาวอธิบายวา ดวยคําวา พหู นั้น ยอมมีรอยเปนอเนก มีพัน
เปนอเนก มีแสนเปนอเนก.
สัตวโลกที่ชื่อวา เทพ เพราะอรรถวา ยอมเลน อธิบายวา เทวดา
ทั้งหลายยอมเลนดวยกามคุณ ๕ หรือวายอมโชติชวงดวยสิริของตน อีกอยาง
หนึ่ง เทวดามี ๓ ประเภท ดวยอํานาจสมมติเทพ อุปตติเทพ และวิสุทธิเทพ.
เหมือนอยางที่พระสังคีติกาจารยกลาวไววา คําวา เทว ไดแกเทพ ๓ ประเภท
คือ สมมติเทพ ๑ อุปปตติเทพ ๑ วิสุทธิเทพ ๑ อธิบายวา พระราชาทั้งหลาย
พระเทวีทั้งหลาย และพระราชกุมารทั้งหลาย พระราชกุมารีทั้งหลาย ชือ่ วา
สมมติเทพ. เทพในสวรรคชั้นนั้นๆ นับตั้งแตเทพชั้นจาตุมมหาราชไป ชือ่ วา
อุปปตติเทพ. พระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย ชื่อวา วิสุทธิเทพ.
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ในบรรดาเทพ ๓ จําพวกเหลานั้น อุปปตติเทพ ทานประสงคเอา
ในพระสูตรนี้.
สัตวโลกที่ชื่อวา มนุษย เพราะอรรถวาเปนเหลากอแหงพระมนู ก็
พระโบราณาจารยทั้งหลายยอมกลาววา สัตวโลกทัง้ หลายที่ชื่อวามนุษย เพราะ
เปนผูมีใจสูง.
มนุษยเหลานั้นมี ๔ จําพวกคือ พวกมนุษยชาวชมพูทวีป ๑ พวก
มนุษยชาวอมรโคยาน พวกมนุษยอุตตรกุรุ ๑ พวกมนุษยชาวปุพพวิเทหะ ๑
มนุษยชาวชมพูทวีป ทานประสงคเอาในพระสูตรนี้.
สัตวทั้งหลายยอมถึงความเจริญดวยเหตุเหลานี้ เหตุนั้น เหตุเหลานี้
จึงชื่อวา มงคล อธิบายวา ยอมถึงความสําเร็จ คือความเจริญ.
คําวา จินฺตยุ ไดแก คิดกันแลว.
คําวา อากงฺขมานา ไดแก ปรารถนาอยู คือตองการอยู หวังอยู
บทวา โสตฺถาน ไดแก ความสวัสดี มีคําที่ทานกลาวไววา ซึ่ง
ความมีอยูแหงคําทั้งหลายอันงาม คือดี คือสวย อันเปนไปในทิฏฐธรรมและ
สัมปรายภพทั้งปวง.
คําวา พฺรูหิ ไดแก จงแสดง คือ จงประกาศ จงบอก จงเปดเผย
จงจําแนก จงทําใหแจง.
คําวา มงฺคล ไดแก เหตุแหงความสําเร็จ คือเหตุแหงความเจริญ
ไดแก เหตุแหงสมบัติทั้งปวง.
๑

๑. ในบางแหงวา อปรโคยานทวีป.
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คําวา อุตฺตม ไดแก ประเสริฐ คือ เลิศ ไดแก นํามาซึ่งประโยชน
สุขแกโลกทัง้ ปวง นี้คือการอธิบายตามลําดับบทแหงคาถา. สวนการประมวล
เนื้อความมีดังตอไปนี้.
เทพบุตรนั้น เชิญเทวดาทั้งหลายในหมื่นจักรวาลใหประชุมกันใน
จักรวาลอันเดียวนี้ เพื่อตองการจะฟงมงคลปญหา ไดเห็นแลวซึ่งเทวดา มาร
และพรหมทั้งปวง ผูเนรมิตอัตภาพใหละเอียด ประมาณเทาปลายขนทราย
เสนหนึ่ง เปน ๑๐ องคบาง ๒๐ บาง ๓๐ บาง ๔๐ บาง ๕๐ บาง ๖๐ บาง
๗๐ บาง ๘๐ บาง ผูย ืนแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งประทับนั่งเหนือ
บวรพุทธอาสนที่เขาปูลาดไวแลว ผูร ุงโรจนกาวลวง (เทพ, มาร, และพรหม)
เหลานั้น ดวยพระสิริและพระเดช และไดทราบถึงความปริวิตกแหงใจของ
พวกมนุษยชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น แมที่ยังไมไดทราบในสมัยนั้นดวยใจ เพื่อจะถอน
เสียซึ่งลูกศรคือความสงสัยของเทพเจาและมนุษยทั้งปวง จึงไดทูลวา เทพเจา
เเละมนุษยเปนอันมาก หวังอยูซึ่งความสวัสดี คือปรารถนาความสวัสดีแหงตน
จึงพากันคิดมงคลทั้งหลายขาแตพระผูมีพระภาคเจาพระองคเปนผูซึ่งขาพระองค
ทูลถามแลว ตามความอนุมัติของเทพเจาเหลานั้น และดวยความอนุเคราะห
ของมนุษยทั้งหลาย ขอจงตรัสบอกซึ่งมงคลอยางสูงสุด คือวาขอพระองคได
อาศัยความอนุเคราะหตอขาพระองคทั้งหลาย โปรดตรัสบอกมงคลอันสูงสุด
เพราะจะนําประโยชนสขุ มาใหโดยสวนเดียว แกขาพระองคทั้งหลาย ทัง้ ปวง
ทีเดียว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับคําของเทพบุตรนี้อยางนี้แลว จึงตรัส
พระคาถาวา อเสวนา จ พาลาน เปนตน.
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การไมคบ คือการไมเขาไปนั่งใกล ชื่อวา อเสวนา ในพระคาถา
นั้น. ในคําวา พาลาน มีวิเคราะหวา ชนทั้งหลายเหลาใด ยอมออนแอ
เหตุนั้น ชนเหลานั้นชื่อวา คนพาล.
ถามวา ยอมออนแอ เพราะเหตุไร ? ตอบวา ชนทั้งหลายยอม
เปนอยูสักวาลมหายใจเขาออก อธิบายวา ไมไดเปนอยูดวยปญญา. ซึ่งคนพาล
ทั้งหลายเหลานั้น.
ในคําวา ปณฺฑิตาน มีวิเคราะหวา ชนทั้งหลายเหลาใดยอมดําเนิน
ไปดวยปญญา เหตุนั้น ชนเหลานั้น ชื่อวา บัณฑิต อธิบายวา ชนทั้งหลาย
ยอมดําเนินไป ดวยญาณคติในประโยชนทั้งหลาย ทั้งที่เปนไปในปจจุบัน
ทั้งที่เปนไปในสัมปรายภพ. ซึ่งบัณฑิตทั้งหลายเหลานั้น.
การคบ คือการเขาไปนั่งใกล ไดแก การมีบุคคลนั้นเปนสหาย
การมีบุคคลนั้นเปนเพื่อน ชื่อวา เสวนา.
การทําสักการะ การทําความเคารพ การนับถือและการกราบไหว
ชื่อวา บูชา.
คําวา ปูชเนยฺยาน หมายถึง ผูค วรแกการบูชา.
คําวา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรวบรวม
การกระทําทั้งหมดคือ การไมคบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคล
ที่ควรบูชา ๑ เขาดวยกันแลวตรัสวา เอตมฺมงฺคลมุตฺตม ขอนั้นเปนมงคลอันสูงสุด มีคําที่ทานกลาวอธิบายไววา ทานจงถือเอาในคําที่ทานถามวา
ขอพระองคจงตรัสบอกมงคลอันสูงสุด ทั้ง ๓ นี้ วา เปนมงคลอันสูงสุดกอน
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ดังนี้กอน นีค้ ือการอธิบายบทแหงพระคาถานี้. สวนการอธิบายเนื้อความแหง
พระคาถานั้น ผูศึกษาพึงทราบอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงสดับคําของเทพบุตรนี้ อยางนี้แลว จึง
ตรัสพระคาถานี้วา อเสวนา จ พาลาน การไมคบคนพาลทั้งหลาย
ดังนี้เปนตน.
ในขอนี้มีกถา (ถอยคําที่ควรพูด) อยู ๔ ประการดังนี้คือ ปุจฉิตกถา ๑
อปุจฉิตกถา ๑ สานุสันธิกถา ๑ อนนุสันธิกถา ๑.
ในถอยคําทั้ง ๔ ประเภทนั้น ถอยคําที่พระผูมีพระภาคเจาเมื่อมีผู
ทูลถามในปญหาทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ขาแตพระโคดม ผูมีปญญาดุจแผนดิน
ขาพระองคขอทูลถามพระองควา ผูฟง ทําอยางไร จึงชื่อวา เปนผูฟงที่ดี
และวา ขาแตทานผูนิรทุกข ทานขามโอฆะไดอยางไรหนอ ดังนี้ ตรัสตอบ
แลว ชื่อวา ปุจฺฉิตกถา.
ถอยคําที่พระองคซึ่งไมมีผูทูลถาม ปญหาทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา
สิ่งใดที่ชนพวกอื่นกลาววาเปนสุข สิง่ นั้นพระอริยเจากลาววาเปนทุกข ดังนี้
ตรัสแลว ดวยสามารถอัธยาศัยของตน (ผูฟง) เทานั้น ชื่อวา อปุจฺฉิตกถา.
พระดํารัสของพระพุทธเจาทั้งหลาย แมทั้งปวงชื่อวา สานุสนฺธิกถา
เพรา พระบาลีวา ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมที่มีเหตุซึ่งผูฟงอาจครองตาม
ใหเห็นจริงได.
อนนุสนฺธิกถา (ถอยคําที่พูดขึ้นมาโดยไมมีเหตุผล) ไมมใี น
ศาสนานี้.
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ในบรรดากถาทั้งหลายเหลานี้ มงคลกถานี้ชื่อวา ปุจฉิตกถา เพราะ
พระผูมีพระภาคเจาซึ่งเทวบุตรทูลถามแลวไดตรัสไว ดังพรรณนามานี้.
ก็ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในปุจฉิตกถา ดังตอไปนี้ :ในบรรดาบุคคลทั้งหลายที่ควรคบและไมควรคบ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสบอกถึงบุคคลที่ไมควรคบกอน แลวตรัสบอกถึงบุคคลที่ควรคบในภายหลัง
เปรียบเหมือนบุรุษผูฉลาด เปนผูฉลาดในหนทางและที่ไมใชหนทาง เมือ่
มีผูถามถึงทาง จึงไดบอกทางที่ควรละกอน แลวบอกทางที่ควรถือเอาในภาย
หลังนั้นวา ในสถานที่ชอื่ โนนมีทางอยูสองแพรง ในบรรดาทางทั้งสองนั้น
ทานจงละทางซาย แลวถือเอาทางขวา ฉะนั้น.
ก็พระผูมีพระภาคเจาเปนเชนกับคนที่ฉลาดในหนทาง สมดังที่พระธรรมสังคาหกาจารยกลาวไววา ดูกอนติสสะ คําวาบุรุษผูฉลาดในหนทางนี้แล
เปนชื่อแหงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดวยวาพระองคทรงฉลาดใน
โลกนี้ ฉลาดในโลกอื่น ฉลาดในบวงของมัจจุ ฉลาดในธรรมที่ไมใชบวงของ
มัจจุ ฉลาดในบวงของมาร ฉลาดในธรรมที่มิใชบว งของมาร พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสบอกถึงบุคคลที่ไมควรเสพกอนจึงตรัสวา อเสวนา จ พาลาน
การไมคบคนพาลทั้งหลาย และเมื่อตรัสบอกบุคคลที่ควรเสพ จึงตรัสวา
ปณฺฑิตานฺจ เสวนา การคบบัณฑิตทั้งหลาย.
ดวยวา พวกคนพาลอันบุคคลไมควรคบ คือไมควรเขานั่งใกลกอน
ราวกะวาทางที่ควรเวน ตอจากนั้นก็ควรคบคือควรเขาไปนั่งใกลบัณฑิตทั้งหลาย
ดุจทางที่ควรถือเอา. ถามวา ก็เพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาเมื่อตรัสมงคล
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จึงไดตรัสถึงการไมคนพวกคนพาลกอน (ตรัส) ถึงการคบบัณฑิตทั้งหลายใน
ภายหลัง. ตอบวา เพราะเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ถือเอาแลวซึ่งความเห็น
อันเปนมงคล ในมงคลทั้งหลายมีทิฏฐิมงคลเปนตนนี้ เพราะดวยการเสพกับ
คนพาล และมงคลทิฏฐินี้ก็เปนอัปมงคล ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรง
ติเตียนการคลุกคลีกับอกัลยาณมิตร ซึ่งหักรานประโยชนในโลกนี้ ในโลกอื่น
นั้น และเมื่อทรงสรรเสริญการคบกัลยาณมิตรผูทําประโยชนในโลกทั้งสองให
สําเร็จ จึงไดตรัสการไมคบพวกคนพาลกอน และตรัสการคบบัณฑิตทั้งหลาย
ในภายหลัง แกเทวดาและมนุษยเหลานั้น.
สัตวทั้งหลายผูประกอบแลวดวยอกุศลกรรมบถ ๑๐ มีปาณาติบาต
เปนตนเหลาใดเหลาหนึ่ง ชื่อวา คนพาล. ในบรรดาคนพาลและบัณฑิต
ทั้งสองนั้น พวกคนพาลเหลานั้น บัณฑิตจะพึงทราบไดดวยอาการ ๓ อยาง
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในพระสูตรวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนพาล
มีพาลลักษณะ ๓ ประการเหลานี้ ดังนี้
อีกอยางหนึ่ง ชนทั้งหลายเหลานี้คือ ครูทงั้ หกมีปูรณกัสสปเปนตน
ชนทั้งหลายมีพระเทวทัต พระโกกาลิกะ พระกฏโมสกติสสะ พระขัณฑเทวีบุตร
พระสมุททัตตะ และนางจิญจมาณวิกาเปนตน และพระภาดาของพระเจาทีฆวิท
ในอดีตกาล เเละสัตวเห็นปานนี้เหลาอื่น พึงทราบวา คนพาล ชนเหลานั้น
ยอมทําตนเองและชนทั้งหลายที่ทําตามถอยคําของตนใหถึงความพินาศ ดวยตน
ที่ถือเอาผิดประดุจเรือนที่ถูกไฟไหมทั่วแลวฉะนั้น เหมือนอยางพระภาดาของ
พระเจาทีฆวิทมีอัตภาพประมาณ ๖0 โยชน นอนหงายตกไป อันไฟไหมอยู
๑

๑. อัง. ติก. ๒๐/ ขอ ๔๔๒
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ในมหานรกสิ้น ๔ พุทธันดร และเหมือนอยางสกุล ๕๐๐ สกุลซึ่งชอบใจทิฏฐิ
ของพระองคเขาถึงความเปนสหายของพระองคนั้นแหละไหมอยูในมหานรก
สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลายไฟพนจากเรือนไมออ
และเรือนหญาแลวยอมติดแมเรือนยอด ซึ่งฉาบทาทั่วแลว ลมเขาไมไดมีกลอน
ปดสนิท หนาตางปดแลว แมฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภัยทั้งหลายอยางใด
อยางหนึ่งยอมเกิดขึ้น ภัยเหลานั้นทั้งหมดยอมเกิดแตคนพาล หาเกิดแตบัณฑิต
ไม อุปทวะทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่ง ฯลฯ อุปสรรคทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่ง
ยอมเกิดขึ้น อุปสรรคเหลานั้นทั้งหมด ยอมเกิดแตคนพาล หาเกิดแตบัณฑิตไม
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนี้แล คนพาลจึงเปนผูมีภัย บัณฑิตไมมีภัย
คนพาลมีอุปทวะ บัณฑิตไมมีอุปทวะ คนพาลมีอุปสรรค บัณฑิตไมมีอุปสรรค
ฉันนั้นเหมือนกันแล.
อีกอยางหนึ่ง คนพาลเปนเชนกับปลาเนา บุคคลที่คนคนพาลนั้นเปน
เชนกับใบไมที่หอปลาเนา คนพาลจึงถึงความเปนผูที่วิญูชนทั้งหลายจะพึง
ทิ้งเสีย และถึงความเปนผูที่วิญูชนทั้งหลายจะพึงรังเกียจ สมจริงดังคําที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
นรชนใดยอมใชปลายหญาคาผูกซึ่ง
ปลาเนา แมหญาคาก็เหม็นเนา มีกลิ่นฟุงไป
ฉันใด การคบคนพาลก็ฉันนั้น.
ก็แม อกิตติบัณฑิต เมื่อทาวสักกะจอมเทพประทานพรอยู ก็ได
กลาวอยางนี้วา
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บุคคลไมพึงเห็น ไมพึงฟงคนพาล
และไมพึงอยูรวมกับคนพาล ไมควรสนทนา
ปราศรัยกับคนพาล และไมควรพอใจการ
สนทนาปราศรัยกับคนพาล
(ทาวสักกะตรัสถามวา)
ดูกอนกัสสปะ คนพาลไดทําอะไร
ใหแกทานแลหรือ ทานจงบอกถึงเหตุ ดู
กอนกัสสปะ เพราะเหตุไร ทานจึงชมตอง
การเห็นคนพาล
(อกิตติดาบสตอบวา)
(เพราะ) คนพาลมีปญญาทราม ยอม
แนะนําสิ่งที่ไมควรแนะนํา ยอมประกอบใน
สิ่งที่ไมใชธุระ การแนะนําในทางที่ผิด ๆ
เปนความประเสริฐ (ของคนพาล) คนพาล
แมเขาพูดดี ๆ ก็โกรธ คนพาลนั้นยอมไมรู
จักอุบายเครื่องแนะนํา การไมเห็นคนพาล
นัน้ เสียไดเปนการดี.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงติเตียนการคบคนพาลโดยประการทั้งปวง
อยางนี้แลว จึงตรัสวา การไมคบพวกคนพาลเปนมงคล บัดนี้เมื่อจะตรัส
สรรเสริญการคบบัณฑิตจึงตรัส ปณฺฑิตานณฺจ เสวนา วาเปนมงคล.
สัตวทั้งหลายที่ประกอบดวยกุศลกรรมบถ ๑๐ มีปาณาติบาตเปนตน
จําพวกใดจําพวกหนึ่งชื่อวา บัณฑิต ในบรรดาการคบคนพาลและบัณฑิตทั้ง
สองนั้น บัณฑิตทั้งหลายเหลานั้น จะพึงทราบไดโดยอาการ ๓ อยาง ดังที่ตรัส
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ไวในพระสูตรวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต มีบัณฑิตลักษณะอยู ๓ ประการเหลานี้ ดังนี้เปนตน.
อีกอยางหนึ่ง พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และพระอสีติมหาสาวก
รวมทั้งสาวกของพระตถาคตเจาเหลาอื่น และชนทัง้ หลายมีสุเนตตดาบส มหาโควินทพราหมณ วิธูรบัณฑิต สรภังคดาบส มโหสถบัณฑิต สุตโสมบัณฑิต
พระเจานิมิราช อโยฆรกุมาร และอกิตติบัณฑิตเปนตน พึงทราบวา บัณฑิต.
บัณฑิตเหลานั้นเปนผูสามารถกําจัดภัยอุปทวะและอุปสรรคทั้งปวงของ
พวกตน ผูกระทําตามถอยคําของตน (บัณฑิต) ดุจการอารักขาในเวลามีภัย
ดุจประทีปในที่มืด และดุจการไดขาวและน้ําเปนตน ในเวลาที่ถูกความทุกข
อันเกิดจากความหิวกระหายเปนตนครอบงํา ฉะนั้น.
จริงอยางนั้น เทวดาและมนุษยทั้งหลาย นับไมถวน ไมมีประมาณ
อาศัยแลวซึ่งพระตถาคตถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ บางพวกดํารงอยูในพรหมโลก
บางพวกเกิดแลวในเทวโลก สกุล ๘๐,๐๐๐ สกุลทําใจใหเลื่อมใสในพระสารีบุตร
เถระ อุปฏฐากพระเถระดวยปจจัย ๔ บังเกิดแลวในสวรรค. สกุลทั้งหลาย
ทําใจใหเลื่อมใสแลวในพระมหาสาวกทั้งปวงมีพระมหาโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะเปนตนก็บังเกิดในสวรรคเหมือนอยางนั้น ชนทัง้ หลายบางพวกซึ่ง
เปนสาวกของสุเนตตศาสดาเทานั้น บังเกิดแลวในพรหมโลก บางพวกถึงความ
เปนสหายของเทพทั้งหลายชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ฯลฯ หรือบางพวกถึงแลวซึ่ง
ความเปนสหายของคหบดีมหาศาล สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย ภัยยอมไมมีแตบัณฑิต อุปทวะยอมไมมีแตบัณฑิต อุปสรรค
ยอมไมมีแตบัณฑิต.
๑

๑. อัง. ติก. ๒๐/ ขอ ๔๔๒.
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อีกประการหนึ่ง บัณฑิตเชนกับภัณฑะแหงของหอมมีกฤษณาและ
ดอกไมเปนตน บุคคลที่คบบัณฑิตนั้น เปนเชนกับดวยใบไมที่หอของหอมมี
กฤษณาและดอกไมเปนตน ยอมถึงความเปนผูอันวิญูชนทั้งหลายพึงสรรเสริญ
และความเปนผูเปนที่ฟูใจแหงวิญูชนทั้งหลาย สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไววา
ก็นรชนใดยอมใชใบไมหอกฤษณา
แมใบไมทั้งหลาย มีหอมฟุงขจรไปฉันใด
การคบนักปราชญก็ฉันนั้น.
ก็แมอกิตติบัณฑิต เมื่อทาวสักกะจอมเทพประทานพรอยู ไดกลาว
อยางนี้วา
บุคคลพึงเห็นนักปราชญ พึงฟงนักปราชญ พึงอยูรวมดับนักปราชญ พึงกระทํา
การสนทนาปราศรัยกับนักปราชญนั้น และ
พึงชอบใจในการสนทนากับนักปราชญนั้น.
(ทาวสักกะตรัสถามวา)
ดูกอนกัสสปะ นักปราชญไดทําอะไร
ใหแกทา นหรือหนอ ทานจงบอกถึงเหตุ ดู
กอนกัสสปะ เพราะเหตุไร ทานจึงปรารถนา
เห็นนักปราชญ.
(อกิตติดาบสทูลสวา)
เพราะนักปราชญเปนผูมีปญญายอม
แนะนําอุบายที่ควรแนะนํา นักปราชญนั้น
ยอมประกอบในสิ่งที่เปนธุระ การแนะนําดี
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เปนความดีของนักปราชญนั้น นักปราชญนั้น
เขาพูดชอบก็ไมโกรธ นักปราชญนั้นยอมรู
จักอุบายเครื่องแนะนํา การสมาคมกับนักปราชญนั้นจึงเปนความดี.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงสรรเสริญการคบหาบัณฑิต โดย
ประการทั้งปวง จึงตรัสวา การเสพบัณฑิตทั้งหลายเปนมงคล ดังพรรณนามา
ฉะนี้ บัดนี้ เมื่อจะทรงสรรเสริญการบูชาปูชนียบุคคลทั้งหลาย ผูเขาถึงแลว
ซึ่งภาวะที่ควรบูชาโดยลําดับ ดวยการไมเสพคนพาลทั้งหลาย และดวยการ
เสพบัณฑิตทั้งหลายนั้น จึงตรัสวา ปูชา จ ปูชนียาน เอตมฺมงฺคลมมุตฺตม
การบูชาปชนียบุคคลทั้งหลาย นี้เปนอุดมมงคล.
พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายผูชื่อวาเปน พุทธะ เพราะเวนจากโทษ
ทั้งปวง และเพราะประกอบดวยพระคุณทั้งปวง พระปจเจกพุทธเจาและพระอริยสาวกทั้งหลาย ผูมาในภายหลังแตพระพุทธเจาทั้งหลายนั้น ชื่อวา ปูชนียบุคคล ในพระคาถานั้น ดวยวาการบูชาพระทักขิเณยยบุคคลเหลานั้นแมจะนอย
ก็ยอมเปนไปเพื่อประโยชนสุขตลอดกาลนาน ก็ในขอนี้มีนายสุมนมาลาการ
เปนตนเปนตัวอยาง. ในเรื่องการบูชาบุคคลที่ควรบูชา นําความสุขมาใหตลอด
กาลนานนั้น ขาพเจาจะยกเรื่องเพียงเรื่องเดียวเปนตัวอยาง.
ดังไดสดับมา ในเวลาเชาวันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงนุง (สบง)
เรียบรอยแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤหเพื่อบิณฑบาต
ครั้งนั้นนายสุมนมาลาการ ถือดอกไมทั้งหลายเพื่อพระราชาผูเปนใหญในแควน
มคธ กําลังไปอยู ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูยังผูอื่นใหเลื่อมใส ผูควรเลือ่ มใส
ผูประดับดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ทรงรุง เรื่อง
อยูดวยพุทธสิริ ผูเสด็จถึงประตูพระนคร (พอดี) นายสุมนมาลาการนั้น
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ครั้นเห็นแลวก็ไดมีความดําริอยางนี้วา พระราชาทรงรับดอกไมทั้งหลายแลว
จะพึงประทานทรัพย ๑๐๐ กหาปณะ หรือ ๑,๐๐๐ กหาปณะ (แกเรา) ก็ทรัพย
นั้นพึงเปนความสุขยิ่งกวาในโลกนี้ แตการบูชาพระผูมีพระภาคเจามีผลประมาณ
มิได นับมิได ยอมนําความสุขมาสิ้นกาลนาน เอาเถิด เราจะบูชาพระผูมีพระภาคเจา.
นายสุมนมาลาการนั้น มีใจเลื่อมใส ถือดอกไมกํามือหนึ่ง ซัดไปแลว
เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา ดอกไมทั้งหลายไปทางอากาศ ไดเปน
เพดานดอกไม ดํารงอยูแลวเบื้องบนรองพระผูมีพระภาคเจา นายมาลาการ
เห็นอานุภาพนั้นแลว ยอมมีใจเลื่อมใสยิ่งขึ้น ไดซัดดอกไมไปอีกกํามือหนึ่ง
ดอกไมเหลานั้น ไปเปนเกราะดอกไมดํารงอยูแลว นายมาลาการซัดดอกไมไป
ถึง ๘ กํามือดวยอาการอยางนี้ ดอกไมเหลานั้นไปเปนเรือนยอด. พระผูมีพระภาคเจาไดประทับอยูแลวภายในเรือนยอด หมูมหาชนประชุมกันแลว
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงสรรเสริญนายมาลาการ จึงไดทรงกระทําการแยม
พระโอษฐใหปรากฏ พระอานนทเถระคิดวาพระพุทธเจาทั้งหลายยอมไมทําการ
แยมทั้งหลายใหปรากฏ เพราะเรื่องมิใชเหตุ มิใชปจจัย ดังนี้แลวจึงทูลถาม
ถึงเหตุที่ทําใหแยมพระโอษฐ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อานนท นายมาลาการนี้ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายสิ้นแสนกัป ในที่สุดก็จะไดเปน
พระปจเจกพุทธเจา ชื่อวา สุมนิสสระ ดวยอานุภาพแหงหารบูชานี้.
ก็ในทีส่ ุดแหงพระวาจา เพื่อจะแสดงพระธรรมเทศนา จึงไดตรัส
พระคาถานี้วา
บุคคลทํากรรมใดแลว ไมเดือดรอน
ในภายหลัง กรรมนั้นแลที่บคุ คลทําแลวเปน
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กรรมดี นายสุมนมาลาการเอิบอิ่มแลวดวย
กรรมใดยอมเสวยวิบากแหงกรรมใด (กรรม
นัน้ แล) อันบุคคลทําแลวเปนกรรมดี ดังนี้.
ในที่สดุ แหงคาถา สัตวทั้งหลาย ๘๔,๐๐๐ ไดบรรลุธรรม.
การบูชาปูชนียบุคคลเหลานั้น แมจะนอยอยางนี้ ก็พึงทราบวา ยอม
เปนไปเพื่อประโยชนสุขสิ้นกาลนาน ก็การบูชานัน้ เปนอามิสบูชาเทานั้น (ยังให
ผลถึงเพียงนี้) จะปวยกลาวไยถึงการปฏิบัติบูชา เพราะกุลบุตรเหลาใด ยอม
บูชาพระผูมีพระภาคเจา ดวยการถึงรัตนะ ดวยการรับสิกขาบท ดวยการ
สมาทานองคอุโบสถ และดวยคุณทั้งหลายของตนมีปาริสุทธิศีล ๔ เปนตน
ใครเลาจักพรรณนาผล แหงการบูชาพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเหลานั้นได
ก็ชนทั้งหลายเหลานั้นทานกลาววา ยอมบูชาพระตถาคตเจาดวยการบูชาอยาง
ยิ่ง เหมือนอยางที่ทานกลาวไว ในมหาปรินิพพานสูตรวา อานนท ภิกษุก็ดี
ภิกษุณีก็ดี อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดี คนใดแลปฏิบัตธิ รรมสมควรแกธรรมปฏิบัติ
สมควร มีปกติประพฤติตามธรรมอยู ผูนั้นชื่อวายอมสักการะ เคารพ นับถือ
บูชา ตถาคต ดวยการบูชาอยางยิ่ง แมการบูชาพระปจเจกพุทธะ และพระอริยสาวกทั้งหลาย ก็พึงทราบวานําประโยชนสุขมาใหเชนกัน โดยทํานองเดียว
กับการบูชานี้.
อีกอยางหนึ่ง (พึงทราบบุคคลผูควรบูชาในขอนี้อยางนี้วา) พี่ชายก็ดี
พี่หญิงก็ดี ชื่อวาเปนบุคคลที่ควรบูชาของนองชายหรือนองหญิง สําหรับ
คฤหัสถทั้งหลาย, บิดามารดาเปนบุคคลผูควรบูชา สําหรับบุตร, สามี แมผัว
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พอผัว เปนบุคคลผูควรบูชาสําหรับหญิงสาวในสกุลทั้งหลาย ดวยวาการบูชา
แมซึ่งบุคลเหลานี้ ชื่อวาเปนมงคลเหมือนกัน เพราะการบูชานั้น ทานนับ
วาเปนกุศลธรรม และเพราะการบูชานั้น เปนเหตุแหงความเจริญแหงอายุเปน
ตน สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ชนเหลาใดแล จักเปนผูเกื้อกูล
แกมารดา เปนผูเกื้อกูลแกบิดา เกื้อกูลแกสมณะ เกื้อกูลแกพราหมณ จัก
สมาทานประพฤติกุศลธรรมนี้อยู เพราะเหตุแหงการสมาทานกุศลธรรมเหลานั้น
ชนเหลานั้นจักเจริญดวยอายุบาง จักเจริญดวยวรรณะบาง ดังนี้เปนตน
ดวยพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคล ๓ ประการคือ การ
ไมคบคนพาลทั้งหลาน ๑ การคบบัณฑิตทั้งหลาย ๑ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา
ทั้งหลาย ๑ ดวยประการฉะนี้.
ในมงคลทั้ง ๓ ประการนั้น การไมคบคนพาลทั้งหลาย พึงทราบวา
เปนมงคล เพราะปองกันอันตรายมีภัยเปนตนเสียได เนื่องจากการคบคนพาล
เปนปจจัย และเพราะเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูลในโลกทัง้ สอง การคบ
บัณฑิตทั้งหลาย และการบูชาทั้งหลาย พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุ
แหงนิพพานและสุคติ โดยนัยที่ขาพเจาไดกลาวแลว ดวยการพรรณนาผลและ
สมบัติของการบูชานั้น. แตวาตอจากนี้ไป ขาพเจาจักไมไดแสดงมาติกาเลย
กําหนดมงคลได ณ ที่ใด ก็จักพรรณนาความเปนมงคล ณ ที่นั้น.
จบการพรรณาเนื้อความแหงพระคาถานี้วา
อเสวนา จ พาลาน เปนตน
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คาถาที่ ๒ (มี ๓ มงคล)
พระผูมีพระภาคเจาแมอันเทวดาทูลเชื้อเชิญเพื่อใหตรัสมงคลเดียววา
ขอพระองคจงตรัสบอกมงคลอันสูงสุด ดังนี้ อยางนี้ ก็ตรัสถึง ๓ มงคล
ดวยคาถาเดียว เหมือนบุรุษที่มีจิตใจกวางขวาง เขาขอนอย ก็ใหมากฉะนั้น
เพราะเหตุที่พระองคทรงปรารถนาจะใหเทวดาทั้งหลายไดสดับแมยิ่งขึ้นไปกวา
นั้น และเพราะมงคลมีอยูหลายอยาง พระองคจึงเริ่มตรัสถึงมงคลทั้งหลายเปน
อเนก แมอีก ดวยพระคาถาทั้งหลายวา ปฏิรูปเทสวาโส จ ดังนี้เปนตน
เพราะความที่พระองคเปนผูปรารถนาจะชักนําสัตวทั้งหลายเหลานั้นไวในสิ่งที่
เปนประโยชนเกื้อกูลนั้น ๆ อันเปนมงคล.
ในพระคาถาที่ ๒ นั้น ขาพเจาจะไดพรรณาบทคาถาที่ ๑ กอน. คําวา
ปฏิรูโป แปลวา สมควร. บานก็ดี นิคมก็ดี นครก็ดี ชนบทก็ดี หรือโอกาส
เปนที่อยูของสัตวทั้งหลายแหงใดแหงหนึ่ง ชื่อวา เทสะ.
การอยูใ นประเทศนั้นชื่อวา วาสะ.
บทวา ปุพฺเพ ไดแก กาลกอน คือ ในชาติทั้งหลายที่ลวงมาแลว.
ความเปนผูมีกุศลอันสั่งสมไวแลวชื่อวา กตปฺุตา.
จิตทานเรียกวา อัตตา อีกอยางหนึ่ง อัตภาพทั้งสิ้น ทานก็เรียกวา
อัตตา.
การตั้งความปรารถนา อธิบายวา การประกอบไว คือการวางไว
ซึ่งตนนั้นโดยชอบ ชื่อวา สัมมาปณิธ.ิ
คําที่เหลือมีนัยอันขาพเจากลาวแลวนั่นแหละ ดังนี้แล. นี่คือการ
พรรณนาเฉพาะบทในคาถานี้ สวนการพรรณนาเนื้อความ พึงทราบดังตอไปนี้.
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ที่ชื่อวา ปฏิรูปเทส ไดแกประเทศใดที่บริษัททั้ง ๔ เที่ยวไป ประเทศที่บุญกิรยิ าวัตถุทั้งหลายมีทานเปนตนยอมเปนไป ประเทศที่นวังคสัตถุศาสน
ยอมรุงเรือง การอยูในปฏิรูปเทสนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนมงคล
เพราะเปนปจจัยแหงการบําเพ็ญบุญของสัตวทั้งหลาย ก็ในขอนี้มีเรื่องของชาว
ประมงผูเขาไปสูเกาะสิงหลเปนตนเปนตัวอยาง.
อีกนัยหนึ่ง ที่ชื่อวาปฏิรูปเทส ไดแก ประเทศ คือ (โพธิมณฑล)
ควงแหงตนโพธิเปนที่ตรัสรูแหงพระผูมีพระภาคเจา ประเทศที่พระผูมีพระภาคเจาแสดงพระธรรมจักร ประเทศ คือควงแหงตนคัณฑามพพฤกษที่พระผูมี
พระภาคเจาทรงเแสดงยมกปาฏิหาริยทรงทําลายความมัวเมาของเดียรถียทั้งปวง
ในทามกลางบริษัท (ซึ่งมาประชุมกันในเนื้อที่) ถึง ๑๒ โยชน ประเทศที่เสด็จ
ลงจากเทวโลก (ที่สังกัสสนคร) ก็แมหรือวา ประเทศอื่นใดอันเปนที่ประทับ
ของพระผูมีพระภาคเจามีเมืองสาวัตถีและเมืองราชคฤหเปนตน การอยูใน
ปฏิรูปเทสนัน้ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวาเปน มงคล เพราะเปนปจจัยให
ไดอนุตตริยะ ๖ ประการ.
อีกนัยหนึ่ง (ที่ชื่อวาปฏิรูปเทส) ไดแกประเทศ ในทิศตะวันออก
มีนคิ มชื่อวา กชังคละ ตอจากนิคมนั้นไปเปนบานมหาสาลา ตอจากบานมหา
สาลานั้นไปเปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมประเทศ.
ในทิศอาคเณย (ปุรตฺถิมทกฺขิณาย อนุทิสาย) มีแมน้ําชือ่ วา
สัสลวดี ตอจากแมน้ําสัลลวดีนั้นไป เปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมประเทศ
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ในทิศใต (ทกฺขิณาย ทิสาย) มีนิคนชื่อวาเสตะกัณณิกะ ถัดจาก
นิคมนั้นไปเปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมประเทศ
ในทิศตะวัน (ปจฺฉิมาย ทิสาย) มีรานพราหมณชื่อ ถูนะ
ถัดจากบานพราหมณชื่อถูนะไป เปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิม
ประเทศ.
ในทิศอุดร (เหนือ) (อุตฺตราย ทิสาย) มีภูเขาชื่อวา อุสีรัทธชะ
ตอจากภูเขานั้นไปเปนปจจันตชนบท รวมในเปนมัชฌิมประเทศ.
มัชฌิมประเทศนี้ยาว ๓๐๐ โยชน กวาง ๒๕๐ โยชน วัด โดยรอบได
๙๐๐ โยชนมชั ฌิมประเทศน ชื่อวา ปฏิรูปเทส.
พระเจาจักรพรรดิ ผูเปนอิสริยาธิบดี แหงทวีปใหญ ๔ ทวีปและทวีป
นอย ๒,๐๐๐ ทวีป ก็ทรงอุบัติไหมัชฌิมประเทศนี้ พระมหาสาวกทั้งหลาย มี
พระสารีบุตรและพระโมคัลคัลลานเปนตน ซึ่งบําเพ็ญบารมีหนึ่งอสงไขยแสนกัป
ก็บังเกิดขึ้นในมัชฌิมประเทศนี้ พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย บําเพ็ญบารมี ๒
อสงไขยกับแสนกัป ก็อบุ ัติขึ้นในมัชฌิมประเทศนี้ และพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทั้งหลายผูบําเพ็ญบารมี ๔ อสงไขย หรือ ๘ อสงไขย หรือ ๑๖ อสงไขย กับ
แสนกัป ก็บงั เกิดขึ้นในมัชฌิมประเทศนี้.
ในมัชฌิมประเทศนั้น สัตวทงั้ หลายรับโอวาทของพระปจเจกพุทธเจา
แลวดํารงอยูในเบญจศีล ก็มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา ดํารงอยูในโอวาท
ของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายก็เหมือนกัน แตดํารงอยูในโอวาทของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา และพระสาวกทั้งหลายแลว มีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา
ดวย มีนิพพานเปนที่ไปในเนื่องหนาดวย การอยูใ นประเทศนั้น พระผูมพี ระ
ภาคเจาตรัสวาเปน มงคล เพราะเปนปจจัยแหงสมบัติทั้งหลายเหลานี้ดวย.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 159

การสั่งสมกุศลปรารภพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระขีณาสพ
ทั้งหลายในชาติที่ลวงมาแลว ชื่อวา ปุพฺเพ กตปฺุตา แมปุพเพกตปุญญตา
นั้นก็ชื่อวาเปน มงคล.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะคําอธิบายวา บุคคลยอมบรรลุพระอรหันตไดในที่สุด
แหงคาถา แมประกอบดวยบท ๔ อันทานแสดงแลวตอพระพักตรของพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจา ซึ่งตนฟงแลวเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาทั้งหลาย หรือเฉพาะหนาของพระพุทธสาวก.
ก็มนุษยผูใดไดสั่งสมบุญไวในปางกอน เปนผูมีมูลแหงกุศลอันหนา
ขึ้นแลว มนุษยผูนั้นเจริญวิปสสนาแลวยอมถึงความสิ้นไปแหงอาสวะได ดวย
กุศลมูลนั้นนัน่ เอง เหมือนอยางพระเจามหากัปปนะ และอัครมเหสีของพระองค
เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ปุพฺเพ จ กตปฺุตา มงฺคล.
ขาพเจาจะไดกลาวถึง การตั้งตนไวชอบ ตอไป คือ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ ทําตนซึ่งเปนผูทุศีล ใหตั้งอยูในศีล ทําตนซึ่งไมมีศรัทธาใหตั้งอยูใน
ศรัทธาสัมปทา ทําตนซึ่งเปนคนตระหนี่ใหตั้งอยูในจาคะสัมปทา นี้ทานเรียกวา
อตฺตสมฺมาปณิธิ การตั้งตนไวชอบ การตั้งตนไวชอบนี้ จัดวาเปนมงคล.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะเปนเหตุใหละเวร ที่เปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพ
และใหบรรลุอานิสงสตาง ๆ.
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ดวยคาถาแมนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสมงคล ๓ มงคลเทานั้นคือ
การอยูในปฏิรูปเทส ๑ การกระทําบุญไวในปางกอน ๑ การตั้งตนไวชอบ ๑
ดังพรรณนามาฉะนี้ ก็ความที่แหงธรรมทั้งหลายเหลานั้นเปนมงคล ขาพเจา
อธิบายใหแจมแจงแลวในมงคลนั้น ๆ นั่นแหละ ดังนี้แล.
จบการพรรณนาเนื้อความแหงพระคาถานี้วา
ปฏิรูปเทสวาโส จ ดังนี้เปนตน
คาถาที่ ๓ (มี ๔ มงคล)
บัดนี้ ผูศ ึกษาพึงทราบอธิบายในมงคลขอวา พาหุสจฺจฺจ เปนตนนี้
ดังตอไปนี้.
ความเปนผูไดสดับมาก ชื่อวา พาหุสจฺจ.
ความเปนผูฉลาดในหัตถกรรมอยางใดอยางหนึ่งชื่อวา สิปฺป (ศิลปะ)
การฝกกายวาจาและจิต ชื่อวา วินโย (วินัย)
บทวา สุสิกฺขิโต ไดแก ศึกษาแลวดวยดี.
บทวา สุภาสิตา ไดแก กลาวแลวดวยดี.
บทวา ยา เปนการแสดงถึงคําที่ไมแนนอน.
คําที่เปลง คําที่เปนทาง ชื่อวา วาจา.
คําที่เหลือ มีนัยดังขาพเจากลาวแลวนั้นแล นี้คือการพรรณนาเฉพาะ
บทในพระคาถานี้ สวนการพรรณนาเนื้อความ ผูศึกษาพึงทราบดังนี้.
ที่ชื่อวา พาหุสจฺจ ไดแก การทรงไวซึ่งคําสอนของพระศาสดา ที่
ทานพรรณนาไว โดยนัยวา ภิกษุเปนพหูสูต ทรงไวซึ่งสุตะ สั่งสมไวซึ่งสุตะ
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ดังนี้เปนตน และโดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้
เปนผูสดับมาก คือทรงไวซึ่งสุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ เปนตน พาหุสัจจะนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุใหละอกุศลธรรม และ
บรรลุกุศลธรรม และเพราะเปนเหตุทําใหแจงซึ่งปรมัตถสัจจะ โดยลําดับ.
สมจริงดังคํา ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย ก็อริยสาวกไดสดับ
แลวแล ยอมละอกุศล บําเพ็ญกุศล ละธรรมที่มโี ทษ บําเพ็ญธรรมที่ไมมี
โทษ รักษาตนใหบริสุทธิ์อยู ดังนี้เปนตน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแมอื่นอื่นกวา ภิกษุยอมเขาไปเพง ซึ่งเนื้อความแหงธรรมทั้งหลายที่ตนทรงไวแลว เมื่อเธอเขาไปเพงอยูซึ่งเนื้อความ
ธรรมยอมทนตอการเพงพินิจ เมื่อมีการอดทนตอการเพงพินิจธรรมอยู
ความพอใจก็เกิดขึ้น ผูที่เกิดความพอใจ ยอมอุตสาหะ เมื่ออุตสาหะ ยอม
ไตรตรอง เมื่อไตรตรอง ยอมเพียรพยายาม เมื่อเพียรพยายาม ก็ยอมทําใหแจง
ซึ่งปรมัตถสัจจะดวยนามกาย และเห็นแจงแทงตลอดดวยปญญา.
อีกอยางหนึ่ง แมพาหุสัจจะของฆราวาส ที่ไมมีโทษ พึงทราบวา เปน
มงคล เพราะนําประโยชนสุขในโลกทั้งสองมาให.
ชื่อวา ศิลปะ (มี ๒ ชนิด) คือ อาคาริยศิลปะ และอนาคาริยศิลปะ
ในศิลปะทั้งสองอยางนั้น อาคาริยศิลปะ ไดแก การงานที่เวนจากการเบียดเปนสัตวอื่น เวนจากอกุศล มีการงานของนายชางแกว และนายชางทอง
เปนตน อาคาริยศิลปะนั้น ชื่อวา เปนมงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชนใน
โลกนี้ (สวน) การจัดทําสมณบริขารมีการจัดแจงและการเย็บจีวรเปนตน
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ชื่อวา อนาคาริยศิลปะ ศิลปะที่พระผูมีพระภาคเจา ทรงพรรณนาไวใน
ที่นั้น ๆ โดยนัยวา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูขยัน ในกิจที่ควร
กระทําทั้งนอยและใหญของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ดังนี้เปนตน (และ) ที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา นี่คือธรรมอันทําที่พึ่ง ดังนี้ พึงทราบวา เปน
มงคล เพราะนําประโยชนเกื้อกูลและความสุขในโลกทั้ง ๒ มาใหตนและชน
เหลาอื่น.
ที่ชื่อวา วินย มี ๒ อยาง คือ อาคาริยวินัย ๑ อนาคาริยวินัย ๑
ในสองอยางนั้น การเวนอกุศลกรรมบถ ๑๐ ชือ่ วา อาคาริยวินัย. วินัยนั้น
ชื่อวา อันบุคคลศึกษาดีแลว ดวยการไมตองโทษ คือสังกิเลสในวินัยนัน้
และดวยการกําหนดคุณแหงความประพฤติ ชื่อวาเปนมงคล เพราะนํามาซึ่ง
ประโยชนเกือ้ กูลและความสุขในโลกทั้งสอง.
สวนการไมตองอาบัติ ๗ กอง ชื่อวา อนาคาริยวินัย แมอนาคาริยวินัยนั้น ชื่อวา อันภิกษุศึกษาดีแลว โดยนัยที่กลาวแลวนั้นแล. อีก
อยางหนึ่ง ปาริสุทธิศีล ๔ ชื่อวา อนาคาริยวินัย. อนาคาริยวินัยนั้น อันภิกษุ
ศึกษาอยู โดยประการที่ตนดํารงอยูในอนาคาริยวินัยนั้นแลว บรรลุพระอรหัต
ชื่อวาศึกษาดีแลว พึงทราบวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุใหบรรลุโลกิยสุขและ
โลกุตรสุข.
วาจาที่เวนจากโทษมีมุสาวาทเปนตน ชื่อวา วาจาสุภาษิต สมดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย วาจาที่ประกอบดวยองค ๔ เปน
วาจาสุภาษิต ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง วาจาที่ไมเพอเจอ ก็ชื่อวา วาจาสุภาษิต
เหมือนกัน เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา
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สัตบุรษุ ทัง้ หลายกลาววาจาสุภาษิตวา
เปนวาจาสูงสุด เปนที่หนึ่ง บุคคลพึงกลาว
วาจาอันเปนธรรม ไมพึงกลาววาจาอันไม
เปนธรรมนั้น เปนที่สอง พึงกลาววาจาเปน
ทีร่ ัก ไมพึงกลาววาจาอันไมเปนที่รักนั้น
เปนที่สาม พึงกลาววาจาจริง ไมพึงกลาว
วาจาเหลาะแหละนั้น เปนที่สี่ ดังนี้.
แมวาจาสุภาษิตธรรมนี้ พึงทราบวาเปนมงคล เพราะนํามาซึ่งประโยชน
เกื้อกูลและความสุขในโลกทั้งสอง. ก็เพราะเหตุที่วาจาสุภาษิตนี้นับเนื่องอยูใน
วินัยอยูแลวนี้เอง ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงไมสงเคราะหวาจาสุภาษิตนี้ดวย
วินัยศัพท สงเคราะหแตวินัย (เทานัน้ ดวยวินัยศัพท)
อีกอยางหนึ่ง จะมีประโยชนอะไรดวยความลําบากนี้ วาจาเปนเครื่อง
แสดงพระธรรมแกคนเหลาอื่น ก็พึงทราบวา เปนวาจาสุภาษิต ในที่นี้ จริงอยู
วาจาสุภาษิตนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนมงคล เพราะเปนปจจัยให
สัตวทั้งหลายไดบรรลุประโยชนเกื้อกูล และความสุขในโลกทั้งสอง และพระนิพพาน ทานกลาวไววา
พระพุทธเจาตรัสวาจาใด อันเกษม
เพือ่ บรรลุพระนิพพาน เพื่อกระทําที่สุดทุกข
วาจานั้นแล สูงสุดกวาวาจาทั้งหลาย.
ดวยพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคล ๔ ประการคือ ความ
เปนพหูสูต (พาหุสัจจะ) ๑ ศิลปะ ๑ วินัยที่ศึกษาดีแลว ๑ วาจาสุภาษิต ๑
๑. สุภาสิตสูตร สัง. สคาถา. ๑๕/ขอ ๗๓๙.
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ดวยประการฉะนี้ ก็ความที่แหงธรรมเหลานั้น เปนมงคล ขาพเจาไดอธิบาย
ใหแจมแจง ในมงคลนั้น ๆ แลว ดังนี้แล.
การพรรณนาความแหงพระคาถานี้วา
พาหุสจฺจฺจ เปนตน จบ
คาถาที่ ๔ (มี ๔ มงคล)
บัดนี้ ผูศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในบาทคาถานี้วา มาตาปตุอุปฏาน
ดังนี้เปนตน ดังตอไปนี้.
มารดาดวย บิดาดวย เพราะเหตุนั้น จึงชือ่ วา มาตาปตุ มารดา
และบิดา.
การบํารุง ชื่อวา อุปฏาน.
บุตรทัง้ หลายดวย ภรรยาทั้งหลายดวย เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
ปุตฺตทารสฺส ซึ่งบุตรและภรรยา.
การสงเคราะห ชื่อวา สงฺคโห.
การงานทั้งหลาย เปนการงานที่อากูลหามิได เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา
อนากุลา.
การงานทั้งหลายนั้นเอง ชื่อวา กมฺมนฺตา.
คําที่เหลือมีนัยอันขาพเจากลาวแลวนั้นแล. นี้คือการพรรณนาเฉพาะ
บท สวนการพรรณนาเนื้อความ ผูศึกษาพึงทราบดังตอไปนี้.
สตรีผูใหเกิด ทานเรียกวา มารดา, บิดาก็เหมือนกัน.
การกระทําอุปการะดวยการลางเทา การนวด การอบ การอาบน้ํา
และการใหปจจัย ๔ ชื่อวา อุปฏฐานะ การบํารุง.
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พึงทราบอธิบายในการบํารุงเลี้ยงนั้น ดังตอไปนี้. เพราะเหตุที่
มารดาบิดา เปนผูมีอุปการะมาก หวังประโยชน เปนผูอนุเคราะหตอบุตร
ทั้งหลาย ซึง่ ทานเห็นบุตรเหลานั้น เลนอยูขางนอก มีสรีระเปอนฝุนมาแลว
ก็เช็ดฝุนให กอดจูบที่ศีรษะและยังความรักใหเกิด. บุตรทั้งหลายเลี้ยงมารดาบิดา
ดวยการทูนไวบนศีรษะแมสิ้น ๑๐๐ ป ก็ไมสามารถที่จะตอบแทนอุปการคุณ
แหงการบํารุงเลี้ยงนั้นได และเพราะเหตุที่ทานทั้งสองนั้น เปนผูบํารุง เปนผู
เลี้ยงดู เปนผูแสดงโลกนี้ เปนผูเสมอกับพระพรหม เปนบุพพาจารย ฉะนั้น
การบํารุงเลี้ยงมารดาบิดาทั้งสองนั้น จึงนํามาซึ่งการสรรเสริญในโลกนี้ ละไป
แลว ก็นําความสุขในสวรรคมาให พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนมงคล
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
มารดาบิดาทั้งหลาย ผูอนุเคราะหแก
ปชา (บุตรธิดา) ทานเรียกวา เปนพรหม
วาเปนบุพพาจารย วาเปนอาหุเนยยบุคคล
ของบุตรทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล บัณฑิต
พึงนอบนอมและสักการะมารดาบิดาเหลา
นัน้ ดวยขาว น้ํา ผา ทีน่ อน การอบ
การอาบน้ํา และการลางเทา ดวยการปรนนิบัติในมารดาบิดาทั้งสองนั้น บัณฑิตทั้งหลายยอมสรรเสริญบุคคลนั้น ในโลกนี้นั้น
แล เขาละโลกนี้ไปแลว ยอมบันเทิงใน
สวรรค ดังนี้.
๑

๑. ขุ. อิติวุตตกะ ๒๕/ ขอ ๒๘๖.
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อีกนัยหนึ่ง ชื่อวา การบํารุงมี ๕ อยาง มีการเลี้ยงดู การกระทํา
หนาที่ และการดํารงวงศตระกูลเปนตน การบํารุงนั้น พึงทราบวา เปน
มงคล เพราะเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูล ในปจจุบัน ๕ อยาง มีการหาม
จากบาปเปนตน สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอ น
คฤหบดีบุตร มารดาบิดาซึ่งเปนทิศเบื้องหนา บุตรพึงบํารุง ดวยสถาน ๕
คือ
๑. เราอันทานเลี้ยงมาแลว จักเลี้ยงทานตอบ
๒. เราจักกระทํากิจ ของมารดาบิดาเหลานั้น
๓. เราจักดํารงวงศสกุลของมารดาบิดาเหลานั้น
๔. เราจักรักษาทรัพยสมบัติของมารดาบิดาเหลานั้น
๕. ก็อกี อยางหนึ่ง เมื่อทานทั้งสองลวงลับไปแลว เราจักเพิ่มใหซึ่ง
ทักษิณา (ทําบุญอุทิศให) ดังนี้.
ดูกอนคฤหบดีบุตร มารดาบิดาซึ่งเปนทิศเบื้องหนา อันบุตรบํารุงดวยสถาน ๕ เหลานี้แล จักอนุเคราะหบุตร ดวยสถาน ๕ คือ
๑. ทานทั้งสองยอมหาม (บุตร) จากบาป
๒. ยอมใหตั้งอยูในความดี
๓. ยอมใหศึกษาศิลปะ
๔. ยอมหาภรรยาที่สมควรให
๕. ยอมมอบทรัพยสมบัติใหในสมัย ดังนี้.
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อีกอยางหนึ่ง ผูใด ยอมบํารุงมารดาและบิดา ดวยการใหเลื่อมใส
ในพระรัตนตรัย หรือดวยใหสมาทานศีล หรือดวยใหบรรพชา ผูนี้จัดวาเปน
ยอดของชนทั้งหลายผูบํารุงมารดาบิดาในโลกนี้.
การบํารุงมารดาบิดานั้นของผูนั้น เปนการกระทําการตอบแทนตอ
อุปการคุณ ที่มารดาและบิดากระทําไว พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียกวา
เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงประโยชนทั้งหลายที่เปนไปในปจจุบัน และ
เปนไปในสัมปรายภพมิใชนอย.
ในคําวา ปุตฺตทารสฺส นี้ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้ :บุตรทัง้ หลายก็ดี ธิดาทั้งหลายก็ดี ที่เกิดแลวของตน ยอมถึงการ
นับวาบุตรทั้งนั้น. ภรรยาชนิดใดชนิดหนึ่ง ในบรรดาภรรยา ๒๐ จําพวก
ชื่อวา ทาระ.
บุตรทัง้ หลายดวย ทาระทั้งหลายดวย ชื่อวา ปุตฺตทารา (บุตรและ
ภรรยาทั้งหลาย). ซึ่งบุตรและภรรยานั้น. การกระทําอุปการะดวยฐานะทั้งหลาย
มีการยกยองเปนตน ชื่อวา สังคหะ การกระทําอุปการะนั้น พึงทราบวา
เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงประโยชนเกื้อกูลอันเปนไปในปจจุบัน มีความ
เปนผูจัดการงานดีเปนตน. สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดู
กอนคฤหบดี ภรรยาซึ่งเปนทิศเบื้องหลัง สามีพึงบํารุงดวยสถาน ๕ แลคือ
๑. ดวยการยกยอง
๒. ดวยการไมดูหมิ่น
๓. ดวยการไมประพฤตินอกใจ ๔. ดวยการมอบความเปนใหญให
๕. ดวยการใหเครื่องประดับ ดังนี้.
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ดูกอนคฤหบดีบุตร ภรรยาผูเปนทิศเบื้องหลัง อันสามีพึงบํารุงดวย
ฐานะ ๕ เหลาแล ยอมอนุเคราะหสามีดวยฐานะ ๕ คือ
๑. เปนผูจัดการงานดี
๒. เปนคนสงเคราะหคนขางเคียง (ของสามี) ดี
๓. เปนผูไมประพฤตินอกใจ
๔. ยอมรักษาทรัพยที่สามีหามาไดไว
๕. เปนคนขยันไมเกียจครานในการงานทั้งปวง ดังนี้.
เพราะสงเคราะห (รวม) บุตรภรรยา ที่ทรงแสดงไวในสิงคาลสูตร
นี้วา บุตรและภรรยา พึงทราบวาเปนทิศเบื้องหลังดังนี้ ดวยภริยาศัพท.
อีกอยางหนึ่ง นัยอื่นอีก มีดังตอไปนี้ :การสงเคราะหดวยทาน ปยวาจา และอัตถจริยา ทีป่ ระกอบดวย
ธรรม ชื่อวา สัวคหะ คือ การใหเสบียงในวันอุโบสถทั้งหลาย การให
ดูนักษัตรในวันนักขัตฤกษทั้งหลาย การกระทํามงคลในวันมงคลทั้งหลาย
การโอวาทสั่งสอนในประโยชนทั้งหลาย ที่เปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพ
การสงเคราะหนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหง
ประโยชนเกือ้ กูล อันเปนไปในปจจุบัน และสัมปรายภพ โดยนัยกอนนั่นแล
และเพราะเปนเหตุแหงความเปนผูแมอันเทวดาทั้งหลายพึงนอบนอม. สมจริง
ดังคําที่ทาวสักกะจอมเทพตรัสไววา
คฤหัสถเหลาใด เปนผูกระทําบุญ มี
ศีล เปนอุบาสก ยอมเลี้ยงภรรยาโดยธรรม
ดูกอนมาตลี เรายอมนอบนอมคฤหัสถเหลา
นัน้ ดังนี้.
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การงานทั้งหลายมีเกษตรกรรม โครักขกรรม และพาณิชกรรมเปนตน
พึงเวนแลวจากการงานที่อากูล นี้การทําเวลาใหลวงไป การกระทําที่ไมสมควร
กระทํา และการการทํายอหยอนเปนตน เพราะประกอบดวยความเปนผู
รูกาล เพราะมีปกติการทําเหมาะสม เพราะไมเกียจคราน เพราะถึงพรอม
ดวยความอุตสาหะและความเพียร และเพราะเปนการงานที่ไมเสื่อมเสีย ชื่อวา
การงานที่ไมอากูล. การงานที่ไมอากูลนี้ อันบุคคลประกอบแลวอยางนี้ เพราะ
เหตุที่ตนเอง บุตรภรรยา หรือทาส และกรรมกรทั้งหลายเปนผูฉลาด
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงการไดทรัพย ขาวเปลือก และความเจริญในปจจุบันนี้เทียว. สมจริงตามพระดํารัสที่พระผูมี
พระภาคเจาตรัสไววา
บุคคลผูมกี ารงาน กระทําสมควร
เปนปกติ ขยัน ยอมหาทรัพยได ดังนี้.
และวา
บุคคลที่ชอบนอนหลับกลางวัน ขี-้
เกียจลุกขึ้นกลางคืน เมาเปนนิตย เปนนักเลง ไมอาจจะอยูครองเรือนใหดีได ประโยชน
ทั้งหลายยอมลวงเลยบุรุษผูท อดทิ้งการงาน
ดวยอางเลสวา เวลานี้หนาวนัก เวลานี้รอ น
นัก เวลานี้เย็นเสียแลว ดังนี้เปนตน.
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สวนผูใดไมสําคัญความหนาวเเละ
ความรอนยิ่งไปกวาหญา กระทํากิจของบุรุษ
อยู ผูนั้นยอมไมเสื่อมจากความสุขดังนี้.
และวา
เมื่อบุคคลรวบรวมโภคะทั้งหลายอยู
เหมือนภมรผนวกอยูซึ่งรังฉะนั้น โภคะทั้ง
หลายยอมถึงการสั่งสม ดุจจอมปลวก อัน
ตัวปลวกกอขึน้ ฉะนั้น ดังนี้.
ดวยพระคาถาแมนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคล ๔ ประการนี้
คือ การบํารุงมารดา ๑ การบํารุงบิดา ๑ การสงเคราะหบุตรและภรรยา ๑
การงานทั้งหลายที่ไมอากูล ๑
อีกอยางหนึ่ง คาถานี้มี ๕ มงคลเพราะแยกการสงเคราะหบุตรและ
ภรรยาออกเปน ๒. อีกอยางหนึ่งมี ๓ มงคล เพราะรวมการบํารุงมารดาบิดา
เปนขอเดียวเทานั้น ก็ความที่แหงมงคลเหลานั้นเปนมงคล ขาพเจาไดอธิบาย
ใหแจมแจงแลวในมงคลนั้น ๆ นั่นแล.
จบการพรรณหาเนื้อความแหงพระคาถานี้วา
มาตาปตุอุปฏาน เปนตน
คาถาที่ ๕ (มี ๔ มงคล)
บัดนี้ บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในคาถานี้วา ทานฺจ ดังนี้ เปนตน
ดังตอไปนี้.
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ที่ชื่อวา ทาน เพราะอรรถวาสิ่งของเปนเครื่องให. มีคําอธิบายวา
สิ่งของของตนอันบุคคลยอมมอบใหแกผูอื่น.
การประพฤติธรรม หรือการประพฤติที่ไมไปปราศจากธรรม ชื่อวา
ธรรมจริยา.
ชนทั้งหลายเหลานี้ อันเราทั้งหลายยอมรูจัก เพราะเหตุนั้นชนทั้งหลาย
เหลานี้ จึงชื่อวา ญาติ.
การงานทั้งหลายที่มีโทษหามิได ชื่อวา การงานไมมีโทษ. มีคํา
อธิบายวา การงานทั้งหลายที่บัณฑิตไมติเตียน คือไมครหา. คําที่เหลือมีนัย
อันขาพเจากลาวแลวนั้นแล. นี้คือการพรรณนาเฉพาะบท. สวนการพรรณนา
เนื้อความ ผูศึกษาพึงทราบดังตอไปนี้.
เจตนาเปนเครื่องบริจาคทานวัตถุ ๑๐ อยาง มีขาวเปนตน ซึ่งมี
ความยินดีในเบื้องตน เจาะจงผูอื่น ชื่อวา ทาน.
อีกอยางหนึ่ง อโลภะ ที่สัมปยุตดวยเจตนานั้น ชื่อวา ทาน. ดวยวา
บุคคลยอมมอบใหซึ่งวัตถุนั้นแกบุคคลอื่น ดวยอโลภะนั้น เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาววา ที่ชื่อวา ทาน เพราะอรรถวาวัตถุเปนเครื่องให. ทานนั้น พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุใหไดบรรลุผลวิเศษทั้งหลายอัน
เปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพ มีความเปนที่รักของชนเปนอันมากเปนตน.
ก็ในขอนี้ พึงระลึกถึงพระสูตรทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้วา ดูกอ นสีหะ ทายก
ที่เปนทานบดี ยอมเปนที่รักเปนที่พอใจของชนเปนอันมาก ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ทานมี ๒ อยางคือ อามิสทาน และธรรมทาน
ในทาน ๒ อยางนั้น อามิสทาน มีประการอันขาพเจากลาวแลวนั้นแล.
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การแสดงธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศแลว อันเปนที่สิ้น
ทุกขและนําความสุขมาให ในโลกนี้และโลกหนา เพราะปรารถนาประโยชน
เกื้อกูลแกบุคคลเหลาอื่น ชื่อวา ธรรมทาน. ก็ในบรรดาทาน ๒ อยางนี้
ธรรมทานนี้เทานั้นจัดวาเปนเลิศ. เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
การใหธรรม ชนะการใหทั้งปวง
รสแหงธรรม ยอมชนะรสทัง้ ปวง ความยินดี
ในธรรม ยอมชนะควานยินดีทั้งปวง ความ
สิน้ ตัณหา ยอมชนะทุกขทงั้ ปวง ดังนี้.
ในทานทั้ง ๒ อยางนั้น ความที่อามิสทานเปนมงคล ขาพเจาไดกลาว
ไวแลวนั้นแล สวนธรรมทาน เพราะเปนที่ตั้งแหงคุณทั้งหลาย มีความเปนผูรู
จักอรรถเปนตน ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เปนมงคล สมจริงดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุแสดงธรรมดาตามที่ไดฟงมา
ตามที่ไดเรียนมา แกผูอนื่ โดยพิสดาร โดยประการใด ๆ บุคคลนั้นเปนผูรูแจง
ซึ่งอรรถ (รูผล) และเปนผูรูแจงซึ่งธรรม (รูเหตุ) ในธรรมนั้น ๆ โดย
ประการนั้น ๆ ดังนี้เปนตน.
การประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ชื่อวา ธรรมจริยา. ดังนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณและคหบดีทั้งหลาย การประพฤติธรรม คือ
การประพฤติสม่ําเสมอทางกายมี ๓ อยางแล ดังนี้เปนตน. ก็การประพฤติธรรม
นี้นั้น พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุใหอุบัติในโลกสวรรค.
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สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนพราหมณและคฤหบดี
ทั้งหลาย เพราะเหตุแหงธรรมจริยาและสมจริยาแล สัตวทั้งหลายบางพวกใน
โลกนี้ ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค เบื้องหนาแตการตายเพราะกายแตก ดังนี้.
ชนทั้งหลายผูมีความเกี่ยวของกันทั้งทางฝายมารดาหรือบิดา จนถึง
๗ ชั่วโคตร ชื่อวา ญาติ.
การสงเคราะหซึ่งญาติเหลานั้น ผูซึ่งอันความเสื่อมโภคะหรือความ
เสื่อมเพราะความเจ็บปวยครอบงําแลวซึ่งมายังสํานักของตน ดวยวัตถุทั้งหลาย
มีอาหาร เสื้อผา ทรัพยและขาวเปลือกเปนตนตามกําลัง พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงการบรรลุคุณวิเศษ มีการสรรเสริญ
เปนตน อันเปนไปในปจจุบัน และการบรรลุคุณวิเศษมีการไปสูสวรรคเปนตน
อันเปนไปในสัมปรายภพ.
การงานทั้งหลาย มีการสมาทานศีลอุโบสถ การกระทําการขวนขวาย
การปลูกไมดอก ไมผลและตนไม และการสรางสะพานเปนตน ชื่อวา การงาน
ที่ไมมีโทษ. จริงอยูการงานที่ไมมีโทษเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงการบรรลุประโยชนสุขนานัปการ ก็ในขอนี้
พึงระลึกถึงสูตรทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้วา ดูกอ นวิสาขา ขอที่สตรีหรือบุรุษ
บางคนในโลกนี้ เขาอยูจําอุโบสถอันประกอบดวยองคแปด เบื้องหนาแตการ
ตายเพราะกายแตก จะพึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาทั้งหลายชั้นจาตุมมหาราชิกา นั้นเปนฐานะที่จะมีไดแล ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคล ๔ ประการคือ ทาน ๑ ธรรมจริยา ๑
การสงเคราะหญาติทั้งหลาย ๑ การงานทั้งหลายที่ไมมีโทษ ๑ ดวยพระคาถานี้
ดังพรรณนามาฉะนี้.
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ก็ความที่แหงธรรมเหลานั้นเปนมงคล ขาพเจาอธิบายไวชัดแลว ใน
มงคลนั้น ๆ นั่นแล.
จบการพรรณเนื้อความแหงพระคาถานี้วา
ทานฺจ เปนตน
คาถาที่ ๖ (มี ๓ มงคล)
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในพระคาถานี้วา อารตี วิรตี เปนตน
ดังตอไปนี้.
การงด ชื่อวา อารตี. การเวน ชื่อวา วิรตี.
อีกอยางหนึ่ง สัตวทั้งหลายยอมเวน (จากบาป) ดวยเจตนานี้
เหตุนั้น เจตนานี้ ชื่อวา วิรัติ. (ทีช่ อื่ วา วิรัติ เพราะอรรถวิเคราะหวา เปน
เครื่องงดเวนแหงสัตวทั้งหลาย หรือเปนเครื่องใหสัตวทั้งหลายงดเวน).
บทวา ปาปา ไดแก จากอกุศล.
ที่ชื่อวา มชฺช เพราะอรรถวาเปนที่ตั้งแหงความเมา การดื่มซึ่งมัชชะ
(น้ําเมา) ชื่อวา มชฺชปาน. (เวน ) จากการดื่มน้ําเมานั้น. การสํารวมชื่อวา
สยโม. ความไมประมาทชื่อวา อปฺปมาโท. บทวา ธมฺเมสุ ไดแก ใน
กุศลธรรมทัง้ หลาย. คําที่เหลือมีนัยอันขาพเจากลาวแลวแล. นี้คือการพรรณนา
เฉพาะบท. สวนการพรรณนาเนื้อความ พึงทราบดังตอไปนี้.
การไมยินดีของบุคคลผูมีปกติเห็นโทษในบาป ดวยใจนั้นแล ชื่อวา
การงด. การเวนดวยกายและดวยวาจา ดวยสามารถแหงกรรมและทวาร ชือ่ วา
วิรัติ.
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ก็ชื่อวาวิรัตินั้นมี ๓ อยาง คือ สัมปตตวิรัติ ๑ สมาทานวิรัติ ๑
สมุจเฉทวิรัติ ๑.
ในวิรัตทิ ั้ง ๓ อยางนี้ การงดเวนของกุลบุตรจากวัตถุที่ประจวบเขา
เพราะอาศัยชาติ หรือสกุล หรือโคตรของตน โดยนัยวา ขอที่เราจะพึงฆาสัตว
พึงถือเอาของที่เจาของเขาไมใหนี้ไมควร ชื่อวา สัมปตตวิรัติ. สวนวากุลบุตร
ไมประพฤติลวงเกินสิกขาบทมีปาณาติบาตเปนตน จําเดิมแตความเปนไปแหง
วิรัติ อันเปนไปแลวดวยสามารถแหงการสมาทานสิกขาบท ชือ่ วา สมาทาน
วิรัติ.
ภัยเวร ๕ ประการ ของพระอริยสาวกสงบระงับไป จําเดิมแตความ
เปนไปแหงวิรัติอันสัมปยุตดวยอริยมรรค ชื่อวา สมุจเฉทวิรัติ.
อกุศล ๔ อยางนั้นใด กลาวคือกรรมกิเลสทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไว
พิสดารอยางนี้วา ดูกอนคฤหบดีบุตร กรรมกิเลสคือปาณาติบาต อทินนาทาน
กาเมสุมิจฉาจาร เเละมุสาวาท ดังนี้ ที่พระธรรมสังคาหกาจารยรวบรวมไว
ดวยคาถาอยางนี้วา
บัณฑิตทั้งหลายยอมไมสรรเสริญ
(กรรมกิเลส ๔ ประการคือ) ปาณาติบาต ๑
อทินนาทาน ๑ มุสาวาท ๑ การประพฤติผิด
ภรรยาผูอื่น ๑ ดังนี้.
อกุศลทั้ง ๔ ประการ ชื่อวา บาป.
การงดเวนจากบาปนั้น การงดและการเวนทั้งหมดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงการบรรลุคุณวิเศษนานาประการ
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มีการละเวรภัยอันเปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพเสียได ก็ในขอนี้พึงระลึก
ถึงพระสูตรทั้งหลายมีอาทิอยางนี้วา ดูกอนคฤหบดีบุตร พระอริยสาวกเปนผู
งดเวนจากปาณาติบาตแล.
ก็ขาพเจาจะไดกลาวถึงการสํารวมจากการดื่มน้ําเมาตอไป.
ก็คําวา มชฺชปานา จ สยโม นี้ เปนชื่อแหงการงดเวนจากที่ตั้ง
แหงความประมาท คือการดื่มซึ่งน้ําเมากลาวคือสุราและเมรัย ก็เพราะเหตุ
ที่บุคคลผูดื่มน้ําเมาเปนปกติ ยอมไมรูอรรถ ยอมไมรูธรรม ยอมทําอันตราย
แกมารดา ทําอันตรายแกบิดา ทําอันตรายแมแกพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา และสาวกของพระตถาคต ยอมถูกติเตียนในปจจุบัน เขาถึงทุคติ
ในสัมปรายภพ (และ) ถึงความเปนบาในภพตอ ๆ ไป. สวนการงดเวนจาก
การดื่มน้ําเมา ยอมบรรลุซึ่งการดับโทษเหลานั้นเสียได และบรรลุความถึง
พรอมแหงคุณ ซึ่งตรงกันขามกับโทษที่กลาวแลวนั้น. เพราะฉะนั้น การงดเวน
จากการดื่มน้ําเมานี้ พึงทราบวา เปนมงคล.
ชื่อวาความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ขาพเจาจะไดกลาวตอไป
โดยเนือ้ ความ ความไมอยูปราศจากสติในกุศลธรรมทั้งหลาย พึงทราบ
โดยนัยตรงกันขามกับความประมาท ที่ตรัสไวในคัมภีรวิภังค วา การกระทํา
โดยไมเคารพในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย การกระทําไมติดตอ การกระทํา
ไมมั่นคง ความประพฤติทอแท การหมดความพอใจ การทอดธุระ การไม
ซองเสพ การไมเจริญ การไมกระทําใหมาก การไมอธิษฐาน (ไมตั้งใจไว)
การไมประกอบเนือง ๆ ซึ่งกุศลธรรมทั้งหลาย ชือ่ วา ความประมาท. ความ
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/ ขอ ๘๑๓.
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ประมาท คือ กิริยาที่ประมาท สภาพที่เปนผูมัวเมา เห็นปานนี้ใด นี้เราเรียกวา
ความประมาท ดังนี้ ชือ่ วา ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย.
ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลายนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงการบรรลุกุศลธรรมนานาประการ หรือเพราะ
เปนเหตุแหงการบรรลุอมตธรรม ในขอนั้น พึงระลึกถึงคําสอนของพระศาสดา
มีอาทิวา ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้นไมประมาท มีความเพียรเปนเครื่องเผา
กิเลสสงไปอยูอยางนี้เปนตน และวา ความไมประมาทเปนหนทางแหงความ
ไมตาย ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสมงคล ๓ ประการ คือ การงดเวน จากบาป ๑
การสํารวมจากการดื่มน้ําเมา ๑ ความไมประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ๑ ดวย
คาถานี้ ดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็ความที่แหงธรรมเหลานั้นเปนมงคล ขาพเจาไดอธิบายไวชัดเจนแลว
ในมงคลนั้น ๆ นั่นเอง ดังนี้แล.
จบการพรรณนาเนื้อความแหงพระคาถานี้วา
อารตี วิรตี เปนตน
คาถาที่ ๗ (มี ๕ มงคล)
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคาถานี้วา คารโว จ เปนตนดังตอไปนี้.
ความเคารพ ชื่อวา คารวะ.
ความประพฤติถอมตน ชื่อวา นิวาตะ.
ความสันโดษ ชื่อวา สันตฏฐ.ี
การรูอปุ การะที่ผูอื่นทําแลว ชือ่ วา กตัญุตา.
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บทวา กาเลน ไดแก โดยขณะ คือ โดยสมัย.
การฟงธรรมชื่อวา ธัมมัสสวนะ คําที่เหลือมีนัยอันขาพเจากลาวแลว
นั้นแหละ. นีค่ ือการพรรณนาเฉพาะบท สวนการพรรณนาเนื้อความ พึงทราบ
ดังตอไปนี้.
การกระทําความเคารพ การกระทําความหนักแนน ความเปนผูมี
คารวะตามสมควร ในพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา สาวกของพระ
ตถาคตเจา อาจารย อุปช ฌาย มารดาบิดา พี่ชายพี่สาว เปนตน ที่ควร
แกการกระทําความเคารพ ชื่อวา คารวะ เพราะคารวะนี้นั้น เปนเหตุแหง
การไปสูสุคติภพเปนตน เหมือนอยางที่ตรัสไว (ในจูฬกัมมวิภังคสูตร) วา
บุคคลกระทําความเคารพในบุคคลผูควรเคารพ ไดแกนบั ถือคนที่ควร
นับถือ บูชาคนที่ควรบูชา บุคคลเชนนั้น เบื้องหนาแตการตายเพราะกายแตก
ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดวยกรรมนั้นอันเขาใหพรั่งพรอมสมาทานแลว
อยางนี้. ถาหากวาเบื้องหนาแตการตายเพราะกายแตก เขาไมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ถามาสูความเปนมนุษย จะอุบัติในที่ใด ๆ ในภายหลัง ยอมเปนคน
มีสกุลสูง ในที่นั้น ๆ เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย
อปริหานิยธรรม ๗ ประการเหลานี้. ๗ ประการ อะไรบาง คือ มีความเคารพ
ในพระศาสดาเปนตน เพราะฉะนั้น ความเคารพ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
เปนมงคล.
ความเปนผูออนนอม คือความเปนผูมีความประพฤติถอมตน ชื่อวา
นิวาตะ ความประพฤติถอมตน. บุคคลประกอบดวยความเปนผูประพฤติ
ถอมตนใด ถูกนํามานะออกแลว ถูกนําความกระดางออกแลว เปนผูเสมอดวย
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ผาเช็ดเทา เปนผูเสมอดวยโคเขาขาด และเปนผูเสมอดวยงูที่ถูกถอนเขี้ยวเสีย
แลว เปนผูมวี าจาออนหวานไพเราะและเสนาะโสต นีช้ ื่อวา นิวาตะ. นิวาตะ
นี้นั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงการไดคุณ
มียศเปนตน ก็ทานไดกลาวไววา บุคคลที่มีความประพฤติถอมตนเชนนั้น
เปนผูไมกระดางแลว ยอมไดยศ ดังนี้เปนตน.
ความพอใจดวยปจจัยตามมีตามได ชื่อวา สันตุฏฐี ความสัน โดษ.
ความสันโดษนั้นมี ๑๒ อยาง คือ ในจีวรมี ๓ อยาง คือ ยถาลาภสันโดษ
ยถาพลสันโดษ ยถาสารุปปสันโดษ. แมในบิณฑบาตเปนตนก็มีอยางละ ๓
เหมือนกัน การพรรณนาประเภทแหงสันโดษนั้นมีดังตอไปนี้.
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไดจวี รดีกต็ ามไมดีก็ตาม เธอยังอัตภาพให
เปนไปดวยจีวรนั้นนั่นแหละ ไมปรารถนาจีวรอื่น แมเมื่อจะไดจีวรมาอีก
ก็ไมยอมรับ นี้คือความยินดีตามมีตามได (ยถาลาภสัน โดษ) ในจีวรของภิกษุ
นั้น แตถาหากวาภิกษุนั้นเปนผูอาพาธ เมื่อครองจีวรหนัก (กายยอมนอมลง)
เธอยอมลําบาก เธอก็เปลี่ยนจีวรนั้นกับภิกษุผูเปนสภาคกันเสีย แลวยังอัตภาพ
ใหเปนไปดวยจีวรที่เบา นี้จัดวาสันโดษเหมือนกัน นี้ชื่อวา ยถาลาภสันโดษ
ในจีวรของภิกษุนั้น.
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง เปนผูมีปกติไดปจจัยที่ประณีต ภิกษุรปู นั้นไดจีวร
มีคามากผืนใดผืนหนึ่ง ในบรรดาปจจัยทั้งหลาย มีบาตรและจีวรเปนตน
แลวคดวา จีวรอันมีคามากนี้ สมควรแกพระเถระทั้งหลาย ผูบวชมานาน
หรือผูเปนพหูสูต ดังนี้แลวจึงไดถวายจีวรนั้นเเกพระเถระเหลานั้น ตนเอง
ถือเอาจีวรที่ไมมีเจาของ จากกองหยากเยื่อ หรือจากปา หรือจากที่แหงใด
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แหงหนึ่งทําเปนสังฆาฏิ แมทรงผานั้นไว ก็จัดวาเปนผูสันโดษแล. นีช้ ื่อวา
ยถาสารุปปสันโดษ ในจีวรของภิกษุนั้น.
ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ไดบิณฑบาต จะเศราหมองก็ตาม ประณีต
ก็ตาม เธอยังอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑบาตนั้นนั่นเอง ไมตองการบิณฑบาต
อื่น แมเมื่อจะไดก็ไมยอมรับ นีช้ ื่อวายถาลาภสันโดษ ในบิณฑบาตของภิกษุนี้.
แตถาหากวาภิกษุเปนผูอาพาธ ฉันบิณฑบาตที่เลว ก็ถึงความปวยหนัก
ภิกษุนั้นก็ถวายบิณฑบาตแกภิกษุที่เปนสภาคกัน แลวฉันเนยใส นมสม น้าํ ผึ้ง
และนมสด เปนตน จากมือของภิกษุนั้นแลวประพฤติสมณธรรมอยู ก็จดั วา
สันโดษอยูนั่นเอง นี้ชื่อวา ยถาพลสันโดษ ในบิณฑบาตของภิกษุนั้น.
ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดบิณฑบาตอันประณีต เธอคิดวา บิณฑบาตนี้
เหมาะสมสําหรับพระเถระทั้งหลาย ผูบวชมานาน และแกเพื่อนสพรหมจารี
ทั้งหลายเหลาอื่น ผูเวนจากบิณฑบาตอันประณีตแลว ไมอาจจะใหอัตภาพเปน
ไปได ดังนีแ้ ลวจึงถวายบิณฑบาตอันประณีตนั้นแกพระเถระ หรือภิกษุเหลานั้น
เสีย ตนเองเที่ยวบิณฑบาต แมฉันอาหารที่เจือกัน (ฉันรวมกันหลาย ๆ สิง่ )
ก็จัดวาเปนผูสันโดษอยูนั้นเอง นี้ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษ ในบิณฑบาต
ของภิกษุนี้.
ก็เสนาสนะถึงแกภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เธอก็พอใจดวยเสนาสนะ
นั้นนั่นเอง ไมรับเสนาสนะอื่นอีก ซึ่งมาถึงเขาแมจะดีกวา นี้ชื่อวา ยถาลาภสันโดษ ในเสนาสนะของภิกษุนั้น.
ถาหากวาเธออาพาธ อยูในเสนาสนะที่ไมมีลม ยอมเดือดรอนอยางยิ่ง
ดวยโรคดีเปนตน เธอจึงถวายเสนาสนะแกภิกษุที่เปนสภาคกัน อยูในเสนา-
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สนะที่มีลมและหนาวเย็น. ซึ่งถึงเขาแกภิกษุนั้น แมประพฤติสมณธรรมอยู
ก็เปนผูสันโดษอยูนั่นเอง นี้ชื่อวา ยถาพลสันโดษ ในเสนาสนะของภิกษุ
นั้น.
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง ไมยอมรับเสนาสนะที่ดีแมมาถึงเขา คิดวา เสนาสนะ
ที่ดีเปนที่ตั้งแหงความประมาท เมื่อภิกษุนั่งอยูในเสนาสนะที่ดีนั้น ก็ยอมกาว
ลงสูถีนมิทธะได ก็เมื่อเธอถูกความหลับครอบงํา ตื่นขึ้นอยู กามวิตกทั้งหลาย
ก็ฟุงขึ้น ภิกษุนั้นปฏิเสธเสนาสนะที่ดีนั้น แลวอยูในเสนาสนะแหงใดแหงหนึ่ง
มีที่โลงแจง โคนไม และกองฟางเปนตน ก็จัดวาเปนผูสันโดษอยูนั่นเอง
นี้ชื่อวา ยถาสารุปปสันโดษ ในเสนาสนะของภิกษุนั้น.
ก็ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไดเภสัช จะเปนลูกสมอ หรือมะขามปอม
ก็ตาม ยังอัตภาพนั้นใหเปนไปดวยเภสัชนั้นนั่นเอง ไมปรารถนาเเมเนยใส
น้ําผึ้งและน้ําออยเปนตน ที่ภิกษุเหลาอื่นไดมาแลว แมจะไดมาก็ไมยอมรับ
นี้ชื่อวา ยถาลาภสันโดษ ในคิลานปจจัยลงภิกษุนั้น.
ก็ถาภิกษุเปนผูอาพาธตองการน้ํามัน (แต) ไดน้ําออยมา เธอให
น้ําออยนั้นแกภิกษุที่เปนสภาคกันแลว ทํายาดวยน้ํามันจากมือแหงภิกษุนั้น
แมประพฤติสมณธรรมอยู ก็จัดวาเปนผูสันโดษอยูนั้นเอง นีช้ ื่อวา ยถาลาภสันโดษ ในคิลานปจจัยของภิกษุนี้.
ภิกษุอีกรูปหนึ่ง วางชิ้นสมอที่ดองดวยน้ํามูตรไวในภาชนะใบหนึ่ง
อันภิกษุอื่นพูดอยูวา ขาแตทานผูเจริญ ถาหากวาทานตองการ ทานก็จงถือ
เอาของหวาน ๔ อยางในภาชนะใบหนึ่ง ถาหากวาพยาธิของภิกษุนั้นยอมสงบ
ได ดวยเภสัชอยางใดอยางหนึ่ง ในบรรดาเภสัช ๒ อยางเหลานั้น ใชแตเทา
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นั้น สมอดองดวยน้ํามูตรเนา บัณฑิตทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเจาเปนตน
สรรเสริญแลว และภิกษุนี้ก็คิดวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา บรรพชาอาศัย
ยาดองดวยน้ํามูตรเนา. เธอพึงทําความอุตสาหะในยาดองดวยน้ํามูตรเนานั้น
(พึงฉัน ) ตลอดชีวิต จึงหามเภสัชที่เปนของหวานทั้ง ๔ เสีย แลวทํายาดวย
สมอดองน้ํามูตรเนา ก็จัดวาเปนผูสันโดษอยางยิ่งเทียว นีช้ ื่อวา ยถาสารุปปสันโดษ ในคิลานปจจัยของภิกษุนั้น.
สันโดษนี้ทั้งหมดมีประเภทดังกลาวมาแลวอยางนี้ ทานเรียกวา
สันตุฏฐี. สันตุฏฐีนั้น พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงการละบาป
ธรรมทั้งหลาย มีความปรารถนาเกินไป ความปรารถนาลามก ความอยาก
ใหญเปนตน และการบรรลุคุณธรรม เพราะเปนเหตุแหงสุคติ เพราะเปน
เหตุแหงการสั่งสมอริยมรรค และเพราะเปนเหตุแหงความเที่ยวไปสะดวกใน
ทิศทั้ง ๔ เปนตน. และทานกลาวไววา
ผูที่สนั โดษดวยปจจัยตามมีตามได
เปนผูเที่ยวไปสะดวกในทิศทั้ง ๔ และเปน
ผูไมคับแคน ดังนี้เปนตน.
การรูอปุ การคุณที่คนใดคนหนึ่งไดกระทําไว จะนอยหรือมากก็ตาม
โดยการระลึกถึงบอย ๆ ชื่อวา กตัญุตา. อีกอยางหนึ่ง บุญทั้งหลายนั่นเอง
ชื่อวามีอุปการะมากแกสัตวทั้งหลาย เพราะปองกันอันตรายจากทุกข มีทุกขใน
นรกเปนตน เพราะการระลึกถึงอุปการะแมแหงบุญเหลานั้น ก็พึงทราบวา
กตัญุตา.
๑

๑. ขัคควิสาณสูตร ขุ. สุ ๒๕/ ขอ ๒๙๖.
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ความเปนผูกตัญูนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวาเปนมงคล เพราะ
เปนเหตุแหงการบรรลุคณ
ุ วิเศษมีประการตางๆมีความเปนผูอันสัปบุรุษทั้งหลาย
พึงสรรเสริญเปนตน ก็พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ที่หาไดยากในโลกเหลานีม้ ีอยู ๒ จําพวก. ๒ จําพวกอะไรบาง คือ ผูทที่ ํา
อุปการะกอน ๑ ผูกตัญูกตเวที ๑.
ในกาลใด จิตสหรคตดวยอุทธัจจะ หรือถูกกามวิตกอยางใดอยางหนึ่ง
มีกามวิตกเปนตนครอบงํา การฟงธรรมเพื่อบรรเทากามวิตกเปนตนนั้นในกาล
นั้น ชื่อวา กาเลน ธมฺมสฺสวน การฟงธรรมตามกาล. อาจารยพวกอื่น
กลาววา การฟงธรรมทุก ๆ วันที่ ๕ (แหงสัปดาห) ชื่อวาฟงธรรมตามกาล
อยางที่ทานพระอนุรุทธะผูมีอายุกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ทุก ๆ ๕
วันแล พวกขาพระองคพึงนั่งสนทนาธรรมกถากันตลอดคืนยังรุง พระพุทธะเจาขา.
อีกอยางหนึ่ง ในกาลใด บุคคลเขาไปหากัลยาณมิตรทั้งหลายแลว
สามารถจะฟงธรรมที่จะบรรเทาความสงสัยของตนเสียได การฟงธรรมแมใน
กาลนั้น พึงทราบวา การฟงธรรมตามกาล ดังทีท่ านกลาวไววา ภิกษุเขาไปหา
ทานผูรูเหลานั้นสอบถามปญหา และยอมแกปญหาตามกาลอันสมควรดังนี้เปน
ตน. การฟงธรรมตามกาลนี้นั้น ชื่อวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุใหบรรลุคณ
ุ
วิเศษมีประการตาง ๆ มีการละนิวรณ การเห็นอานิสงส ๔ ประการ และ
การบรรลุการสิ้นอาสวะเปนตน สมจริงดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ภิกษุทั้งหลาย ในสมัยใด พระอริยสาวกตั้งใจมนสิการ นอมเขามาในใจโดย
ประการทั้งปวง จงใจฟง ฟงธรรมอยู ในสมัยนั้น นิวรณ ๕ ประการ ยอม
๑

๑. ม. มู ๑๒/ ขอ ๓๖๔.
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ไมมีแกเธอ และตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอมหวังอานิสงส ๔ ประ
การ แหงธรรมทั้งหลายตามที่ตนไดฟงมา แหงธรรมทั้งหลายที่ตนแทงตลอด
แลว ฯลฯ และวา ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการเหลานี้ อันภิกษุอบรมแลว
โดยชอบ ปฏิบัติตามโดยชอบตามกาล ยอมใหถึงความสิ้นไปแหงอาสวะ
ทั้งหลายโดยลําดับ.
๔ ประการคืออะไรบาง คือ การฟงธรรมตามกาล ๑ ดังนี้เปนตน
ในพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคล ๕ ประการคือ
ความคารวะ ๑
ความถอมตน ๑
ความสันโดษ ๑
ความเปนผูกตัญู ๑
การฟงธรรมตามกาล ๑ ดังพรรณนามาฉะนี้.
ก็ความที่แหงธรรมเหลานั้นเปนมงคล ขาพเจาไดอธิบายใหแจมแจง
แลวในมงคลขอนั้น ๆ นัน่ แล.
จบการพรรณนาเนื้อความแหงพระคาถานี้วา
คารโว จ นิวาโต เปนตน
คาถาที่ ๘ (มี ๔ มงคล)
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในมงคลขอวา ขนฺตี จ เปนตน ดังตอไปนี้.
ความอดทน ชื่อวา ขันติ.
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การวากลาวไดโดยงาย เพราะความเปนผูปกติรับดวยมือขวา(เคารพ)
มีอยูในบุคคลนี้ เพราะเหตุนี้ บุคคลนี้จึงชื่อวา สุวโจ ผูวาไดโดยงาย.
กรรมของผูวางายนั้นชื่อวา โสวจสฺส ภาวะแหง โสวจสฺส นั้นชื่อวา
โสวจสฺสตา ความเปนผูวาไดโดยงาย.
นักบวชทั้งหลาย ที่ชื่อวา สมณะ ก็เพราะสงบระงับกิเลสเสียได.
การดู ชื่อวา ทัสสนะ การสนทนาซึ่งพระธรรมชื่อวา ธัมมสากัจฉา
คําที่เหลือมีนัยอันขาพเจากลาวแลวนั้นแล นี่คือการพรรณนาเฉพาะบท สวน
การพรรณนาเนื้อความพึงทราบดังตอไปนี้.
อธิวาสนขันติ ชื่อวา ขันติ. ภิกษุประกอบแลว ดวยขันติ ก็เปนผู
ไมหวั่นไหว ราวกะวาไมไดยิน และราวกะวาไมไดเห็น ในเมื่อบุคคลดาอยู
ดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ หรือเบียดเบียนอยู ดวยกรรมทั้งหลายมีการฆาและการจอง
จําเปนตน เสมือนขันติวาทีดาบสฉะนั้น. ดังที่ทา นกลาวไววา
บัณฑิตทั้งหลายกลาววา สมณะเปน
ผูแสดงความอดทน ในอดีตสิ้นกาลนาน
(เพราะ) พระเจากาสิกราช ไดรับสั่งใหตัด
ซึง่ ขันติวาทีดาบสนั้น ผูดํารงอยูแลวดวย
ขันตินั้นแล ดังนี้.
หรือวาภิกษุยอมมนสิการ โดยความเปนผูกระทําวาดี ราวกะทาน
ปุณณเถระผูมีอายุ เพราะไมถือโทษยิ่งกวานั้น ดังที่ทานกลาวไววา (พระ
ปุณณเถระกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา) ขาแตพระองคผูเจริญ ถาหาก
วาพวกมนุษยชาวสุนาปรันตกะจักดา จักบริภาษขาพระองคไซร ในการดา
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บริภาษนั้น ขาพระองคจักคิดอยางนี้วา ดีหนอ ที่มนุษยเมืองสุนาปรันตกะ ฯลฯ
ดีทีเดียวหนอ ที่พวกมนุษยชาวสุนาปรันตกะเหลานี้ไมใชฝามือประหารขาพระองคดังนี้เปนตน และอธิวาสนขันติที่ภิกษุประกอบแลว เปนผูท ี่แมฤาษีทั้งหลาย
พึงสรรเสริญ ดังที่สรภังคฤาษีกลาวไววา
บุคคลฆาความโกรธเสียได จะไม
เศราโศกในกาลไหน ๆ ฤาษีทั้งหลายสรรเสริญการละความลบหลู ทานทั้งหลายจง
อดทนคําหยาบคายที่คนทั้งปวงกลาวแลว
สัปบุรุษทั้งหลายกลาวขันตินี้วาสูงสุด ดังนี้.
ภิกษุเชนนั้นแมเทวดาทั้งหลายก็สรรเสริญ ดังที่ทาวสักกะจอมเทพ
ตรัสไววา
ผูใดแล เปนคนมีกําลัง อดกลั้นตอ
คนผูทรุพลไว ความอดกลัน้ ของบุคคลนั้น
บัณฑิตทั้งหลายกลาววา เปนขันติอยางยิ่ง
เพราะคนทุรพลตองอดทนอยูเปนนิตย.
ผูที่มีความอดทนแมพระพุทธเจาทั้งหลายก็ตรัสสรรเสริญ ดังที่พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ผูใดไมโกรธไมประทุษราย ยอมอด
กลัน้ ตอการฆาและการจองจํา เราเรียกผูนั้น
ซึง่ มีขันติเปนพลัง ผูม ีพลังเปนเสนา วา
เปนพราหมณ.
๑

๑. สัง. สคาถวรรค ๑๕/ ขอ ๘๗๕.
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ก็ขันตินี้นั้น พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุแหงการไดรับ
คุณทั้งหลาย ที่ทานกลาวพรรณนาไวในที่นี้เหลานี้ และคุณทั้งหลายเหลาอื่น.
การไมถึงความฟุงซาน หรือความเปนผูนิ่ง หรือคิดถึงคุณและโทษ
ในเมื่อตนถูกวากลาวประกอบดวยธรรม (แต) ทําความเอื้อเฟอความเคารพ
และความออนนอมอยางยิ่งแลวกลาววา ดีละ (ทีท่ านไดกรุณาวากลาวตักเตือน
ขาพเจา) ดังนี้ชื่อวา โสวจสฺสตา ความเปนผูวางาย ความเปนผูวางายนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนมงคล เพราะเปนเหตุใหไดโอวาทและอนุศาสนี
จากสํานักของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย และเพราะเปนเหตุใหไดละโทษและ
บรรลุคุณ.
การเขาไปหา การอุปฏฐาก การระลึกถึง การฟงและการเห็นบรรพชิตทั้งหลายผูมีกิเลสอันสงบแลว ผูอบรมกาย วาจา จิตและปญญาแลว ผู
ประกอบดวยความฝกฝนและความสงบอยางสูง ชื่อวา การเห็นสมณะทั้งหลาย
การเขาไปหาทั้งหมดเปนตนนั้น ทานกลาววา ทัสสนะ (การเห็น) เพราะ
ไมไดแสดงสิ่งที่ต่ําชา ขอนี้พึงทราบวาเปนมงคล เพราะเหตุไร เพราะมีอุปการะมาก และพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเเมการ
เห็นวามีอุปการะมากแกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น ดังนี้เปนอาทิ เพราะกุลบุตรที่
ปรารถนาประโยชน เห็นภิกษุทั้งหลายผูทรงศีลมาถึงประตูเรือน ถาหากวา
ไทยธรรมมีอยู ก็พึงตอนรับดวยไทยธรรม ตามกําลัง ถาหากวาไทยธรรม
ไมมี ก็พึงไหวดวยเบญจางคประดิษฐ เมื่อการไหวดวยเบญจางคประดิษฐนั้น
ไมสําเร็จ (ไหวไมสะดวก) ก็พึงประคองอัญชลีนมัสการ แมเมื่อการประคอง
อัญชลีนมัสการนั้นไมสําเร็จ ก็พึงนั่งมองดวยจิตที่เลื่อมใส ดวยนัยนตาทั้งสอง
ที่ประกอบดวยความรัก เพราะวาดวยบุญที่มีการมองดูอยางนี้เปนมูลเหตุ โรค
นัยนตาก็ดี โทษก็ดี ฝาก็ดี ไฝก็ดี ยอมไมมีตลอดพันชาติเปนอเนก เขามี
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จักษุที่แจมใส ประกอบดวยสิริ มีวรรณะ ๕ เชน กับดวยหนาตางแกวมณี
ที่เปดไวในวิมานแกว เปนผูมีปกติไดสมบัติทุกอยาง ทั้งในเทวโลก ทั้งใน
มนุษยโลกประมาณสิ้นแสนกัป ขอที่บุคคลมีปญญา เกิดเปนมนุษยมีปญญา
จะพึงเสวยวิบากสมบัติเห็นปานนั้น ดวยคุณซึ่งเกิดจากการเห็นสมณะที่เปนไป
โดยชอบ นีไ้ มนาอัศจรรย (แต) ขอที่บัณฑิตทั้งหลายกลาวสรรเสริญวิบาก
สมบัติ แหงการเห็นสมณะซึ่งเกิดจากเหตุ เพียงศรัทธาอยางเดียวเทานั้น แม
ของสัตวดิรัจฉานทั้งหลาย อยางนี้วา
นกฮูกชื่อวาโกสิยะนี้มีนัยนตากลม
อยูท ี่ภูเขาเวทิยกะมานาน มีความสุขหนอ
ไดเห็นพระพุทธเจาผูประเสริฐ ผูเสด็จลุก
ขึน้ ตามกาล
นกฮูกนั้นทําใจใหเลื่อมใสในเรา
(ตถาคต) ในภิกษุสงฆผูเลิศ จะไมไปสู
ทุคติสิ้นแสนกัป
เคลื่อนจากเทวโลกแลว อันกุศลกรรมตักเตือนแลว จักเปนพระพุทธเจา
ปรากฏพระนามวา โสมนัส ผูมีพระญาณ
อันไมสิ้นสุด ดังนี้ (จึงเปนสิ่งนาอัศจรรย)
ชื่อวา การสนทนาธรรมตามกาล (กาเลน ธมฺมสากจฺฉา) ขาพเจา
จะไดกลาวตอไป ในเวลาพลบค่ํา หรือในเวลาใกลรุง ภิกษุนักพระสูตร ๒
รูป สนทนาพระสูตรกัน นักวินัย ๒ รูป สนทนาพระวินัยกัน นักอภิธรรม
๒ รูป สนทนาอภิธรรมกัน พระภิกษุผูกลาวชาดก ๒ รูป สนทนาชาดก
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กัน พระภิกษุผูเรียนอรรถกถา ๒ รูป สนทนาอรรถกถากัน หรือวาภิกษุทั้งหลาย
ยอมสนทนากันในกาลนัน้ ๆ เพื่อชําระจิตที่หดหู ฟุงซาน และสงสัยเปนไป
ในเบื้องหนา การสนทนาธรรมตามกาลนั้น ทานเรียกวา เปนมงคล เพราะ
เปนเหตุแหงคุณทั้งหลาย มีความเปนผูฉลาดในอาคม (ปริยัติ) เปนตน.
ดวยพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคล ๔ มงคล คือ ขันติ ๑
โสวจัสสตา ๑ การเห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ ดัง
พรรณนามาฉะนี้ และความที่ธรรมเหลานั้นเปนมงคล ขาพเจาก็ไดอธิบายไว
ชัดเจนแลวในมงคลนั้น ๆ นั่นแหละ ดังนี้แล.
จบการพรรณนาเนื้อความแหงคาถานี้วา
ขนฺตี จ เปนตน
คาถาที่ ๙ (มี ๔ มงคล)
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในคาถามีบทวา ตโป จ เปนตนดังตอไปนี้
ธรรมที่ชื่อวา ตบะ เพราะอรรถวาแผดเผาบาปธรรมทั้งหลาย. ความประพฤติ
ที่ประเสริฐ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา พรหมจรรย. อีกอยางหนึ่ง ความประพฤติ
ของพรหมทั้งหลาย ชื่อวา พรหมจรรย มีคําอธิบายวา ความประพฤติอยาง
ประเสริฐ. การเห็นอริยสัจทั้งหลาย ชือ่ วา อริยสจฺจานทสฺสน อาจารย
บางพวกกลาววา อริยสจฺจานิ ทสฺสน ดังนี้ก็มี ขอนี้ไมดี.
ที่ชื่อวา นิพพาน เพราะออกจากกิเลสเครื่องรอยรัด ทีช่ ื่อวา วานะ.
การทําใหแจง ชื่อวา สจฺฉิกิริยา.
การทําใหแจง ซึ่งพระนิพพาน ชื่อ นิพฺพานสจฺฉิกิริยา.
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คําที่เหลือมีนัยอันขาพเจากลาวแลวนั้นแล นีค่ ือการพรรณาเฉพาะ
บท สวนการพรรณนาเนื้อความ ผูศึกษาพึงทราบ ดังตอไปนี้.
การสํารวมอินทรีย โดยแผดเผาอกุศลธรรมทั้งหลาย มีอภิชฌาและ
โทมนัสเปนตน หรือความเพียร อันแผดเผาความเกียจครานชื่อวา ตปะ.
เพราะวาบุคคลที่ประกอบดวยตปะนั้น ทานเรียกวา อาตาป ผูมีตบะ หรือ
ผูมีความเพียรเปนเครื่องแผดเผาบาป.
ตบะนี้นั้น พึงทราบวา เปนมงคล เพราะเปนเหตุใหละอภิชฌาเปนตน
เสียได และเปนเหตุใหไดฌานเปนตน.
ชื่อวา พรหมจรรย เปนชื่อแหงเมถุนวิรัติ, สมณธรรม, ศาสนา
และมรรค จริงอยางนั้น เมถุนวิรัติในธรรมทั้งหลาย มีคําเปนตนอยางนี้วา
บุคคลละความประพฤติที่ไมประเสริฐ เปนผูมีปกติประพฤติประเสริฐ ดังนี้
ทานเรียกวา พรหมจรรย.
สมณธรรมทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้วา ดูกอนอาวุโส เราอยูประพฤติ
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเจา ดังนี้ ทานก็เรียกวา พรหมจรรย.
ศาสนาในธรรมทั้งหลาย มีคําเปนอาทิอยางนี้วา ดูกอนมารผูมีบาป
เราจักยังไมปรินิพพาน ตราบเทาที่พรหมจรรยของเรานี้ จักไมบริบูรณ ไม
แพรหลาย กวางขวาง มีคนรูจักมาก ดังนี้ ทานก็เรียกวา พรหมจรรย.
มรรคในคําทั้งหลาย มีอาทิอยางนี้วา ดูกอนภิกษุ อัฏฐังคิกมรรค
อันประเสริฐนี้เทานั้นแล เปนตัวพรหมจรรย คือ สัมมาทิฏฐิ ดังนี้ ทานก็
เรียกวา พรหมจรรย. แตในพระสูตรนี้ คําทั้งปวงที่เหลือก็ใชได เพราะยึดถือ
เอามรรคเปนเบื้องหนาในการเห็นอริยสัจ ก็พรหมจรรยนี้นั้นพึงทราบวาเปน
มงคล เพราะเปนเหตุแหงการบรรลุคณ
ุ วิเศษ มีประการตาง ๆ สูง ๆ ขึ้นไป.
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การเห็นมรรค ดวยสามารถแหงการบรรลุอริยสัจ ๔ มีเนื้อความที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในกุมารปญหา ชื่อวา อริสจั จานทัสสนะ
การเห็นอริยสัจนั้นทานกลาววาเปนมงคล เพราะเปนเหตุใหทานพนจากทุกข
ในสังสารเสียได.
ชื่อวา การกระทําใหแจงซึ่งนิพพาน ขาพเจาจักไดกลาวตอไป. ใน
มงคลสูตรนี้ คําวา อรหัตผล พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคไววา นิพพาน
เพราะวาอรหัตผลนั้น เรียกวา นิพพาน เพราะออกจากตัณหาที่เรียกวา
วานะ เพราะรอยรัดคติ ๕ ไว. การบรรลุหรือการพิจารณาพระนิพพานนั้น
ทานเรียกวา สัจฉิกริ ิยา การกระทําใหแจง แตการกระทําใหแจวพระนิพพาน
นอกนี้ สําเร็จได ก็ดวยการเห็นอริยสัจเทานั้น เพราะเหตุนั้นพระนิพพานนี้
จึงไมไดประสงคเอาในมงคลนี้ การกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพานนี้ พึงทราบวา
เปนมงคล เพราะเปนเหตุใหอยูเปนสุขในปจจุบัน ดังพรรณนามาฉะนี้.
ดวยพระคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคล ๔ ประการคือ ตบะ ๑
พรหมจริยา ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การทํานิพพานใหแจง ๑ ดังพรรณนามา
ฉะนี้ ก็ความที่ธรรมเหลานั้นเปนมงคล ขาพเจาไดอธิบายไวชัดเจนแลวใน
มงคลนั้น ๆ นั่นแหละ ดังนี้แล.
จบการพรรณนาเนื้อความแหงคาถานี้วา
ตโป จ เปนตน
คาถาที่ ๑๐ (มี ๔ มงคล)
บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในมงคลขอวา ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ เปน
ตนนี้ ดังตอไปนี้.
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บทวา ผุฏสฺส ไดแก สัมผัส คือถูกตอง ไดแก ถึงพรอม.
ธรรมทั้งหลายในโลก ชื่อวา โลกธรรม มีคําอธิบายวา โลกยังเปน
ไปอยูตราบใด ธรรมทั้งหลายก็ไมหมุนกลับตราบนั้น.
มโน คือ มานัส ชื่อวา จิต.
บทวา ยสฺส ไดแก พระนวกะ หรือพระมัชฌิมะ หรือพระเถระ.
บทวา น กมฺปติ ไดแก ไมหวั่น ไมสะเทือน.
บทวา อโสก ไดแกไมเศราโศก คือถอนลูกศรคือความโศกเสียได.
บทวา วิรช ไดแก ผูปราศจากราคะ คือผูกําจัดราคะไดแลว.
บทวา เขม ไดแก ไมมีภัย คือไรอุปทวะ คําที่เหลือมีนัยดังขาพเจา
กลาวแลวแล นี้เปนการพรรณนาเฉพาะบทกอน สวนการพรรณนาเนื้อความ
พึงทราบดังตอไปนี้.
จิตของผูใด อันโลกธรรมทั้งหลายถูกตองแลว ก็ไมหวัน่ ไหว คือ
จิตของผูใด อันโลกธรรมทั้ง ๘ มีลาภเปนตน ถูกตองแลว คือครอบงําแลว
ยอมไมหวั่นไหว ไดแก ไมคลอนแคลน ไมสะเทือน จิตนั้นของบุคคลนั้น
อันใคร ๆ ไมพึงใหหวั่นไหวได เพราะนําโลกุตรมรรคมาให.
ถามวา ก็จิตของใครถูกโลกธรรมเหลานี้ถูกตองแลว ยอมไมหวั่นไหว.
ตอบวา จิตของพระอรหันตขีณาสพ ยอมไมหวั่นไหว หาใชจิต
ของใครอื่นไม สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ภูเขาศิลาแทงทึบ ยอมไมหวั่นไหว
เพราะลมฉันใด รูป รส เสียง กลิ่น
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สัมผัส รวมทัง้ ธรรมที่นาปรารถนา และ
ธรรมนี้ไมนาปรารถนา หาไดทําจิตซึ่งตั้งมั่น
หลุดพนแลวของทานผูคงที่ใหหวัน่ ไหวไม
ทั้งทานยอมเห็นความสิ้นไปแหงสภาวธรรม
เหลานั้นดวย ดังนี้
จิตของพระขีณาสพเทานั้น ชื่อวา อโสก ไมเศราโศก. จริงอยู
จิตของพระขีณาสพเหลานั้น ชื่อวา ไมเศราโศก เพราะไมมีความโศก ทีท่ าน
เรียกกันโดยนัยวา ความโศก ความเศราโศก ความเปนผูเศราโศก ความ
เศราโศกในภายใน ความแหงเกรียมในภายใน ความที่ใจเผาไหม ดังนี้เปนตน.
อาจารยบางพวก เรียกจิตที่ไมเศราโศกนี้วา พระนิพพาน.
จิตที่ไมเศราโศกนั้น ทานไมตอกับบทกอน (จิตที่ถูกโลกธรรม)
เหมือนอยางวา คําวาจิตไมเศราโศกเปนจิตของพระขีณาสพฉันใด แมคําวา
จิตที่ปราศจากธุลี จิตเกษม ก็เปนจิตของพระขีณาสพเหมือนกันฉันนั้น ดวยวา
จิตของพระขีณาสพนั้น ชื่อวา ปราศจากธุลี เพราะเปนจิตที่ปราศจากธุลีคือ
ราคะ โทสะ และโมหะ และ ชื่อวา เกษม เพราะเปนจิตที่ปลอดจากโยคะ
ทั้งสี่ เพราะจิตของพระขีณาสพนี้ แมจะมี ๓ อยาง (อโสก วิรช เขม)
ดวยสามารถที่ทานถือเอาในปวัตติขณะนั้น ๆ แสดงไวโดยอาการนั้น ๆ ก็พึง
ทราบวา เปนมงคล เพราะนํามาซึ่งความเปนผูยอดเยี่ยมในโลก มีความที่ขันธ
ไมเปนไปอีกเปนตน (ไมตองเกิดอีก) และนํามาซึ่งความเปน อาหุเนยยบุคคล
เปนตน.
๑

๑. อัง. ฉักก. ๒๒/ ขอ ๓๒๖.
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ดวยพระคาถานี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคล ๔ ประการ ความที่จิต
ไมหวั่นไหว ดวยโลกธรรม ๘ อยาง ๑ จิตไมเศราโศก ๑ จิตปราศจากธุลี ๑
จิตเกษม ๑ ดังพรรณนามาฉะนี้ ก็ความที่แหงธรรมเหลานี้เปนมงคล ขาพเจา
ไดอธิบายไวชัดเจนแลว ในมงคลนั้น ๆ นั่นแหละ ดังนี้แล
จบการพรรณนาเนื้อความ แหงคาถาที่วา
ผุฏสฺส โลกธมฺเมหิ เปนตนนี้
คาถาที่ ๑๑
พระผูมีพระภาคเจาตรัสมงคล ๓๘ ประการ ดวยพระคาถา ๑๐ พระคาถาวา อเสวน จ พาลาน ดังนี้เปนตน ดังพรรณนามาฉะนี้. บัดนี้
เมื่อจะทรงชมเชยมงคล ที่พระองคตรัสไวเหลานี้แล จึงไดตรัสพระคาถาสุดทาย
นี้วา เอตาทิสานิ กตฺวาน ดังนี้เปนตน.
การพรรณนาเนื้อความแหงพระคาถาสุดทายนั้น มีดังตอไปนี้.
คําวา เอตาทิสานิ ความวา มงคลทั้งหลาย มีการไมเสพพวกคน
พาลเปนตน เชนนี้ เหลานี้ คือที่มีประการอันเรากลาวแลว.
บทวา กตฺวาน ไดแก การทําแลว จริงอยูบท ๓ บท คือ กตฺวาน
กตฺวา กริตวฺ า โดยเนื้อความก็ไมใชอื่น (ถือเปนอันเดียวกัน)
บทวา สพฺพตฺถมปราชิตา ความวา เปนผูแมอันศัตรูอยางหนึ่งใน
บรรดาศัตรู ๔ ประเภท อันตางโดยขันธมาร กิเลสมาร อภิสงั ขารมาร และ
เทวปุตตมาร จะใหพายแพไมได อธิบายวา ทํามารทั้ง ๔ ประเภทเหลานั้น
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ใหพายแพเสียเอง ก็ ม อักษรในคําวา สพฺพตฺถมปราชิตา นี้ พึงทราบวา
เปนการเชื่อมบท (บทสนธิ)
บาทคาถาวา สพฺพตฺถ โสตถึ คจฺฉนฺติ ความวา บุคคลกระทํา
ตามมงคล เหลานี้แลว เปนผูที่มารทั้ง ๔ ใหแพไมได ยอมถึงความสวัสดี
ในที่ทั้งปวง คือในโลกนี้และโลกหนา และในสถานที่ทั้งหลาย มีทางเดิน
จงกรมเปนตน มีคําอธิบายวา อาสวะ การเขนฆา และความเรารอนเหลา
ใด จะพึงเกิดขึ้น จากการคบคนพาลเปนตน ชนทั้งหลายเหลานั้นยอมถึงความ
สวัสดี เพราะไมมีอาสวะ การเขนฆาและความเรารอนเหลานั้น ถือวา เปนผู
ไมมีอุปทวะ ไมมีอุปสรรค มีความเกษม ไมมภี ัย ยอมถึงความสวัสดีได
ก็อนุนาสิก (นิคคหิต) ในคําวา สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ นี้ พึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว เพื่อความสะดวกในการประพันธคาถา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเทศนาจบลง ดวยบาทพระคาถานี้วา ตนฺเตส มงฺคลมุตฺตม.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเทศนาจบลงอยางไร ?
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเทศนาจบลง โดยพุทธประสงค
อยางนี้วา ดูกอนเทวบุตร ก็เพราะชนเหลาใดกระทําตามมงคลเหลานี้ อยางนี้
ชนเหลานั้นยอมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวง ฉะนั้น ทานจงถือเอามงคลทั้ง ๓๘
ประการ มีการไมเสพพวกคนพาลเปนตนนั้น เปนมงคลอยางสูงสุด ไดแก
ประเสริฐที่สุด คือเลิศสําหรับชนทั้งหลายเหลานั้น ผูกระทําตามมงคลเหลานี้นี้.
ก็ในทีส่ ุดแหงพระเทศนา ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงใหจบลงแลว
อยางนี้ เทวดาประมาณแสนโกฏิบรรลุพระอรหัต. ผูทบี่ รรลุเปนพระ
โสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี นับไมถวน.
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ตอจากนั้นในวันที่ ๒ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสเรียกพระอานนทเถระ
มาแลวตรัสวา ดูกอนอานนท เมื่อคืนนี้เทวดาองคหนึ่งเขามาหาเราแลวถาม
มงคลปญหา เมื่อเปนเชนนี้ เราจึงไดกลาวมงคล ๓๘ ประการ แกเทวดานั้น
ดูกอนอานนท เธอจงเรียนมงคลนี้ ครั้นเรียนมงคลปริยาขึ้นแลวจงบอกภิกษุ
ทั้งหลาย. พระเถระเรียนเอาแลว จึงไดบอกภิกษุทั้งหลาย มงคลสูตรนี้นั้น
อาจารยนําสืบ ๆ กันมา ยอมเปนมาไดจนถึงทุกวันนี้ พรหมจรรยนี้พึงทราบ
วา เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ประกาศดีแลว จนกระทั่งบริบูรณ แพรหลาย
กวางขวาง มีคนรูกันมาก และเปนปกแผน ดวยประการฉะนี้.
สรุปมงคล ๓๘
บัดนี้ เพื่อความฉลาดในการอบรมญาณ ในมงคลเหลานี้นั้น แหละ จึง
มีโยชนา (วาจาประกอบการอธิบายความใหเชื่อมกัน) จําเดิมแตตนดังตอไปนี้.
สัตวทั้งหลายเหลานี้ ผูใครตอความสุขในโลกนี้ โลกหนาและโลกุตรสุข ละการเสพคนพาล อาศัยบัณฑิตทั้งหลาย บูชาซึ่งบุคคลทั้งหลาย ทีค่ วร
บูชา อันการอยูในประเทศอันสมควร และการเปนผูมีบุญอันกระทําแลวใน
ปางกอน ตักเตือนอยู ในการสั่งสมกุศล จึงตั้งตนไวชอบ มีอัตภาพอันประดับ
แลว ดวยพาหุสัจจะ ศิลปะ และวินัย กลาวอยูซ ึ่งวาจาสุภาษิต อันสมควร
แกวินัย ตนยังไมละความเปนคฤหัสถตราบใด ก็ชําระหนี้เกาโดยการเลี้ยงดู
มารดาบิดาอยูตราบนั้น ประกอบหนี้ใหมดวยการสงเคราะหบุตรและภรรยาอยู
บรรลุถึงความสําเร็จแหงสมบัติ มีทรัพยและขาวเปลือกเปนตน ดวยความ
เปนผูมีการงานไมอากูล ถือเอาสาระแหงโภคะดวยการใหทานและสาระแหง
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ชีวิตดวยการประพฤติธรรม กระทําประโยชนเกื้อกูลแกชนของตน ดวยการ
สงเคราะหญาติ และกระทําประโยชนเกื้อกูลแกชนอื่น ดวยการประกอบการงาน
ที่ปราศจากโทษ เวนการเบียดเบียนคนอื่น ดวยการงดจากบาปและการเบียดเบียนตน ดวยการสํารวมจากการดื่มน้ําเมา เจริญธรรมฝายกุศลทั้งหลาย ดวย
ความไมประมาทในธรรมทั้งหลาย สละเพศคฤหัสถ ดวยความเปนผูฉลาดใน
กุศลธรรมทีต่ นเจริญแลว แมดํารงอยูแลวในความเปนบรรพชิต ก็ยินดีความ
ถึงพรอมดวยวัตร ดวยความเคารพและความออนนอม ในทักขิเณยยบุคคล
ทั้งหลาย มีพระพุทธเจา พุทธสาวก อุปชฌายและอาจารยเปนตน. สละ
ความคิดในปจจัย ดวยความสันโดษ ดํารงอยูในสัปปุริสภูมิ ดวยความกตัญุ
ละจิตที่ทอแทเสียไดดวยการฟงธรรม ครอบงําอันตรายทั้งปวงเสียไดดวยความ
อดทน ทําคนใหมีที่พึ่งดวยการเปนผูวางาย เห็นอยูซึ่งการประกอบความเพียร
ในการปฏิบตั ิ ดวยการเห็นสมณะ บรรเทาความสงสัยในธรรมทั้งหลายอันเปน
ที่ตั้งแหงความสงสัยเสียไดดวยการสนทนาธรรม ทําศีลวิสุทธิใหบริบูรณ ดวย
การสํารวมอินทรียและตบะ ทําจิตตวิสุทธิใหบริบูรณดวยพรหมจรรยคือสมณธรรม ทําวิสุทธิอีก ๔ อยางที่เหลือจากนั้นใหบริบรู ณ (ทิฏฐิ, กังขา, มัคคา,
ปฏิปทา) บรรลุญาณทัสสนวิสุทธิ. อันเปนปริยายแหงอริยสัจจทัสสนะ ดวย
ปฏิปทา (ขอปฏิบัติ) นี้ ยอมกระทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน กลาวคือ
อรหัตผล ซึ่งครั้นทําใหแจงแลว ก็เปนผูมีจิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม ๘
ดุจภูเขาสิเนรุไมหวั่นไหว เพราะลมและฝนฉะนั้น จึงเปนบุคคลที่ไมเศราโศก
มีจิตปราศจากธุลี มีจิตเกษม ก็บุคคลเหลาใดเปนผูมีจิตเกษม บุคคลเหลานั้น
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เปนผูไมพายแพในที่ทั้งปวง และยอมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน เพราะ
เหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
เอตาทิสานิ กตฺวาน สพฺพตฺถมปราชิตา
สพฺพตฺถ โสตฺถึ คจฺฉนฺติ ตนฺเตส มงคลมุตฺตม.
เหลาชนครั้นกระทําการมงคลทั้ง ๓๘
ประการเหลานี้แลว ยอมเปนผูไมพายแพใน
ทีท่ ั้งปวง ยอมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน
การถึงความสวัสดีนั้นเปนมงคลอยางสูงสุด
ของชนเหลานั้น.
จบการพรรณนามงคลสูตร ในอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา
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สูจิโลมสูตรที่ ๕
วาดวยกิเลสเปนเหตุเกิด
[๓๑๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูบน (แทนหิน) เตียงมี
แมแครในที่อยูของสูจิโลมยักษ ใกล บานคยา ก็สมัยนั้นแล ขรยักษและ
สูจิโลมยักษเดินผานไปในที่ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ลําดับนั้น ขรยักษ
ไดกลาวกะสูจิโลมยักษวา นั่นสมณะ สูจิโลมยักษไดกลาวกะขรยักษวา นั่น
ไมใชสมณะ นั่นเปนสมณะเทียม เราทราบชัดวา สมณะหรือสมณะเทียมเพียงไร
ลําดับนั้น สูจิโลมยักษเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้นแลว
นอมกายของตนเขาไปใกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาทรงเปนกาย
(ของสูจิโลมยักษ) ออกไป สูจิโลมยักษทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ทานกลัว
ขาพเจาหรือสมณะ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราไมกลัวทานดอกผูมีอายุ
แตสัมผัสของทานลามก.
ส. ดูกอ นสมณะ ขาพเจาจักถามปญหากะทาน ถาทานไมพยากรณ
ไซร ขาพเจาจักควักดวงจิตของทานออกโยนทิ้งเสีย หรือจักฉีกหทัยของทาน
เสีย หรือจักจับที่เทาทั้งสองแลวขวางไป ในแมนา้ํ คงคาฝงโนน.
พ. เราไมเห็นบุคคลในโลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ผูซึ่งจะควักดวงจิตของ
เราออกโยนทิ้ง หรือจะฉีกหทัยของเราเสีย หรือจะจับที่เทาทั้งสองแลวขวาง
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ไปในแมน้ําคงคาฝงโนน ผูมีอายุ ก็แลทานปรารถนาจะถามปญหาขอใด ก็จง
ถามเถิด.
ลําดับนั้นแล สูจิโลมยักษทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
[๓๒๐] ราคะและโทสะมีอะไรเปน
เหตุเกิด ความไมยินดี ความยินดี ขนลุก
ขนพอง เกิดแตอะไร วิตกทั้งหลายเกิดแต
อะไร แลวจึงปลอยลงไปหาใจที่เปนกุศล
เหมือนพวกเด็กนอยเอาดายผูกตีนกาแลว
ปลอยลงไป ฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบดวยพระคาถาวา
ราคะและโทสะมีอัตภาพเปนเหตุเกิด
ความไมยินดี ความยินดี ขนลุกขนพอง
เกิดแตอัตภาพนี้ วิตกทั้งหลายเกิดแตอัตภาพ
นี้ แลวปลอยลงไปหาใจที่เปนกุศล เหมือน
พวกเด็กนอยเอาดายผูกตีนกา แลวปลอยลง
ไปฉะนั้น.
กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน เกิดแต
ความเยื่อใย เกิดในตน เหมือนยานไทรเกิด
แตตนไทร ฉะนั้น กิเลสเปนอันมาก ซาน
ไปแลวในกามทัง้ หลาย เหมือนเถายานทราย
รึงรัดไปแลวในปา.
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สัตวเหลาใด ยอมรูชดั ซึ่งหมูกิเลส
นัน้ วามีกิเลสใดเปนเหตุ สัตวเหลานั้นยอม
บรรเทาซึ่งหมูก ิเลสนั้นได ทานจงฟงเถิด
ยักษ สัตวเหลาใดยอมบรรเทาซึ่งหมูกิเลสได
สัตวเหลานั้นยอมขามพนซึง่ โอฆะอันขามได
โดยยาก ที่ยังไมเคยขามแลว เพื่อความ
ไมเกิดอีก.
จบสูจิโลมสูตรที่ ๕
อรรถกถาสูจิโลมสูตรที่ ๕
สูจิโลมสูตร มีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
ถามวา พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา การเกิดขึ้นของพระสูตรนี้ จักมีแจง (จักปรากฏ) โดยนัย
ที่ขาพเจากลาวไว ในการพรรณนาเนื้อความ. ก็ในคําวา คยาย วิหรติ
ฏงฺกิตมฺเจ สูจิโลมสฺส ยกฺขสฺส ภวเน นี.้ พึงทราบวินิจฉัยวา คยา
คืออะไร เตียงที่มีตั่งคืออะไร และเพราะเหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึง
ประทับอยูที่ภพของยักษนั้น ขาพเจาจะไดกลาวเฉลยตอไป.
บานก็ดี ทา (น้ํา) ก็ดี ทานเรียกวา คยา บานและทาแมทั้งสองนั้น
สมควรในพระสูตรนี้ ดวยวาพระผูมีพระภาคเจาแมประทับอยูในประเทศที่
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ไมไกลแหงบานคยา ทานก็เรียกวา คยาย วิหรติ ประทับอยูที่บานคยา
ก็ในที่ใกล คือ ที่ไมไกล ไดแก ทีใ่ กลประตูแหงบานนั้น มีเตียงที่มีแมแคร
นั้นตั้งอยู พระผูมีพระภาคเจาแมประทับอยูที่ทาคยา ทานก็เรียกวา คยาย
วิหรติ ประทับอยูที่ทาคยา และที่ทาคยานั้น มีเตียงที่มีแมแครนั้นตั้งอยู.
เตียงหิน ซึ่งเขายกหินแผนกวางไปวางไวบนกอนหิน ๔ กอน เรียกวา
เตียงมีเเมแคร พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยเตียงมีแมแครนั้นอันเปนภพของ
ยักษดุจภพของอาฬวกยักษ.
ก็อีกประการหนึ่ง เพราะเหตุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงออกจากสมาบัติ
อันประกอบดวยพระมหากรุณา ในเวลาใกลรุงวันนั้น ทรงตรวจดูสัตวโลกดวย
พุทธจักษุ ไดทรงเห็นอุปนิสสัยแหงโสดาปตติผลแมของยักษทั้งสอง คือ
สูจิโลมยักษและขรยักษ ฉะนั้นจึงทรงถือบาตรและจีวร ภายในอรุณนั้นเอง
(ในเวลาอรุณขึ้น) ไดเสด็จยังประเทศอัน เปนทานั้น แมเปนภูมิภาคซึ่ง
สกปรก อันเปนที่ไหลออกแหงของไมสะอาด มีประการตาง ๆ มีน้ําลาย และ
น้ํามูกเปนตนของประชาชน ซึ่งมาประชุมกันจากทิศตาง ๆ แลวประทับ
นั่งบนเตียงที่มีแมแครนั้น อันเปนภพของสูจิโลมยักษ เพราะเหตุนั้น พระอานนทเถระจึงกลาววา สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับบนเตียงมีแมแคร
อันเปนภพของสูจิโลมยักษ ใกลบานคยา (หรือใกลทาคยา).
คําวา เตน โข ปน สมเยน ความวา สมัยใดพระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูที่ภพของสูจิโลมยักษนั้น สมัยนั้น ขรยักษและสูจิโลมยักษไดกาว
เขาไปในที่ไมไกลแตพระผูมีพระภาคเจา.
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ถามวา ก็เพราะเหตุไร ยักษทั้งสองนั้นจึงกาวเขาไป ขาพเจาจะกลาว
ตอไป.
ในบรรดายักษทั้งสองนั้น จะไดพูดถึงยักษตนหนึ่งกอน คือ ใน
อดีตกาล ชายผูหนึ่งไมไดบอกกลาวเลย ถือเอาน้ํามันของสงฆไปทาสรีระของคน
เพาะกรรมนั้นเขาจึงไหมในนรก และมาบังเกิดในกําเนิดยักษ ที่ฝงแหงสระ
โบกขรณีแหงคยา เขามีอวัยวะแปลกประหลาด ดวยวิบากอันเหลือลงแหงกรรมนั้น
นั่นเอง และผิวหนังของเขามีสัมผัสหยาบเชนกับกระเบื้องอิฐ ไดยินวา เมื่อใด
เขาตองการจะใหผูอื่นกลัว เมื่อนั้น เขาก็ขยายผิวหนังอันเชนกับกระเบื้องทําให
กลัว ยักษนนั้ จึงไดนามวา ขรยักษ ก็เพราะเหตุที่มีสัมผัสหยาบนั้นเอง
ดวยประการฉะนี้.
(สวน) สูจิโลกยักษนอกนี้ ในสมัยแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
กัสสปะ เปนอุบาสกไปวัดฟงธรรมเดือนละ ๘ ครั้ง วันหนึง่ เมื่อเขาประกาศ
การฟงธรรมกัน เขาก็เลนอยูที่นาของตน ใกลประตูสังฆาราม ฟงเสียงการ
โฆษณาแลว ก็คิดวา ถาวาเราจะอาบน้ําไซร ก็จกั ชักชา ดังนี้ ทั้ง ๆ ที่มี
รางกายสกปรกนั้นเอง ก็เขาไปยังโรงอุโบสถ แลวก็นอนหลับไปบนเครื่องลาด
อันมีคามาก ดวยความไมเอื้อเฟอ อาจารยทั้งหลายผูกลาวคัมภีรสังยุตตนิกาย
กลาววา เขาผูนี้เปนภิกษุนั้นเอง หาใชอุบาสกไม ดวยกรรมนั้น และดวย
กรรมอื่นอีก เขาจึงไหมในนรก และมาเกิดในกําเนิดยักษที่ฝงแหงสระโบกขรณี
เขาเปนผูมีรูปรางนาเกลียดดวยวิบากอันเหลือลงแหงกรรมนั้น ก็ที่กายของ
สูจิโลมยักษนั้นมีขนเหมือนเข็ม ก็ยกั ษนั้นทําสัตวทั้งหลายที่ควรใหตกใจ ให
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กลัวอยูดุจทิ่มแทงดวยเข็มฉะนั้น เขาจึงไดชื่อวา สูจิโลมยักษ ก็เพราะเหตุที่เขา
มีขนดุจเข็มนั่นเอง ดวยประการฉะนี้. ยักษทั้งสองนั่นออกจากภพของตนเพื่อ
ไปหากิน ไปไดครูเดียวก็กลับมา โดยทางที่ตนไปนั้นเอง มาถึงยังทิสาภาค
นอกนี้ ไดกา วเขาไปในที่ไมไกลจากพระผูมีพระภาคเจา.
ในคําวา อถ โข ขโร เปนตน มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ถามวา เพราะเหตุไร ยักษทั้งสองเหลานั้นจึงไดกลาวอยางนี้ ?
ตอบวา ขรยักษไดเห็นอาการของสมณะแลวกลาวกะสูจิโลมยักษสวน
สูจิโลมยักษเปนผูมีความเห็นอยางนี้วา ผูใดกลัวผูนนั้ หาใชสมณะไม แตจะตอง
เปนสมณะเทียม เพราะเปรียบเทียบกับสมณะ (แท) เพราะฉะนั้น เมื่อจะ
ดูหมิ่นพระผูมีพระภาคเจาผูเชนนั้น แมจะกลาวดวยความรุนแรงวา บุรุษผูน ี้
หาใชสมณะไม เขาเปนสมณะปลอม เมื่อใครจะทดลองอีกจึงกลาววา เราทราบ
อยูเพียงไรเปนตน.
คําที่ทานกลาวอยางนี้วา อถ โข เปนตน ซึ่งทานกลาวไวจําเดิมแต
คํานี้วา สูจิโลโม ยกฺโข จนถึงคําวา อปจ เต สมฺผสฺโส ปาปโก
ก็อีกอยางหนึ่ง สัมผัสของทานเลว ดังนี้ เนื้อความตื้นทั้งนั้น ดวยวาใน
คํานั้น พึงทราบสัมพันธอยางนี้ เพียงอยางเดียววา คําวา ภควโต กาย
หมายถึงนอมกายของตนเขาไปหาพระผูมีพระภาคเจา ก็ตอจากนั้นสูจิโลมยักษ
เห็นพระผูมีพระภาคเจาไมทรงหวาดหวั่นอยู จึงกลาววา "สมณะ เราจะถาม
ปญหากะทาน" ดังนี้เปนตน.
ถามวา เพราะเหตุไร สูจิโลมยักษจึงถามปญหา ?
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ตอบวา ก็สูจิโลมยักษนั้นคิดวา สมณะนี้เปนมนุษย ยอมไมกลัว
เรา ดวยสัมผัสอันเปนของอมนุษยอันหยาบอยางนี้ นี้. เอาเถอะ เราจะถาม
สมณะนั้น ในปญหาอันเปนพุทธวิสัย สรณะนี้จักตอบไมไดในปญหานั้น
แนแท ตอแตนั้นเราก็จะเบียดเบียนสมณะนั้นได อยางนี้ดังนี้แลวจึงไดถาม
ปญหา. พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับปญหานั้นแลว ตรัสวา น ขฺวาห ต
อาวุโส เปนตน (อาวุโส เราไมกลัวทานดอก แตสัมผัสของทานเลว) คํา
ทั้งปวงนั้น บัณฑิตพึงทราบโดยอาการทุกอยาง ตามนัยที่ขาพเจากลาวไวแลว
ในอาฬวกสูตรนั้นเอง.
ครั้งนั้นแล สูจิโลมยักษไดกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาดวยพระคาถาวา
ราโค จ โทโส จ เปนตน.
ในบรรดาคําเหลานั้น ราคะและโทสะมีนัยอันขาพเจากลาวแลวนั้นเอง.
บทวา กุโต นิทานา ไดแก มีอะไรเปนนิทาน คือมีอะไรเปนเหตุ
พึงทราบการอาเทส โต ปจจัย แหงสัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถแหงปฐมาวิภัตติ.
(ในคําวา กุโต นิทานา) ในสมาสไมมีการลบ โต ปจจัยนั้น.
อีกอยางหนึ่ง คําวา นิทานา ไดแกเกิดแลว อธิบายวาบังเกิดขึ้นแลว.
เพราะฉะนั้น จึงมีคําอธิบายวา เกิดแลวแตที่ไหน คือเกิด ไดแก บังเกิดแลว
แตที่ไหน. ในคําวา อรตี รตี โลมหโส กุโตชา ความวา สูจิโลมยักษถามวา
ธรรม ๓ ประการเหลานี้ คือ ความไมพอใจซึ่งทานแจกไวอยางนี้วา อรติ
อรติกา อนภิรติ อนตฺตมนตา อุกฺกณฺติา ปริตสฺสิตา ในเสนาสนะ
อันสงัด หรือในอธิกุศลธรรมทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่ง ๑ ความยินดีใน
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กามคุณทั้งหา ๑ ความสะดุงแหงจิต ที่ถึงความนับวาขนพองสยองเกลาเพราะ
เปนที่ตั้งแหงความสะดุงกลัว ๑ เกิดจากอะไร.
สองบทวา กุโต สมุฏาย ไดแก เกิดแตไหน ?
คําวา มโน หมายถึง กุศลจิต.
วิตก ๙ อยางมีกามวิตกเปนตน ซึ่งทานกลาวไวในอุรคสูตร ชื่อวา
วิตกฺกา. ดวยบาทพระคาถาวา กุมารกา ธงฺกมิโวสฺสชนฺติ สูจิโลมยักษ
ถามวา พวกเด็กชาวบานเลนอยู เอาดายผูกตีนกาไวแลว ปลอยไป ไดแก
โยนไป ฉันใด อกุศลวิตกเกิดขึ้นแตที่ไหน ยอมหยัง่ ลงสูใจคือกุศล ฉันนั้น.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแกปญหาเหลานั้นของสูจิโลม
ยักษนั้น จึงไดตรัสคาถาที่สองวา ราโค จ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิโต พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง
อัตภาพ. จริงอยู ราคะและโทสะเกิดจากอัตภาพ ความไมยินดี ความยินดี
และความขนพองสยองเกลาก็เกิดจากอัตภาพ และอกุศลวิตกมีกามวิตกเปนตน
ก็ตั้งขึ้นจากอัตภาพเหมือนกัน แลวหยั่งลงไปในใจคือกุศล พระผูมีพระภาคเจา
ทรงหามถึงเหตุ มีปกติเปนตนอยางอื่นนั้น ดวยคําวา อัตภาพนั้น
จึงตรัสวา เกิดแลวแตอัตภาพนี้ คือเกิดขึ้นแตอัตภาพนี้ ชื่อวา ตั้งขึ้น
พรอมแลว แตอัตภาพนี้. ก็ความสําเร็จแหงศัพท ในคําวา อิโต สมุฏาย
มโน วิตกฺกา เปนตนนี้ พึงทราบโดยนัยที่ขาพเจากลาวไวแลวในคาถาที่ ๑.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงวิสัชนาปญหาเหลานั้นอยางนี้แลว เมื่อ
จะทรงยังเนื้อความที่พระองคตรัสไววา วิตกทั้งหลายเกิดแลวแตอัตภาพ คือ
เกิดจากอัตภาพ มีสมุฏฐานแตอัตภาพ ในคําทั้งหลายมีคําวา อิโต นิทานา
เปนตน ใหสําเร็จ จึงตรัสวา เสฺนหชา อตฺตสมฺภตู า เปนตน.
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กิเลสทัง้ ปวงมีราคะเปนตนเหลานี้ มีวิตกเปนปริโยสาน เกิดดวยความ
เยื่อใย ดวยอํานาจตัณหา และเมื่อเกิดขึ้นอยูอยางนั้น ชื่อวาเกิดแลวในตน
อันเปนปริยายแหงอัตภาพ ซึ่งตางโดยอุปาทานขันธ ๕ เพราะเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา เสฺนหชา อตฺตสมฺภูตา บทนี้พระผูมีพระภาคเจา
ทรงกระทําอุปมา ซึ่งสองถึงเนื้อความนั้น จึงตรัสวา นิโคฺรธสฺเสว ขนฺธชา
เหมือนยานไทรเกิดแตตนไทรฉะนั้น ยานทั้งหลายเกิดแลวที่ลําตนทั้งหลาย
ในตนไทรนั้น ชื่อวาเกิดแลวแตลําตน.
คําวา ขนฺธชา เปนชื่อของยานไทรทั้งหลาย.
ถามวา ทานกลาว อธิบายไวอยางไร.
ตอบวา ทานกลาวอธิบายไววา ยานไทรทั้งหลาย ชื่อวาเกิดแลว
แตลําตนของตนไทร. เมื่อยางเหนียวแหงรสอันเกิดแตน้ํายังมีอยู ก็ยอมเกิด
ขึ้นได และเมื่อเกิดขึ้น ก็ยอมเจริญขึ้น ในประเภทแหงกิ่งทั้งหลายเหลานั้น ๆ
ที่ตนไทรนั้นเอง ฉันใด กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนเหลานี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
เมื่อความเสนหาคือตัณหาในภายในยังมีอยู ก็เกิดขึ้นได และเมื่อเกิดขึ้น ก็ยอม
เจริญขึ้นในทวาร อารมณ และวัตถุทั้งหลาย อันตางดวยประเภทมีจักษุเปนตน
เหลานั้น ๆ ในอัตภาพนั้นนั่นเอง. คําวา กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตนเหลานี้
เกิดแตอัตภาพ เกิดจากอัตภาพ และมีอัตภาพเปนสมุฏฐานดังนี้. นี้ บัณฑิต
พึงทราบ ดังพรรณนามา.
สวนในคาถากึ่งที่เหลือ มีการพรรณนาเนื้อความ ซึ่งอธิบายรวม ๆ
กันทั้งหมด ดังตอไปนี้ :ก็กิเลสทั้งหลายเหลานี้เปนอันมาก ซึ่งเกิดแลวในตนอยางนี้ ซานไป
แลวในกามทั้งหลาย คือวา กิเลสทั้งหลายเหลานี้แมทั้งสิ้น โดยประการทั้งปวง
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คือ ตัวราคะซึ่งเกิดขึ้นในตน ดวยอํานาจแหงกามคุณ ๕ ก็ดี โทสะซึ่งเกิดขึ้น
ในตนดวยอํานาจแหงอาฆาตวัตถุเปนตนก็ดี กิเลสทั้งหลายมีความไมพอใจ
เปนตน ซึ่งเกิดขึ้นในตนดวยอํานาจแหงประเภทแหงกิเลสนั้น ๆ นั่นเองก็ดี
มีเปนอันมาก คือมีอเนกประการ ซานไปแลว คือติดแลว ของแลว เกี่ยว
พันไวดํารงอยูแลว โดยประการนั้น ๆ ในวัตถุกามทั้งหลายเหลานั้น ๆ ดวย
สามารถแหงวัตถุ ทวาร และอารมณเปนตน.
ถามวา เหมือนกับอะไร.
ตอบวา เหมือนกับเถายานทราย ปกคลุมแลวในปา. (ธรรมดาวา)
เถายานทรายทั้งหลาย ซึง่ ปกคลุมอยูแลวในปา ยอมเปนเถาวัลยซึ่งรึงรัด คือ
เกี่ยวเกาะ คลองเอาไว รึงรัดเอาไว ที่ตนไทรทั้งหลาย อันตางดวยกิ่งนอย
และกิ่งใหญทั้งหลาย เปนตน ดํารงอยูแลว ฉันใด สัตวทั้งหลายเหลาใด
ยอมรูชัดซึ่งหมูกิเลสนั้น เกิดจากเหตุอะไร. ที่ซานไปในวัตถุกามทั้งหลาย
ซึ่งมีมากประเภทอยางนี้. ดูกอนยักษ ทานจงฟง สัตวเหลานั้นยอมบรรเทา
ซึ่งหมูกิเลสนั้นเสียไดวาเหตุเปนแดนเกิด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโตนิทาน เปนการแสดงถึงนปุงสกลิงค.
ดวยคําวา ยโตนิทาน นั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอะไรไว. สัตวเหลาใดยอมรูหมูแหงกิเลสนั้นอยางนี้วา เกิดจากเหตุอะไร สัตวเหลานั้น
รูซึ่งหมูแหงกิเลสนั้นวา ยอมเกิดขึ้นในอัตภาพซึ่งเยื่อใยแลวดวยยางเหนียว
คือตัณหา แลวชําระยางเหนียวคือตัณหานั้นเสีย ดวยไฟคือภาวนาญาณ มี
อาทีนวานุปสสนาเปนตน ยอมบรรเทา ไดแกยอมละ คือวา ยอมทําใหสิ้นสุด
ดูกอนยักษ ทานจงฟงสุภาษิตนั้นของเราทั้งหลาย. ในคําวา ยโตนิทาน นี้
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง การกําหนดรูทุกข ดวยการทราบชัดซึ่งอัตภาพ
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และซึ่งการละสมุทัย ดวยการบรรเทาหมูแหงกิเลส มีราคะเปนตน อันเปน
ยางเหนียวคือตัณหา สัตวเหลาใดยอมบรรเทาหมูแหงกิเลสนั้นเสียได สัตว
เหลานั้นชื่อวา ยอมขามพนโอฆะอันขามไดโดยยาก คือ ที่ตนยังไมเคยขาม.
ดวยบทวา อปุนพฺภวาย พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงมรรคภาวนา
และการทํานิโรธใหแจง อธิบายวา ก็สัตวเหลาใด ยอมบรรเทาหมูแหงกิเลส
นั้นเสียได สัตวเหลานั้น ชื่อวา อบรมมรรคโดยแท ดวยวาหากเวนจาก
มรรคภาวนาเสียแลว การบรรเทากิเลสจะมีไมได และสัตวเหลาใดอบรมมรรค
อยู สัตวเหลานั้น ชื่อวายอมขามโอฆะ แมทั้ง ๔ อยาง มีกามโอฆะเปนตน
นี้เสียได ดวยญาณปกติ ที่ขามไดโดยยาก จริงอยู การขามโอฆะจะมีได
ก็เพราะมรรคภาวนา.
บทวา อติณฺณปุพฺพ ไดแก ที่ตนยังไมเคยขามไป แมในที่สุดแหง
ความฝน โดยระยะกาลอันยาวนานนี้.
บทวา อปุนพฺภวาย ไดแก เพื่อพระนิพพาน.
ยักษที่เปนสหายกันแมทั้งสองเหลานั้น ฟงถอยคําที่แสดงสัจจะ ๔
ประการนี้ ดังนี้ กาวเขาไปอยูโดยลําดับ ดวยปญญาที่ตนอบรมดีแลวอยางไร
ดังคําเปนตนวา ภิกษุทั้งหลาย ครั้นฟงแลว ยอมทรงจําธรรมไวได ยอมเขาไป
ใครครวญอรรถแหงธรรมที่ตนทรงจําไวไดแลว ดังนี้ ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล
ในที่สุดแหงคาถานั้นเอง เปนผูมีความเลื่อมใส และเปนผูมีผิวพรรณเพียง
ดังทอง ประดับดวยอลังการอันเปนทิพยนาเลื่อมใส.
จบการพรรณนาสูจิโลมสูตร แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา
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ธรรมจริยสูตร ที่ ๖
วาดวยการประพฤติธรรม
[๓๒๑] พระอริยเจาทั้งหลายกลาว
ความประพฤติทั้งที่เปนโลกิยะ และโลกุตระ
ทั้งสองอยางนี้ คือ ธรรมจริยาและ
พรหมจรรย วาเปนธรรมเครื่องอยูอันสูงสุด
ถึงแมบุคคลออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ถาบุคคลนั้น เปนชาติปากกลา ยินดี
แลวในความเบียดเบียนแสวงหาอยู ความ
เปนอยูของบุคคลนั้นเลวทราม ยอมยังกิเลส
ธุลมี ีราคะเปนตนของตนใหเจริญ.
ภิกษุยินดีแลวในความทะเลาะ ถูก
ธรรมคือโมหะหุมหอแลว ยอมไมรูธรรมที่
พระพุทธเจาทรงแสดงแลว.
แมอันเหลาภิกษุผูมีศีลเปนที่รักบอก
แลว ภิกษุผูถูกอวิชชาหุมหอแลว ทําตนที่
อบรมแลวใหลาํ บากอยู ยอมไมรูความ
เศราหมอง ยอมไมรูทางอันใหถึงนรก.
๑

๒

๑. อรรถกถาเปน กปลสูตร. ๒. แปลจาก มโค ตามยุ.
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เมื่อไมรูก็เขาถึงวินิบาต จากครรภ
เขาถึงครรภ จากที่มืดเขาถึงที่มืด ภิกษุผูเชน
นัน้ แล ละไปแลว ยอมเขาถึงความทุกข
ก็บุคคลใดผูมกี ารงานเศราหมองเห็นปานนี้
ตลอดกาลนาน พึงเปนผูเต็มแลวดวยบาป
เหมือนหลุมคูถที่เต็มอยูนานป พึงเปนหลุม
เต็มดวยคูถ ฉะนั้น.
บุคคลนั้นเปนผูมีกิเลสเครื่องยียวน
หมดจดไดโดยยาก ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายจงรูจักบุคคลผูอาศัยเรือน ผูมี
ความปรารถนาลามก ผูมีความดําริลามก
ผูม ีอาจาระและโคจรลามกเห็นปานนี้.
เธอทั้งปวงพึงเปนผูพรอมเพรียงกัน
เวนบุคคลนั้นเสีย จงกํายัดบุคคลผูเปนเพียง
ดังแกลบ จงคราบุคคลผูเปนเพียงดัง
หยากเหยื่อออกเสีย แตนั้นจงขบบุคคลลีบผู
ไมใชสมณะ แตมีความสําคัญวาเปนสมณะ
ไปเสีย.
ครั้นกําจัดบุคคลผูมีความปรารถนา
ลามก มีอาจาระและโคจรลามกออกไปแลว
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เธอทั้งหลายผูบริสุทธิ์แลว มีความเคารพกัน
และกัน จงสําเร็จการอยูรวม ดวยบุคคลผู
บริสุทธิ์ทั้งหลาย แตนั้น เธอทั้งหลายผู
พรอมเพรียงกัน มีปญญาเครื่องรักษาตน
จักกระทําที่สุดแหงทุกขได.
จบธรรมจริยสูตรที่ ๖
อรรถกถาปลสูตร ที่ ๖
กปลสูตร มีคําเริ่มตนวา ธมฺมจริย ดังนี้.
ถามวา พระสูตรนี้มีการอุบัติขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา พระสูตรนีม้ ีการอุบัติขึ้นดังตอไปนี้ :เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะเสด็จปรินิพพานแลวโดยนัย
ที่กลาวแลวในหมวดสูตรนั่นแล กุลบุตร ๒ พี่นองออกบวชในสํานักแหงสาวก
ทั้งหลาย ผูพี่ชื่อวา โสธนะ ผูนองชือ่ วา กปละ ทานทั้งสองมีมารดาชื่อ
วา สาธนี มีนองสาวชื่อวา ตาปนา ทั้งมารดาและนองสาวนั้นบวชในสํานัก
นางภิกษุณี ตอแตนั้นภิกษุแมทั้งสองเหลานั้น ก็เรียนถามวา ขาแตทานผู
เจริญ ในพระศาสนามีธุระอยูกี่อยาง ดังนี้ ฟงคําตอบแลวโดยนัยอันขาพเจา
กลาวแลวในเหมวดสูตรนั้นแล. ในบรรดาพระภิกษุทั้งสองนั้น พระผูพี่
คิดวา เราจะบําเพ็ญวาสธุระ (ธุระเปนเครื่องอบรมตน) ดังนี้แลวก็อยูใน
๑

๑. บาลีวา ธรรมจริยสูตร.
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สํานักของอุปชฌายและอาจารยทั้งหลายเปนเวลา ๕ ป มีพรรษา ๕ ฟงกรรมฐานจนถึงอรหัตแลวจึงเขาไปสูปา พยายามอยูก็ไดบรรลุพระอรหัต.
พระกปละคิดวา เรายังหนุมอยูกอน ในเวลาแกแลวเราจะบําเพ็ญแม
วาสธุระดังนี้แลว ก็เริ่มคันถธุระ ไดเปนผูทรงพระไตรปฎกแลว พระกปละ
นั้นมีบริวาร เพราะอาศัยปริยัติ เพราะอาศัยบริวาร ลาภก็เกิดขึ้น พระกปละ
นั้นเมาดวยการเมาในการที่ตนเปนพาหุสัจจะ สําคัญตนวาเปนบัณฑิต มีความ
สําคัญวาตนรู แมในสิ่งที่ตนยังไมรู กลาวสิ่งที่เปนกัปปยะที่ภิกษุเหลาอื่นกลาว
แลววาเปนอกัปปยะ แมสิ่งที่เปนอกัปปยะวาเปนกัปปยะ แมสิ่งที่มีโทษวาไม
มีโทษ แมสงิ่ ที่ไมมีโทษวามีโทษ.
ตอแตนั้น พระกปละนั้น อันภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รักโอวาทอยู
โดยนัยวา คุณกปละ คุณอยาไดพูดอยางนี้ ดังนี้เปนตน ก็เที่ยวขูตะคอกภิกษุ
ทั้งหลายดวยคําทั้งหลายวา พวกทานเหมือนกับคนมีกํามือเปลา จะรูอะไร ดังนี้
เปนตนอยูนั้นแล ภิกษุทั้งหลายไดบอกเรื่องนี้ แมแกพระโสธนเถระผูเปนพี่
ชายของทาน แมพระโสธนเถระนั้นก็ไดเขาไปหาพระกปละนั้นแลวพูดวา คุณ
กปละ การปฏิบัติชอบของภิกษุทั้งหลายเชนคุณเปนอายุของพระศาสนา ดูกอน
อาวุโส คุณอยาไดพูดแมสิ่งที่เปนกัปปยะ ฯลฯ สิ่งที่มีโทษวาไมมีโทษ. พระ
กปละนั้นก็ไมสนใจคําของพระโสธนเถระผูเปนพี่ชายแมนั้น. ลําดับนั้น พระ
โสธนเถระไดกลาวกะพระกปละขึ้น ๒-๓ ครั้งวา
ผูอนุเคราะหจะพึงพูดคําหนึ่ง หรือ
๒ คํา ไมพึงพูดใหมากไปกวานั้น (เพราะ
วาถาทานผูอนุเคราะหจะพึงกลาวใหมากไป
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กวานั้น) จะพึงมีโทษในสํานักของพระ
อริยะได ดังนี้
แลวก็งดเวนเสีย (หยุดพูด) แลวจึงกลาววา อาวุโส คุณนั้นเองจะปรากฏ
ดวยกรรมของคุณ ดังนี้แลวก็หลีกไป จําเดิมแตนั้นมา ภิกษุทงั้ หลายที่มีศีล
เปนที่รัก ก็ทอดทิ้งพระกปละนั้นเสีย.
พระกปละนั้นเปนผูประพฤติชั่ว มีภิกษุประพฤติชั่วแวดลอมอยู วัน
หนึ่งคิดวา เราจะลงอุโบสถ แลวก็ขึ้นสูอาสนะอันประเสริฐ จับพัด
อันวิจิตร พอนั่งลงก็พูดขึ้น ๓ ครั้งวา อาวุโสทั้งหลาย ปาติโมกขยอมควร
แกภิกษุทั้งหลายในที่นี้หรือ. ครั้งนั้น แมภิกษุรูปหนึ่งก็ไมไดพูดวา ปาติโมกข
ยอมควรแกขาพเจา ทั้งก็ไมไดพูดวาปาติโมกขยอมควรแกพระกปละนั้น หรือ
แกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น. ลําดับนั้นพระกปละนั้นก็พูดวา เมื่อปาติโมกขพวก
เราฟงก็ดี ไมฟงก็ดี ชือ่ วาวินัยไมมีหรอก ดังนี้แลวก็ลุกขึน้ จากอาสนะ
พระกปละนั้น ทําพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวากัสสปะให
เสื่อมถอย คือใหพินาศแลว ดวยประการฉะนี้.
ครั้งนั้น พระโสธนเถระก็ไดปรินิพพานในวันนั้นนั่นเอง. พระกปละ
แมนั้นทําศาสนานั้นใหเสื่อมถอยลงไปอยางนี้แลว เมื่อถึงแกกรรม ก็บงั เกิด
ในอเวจีมหานรก มารดาและนองสาวของทานแมนั้นถึงทิฏฐานุคติของพระ
กปละนั้นนั่งเอง ดาบริภาษภิกษุทั้งหลายที่มีศีลเปนที่รัก ทํากาละแลวก็บังเกิด
ในนรก.
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ก็ในกาลครั้งนั้นนั่นแล บุรุษประมาณ ๕๐๐ คน ทําบาปกรรมทั้งหลาย
มีการฆาชาวบานเปนตน เลี้ยงชีวิตดวยความเปนโจร ถูกมนุษยชาวชนบท
ติดตามหนีไปอยู ไดเขาไปสูปา ไมเห็นที่กําบังหรือที่นั่งอะไรในปานั้น ได
เห็นภิกษุผูอยูปาเปนวัตรรูปหนึ่ง ซึ่งอยูในประเทศไมไกล ไหวแลวก็กลาววา
ทานขอรับ ขอทานจงเปนที่พึ่งของพวกกระผม. พระเถระกลาววา ที่พึ่งเชน
กับศีลสําหรับทานทั้งหลายไมมี ขอใหทานทุกคนจงสมาทานเบญจศีล โจร
เหลานั้นรับคําแลวก็สมาทานศีล. พระเถระกลาววา บัดนี้พวกทานเปนผูมีศีล
แลว เมื่อทานทั้งหลายแมถูกปลงชีวติ ของตนใหพินาศอยู ทานทั้งหลายอยา
ไดประทุษรายใจ(อยาโกรธ) พวกโจรเหลานั้นรับคําแลว.
ครั้งนั้น ชาวชนบทเหลนั้นมาถึงแลวก็มองหาอยู ขางโนนบาง ขางนี้
บาง ก็ไดพบโจรเหลานั้นแลวพากันปลงชีวิตเสียสิ้นทุกคน. โจรเหลานั้นกระ
ทํากาละแลวบังเกิดในกามาวจรเทวโลก บรรดาโจรเหลานั้น โจรผูเปนหัวหนา
ไดเปน เทพบุตรผูเปนหัวหนา โจรนอกนี้ไดเปนบริวารของเทพบุตรผูเปน
หัวหนานั่นเอง ทานเหลานั้นทองเที่ยวกลับไปกลับมาอยู ใหพุทธันดรหนึ่งสิ้น
ไปในเทวโลก แลวเคลื่อนจากเทวโลกในกาลแหงพระพุทธเจาของเราทั้งหลาย
เทพบุตรผูเปนหัวหนาไดถือปฏิสนธิในทองแหงภรรยาของชาวประมง ผูเ ปน
หัวหนาสกุล ๕๐๐ สกุล ในบานชาวประมงซึ่งมีอยูที่ประตูเมืองสาวัตถี เทพบุตร
พวกนี้ ไดถือปฏิสนธิในครรภของภรรยาของชาวประมงที่เหลือทั้งหลาย เขา
เหลานั้นไดถือปฏิสนธิและออกจากครรภในวันเดียวกันนั้นเอง ดวยประการ
ฉะนี้.
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ตอมา หัวหนาชาวประมงคิดอยูวา ในบานนี้เด็กทั้งหลายแมเหลาอื่น
ซึ่งเกิดในวันนี้มีอยูหรือหนอแล ไดพบทารกเหลานั้นแลวก็คิดวา เด็กเหลานี้
จักเปนสหายของบุตรของเรา แลวจึงไดใหวัตถุที่ควรเลี้ยงดูแกเด็กเหลานั้นทุก
คน เด็กเหลานั้นทั้งหมดเปนสหายเลนฝุนดวยกัน ไดถึงความเจริญวัยโดยลําดับ
เด็กชื่อวาโสชะเปนผูเลิศกวาเด็กเหลานั้น.
ครั้งนั้น แมภิกษุชอื่ วากปละก็มาเกิดเปนปลาสเหมือนทอง แตปาก
เหม็น ในแมน้ําอจิรวดี ดวยเศษกรรมที่เหลือลงในนรก ตอมาวันหนึ่ง เด็ก
ชาวประมงเหลานั้นทั้งหมด ถือเอาแห (อวน) แลวคิดวา เราจักฆาปลาทั้งหลาย
แลวจึงไปที่แมน้ําเหวี่ยงแหลงไป ปลานั้นเขาไปสูแหของชาวประมงเหลานั้น
หมูบานชาวประมงทั้งหมดเห็นปลานั้นแลว ก็พากันพูดเสียงดังลั่น พากันพูดวา
บุตรของพวกเราจับปลาทั้งหลายครั้งแรก ๆ ก็จับไดปลาทอง ความเจริญจักมี
แกเด็ก ๆ เหลานั้น และบัดนี้พระราชาคงพระราชทานทรัพยมากแกเรา
ทั้งหลาย.
ครั้งนั้น สหายทัง้ ๕๐๐ คนแมเหลานั้น เอาปลาลงใสในเรือแลวยก
เรือขึ้นไดไปสูสํานักของพระราชา พระราชาทอดพระเนตรแลวตรัสวา นั่นอะไร
สหาย พวกเขาทูลวา ปลา พระเจาขา พระราชาทอดพระเนตรเห็นปลาสีทองก็
ทรงดําริวา พระผูมีพระภาคเจาจักทรงทราบเหตุที่ปลานี้มีสีทอง ดังนี้แลวจึง
รับสั่งใหถือปลาแลวไดเสด็จไปยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจา ในเวลาที่ปลา
อาปากขึ้น พระเชตวันก็มีกลิ่นเหม็นอยางยิ่ง. พระราชาทูลถามพระผูมีพระ
ภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะเหตุไร ปลาจึงเกิดเปนปลามีสีทอง และ
เพราะเหตุไร กลิ่นเหม็นจึงฟุงออกจากปากของปลานั้น.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มหาบพิตร ปลานี้เปนภิกษุพหูสูต ผูเรียน
จบปริยัติ ชือ่ วา กปละ ในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ
เปนผูดาบริภาษภิกษุทั้งหลายซึ่งไมเชื่อถอยคําของตน เปนผูทาํ ศาสนาของพระ
ผูมีพระภาคเจาใหเสื่อมไป เพราะกรรมที่เธอทําพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นใหเสื่อมไป เธอจึงบังเกิดในอเวจีมหานรก และก็มาเกิดเปน
ปลาในบัดนี้ ดวยเศษแหงวิบาก ดวยผลอันไหลออกแหงกรรมที่เธอไดกลาว
พุทธพจน สรรเสริญพระพุทธเจาเปนเวลานาน เธอจึงไดวรรณะเชนนี้ เพราะ
เหตุที่เธอไดดาบริภาษภิกษุทั้งหลาย กลิ่นเหม็นจึงฟุงออกจากปากของปลานั้น
มหาบพิตร ตถาคตจะใหปลานั้นพูด.
พระเจาปเสนทิโกศลทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค พระพุทธเจาขา.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถามปลานั้นวา เจาคือกปละหรือ. ปลาตอบ
วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ถูกแลวพระพุทธเจาขา ขาพระองคชื่อวากปละ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา เธอมาจากไหน. ปลาตอบวา ขาพระองคมาจาก
อเวจีมหานรกพระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา พระโสธนะไปไหน.
ปลาตอบวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระโสธนะปรินิพพานเเลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา นางสาธนีไปไหน. ปลาตอบวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา นางสาธนีเกิดในนรก. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถาม
วา นางตาปนาไปไหน. ปลาทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา นางตาปนาเกิด
ในมหานรก. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา บัดนี้เจาจักไปไหน. ปลาตอบวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคจักไปสูมหานรก. ในทันใดนั่นเองปลานั้น
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อันความวิปฏิสารครอบงํา ใชศีรษะฟาดเรือแลวก็ตายไปเกิดในมหานรก มหาชนเกิดความสังเวช ขนลุกชูชัน. ครัง้ นั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรม
อันสมควรแกขณะนั้น ในบริษัท ซึง่ มีทั้งคฤหัสถเเละบรรพชิตที่มาพรอมกัน
ไดตรัสพระสูตรนี้แลว.
การประพฤติธรรมมีกายสุจริตเปนตน ชื่อวา ธมฺมจริย ในพระคาถา
นั้น. มรรคพรหมจรรย ชือ่ วา พฺรหฺมจริย.
บาทพระคาถาวา เอตทาหุ วสุตฺตม ความวา พระอริยเจาทั้งหลาย
กลาวถึงการประพฤติสุจริตทั้งที่เปนโลกียและโลกุตระแมทั้งสองนี้วา เปนสมบัติ
สูงสุด เพราะยังสัตวใหประสบความสุขในสวรรคและนิพพาน อธิบายวา รัตนะ
อันอุดมคือรัตนะที่ไมทั่วไปแกชนทั้งหลายมีพระราชาเปนตน เพราะเปนรัตนะ
ที่สามารถติดตามชนทั้งหลายผูสั่งสมบุญไว ชื่อวา วสุตตมะ.
พระผูมีพระภาคเจาครั้น ทรงแสดงวาการปฏิบัติชอบเทานั้นยอมเปนที่พึ่ง
ของคฤหัสถเเละบรรพชิตได ดวยคํามีประมาณเทานี้ บัดนี้เมื่อจะทรงติเตียน
พระภิกษุชื่อกปละหรือภิกษุผูเชนนั้นเหลาอื่น ดวยการแสดงความไมมีสาระใน
บรรพชา ที่เวนจากการปฏิบัติจึงตรัสวา ปพฺพชิโตป เจ โหติ เปนตน.
ในคําวา. ปพฺพชิโตป เจ โหติ นี้ มีการพรรณนาเนื้อความดังตอ
ไปนี้ :ก็ผูใดผูหนึ่งสละเพศคฤหัสถ ถาแมบวชดวยการบวชไมมีเรือนจาก
เรือน มีเนื้อความตามที่ขาพเจากลาวแลวในตอนตน ดวยการเขาถึงเหตุสักวา
การปลงผมและการนุงผายอมฝาดเปนตน ถาหากวาเปนคนปากกลา คือวาเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 219

ผูพูดคําหยาบ ยินดีในการเบียดเบียน เพราะพอใจในการเบียดเบียนอันมีประ
การตาง ๆ เปนผูประดุจเนื้อราย เพราะเปนผูเชนกับเนื้อราย เพราะไมมีหิริ
โอตตัปปะ
บาทคาถาวา ชีวิต ตสฺส ปาปโย ความวา ชีวิตของบุคคลนั้น คือ
ผูเห็นปานนั้น เปนบาปยิ่ง คือ เลวยิ่ง.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะทําธุลีมีประการตาง ๆ มีราคะเปนตนของตนใหเจริญ
ขึ้น ดวยการปฏิบัติผิดนี้. ก็ชีวิตของบุคคลนั้นจะเปนชีวิตที่ชั่ว ดวยเหตุนี้
อยางเดียวเทานั้นก็หามิได แตโดยที่แทบุคคลเห็นปานนี้ นี้ ไดแกภกิ ษุที่
ยินดีในการทะเลาะ เพราะเปนคนมีปากจัด ถูกโมหะธรรมรึงรัดแลว เพราะ
ถึงความงมงายในการที่จะรูแจงซึ่งอรรถแหงสุภาษิต ยอมไมทราบแมซึ่งคําที่
ภิกษุทั้งหลายผูมีศีลเปนที่รักกลาวแลว โดยนัยมีอาทิอยางนี้วา ทานกปละผูมี
อายุ ทานอยาไดพูดอยางนี้. จงยึดถือเรื่องนั้นโดยปริยายนี้ ไมรูจักพระธรรม
ที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว คือไมรูจักพระธรรมที่พระพุทธเจาแสดงไว แมตน
จะกลาวอยูโดยประการตาง ๆ แมเมื่อเปนอยางนั้น ชีวิตของภิกษุนั้นชื่อวาเปน
ชีวิตชั่ว (เพราะวา) ในครั้งนั้น ภิกษุเห็นปานนี้นั้น เพราะเหตุที่ตนพอใจใน
การเบียดเบียน เมื่อเบียดเบียนอยูซึ่งตนที่อบรมแลว คือวาเบียดเบียนอยูซึ่ง
ภิกษุขีณาสพผูมีตนอันอบรมแลว มีพระโสธนเถระเปนตน โดยนัยเปนตนวา
" ทานทั้งหลายซึ่งบวชเมื่อแกเฒา ยอมไมรูพระวินัย ไมรพู ระสูตร ไมรู
พระอภิธรรม" ดังนี้.
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ก็คําวา วิเหย นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติใชในอรรถทุติยาวิภัตติ.
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบถึงพระบาลีที่เหลือวา วิเหส ภาวิตตฺตาน
กโรนฺโต โดยนัยที่กลาวเเลว ฉัฏฐีวิภัตติยอมสําเร็จโดยนิปปริยายอยางนี้.
บาทคาถาวา อวิชชฺ าย ปุรกฺขโต ความวา ผูถูกอวิชชามีการ
ปกปดการเห็นโทษเปนตน ในการเบียดเบียนตนที่อบรมแลว กระทําไวใน
เบื้องหนา จึงไมรูจักสังกิเลส โดยการพิฆาตจิตในปจจุบันอันเปนไปแลว
โดยการเบียดเบียนตนที่อบรมแลว ของบรรพชิตที่เหลือทั้งหลาย และไมรูจัก
ทางที่จะไปสูนรก โดยกระทําตนใหเขาถึงนรกตอไป ก็เมื่อไมรูก็เขาถึงวินิบาต
อันตางดวยอบายทั้ง ๔ โดยทางนั้น และในวินิบาตนั้น เขาสูครรภจากครรภ
สูที่มืดจากที่มืด คืออยูในครรภมารดาในหมูสัตวหนึ่ง ๆ สิน้ รอยครั้งบาง
พันครั้งบาง และจากความมืดคืออสุรกายสูความมืด แมดวงจันทรและดวง
อาทิตยก็ไมอาจขจัดได ภิกษุเชนนั้นนั่นแลละไปแลว คือไปจากโลกนี้สูปรโลก
แลว ก็เขาถึงทุกขมีประการตาง ๆ ดุจปลาชื่อวากปละนี้.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เหมือนหลุมคูถพึงเปนหลุมหมักหมมอยูนานปเต็มเปยมดวย
คูถนั้น (คือวา) เปรียบเหมือนหลุมคูถในวัจจกุฎี หมักหมมอยูนานป คือ
สิ้นปเปนอเนก พึงเต็มบริบูรณอยูดวยคูถถึงขอบปากเปนเวลาหลายป หลุมคูถ
นั้นแมอันบุคคลลางอยูดวยน้ําตั้งรอยหมอ ตั้งพันหมอ ก็ลางใหสะอาดไดยาก
เพราะขจัดกลิ่นเหม็นและสีนาเกลียดใหปราศจากไปไดยาก ฉันใด บุคคลเห็น
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ปานนี้ใด พึงเปนผูมีการงานเศราหมอง สิ้นกาลนานเหมือนหลุมคูถ เปน
บุคคลที่เต็มไปดวยบาป เพราะเพียบพรอมไปดวยคูถคือบาป ก็บุคคลเห็น
ปานนี้นั้น ผูมีการงานอันเศราหมอง เปนผูชําระใหสะอาดไดโดยยาก แมจะ
เสวยวิบากแหงกิเลส (เพียงดังนั้น) นั้น สิ้นกาสนาน ก็หาบริสุทธิ์ไดไม
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ภิกษุเชนนั้นนั่นแลละไปแลวยอมเขาถึงทุกข
สิ้นกาลนาน แมประมาณมิไดโดยการนับป.
อีกอยางหนึ่ง ในคาถานี้มีสัมพันธดังตอไปนี้.
ในบาทพระคาถาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุผเู ชนนั้นแล
ละไปแลวยอมเขาถึงทุกข ดังนี้ จะพึงมีคําถามสอดเขามาวา ก็ภิกษุนี้
ทานทั้งหลายสามารถจะกระทําโดยประการที่ละไปแลวจะไมเขาถึงทุกขไดหรือไม
ตอบวา ไมสามารถ
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะภิกษุนี้เปรียบเหมือนหลุมคูถที่เต็มอยูนานป ก็พึงเปน
หลุมที่เต็มดวยคูถ ดังนี้.
เพราะพระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงไวกอนทีเดียววา ภิกษุทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงรูจักบุคคลเห็นปานนั้นผูอาศัยเรือน คือวาพึงทราบบุคคลเห็น
ปานนั้นผูอาศัยกามคุณทั้ง ๕ ผูชื่อวามีความปรารถนาลามก เพราะประกอบ
ดวยความปรารถนาลามก อันเปนไปโดยอาการคือการปรารถนาคุณที่ไมมีจริง
ผูชื่อวามีความดําริชั่ว เพราะประกอบดวยความดําริทั้งหลาย มีกามวิตกเปนตน
ผูชื่อวามีความประพฤติชวั่ เพราะประกอบดวยความประพฤติชั่ว มีการประพฤติ
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ลวงศีลอันเปนไปทางกายเปนตน และอันตางดวยประเภทมีการใหไมไผเปนตน
(เพื่อประจบชาวบาน) ผูชื่อวา การโคจรอันชั่ว เพราะการทองเที่ยวไปในที่ไม
ดี ในที่ไมสมควร มีสํานักหญิงแพศยาเปนตน ทานทั้งหลายทั้งปวง จงเปน
ผูสามัคคีกัน เวนบุคคลนั้นเสีย และอยาถึงความขวนขวายนอย ดวยเหตุสักวา
การเวนภิกษุนั้นเทานั้น แตโดยแทแล ทานทั้งหลายจงกําจัดบุคคลนั้น ผูเปน
เพียงดังแกลบ จงคราบุคคลผูเปนดังหยากเยื่อออกเสีย คือวาจงคราบุคคล
ผูเปนเพียงดังหยากเยื่อนั้นโดยไมตองไยดีประดุจหยากเยื่อ และจงคราบุคคล
ผูเปนดังแกลบ ประดุจราชบุรุษคราคนจัณฑาลซึ่งเปนโรคเรื้อมีแผลแตกไหล
ออก ผูเขาไปในทามกลางแหงกษัตริยเปนตน คือวาทานทั้งหลายจงจับบุคคล
นั้นที่มือหรือที่ศีรษะแลวคราออกไป เหมือนอยางทานพระมหาโมคคัลลานะ
จับปาปบุคคลนั้นที่แขนดึงออกไปจากซุมประตูภายนอกแลวใสลูกดาล (กุญแจ)
เสีย. แมฉันใด ทานทั้งหลายก็จงคราบุคคลนั้นเสียฉันนั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา ชื่อวาสังฆารามเขาสรางไวสําหรับผูมีศีลทั้งหลาย ไมไดสราง
ไวสําหรับภิกษุทั้งหลายที่ทุศีล. ตอแตนั้นไป ทานทั้งหลายจงขับบุคคลลีบ
ผูไมใชสมณะซึ่งถือตัววาเปนสมณะออกไปเสีย เหมือนอยางวา ขาวลีบทั้งหลาย
แมปราศจากขาวสารในภายใน แตกป็ รากฏเหมือนขาวเปลือก เพราะมีแกลบ
อยูขางนอก ฉันใด ปาปภิกษุทั้งหลายก็ฉันนั้น แมเวนจากคุณสมบัติมีศีล
เปนตนในภายใน แตก็ปรากฏเหมือนกับภิกษุ ดวยบริขารมีผากาสาวะเปนตน
ในภายนอก พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกวา ปลาปา คนลีบ ทานทั้งหลาย
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จงคราบุคคลลีบเหลานั้นเสีย คือจงโปรยไป ไดแกงกําจัดบุคคลลีบเหลานั้น
เสีย ซึ่งไมใชสมณะโดยปรมัตถ แตสําคัญตนวาเปนสมณะ ในภาวะสักวาเพศ
ครั้นกําจัดผูมีความปรารถนาลามก ผูมีอาจาระและโคจรอันลามกไดแลวอยางนี้
เธอทั้งหลายผูบริสุทธิ์แลว มีความเคารพกันและกัน จงสําเร็จการอยูรวมดวย
บุคคลผูบริสุทธิ์ทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กปฺปยฺวโห ความวา จงสําเร็จ มีคํา
ที่ทานกลาวอธิบายวา จงกระทํา.
บทวา ปฏิสฺสตา ไดแก มีความเคารพ มีความยําเกรงกันและกัน.
บาทคาถาวา ตโต สมคฺคา นิปกา ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสถ ความวา
เมื่อเปนเชนนั้น ทานทัง้ หลายผูบริสุทธิ์แลวอยางนี้ สําเร็จอยูซึ่งการอยูรวมกับ
ผูบริสุทธิ์ทั้งหลาย เปนผูพรอมเพรียงกันโดยความเปนผูมีทิฏฐิและศีลเสมอกัน
เปนผูมีปญญารักษาคน ดวยปญญาที่ถึงความแกรอบโดยลําดับ ทานทั้งหลาย
ก็จะทําที่สุดแหงทุกข มีทุกขในวัฏฏะเปนตนนี้ไดทั้งหมด พระผูมีพระภาคเจา
จึงใหเทศนาจบลงดวยลงคือพระอรหัตทีเดียวแล.
ในที่สดุ แหงพระเทศนา บุตรชาวประมงจํานวน ๕๐๐ เหลานั้น
ถึงความสังเวช เมือปรารถนาจะทําที่สุดทุกข ไดบรรพชาในสํานักของผูมี
พระภาคเจา ตอกาลไมนานเลย ก็ทําที่สุดทุกขได ไดเปนผูมีการบริโภคเปน
อันเดียวกันกับพระผูมีพระภาคเจา ดวยการบริโภคธรรมคืออาเนญชวิหารสมาบัติ.
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ก็อาเนญชวิหารสมบัตินั้น ชื่อวาเปนสมาบัติที่มีการบริโภคเปนอัน
เดียวกันกับพระผูมีพระภาคเจา ของภิกษุทั้งหลายเหลานั้นอยางนี้.
ก็สมาบัตินั้น พึงทราบดวยสามารถแหง ยโสชสูตร ที่ขาพเจากลาว
ไวแลวในอุทานนั้นแหละ ดังนี้แล.
จบ การพรรณนากปลสูตรแหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา
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พราหมณธัมมิกสูตรที่ ๗
วาดวยพราหมณธรรม
[๓๒๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล พราหมณ
มหาศาลชาวแควนโกศลเปนอันมาก ผูแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมา
โดยลําดับ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดสนทนาปราศรัยกับ
พระผูมีพระภาคเจา ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง แลวทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
บัดนี้ พวกพราหมณยอมปรากฏในพราหมณธรรมของพวกพราหมณเกาหรือ ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณทั้งหลาย บัดนี้ พวกพราหมณหา
ปรากฏในพราหมณธรรมของพวกพราหมณเกาไม.
พ. ขอประทานพระวโรกาส ขอทานพระโคดมโปรดตรัสพราหมณ
ธรรมของพวกพราหมณเกา แกขาพระองคทั้งหลายเถิด ถาทานพระโคดมไม
มีความหนักพระทัย.
ภ. ดูกอ นพราหมณทั้งหลาย ถาอยางนั้น ทานทั้งหลายจงตั้งใจ จง
ใสใจใหดี เราจักกลาว.
พราหมณมหาศาลเหลานั้น ทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคาถาประพันธนี้วา
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[๓๒๓] ฤาษีทั้งหลายมีในครั้งกอน
สํารวมตน มีตบะ ละเบญจกามคุณแลว ได
ประพฤติประโยชนของตน ๆ
พวกพราหมณแตเกากอนไมมีสัตว
เลีย้ ง ไมมีเงิน ไมมีสิ่งของตาง ๆ พราหมณ
เหลานั้น มีทรัพยและขาวเปลือกอันเปน
สวนแหงการสาธยายมนต ไดรักษาขุมทรัพย
อันประเสริฐไว
ภัตที่ประตูเรือน ทายกทั้งหลายเริ่ม
ทําตั้งไวแลว เพื่อพราหมณเหลานั้น ทายก
ทั้งหลายไดสําคัญภัตนั้นวา เปนของที่ตน
ควรใหแกพราหมณเหลานั้น ผูแสวงหาภัต
ที่เริ่มทําไวแลวดวยศรัทธา
ชาวชนบท ชาวแวนแควน ผูมั่งคัง่
ดวยผาที่ยอมดวยสีตาง ๆ และดวยที่นอน
และที่อยู ไดนอบนอมพราหมณเหลานัน้
พราหมณทั้งหลายผูอันธรรมรักษา
แลว ใคร ๆ ไมพึงฆา ไมพงึ ชนะ ใคร ๆ
ไมพึงหามพราหมณเหลานัน้ ที่ประตูแหง
สกุลทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง
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พราหมณเหลานั้นประพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปนเด็กมาตลอดเวลา ๔๘ ป ได
เทีย่ วไปแสวงหาวิชชาและจรณะในกาลกอน
พราหมณเหลานั้นไมไปหาหญิงอื่น
ทั้งไมซื้อภรรยา อยูรวมกัน เพราะความรัก
ความชอบใจเสมอกันเทานั้น
พราหมณผูเปนสามี ยอมไมรวมกับ
ภรรยาผูเวนจากกระดูก นอกจากสมัยที่ควรจะ
รวม พราหมณยอมไมรวมเมถุนธรรมในระหวางโดยแท
พราหมณทั้งหลายสรรเสริญพรหมจรรย ศีล ความเปนผูซื่อตรง ความออน
โยน ตบะ ความสงบเสงี่ยม และความไม
เบียดเบียน และแมความอดทน
พราหมณผูเสมอดวยพรหม ผูมีความ
บากบั่นมั่นคง เปนผูสูงสุดกวาพราหมณ
เหลานั้น และพราหมณนนั้ ยอมไมเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแมในความฝน
พราหมณบางพวก ผูม ีชาติแหงบุคคล
ผูรแู จงในโลกนี้ ศึกษาตามตัววัตรของพราหมณี
ผูเสมอดวยพรหมนั้นอยู ไดสรรเสริญ
พรหมจรรย ศีลและแมขนั ติ
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พราหมณทั้งหลายขอขาวสาร ที่นอน
ผา เนยใสและน้ํามัน แลวรวบรวมไวโดย
ธรรม ไดกระทํายัญ คือทาน แตวัตถุมีขาว
สารเปนตนที่เขาใหแลวนั้น
ในยัญที่ตนตั้งไว พราหมณเหลานัน้
ไมฆาแมโคเลย มารดาบิดา พี่นองชายหรือ
ญาติเหลาอื่น มิตรผูยิ่งใหญ ไมฆาแมโค
ซึง่ เปนที่เกิดแหงปญจโครสอันเปนยา ฉันใด
แมโคเหลานี้ใหขาว ใหกําลัง ให
วรรณะ และใหความสุข พราหมณเหลานั้น
ทราบอํานาจประโยชนนี้แลว จึงไมฆาแม
โคเลย ฉันนั้น
พราหมณทั้งหลายผูละเอียดออน มี
รางกายใหญ มีวรรณะ มียศ ขวนขวายใน
กิจนอยใหญ โดยธรรมของตน ไดประพฤติ
แลวดวยขอปฏิบัติอันเปนเหตุใหหมูสัตวนี้
ถึงความสุขในโลก
ความวิปลาสไดมีแกพราหมณเหลา
นัน้ เพราะไดเห็นกามสุขอัน (ลามก) นอย
ที่เกิดขึ้นจากกามคุณอันเปนของ (ลามก)
นอย พราหมณทั้งหลายไดปรารถนาเพงเล็ง
สมบัติของพระราชา เหลานารีที่ประดับดี
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แลว รถเทียมดวยมาอาชาไนย ที่สรางตก
แตงไวเปนอยางดี มีการขลิบอันวิจิตร พื้น
ที่เรือน เรือนทีส่ รางกั้นเปนหอง ๆ และโภค
สมบัติซึ่งเปนของมนุษยอนั โอฬาร เกลื่อน
กลนไปดวยฝูงโค ประกอบไปดวยหมูน ารี
ผูป ระเสริฐ
พราหมณเหลานั้นผูกมนตในที่นั้น
แลว ไดเขาไปเฝาพระเจาโอกกากราชใน
กาลนั้น กราบทูลวา พระองคมีทรัพยและ
ขาวเปลือกมากมาย ขอเชิญพระองคทรง
บูชายัญเถิด พระราชทรัพยเครื่องปลื้มใจ
ของพระองคมีมาก
ลําดับนั้นแล พราหมณทั้งหลายยัง
พระราชาผูประเสริฐ ใหทรงยินยอมบูชา
ยัญ อัสสเมธะ ปุริสเมธะ (สัมมาปาสะ)
วาชเปยยะ นิรคั คฬะ
พระราชาทรงบูชายัญเหลานี้แลว ได
พระราชาทานทรัพยแกพราหมณทั้งหลาย คือ
แมโค ที่นอน ผา เหลานารีที่ประดับดีแลว
รถเทียมดวยมาอาชาไนย ที่สรางตกแตงไว
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เปนอยางดี มีการขลิบอันวิจิตร รับสั่งให
เอาธัญชาติตาง ๆ บรรจุเรือนที่นารื่นรมย
อันกั้นไวเปนหอง ๆ จนเต็มทุกหอง แลวได
พระราชทานทรัพยแกพราหมณทั้งหลาย
ก็พราหมณเหลานั้นไดทรัพยในที่
นัน้ ชอบใจการสั่งสมเสมอ ตัณหายอมเจริญ
ยิ่งแกพราหมณเหลานั้น ผูมคี วามปรารถนา
อันหยั่งลงแลว พราหมณเหลานั้นผูกมนต
ในที่นั้นแลว ไดเขาเฝาพระเจาโอกกากราช
อีก
กราบทูลวา แมโคทั้งหลายเกิดขึ้น
เพือ่ ประโยชนสําหรับรับใชในสรรพกิจของ
มนุษยเหมือนน้ํา แผนดิน เงิน ทรัพย และ
ขาวเหนียวฉะนั้น เพราะวาน้ําเปนตนนั้นเปน
เครื่องใชของสัตวทั้งหลาย ขอพระองคทรง
บูชายัญเถิด ราชสมบัติของพระองคมีมาก
ขอเชิญพระองคทรงบูชายัญเถิด พระราชทรัพยของพระองคมีมาก
ลําดับนั้นแล พราหมณทั้งหลายยัง
พระราชาผูประเสริฐใหทรงยินยอมบูชายัญ
แลว ในการบูชายัญ พระราชาทรงมีรับสั่ง
ใหฆาแมโคหลายแสนตัว
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แมโคทั้งหลายเสมอดวยแพะ สงบ
เสงี่ยม ถูกเขารีดนมดวยหมอ ยอมไมเบียด
เบียนดวยเทา ดวยเขา ดวยอวัยวะอะไร ๆ
โดยแท พระราชารับสั่งใหจบั แมโคเหลานั้น
ที่เขา แลวใหฆา ดวยศัสตรา
ลําดับนั้น เทวดา พระอินทร พระ
พรหม อสูรและผีเสื้อน้ํา ตางเปลงวาจาวา
มนุษยไมมีธรรม แลนไปเพราะศัสตราตก
ลงที่แมโค
โรค ๓ ชนิด คือ ความปรารถนา ๑
ความอดอยาก ๑ ความชรา ๑ เพราะปรารภ
สัตวเลี้ยงทั้งหลาย ไดมใี นกาลกอน ไดแพร
โรคออกเปน ๙๘ ชนิด
บรรดาอาชญาทั้งหลาย อธรรมนี้
เปนของเกา เปนไปแลว แมโคทั้งหลายผู
ไมประทุษราย ยอมถูกฆา คนผูบูชายัญทั้ง
หลายยอมเสื่อมจากธรรม ธรรมอันเลวทราม
นี้เปนของเกา วิญูชนติเตียนแลวอยางนี้
วิญูชนเห็นธรรมอันเลวทรามเชน
นี้ในที่ใด ยอมติเตียนคนผูบูชายัญในที่นั้น
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เมื่อธรรมของพราหมณเกาฉิบหายแลวอยาง
นี้ ศูทรและแพศยแตกกันแลว กษัตริยเปน
อันมากแตกกันแลว ภรรยาดูหมิ่นสามี
กษัตริยพราหมณผูเปนผูเปนเผาพันธุแหงพรหม
แพศยและศูทรเหลาอื่น ผูอันโคตรรักษาแลว
ไมคํานึงถึงเรื่องชาติ ไดตกอยูในอํานาจแหง
กามทั้งหลาย.
[๓๒๔] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พราหมณมหาศาล
เหลานั้นไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคทรงประกาศธรรมโดย
อเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง
หรือตามประทีปในที่มืด ดวยหวังวาคนมีจักษุจักเห็นรูปไดฉะนั้น พวกขาพระองคขอถึงพระโคดมผูเจริญ กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
ขอพระองคโปรดทรงจําพวกขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
จําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
จบพราหมณธัมมิกสูตรที่ ๗
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อรรถกถาพราหมณธัมมิกสูตรที่ ๗
พราหมณธัมมิกสูตร มีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
ถามวา พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา การเกิดขึน้ ของพระสูตรนี้ ขาพเจาไดกลาวไวแลวโดยนัย
เปนตนวา อถ โข สมฺพหุลา ในนิทานแหงสูตรนั้น.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา สมฺพหุลา ไดแก มากคือมิใชนอย.
บทวา โกสลกา ไดแก ชาวเมืองโกศล.
บทวา พฺราหฺมณมหาสาลา ความวา พวกพราหมณโดยชาติ ชื่อ
วา มหาศาล เพราะเปนผูมีสาระมาก.
ไดยินวา พราหมณเหลาใด มีทรัพยเฉพาะที่ฝงไวได ๘๐ โกฏิ
พราหมณเหลานั้นทานเรียกวาพราหมณมหาศาล และพราหมณเหลานี้ก็เปน
เชนนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา พราหมณมหาศาล.
บทวา ชิณฺณา ไดแกเปนผูมีความชรา คือถูกความชราใหถึงภาวะ
มีฟนหักเปนตน.
บทวา วุฑฺฒา ไดแก ถึงเขตแดน (ของขาย) แหงความเจริญ แหง
อวัยวะนอยใหญ.
บทวา มหลฺลกา ไดแกประกอบดวยความเปนผูมีชาติเปนคนแก
มีคําอธิบายวา เกิดมาแลวนาน.
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บทวา อทฺธคตา ไดแก ไปสูทางไกล (กาลไกล) อธิบายวาลวงไป
ไดสอง สามรัชกาล.
สองบทวา วโย อนุปฺปตฺโต ไดแก ถึงปจฉิมวัย.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ชิณฺณา ไดแก เกา มีคําอธิบายวา ลวงสกุล
ที่เปนไปตลอดกาลนาน.
บทวา วุฑฺฒา ไดแก ประกอบดวยคุณวุฒิมีสีลาจาร เปนตน
บทวา มหลฺลกา ไดแก ประกอบดวยความเปนผูมีโภคะมาก จึง
ชื่อวา มีทรัพยมาก มีโภคะมาก.
บทวา อทฺธคตา ไดแก เดินไปสูมรรค คือเที่ยวไปไมกาวลวง
มารยาท มีจริยาวัตรของพวกพราหมณเปนตน.
สองบทวา วโย อนุปฺปตฺตา ไดแก ไมเขาถึงภาวะแหงชาติวุฒิ อัน
เปนวัยสุดทาย.
พึงทราบวาจาประกอบความในพระสูตรนี้อยางนี้ คําที่เหลือในพระสูตรนี้ปรากฏชัดแลว.
หลายบทวา ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ ความวา พราหมณเหลา
นั้น เมื่อจะถามถึงคําทั้งหลายมีคําวา ทานสบายดีหรือ ชื่อวามีความชื่นชม
กันและกัน ก็พราหมณเหลานั้นชื่นชม ดวยถอยคําใดเปนตนวา พระโคดมผู
เจริญ สบายดีหรือ พระองคยังอัตภาพใหเปนไปไดหรือ พระองคมีอาพาธ
นอยหรือ มีโรคนอยหรือ มีกําลังหรือมีความเบาใจหรือ มีการอยูสบายหรือ
ยอมใหระลึกถึงถอยคํานั้นที่ควรชื่นชม ที่ควรระลึกถึง คือใหสิ้นสุดลง ใหจบ
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ลงโดยอเนกปริยายอยางนี้วา เพื่อใหชื่นชมโดยใหเกิดความชื่นชม กลาวคือ
ปติปราโมทย และเพื่อใหระลึกถึงกาลแมนานได คือใหเปนไปชั่วนิรนั ดร
เพราะเปนผูมีอรรถะและพยัญชนะไพเราะ อันพระอรหันตพึงชื่นชม และให
ระลึกถึง โดยความเปนคําที่พระอรหันตพึงระลึกถึง ถอยคําที่พึงชื่นชมโดยมี
ความสุขในขณะที่ฟงอยู และใหระลึกถึง โดยมีความสุขในขณะที่ระลึกถึงอยู
เปนถอยคําที่จะพึงชื่นชม เพราะเปนถอยคําที่บริสุทธิ์โดยพยัญชนะ เปนถอย
คําที่จะพึงระลึกถึง โดยเปนถอยคําที่บริสุทธิ์โดยอรรถะเหมือนอยางนั้น เปนผู
ใครจะถามถึงประโยชนที่ตนมา ไดนั่งอยู ณ ทีค่ วรขางหนึ่ง.
คํานั้น ขาพเจาไดกลาวไวในอรรถกถามงคลสูตร โดยนัยวา
ไมนั่งขางหลัง ไมนั่งขางหนา ไม
นัง่ ใกล ไมนั่งไกล ไมนั่งขาง ๆ ไมนงั่
เหนือลม ไมนงั่ ที่ต่ํา ไมนั่งที่สูง ดังนี้เปนตน
พราหมณมหาศาลเหลานั้น ผูนั่งอยูแลว ณ สวนขางหนึ่งอยางนี้แล
ไดกราบทูลคํานี้กะพระผูมีพระภาคเจา.
ถามวา พวกพราหมณเหลานั้นกราบทูลวาอยางไร ?
ตอบวา พราหมณเหลานั้นไดกราบทูลคําเปนตนวา สนฺทิสฺสนฺติ
นุ โข ดังนี้. คําทั้งหมดนั้นมีเนื้อความตื้นทั้งนั้น. ก็ในคําวา สนฺทิสฺสนฺติ
นุ โข เปนตนนี้ พึงทราบเพียงอธิบาย ที่ไมไดกลาวไวในตอนตนบทเหลานี้
โดยนัยนี้.
สองบทวา พฺราหฺมณาน พฺราหฺมณธมฺเม ความวา พราหมณ
ธรรมใด ละทิ้งธรรมอันเนื่องดวยกาละและเทศะเปนตนเสียแลว, ในพราหมณ
ธรรมนั้นเทานั้น.
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สองบทวา เตนหิ พฺราหฺมณา ความวา เพราะทานทั้งหลายได
ขอรองขาพเจา ฉะนั้น ดูกอนพราหมณทั้งหลาย ทานทั้งหลายจงฟง คือจง
เงี่ยโสตลงฟง จงตั้งใจฟงใหดี คือเมื่อกระทําไวในใจโดยแยบคายอยู ก็จงฟง
ดวยปโยคสุทธิ จงกระทําไวในใจดวยดีดวยอาสยสุทธิ คือวา จงพึงดวย
ความไมฟุงซาน จงทําไวในใจดวยดีดวยการประคอง (จิต) ไว ดังนี้ เปนตน
ครั้งนั้น พราหมณมหาศาลทั้งหลายเหลานั้นเมื่อจะรับแมซึ่งคํานั้น ที่พระผูม ีพระภาคเจาตรัสแลวจึงไดตอบรับแดพระผูมีพระภาคเจา คือ เปนผูปรากฏ
เฉพาะพระพักตร รับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาวา เอว โภ.
อีกอยางหนึ่ง พราหมณทั้งหลายรับฟงแลว มีคําอธิบายวารับรูแลว
เพราะตนปรารถนาจะการทําตาม ซึ่งเนื้อความที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ทานทั้งหลายจงฟง จงกระทําไวในใจใหดี. ครั้งนั้นแล เมื่อพราหมณเหลานั้น
รับคําอยูอยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสเนื้อความนี้.
ถามวา พระองคตรัสวาอยางไร ?
ตอบวา พระองคตรัสวา วิสโย ปุพฺพกา เปนตน.
ในคาถานั้น บัณฑิตพึงทราบในคาถาที่ ๑ กอน.
บทวา สยตตฺตา ความวา ผูมีจิตสํารวมแลว ดวยการสํารวมในศีล.
บทวา ตปสฺสิโน ความวา ผูประกอบดวยการสํารวมอินทรีย.
บทวา อตฺตทตฺถมจาริสุ ไดแก กระทําประโยชนแกตน มีการ
สาธยายมนต และการเจริญพรหมวิหาร เปนตน.
คําที่เหลือแจมแจงแลวทั้งนั้น.
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แมในคาถาทั้งหลายมีคาถาที่สองเปนตน ก็มีการพรรณนาเนื้อความ
โดยยอ ดังตอไปนี้
บาทพระคาถาวา น ปสู พฺราหฺมณานาสุ ความวา พวกพราหมณ
รุนเกา (โบราณ) ไมมีปศุสัตว คือพวกพราหมณเหลานั้นไมทําการเลี้ยงปศุสัตว.
บาทพระคาถาวา น หิรฺ น ธานิย ความวา ก็พวกพราหมณไมมี
เงินและโดยที่สุดแมแตมาสกราคาต่ําที่สุด อนึ่งพราหมณเหลานั้นไมมีแมแตพืช
พันธุธัญญาหารอันตางโดยบุพพัณชาติ และอปรัณชาติ มีขาวเจา ขาวสาลี
ขาวเหนียว และขาวละมานเปนตน เพราะวาพราหมณเหลานั้นสละเงิน
ทองเสียแลว เปนผูไมทําการสั่งสม มีการสาธยายเปนทรัพยและขาวเปลือก
อยางเดียว คือเปนผูประกอบดวยทรัพยและขาวเปลือก กลาวคือการสาธยาย
มนต ก็วิหารธรรมมีเมตตาเปนตนนี้ใด ทานเรียกวาพรหมนิธิ (การสั่งสม
อยางประเสริฐ) เพราะเปนธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ และเพราะสามารถติด
ตามตนไปได ก็พวกพราหมณทั้งหลายรักษาขุมทรัพยอันประเสริฐนั้นไว โดย
การประกอบการอบรมวิหารธรรมมีเมตตาเปนตนนั้น เนือง ๆ.
บาทพระคาถาวา ย เนส ปกต อาสิ ความวา ภัตที่ประตูเรือนใด
ที่เขาเริ่มทําไวเพื่อพราหมณเหลานี้ ผูมีวิหารธรรมอยูอยางนี้ คือ เปนภัตที่
เขาทําอุทิศพราหมณทั้งหลายเหลานั้น.
บาทพระคาถาวา ทฺวารภตฺต อุปฏิต ความวา ภัตที่ทายกเหลานั้น ๆ
เตรียมแลว ตั้งไวที่ประตูเรือนของตน ดวยคิดวา เราจักถวายแกพราหมณ
ทั้งหลาย ดังนี้.
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บทวา สทฺธาปกต ไดแก เริ่มทําไวดวยศรัทธา มีคําอธิบายวา ที่
จะพึงใหดวยศรัทธา.
ในคําวา เอสาน มีวิเคราะหวา ชนเหลาใดยอมแสวงหา เหตุนั้น
ชนเหลานั้นชื่อวา เอสา ผูแสวงหา มีคําอธิบายวา แกพราหมณทั้งหลาย
เหลานั้น ผูแสวงหา คือเสาะหา เที่ยวแสวงหา
บทวา ทาตเว ไดแก พึงให.
บทวา ตทมฺิสุ ไดแก ไมดหู มิ่นภัตนั้น อธิบายวาชนทั้งหลาย
ผูให ไดสําคัญภัตนั้นที่ตนเตรียมตั้งไวที่ประตู อันตนจะพึงถวายดวยศรัทธา
คือวา อันตนพึงใหแกพราหมณเหลานั้นผูแสวงหาอยู หาไดสําคัญยิ่งไปกวา
นั้นไม ดวยวาพราหมณเหลานั้น ซึ่งไมตองการไดมีแลวโดยประการอื่น (ไม
แสวงหาภัต) พราหมณเหลานั้นพอใจแลว เพราะเปนผูมีอาหารและเครื่องนุง
หมเปนอยางยิ่งอยางเดียว (คือตองการอาหารและเครื่องนุงหมเทานั้น)
บทวา นานารตฺเตหิ ไดแก ดวยผาที่ยอมดวยสีตาง ๆ ดวยที่นอน
ที่ปูลาด แลวดวยเครื่องปูนอนอันวิจิตร ดวยปราสาทที่ประเสริฐ มีปราสาท
ชั้นเดียวและ ๒ ชั้นเปนตน.
บทวา อาวสเถหิ ไดแกดวยอุปกรณทั้งหลายเห็นปานนั้น.
ชาวชนบท ชาวแวนแควน คือ ชาวชนบทที่อยูในสวนหนึ่ง ๆ ของ
ประเทศ และชาวแวนแควนทั้งสิ้นบางพวก ๆ ยอมนอบนอมพราหมณทั้ง
หลาย ทั้งเวลาเย็นทั้งเวลาเชา ประดุจบุคคลนอบนอมเทพเจาทั้งหลายวา
ขาพเจาขอนอบนอมพราหมณทั้งหลาย ดังนี้. พราหมณทั้งหลายเหลานั้นอัน
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บุคคลนอบนอมอยูอยางนี้เปนผูอันชาวโลกไมพึงฆา จะไมพึงฆาอยางเดียวเทา
นั้นก็หาไม แตไมพึงชนะ แมเพื่อจะเบียดเบียน และไมพึงชนะ เพราะพราหมณ
เหลานั้นครอบงําไมได.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพราะพราหมณเหลานั้นอันธรรมรักษาไวแลว ดวยวา
พราหมณเหลานั้นรักษาธรรมคือศีลหาแลว ชื่อวาเปนผูอันธรรมรักษาแลว
เพราะพระบาลีวา ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ ธรรมแล ยอมรักษา
ผูประพฤติธรรมดังนี้ จึงชื่อวาเปนผูอันใคร ๆ ไมพึงฆา และไมพึงชนะ.
บาทพระคาถาวา น เน โกจิ นิวาเรสิ ความวา ใคร ๆ ไมควร
หามพราหมณเหลานั้น ที่ประตูแหงสกุลทั้งหลาย ชื่อวาที่ประตูแหงสกุล ใน
ที่ทั้งปวง คือทั้งภายนอก ทั้งภายใน แมโดยประการทั้งปวง พึงทราบอธิบาย
ในพระคาถานี้อยางนี้วา เพราะมนุษยทั้งหลายเปนผูมีความคุนเคยอยางยิ่งใน
พราหมณเหลานั้นวา ทานไมควรเขาไปยังสถานที่ชื่อนี้ดังนี้ พราหมณเหลา
ใดแมจะเปนพราหมณจัณฑาล พราหมณเหลานั้นอันธรรมรักษาแลวอยางนี้
อันใคร ๆ ไมหามแลว ที่ประตูแหงสกุลทั้งหลายเที่ยวไปอยู ประพฤติพรหม
จรรยตั้งแตเปนเด็ก โดยการประพฤติจําเดิมแตกาลเปนเด็กสิ้นเวลา ๔๘ ป
คือ ๘ ปกับ ๔๐ ป ก็จะปวยกลาวไปไยในพราหมณทั้งหลาย มีพราหมณผู
เสมอดวยพรหมเปนตนเลา.
ก็พราหมณเหลานั้นประพฤติพรหมจรรยอยูอ ยางนี้นั่นแล ไดเที่ยว
แสวงหาวิชชาและจรณะอยูในกาลกอน จะเปนผูไมประพฤติพรหมจรรยก็หา
มิได.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิชชฺ าปริเยฏิ ไดแก การแสวงหา
มนต สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา พราหมณนั้นเรียนมนตทั้งหลายอยู
ประพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปนเด็กตลอด ๔๘ ป.
บทวา จรณปริเยฏิ ไดแก การรักษาศีล พระบาลีวา วิชฺชาจรณปริเยฏิ ดังนี้ก็มี ความวา ไดเที่ยวไปเพื่อแสวงหาวิชชาและจรณะ อธิบาย
วา พราหมณทั้งหลายเปนผูเสมอดวยเทวดา หรือเปนผูมีมารยาท ประพฤติ
พรหมจรรยตามที่กลาวแลว ตอจากประพฤติพรหมจรรยนั้นแลว แมมาครอง
ฆราวาส ก็ไมถึงหญิงอื่นไมวาจะเปนหญิงกษัตริย หรือหญิงคนใดคนหนึ่ง
ในบรรดาหญิงทั้งหลาย มีหญิงแพศย (พอคา) เปนตน. ตอแตนั้น พราหมณ
เหลานั้น หาไดใหเงิน ๑๐๐ หรือ ๑๐๐๐ กหาปณะแลวซื้อภรรยามาไม เหมือน
อยางบุคคลบางจําพวก ที่ซื้อภรรยากันในปจจุบัน พราหมณเหลานั้น ยอม
แสวงหาภรรยาโดยธรรม คืออยางไร คือพราหมณทั้งหลาย(เหลาอื่น)ประพฤติ
พรหมจรรยสิ้นเวลา ๔๘ ป (สึกแลว) แลวเที่ยวขอหญิงสาวในวันนั้นนั่นเอง
ดวยการกลาววา ขาพเจาประพฤติพรหมจรรยมาเปนเวลา ๔๘ ป ถาหากวา
เด็กหญิงที่ถึงพรอมดวยวัยแลวมีอยู ขอใหพวกทานจงใหแกขาพเจา ตอแต
นั้น บุคคลซึ่งมีธิดาที่เจริญวัย ประดับประดาธิดานั้นแลว นําออกมาใหใน
มือของพราหมณ ซึ่งยืนอยูที่ประตูนั้นเอง เมือ่ จะหลั่งน้ําก็กลาววา ขาแต
พราหมณ ขาพเจาใหธิดานี้ เพื่อเปนภรรยาของทาน เพื่อประโยชนแกการ
เลี้ยงดู ดังนี้แลวก็ใหไป ถาหากวาชนทั้งหลายถามวา ก็เพราะเหตุไรพราหมณ
เหลานั้นแมเที่ยวประพฤติพรหมจรรยนานอยางนี้แลว ก็ยังแสวงหาภรรยาอยู
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ไมประพฤติพรหมจรรยจนตลอดชีวิต ก็พวกพราหมณเหลานั้นจะมีความเห็น
ดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิอยางนี้วา ผูใดไมใหบุตรเกิดขึ้น ผูนั้นเปนผูกระทําการ
ตัดสกุลวงศ เพราะการตัดสกุลวงศนั้น ยอมหมกไหมในนรก.
ไดยินวา คน และ สัตว ๔ จําพวก คือ ไสเดือน ๑ นกตอยติวิด
๑ นางนกกระเรียน ๑ พราหมณ ๑ ยอมกลัวสิ่งที่ไมควรกลัว
ไดยินวาไสเดือนทั้งหลายเปนสัตวที่มีปกติกินดินแตพอประมาณ
เพราะกลัวแผนดินใหญหมดไป ไมยอมกินดินมาก ๆ นางนกตอยติวิด นอน
หงายบนไข เพราะกลัวอากาศจะตกทับ นางนกกะเรียน ไมยอมเหยียบแผนดิน
เต็มเทาทั้งสอง เพราะกลัวแผนดินจะถลม พราหมณทั้งหลายยอมแสวงหา
ภรรยา เพราะกลัวสกุลวงศจะขาดสูญ ทานกลาวไวในคาถานี้วา :สัตวที่งมงาย ๔ จําพวกเหลานี้คือ
ไสเดือน ๑ นางนกตอยติวิด ๑ นกกระเรียน ๑ พราหมณผูเครงครัดในธรรมเนียม
๑ ยอมกลัวสิ่งที่ไมควรกลัว ดังนี้.
พราหมณทั้งหลายแมแสวงหาภรรยาโดยธรรมอยางนี้ อยูรวมกันเพราะ
ความรัก เสมอกันเทานั้น และอยูดวยกันดวยกาย ดวยความรักที่เสมอกัน คือ
ดวยความรักกันและกันเทานั้น มีคําอธิบายวา เปนผูมีจิตรวมกัน คลึงเคลา
ถูกตองกัน พอใจการอยูรวมกัน หาไดอยูรวมกันโดยการไมรัก หรือดวยการ
ขมขี่กันไม พราหมณแมทําการอยูรวมกันดวยความรักที่เสมอกันอยางนี้อยู ก็
ยอมไมรวมกับภรรยาผูเวนจากระดู.
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สองบทวา อฺตฺร ตมฺหา ความวา ในสมัยที่มีระดูอันใด
พราหมณพึงเขาถึงนางพราหมณี ในสมัยนั้น คือ เวนซึ่งสมัยนั้น พราหมณ
ผูสามีก็ไมรวมกับภรรยา ผูเวนแลวจากระดู คือผูเวนจากระดู ตราบเทาที่สมัยนั้น
ยังไมมาถึงอีก คือยอมไมรวมในระหวางโดยแท.
บทวา เมถุนฺธมฺม ไดแก เพื่อธรรมของคนคู กลาวกันวา เมถุน
ธมฺม นั้น เปนทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถจตุตถีวิภัตติ.
สองบทวา นาสฺสุ คจฺฉนฺติ ไดแก ยอมไมถึง.
อธิบายวา ชนเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผูเสมอดวยเทพและมีมรรยาท
ชื่อวา พราหมณ แตโดยไมแปลกกัน คนแมทุกจําพวกพึงสรรเสริญ
พรหมจรรย ฯลฯ.
เมถุนวิรัติ ชื่อวา พรหมจรรย ในคาถานั้น.
สิกขาบท ๔ ที่เหลือ ชื่อวา ศีล.
ความเปนผูซื่อตรง ชื่อวา อาชวะ โดยความก็คือ ความเปนผูไม
โออวด ความเปนผูไมมีมายา.
ความเปนผูออนโยน ชื่อวา มัททวะ โดยอรรถก็คือ ความไมแข็ง
กระดาง และความไมถือตัว.
การสํารวมอินทรีย ชื่อวา ตปะ.
ความเปนผูสงบเสงี่ยม ความมีสุขโดยปกติ ความประพฤติเรียบรอย
ไมนารังเกียจ ชื่อวา โสรัจจะ.
ความเปนผูมีชาติแหงผูไมเบียดเบียนกันดวยฝามือเปนตน ความเปน
ผูมีกรุณา ชือ่ วา อวิหิงสา.
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ความอดทน คือความอดกลั้น (อธิวาสนขันติ) ชื่อวา ขันติ.
พราหมณทั้งหลายสรรเสริญคุณทั้งหลายเหลานี้อยางนี้ สวนพราหมณ
เหลาใด ไมอาจเพื่อยินดีในขอปฏิบัติ โดยประการทั้งปวงได แมพราหมณ
เหลานั้น ก็มปี กติเห็นในคุณธรรมเหลานั้นวามีประโยชน จึงสรรเสริญคือชมเชย
ดวยวาจา ก็เมื่อพราหมณเหลานั้นสรรเสริญอยูอยางนี้วา พราหมณใดเปนผู
เสมอดวยพรหม เปนผูมีความบากบั่นมั่นคง เปนผูสูงกวาพราหมณเหลานั้น
และพราหมณนั้นยอมไมเสพเมถุนธรรม โดยที่สดุ แมความฝน ดังนี้.
พระคาถาวา โย จ เนส ฯเปฯ นาคมา ความวา พราหมณใด
เปนผูเสมอดวยพรหม คือเปนพราหมณที่สูงสุดเสมอดวยพระพรหม เปนผูสูง
สุดกวาพราหมณเหลานั้น ชื่อวาเปนผูมีความบากบั่นมั่นคง เพราะประกอบ
ดวยความบากบั่นอันมั่นคง.
วา ศัพทในคําวา ส วา ใชในอรรถวา ทําใหแจมแจง.
ดวย วา ศัพทนั้น พระผูมีพระภาคเจา ยอมยังพราหมณนั้นนั่นแล
ใหแจมแจงวา พราหมณคนนั้น คือ คนเห็นปานนั้น.
สองบทวา เมถุน ธมฺม ไดแก การเขาถึงเมถุน.
สองบทวา สุปนนฺเตป นาคมา ไดแก ไมถึงแมโดยความฝน
ตั้งแตนั้น พระผูมีพระภาคเจา ก็ตรัสวา พราหมณบางพวก ผูมีชาติแหงบุคคล
ผูรูแจงในโลกนี้ ศึกษาตามวัตรของพราหมณ ผูเสมอดวยพรหมนั้นอยู
สรรเสริญพรหมจรรย ศีล และแมขนั ติ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงดวยสามารถแหงที่สุดเบื้องตน
โดยนัยที่พระองคตรัสไวแลว ในคาถาที่ ๙ แหงสูตรนี้นั้นแล จึงทรงประกาศ
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พราหมณทั้งหลายที่เสมอดวยเทพ ดวยวาบัณฑิตทั้งหลายผูมีชาติแหงผูรูแจง
เหลานั้น ศึกษาวัตรของพราหมณผูเสมอดวยพรหมนั้นอยู ยอมสรรเสริญวัตร
ของพราหมณ ดวยการบรรพชาและดวยการเจริญฌาน และพราหมณเหลานั้น
ยอมสรรเสริญคุณมีพรหมจรรยเปนตน เหลานี้ ดวยขอปฏิบัติเทานั้น พราหมณ
แมทุกจําพวกเหลานั้น พึงทราบโดยนัยที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน โทณสูตร ในปญจกนิบาตนั้นแล บัดนี้พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงสรรเสริญ
พราหมณทั้งหลายที่มีมรรยาท จึงตรัสวา ตณฺฑลุ  สยน เปนตน.
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา บรรดาพราหมณเหลานั้น พราหมณ
เหลาใดเปนผูมีมารยาท แตถาหากวาประสงคจะกระทํายัญ ลําดับนั้นพราหมณ
เหลานั้นก็ขอขาวสาร ที่นอนอันตางดวยเตียงและตั่งเปนตน ผาอันตางดวยผา
ทําดวยเปลือกไมเปนตน และเนยใสและน้ํามันอันตางดวยเนยใสอันเกิดจากโค
และน้ํามันงาเปนตน อันมีประการตาง ๆ เพราะพราหมณเหลานั้นเปนผูเวนแลว
จากการรับของดิบและขาวเปลือก คือวาขอแลวโดยธรรม ไดแก โดยธรรม
กลาวคือฐานะที่เจาะจง ซึ่งทานกลาวไวอยางนี้วา พระอริยเจาทั้งหลาย ยอม
ยืนเจาะจง (โดยธรรม) นี้คือการขอของพระอริยเจาทั้งหลาย ลําดับนั้นจึงได
รวบรวมคือนํามารวมไว ซึ่งวัตถุมีขาวสารเปนตนนั้น ที่ผูประสงคจะให
ถวายไว.
พระบาลีวา สมุธาเนตฺวา ดังนี้ก็มี. เนื้อความก็อันเดียวกันนี้นั้นเอง.
พึงประกอบยัญ แตวัตถุนั้น คือวาถือเอาจากวัตถุนั้น แลวไดทําทาน.
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ก็เมื่อกระทํา ยอมไมฆาโคทั้งหลาย คือพราหมณเหลานั้นไมฆา
แมโคทั้งหลายในเพราะยัญกลาวคือทาน ที่ปรากฏขึ้นแลวนี้อยางนี้. ก็ในคําวา
คาโว นี้ พึงทราบวาทานกลาวถึงสัตวทุกจําพวก โดยยกแมโคขึ้นเปนประธาน.
ถามวา เพราะเหตุไร พราหมณเหลานั้นจึงไมฆาสัตวทุกจําพวก.
ตอบวา เพราะพราหมณเหลานั้นประกอบดวยคุณ มีพรหมจรรย
เปนตน.
อีกอยางหนึ่ง เมื่อจะวาโดยพิเศษ พราหมณเหลานั้นไมฆาโคทั้งหลาย
เหมือนกับมารดาบิดา พี่ชายนองชาย และญาติทงั้ หลายแมเหลาอื่น ในบรรดา
บทเหลานั้น บาทพระคาถาวา ยาสุ ชายนฺติ โอสถา ความวา รสแหง
โคทั้งหลาย ๕ ชนิด อันเปนเภสัชสําหรับโรคทั้งหลาย มีโรคน้ําดีเปนตน
ยอมเกิดในแมโคเหลาใด.
ในบททั้งหลายมี อนนฺทา เปนตน มีอธิบายวา เพราะเมื่อชน
ทั้งหลายบริโภคปญจโครสอยู ความหิวก็สงบลงได กําลังก็เพิ่มขึ้น ผิวพรรณ
ก็ผองใส สุขกายสุขใจยอมเกิดขึ้น ฉะนั้นพึงทราบวาปญจโครสเหลานี้ ชื่อวา
ใหขาว ใหกําลัง ใหวรรณะและใหความสุข. คําที่เหลือในคาถานี้มีเนื้อความ
ตื้นทั้งนั้น.
พราหมณเหลานั้น เมื่อไมฆาแมโคทั้งหลาย ในเพราะยัญทั้งหลาย
อยางนี้ เปนผูมีรางกายอันบอเกิดแหงบุญอนุเคราะหแลว จึงเปนผูละเอียดออน
มีรางกายใหญ มีวรรณะ มียศ ขวนขวายในกิจนอยใหญโดยธรรมของตน
ไดประพฤติแลวดวยขอปฏิบัติ อันเปนเหตุใหหมูสัตวถึงความสุขในโลก.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุขมุ าลา ไดแก เปนผูละเอียดออน
เพราะเปนผูมีฝามือและฝาเทาออนนุม.
บทวา มหากายา ไดแก (เปนผูมีกายใหญ) เพราะเปนผูถึงพรอม
ดวยกายที่สูงและใหญ.
บทวา วณฺณวนฺโต ไดแก เปนผูมีวรรณะ เพราะเปนผูมีผิวพรรณ
เพียงดังทอง และเพราะเปนผูประกอบดวยทรวดทรงที่สมสวน.
บทวา ยสสฺสิโน ไดแก เปนผูมียศ เพราะเปนผูถึงพรอมดวยลาภ
และบริวาร (อันเกิดจากบุญ).
สองบทวา เสหิ ธมฺเมหิ ไดแก ดวยจารีตทั้งหลายที่เปนของตน.
บาทคาถาวา กิจฺจากิจฺเจสุ อุสฺสกุ า ความวา เปนผูถึงความ
ขวนขวายวา ควรการทําสิ่งนี้ในกิจทั้งหลาย ไมควรกระทําสิ่งนี้ในสิ่งที่ไมควร
กระทําทั้งหลาย พราหมณสมัยกอนเหลานั้นเปนผูเห็นปานนั้น จึงเปนผูนาดู
นาเลื่อมใส ควรแกทักษิณาของชาวโลกอยางยิ่ง เปนผูปราศจากความ
เสนียดจัญไร ภัย อุปทวะ ตราบเทาที่ยังปฏิบัติดวยขอปฏิบัตินี้ในโลก ซึง่ เปน
เหตุใหหมูสัตวถึงคือบรรลุถึงความสุข หรือถึงความสุขไดแกบรรลุถึง
ความเจริญ.
ดวยสองบทวา อย ปชา พระผูมีพระภาคเจายอมทรงแสดงซึ่ง
สัตวโลก.
แตโดยกาลลวงไป เมื่อพวกพราหมณเหลานั้นตองการทําลายมารยาท
(จารีตประเพณีของตน) เสีย ความวิปลาสก็ไดมีแกพราหมณเหลานั้น เพราะ
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ไดเห็นกามสุขอัน เล็กนอย (ลามก) ที่เกิดขึ้นจากกามคุณอันเปนของ เล็กนอย
(ลามก) พราหมณทั้งหลายไดปรารถนาเพงเล็ง (ตองการ) สมบัติของพระราชา
เหลานารีที่ประดับดีแลว รถเทียมดวยมาอาชาไนย ที่สรางตกแตงไวเปน
อยางดี มีการขลิบอันวิจิตร พื้นที่เรือนทั้งหลาย เรือนทั้งหลายที่กั้นเปนหอง ๆ
แยกกําหนดเปนสวน และโภคสมบัติอันเปนของมนุษยอันโอฬาร เกลื่อนกลน
ไปดวยฝูงโค ประกอบไปดวยหมูนารีผูประเสริฐ.
ในคาถานั้น ความสําคัญผิด ชือ่ วา วิปลาส.
สองบทวา อณุโต อณุ อธิบายวา เพราะเห็นกามสุขอันเล็กนอย
ซึ่งเกิดขึ้นแลว จากกามคุณอันเปนของเล็กนอย เพราะอรรถวา ลามก เพราะ
อรรถวานิดหนอย เพราะอรรถวาไมเจริญ (อปายฏเน) โดยไมเขาถึงซึ่ง
การนับ เขาในการเปรียบเทียบกับสุขซึ่งเกิดจากฌานอัปปมัญญา และนิพพาน
หรือเพราะเห็นกามสุขเล็กนอยโดยเปนความสุขซึ่งเกิดจากสมาบัติอันเปน
โลกิยะ อันตนไดแลว ซึ่งเปนของเล็กนอย เพราะเทียบกับโลกุตรสุข คือ
เพราะเห็นกามสุขอันเล็กนอย แมเพราะเปนของเล็กนอย.
บทวา ราชิโน วา ไดแก ของพระราชาเทียว.
บทวา วิยาการ ไดแก สมบัติ.
บทวา อาชฺสยุตฺเต ไดแก เทียมดวยมาอาชาไนย.
บทวา สุกเต ไดแก สําเร็จดีแลวดวยทารุกรรมและโลหกรรม.
บทวา จิตฺตสิพฺพเน ไดแก มีการขลิบอันวิจิตร ดวยสามารถแหง
เครื่องอลงกรณ (การประดับ) ดวยวัตถุทั้งหลายปหนังสีหะเปนตน.
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บทวา นิเวสเน ไดแก เครื่องเรือน.
บทวา นิเวเส จ ไดแก เรือนที่เขาใหสรางไวในที่นั้น ๆ.
บทวา วิภตฺเต ไดแก อันแบงไวดวยสามารถแหงสวนยาว และ
สวนกวาง.
สองบทวา ภาคโส มิเต ไดแก ที่กําหนดกระทําไวเปนสวน ๆ
ดวยสามารถแหงสนาม ประตู ปราสาท และเรือนยอดเปนตน.
ถามวา ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ?
ตอบวา ทานกลาวอธิบายไววา ความสําคัญผิดไดมีแลวแกพราหมณ
เหลานั้น เพราะความเปนไปในวัตถุทั้งหลายเหลานี้ ซึ่งเปนทุกขเทานั้นวาเปน
สุข เพราะตรงกันขามกับความสําคัญในการออกบวช อันเปนไปแลวในกาลกอน
เพราะไดเห็นกามสุขที่รูกันวาเปนของเล็กนอย โดยความเปนของเล็กนอย ๑
สมบัติของพระราชา ๑ นารีที่ประดับแลวทั้งหลาย ๑ รถทั้งหลาย ๑ เครื่องเรือน
ทั้งหลาย ๑ ตัวเรือนทั้งหลาย ๑ ซึง่ มีประการดังกลาวแลว (โดยความเปน
ของเล็กนอย) พราหมณทั้งหลายเหลานั้นมีความเห็นวิปริตอยางนี้ จึงเพงเล็ง
โภคะ ซึ่งเปนของมนุษยอันโอฬาร อันเกลื่อนกลนไปดวยฝูงโค อันประกอบ
ไปดวยหมูนารีผูประเสริฐ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โคมณฺฑลปริพฺยุฬฺห ไดแก เกลื่อนกลน
ไปดวยฝูงโคทั้งหลาย.
บทวา นารีวรคณายุต ไดแก ซึ่งประกอบดวยหมูนารีผูประเสริฐ.
บทวา อุฬาร ไดแก ไพบูลย.
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สองบทวา มานุส โภค ไดแก วัตถุเครื่องใชมีเครื่องเรือนเปนตน
ของมนุษยทั้งหลาย.
บทวา อภิชฺฌายึสุ ความวา ยังตัณหาใหเจริญ ปรารถนาเพงเล็งวา
โอหนอ วัตถุนี้ พึงเปนของเรา.
พราหมณทั้งหลายเหลานั้นคิดวา ก็มนุษยเหลานี้ เพงเล็งอยูอยางนี้
เปนผูสนานดีแลว ลูบไลดีแลว ตัดผม โกนหนวดแลว สวมเครื่องประดับ
คือพวงมาลัย บําเรออยูดวยกานคุณทั้งหา แตเราทั้งหลายสิ แมอันมนุษย
เหลานั้นนอบนอมอยูอยางนี้ เปนผูมีรางกายเศราหมองดวยคราบเหงื่อ มีเล็บ
และขนรักแรงอกยาว เปนผูไรโภคะ ถึงความเปนผูนาสงสารอยางยิ่งอยู ก็มนุษย
เหลานี้ เที่ยวสัญจรไปดวยพาหนะทั้งหลาย มีการนั่งบนคอชาง นั่งบนหลังมา
ขึ้นวอ และนั่งรถทองคําเปนตน (ฝาย) พวกเราสิตองเดินดวยเทา มนุษย
เหลานี้อยูบนพื้นปราสาท มีปราสาท ๒ ชั้นเปนตน พวกเราสิอยูที่ในปาและ
โคนตนไมเปนตน และมนุษยเหลานี้นอนบนที่นอนอันประเสริฐซึ่งปูลาดแลว
ดวยวัตถุทั้งหลายมีผาโกเชาวขนยาวเปนตน พวกเราสิปูลาดเสือลําแพนและ
ทอนหนังนอนบนพื้นดิน ก็มนุษยเหลานี้บริโภคโภชนะมีรสนานาชนิด พวกเราสิ
ยังชีวิตใหเปนไปดวยการเที่ยวภิกขาจาร (อฺุฉาจริยาย) แมพวกเราจะพึง
เปนเชนกับมนุษยเหลานี้ ไดอยางไรหนอแล ดังนี้ และไดตกลงใจวา เรา
ตองปรารถนาทรัพย เราทั้งหลายผูเวนจากทรัพยไมอาจจะไดรับสมบัตินี้ได
ดังนี้แลวจึงทําลายเวททั้งหลาย (ไมเรียนพระเวท) ทํามนตของเกาซึ่งประกอบ
ดวยธรรมใหเสื่อม (พินาศ) ไป แตงมนตหลอกลวงอันไมประกอบดวยธรรม
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ขึ้นมา (แทนที่) เปนผูตองการทรัพย จึงไดเขาไปหาพระเจาโอกกากราช
แลวไดประกอบกรรมทัง้ หลายมีการถวายพระพรเปนตน แลวกราบทูลวา
มหาบพิตร อาตมาภาพทั้งหลายมีบทมนตเกาแก ซึ่งสืบตอกันมาตามประเพณี
ในวงศของพราหมณ พวกเราไมไดกลาวมนตนั้นแกใคร ๆ เพราะเปนความลับ
ของอาจารย มหาบพิตรเปนผูสมควรจะสดับมนตนั้น ดังนี้แลว จึงไดพรรณนา
ยัญวิธี มีอัสสเมธะเปนตน ก็ครั้นสรรเสริญแลว เมื่อจะใหพระราชาทรงอุตสาหะ
จึงไดทูลวา มหาบพิตร ขอพระองคจงทรงบูชายัญ เมื่อเปนเชนนี้ พระองคจะ
เปนผูบริบูรณดวยทรัพยและขาวเปลือก พระองคไมมีความบกพรองในสัมภาระ
เครื่องบูชายัญ เพราะวาเมื่อพระองคทรงบูชาอยางนี้อยู วงศกษัตริยของพระองคชั่ว ๗ สกุล จักบังเกิดในสวรรค เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
ทรงแสดงความเปนไปนั้นของพราหมณเหลานั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัส
วาพราหมณเหลานั้นผูกมนตในที่นั้นแลว ไดเขาไปเฝาพระเจาโอกกากราชใน
กาลนั้น กราบทูลวา พระองคมีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย ขอเชิญพระองค
ทรงบูชายัญเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตตฺถ ไดแก ในที่นั้น มีคําอธิบายวา
พราหมณทั้งหลายเพงเล็งโภคะใด ไดกระทําโภคะนั้นใหเปนเหตุ (นิมิต).
คําวา ตนฺนิมิตฺต นี้เปนสัตตมีวิภัตติ ใชในอรรถวาเหตุ (นิมิต).
สองบทวา ตทุปาคมุ ไดแก เขาไปหาแลวในกาลนั้น.
บาทคาถาวา ปหุตธนธฺโสิ อธิบายวา พระองคจะเปนผูมีทรัพย
และขาวเปลือกมากในสัมปรายภพ ดวยวาอาจารยผูฉลาดในศัพททั้งหลาย
ปรารถนากลาวความหวัง (ของพระราชา) ในปจจุบันใหเปนไปแมในอนาคต.
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บทวา ยชสฺสุ ไดแก จงบูชา. สองบทวา วิตฺต ธน พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ที่ชื่อวา วิตฺต ทรัพย ก็เพราะเปนเหตุใหปลื้มใจประดุจ
รัตนะมีทองเปนตน ที่ชื่อวา ธน ทรัพย เพราะเปนเหตุกระทําใหสําเร็จ.
อีกอยางหนึ่ง ที่ชื่อวา วิตฺต ไดแก อุปกรณมีเครื่องประดับเปนตน
ที่เปนเหตุใหปลื้มใจนั้นเอง ซึ่งมาแลวในคําทั้งหลายมีคําวา อุปกรณแหงทรัพย
เครื่องปลื้มใจเปนอันมาก.
วัตถุทั้งหลายมีทองและเงินเปนตนชื่อวา ธน ทรัพย.
ถามวา ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ?
ตอบวา ทานกลาวอธิบายไววา พราหมณเหลานั้นผูกมนตทั้งหลาย
แลวไดเขาเฝาพระเจาโอกกากราชในกาลนั้น.
ถามวา พวกพราหมณเหลานั้นทูลวาอยางไร ?
ตอบวา พวกพราหมณเหลานั้นทูลวา มหาบพิตร พระองคมีทรัพย
เครื่องปลื้มใจ และเงินทองอยูมาก ขอพระองคจงบูชายัญ พระองคจักเปนผูมี
ทรัดยและขาวเปลือกมาก แมในอนาคต. ลําดับนั้นแล พระราชาผูประเสริฐ
อันพราหมณเหลานั้นกลาวเหตุอยางนี้แลวใหยินยอมอยู จึงไดทรงบูชายัญ
อัสสเมธะ ปุริสเมธะ สัมมาปาสะ วาชเปยยะ นิรัคคฬะ พระราชาทรงบูชายัญ
เหลานี้แลว ก็ไดพระราชทานทรัพยแกพราหมณทั้งหลาย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฺตฺโต ไดแก ใหทรงทราบแลว.
บทวา รเถสโภ ไดแก ผูเชนกันโคอุสภะ เพราะอรรถวาไมหวั่นไหว
ในกษัตริยทั้งหลายซึ่งมีรถมาก.
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ชนทั้งหลาย ยอมฆามา ในยัญนี้ เพราะเหตุนั้น ยัญนี้จึงชื่อวา
อัสสเมธะ.
คําวา อัสสเมธะ นี้เปนชื่อของยัญซึ่งมีทรัพยสมบัติทั้งปวงที่เหลือ
เปนเครื่องทักษิณามีเครื่องบูชา ๒๑ อยาง ซึ่งบูชาดวยยัญบริวาร ๒ ชนิด
เวนที่ดินและบุรุษ.
ชนทั้งหลาย ยอมฆาบุรุษในยัญนี้ เหตุนี้ ยัญนี้จึงชื่อวา ปุริสเมธะ.
คําวา ปุริสเมธะ นี้เปนชื่อแหงยัญอันมีทรัพยสมบัติ ซึ่งกลาวแลวในอัสสเมธะ
พรอมทั้งที่ดินเปนเครื่องทักษิณาทาน ซึ่งจะพึงบูชาดวยยัญบริวาร ๔ ชนิด.
ชนทั้งหลายยอมคลองเครื่องบูชาในยัญนี้ เหตุนี้ยัญนี้จึงชื่อวา สัมมาปาสะ.
คําวา สัมมาปาสะ นี้เปนชื่อของการบูชาดวยสาตรา ที่ผูบูชาใสสลัก
เครื่องบูชาเขาไปทุก ๆ วัน แลวสรางเวที (แทนบูชา) ในโอกาสที่สลักเครื่อง
บูชานั้นตกลง แลวเดินกลับตั้งแตที่ ๆ ตนดําลงในแมน้ําสรัสสตี และบูชา
ดวยเครื่องบูชาทั้งหลาย มีหลักสําหรับผูกสัตวบูชายัญเปนตนที่จะนําไปได.
ชนทั้งหลาย ยอมดืม่ น้ําที่ใหกําลังในยัญพิธนี ี้ (น้ําศักดิ์สิทธิ์) เหตุนั้น
ยัญพิธีนี้ จึงชื่อวา วาชเปยยะ. คําวา วาชเปยยะ นี้เปนชื่อแหงการบูชายัญ
ที่มีหลักบูชายัญทําดวยไมมะตูม มีเครื่องบูชาอยางละ ๑๗ ชนิด ที่จะพึงบูชา
ดวยปศุสัตว ๑๗ ชนิด ดวยยัญบริวารอีกอยางหนึ่ง.
ลิ่มสลักทั้งหลายไมมีในยัญนี้ เหตุนี้ยัญนี้ จึงชื่อวา นิรัคคฬะ. คําวา
นิรัคคฬะนี้ เปนชื่อแหงการกําหนดอัสสเมธะ จึงมีชื่อโดยปริยายวา สัพพเมธะ
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มีสมบัติทั้งปวงเปนเครื่องทักษิณา ตามที่กลาวไวในอัสสเมธะ พรอมกับที่ดิน
กับบุรุษทั้งหลาย ที่จะพึงบูชาดวยยัญบริวารอีก ๒ ชนิด. คําเหลือในคาถานี้
ชัดเจนแลวทั้งนั้น.
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงสิ่งที่พระองคตรัสไววา พฺราหฺมณาน อทา
ธน จึงตรัส ๒ คาถานี้วา คาโว สยนฺจ ดังนี้เปนตน.
ดวยวา พระราชา (พระเจาโอกกากราช) พระองคนั้น ทรงดําริวา
พราหมณทั้งหลายลําบากอยูดวยอาหารที่เศราหมองสิ้นกาลนาน จงไดบริโภค
ปญจโครสกันเถิด ดังนี้แลว จึงไดพระราชทานฝูงโค พรอมทัง้ โคที่ประเสริฐ
(โคพันธุดี) แกพราหมณเหลานั้น. อนึ่งพระองคทรงดําริวา พวกพราหมณ
ลําบากอยู ดวยการนอนบนดิน ดวยการนุงผาเนื้อหยาบ ดวยการนอนคนเดียว
ดวยการเที่ยวไปดวยเทา และดวยการอยูในสถานที่ทั้งหลาย มีปาและโคนตนไม
เปนตน ขอจงไดเสวยสุขในที่ทั้งหลาย มีการนอนบนเครื่องลาดอันประเสริฐ
มีผาโกเชาวเปนตน ดังนี้แลวจึงไดพระราชทานของมีคาทั้งหลาย และที่นอน
เปนตนแกพราหมณเหลานั้น พระองคไดพระราชทานสิ่งอื่น ๆ มีประการตาง ๆ
นี้ อยางนี้ และทรัพยมีเงินและทองเปนตน เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา พระราชาไดพระราชทานทรัพยแกพราหมณทั้งหลายคือแมโค ที่
นอน ผา เหลานารีที่ประดับดีแลว รถเทียมมาอาชาไนย ทีช่ า งตกแตงไวเปน
อยางดี มีการขลิบอันวิจิตร รับสั่งใหเอาธัญชาติตาง ๆ บรรจุเรือนที่นารื่นรมย
อันกั้นไวเปนหอง ๆ จนเต็มทุกหอง พระราชทานทรัพยแกพราหมณทั้งหลาย
ดังนี้.
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ก็พวกพราหมณเหลานั้นไดทรัพยในที่นั้น จากสํานักของพระราชานั้น
อยางนี้แลว ชอบใจสั่งสมเสมอ ตัณหายอมเจริญยิ่งแกพราหมณเหลานั้นผูมี
ความปรารถนาหยั่งลงแลว พราหมณเหลานั้นผูกมนตเหลานั้นแลวไดเขาไป
เฝาพระเจาโลกกากราชอีก.
ถามวา ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ?
ตอบวา ทานกลาวอธิบายไววา พวกพราหมณเหลานั้น ไดทรัพย
ในการบูชาอยางนั้น ๆ จากสํานักพระราชานั้นแลว ก็แสวงหาอาหารและเสื้อผา
เพียงอยางเดียวเทานั้นอยูทุก ๆ วันเปนเวลานาน จึงไดยินดีการสั่งสมวัตถุกาม
มีประการตาง ๆ. ตอจากนั้น เมื่อพราหมณเหลานั้น ผูกาวลงสูความอยาก ผูมี
จิตอันรสตัณหาหยั่งลงแลว ดวยสามารถแหงความยินดีอันเกิดจากปญจโครส
มีนมสดเปนตน ตัณหาก็เจริญยิ่งขึ้นเพราะอาศัยเนื้ออยางนี้วา ปญจโครส
ทั้งหลายแมมีน้ํานมสดเปนตน ของโคทั้งหลายยังอรอย (สาธูนิ) เพียงนี้. แลว
เนื้อของโคเหลานั้นจักอรอยกวาแนแท ตอจากนั้นพวกพราหมณก็คิดวา ถา
พวกเราจักฆาโคแลวจักบริโภค ก็จะเปนผูถูกติเตียนได อยากระนั้นเลย พวก
เราพึงผูกมนตทั้งหลายขึ้น (ดีกวา)
ลําดับนั้น พวกพราหมณก็ไดทําลายพระเวทอีกครั้งหนึ่ง คือผูกมนต
ทั้งหลายเหลานั้นในที่นั้น ตามสมควรแกเรื่องนั้น ๆ แลวผูกมนตโกงทั้งหลาย
โดยยึดถือมนตเดิมนั้นเปนเครื่องหมาย มีความปรารถนาทรัพยไดเขาไปเฝา
พระเจาโอกกากราชอีก เพื่อจะทูลเนื้อความนี้จึงกราบทูลวา
แมโคทั้งหลายเกิดขึ้น เพื่อประโยชนสําหรับใชในสรรพกิจของมนุษย
ทั้งหลาย เหมือนน้ํา แผนดิน เงิน ทรัพย และขาวเหนียวฉะนั้น เพราะ
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วาน้ําเปนตนนั้น เปนเครื่องใชของมนุษยทั้งหลาย ขอพระองคทรงบูชายัญเถิด
ราชสมบัติของพระองคมีมาก ขอเชิญพระองคทรงบูชายัญเถิด พระราชทรัพย
ของพระองคก็มีมาก.
ถามวา ทานกลาวอธิบายไวอยางไร ?
ตอบวา ทานกลาวอธิบายไววา พวกพราหมณทั้งหลายทูลวา ขา
แตมหาบพิตร แมโคเกิดขึ้นเพื่อประโยชนแกการใชของมนุษยทั้งหลาย เหมือน
กับน้ํา ถึงการนําไปใชเพื่อสัตวทั้งหลาย ในกิจการทั้งปวง มีลางมือเปนตน
ฉะนั้น บาปเพราะการฆาแมโคเหลานั้นยอมไมมี เพราะเหตุไร ? เพราะโค
นั้นเปนเครื่องใช (บริกขาร) คือวาเกิดขึ้นเพื่ออุปกรณของสัตวทั้งหลายคือวาโค
ทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อประโยชนแกการนําไปใชสอยในกิจการทั้งหลายของมนุษย
ทั้งหลาย เหมือนแผนดินใหญนี้ ถึงการนําไปใชในกิจการทั้งปวง มีการเดิน
และการยืนเปนตน เหมือนเงินกลาวคือกหาปณะ ทรัพยอนั ตางดวยทองและ
เงินเปนตน และขาวเปลือกอันตางขาวเหนียวและขาวละหานเปนตน ยอม
ทั้งการใชสอยในกิจการทั้งปวง มีสพั โยหารเปนตน ขอพระองคจงฆาโค
เหลานี้บูชายัญ ที่ประการตาง ๆ ๆ ราชสมบัติของพระองคมีมากเชิญพระองค
ทรงบูชายัญเถิด ราชทรัพยของพระองคมีมาก ดังนี้.
โดยนัยที่กลาวแลวในกอนอยางนี้นั้นแล ลําดับนั้นแล พระราชาผู
ประเสริฐอันพราหมณทั้งหลายใหยินยอมแลว ไดใหฆาแมโคทั้งหลาย ๑ แสน
ตัว ในยัญพิธี แมโคทั้งหลายเหลาใด เสมอดวยแพะ สงบเสงี่ยม ถูกเขารีดนมลง
หมอ ยอมไมเบียดเบียน (ผูอื่น) ดวยเทา ไมเบียดเบียนดวยเขา ไมเบียดเบียน
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ดวยอวัยวะอะไร ๆ เลย พระราชาผูไมเคยฆาซึ่งสัตวใด ๆ ในกาลกอนแตกาล
นั้น ก็จับโคเหลานั้นที่เขาทั้งหลายแลวใหฆาดวยศัสตรา อธิบายวา ไดยินวา
ในกาลนั้นพวกพราหมณทั้งหลายทําหลุมยัญใหเต็มดวยแมโคทั้งหลาย แลวก็ผูก
โคอุสภะตัวเปนมงคล นําไปสูบาทมูลของพระราชาแลวกราบทูลวา ขาแต
มหาบพิตร ขอพระองคจงบูชายัญดวยโค ทางแหงพรหมโลกของพระองคก็จัก
บริสุทธิ์ พระราชาผูทรงกระทํากิจอันเปนมงคลแลว ก็ทรงจับพระขรรคได
ทรงรับสั่งใหฆาแมโคทั้งหลาย หลายแสนตัวเปนอเนก พรอมกับโคตัวประ
เสริฐ พราหมณทั้งหลาย เชือดเนื้อทั้งหลายที่หลุมยัญแลวบริโภค ในกาลนั้น
พวกพราหมณไดหมผากัมพลสีเหลือง ขาวและแดง ใหฆาโคทั้งหลายแลว ได
ยินวาโคทั้งหลายเห็นพวกพราหมณทั้งหลายหมแลวก็เกิดความหวาดเสียวเพราะ
อาศัยผานั้นเปนเหตุ เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา น ปาทา
ฯเปฯ ฆาตยิ.
หลายบทวา ตโต เทวา เปนตน ความวา เมื่อพระราชาพระองค
นั้นทรงเริ่มใหประหารโคทั้งหลายอยางนี้ ครั้งนั้น คือในระหวางนั้นนั่นเอง
เทวดาทั้งหลายชั้นจาตุมหาราชิกา พระพรหมทั้งหลาย ซึง่ ไดนามในพวก
พราหมณทั้งหลายวาเปนบิดา ทาวสักกะจอมเทพ อสูรและรากษสทั้งหลาย ผู
อยูที่เชิงภูเขา ที่รกู ันวาทานพยักษก็เปลงวาจาอยางนี้วา อธรรม จึงไดพากัน
กลาววา นาติเตียน พวกมนุษย เปนมนุษยอธรรม เสียงนั้นไดดังไปตั้งแต
พื้นดินจนถึงพรหมโลกเพียงครูเดียวเทานั้น โลกไดเต็มรอบดวยอธิการอัน
เดียวกัน ถามวาเพราะเหตุไร ตอบวา เพราะศัสตราตกลงบนแมโค อธิบาย
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วา เพราะศัสตราตกลงบนแมโค พวกเทวดาเปนตนจะพากันเปลงเสียงรองอยาง
เดียวก็หามิได ความพินาศแมอยางอื่นนี้ก็ไดเกิดขึ้นเเลวในโลก ทานกลาว
อธิบายไววา ก็โรค คือ ความอยาก ความอดอยาก ความทรุดโทรม เหลานั้น
มี ๓ ชนิด ซึ่งมิแลวในกาลกอน ไดแกตัณหา คือความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ๑
ความหิว ๑ ความแกหงอม ๑ ก็โรคเหลานั้นของพวกสัตวไดแพรออกเปน ๙๘
ชนิด อธิบายวาถึงแลวซึ่งความเปนโรค ๙๘ อยางโดยประเภทที่โรคตาเปนตน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงติเตียน การปรารภปศุสัตว จึง
ตรัสวา เอโส อธมฺโม ดังนี้เปนตน.
เนื้อความแหงพระคาถาทั้งหลายเหลานั้นวา คํานี้กลาวคือการปรารภ
ปศุสัตวเปนทัณฑ (คือกรรม) อยางใดอยางหนึ่งในบรรดาทัณฑ ๓ อยางมีกาย
ทัณฑเปนตน ชื่อวา เปนอธรรม เพราะไปปราศจากธรรม ไดเปนธรรมที่
หยั่งลงแลว คือไดเปนธรรมที่เปนไปแลว ก็ธรรมนั้นแล ชื่อวาเปนธรรมเกา
เพราะเปนไปจําเดิมแตกาลบัดนั้นมา แมโคทั้งหลายชื่อวาเปนสัตวไมประทุษราย เพราะไมเบียดเบียนดวยอวัยวะไร ๆ มีเทาเปนตน จําเดิมแตการกาวลง
ใด ๆ ยอมถูกฆา ชนผูบูชายัญทั้งหลายไดแกชนทั้งหลายผูบูชาซึ่งยัญ เมือ่ ให
ฆาแมโคเหลาใดอยูก็ยอมเสื่อม คือวา ยอมฉิบหายจากธรรม (เพราะเหตุแหง
การฆาแมโคเหลานั้น)
บาทพระคาถาวา เอวเมโส อณุธมฺโม ความวา ธรรมอันเลวทราม
คือ ธรรมอันต่ํา มีคําอธิบายวา เปนอธรรม นี้อยางนี้.
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อีกอยางหนึ่ง ก็เหตุที่แมธรรมคือการให (ทาน) ก็มีอยูนอ ยในธรรม
นี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา อณุธมฺโม หมายเอาธรรม คือ
ทานที่นอยนั้น.
บทวา ปุราโณ ไดแก เปนกาลเวลาที่ชานานเพียงนั้น.
บาทพระคาถาวา เอว ธมฺเม วิยาปนฺเน ไดแก เมื่อพราหมณธรรม
อันเปนของเกาฉิบหายแลวอยางนี้ พระบาลีวา วิยาวตฺเต ดังนี้ก็มี อธิบายวา
ไดแก เปนธรรมที่เปลี่ยนไปเปนอยางอื่น.
บาทพระคาถาวา วิภินฺนา สุทธฺ เวสฺสิกา ความวา พวกศูทรและ
แพศยทั้งหลายสามัคคีกันอยูในกาลกอน พวกเขาแมเหลานั้นก็แตกกัน.
บาทพระคาถาวา ปุถุ วิภินฺนา ขตฺติยา ความวา แมพวกกษัตริย
เปนอันมาก ก็แตกกัน.
บาทพระคาถาวา ปตึ ภริยา อวมฺถ ความวา และภรรยาซึ่งสามี
ใหดํารงอยูในพลังคือความเปนใหญ เมื่อครองเรือน เปนผูเขาถึงแลวดวยพลัง
ทั้งหลาย มีพลังแหงบุตรเปนตน ดูหมิ่น ไดแกดูแคลน คือดูถูกสามี ไดแก
ไมบํารุงโดยเคารพ.
พระคาถาวา ขตฺตยิ า พรฺหฺมพนฺธู จ...กามาน วสมาคมุ
ความวา พวกกษัตริยและพวกพราหมณ พวกแพศยและศูทรอื่นใดเปนผู
แตกกันอยางนี้แลว ผูชอื่ วาอันโคตรรักษาแลว เพราะอันโคตรของตน ๆ
รักษาไว โดยประการที่จะไมระคนปนกัน (กับวรรณะอื่นนอกจากวรรณะของ
ตน) พวกชนเหลานั้นแมทั้งหมด ทําวาทะวาชาตินั้นฉิบหายแลว ไดแกทํา
วาทะแมทั้งปวงนี้วา เราเปนกษัตริย เราเปนพราหมณ เปนตนใหฉิบหายแลว
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ไปสูอํานาจแหงกามทั้งหลาย กลาวคือกามคุณ ๕ ไดแกถึงซึ่งความอยาก มีคํา
อธิบายวา ชนเหลานั้นไมกระทําสิ่งไร ๆ ที่ไมควรกระทําก็หามิได คือกระทํา
สิ่งที่ไมควรกระทํา เพราะกามเปนเหตุ.
ในพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจา ตรัสคุณของพวกพราหมณโบราณ
ดวยคาถา ๙ คาถาวา อิสโย ปุพฺพกา อยางนี้แลว ไดทรงแสดงความ
ประพฤติที่เสมอดวยพรหม ดวยคาถาวา โย เนส ปรโม เปนตน ความ
ประพฤติที่เสมอดวยเทพ ดวยคาถาวา ตสฺส วตฺตมนุสิกฺขนฺตา เปนตน
ซึ่งความประพฤติเรียบรอยดวยคาถา ๔ คาถาวา ตณฺฑุล สยน เปนตน
ซึ่งความประพฤติที่แตกทําลายดวยคาถา ๑๗ คาถาวา เตส อาสิ วิปลฺลาโส
เปนตน.
และเมื่อจะแสดงถึงการปฏิบัติออกนอกทางของพวกเทพเปนตน ดวย
การปฏิบัติผิด ดวยการประพฤตินั้น แลวใหเทศนาจบลง. แตพวกพราหมณ
จัณฑาลพระผูมีพระภาคเจาไมไดจัดไวในที่นี้เลย เพราะเหตุไร. เพราะไมมี
การกระทําการปฏิบัติผิดไร ๆ ก็เมื่อความถึงพรอมแหงพราหมณ ธรรมมีอยู
ธรรมของพราหมณทั้งหลายก็ฉิบหายแลว เพราะเหตุนั้นนั่นแล โทณพราหมณ
จึงทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมือ่ เปนเชนนั้น พวกขาพระองคทั้งหลาย
ก็บําเพ็ญแมพราหมณจัณฑาลใหบริบูรณไมได. คําที่เหลือในคาถานี้ มีนัยอัน
ขาพเจากลาวแลวนั่นแล.
จบการพรรณนาเนื้อความแหงพราหมณธัมมิกสูตร
แหงอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อปรมัตถโชติกา.
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นาวาสูตรที่ ๘
วาดวยอุปมาเหมือนเรือขามฝง

พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา
[๓๒๕] ก็บุรุษพึงรูแจงธรรมจาก
บุคคลใด พึงบูชาบุคคลนั้น เหมือนเทวดา
บูชาพระอินทรฉะนั้น บุคคลนั้นเปนพหูสูต
ผูอ ันเตวาสิกนั้น ยอมชี้แจงธรรมใหแจมแจง.
บุรุษผูมีปญ
 ญา ไมประมาท คบ
บุคคลผูเปนพหูสูตเชนนั้น กระทําธรรมนั้น
ใหมีประโยชนใครครวญแลว ปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรม ยอมเปนผูรูแจมแจง แสดง
ธรรมแกผูอื่นและเปนผูละเอียด.
อันเตวาสิก ซองเสพอาจารยผูประกอบดวยธรรมนอย เปนคนเขลา ผูยังไม
บรรลุประโยชน และริษยา ไมยังธรรมให
แจมแจงในศาสนานี้เทียว ยังขามความสงสัย
ไมได ยอมเขาถึงความตาย.
บุคคลไมยงั ธรรมใหแจมแจงแลว
ไมใครครวญเนื้อความในสํานักแหงบุคคล
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ผูเปนพหูสูตทั้งหลาย ไมรดู วยตนเอง ยัง
ขามความสงสัยไมได จะสามารถใหผูอนื่
เพงพินิจไดอยางไร.
เหมือนคนขามแมน้ําที่มีน้ํามาก มี
กระแสไหลเชี่ยว ถูกน้ําพัดลอยไปตามกระ
แสน้ํา จะสามารถชวยใหผูอื่นขามไดอยาง
ไร ฉะนั้น.
ผูใดขึ้นสูเรือที่มั่นคง มีพายและถอ
พรอมมูล ผูนั้นรูอุบายในเรือนั้น เปนผู
ฉลาด มีสติ พึงชวยผูอื่นแมจํานวนมากใน
เรือนั้น ใหขามได แมฉันใด
ผูใดไปดวยมรรคญาณทั้ง ๔ อบรม
ตนแลว เปนพหูสูต ไมมีความหวั่นไหว
เปนธรรมดา ผูนั้นแลรูชัดอยู พึงยังผูอื่นผูตั้ง
ใจสดับและสมบูรณดวยธรรมอันเปนอุปนิสัย
ใหเพงพินิจได ฉันนั้น.
เพราะเหตุนั้นแล บุคคลควรคบ
สัปบุรุษผูมีปญ
 ญา เปนพหูสูต บุคคลผูคบ
บุคคลเชนนั้น รูชัดเนื้อความแลว ปฏิบตั ิ
อยู รูแ จงธรรมแลว พึงไดความสุข.
จบนาวาสูตรที่ ๘
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อรรถกถาธรรมสูตร ที่ ๘
ธรรมสูตร มีคําเริ่มตนวา ยสฺมา หิ ธมฺม ดังนี้.
พระสูตรนี้ทานเรียกวา นาถสูตร ก็ม.ี
ถามวา พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา ก็พระสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจา ตรัสปรารภพระสารีบุตรผูมี
อายุ นี่คือความสังเขปในพระสูตรนี้ สวนความพิสดารพึงทราบจําเดิมแตกาล
ที่พระอัครสาวกทั้งสองอุบัติขึ้น คือ
ดังไดสดับมา เมื่อพระผูมีพระภาคเจายังไมทรงอุบัติขึ้น พระอัครสาวกทั้งสองบําเพ็ญบารมีอยู ๑ อสงไขยกับแสนกัป แลวบังเกิดในเทวโลก
บรรดาอัครสาวกทั้ง ๒ นั้น ทานแรก (พระสารีบุตร) เคลื่อนจากเทวโลกแลว
ก็ถือปฏิสนธิในครรภของนางพราหมณีชื่อวา รูปสารี แหงพราหมณผูเปนนาย
บานซึ่งมีทรัพยถึง ๕๖๐ โกฏิ ในบานอันเปนที่อยูอาศัยของพวกพราหมณ
ชื่อวา อุปติสสคาม อันอยูไมไกลจากกรุงราชคฤห. ทานที่สอง (พระโมคคัลลานะ) ถือปฏิสนธิในทองของนางพราหมณีชื่อวา โมคคัลลานี แหง
ทานพราหมณผูเปนนายบาน ซึ่งมีทรัพยจํานวน ๕๖๐ โกฎิ เชนกัน ณ บาน
ที่อยูอาศัยของพวกพราหมณชื่อ โกลิตคาม ในทีไ่ มไกลจากกรุงราชคฤหนั้น
เชนกัน (โดยถือปฏิสนธิ) ในวันนั้นนัน่ เอง.
๑

๑. บาลีวา นาวาสูตร
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การถือปฏิสนธิและการออกจากครรภแหงทานทั้งสองนั้น ไดมีแลว
ในวันเดียวกันเชนกัน ญาติทั้งหลายไดตั้งชื่อใหเด็กคนหนึ่งในบรรดาเด็กสอง
คนนั้นวา อุปติสสะ เพราะเกิดในอุปติสสคาม และตั้งชื่อเด็กอีกคนหนึ่งวา
โกลิตะ เพราะเกิดในโกลิตคาม ก็ในวันเดียวกันเหมือนกัน เด็กทั้งสองนั้น
เปนสหายวิ่งเลนมาดวยกัน ถึงความเจริญโดยลําดับ สหายคนหนึ่ง ๆ มีมาณพ
เปนบริวารคนละ ๕๐๐ สหายทั้งสองนั้น เมื่อจะไปสูอุทยานก็ตาม สูทาน้ําก็
ตาม ยอมไปพรอมกับบริวารนั่นเอง สหายคนหนึ่ง (อุปติสสะ) ไปดวยวอทอง
๕๐๐ หลัง สหายคนที่สอง (โกลิตะ) ไปดวยรถเทียมมาอาชาไนย ๕๐๐ คัน.
ก็ ณ กาลครั้งนั้น ในเมืองราชคฤหไดมีมหรสพบนยอดเขาในกาล
ตามลําดับกาล (ตามเทศกาล) ในเวลาเย็น พวกชาวแควนอังคะและแควนมคธะ
ทั้งสิ้น ซึ่งเปนคนฉลาด มีขัตติยราชกุมารเปนตน ไดประชุมกัน ณ สถานที่
นั้น ในทามกลางพระนคร ก็นั่งชมมหรสพชนิดตาง ๆ อยูบนสถานที่ทั้งหลาย
ที่ปูลาดไวเปนอยางดี มีเตียงและตั่งเปนตน. ครัง้ นั้น สหายทั้งสองเหลานั้น
พรอมกับบริวาร ก็ไปในที่นั้น แลวนั่งบนอาสนะทั้งหลายที่ปูลาดไว มีเตียง
และตั่งเปนตน ชมมหรสพอยูไดมีความคิดวา ยังไมถึงรอยปในระหวางนี้ก็จัก
ตายดังนี้. ความตายไดมาปรากฏแกอปุ ติสสะนั้นประดุจจับอยูที่หนาผาก. ความ
คิดเชนเดียวกันนี้ก็ไดเกิดขึ้นแกโกลิตมาณพเชนกัน. เมื่อนักฟอนทั้งหลายมี
จํานวนมิใชนอยฟอนรําอยู จิตใจของสหายทั้งสองนั้นมิไดนอมไปในเหตุแม
สักวาจะดู โดยที่แทความสังเวชเทานั้นเกิดขึ้น.
ลําดับนั้น เมื่อมหรสพเลิกแลว บริษัทหลีกไปแลว เมื่อสหายทั้ง
หลายเหลานั้นพรอมกับบริวารหลีกไปแลว โกลิตะจึงไดถามอุปติสสะวา เพื่อน
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เพราะเหตุไร ทานไมมีแมสักวาความบันเทิงในการชมฟอนรําเปนตน เขาได
บอกเนื้อความนั้นแกโกลิตะนั้น แลวไดถามเนื้อความแมเชนเดียวกันนั้น แม
โกลิตะนั้นก็ไดนอกความเปนไปของตนแกอุปติสสะนั้น แลวกลาวตอไปวา มา
เถิดสหาย เราจักไปบวชแลวแสวงหาอมตธรรมกันเถิด. อุปติสสะตอบรับวา
ดีแลวเพื่อน ตอจากนั้นสหายทั้งสองไดสละสมบัตินั้นแลว ไดเดินทางมาถึง
กรุงราชคฤหโดยลําดับอีก.
โดยสมัยนั้นแล ปริพาชก ชื่อวา สัญชัย อาศัยอยูในกรุงราชคฤห.
สหายทั้งสองนั้น พรอมดวยมาณพบริวารคนละ ๕๐๐ บวชในสํานักของสัญชัย
นั้น โดย ๒-๓ วันเทานั้น ก็เรียนจบไตรเพท และลัทธิของปริพาชกทั้งหมด
สหายทั้งสองนั้น เมื่อเขาไปพิจารณาถึงเบื้องตนและทามกลางและที่สุดของศาสตรทั้งหลายเหลานั้นก็ไมเห็นที่สุด จึงไดถามอาจารยวา เบื้องตนและทามกลาง
แหงศาสตรทั้งหลายเหลานี้ปรากฏอยู. แตที่สุดไมปรากฏ เพราะสิ่งที่บุคคลจะ
พึงบรรลุใหยิ่งขึ้นดวยคิดวา ตนจะพึงบรรลุสิ่งชื่อนี้ไดดวยศาสตรเหลานี้ ดังนี้
ยอมไมมี แมอาจารยสัญชัยนั้นก็กลาววา แมเราเองก็ไมเห็นที่สุดแหงศาสตร
เหลานี้เชนนั้นเหมือนกัน. สหายทั้งสองนั้นจึงพูดกันวา ถาอยางนั้น พวกเราจะ
แสวงหาที่สุดแหงศาสตรเหลานั้น อาจารยจึงพูดกะพวกเขาวา พวกเธอพึงแสวง
หาตามสบายเถิด. สหายทั้งสองนั้นอันอาจารยสัญชัยนั้นอนุญาตแลวอยางนี้ เมื่อ
จะแสวงหาอมตธรรม เที่ยวไปอยู เปนผูปรากฏแลวในชมพูทวีป ชนทั้งหลาย
มีกษัตริยและบัณฑิตเปนตน อันสหายทั้งสองเหลานั้นถามแลว ก็ตอบให
แจมแจงยิ่งขึ้นไมได แตเมื่อชนทั้งหลายพูดวา อุปติสสะ โกลิตะ ชนเหลาใด
ที่พูดวา พวกเราไมรูจักทานทั้งสองนั้นเลย ดังนี้ยอมไมมี สหายทั้งสองจึง
เปนผูปรากฏ (เปนที่รูจักกัน ) อยางนี้.
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เมื่อสหายทั้งสองเหลานั้น เที่ยวแสวงหาอมตธรรมอยูอยางนี้ พระผูมี
พระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก ทรงแสดงธรรมจักรอัน
ประเสริฐแลว ไดเสด็จไปยังกรุงราชคฤหโดยลําดับ ก็ปริพาชกทั้งสองนั้น
เที่ยวไปยังชมพูทวีปทั้งสิ้น การทองเทียวไปขอพักไวกอน เมื่อไมไดอมตธรรม โดยทีส่ ุดแมสักวาการตอบปญหาเกี่ยวกันที่สุด จึงไดไปยังกรุงราชคฤห
อีก. เรื่องทั้งหมด นับตัง้ แตขอความที่วา ครั้งนั้นแล พระอัสสชิผูมีอายุ
นุงหมแลวในเวลาเชาดังนี้เปนตน จนถึงกาลที่สหายทั้งสองนั้นไดบรรพชา พึง
ทราบโดยพิสดารโดยนัยที่มาแลวในบรรพชาขันธกะ.
เมื่อสหายทั้งสองเหลานั้นบวชแลวอยางนี้ ทานพระสารีบุตรไดกระทํา
ใหแจงซึ่งสาวกบารมีญาณ โดยระยะกาลกึ่งเดือน พระสารีบุตรนั้น เมื่อใดอยู
ในวิหารเดียวกันกับพระอัสสชิเถระ เมื่อนั้น ทานไปสูที่อุปฏฐากของพระผูมี
พระภาคเจาแลว ตอจากนั้นก็ไปสูที่อุปฏฐากพระเถระดวยความเคารพวา พระ
ผูมีอายุนี้เปนบุรพาจารยของเราทั้งหลาย เราไดอาศัยทานผูมีอายุนี้ จึงไดรูคํา
สอนของพระพุทธเจัา เเตวาเมื่อใดทานมิไดอยูในวิหารเดียวกันกับพระอัสสชิเถระ เมื่อนั้นพระเถระอยู ณ ทิศใด ทานก็หันหนาไปยังทิศนั้น ไหวดวย
เบญจางคประดิษฐ แลวประคองอัญชลีนมัสการ ภิกษุทั้งหลายเห็นการกระทํา
นั้นแลว จึงสนทนากันวา พระสารีบุตรเปนถึงอัครสาวก ยังไหวทิศอยูแม
ทุกวันนี้ ทานเห็นจะยังละทิฏฐิของพวกพราหมณไมได.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับเสียงสนทนานั้น ดวยโสตธาตุอัน
เปนทิพย. เมื่อทรงแสดงพระองคผูนั่งอยู บนพุทธอาสนอันบวรที่เขาปูลาดไว
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แลวนั้นแล ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ภิกษุทั้งหลาย เดี๋ยวนี้เธอทั้งหลายนั่ง
สนทนากันดวยเรื่องอะไร. ภิกษุทั้งหลายเหลานั้นไดทูลบอกความเปนไปนั้น.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรหาไดนอบ
นอมทิศไม เธอไดรูพระศาสนาเพราะอาศัยผูใด เธอจึงไดไหวนมัสการนอบ
นอมผูนั้น ซึ่งเปนอาจารยของตน ภิกษุทั้งหลาย สารีบุตรเปนผูบูชาอาจารย
ดังนี้แลว เพื่อจะแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายผูประชุมกันแลวในที่นั้น จึงได
ตรัสพระสูตรนี้.
ในบรรดาบททั้งหลายเหลานั้น บาทพระคาถาวา ยสฺมา หิ ธมฺม
ปุริโส วิชฺา ความวา บุคคลฟงแลวซึ่งปริยัติธรรม อันตางดวยปฎกสาม
หรือวาฟงแลวซึ่งปฏิเวธธรรมอันตางโดยโลกุตรธรรมเกา ทีบ่ ุคคลฟงปริยัติธรรมแลวจะพึงบรรลุ จากบุคคลใด คือพึงรูแจงคือวาพึงทราบ.
พระบาลีวา วิเทยฺย ดังนี้ก็มี เนือ้ ความนั้นก็เหมือนกัน.
บาทคาถาวา อินฺทว น เทวตา ปูชเยยฺย ความวา เทวดาทั้ง
หลายในเทวโลกทั้งสอง ยอมบูชาทาวสักกะจอมเทพฉันใด บุคคลนั้นลุกขึ้น
แตเชาตรูแลว เมื่อกระทําวัตรปฏิบัติทั้งปวง มีการถอดรองเทาเปนตน พึง
บูชา ไดแก พึงสักการะ เคารพบุคคลนั้น.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา อาจารยนั้นผูเปนพหูสูตอันอันเตวาสิกบูชาแลว มีจิตเลื่อมใส
ในอันเตวาสิกนั้น ยอมชี้แจงธรรมใหแจมเเจง.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 267

สองบาทพระคาถาวา โส ปูชิโต ฯเปฯ ปาตุกโรติ ธมฺม ความ
วา อาจารยนั้นผูชื่อวาเปนพหูสูตดวยสามารถแหงปริยัติและปฏิเวธ อันศิษย
บูชาแลวอยางนี้ มีจิตเลื่อมใส (พอใจ) ในอันเตวาสิกนั้น ยอมกระทําใหแจม
แจง คือวายอมแสดงซึ่งปริยัติธรรม ดวยสามารถแหงเทศนานั้นแล และ
ซึ่งปฏิเวธธรรมที่ตนฟงการแสดงแลว จะพึงบรรลุได ตามที่อาจารยสั่งสอน
ดวยการปฏิบัติ คือวา ยอมกระทําใหแจมแจงซึ่งปริยัติธรรมดวยเทศนา หรือ
ซึ่งปฏิเวธธรรมที่ตนไดบรรลุแลวดวยสามารถแหงอุปมา.
บาทพระคาถาวา ตทฏิกตฺวาน นิสมฺม ธีโร ความวา บุรุษชื่อวา
เปนนักปราชญ เพราะสามารถฟงธรรมแลวทรงจําไวได กระทําธรรมที่อาจารย
ผูเลื่อมใสแลวอยางนี้ ทําใหปรากฏแลวใหมีประโยชน.
บาทพระคาถาวา ธมฺมานุธมฺม ปฏิปชฺชมาโน ความวา เจริญอยู
ซึ่งวิปสสนาภาวนา อันชื่อวาเปนธรรมสมควร เพราะเปนธรรมที่อนุโลมแก
โลกุตรธรรม.
บาทพระคาถาวา วิฺู วิภาวี นิปุโณ จ โหติ ความวา เปนผู
รูแจงดวยการบรรลุ ดวยปญญา กลาวคือ ความเปนผูรูแจง ชื่อวาเปนผู
แจมแจง เพราะรูแจงแลวสามารถจะกระทําใหปรากฏ ใหคนแมเหลาอื่นทราบ
ได และชื่อวาเปนผูละเอียดออน เพราะเปนผูแทงตลอดซึ่งอรรถะอันสุขุม
อยางยิ่ง.
บาทพระคาถาวา โย ตาทิส ภชติ อปฺปมตฺโต ความวา ผูใดเปน
ผูไมประมาท คือเปนผูมีความเลื่อมใสในอาจารยนั้น เปนเบื้องหนา คบอาจารย
ผูเปนพหูสูตเชนนั้น คือผูมีประการอันขาพเจากลาวแลวในตอนตน.
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงสรรเสริญ การคบอาจารยที่เปนบัณฑิต
อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะติเตียนการคบอาจารยที่โงเขลา จึงตรัสคาถานี้วา
ขุทฺทฺจ พาล เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขุททฺ  ความวา ซึ่งอาจารยผูประกอบ
ดวยกายกรรมเปนตนอันเล็กนอย ชื่อวา ผูโง (พาล) เพราะไมมีปญญา.
บทวา อนาคตตฺถ ความวา ผูมีประโยชน คือปริยัติและปฏิเวธ
อันตนไมบรรลุแลว.
บทวา อุสุยฺยก ไดแก ผูชื่อที่อดทนไมไดอยู ซึ่งความเจริญของ
อันเตวาสิก เพราะความเปนผูริษยา. คําที่เหลือในคาถานี้ โดยบท (คือโดย
พยัญชนะ) ก็ปรากฏชัดแลวทั้งนั้น แตโดยอธิบาย พึงทราบเนื้อความแหง
พระคาถานั้นอยางนี้วา อาจารยใดมักจะไดบริขารทั้งหลาย มีจีวรเปนอัน
มากเปนตน ก็ไมสามารถเพื่อจะใหจีวรเปนตน (หรือวายอมไมใหแมสักวา
คําวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ในธรรมทานแกอันเตวาสิกทั้งหลาย อันเตวาสิก
ซองเสพอยู ซึ่งอาจารยนั้น ผูประกอบดวยธรรมนอย เพราะเปนผูประกอบ
ดวยธรรมมีความเปนธรรมนอยเปนตนเหลานี้ ผูโ งเขลา ผูไมไดบรรลุประโยชน ผูริษยา แมตนของก็จะกลายเปนคนโง (ไปดวย) โดยนัยที่ทานกลาว
ไววา บุคคลหอปลาเนาดวยหญาคา ดังนี้เปนตน เพราะฉะนั้น บุคคลนั้น
ไมกระทําใหแจมแจง และไมทราบปริยัติธรรม หรือปฏิเวธธรรมอะไร ๆ
แมมีประมาณนอยในศาสนานี้ ทัง้ ยังขามความสงสัยในธรรมทั้งหลายไมได
ยอมเขาถึงความตาย.
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บัดนี้ เมื่อจะกระทําเนื้อความแหงพระคาถานั้นนั่นแลใหปรากฏ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสพระคาถาวา ยถา นโร ดังนี้เปนตน.
ในคําทั้งหลายเหลานั้น คําวา อาปค ไดแก แมน้ํา.
บทวา มโหทก ไดแก น้ํามาก.
บทวา สลิล ไดแก ไหลไปแลวจากที่นี้และที่นี้ มีคาํ อธิบายวา
แผกวางออกไป. พระบาลีวา สริต (ไหลไป) ดังนี้ก็มี เนื้อความก็อยางนั้น
เหมือนกัน.
บทวา สีฆโสต ไดแก พัดพาสิ่งที่ควรพัดพาไปได มีคําอธิบายวา
ไหลไปดวยกําลังแรง. โส อักษร ในคํานี้วา กึ โส และดวย โส อักษร
นี้วา โส วุยหฺ มาโน เปนคําสักวานิบาต เพราะเปนคําแสดงถึงนระนั้น
เปนคําที่ทานอธิบายวา กสุ เหมือนประโยควา น ภวิสฺสามิ นาม โส
วินสฺสิสฺสามิ นาม โส (ขาพเจาชื่อวาจักไมเปน ขาพเจาแลชื่อวาจักฉิบหาย
ละสิ)
บทวา ธมฺม ไดแก ธรรมสองอยางที่กลาวไวแลวในตอนตนนั้นเอง.
บทวา อนิสามยตฺถ ไดแก ไมใครครวญแลวซึ่งเนื้อความ.
คําที่เหลือในพระคาถานี้ โดยบทปรากฏชัดแลวทั้งนั้น สวนโดย
อธิบาย ผูศกึ ษาพึงทราบเนื้อความในพระคาถานี้ อยางนี้วา นรชนคนใด
คนหนึ่ง ลงสูแมน้ํามีประการดังกลาวมาแลว อันแมน้ํานั้นพัดไปอยู ไปตาม
กระแสน้ํา คือวา ไปตามอยูซึ่งกระแสน้ํานั้นเอง จักสามารถเพื่อจะทําบุคคล
อื่นที่อยูบนฝง คือวาจักอาจเพื่อจะทําบุคคลอื่นใหฝงไดอยางไร ฉันใด
พระบาลีวา สกฺกติ ดังนี้ก็มี.
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บุคคลไมทําใหแจงซึ่งธรรมแม ๒ อยาง ดวยปญญาของตนแลว
และไมใครครวญเนื้อความแมสักวา คําวา อนิจจัง คําวา ทุกขัง และคําวา
อนัตตา ในสํานักของบุคคลผูเปนพหูสูตทั้งหลาย ไมรูอยูเพราะความที่ตนไมรู
ไดดวยตนเอง และชื่อวายังขามความสงสัยไมได เพราะตนยังไมไดพิจารณา
ใครครวญ และอาจเพื่อจะทําบุคคลอื่นใหเพงเล็ง คือใหเพงพินิจไดอยางไร
ดังนี้. ในขอนี้ผูศึกษาพึงระลึกถึงสุตตบท มีอาทิอยางนี้วา ดูกอนจุนทะ
ผูนั้นแล ชื่อวา บนเพออยูดวยตนเอง ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงกลาวอุปมา เพื่อกระทําเนื้อความให
ปรากฏ เพราะบุคคลไมสามารถจะทําผูอื่นใหเพงเล็งถึงคนพาล ดวยการคบคน
พาลอยางนี้แลว บัดนี้ จึงไดตรัส ๒ พระคาถาวา ยถาป นาว เปนตน เพือ่
จะตรัสซึ่งอุปมา เพื่อทําเนื้อความใหปรากฏ เพราะเปนผูสามารถเพื่อจะทําผูอื่น
ใหเพงพินิจไดถึงบัณฑิต ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว ในคํานี้วา ผูใด
ไมประมาท คบคนเชนนั้น ดังนี้เปนตน.
ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา ผิเยน ไดแก ไมพาย.
บทวา อริตฺเตน ไดแก ถอ (ทอนไมไผ)
บทวา ตตฺถ ไดแก ในเรือนั้น.
บทวา ตตฺรุปายฺู ไดแก เปนผูรูอุบาย ดวยการใหบรรลุถึงหน
ทาง เพราะรูอุบายมีการนําเรือมาและการแลนเรือ (ใบ) ไป เปนตน และชื่อวา
เปนผูฉลาด เพราะความเปนผูมีสิกขาอันไดศึกษาแลว และเพราะมีความฉลาด
เปนประมาณ ชื่อวาเปนผูมีความรู (ปญญา) เพราะสามารถจะกําจัดอันตราย
ที่บังเกิดขึ้นแลวได.
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บทวา เวทคู ไดแก มรรคญาณทั้งสี่ กลาวคือการรู.
บทวา ภาวิตตฺโต ไดแก มีจิตอันมรรคภาวนานั้นนั่นแลอบรมแลว.
บทวา พหุสฺสุโต ไดแก มีนัยอันกลาวแลวในกาลกอน.
บทวา อเวธธมฺโม ไดแก เปนผูไมหวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง ๘
เปนสภาพ.
คาถาวา โสตาวธานูปนิสูปปนฺเน ไดแก ไดเกิดขึ้นแลวโดยการเงี่ย
โสตลงสดับ และดวยอุปนิสัยแหงมรรคและผลทั้งหลาย. คําที่เหลือมีเนื้อความ
เขาใจงายทั้งนั้น แมโยชนาในการอธิบาย ก็สามารถจะใหทราบชัดไดโดยนัย
ที่กลาวแลวในตอนตนนั้นแล เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงไมตองอธิบายใหพิสดาร.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสอุปมามีเนื้อความ คือการกระทําความ
เปนผูสามารถ เพื่อจะใหผูอื่นเพงพินิจถึงบัณฑิตใหปรากฏ อยางนี้แลว เมื่อ
จะทรงประกอบไวดวยการคบบัณฑิตนั้น จึงตรัสพระคาถาสุดทายนี้วา ตสฺมา
หเว ดังนี้เปนตน.
เนื้อความยอในพระคาถาสุดทายนั้น มีดังตอไปนี้ :เพราะเหตุที่ชนทั้งหลาย ผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย ยอมบรรลุคุณวิเศษ
ไดดวยการคบบัณฑิต ฉะนั้นแล บุคคลพึงคบสัตบุรุษ. ถามวา คบสัตบุรุษ
เชนไร. ตอบวา บุคคลพึงคบสัตบุรุษผูมีปญญาดวย ผูเปนพหุสูตดวย คือวา
ผูมีปญญา ดวยความถึงพรอมแหงปญญา และผูเ ปนพหูสูตดวยมีสุตะทั้งสอง
ประการตามที่กลาวแลว เพราะบุคคลนั้นเมื่อคบผูมีปญญาเชนนั้นอยู รูแ ลว
ซึ่งธรรมที่ผูนั้นกลาวแลว และทราบแลวซึ่งอรรถ (ผล) อยางนี้ ปฏิบัติ
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อยูซึ่งธรรมตามที่อาจารยผูมีปญญานั้นสอนแลว ชื่อวา ผูมีธรรมอันรูแจงแลว
ดวยสามรถแหงการแทงตลอดไดดวยขอปฏิบัตินั้น พึงได คือพึงถึง ไดแก
พึงบรรลุซึ่งโลกุตรสุข อันตางดวยมรรคผลและนิพพาน เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงใหพระเทศนาจบลงดวยยอดคือพระอรหัต ดังนี้แล.
จบการพรรณนาเนื้อความแหงธรรมสูตร แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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กิงสีลสูตรที่ ๙
วาดวยบรรลุประโยชนสูงสุดดวยปกติอยางไร
ทานพระสารีบุตรทูลถามดวยคาถาวา
[๓๒๖] นรชนพึงมีปกติอยางไร มี
ความประพฤติอยางไร พึงพอกพูนกรรม
เปนไฉน จึงจะเปนผูดํารงอยูโดยชอบ
และพึงบรรลุถึงประโยชนอันสูงสุดได พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
นรชนพึงเปนผูประพฤติออนนอม
ตอบุคคลผูเจริญ ไมริษยา และเมื่อไปหาครู
ก็พึงบุคคลผูเจริญ ไมรษิ ยา และเมือ่ ไปหาครู
ทีค่ รูกลาวแลว พึงฟงสุภาษิตโดยเคารพ.
พึงไปหาครูผูนั่งอยูในเสนาสนะของ
ตนตามกาล ทํามานะดุจเสาใหพินาศ พึง
ประพฤติออนนอม พึงระลึกถึงเนื้อความ
แหงภาษิต ธรรมคือบาลี ศีล พรหมจรรย
และพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอดวยดี.
นรชนมีธรรมเปนที่มายินดี ยินดี
แลวในธรรม ตั้งอยูในธรรม รูจักวินิจฉัย
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ธรรม ไมพึงประพฤติถอยคําที่ประทุษราย
ธรรมเลย พึงใหกาลสิ้นไปดวยภาษิตที่แท.
นรชนละความรื่นเริง การพูดกระซิบ ความร่ําไร ความประทุษราย ความ
หลอกลวงที่ทําดวยมารยา ความยินดี ความ
ถือตัว ความแขงดี ความหยาบคาย และ
ความหมกมุนดวยกิเลสดุจน้ําฝาด พึงเปนผู
ปราศจากความมัวเมา ดํารงในนั้น เที่ยวไป.
นรชนเปนนี้ รูแ จงสุภาษิตที่เปน
สาระ รูแจงสูตรและสมาธิที่เปนสาระ
ปญญาและสุตะ ยอมไมเจริญแกนรชนผูเปน
คนผลุนผลัน เปนคนประมาท.
สวนนรชนเหลาใด ยินดีแลวใน
ธรรมที่พระอริยเจาประกาศแลว นรชน
เหลานั้น เปนผูประเสริฐ วาสัตวที่เหลือดวย
วาจา ดวยใจ และการงาน นรชนเหลานั้น
ดํารงอยูดวยดีแลวในสันติ โสรัจจะ และ
สมาธิ ไดบรรลุถึงธรรมอันเปนสาระแหงสติ
และปญญา.
จบกิงสีลสูตรที่ ๙
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อรรถกถากิงสีลสูตรที่ ๙
กิงสีลสูตร มีคําเริ่มตนวา กึสโี ล ดังนี้.
ถามวา พระสูตรนี้มีการเถิดขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา พระสูตรนีม้ ีการเกิดขึ้นดังตอไปนี้ : สหายฆราวาสของพระสารีบุตรผูมีอายุคนหนึ่ง เปนบุตรของพราหมณ
ซึ่งเปนสหายของวังคันตพราหมณ ผูเปนบิดาของพระเถระนั้นเอง บริจาค
ทรัพย ๕๖๐ โกฏิ แลวบวชในสํานักของพระสารีบุตรเถระผูมีอายุ เรียนแลว
ซึ่งพุทธวจนะทั้งสิ้น พระเถระไดโอวาทแลว ไดใหกรรมฐานแกทานโดยมาก
พระภิกษุนั้นก็ยังไมบรรลุคุณวิเศษดวยกรรมฐานนั้นได ตอจากนั้นพระเถระ
ทราบวา ภิกษุรูปนี้เปนพุทธเวไนย ดังนี้แลว จึงไดพาพระภิกษุนั้นมา
ยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจาทูลถามวา นรชนเปนผูมีศีลเชนไรเปนตน
ไมเจาะจงบุคคล ปรารภภิกษุนั้น ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสถึงเรื่อง
อื่น จากเรือ่ งที่พระสารีบุตรถามนั้น แกพระสารีบุตรนั้น.
คําวา กึสีโล ในพระคาถานั้น ความวา ประกอบแลวดวยจารีตศีล
เชนไร หรือวาเปนผูมีปกติเชนไร.
บทวา กึสมาจาโร ไดแก ประกอบดวยความประพฤติเชนไร.
บาทคาถาวา กานิ กมฺมานิ พฺรหู ย ความวา กระทํากรรมทั้งหลาย
มีกายกรรมเปนตนอยางไร ใหเจริญอยู.
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บาทพระคาถาวา นโร สมฺมา นิวิฏสฺส ความวา นระเปนผูยินดี
แลว คือวา พึงเปนผูดํารงอยูแลวโดยชอบในพระศาสนา.
บาทพระคาถาวา อุตฺตมตฺถฺจ ปาปุเณ มีคําอธิบายวา และพึง
บรรลุพระอรหัต อันเปนประโยชนสูงสุดกวาประโยชนทั้งปวง.
ตอจากนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงรําพึงอยูวา สารีบุตรบวชแลว
ไดกึ่งเดือน ก็บรรลุสาวกบารมีญาณ เพราะเหตุไรจึงถามปุถุชนปญหาอันเปน
อาทิกัมมิกะจึงทรงทราบวา พระสารบุตรทูลถามปรารภ สัทธิวิหาริก จึงไมได
ทรงจําแนกจารีตศีล ทีพ่ ระสารีบุตรกลาวดวยคําถามเลย เมื่อจะทรงแสดง
ธรรมดวยสามารถสัปปายะแกภิกษุนั้น จึงตรัสพระคาถาวา วุฑฺฒาปจายี ดัง
นี้เปนตน วุฑฒบุคคล ทั้งหลายในคําวา วุฑฺฒาปจายี นั้นมี ๔ จําพวก
คือ ปญญาวุฑฒบุคคล ๑ คุณวุฑฒบุคคล ๑ ชาติวุฑบุคคล ๑ วุฑฒบุคคล ๑.
จริงอยู ภิกษุที่เปนพหูสูต แมโดยกําเนิดจะเปนคนหนุมก็ตาม ก็ชื่อ
วา ปญญาวุฑฒะได เพราะเปนผูเจริญแลว ดวยปญญา คือ พาหุสัจจะใน
สํานัก (ในระหวาง) แหงภิกษุเเกผูมีการศึกษานอยทั้งหลาย ดวยวาแมภิกษุแก
ทั้งหลายเรียนอยูซึ่งพุทธวจนะ ในสํานักของภิกษุหนุมนั้น และหวังอยูซึ่ง
โอวาท การวินิจฉัยความ และการแกปญหาทั้งหลาย อนึ่ง ภิกษุหนึ่งที่ถึง
พรอมดวยอธิคม (บรรลุคุณวิเศษมีฌานและมรรคผลเปนตน ) ชื่อวา คุณ
วุฑฒะ ผูเจริญโดยคุณ ดวยวาแมภิกษุแกทั้งหลาย ดํารงอยูในโอวาทของ
ภิกษุหนุมนั้นแลว เจริญวิปสสนาแลว ยอมบรรลุอรหัตผลได.
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อนึ่ง พระราชาผูเปนกษัตริย แมทรงพระเยาว เปนกษัตริยผูไดรับ
มุรธาภิเษกแลว หรือจะเปนพราหมณก็ตาม ก็เปนผูควรแกการกราบไหวของ
ชนที่เหลือ ชื่อวา ชาติวุฑฒะ ผูเจริญโดยชาติ.
สวนคนที่เกิดกอนทุกจําพวก ชื่อวา วัยวุฑฒะ ผูเจริญโดยวัย.
ในบรรดาวุฑฒบุคคล ๔ จําพวกเหลานั้น เวนพระผูมีพระภาคเจาเสีย
แลว ใคร ๆ ผูจะเสมอดวยพระสารีบุตรเถระในทั้งปญญายอมไมมี เพราะ
เหตุที่ทานไดบรรลุสาวกบารมีญาณทั้งปวง พรอมดวยคุณทั้งหลายในเวลาครึ่ง
เดือน พระสารีบุตรนั้น แมโดยชาติสกุล ก็อุบัติแลวในสกุลพราหมณมหาศาล
พระสารีบุตรนั้น แมจะเสมอกันโดยวัยกับภิกษุนั้น (ผูเปนสหายของทาน) ก็ชื่อ
วาเจริญแลว ดวยเหตุทั้ง ๓ ประการเหลานี้ สวนในพระคาถานี้พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา วุฑฺฒาปจายี ทรงหมายเอาการที่พระสารีบุตรนั้น เปน
ผูเจริญแลว ดวยปญญาวุฒิและคุณวุฒิทั้งหลายนั่นเอง บุคคลจึงควรกระทํา
ความยําเกรงตอวุฑฒบุคคลทั้งหลายเชนนั้น บุคคลพึงเปนผูชื่อวาไมริษยา
เพราะปราศจากความริษยาในอิฏฐผลทั้งหลายมีลาภเปนตน ของวุฑฒบุคคล
ทั้งหลายเหลานั้นนั่นแล เพราะฉะนั้น เนื้อความนี้จึงเปนการอธิบายบทตน.
สวนในคําวา กาลฺู จสฺส นี้มีอธิบายวา บุคคลเมื่อราคะบังเกิด
ขึ้นแลว แมไปหาครูทั้งหลายอยู เพือ่ จะบรรเทาราคะนั้น ก็ชื่อวา กาลฺู
เมื่อโทสะบังเกิดขึ้น เมื่อโมหะบังเกิดขึ้น ฯลฯ เมื่อโกสัชชะบังเกิดขึ้น แมไป
หาครูทั้งหลายเพื่อจะบรรเทาอกุศลธรรมนั้น ๆ ก็ชอื่ วา กาลฺู ผูรูกาล
เพราะบุคคลจะพึงเปนกาลัญูได ก็เพราะไปหาครูทั้งหลายอยางนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 278

สองบทวา ธมฺมึ กถ ไดแก ประกอบดวยสมถะและวิปสสนา
บทวา เอรยิต คือ กลาวแลว.
บทวา ขณฺู ไดแก รูอยูวา บุคลลผูรูขณะแหงถอยคํานั้น เปน
บุคคลหาไดยาก หรือวา นี้เปนขณะแหงการฟงซึ่งถอยคําเชนนี้.
สองบทวา สุเณยฺย สกฺกจฺจ ไดแก พึงพึงถอยคํานั้นโดยเคารพ.
อธิบายวาบุคคลจะพึงฟงถอยคํานั้นอยางเดียวก็หามิได แมถอยคําอื่นเปนสุภาษิต
อันปฏิสังยุตดวยพุทธคุณเปนตน บุคคลก็พึงฟงโดยเคารพเชนกัน.
ในบาทคาถาวา กาลฺู จสฺส ครูน ทสฺสนาย นี้ มีวินิจฉัย
ดังตอไปนี้.
ภิกษุแมทราบนัยที่ทานกลาวไวในคํานี้วา กาลฺู จสฺส ครูน
ทสฺสนาย และทราบการบรรเทาราคะเปนตน ที่บังเกิดขึ้นแลวแกตน เมื่อไปสู
สํานักของครูทั้งหลาย ก็พึงไปสูสํานักของครูทั้งหลายโดยกาลอันสมควร โดย
กระทําไวในใจวา เราจักบําเพ็ญกรรมฐาน และจักเปนผูรักษาธุดงค มิใชเห็น
อาจารยยืนอยูแลว ณ ถามที่ใดที่หนึ่งในบรรดาทีท่ ั้งหลาย มีที่ไหวพระเจดีย
ที่ลานตนโพธิ์ ทางเที่ยวบิณฑบาต และเวลาเที่ยงตรงเปนตน แลวพึงเขาไป
เพื่อถามปญหา แตพึงกําหนดอาจารยผูนั่งอยูแลวบนอาสนะของตนในเสนาสนะของตน ซึ่งมีความกระวนกระวายอันสงบเเลว เขาไปหาเพื่อถามวิธีแหง
กรรมฐานเปนตน ก็ภิกษุแมเมื่อเขาไปหาอยางนี้แลว ทําความหัวดื้อใหพินาศ
แลว เปนผูประพฤติออนนอม คือวาทํามานะที่กระทําความแข็งกระดางให
พินาศแลว มีความประพฤติถอมตน เปนผูเชนกับผาเช็ดเทา โคเขาขาด และ
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งูที่ถูกเขาถอนเขี้ยวออกเสียแลว พึงเขาไปหา ลําดับนั้น ก็พึงอนุสรณถึง
อรรถ ธรรม ความสํารวม พรหมจรรย และพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอ ซึ่ง
(คําที่) ครูนั้นกลาวแลว.
บทวา อตฺถ ไดแก เนื้อความแหงภาษิต.
บทวา ธมฺม ไดแก ธรรมคือบาลี.
บทวา สยม ไดแก ศีล.
คําวา พฺรหฺมจริย ไดแก ศาสนพรหมจรรยที่เหลือ.
บาทคาถาวา อนุสสฺ เร เจว สมาจเร จ ความวา พึงระลึกถึง
โอกาสที่อาจารยนั้นกลาวถึงธรรมะ ความสํารวม (และ) พรหมจรรย และไม
ใชพอใจดวยเหตุสักวาระลึกถึงเพียงอยางเดียวเทานั้น แตพึงประพฤติเอื้อเฟอ
คือประพฤติชอบ สมาทานวัตรปฏิบัติแมทั้งหมดนั้นใหเปนไป อธิบายวาพึง
กระทําการขวนขวายในการทําใหกถาเหลานั้นเปนไปในตน ดวยวาบุคคลเมื่อ
กระทําอยูอยางนี้ ชื่อวากระทําสิ่งที่ควรทํา ก็เบื้องหนาตอแตนั้นไป บุคคล
นั้น ชื่อวา มีธรรมเปนที่มายินดี ยินดีแลวในธรรม ดํารงอยูแลวในธรรม
พึงเปนผูวินิจฉัยธรรม.
ก็คําวา ธรรม ในบททั้งปวงในคาถานี้ ไดแกสมถะและวิปสสนา
ก็คําวา อาราโม และ คําวา รติ มีเนื้อความอันเดียวกัน ความยินดี
รื่นรมยในธรรมของบุคคลนั้นมีอยู เหตุนั้นบุคคลนั้น ชื่อวา ธมฺมาราโม ผู
มีธรรมเปนที่มายินดี.
บุคคลยินดีแลวในธรรม ชื่อวา ธมฺมรโต หาใชยินดีสิ่งอื่นไม.
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บุคคลชื่อวาตั้งอยูแลวในธรรม ก็เพราะปฏิบัติธรรม บุคคลยอมรูซึ่ง
การวินิจฉัยธรรมวานี้เปนอุทยญาณ นีเ้ ปนวยญาณ เพราะเหตุนั้น บุคคลนีจ้ ึง
ชื่อวา ธมฺมวินิจฺฉยฺู ผูรูซึ่งการวินิจฉัยธรรม. บุคคลพึงเปนบุคคลเห็น
ปานนี้ เมื่อเปนบุคคลเชนนี้ไดแลว ดิรัจฉานกถามีการพูดถึงพระราชาเปนตน
นี้ใด มีอยู คําที่เปนดิรัจฉานกถานั้นยอมประทุษรายตอธรรม คือสมถะและ
วิปสสนา เพราะใหเกิดความยินดีในรูปเปนตนในภายนอกแกตรุณวิปสสกบุคคล
ฉะนั้น ดิรัจฉานกถานั้นทานจึงเรียกวา วาทะที่เปนอันตรายตอธรรม บุคคล
ไมพึงประพฤติวาทะที่ทําอันตรายตอธรรมนั้นเลย โดยที่แทเมื่อจะซองเสพ
สัปปายะทั้งหลาย มีอาวาสสัปปายะ และโคจรสัปปายะเปนตน ก็พึงแนะนํา
ดวยคําที่เปนสุภาษิตที่แทจริง วาจาทั้งหลายที่ปฏิสังยุตดวยสมถะ และ
วิปสสนา ชือ่ วา วาจาทีแ่ ทจริงในพระคาถานี้. บุคคลพึงแนะนําคือวา
พึงชักนํา ไดแก พึงยังกาลเวลาใหสิ้นไป ดวยคําที่เปนสุภาษิตทั้งหลายเห็น
ปานนั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงกระทําอุปกิเลสใหปรากฏแกภิกษุผู
เจริญสมถะและวิปสสนา ซึ่งพระองคตรัสไวโดยยออยางยิ่งในคํานี้วา ธมฺมสนฺโทสวาท ดังนี้ จึงตรัสพระคาถานี้วา หสฺส จ ชปฺป พรอมกับอุปกิเลส
แมอื่นจากนั้น.
พระบาลีวา หาส ดังนี้ก็มี.
ก็ภิกษุผูเจริญวิปสสนา พึงการทําสักวาความยิ้มแยมเทานั้นในเรื่องที่
ควรหรรษา ไมพึงพูดคํากระซิบที่ไรประโยชน ไมพึงกระทําการคร่ําครวญใน
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การฉิบหายแหงญาติเปนตน ไมพึงกระทําความฉุนเฉียวใหเกิดขึ้นแมในเมื่อ
ถูกตอและหนามตําเปนตน.
บุคคลควรละโทษเหลานี้ คือ มายาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวใน
คําวา มายากต ๑ ความหลอกลวง ๓ อยาง ๑ ความพอใจในปจจัยทั้งหลาย ๑
การถือตัวดวยชาติกําเนิดเปนตน ๑ ความแขงดีกลาวคือความยินดีที่เปนขาศึก ๑
ความหยาบคายอันมีการพูดหยาบเปนลักษณะ ๑ ธรรมที่ประดุจน้ํายอมฝาด
ทั้งหลายมีราคะเปนตน ๑ ความหมกมุน (ลุมหลง) อันมีความอยากเกินประมาณเปนลักษณะ ๑ การทําใหเห็นวาโทษเหลานี้ (อันบุคคลพึงละเสีย) ประ
ดุจผูตองการความสุขละหลุมถานเพลิง ประดุจคนรักความสะอาด หลีกที่ ๆมี
คูถเสียฉะนั้น และประดุจผูรักชีวิต หลีกสัตวรายทั้งหลายมีอสรพิษเปนตนเสีย
ฉะนั้น. ก็ครั้นละแลวเปนผูบรรเทาความมัวเมาไดแลว เพราะขจัดความมัวเมา
ในความไมมีโรคเปนตน ชื่อวามีตนดํารงมั่นแลว เพราะไมมีความฟุงซาน
แหงจิต พึงประพฤติ. ก็บุคคลนั้น ครั้นปฏิบัติแลวอยางนี้ จะพึงบรรลุพระ
อรหัตดวยภาวนาอันบริสุทธิ์ จากอุปกิเลสทั้งปวงตอกาลไมนานเลย เพราะเหตุ
นั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา หสฺส จ ชปฺป ฯเปฯ ิตตฺโต ดังนี้.
ภิกษุประกอบดวยอุปกิเลสซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสไว โดยนัยวา
หสฺส ชปฺป เปนตน เพราะเปนผูผลุนผลัน จึงชื่อวาเปนผูไมพิจารณาเสีย
กอนแลวกระทํา และกําหนัดแลวดวยอํานาจราคะ ประทุษรายแลวดวยอํานาจ
โทสะไปอยู ชื่อวาเปนผูประมาทแลว. โอวาทที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดย
นัยวา บุคคลไมกระทําใหติดตอในการเจริญกุศลธรรมทั้งหลาย และบุคคลพึง
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ฟงสุภาษิตทั้งหลายของบุคคลเห็นปานนั้นโดยเคารพ ดังนี้เปนตน จัดวาเปน
โอวาทที่ไรประโยชน เพราะฉะนั้น บัดนี้พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดง
ความที่บุคคลนั้นเปนปฏิปกษตอความเจริญ มีสุตะเปนอัน แหงสังกิเลสนี้ดวย
เทศนาอันเปนบุคลาธิษฐาน จึงตรัสพระคาถานี้วา วิฺาตสารานิ ดังนี้
เปนตน.
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา ก็สาระจะพึงมีได ก็เพราะรูแจง
สุภาษิตทั้งหลายที่ปฏิสังยุตดวยสมถะและวิปสสนา ถาหากวาสุภาษิตเหลานั้น
อันภิกษุรูแจงไดก็เปนการดี (ถาหากไมรูแจงได) เมื่อเปนเชนนั้น คําสักวา
เสียงเทานั้น อันบุคคลนั้นถือเอาแลว เขาจะทําอะไรไมไดเลย ชนทั้งหลาย
ยอมรูแจงซึ่งสุภาษิตเหลานี้ดวยญาณอันสําเร็จดวยสุตะใด ญาณที่สําเร็จดวย
สุตะนั้น ชือ่ วาสุตญาณที่สําเร็จดวยสุตะนี้แล ชือ่ วา วิญญาตสมาธิสาระ
รูแจงสมาธิสาระ.
ในบรรดาธรรมทั้งหลายที่บุคคลรูแจงแลวเหลานั้น ๆ สมาธิใด คือ
ความไมฟุงซานแหงจิต ก็เปนขอปฏิบัติเพื่อความเปนอยางนั้น นี่คือสาระของ
สมาธินั้น ก็ดวยเหตุสักวารูเพียงอยางเดียวเทานั้น หาสําเร็จประโยชนอะไรไม
แตวานระนี้ใดชื่อวา เปนคนผลุนผลัน เพราะความเปนไปดวยอํานาจราคะเปน
ตน และชือ่ วา ประมาท เพราะมีปกติทําไมติดตอในการอบรมกุศลธรรมทั้ง
หลายเปนตน บุคคลนั้นเปนผูถือเอาสักวาเสียงเทานั้น เพราะเหตุนั้น ปญญา
คือการรูแจงสุภาษิตนั้น จะเจริญแกบุคคลนั้นหาไดไม เพราะเขาไมรูแจง
ซึ่งเนื้อความ ทั้งสุตะก็หามีแกเขาไม เพราะไมมีขอปฏิบัติเพื่อความเปน
อยางนั้น.
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พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความเสื่อมแหงปญญา และความ
เสื่อมแหงสุตะของชนทั้งหลาย ผูป ระมาทอยางนี้แลว บัดนี้เมื่อจะแสดงการ
บรรลุสาระทัง้ สองประการนั้น แหงบุคคลผูไมประมาทแลวทั้งหลายจึงตรัสวา
ธมฺเม จ เย ฯเปฯ สารมชฺฌคู ดังนี้.
ในบรรดาคําเหลานั้น ธรรมคือสมถะและวิปสสนา ชือ่ วา ธรรม ที่
พระอริยเจาประกาศแลว จริงอยูพระพุทธเจาแมสักพระองคหนึ่ง ไมทรงแสดง
ธรรม คือ สมถะและวิปสสนาแลว ชื่อวาปรินิพพานยอมไมมี. เพราะเหตุนั้น
นรชนเหลาใดยินดีแลวในธรรมนี้แล ที่พระอริยเจาประกาศแลว นรชนเหลานั้น
เปนผูมีความยินดีออกแลว จัดวาเปนผูไมประมาท เปนผูมีความเพียรติดตอ
จึงเปนผูประเสริฐกวาสัตวทั้งหลายที่เหลือ ดวยวาจา ดวยใจ และดวยกาย
คือวา นรชนเหลานั้นเปนผูประเสริฐ ไดแกไมมีใครเสมอเหมือน คือเปนผูเลิศ
เปนผูประเสริฐที่สุด กวาสัตวที่เหลือทั้งหลาย ดวยวาจา ดวยใจ และดวยกาย
เพราะเปนผูประกอบดวยวจีสุจริต ๔ มโนสุจริต ๓ กายสุจริต ๓ ดวยคํามี
ประมาณเทานี้ พระผูม ีพระภาคเจาทรงแสดงศีล อันสัมปยุตดวยอริยมรรค
ซึ่งมีศีลเปนเบื้องตน นรชนเหลานั้นผูมีศีลบริสทุ ธิ์แลวอยางนี้ ดํารงอยูแลว
ในสันติ โสรัจจะ และสมาธิ จึงชื่อวาเปนผูบรรลุ สาระธรรมแหงสุตะ และ
ปญญา นรชนเหลาใดยินดีแลวในธรรม ที่พระอริยเจาประกาศแลว นรชน
เหลานั้นจะเปนผูประเสริฐกวาสัตวที่เหลือทั้งหลาย ดวยวาจาเปนตน อยางเดียว
ก็หามิได แตโดยที่แทแล บัณฑิตพึงทราบวา เปนผูดํารงอยูแลวในสันติและ
โสรัจจะ และในสมาธิ คือวา เปนผูบรรลุแลวซึ่งสารธรรม คือวา เปนผู
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เขาถึงแลว (ซึ่งสารธรรม) แหงสุตะและปญญา เทานั้นเปนคําที่ถูกตอง ตาม
ความประสงค.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สนฺติ ไดแก นิพพาน.
บทวา โสรจฺจ หมายถึงปญญาที่เปนตัวแทงตลอดสภาวธรรมตาม
ความเปนจริง เพราะความเปนผูยินดีในธรรมที่ดงี าม ความดีงามดวยสันติ
มีอยู เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา สันติโสรัจจะ คําวา สันติโสรัจจะนี้ เปนชือ่
แหงมรรคปญญา อันมีพระนิพพานเปนอารมณ.
คําวา สมาธิ ไดแก มรรคสมาธิ ที่สัมปยุตดวยนิพพานนั้น.
คําวา สณฺิตา ไดแก ดํารงอยูแลวดวยธรรมทั้งสองอยางนั้น.
วิมุตติ คืออรหัตผล ชื่อวา สาระแหงแหงสุตะและปญญา ดวยวา
พรหมจรรยนี้มีวิมุตติเปนสาระ.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตน ดวย
ธรรมะ และแสดงปฏิปทาอันเปนสวนอื่นดวยขันธแมทั้ง ๓ เหลานี้ คือ ศีลขันธ
เปนตนวา อนุตฺตรา วจสา ซึ่งปญญาขันธ และสมาธิขันธ ดวยปญญาที่
งาม ดวยสันติ และดวยสมาธิ ในคาถาสุดทายนี้อยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดง
วิมุตติที่ไมกําเริบดวยสุตะ และปญญาอันเปนสาระ จึงใหพระเทศนาจบลงดวย
ยอดคือพระอรหัต.
ก็ในทีส่ ุดแหงพระเทศนา ภิกษุรูปนั้น ก็ไดบรรลุโสดาปตติผล ตอมา
อีกไมนานนัก ก็ไดดํารงอยูในพระอรหัต อันเปนผลที่เลิศ ดังนี้แล.
จบการพรรณนากิงสีลสูตร แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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อุฏฐานสูตรที่ ๑๐
วาดวยตื่นจากความหลับ
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายวา
[๓๒๗] เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด
จงนั่งเถิด เธอทั้งหลายจะไดประโยชนอะไร
ดวยความหลับ เพราะความหลับจะเปน
ประโยชนอะไรแกเธอทั้งหลาย ผูเรารอน
เพราะโรค คือ กิเลสมีประการตาง ๆ ถูก
ลูกศร คือ ราคะเปนตนแทงแลว ยอยยับอยู
เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด จงนั่งเถิด จง
หมั่นศึกษาเพื่อสันติเถิด.
มัจจุราชอยารูวาเธอทั้งหลายประมาท
แลว อยายังเธอทั้งหลายผูตกอยูในอํานาจ
ใหลมุ หลงเลย เธอทั้งหลายจงขามตัณหา
อันซานไปในอารมณตาง ๆ ซึ่งเปนเหตุให
เทวดาและมนุษย ผูมีความตองการอาศัยรูป
เปนตน ดํารงอยู.
ขณะอยาไดลวงเธอทั้งหลายไปเสีย
เพราะวาผูลวงขณะเสียแลว เปนผูยัดเยียด
กันในนรก เศราโศกอยู.
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ความประมาทเปนดุจธุลี ตกตอง
แลวเพราะความมัวเมาในปฐมวัยนอกนี้
ความประมาทเปนดุจธุลี ตกตองแลวเพราะ
ความมัวเมาในวัย เพราะฉะนั้น กุลบุตรผู
เปนบัณฑิต พึงถอนลูกศร คือ กิเลสมีราคะ
เปนตนของตนเสีย ดวยความไมประมาท
และดวยวิชชา.
จบอุฏฐานสูตรที่ ๑๐
อรรถกถาอุฏฐานสูตรที่ ๑๐
อุฏฐานสูตร มีคําเริ่มตนวา อุฏหถ ดังนี้.
ถามวา พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา พระสูตรนีม้ ีการเกิดขึ้น ดังตอไปนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อประทับอยูที่เมืองสาวัตถี ทรงอยู
ในมหาวิหารเชตวันในเวลากลางคืน ในเวลาเชามีพระภิกษุสงฆแวดลอม เสด็จ
เขาไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี แลวเสด็จออกจากพระนคร ทางประตูดานทิศ
ตะวันออก ไดเสด็จไปยังปราสาทของมิคารมารดา (วัดบุพพาราม) เพื่อ
ประทับในเวลากลางวัน.
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ไดยินวา การประทับอยูที่พระเชตวันวิหารในเวลากลางคืนแลว เสด็จ
เขาไปทรงพักในเวลากลางวัน ในปราสาทของมิคารมารดา และการเสด็จ
ประทับในปราสาทของมิคารมารดาในเวลากลางคืน แลวเสด็จเขาไปทรงพัก
ในเวลากลางวันในพระเชตวันวิหาร นี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิบัติมาเปน
ประจํา.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา เพื่อทรงอนุเคราะหสกุลทั้งสองนั้นประการหนึ่ง เพื่อประโยชนจะแสดงถึงคุณแหงการบริจาคใหญ (ของทานทั้งสองนั้น) อีกประการหนึ่ง.
ก็ ณ ภายใตปราสาทแหงมิคารมารดา ไดมีเรือนยอดอยู ๕๐๐ หอง
ซึ่งภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป ไดอาศัยอยู ณ ปราสาทของมิคารมารดานั้น เมื่อใด
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูภายใตปราสาท (ชั้นลาง) ในกาลนั้นภิกษุทั้งหลาย
ก็ไมขึ้นไปบนปราสาทชั้นบน ดวยความเคารพตอพระผูมีพระภาคเจา. ก็ในวัน
นั้นพระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขาไปยังหองเรือนยอดในปราสาทชั้นบน เพราะ
เหตุนั้น ภิกษุจํานวน ๕๐๐ รูป จึงเขาไปยังหองทั้ง ๕๐๐ หอง ในปราสาท
ชั้นลาง ก็ภิกษุเหลานั้นทั้งหมดเทียว เปนพระบวชใหม ไดมาสูธรรมวินัยนี้
ยังไมนาน มีจิตใจฟุงซานดุจไมออ มีอินทรียยังไมแกกลา ภิกษุเหลานั้น
เขาไปยังหองเหลานั้นแลว ก็นอนหลับในเวลากลางวัน ลุกขึ้นในตอนเย็น
ประชุมกันทีล่ านใหญ กลาวสนทนากันวา วันนี้ทานไดอะไรในโรงภัต
ทานไดไปที่ไหน ภิกษุเหลานั้นพากันกลาวอามิสกถา มีประการตาง ๆ ทํา
เสียงดังลั่นวา ดูกอนอาวุโส กระผมไดไปยังปราสาทของพระเจาโกศล กระผม
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ไดไปยังบานของอนาถปณฑิกะ ในพระราชวังของพระเจาโกศล และที่บาน
ของอนาถบิณฑิกกะนั้น มีวิธีจัดโภชนะเห็นปานนี้ และเห็นปานนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับเสียงนั้น ทรงดําริวา ภิกษุเหลานี้ทั้ง ๆ
ที่อยูกับเรา ก็ยังมัวเมาประมาทอยางนี้ นาอนาถ ภิกษุเหลานี้ไดกระทําสิ่งที่
ไมควรกระทํา ดังนี้แลว จึงทรงดําริถึงการที่จะใหพระมหาโมคคัลลานเถระ
มา ในขณะนั้นนั่นเอง ทานพระมหาโมคคัลลานะผูมีอายุ ทราบวาระจิตของ
พระผูมีพระภาคเจา จึงไดมาดวยฤทธิ์ ไดถวายบังคม ณ เบื้องพระบาทนั้นเอง.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก พระมหาโมคคัลลานเถระ
นั้นวา ดูกอนโมคคัลลานะ เพื่อนสพรหมจารีของเธอเหลานี้ เปนผูมัวเมา
ประมาท ดีละ เธอจงทําภิกษุเหลานั้นใหสลดใจ. พระมหาโมคคัลลานเถระ
ผูมีอายุนั้น รับสนองพระผูมีพระภาคเจาวา ได พระพุทธเจาขา แลวจึงเขา
อาโปกสิณในทันใดนั้นเอง ใชหัวแมเทาทําพื้นมหาปราสาทซึ่งตั้งอยูในชั้น
กามภูมิ ใหหวั่นไหว พรอมกับสวนแหงแผนดิน ซึ่งปราสาทตั้งอยู ประดุจ
พายุใหญ ทํานาวาใหหวั่นไหวฉะนั้น.
ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นกลัวแลว รองเสียงลั่น ตางทิ้งจีวรของตน ๆ
พากันออกไปจากประตูทั้งสี่ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระองค แก
ภิกษุเหลานั้น เปนราวกะวาเสด็จเขาไป สูพระคันธกุฎีทางประตูอื่น ภิกษุ
เหลานั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว ก็ไดยืนถวายบังคม. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสถามวา พวกเธอกลัวอะไร ภิกษุทั้งหลาย. ภิกษุเหลานั้นกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ปราสาทของมิคารมารดานี้ ใครทําใหหวั่นไหว.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอทราบไหมวาใครทํา
ใหหวั่นไหว ภิกษุทั้งหลายทูลวา ขาพระองคทั้งหลาย ไมทราบ พระเจาขา.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ภิกษุทั้งหลาย ปราสาทหลังนี้
โมคคัลลานะทําใหหวั่นไหว เพื่อจะทําบุคคลเชนกับพวกเธอ ซึ่งมีสติหลงลืม
ไรสัมปชัญญะ อยูดวยความประมาท ใหสังเวช แลวจึงไดตรัสพระสูตรนี้
เพื่อทรงแสดงพระธรรมแกภิกษุทั้งหลายเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุฏ หถ ความวา ทานทั้งหลายจงลุก
ขึ้นจากอาสนะ. คือวา จงเพียร พยายาม คือวา อยาเกียจคราน.
บทวา นิสีทถ ความวา ทานทั้งหลายจงนั่งคูบัลลังก เพื่อตามประกอบ
กรรมฐาน.
บาทพระคาถาวา โก อตฺโถ สุปเ ตน โว ความวา ทานทั้งหลาย
ซึ่งบวชแลว เพื่ออนุปาทาปรินิพพาน จะไดประโยชนอะไรดวยการหลับ คือวา
ไมมีใครสามารถ จะบรรลุถึงประโยชนไดดวยการหลับ.
บาทพระคาถาวา อาตุราน หิ กา นิทฺทา สลฺลวิธาน รุปปฺ ต
ความวา ก็ชอื่ วาในที่ใด ความหลับยอมไมมีแกมนุษยทั้งหลาย ผูทุรนทุราย
ดวยโรค มีโรคตาเปนตน ซึ่งตั้งขึ้นแลว ที่สวนแหงรางกายแมเล็กนอย ผูถูก
ลูกศรชนิดใดชนิดหนึ่ง ในบรรดาลูกศรเหล็ก ลูกศรกระดูก ลูกศรงา (ฟน)
ลูกศรเขา และลูกศรไม ซึ่งเขาไปสูรางกาย แมสักวานิ้วเดียว หรือสองนิ้ว
ก็ในที่นั้น ทานทั้งหลาย ซึ่งมีจิตและรางกายอยูทั้งสิ้น ผูบริโภคแลว กระวน
กระวายอยู ดวยโรคคือกิเลสนานัปการ ซึ่งบังเกิดขึ้นแลว และผูชื่อวาถูกลูกศร
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แทงแลว เพราะถูกลูกศร ๕ ชนิด มีลูกศรคือ ราคะเปนตน เสียบแทงเขา
ไปในหทัยแลว ยอยยับอยู จะมีการหลับไดอยางไร.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสดังนี้ แลวเพื่อจะทําภิกษุทั้งหลายเหลานั้น
ใหอุตสาหะ และใหสังเวชยิ่ง ๆ ขึ้นอีก จึงไดตรัสวา อุฏหถ ฯเปฯ
วสานุเค ดังนี้.
ในพระคาถานั้น มีการพรรณนาเนื้อความพรอมทั้งอธิบายและโยชนา
ดังตอไปนี้ :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อเธอทั้งหลายถูกลูกศรคือกิเลสเสียบแทงแลว
อยางนี้ จะมีเวลามัวเมาประมาทอยูเพราะเหตุไร ภิกษุทั้งหลาย พระศาสดา
(ทรงประกาศพรหมจรรย) ที่ยอดเยีย่ มที่สุดนี้มาอยูเฉพาะหนา (ของทาน
ทั้งหลาย) ดวยวาในกาลกอนแตกาลนี้ เธอทั้งหลายหลับแลว อยูที่ภูเขาทั้งหลาย
และแนน้ําเปนเวลานาน หลับแลวที่ยอดไมอันไมเสมอกัน ก็เพราะเหตุที่ไม
เห็นอริยสัจทั้งหลาย เพื่อทําที่สุดแหงความหลับนั้น เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิด
จงนั่ง และศึกษาเพื่อสันติใหมั่นคง เนื้อความในบาทแหงพระคาถานั้นนัย
อันขาพเจากลาวแลวนั้นแล.
สวนคําวา สนฺติ ในบาทที่สอง หมายถึงสันติ ๓ อยางคือ อัจจันตสันติ (สันติอยางสูงสุด) ๑ ตทังคสันติ (สันติดวยองคนั้น ) ๑ สมมติสันติ ๑
(สันติตามสมมติ)
คําวา สันติ นี้เปนชื่อแหงพระนิพพาน วิปสสนา และทิฏฐิคตะ แต
ในที่นี้พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึง อัจจันสันติ คือพระนิพพาน พระผูมี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 291

พระภาคเจาจึงตรัสไววา เพื่อประโยชนแกพระนิพพาน ขอทานทั้งหลายจง
หมั่นศึกษา คือวา ขอใหทานทั้งหลายเปนผูมีความบากบั่นไมทอถอย ศึกษาเถิด.
ถามวา เพราะเหตุไร ?
ตอบวา พระยามัจจุราช ทราบวาทานทั้งหลายประมาทแลว ก็อยา
ไดทําทานทั้งหลาย ผูตกอยูในอํานาจใหลุมหลงเลย คือวา การอันไดนามวา
พระยามัจจุราช ทราบอยางนี้วา ภิกษุเหลานี้เปนผูประมาทแลว ก็อยาไดทํา
ทานทั้งหลาย ผูตกอยูในอํานาจใหลุมหลงเลย มีคําอธิบายวา ทานทั้งหลาย
ยอมไปสูอํานาจของพระยามัจจุราชนั้น ไดโดยประการใด พระยามัจจุราชนั้น
กระทําทานทั้งหลาย ผูอยูในอํานาจโดยประการนั้น ก็อยาใหทานทั้งหลายได
ลุมหลงเลย.
เพราะเมื่อบุคคลไปอยูสูอํานาจของพระยามารนั้น เทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ผูมีความตองการ อาศัยรูปเปนตน ดํารงอยูไดดวยตัณหาใด ทาน
ทั้งหลายจงขามซึ่งตัณหานั้น อันซานไปในอารมณตาง ๆ ขณะอยาไดลวงเธอ
ทั้งหลายไปเสีย เพราะวาผูลวงขณะเสียแลว เปนผูย ัดเยียดกันในนรกยอมเศราโศก คือวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ผูมีความตองการ ไดแกผูตองการ
รูป เสียง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ อาศัยคืออิงอาศัย ไดแกเปนผูแอบแนบ
ซึ่งอารมณมีรูปเปนตนนั้น ยอมดํารงอยูไดดวยตัณหาใด ของเธอทั้งหลายจง
ขาม คือวาจงขามพนซึ่งตัณหานั้น ไดแกตัณหาในภพและในโภคะ ทีช่ ื่อวา
ซานไป เพราะเปนธรรมชาติที่แผซาน กวางขวางลุมลึก และไพศาลในอารมณ
ทั้งหลาย มีประการตาง ๆ ขณะอยาไดลวงเลยที่ในทั้งหลายไปเสีย คือวาขณะ
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แหงการบําเพ็ญสมณธรรม ของทานทั้งหลายนี้ อยาไดผานไปเสีย, เพราะวา
ขณะเห็นปานนี้นี่แหละ ของชนทั้งหลายเหลาใดผานพนไป และชนทั้งหลาย
เหลาใดผานพนขณะนี้ไปเสีย ชนทั้งหลายเหลานั้นคือผูลวงขณะไปเสียนั้นแล
ยัดเยียดกันอยูในนรก ยอมเศราโศก คือวาดํารงอยูในอบายแมทั้ง ๔ ที่รกู ัน
วานรก เพราะอรรถวาหาความสุขใจมิได. ยอมเศราโศกโดยนัยวา กรรมดี
พวกเรามิไดทําไวเลย ดังนี้เปนตน.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงใหภิกษุทั้งหลายเหลานั้นอุตสาหะ และสลดใจ
อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงติเตียนการที่ภิกษุเหลานั้นอยูดวยความประมาท
นั้น แลวใหภิกษุเหลานั้นทุกรูปเทียว ดํารงอยูใ นความไมประมาท จึงตรัส
พระคาถานี้วา ปมาโท รโช ดังนี้เปนตน.
โดยสังเขป ความอยูปราศจากสติ ชื่อวา ความประมาทในคาถานี้
ความประมาทนั้น ชื่อวาเปนธุลี เพราะอรรถวาเปนมลทินของจิต ธุลีนั้น
ติดตามซึ่งความประมาทนั้น ความผิดซึ่งติดตามความประมาท เกิดขึ้นเพราะ
ความประมาทติดตามมาก็คือความประมาทนั้นเอง ความประมาทแมนั้น ชื่อวา
เปน ธุลี ดวยวาแตไหนแตไรมา ชือ่ วา ความประมาทที่ไมเปนธุลีไมมีเลย.
ถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอรรถอะไรไว ดวยบทวา
ปมาโท นั้น.
ตอบวา พระผูมพี ระภาคเจาทรงแสดงอรรถไววา ทานทั้งหลายอยา
ไดถึงความวางใจวา ขณะนี้พวกเรายังหนุมสาวอยูกอน พวกเราจักรูไดในภาย
หลังเพราะวา ความประมาทแมในเวลาเปนหนุมสาว ก็จัดวาเปน ธุลี ความ
ประมาทในวัยกลางคนก็มี ในวัยแกก็มี จัดวาเปน ธุลใี หญ เพราะติดตาม
ความประมาท จึงจัดวาเปนกองหยากเยื่อทีเดียว เหมือนกับธุลีที่มีอยูวันหนึ่ง
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หรือ ๒ วันในเรือน ก็จัดวาเปนธุลีอยูนั้นเอง แตธุลีนั้นเมื่อเพิ่มขึ้น เก็บไว
ถึง ๑ ป ก็จัดเปนกองหยากเยื่อทีเดียว แตแมเมื่อเปนเชนนี้ เมือ่ ภิกษุเรียน
พุทธพจนในปฐมวัย แลวเจริญสมณธรรมในมัชฌิมวัยและปจฉิมวัยอยู หรือ
วา ภิกษุเรียนพุทธพจนในปฐมวัยแลวสดับตรับฟง (เพิ่มเติม) ในมัชฌิมวัย
แมกระทําสมณธรรมอยูใ นปจฉิมวัย ก็ยังไมจัดวาอยูดวยความไมประมาท แต
วาภิกษุใดอยูดวยความประมาทในวัยทั้งปวง ทั้งนอนตลอดวัน และประกอบคํา
เพื่อไดอามิส เชนอยางทานทั้งหลายอยู ความประมาทในปฐมวัยนั้นของภิกษุ
นั้นนั่นแล จัดวาเปนธุลี และความประมาทใหญ ซึ่งติดตามความประมาท
ในวัยนอกนี้ จัดวาเปนธุลีกองใหญทเี ดียว.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงติเตียนการที่ภิกษุเหลานั้น อยูดวยความ
ประมาทอยางนี้ เมื่อจะทรงชักชวนในความไมประมาทจึงตรัสวา อปฺปมาเทน
วิชฺชาย อพฺพุฬฺเห สลฺลมตฺตโน ดังนี้.
เนื้อความแหงสองบาทพระคาถามนี้ พระผูมีพระภาคทรงยังพระเทศนาใหจบลง ดวยอดคือพระอรหัตวา ความประมาทแมในกาลทั้งปวงนี้
ชื่อวาเปนธุลีอยางนี้. กุลบุตรผูเปนบัณฑิตพึงถอนลูกศร ๕ อยาง มีราคะเปน
ตน ที่อาศัยหทัยของตนดวยความไมประมาท กลาวคือการอยูโดยไมปราศจาก
สติ และดวยวิชชา กลาวคือ อาสวักยญาณ.
ในที่สดุ แหงพระธรรมเทศนา ภิกษุเหลานั้นแม ๕๐๐ รูป ถึงความ
สังเวช กระทําไวในใจซึ่งพระธรรมเทศนานั้นนั่นแล พิจารณาอยู เริ่มเจริญ
วิปสสนาแลวดํารงอยูในพระอรหัต ดังนี้แล.
จบการพรรณนาเนื้อความแหงอุฏฐานสูตร แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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ราหุลสูตรที่ ๑๑
วาดวยไมดูหมิ่นบัณฑิต
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
[๓๒๘] เธอทั้งหลายยอมไมดูหมิ่น
บัณฑิต เพราะการอยูรวมกันเนื่อง ๆ แล
หรือ การทรงคบเพลิง เพื่อมนุษยทั้งหลาย
เธอนอบนอมแลวแลหรือ.
พระราหุลกราบทูลวา
ขาพระองคยอมไมดูหมิ่นบัณฑิต
เพราะการอยูรว มกันเนือง ๆ การทรงคบ
เพลิงเพื่อนมนุษยทั้งหลาย ขาพระองคนอบนอมแลวเปนนิตย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เธอละกามคุณหามีรูปเปนที่รัก เปน
ทีร่ ื่นรมยใจ ออกบวชดวยศรัทธาแลว จง
กระทําที่สุดทุกขเถิด.
เธอจงคบกัลยาณมิตร จงเสพที่นอน
ทีน่ ั่งอันสงัดเงียบ ปราศจากเสียงกึกกอง
จงรูจักประมาณในโภชนะ.
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เธออยาไดกระทําความอยากในวัตถุ
เปนที่เกิดตัณหาเหลานี้ คือ จีวร บิณฑบาต
ทีน่ อน ที่นั่ง และปจจัย เธออยากลับมาสู
โลกนี้อีก จงเปนผูสํารวมในปาติโมกขและ
ในอินทรีย ๕ จงมีสติไปแลวในกาย จงเปน
ผูม ากไปดวยความเบื่อหนาย.
จงเวนสุภนิมิต อันกอใหเกิดความ
กําหนัด จงอบรมจิตใหมีอารมณเปนหนึง่
ใหตั้งมั่นดีแลวในอสุภภาวนา จงอบรม
วิปสสนา จงละมานานุสัย แตนั้นเธอจักเปน
ผูส งบ เพราะการละมานะเที่ยวไป.
ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสสอนทานพระราหุล ดวยพระคาถา
เหลานี้เนือง ๆ ดวยประการฉะนี้.
จบราหุลสูตรที่ ๑๑
อรรถกถาราหุลสูตรที่ ๑๑
ราหุชสูตร มีคําเริ่มตนวา กจฺจิ อภิณหฺ สวาสา ดังนี้.
ถามวา พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นเปนไร ?
ตอบวา พระสูตรนีม้ ีการเกิดขึ้นดังตอไปนี้ :-
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พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสรูส ัมมาสัมโพธิญาณแลว ไดเสด็จจากควง
ตนโพธิ ไปยังกรุงกบิลพัสดุโดยลําดับ ณ กรุงกบิลพัสดุนั้น พระราหุลไดทูล
ขอความเปนรัชทายาทวา ขาแตพระสมณะ ขอพระองคจงทรงประทาน
ความเปนรัชทายาทแกกระหมอมฉัน ดังนี้ จึงไดรับสั่งแกพระสารีบุตรเถระวา
เธอจงใหราหุลกุมารบรรพชา เรื่องทั้งปวงนั้น บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่
ขาพเจากลาวไวแลว ในอรรถกถาขันธกะ (พระวินัย) ก็พระราหุลไดบรรพชา
แลวอยางนี้ ถึงความเจริญแลว พระสารีบุตรนั้นแล ก็ไดใหอุปสมบท สวน
พระโมคคัลลานเถระเปนกรรมวาจาจารยของพระราหุลนั้น.
พระราหุลเถระ ยังไมไดบรรลุอริยภูมิตราบใด พระผูมีพระภาคเจาก็
ทรงโอวาทพระเถระนั้น ตราบนั้น ตั้งแตกาลที่ทานยังเปนหนุม ดวยทรงพระดําริวา กุมารนี้ สมบูรณดวยชาติเปนตน กุมารนั้นอยาไดทําการถือตัวหรือ
การหยิ่งเพราะอาศัย ชาติ โคตร ตระกูล และผิวพรรณเปนตน ดังนี้แลว
จึงไดตรัสพระสูตรนี้บอย ๆ เพราะฉะนั้น ก็คําวา ไดยินวาพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสสอนทานพระราหุลเถระ ดวยพระคาถาเหลานี้เนือง ๆ ดวยประการฉะนี้
ดังนี้ นี้ พระอานนทเถระกลาวไวแลว ในที่สุดแหงพระสูตร.
ความยอในคาถาที่ ๑ ในราหุลสูตรนั้น มีดังตอไปนี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายเอาทานพระสารีบุตรวา ดูกอนราหุล
เธอไมไดดูหมิ่นบัณฑิต ดวยเรื่องมีชาติเปนตนอยางใดอยางหนึ่ง เพราะ
เหตุที่อยูรวมกันเปนนิจแลหรือ ชื่อวาการทรงไวซึ่งคบเพลิง เพราะการทรงไว
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ซึ่งประทีปคือญาณ และประทีปคือธรรมเทศนา อันเธอนอบนอมตอมนุษย
ทั้งหลายหรือ ตอวาอันเธอบูชาแลวเปนนิจแลหรือ ดังนี้.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระราหุล เมื่อจะแสดง
วา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคหาไดกระทําการถือตัวหรือการ
เยอหยิ่ง เพราะเหตุที่อยูรวมกัน เหมือนกับคนต่ําตอยดูถูกทานผูฉลาดไม
จึงไดกราบทูลคาถาตอบนี้วา นาห อภิณฺหสวาสา ดังนี้. คาถาตอบนั้นมี
เนื้อความงายทั้งนั้น.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงโอวาทพระราหุลเถระนั้น ให
ยิ่งขึ้น จึงไดตรัสพระคาถาที่เหลือทั้งหลายวา ปฺจ กามคุเณ ดังนี้เปนตน
ในพระคาถาที่เหลือนั้น บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
เพราะเหตุที่กามคุณทั้ง ๕ มีรูปเปนที่รัก มีชาติเปนที่รัก สําหรับ
สัตวทั้งหลาย อันสัตวทั้งหลายปรารถนาตองการยิ่งนัก และใจของสัตวเหลา
นั้นก็ยินดี ก็ทานพระราหุลละกามคุณเหลานั้นแลว ออกจากพระราชวังดวย
ศรัทธา หาใชพระราชาทรงนําออกไม หาใชโจรนําออกไปไม ไมใชผูที่เปน
หนี้ ไมใชผทู ี่กลัวภัย ไมใชผูที่บวชเพื่อเลี้ยงชีวิต พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
ยังพระราหุลนั้น ใหทรงกลาหาญดวยพระดํารัสที่วา เธอออกจากพระราชวังดวย
ศรัทธาดังนี้ ก็เพราะทานละกามคุณทั้ง ๕ อันเปนปยรูป และเปนที่รื่นรมย
แหงใจไดแลว เมื่อจะทรงชักชวนในการปฏิบัติที่สมควรแกเนกขัมมะนี้ จึง
ตรัสวา เธอจงเปนผูกระทําที่สุดแหงทุกขเถิด ดังนี้.
ในคําวา พระราหุลออกบวชดวยศรัทธา ดังนี้นั้น หากจะพึงมีคําถาม
สอดเขามาวา ก็ทานผูมีอายุ ปรารถนาอยูซึ่งรัชสมบัติอัน พระผูมีพระภาคเจา
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ทรงใหบรรพชาโดยพลการมิใชหรือ เมื่อเปนเชนนั้น เพราะเหตุไร พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา พระราหุลออกจากพระราชวังดวยศรัทธา ดังนี้ อันขาพเจา
จะไดกลาวเฉลย พระผูม ีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ ก็เพราะพระราหุลมีพระทัยนอม
ไปในเนกขัมมะ จริงอยูทานผูมีอายุนี้ มีพระทัยนอมไปในเนกขัมมะนานแลว
คือเมื่อเปนพระยานาคราช ชื่อวา สังขะ ไดเห็นสามเณร ชื่อวา อุปเรวัต
ซึ่งเปนโอรสของพระปทุมุตตรพุทธเจา ไดถวายทานเปนเวลา ๗ วัน ปรารถนา
ความเปนอยางนั้น (คือความเปนสามเณร) จึงถึงพรอมดวยความปรารถนา
และอภินิหาร จําเดิมแตนั้นมา บําเพ็ญบารมีอยูเปนเวลาแสนกัป อุบัติแลวใน
ภพสุดทาย พระผูมีพระภาคเจานั้นแหละทรงทราบความที่พระผูมีอายุนั้น มีพระทัยนอมไปในบรรพชาอยางนี้ ดวยวาญาณนี้เปนญาณหนึ่งในตถาคตพลญาณ
ดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ทานออกจากพระราชวังดวยศรัทธา.
อีกอยางหนึ่ง ในคําวา สทฺธาเยว ฆรา นิกฺขมฺม นี้ มีอธิบายวา
เธอออกจากพระราชวัง ดวยศรัทธามาสิ้นกาลนานแลว บัดนีก้ ็จงทําที่สุดแหง
ทุกขเถิด.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อจะแสดงขอปฏิบัติ ดวยการกระทําที่สุด
ทุกขในวัฏฏะตั้งตนแตการละสมุทัย จึงตรัสพระคาถานี้วา มิตฺเต ภชสฺสุ
กลฺยาเณ ดังนี้เปนตน.
พึงทราบอธิบายในพระคาถานี้ดังตอไปนี้.
ชนทั้งหลายผูยิ่งดวยศีลเปนตน ชื่อวา กัลยาณมิตร บุคคลคบอยูซึ่ง
กัลยาณมิตรเหลานั้น ยอมเจริญดวยคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน ประดุจตนสาละ
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ใหญอาศัยปาหิมวันต เจริญอยูดวยรากเปนตน เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาค
เจาจึงตรัสวา มิตฺเต ภชสฺสุ กลฺยาเณ ดังนี้.
สองบาทพระคาถาวา ปนฺตฺจ สยนาสน วิวิตฺต อปฺปนิคฺโฆส
ความวา ก็ที่นอน ที่นั่งใด เปนที่สงัด คืออยูไกล เงียบ ไดแกไมเกลื่อนกลน
ปราศจากเสียงกึกกอง. ความสําคัญวา ปา ยอมเกิดขึ้นในเสนาสนะใด ดวย
เสียงแหงสัตวมีเนื้อและสุกรเปนตน เธอจงเสพที่นอนที่นั่งเห็นปานนั้น.
บาทพระคาถาวา มตฺตฺู โหหิ โภชเน ไดแก จงเปนผูรูประมาณ
(ในโภชนะ) อธิบายวา เธอจงรูจักประมาณในการรับ และประมาณในการ
บริโภค. ในประมาณทั้งสองอยางนั้น ผูรูจักประมาณในการรับ เมื่อไทยธรรม
มีนอยทั้งเมื่อทายกตองการจะใหนอย ก็จงรับแตนอยเทานั้น เมื่อไทยธรรมมี
นอย แตทายกแมจะตองการใหมาก ก็ควรรับแตนอยเหมือนกัน แตเมื่อไทยธรรมมีมาก ทายกตองการจะใหนอย ก็ควรรับนอยเหมือนกัน มีเมื่อไทยธรรม
แมมีมาก ทัง้ ทายกก็ตองการจะใหมาก ก็ควรจะรูก ําลังของตนแลวรับ อีกอยาง
หนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงอธิบายเฉพาะความประมาณเทานั้น ดังนี้แล.
ภิกษุผูรูประมาณในการบริโภค พิจารณาโดยแยบคายแลว พึงฉัน
โภชนะ ประดุจบุคคลบริโภคเนื้อบุตร และประดุจบุคคลใชน้ํามันหยอดเพลา
ฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแนะนําดวยการคบกัลยาณมิตร อันเปน
อุปการะแกพรหมจรรยและใหพระราหุลสมาทานในปาริสุทธิศีล คือการบริโภค
ปจจัยโดยตรัสถึงการใชสอยเสนาสนะเปนประธาน ดวยพระคาถานี้อยางนี้แลว
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บัดนี้ เพราะเหตุที่การเลี้ยงชีพผิดจะมีได ก็เพราะความอยากในจีวรเปนตน
ฉะนั้น จึงทรงปฏิเสธมิจฉาชีพนั้น เมื่อจะใหพระราหุลเถระสมาทานอยูใน
อาชีวปาริสุทธิศีลนั้น จึงตรัสพระคาถานี้วา จีวเร ปณฺฑปาเต จ ดังนี้.
ในพระคาถาบทเหลานั้น บทวา ปจฺจเย ไดแก คิลานปจจัย
(ปจจัยเพื่อคนไข)
บทวา เอเตสุ ไดแก ในเรื่องทีใ่ หภิกษุทั้งหลายเกิดความอยากใน
ปจจัย ๔ อยางเหลานี้มีจีวรเปนตน.
สองบทวา ตณฺหมากาสิ ความวา (เมื่อเห็นโทษโดยนัยวา) ปจจัย
ทั้ง ๔ อยางเหลานั้นเปนเครื่องเกื้อกูลแกบุคคลทั้งหลาย ผูทุรนทุรายอยูเปนนิจ
ก็เพื่อประโยชนแกการปกปดอวัยวะที่ทําความละอายใหกําเริบเปนตนนั้นเอง
ยอมเปนเครื่องค้ําจุนซึ่งรางกายอันทุรพลยิ่งนัก ประดุจเสาเปนเครื่องค้ําเรือน
เกาฉะนั้น ดังนี้ ก็อยาใหความอยากเกิดขึ้น เมือ่ ไมใหเกิดขึ้นอยู ไดแก
เมื่อไมใหบังเกิดขึ้นอยู ก็จงอยู (ดวยการไมใหตัณหาบังเกิดขึ้นนั้น)
ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะวาเธออยาไดมาสูโลกอีก.
บาทพระคาถาวา มา โลก ปุนราคมิ ความวา ก็บุคคลกระทําซึ่ง
ความอยากในปจจัยเหลานี้อยู ถูกความอยากครามาอยู ยอมมาสูโลกนีแ้ มอีก
เธอนั้นอยาไดทําความอยากในปจจัยเหลานี้ เมื่อเปนเชนนี้ เธอก็จักไมมาสู
โลกนี้อีก.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทานพระราหุลทราบวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเราวา เธออยาไดกระทําความอยากในจีวรดังนี้ จึงได
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สมาทานธุดงค ๒ ขอทีเ่ กี่ยวกับ จีวร คือ ปงสุกูลิกังคธุดงค ๑ เตจีวริกงั คธุดงค ๑.
ทานพระราหุลนั้นทราบวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะเราวา เธอ
อยาไดกระทําความอยากในบิณฑบาต จึงไดสมาทานธุดงค ๕ ขอที่เกี่ยวกับ
บิณฑบาตคือ ปณฑปาติกังคธุดงค ๑ สปทานจาริกังคธุดงค ๑ เอกาสนิกังค
ธุดงค ๑ ปตตปณฑิกังคธุดงค ๑ ขลุปจฉาภัตติกังคธุดงค ๑.
ทานพระราหุลนั้นทราบวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะเราวา เธออยา
ไดทําความอยากในเสนาสนะดังนี้ จึงไดสมาทานธุดงค ๖ ขอ ที่เกี่ยวของดวย
เสนาสนะคือ อารัญญิกังคธุดงค ๑ อัพโภกาสิกังคธุดงค ๑ รุกขมูลิกังคธุดงค
๑ ยถาสันถติกังคธุดงค ๑ โสสานิกังคธุดงค ๑ เนสัชชิกังคธุดงค ๑.
ทานพระราหุลนั้นทราบวาพระผูมีพระภาคเจาตรัสกะเราวา เธออยา
ไดกระทําความอยากในคิลานปจจัย จึงเปนผูสันโดษแลวดวยความสันโดษ ๓
ในปจจัยทั้งปวงคือ ยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ ยถาสารุปปสันโดษ
เปนผูมีปกติรับคําสอนดวยความเคารพ เหมือนกุลบุตรที่วางาย.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงใหทานพระราหุลสมาทานดวยอาชีวปาริสุทธิศีลแลว บัดนี้ เมือ่ จะใหทานสมาทานในศีลที่เหลือ และในสมถะและ
วิปสสนาทั้งหลายจึงตรัสวา สวุโต ปาติโมกฺขสฺมึ ดังนี้เปนตน.
ในบรรดาบททั้งหลายเหลานั้น ในบาทคาถานี้วา สวุโต ปาติโมกฺขสฺมึ พึงเพิ่มบาลีที่เหลือเขาวา ภวสฺสุ หรือพึงทราบสัมพันธดวยบทสุด
ทายวา ในบาทคาถาที่ ๒ ก็พึงเติมบาลีที่เหลือเขาเชนเดียวกัน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงชักชวนทานพระราหุล ในปาติโมกขสังวรศีล
และอินทริยสังวรศีล ดวยพระดํารัส ๒ อยางเหลานี้ อยางนี้. ก็ในพระคาถาวา
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อินฺทฺริเยสุ จ ปณฺจสุ นี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสอินทรีย ๕ ประการ ดวย
สามารถแหงเนื้อความที่ปรากฏแลว. เเตโดยลักษณะแลวพึงทราบวา แม
อินทรียที่ ๖ ก็เปนอันพระองคตรัสไวแลวเหมือนกัน. บาทพระคาถาวา สตี
กายคตา ตฺยตฺถุ ความวา สติอันเปนไปในกาย [กายคตาสติ] อันตางดวย
จตุธาตุววัฏฐาน สัมปชัญญะ ๔ อานาปานสติ และอาหาเรปฏิกูลสัญญา จงมี
คือวา จงเกิดมีแกทานผูดํารงอยูแลว ในจตุปาริสุทธิศีล ๔ อยางนี้ คือวา จง
เจริญกายคตาสตินั้น.
บาทพระคาถาวา นิพฺพิทาพหุโล ภว ความวา ทานจงเปนผูมาก
ดวยความเบื่อหนายในสังสารวัฏ คือวา จงมีความสําคัญหมายในโลกทั้งปวง
วา ไมนายินดี.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุปจารภูมิ อันเปนสวนแหงการแทง
ตลอด ดวยคําแมประมาณเทานี้ บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงอัปปนาภูมิ จึงตรัสคํา
เปนตนวา นิมิตฺต ปริวชฺเชหิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิมติ ฺต ไดแก สุภนิมิตอันเปนที่ตั้งแหง
ราคะ. ดวยคําวา นิมิตฺต นั้นนั่นเอง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงทําสุภนิมิต
นั้น ใหวิเศษในรูปอีก จึงตรัสวา สุภ ราคุปสฺหติ  สุภนิมิตที่กอใหเกิด
ความกําหนัด.
บทวา ปริวชฺเชหิ ไดแก จงเวนดวยมนสิการ.
บาทพระคาถาวา อสุภาย จิตตฺ  ภาเวหิ ความวา จงอบรมจิตโดย
ประการที่อสุภภาวนาในกายที่มีวิญาณ หรือไมมีวิญญาณสําเร็จได.
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บาทพระคาถาวา เอกคฺค สุสมาหิต ความวา จิตเชนนี้ของทาน
จะเปนจิตที่มีอารมณเดียวได โดยอุปจารสมาธิ (และ) จะเปนจิตตั้งมั่นไดดวย
อัปปนาภูมิแหงจิตนั้นอยางนี้แลว เมื่อจะแสดงวิปสสนาจึงตรัสวา อนมิตฺต
เปนตน
บรรดาบทเหลานี้ บาทพระคาถาวา อนิมิตตฺ ฺจ ภาเวหิ อธิบายวา
ทานผูมีจิตตั้งมั่นดวยสรมาธิ อัน เปนสวนแหงการแทงตลอดอยางนี้ จงเจริญ
วิปสสนา จริงอยู วิปสสนายอมไดโวหาร (การเรียก) วา อนิมิตฺต เพราะ
ไมถือเอาซึ่งนิมิตทั้งหลายมีราคนิมิตเปนตน โดยนัยวา อนิจจานุปสสนาญาณ
ยอมพันจากนิมิต (การกําหนดหมาย) วาเที่ยง จึงเปนอนิมิตตวิโมกข เหมือน
อยางที่ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวไดวา ดูกอนอาวุโส ขาพเจานั้นแล เขา
เจโตสมาธิอันไมมีนิมิตอยู เพราะการไมใสใจซึ่งนิมิตทั้งปวง ดูกอนอาวุโส
เมื่อขาพเจาอยู อยูดวยธรรมเครื่องอยูนี้ อนิมิตตานุสารีวิญญาณ ยอมมีได
ดังนี้.
บาทพระคาถาวา มานานุสยมุชฺชห ความวา เธอจะละ ไดแกจงสละ
คือจงสลัดทิ้งเสีย ซึ่งมานานุสัยโดยลําดับ เปนตนอยางนี้วา ดูกอหเมฆิยะ
เมื่อบุคคลไดอนิมิตตสัญญา ดวยการเจริญ อนิมิตตภาวนานี้ แลวเปนผูม ีความ
สําคัญวาไมเทียง อนัตตา ก็ยอมดํารงมั่นได ผูมีความสําคัญวาไมใชตน ยอม
บรรลุถึงการถอนเสียไดซึ่งอัสมิมานะ ดังนี้.
สองบาทพระคาถาวา ตโต มานาภิสมยา อุปสนฺโต จริสฺสสิ
ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงใหพระเทศนาจบลง ดวยอดคือพระอรหัตวา
๑

๒

๑. สัง. สฬายตนะ ๑๙/ ขอ ๕๒๓

๒. อัง. นวก. ๒๗/ ขอ ๒๐๗.(ตอนสุดทาย)
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ตอแตนั้น เพราะการบรรลุ คือเพราะความสิ้นไปเสื่อมไป ไดแกเพราะการละ
คือเพราะการสละคืนซึ่งมานะ ดวยอริยมรรคอยางนี้ เธอจักเปนผูสงบคือคับ
สนิท ไดแกเปนผูเย็น คือวาเปนผูเวนแลวจากความกระวนกระวายและความ
เรารอนทั้งปวง จักเทียวไปคือวาจักอยู ดวยธรรมเครื่องอยูคือผลสมาบัติอยาง
ใดอยางหนึ่งบรรดาสุญญตนิมิต อนิมิตตนิมิต และอปณิหิตนิมิตตราบเทาที่
เขาสูนิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
ตอจากนี้ไปคําวา อิตฺถ สุท ภควา เปนตน เปนคําของพระสังคีติกาจารย.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา อิตฺถ สุท ไดแก ไดยินมาอยางนี้ มีคํา
อธิบายวา อยางนี้นั้นแล. คําที่เหลือในคาถานี้มีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ก็ทานพระราหุล อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประทานโอวาทอยูอยางนี้
ดํารงอยูแลวในพระอรหัตพรอมกับเทวดาทั้งหลายเปนอเนก ในที่สุดแหง
จูฬราหุโลวาทสูตร ในเมื่อธรรมทั้งหลายอันเปนทั้งแหงการแกรอบเพื่อการไค
วิมุตติถึงความแกรอบแลว.
จบการพรรณนาราหุลสูตร แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโขติกา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 305

วังคีสสูตรที่ ๑๒
วาดวยสงสัยปรินิพพาน
[๓๒๙ ] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาประทับอยูที่อัคคาฬวเจดีย ใกลเมือง
อาฬวี ก็สมัยนั้นแล พระเถระชื่อ นิโครธกัปปะ เปนพระอุปชฌายของทาน
พระวังคีสะปรินิพพานแลวไมนานที่อัคคาฬวเจดีย ครั้งนั้น ทานพระวังคีสะ
หลีกเรนอยูในที่สงัด ไดเกิดความปริวิตกแหงใจขึ้นอยางนี้วา พระอุปชฌาย
ของเราปรินิพพานแลวหรือหนอแล หรือวายังไมปรินิพพาน ครั้นเวลาเย็น
ทานพระวังคีสะออกจากที่หลีกเรน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานวโรกาส ขาพระองคหลีกออกเรนอยู
ในที่ลับ เกิดความปริวิตกแหงใจขึ้นอยางนี้วา พระอุปชฌายของเราปรินิพพาน
เเลวหรือหนอแล หรือวายังไมไดปรินิพพาน ลําดับนั้น ทานพระวังคีสะลุก
จากอาสนะ กระทําจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจา แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
[๓๓๐] ขาพระองคทั้งหลาย ขอทูล
ถามพระศาสดาผูมีพระปญญาไมทราม ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ผูท รงเห็นธรรมอัน
มัน่ คง พระองคทรงขนานนามแหงภิกษุผู
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เปนพราหมณ ผูตัดความสงสัย มีชอื่ เสียง
มียศ ผูคุมครองตนได มุงวิมุตติ ปรารภ
ความเพียร กระทํากาละที่อัคคาฬวเจดีย ที่
ขาพระองคไดประพฤตินอบนอมทานอยูวา
นิโครธกัปปะ นิพพานแลว.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูศากยะ
มีพระจักษุรอบคอบ แมขา พระองคทั้งหมด
ยอมปรารถนาเพื่อจะรูพระสาวกนั้น ขาพระองคทั้งหลายตั้งโสตไวชอบแลวเพื่อจะฟง
พระองคเปนพระศาสดาผูยอดเยี่ยมของขาไ
พระองคทั้งหลาย ขอทรงโปรดตรัสความ
สงสัยของขาพระองคทั้งหลาย ขอพระองค
ตรัสบอกความขอนี้แกพระองคเถิด.
ขาแตพระองคผูมีปญญาเสมอดวย
แผนดิน มีพระจักษุรอบคอบ ขอพระองค
โปรดตรัสบอกภิกษุผูเปนพราหมณ ผูปรินิพพานแลว อนึ่ง ขอพระองคตรัสในทาม
กลางขาพระองคทั้งหลาย เหมือนอยางทาวสหัสสเนตร พระนามวาสักกะ ยอมตรัสใน
ทามกลางแหงเทวดาทั้งหลาย ฉะนั้น.
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กิเลสเครื่องรอยรัดเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในโลกนี้ เปนทางแหงโมหะ เปนฝกฝาย
แหงความไมรู เปนที่ตั้งแหงความสงสัย
กิเลสเครื่องรอยรัดเหลานั้น มาถึงพระตถาคตผูมีจักษุผูยิ่งกวานระทั้งลายแลวยอมไมมี
ก็ถาวา พระผูมีพระภาคเจา ผูเปน
บุรุษ จะไมพึงกําจัดเหลากิเลสเสีย โดยสวน
เดียวเหมือนลมไมพึงกําจัดเมฆไซร สัตวโลก
ทั้งหมดถูกความไมรูปกคลุมแลว พึงเปน
โลกมืด เหมือนโลกที่ถูกเมฆปกคลุมแลว
เปนโลกมืด ฉะนั้น.
นรชนทั้งหลายแมมีความรุงเรือง จะ
ไมพึงเดือดรอน สวนนักปราชญทั้งหลาย
เปนผูกระทําความรุงเรือง ขาแตพระองค
ผูเปนนักปราชญ เพราะเหตุนั้น ขาพระองค
ยอมสําคัญพระองควาเปนนักปราชญ และ
วาผูกระทําความรุงเรือง เหมือนอยางนั้นนั่น
แล ขาพระองคทั้งหลายทราบอยู ซึ่งพระผูม ีพระภาคเจาผูเห็นแจมแจง จึงเขามาเฝา
ขอพระองคโปรดตรัสบอก ทรงกระทําให
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แจมแจงซึ่งภิกษุชื่อนิโครธกัปปะแกขาพระองคทั้งหลายในบริษัทเถิด.
พระองคผมู ีพระดํารัสไพเราะ ขอ
จงตรัสถอยคําอันไพเราะเถิด ขอพระองค
จงคอยเปลงดวยพระสุรเสียงอันพระองคทรง
กําหนดดีแลว เหมือนหมูหงสยกคอขึ้นแลว
คอย ๆ เปลงเสียงอันไพเราะ ฉะนั้น.
ขาพระองคทั้งหมดเปนผูปฏิบัติตรง
จะคอยฟงพระดํารัสอันไพเราะของพระองค
ขาพระองคขอทูลวิงวอนใหพระองคผูละชาติ
และมรณะไดแลว ทรงกําจัดบาปไมมีสวน
เหลือใหทรงแสดงธรรม การกระทําความ
ใครหามีแกปุถชุ นทั้งหลายไม สวนการ
กระทําความพิจารณายอมมีแกพระตถาคต
ทั้งหลาย.
ไวยากรณอันสมบูรณนี้ เปนของ
พระองคผูมีพระปญญาผุดขึ้นดี ทรงเรียนดี
แลว.
ขาแตพระองคผูมีพระภาคเจาผูมีพระปญญาไมทราม อัญชลีไมมีในภายหลังนี้ ขาพระองคประณมดีแลว พระองคทรงทราบ
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อยูซ ึ่งคติของภิกษุชื่อนิโครธกัปปะ อยาได
ทรงทําขาพระองคใหหลงเลย.
ขาแตพระองคผูมีพระภาคเจาผูมีความ
เพียรไมทราม พระองคทรงรูแจงอริยธรรม
อันประเสริฐยิ่ง ทรงทราบอยูซึ่งไญยธรรม
ทั้งปวง อยาไดทรงทําขาพระองคใหหลงเลย
ขาพระองคหวังจะไดสดับพระดํารัสของ
พระองคอยู เหมือนบุรุษผูร อนแลวเพราะ
ความรอนในฤดูรอน หวังจะไดน้ํา ฉะนั้น.
ขอพระองคจงยังสัททายตนะ คือ
สุตะใหตกเถิด ภิกษุชื่อนิโครธกัปปะได
ประพฤติพรหมจรรย ตามความปรารถนา
พรหมจรรยอะไร ๆ ของทานไมเปลา นิพพานแลว อนุปาทิเสสนิพพานธาตุหรือ
หรือวาเปนผูพนวิเศษแลวยังมีอุปาทานเหลือ
อยู ขาพระองคทั้งหลายจะขอฟงความขอ
นัน้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยพระคาถาวา
ภิกษุชื่อนิโครธกัปปะ ไดตัดตัณหา
ในนามรูปนี้ ที่เปนพระแสแหงกัณหมาร
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อันนอนเนื่องแลวสิ้นกาลนาน เธอไดขาม
พนชาติและมรณะไมมีสวนเหลือ ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ พระผูม ีพระภาคเจา ผูประเสริฐสุดดวยอินทรีย
๕ เปนตน ไดตรัสอยางนี้.
ทานพระวังคีสะกราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคนี้ไดฟงแลว ยอมเลื่อมใสพระดํารัสของ
พระองค ไดยินวา ขาพระองคไดทูลถาม
ถึงพรหมจรรยอันไมเปลา พระองคผูเปน
พราหมณไมลว ง ขาพระองคผูสาวกของ
พระพุทธเจา เปนผูมีปรกติกลาวอยางใด
กระทําอยางนั้น ไดตัดขายอันมั่นคงนั้น ๆ
ของมัจจุราชผูมีมายาขาดแลว.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ภิกษุชื่อ
นิโครธกัปปะผูสมควร ไดเห็นเบื้องตนแหง
อุปาทาน ไดลวงบวงมารทีข่ ามไดแสนยาก
แลวหนอ.
จบวังคีสสูตรที่ ๑๒
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อรรถกถานิโครธกัปปสูตรที่ ๑๒
นิโครธกัปปสูตร มีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต เปนตน ดังนี้.
พระสูตรนี้ทานเรียกวา วังคีสสูตร ดังนี้ก็มี.
ถามวา พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา การเกิดขึ้นแหงพระสูตรนี้นั่นแล ทานกลาวไวในนิทานแหง
พระสูตรนั้นแลว.
บรรดาบททั้งหลายเหลานั้น บทวา เอวมฺเม สุต เปนตน มีเนื้อความ
อันขาพเจากลาวแลวนั่นแหละ เพราะขาพเจาไดทิ้งเนื้อความเชนนั้น เหลานั้น
และเหลาอื่นเสีย จักพรรณนาเฉพาะนัยที่ยังมิไดกลาวไวแลวเทานั้น.
บทวา อคฺคาฬเว เจติเย ไดแก ที่อัคคาฬวเจดียในเมืองอาฬวี จริง
อยู เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ยังไมทรงอุบัติขึ้น ไดมีเจดียเปนอเนก มีอัคคาฬวเจดีย และโคตมเจดียเปนตน ซึ่งเปนภพที่อยูของพวกยักษและนาคเปนตน
(แต) เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงอุบัติขึ้นแลว พวกมนุษยทั้งหลายก็รื้อ
เจดียเหลานั้น สรางเปนวัดเสีย และมนุษยทั้งหลาย ก็เรียกกันโดยชื่อนั้นนั่นแล
มีคําอธิบายวา เพราะพระเถระอยูในวัด กลาวคืออัคคาฬวเจดีย.
แมคําวา อายสฺมา ในคําวา อายสฺมโต วงคีสสฺส นี้ เปนคํา
ที่กลาวดวยความรัก.
คําวา วังคีสะ นั่นเปนชื่อของพระเถระนั้น พระวังคีสเถระนั้น ชน
ทั้งหลายพึงทราบกันอยางนี้ จําเดิมแตเกิดมา.
๑

๑. บาลีวา วังคีสสตร.
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ไดยินวา วังคีสะนั้นเปนบุตรของปริพพาชก เกิดในครรภของนาง
ปริพพาชิกา ดวยอานุภาพแหงวิชาอยางหนึ่งซึ่งตนรู ไดเคาะกระโหลกศีรษะ
คนตาย แลวก็รูคติกําเนิดของสัตวทั้งหลาย. ไดยินวา แมพวกมนุษยก็ไดนํา
กระโหลกศีรษะของพวกญาติของตน ซึ่งตายแลวมาจากปาชา แลวถามคติ
กําเนิดของญาติเหลานั้นกะวังคีสะ ทานก็ทํานายวา บุคคลผูนั้นเกิดในนรก
ชื่อโนน บุคคลผูนั้นเกิดในมนุษยโลกที่โนน พวกมนุษยเหลานั้น อันพระวังคีสะนั้นทํานายแลว (ทําใหงงงวยแลว) จึงไดใหทรัพยเปนจํานวนมากแกเขา
ดวยอาการอยางนี้ เขาจึงไดปรากฏ (มีชื่อเสียง) ไปในชมพูทวีปทั้งสิ้น
วังคีสะนั้นบําเพ็ญบารมีมาแลว ๑ แสนกัป บริบรู ณดวยอภินีหาร มีบุรุษ
หาพันคนแวดลอม ทองเที่ยวไปในคาม นิคม ชนบท และราชธานีทั้งหลาย
ไดบรรลุถึงเมืองสาวัตถีโดยลําดับ ก็โดยสมัยนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูที่เมืองสาวัตถี พวกชาวเมืองสาวัตถีถวายทานในเวลากอนภัตแลว
ในเวลาหลังภัตตางก็นุงหมเรียบรอย ถือดอกไมและของหอมเปนตน ยอมไป
สูพระเชตวันเพื่อฟงธรรม วังคีสะนั้นเห็นชาวเมืองเหลานั้นแลวก็ถามวา
มหาชนพากันไปไหน.
ครั้งนั้นชนเหลานั้นก็บอกเขาวา พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก
กําลังทรงแสดงธรรม เพื่อประโยชนสุขแกชนเปนอันมาก พวกเราจะไปใน
ที่นั้น แมวังคีสะนั้นพรอมกับคนเหลานั้นรวมทั้งบริวารของตนไปแลว ปราศรัย
กับพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่งแลว ณ สวนขางหนึ่ง. ครัง้ นั้น พระผูมี
พระภาคเจาตรัสเรียกวังคีสะนั้นวา ดูกอนวังคีสะ เธอรูวิชาที่เคาะกระโหลก
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ศีรษะของมนุษยทั้งหลายแลว บอกคติกําเนิดไดหรือ ดังนี้ วังคีสพราหมณ
ทูลวา ขาแตพระสมณโคดมผูเจริญ ขาพระองคยอมทราบอยางนี้ พระผูมี
พระภาคเจารับสั่งใหนําศีรษะของมนุษยผูเกิดแลวในนรกมาแลว ทรงแสดง
(แกวังคีสพราหมณนั้น) เขาใชเล็บเคาะแลวทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
นี้เปนศีรษะของผูเกิดในนรก พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงศีรษะทั้งหลาย
ของมนุษยทั้งหลาย ผูเกิดแลวในคติทั้งปวงโดยอาการอยางนี้ แมเขาก็ทราบ
และไดกราบทูลเหมือนอยางนั้น ทีนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงศีรษะของ
พรขีณาสพแกเขา เขาเคาะแลวบอย ๆ ก็ไมทราบ (วาไปเกิดที่ไหน) ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวังคีสะ ในศีรษะนี้ไมใชวิสัยของเธอ นี้เปน
วิสัยของเรา นี้คือศีรษะของพระขีณาสพ แลวจึงตรัสพระคาถานี้วา
คติ มิคาน ปวน อากาโส ปกฺขิน คติ
วิภโว คติ ธมฺมาน นิพฺพาน อรหโต คติ.
ปาใหญเปนคติของเนื้อทั้งหลาย
อากาศเปนคติของนกทั้งหลาย ความเจริญ
เปนคติของธรรมทั้งหลาย นิพพานเปนคติ
ของพระอรหันต ดังนี้.
วังคีสะสดับคาถาแลวทูลวา ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ขอพระองค
จงใหวิชชานี้แกขาพระองค พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา วิชชานี้มิไดสําเร็จแก
ชนทั้งหลายผูไมบวช. วังคีสะนั้นทูบวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พระองคใหขา
พระองคบวชแลว จงการทําสิ่งที่พระองคตองการ เเลวใหวิชชานี้ แกขาพระองค
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ในขณะนั้นพระนิโครธกัปปเถระอยูในที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจาวึงทรงสั่งพระเถระนั้นวา นิโครธกัปปะ ถาอยางนั้น เธอจงใหวังคีสะ
นี้บวช. พระเถระนั้นใหวังคีสะนั้นบวชแลว ไดบอกตจปญจกกรรมฐาน
พระวังคีสะไดบรรลุปฏิสมั ภิทาโดยลําดับ ไดเปนพระอรหันต และเปนผูที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงยกยองไวในตําแหนงเอตทัคคะวา ภิกษุทั้งหลาย
วังคีสะนี้เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูสาวกของเราผูมีปฏิภาณ.
อุปชฌายของทานพระวังคีสะ ซึ่งไดรองเรียกกันอยางนี้ เปนพระเถระ
ชื่อวานิโครธกัปปะ ผูมีโวหาร (การรองเรียก) อันไดแลวอยางนี้ เพราะไตร
ตรองสิ่งที่มีโทษและไมมีโทษเปนตน.
คําวา กัปปะ เปนชื่อของพระเถระนั้น แตพระผูมีพระภาคเจาตรัส
เรียกทานวา นิโครธกัปปะ เพราะทานบรรลุพระอรหัตที่โคนตนนิโครธ
ตอจากนั้นแมภิกษุทั้งหลายก็เรียกทานอยางนั้น ทานถึงความเปนผูมั่นคงใน
พระศาสนา จึงชื่อวา เถระ.
หลายบทวา อคฺคาฬเว เจติเย อจิรปรินิพฺพุโต โหติ ไดแก
พระนิโครธกัปปเถระนั้นนิพพานแลวไมนานที่เจดียนั้น.
บทวา รโหคตสฺส ปฏิสลฺลีนสฺส ไดแก ผูมกี ายหลีกเรนออกจาก
หมู ผูมีจิตหวนกลับจากอารมณนั้น ๆ เรนอยู.
หลายบทวา เอว เจตโส ปริวิตกฺโก อุทปาทิ ไดแก เกิดปริวิตก
ดวยอาการอยางนี้.
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ถามวา เพราะเหตุไร จึงเกิดปริวิตกขึ้น.
ตอบวา เพราะพระอุปชฌายนั้นไมไดอยูเฉพาะหนา และเพราะพระ
อุปชฌายนั้นอันทานเห็นแลว และมีการคุนเคย จริงอยูในเวลาที่พระนิโครธกัปปะนั้นปรินิพพาน พระวังคีสะนี้ ไมไดอยูเฉพาะหนา แตการคุนเคยใน
กาลกอน มีการรําคาญมือเปนตนของพระเถระนั้น เปนผูที่พระวังคีสะนั้นเคย
เห็นมาแลว และการประพฤติเชนนั้น ก็ยอมมีไดทั้งแกผูที่มิใชขีณาสพ ทั้ง
แกพระขีณาสพทั้งหลาย โดยความประพฤติในกาลกอน จริงอยางนั้น พระปณโฑลภารทวาชะ ไปสูอุทยานของพระเจาอุเทนเทานั้น เพื่อประโยชน
แกการอยูในกลางวัน (พักผอน) ในภายหลังภัต ดวยความประพฤติในกาล
กอนนี้คือ ในกาลกอนทานเปนพระราชา ไดปฏิบัติอยูในที่นั้น พระควัมปติ
เถระไปยังเทววินานวางในดาวดึงสภพ ดวยความประพฤติในกาลกอนนี้ คือ
ทานเปนเทวบุตรปฏิบัติอยูในเทววิมานนั้น.
ภิกษุชอื่ วา ปลินทวัจฉะ เรียกผูอื่นวา คนถอย ดวยความประพฤติ
ในกาลกอนนี้คือ ทานเปนพราหมณอยู ๕๐๐ ชาติ ไมมกี ําเนิดอื่นปนเลย
ไดกลาวกะผูอื่นเหมือนอยางนั้น เพราะฉะนั้น ความปริวิตกแหงใจจึงไดบังเกิด
ขึ้นแกพระวังคีสะนั้น เพราะทานมิไดอยูเฉพาะหนา เพราะทานไมเคยเห็น
และคุนเคยอยางนี้วา อุปชฌายของเรานิพพานแลวหรือวายังไมนิพพาน
ขอความตอจากนั้นมีเนื้อความตื้นทั้งนั้น.
ก็ในคําวา เอกส จีวร กตฺวา นี้ ทานกลาวไวอยางนี้ ก็เพื่อทํา
จีวรใหแนน (รัดกุม) บอย ๆ.
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ก็คําวา เอกส นี้ เปนชื่อของผาที่ทานหมเฉวียงบาขางซายวางไว
เพราะฉะนั้น พึงทราบเนื้อความแหง เอกส นี้ อยางนี้วา กระทําจีวรโดย
ประการที่จีวรนั้นจะหมคลุมบาขางซายวางไว คําที่เหลือชัดแลวทั้งสิ้น.
บทวา อโนมปฺ ไดแกสิ่งที่ต่ํา ทานเรียกวา เล็กนอย เลวทราม
ซึ่งพระศาสดาผูมีปญญาทรามหามิได อธิบายวา ผูมีปญญามาก.
สองบทวา ทิฏเว ธมฺเม ไดแก โดยประจักษนั้นเอง หรืออธิบายวา
ในอัตภาพนี้นั่นเอง.
บทวา วิจิกิจฺฉาน ไดแก ความปริวิตกเห็นปานนั้น.
บทวา าโต ไดแก ปรากฏแลว.
บทวา ยสสฺสี ไดแก ถึงพรอมดวยสาภและบริวาร.
บทวา อภินิพฺพุตตฺโต ไดแก มีจิตอันคนคุมครองแลว หรือมีจิต
อันไฟไมไหมอยู.
สองบทวา ตยา กต ความวา พระองคกลาววา นิโครธกัปปะ
ก็เพราะทานนั่งแลวที่โคนตนนิโครธ ไดทรงตั้งชื่อไวแลว พระผูมีพระภาคเจา
ยอมพิจารณาดวยพระองคโดยประการใด ยอมตรัสเรียกโดยประการนั้น แต
พระผูมีพระภาคเจาทรงเรียกพระนิโครธกัปปะนั้นอยางนั้น ก็เพราะเหตุที่ทาน
นั่งแลว ที่ตน นิโครธนั้นเอง อีกอยางหนึ่ง ก็เพราะวา ทานไดบรรลุพระอรหัต
ที่ตนนิโครธนั้น.
ดวยคําวา พฺราหฺมณสฺส พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงชาติ
ไดยินวา พระนิโครธกัปปะนั้น ออกบวชจากสกุลพราหมณมหาศาล.
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สองบทวา นมสฺส อจรึ ความวา นมัสการอยูแลว.
บทวา มุตฺยเปกฺโข ความวา หวังวิมุตติกลาวคือพระนิพพาน
อธิบายวา ปรารถนาพระนิพพาน.
พระวังคีสะเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา ทฬฺหธมฺมทสฺสี จริงอยู
พระนิพพานชื่อวาเปนธรรมที่มั่นคง เพราะอรรถวาไมแตก ก็พระผูมีพระภาค
เจา ยอมทรงแสดงพระนิพพานนั้น เพราะเหตุนั้น พระวังคีสะจึงเรียก
พระผูมีพระภาคเจานั้นวา ทฬฺหธมฺมทสฺสี ผูแสดงธรรมอันมั่นคง.
แมดวยบทวา สกฺกา พระวังคีสะ ยอมเรียกพระผูมีพระภาคเจานั้น
แล ดวยคุณนาม.
ดวยสองบทวา มยมฺป สพฺเพ พระวังคีสูสงเคราะหบริษัทที่เหลือ
แลว แสดงซึ่งตน ยอมรองเรียก.
แมดวยบทวา สมนฺตจกฺขุ ทานก็เรียกพระผูมีพระภาคเจานั้นแล
ดวยสัพพัญุตญาณ.
บทวา สมฺมวฏิตา ไดแก ตั้งไวแลวโดยชอบ คือทําใหเปนหลัก
ตั้งไวแลว.
บทวา โน ไดแก ของเราทั้งหลาย.
บทวา สวนาย ไดแก เพื่ออันฟงไวยากรณปญหานี้.
บทวา โสตา ไดแก โสตินทรีย.
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คําวา ตุว โน สตฺถา ตวมนุตฺตโรสิ นี้ เปนเพียงคําชมเชย
เทานั้น.
หลายบทวา ฉินฺเทว โน วิจิกิจฉฺ  ไดแก พระวังคีสะนั้นผูหมด
ความสงสัยแลว ดวยความสงสัยในอกุศล แตกพ็ ูดหมายถึงความปริวิตกนั้น
ซึ่งเปรียบดุจความสงสัยนั่นเอง.
สองบทวา พฺรูหิ เมต ความวา ขาแตพระองคผูเปนศากยะ พระองคเปนผูที่ขาพระองคทูลขอแลว เพื่อใหบอกซึ่งสาวกใด ขอพระองคจึงตรัส
บอกซึ่งสาวกนั้นแกขาพระองค ขาพระองคแมทุกคน ปรารถนาจะรูสาวกนั้น
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ผูมีปญญาดุจแผนดิน ก็พระองคเมื่อตรัสบอกอยู ก็
จงบอกซึ่งพราหมณนั้นผูปรินิพพานแลว ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีปญญา
พระองคทรงทราบพระเถระนั้นผูปรินิพพานแลว ก็จงบอกในทามกลางของขาพระองคทั้งหลาย คือจงตรัสบอกในทามกลางของขาพระองคทุกคน โดยประการ
ที่ขาพระองคทุกคนจะพึงทราบได.
คําวา สกฺโกว เทวาน สหสฺสเนตฺโต นี้ เปนคําชมเชยเทานั้น
คํานี้มีอธิบายดังนี้วา ทาวสักกะผูมีดวงตาหนึ่งพัน ผูมีพระวาจาอันเทพเจา
เหลานั้นรับแลวโดยเคารพ ยอมตรัสในทามกลางแหงเทวดาทั้งหลายฉันใด
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคมีพระวาจาอันขาพระองคทั้งหลายรับแลว
ก็จงตรัสในทามกลางแหงขาพระองคทั้งหลายฉันนั้น.
พระวังคีสะ เนื้อจะชมเชยพระผูมีพระภาคเจานั้นแล เพื่อจะยังความ
เปนผูกลาวใหเกิดขึ้น จงไดกลาวคาถาแมนี้วา เยเกจิ เปนตน.
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เนื้อความแหงคาถานั้นวา กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน
พระวังคีสะเรียกวาเปนทางแหงโมหะ วาเปนฝกฝายแหงความไมรู และวา
เปนที่ตั้งแหงความสงสัย เพราะไมไดละโมหะและความสงสัย ในเพราะมิไดละ
เครื่องรอยรัดเหลานั้น เครื่องรอยรัดเหลานั้นทั้งหมดมาถึงพระตถาคตเจาแลว
ยอมถูกกําจัด ไดแกจักพินาศไป ดวยพลังแหงเทศนาของพระตถาคต.
ถามวา เครื่องรอยรัดเหลานั้นถูกกําจัดไดดวยเหตุไร ?
ตอบวา กิเลสชาติเหลานั้นมาถึงพระผูมีพระภาคเจา ผูมีจักษุพระองค
นี้แล ซึ่งยิ่งกวานระทั้งหลาย ยอมถูกกําจัดแลว คําอันเปนบาทพระคาถาวา
จกฺขุมหฺ ิ เอต ปรม นราน ดังนี้ เปนคําอันทานกลาวไววา เพราะพระตถาคตเจา ชื่อวาเปนผูมีจักษุอยางยิ่งกวานระทั้งหลาย เพราะทําปญญาจักษุ
ในการกําจัดกิเลส เครื่องรอยรัดทั้งปวงใหเกิดขึ้น.
พระวังคีสเถระเมื่อจะชมเชยพระผูมีพระภาคเจานั้นแล เพื่อจะยัง
ความเปนผูใครเพื่อจะกลาวใหเกิดขึ้น จึงไดกลาวคาถาแมนี้วา โน เจ หิ
ชาตุ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชาตุ เปนคําโดยสวนเดียว.
บทวา ปุริโส ทานพระวังคีสะหมายถึงพระผูมีพระภาคเจา กลาวแลว.
บทวา โชติมนฺโต ไดแก ชนทั้งหลายผูมาตามพรอมแลวดวย
ความรุงเรื่อง คือปญญา มีพระสารีบุตรเปนตน. ทานกลาวโดยคาถานี้ไววา
ผิวาพระผูมีพระภาคเจา จะไมพึงกําจัดกิเลสทั้งหลายดวยพลังแหงเทศนา
เหมือนกับลมอันตางดวยลมมาทางทิศตะวันออกเปนตน จะไมพึงกําจัดเมฆแลว
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ไซร สัตวโลกแมที่ปกปดดวยความไมรู ก็จะพึงเปนผูมืด ประดุจโลกทีถ่ ูก
เมฆปกปดไว ก็จะเปนโลกมืด คือมีการมืดมนเปนอันเดียวกัน แมหรือวา
ชนทั้งหลายเหลานี้ใด ซึง่ มีความรุงเรื่องในบัดนี้ ปรากฏอยู มีพระสารีบุตร
เปนตน แมชนทั้งหลายเหลานั้น ก็ไมพึงเดือดรอน.
พระวังคีสเถระ เมือ่ ชมเชยพระผูมีพระภาคเจานั้นแล เมื่อจะยังความ
เปนผูใครจะกลาวใหเกิดขึ้นโดยนัยกอนนั้นแล จึงไดกลาวคาถาแมนี้วา ธีรา
จ เปนตน เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา ก็บุรุษทั้งหลายผูเปนนักปราชญ
คือผูเปนบัณฑิต เปนผูกระทําความรุงเรือง ยอมใหความรุงเรืองแหงปญญา
เกิดขึ้น ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงกลาหาญ ผูประกอบดวยปธานวิริยะ
ฉะนั้น ขาพระองคยอมสําคัญ คือวา ยอมสําคัญพระองควาเปนนักปราชญ
และวาเปนผูกระทําความรุงเรืองเหมือนอยางนั้น ดวยวาขาพระองคทั้งหลาย
เมื่อทราบวาพระผูมีพระภาคเจา ผูเห็นแจมแจง คือผูเห็นซึ่งธรรมทั้งปวง
ตามความเปนจริงอยู จึงไดเขาไปหาพระองคอยางนี้. เพราะฉะนั้น ขอพระองค
จงกระทําใหแจมแจง คือวาจงตรัสบอก ฯลฯ ไดแกจงประกาศซึ่งพระกัปปเถระ ไดแกพระนิโครธกัปปะ ในบริษัททั้งหลายแกขาพระองคทั้งหลาย.
พระวังคีสะเมื่อจะชมเชยพระผูมีพระภาคเจานั้นแล เพื่อจะยังความ
เปนผูใครจะกลาวใหเกิดขึ้นโดยนัยกอนนั้นแล จงกลาวคาถาแมนี้วา ขิปฺป
ดังนี้เปนตน. เนื้อความแหงคาถานั้นวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระดํารัส
อันไพเราะ ขอพระองคจงเปลงถอยคําอันไพเราะโดยพลัน คือวาจงอยาไดชักชา
อยู ซึ่งตรัสพระดํารัสอันไพเราะ คือวาอันนํามาซึ่งความรื่นรมยแหงใจ เปรียบ
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เหมือนสุวรรณหงสไปสูที่หากิน ไดพบสระที่เกิดเองและราวปา จึงโกงคอ
เมื่อจะไมรีบรอน จึงคอย ๆ เปลงเสียง ดวยจะงอยปากสีแดง คือรองดวยเสียง
อันไพเราะฉันใด แมพระองคเองก็ฉันนั้นเหมือนกัน ทรงคอย ๆ เปลงดวย
พระสุรเสียงอันไพเราะ อันเปนมหาปุริสลักษณะอยางหนึ่งนี้ ที่พระองคทรง
กําหนดไวดีแลว ไดแกที่พระองคกําหนดตกแตงไวดวยดี ขาพระองคแม
ทั้งปวงเหลานี้แล เปนผูตรงคือเปนผูไมมีใจฟุงซาน จักสดับพระสุรเสียงที่
พระองคทรงเปลงแลว.
พระวังคีสะ เมื่อจะชมเชยพระผูมีพระภาคเจานั้นแล เมือ่ จะยังความ
เปนผูใครที่จะกลาวใหเกิดขึ้นโดยนัยกอนนั้นแล จึงกลาวคาถาแมนี้วา ปหีนชาติมรณ ดังนี้เปนตน พึงทราบวิเคราะหในคําวา อเสส นั้นวา บาปใด
ยอมไมเหลืออยู เหตุนั้นบาปนั้น ชื่อวา อเสสะ ซึ่งพระองคผูทรงกําจัดบาป
อันไมมีสวนเหลือนั้น มีคําอธิบายวา ดังพระอริยเจามีพระโสดาบัน เปนตน
ผูซึ่งละชาติและมรณะได ไมมีอะไรเหลือ ฉะนั้น
บทวา นิคฺคยฺห ไดแก ขอรองดวยดีแลว กลาวคือรบเราแลว.
บทวา โธน ไดเเก ผูมีบาปธรรมทั้งปวงอันกําจัดแลว.
บทวา วาเทสฺสามิ ไดแกขาพระองคจะขอใหพระองคตรัสพระธรรม.
บาทพระคาถาวา น กามกาโร หิ ปุถุชฺชนาน ความวา ดวยวาการ
กระทําความใคร ยอมไมมีแกปุถุชนทัง้ หลายเทานั้น อธิบายวา ปุถุชนปรารถนา
จะทราบหรือจะกลาวสิ่งใด ก็ไมอาจที่จะทราบหรือจะกลาวสิ่งนั้น ไดทั้งหมด.
บาทพระคาถาวา สงฺเขยฺยกาโร จ ตถาคตาน ความวา สวนการ
กระทําการพิจารณา คือวา การกระทําที่มีปญญาเปนสภาพถึงกอน ยอมมีแก
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พระตถาคตเจาทั้งหลาย อธิบายวา พระตถาคตเจาทั้งหลายเหลานั้น ยอมทรง
ปรารถนาจะทรงทราบ หรือตรัสสิ่งใด ก็สามารถทราบหรือตรัสสิ่งนั้นได
(ทั้งหมด).
บัดนี้ พระวังคีสะเมื่อจะประกาศ ซึ่งการกระทําการพิจารณานั้น จึง
กลาวคาถานี้วา สมฺปนฺนเวยฺยากรณ ดังนี้เปนตน.
เนื้อความแหงพระคาถานั้นวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา จริงอยางนั้น
ไวยากรณอันสมบูรณมีอันเปนไปที่พระองคตรัสไวดีแลว อันพระองคผูมี
พระปญญารุง เรือง ทรงเรียนมาดีแลวในที่นั้น ๆ นี้ไมผิด อันชนทั้งหลาย
เห็นแลวในพระดํารัสทั้งหลาย ที่พระดํารัสอยางนี้วา สันตติมหาอํามาตยเหาะ
ขึ้นสูอากาศ ชั่วระยะ ๗ ลําตาลแลวจักปรินิพพาน และวา สุปปพุทธศากยะ
จักถูกแผนดินสูบในวันที่ ๗ ดังนี้. ก็ตอจากนั้นพระวังคีสะประนมอัญชลีใหดี
ยิ่งขึ้น แลวทูลวา อัญชลีครั้งหลังนี้ อันขาพระองคประณมดีแลว คือวา
อัญชลีแมอีกครั้งหนึ่งนี้ อันขาพระองคประนมดีแลว ดียิ่งขึ้น.
บทวา มา โมหยิ ความวา พระองคเมื่อทรงทราบอยู คือทรงรู
อยูซึ่งคติกําเนิดของพระเถระชื่อวากัปปะ ก็อยาทรงใหขาพระองคทั้งหลายหลง
อยูดวยการไมตรัสตอบเลย พระวังคีสะเรียกพระผูมีพระภาคเจา ดวยคําวา
อโนมปญญา ผูมีปญญาไมทราบ.
ก็พระวังคีสะเมื่อจะทูลขอพระผูมีพระภาคเจา ถึงการไมหลงนั้นแหละ
ปริยายแมอื่น จึงกลาวคาถานี้วา ปโรวร ดังนี้เปนตน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปโรวร ไดแก ที่งามและที่ไมงาม
หรือที่อยูไกลและที่อยูใกล ดวยสามารถแหงโลกิยธรรม และโลกุตรธรรม.
บทวา อริยธมฺม ไดแก จตุสัจธรรม.
บทวา วิทิตฺวา ไดแก แทงตลอด.
บทวา ชาน ไดแก รูอยูซึ่งไญยธรรมทั้งปวง.
บทวา วาจาภิกงฺขามิ ไดแก ขาพระองคหวังอยูซึ่งพระวาจาของ
พระองค ประดุจบุรุษผูมีตัวอันรอนในฤดูรอน ลําบากอยู สะดุงแลวหวังอยู
ซึ่งน้ําฉะนั้น.
บทวา สุตมฺปวสฺส ไดแก ขอพระองคจงหลั่ง คือวาจงเปลง
ไดแก จงปลอยซึ่งสัททายตนะกลาวคือสุตะ คือทําสัททายตนะใหเปนไป.
พระบาลีวา สุตสฺส วสฺส ดังนี้ก็มี อธิบายวาจงโปรยซึ่งฝนแหง
สัททายตนะ มีประการอันพระองคตรัสแลว.
บัดนี้พระวังคีสะหวังอยูซึ่งวาจาเชนใด เมื่อจะประกาศซึ่งวาจาเชนนั้น
จึงไดกลาวคาถาวา
พระภิกษุชื่อวา นิโครธกัปปะ ได
ประพฤติพรหนจรรย ตามปรารถนา พรหมจรรยไร ๆ ของทานนั้นมิไดเปลา ทานนิพพานดวยสอุปาทิเสสนิพพานแลว หรือวาทาน
เปนผูนิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพาน
เหมือนอยางพระอเสขะทั้งหลาย ขาพระองค
ทั้งหลาย จักฟงซึ่งขอนั้น.
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พระวังคีสะ เรียกพระเถระชื่อวากัปปะนั้นแล ดวยสามารถแหงการ
บูชานั้นแหละวา กัปปายนะ.
บทวา ยถา วิมุตฺโต ไดแก พระวังคีสะทูลถามวา พระกัปปายนเถระ นิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เหมือนอยางพระอเสกขะ
ทั้งหลาย หรือวาทานนิพพานแลวดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ เหมือนอยาง
พระเสกขะทั้งหลาย. คําที่เหลือในคาถานี้ ซัดแลวทั้งนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา อันพระวังคีสะทูลขอแลว ดวยคาถา ๑๒ คาถา
อยางนี้ เมื่อทรงพยากรณเรื่องนั้น จึงตรัสพระคาถาวา
ภิกษุชื่อวา นิโครธกัปปะ ไดตัด
ตัณหาในนามรูปนี้ ที่เปนกระแสแหงกัณหมาร อันนอนเนื่องแลวสิ้นกาลนาน เธอขาม
พนชาติและมรณะได ไมมีสวนเหลือ พระผูม ีพระภาคเจาผูประเสริฐสุด ดวยอินทรีย
๕ เปนตน ไดตรัสแลว อยางนี้.
เนื้อความแหงบาทตนในพระคาถานั้น มีดงั นี้กอน ตัณหาอันตางดวย
กามตัณหาเปนตน ในนามรูปนี้แมใด นอนเนื่องอยูแลวสิ้นกาลนาน เพราะ
อรรถวาอันบุคคลละไมไดแลว ทานเรียกวา กระแสแหงมาร อันไดนามวา
กัณหะ ดังนีก้ ็มี. พระเถระชื่อวากัปปายนะ ตัดแลวซึ่งตัณหาในนามรูปนี้
ที่นอนเนื่องอยูสิ้นกาลนาน ซึ่งเปนกระแสแหงกัณหมารนั้น.
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ก็คําวา อิติ ภควา นี้ ในคาถานี้ เปนคําของพระสังคีติกาจารย
ทั้งหลาย. ดวยบาทพระคาถาวา อตาริ ชาติมรณ อเสส พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา พระกัปปายนเถระนั้นไดตัดแลวซึ่งตัณหานั้น ไดขามแลว
ซึ่งชาติและมรณะที่เหลือ ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
บาทพระคาถาวา อิจฺจพฺรวี ภควา ปฺจเสฏโ ความวา
พระผูมีพระภาคเจา ผูประเสริฐกวาพระปญจวัคคียผูเปนศิษยรุนแรก ๕ องค
ดวยอินทรียทั้ง ๕ มีศรัทธาเปนตน หรือดวยธรรมทั้งหลาย มีศลี เปนตน.
และเปนผูประเสริฐดวยพระจักษุที่ประเสริฐอยางยิ่ง อันพระวังคีสะทูลถามแลว
ไดตรัสแลวอยางนี้. คํานี้เปนคําของพระสังคีติกาจารย.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พระวังคีสะเมื่อจะชื่นชมภาษิต
ของพระผูมีพระภาคเจา จึงไดกลาวคาถา เปนตนวา เอส สุตวฺ า ดังนี้.
ในคาถาเหลานั้น พึงทราบวินิจฉัยคาถาที่ ๑ ดังตอไปนี้.
บทวา อิสิสตฺตมา ความวา พระผูมีพระภาคเจาเปนฤๅษีดวย
เปนที่ ๗ ดวย เพราะอรรถวาสูงสุด อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรง
กระทําพระฤาษี ๖ พระองค มีพระนามวา วิปสสี สิขี เวสสภู กกุสันธะ
โกนาคมนะ และกัสสปะ ใหพระองคเปนที่ ๗ ปรากฏแลว พระผูมีพระภาคเจา
จึงเปนพระฤๅษีองคที่ ๗ พระวังคีสะเมื่อจะเรียกพระผูมีพระภาคเจานั้นวาเปน
ฤๅษีพระองคที่ ๗ จึงไดกลาวแลว.
สองบทวา น ม วฺเจสิ ความวา เพราะเหตุที่พระกัปปายนเถระ
ปรินิพพานแลว ฉะนั้น พระองคจะไมลวง ขาพระองค ผูปรารถนาอยูเพื่อจะ
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ทราบความที่พระกัปปายนเถระปรินพิ พาน คือวา ขอพระองคอยาไดตรัส
ใหผิด. คําที่เหลือในคาถานี้ปรากฏแลว.
ในคาถาที่ ๒ พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ :เพราะเหตุที่สาวกของพระพุทธเจา มุงหวังการหลุดพนอยูแลว ฉะนั้น
พระวังคีสเถระกลาวหมายเอาเนื้อความนั้นวา สาวกของพระพุทธเจาเปนผูกลาว
อยางใด ก็ทําอยางนั้น.
บาทพระคาถาวา มจฺจุโน ชาล ตนฺต ไดแก ขายคือตัณหาของมาร
ที่แผกวางออกไปเเลวในวัฏฏะอันประกอบดวยภูมิ ๓ นั้น.
บทวา มายาวิโน ไดแก ผูมีมายามาก. อาจารยบางพวกกลาววา
ผูมีมายาเหมือนอยางนั้น ดังนี้ก็มี อธิบายของอาจารยทั้งหลายเหลานั้นวา
มารใดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แมหลายครั้งนับไมถวน ดวยมายาทั้งหลาย
เปนอเนกของมารนั้น คือ ผูมีมายาเหมือนมารนั้น.
ในคาถาที่ ๓ มีวินจิ ฉัย ดังนี้ :บทวา อาทิ ไดแก เหตุ. บทวา อุปาทานสฺส ไดแก แหงวัฏฏะ.
จริงอยู วัฏฏะ ทานกลาววา เปนอุปาทานในที่นี้ เพราะอรรถวาอันสัตวพึง
ยึดมั่น.
พระวังคีสเถระ ยอมกลาวดวยประสงควา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
พระผูมีพระภาคเจาควรจะตรัสอยางนี้วา พระกัปปเถระไดเห็นแลวซึ่งเหตุแหง
อุปาทานนั้นนั่นแล คือวา ซึ่งเหตุอันตางดวยอวิชชาและตัณหาเปนตน.
บทวา อจฺจคา วต ไดแก กาวลวงแลวหนอ.
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ในคําวา มจฺจุเธยฺย วิเคราะหวา ทีช่ ื่อวาบวงแหงมาร เพราะ
อรรถวาเปนที่ตั้งแหงมัจจุ.
คําวา มจฺจุเธยฺย นี้ เปนชื่อแหงวัฏฏะอันเปนไปในภูมิสาม พระวังคีสะเกิดความรูขึ้นแลว จึงกลาววา พระกัปปายนเถระไดลว งบวงมารนั้น
ที่ขามไดโดยยากหนอ คําที่เหลือในคาถานี้ชัดเจนแลวทั้งนั้น ดังนี้แล.
จบการพรรณนานิโครธกัปปสูตร แหงขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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สัมมาปริพพาชนิยสูตรที่ ๑๓
วาดวยผูเวนรอบโดยชอบในโลก
พระพุทธนิมิตตรัสถามดวยพระคาถาวา
[๓๓๑] เราขอถามมุนีผูมีปญญามาก
ผูข ามถึงฝง ปรินิพพานแลว ดํารงตนมั่น
ภิกษุนั้นบรรเทากามทั้งหลายแลว พึงเวน
รอบโดยชอบในโลกอยางไร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ภิกษุใด ถอนการถือความเกิด
ความฝนและลักษณะวาเปนมงคลขึ้นไดแลว
ภิกษุนั้นละมงคลอันเปนโทษไดแลว พึงเวน
รอบโดยชอบในโลก.
ภิกษุพึงนําออกเสียซึ่งความกําหนัด
ในกามทั้งหลาย ทั้งที่เปนของมนุษย ทัง้ ที่
เปนของทิพย ภิกษุนั้นตรัสรูธรรมแลว กาวลวงภพไดแลว พึงเวนรอบโดยชอบในโลก.
ภิกษุกําจัดคําสอเสียดแลว พึงละ
ความโกรธ ความตระหนี่ ภิกษุนั้นละความ
ยินดี และความยินรายไดแลว พึงเวนรอบ
โดยชอบในโลก.
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ภิกษุละสัตวและสังขารอันเปนที่รัก
และไมเปนที่รักแลว ไมถือมัน่ อันตัณหา
และทิฏฐิไมอาศัยแลวในภพไหน ๆ หลุดพน
แลวจากธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน พึงเวน
รอบโดยชอบในโลก.
ภิกษุนั้น กําจัดเสียแลวซึ่งความ
กําหนัดดวยอํานาจแหงความพอใจในความ
ยึดถือทั้งหลาย ยอมไมเห็นความเปนสาระ
ในอุปธิทั้งหลาย ภิกษุนั้นผูอันตัณหาและ
ทิฏฐิไมอาศัยแลว อันใคร ๆ พึงนําไปไมได
พึงเวนรอบโดยชอบในโลก.
ภิกษุนั้นไมผิดพลาดดวยวาจาใจและ
การงานแลว รูแ จงแลวซึ่งธรรมโดยชอบ
ปรารถนาบทคือนิพพานอยู พึงเวนรอบโดย
ชอบในโลก.
ภิกษุใดประสบอยู ไมพึงยึดถือวา
เราแมถูกดาก็ไมพึงผูโกรธ ไดโภชนะที่ผู
อืน่ ใหแลว ไมพึงประมาทมัวเมา ภิกษุนั้น
พึงเวนรอบโดยชอบในโลก
ภิกษุละความโลภและภพแลว งดเวน
จากการตัดและการจองจําสัตวอื่น ขามพน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 330

ความสงสัย ไมมีกิเลสดุจลูกศร พึงเวน
รอบโดยชอบในโลก.
ภิกษุรูแจงการปฏิบัติอันสมควรแกตน
และรูแจงธรรมตามความเปนจริงแลวไมพึง
เบียดเบียนสัตวไร ๆ ในโลก พึงเวนรอบ
โดยชอบในโลก.
ภิกษุใดไมมีอนุสัย ถอนอกุศลมูล
อะไร ๆ ขึ้นไดแลว ภิกษุนั้นไมมีความหวัง
ไมมีตัณหา พึงเวนรอบโดยชอบในโลก.
ภิกษุผูสิ้นอาสวะ ละมานะไดแลว
กาวลวงธรรมชาติอันเปนทางแหงราคะได
หมด ฝกฝนตน ดับกิเลสไดแลว มีจิตตั้งมั่น
พึงเวนรอบโดยชอบในโลก.
ภิกษุผูมีศรัทธาไดสดับแลว เห็น
มรรค ไมแลนไปดวยอํานาจทิฏฐิในสัตว
ทั้งหลายผูไปแลวทิฏฐิ ภิกษุนั้นเปน
นักปราชญ กําจัดเสียซึ่งโลภะ โทสะ และ
ปฏิฆะ พึงเวนรอบโดยชอบในโลก.
ภิกษุนั้นชนะกิเลสดวยอรหัตมรรค
อันหมดจดดี มีกิเลสดุจหลังคาเปดแลว มี
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ความชํานาญในธรรมทั้งหลาย ถึงนิพพาน
ไมมีความหวั่นไหว ฉลาดในญาณอันเปนที่
ดับสังขาร พึงเวนรอบโดยชอบในโลก.
ภิกษุลวงความกําหนดวา เรา วาของ
เรา ในปญจขันธทั้งที่เปนอดีต ทั้งที่เปน
อนาคต มีปญญาบริสุทธิ์กาวลวงทั้ง ๓ กาล
หลุดพนแลวจากอายตนะทั้งปวง พึงเวน
รอบโดยชอบในโลก.
ภิกษุผูรูบทแหงสัจจะทั้งหลาย ตรัสรู
ธรรม เห็นการละอาสวะทั้งหลายเปนวิวฏะ
(นิพพาน) ไมของอยูในภพไหน ๆ เพราะ
ความหมดสิ้นไปแหงอุปธิทั้งปวง พึงเวน
รอบโดยชอบในโลก.
พระพุทธนิมิตตรัสพระคาถาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอนี้เปน
อยางนั้นแนแททีเดียว ภิกษุใดมีปกติอยู
อยางนี้ ฝกฝนตนแลว ลวงธรรมเปนทีต่ ั้ง
แหงสังโยชนทั้งปวง ภิกษุนั้นพึงเวนรอบ
โดยชอบในโลก.
จบ สัมมาปริพพาชนิยสูตรที่ ๑๓
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อรรถกถาสัมมาปริพพาชนิยสูตรที่ ๑๓
สัมมาปริพพาชนิยสูตร มีคําเริ่มตนวา ปุจฺฉามิ มุนึ ปหูตปฺ
เราขอถามมุนีผูมีปญญามาก ดังนี้.
ทานเรียกวา มหาสมยสูตร บาง เพราะกลาวในวันมหาสมัย.
ถามวา มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
ตอบวา มีการเกิดขึน้ เพราะมีคําถาม.
ดวยวา พระผูมีพระภาคเจาถูกพระพุทธนิมิตถาม จึงไดตรัสพระสูตร
นี้. พรอมกับคําถามพระสูตรนั้น ทานจึงเรียกวา สัมมาปริพพาชนิยสูตรบาง.
ความยอในพระสูตรนี้มีเพียงนี้. สวนโดยพิสดารนั้น พระโบราณาจารยได
พรรณนาไวตั้งแตการอุบัติของสากิยวงศและโกลิยวงศ การพรรณนาไวเพียง
อุเทศในเรื่องนี้ มีดังตอไปนี้.
ก็ครั้งปฐมกัป พระเจามหาสมมติราชไดมีพระโอรสพระนามวา โรชะ.
พระเจาโรชะไดมีพระโอรสพระนามวา วโรชะ. พระเจาวโรชะไดมีพระโอรส
พระนามวา กัลยาณะ. พระเจากัลยาณะไดมีพระโอรสพระนามวา วรกัลยาณะ
พระเจาวรกัลยาณะไดมีพระโอรส พระนามวา มันธาตุ. พระเจามันธาตุไดมี
พระโอรสพระนามวา วรมันธาตุ. พระเจาวรมันธาตุไดมีพระโอรสพระนามวา
อุโปสถะ. พระเจาอุโปสถะไดมีพระโอรสพระนามวา จระ. พระเจาจระ
ไดมีพระโอรสพระนามวา อุปจระ. พระเจาอุปจระไดมีพระโอรสพระนามวา
พระมฆาเทวะ. สืบตอจากพระเจามฆาเทวะไดมีกษัตริย ๘๔,๐๐๐ พระองค
ตอจากกษัตริย ๘๔,๐๐๐ พระองคเหลานั้น ไดมีวงศโอกกากราช ๓ วงศ.
พระเจาโอกกากราชองคที่ ๓ มีพระมเหสี ๕ องค คือ พระนางหัตถา ๑

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 333

พระนางจิตตา ๑ พระนางชันตุ ๑ พระนางชาลินี ๑ พระนางวิสาขา ๑.
พระมเหสีองคหนึ่ง ๆ มีหญิงบริวารองคละ ๕๐๐.
พระมเหสีองคใหญมีโอรส ๔ พระองค คือ เจาชายโอกกามุขะ ๑
เจาชายกากัณฑะ ๑ เจาชายหัตถินิกะ ๑ เจาชายนิปุระ ๑. มีพระธิดา ๕
พระองค คือ เจาหญิงปยา ๑ เจาหญิงสุปปยา ๑ เจาหญิงอานันทา ๑
เจาหญิงวิชาตา ๑ เจาหญิงวิชิตเสนา ๑ ครั้นพระมเหสีองคใหญไดพระโอรส
พระธิดา ๙ องคแลว ก็สิ้นพระชนม.
พระมเหสีจึงทรงนําราชธิดาซึ่งยังสาว ทั้งมีรูปโฉมงดงามองคอื่นมา
ตั้งไวในตําแหงพระอัครมเหสี. พระอัครเหสีไดประสูติพระโอรสองคหนึ่ง
ครั้นประสูติได ๕ วัน พวกนางนมไดตกแตงพระชันตุกุมารนํามาเฝาพระราชา.
พระราชาทรงยินดีไดพระราชทานพรแดพระมเหสี. พระนางจึงทรงปรึกษากับ
บรรดาพระญาติทูลขอราชสมบัติใหแกพระโอรส. พระราชาทรงพิโรธวา
หญิงถอยใจชั่ว เจาจงพินาศเสียเถิด เจาปรารถนาใหพวกโอรสของเราไดรับ
อันตราย แลวไมพระราชทานตามที่พระมเหสีทูลขอ. พระอัครมเหสีประเลา
ประโลมพระราชาในที่ลับบอย ๆ ครั้นใหทรงพอพระทัยแลว ทูลพระดํารัสมี
อาทิวา ขาแตพระองค ผูเปนมหาราช ไมควรกลาวเท็จ แลวทูลวิงวอนซ้ํา
แลวซ้ําอีก.
ลําดับนั้น พระราชาตรัสเรียกพระโอรสทั้งหลายมาตรัสวา ดูกอนลูก ๆ
ทั้งหลาย พอเห็นชันตุกุมารนองของพวกลูก จึงไดผลุนผลันใหพรแกมารดา
ของชันตุกุมาร เธอประสงคจะใหโอรสครองราชสมบัติ เมื่อพอลวงลับไปแลว
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ลูก ๆ พึงมาตรองราชสมบัติเถิด แลวทรงสงไปกับอํามาตย ๘ คน. พระราชกุมารเหลานั้น ไดพาพระพี่นางพระนองนาง ออกจากพระนครพรอมดวย
จตุรงคเสนา. พวกชาวพระนครูวา พระกุมารจะเสด็จมารองราชสมบัติเมื่อ
พระบิดาสวรรคตแลว จึงคิดวา พวกเราจะติดตามไปอุปฏฐากพระกุมารเหลานั้น
ก็พากันตามเสด็จไปเปนอันมาก. ในวันแรกไดมีหนุมเสนาประมาณ ๑ โยชน ใน
วันที่สองประมาณ ๒ โยชน ในวันทีส่ ามประมาณ ๓ โยชน.
พระราชกุมารทั้งหลายทรงดําริวา พลนิกายมีมาก หากเราจะยกไปตี
พระราชาใกลเคียงเมืองหนึ่งเมืองใด ชิงเอาบานเมือง ชนบททั้งหมดก็จะ
พายแพเรา แตประโยชนอะไรดวยราชสมบัติที่ไดมา เพราะเบียดเบียนผูอื่น
ชมพูทวีปก็กวางใหญ เราจะสรางนครในปา จึงพากันเสด็จบายหนาไปยังปา
หิมพานต.
พระราชกุมารแสวงหาที่จะสรางพระนคร ที่ปานั้นมีพระดาบสชื่อ
กปละ มีตบะแรงกลา อาศัยอยูในปาไมสากะใกลฝงโบกขรณี ณ ปาหิมพานต
พระราชกุหารไปถึงที่อยูของดาบสนั้น. ดาบสเห็นพระราชกุมารเหลานั้นจึงถาม
ครั้นทราบเรื่องราวทั้งหมด จึงไดทําการอนุเคราะหพระราชกุมารเหลานั้น.
นัยวา พระดาบสนั้นรูภูมิชัยวิทยา เห็นคุณและโทษในอากาศสูงขึ้นไป
ได ๘๐ ศอก และใตพื้นดินลงไป ๘๐ ศอก. ณ ภูมิประเทศนั้น หมูเเละเนื้อ
ทั้งหลายทําใหราชสีหและเสือเปนตนหวาดกลัวหนีกลับไป กบและหนูทั้งหลาย
ทําใหงูเกรงกลัว. ดาบสครั้นเห็นพระราชกุมารเหลานั้น จึงทูลวา ภูมิประเทศ
นี้ เปนพื้นปฐพีอันล้ําเลิศ จึงใหสราง พระนคร ณ ที่นั้น. ครั้งนัน้ พระดาบสได
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ทูลพระราชกุมารวา หากพระองคจะสรางพระนครใชชื่อของขาพระองค ขาพระองคก็ยินดี. พระราชกุมารทรงรับคําดาบส. พระดาบสกลาววาแมบุตรคน
จัณฑาลสถิตอยูในที่นี้ ก็จะขมขี่พระเจาจักรพรรดิดวยกําลังได แลวกราบทูล
ใหสรางพระราชมณเฑียร แลวสรางพระนคร ณ ที่ตั้งอาศรม ครั้นดาบสถวาย
ที่นั้นแลว ตนเองก็สรางอาศรมอาศัยอยู ณ เชิงเขาไมไกลนัก. จากนั้น
พระราชกุมารทั้งหลาย จึงสรางพระนคร ณ ที่นนั้ ใหจารึกชื่อวา กบิลพัสดุ
เพราะกปลดาบสประสิทธิ์ให แลวเสด็จอาศัยอยู ณ กรุงกบิลพัสดุนั้น.
ลําดับนั้น พวกอํามาตยคิดวา พระกุมารเหลานี้ทรงเจริญวัยแลว หาก
อยูในสํานักของพระบิดา ก็จะกระทําอาวาหมงคลและวิวาหมงคล แตบัดนี้เปน
ภาระของพวกเรา จึงพากัน ไปทูลปรึกษากับพระกุมาร. พระกุมารตรัสวา เรา
มิไดเห็นธิดาของกษัตริยอื่นเสมอดวยเรา และเราไมเห็นขัตติยกุมารเหลาอื่น
เสมอดวยพระเชษฐภคินีและพระกนิษฐภคินีเหลานั้นเลย อนึง่ เราจะไมทําการ
ปะปนชาติ. เพราะกลัวการปะปนชาติ จึงตั้งพระเชษฐภคินีไวในฐานะพระมารดา แลวอภิเษกสมรสกับพระกนิษฐภคินีเปนคู ๆ กันไป.
พระบิดาของพระราชกุมารเหลานั้น ครั้นทรงทราบเรื่องราวทั้งหมด
แลวทรงเปลงอุทานวา สักยะ สักยะ. นี้เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นแลว สมจริงดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนอัมพัฏฐะ ครั้งนั้นแล พระเจาโอกกากราช
ไดตรัสถามที่ประชุมเหลาอํามาตยวา บัดนี้ราชกุมารทั้งหลายพากันไปพักอยูที่
ไหน. พวกอํามาตยกราบทูลวา ขอเดชะ ณ ฝงโบกขรณี ขางหิมวันตประเทศ
มีปาไมสากะอยูมาก บัดนี้พระราชกุมารทั้งหลายพากันไปพักอยู ณ ปาไมนั้น
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พระราชกุมารเหลานั้นทรงกลัวการระคนดวยชาติ จึงอยูรวมกันกับพระภคินีของ
ตน ๆ พระเจาขา. ดูกอนอัมพัฏฐะ ครัง้ นั้นแล พระเจาโอกกากราช ทรงเปลง
อุทานวา สกฺยา วต โภ กุมารา ปรมสกฺยา วต โก กุมารา ดังนี้
ความวา ทานทั้งหลาย กุมารทั้งหลายเปนผูสามารถหนอ กุมารทั้งหลายเปน
ผูสามารถอยางยิ่งหนอ. ดูกอนอัมพัฏฐะ เจาสักยะทั้งหลายยอมปราก ตั้งแต
ครั้งนั้นเปนตนมา และพระเจาโอกกากราชนั้นเปนบรรพบุรษุ ของเจาศากยะ
ทั้งหลาย ดังนี้.
ครั้นตอมาพระเชฏฐภคินีของพระกุมารเหลานั้นไดเปนโรคเรื้อน.
พระวรกายไดปรากฏเหมือนดอกทองหลาง. พระราชกุมารทั้งหลายทรงดําริวา
พระโรคนี้ยอมติดตอแกผูที่นั่งที่ยืนและบริโภครวมกับพระเชษฐภคินีนี้ จึงทูล
เชิญพระนางใหเสด็จขึ้นบนรถ ทําเปนดุจจะไปชมสวน แลวเสด็จเขาปารับสั่งให
ขุดบอลึกทําเปนเรือนพลสังเขปใตพื้นดิน วางพระนางลงในบอนั้นพรอมดวย
ของควรเคี้ยวและควรบริโภค ปดขางบนเกลี่ยฝุนแลวเสด็จไป.
ก็สมัยนั้น พระราชาพระนามวา รามะ เปนโรคเรื้อนถูกพวกสนมและ
พวกฟอนรําพากันรังเกียจ ทรงสลดพระทัย มอบราชสมบัติใหพระโอรสองค
ใหญเสด็จเขาปา เสวยรากไมและผลไมในปานั้น ไมชาก็หายพระโรค มีพระฉวี
ดุจทองคํา เสด็จไปตามที่ตาง ๆ ทอดพระเนตรเห็นตนไมมีโพรงใหญ ทรงทํา
ความสะอาดโพรงไมนั้นประมาณ ๑๖ ศอก ภายในโพรงไมนั้นทรงกระทํา
ประตูหนาตาง พาดบันไดเสด็จประทับอยูในโพรงนั้น. พระองคกอไปที่หลุม
๑

๑. ที. สี ๙/ ๑๔๙ อัมพัฏฐสูตร.
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ถานเพลิงแลวบรรทม ไดทรงสดับเสียงรองครวญครางและเสียงคํารามในราตรี
พระองคทรงกําหนดวา ที่ตรงโนนสีหะแผดเสียง ตรงโนนเสือคําราม ครั้นสวาง
จึงเสด็จไป ณ ที่นั้นทรงถือเนื้อที่เปนเดน (ของสัตว) ปงเสวย.
อยูมาวันหนึ่ง ตอนใกลรุง พระองคประทับนั่งตามไฟอยู. ขณะนั้น
เสือโครงไดกลิ่นพระราชธิดา จึงตะกายที่พื้นนั้นทําใหเปนชองบนพื้นกระดาน.
พระนางทรงเห็นเสือทางชองนั้น ทรงตกพระทัยกลัวรองกรี๊ดจนสุดเสียง. พระราชาทรงสดับเสียงนั้น และทรงกําหนดวา นั่นเปนเสียงสตรีจึงเสด็จไป ณ ที่
นั้นแตเชาตรู ตรัสถามวา ใครอยูในที่นี้. พระนางตอบวา ผูหญิงจะนาย. ตรัส
วา ออกมาเถิด. ทูลวา ออกไปไมได. ตรัสวา เพราะอะไร. ทูลวา ดิฉันเปน
นางกษัตริย. พระนางแมถูกขังอยูในหลุดอยางนั้นยังมีขัตติยมานะ. พระราชา
รับสั่งถามเรื่องราวทั้งหมด แลวจึงตรัสบอกพระชาติของพระองควา เราก็เปน
กษัตริย. ตรัสตอไปวา ออกมาเดี๋ยวนี้เถิดปรากฎดุจเนยใสใสลงในน้ํานม.
พระนางทูลวา หมอมฉันเปนโรคเรื้อน ไมอาจออกไปไดเพคะ. พระราชา
ตรัสวา บัดนี้เราหัวอกอันเดียวกัน เราสามารถเยียวยาใหหาไดจึงทอดบันได
อุมพระนางขึ้นมาทรงนําไปยังที่ประทับของพระองค พระราชทานยาที่พระองค
เสวยดวยพระองคเอง ไมชาก็ทําใหพระนางหายจากพระโรคมีพระฉวีดุจทองคํา.
พระราชาก็ทรงอยูรวมกับพระนางนั้น. ดวยการอยูร วมครั้งแรกเทานั้นพระนาง
ก็ทรงครรภ ประสูติพระโอรสสององค ประสูติพระโอรสครั้งละสององค
๑๖ ครั้ง. รวมเปนพระโอรส ๓๒ องค ดวยประการฉะนี้. พระบิดาไดใหพระโอรสผูเจริญวัยเหลานั้นไดศึกษาศิลปะทุกแขนง.
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ครั้นอยูมาวันหนึ่งพรานปาคนหนึ่งชาวเมืองของพระรามราชาเที่ยว
แสวงหารัตนะบนภูเขามาถึงถิ่นนั้น เห็นพระราชาก็จําไดทูลวา ขาแตพระองค
ขาพระพุทธเจาจําพระองคไดพระเจาขา. พระราชาตรัสถามวา เจามาจากไหน.
พรานทูลวา มาจากพระนครพระเจาขา. แตนั้นพระราชาตรัสถามเรื่องราวทั้งหมดกะเขา. เมื่อพระราชาและพรานปาสนทนากันอยู พระกุมารทั้งหลายก็พา
กันมา. พรานปาเห็นพระกุมารเหลานั้นจึงถามวา ขาแตพระองคพวกเด็กเหลานี้
เปนใครพระเจาขา. พระราชาตรัสวา บุตรของเราเอง. ทูลวา ขอเดชะ บัดนี้
พระองคแวดลอมแลวดวยพระกุมารถึง ๓๒ องค เหลานี้ จักทรงทําอะไรใน
ปาเลา ขอเชิญเสด็จไปครองราชสมบัติเถิดพระเจาขา. พระราชาตรัสวา อยา
เลยพอคุณอยูที่นี้ก็เปนสุขดีแลว. พรานปาคิดวา บัดนี้เราไดเรื่องราวจากการ
สนทนาแลว จึงไปพระนครทูลพระโอรสของพระราชาใหทรงทราบ. พระราช
โอรสทรงดําริวา จะตองนําพระบิดากลับมา จึงเสด็จไป ณ ที่นั้นพรอมดวยจาตุรงคเสนา ทูลวิงวอนพระบิดาดวยประการตาง ๆ. พระราชาก็ทรงปฏิเสธวา
อยาเลยกุมารลูกพอ ที่นกี่ เ็ ปนสุขดีแลว. แตนั้นพระราชบุตรทรงดําริวา บัดนี้
พระบิดาไมทรงปรารถนาจะเสด็จไป ชางเถิดเราจะสรางพระนครในที่นี้แหละ
เพื่อพระองค แลวทรงถอนตนกระเบาออกสรางพระราชมณเฑียรแลวสรางพระนคร ทรงตั้งชื่อเปนสองอยางคือ โกลนคร เพราะถอนตนกระเบาออกแลว
จึงสราง และ พยัคฆปถะ เพราะเปนทางเสือผาน เสร็จแลวเสด็จกลับ.
ตอแตนั้น พระมารดาจึงรับสั่งกะพระกุมารผูเจริญวัยวา นี่แนะลูก ๆ ทั้งหลาย
เจาศากยะอยูกรุงกบิลพัสดุเปนพระเจานาของลูก ๆ ลูกทั้งหลายจงไปรับพระ๑

๑. ยุโรปเปน พยัคฆปชชะ.
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ธิดาของพระเจานานั้นมาเถิด. พระกุมารทั้งหลายไดไปในวันที่พวกนางกษัตริย
เสด็จไปสรงสนานที่แมน้ําแลวกั้นทาน้ําประกาศชื่อแลว ทรงพาพระราชธิดาที่
พระองคปรารถนาแลว ๆ ไป. เจาศากยะทั้งหลายครั้นไดสดับแลวตรัสวา ชาง
เขาเถิด พวกกุมารเหลานั้นก็เปนพระญาติของพวกเราทั้งนั้น แลวทรงนิ่งเสีย.
เมื่อกษัตริยศากยะและโกลิยะกระทําอาวาหมงคลและวิวาหมงคลซึ่งกัน
และกันอยางนี้ พระวงศก็สืบตอกันมาจนถึงพระเจาสีหหนุ. พระเจาสีหหนุมี
พระราชบุตร ๕ พระองค คือ สุทโธทนะ ๑ อมิโตทนะ ๑ โธโตทนะ ๑
สุกโกทนะ ๑ สุกโขทนะ ๑. บรรดาพระราชบุตรเหลานั้นเมื่อพระเจาสุทโธทนะ
ครองราชสมบัติ พระมหาบุรุษผูบําเพ็ญบารมีจุติจากสวรรคชั้นดุสิต โดยนัย
ที่กลาวแลวในนิทานชาดก ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของพระนางมายาเทวี
ประชาบดีของพระเจาสุทโธทนะ แลวเสด็จออกมหาภิเนษกรมณโดยลําดับ
ตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวร เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุโดยลําดับ ทรงโปรดพระประยูรญาติมีพระเจาสุทโธทนมหาราชเปนตน
ใหทรงตั้งอยูในอริยผล เสด็จจาริกไปยังชนบทแลวเสด็จกลับมาอีกครั้งประทับ
อยู ณ วัดนิโครธารามในกรุงกบิลพัสดุพรอมดวยภิกษุ ๑,๕๐๐ รูป.
อนึ่งเมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิโครธารามนั้น พวกเจา
ศากยะและโกลิยะ ทะเลาะกันเรื่องน้ํา. เรื่องเปนอยางไร. เรือ่ งมีอยูวา ใน
ระหวางกรุงกบิลพัสดุเเละกรุงโกลิยะทั้งสองนั้นมีแมน้ําโรหิณีไหลผาน. แมน้ํา
นั้นบางครั้งก็น้ํานอย บางครั้งก็น้ํามาก. ในเวลาน้ํานอย ทั้งเจาศากยะทั้งเจาโกลิยะทําสะพานนําน้ําเพื่อเลี้ยงขาวเจาของตน ๆ. พวกมนุษยของเจาทั้งสอง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 340

ทําสะพานแยงน้ํากัน ดากันถึงชาติวา เจาพวกวายราย ราชตระกูลของพวกเจา
สมสูอยูรวมกันกับพวกนอง ๆ ดุจสัตวดิรัจฉาน มีไก สุนัข สุนัขจิ้งจอกเปน
ตน ราชตระกูลของพวกเจาสมสูกันที่โพรงไมดุจพวกปศาจ แลวพากันไป
กราบทูลพระราชาของตน ๆ. พระราชาเหลานั้นทรงพิโรธเตรียมรบไปเผชิญ
หนากันที่ฝงแมน้ําโรหินี. กําลังพลไดตั้งอยูเชนกับสงคราม.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงดําริวา พวกพระญาติทะเลาะกันเรา
จะตองไปหาม จึงเสด็จมาทางอากาศประทับยืน ณ ทามกลางเสนาทั้งสอง.
อาจารยบางพวกกลาววา พระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงถึงพระญาติทะเลาะกัน
ไดเสด็จมาจากกรุงสาวัตถี. ก็แลครั้นประทับยืนอยูไดตรัสอัตตทัณฑสูตร.
กษัตริยทั้งหมดครั้นทรงสดับดังนั้นทรงเกิดความสังเวช ทิ้งอาวุธพากันยืน
นมัสการพระผูมีพระภาคเจา และรับสั่งใหปูอาสนะอันสูงกวา. พระผูมีพระภาคเจาเสด็จลงมาประทับนั่ง ณ อาสนะที่เขาปูไว ตรัสผันทนชาดกมีอาทิวา
กุารีหตฺโถ ปุริโส แปลวา บุรุษ ถือ ผึ่ง, ตรัส ลฏกิกชาดก มีอาทิวา
วนฺทามิ ต กฺุชร แปลวา ขาพเจาขอไหวกุญชรนั้นและตรัส วัฏฏกชาดกนี้วา
สมฺโมทมานา คจฺฉนฺติ ชาลมาทาย ปกฺขิโน
ยทา เต วิวทิสฺสนฺติ ตทา เอหินฺติ เมวส.
นกทั้งหลายพรอมใจกัน ยอมพาตาขายไปได เมื่อใดพวกมันทะเลาะกัน เมือ่ นั้น
มันจะอยูในอํานาจของเรา. ดังนี้.
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แลวทรงแสดงความที่กษัตริยเหลานั้นเปนพระญาติกันมาชานานแลว ตรัส
มหาวงศนี้ กษัตริยเหลานั้นทรงเลื่อมใสอยางยิ่งเมื่อไดทรงทราบวา เมื่อกอน
พวกเราก็เปนพระญาติกัน. แตนั้นกษัตริยทั้งสองวงศไดมอบกุมาร ๕๐๐ คือ
กุมารฝายเจาศากยะ ๒๕๐ กุมารฝายเจาโกลิยะ ๒๕๐ เพื่อเปนบริวารของ
พระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นบุรพเหตุของกุมารเหลานั้น
จึงตรัสวา เอถ ภิกฺขโว แปลวา เธอทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด. ภิกษุ
ทั้งหมดเหลานั้นไดบริขาร ๘ อันเกิดขึ้นดวยฤทธิ์เหาะไปในอากาศ มายืนถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงพาภิกษุเหลานั้นไปปา
มหาวัน. บรรดาภรรยาของภิกษุเหลานั้นตางก็พากันสงขาวไปใหทราบ ภิกษุ
เหลานั้นถูกภรรยาเลาโลมโดยประการตาง ๆ จึงกระสัน. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบวาภิกษุเหลานั้นกระสัน ทรงประสงคจะแสดงปาหิมพานต บรรเทา
ความกระสันของภิกษุเหลานั้น ดวยตรัสกุณาลชาดก ณ ทีน่ ั้น ตรัสวา
ทิฏปุพฺโพ โว ภิกฺขเว หิมวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเคยเห็น
ปาหิมวันตหรือ กราบทูลวา ไมเคยเห็นพระเจาขา. ตรัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจงมาดู ทรงนําภิกษุเหลานั้นไปทางอากาศดวยฤทธิ์ของพระองค ทรง
แสดงภูเขาหลายลูกวา นีส้ ุวรรณบรรพต นี้รชตพรรพต นี้มณีบรรพต แลว
ประทับยืนอยู ณ พื้นหินออนใกลสระนกดุเหวา. แตนั้นทรงอธิฐานวา
บรรดาสัตวดิรัจฉานประเภทสี่เทาเปนตนทั้งหมด จงมาในภูเขาหิมวันตะเถิด
นกดุเหวามาหลังเพื่อน. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงพรรณนาถึงสัตวที่มา
โดยชาติ ชื่อ และภาษาจึงทรงแจงแกภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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นี้หงส นี่นกกะเรียน นี้นกจากพราก นี้นกการเวก นี้นกงวงชาง นีน้ ก
นางนวล. ภิกษุทั้งหลายมีความสงสัยเมื่อเห็นสัตวเหลานั้น ไดเห็นนกดุเหวา
ที่มาทีหลังนกทั้งหมด แวดลอมดวยนางนกพันตัว จับกลางไมที่นางนกสองตัว
เอาจะงอยปากคาบพาไป เกิดอัศจรรยใจที่ไมเคยมีมา จึงกราบทูลถามพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงเคยเปน
พญานกดุเหวาอยูในที่นี้มิใชหรือ. ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถูกแลว เรา
ไดสรางวงศนกดุเหวาขึ้นมา ตรัสมหากุณาลชาดกครบครันวา ก็ในอดีตกาล
เราทั้งสี่อาศัยอยู ณ ที่นี้ คือ นารท ๑ เทวิละ ๑ เปนฤษี พญาแรง ชื่อ
อานันทะ ๑ เราเปนนกดุเหวาสีเหลืองชื่อปุณณมุขะ ๑. ครั้นภิกษุเหลานั้นฟง
แลว ความกระสันที่เกิดขึ้นเนื่องจากภรรยาเกาของภิกษุเหลานั้นก็สงบลง. แต
นั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสสัจกถาแดภิกษุเหลานั้น เมื่อจบสัจกถา ภิกษุ
รูปที่บวชภายหลังไดเปนพระโสดาบัน รูปที่บวชกอนทั้งหมดไดเปนพระอนาคามี ไมมีที่เปนปุถุชน หรือพระอรหันตแมแตรูปเดียว แตนั้นพระผูมี
พระภาคเจาทรงพาภิกษุเหลานั้นขึ้นสูปามหาวันอีกครั้ง. อนึ่ง ภิกษุเหลานั้น
เมื่อมาก็มาดวยฤทธิ์ของตน ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแก
ภิกษุเหลานั้นอีก เพื่อประโยชนแกมรรคชั้นสูงขึ้นไป. ภิกษุ ๕๐๐ รูปเหลานั้น
เจริญวิปสสนา ตั้งอยูในอรหัตผล. ภิกษุที่บรรลุกอนไดไปกอนทีเดียวดวย
คิดวา เราจักกราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา. ก็ครั้นภิกษุนั้นมาถึงแลว จึงกราบ
ทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคยอมยินดียิ่ง ไมกระสันอยู ดังนี้
แลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. ภิกษุเหลานั้น
ทั้งหมดมาถึงโดยลําดับ นั่งแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา.
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ในวันอุโบสถเดือนเจ็ดตอนเย็น เทวดาในหมื่นจักรวาลยกเวนจําพวก
อสัญญีสัตวและอรูปพรหม ตางนิรมิตอัตภาพละเอียด ตามนัยที่กลาวแลวใน
อรรถกถามงคลสูตร พากันแวดลอมพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งประทับนั่ง ณ
วรพุทธาสนะอันพระขีณาสพ ๕๐๐ แวดลอมแลว คิดวา เราจักฟงพระธรรม
เทศนาอันวิจิตรเฉียบแหลม. บรรดาพรหมเหลานั้น พรหมผูเปนขีณาสพ
๔ องค ออกจากสมาบัติไมเห็นหมูพรหม รําพึงวา พวกพรหมไปไหนกันหมด
ครั้นทรามความนั้นแลวจึงมาทีหลัง เมื่อไมไดโอกาสในปามหาวัน จึงยืนอยู
บนยอดจักรวาล ไดกลาวปจเจกคาถาทั้งหลาย ดังที่ทานกลาวไวดังตอไปนี้.
ครั้งนั้นแล เทวดาชั้นสุทธาวาสสี่องคไดคิดกันวา พระผูมีพระภาคเจา
นี้แล ประทับอยู ณ ปามหาวันใกลกรุงกบิลพัสดุ ในแควนสักกะพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ ทั้งหมดลวนเปนพระอรหันต อนึ่ง เทวดา
ทั้งหลายจากโลกธาตุสิบโดยมากมาประชุมกัน เพื่อเห็นพระผูมีพระภาคเจาและ
ภิกษุสงฆ ถากระไรแมเราก็พึงเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้น
เขาไปเฝาแลว พึงกลาวปจเจกคาถาในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา. ทั้งหมด
พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในสัคควรรคนั้นแล. ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว
พรหมองคหนึ่ง ณ ที่นั้นไดโอกาสบนยอดจักรวาลดานทิศตะวันออก
ประดิษฐานอยูบนยอดจักรวาลนั้น ไดกลาวคาถานี้วา มหาสมโย ปวนสฺมึ
ฯเปฯ ทกฺขติ าเยว อปราชิตสงฺฆ ความวา วันนี้เปนมหาสมัยในปาใหญ
หมูเทวดามาประชุมกัน เรามาสูธรรมสมัยนี้ เพือ่ จะเห็นพระพุทธเจาและพระสงฆผูชนะมารแลว เมื่อพรหมนั้นกลาวคาถานี้ พวกพรหมที่ประดิษฐานอยู ณ
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ภูเขาจักรวาลดานทิศตะวันตก ไดยินเสียง. พรหมองคที่สองไดโอกาสบนยอด
จักรวาลดานทิศตะวันตก ประดิษฐานอยูบนยอดจักรวาลนั้น สดับคาถานั้นจึง
ไดกลาวคาถานี้วา ตตฺร ภิกฺขโว สมาทหสุ ฯเปฯ อินฺทริยานิ รกฺขนฺติ
ปณฺฑิตา ความวา ภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมั่นคงแลว เหมือนสารถีถือ
เชือกยืนอยู ทานเปนบัณฑิตรักษาอินทรียทั้งหลาย. พรหมองคที่สามไดโอกาส
บนยอดจักรวาลดานทิศใต ประดิษฐานอยูบนจักรวาลนั้น สดับคาถานั้นแลวได
กลาวคาถานี้วา เฉตฺวา ขีล เฉตฺวา ปลิฆ ฯลฯ สุสู นาคา ความวา
ภิกษุเหลานั้นตัดกิเลสดุจตะปู ตัดกิเลสดุจลิ่ม ตัดกิเลสดุจเสาเขื่อน เปนผูไม
หวั่นไหว ทานเปนผูหมดจดไมมีมลทินเที่ยวไป ทานเปนพระนาคหนุม มี
ดวงตาฝกฝนดีแลว. พรหมองคทีสี่ไดโอกาสบนยอดจักรวาลดานทิศเหนือ
ประดิษฐานอยูบนยอดจักรวาลนั้น สดับคาถานั้นแลวไดกลาวคาถานี้วา เยเกจิ
พุทฺธ สรณ คตาเส ฯเปฯ เทวกาย ปริปูเรสฺสนฺติ ความวา ชนทั้งหลาย
เหลาใดเหลาหนึ่งถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ ชนทั้งหลายเหลานั้นจักไมถึง
อบายภูมิ ละกายของมนุษยแลว จักยังกายเทพใหบริบูรณ พรหมที่ประดิษฐาน
อยู ณ จักรวาลดานทิศใต ไดสดับเสียงของพรหมนั้น. ในครั้งนั้นพรหม
สี่องคเหลานี้ไดชื่นชมเชยบริษัท ดวยประการฉะนี้. มหาพรหมไดยืนครอบ
จักรวาลเปนอันเดียวกัน.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาทรงตรวจดูเทพบริษัทแลว ทรงแจงแก
ภิกษุทั้งหลายวา เยป เต ภิกฺขเว อเหสุ ฯเปฯ เยป เต ภิกฺขเว ภวิสฺสนฺติ
ฯเปฯ สมฺมาสมฺพุทฺธา ฯเปฯ สนฺนิปติตา ภวิสฺสนฺติ เสยฺยถาป มยฺห
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เอตรหิ ความวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
เหลานั้นใด ไดมีแลวในอดีตกาล เทวดาทั้งหลายประมาณเทานี้แหละได
ประชุมกันเพื่อเห็นพระพุทธเจา เพือ่ เห็นพระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายพระองค
นั้น เหมือนเหลาเทวดาประชุมกันเพื่อเห็นเราในบัดนี้ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้นใดจักมีในอนาคต เทวดาทั้งหลาย
มีประมาณเทานี้แหละ จักประชุมกันเพื่อเห็นพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
เหมือนเทวดาทั้งหลายประชุมกันเพื่อเห็นเราในบัดนี้. ลําดับนั้น เทพบริษัทนั้น
แยกออกเปนสองพวกทั้งที่เปนภัพพสัตวและอภัพพสัตว พวกเปนภัพพสัตวมี
ประมาณเทานี้ พวกเปนอภัพพสัตวมีประมาณเทานี้. บรรดาเทพบริษัทเหลานั้น
บริษัทที่เปนอภัพพะแมเมื่อพระพุทธเจารอยพระองคทรงแสดงธรรม ก็ไม
ตรัสรูได สวนบริษัทที่เปนภัพพะสามารถรูได ครั้นรูแลวยังแบงภัพพบุคคล
ออกเปนหกประเภท ดวยสามารถจริต คือ ประเภทราคจริตประมาณเทานี้
ประเภทโทสจริต โมหจริต วิตักกจริต สัทธาจริต พุทธิจริตประมาณเทานี้.
ครั้นกําหนดจริตอยางนี้แลว ทรงเลือกเฟนธรรมกถาวา การแสดงธรรมชนิดไร
จึงจะเปนที่สบายแกบริษัทนั้น ๆ ไดทรงใฝพระทัยถึงบริษัทนั้นๆ อีก วาบริษัท
นั้นพึงรูไดโดยอัธยาศัยของตนหรือหนอ หรือพึงรูไดโดยอัธยาศัยของผูอื่น
ดวยอํานาจแหงเรื่องเกิดขึ้น ดวยอํานาจคําถาม. แตนั้นทรงทราบวา พึงรูไดดวย
คําถาม ทรงรําพึงถึงบริษัททั้งสิ้นตอไปอีกวา ผูสามารถจะถามปญหามีอยูหรือ
ไมมี ครั้นทรงทราบวาไมมีใคร จึงทรงดําริวา หากเราถามเอง แกเอง ก็จะไม
เปนที่สบายแกบริษัทนี้ ถากระไรเราควรเนรมิตพระพุทธนิมิต จึงทรงเขาสมาบัติ
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มีฌานเปนบาท ครั้นทรงออกจากฌานแลว ทรงปรับปรุงดวยมโนมยิทธิ ทรง
เนรมิตพระพุทธนิมิต. พระพุทธนิมิตไดปรากฏพรอมดวยจิตอธิษฐานวา ขอ
จงสมบูรณดวยลักษณะแหงอวัยวะนอยใหญทั้งหมด ทรงบาตรและจีวร ถึง
พรอมดวยการมองดูและการเหลียวดูเปนตน. พระพุทธนิมิตนั้น เสด็จมาจาก
ปาจีนโลกธาตุประทับนั่งบนอาสนะเสมอพระผูมีพระภาคเจา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสพระสูตร ๖ พระสูตร ดวยสามารถจริตในสมาคมนี้ คือ ปุราเภทสูตร ๑
กลหวิวาทสูตร ๑ จูฬพยูหสูตร ๑ มหาพยูหสูตร ๑ ตุวฏกสูตร ๑ และสัมมาปริพพาชนิยสูตรนี้แหละ ๑. บรรดาสูตรเหลานั้น พระพุทธนิมิตเมื่อจะถาม
ปญหาเนื้อความเปนไปแหงสูตรนี้ อันควรกลาวถึงสัปปายะแหงพวกเทวดาที่
เปนราคจริต จึงกลาวคาถานี้มีคําเริ่มตนวา ปุจฺฉามิ มุนึ ปหุตปฺ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ปหุตปฺ คือมีปญญามาก. บทวา ติณฺณ
ไดแก ผูขามโอฆะสี่ไดแลว. บทวา ปารคต ไดแก ผูถึงพระนิพพานแลว.
บทวา ปรินิพฺพุต ไดแก ปรินิพพานแลวดวยสอุปาทิเสสนิพพาน. บทวา
ิตตฺต ไดแก มีจิตไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมทั้งหลาย. บทวา นิกฺขมฺม
ฆรา ปนุชุช กาเม ไดแก บรรเทาวัตถุกามทั้งหลายออกจากการครองเรือน
แลว. บทวา กต ภิกฺขุ สมฺมา โส โลเก ปริพพฺ เชยฺย ความวา
ภิกษุนั้นพึงเวนคือพึงไป พึงอยูโดยชอบในโลกอยางไร ทานอธิบายวาเปนผู
ไมพัวพันดวยโลก ลวงโลกไปได. บทที่เหลือในสูตรนี้มีนัยดังไดกลาวไวแลว
นั้นแล.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภวา เพราะผูที่ยังไมถึงความ
สิ้นอาสวะ จะชื่อวาเวนรอบโดยชอบไมมี ฉะนั้น เมื่อพระองคทรงกําหนดประ
ชุมแหงภัพพบุคคล ดวยสามารถแหงจริตมีราคจริตเปนตน ในภิกษุนั้น จึง
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ทรงปรารภคํานั้น ๆ วา เปนมงคลแกภิกษุใด ดังนี้ เพื่อละโทษที่หมูเทวดา
ซึ่งมีโทษเสมอกันเหลานั้น ประพฤติเปนอาจิณ เมื่อจะทรงประกาศถึงปฏิปทา
ของพระขีณาสพดวยยอดคือพระอรหัต จึงไดตรัสพระคาถา ๑๕ พระคาถา.
ในพระคาถา ๑๕ พระคาถานั้นพึงทราบวินิจฉัย คาถาที่ ๑ กอน.
บทวา มงฺคลา นี้ เปนชื่อของทิฏฐมงคลเปนตนที่ทานกลาวไวใน
มงคลสูตร. บทวา สมูหตา ไดแก ถอนดวยดีคือตัดขาดดวยศัสตราคือปญญา.
บทวา อุปฺปาทา ไดแก การยึดถือความเกิดอันเปนไปอยางนี้วา อุกกาบาต
ดาวหางเปนตนยอมมีผลอยางนี้ ๆ. บทวา สุปนา ไดแกการยึดถือความฝน
อันเปนไปอยางนี้วา เห็นความฝนในตอนเชาจะมีผลอยางนี้ เห็นความฝนใน
ตอนเที่ยงเปนตนจะเปนอยางนี้ นอนเห็นความฝนขางซายจะเปนอยางนี้ นอน
เห็นความฝนขางขวาเปนตนจะเปนอยางนี้ ฝนเห็นพระจันทรจะเปนอยางนี้
ฝนเห็นพระอาทิตยเปนตนจะเปนอยางนี้ ดังนี้. บทวา ลกฺขณา ไดแก
อางคัมภีรบอกลักษณะไมเทาและลักษณะสิ่งของเปนตน แลวยึดถือลักษณะอัน
เปนไปวา บัดนี้ จะไดรับผลอยางนี้. ทั้งหมดนั้นพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลว
ในพรหมชาลสูตรนั่นแล. บทวา ส มงฺคลโทสวิปฺปหีโน ไดแก มงคลอัน
เปนโทษที่เหลือเวนมหามงคล ๓๘ ภิกษุถอนมงคลเปนตนเหลานั้นชื่อวาเปนผู
ละมงคลอันเปนโทษ อีกอยางหนึ่ง ภิกษุชื่อวาเปนผูละมงคลอันเปนโทษเพราะ
ละมงคลและโทษมีการเกิดเปนตน ยอมไมใหความบริสุทธิ์ดวยมงคลเปนตน
เพราะบรรลุดวยอริยมรรคแลว. เพราะฉะนั้น ภิกษุนั้นพึงเวนโดยชอบในโลก
คือ ภิกษุนั้นเปนขีณาสพ พึงเวนโดยชอบในโลก ไมพัวพันดวยโลก.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 348

พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒.
บทวา ราค วินเยถ มานุเสสุ ทิพฺเพสุ กาเมสุจาป ภิกขฺ ุ
ความวา ภิกษุนําความกําหนัดในกามคุณทั้งหลายทั้งที่เปนของมนุษย ทั้งที่เปน
ของทิพย ไมใหเกิดขึ้นอีกดวยอนาคามิมรรค. บทวา อติกฺกมฺม ภว สเมจฺจ
ธมฺม ความวา ภิกษุนําความกําหนัดออกไดแลว ตอจากนั้นยังการตรัสรู
ดวยการกําหนดรูใหสําเร็จโดยประการทั้งปวง ดวยอรหัตมรรค ตรัสรูธรรม
แลว กาวลวงภพทั้งสามดวยปฏิปทานี้ไดแลว. บทวา สมฺมา โส ไดแก
ภิกษุแมนั้นพึงเวนโดยชอบในโลก.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓.
บทวา อนุโรธวิโรธวิปฺปหีโน คือ มีราคะและโทสะอันละเสียได
ดวยวัตถุกามทุกอยาง. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล. อนึง่ ในทุก ๆ คาถา
พึงประกอบบทวา โสป ภิกฺขุ สมฺมา โลเก ปริพฺพเชยฺย ความวา
ภิกษุแมนั้นพึงเวน โดยชอบในโลกดังนี้. เพราะตอจากนี้ไปเราจะไมกลาวถึงบท
ประกอบ จักกลาวนัยที่ยังไมไดกลาวไวเทานั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๔.
พึงทราบสิ่งอันเปนที่รักและไมเปนที่รักสองอยาง ดวยสามารถสัตว
และสังขาร. ในบทเหลานั้น บทวา ฉนฺทราคปฏิฆปฺปหาเนน หิตฺวา
อนุปาทาย ไดแก ไมยึดถือธรรมไร ๆ ดวยอุปาทาน ๔. บทวา อนิสฺสิโต
กุหิฺจิ ไดแก อันตัณหานิสัย ๑๐๘ และทิฏฐินสิ ัย ๖๒ ไมอาศัยแลวในภพ
ไหน ๆ หรือในภพมีรูปภพเปนตน. บทวา สโยชนิเยหิ วิปปฺ มุตฺโต
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ความวา ธรรมเปนไปในภูมิสาม แมทั้งหมดชื่อวาเปนที่ตั้งแหงสังโยชนเพราะ
เปนวิสัยแหงสังโยชนสิบอยาง ชื่อวาหลุดพนแลว เพราะกําหนดรู และเพราะ
ละไดจากสังโยชนเหลานัน้ ดวยมรรคภาวนาโดยประการทั้งหมด. อนึ่ง ในที่นี้
ทานกลาวถึงการละราคะและโทสะดวยบาทตน. ความไมมีการยึดถือเปนที่อาศัย
ดวยบาทที่สอง. การหลุดพนจากอกุศลที่เหลือและวัตถุอันเปนอกุศลดวยบาทที่
สาม หรือการละราคะและโทสะดวยบาทตน. ดวยบาทที่สองก็เชนเดียวกัน
ดวยบาทที่สามพึงทราบวา การหลุดพนจากธรรมเปนที่ตั้งแหงสังโยชน เพราะ
ละสังโยชนเหลานั้นได.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๕.
บทวา อุปธีสุ ไดแก ในขันธูปธิทั้งหลาย. อุปธิเหลานั้นทาน
กลาววา อาทาน เพราะอรรถวา พึงยึดถือ. บทวา อนฺเนยฺโย ไดแก
เพราะเห็นความไมเทียงเปนตนเปนอยางดีแลว ใคร ๆ จะพึงแนะนําไมไดวา
นี้ประเสริฐ. บทที่เหลือความของบทงายทั้งนั้น. ขอนี้ทานอธิบายไววา
ภิกษุนําฉันทราคะในการยึดมั่นออกไปแลวทั้งหมด ดวยมรรคที่สี่ เปนผูมี
ฉันทราคะนําออกไปแลว ยอมไมเห็นความเปนสาระในอุปธิทั้งหลายเหลานั้น
คือยอมเห็นอุปธิทั้งปวงโดยความไมเปนสาระ. แตนั้นไมอาศัยอยูในนิสัยแม
ทั้งสองอยาง หรือโดยความอันใคร ๆ จะพึงแนะนําไมไดวานี้ประเสริฐ ภิกษุ
ผูเปนขีณาสพพึงเวนโดยชอบในโลก.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๖.
บทวา อวิรุทฺโธ ไดแก เปนผูไมผิดพลาดกับดวยสุจริตทั้งหลาย
เพราะละทุจริตสามอยางเหลานั้นไดแลว. บทวา วิทิตฺตา ธมฺม ไดแก
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รูธรรมคืออริยสัจสี่ดวยมรรค. บทวา นิพฺพานปทาภิปฏยาโน ไดแก
ปรารถนาบทคืออนุปาทิเสสนิพพาน. บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๗.
บทวา อกฺกฏุ โ ไดแก ของอยูในอักโกสวัตถุสิบอยาง. บทวา
น สนฺธิเยถ ไดแก ไมผูกโกรธตอไมพึงโกรธ. บทวา ลทฺธา ปรโภชน
น มชฺเช ไดแก ไดของที่เขาใหดวยศรัทธา อันคนอื่นใหแลวไมพึงเมาวา
เราเปนผูมีชื่อเสียง มียศ มีลาภ ดังนี้. บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๘.
บทวา โลภ ไดแก ความโลภจัด. บทวา ภว ไดแก กามภพเปนตน.
ทานกลาวภวตัณหาและโภคตัณหาดวยบททั้งสองอยางนี้ อีกอยางหนึ่งทานกลาว
ตัณหาทั้งหมดดวยบทตน กลาวกามภพดวยบทหลัง. บทวา วิรโต เฉทนพนฺธนโต ไดแก เวนจากการตัดและการจองจําสัตวอื่น เพราะละกรรมกิเลส
เหลานั้นไดโดยสิ้นเชิงแลว. บทที่เหลือในที่นี้ มีนัยดังไดกลาวไดเเลวนั่นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๙.
บทวา สารุปฺปมตฺตโน วิทิตฺวา ไดแก รูก ารปฏิบัติอันสมควร
แกความเปนภิกษุของตน ดวยการละการแสวงหาอันไมสมควรเปนตน แลว
ดํารงมั่นอยูในอาชีวะบริสุทธิ์มีการแสวงหาโดยชอบเปนตน และการปฏิบัติชอบ
อยางอื่น. ไมใชดวยเพียงรูอะไร ๆ เทานั้น. บทวา ยถาตถ ไดแก รูตาม
ความเปนจริง. บทวา ธมฺม ไดแก รูธ รรมประเภทมีขันธ อายตนะเปนตน
ดวยญาณตามความเปนจริง หรือรูธรรมคืออริยสัจสี่ดวยมรรค. บทที่เหลือ
มีความงายทั้งนั้น.
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๐.
บทวา โส นิราโส อนาสสาโน ความวา ภิกษุใดไมมีอนุสัย
ถอนอกุศลมูลไดแลวดวยอริยมรรค ภิกษุนั้นเปนผูไมมีความหวัง ไมมีตัณหา
แตนั้นไมหวังธรรมมีรูปธรรมเปนตนไร ๆ เพราะไมมีความหวัง. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นิราโส อนาสสาโน ไมมีความหวัง ไมมี
ตัณหา ดังนี้. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๑.
บทวา อาสวขีโณ ไดแกมีอาสวะสี่สิ้นแลว. บทวา ปหีนมาโน
ไดแก ละมานะเกาอยางไดแลว. บทวา ราคปถ ไดแก ธรรมชาติเปนไป
ในภูมิสามอันเปนวิสัยแหงราคะ. บทวา อุปาติวตฺโต ไดแก กาวลวงดวย
การกําหนดรูและการละ. บทวา ทนฺโต ไดแก ละการเสพผิดในทวารทั้งปวง
แลวถึงภูมิแหงการฝกฝนตน ดวยการฝกอยางประเสริฐ. บทวา ปรินิพฺพุโต
เปนผูสงบเพราะสงบดวยไฟคือกิเลส. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๒.
บทวา สทฺโธ ไดแก เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหว
สมบูรณดวยอาการทั้งหมด เพราะเวนจากปจจัยอยางอื่นในพุทธคุณเปนตน
ไมประกอบดวยการปฏิบัติดวยศรัทธาตอผูอื่น. ดังที่ทานกลาวไววา น ขฺวาห
ภนฺเต เอตฺถ ภควโต สทฺธาย คจฺฉามิ ขาแตทานผูเจริญขาพเจามิได
ถึงดวยศรัทธาตอพระผูมีพระภาคเจาในเพราะเหตุนี้. บทวา สุตวา คือประกอบ
แลว ดวยการฟงอันมีประโยชนอยางยิ่งเพราะกิจคือการฟงอยางสามัญสุดสิ้นลง
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แลว. บทวา นิยามทสฺสี ความวา ในเมื่อสัตวโลกลุมหลงอยูในสงสาร
กันดาร เปนผูเห็นทางอันเปนความชื่นชอบของผูไปสูอมตนคร. ทานอธิบาย
วา ไดเห็นทางแลว. บทวา วคฺคคเตสุ น วคฺคสารี ความวา สัตว
ทั้งหลายผูแลนไปดวยทิฏฐิ ๖๒. ความสวนทางกันและกัน ชื่อวา วคฺคคตา
ความไมแลนไปดวยอํานาจทิฏฐิในสัตวทั้งหลายผูไปแลวดวยทิฏฐิ อัน ไดแก
วคฺค อยางนี้ เพราะไมแลนไปดวยอํานาจทิฏฐิวา นี้สูญ นี้จักเปนอยูอยางนั้น
ดังนี้. บทวา ปฏิฆ ไดแก ความกระทบกระทั่ง . ทานอธิบายวา ความ
กระทบกระทั่งทางจิต. บทวา ปฏิฆ นี้เปนวิเสสนะของโทสะ. บทวา วิเนยฺย
ไดแก นําออกไปแลว. บทที่เหลือมีนัยดังที่ไดกลาวไดแลวนั้นแล.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๓.
บทวา สสุทธฺชิโน ไดแก เปนผูชนะกิเลสดวยอรหัตมรรคอัน
หมดจดแลว. บทวา วิวฏจฺฉโท คือเปนผูมีกิเลสดังหลังคาคือราคะโทสะและ
โมหะเปดแลว. บทวา ธมฺเมสุ วสี ไดแก เปนผูถึงความชํานาญในธรรม
คืออริยสัจสี่. ธรรมเหลานั้นอันใคร ๆ ไมสามารถทําผูที่รูอยางนั้นใหเปนผู
ไมรูได. ดวยเหตุนั้นทานจึงเรียกพระขีณาสพวาเปนผูชํานาญในธรรมทั้งหลาย.
บทวา ปารคู ไดแก ถึงนิพพานซึ่งทานเรียกวาปาระ (ฝง). อธิบายวา
บรรลุดวยสอุปาทิเสสนิพพาน. บทวา อเนโช คือเปนผูไมหวั่นไหว เพราะ
ปราศจากตัณหาแลว. บทวา สงฺขารนิโรธาณกุสโล ตอนิพพานทาน
เรียกวา ดับสังขาร ความรูในนิพพานนั้นคืออริยมรรคปญญา เปนผูฉลาดใน
อริยมรรคปญญานั้น. ทานอธิบายวา ชื่อวาเปนผูฉลาดเพราะเจริญแลวสี่ครั้ง.
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๔.
บทวา อตีเตสุ ไดแก ในเบญจขันธที่ถึงความเปนไปแลวลวงไป.
บทวา อนาคเตสุ ไดแก ในเบญจขันธที่ยังไมถึงความเปนไปนั่นเอง. บทวา
กปฺปาตีโต คือลวงกําหนดวาเราวาของเรา หรือลวงความกําหนดดวยตัณหา
และทิฏฐิ แมทั้งหมด. บทวา อติจจฺ สุทธิปฺโ คือมีปญญาบริสุทธิ์กาว
ลวงแลว. กาวลวงอะไร กาวลวงกาลทั้ง ๓.
จริงอยู พระอรหันตกาวลวงกาลที่เปนอดีตคืออวิชชาและสังขาร กาล
ที่เปนอนาคตคือชาติชรามรณะ และกาลที่เปนปจจุบันอันเปนที่สุดแหงภพมี
วิญญาณเปนตนแมทั้งหมด ลวงพนความสงสัย เปนผูมีปญญาถึงความบริสุทธิ์
อยางยิ่ง ดวยเหตุนั้น ทานจึงเรียกวา อติจฺจสุทฺธปิ ฺโ ผูมปี ญญาบริสทุ ธิ์
ลวงพนกาลทั้ง ๓. บทวา สพฺพายตเนหิ คือ จากอายตนะ ๑๒. บทวา วิปปฺ มุตฺโต ความวา จริงอยูพระอรหันตเปนผูลวงกําหนดอยางนี้ ไมเขาถึงอายตนะ
ไร ๆ ตอไป เพราะลวงกําหนดแลวแล. เพราะมีปญญาบริสทุ ธิ์กาวลวงแลว.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สพฺพายตเนหิ วิปฺปมุตฺโต หลุดพนแลวจาก
อายตนะทั้งปวง.
พึงทราบวินิจฉัยคาถาที่ ๑๕.
บทวา อฺาย ปท ไดแก รูบ ทหนึ่ง ๆ ในบทสี่แหงสัจจะดวย
ปญญากําหนดสัจจะอันเปนสวนเบื้องตน. บทวา สเมจฺจ ธมฺม คือตอจากนั้น
ตรัสรูธรรมคืออริยสัจสี่ดวยอริยมรรคสี่. บทวา วิวฏ ทิสฺวาน ปหานมาสวาน ความวา ทีนั้นเห็นความสิ้นอาสวะเปนวิวฏะ (นิพพาน) คือเปดเผย
ใหปรากฏดวยปจจเวกขณญาณ. บทวา สพฺพูปธีน ปริกขฺ ยา ความวา ภิกษุ
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นั้นไมตองอยูในภพไหน ๆ เพราะความหมดสิ้นไปแหงอุปธิทั้งหลายอันมีประเภท
แหงขันธ กามคุณ กิเลสและอภิสังขารทั้งปวง พึงเวนคือพึงอยูโดยชอบในโลก
ไมติดแนนพึงไปสูโลก. จบเทศนา ดวยประการฉะนี้.
แตนั้นพระพุทธนิมิตนั้น ชื่นชมเทศนากลาวคาถานี้วา อทฺธา หิ
ภควา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอนี้เปนอยางนั้นแนทีเดียว.
ในบทเหลานั้น บทวา โย โส เอววิหารี ความวา พระพุทธนิมิต
เมื่อจะชี้แจงกะภิกษุใหเห็นชัดยิ่งขึ้น จึงกลาวดวยคาถานั้น ๆ วาภิกษุใด ถอน
มงคลเปนตนมีปกติอยูดวยการละโทษของมงคลทั้งปวง ภิกษุนั้นนําความ
กําหนัดในกามทั้งหลายทั้งที่เปนของทิพยและเปนของมนุษยออกเสีย กาวลวง
กามมีปกติอยูดวยการตรัสรูธรรม. บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น. แตโยชนา
แกไววา พระพุทธนิมิตกลาวคําเปนอาทิวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอที่
พระองคตรัสคําเปนอาทิวา ถอนมงคลทั้งหลายเสียในที่สุดแหงคาถานั้นไดตรัส
วา ภิกษุนั้นพึงเวนโดยชอบในโลก นี้เปนความจริงแนแททีเดียว. เพราะ
เหตุไร. เพราะภิกษุใดมีปกติอยูอยางนี้ ภิกษุนั้นชื่อวาฝกฝนตนดวยการฝก
อยางสูง เปนผูกาวลวงสังโยชน ๑๐ ทั้งหมด และโยคะ ๔ ฉะนั้น ภิกษุนั้น
พึงเวนโดยชอบในโลก ขาพระองคไมมีขอสงสัยในเรื่องนี้เลย ดังนี้. ครัน้
พระพุทธนิมิตกลาวคาถาชื่นชมเทศนาแลว เทศนาก็จบลงดวยอดแหงพระอรหัต ดวยประการฉะนี้.
เมื่อจบพระสูตร เทวดาแสนโกฏิไดบรรลุผลอันเลิศ. สวนผูที่บรรลุ
พระโสดาปตติผล สกทาคามิผลและอนาคามิผลนับไมถวน.
จบอรรถกถาสัมมาปริพพาชนิยสูตรที่ ๑๓
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ธรรมิกสูตรที่ ๑๔
วาดวยขอปฏิบตั ิของนักบวชและผูครองเรือน
[๓๓๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ธรรมิกอุบาสก
พรอมดวยอุบาสก ๕๐๐ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวย
คาถาวา
[๓๓๓] ขาแตพระโคดม ผูมีพระปญญาเสมอดวยแผนดิน ขาพระองคขอทูล
ถามพระองค อุบาสกผูออกบวชเปน
บรรพชิตก็ดี อุบาสกผูยังอยูครองเรือนอีก
ก็ดี บรรดาสาวกทั้งสองพวกนี้ สาวกระทํา
อยางไรจึงจะเปนผูยังประโยชนใหสําเร็จ.
พระองคเทานั้นแล ทรงทราบชัดซึ่ง
คติและความสําเร็จของโลกพรอมทั้งเทวโลก
บุคคลผูเห็นประโยชนอันละเอียดเชนกับ
พระองคยอมไมมี บัณฑิตทั้งหลายยอมกลาว
พระองคแล วาเปนพระพุทธเจาผูประเสริฐ
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พระองคทรงแทงตลอดไญยธรรม
ทรงอนุเคราะหเหลาสัตว ไดทรงประกาศ
พระญาณและธรรมทั้งปวง ขาแตพระโคดม
ผูม ีพระจักษุรอบคอบ พระองคผูมีกิเลสดุจ
หลังคาที่เปดแลว เปนผูปราศจากมลทิน
ไพโรจนอยูในโลกทั้งปวง.
พญาชาง (เทพบุตร) ชื่อเอราวัณ
ทราบวา พระผูมีพระภาคเจานี้ทรงชนะบาป
ธรรม ดังนี้แลว ไดไปในสํานักของพระองค
พญาชางเอราวัณแมนั้นทูลถามปญหากะ
พระองค ไดสดับมาแลวซองสาธุการชื่นชม
ยินดี ไดบรรลุธรรมไปแลว.
แมพระราชาพระนามวา เวสวัณ
กุเวร ก็เขาเฝาพระองคทูลไตถามธรรมอยู
พระองคอันพระราชาพระนามวาเวสวัณ
กุเวรแมนั้นแล ทูลถามแลว ยอมตรัสบอก.
ทาวเวสวัณกุเวรแมนั้นแล ไดสดับปญหา
แลว ทรงชื่นชมยินดี ไดเสด็จไปแลว.
พวกเดียรถียก็ดี อาชีวกก็ดี นิครนถ
ก็ดี ผูมีปกติกระทําวาระทั้งหมดนี้ยอมไม
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เกินพระองคดวยปญญา เหมือนบุคคลหยุด
อยู ไมพึงเกินคนเดินเร็วซึ่งเดินอยู ฉะนัน้ .
พวกพราหมณก็ดี แมพวกพราหมณ
ผูเฒาก็ดี ผูมีปรกติกระทําวาทะเหลาใด
เหลาหนึ่งมีอยู และแมชนเหลาอื่นสําคัญอยู
วา เราทั้งหลายผูมีปกติกระทําวาทะ ชน
เหลานั้นทั้งหมด เปนผูเนื่องดวยประโยชน
ในพระองค.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทั้งหมดกําลังคอยฟงดวยดี ซึ่งธรรมที่
ละเอียดและนําความสุขมาให อันพระองค
ตรัสดีแลวนี้.
ขาแตพระพุทธเจาผูประเสริฐ พระองคอันขาพระองคทั้งหลายทูลถามแลว ได
โปรดตรัสบอกความขอนั้น แกขาพระองค
ทั้งหลาย.
ภิกษุกับทัง้ อุบาสกเหลานี้แมทั้งหมด
นัง่ ประชุมกันแลวในที่นั้นแหละ เพื่อจะฟง
ขอจงตั้งใจฟงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาผู
ไมมีมลทินตรัสรูแลว เหมือนเทวดาทั้งหลาย
ตั้งใจฟงสุภาษิตของทาววาสวะ ฉะนั้น.
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พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงปฏิปทาของบรรพชิตกอน
ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว จึงตรัสพระคาถาวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจง
ฟงเรา เราจะยังเธอทั้งหลายไมฟงธรรมอัน
กําจัดกิเลส และเธอทั้งปวงจงประพฤติธรรม
อันกําจัดกิเลสนั้น ภิกษุผูมีปญญาความคิด
ผูเห็นประโยชน พึงเสพอิริยาบถอันสมควร
แกบรรพชิตนั้น.
ภิกษุไมพงึ เที่ยวไปในเวลาวิกาลเลย
อนึ่งภิกษุพึงเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในบาน
ในกาล ดวยวาธรรมเปนเครื่องของทั้งหลาย
ยอมของภิกษุผูเที่ยวไปในกาลอันไมสมควร
ไว เพราะเหตุนั้น ทานผูรทู ั้งหลายยอมไม
เทีย่ วไปในเวลาวิกาล.
รูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ
ยอมยังสัตวทั้งหลายไมมัวเมา ภิกษุนั้นกําจัด
เสียแลวซึ่งความพอใจในธรรมเหลานี้ พึง
เขาไปยังโอกาสที่จะพึงบริโภคอาหารใน
เวลาเชาโดยกาล.
อนึ่ง ภิกษุไดบิณฑบาตแลวตามสมัย
พึงกลับไปนั่งในที่สงัดแตผูเดียว ภิกษุผู
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สงเคราะหอัตภาพแลว คิดถึงขันธสันดาน
ในภายใน ไมพึงสงใจไปในภายนอก.
ถาแมวาภิกษุนั้น พึงเจรจากับสาวก
อืน่ หรือถึงภิกษุรูปไร ๆ ไซร ภิกษุนนั้ พึง
กลาวธรรมอันประณีต ไมพึงกลาวคํา
สอเสียด ทั้งไมพึงกลาวคําติเตียนผูอื่น.
ก็บุคคลบางพวกยอมประถอยคํากัน
เรายอมไมประเสริญบุคคลเหลานั้นผูมีปญญา
นอย ความเกีย่ วของดวยการวิวาท เกิดจาก
คลองแหงคํานั้น ๆ ยอมของบุคคลเหลานั้น
ไว เพราะบุคคลเหลานั้นสงจิตไปในที่ไกล
จากสมถะและวิปสสนา.
สาวกผูมีปญ
 ญาดี ฟงธรรมที่พระสุคตทรงแสดงแลว พิจารณาบิณฑบาต
ทีอ่ ยู ที่นอน ที่นั่ง น้ํา และการซักมลทิน
ผาสังฆาฏิ แลวพึงเสพ.
เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุไมติดแลวใน
ธรรมเหลานี้ คือ บิณฑบาต ที่นอน ที่นงั่
น้ํา และการซักมลทินผาสังฆาฏิ เหมือน
หยาดน้ําไมติดบนใบบัว ฉะนั้น.
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ก็เราจะบอกวัตรแหงคฤหัสถแกเธอ
ทั้งหลาย สาวกกระทําอยางไรจึงจะเปนผู
ยังประโยชนใหสําเร็จ จริงอยู สาวกไมพงึ
ไดเพื่อจะถูกตองธรรมของภิกษุลวน ดวย
อาการที่มีความหวงแหน.
สาวกวางอาชญาในสัตวทุกหมูเหลา
ทั้งผูที่มั่นคง ทัง้ ผูที่ยังสะดุงในโลกแลว ไม
พึงฆาสัตวเอง ไมพึงใชผูอนื่ ใหฆา และไม
พึงอนุญาตใหผูอื่นฆา.
แตนั้น สาวกรูอยู พึงเวนสิ่งที่เขา
ไมใหอะไร ๆ ในที่ไหน ๆ ไมพึงใชใหผู
อืน่ ลัก ไมพึงอนุญาตใหผูอื่นลัก พึงเวน
วัตถุที่เจาของเขาไมใหทั้งหมด.
สาวกผูรูแจงพึงเวนอพรหมจรรย
เหมือนบุคคลเวนหลุมถานเพลิงที่ไฟลุกโชน
ฉะนั้น แตเมื่อไมสามารถประพฤติพรหมจรรย ก็ไมพึงกาวลวงภรรยาของผูอื่น.
ก็สาวกผูอยูในที่ประชุมก็ดี อยูใ น
ทามกลางบริษทั ก็ดี ไมพึงกลาวเท็จแก
บุคคลผูหนึ่ง ไมพึงใหผูอนื่ กลาวคําเท็จ ไม
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พึงอนุญาตใหผูอื่นกลาวเท็จ พึงเวนคําไม
เปนจริงทั้งหมด.
สาวกผูเปนคฤหัสถไมพึงดื่มน้ําเมา
พึงชอบใจธรรมนี้ ไมพึงใชใหผูอื่นดื่ม ไม
พึงอนุญาตใหผูอื่นดื่ม เพราะทราบชัดการ
ดืม่ น้ําเมานั้นวา มีความเปนบาเปนที่สุด.
คนพาลทั้งหลายยอมกระทําบาปเอง
และใชคนอื่นผูประมาทแลวใหกระทําบาป
เพราะความเมานั่นเอง สาวกพึงเวนความ
เปนบา ความหลงที่คนพาลใครแลว อัน
เปนบอเกิดแหงบาปนี้.
ไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาสิ่งของ
ที่เจาของเขาไมไดให ไมพงึ พูดมุสา ไม
พึงดื่มน้ําเมา พึงเวนจากเมถุนธรรมอันเปน
ความประพฤติไมประเสริฐ ไมพึงบริโภค
โภชนะในเวลาวิกาลในราตรี ไมพึงทัดทรง
ดอกไมและไมพึงลูบไลของหอม พึงนอน
บนเตียงหรือบนพื้นดินที่เขาลาดแลว บัณฑิต
ทั้งหลายกลาวอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘
ประการนี้แลวา อื่นพระพุทธเจาผูถึงที่สุด
แหงทุกข ทรงประกาศไวแลว.
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แตนั้น สาวกผูมีใจเลื่อมใส พึงเขา
จําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ
ใหบริบูรณดี ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ
๘ ค่ําแหงปกษ และตลอดปาฏิหาริกปกษ.
แตนั้นสาวกผูรูแจงเขาจําอุโบสถอยู
แตเชาแลว มีจิตเลื่อมใส ชื่นชมอยูเนือง ๆ
พึงแจกจายภิกษุสงฆดวยขาวและน้ําตามควร
พึงเลี้ยงมารดาและบิดาดวยโภคสมบัติที่ได
มาโดยชอบธรรม พึงประกอบการคาขาย
อันชอบธรรม ไมประมาท ประพฤติวัตร
แหงคฤหัสถนี้อยู ยอมเขาถึงเหลาเทวดา
ชือ่ วา สยัมปภา ผูมรี ัศมีในตน.
จบธรรมิกสูตรที่ ๑๔
จบจูฬวรรคที่ ๒
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อรรถกถาธรรมิกสูตรที่ ๑๔
ธรรมิกสูตรมีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
ถามวา มีการเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา มีการเกิดขึน้ ดังตอไปนี้ :มีเรื่องเลาวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาผูเปนที่พึ่งของโลกยังทรงดํารง
อยู ไดมีอุบาสกชื่อธรรมิกะ โดยชื่อ และโดยการปฏิบัติ. นัยวา ธรรมิกอุบาสกนั้น เปนผูถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะ สมบูรณดวยศีล เปนพหูสูต
ทรงพระไตรปฎก เปนอนาคามี ไดอภิญญา ไดเที่ยวไปทางอากาศ. ธรรมิกอุบาสกนั้นมีอุบาสก ๕๐๐ เปนบริวาร อุบาสกแมเหลานั้น ก็ไดเปนเชนนั้น
เหมือนกัน.
วันหนึ่ง ธรรมิกอุบาสกรักษาอุโบสถแลวไปในที่ลับ หลีกเรนอยู ใน
ตอนสุดทายของมัชฌิมยาม ไดเกิดปริวิตกอยางนี้วา อยากระนั้นเลย เราควร
จะทูลถามขอปฏิบัติของผูครองเรือนและของนักบวช. เขาแวดลอมดวยอุบาสก
๕๐๐ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลถามความนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตอบปญหาแกเขา.
ในบทเหลานั้นพึงทราบบทที่พรรณนาไวในคราวกอน โดยนัยที่กลาว
แลวนั่นแล ขาพเจาจักพรรณนาบทที่ยังไมเคยกลาวไว.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่หนึ่งกอน. บทวา กถกโร คือ กระทํา
อยางไร ปฏิบัติอยางไร. บทวา สาธุ โหติ ไดเเก เปนผูดี เปนผูไมมีโทษ
เปนผูยังประโยชนใหสําเร็จ. เปนอันทานกลาววา อุบาสกทั้งนั้น ดวยบทวา
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อุปาสกาเส ดังนี้. บทที่เหลือ โดยความชัดเจนแลว แตโยชนาแกวา บรรดา
สาวกสองจําพวก คือ สาวกผูออกจากเรือนมิไดครองเรือน คือ บวชก็ดี สาวก
ผูครองเรือนเปนอุบาสกก็ดี สาวกกระทําอยางไรจึงจะยังประโยชนใหสําเร็จ.
บัดนี้ ธรรมิกอุบาสกเมื่อจะแสดงถึงความสามารถของพระผูมีพระภาคเจาที่ถูกถามปญหาอยางนี้แลวจะทรงแกได จึงกลาวสองคาถาวา ตุว หิ
เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา คตึ ไดแก คติที่เปนอัธยาศัย. บทวา
ปรายน ไดแก ความสําเร็จ. อีกอยางหนึ่ง บทวา คตึ ไดแก ประเภท
ของคติ ๕ มีนรกเปนตน. บทวา ปรายน ไดแก การออกไปจากคติ การ
พนจากคติ คือปรินิพพาน. บทวา น จตฺถิ ตุลฺโย ไดแก คนเชนกับพระองค
ไมมี. บทวา สพฺพ ตุว ฺาณมเวจฺจ ธมฺม ปกาเสสิ สตฺเต อนุกมฺปมาโน
ความวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคทรงแทงตลอดไญยธรรมไมมีเหลือ
ทรงอนุเคราะหสัตวทั้งหลาย ทรงประกาศญาณและธรรมทั้งปวง คือทรงทํา
ใหแจง ทรงชี้แจงสิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูลเทานั้น ทานอธิบายวา การปกปด
การสอนของอาจารยยอมไมมีแกทาน. บทวา วิโรจสิ วิมโล ความวา
พระองคปราศจากมลทิน ไพโรจนเพราะไมมีมลทินมีราคะเปนตน ดุจ
พระจันทรเวนจากหมอกและธุลีเปนตน บทที่เหลือในคาถานี้มีความงายทั้งนั้น.
บัดนี้ ธรรมิกอุบาสกเมื่อจะประกาศชื่อเทพบุตรที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงธรรมเหลานั้นในครั้งนั้น และเมื่อจะสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา
จึงกลาวสองคาถาวา อคจฺฉิ เต สนฺติเก ไดไปในสํานักของพระองคดังนี้
เปนตน.
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ในบทเหลานั้นบทวา นาคราชา เอราวโณ นาม ความวา ไดยิน
วาเทพบุตรนี้ชื่อวา เอราวัณ มีรูปเปนเทพบนสวรรค สถิตอยูในวิมานทิพย.
เทพบุตรนั้นในเวลาที่ทาวสักกะเสด็จชมพระอุทยาน ไดเนรมิตกาย ๑๕๐ โยชน
เนรมิตกระพอง ๓๓ กระพอง เปนชางเอราวัณ. บนกระพองหนึ่ง ๆ มีงากระ
พองละ ๒ งา บนงาหนึ่ง ๆ มีสระโบกขรณีงาละ ๗ สระ. บนสระโบกขรณีสระหนึ่ง ๆ มีสระบัวละ ๗ สระ. สระบัวสระหนึ่ง ๆ มีดอกบัวสระละ ๗ ดอก.
บนดอกบัวดอกหนึ่ง ๆ มีดอกละ ๗ กลีบ. บนกลีบหนึ่ง ๆ มีนางอัปสรกลีบละ
๗ นาง ปรากฏชื่อวาปทุมอัปสรทั้งนั้นฟอนรําอยู. นางฟอนของทาวสักกะมีมา
แลวในวิมานวัตถุวา นางอัปสรไดศึกษาเปนอยางดีหมุนตัวบนดอกปทุม. ใน
ทามกลางกระพอง ๓๓ กระพองเหลานั้น มีกระพองชื่อสุทัสสนะประมาณ ๓๐
โยชน. ที่กระพองสุทัสสนะนั้นมีบัลลังกแกวมณีประมาณโยชนหนึ่งลาดไปบน
มณฑปดอกบัวสูง ๓ โยชน อันเปนสถานที่ที่ทาวสักกะจอมเทพแวดลอมดวย
หมูนางอัปสรเสวยทิพยสมบัติ. ครัน้ เมื่อทาวสักกะจอมเทพเสด็จกลับจากการ
ชมอุทยาน ชางเอราวัณก็กลายรูปนัน้ เปนเทพบุตรอยางเดิม. ธรรมิกอุบาสก
กลาววา พญาชางชื่อเอราวัณไดยินวา พระผูมีพระภาคเจานี้ทรงชนะบาปกรรม
แลวดังนี้จึงไดไปในสํานักของพระองค หมายถึงเทพบุตรนั้น. บทวา โสป
ตยา มนฺตยิตฺวา ไดแกเทพบุตรนั้นก็ปรึกษากับพระองค อธิบายวาถามปญหา.
บทวา อชฺฌคมา คือ ไดบรรลุแลว. บทวา สาธูติ สุตฺวาน ปตีตรูโป
ความวา เทพบุตรสดับปญหานั้นแลวซองสาธุการชื่นชมยินดีกลับไป.
ในบทวา ราชาป ต เวสฺสวโณ กุเวโร นีม้ ีอธิบายวา ยักษ
นั้นชื่อวาเปนพระราชาเพราะอรรถวาเปนที่ยินดี ชื่อวา เวสวัณ เพราะครอง
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ราชสมบัติในวิสาณราชธานี. พึงทราบวา ชื่อวากุเวรตามชื่อเดิม. ไดยินมาวา
ยักษชื่อกุเวรนั้นเปนพราหมณมหาศาล ทําบุญมีทานเปนตน เกิดเปนใหญใน
วิสาณราชธานี เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา กุเวร. ดังที่ทานกลาวไวในอาฏานาฏิยสูตรวา
กุเวรสฺส โข ปน มาริสา มหาราชสฺส วิสาณา นาม ราชธานี
ตสฺมา กุเวโร มหาราชา เวสฺสวโณติ ปวุจฺจติ.
ความวา ขาแตทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ราชธานีชอื่ วาวิสาณะเปนของทาวกุเวร
มหาราช เพราะฉะนั้น ทาวกุเวรมหาราชจึงมีชื่อวา เวสวัณ. บทที่เหลือในสูตร
นี้ความชัดดีแลว. ในเรื่องนั้นพึงมีขอควรวินิจฉัยดังนี้ ก็เพราะเหตุไร เอราวัณ
เทพบุตรอยูสวรรคชั้นดาวดึงสซึ่งไกลกวาจึงมาถึงกอน เวสวัณเทพบุตรมา
ภายหลัง และอุบาสกนี้ก็อยูในนครเดียวกันมาทีหลังเขาทั้งหมด ก็อุบาสกนั้นได
รูการมาของเทวดาเหลานั้นไดอยางไร จะไดกลาวใหทราบตอไป.
ไดยินวา ในครั้งนัน้ เวสวัณเทพบุตรขึ้นบัลลังกแกวประพาฬตั้งหลาย
พัน มีนารีเปนพาหนะถึง ๒ โยชน อันยักษหมื่นโกฏิชูกระบองแกวประพาฬ
แวดลอม ดําริวา จักทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจา จึงบังคับวิมานซึ่ง
ตั้งอยูบนอากาศ ลงมาตามถนนพื้นดิน บรรลุถึงสวนบนของที่อยูของนันทมาตา
อุบาสิกา ในเวฬุกัณฑกนคร. นี่เปนอานุภาพของอุบาสิกา. อุบาสิกาเปนผูมี
ศีลบริสุทธิ์ เวนบริโภคอาหารในเวลาวิกาลเปนนิจ ทรงพระไตรปฎก ตั้งอยูใน
อนาคามิผล. ขณะนั้นนางแงมหนาตางยืนอยูใกลชอ งลมผานเพื่อรับอากาศเเลว
สาธยายปารายนวรรค ในอัฏฐกนิบาตดวยเสียงอันไพเราะดวยบทและพยัญชนะ
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อันกลมกลอม. เวสวัณเทพบุตรหยุดยาน ณ ที่นั้นเองไดยินเสียงทั้งหมด ตั้งแต
อุบาสิกาไดสาธยายบทสรุปวา อิทมโวจ ภควา มคเธสุ วิหรนฺโต ปาสาณเก
เจติเย ปริจารกโสฬสนฺน พฺราหฺมณาน ความวาพระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยู ณ ปาสาณกเจดียใกลแควนมคธไดตรัสพระสูตรนี้แกพราหมณผูเปน
อุปฏฐาก ๑๖ คน เมื่อจบวรรคสุดทายไดประคองอัญชลีเชนกับกลองทองซอง
สาธุการวา สาธุ สาธุ นองหญิง. นางถามวาใครอยูที่นั้น. เวสวัณเทพบุตร
ตอบวา เรา เวสวัณเทพบุตร นองหญิง. นัยวาอุบาสิกาไดเปนโสดาบันกอน
เวสวัณไดเปนภายหลัง. เวสวัณเทพบุตรนั้นรองเรียกอุบาสิกานั้นดวยวาทะวา
นองหญิง หมายถึงความเปนผูรวมตองกันมา. โดยธรรมดา อุบาสิกากลาววา พี่
ชายผูมีหนาอันเจริญ บัดนี้ถึงเวลาแลว. เวสวัณกลาววา นองหญิง เราเลื่อมใส
ทาน เราขอแสดงอาการเลื่อมใสทาน. อุบาสิกากลาววา ทานผูมีหนาอันเจริญ
ถาเชนนั้น พวกกรรมกรไมสามารถนําขาวสาลีที่เก็บเกี่ยวไดแลวมาได ขอให
ทานสั่งบริษัทของทานใหนํามาเถิด. เวสวัณรับวา ดีแลวนองหญิง จึงสั่งพวก
ยักษ. พวกยักษนําขาวสาลีใสฉาง ๑,๓๕๐ ฉางจนเต็ม. ตั้งแตนั้นมาฉางก็มิได
พรองเลย. จึงไดเปนแบบอยางขึ้นในโลกวา เหมือนฉางของนันทมารดา. เวสวัณเทพบุตรใสขาวสาลีจนเต็มฉาง แลวก็เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ทานมาผิดเวลา จึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดใหทรงทราบ ดวย
เหตุนี้ เวสวัณเทพบุตรอยูในภพจาตุมมหาราชิกาแมใกล จึงมาถึงภายหลัง สวน
เอราวัณเทพบุตรไมมีกิจไร ๆ ที่จะตองทําในระหวาง ฉะนั้นเอราวัณเทพบุตร
จึงมากอน สวนอุบาสกนี้เปนอนาคามี ตามปรกติบริโภคอาหารมื้อเดียวก็จริง
ถึงดังนั้นขณะนั้นเปนวันอุโบสถ เขาจึงตองอธิษฐานองคอุโบสถตอนเย็นนุงหม
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ผาอยางดี แวดลอมดวยอุบาสก ๕๐๐ ไปยังพระเชตวันสดับพระธรรมเทศนาแลว
มาเรือนของตน บอกธรรมของอุบาสกมีสรณะ ศีล และอานิสงสของอุโบสถ
เปนตน ของตนแกอุบาสกเหลานั้นแลวจึงกลับ ที่เรือนของอุบาสกเหลานั้นและ
ของธรรมิกอุบาสก มีเตียงที่เปนกัปปยยะ ๕๐๐ เตียง มีเทาประมาณศอกกําตั้ง
ไวในหองเฉพาะตน, อุบาสกเหลานั้นเขาหองของตน ๆ นั่งเขาสมาบัติ แม
ธรรมิกอุบาสกก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน ก็สมัยนั้นในกรุงสาวัตถีมีตระกูล
หาลานเจ็ดแสนอาศัยอยู เมื่อนับจํานวนคนก็มี ๑๘ โกฏิ ดวยเหตุนั้นใน
ปฐมยาม กรุงสาวัตถีมีเสียงชางมาคนและกลองเปนตน เปนเสียงเดียวกันดุจ
มหาสมุทร ในระหวางมัชฌิมยาม เสียงนั้นก็สงบลง ในกาลนั้น อุบาสกออก
จากสมาบัติ รําลึกถึงคุณความดีของตนแลวคิดวา เราอยูเปนสุขดวยมรรคสุข
ผสสุขอันใด สุขนี้เราไดเพราะอาศัยใคร รูวาเพราะอาศัยพระผูมีพระภาคเจา จึง
มีจิตเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจา รําพึงตอไปวา บัดนี้พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูที่ไหน เห็นเอราวัณเทพบุตรและเวสวัณเทพบุตร ดวยทิพยจักษุ
แลวฟงพระธรรมเทศนาดวยทิพยโสต ทราบวาเทพบุตรทั้งสองเหลานั้นมีจิต
เลื่อมใส ดวยเจโตปริยญาณ จึงคิดวา ถากระไรแมเราก็ควรจะถามปฏิปทา
อันเปนประโยชนทั้งสองกะพระผูมีพระภาคเจา เพราะฉะนั้น อุบาสกนั้นแมอยู
ในนครเดียวกันก็มาถึงทีหลัง ทั้งไดรูการมาของเทพบุตรเหลานั้นดวยประการ
ฉะนี้ ดวยเหตุนั้นธรรมิกอุบาสกจึงกลาววา อคจฺฉิ เต สนฺติเก นาคราชา
ฯเปฯ โส จาป สุตฺวาน ปตีตรูโป พญาชางไดไปในสํานักของพระองค
ฯลฯ พญาชางนั้นไดฟงแลวก็ซองสาธุการชื่นชม.
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บัดนี้ธรรมิกอุบาสกเมื่อจะสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา ใหเลอเลิศขึ้น
ไปกวาสมณพราหมณ ที่โลกสมมติในภายนอกศาสนานี้ จึงกลาวสองคาถาวา
เย เกจิเม ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้นบทวา ติตฺถิยา ไดแก ชนทั้งหลายผูเกิดในลัทธินอก
พระศาสนาซึ่งเจาลัทธิ ๓ คือ นันทะ วัจฉะและสังกิจฉะเปนผูตั้งขึ้น ศาสดาทั้ง
๖ มีปูรณกัสสปเปนตนบวชแลวในศาสนาของเจาลัทธิเหลานั้น ในศาสดาทั้ง ๖
นั้น นิครนถนาฎบุตร อาชีวกนอกนั้น ธรรมิกอุบาสก เมื่อจะแสดงถึงคนทั้ง
หมดเหลานั้น จึงกลาววา เย เกจิเม วาทสีลา แปลวา บุคคลเหลาใดเหลา
หนึ่งผูมีปกติกระทําวาทะ ดังนี้. พวกเจาลัทธิมีปรกติทําวาทะอยางนี้วา เรา
เปนผูปฏิบัติชอบ ผูอื่น ปฏิบัติผิด เที่ยวพูดทิ่มแทงชาวโลกดวยหอกคือปาก.
บทวา อาชีวกา วา ไดแก ธรรมิกอุบาสกแสดงทําลายทิฏฐิที่ตนยกขึ้นแสดง
รวมกันของบุคคลเหลานั้น.
บทวา นาติตรนฺติ คือไมเดิน. บทวา สพฺเพ ความวาธรรมิกอุบาสกกลาวรวมถึงสาวกเดียรถียเปนตนเหลาอื่นดวย. บทวา ิโต วชนฺต
วิย ความวา เหมือนคนออนแอยืนอยูกับที่ไมพึงเกินคนเดินเร็ว ซึ่งกําลังเดิน
อยูไดฉันใด ชนทั้งหลายเหลานั้นเพราะไมมีคติคือปญญาหยุดอยู ไมสามารถจะ
รูประเภทของเนื้อความนั้นๆ ได ยอมไมเกินพระผูมีพระภาคเจา ผูมีพระปญญา
ไวยิ่งนักฉันนั้น.
บทวา พฺราหฺมณา วาทสีลา วุฑฒ
ฺ า วา ธรรมิกอุบาสกแสดงถึง
จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุสโสณิพราหมณ
เปนตน ดวยคําเพียงเทานี้. ดวยบทนี้วา อป พฺราหฺมณา สนฺติ เกจิ ได
แก พวกพราหมณกลางคนบาง หนุมบางอยางเดียวมีอยู. ธรรมิกอุบาสก แสดง
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ถึง อัสสลายนมาณพ วาสิฎฐมาณพ อันพัฏฐมาณพ และอุตตรมาณพเปนตน
ดวยบทวา เกจิ. บทวา อตฺถพทฺธา ไดแกชนทั้งหลายเปนผูเนื่องดวยประโยชน
คือเปนผูผูกพันดวยประโยชนอยางที่วา พระผูมีพระภาคเจา พึงพยากรณปญหา
นี้ คือแกความสงสัยนี้ไดบางไหมหนอ. บทวา เย จาป อฺเ ธรรมิกอุบาสก
แสดงวาชนเหลาใดแมอื่นเที่ยวสําคัญอยูอยางนี้วา เราเปนผูมีวาทะ ชนเหลา
นั้นทั้งหมดนับไมถวนมีกษัตริย บัณฑิต พราหมณ พรหม เทวดา และยักษ
เปนตน เปนผูเนื่องดวยประโยชนในพระองค.
ธรรมิกอุบาสก สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาโดยประการตาง ๆ อยาง
นี้แลว บัดนี้ เมื่อจะสรรเสริญพระองคโดยธรรม จึงวิงวอนขอธรรมกถา กลาว
สองคาถาวา อยฺหิ ธมฺโม ดังนี้.
ในบทเหลานั้นบทวา อยฺหิ ธมฺโม ธรรมิกอุบาสก กลาวหมายถึง
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ. บทวา นิปุโณ ไดแก ธรรมที่ละเอียดคือ
ตรัสรูไดยาก. บทวา สุโข คือเปนธรรมที่เขาใจไดตลอด นําโลกุตรสุขมา
ให เพราะฉะนั้น จึงเรียกวา สุโข เพราะนําความสุขมาให. บทวา สุปฺปวุตฺโต
คือ อันพระองคตรัสดีแลว. บทวา สุสฺสูสมานา ความวา พวกขาพระองค
ประสงคจะฟง. บทวา ต โน วท ไดแก ขอพระองคตรัสบอกความขอนั้นแก
ขาพระองคทั้งหลายเถิด. บาลีวา ตฺว โน บาง ความวา ขอพระองคจงตรัส
แกขาพระองคทั้งหลายเถิด. บทวา สพฺเพปเม ภิกฺขโว ความวา นัยวา
ในขณะนั้นภิกษุ ๕๐๐ รูป นั่งอยูแลว. ธรรมิกอุบาสิก เมื่อจะแสดงถึงภิกษุ
๕๐๐ รูป เหลานั้น จึงทูลวิงวอน. บทวา อุปาสกา จาป ความวา ธรรมิกอุบาสกแสดงถึงบริวารของตนและคนอื่น ๆ. บทที่เหลือในที่นี้ชัดเจนแลว.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เพื่อจะทรงแสดงปฏิปทาของนักบวช
กอน ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลวจึงตรัสคํามีอาทิวา สุณาถ เม ภิกฺขเว
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟงเราดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ธมฺม ธุต ตฺจ จรถ สพฺเพ ความวา
ธรรมชื่อวา ธุตะ เพราะกําจัดกิเลสทั้งหลาย เราจะยังเธอทั้งหลายใหฟงธรรม
ปฏิบัติอันกําจัดกิเลสเห็นปานนี้ และเธอทั้งปวงจงประพฤติคือปฏิบัติธรรมที่เรา
ประกาศแลว อธิบายวา พวกเธออยาประมาท ดังนี้. บทวา อิริยาปถ ไดแก
อิริยาบถ ๔ มีการเดินเปนตน. บทวา ปพฺพชิตานุโลมิก ไดแก อิริยาบถ
อันสมควรแกสมณะ คือ ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ. อาจารยอีกพวกหนึ่ง
กลาววา อิริยาบถอันเปนไปดวยการบําเพ็ญกรรมฐานในปา. บทวา เสเวถ น
คือพึงเสพอิริยาบถนั้น. บทวา อตฺถทสฺสี คือ ผูเปนประโยชนเกือ้ กูล. บทวา
มติมา คือมีความคิด. บทที่เหลือปรากฏชัดแลวในคาถานี้.
บทวา โน เว วิกาเล ความวา ภิกษุเสพอิริยาบถสมควรแก
บรรพชิตอยางนี้ ไมควรเที่ยวไปในเวลาวิกาล หมายถึงเลยเที่ยงวันไป แต
ควรเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในบานในกาลอันสมควร. บทวา อกาลจารึ หิ
สชนฺติ สงฺคา ความวา ธรรมเปนเครื่องของทั้งหลายไมนอยมีของดวยราคะ
เปนตน ยอมของ คือเกี่ยวของ เขาไปจับ ติดบุคคลผูเที่ยวไปในกาลอันไม
สมควร. เพราะเหตุนั้น ทานผูรูทั้งหลาย ยอมไมเที่ยวไปในเวลาวิกาล ฉะนั้น
พระอริยบุคคลผูตรัสรูอริยสัจ ๔ ยอมไมเที่ยวบิณฑบาตในเวลาวิกาล. นัยวา
สมัยนั้นยังมิไดบัญญัติวิกาลโภชนสิกขาบท. เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา
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เมื่อจะทรงแสดงโทษของปุถุชนทั้งหลายในขอนี้ดวยธรรมเทศนา จึงตรัสคาถา
นี้. แตพระอริยะทั้งหลายเปนผูเวนจากการเที่ยวไปในเวลาวิกาลนั้นพรอมกับ
การไดมรรคทีเดียว. นี้เปนธรรมดา.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงหามการเที่ยวไปในเวลาวิกาลอยางนี้แลว
เมื่อจะทรงแสดงวา แมภิกษุเที่ยวไปในกาล ก็ควรประพฤติอยางนี้ ดังนี้ จึง
ตรัสวา รูปา จ สทฺทา จ ดังนี้.
คาถานั้นมีอธิบายดังนี้ รูปเปนตนเหลาใดยังความมัวเมามีประการ
ตาง ๆ ใหเกิด ยังสัตวทั้งหลายใหมัวเมา ภิกษุพงึ กําจัดเสียซึ่งความพอใจใน
รูปเปนตนเหลานั้น โดยนัยที่กลาวแลวในปณฑจาริตปาริสุทธิสูตร เปนตน
พึงเขาไปบริโภคอาหารในเวลาเชา โดยกาลอันสมควร. อนึ่ง ชื่อวา ปาตราโส
เพราะพึงบริโภคในเวลาเชา บทนี้เปนชื่อของบิณฑบาต. ในบทนี้ทานกลาว
ไววา ภิกษุนั้นไดบิณฑบาตในถิ่นใด แมถิ่นนั้นก็ชอื่ วา ปาตราสะ เพราะความ
ขวนขวายนั้น. ในบทนีพ้ ึงทราบอธิบายอยางนี้วา ภิกษุพึงเขาไปยังโอกาสที่จะ
ไดบิณฑบาต.
บทวา เอว ปวิฏโ ปณฺฑฺจ ภิกฺขุ ฯเปฯ สงฺคหิตฺตภาโว
ความวา อนึ่งภิกษุไดบิณฑบาตแลวตามสมัย พึงกลับไปนั่งในที่สงัดแตผูเดียว
ฯลฯ ภิกษุผูสงเคราะหอัตภาพแลว.
ในบทเหลานั้นบทวา ปณฺฑ ไดแกภิกษามีภัตปนกัน. ภิกษานั้นทาน
เรียกวา ปณฑะ เพราะอรรถวาสํารวมจากของนั้น ๆ แลวนํามาคลุกกัน. บทวา
สมเยน ไดแก ภายในเที่ยงวัน. บทวา เอโก ปฏิกฺกมฺม คือใหเกิดกายวิเวก
กลับไปนั่งไมมีเพื่อน. บทวา อชฺฌตฺตจินฺตี ไดแก คิดถึงขันธสันดานยกขึ้น
๑

๑. บาลีเปน ปณฑปาตปาริสุทธิสูตร ม. อุปริ. ๑๔/ ขอ ๘๓๗.
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สูพระไตรลักษณ. บทวา น มโน พหิทฺธา นิจฺฉารเย ไมพึงสงใจไปใน
ภายนอก ความวา ไมพึงนําจิตไปในรูปเปนตนในภายนอก ดวยอํานาจกิเลส
มีราคะเปนตน. บทวา สงฺคหิตตฺตภาโว ไดแกมีจิตยึดมั่นไวดวยดี.
บทวา เอว วิหรนฺโต จ สเจป โส ฯเปฯ ปรูปวาท ความวา
หากภิกษุนั้นอยูอยางนี้พึงเจรจากับสาวกอื่น หรือกับภิกษุไร ๆ ภิกษุนั้นพึง
กลาวธรรมอันประณีต ไมพึงกลาวคําสอเสียด ทัง้ ไมพึงกลาวคําติเตียนผูอื่น.
ทานอธิบายไวอยางไร. ทานอธิบายวา พระโยคาวจรนั้นหากพึงเจรจากับสาวก
ผูเขาไปหาเพื่อประสงคจะฟงอะไร ๆ ก็ดี กับคฤหัสถผูเปนอัญญเดียรดียไร ๆ
ก็ดี กับภิกษุผูบวชแลวในศาสนานี้ก็ดี. พึงกลาวธรรมอันประณีต ไมทําใหเขา
เดือดรอน ประกอบดวยมรรคผลเปนตน หรือกถาวัตถุ ๑๐ ไมพึงกลาวคําสอ
เสียดอื่น ๆ หรือกลาวคําติเตียนผูอื่นแมเพียงเล็กนอย.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงโทษในการกลาวคําติเตียน
ผูอื่นนั้น จึงตรัสวา วาทฺหิ เอเก บุคคลบางพวกยอมประถอยคํากัน ดังนี้.
บทนั้น มีอธิบายดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โมฆบุรุษบางพวก
ในโลกนี้ยอมประ คือ โตวาทะอันเปนถอยคําทําใหเกิดวิวาทกันนานาประการ
ทั้งที่รูอยูวาเปนคําติเตียนผูอื่น ตองการจะตอสูกัน ดุจประจัญหนากับนักรบ
เราไมสรรเสริญบุคคลเหลานั้นผูมีปญญาทราม เพราะเหตุใด เพราะความ
เกี่ยวของทั้งหลายยอมของบุคคลเหลานั้น เพราะถอยคํานั้น ๆ คือ ความ
เกี่ยวของดวยการวิวาทเกิดขึ้นจากคลองแหงคํานั้น ๆ ยอมตองคือติดแนนบุคคล
เชนนั้นไว เพราะคนเหลานั้นเมื่อประคารมกัน ยอมสงจิตไปในคารมนั้น จิต
ยอมไปไกลจากสมถะและวิปสสนา ดังนี้.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงถึงความเปนไปของผูมีปญญานอย
แลว บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงถึงความเปนไปของผูมีปญญามากจึงตรัสวา ปณฺฑ
วิหาร ฯเปฯ วรปฺสาวโก ความวา สาวกผูมีปญญาดี ฟงธรรมที่
พระสุคตแสดงแลว พิจารณาบิณฑบาต ที่อยู ทีน่ อน ที่นั่ง น้ํา และการซักผา
สังฆาฏิแลวพึงเสพ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น ทานกลาวถึงเสนาสนะอยางเดียวดวยสามบท คือ ดวย
วิหารคือที่อยู ดวยที่นอนคือเตียง ดวยที่นั่งคือตั่ง. บทวา อาป คือน้ํา.
บทวา สงฺฆาฏิรชูปวาหน ไดแก ซักธุลีผาสังฆาฏิมีฝุนและมลทินเปนตน.
บทวา สุตฺวาน ธมฺม สุคเตน เทสิต ความวา ฟงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลวโดยนัยมีอาทิวา ในการสังวรอาสวะทั้งปวงเปนตน ภิกษุ
พิจารณาโดยแยบคาย เสพจีวรเพื่อกําจัดความหนาว. บทวา สงฺขาย เสเว
วรปฺาสาวโก สาวกผูม ีปญญาดีพิจารณาแลวพึงเสพ ความวา สาวกผูมี
ปญญา พิจารณาปจจัยแม ๔ อยางคือ บิณฑบาตที่ทานกลาววา บิณฑะใน
ที่นี้ ๑ เสนาสนะที่ทานกลาวดวยวิหารศัพทเปนตน ๑ คิลานปจจัย ที่ทานแสดง
ดวยอาปศัพท ๑ จีวร ทีท่ านกลาว ดวยสังฆาฎิศัพท ๑ คือ พิจารณาโดยนัยมี
อาทิวา ยาวเทว อิมสฺส กายสฺส ิติยา เพียงเพื่อดํารงอยูแหงกายนี้
เทานั้นแลวพึงเสพ. สาวกของพระตถาคตผูมีปญญาดี ทั้งที่เปนเสกขะ. ทั้งที่
เปนปุถุชน ทั้งที่เปนพระอรหันตโดยตรง พึงสามารถเสพได. จริงอยู ทาน
กลาวถึง อปสเสนธรรม คือธรรมเปนที่พึ่งพิง ๔ อยาง คือ พิจารณาแลว
จึงเสพ ๑ พิจารณาแลวจึงอาศัย ๑ พิจารณาแลวจึงเวน ๑ พิจารณาแลวจึง
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บรรเทา ๑. เพราะสาวกผูมีปญญาดีพิจารณาแลวพึงเสพ ฉะนั้นแล พึงทราบวา
ภิกษุไมติดแลวในธรรมเหลานี้ คือ บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่ง น้ํา และการซัก
มลทินผาสังฆาฎิ เหมือนหยาดน้ําไมติดบนใบบัว ฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงขอปฏิบัติของพระขีณาสพอยางนี้ ยัง
การปฏิบัติของนักบวชใหจบลงดวยยอดคือพระอรหัตแลว บัดนี้ เพื่อจะทรง
แสดงขอปฏิบัติของคฤหัสถ จึงตรัสคํามีอาทิวา คหฏวตฺต ปน โว เรา
จะบอกวัตรแหงคฤหัสถแกเธอทั้งหลาย ดังนี้.
ในคาถาเหลานั้นพึงทราบวินิจฉัยในคาถาตนกอน. บทวา สาวโก
ไดแก สาวกผูครองเรือน. บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น. แตโยชนาแกวา สาวก
ไมพึงไดเพื่อจะถูกตอง คือ ไมอาจเพื่อบรรลุธรรมของภิกษุที่เรา (ตถาคต)
กลาวไวกอนจากนี้ลวน คือ ไมมีอามิส บริบรู ณสิ้นเชิงดวยอาการที่มีความหวงแหน ดวยความหวงนาและไรเปนตน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธธรรมของภิกษุแกสาวกผูครองเรือนนั้น
เมื่อจะทรงแสดงธรรมของคฤหัสถเทานั้น จึงตรัสวา ปาณ น หเน ไมพึง
ฆาสัตว ดังนี้.
ในบทเหลานั้นพึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. ทานกลาวการเวนจากการ
ฆาสัตว อันเปนความบริสุทธิ์ชั้นยอดดวยกึ่งคาถาตน การปฏิบัติประโยชนเกื้อกูลในสัตวทั้งหลายดวยกึ่งคาถาหลัง. ทานพรรณนาบทที่ ๓ ไวในขัคควิสาณสูตรในสุตตนิบาตนี้ ในบาทที่ ๔ ทานพรรณนาประเภทของสัตวที่มั่นคงและที่
สะดุงไวในอรรถกถาเมตตสูตรครบทุกประการ. บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
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พึงประกอบนอกลําดับวา สาวกผูครองเรือนวางอาชญาในหมูสัตวทั้งที่มั่นคง
ทั้งที่หวาดสะดุง ไมพึงฆาเอง ไมพึงใชใหผูอื่นฆา และไมพึงอนุญาตใหผูอื่น.
ฆา. อีกอยางหนึ่ง นอกจากบทวา นิธาย ทณฺฑ นี้ ควรนําปาฐะที่เหลือมา
ใชวา วตฺเตยฺย พึงเปนไป ดังนี้. นอกจากนี้ไมควรเชื่อมบทหลังดวยบทตน.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงสิกขาบทตนอยางนี้แลว บัดนี้เมือ่
จะทรงแสดงสิกขาบทที่สอง จึงตรัสวา ตโต อทินฺน พึงเวนจากสิ่งที่เขาไมให
อะไร ๆ ดังนี้.
ในบทเหลานั้นบทวา กิฺจิ คือ ของนอยก็ดี ของมากก็ดี. บทวา
กฺจจิ คือ ในบานก็ดี ในปาก็ดี. บทวา สาวโก ไดแกสาวกผูครองเรือน.
บทวา พุชฺฌมาโน คือรูอยูวานี้เปนของของคนอื่น. บทวา สพฺพ อทินฺน
ปริวชฺเชยฺย คือ เมื่อเวนอยูอยางนี้พึงเวนสิ่งทั้งหมดที่เขาไมให ทานชี้แจงวา
ไมเวนโดยวิธีอยางอื่น. บทที่เหลือในขอนี้มีนัยดังกลาวแลว และปรากฏชัด
แลว.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงแมสิกขาบทที่สองชัดเจนดีแลว
อยางนี้ เมือ่ จะทรงแสดงสิกขาบทที่สามตั้งขอกําหนดใหยิ่งขึ้นไป จึงตรัสวา
อพฺรหฺมจริย พึงเวนอพรหมจรรย ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อสมฺภุณนฺโต คือ ไมสามารถ.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงสิกขาบทที่สี่ จึงตรัสวา
สภคฺคโต วา คืออยูในที่ประชุมเปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สภคฺคโต ไดแก ไปสูสันถาคารเปนตน. บทวา ปริสคฺคโต คืออยูในทามกลาง
ประชุมชน. บทที่เหลือในขอนี้มีนัยดังกลาวแลว และปรากฏชัดแลว.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงแมสิกขาบทที่สี่ชัดเจนดีแลว เมื่อ
จะทรงแสดงสิกขาบทที่หา จึงตรัสวา มชฺชฺจ ปาน พึงเวนการดื่มน้ําเมา
ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา มชฺชฺจ ปาน ทานกลาวอยางนี้เพื่อสะดวก
ในการแตคาถา. แตมีใจความ มชฺชปานฺจ สมาจเรยฺย ไมพึงดื่มน้ําเมา.
บทวา ธมฺม อิท ไดแก ธรรมคือเวนจากการดื่มน้ําเมา. บทวา อุมฺมาทนนฺต
คือการดื่มน้ําเมานั้นมีความบาเปนที่สุด. เพราะวา ผลของการดื่มน้ําเมาอยาง
เบาเมื่อเปนมนุษย ก็เปนบา. บทวา อิติ น วิทิตฺวา คือรูชัดการดื่มน้ําเมานั้น.
บทที่เหลือในขอนี้มีนัยดังกลาวแลว และปรากฏชัดแลว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแมสิกขาบทที่หาใหบริสุทธิ์ที่ชัดเจนอยางนี้
แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงถึงการดื่มน้ําเมาแหงสิกขาบทกอนวาเปนการทํา
ความเศราหมองและกอเวร ทรงชักชวนในการเวนจากการดื่มน้ําเมานั้นให
มั่นคงยิ่งขึ้นจึงตรัสวา มทา หิ ปาปานิ กโรนฺติ เพราะคนพาลทั้งหลาย
ยอมกระทําบาป เพราะความเมาดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา มทา คือเพราะเหตุแหงความเมา. หิ เปน
นิบาตเพียงทําบทใหเต็ม. บทวา อุมฺมาทน โมหน ไดแก ความบาในโลก
หนา ความหลงในโลกนี้. บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงนิจศีลของสาวกผูครองเรือนดวย
เหตุเพียงเทานี้แลว บัดนีเ้ มื่อจะทรงแสดงองคแหงอุโบสถ จึงตรัสสองคาถาวา
ปาณ น หเน บุคคลไมพึงฆาสัตว ดังนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา อพฺรหฺมจริยา ไดแก ประพฤติธรรมไมประเสริฐ. บทวา เมถุนา คือพึงเวนจากการเขาถึงเมถุนธรรม. บทวา รตฺตึ น
ภฺุเชยฺย วิกาลโภชน ไดแก ไมพึงบริโภคแมในกลางคืน ไมพึงบริโภค
โภชนะลวงกาลแมในกลางวัน. แมแปงสําหรับลูบไล พึงทราบวา ทานถือเอา
ดวยคันธศัพทในบทวา น จ คนฺธ นี.้ บทวา มฺเจ คือเตียงที่เปนกัปปยะ.
บทวา สนฺถเต ไดแก บนพื้นที่เขาลาดแลวดวยเครื่องลาดอันเปนกัปปยะ มีเสื่อ
ผืนเล็กเปนตน. แมลาดดวยเครื่องลาดมีพรมทําดวยขนแกะเปนตนบนแผนดิน
ก็ควร. บทวา อฏงฺคิก คือไมพนองค ๘ ดุจดนตรีมีองค ๕. บทวา
ทุกฺขนฺตคุนา คือพระพุทธเจาผูถึงที่สุดแหงทุกขในวัฏฏะ. บทที่เหลือในขอ
นี้ปรากฏชัดดีแลว. พระโบราณาจารยกลาวไววา ก็กึ่งคาถาหลัง พระสังคีติกาจารยกลาวไวแลวบาง.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงองคแหงอุโบสถอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะทรงแสดงกาลแหงอุโบสถ จึงตรัส วา ตโต จ ปกฺขสฺส ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ตโต เปนนิบาตเพียงทําบทใหบริบูรณ. พึง
ประกอบดวยบทอื่นอยางนี้วา ปกฺขสสุปวสฺสุโปสถ ความวา พึงเขาจําอุโบสถ
ทุก ๓ วันเหลานี้คือ ตลอด ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ําแหงปกษ พึงเขาจํา
อุโบสถประกอบดวยองค ๘ นี้แล. ก็ในบทวา ปาฏิหาริกปกฺขฺจ นี้ หา
เดือนเหลานี้คือ (อาสาฬหะ) เดือน ๘ ตนใกลวันเขาพรรษา สามเดือนในพรรษา
และเดือน ๑๒ ทานเรียกวาปาฏิหาริยปกษ. อาจารยพวกอื่นกลาววาปาฏิหาริย.
ปกษ มีสามเดือนเทานั้นคือเดือน ๘ เดือน ๑๒ และเดือน ๔, อาจารยอีกพวก
หนึ่งกลาววามี ๔ วัน คือ ๑๓ ค่ํา ๑ ค า ๗ ค่ํา และ ๙ ค่ําในทุก ๆ ปกษ โดย
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วันกอนและวันหลัง ของวันอุโบสถแหงปกษ. ชอบอยางใดก็พึงถือเอาอยางนั้น
อันผูใครบุญพึงทําไดทุกอยาง. พึงผูกใจไววา ผูมีใจเลื่อมใสปฏิหาริยปกษนี้
ดวยประการฉะนี้ ไมเวนแมแตวันเดียว เขาถึงองค ๘ ทําใหสมบูรณดวยดี
บริบูรณดวยดี พึงเขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงกาลแหงอุโบสถอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อจะทรงแสดงถึงกิจ ที่ผูเขาจําอุโบสถนั้นในกาลเหลานั้นควรกระทํา จึงตรัส
วา ตโต จ ปาโต ดังนี้.
บทวา ตโต แมในบทนี้ก็เปนนิบาตเพียงทําบทใหเต็ม. หรือลงใน
อรรถไมมีระหวาง ทานอธิบายวา ไดแก อถ แปลวาครั้งนั้น. บทวา ปาโต
ไดแก สวนเบื้องตนของวันอื่น. บทวา อุปวุฏุโปสโถ ไดแก เขาจําอุโบสถ.
บทวา อนฺเนน ไดแกขาวยาคูและภัตรเปนตน . บทวา ปาเนน คือ น้ําปานะ
๘ อยาง. บทวา อนุโมทมาโน ไดแก ชื่นชมยินดีอยูเนือง ๆ อธิบายวา
ชื่นชมตลอดกาล. บทวา ยถารห คือสมควรแกตน ทานอธิบายวา ตาม
ความสามารถ ตามกําลัง. บทวา สวิภเชถ คือพึงแจกจาย คือพึงบูชา. บท
ที่เหลือปรากฏชัดแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงกิจของผูเขาจําอุโบสถอยางนี้แลว บัดนี้
ตรัสถึงครุวัตร (การเคารพ) และอาชีวปาริสุทธิศีล เมื่อจะทรงแสดงถึงฐานะ
ที่ควรถึงดวยปฏิปทานั้น จึงตรัสวา ธมฺเมน มาตาปตโร พึงเลี้ยงมารดาบิดา
โดยธรรม ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ธมฺเมน ไดแกดวยโภคสมบัติที่ไดมาโดยชอบ
ธรรม. บทวา ภเรยฺย ไดแก พึงเลี้ยง. บทวา ธมฺมิกโส วณิชชฺ  พึงประ
กอบการคาขายอันชอบธรรมดังนี้ คือ เวนการคาอันไมเปนธรรม ๕ อยาง
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เหลานี้คือ คาสัตวเปน ๑ คาศัสตรา ๑ คาเนื้อสัตว ๑ คาสุรา ๑ คายาพิษ ๑
คาขายสิ่งอันเปนธรรมที่เหลือ. ก็โดยหลักของการคาในที่นี้ ทานมุงถึงการคาที่
เปนธรรมแมอื่น เชนกสิกรรมและโครักขกรรม. บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
แตโยชนาแกวา อริยสาวกใดประกอบดวยธรรมคือนิจศีล อุโบสถศีลและทาน
พึงประกอบการคาอันชอบธรรม เลี้ยงดูมารดาบิดา ดวยโภคสมบัติอันไดมาโดย
ธรรม เพราะไดมาจากการคาอันไมปราศจากธรรม ครั้นอริยสาวกผูเปนคฤหัสถ
ไมประมาทแลวอยางนี้ บําเพ็ญวัตรนี้ดังที่กลาวไวแลวตั้งแตตนเมื่อกายแตกดับ
ผูใดกําจัดความมืดดวยรัศมีของตน เปนเทพชั้นกามาพจร ๖ ชั้นมีชื่อวา
สยัมปภา เพราะทําแสงสวาง ผูนั้นยอมเขาถึง คือยอมคบ ยอมติดตอเทวดา
ชื่อวา สยัมปภา ยอมบังเกิดในที่ที่เทวดาเหลานั้นเกิด ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาธรรมิกสูตรที่ ๑๔ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
จบวรรคที่ ๒ ชื่อจูฬวรรค แหงอรรถกถาสุตตนิบาต
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ
๑. รัตนสูตร ๒. อามคันธสูตร ๓. หิริสูตร ๔. มงคลสูตร
๕. สูจิโลมสูตร ๖. ธรรมจริยสูตร ๗. พราหมณธรรมิกสูตร ๘. นาวา
สูตร ๙. กิงสีลสูตร ๑๐. อุฏฐานสูตร ๑๑. ราหุลสูตร ๑๒. วังคีสสูตร
๑๓. สัมมาปริพพาชนิยสูตร ๑๔. ธรรมิกสูตร.
ทานผูรูทั้งหลายกลาวพระสูตร ๑๔ สูตรวาจูฬวรรคแล.
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มหาวรรคที่ ๓
ปพพชาสูตรที่ ๑
วาดวยการสรรเสริญบรรพชา
[๓๕๔] ขาพเจาจักสรรเสริญบรรพชา
อยางที่พระพุทธเจาผูมีพระจักษุทรงบรรพชา
ขาพเจาจักสรรเสริญบรรพชา อยางที่พระพุทธเจาพระองคนั้นทรงไตรตรองอยู จึง
ทรงพอพระทัยบรรพชาดวยดี.
พระพุทธเจาทรงเห็นวา ฆราวาสนี้
คับแคบ เปนบอเกิดแหงธุลี และทรงเห็น
วา บรรพชาปลอดโปรง จึงทรงบรรพชา.
พระพุทธเจาครั้นทรงบรรพชาแลว
ทรงเวนบาปกรรม ทางกาย ทรงละวจีทุจริต
ทรงชําระอาชีพใหหมดจด.
พระพุทธเจา มีพระลักษณะอัน
ประเสริฐมากมาย ไดเสด็จถึงกรุงราชคฤห
เสด็จเที่ยวไปยังคิริพชนคร แควนมคธ เพื่อ
บิณฑบาต.
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พระเจาพิมพิสารประทับยืนอยูบน
ปราสาท ไดทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจา
พระองคนั้น ผูสมบูรณดวยพระลักษณะจึง
ไดตรัสเนื้อความนี้วา
แนะ ทานผูเจริญทั้งหลาย ทานทั้ง
หลายจงดูภิกษุรูปนี้เถิด ภิกษุรูปนี้มีรูปงาม
สมบูรณ มีพระฉวีวรรณบริสุทธิ์ ถึงพรอม
ดวยการเที่ยวไป และเพงดูเพียงชั่วเอก มี
จักษุทอดลง มีสติ ภิกษุรูปนี้หาเหมือนผูบวช
จากสกุลต่ําไม ราชทูตทั้งหลายจงรีบไปเถิด
เพือ่ ทราบวา ภิกษุรูปนี้จักไป ณ ที่ไหน.
ราชทูตทีพ่ ระเจาพิมพิสารสงไปเหลา
นัน้ ไดติดตามไปขางหลัง เพื่อทราบวา ภิกษุ
รูปนี้จะไปที่ไหน จักอยู ณ ที่ไหน.
พระพุทธเจาเสด็จไปตามลําดับตรอก
ทรงคุมครองทวาร สํารวมดีแลว มีพระสติ
สัมปชัญญะ ไดทรงยังบาตรใหเต็มเร็ว.
พระองคผเู ปนมุนี เสด็จเที่ยว
บิณฑบาตแลว เสด็จออกจากพระนคร เสด็จ
ไปยังปณฑวบรรพต ดวยทรงพระดํารูวา
จักประทับอยู ณ ที่นั้น.
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ราชทูตทั้ง ๓ เห็นพระพุทธเจาเสด็จ
เขาไปสูที่ประทับ จึงพากันเขาไปเฝา คน
หนึ่งกลับมากราบทูลแตพระราชาวา ขอ
เดชะ ภิกษุรูปนั้นนั่งอยูที่หนาภูเขาปณฑวะ
เสมือนเสือโครง โคอุสุภราชและราชสีหใ น
ถ้ํา ฉะนั้น
พระมหากษัตริย ทรงสดับคําของ
ราชทูตแลว รีบดวนเสด็จไปยังปณฑวบรรพต ดวยยานอันอุดม ทาวเธอเสด็จไปตลอด
พืน้ ที่แหงยานแลว เสด็จลงจากยาน เสด็จ
พระราชดําเนินดวยพระบาท เขาไปถึง
ปณฑวบรรพตนั้นแลว ประทับนั่ง.
ครั้นแลวไดทรงสนทนาปราศรัย
ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลว ไดตรัสเนื้อความนี้วา พระองคยังหนุม
แนน ตั้งอยูในปฐมวัย สมบูรณดวยความ
เฟอ งฟู แหงวรรณะ เหมือนกษัตริยผูมี
พระชาติ ทรงยังหมูพลใหงามอยู ผูอันหมู
ผูป ระเสริฐหอมลอมแลว หมอมฉันจะให
โภคสมบัติ ขอเชิญพระองคบริโภคโภค-
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สมบัติเถิด พระองคอันหมอมฉันถามแลว
ขอจงบอกชาติแกหมอมฉันเถิด.
พระพุทธเจาตรัสพระคาถาตอบวา
ดูกอนมหาบพิตร ชนบทแหงแควน
โกศล ซึ่งเปนที่อยูขางหิมวันตประเทศ สมบูรณดวยทรัพยและความเพียร อาตมภาพ
โดยใครชื่อวา อาทิตย โดยชาติชื่อวา
ศากยะ ไมปรารถนากาม เปนผูออกบวชจาก
สกุลนั้น อาตมภาพเห็นโทษในกามทัง้ หลาย
เห็นการบรรพชาเปนที่ปลอดโปรง จักไป
เพือ่ ความเพียร ใจของอาตมภาพ ยินดีใน
ความเพียรนี้.
จบปพพชาสูตรที่ ๑
อรรถกถามหาวรรคที่ ๓
อรรถกถาปพพชาสูตรที่ ๑
ปพพชาสูตรมีคําเริ่มตนวา ปพฺพชฺช กิตฺติยิสฺสามิ ดังนี้.
ถามวา พระสูตรนีม้ ีการเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา พระสูตรนี้การเกิดขึ้นดังตอไปนี้.
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ตอบวา มีเรื่องเลาวาเมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระ
เชตวันมหาวิหาร ทานพระอานนทเถระเกิดปริวิตกวา การบรรพชาของพระ
มหาสาวกมีพระสารีบุตรเปนตนไดรับการสรรเสริญ พวกภิกษุ และอุบาสก
อุบาสิกาทั้งหลาย ทราบเรื่องที่เขาสรรเสริญกัน แตพระผูมีพระภาคเจาไมมี
ใครสรรเสริญ ถากระไรเราพึงสรรเสริญเองดังนี้. พระอานนทนั่งถือพัด
วิชนีอันวิจิตรอยู ณ พระวิหารเชตวัน เมื่อจะสรรเสริญบรรพชาของพระผูมี
พระภาคเจาจึงไดกลาวสูตรนี้วา
ปพฺพชฺช กิตฺตยิสฺสามิ ยถา ปพฺพชิ จกฺขุมา
ยถา วีมสมาโน
โส ปพฺพชฺช สมโรจยิ.
ขาพเจาจักสรรเสริญบรรพชาอยางที่
พระพุทธเจาผูมีพระจักษุทรงบรรพชา ขาพเจาจักสรรเสริญบรรพชา อยางที่พระพุทธเจา
พระองคนั้นทรงไตรตรองอยู จึงทรงพอ
พระทัยบรรพชาดวยดี ดังนี้.
ความในคาถานั้นมีดังนี้ พระอานนทกลาววา เพราะอันผูสรรเสริญ
บรรพชาควรสรรเสริญบรรพชานั้น อยางที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรพชา
อนึ่ง อันผูสรรเสริญบรรพชานั้น อยางที่พระผูมีพระภาคเจาทรงบรรพชา ควร
สรรเสริญบรรพชานั้นอยางที่พระผูมีพระภาคเจาทรงไตรตรองอยู ทรงพอ
พระทัยบรรพชา ฉะนัน้ เราจักสรรเสริญบรรพชา แลวจึงกลาวคํามีอาทิวา
ยถา ปพฺพชฺชิ ดังนี้. บทวา จกฺขุมา ความวา ถึงพรอมดวยจักษุ ๕. บท
ที่เหลือในคาถาตนงายทั้งนั้น.
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บัดนี้ พระอานนทเมื่อจะประกาศความนั้นวา ยถา วีมสมาโน จึง
กลาววา สมฺพาโธย ฆราวาสนี้คับแคบ.
ในบทเหลานั้น บทวา สมฺพาโธ คือหมดโอกาสบําเพ็ญกุศล เพราะ
บีบคั้นดวยบุตรและภรรยาเปนตน เพราะบีบคั้นดวยกิเลส. บทวา รชสฺสายตน
ความวา ฆราวาส เปนที่เกิดของธุลีมีราคะเปนตน ดุจนครกัมโพชะเปนตน
เปนที่เกิดของมาทั้งหลาย. บทวา อพฺโภกาโส ความวา บรรพชาปลอดโปรง
ดุจอากาศ เพราะตรงกันขามกับความคับแคบดังกลาวแลว. บทวา อิติ ทิสฺวาน
ปพฺพชิ ความวา พระผูมีพระภาคเจามีพระทัยอันชราพยาธิและมรณะคอยตัก
เตือนอยูดวยดีในฆราวาสและบรรพชา ทรงเห็นโทษและอานิสงสแลว จึงเสด็จ
ออกมหาภิเนษกรมณ เอาพระขรรคตัดพระเกศา ณ ฝงแมน้ําอโนมา ทันใด
นั้นมีพระเกศาและพระมัสสุสมควรแกสมณะตั้งอยูเพียงสององคุลีทรงรับบริขาร
๘ ที่ฆฎิการพรหมนอมเขาไปถวาย ไมมีใคร ๆ สอนวาพึงนุงอยางนี้ พึงหมอยาง
นี้ ทรงศึกษาโดยการสั่งสมในบรรพชาของพระองค เปนไปแลวหลายพันชาติ
จึงทรงบรรพชา. ทานอธิบายไววา พระผูมีพระภาคเจา ทรงนุงผากาสาวะผืน
หนึ่ง ทรงหมผืนหนึ่ง ทรงกระทําจีวรขันธ คลองบาตรดินที่พระอังสา ทรง
อธิษฐานเพศเปนบรรพชิต. คําที่เหลือในบทนี้มีความงายทั้งนั้น.
พระอานนทครั้นสรรเสริญการบรรพชาของพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้
แลว ตอแตนี้ไป เพื่อจะประกาศขอปฏิบัติของบรรพชาและการละฝงแมน้ํา
อโนมา เสด็จไปเพื่อบําเพ็ญเพียร จึงกลาวคําทั้งหมดมีอาทิวา ปพฺพชิตฺวาน
กาเยน ดังนี้.
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ในบทเหลานั้นบทวา กาเยน ปาปกมฺม วิวชฺชยิ ไดแก ทรง
เวน กายทุจริต ๓ อยาง. บทวา วจีทุจฺจริต ไดแก วจีทุจริต ๔ อยาง.
บทวา อาชีว ปริโสธยิ ไดแก ทรงละมิจฉาชีวะทรงประกอบสัมมาชีวะ.
พระพุทธเจาทรงชําระศีลมีอาชีวะเปนที่ ๘ อยางนี้แลวไดเสด็จถึงกรุง
ราชคฤห ประมาณ ๓๐ โยชนจากฝงแมน้ําอโนมา โดยเพียง ๗ วัน.
พึงทราบวินิจฉัยในบทนั้นวา อันที่จริงพระผูมีพระภาคเจายังมิไดเปน
พระพุทธเจาในขณะที่เสด็จไปกรุงราชคฤห นั่นเปนบุพจริยาของพระพุทธเจา
ที่กลาวอยางนั้นก็เหมือนคํากลาวของชาวโลกวา พระราชาประสูติที่เมืองนี้ ได
รับราชสมบัติที่เมืองนี้เปนตน.
บทวา มคธาน ทานอธิบายวาเปนนครของชนบทแหงแควนมคธ แม
บทวา คิริพฺพช นี้ ก็เปนชื่อของแควนมคธนั้น. ก็คิริพชนครนั้นตั้งอยูดุจคอก
ในทามกลางภูเขา ๕ ลูกทีมีชื่อวา ปณฑวะ ๑ คิชฌกูฏ ๑ เวภาระ ๑ อิสิคลิ ิ ๑
เวปุสละ ๑ เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา คิริพชนคร. บทวา ปณฺฑาย อภิหาเรสิ
คือเสด็จไปในนครนั้นเพื่อบิณฑบาต.
มีเรื่องเลามาวา พระผูมีพระภาคเจานั้นประทับยืน ณ ประตูพระนคร
ทรงดําริวา หากเราจะพึงใหขาวการมาของเราแกพระเจาพิมพิสารวา สิทธัตถกุมาร โอรสของพระเจาสุทโธทนะมา พระเจาพิมพิสารก็จะทรงนําปจจัยมาให
เรามาก ก็การบอกรับปจจัยนั้นไมสมควรแกสมณะ เอาเถอะ เราจะเที่ยวไป
บิณฑบาต. พระผูมีพระภาคเจาทรงหมผาบังสุกุลจีวรที่เทวดาประทานให ทรง
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ถือบาตรดิน เสด็จเขาพระนครทางประตูดานทิศตะวันออก ไดเสด็จเที่ยว
บิณฑบาตตามลําดับเรือน. ดวยเหตุนั้นทานพระอานนทจึงกลาววา พระผูม ีพระภาคเจาเสด็จออกบิณฑบาต.
บทวา อากิณฺณวรลกฺขโณ ความวา พระผูมีพระภาคเจามีพระ
ลักษณะงามดํารงอยู หรือมีพระลักษณะประเสริฐมากมายดุจกระจายไปทั่วพระ
วรกาย. แมความไพบูลย ทานก็เรียกวา อากิณฺณ คือกระจายไป. ดังที่ทาน
กลาววา คนโลภมาก สกปรกเหมือนผาพี่เลี้ยง (เปอนดวยอุจจาระปสสาวะ).
อธิบายวา โลภจัด.
บทวา ตมทฺทส ความวา ไดยินวาในพระนครไดมีการโฆษณาเลน
นักษัตรตลอด ๗ วันกอนจากนั้น. แตในวันนั้นตีกลองเที่ยวประกาศวา นักขัตฤกษลวงเลยไปแลว ควรประกอบการงานกันเถิด. ครั้งนัน้ มหาชนประชุม
กันที่พระลานหลวง. แมพระราชาก็ทรงดําริวา เราจักเตรียมการงาน ทรง
เปดสีหบัญชรทอดพระเนตรดูหมูกําลังพล ไดทรงเห็นพระมหาสัตวเสด็จออก
บิณฑบาต ดวยเหตุนั้นทานพระอานนทจึงกลาววา พระเจาพิมพิสารประทับ
อยูบทปราสาท ไดทอดพระเนตรเห็นพระผูทีพระภาคเจาพระองคนั้น.
บัดนี้ พระอานนทเมื่อจะแสดงพระราชดํารัสที่พระเจาพิมพิสารตรัส
แกอํามาตยทั้งหลาย จึงกลาววา อิม โภนฺโต ดังนี้.
ในบทเหลานั้นบทวา อิม ไดแก พระราชานั้นทรงแสดงถึงพระโพธิสัตว. บทวา โภนฺโต ทรงเรียกพวกอํามาตย. บทวา นิสาเมถ แปลวา
จงดู. บทวา อภิรูโป คือมีพระรูปนาดู. บทวา พฺรหา คือสมบูรณดวย
สวนสูงและสวนกวาง. บทวาสุจิ คือมีพระฉวีวรรณบริสุทธิ.์ บทวา จรเณน
คือดวยการดําเนินไป.
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บทวา นีจกุลามิว ความวา ภิกษุรูปนี้หาเหมือนผูบวชจากสกุลต่ํา
ไม. ม อักษร เปนบทสนธิ. บทวา กุหึ ภิกฺขุ คมิสฺสติ ความวา พระ
เจาพิมพิสารตรัสโดยมีพระประสงควา พวกราชทูตจงรีบไปเพื่อรูวา ภิกษุรูปนี้
จักไปไหน วันนี้จักอยู ณ ที่ไหน เพราะเราประโยคสงคจะเห็นภิกษุรูปนั้น.
บทวา คุตฺตทฺวาโร คือทรงคุมครองทวารสํารวมดีแลวดวยพระสติ
เพราะมีจักษุทอดลง หรือทรงคุมครองทวารดวยสติ คือสํารวมดวยดี ดวยการ
ครองสังฆาฎิ และจีวรนาเลื่อมใส. บทวา ขิปฺป ปตฺต อปูเรสิ ไดแก
ไดทรงยังบาตรใหเต็มเร็วโดยบริบูรณ ดวยพระอัธยาศัยวา ไมรับเกินไป หรือ
เพียงเทานี้ก็พอแลว เพราะมีสติสัมปชัญญะ.
บทวา มุนี ความวา ชื่อวามุนี เพราะปฏิบัติเพื่อความเปนผูฉลาด
อีกอยางหนึ่ง กลาวโดยโวหารของชาวโลกวา แมยังไมถึงความเปนผูฉลาด ก็
เปนมุนี. เพราะชาวโลกทั้งหลายกลาวถึงนักบวชทีย่ ังไมถึงพรอมดวยความฉลาด
วาเปนมุนี. บทวา ปณฺฑว อภิหาเรสิ ไดแกพระผูมีพระภาคเจาเสด็จขึ้นไป
ยังภูเขาปณฑวะ. ไดยินวา ราชทูตถามพวกมนุษยวา ที่นครไมมีบรรพชิตอยู
ที่ไหน. พวกมนุษยจึงบอกแกเขาวา มีภิกษุรูปหนึ่งอยูที่เงื้อมเขาดานทิศตะวันออก บนเขาปณฑวะ เพราะฉะนั้นพระราชาจึงเสด็จขึ้นไปยังภูเขาปณฑวะนั้น.
ทรงดําริอยางนี้วา ณ ภูเขานี้คงจักเปนที่อยู.
บทวา พยคฺฆุสโภว สีโหว คิรคิ พฺภเร คือ เหมือนเสือโครง
เหมือนโคอุสุภราช และเหมือนราชสีห อาศัยอยูในถ้ําภูเขา. เพราะสัตวทั้ง ๓
เหลานี้เปนสัตวประเสริฐที่สุด ไมกลัวภัย อาศัยอยูในถ้ํา เพราะฉะนั้น ราชทูต
จึงไดเปรียบเทียบอยางนี้.
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บทวา ภทฺรยาเนน คือดวยยานอันสูงสุด มียานชาง มา รถและวอ
เปนตน.
บทวา ส ยานภูมึ ยายิตฺวา คือ เสด็จไปตลอดพื้นที่สามารถจะเสด็จ
ไปดวยยาน มีชางและมาเปนตน. บทวา อาสชฺช คือ ถึงแลว. อธิบายวา
เสด็จไปใกลภูเขานั้น . บทวา อุปาวิสิ คือ ประทับนั่ง.
บทวา ยุวา คือ ยังเปนหนุม. บทวา ทหโร คือ เปนหนุมโดยชาติ.
บทวา ปมุปฺปตฺติโต สุสู ทานยังเปนหนุมแนนตั้งแตปฐมวัย นี้เปน
วิเสสนะของทั้งสองบทนั้น. บทวา ยุวา สุสู คือเปนหนุมมาตั้งแตปฐมวัย.
บทวา ทหโร จาป คือเมื่อยังมีความเปนหนุม ยอมปรากฏเหมือนหนุม
ออน. บทวา อณีกคฺค ไดแก หมูพลพรอมหนา. ในบทวา ททามิ โภเค
ภฺุชสฺสุ นี้ พึงทราบการเชื่อมความอยางนี้วา ขาพเจาจะใหโภคสมบัติใน
แควนอังคะมคธะแกทานเทาที่ทานตองการ ทานยังหมูพลใหงดงาม แวดลอม
ดวยหมูผูประเสริฐ ขอจงบริโภคสมบัติเถิด.
บทวา อุชุ ชนปโท ราชา ความวา นัยวา ครั้นพระราชาตรัสวา
ขาพเจาจะใหโภคสมบัติ ขอทานจงบริโภคโภคสมบัติเถิด ขาพเจาถาม ขอทาน
จงบอกชาติกําเนิดแกขาพเจาเถิด พระมหาบุรุษทรงดําริวา หากเราพึงปรารถนา
ราชสมบัติ แมทวยเทพชั้นจาตุมมหาราชิกาเปนตน ก็จะพึงนิมนตเรา ดวย
ราชสมบัติของตน อีกอยางหนึ่ง เราตั้งอยูในเรือนก็จะพึงครองราชสมบัติเปน
พระเจาจักรพรรดิ แตพระราชานี้ไมรูจักเราจึงตรัสอยางนั้น เอาเถิดเราจะให
พระราชาทรงรูจักเรา จึงทรงเปลงพระวาจา แจงถึงทิศทางที่พระองคเสด็จมา
ตรัสวา อุชุ ชนปโท ราชา ดังนี้เปนอาทิ. พระมหาบุรุษเมื่อตรัสวา
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หิมวนฺตสฺส ปสฺสโต ขางหิมวันตประเทศ ทรงแสดงถึงความไมขาดแคลน
ขาวกลาและสมบัติ. เพราะวา แมศาลาใหญมีชองหินอาศัยหิมวันตประเทศ
ก็เจริญดวยความเจริญหาอยาง จะกลาวไปทําไมถึงขาวกลาที่หวานลงในนา.
พระมหาบุรุษเนื้อตรัสวา ธนวิริเยน สมฺปนฺโน สมบูรณดวยทรัพยและความ
เพียร จึงทรงแสดงถึงความไมขาดแคลนดวยรัตนะ ๗ และความที่มีวีรบุรุษ
มากมาย ซึ่งราชศัตรูไมลว งล้ําไดถวายใหพระราชาทรงทราบ. พระมหาบุรุษ
เมื่อตรัสวา โกสลสฺส นิเกติโน ชนบทแหงแควนโกศลเปนที่อยูดังนี้ ทรง
ปฏิเสธความเปนพระราชาองคใหม. เพราะพระราชาองคใหมทานไมเรียกวา
นิเกตี. ชนบทอันเปนที่อยูอาศัยโดยสืบตอกันมาตั้งแตตน ทานจึงเรียกวา
นิเกตี เปนที่อยู พระมหาบุรุษตรัสวา โกสลสฺส นิเกติโน ทรงหมายถึง
พระเจาสุทโธทนะ. ดวยเหตุนั้นพระมหาบุรุษทรงแสดงถึงโภคสมบัติที่ตกทอด
กันมา.
ดวยเหตุเพียงเทานี้พระมหาบุรุษทรงแสดงถึงโภคสมบัติของพระองค
และทรงบอกชาติสมบัติดวยบทนี้วา อาตมภาพโดยโคตรชื่ออาทิตย โดยชาติชื่อ
ศากยะ เมื่อจะทรงปฏิเสธพระดํารัสที่พระราชาตรัสวา ขาพเจาจะใหโภคสมบัติ
ขอทานจงบริโภคโภคสมบัติเถิด ดังนี้. จึงตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพ
บวชจากตระกูลนั้นไมปรารถนาราชสมบัติ ดังนี้. ผิวา อาตมภาพพึงปรารถนา
สุขก็จะไมทอดทิ้งตระกูลอันมากมายดวยวีรบุรุษแปดหมื่นสองพัน สมบูรณดวย
ทรัพยและความเพียรเชนนี้เลย นัยวา นี้เปนอธิบายในขอนี้.
พระมหาสัตว ครั้นทรงปฏิเสธคําทูลของพระราชาอยางนี้แลว ตอจาก
นั้นเมื่อจะทรงแสดงถึงเหตุแหงการบรรพชาของพระองค จึงตรัสวา อาตมภาพ
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เห็นโทษในการทั้งหลาย เห็นบรรพชาเปนที่ปลอดโปรง. ควรเชื่อมดวยบทนี้วา
เอว ปพฺพชิโตมฺหิ อาตมภาพจึงบวชดวยเหตุนี้. ในบทเหลานั้นบทวา
ทฏุ แปลวา เห็นแลว. บทที่เหลือในสูตรนี้พึงทราบวา ในคาถาตนจาก
คาถานี้ บททั้งปวงที่ยังมิไดวิจารณมีเนื้อความงายทั้งนั้น จึงไมวิจารณ.
พระมหาสัตว ตรัสเหตุแหงบรรพชาของพระองคอยางนี้แลว มีพระ
ประสงคจะเสด็จไปเพื่อประโยชนแกความเพียร เมื่อจะตรัสบอกพระราชา จึง
ตรัสวา อาตมภาพจักไปเพื่อความเพียร ใจของอาตมภาพยินดีในความเพียรนี้
ดังนี้.
อธิบายความของบทนั้นวา มหาบพิตร เพราะอาตมภาพเห็นบรรพชา
เปนที่ปลอดโปรง จึงออกบวช ฉะนั้น อาตมภาพปรารถนาบรรพชาอันมีประโยชนอยางยิ่งนั้น เปนอมตนิพพาน อันชื่อวา ปธานะ เพราะเลิศกวาธรรมทั้ง
ปวง จักไปเพื่อประโยชนแกความเพียร ใจของอาตมภาพยินดีในความเพียรนี้
ดังนี้.
เมื่อพระมหาสัตวตรัสอยางนี้แลว พระราชาจึงตรัสกะพระโพธิสัตววา
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ หมอมฉันไดยินมากอนแลววา ไดยินวา สิทธัตถกุมาร
โอรสของพระเจาสุทโธทนะ ทรงเห็นบุรพนิมิต ๔ ประการ ออกบวชจักเปน
พระพุทธเจา ดังนี้ ขาแตพระคุณเจา หมอมฉันเห็นอัธยาศัยของพระองคจึง
เลื่อมใสอยางนี้ พระองคจักบรรลุความเปนพระพุทธเจาแนนอน ดีแลวพระเจา
ขา พระองคบรรลุความเปนพระพุทธเจาแลว ขอเชิญเสด็จมาเยี่ยมแควนของ
หมอมฉันกอนเถิด.
จบอรรถกถาปพพชาสูตรที่ ๑ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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ปธานสูตรที่ ๒
วาดวยความเพียรใหญ
[๓๕๕] มารไดเขามาหาเรา ผูมีตน
สงไปแลวเพื่อความเพียร บากบั่นอยางยิ่ง
เพงอยู ที่ใกลฝง แมน้ําเนรัญชรา เพื่อ
บรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะ กลาววาจา
ดวยเอ็นดูวา ทานผูซูบผอม มีผิวพรรณเศราหมอง ความตายของทานอยูในที่ใกล.
เหตุแหงความตายของทานมีตั้งพัน
สวน ความเปนอยูของทานมีสวนเดียว ชีวิต
ของทานผูยังเปนอยูประเสริฐกวา เพราะวา
ทานเปนอยู จักกระทําบุญได.
ทานประพฤติพรหมจรรย และบูชา
ไฟอยู ยอมสัง่ สมบุญไดมาก ทานจักทํา
ประโยชนอะไรดวยความเพียร ทางเพื่อ
ความเพียรพึงดําเนินไปไดยาก กระทําได
ยาก ใหเกิดความยินดีไดยาก มารไดยืน
กลาวคาถาเหลานี้ในสํานักของพระพุทธเจา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 394

พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาประพันธนี้กะมารผูกลาวอยางนั้นวา ดูกอนมารผู
มีบาป ผูเปนเผาพันธุของคนประมาท ทาน
มาในที่นี้ดวยความตองการอันใด ความตอง
การอันนั้นดวยบุญ แมมีประมาณนอย ก็
ไมมีแกเรา สวนผูใด ยังมีความตองการบุญ
มารควรจะกลาวกะผูนั้น.
เรามีศรัทธา ตบะ วิรยิ ะ และปญญา
ทานถามเราแมผูมีตนสงไปแลว ผูเปนอยู
อยางนี้เพราะเหตุไร ลมนี้พงึ พัดกระแสแมน้ําทั้งหลายใหเหือดแหงไปได เลือดนอย
หนึ่งของเราผูมีใจเด็ดเดี่ยวไมพึงเหือดแหง.
เมื่อโลหิตเหือดแหงไปอยูดีและเสลด
ยอมเหือดแหงไป เมื่อเนื้อสิน้ ไปอยู จิตยอม
เลือ่ มใสโดยยิ่ง.
สติ ปญญา และสมาธิของเรา ยอม
ตั้งมั่นโดยยิ่ง เรานั้นพึงจะไดรับเวทนาอัน
แรงกลาอยูอยางนี้ จิตยอมไมเพงเล็งกาม
ทั้งหลาย ทานจงดูความที่สัตวเปนผูบริสุทธิ์.
กามทั้งหลาย เรากลาววาเปนเสนาที่
๑ ของทาน ความไมยินดี เรากลาววา เปน
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เสนาที่ ๒ ของทาน ความหิวและความกระหาย
เรากลาววาเปนเสนาที่ ๓ ของทาน ตัณหา
เรากลาววาเปนเสนาที่ ๔ ของทาน ถีนมิทธะ
เรากลาววาเปนเสนาที่ ๕ ของทาน ความ
ขลาดกลัว เรากลาววาเปนเสนาที่ ๖ ของ
ทาน ความสงสัย เรากลาววาเปนเสนาที่ ๗
ของทาน ความลบหลู ความหัวดื้อ เรากลาว
วาเปนเสนาที่ ๘ ของทาน ลาภ สรรเสริญ
สักการะ เรากลาววาเปนเสนาที่ ๙ ของทาน
และยศที่ไดมาผิดซึ่งเปนเหตุใหบุคคลยกตน
และดูหมิ่นผูอื่น เรากลาววาเปนเสนาที่ ๑๐
ของทาน ดูกอนมาร เสนาของทานนี้มปี กติ
กําจัดซึ่งคนผูมีธรรมดํา คนผูไมกลายอมไม
ชนะซึ่งเสนาของทานนั้น สวนคนผูกลายอม
ชนะได ครั้นชนะแลวยอมไดความสุข.
ก็เพราะเหตุที่ไดความสุขนั้น แม
เรานี้ก็พึงรักษาหญามุงกระตายไว นาติเตียน
ชีวติ ของเรา เราตายเสียในสงครามประเสริฐ
กวา แพแลวเปนอยูจะประเสริฐอะไร.
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สมณพราหมณบางพวกหยั่งลงแลว
ในเสนาของทานี้ ยอมไมปรากฏ สวนผูที่มี
วัตรงาม ยอมไปโดยหนทางที่ชนทั้งหลาย
ไมรู.
เราเห็นมารพรอมดวยพาหนะยกออก
แลวโดยรอบ จึงมุงหนาไปเพื่อรบ มารอยา
ไดยังเราใหเคลื่อนจากที่.
โลกพรอมดวยเทวโลกยอมครอบงํา
เสนาของทานไมได เราจะทําลายเสนาของ
ทานเสียดวยปญญา เหมือนบุคคลทําลาย
ภาชนะดินทั้งดิบทั้งสุก ดวยกอนหิน ฉะนั้น.
เราจักกระทําสัมมาสังกัปปะใหชํานาญและดํารงสติใหตั้งมั่นเปนอันดีแลว จัก
เทีย่ วจากแควนนี้ไปยังแควนโนน แนะนํา
สาวกเปนอันมาก.
สาวกผูไมประมาทเหลานั้นมีใจเด็ดเดีย่ ว กระทําตามคําสั่งสอนของเรา จักถึงที่
ซึง่ ไมมีความใคร ที่ชนทั้งหลายไปถึงแลว
ยอมไมเศราโศก.
มารกลาวคาถาวา
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เราไดติดตามรอยพระบาทของพระผูม ีพระภาคเจาสิ้น ๗ ป ไมไดประสบชอง
ของพระสัมพุทธเจาผูมีสิริ.
มารไดไปตามลมรอบ ๆ กอนหินซึง่
มีสีคลายกอนมันขน ดวยคิดวา เราจะประสบความออนแอในพระโคดมนี้บาง ความ
สําเร็จประโยชนพึงมีบาง.
มารไมไดความพอใจในพระสัมพุทธเจา ไดกลายเปนลมหลีกไป ดวยคิดวา
เราถึงพระโคดมแลว จะทําใหทรงเบื่อพระทัย
หลีกไป เหมือนกาถึงไศลบรรพตแลวบิน
หลีกไป ฉะนัน้ .
พิณของมารผูถูกความโศกครอบงํา
แลว ไดตกจากรักแร ลําดับนั้น มารนั้น
เสียใจ ไดหายไปในที่นั่นแล.
จบปธานสูตรที่ ๒
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อรรถกถาปธานสูตรที่ ๒
ปธานสูตรมีคําเริ่มตนวา ต ม ปธานปหิตตฺต มารเขามาหาเรา
ผูมีตนสงไปแลวดวยความเพียร ดังนี้.
ถามวา เรื่องนี้มีการเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ตอบวา มีการเกิดขึน้ ดังตอไปนี้.
ทานพระอานนท ยังบรรพชาสูตรใหจบลง ดวยบทวา ปธานาย
คมิสฺสามิ เอตฺถ เม รฺชติ มโน อาตมภาพจักไปเพื่อความเพียร ใจ
ของอาตมภาพยินดีในความเพียรนี้ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ พระคันธกุฎี ทรงดําริวา เรา
ปรารถนาความเพียรตลอด ๖ ป กระทําทุกรกิริยา วันนี้เราจักกลาวถึงความ
เพียรนั้นแกภิกษุทั้งหลาย. ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จออกจากพระคันธกุฎี ประทับนั่ง ณ พุทธาสนะทรงปรารภวา ต ม ปธานปหิตตฺต
ดังนี้ แลวตรัสพระสูตรนี้.
ในบทเหลานั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอางถึงพระองค ดวยคําสองคํา
วา ต ม ดังนี้. บทวา ปธานปหิตตฺต ไดแก มีจิตสงไปแลวหรือสละ
อัตภาพเพื่อประโยชนแกพระนิพพาน. พระผูม ีพระภาคเจาทรงชี้แจงลักษณะ
ดวยบทวา นทึ เนรฺชร ปติ ความวา แสดงลักษณะ. เพราะ ลักษณะ
ชื่อวา แมน้ําเนรัญชรา เพราะมีตนสงไปแลวเพื่อความเพียร. โดยเหตุที่ใน
บทวา นทึ เนรฺชร เปนทุติยาวิภัตติ แตมีความเปน สัตตมีวิภัตติวา นทิยา
เนรฺชราย อธิบายวา ที่ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา. บทวา วิปรกฺกมฺม คือ
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บากบั่นอยางยิ่ง. บทวา ฌายนฺต คือ บําเพ็ญฌานโดยหายใจแตนอย.
บทวา โยคกฺเขมสฺส ปตฺติยา คือ เพื่อบรรลุนิพพานอันเกษมจากโยคะ ๔.
บทวา นมุจิ ไดแกมาร. เพราะมารนั้นไมยอมปลอยเทวดาและมนุษย
ผูประสงคจะออกจากวิสัยของตน จะทําอันตรายแกพวกเขา ฉะนั้นทานจึง
เรียกวา นมุจิ. บทวา กรุณ ไดแก ประกอบดวยความเอ็นดู. บทวา
ภาสมาโน อุปาคมิ นี้งายอยูแลว. เพราะเหตุไรมารจึงเขาไปใกล. ไดยินวา
วันหนึ่งพระมหาบุรุษดําริวา ผูแสวงหาอาหารทุกเมื่อ เปนผูหวังในความเปน
อยู อันผูหวังในความเปนอยู ไมสามารถบรรลุอมตธรรมได. แตนั้นพระผูมี
พระภาคเจาจึงทรงปฏิบัติโดยตัดอาหาร ดวยเหตุนั้นพระองคจึงทรงซูบผอม
มีผิวพรรณเศราหมอง.
ครั้งนั้น มารไมรวู า นี้เปนทางแหงการตรัสรูหรือมิใช กลัวไปวา
พระองคบําเพ็ญความเพียรอันแรงกลา บางครั้งจะพึงพนวิสัยของเรา จึงมาดวย
คิดวา เราพึงกลาวหามอยางนี้ ๆ ดังนี้. ดวยเหตุนั้น มารจึงกลาววา ทาน
ซูบผอม มีผวิ พรรณเศราหมอง ความตายของทานอยูในที่ใกล. ก็และครัน้
มารกลาวอยางนี้แลว จึงประกาศความที่พระองคใกลความตาย กลาววา สวน
แหงความตายของทานมีตั้งพันสวน ความเปนอยูของทานมีเพียงสวนเดียว.
ใจความของบทนั้นมีวา ชื่อวา สหสฺสภาโค เพราะมีพันสวน. ปาฐะที่เหลือ
วา อะไรเปนปจจัยแหงความตาย. สวนเดียวชื่อวา เอกโส. ทานอธิบายไววา
พันสวนมีการเพงลมหายใจนอยเปนตนนี้ เปนปจจัยแหงความตายของทาน
ความเปนอยูของทานมีสวนเดียวเทานั้น จากที่ทานทําความเพียร ความตาย
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ของทานอยูในที่ใกลอยางนี้ ดังนี้. ครั้นมารประกาศความที่พระองคใกลความ
ตายอยางนี้เเลว เมื่อจะเรงเราพระองคในความเปนอยู จึงกลาววา ชีวิตของ
ทานผูเปนอยูประเสริฐกวา เมื่อเปนอยูทานจักทําบุญได. ลําดับนั้น มารเมื่อจะ
แสดงบุญที่ตนเห็นดวย จึงกลาววา จรโต จ เต พฺรหฺมจริย ทานประพฤติ
พรหมจรรย ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา พฺรหฺมจริย มารกลาวหมายถึงการเวนเมถุน
เปนครั้งคราว. บทวา ชูหโต ไดแก บูชาไฟ. บทที่เหลือในที่นี้มีความปรากฏ
ชัดแลว.
มารเมื่อจะใหพระองคเลิกความเพียร จึงกลาวกึ่งคาถานี้วา ทุคฺโค
มคฺโค ทางเพื่อความเพียรดําเนินไปไดยาก. ในบทนั้นพึงทราบความอยางนี้วา
ชื่อวา ดําเนินไปไดยาก เพราะนําไปสูการเพงลมหายใจนอยเปนตน ชื่อวา ทํา
ไดยาก เพราะตองทําดวยกายและจิตที่เปนทุกข ชือ่ วา ใหเกิดความยินดีไดยาก
เพราะไมสามารถจะบรรลุเชนนั้นไดดวยความตายใกลเขามา. เบื้องหนาแตนี้
พระสังคีติกาจารยกลาวคาถากึ่งหนึ่งนี้วา อิมา คาถา ภณ มาโร อฏา
พุทฺธสฺส สนฺติเก มารไดยืนกลาวคาถานี้ ในสํานักของพระพุทธเจา. อาจารย
พวกหนึ่งกลาววา คาถาทั้งหมดบาง. ก็พระผูมพี ระภาคเจาทรงอางพระองค
ดุจคนอื่น ตรัสถึงความเกิดอยางนี้ ทั้งหมดในบทนี้เพราะเหตุนั้น นี้คือความ
อดทนของเรา. ในบทเหลานั้น บทวา อฏา แปลวา ไดยืนอยูแลว. บทที่
เหลืองายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๖ ในบทวา เยนตฺเถน นี้มอี ธิบาย
ดังนี้ ดูกอนมารผูมีบาป ทานมาในที่นี้ดวยประโยชนของตนอันจะทําอันตราย
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แกผูอื่น. บทที่เหลืองายทั้งนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงคัดคานคํานี้วา เมือ่
เปนอยูทานจักทําบุญไดดังนี้ ตรัสคาถานี้วา อณุมตฺโตป แมมีประมาณนอย.
ในบทเหลานั้น บทวา ปฺุเน พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง
บุญอันไปสูวัฏฏะซึ่งมารกลาว. บททีเ่ หลืองายทั้งนั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาคุกคามมารปรารภคํานี้วา ความเปนอยูของ
ทานมีสวนเดียว ตรัสคาถานี้วา อตฺถิ สทฺธา ศรัทธามีอยูดังนี้. ในคาถา
นั้นมีอธิบายดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงคุกคามมารอยางนี้วา ดูกอนมาร
ใจราย ทานไมเชื่อในสันติวรบท (ทางแหงความสงบอันประเสริฐ) อัน
ยอดเยี่ยม หรือแมมีศรัทธาก็เกียจคราน หรือมีศรัทธา แมปรารภความเพียร
ก็มีปญญาทราม ตามถามความเปนอยู แตเรามีศรัทธาหยั่งลงในสันติวรบท
อันยอดเยี่ยม เรามีความเพียรกลาวคือ ความพยายามไมยอหยอนทางกายและ
ทางจิต และเรามีปญญาเปรียบดังวชิระ ทานถามเราผูมีตนสงไปแลว คือมี
อัธยาศัยเลิศ มีความเปนอยูอยางนี้ เพราะเหตุไรทานจึงถาม. ควรประกอบ
สติและสมาธิดวย จ ศัพทในบทนี้วา ปฺา จ มม ดังนี้. ผูป ระกอบ
ดวยอินทรีย ๕ เหลาใดยอมถึงนิพพาน ในอินทรีย ๕ เหลานั้นแมอยางเดียว
ก็เวนไมได ทานถามเราผูมีตนสงไปแลว มีความเปนอยูอยางไรมิใชหรือ.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงขมมารอยางนี้วา
เอกาห ชีวิต เสยฺโย วิรยิ มารภโต ทฬฺห
ปฺวนฺตสฺส ฌายิโน ปสฺสโต อุทยพฺพย.
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เปนอยูวันเดียวของผูปรารภความ
เพียรมั่น มีปญญา มีความเพง เห็นความ
เกิดและความเสื่อมประเสริฐ ดังนี้.
เมื่อจะทรงแสดงความเปนไปของรางกายและจิตของพระองค จึงตรัส
สองคาถาวานทีนมฺป ดังนี้เปนตน. สองคาถานั้นโดยความปรากฏชัดดีแลว แต
อรรถกถาอธิบายไววา ลมใดที่ตั้งขึ้นจากความเพียรในการเพงลมหายใจแตนอย
ปนปวนในสรีระของเรา ลมนี้พึงพัดกระแสแมน้ําคงคาและยมุนาเปนตน ให
เหือดแหงไปได เลือดประมาณ ๔ ทะนานของเราผูมีใจเด็ดเดี่ยว ไมพึงเหือด
แหง มิใชเพียงโลหิตของเราเทานั้นเหือดแหงไป ก็เมื่อโลหิตเหือดแหงไป ดีที่
อยูในรางกายทั้งประเภทที่เกี่ยวพันและไมเกี่ยวพัน ยอมเหือดแหงไป เสมหะประมาน ๔ ทะนาน ปกปดการกินการดื่มเปนตน ทัง้ อะไรอื่นอีก ยอมเหือดแหงไป
เพราะฉะนั้น น้ํามูตรและอาหารมีรสยอมเหือดแหงไป ก็เมื่อน้ํามูตรและอาหาร
มีรสเหือดแหงไป แมเนื้อก็สิ้นไป เมื่อเนื้อของเราสิ้นไปโดยลําดับอยางนี้ จิต
ยอมเลื่อมใสโดยยิ่ง จิตมิไดจมลงเพราะสิ่งนั้นเปนปจจัย ทานนั้นไมรูจิตเชนนี้
เห็นเพียงสรีระเทานั้นก็พูดวา ทานซูบผอมมีผิวพรรณเศราหมอง ความตาย
ของทานอยูในที่ใกล ดังนี้ เพราะเหตุนั้นมิใชจิตของเราอยางเดียวเทานั้น
เลื่อมใส แมสติ ปญญาและสมาธิของเรายอมตั้งมั่นโดยยิ่ง ความประมาทก็ดี
ความลุมหลงก็ดี ความฟุงซานของจิตก็ดี แมเพียงนอยหนึ่งก็มิไดมี เมื่อเรา
อยูอยางนี้ สมณะและพราหมณพวกใดพวกหนึ่ง ยอมเสวยเวทนาอันเจ็บปวด
ตลอดกาล ทั้งที่เปนอดีต อนาคต หรือปจจุบัน จิตของผูไดรับเวทนาอัน
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แรงกลา อันเปนตัวอยางของเวทนาเหลานั้น ยอมเพงเล็งถึงความสุขของผูอื่น
ผูอันทุกขถูกตองแลว เพงเล็งถึงความรอน เมื่อไดรับความหนาว เพงเล็งถึง
ความหนาว เมื่อไดรับความรอน เพงเล็งถึงโภชนะ เมื่อไดรับความหิว
เพงเล็งถึงน้ํา เมื่อไดรับความกระหาย ฉันใด จิตยอมไมเพงเล็งในกามคุณ ๕
แมกามอยางหนึ่งฉันนั้น จิตองเราไมเกิดดวยอาการเชนนี้วาไฉนหนอ เราพึง
บริโภคอาหารดี ที่นอนสบาย ที่นั่งสบาย ดูกอนมาร ทานจงดูความที่สัตวเปน
ผูบริสุทธิ์.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงความที่พระองคเปนผูบริสุทธิ์ เพื่อ
หักรางความปรารถนาของมารผูมาแลว ดวยหวังวา จักหามพระองค เมื่อจะ
ทรงประกาศกะมารและเสนามาร แลวทรงแสดงความที่พระองคเปนผูอันมาร
และเสนามารใหแพไมไดดวยอาการอยางนี้ จึงกลาวคาถา ๖ คาถามีอาทิวา
กามา เต ปมา เสนา กามทั้งหลายเปนเสนาที่หนึ่งของทาน.
เพราะกิเลสกามทั้งหลาย ยอมยังสัตวผูรองเรือนใหลุมหลงในวัตถุ
กามทั้งหลายแตตนทีเดียว เมื่อสัตวทั้งหลายถูกกิเลสกามครอบงําเขาไปบวช
แลว ก็จะเกิดความไมยินดีในเสนาสนะอันสงัด หรือในธรรมอันเปนอธิกุสล
อยางใดอยางหนึ่ง. สมดังที่ทานกลาววา ปพฺพชิเตน โข อาวุโส อภิรติ
ทุกฺกรา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย ความยินดียิ่งอันบรรพชิตทําไดยากดังนี้. แต
นั้นความหิวกระหายยอมเบียดเบียน เพราะมีชีวิตเนื่องดวยผูอื่น เพราะถูกความ
หิวกระหายเบียดเบียน ความอยากในการแสวงหา ยอมทําใหจิตเหนื่อยหนาย
เมื่อเปนเชนนั้น ถีนมิทธะ (ความงวงเหงาหาวนอน) ยอมครอบงําผูมีจิต
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เหนื่อยหนายเหลานั้น. แตนั้นเมื่อบรรลุคุณวิเศษ อยูในเสนาสนะอันสงัดใน
ราวปา อันยินดีไดยาก เกิดความกลัวรูสึกหวาดสะดุง เมื่อชนเหลานั้นเกิด
ความกลัวความระแวง ไมพอใจในรสของวิเวกอยูตลอดกาลนาน เกิดความ
สงสัยในการปฏิบัติวา นีค้ งไมใชทางแน เมื่อบรรเทาความสงสัยนั้นอยู เกิด
มานะ (ถือตัว) มักขะ (ลบหลู) ถัมภะ (หัวดื้อ) เพราะบรรลุคุณวิเศษ
เพียงเล็กนอย เมื่อบรรเทามานะ มักขะ ถัมภะอยู ยอมเกิด ลาภ สักการะ
และความสรรเสริญ เพราะอาศัยการบรรลุคุณวิเศษยิ่งไปกวานั้น. ผูหมกมุน
อยูในลาภ ประกาศธรรมปฏิรูป (ธรรมเทียม) บรรลุทางผิด ตั้งอยูในทาง
ผิดนั้น ยอมยกตนขมผูอื่นดวยชาติเปนตน ฉะนั้นพึงทราบความที่กามเปนตน
เปนเสนาที่ ๑.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงเสนา ๑๐ อยางอยางนี้แลว เพราะ
เสนานั้นยอมเปนไปเพื่อความอุปการะมารผูใจดํา เพราะประกอบดวยธรรมดํา
ฉะนั้น เมื่อจะทรงอางกะมารนั้นวา ตว เสนา เสนาของทาน จึงตรัสวา
เอสา นมุจิ เต เสนา กณฺหสฺสาภิปฺปหารินี ดูกอ นมาร เสนาของทาน
นี้มีปรกติกําจัดคนผูมีธรรมคํา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อภิปฺปหารินี ไดแก กําจัด ทําราย
ทําอันตรายแกสมณพราหมณทั้งหลาย. บทวา น น อสูโร ชินาติ เชตฺวา
จ ลภเต สุข คนผูไมกลายอมไมชนะเสนาของทานนั้น ครัน้ ชนะแลวยอม
ไดความสุข ดังนี้ ความวา คนผูไมกลาคือคนที่ไมมีความเพงเล็งในกายและ
ในชีวิต ยอมไมชนะเสนาของทาน แตคนกลายอมชนะได ครั้นชนะแลวยอม
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บรรลุมรรคสุข และผลสุข. ก็เพราะไดความสุข ฉะนั้นแมเราปรารถนาความสุข
นั้นก็พึงรักษาหญามุงกระตายไว บุรษุ ผูเขาสงความไมยอมถอย เพื่อจะใหรู
วาตนไมถอย จึงผูกหญามุงกระตายไวบนศีรษะที่ธงหรือที่อาวุธ ทานจงจําเรา
วามารนี้ยังนําไปอยู นาติเตียน ชีวิตของเราผูแพ เสนาของทาน เพราะฉะนั้น
ทานจงจําไวอยางนี้วา สงฺคาเม เม มต เสยฺโย ยฺเจ ชีเว ปราชิโต
เราตายเสียในสงความยังดีกวา แพแลวเปนอยูจะดีไดอยางไร อธิบายวา เรา
ตายเสียในสงครามกับทานผูทําอันตรายแกผูปฏิบัติชอบ ดีกวาแพแลวมีชีวิตอยู.
หากมีคําถามวา เพราะเหตุไร จึงวาตายดีกวา. ตอบวา เพราะ
สมณพราหมณบางพวกหยั่งลงไปแลวในเสนาของทานยอมไมปรากฏ สวนผูมี
วัตรงามยอมไปโดยหนทางที่ชนทั้งหลายไมรู. อธิบายวา สมณพราหมณ
บางพวกหยั่งลงไปแลว คือ จมลงไปแลว เขาไปแลวในเสนาของทานอันมี
วัตถุกามเปนเบื้องตน มีการยกตนขมผูอื่นเปนที่สุดยอมไมปรากฏ คือยอมไม
ประกาศดวยคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน ดุจเขาไปสูที่มืด สมณพราหมณเหลานี้
หยั่งลงไปแลวอยางนี้ บางครั้งก็โผลขึ้นโดยนัยมีอาทิวา สาหุ สทฺธา ดุจบุรษุ
โผลขึ้นในบางครั้งแลวจมลงฉะนั้น. อนึ่ง ผูมีวัตรงามมีพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาเปนตนแมทั้งปวง ยอมไปโดยหนทางที่ชนทั้งหลายไมรู เพราะถูก
เสนานั้นครอบงําไว อันไดแกไปสูพระนิพพานอันเปนแดนเกษม.
ฝายมารฟงคาถานี้แลว ไมพูดอะไร ๆ แลวก็หลีกไป. ก็เมื่อมารนั้น
หลีกไปแลว พระมหาสัตวยังไมบรรลุธรรมวิเศษอยางใด เพราะบําเพ็ญทุกรกิริยานั้น ทรงดําริตอไปวา จะพึงมีทางอื่นเพื่อการตรัสรูหรือหนอ ทรงใหนํา
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อาหารหยาบมาเพิ่มกําลัง ในวันเพ็ญเดือน ๖ เสวยขาวปุายาสของนางสุชาดา
เปนครั้งแรก ประทับนัง่ พักกลางวัน ณ ไพรสณฑอันเจริญ ยังสมาบัติ ๘
ใหเกิด ณ ทีน่ ั้น กลางวันผาน ไป ในตอนเย็นเสด็จบายพระพักตรไปยังควง
มหาโพธิ ทรงเกลี่ยกําหญา ๘ กําที่โสตถิยพราหมณถวาย ณ โคนโพธิ เปนผู
ที่เทวดาในหมื่นโลกธาตุกระทําการบูชาสักการะมาก ทรงอธิษฐานความเพียรมี
องค วา แมเลือดเนื้อในรางกายของเราจะเหือดแหงไป เหลือแตหนังเอ็น
กระดูกก็ตาม แลวทรงทําปฏิญญาวา บัดนี้เรายังไมบรรลุความเปนพุทธะแลว
จักไมทําลายบัลลังก ดังนี.้ เสด็จประทับนั่ง ณ อปราชิตบัลลังก (บัลลังกที่ไมมี
ผูทําใหแพได).
มารผูใจบาปรูดังนั้นแลว จึงคิดวา วันนี้สิทธัตถะนั่งทําปฏิญญา วันนี้
เดี๋ยวนี้ เราจะตองหามปฎิญญาของสิทธัตถะนั้น จึงประชุมมารเสนาตั้งแต
โพธิมณฑลถึงสุดจักรวาล กวางยาว ๑๒ โยชน เบื้องบน ๙ โยชน ขี่พญาชาง
ศิริเมขลประมาณ ๑๕๐ โยชน เนรมิตแขนพันหนึ่ง ถืออาวุธนานาชนิด
ประกาศวา จงจับ จงฆา จงประหาร บันดาลฝนดังที่กลาวแลวในอาฬวกสูตรใหตกลง ฝนตกถึงพระมหาบุรุษมีประการดังไดกลาวแลวในอาฬวกสูตร
นั้น. แตนั้นมารเอาขอวชิระสับที่กระพองชาง ไสเขาไปใกลพระมหาบุรุษแลว
กลาววา ดูกอ นสิทธัตถะผูเจริญ จงลุกขึ้นจากบัลลังก. พระมหาบุรุษตรัสวา
ดูกอนมาร เราไมลุก ทรงตรวจดูเสนานั้นโดยรอบ ไดตรัสพระคาถาเหลานี้
วา สมนฺตา ธชินึ เสนาโดยรอบ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ธชินึ คือเสนา. บทวา ยุตฺต ไดแก
ขวนขวายแลว. บทวา สวาหน คือ รวมกับพญาชางคิรีเมขล. บทวา
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ปจฺจุคจฺฉามิ คือ มุงหนาไปเบื้องบน. มารนั้นไปดวยเดชไมใชดวยกาย
เพราะเหตุไร เพราะมารไมทําใหเราเคลื่อนจากที่ได. ทานอธิบายวา มารอยา
ทาใหเราเคลื่อนจากที่อปราชิตบัลลังกนั้น. บทวา นปฺปสหติ คือไมสามารถ
อดกลั้นหรือครอบงําได. บทวา อามปกฺก ไดแก ภาชนะดินทั้งดิบทั้งสุก.
บทวา อมฺหนา ไดแก ดวยหิน. บทที่เหลือในสูตรนี้ปรากฏชัดแลว.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงวา ดูกอนมาร เราจักทําลาย
เสนาของทานนั้น ตอจากนั้นเราเปนผูชนะสงความแลว บรรลุธรรมราชาภิเษก
จักกระทําสัมมาสังกัปปะนี้ ดังนี้ จึงตรัสวา วสึ กริตฺวา ทําสัมมาสังกัปปะให
ชํานาญดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา วสึ กริตวฺ า สงฺกปฺป ความวา ละมิจฉา
สังกัปปะทั้งหมดดวยมรรคภาวนา แลวทําสังกัปปะใหชานาญโดยใหสมั มาสังกัปปะเทานั้นเปนไป. บทวา สติฺจ สุปติฏิต ดํารงสติใหตั้งมั่นเปน
อันดี ความวา เราจักทําสติของตนในฐานะ ๔ มีกายเปนตนใหตั้งมั่นดวยดี
ทําสังกัปปะใหชํานาญอยางนี้แลว มีสติตั้งมั่นดวยดีจักเที่ยวไปจากแควนนี้ไปยัง
แควนโนน แนะนําสาวกเปนอันมากทั้งที่เปนเทวดาและมนุษย เมื่อเปนเชนนั้น
สาวกผูไมประมาทเหลานั้นอันเราแนะนําแลว มีใจเด็ดเดี่ยวกระทําตามคําสั่ง
สอนของเรา จักถึงที่ซึ่งไมมีความใคร ทีช่ นทั้งหลายไปถึงแลวยอมไมเศราโศก
อธิบายวา ที่นั้นไดแกอมตมหานิพพานนั้นเอง.
ลําดับนั้น มารกลาววา ดูกอนภิกษุ ทานเห็นเราเปนยักษฉะนี้แลว ไม
กลัวดอกหรือ. พระผูมืพระภาคเจาตรัสวา เออ มารเราไมกลัวดอก. มารทูล
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ถามวา ทําไมไมกลัว. ทรงตอบวา เพราะเราไดทําบุญบารมีมีทานบารมีเปนตน.
มารทูลถามวา ใครรูวาทานไดทําบารมีมีทานบารมีเปนตน. ตรัสวา ดูกอนมารผู
ใจบาป ประโยชนอะไรดวยหาพยานในภพนี้ ก็เมื่อเราเปนเวสสันดรในภพหนึ่ง
ไดทําทานอันใดไว ดวยอานุภาพของทานนั้น มหาปฐพีนี้แหละเปนพยาน
ไดเกิดไหวโดยประการ ๖ อยางถึง ๗ ครั้ง. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้
แลว มหาปฐพีไดไหวลงไปถึงที่สุดน้ําคํารามเสียงนากลัว มารไดยินดุจสายฟา
ตกใจกลัว ขับไลเสนาหนีไปพรอมดวยบริษัท.
ลําดับนั้น พระมหาบุรุษทรงตรัสรูวิชา ๓ โดย ๓ ยาม พออรุณขึ้น
ทรงเปลงอุทานนี้วา อเนกชาติสสาร ฯเปฯ ตณฺหาน ขยมชฺฌคา ความวา
เราแสวงหานายชางเรือนคืออัตภาพ เมื่อไมพบไดทองเที่ยวไปสูสงสารนับชาติ
ไมนอย ความเกิดบอย ๆ เปนทุกข ดูกอนชางทําเรือน เราเห็นทานแลว ทาน
ทําเรือนอีกตอไปไมไดแลว ซีโ่ ครงของทานเราหักเสียแลว เรือนยอดเรารื้อ
ออกแลว จิตของเราถึงวิสังขาร เพราะถึงความสิ้นตัณหาแลว ดังนี้.
มารกลับมาดวยไดยินเสียงอุทานวา สิทธัตถะนี้ปฏิญาณณวา เราเปน
พระพุทธเจาแลว จึงคิดวา เอาเถิด เราจะติดตามเพื่อดูความประพฤติ หาก
พระพุทธเจาผูนี้จักมีความผิดพลาดทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี เราจักทําลายเสีย
จึงติดตามไปตลอด ๖ ป ณ ที่ประทับของพระโพธิสัตวในกาลกอน แลวติดตาม
พระองคผูถึงความเปนพุทธะแลวอีก ๑ ป. ถึงกระนั้นมารก็ไมเห็นความผิดพลาดไร ๆ ของพระผูมีพระภาคเจา จึงไดกลาวคาถาดวยความทอใจวา สตฺต
วสฺสานิ ตลอด ๗ ป ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา โอตาร ไดชอง. บทวา นาธิคจฺฉิสฺส
คือเราไมประสบ. บทวา เมทวณฺณ ไดแก คลายกอนมันขน. บทวา
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อนุปริยคา คือไดไปรอบ ๆ. บทวา มุทุ คือความออนโยน. บทวา
วินฺเทม ไดแก เราจะประสบ. บทวา อสฺสาทน ไดแก ความดี. บทวา
วายเสตฺโต ตัดบทเปน วายโส เอตฺโต ไดแก กาหลีกไปขางโนน .
บทที่เหลือในสูตรนี้ปรากฏชัดดีแลว. แตโยชนาแกวา มารคิดวาเรามองหา
ชองติดตามพระผูมีพระภาคเจาตลอด ๗ ป ไมละทางและมิใชทางในที่ไหน ๆ
แมติดตามอยางนี้แลว ก็ไมประสบชองเหมือนกาสําคัญวาหินมีสีคลายมันขน
วาเปนมันขน เอาจะงอยปากจิกที่ขางหนึ่ง ไมประสบความพอใจจึงจิกไปรอบ ๆ
ดวยหวังวา ถากระไรเราจะประสบความออนที่ตรงนี้ ความพอใจจะพึงมี
ขางนี้บาง ดังนี้ จึงจิกไปรอบ ๆ ก็ไมไดความพอใจตรงไหน เลยทอเเทวา
นี้ตองเปนหินแน ๆ แลวหลีกไป ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะคาที่
ตนมีปญญาเล็กนอยเอาจะงอยปากทิ่มแทงพระผูมีพระภาคเจา ในกายกรรม
เปนตนติดตามไปโดยรอบคิดวา ไฉนหนอเราจะประสบความออนมีกายสมาจาร
อันไมบริสุทธิ์เปนตนในที่ไหน ๆ บาง ความพอใจจะพึงมีจากที่นั้นบาง บัดนี้
เราไมไดความพอใจ เหมือนกามาถึงไศลบรรพตแลวทอแท คือเรามาถึง
พระโคดมแลวหลีกไป.
นัยวา เมื่อมารกลาวอยางนี้เกิดความเศราโศกอยางแรงกลาอาศัยความ
ดิ้นรนอันไรผลมาตลอด ๗ ป ดวยเหตุนั้นพิณน้ําเตาของมารผูมีอังคาพยพนอย
ใหญทรุดลงไดตกจากรักแร. ดวยวาพิณนั้นอันผูฉลาดดีดครั้งเดียวเปลงเสียง
ไพเราะไปถึง ๔ เดือน ทาวสักกะรับพิณนั้นมอบใหปญจสิขเทพบุตร. มารนั้น
แมพิณตกก็ไมรูสึก. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
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ตสฺส โสกปเรตสฺส
วีณา กจฺฉา อภสฺสถ
ตโต โส ทุมฺมโน ยกฺโข ตตฺเถว อนฺตรธายถ.
พิณของมารผูถูกความโศกครอบงํา
แลว ไดตกลงจากรักแร ลําดับนั้นมารนัน้
เสียใจ ไดหายไปในที่นั้นนั่นแล ดังนี้.
อาจารยพวกหนึ่งกลาววา พระสังคีติกาจารยกลาว. แตคํานั้นไมถูกใจ
พวกเรา.
จบการพรรณนาปธานสูตรที่ ๒ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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สุภาษิตสูตรที่ ๓
วาดวยวาจาเปนสุภาษิต
[๓๕๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูม ีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นทูลรับ
พระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
วาจาอันประกอบดวยองค ๔ เปนวาจาสุภาษิต ไมเปนทุพภาษิต เปนวาจา
ไมมีโทษ เเละวิญูชนไมพึงติเตียน องค ๔ เปนไฉน. คือ ภิกษุในศาสนานี้
ยอมกลาวแตคําที่เปนสุภาษิต ไมกลาวคําที่เปนทุพภาษิต ๑ ยอมกลาวคําที่
เปนธรรม ไมกลาวคําที่ไมเปนธรรม ๑ ยอมกลาวแตคําอันเปนที่รัก ไมกลาว
คําอันไมเปนที่รัก ยอมกลาวแตคําสัตย ไมกลาวคําเหลาะแหละ ๑ ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย วาจาอันประกอบดวยองค ๔ นีแ้ ลเปนวาจาสุภาษิต ไมเปน
ทุพภาษิต เปนวาจาไมมีโทษ และวิญูชนไมพึงติเตียน.
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
สัตบุรษุ ทัง้ หลาย ไดกลาวคําอันเปน
สุภาษิตวาเปนคําสูงสุด บุคคลพึงกลาวแตคํา
ที่เปนธรรม ไมพึงกลาวคําที่ไมเปนธรรม
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ขอนั้นเปนที่ ๒ บุคคลพึงกลาวคําอันเปนที่รัก
ไมพึงกลาวคําอันไมเปนที่รัก ขอนั้นเปนที่ ๓
บุคคลพึงกลาวคําสัตย ไมพึงกลาวคําเหลาะแหละ ขอนั้นเปนที่ ๔ ดังนี้.
[๓๕๗] ลําดับนั้นแล ทานพระวังคีสะลุกจากอาสนะ หมจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประณมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู แลวได
กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระธรรมเทสนา ยอมแจมแจงแก
ขาพระองค ขาแตพระสุคต พระธรรมเทศนายอมแจมแจงแกขาพระองค.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวังคีสะ ธรรมเทศนาจงแจมแจงกะเธอเถิด.
ลําดับนั้นแล ทานพระวังคีสะไดชมเชยดวยคาถาทั้งหลายอันสมควร
ในที่เฉพาะพระพักตรวา
บุคคลพึงกลาววาจาอันไมเปนเครื่อง
ทําตนใหเดือดรอน และไมพึงเบียดเบียน
ผูอ ื่น วาจานั้นเปนสุภาษิตแท.
บุคคลพึงกลาวแตวาจาอันเปนที่รัก
อันชนชื่นชม ไมถือเอาคําอันลามก กลาว
วาจาอันเปนที่รักของผูอื่น.
คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย ธรรมนี้
เปนของเกา สัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแลวใน
คําสัตย ที่เปนอรรถและเปนธรรม.
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วาจาที่พระพุทธเจาตรัส เปนวาจา
เกษม เพื่อบรรลุนิพพาน เพื่อกระทําใหแจง
ซึง่ ที่สุดทุกข วาจานั้นแลเปนวาจาสูงสุดกวา
วาจาทั้งหลาย.
จบสุภาษิตสูตรที่ ๓
อรรถกถาสุภาษิตสูตรที่ ๓
สุภาสิตสูตร มีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ขาพเจาสดับมาแลว
อยางนี้ ดังนี้.
พระสูตรนี้เกิดขึ้นโดยอัธยาศัยของพระองค. ดวยวาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงกลาวคํานารัก. พระองคทรงหามการกลาวคําชั่วของสัตวทั้งหลาย โดยทรง
ประกาศคํากลาวที่เปนสุภาษิตของพระองค จึงไดตรัสพระสูตรนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา เอวมฺเม สุต เปนตนเปนคําของพระสังคีติกาจารย. ในพระสูตร บทวา ตตฺรโข ภควา ฯเปฯ ภทนฺเตติ เต ภิกขฺ ุ
นี้ ไมเคยมีมาแลว. บทที่เหลือมีนัยดังไดกลาวแลวนั่นแล. เพราะฉะนั้น เพื่อ
พรรณนาบทที่ไมเคยมีมาแลวทานจึงกลาวคํานี้. บทวา ตตฺร แสดงถึงเทศะ
และกาละ. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงในสมัยที่พระองคอยูนั้น และ
ในพระอารามที่เสด็จประทับอยูนั้น อีกอยางหนึ่ง ทรงแสดงในเทศะและกาละ
อันควรที่จะพึงตรัส. เพราะพระผูมีพระภาคเจาไมตรัสธรรมในเทศะหรือในกาละ
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อันไมสมควร ตัวอยางในขอนี้มีอาทิวา อกาโล โข ตาว พาหิย ดูกอน
พาหิยะ ยังไมถึงกาละอันควรกอน ดังนี้. บทวา โข เปนนิบาตลงในอรรถ
เพียงใหเต็มบท หรือในอรรถแหงกาลอันเปนอวธารณะเปนตน. บทวา ภควา
แสดงถึงความเคารพของชาวโลก. บทวา ภิกฺขุ เแสดงถึงบุคคลที่ควรฟง
ถอยคํา. บทวา อามนฺเตสิ คือ รองเรียกกลาวใหรู บทวา ภิกฺขโว
แสดงอาการเรียกหา อนึง่ บทนั้นทานกลาว เพราะสําเร็จดวยคุณมีความเปน
ผูมีปรกติขอเปนตน. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศถึง
ความประพฤติที่ชนเลวและชนดีเสพ ของภิกษุเหลานั้นจึงทรงกระทําการขม
บุคคลผูฟุงซานเปนคนเลว อนึ่ง ดวยบทวา ภิกฺขโว นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงเรียกภิกษุเหลานั้น ใหหันหนาไปหาพระองคดวยพระดํารัสอันถึงกอนคือ
มุงความกรุณาและพระทัยสุภาพเยือกเย็นและดวงพระเนตรตก แลวใหภิกษุ
เหลานั้นเกิดความใครที่จะฟงพระดํารัสอันแสดงถึงความเปนผูใครเพื่อจะกลาว
นั้นนั่นแล อนึ่ง ทรงชักชวนภิกษุเหลานั้นแมใสใจที่จะฟงดวยดี ดวยพระดํารัส
ใหตั้งอยูในความตรัสรูนั้นนั่นเอง. จริงอยู การถึงพรอมดวยคําสอนอาศัยการ
ใสใจเพื่อฟงดวยดี.
หากถามวาเมื่อมีเทวดาและมนุษยแมอื่น ๆ อยู เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นเลา. ตอบวา เพราะภิกษุเหลานั้นเปน
ผูใหญและเปนผูประเสริฐ เปนผูใกลชิดและเตรียมพรอมอยูทุกเมื่อ. จริงอยู
พระธรรมเทศนานี้ทั่วไปแกบริษัททั้งหมดไมเฉพาะบุคคล. ภิกษุชื่อวา ผูใหญ
ในบริษัทเพราะเกิดกอน ภิกษุชื่อวาเปนผูประเสริฐ เพราะรูตามพระจริยาของ
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พระศาสดาตั้งแตออกบวชและรับคําสอนไดตลอด ชื่อวาเปนผูใกลชิด เพราะ
เมื่อภิกษุเหลานั้นนั่งในที่นั้นก็นั่งใกลพระศาสดา ชื่อวาเตรียมพรอมทุกเมื่อ
เพราะเปนผูอยูในสํานักของพระศาสดา ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะ
ทรงแสดงธรรมทั่วไปแกบริษัททั้งหมด จึงตรัสเรียกภิกษุเทานั้น. อีกอยางหนึ่ง
ทานจําแนกไววา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุเหลานั้นดวยพระดํารัสนี้วา
ภิกษุ เพราะเปนผูปฏิบัติตามที่สอน. บทวา ภทนฺเต นี้ เปนชือ่ ของความ
เคารพ. บทวา เต ภิกฺขู ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุเหลาใด
ภิกษุเหลานั้นแลทูลรับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจาที่พระองคตรัสเรียก.
บทวา จตูหิ องฺเคหิ คือแตเหตุ ๔ หรือดวยสวน ๔. เหตุแหง
วาจาสุภาษิต ๔ มีเวนจากพูดเท็จเปนตน สวน ๔ มีพูดจริงเปนตน. อนึง่
อังคศัพทใชในอรรถวา เหตุ. บทวา สมนฺนาคตา คือมาตามเสมอ เปนไป
แลวและประกอบแลว. บทวา วาจา ไดแกวาจาที่สนทนากันมาในบทมีอาทิวา
การเปลงวาจาไพเราะ และการเปลงวาจาไมมีโทษ ไพเราะหู, วิญญัตติวาจา
(พูดขอรอง) อยางนี้วา หากทานทํากรรมดวยวาจาเปนตน. วิรติวาจา (พูดเวน )
อยางนี้วา การงดเวนจากวจีทุจริต ๔ นี้เรียกวาสัมมาวาจา เปนตน และเจตนาวาจา (พูดดวยเจตนา) อยางนี้วา ดูกอนภิกษุทั้งหลายวาจาหยาบที่เสพมาก
อบรมแลวทําใหมากจะยังสัตวใหไปนรก ดังนี้เปนตน ยอมมาดวยบทวา วาจา
วาจานั้นทานไมประสงคเอาในสูตรนี้. เพราะเหตุไร เพราะไมควรพูด.
บทวา สุภาสิตา โหติ ไดแก กลาวคําชอบ ดวยเหตุนั้นทานแสดง
ความที่วาจานั้นนําประโยชนมาให. บทวา น ทุพภฺ าสิตา ไดแก กลาว
๑

๑. อภิ. วิ. ๓๕/ ขอ ๑๗๘.
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ไมชอบ. ดวยบทนั้นทานแสดงความที่วาจานั้นนําสิ่งที่ไมเปนประโยชนมาให.
บทวา อนวชฺชา ไดแก เวนจากโทษมีราคะเปนตนที่จัดวาเปนโทษ. ดวย
บทนั้น ทานแสดงความที่วาจานั้นบริสุทธิ์ดวยเหตุ และความที่วาจานั้นไมมีโทษ
อันทําใหถึงอคติเปนตน. บทวา อนนุวชฺชา จ ไดแก เวนจากการติเตียน.
ดวยบทนั้นทานแสดงถึงความถึงพรอมดวยอาการทั้งหมดของวาจานั้น. บทวา
วิฺูน ไดแก บัณฑิตทั้งหลาย. ดวยบทนั้นทานแสดงวา ในการนินทา
และสรรเสริญ คนพาลเอาเปนประมาณไมได. บทวา กตเมหิ จตูหิ เปน
คําถามที่พระองคมีพระประสงคจะตอบเอง. บทวา อิธ คือในศาสนานี้.
บทวา ภิกฺขเว ไดแก รองเรียกผูที่ประสงคจะกลาวดวย. บทวา ภิกฺขุ ชีถ้ งึ
บุคคลที่จะกลาวถึง โดยประการดังกลาวแลว.
บทวา สุภาสิตเยว ภาสติ ไดแก โดยเทศนาเปนบุคลาธิษฐาน
เปนคําชี้ถึงองคใดองคหนึ่งในองคของวาจา ๔. บทวา โน ทุพฺภาสิต
ไดแก หามการกลาวทักทวงองคของวาจานั้น. ดวยบทนั้นยอมปฏิเสธความเห็น
วา บางครั้งแมมุสาวาทเปนตนก็ควรพูดได. หรือวาดวยบทวา โน ทุพฺภาสิต
นี้ ทานแสดงการละมิจฉาวาจา. บทวา สุภาสิต นีเ้ ปนลักษณะของคําพูดที่
ผูละมิจฉาวาจานี้ไดแลวควรกลาว เหมือนกลาวถึง ปาปสฺส อกรณ กุสลสฺส
อุปสมฺปท การไมทําความชั่ว การเขาถึงกุสล. แตทานกลาวถึงคําที่ไมควร
กลาวเพื่อแสดงองค ควรกลาวเฉพาะคําที่ไมไดกลาวมาในบท. แมในคํา
มีอาทิวา ธมฺมเยว ก็มีนัยนี้แล. ในสูตรนี้ทานกลาวถึงคําที่ทําใหสุภาพเวนจาก
โทษมีสอเสียดเปนตน ดวยบทนี้วา สุภาสิตเยว ภาสติ โน ทุพฺภาสิต
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กลาวเเตคําที่เปนสุภาษิต ไมกลาวคําที่เปนทุพภาษิต. ดวยบทวา ธมฺมเยว
ภาสติ โน อธมฺม ยอมกลาวคําที่เปนธรรมเทานั้น ไมกลาวคําที่ไมเปนธรรม
นี้ ทานกลาวถึงคําที่เปนปญญา ไมปราศจากธรรมเวนจากโทษคือคํา
เพอเจอ. ดวยบททั้งสองนี้ ทานกลาวถึงคํานารักเปนสัจจะ เวนจากคําหยาบ
และคําเหลาะแหละ.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงองคเหลานั้นโดยประจักษ จึง
ทรงสรุปคํานั้นดวยบทมีอาทิวา อิเมหิ โข ดังนี้. สวนโดยพิสดารในบทนี้
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วาจาประกอบดวยองค ๔
เหลานี้แล เปนวาจาสุภาษิต ทรงปฏิเสธคําที่พวกอื่นบัญญัติวา วาจาสุภาษิต
ประกอบดวยสวนทั้งหลายมีปฏิญญาเปนตน ดวยบทนามเปนตน และดวยการ
ประกอบลิงค วจนะ วิภัตติ์ กาล และการกเปนตน จากธรรม.
วาจาประกอบดวยการพูดสอเสียดเปนตน แมถึงพรอมดวยสวนเปนตน
ก็เปนวาจาทุพภาษิตอยูนั่นเอง เพราะเปนวาจาที่นําความฉิบหายมาใหแกตน
และคนอื่น. วาจาประกอบดวยองค ๔ เหลานี้ แมหากวานับเนื่องดวยภาษา
ของชาวมิลักขะ (คนปาเถื่อน) หรือนับเนื่องดวยภาษาของหญิงรับใชและนักขับ
รองแมดังนั้นก็เปนวาจาสุภาษิตไดเหมือนกัน เพราะนําโลกิยสุขและโลกุตรสุข
มาให. เมื่อหญิงรับใชผูดแู ลขาวกลาที่ขางทางในเกาะสีหลขับเพลงขับเกี่ยวดวย
ชาติ ชรา พยาธิ และมรณะดวยภาษาสีหล ภิกษุผูบําเพ็ญวิปสสนาประมาณ
๖๐ รูป เดินไปตามทางไดยินเขาก็บรรลุพระอรหัต ณ ที่นั้นเอง นี่เปนตัวอยาง.
อนึ่ง ภิกษุผูเริ่มวิปสสนาชื่อติสสะไปใกลสระปทุม เมื่อหญิงรับใชเด็ดดอก
ปทุมในสระปทุมขับเพลงขับนี้วา
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ปาตผุลฺล โกกนท สูริยาโลเกน ตชฺชียเต
เอว มนุสฺสตฺตคตา สตฺตา ชราภิเวเคน มิลายนฺติ
ดอกบัวบานในเวลาเชา ถูกแสงอาทิตยแผดเผายอมเหี่ยวแหง สัตวทั้งหลาย
ผูถ ึงความเปนมนุษยก็เหมือนอยางนั้น ยอม
เหีย่ วแหงไปดวยอํานาจของเรา ดังนี้.
ภิกษุนั้นก็บรรลุพระอรหัต.
ในระหวางพุทธกาล บุรุษผูหนึ่งมาจากปาพรอมดวยบุตร ๗ คน ได
ยินเพลงขับของหญิงคนหนึ่งซอมขาวอยูวา
ชราย ปริมทฺทติ  เอต มิลาตจฺฉวิจมฺมนิสฺสิต
มรเณน ภิชชฺ ติ เอต มจฺจุสฺส ฆสมามิส คต
กิมีน อาลย เอต นานากุณเปน ปูริต
อสุจิสฺส ภาชน เอต กทลิกฺขนฺธสม อิท.
สรีระนี้ถูกชราย่ํายี ผิวหนังเหี่ยวแหง
ยอมแตกไปดวยมรณะ ถึงความเปนอาหาร
และเหยื่อของมัจจุ.
สรีระนี้เปนที่อาศัยของเหลาหนอน
เต็มไปดวยซากศพนานาชนิด สรีระนี้เปน
ภาชนะของอสุจิ สรีระนี้ เสมอดวยตน
กลวย ดังนี้.
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บุรุษนัน้ ไดบรรลุปจ เจกโพธิญาณ พรอมกับบุตรทั้งหลาย. อนึ่ง
ยังมีตัวอยางผูอื่นที่บรรลุอริยภูมิดวยอุบายเชนนี้อีก. นั้นยังไมนาอัศจรรยนัก
ภิกษุ ๕๐๐ รูปฟงคาถาที่พระผูมีพระภาคเจาผูฉลาดในอาสยานุสยญาณ (รู
อัธยาศัยของสัตว) ตรัสไวโดยนัยเปนตนวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง ดังนี้ ไดบรรลุพระอรหัต. อนึง่ เทวดา
และมนุษยเหลาอื่นไมนอย ฟงกถาภาษิตประกอบดวยขันธและอายตนะเปนตน
ไดบรรลุพระอรหัต.
วาจาประกอบดวยองค ๔ เหลานี้อยางนี้ แมหากวาเปนวาจาที่เนื่อง
ดวยภาษาของพวกมิลักขะ และเนื่องดวยภาษาของหญิงรับใช และนักขับรอง
พึงทราบวาเปนวาจาสุภาษิตเหมือนกัน. เพราะเปนวาจาสุภาษิตนั่นเอง จึงเปน
วาจาไมมีโทษ และวิญูชน คือ กุลบุตรผูตองการประโยชน ยึดอรรถไมยึด
พยัญชนะไมพึงติเตียน.
บทวา อิทมโวจ ภควา คือ พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสลักษณะ
ของคําเปนสุภาษิตนี้แลว. บทวา อิท วตฺวาน สุคโต อถาปร เอตทโวจ
สตฺถา พระสุคตผูศาสดาไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีก ความวา พระสุคต
ตรัสลักษณะนี้แลว พระศาสดาไดตรัสอยางอื่นตอไปอีก. พระสังคีติกาจารย
ครั้นแสดงคาถาที่ควรกลาวในบัดนี้แลว จึงกลาวบทนี้ทั้งหมด.
ในบทเหลานั้น บทวา อปร ทานกลาวหมายถึงคําเปนคาถาประพันธ.
คาถาประพันธนั้นมีสองอยาง แสดงถึงประโยชนอันหมายถึงคนที่มาภายหลัง
หรือการไมไดฟง การไดฟง การทรงจําและการทําใหมั่นเปนตน และแสดงถึง
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ความวิเศษของประโยชน โดยการชี้แจงถึงประโยชนอันจะใหเกิดความเสียหาย
ดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่งมากอน ดุจในประโยคมีอาทิวา ปุริสสฺส หิ ชาตสฺส
กุารี ชายเต มุเข ขวานเกิดในปากของบุรุษผูเกิดแลว. แตในที่นี้เปนดํา
แสดงถึงประโยชนอยางเดียว. ในบทเหลานั้นบทวา สนฺโต คือพระพุทธเจา
เปนตน. จริงอยู สัตบุรษุ เหลานั้นยอมกลาวคําอันเปนสุภาษิตวาเปนคําสูงสุด
ประเสริฐสุด. บทวา ทุตยิ  ตติย จตุตฺถ นี้ ทานกลาวหมายมุงถึงลําดับ
ที่แสดงไวกอนแลว.
ก็ในทีส่ ุดแหงคาถา พระวังคีสเถระ เลื่อมใสสุภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา. พระสังคีติกาจารยเมื่อแสดงคําที่พระวังคีสเกระทําอาการเลื่อมใส และ
คําที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส จึงกลาวคํามีอาทิวา อถโข อายสฺมา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ปฏิภาติ ม คือพระธรรมเทศนายอมแจมแจง
แกขาพระองค. บทวา ปฏิภาตุ ต คือ พระธรรมเทศนาจงแจมแจงแกเธอเถิด.
บทวา สารุปฺปาหิ คือ สมควร. บทวา อภิตฺถวิ คือ สรรเสริญ. บทวา
น ตาปเย คือไมใหผูอื่นเดือดรอนดวยความรอนใจ. บทวา น วิหึเสยฺย
คือไมพึงทําลายเบียดเบียนกันและกัน. บทวา สา เว วาจา คือวาจานั้น
เปนสุภาษิตโดยสวนเดียว. พระวังคีสเถระชมพระผูมีพระภาคเจาดวยวาจาอัน
ไมสอเสียดดวยเหตุเพียงนี้. บทวา ปฏินนฺทิตา ไดแก มีใจราเริงยินดีนารัก
จนปรากฏออกเฉพาะหนา. บทวา ย อนาทาย ปาปานิ ปเรส ภาสเต
ปย บุคคลพึงกลาววาจาอันเปนที่รักไมถือเอาคําอันลามกของผูอื่น อธิบายวา
บุคคลเมื่อจะกลาววาจาใด ยอมกลาวคํานารักไพเราะดวยอรรถและพยัญชนะ
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ไมถือเอาคําลามก คือ คําไมเปนที่รัก คํานาเกลียด คําหยาบแกผูอื่น พึงกลาว
แตวาจานารักอยางเดียวนั้น. พระวังคีสเถระสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาดวย
วาจานารักดวยคาถานี้. บทวา อมตา ไดแก วาจาเชนอมตะ เพราะไพเราะ.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา สจฺจ หเว สาธุตร รสาน คําสัจแล
ประเสริฐกวารสทั้งหลาย.
อีกอยางหนึ่ง วาจาชื่อวาเปนอมตะ เพราะเปนปจจัยแหงอมตะ คือ
นิพพาน. บทวา เอส ธมฺโม สนนฺตโน ไดแก ธรรมคือสัจวาจาเปน
ของเกา เปนจริยธรรม ปเวณิธรรม. สัจจะนี้แลประพฤติกันมาแตโบราณ ทาน
เหลานั้นไมพูดเหลาะแหละ. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สจฺเจ
อตฺเถ จ ธมฺเม จ อหุ สนฺโต ปติฏิตา สัตบุรุษทั้งหลายตั้งอยูใน
สัจจะที่เปนอรรถและธรรม. ในบทนัน้ พึงทราบวา เพราะตั้งอยูในสัจจะนั่นแล
จึงชื่อวาตั้งอยูในประโยชนตนและผูอื่น เพราะตั้งอยูในประโยชนนั้นเเล จึง
ชื่อวาเปนผูตั้งอยูในธรรม. พึงทราบวา ทั้งสองนั้นเปนวิเสสนะของสัจจะนั่นเอง.
ตั้งอยูในสัจจะเปนเชนไร คือที่เปนอรรถและเปนธรรม. ทานอธิบายไววา
ทําความพอใจ ชื่อวาเปนประโยชน เพราะไมปราศจากประโยชนของผูอื่น.
อนึ่ง ทานอธิบายไววา เมื่อมีความพอใจ ยอมทําสิ่งที่มีความเปนธรรม
อันชื่อวาธรรม เพราะไมปราศจากธรรม ใหสําเร็จ. พระวังคีสเถระสรรเสริญ
พระผูมีพระภาคเจาดวยคําสัจ ดวยคาถานี้. บทวา เขม ไดแก ไมมีภัย
คือ ไมมีอันตราย. หากมีคําถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา ใหถึงการดับ
กิเลสดวยการบรรลุพระนิพพาน ทําที่สุดแหงทุกข อธิบายวา ยอมเปนไป
เพื่อทําที่สุดทุกขในวัฏฏะ.
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บทวา ย พุทฺโธ นิพฺพานปตฺติยา ทุกฺขสฺสนฺตกิริยาย วาจา
ที่พระพุทธเจาตรัส เปนวาจาเกษมเพื่อบรรลุพระนิพพาน เพื่อทําที่สุดทุกข
ความวา พระพุทธเจาตรัสวาจาเกษมเพราะประกาศทางอันเกษมเพื่อประโยชน
แกพระนิพพานทั้งสอง. บทวา สา เว วาจานมุตตฺ มา พึงทราบความใน
คาถานี้อยางนี้วา วาจานั้นเปนวาจาประเสริฐกวาวาจาทั้งปวง. พระวังคีสเถระ
สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาดวยวาจาปญญาดวยคาถานี้ ยังเทศนาใหจบลง
ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต นี้เปนการพรรณนาบทตามลําดับในพระสูตร
นี้. บทที่เหลือพึงทราบโดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาสุภาสิตสูตรที่ ๓ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อวาปรมัตถโชติกา
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สุนทริกสูตรที่ ๔
วาดวยการถามปญหาเกี่ยวกับชาติโคตร
[๓๕๘] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่ฝงแมน้ําสุนทริกา แควน
โกศลชนบท ก็สมัยนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณบูชาไฟ บําเรอการ
บูชาไฟอยูฝงแมน้ําสุนทริกา. ครั้งนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณครั้น
บูชาไฟบําเรอไฟแลว ลุกขึ้นจากอาสนะ เหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบดวยคิดวา
ใครหนอแล ควรบริโภคขาวปายาสที่เหลือนี้ สุนทริกภารทวาชพราหมณได
เห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ทรงคลุมพระกายตลอดพระเศียรอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง จึงถือเอาขาวปายาสที่เหลือดวยมือซาย ถือเตาน้ําดวยมือขางขวา
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาไดทรง
เปดพระเศียรออก เพราะเสียงฝเทาของสุนทริกภารทวาชพราหมณ. ครัง้ นั้น
สุนทริกภารทวาชพราหมณคิดวา ทานผูนี้เปนคนโลน ๆ ดังนี้แลว ปรารถนา
จะกลับจากที่นั้น. ลําดับนั้น สุนทริกภารทวาชพราหมณดําริวา แมพราหมณ
บางพวกในโลกนี้ก็เปนคนโลน ผิฉะนั้นเราพึงเขาไปถามถึงชาติ ลําดับนัน้ แล
สุนทริกภารทวาชพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครั้น
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ทานมีชาติอยางไร.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบสุนทริกภารทวาชพราหมณ
ดวยพระคาถาวา
๑

๑. อรรถกถาเปน ปูรฬาสสตร.
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[๓๕๙] เราไมใชพราหมณ ไมใช
ราชโอรส ไมใชแพศยหรือใคร ๆ เรา
กําหนดรูโคตรของปุถุชนแลว ไมมีความกังวล เที่ยวไปดวยปญญาใน เรานุงหม
(ไตรจีวร) สังฆาฏิ ไมมีเรือน ปลงผมแลว
มีตนดับความเรารอนแลว ไมคลุกคลีกับดวย
มนุษย (มาณพ) ทั้งหลายในโลกนี้ เที่ยว
ไปอยู ทานถามถึงปญหาเกี่ยวดวยโคตรอัน
ไมสมควรกะเรา.
ดูกอนพราหมณผูเจริญพวกพราหมณ
ยอมถามกับพวกพราหมณดว ยกันวาทานเปน
พราหมณหรือหนอ ถาวาทานกลาววาเรา
เปนพราหมณ แตทานกลาวกะเราผูมิใช
พราหมณ เพราะเหตุนั้น เราขอถามสาวิตรี
ซึง่ มีบท ๓ มีอกั ขระ ๒๔ กะทาน.
พราหมณทูลถามวา
พวกฤๅษี มนุษย กษัตริย และ
พราหมณเปนอันมากในโลกนี้ อาศัยอะไร
ไดกําหนดยัญแกเทวดาทั้งหลาย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
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เราขอบอกวาผูถึงที่สุดทุกข ถึงทีส่ ุด
เวท จะพึงไดเครื่องบูชา ในเมื่ออาหาร
อยางใดอยางหนึ่ง ผูใดเขาไปตั้งไวในกาล
แหงยัญ ยัญกรรมของผูนั้นพึงสําเร็จ.
พราหมณทูลวา
การบูชาของขาพเจานั้น พึงสําเร็จ
เปนแนแท เพราะขาพเจาไดพบบุคคลผูถึง
เวทเชนนั้น อันที่จริง คนอื่นยอมไดบริโภค
เครื่องบูชา เพราะไมไดพบบุคคลผูเชนทาน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ ทาน
ผูม ีความตองการดวยประโยชน จงเขาไป
ถามเถิดทานจะพบผูมีปญญาดี ผูสงบ ไมมี
ความโกรธ ไมมีทุกข ไมมคี วามหวัง ใน
ศาสนานี้แนแท.
พราหมณทูลวา
(ขาแตพระโคดมผูเจริญ) ขาพเจา
ยินดีแลวในยัญ ใครจะบูชายัญ แตขา พเจา
ยังไมทราบชัด ขอทานจงพร่ําสอนขาพเจา
เถิด ขอทานจงบอกซึ่งที่เปนที่สําเร็จแหง
การบูชาแกขาพเจาเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
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ดูกอนพราหมณ ถาอยางนั้นทานจง
เงีย่ โสตลงเถิด เราจักแสดงธรรมแกทาน
ทานอยาถามถึงชาติ จงถามแตธรรมสําหรับ
ประพฤติเถิด ไฟยอมเกิดแตไมแล แมผูที่
เกิดในสกุลต่ํา เปนมุนีมีปญญา เปนผูเกียด
กันอกุศลวิตกดวยหิริ รูเหตุการณไดโดย
ฉับพลันก็มี.
พราหมณผูมุงบุญ พึงบูชา พึงหลัง่
ไทยธรรมในทักขิไณยบุคคลผูที่ฝกตนดวย
สัจจะผูประกอบดวยการฝกฝนอินทรีย ผูถึง
ทีส่ ุดแหงเวท ผูอยูจบพรหมจรรยตามกาล.
ชนเหลาใดละกามทั้งหลายไดแลว
ไมยึดมั่นอะไร ๆ เที่ยวไป มีตนสํารวมดีแลว
เหมือนกระสวยที่ไปตรง ฉะนั้น พราหมณ
ผูม ุงบุญพึงบูชา พึงหลั่งไทยธรรม ในชน
เหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดปราศจากราคะ มีอินทรีย
ตั้งมั่นดีแลว หลุดพนแลวจากการจับของ
กิเลส เปลงปลั่งอยู เหมือนพระจันทรที่พน
แลวจากการเบียดเบียนของราหู สวางไสว
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อยู ฉะนั้น พราหมณพึงหลัง่ ไทยธรรม
ในชนเหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดไมเกี่ยวของ มีสติทุกเมือ่
ละนามรูป ที่คนพาลถือวาเปนของเราไดแลว
เทีย่ วไปในโลก พราหมณพงึ หลั่งไทยธรรม
ในชนเหลานั้นตามกาล.
พระตถาคตละกามทั้งหลายไดแลว
ครอบงํากามทั้งหลายเที่ยวไป รูที่สุดแหง
ชาติและมรณะ ดับความเรารอนไดแลว
เปนผูเยือกเย็นเหมือนหวงน้าํ ยอมควรเครื่อง
บูชา.
พระตถาคตผูเสมอดวยพระพุทธเจา
ทั้งหลาย อยูห างไกลจากบุคคลผูไมเสมอ
ทั้งหลาย เปนผูมีปญญาไมมีที่สุด ผูอนั
ตัณหาทิฏฐิไมฉาบทาแลวในโลกนี้หรือใน
โลกอื่น ยอมควรเครื่องบูชา.
พระตถาคตผูเปนพราหมณ ไมมี
มายา ไมมมี านะ ปราศจากความโลภ ไม
ยึดถือในสัตวและสังขารวาเปนของเรา หา
ความหวังมิได บรรเทาความโกรธแลว มี
ตนดับความเรารอนไดแลว ละมลทิน คือ
ความโศกเสียได ยอมควรเครื่องบูชา.
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พระตถาคตละตัณหาและทิฏฐิที่อยู
ประจําใจไดแลว ไมมีตัณหาและทิฏฐิอะไร ๆ
ไมถือมั่นในโลกนี้หรือในโลกอื่น ยอมควร
เครื่องบูชา.
พระตถาคตมีจิตตั้งมั่นแลว ขาม
โอฆะไดแลว และไดรูธรรมดวยทิฏฐิอยางยิ่ง
มีอาสวะสิ้นแลว ทรงไวซึ่งรางกายอันมีใน
ทีส่ ุด ยอมควรเครื่องบูชา.
ภวาสวะและวาจาหยาบคาย อันพระตถาคตกําจัดไดแลว ทําใหสิ้นสูญ ไมมีอยู
พระตถาคตผูถึงเวท พนวิเศษแลวในธรรม.
ทั้งปวง ยอมควรเครื่องบูชา.
พระตถาคตผูลวงกิเลสเครื่องของ
ไมมีธรรมเปนเครื่องของ ไมเปนสัตวผูมี
มานะในเหลาสัตวผูมีมานะ กําหนดรูทกุ ข
พรอมทั้งไรนาและที่ดินยอมควรเครื่องบูชา.
พระคถาคตไมอาศัยตัณหา มีปกติ
เห็นนิพาน กาวลวงทิฏฐิที่จะพึงใหผูอื่นรู
ไมมีอารมณอะไร ๆ ยอมควรเครื่องบูชา.
ธรรมทั้งทีเ่ ปนภายในและภายนอก
พระตถาคตแทงตลอดแลว กําจัดไดแลว
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ถึงความสาบสูญมิไดมี พระตถาคตนั้นเปน
ผูส งบแลว นอมไปในธรรม เปนที่สิ้นอุปาทาน ยอมควรเครื่องบูชา.
พระตถาคตเห็นที่สุดแหงควานสิ้นไป
แหงชาติ บรรเทาสังโยชนอันเปนทางแหง
ราคะเสียไดไมมีสวนเหลือ เปนผูบริสทุ ธิ์
ไมมีโทษ ปราศจากมลทิน ไมมีความใคร
ยอมควรเครื่องบูชา.
พระตถาคตไมพิจารณาเห็นตนโดย
ความเปนตน มีจิตตั้งมั่น ปฏิบัติตรง ดํารง
ตนมั่น ไมหวัน่ ไหว ไมมกี ิเลสดุจหลักตอ
ไมมีความสงสัย ยอมควรเครื่องบูชา.
พระตถาคตไมมีปจจัยแหงโมหะ
อะไร ๆ เห็นดวยญาณในธรรมทั้งปวง ทรง
ไวซึ่งสรีระมีในที่สุด และไดบรรลุสมั โพธิญาณที่ยอดเยี่ยม อันเกษม ความบริสทุ ธิ์
ของบุรุษ ยอมมีดวยเหตุเพียงเทานี้ (พระตถาคตยอมควรเครื่องบูชา).
พราหมณทูลวา
การบูชาของขาพระองค จะเปน
การบูชาจริง เพราะวา ขาพระองคได
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บุคคลผูถึงเวทเชนนั้น พระผูมีพระภาคเจา
เปนพรหม ผูเห็นเองแท ขอไดโปรดทรงรับ
ทรงบริโภคเครื่องบูชาของขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนพราหมณ เราไมพึงบริโภค
โภชนะที่ขับกลอมไดมา ขอนี้ไมใชธรรมเนียมของพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูทรงเห็น
อยูโ ดยชอบ พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรง
หามโภชนะที่ขบั กลอมไดมา.
ดูกอนพราหมณ เมื่อธรรมมีอยู การ
แสวงหาเปนความประพฤติของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ก็ทานจงบํารุงพระขีณาสพผูบริบูรณ
ดวยคุณทั้งปวง ผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูมี
ความคนองสงบแลว ดวยขาวน้ําอยางอื่น
เถิด เพราะวาเขตนั้นเปนเขตของบุคคลผูมุง
บุญ.
พราหมณทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอประทานวโรกาส ขาพระองคถึงคําสั่งสอนของ
พระองคแลว พึงรูแจมแจงอยางที่พระองค
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ตรัสบอก ขอพระองคจงทรงแสดงทักขิไณย บุคคลผูบริโภคทักขิณา ของบุคคลผูเชนกับ
ขาพระองค ทีข่ าพระองคจะพึงแสวงหา
บํารุงอยู ในกาลแหงยัญ แกขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ทานจงกําจัดความสยิ้วหนา จงประคองอัญชลีนอบนอมผูที่ปราศจากความแขงดี
ผูม ีจิตไมขุนมัวหลุดพนแลวจากกามทั้งหลาย
บรรเทาความงวงเหงาเสียแลว นํากิเลสออก
เสียได ผูฉลาดในชาติและมรณะ ผูนั้นเปน
มุนี สมบูรณดว ยปญญาผูมีแลวสูยัญเชนนั้น
จงบูชาดวยขาวและน้ําเถิด ทักขิณายอม
สําเร็จไดดวยอาการอยางนี้.
พราหมณทูลวา
พระองคเปนพระพุทธเจา ผูที่บุคคล
ควรบูชาในโลกทั้งปวง เปนบุญเขตอยาง
ยอดเยี่ยม ยอมควรเครื่องบูชา ทานที่บคุ คล
ถวายแลวแดพระองค เปนทานมีผลมาก.
[๓๖๐] ลําดับนั้นแล สุนทริกภารทวาชพราหมณไดกราบทูลพระผูมี
พระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแต
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พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรม
โดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผู
หลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปไดฉะนั้น
ขาพระองคนี้ขอถึงพระองค กับทัง้ พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ
ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระองคเถิด สุนทริกภารทวาชพราหมณไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา ฯลฯ ก็ทาน
สุนทริกภารทวาชะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย
ฉะนั้นแล.
จบสุนทริกภารทวาชสูตรที่ ๔
ปูรฬาสสูตรที่ ๔
ปูรฬาสสูตรมีบทเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
ถามวา พระสูตรนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ตอบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุ ภาย
หลังเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว ทอดพระเนตรเห็นพราหมณชื่อสุนทริกภารทวาชะถึงพรอมดวยอุปนิสัยแหงพระอรหัต ทรงทราบวา เมื่อเราไป ณ ที่นั้น
จักไดสนทนากัน จากนั้นเมื่อการสนทนาสิ้นสุดลง พราหมณนั้นฟงธรรม
เทศนาแลวจักบวช แลวจักบรรลุพระอรหัต ดังนี้ จึงเสด็จไป ณ ที่นนั้
เริ่มสนทนากัน ไดตรัสพระสูตรนี้.
๑

๑. บาลีเปนสุนทริกสูตร.
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ในบทเหลานั้น บทวา เอวมฺเม สุต เปนตน เปนคําของพระสังคีติกาจารย. บทวา กึชจฺโจ ภว ทานมีชาติอยางไร ดังนี้ เปนคําของพราหมณ
นั้น. คํามีอาทิวา
น พฺราหฺมโณ โนมฺหิ น ราชปุตฺโต
น เวสฺสายโน อุท โกจิ โนมฺหิ
โคตฺต ปริฺาย ปุถุชฺชนาน
อกิฺจโน มนฺตจรามิ โลเก.
เราไมไชพราหมณ ไมใชราชโอรส
ไมใชแพศยหรือใคร ๆ เรากําหนดรูโคตร
ของปุถุชนแลว ไมมีความกังวลเที่ยวไปดวย
ปญญาในโลก ดังนี้.
เปนพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา. ประมวลเรื่องทั้งหมดนั้น
เรียกวา ปูรฬาสสูคร. พึงทราบบทเชนเดียวกัน กับที่กลาวในสูตรนั้นตามนัย
ที่กลาวแลวนั่นแล. เราจักพรรณนาบทที่ยังไมกลาวไว. และจะไมแตะตอง
บทที่มีความงายเลย. บทวา โกสเลสุ ไดแก พระราชกุมารชาวชนบทชื่อวา
โกสล. ชนบทหนึ่งเปนที่ประทับ ของพระราชกุมารเหลานั้น ทานเรียกวาโกสล
ดวยรุฬหีศัพท. ในแควนโกศลชนบทนั้น. แตอาจารยบางพวกพรรณนา
ไววา ครั้งกอน พระราชาทรงสดับวา มหาปนาทราชกุมารทอดพระเนตร
การฟอนรําแลวไมทรงแสดงอาการแมเพียงทรงพระสรวล จึงรับสั่งวา ผูใด
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ทําโอรสของเราใหหัวเราะได เราจะใหเครื่องสรรพาภรณกะผูนั้น. แตนนั้
หมูมหาชนทิ้งไถประชุมกัน พวกมนุษยแมแสดงการเลนตาง ๆ เกิน ๗ ป
ก็ไมสามารถใหพระราชกุมารนั้นทรงพระสรวลได ลําดับนั้น ทาวสักกะทรงสง
นักฟอนที่เปนเทพดาไป. นักฟอนที่เปนเทพดาแสดงการฟอนที่เปนทิพยแลว
ทําใหพระราชกุมารทรงพระสรวลได. พวกมนุษยเหลานั้นจึงพากันกลับที่อยู
ของตน ๆ. พวกมนุษยเห็นมิตรและสหายเปนตนสวนทางมาไดทําปฏิสันถารวา
สบายดีอยูดอกหรือทาน สบายดีอยูดอกหรือทาน ดังนี้ . เพราะฉะนั้น ประเทศ
นั้นจึงเรียกวา โกสละ หมายถึงเสียงวา กุสล กุสล นั้น. บทวา สุนฺทริกาย
นทิยา ตีเร คือ ที่ฝงแมน้ําอันมีชื่อยางนี้วา สุนทริกา. บทวา เตน โข
ปน ไดแก โดยสมัยที่พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะทรงแนะนําพราหมณ
นั้น จึงเสด็จไปประทับดวยอิริยาบถนั่งทรงหมคลุมพระเศียร ณ โคนตนไม ที่
ฝงแมน้ํานั้น.
บทวา สุนฺทริกภารทฺวาโช ไดแก พราหมณนั้นอยูที่ฝงแมน้ํานั้น
และบูชาไฟอยู. อนึ่ง ภารทวาชะเปนชื่อโคตรของพราหมณ. เพราะฉะนั้น ทาน
จึงกลาวอยางนั้น. บทวา อคฺคึ ชูหติ ไดแก ใหไฟโพลงดวยการใสเครื่อง
บูชา. บทวา อคฺคิหุต ปริจรติ บําเรอการบูชาไฟ คือ เขาไปยังที่กอไฟ
ดวยการกวาด ลูบไล และพลีกรรมเปนตน . บทวา โก นุ โข อิม หพฺยเสส
ภฺุเชยฺย ใครหนอควรบริโภคขาวปายาสที่เหลือนี้ ความวา นัยวาพราหมณ
นั้นบูชาไฟเห็นขาวปายาสที่เหลือ จึงคิดวามหาพรหมบริโภคขาวปายาสที่ใสลง
ไปในไฟ แตขาวปายาสนี้ยังมีเหลืออยู ผิวาเราพึงใหขาวปายาสนั้นแกพราหมณ
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ผูเกิดจากปากของพรหม แมบุตรพรอมดวยบิดาของเราก็จะพึงอิ่มหนํา, ทางไป
สูพรหมโลก พึงเปนทางที่เราชําระไวดีแลว เอาเถิดเราจะแสวงหาพราหมณ.
ลําดับนั้น ภารทวาชพราหมณลุกจากที่นั่งเพื่อหาพราหมณ เหลียวดูทิศทั้งสี่ดวย
คิดวา ใครหนอ ควรบริโภคขาวปายาสที่เหลือนี้. บทวา อฺตรสฺมึ รุกฺขมูเล ไดแก ทีโ่ คนไมตนอันประเสริฐ ณ ไพรสณฑนั้น. บทวา สสีส ปารุต คือ
คลุมกายตลอดศีรษะ. ก็เพราะเหตุไรพระผูมีพระภาคเจาจงไดทรงทําอยางนั้น.
เหตุมีอยูวา แมผูมีกําลังเทียบพระนารายนก็ไมสามารถจะหามหิมะตก หรือ
ความหนาวและสมได จริงอยู พระพุทธเจาทั้งหลายยอมไมทรงประคับประคอง
พระวรกายดวยประการทั้งปวงก็จริง ถึงดังนั้นพระผูมีพระภาคเจา ทรงดําริวา
เมื่อพราหมณมาหาจักเปดศีรษะ ครัน้ พราหมณเห็นเราก็จักสนทนากันเมื่อเปน
ดังนั้น เราจักแสดงธรรมโดยใหพราหมณคลอยไปตามคําของเรา เพราะฉะนั้น
พระองคจึงไดทรงกระทําอยางนั้นเพื่อสนทนากัน. บทวา ทิสวฺ าน วาเมน
ฯเปฯ เตนุปสงฺกมิ พราหมณเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งทรงคลุม
พระกายตลอดพระเศียรอยูที่โคนตนไมแหงหนึ่ง จึงถือเอาขาวปายาสที่เหลือ
ดวยมือซาย ถือน้ําเตาดวยมือขวา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ความวา นัยวาพราหมณนั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวคิดวา ทานผูนคี้ ลุม
ตลอดศีรษะประกอบความเพียรตลอดคืน เราจักใหทักษิโณทกแลวใหขาว
ปายาสที่เหลือนี้ สําคัญวาเปนพราหมณจึงเขาไปหา. บทวา มุณฺโฑ อย ภว
มุณฺฑโก อย ภว ทานผูนี้เปนคนโลน ๆ ความวา พอพระผูมีพระภาคเจา
เปดพระเศียร พราหมณเห็นพระเกสาจึงกลาววา มุณฺโฑ คนโลน. พราหมณ
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มองดูอยางถี่ถวนไมเห็นปลายพระเกศา แมแตนอยจึงเหยียดหยามกลาววา
มุณฺฑโก คนโลนเลี่ยนดังนี้. ดวยวา พราหมณเหลานั้นมีทิฏฐิเห็นปานนี้.
บทวา ตโต จ ไดแกจากที่ที่ ยืนอยูแลวไดเห็น. บทวา มุณฺฑาป โหนฺติ
ไดแก แมพราหมณบางพวกก็เปนคนโลนดวยเหตุอยางใดอยางหนึ่ง.
น อักษรในบทวา น พฺราหฺมโณ โนมฺหิ นี้ ลงในความปฏิเสธ.
โน อักษรลงในอวธารณะ (หามความอื่น) ดุจในประโยค น โน สม ทรัพย
นั้นไมเสมอดวยพระตถาคต ดังนี้เปนตน. ดวยบทนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วา เรามิใชพราหมณดังนี้. บทวา น ราชฺปุตโต เราไมใชราชโอรส. บทวา
น เวสฺสายโน เราไมใชแพศย. บทวา อุท โกจิ โนมฺหิ ศูทรหรือจัณฑาล
หรือใคร ๆ แมอื่น ๆ เราก็ไมเปน. พระผูมีพระภาคเจาทรงหามการอางคําพูด
วาโดยชาติอยางสิ้นเชิงอยางนี้. เพราะเหตุไร เพราะกุลบุตรผูไดบรรพชาแลว
ยอมสละชื่อและโคตรที่มีมากอน เหมือนแมน้ําไหลลงสูมหาสมุทรฉะนั้น. ปหาราทสูตรเปนตัวอยางในขอนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงคัดคานคํากลาวถึงชาติ
อยางนี้ ทรงเปดเผยพระองคตามความเปนจริง ตรัสวาเรากําหนดรูโคตรของปุถุชนแลวไมมคี วามกังวล เที่ยวไปดวยปญญาในโลก ดังนี้. หากมีคําถามวา พระผูมีพระภาคเจาทรงกําหนดรูโคตรอยางไรเลา. ตอบวา เพราะพระผูมีพระภาค
เจาทรงกําหนดเบญจขันธทั้งหลายดวยปริญญาสาม เมื่อทรงกําหนดรูเบญจขันธ
เหลานั้นแลว เปนอันทรงกําหนดรูโคตรนั่นเอง. พระองคไมมีความกังวล
เพราะไมมีความกังวลมีราคะเปนตน. พระองคทรงรูดวยปญญา เที่ยวไปดวย
กายกรรมเปนตน อันหมุนไปตามญาณทั้งหลาย. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
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จึงตรัสวา โคตฺต ฯเปฯ โลเก ดังนี้. ปญญาทานเรียกวา มนฺตา. พระองค
เที่ยวไปดวยปญญานั้น. ดวยเหตุนั้นแล ทานจึงกลาววา มนฺตจรามิ โลเก
ทําเปนรัสสะดวยอํานาจของฉันท.
พระผูมีพระภาคเจาครั้น ทรงเปดเผยพระองคอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อ
ทรงคานคําของพราหมณ ดวยพระดํารัสวา ทานเห็นบุคคลผูมีเพศอันประเสริฐอยางนี้แลว ยิ่งไมทราบคําที่ควรถามหรือไมควรถาม จึงตรัสวา สงฺฆาฏิวาสี ฯเปฯ โคตฺตปฺห.
เรานุงหมไตรจีวร ไมมีเรือน ปลง
ผมแลว มีตนดับความเรารอนแลว ไมคลุก
คลีกับมนุษย ทั้งหลายในโลกนี้ เที่ยวไปอยู
ทานถามถึงปญหา เกี่ยวดวยโคตรอันไม
สมควรกะเรา.
ก็ในคาถานี้มีอธิบายดังนี้ จีวรแม ๓ ผืนทานเรียกวา สังฆาฏิ
เพราะตัดตอกัน. ชื่อวา สงฺฆาฏิวาสี เพราะนุงหมจีวรเหลานั้น . บทวา
อคโห แปลวา ไมมีเรือน. อธิบายวา ไมมีตัณหา. ก็เรือนที่ประทับใน
พระเชตวันของพระผูมีพระภาคเจามีมากมายเปนตนวามหาคันธกุฎี โรงมณฑล
ใตตนกุมน้ํา กุฎีตนมะกอก โรงไมจันทร ไมควรหมายเอาถึงเรือนประทับนั้น.
บทวา นิวุตฺตเกโส ไดแก ปลงผม. อธิบายวา ปลงผมและหนวด. บทวา
อภินิพฺพุตตฺโต ไดแก มีจิตสงบจากความเรารอนหรือมีจิตคุมครองแลว.
บทวา อลิมปฺ มาโน อิธ มาณเวหิ ไมคลุกคลีกับมนุษย คือ ไมติด
ไมเกี่ยวของกับมนุษยเพราะละความเยื่อใยในของใชไดแลว คือ อยูอยางสงัด
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สวนเดียว. บทวา อกลฺล ม พฺราหฺมณ ทานถามปญหาเกี่ยวดวยโคตร
อันไมสมควรกะเรา ความวา เรานุงหมไตรจีวรอยางนี้ ฯลฯ ไมคลุกคลีดวย
มนุษยทั้งหลายในโลกนี้ ดูกอนพราหมณ ทานถามปญหาเกี่ยวดวยโคตรอัน
ไมสมควรกะเราผูเปนสมณะเพื่ออะไร.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว เมือ่ จะปลดเปลื้องคําติเตียน
จึงตรัสวา ดูกอนพราหมณผูเจริญ พวกพราหมณยอมถามกับพวกพราหมณ
ดวยกันวา ทานเปนพราหมณหรือหนอ.
ในบทเหลานั้นบทวา พฺราหฺมโณ โน ความวาทานเปนพราหมณ
หรือหนอ. ทานอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนพราหมณผูเจริญ
เราจะไมถามสิ่งไมสมควร ในสมัยที่เราเปนพราหมณ พวกพราหมณมาประชุม
กันกับพวกพราหมณ แลวถามถึงชาติบาง โคตรบางอยางนี้วา ทานเปน
พราหมณหรือหนอ ทานเปนพราหมณภารทวาชโคตรหรือหนอ ดังนี้.
ครั้นพระองคตรัสอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศ
ความที่พระองคทรงรูชัดในมนตทั้งหลาย เพื่อจะทําใหพราหมณมีจิตออน
จึงตรัสวา
พฺราหฺมโณ เจ ตฺว พฺรูสิ ฯเปฯ จตุวีสตกฺขร
หากทานกลาววาเราเปนพราหมณ
แตทานกลาวกะเราผูมิใชพราหมณ เพราะฉะนั้น เราขอถามสาวิตรี (ชื่อฉันท) ซึ่งมี
บท ๓ มีอักขระ ๒๔ กะทาน.
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บทนั้นมีความวา หากทานกลาววาเราเปนพราหมณ แตทานกลาวกะ
เราผูมีใชพราหมณ เพราะฉะนั้นเราขอถามสาวิตรีกะทานผูเจริญ ทานจงบอก
สาวิตรีมีบท ๓ มีอักขระ ๒ แกเรา. ก็ในบทนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายถึงอริยสาวิตรีนี้วา พุทฺธ สรณ คจฺฉามิ ธมฺม สรณ คจฺฉามิ
สงฺฆ สรณ คจฺฉามิ อันเปนเบื้องตนแหงพระไตรปฎกซึ่งเปนพระปรมัตถเวท
อันพระพุทธเจาทุกพระองคผูเปนพราหมณชั้นเยี่ยมประกาศแลว สมบูรณดวย
อรรถและพยัญชนะ. เเมหากวาพราหมณพึงกลาวอยางอื่น พระผูพระภาคเจา
ก็จะตรัสกะพราหมณนั้นวา ดูกอนพราหมณ นี้มิใชสาวิตรีในวินัยของพระอริยะ
อยางแนนอน เพราะเหตุนั้น ครั้นพระองคทรงแสดงถึงความไมใชสาวิตรีแก
พราหมณนั้น จึงทรงใหพราหมณตั้งอยูในสาวิตรีนี้แล. แตพราหมณถามถึง
สาวิตรี ครั้นสดับคํานี้วามี ๓ บท มีอักขระ ๒๔ อัน เขากันไดกับลัทธิของตน
เปนสาวิตรีที่มีลักษณะและพยัญชนะเปลงออกมาดวยเสียงดุจเสียงพรหมจึงดู
แคลนวา ทานผูนี้เปนสมณะถึงความสําเร็จในลัทธิของพราหมณแนนอน แต
เรามิใชพราหมณ เพราะไมรู ทานผูนี้เปนพราหมณ จึงแนใจวาทานผูนี้เปน
พราหมณ เปนคนดีถึงฝงแหงมนต คิดวา เอาเถิดเราจะถาม ยัญวิธี (วิธบี ูชา
ยัญ) และทักขิไณยวิธี (วิธีทําเพื่อทักษิณา) กะสมณะนั้น จึงกลาวคาถา
ไมเรียบรอยนักสองบทนี้วา กินฺนิสฺสติ า ฯเปฯ โลเก ความวา พวกฤๅษี
มนุษย กษัตริย และพราหมณเปนอันมากในโลกนี้อาศัยอะไร ไดกําหนดยัญ
แกเทวดาทั้งหลาย.
บทนั้นมีความวา พวกฤๅษี กษัตริย พราหมณ มนุษยเหลาอื่น
อาศัยอะไร คือประสงคอะไร ปรารถนาอะไร ไดกําหนดยัญเพื่อประโยชน
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แกเทวดาทั้งหลาย. ม อักษรในบทวา ยฺมกปฺปยึสุ เปนบทสนธิ.
บทวา อกปฺปยึสุ ไดแก จัดแจงแลว คือ ไดทําแลว. บทวา ปุถู คือ
มาก มีประการไมนอยอันตางดวยขาวและน้ําเปนตน. พราหมณถามดวยความ
ประสงคนี้วา ฤๅษี มนุษย กษัตริยและพราหมณเปนอันมากอาศัยอะไร ได
กําหนดยัญไว คือกรรมนั้นจะสําเร็จแกพวกเขาไดอยางไร.
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงพยากรณความนั้นแกพราหมณ
จึงตรัสสองบทที่เหลือนี้วา ยทนฺตคู เวทคู ยฺกาเล ยสฺสาหุตึ ลเภ
ตสฺสิชฺเฌติ พฺรูมิ เราขอบอกวา ผูถึงที่สุดทุกข ถึงที่สุดเวท จะพึงไดเครื่อง
บูชาในเมื่ออาหารอยางใดอยางหนึ่ง ผูใดเขาไปตั้งไวในกาลแหงยัญ ยัญกรรม
ของผูนั้นพึงสําเร็จ.
ในบทเหลานั้นบทวา ยทนฺตคู แปลวา ผูถึงที่สุดแหงทุกข. แผลง อ
อักษรแหง โอ อักษรเปน ท อักษรดุจ ม อักษรในบทมีอาทิวา อสาธารณมฺเส ขุมทรัพยไมทั่วไปแกคนอื่น. อธิบายวา เราขอบอกวาผูใดชื่อวาถึงที่
สุดแหงทุกข เพราะถึงที่สุดแหงวัฏทุกขดวยปริญญา ๓ และชื่อวาถึงที่สุดแหง
เวท เพราะทําลายกิเลสดวยเวทคือมรรคญาณ ๔ แลวถึงที่สุด. ผูนั้นพึงไดเครื่อง
บูชาในเมื่ออาหารอยางใดอยางหนึ่ง โดยที่สุด แมใบไม รากไมและผลไมในปา
เขาไปตั้งไวในกาลแหงยัญของฤาษี มนุษย กษัตริยและพราหมณคนใดคนหนึ่ง
คือ พึงไดไทยธรรมไร ๆ จากเครื่องบูชานั้น ยัญกรรมของผูนั้นพึงสําเร็จ พึง
สําเร็จดวยดี คือ พึงมีผลมาก ดังนี้.
ลําดับนั้น พราหมณฟงเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาสมบูรณดวย
ปรมัตถธรรมอันลึกซึ้ง เสียงอันไพเราะยิ่ง และเสียงไมวิการ สรรเสริญความ
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ที่พระองคเปนผูมีพระสรีระสมบัติอันสะอาด และคุณสมบัติทั้งปวงเกิดปติ
โสมนัสกลาวคาถาวา อทฺธา หิ ตสฺส การบูชาของขาพเจานั้นพึงสําเร็จ
เปนแน ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา พฺราหฺมโณ เปนคําของพระสังคีติกาจารย.
บทที่เหลือเปนคําของพราหมณ. บทนั้นมีอธิบายวา พราหมณทูลวาการบูชา
ของขาพเจานั้นพึงสําเร็จแนนอนวันนี้ ไทยธรรมนี้จักสําเร็จ จักสําเร็จดวยดี
จักมีผลมาก เราจักไดเห็นผูถึงที่สุดแหงเวทเชนนั้น คือเราจักไดเห็นผูถึงที่สุด
แหงเวท ผูเจริญเชนนั้น จริงอยู ทานนั่นแหละเปนผูเลิศกวาผูถึงที่สุดแหงเวท
ทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อกอนจากนี้ชนอื่นยอมบริโภคขนมสําหรับบูชา ขาวสุกสําหรับ
บูชาและขนมที่เขาเตรียมยัญเพื่อคนเชนเรา เพราะยังไมเห็นผูถึงที่สุดแหงเวท
และผูถึงที่สุดแหงทุกขเชนทาน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา
พราหมณยอมเลื่อมใสในพระองคและรับพระดํารัสแลวมีพระประสงคจะประกาศ
ทักขิไณยบุคคลโดยประการตาง ๆ เหมือนอยางที่ทักขิไณยบุคคลเปนผูปรากฏ
เปนอันดีแกเขาจึงตรัสพระคาถาวา ตสฺมาติห ตฺว ดังนี้เปนตน.
บทนั้นมีอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงพระองคจึงตรัส
วา ดูกอนพราหมณ เพราะทานเปนผูเลื่อมใสในเรา ฉะนั้นแหละทานจงเขาไป
ถามเถิด. กอนจากนี้ไปควรเชื่อมบทของผูมีความตองการดวยประโยชน ดวย
บทอื่น. อธิบายวา ทานผูมีความตองการดวยประโยชน ทานอยูในที่นี้แหละ
อยาไปไหน จะประสบพบเห็นทักขิไณยบุคคลผูมีปญญาดี มีปญญาประเสริฐ
เปนพระขีณาสพ ชื่อวา เปนผูสงบ เพราะสงบดวยไฟคือกิเลสอันสมควรแก
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ความเปนผูมีความตองการดวยประโยชนนั้น ชื่อวา เปนผูไมมีความโกรธ
เพราะสงบความโกรธเสียได ชื่อวา เปนผูไมมีความอยากเพราะไมมีทุกข ชื่อวา
เปนผูไมมีความหวัง เพราะไมมีความหวังหลาย ๆ อยาง ในศาสนานี้แนแท.
อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงพระองคจึงตรัสวา เพราะ
ทานเลื่อมใสในเรา ดูกอนพราหมณ ฉะนั้นแหละทานเปนผูมีความตองการ
ดวยประโยชน จงเขาไปถามทานผูสงบ ผูไมมีความโกรธ ผูไ มมีทุกข ผูไมมี
ความหวังเถิด. ในบทนีพ้ ึงทราบโยชนาแกไววา เมื่อถามอยางนี้ทานจะพบ
ทักขิไณยบุคคลผูมีปญญาดี ผูเปนขีณาสพในศาสนานี้เปนแนแท.
ลําดับนั้น พราหมณปฏิบัติตามที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสอน จึงทูล
พระผูมีพระภาคเจาวา ยฺเ รโตห โภ ฯเปฯ พฺรูหิ เมต ความวา
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพเจายินดีแลวในยัญ ใครจะบูชายัญ แกขาพเจา
ยิ่งไมทราบชัด ขอทานจงพร่ําสอนขาพเจาเถิด ขอทานจงบอกที่เปนที่สําเร็จ
แหงการบูชาแกขาพเจาเถิด. บทวา ยฺโ (การเซนสรวง) ยาโค (การ
บูชายัญ) ทาน (การให) ในบทวา ยฺเ นั้น โดยความเปนอยางเดียวกัน
เพราะฉะนั้น พึงทราบการประกอบความในบทนี้อยางนี้วา ขาพเจายินดีแลว
ในทาน ประสงคจะใหทาน เพราะความยินดีในทานนั่นเอง แตขาพเจายังไม
ทราบชัด ขอทานจงพร่ําสอนขาพเจาผูไมรูอยางนี้เถิด ขาแตทานผูเจริญ
ก็เมื่อทานจะพร่ําสอน ขอจงบอกที่เปนที่สําเร็จแหงการบูชาแกขาพเจา โดยนัย
ที่งายเถิด. ปาฐะวา ยถา หุต ก็มี.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระประสงคจะกลาวแกพราหมณนั้น
จึงตรัสวา เตนหิ ฯเปฯ เทสิสฺสามิ ดูกอนพราหมณ ถาอยางนั้นทานจง
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เงี่ยโสตลงเถิด เราจักแสดงธรรมแกทาน เพื่อทรงพร่ําสอนพราหมณผูเงี่ยโสต
ลงแลว จึงตรัสคาถาวา ตาว มา ชาตึ ปุจฺฉ ทานอยาถามถึงชาติกอนเลย.
ในบทเหลานั้น บทวา มา ชาตึ ปุจฺฉ อยาถามถึงชาติ ความวา
ผิวา ทานหวังความมีผลมากในการบูชา ความสําเร็จและการให จงอยาถามถึง
ชาติ เพราะการถามถึงชาติไมใชเหตุในการพิจารณาถึงทักขิไณยบุคคล. บทวา
จรณ จ ปุจฉฺ ไดแก จงถามแตธรรมสําหรับประพฤติ อันไดแกคุณธรรม
มีศีลเปนตนเถิด เพราะธรรมสําหรับประพฤตินี้ เปนเหตุในการพิจารณาถึง
ทักขิไณยบุคคล.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงชี้แจงความนั้น ใหแจมแจงแก
พราหมณนั้น จึงทรงยกตัวอยางวา กฏา หเว ชายติ ชาตเวโท เปน
ตน. อธิบายความในบทนั้นวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ไฟยอมเกิดแตไมแล
อนึ่ง ไฟนั้นมิใชเกิดจากไมมีไมสาละเปนตนเทานั้น จึงทําหนาที่ของไฟได
ถึงเกิดจากไมมีแผนหินและรางน้ําเปนตนก็ทําหนาที่ไมได แตที่ทําไดเพราะ
ถึงพรอมดวยคุณสมบัติ มีเปลวไฟเปนตนฉันใด ผูที่เปนทักขิไณยบุคคล
ก็ฉันนั้น มิใชผูเกิดในตระกูลพราหมณเทานั้น ทั้งมิใชเกิดในตระกูลคนจัณฑาล
เปนตน แมเกิดในตระกูลต่ํา เกิดในตระกูลสูง ก็เปนมุนีขีณาสพ มีปญญา
เกียดกันอกุศลไดดวยหิริ เปนบุคคลอาชาไนยได เปนผูมีชาติ โดยคุณสมบัติ
อันมีปญญาและหิริเปนประธาน ก็เปนทักขิไณยบุคคลผูสูงสุดได เพราะผูนั้น
ยอมทรงคุณธรรมดวยปญญา ยอมกีดกันโทษทัง้ หลายดวยหิริ สมดังที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา หิริยา หิ สนฺโต น กโรนฺติ ปาป จริงอยู
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สัตบุรุษทั้งหลายยอมไมทําความชั่ว เพราะมีหิริ. ดวยเหตุนั้น เราขอบอกแก
ทานวา ทานถามถึงชาติ จงถามแตธรรมสําหรับประพฤติ ไฟยอมเกิดแตไมแล
แมผูเกิดในตระกูลต่ําก็เปนมุนี มีปญญา เปนบุคคลอาชาไนย เกียดกันอกุศล
ดวยหิริได. นี้เปนความสังเขป. สวนความพิสดาร พึงทราบโดยคนควาดูใน
อัสสลายนสูตร.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงพร่ําสอนพราหมณนั้นดวยความบริสุทธิ์
แหงวรรณะ ๔ อยางนี้แลว เพื่อทรงแสดงที่เปนที่สําเร็จแหงการบูชายัญจึงตรัส
คาถามีอาทิวา สจฺเจน ทนฺโต ฝกตนดวยสัจจะดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา สจฺเจน ไดแก ปรมัตถสัจจะ จริงอยูผูบรรลุ
ปรมัตถสัจจะนั้นชื่อวาเปนผูฝกตนแลว. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วา สจฺเจน ทนฺโต ดังนี้. บทวา ทมสา อุเปโต ไดแก ประกอบแลว
ดวยการฝกฝนอินทรีย. บทวา เวทนฺตคู ไดแก ถึงที่สุดแหงกิเลสดวยเวท
หรือถึงมรรคญาณที่ ๔ อันเปนที่สุดแหงเวททั้งหลาย. บทวา วุสิตพฺรหฺมจริโย ไดแก อยูจบมรรคพรหมจรรย เพราะไมมีกิจที่จะตองอยูอีก. บทวา
กาเลน ตมฺหิ หพฺย ปเวจฺเฉ พึงหลั่งไทยธรรมในทักขิไณยบุคคลนั้น
ตามกาล ความวา พึงกําหนดเวลาที่ตนจะเอาไทยธรรมไปตั้งและเวลาที่ทักขิไณยบุคคลนั้นอยูเฉพาะหนา แลวพึงหลั่งคือพึงมอบไทยธรรมในทักขิไณยบุคคลเชนนั้นตามเวลานั้น. บทวา กาเม ไดแก วัตถุกามและกิเลสกาม.
บทวา สุสมาหิตินฺทฺริยา คือมีอินทรียตั้งมั่นแลวดวยดี. ทานอธิบายวามี
อินทรียไมฟุงซาน. บทวา จนฺโทว ราหุคฺคหณา ปมุตฺโต ไดแก
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เหมือนพระจันทรที่พนจากการจับของราหู ฉันใด ผูพนจากการจับของกิเลส
ยอมเปลงปลั่งฉันนั้น. บทวา สตา คือเปนผูถึงพรอมดวยสติ. บทวา
มมายิตานิ ไดแก ละตัณหาและทิฏฐิที่คนพาลถือวาเปนของเราไดแลว. บทวา
โย กาเม หิตฺวา ละกามทั้งหลายไดแลว พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึง
พระองคตั้งแตตน. ในบทเหลานั้น บทวา กาเม หิตฺวา คือละกิเลสกาม
ไดแลว. บทวา อภิภุยฺยจารี ไดแก ชือ่ วาครอบงําวัตถุกามทั้งหลายเที่ยวไป
เพราะละวัตถุกามเหลานั้นไดแลว. ทานกลาวพระนิพพานวาเปนที่สุดแหงชาติ
และมรณะ. บทวา โย เวทิ คือรูที่สุดแหงชาติและมรณะนั้นดวยกําลังปญญา.
บทวา อุทกรหโทว เหมือนหวงน้ํา ความวา สระใหญ ๗ สระในปาหิมวันตะ
คือ สระอโนดาต สระกัณณมุณฑะ สระรถการะ สระฉัททันตะ สระกุณาละ
สระมัณฑากินี สระสีหปปาตะ เหลานี้ใด เย็นอยูตลอดเวลา เพราะไมถูกความ
รอนคือไฟและพระอาทิตยสัมผัส ผูร ูที่สุดแหงชาติและมรณะชื่อวาดับความ
เรารอนได เปนผูเยือกเย็น เพราะดับความเรารอนคือกิเลสไดเหมือนหวงน้ํา
เหลานั้นหวงใดหวังหนึ่งฉะนั้น. บทวา สโม ไดแก เทากัน. บทวา สเมหิ
ไดแก พระพุทธเจาทั้งหลาย มีพระวิปสสีเปนตน. เพราะพระพุทธเจาเหลานั้น
ทานกลาววา สมา คือ เปนผูเสมอกันเพราะเสมอกันดวยการตรัสรู. พระพุทธเจาเหลานั้นไมมีความตางกันในคุณที่ควรบรรลุในการตรัสรูหรือในโทษ
ที่ควรละ. พระพุทธเจาเหลานั้นมีความตางกันดวยกาล อายุ ตระกูล ประมาณ
การบรรพชา ความเพียร ที่ตรัสรู และพระรัศมี. เปนความจริงดังนั้น
เจาทั้งหลายโดยกําหนดอยางต่ํา ทรงบําเพ็ญบารมีมาสี่อสงไขยแสนกัป
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โดยกําหนดอยางสูง สิบหกอสงไขยแสนกัป นี้คือความตางแหงกาลของพระพุทธเจาเหลานั้น. อนึ่งโดยกําหนดอยางต่ํา พระพุทธเจาทั้งหลายทรงอุบัติใน
กาลที่คนมีอายุ ๑๐๐ ป โดยกําหนดอยางสูง ในกาลที่คนมีอายุแสนป นี้คือ
ความตางแหงอายุ. พระพุทธเจาทั้งหลายทรงอุบัติในตระกูลกษัตริย หรือใน
ตระกูลพราหมณ นี้คือความตางกันแหงตระกูล. พระพุทธเจาทั้งหลายสูง
ประมาณ ๘๘ ศอก หรือต่ําประมาณ ๑๕-๑๘ ศอก นี้คือความตางแหง
ประมาณ. พระพุทธเจาทั้งหลายเสด็จออกบรรพชาดวย ชาง มา รถและวอ
เปนตน หรือโดยทางอากาศ เชนพระวิปสสี พระกกุสันธะเสด็จออกบรรพชา
ดวยรถมา พระสิขี พระโกนาคมนะเสด็จออกโดยกองชาง พระเวสสภูเสด็จ
ออกโดยวอ พระกัสสปเสด็จออกโดยทางอากาศ พระศักยมุนีเสด็จออกโดย
หลังมา นีค้ อื ความตางกันแหงการออกบรรพชา. พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญ
เพียรเจ็ดวันบาง กึ่งเดือนบาง เดือนหนึ่งบาง สองเดือนบาง สามเดือนบาง
สี่เดือนบาง หาเดือนบาง หกเดือนบาง หนึ่งปบาง สองปบาง สามปบาง
โพธิ์ปบาง หาปบาง หกปบาง นี้คือความตางกันแหงความเพียร. ตรัสรูใ ตตน
โพธิ์ใบบาง ตนไทรเปนตนอยางใดอยางหนึ่งบาง นี้คือความตางกันแหงที่
ตรัสรู. พระพุทธเจาทั้งหลายประกอบดวยพระรัศมีวาหนึ่ง พระรัศมี ๘๐ วา
และพระรัศมีไมมีกําหนด ในพระรัศมีเหลานั้น พระรัศมีวาหนึ่งและ ๘๐ วา
เหมือนกันทุกพระองค แตพระรัศมีไมมีกําหนดแผไปไกลบางใกลบางคาวุตหนึ่ง
สองคาวุต โยชนหนึ่ง หลายโยชน และสุดจักรวาลบาง. พระรัศมีของ
พระพุทธมงคลแผไปถึงหมื่นจักรวาล. เมื่อเปนเชนนี้พระรัศมีของพระพุทธเจา
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ทั้งหลายยอมแผไปตามพระประสงค เพราะเกี่ยวกับใจคิด นี้คือความตางกัน
แหงพระรัศมี. เวนความตางกัน ๘ อยางเหลานี้ พระพุทธเจาทั้งหลายไมมี
ความตางกันในคุณที่ควรบรรลุถึงการตรัสรูที่เหลือหรือในโทษที่ควรละ เพราะ
ฉะนั้นทานจึงกลาววา สมา คือเปนผูเสมอกัน. พระตถาคตเปนผูเสมอดวย
พระพุทธเจาเหลานี้ดวยประการฉะนี้. บทวา วิสเมหิ ทูเร หางไกลจากผู
ไมเสมอทั้งหลายคือหางไกลจากสรรพสัตวที่เหลือมีพระปจเจกพุทธเจาเปนตน
ผูไมเสมอ. จริงอยู แมพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายนั่งขัดสมาธิบําเพ็ญตลอด
ชมพูทวีปก็ไมถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ของพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคเดียวดวยคุณ
ทั้งหลาย. จะกลาวไปทําไมถึงพวกสาวกเปนตน. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา วิสเมหิ ทูเร ดังนี้. พึงประกอบบทวา ทูเร ดวยบททั้งสองวา
ตถาคโต โหติ. บทวา อนนฺตปฺโ คือมีปญญากําหนดไมได. จริงอยู
ไมควรกลาวเปรียบปญญาของพระอริยะที่ ๘ ยิ่งกวาปญญาของมนุษยชาวโลก
กลาวเปรียบปญญาของพระโสดาบันยิ่งกวาปญญาของพระอริยะที่ ๘ กลาวเปรียบ
ปญญาของพระปจเจกพุทธเจายิ่งกวาปญญาของพระอรหันต กลาวเปรียบปญญา
ของพระตถาคตยิ่งกวาปญญาของพระปจเจกพุทธเจา. แตควรกลาววา อนนฺตา
คือไมมีที่สุด. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา อนนฺตปฺโ พระตถาคตเปน
ผูมีปญญาไมมีที่สุด. บทวา อนุปลิตฺโต ไดแก ผูอันเครื่องฉาบทาคือตัณหา
และทิฏฐิไมฉาบทาแลว. บทวา อิธ วา หุร วา คือในโลกนีห้ รือโลกอื่น.
แตในบทนี้โยชนาแกไววา พระตถาคตเปนผูเสมอดวยผูเสมอ อยูหางไกลจาก
ผูไมเสมอ เพราะเหตุไร เพราะพระตถาคตเปนผูมีปญญาไมมีที่สุด เปนผูอัน
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ตัณหาและทิฏฐิไมฉาบทาในโลกนี้หรือโลกอื่น ฉะนั้น พระตถาคตจึงยอมควร
เครื่องบูชา.
บทวา ยมฺหิ น มายา พระตถาคตไมมีมายา. ก็คาถานี้และคาถาอื่น
พึงทราบวา ทานกลาวไวเชนนี้ เพื่อละความสําคัญในพราหมณผูประกอบดวย
ความพินาศมีมายาเปนตนวาเปนทักขิไณยบุคคล. ในบทเหลานั้นบทวา อมโม
ไดแก ละความยึดถือในสัตวและสังขารทั้งหลายวา นี้เปนของเรา. บทวา
นิเวสน ไดแก ที่อยูอาศัยคือตัณหาและทิฏฐิ. ดวยบทนั้นใจยอมอยูอาศัยใน
ภพ ๓. เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ละตัณหาทิฏฐิที่อยูประจําใจไดแลว.
อีกอยางหนึ่ง ยังอยูอาศัยในตัณหาและทิฏฐินั้น เพราะไมสามารถจะละไปได.
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา นิเวสน( คืออยูอาศัย. บทวา ปริคฺคหา ไดแก
ตัณหาและทิฏฐินั่นเอง. เพราะตัณหาและทิฏฐิเหลานั้นเปนสิ่งที่ตนยึดถือไว.
บทวา เกจิ คือมีประมาณนอย. บทวา อนุปาทิยมาโน ไดแก ไมถือมั่น
สิ่งไร ๆ เพราะไมมีตัณหาและทิฏฐิเปนที่อยูอาศัย. คือตั้งมั่นดวยมรรคสมาธิ.
บทวา อุทตารี คือขามไดแลว. บทวา ธมฺมมฺาสิ คือไดรูธรรมที่ควร
รูทั้งหมด. บทวา ปรมาย ทิฏิยา คือดวยสัพพัญุตญาณ. บทวา
ภวาสวา ไดแก ภวตัณหาคือราคะสหรคตดวยความใครในฌานและสัสสตทิฏฐิ.
บทวา วจี ไดแก วาจา. บทวา ขรา ไดแก วาจากระดางหยาบคาย. บทวา
วิธูปตา คือเผาเสียแลว. บทวา อตฺถคตา คือตั้งอยูไมได. บทวา น สนฺติ
ไมมีอยู. คือ เพราะกําจัดเสียแลว เพราะตั้งอยูไมไดแลว. พึงประกอบทั้งสองบท
ดวยบททั้งสอง. บทวา สพฺพธิ คือในขันธและอายตนะทั้งปวง. บทวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 449

มานสตฺเตสุ ไดแก ในเหลาสัตวผูมีมานะ. บทวา ทุกฺข ปริ
ฺ าย ไดแก
กําหนดรูทุกขในวัฏฏะดวยปริญญา ๓. บทวา สเขตฺตวตฺถุ พรอมทั้งไรนา
และที่ดิน คือ พรอมดวยเหตุและปจจัย. ทานอธิบายวา พรอมดวยกิเลส
ทั้งหลาย. บทวา วาส อนิสฺสาย คือไมติดตัณหา. บทวา วิเวกทสฺสี
คือ เห็นพระนิพพาน. บทวา ปรเวทิย คือ จะพึงใหผูอื่นรู. บทวา ทิฏิมุปาติวตฺโต ไดแก กาวลวงมิจฉาทิฏฐิอันมีประเภท ๖๒. บทวา อารมฺมณา
ไดแก ปจจัย. อธิบายวา เหตุที่ทําใหเกิดภพใหม. บทวา ปโรปรา ไดแก
ธรรมอื่น ๆ ดี ๆ หรือธรรมทั้งทีเปนภายในและภายนอก. บทวา สเมจฺจ
ไดแก ตรัสรูแ ลวดวยญาณ. บทวา ธมฺมา ไดแก ธรรมีขันธและอายตนะ
เปนตน.
บทวา อุปาทานกฺขเย วิมุตฺโต นอมไปในความสิ้นสูญอุปาทาน
คือ นอมไปในนิพพาน โดยมีนิพพานเปนอารมณ. อธิบายวา มีปกติไดการ
นอมไปในอารมณ คือ นิพพาน. บทวา สโยชนชาติขยนฺตทสฺสี ไดแก เห็น
ที่สุดความสิ้นไปแหงสังโยชน และเห็นที่สุดความสิ้นไปแหงชาติ. อนึ่ง ในบทนี้
ทานกลาวสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดวยที่สุดความสิ้นไปแหงสังโยชน อนุปาทิเสสนิพพาน ดวยที่สุดความสิ้นไปแหงชาติ. บทวา ขยนฺโต นี้ เปนชื่อ
ของการละไดเด็ดขาดอันเปนความสิ้นไปโดยสวนเดียว. อนึ่ง ในบทนี้ทานไม
ลบนิคคหิต ดุจในบทมีอาทิวา วิเวกชมฺปติสุข ปติและสุขเกิดแตวิเวก.
บทวา โย ปานุทิ คือ พระตถาคตทรงบรรเทาไดแลว. บทวา ราคปถ
ไดแก มีราคะเปนอารมณ หรือราคะเทานั้น. จริงอยู แมราคะทานก็เรียกวา
ราคปโถ ทางแหงราคะ เพราะเปนทางแหงทุคติดุจกรรมบถ. บทวา สุทฺโธ
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นิทฺโทโส วิมโล อกาโม เปนผูบริสุทธิ์ ไมมีโทษ ปราศจากมลทิน
ไมมีความใคร ความวา ชื่อวาเปนผูบริสุทธิ์ เพราะมีความประพฤติทางกาย
บริสุทธิ์ ชื่อวาไมมีโทษ เพราะไมมีโทษที่ทานกลาววาหมูสัตวนี้มีราคะ โทสะ
โมหะเปนโทษ ชื่อวาปราศจากมลทิน เพราะไมมีมลทิลเขาไปกล้ํากราย ชื่อวา
ไมมีความใคร เพราะไมมีอุปกิเลส. จริงอยู ผูที่ถกู อุปกิเลสเขาไปทําใหขุนมัว
ทานเรียกวา สกาโม มีความใคร. คนไมทําบาปเพราะเปนผูปราศจากทลทิน
ชื่อวา ไมมคี วามใคร. จริงอยู การทําบาปทานเรียกวา กาโม เพราะทํา
ความเคียดแคน.
บทวา อตฺตนา อตฺตาน นานุปสฺสติ ไมพิจารณาเห็นตนโดย
ความเปนตน ความวา พระตถาคตทรงเห็นแจงดวยจิตสัมปยุตดวยญาณไมทรง
พิจารณาเห็นสิ่งอื่นที่ชื่อวาตนในขันธทั้งหลายของตน พิจารณาเห็นเพียงขันธ
เทานั้น ไมพิจารณาเห็นตนโดยความเปนตน เพราะไมมีทิฏฐิเกิดขึ้นโดยความ
เปนของจริงแทแกพระตถาคตนั้นวา เรารูชัดตนโดยความเปนตนทีเดียว ยอม
พิจารณาเห็นขันธทั้งหลายดวยปญญาโดยถองแท. พระตถาคตมีจิตตั้งมั่นดวย
มรรคสมาธิ ทรงปฏิบัติตรงเพราะไมมีความคดทางกายเปนตน ทรงดํารงตนมั่น
เพราะไมหวั่นไหวดวยโลกธรรมทั้งหลาย ไมมีความอยากไมมีกิเลสดุจไมออ
ไมมีความสงสัย เพราะไมมีความอยากอันไดแกตัณหา ไมมีกิเลสดุจไมออ
ทางจิต ๕ และเพราะไมมีความสงสัยในสิ่งอันไมใชฐานะ ๘ อยาง. บทวา
โมหนฺตรา ไดแก มีโมหะเปนเหตุเปนปจจัย. บทนี้เปนชื่อของกิเลสทุกชนิด.
บทวา สพฺเพสุ ธมฺเมสุ าณทสฺสี เห็นดวยญาณในธรรมทัง้ ปวง ความวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงทําใหแจงพระสัพพัญุตญาณ ทรงเห็นญาณในธรรม
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ทั้งปวง ทรงทําใหแจงวา เราบรรลุแลว ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา สพฺเพสุ ธมฺเมสุ จ าณทสฺสี ดังนี้. บทวา สมฺโพธึ
ไดแก พระอรหัต. บทวา อนุตฺตร ยอดเยี่ยม คือ สัมโพธิญาณไมทั่วไปดวย
พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวกทั้งหลาย. บทวา สิว ไดแก เกษม ไมมี
อันตรายหรือมีสิริ. บทวา ยกฺขสฺส ไดแก บุรุษ. บทวา สุทธิ ไดแก
ความผองแผว. ก็ในบทวา สุทฺธิ นี้ ไดแก ไมมีโทษทุกชนิด เพราะไมมี
โมหะเปนเหตุเปนปจจัย ดวยบทวา สุทฺธิ นั้น พระตถาคตตัดเหตุไดเด็ดขาด
ทรงสรีระไวในชาติสุดทาย มีคุณธรรมทั้งปวงเพราะเห็นไดดวยญาณ ดวย
บทนั้นทานจึงกลาววา อนุตฺตร สมฺโพธึ พระตถาคตบรรลุสัมโพธิญาณ
ที่ยอดเยี่ยม ตอจากนั้นจะไมมีสิ่งควรละหรือสิ่งควรบรรลุ เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เอตฺตาวตา ยกฺขสฺส สุทฺธิ ความบริสุทธิ์ของ
บุรุษยอมมีดวยเหตุเพียงเทานี้. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว
พราหมณเมื่อจะทําอาการเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาใหยิ่ง ๆ ในรูปจึงทูลวา
หุตฺจ มยฺห ก็การบูชาของขาพระองคดังนี้เปนตน.
บทนั้นมีความวา พราหมณทูลขอรองวา เมื่อกอนนี้ขาพระองคนึกถึง
พราหมณบูชาดวยไฟ การบูชาของชาพระองคนั้นจะเปนการบูชาจริงหรือเปน
การบูชาหลอกลวงขาพระองคไมรู แตวันนี้การบูชาของขาพระองคเปนการบูชา
จริง เพราะขาพระองคยืนอยู ณ ที่นี้ ไดบุคคลผูถึงเวทเปนผูเจริญเชนนั้น
เมื่อจะนอมเครื่องบูชาที่เหลือเขาไปถวายจึงทูลวาพระผูมีพระภาคเจาเปนพรหม
ผูเห็นเองแท ขอไดโปรดทรงรับ ครัน้ รับแลว โปรดบริโภคเครื่องบูชาของ
ขาพระองคเถิด.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสสองคาถา โดยนัยที่กลาวแลวใน
กสิภารทวาชสูตร. แตนั้นพราหมณไมเขาใจความแหงคาถาอยางนี้วา พระตถาคตนี้ ไมปรารถนาดวยตนเอง ยังกลาวหมายถึงผูอื่นวา ทานจงบํารุง
พระขีณาสพผูบริบูรณดวยคุณทั้งปวง ผูแสวงหาคุณอันใหญ ผูส งบความคะนอง
แลวดวยขาวน้ําเถิด ประสงคจะรูความนั้นจึงทูลวา สาธาห ภควา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา ขอประทานวโรกาส.
ในบทเหลานั้น บทวา สาธุ เปนนิบาตลงในอรรถวาวิงวอน. บทวา
ตถา คือโดยประการที่พระองคตรัส. บทวา วิชฺ แปลวา พึงรู. บทวา
ย ไดแก แสวงหาผูเปนทักขิไณยบุคคลในกาลแหงยัญ. บทวา ปปฺปุยฺย
แปลวา ถึงแลว. บทวา ตว สาสน ไดแก โอวาทของทาน. ทานอธิบาย
ไววา พราหมณทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอประทานวโรกาสขาพระองค
ถึงคําสั่งสอนของพระองคแลว พึงรูแจมแจงอยางที่พระองคบอกแตขาพระองค
ขอพระองคจงทรงแสดงทักขิไณยบุคคล ผูพึงบริโภคทักษิณาของบุคคลเชน
ขาพระองค ที่ขาพระองคจะพึงแสวงหาบํารุงอยูในกาลแหงยัญ แกขาพระองค
เถิด หากพระองคจะไมบริโภค.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงทักขิไณยบุคคลเห็น
ปานนั้นแกพราหมณตามนัยที่ปรากฏแลว จึงตรัสสองคาถาวา สารมฺภา ยสฺส
นอบนอมผูปราศจากความแขงดี ดังนี้เปนตน
ในบทเหลานั้น บทวา สีมา ในบทวา สีมนฺตาน วิเนตาร ไดแก
มารยาทอันเปนความประพฤติของคนดี กิเลสทัง้ หลายทานกลาววา สีมนฺตา
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เพราะมีสวนอันเปนที่สุดของมารยาทนั้น อธิบายวา นํากิเสสนั้นออกเสียได
อาจารยพวกหนึ่งกลาววา บทวา สีมนฺตา คือ เสกขบุคคลและปุถุชนที่เปน
พุทธเวไนย นํากิเลสเหลานั้นออกเสียไดดังนี้บาง. บทวา ชาติมรณโกวิท
ผูฉลาดในชาติและมรณะ คือ ฉลาดในชาติและมรณะนี้วา ชาติเปนอยางนี้
มรณะเปนอยางนี้. บทวา โมเนยฺยสมฺปนฺน ไดแก สมบูรณดวยปญญา
หรือสมบูรณดวยความฉลาดทางกายเปนตน. บทวา ภกุฏึ วินยิตฺวาน พึง
กําจัดความสยิ้วหนา คนปญญาทรามบางคน เห็นยาจกแลวทําหนาสยิ้ว พึง
กําจัดความสยิ้วหนานั้นเสีย อธิบายวา เปนผูมีหนาผองใส. บทวา ปฺชลิกา
คือเปนผูประคองอัญชลี. ลําดับนั้นพราหมณ เมื่อจะสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา จึงทูลวา พุทฺโธ ภว พระองคเปนพระพุทธเจา ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อายาโค คือ ผูควรบูชา. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
อายาโค เพราะมาจากที่นั้น ๆ แลวควรบูชาบาง. ทานอธิบายวา เปนผูสมควร
รับไทยธรรมทั้งหลาย. บทที่เหลือในสูตรนี้ บทใดที่มิไดพรรณนาไวในคาถา
ตนบทนั้น แมไมพรรณนาไวก็สามารถจะรูได เพราะมีความงายอยูแลว
ฉะนั้น จึงไมพรรณนา สวนบทตอจากนี้มีนัยดังไดกลาวแลวในกสิภารทวาชสูตร
นั่นแล.
จบอรรถกถาปูรฬาสสูตร ที่ ๔ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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มาฆสูตรที่ ๕
วาดวยผูที่บูชาประสบบุญมาก
[๓๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุง
ราชคฤห ครัง้ นั้นแล มาฆมาณพเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ได
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ก็ขาพระองคเปนทายก เปนทานบดี ผูรูความประสงคของ
ผูขอ ควรแกการขอ ยอมแสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม ครัน้ แสวงหาไดแลว
ยอมนําโภคทรัพยที่ตนไดมาโดยธรรมถวายแกปฏิคาหก ๑ องคบาง ๒ องคบาง
๓ องคบาง ๔ องคบาง ๕ องคบาง ๖ องคบาง ๗ องคบาง ๘ องคบาง
๙ องคบาง ๑๐ องคบาง ๒๐ องคบาง ๓๐ องคบาง ๔๐ องคบาง ๕๐ องค
บาง ๑๐๐ องคบาง ยิ่งกวานั้นบาง. ขาแตพระโคดมผูเจริญ เมื่อขาพระองค
ถวายทานอยางนี้ บูชาอยางนี้ จะประสบบุญมากแลหรือ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมาณพ เมื่อทานใหอยูอยางนั้น
บูชาอยูอยางนั้น ยอมประสบบุญมากแท ดูกอนมาณพ ผูใดแล เปนทายก
เปนทานบดี รูความประสงคของผูขอ ควรแกการขอ ยอมแสวงหาโภคทรัพย
โดยธรรม ครั้นแสวงหาไดแลว ยอมนําโภคทรัพยที่ตนไดมาโดยธรรม ถวาย
แกปฏิคาหก ๑ องคบาง ฯลฯ ๑๐๐ องคบาง ยิง่ กวานั้นบาง ผูนั้นยอม
ประสบบุญมาก.
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ครั้งนั้นแล มาฆมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
[๓๖๒] ขาพระองคขอถามพระโคดม
ทรงรูถอยคํา ผูทรงผากาสายะ ไมยึดถือ
อะไรเที่ยวไป ผูใดเปนคฤหัสถ ควรแกการ
ขอ เปนทานบดี มีความตองการบุญ มุงบุญ
ใหขาวน้ํา บูชาแกชนเหลาอื่นในโลกนี้ การ
บูชาของผูบูชาอยูอยางนี้ จะพึงบริสุทธิ์ได
อยางไร.
พ. (ดูกอนมาฆมาณพ) ผูใดเปน
คฤหัสถ ควรแกการขอ เปนทานบดี มีความ
ตองการบุญ มุงบุญ ใหขา วน้ําบูชาแกชน
เหลาอื่นในโลกนี้ ผูเชนนั้น พึงใหทักขิไณยบุคคลขึ้นดีได.
ม. ผูใดเปนคฤหัสถ ควรแกการขอ
เปนทานบดี มีความตองการบุญ มุง บุญ
ใหขาวน้ําบูชาแกตนเหลาอื่นในโลกนี้ ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคทรงบอก
ทักขิไณยบุคคลแกขาพระองคเถิด.
พ. ชนเหลาใดแลไมเกี่ยวของ หา
เครื่องกังวลมิได สําเร็จกิจแลว มีจิตคุม-
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ครองแลว เที่ยวไปในโลก พราหมณผูมุงบุญ
พึงหลั่งไทยธรรม บูชาในชนเหลานั้น
ตามกาล.
ชนเหลาใดตัดกิเลสเครื่องผูกพันคือ
สังโยชนไดทั้งหมด ฝกตนแลว เปนผูพน
เด็ดขาด ไมมที ุกข ไมมีความหวัง พราหมณ
ผูม ุงบุญ พึงหลั่งไทยธรรม บูชาในชน
เหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดพนเด็ดขาดจากสังโยชน
ทั้งหมด ฝกตนแลว เปนผูหลุดพนแลว
ไมมีทุกข ไมมคี วามหวัง พราหมณพึงหลั่ง
ไทยธรรม บูชาในชนเหลานัน้ ตามกาล.
ชนเหลาใดละราคะ โทสะ และ
โมหะไดแลว มีอาสวะสิ้นแลว อยูจบ
พรหมจรรย พราหมณพงึ หลั่งไทยธรรม
บูชาในชนเหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดไมมีมายา ไมมีความ
ถือตัว มีอาสวะสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรย
พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมในชนเหลานัน้
ตามกาล.
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ชนเหลาใดปราศจากความโลก ไม
ยึดถืออะไร ๆ วาเปนของเรา ไมมีความหวัง
มีอาสวะสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรย พราหมณ
พึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดแล ไมนอมไปในตัณหา
ทั้งหลาย ขามโอฆะไดแลว ไมยึดถืออะไร ๆ
วาเปนของเรา เที่ยวไปอยู พราหมณพึงหลั่ง
ไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดไมมีตัณหาเพื่อเกิดในภพ
ใหม ในโลกไหน ๆ คือ ในโลกนี้หรือใน
โลกอื่น พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมบูชาใน
ชนเหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดละกามทั้งหลายไดแลว
ไมยึดถืออะไรเที่ยวไป มีตนสํารวมดีแลว
เหมือนกระสวยที่ตรงไป ฉะนั้น พราหมณ
พึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดปราศจากความกําหนัด
มีอินทรียตั้งมั่นดีแลว พนจาการจับแหง
กิเลส เปลงปลั่งอยู เหมือนพระจันทร
พนแลวจากราหูจับ สวางไสวอยูฉะนั้น
พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานัน้ ตามกาล.
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ชนเหลาใดมีกิเลสสงบแลว ปราศจากความกําหนัด เปนผูไมโกรธ ไมมีคติ
เพราะละขันธอนั เปนไปในโลกนี้ไดเด็ดขาด
พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชน
เหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดละชาติและมรณะไมมี
สวนเหลือ ลวงพนความสงสัยไดทั้งปวง
พราหมณพึงหลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลา
นัน้ ตามกาล.
ชนเหลาใดมีตนเปนที่พึ่ง ไมมีเครือ่ ง
กังวล หลุดพนแลวในธรรมทั้งปวง เที่ยวไป
อยูใ นโลก พราหมณพึงหลัง่ ไทยธรรมบูชา
ในชนเหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดแล ยอมรูใ นขันธและ
อายตนะเปนตนตามความเปนจริงวา ชาตินี้
มีในที่สุด ภพใหมไมมี ดังนี้ พราหมณพึง
หลั่งไทยธรรมบูชาในชนเหลานั้นตามกาล.
ชนเหลาใดเปนผูถึงเวท ยินดีใน
ฌาน มีสติ บรรลุธรรมเครื่องตรัสรูดี
เปนที่พึ่งของเทวดาและมนุษยเปนอันมาก
พราหมณผูมุงบุญพึงหลั่งไทยธรรมบูชาใน
ชนเหลานั้นตามกาล.
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ม. คําถามของขาพระองคไมเปลา
ประโยชนแนนอน ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
พระองคตรัสบอกทักขิไณยบุคคลแกขา พระองคแลว ก็พระองคยอ มทรงทราบ
ไญยธรรมนี้ ในโลกนี้โดยถองแท จริงอยาง
นัน้ ธรรมนีพ้ ระองคทรงทราบแจมแจงแลว
ผูใดเปนคฤหัสถ เปนผูควรแกการขอ เปน
ทานบดี มีความตองการบุญ มุงบุญ ให
ขาวน้ําบูชาแกชนเหลาอื่นในโลกนี้ ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคตรัสบอก
ความถึงพรอมแหงยัญแกขา พระองค.
พ. ดูกอนมาฆะ เมือ่ ทานจะบูชาก็
จงบูชาเถิด และจงทําจิตใหผองใสในกาล
ทั้งปวง เพราะยัญยอมเปนอารมณของบุคคล
ผูบ ูชายัญ บุคคลตั้งมั่นในยัญนี้แลว ยอม
ละโทสะเสียได.
อนึ่ง บุคคลผูนั้น ปราศจากความ
กําหนัดแลว พึงกําจัดโทสะ เจริญเมตตาจิต
อันประมาณมิได ไมประมาทแลวเนือง ๆ
ทั้งกลางคืนกลางวัน ยอมแผอัปปมัญญา
ภาวนาไปทั่วทิศ.
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ม. ใครยอมบริสุทธิ์ ใครยอมหลุดพน
และใครยังติดอยู บุคคลจะไปพรหมโลกได
ดวยอะไร ขาแตพระองคผูเปนมุนี ขาพระองคทูลถามแลว ขอพระองคโปรด
ตรัสบอกแกขาพระองคผูไมรู ก็พระผูมี
พระภาคเจาผูเปนพรหม ขาพระองคขออาง
เปนพยานในวันนี้ เพราะพระองคเปนผู
เสมอดวยพรหมของขาพระองคจริง ๆ(ขาแต
พระองคผูมีความรุงเรื่อง) บุคคลจะเขาถึง
พรหมโลกไดอยางไร.
พ. (ดูกอนมาฆะ) ผูใดยอมบูชายัญ
ครบทั้ง ๓ อยาง ผูเชนนั้นพึงใหทักขิไณยบุคคลทั้งหลายยินดีได เรายอมกลาวผูนั้นวา
เปนผูควรแกการขอ ครั้นบูชาโดยชอบอยาง
นัน้ แลว ยอมเขาถึงพรหมโลก.
[๓๖๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว มาฆมาณพไดกราบ
ทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก ฯลฯ ขอพระองคทรงจําขาพระองค วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบมาฆสูตรที่ ๕
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อรรถกถามาฆสูตรที่ ๕
มาฆสูตร มีคําเริ่มตนวา อวมฺเม สุต ดังนี้.
ถามวา พระสูตรนี้มีเหตุเกิดขึ้นอยางไร ?
ตอบวา เหตุที่เกิดนี้ทานกลาวไวแลวในนิทานแหงมาฆสูตรนั้น.
มีเรื่องยอวา มาฆมาณพนี้เปนทายก เปนทานบดี. เขาไดมีความวิตก
วาทานที่ใหแกคนกําพราและคนเดินทางที่มาถึงจะเปนทานมีผลมากหรือไมหนอ
เราจักทูลถามความนี้กะพระสมณโคดม ขาววาพระสมณโคดมทรงทราบ อดีต
อนาคต และปจจุบัน เขาจึงเขาไปถามพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณสมควรแกคําถามของเขา พระสูตรนี้รวบรวมคําของสามทาน
คือ ของพระสังคีติกาจารย ของพราหมณ ของพระผูมีพระภาคเจาแลวเรียกวา
มาฆสูตร.
ในบทเหลานั้น บทวา ราชคเห คือในนครมีชื่ออยางนั้น. นครนั้น
เรียกวาราชคฤหเพราะถูกพระเจามันธาตุ และหาโควินทะยึดครองไว แม
อาจารยพวกอื่นก็พรรณนาไวในทํานองนี้. พรรณนาไวอยางไร. นี้เปนชื่อของ
นครนั้น. ก็นครนี้นั้นเปนนครครั้งพุทธกาล และครั้งจักรพรรดิกาล. ในกาล
ที่เหลือเปนนครวางเปลาถูกยักษครอง เปนปาอันเปนที่อยูของยักษเหลานั้น.
พระอานนทแสดงถึงโคจรคามอยางนี้แลวจึงกลาวถึงที่ประทับวา คิชฺฌกูเกฏ
ปพฺพเต ณ ภูเขาคิชฌกูฎ. พึงทราบวาแรงอาศัยอยูบนยอดภูเขานั้น หรือ
ยอดภูเขานั้นคลายแรง ฉะนั้น จึงเรียกภูเขานั้นวา คิชฌกูฎ ดังนี้,
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บทวา มาโฆ ในบทนี้วา อถ โข ฯเปฯ อโวจ นี้ เปนชือ่ ของพราหมณนั้น ทานเรียกวามาณพ เพราะเปนผูอาศัยอยูภายในสํานัก. แตโดยชาติเปน
ผูใหญ. อาจารยพวกหนึ่งกลาววาเปนผูใหญดวยการประพฤติชอบมากอน.
เหมือนปงคิยมาณพ ดวยวาปงคิยะนั้นแมมีอายุ ๑๒๐ ป ดวยการประพฤติชอบ
มากอนก็ยังเรียกวามาณพอยูนั่นเอง. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว.
บทวา ทายโก ทานปติ ในบทวา อห หิ โภ ฯเปฯ ปสวามิ
นี้ ไดแก เปนทั้งทายกและเปนทั้งทานบดี. ก็ผูใดถูกเขาชักชวนใหใหของ
ของผูอื่น ผูน ั้นก็เปนทายกแตไมเปนทานบดี เพราะไมเปนใหญในทานนั้น.
แตมาฆมาณพนี้ใหของของตนเทานั้น ดวยเหตุนั้นมาฆมาณพจึงกลาววา ขา
พระองคเปนทั้งทายก เปนทั้งทานบดี. นี้เปนอธิบายในบทนั้น. ควรจะกลาว
โดยนัยมีอาทิวา ผูที่ถูกความตระหนี่ครอบงํา ในระหวาง ๆ เปนทายก ผูไม
ถูกครองงําเปนทานบดี. บทวา วทฺู คือขาพระองครูคําของผูขอ เพียงเขา
พูดเทานั้นก็รูวาผูนี้ควรแกสิ่งนี้ ผูนี้ควรใหสิ่งนี้ดวยการรับรองความเปนบุรุษ
วิเศษ หรือดวยการรับวาเปนผูมีอุปการะมาก. บทวา ยาจโยโค คือควร
เพื่อจะขอ. มาฆมาณพกลาววาผูใดเห็นยาจกแลวทําหนาสยิ้วยอมกลาวคําหยาบ
เปนตน ผูนั้นไมชื่อวาเปนผูควรเพื่อขอ แตขาพระองคนี้ไดเปนเชนนั้น. บทวา
ธมฺเมน ความวา เวนการลัก การฉอโกง และการลวงเปนตน เพื่อภิกษาจาร
เพื่อขอ. ก็การขอของพราหมณและธรรมของพราหมณผูขอดวยการแสวงหา
โภคทรัพย โภคทรัพยทีผูประสงคจะอนุเคราะหใหแกพราหมณเหลานั้น ชื่อวา
ไดมาแลวโดยธรรมและบรรลุแลวโดยธรรม ก็มาฆมาณพนั้นแสวงหาอยางนั้น
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ไดแลว. ดวยเหตุนั้นมาฆมาณพจึงกลาววา ธมฺเมน โภเค ปริเยสามิ ฯเปฯ
ธมฺมาธิคเตหิ ขาพระองคแสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม ครั้นแสวงหาไดแลว
ยอมนําโภคทรัพยที่ตนไดมาโดยธรรมถวายแกปฏิคาหก ดังนี้. บทวา ภิยฺโยป
ททามิ ความวา มาฆมาณพชี้แจงวา ขาพระองคถวายยิ่งกวานั้นบาง ไมมี
จํากัด ขาพระองคจะถวายตามจํานวนโภคทรัพยที่ไดมา. บทวา ตคฺฆ เปน
นิบาตลงในคําสวนเดียว. จริงอยูทานอันพระพุทธเจาทุกพระองค พระปจเจกพุทธเจาและสาวกทั้งหลายสรรเสริญแลวโดยสวนเดียวเทานั้น แมโดยที่สดุ ให
แกดิรัจฉาน. สมดังที่ทานกลาวไววา สพฺพตฺถ วณฺณิต ทาน น ทาน
ครหิต กวฺจิ ความวา ทานทานสรรเสริญในที่ทั้งปวง ทานทานไมติเตียนใน
ที่ไหน ๆ. เพราะฉะนั้นแมพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงสรรเสริญทานนั้นโดย
สวนเดียวจึงตรัสวา ตคฺฆ ตฺว มาณว ฯเปฯ ปสวสิ ความวา ดูกอนมาณพ
ผูใดแลเปนทายก เปนทานบดี รูความประสงคของผูขอ ควรแกการขอ ยอม
แสวงหาโภคทรัพยโดยธรรม ครั้นไดโภคทรัพยโดยธรรมแลวยอมนําโภคทรัพยที่ตนไดมาโดยธรรมถวายแกปฏิคาหก ๑ องคบาง ฯลฯ ๑๐๐ องคบาง
ยิ่งกวานั้นบาง ผูนั้นยอมประสบบุญมาก. บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พหุ โส ปุ
ฺ  ปวสติ ผูน ั้นยอม
ประสบบุญมาก ดังนี้ พราหมณประสงคจะฟงทักษิณาวิสุทธิ (ความหมดจด
แหงทักษิณา) จากทักขิไณยบุคคล จึงทูลพระผูมีพระภาคเจายิ่งขึ้นไป ดวย
เหตุนั้นพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา อถโข มาโฆ มาณโว ภควนฺต
คาถาย อชฺฌภาสิ ครั้งนั้นแล มาฆมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
ดวยคาถา. บทนั้นมีนัยดังกลาวแลวโดยความนั้นแล.
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาตนวา ปุจฺฉามห ขาพระองคขอทูลถาม.
บทวา วทฺุ ไดแกผูรถู อยคํา. ทานอธิบายวา รูความประสงคของคําที่สัตว
ทั้งหลายพูดทุกอยาง. บทวา สุชฺเฌ ไดแก พึงบริสุทธิ์ คือพึงมีผลมากดวยอํานาจ
ทักขิไณยบุคคล. แตในบทนี้โยชนาแกวา มาฆมาณพกราบทูลวา ผูใดเปน
คฤหัสถควรแกการขอ เปนทานบดี มีความตองการบุญใหขาวน้ําบูชาแกชนเหลา
อื่น ไมใสเพียงเครื่องบูชาในไฟ แตมุงบุญเทานั้น ไมมุงการตอบแทนกิตติศัพท
อันงามเปนตน การบูชาของผูนั้นผูบูชาอยางเห็นปานนี้จะพึงบริสุทธิ์ไดอยางไร.
บทวา อาราธเย ทกฺขิเณยฺเยหิ ตาทิ ผูเชนนั้นพึงใหทักขิไณยบุคคลยินดีได
ความวา ผูควรแกการขอเชนนั้นพึงใหทักขิไณยบุคคลยินดีพอใจบริสุทธิ์ใจ พึง
ทําการบูชาใหมีผลมากไมใชอยางอื่น. ดวยบทนี้เปนอันพยากรณ บทวา การ
บูชาของผูบูชานี้พึงบริสุทธิ์ไดอยางไร. ในบทวา อกฺขาหิ เม ภควา ทกฺข-ิ
เณยฺเย นี้ ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงบอกทักขิไณยบุคคลแกขาพระองค
เถิดนี้ พึงทราบโยชนาอยางนี้วา ผูใดควรแกการขอใหอยูยอมบูชาแกคนอื่น
ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงบอกทักขิไณยบุคคลของผูนั้นแกขาพระองค
เถิด.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศทักขิไณยบุคคลแก
มาฆมาณพนั้นโดยนัยหลายประการ ไดตรัสพระคาถามีอาทิวา เย เว อลคฺคา
ชนเหลาใดแลไมเกี่ยวของ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อลคฺคา คือไมเกี่ยวของดวยเครื่องเกียวของมี
ราคะเปนตน. บทวา เกวลิโน คือมีกิจที่ตองทําเสร็จแลว. บทวา ยตตฺตา คือ
มีจิตคุมครองแลว ฝกฝนแลวดวยการฝกอยางยอดเยี่ยม พนเด็ดขาดแลวดวย
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ปญญาเจโตวิมุตติ. ไมมีความทุกข เพราะไมมีทุกขในวัฏฏะตอไป ไมมีความ
หวังเพราะไมมีทุกขในปจจุบัน. พึงทราบวา ทานกลาวคาถาที่สองแหงคาถานี้
โดยวิธีที่จะประกาศอานุภาพของภาวนา. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อภิกษุประกอบ
ดวยการประกอบการภาวนาเนือง ๆ อยู แมจะไมพึงเกิดความปรารถนาอยาง
นี้วา ไฉนหนอจิตของเราพึงพนจากอาสวะทั้งหลายไมยึดมั่น ดังนี้ก็จริง ถึง
ดังนั้น จิตของภิกษุนั้นก็ยอมพนจากอาสวะ เพราะไมยึดมั่น นี้เปนสูตรตัวอยาง
ในบทนี้.
บทวา ราคฺจ ฯเปฯ เยสุ น มายา ฯเปฯ น ตณฺหาสุ อุปาติปนฺ
นา ชนเหลาใดละราคะโทสะและโมหะไดแลว มีอาสวะสิ้นแลว อยูจบพรหมจรรย ฯลฯ ชนเหลาใดไมนอมไปในตัณหาทั้งหลาย ความวา เปนผูไมนอมไป
ในกามตัณหาเปนตน. บทวา วิตเรยฺย แปลวา ขามแลว. บทวา ตณฺหา ไดแก
ตัณหา ๖ อยาง มีรูปตัณหาเปนตน. บทวา ภวาภวาย ไดแก สัสสตทิฏฐิ
หรืออุจเฉททิฏฐิ. อีกอยางหนึ่ง เพื่อความไมมีแหงภพชื่อวา ภวาภวาย. ทาน
อธิบายวา เพื่อเกิดในภพใหม. ก็บทวา อิธ วา หุร วา ในโลกนี้หรือในโลก
อื่น นี้เปนคําพิสดารของบทนี้วา กุห
ิ ฺจิ โลเก ในโลกไหน. บทวา เย
วีตราคา ฯเปฯ สมิตาวิโน ชนเหลาใดปราสจากกําหนัด มีอินทรียตั้งมั่นแลว
ฯลฯ ชนเหลาใดมีกิเลสสงบแลว อธิบายวา เปนผูสงบ คือมีกิเลสสงบแลว.
อนึ่ง ชื่อวาเปนผูปราศจากความกําหนัด เปนผูไมโกรธเพราะมีกิเลสสงบแลว.
บทวา อิธ วิปฺปหาย ทานอธิบายวา เพราะละขันธอันเปนไปในโลกนี้แลว
จากนั้นก็ไมมีการไปสูโลกใดอีก. ตอจากนี้ไป อาจารยบางพวกกลาวคาถานี้วา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 466

เย กาเม หิตฺวา อคหา จรนฺติ
สุสยตตฺตา ตสรว อุชฺชุ.
ชนเหลาใดละกามไดแลวไมยืดถือ
อะไรเที่ยวไป มีตนสํารวมดีแลว เหมือน
กระสวยที่พุงตรงไปฉะนั้น.
บทวา ชเหตฺวา แปลวา ละแลว. บาลีวา ชหิตฺวา บาง. ความก็
อยางเดียวกัน . บทวา อตฺตทีปา ทานกลาวถึงพระขีณาสพทําที่พึ่งของตนเที่ยว
ไปในคุณของตน. ห อักษรในบทวา เย เหตฺถ เปนนิบาตในอรรถเพียงทํา
บทใหเต็ม. ขอนี้มีอธิบายวา ชนเหลาใดรูความสืบตอแหงขันธและอายตนะ
เปนตนตามความเปนจริงวา นี้คือขันธและนี้คืออายตนะ เมื่อรูสภาวะตามความ
เปนจริงดวยสามารถแหงความเปนของไมเที่ยงเปนตน ยอมรูอ ยางนี้วา อยมนฺติมา นตฺถิ ปุนพฺภโว ชาตินี้มีในที่สุด ภพใหมไมมีดังนี้ อธิบายวา ชาติ
ของเราทั้งหลายนี้มีในที่สุด บัดนี้ภพใหมไมมี. บทวา โย เวทคู ชนใดเปน
ผูถึงเวท พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถานี้หมายถึงพระองคในบัดนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา สตีมา มีสติ คือประกอบดวยสติอันเปนวิหารธรรมเนืองนิตย ๖ อยาง. บทวา สนฺโพธิปตฺโต คือบรรลุสัพพัญุตญาณ.
บทวา สรณ พหุนฺน คือเปนที่พึ่งของเทวดาและมนุษยทั้งหลายเปนอันมาก
ใหพนจากความกลัวและการเบียดเบียน.
พราหมณครั้นไดฟงทักขิไณยบุคคลอยางนี้แลวชอบใจ กราบทูลวา
อทฺธา อโมฆา คําถามของขาพระองคไมเปลาประโยชนแนนอน.
ในบทเหลานั้น บทวา ตฺวฺเหตฺถ ชานาสิ ยถา ตถา อิท พระองคทรงทราบไญยธรรมนี้ในโลกนี้อยางถองแท ความวา จริงอยูพระองคทรง
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ทราบไญยธรรมนี้ทั้งหมดในโลกนี้อยางถองแท คือทรงทราบตามความเปน
จริง. อีกอยางหนึ่ง ทานอธิบายวา ทรงทราบไญยธรรมเปนเชนนั้นนั่นเอง.
บทวา ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม จริงอยางนั้นธรรมนี้พระองคทรงทราบ
อยางแจมแจงแลว คือ จริงอยางนั้นธรรมธาตุนี้พระองคทรงแทงตลอดแลว
อธิบายวา พระองคทรงทราบธรรมธาตุที่พระองคทรงปรารถนาเพราะพระองค
แทงตลอดแลว.
พราหมณนั้นเลื่อมใสพระผูมีพระภาคเจานั้นอยางนี้แลว ครั้นรูความ
สมบูรณแหงยัญ ดวยความสมบูรณแหงทักขิไณยบุคคลแลว ประสงคจะฟง
ความสมบูรณแหงยัญอันบริบูรณดวยองค ๖ นั้น ดวยความสมบูรณแหงทายก
จึงทูลถามปญหายิ่งขึ้นวา ยาจโยโค ผูควรแกการขอดังนี้.
ในบทนั้นโยชนาแกวา ผูใดเปนผูควรแกการขอให (ขาวน้ํา) บูชา
แกเพื่อน. ขอพระผูมีพระภาคเจาจงตรัสบอกความสมบูรณแหงยัญของผูนั้นแก
ขาพระองคเถิด. ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาไดทรงบอกแกเขาดวยคาถา
สองคาถา.
ในคาถานั้นโยชนาแกวา ดูกอนมาฆะ เมื่อทานจะบูชาก็จงบูชาเถิด
และจงทําจิตใหผองใสในกาลทั้งปวง คือจงทําใหผองใส ในกาลทั้ง ๓.
ทานกลาวถึงความสมบูรณแหงยัญไววา
ปุพฺเพว ทานา สุมโน ทท จิตฺต ปสาทเย
ทตฺวา อตฺตมโน โหติ เอสา ยฺสฺส สมฺปทา
กอนให มีใจผองใส ขณะให จิตก็
ผองใส ครั้นใหแลว ก็ชื่นใจ นี้คือความ
สมบูรณแหงยัญ.
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ยัญจักสมบูรณดวยความสมบูรณแหงยัญนั้น ในขอนัน้ พึงมีคําถามวา
พึงทําจิตใหผองใสไดอยางไร ?
ตอบวา ดวยการละโทสะ. ละโทสะไดอยางไร ? ดวยการยึดยัญเปน
อารมณ. อธิบายวาก็เมื่อบูชายึดยัญเปนอารมณตั้งอยูในยัญนั้นละโทสะเสีย เมื่อ
บูชามีจิตกําจัดความมืดคือโมหะเอาสัมมาทิฏฐิเปนดวงประทีป มีเมตตาในสัตว
ทั้งหลายเปนตัวนํา ยัญคือไทยธรรมนี้เปนอารมณ บุคคลนัน้ ตั้งมั่นในยัญนี้
ดวยการยึดเปนอารมณ ยอมละโลภะ อันมีไทยธรรมเปนปจจัย ยอมละความ
โกรธ อันมีปฏิคาหกเปนปจจัย ยอมละโมหะ อันมีโลภะและโกรธทั้งสองเปน
เหตุ ดังนั้น ชื่อวายอมละโทษแม ๓ อยาง ดวยประการฉะนี้. บุคคลนั้นเปน
ผูปราศจากความกําหนดในโภคทรัพยอยางนี้ พึงกําจัดโทษในสัตวทั้งหลาย
ละนิวรณ ๕ ไดดวยการกําจัดโทษนั้นนั่นเอง เจริญเมตตาจิตอันหาประมาณ
มิได อันมีประเภทเปนอุปจาระและอัปปนาโดยลําดับ ดวยการแผไปยังสัตว
ไมมีประมาณ หรือดวยการแผเมตตาไมมีสวนเหลือในสัตวตัวเดียว เปนผูไม
ประมาทในอิริยาบถทั้งหมดเนือง ๆ ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อความไพบูลยแหง
ภาวหาตอไป ยอมแผอัปปมัญญาภาวนา อันไดแกเมตตาฌานนั้นแลไปทั่วทิศ.
ลําดับนั้น พราหมณไมรูเมตตานี้วา นี้เปนทางแหงพรหมโลก ครัน้
สดับเมตตาภาวนาอันเปนวิสัยในอดีตของคนอยางเดียว ยิ่งมีความสรรเสริญใน
พระสัพพัญูในพระผูมีพระภาคเจายิ่งขึ้น เพราะตนเองนอมไปในพรหมโลก
จึงสําคัญวา การเกิดในพรหมโลกเทานั้นเปนความบริสุทธิ์และความพัน เมื่อ
จะทูลถามถึงทางไปพรหมโลกจึงกลาวคาถาวา โก สุชฺฌตี ใครยอมบริสุทธิ์
ดังนี้เปนตน.
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ก็ในคาถานั้น พราหมณกลาววา โก สุชฺฌตี มฺุจติ ใครยอมบริสุทธิ์
ใครยอมหลุดพน หมายถึงผูทําบุญเพื่อไปพรหมโลก กลาววา พชฺฌตี จ
และยังติดอยู หมายถึงผูไมกระทําบุญเพื่อไปพรหมโลก. บทวา เกนตฺตนา
คือดวยเหตุอะไร. บทวา สิกฺขิ พฺรหฺมชฺช ทิฏโ ขาพระองคขออางเปน
พราหมณวันนี้ ความวา วันนี้อางพรหมเปนพยาน. บทวา สจฺจ ไดแก
พราหมณปรารภความที่พระผูมีพระภาคเจาเปนผูเสมอดวยพรหม จึงตั้งคําถาม
ดวยความเคารพยิ่ง. บทวา กถ อุปฺปาชฺชติ บุคคลเขาถึงพรหมไดอยางไร
พราหมณถามซ้ําอีกดวยความเคารพยิ่ง. บทวา ชุติมา ผูมีความรุงเรือง
พราหมณเรียกพระผูมีพระภาคเจา.
ในคาถานั้นมีอธิบายดังนี้ เพราะภิกษุใดยังฌาน ๓ และ ๔ ใหเกิดดวย
เมตตา ทําฌานนั้นใหเปนบาท แลวเห็นแจงยอมบรรลุพระอรหัต ภิกษุนั้น
ชื่อวายอมบริสุทธิ์ และยอมหลุดพน ทั้งภิกษุเชนนั้นไมไปพรหมโลก แกภิกษุ
ใดยังฌาน ๓ และ ๔ ใหเกิดดวยเมตตา พอใจฌานนั้นโดยนัยเปนตนวา สนฺตา
เอสา สมาปตฺติ สมาบัตินี้มีอยูดังนี้ ภิกษุนั้นชื่อวายังติดอยู อนึ่งเมื่อฌาน
ยังไมเสื่อมยอมไปสูพรหมโลกดวยฌานนั้น ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจาไมทรง
เห็นดวยกับการไปพรหมโลก จึงไมทรงแตะตองถึงบุคคลผูบริสุทธิ์ ผูหลุดพน
เมื่อจะทรงแสดงถึงการไปพรหมโลกดวยฌานนั้นแกพราหมณผูยังติดอยู จึงตรัส
คาถานี้วา โย ยชติ ผูใดยอมบูชา ดังนี้เปนตน โดยนัยอันเปนที่สบายแก
พราหมณ.
ในบทเหลานั้นบทวา ติวิธ ครบ ๓ อยาง พระผูมีพระภาคเจาตรัส
หมายถึงความเลื่อมใสตลอด ๓ กาล. ดวยบทนั้น แสดงถึงองค ๓ ของทายก.
๑

๑. หมายถึง ฌานที่ ๑ ถึงฌานที่ ๓ ในจตุกกนัย และ ฌานที่ ๑ ถึงฌานที่ ๔ ในปญจกนัย.
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บทวา อาราธเย ทกฺขิเณยฺเยภิ ตาทิ ผูเชนนั้นพึงใหทักขิไณยบุคคลทั้ง
หลายยินดี ความวา ผูเชนนั้นคือบุคคลผูยังความถึงพรอมดวยยัญ ๓ อยางให
สําเร็จ พึงยังความถึงพรอมดวย ๓ อยางใหสําเร็จ คือ ใหสมบูรณดวยทักขิไณยบุคคลคือพระขีณาสพ. ดวยบทนีท้ านแสดงถึงองค ๓ ของปฏิคาหก. บทวา
เอว ยชิตฺวา สมฺมา ยาจโยโค ครั้นบูชาอยางนั้นโดยชอบแลว ผูนั้น
เปนผูควรแกการขอ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยังพราหมณใหเกิดความ
อุตสาหะวา เรากลาวผูนั้นวาเปนผูควรแกการขอ ครั้นบูชายัญอันถึงพรอมดวย
องค ๖ มีเมตตาฌานเปนปทัฏฐานโดยชอบแลวอยางนี้ ยอมเขาถึงพรหมโลก
ดวยเมตตาฌาน อันเขาไปอาศัยยัญที่ประกอบดวยองค ๖ นัน้ แลว ทรงยัง
เทศนาใหจบบริบูรณ. บทที่เหลือในคาถาทั้งหมด มีความงายทั้งนั้นแล. อนึ่ง
ตอจากนี้ไป ก็มีนัยดังกลาวแลวในตอนกอนนั่นแล.
จบอรรถกถามาฆสูตรที่ ๕ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อ ปรมัตถโชติกา
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สภิยสูตรที่ ๖
วาดวยทรงตอบปญหาสภิยปริพาชก
[๓๖๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน กลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ก็สมัยนัน้ แล เทวดาผูเปนสาโลหิต
เกาของสภิยปริพาชก ไดแสดงปญหาขึ้นวา ดูกอ นสภิยะ สมณะหรือพราหมณ
ผูใด ทานถามปญหาเหลานี้แลวยอมพยากรณได ทานพึงประพฤติพรหมจรรย
ในสํานักของสมณะหรือพราหมณผูนั้นเถิด. ลําดับนั้นแล สภิยปริพาชกเรียน
ปญหาในสํานักของเทวดานั้นแล เขาไปหาสมณพราหมณทั้งหลายผูเปนเจาหมู
เจาคณะ เปนคณาจารย มีซึ่งเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมาก
ยกยองวาดี คือปูรณกัสสป มักขลิโคสาล อชิตเกสกัมพล ปกุทธกัจจายนะ
สัญชัยเวลัฏฐบุตร นิครนถนาฏบุตร แลวจึงถามปญหาเหลานั้น สมณพราหมณ
เหลานั้นอันสภิยปริพาชกถามปญหาแลว แกไมได เมื่อแกไมได ยอมแสดง
ความโกรธ ความขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฏ ทั้งยังกลับถามสภิยปริพาชกอีก.
ครั้งนั้นแล สภิยปริพาชกมีความดําริวา ทานสมณพราหมณทั้งหลาย
ผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชน
สวนมากยกยองวาดี คือ ปูรณกัสสป ฯลฯ นิครนถนาฏบุตร ถูกเราถาม
ปญหาแลว แกไมได เมือ่ แกไมได ยอมแสดงความโกรธ ความขัดเคือง
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และความไมพอใจใหปรากฏ ทั้งยังกลับถามเราในปญหาเหลานี้อีก ถากระไร
เราพึงละเพศกลับมาบริโภคกามอีกเถิด ครั้งนั้นแล สภิยปริพาชกมีความดําริ
วา พระสมณโคดมนี้แล เปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มี
เกียรติยศ เปนเจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี ถากระไรเราพึงเขาไปเฝา
พระสมณโคดม แลวทูลถามปญหาเหลานี้เถิด.
ลําดับนั้นแล สภิยปริพาชกมีความดําริวา ทานสมณพราหมณทั้งหลาย
เปนผูเกาแก เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ เปนผูเฒา รูร าตรีนาน
บวชมานาน เปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีชื่อเสียง มีเกียรติยศ เปน
เจาลัทธิ ชนสวนมากยกยองวาดี คือ ปูรณกัสสป ฯลฯ นิครนถนาฎบุตร
ทานสมณพราหมณแมเหลานั้น ถูกเราถามปญหาแลวแกไมได เมื่อแกไมได
ยอมแสดงความโกรธ ความขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฎ ทั้งยังกลับ
ถามเราในปญหาเหลานี้อีก สวนพระสมณโคดม ถูกเราถามเแลวจักพยากรณ
ในปญหาเหลานี้ไดอยางไร เพราะพระสมณโคดมยังเปนหนุมโดยพระชาติ ทั้ง
ยังเปนผูใหมโดยบรรพชา.
ลําดับนั้น สภิยปริพาชกมีความดําริวา พระสมณโคดมเราไมควร
ดูหมิ่นดูแคลนวา ยังเปนหนุม ถึงหากวาพระสมณโคดมจะยังเปนหนุม แต
ทานก็เปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก ถากระไรเราพึงเขาไปเฝาพระสมณโคดม
แลวทูลถามปญหาเหลานี้เถิด ลําดับนั้น สภิยปริพาชกไดหลีกจาริกไปทางพระนครราชคฤห เมื่อเที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายัง
พระวิหารเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกลพระนครราชคฤห ครั้นแลวปราศรัย
กับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
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[๓๖๕] ขาพระองคผูมีความสงสัย
มีความเคลือบแคลง มาหวังจะทูลถามปญหา
พระองคอันขาพระองคทูลถามปญหาแลว
ขอจงตรัสพยากรณแกขาพระองคตามลําดับ
ปญหาใหสมควรแกธรรมเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนสภิยะ ทานมาแตไกล หวังจะ
ถามปญหา เราอันทานถามปญหาแลว จะ
กระทําที่สุดแหงปญหาเหลานั้น จะพยากรณ
แกทานตามลําดับปญหา ใหสมควรแกธรรม
ดูกอนสภิยะ ทานปรารถนาปญหาขอใด
ขอหนึ่งในใจ ก็เชิญถามเราเถิด เราจะกรt
ทําที่สุดเฉพาะปญหานั้น ๆ แกทาน.
[๓๖๖] ลําดับนั้น สภิยปริพาชกดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไม
เคยมีมาเลยหนอ เราไมไดแมเพียงการใหโอกาสในสมณพราหมณเหลาอื่นเลย
พระสมณโคดมไดทรงใหโอกาสนี้แกเราแลว สภิยปริพาชกมีใจชื่นชม เบิกบาน
เฟองฟูเกิดปติโสมนัส ไดกราบทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจาวา
บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไรวา
เปนภิกษุ กลาวบุคคลวาผูสงบเสงี่ยมดวย
อาการอยางไร กลาวบุคคลวาผูฝกตนแลว
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อยางไร และอยางไรบัณฑิตจึงกลาวบุคคล
วาผูรู ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคอัน
ขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสพยากรณ
แกขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนสภิยะ
ผูใดถึงความดับกิเลสดวยมรรคที่ตน
อบรมแลว ขามความสงสัยเสียได ละความ
ไมเปนและความเปนไดเด็ดขาด อยูจบ
พรหมจรรย มีภพใหมสิ้นแลว ผูนั้นบัณฑิต
กลาววา เปนภิกษุ.
ผูใดวางเฉยในอารมณมีรูปเปนตน
ทั้งหมด มีสติ ไมเบียดเบียนสัตวในโลก
ทั้งปวง ขามโอฆะไดแลว เปนผูสงบ ไม
ขุน มัว ไมมีกเิ ลสเครื่องฟูขึ้น ผูนั้นบัณฑิต
กลาววา ผูสงบเสงี่ยม.
ผูใดอบรมอินทรียแ ลว แทงตลอด
โลกนี้และโลกอื่น ทั้งภายในทั้งภายนอกใน
โลกทั้งปวง รอเวลาสิ้นชีวิตอยู อบรมตน
แลว ผูนั้นบัณฑิตกลาววา ผูฝกตนแลว.
ผูพิจารณาทั้งสองอยาง คือ จุติและ
อุบัติ ตลอดกัปทั้งสิ้นแลว ปราศจากธุลี
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ไมมีกิเลสเครื่องยียวน ผูหมดจด ถึงความ
สิน้ ไปแหงชาติ ผูนั้นบัณฑิตกลาววา ผูรู.
[๓๖๗] ลําดับนั้น สภิยปริพาชก ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของพระผู
มีพระภาคเจาแลว มีใจชืน่ ชม เบิกบาน เฟองฟู เกิดปติโสมนัส ไดทูลถาม
ปญหาขอตอไปกะพระผูมีพระภาคเจาวา
บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไรวา
เปนพราหมณ กลาวบุคคลวา เปนสมณะ
ดวยอาการอยางไร กลาวบุคคลผูลางบาป
อยางไร และอยางไรบัณฑิตจึงกลาวบุคคล
วา เปนนาค (ผูประเสริฐ) ขาแตพระผูมี
พระภาคเจา พระองคอันขาพระองคทูลถาม
แลว ขอจงตรัสพยากรณแกขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา
ผูใดลอยบาปทั้งหมดแลว เปนผู
ปราศจากมลทิน มีจิตตั้งมั่นดี ดํารงตนมั่น
กาวลวงสงสารไดแลว เปนผูสําเร็จกิจ (เปน
ผูบ ริบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน) ผูนั้นอัน
ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว เปนผูคงที่
บัณฑิตกลาววา เปนพราหมณ.
ผูใดมีกิเลสสงบแลว ละบุญและบาป
ไดแลว ปราศจากกิเลสธุลี รูโลกนี้และ
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โลกหนาแลว ลวงชาติและมรณะได ผูค ง
ที่เห็นปานนั้น บัณฑิตกลาววา เปนสมณะ.
ผูใดลางบาปไดหมดในโลกทั้งปวง
คือ อายตนะภายในและภายนอกแลว ยอม
ไมมาสูกัป ในเทวดาและมนุษยผูสมควรผู
นัน้ บัณฑิตกลาววา ผูลางบาป.
ผูใดไมกระทําบาปอะไร ๆ ในโลก
สลัดออกซึ่งธรรมเปนเครือ่ งประกอบและ
เครื่องผูกไดหมด ไมขอ งอยูในธรรมเปน
เครื่องของมีขนั ธเปนตนทั้งปวง หลุดพน
เด็ดขาด ผูคงที่ เห็นปานนั้น บัณฑิตกลาว
วา เปนนาค.
[๓๖๘] ลําดับนั้น สภิยปริพาชก ฯลฯ ไดทูลถามปญหาขอตอไป
กะพระผูมีพระภาคเจาวา
ทานผูรูทั้งหลายกลาวใครวาผูชนะเขต กลาวบุคคลวา เปนผูฉลาด ดวยอาการ
อยางไร อยางไรจึงกลาวบุคคลวา เปนบัณฑิต
และกลาวบุคคลวา เปนมุนี ดวยอาการ
อยางไร ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองค
อันขาพระองคทูลถามแลวขอจงตรัสพยากรณแกขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนสภิยะ
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ผูใดพิจารณา (อายตนะหรือกรรม)
เขตทั้งสิ้น คือ เขตที่เปนของทิพย เขตของ
มนุษยและเขตของพรหมแลว เปนผูหลุดพน
จากเครื่องผูกอันเปนรากเหงาแหงเขตทั้งหมด
ผูค งที่เห็นปานนั้น ผูนั้นทานผูรูทั้งหลาย
กลาววา เปนผูชนะเขต.
ใดพิจารณากะเปาะฟอง (กรรม)
ทั้งสิ้น คือ กะเปาะฟองที่เปนของทิพย
กะเปาะฟองของมนุษย และกะเปาะฟอง
ของพรหมแลว เปนผูหลุดพนจากเครื่องผูก
อันเปนรากเหงาแหงกะเปาะฟองทั้งหมด
ผูค งที่ เห็นปานนั้น ผูนนั้ ทานผูรูทั้งหลาย
กลาววา เปนผูฉลาด.
ผูใดพิจารณาอายตยะทั้งสอง คือ
อายตนะภายในและภายนอกแลว เปนผูมี
ปญญาอันบริสุทธิ์ กาวลวงธรรมดําและ
ธรรมขาวไดแลว ผูคงที่เห็นปานนั้น ผูนั้น
ทานผูรูทั้งหลายกลาววา เปนบัณฑิต.
ผูใดรูธรรมของอสัตบุรุษและของ
สัตบุรุษในโลกทั้งปวง คือ ในภายในและ
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ภายนอก แลวดํารงอยู ผูน ั้นอันเทวดาและ
มนุษยบูชา ลวงธรรมเปนเครื่องของและขาย
คือตัณหาและทิฏฐิแลว ทานผูรูทั้งหลาย
กลาววา เปนมุนี.
[๓๖๙] ลําดับนั้น สภิยปริพาชก ฯลฯ ไดทลู ถามปญหาขอตอไปกะ
พระผูมีพระภาคเจาวา
บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไร วา
ผูถ ึงเวท กลาวบุคคลวา ผูรตู าม ดวยอาการ
อยางไร กลาวบุคคลวา ผูม ีความเพียร ดวย
อาการอยางไร และบุคคลผูอันบัณฑิตกลาววา
เปนผูชื่อวา อาชาไนย ดวยอาการอยางไร
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคอันขา
พระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสพยากรณแก
ขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนสภิยะ
ใดพิจารณาเวททั้งสิ้น อันเปน
ของมีอยูแหงสมณะและพราหมณทั้งหลาย
ปราศจากความกําหนัดในเวทนาทั้งปวง
ผูน ั้นลวงเวททั้งหมดแลว บัณฑิตกลาววา ผู
ถึงเวท.
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ผูใดใครครวญธรรมอันเปนเครื่องทํา
ใหเนิ่นชา และนามรูปอันเปนรากเหงาแหง
โรค ทั้งภายในทั้งภายนอกแลว เปนผูหลุด
พนจากเครื่องผูกอันเปนรากเหงาแหงโรค
ทั้งปวง ผูคงที่เห็นปานนั้น ผูนั้นบัณฑิต
กลาววา ผูรูตาม.
ผูใดงดเวนจากบาปทั้งหมด ลวง
ความทุกขในนรกไดแลว ดํารงอยู ผูน ั้น
บัณฑิตกลาววา ผูมีความเพียร ผูนั้นมีความ
แกลวกลา มีความเพียร ผูคงที่เห็นปานนั้น
บัณฑิตกลาววา เปนนักปราชญ.
ผูใดตัดเครื่องผูกอันเปนรากเหงา
แหงธรรมเปนเครื่องของทั้งภายในทั้งภาย
นอกไดแลว หลุดพนแลวจากเครื่องผูกอัน
เปนรากเหงาแหงธรรมเปนเครื่องของทั้งปวง
ผูค งที่ เห็นปานนั้น ผูนนั้ บัณฑิตกลาววา
เปนผูชื่อวา อาชาไนย.
[๓๗๐] ลําดับนั้น สภิยปริพาชก ฯลฯ ไดทลู ถามปญหาขอตอไปกะ
พระผูมีพระภาคเจาวา
บัณฑิตกลาวบุคคลผูบรรลุอะไร วา
ผูส มบูรณดวยสุตะ กลาวบุคคลวา เปนอริยะ
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ดวยอาการอยางไร กลาวบุคคลวา ผูมีจรณะ
ดวยอาการอยางไร และบุคคลผูอันบัณฑิต
กลาววาเปนผูชื่อวาปริพาชก ดวยอาการ
อยางไร ขาแตพระผูพระภาคเจา พระองค
อันขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสพยา
กรณแกขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนสภิยะ
บัณฑิตกลาวบุคคลผูฟงแลว รูยิ่ง
ธรรมทั้งมวล ครอบงําธรรมที่มีโทษและไม
มีโทษอะไร ๆ อันมีอยูในโลกเสียได ไมมี
ความสงสัย หลุดพนแลว ไมมีทุกขในธรรม
มีขันธและอายตนะเปนตนทั้งปวง วา ผู
สมบูรณดวยสุตะ.
บุคคลนั้นรูแ ลว ตัดอาลัย (และ)
อาสวะไดแลว ยอมไมเขาถึงการนอนใน
ครรภ บรรเทาสัญญา ๓ อยาง และเปอกตม
คือ กามคุณแลว ยอมไมมาสูกัป บัณฑิต
กลาววา เปนอริยะ.
ผูใดในศาสนานี้ เปนผูบ รรลุธรรม
ทีค่ วรบรรลุเพราะจรณะ เปนผูฉลาด รูธรรม
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ไดในกาลทุกเมือ่ ไมของอยูในธรรมมีขันธ
เปนตนทั้งปวง มีจิตหลุดพนแลว ไมมปี ฏิฆะ
นัน้ บัณฑิตกลาววา ผูมจี รณะ.
ผูใดขับไลกรรมอันมีทุกขเปนผล
ซึง่ มีอยู ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และเปน
ปจจุบันไดแลว มีปกติกําหนดดวยปญญา
เทีย่ วไป กระทํามายากับทั้งมานะ ความโลภ
ความโกรธ และนามรูป ใหมีที่สุดไดแลว
ผูน ั้น บัณฑิตกลาววา ปริพาชก ผูบรรลุ
ธรรมที่ควรบรรลุ.
[๓๗๑] ลําดับนั้น สภิยปริพาชก ชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจาแลว มีใจชื่นชม เพื่องฟู เบิกบาน เกิดปติโสมนัส
ลุกจากอาสนะ กระทําผาอุตราสงคเฉวียงบาชางหนึ่งแลวประณมอัญชลีไปทางที่
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ไดชมเชยพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาอันสมควร
ในที่เฉพาะพระพักตรวา
ขาแตพระผูม ีพระภาคเจา ผูม ีพระปญญาเสมอดวยแผนดิน พระองคทรงกําจัด
ทิฏฐิ ๓ และ ๖๐ ที่อาศัยคัมภีรอันเปนวาทะ
เปนประธานของสมณะผูลัทธิอื่น ที่อาศัย
อักขระคือความหมายรูกัน (วาหญิงวาชาย)
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และสัญญาอันวิปริต (ซึ่งเปนที่ยึดถือ) ทรง
กาวลวงความมืด คือ โอฆะไดแลว.
พระองคเปนผูถึงที่สุด ถึงฝงแหง
ทุกข เปนพระอรหันต (ผูต รัสรูเองโดยชอบ)
ทรงสําคัญพระองควา ผูม ีอาสวะสิ้นแลว มี
ความรุงเรือง มีความรู พระปญญามาก
ทรงชวยขาพระองค ผูกระทําที่สุดทุกขให
ขามไดแลว.
เพราะพระองคไดทรงทราบขอที่ขา
พระองคสงสัยแลว ทรงชวยใหขาพระองค
ขามพนความสงสัย ขาแตพระองคผูเปนมุนี
ผูท รงบรรลุธรรมที่ควรบรรลุในทางแหงมุนี
ไมมีกิเลสดุจหลักตอ ผูเปนเผาพันธุ
พระอาทิตย ขาพระองคขอนอบนอมแด
พระองค.
พระองคเปนผูสงบดีแลว พระองค
พระจักษุ ทรงพยากรณความสงสัยของ
ขาพระองคที่ไดมีแลวในกาลกอนแกขา
พระองค พระองคเปนมุนีผูตรัสรูเองแนแท
พระองคไมมนี ิวรณ อนึ่ง อุปายาสทั้งหมด
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พระองคทรงกําจัดเสียแลว ถอนขึ้นไดแลว
พระองคเปนผูเยือกเย็น เปนผูถึงการฝกตน
มีพระปญญาเครื่องจําทรง มีความบากบั่น
เปนนิตยในสัจจะ.
เทวดาทั้งปวง ทั้งสองพวก (คือ
อากาสัฏฐเทวดา และภุมมัฏฐเทวดา) ที่
อาศัยอยูในนารทบรรพตยอมชื่นชม ตอ
พระองคผูประเสริฐยิ่ง ผูมคี วามเพียรใหญ
แสดงธรรมเทศนา.
ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย
ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค ขาแต
พระองคผูเปนบุรุษอันสูงสุด ขาพระองคขอ
นอบนอมแดพระองค บุคคลผูเปรียบเสมอ
พระองคไมมีในโลก พรอมทั้งเทวโลก.
พระองคเปนพระพุทธเจา เปนพระ
ศาสดา เปนมุนีผูครอบงํามาร พระองค
ทรงตัดอนุสัย ขามโอฆะไดเองแลว ทรง
ชวยใหหมูสัตวนี้ขามไดแลว.
พระองคทรงกาวลวงอุปธิ ทําลาย
อาสวะไดแลว พระองคเปนดังสีหะ ไมมี
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อุปาทาน ทรงละความกลัวและความขลาด
ไดแลว ไมทรงติดอยูในบุญและบาปทั้งสอง
อยาง เปรียบเหมือนดอกบัวขาวที่งามไมติด
อยูใ นน้ําฉะนั้น.
ขาแตพระองคผูมีความเพียร ขอ
เชิญพระองคโปรดเหยียดพระบาทออกมา
เถิด สภิยะ ขอถวายบังคมพระบาทของ
พระศาสดา.
[๓๗๒] ลําดับนั้นแล สภิยปริพาชก หมอบลงแทบพระบาทของ
พระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต
ของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ
เหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกผูหลงทาง หรือตามประทีป
ในที่มืดดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงซึ่งพระผูมี
พระภาคเจา กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอใหขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาเถิด.
พ. ดูกอ นสภิยะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถียมากอน หวังบรรพชา
หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เมื่อลวง ๔ เดือน
ไปแลว ภิกษุทั้งหลายพอใจ จึงยังผูนั้นผูอยูปริวาสแลว ใหบรรพชาอุปสมบท
เพื่อความเปนภิกษุ ก็แตวาเรารูความตางแหงบุคคลในขอนี้.
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ส. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาผูที่เคยเปนอัญญเดียรถียมากอน หวัง
บรรพชา หวังอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ จะตองอยูปริวาส ๔ เดือน เมื่อลวง
๔ เดือน ภิกษุทั้งหลายพอใจ จึงยังผูนั้นผูอยูปริวาสแลวใหบรรพชาอุปสมบท
เพื่อความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยูปริวาส ๔ ป เมื่อลวง ๔ ปแลว
ภิกษุทั้งหลายพอใจ ขอจงยังขาพระองคผูอยูปริวาสแลวใหบรรพชาอุปสมบท
เพื่อความเปนภิกษุเถิด.
สภิยปริพาชก ไดบรรพชา อุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา
แลว ครั้นทานพระสภิยะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไม
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซึ่งที่สุดแหง
พรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว
พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําสําเร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้
มิไดมีอีก ก็ทานพระสภิยะไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันต
ทั้งหลายฉะนี้แล.
จบสภิยสูตรที่ ๖
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อรรถกถาสภิยสูตรที่ ๖
สภิยสูตรมีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
การเกิดขึ้นนี้กลาวไวแลวในนิทานของสูตรนั้น. อนึ่ง สูตรนี้แมในลําดับ
แหงการพรรณนาความก็พึงทราบวาเชนกับสูตรกอน มีนัยดังไดกลาวไวแลว
ในสูตรกอนนั่นแล. แตบทใดยังไมไดกลาวไว เราจักเรียบเรียงบทที่กลาวไว
ไมชัดเจน พรรณนาบทนั้น.
บทวา เวฬุวน ในบทวา เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป เปนชื่อ
ของสวนนั้น. ไดยินวา สวนนั้นไดลอมไวดวยไมไผ ทั้งมีสีเขียวนารื่นรมย
ประกอบดวยซุมประตูและปอมตามกําแพง ๑๘ ศอก. ดวยเหตุนั้นทานจึงเรียกวา
เวฬุวัน. ที่สวนนั้น ชนทั้งหลายไดใหเหยื่อแกกระแต ดวยเหตุนั้น จึงเรียกวา
กลันทกนิวาปะ. กระแตทั้งหลายทานเรียกวา กลันทกะ.
มีเรื่องเลาวา ครั้งกอนพระราชาองคหนึ่งเสด็จมาประพาสพระอุทยาน
ณ ที่นั้น ทรงเมาดวยฤทธิ์สุราบรรทมหลับในตอนกลางวัน. พวกบริวารของ
พระองครูวาพระราชาบรรทมหลับ จึงเลี่ยงไปเก็บดอกไมและผลไมจากขางโนน
ขางนี้. ลําดับนั้นงูเหาไดกลิ่นสุราจึงเลื้อยออกจากโพรงไมตนหนึ่ง เลื้อยไป
ทางพระราชา. รุกขเทวดาเห็นดังนั้นจึงคิดวาเราจักใหชีวิตพระราชา จึงแปลง
เปนกระแตกระซิบที่พระกรรณ. พระราชาทรงตื่นบรรทม. งูเหาเลื้อยกลับ
พระราชาทอดพระเนตรเห็นกระแตนั้น ทรงดําริวากระแตนี้ใหชีวิตเรา จึงทรง
ใหจัดหาเหยื่อไวใหกระแตที่พระราชอุทยานนั้น และใหประกาศพระราชอุทยาน
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นั้นเปนเขตใหอภัยแกกระแต. เพราะฉะนั้น ตัง้ แตนั้นมาพระราชอุทยานนั้น
จึงชื่อวา กลันทกนิวาปสถาน สถานที่ใหเหยื่อแกกระแต.
คําวา สภิยะ ในบทวา สภิยสฺส ปริพฺพาชกสฺส เปนชือ่ ของ
ปริพาชกนั้น. บทวา ปริพฺพาชโก ทานกลาวหมายถึงนักบวชภายนอก.
บทวา โปราณสาโลหิตาย เทวตาย เทวดาผูเปนสาโลหิตเกา คือ ไมใช
มารดา ไมใชบิดา แตเปนดุจมารดาและบิดา เทพบุตรนั้นทานกลาววาเปน
เทวดาผูเปนสายโลหิตเกา เพราะเปนผูมีอัธยาศัยเกื้อกูล.
มีเรื่องเลาวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะปรินิพพาน
แลว ไดประดิษฐานสุวรรณเจดียขึ้นแลว. กุลบุตร ๓ คนบวชในสํานักของสาวก
ซึ่งยังอยูกันพรอมหนา เรียนกรรมฐานอันสมควรแกความประพฤติไปสูชนบท
ชายแดน บําเพ็ญสมณธรรมในราวปา เขาเมืองเปนครั้งคราวเพื่อไหวพระเจดีย
และเพื่อฟงธรรม. ครั้นตอมาภิกษุเหลานั้นไมชอบออกไปจากปา จึงไมประมาท
อยูในปานั้นเอง. แมอยูอยางนี้ก็ไมสามารถบรรลุคุณวิเศษอยางใดอยางหนึ่งได
ลําดับนั้น ภิกษุเหลานั้นจึงคิดกันวา เราออกไปบิณฑบาตแลว ๆ เลา ๆ ชื่อวา
เปนผูมุงหวังในชีวิต อันผูมุงหวังในชีวิตไมสามารถจะบรรลุโลกุตรธรรมได
การตายเมื่อยังเปนปุถุชนเปนทุกข เอาเถิด เราจะพาดบันไดขึ้นสูภูเขาไมมุงหวัง
ในรางกายและชีวิต บําเพ็ญสมณธรรณดังนี้. ภิกษุเหลานั้นไดทําอยางนั้นแลว.
ครั้งนั้น บรรดาภิกษุเหลานั้น พระมหาเถระเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย
ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยอภิญญา ๖ ในทันทีนั้นเอง พระมหาเถระจึงไปสู
หิมวันตประเทศดวยฤทธิ์ ลางหนาที่สระอโนดาต เที่ยวไปบิณฑบาตในอุตรกุรุ
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ฉันอาหารเสร็จแลวไดไปยังที่อื่นตอไป ไดภัตตาหารเต็มบาตรแลว เอาน้ําที่
สระอโนดาต และแปรงสีฟนชื่ออนาคลดามาหาภิกษุเหลานั้นกลาววา อาวุโส
ทั้งหลาย ทานจงดูอานุภาพยิ่งใหญ บิณฑบาตนี้นํามาจากแควนอุตรกุรุ น้ําและ
แปรงสีฟนนี้นํามาจากหิมวันตประเทศ ทานทั้งหลายจงฉันภัตตาหารนี้บําเพ็ญ
สมณธรรมเถิด ผมจะอุปฏฐากพวกทานอยางนี้ตลอดไป. ภิกษุเหลานั้นไดฟง
แลวจึงกลาววา พระคุณเจาขอรับ พระคุณเจาทํากิจเสร็จแลว พวกกระผม
แมเพียงสนทนากับพระคุณเจาก็เสียเวลาอยูแลว บัดนี้ ขอพระคุณเจาอยามาหา
พวกกระผมอีกเลย. พระมหาเถระนั้นเมื่อไมสามารถจะใหภิกษุเหลานั้นยินยอม
ไดโดยวิธีไร ๆ หลีกไป.
แตนั้นบรรดาภิกษุเหลานั้นรูปหนึ่ง โดยลวงไป ๒ - ๓ วันไดเปน
พระอนาคามีไดอภิญญา ๕. ภิกษุนั้นก็ไดทําอยางนั้นเหมือนกัน ครั้นถูกภิกษุ
อีกรูปหนึ่งหามก็กลับไปเชนเดียวกัน. ภิกษุนั้นพยายามหามอยูอยางนั้น ครั้น
ถึงวันที่ ๗ จากวันที่ขึ้นไปสูภูเขาก็ยังไมบรรลุคุณวิเศษไร ๆ ครั้นมรณภาพแลว
ก็ไปเกิดในเทวโลก. ฝายพระเถระผูเปนขีณาสพก็ปรินิพพานในวันนั้นนั่นเอง.
ทานที่เปนพระอนาคามีไดบังเกิดในสุทธาวาส. เทพบุตรเสวยทิพยสมบัติใน
สวรรคชั้นกามาวจร ๖ ชัน้ กลับไปกลับมา ครั้นถึงศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา
ของเราไดจุติจากเทวโลก ถือปฏิสนธิในครรภของปริพาชิกาผูหนึ่ง. นัยวา
ปริพาชิกาผูนั้นเปนราชธิดาของกษัตริยพระองคหนึ่ง. พระชนกชนนีไดทรง
มอบราชธิดานั้นแกปริพาชกผูหนึ่ง ดวยตั้งพระทัยวาธิดาของเราจงรูเรื่องลัทธิ
เถิด. ปริพาชกผูเปนลูกศิษยคนหนึ่งของปริพาชกนั้น ประพฤติเมถุนกรรมกับ
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ราชธิดานั้น. พระนางไดตั้งครรภ ปริพาชิกาทั้งหลายเห็นราชธิดานั้นมีครรภ
จึงพากันไลออกไป. พระนางเสด็จไปในที่แหงหนึ่ง ทรงคลอดที่หอประชุมใน
ระหวางทาง ดวยเหตุนั้นกุมารนั้นจึงมีชื่อวา สภิยะ เกิดที่หอประชุม. สภิยะ
นั้นครั้นเติบโตแลวก็บวชเปนปริพาชก เลาเรียนศาสตรตาง ๆ เปนผูมีวาทะมาก
เที่ยวไปตลอดชมพูทวีป เพื่อโตวาทะ ไมเห็นนักพูดเชนกับตนจึงใหสราง
อาศรมไวที่ประตูพระนคร สั่งสอนศิลปะแกขัตติยกุมารเปนตน อาศัยอยู ณ
ที่นั้น.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเผยแผพระธรรมจักรอันประเสริฐ
เสด็จมาถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ ประทับอยู ณ เวพุวัน มหาวิหารกลันทกนิวาปสถาน. แตสภิยปริพาชกไมรูวาพระพุทธเจาทรงอุบัติแลว. ลําดับนั้น สุทธาวาสพรหม ครั้นออกจากสมาบัติแลวรําพึงวา เราไดบรรลุคุณวิเศษนี้ ดวยอานุภาพ
ของใครรําลึกถึงผูรวมบําเพ็ญสมณธรรมและสหายเหลานั้น ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ บรรดาสหายเหลานั้นรูปหนึ่งปรินิพพาน
แลวรําพึงตอไปวา บัดนี้อีกรูปหนึ่งอยูที่ไหน ครัน้ รูแลววา ภิกษุรปนั้นจุติจาก
เทวโลกแลวไปเกิดในชมพูทวีป และไมรูวา แมพระพุทธเจาทรงอุบัติแลวจึง
คิดวา เอาเถิดเราจะชักชวนเขาเพื่อเขาถึงพระพุทธเจา จึงแตงปญหา ๒๐ ขอ
ตอนกลางคืน ไดมายังอาศรมของสภิยปริพาชกนัน้ ยืนอยูบนอากาศ รองเรียกวา
สภิยะ ดังนี้. สภิยปริพาชกกําลังหลบไดยินเสียงรองเรียกอยู ๓ ครั้งจึงออกไป
เห็นแสงสวางจึงยืนประณมมือ. ลําดับนั้น พรหมไดกลาวกะสภิยปริพาชกนั้น
วา ดูกอนสภิยะ เรานําปญหา ๒๐ ขอมาเพื่อทาน ทานจงเรียนปญหาเหลานั้น
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สมณะหรือพราหมณผูใดถูกทานถามปญหานี้แลวพยากรณได ทานพึงประพฤติ
พรหมจรรยในสํานักของผูนั้นเถิด.
บทวา ปุราณสาโลหิตาย เทวตาย ปฺหา อุทฺทิฏา โหนฺติ
เทวดาผูเปนสาโลหิตเกาไดแสดงปญหานี้ ทานกลาวหมายถึงเทพบุตรนี้.
บทวา อุทฺทิฏา ทานกลาวเพียงหัวขอแสดงเทานั้นมิไดกลาวโดย
จําแนก
เมื่อพรหมกลาวอยางนี้แลว สภิยะไดเรียนปญหาเหลานั้นตามลําดับบท
ดวยการกลาวครั้งเดียวเทานั้น. ครั้งนัน้ พรหมแมรูอยูก็ยังไมบอกวา พระพุทธเจาเกิดแลวแกสภิยะนั้น. พรหมกลาวอยางนี้วา โย เต สภิย ฯเปฯ จเรยฺยาสิ
ดูกอนสภิยะ สมณะหรือพราหมณผูใดถูกทานถามปญหาเหลานี้แลวพยากรณได
ทานพึงประพฤติพรหมจรรยในสํานักของผูนั้นเถิด ดวยความประสงคนี้วา
สภิยปริพาชกเมื่อแสวงหาประโยชน จักรูจักพระศาสดาดวยตนเอง และความ
ที่ภายนอกศาสนานี้วางจากสมณพราหมณ ดังนี้. แตเกจิอาจารยกลาวพรรณนา
เรื่องราวของพระสภิยเถระไวในเถรคาถาในจตุกกนิบาตวา มารดาของทานสภิยเถระนั้นคิดถึงการปฏิบัติผิดของตน จึงรังเกียจการปฏิบัติผิดนั้น ยังฌานใหเกิด
แลวไปบังเกิดในพรหมโลก มารดาผูเปนเทพชั้นพรหมไดแสดงปญหาเหลานั้น
ดังนี้.
บทวา เย เต เปนบทยกขึ้นแสดงถึงบุคคลที่ควรกลาวถึงในบัดนี้.
บทวา สมณพฺราหฺมณา ไดแก ผูเปนสมณะและพราหมณดวยการเขาไป
บรรพชาและดวยโลกสมมติ. บทวา สงฺฆิโน. คือเปนเจาหมู. บทวา คณิโน
เปนเจาคณะ คือผูปฏิญญาอยางนี้วา เราเปนศาสดา เปนสัพพัญู. บทวา
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คณาจริยา เปนคณาจารย คือเปนอาจารยของคณะบรรพชิตและคฤหัสถดว ย
การเรียนการถามเปนตน . บทวา าตา มีชื่อเสียง คือรูจักกันมาก ทาน
อธิบายวา เปนผูปรากฏ. บทวา ยสสฺสิโน มีเกียรติยศ คือสมบูรณดวยลาภ
และบริวาร. บทวา ติตฺถกรา เปนเจาลัทธิ คือเปนเจาทิฏฐิอันผูถึงทิฏฐานุคติ
คลอยตาม. บทวา สาธุสมฺมตา พหุชนสฺส ชนสวนมากยกยองวาดี คือ
ชนสวนมากยกยองวาทานเหลานี้เปนคนดี คือเปนสัตบุรุษ. บทวา เสยฺยถีท
เปนนิบาตลงในความนี้วา หากมีคําวา ทานเหลานั้น คือใคร.
คําวา ปูรโณ เปนชือ่ . คําวา กสฺสโป เปนโคตร. นัยวาปูรณกัสสปนั้น โดยชาติเปนทาสคือเปนทาสมา ๙๙ ชาติ เกิดแลวยังความเปนทาส
๙๙ ชาติ ใหเต็ม (๑๐๐) เพราะเหตุนั้นเขาจึงไดชื่อวา ปูรณะ แตหนีไปบวช
ในสํานักชีเปลือย แสดงโคตรวา เราเปนกัสสปโคตรและไดประกาศความเปน
สัพพัญู. บทวา มกฺขลิ เปนชื่อ. เรียกวาโคสาละบางเพราะเกิดในโรงโค.
นัยวา มักขลิโคศาลนั้นโดยชาติเปนทาสเหมือนกัน หนีไปบวชและไดประกาศ
ความเปนสัพพัญู.
บทวา อชิโต เปนชื่อ. เพราะเปนผูมีความมักนอยจึงนุงหมผาเกสกัมพล (ผาทําดวยผมคน) เพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกกันวา เกสกัมพล. อชิตะนั้น
ก็ประกาศความเปนสัพพัญู.
บทวา ปกุโธ เปนชือ่ . บทวา กจฺจายโน เปนโคตร. ดวยความ
เปนผูมักนอย และดวยสําคัญวาในน้ํามีสัตวมีชีวิต จึงไมอาบน้ําไมลางหนา
เปนตน. ปกุธะนั้นก็ประกาศความเปนสัพพัญู.
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บทวา สฺชโย เปนชื่อ. บิดาของเขาชื่อเวลัฏฐะ. เพราะฉะนั้น
จึงเรียกวา เวลัฏฐบุตร. สัญชัยนั้นก็ประกาศความเปนสัพพัญู.
บทวา นิคฺคณฺโ ไดแก เรียกชือ่ เมื่อบวช. บทวา นาฏปุตฺโต เรียก
ชื่อบิดา. นัยวาบิดาของเขาชื่อนาฏะ. ชื่อวา นาฏบุตร เพราะเปนบุตรของนาฏะ.
นาฏบุตรนั้นก็ประกาศความเปนสัพพัญู. ทั้งหมดนั้นมีศิษยเปนบริวารคนละ
๕๐๐.
บทวา เต ไดแก ศาสดาทั้ง ๖. บทวา เต ปฺเห ไดแกปญหา
๒๐ ขอเหลานั้น . บทวา เนว สมฺปายนฺติ คือแกไมได. บทวา โกป โกรธ
คือ ความที่จิตและเจตสิกขุนมัว.
บทวา โทส ความเคือง คือความเปนผูมีจิตประทุษราย. แมทั้งสอง
บทนั้นก็เปนชื่อของความโกรธทั้งอยางออนและรุนแรง. บทวา อปฺปจฺจย
ไดแก ความไมพอใจ ทานกลาววาไดแกความเสียใจ. บทวา ปาตุกโรนฺติ
คือแสดงกายวิการและวจีวิการ ใหปรากฏ. บทวา หีนาย เพื่อความเปนคน
เลว คือความเปนคฤหัสถ. จริงอยู คฤหัสถทานกลาววาเลว เพราะเทียบกับ
บรรพชาแลวเลวจากคุณมีศีลเปนตนหรือเพราะเสพกามสุขอันเลว. บรรพชา
เปนของสูง. บทวา อาวตฺติตฺวา เวียนมา คือถอยหลัง. บทวา กาเม
ปริภฺุเชยฺย ไดแก เสพกาม. ไดยินวาสภิยะนั้นไดเห็นพวกนักบวชแมปฏิญญา
ความเปนสัพพัญูก็เหลวเปลาทั้งนั้น. ครั้งนั้นแล สภิยปริพาชกผูมาดวย. ความ
ปริวิตกที่เกิดขึ้นแลวพิจารณาอยูบอย ๆ ไดมีความดําริวา พระสมณโคดมนี้แล
วา สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น และไมควรดูหมิ่นสมณะวายังเปนหนุม
ดังนี้เปนตน.
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ในบทเหลานั้นบทวา ชิณฺณา เปนตน มีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
บทวา เถรา ไดแก ผูถึงความมั่นคงในสมณธรรมของตน. บทวา รตฺตฺู
รูราตรีนาน คือรูรัตนะ หรือรูราตรีมากที่โลกสมมติดวยปฏิญญาณของตนอยางนี้
วา เรารูรัตนะคือนิพพาน. ชื่อวา จิรปพฺพชิตา เพราะบวชมานาน.
บทวา น อฺุาตพฺโพ คือไมควรดูหมิ่น. ทานอธิบายวาไมควร
ดูหมิ่นวาเปนคนชั้นต่ํา. บทวา น ปริโภตพฺโพ คือไมควรดูแคลน. ทาน
อธิบายวา ไมควรถืออยางนี้วา ทานผูนี้จักรูอะไร.
บทวา กงฺขี เวจิกจิ ฺฉี มีความสงสัย มีความเคลือบแคลง ความวา
สภิยปริพาชกชื่นชมอยูกบั พระผูมีพระภาคเจา สรรเสริญความเปนสัพพัญู
อันสมบูรณดวยพระรูป มีความสงบและสะอาดของพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้
เปนผูปราศจากความฟุงซาน จึงกลาววา กงฺขี เวจิกิจฺฉี ดังนี้.
ในสองบทนั้น ชื่อวา กงฺขี เพราะสงสัยในการพยากรณปญหาทั้งหลาย
อยางนี้วา เราจะพึงไดการพยากรณปญหาเหลานี้หรือหนอ. ชื่อวา เวจิกจิ ฺฉี
เพราะเคลือบแคลงอยางนี้วา ความของปญหานี้ ๆ จะเปนอยางไรหนอ. อีก
อยางหนึ่ง ชื่อวา กงฺขี เพราะสงสัยความของปญหาเหลานั้นดวยความสงสัย
อยางออน, ชื่อวา เวจิกจิ ฺฉี เพราะคนควาดวยความสงสัยอยางแรงกลาก็ยัง
ลําบากอยูนั่นเอง คือ ไมสามารถจะตกลงใจได. บทวา อภิกงฺขมาโน คือ
ปรารถนาอยางยิ่ง. บทวา เตสนฺตกโร ไดแก กระทําปญหาเหลานั้นใหถึงที่
สุด. สภิยปริพาชกเมื่อจะแสดงวา ภวนฺโตว เอว ภวาหิ พระองคอันขาพระองคทูลถามปญหาแลว จึงทูลวา ปฺเห เม ปุฏโ  ฯเปฯ พฺยากโรหิ เม
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ขาพระองคทูลถามปญหาแลว ขอจงตรัสพยากรณแกขาพระองคตามลําดับให
สมควรแกธรรมเถิด. บทวา อนุปุพพฺ  คือตามลําดับแหงปญหา. บทวา
อนุธมฺม ไดแก อางบาลีใหเหมาะแกความ. บทวา พฺยากโรหิ เม คือ
ขอทรงพยากรณแกขาพระองคเถิด.
บทวา ทูรโต แตไกล นัยวา สภิยปริพาชกนัน้ ทองเที่ยวไปเมืองโนน
เมืองนี้มาแตทาง ๗๗ โยชน. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ทานมา
แตไกล. พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะสภิยปริพาชกวา ทานมาแตไกลเพราะมา
แตศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ. บทวา ปจฺฉ ม จงถาม
เราเถิด คือพระผูมีพระภาคเจาทรงปวารณาซึ่งสัพพัญูปวารณาแกสภิยะดวย
คาถานี้. บทวา มนสิจฺฉสิ ไดแก ปรารถนาดวยใจ.
บทวา ย วตาห ตัดบทเปน ย วต อห. บทวา อตฺตมโน มีใจชื่น
ชม คือมีจิตอันปติปราโมทยและโสมนัสถูกตองแลว. บทวา อุทคฺโค ฟูขึ้น
คือฟูขึ้นทางกายและทางจิต. แตบทนี้ ใชมีในปาฐะทั้งหมด. บัดนี้สภิยปริพาชก เมื่อจะแสดงธรรมที่ตนชื่นชม จึงกลาววา ปมุทิโต ปติโสมนสฺสชาโต
เบิกนาน เกิดปติโสมนัส.
บทวา กึ ปตฺติน คือภิกษุถึงอะไร บรรลุอะไร. คําวา โสรต คือ
ผูสงบระงับดวยดี. ปาฐะวา สุรต บาง. อธิบายวาเขาไปยินดีดวยดี. บทวา
ทนฺต ผูฝกตนเเลว คือทรมานตน. บทวา พุทฺโธ คือผูรูแจง หรือผูตรัสรู
เปนพระพุทธเจา.
สภิยปริพาชกกระทําคาถาหนึ่ง ๆ ใหเปนอยางละ ๔ ๆ แลวทูลถาม
ปญหา ๒๐ ขอ ดวย ๕ คาถา. แตพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําปญหาหนึ่งๆ
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ของสภิยปริพาชก ดวยคาถาหนึ่ง ๆ แลวทรงพยากรณดวยคาถา ๒๐ คาถา
ดวยยอดธรรมคือพระอรหัต.
วินิจฉัยในคาถานั้นวา เพราะภิกษุผูทําลายกิเลสไดแลวเปนภิกษุชั้น
ยอดและภิกษุนั้นเปนผูถึงพระนิพพานแลว ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงพยากรณปญหานี้ของสภิยปริพาชกวา กึ ปตฺตินมาหุ ภิกฺขูน บัณฑิต
กลาวบุคคลผูบรรลุอะไรวาเปนภิกษุ ดังนี้ จึงตรัสคํามีอาทิวา ปชฺเชน ดวย
มรรค
บทนั้นมีความวา บุคคลใดถึงปรินิพพานดวยมรรคที่ตนอบรมแลว
คือบรรลุถึงการดับกิเลส เพราะถึงปรินิพพาน จึงชื่อวาเปนผูขามพนความสงสัย
ละความไมเปน และความเปน อันมีประเภทเปนวิบัติ สมบัติ ความเสื่อม ความ
เจริญ ความสูญ ความเที่ยง บาปและบุญอยูดวยมรรค เปนผูค วรแกคาํ ชมวา
ขีณปุนพฺภโว มีภพใหมสิ้นแลว ดังนี้ บุคคลนั้นชื่อวา เปนภิกษุ. ก็ภิกษุชอื่ วา
เปนผูสงบเสงี่ยม เพราะความเปนผูสงบเสงี่ยมดวยดีจากการปฏิบัติผิด และ
เพราะสงบจากกิเลสมีประการตาง ๆ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรง
แสดงความนั้น จึงตรัสพยากรณปญหาที่สอง โดยนัยมีอาทิวา สพฺพตฺถ
อุเปกฺขโก วางเฉยในอารมณมีรูปเปนตนทั้งหมด.
บทนั้นมีความวา ผูใดวางเฉยในอารมณมีรูปเปนตนทั้งหมด ดวย
อุเบกขามีองค ๖ อันเปนไปแลวอยางนี้วา เห็นรูปดวยจักษุ ไมดีใจ ไมเสียใจ
ชื่อวา มีสติ เพราะสติถึงความไพบูลย ไมเบียดเบียนสัตวอันมีประเภทที่มีความ
สะดุงกลัวและมั่นคงเปนตน ไร ๆ เปนผูขามไดแลวเพราะขามโอฆะในโลกทั้ง
ปวง ชื่อวา เปนผูสงบ เพราะสงบจากบาป ชื่อวา เปนผูไมขุนมัว เพราะละ
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ความดําริในความขุนมัวเสียได ชื่อวา ไมมีกิเลสเครื่องฟูขึ้น อันไดแก ราคะ
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ กิเลสทุกชนิด ทั้งอยางหยาบหรืออยางละเอียด
ผูนั้น ชื่อวา เปนผูสงบเสงี่ยมดวยความสงบดวยดีจากการปฏิบัติผิด เพราะมี
ธรรมเปนเครื่องอยูคืออุเบกขา เพราะมีสติไพบูลยและเพราะไมเบียดเบียน
และดวยการสงบกิเลสมีประการตาง ๆ มีโอฆะเปนตนนี้.
ก็เพราะผูมีอินทรียอบรมแลว ไมมีภัย ไมวกิ าร เปนผูฝกตนแลว
ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความนั้น จึงทรงพยากรณดวยคาถา
วา ยสฺสินทฺริยานิ ผูใดอบรมอินทรียแ ลวดังนี้.
บทนั้นมีความดังตอไปนี้ ผูใดยกอินทรียทั้ง ๖ มีจักขุนทรียเปนตน
ขึ้นสูพระไตรลักษณมีอนิจจลักษณะเปนตน ดวยโคจรภาวนาแลวถือเอากลิ่นคือ
สติสัมปชัญญะดวยวาสนาภาวนา เจริญแลวแทงตลอด คือรู ตรัสรูโลกนีแ้ ละ
โลกอื่น อันไดแกโลกคือขันธอันเปนไปในสันดานของตนและโลกคือขันธอัน
เปนไปในสันดานของผูอื่นดวยโคจรภาวนาทั้งภายในและภายนอกในโลกทั้งปวง
วา ความบกพรองของอินทรียทั้งหลาย ก็ดี ความเกิดจากความบกพรองก็ดีใน
อารมณใด ๆ อบรมอินทรียแลวดวยการไมเพงเปนตนในอารมณนั้น ๆ ดังนี้
แลวประสงคจะตายชา ๆ หวังถึงกาลคือรอคอยเวลาสิ้นชีวิต ไมกลัวตอความ
ตาย. ดังที่พระเถระกลาวไววา
มรณ เม ภย นตฺถิ นิกฺกนฺติ นตฺถิ ชีวิเต
นาภิกงฺขามิ มรณ นาภิกงฺขามิ ชีวิต
กาล จ ปฏิกงฺขามิ นิพฺพสิ  ภตโก ยถา.
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เราไมกลัวความตาย ความใครใน
ชีวติ ไมมี เราไมปรารถนาความตาย เราไม
ปรารถนาชีวิต แตเรารอความตาย เหมือน
คนรับจางรอคอยคาจาง ฉะนั้น.
บทวา ภาวิโต ส ทนฺโต คือผูที่อบรมอินทรียแลว ผูนั้น บัณฑิต
กลาววา ผูฝกตนแลว.
เพราะธรรมดาพระพุทธเจา เปนผูสมบูรณดวยปญญา มีกิเลสหลับ
และทรงรูแจง ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงความนั้น จึงทรงพยากรณปญหาขอที่ ๔
ดวยคาถาวา กปฺปานิ ตลอดกัป ดังนี.้
ในบทเหลานั้น บทวา กปฺปานิ ไดแก กัปคือตัณหาและทิฏฐิ. จริงอยู
ตัณหาและทิฏฐิทานเรียกวา กัป เพราะกําหนดเอาอยางนั้น ๆ. บทวา วิเจยฺย
คือพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน. บทวา เกวลานิ คือทั้งสิ้น.
บทวา สสาร ไดแก พิจารณาสงสารทั้งสิ้นอันไดแกลําดับขันธเปนตน อยาง
นี้วา
ขนธานฺจ ปฏิปาฏิ
ธาตุอายตนาน จ
อพฺโพจฺฉินฺน วตฺตมานา สสาโรติ ปวุจฺจติ.
ลําดับแหงขันธ ธาตุและอายตนะทั้ง
หลายยังเปนไปอยู ไมขาดสาย ทานเรียกวา
สงสาร.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ทานกลาวถึงวิปสสนาในวัฏฏะแม ๓ อยางนี้ คือใน
กรรมวัฏและกิเลสวัฏอันเปนมูลเหตุแหงขันธทั้งหลาย และในขันธทั้งหลาย.
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บทวา ตทุภย จุตูปปาต ไดแกพิจารณาคือรูทั้งจุติและอุปบัติทั้งสองนี้ของ
สัตวทั้งหลาย. ทานกลาวถึง จุตูปปาตญาณ ดวยบทวา จุตูปปาต นี้. บทวา
วิคตรชมนงฺคณ วิสุทฺธ ปราศจากธุลีไมมีกิเลสเครื่องยียวน ผูหมดจด ความ
วา ชื่อวาปราศจากธุลีไมมีกิเลสเครื่องยียวน ผูหมดจด เพราะปราศจากธุลีมีราคะ
เปนตน เพราะไมมีกิเลสเครื่องยียวน เพราะปราศจากมลทิน. บทวา ปตฺต
ชาติกฺขย ถึงความสิ้นไปแหงชาติความเกิด ไดแก บรรลุถึงพระนิพพาน.
บทวา ตมาหุ พุทฺธ ผูนั้น บัณฑิตกลาววา ผูรู ความวา ผูนั้นบัณฑิตกลาว
วาผูรูถึงความสิ้นชาติ เพราะถึงพรอมดวยความรู คือสวนแหงจุตูปปาตญาณ
ดวยโลกุตรวิปสสนานี้ และเพราะเปนผูบริสุทธิ์จากความหลับคือกิเลส
เพราะปราศจากกิเลสมีธุลีเปนตนนี้ดวยปฏิปทานั้น.
อีกอยางหนึ่ง บทวา กปฺปานิ วิเจยฺย เกวลานิ พิจารณาตลอด
กัปทั้งสิ้น ความวา พิจารณาโดยนัยเปนตนวา อเนเกป สวฏฏวิวฏฏกปฺเป
อมุตฺราสึ ความวา ไมพนสังวัฏกัปและวิวัฏกัปไมนอย. ดวยบทนี้ทานกลาว
ถึงวิชชาตน (คือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ). บทวา สสาร ตทุภข จุตูปาต
พิจารณาสงสารทั้งสองอยาง ความวา พิจารณาสงสารทั้งสองอยางนี้ คือ จุติและ
อุปบัติของสัตวทั้งหลาย โดยนัยมีอาทิวา อิเม วต โภนฺโต สตฺตา สัตว
ทั้งหลายผูเจริญเหลานี้หนอดังนี้. ดวยบทนี้ทานกลาวถึงวิชชาที่สอง คือจุตูปปาตญาณ ดวยบทที่เหลือทานกลาวถึงวิชชาที่สาม (คืออาสวักขยญาณ) ความเปนผู
ปราศจากธุลีเปนตน และการบรรลุพระนิพพานยอมมีไดดวยอาสวักขยาณ.
บทวา ตมาหุ พุทฺธ ผูนั้น เรากลาววาเปนพระพุทธเจา ความวา เรากลาว
ผูนั้น ซึ่งเปนผูถึงพรอมดวยปญญาคือวิชชาสามอยางนี้ วาเปนพระพุทธเจา.
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แมในปญหาที่พระพุทธเจาทรงแกปญหาที่พราหมณถามดวยคาถาแรก
อยางนี้แลวจึงตรัสดวยคาถาที่สอง เพราะผูที่ถึงความเปนพรหม ความเปนผู
ประเสริฐ เปนพราหมณชั้นยอด เปนผูสอยบาปทั้งหมดไดแลว ฉะนั้น เมื่อ
จะทรงแสดงความนั้น จึงทรงพยากรณปญหาแรกดวยคาถาวา พาหิตฺวา ลอย
แลว ดังนี้.
บทนั้นมีความวา ผูใดลอยบาปทั้งหมดไดแลวดวยมรรคที่สี่ ดํารงตน
มั่น อธิบายวามั่นคง เปนผูปราศจากมลทินเพราะลอยบาปไดแลว ถึงความ
เปนผูไมมีมลทิน ความเปนพรหม ความเปนผูประเสริฐ เปนผูตั้งมั่นแลว
ดวยดี ดวยอรหัตผลสมาธิ เพราะสงบมลทินคือกิเลสอันทําใหสมาธิซัดสายกาว
ลวงสงสารไดแลว ดวยการกาวลวงเหตุแหงสงสาร เปนผูสําเร็จกิจเพราะทํากิจ
เสร็จแลว ผูน ั้นทานกลาววาเปนผูไมมีสิ่งอาศัย เพราะอันตัณหาและทิฏฐิไม
อาศัยแลวและเปนผูคงที่ เพราะไมทําใหผิดปรกติไปดวยโลกธรรม ดวยประการ
ฉะนี้ ผูนั้น ทานกลาววาเปนพรหม เปนพราหมณ ควรแกสรรเสริญ.
เพราะทานกลาววาเปนสมณะ เพราะเปนผูลอยบาปไดแลว ชื่อวาเปน
ผูลางบาป เพราะลางบาปไดแลว ชือ่ วาเปนนาค เพราะไมทําความชั่วทั้งหลาย
ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงความนั้นจึงทรงพยากรณปญหาที่สามดวยคาถา ๓ คาถา
อื่นอีก.
บทวา สมิตาวี เปนผูสงบกิเลส คือ สงบกิเลสดวยอริยมรรคตั้งอยู
ทานกลาววาเปนสมณะเพราะเปนอยางนั้น ฉะนั้นผูเปนอยางนั้นจึงเรียกวาสมณะ.
ดวยเหตุเพียงเทานี้เปนอันทรงพยากรณปญหาแลว. คําที่เหลือเปนคําสรรเสริญ
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เพื่อใหสภิยปริพาชกเกิดความนับถือในสมณะนั้นใหมาก. จริงอยู ผูใดเปนผู
มีความสงบ ผูนั้นชื่อวาเปนผูไมมีกิเลสดุจธุลี เพราะปราศจากกิเลสดุจธุลี
เพราะละบุญและบาปไดดวยไมกระทําการสืบตอบุญและบาป เปนผูกาวลวงชาติ
และมรณะได เพราะรูโลกนี้และโลกอื่นดวยสามารถแหงลักษณะมีความไมเที่ยง
เปนตน และเปนผูคงที่. อนึ่ง ในคาถานี้วา นินฺนฺหาย ฯเปฯ นฺหาตโก
ผูใดลางบาปไดหมดในอายตนโลกทั้งปวง คือในภายในและภายนอกแลว ยอม
ไมมาสูกัป ในเทวดาและมนุษยผูสมควรกับกัปคือตัณหาและทิฏฐิ ผูนั้นบัณฑิต
กลาววาผูลางบาป. พึงทราบความอยางนี้วา ผูใ ดลางคือชําระบาปทั้งหมด
อันควรจะเกิดดวยอารมณภายในและภายนอกในอายตนโลกแมทั้งหมด กลาว
คือทั้งภายในและภายนอกดวยมรรคญาณไมมาสูกัป ในเทวดาและมนุษยทั้ง
หลายผูสมควรดวยกัปคือตัณหาและทิฏฐิ เพราะลางบาปไดแลวนั้น บัณฑิต
กลาวผูนั้นวา เปนผูลางบาป.
แมในคาถาที่สี่ก็พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้. บทวา อาคุ น กโรติ
กิฺจิ โลเก ผูใดไมกระทําบาปอะไร ๆ ในโลก ความวา ผูใดไมทําบาป อัน
เปนความชั่วแมมีประมาณนอยในโลก ทานกลาวผูนั้นวาเปนนาค เพราะเหตุดัง
นั้น. ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณปญหาแลว.
คําที่เหลือเปนคําสรรเสริญโดยนัยดังกลาวแลวในกอนนั่นแหละ จริงอยู ผูใด
ไมทําความชั่วเพราะละความชั่วไดดวยมรรค ผูนั้นสลัดออกคือละเครื่องผูก
ทั้งหมด อันไดแกสังโยชน ๑๐ ในสังโยชนทั้งหมดมีกามราคะเปนตน ไมของ
อยูดวยความของไร ๆ ในขันธเปนตนทั้งปวง และหลุดพนไดเด็ดขาดดวย
วิมุตติทั้งสอง และเปนผูคงที่.
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แมในปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแกปญหาที่พราหมณถามดวย
คาถาที่สองอยางนี้แลว จึงตรัสดวยคาถาที่สามตอไป เพราะอายตนะทั้งหลายทาน
กลาววา เขตฺตานิ เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา จกฺขุเปต จกฺขฺวายตนมุเปต ฯเปฯ เขตฺตมฺเปต วตฺถุมฺเปต นี่ก็เปนจักษุ นี่ก็เปนจักขวายตนะ ฯลฯ
นี่ก็เปนเขต นี่ก็เปนวัตถุ. ผูใดชนะ คิดครอบงําเขตเหลานั้น อีกอยางหนึ่ง
พิจารณาคือกําหนดเขตทั้งสิ้น คือไมมีเหลือโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน
แตโดยความตางกัน เขตที่เปนของทิพย เขตของมนุษยและเขตของพรหม มี
การเกี่ยวของกันเปนเหตุ เขตใดเปนของทิพยมี ๑๒ ประเภท เขตที่เปนของ
มนุษยก็เหมือนอยางนั้น อนึ่งเขตใดเปนเขตของพรหมมีประเภทคืออายตนะ ๑๒
มีจักขวายนตะเปนตน ในอายตนะ ๖ พึงปราบปรามหรือพึงพิจารณาเขตทั้ง
หมดนั้น แตนั้นเปนผูหลุดพนจากเครื่องผูกอันเปนรากเหงาแหงเขตทั้งหมด
มี อวิชชา ตัณหา และภพเปนตน เปนเครื่องผูกอันเปนรากเหงาแหงเขตทั้ง
ปวง ชื่อวา เปนผูชนะเขตทั้งปวง เพราะเขตเหลานั้นอันคนชนะไดแลวหรือ
พิจารณาแลวอยางนี้ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงพยากรณปญหาแรกดวย
คาถานี้วา เขตฺตานิ ดังนี้.
ในบทวา เขตฺตานิ อาจารยบางพวกกลาววา กรรมทั้งหลายชื่อวา
เปนเขต (เนื้อนา)เพราะบาลีวา กมฺม เขตฺต วิฺาณ พีช ตณฺหา สิเนโห.
กรรมเปนเนื้อนา วิญญาณเปนพืช ตัณหาเปนยางเหนียว. อนึ่งในบทวา
ทิพฺพ มานุสกฺจ พฺรหฺมกฺเขตฺต นี้ ทานพรรณนาไววา กรรมอันเปน
เขตของทิพยเขาถึงเทวโลก กรรมอันเปนเขตของมนุษยเขาถึงมนุษย กรรมอัน
เปนเขตของพรหมเขาถึงพรหมดังนี้. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
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ก็เพราะกรรมทั้งหลายทานกลาวโกสะ เพราะคลายกะเปาะฟองที่ตั้งใน
ตน ชื่อวาเปนผูฉลาดเพราะตัด คือตัดขาดกะเปาะฟองเหลานั้นไดนั้น เมื่อ
จะทรงแสดงความนั้นจึงทรงพยากรณปญหาที่สองดวยคาถาวา โกสานิ กะเปาะ
ฟอง ดังนี้.
บทนั้นมีความดังนี้ ผูใดพิจารณากะเปาะฟอง (กรรม) ทั้งสิ้นอันได
แกกุศลกรรมโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน โดยอารมณและโดยกิจ ดวย
โลกิยวิปสสนาและโลกุตรวิปสสนา แตโดยความตางกันออกไป พิจารณา
กะเปาะฟองที่เปนของทิพย และกะเปาะฟองของมนุษย มีตา งดวย กามาวจรกุศลเจตนา ๘ อันเปนเหตุเกี่ยวของกัน และกะเปาะฟองของพรหมอันตางดวย
มหัตคตกุศลเจตนา ๙ แตนั้นหลุดพนจากเครื่องผูกอันเปนรากเหงาแหงกะเปาะ
ฟองทั้งหมดมีประเภทคือ อวิชชาและภวตัณหาเปนตน ดวยมรรคภาวนา ทาน
กลาววาเปนผูฉลาด เพราะกําจัดกะเปาะฟองเหลานั้นไดดวยประการฉะนี้ และ
เปนผูคงที่เห็นปานนั้น. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบภพ ๓ และอายตนะ ๑๒ วาเปน
โกสะ เพราะเปนเชนกับฝกดาบ ดวยอรรถวาเปนที่อยูของสัตวและธรรมทั้ง
หลาย. ในบทนี้พึงประกอบดวยคาถาดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง เพราะทานกลาววาเปนบัณฑิตดวยบทนี้วา น เกวล ปณฺฑติ
มิใชฉลาดอยางเดียว. แตโดยที่แททานกลาววาบัณฑิตเพราะถึงคือเขาถึงอายตนะ
ทั้งหลาย ยึดอยูดวยปญญาเปนเครื่องคนควา ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงความ
นั้นจึงทรงพยากรณปญหาที่สามดวยคาถาวา ทุภยานิ อายตนะทั้งสอง ดังนี้.
บทนั้นมีความดังนี้ ผูใดพิจารณาอายตนะทั้งสองอยางนี้คือ ทั้งภายใน
และภายนอก โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน. บทวา ปณฺฑรานิ ไดแก
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อายตนะทั้งหลาย. ทานกลาวอยางนั้นเพราะบริสุทธิ์โดยปรกติและเพราะงอกงาม
ผูพิจารณาอายตนะเหลานั้นชื่อวาเปนผูมีปญญาบริสุทธิ์ เพราะกําจัดมลทินออก
เสียไดดวยการปฏิบัตินี้ ทานกลาววาเปนบัณฑิตเพราะเหตุนั้น. เพราะเปนผูถึง
แลวซึ่งอายตนะเหลานั้นดวยปญญา. บทที่เหลือเปนคําสรรเสริญของพราหมณ
นั้น ผูนั้นเปนผูกาวลวงธรรมดําและธรรมขาวอันไดแกบาปและบุญไดแลวและ
เปนผูคงที่ ฉะนั้น พราหมณจึงสรรเสริญอยางนี้ ดวยประการฉะนี้.
ก็เพราะญาณทานเรียกวา โมนะ ดังที่ทานกลาวไววา ยา ปฺาปชานนา ฯเปฯ สมฺมาทิฏิ เตน าเณน สมนฺนาคโต มุนิ มุนี
ประกอบดวยปญญาความรู ฯลฯ สัมมาทิฏฐิ ดังนี้ ฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงความ
นั้นจึงทรงพยากรณปญหาที่สี่ดวยคาถาวา อสตฺจ ธรรมของอสัตบุรุษ ดังนี้.
บทนั้นมีความดังนี้ ผูใดรูธรรมของอสัตบุรุษและสัตบุรุษทั้งที่เปน
อกุศลและกุศลในโลกทัง้ ปวงนี้คือในภายในและภายนอกดํารงอยู ลวงคือกาว
ลวง ธรรมอันเปนเครื่องของ ๗ อยางโดยประเภทมีราคะเปนตน และขายสอง
อยางโดยประเภทคือตัณหาและทิฏฐิ เพราะผูนั้นไดรูแลว ทานกลาวผูนั้นวา
เปนมุนี เพราะประกอบดวยญาณเปนเครื่องคนควาอันไดแกโมนะนั้น. บทวา
เทวมนุสฺเสหิ ปูชิโย อันเทวดาและมนุษยทั้งหลายบูชาแลว นี้เปนคําสรรเสริญของพราหมณนั้น. จริงอยู ผูน ั้นเปนผูควรแกการบูชาของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายเพราะเปนมุนีสิ้นอาสวะแลว ฉะนั้น พราหมณจึงสรรเสริญ
อยางนี้ดวยประการฉะนี้.
แมในปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแกปญหาที่พราหมณถามดวย
คาถาที่สาม พระองคจึงตรัสดวยคาถาที่สี่ เพราะผูนั้นทําความสิ้นกิเลสถึงแลว
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ดวยเวทคือมรรคญาณ ผูนั้นชื่อวาเปนผูถึงเวทโดยปรมัตถ อนึ่งผูใดพิจารณา
เวททั้งหลายที่รูวาเปนศาสตรของสมณะและพราหมณทั้งหลาย ดวยความเปน
ของไมเที่ยงเปนตนโดยกิจดวยมรรคภาวนานั้นเอง กาวลวงเวททั้งปวงนั้น ดวย
การละความพอใจและความกําหนัดในเวทนั้น เวทนาใดเกิดขึ้นเพราะเวทเปน
ปจจัย หรือโดยประการอื่น เปนผูปราศจากราคะในเวทนาเหลานั้น คือในเวทนาทั้งหมด ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงความนั้นมิไดตรัสวา อิท ปตฺติน นี้ของผู
บรรลุเวท ดังนี้ แตทรงพยากรณปญหาที่หนึ่งดวยคาถาวา เวทานิ เวททั้งหลาย
ดังนี้. เพราะผูพิจารณาเวททั้งหลายดวยปญญาเปนเครื่องคนควานั้น กาวลวง
เวททั้งปวง ดวยการละความพอใจและความกําหนัดในเวทนั้น ผูนั้นถึงรูและ
กาวลวงเวททั้งหลายที่รูกันวาเปนศาสตร ผูใดปราศจากราคะในเวทนาทั้งหลาย
แมผูนั้นถึงและกาวลวงเวททั้งหลายที่รูอยูวาเปนเวทนา ผูนั้นชือ่ วาเวทคู เพราะ
เปนไปแลวสูเวททั้งหลาย ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงความแมนั้นมิไดตรัสวา
อิท ปตฺติน แลวทรงพยากรณปญหาที่หนึ่งดวยคาถานี้.
ก็เพราะในปญหาที่สองทานกลาววา อนฺวิทิโต ไดแกผูรูตาม ผูนั้น
ใครครวญนามรูป ที่ทําใหเนิ่นชา อันเปนภายใน อันไดแกธรรมอันทําให
เนิ่นชา อันตางดวยคณะหามานะและทิฏฐิในสันดานของตน และนามรูปอันมี
ธรรมที่ทําใหเนิ่นชานั้นเปนปจจัย ดวยอนิจจานุปสสนาเปนตน มิใชใคร
ครวญธรรมที่เปนภายในอยางเดียว ยังใครครวญธรรมที่เปนมูลรากแหงโรค
ในภายนอกดวย ไดแก ใครครวญธรรมอันเปนมูลรากมีอวิชชาและภวตัณหา
เปนตน ของนามรูปและโรคนี้ ในสันดานของคนอื่น หรือเปนผูหลุดพนจาก
เครื่องผูกอันเปนรากเหงาแหงโรคทั้งหลายทั้งปวงดวยภาวนานั้น
หรือจาก
เครื่องผูกอันเปนมูลรากทั้งปวงแหงโรคทั้งหลาย หรือจากธรรมอันทําใหเนิ่นชา
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ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงความนั้นจึงทรงพยากรณปญหาที่สองดวยคาถาวา
อนุวิจฺจ ใครครวญแลวดังนี้.
ก็ในบทวา กถฺจ วิริยวา บุคคลผูมีความเพียรดวยอาการอยางไร
นี้ มีวินิจฉัยดังตอไปนี้. เพราะผูใดเวนจากบาปทั้งปวงดวยอริยมรรค อนึ่ง
เพราะเปนผูเวนอยางนั้นได จึงกาวลวงทุกขในนรกเพราะไมมีปฏิสนธิตอไป
ดํารงอยู อยูด วยความเพียร มีความเพียรเปนที่อาศัย ผูนั้นเปนขีณาสพ ยอม
ควรที่จะกลาวไดวาเปนผูมีความเพียรดังนี้ ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงความนั้น
จึงทรงพยากรณปญหาที่สามดวยคาถาวา วิรโต เปนผูงดเวนดังนี้. บทวา
ปธานวา ธีโร ตาทิ บุคคลนั้นมีความเพียร มีปญ
 ญา ผูคงที่ นี้เปนคําสรรเสริญ
ของพราหมณนั้น เพราะผูนั้นชื่อวา ผูมีความเพียรเพราะความเพียรพยายามใน
มรรคและฌาน ชื่อวาผูมีปญญา เพราะสามารถกําจัดกิเลสเปนตนได ชื่อวา
ผูคงที่ เพราะไมทําใหแปลกออกไป ฉะนั้น พราหมณจึงสรรเสริญดวยประการ
ฉะนี้. บททีเ่ หลือควรกลาวประกอบกัน.
ในบทวา อาชานิโย กินฺติ นาม โหติ บุคคลเปนอาชาไนยดวย
อาการอยางไร นี้ พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงวา มาก็ดี ชางก็ดี รูเหตุอันควร
และไมควร ทานกลาววา เปนอาชาไนยในโลก แตอาชาไนยนั้นยังละโทษไม
หมดสิ้นเชิงทีเดียว แตพระขีณาสพละโทษเหลานั้นไดหมด ฉะนั้น จึงควรที่จะ
กลาววา เปนอาชาไนยโดยปรมัตถดงั นี้.
ทรงพยากรณปญหาที่สี่ดวยคาถาวา ยสฺส ดังนี้.
บทนั้นมีความดังนี้ บทวา อชฺฌตฺต พหิทฺธา จ ทั้งภายในภายนอก
ความวา ผูใดตัดเครื่องผูกอันไดแกสังโยชนทั้งภายในภายนอกไดแลว คือตัดทํา
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ลายดวยศัสตราคือปญญา. บทวา สงฺคมูล รากเหงาแหงธรรมเปนเครื่องของ
ความวา เครื่องผูกอันเปนรากเหงาดวยการเกี่ยวของ ไมกาวลวงธรรมอันเปน
เครื่องของในวัตถุเหลานั้น ๆ อีกอยางหนึ่ง ผูใดตัดเครื่องผูกมีราคะเปนตน
อันเปนรากเหงาแหงธรรมเปนเครื่องของทั้งภายในและภายนอกไดแลว ผูนั้น
หลุดพนจากเครื่องผูกทั้งปวง อันเปนรากเหงาแหงธรรมเปนเครื่องของ หรืออัน
เปนรากเหงาแหงธรรมเปนเครื่องของทั้งปวง ทานกลาวผูนั้นวาเปนอาชาไนย
และเปนผูคงที่เห็นปานนั้น.
แมในปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแกปญหาที่ตรัสไวแลว ในคาถา
ที่สี่แลวตรัสดวยคาถาที่หา เพราะจินตกวีทั้งหลายพรรณนาความเปนผูสมบูรณ
ดวยสุตะ ดวยเหตุเพียงการเชี่ยวชาญในฉันท ผูนั้นเปนผูสมบูรณเพียงโวหาร
สุตะแตพระอริยะเปนผูสมบูรณดวยปรมัตถสุตะ เพราะเปนพหูสูตและเพราะ
ไมมีสุตะอันลามกฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงความนั้นจึงไมตรัสวา อิท ปตฺติน
ทรงพยากรณปญหาแรกดวยคาถาวา สุตฺวา ผูฟงแลว ดังนี้.
บทนั้นมีความดังนี้ ผูใดฟงดวยกิจคือสุตมยปญญาในโลกนี้ หรือฟง
ดวยกิจที่ควรทํา รูยิ่งธรรมทั้งปวง อันเขาถึงวิปสสนาดวยความไมเที่ยงเปนตน
ครอบงําธรรมอันมีโทษและไมมีโทษอะไร ๆ และธรรมเปนที่ตั้งแหงกิเลสดวย
ปฏิปทานี้นับไดวา อภิภู ผูครอบงําฟงดังนั้นแลวรูยิ่งธรรมทัง้ ปวง ครอบงํา
ธรรมที่มีโทษและธรรมที่ไมมีโทษอะไร ๆ ทานเรียกผูนั้นวาผูสมบูรณดวยสุตะ
เพราะเปนผูสดับแลว อนึ่ง เพราะผูใดไมมีความสงสัย พนแลวจากเครื่องผูก
คือกิเลส และเปนผูไมมีทุกขดวยทุกขทั้งหลายมีราคะเปนตนในที่ทั้งปวง คือ
ในธรรมทั้งปวงมีขันธและอายตนะเปนตน เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวผูนั้นผู
ไมมีความสงสัย ผูหลุดพนแลว ผูไมมีทุกขในธรรมทั้งปวงวาเปน โสตติยะ
ผูสมบูรณดวยสุตะ ดังนี้แล.
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ก็ เพราะผูชื่อวา เปนอริยะ เพราะอันชนผูใครประโยชนเกื้อกูลพึง
บูชา อธิบายวา ควรเขาถึงฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงคุณที่เปนอริยะ จึงพยากรณ
ปญหาที่สองดวยคาถาวา เฉตฺวา ตัดแลว.
บทนั้นมีความวา บุคคลนั้นเปนผูรู เปนผูมีรัศมี เปนผูรูมรรค ๔ ตัด
แลวคือ ทําลายอาสวะ ๔ อาลัย ๒ ดวยศัสตราคือปญญา ยอมไมเขาถึงการนอน
ในครรภดวยอํานาจภพใหม คือไมเขาถึงกําเนิดไร ๆ บรรเทาสัญญา ๓ อยาง
มีกามเปนตน และเปอกตม คือ กามคุณ ยอมไมมาสูกัปอยางใดอยางหนึ่งแหง
ตัณหากัปและทิฏฐิกัป ทานกลาวผูนั้นผูประกอบดวยคุณมีการตัดอาสวะเปนตน
อยางนี้วาเปนอริยะ หรือวา ชื่อวาอริยะ เพราะไกลจากบาปทั้งหลาย และชื่อวา
อนริยะ เพราะไมมีการเคลื่อนไหวดวยความทุกข ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงความ
แมนั้น จึงทรงพยากรณดวยปญหาที่สองแหงคาถานี้. จริงอยู ธรรมลามกมี
อาสวะเปนตน สมมติวาเปนทุกข ธรรมลามกเหลานั้นอันเขาตัดแลวบรรเทาแลว
ทั้งไมหวั่นไหวดวยธรรมลามกเหลานั้น จึงชื่อวาเขาเปนผูไกลธรรมเหลานั้น
และไมเคลื่อนไปในธรรมเหลานั้น ฉะนั้น ทานจึงกลาวผูนั้นวาเปนอริยะดวย
แนวนี้วา เขาเปนผูไกลจากธรรมอันลามก ดวยแนวนี้วา เขาไมเคลื่อนไหวไป
ในความทุกข. ในบทนีพ้ ึงทราบวาโยชนาแกไวอยางนี้. บทวา วิทวา โส
น อุเปติ คพฺภเสยฺย เขารูแลวยอมไมเขาถึงการนอนในครรภนี้ เปนคํา
สรรเสริญในการกําหนดความนี้.
ก็และในบทนี้วา จรณวา ผูมีจรณะ เปนอยางไร. เพราะผูบรรลุ
ธรรมที่ควรบรรลุดวยจรณะทั้งหลาย ยอมควรที่จะพึงกลาววา จรณวา ผูมี
จรณะ. ดังนี้ ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงบทวา จรณวา นั้น จึงทรงพยากรณ
ปญหาที่สามดวยคาถาวา โย อิธ ผูใดในศาสนานี้ ดังนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา โย อิธ คือ ผูใดในศาสนานี้. บทวา จรเณสุ
เพราะธรรม ๑๕ อยาง ที่ทานกลาวไวแลวในเหมวตสูตรมีศีลเปนตน. บทวา
จรเณสุ เปนสัตตมิวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ. บทวา ปตฺติปตฺโต คือ
บรรลุธรรมที่ควรบรรลุ. ทานอธิบายวา ผูใดบรรลุพระอรหัตที่ควรบรรลุ
เพราะมีจรณะเปนนิมิต มีจรณะเปนเหตุ มีจรณะเปนปจจัย. บทวา จรณวา โส
ผูนั้นทานกลาววา มีจรณะ เพราะบรรลุธรรมที่ควรบรรลุนี้ดว ยจรณะทั้งหลาย.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันพยากรณปญหา. บทที่เหลือเปนคําสรรเสริญของ
พราหมณนั้น อธิบายวา ผูใดในศาสนาเปนผูบรรลุธรรมที่ควรบรรลุเพราะมี
จรณะผูนั้นเปนผูฉลาด ยอมรูทั่วถึงธรรมคือนิพพานในกาลทุกเมื่อ เพราะมีจิต
นอมไปในนิพพาน ไมของอยูในธรรมมีขันธเปนตนทั้งปวง มีจิตพนแลวดวย
วิมุตติทั้งสอง และไมมปี ฏิฆะ ดังนี.้
ก็เพราะผูชื่อวา เปนปริพาชก เพราะขับไลกรรมเปนตนออกไปได.
ฉะนั้น เมื่อจะทรงแสดงความนั้น จึงทรงพยากรณปญหาที่สี่แหงคาถาวา
ทุกฺขเวปกฺก กรรมมีทุกขเปนผล ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในบทนั้นดังนี้ วิบากนั่นแหละชื่อวา เวปกฺก. ที่
ชื่อวา ทุกฺขเวปกฺก เพราะมีทุกขเปนผล. ทุกขแมทงั้ หมดพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา กรรมอันประกอบดวยธาตุ ๓ เพราะเหตุเกิดแหงทุกขในปวัตติ. บทวา
อุทฺธ คือ อดีต. บทวา อโธ คือ อนาคต. บทวา ติริย วาป มชฺเฌ
คือ ปจจุบัน. ก็บทวา ติริย วาป มชฺเฌ ไดแก ไมใชเบื้องบน ไมใช
เบื้องต่ํา ทานกลาววาขวาง ในระหวางเบื้องบนเบื้องต่ําทั้งสองนั้น ทานกลาววา
ในทามกลาง. บทวา ปริพฺพาชยิตฺวา ขับไล คือใหออกไป กําจัดเสีย. บทวา
ปริฺาจารี ไดแก กําหนดดวยปญญาเที่ยวไป. นี้เปนเพียงพรรณนาบทที่
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ยังไมเคยมีมา แตโยชนาอธิบายบทนี้ดังนี้ ผูใด ยังความเยื่อใยคือตัณหาและ
อวิชชาใหเหี่ยวแหงไป ดวยอริยมรรค ขับไลกรรมอะไร ๆ ทัง้ หมดที่ทําให
เกิดทุกข แมเนื่องดวยกาล ๓ โดยกระทําไมใหปฏิสนธิ อนึ่ง ครั้นขับไลไป
แลวชื่อวามีปกติกําหนดดวยปญญาเที่ยวไป เพราะกําหนดกรรมนั้นเที่ยวไป
ไมใชกรรมอยางเดียว กําหนดการละธรรมแมเหลานั้น คือ มายา มานะ โลภ
โกรธ ก็ชื่อวาเปนผูกําหนดดวยปญญาเที่ยวไป ไดกระทํานามรูปใหถึงที่สุด
และกระทําที่สุดแหงนามรูป คือ ขับไลไป มีความดวยประการฉะนี้แล ทาน
กลาวผูนั้นวาเปนปริพาชก เพราะขับไลกรรมเปนตนเหลานี้เสียได. บทวา
ปตฺติปตฺต บรรลุธรรมที่ควรบรรลุนี้ เปนคําสรรเสริญของสภิยปริพาชกนั้น.
ในคาถาสรรเสริญมีอาทิวา ยานิ จ ตีณิ ทิฏฐิ ๓ ของสภิยปริพาชก
ผูยินดีดวยการพยากรณปญหาอยางนี้. บทวา โอสรณานิ ไดแก หยั่งลงสู
ลัทธิ อธิบายวา ทิฏฐิทั้งหลาย. เพราะทิฏฐิเหลานั้นรวมกันเปน ๖๓ เพราะ
ถือเอาทิฏฐิ ๖๓ ที่กลาวแลวในพรหมชาลสูตรกับสักกายทิฏฐิ และเพราะทิฏฐิ
เหลานั้นเปนวาทะของสมณะผูเปนเดียรถียอื่น อาศัยคัมภีรดวยการอาง มิใช
ดวยการเกิด แตอาศัยอักขระคือความหมายรูกัน คือมีชื่อเรียกวา หญิง ชาย
โดยการเกิด. สัญญาวิปริตยอมเกิดแกคนพาลทั้งหลายวา ตนควรเปนเชนนี้
ดังนี้ ดวยมิจฉาปริวิตกและไดยินวา ทิฏฐิที่อาศัยทั้งสองอยางนั้น ยอมเกิด
ขึ้นดวยอํานาจของสมณะผูเปนเดียรถียอื่นเหลานั้น ไมใชเห็นดวยตนเอง
พระผูมีพระภาคเจาทรงกําจัดคือนําออกซึ่งทิฏฐิเหลานั้น ทรงกาวลวงความมืด
คือโอฆะไดแลว. พระองคทรงกาวลวงที่สุดแหงโอฆะไดแลว ฉะนั้น จึงตรัสวา
ยานิ จ ตีณิ ฯเปฯ ตมคา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ผูมีพระปญญาเสมอ
ดวยแผนดิน พระองคทรงกําจัดทิฏฐิ ๓ และ ๖๐ ที่อาศัยคัมภีรอันเปนวาทะ
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เปนประธานของสมณะผูถือลัทธิอื่น ที่อาศัยอักขระคือความหมายรูกัน (วาหญิง
วาชาย) และสัญญาอันวิปริต ทรงกาวลวงความมืด. ตอจากนั้นสภิยปริพาชก
กลาววา อนฺตคูสิ ปารคู ทุกฺขสฺส พระองคเปนผูถึงที่สุด ถึงฝงแหงทุกข
ดังนี้ หมายถึงที่สุดและฝงแหงทุกขในวัฏฏะคือนิพพาน เพราะไมเกิด เพราะ
ไมมีทุกขและเพราะตรงกันขามกับทุกขในวัฏฏะนั้น. อีกอยางหนึ่ง ควรทราบ
การผูกในประโยคนี้วา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา เปนผูถึงฝง เพราะ
ถึงพระนิพพานแลว สภิยปริพาชกเมื่อจะกราบทูลกะพระองค จึงกราบทูลวา
ปารคู อนฺตคูสิ ทุกขฺ สฺส พระองคถึงฝงคือถึงที่สุดแหงทุกข ดังนี้.
ชื่อวา สมฺมาสมฺพทุ ฺโธ เพราะตรัสรูโดยชอบ และตรัสรูเอง.
บทวา ต ต มฺเ สําคัญพระองความีอาสวะสิ้นแลว ความวา อาจารย
บางพวกกลาว ดวยความเคารพยิ่งวา ตเมว มฺามิ น อฺ ขาพเจา
สําคัญพระองคเทานั้น ไมสําคัญผูอื่น. บทวา ชุติมา มีความรุงเรือง คือ
ถึงพรอมดวยความสวางโดยกําจัดความมืดของผูอื่น. บทวา มติมา มีความรู
คือถึงพรอมดวยความรูคือปญญาสามารถรูสิ่งที่ควรรู อันเปนปจจัยแหง
ความรูอื่น ๆ. บทวา ปหูตปฺโ มีพระปญญามาก คือมีพระปญญาหาก
ที่สุดมิได. ในบทนี้ทานประสงคเอาสัพพัญุตญาณ. บทวา ทุกฺขสฺสนฺตกรา
ทรงชวยขาพระองคผูกระทําที่สุดแหงทุกขได สภิยปริพาชกกราบทูลเรียกจึง
กลาวดังนั้น. บทวา อตาเรสิ ม พระองคยังขาพระองคใหขามไดแลว คือ
ยังขาพระองคใหขามพนจากความสงสัย.
สภิยปริพาชกกลาวถึงการกระทําความนอบนอมดวยกึ่งคาถาวา ยมฺเม
ดังนี้. ในบทเหลานั้นบทวา กงฺขิต พนความสงสัย สภิยปริพาชกกลาว
หมายถึงความอันอาศัยปญหา ๒๐ ขอ เพราะสภิยปริพาชกนั้น ไดมีความ
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สงสัยดวยความนั้น. บทวา โมนปเถสุ ในทางแหงมุนี คือในทางแหงญาณ.
บทวา วินฬีกตา ผูไมมกี ิเลสดุจหลักตอ. คือปราศจากกิเลสเพียงดังหลักตอ
ทานอธิบายวา ตัดขาดแลว. บทวา นาคนาคสฺส พระองคผูเปนพระนาคผู
ประเสริฐยิ่ง นี้เปนคํารองเรียกอยางหนึ่ง สัมพันธดวยคํานี้วา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐตรัสอยูพวกปริพาชกยอมชื่นชม. บาลีวา ธมฺมเทสน
เปนบาลีเกิน. บทวา สพฺเพ เทวา เทวดาทั้งปวง ไดแก อากาสัฏฐเทวดา
และภุมมัฏฐเทวดา. บทวา นารทปพฺพตา นัยวา หมูเทวดาทั้งสองนั้นแม
นั้นเปนผูมีปญญา ก็ยังอนุโมทนา เพราะเหตุนั้น สภิยปริพาชกจึงกลาวทํา
ความนอบนอมดวยความเลื่อมใสทั้งหมด สภิยปริพาชกสดับความสมบูรณแหง
พยากรณ อันสมควรแกการอนุโมทนา จึงประคองอัญชลีกลาววา นโม เต
ขอความนอบนอมจงมีแดพระองคดังนี้. บทวา ปุริสาชฺา ขาแตพระองคผู
เปนบุรุษอาชาไนย คือ ขาแตพระองคผูสมบูรณดวยชาติในบรรดาบุรุษทั้งหลาย.
บทวา ปฏิปุคฺคโล ไดแก บุคคลผูมีสวนเปรียบเสมอพระองค. พระองคชื่อ
วาเปนพระพุทธเจา เพราะแทงตลอดอริยสัจ ๔ พระองคชื่อวาเปนพระศาสดา
เพราะทรงพร่ําสอน และเพราะนําคําสอนมาให พระองคชื่อวาเปนผูครอบงํา
มาร เพราะครอบงํามาร ๔ พระองคชื่อวาเปนมุนี คือเปนมุนีผูตรัสรูแลว.
บทวา อุปธิ ไดแก อุปธิ ๔ อยาง คือ ขันธ กิเลส กาม และอภิสังขาร.
บทวา วคฺคุ คือมีรูปงาม. บทวา ปฺเ จ ไดแก โลกิยปญญา พระองค
ไมทรงติดอยูในบุญและบาป เพราะไมทําบุญและบาปเหลานั้นบาง เพราะไมมี
การเสวยผลของบุญและบาปที่ทําในกาลกอนตอไปบาง เพราะฉาบทาดวยตัณหา
และทิฏฐิอันมีบุญและบาปนั้นเปนนิมิตบาง. สภิยปริพาชกกลาวอยางนี้วา
วนฺท ติ สตฺถุโน สภิยะขอถวายบังคมพระบาทของพระศาสดาแลวหมอบลง
ณ ขอพระบาทถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ.
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บทวา อฺติตฺถิยปุพฺโพ คืออัญญเดียรถียนั่นเอง. บทวา
อากงฺขติ แปลวา ยอมปรารถนา. บทวา อารทฺธจิตฺตา พอใจ คือยินดี
แลว. บทวา อปจ เมตฺถ ปุคฺคลเวมตฺตตา วิทิตา ก็แตวาเรารูความ
ตางแหงบุคคลในขอนี้ ความวา เรารูความตางแหงบุคคลในการอยูปริวาสนี้
ของอัญญเดียรถียทั้งหลาย ไมไชควรอยูปริวาสทั้งหมด. ก็เพราะเหตุไรจึงไม
ควรอยูปริวาสทั้งหมด. อันชฎิลผูบูชาไฟ และอันเจาศากยะโดยชาติ ละเพศมา
แลว อนึ่ง ผูใดแมยังไมละเปนผูสมบูรณดวยเหตุเพื่อไดมรรคและผล แมมา
แลว เชนสภิยปริพาชกนัน้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอน
สภิยะ ทานไมมีเหตุจะตองอยูปริวาสเพื่อบําเพ็ญวัตรของเดียรถีย ทานตองการ
ประโยชน สมบูรณดวยเหตุเพื่อไดมรรคผล ขอนั้นเรารูแลว เมื่อจะทรง
อนุญาตใหสภิยปริพาชกบรรพชา จึงตรัสวา อปจ เมตฺถ ปุคฺคลเวมตฺตา
วิทิตา ก็แตวาเรารูความตางแหงบุคคลในขอนี้ ดังนี้. ฝายสภิยะเมื่อจะแสดง
ความเคารพของตน จึงกราบทูลวา สเจ ภนฺเต ดังนี้. บททั้งหมดและบท
อื่นจะไมพรรณนาในที่นี้ เพราะมีความงาย และเพราะมีนัยดังไดกลาวเเลว
ในหนกอน พึงทราบอยางเดียวกับที่กลาวแลวในหนกอนนั่นแล.
จบอรรถกถาสภิยสูตรที่ ๖ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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เลสสูตรที่ ๗
วาดวยความเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจา
[๓๗๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จจาริกไปในชนบทชื่ออังคุตตราปะ
พรอมดวยภิกษุสงฆจํานวนมากประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เสด็จถึงอาปณนิคมของ
ชาวอังคุตตราปะ.
เกณิยชฎิลไดสดับขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจาก
ศากยสกุส เสด็จจาริกไปในชนบทชื่ออังคุคคราปะ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เสด็จถึงอาปณหิคมตามลําดับ ก็กิตติศัพทอันงามของ
ทานพระโคดมพระองคนั้นแล ขจรไปแทอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ฯลฯ ทรงเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งเองแลวทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ
เทวดาและมนุษยใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามใน
ทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทั้ง
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบรู ณสิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตปานนั้น ยอมเปน
ความดีแล.
ครั้งนั้นแล เกณิยชฎิลเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ได
สนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน
ไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเกณิยชฏิล
เห็นแจง ใหสมาทานอาจหาญ ราเริงดวยธรรมีกถา.
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ลําดับนั้น เกณิยชฎิล อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง
ใหสมาทาน อาจหาญ ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
วา ขอพระโคดมผูเจริญ พรอมดวยภิกษุสงฆ ทรงรับภัตของขาพระองค
เสวยในวันพรุงนี้ พระเจาขา.
[๓๗๔] เมื่อเกณิยชฎิลกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมพี ระภาคเจา
ไดตรัสกะเกณิยชฎิลวา ดูกอนเกณิยะ ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑,๒๕๐ รูป อนึ่ง
ทานก็เลื่อมใสในพวกพราหมณยิ่งนัก.
แมครั้งที่ ๒ เกณิยชฎิลก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ภิกษุสงฆมีมากถึง ๑,๒๕๐ รูป ทั้งขาพระองคเปนผูเลื่อมใส
ในพวกพราหมณก็จริง ถึงอยางนั้นก็ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ
ทรงรับภัตของขาพระองคเพื่อเสวยในพรุงนี้ .. .แมครั้งที่ ๓ เกณิยชฎิล...
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงรับนิมนตดวยดุษณีภาพ.
ลําดับนั้นแล เกณิยชฎิลทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตแลว
ลุกจากอาสนะ เขาไปสูอาศรมของตนแลว เรียกมิตรอํามาตยและญาติสายโลหิต
ทั้งหลายมากลาววา มิตรอํามาตย และญาติสาโลหิตผูเจริญทั้งหลายจงฟงขาพเจา
ขาพเจานิมนตพระสมณโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆ เพื่อเสวยภัตในวันพรุงนี้
ขอทานทั้งหลายชวยขาพเจาขวนขวายดวยกาย พวกมิตร อํามาตยและญาติ
สาโลหิตทั้งหลายของเกณิยชฎิลรับคําแลว บางพวกขุดเตา บางพวกผาฟน
บางพวกลางภาชนะ บางพวกชวยตั้งหมอน้ํา บางพวกปูอาสนะ สวนเกณิยชฎิล
ตกแตงโรงปะรําเอง.
[๓๗๕] ก็สมัยนั้นแล เสลพราหมณอาศัยอยูในอาปณนิคม เปนผูรู
จบไตรเพทพรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกตุภะ พรอมทั้งประเภทอักษร
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มีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีร
โลกายตะ และตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ทั้งบอกมนตแกมาณพ ๓๐๐ คน
ดวย ก็สมัยนั้น เกณิยชฏิลเปนผูเลื่อมใสในเสลพราหมณยิ่งนัก.
ครั้งนั้นแล เสลพราหมณแวดลอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน เดินเที่ยว
พักผอนอยู ไดเขาไปสูอาศรมของเกณิยชฎิล ไดเห็นคนบางพวกขุดเตา ฯลฯ
บางพวกปูอาสนะ ในอาศรมของเกณิยชฎิล สวนเกณิยชฎิลตกแตงโรงปะรําเอง
ครั้นแลวไดถามเกณิยชฎิลวา ทานเกณิยะผูเจริญ จักมีอาวาหะ วิวาหะหรือ
เตรียมจัดมหายัญหรือ หรือทานไดทูลเชิญเสด็จพระเจาแผนดินมคธพระนามวา
พิมพิสารจอมทัพ พรอมทั้งรี้พล เพื่อเสวยในวันพรุงนี้.
เกณิยชฎิลตอบวา ทานเสละผูเจริญ อาวาหะหรือวิวาหะจะมีแกขาพเจา
ก็หามิได แมพระเจาแผนดินมคธพระนามวาพิมพิสารจอมทัพ พรอมทั้งรี้พล
ขาพเจาก็มิไดทูลเชิญเพื่อเสวยในวันพรุงนี้ แตขาพเจาจัดมหายัญ. พระสมณโคดมผูศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในชนบทชื่ออังคุตตราปะพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เสด็จถึงอาปณนิคม
ตามลําดับ ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมนั้นแล ขจรไปแลวอยางนี้วา
แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ฯลฯ ทรงเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้ ขาพเจานิมนตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พรอม
ดวยภิกษุสงฆ เพื่อเสวยภัตในวันพรุงนี้.
ส. ทานเกณิยะผูเจริญ ทานกลาววา พุทโธ หรือ.
ก. ทานเสสะผูเจริญ ขาพเจากลาววา พุทโธ.
ส. ทานเกณิยะผูเจริญ ทานกลาววา พุทโธ หรือ.
ก. ทานเสละผูเจริญ ขาพเจากลาววา พุทโธ.
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ลําดับนั้นแล เสลพราหมณดําริวา แมเสียงประกาศวา พุทโธ
หาไดยากในโลก พระมหาบุรุษผูประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ซึ่งมาในมนตของพวกเรา ยอมมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอื่น คือ
ถาอยูครองเรือนจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนธรรมราชา เปน
ใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักร
มั่นคง ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแลว ชางแกว มาแกว
แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกวเปนที่ ๗ พระราชโอรสของ
พระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายี
กองทัพของขาศึกได พระองคทรงชนะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใช
ศัสตรา ทรงครอบครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขต. ถาแลเสด็จออกผนวช
เปนบรรพชิต จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคา คือ กิเสสอัน
เปดแลวในโลก. เสลพราหมณถามวา ทานเกณิยะผูเจริญ ก็บัดนี้พระโคดม
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูเจริญพระองคนั้น ประทับอยูที่ไหน.
[๓๗๖] เมื่อเสลพราหมณถามอยางนี้แลว เกณิยชฎิลไดยกแขนขวา
ขึ้นชี้ แลวกลาวกะเสลพราหมณวา ทานเสสะผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูที่ทิวไมมีสีเขียวนั่น.
ลําดับนั้นแล เสลพราหมณพรอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ แลวกลาวเตือนมาณพเหลานั้นวา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย จงเงียบเสียง คอย ๆ เดินตามกันมา เพราะทานผูเจริญเหลานั้นเที่ยว
ไปผูเดียวเหมือนราชสีห ใหยินดีไดยาก ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย เวลาเรา
สนทนากับพระสมณโคดมทานทั้งหลายอยาพูดสอดขึ้นในระหวางถอยคําของเรา
จงรอใหถอยคําของเราจบลงกอน. เสลพราหมณไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมี
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พระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง.
ครั้นแลว เสลพราหมณไดตรวจดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา ก็ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
โดยมากเวน อยู ๒ ประการ คือ พระคุยหะเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑
จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไมเชื่อไมเลื่อมใสในมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ. ครั้ง
นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา เสลพราหมณนี้ เห็นมหาปุริสลักษณะ
๓๒ ประการ ของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหะเรนใหอยูในฝก ๑
ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัยไมเชื่อไมเลื่อมใสในมหาปุริสลักษณะ ๒
ประการ ทันใดนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ให
เสลพราหมณไดเห็นพระคุยหะเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชอง
พระกรรณทัง้ สอง กลับไปมา สอดเขาชองพระนาสิกทั้งสอง กลับไปมา
แผปดมณฑลพระนลาต เสลพราหมณคิดวา พระสมณโคดมทรงประกอบดวย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการบริบูรณไมบกพรอง แตเราไมทราบวา พระองค
เปนพระพุทธเจาหรือไม ก็แลเราไดฟงคําของพราหมณทั้งหลายผูแกเฒาผูเปน
อาจารยเเละปาจารยกลาวอยูวา พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ยอมทรงทําพระองคใหปรากฏในเมื่อบุคคลกลาวถึงคุณของ
พระองค ถากระไรเราพึงชมเชยพระสมณโคดม เฉพาะพระพักตรดวยคาถา
อันสมควร.
ลําดับนั้นแล เสลพราหมณไดชมเชยพระผูมีพระภาคเจาเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอันสมควรวา
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ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองค
มีพระกายบริบูรณ สวยงาม ประสูตดีแลว
มีพระเนตรงาม มีพระฉวีวรรณดุจทองคํา
มีพระเขี้ยวขาวดี มีความเพียร อวัยวะใหญ
นอยเหลาใด มีแกคนผูเกิดดีแลว อวัยวะ
ใหญนอยเหลานั้นทั้งหมดในพระกายของ
พระองคเปนมหาปุริสลักษณะ.
พระองคมพี ระเนตรแจมใส มีพระพักตรงาม มีกายใหญตรง มีรัศมีรุงเรือ่ ง
อยูใ นทามกลางสมณสงฆดังพระอาทิตย.
พระองคเปนภิกษุมีพระเนตรงาม มี
พระฉวีวรรณงามเปลงปลั่งดังทองคํา ประโยชนอะไรดวยความเปนสมณะของพระองค
ผูม ีวรรณะอันอุดมอยางนี้.
พระองคควรเปนพระเจาจักรพรรดิ
ผูป ระเสริฐในราชสมบัติ ผูเปนใหญในแผน
ดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ผูทรงชนะ
แลว ผูเปนใหญในชมพูทวีป มีกษัตริย
ประเทศราชตามเสด็จ ขาแตพระโคดม ขอ
พระองคทรงเปนพระราชาที่พระราชาทรง
บูชา เปนจอมมนุษย ครองราชสมบัติเถิด.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
[๓๗๗] ดูกอ นเสลพราหมณ เรา
เปนพระราชาชั้นเยี่ยมเปนพระธรรมราชา
เรายังจักรที่ใคร ๆ พึงใหเปนไปไมได ให
เปนรูปโดยธรรม.
เสลพราหมณกราบทูลวา
พระองคทรงปฏิญาณวา เปนพระสัมมาสัมพุทธะ เปนพระธรรมราชาชั้นเยี่ยม
ขาแตพระโคดม พระองคตรัสวา จะยังจักร
ใหเปนไปโดยธรรม ใครหนอเปนสาวก
เสนาบดีของพระองคผูประพฤติตามพระศาสดา ใครจะยังธรรมจักรที่พระองคใหเปน
ไปแลวนี้ ใหเปนไปตาม.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนเสลพราหมณ
สารีบุตรผูเกิดตามตถาคต จะยัง
ธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่เราใหเปนไปแลว
ใหเปนไปตาม ดูกอนพราหมณ ธรรมทีค่ วร
รูยงิ่ เราไดรูยิ่งแลว ธรรมที่ควรใหเจริญ
เราไดใหเจริญแลวและธรรมที่ควรละ เราละ
ไดแลว เพราะเหตุนั้น เราจึงเปนพระพุทธะดูกอนพราหมณ ทานจงขจัดความ
สงสัยในเราเสีย จงนอมใจเชื่อ การไดเห็น
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พระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายเนือง ๆ เปน
การไดโดยยาก ความปรากฏเนือง ๆ แหง
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใดแล หาได
ยากในโลก เราเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ผูเปนศัลยแพทยชั้นเยี่ยม.
เราเปนผูประเสริฐไมมีผเู ปรียบ ย่ํายี
มารและเสนามารเสียได ทําปจจามิตรทั้งหมด
ไวในอํานาจ ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ บันเทิงอยู.
เสลพราหมณกลาวกับมาณพ ๓๐๐ คนวา
ทานผูเจริญทั้งหลาย จงฟงคํานี้ที่
พระผูมีพระภาคเจามหาวีรบุรุษ ผูมีจกั ษุ
ผูเปนศัลยแพทยตรัสอยู ดังสีหะบันลืออยู
ในปา ฉะนั้น ถึงแมพระองคจะเปนผูเกิด
ในสกุลต่ําทราม (ก็ตามที)
ใคร ๆ ไดเห็นพระองคผูประเสริฐ
ไมมีผูเปรียบ ย่ํายีมารและเสนามารเสียได
จะไมพึงเลื่อมใส (ไมมีเลย)
ผูใดปรารถนาก็จงตามเรามา หรือ
ผูใดไมปรารถนาก็จงไปเถิด เราจักบวชใน
สํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีปญญาอัน
ประเสริฐนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 521

ถาทานผูเจริญชอบใจคําสั่งสอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา อยางนี้ไซร แมพวก
เราก็จักบวชในสํานักของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีพระปญญาอันประเสริฐ.
พราหมณทั้ง ๓๐๐ เหลานี้ ไดประนม
อัญชลีทูลขอวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ขาพระองคทั้งหลาย จักประพฤติพรหมจรรย
ในสํานักของพระองค.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนเสลพราหมณ
พรหมจรรยเรากลาวดีแลว ผูบรรลุ
จะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล การบวช
ของบุคคลผูไมประมาทศึกษาอยูไมเปลา
ประโยชน.
[๓๗๘] เสลพราหมณพรอมกับบริษัทไดบรรพชาอุปสมบทในสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจา ครั้งนั้นแล พอลวงราตรีนั้นไป เกณิยชฎิล สั่งให
ตกแตงขาทนียโภชนียาหารอันประณีตไวในอาศรมของตนเสร็จแลวใหกราบทูล
ภัตกาลแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถึงเวลาแลว ภัตเสร็จ
แลว.
ลําดับนั้น เปนเวลาเขาพระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตร
และจีวรเสด็จเขาไปยังอาศรมของเกณิยชฎิล ครั้นแลว ประทับนั่งเหนืออาสนะ
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ที่เขาปูลาดถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ. ลําดับนั้น เกณิยชฎิล อังคาสภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประมุข ใหอิ่มหนําสําราญดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต
ดวยมือของตน เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จ ชักพระหัตถจากบาตรแลว
เกณิยชฎิลถืออาสนะต่ําแหงหนึ่ง นั่งเฝาอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแกเกณิยชฎิลดวยพระคาถาเหลานี้วา
ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเปนประมุข
ฉันททั้งหลายมีสาวิตรีฉันทเปนประมุข พระราชาเปนประมุขของมนุษยทั้งหลาย พระจันทรเปนประมุขของดาวนักษัตรทั้งหลาย
พระอาทิตยเปนประมุขของความรอนทั้งหลาย พระสงฆแล เปนประมุขของบุคคล
ทั้งหลายผูมุงบุญ บูชาอยู.
[๓๗๙] ครั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาแกเกณิยชฎิลดวย
พระคาถาเหลานี้แลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ลําดับนั้นแล ทานพระเสละ
พรอมดวยบริษัท หลีกออกจากหมูอยูผูเดียว ไมประมาท มีความเพียร มีใจ
เด็ดเดี่ยว ไมนานนักก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตร
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ใน
ปจจุบันเขาถึงอยู รูช ัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา
ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานพระเสละพรอมดวย
บริษัท ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง ๆ ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
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ครั้งนั้นแล ทานพระเสละ พรอมทั้งบริษัทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ แลวไดหมจีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประณมอัญชลีไปทาง
ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ
ขาพระองคทั้งหลายถึงสรณะในวันที่ ๘ นับ
แตวันนี้ เพราะฉะนั้น ขาพระองคทั้งหลาย
จึงฝกฝนตนอยูในศาสนาของพระองค ๗
ราตรี.
พระองคเปนพระพุทธเจา เปน
ศาสดา เปนมุนีครองงํามาร ทรงตัดอนุสัย
แลว เปนผูขามไดเองแลว ทรงชวยหมูส ัตวนี้
ใหขามได พระองคทรงกาวลวงอุปธิไดแลว
ทรงทําลายอาสวะทั้งหลายแลว ไมทรงถือ
มัน่ ทรงละความกลัวและความขลาดไดแลว
ดังสีหะ.
ภิกษุ ๓๐๐ รูปนี้ยืนประนมอัญชลีอยู
ขาแตพระวีรเจา ขอพระองคทรงเหยียด
พระบาทยุคลเถิด ทานผูประเสริฐทั้งหลาย
จงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระศาสดา.
จบเสลสูตรที่ ๗
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อรรถกถาเสลสูตรที่ ๗
เสลสูตร มีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ? ทานกลาวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นไวใน
นิทานแหงเสลสูตรนั้นแลว. แมในลําดับการพรรณนาความแหงสูตรนี้ ก็เชน
เดียวกันกับสูตรกอน พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวแลวในสูตรกอนนั่นแล. ก็บทใด
ยังไมไดกลาวไว เราจักเรียบเรียงบททั้งหลายที่มีความงาย พรรณนาบทนั้น.
บทวา องฺคุตฺตราเปสุ ไดแก ชนบทนั้นนั่นแหละ ชื่อวาอังคา,
อังคาใดชื่อวา อาปะ ทีซ่ ับน้ํามีอยูทางทิศเหนือของแมน้ําคงคา, ทานเรียกวา
อุตตราปะ ก็มี เพราะอยูไมไกลแมน้ําเหลานั้น ถามวา อังคาใดที่ชื่อวา
อาปะอยูทางทิศเหนือของแมน้ําคงคาตอนไหน ? ตอบวา แมน้ําคงคาที่ชื่อวา
มหามหี. เพื่อความแจมแจงของแมน้ํานั้นในสูตรนี้จะพรรณนาตั้งแตตน.
มีเรื่องเลามาวา ชมพูทวีปนี้มีประมาณหนึ่งหมื่นโยชน. ในชมพูทวีป
นั้นพื้นที่ประมาณ ๔ พันโยชนถูกน้าํ ทวม จึงเรียกวา สมุทร. พวกมนุษย
อาศัยอยูในเนื้อที่ประมาณ ๓ พันโยชน มีเขาหิมพานตตั้งอยูในเนื้อที่ ๓ พัน
โยชนโดยสวนสูงประมาณ ๕๐๐ โยชน ประดับดวยยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด โดย
รอบวิจิตรตระการไปดวยมหานทีทั้งหาไหลบาสงโดยยาวและกวางประมาณ ๑๐๐
โยชน เพราะลึกมาก มีบริเวณรอบ ๆ ประมาณ ๑๕๐ โยชน มีสระใหญ ๗
สระ มีสระอโนดาตเปนตนตั้งอยู ดังไดกลาวไวแลวในอรรถกถาปูรฬาสสูตร.
ใน ๗ สระนั้น สระอโนดาตลอมไปดวยภูขา ๕ ลูกเหลานี้ คือ สุทัสสนกูฎ
จิตรกูฏ กาฬกฏ คันธมาทนกูฏ เกลาสกูฏ. ในภูเขา ๕ ลูกนั้น สุทัสสนกูฏ
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สําเร็จดวยทองคํา สูง ๒๐๐ โยชน ภายในคดมีสัณฐานคลายปากของกาตั้ง
ปกคลุมสระนั้นอยู จิตรกูฏสําเร็จดวยรัตนะทั้งปวง กาฬกูฏสําเร็จดวยไมอัญชัน
คันธมาทนกูฏสําเร็จดวยแกวตาแมว ภายในมีสีเหมือนถั่วเขียว ดาดาษไปดวย
โอสถหลายอยาง ในวันอุโบสถขางแรมรุงเรืองเหมือนถานถูกไฟเผา เกลาสกูฏ
สําเร็จดวยเงิน ทั้งหมดมีสวนสูงเทากันกับสุทัสสนะ ตั้งปกคลุมสระนั้น
สระทั้งหมดฝนตกอยูดวยอานุภาพของเทวดาและอานุภาพของนาค. อนึ่ง แมน้ํา
ไหลลงไปในสระเหลานั้น น้ําทั้งหมดนั้นไหลลงสูสระอโนดาต. พระจันทรและ
พระอาทิตยโคจรผานไปทางทิศใตหรือทิศเหนือทําใหสระนั้นไดแสงสวางโดย
ระหวางภูเขา เมื่อโคจรไปตรง ๆ ไมทําใหสวาง. ดวยเหตุนั้น สระนั้นจึง
ชื่อวาอโนดาต. ในสระอโนดาตนั้น มีทาลงอาบน้ํา มีน้ําใสงดงาม ไมมีปลาและ
เตา ใสสะอาดคลายแกวผลึก มีน้ําใสสะอาด ตกแตงไวอยางงดงาม. พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา พระขีณาสพและหมูฤาษีพากันอาบน้ําที่สระนั้น ทั้ง
พวกเทวดาและยักษเปนตนก็พากันเลนสนุกสนานในอุทยานนั้น. ที่ขอบฝงทั้ง
สี่ของสระนั้นมีสี่ปาก สระ ๔ ปาก คือปากสีหะ ๑ ปากชาง ๑ ปากมา ๑ ปาก
โคอุสภะ ๑. แมน้ําทั้งสี่สายไหลออกจากปากสระนั้น. ที่ฝงแมน้ําอันไหลออก
จากปากสีหะมีสีหะมากกวา จากปากชางเปนตน มีชางมาและโคอุสภะมากกวา.
แมน้ําไหลออกจากทางทิศตะวันออก ไหลเวียนไปทางขวาสระอโนดาต ๓
รอบ มิไดอาศัยแมน้ํา ๓ สายนอกนี้ ไหลไปทางของอมนุษยทางดานปา
หิมพานตทางทิศตะวันออกแลวไหลลงมหาสมุทร. แมแมน้ําที่ไหลออกจากทิศ
ตะวันตก และจากทิศเหนือก็ไหลเวียนขวาเหมือนกัน แลวไหลไปทางของอมนุษย
ทางปาหิมพานตดานตะวันตกและปาหิมพานตดานเหนือแลวไหลลงมหาสมุทร.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 526

สวนแมน้ําที่ไหลออกจากทิศดานใตก็ไหลเวียนขวา ๓ รอบ แลวไหลตรงไปทาง
ใต สิ้นทาง ๖๐ โยชนบนหลังหินนั่นเอง แลวกระทบภูเขาไหลไปเปนสายน้ํา
ประมาณ ๓ คาวุตโดยสวนกวาง ไหลไป ๖. โยชนทางอากาศแลวตกลงบน
แผนหินชื่อติยัคคฬะ. และแผนหินแตกดวยกําลังสายน้ํา ณ ที่นั้นก็เกิดสระโบกขรณีชื่อติยัคคฬะประมาณ ๕๐ โยชน ทําลายฝงสระโบกขรณีไหลเขาไปยัง
แผนหินไปได ๖๐ โยชน จากนั้นก็ทําลายแผนดินหนาทึบ. ไหลลงไปประมาณ
๖๐ โยชนทางอุโมงค กระทบติรัจฉานบรรพตชื่อวาวิชฌะ แยกออกเปน ๕
สาย คลายนิ้วทั้ง ๕ บนฝามือไหลไป. สายน้ําทั้ง ๕ นั้น ในทีท่ ี่ไหลเวียนขวา
สระอโนดาต ๓ รอบ เรียกวาอาวัฏฏคงคา ในที่ที่ไหลตรงไปตามหลังแผนหิน
๖๐ โยชน เรียกวา อากิณณคงคา. ในที่ที่ไหลไปทางอากาศ ๖๐ โยชน เรียกวา
อากาศคงคา. สายน้ําตกลงบนแผนหินชื่อวา ติยัคคฬะตั้งอยูบนที่วางประมาณ
๕๔ โยชน ทานจึงเรียกวาติยัคคฬโบกขรณี. สายน้ําในที่ที่ทําลายฝงแลวไหล
เขาไปยังแผนหิน ไหลไปประมาณ ๖๐ โยชน เรียกวา พหลคงคา.
สายน้ําในที่ที่ทําลายแผนดินแลวไหลไปทางอุโมงคสิ้น ๖๐ โยชน เรียกวา
อุมมังคคงคา. สายน้ําในที่ที่เปน ๕ สาย กระทบดิรจั ฉานบรรพตชื่อวาวิชฌะ
แลวไหลไป ทานเรียกวาปญจธารา (แมน้ํา ๕ สาย) คือ คงคา ยมุนา อจิรวดี
สรภู มหี. มหาคงคาทั้ง ๕ เหลานี้มหี ิมะตก. ในแมน้ํา ๕ สายเหลานั้น
แมน้ําสายที่ ๕ ชื่อมหีนั่นแหละทานประสงคเอาชื่อวา มหามหีคงคา ในที่นี้.
อาปะใดทางทิศเหนือของแมน้ําคงคา อาปะนั้นเปนชนบท เพราะไม
ไกลสายน้ําเหลานั้น พึงทราบวาชื่อ อังคุตตราปะ.
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บทวา จาริก จรมาโน เสด็จจาริกไป คือ เดินทางไป. ในบทนั้น
พึงทราบการจาริกของพระผูมีพระภาคเจามีสองอยาง คือ ตุริตจาริกา (จาริก
รีบดวน) ๑ อตุริตจาริกา (จาริกไมรีบดวน) ๑. ในจาริกสองอยางนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นบุคคลที่ควรโปรดในที่ไกลก็รีบเสด็จไป ชื่อวา
ตุริตจาริกา. ตุริตจารกานั้นพึงเห็นในการตอนรับพระมหากัสสปเปนตน.
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปตอนรับพระมหากัสสปนั้นไดเสด็จไปถึง ๓ คาวุต
เพียงครูเดียวเทานั้น, ไดเสด็จไป ๓๐ โยชน เพื่อทรงทรมานอาฬวกยักษ, ได
เสด็จไป ๓๐ โยชนเพื่อโปรดองคุลิมาล ไดเสด็จไป ๔๕ โยชน เพื่อโปรดปุกกุสาติพราหมณ. ไดเสด็จไป ๑๒๐ โยชน เพื่อโปรดพระเจามหากัปปยนะ, ได
เสด็จไปทางไกลประมาณ ๗๐๐ โยชน เพื่อโปรดธนิยะ นีช้ อื่ วา ตุริตจาริกา
เสด็จโดยรีบดวน. การเสด็จไปเพื่ออนุเคราะหโลกดวยการเที่ยวไปบิณฑบาต
ตามลําดับบาน นิคม นคร ชื่อวา อตุริตจาริกา เสด็จโดยไมรีบดวน
อตุริตจาริกานี้ทานประสงคเอาในที่นี้ ดวยเหตุนี้จึงกลาว จาริก จรมาโน.
บทวา มหตา ใหญ คือ ใหญโดยจํานวนและใหญโดยคุณ. บทวา
ภิกฺขุ สงฺเฆน คือ หมูสมณะ. บทวา อฑฺฒเตรเสหิ ๑๒ ครึง่ ทาน
อธิบายวากับภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป. บทวา เยน ฯเปฯ ตทวสริ เสด็จถึงนิคม
ของชาวอังคุตตราปะ ชื่อวา อาปณะ นิคมนั้นไดชื่อวาอาปณะเพราะมีตลาดมาก.
ไดยินวา ที่นิคมนั้นมีตลาดใหญจายของกันถึงสองหมื่นตลาด. ผูคนไดเดินทาง
มารวมกันที่นิคมแหงรัฐของชาวอังคุตตราปะทั่วทุกทิศ ดวยเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา พระผูมีพระภาคเจาจึงไดเสด็จถึงนิคมนั้น.
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บทวา เกณิโย ชฏิโล ชฎิลมีชื่อวา เกณิยะ. คําวา ชฏิโล ความวา
เปนดาบส เลากันมาวา เกณิยชฎิลนั้นเปนพราหมณมหาศาล แตเพื่อรักษาทรัพย
จึงถือบรรพชาเปนดาบส ถวายเครื่องบรรณาการแดพระราชา จับจองภาคพื้น
สรางอาศรมอาศัยอยู ณ ที่นั้น มีผูอาศัยอยูดวยหนึ่งพันตระกูล. อาจารยบางพวก
กลาววา แมที่อาศรมของเกณิยชฎิลนัน้ มีตนตาลอยูตนหนึ่ง หลนผลเปนทองคํา
ผลหนึ่งทุก ๆ วัน. เกณิยชฎิลนั้น เวลากลางวันนุงหมผากาสาวะและสวมชฎา
เวลากลางคืน เอิบอิ่มเพียบพรอมบําเรอดวยกามคุณหาตามสบาย. บทวา
สกฺยปุตฺโต แสดงถึงตระกูลชั้นสูง. บทวา สกฺยกุลา ปพฺพชิโต ทรงผนวช
จากศากยตระกูล แสดงถึงการบวชดวยศรัทธา. ทานอธิบายไววา เปนผูมิได
ถูกความเสื่อมไร ๆ ครอบงํา ละตระกูลนั้นทั้งที่ไมเสื่อมออกทรงผนวชดวย
ศรัทธา. บทวา ต โข ปน เปนทุตยิ าวิภัตติลงในอรรถแหงอิตถัมภูตะ
(ฉัฏฐีวิภัตติ) ไดความเปน ตสฺส โข ปน โภโต โคตมสฺส ของ
พระโคดมผูเจริญนั้นแล. บทวา กลฺยาโณ งาม คือประกอบดวยคุณอันเปน
ความงาม. ทานอธิบายวา ประเสริฐที่สุด. บทวา กิตฺติสทฺโท กิตติศัพท
คือ ชื่อเสียงหรือประกาศยกยอง. ก็ในบทมีอาทิวา อิติป โส ภควา นี้
โยชนาแกไวเพียงเทานี้. ทานอธิบายวา ดวยเหตุนี้ ๆ วา พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นเปนพระอรหันตแมดวยเหตุนี้ เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาแมดวย
เหตุนี้ ฯลฯ เปนผูมีโชคแมดวยเหตุนี้ ดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา อรห ดังนี้ พึงทราบวาพระผูมีพระภาคเจา
พระองคเปนอรหันตดวยเหตุเหลานี้กอนคือ เพราะเปนผูไกลจากกิเลส เพราะ
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เปนผูกําจัดขาศึกคือกิเลส และหักซี่กําคือกิเลส เพราะเปนผูควรแกปจจัยเปนตน
เพราะไมมีความลับในการทําบาป. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
เปนผูไกลจากกิเลสทั้งปวง เพราะกําจัดกิเลสพรอมดวยวาสนา ดวยมรรค
เพราะฉะนั้น จึงเปนพระอรหันต เพราะเปนผูไกล. อนึ่ง พระองคกําจัดขาศึก
คือกิเลสเสียไดดวยมรรค เพราะฉะนั้น จึงทรงพระนามวา อรห เพราะทรงกํา
จัดขาศึกเสียได. อนึ่ง คุมคืออวิชชา ภวตัณหา ซี่ลอ คืออภิสังขารมีบุญเปนตน
กงคือชราและมรณะ เสียบดวยเพลาอันสําเร็จดวยสมุทัยคืออาสวะประกอบเขา
ไปในรถคือภพ ๓ มีสงสารเปนลอแลนไปในกาลอันไมมีเบื้องตน พระองค
ดํารงอยูบนปฐพีคือศีล ดวยพระบาทคือความเพียร ณ โพธิมณฑล ทรงถือ
ขวานคือญาณอันกระทําใหสิ้นกรรม ดวยพระหัตถคือศรัทธาแลวทรงกําจัดซี่กํา
ทั้งปวงเสียได เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงพระนามวา อรห เพราะกําจัดซี่กํา
เสียได อนึ่ง เพราะพระองคเปนทักขิไณยบุคคลผูเลิศ จึงสมควรรับปจจัยมีจีวร
เปนตน และเครื่องสักการะและความเคารพเปนตน เพราะฉะนั้น พระองคจึง
ทรงพระนามวา อรห เพราะเปนผูควรแกปจจัยเปนตน. อนึ่ง พระองคไมทรง
ทําความชั่วไมวาในที่ไหน ๆ เหมือนคนพาลสําคัญตนวาเปนบัณฑิต บางพวก
ในโลกยอมทําบาปในที่ลับ เพราะเกรงจะไมมีใครสรรเสริญ เพราะฉะนั้น
พระองคจึงทรงพระนามวา อรห เพราะไมมีความลับในการทําบาป.
อนึ่ง ในบทวา อรห นี้ มีคาถาดังนี้
อารกตฺตา หตตฺตา จ กิเลสารีน โส มุนิ
หตสงฺสารจกฺกาโร
ปจฺจยาทีน จารโห
น รโห กโรติ ปาปานิ อรห เตน ปวุจฺจติ
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พระมุนีนนั้ เพราะเปนผูไกลจาก
กิเลสและเพราะเปนผูกําจัดขาศึก คือ กิเลส
เสียได เปนผูกําจัดซี่วงลอคือสังสารจักรเสีย
ไดและเปนผูควรแกปจจัยเปนตน ไมทําบาป
ในที่ลับ ดวยเหตุนั้น บัณฑิตจึงขนานพระนามวา อรห.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สมฺมาสมพุทฺโธ เพราะตรัสรู
สัจธรรมโดยชอบ และดวยพระองคเอง. ทรงพระนามวา วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน
เพราะประกอบดวยวิชชาอันบริสุทธิ์สมบูรณและดวยจรณะอันสูงสุด. ทรง
พระนามวา สุคโต เพราะเสด็จไปดี เพราะเสด็จไปสูฐานะอันดี เพราะเสด็จ
ไปดวยดี และเพราะตรัสรูโดยชอบ. ทรงพระนามวา โลกวิทู เพราะทรงรู
โลกดวยประการทั้งปวง. จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงรูสังขาร
โลกอันมีขันธและอายตนะเปนตน โดยประการทั้งปวง คือ โดยสภาวะ โดย
สมุทัย โดยนิโรธ โดยอุบายแหงนิโรธ. ทรงรูส ังขารโลกแมโดยประการ
ทั้งปวงอยางนี้ คือ
โลกหนึง่ ไดแก สัตวทั้งหลายทั้งปวงอยูไดดวยอาหาร.
โลกสอง คือ นามและรูป.
โลกสาม คือ เวทนาสาม.
โลกสี่ คือ อาหารสี่.
โลกหา คือ อุปาทานขันธหา.
โลกหก คือ อายตนะภายในหก.
โลกเจ็ด คือ วิญญาณฐิติเจ็ด.
โลกแปด คือ โลกธรรมแปด.
โลกเกา คือ สัตตาวาสเกา.
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โลกสิบ คือ อายตนะสิบ.
โลกสิบสอง คือ อายตนะสิบสอง.
โลกสิบแปด คือ ธาตุสิบแปด.
ทรงรูสตั วโลกแมโดยประการทั้งปวง คือ ทรงรูอัธยาศัยของสัตว
ทั้งหลาย ทรงรูกิเลสอันนอนเนื่องอยูในสันดานของสัตวทั้งหลาย ทรงรูจริง
ทรงรูอารมณ ทรงรูสัตวมีธุลีคือกิเลสนอย สัตวมีธุลีคือกิเลสมาก สัตวมีอินทรีย
กลา สัตวมีอินทรียออน สัตวมีอาการดี สัตวมีอาการชั่ว สัตวใหรูไดงาย
สัตวใหรูไดยาก สัตวเปนภัพพะ (ควรตรัสรูได) สัตวเปนอภัพพะ (ไมควร
ตรัสรู). อนึ่ง จักรวาลหนึ่งโดยยาวและโดยกวาง หนึ่งลานสองแสนสามพัน
สี่รอยหาสิบโยชน แตโดยรอบสามลานหกแสนหนึ่งหมื่นสามรอยหาสิบโยชน.
ในบทวา โลกวิทู นั้นพึงทราบตอไปนี้
แผนดินนี้นับดวยความหนาสองแสน
สีห่ มื่นโยชน (ตั้งอยูบนน้ํา) น้ําตั้งอยูบนลม
ดวยความหนาสี่แสนแปดหมื่นโยชน ลมอุม
ขึน้ สูทองฟามีความหนาเกาแสนหกหมืน่
นีค้ ือสัณฐานของโลก.
เมื่อโลกสัณฐานอยางนี้ พึงทราบตอไปวา
ภูเขาสิเนรุสูงสุดในบรรดาภูเขา หยั่ง
ลึกลงไปในมหาสมุทร แปดหมื่นสี่พันโยชน
สูงขึ้นไปก็เทานั้นเหมือนกัน แตนั้นภูเขา
ใหญอันเปนทิพย อันวิจิตรดวยแกวนานา
ชนิด จมลงในมหาสมุทรและผุดขึ้นตาม
ลําดับโดยประมาณครึ่งหนึง่ ๆ คือ ภูเขา
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ยุคันธระ อิสนิ ธระ กรวิกะ สุทัสสนะ
เนมินธระ วินตกะ อัสสกัณณะ
ภูเขาทั้ง ๗ นี้ ลวนมีหินขนาดใหญ
อยูโ ดยรอบภูเขาสิเนรุ เปนที่อยูของมหาราช
เทวดาและยักษสิงสถิตอยู
ภูเขาหิมพานตสูงหารอยโยชน โดย
ยาว และโดยกวางสามพันโยชน ประดับดวย
ยอดแปดหมื่นสี่พันยอด ภูเขายอมดวยตนไม
๓๕ โยชนโดยรอบ ตนไมและกิ่งไมยาว ๕๐
โยชน กวาง โยชน ตนไมรอบ ๆ มี
ลําตนขนาด ๓ โยชนบาง ๕ โยชนระหวาง ใด
โดยรอบลําตนตลอดปลายกิ่ง ๕๐ โยชน
แผออกไป ๑๐๐ โยชน สูงขึ้นไปก็เทานั้น
เหมือนกัน ตนไมนั้นชื่อวา ตนชมพู ดวย
อานุภาพของตนชมพูจึงเรียก ชมพูทวีป
ตนชมพูหยั่งลงในหวงน้ําใหญ สองหมื่น
แปดพันโยชน สูงขึ้นก็เทานั้นเหมือนกัน
ศีลาจักรวาลที่ผุดขึ้นตั้งลอมภูเขาทั้งหมด
สําเร็จเปนจักรวาล.
ในบทวา โลกวิทู นั้นพึงทราบวินิฉัยตอไป จันทมณฑล ๔๙ โยชน
สุริยมณฑล ๕๐ โยชน ดาวดึงสพิภพหนึ่งหมื่นโยชน อสุรภพ อเวจีมหานรก
และชมพูทวีปก็เหมือนกัน อมรโคยาน ทวีปเจ็ดพันโยชน ปุพวิเทหทวีป
ก็เหมือนกัน อุตรกุรุทวีปแปดพันโยชน มหาทวีปหนึ่ง ๆ ในทีน่ ี้มีทวีปนอย
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หารอย ๆ เปนบริวาร. ทั้งหมดนั้นเปนจักรวาล เปนโลกธาตุหนึ่ง ในระหวาง
จักรวาล เปนโลกันตริยนรก.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรูโอกาสโลกดวยประการทั้งปวงวา จักรวาล
ไมมีที่สุด โลกธาตุไมมีที่สุด ทรงรูด วยพุทธญาณไมมีที่สุด. พึงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนโลกวิทู เพราะทรงรูโลกดวยประการทั้งปวง
ดวยประการฉะนี้.
ทรงพระนามวา อนุตตฺ โร เพราะไมมีไคร ๆ ประเสริฐกวา ดวย
คุณของพระองค.
ทรงพระนามวา ปุรสิ ทมฺมสารถิ เพราะยังบุรุษที่พอฝกไดใหแลน
ไป โดยอุบายแนะนําอันแนบเนียน.
ทรงพระนามวา สตฺถา เพราะทรงพร่ําสอน และทรงใหไตรตรองคาม
ควรดวยทิฏฐธัมมิกประโยชน สัมปรายิกประโยชน และปรมัตถประโยชน
การถือกําเนิดเปนเทวดาและมนุษยดวยกําหนดอยางอุกฤษฎ และดวยการกําหนด
ถึงบุคคลที่สมควร แตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงพร่ําสอนคนสัตวทั้งหลายมีนาคเปนตนดวยประโยชนเปนโลกิยะ. ชื่อวาผูที่ควรแนะนําไดยังมีอยู
ทรงพระนามวา พุทฺโธ เพราะตรัสรูทุกอยางดวยชื่ออันมีในที่สุดเเหง
วิโมกข. ก็เพราะพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ภาคฺยวา ภคฺควา ยุตฺโต ภเคหิ จ วิภตฺตวา
ภตฺตวา วนฺตคมโน
ภเวสุ ภควา ตโต
เปนผูมีโชค เปนผูทําลายกิเลส เปน
ประกอบดวยโชคทั้งหลาย เปนผูแจก เปน
ผูจ ําแนก เปนผูคายการไปในภพทั้งหลาย
ฉะนั้น จึงทรงพระนามวา ภควา.
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นี้เปนความสังเขปในบทนี้. สวนโดยพิสดารทานกลาวบทเหลานี้ไวใน
วิสุทธิมรรคแลว.
บทวา โส อิม โลก คือ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงทํา
โลกนี.้ บัดนีค้ วรชี้แจงขอที่ควรกลาว. บททั้งหลายวา สเทวก เปนตนมีนัย
ดังไดกลาวแลว ในกสิภารทวาชสูตรและอาฬวกสูตรเปนตน. บทวา สย แปลวา
เอง คือ ควรแนะนําผูอื่น. บทวา อภิฺา ไดแกดวยพระปญญาอันยิ่ง.
บทวา สจฺฉกิ ตฺวา คือทําใหประจักษ. บทวา ปเวเทติ คือ ใหรู ใหแจง
ใหชัด.
บทวา โส ธมฺม เทเสติ ฯเปฯ ปริโยสานกลฺยาณ พระองค
ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นทรงอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย ทรงละความสุข
เกิดแตวิเวกแลวทรงแสดงธรรม. เมือทรงแสดงธรรมนั้นนอยก็ตาม มากก็ตาม
ทรงแสดงมีประการงามในเบื้องตนเปนอาทิ. ทรงแสดงอยางไร เพราะแม
คาถาหนึ่งก็ทําความเจริญไดโดยรอบ งามในเบื้องตนดวยบทที่หนึ่งของธรรม
งามในทามกลางดวยบทที่สอง งามในที่สุดดวยบทสุดทาย.
พระสูตรที่มีอนุสนธิเปนอันเดียวกัน งามในเบื้องตน ดวยนิทาน
งามในที่สุดดวยบทสรุป งามในทามกลางดวยบทที่เหลือ.
พระสูตรที่มีอนุสนธิตางกัน งามในเบื้องตนดวยอนุสนธิตน งามใน
ที่สุดดวยบทสุดทาย งามในทามกลางดวยบทที่เหลือ.
ศาสนธรรมทั้งสิ้นงามในเบื้องตนดวยศีลอันเปนประโยชนของตน งาม
ในทามกลางดวยสมถะ วิปสสนา มรรค และผล งามในที่สุดดวยนิพพาน.
อีกอยางหนึ่ง งามในเบื้องตนดวยศีลเเละสมาธิ งามในทามกลางดวย
วิปสสนาและมรรค งามในที่สุดดวยผลและนิพพาน.
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อีกอยางหนึ่ง งามในเบื้องตน เพราะการตรัสรูของพระพุทธเจา
งามในทามกลาง เพราะพระธรรมเปนธรรมที่ดี งามในที่สุด เพราะการปฏิบัติ
ชอบของพระสงฆ
อีกอยางหนึ่ง งามในเบื้องตน ดวยการตรัสรูยิ่ง เพราะฟงธรรม
นั้นแลวเห็นจริง เพราะผูปฏิบัติพึงบรรลุได งามในทามกลางดวยการตรัสรู
ของพระปจเจกพุทธเจา งามในที่สุดดวยการตรัสรูของพระสาวก.
อนึ่ง เมื่อฟงธรรมนั้น ยอมนํามาซึ่งความงามดวยการฟง เพราะขม
นิวรณเปนตนได เพราะฉะนั้น จึงงามในเบื้องตน เมื่อปฏิบัติยอมนํามาซึ่ง
ความงามในการปฏิบัติ เพราะนํามาซึ่งความสุขอันเกิดแตสมถะและวิปสสนา
เพราะฉะนั้น จึงงามในทามกลาง อนึ่งครั้นปฏิบัติอยางนั้น แลว เมื่อสําเร็จผล
แหงการปฏิบัติ ยอมนํามาซึ่งความงามดวยผลแหงการปฏิบัติ เพราะนํามาซึ่ง
ความเปนผูคงที่ เพราะฉะนั้น จึงงามในที่สุด.
อนึ่ง งามในเบื้องตน เพราะเปนแดนเกิดแหงที่พึ่ง งามในทามกลาง
เพราะบริสุทธิ์ดวยประโยชน งามในที่สุดเพราะบริสุทธิ์ดวยกิจ เพราะฉะนั้น
พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงธรรมนอยก็ตามมากก็ตาม
ยอมทรงแสดงธรรมมีลักษณะอัน งามในเบื้องตนเปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา สาตฺถ สพฺยฺชน ดังตอไปนี้
เพราะพระผูมีพระภาคเจา เมือ่ จะทรงแสดงธรรมนี้ ยอมประกาศ
ศาสนพรหมจรรยและมรรคพรหมจรรยทรงแสดงโดยนัยตาง ๆ ชื่อวาพรอมทั้ง
อรรถ เพราะสมบูรณดวยอรรถตามความเกิดอยางไร ชื่อวาพรอมทั้งพยัญชนะ
เพราะความสมบูรณดวยพยัญชนะ ชือ่ วาพรอมทั้งอรรถเพราะประกอบเสมอดวย
ความคลายกัน การประกาศ การขยายความ การจําแนก การทําใหงาย การ
บัญญัติและบทแหงอรรถ ชื่อวา พรอมทั้งพยัญชนะ เพราะสมบูรณดวยอักขระ
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บท พยัญชนะ อาการ ภาษาและการแนะนํา ชื่อวา พรอมทั้งอรรถ เพราะ
ลึกซึ้งดวยอรรถ และลึกซึ้งดวยปฏิเวธ ชื่อวา พรอมทั้งพยัญชนะ เพราะ
ลึกซึ้งดวยธรรม ลึกซึ้งดวยการแสดง ชื่อวา พรอมทั้งอรรถ เพราะเปนวิสัย
แหงการแตกฉานดวยอรรถและปฏิภาณ ชื่อวาพรอมทั้งพยัญชนะ เพราะเปน
วิสัยแหงการแตกฉานดวยธรรมและภาษา ชื่อวาพรอมทั้งอรรถ เพราะยังชน
ผูพิจารณาใหเลื่อมใส โดยรูสึกวาเปนบัณฑิต พรอมทั้งพยัญชนะ เพราะยัง
โลกิยชนใหเลื่อมใส โดยความเปนสิ่งควรเธอได ชื่อวาพรอมทั้งอรรถ เพราะ
ประสงคความลึกซึ้ง ชื่อวาพรอมทั้งพยัญชนะ เพราะเปนบทงาย ชื่อวาบริบูรณ
สิ้นเชิง เพราะบริบูรณทั้งสิ้นโดยที่ไมมีสิ่งควรนําเขาไป ชื่อวาบริสุทธิ์เพราะ
ไมมีโทษโดยที่ไมมีสิ่งควรนําออกไป ชื่อวา พรหมจรรย เพราะเปนธรรม
อันผูเปนพรหมคือผูประเสริฐควรประพฤติ และเพราะความที่ธรรมเหลานั้น
เปนสิ่งควรประพฤติ เพราะกําหนดเอาสิกขา ๓ ฉะนั้นเกณิยชฎิลจึงกลาววา
สาตฺถ สพฺยฺชน ฯเปฯ พฺรหฺมจริย ปกาเสสิ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมทั้งอรรถ พรอมทัง้ พยัญชนะ บริสุทธิ์บริบรู ณ
สิ้นเชิง ดังนี้.
อีกประการหนึ่ง เพราะพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงธรรม
พรอมดวยเหตุและพรอมดวยเรื่องที่เกิดขึ้น จึงทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน
เมื่อจะทรงแสดงธรรมงามในทามกลางโดยสมควรแกเวไนยชนทั้งหลายและโดย
ประกอบดวยเหตุและอุทาหรณ เพราะไมใหความวิปริต และเมื่อจะทรงแสดง
ธรรมงามในที่สุดโดยใหผูฟงไดศรัทธาและโดยสรุป จึงทรงประกาศพรหมจรรย.
ทานกลาวธรรมนั้น ชื่อวา พรอมทัง้ อรรถ เพราะฉลาดในอธิคมตามลําดับ
ชื่อวา พรอมทั้งพยัญชนะ เพราะฉลาดในอาคมแหงปริยัติ ชือ่ วาบริบูรณ
สิ้นเชิง เพราะประกอบดวยธรรมขันธ ๕ มีศีลเปนตน ชื่อวาบริสุทธิ์ เพราะ
ไมมีอุปกิเลส และเพราะไมเพงถึงโลกามิสอันเปนไปเพื่อความขามพน ชือ่ วา
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พรหมจรรย เพราะเปนสิ่งควรประพฤติของพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
และพระสาวกทั้งหลาย ที่ชื่อวา เปนพรหม ดวยอรรถวาเปนผูประเสริฐ ฉะนั้น
เกณิยชฎิลจึงกลาววา โส ธมฺม เทเสติ ฯเปฯ พฺรหฺมจริย ปกาเสติ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องตน งามในทาม
กลางงามในที่สุด ฯลฯ ทรงประกาศพรหมจรรย ดังนี้.
บทวา สาธุ โข ปน คือ เปนความดีแล. อธิบายวา นําประโยชน
นําความสุขมาให.
บทวา ธมฺมิยา กถาย ดวยธรรมีกถา ไดแก อันประกอบดวยอานิสงส
ของน้ําปานะ. ดวยวาในตอนเย็นเกณิยชฎิลนี้ไดกลาววา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จ
มา เปนผูมีแตมือเปลา ๆ จะไปเฝาพระพุทธเจาก็ละอายคิดวา น้ําปานะยอม
สมควรแกทานผูเวนการบริโภคในเวลาวิกาล ดังนี้ จึงใหหาบน้ําพุทราที่ปรุง
อยางดีดวยคาน ๕๐๐ หาบ แลวใป. ดังที่ทานกลาวไวในเภสัชชขันธกะวา
ครั้งนั้นแล เกณิยชฎิลไดเกิดปริวิตกวา เราควรนําเขาไปถวายแดพระสมณโคดม
ดีหรือหนอ. ทั้งหมดพึงทราบดังตอไปนี้.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรงชี้แจงเกณิยชฎิลใหเห็นจริงถึงอานิสงสของการถวายน้ําปานะ. ดวยกถาประกอบดวยอานิสงสของการถวายน้ําปานะ
อันสมควรในขณะนั้น เหมือนทรงชี้แจงเจาศากยะทั้งหลายดวยกถาประกอบดวย
อานิสงสของคารถวายที่พักในเสขสูตร ทรงชี้แจงกุลบุตร ๓ คนดวยกถาประกอบ
ดวยรสแหงสามัคคีในโคสิงคสาลวนสูตร ทรงชี้แจงภิกษุทั้งหลายผูมีชาติภูมิ
เดียวกัน ดวยกถาประกอบดวยกถาวัตถุ ๑๐ ในรถวินีตสูตรฉะนั้น ทรงให
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เกณิยชฎิลขวนขวายสมาทานเพื่อทําบุญเห็นปานนั้นตอไป ทรงใหเกณิยชฎิล
เกิดอุตสาหะอาจหาญยิ่งขึ้น ทรงสรรเสริญใหเกณิยชฎิลราเริงดวยผลวิเศษอัน
จะมีในภพนี้และภพหนา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ธมฺมิยา กถาย
สมฺปหเสสิ พระผูมีพระภาคเจาทรงใหเกณิยชฎิลราเริงดวยธรรมีกถาดังนี้.
เกณิยชฎิลเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาอยางยิ่ง จึงกราบทูลนิมนต
พระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธเขาถึง ๓ ครั้งแลวจึงรับ
นิมนต. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา อถ โข เกณิโย ชฏิโล ฯเปฯ
อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน ครั้งนั้นแล เกณิยชฎิลทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับนิมนตดวยดุษณีภาพ. ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธเพื่อ
อะไร. เพราะวิงวอนบอย.ๆ เกณิยชฎิลจักมีความเจริญดวยบุญและจักตระเตรียม
ใหมากยิ่งขึ้น ของที่เตรียมไวสําหรับภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป ก็จะถึงแกภิกษุ ๑,๕๕๐
รูป. หากจะถามวา ภิกษุอีก ๓๐๐ รูปมาจากไหน. ตอบวา ก็เมื่อเกณิยชฎิล
ยังไมไดเตรียมอาหารนั่นแหละ เสลพราหมณพรอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน
จักบวช พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นเหตุนั้นจึงตรัสอยางนี้.
บทวา มิตฺตามจฺเจ ไดแก มิตรและกรรมกร. บทวา าติสาโลหิเต ไดแก บุตรธิดาเปนตนถือกําเนิดเดียวกันมีเลือดเสมอกันและเผาพันธุ
ที่เหลือ. บทวา เยน คือเพราะเหตุใด. บทวา เม แปลวา ของขาพเจา.
บทวา กายเวยฺยาวฏิก คือขวนขวายดวยกาย. บทวา มณฺฑลมาล ปฏิยาเทติ เกณิยชฎิลตกแตงโรงปะรําเอง คือ ตกแตงมณฑปดาดเพดานชาว.
บทวา ติณฺณ เวทาน ไดแก อิรุพเพท ยชุพเพท สามเวท.
รวมคัมภีรนิฆัณฑุศาสตร และคัมภีรเกฏภศาสตรเปนสนิฆัณฑุเกฎภศาสตร.
บทวา นิฆณฺฑุ คือคัมภีรบอกคําตางกันแตความหมายเหมือนกันของตนไม
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เปนตนชื่อวานิฆัณฑุ. บทวา เกฏภ คือความเหมือนและความกําหนดคํา
กิริยา เปนคัมภีรเพื่อชวยกวีทั้งหลาย. พรอมกับประเภทอักษรแหงประเภท
เปนไปกับอักขระ. บทวา อกฺขรปฺปเภโท ไดแกการศึกษาและภาษา. บทวา
อิติหาสปฺจมาน ชื่อวา อิติหาสปฺจมา เพราะทําอาถรรพนเวทเปนที่ ๔
แลวมีอิติหาสอันเปนคําเกาประกอบดวยคําเชนนี้วา อิติห อาส อิติห อาส
เปนที่ ๕. ประเภทอักษรเหลานั้นมีอิติหาสเปนที่ ๕. เสลพราหมณเปนผูเขาใจ
บท เขาใจไวยากรณเพราะเรียนและรูบทและไวยากรณอันนอกเหนือจากบท
นั้น. เสลพราหมณชื่อวาเปนผูชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ เพราะเปนผูเรียนจบครบบริบูรณในคัมภีรโลกายตะและคัมภีร
วิตัณฑวาทศาสตร และคัมภีรมหาปุริสลักษณศาสตร ๑๒,๐๐๐ อันเปนคัมภีร
หลักของคัมภีรมหาปุริสลักษณะ ทานอธิบายวา ไมมีเสื่อม. ผูใดไมสามารถ
ทรงจําคัมภีรเหลานั้นไดโดยอรรถและโดยคันถะ ผูนั้นชื่อวาเสื่อม.
วิหารที่มีระเบียงเปนทางเดินชื่อวาชังฆาวิหาร. ทานอธิบายวา ทางที่
เที่ยวไปไมไกลเพื่อเหยียดแขง เพื่อบรรเทาความเมื่อยอันเกิดแตนั่งนานเปนตน.
บทวา อนุจงฺกมมาโน ไดแก เดินไป. บทวา อนุวิจรมาโน ไดแก
เดินเที่ยวไปขางโนนขางนี้. บทวา เกณิยสฺส ชฏิลสฺส อสฺสโม ไดแก
อาศรมอันเปนที่อยูของเกณิยชฎิล.
บทวา อาวาโห ไดแก นําหญิงสาวมา. บทวา วิวาโห ไดแก
ใหหญิงสาวไป. บทวา มหายฺโ ไดแก การบูชาใหญ. บทวา มาคโธ
ไดแก ผูเปนใหญของชาวมคธ. ชื่อเสนิยะ เพราะประกอบดวยเสนาหมูใหญ.
บทวา พิมฺพิ คือทองคํา. เพระฉะนั้น ชื่อวาพิมพิสาร เพราะมีวรรณะเชนกับ
ทองคําแทง. บทวา โส เม นิมนฺติโต ความวา ขาพเจานิมนตพระผูมี
พระภาคเจามา.
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ลําดับนั้น พราหมณไดยินเสียงวา พุทธะ เพราะความที่ตนสราง
สมบุญมากอน จึงเหมือนรดดวยน้ําอมฤต มีความประหลาดใจกลาววา เกณิยะ
ผูเจริญ ทานกลาววา พุทฺโธ หรือ. เกณิยะบอกตามความจริง กลาววา
ทานเสละผูเจริญ ขาพเจากลาววา พุทฺโธ เพื่อใหแนนอน เสละ ไดถามย้ําอีก.
เกณิยะก็บอกอยางนั้น.
ลําดับนั้น เสลพราหมณเมื่อจะแสดงความที่เสียงวาพุทธะหาไดยากแม
ตลอดแสนกัปจึงกลาววา แมเสียงประกาศวา พุทฺโธ นี้แลก็หาไดยากในโลก.
ลําดับนั้น พราหมณไดยินเสียงวาพุทธะจึงคิดใครจะทดลองดูวา ทาน
ผูนั้นเปนพุทธะจริง หรือเปนพุทธะเพียงชื่อเทานั้น จึงไดกลาววา อาคตานิ
โข ปน ฯเปฯ วิวฏจฺฉโท ความวา พระมหาบุรุษผูประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการมาในมนตของพวกเรา ฯลฯ ถาเสด็จออกบวชเปน
บรรพชิตจะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว
ในโลก.
บทวา มนฺเตสุ คือในเวททั้งหลาย. เทวดาชั้นสุทธาวาสไดขาววาพระตถาคตจักทรงอุบัติจึงรีบแปลงเพศเปนพราหมณ ใสพระลักษณะเขาไปแลวบอก
เวททั้งหลาย ดวยคิดวา บรรดาสัตวผูมีศักดิ์ใหญจักรูจักพระตถาคต โดยดูตาม
พระลักษณะนั้น. ดวยเหตุนั้นมหาปุริสลักษณะจึงมาในเวททั้งหลายกอน แตครั้น
พระตถาคตเสด็จปรินิพพานแลว เวททั้งหลายก็หายไปโดยลําดับเดี๋ยวนี้ไมมีแลว
บทวา มหาปุริสสฺส ไดแก บุรุษผูใหญดวยคุณมีความตั้งใจ การสมาทาน
และญาณเปนตน. บทวา เทฺวว คติโย ไดแก ความสําเร็จสองอยางนั้นเอง.
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อนึ่ง คติ ศัพทนี้ยอมเปนไปในประเภทของภพในเประโยคมีอาทิวา ปฺจ
ปนิมา โข สารีปุตฺต คติโย ดูกอนสารีบุตร ๆ ก็คติเหลานี้แลมี ๕, เปนไป
ในที่เปนที่อยูในประโยคมีอาทิวา คติ มิคาน ปวน ปาใหญเปนที่อยูของ
เนื้อทั้งหลาย, เปนไปในปญญาในประโยคมีอาทิวา เอว อธิมตฺตคติมนฺ โต
มีปญญายิ่งอยางนี้, เปนไปในความบริสุทธิ์ในประโยคมีอาทิวา คติคต ถึงความ
บริสุทธิ์. แตในที่นี้พึงทราบวาเปนไปในความสําเร็จ. ผูประกอบดวยมหาปุริสลักษณะถึงจะเปนพระเจาจักรพรรดิก็จริง แตไมเปนพระพุทธเจา แตชน
ทั้งหลายก็เรียกกันไปวาอยางนั้นอยางนี้แหละ โดยสามัญสํานึก เพราะฉะนั้น
จึงกลาววา เยหิ สมนฺนาคตสฺส ผูประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒
ประการ. บทวา สเจ อคาร อชฺฌาวสติ คือ ถาอยูครองเรือน. บทวา
ราชา โหติ จกฺกวตฺตี จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ความวา ชื่อวา
ราชา เพราะยังชาวโลกใหยินดีดวยอัจฉริยธรรมและดวยสังคหวัตถุ ชื่อวา
จักรพรรดิ เพราะยังจักรรัตนะใหหมุนไป ยอมหมุนไปดวยจักรอันเปน
สมบัติ ๔ อยาง และยังผูอื่นใหหมุนไปดวยจักรสมบัติเหลานั้น มีการหมุนไป
แหงจักรคืออิริยาบถเพื่อประโยชนผอู ื่น. ในสองบทนี้ บทวา ราชา เปนชือ่
บทวา จกฺกวตตี เปนวิเสสนะ. ชื่อ ธมฺมิโก เพราะประพฤติโดยธรรม.
อธิบายวา เปนไปดวยความรู ดวยความเสมอ. ชื่อ ธมฺมราชา เพราะได
ราชสมบัติโดยธรรมแลวเปนพระราชา. อีกอยางหนึ่ง ชื่อ ธมฺมิโก เพราะ
บําเพ็ญธรรมเพื่อประโยชนผูอื่น. ชื่อ ธมฺมราชา เพราะบําเพ็ญเพื่อประโยชน
ตน. ชื่อวา จาตุรนฺโต เพราะเปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 542

ขอบเขต. อธิบายวา เปนใหญในแผนดินมีสมุทร ๔ เปนที่สุด และมีทวีป ๔
เปนเครื่องประดับ. ชื่อวา วิชิตาวี เพราะทรงชนะขาศึกมีความโกรธเปนตน
ในภายในและพระราชาทั้งหมดในภายนอก. บทวา ชนปทตฺถาวริยปฺปตฺโต
มีราชอาณาจักรมั่นคง คือถึงความเจริญ ความมั่นคงในชนบทอันใคร ๆ ไม
สามารถทําใหหวั่นไหวได. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ชนปทตฺถาวริยปตฺโต เพราะ
ชนบทถึงความมั่นคงในความเจริญนั้น ไมมีการขวนขวายยินดีในการงานของ
ตน ไมหวั่นไหว ไมสั่นสะเทือนบาง. บทวา เสยฺยถีท เปนนิบาต. ความวา
รัตนะ ๗ มีอะไรบาง. รัตนะ ๗ เหลานี้คือ จักรแกว ชางแกว ๑ มาแกว ๑
แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คหบดีแกว ๑ ปริณายกแกว ๑ ทั้งหมดทานกลาวไวแลว
ในอรรถกถารัตนสูตร.
ในรัตนะเหลานั้น พระเจาจักรพรรดิทรงชนะแวนแควนดวยจักรแกว
ทรงเที่ยวไปตามสบายในแวนแควนดวยชางแกวและมาแกว ทรงรักษาแวนแควนดวยปริณายกแกว เสวยสุขอันเปนเครื่องอุปโภคบริโภคดวยแกวที่เหลือ.
พระเจาจักรพรรดินั้นทรงใชความสามารถในทางเขมแข็งดวยจักรแกวที่หนึ่ง
ทรงใชความสามารถในการปกครองดวยชางแกวมาแกวและคหบดีแกว ทรงใช
ความสามารถในทางความคิดตอเนื่องดวยปริณายกแกวเปนอันครบบริบูรณดวย
ดี. ผลของการใชความสามารถ ๓ อยาง ดวยนางแกวและแกวมณี. พระเจาจักรพรรดินั้นเสวยโภคสุขดวยนางแกวและแกวมณี เสวยอิสริยสุขดวยแกวที่เหลือ.
อนึ่ง พึงทราบโดยความตางกัน แกว ๓ อยางอันตนของพระเจาจักรพรรดินั้น
สําเร็จไดดวยอานุภาพแหงกรรมที่ใหเกิดกุศลมูลคืออโทสะ แกวอันกลางสําเร็จ
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ดวยอานุภาพแหงกรรมที่ใหเกิดกุศลมูลคืออโลภะ แกวอันสุดทายอันหนึ่ง
สําเร็จดวยอานุภาพแหงกรรมที่ใหเกิดกุศลมูลคืออโมหะ.
บทวา ปโรสหสฺส คือมีมากกวาพัน. บทวา สูรา ลวนกลาหาญ
คือไมขลาด. บทวา วีรงฺครูปา มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย คือ มีกายคลาย
เทพบุตร. อาจารยพวกหนึ่งกลาวไวอยางนี้. แตความจริงในบทนี้มีดังนี้
บทวา วีระ ทานกลาววากลาที่สุด องคของผูกลาชื่อวา วีรังคะ ทานอธิบายวา
เหตุแหงความกลาชื่อวา วีริยะ. ชื่อ วีรงฺครูปา เพราะมีรูปทรงสมเปนผูกลา
อธิบายวา ดุจมีสรีระสําเร็จดวยความกลา. บทวา ปรเสนปฺปมทฺทินา
สามารถย่ํายีกองทัพของขาศึกได อธิบายวา หากขาศึกประจัญหนากันสามารถ
ย่ํายีขาศึกนั้นได. บทวา ธมฺเมน คือโดยธรรม ไดแกศีลหา มีอาทิวา ปาโณ
น หนฺตพฺโพ ไมควรฆาสัตว.
พึงทราบวินิจฉัยในบทน วา อรห โหติ สมฺมาสมฺพุทฺโธ โลเก
วิวฏจฺฉโท จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามีหลังคาคือกิเลสอันเปด
แลวในโลก. พระสัมมาสัมพุทธเจาชื่อวา วิวฏจฺฉโท ผูมีหลังคาคือกิเลส
อันเปดแลว เพราะเมื่อโลกมืดมนดวยกิเลส ถูกหลังคาคือกิเลสอันไดแกราคะ
โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ อวิชชา และทุจริต ทั้ง ๗ อยางปกปดไว
เปนผูเปดหลังคาคือกิเลสนั้น ทําใหมแี สงสวางตั้งอยูโดยรอบ. พึงทราบวาทาน
กลาววา วิวฏจฺฉทา เพราะเปนผูควรบูชาโดยนัยแรก เพราะเหตุแหงความ
เปนผูควรบูชาโดยนัยทีส่ อง เพราะเหตุแหงความเปนพระพุทธะโดยนัยที่สามวา
สมฺมาสมฺพุทโฺ ธ ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจา ชื่อวา วิวฏจฺฉโท
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เพราะเปดและไมปด. ทานอธิบายวา เวนจากการหมุนเวียนและเวนจากการปด.
ดวยเหตุนั้น จึงทรงพระนามวา อรห เพราะไมมีการหมุนเวียน และ สมฺมา
สมฺพุทฺโธ เพราะไมมีการปกปด. เปนอันทานอธิบายเหตุทั้งสอง แหงสองบท
ขางตนนั้นเอง. อนึ่ง ในบทนี้ความสําเร็จครั้งกอนยอมมีไดดวยเวสารัชชธรรม
ที่สอง ความสําเร็จครั้งที่สองยอมมีไดดวยเวสารัชชธรรมทีห่ นึ่ง ความสําเร็จ
ครั้งที่สามยอมมีไดดวยเวสารัชชธรรมที่สามและที่สี่. อนึ่ง พึงทราบวาธรรม
จักษุสําเร็จกอน พุทธจักษุสําเร็จครั้งที่สอง สมันตจักษุสําเร็จครั้งที่สาม. บัดนี้
เสลพราหมณประสงคจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาจึงกลาววา กห ปน โภ
เกณิย ฯเปฯ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ทานเกณิยะผูเจริญ ก็บัดนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูเจริญพระองคนั้นประทับอยูที่ไหน.
พึงทราบวินิจฉัยในบทมีอาทิวา เอว วุตฺเต เมื่อเสลพราหมณกลาว
อยางนี้แลว. บทวา เยเนสา คือพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูโดยทิศภาคนั้น.
บทวา นีลวนราชี ไดแก ทิวไมมีสีเขียว. นัยวาปานั้นคลายแนวเมฆพระผูมี
พระภาคเจาประทับอยู ณ ปานั้น เกณิยชฎิลเมือ่ จะชี้ปานั้นจึงกลาววา เยเนสา
โภ เสล นีลวนราชี ทานเสละผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ
ทิวไมสีเขียวนั้น. ในบทวา เยเนสา นั้น มีปาฐะที่เหลือในบทนี้วา โส วิหรติ
พระองคประทับอยู ณ ที่นั้น. บทวา เยน เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถแหง
สัตตมีวิภัตติ.
บทวา ปเท ปท คือคอย ๆ เดินตามกันมา. หามการเดินเร็วดวย
บทนั้น. บทวา ทุราสทา หิ ใหยินดีไดยาก เสลพราหมณกลาวถึงเหตุวา
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เพราะทานผูเจริญเหลานั้นใหยินดีไดยาก ฉะนั้น ทานผูเจริญทั้งหลายจงมา
อยางนี้. หากจะถามวา เพราะเหตุไร จึงใหยินดีไดยาก. เพราะเที่ยวไปผูเดียว
เหมือนราชสีห. จริงอยู ทานผูเจริญทั้งหลายเหลานั้นเที่ยวไปผูเดียว เพราะ
ใครความสงัด เหมือนราชสีหเที่ยวไปผูเดียว เพราะไมตองการเพื่อน. เสลพราหมณใหมาณพเหลานั้นศึกษามารยาทดวยบทมีอาทิวา ยทา จาห. ในบท
เหลานั้น บทวา มา โอปาเตถ คืออยาสอด อธิบายวา อยาพูดสอด. บทวา
อาคเมตุ คือ จงรอ อธิบายวา จงนิ่งอยูกอนจนกวาจะพูดจบ.
บทวา สมนฺเวสิ คือแสวงหา. บทวา เยภุยฺเยน คือไดเห็น
สวนมาก มิไดเห็นเปนสวนนอย. แตนั้นเสลพราหมณเมื่อจะแสดงมหาปุริสลักษณะที่ไมเห็น จึงกลาววา เปตฺวา เทฺว เวนอยู ๒ ประการ. บทวา
กงฺขติ คือ เกิดสงสัยวาจะพึงเห็นไดอยางไรหนอ. บทวา วิจกิ ิจฺฉติ
เคลือบแคลง คือ ยากที่จะคนหา จึงไมสามารถจะเห็นได. บทวา นาธิมุจจฺ ติ
ไมเชื่อ คือ เพราะความเคลือบแคลงนั้นจึงไมเชื่อ. บทวา น สมฺปสีทติ
ไมเลื่อมใส คือ ไมเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาวา พระองคมีลักษณะบริบูรณ
แลว. ความสงสัยอยางออนทานกลาวดวยบทวา กงฺขา ความสงสัย สงสัย
อยางกลางทานใชบทวา วิจิกิจฺฉา ความเคลือบแคลง สงสัยอยางแรงทานใช
บทวา อนธิมุจฺจนตา ความไมนอมใจเธอ คือความที่จิตมืดมนดวยธรรม
๓ อยางนั้นเพราะไมเลื่อมใส. บทวา โกโสหิเต ไดแก เรนอยูใ นฝก. บทวา
วตฺถคุยฺเห ไดแก องคชาต. จริงอยู พระองคชาตของพระผูมีพระภาคเจา
เรนอยูในฝกเหมือนของชาง มีสีเหมือนทองคํา เหมือนเม็ดในปทุม.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 546

เสลพราหมณไมเห็นองคชาตนั้น เพราะปกปดอยูในผา และไมสังเกตเห็นวา
พระชิวหาใหญ เพราะอยูภายในพระโอษฐ จึงสงสัยเคลือบแคลงในพระลักษณะ
ทั้งสองเหลานั้น.
บทวา ตถารูป คือมีรูปอยางไร ในบทนี้เราควรกลาวอยางไร. ทาน
อธิบายวา พระนาคเสนเถระถูกพระเจามิลินทตรัสถามวา ทุกฺกร ภนฺเต
นาคเสน ภควตา กต ขาแตพระนาคเสนผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทําสิ่งที่ทําไดยาก. พระนาคเสนถามวา ทํายากอยางไร มหาบพิตร.
พระเจามิลินทตรัสวา ทานพระนาคเสนผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
โอกาสที่จะทําความละอายดวยมหาชนแกพรหมายุพราหมณ แกอันเตวาสิกอุตตร.
พราหมณ แกพราหมณ ๑๖ คน ผูเปนอันเตวาสิกของพาวรีพราหมณ และแก
มาณพ ๓๐๐ คน ผูเปนอันเตวาสิกของเสลพราหมณ. พระนาคเสนถวายพระพร
วา มหาบพิตร พระผูมพี ระภาคเจามิไดทรงแสดงพระคุยหะ พระองคทรงแสดง
พระฉายา มหาบพิตร พระผูมีพระภาคเจาทรงบันดาลดวยพระฤทธิ์ ทรงแสดง
ผานุง ผารัดกาย ผาหม เพียงรูปเงา. พระเจามิลินทตรัสถามวา เมื่อเห็น
พระฉายา ก็เปนอันเห็นแลวมิใชหรือทานผูเจริญ. พระนาคเสนถวายพระพรวา
มหาบพิตร ขอนั้นยกไว สัตวผูจะตรัสรูเพราะเห็นหทัยรูปพึงดํารงอยูได
พระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะทรงนําเนื้อพระหทัยออกแสดง. พระเจามิลินทตรัส
วาขาแตพระนาคเสนผูเจริญ พระคุณเจาฉลาดมาก.
บทวา นินฺนาเมตฺวา คือนําออกแลว. ในบทนี้พึงทราบวาพระผูมี
พระภาคเจาทรงประกาศถึงความที่พระชิวหายาวโดยสอดเขาชองพระกรรณ
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ทั้งสอง ความที่พระชิวหาบางโดยสอดเขาชองพระนาสิกทั้งสอง, ความที่พระ
ชิวหาหนาโดยปดพระนลาต.
บทวา อาจริยปาจริยาน ไดแก อาจารยทั้งหลายและอาจารยของ
อาจารยทั้งหลาย. บทวา สเกวณฺเณ ไดแก คุณของตน.
ลําดับนั้นแล เสลพราหมณไดชมเชยพระผูมีพระภาคเจา เฉพาะ
พระพักตรดวยคาถาอันสมควรวา
ปริปุณฺณกาโย สุรุจิ
สุชาโต จารุทสฺสโน
สุวณฺณวณฺโณสิ ภควา
สุสุกฺกทาโฒสิ วิริยวา
นรสฺส หิ สุชาตสฺส
เย ภวนฺติ วิยฺชนา
สพฺเพ เต ตว กายสฺมึ
มหาปุรสิ ลกฺขณา.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองค
มีพระกายบริบูรณ สวยงาม ประสูติดีแลว
มีพระเนตรงาม มีพระฉวีวรรณดุจทองคํา
มีพระเขี้ยวขาวดี มีความเพียร อวัยวะใหญ
นอยเหลาใด มีแกคนผูเกิดดีแลว อวัยวะ
ใหญนอยเหลานั้นทั้งหมด ในพระกายของ
พระองค เปนมหาปุริสลักษณะ.
บทวา ปริปุณฺณกาโย ไดแก มีพระสรีระบริบูรณ เพราะเต็มดวย
พระลักษณะทั้งหลาย และเพราะอวัยวะนอยใหญไมเลว. บทวา สุรุจิ ไดแก
มีพระรัศมีแหงพระสรีระงาม. บทวา สุชาโต ไดแก ทรงบังเกิดดีแลวดวย
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สมบัติคือสูงและกวาง และดวยสมบัติคือสัณฐาน. บทวา จารุทสฺสโน
ไดแก พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา จารุทสฺสโน เพราะดูงามไมทําใหผูดูแมดู
ตั้งนานก็ไมอิ่ม ไมนาเกลียด นารื่นรมย. แตอาจารยบางพวกกลาววา บทวา
จารุทสฺสโน คือมีพระเนตรงาม. บทวา สุวณฺณวณฺโณ คือมีพระฉวี
คลายทองคํา. บทวา อสิ แปลวา มี. บทนี้พึงประกอบเขากับบททุกบท.
บทวา สุสุกฺกทาโฒสิ คือพระเขี้ยวขาวดวยดี. จริงอยู พระรัศมีสีขาวอยางยิ่ง
ซานออกจากพระเขี้ยวทั้งหลายของพระผูมีพระภาคเจาดุจแสงจันทร. ดวยเหตุ
นั้น เสลพราหมณจึงกลาววา สุสุกฺกทาโฒสิ. บทวา มหาปุริสลกฺขณา
ความวา เสลพราหมณกลาวสรุปพยัญชนะที่กลาวไวกอนแลว โดยระหวางบท.
บัดนี้ เสลพราหมณสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา ดวยพระลักษณะที่ตนชอบ
อยางยิ่ง ในบรรดาพระลักษณะเหลานั้นกลาวคําเปนตนวา ปสนฺนเนตฺโต มี
พระเนตรแจมใส.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาชื่อวา ปสนฺนเนตฺโต มีพระเนตรแจมใส
เพราะสมบูรณดวยประสาททั้ง ๕ ชนิด, ชื่อวา สุมโุ ข มีพระพักตรงาม เพราะ
มีพระพักตรคลายมณฑลพระจันทรเต็มดวง. ชื่อวา พฺรหา มีพระกายใหญ
เพราะสมบูรณดวยความสูงและความกวาง, ชื่อวา อุชุ มีพระกายตรง เพราะมี
พระกายตรงดุจกายพรหม, ชื่อวา ปตาปวา มีรัศมีรุงเรือง เพราะมีความ
รุงโรจน. อนึง่ ในบทนี้แมคําใดทานกลาวไวกอนแลว คํานั้นทานก็กลาวซ้ําอีก
เพราะเปนคําสรรเสริญโดยปริยายนี้วา มชฺเฌ สมณสงฺฆสฺส ในทามกลาง
หมูสมณะ เพราะทานผูเปนเชนนี้ยอมรุงเรื่อง ดวยประการฉะนี้.
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แมในคาถาที่นอกเหนือไปก็มีนัยนี้. บทวา อุตฺตมวณฺณโิ น คือ
เปนผูสมบูรณดวยวรรณะอันอุดม. บทวา ชมฺพสุ ณฺฑสฺส คือชมพูทวีป
เสลพราหมณเมื่อจะกลาวพรรณนาความที่พระผูมีพระภาคเจาเปนผูยิ่งใหญให
ปรากฏ. อีกอยางหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิยอมเปนใหญในทวีปทั้งสี่. บทวา
ขตฺติยา คือเปนกษัตริยโดยชาติ. บทวา โภชา คือ มีโภคสมบัติ. บทวา
ราชาโน คือ พระราชาพระองคใดพระองคหนึ่งครองราชสมบัติ. บทวา
อนุยนฺตา ไดแก เสวกผูตามเสด็จ. บทวา ราชาภิราชา คือเปนพระราชา
ที่พระราชาบูชา ประสงคเอาพระเจาจักรพรรดิ. บทวา มนุชินโฺ ท คือเปน
ใหญในมนุษย เปนใหญอยางยิ่ง.
เมื่อเสลพราหมณกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง
ยังความปรารถนานี้ของเสลพราหมณใหเต็มวา ผูใดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูนั้นเมื่อเขากลาวถึงคุณของตนยอมทําตนใหปรากฏ จึงตรัสวา
ราชาหมสฺมิ เราเปนราชา ดังนี้.
ในบทนั้นมีอธิบายดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนเสลพราหมณ
ทานยอมขออันใดไว ทานควรเปนพระเจาจักรพรรดิ เพราะเหตุนั้น ทานจง
เปนผูมีความขวนขวายนอยในขอนี้ เราเปนพระราชา เมื่อความเปนพระราชา
มีอยูพระราชาองคอื่นแมมีอยูยอมปกครอง ๑๐๐ โยชน ๒๐๐ โยชน ๓๐๐ โยชน
๔๐๐ โยชน ๕๐๐ โยชน หรือ ๑,๐๐๐ โยชน แมเปนจักรพรรดิปกครองทวีป
ใหญ มีทวีป ๔ เปนเขตแดน ฉันใด เราไมมีขอบเขตกําหนดไวอยางนั้น
เราเปนธรรมราชาชั้นเยี่ยมปกครองโลกธาตุทั้งหลาย นับไมถวนโดยขวางตั้งแต

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 550

ภวัคคพรหมถึงอเวจีเปนที่สุด เราเปนผูเลิศกวาสัตวประเภทไมมีเทาและสัตว
สองเทาเปนตน ไมมีใครเปรียบกับเราไดดวยศีล ฯลฯ หรือวิมุตติญาณทัสสนะ
เราเปนธรรมราชาชั้นเยี่ยมอยางนี้ ยังจักรใหเปนไปโดยธรรม คือโพธิปกขิยธรรมอันมีสติปฏฐานสี่เปนตนอยางยอดทีเดียว เรายังอาณาจักรใหเปนไป
โดยนัยมีอาทิวา พวกทานจงละสิ่งนี้ จงเขาถึงสิ่งนี้ดังนี้ หรือยังธรรมจักรให
เปนไปโดยปริยัติธรรมมีอาทิวา อิท โข ปน ภิกฺขเว ทุกขฺ  อริยสจฺจ
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนี้แลเปนอริยสัจ ดังนี้. บทวา จกฺก อปฺปฏิวตฺติย
ความวา เรายังจักรที่สมณะก็ดี พราหมณก็ดี เทวดาก็ดี มารก็ดี พรหมก็ดี
ใคร ๆ ก็ดี ในโลกใหเปนไปไมได ใหเปนไปโดยธรรม.
เสลพราหมณเห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงทําพระองคใหแจมแจงอยางนี้
แลว จึงเกิดปติโสมนัส เพื่อทําใหมั่นยิ่งขึ้นจึงกลาวคาถาที่สองวา สมฺพุทฺโธ
ปฏิชานาสิ พระองคทรงปฏิญานวาเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา โก นุ เสนาปติ เสลพราหมณทูลถามวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ใครเปนเสนาบดี ยังธรรมจักรที่เปนไปแลว โดยธรรม
ของพระธรรมราชาใหเปนไปตามได. สมัยนั้นทานพระสารีบุตรนั่งอยู ณ ขาง
เบื้องขวาของพระผูมีพระภาคเจางดงามดวยสิริดุจกอนทอง. พระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะทรงแสดงกะเสลพราหมณจึงตรัสคาถาวา มยา ปวตฺติต ยังธรรมจักร
อันเราใหเปนไปแลว.
ในบทเหลานั้น บทวา อนุชาโต ตถาคต พระสารีบุตรผูเกิดตาม
ตถาคต ความวา พระสารีบุตรผูเกิดตาม เพราะเหตุตถาคต คือเกิดเพราะ
ตถาคตเปนเหตุ.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงพยากรณปญหาวา โก นุ เสนาปติ
ใครหนอเปนเสนาบดีอยางนี้แลว มีพระประสงคจะทําใหเสลพราหมณที่กลาว
วา สมฺพุทฺโธ ปฏิชานาสิ พระองคปฏิญาณวาเปนสัมพุทธะใหหมดสงสัย
ในขอนั้น เพื่อใหรูวาเรามิไดปฏิฆาณเพียงขอปฏิญาณเทานั้น แมเราก็ปฏิญาณ
วาเปนพุทธะดวยเหตุนี้ จึงตรัสคาถาวา อภิฺเยฺย เราไดรูยิ่งแลว.
ในบทเหลานั้น บทวา อภิฺเยฺย ไดแก วิชชาและวิมุตติอันเปน
มรรคสัจ และสมุทยสัจ ที่ควรเจริญและควรละ ในขอนี้เปนอันทานอธิบาย
ไวอยางนี้วา แมนิโรธสัจและทุกขสัจอันเปนผลแหงมรรคสัจและสมุทยสัจ
เหลานั้น เปนอันทานกลาวจากความสําเร็จแหงผล ดวยคําพูดอันเปนเหตุ
เพราะธรรมที่ควรทําใหแจงเราไดทําใหแจงแลว ธรรมที่ควรรูเราทําใหรูแลว.
เมื่อจะทรงแสดงการยังสัจจะ ๔ ใหเกิด ผลของการเจริญสัจจะ ๔ วิชชาและ
วิมุตติ จึงทรงประกาศความเปนพุทธะดวยเหตุที่กลาวแลววา เราตรัสรูธรรม
ที่ควรตรัสรูแลวจึงเปนพุทธะ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงทําพระองคใหปรากฏโดยตรงอยางนี้แลว
เมื่อจะยังพราหมณใหรีบขวนขวาย เพื่อขามพนความสงสัยในพระองคจึง ตรัส
คาถาที่สามวา วินยสฺส ทานจงกําจัดเสีย.
ในบทเหลานั้น บทวา สลฺลกตฺโต เปนศัลยแพทย คือ ผาตัดลูกศร
ที่เสียบสัตวมีลูกศรคือราคะเปนตนออกได. บทวา พฺรหฺมภูโต คือเปนผู
ประเสริฐ. บทวา อติตุโล ไมมีผูเปรียบ คือ ลวงเลยการชั่ง ลวงเลยการ
เปรียบ. อธิบายวา เปรียบไมไดเลย. บทวา มารเสนปฺปมทฺทโน ย่ํายีมาร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 552

และเสนามารเสียได คือย่ํายีมารและเสนามาร กลาวคือบริษัทของมารที่ทาน
กลาวไวอยางนี้วา ปเร จ อวชานติ ดูหมิ่นผูอื่น มีอาทิวา กามา เต
ปมา เสนา กามเปนเสนาที่หนึ่งของทาน. บทวา สพฺพามิตฺเต ไดแก
ขาศึกทั้งหมดมีขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร และเทวบุตรมาร
เปนตน. บทวา วสีกตฺวา คือใหเปนไปในอํานาจของตน. บทวา อกุโตภโย
คือไมมีภัยแตไหน ๆ.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ทันใดนั้นเอง เสลพราหมณ
เกิดความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจามุงจะบวช จึงกลาวคาถาที่สามวา อัน
โภนฺโต ทานผูเจริญทั้งหลายจงฟงคํานี้ เหมือนอยางเสลพราหมณไดรับการ
สั่งสอนโดยชอบ เพราะถึงพรอมดวยอุปนิสัยถึงความเปนผูแกกลา.
ในบทเหลานั้นบทวา กณฺหาภิชาติโก คือเกิดในตระกูลต่ํามีตระกูล
คนจัณฑาลเปนตน. แตนั้นบรรดามาณพแมเหลานั้นก็มุงจะบวชเหมือนกัน จึง
กลาวคาถาวา เอว เจ รุจฺจติ โภโต ถาทานผูเจริญทั้งหลายชอบใจคําสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา เหมือนอยางกุลบุตรทั้งหลายที่สรางสมบุญมากับเสลพราหมณนั้น. ลําดับนั้น เสลพราหมณดีใจในพวกมาณพเหลานั้น เมื่อจะแสดง
กะมาณพเหลานั้นจึงกลาวคาถาวา ปพฺพช ยาจมาโน พฺราหฺมณ ขาแต
พราหมณ ขาพเจาขอบรรพชา.
แตนั้น พระผูมีพระภาคเจา เพราะเสลพราหมณไดเปนหัวหนาคณะ
บุรุษ ๓๐๐ คนเหลานั้น ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตระ
ในอดีต ใหสรางบริเวณกับบุรุษเหลานั้นแลวทําบุญมีทานเปนตน เสวยเทว-
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สมบัติและมนุษยสมบัติโดยลําดับ ในภพสุดทายเกิดเปนอาจารยของบุรุษเหลา
นั้น และกรรมของพวกเขานั้นแกกลา เพราะแกกลาดวยวิมุตติและมีอุปนิสัย
แหงความเปนเอหิภิกขุ ฉะนั้น พระองคจึงใหเขาทั้งหมดเหลานั้นบรรพชาดวย
เอหิภิกขุบรรพชา ตรัสคาถาวา สวากฺขาต พรหมจรรยเรากลาวดีแลว.
ในบทเหลานั้น บทวา สนฺทิฏิก ผูบรรลุพึงเห็นเอง คือประจักษ
เอง. บทวา อกาลิก ไมประกอบดวยกาล คือ จากผลอันเกิดขึ้นในลําดับ
มรรค มิใชผลอันจะพึงบรรลุในระหวางกาล. บทวา ยถา คือนิมิตอันใด.
จริงอยู บรรพชามีมรรคพรหมจรรยเปนนิมิต ยอมไมเปลาประโยชนแกผูศึกษา
ในสิกขา ๓ ผูไมประมาท เวนการอยูปราศจากสติ. ดวยเหตุนั้นทานจึง
กลาววา สฺวากิขาต ฯเปฯ สิกขฺ โต พรหมจรรยเรากลาวดีแลว ผูบรรลุ
พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เปนที่ออกบวชอันไมเปลาประโยชนของบุคคล
ผูไมประมาทศึกษาอยู. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกวา เอถ ภิกฺขโว ดูกอน
ภิกษุทั้งหลายพวกเธอ จงเปนภิกษุมาเถิด. ภิกษุทั้งหมดเหลานั้นทรงบาตรและ
จีวรมาทางอากาศถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา. พระสังคีติกาจารยกลาววา
อลตฺถ โข เสโล พฺราหฺมโณ ฯเปฯ อุปสมฺปท เสลพราหมณพรอมกับ
บริษัทไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาดังนี้ หมายถึง
ความเปนเอหิภิกขุของทานเหลานั้น ดวยประการฉะนี้.
บทวา ภุตฺตาวึ เสวยเสร็จแลว. บทวา โอนีตปตฺตปาณึ คือชัก
พระหัตถจากบาตรแลว. ทานอธิบายวา นําพระหัตถออกแลว. ในบทนัน้
พึงเห็นปาฐะที่ขาดไปวา อุปคนฺตวฺ า เขาไปใกลเเลว ไมควรใชวา ภควนฺต
เอกมนฺต นิสีทิ.
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บทวา อคฺคิหุต มุขา ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเปนประมุข พระผูมี
พระภาคเจา เมื่อจะทรงอนุโมทนาดวยความอนุเคราะหเกณิยะ จึงตรัสอยางนี้.
ในบทนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา อคฺคิหุต
มุขา ยฺา ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเปนประมุข เพราะพวกพราหมณไมมี
การบูชานอกจากบูชาไฟ. อธิบายวา การบูชาไฟประเสริฐที่สุด คือการบูชาไฟ
เปนประมุข พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สาวิตฺติ ฉนฺทโส มุข ฉันททั้งหลาย
มีสาวิตติฉันทเปนประมุข เพราะอันผูสาธยายพระเวททั้งหลายตองสาธยายกอน
พระราชาทานกลาววา เปนประมุข เพราะประเสริฐที่สุดกวามนุษยทั้งหลาย
สาครทานกลาววา เปนประมุข เพราะเปนที่รองรับและเปนที่อาศัยของแมน้ํา
ทั้งหลาย. ทานกลาววา พระจันทรเปนประมุขของนักษัตรทั้งหลาย เพราะ
เปนเครื่องปรากฏวา วันนี้ดาวกัตติกา วันนี้ดาวโรหิณีเพราะอาศัยพระจันทรขึ้น.
ทานกลาววา อาทิจฺโจ ตปต มุข พระอาทิตยเปนประมุขของความรอน
เพราะพระอาทิตยสูงกวาความรอนทั้งหลาย. ทานกลาววา สงฺโฆ เว ยชต
มุข พระสงฆแลเปนประมุขของผูมุงบุญทั้งหลาย หมายถึงพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขในสมัยนั้นดวยความวิเศษ เพราะพระสงฆเปนทักขิไณยบุคคลผูเลิศ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระสงฆเปนประมุขแหงความเจริญ
ของบุญ.
บทวา ยนฺต สรณ ทานเสลภิกษุกราบทูลถึงการพยากรณอื่น. บท
นั้นมีอธิบายดังนี้ ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีจักษุ ดวยจักษุ ๕ เพราะ
ขาพระองคทั้งหลายถึงพระองคเปนที่พึ่งในวันที่ ๘ นับแตวันนี้ (คือถึงสรณะ
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ไดเพียง ๘ วัน ) ฉะนั้น ขาพระองคทั้งหลายจึงฝกฝนตนดวยความฝกฝนอยางยิ่ง
ในศาสนาของพระองค ๗ ราตรี นาอัศจรรยอานุภาพแหงสรณะของพระองค.
ตอจากนั้น เสลภิกษุสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาสองคาถา
แลวขอถวายบังคมดวยคาถาที่สามวา
ภิกฺขโว ติสตา อิเม ติฏ นฺติ ปฺชลีกตา
ปาเท วีร ปสาเรติ นาคา วนฺทนฺตุ สตฺถุโน.
ภิกษุ ๓๐๐ รูปเหลานี้ ยืนประนม
อัญชลีอยู ขาแตพระวีรเจา ขอทรงเหยียด
พระบาทยุคลเถิด ทานผูป ระเสริฐทั้งหลาย
ขอถวายบังคมพระบาทยุคลของพระศาสดา.
จบอรรถกถาเสลสูตรที่ ๗ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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สัลลสูตรที่ ๘
วาดวยความเปนธรรมดาของสัตวโลก
[๓๘๐] ชีวติ ของสัตวทั้งหลายใน
โลกนี้ ไมมีเครื่องหมาย ใคร ๆ รูไมได
ทั้งลําบาก ทั้งนอย และประกอบดวยทุกข.
สัตวทั้งหลาย ผูเกิดแลว จะไมตาย
ดวยความพยายามอันใด ความพยายามอัน
นัน้ ไมมีเลย แมอยูไดถึงชราก็ตองตายเพราะ
สัตวทั้งหลายมีอยางนี้เปนธรรมดา.
ผลไมสุกงอมแลว ชื่อวายอมมีภัย
เพราะจะตองรวงหลนลงไปในเวลาเชา ฉัน
ใด สัตวทั้งหลายผูเกิดแลว ชื่อวายอมมีภัย
เพราะจะตองตายเปนนิตย ฉันนั้น.
ภาชนะดินที่นายชางทําแลวทุกชนิด
มีความแตกเปนที่สุด แมฉันใด ชีวิตของ
สัตวทั้งหลาย ก็ฉันนั้น ทั้งเด็ก ทั้งผูใหญ
ทั้งคนเขลา ทั้งคนฉลาด ลวนไปสูอํานาจ
ของมฤตยู มีมฤตยูเปนที่ไปในเบื้องหนา
ดวยกันทั้งหมด.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 557

เมื่อสัตวเหลานั้นถูกมฤตยูครอบงํา
แลว ตองไปปรโลก บิดาจะปองกันบุตรไว
ก็ไมได หรือพวกญาติจะปองกันพวกญาติ
ไวก็ไมได.
ทานจงเห็น เหมือนเมื่อหมูญาติของ
สัตวทั้งหลายผูจะตองตาย กําลังแลดูราํ พัน
อยูโ ดยประการตาง ๆ สัตวผูจะตองตายผู
เดีย๋ วเทานั้นถูกมฤตยูนําไปเหมือนโคที่บคุ คล
จะพึงฆาถูกนําไปตัวเดียวฉะนั้น ความตาย
และความแกกําจัดสัตวโลกอยูอยางนี้ เพราะ
เหตุนั้น นักปราชญทั้งหลายทราบชัดสภาพ
ของโลกแลว ยอมไมเศราโศก.
ทานยอมไมรูทางของผูมาหรือผูไป
ไมเห็นที่สุดทั้งสองอยาง ถึงจะคร่ําครวญไป
ก็ไรประโยชน ถาผูคร่ําครวญหลงเบียด
เบียนตนอยู จะยังประโยชนอะไร ๆ ใหเกิด
ขึน้ ไดไซร บัณฑิตผูเห็นแจงก็พึงกระทํา
ความคร่ําครวญนั้น.
บุคคลจะถึงความสงบใจได เพราะ
การรองไห เพราะความเศราโศก ก็หาไม
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ทุกขยอมเกิดแกผูนั้นยิ่งขึ้น และสรีระของ
ผูน ั้นก็จะซูบซีด.
บุคคลผูเบียดเบียนตนเอง ยอมเปน
ผูซูบผอม มีผวิ พรรณเศราหมอง สัตวทั้งหลายผูละไปแลว ยอมรักษาตนไมไดดวย
ความรําพันนั้น การรําพันไรประโยชน.
คนผูทอดถอนใจของบุคคลผูทํากาละ
แลว ยังละความเศราโศกไมได ตกอยูใ น
อํานาจแหงความเศราโศก ยอมถึงทุกขยิ่ง
ขึน้ .
ทานจงเห็นคนแมเหลาอืน่ ผูเตรียม
จะดําเนินไปตามยถากรรม (และ) สัตว
ทั้งหลายในโลกนี้ ผูมาถึงอํานาจแหงมัจจุ
แลว กําลังพากันดิ้นรนอยูทีเดียว.
ก็สัตวทั้งหลายยอมสําคัญดวยอาการ
ใด ๆ อาการนั้น ๆ ยอมแปรเปนอยางอื่นไป
ในภายหลัง ความพลัดพรากกันเชนนี้ยอม
มีได ทานจงดูสภาพแหงโลกเถิด.
มาณพแมจะพึงเปนอยูรอยปหรือยิ่ง
กวานั้น ก็ตองพลัดพรากจากหมูญาติ ตอง
ละทิ้งชีวิตไวในโลกนี้.
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เพราะเหตุนั้น บุคคลฟงพระธรรม.
เทศนาของพระอรหันตแลว เห็นคนผูล วง
ลับทํากาละแลว กําหนดรูอ ยูวา บุคคลผู
ลวงลับทํากาละแลวนั้น เราไมพึงไดวา จง
เปนอยูอีกเถิด ดังนี้.
พึงกําจัดความรําพันเสีย บุคคลพึง
ดับไฟที่ไหมลกุ ลามไปดวยน้ํา ฉันใด นรชน
ผูเปนนักปราชญ มีปญญา เฉลียวฉลาด
พึงกําจัดความเศราโศกที่เกิดขึ้นเสีย โดย
ฉับพลัน เหมือนลนพัดนุนปลิวไป ฉะนั้น.
คนผูแสวงความสุขเพื่อตน พึงกําจัดความรําพัน ความทะยานอยากและความ
โทมนัสของตน พึงถอนลูกศรคือกิเลสของ
ตนเสีย.
เปนผูมีลูกศร คือ กิเลสอันถอนขึ้น
แลว อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลวถึงความ
สงบใจ กาวลวงความเศราโศกไดทั้งหมด
เปนผูไมมีความเศราโศกเยือกเย็น ฉะนี้แล.
จบสัลลสูตรที่ ๘
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อรรถกถาสัลลสูตรที่ ๘
สัลลสูตร มีคําเริ่มตนวา อนิมติ ฺต ไมมีเครื่องหมายดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
เรื่องเลาวา อุบาสกคนหนึ่งเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา
บุตรของเขาไดถึงแกกรรม เขาถูกความโศกเพราะบุตรครอบงํา ไดอดอาหาร
ถึง ๗ วัน พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงอนุเคราะหเขา จึงเสด็จไปยังเรือน
ของเขาเพื่อบรรเทาความโศก จึงไดตรัสพระสูตรนี้.
ในบทเหลานั้นบทวา อนิมิตฺต ไดเเก เวนจากเครื่องหมาย คือ กิริยา
อาการ. เหมือนอยางวามีเครื่องหมายคือกิริยาอาการในบทมีอาทิวา เราจักควัก
ลูกตาหรือโกนขนคิ้ว ทานจงขโมยสินคานั้นโดยเครื่องหมายนั้น ฉันใด ใน
ชีวิตมิไดเปนฉันนั้น ไมอาจจะไดวา ทานจงเปนอยูกอน จงอยาตาย จนกวา
เราจะทําสิ่งนี้สําเร็จ. บทวา อนฺาต อันใคร ๆ รูไมได คืออันใคร ๆ ไม
สามารถรูไดโดยแนนอน วาผูนี้จะตองเปนอยูตลอดเวลาเทานี้ ๆ ดวยคติหรือ
ที่สุดของอายุ เหมือนอยางอายุของเทวดาชั้นจาตุมมหาราชิกาเปนตนกําหนดได
ของสัตวทั้งหลายไมเหมือนอยางนั้น แมดวยเหตุนี้ชีวิตของสัตวทั้งหลายจึงเปน
อันวาอันใคร ๆ รูไมไดโดยแนนอน. บทวา กสิร ทั้งลําบาก คือ ยาก เพราะ
ความเปนไปเนืองดวยปจจัยหลายอยาง ไมใชใหเปนไปเพื่อความสุขเทานั้น.
เปนความจริงอยางนั้น ชีวิตเนื่องดวยลมหายใจเขาหายใจออกเนื่องดวยมหาภูต
รูป (ดิน น้ํา ลม ไฟ) เนื่องดวยกวฬีการาหาร เนื่องดวยไออุน และเนื่องดวย
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วิญญาณ. แมเมื่อไมหายใจเขาไมหายใจออกก็เปนอยูไมได. อนึ่งในธาตุ ๔
กายเชนกับถูกอสรพิษมีสัตวปากรายเปนตนกัด เพราะปกติธาตุกําเริบ เปน
กายกระดางเชนกับทอนไม ดังที่ทานกลาวไววา
ปตฺถทฺโธ ภวตี กาโย ทฏโ กฏมุเขน วา
ปวีธาตุปฺปโกเปน โหคิ กฏมุเขว โส.
กายที่ถูกงูกัฏฐมุขะกัด ยอมแข็ง
กระดาง หรือเพราะปฐวีธาตุกําเริบ กาย
นัน้ ยอมเปนเหมือนอยูในปากงูกัฏฐมุขะ
นัน่ แหละ.
กายเพราะอาโปธาตุกําเริบถึงความเปอยเนา มีเนื้อและเลือดทั้งหมด
ไหลออก เหลือแตกระดูกและหนังเทานั้น ดังที่ทานกลาวไววา
ปูติโก ภวตี กาโย
ทฏโ ปูติมุเขน วา
อาโปธาตุปฺปโกเปน
โหติ ปูติมุเขว โส.
กายที่ถูกงูปูติมุขะกัด ยอมเปนของ
เปอ ยเนา หรือเพราะอาโปธาตุกําเริบ กายนั้น
ยอมเปนเหมือนอยูในปากงูปูติมุขะนั่นแหละ.
กายเพราะเตโชธาตุกําเริบยอมถูกเผาผลาญโดยรอบเหมือนใสลงไปใน
หลุมถานเพลิง ดังที่ทานกลาวไววา
สนฺตตฺโต ภวตี กาโย ทฏโ อคฺคิมุเขน วา
เตโชธาตุปฺปโกเปน โหติ อคฺคิมุเขว โส.
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กายที่ถูกงูกัดอัคคิมุขะกัด ยอมเรารอน
พรอม หรือเพราะเตโชธาตุกําเริบ กายนั้น
ยอมเปนเหมือนอยูในปากงูอัคคิมุขะนั่น
แหละ.
กาย เพราะวาโยธาตุกําเริบมีที่ตอที่ถูกตัดขาดจากกัน และเปนเหมือน
กระดูกที่ถูกแผนหินทุบกระจุยกระจายไป สมดังที่ทานกลาวไววา
สฺฉินฺโน ภวตี กาโย
ทฏโ สตฺถมุเขน วา
วาโยธาตุปฺปโกเปน
โหติ สตฺถมุเขว โส
กายที่ถูกงูสัตถมุขะกัด ยอมถูกตัด
ขาด หรือเพราะวาโยธาตุกําเริบ กายนัน้ ยอม
เปนเหมือนอยูในปากงูสัตถมุขะนั่นแหละ.
แมกายถึงความเสื่อมเพราะธาตุกําเริบ ก็เปนอยูไมได. ก็เมื่อใดธาตุ
เหลานั้นทําหนาที่ของกันและกันอยางเปนปรกติ ยอมนําไปไดเสมอ เมื่อนั้น
ชีวิต ก็ยังเปนไปได. ชีวติ เนื่องดวยมหาภูตรูปอยางนี้. ก็ในขณะหาภักษาไดยาก
เปนตน เพราะขาดอาหาร สัตวทั้งหลายก็จะตายกันหมด. ชีวิตเนื่องดวย
กวฬีการาหารอยางนี้.
อนึ่ง เมื่อสิ้นไฟเกิดแตกรรมอันจะทําใหยอยเพราะการกินการดื่มเปน
ตน สัตวทั้งหลายก็จะถึงแกความตายกันหมด. ชีวิตเนื่องดวยไออุนอยางนี้.
ก็เมื่อวิญญาณดับ สัตวตามปรกติ ก็จะไมมีชีวิต ชีวิตปรากฏอยูในโลก
ไดแมดวยอาการอยางนี้ ชีวิตเนื่องดวยวิญญาณอยางนี้. พึงทราบชีวิตชื่อวา
ลําบาก เพราะมีความเปนอยูเนื่องดวยปจจัยหลายอยาง.
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บทวา ปริตฺตฺจ ชีวิตทั้งนอย คือชีวิตของมนุษยเปรียบกับชีวิต
ของเทวดาทั้งหลายแลวนอย เหมือนหยาดน้ําคางบนยอดหญา อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวานอยเพราะไมเปนอยูสูงกวาขณะจิต จริงอยู สัตวแมมีอายุยืนยาว เปนอยู
แลวดวยจิตอดีต (เคยเกิด) ไมใชกําลังเปน (ไมใชกําลังเกิด) ไมใชจักเปน
(ไมใชจักเกิด) ในอนาคต จิตไมใชจักเปน ไมใชกําลังเปน ไมใชเคยเปน
ในปจจุบัน จิตกําลังเปน ไมใชเคยเปน ไมใชจักเปนอยู สมดังที่ทาน
กลาวไววา
ชีวติ  อตฺตภาโว จ สุขทุกฺขา จ เกวลา
เอกจิตฺตสมายุตฺตา
ลหุโส วตฺตเต ขโณ
จุลลฺ าสีติสหสฺสานิ
กปฺเป ติฏนฺติ เย มรู
นเตฺวว เตป ชีวนฺติ
ทฺวีหิ จิตฺเตหิ สมาหิตา
ชีวิตและอัตภาพ สุขและทุกขทั้งสิ้น
ลวนเปนธรรมประกอบรวมอยูกับจิตดวง
หนึ่ง ๆ ขณะผานไปรวดเร็ว เทวดาเหลาใด
ตั้งอยูตลอด ๘๔,๐๐๐ กัป แมเทวดาเหลานั้น
หาดํารงอยูดวยจิต ๒ ดวงไม.
บทวา ตฺจ ทุกฺเขน สยุตฺต ชีวิตประกอบดวยทุกข ความวา
ชีวิตนั้นไมมีเครื่องหมายใคร ๆ รูไมไดอยางนี้ ทัง้ ลําบากทั้งนอย และประ
กอบดวยทุกขอันเปนทุกขเกิดจากการสัมผัส หนาวรอน เหลือบและยุงเปนตน
เกิดจากความหิวกระหาย เกิดจากทุกขประจําสังขารและเกิดจากทุกขคือความ
ปรวนแปร. พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางไร. พระองคตรัสไววาชีวิตของ
๑

๑. ขุ. มหา. ๒๙ ขอ ๑๘๒. ชราสุตตนิเทศที่ ๖.
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สัตวทั้งหลายเปนเชนนี้ ฉะนั้นทานจงประพฤติธรรมจริยาตราบเทาชีวิตนั้นยัง
ไมถึงความสิ้นไป ทานอยาเศราโศกถึงบุตรเลย.
ทานพึงสําคัญแมเชนนั้นก็อยาเศราโศกอยางนี้วา เมื่อเราเฝาเลี้ยงดู
บุตรดวยอุปกรณทุกอยาง บุตรนั้นไดตายเสียแลว ขาพเจาเศราโศกดวยเหตุนั้น
ดังนี้. สัตวทั้งหลายผูเกิดแลวจะไมตายดวยความพยายามอันใด ความพยายาม
อันนั้นไมมีเลย ทานอธิบายวาใคร ๆ ไมสามารถจะรักษาวา สัตวทั้งหลายผู
เกิดแลวดวยความพยายาม จงอยาตายเลยดังนี้. เพราะทานคิดวาบุตรนั้นอยูได
ถึงชราแลวตายจึงสมควร บุตรของขาพระองคยังหนุมนัก ไดตายเสียแลวดังนี้
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ชรมฺป ปตฺวา มรณ เอวธมฺมา
หิ ปาณิโน ความวา แมอยูไดถึงชราก็ตองตาย เพราะสัตวทั้งหลายมีอยางนี้
เปนธรรมดา. ทานอธิบายวา ถึงชราก็ตามยังไมถึงชราก็ตามตองตาย ไมมี
กําหนดในขอนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงใหความนั้นชัดเจนดวยตัวอยาง
จึงตรัสคาถามีอาทิวา ผลานมิว ปกฺกาน เหมือนผลไมสุกงอมแลวฉะนั้น.
บทนั้นมีอธิบายดังนี้ เมื่อผลไมสุกงอมแลว ตั้งแตพระอาทิตยขึ้นรส
ของแผนดินและรสของน้ําที่ตนไมซึ่งรอนระอุดวยความรอนของแสงอาทิตย
ยอมเขาไปสูแผนดินทางรากโดยลําดับอยางนี้คือ ตั้งแตใบถึงกิ่ง ตั้งแตกิ่งถึง
ลําตน ตั้งแตลําตนถึงราก แตครั้นพระอาทิตยตก กิ่งใบ หนอ เปนตน ยอม
ตั้งขึ้นอีกโดยลําดับอยางนี้คือ ตั้งแตแผนดินถึงราก ตั้งแตรากถึงลําตน. ก็เมื่อ
ตนไมตั้งอยูอยางนี้ ผลไมที่แกจัดยอมไมติดอยูที่ขั้ว เมื่อขั้วผลไมถูกแสง
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อาทิตยเผาอยู ยอมเกิดความรอน เพราะเหตุนั้นผลไมเหลานั้นจึงรวงหลน
ทุก ๆ เชาตลอดเวลา ภัยของผลไมเหลานั้นจึงมีเพราะการหลนเเตเชา อธิบาย
วาภัยยอมมีเพราะการหลนอยางนี้. เพราะสัตวทั้งหลายเกิดแลวมีภัย เพราะตอง
ตายเปนนิจ สัตวทั้งหลายเปนเชนกับผลไมสุกงอม. เปรียบเหมือนอะไรอีก.
เปรียบเหมือนภาชนะดินที่ชางหมอทําแลวทุกชนิดมีความแตกเปนที่สุด แมฉัน.
ใด ชีวิตของสัตวทั้งหลายก็ฉันนั้น. เพราะฉะนั้นทานจงถือเอาอยางนี้วา ทั้ง
เด็กทั้งผูใหญทั้งคนเขลา ทั้งคนฉลาด ลวนไปสูอํานาจของมฤตยูมีมฤตยูเปนที่
ไปในเบื้องหนาดวยกันทั้งหมด. ก็ครัน้ ถือเอาอยางนี้แลวจงถือเอาอยางนี้อีกวา
เมื่อสัตวเหลานั้นถูกมฤตยูครอบงําแลวตองไปปรโลก บิดาจะปองกันบุตรไวก็
ไมได หรือพวกญาติจะปองกันพวกญาติไวก็ไมได เพราะบิดาจะปองกันบุตร
ไวก็ไมได หรือพวกญาติจะปองกันพวกญาติไวก็ไมได ฉะนั้น ทานจงเห็น
เหมือนเมื่อหมูญาติของสัตวทั้งหลายผูจะตองตายกําลังแลดูรําพันอยูโดยประการ
ตาง ๆ สัตวผูจะตองตายผูเดียวเทานั้นถูกมฤตยูนาํ ไปเหมือนโคที่จะถูกฆาถูกนํา
ไปตัวเดียวฉะนั้น. ในบทนั้นโยชนาแกไววา ดูกอนอุบาสก ทานจงเห็นเหมือน
เมื่อหมูญาติของสัตวทั้งหลายผูจะตองตายกําลังแลดูรําพันอยูโดยประการตาง ๆ
สัตวผูจะตองตายผูเดียวเทานั้นถูกมฤตยูนําไปเหมือนโคที่จะถูกฆา ถูกนําไปตัว
ตัวเดียวฉะนั้น.
ในคํานั้นวา โลกไมมีเครื่องตานทาน คํานั้นทานอธิบายไววา ทานผู
สมบูรณดวยปญญามีพระพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาเปนตนเหลาใด ทาน
เหลานั้นยอมรูวาโลกถูกมัจจุและชราเบียดเบียนอยางนี้ โลกนัน้ อันใคร ๆ ไม
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สามารถจะตานทานได เพราะฉะนั้นนักปราชญทงั้ หลายยอมไมเศราโศก ครั้น
รูแลว คือรูส ภาพของโลกนี้วาเปนโลกสมมติ จึงไมเศราโศก.
คําวา ทานยอมไมรูทางของผูมาหรือผูไป ไมเห็นที่สุดทั้งสองอยาง ถึง
จะคร่ําครวญไปก็ไรประโยชนทานอธิบายไวอยางไร. อธิบายวา ทานไมรูทาง
มาของผูมาสูครรภมารดา หรือทางไปของผูจุติจากโลกนี้แลวไปในโลกอื่น เมื่อ
ไมเห็นที่สุดทั้งสองเหลานี้ถึงจะคร่ําครวญไปก็ไรประโยชน สวนนักปราชญทั้ง
หลายเห็นที่สุดเหลานั้น ครั้นรูแลวยอมไมเศราโศกถึงโลกสมมติ.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงยังความไมมีประโยชนแหงความ
คร่ําครวญดังไดกลาวแลวในบทนี้วา นิรตฺถ ปริเทเวสิ ถึงคร่ําครวญไป
ก็สําเร็จแตความไรประโยชน จึงตรัสคํามีอาทิวา ปริเทวยมาโน เจ ถาผู
คร่ําครวญหลงเบียดเบียนตนอยู ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อุทพฺพเห ใหเกิดขึ้นได คือ พึงใหเกิดขึ้น
ทรงไว อธิบายวา ใหเกิดพรอมในตน. บทวา สมฺมุฬฺโห หึสมตฺตาน คือ
เปนผูหลงเบียดเบียนตน. บทวา กยิรเจน วิจกฺขโณ บุรุษผูเห็นแจง พึง
ทําความคร่ําครวญนั้น ความวา หากวาคนเชนนั้นพึงยังประโยชนไร ๆ ให
เกิดแมบุรุษผูเห็นแจงพึงทําความคร่ําครวญนั้น. ในบทวา น หิ รุณฺเณน
เพราะการรองไหก็หาไม นี้โยชนาแกไววา ใคร ๆ ยอมไมถึงความสงบทางใจ
ดวยการรองไหหรือดวยความเศราโศก. อีกอยางหนึ่ง ทุกขยอมเกิดแกบุคคล
นั้นยิ่งกวาความรองไหและความเศราโศก และสรีระของผูนั้นยอมถูกเบียดเบียน
ดวยความเปนผูมีผิวพรรณซูบซีด เปนตน. บทวา น เตน เปตา สัตวทั้ง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 567

หลายผูละไปแลวยอมรักษาตนไมได ความวา ดวยความคร่ําครวญนั้นสัตวทั้ง
หลายผูตายไปแลว ยอมรักษาตนไมได คือยังตนใหเปนไปไมได ความคร่ํา
ครวญนั้นไมเปนประโยชนแกคนเหลานั้น เพราะฉะนั้น การคร่ําครวญไมมี
ประโยชน. ไมใชไมมีประโยชนอยางเดียวเทานั้น ยังนําความพินาศมาอีกดวย
เพราะเหตุไร. เพราะคนผูทอดถอนใจถึงบุคคลผูทํากาละแลว ยังละความเศรา
โศกไมได ตกอยูในอํานาจแหงความเศราโศก ยอมถึงทุกขยิ่งขึ้น. ในบท
เหลานั้นบทวา อนุตฺถุนนฺโต คือเศราโศกถึงอยู. บทวา วสมนฺวคู คือ
ไปสูอํานาจ.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงถึงความที่ความโศกไมมีประโยชน
และความที่ความโศกนําความพินาศมาใหแลว เมื่อจะทรงสั่งสอนเพื่อกําจัด
ความโศก จึงตรัสคํามีอาทิวา อฺเป ปสฺส ทานจงเห็นคนแมเหลาอื่น.
ในบทเหลานั้น บทวา คมิเน คือผูไป อธิบายวาผูเตรียมจะไปสู
ปรโลก. บทวา ผนฺทนฺเตวิธ ปาณิเน ไดแก สัตวในโลกนีก้ ําลังพากัน
ดิ้นรนอยูเพราะกลัวตาย. บทวา เยน เยน ไดแก สัตวทั้งหลายยอมสําคัญ
ดวยอาการใดวา จักเปนผูมีอายุยืน จักเปนผูไมมีโรค. อาการนั้นยอมแปร
เปนอยางอื่นไป สําคัญอยางนี้แลวยอมตายบาง ยอมมีโรคบาง ความ
พลัดพรากกันเชนนี้ ยอมมีไดดวยสําคัญวา เปนขาศึก ดูกอนอุบาสก ทาน
จงดูสภาพของโลกเถิด พึงทราบโยชนาอธิบายไวในบทนี้ ดวยประการฉะนี้.
คําวา อรหโต สุตฺวา บุคคลฟงธรรมเทศนาของพระอรหันตเห็น
ปานนี้แลว. คําวา เนโส ลพฺภา มยา อิติ ความวา บุคคลผูลวงลับไป
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แลวนั้น บัดนี้ เราไมพึงไดวาจงเปนอยูอีกเถิด ทานอธิบายวา เมื่อกําหนด
รูดวยประการฉะนี้ พึงกําจัดความคร่ําครวญออกไป. มีอะไรจะกลาวอีก. บุคคล
พึงดับไฟที่ไหมลุกลามไปดวยน้ําฉันใด นรชนผูเปนนักปราชญมีปญญาเฉลียว
ฉลาด พึงกําจัดความเศราโศกที่เกิดขึ้นเสียโดยพลันเหมือนลมพัดนุนปลิวไป
ฉะนั้น.
ในบทวา ธีโร เปนตนนั้นพึงทราบดังนี้ ชื่อวา ธีโร เพราะถึง
พรอมดวยปญญา. ชื่อวา สปฺปฺโ เพราะมีปญญาสะสมไวมาก. ชื่อวา
ปณฺฑิโต เพราะมีปญญาเกิดจากการฟงมาก. ชื่อวา กุสโล เพราะเปนนัก
คิด. อีกอยางหนึ่ง พึงประกอบดวยจินตามยปญญา (ปญญาสําเร็จดวยความคิด)
สุตมยปญญา (ปญญาสําเร็จดวยการฟง) ภาวนามยปญญา (ปญญาสําเร็จดวย
การอบรม). มิใชแตความโศกอยางเดียวเทานั้น คนผูแสวงหาความสุขเพื่อตน
พึงกําจัดความรําพัน ความทะยานอยากและความโทมนัสของตน พึงถอนลูกศร
คือกิเลสของตนเสีย.
ในบทเหลานั้นบทวา ปชฺปฺป คือ ตัณหา. บทวา โทมนสฺส คือ
ทุกขทางใจ. บทวา อพฺพฬ
ุ ฺเห คือ พึงถอน. บทวา สลฺล คือ ชื่อวา สลฺล
เพราะแทงเขาไปภายในนําออกยากมีลักษณะแหลมคม หรือลูกศรมีราคะเปนตน
๗ อยางดังที่ไดกลาวไวแลวในกอน. เมื่อถอนลูกศรนี้ไดแลว เปนผูมีลูกศร
คือกิเลสอันถอนขึ้นแลว อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลวถึงความสงบใจ กาว
ลวงความเศราโศกไดทั้งหมด เปนผูไมมีความเศราโศกเยือกเย็นฉะนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาลงดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 569

ในบทเหลานั้นบทวา อสิโต ไดแก อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลว.
บทวา ปปฺปุยฺย แปลวา ถึงแลว. บทที่เหลือในสูตรนี้มีความงายทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นทานจึงไมพรรณนาไว.
จบอรรถกถาสัลลสูตรที่ ๘ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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วาเสฏฐสูตรที่ ๙
วาดวยบุคคลเปนพราหมณเพราะชาติหรือกรรม
[๓๘๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคละใกล
อิจฉานังคลคาม ก็สมัยนั้น พราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียงเปนอันมาก คือ
จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุสโสณีพราหมณ
โตเทยยพราหมณ และพราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียงเหลาอื่น อาศัยอยูใน
อิจฉานังคลคาม ครั้งนั้นแล วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ เดินพักผอน
อยูไดสนทนากันในระหวางวา ทานผูเจริญ บุคคลชื่อวาเปนพราหมณดวยเหตุ
อยางไร ภารทวาชมาณพกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ บุคคลผูเปนอุภโตสุชาต
ทั้งฝายมารดาและฝายบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดีตลอด ๗ ชั่ว
บรรพบุรุษ ไมมีใครจะคัดคานติเตียนไดดวยอางถึงชาติ บุคคลชื่อวาเปน
พราหมณดวยเหตุเพียงเทานี้.
วาเสฏฐมาณพกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ บุคคลเปนผูมีศีลและถึง
พรอมดวยวัตร บุคคลชือ่ วาเปนพราหมณดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
ภารทวาชมาณพไมสามารถจะใหวาเสฏฐมาณพยินยอมไดเลย และ
วาเสฏฐมาณพก็ไมสามารถจะใหภารทวาชมาณพยินยอมได.
ลําดับนั้นแล วาเสฏฐมาณพจึงกลาวกะภารทวาชมาณพวา ทานภารทวาชะ พระสมณโคดมผูศากยบุตรนี้ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู
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ณ ราวปาอิจฉานังคละ ใกลอิจฉานังคลคาม ก็กติ ติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ทานภารทวาชะ
เราทั้งสองจงไปเฝาพระสมณโคดมเถิด ครั้นแลวจักทูลถามเนื้อความนี้ พระสมณโคดมจักตรัสพยากรณแกเราดวยประการใด เราจักทรงจําขอความนั้นไว
ดวยประการนั้น.
ภารทวาชมาณพ รับคําวาเสฏฐมาณพแลว ลําดับนั้น วาเสฏฐมาณพ
และภารทวาชมาณพ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดสนทนา
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพลใหระลึกถึงกันไปแลว
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว วาเสฏฐมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
ดวยคาถาวา
[๓๘๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ขา
พระองคทั้งสองเปนผูมีไตรวิชชาอันอาจารย
ยกยองและรับรอง ขาพระองคเปนศิษย
ผูใหญของโปกขรสาติพราหมณ ภารทวาชมาณพนี้เปนศิษยผูใหญของตารุกขพราหมณ
ขาพระองคทั้งสองเปนผูถึงความ
สําเร็จในเวทที่อาจารยผูมีไตรวิชชาบอกแลว
เปนผูเขาใจตัวบท และเปนผูชํานาญ
ไวยากรณ ในเวท เชนกับอาจารย.
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ขาแตพระโคดม ขาพระองคทั้งสอง
มีการโตเถียงกันเพราะการอางถึงชาติ ภารทวาชมาณพกลาววา บุคคลเปนพราหมณ
เพราะชาติ สวนขาพระองคกลาววา บุคคล
เปนพราหมณเพราะกรรม ขาแตพระโคดม
ผูม ีพระจักษุขอพระองคจงทรงทราบอยางนี้.
ขาพระองคทั้งสองนั้นไมสามารถจะ
ใหกันและกันยินยอมได จึงพากันมา เพือ่
จะทูลลามพระองค ผูปรากฏวา เปนพระสัมพุทธะ.
ขาแตพระโคดม ขาพระองคทั้งสอง
ประณมอัญชลีเขามาถวายนมัสการพระองคผู
ปรากฏวา เปนพระสัมพุทธะในโลก เหมือน
ชนทั้งหลาย ประณมอัญชลีเขามาไหวนมัสการพระจันทรอันเต็มดวง ฉะนั้น.
ขาพระองคทั้งสองขอทูลถามพระโคดมผูมีพระจักษุ ผูอุบัติขนึ้ ดีแลวในโลกวา
บุคคลเปนพราหมณเพราะชาติหรือเพราะ
กรรม ขอพระองคจงตรัสบอกแกขาพระองค
ทั้งสองผูไมรูดวยอาการที่ขาพระองคทั้งสอง
จะพึงรูจักพราหมณเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนวาเสฏฐะ
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เราจักพยากรณแกทานทั้งหลายตาม
ลําดับตามสมควร สัตวทั้งหลายมีความแตกตางกันโดยชาติ เพราะชาติของสัตวเหลานั้น
มีประการตาง ๆ กัน.
ทานทั้งหลายจงรูจักหญาและตนไม
แตหญาและตนไม ก็ไมยอมรับวาเปนหญา
เปนตนไม หญาและตนไมเหลานั้น มีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะชาติของมัน
ตาง ๆ กัน.
แตนั้น ทานทั้งหลายจงรูจัก หนอน
ตัก๊ แตน มดดํา และมดแดง สัตวเหลานั้น
มีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติเพราะชาติของมัน
ตาง ๆ กัน ทานทั่งหลายจงรูจักสัตว ๔ เทา
ทั้งตัวเล็กตัวใหญ สัตวเหลานั้นมีสัณฐาน
สําเร็จมาแตชาติเพราะชาติของมันตาง ๆ กัน.
ตอแตนั้น ทานทั้งหลายจงรูจักปลา
ที่เกิดในน้ํา เที่ยวไปในน้ํา ปลาเหลานั้น
มีสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ เพราะชาติของ
มันมีตาง ๆ กัน.
ถัดจากนั้น ทานทั้งหลายจงรูจักนก
ทีบ่ ินไปในเวหา นกเหลานัน้ มีสัณฐานสําเร็จ
มาแตชาติ เพราะชาติของมันตาง ๆ กัน.
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เพศที่สําเร็จมาแตชาติเปนอันมาก
ไมมีในมนุษยทงั้ หลาย เหมือนอยางสัณฐาน
ทีส่ ําเร็จมาแตชาติเปนอันมาก ในชาติเหลานี้
ฉะนั้น.
การกําหนดดวยผม ศีรษะ หู นัยนตา
ปาก จมูก ริมฝปาก คิ้ว คอ บา ทอง หลัง
ตะโพก อก ที่แคบ เมถุน มือ เทา นิ้วมือ
เล็บ แขง ขา วรรณะ หรือเสียง วาผมเปนตน
ของพราหมณเปนเชนนี้ ของกษัตริยเปน
เชนนี้ยอมไมมเี ลย.
เพศที่สําเร็จมาแตชาติไมมีในมนุษย
ทั้งหลายเลย เหมือนอยางสัณฐานที่สําเร็จมา
แตชาติในชาติเหลาอื่น ฉะนั้น ความแตก
ตางกันแหงสัณฐานมีผมเปนตนนี้ ที่สาํ เร็จ
มาแตกําเนิด ยอมไมมใี นสรีระของตน ๆ
เฉพาะในตัวมนุษยทั้งหลายเลย แตความ
ตางกันในมนุษยทั้งหลาย บัณฑิตกลาวไว
โดยชื่อ
ดูกอนวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา
ในหมูมนุษย ผูใ ดผูหนึ่งอาศัยโครักขกรรม
เลีย้ งชีพ ผูนั้นเปนชาวนา มิใชพราหมณ.
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ดูกอนวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา
ก็ในหมูมนุษย ผูใดผูหนึ่ง อาศัยการคาขาย
เลีย้ งชีพ ผูนั้นเปนพอคา มิใชพราหมณ.
ดูกอนวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา
ก็ในหมูมนุษย ผูใดผูหนึ่งเลี้ยงชีพดวยการ
รับใชผูอื่น ผูนนั้ เปนผูรับใช มิใชพราหมณ.
ดูกอนวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา
ในหมูมนุษย ผูใ ดผูหนึ่งอาศัยการลักทรัพย
เลีย้ งชีพ ผูนนั้ เปนโจร มิใชพราหมณ.
ดูกอนวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา
ในหมูมนุษย ผูใดผูหนึ่งอาศัยลูกศรและ
ศัสตราเลี้ยงชีพ ผูนั้นเปนนักรบอาชีพ
มิใชพราหมณ.
กอนวาเสฏฐะ ทานจงรูอ ยางนี้วา
ในหมูมนุษย ผูใ ดหนึ่งเลี้ยงชีพดวยความ
เปนปุโรหิต ผูนั้นเปนผูยังบุคคลใหบชู า
มิใชเปนพราหมณ.
ดูกอนวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา
ก็ในหมูมนุษย ผูใดผูหนึ่งปกครองบานและ
แวนแควน ผูนั้นเปนพระราชา มิใช
พราหมณ.
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ก็เราหากลาวผูเกิดแตกําเนิดในทอง
มารดาวาเปนพราหมณไม ผูนั้นเปนผูชื่อวา
โกวาที ผูนั้นแลยังเปนผูมีเครื่องกังวล เรา
กลาวบุคคลผูไมมีเครื่องกังวล ผูไมถือมั่น
วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูตัดสังโยชนไดทั้งหมด
ไมสะดุงเลย ลวงธรรมเปนเครื่องของแลว
พรากโยคะทั้ง ๔ ไดแลว วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูที่ตัดชะเนาะคือความโกรธ
เชือก คือ ตัณหา หัวเงื่อน คือ ทิฏฐิ ๖๒
พรอมทั้งสายโยง คือ อนุสยั เสียได ผูมลี ิ่มสลัก
อันถอดแลว ผูตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูไมประทุษราย อดกลัน้
ไดซึ่งคําดาวา การทุบตีและการจองจํา ผูมี
กําลังคือขันติ ผูมีหมูพลคือขันติ วาเปน
พราหมณ.
เรากลาวผูไมโกรธ มีวัตร มีศีล
ไมมีกิเลสอันฟูขึ้น ฝกตนแลว ทรงไวซึ่ง
รางกายมีในที่สดุ วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูไมติดอยูในกามทั้งหลาย
ดุจน้ําไมติดอยูในใบบัว ดุจเมล็ดพันธุ
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ผักกาดไมติดอยูบนปลายเหล็กแหลม วาเปน
พราหมณ.
เรากลาวผูรูชัดความสิ้นไปแหงทุกข
ของตน ในศาสนานี้แล ผูปลงภาระแลว
พรากกิเลสไดหมดแลว วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูมีปญญาลึกซึ้ง มีเมธา
ผูฉ ลาดในทางและมิใชทาง ผูบรรลุถึง
ประโยชนอันสูงสุด วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูไมเกี่ยวของดวยคน ๒
พวก คือ คฤหัสถและบรรพชิต ไมมคี วาม
อาลัยเที่ยวไป มีความปรารถนานอย วาเปน
พราหมณ.
เรากลาวผูวางอาชญาในสัตวทั้งหลาย
ทั้งผูที่สะดุงและมั่นคง ไมฆาเอง ไมใช
ผูอ ื่นใหฆา วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูไมปองราย ผูด ับเสียได
ในผูที่มีอาชญาในตน ผูไมยึดถือในผูที่มี
ความยึดถือ วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูที่ทําราคะ โทสะ มานะ
และมักขะ ใหตกไปแลว ดุจเมล็ดพันธุ
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ผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลม วาเปน
พราหมณ.
เรากลาวผูเ ปลงถอยคําไมหยาบ ให
รูความกันได เปนคําจริง ซึ่งไมเปนเหตุทํา
ใคร ๆ ใหของอยู วาเปนพราหมณ.
ก็เรากลาวผูไมถือเอาสิ่งของยาวหรือ
สัน้ นอยหรือใหญ งามและไมงาม ซึ่ง
เจาของมิไดใหแลวในโลก วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูไ มมีความหวังทั้งในโลกนี้
และในโลกหนา ผูสิ้นหวัง พรากกิเลสได
หมดแลว วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูไมมีความอาลัย รูทั่วถึง
แลว ไมมีความสงสัย หยั่งลงสูนิพพาน ได
บรรลุแลวโดยลําดับ วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูล ะทิ้งบุญและบาปทั้ง ๒
ลวงธรรมเปนเครื่องของไดแลว ไมมีความ
เศราโศก ปราศจากธุลี บริสุทธิ์แลว วา
เปนพราหมณ.
เรากลาวผูมีความยินดีในภพหมดสิ้น
แลว ผูบริสุทธิ์ มีจิตผองใส ไมขุนมัว
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ดุจพระจันทรที่ปราศจากมลทิน วาเปน
พราหมณ.
เรากลาวผูลวงทางออม หลมสงสาร
โมหะเสียได เปนผูขามถึงฝง เพงฌาน
ไมหวั่นไหว ไมมีความสงสัย ดับกิเลสได
แลวเพราะไมถือมั่น วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูละกามในโลกนี้ไดเด็ดขาด
เปนผูไมมีเรือน บวชเสียได มีกามราคะ
หมดสิ้นแลว วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูละตัณหาในโลกนี้ไดเด็ดขาด เปนผูไมมเี รือน งดเวน มีตัณหาและ
ภพหมดสิ้นแลว วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูล ะโยคะที่เปนของมนุษย
แลวลวงโยคะที่เปนของทิพยเสียได ผูพราก
แลวจากโยคะทั้งปวง วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูละความยินดีและความไม
ยินดี เปนผูเยือกเย็น หาอุปธิมิได ผูครอบงํา
โลกทั้งปวง มีความเพียร วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูร ูจุติและอุบตั ิของสัตว
ทั้งทลาย โดยอาการทั้งปวง ผูไมของ ไปดี
ตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ.
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เรากลาวผูท ี่เทวดา คนธรรพ และ
มนุษย รูคติไมได ผูสิ้นอาสวะแลว เปน
พระอรหันต วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูไมมีเครื่องกังวลในขันธ
ทั้งที่เปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ไมมี
เครื่องกังวล ไมยึดถือ วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูอ งอาจ ประเสริฐ เปน
นักปราชญ แสวงหาคุณใหญ ชนะมาร
ไมมีความหวั่นไหว ลางกิเลสหมด ตรัสรู
แลว วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูระลึกชาติกอน ๆ ได เห็น
สวรรคและอบาย และถึงความสิ้นไปแหง
ชาติแลว วาเปนพราหมณ.
นามและโคตรที่เขากําหนดกัน เปน
บัญญัติในโลก นามและโคตรมาแลวเพราะ
การรูตามกันมา ญาติสายโลหิตทั้งหลาย
กําหนดไว ในกาลที่บุคคลเกิดแลวนั้น ๆ.
นามและโคตรที่กําหนดกันแลวนี้
เปนความเห็นของพวกคนผูไมรู ซึ่งสืบเนื่อง
กันมาสิ้นกาลนาน พวกคนผูไมรู ยอมกลาว
วา บุคคลเปนพราหมณเพราะชาติ.
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แตบุคคลเปนพราหมณเพราะชาติ
ก็หามิได แตเปนพราหมณ ก็เพราะกรรม
ไมเปนพราหมณ ก็เพราะกรรม.
เปนชาวนาก็เพราะกรรม เปนศิลปน
เปนพอคา เปนผูรับใช เปนโจร เปนนักรบ
อาชีพ เปนปุโรหิต และแมเปนพระราชา
ก็เพราะกรรม.
บัณฑิตทั้งหลายผูมีปกติเห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวิบาก ยอม
เห็นกรรมตามความเปนจริงอยางนี้.
โลกยอมเปนไปเพราะกรรม หมูสตั ว
ยอมเปนไปเพราะกรรม สัตวทั้งหลายมีกรรม
เปนเครื่องผูกพัน เปรียบเหมือนหมุดแหง
รถที่แลนไปอยู ฉะนั้น.
บุคคลเปนพราหมณเพราะกรรมอัน
ประเสริฐนี้ คือ ตบะ สัญญมะ พรหมจรรย
และทมะ กรรมนี้ นําความเปนพราหมณที่
สูงสุดมาให.
บุคคลผูถ ึงพรอมดวยไตรวิชชา เปน
คนสงบ มีภพใหมสิ้นไปแลว เปนพราหมณ
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ผูอ งอาจของบัณฑิตทั้งหลาย ผูรูแจงอยู
ทานจงรูอยางนี้เถิด วาเสฏฐะ.
[๓๘๓] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพ และ
ภารทวาชมาณพ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ฯลฯ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองคทั้งสอง
วาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบวาเสฏฐสูตรที่ ๙
อรรถกถาวาเสฏฐสูตรที่ ๙
วาเสฏสูตร มีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
การเกิดขึ้นนี้ทานกลาวไวแลวในนิทานแหงสูตรนั้น. แตขาพเจาจะ
พรรณนาความเรียบเรียงนัยแหงสูตรนั้นมากลาว และบทที่มีความงาย.
บทวา อิจฺฉานงฺคโล เปนชื่อของบาน. พราหมณมหาศาลมีชื่อ
เรียกดังนี้ คือ จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โตเทยยพราหมณ ผูทํานาย
โชคชะตาคือ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุสโสณีพราหมณ. นัยวา พราหมณ
สองคนนั้น คนหนึ่งเกิดในดอกบัวในสระโบกขรณีขางหิมวันตประเทศ. ดาบส
คนหนึ่งเก็บดอกบัวนั้นเห็นทารกนอนอยูในดอกบัวเลี้ยงใหโตแลวจึงนําไปถวาย
พระราชา. เพราะทารกนั้นนอนอยูในดอกบัวจึงชื่อวา โปกขรสาติ. อีกคนหนึ่ง
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มีตําแหนงเปนผูทํานายโชคชะตา. ไดยินวาเพราะเปนผูทํานายโชคชะตานั้น
จึงไดตําแหนงปุโรหิตชื่อชาณุสโสณี. เขามีชื่อเสียง เพราะเหตุนั้นเอง. หากมี
คําวา พราหมณทั้งหมดเหลานั้นเปนพราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียง เหตุไรจึง
อาศัยอยู ณ อิจฉานังคลคาม. ตอบวาเพื่อทดสอบการเรียนเวท. นัยวา สมัยนั้น
ในโกศลชนบท พราหมณ ผูเรียนเวทประชุมกันในบานนั้น เพื่อสาธยายเวทและ
เพื่อตรวจสอบขอความของเวท. ดวยเหตุนั้นพราหมณบางพวกจึงออกจากบาน
เกิดเมืองนอนของตน ๆ เปนลําดับ ๆ มาอาศัยอยู ณ อิจฉานังคลคามนั้น. บท
วา วาเสฏภารทฺวาชาน ไดแก วาเสฏฐพราหมณและภารทวาชพราหมณ.
บทวา อยมนฺตรากถา สนทนากันในระหวาง คือ พราหมณทั้งสองไดเที่ยว
สนทนากับผูที่เปนสหายของตน ทานอธิบายวาในทามกลางระหวางการสนทนา
นั้น ไดเกิดสนทนาเรื่องอื่นขึ้น.
บทวา สสุทฺธคหณิโก มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดี คือมี
ครรภบริสุทธิ์ อธิบายวา เกิดในครรภของพราหมณีผูบริสุทธิ์นั่นเอง. ไฟธาตุ
ทานเรียกวา คหณี ในบทมีอาทิวา สมเวปากินิยา คหณิยา ไฟธาตุยอย
อาหาร แตในที่นี้หมายถึงครรภมารดา. บทวา ยาว สตฺตมา ตลอด ๗
ชั่วบรรพบุรษุ คือ ๗ ชัว่ บรรพบุรุษโดยยอนหลังไปอยางนี้ คือ มารดาของ
มารดา บิคาของบิดา. ในบทนั้นมีอธิบายวา ปูและยา ชื่อวา ปตามหา อนึ่ง
ตาและยาย ชื่อวา มตามหา ปูยา ตายายนั้นแหละ ชื่อ ปตามหา อยางเดียว
คูของปูยาตายาย ชื่อวา ปตามหยุคะ. บทวา ยุค ไดแกประมาณของอายุ.
อนึ่งบทนี้เปนเพียงคําพูดเทานั้น. บทวา อกฺขิตฺโต ไมมีใครคัดคาน คือ
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ไมมีใครคัดคานปรารภถึงชาติวา คนนั้นเปนชาติอะไร. บทวา อนุปกุฏโ
ไมมีใครติเตียน คือ ไมเคยมีใครติเตียนโดยอางถึงความชั่วของชาติ. บทวา
วตฺตสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยวัตร คือสมบูรณดวยมารยาท. บทวา
สฺาเปตุ เพื่อใหยินยอม คือเพื่อใหรู เพื่อใหเขาใจ. อธิบายวา เพื่อรู
ตลอดไป. บทวา อายาม คือ จงไป. บทวา อนฺุาตปฏิฺาตา
ความวา ขาพระองคทั้งสองอันอาจารยยกยองและรับรองดวยตนเองวา ทาน
ทั้งสองเปนผูมีไตรวิชชา. บทวา อสฺมา แปลวา ยอมเปน. บทวา อุโภ
คือชนทั้งสอง.
บทวา อห โปกฺขรสาติสฺส ตารุกฺขสฺสาย มาณโว ความวา
วาเสฏฐมาณพ เมื่อจะแสดงถึงคุณสมบัติของตน จึงกลาวถึงคุณสมบัติของ
อาจารยโดยอธิบายวา ขาพระองคเปนอันเตวาสิกผูใหญ ของโปกขรสาติพราหมณ ภารทวาชมาณพนี้เปนศิษยผูเลิศของตารุกขพราหมณ. บทวา
เตวิชฺชาน ไดแก ไตรเพท. บทวา เกวลิโน คือถึงความสําเร็จ. บัดนี้
วาเสฏรมาณพ เมื่อจะยังความเปนผูสําเร็จนั้นใหกวางขวางตอไป จึงกราบทูล
วา ปทกสฺมา ฯเปฯ สาทิสา ขาพระองคเปนผูเขาใจในตัวบท และเปนผู
ชํานาญในไวยากรณในเวท เชนกับอาจารย. ในบทเหลานั้น บทวา ชปฺเป
ไดแก ในเวท. บทวา กมฺมุนา ไดแก กรรมคือ กุศสกรรมบถ ๑๐
อยาง. วาเสฏฐมาณพนี้ กลาววา ยโต โข โภ สีลวา จ โหติ ทานผูเจริญ
บุคคลผูมีศีล ดังนี้ หมายถึงกายกรรมและวจีกรรม ๗ อยาง ในกาลกอน
กลาววา วตฺตสมฺปนฺโน ถึงพรอมดวยวัตรหมายถึง มโนกรรม ๓ อยาง.
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เพราะวา วาเสฏฐมาณพนั้นประกอบแลวดวยวัตรนั้น เปนผูถึงพรอมดวย
มารยาท.
บัดนี้ วาเสฏฐมาณพเมื่อจะแสดงกรรมนัน้ โดยระหวางคํา จึงกลาววา
อหฺจ กมฺมนุ า พฺรูมิ ขาพระองคกลาววาบุคคลเปนพราหมณเพราะกรรม
บทวา ขยาตีต คือ พระจันทรเต็มดวง. บทวา เปจฺจ คือ เขาไปใกลแลว
บทวา นมสฺสนฺติ คือ ทําความนอบนอม. บทวา จกฺขุ โลเก สมุปฺปนฺน
พระโคดมผูมีจักษุผูอุบัติขึ้นดีแลวในโลก ความวา พระโคดมผูมีพระจักษุดวย
การกําจัดความมืดนั้น แลวทรงชี้ถึงประโยชนมปี ระโยชนปจ จุบันเปนตน
ของโลก ทรงอุบัติขึ้นดีแลวในโลกอันมืดดวยอวิชชา.
พระผูมีพระภาคเจา อันวาเสฏฐมาณพกราบทูลสรรเสริญอยางนี้แลว
เมื่อจะทรงสงเคราะหชนทั้งสองนั้น จึงตรัสวา เตส โวห พฺยกฺขิสส เราจัก
พยากรณแกทานทั้งสองเปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา พฺยกฺขสิ ฺส คือ เราจักพยากรณ บทวา
อนุปุพฺพ ตามลําดับ ความวา ความคิดของพราหมณยกไวกอน. ในบทนีม้ ี
อธิบายอยางนี้วา เราจักพยากรณแกพวกทานตามลําดับเริ่มตั้งแต หนอน
ตั๊กแตน หญาและตนไม. จริงอยูควรแนะนํามาณพเหลานั้นดวยถอยคําพิสดาร
บทวา ชาติวิภงฺค คือ ตางกันโดยชาติ. บทวา อฺมฺา หิ ชาติโย
เพราะชาติของสัตวทั้งหลายมีประการตาง ๆ กันคือ เพราะชาติของสัตวทั้งหลาย
เหลานั้น ๆ เปนอยางอื่น ๆ คือ ตาง ๆ กัน.
ลําดับนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะพึงตรัสถึงความตางแหงชาติของ
สัตวทั้งหลายจึงทรงปรารภ เพื่อจะตรัสถึงสิ่งไมมีใจครองกอนวา ติณรุกฺเขป
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ชานาถ ทานทั้งหลายยอมรูจักหญาและตนไม. หากมีคําถามวาตรัสดังนั้น
เพื่ออะไร ? ตอบวา เพื่อใหรูถึงความสุขในสัตวที่มีใจครองทั้งหลาย. เพราะ
เมื่อถือเอาประเภทแหงชาติในสิ่งไมมีใจครองทั้งหลาย เปนอันปรากฏประเภท
แหงชาติ ในสัตวมีใจครองดวย.
บทวา ติณรุกฺเข นั้น ชื่อวาหญา ไดแกมกี ระพี้ภายใน มีแกนภาย
นอก. เพราะฉะนั้น แมตาลและมะพราวเปนตนก็สงเคราะหเปนหญาได. ชื่อวา
ตนไม ไดแก มีกระพี้ภายนอกมีเเกนภายใน. หญาและตนไม ชื่อวา ติณรุกฺขา.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงหญาและตนไมเหลานั้น ดวยทุติยาวิภัตติ
พหุวจนะจึงตรัสวา ติณรุกฺเขป ชานาถ ทานทั้งหลายยอมรูจักหญาและ
ตนไม. บทวา น จาป ปฏิชานเร ไดแก หญาและตนไม ก็ไมยอมรับอยางนี้
วา เราเปนหญา เราเปนตนไม ดังนี้. บทวา ลิงฺค ชาติมย คือ มีสัณฐาน
สําเร็จมาแตชาติของหญาและตนไมเหลานั้นแมจะไมรูจักเปนเชนกับหญาเกิด
แตรากของตนเอง. เพราะเหตุไร เพราะชาติตาง ๆ กัน พึงเขาใจพิสดาร
อยางนี้วา ติณชาติ (หญา เปนอยางอื่น รุกขชาติ (ตนไม) เปนอยางอื่น
แมในหญาทั้งหลาย ตาลชาติ (ตนตาล) เปนอยางอื่น นาฬิเกรชาติ (ตน
มะพราว) เปนอยางอื่น. ดวยติณชาตินั้นทานแสดงไวอยางไร. ติณชาติใด
ยอมมีดวยสามารถแหงชาติ ติณชาตินั้น แมเวนการรับรองของตนหรือขออาง
ของคนอื่นก็ยังถือเอาโดยความตางกันจากชาติอื่น. ก็ผิวา พราหมณใด พึงเปน
พราหมณโดยชาติ พราหมณนั้นก็เวนการรับรองของตน หรือขออางของคนอื่น
ก็จะไมพึงตางกันโดยเปนกษัตริย หรือโดยเปนแพทยหรือศูทร และไมควรถือ
เอา เพราะฉะนั้นมิใชเปนพราหมณโดยชาติ. จากนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรง
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ทําใหแจงซึ่งความนี้ ดวยวจีเภทดวยคาถานี้วา ยถา เอตาสุ ชาตีสุ เหมือน
ในชาติทั้งหลายเหลานี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความตางแหงชาติในสิ่งไมมีใจครอง
อยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงความตางแหงชาติในสัตวผูมีใจครองจึงตรัสคํามี
อาทิอยางนี้วา ตโต กีเฏ แตนั้นจงรูจักหนอน ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา กีฏา ไดแกหนอน. บทวา ปฏงฺคา ไดแก
ตั๊กแตน. บทวา ยาว กุนฺถกิปลฺลิเก ไดแก ตลอดจนมดดําและมดแดง
เปนที่สุด. บทวา ขุทฺทเก ตัวเล็ก ไดแกกระแต กระรอกเปนตน. บทวา
มหลฺลเก ไดแก กระตายและแมวเปนตน. เพราะสัตวทั้งหมดเหลานั้นมีอยู
หลายชนิด. บทวา ปาทูทเร คือมีทองเปนเทา ทานอธิบายวา สัตวมีทอง
เปนเทา. บทวา ทีฆปฏิเก คือสัตวมีหลังยาว เพราะงูมีหลังตั้งแตหัวถึงหาง
เพราะฉะนั้น ทานจึงเรียกงูเหลานั้นวา ทีฆปฏ ิกา สัตวมีหลังยาว. สัตว
เหลานั้นมีอยูหลายชนิด โดยเฉพาะเปนจําพวกอสรพิษเปนตน. บทวา อุทเก
คือเกิดในน้ํา. แมปลาทั้งหลายก็มีหลายจําพวกโดยเฉพาะ เปนจําพวกปลา
ตะเพียนเปนตน. บทวา ปกฺขี ไดแก นกทั้งหลาย. เพราะนกเหลานั้นทาน
เรียก ปกษี เพราะเปนสัตวปก. ชื่อวา ปตฺตยานา เพราะไปดวยปก. ชื่อวา
วิหงฺคมา เพราะไปทางอากาศ. สัตวเหลานั้นมีหลายจําพวก โดยเฉพาะเปน
ประเภท กา เปนตน.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงประเภทแหงชาติของสัตวทั้งหลาย
เที่ยวไปทางบกทางน้ําและทางอากาศ อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงทําให
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แจงถึงความประสงคที่จะทรงแสดง จึงตรัสคาถาวา ยถา เอตาสุ ชาติเหลานี้
ฉะนั้น ดังนี้.
พึงทราบความของบทนั้นโดยสังเขป ดวยการพรรณนาถึงความประสงคดังที่ไดกลาวไวแลวนั่นแล แตโดยพิสดารในบทนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
จะทรงแสดง ขอที่ควรตรัสดวยพระองคเอง จึงตรัสคํามีอาทิวา น เกเสหิ
มิใชดวยผมทั้งหลาย ดังนี้. ในบทนั้นโยชนาแกไววา คําใดที่กลาวไววาสัณฐาน
สําเร็จมาแตชาติเปนอันมากไมมีในหมูมนุษย พึงทราบวา คํานั้นไมมีอยางนี้.
เชนวาอะไร เชนบทวา น เกเสหิ พึงประกอบบททั้งปวงโดยนัยนี้วา มี
กําหนดวา ผมเชนนี้ ไมมีแกพวกพราหมณ ผมเชนนี้ มีแกกษัตริย เหมือนขน
เชนนี้ มีแกชางมาและเนื้อเปนตน. ก็บทนี้วา เหมือนสัณฐานสําเร็จมาแตชาติ
ไมมีในชาติอื่น พึงทราบวา เปนบทสรูปของความดังที่กลาวมาแลวนั่นแล.
บทนั้นโยชนาแกวา เพราะสัณฐานสําเร็จมาแตชาติเปนอันมาก ไมมีในมนุษย
ทั้งหลาย ดวยผมเปนตน ฉะนั้นพึงทราบขอนี้วา สัณฐานสําเร็จมาแตชาติ
ไมมีในมนุษยทั้งหลายมีพราหมณเปนตน เหมือนสัณฐานสําเร็จมาแตชาติใน
ชาติอื่น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเพื่อทรงแสดงถึงความที่เกิดตางกันนี้วาเปน
พราหมณ เปนกษัตริย แมในสัตวทั้งหลายที่ตางกันโดยชาติอยางนี้ จึงตรัส
คาถาวา ปจฺจตฺต เฉพาะตน. บทนัน้ มีความวา ความตางกันแหงสัณฐาน
มีผมเปนตนนี้ที่สําเร็จมาแตกําเนิด ยอมไมมีในสรีระของตน ๆ แหงพราหมณ
เปนตน เฉพาะในมนุษยทั้งหลายเลย ดุจของสัตวดิรัจฉาน ก็เมื่อไมมีความ
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ตางกัน แตความตางกันอันเปนวิธีบอกใหรูวาตางกัน คือ เปนพราหมณ
เปนกษัตริยในมนุษยทั้งหลาย ทานกลาวไวโดยสมัญญา คือกลาวเพียงเปน
โวหาร.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ พระผูมีพระภาคเจา ทรงขมวาทะของภารทวาช
พราหมณ ผิวา จะพึงเปนพราหมณไดเพราะชาติ แมผูที่มีอาชีววิบัติ ศีลวิบัติ
อาจารวิบัติก็พึงเปนพราหมณได ก็เพราะพราหมณทั้งหลายเกา ๆ ไมปรารถนา
คนนั้นเปนพราหมณ แมมนุษยผูเปนบัณฑิตเหลาอื่นในโลกก็ไมปรารถนา
ฉะนั้น เพื่อจะยกยองวาทะของพราหมณ เมื่อจะทรงแสดงวาทะนั้น จึงตรัส
คาถา ๘ คาถามีอาทิวา โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ ก็ในมนุษยทั้งหลาย ผูใด
ผูหนึ่งอาศัยโครักขกรรมเลี้ยงชีพเปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา โครกฺข ไดแก ดูแลนา. อธิบายวา ทํากสิกรรม.
อันที่จริงแผนดินทานเรียกวา โค ก็ผืนแผนดินนั้นทานเรียกวา เขต. บทวา
ปุถุสิปฺเปน ไดแก ศิลปะมีการทอหูกเปนตน. บทวา โวหาร ไดแก การ
คาขาย. บทวา ปรเปสฺเสน ไดแก ดวยการรับใชผูอื่น. บทวา อิสฺสตฺถ
ไดแก ใชอาวุธเลี้ยงชีพ ทานอธิบายวา ลูกศร และศัสตรา. บทวา
โปโรหิจฺเจน ดวยความเปนปุโรหิต คือดวยการทําประโยชนแกผูอื่น.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงประกาศความไมเปนพราหมณของผูมี
อาจารวิบัติ ศีลวิบัติและมารยาทวิบัติ ดวยลัทธิของพราหมณและโวหารของ
ชาวโลกแลว จึงทรงจัดระเบียบนี้ลงโดยความดังนี้วา เมื่อเปนอยางนั้น
บุคคลยอมไมเปนพราหมณโดยชาติ แตเปนพราหมณดวยคุณธรรม เพราะ
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ฉะนั้น ผูมีคุณธรรมถึงจะเกิดในตระกูลใด ๆ ก็ตาม ผูนั้นเปนพราหมณได
นี้เปนระเบียบในขอนี้ ดังนี้ เมื่อจะทรงประกาศระเบียบนั้นตอไปจึงตรัสวา
น จาห พฺราหิมณ พฺรมู ิ เราไมกลาวผูนั้นวา เปนพราหมณ.
บทนั้นมีความดังนี้ เราไมกลาวผูเกิดในกําเนิด ๔ กําเนิดใดกําเนิด
หนึ่ง หรือผูเกิดแตกําเนิดในทองมารดาซึ่งพราหมณสรรเสริญโดยนัยเปนตนวา
เปนผูเกิดดีแลวทั้งสองฝาย และโดยนัยนี้วา พวกพราหมณกลาวถึงกําเนิดอัน
ไดแกมรรคที่เกิดบริสุทธิ์ของพราหมณวาเปนผูมีครรภบริสทุ ธิ์ ความพรอม
ของมารดา ทานกลาววาชื่อวาผูเกิดแตกําเนิดในทองมารดา เพราะพรอมที่จะ
ใหเกิดจากครรภอันบริสทุ ธิ์นั้น แมผูเกิดแตกําเนิดในทองมารดานั้นวาเปน
พราหมณ โดยสักวาเกิดแตกําเนิดนี้ และโดยสักวาเกิดแตมารดานี้. เพราะ
เหตุไร. เพราะผูนั้นเปนผูชื่อวา โภวาที เพราะเปนผูประเสริฐดวยยังมีเครื่อง
กังวลอื่นโดยเพียงคําวา โภ โภ ดังนี้ ผูนั้นแลยังเปนผูมีเครื่องกังวล. ก็ผู
ใดแมเกิดในตระกูลใด ๆ ก็ตาม เปนผูไมมีเครื่องกังวล เพราะไมมีเครื่องกังวล
มีราคะเปนตน เปนผูไมถือมั่นเพราะสละความยึดถือทั้งปวงได เรากลาว
ผูไมมีเครื่องกังวล ผูไมถือมั่นนั้นวาเปนพราหมณ. เพราะเหตุไร. เพราะ
เปนผูมีบาปอันลอยแลว. มีอะไรยิ่งกวานั้น มีคาถา ๒๗ คาถา มีอาทิวา
สพฺพสโยชน เฉตฺวา ตัดสังโยชนไดทั้งหมด.
ในบทเหลานั้น บทวา สพฺพสโยชน ไดแก สังโยชน ๑๐ อยาง.
บทวา น ปริตสฺสติ ไมสะดุง คือไมกลัวเพราะตัณหา. บทวา ตมห
ความวา เรากลาวผูลวงธรรมเปนเครื่องของ เพราะลวงธรรมเปนเครื่องของมี
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ราคะเปนตน ผูพรากเพราะไมมีโยคะแมทั้ง ๔ วาเปนพราหมณ. บทวา นทฺธึ
ชะเนาะ คือความโกรธที่มัดไว. บทวา วรตฺต เชือก คือตัณหาที่ผูกไว. บทวา
สนฺธาน สหนุกฺกม ไดแก หัวเงื่อนคือทิฏฐิ ๖๒ อันอยูในลําดับอนุสัย (กิเลส
ที่นอนเนื่องอยูในสันดาน). อธิบายวา เรากลาวผูที่ตัดแมทั้งหมดนี้ไดชื่อวา
มีลิ่มสลักอันถอนแลว เพราะถอนลิ่มสลักคืออวิชชาได ชือ่ วาผูตรัสรูแลว
เพราะตรัสรูอริยสัจ ๔ วา เปนพราหมณ.
บทวา อทุฏโ ผูไมประทุษรายแลว อธิบายวา เรากลาวผูไมโกรธ
อดกลั้นคําดาวาดวยอักโกสวัตถุ ๑๐ การทุบตีดวยฝามือเปนตน และการจองจํา
ดวยมัดดวยเชือกเปนตน ผูมีกําลังคือขันติ เพราะเปนผูประกอบดวยกําลังคือ
ขันติ ผูมีหมูพล เพราะเปนผูประกอบดวยหมูพลคือขันตินั้นเอง อันเปนหมู
พลแหงการเกิดบอย ๆ ผูเห็นปานนั้นวา เปนพราหมณ.
บทวา วตวนฺต มีวัตร อธิบายวา เรากลาวผูประกอบดวยวัตรอัน
กําจัดกิเลส ผูมีศีล คือจตุปาริสุทธิศีล ผูไมมีกิเลสอันฟูขึ้นเพราะไมมีกิเลสอัน
ฟูขึ้นคือตัณหา ผูฝกตนแลวดวยการฝกอินทรีย ๖ ผูทรงไวซึ่งรางอันมีในที่
สุดดวยอัตภาพอันดํารงอยูในที่สุดวา เปนพราหมณ.
บทวา โย น ลิมฺปติ ความวา เรากลาวผูไมติดอยูดวยกามสอง
อยาง คือไมตั้งอยูในกามนั้น วาเปนพราหมณ.
บทวา ทุกฺขสฺส ไดแก แหงทุกขคือขันธ. บทวา ปนฺนภาร ผู
ปลงภาระแลว อธิบายวา เรากลาวผูปลงภาระคือขันธไดแลว พรากแลวจาก
โยคะ ๔ หรือกิเลสทั้งหมดวา เปนพราหมณ.
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บทวา คมฺภีรปฺ ผูมีปญญาลึกซึ้ง อธิบายวา เรากลาวผูประกอบ
ดวยปญญาอันเปนไปในขันธเปนตนอันลึกซึ้ง ผูม ีปญญา ดวยปญญามีโอชะ
เกิดแตธรรม ผูฉลาดในทางและมิใชทางอยางนี้วา นี้เปนทางแหงทุคติ นี้เปน
ทางแหงสุคตินี้เปนทางแหงนิพพาน นี้มิใชทางดังนี้ ผูบรรลุประโยชนอันสูงสุด
คือพระอรหัตวา เปนพราหมณ.
บทวา อสสฏ ผูไมเกี่ยวของ อธิบายวา เรากลาวผูไมเกี่ยวของ
เพราะไมมีความเกี่ยวของทางกายดวยการเห็น การฟง การสนทนา การบริโภค
ไมเกี่ยวของดวยบุคคล ๒ จําพวก คือ คฤหัสถและบรรพชิต. ไมมีความอาลัย
เที่ยวไป ผูเห็นปานนั้นวา เปนพราหมณ.
บทวา นิธาย วาง คือ วางลง คือ ปลงลง. บทวา ตเสสุ ถาวเรสุ
จ ทั้งผูสะดุง ทั้งผูมั่นคง คือ ชื่อวาผูสะดุง เพราะมีตัณหา ชือ่ วาผูมั่นคง
เพราะเปนผูมั่นคงโดยไมมีตัณหา. บทวา โย น หนติ ผูใดไมฆาเอง ความ
วา ผูใดวางอาชญาแลวเพราะปราศจากความแคนเคืองในสัตวทั้งปวงอยางนี้
ไมฆาสัตวไร ๆ ดวยตนเอง ไมใชใหผูอื่นฆา เรากลาวผูนั้นวา เปนพราหมณ.
บทวา อวิรุทฺธ ไมปองราย อธิบายวา เรากลาวผูไมปองรายเพราะ
ไมมีความอาฆาตในโลกิยมหาชน แมเขาปองรายดวยความอาฆาต ผูด ับคือ
วางอาชญาเสียไดในชนทั้งหลายผูมีอาชญาในตน เพราะไมเวนจากการใหประหารคนอื่น เมื่อไมมีไมหรือศัสตราในมือ ผูไมยึดถือเพราะไมมีความยึดถือใน
ผูที่ไมความยึดถือ เพราะยึดถือในขันธ ๕ วา เรา ของเราดังนี้ ผูเห็นปานนั้น
วา เปนพราหมณ.
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บทวา อารคฺคา บนปลายเหล็กแหลม อธิบายวา เรากลาวผูที่ทํา
ราคะเปนตน และมักขะมีลักษณะลบหลูคุณของผูอื่นใหตกไป เหมือนเมล็ด
พันธุผักกาดตกไปจากปลายเหล็กแหลมฉะนั้น คือราคะเปนตนและมักขะไมตั้ง
อยูในจิต เหมือนเมล็ดพันธุผักกาดไมตั้งอยูบทปลายเหล็กแหลมฉะนั้น วา
เปนพราหมณ.
บทวา อกกฺกส คือไมหยาบ. บทวา วิฺาปนึ คือใหรูความ
กันได. บทวา สจฺจ คือ จริง. บทวา นาภิสเช ไมใหของ คือไมทํา
ใหผูอื่นของ ดวยทําใหเขาโกรธดวยคําพูด ขึ้นชื่อวาพระขีณาสพพึงกลาวคํา
เห็นปานนั้น เพราะฉะนั้น เราจึงกลาวผูนั้น วาเปนพราหมณ.
เรากลาวบุคคลที่ไมถือเอาสิ่งของที่เขาไมใหในโลกนีใ้ นบรรดาอาภรณ
คือผาสาฏกเปนตน ยาวหรือสั้น ในบรรดาแกวมณีและแกวมุกดาเปนตนนอย
หรือใหญ งามหรือไมงามโดยมีคามากและคานอย วาเปนพราหมณ.
บทวา นิราสย คือไมมีตัณหา. บทวา วิสยุตฺต คือ พรากจาก
กิเลสทั้งหมด เรากลาวผูทีไมมีตัณหา ผูพรากจากกิเลสนั้น วาเปนพราหมณ.
บทวา อาลยา ไดแก ตัณหา. บทวา อฺาย อกถกถี รูทั่วถึง
คือรูวัตถุ ๘ ตามความเปนจริง ไมมีความสงสัยดวยความสงสัยในวัตถุ ๘. บท
วา อมโตคธ อนุปฺปตฺต ความวา ผูหยั่งลงสูอมตะคือนิพพาน เรากลาวผู
นั้น วาเปนพราหมณ.
บทวา อุโภ ความวาละทิ้งบุญและบาปแมทั้งสองอยาง. บทวา สงฺค
คือ ธรรมเปนเครื่องของมีราคะเปนตน. บทวา อุปจฺจคา คือกาวลวงแลว
เรากลาวบุคคลผูไมเศราโศก ดวยความโศกอันมีวัฏฏะเปนมูล ผูปราศจากธุลี
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เพราะไมมีธุลีคือราคะเปนตนในภายใน ผูบริสุทธิ์ เพราะไมมีอุปกิเลส วาเปน
พราหมณ.
เรากลาวบุคคลผูไมมีมลทิน คือเวนจากมลทินมีหมอกเปนตน ผู
บริสุทธิ์ คือไมมีอุปกิเลส ผูผองใสคือมีจิตผองใส ผูไมขุนมัวคือเวนจากความ
ขุนมัวคือกิเลส ผูสิ้นความยินดีในภพ คือสิ้นตัณหาในภพ ๓ วาเปนพราหมณ.
เรากลาวภิกษุผูลวงทางออมคือราคะ หลมคือกิเลส สังสารวัฏ โมหะ
คือความไมรูแจงอริยสัจ ๔ เปนผูขามโอฆะ ๔ เปนผูถึงฝง เปนผูเพงดวยฌาน
สองอยาง เปนผูไมหวั่นไหว เพราะไมมีตัณหา เปนผูไมมีสงสัย เพราะ
หมดความสงสัย เปนผูดับ เพราะดับกิเลส ไมยึดมั่นเพราะไมมีอุปาทาน
วาเปนพราหมณ.
เรากลาวบุคคลผูละกามแมทั้งสองในโลกนีไ้ ด ไมมีเรือน ออกบวช
สิ้นกาม และสิ้นภพ วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูละตัณหาเปนไปในทวาร ๖ ในโลกนี้ ไมตองการครอง
เรือน ไมมีเรือนออกบวช เพราะตัณหาและภพสิ้นแลว วาเปนพราหมณ
เรากลาวผูละโยคะอันเปนของมนุษย ไดแกอายุและกามคุณ ๕ อีกนัย
หนึ่ง ไดแกโยคะอันเปนทิพย ละโยคะอันเปนของมนุษยกาวลวงโยคะอันเปน
ของทิพยได พรากจากโยคะ ๔ ทั้งหมด วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูละความยินดี คือยินดีในกามคุณ ๕ ผูไมยินดีคือกระสันใน
การอยูในปา ผูเยือกเย็น คือผูดับกิเลสผูไมมีอุปธิ คือไมมีกิเลสผูมีความเพียร
คือมีความเพียรครอบงําขันธโลกทั้งหมดเห็นปานนี้ตั้งอยู วาเปนพราหมณ.
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เรากลาวผูรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลายทําใหปรากฏโดยอาการทั้ง
ปวง ผูไมของเพราะไมมีกิเลสติด ผูไปดีเพราะไปดวยดีในทางปฏิบัติ ผูตรัสรู
แลว เพราะตรัสรูอริยสัจ ๔ วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูที่เทวดาเปนตนไมรูคติ สิ้นอาสวะเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้น
แลว ผูเปนอรหันตเพราะเปนผูไกลจากกิเลสทั้งหลาย วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูไมมีกังวลคือการยึดตัณหาในฐานะเหลานี้ ในกาลกอนคือ
ในขันธที่เปนอดีต ในภายหลังคือในขันธเปนอนาคต ในทามกลางคือใน
ขันธที่เปนปจจุบัน ผูไมมีกังวลดวยความกังวลมีราคะเปนตน ผูไมยึดถือ
เพราะไมมีความยึดถือไร ๆ วาเปนพราหมณ.
เรากลาวผูองอาจ เพราะเชนกับโคอุสภะ เพราะไมมีความหวาดสะดุง
ผูประเสริฐ เพราะสูงสุด ผูเปนนักปราชญ เพราะถึงพรอมดวยความเพียร
ผูแสวงหาคุณใหญ เพราะแสวงหาศีลขันธเปนตนใหญ ผูชนะ เพราะชนะมาร
๓ จําพวก ผูลางคือลางกิเลสไดหมด ผูตรัสรู เพราะตรัสรูอริยสัจ ๔ วาเปน
พราหมณ.
เรากลาวผูระลึกชาติกอน ๆ ได ผูเห็นสวรรคคือเทวโลก ๒๖ และ
อบาย ๔ อยาง ดวยทิพยจักษุ ผูบรรลุพระอรหัตกลาวคือการสิ้นชาติ วาเปน
พราหมณ.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสกะพราหมณ โดยคุณธรรมอยางนี้แลว
เมื่อจะทรงแสดงวา คนเหลาใดทําความยึดถือ วาเปนพราหมณโดยกําเนิด
คนเหลานั้นไมรูจักโวหารนี้ อนึ่งความเห็นของคนเหลานั้นเปนทิฏฐิชั่ว จึง
ตรัสสองคาถาวา สมฺา เหสา ดังนี้เปนตน.
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บทนั้นมีความดังนี้ นามและโคตรที่เขากําหนดกันเปนบัญญัติในโลก
วาเปนพราหมณ เปนกษัตริย เปนภารทวาชมาณพ เปนวาเสฏฐมาณพ นี้พึง
ทราบวาเปนเพียงโวหารบัญญัติกันขึ้น. เพราะเหตุไร. เพราะนามและโคตร
มาแลว เพราะรูตามกันมา เพราะนามและโคตรนั้นเขากําหนดรูกันไดดวยญาติ
และสาโลหิตในกาลที่เขาเกิดแลวนั้น ๆ นั่นเอง หากไมพึงกําหนดนามและโคตร
ไวอยางนี้ ใคร ๆ เห็น ใคร ๆ ก็จะไมพึงรูไดวา ผูนี้เปนพราหมณ หรือเปน
ภารทวาชมาณพ. นามและโคตรที่กําหนดไวแลวอยางนี้ เปนความเห็นของ
พวกไมรูซึ่งสืบเนื่องกันมาสิ้นกาลนาน นามและโคตรที่กําหนดไวสืบเนื่อง เปน
ความเห็นกันมาในหัวใจของสัตวทั้งหลายผูไมรูสิ้นกาลนานวา นี้สักวาเปนนาม
และโคตร กําหนดไวเพียงสําหรับเรียกชื่อกัน ชนทั้งหลายผูไมรู ยอมเรียก
นามและโคตรนั้น วาเปนพราหมณโดยชาติ เพราะนามและโคตรนั้นสืบเนื่อง
กันมา ทานอธิบายวา ผูไมรูเทานั้นยอมกลาวอยางนี้.
ชนเหลาใดทําความยึดถือวาเปนพราหมณโดยชาติ ชนเหลานั้นไมรู
วาเปนเพียงโวหาร อนึ่งความเห็นของชนเหลานั้นเปนทิฏฐิชั่ว ครั้นทรงแสดง
ดวยประการฉะนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงปฏิเสธวาทะวาเปนพราหมณโดยชาติ
โดยตรง และเมื่อจะทรงปลูกฝงวาทะวาเปนพราหมณเพราะกรรม จึงตรัสวา
น ชจฺจา ไมเปนพราหมณเพราะชาติ ดังนี้เปนตน.
ในคาถานั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสคํามีอาทิวา กสฺสโล กมฺมุนา
เปนชาวนาเพราะกรรม เพื่อความพิสดารของความดวยคาถากึ่งหนึ่งนี้วา
กมุมุนา พฺราหฺมโณ โหติ กมฺมุนา โหติ อพฺราหฺมโณ บุคคลเปน
พราหมณก็เพราะกรรม ไมเปนพราหมณเพราะกรรม.
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ในบทเหลานั้น บทวา กมฺมุนา ไดแกดวยเจตนากรรมอันทําใหเกิด
การงานทางกสิกรรมเปนตน. บทวา ปฏิจฺจสมุปปฺ าททสฺสา ไดแก บัณฑิต
ทั้งหลายเห็นปฏิจจสมุปบาทอยางนี้วา บุคคลเปนอยางนี้ดวยปจจัยนี้ ดังนี้.
บทวา กมฺมวิปากโกวิทา ฉลาดในกรรมและวิบาก ไดแกฉลาดในกรรม
และวิบากอยางนี้วา เปนผูเกิดในตระกูลอันไมควรยกยองและดูหมิ่นดวย
อํานาจกรรม แมเกิดเปนอยางอื่น ก็เปนในเพราะกรรมเลวและประณีตใหผล
เพราะความเลวและความประณีต. ก็ดว ยคาถาวา กมฺมุนา วตฺตตี หมูสัตว
อันเปนไปเพราะกรรม มีความเปนอยางเดียวกันวา สัตวโลก หมูสัตว หรือ
สัตวนั่นเอง แตตางกันเพียงคําพูดเทานั้น. อนึ่ง ในบทวา กมฺมนุ า วตฺตตี นี้
พึงทราบการปฏิเสธดวยทิฏฐินี้ดวยบทกอนวา อตฺถิ พฺรหฺมา มหาพฺรหฺมา
ฯเปฯ เสฏโ สชฺชิตา วสี ปตา ภูตภพฺยาน พรหม มหาพรหมมีอยู
ฯลฯ เปนผูประเสริฐ เปนผูสราง เปนผูมีอํานาจ เปนผูควรแกความเจริญ
งอกงาม. จริงอยู โลกยอมเปนไปเพราะกรรม คือยอมเกิดในคติทั้งหลายนั้น ๆ
โลกนั้นไมมใี ครสราง. ดวยบทที่สองทานแสดงวา โลกแมเกิดขึ้นดวยกรรม
อยางนี้ แมในการเปนไปก็ยอมเปนไปดวยกรรมในอดีตและปจจุบัน เสวยสุข
และทุกขถึงความเลวและประณีตเปนตน ยอมเปนไป. ดวยบทที่สามทานแสดง
สรุปความนั้น แมโดยประการทั้งปวงอยางนี้ สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนเครื่อง
ผูกพัน ยอมเปนไปติดอยูกับกรรมนั่นเอง มิใชดวยอยางอื่น. ดวยบทที่สี่ทาน
แสดงความนั้นดวยอุปมา. บทวา รถสฺสาณีว ยายโต เหมือนสลักรถที่แลน
ไปอยู กรรมชื่อวาเปนเครื่องผูกพันเพราะความเกิดขึ้น และเพราะความเปนไป
ของโลก มิใชไมมีเครื่องผูกพันเกิดขึ้นคือเปนไปไมได เหมือนสลักเปนเครื่อง
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ผูกพันรถที่แลนไปอยู มิใชไมมีเครื่องผูกพันนั้นฉะนั้น เพราะโลกมีกรรมเปน
เครื่องผูกพันอยางนี้ ฉะนั้น พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความเปนผู
ประเสริฐเพราะกรรมอันประเสริฐ จึงตรัสคาถาที่สองวา ตเปน คือ ตปะ
ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ตเปน ไดแก การสํารวมอินทรีย. บทวา
พฺรหฺมจริเยน ไดแก ความประพฤติอันประเสริฐที่เหลือจากที่กลาวแลว
อาศัยการศึกษา. บทวา สยเมน คือ ดวยศีล. บทวา ทเมน คือ ดวยปญญา.
บุคคลยอมเปนพราหมณเพราะกรรมอันประเสริฐ คือเปนพรหมนั้น เพราะ
เหตุไร เพราะกรรมนี้นําความเปนพราหมณที่สูงสุดมาให ทานอธิบายวา
ความเปนพราหมณที่สูงสุดคือกรรมนี้. ปาฐะวา พฺรหฺมาน ดังนี้บาง. บทนัน้
มีความดังนี้ ชื่อวา พฺรหฺมาน เพราะนํามาซึ่งความเปนพรหม. ทานอธิบายวา
นําความเปนพราหมณมาให.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สองดังนี้. บทวา สนฺโต คือมีกิเลสสงบ
แลว. บทวา พฺรหฺมา สกฺโก เปนพรหมผูองอาจ คือเปนทั้งพรหมเปน
ทั้งผูองอาจ. ทานอธิบายวา ผูที่เปนอยางนั้นมิใชเปนพราหมณอยางเดียว
ที่แทเขาเปนทั้งพรหมเปนทั้งผูองอาจของบัณฑิตทั้งหลายผูรูแจง ดูกอนวาเสฏฐะ
ทานจงรูอยางนี้เถิด. บทที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาวาเสฏฐสูตรที่ ๙ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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โกกาลิกสูตรที่ ๑๐
วาดวยกรรมทีใ่ หเกิดในนรก
[๓๘๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล โกกาลิกภิกษุ
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ เปนผูมีความปรารถนาลามก ตกอยูใ น
อํานาจแหงความปรารถนาลามก พระเจาขา.
[๓๘๕] เมื่อโกกาลิกภิกษุกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสกะโกกาลิกภิกษุวา โกกาลิกะ เธออยาไดกลาวอยางนี้ โกกาลิกะ เธอ
อยาไดกลาวอยางนี้ เธอจงยังจิตใหเลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด
สารีบุตรและโมคคัลลานะมีศีลเปนที่รัก.
แมครั้งที่ ๒ โกกาลิกภิกษุก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาทรงชักนําขาพระองคใหจงใจเชื่อ ให
เลื่อมใสก็จริง แตพระสารีบุตรและโมคคัลลานะเปนผูมีความปรารถนาลามก
แมครั้งที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจาก็ไดตรัสกะโกกาลิกภิกษุวา โกกาลิกะ เธอ
อยาไดกลาวอยางนี้ โกกาลิกะ เธออยาไดกลาวอยางนี้เลย เธอจงยังจิตให
เลื่อมใสในสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด สารีบตุ รและโมคคัลลานะมีศีลเปน
ที่รัก.
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แมครั้งที่ ๓. . .
ลําดับนั้นแล โกกาลิกภิกษุลกุ จากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจากระทําประทักษิณแลวหลีกไป เมื่อโกกาลิกภิกษุหลีกไปแลวไมนานนัก
ไดมีตอมประมาณเมล็ดพันธุผักกาดเกิดขึ้นทั่วกาย ครั้นแลว เปนยอมประมาณ
เทาเมล็ดถั่วเขียว เทาเมล็ดถั่วดํา เทาเมล็ดพุดทรา เทาผลพุดทรา เทาผล
มะขามปอม เทาผลมะตูมออน เทาผลขนุนออน แตกหัวแลว หนองและ
เลือดไหลออก ลําดับนั้น โกกาลิกภิกษุมรณภาพเพราะอาพาธนั้นเอง ครั้น
โกกาลิกภิกษุมรณภาพแลว ก็ยอมอุบัติในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตใน
พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ. ครั้งนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหม เมื่อ
ปฐมยามลวงไปแลว มีรศั มีงามยิ่ง ทําพระเชตวันสิ้นใหสวางไสว เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมเเลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ โกกาลิกภิกษุมรณภาพแลว ครั้นแลวอุบัติในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ทาวสหัมบดีพรหมครั้นกราบทูลดังนี้แลว
กระทําประทักษิณแลว ไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง.
ครั้นพอลวงราตรีนั้น ไป พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เมื่อคืนนี้ เมื่อปฐมยามลวงไปแลว ทาวสหัมบดีพรหม
มีรัศมีอันงามยิ่ง ทําวิหารเชตวันทั้งสิ้นใหสวางไสว เขามาหาเราถึงที่อยู อภิวาท
แลวยืนอยูที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ
โกกาลิกภิกษุมรณภาพแลวอุบัติในปทุมนรก เพราะจิตคิดอาฆาตในพระสารีบุตร
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และพระโมคคัลลานะ ทาวสหัมบดีพรหม ครัน้ กลาวดังนี้แลว กระทํา
ประทักษิณแลว ไดอันตรธานหายไปในที่นั้นเอง.
[๓๘๖] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรปู หนึ่งไดทูล
ถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ประมาณอายุในปทุมนรก
นานเพียงใด พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ ประมาณอายุในปทุมนรก
นานนัก การนับประมาณอายุในปทุมนรกนั้นวา เทานี้ป เทานี้รอยป เทานี้
พันป หรือวาเทานี้แสนป ไมใชทําไดงาย.
ภ. ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคสามารถจะทรงกระทําการเปรียบ
เทียบไดหรือไม พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับวา สามารถ ภิกษุ ดังนี้แลว ตรัสวา
ดูกอนภิกษุ เปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกงาหนัก ๒๐ หาบของชาวโกศล
เมื่อลวงไปไดรอยป พันป แสนป บุรุษพึงหยิบเมล็ดงาขึ้นจากเกวียนนั้นออก
ทิ้งเมล็ดหนึ่ง ๆ ดูกอนภิกษุ เกวียนทีบ่ รรทุกงาหนัก ๒๐ หาบของชาวโกศล
นั้น จะพึงถึงความสิ้นไปโดยลําดับนี้เร็วเสียกวา แตอัพพุทนรกหนึ่งจะไมพึง
ถึงความสิ้นไปไดเลย ดูกอ นภิกษุ ๒๐ อัพพุทนรกเปนหนึ่งนิรัพพุทนรก ๒๐
นิรัพพุทนรกเปนหนึ่งอัพพนรก ๒๐ อัพพนรกเปนหนึ่งอหหนรก ๒๐ อหหนรกเปนหนึ่งอฎฏนรก ๒๐ อฏฏนรกเปนหนึ่งกุมุทนรก ๒๐ กุมุทนรกเปน
หนึ่งโสคันธิกนรก ๒๐ โสคันธิกนรกเปนหนึ่งอุปลกนรก ๒๐ อุปลกนรก
เปนหนึ่งปุณฑรีกนรก ๒๐ ปุณฑรีกนรกเปนหนึ่งปทุมนรก อยางนี้ ก็โกกาลิกภิกษุอุบัติในปทุมนรกเพราะจิตคิดอาฆาตในสารีบุตรและโมคคัลลานะ.
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พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปวา
[๓๘๗] วาจาหยาบเชนกับขวาน
เกิดในปากของบุรุษแลว เปนเหตุตัดรอน
ตนเองของบุรษุ ผูเปนพาล ผูกลาวคําทุภาษิต
ผูใดสรรเสริญคนที่ควรนินทา หรือนินทา
คนที่ควรสรรเสริญ ผูนั้นยอมกอโทษเพราะ
ปาก ยอมไมไดความสุขเพราะโทษนั้น การ
แพดวยทรัพยเพราะเลนการพนันเปนโทษ
เพียงเล็กนอย โทษของผูที่ยังใจใหประทุษรายในทานผูปฏิบัติดีนี้แล เปนโทษมากกวา.
บุคคลตั้งวาจาและใจอันลามกไวแลว
เปนผูติเตียนพระอริยเจา ยอมเขาถึงนรก
ตลอดกาลประมาณดวยการนับป ๑๐๐,๐๐๐
นิรัพพุทะและ ๔๐ อัพพุทะ.
ผูกลาวคําเท็จยอมเขาถึงนรก อนึ่ง
ผูท ํากรรมอันลามกแลว กลาววาไมไดทํา
ก็ยอ มเขาถึงนรกอยางเดียวกัน แมคนทั้ง
สองนั้นเปนมนุษยมีกรรมอันเลวทราม ละ
ไปแลวยอมเปนผูเสมอกันในโลกเบื้องหนา.
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ผูใดประทุษรายตอคนผูไมประทุษราย ผูเปนบุรษุ หมดจด ไมมีกิเลสเครื่อง
ยั่วยวน บาปยอมกลับมาถึงผูเปนพาลนั้นเอง
เหมือนธุลีละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลม
ฉะนั้น.
ผูที่ประกอบเนือง ๆ ในคุณคือความ
โลภ ไมมีศรัทธา กระดาง ไมรูความ
ประสงคของผูขอ มีความตระหนี่ ประกอบ
เนือง ๆ ในคําสอเสียด ยอมบริภาษผูอื่น
ดวยวาจา.
แนะคนผูมีปากเปนหลม กลาวคํา
อันไมจริง ผูไมประเสริฐ ผูกําจัดความเจริญ
ลามก ผูกระทําความชั่ว ผูเปนบุรุษในที่สุด
มีโทษ เปนอวชาต ทานอยาไดพูดมากใน
ทีน่ ี้ อยาเปนสัตวนรก.
ทานยอมเกลี่ยธุลี คือ กิเลสลงในตน
เพือ่ ธรรมมิใชประโยชนเกื้อกูล ทานผูทํา
กรรมหยาบ ยังติเตียนสัตบุรุษ ทานประพฤติ
ทุจริตเปนอันมากแลวยอมไปสูมหานรกสิ้น
กาลนาน.
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กรรมของใคร ๆ ยอมฉิบหายไปไม
ไดเลย บุคคลมาไดรับกรรมนั้นแล เปน
เจาของแหงกรรมนั้น (เพราะ) คนเขลาผูทํา
กรรมหยาบ ยอมเห็นความทุกขในตน ใน
ปรโลก.
ผูทํากรรมหยาบยอมเขาถึงสถานที่
อันนายนิรยบาลนําขอเหล็กมา ยอมเขาถึง
หลาวเหล็กอันคมกริบและยอมเขาถึงกอน
เหล็กแดงโชติชวง เปนอาหารอันสมควรแก
กรรมที่ตนทําไวอยางนั้น.
นายนิรยบาลทั้งหลายเมื่อพูดก็พูดไม
เพราะสัตวนรกจะวิ่งหนีก็ไมได ไมไดที่ตานทานเลย นายนิรยบาลลากขึน้ ภูเขาถานเพลิง
สัตวนรกนั้นนอนอยูบนถานเพลิงอันลาดไว
ยอมเขาไปสูกองไฟอันลุกโพลง.
พวกนายนิรยบาลเอาขายเหล็กพัน
ตีดวยคอนเหล็กในที่นั้น สัตวนรกทั้งหลาย
ยอมไปสูโรรุวนรกที่มืดทึบ ความมืดทึบนั้น
แผไปเหมือนกลุมหมอกฉะนั้น.
ก็ลําดับนั้น สัตวนรกทั้งหลาย ยอม
เขาไปสูหมอเหล็กอัน ไฟลุกโพลง ลอยฟอง
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อยู ไหมอยูใ นหมอเหล็กนัน้ อันไฟลุก
โพลงสิ้นกาลนาน.
ก็ผูทํากรรมหยาบจะไปสูทิศใด ๆ ก็
หมกไหมอยูใ นหมอเหล็กอันเปอนดวยหนอง
และเลือดในทิศนั้น ๆ ลําบากอยูในหมอ
เหล็กนั้น.
ผูทํากรรมหยาบหมกไหมอยูในน้ํา
อันเปนที่อยูของหมูหนอน ในหมอเหล็ก
นัน้ ๆ แมฝงเพื่อจะไปก็ไมมีเลย เพราะกะทะ
ครอบอยูโดยรอบมิดชิดในทิศทั้งปวง.
และยังมีปาไมมีใบเปนดาบคม สัตว
นรกทั้งหลายยอมเขาไปสูปาไม ถูกดาบ
ใบไมตัดหัวขาด พวกนายนิรยบาล เอาเบ็ด
เกีย่ วลิ้นออกแลว ยอมเบียดเบียนดวยการ
ดึงออกมา ๆ
ก็ลําดับนั้น สัตวนรกทั้งหลายยอม
เขาถึงแมน้ําดางอันเปนหลม ยอมเขาถึงคม
มีดโกนอันคมกริบ สัตวนรกทั้งหลายผู
กระทําบาป เปนผูเขลา ยอมตกลงไปบน
คมมีดโกนนั้น เพราะไดกระทําบาปไว.
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ก็สุนขั ดํา สุนัขดาง และสุนัขจิ้งจอก
ยอมรุมกัดกินสัตวนรกทั้งหลาย ผูร องไหอยู
ในที่นั้น ฝูงกาดํา แรง นกตะกรุม และกา
ไมดํา ยอมรุมกันจิกกิน.
คนผูทํากรรมหยาบ ยอมเห็นความ
เปนไปในนรกนี้ยากหนอ เพราะฉะนั้น
นรชนพึงเปนผูทํากิจที่ควรทําในชีวิตที่ยัง
เหลืออยูนี้ และไมพึงประมาท เกวียน
บรรทุกงา ผูร ูทั้งหลายนับแลวนําเขาไป
เปรียบในปทุมนรก เปน ๕๑,๒๐๐ โกฏิ.
นรกเปนทุกข เรากลาวแลวใน
พระสูตรนี้ เพียงใด สัตวทั้งหลายผูทํากรรม
หยาบ พึงอยูในนรกแมนั้น ตลอดกาลนาน
เพียงนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลพึงกําหนด
รักษาวาจา ใจ ใหเปนปกติในผูสะอาด
มีศีลเปนที่รักและมีคุณดีงามทั้งหลาย.
จบโกกาลิกสูตรที่ ๑๐
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อรรถกถาโกกาลิกสูตรที่ ๑๐
โกกาลิกสูตร มีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดอยางไร ?
การเกิดขึ้นแหงสูตรนี้ จักมีแจงในอรรถกถาแหงสูตรนั่นแล. บทมี
อาทิวา เอวมฺเม สุต แหงสูตรนี้ มีนัยดังไดกลาวแลวในอรรถกถานั่นแล
ก็ในบทวา อถโข โกกาลิโก นี้ โกกาลิกะนี้เปนใคร เหตุไรจึง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทานกลาวไวดังตอไปนี้.
มีเรื่องเลามาวา โกกาลิกะนี้ เปนบุตรของโกกาลิกเศรษฐี ในเมือง
โกกาลิกะแควน โกกาลิกะ ออกบวชแลวอาศัยอยูในวิหารที่บิดาสรางไวนั่นเอง
มีชื่อวาจูฬโกกาลิกะ มิใชเปนศิษยของพระเทวทัต. เพราะโกกาลิกะศิษยพระ
เทวทัตนั้นเปนบุตรพราหมณ ชื่อวามหาโกกาลิกะ. ไดยินวา เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี พระอัครสาวกสองรูปพรอมดวยภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ จาริกไปยังชนบท เมือ่ จวนใกลเขาพรรษาสงภิกษุเหลานั้นกลับ
ไป ตนเองถือบาตรและจีวรไปถึงนครในชนบทนัน้ ไดไปยังวิหารนั้น ณ ที่นั้น
พระอัครสาวกทั้งสองรูปสนทนาอยูกับโกกาลิกภิกษุนั้นแลวกลาววา ดูกอนอาวุโส
เราจักอยู ณ ที่นี้สัก ๓ เดือน ทานอยาบอกใคร ๆ นะ โกกาลิกภิกษุรับคํา
ครั้นลวงไป ๓ เดือน วันหนึ่งโกกาลิกภิกษุรีบเขาไปยังนครกลาววา ทานทั้ง
หลายไมรูหรือวาพระอัครสาวกทั้งสองมาอยู ณ ที่นจี้ ึงไมมีใครนิมนตถวายปจจัย
ชาวนครถามวา ทําไมพระคุณเจาไมบอกพวกผมเลา. โกกาลิกภิกษุตอบวา จะ
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บอกไปทําไม พวกทานไมเห็นภิกษุสองรูปอาศัยอยูดอกหรือ ทั้งสองรูปนั้นเปน
พระอัครสาวกมิใชหรือ. ชาวนครพากันประชุมดวน นําเนยใส น้ําออยงบ และ
ผาเปนตนมาวางไวขางโกกาลิกภิกษุ. โกกาลิกภิกษุคิดวา พระอัครสาวกทั้งสอง
เปนผูมักนอยอยางยิ่ง ครั้นรูวา ลาภเกิดขึ้นเพราะพูดชักชวนจักไมยินดีรับ
เมื่อไมยินดีรับ จักพูดวา ทานทั้งหลายจงถวายแกภิกษุเจาอาวาสเถิดเปนแน
เอาเถิดเราจักใหพระอัครสาวกทั้งสองรับลาภนี้ไป. โกกาลิกภิกษุไดทําอยางนั้น
พระเถระทั้งสองเห็นแลวก็รูวาลาภเกิดขึ้นเพราะพูดชักชวนจึงคิดวาปจจัยเหลานี้
ไมควรแกเราทั้งสองเลย และไมควรแกโกกาลิกภิกษุดวย. จึงไมพูดวา ทานทั้งหลายจงถวายแกเจาอาวาสเถิด ปฏิเสธแลวก็หลีกไป. ดวยเหตุนั้น โกกาลิกภิกษุ
เกิดเสียใจวา นี่อะไรกัน พระอัครสาวกทั้งสองไดไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงปวารณาแลว หากไมเสด็จจาริกไปยังชนบทดวย
พระองคเอง ก็ทรงสั่งอัครสาวกทั้งสองไปตรัสวา จรถ ภิกฺขเว จาริก
พหุชนหิตาย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชนแกชน
เปนอันมากเถิด ดังนี้เปนตน. นี้เปนประเพณีของพระตถาคตทั้งหลาย.
แตสมัยนั้น พระองคไมมีพระประสงคจะเสด็จไปดวยพระองคเอง. จึง
ทรงสงพระอัครสาวกทั้งสองไปดวยพระดํารัสวา คจฺฉถ ภิกฺขเว จรถ จาริก
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไป จงเที่ยวจาริกไปเถิด ดังนี้. พระอัครสาวก
ทั้งสองพรอมดวยภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป เที่ยวจาริกไป ไดไปถึงนครนั้นใน
แควนนั้น ๆ โดยลําดับ. ชาวนครจําพระเถระทั้งสองได จึงเตรียมทานพรอม
ดวยบริขาร สรางมณฑปกลางนครพากันถวายทาน พรอมบริขารเขาไปถวายแด
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พระเถระทั้งสอง. พระเถระทั้งสองรับแลวไดใหแกภิกษุสงฆ. โกกาลิกภิกษุ
เห็นดังนั้นจึงคิดวา เมื่อกอนพระอัครสาวกทั้งสองรูปนี้เปนผูมักนอย บัดนีถ้ ูก
ความโลภครอบงํา เกิดเปนผูมีความปรารถนาลามกเสียแลว เมื่อกอนทานทั้ง
สองนี้คลายกับมีความมักนอย สันโดษ สงัด บัดนี้เห็นจะมีความปรารถนา
ลามก เปนภิกษุลามก แสดงคุณของอสัตบุรุษเสียแลว. โกกาลิกภิกษุจึงเขา
ไปหาพระเถระทั้งสองกลาววา ดูกอนอาวุโส ทานทั้งสอง เมื่อกอนไดเปนดุจ
ผูมักนอย สันโดษ สงัด แตบัดนี้ทานทั้งสองกลับเปนภิกษุลามกไปเสียแลว
แลวถือบาตรและจีวรรีบออกไปทันทีทันใด คิดวาจักกราบทูลความนี้แดพระผู
มีพระภาคเจาจึงมุงหนาไปกรุงสาวัตถีเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาโดยลําดับ. ใน
สูตรนี้โกกาลิกภิกษุนี้ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยเหตุนี้. ดังที่พระสังคีติกาจารยกลาวคําเปนอาทิวา อถ โข โกกาลิโก ภิกฺขุ เยน ภควา
เตนุปสงฺกมิ ครั้งนั้นแลโกกาลิกภิกษุเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
พระผูมีพระภาคเจาทอดพระเนตรเห็นโกกาลิภิกษุนั้นรีบรอนมาทรง
รําพึงดู ไดทรงทราบวา โกกาลิกภิกษุมาประสงคจะดาพระอัครสาวกทั้งสอง.
ทรงรําพึงตอไปวา สามารถจะทรงหามไดหรือไมหนอ ไดทรงเห็นวาไม
สามารถจะหามได โกกาลิกภิกษุนั้นมาเพื่อจะทํารายในอัครสาวกทั้งสอง จักเกิด
ในปทุมนรกโดยแนนอน. พระผูมีพระภาคเจาเพื่อจะทรงปลดเปลื้องคําติเตียน
ของคนอื่นวา พระผูมีพระภาคเจาแมทรงเห็นอยางนี้ ทรงสดับคําติเตียนพระ
สารีบุตรและพระโมคคัลลานะแลวก็มิไดทรงหาม และเพื่อแสดงความมีโทษ
มากของผูติเตียนพระอริยะจึงตรัสหามถึง ๓ ครั้ง โดยนัยมีอาทิวา มาเหว
โกกาลิกะ เธออยาไดกลาวอยางนั้น ดังนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา มาเหว ความวา เธออยาไดกลาวอยางนั้น.
บทวา เปสลา แปลวา มีศลี เปนที่รัก. บทวา สทฺธายิโก คือชักนําใหนอมใจ
เชื่อ อธิบายวา ใหนํามาซึ่งความเชื่อ. บทวา ปจฺจยิโก ใหเลื่อมใส อธิบาย
วา ใหนํามาซึ่งความปลงใจวานี้เปนอยางนั้น ดังนี้.
บทวา อจิรปกฺกนฺตสฺส คือ เมื่อโกกาลิกภิกษุหลีกไปไมนานนัก.
บทวา สพฺโพ กาโย ผุฏโ อโหสิ ไดมีตอมเกิดขึ้นในกาย ความวา
ทั่วรางกายไมเวนชองวางแมเพียงปลายผมไดมีตอมทําลายกระดูกเกิดขึ้นเต็มไป
หมด เพราะดวยพุทธานุภาพกรรมเห็นปานนั้นยังมิใหผลในเมื่ออยูเฉพาะพระ
พักตรพระพุทธเจาแตใหผลเมื่อพนสายตาไปแลว ฉะนั้น เมื่อโกกาลิกภิกษุหลีก
ไปไมนานยอมจึงผุดขึ้น. ดวยเหตุนั้นแล ทานจึงกลาววา อจิรปกฺกนฺตสฺส
โกกาลิกสฺส เมื่อโกกาลิกภิกษุหลีกไปไมนาน. เมือ่ หากจะมีคําถามวา เมื่อ
เปนเชนนั้น เพราะเหตุไร โกกาลิกภิกษุจึงไมอยู ณ ที่นั้นเลา. ตอบวา ดวย
อานุภาพของกรรม. เพราะกรรมรอโอกาสใหผลแนนอน ฉะนั้น กรรมจึงไมให
โกกาลิกภิกษุอยู ณ ที่นนั้ โกกาลิกภิกษุนั้นถูกเตือนดวยอานุภาพของกรรมจึง
ลุกจากที่นั่งหลีกไป. บทวา กฬายมตฺติโย เทาเมล็ดถั่วดํา คือ เทาเมล็ดลูกเดือย.
บทวา เวฬุวสลาฏกมตฺติโย คือเทาผลมะตูมออน. บทวา ปริภชิ ฺชึสุ คือ
แตกแลว. เมื่อตอมทั้งหลายแตกแลวทั้งตัวไดเปนเหมือนขนุนสุก. โกกาลิกภิกษุนั้นมีตัวเปอยเนาถึงความลําบาก ถูกทุกขครอบงํา นอนที่ซุมประตูพระเชตวันมหาวิหาร. ลําดับนั้น มนุษยทงั้ หลายตางพากันมาเพื่อจะฟงธรรม ครั้น
เห็นโกกาลิกภิกษุนั้นตางก็พูดตําหนิวา โธ โกกาลิกะ โธ โกกาลิกะ ทํากรรม
ไมสมควรเลย ทานอาศัยปากของตนเองแท ๆ จึงถึงความลําบาก. บรรดา
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อารักขเทวดาไดสดับคําของมนุษยเหลานั้น ก็ไดติเตียนเปนเสียงเดียวกัน.
บรรดาอากาศเทวดาไดฟงเสียงของอารักขเทวดา ก็ติเตียนเปนเสียงเดียวกัน
ดวยอุบายนี้ จนถึงอกนิฏฐภพ.
ครั้งนั้น ภิกษุชื่อจตุที อุปชฌายของโกกาลิกภิกษุบรรลุอนาคามิผล
บังเกิดเปนพรหมชั้นสุทธาวาส. พรหมนั้นออกจากสมาบัติไดสดับคําติเตียนนั้น
จึงมาใหโอวาทโกกาลิกภิกษุ เพื่อใหเกิดจิตเลื่อมใสในพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ. โกกาลิกภิกษุนั้นไมเธอคําของพรหมนั้นไดถึงมรณภาพทั้ง ๆ ที่ไม
เลื่อมใสนั่นเองไปบังเกิดในปทุมนรก. ดวยเหตุนั้นพระสังคีติกาจารยจึงกลาววา
อถโข โกกาลิโก ภิกขฺ ุ เตเนว ปาเปน ฯเปฯ อาฆาเตตฺวา เปนตน
ความวา ครั้งนั้นแล โกกาลิกภิกษุมรณภาพเพราะบาปนั้นเอง ครั้นโกกาลิกภิกษุมรณภาพแลวก็ไปเกิดในปทุมนรก เพราะจิตอาฆาตในพระสารีบุตรและ
พระโมคคัลลานะ.
บทวา อถ โข พฺรหฺมา สหมฺปติ ครั้งนั้นแลสหัมบดีพรหม ความ
วา พรหมนีเ้ ปนใคร ก็และเพราะเหตุไรจึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว
กลาวคํานี้. สหัมบดีพรหมนี้ ครั้งศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
กัสสปะ เปนภิกษุชื่อวาสหกะ เปนพระอนาคามีบังเกิดใน สุทธาวาสมหาพรหม.
ที่สุทธาวาสนั้น พรหมทั้งหลายเรียกทานวา สหัมบดีพรหม. สหัมบดีพรหม
นั้นดําริวา เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามถึงปทุมนรก แตนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจักตรัสบอกแกภิกษุทั้งหลาย ทีนั้นภิกษุทั้งหลายผูฉลาดใน
การลําดับเรื่องจักทูลถามกําหนดอายุในปทุมนรกนั้น พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อ
๑

๑. บางแหงเปน ตุทุพรหม.
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จะตรัสบอกกําหนดอายุนั้นจักทรงประกาศโทษในการติเตียนพระอริยะ ดวยเหตุ
นี้ จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลเรื่องนี้. พระผูมีพระภาคเจาไดทรง
กระทําอยางนั้น. แมภิกษุรูปหนึ่งก็ไดทูลถามขึ้น. ครั้นภิกษุรปู นั้นทูลถามแลว
พระผูมีพระภาคเจาจงตรัสคํามีอาทิวา เสยฺยถาป ภิกฺขุ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา วีสติขาริโก ๒๐ ขาริ คือ ๔ ปตถะโดย
ปตถะของชาวมคธ เปน ๑ ปตถะในแควนโกศล, โดยปตถะนั้น ๔ ปตถะเปน
๑ อาฬหกะ, ๔ อาฬหกะเปน ๑ โทณะ, ๔ โทณะเปน ๑ มาณิกะ, ๔ มาณิกะ
เปน ๑ ขาริ, เปน ๒๐ ขาริ ดวยขารินั้น (ขาริหนึ่งเทากับ ๑,๒๕๖ ทะนาน
๒๐ ขาริ เทากับ ๒๕,๑๒๐ ทะนาน). บทวา ติลวาโห ไดแก เกวียนบรรทุกงา.
บทวา อพฺพุโท นิรโย อัพพุทนรก คือ ชื่อวาอัพพุทนรก ไมมนี รกจัดไว
เฉพาะไร ๆ แตโอกาสที่ไดรับความเรารอน ดวยการนับอัพพุทะ (๑๐๐ ลานป)
ในอเวจีนั่นแหละทานกลาววา อัพพุทนรก. ในนิรพั พุทนรกเปนตนก็มีนัยนี้.
ในนิรัพพุทนรกนั้น พึงทราบการนับปอยางนี้, ๑๐๐ แสนเปน ๑ โกฏิ, ๑๐๐
แสนโกฏิ เปน ๑ ปโกฏิ, ๑๐๐ แสนปโกฏิ เปน ๑ โกฏิปโกฏิ, ๑๐๐ แสนโกฏิปโกฏิ เปน ๑ นหุต, ๑๐๐ แสนนหุต เปน ๑ นินนหุต, ๑๐๐ แสนนินนหุต
เปน ๑ อัพพุทะ, เอา ๒๐ คูณอัพพุทะ เปน ๑ นิรัพพุทะ. ในนรกทั้งปวงก็มี
นัยนี้. แตอาจารยบางพวกกลาววา ในนรกนั้น ๆ ไดชื่อโดยความตางแหงการ
เสวยทุกขบาง โดยความตางแหงกรรมกรณบาง. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา
นรกเหลานี้เปนสีตนรก. บทวา อถาปร ทานกลาวหมายถึงคาถาประพันธแสดง
ความใหพิเศษไปจากความนั้น. ใน ๒๐ คาถา คาถาหนึ่งนี้วา สต สหสฺสานิ
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๑๐๐ พัน คือ หนึ่งแสน แสดงความดังที่กลาวแลวโดยปาฐะนั้นเอง. คาถาที่
เหลือแสดงความตางกันออกไป. แตสองคาถาสุดทายไมมีในปาฐะที่วินิจฉัยไว
แลวในมหาอรรถกถา ดวยเหตุนั้นจะไดกลาวใน ๒๐ คาถา.
ในบทเหลานั้น บทวา กุารี ไดแก วาจาหยาบเชนกับขวานเพราะ
เฉือนตัวเอง. บทวา ฉินฺทติ ตัด คือตัดรอนรากเหงาของตนคือกุศลมูล. บท
วา นินฺทิย แปลวา ควรนินทา. บทวา ต วา นินฺทติ โย ปสสิโย ผูใด
นินทาคนที่ควรสรรเสริญ ความวา บุคคลใดควรสรรเสริญดวยอรรถวา เปนผู
สงสุด กลับยกโทษติเตียนบุคคลนั้น วาเปนผูมีความปรารถนาลามกเปนตน.
บทวา วิจินาติ แปลวา ยอมกอ. บทวา กลึ แปลวา โทษ. บทวา อย กลิ
ไดแก โทษนี้. บทวา อกฺเขสุ เพราะเลนการพนัน. บทวา สพฺพสฺสาป
สหาป อตฺตนา คือ กับทรัพยของตนทั้งหมดบาง กับตนเองบาง. บทวา
สุคเตสุ ในพระสุคตทั้งหลาย ไดแก ในพระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและ
พระสาวกมีชื่อวาสุคต เพราะไปดวยดีและเพราะไปสูฐานะดี. บทวา มน
ปทูสเย ยังใจใหประทุษราย ทานอธิบายวา ใจของผูประทุษรายในพระพุทธเจา
พระปจเจกพุทธเจาและพระสาวก มีโทษมากกวา. เพราะเหตุไร. เพราะบุคคล
ตั้งวาจาและใจอันลามกไวแลว เปนผูติเตียนพระอริยเจายอมเขาถึงนรกตลอด
กาล ประมาณดวยการนับป ๑๐๐,๐๐๐ นิรัพพุทะ และ ๑๖๐ อัพพุทะ ทาน
อธิบายวา เพราะบุคคลตั้งวาจาและใจอันลามก เปนผูติเตียนพระอริยเจายอม
เขาพึงนรก คือหมกไหมอยูในนรกนัน้ ตลอดกาลประมาณตัวการนับป. นีเ้ ปน
ประมาณอายุในปทุมนรกโดยสังเขป.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงชี้แจงความนี้ใหแจมแจงโดยอีก
นัยหนึ่งวา ผูที่ยังใจใหประทุษรายในพระสุคตทั้งหลาย มีโทษมากกวานัก จึง
ตรัสคํามีอาทิวา อภูตวาที คนพูดเท็จ.
ในบทเหลานั้น บทวา อภูตวาที ไดแก คนพูดเหลาะแหละเพราะ
ติเตียนพระอริยเจา. บทวา นิรย ไดแก ปทุมนรกเปนตน. บทวา เปจฺจ
สมา ภวนฺติ ไดแก ละจากโลกนี้ไปแลวยอมเสมอกันในการเขาถึงนรก. บทวา
ปรตฺถ คือในโลกอื่น. ยิง่ กวานั้นมีอะไรอีก ในบทวา โย อปฺปทุฏสฺส นีพ้ ึง
ทราบวา ชือ่ วาเปนผูไมประทุษราย เพราะไมมีโทษ ชื่อวาเปนผูบริสุทธิ์
เพราะไมมีมลทินคืออวิชชา, ชื่อวา เปนผูไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน เพราะไมมี
ความปรารถนาลามก. ในบทนี้พึงประกอบอยางนี้วา เปนผูบริสุทธิ์ เพราะ
เปนผูไมประทุษราย และเปนผูไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน เพราะเปนผูบริสุทธิ์.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงชี้ถึงผูที่มีใจประทุษรายในพระสุคตทั้งหลายมีโทษมากกวาอยางนี้แลว จึงตรัสคาถาที่ ๑๔ ชื่อวา ธาริตวัตถุคาถา
(คาถาเรื่องที่พระองคทรงตั้งไว).
นัยวา คาถาเหลานั้น ทานพระมหาโมคคัลลานะกลาวสอนโกกาลิกภิกษุผูกําลังจะตายนั่นเอง. อาจารยบางคนกลาววา มหาพรหมกลาวสอน. เพื่อ
สงเคราะหคาถาเหลานั้นใหเปนอันเดียวกันกับสูตรนี้ จึงอางถึงบทนี้มีอาทิวา
โย โลภคุเณ อนุยุตฺโต ผูที่ประกอบเนือง ๆ ในคุณคือความโลภ ดังนี้.
ในคาถานั้นพึงทราบวินิจฉัยในคาถาตนกอน ความโลภเทานั้นชื่อวา
คุณคือความโลภ เพราะ อาง ถึงบทวา คุโณ หรือเพราะเปนไปหลาย ๆ ครั้ง.
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บทวา โลภคุโณ นี้เปนชือ่ ของตัณหา. บทวา อวทฺู ไมรูความประสงค
ของผูขอ. คือ ชื่อวาไมรคู ําพูด เพราะไมถือโอวาทแมของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
บทวา มจฺฉรี มีความตระหนี่ คือดวยความตระหนี่หาอยาง. ชื่อวาเปนผู
ประกอบเนือง ๆ ในคําสอเสียด เพราะประสงคจะใหอัครสาวกทั้งสองแตกกัน.
บทที่เหลือปรากฏชัดแลว บทนี้ทานอธิบายวา ดูกอนโกกาลิกะผูมีอายุ ผูใด
เปนเชนทาน ประกอบเนือง ๆ ในคุณคือความโลภ ไมมีศรัทธา กระดาง ไมรู
ความประสงคของผูขอ ตระหนี่ ประกอบเนือง ๆ ในคําพูดสอเสียด ผูนั้น
ยอมบริภาษผูอื่นคือบุคคลที่แมไมควรพูดถึงดวยวาจา ดวยเหตุนั้นเราจึงกลาว
คาถาที่สามวา มุขทุคฺค แนะคนผูมีปากเปนหลม. ตอไปนี้เปนอธิบายบทที่
ยากของบทวา มุขทุคฺค นั้น แนะคนผูมีปากเปนหลม คือมีปากไมเรียบรอย
กลาวคําไมจริง คือปราศจากความจริง พูดจาเหลาะแหละ ผูไมประเสริฐ คือ
เปนอสัตบุรุษ ผูกําจัดความเจริญ คือกําจัดความสมบูรณ ทําความสมบูรณ
ใหพินาศ ผูเปนที่สุดคน คือ อาพับ ผูมีโทษ คือ เปนผูเคราะหราย ผูเปน
อวชาต คือเปนอวชาตบุตร (บุตรที่เลว) ของพระพุทธเจา ทานเกลี่ยธุลี คือ
กิเลสลงในตน. บทวา ปปต ไดแก มหานรก. ปาฐะวา ปปฏ ก็ม.ี
ความอยางเดียวกัน . ปาฐะวา ปปตฺต คือมหานรก. บทวา ห ในบทวา
เอติ ห ต นี้เปนนิบาต. บทวา ต ไดแกกุศลกรรมและอกุศลกรรมนั้น. อีก
อยางหนึ่ง บทวา หต ไดแกไปแลวคือถึงแลว. อธิบายวา สะสมแลว.
บทวา สุวามิ คือ เปนเจาของกรรมนั้น เพราะไดทําไว. ทานอธิบายวา
เพราะเขาไดกรรมนั้นไว กรรมนั้นของเขาจึงไมหายไป. ก็เพราะเขาได (กรรม)
ไว ฉะนั้น คนเขลาผูทํากรรมหยาบ ยอมเห็นความทุกขของตนในปรโลก.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงประกาศถึงทุกขที่คนเขลาเห็นจึง
ตรัสคํามีอาทิวา อโย สงฺกุสมาหฏ าน ยอมเขาถึงหลาวเหล็กอันคมกริบ.
ในบทนั้น พึงทราบความในกึ่งคาถาตนกอน. พระผูมีพระภาคเจาทรง
หมายถึงฐานะอันนํามาซึ่งหลาวเหล็กอันใด ตรัสวา ตเมน ภิกฺขเว นิรฺยปาลา
ปฺจวิธพนฺธน นาม กมฺมกรณ กาเรนฺติ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นายนิริยบาล
ใหลงกรรมกรณ เครื่องจองจํา ๕ อยางนั้น ดังนี้ ผูทํากรรมหยาบยอมเขาถึง
ฐานะนั้น เมื่อเขาถึง นายนิริยบาลใหนอนเหนือแผนดินอันรอนจัดบนหลาว
เหล็กนั้น แลวเขาถึงหลาวเหล็กอันคมกริบ แข็ง รอน ถูกนายนิริยบาลโบย
ในที่ ๕ แหง พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงหลาวเหล็ก จึงตรัสวา ตตฺต
อโยขิล หตฺเถ คเมนฺติ นายนิริยบาลถือกอันเหล็กรอนมา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสดาถากึ่งหนึ่งตอจากนั้น ทรงหมายถึงคําที่พระองคตรัสไววา นายนิริยบาลยัดกอนเหล็กรอนลงในปากของสัตวนรกผูเผาไหม
อยูในนรกนัน้ หลายพันป แลวไปยังฝงแมน้ําแสบ ตามลําดับเพื่อเสวยผลกรรม
ที่เหลือจากการถูกเผาไหม นายนิริยบาลกรอกน้ําทองแดงรอนลงในปาก.
ในบทเหลานั้น บทวา อโย คือ โลหะ. บทวา คุฬสนฺนิภ กอน
เหล็กแดงโชติชวง คือมีสัณฐานเหมือน ผลมะตูม. ในบทวา อโย นี้ พึง
ทราบโลหะทองแดงดวย อย ศัพท นอกนั้น พึงทราบวาเปนกอนเหล็ก.
บทวา ปฏิรปู  คือ สมควรแกกรรมทีท่ ําไว.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาอื่นจากนั้นดังตอไปนี้ บทวา น หิ วคฺคุ
ความวา นายนิรบาลพูดวา จงจับ จงประหาร ดังนี้เปนตน ไมพูดคําไพเราะ
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เลย. บทวา นาภิชวนฺติ จะวิ่งหนีก็ไมได คือจะทําเปนหนาเบิกบานก็
ไมได จะทําหนายิ้มเขาไปหาก็ไมได. ทานอธิบายวา จะเขาไปหาเพราะนํา
ความพินาศมาใหก็ไมได. บทวา น ตาณมุเปนฺติ ไมไดที่ตานทานเลย คือ
จะเขาไปขอความตานทาน ที่ซอนเรน ที่อาศัยก็ไมได. ทานอธิบายวา นายนิริยบาลเขาไปจับฆาอยางเดียว. บทวา องฺคาเร สนฺถเต เสนฺติ สัตวนรกนอน
อยูบนถานเพลิงอันลาดไว คือ สัตวนรกถูกลากขึ้นภูเขาถานเพลิง นอนอยูบน
ถานเพลิงที่ลาดไวหลายพันป. บทวา อคฺคินิสม ปชฺชลิต คือเขาไปสูกองไฟ
อันลุกโพลงโดยรอบ และโชติชวงในทิศทั้งปวง. บทวา ปวิสนฺติ คือนาย
นิริยบาลจับยัดใสลงในมหานรก. มหานรกนั้นทานกลาววามีอยู ๔ มุม ผูที่
ยืนดูอยูหางประมาณ ๑๐๐ โยชน ตายอมแตกได. บทวา ชาเลน จ
โอนหิยานา นายนิริยบาลเอาขายเหล็กพันคือ นายนิริยบาลเอาขายเหล็กพัน
แลวประหารเหมือนพรานเนื้อฆาเนื้อ ฉะนั้น นี้เปนกรรมกรณซึ่งมิไดกลาวไว
ในเทวทูตสูตร. บทวา อนฺธว ติมิสมายนฺติ สัตวนรกทั้งหลายยอมไปสูโรรุวนรก
ที่มืดทึบ ความวา สัตวนรกยอมไปสูโรรุวนรกอันมืดทึบที่รูวามืด เพราะทํา
ความมืด ที่รูวาทึบเพราะมืดจัด. นัยวา ที่โรรุวนรกนั้นตาแตก เพราะสูดควัน
กรดของหมอกเหลานั้นเขาไป. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา อนฺธว ดุจความ
มืดทึบ. บทวา ต วิตต ยถา มหิกาโย ความวา ความมืดทึบนั้นแผไปเหมือน
กลุมหมอก เกิดเปนรูปรางขึ้นมาอีก แมขอนี้ ก็เปนกรรมกรณที่ทานมิไดกลาว
ไวในเทวทูตสูตรเหมือนกัน.
บทวา อถ โลหมย ความวา ก็โลหกุมภี (หมอเหล็ก) นี้อยูสุด
แผนดิน มีความลึก ๒๔๐,๐๐๐ โยชน เต็มไปดวยโลหะรอนเต็มเปยม. บทวา
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ปจฺจนฺติ หิ ตาสุ จิรรตฺต ไดแก ไหมอยูในหมอเหล็กนั้นสิ้นกาลนาน. บทวา
อคฺคินิสมาสุ คืออันไฟลุกโพลง. บทวา สมุปฺปลวาสา ไดแก ลอยฟองอยู
ทานอธิบายวา สัตวนรกขึ้นไปขางบนคราวหนึ่ง ลงขางลางคราวหนึ่ง ผุดขึ้น
แลวจมลง เพราะแรงของฟองน้ํา. พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในเทวทูตสูตร
นั่นแล.
บทวา ปุพฺพโลหิตมิสฺเส คือเปอนดวยหนองและเลือด. บทวา ตตฺถ
กึ คือในทิศนั้น ๆ. บทวา ทิสต คือทิศ. บทวา อธิเสติ คือ ไป ปาฐะวา
อภิเสติ ก็มี. อธิบายวา อาศัยอยูในทิศที่ติดอยู. บทวา กิลิสฺสติ คือ ลําบาก.
ปาฐะวา กิเลชฺชติ บาง. อธิบายวา เปอยเนา. บทวา สมฺผุสสฺ มาโน
คือ หนองและเลือดแปดเปอน. แมขอ นี้ก็เปนกรรมกรณที่ทานมิไดกลาวไวใน
เทวทูตสูตร. บทวา ปุฬวาวสเถ ไดแกเปนที่อยูของหมูหนอน. โลหกุมภี
นี้ทานกลาวไวในเทวทูตสูตรวา เปนคูถนรก. ผูที่ตกลงไปในคูถนรกนั้น สัตว
ปากเข็มกัดผิวหนังเปนตน แลวเคี้ยวกินเยื่อในกระดูก. บทวา คนฺตุ น หิ
ตีรมปตฺถิ คือ ในคูถนรกนั้น แมฝง ที่จะไปก็ไมมีเลย. ปาฐะวา ตีรวมตฺถิ
ดังนี้บาง. ความเหมือนกัน. ฝงนั่นแหละทานกลาววา ตีรว ในบทนี้. บทวา
สพฺพสฺมา หิ สมนฺตกปลฺลา เพราะกะทะครอบอยูมิดชิดในที่ทงั้ ปวง ความ
วา เพราะโลหกุมภีนั้นกะทะครอบอยูมิดชิดแมในสวนบน ฉะนั้นทานจึงกลาว
วา ไมมีฝงจะขามไป. ปาไมมีใบเปนดาบคม มีนัยดังที่ทานกลาวไวแลวใน
เทวทูตสูตรนั่นแล. ก็ปานั้นปรากฏแตไกลเหมือนปามะมวงนารื่นรมย. เมื่อเปน
เชนนั้น สัตวนรกทั้งหลายพากันเขาไปดวยความโลภ. แตนั้นใบของตนไม
เหลานั้นถูกลมพัดก็ตกแลวตัดอวัยวะนอยใหญ. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
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ต ปวิสนฺติ สมุจฺฉินฺนคตฺตา คือ สัตวนรกเขาไปสูปาไมนั้น ถูกดาบใบไม
ตัดตัวขาด. บทวา ชิวฺห พลิเสน คเหตฺวา อารจยารจยา วิหนนฺติ
พวกนายนิริยบาล เอาเบ็ดเกี่ยวลิ้นออกมาแลวเบียดเบียนดวยการดึงออกมา ๆ
ความวา พวกนายนิริยบาลเอาเบ็ดดึงลิ้นของสัตวนรกผูพูดปดรีบวิ่งไปลมลงใน
ปาที่มีใบไมเปนดาบคมแลวทุบ เหมือนพวกมนุษยลาดหนังสดไวบนแผนดิน
แลวทุบดวยเสาเหล็กฉะนั้น แลวเอาขวานชําแหละออกๆ เชือดปลายขางหนึ่งๆ
ทําใหลําบาก ปลายที่เชือดออก ๆ ก็ตั้งอยูอยางเดิมอีก. ปาฐะวา อารชยารชยา
ดังนี้บาง. ความวา ดึงออกมา ดึงออกมา ดังนี้. แมขอนี้ก็เปนกรรมกรณ
ที่ทานมิไดกลาวไวในเทวทูตสูตร.
บทวา เวตฺตรณึ ไดแก แมน้ําที่ทานกลาวไวในเทวทูตสูตรวาเปน
แมน้ําดางใหญ. ไดยินวา แมน้ํานั้นปรากฎมีน้ําเต็มดุจแมน้ําคงคา. เมื่อเปน
เชนนั้น สัตวนรกทั้งหลายคิดวา จักอาบ จักดื่ม ยอมตกไปในแมน้ํานี้. บทวา
ติณฺหธาร ขุรธาร คมมีดโกนอันคมกริบ ทานอธิบายวา สัตวนรกทั้งหลาย
ยอมตกไปบนคมมีดโกนอันคมกริบ. ไดยินวา ที่ฝงทั้งสองทั้งขางบนขางลาง
ของแมน้ํานั้นปรากฏดุจคมมีดโกนอันคมกริบตั้งอยูตามลําดับ. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา แมน้ํานั้นมีคมมีดโกนอันคมกริบ. อธิบายวา สัตวนรกทัง้ หลายยอมเขาถึง คือ ติดอยูกับคมมีดโกนอันคมกริบเพราะกระหายน้ํา. ก็เมื่อ
สัตวนรกทั้งหลายเขาถึงอยางนี้ ถูกบาปกรรมเตือนแลว, คนโง คือคนพาล
ยอมตกไปบนคมมีดโกนนั้น. พึงประกอบบทนี้วา สามา สวลา ดวยบทวา
โสณา ขางหนา. เปน สามวณฺณา กมฺมาสวณฺณา จ โสณา ขาทนฺติ
ความวา สุนัขดําและสุนัขดาง ยอมรุมกันกัดกิน. บทวา กาโกลคณา ไดแก

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 620

ฝูงกาดํา. บทวา ปฏิคชิ ฺฌา ไดแกสัตวที่เกิดความอยากดวยดี อาจารย
พวกหนึ่งกลาววา มหาคิชฺฌา พญาแรง. บทวา กุลลา ไดแก นกตะกรุม.
อาจารยบางคนกลาววา บทวา กุลลา นี้เปนชื่อของเหยี่ยว. คํานี้ เปนชื่อ
ของเสนา. บทวา วายสา ไดแก กาไมดํา. แมขอนี้ก็เปนกรรมกรที่ทาน
มิไดกลาวไวในเทวทูตสูตร. ก็แมบทเหลานี้จะไดกลาวไวในเทวทูตสูตร ไมได
กลาวไวในสูตรนี้ ก็พึงทราบวาบทเหลานั้นเปนอันกลาวแลว เปนสวนเบื้องตน
และเบื้องหลังของบทเหลานั้นนั่นเอง.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความเปนไปของนรกนี้ทั้ง
หมดแลว เมือ่ จะทรงสั่งสอนจึงตรัสคาถาวา กิจฺฉา วตาย ความเปนไปยาก
หนอ ดังนี้.
บทนั้นมีความวา ชนผูทํากรรมหยาบยอมเห็นความเปนไปอันมีกรรม
กรตาง ๆ ในนรกนี้ยากหนอ เพราะฉะนั้นเมื่อยังมีชีวิตเหลืออยู ยังอยูในโลก
นี้ตอไป พึงเปนผูทํากิจในชีวิตที่เหลือนี้ ดวยการตั้งใจทํากุศลธรรมมีการถึง
พระไตรสรณคมนเปนตน คือ แมเปนผูทํากิจในชีวิตที่ยังเหลืออยูนี้ ก็ไมพึง
ประมาท คือ ไมถึงความประมาทแมเพียงครูเดียว ดวยการทําความเพียรติดตอ
กันไปนั่นเอง. นี้เปนการพรรณนารวบยอดในสูตรนี้. ก็เพราะบททั้งหลาย
ที่เหลือไดกลาวไวแลวทั้งเขาใจไดงาย เพราะมีนัยดังไดกลาวไวแลวในกอน
และเพราะมีความงาย ฉะนั้น จึงไมตองพรรณนาไปตามลําดับบท ดวยประการ
ฉะนี้.
จบอรรถกถาโกกาลิกสูตรที่ ๑๐ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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นาลกสูตรที่ ๑๑
วาดวยอสิตฤษีพิจารณามนตวาพระกุมารตองบรรลุ
[๓๘๘] อสิตฤษีอยูในที่พักกลางวัน
ไดเห็นทาวสักกะจอมเทพ และเทวดาคณะ
ไตรทศผูมีใจชืน่ ชม มีปติโสมนัส ยกผา
ทิพยขึ้นเชยชมอยูอยางเหลือเกิน ในที่อยู
อันสะอาด ครั้นเห็นแลวจึงกระทําความ
นอบนอม แลวไดถามเทวดาทั้งหลายผูมีใจ
เบิกบานบันเทิงในที่นั้นวา เพราะเหตุไรหมู
เทวดาจึงเปนผูยินดีอยางเหลือเกิน ทาน
ทั้งหลายยกผาทิพยขึ้นแลว รื่นรมยอยูเพราะ
อาศัยอะไร.
แมคราวใด ไดมีสงครามกับพวก
อสูร พวกเทวดาชนะ พวกอสูรปราชัย
แมคราวนั้นขนลุกพองเปนเชนนี้ก็มิไดมี เทวดา
ทั้งหลายไดเห็นเหตุอะไร ซึ่งไมเคยมีมา
จึงพากันเบิกบาน เปลงเสียงชมเชย ขับรอง
ประโคม ปรบมือ และฟอนรํากันอยู.
เราขอถามทานทั้งหลายผูอยูบนยอดเขาสิเนรุ ดูกอ นทานผุนิรทุกขทั้งหลาย ขอ
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ทานทั้งหลายจงชวยขจัดความสงสัยของเรา
โดยเร็วเถิด.
เทวดาทั้งหลายกลาววา
พระโพธิสตั วผูเปนรัตนะอันประเสริฐนั้น หาผูเปรียบมิได ไดเกิดแลวใน
มนุษยโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุขที่ปาลุมพินีวัน ในคามชนบทของเจา
ศากยะทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เราทั้งหลาย
จึงพากันยินดี เบิกบานอยางเหลือเกิน.
พระโพธิสตั วนั้น เปนอัครบุคคลผู
สูงสุดกวาสรรพสัตว เปนผูองอาจกวานรชน
สูงสุดกวาหมูสตั วทั้งมวล เหมือนสีหะผูมี
กําลัง ครอบงําหมูเนื้อบันลืออยู จักทรง
ประกาศธรรมจักรที่ปาอิสิปตนะ.
อสิตฤษีไดฟงเสียงที่เทวดาทั้งหลาย
กลาวแลวก็รีบลง (จากชั้นดาวดึงส) เขาไป
ยังที่ประทับของพระเจาสุทโธทนะ นั่ง ณ
ทีน่ ั้นแลว ไดทูลถามเจาศากยะทั้งหลายวา
พระกุมารประทับ ณ ที่ไหน แมอาตมภาพ
ประสงคจะเฝา.
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ลําดับนั้น เจาศากยะทั้งหลายไดทรง
แสดงพระกุมารรุงเรื่อง เหมือนทองคําที่
ปากเบาซึ่งนายชางทองผูเฉลียวฉลาดหลอม
ดีแลว ผูรุงเรื่องดวยสิริ มีวรรณะไมทราม
แกอสิตฤษี.
อสิตฤษีไดเห็นพระกุมารผูรุงเรื่อง
เหมือนเปลวไฟเหมือนพระจันทรอันบริสุทธิ์
ซึง่ โคจรอยูในอากาศ สวางไสวกวาหมูดาว
เหมือนพระอาทิตยพนแลวจากเมฆ แผดแสง
อยูใ นสรทกาล ก็เกิดความยินดี ไดปติอัน
ไพบูลย.
เทวดาทั้งหลายกั้นเศวตฉัตรที่ซี่เปน
อันมาก และประกอบดวยมณฑลตั้งพันไว
ในอากาศ จามรดามทองทั้งหลายตกลงอยู
บุคคลผูถือจามรและเศวตฉัตร ยอมไม
ปรากฏ.
ฤษีทรงชฎาชื่อวากัณหสิริ ไดเห็น
พระกุมารดุจแทงทองบนผากัมพลแดง และ
เศวตฉัตรที่กั้นอยูในพระเศียร เปนผูมจี ิต
เฟอ งฟู ดีใจ ไดรับเอาดวยมือทั้งสอง.
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ครั้นแลว อสิตฤษีผูเรียนจบลักษณะ
มนต พิจารณาพระราชกุมารผูประเสริฐ
มีจิตเลื่อมใส ไดเปลงถอยคําวา พระกุมาร
ไมมีผูอื่นยิ่งกวา สูงสุดกวาสัตวสองเทา.
ครั้งนั้น อสิตฤษีหวนระลึกถึงการ
บรรลุรูปฌานของตน เปนผูเสียใจถึงน้ําตา
ตก เจาศากยะทั้งหลายไดทอดพระเนตรเห็น
อสิตฤษีรองไหจึงตรัสถามวา ถาอันตราย
จะมีในพระกุมารหรือหนอ.
อสิตฤษีไดทูลเจาศากยะทั้งหลายผู
ทอดพระเนตรเห็นแลว ไมทรงพอพระทัย
วา อาตมภาพระลึกถึงกรรมอันไมเปนประโยชนเกื้อกูลในพระกุมารหามิได.
อนึ่ง แมอันตรายก็จักไมมีแกพระกุมารนี้ พระกุมารนี้เปนผูไมทราม ขอมหาบพิตรทั้งหลาย จงเปนผูดีพระทัยเถิด พระกุมารนี้จักทรงบรรลุพระสัพพัญุตญาณ.
พระกุมารนี้จักทรงเห็นนิพพานอัน
บริสุทธิ์อยางยิ่ง ทรงหวังประโยชนแกชน
เปนอันมาก จักทรงประกาศธรรมจักร
พรหมจรรยของพระกุมารนี้จักแพรหลาย.
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แตอายุของอาตมภาพ จักไมดํารง
อยูไ ดนานในกาลนี้ อาตมภาพจักกระทํา
กาละเสียในระหวางนี้ จักไมไดฟงธรรมของ
พระกุมารผูมีความเพียรไมมีบุคคลผูเสมอ
เพราะเหตุนั้น อาตมภาพจึงเปนผูเรารอนถึง
ความพินาศ ถึงความทุกข.
อสิตฤษียังปติอันไพบูลยใหเกิดแก
เจาศากยะทั้งหลายแลว ออกจากพระราชวัง
ไปประพฤติพรหมจรรย เมื่อจะอนุเคราะห
หลานของตน ไดใหหลานสมาทานในธรรม
ของพระผูมีพระภาคเจาผูมีความเพียรไมมี
บุคคลผูเสมอ แลวกลาววา
ในกาลขางหนา เจาไดยินเสียงอัน
ระบือไปวา พุทโธ ดังนี้ไซร พระผูม-ี
พระภาคเจา ไดทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณ
แลว ยอมทรงเปดเผยทางปรมัตถธรรม เจา
จงไปทูลสอบถามดวยตนเองในสํานักของ
องค แลวประพฤติพรหมจรรยในสํานัก
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเถิด.
อสิตฤษีนนั้ ผูมีปรกติเห็นนิพพาน
อันบริสุทธิ์อยางยิ่งในอนาคต มีใจเกื้อกูล
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เชนนั้น ไดสั่งสอนนาลกดาบส นาลกดาบส
เปนผูสั่งสมบุญไว รักษาอินทรีย รอคอย
พระชินสีหอยู.
นาลกดาบสไดฟงเสียงประกาศใน
กาลที่พระชินสีหทรงประกาศธรรมจักรอัน
ประเสริฐ ไดไปเฝาพระชินสีหผูองอาจกวา
ฤษีแลว เปนผูเลื่อมใส ไดทูลถามปฏิปทา
อันประเสริฐของมุนีกะพระชินสีห ผูเ ปน
มุนีผูประเสริฐ ในเมื่อเวลาคําสั่งสอนของ
อสิตฤษีมาถึงเขาฉะนี้แล.
จบวัตถุกถา
[๓๘๐] ขาพระองค ไดรูตามคํา
ของอสิตฤษีโดยแท เพราะเหตุนั้น ขาแต
พระโคดม ขาพระองคทูลถามพระองคผูถึง
ฝงแหงธรรมทัง้ ปวง พระองคอันขาพระองค
ทูลถามแลว ขอจงตรัสบอกมุนีและปฏิปทา
อันสูงสุดของมุนี แหงบรรพชิตผูแสวงหา
การเที่ยวไปเพื่อภิกษา แกขา พระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา
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เราจักบัญญัติปฏิปทาของมุนีที่บุคคล
ทําไดยาก ใหเกิดความยินดีไดยาก แตทาน
เอาเถิด เราจักบอกปฏิปทาของมุนีนั้นแก
ทาน.
ทานจงอุปถัมภตน จงเปนผูมั่นคง
เถิด พึงกระทําการดา และการไหวในบาน
ใหเสมอกัน พึงรักษาความประทุษรายแหง
ใจ พึงเปนผูสงบไมมีความเยอหยิ่งเปน
อารมณ.
อารมณทสี่ ูงต่ํามีอุปมาดวยเปลวไฟ
ในปา ยอมมาสูค ลองจักษุเปนตน เหลานารี
ยอมประเลาประโลมมุนี นารีเหลานั้น อยา
พึงประเลาประโลมทาน.
มุนีละกามทั้งหลายทั้งที่ดีแลวงดเวน
จากเมถุนธรรม ไมยินดียินราย ในสัตว
ทั้งหลายผูสะดุงและมั่นคง.
พึงกระทําตนใหเปนอุปมาวา เรา
ฉันใด สัตวเหลานี้ก็ฉันนัน้ สัตวเหลานี้
ฉันใด เราก็ฉนั นั้น ดังนี้แลว ไมพึงฆาเอง
ไมพึงใชผูอื่นใหฆา.
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มุนีละความปรารถนาและความโลภ
ในปจจัยที่ปุถุชนของอยูแลว เปนผูมีจักษุ
พึงปฏิบัติปฏิปทาของมุนีนี้ พึงขามความ
ทะเยอทะยานในปจจัย ซึง่ เปนเหตุแหง
มิจฉาชีพที่หมายรูกันวานรกนี้เสีย.
พึงเปนผูมที องพรอง (ไมเห็นแก
ทอง) มีอาหารพอประมาณ มีความปรารถนา
นอย ไมมีความโลภ เปนผูห ายหิว ไมมี
ความปรารถนาดวยความอยาก ดับความ
เรารอนไดแลวทุกเมื่อ.
มุนีนั้นเที่ยวไปรับบิณฑบาตแลว พึง
ไปยังชายปา เขาไปนั่งอยูที่โคนตนไม.
พึงเปนผูขวนขวายในฌาน เปนนัก
ปราชญ ยินดีแลวในปา พึงทําจิตใหยินดียิ่ง
เพงฌานอยูที่โคนตนไม.
ครั้นเมือ่ ลวงราตรีไปแลว พึงเขาไป
สูบ าน ไมยินดีโภชนะที่ยังไมได และโภชนะ
ที่เขานําไปแตบาน.
ไปสูบานแลว ไมพึงเทีย่ วไปในสกุล
โดยรีบรอน ตัดถอยคําเสียแลว ไมพึงกลาว
วาจาเกี่ยวดวยการแสวงหาของกิน.
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มุนีนั้นคิดวา เราไดสิ่งใด สิ่งนี้ยัง
ประโยชนใหสาํ เร็จ เราไมไดก็เปนความดี
ดังนี้แลว เปนผูค งที่ เพราะการไดและไมได
ทั้งสองอยางนั้นแล ยอมกาวลวงทุกขเสียได.
เปรียบเหมือนบุรษุ แสวงหาผลไม
เขาไปยังตนไมแลว แมจะได แมจะไมได
ก็ไมยินดี ไมเสียใจ วางจิตเปนกลางหลับไป
ฉะนั้น.
มุนีมีบาตรในมือเที่ยวไปอยู ไมเปน
ใบ ก็สมมุติวาเปนใบ ไมพงึ หมิ่นทานวา
นอย ไมพึงดูแคลนบุคคลผูให.
ก็ปฏิปทาสูงต่ํา พระพุทธสมณะ
ประกาศแลว มุนีทั้งหลาย ยอมไมไปสู
นิพพานถึงสองครั้ง นิพพานนี้ควรถูกตอง
ครัง้ เดียวเทานั้น หามิได.
ก็ภิกษุผูไมมีตัณหา ตัดกระแส
กิเลสไดแลว ละกิจนอยใหญไดเด็ดขาดแลว
ยอมไมความเรารอน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เราจักบอกปฏิปทาของมุนีแกทาน
ภิกษุผูปฏิบัติปฏิปทาของมุนี พึงเปนผูมีคม
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มีดโกนเปนเครื่องเปรียบ กดเพดานไวดวย
ลิน้ แลว พึงเปนผูสํารวมที่ทอง.
มีจิตไมยอหยอน และไมพึงคิดมาก
เปนผูไมมีกลิ่นดิบ อันตัณหาและทิฏฐิไม
อาศัยแลว มีพรหมจรรยเปนที่ไปในเบื้องหนา พึงศึกษาเพื่อการนั่งผูเดียว และเพื่อ
ประกอบภาวนาที่สมณะพึงอบรม ทานผูเดียว
แล จักอภิรมยความเปนมุนีที่เราบอกแลว
โดยสวนเดียว ทีนั้นจงประกาศไปตลอดทั้ง
สิบทิศ.
ทานไดฟงเสียงสรรเสริญ ของนักปราชญทั้งหลายผูเพงฌาน ผูสละกามแลว
แตนั้นพึงกระทําหิริและศรัทธาใหยิ่งขึ้นไป
เมือ่ เปนเชนนี้ ก็เปนสาวกของเราได.
ทานจะรูแจมแจงซึ่งคําที่กลาวนั้นได
ดวยการแสดงแมน้ําทั้งหลาย ทั้งในเหมือง
และหนอง แมน้ําหวยยอมไหลดังโดยรอบ
แมน้ําใหญยอมไหลนิ่ง สิ่งใดพรองสิ่งนั้น
ยอมดัง สิ่งใดเต็ม สิ่งนั้นสงบ.
คนพาลเปรียบดวยหมอน้ําที่มีน้ํา
ครึง่ หนึ่ง บัณฑิตเปรียบเหมือนหวงน้ําที่เต็ม
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สมณะกลาวถอยคําใดมากที่เขาถึงประโยชน
ประกอบดวยประโยชน รูถอยคํานั้นอยู
ยอมแสดงธรรม.
สมณะผูนั้นรูอยู ยอมกลาวถอยคํา
มาก สมณะใดรูอยู สํารวมตน สมณะนั้น
รูเหตุที่ไมนําประโยชนเกื้อกูล และความสุข
มาใหแกสัตวทั้งหลาย ยอมไมกลาวมาก
สมณะผูนั้นเปนมุนี ยอมควรซึ่งปฏิปทา
ของมุนี สมณะนั้นไดถึงธรรมเครื่องเปนมุนี
แลว.
จบนาลกสูตรที่ ๑๑
อรรถกถานาลกสูตรที่ ๑๑
นาลกสูตร มีคําเริ่มตนวา อานนฺทชาเต ผูที่ใจชื่นชม ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
มีเรื่องเลาวาดาบสชื่อวา นาลกะ เปนหลานของ อสิตฤษี เห็น
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตระ ปฏิบัติโมเนยยปฏิปทา
(ปฏิบัติเพื่อความเปนมุนี) จึงหวังเปนอยางยิ่งที่จะเปนอยางนั้น จําเดิมแตนั้น
ไดบําเพ็ญบารมีแสนกัป ไดทูลถามโมเนยยปฏิปทากะพระผูมีพระภาคเจาดวย
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คาถาสองคาถามีอาทิวา อฺาตเมต ขาพระองคไดรูตามคําของอสิตฤษี
ดังนี้. ในวันที่ ๗ จากวันที่พระผูมีพระภาคเจาทรงยังธรรมจักรใหเปนไปแลว
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณโมเนยยปฎิปทานั้นแกนาลกดาบสโดย
นัยมีอาทิวา โมเนยฺยนฺเต อุปฺิสฺส เราจักบัญญัติปฏิปทาของมุนีแกทาน
ดังนี้. ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว ทานพระอานนท
อันทานพระมหากัสสปผูทําสังคายนาถามโมเนยยปฏิปทานั้น ประสงคจะแสดง
กระทําเรื่องราวทั้งหมดในขณะที่นาลกดาบสถูกชักชวนทูลถามพระผูมีพระภาคเจาใหปรากฏ จึงกลาววัตถุคาถา ๒๐ คาถา มีอาทิวา อานนฺทชาเต ดังนี้.
ทานเรียกเรื่องแมทั้งหมดนั้นวา นาลกสูตร.
ในบทเหลานั้น บทวา อานนฺทชาเต ไดแก เปนผูสําเร็จ คือถึง
ความเจริญ. บทวา ปตีเต คือยินดี. อีกอยางหนึ่ง บทวา อานนฺทชาเต
คือชื่นชม. บทวา ปตีเต คือ มีความโสมนัส. บทวา สุจิวสเน คือในที่อยูอัน
ไมเศราหมอง. จริงอยูที่อยูของเทวดาทั้งหลายเกิดจากตนกัลปพฤกษ จึงไมจับ
ละอองหรือมลทิน. บทวา ทุสฺส คเหตฺวา ไดแก ยกผาทิพยที่ไดชื่อวา ทุสฺส
เพราะเปนเชนผาในโลกนี้. บทวา อสิโต อิสิ คืออสิตฤษี ทีไ่ ดชื่ออยางนี้
เพราะมีผิวกายดํา. บทวา ทิวาวิหาเร คือในที่พักกลางวัน. คําที่เหลือโดย
บทงายทั้งนั้น แตโดยความสัมพันธกัน นัยวา อสิตฤษีนี้เปนปุโรหิตของ
พระเจาสีหหนุพระชนกของพระเจาสุทโธทนะ ไดเปนอาจารยบอกศิลปะแตครั้ง
พระเจาสุทโธทนะยังมิไดอภิเษก ครั้นอภิเษกแลวไดเปนปุโรหิต. เมื่ออสิตฤษี
มารับราชการในเวลาเย็นและเวลาเชา พระราชามิไดทรงทําความเคารพเหมือน
เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว ทรงกระทําเพียงยกพระหัตถประนมเทานั้น. นัยวา
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นี้เปนธรรมดาของเจาศากยะทั้งหลายที่ไดอภิเษกแลว. ปุโรหิตเบื่อหนายดวย
การรับราชการ จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราช ขาพระองคจะบรรพชาพระเจา
ขา. พระราชาทรงทราบความตั้งใจแนวแนของปุโรหิตนั้น จึงตรัสขอรองวา
ทานอาจารยถาเชนนั้น ขอใหทานอาจารยอยูในอุทยานของขาพเจาเถิด โดยที่
ขาพเจาจะไปเยี่ยมทานอาจารยเสมอ ๆ. ปุโรหิตรับกระแสะพระดํารัสแลว
บรรพชาเปนดาบส พระราชาทรงอุปถัมภอยูในสวนนั่นเอง ดาบสกระทํา
กสิณบริกรรมยังสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ ใหเกิดแลว. ตั้งแตนั้นมา อสิตดาบสนั้นก็ไปฉันในราชตระกูล แลวไปพักกลางวัน ณ ปาหิมพานต สวรรค
ชั้นจาตุมมหาราชิกา และนาคพิภพเปนตน แหงใดแหงหนึ่ง.
อยูมาวันหนึ่งอสิตดาบสไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส เขาไปยังรัตนวิมาน
นั่งบนทิพพรัตนบัลลังก เสวยสมาธิสุข ตอนเย็นจึงออกจากสมาธิแลวไปยืนอยู
ที่ประตูวิมาน เหลียวแลดูขางโนนขางนี้ ไดเห็นทวยเทพมีทาวสักกะเปนประมุข
ยกผืนผาทิพยที่ถนนใหญประมาณ ๖๐ โยชน แลวกลาวคําชมเชยคุณของพระโพธิสัตวรื่นเริงอยู. ดวยเหตุนั้นทานพระอานนท จึงกลาววา อานนฺทชาเต
ฯเปฯ ทิวาวิหาเร ความวา อสิตฤษีอยูในที่พักกลางวันไดเห็นทาวสักกะจอมเทพ
และเทวดาคณะไตรทศผูมีใจชื่นชม มีปติโสมนัสยกผาทิพยขึ้นเชยชมอยูอยาง
เหลือเกินในที่อยูอันสะอาด ดังนี้. ครั้นอสิตฤษีเห็นอยางนั้นแลวจึงทําความ
เคารพ แลวไดถามทวยเทพผูมีใจเบิกบานบันเทิงในที่นั้นวา เพราะเหตุไร
ทวยเทพจึงเปนผูยินดีอยางเหลือเกิน ทานทั้งหลายยกผาทิพยขึ้นแลวรื่นรมย
อยูเพราะอาศัยอะไร.
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ในบทเหลานั้นบทวา อุทคฺเค คือมีกายสูงยิ่ง. บทวา จิตตฺ  กริตฺ วา
ไดแก ทําความเคารพ. บทวา กลฺยาณรูโป คือยินดีมาก. บทที่เหลือมีความ
งายทั้งนั้น.
บัดนี้ พึงทราบคาถามีอาทิวา ยทาป อาสิ แมคราวใดไดมีสงคราม
กับพวกอสูร ดังนี้ มีความเชื่อมกันงายทั้งนั้น. แตพึงทราบความแหงบทใน
คาถาตนกอน บทวา สงฺคโม ไดแก สงคราม. บทวา ชโย สุราน คือ
พวกเทวดาชนะ. เพื่อความแจมแจงของบทนั้น พึงทราบกถาตามลําดับตอไปนี้.
มีเรื่องเลามาวา ทาวสักกะเปนมาณพชื่อมาฆะเปนใหญในมนุษย ๓๓
คน ผูเปนชาวบานมจลคาม ในแควนมคธ บําเพ็ญวัตตบท ๗ บังเกิดในดาวดึงส
พิภพพรอมกับบริษัท. ลําดับนั้นพวกเทวดากอน ๆ กลาวกันวา พวกเทพบุตร
ผูเปนอาคันตุกะมาแลว พวกเราจักตอนรับพวกเขาจึงนอมนําดอกบัวทิพยเขาไป
ใหและเชื้อเชิญใหครองราชสมบัติกึ่งหนึ่ง. ทาวสักกะไมทรงยินดีดวยราชสมบัติ
เพียงกึ่งหนึ่ง จึงประกาศใหบริษัทของตรู วันหนึ่งเมื่อเทวดากอน ๆ เมาจึง
จับเทาขวางไปที่เชิงเขา สิเนรุ. ณ พืน้ ชั้นลางของภูเขาสิเนรุของทวยเทพ
เหลานั้นเกิดอสูรภพประมาณหมื่นโยชน งดงามดวยจิตตปาฎลีปกคลุมดอกไม
สวรรค. แตนั้นพวกบุรพเทวดาทั้งหลายเหลานั้นครั้นไดสติไมเห็นดาวดึงสพิภพ
จึงกลาวกันวา โอ ! รายจริงพวกเราพากันฉิบหาย เพราะโทษที่ดื่มสุราจนเมา
มาย บัดนี้พวกเราจะไมดื่มสุราอีกแลว พวกเราจะดื่มที่ไมใชสุรา บัดนีพ้ วกเรา
มิไดเปนเทวดาแลว พวกเราเปนอสูรแลว ตั้งแตนั้น ก็มชี อื่ เกิดขึ้นวา อสุรา
คิดกันวาพวกเราจะทําสงครามกับพวกเทวดาในบัดนี้ จึงพากันไปเบื้องหนาภูเขา
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สิเนรุ. ลําดับนั้นทาวสักกะขึ้นไปรบกะพวกอสูร ขวางลงในมหาสมุทรอีก
สรางรูปเปรียบพระอินทรคลายพระองคตั้งไวที่ประตู ๔ ดาน. พวกอสูรคิดวา
ทาวสักกะนี้ชางไมประมาทดีจริงหนอ มายืนอยูไดเปนนิจ. แลวพากันกลับ
เขาเมือง. ลําดับนั้นทวยเทพประกาศชัยชนะของตน ยกผืนผาทิพยขึ้นที่ถนน
ใหญพากันเลนนักษัตร.
ครั้งนั้น อสิตฤษี เพราะตนสามารถระลึกชาติในอดีตและอนาคตได
ตลอด ๔๐ กัป จึงรําพึงวา ทวยเทพเหลานี้เคยเลนนักษัตรอยางนี้เหมือนใน
กาลกอนหรือหนอ เห็นเทพชนะสงครามระหวางเทวดากับอสูร จึงกลาววา
ยทาป อาสิ อสุเรหิ ฯเปฯ โลมหโส ความวา แมคราวใดไดที่สงครามกับ
พวกอสูร พวกเทวดาชนะ พวกอสูรแพ แมคราวนั้นขนลุกพองเชนนี้ก็มิได
มี. บทวา กิมพฺภูต ทฏุ มรู ปโมทิตา ความวา วันนี้เทวดาทั้งหลาย
ไดเห็นเหตุอะไรซึ่งไมเคยมีมา จึงพากันเบิกบานอยางนี้.
พึงทราบวินิจฉัยใน คาถาที่ ๒ ดังนี้. บทวา เสเฬนฺติ คือ เทวดา
ทั้งหลายเปลงเสียงชมเชย. ขับรองหลายอยาง ประโคมดนตรี ๖๘,๐๐๐ ชิ้น.
บทวา โผเฏนฺติ คือปรบมือ. บทวา ปุจฺฉามิ โวห เราขอถามทานทั้งหลาย
คือ อสิตฤษีแมสามารถจะรูไดดวยตนเอง ก็ถามเพราะประสงคจะฟงคําของ
พวกเทพเหลานั้น. บทวา เมรุมุทฺธวาสิเน คือ ผูอยูบนยอดเขาสิเนรุ. จริง
อยู ณ พื้นชั้นลางของของเขาสิเนรุมีอสุรภพประมาณ ๑๐,๐๐๐ โยชน. ณ พืน้
ชั้นกลางมีมหาทวีป ๔ มีทวีปนอยประมาณ ๒,๐๐๐ เปนบริวาร. ณ พื้นชัน้ บน
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มีดาวดึงสพิภพ ๑๐,๐๐๐ โยชน. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา สิเนรุมุทฺธวาสิโน ผูอยูบ นยอดเขาสิเนรุ. บทวา มาริสา อสิตฤษีเรียกพวกเทวดา.
ทานอธิบายวา เปนผูไมมีทุกข และไมมีโรค.
ตอไปพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๓ ซึ่งเทวดาทั้งหลายบอกความนั้น
แกอสิตฤษีไดกลาวแลว. บทวา โพธิสตฺโต ไดแก สัตวผูจะตรัสรู คือ สัตวผู
ควรบรรลุสมั มาสัมโพธิญาณ. บทวา รตนวโร คือ ผูเปนรัตนะอันประเสริฐ. บท
วา เตนมฺหา ตุฏา คือ เพราะเหตุนั้นพวกเราจึงยินดี. เพราะวาพระโพธิสัตว
นั้น ครั้นบรรลุความเปนพุทธะแลวจักแสดงธรรมโดยประการที่พวกเราและเหลา
เทพอื่นจักบรรลุภูมิของพระเสกขะและพระอเสกขะได แมมนุษยทั้งหลายเหลา
ใดฟงธรรมของทานแลวยังไมสามารถจะปรินิพพานได มนุษยทั้งหลายเหลานั้น
จักทําทานเปนตน แลวไปบังเกิดในเทวโลกได นัยวานี้เปนอธิบายของหมูเทพ
เหลานั้นดวยประการฉะนี้. ในบทเหลานั้นบทวา ตุฏา กลฺยรูปา พวกเรา
พากันยินดีเบิกบาน ความวา สองบทนี้ไมตางกันก็จริงถึงดังนั้น พวกเทวดา
เห็นอะไรที่ไมเคยมีมาแลว จึงพากันเบิกบาน การรบของเทวดานาเบิกบาน
นักหรือ พึงทราบวาทานกลาวไวเพื่อแกสองปญหา ดังนี้.
บัดนี้ พึงทราบความแหงคาถาที่ ๔ ที่เทวดาทั้งหลายกลาวชี้แจงถึง
ความประสงคเมื่อพระโพธิสัตวอุบัติแลวพวกเขาพากันยินดี. พระสังคีติกาจารย
แสดงความที่พระโพธิสัตวเปนผูประเสริฐในคติทั้ง ๕ ดวยสองบทเหลานี้
แสดงถึงการถือกําเนิดเปนเทวดาและมนุษยดวย สัตต ศัพท แสดงการถือคติ
ที่เหลือดวย ปชา ศัพท. จริงอยูแมสัตวเดรัจฉานทั้งหลายมีสีหะเปนตนก็ยัง
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ประกอบดวยคุณมีความไมหวาดสะดุงเปนตน พระโพธิสัตวนี้แหละทําใหสัตว
แมเหลานั้นหวาดสะดุงได เพราะฉะนั้นทานจึงกลาววา ปชานมุตฺตโม เปนผู
สูงสุดกวาหมูสัตวทั้งหลาย. ก็ในบรรดาเทวาและมนุษยทั้งหลาย ในบุคคล ๔
จําพวก มีผูปฏิบัติเพื่อประโยชนตนเปนตนเหลานั้น ผูปฏิบตั ิเพื่อประโยชนทั้ง
สองนี้เปนอัครบุคคล และเปนผูองอาจกวานรชนเพราะเปนเชนกับโคอุสภะใน
หมูชน. ดวยเหตุนั้นเทวดาทั้งหลายเมื่อจะกลาวสรรเสริญพระโพธิสัตวนั้น
จึงกลาวบททั้งสองนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๕. บทวา ต สทฺท ความวา อสิตฤษี
ไดฟงคําที่เทวดาทั้งหลายไดกลาวแลวนั้น. บทวา อวสริ คือรีบลง. บทวา
ตทภวน ตัดบทเปน ตทา ภวน ไดแก เขาไปยังที่ประทับของพระเจาสุทโธทนะในขณะนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๖. บทวา ตโต ไดแก ตอจากคําของ
อสิตฤษี. บทวา อุกฺกามุเขว คือ เหมือนทองคําที่ปากเบา. อธิบายวา
เหมือนทองคําบริสุทธิ์ในเบา. บทวา สุกุสลสมฺปหฏ ไดแก นายชางทอง
ผูฉลาดหลอมดีแลว อธิบายวา หลอหลอม. บทวา ททฺทลฺลมาน คือ ผู
รุงเรื่อง. บทวา อสิตวฺหยสฺส คือแกฤษีชื่ออสิตะ. ชื่อที่สองวากัณหเทวิลฤษี.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๗. บทวา ตาราสภ วา คือ เหมือน
ความรุงเรื่องของดวงดาว. อธิบายวา เหมือนพระจันทร. บทวา วิสุทฺธ
คือเวน จากอุปกิเลสมีหมอกเปนตน. บทวา สรทริว คือ ดุจในสรทกาล.
บทวา อานนฺทชาโต เกิดความยินดี คือ เกิดปติโดยเพียงไดยินเทานั้น.
บทวา อลตฺถ ปตึ ไดปติ คือครั้นเห็นแลวก็ไดปติยิ่งขึ้น.
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ตอจากนั้นพึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๘ ที่พวกเทวดากลาวแกพระโพธิสัตว เพื่อแสดงสักการะอันประกอบขึ้นเอง. บทวา อเนกสาข คือมีซี่
เปนอันมาก. บทวา สหสฺสมณฑล มีมณฑลตั้งพัน คือประกอบดวยมณฑล
ตั้งพันสําเร็จดวยทองคําสีแดง. บทวา ฉตฺต คือ เศวตฉัตรอันเปนทิพย.
บทวา วีติปตนฺติ ตกลงอยู คือ จามรดามทองทั้งหลายคอมลงมาพัดวีสรีระ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๙, บทวา ชฏี ไดแก ชฎิล. บทวา กณฺหสิริวฺหโย ฤษี ชื่อวา กัณหสิริ คือ เรียกชื่อดวย กัณหศัพทและสิรีศัพท.
ทานอธิบายไววา ไดยินวา เรียกชื่อทานวาสิริกัณหะบาง. บทวา ปณฺฑุกมฺพเล
ไดแกบนผากัมพลแดง. ก็เรื่องราวในที่นี้ควรกลาววา ซึ่งพระกุมาร หรือควร
ทําปาฐะที่เหลือไว. อนึ่งในคาถาตนทานกลาววา ทิสฺวา เห็นเเลว หมายถึงเขา
ไปถึงหัตถบาส. แตบทวา ทิสฺวา นี้หมายถึงนําเขารับถึงหัตถบาส เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงกลาววา ทิสฺวา ซ้ําอีก. ทานกลาวถึงทัศนะมีในกอน หรือการมุง
เพื่อไดปติ เพราะคําวา วิปุลมลตฺถ ปตึ ไดปติไพบูลในที่สุดคาถา กลาว
การมุงเพื่อรับนี้ เพราะคําวา สุมโน ปฏิคฺคเห ดีใจรับเอาในที่สุด. อนึ่ง
บทกอนเกี่ยวกับพระกุมาร บทนี้เกี่ยวกับเศวตฉัตร ไดเห็นพระกุมารดุจแทงทองบนผากัมพลแดงของแควนคันธาระมีคา ๑๐๐,๐๐๐ และเศวตฉัตรที่กั้นอยู
บนพระเศียร ดังที่ไดกลาวแลวในบทนี้วา ฉตฺต มรู พวกเทวดากั้นเศวตฉัตร ดังนี้. แตอาจารยบางพวกกลาววา ฉัตรนี้ทานกลาวหมายถึงฉัตรอันเปน
ของมนุษย. แมพวกมนุษย ก็ถือ ฉัตรจามร ฉัตรหางนกยูง ใบตาล และพัด
วาลวีชนีเขาไปหาพระมหาบุรุษเหมือนเทวดาทั้งหลายไดเหมือนกัน. เมื่อเปน
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เชนนั้นก็ไมมีอะไรดียิ่งไปดวยคําของอสิตฤษีนั้น เพราะฉะนั้นตามที่ทานกลาว
ไวก็ดีแลว. บทวา ปฏิคคฺ เห ไดแก ฤษีเอามือทั้งสองรับไว. นัยวา เจาศากยะทั้งหลายนําพระกุมารเขาไปเพื่อใหไหวพระฤษี. ครั้งนั้นพระบาททั้งสอง
ของพระกุมารก็กลับไปตัง้ อยูบนศีรษะของพระฤษี. พระฤษีเห็นความอัศจรรย
ดังนั้น มีความชื่นชมยินดีรับไว.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๐. บทวา ชิคึสโต ไดแกปรารถนาคน
ควา แสวงหา. ทานอธิบายวา เขาไปตรวจตรา. บทวา โส ลกฺขณมนฺตปารคู
เรียนจบลักษณะมนต คือ พระฤาษีนั้นถึงฝงแหงลักษณะและแหงเวททั้งหลาย.
บทวา อนุตตฺ ราย คือ พระกุมารนี้ไมมีผูอื่นยิ่งกวา. นัยวาอสิตฤษีนั้นเห็น
จักรที่ฝาพระบาทของพระมหาสัตวอยูเฉพาะหนาของตน จึงตรวจตราดูพระลักษณะที่เหลือโดยทํานองนั้น ครั้นเห็นความสมบูรณแหงพระลักษณะทั้งหมด
ก็รูวา พระกุมารนี้จักเปนพระพุทธเจาแนนอนจึงกลาวอยางนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๑. คําวา อถตฺตโน คมน ไดแก
เขาถึงอรูปดวยอํานาจปฏิสนธิ. บทวา อกลฺยรูโป คฬยติ อสฺสุกานี
เปนผูเสียใจถึงน้ําตาตก คือ อสิตฤษีระลึกถึงการอุบัติในอรูปภพของตนนั้น
เสียใจวา บัดนี้เราไมไดเพื่อจะฟงพระธรรมเทศนาของพระกุมารนั้นเสียแลว
เกิดโทมนัสเพราะความโศกมีกําลังครอบงําถึงกับน้ําตาตก คือ ไหล. ปาฐะวา
ควยติ ก็ม.ี ก็ผิวา อสิตฤษีนี้ พึงนอมจิตไปในรูปภพ ก็จะไมเกิดเดือดรอน
อะไรถึงกับรองไหอยางนั้น . แตเกิดเดือดรอน เพราะความไมฉลาดไมรูจักวิธี.
หากมีคําถามวา ก็เมื่อเปนเชนนั้น อสิตฤษีนั้นไมควรเกิดโทมนัส เพราะขม
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เสียไดดวยการไดสมาบัติมิใชหรือ. ตอบวา เพราะยังขมไมไดนั้นเอง. จริงอยู
กิเลสทั้งหลายที่ตัดขาดดวยมรรคภาวนาจะเกิดขึ้นไมได แตกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้น
ไดเพราะปจจัยมีกําลังแหงการไดสมาบัติ. หากมีคําถามวา เมื่อกิเลสเกิดขึ้น
เพราะฌานเสื่อมเขาจะเขาถึงอรูปภพไดแตไหน. ตอบวา บรรลุไดอีกดวยความ
ลําบากเล็กนอย. เพราะผูไดสมาบัติทั้งหลาย เมื่อกิเลสเกิดขึ้นจะไมถึงกันหมด
กําลังไปทีเดียว พอเมื่อกําลังกิเลสสงบเทานั้น ยอมบรรลุคุณวิเศษนั้นไดอีก
ดวยความลําบากเล็กนอยเทานั้น. เปนอันรูไดยากวา ผูไดสมาบัติเหลานี้เปน
ผูเสื่อมจากคุณวิเศษดังนี้บาง อสิตฤษีก็เปนเชนนั้น. บทวา โน จ กุมาเร
ภวิสฺสติ อนฺตราโย ความวา อันตรายจักไมมีในพระกุมารนี้หรือหนอ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๒. บทวา น โอรกาย คือพระกุมารนี้
เปนผูไมเลว คือ ไมเปนผูเล็กนอย. อสิตฤษีกลาวถึงพุทธานุภาพที่ควรกลาว
ในคาถาตอไป.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๓. บทวา สมฺโพธิยคฺค คือ
สัพพัญุตญาณ. จริงอยู สัพพุตญาณนั้นชื่อสัมโพธิ เพราะตรัสรูโดยชอบ
ดวยความไมวิปริต. สัพพัญุตญาณ ทานกลาววาเลิศ เพราะสูงสุดกวาญาณ
ทั้งปวง โดยไมมีเครื่องกีดกั้นในที่ไหน ๆ. บทวา ผุสิสฺสติ เเปลวา บรรลุ.
บทวา ปรมวิสุทฺธทสฺสี ไดแก เห็นพระนิพพาน. จริงอยู พระนิพพาน
นั้นชื่อวาบริสุทธิ์อยางยิ่ง เพราะบริสุทธิ์โดยสวนเดียว. บทวา วิตฺถาริกสฺส
ตัดบทเปน วิตฺถาริก อสฺส พรหมจรรยจักแพรหลาย. บทวา พฺรหฺมจริย
คือ คําสั่งสอน.
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๔. บทวา อถนฺตรา คือในระหวาง.
ทานอธิบายวา ในระหวางจากที่พระกุมารนั้นทรงบรรลุสัมโพธิญาณนั่นเอง
บทวา น สุสฺส แปลวา จักไมไดฟง. บทวา อสมธุรสฺส คือมี
ความเพียรไมมีผูเสมอ. บทวา อุฏโฏ คือ เปนนผูเรารอน. บทวา พฺยสน
คโต คือ ถึงความพินาศอยางเปนสุข. บทวา อฆาวี คือ ถึงความทุกข
อสิตฤษีกลาวหมายถึงความเกิดโทมนัสทั้งหมด เพราะเขาเดือดรอนเพราะ
เสียใจ. ความเสียใจนั้น ชื่อวา พยสนะ เพราะเปนความพินาศอยางเปนสุข
ของอสิตฤษีนั้น ทานจึงกลาววา สุขวินาสนโต. ดวยบทนั้นอสิตฤษีนั้น
จึงชื่อ อฆาว มีความทุกข เพราะมีทุกขทางใจ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๕. บทวา วิปลุ  ชเนตฺวาน คือ
ยังปติอันไพบูลยใหเกิด. บทวา นิคฺคมา คือ อสิตฤษีออกไปแลว.
อสิตฤษีออกไปอยางนี้เพื่ออนุเคราะหหลานของตน. ทานกลาววา
อนุเคราะหบุตรของนองสาวของตน. บทวา สมาทเปสิ ความวา อสิตฤษี
รูดวยกําลังปญญาของตนวาตนมีอายุนอย และรูวานาลกมาณพบุตรของนองสาว
สะสมบุญไว คิดวานาลกมาณพพอมีปญญาแลวจะพึงประมาท จึงไปเรือนของ
นองสาวเพื่ออนุเคราะหนาลกมาณพนั้น ถามวา นาลกะไปไหน. ตอบวา ไป
เลนอยูขางนอกเจาคะ สั่งใหไปนํามาแลว ใหบวชเปนดาบสในขณะนั้นเอง
ใหสมาทาน ใหโอวาท พร่ําสอน. อสิตฤษีใหสมาทาน ใหโอวาท พร่ําสอน
อยางไร.
อสิตฤษีกลาวคาถาที่ ๑๖ วา พุทฺโธติ โฆส ฯเปฯ พฺรหฺมจริย
ความวา ในกาลขางหนาเจาไดยินเสียงระบือไปวา พุทฺโธ ดังนี้ พระผูม ี-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 642

พระภาคเจาไดทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณแลว ยอมทรงเปดเผยทางปรมัตถธรรม เจาจงไปทูลสอบถามดวยตนเองในสํานักของพระองค แลวประพฤติ
พรหมจรรย ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจานั้นเถิด.
ในบทเหลานั้นบทวา ยทิ ปรโต ไดแก ในกาลขางหนา บทวา
ธมฺมมคฺค ไดแก ธรรมอันเปนทางแหงนิพพานคือปรมัตถธรรมหรือทางคือ
นิพพานกับขอปฏิบัติ. บทวา ตสฺมึ คือในสํานักนั้น. บทวา พฺรหฺมจริย
คือ สมณธรรม.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๗. บทวา ตาทินา ตั้งมั่นอยูเชนนั้น.
อธิบายวา ในสมัยนั้นเมื่อมีการขมอาสวะคือกิเลส ดวยการขมกิเลส และเนื้อ
มีการไดสมาธิดวยจิตตั้งมั่น. บทวา อนาคเต ปรมวิสุทฺธทสฺสินา อสิตฤษี
มีปรกติเห็นนิพพานอันบริสุทธิ์อยางยิ่งในอนาคต ความวา อสิตฤษีนั้น ทาน
กลาววาชื่อวาเปนผูมีปรกติเห็นนิพพานอันบริสุทธิ์อยางยิ่งในอนาคตโดยปริยาย
นี้ เพราะคาที่ตนเห็นอยางนี้วา นาลกะนี้จักเห็นนิพพานอันบริสุทธิ์อยางยิ่งใน
สํานักของพระผูมีพระภาคเจาในอนาคตกาลดังนี้ ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
อนาคเต ปรมวิสุทฺธทสฺสินา ดังไดกลาวไวแลวในตอนตน. บทวา
อุปจิตปฺุสฺจโย นาลกดาบสเปนผูสะสมบุญไว คือ สะสมบุญไวตั้งแต
ศาสนาพระปทุมุตรสัมมาสัมพุทธเจา. บทวา ปติกฺข คือรอคอยอยู. บทวา
ปริวสิ คือบวชอยูดวยเพศดาบส. บทวา รกขิตินทฺ ฺริโย คือรักษาโสตินทรีย
(อินทรียคือหู). ไดยินวา นาลกดาบสนั้นคิดวา เราจะดําน้ําใหหูแตกเสีย แต
นั้น เราก็จะไมตองฟงธรรมภายนอก จึงดําลงไปในน้ําตั้งแตนั้นมา.
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๑๘. บทวา สุตฺวาน โฆส ความวา
นาลกะนั้นรอคอยอยูอยางนั้นไดฟงเสียงประกาศที่พระชินสีหทรงประกาศธรรมจักกรอันประเสริฐโดยนัยมีอาทิวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุสัมโพธิญาณ
โดยลําดับแลวทรงประกาศพระธรรมจักรในกรุงพาราณสี พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประกาศธรรมจักรนัน้ แลว พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุบัติแลวหนอดังนี้ อันพวกเทวดาผูหวังประโยชนแกตนพากัน
มาบอกแลว. บทวา คนฺตฺวาน ทิสฺวา อิสินิสภ ความวา เมื่อทวยเทพ
ทําการโกลาหลดวยโมเนยยปฏิปทาอยูตลอด ๗ วัน พระผูมีพระภาคเจาทรง
ดําริวา ในวันที่ ๗ นาลกะจักไปยังที่อยูชองฤษีแลวก็จักมา เราจักแสดงธรรม
แกเขาดังนี้ นาลกะเห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งเหนือวรพุทธอาสน ดวย
ความมุงหมายนี้ จึงไดเขาไปเฝาพระชินสีหผูองอาจกวาฤษี. บทวา ปสนฺโน
คือมีจิตเลื่อมใสพรอมกับการเห็นเทานั้น. บทวา โมเนยฺยเสฏ ปฏิปทา
อันประเสริฐของมุนี คือ ญาณชั้นสูงสุด อันไดแกมรรคญาณ. บทวา สมาคเต
อสิตวฺหยสฺส สาสเน คือในเมื่อดําสั่งสอนของอสิตฤษีมาถึงเขา. ก็เมื่อใด
นาลกดาบสประพฤติมรรคธรรม เมื่อนั้นก็จะถูกอสิตฤษีไปถามแลวสอนวา
ทานจงประพฤติพรหมจรรยในพระผูม ีพระภาคเจานั้นเถิด. นีแ้ หละคือกาลนั้น.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สมาคเต อสิตวฺหยสฺส สาสเน ดังนี้.
บทที่เหลือในคาถานี้ ปรากฏชัดแลว. พึงทราบการพรรณนาวัตถุคาถานี้ไว
เพียงเทานี้.
พึงทราบวินิจฉัยในสองคาถาอันเปนคําถาม. บท อฺาตเมต
คือขาพระองคไดรูคํานี้แลว. บทวา ยถาตถ คือไมวิปริต. อธิบายวากระไร
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อธิบายวา นาลกดาบสกลาววา อสิตฤษีรูวาพระกุมารนี้จักบรรลุทางแหงสัมโพธิญาณไดบอกกะขาพระองควาทานจงฟงประกาศวา พุทฺโธ ในกาลขางหนา
ผูบรรลุสัมโพธิญาณยอมประพฤติมรรคธรรมดังนี้ วันนี้ขาพระองคไดรูตามคํา
ของอสิตฤษีวา คํานั้นเปนคําจริง เพราะเห็นพระผูมีพระภาคเจาเปนพยาน.
บทวา ต ต คือเพราะฉะนั้น. บทวา สพฺพธมฺมาน ปารคุ พระองค
ผูถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ความวา ผูถึงฝงแหงธรรมโดยอาการ ๖ ตามนัยที่
ไดกลาวแลวในเหมวตสูตร. บทวา อนาคาริยุเปตสฺส ตัดบทเปน อนาคาริย
อุเปตสฺส คือออกบวช. อธิบายวา บรรพชิต. บทวา ภิกขฺ าจริย ชิคึสโต
แสวงหาการเที่ยวไปเพื่อภิกษา คือ แสวงหาภิกขาจารอันไมเศราหมองที่พระอริยเจาประพฤติสืบตอกันมาแลว. บทวา โมเนยฺย ไดแก เปนของพระมุนี.
บทวา อุตฺตม ปท คือปฏิปทาอันสูงสุด. บทที่เหลือในคาถานี้ ปรากฏชัด
อยูแลว.
เมื่อนาลกดาบสไดกราบทูลถามอยางนี้แลว พระผูมพี ระภาคเจาจึง
ทรงพยากรณโมเนยยปฏิปทาแกนาลกดาบสนั้นโดยนัยมีอาทิวา โมเนยฺย เต
อุปฺิสฺส เราจักบัญญัติปฏิปทาของมุนีแกเธอ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อุปฺิสฺส คือเราพึงบัญญัติ อธิบายวา
พึงแนะนํา พึงใหรูทั่วถึง. บทวา ทุกฺกร ทุรภิสมฺภว ทานอธิบายวา
ทําไดยากทําใหเกิดความยินดีไดยาก.ในบทนี้มีอธิบายดังตอไปนี้. เราพึงบัญญัติ
ปฏิปทาของมุนีแกทาน หากความสุขจะพึงมีเพื่อการทําหรือเพื่อความเกิดขึ้น
ซึ่งปฏิปทาของมุนีนั้นอันเปนการทําไดยาก ใหเกิดความยินดีไดยาก ควรปฏิบัติ
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ไมใหจิตเศราหมองเกิดขึ้นไดตั้งแตเวลาเปนปุถุชน. เปนความจริงดังนั้น สาวก
รูปเดียวเทานั้นของพระพุทธเจาพระองคเดียวยอมทําไดและทําใหเกิดได.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงแสดงถึงความที่ปฏิปทาของมุนีทําไดยาก
และทําใหยินดีไดยาก มีพระประสงคจะใหนาลกดาบสเกิดอุตสาหะ จึงตรัส
โมเนยยปฏิปทาแกนาลกดาบสวา หนฺท เต น ปวกฺขามิ สนฺถมฺภสฺสุ ทฬฺโห ภว เอาเถิด เราจะบอกปฏิปทาของมุนีนั้นแกเธอ เธอจงชวยเหลือตน
จงเปนผูมั่นคงเถิด.
ในบทเหลานั้น บทวา หนฺท เปนนิบาตลงในอรรถบอกความเตือน.
บทวา เต น ปวกฺขามิ ไดแก เราจะบอกปฏิปทาของมุนีนั้นแกเธอ.
บทวา สนฺถมฺภสฺสุ คือ เธอจงชวยเหลือตนดวยการทําใหเกิดความเพียร
สามารถทําสิ่งที่บุคคลทําไดยาก. บทวา ทฬฺโห ภว คือเธอจงเปนผูมั่นคง
เพราะมีความเพียรไมยอหยอน สามารถอดกลัน้ ตอการทําใหเกิดความยินดี
ไดยาก. ทานอธิบายไววา เพราะเธอไดสะสมบุญไวมาก ฉะนั้น เราจะเปน
ผูเตือน จะบอกปฏิปทาของมุนีนั้นที่บุคคลทําไดยาก แมทําใหเกิดความยินดี
ไดยากแกเธอ เธอจงเปนผูชวยเหลือตน จงเปนผูมั่นคงเถิด.
พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะตรัสปฏิปทาของมุนีอันเปนเครื่อง
ขัดเกลาอยางยิ่งอยางนี้ จึงทรงชักชวนนาลกดาบสในการชวยตน และในความ
เปนผูมั่นคง เมื่อจะทรงแสดงการละกิเลสอันเขาไปผูกพันกับชาวบาน จึงตรัส
คาถากึ่งคาถาวา สมานภาค ใหเสมอกัน. ในบทเหลานั้นบทวา สมานภาค
และบทวา สมภาค เปนอยางเดียวกัน ไมตางกัน. บทวา อกฺกุฏวนฺทิต
ไดแก การดาและการไหว.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงอุบายอันจะทําการดาและ
การไหวนั้นใหเสมอกันจึงตรัสคาถากึ่งหนึ่งวา มโนปโทส ความประทุษราย
แหงใจ ดังนี้เปนตน.
บทวา มโนปโทส นั้นมีอธิบายวา เขาดาแลวพึงรักษาความประทุษ
รายแหงใจ เขาไหวแลวพึงประพฤติเปนผูสงบ ไมมีความเยอหยิ่ง ในพึงมีความ
ฟุงซานวา พระราชาเมื่อเราไหว ยังไหวเรา ดังนี้.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงการละกิเลสอันผูกพันในปา
จึงตรัสคาถาวา อุจฺจาวจา อารมณทสี่ ูงต่ํา ดังนี้.
บทวา อุจฺจาวจา นั้นมีอธิบายวา อารมณที่สูงต่ําหลายอยางยอม
ซานไป คือ แลนไป ดวยเปนอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ แมในปายอมมาสู
คลองแหงจักษุเปนตน ก็อารมณเหลานั้นแลที่สูงต่ําเพราะมีหลายอยาง เปรียบ
ดวยเปลวไฟ เพราะทําใหเกิดอันตรายเหมือนเปลวไฟในปาที่ถูกไฟไหม มีควัน
บาง ไมมีควันบาง เขียวบาง เหลืองบาง แดงบาง นอยบาง มากบาง
ฉันใด อารมณทั้งหลายทั้งสูงต่ํา เพราะมีหลายอยาง ยอมซานไปในปาโดย
ประเภทมีราชสีห เสือโครง มนุษย อมนุษย เสียงขันของนกตาง ๆ ดอกไม
ผลไม ใบไมออนเปนตน นากลัวบาง ไมนากลัวบาง นายินดีบาง นาอยาก
ไดบาง นาเคืองบาง นาหลงบาง. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
อุจฺจาวจา นิจฺฉรนฺติ ทาเย อคฺคิสิขูปมา อารมณที่สูงต่ําอุปมาดวยเปลว
ไฟในปา ดังนี้. บรรดาอารมณทั้งหลายทั้งสูงต่ําซานไปอยูอยางนี้ อารมณอยาง
ใดอยางหนึ่ง ที่เที่ยวไปในสวนและปา หรือนารีทงั้ หลายมีหญิงแบกฟนเปนตน
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เที่ยวไปในปาตามปรกติ เห็นมุนีอยูในที่ลับแลวประเลาประโลมมุนีดวยกระซิกกระซี้ พูดจา รองไห แกผาเปนตน. บทวา ตา สุ ต มา ปโลภยุ
ความวา นารีเหลานั้นอยาพึงประเลาประโลมทาน อธิบายวา ทานจงทําโดย
อาการที่นารีเหลานั้นประเลาประโลมไมได.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงวิธีปฏิบัติในปาและในบานแกนาลกดาบสอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงการสํารวมในศีลจึงตรัสสองคาถาวา
วิรโต เมถุนา ธมฺมา งดเวนจากเมถุนธรรม ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา หิตฺวา กาเม วราวเร ความวา มุนีละกามคุณ
๔ ทั้งดีทั้งไมดี แมที่เหลือจากเมถุนธรรม. ก็ดวยการละเมถุนธรรมนั้น การ
งดเวน จากเมถุนเปนอันสมบูรณดวยดีแลว. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา หิตฺวา กาเม วราวเร เวนกามทั้งดีทั้งไมดี ดังนี้. ในบทนี้มี
อธิบายดังนี้. บททั้งหลายมีอาทิวา อวิรุทฺโธ ไมยินดียินรายดังนี้ พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสไวเพื่อทรงแสดงถึงการงดเวน จากการฆาสัตว ดังที่กลาวไวใน
คาถานี้วา น เหยฺย น ฆาตเย ไมพึงฆาเองไมพึงใหผูอื่นฆาดังนี้. ในคาถา
นั้นมีการพรรณนาโดยสังเขปดังตอไปนี้ ไมยินรายในสัตวทั้งหลายที่เปนฝายอื่น
ไมยินดีในฝายของตน สัตวทั้งปวงก็มีตัณหา กําจัดความยินรายในสัตวเหลานั้น
เสีย เพราะเปรียบกับตนวา เราเปนฉันใด คือเพราะเราไมมีความอยาก เพราะ
เราปรารถนาใหสัตวที่หวาดสะดุงและมั่นคงมีชีวิต เพราะเราไมอยากตาย เพราะ
เราใครสุข เพราะเราเกลียดทุกข สัตวทั้งหลายเหลานี้ก็ฉันนั้น และกําจัด
ความยินดีในตน เพราะเปรียบตนกับคนอื่นวา สัตวเหลานี้ฉันใด เราก็ฉนั นั้น

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 648

โดยทํานองนั้นนั่นแล ชือ่ วาเปนผูละความยินดียินรายไดทั้งสองอยาง กระทํา
ตนใหเปนอุปมา เพราะเกลียดความตาย ไมพึงเบียดเบียนบรรดาสัตวมีชีวิต
ทั้งหลาย สัตวเหลาใดเหลาหนึ่งที่เปนผูหวาดสะดุงก็ดี ที่เปนผูมั่นคงก็ดี ไม
พึงฆาเอง ดวยสาหัตถิกประโยคเปนตน (ลงมือฆาเอง) ไมพึงใหผูอื่นฆา
ดวยอาณัตติกประโยคเปนตน (ใชใหผูอื่นฆา).
พระผูมีพระภาคเจาตรัสศีล คือความสํารวมในปาติโมกขโดยสังเขป
ดวยหัวขอคือการเวนจากเมถุนและการเวนจากฆาสัตวแกนาลกดาบสและทรง
แสดงความสํารวมอินทรียดวยบทมีอาทิวา หิตฺวา กาเม ละกามทั้งหลาย ดังนี้
บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงความบริสุทธิ์แหงอาชีวะจึงตรัสคาถาวา หิตฺวา อิจฉฺ ฺจ
ฯเปฯ ตเรยฺย นรก อิม ความวา มุนีละความปรารถนาและความโลภใน
ปจจัยที่ปุถุชนของอยูแลว เปนผูมีจักษุ พึงปฏิบัติปฏิปทาของมุนีนี้ พึงขาม
ความทะเยอทะยานในปจจัย ซึ่งเปนเหตุแหงมิจฉาชีพที่หมายรูกันวานรกนี้เสีย.
บทนั้นมีอธิบายดังนี้ ตัณหาทานกลาววา อิจฉา เพราะปรารถนา
เกินวิสัยที่จะไดอยางนี้ คือ ไดหนึ่งแลวปรารถนาสอง ไดสองแลวปรารถนา
สาม ไดสามแลวปรารถนาสี่ ไดแสนแลวยังปรารถนายิ่งไปกวานั้น, ทานกลาววา
โลภะ เพราะโลภในวิสัยที่จะได. ปุถุชนละความปารถนาและความโลภใน
ปจจัยมีจีวรเปนตนที่ปุถุชนของอยูแลว คือละแมทั้งสองอยางนั้นในปจจัยที่ปุถ-ุ
ชนของอยูแลว ติดอยูแลว ผูกพันอยูแลว ดวยความปรารถนาและความโลภ
ไมยินดีอาชีวปาริสุทธิเพื่อปจจัย เปนผูมีจักษุดวยจักษุคือญาณ พึงปฏิบัติ
โมเนยยปฏิปทานี้. ทานอธิบายวา ก็ครั้นปฏิบัติไดอยางนี้แลว พึงขามนรก
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นี้เสีย คือ พึงขามความทะเยอทะยานในปจจัยอันเปนเหตุแหงมิจฉาชีพที่หมาย
รูกันวานรก เพราะเต็มไดยากนี้เสีย หรือพึงขามดวยปฏิปทานี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความบริสุทธิ์แหงอาชีวะดวยหัวขอ
คือการละความทะเยอทะยานในปจจัยอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงแสดงศีล
คือการบริโภคปจจัยดวยหัวขอโภชเนมัตตัญุตา คือ ความรูจักประมาณในการ
บริโภค และปฏิปทาตราบเทาถึงการบรรลุพระอรหัตโดยทํานองนั้นกอนจึงตรัส
คาถาวา
อโนทโร มิตาหาโร
อปฺปจฺฉสฺส อโลลุโป
สทา อิจฺฉาย นิจฺฉาโต อนิจฺโฉ โหติ นิพฺพุโต.
พึงเปนผูมที องพรอง มีอาหารพอประมาณ มีความปรารถนานอย ไมมคี วาม
โลภ เปนผูหายหิว ไมมคี วามปรารถนา
ดวยความอยาก ดับความเรารอนไดแลว
ทุกเมื่อ.
บทนั้นมีความดังนี้ ทานอธิบายไววา ภิกษุเมื่อไดปจจัยมีจีวรเปนตน
ตามมีตามไดโดยธรรมโดยเสมอแลว เมื่อจะฉันอาหารพึงอยาเห็นแกทองโดย
นัยที่ทานกลาวไววา
จตฺตาโร ปฺจ อโลเป
อภุตฺวา อุทก ปเว
อล ผาสุวิหาราย
ปหิตตฺตสฺส ภิกขฺ ุโน
ภิกษุผูมีความเพียร ไมบริโภคอาหาร
อีก ๔-๕ คํา พึงดื่มน้ําเพื่ออยูผาสุก.
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ไมควรมีทองพองเหมือนเครื่องสูบเต็มดวยลม พึงปองกันถีนมิทธะ เพราะเมา
อาหารเปนเหตุ. ภิกษุพึงเปนผูจํากัดอาหารโดยคุณและโทษดวยการพิจารณา
มีอาทิวา ภิกษุพึงเปนผูไมเห็นแกทองมีอาหารพอประมาณ พึงรูจักประมาณ
ในการบริโภค ไมบริโภคเพื่อเลนดังนี้. แมเปนผูมีอาหารพอประมาณอยางนี้
ก็พึงเปนผูมีความปรารถนานอย ดวยมีความปรารถนานอย ๔ อยาง คือ ปจจัย
ธุดงค ปริยัติ และอธิคม.
จริงอยู ภิกษุผูปฏิบตั ิโมเนยยปฏิปทาโดยสวนเดียว พึงเปนเปนผูมีความ
ปรารถนานอยอยางนี้. ความสันโดษดวยสันโดษ ๓ อยาง ในปจจัยหนึ่งๆ นั้น
ชื่อวา ความเปนผูปรารถนานอยในปจจัย.
ความที่ภิกษุผูทรงธุดงคอยางเดียวไมปรารถนาวาชนเหลาอื่นจงรูจักเรา
วาเปนผูมีสติ มีธุดงค ดังนี้ ชื่อวา ความเปนผูมีความปรารถนานอยใน
ธุดงค.
ความที่ภิกษุผูเปนพหูสูตอยางเดียวไมปรารถนาวาชนเหลาอื่น จงรูจัก
เราวาเปนผูมีสติเปนพหูสูต ชื่อวา ความเปนผูมีความปรารถนานอยในปริยัติ
ดุจความปรารถนานอยของพระมหามัชฌันติกเถระ ฉะนั้น.
ความที่ภิกษุผูสมบูรณดวยอธิคมอยางเดียวไมปรารถนาวา ชนเหลาอื่น
จงรูจักเราวาทานผูนี้มีสติบรรลุกุศลธรรม ชื่อวา เปนผูมีความปรารถนานอย
ในอธิคม. ก็ความเปนผูปรารถนานอยในอธิคมนั้น พึงทราบวาความปรารถนา
นี้ ต่ํากวาการบรรลุพระอรหัต. เพราะนี้เปนปฏิปทาเพื่อบรรลุพระอรหัต.
อนึ่ง แมภิกษุผูมีความปรารถนานอยอยางนี้ ก็ละความทะเยอทะยาน
และความโลภะเสียไดดวยอรหัตมรรค พึงเปนผูไมมีความโลภ. จริงอยู ผูไมมี
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ความโลภอยางนี้ เปนผูไมมีความปรารถนา เพราะสละความปรารถนาเปนตน
เปนผูดับความเรารอนไดแลวทุกเมื่อ สัตวทั้งหลายเปนผูหิวดวยความปรารถนา
อันใด ไมอมิ่ ดุจเดือดรอนเพราะหิวกระหาย ภิกษุเปนผูไมปรารถนาดวย
ความปรารถนานั้น และชื่อวาเปนผูหมดหิว เพราะเปนผูไมปรารถนา ไม
เดือดรอน ถึงความอิ่มเต็มที่ ชื่อวาเปนผูดับความเรารอนไดคือสงบจากความ
เรารอนคือกิเลสทั้งปวง เพราะเปนผูไมปรารถนา เพราะเหตุนั้น พึงทราบ
การประกอบนอกลําดับในบทนี้ ดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสปฏิปทาตราบเทาถึงการบรรลุพระอรหัต
อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะตรัสถึงการสมาทานธุดงคและวัตรเกี่ยวกับเสนาสนะ
อันจบลงดวยการบรรลุพระอรหัตของภิกษุผูปฏิบัติปฏิปทานั้นจึงตรัสสองคาถา
วา ส ปณฺฑจาร ดังนี้.
ในบทเหลานั้นบทวา ส ปณฺฑจาร จริตฺวา ความวา ภิกษุนั้น
เที่ยวไปเพื่อภิกษาหรือกระทําภัตกิจ. บทวา วนนฺตมภิหารเย พึงไปยัง
ชายปา คือ เปนผูไมชักชาอยางคฤหัสถที่ชักชา พึงไปปาทีเดียว. บทวา
อุปฏิโต รุกฺขมูลสฺมึ คือ ไปที่โคนตนไม. บทวา อาสนุปคฺโต คือ
เขาไปนั่ง. บทวา มุนิ คือผูปฏิบัติโมเนยยปฏิปทา. อนึ่ง ในบทนี้ทานกลาว
ปณฑปาติกังคธุดงคดวยบทนี้วา ปณฺฑจาร จริตฺวา เที่ยวไปบิณฑบาต.
ก็เพราะภิกษุเปนผูถือการบิณฑบาตอยางเครงครัด เที่ยวไปตามลําดับตรอก
มีอาหารมื้อเดียว ฉันอาหารในบาตร ปฏิเสธหลังอาหาร สมาทานเตจีวริกังคธุดงค (มีจวี ร ๓ ผืน) และปงสุกูลิกังคธุดงค (ถือผาบังสุกุลเปนวัตร)
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เทานั้น ฉะนั้น จึงเปนอันครบธุดงค ๖ เหลานี้. ทานกลาวอารัญญิกังคธุดงค
(คือการอยูปาเปนวัตร) ดวยบทนี้วา วนนฺตมภิหารเย พึงไปยังชายปา
ดังนี้. ทานกลาวรุกขมูลิกงั คธุดงค (การถืออยูโคนไมเปนวัตร) ดวยบทนี้วา
อุปฏิโต รุกขฺ มูลสฺมึ เขาไปอยูโคนตนไม ดังนี้. ทานกลาวเนสัชชิกังคธุดงค (ถือการนั่งเปนวัตร) ดวยบทนี้วา อาสนุปคโต เขาไปนั่ง ดังนี้.
เปนอันทานกลาวถึง อัพโภกาสิกังคธุดงค (คือการอยูในที่แจงเปนวัตร)
ยถาสันถติกงั คธุดงค (ถือการอยูในเสนาสนะตามที่ทานจัดใหเปนวัตร) และโสสานิกังคธุดงค (ถือการอยูปาชาเปนวัตร) เพราะอนุโลมตามธุดงคเหลานั้นตาม
ลําดับ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสธุดงค ๑๓ ดวยคาถานี้อยางนี้แกพระนาลกเถระ.
บทวา ส ฌานปฺปสุโต ธีโร ภิกษุนั้นพึงเปนผูขวนขวายในฌาน
เปนนักปราชญ ความวา ภิกษุนั้นเปนผูขวนขวายคือประกอบเนือง ๆ ในฌาน
ทั้งหลายดวยอาวัชชนะ สมาปชชนะ อธิฏฐานะ วุฏฐานะ และปจจเวกขณะ
เปนนักปราชญคือสมบูรณดวยปญญา. บทวา วนนฺเต รมิโต สิยา คือ
พึงยินดีในปา. ทานอธิบายวา ไมพึงยินดีในเสนาสนะใกลบาน. บทวา ฌาเยถ
รุกฺขมูลสฺมึ อตฺตานมภิโตสย พึงทําจิตใหยินดียิ่งเพงฌานอยูที่โคนตนไม
ความวา ไมพึงขวนขวายโลกิยฌานอยางเดียวเทานั้น ที่แทพึงทําจิตใหยินดียิ่ง
เพงแมดวยโลกุตรฌานทีสัมปยุตดวยโสดาปตติมรรคเปนตนที่โคนตนไมนั้น
แล จริงอยูจ ิตยอมยินดีเหลือเกินในโลกุตรฌานเหลานั้น เพราะถึงซึ่งความ
โลงใจอยางยิ่ง มิใชยินดีดว ยอยางอื่น ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
วา อตฺตานมภิโตสย พึงทําจิตใหยินดียิ่งดังนี้.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงความยินดีในเสนาสนะปา และพระอรหัต
เพราะความเปนผูขวนขวายในฌานดวยพระคาถานี้ ดวยประการฉะนี้. บัดนี้
เพราะพระนาลกเถระฟงพระธรรมเทศนานี้แลวเขาไปสูปาอดอาหารไดเปนผู
ขวนขวายยิ่งในการบําเพ็ญปฏิปทา แมอดอาหารก็ไมสามารถบําเพ็ญสมณธรรม
ไดเมื่อพระนาลกเถระบําเพ็ญอยูอยางนั้น ชีวิตก็ลําบาก แตเมื่อกิเลสยังไมเกิด
ควรแสวงหาอาหาร นี้เปนระเบียบในเรื่องนี้ ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา เพื่อ
ทรงแสดงวา ควรเที่ยวบิณฑบาตในวันตอ ๆ ไป กิเลสทั้งหลายก็จะไมเกิดขึ้น
เมื่อจะตรัสภิกขาจารวัตรจบดวยการบรรลุพระอรหัต จึงไดตรัสคาถา ๖ คาถามี
อาทิวา ตโต รตฺยา วิวสเน เมื่อราตรีลวงไปแลว ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ตโต คือ ตอจากรับบิณฑบาตแลวเที่ยวไปยัง
ชายปาดังที่กลาวไวในบทนี้วา ส ปณฑ
ฺ จาร จริตวฺ า วนนฺตมภิหารเย
ภิกษุนั้นเที่ยวไปบิณฑบาตแลวพึงเขาไปยังชายปา. บทวา รตฺยา วิวสเน
คือ เมื่อราตรีลวงไป. ทานอธิบายวา ในวันที่สอง. บทวา คามนฺตมภิหารเย
พึงเขาไปสูบาน ความวา กระทําอภิสมาจาริกวัตรแลวพึงเพิ่มพูนวิเวกจนถึง
เวลาภิกขาจาร แลวมนสิการกรรมฐานโดยนัยที่กลาวแลวในวัตรทั้งไปทั้งกลับ
พึงไปสูบาน. บทวา อวฺหาน นาภินนฺเทยฺย ไมยินดีโภชนะที่ยังไมได
ความวา ภิกษุผูบําเพ็ญปฏิปทาไมพึงยินดีการนิมนตวา นิมนตพระคุณเจาฉัน
ในเรือนของพวกกระผมเถิด ดังนี้ และโภชนะที่มีวิตกอยางนี้วา จะใหหรือ
ไมให ใหดหี รือไมใหดีหนอดังนี้ ทานอธิบายวา ไมควรรับ. ก็หากวาชน
ทั้งหลายรับบาตรไปโดยพลการตักถวายจนเต็ม ภิกษุฉันแลวบําเพ็ญสมณธรรม
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ธุดงคไมเสีย. แตไมควรเขาบานนั้นเพราะอาศัยเหตุนั้น. บทวา อภิหารฺจ
คามโต โภชนะที่เขานํามาแตบาน ความวา หากชนทั้งหลายนําอาหารมารอย
ถาด ถวายแกภิกษุที่เขาไปยังบาน ภิกษุไมพึงยินดีอาหารนั้น ทั้งไมพึงรับแม
เมล็ดเดียว ควรเที่ยวบิณฑบาตไปตามลําดับเรือนโดยแท.
บทวา น มุนิ คามมาคมฺม กุเลสุ สหสา จเร มุนีอาศัยบาน
ไมควรเที่ยวไปในสกุลโดยรีบรอน ความวา มุนีปฏิบัติเพื่อความเปนผูฉลาด
นั้นไปสูบานไมควรเที่ยวไปในสกุลโดยรีบรอน. ทานอธิบายวา ไมควรเกี่ยวของกับคฤหัสถ ไมคลอยตามไปกับเขามีการรวมเศราโศกดวยเปนตน. บทวา
ฆาเสสน ฉินฺนกโถ น วาจ ปยุตฺต ภเณ ตัดถอยคําเสีย ไมพึงกลาว
วาจา เกี่ยวดวยการแสวงหาของกิน ความวา เปนดุจตัดถอยคําเสีย ไมพึง
กลาววาจา เกี่ยวดวยการแสวงหาของกินประกอบดวยโอภาส (ชี้นํา) ปริกถา
(เลียบเคียง) นิมิต (เครื่องหมาย) วิญญัตติ (การขอรอง) หากพึงหวัง
เปนไขควรกลาวเพื่อปดเปาความเจ็บไข ไมเปนไข ไมควรกลาวอะไร ๆ เลย
เพื่อตองการปจจัยที่เหลือประกอบดวยโอภาส ปริกถา และนิมิต เวนวิญญัตติ
เพื่อตองการเสนาสนะ.
คาถานี้วา อลตฺถ ยทิท เปนตน มีใจความดังตอไปนี้. มุนีเขาไป
สูบานเพื่อบิณฑบาต เมื่อไดอะไร ๆ แมเล็กนอยก็คิดวา เราไดสิ่งใดสิ่งนี้ยัง
ประโยชนใหสําเร็จ เมื่อไมไดก็คิดวา เราไมไดก็เปนความดี ดังนี้แลวเปนผู
คงที่ คือ ไมมีความผิดปกติ เพราะการไดและไมไดทั้งสองอยางนั้นแล ยอม
กาวลวงทุกขเสียได เหมือนบุรุษผูแสวงหาผลไมเขาไปยังตนไมแลว แมจะได
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แมจะไมไดผลไมก็ไมยินดี ไมเสียใจ วางจิตเปนกลางกลับไป ฉันใด มุนีเขา
ไปสูตระกูล แมจะได แมจะไมไดลาภ ก็วางจิตเปนกลางกลับไปฉันนั้น.
คาถาวา สปตฺตปาณี มุนีมีบาตรในมือเปนตนมีความงายทั้งนั้น.
พึงทราบการเกี่ยวเนื่องกันของคาถานี้วา อุจฺจาวจา ปฏิปทาสูงต่ําตอไป. มุนี
เปนผูสมบูรณดวยภิกขาจารวัตรอยางนี้แลว ไมพึงยินดีเพียงเทานั้น ควรยินดี
ปฏิปทาตอไป. เพราะคําสั่งสอน มีสาระอยูที่การปฏิบัติ. ก็ปฏิปทานั้นทั้งสูง
และต่ํา พระสมณะทรงประกาศแลว มุนีทั้งหลายยอมไมไปสูนิพพานถึงสองครั้ง
นิพพานนี้ควรถูกตองครั้งเดียวเทานั้นหามิได.
บทนั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ มรรคปฏิปทานี้ชื่อวาสูงต่ํา เพราะมีประเภท
ดีและเลว อันพระพุทธสมณะทรงประกาศไวแลว จริงอยู การปฎิบัติงาย
รูเร็ว เปนปฏิปทาสูง. ปฏิบัติยาก รูช า เปนปฎิปทาต่ํา. อีกสองอยางนั้นเปน
ปฏิปทาสูงดวยองคหนึ่ง ต่ําดวยองคหนึ่ง. หรือวาปฏิปทาตนสูง อีกสามอยาง
ก็ต่ํา. มุนีทั้งหลายยอมไมไปสูนิพพานถึงสองครั้งดวยปฎิปทาสูงหรือต่ํานี้นั้น.
ปาฐะวา ทุคุณ สองครั้งก็มี. อธิบายวา มุนีทั้งหลายยอมไมไปสูนิพพาน
ถึงสองครั้งดวยมรรคเดียว. เพราะเหตุไร เพราะกิเลสเหลาใดถูกละไปแลว ดวย
มรรคใด ไมพึงละกิเลสเหลานั้นอีก ดวยบทนั้น ทานแสดงความไมเสื่อมแหง
ธรรม. บทวา น อิท เอกคุณมุตฺต นิพพานนี้ควรถูกตองครั้งเดียวเทานั้น
หามิได อธิบายวา นิพพานนี้นั้นแมควรถูกตองครั้งเดียวเทานั้นก็หามิได.
เพราะเหตุไร. เพราะไมมีการละกิเลสทั้งหมดไดดวยมรรคเดียว. ดวยบทนี้
ทานแสดงความไมบรรลุพระอรหัตดวยมรรคเดียวเทานั้น.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงอานิสงสแหงปฏิปทาจึงตรัส
คาถาวา ยสฺส จ วิสตา ภิกษุผูไมมีตัณหา ดังนี้เปนตน.
บทนั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ ก็เมือ่ ภิกษุปฏิบัติแลวอยางนี้ ชื่อวา ไม
มีตัณหา เพราะละไดดวยปฏิปทานั้น ชื่อวา สลัดออกไป เพราะสลัดตัณหา
วิจริต ๑๐๘ ออกไปได ตัดกระแสกิเลสไดแลว ละกิจนอยใหญไดเด็ดขาดแลว
ไมมีความเรารอนแมแตนอย อันเกิดจากราคะก็ดี เกิดจากโทสะก็ดี.
บัดนี้ เพราะจิตเกิดขึ้นแกพระนาลกเถระ เพราะฟงคาถาเหลานี้วา
ชื่อวา ปฏิปทาของมุนีมีเพียงเทานี้ ก็ทําไดโดยงาย ไมยากนักสามารถบําเพ็ญ
ไดดวยความลําบากเล็กนอย ดังนี้ ฉะนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดง
วา ปฏิปทาของมุนีทําไดยากแกพระนาลกเถระ จึงตรัสคาถามีอาทิวา โมเนยฺยนฺเต อุปฺิสฺส เราจักบอกปฏิปทาของมุนีแกทานอีก.
ในบทเหลานั้น บทวา อุปฺิสฺส ทานอธิบายไววา เราจักบอก.
ชื่อวา ขุรธารูปโม เพราะเปนผูมีคมมีดโกนเปนเครื่องเปรียบ. บทวา ภเว
แปลวา พึงเปน. มีอธิบายไวอยางไร ทานอธิบายวา ภิกษุผูปฏิบัติปฏิปทา
ของมุนี พึงประพฤติในปจจัยทั้งหลายทําคมมีดโกนเปนเครื่องเปรียบ เมือ่ ได
ปจจัยโดยชอบธรรมแลวบริโภค พึงรักษาจิตใหพนจากกิเลส เหมือนการเลีย
คมมีโกนที่มีหยาดน้ําผึ้ง ยอมรักษาลิน้ เกรงจะขาด ฉะนั้น. จริงอยู ปจจัย
ทั้งหลายที่พึงไดโดยวิธีอันบริสุทธิ์ แตไมอาจบริโภคไดโดยงาย เพราะเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสถึงการอาศัยปจจัยเทานั้นไวโดยมาก. บทวา ชิวหฺ าย
ตาลุ อาหจฺจ อุทเร สยโต สิยา กดเพดานไวดวยลิ้นแลวพึงเปนผูสํารวม
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ที่ทอง ความวา กดเพดานไวดวยลิ้นบรรเทาความอยากในรส พึงเปนผูสํารวม
ที่ตอง เพราะไมเสพปจจัยที่เกิดขึ้นดวยทางอันเศราหมอง.
บทวา อลีนจิตฺโต จ สิยา พึงเปนผูมีจิตไมทอแท ความวา พึง
เปนผูมีจิตไมเกียจคราน เพราะทําใหมั่นคงในการบําเพ็ญกุศลธรรมเปนนิจ.
บทวา น จาป พหุ จินฺตเย ไมพึงคิดมาก คือ ไมพึงคิดมากโดยวิตก
ถึงญาติ ชนบท และเทวดา. บทวา นิรามคนฺโธ อสิโต พฺรหฺมจริยปรายโน เปนผูไมมีกลิ่นดิบ อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยแลวมีพรหมจรรย
เปนที่ไปในเบื้องหนา ความวา เปนผูไมมีกิเลส อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย
แลวในภพไหน ๆ พึงเปนผูมีไตรสิกขา และศาสนาพรหมจรรยทั้งสิ้นเปนที่
ไปในเบื้องหนาทีเดียว.
บทวา เอกาสนสฺส เพื่อการนั่งผูเดียว คือ นั่งในที่สงัด. ในบทนี้
ทานกลาวถึงอิริยาบถทั้งหมดดวยหัวขอวา อาสนะ. พึงทราบวาทานอธิบาย
ไววา พึงศึกษาเพื่อความเปนผูเดียวในทุกอิริยาบถ. อนึ่ง บทวา เอกาสนสฺส
นี้ เปนจตุตถีวิภัตติ แปลวา เพื่อการนั่งผูเดียว. บทวา สมณุปาสนสฺส จ
เพื่อประกอบภาวนาที่สมณะพึงอบรม ความวา เพื่อประกอบภาวนามีอารมณ
๓๘ อันสมณะพึงอบรม หรือ เพื่อประเภทแหงอารมณ ๓๘ อันเปนที่อบรม
ของสมณะทั้งหลาย. แมบทนี้ก็เปนจตุตถีวิภัตติเหมือนกัน. ทานอธิบายวา
เพื่ออบรม. อนึ่ง ในบทนี้พึงทราบวา ทานกลาวถึงกายวิเวกดวยการนั่งผูเดียว
กลาวถึงจิตตวิเวกดวยการอบรมของสมณะ. บทวา เอกนฺต โมนมกฺขาต
ความเปนมุนีที่เราบอกแลวโดยสวนเดียว ความวา เราบอกแลววาเปนมุนีโดย
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สวนเดียวดวยกายวิเวกและจิตตวิเวก ดวยประการฉะนี้. ก็บทวา เอโก เว
อภิรมิสฺสสิ ทานผูเดียวเเลจักอภิรมยนี้ เปนบทมุงหมายถึงคาถาตอไป. พึง
เชื่อมดวยบทนี้วา อถ ภาสิหิ ทส ทิสา ทีนั้นทานจงประกาศไปตลอดทั้งสิบ
ทิศ. บทวา ภาสิหิ คือทานจักกลาว จักประกาศ. อธิบายวา เมื่อทานเจริญ
ปฏิปทานี้ จักเปนผูปรากฏดวยเกียรติในทุกทิศ. เนื้อความแหงบท ๔ บท มี
อาทิวา สุตฺวา ธีราน นี้มอี ธิบายดังตอไปนี้ ทานจงประกาศไปตลอดทั้งสิบทิศ
ดวยการประกาศถึงเกียรติ ทานไดฟงเสียงประกาศเกียรติของนักปราชญทั้งหลาย
ผูเพงฌาน ผูสละกามแลว แตนั้นไมฟุงซานพึงกระทําหิริและศรัทธาใหยิ่งในรูป
ละอาการประกาศนั้น ยังศรัทธาใหเกิดขึ้นวานี้เปนปฏิปทาเพื่อนําออกไปแลว
เพิ่มพูนการปฏิบัติใหยิ่งขึ้นไปทีเดียว. บทวา มามโก ความวา เมื่อเปน
เชนนี้ก็เปนสาวกของเราได. บทวา ต นทีภิ ทานจะรูแจมแจงคําที่เรากลาว
นั้นดวยการแสดงแมน้ําทั้งหลาย ความวา คําใดที่เรากลาววา ทานพึงกระทํา
หิริและศรัทธาใหยิ่งขึ้นไป กลาววาไมควรทําความฟุงซาน ทานจงรูคําที่เรา
กลาวนั้นดวยการแสดงตัวอยางแมน้ํานี้และทานจงรูความตรงกันขามกับคําที่เรา
กลาวนั้นทั้งในเหมืองและในหนอง. บทวา โสพฺเภสุ คือ เหมือง. บทวา
ปทเรสุ คือแมน้ํา. เปนอยางไร. บทวา สนนฺตา ยนฺติ กุสุพฺภา ตุณฺหี
ยนฺติ มโหทธิ แมน้ําหวยยอมไหลดังโดยรอบ แมน้ําใหญยอมไหลนิ่ง ความ
วา เปนความจริง แมน้ําหวยคือแมน้ําเล็ก ๆ ทั้งหมดมีเหมืองและหนองเปนตน
ยอมไหลดัง สวนแมน้ําใหญมีแมคงคาเปนตนยอมไหลนิ่ง ผูไมถือพระพุทธเจา
วาเปนของเรา ยอมเปนผูฟุงซานวา เราบําเพ็ญปฏิปทาของมุนีอยางนี้ สวน
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ผูเปนพุทธมามกะคือถือพระพุทธเจาวาเปนของเรา ยังหิริและศรัทธาใหเกิด
เปนผูมีจิตไมฟุงซาน.
มีอะไรจะกลาวยิ่งไปกวานั้นอีก มีคาถาวา ยทูนก ฯเปฯ ปณฺฑิโต
ความวา สิ่งใดพรองสิ่งนั้นยอมดัง สิ่งใดเต็มสิ่งนั้นยอมสงบ คนพาลเปรียบ
ดวยหมอน้ําที่มีน้ําครึ่งหนึ่ง บัณฑิตเปรียบดวยหวงน้ําที่มีน้ําเต็ม.
ในคาถานั้นพึงมีคําถามวา หากวาคนพาลเปรียบเหมือนหมอนํามีน้ํา
ครึ่งหนึ่ง เพราะมีเสียงดัง บัณฑิตเปรียบเหมือนหวงน้ําที่เต็มเพราะเปนผูสงบ
เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไรพระพุทธสมณะ จึงเปนผูขวนขวายในการแสดงธรรม
อยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคาถาวา ย สมโณ โดยเชื่อมกับบทนี้วา
พหุ ภาสติ.
บทนั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ พระพุทธสมณะกลาวคําใดมากที่เขาถึง
ประโยชนประกอบดวยประโยชน คือ ไมเปลาประโยชน และมีประโยชน
ไมกลาวดวยความฟุงซาน อีกอยางหนึ่ง รูถอยคํานั้นอยู ยอมแสดงธรรม
เมื่อแสดงแมตลอดวันก็ไมยึดยาว เพราะคําทั้งหมดของพระพุทธสมณะนั้นเปน
วจีกรรม ปรับปรุงดวยญาณ อนึง่ เมื่อพระพุทธสมณะนั้นแสดงธรรมอยู
อยางนี้ รูถ อ ยคํานั้นอยูอยางมากวา คํานี้พึงเปนประโยชนดังนี้ ยอมกลาว
ถอยคํามาก มิใชกลาวเพราะพูดมากอยางเดียว.
พึงทราบความสัมพันธกันแหงคาถาสุดทายดังตอไปนี้ พระพุทธสมณะ
ประกอบดวยสัพพัญุตญาณรูอยู ยอมแสดงธรรม รูอยูยอมกลาวถอยคํามาก
อนึ่ง สมณะใดรูอยูซึ่งธรรมอันพระพุทธสมณะนั้น แสดงแลวดวยญาณอันเปน
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สวนแหงการรูแจงแทงตลอด เปนผูสํารวมตน รูเหตุที่ไมนําประโยชนเกือ้ กูล
และความสุขมาใหแกสัตวทั้งหลาย ยอมไมกลาวมาก สมณะนั้นเปนมุนี ยอม
ควรซึ่งปฏิปทาของมุนี สมณะนั้นเปนมุนิไดเขาถึงธรรมเครื่องเปนมุนีแลว.
บทนั้นมีความดังตอไปนี้ สมณะรูอยูซึ่งธรรมนั้นเปนผูสํารวมตนแลว
คุมครองจิตแลว รูคําที่ไมนําประโยชนเกื้อกูลและความสุขมาใหแกสัตวทั้งหลาย
ยอมไมกลาวมาก สมณะอยางนี้ยอมควรซึ่งความเปนมุนี มุนนี ั้นเปนผูปฏิบัติ
เพื่อความเปนมุนี ยอมควรซึ่งปฏิปทาของมุนีอันไดแกโมเนยยปฏิปทา มิใช
ยอมควรอยางเดียวเทานั้น ที่แทมุนีนั้นพึงทราบวา ไดถึงธรรมเครื่องเปนมุนี
อันไดแกอรหัตมรรคญาณ เพราะเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาลง
ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต.
พระนาลกเถระครั้นฟงดังนั้นแลว ไดเปนผูมีความปรารถนานอยใน
ฐานะ ๓ คือในการเห็น ๑ ในการฟง ๑ ในการถาม ๑ เพราะเมื่อจบเทศนา
พระนาลกเถระนั้น มีจิตเลื่อมใสถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาเขาไปสูปาไมเกิด
ความโลเลวา ทําอยางไรดีหนอเราจะพึงไดเฝาพระผูมีพระภาคเจาอีก นีค้ ือ
ความเปนผูมีความปรารถนานอยในการเห็นของพระนาลกเถระนั้น. อนึ่งไมเกิด
ความโลเลวา ทําอยางไรดีหนอเราจะพึงไดฟงพระธรรมเทศนาอีก นี้คือความ
เปนผูมีความปรารถนานอยในการฟงของพระนาลกเถระนั้น. อนึ่งไมเกิดความ
โลเลวา ทําอยางไรดีหนอ เราจะพึงไดถามโมเนยยปฏิปทาอีก นี้คือความ
เปนผูปรารถนานอยในการถามของพระนาลกเถระนั้น. พระนาลกเถระนั้นเปน
ผูมีความปรารถนานอยอยางนี้ จึงเขาไปยังเชิงภูเขา ไมอยูตลอดสองวัน ณ
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ไพรสณฑแหงหนึ่ง ไมนั่งตลอดสองวัน ณ โคนตนไมแหงหนึ่ง ไมเขาไป
บิณฑบาตลอดสองวัน ณ บานแหงหนึ่ง. พระนาลกเถระเที่ยวจากปาสูปา
จากตนไมสูตนไม จากบานสูบาน ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรแลวตั้งอยูในผล
อันเลิศ. เพราะภิกษุผูบําเพ็ญโมเนยยปฏิปทาอยางอุกฤษฏ จะมีชีวิตอยูได ๗
เดือนเทานั้น บําเพ็ญอยางกลางจะมีชีวิตอยูได ๗ ป บําเพ็ญอยางออนจะมี
ชีวิตอยูได ๑๖ ป พระนาลกเถระนี้บําเพ็ญอยางอุกฤษฏ ฉะนัน้ จะอยูได ๗
เดือน รูวาตนจะสิ้นอายุจึงอาบน้ํา นุงผา คาคผาพันกาย หมสังฆาฏิสองชั้น
บายหนาไปทางพระทศพล ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐประคองอัญชลี
ยืนพิงภูเขาหิงคุลิกะ ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงทราบวา พระนาลกเถระปรินิพพานแลว จึงเสด็จไป ณ ภูเขานั้น
พรอมดวยภิกษุสงฆ กระทําฌาปนกิจใหเก็บพระธาตุไปบรรจุยังเจดียแลวเสด็จ
กลับ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถานาลกสูตรที่ ๑๑ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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ทวยตานุปสสนาสูตรที่ ๑๒
วาดวยการพิจารณาเห็นธรรมเนือง ๆ
[๓๙๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ บุพพาราม ปราสาทของ
นางวิสาขามิคารมารดา ใกลพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้นแล เมื่อคืนเพ็ญพระจันทรเต็มดวงในวันอุโบสถที่ ๑๕ ค่ํา พระผูมีพระภาคเจาอันภิกษุสงฆแวดลอม
ประทับนั่งอยูกลางแจง ทรงชําเลืองเห็นภิกษุสงฆสงบนิ่ง จึงตรัสกะภิกษุ
ทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา จะมีประโยชนอะไร
เพื่อการฟงกุศลธรรมอันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออกไป อันใหถึงปญญาเปน
เครื่องตรัสรู แกทานทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงตอบเขาอยางนี้วา มีประโยชน
เพื่อรูธรรมเปนธรรม ๒ อยางตามความเปนจริง ถาจะพึงมีผูถามวา ทาน
ทั้งหลายกลาว อะไรวาเปนธรรม ๒ อยาง พึงตอบเขาอยางนี้วา การพิจารณา
เห็นเนือง ๆ วา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบเนือง ๆ อยางนี้ เปนผู
ไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู พึงหวังผล ๒ อยาง อยางใด
อยางหนึ่ง คือ อรหัตผลในปจจุบันนี้ หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู เปน
พระอนาคามี.
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
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[๓๙๑] ชนเหลาใดไมรูทุกข เหตุ
เกิดแหงทุกข ธรรมชาติเปนที่ดับทุกขไมมี
สวนเหลือ โดยประการทั้งปวง และไมรู
มรรคอันใหถึงความเขาไประงับทุกข ชน
เหลานั้นเสื่อมแลวจากเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ เปนผูไมควรเพื่อจะทําที่สุดแหงทุกข
ได เปนผูเขาถึงชาติและชราแท.
สวนชนเหลาใดรูทุกข เหตุเกิดแหง
ทุกข ธรรมชาติเปนที่ดับทุกขไมมีสวนเหลือ
โดยประการทั้งปวง และรูม รรคอันใหถึง
ความเขาไประงับทุกข ชนเหลานั้นถึงพรอม
แลวดวยเจโตวิมุตติและปญญาวิมุตติ เปนผู
ควรที่จะทําที่สุดแหงทุกขได และเปนผูไม
เขาถึงชาติและชรา.
[๓๙๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา การพิจารณาเห็น
ธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบเนื่อง ๆ จนพึงมีโดยปริยายอยางอื่นบางไหม
พึงตอบเขาวาพึงมี ถาเขาพึงถามวา พึงมีอยางไรเลา พึงตอบวา การพิจารณา
เห็นเนืองๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นเพราะอุปธิเปนปจจัย
นี้เปนขอ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะอุปธิทั้งหลายนี้เองดับไป
เพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
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ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยาง โดยชอบอยางนี้ ฯลฯ
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทุกขเหลาใดเหลาหนึ่ง มีเปนอันมาก
ในโลก ยอมเกิดเพราะอุปธิเปนเหตุ ผูใดแล
รูยอ มกระทําอุปธิ ผูนั้นเปนผูเขลา ยอม
เขาถึงทุกขบอยๆ เพราะเหตุนั้น ผูพิจารณา
เห็นเหตุเกิดแหงชาติเนือง ๆ ทราบชัดอยู
ไมพึงทําอุปธิ.
[๓๙๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา การพิจารณาเห็น
ธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบเนือง ๆ พึงมีโดยปริยายอยางอื่นบางไหม
ควรตอบเขาวา พึงมี ถาเขาถามวา พึงมีอยางไรเลา พึงตอบเขาวา การพิจารณา
เห็นเนือง ๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเปน
ปจจัย นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะอวิชชานั่นเองดับไป
เพราะสํารอกโดยไมมีเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
อวิชชานัน้ เอง เปนคติของสัตว
ทั้งหลายผูเขาถึงชาติ มรณะและสงสาร อัน
มีความเปนอยางนี้ และความเปนอยางอื่น
บอย ๆ อวิชชา คือ ความหลงใหญนี้ เปน
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ความเที่ยงอยูสิ้นกาลนาน สัตวทั้งหลายผูไป
ดวยวิชชาเทานั้น ยอมไมไปสูภพใหม.
[๓๙๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณา
เห็นเนือง ๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นเพราะสังขารเปน
ปจจัย นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะสังขารทั้งหลายนั่นเอง
ดับไป เพราะสํารอกโดยไมมีเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยาง โดยชอบ
อยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอม
เกิดขึ้นเพราะสังขารเปนปจจัย เพราะสังขาร
ทั้งหลายดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด.
ภิกษุรูโทษนี้วา เพราะสังขารเปน
ปจจัย ทุกขจึงเกิดขึ้น เพราะความสงบแหง
สังขารทั้งมวล สัญญาทั้งหลายจึงดับ ความ
สิน้ ไปแหงทุกข ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้.
ภิกษุรูความสิ้นไปแหงทุกขนี้โดย
ถองแท บัณฑิตทั้งหลายผูเห็นชอบ ผูถึงเวท
รูโดยชอบแลว ครอบงํากิเลสเปนเครื่อง
ประกอบของมารไดแลว ยอมไมไปสูภพ
ใหม.
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[๓๙๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนือง ๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นเพราะวิญญาณเปน
ปจจัย นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะวิญญาณนั่นเองดับ
เพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ
จึงตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอม
เกิดขึ้นเพราะวิญญาณเปนปจจัย เพราะ
วิญญาณดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด.
ภิกษุรูโทษนี้วา ทุกขยอ มเกิดขึ้น
เพราะวิญญาณเปนปจจัยดังนี้แลว ยอมเปน
ผูห ายหิว ดับรอบแลวเพราะความเขาไปสงบ
แตงวิญญาณ.
[๓๙๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนือง ๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดเพราะผัสสะเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะผัสสะนั่นเองดับเพราะสํารอก
โดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา
เห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
ความสิ้นไปแหงสังโยชน ของชน
ทั้งหลายผูอันผัสสะครอบงําแลว ผูแลนไป
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ตามกระแสแหงภวตัณหา ผูดําเนินไปแลว
สูห นทางผิด ยอมอยูห างไกล สวนชน
เหลาใดกําหนดรูผัสสะดวยปญญา ยินดีแลว
ในธรรมเปนที่เขาไปสงบ ชนแมเหลานั้น
เปนผูหายหิว ดับรอบแลว เพราะการดับไป
แหงผัสสะ.
[๓๙๗] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนือง ๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นเพราะเวทนาเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะเวทนานั่นเองดับเพราะสํารอก
โดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา
เห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปวา
ภิกษุรูเวทนาอยางใดอยางหนึ่ง คือ
สุขเวทนา หรือทุกขเวทนากับอทุกขมสุขเวทนา ทีม่ ีอยูทั้งภายในและภายนอกวา
เวทนานี้เปนเหตุแหงทุกข มีความสูญสิ้น
ไปเปนธรรมดา มีความทรุดโทรมไปเปน
ธรรมดา ถูกตองดวยอุทยัพพยญาณแลว
เห็นความเสื่อมไปอยู ยอมรูแ จมแจง ความ
เปนทุกขในเวทนานั้นอยางนี้ เพราะเวทนา
ทั้งหลายสิ้นไปนั้นเอง ทุกขจึงไมเกิด.
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[๓๙๘] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนือง ๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นเพราะตัณหาเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะตัณหานั่นเองดับเพราะสํารอก
โดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา
เห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
บุรุษผูมีตณ
ั หาเปนเพื่อนสอง ทองเทีย่ วไปสิ้นกาลนาน ยอมไมลวงพนสงสาร
อันมีความเปนอยางนี้ และความเปนอยางอื่น
ไปได ภิกษุรูโทษนี้วา ตัณหาเปนเหตุเกิด
แหงทุกข เปนผูมีตัณหาปราศจากไปแลว
ไมถือมั่น มีสติ พึงเวนรอบ.
[๓๙๙] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนือง ๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นเพราะอุปาทานเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะอุปาทานนั่นเองดับเพราะ
สํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ผูพิจารณาเห็นเนือง ๆ ซึง่ ธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงได
ตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ภพยอมมีเพราะอุปาทานเปนปจจัย
สัตวผูเกิดแลวยอมเขาถึงทุกข ตองตาย
นี้เปนเหตุเกิดแหงทุกข.
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เพราะเหตุนั้นบัณฑิตทั้งหลายรูแลว
โดยชอบ รูยิ่งความสิ้นไปแหงชาติแลวยอม
ไมไปสูภพใหม เพราะความสิ้นไปแหง
อุปาทาน.
[๔๐๐] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนือง ๆ วาทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นเพราะความริเริ่มเปน
ปจจัย นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะการริเริ่มนั่นเองดับ
เพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอม
เกิดขึ้นเพราะความริเริ่มเปนปจจัย เพราะ
ความริเริ่มดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด.
ภิกษุรูโทษนี้วา ทุกขยอมเกิดขึ้น
เพราะความริเริม่ เปนปจจัยดังนี้แลว สละ
คืนความริเริ่มไดทั้งหมดแลว นอมไปใน
นิพพานที่ไมมีความริเริ่ม ถอนภวตัณหาขึ้น
ไดแลว มีจิตสงบ มีชาติสงสารสิ้นแลว
ยอมไมมีภพใหม.
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[๔๐๑] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนือง ๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นเพราะอาหารเปนปจจัย
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะอาหารทั้งหมดนั่นเองดับ
เพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอม
เกิดขึ้นเพราะอาหารเปนปจจัย เพราะอาหาร
ทั้งหลายดับโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด.
ภิกษุผูตั้งอยูในธรรม ผูถึงเวท รูโทษ
นีว้ า ทุกขยอมเกิดขึ้นเพราะอาหารเปนปจจัย
ดังนี้แลว กําหนดรูอาหารทั้งปวง เปนผูอัน
ตัณหาไมอาศัยในอาหารทัง้ หมด รูโดยชอบ
ซึง่ นิพพานอันไมมีโรค พิจารณาแลวเสพ
ปจจัย ๔ ยอมไมเขาถึงการนับวา เปนเทวดา
หรือมนุษย เพราะอาสวะทั้งหลายหมดสิ้นไป.
[๔๐๒] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนือง ๆ วา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอมเกิดขึ้นเพราะความหวั่นไหว
เปนปจจัย นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา เพราะความหวั่นไหว
ทั้งหลายนั่นเองดับไป เพราะสํารอกโดยไมเหลือ ทุกขจึงไมเกิด นี้เปนขอที่ ๒
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยาง
โดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมด ยอม
เกิดขึ้นเพราะความหวั่นไหวเปนปจจัยเพราะ
ความหวั่นไหวดับไมมีเหลือ ทุกขจึงไมเกิด.
ภิกษุรูโทษนี้วา ทุกขยอ มเกิดขึ้น
เพราะความหวัน่ ไหวเปนปจจัย ดังนี้ เพราะ
เหตุนั้นแล ภิกษุสละตัณหาแลวสดับสังขาร
ทั้งหลายไดแลว เปนผูไมมคี วามหวั่นไหว
ไมถือมั่น แตนนั้ พึงเวนรอบ.
[๔๐๓] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนือง ๆ วา ความดิ้นรนยอมมีแกผูอันตัณหา ทิฏฐิ และมานะอาศัยแลว
นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา ผูที่ตัณหา ทิฏฐิ และมานะไมอาศัย
แลว ยอมไมดิ้นรน นี้เปนขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็น
เนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยาง โดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา
ประพันธตอไปอีกวา
ผูอันตัณหา ทิฏฐิ และมานะไม
อาศัยแลว ยอมไมดิ้นรน สวนผูอันตัณหา
ทิฏฐิ และมานะอาลัยแลว ถือมั่นอยู ยอม
ไมลวงพนสงสารอันมีความเปนอยางนี้ และ
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ความเปนอยางอื่นไปได ภิกษุรูโทษนี้วา
เปนภัยใหญในเพราะนิสสัย คือ ตัณหาทิฏฐิ
และมานะทั้งหลายแลวเปนผูอันตัณหาทิฏฐิ
และมานะไมอาศัยแลว ไมถือมั่น มีสติ
พึงเวนรอบ.
บ๔๐๔] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา การพิจารณาเห็น
เนือง ๆ วา อรูปภพละเอียดวารูปภพ นี้เปนขอที่ ๑ การพิจารณาเห็นเนืองๆ
วา นิโรธละเอียดกวาอรูปภพ นี้เปนขอ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณา
เห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถา
ประโยคพันธตอไปอีกวา
สัตวเหลาใดผูเขาถึงรูปภพ และสัตว
เหลาใดอยูในอรูปภพ สัตวเหลานั้นเมื่อยังไม
รูชดั ซึ่งนิพพาน ก็ยังเปนผูจะตองมาสูภพใหม
สวนชนเหลาใดกําหนดรูรูปภพแลว ไมดํารง
อยูใ นอรูปภพ ชนเหลานั้นนอมไปในนิพพานทีเดียว เปนผูละมัจจุเสียได.
[๔๐๕] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ฯลฯ พึงตอบเขาวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
นามรูปที่โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมูสัตวพรอมทั้ง
สมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเล็งเห็นวา นามรูปนี้เปนของจริง พระอริยเจา
ทั้งหลายเห็นดวยดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา นามรูปนั่นเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 673

ของเท็จ นี้เปนอนุปสสนาขอที่ ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิพพานที่โลกพรอมทั้ง
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมูส ัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและ
มนุษยเล็งเห็นวา นิพพานนี้เปนของเท็จ พระอริยเจาทั้งหลายเห็นดวยดีแลว
ดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา นิพพานนั้นเปนของจริง นี้เปน
อนุปสสนาขอที่ ๒ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผูพิจารณาเห็นเนือง ๆ ซึ่งธรรม
เปนธรรม ๒ อยางโดยชอบอยางนี้ ฯลฯ จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
ทานผูมีความสําคัญในนามรูป อัน
เปนของมิใชตนวาเปนตน จงดูโลกพรอมทั้ง
เทวโลก ผูยึดมั่นแลวในนามรูป ซึ่งสําคัญ
นามรูปนี้วา เปนของจริง.
ก็ชนทั้งหลายยอมสําคัญ (นามรูป)
ดวยอาการใด ๆ นามรูปนั้น ยอมเปนอยางอื่น
ไปจากอาการที่เขาสําคัญนั้น นามรูปของผู
นัน้ แล เปนของเท็จ เพราะนามรูปมีความ
สูญสิ้นไปเปนธรรมดา.
นิพพานมีความไมสูญสิ้นไปเปน
ธรรมดา พระอริยเจาทั้งหลายรูนิพพานนั้น
โดยความเปนจริง พระอริยเจาเหลานั้นแล
เปนผูหายหิวดับรอบแลว เพราะตรัสรูของ
จริง.
[๔๐๖] ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาจะพึงมีผูถามวา การพิจารณาเห็น
ธรรมเปนธรรม ๒ อยางเนือง ๆ โดยชอบ จะพึงมีโดยปริยายอยางอื่นบางไหม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 674

พึงตอบเขาวา พึงมี. ถาเขาถามวาพึงมีอยางไรเลา. พึงตอบเขาวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย อิฏฐารมณที่โลกพรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ที่หมูสัตว
พรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยเล็งเห็นวา เปนสุข พระอริยเจา
ทั้งหลายเห็นดวยดีแลวดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงวา นั่นเปนทุกข
นี้เปนอนุปสสนาขอที่ ๑. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิพพานที่โลกพรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ที่หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
เล็งเห็นวา นี้เปนทุกข พระอริยเจาทั้งหลายเห็นดวยดีแลวดวยปญญาอันชอบ
ตามความเปนจริงวา นั้นเปนสุข นี้เปนอนุปสสนาขอที่ ๒. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุผูพิจารณาเห็นธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบเนืองๆ อยางนี้ไมประมาท
มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว พึงหวังผล ๒ อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ
อรหัตผลในปจจุบันนี้ หรือเมื่อยังมีความถือมั่นเหลืออยู เปนพระอนาคามี.
พระผูมีพระภาคเจาผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
จึงไดตรัสคาถาประพันธตอไปอีกวา
รูป เสียง กลิ่น รส ผัสสะ และ
ธรรมารมณลวนนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ มีประมาณเทาใด โลกกลาววามีอยู
อารมณ ๖ อยางเหลานี้ โลกพรอมทั้งเทวโลก
สมมติกันวาเปนสุข แตวาธรรมเปนที่ดับ
อารมณ ๖ อยางนี้ ชนเหลานั้นสมมติกนั วา
เปนทุกข.
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ความดับแตงเบญจขันธ พระอริยเจาทั้งหลายเห็นวาเปนสุข ความเห็นขัดแยง
กันกับโลกทั้งปวงนี้ยอมมีแกบัณฑิตทัง้ หลาย
ผูเห็นอยู.
ชนเหลาอืน่ กลาววัตถุกามใดโดย
ความเปนสุข พระอริยเจาทั้งหลายกลาววัตถุ
กามนั้นโดยความเปนทุกข.
ชนเหลาอืน่ กลาวนิพพานใดโดย
ความเปนทุกข พระอริยเจาทั้งหลายผูรูแจง
กลาวนิพพานนั้นโดยความเปนสุข ทานจง
พิจารณาธรรมที่รูไดยากที่ชนพาลทั้งหลาย
ไมรูแจง พากันลุมหลงอยูในโลกนี้.
ความมืดตื้อยอมมีแกชนพาลทั้งหลาย
ผูถ ูกอวิชชาหุมหอแลว ผูไ มเห็นอยู สวน
นิพพาน เปนธรรมชาติเปดเผยแกสัตบุรุษ
ผูเห็นอยู เหมือนอยางแสงสวาง ฉะนัน้ .
ชนทั้งหลายเปนผูคนควา ไมฉลาด
ตอธรรม ยอมไมรูแจงนิพพานที่มีอยูในที่
ใกล.
ชนทั้งหลายผูถูกภวราคะครองงํา
แลว แลนไปตามกระแสภวตัณหา ผูเขาถึง
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วัฏฏะอันเปนบวงแหงมารเนือง ๆ ไมตรัสรู
ธรรมนี้ไดโดยงาย
นอกจากพระอริยเจาทั้งหลาย ใคร
หนอ ยอมควรจะรูบท คือ นิพพานที่พระอริยเจาทั้งหลายตรัสรูดีแลว พระอริยเจา
ทั้งหลายเปนผูไมมีอาสวะเพราะรูโดยชอบ
ยอมปรินิพพาน.
[๔๐๗] พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว
ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่นชมยินดีภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ก็และเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวยากรณภาษิตนี้อยู จิตของภิกษุประมาณ ๖๐ รูป หลุดพน
แลวจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมถือมั่น ดังนี้แล.
จบทวยตานุปสสนาสูตรที่ ๑๒
รวมหัวขอประจําเรื่องในพระสูตรนี้ คือ
สัจจะ อุปธิ อวิชชา สังขาร วิญญาณเปนที่ ๕ ผัสสะ เวทนา
ตัณหา อุปาทาน อารัมภะ อาหาร ความหวั่นไหว ความดิ้นรน รูป และ
สัจจะกับทุกข รวมเปน ๑๖.
จบมหาวรรคที่ ๓
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อรรถกถาทวยตานุปสสนาสูตรที่ ๑๒
ทวยตานุปสสนาสูตร มีคําเริ่มตนวา เอวมฺเม สุต ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
พระสูตรนี้เกิดขึ้นเพราะพระอัธยาศัยของพระองค พระผมีพระภาคเจา
ทรงแสดงพระสูตรนี้ดวยพระอัธยาศัยของพระองค. นี้เปนความยอในพระสูตร
นี้. สวนความพิสดารของพระสูตรนี้ จักมีแจงในอรรถกถานั่นแล.
ในบทเหลานั้น บทวา เอวมฺเม สุต เปนตนมีนัยดังไดกลาวมาแลว.
บทวา ปุพพฺ าราเม ปุพพารามคืออารามดานทิศตะวันออกของกรุงสาวัตถี
ในบทวา มิคารมาตุ ปาสาเท ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดานี้มีความวา
นางวิสาขาอุบาสิกาทานเรียกวามิคารมารดา เพราะมิคารเศรษฐีผูเปนพอผัว
ของนางตั้งไวในฐานะเปนมารดา นางวิสาขามิคารมารดานั้น สละเครื่องประดับ
มหาลดามีคาเกาโกฏิสรางปราสาทมีหองบนเรือนยอดหนึ่งพันหอง คือ ขางลาง
๕๐๐ หอง ขางบน ๕๐๐ หอง จึงเรียกปราสาทนั้นวา ปราสาทของมิคารมารดา.
บนปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดานั้น. บทวา เตน โข ปน สมเยน
ภควา ความวา สมัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู ณ
ปุพพารามอันเปนปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา. บทวา ตทหุโปสเถ
คือ ในวันอุโบสถขึ้น ๑๕ ค่ํา. ทานเรียกวาวันอุโบสถ. บทวา ปณฺณรเส
นี้ เปนคําปฏิเสธวันอุโบสถที่เหลือที่มาถึงดวย อุโปสถ ศัพท. บทวา
ปุณฺณาย ปุณฺณมาย รตฺติยา เมื่อราตรีเพ็ญมีพระจันทรเต็มดวงในวัน
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อุโบสถที่ ๑๕ ค่ํา ความวา เมื่อราตรีเพ็ญเพราะเปนวันขึ้น ๑๕ ค่ํา โดยการ
นับวัน เพราะเวนจากความหมองมัวมีหมอกเปนตน เพราะเต็มดวยคุณสมบัติ
ของราตรีและเพราะมีพระจันทรเต็มดวง. บทวา ภิกฺขุสงฺฆปริวโุ ต คืออันหมู
ภิกษุแวดลอมแลว. บทวา อพฺโภกาเส นิสินฺ โน โหติ พระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่งในอัพโภกาส (กลางแจง) ความวา พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง
ณ กลางแจงอันเปนบริเวณของรัตนปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา คือ
ณ โอกาสทีไ่ มมีอะไรปกปดไวขางบนอันเปนบวรพุทธอาสนที่เขาปูไว. บทวา
ตุณฺหีภูต ตุณฺหีภูต คือ ภิกษุสงฆสงบนิ่งแมกายก็สงบนิ่งจากการเหลียวไป
ขางโนนขางนี้. บทวา ภิกฺขุสงฺฆ อนุวิโลเกตฺวา ทรงชําเลืองดูภิกษุสงฆ
ความวา ทรงมองดูภิกษุสงฆที่นั่งแวดลอมพระองคมีภิกษุประมาณหลายพัน
สงบนิ่งขางโนนขางนี้ เพื่อทรงกําหนดพระธรรมเทศนาเปนที่สบายวา ในที่นี้มี
พระโสดาบันประมาณเทานี้ มีพระสกทาคามีประมาณเทานี้ มีพระอนาคามี
ประมาณเทานี้ มีกลั ยาณปุถุชนผูเริม่ วิปสสนาประมาณเทานี้ ธรรมเทศนา
เชนไรจึงจะเปนที่สบายของภิกษุสงฆนี้ ดังนี้.
บทวา เย เต ภิกขฺ เว กุสลา ธมฺมา ความวา โพธิปกขิยธรรม
๓๗ หรือปริยัติธรรมอันสองความโพธิปกขิยธรรมนั้น ชื่อวาเปนกุศล เพราะ
อรรถวา ไมมีโรค ไมมโี ทษ มีผลนาปรารถนา เกิดแตความฉลาด. บทวา
อริยา นิยฺยานิกา สมฺโพธิคามิโน เปนอริยะ เปนเครื่องนําออกไปใหถึง
ปญญาเปนเครื่องตรัสรู ความวา ชื่อวา อริยะ เพราะควรเขาถึง ชื่อวาเปน
เครื่องนําออกไป เพราะนําออกไปจากโลก ชื่อวาใหถึงปญญาเปนเครื่องตรัสรู
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เพราะใหไดบรรลุพระอรหัต. ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ถาจะพึงมีผูถามวาจะมี
ประโยชนอะไร เพื่อการฟงกุศลธรรมอันเปนอริยะ เปนเครื่องนําออกไป อันให
ถึงปญญาเปนเครื่องตรัสรูแกเธอทั้งหลาย ทานอธิบายวา เธอทั้งหลายฟงธรรม
เหลานั้นเพื่ออะไร. บทวา ยาวเทว ในบทวา ยาวเทว ทฺวยตาน ธมฺมาน
ยถาภูต าณาย เพื่อรูธ รรมเปนธรรม ๒ อยางตามความเปนจริง นี้เปน
คํารับรองในการกําหนด. ธรรมชื่อวา ทฺวยา เพราะมี ๒ อยาง. ธรรม ๒
อยางนั้นแลชื่อวา ทฺวยตา. ธรรม ๒ อยางเหลานั้น. ปาฐะวา ทฺวยาน ก็มี.
บทวา ยถาภูต าณาย เพื่อรูตามความเปนจริง คือ เพื่อรูไมวิปริต.
ทานอธิบายไวอยางไร. อธิบายไววา การรูตามความเปนจริงอันไดแกเห็นแจง
ธรรมที่ทานกําหนดไวสองอยางเปนโลกิยะและโลกุตระเปนตน เพื่อประโยชน
แกการรูตามความเปนจริงนั้น ไมยิ่งไปกวานั้น เพราะเหตุนั้น ธรรมประมาณ
เทานี้ ยอมมีดวยการฟง การบรรลุคณ
ุ วิเศษยิ่งกวานั้น ยอมมีดวยการภาวนา.
ก็ในบทวา กิฺจ ทฺวยต วเทถ เธอทั้งหลายกลาวอะไรวาเปน
ธรรม ๒ อยางนี้ มีอธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
หากจะมีผูถามวา ทานผูเจริญ ทานทัง้ หลายกลาวอะไรวาเปนธรรม ๒ อยาง.
มีความวา ทานทั้งหลายกลาวความเปนธรรม ๒ อยางคืออะไร. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความเปนธรรม ๒ อยางจึงตรัสคํามี
อาทิอยางนี้วา อิท ทุกฺข นี้ทุกข. ในบทนั้น ธรรมคืออริยสัจ ๔ เปนธรรม
๒ สวน การพิจารณาเห็นเนือง ๆ ดวยการเห็นทุกขพรอมดวยเหตุอันเปนสวน
หนึ่งของโลกิยะอยางนี้วา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้เปนขอหนึ่ง. การพิจารณา
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เห็นเนือง ๆ ดวยการเห็นนิโรธ (ความดับทุกข) พรอมดวยอุบายอันเปนสวน
ที่สองของโลกุตระเปนขอที่สอง. อนึ่ง ในบทนี้ขอที่หนึ่งสําเร็จไดดวยวิสุทธิ
ที่ ๓ ที่ ๔ ขอที่สองสําเร็จไดดวยวิสุทธิที่ ๕. บทวา เอว สมฺมา ทฺวยตานุปสฺสิโน ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบเนือง ๆ อยางนี้
ความวา ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมเปนธรรม ๒ อยางโดยชอบตามนัยที่กลาว
แลวนี้ เปนผูไมประมาท เพราะไมอยูปราศจากสติ เปนผูมีความเพียร เพราะ
มีความเพียรเผากิเลสทางกายและทางจิต เปนผูมีใจเด็ดเดี่ยว เพราะหมดความ
เพงเล็งในกายและชีวิต. บทวา ปาฏิกงฺข คือ พึงปรารถนา. บทวา ทิฏเว
ธมฺเม อฺา ไดแก อรหัตผลในปจจุบันนี้. บทวา สติ วา อุปาทิเสเส อนาคามิตา เมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยูเปนพระอนาคามี ความวา
ยังมีความยึดมั่นขันธเหลืออยู โดยเกิดอีก ทานเรียกวา อุปาทิเสส คือ
ยังมีความยึดมั่นเหลืออยู ทานแสดงวา เมื่อยังมีความยึดมั่นเหลืออยูนั้น พึง
หวังความเปนพระอนาคามี. ในบทนัน้ แมผลเบื้องต่ําก็ยังมีแกภิกษุผูพิจารณา
เห็นธรรมเปนธรรม ๒ อยางเนือง ๆ อยางนี้ ก็จริง ถึงดังนั้นพระผูมีพระภาคเจา
เมื่อจะยังความอุตสาหะใหเกิดในผลเบื้องสูงจึงตรัสอยางนี้.
บทวา อิทมโวจ พระผูมีพระภาคเจาตรัสภาษิตนี้แลวนี้ เปนคําตน
ของพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย. ในบทเหลานั้นบทวา อิท เปนคําชี้แจงถึงบท
ที่พระองคตรัสไวแลววา เย เต ภิกฺขเว ดังนี้. บทวา เอต เปนบทแสดงคาถา
ประพันธที่พระองคพึงกลาวมีอาทิอยางนี้วา เย ทุกฺข ชนเหลาใดไมรูทุกข
ดังนี้. อนึ่งคาถาเหลานี้แสดงเนื้อความดังกลาวแลว เพราะแสดงถึงอริยสัจ ๔.
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แมเมื่อเปนอยางนี้ เพราะแสดงถึงผูไมเห็นแจงและผูเห็นแจงแลวแสดงถึงวัฏฏะ
วิวัฏฏะที่ตัดขาดและยังตัดไมขาดของทานเหลานั้นวา ทานกลาวแสดงถึงเนื้อความที่ตางกันเพื่อประโยชนแกผูที่ชอบใจคาถามาภายหลัง หวังอนุเคราะห
เพราะไมสามารถจะรูมากอนได และแกผูมีจิตฟุงซานมากอน เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาวคาถานี้เพื่อแสดงเนื้อความตางกันนั่นเอง. ในคาถาพจนแมนอก
จากนี้ก็มีนัยนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ยตฺถ ทานแสดงถึงนิพพาน. เพราะทุกขยอม
ดับไปในนิพพานโดยประการทั้งปวง ทุกขยอมดับไปหมดทุกประการ ทุกข
พรอมดวยเหตุยอมดับ ทุกขยอมดับไมมีสวนเหลือ. บทวา ตฺจ มคฺค ไดแก
มรรคมีองค ๘ นั้น. ในบทวา เจโตวิมุตฺติหีนา เต อโถ ปฺาวิมุตฺติยา
ชนเหลานั้นเสื่อมแลวจากเจโตวิมุตติ และปญญาวิมุตตินี้ พึงทราบวา อรหัตผลสมาธิ เปนเจโตวิมุตติเพราะสํารอกราคะ อริหัตผลปญญา เปนปญญาวิมุตติ
เพราะสํารอกอวิชชา.
อีกอยางหนึ่ง อรหัตผลอันตัณหาจริตบุคคลขมกิเลสทั้งหลายดวยผล
แหงอัปปนาฌานแลวจึงบรรลุ ชื่อวา เจโตวิมุตติ เพราะสํารอกราคะ.
อรหัตผลทิฏฐิจริตบุคคลยังเพียงอุปจารฌานใหเกิด เห็นแจงแลว จึงบรรลุ
ชื่อวา ปญญาวิมุตติ เพราะสํารอกอวิชชา.
อีกอยางหนึ่ง อนาคามิผล ชื่อวา เจโตวิมุตติ เพราะสํารอกราคะ
คือ กามราคะ. อรหัตผล ชื่อวา ปญญาวิมุตติ เพราะสํารอกอวิชชาโดย
อาการทั้งปวง.
บทวา อนฺตกิริยาย คือ เพื่อทําที่สุดแหงทุกขในวัฏฏะ. บทวา
ชาติชรูปคา ไดแก เขาถึงชาติและชรา หรืออันชาติและชราเขาถึง ยอมไม
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พนจากชาติและชรา พึงทราบอยางนี้ ดวยประการฉะนี้. บทที่เหลือในคาถานี้
ปรากฏชัดแลวตั้งแตตน.
เมื่อคาถาจบลงภิกษุประมาณ ๖๐ รูป รับเทศนานั้นแลวตางเห็นแจง
บรรลุพระอรหัต ณ อาสนะนั้นนั่นเอง. ในวาระทัง้ หมดเหมือนในบทนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัสทวยตานุปสสนา (การพิจารณาเห็น
ธรรมเปนธรรม ๒ อยางเนืองๆ) เปนอันมากโดยนัยมีอาทิวา สิยา อฺเนาป
ปริยาเยน จะพึงมีโดยปริยายอื่นบางไหมดังนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๒ นั้นตอไป. บทวา อุปธิปปฺ จฺจยา
เพราะอุปธิเปนปจจัย คือเพราะกรรมมีอาสวะเปนปจจัย. จริงอยูกรรมมี
อาสวะทานประสงคเอา อุปธิ ในที่น.ี้ บทวา อเสสวิราคนิโรธา ไดแก
เพราะอุปธิทั้งหลายดับไปเพราะสํารอกโดยไมเหลือ หรือ เพราะอุปธิทั้งหลาย
ดับไป กลาวคือสํารอกโดยไมเหลือ. บทวา อุปธินิทานา เพราะอุปธิเปน
เหตุ คือเพราะกรรมเปนปจจัย. บทวา ทุกฺขสฺส ชาติปฺปภวานุปสฺสี
ผูพิจารณาเห็นเหตุเกิดแหงทุกขเนือง ๆ คือพิจารณาเห็นเนือง ๆ วา อุปธิเปน
เหตุเกิดแหงวัฏทุกข. บทที่เหลือในบทนี้มีความปรากฏชัดทัง้ หมดแลว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอริยสัจ ๔ แลวตรัสวาระแมนี้ดวยธรรม
เปนยอดคือพระอรหัตดวยประการฉะนั้นแล. วาระทั้งหมดเหมือนวาระนี้.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๓ นัน้ ตอไป. บทวา อวิชฺชาปจฺจยา
เพราะอวิชชาเปนปจจัย ความวา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งยอมเกิดขึ้นเพราะ
อวิชชาสะสมกรรมที่เปนเหตุใหเกิดเปนปจจัย. แตทุกขในที่ทั้งหมดเปนวัฏทุกข
เทานั้น. บทวา ชาติมรณสสาร ชาติมรณะสงสาร อธิบายวา ชาติคือความ
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เกิดแหงขันธ, มรณะ คือความแตกไปแหงขันธ, สงสาร คือความสืบตอแหง
ขันธ. บทวา วชนฺติ ไป คือเขาถึง. บทวา อิตฺถภาวฺถาภาว มีความเปน
อยางนี้และความเปนอยางอื่น คือความเปนมนุษยนี้ และความเปนหมูอื่นที่
เหลือจากความเปนมนุษยนี้ . บทวา คติ คือความเปนปจจัย. บทวา อวิชฺชาหย
ตัดบทเปน อวิชฺช หิ อย อวิชชานี้. บทวา วิชฺชาคตา จ เย สตฺตา
สัตวทั้งหลายผูไปดวยวิชชาเทานั้น ความวา สัตววทั้งหลายผูทําลายกิเลสแลว
ไปดวยวิชชา (ปญญา) ในอรหัตมรรค เปนสัตวที่สิ้นอาสวะแลว. บทที่เหลือ
มีความงายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๔. บทวา สงฺขารปจฺจยา เพราะสังขาร
เปนปจจัย คือ เพราะปุญญาภิสังขาร (สภาพผูตกแตงคือบุญ) อปุญญาภิสังขาร
(สภาพผูตกแตงคือบาป) อเนญชาภิสังขาร (สภาพผูตกแตงคือ ความไมหวั่น
ไหว). บทวา เอตมาทีนว ญตฺวา รูโ ทษนี้ คือรูวา นี้ทุกข นีโ้ ทษ เพราะ
สังขารเปนปจจัย. บทวา สพฺพสงฺขารสมถา เพราะความสงบแหงสังขาร
ทั้งหมด คือ ชื่อวา สงบสังขารทั้งหลายทั้งหมดดังไดกลาวแลวดวยมรรคญาณ
อธิบายวา เพื่อความกําจัด เพราะปรารถนาผล. บทวา สฺาน แหงสัญญา
ทั้งหลาย คือเพราะสัญญามีกามสัญญาเปนตนดับดวยมรรคนั่นเอง. บทวา เอต
ตฺวา ยถาตถ คือรูความสิ้นไปแหงทุกขนิโดยไมวิปริต. บทวา สมฺมทฺทสา
ผูเห็นชอบ คือเห็นโดยชอบ. บทวา สมฺมทฺาย รูโดยชอบ คือรูสังขาร
ธรรมโดยเปนของไมเที่ยง และรูอสังขตธรรมโดยความเปนของเที่ยง. บทวา
มารสโยค กิเลสเปนเครื่องประกอบของมาร คือวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓.
บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
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พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๕ ตอไป. บทวา วิฺาณปจฺจยา
เพราะวิญญาณเปนปจจัย คือเพราะวิญญาณปรุงแตงใหเกิดรวมกับกรรมเปน
ปจจัย บทวา นิจฺฉาโต เปนผูหายหิว คือหมดอยาก. บทวา ปรินิพฺพุโต
ดับรอบแลว คือเปนผูดับรอบดวยการดับกิเลส. บทที่เหลือมีความปรากฏ
ชัดแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๖ ตอไป. บทวา ผสฺสปจฺจยา เพราะ
ผัสสะเปนปจจัย อธิบายวา เพราะผัสสะสัมปยุตดวยอภิสังขารและวิญญาณเปน
ปจจัย ในที่นี้ทานกลาวถึงผัสสะมิไดกลาวถึงนามรูป สฬายตนะนั้นควรจะกลาว
ตามลําดับ เพราะนามรูปและสฬายตนะเหลานั้น มิไดสัมปยุตดวยกรรมเทานั้น
เพราะปนกับรูป อนึ่งวัฏทุกขนี้พึงเกิดจากกรรม หรือจากธรรมอันสัมปยุตดวย
กรรม. บทวา ภวโสตานุสาริน ผูแลนไปตามกระแสแหงภวตัณหา คือแลน
ไปตามตัณหา. บทวา ปริฺาย กําหนดรู คือกําหนดรูดวยปริญญา ๓. บทวา
ปฺาย คือรูดวยอรหัตมรรคปญญา. บทวา อุปสเม รตา ยินดีแลวใน
ธรรมเปนที่เขาไปสงบ คือยินดีแลวในนิพพานดวยผลสมาบัติ. บทวา ผสฺสาภิสมยา คือเพราะการดับไปแหงผัสสะ. บทที่เหลือมีความปรากฏชัดแลว.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๗ ตอไป. บทวา เวทนาปจฺจยา
เพราะเวทนาเปนปจจัย คือเพราะเวทนาสัมปยุตดวยกรรมเปนปจจัย. บทวา
อทุกฺขมสุข สห คือพรอมดวยอทุกขมสุขเวทนา. บทวา เอต ทุกฺขนฺติ
ตฺวาน รูวานี้ทุกข คือรูว าการเสวยอารมณทั้งปวงนั้นเปนเหตุแหงทุกข หรือ
รูวาทุกข เพราะความปรวนแปรไปไมคงที่ และความเปนทุกขเพราะไมรู.
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บทวา โมสธมฺม มีความสูญสิ้นไปเปนธรรมดา คือมีความสูญหายไปเปน
ธรรมดา. บทวา ปโลกิน มีความทรุดโทรมไปเปนธรรมดา คือมีความ
ทรุดโทรมไปดวยชราและมรณะเปนธรรมดา. บทวา ผุสฺส ผุสฺส ถูกตอง
ถูกตอง คือถูกตอง ถูกตองแลวดวยอุทยัพพยญาณ (ปญญากําหนดรูความเกิด
และความเสื่อม). บทวา วย ปสฺส เห็นความเสื่อม คือเห็นความแตกทําลาย
ในที่สุดนั่นเอง. บทวา เอว ตตฺถ วิชานติ ยอมรูแจมแจงความเปนทุกข
ในเวทนานั้นอยางนี้ คือรูแจมแจงเวทนานั้นอยางนี้ หรือรูแจมแจงความเปน
ทุกขในเวทนานั้น. บทวา เวทนาน ขยา เพราะเวทหาทั้งหลายสิ้นไปคือ
เบื้องหนาแตนั้น เพราะเวทนาสัมปยุตดวยกรรมสิ้นไปดวยมรรคญาณ. บทที่
เหลือมีความงายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๘ ตอไป. บทวา ตณฺหาปจฺจยา เพราะ
ตัณหาเปนปจจัย คือเพราะตัณหาสะสมกรรมเปนปจจัย. บทวา เอตมาทีนว
ตฺวา ตณฺหา ทุกขฺ สฺส สมฺภว ภิกษุรูโทษนี้วาตัณหาเปนเหตุเกิดแหง
ทุกข คือรูโทษของตัณหานั้นวาเปนเหตุเกิดแหงทุกข. บททีเ่ หลือมีความงาย
ทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยวาระที่ ๙ ตอไป. บทวา อุปาทานปฺปจฺจยา
เพราะอุปทานเปนปจจัย คือเพราะอุปทานสะสมกรรมเปนปจจัย. บทวา ภโว
ภพไดแกมีภพเปนวิบาก คือความปรากฏแหงขันธ. บทวา ภูโต ทุกฺข สัตว
ผูเกิดแลวยอมเขาถึงทุกข คือ สัตวผูเกิดแลวและเปนแลวยอมเขาถึงวัฏทุกข.
บทา ชาตสฺส มรณ เกิดแลวตองตาย ความวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อ
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จะทรงแสดงถึงทุกขเทานั้นในเมื่อคนพาลทั้งหลายสําคัญวา เกิดแลวยอมเขาถึง
สุข จึงตรัสวา ชาตสฺส มรณ โหติ เกิดแลวตองตายดังนี้. ในคาถาที่ ๒
โยชนาแกวา บัณฑิตทั้งหลายรูแลวโดยชอบ โดยความไมเที่ยงเปนตน รูย ิ่ง
นิพพานวาเปนความสิ้นชาติ เพราะสิ้นอุปาทานแลวยอมไมไปสูภพใหม.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๑๐. ตอไป. บทวา อารมฺภปฺปจฺจยา
เพราะความริเริ่มเปนปจจัย คือเพราะความเพียรสัมปยุตดวยกรรมเปนปจจัย.
บทวา อนารมฺเภ วิมุตฺติโน ไดแกนอ มไปในนิพพานที่ไมมีความริเริ่ม.
บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๑๑ ตอไป. บทวา อาหารปฺปจฺจยา
เพราะอาหารเปนปจจัย คือเพราะอาหารสัมปยุตดวยกรรมเปนปจจัย. อาจารย
อีกพวกหนึ่ง กลาววา สัตวสี่ประเภท คือ รูปูปคา (เขาถึงรูป) ๑ เวทนูปคา
(เขาถึงเวทนา) ๑ สัญูปคา (เขาถึงสัญญา) ๑ สงฺขารูปคา (เขาถึงสังขาร) ๑.
ในสัตวสี่ประเภทนั้นสัตวผูของอยูดวยกามธาตุ ๑๑ อยาง ชื่อวา รูปูปคา เพราะเสพกวฬีการาหาร. สัตวผูของอยูดวยรูปธาตุ เวนอสัญญีสัตวชอื่ วา
เวทนูปคา เพราะเสพผัสสาหาร. สัตวผูของอยูดวยอรูปธาตุ ๓ อยาง เบื้อง
ต่ําชื่อวา สัญูปคา เพราะเสพมโนสัญเจตนาหารอันเกิดแตสัญญา สัตวใน
ยอดภูมิ (เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ) ชื่อวา สังขารูปคา เพราะเสพวิญญาหารอันเกิดแตสังขาร. พึงทราบวา ทุกขอยางใดอยางหนึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะ
อาหารเปนปจจัย. บทวา อาโรคฺย ความไมมีโรค คือนิพพาน. บทวา
สงฺขาย เสวิ พิจารณาแลวเสพ ความวา พิจารณาปจจัยแลวเสพปจจัย ๔
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หรือพิจารณาโลกอยางนี้วาขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ดังนี้แลวเสพดวย
ญาณวา อนิจฺจ ทุกขฺ  อนตฺตา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ดังนี้.
บทวา ธมฺมฏโ ผูตั้งอยูในธรรมคือตั้งอยูในสัจธรรม ๔. บทวา สงฺขฺย
โนเปติ ยอมไมเขาถึงการนับ คือไมเขาถึงการนับวา เปนเทวดาหรือเปน
มนุษยเปนตน. บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๑๒ ตอไป. บทวา อิฺชิตปฺปจฺจยา
เพราะความหวั่นไหวเปนปจจัย คือ เพราะในบรรดาความหวั่นไหว คือตัณหา
มานะ ทิฏฐิ กรรมและกิเลส ความหวั่นไหวอยางใดอยางหนึ่งสะสมกรรมเปน
ปจจัย. บทวา เอช โวสฺสชฺช สละแลว คือสละตัณหา. บทวา สงฺขาเร
อุปรุนฺธิย ดับสังขารทั้งหลายไดแลว คือดับกรรมและสังขารสัมปยุตดวยกรรม.
บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๑๓ ตอไป. บทวา นิสฺสิตสฺส จลิต
ความดิ้นรนยอมมีแกผูอันตัณหามานะและทิฏฐิอาศัยแลว คือความดิ้นรนเพราะ
ความกลัวยอมมีแกผูอันตัณหามานะและทิฏฐิอาศัยแลวในขันธ ดุจความดิ้นรน
เพราะควานกลัวยอมมีแกเทวดาทั้งหลายในสีหสูตร. บทที่เหลือมีความงาย
ทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๑๔ ตอไป. บทวา รูเปหิ กวารูปภพ
ทั้งหลาย คือ กวารูปภพหรือรูปสมาบัติ. บทวา อารุปฺปา อรูปภพ คือ
อรูปภพหรืออรูปสมาบัติ. บทวา นิโรโธ คือนิพพาน. บทวา มจฺจุหานิโย
เปนผูละมัจจุเสียได คือ เปนผูละมรณมัจจุ กิเลสมัจจุ และเทวปุตตมัจจุ
เสียได. ทานอธิบายวา ละมัจจุ ๓ อยางนั้นไปได. บทที่เหลืองายทั้งนั้น.
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พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๑๕ ตอไป. บทวา ย ทรงกลาวหมายถึง
นามรูป. เพราะนามรูปนั้นอันชาวโลกเขาไปเพงเล็งเห็น วานี้เปนของจริงดวย
ความยั่งยืน งาม เปนสุข. บทวา ตทมริยาน ตัดบทเปน ต อิท อริยาน
ลบนิคคหิตและอิอักษร ต อิท จึงสนธิเปน ตท. บทวา เอต มุสา. นามรูป
นั้นเปนของเท็จ คือ นามรูปนั้นแมยึดถือดวยเปนของยั่งยืนเปนตนก็เปนของ
เท็จ คือ ไมเปนอยางนั้น. บทวา ปุน ย ทรงกลาวหมายถึงนิพพาน.
เพราะนิพพานนั้นอันชาวโลกมองเห็นวานิพพานนี้เปนของเท็จ ไมมีอะไร
เพราะไมมีรูปและเวทนาเปนตน. บทวา ตทมริยาน เอต สจฺจ พระอริยเจา
ทั้งหลายเห็นดวยดีแลวดวยปญญาวานิพพานนั้นเปนของจริง ความวา พระอริยเจาทั้งหลายเห็นดวยดีแลวดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา นิพพาน
นั้นเปนของจริงโดยปรมัตถในการไมปราศจากความเปนสุข คือ ไมมีกิเลส
ความเปนสุขอันเปนปฏิปกษแหงความทุกข ความเปนของเที่ยงอันไดแกความ
สงบโดยสวนเดียว.
บทวา อนตฺตนิ อตฺตมานี มีความสําคัญในสิ่งมิใชตนวาเปนตัวตน
คือ มีความสําคัญในสิ่งมิใชตัวตนวาเปนตัวคนโดยสภาพของนามรูปและเวทนา
เปนตน. บทวา อิท สจฺจนฺติ มฺติ ยอมสําคัญวานามรูปที่เปนของจริง
คือ ยอมสําคัญวานามรูปนี้เปนของจริงโดยความเปนของยั่งยืนเปนตน. บทวา
เยน เยน หิ คือ ยอมสําคัญโดยนัยมีอาทิวา รูปของเรา เวทนาของเรา
ดวยรูปหรือเวทนาใด ๆ. บทวา ตโต ต คือนามรูปนั้นยอมเปนอยางอื่น
ไปจากอาการที่สําคัญนั้น. เพราะเหตุไร เพราะนามรูปของผูนั้นเปนของเท็จ
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อธิบายวา เพราะนามรูปนั้นเปนของเท็จจากอาการตามที่สําคัญไว ฉะนั้นจึงเปน
อยางอื่นไป. ก็เพราะเหตุไรจึงเปนของเท็จเลา. เพราะนามรูปมีความสูญสิ้น
เปนธรรมดา คือเพราะสิ่งใดปรากฏขึ้นนิดหนอยยอมมีความสูญสิ้นเปนธรรมดา
คือมีความยอยยับไปเปนธรรมดา และนามรูปก็เปนเหมือนอยางนั้น. บทวา
สจฺจาภิสมยา คือรูนิพพานนั้นโดยความเปนจริง. บทที่เหลืองายทั้งนั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในวาระที่ ๑๖ ตอไป. บทวา ย พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหมายถึงอารมณที่ไมนาปรารถนา ๖ อยาง. เพราะอารมณนั้นอันชาวโลก
เล็งเห็นวา เปนความสุขดุจตั๊กแตนปลาและลิงเล็งเห็นแสงประทีปและเบ็ดที่
เขาลอไววาเปนความสุข. บทวา ตทมริยาน เอต ทุกฺข พระอริยเจาทั้งหลาย
เห็นวานั่นเปนทุกข อธิบายวา พระอริยเจาทั้งหลายเห็นดวยดีดวยปญญา
อันชอบ ตามความเปนจริงวานั่นเปนทุกขโดยนัยมีอาทิวา จริงอยู กามทั้งหลาย
วิจิตร อรอย นารื่นรมย ยอมย่ํายีจิตใหมีรูปผิดรูปไป. บทวา ปุน อิท
พระผูมีพระภาคเจาตรัสหมายถึงนิพพานเทานั้น. เพราะนิพพานนั้นอันชาวโลก
เล็งเห็นแลววาเปนทุกข เพราะไมมีกามคุณ. บทวา ตทมริยาน ความวา
พระอริยเจาทั้งหลายเห็นแลวดวยดีดวยปญญาอันชอบ ตามความเปนจริงวา
นิพพานนี้เปนสุขโดยความเปนปรมัตถสุข. บทวา เกวลา คือ ไมมีเหลือ.
บทวา อิฏา คือนาปรารถนา. บทวา กนฺตา นาใคร คือนารัก. บทวา
มนาปา นาพอใจ คือ นาทําความเจริญใหแกใจ. บทวา ยาวตตฺถีติ วุจฺจติ
โลกกลาววามีอยูเทาใด คือ โลกกลาววาอารมณ ๖ เหลานี้มีอยูเทาใด. พึง
ทราบความเฉียบแหลมของถอยคํา. บทวา โว ในบทวา เอเต โว นี้เปน
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เพียงนิบาต แปลวา อารมณ ๖ เหลานี้. บทวา สุขนฺติ ทิฏมริเยหิ
สกฺกายสฺสุปโรธน ไดแก ความดับแหงเบญจขันธอันพระอริยเจาเห็นแลววา
เปนความสุข. ทานอธิบายวา ไดแก นิพพาน. บทวา ปจฺจนีกมิท โหติ
คือ ความเห็นขัดแยงกัน. บทวา ปสฺสต คือ ผูเห็นอยู ทานอธิบายวา
ไดแก บัณฑิตทั้งหลาย. บทวา ย ในบทวา ย ปเร นี้ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสหมายถึงวัตถุกาม. ในบทวา ปุน ย ปุเร นี้หมายถึงนิพพาน. บทวา
ปสฺส จงดู พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูฟง. บทวา ธมฺม ไดแก ธรรม
คือนิพพาน. บทวา สมฺปมูฬฺเหตฺถ อวิทฺทสุ คือคนพาลทั้งหลายผูไมรูแจง
พากันหลงในโลกนี.้ พากันหลงเพราะกระทําอะไร ? เพราะความมืดตื้อยอมมี
แกคนพาลทั้งหลายผูกอวิชชาหุมหอแลวผูไมเห็นอยู เพราะเหตุที่ความมืดทํา
ใหคนพาลทั้งหลายถูกอวิชชาหุมหอทวมทับเปนคนบอด ดังนั้นคนพาลทั้งหลาย
จึงไมสามารถเห็นธรรมคือนิพพาน. บทวา สตฺจ วิวฏ โหติ อาโลโก
ปสฺสตามิว ความวา สวนนิพพานเปนธรรมชาติเปดเผยแกสัตบุรุษทั้งหลาย
ผูเห็นอยูดวยปญญาทัศนะเหมือนแสงสวางฉะนั้น.
บทวา สนฺติเก น วิชฺชนฺติ มคา ธมฺมสฺส โกวิทา ชน
ทั้งหลายเปนผูคนควาไมฉลาดตอธรรมยอมไมรูแจงนิพพานที่มีอยูในที่ใกล
ความวา ชนทั้งหลายเปนผูคนควา ไมฉลาดตอธรรมอันเปนทางและมิใชทาง
หรือตอธรรมทั้งหมด ยอมไมรูแจงนิพพานนั้น แมมีอยูในที่ใกลอยางนี้ เพราะ
กําหนดเพียงตนปญจกกรรมฐาน (กรรมฐานมีหนังเปนที่หา) ในรางกายของตน
แลวพึงบรรลุเปนลําดับไปเทานั้น หรือเพราะเพียงดับขันธของตน. พึงทราบ
โดยประการทั้งปวงวา ชนทั้งหลายผูถูกภวราคะครอบงําแลว แลนไปตาม
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กระแสภวตัณหา ผูเขาถึงวัฏฏะอันเปนบวงแหงมารเนือง ๆ ไมตรัสรูธรรมนี้ได
โดยงาย. ในบทเหลานั้นบทวา มารเธยฺยานุปฺปนฺเนภิ ผูเขาถึงวัฏฏะอันเปน
บวงแหงมารเนือง ๆ คือ เขาถึงวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ ๓.
พึงทราบการเชื่อมความในคาถาหลังวาใครหนอ นอกจากพระอริยเจา
ยอมควรรูบทคือนิพพานที่ตรัสรูไมไดงายนักอยางนี้. บทนั้นมีอธิบายดังนี้
นอกจากพระอริยเจาแลว คนอื่นใครหนอ ควรจะรูบทคือนิพพานอันเปนบทที่
พระอริยเจาทั้งหลายเปนผูไมมีอาสวะตามลําดับ เพราะรูโดยชอบดวยอริยมรรค
ที่ ๔ ยอมปรินิพพานดวยการดับกิเลส หรือเปนผูไมมีอาสวะเพราะรูโดยชอบ
ยอมปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่สุด. พระผูมพี ระภาคเจาทรงยัง
เทศนาใหจบลงดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต.
บทวา อตฺตมนา คือมีใจยินดี. บทวา อภินนฺทุ คือชื่นชม.
บทวา อิมสฺมึ จ ปน เวยฺยากรณสฺมึ คือ ไวยากรณภาษิตที่ ๑๖ นี้.
บทวา ภฺมาเน คือ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัส. บทที่เหลืออปรากฏชัด
แลว. ในเพราะไวยากรณภาษิต ๑๖ วาระแมทั้งหมดอยางนี้จิตของภิกษุเการอย
รูป แบงเปนพวก ๆ ประมาณหกสิบ หกสิบ เกินกวาหกสิบ พนจากอาสวะ
เพราะไมถือมั่น. ก็ในสูตรนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัจธรรม ๑๖ ครั้ง
ครั้งละ ๔ รวมเปน ๖๔ ครั้งดวยไวยากรณภาษิต โดยประการตาง ๆ ดวย
ประการฉะนี้.
จบอรรถกถาทวยตานุปสสนาที่ ๑๒ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
จบอรรถกถามหาวรรคที่ ๓
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รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปพพชาสูตร ๒. ปธานสูตร ๓. สุภาษิตสูตร ๔. สุนทริกสูตร
๕. มาฆสูตร ๖. สภิยสูตร ๗. เสลสูตร ๘. สัลลสูตร ๙. วาเสฏฐสูตร
๑๐. โกกาลิกสูตร ๑๑. นาลกสูตร ๑๒. ทวยทานุปสสนาสูตร
สูตร ๑๒ สูตรเหลานี้ ทานเรียกวา มหาวรรค ดังนี้แล.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 693

อัฏฐกวรรคที่ ๔
กามสูตรที่ ๑
วาดวยเรื่องของกาม
[๔๐๘] ถาวาวัตถุกามจะสําเร็จแก
สัตวผูปรารถนาอยูไซร สัตวปรารถนาสิ่งใด
ไดสิ่งนั้นแลว ก็ยอมเปนผูมีใจเอิบอิม่ แนแท.
ถาเมื่อสัตวนั้นปรารถนาอยู เกิด
ความอยากไดแลว กามเหลานั้นยอมเลื่อมไป
ไซร สัตวนั้นยอมยอยยับเหมือนถูกลูกศร.
แทง ฉะนั้น.
ผูใดงดเวนกามทั้งหลาย เหมือน
อยางบุคคลเวนศีรษะงูดวยเทาของตน ผูนั้น
เปนผูมีสิต ยอมกาวลวงตัณหาในโลกนี้ได.
นรชนใดยอมยินดีกามเปนอันมาก
คือ นา ที่ดิน เงิน โค มา ทาส กรรมกร
เหลาสตรีและพวกพอง กิเลสทั้งหลายอันมี
กําลังนอย ยอมครอบงําย่ํายีนรชนนั้นได
อันตรายทั้งหลายก็ยอมย่ํายีนรชนนั้น แตนั้น
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ทุกขยอมติดตามนรชนผูถูกอันตรายครอบงํา
เหมือนน้ําไหลเขาสูเรือนที่แตกแลว ฉะนั้น.
เพราะฉะนั้น สัตวพึงเปนผูมีสติ
ทุกเมื่อ งดเวนกามทั้งหลายเสีย สัตวละกาม
เหลานั้นไดแลว พึงขามโอฆะไดเหมือนบุรุษ
วิดเรือแลวพึงไปถึงฝง ฉะนั้น.
จบกามสูตรที่ ๑
อรรถกถาอัฏฐกวรรคที่ ๔
อรรถกถากามสูตรที่ ๑
กามสูตรที่ ๑ มีคําเริ่มตนวา กาม กามยนฺตสฺส หากวัตถุกาม
สําเร็จแกสัตวผูปรารถนาอยูไซร ดังนี้.
การเกิดขึ้นของพระสูตรนี้เปนอยางไร ?
มีเรื่องเลาวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี พราหมณผูหนึ่งคิดวา เราจักหวานขาวเหนียวใกลฝงแมน้ําอจิรวดี ในระหวางกรุงสา
วัตถีและพระเชตวันมหาวิหารจึงไถนา. พระผูมพี ระภาคเจาแวดลอมดวยภิกษุ
สงฆเสด็จเขาไปบิณฑบาตเห็นพราหมณนั้นทรงรําพึงเห็นวา ขาวเหนียวของ
พราหมณนั้นจักเสียหาย จึงทรงรําพึงถึงอุปนิสัยสมบัติของพราหมณนั้นตอไป
ไดทรงเห็นอุปนิสัยแหงโสดาปตติมรรคของพราหมณนั้น ทรงรําพึงวาพราหมณ
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นี้จักบรรลุเมือ่ ไร ไดทรงเห็นวา เมื่อขาวกลาเสียหายพราหมณจะถูกความโศก
ครอบงําเพราะฟงพระธรรมเทศนา. ทรงดําริตอไปวา หากเราจักเขาไปหา
พราหมณในตอนนั้น พราหมณจักไมสําคัญโอวาทของเราที่ควรจะฟง เพราะ
พราหมณทั้งหลายมีความชอบตาง ๆ กัน เอาเถิด เราจักสงเคราะหตั้งแตบัดนี้
ทีเดียว พราหมณมีจิตออนในเราอยางนี้ก็จักฟงโอวาทของเราในตอนนั้นแลว
เสด็จเขาไปหาพราหมณตรัสถามวา พราหมณทานทําอะไร. พราหมณคิดวา
พระสมณโคดมเปนผูมีตระกูลสูงยังทรงทําการปฏิสันถารกับเรา จึงมีจิตเลื่อมใส
ในพระผูมีพระภาคเจา ทันใดนั้นเองกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ขาพระองคกําลังไถนา จักหวานขาวเหนียวพระเจาขา. ลําดับนั้น พระสารีบุตรเถระคิดวา พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําการปฏิสันถารกับพราหมณ พระตถาคตทั้งหลาย ไมมีเหตุปจจัยแลวจะไมทรงทําอยางนั้น เอาเถิดแมเราก็จะทํา
ปฏิสันถารกับพราหมณนั้น จึงเขาไปหาพราหมณแลวไดทําการปฏิสันถาร
อยางนั้นเหมือนกัน. พระมหาโมคคัลลานเถระและพระมหาสาวก ๘๐ ก็ทํา
อยางนั้น พราหมณพอใจเปนอยางยิ่ง.
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อขาวกลาสมบูรณวันหนึ่งเสวยภัตตาหารเสร็จแลวเสด็จจากกรุงสาวัตถีไปสะพระเชตวันแวะแยกทางเขาไปหาพราหมณ
ตรัสวา พราหมณนาขาวเหนียวของทานดีอยูหรือ, พราหมณกราบทูลวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ หากนาขาวเหนียวสมบูรณดีอยูอยางนี้ ขาพระพุทธเจาจักแบง
ถวายแดพระองคบางพระเจาขา. ครัน้ ตอมาลวงไปได ๔ เดือน ขาวเหนียว
ของพราหมณไดผลิตผลบริบูรณ. เมื่อพราหมณกําลังขวนขวายวา เราจักเกี่ยว
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วันนี้หรือพรุงนี้ มหาเมฆตั่งขึ้นแลวฝนไดตกตลอดคืน. แมนา้ํ อจิรวดีเต็มเปยม
ไหลพัดพาขาวเหนียวไปหมด. พราหมณเสียใจตลอดคืน พอสวางก็ไปยังฝง
แมน้ําเห็นขาวกลาเสียหายหมดเกิดวามโศกอยางแรงวา เราฉิบหายแลว บัดนี้
เราจักมีชีวิตอยูไดอยางไร ตอนใกลรุงของคืนนั้นเอง พระผูมีพระภาคเจาทรง
ตรวจดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุทรงทราบวา วันนี้ ถึงเวลาแสดงธรรมแก
พราหมณแลว จึงเสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีประทับยืนใกลประตูเรือน
ของพราหมณ. พราหมณเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวคิดวา พระสมณโคดม
มีพระประสงคจะปลอบใจเรา ผูถกู ความโศกครอบงําจึงเสด็จมาแลวปูอาสนะ
รับบาตรทูลนิมนตใหประทับนั่ง. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอยูจึงตรัสถาม
พราหมณวา พราหมณทานเสียใจเรื่องอะไรหรือ. พราหมณกราบทูลวา ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ถูกแลวพระเจาขา นาขาวเหนียวของขาพระองคถูกน้ําพัดพา
เสียหายหมดพระเจาขา. ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พราหมณเมื่อถึง
คราววิบัติ ก็ไมควรเสียใจ และเมื่อถึงคราวสมบูรณ ก็ไมควรดีใจ เพราะชื่อวา
กามทั้งหลาย ยอมสมบูรณบาง ยอมวิบัติบางดังนี้ ทรงรูธรรมเปนที่สบายของ
พราหมณนั้นจึงไดตรัสพระสูตรนี้ ดวยอํานาจการแสดงธรรม. ในสูตรนัน้ เรา
จักพรรณนาเพียงเธอความของบทโดยสังเขปเทานั้น. สวนความพิสดารพึง
ทราบโดยนัยดังกลาวแลวในนิทเทสนั้นแล. ในสูตรทั้งหมดนอกเหนือไปจากนี้
ก็เหมือนในสูตรนี้.
ในบทเหลานั้นบทวา กาม ไดแก วัตกุกามคือธรรมเปนไปในภูมิ ๓
มีรูปที่นารักเปนตน. บทวา กามยมานสฺส คือปรารถนา. บทวา ตสฺส เจ
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ต สมิชฺฌติ วา หากวัตถุกามนั้นจะสําเร็จแกสัตวผูปรารถนานั้น. ทาน
อธิบายวา หากเขาไดวัตถุกามนั้น. บทวา อทฺธา ปติมโน โหติ ไดแก
ยอมเปนผูมีใจยินดีโดยสวนเดียว. บทวา ลทฺธา แปลวาไดแลว. บทวา มจฺโจ
คือสัตว. บทวา ยทิจฺฉติ ตัดบทเปน ย อิจฺฉติ ยอมปรารถนาสิ่งใด. บทวา
ตสฺส เจ กามยมานสฺส คือแกบุคคลนั้นผูปรารถนากาม. หรือชื่นชมดวย
กาม. บทวา ฉนฺทชาตสฺส เกิดความพอใจคือเกิดความอยาก. บทวา ชนฺตุโน
คือ สัตว. บทวา เต กามา ปริหายนฺติ คือ หากกรรมเหลานั้นยอมเสื่อม
ไปไซร. บทวา สลฺลวิทฺโธว รุปฺปติ สัตวนั้นยอมยอยยับเหมือนถูกลูกศรแทง
คือตอแตนั้น สัตวยอมยอยยับเหมือนถูกลูกศรทําดวยเหล็กเปนตนเเทง.
ในคาถาที่ ๓ มีความสังเขปดังตอไปนี้. ผูใดเวนกามเหลานี้ดวยการ
ขมความกําหนัดดวยความพอใจ หรือดวยการตัดเด็ดขาดในกามนั้นเหมือนเวน
ศีรษะงูดวยเทาของตน ผูนั้นเปนผูมีสติ ยอมกาวลวงตัณหานี้ คือความอยากใน
โลกได เพราะไมระลึกถึงโลกแลว.
ตอแตนี้ไปเปนความยอแหงคาถาที่แสดงแลว. บุคคลใด ยินดีนามีนา
ขาวเหนียวเปนตน ที่ดนิ มีที่ปลูกเรือนเปนตน เงิน คือกหาปณะ โค มา
ประเภทโคและมา หญิงที่รูกันวาเปนหญิง พวกพองมีพวกพองของญาติเปน
ตน หรือกามเปนอันมากมีรูปนารักเปนตนเหลาอื่น กิเลสทัง้ หลายมีกําลังนอย
ยอมครอบงําย่ํายีบุคคลนั้นได. อธิบายวากิเลสทั้งหลายมีกําลังนอยยอมครอบงํา
บุคคลนั้นผูมีกําลังนอย เพราะเวนจากกําลังศรัทธาเปนตน หรือเพราะไมมี
กําลัง. เมื่อเปนเชนนั้นอันตรายที่ปรากฏมีราชสีหเปนตน และอันตรายที่ไม
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ปรากฏมีกายทุจริตเปนตน ยอมย่ํายีบุคคลนั้น ผูอยากในกาม รักษากาม และ
แสวงหากาม. แตนั้นทุกขมีชาติเปนตน ยอมติดตามบุคคลนั้น ผูถูกอันตรายไม
ปรากฏครอบงํา เหมือนน้ําไหลเขาสูเรือที่แตกแลวฉะนั้น เพราะฉะนั้นสัตว
พึงเปนผูมีสติทุกเมื่อดวยการเจริญกายคตาสติเปนตน เนื้อเวนกิเลสกามแมทั้ง
หมดในวัตถุกามมีรูปเปนตน ดวยการขมไวสละการตัดเด็ดขาด พึงเวนกาม
ทั้งหลาย สัตวละกามเหลานั้นไดอยางนี้แลว พึงขามคือสามารถขามโอฆะแม
๔ อยางดวยมรรคอันทําการละกามนั้นเสียได. แตนั้นพึงวิดเรือคืออัตภาพอัน
หนักดวยน้ําคือกิเลสแลวพึงถึงฝงดวยอัตภาพอันเบา พึงถึงนิพพานอันเปนฝง
แหงธรรมทั้งปวง และพึงถึงดวยการบรรลุพระอรหัต ยอมปรินิพพานดวย
อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ เหมือนอยางบุรุษวิดเรือที่เต็มดวยน้ําแลวพึงถึงฝง คือ
ไปถึงฝงดวยเรือที่เบาดวยความลําบากเล็กนอยเทานั้น ฉะนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาดวยธรรมอันเปนยอดคือพระอรหัต.
เมื่อจบเทศนา พราหมณและพราหมณีตั้งอยูในโสดาปตติผล.
จบอรรถกถากามสูตรที่ ๑ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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คุหัฏฐกสูตรที่ ๒
วาดวยผูของอยูในถ้ําคือกาย
[๔๐๙] นรชนผูของอยูในถ้ําคือกาย
ถูกกิเลสเปนอันมากปกปดไวแลว ดํารงอยู
ดวยอํานาจกิเลสมีราคะเปนตน หยั่งลงใน
กามคุณ เครื่องทําจิตใหลุมหลง นรชนผู
เห็นปานนั้นแล เปนผูไกลจากวิเวก เพราะ
วากามคุณทั้งหลายในโลก ไมใชละไดโดย
งายเลย.
กามคุณทัง้ หลายมีความปรารถนา
เปนเหตุ เนื่องดวยความยินดีในภพ เปลื้อง
ออกไดโดยยาก คนอื่นจะเปลื้องออกใหไม
ไดเลย นรชนทัง้ หลายมุงหวังตามในอนาคต
บาง ในอดีตบาง คร่ําครวญถึงกามเหลานี้
ที่เคยมีแลวบาง อันตนเปลื้องเองไดยาก
และคนอื่นก็เปลื้องใหไมได.
สัตวเหลานั้นยินดี ขวนขวาย ลุม หลงอยูในกามทั้งหลาย ไมเชื่อถือถอยคํา
ของบัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน ตั้งอยูแลว
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ในธรรมอันไมสงบ ถูกทุกขครอบงําแลว
ยอมรําพันอยูวา เราจุติจากโลกนี้แลว จัก
เปนอยางไรหนอ.
เพราะเหตุนั้นแล สัตวพึงศึกษาไตร
สิกขาในศาสนานี้แหละ พึงรูวาสิ่งอะไร ๆ
ในโลกไมเปนความสงบ ไมพึงประพฤติ
ความไมสงบเพราะเหตุแหงสิ่งนั้น นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตนั้นวาเปนของ
นอยนัก.
เราเห็นหมูสัตวนี้ ผูเปนไปในอํานาจ
ความอยากในภพทั้งหลาย กําลังดิ้นรนอยู
ในโลก นรชนทั้งหลายผูเลวทรามยอมบน
เพออยูในปากมัจจุราช นรชนเหลานั้น ยัง
ไมปราศจากความอยากในภพและมิใชภพทั้ง
หลายเลย.
ทานทั้งหลายจงดูชนทั้งหลายผูถือวา
สิ่งนั้น ๆ เปนของเรา กําลังดิ้นรนอยู เหมือน
ปลาในแองน้ํานอยมีกระแสขาดสิ้นแลวดิ้นรนอยู ฉะนั้น นรชนเห็นโทษแมนั้นแลว
ไมพึงประพฤติเปนคนถือวาสิ่งนั้น ๆ เปน
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ของเรา ไมกระทําความติดของอยูในภพ
ทั้งหลาย.
พึงกําจัดความพอใจในที่สุดทั้งสอง
(มีผัสสะและเหตุเกิดแหงสัมผัสสะเปนตน)
กําหนดรูผัสสะแลวไมยินดีในธรรมทั้งปวงมี
รูปเปนตน ติเตียนตนเองเพราะขอใด อยา
ทําขอนั้น เปนนักปราชญไมติดอยูในรูปที่
ไดเห็นและเสียงที่ไดฟงเปนตน.
กําหนดรูส ัญญาแลว พึงขามโอฆะ
เปนมุนี ไมติดอยูในอารมณที่ควรหวงแหน
ถอนลูกศรคือ กิเลสออกเสีย ไมประมาท
เทีย่ วไปอยู ยอมไมปรารถนาโลกนี้และโลก
หนา ฉะนี้แล.
จบคุหัฏฐกสูตรที่ ๒
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อรรถกถาคุหัฏฐกสูตรที่ ๒
คุหัฏฐกสูตร มีคําเริ่มตนวา สตฺโต คุหาย นรชนผูของอยูใน
ถ้ําคือกาย ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
มีเรื่องเลาวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ กรุงสาวัตถี ทาน
ปณโฑลภารทวาชะ ไดไปยังพระราชอุทยานของพระเจาอุเทน ชื่ออาวัฏฏกะ
ใกลฝงแมน้ําคงคาในกรุงโกสัมพี. อนึง่ ทานปณโฑลภารทวาชะนี้แมในกาลอื่น
ก็เคยเขาไปพักผอนที่พระราชอุทยานนั้นบอย ๆ เหมือนพระควัมปติเถระไปพัก
ผอน ณ ดาวดึงสพิภพฉะนั้น ขอนี้มีนัยดังกลาวแลวในอรรถกถาวังคีสสูตร.
ทานปณโฑลภารทวาชะนั้นนั่งพักกลางวัน ดื่มด่าํ กับสมาบัติ ณ โคนตนไม
รมเย็นใกลฝง แมน้ําคงคานั้น.
ในวันนั้นพระเจาอุเทนเสด็จไปประพาสพระราชอุทยาน ทรงเพลิดเพลินอยูในพระราชอุทยาน ดวยการฟอนรําขับรองเปนตนตลอดวัน ทรงมึน
เมาเพราะดื่มจัด บรรทมเอาเศียรหมุนบนตักของหญิงคนหนึ่ง. บรรดาหญิง
นอกนั้นคิดวาพระราชาบรรทมหลับแลวจึงพากันสุกไปเก็บดอกไมและผลไม
เปนตนในพระราชอุทยาน ครั้นเห็นพระเถระแลวจึงตั้งหิริโอตตัปปะหามกัน
เองวาอยาสงเสียงดัง คอย ๆ พากันเขาไปไหวแลวนั่งหอมลอมพระเถระ พระ
เถระออกจากสมาบัติแสดงธรรมแกหญิงเหลานั้น. หญิงเหลานั้นตางชื่นใจตั้งใจ
ฟงแลวกลาววา สาธุ สาธุ ดังนี้. หญิงคนที่นั่งเอาพระเศียรของพระราชาพาด
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ตักคิดวา แมพวกเหลานี้ทิ้งเราไปสนุกกัน เกิดริษยาในหญิงพวกนั้นจึงขยับขา
ใหพระราชาทรงตื่น. พระราชาครั้นทรงตื่นบรรทมไมเห็นนางสนม รับสั่งถาม
วา พวกหญิงถอยเหลานี้หายไปไหน. หญิงนั้นทูลวา พวกเขาพากันไปดวย
คิดวา เราไมสมอยากในพระทูลกระหมอม จักไปรื่นรมยกับสมณะ ดังนี้.
พระราชานั้นทรงพิโรธไดเสด็จมุงหนาไปหาพระเถระ. หญิงเหลานั้นเห็น
พระราชาบางพวกก็ลุกขึ้น บางพวกก็ไมลุกโดยทูลวา ขาเเตมหาราช พวกหมอม
ฉันจะฟงธรรมในสํานักขอนักบวช. เมื่อหญิงเหลานั้นทูลอยางนั้น พระราชา
ทรงพิโรธหนักขึ้นดวยความเมาไมไหวพระเถระเลย ตรัสถามวา ทานมาเพื่อ
อะไร. พระเถระถวายพระพรวา เพื่อความวิเวก มหาบพิตร. พระราชาตรัสวา
ทานมาเพื่อความวิเวก นั่งใหพวกสนมแวดลอมอยูอยางนี้แหละหรือ แลวตรัส
ตอไปวา ทานจงบอกวิเวกของทานดูทีหรือ. พระเถระแมชํานาญในการกลาวถึง
วิเวกก็ไดนิ่งเสียดวยคิดวา พระราชานีต้ รัสถามประสงคจะรูก็หามิได. พระราชา
ตรัสวา หากทานไมบอก เราจะใหมดแดงกัดทาน แลวทรงเด็ดรังมดแดงที่
ตนอโศกตนหนึ่งเรี่ยรายลงบนพระกายของพระองคทรงเช็ดพระกายแลวเด็ดรัง
อื่นมุงหนาไปหาพระเถระ. พระเถระคิดวา หากพระราชานี้ประทุษรายเราก็จะ
พึงไปอบาย จึงอนุเคราะหพระราชา เหาะขึ้นสูอากาศดวยฤทธิ์ไปแลว. หญิง
ทั้งหลายเหลานั้นทูลวา ขาแตพระทูลกระหมอมพระราชาเหลาอื่นเห็นบรรพชิต
แลวก็พากันบูชาดวยดอกไมและของหอมเปนตน พระองคสิกลับไมพอพระทัย
โดยจะเอารังมดแดงไปบูชา ตระกูลวงศจะถึงความพินาศนะเพคะ. พระราชา
ทรงสํานึกโทษของพระองค จึงทรงนิ่งตรัสถามคนรักษาพระราชอุทยานวา ใน
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วันอื่นพระเถระยังจะมาในอุทยานนี้อีกไหม. คนรักษาพระราชอุทยานทูลวา
มาพระเจาขา. พระราชาตรัสวา ถาเชนนั้นเจาจงบอกเราในเวลาที่พระเถระมา.
วันหนึ่งเมื่อพระเถระมา คนเฝาพระอุทยานจึงทูลใหพระราชาทรงทราบ. พระ
ราชาก็เสด็จเขาไปหาพระเถระตรัสถามปญหาแลว ไดถึงสรณะตลอดชีวิต.
ก็ในวันที่พระเถระถูกพระราชาไมทรงพอพระทัยโดยเอารังมดแดงมา
บูชา พระเถระเหาะไปทางอากาศแลวดําลงไปในดินโผลขึ้น ณ พระคันธกุฎี
ของพระผูมีพระภาคเจา. ฝายพระผูมีพระภาคเจา มีพระสติสัมปชัญญะสําเร็จ
สีหไสยาโดยพระปรัศวเบื้องขวา ทอดพระเนตรเห็นพระเถระแลวตรัสถามวา
ดูกอนภารทวาชะ เธอมาในเวลามิใชกาลหรือ. พระเถระกราบทูลวา ถูกแลว
พระเจาขา แลวจึงกราบทูลเรื่องราวนั้นทั้งหมดใหทรงทราบ. พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับดังนั้นแลวจึงตรัสวา การพูดถึงเรื่องวิเวกแกพระราชาผูยังตอง
การกามคุณ จักมีประโยชนอะไรดังนี้ ทรงบรรทมดวยพระปรัศวเบื้องขวา
นั่นแหละ ไดตรัสพระสูตรนี้ เพื่อทรงแสดงธรรมแกพระเถระ.
ในบทเหลานั้นบทวา สตฺโต คือผูของ. บทวา คุหาย ในถ้ําคือ
ในกาย. จริงอยูกายทานเรียกวาถ้ํา เพราะเปนชองใหสัตวรายมีราคะเปนตน
อยู. บทวา พหุนาภิฉนฺโน ถูกกิเลสเปนอันมากปกปดไว คือ ถูกกิเลสมี
ราคะเปนตนเปนอันมากปกปดไว. ดวยบทนี้พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงเครื่อง
ผูกภายใน. บทวา ติฏ ตั้งอยูคือตั้งอยูดวยอํานาจกิเลสมีราคะเปนตน. บท
วา นโร คือ สัตว. บทวา โมหนสฺมึ ปคาฬฺโห หยั่งลงในกามคุณ
เครื่องทําจิตใหลุมหลง ความวา ทานกลาวกามคุณวาเปนเครื่องทําจิตใหลุมหลง
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เพราะเทวดาและมนุษยทั้งหลายยอมลุมหลงในกามคุณนี้ เปนผูหยั่งลงใน
กามคุณเหลานั้น ดวยบทนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงเครื่องผูกภายนอก.
บทวา ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ โส ความวา นรชนเห็นปานนั้น
เปนผูไกลจากวิเวก ๓ มีกายวิเวกเปนตน. เพราะเหตุไร. เพราะกามทั้งหลาย
ในโลกไมใชละไดโดยงายเลย. ทานอธิบายวา เพราะกามทั้งหลายในโลกเปน
สิ่งที่จะพึงละไดโดยงายมิไดมี.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงยกตัวอยางใหเห็นวา นรชนเห็นปานนั้นแล
เปนผูหางไกลจากวิเวก ในคาถาตนอยางนี้แลว เมื่อจะทรงทําใหแจงถึงธรรมดา
ของสัตวทั้งหลายเห็นปานนั้นอีก จึงตรัสคาถาวา อิจฺฉานิทานา กามคุณทั้ง
หลายมีความปรารถนาเปนเหตุ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อิจฺฉานิทานา คือมีตัณหาเปนเหตุ. บทวา
ภวสาตพนฺธา เนื่องดวยความยินดีในภพ คือเนื่องดวยความยินดีในภพมีสุข
เวทนาเปนตน. บทวา เต ทุปฺปมุจฺ า สัตวเหลานั้นอันคนอื่นเปลื้องออก
ใหไมไดเลย คือธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความยินดีในภพเหลานั้น หรือสัตว
ทั้งหลายมีความปรารถนาเปนเหตุเนื่องดวยความยินดีในภพนั้นเหลานั้นเปลื้อง
ออกไดโดยยาก. บทวา น หิ อฺโมกฺขา คือคนอื่นไมสามารถจะเปลื้อง
ออกใหได. อีกอยางหนึ่ง คํานี้เปนคําแสดงการณะวา สัตวเหลานั้นเปนผู
เปลื้องออกไดยาก. เพราะเหตุไร. เพราะคนอื่นไมพึงเปลื้องออกได ผิวาคน
อื่นพึงเปลื้องออกได ก็พึงเปลื้องไดดวยกําลังของตนเอง นี้เปนอธิบายของ
บทวา น หิ อฺโมกฺขา นั้น . บทวา ปจฺฉา ปุเร วาป อเปกฺขมานา คือนรชนทั้งหลายหวังกามทั้งหลาย ในอนาคตบาง ในอดีตบาง.
บทวา อิเมว กาเม ปุริเมว ชปฺป คร่าํ ครวญถึงกามเหลานี้ที่เคยมีมาแลว
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ความวา ปรารถนากามเหลานี้ที่เปนปจจุบัน หรือที่เคยมีมาแลวแมทั้งสองอยาง
คืออดีตและอนาคต ดวยตัณหาอันแรงกลา. พึงทราบการเชื่อมบททั้งสอง
เหลานี้กับดวยบทนี้วา เต ทุปฺปมฺุจา น หิ อฺโมกฺขา ความวา กาม
คุณทั้งหลายเปลื้องออกไดโดยยาก คนอื่นจะเปลื้องออกใหไมไดเลย. นรชน
ทั้งหลายมุงหวังคร่ําครวญนอกเหนือไปจากนี้ไมพึงประกาศวา กําลังทําอะไร
หรือทําอะไรแลว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงยกตัวอยางวา ทูเร วิเวกา หิ ตถาวิโธ ในคาถาตนอยางนี้ และทรงทําใหแจงถึงธรรมดาของสัตวทั้งหลาย
เห็นปานนั้น ดวยคาถาที่สองแลว บัดนี้ทรงทําใหแจงถึงการกระทําบาปกรรม
ของสัตวเหลานั้น จึงตรัสคาถาวา กาเมสุ คิทฺธา ยินดีในกามทั้งหลาย.
บทนั้นมีความดังตอไปนี้. สัตวเหลานั้นยินดีในกามทั้งหลายดวยอยาก
บริโภค ขวนขวายในกามทั้งหลาย เพราะขวนขวายในการแสวงหาเปนตน ลุม
หลงอยูในกามทั้งหลาย เพราะถึงความลุมหลงพรอม ไมเชื่อถือถอยคํา เพราะ
ไมเชื่อถือถอยคําของบัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน เพราะความดูหมิ่น เพราะ
ความตระหนี่ ตั้งอยูในธรรมอันไมสงบ มีความไมสงบทางกายเปนตน ถูก
ทุกขคือความตายครอบงําในกาลสุดทาย ยอมรําพันอยูวา เราจุติจากโลกนี้แลว
จักเปนอยางไรหนอ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
เพราะเหตุนั้นแล สัตวพึงศึกษา
ไตรสิกขาในศาสนานี้ พึงรูว าสิ่งอะไร ๆ ใน
โลกไมเปนความสงบ ไมพงึ ประพฤติความ
ไมสงบเพราะเหตุแหงสิ่งนั้น นักปราชญทั้ง
หลาย กลาวชีวิตนั้นวา เปนของนอยนัก.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 707

ในบทเหลานั้น บทวา สิกฺเขถ พึงศึกษา คือพึงศึกษาไตรสิกขา.
บทวา อิเธว คือในศาสนานี้แหละ. บทที่เหลือมีความงายทั้งนั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงถึงความเสื่อมของสัตว ผู
ไมทําอยางนั้น จึงตรัสคาถาวา ปสฺสามิ เราเห็น ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปสฺสามิ คือเราเห็นดวยตาเนื้อเปนตน . บท
วา โลเก ในโลก ไดแก อบายเปนตน. บทวา ปริปฺผนฺทมาน คือกําลัง
ดิ้นรนไปขางโนนขางนี้. บทวา ปช อิม คือหมูสัตวนี้. บทวา ตณฺหาคต
คือถูกตัณหาครอบงํา อธิบายวา ตกลงไป. บทวา ภเวสุ ในภพทั้งหลาย คือ
ในกามภพเปนตน. บทวา หีนา นรา คนเลว คือคนผูมีการงานเลว. บทวา
มจฺจุมุเข ลปนฺต บนเพออยูในปากมัจจุราช คือบนเพออยูในปากของความ
ตายที่มาถึงแลวในที่สุด. บทวา อวีตตณฺหาเส คือยังไมปราศจากตัณหา.
บทวา ภวาภเวสุ ในภพนอยภพใหญไดแกในกามภพเปนตน. อีกอยางหนึ่ง
บทวา ภวาภเวสุ ไดแกในภพและภพ. ทานอธิบายวาในภพทั้งหลายบอย ๆ.
บัดนี้ เพราะสัตวทั้งหลายยังไมปราศจากตัณหาจึงดิ้นรนและพร่ําเพอ
อยูอยางนี้ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงชักจูงใหสัตวทั้งหลายกําจัด
ตัณหา จึงตรัสคาถาวา มมายิเต ถือวาสิ่งนั้น ๆ เปนของเรา ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา มมายิเต คือถือสิง่ นั้น ๆ วาเปนของเรา
ดวยตัณหาและทิฏฐิ. บทวา ปสฺสถ ทานทั้งหลายจงดู พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสเรียกผูฟงทั้งหลาย. บทวา เอตมฺป คือโทษแมนั้น. บททีเ่ หลือปรากฏ
ชัดแลว.
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พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงความยินดีในคาถาที่หนึ่งนี้และโทษ
ดวย ๔ คาถานอกนั้นอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อทรงแสดงการสลัดออกและอานิสงสของการสลัดออก พรอมดวยอุบาย จึงทรงแสดงโทษ ความต่ําทรามและ
ความเศราหมองของกามทั้งหลายดวยคาถาเหลานี้ทั้งหมด เพื่อทรงแสดงถึง
อานิสงสในเนกขัมมะในบัดนี้ จึงตรัสสองคาถาวา อุโภสุ อนฺเตสุ ในที่สุด
ทั้งสอง ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อุโภสุ อนฺเตสุ คือในการกําหนด ๒ อยาง
มีผัสสะและเหตุเกิดแหงผัสสะเปนตน. บทวา วิเนยฺย ฉนฺท ไดแก พึงกําจัด
ความกําหนัดดวยความพอใจเสีย. บทวา ผสฺส ปริฺาย กําหนดรูผัสสะ
ความวา กําหนดรูนามรูปทั้งสิ้น ดวยปริญญา ๓ คือ กําหนดรูผัสสะมีจักขุสัมผัสสะเปนตน กําหนดรูอรูปธรรมทั้งปวงอันประกอบดวยผัสสะนั้นโดยทํานอง
เดียวกับผัสสะนั้นเอง และกําหนดรูรูปธรรมดวยสามารถเปนวัตถุ ทวาร และ
อารมณของอรูปธรรมเหลานั้น. บทวา อนานุคิทโฺ ธ คือไมยนิ ดีในธรรม
ทั้งปวงมีรูปเปนตน. บทวา ยทตฺตครหี ตทกุพพฺ มาโน คือติเตียนตนเอง
เพราะขอใด ไมควรทําขอนั้น. บทวา น ลิมฺปตี ทิฏสุเตสุ นักปราชญ
ไมติดอยูในรูปที่ไดเห็นและเสียงที่ไดฟง ความวา นักปราชญถึงพรอมดวย
ปญญาเห็นปานนั้น ไมตดิ ดวยการติด ๒ อยางแมอยางเดียว ในธรรมคือรูป
ที่ไดเห็นและเสียงที่ไดฟง ชื่อวาเปนผูไมติด ถึงความผองแผวในที่สุดเหมือน
อากาศฉะนั้น.
คาถาวา สฺ ปริฺา กําหนดรูสัญญามีความสังเขปดังตอไปนี้.
กําหนดรูมิใชเพียงคําพูดอันไรประโยชนอยางเดียวเทานั้น ที่แทกําหนดรูแม
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สัญญามีกามสัญญาเปนตนดวย กําหนดรูนามรูปโดยทํานองเดียวกับสัญญาหรือ
โดยนัยที่กลาวแลวในตอนกอนดวยปริญญา ๓ อยาง พึงขามโอฆะแม ๔ อยาง
ไดดวยปฏิปทานี้ แตนั้นนรชนนั้นขามโอฆะไดแลว เปนมุนขี ีณาสพ ไมติด
ในตัณหาและทิฏฐิ เพราะละกิเลสคือตัณหาและทิฏฐิแลว ถอนลูกศรออกเสีย
ได เพราะไดถอนลูกศรคือกิเลสมีราคะเปนตนออกได ไมประมาทเที่ยวไป
เพราะมีสติไพบูลย หรือไมประมาทเที่ยวไปในสวนเบื้องหนา เปนผูถอนลูกศร
ไดแลว เพราะเที่ยวไปดวยความไมประมาทนั้น ไมหวังโลกนี้และโลกหนาอัน
ตางดวยอัตภาพของตนและของผูอื่นเปนตน เปนผูไมถือมั่นเพราะดับจิตดวง
สุดทาย (จริมจิต) โดยแท ยอมดับไปเหมือนไฟหมดเชื้อฉะนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาลงดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต ทรงบัญญัติไว
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติธรรมเทานั้น มิใชใหเกิดมรรคหรือผลดวยเทศนานี้
เพราะทรงแสดงแกพระขีณาสพ.
จบอรรถกถาคุหัฏฐกสูตรที่ ๒ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 710

ทุฏฐัฏฐกสูตรที่ ๓
วาดวยเดียรถียและมุนี
[๔๑๐] เดียรถียบางพวก มีใจประทุษราย ยอมติเตียนโดยแท แมอนึ่ง พวก
ชนที่ฟงคําของเดียรถียเหลานั้นแลว ปลงใจ
เชือ่ จริง ก็ติเตียน แตมุนียอ มไมเขาถึงการ
ติเตียนที่เกิดขึ้นแลว เพราะเหตุนั้น มุนียอม
ไมมีหลักตอ คือ ราคะ โทสะ และโมหะ
ในโลกไหน ๆ.
บุคคลผูถกู ความพอใจครอบงําแลว
ตั้งมั่นอยูในความชอบใจ จะพึงลวงทิฏฐิของ
ตนไดอยางไรเลา บุคคลกระทําทิฏฐิเหลานั้น
ใหบริบูรณดวยตนเอง รูอยางใด ก็พึงกลาว
อยางนั้น.
ผูใดไมถูกเขาถามเลย กลาวอวดอาง
ศีลและวัตรของตนแกผูอื่น ผูฉลาดทั้งหลาย
กลาวผูนั้นวา ผูไมมีอริยธรรม, ผูไดกลาว
อวดตนดวยตนเอง ผูฉลาดทั้งหลายกลาว
การอวดของผูนั้นวา ผูนี้ไมมีอริยธรรม.
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สวนภิกษุผูสงบ มีตนดับแลว ไม
กลาวอวดในศีลทั้งหลายวา เราเปนผูถึง
พรอมแลวดวยศีล ผูฉลาดทั้งหลายกลาว
ภิกษุนั้นวา มีอริยธรรม.
ภิกษุใดไมมีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในโลก
ไหน ๆ ผูฉลาดทั้งหลายกลาวการไมกลาว
อวดของภิกษุนนั้ วา ภิกษุนมี้ ีอริยธรรม.
ธรรม คือ ทิฏฐิ อันปจจัยกําหนด
ปรุงแตงแวดลอม ไมผองแผว ยอมมีแก
ผูใด ผูนั้นเปนอยางนี้ เพราะเหตุที่ผูนั้นเห็น
อานิสงส มีคติวิเศษเปนตนในตน ฉะนัน้
จึงเปนผูอาศัยทิฏฐิ อาศัยความกําเริบทีม่ ี
อยูน ั้น.
นรชนตัดสินธรรมที่ตนยึดมั่นแลว
ในธรรมทั้งหลาย ไมพึงลวงการยึดมั่นดวย
ทิฏฐิไดโดยงายเลย เพราะเหตุนั้น นรชน
ยอมยึดถือและถือมั่นธรรม ในเพราะความ
ยึดมั่นดวยทิฏฐิเหลานั้น.
บุคคลผูมปี ญญา ไมมีทิฏฐิอัน
ปจจัยกําหนดแลวในภพนอยภพใหญ ในโลก
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ไหน ๆ บุคคลผูมีปญญานั้นละมายาและ
มานะไดแลว จะพึงถึงการนับเขาในคติ
พิเศษในนรกเปนตน ดวยคติพิเศษอะไร
บุคคลผูมีปญญานั้น ไมมีตัณหาและทิฏฐิ.
ก็บุคคลผูมีตัณหาและทิฏฐิ ยอมเขา
ถึงวาทะในธรรมทั้งหลาย ผูนั้นจะพึงกลาว
กะพระขีณาสพผูไมมีตัณหาและทิฏฐิ ผูก ําหนัดหรือวาผูประทุษรายไดอยางไร ดวย
ความกําหนัดหรือความประทุษรายอะไร
ความเห็นวาเปนตน หรือความเห็นวาขาด
สูญ ยอมไมมแี กพระขีณาสพนั้นเลย เพราะ
พระขีณาสพนัน้ ละทิฏฐิไดทั้งหมดในอัตภาพนี้ ฉะนี้แล.
จบทุฏฐัฏฐกสูตรที่ ๓
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อรรถกถาทุฏฐัฏฐกสูตรที่ ๓
ทุฏฐัฏฐกสูตร มีคาํ เริ่มตนวา วทนฺติ เว ทุฏมนาป เดียรถีย
บางพวกมีใจประทุษรายยอมติเตียนโดยแท ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจาตรัสการเกิดแหงคาถาตนไวในพระสูตรแลว. พวก
เดียรถียทนไมไดที่เห็นลาภสักการะเกิดขึ้นแดพระผูมีพระภาคเจา และภิกษุสงฆ
จึงสงนางสุนทรีปริพาชิกาไป. นัยวานางสุนทรีปริพาชิกานั้นเปนนางงามประจํา
ชนบท ไดเปนปริพาชิกาเพราะนุงหมผาขาว. นางอาบน้ําชําระรางกายแลวตก
แตงดวยผาสะอาดและทัดทรงดอกไม ประพรมดวยของหอมเครื่องลูบไล ใน
เวลาที่ชาวกรุงสาวัตถีฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจาแลวออกจากพระเชตวัน
นางก็ออกจากกรุงสาวัตถีมุงหนาไปพระเชตวัน เมื่อชนทั้งหลายถามวา จะไป
ไหน นางก็ตอบวาไปเพื่อใหพระสมณโคดมและสาวกของพระองคอภิรมย แลว
เดินผานไปทางซุมประตูพระเชตวัน เมื่อซุมประตูพระเชตวันปด จึงเขาไปยัง
เมือง พอสวางนางก็ไปพระเชตวันอีกเดินเตรทําเปนเหมือนจะเก็บดอกไมใกล
พระคันธกุฎี. ก็เมื่อนางถูกชนทั้งหลายที่มาอุปฏฐากพระพุทธเจาถามวา มาทํา
ไม ก็ตอมเลีย่ งไปเลี่ยงมาอยูอยางนั้นแหละ. พอลวงไปครึ่งเดือนพวกเดียรถีย
จึงฆานางสุนทรีปริพาชิกาเสียแลวเอาไปฝงไวที่คูเมือง พอสวาง ก็ทําเปนเอะอะ
วา พวกเราไมเห็นนางสุนทรี จึงไปทูลพระราชา พระราชาทรงอนุญาตแลวจึง
เขาไปยังพระเชตวัน ทําเปนเหมือนคนหาอยู แลวยกนางสุนทรีขึ้นจากที่ที่ฝงไว
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เอาใสเตียงนําเขาไปยังพระนคร พากันดาวาติเตียน. พึงทราบเรื่องทั้งหมดโดย
นัยที่มาแลวในบาลีนั่นแล. วันนั้นตอนใกลรุง พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดู
โลกดวยพุทธจักษุ ทรงทราบวา วันนี้พวกเดียรถียจักทําใหเกิดความเสื่อมยศ
ทรงดําริวา มหาชนเชื่อเดียรถียเหลานั้นแลวจะพากันโกรธเคืองเรา อยาไป
อบายกันเสียเลย จึงทรงปดประตูพระคันธกุฎีประทับอยูภายในพระคันธกุฎี
นั่นเอง ไมเสด็จเขาพระนครเพื่อบิณฑบาต. ฝายภิกษุทั้งหลายเห็นประตูปดจึง
เขาไปเชนคราวกอน ๆ. ชนทั้งหลายเห็นพวกภิกษุจึงพากันดาวาอยางเสียหาย.
ลําดับนั้นทานพระอานนทกราบทูลเรือ่ งราวนั้นแดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พวกเดียรถียทําความเสื่อมยศใหญใหเกิดขึ้นแลว ไมสามารถ
จะอยูในที่นี้ได ชมพูทวีปกวางขวาง โปรดเสด็จไปที่อื่นเถิดพระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนอานนท ก็เมื่อโทษเกิดในที่นั้นอีกเธอจะไป
ไหนเลา. กราบทูลวา ไปเมืองอื่นอีก พระพุทธเจาขา. ลําดับนั้น พระผูมี
พระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนอานนท รอดูไปกอน เสียงนี้จักมีอยูได ๗ วัน
เทานั้น ครัน้ เลย ๗ วันไปแลว ผูใดทําความเสื่อมยศไว ความเสื่อมยศนั้นก็
จักตกไปบนผูนั้นนั่นแหละ เพื่อจะทรงแสดงธรรมแกพระอานนทเถระจึงได
ตรัสคาถานี้วา วทนฺติ เว ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา วทนฺติ คือ พวกเดียรถียพากันติเตียนพระผูมีพระภาคเจาและภิกษุสงฆ. บทวา ทุฏมนาป เอเก เอโถป เว สจฺจมนาป
อนึ่งพวกชนที่ฟงคําของเดียรถียเหลานั้นแลวปลงใจเชื่อวาจริงก็ติเตียน ความวา
พวกชนบางพวกมีใจประทุษราย บางพวกสําคัญวาเปนจริง พวกเดียรถียมีใจ
ประทุษรายแลว. อธิบายวา ชนเหลาใดฟงคําของเดียรถียเหลานั้นแลว ชน
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เหลานั้นเขาใจวาเปนจริงก็พากันเชื่อ. บทวา วาทฺจ ชาต วาทะเกิดขึ้นแลว
คือวาทะดาเกิดขึ้นแลวอยางนี้. บทวา มุนิ โน อุเปติ มุนีไมเขาถึง คือ
พุทธมุนีไมเขาถึงการติเตียน เพราะไมไดทําและเพราะไมโกรธ บทวา ตสฺมา
มุนิ นตฺถิ ขิโล กุหิฺจิ เพราะฉะนั้นมุนียอมไมมีหลักตอในที่ไหน ๆ คือ
ดวยเหตุนั้นพึงทราบวา มุนี้นี้ยอมไมมีหลักตอ ดวยหลักตอ คือ ราคะเปนตน
ในโลกไหน ๆ.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสคาถานี้แลว จึงรับสั่งถามพระอานนทเถระ
วา ดูกอนอานนท ภิกษุทงั้ หลายถูกคําวาเยยหยันอยางนี้แลวพูดอยางไร. กราบทูลวา มิไดพูดอะไรเลย พระเจาขา. ตรัสวา ดูกอนอานนท เราเปนผูมีศีลมิใช
หรือ เพราะฉะนั้นควรนิ่งในเรื่องทั้งหมด แมรูอยูก็ไมพูด เพราะคนพาลกับ
บัณฑิตเขากัน ไมได. เพื่อประโยชนในการแสดงธรรมวา ดูกอนอานนท ภิกษุ
ทั้งหลายจงโตตอบพวกชนเหลานั้นอยางนี้ ไดตรัสคาถานี้วา อภูตวาที นิรย
อุเปติ คนพูดไมจริงยอมตกนรก ดังนี้. พระเถระรับพระพุทธดํารัสนั้นแลว
จึงกลาว กะภิกษุทั้งหลายวา พวกทานควรโตตอบชนทั้งหลายดวยคาถานี้. ภิกษุ
ทั้งหลายไดกระทําอยางนั้นแลว. ชนผูเปนบัณฑิตไดนิ่งเฉย. แมพระราชาก็
ทรงสงพวกราชบุรุษไปทุกแหงหน จับคาดคั้นพวกนักเลงที่เดียรถียใหคาจางฆา
นางสุนทรี ครั้นทรงทราบเรื่องราวแลวไดทรงบริภาษพวกเดียรถีย. แมชน
ทั้งหลายเห็นพวกเดียรถียต างก็เอากอนดินขวางปา เอาฝุนโรย ดวยโกรธวา
พวกเดียรถียท ําใหพระผูมีพระภาคเจาเสื่อมยศ. พระอานนทเถระเห็นดังนั้นจึง
กราบทูลแดพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสพระคาถานี้วา
สกฺหิ ทิฎึ กถมจฺจเยยฺย จะพึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา.
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บทนั้นมีความดังตอไปนี้. ทิฏฐิของชนเดียรถียวา เราจักฆานางสุนทรี
ปริพาชิกา แลวประกาศโทษของสมณศากยบุตร ก็จักไดรับสักกะไดโดยอุบายนี้
บุคคลจะพึงลวงทิฏฐินั้นไดอยางไร ที่แทโทษนันจะกลับมาถึงชนเดียรถียนั้น
ผูไมสามารถจะลวงทิฏฐินั้นได อีกอยางหนึ่งชนเดียรถียผูมีวาทะวาเที่ยงเปนตน
ถูกความพอใจในทิฏฐินั้นครอบงําแลว และตั้งมั่นอยูในความชอบใจในทิฏฐิ
จะพึงลวงทิฏฐิของตนไดอยางไรเลา ที่แทบุคคลนั้นกระทําทิฏฐิเหลานั้นใหบริบูรณดวยตนเอง รูอยางใด พึงกลาวลยางนั้น.
ลําดับนั้น พระราชาเมื่อลวงไป ๗ วัน รับสั่งใหเอาศพของนางสุนทรี
นั้นไปทิ้งเสีย ตอนเย็นเสด็จไปยังพระวิหารถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมือ่ ความเสื่อมยศเชนนี้เกิดขึ้น ควรจะบอก
ขาพระองคบาง. เมื่อพระราชากราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาถวาย
พระพรวา มหาบพิตร อาตมภาพเปนผูมีศีล มีคุณสมบัติมิใชหรือ แลวตรัส
ตอไปวา การบอกแกผูอื่นเปนการสมควรแกพระอริยเจาละหรือดังนี้ เพื่อให
เกิดเรื่องนั้นขึ้น จึงไดตรัสคาถาที่เหลือวา โย อตฺตโน สีลวตานิ เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา สีลวตานิ ผูมีศีล คือ ศีลมีปาติโมกขเปนตน
และธุดงคมีอารัญญิกธุดงคเปนตน. บทวา อนานุปุฏโ คือไมถูกถามเลย
บทวา ปาถา คือ กลาวอวดอาง. บทวา อนริยธมฺม กุสลา ตมาหุ โย
อาตุมาน สยเมว ปาถา คือ ผูใดกลาวอวดอางตนดวยตนเอง ผูฉลาด
ทั้งหลายกลาวผูนั้นวาเปนผูไมมีอริยธรรม. บทวา สนฺโต ผูสงบ คือ ชื่อวา
เปนผูสงบเพราะสงบกิเลสมีราคะเปนตน เสมือนเปนผูมีตนผองแผวแลวฉะนั้น.
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บทวา อิติหนฺติ สีเลสุ อกตฺถมาโน คือ ไมกลาวอวดอางในศีลทั้งหลายวา
เราเปนผูถึงพรอมแลวดวยศีล. ทานอธิบายวา ไมกลาววาจาแนะนําตนวามีศีล.
บทวา ตมริยธมฺม กุสลา วทนฺติ ผูฉ ลาดทั้งหลายกลาวภิกษุนั้นวาเปนผูมี
อริยธรรม คือผูฉลาดในขันธทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ยอมกลาวภิกษุผู
ไมอวดอางนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูมีอริยธรรม. บทวา ยสฺสุสฺสทา นตฺถิ กุหิฺจิ
โลเก ภิกษุใดไมมีกิเลสเครื่องฟูขึ้นในโลกไหน ๆ พึงทราบการเชื่อมความวา
ภิกษุผูเปนขีณาสพใดไมมีกิเลสเครื่องฟูขึ้น ๗ อยาง มีราคะเปนตนในโลก
ไหน ๆ ผูฉลาดทั้งหลายยอมกลาวภิกษุผูไมโออวดนั้นวา ภิกษุนี้เปนผูมีอริยธรรม ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงถึงการปฏิบัติของพระขีณาสพอยางนี้
แลว บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงถึงการปฏิบัติของพวกเดียรถียเจาทิฏฐิแดพระราชา
จึงตรัสวา ปกปฺปตา สงฺขตา ธรรมอันปจจัยกําหนด ปรุงแตงแลว ดังนี้
เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปกปฺปตา คืออันปจจัยกําหนดแลว. บทวา
สงฺขตา คืออันปจจัยปรุงแตงแลว. บทวา ยสฺส แกผูใด. คือแกเจาทิฏฐิ
ใด ๆ. บทวา ธมฺมา คือทิฏฐิ. บทวา ปุรกฺขตา แวดลอมแลว คือทํา
แลวแตกอน. บทวา สนฺติ แปลวา มีอยู. บทวา อวีวทาตา แปลวา
ไมผองแผว. บทวา ยทฺตฺตนิ ปสฺสติ อานิสส ตนฺนิสฺสิโต กุปฺปปฏิจฺจสนฺตึ เพราะเหตุที่ผูนั้นเห็นอานิสงสในตน ฉะนั้น จึงเปนผูอาศัยทิฏฐิ
อาศัยความกําเริบที่มีอยูนั้น ความวา ธรรมคือทิฏฐิอันปจจัยแวดลอมไมผอง
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แผว ยอมมีแกผูใด ผูนั้นเปนอยางนี้. เพราะเหตุที่เขาเห็นสักการะเปนตนอัน
เปนไปในปจจุบัน และอานิสงสมีคติวิเศษเปนตน อันเปนไปในสัมปรายภพ
แหงทิฏฐินั้นในตน ฉะนัน้ จึงเปนผูอาศัยอานิสงสนั้นและทิฏฐินั้นอันมีอยู
อาศัยความกําเริบ เพราะความกําเริบ เพราะอาศัยกันเกิดขึ้นและเพราะมีอยูโดย
สมมติ ผูนั้นพึงยกตนหรือพึงขมผูอื่น เพราะอาศัยทิฏฐินั้นดวยคุณและโทษแม
ไมเปนจริง และดวยการอาศัยอยางนี้ นรชนตัดสินธรรมที่ตนยึดมั่นแลวใน
ธรรมทั้งหลาย ไมพึงลวงการยึดมั่นดวยทิฏฐิไดโดยงายเลย เพราะเหตุนั้น
นรชนยอมยึดถือและถือมั่นธรรม ในเพราะความยึดมั่นดวยทิฏฐิเหลานั้น.
ในบทเหลานั้น บทวา ทิฏินิเวสา ยึดมั่นดวยทิฏฐิ คือยึดมั่นดวย
ทิฏฐิ อันไดแก ยึดมั่นวานี้เปนของจริง. บทวา น หิ สฺวาติวตฺตา ไดแก
ไมพึงลวงไปโดยงายนัก. บทวา ธมฺเมสุ นิจฺเฉยฺย สมุคฺคหิต นรชน
ตัดสินธรรมที่คนยึดมั่นแลวในธรรมทั้งหลาย ความวา นรชนตัดสินธรรม
นั้น ๆ ที่ตนถือ คือยึดมั่นแลวในธรรมคือทิฏฐิ ๖๒ ทานอธิบายวาไมพึงลวง
การยึดมั่นดวยทิฏฐิไดโดยงายเลย เพราะเปนไปแลว. เพราะฉะนั้น นรชน
ยอมยึดถือและถือมั่นธรรม ในเพราะความยึดมั่นเหลานั้น อธิบายวา เพราะ
ไมลวงการยึดมั่นดวยทิฏฐิไดโดยงาย ฉะนั้น นรชนยอมยึดถือ ถือมั่น เสพ
และนับถือ ศาสดาจําพวกถือศีลแพะ ศีลโค ศีลสุนัข ตบะหา เทวดาบอก
เหตุ ทําความเพียรดวยการนั่งกระโหยงและนอนบนหนามเปนตนและธรรม
นั้น ๆ ประเภทคณะบอกธรรมเปนตน ทานอธิบายวา เหมือนลิงปาจับกิ่งไม
นั้น ๆ ฉะนั้น. เมื่อยึดถือและถือมั่นอยูอยางนี้ เพราะคาที่มีจิตไมมั่นคง
จึงทําใหยศเเละมิใชยศเกิดแกตนหรือแกผูอื่น ดวยคุณและโทษแมไมมีอยู.
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ก็บุคคลใดชือ่ วาเปนผูมีปญญา เพราะประกอบดวยปญญากําจัดโทษมีถือทิฏฐิ
ทั้งปวงเปนตน บุคคลผูมีปญญานั้น ไมมีทิฏฐิอันปจจัยกําหนดแลวในภพ
นอยภพใหญในโลกไหน ๆ บุคคลผูมีปญญานั้นละมายาและมานะไดแลว
จะพึงถึงการนับเขาในคติพิเศษในนรกเปนตน ดวยคติพิเศษอะไร. ทาน
อธิบายไวอยางไร. ทานอธิบายไวดังนี้ บุคคลผูมีปญญาเพราะประกอบดวย
โธนธรรม (ธรรมทําใหฉลาด) เปนผูไกลจากกิเลสกําจัดบาปทั้งปวงได ไมมี
ทิฏฐิอันปจจัยกําหนดแลวในภพทั้งหลายนั้น ๆ ในโลกไหน ๆ บุคคลผูมีปญญา
นั้น เพราะไมมีทิฏฐินั้น จึงละมายาและมานะ ที่พวกเดียรถียป กปดกรรมชั่วที่ตน
ทําไวดวยอคติใด เขาถึงอคตินั้นดวยมายาหรือมานะ จะพึงเขาถึงการนับในคติ
พิเศษมีนรกเปนตน ในทิฏฐธรรมหรือสัมปรายภพดวยคติพิเศษอะไร จริงอยู
บุคคลผูมีปญญานั้น ๆ ชื่อวาเปนผูไมมีตัณหาและทิฏฐิ เพราะไมมีตัณหาและ
ทิฏฐิสองอยางอาศัย. ก็อีกอยางหนึ่ง บุคคลใดชือ่ วาเปนผูมีตัณหาและทิฏฐิ
เพราะมีทั้งสองอยางเหลานั้น บุคคลนั้นเปนผูมีตัณหาและทิฏฐิ ยอมเขาถึงวาทะ
ในธรรมทั้งหลาย ผูนนั้ จะพึงกลาวกะผูไมมีตัณหาและทิฏฐิวา ผูกําหนัดหรือ
ผูไมประทุษรายไดอยางไร ดวยความกําหนัดหรือความประทุษรายอะไร ความ
เห็นวาเปนตน หรือความเห็นวาขาดสูญ ยอมไมมีแกผูไมมีตัณหาและทิฏฐินั้น
เลย เพราะผูไมมีตัณหาและทิฏฐินั้น ละทิฏฐิไดทงั้ หมดในอัตภาพนี้ฉะนี้แล.
ในบทเหลานั้น บทวา อุปโย คืออันตัณหาและทิฏฐิอาศัยแลว. บทวา
ธมฺเมสุ อุเปติ วาท เขาถึงวาทะในธรรมทั้งหลาย คือเขาถึงวาทะในธรรม
ทั้งหลายนั้น ๆ อยางนี้วา กําหนัดแลวดังนี้ หรือประทุษรายแลว ดังนี้.
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บทวา อนูปย เกน กถ วเทยฺย ความวา จะพึงกลาวกะพระขีณาสพ
ผูไมมีตัณหาและทิฏฐิ เพราะละตัณหาและทิฏฐิไดแลววาผูกําหนัด หรือผูประทุษรายไดอยางไร ดวยความกําหนัดหรือความประทุษรายอะไร. อธิบายวา
จะวากลาววาผูมีปญญานั้น จักเปนผูปกปดสิ่งที่กระทําแลว เหมือนพวกเดียรถีย
ไดอยางไร. บทวา อตฺต นิรตฺต น หิ ตสฺส อตฺถิ ความเห็นวาเปนตน
หรือความเห็นวาขาดสูญยอมไมมีแกผูไมมีตัณหาและทิฏฐินั้นเลย ความวา
ความเห็นวาเปนตน หรือความเห็นวาขาดสูญยอมไมมีแกผูไมมีตัณหาและทิฏฐิ
นั้น หรือแมการถือและการปลอยที่รูกนั วาเปนความกําหนัดในตนก็ไมมี. หาก
ถามวา เพราะเหตุไรจึงไมมี. ตอบวา เพราะผูไมมีตัณหาและทิฏฐินั้นละทิฏฐิ
ไดทั้งหมดในอัตภาพนี้. อธิบายวา เพราะผูไมมีตัณหาและทิฏฐินั้น เลิกละ
ปลอยทิฏฐิไดทั้งหมดดวยลมคือญาณในอัตภาพนี้แล.
พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาดวยธรรมเปนยอด คือพระอรหัต
พระราชาทรงสดับดังนั้นแลว พอพระทัยกราบถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวเสด็จกลับ.
จบอรรถกถาทุฏฐัฏฐกสูตรที่ ๑ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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สุทธัฏฐกสูตรที่ ๔
วาดวยเรื่องเห็นผูบริสุทธิ์
[๔๑๑] คนพาลผูประกอบดวยทิฏฐิ
สําคัญเอาเองวาเราไดเห็นบุคคลผูบริสุทธิ์
เปนบุคคลผูยิ่งใหญหาโรคมิได ความหมดจดดวยดี ยอมมีไดแกนรชนดวยการเห็น
เมือ่ คนพาลนั้นสําคัญเอาเองอยางนี้ รูวา
ความเห็นนั้นเปนความเห็นยิ่ง.
แมเปนผูเห็นบุคคลผูบริสุทธิ์เนือง ๆ
ก็ยอ มเชื่อวา ความเห็นนั้นเปนมรรคญาณ
ถาวาความบริสทุ ธิ์ยอมมีไดแกนรชนดวยการ
เห็น หรือนรชนนั้นยอมละทุกขไดดวยมรรค
อันไมบริสุทธิอ์ ยางอื่นจากอริยมรรค นรชน
ผูเปนอยางนี้ยอมบริสุทธิ์ไมไดเลย ก็คนมี
ทิฏฐิ ยอมกลาวยกยองความเห็นนั้นของคน
ผูก ลาวอยางนั้น.
พราหมณไมกลาวความบริสุทธิ์โดย
มิจฉาทิฏฐิญาณอยางอื่นจากอริยมรรคญาณ
ที่เกิดขึ้นในเพราะรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง
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ศีล พรต และในเพราะอารมณที่ไดทราบ
พราหมณนั้นไมติดอยูในภพและบาป ละ
ความเห็นวาเปนตนเสียได ไมกระทําในบุญ
และบาปนี้.
ชนผูประกอบดวยทิฏฐิ เปนผูกลาว
ความบริสุทธิ์โดยทางมรรคอยางอื่นเหลานั้น
ละศาสดาเบื้องตนเสีย อาศัยศาสดาอื่น อัน
ตัณหาครอบงํายอมขามธรรมเปนเครื่องของ
ไมได ชื่อวาถือเอาธรรมนั้นดวย ละธรรม
นัน้ ดวย เปรียบเหมือนวานรจับและปลอย
กิ่งไมที่ตรงหนาเสียเพื่อจับกิ่งอื่น ฉะนัน้ .
สัตวผูของอยูในกามสัญญา สมาทานวัตรเองแลวไปเลือกหาศาสดาดีและเลว
สวนพระขีณาสพผูมีปญญาเสมอดวยแผนดิน
ผูม ีความรูแจง ตรัสรูธรรมดวยเวทคือมรรค
ญาณ ยอมไมไปเลือกหาศาสดาดีและเลว.
พระขีณาสพนั้นครอบงํามาร และ
เสนาในธรรมทัง้ ปวง คืออารมณอยางใด
อยางหนึ่งที่ไดเห็น ไดฟง หรือไดทราบ
ใคร ๆ จะพึงกําหนดพระขีณาสพผูบริสุทธิ์
ผูเห็นความบริสุทธิ์ เปนผูมีหลังคาคือกิเลส
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อันเปดแลว ผูเที่ยวไปอยู ดวยการกําหนด
ดวยตัณหาและทิฏฐิอะไรในโลกนี้.
พระขีณาสพทั้งหลาย ยอมไมกําหนด
ดวยตัณหาหรือดวยทิฏฐิ ยอมไมกระทํา
ตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา พระขีณาสพ
เหลานั้นยอมไมกลาววา ความบริสุทธิม์ ีที่สุด
ดวยอกิริยทิฏฐิและสัสสตทิฏฐิ ทานสละ
คันถะกิเลสเครื่องรอยรัดอันเนื่องอยูในจิต
สันดานไดแลว ยอมไมกระทําความหวังใน
โลกไหนๆ
พราหมณผูลวงแดนกิเลสได ไมมี
ความยึดถือวัตถุหรืออารมณอะไร เพราะ
ไดรูหรือเพราะไดเปนเปนผูไมมีความยินดี
ดวยราคะ เปนผูปราศจากราคะไมกําหนัด
แลว พราหมณนั้น ไมมีความยึดถือวัตถุและ
อารมณอะไร ๆ วา สิ่งนี้เปนของยิ่งในโลกนี้
ฉะนี้แล.
จบสุทธัฏฐกสูตรที่ ๔
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อรรถกถาสุทธัฏฐกสูตรที่ ๔
สุทธัฏฐกสูตร มีคําเริ่มตนวา ปสฺสามิ สุทฺธ เราเห็นบุคคลผู
บริสุทธิ์ดังนี้.
พระสูตนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
มีเรื่องเลาวา ในอดีตกาลครั้งศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วากัลสปะ กุฎมพีคนหนึ่ง ชาวกรุงพาราณสีไดไปยังปจจันตชนบทพรอมดวย
เกวียน ๕๐๐ เลมเพื่อหาสินคา ณ ที่นั้น กุฎมพีไดทําความสนิทสนมกับพราน
ปาใหของใชแกเขาแลวถามวา สหาย ทานเคยเห็นแกนจันทนบางไหม เมื่อ
พรานปาตอบวาเคยเห็น จึงเขาไปปาไมจันทนกับเขาทันทีบรรทุกแกนจันทน
แดงจนเต็มเกวียนทุกเลมแลวกลาวกะพรานปานั้นวา สหาย เมื่อใดทานมากรุง
พราณสี เมื่อนั้นทานพึงเอาแกนจันทนแดงมาดวย แลวก็กลับไปกรุงพาราณสี.
ครั้นตอมาพรานปานั้นก็เอาแกนจันทนไปเรือนกุฎมพีนั้น กุฎม พีเห็นพรานปา
จึงตอนรับเปนอยางดี ตอนเย็นใหบดแกนจันทนใสสมุดจนเต็มแลวกลาววา
สหายจงไปอาบน้ําแลวกลับมาเถิด แลวสงเขาไปทาน้ํากับคนของตน. ตอนนั้น
ที่กรุงพาราณสีกําลังมีมหรสพ. ชาวกรุงพาราณสีตอนเชาตรูถวายทาน ตอน
เย็นนุงผาเนื้อดีถือดอกไมและของหอมเปนตน ไปไหวพระมหาเจดียของพระพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ พรานปานั้น เห็นคนทั้งหลายเหลานั้นจึงถาม
วา เขาไปไหนกัน พรานปาไดฟงวาเขาไปวิหารเพื่อไหวพระเจดียจึงไดไป
ดวยตนเอง ณ ที่นั้นพรานปาเห็นผูคนทําการบูชาพระเจดียโดยวิธีตาง ๆ ดวย
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หรดาล และมโนศิลา เปนตน ตนเองไมรูจะทําอะไร ๆ ใหสวยงามไดจึง
เอาไมจันทนนั้นทําเปนวงกลมประมาณเทาถาดสําริดไวขางบนอิฐทองในมหาเจดีย ครั้งนั้น ณ ที่นั้นไดเวลาพระอาทิตยขึ้น รัศมีพระอาทิตยสองแสง. เขา
เห็นดังนั้นจึงเลื่อมใสไดทําการปรารถนาวา แมเกิดในที่ใด ๆ ขอใหรัศมีเชนนี้
จงผุดที่อกของเรา. พรานปาไดทํากาละแลว ไปบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส.
รัศมีไดผุดขึ้นที่อกของเขา. เปนวงกลมไพโรจนที่อกของเขาดุจวงกลมของพระจันทร. ชนทั้งหลายจึงเรียกเขาวา จันทาภเทพบุตร.
จันทาภเทพบุตรนั้น ยังพุทธันดรหนึ่งใหสิ้นไปโดยกลับไปกลับมาเกิด
ในสวรรค ๖ ชั้น ดวยสมบัตินั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจาของเราทรงอุบัติได
บังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล ในกรุงสาวัตถี. ที่อกของเขาไดมีรัศมีวงกลม
เชนกับวงกลมของพระจันทร ในวันตั้งชื่อของเขาพวกพราหมณการทําการ
มงคลเห็นรัศมีวงกลมนั้นจึงประหลาดใจวา กุมารนี้ลักษณะเปนผูมีบุญจึงตั้งชื่อ
วาจันทาภะเหมือนกัน. พราหมณทั้งหลายพากุมารผูเจริญวัยแลว ตกเเตงใสเสื้อ
อยางดีใหขึ้นรถพากันบูชาวา นี้มหาพรหมของเรา แลวเที่ยวประกาศไปทั่วตาม
นิคมราชธานีวา ผูใดเห็นจันทาภะผูนั้นจักไดยศและทรัพยเปนตน ตายแลวจักไป
สวรรค. ในที่ที่ไปแลว ๆ พวกชนพากันมามากขึ้น ๆ ดวยไดขาวที่เขาประกาศ
วา ทานผูเจริญทั้งหลาย กุมารชื่อจันทาภะนี้ ผูใดเห็นผูนั้นจักไดยศทรัพยและ
สวรรคเปนตนหวั่นไหวไปทั่วทั่งชมพูทวีป. พวกพราหมณไมแสดงแกคนที่มา
มือเปลา แสดงเฉพาะคนที่ถือทรัพย ๑๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ มาใหเทานั้น. พวก
พราหมณพาจันทาภกุมารเที่ยวไปอยางนี้จนถึงกรุงสาวัตถีตามลําดับ.
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ก็สมัยนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศธรรมจักรอันประเสริฐได
เสด็จมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ เมื่อจะทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนแกชน
เปนอันมาก จึงประทับอยู ณ พระเชตวันมหาวิหารในกรุงสาวัตถี. ครั้งนั้น
จันทาภกุมารไปถึงกรุงสาวัตถีมิไดปรากฏดุจแมน้ํานอยไหลไปในมหาสมุทร
ฉะนั้น แมผูที่จะพูดถึงจันทาภะก็ไมมี ในตอนเย็นจันทาภะเห็นหมูชนพากัน
ถือของหอมและดอกไมเปนตนมุงหนาไปเชตวันมหาวิหารจึงถามวา พวกทาน
จะไปไหนกัน มหาชนตอบวา พระพุทธเจาทรงอุบัติเเลวในโลก พระองค
ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก เราจะไปพระวิหารเชตวันเพื่อ
ฟงธรรม.
จันทาภะแวดลอมดวยคณะพราหมณไดฟงคํานั้นก็ไดไป ณ พระเชตวัน
มหาวิหารนั้น. ก็ในตอนนั้นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ บวรพุทธอาสน
ในธรรมสภา. จันทาภะเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาปฏิสันถารดวยคําไพเราะ
แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง. ทันใดนั่นเองแสงสวางของจันทาภะก็หายไป.
เพราะ ณ ที่ใกลพระรัศมีของพระพุทธเจา รัศมีอื่นจะครอบงําไมไดภายใน ๘๐
ศอก จันทาภะนั้นไมนั่งดวยคิดวารัศมีของเขาหายไปเสียแลวจึงไดลุกขึ้นเตรียม
จะกลับ. ลําดับนั้นบุรุษคนหนึ่งกลาวกะจันทาภะวา จันทาภะผูเจริญ ทานกลัว
พระสมณะหรือจึงจะกลับ. จันทาภะตอบวา เราไมกลัวดอก จะกลับละ อีกประการหนึ่งรัศมีของเราหายไปดวยเดชของพระสมณะนี้. จันทาภะกลับนั่งขางหนา
พระผูมีพระภาคเจาเห็นความสมบูรณมีพระรูป พระรัศมีและพระลักษณะเปนตน
ตั้งแตฝาพระบาทจนถึงปลายพระเกษามีใจเลื่อมใสอยางยิ่งวา พระสมณโคดมมี
ศักดิ์มาก รัศมีเพียงเล็กนอยผุดขึ้นที่อกของเรา แมเพียงเทานั้นพวกพราหมณ
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ยังพาเราเที่ยวไปจนทั่วชมพูทวีป อยางนี้แลวพระสมณโคดมผูประกอบดวย
ความสมบูรณแหงพระลักษณะอันงาม ยังมิไดเกิดความถือพระองคเลย พระ
สมณะนี้จักประกอบดวยคุณสมบัติอันงามพระองคจักเปนศาสดาของเทวดาและ
มนุษยทั้งหลายเปนแน จึงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทูลขอบวช. พระผูมีพระภาคเจามีพระพุทธดํารัสกะพระเถระรูปหนึ่งวา เธอจงบวชใหจันทาภะนี้.
พระเถระนั้น ครั้นบวชใหจันทาภภิกษุแลว ก็บอกตจปญจกกรรมฐานให.
จันทาภภิกษุเริ่มเจริญวิปสสนาแลวไมชานักก็บรรลุพระอรหัต ไดชื่อวาจันทาภเถระ.
ภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันปรารภพระจันทาภเถระนั้นวา อาวุโส
ทั้งหลาย ผูที่เห็นจันทาภะแลวจะไดยศหรือทรัพย หรือไดไปสวรรค หรือได
ถึงความบริสุทธิ์ดวยเห็นรูปทางจักษุทวารนั้นหรือหนอ. พระผูมีพระภาคเจา
ไดตรัสพระสูตรนี้ในเพราะเกิดเรื่องของพระจันทาภเถระนั้น.
ในสูตรนั้นพึงทราบความในคาถาตนกอน. พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ความบริสุทธิ์มิไดมิดวยการเห็น เห็นปานนี้เลย อีก
ประการหนึ่ง คนพาลผูประกอบดวยทิฏฐิเห็นจันทาภพราหมณหรือบุคคลอื่น
อยางเดียวกัน ผูชื่อวาไมบริสุทธิ์เพราะเศราหมองดวยกิเลสผูชื่อวามีโรคเพราะ
ไมปราศจากโรคคือกิเลส แลวสําคัญเอาเองวาเราไดเห็นบุคคลผูบริสุทธิ์ เปน
บุคคลผูยิ่งใหญหาโรคมิได ความหมดจดดวยดียอมมีแกนรชนดวยการเห็นอัน
ไดแกการที่ตนไดเห็นแลวนั้นดังนี้. เมื่อคนพาลนั้นสําคัญเอาเองอยางนี้ รูวา
ความเห็นนั้นเปนความเห็นยิ่ง แมเปนผูเห็นบุคคลผูบริสุทธิ์เนือง ๆ ในความ
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เห็นนั้น ก็ยอมเชื่อวา ความเห็นนั้นเปนมรรคญาณ. แตความเห็นนั้นมิใช
เปนมรรคญาณ. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ทิฏเน เจ สุทฺธิ
หากความบริสุทธิ์ยอมมีไดดวยการเห็นดังนี้.
พึงทราบตามแหงคาถาที่สองตอไปนี้ ผิวาความบริสุทธิ์แหงกิเลส
ยอมมีไดแกนรชนดวยการเห็นอันไดแกการเห็นรูปนั้น หรือนรชนนั้นยอมละ
ทุกขมีชาติเปนตนไดดวยญาณนั้น เมือ่ เปนอยางนั้นนรชนนั้นยอมบริสุทธิ์ได
ดวยมรรคอันไมบริสุทธิ์อยางอื่นจากอริยมรรค นรชนผูเปนอยางนี้ยอมบริสุทธิ์
ไมไดเลย เพราะฉะนั้นคนมีทิฏฐิยอมกลาวยกยองความเห็นนั้นของคนผูกลาว
อยางนั้น คนมีทิฏฐินั้นยอมกลาวความเห็นนั้นวาผูนี้เปนมิจฉาทิฏฐิ แต
อาจารยบางพวกกลาวอยางนั้นโดยนัยมีอาทิวา สสฺสโต โลโก โลกเที่ยงดังนี้.
พึงทราบคาถาที่สามวา น พฺราหฺมโณ ดังนี้เปนตน. บทนั้น
มีความดังตอไปนี้ ก็ผูใดชื่อวาเปนพราหมณเพราะเปนผูลอยบาปไดแลว
ผูนั้นเปนพราหมณขีณาสพถึงความสิ้นอาสวะดวยมรรคไมกลาวความบริสุทธิ์
โดยมิจฉาทิฏฐิญาณอยางอื่นจากอริยมรรคญาณที่เกิดขึ้นในเพราะรูปที่ไดเห็น
อันไดแกรูปสมมติวาเปนมงคลยิ่งในเพราะเสียงที่ไดฟงอันไดแกเสียงเปนอยาง
นั้น ในเพราะศีลอันไดแกความไมลวง ในเพราะพรตมีตําราดูชางเปนตน
และในเพราะอารมณที่ไดทราบมีปฐวีธาตุเปนตน. บทที่เหลือพระผูมีพระภาคเจาตรัสเพื่อยกยองพราหมณนั้น. พราหมณนั้นมิไดติดอยูในบุญอันมี
ธาตุสามและในบาปทั้งปวง ชื่อวาละความเห็นวาเปนคนเสียได เพราะละ
ทิฏฐิวาเปนตนไดแลว หรือเพราะละการยึดถือไร ๆ ได ทานกลาววาเปนผู
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ไมกระทําในบุญและบาป เพราะไมกระทําปุญญาภิสังขารเปนตน. เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงสรรเสริญพราหมณนั้นจึงตรัสอยางนี้. อนึ่ง
พึงทราบการเชื่อมความแหงบททั้งหมดนั้นดวยบทตนดังนี้ พราหมณไมติดใน
บุญและบาป ละความเห็นวาเปนตนเสียไดไมกระทําในบุญและบาปนี้ พราหมณ
ไมกลาวถึงความบริสุทธิ์โดยมิจฉาทิฏฐิญาณอยางอื่นจากอริยมรรคญาณ. พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสวาพราหมณไมกลาวถึงความบริสุทธิ์ โดยมิจฉาทิฏฐิญาณอยางอื่นจากอริยมรรคญาณแลว บัดนี้เมื่อจะทรงแสดงถึงความไมปลอดภัย
แหงทิฎฐินั้นของพราหมณผูมีทิฏฐิกลาวถึงความบริสุทธิ์อยางอื่นจากอริยมรรคญาณ จึงตรัสคาถาวา ปุริม ปหาย ละศาสดาเบื้องตนดังนี้.
บทนั้นมีความดังตอไปนี้. จริงอยู พราหมณเหลานั้นเปนผูมีวาทะวา
บริสุทธิ์จากอริยมรรคอืน่ ละศาสดาเบื้องตนเปนตนเสีย อาศัยศาสดาอื่นดวย
ทิฏฐิที่พนจากการยึดเพราะยังละไมได อันตัณหาคือความอยากครอบงํา ยอม
ขามธรรมเปนเครื่องของมีราคะเปนตนไปไมได เมื่อขามธรรมอันเปนเครื่อง
ของนั้น ๆ ไมได ชื่อวาถือเอาธรรมนั้นดวย สละธรรมนั้นดวย เหมือนวานร
จับและปลอยกิ่งไมที่ตรงหนาเสียเพื่อจับกิ่งอื่นฉะนั้น.
ที่กลาวการเชื่อมความ คาถาที่หาวา ก็ผูมีทฏิ ฐิยอมกลาวยกยอง
ความเห็นนั้นของผูกลาวอยางนั้น ดวยบทวา สย สมาทาย สมาทานเอง.
ในบทเหลานั้นบทวา สย แปลวาเอง. บทวา สมาทาย คือถือเอา.
บทวา วตานิ ไดแก ตําราดูลักษณะชางเปนตน. บทวา อุจฺจาวจ ศาสดาดีและ
เลว คือ เลือกหาศาสดาเปนตนแลว ๆ เลา ๆ หรือเลวและประณีตจากศาสดา.
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บทวา สฺสตฺโต ผูของอยูในสัญญา คือติดอยูในกามสัญญาเปนตน. บท
วา วิทฺวา จ เวเทหิ สเมจฺจ ธมฺม ผูมคี วามรูแจง ตรัสรูธรรมดวยเวท
ความวา ผูรูแจงปรมัตถธรรม เปนพระอรหันต ตรัสรูธรรมคืออริยสัจ ๔ ดวย
เวทคือมรรคญาณ ๔. บทที่เหลือชัดแลว. บทวา ส สพฺพธมฺเมสุ วิเสนิภูโต
ยกิฺจิ ทิฏ ว สุต มุต วา พระขีณาสพนั้นครอบงํามารเเละเสนาในธรรม
ทั้งปวงคืออารมณอยางใดอยางหนึ่งที่ไดเห็นไดฟงหรือไดทราบ ความวาพระ
ขีณาสพผูมีปญญานั้น ชื่อวาเปนผูครอบงํามารและเสนา เพราะยังมารและเสนา
ใหพินาศไปในธรรมทั้งปวงเหลานั้น คืออารมณอยางใดอยางหนึ่งที่ไดเห็นได
ฟงหรือไดทราบ. บทวา ตเมว ทสฺสึ คือพระขีณาสพนั้นผูเห็นความบริสุทธิ์
อยูนี้. บทวา วิวฏ จรนฺต เปนผูมีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลว เพราะ
ปราศจากหลังคาคือตัณหาเปนตน เที่ยวไปอยู. บทวา เกนิธ โลกสฺมึ
วิกปฺเปยฺย พึงกําหนดพระขีณาสพดวยการกําหนดดวยตัณหาและทิฏฐิอะไร
ในโลกนี้ ความวาใคร ๆ พึงกําหนดพระขีณาสพดวยการกําหนดดวยตัณหา
หรือดวยการกําหนดดวยทิฏฐิอะไรในโลกนี้ หรือพึงกําหนดดวยราคะเปนตน
ดังที่ไดกลาวไวแลวในตอนตน เพราะละตัณหาและทิฏฐิไดแลว.
พึงทราบการเชื่อมความและความแหงคาถาวา น กปฺปยนฺติ ไม
กําหนด มีอะไรที่จะควรกลาวยิ่งไปกวานั้น คือ เพราะพระขีณาสพเหลานั้นเปน
ผูสงบไมกําหนดดวยตัณหาและทิฏฐิ ไมกระทําตัณหาและทิฏฐิไวในเบื้องหนา
อยางใดอยางหนึ่ง พระขีณาสพเหลานั้นยอมไมกลาววาความบริสุทธิ์ลวงสวน
ดวยอกิริยทิฏฐิและสัสสตทิฏฐิอันไมเปนความบริสุทธิ์ลวงสวนทีเดียว เพราะยัง
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ไมปราศจากความบริสุทธิ์ลวงสวนโดยปรมัตถ. บทวา อาทานคนฺถ คธิต
วิสชฺช ความวา ทานสละคือตัดคันถะกิเลสเครื่องรอยรัดอันทําใหถือมั่น
เพราะเปนเหตุใหถือมั่นรูปเปนตน แม ๔ อยาง อันผูกรัดติดอยูในสันดาน
ของตนไดดวยศัสตรา คืออริยมรรค.
บทวา สีมาติโค พระผูมีพระภาคเจาตรัสโดยเทศนาอันเปนบุคลาธิษฐานอยางเดียว. พึงทราบการเชื่อมคาถานั้นเชนกับคาถากอนนั่นแล. คือ
พึงทราบอยางเดียวกันกับอรรถกถา. มีอะไรยิ่งไปกวานั้น ทานอธิบายไววา
พระขีณาสพผูมีปญญาดุจแผนดินเชนนี้ชื่อวาลวงแดงกิเลสไดเพราะลวงแดน
กิเลส ๔ อยางได ชื่อวาเปนพราหมณเพราะเปนผูลอยบาปเสียแลว ไมมีความ
ยึดถือยึดมั่นวัตถุหรืออารมณอะไร เพราะไดรูดวยญาณคือรูจิตผูอื่นและรูการ
ระลึกชาติได หรือเพราะไดเห็นดวยมังสจักษุและทิพยจักษุ. พราหมณนั้น
เปนผูไมมีความยินดีดวยราคะเพราะไมมีกามราคะ เปนผูปราศจากราคะหมด
กําหนัดแลว เพราะไมมีรูปราคะและอรูปราคะ พราหมณนั้นไมมีความยึดถือ
วัตถุและอารมณไร ๆ วาสิ่งนี้เปนของยิ่งในโลกนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบ
เทศนาดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต.
จบอรรถกถาสุทธัฏฐกสูตรที่ ๔ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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ปรมัฏฐกสูตรที่ ๕
วาดวยเรื่องทิฏฐิของคน
[๔๑๒] บุคคลในโลกยึดถือในทิฏฐิ
ทั้งหลายวา สิ่งนี้เปนอยางยิ่ง ยอมกระทํา
ศาสดาเปนตนของตนใหเปนผูประเสริฐ
กลาวผูอื่นนอกจากศาสดาเปนตนของตนนั้น
วา เลวทั้งหมด เพราะเหตุนั้น บุคลนัน้
จึงไมลวงพนความวิวาทไปได.
บุคคลนั้นเห็นอานิสงสอันใดในตน
กลาวคือ ทิฏฐิ ที่เกิดขึ้นในสิ่งเหลานี้ คือ
ในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง ศีล พรต
หรืออารมณทไี่ ดทราบ บุคคลนั้น ยืดมั่น
อานิสงสในทิฏฐิของตนนั้นแลวาประเสริฐ
ทีส่ ุด เห็นศาสดาอื่นทั้งหมดโดยความเปน
คนเลว.
อนึ่ง บุคคลผูอาศัยศาสดาของตน
แลว เห็นศาสดาอื่นเปนคนเลว เพราะความ
เห็นอันใด ทานผูฉลาดทั้งหลายกลาวความ
เห็นนั้นวา เปนกิเลสเครื่องรอยรัด เพราะ
ฉะนั้นแหละ ภิกษุไมพึงยึดมั่นรูปที่ไดเห็น
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เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ หรือศีล
และพรต.
แมทิฏฐิก็ไมพึงกําหนดดวยญาณ
หรือแมดวยศีลและพรตในโลก ไมพึงนําตน
เขาไปเปรียบวา เปนผูเสมอเขา ไมพึง
สําคัญวา เปนผูเลววาเขา หรือวาเปนผู
วิเศษกวาเขา.
ภิกษุนั้นละความเห็นวาเปนตนได
แลว ไมถือมั่นอยู ยอมไมกระทํานิสัย
(ตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัย) แมในญาณ ไม
เปนผูแลนไปเขาพวกในสัตวทั้งหลายผูแตกตางกันดวยอํานาจทิฏฐิตาง ๆ ยอมไมกลับ
มาแมสูทิฏฐิอะไร ๆ.
พราหมณในโลกนี้ไมมตี ัณหาในสวน
สุดทั้ง ๒ มีผสั สะเปนตนเพื่อความเกิดบอย ๆ
ในโลกนี้หรือในโลกอื่น ไมมีความยึดมัน่
อะไร ๆ ไมมีสญ
ั ญาอันปจจัยกําหนดแลว
แมแตนอย ในรูปที่ไดเห็น ในเสียงที่ไดฟง
หรือในอารมณที่ไดทราบ ในโลกนี้ เพราะ
ไดตัดสินธรรม ที่ตนยึดถือแลวในธรรมทัง้ หลายใคร ๆ จะพึงกําหนดพราหมณนนั้ ผูไม
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ถือมั่นทิฏฐิ ดวยการกําหนดดวยตัณหาหรือ
ดวยการกําหนดดวยทิฏฐิอะไร ๆ ในโลกนี้.
พราหมณทั้งหลายยอมไมกําหนดดวย
ตัณหาหรือทิฏฐิ ยอมไมกระทําตัณหาและ
ทิฏฐิไวในเบื้องหนา แมธรรมคือทิฏฐิทั้งหลาย พราหมณเหลานั้นก็มิไดปกปดไว
พราหมณผูอันใคร ๆ จะพึงนําไปดวยศีล
และพรตไมได ถึงฝง คือ นิพพานแลว
เปนผูคงที่ ยอมไมกลับมา หากิเลสทั้งหลาย
อีก ฉะนั้นแล.
จบปรมัฏฐกสูตรที่ ๕
อรรถกถาปรมัฏฐกสูตรที่ ๕
ปรมัฏฐกสูตร มีคําเริ่มตนวา ปรมนฺติ ทิฏ ีสุ ในทิฏฐิทั้งหลาย
วาสิ่งนี้เปนอยางยิ่ง ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
ไดยินวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี พวก
เดียรถียตาง ๆ ประชุมกันแสดงทิฏฐิของตน ๆ วาสิ่งนี้เปนอยางยิ่ง เกิดโตเถียง
กันแลวพากันไปกราบทูลพระราชา. พระราชาใหประชุมคนตาบอดแตกําเนิด
เปนอันมากแลวรับสั่งวา พวกเจาจงแสดงชางเหลานี้ ดังนี้. พวกราชบุรษุ
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ประชุมคนตาบอดแลวใหชางนอนขางหนากลาววา พวกทานจงดูซิ. คนตาบอด
เหลานั้นคลําอวัยวะสวนหนึ่ง ๆ ของชางแลว พระราชาตรัสถามวา นี่แนะเจา
ชางเหมือนอะไร ? ผูที่คลํางวงก็ทูลวา เหมือนงอนไถพระเจาขา. พวกที่คลํา
งาเปนตนตางก็บริภาษอีกพวกหนึ่งวา นี่แนะเจา อยาทูลเท็จตอพระพักตร
พระราชานะ แลวกราบทูลวาเหมือนขอติดขางฝาพระเจาขา. พระราชาทรง
สดับทั้งหมดแลว จึงทรงสงพวกเดียรถียกลับไปดวยพระดํารัสวา ลัทธิของพวก
ทานก็เหมือนเชนนี้แหละ. ภิกษุผูถอื บิณฑบาตเปนวัตรรูปหนึ่งรูเรื่องราวนั้น
แลว จึงไปกราบทูลพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจาทรงถือเอาเรื่อง
นั้นเปนเหตุจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมา ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คนตา
บอดแตกําเนิด ไมรูจักชาง ตางก็คลําอวัยวะสวนนั้น ๆ ของชางแลวก็เถียง
กัน ฉันใด พวกเดียรถียกฉ็ ันนั้น ไมรจู ักธรรมอันเปนเหตุใหพนทุกข ลูบคลํา
ทิฏฐินั้น ๆ แลวก็เถียงกัน เพื่อทรงแสดงธรรมนั้น จึงไดตรัสพระสูตรนี้.
ในบทเหลานั้นบทวา ปรมนฺติ ทิฏีสุ ปริพฺพสาโน บุคคลยึดถือ
ในทิฏฐิทั้งหลายวาสิ่งนี้เปนอยางยิ่ง คือยึดอยูในทิฏฐิของตน ๆ วาสิ่งนี้เปนอยาง
ยิ่ง. บทวา ยทุตฺตรึ กุรุเต ยอมกระทําใหยิ่งคือยอมกระทําศาสดาเปนตน
ของตนใหเปนผูประเสริฐ. บทวา หีนาติ อฺเ ตโต สพฺพมาห กลาว
ผูอื่นเวนศาสดาเปนตนของตนวาพวกนี้เลวทั้งหมด. บทวา ตสฺมา วิวาทานิ
อวีตวตฺโต คือเพราะเหตุนั้นบุคคลนั้นจึงไมลวงพนความวิวาทไปไดเปนแน.
พึงทราบความแหงคาถาที่สองตอไปนี้ ก็ไมลวงพนไปไดอยางนี้แลว
บุคคลนั้นเห็นอานิสงสอันใดดังกลาวแลวในกอนในตน กลาวคือทิฏฐิอันเกิด
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ขึ้นในสิ่งเหลานี้คือ ในรูปที่ไดเห็น ในเสียงที่ไดฟง ในศีลและพรต ในอารมณ
ที่ไดรู บุคคลนั้นยืดมั่นอานิสงสในทิฏฐิของตนนั้นวา สิ่งนี้ประเสริฐที่สุด เห็น
ศาสดาอื่นทั้งหมดมีศาสดาของคนอื่นเปนตน โดยกามเปนคนเลว.
พึงทราบความแหงคาถาที่สามตอไปนี้ เมื่อเห็นอยางนี้ บุคคลผูอาศัย
ศาสดาเปนตนของตนเห็นศาสดาของคนอื่นเปนตน เปนคนเลว เพราะความ
เห็นอันใด ทานผูฉลาดทั้งหลายกลาวความเห็นอันนั้นวา เปนกิเลสเครื่องรอย
รัด อธิบายวา เปนเครื่องผูกมัด. ทานอธิบายวา เพราะฉะนั้นแลภิกษุไมพึง
ยึดมั่นในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง อารมณที่ไดทราบ หรือศีลและพรต
พึงทราบความแหงคาถาที่สี่ตอไป มิใชไมพึงยึดถือรูปที่ไดเห็น เสียง
ที่ไดฟงเปนตนอยางเดียว อันที่จริงไมพึงกําหนดแมทิฏฐิยิ่ง ๆ ขึ้นไปที่ยังไม
เปนในโลก. ทานอธิบายวา ไมพึงใหเกิด. เชนไร. ไมพึงกําหนดทิฏฐิที่
กําหนดดวยญาณหรือแมศีลและพรต หรือดวยญาณมีสมาบัติญาณเปนตน หรือ
ดวยศีลและพรต. อนึ่งมิใชพึงกําหนดทิฏฐิอยางเดียว อันที่จริงไมพึงสําคัญวา
เปนผูเลวกวาเขา หรือเปนผูวิเศษกวาเขา.
พึงทราบความแหคาถาที่หาตอไป ก็เมื่อไมกําหนดคือไมสําคัญทิฏฐิ
อยางนี้ ภิกษุละความเห็นวาเปนตนไดแลว ไมถอื มั่นอยู คือละสิ่งที่ตนถือมา
กอน แลวไมถือสิ่งอื่น ยอมไมกระทํานิสัย ๒ อยาง (ตัณหานิสัยและทิฏฐิ
นิสัย) ในญาณมีประการดังกลาวแลวแมนั้น ก็เมื่อไมกระทํา ภิกษุนั้นแล ไม
เปนผูแลนไปเขาพวก ในสัตวทั้งหลายผูแตกตางกันดวยอํานาจทิฏฐิตาง ๆ เปน
ผูไมไปดวยอํานาจความพอใจเปนตน ยอมไมกลับมาสูทิฏฐิแมอะไร ๆ ใน
ทิฏฐิ ๖๒.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถา ๓ คาถา มีอาทิวา ยสฺสูภยนฺเต
ดังนี้ เพื่อกลาวสรรเสริญพระขีณาสพ ดังไดกลาวแลวในคาถานี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อุภยนฺเต ในสวนสุดทองสอง คือผัสสะเปน
ตน ดังไดกลาวไวแลวในกอน. ปณิธิ ไดแก ตัณหา. บทวา ภวาภวาย
คือเพื่อความเกิดบอย ๆ บทวา อิธ วา หุร วา ในโลกนี้หรือในโลกอื่น คือ
ในโลกนี้มีอตั ภาพของตนเปนตน หรือในโลกอื่นมีอัตภาพของผูอื่นเปนตน.
บทวา ทิฏเ วา ในรูปทีไ่ ดเห็น คือในความบริสุทธิ์ของรูปที่ไดเห็น. ใน
เสียงที่ไดฟงก็มีนัยนี้. บทวา สฺา ไดแก ทิฏฐิอันเกิดแตสัญญา. บทวา
ธมฺมาป เตส น ปฏิจฺฉิตาเส แมธรรมทั้งหลายพราหมณเหลานั้นก็มิได
ปกปดไว คือแมธรรมคือทิฏฐิ ๖๒ พราหมณเหลานั้นมิไดปกปดไว อยางนี้วา
นี้เทานั้นเปนของจริง อยางอื่นเปนโมฆะ. ดังนี้. บทวา ปาร คโต น
ปจฺเจติ ตาที ผูถึงฝงแลวเปนผูคงที่ไมกลับมาอีก คือ ผูถึงฝงคือนิพพาน
แลวเปนผูคงที่ดวยอาการ ๕ ยอมไมกลับมาสูกิเลสที่ละไดดวยมรรคนั้น ๆ อีก.
บทที่เหลือชัดแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาปรมัฏฐกสูตรที่ ๕ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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ชราสูตรที่ ๖
วาดวยชีวิตนี้นอยนัก
[๔๑๓] ชีวิตนี้นอยนัก สัตวยอม
ตายแมภายใน ๑๐๐ ป ถาแมสัตวเปนอยู
(๑๐๐ ป) ไซร สัตวนั้น ก็ยอ มตายแมเพราะ
ชราโดยแทแล.
ชนทั้งหลายยอมเศราโศก เพราะสิง่
ทีต่ นยึดถือวาเปนของเรา สิ่งที่เคยหวงแหน
เปนของเที่ยงไมมีเลย บุคคลเห็นวา สิ่งนี้มี
อันตองพลัดพรากจากกันมีอยู ดังนี้แลวไม
พึงอยูครองเรือน.
บุรุษยอมสําคัญสิ่งใดวา สิ่งนี้เปน
ของเรา จําตองละสิ่งนั้นไป แมเพราะความ
ตาย บัณฑิตผูนับถือพระพุทธเจาวาเปนของ
เรา ทราบขอนีแ้ ลว ไมพึงนอมไปในความ
เปนผูถือวาสิ่งนั้น ๆ เปนของเรา.
บุคคลผูตนื่ ขึ้นแลว ยอมไมเห็น
อารมณอันประจวบดวยความฝน แมฉันใด
บุคคลยอมไมเห็นบุคคลผูที่ตนรัก ผูทาํ กาละ
ลวงไปแลว แมฉันนั้น.
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บุคคลยอมกลาวขวัญกันถึงชื่อนี้ ของ
คนทั้งหลายผูอันตนไดเห็นแลวบาง ไดฟง
แลวบาง ชื่อเทานั้น ที่ควรกลาวขวัญถึง
ของบุคคลผูลวงไปแลว จักยังคงเหลืออยู.
ชนทั้งหลายผูยินดีแลวในสิ่งที่ตน
ถือวาเปนของเรา ยอมละความโศก ความ
ร่ําไรและความตระหนี่ไมได เพราะเหตุนั้น
มุนีทั้งหลายผูเห็นนิพพานเปนแดนเกษม ละ
อารมณที่เคยหวงแหนไดเที่ยวไปแลว.
บัณฑิตทั้งหลายกลาวผูไมแสดงตน
ในภพ อันตางดวยนรกเปนตน ของภิกษุผู
ประพฤติหลีกเรน ผูเสพที่นั่งอันสงัด วา
เปนการสมควร.
มุนีไมอาศัยแลวในอายตนะทั้งปวง
ยอมไมกระทําสัตวหรือสังขารใหเปนที่รกั
ทั้งไมกระทําสัตวหรือสังขารใหเปนที่เกลียดชัง ยอมไมติดความร่ําไรและความตระหนี่
ในสัตวหรือสังขารอันเปนที่รักและเปนที่
เกลียดชังนั้น.
เปรียบเหมือนน้ําไมติดอยูบนใบไม
ฉะนั้น หยาดน้ํายอมไมติดอยูบนใบบัว น้ํา
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ยอมไมติดอยูที่ใบปทุม ฉันใด มุนียอมไม
ติดในรูปที่ไดเห็น เสี่ยงที่ไดฟง หรืออารมณ
ที่ไดทราบ ฉันนั้น.
ผูมีปญญายอมไมสําคัญดวยรูปที่ได
เห็น เสียงที่ไดฟง หรืออารมณที่ไดทราบ
ยอมไมปรารถนาความบริสุทธิ์ดวย (มรรค
อยางอื่น) ทางอื่น ผูมีปญญานั้น ยอมไม
ขึน้ ดี ยอมไมยินราย ฉะนีแ้ ล.
จบชราสูตรที่ ๖
อรรถกถาชราสูตรที่ ๖
ชราสูตร มีคําเริ่มตนวา อปฺป วต ชีวิต ชีวติ นอยหนอ ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
สมัยหนึ่ง พระผูมพี ระภาคเจาทรงจําพรรษาอยู ณ กรุงสาวัตถี ทรง
พิจารณาถึงจารีตของพระพุทธเจาทั้งหลายในการเสด็จจาริกไปยังชนบทมีอาทิ
คือ ใหถึงกามไมมีโรค บัญญัติสิกขาบทที่ยังไมไดบัญญัติไว ทรมานเวไนย
สัตว เลาชาดกเปนตน อันเปนตนเหตุใหเกิดเรื่องนั้น ๆ แลวจึงเสด็จจาริก
ไปยังชนบท. พระผูมีพระภาคเจา เสด็จจาริกไปโดยลําดับ ถึงเมืองสาเกต
ในตอนเย็น เสด็จเขาไปยังปาไมอัญชัน. ชาวเมืองสาเกตทราบขาวแลวคิดวา
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บัดนี้ ยังไมถึงเวลาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ครั้นสวางแลวจึงถือดอกไมและของ
หอมเปนตน ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากระทําการบูชากราบไหวและชื่นชมเปน
ตนไดยืนแวดลอมจนถึงเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังบาน. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจา.แวดลอมดวยภิกษุสงฆเสด็จเขาไปบิณฑบาต.
พราหมณมหาศาลคนหนึ่งชาวเมืองสาเกตออกจากเมืองไดเห็นพระผูมีพระภาคเจานั้นที่ประตูเมือง. ครั้นเห็นแลวเกิดความรักดังวาเปนบุตร ไดเดิน
ตรงไปเฉพาะพระพักตรร่ําไหวา ลูกรัก พอเห็นลูกมานานแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแจงกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พราหมณนี้จงทํา
สิ่งที่ตนตองการ อยาหาม. แมพราหมณก็ตรงเขากอดพระวรกายของพระผูมีพระภาคเจา โดยรอบ คือขางหนา ขางหลัง ขางขวา และขางซาย เหมือนแมโค
ของการลูกโคฉะนั้น กลาววา ลูกรัก พอเห็นลูกมานานแลว ลูกไดจากพอ
ไปนานแลว. ผิวา พราหมณนั้นไมไดทําอยางนั้น หัวใจจะแตกตาย. เขาได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคสามารถ
จะถวายทานเเกภิกษุทั้งหลายที่มากับพระองคได ขอพระองคจงอนุเคราะหแก
ขาพระองคเถิดพระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวยดุษณีภาพ. พราหมณ
รับบาตรของพระผูมีพระภาคเจาเดินออกหนาสงขาวใหแกนางพราหมณีทราบวา
บุตรของเรามาแลว พึงปูอาสนะไว. นางพราหมณีไดทําตามนั้น ยืนดูอยูเ ห็น
พระผูมีพระภาคเจา ในระหวางถนนเกิดความรักดังวาเปนบุตร จับที่พระบาท
ร่ําไหวาลูกรัก แมเห็นลูกมานานแลว แลวนําไปเรือนอังคาสดวยความเคารพ.
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จแลว พราหมณนําบาตรออก. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบธรรมเปนที่สบายของพราหมณแลนางพราหมณีนั้น จึงทรง
แสดงธรรม. เมื่อจบเทศนาทั้งสองก็ไดเปนพระโสดาบัน.
ลําดับนั้น พราหมณและนางพราหมณีกราบทูลวิงวอนพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคทรงรับภิกษาในเรือนของขาพระองค
ตลอดเวลาที่พระองคประทับอยู ณ เมืองนี้เถิด. พระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธ
วา พระพุทธเจาทั้งหลายมิไดเสด็จไปยังที่แหงเดียวเทานั้นติดตอกัน. พราหมณ
และนางพราหมณีกราบทูลวา ขาแตพระองค ถาเชนนั้น แมพระองคเสด็จ
บิณฑบาตกับภิกษุสงฆแลวอนิมนตเสวยภัตตาหาร ณ ที่นี้ แสดงธรรมเสร็จ
จึงกลับพระวิหารเถิดพระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําตามนั้นเพื่อทรง
อนุเคราะหพราหมณและนางพราหมณีนั้น. ชนทั้งหลายพากันกลาวถึงพราหมณ
และนางพราหมณีวา เปนพุทธบิดา พุทธมารดา. แมตระกูลนั้นก็ไดชื่ออยางนั้น.
พระอานนทเถระกราบทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระองครูจัก
พระมารดาพระบิดาของพระองค แตเหตุไร พราหมณและนางพราหมณีนี้จึง
กลาววา เราเปนพุทธบิดา เราเปนพุทธมารดา ดังนี้เลา พระเจาขา. พระผูม-ี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นอานนท นางพราหมณีและพราหมณไดเคยเปน
มารดาบิดาของเราเปนลําดับมาตลอด ๕๐๐ ชาติ เปนลุงเปนปาของเรามา
๕๐๐ ชาติ เปนอาเปนนามา ๕๐๐ ชาติ พราหมณและนางพราหมณีนั้นกลาว
ดวยความรักในชาติกอนนั่นเอง และไดตรัสคาถานี้วา
ความรักนัน้ ยอมเกิดเพราะเคยอยูรวม
กันมากอน หรือเพราะเกื้อกูลกันในปจจุบัน
เหมือนดอกบัวเกิดในน้ํา ฉะนั้น.
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แตนั้นมา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูตามความพอพระทัย ณ เมือง
สาเกต แลวเสด็จจาริกไปอีก ไดเสด็จกลับกรุงสาวัตถี. พราหมณและนาง
พราหมณีเขาไปหาภิกษุทั้งหลาย ฟงธรรมเทศนาอันเหมาะสมแลวบรรลุมรรค
ที่เหลือ นิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. ในเมือง พวกพราหมณประชุม
ปรึกษากันวา เราจักสักการะญาติของพวกเรา. พวกอุบาสกและอุบาสิกาที่เปน
โสดาบัน สกทาคามี และอนาคามี ตางก็ประชุมปรึกษากันวา พวกเราจักสักการะ
เพื่อนรวมปฏิบัติธรรมของพวกเรา. ชนทั้งหมดเหลานั้นจึงยกเรือนยอดดาดดวย
ผากัมพล บูชาดวยดอกไมและของหอมเปนตน ออกจากเมืองไป.
แมพระผูมีพระภาคเจา ในวันนั้นตอนเชาก็ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ทรงทราบวา พราหมณและนางพราหมณีนิพพาน ทรงทราบตอไปวา
เมื่อเราไป ณ ที่นั้น ชนเปนอันมากจักบรรลุธรรม เพราะฟงธรรมเทศนา ทรง
ถือบาตรและจีวรเสด็จมาจากกรุงสาวัตถี เสด็จเขาไปยังปาชา. พวกชนเห็นแลว
ไดยืนประชุมกันวา พระผูมีพระภาคเจามีพระประสงคจะทําฌาปนกิจมารดาบิดา
จึงเสด็จมา. แมชาวเมืองก็พากันบูชาเรือนยอด พากันมาปาชา กราบทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาวา อริยสาวกที่เปนคฤหัสถจะพึงบูชาอยางไร. พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความเปนอเสกขมุนีของอริยสาวกผูเปนคฤหัสถ
เหลานั้นโดยพระประสงควา ควรบูชาอริยสาวกผูเปนคฤหัสถเหลานี้เหมือนบูชา
พระอเสกขะ จึงตรัสคาถานี้วา
มุนีเหลาใดเปนผูไมเบียดเบียนสํารวม
กายอยูเปนนิจ มุนีเหลานัน้ ไปในที่ที่สัตว
ทั้งหลายไปแลวไมตาย ไมพงึ เศราโศก.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูบริษัทนั้นเมื่อจะทรงแสดงธรรมสมควร
แกขณะนั้นจึงไดตรัสพระสูตรนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อปฺป วต ชีวิต อิท ชีวิตนี้นอยหนอนี้มีนัย
ดังไดกลาวแลวในสัลลสูตรวา ชีวิตของมนุษยทั้งหลายนี้นอยนิดเดียว เพราะ
ตั้งอยูประเดี๋ยวเดียว เพราะมีรสอยูประเดี๋ยวเดียวดังนี้. บทวา โอร วสฺสตาป
มิยฺยติ สัตวยอมตายแมภายใน ๑๐๐ ป คือตายแมในเวลาที่ยังเปนกลละ
(รูปที่เกิดเปนครั้งแรกในขณะเริ่มตั้งครรภ) ต่ํากวา ๑๐๐ ป. บทวา อติจฺจ
อยูเกิน คืออยูเกิน ๑๐๐ ป. บทวา ชรสาป มิยฺยติ คือ สัตวนั้นยอมตาย
แมเพราะชรา.
บทวา มมายิเต คือ เพราะสิ่งที่ตนยึดถือวาเปนของเรา. บทวา
วินาภาวสนฺตเมวิท คือ สิ่งนี้มีความพลัดพรากจากกันมีอยู ทานอธิบายวา
จะไมมีการพลัดพรากจากกันไปไมได. บทวา มามโก ผูนับถือพระพุทธเจา
วาเปนของเรา คือนับถือวาอุบาสกหรือภิกษุของเรา หรือนับถือพระพุทธเจา
เปนตนวาเปนของเรา. บทวา สงฺคต อารมณอันประจวบคืออารมณที่มาถึง
หรือที่เคยเห็น. บทวา ปยายิต บุคคลที่คนรัก คือบุคคลที่ตนทําใหเปนที่รัก.
บทวา นามเมวาวสิสฺสติ อกฺเขยฺย ชื่อเทานั้นที่ควรกลาวถึงยังเหลืออยู คือ
ธรรมชาติมีรปู เปนตนทั้งหมดละไป สวนชื่อเทานั้นยังเหลือเพื่อเรียกกันอยาง
นี้วา พุทฺธรกฺขิโต ธมฺมรกฺขิโต. บทวา มุนโย มุนีทงั้ หลาย ไดแกพระมุนี
ผูเปนขีณาสพ. บทวา เขมทสฺสิโน ไดแก ผูเห็นนิพพาน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสคาถาที่ ๗ เพื่อทรงแสดงถึงการปฏิบัติอัน
สมควรในโลกที่ถูกความตายกําจัดอยางนี้.
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ในบทเหลานั้น บทวา ปฏิลีนจรสฺส ของภิกษุผูประพฤติหลีกเรนอยู
คือของภิกษุผูประพฤติทําจิตหลีกเรนอยูจากที่นั้น ๆ. บทวา ภิกฺขุโน ไดแก
กัลยาณปุถุชนหรือพระเสกขะ. บทวา สามคฺคิยมาหุ ตสฺส ต โย อตฺตาน
ภวเน น ทสฺสเย ความวา บัณฑิตทั้งหลายกลาวผูที่ปฏิบัติอยางนี้ไมแสดง
ตนในภพอันตางดวยนรกเปนตน วาเปนการสมควร. อธิบายวา ยิ่งไปกวานั้น
บัณฑิตนั้นพึงพนจากความตาย.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสถึงพระขีณาสพอยางนี้วา ผูที่ไมแสดงตน
ในภพ ดังนี้ จึงตรัสคาถา ๓ คาถา ตอจากนี้เพื่อพรรณนาคุณของพระขีณาสพนั้น .
ในบทเหลานั้นบทวา สพฺพตฺถ ในอายตนะทั้งปวง คือในอายตนะ ๑๒.
ก็ในบทนี้วา ยทิท ทิฏ สุต มุเตสุ วา พึงทราบการเชื่อมความอยางนี้วา มุนี
ยอมไมติดในรูปที่ไดเห็น ในเสียงที่ไดฟง หรือในอารมณที่ไดทราบ อยางนี้.
บทวา โธโน น หิ เตน มฺติ ยทิท ทิฏ สุต มุเตสุ วา พึงทราบการ
เชื่อมความอยางนี้เหมือนกันวา ผูมีปญ
 ญายอมไมสาคัญดวยรูปที่ไดเห็น ดวย
เสียงที่ไดฟง หรือยอมไมสําคัญ ในอารมณที่ไดทราบ. บทวา น หิ โส รชฺชติ
โน วิรชฺชติ ผูมีปญญานั้น ยอมไมยินดียอมไมยินราย ความวา ผูมีปญญา
ยอมไมยินดี เหมือนปุถชุ นที่เปนพาล ยอมไมยนิ ราย เหมือนกัลยาณปุถุชน
และพระเสกขะ ยอมไดชื่อวาเปนผูไมยินดียินราย เพราะสิ้นราคะแลวนั่นเอง.
บทที่เหลือในที่ทั้งปวงชัดดีแลว.
ในเวลาจบเทศนาสัตว ๘๔,๐๐๐ ไดบรรลุธรรมแลว
จบอรรถกถาชราสูตรที่ ๘๔,๐๐๐ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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ติสสเมตเตยยสูตรที่ ๗
วาดวยความคับแคนดวยประกอบเมถุนธรรมเนือง ๆ
ทานพระติสสเมตเตยยะทูลถามปญหาวา
[๔๑๔] ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอ
พระองคตรัสบอกความคับแคนแหงบุคคลผู
ประกอบเมถุนธรรมเนือง ๆ เถิด ขาพระองค
ทั้งหลายไดสดับคําสั่งสอนของพระองคแลว
จักศึกษาในวิเวก.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา
ดูกอนเมตเตยยะ ความคับแคนของ
บุคคลผูประกอบเมถุนธรรมมีอยู บุคคล
ผูป ระกอบเมถุนธรรม ยอมลืมแมคําสั่งสอน
และยอมปฏิบัตผิ ิด นี้เปนกิจไมประเสริฐใน
บุคคลนั้น.
บุคคลใดประพฤติอยูผูเดียวในกาลกอนแลว เสพเมถุนธรรม (ในภายหลัง)
บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นวา เปนคนมี
กิเลสมากในโลก เหมือนยวดยานที่แลนไป
ใกลเหว ฉะนั้น.
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ยศและเกียรติคุณในกาลกอนของ
บุคคลนั้น ยอมเสื่อม บุคคลเห็นโทษแมนี้
แลว ควรศึกษาไตรสิกขาเพื่อละเมถุนธรรม.
ผูใดไมละเมถุนธรรม ผูนั้นถูกความ
ดําริครอบงําแลว ซบเซาอยูเหมือนคนกําพรา
ฉะนั้น ผูนั้นฟงเสียงอันระบือไปของชน
เหลาอื่นแลว เปนผูเกอเขินเชนนั้น.
อนึ่ง ผูใ ดอันวาทะของบุคคลอื่น
ตักเตือนแลว ยังกระทํากายทุจริตเปนตน
ผูน ี้แหละพึงเปนผูมีเครื่องผูกใหญ ยอมถือ
เอาโทษแหงมุสาวาท.
บุคคลอันผูอื่นรูกันดีแลววาเปนบัณฑิต อธิษฐานการเที่ยวไปผูเดียว แมใน
ภายหลังประกอบในเมถุนธรรม ยอมมัวหมองเหมือนคนงมงาย ฉะนั้น.
มุนีในศาสนานี้รูโทษในเบื้องตน
และเบื้องปลายนี้แลว ควรกระทําการเที่ยว
ไปผูเดียวใหมั่นคง ไมควรเสพเมถุนธรรม.
ควรศึกษาวิเวกเทานั้น การประพฤติ
วิเวกนี้ เปนกิจอันสูงสุดของพระอริยเจา
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ทั้งหลาย มุนีไมควรสําคัญตนวาเปนผูประเสริฐดวยวิเวกนั้น มุนนี ั้นแลยอมอยูใกล
นิพพาน.
หมูสัตวผูยินดีแลวในกามทั้งหลาย
ยอมรักใครตอมุนีผูสงัดแลวเที่ยวไปอยู ผู
ไมมีความหวงใยในกามทั้งหลายผูขามโอฆะ
ไดแลว ฉะนี้แล.
จบติสสเมตเตยยสูตรที่ ๓
อรรถกถาติสสเมตเตยยสูตรที่ ๗
ติสสเมตเตยยสูตร มีคําเริ่มตนวา เมถุนมนุยตุ ฺตสฺส บุคคลผู
ประกอบเมถุนธรรมเนื่อง ๆ ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
มีเรื่องเลาวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี
มีสหายสองคนชื่อติสสะและเมตเตยยะไดพากันไปกรุงสาวัตถี. สหายทั้งสอง
นั้นในตอนเย็นเห็นมหาชนเดินมุงหนาไปยังพระเชตวัน จึงถามวา พวกทาน
ไปไหนกัน. เมื่อชนเหลานั้น บอกวา พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก
ทรงแสดงธรรมเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมาก พวกเราจะไปยังพระเชตวัน
เพื่อฟงธรรมนั้น. สหายทั้งสองก็พูดวา แมเราทั้งสองก็จะฟง จึงพากัน ไป.
สหายทั้งสองนั่งฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจาผูทรงแสดงธรรมในระหวาง
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บริษัทจึงคิดกันวา เมื่อเรายังครองเรือนอยูคงไมสามารถบําเพ็ญธรรมนี้ได
สะดวกนัก. ครั้นมหาชนกลับกันไปแลวทั้งสองจึงขอบรรพชากะพระผูมีพระภาคเจา. พระผูมีพระภาคเจามีพระพุทธดํารัสใหภิกษุรูปหนึ่งบวชใหสหาย
ทั้งสองนั้น. ภิกษุนั้นครั้นใหสหายทั้งสองบวชแลวก็ใหตจปญจกกรรมฐานแลว
เตรียมจะไปอยูปา. พระเมตเตยยะกลาวกะพระติสสะวา ดูกอนอาวุโส พระอุปชฌายจะไปปา แมเราทั้งสองก็จะไปดวย. พระติสสะกลาววา อยาเลยคุณ
ผมตองการเห็นและฟงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา ทานไปเถิด แลวไมไป.
พระเมตเตยยะไปกับพระอุปชฌายบําพ็ญสมณธรรมในปา ไมชานักก็ไดบรรลุ
พระอรหัตพรอมกับพระอุปชฌายผูเปนอาจารย. พี่ชายของพระติสสะถึงแกกรรม
โดยพยาธิ. พระติสสะไดขาวแลวก็ไปบานของตน ที่บานนั้นพวกญาติพากัน
ปลุกปลอบพระติสสะใหสึก. ฝายพระเมตเตยยะก็มาถึงกรุงสาวัตถีพรอมกับ
พระอุปชฌายผูเปนอาจารย.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาครั้นออกพรรษาแลว เสด็จจาริกไปยัง
ชนบท เสด็จถึงบานนั้นโดยลําดับ. ครั้งนั้นพระเมตเตยยะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ที่บานนี้มีสหายที่เปนคฤหัสถ
ของขาพระองคอยูคนหนึ่ง ขอพระองคโปรดอนุเคราะหรออยูสักครูกอนเถิด
แลวเขาบานพาสหายนั้นมาเฝาพระผูมีพระภาคเจา ตนเองยืนอยูขางหนึ่งทูลถาม
ปญหากะพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาตน เพื่อประโยชนแกสหายนั้น. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงพยากรณปญหาของเมตเตยยะภิกษุนั้นไดตรัสคาถาที่เหลือ. นี้
เปนการเกิดขึ้นของพระสูตรนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา เมถุนมนุยุตฺตสฺส ไดแก แหงบุคคลผูประกอบเมถุนธรรมเสมอ ๆ. บทวา อิติ คือพระเมตเตยยะกลาวอยางนี้. บทวา
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อายสฺมา นี้เปนคํากลาวนารัก. บทวา ติสฺโส เปนชื่อของพระเถระนั้น
เพราะพระเถระนั้นมีชื่อวาติสสะ. บทวา เมตฺเตยฺโย เปนโคตร. อนึ่ง
พระเมตเตยยะนั้นไดปรากฏโดยโคตร. เพราะฉะนั้น ในการเกิดของเรื่องนั้น
พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา สหายสองคนชื่อติสสะและเมตเตยยะ. บทวา
วิฆาต คือความคับแคน. บทวา พฺรหู ิ คือจงตรัสบอก. บทวา มาริส นี้
เปนคํากลาวแสดงความนารัก แปลวา ผูนิรทุกข. ทานอธิบายวา ไมมีทุกข.
บทวา สุตฺวาน คือฟงคําของพระองค. บทวา วิเวเก สิกฺขิสสฺ ามเส
จักศึกษาในวิเวก พระเมตเตยยะทูลวิงวอนขอใหแสดงธรรม กลาวปรารภถึง
สหาย. แตสหายนั้นไดรับการศึกษาดีแลว. บทวา มุสฺสเต วาป สาสน
ลืมแมคําสั่งสอน คือลืม ทําลาย คําสั่งสอนแมสองอยางจากปริยัติและปฏิบัติ.
บทวา วาป เปนคําเพียงทําใหเต็มบท. บทวา เอต ตสฺมึ อนาริย นี้
เปนกิจไมประเสริฐในบุคคลนั้น คือ นี้เปนมิจฉาปฏิปทาในบุคคลนั้น.
บทวา เอโก ปุพฺเพ จริตฺวาน ประพฤติอยูผูเดียวในกาลกอน
คืออยูคนเดียวในกาลกอนดวยการบรรพชา หรือดวยการไมเกี่ยวของกับคณะ.
บทวา ยาน ภนฺตว ต โลเก หีนมาหุ ปุถุชฺชน บัณฑิตทั้งหลาย
กลาวบุคคลนั้นวาเปนคนมีกิเลสมากในโลกเหมือนยานที่แลนไปฉะนั้น ความวา
บัณฑิตทั้งหลายกลาวบุคคลนั้นผูแลนไปผิดวาเปนคนเลวและเปนคนมีกิเลสมาก
ทานกลาววาเหลือนยานที่แลนไปดวยการขึ้นไปในที่ไมเรียบมีกายทุจริตเปนตน
ดวยการทําลายตนในนรกเปนตน และดวยการตกลงไปในเหวคือชาติเปนตน
เหมือนยานมียานคือชางเปนตนที่ไมไดฝก ขึ้นไปยังที่ไมเรียบ ยอมทําลาย
คนขี่ ยอมตกลงไปแมในเหวฉะนั้น.
บทวา ยโส กิตฺติ จ ยศและเกียรติ ไดแก ลาภสักการะและ
ความสรรเสริญ. บทวา ปุพฺเพ ในกาลกอน คือ ในความเปนบรรพชิต.
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บทวา หายเต วาป ตสฺส สา ไดแก ยศและเกียรติคุณของบุคคลผูแลนไป
ผิดนั้น ยอมเสื่อม. บทวา เอตมฺป ทิสวฺ า บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว คือ
เห็นความเจริญแหงยศและเกียรติในกาลกอน และความเสื่อมในภายหลัง.
บทวา สิกฺเขถ เมถุน วิปฺปหาตเว พึงศึกษาเพื่อละเมถุน คือ พึงศึกษา
ไตรสิกขา. เพราะเหตุไร ? เพราะเพื่อละเมถุน. ทานอธิบายวา เพื่อประโยชนแกการละเมถุน. จริงอยู ผูใดละเมถุนไมได ผูนั้นถูกความดําริครอบงํา
แลวชบเซาอยูเหมือนคนกําพรา ฉะนั้น ผูนั้นฟงเสียงอันระบือไปของชนเหลา
อื่นแลวเปนผูเกื้อเขินเชนนั้น.
ในบทเหลานั้น บทวา ปเรโต ไปขางหนา คือประกอบแลว. บทวา
ปเรส นิคฺโฆส เสียงอันระบือไปของคนอื่น คือ คํานินทาของอุปชฌาย
เปนตน. บทวา มงฺกุ โหติ เปนผูเกอเขิน คือ เปนผูหนาเสีย.
คาถานอกจากนี้ มีความเชื่อมกันชัดเจนแลว. ในคาถาเหลานั้น บทวา
สตฺถานิ ไดแก กายทุจริตเปนตน. ก็กายทุจริตเปนตนนั้นทานกลาววา
สตฺถานิ เพราะเชือดเฉือนตนเองและผูอื่น. อนึ่ง ในบุคคลเหลานั้น ผูนี้ไดถูก
ตักเตือนมากอนเปนพิเศษยังการทําทุจริตดวยการพูดเท็จ ดวยเหตุนี้ เราจึง
กลาววา เปนผูแลนไปผิด เพราะฉะนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ผูนี้แหละเปนผูมีเครื่องผูกใหญ ยอมถือเอาโทษแหงมุสาวาท. บทวา มหาเคโธ
คือเครื่องผูกใหญ. หากถามวา คืออะไร. ตอบวา คือ ถือเอาโทษแหงมุสาวาท
พึงทราบวา ผูนี้แลเปนผูมีเครื่องผูกใหญหยั่งลงสูมุสาวาท.
บทวา มนฺโทว ปริกิสฺสติ ยอมมัวหมองเหมือนคนงมงาย คือ
กระทําการฆาสัตวเปนตน เสวยทุกข เพราะฆาสัตวนั้นเปนเหตุ และกระทําการ
แสวงหาการรักษาสมบัติ ยอมมัวหมองเหมือนคนงมงาย ฉะนั้น. บทวา
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เอตมาทีนว ตฺวา มุนิ ปุพฺพาปเร อิธ มุนีในศาสนานี้รูโทษใน
เบื้องตนและเบื้องปลายนี้แลว ความวา มุนีในศาสนานี้รูโทษในเบื้องตนและ
เบื้องปลายนี้ คือในความเปนผูแลนไปผิดจากความเปนสมณะในเบื้องปลายจาก
เบื้องตนดังกลาวแลว ตัง้ แตคําวายศและเกียรติในกาลกอนของบุคคลนั้นยอม
เสื่อมไปดังนี้.
บทวา เอตทริยานมุตฺตม การประพฤติวิเวกนี้เปนกิจอันสูงสุดของ
พระอริยเจาทั้งหลาย คือ วิเวกจริยา (การประพฤติวิเวก) นีเ้ ปนกิจสูงสุด
ของพระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน เพราะฉะนั้น พึงศึกษาวิเวก
เทานั้น. บทวา เตน เสฏโ น มฺเถ ความวา มุนีไมควรสําคัญ
ตนวา เราเปนผูประเสริฐดวยวิเวกนั้น. ทานอธิบายวา ไมควรผูกพันอยูกับ
วิเวกนั้น.
บทวา ริตฺตสฺส คือ ผูสงัด เวนจากกายทุจริตเปนตน. บทวา
โอฆติณฺณสฺส ปหยนฺติ กาเม คธิตา ปชา ความวา หมูสัตวผูของอยู
ในวัตถุกามทั้งหลาย ยอมรักใครตอมุนีผูขามโอฆะ ๔ ไดแลว ดุจเจาหนี้รักใคร
ตอผูไมเปนหนี้ (ใชหนีห้ มด) ฉะนั้น. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาดวย
ธรรมเปนยอดคือพระอรหัต.
เมื่อจบเทศนาติสสะบรรลุโสดาปตติผล ภายหลังบวชไดทําใหแจงซึ่ง
พระอรหัต ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาติสสเมตเตยยสูตรที่ ๗ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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ปสูรสูตรที่ ๘
วาดวยความเห็น
[๔๑๕] สมณพราหมณผูประกอบ
ดวยทิฏฐิ ยอมถลาววา ความบริสุทธิม์ ีอยูใน
ธรรมนี้เทานั้น ไมกลาวความบริสุทธิ์ใน
ธรรมเหลาอื่น สมณพราหมณเปนอันมาก
กลาวความดีงามในศาสดาของตนเปนตนที่
ตนอาศัยแลว ถือมั่นอยูในสัจจะเฉพาะอยาง
(มีคําวาโลกเที่ยงเปนตน)
สมณพราหมณ เจาทิฏฐิ ๒ พวกนั้น
ประสงคจะกลาวโตตอบกัน เขาไปสูบริษัท
แลวยอมโตเถียงกันและกันวาเปนคนเขลา
สมณพราหมณเหลานั้นตองการแตความสรรเสริญ เปนผูมคี วามสําคัญวา เราทั้งหลาย
เปนคนฉลาด อาศัยศาสดาของกันและกัน
เปนตนแลว ยอมกลาวคําทะเลาะกัน.
บุคคลปรารถนาแตความสรรเสริญ
ขวนขวายหาถอยคําวิวาท กระทบกระเทียบ
กันในทามกลางบริษัท แตกลับเปนผูเกอ
เขินในเพราะวาทะอันผูตัดสินปญหาไมทํา
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ใหเลื่อมใส บุคคลนั้นเปนผูแสวงหาโทษ
ยอมโกรธเพราะความนินทา.
ผูพิจารณาปญหาทั้งหลายกลาววาทะ
ใดของบุคคลนัน้ อันตนไมทําใหเลื่อมใสแลว
วาเปนวาทะเสื่อมสิ้น บุคคลผูมีวาทะเสื่อม
แลวนั้น ยอมคร่ําครวญเศราโศก ทอดถอน
ใจวา ทานผูนี้กลาวสูงเกินเราไป.
ความวิวาทเหลานี้เกิดแลวในพวก
สมณะ ความกระทบกระทั่งกัน ยอมมีใน
เพราะวาทะเหลานี้ บุคคลเห็นโทษแมนแี้ ลว
พึงเวนความทะเลาะกันเสีย ความสรรเสริญ
และลาภ ยอมไมมีเปนอยางอื่นไปเลย.
ก็หรือบุคคลนั้นกลาววาทะในทาม
กลางบริษัท เปนผูอันบุคคลสรรเสริญแลว
ในเพราะทิฏฐินั้น ยอมรืน่ เริง ใจสูงขึ้น
เพราะตองการชัยชนะและมานะนั้น ไดถึง
ความตองการชัยชนะนั้นสมใจนึก.
การยกตนของบุคคลนัน้ เปนพื้น
ฐานะแหงความกระทบกัน และบุคคลนั้น
ยอมกลาวถึงการถือตัวและการดูหมิ่นผูอนื่
บุคคลเห็นโทษแมนี้แลว พึงเวนความทะ-
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เลาะกันเสีย ผูฉลาดทั้งหลาย ยอมไมกลาว
ความบริสุทธิ์ดว ยการทะเลาะกันนั้น.
บุคคลผูเจาทิฏฐิปรารถนาพบบุคคล
เจาทิฏฐิ ผูเปนปฏิปกษกนั ยอมคําราม
เปรียบเหมือนทหารผูกลาหาญ ซึ่งพระราชา
ทรงเลี้ยงแลวดวยราชขาทนียาหาร ปรารถนา
พบทหารผูเปนปฏิปกษกนั ยอมคําราม
ฉะนั้น.
ดูกอนทานผูองอาจ บุคคลเจาทิฏฐิ
เปนปฏิปกษของทานนั้น มีอยู ณ ที่ใด ทาน
จงไป ณ ทีนั้นเถิด กิเลสชาติเพื่อการรบนี้
ไมมีในกาลกอนเลย (กิเลสชาตินั้นเราผู
ตถาคตละเสียแลว ณ ควงแหงไมโพธินั้นแล)
สมณพราหมณเหลาใดถือรั้นทิฏฐิ
แลว ยอมวิวาทกันและยอมกลาววา สิ่งนี้
เทานั้นจริง ทานผูกระทําควานเปนขาศึกใน
วาทะ (ถอยคํา) ที่เกิดขึ้น จงกลาวทุมเถียง
กะสมณพราหมณเหลานั้นเถิด พราหมณ
เหลานั้นไมมีในที่นี้เลย.
สวนพระอรหันตขีณาสพทั้งหลาย
กําจัดเสนา คือกิเลสใหพินาศแลว ไมกระ
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ทําความเห็นใหผิดไปจากความเห็น เที่ยว
ไปอยู ดูกอนปสูระ ทานจะไดสูรบโตตอบ
อะไร ในพระอรหันตผูไมมีความยึดถือวา
สิ่งนี้ประเสริฐในโลกนี้.
ถาทานคิดถึงทิฏฐิทั้งหลายอยูดวยใจ
ถึงความตรึกไปตาง ๆ คือเอาความเปนคูแขง
กับพระพุทธเจา ผูกําจัดกิเลสไดแลวไซร
ทานจะสามารถเพื่อถือเอาความเปนคูแขงให
สําเร็จไมไดเลย.
จบปสูรสูตรที่ ๘
อรรถกถาปสูรสูตรที่ ๘
ปสูรสูตร มีคําเริ่มตนวา อิเธว สทฺธี สมณพราหมณผูประกอบ
ดวยทิฏฐิ ยอมกลาววา ความบริสุทธิ์มีอยูในธรรมนี้เทานั้น ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
มีเรื่องเลาวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี
ปริพาชกชื่อวา ปสูระ เปนผูมีวาทะจัดจาน เขาพูดวา ในชมพูทวีปทั้งสิ้นเรา
เปนผูเลิศดวยวาทะ เพราะฉะนั้นตนชมพูปรากฏแกชมพูทวีปฉันใด แมเราก็
ควรเปนฉันนั้น จึงเอากิ่งชมพูทําเปนธง ทําใหผูโตวาทะครั่นครามไปทั่วชมพู
ทวีป เขาเดินทางมาถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ กอกองทรายไวที่ประตูเมือง ปก
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กิ่งชมพูไวที่กองทรายนั้น กลาววาผูใดสามารถโตวาทะกับเรา ผูนั้นจงหักกิ่ง
ไมนี้แลวเขาเมืองไป. มหาชนไดยืนลอมที่นั้น.
สมัยนัน้ ทานพระสารีบุตรกระทําภัตกิจเสร็จแลวออกจากกรุงสาวัตถี
เห็นกิ่งไมนั้น จึงถามพวกเด็ก ๆ หลายคนวา เจาหนูทั้งหลาย นี่อะไรกัน พวก
เด็กบอกเรื่องราวทั้งหมดใหทราบ. พระเถระกลาววา ถาเชนนั้นพวกเธอจงถอน
กิ่งไมนั้นแลวเอาเทาหักเสีย กลาววา พวกเธอจงบอกเขาวา ผูตองการโตวาทะ
จงมายังวิหาร ดังนี้. ปริพาชกเที่ยวบิณฑบาตทําภัตกิจเสร็จแลวเดินกลับ เห็น
กิ่งไมถูกถอนแลวหักทิ้งจึงถามวานี่ใครทํา เมื่อไดรับคําตอบวา พระสารีบุตร
ผูเปนพุทธสาวกใหเด็กทํา เขายินดีคิดวาวันนี้พวกบัณฑิตจะไดเห็นความชนะ
ของเราและความปราชัยของสมณะ จึงเขาไปกรุงสาวัตถีเพื่อนําผูรูเหตุเปนผู
ทดสอบปญหา แลวเทีย่ วประกาศไปตามถนนและทางสี่แพรงวา ทานทั้ง
หลายประสงคจะฟงความเฉียบแหลมดวยปญญาในการโตวาทะกับอัครสาวก
ของพระสมณโคดมจงพากันออกมา. พวกมนุษยเปนอันมากที่เลื่อมใสบาง ไม
เลื่อมใสบางในพระศาสนาพากันออกไปดวยคิดวาจักฟงถอยคําของบัณฑิต. ลําดับนั้นปสูรปริพาชกแวดลอมดวยมหาชน ตรึกวาทะมีอาทิวา เมื่อพระสารีบุตร
กลาวอยางนี้เราจักกลาวอยางนี้ไดไปยังวิหาร. พระเถระดําริวา เสียงเอ็ดอึง
และรบกวนผูคนอยาไดมีในวิหารเลย จึงใหปูอาสนะเเลวนั่งที่ซุมประตูพระ
เชตวัน. ปริพาชกเขาไปหาพระเถระกลาววา บรรพชิตผูเจริญ ทานใหเด็ก
หักธงกิ่งชมพูของเราหรือ ? เมื่อพระเถระตอบวา เปนความจริงปริพาชก. เขา
จึงกลาววา ชางเถิด ทานผูเจริญ เราทั้งสองเริ่มกลาวอะไร ๆ กันเถิด. พระเถระรับวา ตกลงปริพาชก. เขากลาววา สมณะทานจงถาม ขาพเจาจะแก.
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ครั้งนั้น พระเถระไดกลาวกะปริพาชกวา ดูกอนปริพาชก ถามยาก
หรือแกยาก. เขาตอบวา บรรพชิตผูเจริญ การแกยากกวาถาม เพราะใครจะ
ถามอยางไร ๆ ก็ได. พระเถระกลาววา ปริพาชก ถาเชนนั้นทานถามเถิด
เราจักแก. เมื่อพระเถระกลาวอยางนี้แลวปริพาชกคิดพิศวงวา ภิกษุดูก็มีรูปงาม
ใหเด็กเอาเทาหักกิ่งไมได จึงถามพระเถระวา อะไรเปนกามของบุรุษ. พระเถระ
ตอบวา ความกําหนัด เพราะดําริ เปนกามของบุรุษ. ปสูรปริพาชกฟงดังนั้น
มีความสําคัญในพระเถระวาพลาดไปแลว ประสงคจะยกใหพระเถระเปนผูแพ
จึงกลาววา ทานบรรพชิตผูเจริญ ทานมิไดกลาวถึงอารมณอันงดงามวิจิตรวา
เปนกามของบุรุษดอกหรือ. พระเถระตอบวา ถูกแลวปริพาชก เราไมกลาว
อยางนั้น. แตนั้นปริพาชกใหพระเถระรับรองตลอด ๓ ครั้งแลวเรียกผูตัดสิน
ปญหามาวา ทานผูเจริญทั้งหลาย จงพึงความผิดในวาทะของสมณะเถิด แลว
กลาววา บรรพชิตผูเจริญ เพื่อนพรหมจรรยของทานยังอยูในปาหรือ. พระเถระตอบวา ถูกแลวปริพาชก. ถามวา เพื่อนพรหมจรรยเหลานั้นอยูในปา
ยังตรึกถึงกามวิตกเปนตนอยูหรือ. ตอบวา ถูกแลวปริพาชก ปุถชุ นทั้งหลาย
ยังตรึกอยูเปนประจํา. ถามวา ผิวาเปนอยางนั้น ความเปนสมณะของเพื่อน
พรหมจรรยเหลานั้นอยูที่ไหนเลา นอกนั้นยังเปนผูบริโภคกามครองเรือนอยู.
มิใชหรือ ครัน้ กลาวอยางนี้แลวจึงกลาวเปนคาถาประพันธตอไปวา
สิ่งสวยงามในโลกมิใชกามของทาน
และทานกลาวความกําหนัดเพราะความดําริ
วาเปนกาม แมภิกษุของทานเมื่อดําริใน
อกุศลวิตก ก็จกั เปนผูบริโภคกาม.
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ลําดับนั้น พระเถระเมื่อจะแสดงความผิดในวาทะของปริพาชกจงกลาว
วา ปริพาชกทานไมกลาวถึงความกําหนัดเพราะความดําริวาเปนของบุรุษ ทาน
กลาวถึงอารมณงดงามวิจิตรวาเปนกามหรือ. ปสูรปริพาชกตอบวา ถูกแลว
บรรพชิตผูเจริญ. ลําดับนั้น พระเถระใหปสูรปริพาชกรับรองตลอด ๓ ครั้ง
แลวเรียกผูตัดสินปญหามาวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย พวกทานจงฟงความผิด
ในวาทะของปริพาชกเถิด แลวกลาววา ดูกอนอาวุโสปสูระ ศาสดาของทานยังมี
อยูหรือ. ปสูระตอบวา ยังมีอยูบรรพชิต. ถามวา ศาสดานั้นยอมเห็นรูปารมณที่
ควรรูไดดวยจักษุ หรือวาเสพสัททารมณเปนตน. ปริพาชกตอบวา ใช ยอม
เสพบรรพชิต ถามวา ผิวาเปนอยางนั้น ความเปนศาสดาของศาสดานั้นอยูที่
ไหน ศาสดานั้นยังเปนผูบริโภคกามครองเรือนอยูมิใชหรือ ครั้นพระเถระกลาว
อยางนี้แลว ไดกลาวคาถาประพันธตอไปวา
ความงดงามในโลกเปนกามของทาน
แล ทานไมกลาวถึงความกําหนัดเพราะ
ความดําริวาเปนกาม เมื่อเห็นรูปนารื่นรมย
เมือ่ ฟงเสียงนารื่นรมย เมือ่ ดมกลิ่นนารื่นรมย เมื่อลิ้มรสนารื่นรมย เมื่อถูกตองผัสสะ
นารื่นรมย แมศาสดาของทานก็จักเปนผูยัง
บริโภคกามอยู.
เมื่อพระเถระกลาวอยางนี้แลว ปริพาชกจนปญญาคิดวา บรรพชิต
นี้เปนผูมีวาทะนานับถือเราจักบวชในสํานักของบรรพชิตนี้แลวศึกษาตําราการ
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พูด จึงเขาไปยังกรุงสาวัตถีแสวงหาบาตรจีวรเขาไปยังพระเชตวัน เห็นพระ
โลฬุทุายี ณ ที่นั้นมีกายสีทองนาเลื่อมใสโดยตลอดในอาการรางกายและมารยาท
เขาใจวาภิกษุรูปนี้คงมีปญญามาก คงเปนนักพูด จึงบวชในสํานักของทานแลว
ขมทานดวยวาทะหลีกเขาไปสูลัทธินั้นแหละพรอมดวยเพศแลวคิดวาเราจักทํา
การโตวาทะกับพระสมณโคดมอีก จึงประกาศในกรุงสาวัตถีโดยนัยกอนนั้นแล
แวดลอมดวยมหาชน กลาวอยูวาเราจักขมพระสมณโคดมเปนตนไดไปยังพระเชตวัน. เทวดาที่สิงอยู ณ ซุมประตูพระเชตวันคิดวา ผูนี้ไมควรตอนรับจึงได
บันดาลปดปากเขาเสีย ปสูระเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่งเหมือนคน
ใบ. พวกมนุษยคิดวา เดี๋ยวทานปสูระคงจักถามตางมองหนาปสูระนั้น แลวพา
กันตะโกนวา ทานปสูระพูดซิ ทานปสูระพูดซิ. ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ปสูระจะพูดไดอยางไร เมื่อทรงแสดงธรรมแกบริษัทที่ประชุมกัน ณ
ที่นั้นจึงไดตรัสพระสูตรนี้.
ในคาถาตนนั้นพึงทราบความสังเขปดังตอไปนี้ สมณพราหมณผูประ
กอบดวยทิฏฐิเหลานี้ยอมกลาววา ความบริสุทธิ์มีอยูในธรรมนี้เทานั้นหมายถึง
ทิฏฐิของตน แตไมกลาวถึงความบริสุทธิ์ในธรรมเหลาอื่น. เมื่อเปนอยางนี้
สมณพราหมณเปนอันมากกลาวความดีงามในศาสดาเปนตนของตนที่ตนอาศัย
แลวเทานั้นวานี้เปนวาทะอันดีงาม ยึดมั่นในสัจจะเฉพาะอยางมีวาโลกเที่ยงเปน
ตน. พึงทราบคาถาวา ก็สมณพราหมณเหลานั้นยึดมั่นอยางนี้ ประสงคจะ
กลาวโตตอบกัน,
ในบทเหลานั้น บทวา พาล ทหนฺติ มิถุ อฺมฺ ยอมโตเถียงกันและกันวาเปนคนเขลา คือชนทั้งสองนั้นยอมโตเถียงกันและกัน วาเปน
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คนเขลา ยอมเห็นโดยความเปนคนเขลาวา คนนี้เปนคนเขลา คนนี้เปนคน
เขลา ดังนี้. บทวา วทนฺติ เต อฺสิตา กโถชฺช คือ สมณพราหมณ
เหลานั้นอาศัยศาสดาของกันและกันเปนตน ยอมกลาวคําทะเลาะกัน. บทวา
ปสสกามา กุสลาวทานา ปรารถนาความสรรเสริญสําคัญวาเราเปนคนฉลาด
คือ ปรารถนาแตความสรรเสริญเปนผูมีความสําคัญวา แมเราทั้งสองก็เปนผูมี
วาทะฉลาด มีวาทะเปนบัณฑิต. พึงทราบคาถาตอไปวา ยุตฺโต กถาย
ขวนขวายหาถอยคําวิวาท โดยกําจัดวาทะหนึ่งในบรรดาวาทะเหลานั้น อยางนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ยุตฺโต กถาย คือ ขวนขวายหาถอยคําวิวาท.
บทวา ปสสมิจฺฉ วินฆิ าติ โหติ ปรารถนาแตความสรรเสริญกระทบกระเทียบกัน คือ ปรารถนาความสรรเสริญของตนกลาวถอยคํากระทบกระเทียบกัน
มากอน โดยนัยมีอาทิวาเราจักขมไดอยางไรหนอ. บทวา อปาหตสฺมึ ใน
เพราะวาทะอันผูตัดสินไมทาใหเลื่อมใส ความวา ในเพราะวาทะอันผูตัดสิน
ปญหาไมทําใหเลื่อมใสโดยนัยมีอาทิวา ทานกลาวปราศจากอรรถ ทานกลาว
ปราศจากพยัญชนะ ดังนี้. บทวา นินทฺ าย โส กุปฺปติ บุคคลนั้นยอมโกรธ
เพราะความนินทา คือบุคคลนั้นยอมโกรธเพราะความนินทาอันเกิดขึ้นในวาทะ
อันผูตัดสิน ไมทําใหเลื่อมใสอยางนี้. บทวา รนฺธเมสี คือผูแสวงหาโทษ
ของคนอื่น. พึงทราบคาถาตอไปวา ไมแตโกรธอยางเดียว ยังกลาววาทะของ
บุคคลนั้นวาเปนวาทะเสื่อมสิ้นอีกดวย.
ในบทเหลานั้น บทวา ปริหีนมาหุ อปาหต ผูตัดสินปญหาทั้งหลาย
กลาววาทะของบุคคลอันตนไมทําใหเลื่อมใสแลววาเปนวาทะเสื่อมสิ้น คือ กลาว
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วาทะอันตนไมทําใหเลื่อมใสแลวโดยอรรถและโดยพยัญชนะเปนตนวาเปนวาทะ
เสื่อมสิ้น. บทวา ปริเทวติ บุคคลผูมวี าทะเสื่อมยอมคร่ําครวญ คือ บุคคล
นั้นยอมบนเพอดวยคํามีอาทิวา เรานึกถึงวาทะอื่นแลวอันมีวาทะที่ไมทําให
เลื่อมใสนั้นเปนนิมิต. บทวา โสจติ บุคคลผูมีวาทะเสื่อมสิ้นยอมเศราโศก คือ
ยอมเศราโศกปรารภคํามีอาทิวา เขานั่นแหละเปนผูชนะ. บทวา อุปจฺจคา
มนฺติ อนุตฺถุนาติ ผูมีวาทะเสื่อมยอมทอดถอนใจวาทานผูนี้กลาวสูงเกินเรา
ไป คือ เขาบนเพอเปนอยางดีโดยนัยมีอาทิวา มีวาทะเกินเราไป.
ปริพาชกภายนอกทานเรียกวา สมณะ ในบทนี้วา เอเต วิวาทา
สมเณสุ ความวิวาทเกิดแลวในพวกสมณะ. บทวา เอเตสุ อุคฺฆาติ นิคฺฆาติ
โหติ ความกระทบกระทั่งกัน ยอมมีในเพราะวาทะเหลานี้ คือมีจิตกระทบ
กระทั่งกันดวยการชนะและการแพเปนตน ยอมมีในวาทะเหลานั้น. บทวา
วิรเม กโถชฺช คือพึงเวนการทะเลาะกันเสีย. บทวา น หฺทตฺถตฺถิ
ปสสลาภา ความสรรเสริญและลาภยอมไมมีเปนอยางอื่นไปเลย คือ ไมมี
ความตองการอยางอื่นนอกจากความสรรเสริญและลาภในวาทะนี้.
พึงทราบความคาถาที่หกตอไป. ก็เพราะความสรรเสริญและลาภยอม
ไมมีเปนอยางอื่นไป ฉะนั้น บุคคลนั้นแมไดลาภอยางยิ่งก็ยังกลาววาทะนั้น
ในทามกลางบริษัทเปนผูอันบุคคลสรรเสริญในเพราะทิฏฐินั้นวา ผูนี้เปนคนดี
แตนั้นบุคคลนั้น ดวยตองการความชนะนั้นจึงถึงความยินดีหรือยิ้มแยม ยอม
รื่นเริงและเยอหยิ่งดวยมานะ. เพราะเหตุไร. เพราะไดถึงความตองการชัยชนะ
นั้นสมใจนึก. พึงทราบคาถาวา การยกตนของบุคคลผูยกตนเปนอยางนี้.
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ในบทเหลานั้น มานาติมาน วทเต ปเนโส บุคคลนั้นยอมกลาว
ถึงการถือตัวและการดูหมิ่น คือ บุคคลนั้นไมรูถงึ การยกตนนั้นวาเปนพื้นแหง
ความกระทบกัน ยอมกลาวถึงการถือตัวและการดูหมิ่นอยูนั่นเอง.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงถึงโทษในวาทะอยางนี้แลว บัดนี้
เมื่อไมทรงรับวาทะของปสูรปริพาชกนั้น จึงตรัสคาถาวา สูโร ผูกลาหาญ
ดังนี้เปนอาทิ.
ในบทเหลานั้น บทวา ราชขาทาย ไดแกราชขาทนิยาหาร (อาหาร
ที่พระราชาพระราชทานเลี้ยง). ทานอธิบายวา ดวยคาจางคือภัต. บทวา
อภิคชฺชเมติ ปฏิสูรมิจฉฺ  ปรารถนาพบทหารผูเปนปฏิปกษกนั ยอมคําราม คือ
ทานแสดงวาบุคคลผูนั้นเปนเจาทิฏฐิ ปรารถนาพบบุคคลผูเปนเจาทิฏฐิ เหมือน
ผูกลาหาญปรารถนาพบผูเปนปฏิปกษกัน ยอมคํารามเขาหากัน ฉะนั้น. บทวา
เยเนว โส เตน ปเลหิ ไดแก ทานจงไปยังที่ที่บุคคลผูเปนเจาทิฏฐิผูเปน
ปฏิปกษของทานอยูเถิด. บทวา ปุพฺเพว นตฺถิ ยทิท ยุธาย กิเลสชาติ
เพื่อการรบนี้มิไดมีในกาลกอนเลย คือทานแสดงวากิเลสชาติเพื่อการรบนี้มิไดมี
ในกาลกอนเลย กิเลสชาตินั้นเราตถาคตละเสียได ณ ควงแหงตนโพธิ์นั่นแล.
คาถาที่เหลือมีการเชื่อมกันชัดแลว.
ในบทเหลานั้น บทวา วิวาทยนฺติ คือ วิวาทกัน. บทวา ปฏิเสนิกตฺตา ทานผูกระทําเปนขาศึก คือ ผูทําตรงกันขาม. บทวา วิเสนิกตฺวา
คือกําจัดเสนา คือกิเลสใหพินาศไป. บทวา กึ ลเภถ ทานจะไดอะไร คือ
ทานจักไดสูรบโตตอบอะไร. บทวา ปสูร พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกปริ๑

๑. ม. บาลีวา ภตฺตเวตเนน.
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พาชกนั้น. บทวา เยสีธ นตฺถิ คือ ในพระอรหันตผูไมมีความยึดถือใน
โลกนี.้ บทวา ปวิตกฺก ความตรึกทั่วไป คือ ความตรึกมีอาทิวา ความชนะ
จักมีแกเราในที่นี้หรือไมหนอ. บทวา โธเนน ยุค สมาคมา ถือความเปน
คูแขงกับทานผูกําจัดกิเลส คือ ถือความเปนคูแขงกับพระพุทธเจาผูกําจัดกิเลส
ไดแลว. บทวา น หิ ตว สกฺขสิ สมฺปยาตเว ทานจะไมอาจถือความเปน
คูแข็งใหสําเร็จไดเลย ความวา ทานไมสามารถจะถือความเปนคูแขงกับพระพุทธเจาผูกําจัดกิเลส ใหสําเร็จไดแมแตบทเดียว หรือ ยังการถือความเปน
คูแขงใหถึงพรอมได เหมือนหมาไนเปนตน ไมสามารถแขงกับราชสีหเปนตน
ไดฉะนั้น. บทที่เหลือในบททั้งปวง ปรากฏชัดแลว ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาปสูรสูตรที่ ๘ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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มาคันทิยสูตรที่ ๙
วาดวยเรื่องทิฏฐิ ๖๒
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
[๔๑๖] ความพอใจในเมถุนธรรม
ไมไดมีแกเราเพราะไดเห็นนางตัณหา นาง
อรดี และนางราคาเลย ความพอใจในเมถุนธรรมอยางไร จักมี เพราะไดเห็นสรีระแหง
ธิดาของทานอันเต็มไปดวยมูตรและคูถเลา
เราไมปรารถนาจะถูกตองสรีระแหงธิดาของ
ทานนั้นแมดวยเทา.
มาคันทิยพราหมณทูลวา
ถาพระองคไมทรงปรารถนานางแกว
ทีพ่ ระราชาผูเปนจอมนระเปนอันมากทรง
ปรารถนากันแลวเชนนี้ไซร พระองคตรัส
ทิฏฐิ ศีล พรต ชีวิต และการเขาถึงภพของ
พระองคเชนไรหนอ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นมาคันทิยะ
กิจที่เราวินิจฉัยในธรรม คือ ทิฏฐิ
๖๒ แลวจึงยึดถือเอาวา เรากลาวทิฏฐินี้วา
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ขอนี้เทานั้นจริง ขออื่นเปลา ดังนี้ ยอม
ไมมีแกเราและเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลาย
อยู ไมไดยึดถือทิฏฐิอะไร ๆ เมื่อคนควา
สัจจะทั้งหลาย ก็ไดเห็นนิพพานกลาวคือ
ความสงบ ณ ภายใน.
มาคันทิยพราหมณทูลวา
ทิฏฐิเหลาใด ที่สัตวทั้งหลายไดวินิจฉัยกําหนดไวแลว ขาแตพระองคผูเปนมุนี
พระองคไมไดยึดถือทิฏฐิเหลานั้นเลย ตรัส
เนือ้ ความนี้ใดวา ความสงบ ณ ภายใน เนื้อ
ความนั้นอันนักปราชญทั้งหลายประกาศไว
อยางไรหนอ ขอพระองคจงตรัสบอกแกขา
พระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมาคันทิยะ
เราไมไดกลาวความบริสุทธิ์ดวยการ
เห็น การฟง การรู ทั้งดวยศีลและพรต
เราไมกลาวความบริสุทธิ์เวนจากการเห็นจาก
การฟง จากการรู จากศีลและพรต ก็
บุคคลสละธรรม เปนไปในฝายดํามีทิฏฐิ
เปนตนเหลานี้แลว ไมถือมัน่ เปนผูสงบ
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ไมอาศัยธรรมอะไรแลวไมพึงปรารถนาภพ.
มาคันทิยพราหมณทูลวา
ไดยินวา ถาพระองคไมตรัสความ
บริสุทธิ์ดวยการเห็น การฟง การรู ทั้งศีล
และพรต พระองคไมตรัสความบริสุทธิ์เวน
จากการเห็น จากการฟง จากการรู จากศีล
และพรต ขาพระองคยอมสําคัญธรรมเปนที่
งงงวยทีเดียว ดวยวา ชนบางพวกยังเชื่อ
ความบริสุทธิ์ดว ยการเห็น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมาคันทิยะ
ก็ทานอาศัยการเห็น ถามอยูบอย ๆ
ไดถึงความหลงใหลไปในทิฏฐิที่ทานยึดมั่น
แลว และทานก็ไมไดเห็นสัญญาแมแตนอย
แตความสงบ ณ ภายในทีเ่ รากลาวแลวนี้
เพราะเหตุนั้น ทานจึงตั้งอยูโดยความเปนผู
หลง.
ผูใดยอมสําคัญดวยมานะ หรือดวย
ทิฏฐิวา เราเปนผูเสมอเขา วิเศษกวาเขา
หรือเลวกวาเขา ผูนั้นพึงวิวาท เพราะมานะ
หรือทิฏฐินั้น.
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ผูใดไมหวัน่ ไหว ในการถือตัววา
เสมอเขา วิเศษกวาเขา ดังนี้เปนตน ผูนั้น
ยอมไมมีการวิวาท บุคคลผูม ีมานะและทิฏฐิ
อันละไดแลวนั้น ชื่อวาเปนพราหมณ จะ
พึงกลาวอะไร สิ่งนี้เทานั้นจริงหรือจะพึง
วิวาทเพราะมานะหรือทิฏฐิอะไรวา ของเรา
จริง ของทานเท็จ อนึ่ง ความสําคัญวา
เสมอเขาหรือวาไมเสมอเขา ยอมไมมใี นที่
ใด ผูนั้นจะพึงโตตอบวาทะกับใคร ๆ.
มุนีละอายไดแลว ไมระลึกถึง
อารมณเครื่องกําหนดหมาย ไมกระทําความ
สนิทสนมในชาวบาน เปนผูสงัดจากกามทั้ง
หลาย ไมทําอัตภาพใหเกิดตอไป ไมพึง
กลาวถอยคําแกงแยงกับคน.
บุคคลผูประเสริฐ สงัดแลวจาก
ธรรมมีทฏิ ฐิเปนตนเหลาใด พึงเที่ยวไปใน
โลก ไมพึงถือเอาธรรมมีทฏิ ฐิเปนตนเหลา
นัน้ ขึ้นกลาว มุนีผูมีถอยคําสงบ ไมกําหนัด
ยินดี ไมติดอยูในกามและในโลก เหมือน
ดอกปทุม มีกา นเปนหนาม เกิดในน้ําโคลน
ตม ไมติดอยูดวยน้ําและโคลนตม ฉะนั้น.
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บุคคลผูไมกลับมาสูมานะดวยการ
ทราบ อันตางดวยอารมณ มีรูปที่ไดทราบ
แลวเปนตน บุคคลนั้นไมเปนผูสําเร็จแลว
ดวยตัณหา มานะ และทิฏฐินั้น บุคคลนั้น
แมกรรมและสุตะพึงนําไปไมได บุคคลนั้น
อันสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอมนําเขาไปไมไดแลวใน
นิเวศน คือ ตัณหาและทิฏฐิ.
กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหลายยอมไมมี
แกบุคคลผูคลายสัญญาไดแลว ความหลงทั้ง
หลายยอมไมมแี กบุคคลผูหลุดพนแลวดวย
ปญญา ชนเหลาใดยึดถือกามสัญญาและ
ทิฏฐิ ชนเหลานั้นกระทบกระทั่งกันและกัน
เทีย่ วไปอยูในโลก.
จบมาคันทิยสูตรที่ ๙
อรรถกถามาคันทิยสูตรที่ ๙
มาคันทิยสูตรมีคําเริ่มตนวา ทิสฺวาน ตณฺห เพราะเห็นางตัณหา
ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ กรุงสาวัตถี ในเวลา
ใกลรุง ทรงตรวจดูโลกดวยทิพยจักษุ ทรงเห็นอุปนิสัยพระอรหัตของมาคันทิย-
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พราหมณพรอมกับภรรยาชาวกัมมาสธัมมนิคม แควนกุรุ ทันใดนั้นเองได
เสด็จไป ณ ที่นั้น ทรงเปลงพระรัศมีสีทองประทับนั่ง ณ ไพรสณฑแหงหนึ่ง
ไมไกลกัมมาสธัมมนิคม.
ขณะนั้นแมมาคันทิยพราหมณก็ไดไป ณ นิคมนั้นเพื่อลางหนา เห็น
รัศมีสีทองคิดวา นี่อะไร มองดูขางโนนขางนี้เห็นพระผูมีพระภาคเจาก็ดีใจ.
นัยวา ธิดาของพราหมณนั้นก็มีผิวเหมือนทองดวย. บรรดาขัตติยกุมารเปนตน
เปนอันมากพากันขอนางนั้นก็ไมได. พราหมณตั้งความมุงหมายไววาจักยกธิดา
ใหแกสมณะผูมีผิวคลายทองเทานั้น. พราหมณเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวเกิด
ความคิดขึ้นวา สมณะนี้มีผิวเหมือนธิดาของเรา เราจะยกธิดาของเราใหสมณะ
นี้ เพราะฉะนั้น เมื่อพราหมณเห็นจึงดีใจ รีบไปเรือนบอกกะนางพราหมณีวา
แมมหาจําเริญ แมมหาจําเริญ ฉันเห็นชายผิวทองเหมือนลูกสาวแลว แมนาง
จงแตงตัวลูกสาวเถิด เราจะยกใหสมณะนั้น. เมือ่ นางพราหมณีเอาน้ําหอมอาบ
ลูกสาวแลวตกแตงดวยผาดอกไมและเครื่องประดับเปนตนอยูนั้นเองจนถึงเวลา
ภิกขาจารของพระผูมีพระภาคเจา. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไป
บิณฑบาตยังกัมมาสธัมมนิคม. พราหมณและพราหมณีก็พาธิดาไปถึงโอกาสที่
พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ ทีน่ ั้น นางพราหมณีไมเห็นพระผูมีพระภาคเจา เหลียวดูขางโนนขางนี้ไดเห็นแตเครื่องลาดหญาที่ปูไวเปนที่ประทับทั้งของ
พระผูมีพระภาคเจา. ดวยกําลังอธิษฐานของพระพุทธเจาทั้งหลาย โอกาสที่
ประทับนั่งและรอยพระบาทไมอากูล. นางพราหมณีจึงกลาวกะพราหมณวา
พอพราหมณ นี่เครื่องลาดหญาปูไวสําหรับสมณะนั้นหรือ. พราหมณตอบวา
ถูกแลวแมนาง. นางพราหมณีกลาววา พอพราหมณ ถาเชนนั้นการมาของเรา
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ไมสําเร็จสมประสงคเสียแลว. พราหมณถามวา เพราะอะไรเลา แมนาง.
นางพราหมณีตอบวา พอพราหมณจงดูซิ ปูหญายังเรียบรอย นี่ไมใชสิ่งที่
ผูบริโภคกามจะใชสอย. พราหมณกลาววา แมนางเมื่อเราแสวงหาสิ่งเปนมงคล
แมนางอยาไดพูดถึงสิ่งไมเปนมงคลเลย. นางพราหมณีเที่ยวเดินไปขางโนน
ขางนี้อีก เห็นรอยพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาวกะพราหมณวา
พอพราหมณจงดูรอยเทานั้นซิ ผูนี้ไมใชผูหมกมุนในกามเลย. พราหมณถามวา
แมนางรูไดอยางไรกลาว นางเมื่อจะแสดงความรูของตนจึงกลาววา
เปนความจริงเทาของคนกําหนัดเปน
เทากระโหยง เทาของคนโทสะ เปนเทาขยม
เทาของคนโมหะลงสน เทาเชนนี้เปนเทา
ของผูมีกิเลสเพียงดังหลังคาเปดแลว.
กถานี้ยงั ไมชัดเจนแกพราหมณและนางพราหมณีนั้น. ครัน้ พระผูมีพระภาคเจาเสวยพระกระยาหารเสร็จแลว ไดเสด็จมายังไพรสณฑนั้น. นาง
พราหมณีเห็นพระรูปของพระผูมีพระภาคเจางดงามดวยพระลักษณะอันเลิศ
แวดวงดวยพระรัศมีวาหนึ่ง จึงกลาวกะพราหมณวา พอพราหมณ เห็นสมณะ
นั้นหรือยัง. พราหมณตอบวา เห็นแลวแมนาง. นางพราหมณีกลาววา สมณะนี้
จักไมบริโภคกามเปนแน เรามาเสียเวลาเสียแลว ผูมีลักษณะอยางนี้จักบริโภค
กามขอนั้นมิใชฐานะที่จะมีได. เมื่อพราหมณและนางพราหมณีสนทนากันอยู
อยางนี้นั่นเอง พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนเครื่องลาดที่เปนหญา.
ลําดับนั้น พราหมณจูงธิดามาดวยมือซาย ถือคนโทน้ําดวยมือขวา
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจากลาววา บรรพชิตผูเจริญ ทานก็มีผิวคลายทอง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 772

ทาริกานี้ก็มีผิวทอง ทาริกานี้จึงสมควรแกทาน ทานผูเจริญ ขาพเจาขอ
ยกพาริกานี้ใหเปนภรรยา เพื่อจะไดเลี้ยงดูกัน แลวเดินตรงไปหาพระผูมีพระภาคเจาประสงคจะยกธิดาให ไดยืนอยู. พระผูมีพระภาคเจาทําเปนดุจมิได
สนทนากะพราหมณ แตสนทนากับคนอื่นไดตรัสคาถานี้วา ทิสฺวาน ตณฺห
เพราะเห็นนางตัณหา ดังนี้เปนตน.
บทนี้มคี วามดังตอไปนี้ แมเพียงความพอใจในเมถุนมิไดมีแกเรา
เพราะเห็นนางตัณหา นางอรดี และนางราคาผูเปนธิดาพญามารซึ่งเนรมิตรูป
ตาง ๆ มาสูความปรารถนาอันยิ่งใหญ ณ ควงไมอชปาลนิโครธ ความพอใจ
อะไรจักมี เพราะเห็นรูปอันเต็มไปดวยมูตรและกรีสของหญิงสาวนี้ เราไม
ปรารถนาจะถูกตองสรีระเเหงธิดาของทานนั้นโดยประการทั้งปวง แมเพราะเทา
อยาวาแตจะอยูรวมกันเลย.
ลําดับนั้น มาคันทิยพราหมณ เพื่อจะทูลถามวา ธรรมดาบรรพชิต
ละกามอันเปนของมนุษยแลวบวชเพื่อกามอันเปนของทิพย แตสมณะนี้ไม
ปรารถนากามแมเปนของทิพย แมอิตถีรัตนะนี้ก็ไมปรารถนา อะไรหนอเปน
ทิฏฐิของสมณะนี้ จึงกลาวคาถาที่สอง.
ในบทเหลานั้น บทวา เอตาทิส เจ รตน นางแกวเชนนี้ มาคันทิยพราพมณกลาวหมายถึง นางแกวอันเปนทิพย. บทวา นารึ มาคันทิยพราหมณ
กลาวหมายถึงธิดาของตน. การเห็นนัน่ แหละคือทิฏฐิคตะ. บทวา สีลวต นุ
ชีวิต ไดแก ทิฏฐิ ศีล พรต และชีวิต. บทวา ภวูปปตฺติฺจ วเทสิ
กีทิส คือ พระองคตรัสการเขาถึงภพของพระองคเชนไร. สองคาถานอกจาก
นี้มีความเชื่อมกันชัดแลว เพราะเปนไปโดยนัยการตอบและการถาม.
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ในคาถาเหลานั้น พึงทราบความสังเขปในคาถาตนตอไป. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นมาคันทิยะ กิจที่เราวินิจฉัยในธรรมคือทิฏฐิ ๖๒
แลวจึงยึดถือเอาวา เรากลาวอยางนี้วา ขอนี้เทานั้นจริง ขออื่นเปนโมฆะดังนี้
ยอมไมมีแกเรา. เพราะเหตุไร เพราะเราเห็นโทษในทิฏฐิทั้งหลายอยูไม
ยึดถือทิฏฐิไร ๆ เมื่อคนควาสัจจะทั้งหลายก็ไดเห็นนิพพานอันเปนความสงบ
ภายใน เพราะราคะเปนตนในภายในสงบ.
ในคาถาที่สองทานกลาวความสังเขปไววา ทิฏฐิเหลาใดที่สัตวทั้งหลาย
เหลานั้นไดวินิจฉัยเพราะวินิจฉัยยึดถือเอาแลวและกําหนดไวแลวโดยนัยมีความ
ที่อันปจจัยของตนปรุงแตงแลวเปนตน. มาคันทิยพราหมณทูลวา ขาแตพระมุนี
พระองคมิไดทรงยึดถือทิฏฐิเหลานั้นเลย ตรัสเนื้อความนี้ใดวา ความสงบ ณ
ภายใน เนื้อความนั้นอันนักปราชญทงั้ หลายประกาศไวอยางไรหนอ ขอพระองค
จงตรัสบอกแกขาพระองคเถิด.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงอุบายที่นักปราชญ
ทั้งหลายประกาศบทนั้นอันตรงกันขามแกมาคันทิยพราหมณนั้นจึงตรัสคาถาวา
น ทิฏิยา เปนตน.
ในคาถานั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงปฏิเสธศีลและพรตนอกเหนือไปจาก
สมาบัติ ๘ และญาณ ดวยบทมีอาทิวา น ทิฏิยา ไมไดกลาวความบริสุทธิ์
ดวยการเห็น ดังนี้. ทานประกอบ อาห ศัพทที่กลาวไวในบทนี้วา สุทฺธิมาห
เขากับ น อักษรในทุกบทแลวพึงทราบความอยางนี้วา เราไมกลาวความ
บริสุทธิ์ดวยความเห็นดังนี้. แมในบทนอกนั้นก็ยังเดียวกับในบทนี้. ในบท
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เหลานั้น บทวา อทิฏิยา นาห พึงทราบความอยางนี้ เราไมกลาวความ
บริสุทธิ์เวนสัมมาทิฏฐิ มีวัตถุ ๑๐ อนึ่ง จากการไมฟง คือ เวนการฟงมีองค ๙
เวนจากการไมรู คือ เวนกัมมัสสกตาญาณ (ความรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน)
และสัจจานุโลมิกญาณ (ปรีชาเปนไปโดยสมควรแกการกําหนดอริยสัจ) เวน
จากศีล คือ เวนการสํารวมในปาติโมกข เวนจากพรต คือ เวนธุดงควัตร.
บทวา โนป เตน คือเราไมกลาวแมเพียงความเห็นเปนตนอยางหนึ่ง ๆ ใน
ความบริสุทธิ์เหลานั้น. บทวา เอเต จ นิสชฺช อนุคฺคหาย ก็บุคคล
สละธรรมเหลานี้แลวไมถือมั่น ความวา สละธรรมอันเปนฝายดํามีการเห็น
เปนตนอันมีในกอนเหลานี้ดวยการถอนเสียแลว ไมถอื มั่นธรรมอันเปนฝายขาว
มีการเห็นเปนตนอันมีในภายหลังดวยการกวาดลางธรรมที่อาศัยเสีย. บทวา
สนฺโต อนิสฺสาย ภว น ชปฺเป เปนผูสงบไมอาศัยธรรมอะไรแลว
ไมพึงปรารถนาภพ ความวา ชื่อวาเปนผูสงบ เพราะสงบกิเลสดวยการปฏิบัตินี้
ไมอาศัยธรรมไร ๆ ในจักขุทวารเปนตนไมพึงปรารถนาภพแมภพเดียว พึงเปน
ผูสามารถเพื่อความไมยาก เพื่อความไมปรารถนา อธิบายวา นี้เปนความสงบ
ณ ภายในของผูนั้น.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว มาคันทิยพราหมณไมเขาใจ
ขอความ จึงกลาวคาถาวา โน เจ กิร ไดยินวาถาพระองคไมตรัสความบริสุทธิ์ดวยการเห็นดังนี้เปนตน.
ในคาถานั้น การเห็นเปนตนมีนัยดังกลาวแลว มาคันทิยพราหมณ
กลาวแมในทั้งสองแหงหมายถึงธรรมอันเปนฝายดํานั่นเอง. ทานประกอบ อาห
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ศัพทเขากับ โนเจกิร ศัพทเปน โน เจ กิร อาห แลวพึงเห็นความ
อยางนี้ โน เจ กิร กเถสิ ไดยินวาถาพระองคไมตรัส ดังนี้. บทวา
โมมุห คือ ลุมหลงหรืองมงาย. บทวา ปจฺเจนฺติ คือ รู.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงปฎิเสธคําถามอาศัยการเห็นนั้นของ
มาคันทิยพราหมณจึงตรัสคาถาวา ทิฏิฺจ นิสฺสาย ก็ทานอาศัยการเห็น
กามอยูบอย ๆ ดังนี้เปนตน.
บทนั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมาคันทิยพราหมณทานอาศัยการเห็นกามอยูบอย ๆ ไดถึงความหลงใหลไปในทิฏฐิที่
ทานยึดมั่นแลว และทานก็มิไดเห็นสัญญาแมแตนอยจากความสงบภายในที่เรา
กลาวแลว หรือจากการปฏิบัติ หรือจากการแสดงธรรมดวยเหตุนั้นทานจึง
เห็นธรรมนี้โดยความเปนผูงมงาย.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงถึงความโตแยงของมาคันทิยพราหมณผูงมงายอยูในการเห็นที่ตนยึดมั่นอยางนี้แลว บัดนีเ้ มื่อจะทรงแสดง
ถึงความไมโตแยงของพระองคผูปราศจากความงมงายในธรรมเหลานั้นและใน
ธรรมอื่นจึงตรัสคาถาวา สโม วิเสสี เราเปนผูเสมอเขา วิเศษกวาเขา ดังนี้
เปนตน.
บทนั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ ผูใดยอมสําคัญดวยมานะ ๓ อยาง หรือ
ดวยทิฏฐิอยางนี้ ผูนั้นพึงวิวาทดวยมานะนั้น ดวยทิฏฐินั้นหรือดวยบุคคลนั้น
แตผูใดไมหวั่นไหวใน ๓ อยางนี้วาเราเสมอเขา วิเศษกวาเขาเปนตนเชนกับเรา
ผูนั้นยอมไมมีการวิวาท. พึงทราบปาฐะที่เหลือวา น จ หีโน มีอะไรอีก. มี
คาถาวา สจฺจนฺติ โน.
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บทนั้นมีอธิบายวา บุคคลเห็นปานนี้นั้น เปนผูละมานะทิฏฐิไดแลว
ชื่อวาเปนพราหมณ นัยวา เพราะเปนผูลอยบาปไดแลวเปนตน จะพึงกลาวอะไร
กลาวเพื่ออะไร หรือกลาวดวยเหตุอะไรวา สิ่งนี้เทานั้นจริง หรือจะพึงวิวาท
เพราะมานะหรือทิฏฐิอะไรวา ของเราจริง ของทานเท็จ อนึ่งความสําคัญวา
เสมอเขาโดยเปนไปวา เราเปนเชนกับเขา หรือไมเสมอเขาโดยเปนไปดวย
ภาวะทั้งสองอยางพวกนี้ ยอมไมมีในผูใด ผูเปนขีณาสพเชนเรา ผูนั้นจะพึง
โตตอบโตเถียงวาทะกับใครในความเสมอกันเปนตน. พึงทราบคาถาตอไปวา
บุคคลเห็นปานนี้ละอาลัยไดแลวโดยสวนเดียวมิใชหรือ.
ในบทเหลานั้นบทวา โอก ปหาย ละอาลัยไดแลวคือละทิ้งโอกาสแหง
วิญญาณอาศัยรูปและวัตถุเปนตนดวยการละความกําหนัดเพราะความพอใจใน
สิ่งนั้น. บทวา อนิเกตสารี ไมระลึกถึงอารมณเครื่องกําหนดหมาย คือไมระลึก
ถึงรูปนิมิตอันเปนเครื่องกําหนดหมายเหลานั้นดวยอํานาจตัณหา. บทวา คาเม
อกุพฺพ มุนิ สนฺถวานิ มุนีไมทําความสนิทสนมในชาวบาน คือไมทํา
ความสนิทสนมกับคฤหัสหในบาน. บทวา กาเมหิ ริตฺโต เปนผูสงัดจากกาม
ทั้งหลายคือเปนผูวางจากกามทั้งปวงเพราะไมมีความกําหนัดเพราะความพอใจ
ในกามทั้งหลาย. บทวา อปุเรกฺขราโน คือไมทําอัตภาพใหเกิดอีกตอไป.
บทวา กถ น วิคฺคยฺห ชเนน กยิรา คือไมพึงกลาวแกงแยงกับชน.
พึงทราบคาถาตอไปวา บุคคลเห็นปานนั้นเปนผูสงัดจากทิฏฐิ.
ในบทเหลานั้น บทวา เยหิ คือจากทิฏฐิเปนตน. บทวา วิวิตฺโต
วิจเรยฺย คือเปนผูสงัดแลวพึงเที่ยวไป. บทวา น ตานิ อุคฺคยฺห วเทยฺย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 777

นาโค บุคคลผูประเสริฐไมพึงถือเอาธรรมเหลานั้นขึ้นกลาว คือบุคคลผูประเสริฐไดแกผูไมทําบาปไมพึงถือเอาทิฏฐิเหลานั้นขึ้นกลาว. บทวา เอลมฺพชุ 
เหมือนดอกปทุม ทานอธิบายวาดอกปทุมมีกานเปนหนามเกิดในน้ําโคลนตม.
บทวา ยถา ชเลน ปงฺเกน จ นูปลิตตฺ  ไมติดอยูด วยน้ําและโคลนตม
คือเหมือนดอกปทุมนั้นไมติดอยูดวยน้ําและโคลนตม. บทวา เอว มุนิ สนฺติวาโท อคิทฺโธ มุนีผูมถี อ ยคําสงบ ไมกําหนัดยินดี คือมุนีผูมีถอยคําใน
ภายในไมกําหนัดยินดี เพราะไมมีความอยาก. บทวา กาเม จ โลเก จ
อนูปลิตฺโต ไมติดอยูในกามและในโลก คือไมติดอยูในกาม ๒ อยางและใน
โลกมีอบายเปนตนดวยกามแม ๒ อยาง. มีอะไรตอไป. มีคาถาวา น เวทคู
เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา น เวทคู ทิฏิยา บุคคลผูถึงเวทเปนผูไม
ดําเนินไปดวยทิฏฐิ ความวา บุคคลผูถึงเวทคือมรรค ๔ เชนเราไมเปนผูไป
ดวยทิฏฐิคือเปนผูไมดําเนินไปดวยทิฏฐิ หรือเปนผูไมกลับไปสูทิฏฐินั้น ๆ
โดยความเปนสาระ. ชื่อวา ทิฏิยายโก เพราะเปนผูไปดวยทิฏฐิ หรือ
เพราะเปนผูไปสูทิฏฐิ. บทวา น มุติยาสมานเมติ บุคคลนั้นไมกลับมา
สูมานะดวยการรูคือ บุคคลนั้นไมมาสูมานะแมดวยการรูมีรูรปู เปนตน. บทวา
น หิ ตมฺมโย โส บุคคลนัน้ ใชเปนผูสําเร็จดวยตัณหาเเละทิฏฐินั้น คือบุคคล
นั้นใชเปนผูเชนกับผูสําเร็จดวยตัณหาและทิฏฐินั้น. บทวา น กมฺมุนา โนป
สุเตน เนยฺโย บุคคลนั้นแมกรรมและสุตะพึงนําไปไมได คือ บุคคลนั้นอัน
กรรมมีปุญญาภิสังขารเปนตน หรือสุตะมีสุตะอันบริสุทธิ์เปนตนพึงนําไปไมได.
บทวา อนูปนีโต โส นิเวสเนสุ บุคคลนั้นอันสิ่งใดสิ่งหนึ่งนอมเขาไปไมได
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แลวในนิเวศนคือตัณหาและทิฏฐิทั้งปวง เพราะละการเขาไปใกลแมธรรมสอง
อยางไดแลว. พึงทราบคาถาวา สฺาวิรตฺตสฺส ตอไป.
ในบทเหลานั้น บทวา สฺาวิรตฺตสฺส แกบุคคลผูคลายสัญญาได
แลว คือ สัญญามีกามสัญญาเปนตน จะไดแลวดวยภาวนาอันมีเนกขัมสัญญา
เปนหัวหนา. ดวยบทนี้ทา นประสงคเอาสมถยานิก (มีสมถะเปนยาน) อันเปน
อุภโตภาควิมุต (พนแลวทั้งสองฝาย). บทวา ปฺาวิมุตฺตสฺส แกบุคคลผู
หลุดพนแลวดวยปญญา คือหลุดพนแลวจากกิเลสทั้งปวงดวยภาวนาอันมี
วิปสสนาเปนหัวหนา ดวยบทนี้ทานประสงคเอาพระสุกขวิปสสก. บทวา
สฺฺจ ทิฏิฺจ เย อคฺคเหสุ เต ฆฏฏมานา วิจรนฺติ โลเก ชน
เหลาใดถือสัญญาและทิฏฐิ ชนเหลานั้นกระทบกระทั่งกันและกันเที่ยวไปใน
โลกความวา ชนเหลาใดถือสัญญามีกามสัญญาเปนตนโดยเฉพาะ ชนเหลานั้น
เปนคฤหัสถกระทบกระทั่งกันมีกามเปนเหตุเที่ยวไป อนึ่งชนเหลาใดถือทิฏฐิ
โดยเฉพาะ ชนเหลานั้นเปนบรรพชิต ชนเหลานั้นกระทบกระทั่งกันและกันมี
ธรรมเปนเหตุเที่ยวไป. บทที่เหลือในสูตรนี้บทใดยังมิไดกลาวไว บทนัน้ พึง
ทราบโดยทํานองเดียวกันกับที่ทานไวแลวนั่นแล.
เมื่อจบเทศนา พราหมณและนางพราหมณีออกบวชแลว ไดบรรลุ
พระอรหัต.
จบอรรถกถามาคันทิยสูตรที่ ๙ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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ปุราเภทสูตรที่ ๑๐
วาดวยบุคคลผูสงบ
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
[๔๑๗] บุคคลผูมีความเห็นอยางไร
มีศีลอยางไร บัณฑิตจึงกลาววาเปนผูสงบ
ทานพระโคดม พระองคผูอันขาพระองค
ถามแลว ขอจงตรัสบอกนระผูสูงสุดแก
ขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ผูใดปราศจากตัณหากอนแตสรีระ
แตก เปนผูไมอาศัย กาลเบื้องตน (อดีต)
และเบื้องปลาย (อนาคต) อันใคร ๆ จะพึง
นับวา เปนผูยนิ ดีแลว ในกาลทามกลาง
(ปจจุบัน) ไมได ความมุงหวังของผูนั้นยอม
ไมมี เรากลาวผูนั้นวาเปนผูสงบ.
ผูใดไมโกรธ ไมสะดุง ไมโออวด
ไมคะนอง พูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ผู
นัน้ แล เปนมุนีผูสํารวมแลวดวยวาจา.
ผูใดไมทะเยอทะยานในสิ่งที่ยังไม
มาถึง ไมเศราโศกถึงสิ่งที่ลวงไปแลว เปน
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ผูม ีปกติเห็นความสงัดในผัสสะ อันใคร ๆ
จะนําไปในทิฏฐิทั้งหลายไมไดเลย ผูใ ด
ปราศจากกิเลส ไมหลอกลวง มีปกติไม
ทะเยอทะยาน ไมตระหนี่ ไมคะนอง ไม
เปนที่เกลียดชัง ไมประกอบในคําสอเสียด.
เวนจากความเชยชมในกามคุณอัน
เปนวัตถุนายินดี ทั้งไมประกอบในการดู
หมิ่น เปนผูละเอียดออน มีปฏิภาณ ไม
เชือ่ ตอใคร ๆ ไมกําหนัดยินดี ไมศึกษา
เพราะใครลาภ ไมโกรธเคืองในเพราะความ
ไมมีลาภ และเปนผูไมพิโรธ ไมยินดีใน
รสดวยตัณหา เปนผูวางเฉย มีสติทุกเมื่อ
ไมสําคัญตัว วาเสมอเขา วาวิเศษกวาเขา
วาเลวกวาเขาในโลก กิเลสอันฟูขึ้นทั้งหลาย
ของผูนั้น ยอมไมม.ี
ตัณหานิสยั และทิฏฐินสิ สัยของผู
ใดไมมี ผูนั้นรูธ รรมแลว เปนผูอันตัณหา
และทิฏฐิไมอาศัยแลว ความทะยานอยาก
เพือ่ ความมี หรือเพื่อความไมมีของผูใดไมมี
เรากลาวผูนั้น ผูไมมีความหวงใยในกามทั้ง
หลายวา เปนผูสงบกิเลส เครื่องรอยรัดทั้ง
หลายของผูใดไมมี ผูนั้นขามตัณหาไดแลว.
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บุตร ธิดา สัตวเลี้ยง ไรนาและที่ดิน
ของผูใดไมมี แมความเห็นวาเปนตัวตนก็ดี
ความเห็นวาไมเปนตัวตนก็ดี อันใคร ๆ
ยอมไมไดในผูนั้น
ปุถุชนหรือสมณพราหมณจะพึงกลาว
กะผูนั้น (วาผูยินดีแลว หรือผูประทุษราย
แลว) โดยโทษมีราคะเปนตนใด โทษมีราคะ
เปนตนนั้น ไมใชเปนความมุงหวังของผูนั้น
เพราะเหตุนั้น ผูนั้นยอมไมหวั่นไหว ใน
เพราะถอยคําทั้งหลาย.
มุนีผูปราศจากความกําหนัดยินดีไม
มีความตระหนี่ ยอมไมกลาวยกยองใน
บุคคลผูประเสริฐกวา ผูเสมอกัน หรือผูเลว
กวา ผูไมมีกัปปะ (คือตัณหาแลทิฏฐิ) ยอม
ไมมาสูกัปปะ ผูใดไมมีความหวงแหนวา
ของตนในโลก ไมเศราโศกเพราะสิ่งที่ไมมี
อยู และไมลําเอียงในธรรมทัง้ หลาย ผูนนั้
แล เรากลาววาเปนผูสงบ.
จบปุราเภทสูตรที่ ๑๐
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อรรถกถาปุราเภทสูตรที่ ๑๐
ปุราเภทสูตร มีคําเริ่มตนวา กถทสฺสี ดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
ทานกลาวถึงการเกิดแหงพระสูตรนี้และอีก ๕ พระสูตร คือ กลหวิวาทสูตร จูฬวิยหู สูตร มหาวิยูหสูตร ตุวฏกสูตร และอัตตทัณฑสูตร โดยความ
เสมอกันตามนัยดังกลาวแลวในการเกิดแหงสัมมาปริพาชนิยสูตรนั้นแล. แต
โดยความตางกัน พระผูมีพระภาคเจา ในมหาสมัยนั้น เพื่อทรงแสดงธรรม
ใหเปนที่สบายแกพวกเทวดาที่เปนราคจริต จึงทรงใหพระพุทธนิมิตถามพระองค แลวไดตรัสสัมมาปริพพาชนิยสูตรขึ้นฉันใด ในมหาสมัยนั้นก็ฉันนั้น
เหมือนกัน พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบจิตของพวกเทวดาที่มีจิตเกิดขึ้นวา
กอนตายเราควรทําอะไรหนอ เพื่อทรงอนุเคราะหเทวดาเหลานั้นจึงทรงนํา
พระพุทธนิมิต พรอมดวยภิกษุบริวาร ๑,๓๕๐ รูป มาทางอากาศ ใหพระพุทธนิมิตนั้นถามปญหาพระองคแลวจึงไดตรัสพระสูตรนี้.
พึงทราบความในคําถามนั้นดังนี้ พระพุทธนิมิตตรัสถามถึงอธิปญญา
ดวยคําวา บุคคลมีความเห็นอยางไร ถามถึงอธิศีลดวยคําวา บุคคลมีศีล
อยางไร ถามถึงอธิจิตดวยคําวา บุคคลเชนไรเปนผูสงบ บทที่เหลือชัดแลว
ทั้งนั้น.
พึงทราบความในการตอบดังนี้ พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงแกอธิปญญาเปนตน โดยสรูปตรัสวาบุคคลชื่อวาเปนผูสงบ เพราะกิเลสสงบโดยเปน
ผูมีอธิปญญาเปนตน เมื่อจะทรงแสดงถึงความสงบแหงกิเลสนั้น ๆ โดยอนุโลม
ตามอัธยาศัยของเหลาเทวดาตาง ๆ จึงไดตรัสคาถามีอาทิวา วีตตณฺโห
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ผูปราศจากตัณหา ดังนี้เปนตน. ในคาถานั้นพึงทราบการเชื่อมความแหงคาถา
๘ คาถา ตั้งแตตน ดวยคาถานี้วา ต พรูมิ อุปสนฺโต เรากลาวผูนั้นวา
เปนผูสงบดังนี้. พึงทราบการเชื่อมความแหงคาถาอื่นจากนั้นดวยบทหลังแหง
คาถาทั้งหมดนี้วา ส เว สนฺโตติ วุจฺจติ ผูนั้นแลเรากลาววาเปนผูสงบ ดังนี้.
พึงทราบความโดยนัยการพรรณนาไปตามลําดับ บทวา วีตตณฺโห
ปุรา เภทา บุคคลปราศจากตัณหากอนแตสรีระแตก คือ ละตัณหาไดกอนจะ
ตาย. บทวา ปุพฺพมนฺตมนิสฺสิโต เปนผูไมอาศัยเบื้องตนและเบื้องปลาย
อันตางดวยกาลมีอดีตกาลเปนตน. บทวา เวมชฺเฌ นุปสงฺเขยฺโย อันใคร ๆ
จะพึงนับวาเปนผูยินดีแลวในทามกลางไมได คืออันใคร ๆ จะพึงนับวาเปน
ผูยินดีแลว แมในกาลปจจุบันไมได. บทวา ตสฺส นตฺถิ ปุเรกฺขต ความ
มุงหมายของผูนั้นไมมี คือ ความมุงหมายสองอยาง พึงทราบการประกอบใน
คาถานี้ อยางนี้วา ต พฺรมู ิ อุปสนฺโต เรากลาวผูนั้นวาเปนผูสงบดังนี้.
ในบททั้งปวงก็มีนัยนี้. เราจักไมแสดงการประกอบนอกเหนือไปจากนี้ จัก
พรรณนาบทที่ยากเทานั้น.
บทวา อสนฺตาสี ไมสะดุง คือ ไมสะดุงเพราะไมมีลาภนั้น. บทวา
อวิกตฺถี ไมโออวด คือ มีปรกติไมโออวดดวยศีลเปนตน. บทวา อกุกฺกุจโฺ จ
ไมคะนองคือเวนจากการคะนองมือเปนตน. บทวา มนฺตาภาณี พูดดวย
ปญญา คือ สอบแลวสอบเลาดวยปญญาแลวจึงกลาววาจา. บทวา อนุทฺธโต
คือ เวนจากความฟุงซาน, บทวา ส เว วาจายโต ผูนั้นเปนมุนีสํารวมแลว
ดวยวาจา คือผูนั้นสํารวมระวังแลวดวยวาจา เปนผูกลาววาจาเวนจากโทษ ๔.
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บทวา นิราสตฺตี ไมทะเยอทะยาน คือไมมีตัณหา. บทวา วิเวกทสฺสี
ผสฺเสสุ เปนผูเห็นความสงัดในผัสสะทั้งหลาย คือเห็นความสงัดจากความเปน
ตัวตนเปนตนในจักขุสัมผัสเปนตนอันเปนปจจุบัน. บทวา ทิฏีสุ น นิยฺยติ
อันใคร ๆ จะนําไปในทิฏฐิทั้งหลายไมไดเลย คือจะนําไปในทิฏฐิไร ๆ ใน
ทิฏฐิ ๖๒ ไมไดเลย. บทวา ปฏิลีโน ปราศจากกิเสส คือ ปราศจากกิเลส
นั้น เพราะละราคะเปนตนไดแลว. บทวา อกุหโก ไมหลอกลวง คือ ไม
หลอกลวง ดวยวัตถุหลอกลวง ๓. บทวา อปหาลุ คือมีปรกติไมทะเยอทะยาน.
ทานอธิบายวา เวนจากความปรารถนาและความอยาก. บทวา อมจฺฉรี ไม
ตระหนี่ คือเวนจากความตระหนี่ ๕ อยาง. บทวา อปฺปคพฺโภ ไมคะนอง
คือเวนจากความเปนผูคะนองกายเปนตน. บทวา อเชคุจฺโฉ ไมเปนที่นา
เกลียด คือ ไมเปนที่นารังเกียจ คือ ชืน่ ใจชอบใจ ดวยความเปนผูมีศีลสมบูรณเปนตน. บทวา เปสุเณยฺเย จ โน ยุโต ไมประกอบในคําสอเสียด
คือ ไมประกอบในกรรมคือความสอเสียดอันควรรวบรวมเขาดวยอาการทั้งสอง.
บทวา สาติเยสุ อนสฺสาวี เวนจากความชมเชยดวยความอยากในกามคุณ
ทั้งหลายอันเปนวัตถุนายินดี. บทวา สณฺโห เปนผูละเอียดออน คือ เปนผู
ประกอบดวยกายกรรมเปนตนอันละเอียดออน. บทวา ปฏิภาณวา มีปฏิภาณ
คือประกอบดวยปฏิภาณในการเรียน การถามและการบรรลุ. บทวา น สทฺโธ
ไมเชื่อใคร ๆ คือไมเชื่อใคร ๆ ถึงธรรมที่ตนบรรลุแลวดวยตนเอง. บทวา
น วิรชฺชติ ไมกําหนัด คือ ไมกําหนัด เพราะสิ้นราคะ เพราะไมยินดี. บทวา
ลาภกมฺยา น สิกขฺ ต ไมศึกษาเพราะใครลาภ คือ ไมศึกษาพระสูตรเปนตน
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เพราะปรารถนาลาภ. บทวา อวิรุทฺโธ จ ตณฺหาย รเสสุ นานุคิชฺฌติ
ไมพิโรธไมยินดีในรสดวยตัณหา คือ เปนผูไมพิโรธ เพราะไมมีความพิโรธ
ไมถึงความอยากในรสอันเปนรากเหงาแหงตัณหา. บทวา อุเปกฺขโก เปนผูว าง
เฉย คือ เปนผูประกอบดวยฉฬังคุเบกขามีองค ๖. บทวา สโต มีสติ คือ
เปนผูประกอบดวยสติมีกายานุปสสนาสติปฏฐานเปนตน. บทวา นิสฺสยตา คือ
อันตัณหาและทิฏฐิอาศัย. บทวา ตฺวา ธมฺม รูธ รรมแลว คือ รูธรรมดวย
อาการมีความไมเที่ยงเปนตน. บทวา อนิสฺสิโต คือเปนผูอันตัณหาและ
ทิฏฐิเหลานั้นไมอาศัยแลวอยางนี้. ทานแสดงวา นอกจากธรรมญาณเสียแลว
ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย ไมมี. บทวา ภวาย วิกวาย วา เพื่อความมี หรือความ
ไมมี คือ เพื่อสัสสตทิฏฐิ หรือ เพื่ออุจเฉททิฏฐิ. บทวา ต พฺรูมิ อุปสนฺโต
คือเรากลาวผูเห็นปานนั้น ดังที่กลาวไวแลวในคาถาหนึ่ง ๆ วาเปนผูสงบ.
บทวา อตาริ โส วิสตฺติก ผูนั้นขามตัณหาไดแลว คือ ขามมหาตัณหา
กลาวคือวิสัตติกาอันไดแกความอยากจัดโดยความเปนของกวางใหญไพศาลเปน
ตนไดแลว.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงสรรเสริญผูสงบนั้นจึงตรัสวา น
ตสฺส ปุตฺตา บุตรของผูนั้นไมมี ดังนี้เปนตน.
บุตรทัง้ หลายในบทวา ปุตฺตา นั้นไดแกบุตร ๔ จําพวก มีบุตรเกิด
แตตนเปนตน. อนึ่งในบทนี้ พึงทราบวาบุตรที่นํามาเลี้ยงทานก็เรียกวาบุตร.
เพราะบุตรของเขาเองไมมี. บทวา เยน น วชฺชุ ปุถุชฺชนา อโถ
สมณพฺราหฺมณา ปุถุชนหรือสมณพราหมณ จะพึงกลาวกะผูนั้นโดยโทษมี
ราคะเปนตนใด ความวา ปุถชุ น เทวดา มนุษยและสมณพราหมณภายนอก
จากนี้จะพึงกลาวกะผูนั้นวา ผูยินดีแลวหรือผูประทุษรายแลวโดยโทษมีราคะ
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เปนตนใด. บทวา ต ตสฺส อุปรกฺขต คือ โทษมีราคะเปนตนนั้นมิใชเปน
ความมุงหมายของผูเปนพระอรหันตนั้น. บทวา ตสฺมา วาเทสุ เนชติ
เพราะเหตุนั้น ผูนั้นยอมไมหวั่นไหวในเพราะถอยคําทั้งหลาย คือ ไมหวั่นไหว
ในคํานินทาเพราะโทษมีราคะเปนตนนั้นเปนเหตุ. บทวา น อุสฺเสสุ วทเต
มุนียอมไมกลาวยกยองในบุคคลผูประเสริฐ คือ ไมกลาวยกยองในบุคคลผูประเสริฐโดยทําตนไวภายในแลวยกตนวาเราเปนผูประเสริฐ. ในสองบทตอไปก็มี
นัยนี้. บทวา กปฺป เนติ อกปฺปโย ผูไ มมีกัปปะ (คือตัณหาและทิฏฐิ)
ยอมไมมาสูกัปปะ คือ บุคคลเห็นปานนี้นั้นยอมไมมาสูกัปปะทั้งสองอยาง.
เพราะเหตุไร. เพราะเปนผูไมมีกัปปะ คือ ตัณหาและทิฏฐิ. ทานอธิบายวา
เปนผูละกัปปะไดแลว. บทวา สก ของตน คือ ยึดถือวาของเรา. บทวา
อสตา จ น โสจติ ไมเศราโศกเพราะสิ่งที่ไมมีอยู คือ ไมเศราโศก เพราะ
ความไมมีเปนตนและเพราะความไมมีอยู. บทวา ธมฺเมสุ จ น คจฺฉติ
และไมลําเอียงในธรรมทัง้ หลาย คือ ไมลําเอียงในธรรมทั้งปวงดวยความพอใจ
เปนตน . บทวา ส เว สนฺโตติ วุจฺจติ บุคคลนั้นแลเรากลาววาเปน
ผูสงบ คือ เรากลาวบุคคลเห็นปานนั้นวา เปนผูสงบ สูงสุดกวาคน. พระผู
มีพระภาคเจาทรงจบเทศนาดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต.
เมื่อจบเทศนา เทวดาแสนโกฏิ ไดบรรลุพระอรหัต. จํานวนผูบรรลุ
โสดาบันเปนตนเหลือจะนับ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาปุราเภทสูตรที่ ๑๐ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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กลหวิวาทสูตรที่ ๑๑
วาดวยเหตุเกิดจากของที่รักเปนตน
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
[๔๑๘] ความทะเลาะ, ความวิวาท,
ความร่ําไร, ความเศราโศก, กับทั้งความ
ตระหนี่, ความถือตัว, ความดูหมิ่นผูอนื่ ,
และทั้งคําสอเสียด, เกิดจากอะไร ธรรม
เครื่องเศราหมองเหลานั้น เกิดจากอะไร
ขอเชิญพระองค จงตรัสบอกเนื้อความที่
ขาพระองคถามนั้นเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ความทะเลาะ, ความวิวาท ความ
ร่ําไร, ความเศราโศก กับทั้งความตระหนี่,
ความถือตัว, ความดูหมิ่นผูอ ื่น และทั้งคํา
สอเสียด, ตางเกิดจากของที่รัก, ความทะเลาะ ความวิวาท ตางประกอบดวยความ
ตระหนี่, เมื่อความวิวาทเกิดแลว คําสอเสียดยอมเกิด.
พระพุทธนิมิตตรัสถามตอไปวา
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ความรักในโลกเลามีอะไรเปนเหตุ
แมอนึ่ง ชนเหลาใดมีกษัตริยเปนตน มี
ความโลภ เที่ยวไปในโลก ความโลภของ
ชนมีกษัตริยเปนตนเหลานั้น มีอะไรเปน
เหตุ ความหวังและความสําเร็จของนรชน
ซึง่ มีในสัมปรายภพ มีอะไรเปนเหตุ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ความรักในโลกมีความพอใจเปนเหตุ
แมอนึ่ง ชนเหลาใดมีกษัตริยเปนตน มี
ความโลภเที่ยวไปในโลก ความโลภของชน
มีกษัตริยเปนตนเหลานั้น มีความพอใจเปน
เหตุ ความหวังและความสําเร็จของนรชน
ซึง่ มีในสัมปรายภพ มีความพอใจนี้เปนเหตุ.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ความพอใจในโลกเลามีอะไรเปนเหตุ
แมการวินิจฉัย คือตัณหาและทิฏฐิก็ดี ความ
โกรธ โทษแหงการกลาวมุสา และความ
สงสัยก็ดี ที่พระสมณะตรัสแลว เกิดจาก
อะไร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
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บัณฑิตทั้งหลาย กลาวสุขเวทนาและ
ทุกขเวทนาใดวา เปนความยินดีและความ
ไมยินดีในโลก ความพอใจยอมเกิด เพราะ
อาศัยสุขเวทนาและทุกขเวทนา สัตวในโลก
เห็นความเสื่อมไปและความเกิดขึ้นในรูปทั้ง
หลายแลว ยอมกระทําการวินิจฉัย.
ความโกรธ โทษแหงการกลาวมุสา
และความสงสัยธรรมแมเหลานี้ เมื่อความ
ยินดีและความไมยินดีทั้งสองอยางนั่นแหละ
มีอยู ก็ยอมเกิดขึ้นได บุคคลผูมีความสงสัย
พึงศึกษาเพื่อทางแหงญาณ ทานผูเปนสมณะ
รูแ ลว จึงกลาวธรรมทั้งหลาย.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ความยินดีและความไมยินดี มีอะไร
เปนเหตุ เมื่อธรรมอะไรไมมี ธรรมเหลานี้
จึงไมมี ขอพระองคจงตรัสบอกอรรถ คือ
ทั้งความเสื่อมไปและทั้งความเกิดขึ้น (แหง
ความยินดีและความไมยินดี) นี่วา มีสงิ่ ใด
เปนเหตุ แกขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
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ความยินดี ความไมยนิ ดี มีผัสสะ
เปนเหตุ เมื่อผัสสะไมมี ธรรมเหลานี้จงึ ไมมี
เราขอบอกอรรถ คือ ทั้งความเสื่อมไป และ
ทั้งความเกิดขึ้นนี้วา มีผัสสะนี้เปนเหตุ แก
ทาน.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ผัสสะในโลกเลา มีอะไรเปนเหตุ
อนึ่ง ความหวงแหนเกิดจากอะไร เมื่อธรรม
อะไรไมมี ความถือวาสิ่งนี้เปนของเราจึงไมมี
เมือ่ ธรรมอะไรไมมี ผัสสะ จึงไมถูกตอง.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ผัสสะ อาศัยนามและรูปจึงเกิดขึ้น
ความหวงแหน มีความปรารถนาเปนเหตุ
เมือ่ ความปรารถนาไมมี ความถือวา สิ่งนี้
เปนของเราจึงไมมี เมื่อรูปไมมี ผัสสะจึง
ไมถูกตอง.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
เมื่อบุคคลปฏิบัติอยางไร รูปจึงไมมี
อนึ่ง สุขก็ดี ทุกขก็ดี อยางไรจึงไมมี ขอ
พระองคโปรดตรัสบอกอาการที่รูปและสุข
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ทุกขนี้ไมมแี กพระองคเถิด ขาพระองคมีใจ
ดําริวา เราควรรูความขอนัน้ .
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
บุคคลเปนผูไมมีสัญญาเปนปกติ
เปนผูไมมีสัญญาดวยสัญญาอันผิดปกติ
เปนผูไมมีสัญญาก็มิใช เปนผูมีสัญญาวาไมมี
ก็มิใช เมื่อบุคคลปฏิบัติแลวอยางนี้ รูปจึง
ไมมี เพราะวาธรรมเปนสวนแหงความเนิ่น
ชา มีสัญญาเปนเหตุ.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ขาพระองคไดถามความขอใดกะ
พระองค พระองคก็ไดทรงแสดงความขอ
นัน้ แกขาพระองคแลว ขาพระองคขอถาม
ความขออื่นกะพระองค ขอเชิญพระองค
ตรัสบอกความขอนั้นเถิด.
ก็สมณพราหมณผูเปนบัณฑิตพวก
หนึ่งในโลกนี้ ยอมกลาวความบริสุทธิข์ อง
สัตววาเปนยอดดวยเหตุเพียงเทานี้ หรือวา
ยอมกลาวความบริสุทธิ์อยางอื่นอันยิ่งไปกวา
รูปสมาบัตินี้.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
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ก็สมณพราหมณผูมีวาทะวาเที่ยง
พวกหนึ่ง (มีความถือตัววา) เปนบัณฑิต
ในโลกนี้ ยอมกลาวอรูปสมาบัตินี้วา เปน
ความบริสุทธิข์ องสัตวแมดวยเหตุเพียงเทานี้
มณพราหมณผูมีวาทะวาขาดสูญพวกหนึ่ง
เปนผูมีวาทะวาตนเปนคนฉลาดในอนุปาทิเสสนิพพาน ยอมโตเถียงสมณพราหมณผูมี
วาทะวาเที่ยงเหลานั้น.
สวนทานผูเปนมุนี รูบ ุคคลเจาทิฏฐิ
เหลานั้นวา เปนผูอาศัยสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ ทานผูเปนมุนีนั้นเปนนักปราชญ
พิจารณารูผูอาศัยทิฏฐิทั้งหลายแลว รูธรรม
โดยลักษณะมีความไมเที่ยงและเปนทุกขเปน
ตน หลุดพนแลว ยอมไมทะเลาะวิวาทกับ
ใคร ยอมไมมาเพื่อความเกิดในภพนอยใหญ
จบกลหวิวาทสูตรที่ ๑๑
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อรรถกถากลหวิวาทสูตรที่ ๑๑
กลหวิวาทสูตร มีคําเริ่มตนวา กุโต ปหูตา กลหา วิวาทา
ความทะเลาะ ความวิวาท เกิดจากอะไร ดังนี้เปนตน.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
ในมหาสมัยนั้นแหละ พระผูมพี ระภาคเจาตรัสพระสูตรแมนี้ เพื่อทรง
ทําใหแจงถึงธรรมเหลานั้นแกเทวดาบางพวกผูมีจิตเกิดขึ้นวา ธรรมทั้งหลาย ๘
ประการมีการทะเลาะกันเปนตนเกิดแตเหตุไรหนอ จึงใหพระพุทธนิมิตตรัส
ถามพระองคโดยนัยกอนนั่นแล.
ในพระสูตรนั้นคาถาทั้งหมดมีการเชื่อมความปรากฏชัดแลว เพราะอยู
ตามลําดับของการถามและการตอบ. แตพึงทราบถึงการพรรณนาบทที่ยากของ
คาถาเหลานั้นดังตอไปนี้. บทวา กุโต ปหูตา กลหา วิวาทา ไดแกธรรม
เครื่องเศราหมองเหลานี้ คือ ความทะเลาะและความวิวาทอันเปนเบื้องตนของ
ความทะเลาะนั้นเกิดจากอะไร. บทวา ปริเทวโสกา สหมจฺฉรา จ คือ
ความร่ําไร ความเศราโศก พรอมกับความตระหนี่เกิดจากอะไร. บทวา
มานาติมานา สหเปสุณา จ คือความถือตัว ความดูหมิ่นพรอมดวยคํา
สอเสียดเกิดจากไหน. บทวา เต ไดแก ธรรมคือกิเลส ๘ อยาง แม
ทั้งหมดเหลานั้น. บทวา ตทิงฺฆ พฺรูหิ คือ ขอพระองคจงตรัสบอกเนื้อความ
ที่ขาพระองคถามนั้นเถิด คือ ขาพระองคขอวิงวอนพระองค. บทวา อิงฺฆ
เปนนิบาตมีความวา ขอรอง. บทวา ปยปฺปหูตา คือ เกิดจากสิ่งที่รัก.
เปนอันยุติดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในนิเทศนี้นั่นแล. บทวา มจฺเฉรยุตฺตา กลหา วิวาทา ความทะเลาะ ความวิวาทประกอบเขาแลวดวยความ
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ตระหนี่ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา มิใชวตั ถุเปนที่รักอยางเดียวเทานั้น
แมความตระหนี่ก็เปนเหตุแหงความทะเลาะและความวิวาทดวยบทนี้. พึงทราบ
วาธรรมเหลานั้นทั้งหมดพระผูมีพระภาคเจาตรัสดวยหัวขอแหงความทะเลาะ
ความวิวาทในบทนี้. ความวิวาทเปนเหตุแหงคําสอเสียดเหมือนความตระหนี่
เปนเหตุแหงความทะเลาะความวิวาท ฉะนั้น. ดวยเหตุนั้นพระผูมีพระภาคเจา
จึงตรัสวา วิวาทชาเตสุ จ เปสุณานิ ก็เมื่อความวิวาทเกิดขึ้นแลวคําสอเสียด
ยอมเกิด. บทวา ปยา สุ โลกสฺมึ กุโตนิทานา เย วาป โลภา
วิจรนฺติ โลเก ความรักในโลกมีอะไรเปนเหตุ แมอนึ่งชนเหลาใดมีความ
โลภเที่ยวไปในโลก ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวในบทนี้วา ความ
ทะเลาะเกิดจากความรัก ความรักนั้นในโลกมีอะไรเปนเหตุ. พระพุทธนิมิต
ตรัสถามเนื้อความทั้งสองดวยคาถาเดียววา มิใชความรักอยางเดียว อนึ่ง ชน
เหลาใดมีกษัตริยเปนตน มีความโลภเที่ยวไป คือเที่ยวไปเพราะความโลภเปน
เหตุ เพราะถูกความโลภครอบงํา ความโลภของชนมีกษัตริยเปนตนเหลานั้น
มีอะไรเปนเหตุ. บทวา อาสา จ นิฏา จ ความหวังและความสําเร็จ
คือ ความหวังและความสําเร็จ เพราะความหวังนั้น. บทวา เย สมฺปรายาย
นรสฺส โหนฺติ คือ ความหวังและความสําเร็จของนรชนซึ่งมีในสัมปรายภพ
ทานอธิบายวา ภพเปนที่ไปในเบื้องหนา. คําถามนี้ก็อยางเดียวกัน. บทวา
ฉนฺทานิทานานิ ความรักมีความพอใจเปนเหตุ คือความรักมีความพอใจ
ในกามเปนตนเปนเหตุ. บทวา เย วาป โลภา วิจรนฺติ ชนเหลาใด
มีความโลภเที่ยวไป พระผูมีพระภาคเจาทรงแกเนื้อความแมทั้งสองโดยความ
เปนอันเดียวกันวา อนึ่ง ชนเหลาใดมีกษัตริยเปนตนมีความโลภเที่ยวไป แม
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ความโลภของชนมีกษัตริยเปนตนเหลานั้นก็มีความพอใจเปนเหตุ. บทวา
อิโตนิทานา ทานอธิบายวา มีความพอใจเปนเหตุเหมือนกัน. พึงทราบ
ความสําเร็จแหงศัพท ในบททั้งสองวา กุโตนิทานา มีอะไรเปนเหตุ และ
อิโตนิทานา มีความพอใจนี้เปนเหตุ โดยนัยดังกลาวแลวในสูจิโลมสูตรนั้นแล.
บทวา วินิจฺฉยา ไดแก การวินิจฉัยคือการตัดสินดวยตัณหาและทิฏฐิ. บทวา
เย วาป ธมฺมา สมเณน วุตฺตา อนึ่ง ธรรมเหลาใดอันพระสมณะตรัสแลว
ความวา ธรรมแมอื่นเหลาใดเปนอกุศล สัมปยุตดวยความโกรธเปนตนอัน
พระพุทธสมณะตรัสแลว ธรรมเหลานั้นเกิดจากไหน.
บทวา ตมูปนิสฺสาย ปโหติ ฉนฺโท ความพอใจยอมเกิดเพราะ
อาศัยความยินดีและความไมยินดี อันไดแกวัตถุสองอยาง คือ สุขเวทนาและ
ทุกขเวทนานั้น ดวยปรารถนาความอยูรวมกัน และความพลัดพรากกัน ดวยเหตุ
เพียงเทานี้ เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแกปญหาวา ความพอใจในโลก
มีอะไรเปนเหตุ ดังนี้.
บทวา รูเปสุ ทิสฺวา วิภว ภว จ คือ สัตวเห็นความเสื่อมไป
และความเกิดขึ้นในรูปทั้งหลาย. บทวา วินิจฺฉย กุรุเต ชนฺตุ โลเก
สัตวในโลกยอมกระทําการวินิจฉัย คือ กระทําการตัดสินดวยตัณหาเพื่อใหได
โภคสมบัติ และตัดสินดวยทิฏฐิโดยนัยมีอาทิวา ตัวตนของเราเกิดแลว
ดังนี้. เปนอันยุติดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวในนิเทศนี้. ดวยเหตุเพียง
เทานี้เปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงแกปญหานี้วา อนึ่ง ความวินิจฉัยเกิด
จากอะไร ดังนี้. บทวา เอเตป ธมฺมา ทฺวยเมว สนฺเต เมื่อความ
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ยินดีและความไมยินดีทั้งสองอยางนั้นแหละมีอยู ธรรมแมเหลานี้ก็ยอมเกิดได
คือ ธรรมมีความโกรธเปนตน แมเหลานี้ยอมเกิดขึ้นได. อนึง่ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวิธีเกิดของสุขเวทนาและทุกขเวทนานั้นไวแลว ในนิเทศนั่นแล.
ดวยเหตุเพียงเทานี้เปนอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสแกแมปญหาที่สามแลว.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงอุบายละความสงสัยของ
พระพุทธนิมิตที่สงสัยในปญหาเหลานี้ที่พระองคแกอยางนี้แลวจึงตรัสวา กถกถี
าณปถาย สิกฺเข ผูมีความสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแหงญาณดังนี้. ทาน
อธิบายไววา พึงศึกษาสิกขา ๓ เพื่อบรรลุญาณคือญาณทัสสนะ เพราะเหตุไร
เพราะทานผูเปนสมณะรูแลว จึงกลาวธรรมทั้งหลาย คือ พระพุทธสมณะรูแลว
จึงกลาวธรรม ความไมรูในธรรมทั้งหลายยอมไมมีแกพระพุทธสมณะนั้น
เมื่อไมรูธรรมเหลานั้น ไมพึงรูเพราะไมมีญาณของตน ไมพึงรูเพราะโทษแหง
การแสดง ฉะนั้น ผูสงสัยพึงศึกษาเพื่อทางแหงญาณ ทานผูเปนสมณะรูแลว
จึงทรงกลาวธรรมทั้งหลาย.
บทวา สาตาสาต ในบทนี้วา สาต อสาตฺจ กุโตนิทานา
ความยินดีและความไมยินดีมีอะไรเปนเหตุ ทรงประสงคเอาสุขเวทนาและทุกขเวทนานั่นเอง. บทวา น ภวนฺติ เหเต คือธรรมเหลานั้นจักไมมี. บทวา
วิภว ภวฺจาป ยเมตมตฺถ เอต เม ปพฺรูหิ ยโตนิทาน คือ ขอ
พระองคตรัสบอกอรรถคือทั้งความเสื่อมไปและทั้งความเกิดขึ้นแหงความยินดี
และความไมยินดีวามีอะไรเปนเหตุแกขาพระองค. ในบทนี้ทา นเปลี่ยนลิงค.
บทนี้มีอธิบายวา สาตาสาตาน วิภโว ภโว จ ความเสื่อมและความเกิดของ
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ความยินดีและความไมยินดีทั้งหลาย พึงทราบความในบทนี้วา ขอพระองค
จงตรัสบอกทั้งความเสื่อมและความเกิดนั้นวา มีอะไรเปนเหตุ คือ ความเสื่อม
และความเกิดอันเปนวิภวทิฏฐิ ความเห็นวาเสื่อมและภวทิฏฐิความเห็นวาเกิด
อันเปนวัตถุแหงความเสื่อมและความเกิด. จริงอยางนั้นในฝายแกปญหานี้ ทาน
กลาวไวในนิเทศวา ภวทิฏฐิก็ดี วิภวทิฏฐิก็ดี ลวนมีผัสสะเปนเหตุ.
บทวา อิโตนิทาน คือมีผัสสะเปนเหตุ. บทวา กิสฺมึ วิภเู ต น
ผุสนฺติ ผสฺสา เมื่อธรรมอะไรไมมีผัสสะจึงไมถูกตอง คือ เมื่อธรรมอะไร
ลวงไปแลว ผัสสะ ๕ มีจักษุสัมผัสเปนตนจึงไมมี. บทวา นามฺจ รูปฺจ
ปฏิจฺจ อาศัยนามและรูป คือ อาศัยนามอันสัมปยุตตกันเขา และอาศัยวัตถุกับ
รูปที่เปนอารมณ. บทวา รูเป วิภูเต น ผุสนฺติ ผสฺสา คือ เมื่อรูปลวงไป
ผัสสะ ๕ จึงไมถูกตอง.
บทวา กถสเมตสฺส คือ เมื่อบุคคลปฏิบัติอยางไร. บทวา วิโภติ
รูป คือ รูปจึงไมมีหรือไมพึงมี. บทวา สุข ทุกขฺ  วา พระพุทธนิมิต
ตรัสถามถึงรูปทั้งที่นาปรารถนาและทั้งที่ไมนาปรารถนานั่นเอง. บทวา น
สฺสฺี บุคคลเปนผูไมมีสัญญาดวยสัญญา คือ เมื่อบุคคลปฏิบัติอยางไร
รูปจึงไมมี บุคคลนั้นเปนผูไมมีสัญญาดวยสัญญาเปนปกติ.
บทวา น วิสฺสฺี เปนผูไมมีสัญญาดวยสัญญาอันผิดปกติ
คือ เปนบาหรือจิตฟุงซาน. บทวา โนป อสฺี เปนผูไมมีสัญญาก็มิใช
คือ เปนผูเวนจากสัญญาเขานิโรธสมาบัติ หรือเปนสัตวไมมีสัญญา ก็ไมใช.
บทวา น วิกตู สฺี เปนผูมีสัญญาวาไมมีก็ไมใช คือเปนผูกาวลวงมีสัญญา
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ลวงแลวโดยนัยเปนตนวา กาวลวงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เปนผูไดอรูปฌานก็ไมใช. บทวา เอวสเมตสฺส วิโภติ รูป บุคคลเมื่อปฏิบัติอยางนี้
รูปจึงไมมี คือ บุคคลผูไดอรูปสมาบัติเมื่อไมตั้งอยูในความเปนผูมีสัญญา และ
ไมมีสัญญาเปนตนนี้แลวปฏิบัติดังที่ทานกลาวไววา เมื่อจิตตั้งมั่นแลวอยางนี้
ฯลฯ บุคคลนั้นยอมนําจิตไปเพื่อไดอากาสานัญจายตนสมาบัติ รูปจึงไมมี.
บทวา สฺานิทานา หิ ปปฺจสงฺขา เพราะวาธรรมเปนสวน
แหงความเนิ่นชามีสัญญาเปนเหตุ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา แมเมื่อ
ปฏิบัติอยางนี้แลวธรรมเปนสวนแหงความเนิ่นชาคือตัณหาและทิฏฐิอันมีสัญญา
นั้นเปนเหตุ ยังละไมไดทีเดียว. หลายบทวา เอตฺตาวตคฺค ฯเปฯ วทนฺติ
เอตฺโต ก็สมณพราหมณผูเปนบัณฑิตในโลกนี้ยอมกลาวความบริสุทธิ์ของสัตว
วาเปนยอดดวยเหตุเพียงเทานี้ หรือวายอมกลาวความบริสุทธิ์อยางอื่นอันยิ่งไป
กวานี้. พระพุทธนิมิตตรัสถามวา สมณพราหมณผูเปนบัณฑิตยอมกลาวความ
บริสุทธิ์ของสัตววาเปนยอดดวยเหตุเพียงเทานี้ หรือวายอมกลาวความบริสุทธิ์
อยางอื่นอันยิ่งไปกวาอรูปสมาบัตินี้.
บทวา เอตฺตาวตคฺคมฺป วทนฺติ เหเก สมณพราหมณพวกหนึ่ง
ยอมกลาวความบริสุทธิ์วาเปนยอดดวยเหตุเพียงเทานี้ คือ สมณพราหมณผูมี
วาทะวาเที่ยงพวกหนึ่ง ถือตัววาเปนบัณฑิตยอมกลาวอรูปสมาบัตินี้วาเปนความ
บริสุทธิ์อยางยอด แมดวยเหตุเพียงเทานี้. บทวา เตส ปุเนเก สมย วทนฺติ
สมณพราหมณอีกพวกหนึ่งยอมกลาวถึงลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น คือ
สมณพราหมณผูมีวาทะวาขาดสูญพวกหนึ่งยอมกลาวถึงลัทธิ คือ ความขาดสูญ
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ของสมณพราหมณเหลานั้น. บทวา อนุปาทิเสเส กุสลาวทานา คือ ผูมี
วาทะวาตนเปนคนฉลาดในอนุปาทิเสสนิพพาน. บทวา เอเต จ ตฺวา
อุปนิสฺสิตา คือ สวนทานผูเปนมุนีรูบุคคลผูเปนเจาทิฏฐิเหลานั้นวา เปนผู
อาศัยสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ. บทวา ตฺวา มุนี นิสฺสเย โส วิมสี
ทานผูเปนมุนีนั้นพิจารณารูผูอาศัยทิฏฐิทั้งหลาย คือ พระพุทธทุนีผูเปนบัณฑิต
พิจารณารูผูอาศัยนั่นแล. บทวา ตฺวา วิมุตฺโต รูแ ลวหลุดพนคือรูธรรม
โดยความเปนทุกขและไมเที่ยงเปนตน หลุดพนแลว. บทวา ภวาภวาย น
สเมติ คือ ยอมไมมาเพื่อเกิดบอย ๆ. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาดวย
ธรรมเปนยอดคือพระอรหัต.
เมื่อจบเทศนาไดมีผูบรรลุเชนเดียวกับที่กลาวแลวในปุราเภทสูตร
นั่นแล.
จบอรรถกถากลหวิวาทสูตรที่ ๑๑ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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จูฬวิยูหสูตร ๑๒
วาดวยผูยินดีในทิฏฐิของตน
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
[๔๑๘] สมณพราหมณทั้งหลายยึดมัน่ อยูในทิฏฐิของตน ๆ ถือมั่นทิฏฐิแลว
ปฏิญาณวาพวกเราเปนผูฉลาด ยอมกลาว
ตางๆ กันวา ผูใดรูอยางนี้ ผูน ั้นชื่อวารูธรรม
คือทิฏฐิ ผูนั้นคัดคานธรรมคือทิฏฐินอี้ ยู
ชือ่ วาเปนผูเลวทราม.
สมณพราหมณทั้งหลายถือมั่นทิฏฐิ
แมดวยอาการอยางนี้ ยอมโตเถียงกัน และ
กลาววา ผูอื่นเปนคนเขลา ไมฉลาด วาทะ
ของสมณพราหมณสองพวกนี้ วาทะไหน
เปนวาทะจริงหนอ เพราะวาสมณพราหมณ
ทั้งหมดนี้ ตางก็กลาวกันวาเปนคนฉลาด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
หากวาผูใดไมยินยอมตามธรรม คือ
ความเห็นของผูอ ื่น ผูนั้นเปนคนพาล คนเขลา
เปนคนมีปญญาทราม ชนเหลานี้ทั้งหมด
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ก็เปนคนพาล เปนคนมีปญ
 ญาต่ําทราม
เพราะวาชนเหลานี้ทั้งหมดถือมั่นอยูในทิฏฐิ.
ก็หากวาชนเหลานั้นเปนคนผองใส
อยูใ นทิฏฐิของตน ๆ จัดวาเปนคนมีปญญา
บริสุทธิ์ เปนคนฉลาด มีความคิดไซร
บรรดาคนเจาทิฏฐิเหลานัน้ ก็จะไมมใี คร ๆ
เปนผูมีปญญาต่ําทราม เพราะวาทิฏฐิของชน
แมเหลานั้น ลวนเปนทิฏฐิเสมอกัน เหมือน
ทิฏฐิของพวกชนนอกนี้.
อนึ่ง ชนทั้งสองพวกไดกลาวกัน
และกันวาเปนผูเขลา เพราะความเห็นใด
เราไมกลาวความเห็นนั้นวาแท เพราะเหตุที่
ชนเหลานั้น ไดกระทําความเห็นของตน ๆ
วาสิ่งนี้เทานั้นจริง (สิ่งอื่นเปลา) ฉะนั้นแล
ชนเหลานั้น จึงตั้งคนอื่นวาเปนผูเขลา.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
สมณพราหมณแตละพวก กลาวทิฏฐิ
ใดวา เปนความจริงแท แมสมณพราหมณ
พวกอื่นก็กลาวทิฏฐินั้นวา เปนความเท็จ
ไมจริง สมณพราหมณทั้งหลายมาถือมั่น
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(ความจริงตาง ๆ กัน) แมดว ยอาการอยางนี้
แลวก็วิวาทกัน เพราะเหตุไร สมณพราหมณ
ทั้งหลาย จึงไมกลาวสัจจะใหเปนหนึ่งลง
ไปได.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
สัจจะมีอยางเดียวเทานั้น สัจจะที่สอง
ไมมี ผูที่ทราบชัดมาทราบชัดอยู จะตอง
วิวาทกันเพราะสัจจะอะไรเลา สมณพราหมณ
เหลานั้น ยอมกลาวสัจจะทั้งหลายใหตางกัน
ออกไปดวยตนเอง เพราะเหตุนั้น สมณพราหมณทั้งหลาย จึงไมกลาวสัจจะใหเปน
หนึ่งลงไปได.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
เพราะเหตุไรหนอ สมณพราหมณ
ผูเปนเจาลัทธิทั้งหลาย กลาวยกตนวาเปน
คนฉลาด จึงกลาวสัจจะใหตางกันไป สัจจะ
มากหลายตาง ๆ กัน จะเปนอันใคร ๆ ได
สดับมา หรือวาสมณพราหมณเหลานั้น
ระลึกตามความคาดคะเนของตน.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
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สัจจะมากหลายตาง ๆ กัน เวนจาก
สัญญาวาเที่ยงเสีย ไมมีในโลกเลย ก็สมณพราหมณทั้งหลายมากําหนดความคาดคะเน
ทิฏฐิทั้งหลาย (ของตน) แลว จึงกลาวทิฏฐิ
ธรรมอันเปนคูกันไป จริง ๆ เท็จ.
บุคคลเจาทิฏฐิ อาศัยทิฏฐิธรรม
เหลานี้ คือ รูปที่ไดเห็นบาง เสียงที่ไดฟง
บาง อารมณที่ไดทราบบาง ศีลและพรตบาง
จึงเปนผูเห็นความบริสุทธิ์ และตั้งอยูในการ
วินิจฉัยทิฏฐิแลวราเริงอยู กลาววา ผูอนื่ เปน
คนเขลาไมฉลาด.
บุคคลเจาทิฏฐิยอมติเตียนบุคคลอื่น
วาเปนผูเขลา ดวยทิฏฐิใด กลาวยกตนวาเปน
ผูฉ ลาดดวยลําพังตน ยอมติเตียนผูอื่นกลาว
ทิฏฐินั้นเอง บุคคลยกตนวาเปนคนฉลาด
ดวยทิฏฐินั้น.
ชื่อวาเจาทิฏฐินั้นเต็มไปดวยความ
เห็นวาเปนสาระยิ่ง และมัวเมาเพราะมานะ
มีมานะบริบรู ณ อภิเษกตนเองดวยใจวา เรา
เปนบัณฑิต เพราะวาทิฏฐินั้น ของเขา
บริบูรณแลวอยางนั้น.
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ก็ถาวาบุคคลนั้นถูกเขาวาอยู จะเปน
คนเลวทรามดวยถอยคําของบุคคลอื่นไซร
ตนก็จะเปนผูมีปญญาต่ําทรามไปดวยกัน อนึ่ง
หากวาบุคคลจะเปนผูถึงเวท เปนนักปราชญ
ดวยลําพังตนเองไซรสมณพราหมณทั้งหลาย.
ก็ไมมีใครเปนผูเขลา.
ชนเหลาใดกลาวยกยองธรรม คือ
ทิฏฐิอื่นจากนีไ้ ป ชนเหลานั้นผิดพลาด และ
ไมบริบูรณดวยความหมดจด เดียรถียทั้งหลาย
ยอมกลาวแมอยางนี้โดยมากเพราะวาเดียรถีย
เหลานั้นยินดีนัก ดวยความยินดีในทิฏฐิของ
ตน.
เดียรถียทั้งหลาย กลาวความบริสทุ ธิ์
ในธรรม คือทิฏฐินี้เทานั้น หากกลาวความ
บริสุทธิ์ในธรรมเหลาอื่นไม เดียรถียทั้งหลาย
โดยมากเชื่อมั่นแมดวยอาการอยางนี้เดียรถีย
ทั้งหลาย รับรองอยางหนักแนนในลัทธิของ
ตนนั้น.
อนึ่ง เดียรถียรับรองอยางหนักแนน
ในลัทธิของตนจะพึงตั้งใครอื่นวาเปนผูเขลา
ในลัทธินี้เลา เดียรถียนั้น เมื่อกลาวผูอนื่ วา
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เปนผูเขลา เปนผูมีธรรมไมบริสุทธิ์ ก็พึง
นําความทะเลาะวิวาทมาใหแกตนถายเดียว.
เดียรถียนั้น ตั้งอยูในการวินิจฉัย
ทิฏฐิแลว นิรมิตศาสดาเปนตนขึ้นดวยตนเอง
ก็ตองวิวาทกันในโลกยิ่งขึน้ ไป บุคคลละการ
วินิจฉัยทิฏฐิทงั้ หมดแลว ยอมไมกระทํา
ความทะเลาะวิวาทในโลก ฉะนี้แล.
จบจูฬวิยูหสูตรที่ ๑๒
อรรถกถาจูฬวิยูหสูตรที่ ๑๒
จูฬวิยูหสูตร มีคําเริ่มตนวา สก สก ทิฏ ิปริพฺพสานา สมณพราหมณทั้งหลายยึดมั่นอยูในทิฏฐิของตน ๆ ดังนี้เปนตน.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นเปนอยางไร ?
ในมหาสมัยนั้นเหมือนกัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้ก็เพื่อ
ประกาศความนั้นแกเทวดาบางพวกผูมีจิตเกิดขึ้นแลววา ผูถือทิฏฐิเหลานี้
ทั้งหมดกลาววา เราเปนผูดี ผูถือทิฏฐิวาเราเปนผูดีเหลานี้ตั้งอยูในทิฏฐิของตน
เทานั้นหรือวารับทิฏฐิแมอื่นดวยทรงใหพระพุทธนิมิตถามพระองคโดยนัยกอน
นั่นแล.
ในสูตรนั้นสองคาถาขางตนเปนคาถาถามนั่นเอง. ในคาถาเหลานั้น
คาถาวา สก สก ทิฏิปริพฺพสานา คือยึดมั่นอยูในทิฏฐิของตน ๆ. บทวา
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วิคฺคยฺห นานา กุสลา วทนฺติ ถือมัน่ ทิฏฐิแลวปฎิญาณวาพวกเราเปน
ผูฉลาด คือ ถือมั่นทิฏฐิเเรงกลาแลวปฏิญาณวา เราเปนผูฉลาดในทิฏฐินั้น
พูดมาก ๆ ไมพูดหนเดียว. บทวา โย เอว ชานาติ ส เวทิ ธมฺม อิท
ปฏิกฺโกสมเกวลี โส ผูใดรูอยางนี้ ผูนั้นชื่อวารูธรรม ผูนั้นคัดคานธรรม
ถือทิฏฐินี้ ความวา ผูใดรูอยางนี้หมายถึงทิฏฐินั้น ผูนั้นชื่อวารูธรรมคือทิฏฐิ
คัดคานธรรมคือทิฏฐินี้อยู บัณฑิตกลาววาผูนั้นเปนคนเลว. บทวา พาโล
คือ เปนคนเลว. บทวา อกุสโล คือ เปนคนไมฉลาด. อีกสามคาถาเปน
คาถาแก. คาถาเหลานั้นประมวลความที่กลาวแลวดวยกึ่งคาถากอนโดยกึ่งคาถา
หลัง. พระสูตรนี้ไดชื่อวา จูฬพยูหะ เพราะมีความนอยกวาสูตรกอน ดวยการ
ประมวลนั้น.
ในบทเหลานั้นบทวา ปรสฺส จ ธมฺม คือ ความเห็นของคนอื่น.
บทวา สพฺเพวิเม พาลา อธิบายวา เมื่อเปนอยางนี้คนเหลานี้ทั้งหมดเปน
คนพาล. เพราะอะไร เพราะคนเหลานี้ทั้งหมดเปนคนยึดมั่นอยูในทิฏฐิ. บทวา
สนฺทิฏิยา ปน ฯเปฯ มติมา ก็คนเหลานั้นเปนคนผองใสอยูในทิฏฐิ
ของตน ๆ จัดวาเปนคนมีปญญาบริสทุ ธิ์ เปนคนฉลาด มีความคิดอธิบายวา
หากวาคนเหลานั้นเปนคนไมผองใส เปนคนเศราหมองในทิฏฐิของตน ๆ จัดวา
เปนคนมีปญญาบริสุทธิ์ เปนคนฉลาด และเปนคนมีความคิด อีกอยางหนึ่ง
ปาฐะวา สนฺทิฏิยา เจ วทาตา หากวาเปนผูผองใสในความเห็นของตน.
มีอธิบายวา หากคนเหลานั้นเปนคนผองใสมีปญญาบริสุทธิ์ เปนคนฉลาดและ
เปนคนมีความคิดในทิฏฐิของตน ๆ. บทวา น เตส โกจิ บรรดาเจาทิฏฐิ
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เหลานั้น ก็จะไมมีใคร ๆ คือ เมื่อเปนอยางนี้ บรรดาเจาทิฏฐิเหลานั้นก็จะไมมี
แมแตคนเดียวที่มีปญญาทราม. เพราะอะไร เพราะทิฏฐิของคนแมเหลานั้นลวน
เปนทิฏฐิเสมอกันเหมือนทิฏฐิของคนนอกนี้. พึงทราบการเชื่อมความแหงคาถา
วา น วาหเมต เราไมกลาวความเห็นนั้นวาแท ตอไปวา คนสองพวก
กลาวกันและกันวาเปนคนเขลา เพราะความเห็นใด เราไมกลาวความเห็นนั้นวา
แท. เพราะอะไร เพราะเหตุที่คนเหลานั้นทั้งหมดไดทําความเห็นของตน ๆ วา
สิ่งนี้เทานั้นจริง สิ่งอื่นเปนโมฆะ ดวยเหตุนั้นคนเหลานั้นจึงตั้งคนอื่นวาเปน
คนเขลา. ในบทนี้มีปาฐะเปนสองอยาง คือ ตถิย และ ตถิว แปลวา เปน
ของแท.
บทวา ยมาหุ ในคาถาเปนคําถาม. สมณพราหมณบางพวกกลาว
ทิฏฐิใด วาเปนความจริงแท.
บทวา เอก หิ สจฺจ ในคาถาเปนคําแก คือ สัจจะมีอยางเดียว
ไดแก นิโรธหรือมรรคเปนสัจจะมีอยางเดียว. บทวา ยสฺมึ ปชาโน วิวเท
ปชาน ผูที่ทรามชัดมาทราบชัดอยู คือ ทรามชัดในสัจจะทราบชัดอยูจะตอง
วิวาทเพราะสัจจะอะไรเลา. บทวา สย ถุนนฺติ สมณพราหมณเหลานั้นยอม
กลาวสัจจะใหตางกันออกไปดวยตนเอง.
บทวา กสฺมา นุ ในคาถาเปนคําถาม แปลวา เพราะเหตุไรหนอ.
บทวา ปวาทิยาเส คือ กลาวยกตน. บทวา เต ตกฺกมนุสฺสรนฺติ คือ
หรือวาสมณพราหมณเหลานั้นระลึกตามความคาดคะเนของตน.
บทวา นเหว เปนคาถาแก แปลวา ไมมใี นโลกเลย. บทวา
อฺตฺร สฺาย นิจฺจานิ เวนจากสัญญาวาเที่ยงเสีย คือ เวนเพียงสัญญา
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วาเที่ยงใชศัพทวา สจฺจ คือจริง. บทวา ตกฺก จ ทิฏีสุ ปกปฺปยิตฺวา
กําหนดความคาดคะเนในทิฏฐิทั้งหลาย คือ เพียงใหความดําริผิดของตนเกิดใน
ทิฏฐิทั้งหลาย. ก็เพราะบุคคลนั้นเกิดความวิตกขึ้นในทิฏฐิทั้งหลาย จึงเกิดทิฏฐิ
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา เจาทิฏฐิทั้งหลาย ยังทิฏฐิใหเกิด
ใหเกิดพรอมดังนี้ไวในนิเทศ.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อสัจจะตาง ๆ ไมมีอยู เพื่อจะทรงแสดง
ถึงการปฏิบตั ิผิดของเจาทิฏฐิทั้งหลาย ผูระลึกถึงเพียงความคาคคะเนจึงไดตรัส
คาถาทั้งหลายมีอาทิวา ทิฏเ สุเต ในรูปที่ไดเห็น ในเสียงที่ไดฟง ดังนี้
เปนตน.
บทวา ทฏเ คือรูปที่ไดเห็น อธิบายวา ความบริสุทธิ์แหงรูป
ที่ไดเห็น ในเสียงที่ไดฟงเปนตนก็มีนัยนี้. บทวา เอเต จ นิสฺสาย
วิมานทสฺสี อาศัยทิฎฐิเหลานี้ จึงเปนผูเห็นความบริสุทธิ์ คืออาศัยธรรม
คือ ทิฏฐิเหลานี้ เปนผูเห็นความไมนับถือ ความไมยกยอง กลาวคือ ความ
บริสุทธิ์. บทวา วินิจฺฉเย ตฺวา ฯเปฯ จาห ตัง้ อยูในการวินิจฉัยราเริงอยู
กลาวคือ คนอื่นเปนคนเขลาไมฉลาด คือ แมเห็นความบริสุทธิ์อยางนี้ก็ตั้งอยู
ในการวินิจฉัยทิฎฐินั้นเปนผูยินดี ราเริง กลาวอยางนี้วา คนอื่นเปนคนเลวและ
ไมฉลาด ดังนี้. เมื่อเปนอยางนี้ ควรทราบคาถาวา เยเนว ดวยทิฏฐิใดดังนี้
เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา สยมตฺตนา ดวยลําพังตน คือ ตนเองนั่นแหละ.
บทวา วิมาเนติ คือ ยอมติเตียน. บทวา ตเทว ปาวา กลาวทิฏฐินั่นเอง
คือ กลาวคําพูดอันเปนทิฏฐินั่นเอง หรือกลาวถึงบุคคลนั้น.
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พึงทราบความแหงคาถาวา อติสารทิฏิยา ดวยความเห็นวาเปน
สาระยิ่งตอไป เจาทิฏฐินั้นเต็มเปยมอืดดวยทิฏฐิอันเปนสาระยิ่ง อันมีสาระยิ่ง
ดวยลักษณะนั้น อนึ่งเต็มเปยมดวยทิฏฐิมานะนั้น มีมานะบริบูรณอยางนี้วา
เรา เทานั้น อภิเษกตนเองดวยใจวาเรา เปนบัณฑิต. เพราะอะไร. เพราะวา
ทิฏฐินั้นของเขาบริบูรณแลวอยางนั้น.
พึงทราบการเชื่อมและความในคาถาวา ปรสฺส เจ ดังนี้. มีอะไรยิ่ง
ไปกวานั้น มีดังตอไปนี้ ผูใดตั้งอยูในวินิจฉัยดวยทิฏฐิแลวราเริงอยู กลาววา
คนอื่นนั้นพาล ไมฉลาด ดังนี้ ก็ถาบุคคลนั้นถูกเขาวาอยูจะเปนคนเลวทราม
ดวยถอยคําของผูอื่น ตนก็จะมีปญญาทรามไปดวยกัน คือ เปนผูมีปญญาเลวทรามไปกับเขาดวย แมผูนั้นก็ยอมกลาวผูมีปญญาทรามวาเปนคนเขลาเลวทราม
เมื่อเปนเชนนั้น ถอยคําของเขาไมมีประมาณ ก็หากวาบุคคลนั้นเปนผูถึงเวท
และเปนนักปราชญดวยลําพังตนเอง เมื่อเปนอยางนั้น สมณะทั้งหลายก็จะไมมี
ใครเปนคนเขลา สมณะเหลานั้นทั้งหมดก็จะเปนบัณฑิตตามความปรารถนาของ
ตน ๆ.
พึงทราบการเชื่อมและความในคาถาวา อฺ อิโต ทิฏฐิอื่นจากนี้
ไป ดังตอไปนี้. จะพึงมีผูถามวา ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวอยางนี้วา
อถ เจ สย ฯเปฯ สมเณสุ อตฺถิ ความวา ก็หากวา บุคคลนั้นเปนผูถึงเวท
ฯลฯ สมณะทั้งหลายก็จะไมมีใครเปนคนเขลา เพราะเหตุไร จึงตรัสแกใคร ๆ
อีก. จะอธิบายในขอนั้นตอไป. เพราะชนเหลาใด กลาวยกยองธรรม คือ
ทิฏฐิอื่นจากนี้ไป ชนเหลานั้นผิดพลาดและไมบริบูรณหมดจด เพราะเดียรถีย
ทั้งหลายยอมกลาวอยางนี้โดยมาก ชนเหลาใดกลาวยกยองธรรม คือ ทิฏฐิอื่น
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จากนี้ไป ชนเหลานั้นผิดพลาดทางอันบริสุทธิ์ และเปนผูยังไมบริบูรณ เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววาพวกเดียรถียเปนอันมากกลาวไวอยางนี้. หากจะถามวา
เพราะเหตุไร พวกเดีรถียจึงกลาวอยางนั้น. ตอบวา เพราะวาเดียรถียเหลานัน้
ยินดีนัดดวยความยินดีในทิฏฐิของตน. ก็เดียรถียเ หลานั้นยินดียิ่งอยางนี้ จึงตรัส
คาถาตอไปวา อิเธว สุทฺธึ กลาวความบริสุทธิ์ในธรรม คือ ทิฏฐินี้เทานั้น.
ในบทเหลานั้น บทวา สกายเน คือ ในทางของตน. บทวา ทฬฺห
วทานา คือ รับรองอยางหนักแนน. อนึง่ ในบรรดาเดียรถียผูรับรองอยางหนัก
แนนเหลานั้น เดียรถียค นใดคนหนึ่งรับรองอยางหนักแนนในลัทธิของตน จะ
พึงตั้งใครอื่นวาเปนคนเขลาในลัทธินี้เลา. เดียรถียรับรองอยางหนักแนนใน
ลัทธิของตน อันไดแกสสั สตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิในทิฏฐินั้นโดยสังเขป หรือ
อันตางดวย นัตถิกทิฏฐิ อิสสระ การณะ นิยตะเปนตนโดยพิสดารวา สิ่งนี้
เทานั้นจริง พึงเห็นใครอื่นวาเปนคนเขลาในทิฏฐินี้ โดยธรรมเหลา ตามความ
เห็นของเดียรถียนั้นแมคนทั้งปวงก็เปนบัณฑิต และเปนผูปฏิบัติชอบไดเหมือน
กัน เมื่อเปนอยางนั้น เดียรถียนั้นเมือ่ กลาวผูอื่นวาเปนคนเขลา มีธรรมไม
บริสุทธิ์ ก็พึงนําความทะเลาะวิวาทมาใหแกตนฝายเดียว คือ เดียรถียแมนั้นยัง
กลาวผูอื่นวา ผูนี้เปนคนเขลา และมีธรรมไมบริสทุ ธิ์ ก็จะพึงนําความทะเลาะ
วิวาทมาใหแกตน. เพราะเหตุไร. เพราะตามความเห็นของเดียรถียนั้นแมชน
ทั้งหมดก็เปนบัณฑิต และเปนผูปฏิบัติชอบไดเหมือนกัน. พึงทราบโดยประการทั้งปวงอยางนี้. บทวา วินิจฉเย ตฺวา ฯเปฯ วิวาทเมติ ความวา เดียรถีย
นั้นตั้งอยูในการวินิจฉัยดวยทิฏฐิ แลวนิรมิตศาสดาเปนตนขึ้นดวยตนเอง ก็ตอง
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วิวาทกันยิ่งขึ้นไป เพราะเหตุนั้นบุคคลรูโทษในการวินิจฉัยดวยทิฏฐิอยางนี้แลว
ละการวินิจฉัยดวยทิฏฐิทั้งหมดดวยอริยมรรค แลวไมทําการทะเลาะวิวาทกัน
ในโลก. ดวยประการฉะนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาดวยธรรมเปน
ยอด คือ พระอรหัต.
เมื่อจบเทศนาไดมีผูบรรลุเชนกับที่ไดกลาวแลวในปุราเภทสูตรนั่นแล.
จบอรรถกถาจูฬพยูหสูตรที่ ๑๒ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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มหาวิยูหสูตรที่ ๑๓
วาดวยการยึดถือทิฏฐิของตน
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
[๔๒๐] บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่งถือมัน่ อยูในทิฏฐิ ยอมโตเถียงวิวาทกันวา สิ่งนี้
เทานั้นจริง บุคคลทั้งหมดนั้น ยอมนําความ
นินทามาเนืองๆ หรือยอมไดความสรรเสริญ
ในที่นั้นบาง.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
บุคคลเหลานั้นบางคราวไดความ
สรรเสริญบาง ผลคือความสรรเสริญนั้น
นอยนัก ไมพอแกความสงบ เรายอมกลาว
ผลแหงความวิวาทกัน ๒ ประการ คือ ความ
นินทาและความสรรเสริญนี้นอยนัก ไมพอ
แกความสงบ บัณฑิตเห็นโทษในผลแหงการ
วิวาทแมนี้แลว เห็นพระนิพพานมิใชภูมแิ หง
การวิวาท วาเปนธรรมเกษม ไมพึงวิวาทกัน.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ทิฏฐิหลาใดเหลาหนึ่งเปนอันมาก
บัณฑิตผูรูแจงยอมไมเขาไปใกลทิฏฐิทงั้ ปวง
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นัน้ บัณฑิตผูรูแจงนั้น เปนผูไมเขาไปใกล
จะพึงถึงธรรมที่ควรเขาไปใกลอะไร จึงจะ
ไมทําความชอบใจในรูปที่ไดเห็น ในเสียง
ที่ไดฟง.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ชนบางพวกผูมีศีลอันอุดม สําคัญ
อยูว าศีลเทานั้นเปนธรรมอุดม จึงกลาว
ความบริสุทธิ์ดว ยการสํารวม ชนเหลานั้น
สมาทานวัตรแลวตั้งมั่นอยู ดวยคิดวา เรา
ทั้งหลายควรศึกษาความบริสุทธิ์ของศาสดา
นัน้ ในทิฏฐินี้เทานั้น ชนเหลานั้นอันภพนํา
เขาไปแลว กลาววา เราทั้งหลายเปนผูฉลาด.
ถาบุคคลเปนผูเคลื่อนจากศีลและ
พรตแลวไซร บุคคลนั้นยังกรรมใหผิดไป
แลวก็หวั่นไหว ยังคร่ําครวญและปรารถนา
ความบริสุทธิ์อยู เหมือนบุคคลอยูปราศจาก
เรือน เสื่อมแลวจากพวก พึงปรารถนาเรือน
หรือพวก ฉะนั้น.
อนึ่ง อริยสาวก ละศีล พรต ธรรม
ทีม่ ีโทษและไมมีโทษทั้งสิ้นนี้ แลวไม
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ปรารถนาวา ธรรมชาตินบี้ ริสุทธิ์ ธรรมชาติ
นี้ไมบริสุทธิ์ เวนแลวจากความบริสุทธิ์ ไม
ถือมั่นทิฏฐิ แลวพึงเที่ยวไป.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
สมณพราหมณทั้งหลาย อาศัยทิฏฐิ
นัน้ หรือความเกลียดบาป แมอนึ่ง อาศัยรูปที่
ไดเห็นแลว เสียงที่ไดฟงแลว หรืออารมณ
ที่ไดทราบแลว เปนผูระลึกแลนพนไปจาก
อกิริยทิฏฐิ ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอย
และภพใหญ ยอมทอดถอนถึงความบริสุทธิ์.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ก็ความดิ้นรนทั้งหลาย หรือแมความ
หวั่นไหว ยอมมีแกผมู ีความปรารถนา มีอยู
ในวัตถุที่ตนกําหนดแลว การจุติและการ
อุบัติในภพนี้ยอมไมมแี กผูใด ผูนั้นจะพึง
หวั่นไหว จะพึงดิ้นรนในอารมณไหน ๆ
เพราะเหตุอะไร.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
สมณพราหมณพวกหนึ่งกลาวธรรม
ใดวา เปนธรรมอยางยิ่ง สวนสมณพราหมณ
เหลาอื่นกลาวธรรมนั้นแหละวา เปนธรรม
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เลวทราม วาทะของสมณะพราหมณทงั้ สอง
พวกนี้ วาทะอยางไหนจริงหนอ เพราะ
สมณพราหมณทั้งหมดนี้แล เปนผูกลาวอวด
อางวาตนเปนผูฉลาด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
สมณพราหมณทั้งหลายกลาวธรรม
ของตนนั่นแหละ วาเปนธรรมบริบรู ณ แต
กลับกลาวธรรมของผูอื่น วาเปนธรรมเลว
ทราม สมณพราหมณทั้งหลาย ตางยึดถือ
ทิฏฐิดวยอาการอยางนี้แลว ยอมวิวาทกัน
สมณพราหมณทั้งหลายกลาวทิฏฐิของตน ๆ
วา เปนของจริง.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ถาวาบุคคลพึงเปนผูเลวทราม เพราะ
การติเตียนของบุคคลอื่นไซร ใคร ๆ จะพึง
เปนผูวิเศษในธรรมทั้งหลาย เพราะวาสมณพราหมณเปนอันมาก ยอมกลาวธรรมของ
บุคคลอื่น โดยความเปนธรรมเลวทราม ใน
ธรรมของตน กลาววาเปนธรรมมั่นคง.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
สมณพราหมณทั้งหลาย ยอมสรรเสริญหนทางเครื่องดําเนินของตนอยางใด
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การบูชาธรรมของตนของสมณพราหมณ
เหลานั้น ดียังเปนไปอยูอยางนั้น หากวา
วาทะทั้งปวงจะพึงเปนของแทไซร ความ
บริสุทธิ์ของสมณพราหมณผูมีถอยคําตาง ๆ
กันเหลานั้น ก็จะเปนผลเฉพาะตน ๆ เทานั้น.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ญาณที่ผูอื่นจะพึงนําไปไมมีแก
พราหมณ การวินิจฉัยในธรรม คือ ทิฏฐิ
ทั้งหลายวาขอนีแ้ หละจริง ดังนี้แลว ยึดถือ
ไว ไมมีแกพราหมณ เพราะเหตุนั้น
พราหมณจึงลวงความวิวาทเสียได พราหมณ
นัน้ ยอมไมเห็นธรรมอื่น โดยความเปนธรรม
ประเสริฐเลย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
เดียรถียบางพวกกลาวอยูวา เรารู
เราเห็น สิ่งที่เรารู เราเห็นนี้ เปนอยางนั้นแล
ดังนี้ จึงเชื่อความบริสุทธิ์ดว ยทิฏฐิ ถาวา
เดียรถียไดเห็นแลวไซร ประโยชนอะไรเลา
ดวยความเห็นนั้นแกตน เพราะวาเดียรถีย
ทั้งหลาย กาวลวงอริยมรรคเสียแลวยอม
กลาวความบริสทุ ธิ์ดวยธรรมอยางอื่น.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
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นรชนเมื่อเห็นยอมเห็นนามรูป และ
ครัน้ เห็นแลว จักรูทั่วถึงนามรูปเหลานัน้ ที
เดียวโดยความเปนของเที่ยง หรือโดยความ
เปนสุข นรชนนั้น จะเห็นนามรูปมากหรือ
นอยโดยความเปนของเที่ยงและเปนสุข ก็
จริง ถึงกระนั้น ผูฉลาดทั้งหลาย ยอมไม
กลาวความบริสทุ ธิ์ดวยความเห็นนั้นเลย.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ชนผูทําทิฏฐิที่ตนกําหนดไวในเบื้อง
หนา มีปกติกลาวตามความมั่นใจ ไมใช
เปนผูอันบุคคลอื่นพึงจะแนะนําไดงายเลย ผู
นัน้ อาศัยครูคนใดแลว ก็เปนผูกลาวความ
ดีงามในครูคนนั้น ผูนั้นเปนผูกลาวความ
บริสุทธิ์ ไดเห็นความถองแทในทิฏฐิของตน.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
พราหมณรูแลว ยอมไมเขาถึงเครื่อง
กําหนด ดวยตัณหาและทิฏฐิ ไมแลนไปดวย
ทิฏฐิ และไมมีตัณหาทิฏฐิเครื่องผูกพันดวย
ญาณ อนึ่ง พราหมณนั้น ไดรูสมมติ คือ
ทิฏฐิทั้งหลายเปนอันมากแลววางเฉย ชน
เหลาอื่นยอมยึดถือทิฏฐิเหลานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
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มุนีในโลกนี้ สละกิเลสเครื่องรอยรัด
เสียแลว เมื่อผูอ ื่นเกิดวิวาทกัน ก็ไมแลนไป
เขาพวกเขา มุนีนั้นเปนผูสงบ เมื่อผูอื่นไม
สงบ ก็เปนผูมอี ุเบกขาอยู ทานไมมีการยึด
ถือ ชนเหลาอื่นยอมยึดถือ.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
มุนีละอาสวะเบื้องตน (คือสวนที่ลวง
แลว) เสีย ไมทําอาสวะไหน (คือสวนที่เปน
ปจจุบัน) ไมเปนผูลําเอียงเพราะความพอใจ
อนึ่ง มุนีนั้นจะเปนผูยึดมั่นกลาวก็หาไม มุนี
นัน้ เปนนักปราชญ หลุดพนแลวจากทิฏฐิ
ทั้งหลาย ไมติเตียนตน ไมติดอยูในโลก.
พระผูมีพระภาคเจาตอบวา
มุนีนั้น เปนผูไมมีมารและเสนามาร
ในธรรมทั้งปวง คือ อารมณอยางใดอยาง
หนึ่งที่ไดเห็นแลว ไดฟงแลว หรือไดทราบ
แลว ปลงภาระลงแลว หลุดพนแลว เปน
ผูไมมีเครื่องกําหนด ไมเขาไปยินดี
ความปรารถนา ฉะนี้แล.
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อรรถกถามหาพยูหสูตร ที่ ๑๓
มหาพยูหสูตร มีคาํ เริ่มตนวา เย เกจิเม บุคคลเหลาใดเหลาหนึ่ง
ดังนี้เปนตน.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
ในมหาสมัยนั้นเหมือนกัน พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้เพื่อทํา
ใหแจงความนั้น แกเหลาเทวดาบางพวกผูมิจิตเกิดขึ้นวา บุคคลเหลานี้ถือมั่น
ในทิฏฐิยอมไดรับการนินทาอยางเดียวหรือหนอ หรือไดรับแมการสรรเสริญ
ดวย จากสํานึกของวิญูชนทั้งหลาย ทรงใหพระพุทธนิมิตถามพระองค
โดยนัยกอนนั่นแล.
ในบทเหลานั้น บทวา อนฺวานยนฺติ ไดแก นํามาเนือง ๆ คือนํามา
บอย ๆ. เพราะบุคคลผูมีวาทะเปนเจาทิฎฐิเหลานั้นแมกลาวอยูวาสิ่งนี้เทานั้น
จริง บางคราวไดความสรรเสริญบาง ผลแหงวาทะอันไดแกความสรรเสริญนั้น
นอยนักไมสามารถเพื่อสงบราคะเปนตนได จะกลาวไปไยถึงผลแหงการนินทา
ที่สอง ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความนี้จึงตรัสคาถาแกนี้กอน
มีอาทิวา เรากลาวผลแหงการวิวาท ๒ ประการนี้นอยนัก ไมพอแกความสงบ
ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ทุเว วิวาทสฺส ผลานิ ผลแหงการวิวาท
๒ ประการ ไดแก ความนินทาและความสรรเสริญ หรือไดแก ความชนะ
และความแพเปนตนอันเปนสวนพวกเดียวกันกับความสรรเสริญและความนินทา
นั้น. บทวา เอตมฺป ทิสวฺ า เห็นโทษแหงการวิวาทกัน คือเห็นโทษในผล
๑

๑. บาลีวา มหาวิยูหสูตร.
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แหงการวิวาทอยางนี้วา การนินทาอันเปนสิ่งไมนาปรารถนา การสรรเสริญ
ไมพอแกความสงบดังนี้ บัณฑิตเห็นนิพพานมิใชภูมิแหงการวิวาทวาเปนธรรม
เกษม. เมื่อไมวิวาทกันอยางนี้ พึงทราบคาถาตอไปวา ยา กาจิมา ทิฏฐิ
เหลาใดเหลาหนึ่ง ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา สมฺมติโย ไดแก ทิฏฐิ. บทวา ปุถุชฺชา คือ
เปนอันมาก. บทวา โส อุปย กิเมยฺย บัณฑิตผูรูแจงนั้นจะพึงถึงธรรมที่ควร
เขาไปใกลอะไร คือบัณฑิตนั้นพึงถึงธรรมเครื่องเขาใกล ดวยอรรถวา พึงเขา
ถึง คือจะพึงถึงธรรมแมอยางหนึ่งในรูปเปนตนที่ควรเขาไปใกลอะไร หรือพึง
เขาถึงดวยเหตุอะไร. บทวา ทิฏเ สุเต ขนฺติมกุพพฺ มาโน ไดแก ไม
ทําความชอบใจในรูปที่ไดเห็น ในเสียงที่ไดฟงและในความบริสุทธิ์. นอก
เหนือไปจากนี้ควรทราบคาถาวา สีลตุ ฺตมา ผูมีศลี อุดมเปนตนตอไป.
บทนั้นมีความดังนี้ ชนบางพวกมีศีลอุดมสําคัญวาศีลเทานั้นเปนธรรม
อุดม จึงกลาววา ทานผูเจริญทั้งหลาย ความบริสุทธิ์ยอมมีดวยการเพียงสํารวม
เทานั้น อนึ่งชนเหลานั้นสมาทานวัตรมีหัตถีวัตรเปนตน ตั้งมั่นดวยคิดวา
ความบริสุทธิ์ของศาสดาจะพึงมีในทิฏฐิเทานั้น เขาถูกภพนําเขาไปแลวถูกภพ
ทวมทับ ยังพูดอยูเสมอ ๆ วาเราเปนผูฉลาด. บรรดาผูมีศีลอุดมคนใดคนหนึ่ง
ปฏิบัติไดอยางนั้น พึงทราบคาถา สเจ จุโต หากบุคคลเคลื่อนจากศีลและ
พรตดังนี้ตอไป.
บทนั้นมีความดังนี้ หากวาบุคคลเปนผูเคลื่อนจากศีลและพรตนั้น
ดวยการตัดผูอื่น หรือไมบริโภครวม บุคคลนั้นยังกรรมมีศลี และพรตเปนตน
หรือกรรมคือปุญญาภิสังขารใหผิดแลวก็หวั่นไหว มิใชหวั่นไหวอยางเดียว ยัง
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กระหายคร่ําครวญปรารถนาความบริสุทธิ์คือศีลและพรตนั้นอยู. เหมือนอะไร.
เหมือนบุคคลอยูปราศจากเรือน เสื่อมแลวจากพวก พึงปรารถนาเรือนหรือพวก
ฉะนั้น อนึ่งอริยสาวกละศีลและพรตทั้งหมดอันเปนเหตุทําใหผูมีศีลและพรต
อันสูงสุดหวั่นไหว. พึงทราบคาถาตอไป.
ในบทเหลานั้นบทวา สาวชฺชานวชฺช ธรรมที่มีโทษและไมมีโทษ
ไดแกอกุศลทั้งปวงและโลกิยกุศล. บทวา สุทฺธี อสุทฺธีติ อปฏยมาโน
ไมปรารถนาวาธรรมชาตินี้บริสุทธิ์ ธรรมชาตินี้ไมบริสุทธิ์ คือไมปรารถนา
ธรรมชาติบริสุทธิ์ มีกามคุณ ๕ เปนตน และธรรมชาตินี้ไมบริสุทธิ์ มีอกุศล
เปนตน. บทวา วิรโต จเร เวนแลวเทีย่ วไป คือเวนแลวจากความบริสุทธิ์
และความไมบริสุทธิ์เที่ยวไป. บทวา สนฺติมนุคฺคหาย คือไมถอื มั่นทิฏฐิ.
พระพุทธนิมิตครั้นทรงแสดงสมณพราหมณภายนอกจากศาสนานี้อยางนี้ ผูมี
วาทะบริสุทธิ์ดวยการสํารวมในศีลอันสูงสุด การกําจัดสมณพราหมณภายนอก
เหลานั้น และการปฏิบตั ิของพระอรหันตผูละศีลและพรตแลว บัดนี้เมื่อจะทรง
แสดงถึงสมณพราหมณภายนอกผูมีวาทะบริสุทธิ์ แมโดยประการอื่น จึงตรัส
คาถาวา ตมูปนิสฺสาย อาศัยทิฏฐินั้น ดังนี้เปนตน.
บทนั้นมีความดังตอไปนี้ สมณพราหมณทั้งหลายแมเหลาอื่น อาศัยทิฏฐิ
นั้นหรือความเกลียดบาปอยางใดอยางหนึ่งในทิฏฐิอันบริสุทธิ์เปนตน เปนผูระลึกแลนพนไปจากอกิริยทิฏฐิ ยังไมปราศจากตัณหาในภพนอยและภพใหญ แลว
ยอมทอดถอน คือพูดถึงความบริสุทธิ์. อธิบายวา เมื่อสมณพราหมณเหลานั้น
ยังไมปราศจากตัณหา ทอดถอนถึงความบริสุทธิ์ แมผูใดพึงสําคัญตนวาเปนผู
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ถึงความบริสุทธิ์ ผูนั้นเพราะยังไมปราศจากตัณหายังปรารถนาวัตถุนั้น ๆ ใน
ภพนอยและภพใหญ ก็ยังมีความดิ้นรนอยูบอย ๆ นั่นเอง. เพราะตัณหาที่บุคคล
เสพเปนอาจิณแลว ก็ทาํ ใหตัณหาเจริญมากขึ้นนั่นเอง และมิใชความดิ้นรน
อยางเดียว ความหวั่นไหวังมีในวัตถุที่ตนกําหนดอีกดวย. ทานอธิบายวา
ตัณหาและทิฏฐิของบุคคลนั้น เปนความหวั่นไหวในวัตถุที่ตนกําหนดแลว. ก็
เพราะเปนผูปราศจากตัณหาในภพและมิใชภพแลว การจุติและการอุบัติตอไป
ในภพนี้ยอมไมมีแกผูใด ผูนั้นจะพึงหวั่นไหว จะพึงดิ้นรนในอารมณไหน ๆ
เพราะเหตุอะไร. นี้เปนการเชื่อมความของคาถานี้. บทที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวในนิเทศนั่นแล.
บทวา ยมาหุ เปนคาถาถาม คือ มณพราหมณพวกหนึ่งกลาวธรรมใด.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เพราะไมมีวาทะที่เปนจริงแมวาทะเดียวใน
สมณพราหมณนี้ ดวยวาสมณพราหมณเหลานั้นกลาวเพียงความเห็นอยางเดียว
ฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงความเห็นจึงตรัสคาถาแกนี้กอนวา สกฺหิ ธรรมของตน
นั่นแหละ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้นบทวา สก คือทิฏฐิของตน. เมื่อสมณพราหมณเหลานี้
กลาวธรรมของตนวาบริบูรณ กลาวธรรมของคนอื่นวาเลว พึงทราบคาถาวา
ยสฺส กสฺสจิ ปรสฺส เจ วมฺภยิเตน หีโน หากบุคคลพึงเปนผูเลวทราม
เพราะการติเตียนของบุคคลอื่น คนใดคนหนึ่ง ดังนี้ตอไป.
บทนั้นมีความดังนี้ ผิวาบุคคลนั้นพึงเปนผูเลวทรามเพราะเหตุที่คนอื่น
ติเตียน ใคร ๆ ก็จะไมพึงเปนผูวิเศษคือเลิศในธรรมทั้งหลาย. เพราะอะไร.
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เพราะสมณพราหมณเปนอันมาก กลาวธรรมของผูอื่นโดยความเปนธรรมเลว
สมณพราหมณทั้งหมดเหลานั้น ในธรรมของตนกลาววามั่นคง. มีอะไร
ยิ่งไปกวานั้น. พึงทราบคาถาวา สธมฺมปูชา การบูชาธรรมของตน ดังนี้
เปนตน ตอไป.
บทนั้นมีความดังนี้ พวกเดียรถียเ หลานั้นยอมสรรเสริญหนทางเครื่อง
ดําเนินของตนอยางใด แมการบูชาธรรมของตนของเดียรถียเหลานั้น ก็ยัง
เปนไปอยูอยางนั่น เพราะวาพวกเดียรถียเหลานั้นยอมเคารพศาสดาเปนตน
เหลือเกิน. ในขอนั้น ผิวาการบูชาธรรมของทนจะพึงเปนประมาณแกพวก
เดียรถียเหลานั้น เมื่อเปนอยางนั้น วาทะทั้งหมดก็จะพึงเปนของแท. เพราะ
อะไร. เพราะวาความบริสุทธิ์ของเดียรถียเหลานั้น เปนผลเฉพาะตน ๆ เทานั้น
ความบริสุทธิ์นั้นยอมไมสําเร็จในที่อื่น แมโดยปรมัตถก็ไมสําเร็จ เพราะคํานั้น
เปนเพียงยึดถือความเห็นในตนเทานั้นของผูรูที่ปจจัยอื่นจะพึงนําไปเหลานั้น
แตตรงกันขามผูใดชื่อวาเปนพราหมณเพราะลอยบาปไดแลว พึงทรวบคาถาวา
โย ปน วิปรีโต ฯเปฯ ปรเนยฺยมตฺถิ ญาณที่ผูอื่นพึงนําไปไมมีแก
พราหมณนั้น ดังนี้ตอไป.
บทนั้นมีความดังนี้ ญาณที่ผูอื่นจะพึงนําไป ยอมไมมีแกพราหมณ
เพราะเห็นชอบแลวโดยนัยมีอาทิวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง ดังนี้. การ
วินิจฉัยในธรรมคือทิฏฐิทั้งหลายวาขอนี้เทานั้นจริง ดังนี้แลวยึดถือไว ไมมแี ก
พราหมณ. เพราะอะไร. เพราะวาพราหมณนั้นลวงความวิวาทเพราะทิฏฐิเสียได
อนึ่งพราหมณนั้นไมเห็นธรรมอื่นโดยความเปนธรรมประเสริฐเลยนอกจาก
สติปฏฐานเปนตน.
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พึงทราบการเชื่อมและความแหงคาถาวา ชานามิ เรารู. พึงทราบ
อยางนี้กอน จริงอยูพราหมณชั้นยอดยอมไมเห็นธรรมอื่น โดยความเปนธรรม
ประเสริฐเลย. แตพวกเดียรถียเหลาอื่นรูอยูเห็นอยูดวยปรจิตตญาณ (รูใจผูอื่น)
เปนตน แมกลาววา เรารู เราเห็น สิง่ ที่เรารูเราเห็นเปนอยางนั้นแล ดังนี้จึง
เธอความบริสุทธิ์ดวยทิฏฐิ. เพราะเหตุไร. เพราะหากวาบรรดาเดียรถียเหลานั้น
แมคนหนึ่งไดเห็น ก็จะไดเห็นความตามเปนจริง ดวยปรจิตตญาณเปนตนนั้น
ประโยชนอะไรเลาดวยการเห็นนั้นแกตน คือทําอะไรได การกําหนดรูทุกข
สําเร็จแลวหรือ หรือการละเหตุใหเกิดทุกขอยางใดอยางหนึ่งสําเร็จแลว เพราะ
เดียรถียทั้งหลายเหลานั้นกาวลวงอริยมรรค แมโดยประการทั้งปวงไดแลวยอม
กลาวความบริสุทธิ์ดวยธรรมอยางอื่น หรือพระพุทธเจาเปนตนกาวลวงเดียรถีย
เหลานั้นไดแลวยอมกลาวความบริสุทธิ์ดวยธรรมอยางอื่น.
พึงทราบการเชื่อมและความแหงคาถาวา ปสฺส นโร นรชนเมื่อเห็น
ยอมเห็นนามรูป ดังนี้เปนตน. มีอะไรยิ่งไปกวานั้น มีดังตอไปนี้. นรชนใด
ไดเห็นดวยปรจิตตญาณ (รูใจผูอื่น) แลว นรชนนัน้ เมื่อเห็นยอมเห็นนามรูป
แตนั้นครั้นเห็นแลวจักรูทั่วถึงนามรูปเหลานั้นทีเดียว โดยความเปนของเที่ยง
หรือโดยความเปนสุข จักไมรูโดยประการอื่น. นรชนนั้นเมือ่ เห็นอยูอยางนี้
จะเห็นนามรูปมากหรือนอยโดยความเปนของเที่ยง และโดยเปนสุขก็จริง ถึง
กระนั้น ผูฉลาดทั้งหลายยอมไมกลาวความบริสุทธิ์ดวยการเห็น เห็นปานนั้น
ของเขาเลย.
พึงทราบการเชื่อมและความของคาถาวา นิวิสฺสวาที มีปกติกลาว
ตามความมั่นใจ ดังนี้เปนตน. แมเมือ่ ไมมีความบริสุทธิ์ดวยความเห็นนั้น ผูใด
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มีปกติกลาวตามความมั่นใจอยางนี้วา เรารู เราเห็นสิ่งนั้น เปนอยางนั้นแล
อาศัยความเปนอยางนั้นจึงเชื่อความบริสุทธิ์ดวยทิฏฐิ เปนผูมีปกติกลาวตาม
ความมั่นใจอยางนี้วา สิ่งนี้เทานั้นจริง ผูนั้นมิใชจะพึงแนะนําไดงายเลย ชนผูทํา
ทิฏฐิที่ตนกําหนดคือปรุงแตงไวเบื้องหนาอยางนั้น ผูนั้นอาศัยศาสดาคนใดแลว
ก็เปนผูกลาวถึงความดีงามในศาสดานั้นสําคัญตนวาเราเปนผูกลาวความบริสุทธิ์
เปนผูกลาวความหมดจด หรือเปนผูเห็นความบริสุทธิ์ ดังนี้. บทวา ตตฺถ
ตถทฺทสา โส ผูนั้นไดเห็นความถองแทในทิฏฐิของตน คือไดเห็นความ
ไมวิปริตในทิฏฐิของตนนั้น. อธิบายวา ไดเห็นความถองแทนั้นโดยประการที่
ทิฏฐินั้นยังเปนไปอยู ไมปรารถนาจะเห็นโดยประการอื่น. เมื่อพวกเดียรถีย
ทําทิฏฐิที่ตนกําหนดไวอยางนี้ในเบื้องหนา พึงทราบคาถาตอไปวา พราหมณ
รูแลวยอมไมเขาถึงเครื่องกําหนด คือตัณหาและทิฏฐิ.
ในบทเหลานั้น บทวา สงฺข แปลวารูแลว อธิบายวา รูดวยการนับ.
บทวา นป าณพนฺธุ ไมมีตัณหาทิฏฐิเครื่องผูกพันดวยญาณ คือ ไมทํา
เครื่องผูกพันตัณหาทิฏฐิไวดวยสมาปตติญาณเปนตน. ในบทนั้นมีวิเคราะหวา
เครื่องผูกพันที่ทําไวดวยญาณของคนนั้นไมมี เหตุนั้น คนนั้นจึงชื่อวาไมมี
เครื่องผูกพันดวยญาณ. บทวา สมฺมติโย ไดแก สมมติวาเปนทิฏฐิ. บทวา
ปุถุชฺชา คือมีเปนอันมาก. บทวา อคฺคหณฺนฺติมฺเ คือคนเหลาอื่น
ยอมยึดถือ อธิบายวา คนเหลาอื่นยอมยึดถือสมมติเหลานั้น. มีอะไรยิ่งไปกวา
นั้น มีคาถาวา วิสชฺช คนฺถานิ มุนสี ละกิเลสเครื่องรอยรัดเสียแลว ดังนี้
เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อนุคฺคโห คือเวนจากการยึด ชื่อวา อนุคฺคโห เพราะไมมีการยึดถือ หรือยอมไมยึดถือ. มีอะไรยิ่งไปกวานั้น . มีคาถา
วา ปุพฺพาสเว มุนลี ะอาสวะเบื้องตนเสีย ดังนี้เปนตน.
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ในบทเหลานั้น บทวา ปุพฺพาสเว ไดแก กิเลสเกิดขึ้นเพราะปรารภรูป
ในอดีตเปนตน. บทวา นเว อาสวะใหม คือกิเลสเกิดขึ้นปรารภรูปในปจจุบัน
เปนตน. บทวา น ฉนฺทคู คือไมลําเอียงเพราะความพอใจ. บทวา
อนตฺตครหี คือมุนีไมติเตียนตนดวยการทําและไมทํา มุนีไมติเตียนตนอยางนี้
พึงทราบคาถาตอไปวา ส สพฺพธมฺเมสุ มุนีนั้นเปนผูไมมีมารและเสนามาร
ในธรรมทั้งปวง.
ในบทเหลานั้น บทวา ส สพฺพธมฺเมสุ ไดแก ในธรรมอันมีประเภท
อยางนี้วา ธรรมอะไร ๆ ในธรรมคือทิฏฐิ ๖๒. บทวา ปนฺนภาโร คือปลง
ภาระลงแลว. เปนผูไมมีเครื่องกําหนด เพราะไมกําหนดไว อธิบายวา
ไมทําเครื่องกําหนดแมสองอยาง. บทวา นูปรโต ไมเขาไปยินดี คือ (มุนี) ไม
เขาไปคลุกคลีเหมือนปุถุชน กัลยาณปุถุชนและพระเถระ. บทวา น ปฏิโย
ไมมีความปรารถนา คือไมมีตัณหา. ชื่อวา ปฏิยา เพราะตัณหาปรารถนา.
ชื่อวา น ปฏิโย เพราะไมมีความปรารถนา. บททีเ่ หลือในบทนั้นทานกลาว
ไวชัดแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาลงดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัตดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถามหาพยูหสูตรที่ ๑๓ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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ตุวฏกสูตรที่ ๑๔
วาดวยมีความเห็นแลวถือมั่น
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
[๔๒๑] ขาพระองคขอทูลถามพระองคผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ผูสงัดและ
มีความสงบเปนที่ตั้ง ผูแสวงหาคุณอันใหญ
ภิกษุเห็นอยางไรจึงไมถือมั่นธรรมอะไร ๆ
ในโลก ยอมดับ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ภิกษุพึงปดกั้นเสียซึ่งธรรมทั้งปวง
อันเปนรากเหงาแหงสวนของธรรมเปนเครื่อง
ยังสัตวใหเนิ่นชา ซึ่งเปนไปอยูวา เปนเรา
ดวยปญญา ตัณหาอยางใดอยางหนึ่งพึงบังเกิดขึ้น ณ ภายใน ภิกษุพงึ เปนผูมีสติศึกษา
ทุกเมื่อ เพื่อปราบตัณหาเหลานั้น.
ภิกษุพึงรูย ิ่งธรรมอยางใดอยางหนึ่ง
ณ ภายใน หรือภายนอกไมพึงกระทําความ
ถือตัวดวยธรรมนั้น สัตบุรุษทั้งหลายไมกลาว
ความดับนั้นเลย.
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ภิกษุไมพงึ สําคัญวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา เสมอเขาหรือเลวกวาเขา ดวย
ความถือตัวนั้น ถูกผูอื่นถามดวยคุณหลายประการ ก็ไมพึงกําหนดตนตั้งอยูโดยนัย
เปนตนวา เราบวชแลวจากสกุลสูง.
ภิกษุพึงสงบระงับภายในเทียว ไมพึง
แสวงหาความสงบโดยอุบายอยางอื่น ความ
เห็นวาตัวตน ยอมไมมแี กภกิ ษุผูสงบแลว ณ
ภายใน.
อนึ่ง ความเห็นวาไมมีตัวตน คือ
เห็นวาขาดสูญ จักมีแตที่ไหน คลื่นไมเกิด
ทีท่ ามกลางเเหงสมุทร สมุทรนั้นตั้งอยูไมหวั่นไหว ฉันใด ภิกษุพึงเปนผูมั่นคง ไม
หวั่นไหวในอิฏฐผลมีลาภเปนตน ฉันนั้น
ภิกษุไมพึงกระทํากิเลสเครื่องฟูขึ้นมีราคะ
เปนตน ในอารมณไหน ๆ.
พระพุทธนิมิตตรัสถามวา
ขาแตพระองคผูมีจักษุเปดแลว ขอ
พระองคไดตรัสบอกธรรมที่ทรงเห็นดวย
พระองคเอง อันนําเสียซึ่งอันตราย (ขอพระองคจงมีความเจริญ) ขาแตพระองคผูเจริญ
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ขอพระองคจงตรัสบอกขอปฏิบัติ และศีล
เครื่องใหผูรักษาพนจากทุกขหรือสมาธิเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ภิกษุไมพงึ เปนผูโลเลดวยจักษุเลย
พึงปดกั้นโสตเสียจากถอยคําของชาวบาน
ไมพึงกําหนัดยินดีในรสและไมพึงถือสิ่ง
อะไร ๆ ในโลกวา เปนของเรา.
เมื่อตนอันผัสสะถูกตองแลว ใน
กาลใด ในกาลนั้น ภิกษุไมพึงกระทําความ
ร่ําไร ไมพึงปรารถนาภพในที่ไหน ๆ และ
ไมพึงหวั่นไหวในเพราะอารมณที่นากลัว.
ภิกษุไดขาว น้ํา ของเคี้ยว หรือ
แมผาแลว ไมพึงกระทําการสั่งสมไวและ
เมือ่ ไมไดสิ่งเหลานั้น ก็ไมพึงสะดุงดิ้นรน.
พึงเปนผูเพงฌาน ไมพึงโลเลดวย
การเที่ยว พึงเวนความคะนอง ไมพึง
ประมาท อีกอยางหนึ่ง ภิกษุพึงอยูในที่นั่ง
และที่นอนอันเงียบเสียง.
ไมพึงนอนมาก พึงมีความเพียร
เสพความเปนผูตื่นอยู พึงละเสียใหเด็ดขาด
ซึง่ ความเกียจคราน ความลอลวง ความ
ราเริง การเสพเมถุนธรรมกับทั้งการประดับ.
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ภิกษุผูนับถือพระพุทธเจาวาเปนของ
เรา ไมพึงประกอบอาถรรพ ตําราทํานายฝน
ทํานายลักษณะ นักขัตฤกษ การทํานายเสียง
สัตวรอง การทํายาใหหญิงมีครรภ และการ
เยียวยารักษา.
ภิกษุไมพงึ หวั่นไหว เพราะนินทา
เมือ่ เขาสรรเสริญก็ไมพึงเหอเหิม พึงบรรเทา
ความโลภ พรอมทั้งความตระหนี่ ความโกรธ
และคําสอเสียดเสีย.
ภิกษุไมพงึ ขวนขวายในการซื้อการขายไมพึงกระทําการกลาวติเตียนในที่ไหน ๆ
และไมพึงคลุกคลีในชาวบาน ไมพึงเจรจา
กะชนเพราะความใครลาภ.
ภิกษุไมพงึ เปนผูพูดโออวด ไม
พึงกลาววาจาประกอบปจจัยมีจีวรเปนตน ไม
พึงศึกษาความเปนผูคะนอง ไมพึงกลาว
ถอยคําเถียงกัน.
ภิกษุพึงเปนผูมีสัมปชัญญะ ไมพงึ
นิยมในการกลาวมุสา ไมพึงกระทําความ
โออวด อนึ่ง ไมพึงดูหมิ่นผูอื่นดวยความ
เปนอยูดวยปญญา ศีลและพรต,
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ภิกษุถูกผูอื่นเสียดสีแลว ไดฟงวาจา
มากของสมณะทั้งหลายหรือของชนผูพูดมาก
ไมพึงโตตอบดวยคําหยาบ เพราะสัตบุรุษ
ทั้งหลายยอมไมกระทําความเปนขาศึก.
ภิกษุรูทั่วถึงธรรมนี้แลว คนควา
พิจารณาอยู รูค วามดับกิเลสวาเปนความสงบ
ดังนี้แลว พึงเปนผูมีสติศึกษาทุกเมื่อ ไมพึง
ประมาทในศาสนาของพระโคดม.
ภิกษุนั้นพึงเปนผูครอบงําอารมณมี
รูปเปนตน อันอารมณมรี ูปเปนตนครอบงํา
ไมได เปนผูเห็นธรรมที่ตนเห็นเองประจักษ
แกตน เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุผูไมประมาท
พึงนอบนอมศึกษาไตรสิกขาอยูเนือง ๆ ใน
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ทุกเมื่อเทอญ.
จบตุวฏกสูตรที่ ๑๔
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อรรถกถาตุวฏกสูตรที่ ๑๔
ตุวฏกสูตร มีคําเริ่มตนวา ปุจฺฉามิ ต ขาพระองคขอทูลถามพระองคดังนี้.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
ในมหาสมัยนั้นอีกนั่นแหละ พระผูมีพระภาคเจาตรัสพระสูตรนี้เพื่อ
ทรงประกาศความนั้นแกทวยเทพบางพวกผูมีจิตเกิดขึ้นวา อะไรหนอ คือการ
ปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอรหัตจึงใหพระพุทธนิมิตตรัสถามโดยนัยกอนนั่นแล. ใน
คาถาตนนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงแกคําถามดวยการเทียบเคียงความเห็นใน
บทนี้วา ปุจฺฉามิ ดังนี้. บทวา อาทิจฺจพนฺธุ คือ เผาพันธุพระอาทิตย.
บทวา วิเวก สนฺติปทฺจ ไดแก ผูสงัดและมีความสงบเปนที่ตั้ง. บทวา
กถ ทิสฺวา คือ เห็นดวยเหตุไร อธิบายวา เปนผูเปนไปแลวอยางไร.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เพราะภิกษุเห็นอยางใด ยอมปดกั้น
กิเลสทั้งหลาย เปนผูมีทัศนะเปนไปแลวเพราะเห็นอยางนั้น ยอมดับ ฉะนั้น
เมื่อจะทรงทําความนั้นใหแจมแจง จึงทรงชักชวนเทพบริษัทนั้นในการละกิเลส
ดวยประการตาง ๆ ไดตรัสคาถา ๕ คาถา เริ่มวา มล ปปฺจสาขาย ธรรม
ทั้งปวงอันเปนรากเหงาแหงสวนของธรรมเปนเครื่องยังสัตวใหเปนชา ดังนี้.
พึงทราบความสังเขปแหงคาถาตนในคาถาเหลานั้นกอน. กิเลสทั้ง
หลายมีอวิชชาเปนตนอันเปนรากเหงาแหงสวนของธรรมเปนเครื่องยังสัตวให
เนิ่นชา เพราะทานเรียกวา ปปฺจา นั้นภิกษุพึงปดกั้นเสียซึ่งธรรมทั้งปวง
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อันเปนรากเหงาแหงสวนของธรรมเปนเครื่องยังสัตวใหเนิ่นชานั้น ซึ่งเปนไป
อยูวาเปนเราดวยปญญา ตัณหาอยางใดอยางหนึ่งพึงเกิดขึ้น ณ ภายใน ภิกษุ
พึงเปนผูมีสติศึกษาทุกเมื่อ เพื่อกําจัดตัณหาเหลานั้น คือ พึงตั้งสติศึกษา
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงเทศนาประกอบดวยไตรสิกขาใน
คาถาที่หนึ่งกอนอยางนี้ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัตเเลว เพื่อทรงแสดงตัว
การละมานะอีกจึงตรัสคาถาวา ย กิฺจิ ภิกษุรูธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
เปนตน
ในบทเหลานั้น บทวา ย กิฺจิ ธมฺม อภิชฺา อชฺฌตฺต
ภิกษุพึงรูยิ่งธรรมอยางใดอยางหนึ่ง ณ ภายใน คือ พึงรูคุณของตนมีความเปน
ผูมีตระกูลสูงเปนตน. บทวา อถวาป พหิทฺธา หรือภายนอก คือ พึงรูคุณ
ของอาจารยและอุปชฌายในภายนอก. บทวา น เตน ถาม กุพฺเพถ
ไดแก ไมพงึ ทําความถือตัวดวยคุณนั้น.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงถึงวิธีที่ภิกษุนั้นไมควรทํา
จึงตรัสคาถาวา น เตน ดังนี้เปนตน.
บทนั้นมีความดังนี้ ภิกษุไมพึงสําคัญวา เราเปนผูประเสริฐกวาเขา
เลวกวาเขา หรือเสมอเขา ดวยมานะนั้น ถึงถูกผูอ ื่นถามดวยคุณหลายประการมีความเปนผูเกิดในตระกูลสูงเปนตน ก็ไมพึงกําหนดตนตั้งอยูโดยนัยเปน
ตนวา เราบวชแลวจากตระกูลสูง.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงแมดวยการละมานะอยางนี้แลว
บัดนี้ เพื่อทรงแสดงดวยการสงบกิเลสทั้งปวง จึงตรัสคาถาวา อชฺฌตฺตเมว
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ดังนี้. ในบทเหลานั้นบทวา อชฺฌตฺตเมว อุปสเม ภิกษุพึงประงับภายใน
คือ พึงสงบกิเลสทั้งปวงมีราคะเปนตนในตนนั่นเอง. บทวา น อฺโต
ภิกฺขุ สนฺติเมเสยฺย ไมพงึ แสวงหาความสงบโดยอุบายอยางอื่น คือ ไมพึง
แสวงหาความสงบโดยอุบายอยางอื่น ยกเวนสติปฏฐานเปนตน. บทวา กุโต
นิรตฺต วา คือ ความเห็นวาไมมีตัวตนจักมีแตไหน.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความที่พระขีณาสพผูสงบ
แลวในภายในเปนผูคงที่ จึงตรัสพระคาถาวา มชฺเฌ ยถา ดังนี้เปนตน.
บทนั้นมีความดังนี้ คลื่นยอมไมเกิดขึ้นในทานกลางสมุทรอันตั้งอยูในเบื้องบน
มหาสมุทร ในทามกลางสมุทรประมาณ ๔,๐๐๐ โยชน อันเปนทามกลางของ
สวนลางหรือในระหวางภูเขา สมุทรนั้นตั้งอยูไมหวั่นไหวฉันใด ภิกษุพึงเปน
ผูมั่นคง เปนพระขีณาสพ ไมหวั่นไหวในลาภเปนตนฉันนั้น ภิกษุเชนนัน้
ไมพึงทํากิเลสเครื่องฟูขึ้นมีราคะเปนตน ในอารมณไหน ๆ.
บัดนี้ พระพุทธนิมิต เมื่อจะอนุโมทนาพระธรรมเทศนาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัตนี้ และเมื่อจะทูลถามถึง
ปฏิปทาเบื้องตนของพระอรหัตนั้นจึงตรัสพระคาถาวา อกิตตฺ ยิ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อกิตฺตยิ แปลวา ตรัสบอกแลว. บทวา
วิวฏจกฺขุ ผูม ีจักษุเปดแลว คือเปนผูประกอบดวยจักษุ ๕ เปดแลว คือไม
มีอะไรกั้น. บทวา สกฺขธิ มฺม ธรรมที่พระองคทรงเห็นดวยพระองคเอง. คือ
ธรรมที่พระองคทรงรูแจงดวยพระองคเอง คือประจักษแกพระองค. บทวา
ปริสฺสยวินย คือ กําจัดอันตรายออกไป. บทวา ปฏิปทฺจ วเทหิ คือ
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ขอพระองคทรงบอกขอปฏิบัติในบัดนี้เถิด. บทวา ภทฺทนฺเต ขาแตพระองคผู
เจริญ พระพุทธนิมิต เมื่อตรัสเรียกพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภทฺท ตว อตฺถุ
ขอความเจริญจงมีแดพระองค ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง ทานอธิบายวาขอพระองค
ทรงบอกความเจริญ ความดี อันสมควรของพระองคเถิด. บทวา ปาติโมกฺข
อถวาป สมาธึ ศีลอันทําผูรักษาใหพนทุกข หรือสมาธิ ที่พระพุทธนิมิต
ถามทําลายปฏิปทานั้นนั่นเอง หรือวาพระพุทธนิมิตทูลถามมรรคปฏิปทาดวย
บทนี้ และทูลถามถึงศีลและสมาธิดวยบทอื่น.
ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจา เพราะการสํารวมอินทรียเปนการรักษา
ศีล หรือเพราะเทศนานี้พระองคทรงแสดงไปตามลําดับ เปนทีส่ บายแกทวยเทพ
เหลานั้น ๆ ฉะนั้นเมื่อจะทรงแสดงปฏิปทาตั้งแตการสํารวมอินทรีย จึงทรง
เริ่มคาถาวา จกฺขูหิ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา จกฺขูหิ เนว โลลสฺส ภิกษุไมเปนผูโลเลดวย
จักษุ คือ ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุ ดวยการไมควรเห็นรูปที่ไมเคยเห็น
เปนตน. บทวา คามกถาย อาวรเย โสต พึงปดกั้นหูเสียจากถอยคําของชาว
บาน คือจากดิรัจฉานกถา. บทวา ผสฺเสน ไดแกผัสสะคือโรค. บทวา ภวฺจ
นาภิชปฺเปยฺย ไมพึงปรารถนาภพ คือไมพึงปรารถนาภพมีกามภพเปนตน
เพื่อบรรเทาผัสสะนั้น. บทวา เภรเวสุ จ น สมฺปเวเธยฺย ไมพึงหวั่นไหวใน
เพราะอารมณที่นากลัว มีราชสีหและเสือโครงเปนตนอันเกิดแตผัสสะนั้นเปน
ปจจัย. หรือไมพึงหวั่นไหวในเพราะอารมณ ในฆานินทรีย และมนินทรีย
ที่เหลือ เปนอันทานกลาวถึงการสํารวมอินทรียครบบริบูรณ ดวยประการฉะนี้.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงการสํารวมอินทรียดวยบทกอนแลว ดวยบทนี้
จึงทรงแสดงวาภิกษุผูอยูในปา เห็นหรือฟงสิ่งที่นากลัวแลวไมพึงหวั่นไหว ดังนี้.
บทวา ลทฺธา น สนฺนิธึ กยิรา ภิกษุไดขาวน้ําของเคี้ยวหรือแมผาแลวไมพึง
ทําการสะสม คือภิกษุคิดวาการที่จะไดขาวเปนตนเหลานี้อยางใดอยางหนึ่งโดย
ธรรมแลวอยูใ นเสนาสนะในปา เปนการไดดวยยาก ดังนี้แลวไมควรทําการ
สะสม. บทวา ฌายี น ปาทโลลสฺส คือ พึงเปนผูยินดียิ่งในฌาน ไมพึง
คะนองเทา (เที่ยวไปขางโนนขางนี้).
บทวา วิรเม กุกฺกุจจฺ  นปฺปมชฺเชยฺย พึงเวนจากความคะนอง
ไมพึงประมาท คือพึงบรรเทาความคะนองมีความคะนองมือเปนตน และไม
พึงประมาทในการสังวรนี้ เพราะเปนผูที่คนอื่นทําดวยความเคารพ. บทวา
ตนฺทึ มาย หสฺส ขิฑฺฑ คือพึงละความเกียจคราน ความลอลวง ความราเริง
การเลนที่เปนไปทางกายและทางจิต. บทวา สวิภสู  คือ กับทัง้ การประดับ.
บทวา อาถพฺพณ คือการทําอาถรรพ. บทวา สุปน  คือดําราทํานายฝน.
บทวา ลกฺขณ คือการทํานายลักษณะดวยแกวมณีเปนตน. บทวา โน วิเทเห
คือ ไมพึงประกอบ. บทวา วิรุตฺจ ไดแกทํานายเสียงสัตวรองมีมฤคเปนตน.
บทวา เปสุณิย คือคําสอเสียด. บทวา กยวิกฺกเย ไมพึงขวนขวายในการ
ซื้อขาย คือไมพึงตั้งอยูดวยความหลอกลวงหรือดวยเห็นแกทองกับสหธรรมิก
ทั้งหลาย ๕ จําพวก. บทวา อุปวาท ภิกฺขุ น กเรยฺย ภิกษุไมพึงทําการ
กลาวติเตียน คือภิกษุเมื่อยังไมเกิดกิเลสอันจะทําการกลาวติเตียนก็ไมควรให
การกลาวติเตียนสมณพราหมณเหลาอื่นเกิดในตน. บทวา คาเม จ นาภิสชฺเชยฺย คือไมพึงคลุกคลีในชาวบาน ดวยการคลุกคลีกับคฤหัสถเปนตน. บทวา
ลาภกมฺยา ชน น ลปเยยฺย คือ ไมพงึ เจรจากะชนเพราะความใครลาภ.
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บทวา ปยุตฺต ไดแก วาจาประกอบดวยจีวรเปนตน หรือวาจาประกอบเพื่อ
สิ่งนั้น. บทวา โมสวชฺเช น นิเยถ คือภิกษุไมพึงนิยมในการกลาวคําเท็จ.
บทวา ชีวิเตน คือดวยความเปนอยู. ภิกษุถูกผูอื่นเสียดสีกระทบกระทั่ง ได
ฟงการพูดมากของสมณะหรือของชนผูพูดมาก คือไดฟงคําพูดที่ไมพอใจแม
มากของสมณะเหลานั้น หรือของชนผูพูดมากเหลาอื่นมีกษัตริยเปนตน. บทวา
นปฺปฏิวชฺชา คือ ไมพึงโตตอบ. เพราะอะไร. เพราะสัตบุรุษทั้งหลายยอม
ไมทําความเปนขาศึก. บทวา เอตฺจ ธมฺมมฺาย คือ ภิกษุรูธรรมตาม
ที่กลาวแลวนี้ทั้งหมด. บทวา วิจิน คือ คนควาอยู. บทวา สนฺตีติ นิพฺพุตึ
ตฺวา คือรูค วามดับกิเลสวาเปนความสงบราคะเปนตน. หากมีคําถามวา
เพราะอะไรจึงไมควรประมาท. พึงทราบคาถาวา อภิภู หิ โส เพราะภิกษุนั้น
เปนผูครอบงําอารมณมีรูปเปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อภิภู ไดแก เปนผูครอบงําอารมณมีรูปเปนตน.
บทวา อนภิภูโต ไดแก อันอารมณมีรูปเปนตนครอบงําไมได. บทวา อนีตหิ มสกฺขิธมฺม ทสฺสี คือ เปนผูเห็นธรรมที่ตนเห็นเองอยางประจักษแจงทีเดียว
บทวา สทา นมสฺสมนุสกิ ฺเข ไดแก พึงนอบนอมศึกษาไตรสิกขาอยูเนืองๆ
ทุกเมื่อ. บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. อนึ่ง ในคาถานี้พึงทราบสรูปความ
ดังนี้ ทานกลาวความสํารวมอินทรียด วยบทมีอาทิวา จกฺขหู ิ เนว โลโล
ภิกษุไมพึงเปนผูโลเลดวยจักษุ กลาวศีลคือการเสพปจจัย โดยหามการสะสม
ดวยบทมีอาทิวา อนฺนานมโถ ปานาน ภิกษุไดขาว น้ํา ไมพึงทําการสะสม
กลาวศีลคือการสํารวมในปาติโมกข ดวยการเวนเมถุน ไมพูดคําเท็จ คํา
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สอเสียดเปนตน กลาวอาชีวปาริสุทธศีล ดวยบทมีอาทิวา อาถพฺพณ สุปน
ลกฺขณ การทําอาถรรพ ทํานายฝนดูลักษณะ, กลาวสมาธิดวยบทนี้วา ฌายี
อสฺส พึงเปนผูเพง. กลาวปญญาดวยบทนี้วา วิจิน ภิกฺขุ ภิกษุพึงเปนผู
คนควา, กลาวไตรสิกขาโดยสังเขปดวยบทนี้วา สทา สโต สิกฺเข ภิกษุพึงมี
สติศึกษาทุกเมื่อ, กลาวการชวยเหลือ ความเสียหาย การสงเคราะหและการ
บรรเทาของผูมีศีลสมาธิปญญาดวยบทมีอาทิวา อถ อาสเนสุ สยเนสุ ฯเปฯ
พหุลีกเรยฺย ภิกษุพึงอยู ณ ที่นั่งที่นอนอันมีเสียงนอย ไมพึงเห็นแกหลับนอน
มากนัก. พระผูมีพระภาคเจาครั้นตรัสปฏิปทาบริบูรณแกพระพุทธนิมิตอยางนี้
แลว จึงทรงจบเทศนาดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต.
เมื่อจบเทศนาไดมีผูบรรลุธรรมเชนกับที่กลาวแลวในปุราเภทสูตรนั้น
แล.
จบอรรถกถาตุวฏกสูตรที่ ๑๔ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 839

อัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕
วาดวยความสลดใจ
[๔๒๒] ภัยเกิดแลวแตอาชญาของ
ตน ทานทั้งหลายจงเห็นคนผูทะเลาะกัน เรา
จักแสดงควานสลดใจตามที่เราไดสลดใจมา
แลว.
เราไดเห็นหมูสัตวกําลังดิ้นรนอยู
(ดวยตัณหาและทิฏฐิ) เหมือนปลาในแอง
น้ํานอย ฉะนัน้ ภัยไดเขามาถึงเราแลว
เพราะไดเห็นคนทั้งหลายผูพิโรธกันและกัน.
โลกโดยรอบหาแกนสารมิได ทิศ
ทั้งปวงหวั่นไหวแลว เราปรารถนาความ
ตานทานแกตนอยู ไมไดเห็นสถานที่อะไร ๆ
อันทุกขมีชราเปนตนไมครอบงําแลว.
เราไมไดมคี วามยินดี เพราะไดเห็น
สัตวทั้งหลาย ผูอันทุกขมีชราเปนตนกระทบ
แลวผูถึงความพินาศ อนึ่ง เราไดเห็นกิเลส
ดุจลูกศรมีราคะเปนตน ยากที่สัตวจะเห็น
ได อันอาศัยหทัยในสัตวเหลานี้.
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สัตวอันกิเลสดุจลูกศรมีราคะเปนตน
ใดเสียบติดอยูแลว ยอมแลนไปยังทิศทั้ง
ปวง บัณฑิตถอนกิเลสดุจลูกศรมีราคะเปนตนนั้นออกไดแลว ยอมไมแลนไปยังทิศและ
ไมจมลงในโอฆะทั้งสี่.
อารมณนายินดีเหลาใดมีอยูในโลก
หมูมนุษยยอ มพากันเลาเรียนศึกษา เพื่อให
ไดซึ่งอารมณทนี่ ายินดีเหลานั้น กุลบุตรผู
เปนบัณฑิต ไมพึงขวนขวายในอารมณที่
นายินดีเหลานั้น พึงเบื่อหนายกามทั้งหลาย
โดยประการทั้งปวงแลว พึงศึกษานิพพาน
เพือ่ ตน.
มุนีพึงเปนผูมีสัจจะ ไมคะนองไมมี
มายา ละการสอเสียดเสีย เปนผูไมโกรธ
พึงขามความโลภอันลามกและความตระหนี่
เสีย.
นรชนพึงครอบงําความหลับ ความ
เกียจคราน ความทอแทเสีย ไมพึงอยูรว ม
ดวยความประมาท ไมพึงดํารงอยูในการ
ดูหมิ่นผูอื่น พึงมีใจนอมไปในนิพพาน.
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ไมพึงนอมไปในการกลาวมุสา ไม
พึงกระทําความเสนหาในรูปและพึงกําหนด
รูความถือตัว พึงเวนเสียจากความผลุนผลัน
เเลวเที่ยวไป.
ไมพึงเพลิดเพลินถึงอารมณที่ลวงมา
แลว ไมพึงกระทําความพอใจในอารมณที่
เกิดขึ้นเฉพาะหนา ไมพึงเศราโศกถึงอารมณ
ทีก่ ําลังละไปอยู ไมพึงเปนผูอาศัยตัณหา.
เรากลาวความกําหนัดยินดีวาเปน
โอฆะอันใหญหลวง กลาวตัณหาวาแลนไป
เร็ว กลาวตัณหาวา เปนเครื่องกระซิบใจ
กลาวตัณหาวาเปนอารมณ กลาวตัณหาวา
ทําใจใหกําเริบ เปอกตมคือกาม ยากทีส่ ัตว
จะลวงไปได.
พราหมณผูเปนมุนี ไมปลีกออกจาก
สัจจะแลว ยอมตั้งอยูบนบก คือ นิพพาน
มุนีนั้นแล สละคนอายตนะทั้งหมดแลวโดย
ประการทั้งปวง เรากลาววา เปนผูสงบ.
มุนีนั้นแลเปนผูรู เปนผูถึงเวท รู
สังขตธรรมแลว อันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัย
เปนอยูในโลกโดยชอบ ยอมไมทะเยอทะยาน
ตออะไร ๆ ในโลกนี้.
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ผูใดขามกามทั้งหลาย และธรรมเปน
เครื่องของยากที่สัตวจะลวงไดในโลกมิได
แลว ผูนั้นตัดกระแสตัณหาขาดแลว ไมมี
เครื่องผูกพัน ยอมไมเศราโศก ยอมไม
เพงเล็ง.
ทานจงทํากิเลสชาติเครื่องกังวลใน
อดีตใหเหือดแหง กิเลสชาติเครื่องกังวลใน
อนาคตอยาไดมีแกทาน ถาทานจักไมถือ
เอาในปจจุบันไซร ทานจักเปนผูสงบเที่ยว
ไป.
ผูใดไมมีความยึดถือในนามรูป วา
เปนของเราโดยประการทั้งปวง และไม
เศราโศกเพราะเหตุแหงนามรูปอันไมมี ผู
นัน้ แลยอมไมเสื่อมในโลก.
ผูใดไมมีกเิ ลสเครื่องกังวลวา สิ่งนี้
ของเรา และวา สิ่งนีข้ องผูอื่น ผูนั้นไม
ประสบการยึดถือในสิ่งนั้นวาเปนของเราอยู
ยอมไมเศราโศกวา ของเราไมมี.
เราเปนผูอันเขาถามถึงบุคคลผูไม
หวั่นไหว จะบอกอานิสงส ๔ อยางในบุคคล
นัน้ ดังนี้วา บุคคลนั้นไมมีความขวนขวาย
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ไมกําหนัดยินดี ไมมีความหวั่นไหว เปนผู
เสมอในอารมณทั้งปวง.
ธรรมชาติเครื่องปรุงแตงอะไร ๆ ยอม
ไมมีแกผูไมหวัน่ ไหว ผูรูแจง ผูนั้นเวนแลว
จากการปรารภมีปญญาภิสังขารเปนตน ยอม
เห็นความปลอดโปรงในที่ทุกสถาน.
มุนียอมไมกลาวยกยองตนในบุคคล
ผูเสมอกัน ผูต่ํากวา ผูสูงกวา มุนีนั้นเปน
ผูส งบปราศจากความตระหนี่ ยอมไมยึดถือ
ไมสละธรรมอะไร ๆ ในบรรดาธรรมมีรปู
เปนตน,
จบอัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕
อรรถกถาอัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕
อัตตทัณฑสูตรมีคําเริ่มตนวา อตฺตทณฺฑา ภย ชาต ดังนี้
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบการทะเลาะกันเพราะเรื่องน้ําของเจา
ศากยะและเจาโกลิยะ ดังไดพรรณนาไวแลวในเรื่องการเกิดขึ้นแหงสัมมาปริพพาชนิยสูตร ทรงดําริวาพวกพระญาติทะเลาะกัน เอาเถิด เราจักหาม
พระญาติเหลานั้นดังนี้ เสด็จประทับยืน ณ ทามกลางเหลาเสนาทั้งสองฝาย
แลวจึงตรัสพระสูตรนี้.
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ในสูตรนั้นพึงทราบความในคาถาตนดังนี้. ภัยอันใดเกิดขึ้นในปจจุบัน
และสัมปรายภพ ภัยนั้นทั้งหมดเกิดแตอาชญาของตน เกิดแตเหตุทุจริตของตน
เมื่อเปนอยางนี้ ทานทั้งหลายจงเห็นชนผูทะเลาะกัน จงเห็นชนมีเจาศากยะเปน
ตนนี้ทะเลาะกัน ทํารายกัน เบียดเบียนกันและกัน.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงตําหนิชนผูพิโรธตอบโตกัน ผูปฏิบัติผิด
นั้นอยางนี้แลวเพื่อใหเกิดสังเวชแกชนนั้น ดวยการแสดงสัมมาปฏิบัติของ
พระองคจึงตรัสวา สเวค กิตฺตยิสฺสามิ ยถา สวิชิต มยา เราจักแสดง
ความสลดใจ ตามที่เราไดสลดใจมาแลว อธิบายวา เคยเปนพระโพธิสัตว
มาแลวนั่นเอง.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงประการตามที่พระองค
สลดพระทัยมาแลว จงตรัสคํามีอาทิวา ผนฺทมาน หมูสัตวกําลังดิ้นรนอยูดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ผนฺทมาน ไดแก หมูสัตวกําลังดิ้นรนอยูดวย
ตัณหาและทิฏฐิ. บทวา อปฺโปทเก คือในแองน้ํานอย. บทวา อฺมฺเหิ
พฺยารุทฺเธ ทิสฺวา คือ เพราะเห็นคนทั้งหลายผูพิโรธกันและกันเหมือนสัตว
ตาง ๆ. บทวา ม ภยมาวิสิ คือ ภัตไดเขามาถึงเราแลว. บทวา สมนฺตมสาโร
โลโก โลกโดยรอมหาแกนสารมิได คือ โลกโดยรอบตั้งแตนรกเปนตนหา
แกนสารมิได คือ เวนจากแกนสารมีความเปนของเที่ยงเปนตน. บทวา ทิสา
สพฺพา สเมริตา คือ ทิศทั้งปวงหวั่นไหวแลว เพราะความเปนของไมเที่ยง.
บทวา อิจฺฉ ภวนมตฺตโน คือ เราปรารถนาความตานทานแกตนอยู. บทวา
นาทฺทสาสึ อโนสิต คือ ไมไดเห็นสถานที่อะไร ๆ อันทุกขมีชราเปนตน
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ไมครอบงําแลว บทวา โอสาเนเตฺวว พฺยารุทฺเธ ทิสฺวา เม อรตึ อหุ
เราไมไดมีความยินดี เพราะไดเห็นสัตวทั้งหลายผูอันทุกขมีชราเปนตนกระทบ
แลวในที่สุด คือ เรามิไดมีความยินดี เพราะเห็นสัตวทั้งหลายผูอันทุกขมีชรา
เปนตนกระทบแลว ถึงความพินาศไปในที่สุด แหงความเปนหนุมสาวเปนตน
นั้นเอง. บทวา อเถตฺถ สลฺล คือ เราไดเปนกิเลสดุจลูกศรมีราคะเปนตน
ในสัตวทั้งหลายเหลานี้. บทวา หทยนิสฺสิต อันอาศัยหทัย คือ อันอาศัยจิต.
หากมีคําถามวา กิเลสดุจลูกศรมีอานุภาพอยางไร พึงทราบคาถาวา เยน
สลฺเลน โอติณฺโณ สัตวถูกกิเลสดุจลูกศรเสียบติดแลว.
บทวา ทิสา สพฺพา วิธาวติ สัตวยอมแลนไปยังทิศทั้งปวง คือ
สัตวยอมแลนไปยังทิศคือความทุจริตทั้งปวงบาง ยังทิศบูรพาเปนตนบาง.
บทวา ตเมว สลฺล อพฺพยุ ฺห น ธาวติ น สีทติ คือ บัณฑิตถอนกิเลส
ดุจลูกศรนั้นแลออกเสียได ยอมไมแลนไปยังทิศและไมจมลงในโอฆะ ๔. เมื่อ
มนุษยทั้งหลายถูกกิเลสดุจลูกศรอันมีอานุภาพมากเสียบอยางนี้แลว พึงทราบ
คาถาวา ตตฺถ สิกฺขานุคยี นฺติ ยานิ โลเก คธิตานิ หมูมนุษยยอมพากัน
เลาเรียนศิลปะ เพื่อใหไดอารมณที่นายินดีในโลก.
บทนั้นมีความดังนี้ กามคุณ ๕ ใดในโลก ทานเรียกวา คธิตานิ
ยินดี เพราะอรรถวา ยอมปรารถนาเพื่อจะไดคืน หรือเพราะเสพตลอดกาลนาน
หรือเพราะกลาวเลาเรียนศิลปะหลายแขนงมีศิลปะการฝกชางเปนตนอันเปน
เครื่องหมายในกามคุณเหลานั้น ทานทั้งหลายจะเถิด โลกนีม้ ัวเมากันเพียงไร
กุลบุตรผูเปนบัณฑิต ไมพึงขวนขวายในอารมณที่นายินดีเหลานั้น หรือใน
ศิลปะเหลานั้น พึงเบื่อหนายกามทั้งหลายโดยประการทั้งปวง ดวยการเห็น
ลักษณะมีลักษณะไมเทียงเปนตนโดยถองแท พึงศึกษานิพพานเพื่อตนเถิด.
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บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงถึงสิ่งที่ควรศึกษา จึงตรัส
คํามีอาทิวา สจฺโจ สิยา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา สจฺโจ พึงเปนผูมีสัจจะ คือ พึงเปนผูประกอบ
ดวยวาจาสัจจะ ญาณสัจจะ มรรคสัจจะ. บทวา ริตฺตเปสุโณ คือ ละคํา
สอเสียด. บทวา เววิจฺฉ คือความตระหนี่. บทวา นิทฺท ตนฺทึ สเห ถีน
พึงครอบงําความหลับ ความเกียจคราน ความทอแท ไดแก พึงครอบงํา
ธรรม ๓ อยางเหลานี้ คือ ความงวงเหงาหาวนอน ความเกียจครานทางกาย
และความเกียจครานทางจิต. บทวา นิพฺพานมนโส คือ มีจิตนอมไปใน
นิพพาน. บทวา สาหสา ความผลุนผลัน คือ เพราะเหตุแหงความผลุนผลัน
อันมีประเภทแหงความประพฤติกําหนัดเปนตนของตนกําหนัด. บทวา นาภินนฺเทยฺย ไมพึงยินดีสิ่งที่ลวงหาแลว คือ รูปที่ลวงมาแลวเปนตน. บทวา นเว
คือในปจจุบัน. บทวา หิยฺยมาเน คือ อารมณที่หายไป. บทวา อากาส
น สิโต สิยา คือ ไมพึงเปนผูอาศัยอากาศ. จริงอยู ตัณหา ทานเรียกวาอากาศ
เพราะเปนชองแหงรูปเปนตน หากมีคําถามวา เพราะอะไร จึงไมพึงเปนผูอาศัย
ตัณหา. พึงทราบคาถาตอไปวา อห หิ อิม เคธ พฺรูมิ เพราะเรากลาว
ตัณหานี้วาเปนความกําหนัดยินดี.
บทนั้นมีความดังนี้ เพราะเรากลาวตัณหาที่เรียกวาอากาศนี้วาเปนความ
กําหนัดยินดี เพราะเปนชองทางแหงรูปเปนตน. มีอะไรยิ่งไปกวานั้น มีดังนี้
เรากลาวตัณหาวาเปนโอฆะ เพราะการทําลายลง กลาวตัณหาวาอาชวะ เพราะ
แลนไปเร็ว กลาวตัณหาวาเปนเครื่องกระซิบ เพราะเหตุใหกระซิบวา นี้ของเรา
นี้ของเรา กลาวตัณหาวาเปนอารมณ เพราะปลอยไดยาก กลาวตัณหาวา
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ทําใจใหกําเริบ เพราะเหตุทําใหหวั่นไหว อนึ่ง ตัณหานี้เปนเปอกตมคือกาม
ชื่อวา ยากทีส่ ัตวจะลวงไปได เพราะเปนความหวงใยของโลก และเพราะสัตว
กาวพนไปไดยาก. หากมีคําถามวา เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้วา ไมพึง
เปนผูอาศัยอากาศดังนี้ อากาศคืออะไร. ตอบวา เคธ พฺรมู ิ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เรากลาวอากาศวาเปนความกําหนัดยินดี ดวยเหตุนั้นพึงทราบการเชื่อม
คาถานั้นดวยประการฉะนี้. ในบทนัน้ พึงทราบการแกบทวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เรากลาวอากาศวาเปนความกําหนัดยินดี เหมือนอยางเรากลาววา
ตัณหาเปนหวงน้ําใหญ ตัณหาเปนความแลนไปเร็ว ตัณหาเปนเครื่องกระซิบใจ
ตัณหาเปนอารมณ ตัณหาเปนความกําเริบ ตัณหาเปนเปอกตมคือกามในโลก
พรอมทั้งเทวโลกอันสัตวขามไดยาก. ไมพึงเปนผูอาศัยอากาศอันเปนปริยายวา
ความกําหนัดยินดีเปนตนอยางนี้. พึงทราบคาถาวา สจฺจา อโวกฺกมฺม มุนี
ไมปลีกออกจากสัจจะแลว.
บทนั้นมีความดังนี้ พราหมณไมปลีกออกจากสัจจะ ๓ อยางดังกลาว
มากอนแลว เรียกชื่อวาเปนมุนี เพราะปฏิบัติปฏิปทาเพื่อความเปนมุนี ตั้งอยู
บนบกคือนิพพาน พราหมณนั้นแลสละคืนอายตนะทั้งหมดแลว เรากลาววา
เปนผูสงบ. มีอะไรยิ่งไปกวานั้น มีคาถาวา สเว วิทวา มุนีนนั้ แล เปนผูรู
ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา ตฺวา ธมฺม คือรูธรรมอันปรุงแตงโดยนัย
มีความเปนของไมเที่ยงเปนตน. บทวา สมฺมา โส โลเก อริยาโน มุนี
นั้นเปนอยูในโลกโดยชอบ คือ เพราะละกิเลสอันทําใหเปนอยูโดยมิชอบเสียได.
ก็เมื่อไมทะเยอทะยานอยางนี้ พึงทราบคาถาตอไปวา โยธ กาเม ผูใดขาม
กามทั้งหลายในโลกนี้ได ดังนี้เปนตน.
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ในบทเหลานั้น บทวา สงฺค ธรรมเปนเครื่องของ คือผูใดขาธรรม
เปนเครื่องของ ๗ อยางได. บทวา นาชฺเฌติ คือยอมไมเพงเล็ง. เพราะฉะนั้น
ในบรรดาทานทั้งหลาย ผูใดปรารถนาจะเปนอยางนี้ เรากลาวถึงผูนั้น. พึง
ทราบคาถาตอไปวา ย ปุพฺเพ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปุพฺเพ คือกิเลสชาติและกรรมในอดีตปรารภ
สังขารในอดีตเกิดขึ้นเปนธรรมดา. บทวา ปจฺฉา เต มาหุ กิฺจน
กิเลสชาติเครื่องกังวลในภายหลังอยาไดมีแกทาน คือ กิเลสชาติเครื่องกังวลมี
ราคะเปนตนปรารภสังขารแมในอนาคตอยาไดมีแกทาน. บทวา มชฺเฌ เจ
โน คเหสฺสสิ หากทานจักไมถือเอาในปจจุบัน คือ หากทานจักไมถือธรรม
มีรูปในปจจุบันเปนตน.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงการบรรลุพระอรหัตดวยบทวา
อุปสนฺโต จริสฺสสิ ทานจักเปนผูสงบเที่ยวไปอยางนี้แลว บัดนี้ไดตรัสคาถา
ทั้งหลายตอจากนี้ ดวยการสรรเสริญพระอรหัต.
ในบทเหลานั้น พึงทราบความแหงคาถาวา สพฺพโส โดยประการ
ทั้งปวงเปนตน. บทวา มมายิต ยึดถือในนามรูปวาเปนของเรา คือ ทําความ
ยึดถือวาเปนของเรา หรือยึดถือวัตถุวา สิ่งนี้ของเรา ดังนี้. บทวา อสตา จ น
โสจติ คือ ไมเศราโศกเพราะเหตุแหงนามรูปอันไมมี เพราะเหตุแหงความ
ไมยินดี. บทวา น ชยฺยติ ไมเสื่อมคือไมถึงความชรา. มีอะไรยิง่ ไปกวานี้อีก
มีคาถาวา ยสฺส นตฺถิ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา กิฺจน เครื่องกังวลคือธรรมชาติมีรูปเปนตน
ไร ๆ. มีอะไรยิ่งไปอีก มีคําถามวา อนุฏุรี ดังนี้เปนตน.
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ในบทเหลานั้น บทวา อนุฏรุ ี แปลวา ไมมีความขวนขวาย.
อาจารยบางพวกกลาววา อนุทฺธรี ก็มี. บทวา สพฺพธิ สโม คือเปนผูเสมอ
ในอารมณทั้งปวง. อธิบายวา เปนผูวางเฉย. บทนี้ทานอธิบายวา บุคคลใด
ไมเศราโศกวา ของเราไมมี เราเปนผูถูกถามถึงบุคคลนั้นผูไมหวั่นไหวจะบอก
อานิสงส ๔ อยางในบุคคลนั้นวา เปนผูไมมีความขวนขวาย ไมกําหนัดยินดี
ไมหวั่นไหว เปนผูเสมอในอารมณทั้งปวง. มีอะไรยิ่งไปกวานี้ มีคาถาวา
อเนชสฺส ผูไมหวั่นไหว ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา นิสงฺขติ ธรรมชาติเครื่องปรุงแตงคือสังขาร
อยางใดอยางหนึ่งในปุญญาภิสังขารเปนตน เพราะสังขารนั้นถูกปรุงแตง หรือ
ยอมปรุงแตง ฉะนั้นทานจึงเรียก นิสงฺขติ. บทวา วิยารมฺภา จากการ
ปรารภคือจากการปรารภ ๓ อยางมีปุญญาภิสังขารเปนตน. บทวา เขม ปสฺสติ
สพฺพธิ ยอมเห็นความปลอดโปรงในที่ทุกสถานคือเห็นความไมมีภัยในที่ทั้งปวง
นั้นเอง เมื่อเห็นอยางนี้ พึงทราบคาถาตอไปวา น สเมสุ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา น วทเต ยอมไมกลาวยกยองตนคือไมกลาว
ยกยองตนแมในบุคคลผูเสมอกัน ดวยถือตัววาเราเปนเชนเดียวกันเปนตน
แมในบุคคลผูต่ํากวา แมในบุคคลผูสูงกวา. บทวา นาเทติ น นิรสฺสติ
ไมยึดถือ ไมสละ คือ ไมยึดถือไมสละธรรมไร ๆ ในบรรดาธรรมมีรูปเปนตน.
บทที่เหลือชัดแลวทั้งหมด. พระผูมพี ระภาคเจา ทรงจบเทศนาดวยธรรม
เปนยอดคือพระอรหัต ดวยประการฉะนี้.
เมื่อจบเทศนา ศากยกุมารและโกลิยกุมาร ๕๐๐ ไดผนวชดวยเอหิภิกขุ
บรรพชา. พระผูมีพระภาคเจาทรงพาภิกษุเหลานั้นเสด็จเขาไปยังปามหาวัน.
จบอรรถกถาอัตตทัณฑสูตรที่ ๑๕ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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สารีปุตตสูตรที่ ๑๖
วาดวยความไมสะดุงกลัว
ทานพระสารีบุตรทูลถามวา
[๔๒๓] พระศาสดา ผูมีพระวาจา
ไพเราะอยางนี้ เสด็จมาแตชั้นดุสิต สูความ
เปนคณาจารย ขาพระองคยังไมไดเห็นหรือ
ไมไดยินตอใคร ๆ ในกาลกอนแตนี้เลย.
พระองคผมู ีพระจักษุยอ มปรากฏแก
มนุษยทั้งหลาย เหมือนปรากฏแกโลกพรอม
ดวยเทวโลก ฉะนั้น พระองคผูเดียวบรรเทา
ความมืดไดทั้งหมด ทรงถึงความยินดีใน
เนกขัมมะ.
ศิษยทั้งหลายมีกษัตริยเปนตนเปนอัน
มาก มาเฝาพระองคผูเปนพุทธะ ผูอนั ตัณหา
และทิฏฐิไมอาศัยแลว ผูคงที่ ไมหลอกลวง
เสด็จมาเเลวสูความเปนคณาจารย ณ เมือง
สังกัสสะนี้ ดวยปญหามีอยู.
เมื่อภิกษุเกลียดชังแตทุกข มีชาติเปน
ตนอยู เสพทีน่ ั่งอันสงัด คือ โคนไม ปาชา
หรือที่นั่งอันสงัดในถ้ําแหงภูเขา ในที่นอน
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อันเลวและประณีต ความขลาดกลัวซึ่งเปน
เหตุจะไมทําใหภิกษุหวั่นไหว ในที่นอนและ
ทีน่ ั่งอันไมมีเสียงกึกกองนั้น มีประมาณ
เทาไร.
อันตรายในโลกของภิกษุผูจะไปยัง
ทิศที่ไมเคยไป ซึ่งภิกษุจะพึงครอบงําเสีย
ในที่นอนและที่นั่งอันสงัด มีประมาณเทาไร.
ภิกษุนั้นพึงถอยคําอยางไร พึงมี
โคจรในโลกนี้อยางไร ภิกษุผูมีใจเด็ดเดี่ยว
พึงมีศีลและวัตรอยางไร สมาทานสิกขาอะไร
จึงเปนผูมีจิตแนวแน มีปญ
 ญารักษาตน มี
สติ พึงกําจัดมลทินของตน เหมือนนายชาง
ทองกําจัดมลทินของทอง ฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนสารีบุตร ถาวาธรรมเปนเครือ่ ง
อยูส ําราญ และธรรมที่สมควรนี้ใดของภิกษุ
ผูเกลียดชังแตทุกขมีชาติเปนตน ผูใครจะ
ตรัสรู เสพอยูซงึ่ ที่นั่งและที่นอนอันสงัดมีอยู
ไซร เราจะกลาวธรรมเปนเครื่องอยูสําราญ
และธรรมที่สมควรนั่นตามที่รู แกเธอ.
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ภิกษุผูเปนนักปราชญ มีสติ ประพฤติอยูในเขตแดนของตน ไมพึงกลัวแต
ภัย ๕ อยาง คือ เหลือบ ยุง สัตวเสือก
คลาน ผัสสะแหงมนุษย (มีมนุษยผูเปนโจร
เปนตน) สัตวสี่เทา.
ภิกษุแสวงหากุศลธรรมอยูเนือง ๆ
ไมพึงสะดุงแมตอเหลาชนผูประพฤติธรรม
อืน่ นอกจากสหธรรมิก แมไดเห็นเหตุการณ
อันนํามาซึ่งความขลาดกลัวเปนอันมากของ
ชนเหลานั้น และอันตรายเหลาอื่น ก็พึง
ครอบงําเสียได.
ภิกษุอันผัสสะแหงโรค คือ ความหิว
เย็นจัด รอนจัด ถูกตองแลว พึงอดกลั้น
ได ภิกษุนั้นเปนผูอันโรคเหลานั้นถูกตอง
แลวดวยอาการตาง ๆ ก็มิไดทําโอกาสใหแก
อภิสังขารเปนตน พึงบากบั่นกระทําความ
เพียรใหมั่นคง.
ไมพึงกระทําการขโมย ไมพึงกลาว
คํามุสา พึงแผเมตตาไปยังหมูสัตวทั้งที่สะดุง
และมั่นคง ในกาลใด พึงรูเทาทันความที่ใจ
เปนธรรมชาติขุนมัว ในกาลนั้น พึงบรรเทา
เสียดวยคิดวา นี้เปนฝกฝายแหงธรรมดํา.
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ไมพึงลุอํานาจแหงความโกรธและ
การดูหมิ่นผูอื่น พึงขุดรากเหงาแหงความ
โกรธ และการดูหมิ่นผูอื่นเหลานั้นแลวดํารง
อยู เมื่อจะครอบงํา ก็พึงครอบงําความรัก
หรือความไมรกั เสียโดยแท.
ภิกษุผูประกอบดวยปติอันงาม มุง
บุญเปนเบื้องหนา พึงขมอันตรายเหลานั้น
เสีย พึงครอบงําความไมยินดีในที่นอนอัน
สงัด พึงครอบงําธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความ
ร่ําไรทั้ง ๔ อยาง.
ผูเปนเสขะ ไมมีความกังวลเที่ยวไป
พึงปราบวิตกอันเปนที่ตั้งแหงความร่ําไร
เหลานี้วา เราจักบริโภคอะไร หรือวาเราจัก
บริโภคที่ไหน เมื่อคืนนี้เรานอนเปนทุกขนัก
ค่ําวันนี้เราจักนอนที่ไหน.
ภิกษุนั้นไดขาวและที่อยูในกาลแลว
พึงรูจักประมาณ (ในการรับและในการบริโภค) เพื่อความสันโดษในศาสนานี้ ภิกษุ
นัน้ คุมครองแลวในปจจัยเหลานั้น สํารวม
ระวังเที่ยวไปในบาน ถึงใคร ๆ ดาวาเสียดสี
ไมพึงกลาววาหยาบ.
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พึงเปนผูมจี ักษุทอดลง ไมคะนอง
เทา พึงเปนผูขวนขวายในฌาน เปนผูต ื่น
อยูโ ดยมาก ปรารภอุเบกขา มีจิตตั้งมั่นดี
พึงตัดเสียซึ่งธรรมเปนที่อยูแ หงวิตกและ
ความคะนอง.
ภิกษุผูอันอุปชฌายเปนตน ตักเตือน
แลวดวยวาจา พึงเปนผูมีสติ ยินดีรับคําตัก
เตือนนั้น พึงทําลายตะปู คือความโกรธใน
สพรหมจารีทงั้ หลาย พึงเปลงวาจาอันเปน
กุศล อยาใหลว งเวลาไป ไมพึงคิดในการ
กลาวติเตียนผูอื่น.
ตอแตนั้น พึงเปนผูมีสติศึกษาเพื่อ
ปราบธุลี ๕ อยางในโลก ครอบงําความกําหนัดยินดีในรูป เสียง กลิน่ รส และผัสสะ.
ครั้นปราบความพอใจในธรรมเหลานี้
ไดแลว พึงเปนผูมีสติ มีจติ หลุดพนดวยดี
พิจารณาธรรมอยูโดยชอบ โดยกาลอันสมควร มีจิตแนวแน พึงกําจัดความมืดเสียได
ฉะนี้แล.
จบสารีปุตตสูตรที่ ๑๖
จบอัฏฐกวรรคที่ ๔
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สารีปุตตสูตรที่ ๑๖
สารีปุตตสูตร มีคําเริ่มตนวา น เม ทิฏโ ขาพระองคไมไดเห็น
ดังนี้. ทานกลาววา เถรปญหสูตรบาง.
พระสูตรนี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
การเกิดพระสูตรนี้มีอยูวา เศรษฐีชาวกรุงราชคฤหไดปุมไมจันทนแดง
แลวเอาปุมจันทนแดงทําบาตร ยกแขวนไวบนอากาศ การหามสาวกทั้งหลาย
แสดงฤทธิ์ในเพราะเรื่องนั้น พวกเดียรถียประสงคจะทําปาฏิหาริยกับพระผูมี
พระภาคเจา. การทําปาฏิหาริย, การเสด็จไปกรุงสาวัตถีของพระผูมีพระภาคเจา
การติดตามของพวกเดียรถีย, การเขาเฝาพระพุทธเจาของพระเจาปเสนทิ ณ
กรุงสาวัตถี ความปรากฏแหงตนคัณฑัมพพฤกษ, การหามบริษัท ๙ แสดง
ปาฏิหาริย เพื่อเอาชนะเดียรถีย, การกระทํายมกปาฏิหาริย, การเสด็จไปดาวดึงส
พิภพของพระผูมีพระภาคเจาหลังจากทรงทําปาฏิหาริยแลว การแสดงธรรมสิ้น
ไตรมาส ณ ดาวดึงสพิภพนั้น และการเสด็จสงจากเทวโลกในสังกัสสนครกับ
ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ดวยประการฉะนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงยังเรื่องเหลานั้น และชาดกใหพิสดารเปนลํา
ดับ ๆ ไป ตลอดถึงพวกเทวดาในหมื่นจักรวาลพากันบูชา เสด็จลงที่สังกัสสนคร โดยบันไดแกวในทามกลาง ประทับยืน ณ เชิงบันใด เมื่อจะตรัสพระคาถาในธรรมบทนี้จึงตรัสวา
ชนเหลาใดขวนขวายแลวในฌาน
เปนนักปราชญ ยินดีในเนกขัมมะและความ
สงบ แมเทวดาทั้งหลายก็รักชนเหลานั้น ผู
ตรัสรูพรอมแลว ผูมีสติ ดังนี้.
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ทานพระสารีบุตรเถระถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ซึ่งประทับยืนอยู
ณ เชิงบันใด กอนใครทัง้ หมด. ตอไปภิกษุณีอุบลวรรณา. ลําดับตอไป
หมูชนอื่น ๆ. ณ ที่นั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา ณ บริษัทนี้พระโมคคัลลานะปรากฏวาเปนผูเลิศทางฤทธิ์ พระอนุรุทธะเปนผูเลิศทางทิพยจักษุ พระปุณณะทางธรรมกถึก แตบริษัทนี้ไมรูจักพระสารีบุตรวาเปนผูเลิศดวยคุณ
อะไร ๆ ถากระไรเราจะพึงประกาศพระสารีบุตรดวยปญญาคุณในบัดนี้. ลําดับ
นั้น พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสถามปญหากะพระเถระ พระเถระแกปญหา
ไดทั้งหมดทั้งที่เปนปญหาของปุถุชน ปญหาของพระเสกขะ และปญหาของพระอเสกขะ. ในครั้งนั้น ชนจึงไดรูจักพระสารีบุตรวาเปนผูเลิศทางปญญา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตรมิไดเปนผูมีปญญาแตในบัดนี้เทานั้น แมใน
อดีตก็เปนผูเลิศดวยปญญา จึงทรงนําชาดกมาตรัสเลา.
ในอดีตกาล ฤาษีมากกวาพันมีรากไมและผลไมในปาเปนอาหาร อาศัย
อยู ณ เชิงภูเขา. อาจารยของฤาษีเหลานั้นเกิดอาพาธ จึงตองชวยกันอุปฏฐาก.
อันเตวาสิกผูเปนหัวหนา คิดวา เราจักหาเภสัชเปนที่สบาย แลวกลาววาพวก
ทานอยาประมาทจงชวยกันอุปฏฐากอาจารย จึงไดไปยังที่อยูของชาวบาน. เมื่อ
หัวหนาอันเตวาสิกนั้นยังไมกลับ อาจารยไดถึงแกกรรมเสียแลว. พวกอันเตวาสิกพากันถามอาจารยปรารภถึงสมาบัติวา บัดนี้อาจารยจักถึงแกกรรม.
อาจารยกลาววา นตฺถิ กิฺจิ ไมมีอะไร หมายถึงอากิญจัญญายตนสมาบัติ. พวก
อันเตวาสิกตางถึงเอาวาอาจารยยังไมไดบรรลุ. ลําดับนั้นหัวหนาอันเตวาสิกนํา
เภสัชมา เห็นอาจารยถึงแกกรรมจึงกลาววา พวกทานถามอะไร ๆ กะอาจารย
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บาง. อันเตวาสิกกลาววา พวกผมถาม ขอรับ. อาจารยกลาววา ไมมีอะไร
อาจารยยังไมไดบรรลุอะไร ๆ. หัวหนาอันเตวาสิกกลาววา เมื่ออาจารยกลาววา
ไมมีอะไร ไดบงใหรูถึงอากิญจัญญายตนะ ควรเคารพอาจารย.
บุรุษผูมีปญ
 ญาใด รูความของภาษิต
แมผูเดียวยังประเสริฐวา บุรุษผูไมมีปญญา
ผูไมรูความของภาษิต แมมากกวา ๑,๐๐๐ คน
เหลานั้น ผูม าประชุมกันคร่ําครวญอยูตั้ง
๑๐๐ ป ดังนี้.
ก็และเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสชาดกแลว ทานพระสารีบุตรเพื่อจะ
ทูลถามถึงเสนาสนะและโคจรเปนที่สบาย และศีลพรตเพื่อประโยชนแกภิกษุ
๕๐๐ ซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของตน จึงไดกลาวคาถา ๘ คาถา เริ่มคาถาสรรเสริญ
นี้วา น เม ทิฏโ อิโต ปุพฺเพ ขาพระองคไมไดเห็นหรือไมไดยินตอใคร ๆ
ในกาลกอนแตนี้เลย ดังนี้เปนตน. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแกความนั้น
ไดตรัสคาถาที่เหลือตอจากนั้น.
ในบทเหลานั้น บทวา อิโต ปุพฺเพ ในกาลกอนแตนี้ คือ ในกาลกอน
แตเสด็จลงที่สังกัสสนครนี้. บทวา วคฺคุวโท คือมีพระวาจาไพเราะ. บทวา
ตุสิตา คณิมาคโต เสด็จมาแตชั้นดุสิตสูหมูคณะ คือ พระพุทธองคเสด็จมา
จากชั้นดุสิต เพราะทรงจุติจากชั้นดุสิตแลวมาปฏิสนธิยังพระครรภพระมารดา.
ที่ชื่อวาคณี (หมูคณะ) เพราะเปนคณาจารย หรือเสด็จจากเทวโลกคือชั้นดุสิต
เพราะนําความยินดีมาสูหมูคณะ หรือเสด็จจากชั้นดุสิตมาสูหมูคณะของพระอรหันตทั้งหลาย.
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สองตอไป. บทวา สเทวกสฺส โลกสฺส
ยถา ทิสฺสติ เหมือนปรากฏแกโลกพรอมทั้งเทวโลก คือเหมือนปรากฏแก
มนุษยทั้งหลาย ดุจปรากฏแกโลกพรอมทั้งเทวโลก หรือปรากฏโดยความเปน
ของแท ปรากฏโดยความไมวิปริต. บทวา จกฺขมุ า คือมีจักษุยอดเยี่ยม.
บทวา เอโก พระองคผูเดียว คือพระองคผูเดียวดวยการนับเนื่องในบรรพชา
เปนตน. บทวา รตึ คือทรงยินดีในเนกขัมมะเปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สามตอไป. บทวา พหุนฺนมิธ พทฺธาน
คือศิษยทั้งหลายมีกษัตริยเปนตนเปนอันมากอันนับเนื่องกันในที่นี้. จริงอยู
ศิษยทั้งหลาย ทานเรียกวา พทฺธา นับเนื่องกัน เพราะมีความประพฤติผูกพัน
ในอาจารย. บทวา อตฺถิ ปฺเหน อาคม มาดวยปญหามีอยู คือ มีความ
ตองการดวยปญหาจึงมา หรือมีปญหาจึงมา.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สี่ตอไป. บทวา วิชิคุจฺฉโต เมือ่ เกลียดชัง
คือ อึดอัดดวยทุกขมีชาติเปนตน. บทวา ริตฺตมาสน ที่นั่งอันสงัด คือ
เตียงและตั่งอันสงัด. บทวา ปพฺพตาน คุหาสุ วา ในถ้ําแหงภูเขา พึง
เชื่อมความดวยบทวา ริตฺตมาสน ภชโต เสพที่นั่งอันสงัด.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่หา. บทวา อุจฺจาวเจสุ สูงและต่ํา คือ
ประณีตและเลว. บทวา สยเนสุ คือ ในเสนาสนะมีวิหารเปนตน. บทวา
กีวนฺโต ตตฺถ เภรวา คือ เพราะความขลาดกลัวในที่นอนและที่นั่งนั้นมี
ประมาณเทาไร. ปาฐะวา คีวนฺโต บาง. บทนี้มีความวา ขับรองอยู. แต
บทหนาบทหลังไมตอกัน.
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พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่หก บทวา กตี ปริสฺสยา คืออันตรายมี
ประมาณเทาไร. บทวา อมต ทิส ทิศที่ไมเคยไป คือ นิพพาน. เพราะทิศ
ที่ไมเคยไปนั้น ชื่อวาทิศเพราะควรชี้แจงอยางนั้น. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา
อมต ทิส ทิศที่ไมเคยไป. บทวา อภิสมฺภเว คือ พึงครอบงําเสีย. บทวา
ปนฺตมฺหิ ทีน่ อนที่นั่งอันสงัด คือ อยูส ุดทาย.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่เจ็ดตอไป. บทวา กฺยาสฺส พฺยปถโย
อสฺสุ คือ ภิกษุนั้นพึงมีถอยคําอยางไร.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่แปดตอไป. บทวา เอโกทิ นิปโก เปนผู
มีจิตแนวแน มีปญญารักษาตน คือ มีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง เปนบัณฑิต
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทานพระสารีบุตรสรรเสริญดวยคาถา ๓ คาถา
แลวทูลถามถึงเสนาสนะโคจรศีลและพรตเปนตน เพื่อประโยชนแกศิษย
๕๐๐ ดวยคาถา ๕ คาถา เพื่อทรงประกาศความนั้น จึงทรงเริ่มแกปญหา
โดยนัยมีอาทิวา วิชิคุจฺฉมานสฺส ของภิกษุผูเกลียดชัง.
ในบทเหลานั้น พึงทราบความในคาถาที่หนึ่งกอน. พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ดูกอ นสารีบุตร ถาวาธรรมเปนเครื่องอยูสําราญ และธรรมที่สมควร
นี้ใด ของภิกษุผูเกลียดชังแตทุกขมีชาติเปนตน. ผูใครจะตรัสรู เสพที่นั่งและ
ที่นอนอันสงัด เราจะกลาวธรรมเปนที่อยูสําราญและธรรม ทีส่ มควรนั้นตามที่รู
แกเธอ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สองตอไป. บทวา ปริยนฺตจารี ประพฤติอยูในเขตเเดน คือ ประพฤติอยูในเขตแดง ๔ มีศลี เปนตน. บทวา
ฑสาธิปาตาน ไดแก เหลือบและยุง เพราะยุงทั้งหลายกมลงดูด ฉะนั้น
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จึงเรียกวา อธิปาตา กมดูดเลือด. บทวา มนุสฺสผสฺสาน ผัสสะแหง
มนุษย คือ ผัสสะแตภัยมีโจรภัยเปนตน.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สามตอไป. สหธรรมิก ๗ จําพวก ชื่อวาผู
ประพฤติธรรมอื่น ทั้งหมดก็เปนคนภายนอก. บทวา กุสลานุเอสี คือผู
แสวงหากุศลธรรมอยูเนือง ๆ.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สี่ตอไป. บทวา อาตงฺกผสฺเสน คือ
อันผัสสะแตโรค. บทวา สีต อจฺจุณหฺ  ไดแก เย็นและรอน. บทวา โส
เตหิ ผุฏโ พหุธา ภิกษุนั้นอันผัสสะแตโรคถูกตองแลว คือ แมเปน
ผูถูกอาการไมนอยมีโรคเปนตนเหลานั้นถูกตองแลว. บทวา อโนโก คือมิได
ทําโอกาสใหแกอภิสังขารและวิญญาณเปนตน.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแกปญหาที่พระสารีบุตรถามแลว ดวย
คาถา ๓ คาถามีอาทิวา ภิกฺขุโน วิชคิ ุจฺฉโต ภิกษุผูเกลียดชังอยางนี้แลว
บัดนี้ เมื่อจะทรงแกปญหาที่พระสารีบุตรถาม โดยนัยมีอาทิวา กฺยาสฺส
พฺยปถโย ภิกษุนั้นพึงมีถอยคําอยางไร จึงตรัสคํามีอาทิวา เถยฺย น กเรยฺย
ไมพึงทําการขโมยดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ผสฺเส คือพึงแผไป. บทวา ยถาวิลตฺต
มนโส วิชฺา พึงรูเทาความที่ใจเปนธรรมชาติขุนมัว คือ พึงบรรเทา
ความขุนมัวทั้งหมดนั้นดวยคิดวา นี้เปนฝายแหงธรรมดํา. บทวา มูลมฺป
เตส ปลิขฺเ ติฏเ พึงขุดรากเหงาแหงความโกรธและความดูหมิ่นผูอื่น
เหลานั้นแลวดํารงอยู คือ พึงขุดรากเหงามีอวิชชาเปนตนแหงความโกรธและ
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ความดูหมิ่นเหลานั้นแลวดํารงอยู. บทวา อทฺธา ภวนฺโต อภิสมฺภเวยฺย
คือ เมื่อจะครอบงําก็พึงครอบงําความรักหรือความไมรักเสียโดยแทอยางนี้.
อธิบายวา ไมพึงพยายามใหหยอนในขอนั้น. บทวา ปฺุ ปุรกฺขิตฺวา มุง
บุญเปนเบื้องหนา คือทําบุญไวกอน. บทวา กลฺยาณปติ มีปต ิงาม คือ
ประกอบดวยปติอันงาม. บทวา จตุโร สเหถ ปริเทวธมฺเม พึงครอบงํา
ธรรมเปนที่ตั้งแหงความร่ําไร ๔ คือ พึงครอบงําธรรมเปนที่ตั้งแหงความ
ร่ําไรรําพัน ดังกลาวไวในคาถาตามลําดับ.
บทวา กึสุ อสิสฺสามิ คือเราจักบริโภคอะไร. บทวา กุว วา
อสฺสิสฺส คือ หรือเราจักบริโภคที่ไหน. บทวา ทุกขฺ  วต เสตฺถ กุวชฺช
เสสฺส คือ เมื่อคืนนี้เรานอนเปนทุกขหนัก ค่ําวันนี้เราจักนอนที่ไหน. บทวา
เอเต วิตกฺเก ไดแกวิตก ๔ อยาง คือ วิตกอาศัยบิณฑบาต ๒ วิตกอาศัยเสนาสนะ ๒. บทวา อนิเกตจารี ไมมีความกังวลเที่ยวไป คือไมมีความหวงใย
เที่ยวไปและไมมีความทะเยอทะยานเที่ยวไป.
บทวา กาเล อธิบายวา ไดขาว คือบิณฑบาตในเวลาบิณฑบาต
หรือไดเครื่องนุงหม คือจีวร ในจีวรกาล โดยธรรมโดยสม่ําเสมอ. บทวา
มตฺต โส ชฺา คือ ภิกษุนั้นพึงรูจักประมาณในการรักและในการบริโภค.
บทวา อิธ คือในศาสนา. หรือวา บทนี้ เปนเพียงนิบาต. บทวา โตสนตฺถ
คือ เพื่อความสันโดษ. ทานอธิบายวา พึงรูประมาณความตองการนี้. บทวา โส
เตสุ คุตฺโต คือภิกษุนั้นคุมครองแลวในปจจัยเหลานั้น. บทวา ยตจารี สํารวม
ระวังเที่ยวไป คือ สํารวมการอยู สํารวมอิริยาบถ อธิบายวา รักษากายทวาร
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วจีทวาร และมโนทวาร. ปาฐะวา ยถาจารี ดังนี้บาง. ความอยางเดียวกัน.
บทวา รุสิโต โกรธเคือง คือเสียดสี. อธิบายวา โกรธ. บทวา ฌานานุยุตฺโต
คือ เปนผูขวนขวายในฌานดวยการทําฌานที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้นและเสพฌานที่
เกิดขึ้นแลว. บทวา อุเปกฺขมารพฺภ สมาหิตตฺโต ภิกษุปรารภอุเบกขา
มีจิตตั้งมั่นแลว คือ ยังอุเบกขาในจตุตตฌานใหเกิดแลวมีจิตตั้งมั่น. บทวา
ตกฺกาสย กุกฺกุจฺจิยูปฉินฺเท พึงตัดเสียซึ่งธรรมเปนที่อยูแหงความวิตกและ
ความคะนอง คือพึงตัดเสียซึ่งวิตกมีกามวิตกเปนตน, ธรรมเปนที่อยูแหงความ
ตรึกถึงกามสัญญาเปนตน และความคะนองมีคะนองมือเปนตน. บทวา จุทิโต
วจีภิ สติมาภินนฺเท ความวา ภิกษุผูอันอุปชฌายตักเตือนแลวดวยวาจา
พึงเปนผูมีสติยินดีรับคําตักเตือนนั้น. บทวา วาจ ปมฺุเจ กุสลฺ  พึงเปลง
วาจาอันเปนกุศล คือพึงเปลงวาจาอันตั้งขึ้นแลวดวยญาณ ไมพึงเปลงวาจาให
เกินเวลา คือไมพึงเปลงวาจาลวงกาลเวลาและลวงศีล. บทวา ชนวาทธมฺมาย
ไดแก ไมพึงคิดกลาวติเตียนผูอื่น. บทวา น เจตเยยฺย ไมพึงคิด คือ
ไมใหเกิดเจตนา (ตั้งใจ). บทวา อถาปร ตอแตนั้น คือ ตอจากนี้ไป. บทวา
ปฺจ รชานิ ไดแก ธุลี ๕ มีรูปราคะเปนตน. บทวา เยส สติมา วินยาย
สิกฺเข พึงเปนผูมีสติศึกษาเพื่อกําจัดธุลี คือ พึงเปนผูมีสติตั้งมั่นศึกษา
ไตรสิกขาเพื่อปราบธุลี. เมื่อศึกษาอยูอยางนี้ครอบงําความกําหนัดในรูป เสียง
กลิ่น รส และผัสสะ มิใชอยางอื่น. แตนั้น ภิกษุนั้นศึกษาเพื่อกําจัดธุลีเหลานั้น.
พึงทราบคาถาวา เอเตสุ ธมฺเมสุ ดังนี้ตามลําดับ.
ในบทเหลานั้น บทวา เอเตสุ ไดแกในรูปเปนตน. บทวา กาเลน
โส สมฺมา ธมฺม ปริวมี สมาโน ภิกษุนั้นพิจารณาธรรมโดยชอบโดยกาลอัน
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สมควร คือ ภิกษุนั้นพิจารณาธรรมอันเปนสังขตธรรมทั้งหมดโดยนัยมีความ
ไมเที่ยงเปนตน ตามกาลดังที่ทานกลาวไวแลวโดยนัยมีอาทิวา เมื่อยกระดับจิต
ขึ้นก็เปนกาลของสมาธิ. บทวา เอโกทิภูโต วิหเน ตม โส ภิกษุนั้นมีจิต
แนวแนพึงกําจัดความมืดเสีย คือ ภิกษุนั้นมีจิตมีอารมณเปนหนึ่งเพื่อกําจัด
ความมืดมีโมหะเปนตนทั้งหมดเสีย ไมมีสงสัยในขอนี้. บทที่เหลือในบททั้งปวง
ชัดดีแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาดวยธรรมเปนยอด คือพระอรหัต
ดวยประการฉะนี้.
ในเวลาจบเทศนา พระภิกษุ ๕๐๐ รูปบรรลุพระอรหัตแลว. ธรรมาภิสมัย ไดมแี ลวแกพวกเทวดาและมนุษย ๓๐ โกฏิแล.
จบอรรถกถาสารีปุตตสูตรที่ ๑๖ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
จบอัฏฐกวรรคที่ ๔
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ
๑. กามสูตร ๒. คุหัฏฐกสูตร ๓. ทุฏฐัฏฐกสูตร ๔. สุทธัฏฐกสูตร
๕. ปรมัฏฐกสูตร ๖. ชราสูตร ๗. ติสสเมตเตยยสูตร ๘. ปสูรสูตร
๙. นาคันทิยสูตร ๑๐. ปุราเภทสูตร ๑๑. กลหวิวาทสูตร ๑๒. จูฬวิยูหสูตร
๑๓. มหาวิยูหสูตร ๑๔. ตุวฏกสูตร ๑๕. อัตตทัณฑสูตร ๑๖. สารีปุตตสูตร
พระสูตรเหลานี้ทั้งหมดมีในอัฏฐกวรรคที่ ๔ ดวยประการฉะนี้.
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ปารายนวรรคที่ ๕
วัตถุกถา
วาดวยอวิชชา คือ ธรรมเปนศีรษะ
[๔๒๔] พราหมณพาวรีผูถึงฝงแหง
มนต ปรารถนาซึ่งความเปนผูไมมีกังวล ได
จากบุรีอันเปนที่รื่นรมยแหงชาวโกศล ไปสู
ทักขิณาปถชนบท.
พราหมณนั้นอยูที่ใกลฝงแมน้ําโคธาวรี ใกลพรมแดนแหงแควนอัสสกะและ
แควนมุฬกะ ดวยการแสวงหาเสบียงเลี้ยงชีพ
และผลไม.
ชาวบานทีอ่ าศัยพราหมณพาวรีนั้น
ก็เปนผูไพบูลย พราหมณพาวรีไดบูชามหายัญดวยสวย อันเกิดแตกสิกรรมเปนตนใน
บานนั้น ครั้นบูชามหายัญแลวไดกลับเขาไป
สูอ าศรม.
เมื่อพราหมณพาวรีนั้นกลับเขาไปสู
อาศรมแลว พราหมณอื่นเดินเทาเสียดสีกัน
ฟนเขลอะ ศีรษะเกลือกกลั้วดวยธุลี ไดมา
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ทําใหพราหมณพาวรีสะดุง ก็พราหมณนั้น
เขาไปหาพราหมณพาวรีแลวขอทรัพย ๕๐๐.
พราหมณพาวรีเห็นพราหมณนั้นแลว
ไดเชื้อเชิญดวยอาสนะไตถามถึงสุขและกุศล
แลวไดกลาววา ไทยธรรมวัตถุอันใดของเรา
ไทยธรรมวัตถุทั้งปวงนั้น เราสละเสียสิ้น
แลว ดูกอนพราหมณ ทานจงเชื่อเราเถิด
ทรัพย ๕๐๐ ของเราไมม.ี
เมื่อเราขออยู ถาทานไมใหไซร ใน
วันที่ ๗ ศีรษะของทานจะแตก ๗ เสี่ยง.
พราหมณผูหลอกลวงนั้น กระทํา
อุบายแลว ไดกลาวคําจะใหเกิดความกลัว.
พราหมณพาวรีฟงคําของพราหมณ
นัน้ แลว เปนผูมีทุกขซูบซีด ไมบริโภค
อาหาร เพียบพรอมดวยลูกศรคือความโศก
อนึ่ง เมื่อพราหมณพาวรีคดิ อยูอยางนี้ ใจก็
ไมยินดีในฌาน.
เทวดาผูปรารถนาประโยชน เห็น
พราหมณพาวรีมีทุกขสะดุง หวาดหวั่น จึง
เขาไปหาพราหมณพาวรีแลวไดกลาววา
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พราหมณนั้นไมรูจักศีรษะ เปนผูหลอกลวง
ตองการทรัพยไมมีความรูใ นธรรมเปนศีรษะ
และธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป.
พราหมณพาวรีถามวา
บัดนี้ ทานรูจักขาพเจา ขาพเจา
ถามทานแลวขอทานจงบอกธรรมเปนศีรษะ
และธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป แกขาพเจา
เถิด ขาพเจาจะฟงคําของทาน.
เทวดาตอบวา
แมเราก็ไมรูธรรมเปนศีรษะ และ
ธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป เราไมความรู
ในธรรมทั้ง ๒ นี้ ปญญาเปนเครื่องเห็นธรรม
อันเปนศีรษะและธรรมเปนเหตุใหศีรษะตก
ไป ยอมมีแกพระชินเจาทั้งหลาย.
พราหมณพาวรีถามวา
ก็บัดนี้ ใครเลาในปฐพีมณฑลนี้ ยอม
รู ดูกอนเทวดา ขอทานจงบอกบุคคลผูร ู
ธรรมเปนศีรษะ และธรรมเปนเหตุใหศีรษะ
ตกไปนั้นแกขาพเจาเถิด.
เทวดาตอบวา
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ดูกอนพราหมณ พระผูมีพระภาคเจา
ผูศ ากยบุตรลําดับพระวงศของพระเจาโอกกากราช มีพระรัศมีรุงเรือง เปนนายกของ
โลก เสด็จออกผนวชจากพระนครกบิลพัสดุ
เปนผูตรัสรูดวยพระองคเอง ทรงถึงฝงแหง
ธรรมทั้งปวง ทรงบรรลุอภิญญาและทศพล
ญาณครบถวน ทรงมีพระจักษุในสรรพธรรม
ทรงบรรลุธรรมเปนทีส่ ิ้นไปแหง
ธรรมทั้งปวง ทรงนอมไปในธรรมเปนที่สิ้น
อุปธิ พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้นตรัสรู
แลวในโลก มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรม
ทานจงไปทูลถามพระผูมีพระภาคเจาพระองค
นัน้ เถิด พระองคจักตรัสพยากรณขอความ
นัน้ แกทาน.
พราหมณพาวรีไดฟงคําวา สัมพุทโธ
ดังนี้ เปนผูมีใจเฟองฟู มีความโศกเบาบาง
และไดปติอันไพบูลย พราหมณพาวรีนั้นมีใจ
ชืน่ ชมเบิกบาน เกิดความโสมนัส จึงถาม
เทวดานั้นวา พระโลกนาถประทับอยูใน
คามนิคมหรือในชนบทไหน ขาพเจาจะพึง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 868

ไปนมัสการพระสัมพุทธเจา ผูอุดมกวาสัตว
ไดในที่ใด.
เทวดาตอบวา
พระชินเจาผูศากยบุตร ทรงมีพระปญญามาก มีพระปญญาประเสริฐ กวางขวาง
ทรงปราศจากธุระ หาอาสวะมิได องอาจ
กวานระ ทรงรูธ รรมเปนศีรษะและธรรม
เปนเหตุใหศีรษะตกไป ประทับอยู ใน
มณเฑียรสถานของชนชาวโกศลในพระนคร
สาวัตถี.
ลําดับนั้น พราหมณพาวรี เรียก
พราหมณทั้งหลายผูถึงฝงแหงมนต ซึ่งเปน
ศิษยมาสั่งวา ดูกอนมาณพทั้งหลาย ทาน
ทั้งหลายจงมาเถิด เราจักบอกแกทานทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงฟงคําของเรา ความปรากฏ
แหงพระสัมพุทธเจาพระองคใด อันสัตวใด
ยากเนือง ๆ ในโลกนี้ วันนี้ พระสัมพุทธเจา
พระองคนั้น ปรากฏวาเสด็จอุบัติขึ้นแลวใน
โลก ทานทั้งหลายจงรีบไปเมืองสาวัตถี เขา
เฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาผูอุดมกวาสัตวเถิด.
พราหมณผูเปนศิษยทั้งหลายซักถามดวยคาถาวา
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ขาแตทานพราหมณ บัดนี้ ขาพเจา
ทั้งหลายไดเห็นแลวจะพึงรูวา ทานผูนี้เปน
พระสัมมาสัมพุทธเจาดวยอุบายอยางไรเลา
ขอทานจงบอกอุบายที่ขาพเจาทั้งหลายจะพึง
รูจกั พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแก
ขาพเจาทั้งหลายผูไมรูเถิด.
พราหมณพาวรีกลาววา
ก็มหาปุรสิ ลักษณะ ๓๒ ประการ มา
แลวในมนตทั้งหลาย อันพราหมณาจารย
ทั้งหลายพยากรณไวบริบูรณแลวตามลําดับวา
มหาปุริสลักษณะทั้งหลาย มีอยูใน
วรกายของพระมหาบุรษุ ใด พระมหาบุรษุ นั้น
มีคติเปน ๒ เทานั้น คติที่ ๓ ไมมีเลย
คือ ถาพระมหาบุรษุ นัน้ อยูครองเรือน
จะพึงชนะทั่วปฐพีนี้ จะทรงปกครองโดย
ธรรมดวยไมตองใชอาชญา ไมตองใชศสั ตรา
ถาออกบวชเปนบรรพชิต จะไดเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูยอดเยี่ยม มี
หลังคาคือกิเลสอันเปดแลว
ทานทั้งหลายจงถามถึงชาติ โคตร
ลักษณะ มนต และศิษยเหลาอื่นอีกและถาม
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ถึงศีรษะและธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป
ดวยใจเทียว.
ถาวาทานนั้นจักเปนพระพุทธเจา
ผูท รงเห็นธรรมอันหาเครื่องกางกั้นมิไดไซร
จักวิสัชนาปญหาอันทานทั้งหลายถามดวย
วาจาได.
พราหมณมาณพผูเปนศิษย ๑๖ คน
คือ อชิตะ ๑ ติสสเมตเตยยะ ๑ ปุณณกะ ๑
เมตตคู ๑ โธตกะ ๑ อุปสีวะ ๑ นันทะ ๑
เหมกะ ๑ โตเทยยะ ๑ กัปปะ ๑ ชตุกัณณี
ผูเปนบัณฑิต ๑ ภัทราวุธะ ๑ อุทยะ ๑ โปสาลพราหมณ ๑ โมฆราชผูมีเมธา ๑ ปงคิยะ
ผูแสวงหาคุณอันใหญ ๑
พราหมณมาณพทั้งปวง คนหนึ่ง ๆ
เปนเจาหมูเจาคณะ ปรากฏแกโลกทั้งปวง
เปนผูเพงฌาน มีปญญาทรงจํา อันวาสนา
ในกอนอบรมแลว ทรงชฎาหนังเสือเหลือง
ไดฟงคําของพราหมณพาวรีแลว อภิวาทพราหมณพาวรี กระทําประทักษิณแลว
บายหนาตอทิศอุดร มุงไปยังที่ตั้งแหงแวน
แควนมุฬกะ เมื่องมาหิสสติ ในคราวนั้น.
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เมืองอุชเชนี เมืองโคนัทธะ เมือง
เวทิสะ เมืองวนนคร เมืองโกสัมพี เมือง
สาเกต เมืองสาวัตถีอันเปนเมืองอุดม เมือง
เสตัพยะ เมืองกบิลพัสดุ เมืองกุสินารามันทิรสถาน (เมืองมันทิระ) เมืองปาวา เมือง
โภคนคร เมืองเวสาลี เมืองราชคฤห และ
ปาสาณกเจดียอันเปนรมณียสถานที่นา
รืน่ รมยใจ.
พราหมณมาณพทั้งหลายพากันยินดี
ไดรีบดวนขึ้นสูเ จติยบรรพต เหมือนบุคคลผู
กระหายน้ํา ยินดีน้ําเย็น เหมือนพอคายินดี
ลาภใหญ และเหมือนบุคคลถูกความรอน
แผดเผายินดีรมเงา ฉะนั้น.
ก็ในสมัยนั้นพระผูมีพระภาคเจา อัน
ภิกษุสงฆแวดลอมแลว ทรงแสดงธรรมแก
ภิกษุทั้งหลายอยู ประหนึง่ ราชสีหบันลืออยู
ในปา ฉะนั้น.
อชิตมาณพไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจามีพระรัศมี เรื่อเรืองเหลืองออน ถึงความ
บริบูรณดังดวงจันทรในวันเพ็ญ ลําดับนั้น
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อชิตมาณพไดเห็นพระอวัยวะอันบริบรู ณ ใน
พระกายของพระผูมีพระภาคเจานั้น มีความ
ราเริง ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ไดทูล
ถามปญหาดวยใจวา
ขอพระองคจงตรัสบอกอาง (ชาติ)
อายุ โคตร พรอมทั้งลักษณะ และขอไดตรัส
บอกการถึงความสําเร็จในมนตทั้งหลายแหง
อาจารยของขาพระองคเถิด พราหมณผูเปน
อาจารยของขาพระองคยอมบอกมนตกะศิษย
มีประมาณเทาไร พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ก็พราหมณผูเปนอาจารยของทานนั้น
มีอายุรอยยี่สิบป ชื่อพาวรีโดยโคตร ลักษณะ
ในกายของพราหมณพาวรีนนั้ มี ๓ ประการ
พราหมณพาวรีนั้นเรียนจบไตรเพท ในตํารา
ทํานายมหาปุรสิ ลักษณะ คือ คัมภีรอิตหิ าส
พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุศาสตรและเกฏภศาสตร ถึงซึ่งความสําเร็จในธรรมแหง
พราหมณของตนยอมบอกมนตกะมาณพ ๕๐๐.
อชิตมาณพทูลถามวา
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ขาแตพระองคผูสูงสุดกวานรชน ขอ
พระองคจงคนควาลักษณะทั้งหลายของ
พราหมณพาวรี ขอจงทรงประกาศตัดความ
ทะเยอทะยาน อยาใหขาพระองคมีความ
สงสัยเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนมาณพ พราหมณพาวรีนนั้
ยอมปกปดมุขมณฑล (หนา) ดวยชิวหาได
มีอุณาโลมชาติในระหวางคิว้ มีคุยหฐานอยู
ในฝก ทานจงรูอ ยางนี้เถิด.
ชนทั้งปวงไมไดยินใคร ๆ ผูถามเลย
ไดฟงปญหาที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณแลว (นึกคิดอยู) คิดพิศวงอยู เกิดความ
โสมนัสประณมอัญชลี (สรรเสริญ) วา พระผูม ีพระภาคเจา เปนอะไรหนอ เปนเทวดา
หรือเปนพรหม หรือเปนทาวสุชัมบดีจอม
เทพ เมื่อปญหาอันผูถาม ถามแลวดวยใจ
ขอปญหานั้น ไฉนมาแจมแจงแกพระผูมีพระภาคเจาได.
อชิตมาณพทูลถามดวยใจตอไปวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 874

ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ทาน
พราหมณพาวรี ถามถึงธรรมเปนศีรษะ และ
ธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป ขอพระองค
ตรัสพยากรณขอ นั้น กําจัดความสงสัยของ
พวกขาพระองค ผูเปนฤาษีเสียเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา
ทานจงรูเถิดวา อวิชชาชื่อวาธรรม
เปนศีรษะ วิชชาประกอบดวยศรัทธา สติ
สมาธิ ฉันทะ และวิริยะ ชื่อวาเปนธรรม
เครื่องใหศีรษะตกไป
ลําดันนั้น อชิตมาณพมีความโสมนัส
เปนอันมาก เบิกบานใจ กระทําหนังเสือ
เหลืองเฉวียงบาขางหนึ่ง หมอบลงแทบพระบาทยุคลดวยเศียรเกลา กราบทูลวา ขาแต
พระองคผูนิรทุกข ผูมีพระจักษุ พราหมณ
พาวรีผูเจริญ มีจิตเบิกบาน ดีใจพรอมดวย
ศิษยทั้งหลายขอไหวพระบาทยุคล (ของพระ
ผูม ีพระภาคเจา)
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนมาณพ พราหมณพาวรีพรอม
ดวยศิษยทั้งหลาย จงเปนผูถึงความสุขเถิด
แมถึงทานก็จงเปนผูถึงความสุข จงเปนอยู
สิน้ กาลนานเถิด
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ก็ทานทั้งหลายมีโอกาสอันเราได
กระทําแลว ปรารถนาในใจเพื่อจะถาม
ปญหาขอใดขอหนึ่ง ก็จงถามความสงสัย
ทุก ๆ อยางของพราหมณพาวรีหรือของทาน
ทั้งปวงเถิด
อชิตมาณพมีโอกาสอันพระสัมมาสัมพุทธเจากระทําแลว นั่งลงประณมอัญชลี
ทูลถามปญหาเเรกกะพระตถาคต ณ ทีน่ ั่ง
ฉะนี้แล.
จบวัตถุกถา
อรรถกถาปารายนวรรคที่ ๕
อรรถกถาวัตถุคาถา แหงปารายนวรรค
วัตถุคาถา แหงปารายนวรรคมีคําเริ่มตนวา โกสลาน ปุรา รมฺมา
๑

ดังนี้.
วัตถุคาถานี้มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
มีเรื่องอยูวา ครั้งอดีตกาล มีชา งไมคนหนึ่งชาวกรุงพาราณสี. ไมมี
ใครเปนสองในสํานักอาจารยของตน. ชางไมนั้นมีศิษย ๑๖ คน ศิษยคน
หนึ่ง ๆ มีอนั เตวาสิกคนละ ๑,๐๐๐ คน. อาจารยและอันเตวาสิกเหลานั้นรวม
เปน ๑๖,๐๐๐ คนอยางนี้. ทั้งหมดนั้นอาศัยกรุงพาราณสีเลี้ยงชีพ ไดไปใกลภูเขา
เอาไมมาสรางปราสาทชนิดตาง ๆ ณ ที่นั้นขาย แลวผูกแพนํามากรุงพาราณสี
๑. บาลีใชวา วัตถุกถา.
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ทางแมน้ําคงคา หากพระราชาทรงตองการก็จะสรางปราสาทชั้นเดียว หรือเจ็ด
ชั้นถวาย หากไมทรงตองการ ก็จะขายคนอื่นเลี้ยงบุตรภรรยา.
ลําดับนั้นวันหนึ่ง อาจารยของอันเตวาสิกเหลานั้นคิดวา เราไมสามารถ
จะมีชีวิตอยูไดดวยการเปนชางไมตลอดไป เพราะถึงคราวแก กรรมนี้ทําไดยาก
จึงเรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาบอกวา นี่แนะทานทั้งหลาย พวกทานจงไปนําตนไมที่มีแกนนอย มีตนมะเดื่อเปนตนมา. อันเตวาสิกเหลานั้นรับคําแลวตางก็
ไปนํามา. อาจารยนั้นเอาไมทําเปนนกแลวใสเครื่องยนตเขาไปภายในนกนั้น.
นกไมกระโดดขึ้นสูอากาศดุจพญาหงส เที่ยวไปเบื้องบนปาแลวลงเบื้องหนา
อันเตวาสิกทั้งหลาย. ลําดับนั้น อาจารยจึงถามศิษยทั้งหลายวา นี่แนะทาน
ทั้งหลายเราทําพาหนะไมเชนนี้ได ก็จะสามารถยึดราชสมบัติในชมพูทวีปไดทั้ง
สิ้น แมพวกทานก็จงทําพาหนะไมนั้น เราจะยึดราชสมบัติดํารงชีพ การเลี้ยงชีพ
ดวยศิลปะการเปนชางไมลําบาก. ศิษยเหลานั้นไดทําตามนั้นแลวแจงใหอาจารย
ทราบ. ลําดับนั้นอาจารยจึงกลาวกะพวกศิษยวา เรายึดราชสมบัติที่ไหนกอน.
พวกศิษยตอบวา ยึดราชสมบัติกรุงพาราณสีซิทานอาจารย. อาจารยกลาววา
อยาเลยพวกทาน ไมดีดอก เพราะพวกเรายึดราชสมบัติกรุงพาราณสีไดก็จะ
ไมพนจากการพูดถึงชางไมวา พระราชาชางไม พระยุพราชชางไม ชมพูทวีป
ออกใหญโต เราไปที่อื่นกันเถิด. ลําดับนั้น พวกศิษยพรอมดวยลูกเมียขึ้น
พาหนะไม สอดอาวุธมุงหนาไปหิมวันตประเทศ เขาไปยังนครหนึ่งในหิมวันต
ไปปรากฎในพระราชมณเฑียรนั่นเอง. ศิษยเหลานั้นยึดราชสมบัติในนครนั้น
อภิเษกอาจารยไวในราชสมบัติ. อาจารยนั้นไดปรากฏชื่อวา พระเจากัฏฐวาหนะ
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แมนครนั้นก็ไดชื่อวา กัฏฐวาหนนครเหมือนกัน เพราะพระเจากัฏฐวาหนะยึด
ได. แมรัฐทั้งสิ้นก็มีชื่ออยางนั้น. พระราชากัฏฐวาหนะไดทรงดํารงอยูในธรรม.
อนึ่ง ทรงตั้งพระยุพราชและทรงตั้งศิษย ๑๖ คน ไวในตําแหนงอาจารย.
พระราชาทรงสงเคราะหศิษยเหลานั้นดวยสังคหวัตถุ ๔ จึงเปนแควนที่มั่งคั่ง
สมบูรณและไมมีอันตราย. ทั้งชาวเมืองชาวชนบทนับถือพระราชาและขาราชการเปนอยางยิ่งวา พวกเราไดพระราชาที่ดี ขาราชบริพารก็เปนคนดี.
อยูนาวันหนึ่ง พวกพอคาจากมัชฌิมประเทศ นําสินคามาสูกัฏฐวาหนนคร และนําเครื่องบรรณาการไปเฝาพระราชา. พระราชาตรัสถามวา พวก
ทานมาจากไหน. ทูลวา ขอเดชะ มาจากกรุงพาราณสี พระเจาขา. พระราชา
ตรัสถามเรื่องราวทั้งหมด ณ กรุงพาราณสีนั้นแลวตรัสวา พวกทานจงนํามิตรภาพของเราไปทูลกับพระราชาของพวกทานเถิด, พอคาเหลานั้นรับพระราชดํารัสแลว. พระราชาพระราชทานเสบียงแกพวกพอคาเหลานั้น เมื่อถึงเวลาไป
ยังตรัสชี้แจงดวยความใสพระทัย. พวกพอคากลับไปกรุงพาราณสีไดกราบทูล
พระราชาใหทรงทราบ. พระราชาตรัสวา ตั้งแตวันนี้เปนตนไปเราจะงดเก็บ
สวยของพอคาที่มาจากแควนกัฎฐวาหนะ แลวทรงใหปาวประกาศวา พระราชา
กัฏฐวาหนะจงเปนพระสหายของเรา, พระราชาทั้งสองไดเปนมิตรกันโดยไมได
เห็นกันเลย. แมพระราชากัฏฐวาหนะ ก็ทรงใหปาวประกาศไปทั่งนครวา ตั้งแต
วันนี้เปนตนไป ทานจงงดเก็บสวยของพอคาที่มาจากกรุงพาราณสี และควร
ใหเสบียงแกพวกเขาดวย.
ลําดับนั้นพระเจาพาราณสี ทรงสงพระราชสารไปถวายแดพระเจากัฏฐวาหนะวา หากมีอะไรเเปลก ๆ อันสมควรเพื่อจะเห็นเพื่อจะฟงในชนบทนั้นเกิด
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ขั้นเพื่อใหขาพระองคไดเห็นและไดฟงบาง. พระราชากัฏฐวาหนะทรงสงพระราชสารตอบถวายพระราชาพาราณสีเหมือนกัน. เมื่อพระราชาทั้งสองทรง
กระทํากติกากันอยูอยางนี้ คราวหนึ่ง พระราชากัฏฐวาหนะไดผากัมพลเนื้อ
ละเอียดยิ่งนัก มีคามากเหลือเกินมีสีคลายรัศมีพระอาทิตยออน ๆ. พระราชา
กัฎฐวาหนะทอดพระเนตรเห็นผากัมพลเหลานั้น ทรงดําริวา เราจักสงไปให
สหายของเราจึงใหชางทํางาสลักผอบงา ๘ ใบ เอาผากัมพลใสลงในผอบ
เหลานั้น ใหผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับครั้งทํากอนครั่งกลมหุมขางนอก เอาครั่งเปน
กอนกลม ๘ กอนใสไวในสมุก เอาผาพันไวประทับตราแลวทรงสงอํามาตยไป
รับสั่งวา พวกทานจงนําไปถวายพระราชาพาราณสี และทรงจารึกพระอักษรวา
บรรณาการนี้ อันหมูอํามาตยทามกลางพระนครพึงสนใจ. พวกอํามาตยพากัน
ไปไดถวายแดพระเจาพาราณสี. พระเจาพาราณสีทรงอานคําจารึกแลวรับสั่ง
ใหประชุมเหลาอํามาตย แกะตราประทับคลี่ผาพันออก เปดสมุกทรงเห็นกอน
ครั้งกลม ๘ กอน ทรงเขินวาสหายของเราสงกอนครั่งกลมใหเรา คลายกับให
เด็กออนเลนกอนครั่งกลม จึงทรงทุบกอนครั่งกอนหนึ่ง ณ พระที่นั่งของพระองค ทันใดนั้นเอง ครั้งก็ตกมา ผอบงาแยกออกเปนสองสวน. ทอดพระ
เนตรเห็นผากัมพลอยูขางใน จึงทรงเปดผอบอื่น ๆ. ในผอบทั้งหมดไดมี
เหมือนๆ กัน. ผากัมพลผืนหนึ่ง ฯ ยาว ๑๖ ศอก กวาง ๘ ศอก. มหาชนเห็น
ดังนั้นตางก็ดีดนิ้วมือยกทอนผาโบก ไดมีความพอใจวา พระราชากัฏฐวาหนะ
พระอทิฏฐสหาย (สหายที่ไมเคยเห็นกัน) ของพระราชาของเราทรงสงบรรณาการเชนนี้มาถวาย การทําไมตรีเชนนี้สมควรแลว. พระราชารับสั่งใหเรียก
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พอคามาตีราคาผากัมพลผืนหนึ่ง ๆ ผากัมพลทั้งหลายหาคามิไดเลย. ลําดับนั้น
พระเจาพาราณสีทรงดําริวา การสงบรรณาการภายหลัง ควรจะสงใหเหนือกวา
บรรณาการที่สงมาครั้งแรก สหายของเราสงบรรณาการหาคามิไดมาใหเรา เรา
ควรจะสงอะไรใหสหายดีหนอ.
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะทรงอุบัติขึ้นแลว
ประทับอยู ณ กรุงพาราณสี. ครั้งนัน้ พระราชาไดมีพระราชดําริวา สิ่งอื่นจะ
สูงสุดยิ่งกวาพระรัตนตรัยไมมี เอาเถิด เราจะสงขาววาพระรัตนตรัยเกิดขึ้นแลว
แกสหาย. พระเจาพาราณสีนั้น ตรัสใหจารึกคาถานี้วา
พระพุทธเจา ทรงอุบัตขิ ึ้นพรอมแลว
ในโลก เพื่อประโยชนเกื้อกูล แกสัตวทงั้ ปวง
พระธรรม เกิดขึ้นพรอมแลวในโลก เพื่อ
ความสุขแกสัตวทั้งปวง พระสงฆเกิดขึ้น
พรอมแลวในโลก เปนบุญเขต ที่ไมมีอะไร
ยิ่งไปกวา ดังนี้.
และใหจารึกการปฏิบัติของภิกษุรูปหนึ่งตราบเทาถึงพระอรหัตดวยชาดสีแดง
ลงบนแผนทอง ใสลงในสมุกทําดวยแกว ๗ ประการ ใสสมุกนั้นลงในสมุก
ทําดวยแกวมณี ใสสมุกทําดวยแกวมณีลงในสมุกแลวตาแมว ใสสุกแกวตา
แมว ลงในสมุกทับทิม ใสสมุกทับทิมลงในสมุกทองคํา ใสสมุกทองคําลงใน
สมุกเงิน ใสสมุกเงินลงในสมุกงาชาง ใสสมุกงาชางในสมุกไมแกน ใสสมุก
ไมแกนลงในหีบ เอาผาพันหีบประทับตรา ทรงใหนําชางเมามันตัวประเสริฐ
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มีธงทองคําประดับดวยทองคํา คลุมดวยตาขายทองใหตกแตงบัลลังกบนชางนั้น
แลวยกหีบวางไวบนบัลลังก กั้นเศวตฉัตร บูชาดวยของหอมและดอกไมทุกชนิด
ขับเพลงสรรเสริญหนึ่งรอย ดวยกังสดาลทุกชนิดเคลื่อนไป ใหตกแตงทางจน
ถึงเขตรัชสีมาของพระองค แลวทรงนําไปดวยพระองคเอง. เสด็จประทับอยู ณ
ทางนั้นแลว ทรงสงบรรณาการไปถึงเจาประเทศราชทั้งหลายวา อันพวกเราผู
เคารพอยางนี้ควรสงบรรณาการนี้ไป. พระราชาเหลานั้น ไดทรงสดับดังนั้นแลว
จึงเสด็จมาตอนรับ ทรงนําไปจนถึงเขตรัชสีมาของพระราชากัฏฐวาหนะ. แม
พระราชากัฏฐวาหนะไดทรงสดับแลวก็เสด็จมาตอนรับทรงบูชาเหมือนอยางนั้น
ทูลเชิญเขาพระนครรับสั่งใหประชุมเหลาอํามาตย และพวกชาวพระนคร ทรง
เปลื้องผาพันออก ณ พระลานหลวง ทรงเปดหีบทอดพระเนตรเห็นสมุกในหีบ
แลวทรงเปดหีบทั้งหมดตามลําดับ ทอดพระเนตรเห็นจารึกบนแผนทองคํา ทรง
พอพระทัยวา สหายของเราทรงสงรัตนบรรณาการ ซึ่งหาไดยากอยางยิ่งตลอด
แสนกัป พวกเราไดฟงสิ่งที่ไมเคยฟงวา พุทฺโธ โลเก อุปปนฺโน พระพุทธเจาทรงอุบัติแลวในโลกดังนี้ ทรงดําริวา ถากระไรเราควรจะไปเฝาพระพุทธเจา
และฟงพระธรรม ดังนีแ้ ลวตรัสเรียกอํามาตยทั้งหลายมารับสั่งวา ไดยนิ วา
พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะ อุบัติแลวในโลกพวกทาน
นึกวาควรจะทําอะไร. อํามาตยทั้งหลายกราบทูลวา ขาแตมหาราช ขอพระองค
ประทับอยู ณ ที่นี้แหละ พวกขาพระองคจักไปฟงขาวดู พระเจาขา. ลําดับนั้น
อํามาตย ๑๖ คน พรอมดวยบริวาร ๑๖,๐๐๐ คน ถวายบังคมพระราชาแลวกราบ
ทูลวา ผิวา พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นในโลก ก็คงไมมีการกลับมาเห็นอีก ผิวา
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ไมทรงอุบัติ พวกขาพระพุทธเจา จักกลับมา แลวพากันไป. ฝายพระเจาหลาน
เธอของพระราชา ถวายบังคมพระราชาในภายหลังกราบทูลวา แมขาพระพุทธเจาก็จะไป. พระราชาตรัสวา เมื่อเจารูวาพระพุทธเจาทรงอุบัติ ณ ที่นั้นแลว
จงกลับมาบอกเราดวย. พระเจาหลานเธอรับพระบัญชาแลวจึงไดไป. พวกเขา
แมทั้งหมดไปตลอดทางพักเพียงราตรีเดียว ก็ถึงพระนครพาราณสี. เมื่อพวก
อํามาตยยังไปไมถึงนั่นเอง พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานเสียแลว. พวกเขา
เที่ยวไปจนทั่ววิหารเห็นสาวกอยูกันพรอมหนา จึงถามวาใครเปนพระพุทธเจา
พระพุทธเจาอยูที่ไหน. สาวกเหลานั้นจึงบอกแกพวกเขาวา พระพุทธเจา
นิพพานเสียแลว. พวกอํามาตยเหลานั้นพากันคร่ําครวญวา โอ เรามาไกล แต
ไมไดแมเพียงเห็น จึงถามวา ขาแตพระคุณเจาพระโอวาทที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประทานไวยังมีอยูหรือ. พระสาวกเหลานั้น กลาววา มีอยูอุบาสก คือพึงตั้ง
อยูในพระรัตนตรัย พึงสมาทานศีล ๕ พึงเขาอยูจําอุโบสถประกอบดวยองค ๘
พึงใหทาน พึงปฏิบัติธรรม. อํามาตยเหลานั้นครั้นไดฟงแลวพากันบวชทั้งหมด
เวนอํามาตยผูเปนพระเจาหลานเธอนั้น. อํามาตยผูเปนพระเจาหลานเธอ ถือ
เอาบริโภคธาตุ มุงหนากลับไปยังแควนกัฏฐวาหนะ. ตนโพธิ บาตรและจีวร
เปนตน ชื่อวา บริโภคธาตุ. พระเจาหลานเธอนี้ถือเอาธมกรก (หมอกรอง
น้ํา) ของพระผูมีพระภาคเจา และพาพระเถระรูปหนึ่งผูทรงธรรมและวินัยไป
ยังพระนครโดยลําดับ ไดกราบทูลพระราชกวา พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลว
ในโลกและเสด็จปรินิพพานแลว ไดกราบทูลถึงโอวาทที่พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประทานไว. พระราชาเสด็จเขาไปหาพระเถระฟงธรรมแลวรับสั่งใหสราง
วิหารประดิษฐานพระเจดีย ปลูกตนโพธิ ทรงดํารงอยูในพระรัตนตรัย และ
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ศีล ๕ เปนนิจ ทรงเขาอยูจําอุโบสถประกอบดวย ๘ ทรงใหทาน ทรงดํารง
อยูตราบเทาอายุแลวไปบังเกิดในกามาวจรเทวโลก. แมอํามาตย ๑๖,๐๐๐ คน
ก็พากันบวชถึงมรณภาพเยี่ยงปุถุชน ไดไปเปนบริวารของพระราชานั้นนั่นเอง.
อํามาตยเหลานั้นอยูในเทวโลกสิน้ ไปพุทธันดรหนึ่ง เมื่อพระผูมีพระภาคเจาของเรายังไมทรงอุบัติ ไดเคลื่อนจากเทวโลก อาจารยเกิดเปนบุตร
ของปุโรหิตผูเปนพระชนกของพระเจาปเสนทิ มีชื่อวา พาวรี ประกอบดวย
มหาปุริสลักษณะ ๓ ประการ ถึงฝงแหงไตรเพท เมื่อบิดาลวงลับไปไดดํารง
ตําแหนงปุโรหิตแทน. แมอํามาตยที่เหลืออีก ๑๖,๐๐๐ คน ไดเกิดในตระกูล
พราหมณที่กรุงสาวัตถีนั้นนั่นเอง. บรรดาอันเตวาสิก ๑๖,๐๐๐ คน เหลานั้น
อันเตวาสิกผูใหญ ๑๖ คน ไดเรียนศิลปะในสํานักของอาจารย. อันเตวาสิก
๑๖,๐๐๐ คน นอกนั้นก็ไดเรียนศิลปะในสํานักของอันเตวาสิก ๑๖ คนนั้นเหมือน
กัน เพราะฉะนั้นทั้งหมดจึงมาประชุมกันอีก. แมพระราชามหาโกศลก็ไดเสด็จ
สวรรคตเสียแลว. จึงไดอภิเษกพระเจาปเสนทิขึ้นครองราชสมบัติ. พาวรีพราหมณก็ไดปุโรหิตของพระเจาปเสนทินั้น. พระราชาไดพระราชทานสิ่ง
ของที่พระชนกพระราชทานไว และสมบัติอื่นแกพาวรีปุโรหิต. แมพระราชา
นั้นเมื่อยังทรงพระเยาว ก็ไดเรียนศิลปะในสํานักของพาวรีปุโรหิตเหมือนกัน.
ลําดับนั้น พาวรีไดทูลแดพระราชาวา ขาแตมหาราช ขาพระองคจักบวช.
พระราชาตรัสวา ทานอาจารย เมื่อทานดํารงอยูก็เหมือนบิดาของขาพเจายังอยู
ทานอยาบวชเลย. พาวรีทูลวา ขาแตมหาราช ขาพระองคจักบวชแนพระเจาขา. พระราชาไมทรงสามารถหามได จึงทรงขอรองวา ขอทานจงบวชอยูใน
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พระราชอุทยานนี้เถิด. ขาพเจาจะไดเห็นทุกเย็นและเชา. อาจารยพรอมดวย
ศิษย ๑๖ คน กับบริวารอีก ๑๖,๐๐๐ คน ไดบวชเปนดาบสอยูในพระราช
อุทยาน. พระราชาทรงบํารุงดวยปจจัย ๔ เสด็จไปทรงอุปฏฐากอาจารยนั้น
ทุกเวลาเย็นและเวลาเชา.
อยูมาวันหนึ่งอันเตวาสิกทั้งหลายกลาวกะอาจารยวา การอยูใกลพระนครมีเครื่องพัวพันมาก ทานอาจารยเราไปหาโอกาสที่ไมมีชนรบกวนเถิด ชื่อ
วาการอยูในเสนาสนะอันสงัด เปนประโยชนมากแกบรรพชิตทัง้ หลาย. อาจารย
รับวา ดีละ จึงไปทูลพระราชา. พระราชาตรัสหามถึง ๓ ครัง้ ก็ไมสามารถจะ
หามได จึงพระราชทานหาปณะ ๒๐๐,๐๐๐ กหาปณะ รับสัง่ กะอํามาตยทั้งหลายวา พวกเจาทรงสรางอาศรมถวาย ในที่ที่คณะฤาษีปรารถนาจะอยูเถิด.
แตนั้นอาจารยพรอมดวยชฎิล ๑๖,๐๐๐ เปนบริวาร ไดรับอนุเคราะหจากพวก
อํามาตยจึงออกจากอุตตรชนบท มุงหนาไปทักษิณชนบท. ทานพระอานนท
ถือเอาความนั้นในเวลาทําสังคายนาไดยกนิทานแหงปารายนวรรคขึ้นไดกลาว
คาถาเหลานี้.
ในบทเหลานั้น บทวา โกสลาน ปุรา ไดแก จากพระนครโกศล.
อธิบายวา จากกรุงสาวัตถี. บทวา อากิฺจฺ คือ ความเปนผูไมมีกังวล.
อธิบายวา วิเวกอันเปนอุปกรณแหงการกําหนด. บทวา โส อสฺสกสฺส
วิสเย มุฬกสฺส สมาสเน คือ พราหมณนั้นอยูในแควนใกลพรมแดนใน
ระหวางสองแควน คือ แควนอัสสกะและแควนมุฬกะ. อธิบายวา ในทามกลาง
แควนทั้งสอง. บทวา โคธาวรีกุเล ไดแก ฝงแมน้ําโคธาวรี. อธิบายวา
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แมน้ําโคธาวรีแยกออกเปนสองสายไดกระทําเกาะในระหวางประมาณ ๓ โยชน
เกาะทั้งหมดปกคลุมไปดวยปามะขวิด เมื่อกอน ณ ประเทศนั้นสรภังคดาบสเปน
คนอาศัยอยู. ไดยินวา อาจารยเห็นประเทศนั้นแลวจึงแจงแกอํามาตยทั้งหลาย
วา ประเทศนี้เปนที่อยูของสรณะมากอน ประเทศนี้สมควรแกนักบวช. พวก
อํามาตยไดใหทรัพย ๑๐๐,๐๐๐ แกพระเจาอัสสกะ อีก ๑๐๐,๐๐๐ ใหแก
พระเจามุฬกะ เพื่อถือเอาภูมิประเทศนั้น. พระราชาทั้งสองนั้นไดพระราชทาน
ประเทศนั้นและประเทศอื่นประมาณ ๒ โยชน รวมประเทศทั้งหมดประมาณ
๕ โยชน. นัยวา ประเทศนั้นอยูในระหวางเขตรัชสีมาของพระราชาเหลานั้น.
พวกอํามาตยสรางอาศรม ณ ที่นั้นแลวและใหนําแมทรัพยอื่นมาจากกรุงสาวัตถี
จัดตั้งเปนโคจรคามเสร็จแลวพากันกลับไป. บทวา อฺุเฉน จ ผเลน จ
ไดแก ดวยที่เที่ยวแสวงหาอาหารและดวยรากไมและผลไมในปา. เพราะฉะนั้น
ทานจึงกลาววา ตสฺเสว อุปนิสฺสาย คาโม จ วิปโุ ล อหุ ชาวบาน
ที่อาศัยพราหมณพาวรีนั้นก็เปนผูไพบูลย.
บทวา ตสฺส ไดแก ฝงแมน้ําโคธาวรีนั้นหรือพราหมณนั้น. บทวา
ตสฺส นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ. อธิบายวา อาศัยซึง่
พราหมณนั้น. บทวา ตโต ชาเตน อาเยน มหายฺมกปฺปยิ พราหมณพาวรีไดบูชามหายัญดวยสวนอันเกิดแตบานนั้น คือ พราหมณพาวรีนั้นไดบูชา
มหายัญดวยสวนแสนหนึ่ง อันเกิดแตกสิกรรมเปนตนในบานนั้น กุฎมพีทงั้ หลาย
ถือเอาสวยนั้นไปเฝาพระเจาอัสสกะทูลวา ขอพระองคทรงรับสวยนี้เถิด พระเจาอัสสกะตรัสวา เราไมรับ พวกทานจงนําไปถวายอาจารยเถิด. แมอาจารยก็
ไมรับสวยนั้นเปนของตนไดบูชามหายัญ. อาจารยนั้นไดใหทานทุก ๆ ป ดวย
ประการฉะนี้.
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พึงทราบความแหงคาถาวา มหายฺ ดังตอไปนี้. อาจารยนั้นบูชา
มหายัญคือทานทุก ๆ ปอยางนี้ ครั้นบูชามหายัญนั้นทุกปแลวไดออกจากบาน
กลับเขาไปสูอาศรมอีก ครั้นกลับเขาไปแลวก็ไปยังบรรณศาสานั่งพิจารณาถึง
ทานวาเราใหทานดวยดีแลว เมื่อพราหมณพาวรีกลับ เขาไปแลว พราหมณอื่น
ที่ถูกพราหมณีรุน ๆ ประสงคจะทําการงานอันไมชอบธรรมสงไปวา พราหมณ
ทานจงมา พาวรีพราหมณสละทรัพย ๑๐๐,๐๐๐ ตลอดปที่ฝงแมน้ําโคธาวรี ทาน
จงไปขอมาสัก ๕๐๐ แลวนําทรัพยที่ทานใหแลวมา ก็เขามา. บทวา อุคฺฆฏฏปาโท เทาเสียดสีกัน คือ ฝาเทาเสียดสีดวยการกาวไปตามทาง หรือเทาเสียดสี
เพราะสนกับสน ขอเทากับขอเทา เขากับเขา. บทวา สุขฺจ กุสล ปุจฺฉิ
พราหมณพาวรีถามถึงสุขและกุศลวา พราหมณทานสบายดีหรือ ทานทํากุศล
บางหรือ. บทวา อนุชานาหิ คือทานจงเธอเราเถิด. บทวา สตฺตธา
ศีรษะของทานจะแตก ๗ เสี่ยง. บทวา อภิสงฺขริตฺวา ทํากลอุบาย ทาน
อธิบายวา พราหมณถือเอามูลโค ดอกไม หญาคาในปา แลวรีบไปยังประตู
อาศรมของพราหมณพาวรีเอามูลโคเช็ดพื้นเกลี่ยดอกไมปูหญา เอาน้ําในคนโท
ลางเทาซาย เดินไปประมาณ ๗ กาว ลูบคลําฝาเทาของตนทําอุบายหลอกลวง
อยางนี้. บทวา เภรว โส อกิตฺตยิ คือ พราหมณนั้นไดกลาวคําจะใหเกิด
ความกลัว. อธิบายวา พราหมณนั้นไดกลาววา หากเมื่อเราขออยู ทานไมให
ดังนี้. บทวา ทุกขฺ ิโต พราหมณพาวรีเกิดโทมนัส. บทวา อุสสฺ ุสฺสติ
ซูบซีด คือพราหมณพาวรีสําคัญวา คําพูดของพราหมณนั้นบางครั้งพึงเปน
ความจริงจึงซูบซีด. บทวา เทวตา ไดแก เทวดาที่สิงสถิตอยู ณ อาศรม
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นั่นเอง. บทวา มุทฺธนิ มุทฺธาธิปาเต ว คือในธรรมเปนศีรษะและธรรม
เปนเหตุใหศีรษะตกไป. บทวา โภตี จรหิ ชานาหิ คือถาทานรูจักขาพเจา.
บทวา มุทธฺ าธิปาตฺจ ไดแก ธรรมเปนศรีษะและธรรมเปนเหตุให
ศีรษะตกไป. บทวา าณมฺเมตฺถ ตัดบทเปน ฆาณ เม เอตฺถ เรา
ไมมีความรูในธรรมทั้งสองอยางนี้. บทวา ปุรา จากเมือง ความวา เมื่อ
พาวรีพราหมณอาศัยอยู ณ ฝงแมน้ําโคธาวรีลวงไป ๘ ป พระพุทธเจาทรง
อุบัติขึ้นแลวโนโลก พระองคเสด็จออกผบวชจากกรุงกบิลพัสดุ เมื่อพระชนมได
๒๙ พรรษา. บทวา อปจฺโจ คือลําดับพระวงศ. บทวา สพฺพาภิฺาพลปฺปตฺโต คือทรงบรรลุอภิญญาและทศพลญาณครบถวน หรือทรงบรรลุอภิญญา
ทั้งหมดและพละ. บทวา วิมุตฺโต ทรงนอมไป คือ มีพระทัยนอมไปในการ
ทําอารมณใหเปนไป. บทวา โสกสฺส ตัดบทเปน โสโก อสฺส มีความ
โศกเบาบาง.
บทวา ปหูตปฺโ คือมีปญญามาก. บทวา วรภูริเมธโส มีพระปญญาประเสริฐคือมีพระปญญาอุดมไพบูลยหรือมีปญญาประเสริฐยินดียิ่งใน
ความเปนจริง. บทวา วิธุโร คือปราศจากธุระ. ทานอธิบายวาไมมีที่เปรียบ.
บทวา มนฺตปวรเค คือถึงฝงแหงเวท. บทวา ปสฺสวโห คือ
ทานทั้งหลายจงดู. บทวา อชานต คือไมรู บทวา ลกฺขณา คือลักษณะ
ทั้งหลาย. บทวา พฺยกฺขาตา คือกลาวแลว. อธิบายวา ทําใหกวางขวาง.
บทวา สมฺตตา คือจบแลว อธิบายวา บริบูรณแลว. บทวา ธมฺเมน มนุสาสติ คือพร่ําสอนโดยธรรม. บทวา ชาติโคตฺตฺจ ลกฺขณ ไดแก
๑

๑. อรรถกถา วา มุทฺธปตเน วา.
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ชาติโคตรและลักษณะของเราวาเกิดมานานเทาไร. บทวา มนฺเต สิสฺเส จ
ไดแก เวทที่เราบอกและศิษยของเรา. บทวา มนสาเยว ปุจฺฉถ คือทาน
ทั้งหลายจงถามปญหา ๗ ขอเหลานี้ดวยใจ. บทวา ติสฺสเมตฺเตยฺโย เปนคน
เดียวกันโดยกลาวทั้งชื่อและโคตร. บทวา ทุภโย คือ สองคน. บทวา ปจฺเจกคณิโน คือเปนเจาคณะคนละคณะ. บทวา ปุพฺพวาสนวาสิตา อันวาสนา
ในกอนอบรมแลว คือ มีใจอันบุญวาสนา คือคตปจจาควัตรที่เคยบวชในศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ อบรมแลว. บทวา ปุร มาหิสฺสตึ คือ เมืองมาหิสสตี. อธิบายวา เขาไปยังเมืองนั้น. ในบททั้งปวงก็
อยางนั้น. บทวา โคนทฺธ เปนชื่อของเมืองโคนัทธะ. บทวา วนสวฺหย
คือชื่อวา วนนคร ทานเรียกวา ปวนนคร. อาจารยบางคนกลาววา วนสาวัตถี
มีเรื่องเลาวา บริษัทของชฎิล ๑๖ คนเหลานั้น ออกจากวนสาวัตถีถึงเมือง
โกสัมพี จากเมืองโกสัมพีถึงเมืองสาเกตตามลําดับมีประมาณ ๖ โยชน.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงดําริวา พวกชฎิลของพราหมณพาวรี
พามหาชนมามาก อินทรียของชฎิลเหลานั้นยังไมถึงความแกกลากอน ทั้งถิ่นนี้
ก็ยังไมเปนที่สบาย ปาสาณกเจดียในเขตมคธเปนที่สบายของชฎิลเหลานัน้ ก็เมื่อ
เราแสดงธรรมในที่นั้น มหาชนก็จักบรรลุธรรม พวกชฎิลเขาไปยังนครทั้งปวง
แลวพากันมา จักมาพรอมดวยชนมากขึ้นไปอีก จึงทรงแวดลอมดวยภิกษุสงฆ
เสด็จจากกรุงสาวัตถีบายพระพักตรไปยังกรุงราชคฤห. พวกชฎิลเหลานัน้ ก็มา
กรุงสาวัตถี เขาไปสูวิหารตรวจตราดูวา ใครเปนพระพุทธเจา พระพุทธเจา
อยูไหน พากันเขาไปถึงพระคันธกุฎีที่อาศัย เห็นรอยพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา ก็ปลงใจวา เปนพระสัพพัญูพุทธเจาแนแลว เพราะ
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เทาของผูก ําหนัดกระโหยง ฯลฯ
เทาเชนนี้เปนเทาของผูมีกิเลส เพียงดังหลังคาเปดแลว ดังนี้.
แมพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จเขาสูพระนครมีเสตัพยนครและกรุงกบิลพัสดุเปนตนตามลําดับ เพิ่มมหาชนขึ้นอีกเสด็จไปปาสาณกเจดีย. แมพวกชฎิล
ก็พากันออกจากกรุงสาวัตถีทันทีทันใด เขาไปยังนครเหลานั้นทั้งหมดแลวไดไป
ยังปาสาณกเจดียเหมือนกัน. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวคําเปนอาทิวา เมือง
โกสัมพี เมืองสาเกต เมืองเสตัพยะ เมืองกบิลพัสดุ ลวนเปนเมืองอุดม.
ในบทเหลานั้นบทวา มาคธ ปุร เมืองมคธ อธิบายวา เมืองราชคฤห.
บทวา ปาสาณก เจติย คือ ปาสาณกเจดีย เมื่อกอนไดมีเทวสถานอยู
ขางบนแผนหินเปนอันมาก. แตเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงอุบัติขึ้น มีวหิ าร
เกิดขึ้น วิหารนั้นทานเรียกวา ปาสาณกเจดีย ตามคําเรียกเดิมนั่นเอง. บทวา
ตสิโตว อุทก เหมือนบุคคลผูกระหายน้ํา คือ ชฎิลเหลานั้นรีบติดตามพระผูมีพระภาคเจาพากันไปแตเชาสูทางที่เสด็จไปในตอนเย็น และไปตอนเย็นสูทางที่
เสด็จไปในตอนเชา ครั้นไดฟงวาพระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยู ณ ที่นี้ ก็เกิดปติ
ปราโมทยพากันขึ้นไปสูพระเจดียนั้น. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา รีบพากันขึ้น
ภูเขา. บทวา เอกมนฺต ิโต หฏโ มีความราเริงยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง
ความวา อชิตมาณผูเปนหัวหนาอันเตวาสิก เห็นพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง
ณ มหามณฑปที่ทาวสักกะสราง ณ ปาสาณกเจดียนั้น เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ทรงกระทําสัมโมทนียกถาตอบโดยนัยมีอาทิวา กจฺจิ อิสโย ขมนีย สบายดี
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หรือฤาษีทั้งหลาย จึงกระทําปฏิสัณฐานแมดวยตนเองวา ขมนีย โภ โคตม
ขาแตพระโคดมผูเจริญ สบายดีพระเจาขาเปนตน มีใจราเริงยืนอยู ณ สวนขาง
หนึ่ง ไดกราบทูลถามปญหาดวยใจ.
ในบทเหลานั้น บทวา อาทิสฺส อาง คือ อางอยางนี้วา ติสสะ ปุสสะ.
บทวา ชมฺมน คืออชิตมาณพถามวา ขอพระองคจงตรัสบอกชาติของอาจารย
ของพวกขาพระองคเถิด. บทวา ปารมึ คือถึงความสําเร็จ. บทวา วีส วสฺสสต
คือมีอายุ ๑๒๐ ป. บทวา ลกฺขเณ ไดแก มหาปุริสลักษณะ. อธิบายวา
สืบตอกันมาในมหาปุริสลักษณะนี้ และในคัมภีรอิติหาสเปนตน อื่นจากมหาปุริสลักษณะนี้. อีกอยางหนึ่งพึงนําบทอื่นมาประกอบวา ถึงความสําเร็จในมนต
ทั้งหลายเหลานั้น. บทวา ปฺจสตานิ วาเจติ ยอมบอกมนตกะมาณพ ๕๐๐
คือ พาวรีพราหมณยอมบอกมนตดวยตนเองกะมาณพผูเกียจครานปญญาทราม
เปนปรกติ ๕๐๐ คน. บทวา สธมฺเม ในธรรมของตน คือในธรรมแหงพราหมณ
ของตน. อธิบายวา ในปาพจนอันไดแกวิชชา ๓. บทวา ลกฺขณาน ปวิจย
จงคนควาลักษณะทั้งหลาย คือ ความพิสดารของลักษณะทั้งหลาย. อชิตมาณพ
ทูลถามวาลักษณะ ๓ ในตัวของพราหมณพาวรีนั้นคืออะไร. บทวา ปุจฺฉฺหิ
แปลวา ถามอยู. บทวา กเมต ปฏิภาสติ ขอปญหานั้นแจมแจงกะใคร
คือ คําถามนั้นยอมแจมแจงกะบุคคลไรในบรรดาเทวดาเปนตน.
พราหมณครั้นไดสดับการพยากรณปญหา ๕ ขอแลว เมื่อจะทูลถาม
ปญหาสองขอที่เหลือจึงกราบทูลวา มุทฺธ มุทฺธาธิปาตฺจ ธรรมเปนศรีษะ
และธรรมเปนเหตุใหศีรษะตกไป. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรง
พยากรณปญหาเหลานั้น จึงตรัสคาถามีอาทิวา อวิชฺชา มุทฺธา อวิชชาชื่อวา
ธรรมเปนศีรษะ ดังนี้.
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ในบทเหลานั้น เพราะอวิชชาเปนความไมรูในอริยสัจ ๔ เปนศีรษะ
แหงสังสารวัฏ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจงตรัสวา อวิชชาชื่อวาธรรมเปน
ศีรษะ. อนึ่ง เพราะอรหัตมรรควิชชา (วิชชาในอรหัตมรรค) ประกอบ
ดวยศรัทธาสติสมาธิกัตตุกัมยตาฉันทะ (ความพอใจใครเพื่อจะทํา) และวิริยะ
อันเกิดรวมกับตนยังศีรษะใหตกไป เพราะเขาถึงธรรมเปนศีรษะดวยความตั้งอยู
ในรสอันเดียวกันของอินทรียทั้งหลาย ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
วิชฺชา มุทฺธาธิปาตนี วิชชาเปนธรรมเครื่องใหศีรษะตกไป. บทวา ตโต
เวเทน มหตา ดวยพระเวทอันยิ่งใหญ ความวา ลําดับนั้นอชิตมาณพไดฟง
การพยากรณปญหานี้ เกิดมหาปติเปนลนพนเบิกบานใจ ถึงความเปนผูไมหดหู
ทางกายและจิตมีความยินดียิ่ง. อชิตมาณพกลาวคาถานี้วา ปติตวฺ า จ พาวรี
พราหมณพาวรีขอหมอบลงแทบพระบาท. ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะ
ทรงอนุเคราะหพาวรีนั้น จึงตรัสคาถาวา สุขิโต ขอพราหมณพาวรีจงมี
ความสุขเถิด. ครั้นตรัสแลวจึงทรงปวารณาเปนการปวารณาของพระสัพพัญู
วา พาวริสฺส จ ความวา จงถามความสงสัยทุก ๆ อยางของพราหมณพาวรี
หรือของทานเถิด.
ในบทเหลานั้นบทวา สพฺเพส ทัง้ หมดไดแก อันเตวาสิก ๑๖,๐๐๐
ไมมีเหลือ. บทวา ตตฺถ ปุจฺฉิ ตถาคต อชิตมาณพทูลถามปญหาแรกกะ
พระตถาคต ณ ที่นั้น คือ อชิตะ ทูลถามปญหาแรก ณ ปาสาณกเจดียนั้น ณ
บริษัทนั้น หรือ ณ ที่พระองคทรงปวารณาไวนั้น. บทที่เหลือในคาถาทั้งหมด
ชัดดีอยูแลว.
จบอรรถกถาวัตถุกถา แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา เพียงนี้กอน
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อชิตปญหาที่ ๑
วาดวยปญหาของอชิตมาณพ
[๔๒๕] อชิตมาณพทูลถามปญหาวา
โลกคือหมูส ัตวอันอะไรหุมหอไว
โลกยอมไมแจมแจงเพราะอะไร พระองค
ตรัสอะไรวา เปนเครื่องฉาบทาโลกไว อะไร
เปนภัยใหญของโลกนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนอชิตะ
โลกอันอวิชชาหุมหอไว โลกไม
แจมแจงเพราะความตระหนี่ (เพราะความ
ประมาท) เรากลาวตัณหา วาเปนเครื่อง
ฉาบทาโลกไว ทุกขเปนภัยใหญของโลกนั้น.
อ. กระแสทั้งหลายยอมไหลไปใน
อารมณทั้งปวง อะไรเปนเครื่องกั้นกระแส
ทั้งหลาย ขอพระองคจงตรัสบอกเครื่องกั้น
กระแสทั้งหลาย กระแสทั้งหลายอันบัณฑิต
ยอมปดกั้นไดดวยธรรมอะไร.
พ. ดูกอนอชิตะ สติเปนเครื่องกั้น
กระแสในโลก เรากลาวสติวาเปนเครื่องกั้น
กระแสทั้งหลาย กระแสเหลานั้นอันบัณฑิต
ยอมปดกั้นไดดวยปญญา.
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อ. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ปญญา
สติ และนามรูป ธรรมทั้งหมดนี้ยอมดับไป
ณ ที่ไหน พระองคอันขาพระองคทูลถาม
แลวขอจงตรัสบอกปญหาขอนี้แกขาพระองค
เถิด.
พ. ดูกอนอชิตะ เราจะบอกปญหา
ทีท่ านไดถามแลวแกทาน นามและรูปยอม
ดับไปไมมีสวนเหลือ ณ ที่ใด สติและปญญา
นี้ ยอมดับไป ณ ที่นั้น เพราะความดับแหง
วิญญาณ
อ. ชนเหลาใด ผูมีธรรมอันพิจารณา
เห็นแลว และชนเหลาใดผูยังตองศึกษาอยู
เปนอันมากมีอยูในโลกนี้ ขาแตพระองคผู
นิรทุกข พระองคผูมีปญญารักษาตน อัน
ขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสบอกความ
เปนไปของตนเหลานั้นแกขา พระองคเถิด.
พ. ภิกษุไมกําหนัดยินดีในกามทั้งหลาย มีใจไมขุนมัว ฉลาดในธรรมทั้งปวง
มีสติ พึงเวนรอบ.
จบอชิตมาณวกปญหาที่ ๑

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 893

อรรถกถาอชิตสูตร ที่ ๑
ก็ในปญหานั้น บทวา นิวุโต หุมหอ คือ ปกปดไว. บทวา กิสฺสาภิเลปน พฺรสู ิ คืออชิตมาณพทูลถามวา พระองคตรัสวาอะไรเปนเครื่องฉาบ
ทาโลกนั้นไว.
บทวา เววิจฺฉา ปมาทา นปฺปกาสติ คือพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
โลกไมแจมแจงเพราะความตระหนี่และเพราะความประมาทเปนเหตุ. จริงอยู
ความตระหนี่ไมใหเพื่อประกาศคุณมีทานเปนตนของเขา และความประมาทไม
ใหเพื่อประกาศคุณมีศีลเปนตน. บทวา ชปฺปาภิเลปน ตัณหาเปนเครื่อง
ฉาบทา คือตัณหาเปนเครื่องฉาบทาโลกนั้นไวดุจตังดักลิง ฉาบทาลิงไวฉะนั้น.
บทวา ทุกฺข ไดแก ทุกขมีชาติเปนตน.
บทวา สวนฺติ สพฺพธิ โสตา กระแสทั้งหลายยอมแลนไปใน
อารมณทั้งปวง คือ กระแสมีตัณหาเปนตนยอมแลนไปในอายตนะทั้งหลายมี
รูปายตนะเปนตนทั้งปวง. บทวา กินนฺ ิวารณ อะไรเปนเครื่องกั้นกระแส คือ
อะไรเปนเครื่องกั้น อะไรเปนเครื่องคุมครองรักษากระแสเหลานั้น. บทวา สวร
พฺรูหิ คือขอพระองคทรงตรัสบอกเครื่องกั้นกระแสอันไดแกการหามกระแส
เหลานั้น. ดวยบทนี้อชิตมาณพทูลถามถึงการละกระแสที่เหลือ. บทวา เกน
โสตา ปถิยฺยเร คือ กระแสทั้งหลายเหลานั้นอันบัณฑิตยอมปดกั้น คือ ตัด
ขาดไดดวยธรรมอะไร. ดวยบทนี้ อชิตมาณพทูลถามถึงการละกระแสโดยไม
มีเหลือ.
บทวา สติ เตส นิวารณ สติเปนเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น คือ
สติอันมีอยูดวยความสงบประกอบแลวดวยวิปสสนาเปนทางดําเนินของธรรมอัน
๑

๑. บาลีเปน อชิตปญหา.
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เปนกุศลทั้งหลายเปนเครื่องกั้นกระแสเหลานั้น. บทวา โสตาน สวร พฺรมู ิ
เรากลาวสติวาเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา เรากลาววาสตินั้นแลเปนเครื่องกั้นกระแสทั้งหลาย. บทวา ปฺาเยเต
ปถิยฺยเร กระแสเหลานั้นอันบัณฑิตปดกั้นไดดวยปญญา คือ พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา กระเเสเหลานั้นอันบัณฑิตยอมปดกั้นไดดวยมรรคปญญาอันสําเร็จดวย
การแทงตลอดถึงความเปนของไมเที่ยงเปนตนในธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน
โดยประการทั้งปวง.
บทวา ปฺา เจว พึงทราบความสังเขปอยางนี้วา ปญญา สติ
และนามรูปที่เหลือนั้นอันใด ที่ทานกลาวไวในคาถาของปญหาทั้งหมดนั้นยอม
ดับไป ณ ที่ไหน พระองคอันขาพระองคทูลถามปญหา ขอจงตรัสบอกปญหา
อันแกขาพระองคเถิด.
พึงทราบความในคาถาแกปญหาของอชิตมาณพตอไป เพราะปญญา
และสติสงเคราะห (รวม) กันโดยนามนั่นเอง ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจาจึงมิได
ตรัสปญญาและสติไวตางออกไป. นีเ้ ปนความสังเขปในบทนี้. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอชิตะ ทานไดถามปญหานี้วา นามและรูปยอมดับไป ณ
ที่ไหน เราจะบอกปญหาที่ทานไดถามแกทานวา นามและรูปยอมดับไปไมมี
สวนเหลือ ณ ที่ใด สติและปญญานี้ยอ มดับไปพรอมกันไมกอนไมหลัง ณ ที่
นั้น เพราะครามดับแหงวิญญาณนั้น ๆ ในเพราะความดับแหงวิญญาณนี้แล
นามและรูปจึงดับไป ทานอธิบายวา การดับนามและรูปนั้นไมลวงพนการดับ
แหงวิญญาณนั้นไปไดเลย.
ดวยเหตุเพียงเทานี้ เปนอันประกาศถึงทุกขสัจจะดวยบทนี้วา ทุกฺขมสฺส มหพฺภย ทุกขเปนภัยใหญของโลกนี้. ประกาศสมุทยสัจจะดวยบทนี้วา
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ยานิ โสตานิ กระแสทั้งหลายเหลาใดในโลกดังนี้. ประกาศมรรคสัจจะดวย
บทนี้วา ปฺาเยเต ปถิยฺยเร กระแสเหลานี้อันบัณฑิตยอมปดกั้นไดดวย
ปญญา. ประกาศนิโรธสัจจะดวยบทนี้วา อเสส อุปรุชฺฌติ นามและรูป
ยอมดับไปไมเหลือ. อชิตมาณพไดฟงสัจจะทั้ง ๔ อยางนี้แลว ยังไมบรรลุ
อริยภูมิ เมื่อจะทูลถามปฏิปทาของพระเสกขะและอเสกขะตอไปจึงทูลวา เย จ
สงฺขาตธมฺมาเส ชนเหลาใดผูมีธรรมอันพิจารณาเห็นแลว ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้นบทวา สงฺขาตธมฺมา ไดแก ธรรมที่พิจารณาเห็นแลว
โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน. บทนี้เปนชื่อของพระอรหัต. บทวา เสกฺขา
ไดแก พระอริยบุคคลที่เหลือผูยังตองศึกษาศีลเปนตน. บทวา ปุถู มาก ไดแก
ชน ๗ จําพวก. บทวา เตส เม นิปโก อิริย ปุฏโ ปพฺรูหิ ความวา
พระองคผูมีปญญารักษาตนอันขาพระองคทูลถามแลว ขอจงตรัสบอกขอปฏิบัติ
ของชนเหลานั้น ผูเปนเสกขะและอเสกขะ แกขา พระองคเถิด.
เพราะพระเสกขะควรละกิเลสทัง้ หมด ตั้งตนแตกามฉันทนิวรณทีเดียว
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงเสกขปฏิปทาแกอชิตมาณพนั้นดวยกึ่ง
คาถาวา กาเมสุ ในกามทั้งหลาย ดังนี้เปนตน.
บทนั้นมีความดังตอไปนี้ ภิกษุไมพึงกําหนัดยินดีในวัตถุกามทั้งหลาย
ดวยความใครกิเลส ละธรรมทั้งหลายอันทําความขุนมัวแกใจมีกายทุจริตเปนตน
พึงเปนผูมีใจไมขุนมัว. ก็เพราะพระอเสกขะเปนผูฉลาด เพราะเปนผูพิจารณา
สังขารทั้งปวงโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน เปนผูมีสติดวยการมีสติตามเห็น
ซึ่งกายเปนตนในธรรมทัง้ ปวง และถึงความเปนภิกษุ เพราะทําลายสักกายทิฏฐิ
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เปนตนเสียได ยอมเวนรอบในทุกอิริยาบถ ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรง
แสดงอเสกขปฎิปทา ดวยกึ่งคาถาวา กุสโล เปนผูฉลาด ดังนี้เปนตน. บทที่
เหลือในบททั้งหมดชัดดีแลว. พระผูมีพระภาคเจา ทรงจบเทศนาดวยธรรม
เปนยอด คือพระอรหัต ดวยประการฉะนี้.
เมื่อจบเทศนา อชิตมาณพไดบรรลุพระอรหัตพรอมกับอันเตวาสิก
๑,๐๐๐ ชนอีก ๑,๐๐๐ เหลาอื่น ไดเกิดดวงตาเห็นธรรม. หนังเสือเหลือง ชฎา
และผาปานเปนตนของทานอชิตะพรอมดวยอันเตวาสิกไดหายไปพรอมกับการ
บรรลุพระอรหัต. ทานทั้งหมด ทรงบาตรและจีวรสําเร็จดวยฤทธิ์ มีผมสอง
องคุลีเปนเอหิภิกษุ นั่งประนมมือนมัสการพระผูมีพระภาคเจา ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาอชิตสูตรที่ ๑ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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ติสสเมตเตยยปญหาที่ ๒
วาดวยโทษของกาม
[๔๒๖] ติสสเมตเตยยมาณพทูลถามปญหาวา
ใครชื่อวาผูยินดีในโลกนี้ ความ
หวั่นไหวทั้งหลายยอมไมมแี กใคร ใครรูส วน
สุดทั้งสอง แลวไมติดอยูในสวนทามกลาง
ดวยปญญา พระองคตรัสสรรเสริญใครวา
เปนมหาบุรษุ ใครลวงตัณหาเครื่องรอยรัด
ในโลกนี้ได.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนเมตเตยยะ.
ภิกษุเห็นโทษในกามทัง้ หลายแลว
ประพฤติพรหมจรรย มีตัณหาปราศจากไป
แลว มีสติทุกเมื่อ พิจารณาเห็นธรรมแลว
ดับกิเลสไดแลว ชื่อวาผูยินดีในโลกนี้ ความ
หวั่นไหวทั้งหลายยอมไมมแี กภิกษุนั้น ภิกษุ
นัน้ รูซึ่งสวนสุดทั้งสองแลว ไมติดอยูในสวน
ทามกลางดวยปญญา เรากลาวสรรเสริญ
ภิกษุนั้นวาเปนมหาบุรษุ ภิกษุนั้นลวงตัณหา
เครื่องรอยรัดในโลกนี้เสียได.
จบติสสเมตเตยยมาณวกปญหาที่ ๒
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อรรถกถาติสสเมตเตยยสูตร ที่ ๒
ติสสเมตเตยยสูตร มีคําเริ่มตนวา โกธ สนฺตสุ ฺสิโต ใครชือ่ วา
ผูยินดีในโลกนี้ ดังนี้.
ติสสเมตเตยยสูตร มีการเกิดขึ้นอยางไร ?
มีการเกิดขึ้นดวยอํานาจของการถามของสูตรทั้งหมด. ก็พราหมณ
เหลานั้นทูลถามความสงสัยของตน ๆ เพราะพระผูมีพระภาคเจาทรงปวารณา
ไวแลววา ใหพวกเราถามไดตามโอกาส ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาอันติสสเมตเตยยมาณพทูลถามแลว ทรงพยากรณแกอันเตวาสิกเหลานั้น. พึงทราบวา
สูตรเหลานี้เกิดขึ้นดวยอํานาจแหงการถาม ดวยประการฉะนี้แล.
เมื่อจบปญหาของอชิตะแลว โมฆราช เริ่มจะทูลถามปญหาอยางนี้วา
มัจจุราชยอมไมเห็นผูเพงดูโลกอยางไร. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา
อินทรียของโมฆราชนั้นยังไมแกกลา จึงทรงหามวา ดูกอนโมฆราช ทานจง
หยุดูกอน คนอื่นจงถามเถิด. ลําดับนัน้ ติสสเมตเตยยะเมื่อจะทูลถามความสงสัย
ของตน จึงกลาวคาถาวา โกธ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา โกธ สนฺตุสฺสิโต คือใครชื่อวาเปนผูยินดี
ในโลกนี.้ บทวา อิฺชิตา ความหวั่นไหว คือความดิ้นรนดวยตัณหาและ
ทิฏฐิ. บทวา อุภนฺตมภิฺาย คือรูสว นสุดทั้งสอง. บทวา มนฺตา น ลิมฺปติ
คือไมติดอยู ดวยปญญา.
พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงพยากรณความนั้นแกติสสเมตเตยยะจึง
ตรัสสองคาถาวา กาเมสุ ในกามทั้งหลาย ดังนี้เปนตน.
๑

๑. บาลีเปน ติสสเมตเตยปญหา.
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ในบทเหลานั้น บทวา กาเมสุ พฺรหฺมจริยวา ภิกษุเห็นโทษในกาม
ทั้งหลายแลวประพฤติพรหมจรรย อธิบายวา. ประพฤติพรหมจรรยมีกามเปน
นิมิต เห็นโทษในกามทั้งหลายแลวประกอบดวยมรรคพรหมจรรย. ดวยเหตุ
เพียงเทานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึงความยินดี. ดวยบทมีอาทิวา
วีตตณฺโห มีตัณหาไปปราศแลว ทรงแสดงถึงความไมหวั่นไหว. ในบท
เหลานั้น บทวา สงฺขาย นิพฺพุโต พิจารณาเห็นธรรมแลวดับกิเลส คือ
พิจารณาเห็นธรรมทั้งหลายโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน แลวดับกิเลสดวย
การดับราคะเปนตน. บทที่เหลือชัดดีแลวเพราะมีนัยดังกลาวแลวในบทนั้น ๆ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสูตรนี้ ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัตนั่นแล.
เมื่อจบเทศนา พราหมณแมนี้ก็ตั้งอยูในพระอรหัต พรอมดวย
อันเตวาสิก ๑,๐๐๐. ชนอื่นอีกหลายพันไดเกิดดวงตาเห็นธรรม. บทที่เหลือ
เชนเดียวกับบทกอนนั่นแล.
จบอรรถกถาติสสเมตเตยยสูตรที่ ๒ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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ปุณณกปญหาที่ ๓
วาดวยเครื่องบูชายัญ
[๙๒๗] ปุณณกมาณพทูลถามปญหาวา
ขาพระองคมีความตองการปญหา จึง
มาเฝาพระองคผูไมมีความหวั่นไหว ผูทรง
เห็นรากเหงากุศลและอกุศล สัตวทั้งหลายผู
เกิดเปนมนุษยในโลกนี้ คือ ฤาษี กษัตริย
พราหมณ เปนอันมาก อาศัยอะไร จึงบูชา
ยังแกเทวดาทั้งหลาย ขาแตพระผูมีภาคเจา
ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองค
จงตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา ดูกอนปุณณกะ
สัตวทั้งหลายผูเกิดเปนมนุษยเหลาใดเหลาหนึ่งเปนอันมากในโลกนี้ คือ ฤาษี
กษัตริย พราหมณ ปรารถนาความเปน
มนุษยเปนตน อาศัยของมีชรา จึงบูชายัญ
แกเทวดาทั้งหลาย.
ป. สัตวทั้งหลายผูเกิดเปนมนุษย
เหลาใดเหลาหนึ่ง เปนอันมากในโลกนี้ คือ
ฤาษี กษัตริย พราหมณ บูชายัญแกเทวดา
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ทั้งหลาย ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูนิรทุกข
สัตวทั้งหลายผูเกิดเปนมนุษยเหลานั้น เปน
คนไมประมาทในยัญ ขามพนชาติและชรา
ไดบางแลหรือ ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองค
จงตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด.
พ. ดูกอนปุณณกะ สัตวทั้งหลาย
ผูเกิดเปนมนุษยเหลานั้น ยอมมุงหวัง ยอม
ชมเชย ยอมปรารถนา ยอมบูชา ยอมรําพัน
ถึงกาม เพราะอาศัยลาภ เรากลาววา สัตว
เหลานั้นประกอบการบูชา ยังเปนคนกําหนัด
ยินดีในภพ ไมขามพนชาติและชราไปได.
ป. ขาแตพระองคผูนิรทุกข ถาหาก
วาสัตวเหลานั้นผูประกอบการบูชา ไมขาม
พนชาติและชราไปไดดวยยัญวิธีทั้งหลาย
ไซร เมื่อเปนเชนนี้ ใครเลาในเทวโลก
และมนุษยโลก ขามพนชาติและชราไปได
ในบัดนี้ ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองคจง
ตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด.
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พ. ดูกอนปุณณกะ ผูใดไมมีความ
หวั่นไหว (ดิ้นรน) ในโลกไหน ๆ เพราะ
ไดพิจารณาเห็นธรรมที่ยิ่งและหยอนในโลก
ผูน ั้นสงบแลว ไมมีความประพฤติชั่วอันจะ
ทําใหมัวหมองดุจควันไฟ ไมมีกิเลสอัน
กระทบจิต หาความหวังมิได เรากลาววา
ผูน ั้น ขามพนชาติและชราไปไดแลว.
จบปุณณกมาณวกปญหาที่ ๓
อรรถกถาปุณณกสูตร ที่ ๓
ปุณณกสูตร มีคําเริ่มตนวา อเนช ดังนี้ แมพระสูตรนี้ พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงตรัสหามโมฆราชโดยนัยที่กลาวแลวนั่นแล.
ในบทเหลานั้น บทวา มูลทสฺสาวึ คือผูเห็นรากเหงามีอกุศลมูล
เปนตน . บทวา อิสโย ไดแกชฎิล มีชื่อวา ฤาษี. บทวา ยฺ ไดแก
ไทยธรรม. บทวา อกปฺปยึสุ คือแสวงหา.
บทวา อาสึสมานา คือปรารถนารูปเปนตน. บทวา อิตถฺ ตฺต
คือปรารถนาความเปนมนุษยเปนตน. บทวา ชร สิตา คืออาศัยชรา. ใน
บทนี้ทานกลาวถึงทุกขในวัฏฏะทั้งหมดดวยหัวขอคือชรา. ดวยเหตุนั้น พระผูมี๑

๑. บาลีเปน ปุณณกปญหา.
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พระภาคเจาจึงทรงแสดงวา สัตวทั้งหลายอาศัยทุกขในวัฏฏะเมื่อไมพนไปจาก
ทุกขนั้นจึงปรารถนาอยางนี้.
ยัญนั่นแล ชื่อวา ยัญญปถะ ในบทนี้วา กจฺจิสฺสุ เต ภควา
ยฺปเถ อปฺปมตฺตา อตารุ ชาติฺจ ชรฺจ มาริส ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูนิรทุกข สัตวทงั้ หลายเปนคนไมประมาทในยัญ ขามพนชาติและชรา
ไดบางหรือ. ทานอธิบายไววา สัตวเหลานั้นเปนผูไมประมาทในยัญ ปรารภ
ยัญ ขามพนทุกขในวัฏฏะไดบางหรือ.
บทวา อาสึสนฺติ คือสัตวทั้งหลายปรารถนาการไดรูปเปนตน. บทวา
โถมยนฺติ คือ สรรเสริญยัญเปนตน โดยนัยมีอาทิวา สุจึ ทินฺน เราใหของ
ที่สะอาดแลว. บทวา อภิชปฺปนฺติ ยอมปรารถนา คือ ยอมเปลงวาจาเพื่อ
ไดรูปเปนตน. บทวา ชุหนฺติ ยอมบูชา คือยอมให. บทวา กามาภิชปฺปนฺติ
ปฏิจฺจ ลาภ ยอมรําพันถึงกามก็เพราะอาศัยลาภ คือสัตวทั้งหลายยอมรําพันถึง
กามบอย ๆ เพราะอาศัยการไดลาภมีรูปเปนตน คือยอมกลาววา ทําอยางไร
ดีหนอ กามทั้งหลายจะพึงมีแกเราบาง. ทานอธิบายวา กามทั้งหลายอาศัย
ตัณหายอมเจริญ. บทวา ยาจโยคา ผูประกอบการบูชา คือนอมไปในการ
บูชา. บทวา ภวราครตฺตา กําหนัดยินดีในภพ ความวา สัตวทั้งหลาย
กําหนัดดวยความยินดีในภพ ดวยความปรารถนาเปนตนเหลานี้อยางนี้. หรือ
เปนผูกําหนัดดวยความยินดีในภพ กระทําความปรารถนาเปนตนเหลานี้ ชื่อวา
ไมขานพน คือไมขามพนทุกขในวัฏฏะมีชาติเปนตนไปได.
บทวา สงฺขาย คือพิจารณาแลวดวยญาณ. บทวา ปโรวรานิ ยิ่ง
และหยอน อธิบายวา ยิ่งและหยอน มีความเปนของตนของผูอื่นและความเปน
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ตนของตนเองเปนตน. บทวา วิธูโม ปราศจากควัน คือเวนควันมีกาย
ทุจริตเปนตน. บทวา อนิโฆ ไมมีกิเลสอันกระทบจิต คือเวนจากกิเลส
อันกระทบจิต คือราคะเปนตน. บทวา อตาริ โส ผูนั้นขามไปได คือผูเห็น
ปานนั้นเปนผูไกลจากกิเลส ขามชาติและชราไปได. บทที่เหลือในบทนี้ชัด
ดีแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบสูตรนี้ ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต
ดวยประการฉะนี้.
เมื่อจบเทศนา แมพราหมณนี้ก็ไดตั้งอยูในพระอรหัต พรอมดวย
อันเตวาสิก ๑,๐๐๐. ชนอื่นอีกหลายพัน ก็เกิดดวงตาเห็นเห็น. บทที่เหลือ
เชนกับที่กลาวแลวนั้นแล.
จบอรรถกถาปุณณกสูตรที่ ๓ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 905

เมตตคูปญหาที่ ๔
วาดวยขามชาติและชรา
[๔๒๘] เมตตคูมาณพทูลถามปญหาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองคจงตรัส
บอกขอความนั้นแกขาพระองคเถิด ขาพระองคยอมสําคัญพระองควาทรงถึงเวท มีตน
อันอบรมแลว ความทุกขเหลาใดเหลาหนึ่ง
ในโลกเปนอันมาก มีมาแลวแตอะไร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนเมตตคู
ทานไดถามเราถึงเหตุเปนแดนเกิด
แตงทุกข เราจะบอกเหตุนั้นแกทานตามที่รู
ความทุกขเหลาใดเหลาหนึ่งในโลกเปนอันมา ยอมเกิดเพราะอุปธิเปนเหตุ ผูใดไมรู
แจงยอมกระทําอุปธิ ผูนั้นเปนคนเขลา ยอม
เขาถึงทุกขบอย ๆ เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคล
มารูชัด เห็นชาติวาเปนเหตุเกิดแหงทุกข
ไมพึงกระทําอุปธิ.
ม. ขาพระองค ไดทูลถามความ
ขอใด พระองคก็ทรงแสดงความขอนั้นแก
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ขาพระองคแลว ขาพระองคขอทูลถามความ
ขออื่นอีก ขอเชิญพระองคจงตรัสบอกความ
ขอนั้นเถิด นักปราชญทั้งหลายยอมขามโอฆะ
ชาติ ชรา โสกะและปริเทวะไดอยางไรหนอ
ขาแตพระองคผูเปนมุนี ขอพระองคจงตรัส
พยากรณธรรมอันเปนเครื่องขามโอฆะให
สําเร็จประโยชน แกขาพระองคเถิด เพราะ
วาธรรมนี้ พระองคทรงทราบชัดแลวดวย
ประการนั้น.
พ. ดูกอนเมตตคู เราจักแสดงธรรม
แกทานในธรรมที่เราไดเห็นแลว เปนธรรม
ประจักษแกตน ที่บุคคลทราบชัดแลว พึง
เปนผูมีสติ ดําเนินขามตัณหาอันซานไป
ในอารมณตาง ๆ ในโลกเสียได.
ม. ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอัน
ใหญ ก็ขาพระองคยินดีอยางยิ่ง ซึ่งธรรม
อันสูงสุดที่บุคคลทราบชัดแลว เปนผูม ีสติ
พึงดําเนินขามตัณหาอันซานไปในอารมณ
ตาง ๆ ในโลกเสียได.
พ. ดูกอนเมตตคู ทานรูชัดซึ่งสวน
อยางใดอยางหนึ่งในสวนเบื้องบน ในสวน
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เบือ้ งต่ํา และแมในสวนเบือ้ งขวางคือทาม
กลาง จงบรรเทาความเพลิดเพลินและความ
ยึดมั่นและวิญญาณในสวนเหลานั้นเสีย จะ
ไมพึงตั้งอยูในภพ.
ภิกษุผูมีธรรมเปนเครือ่ งอยูอยางนี้
มีสติ ไมประมาท ไดรูแจงแลวเที่ยวไปอยู
ละความถือมั่นวาของเราไดแลว พึงละทุกข
คือ ชาติ ชรา โสกะ และปริเทวะในอัตภาพ
นี้เสีย.
ม. ขาพระองคยินดีอยางยิ่งซึ่งพระวาจานี้ของพระองค ผูแสวงหาคุณอันใหญ
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูโคตมโคตร ธรรม
อันไมมีอุปธิ พระองคทรงแสดงชอบแลว
พระองคทรงละทุกขไดแนแลว เพราะวา
ธรรมนี้พระองคทรงรูแจงชัดแลวดวยประการนั้น.
ขาแตพระองคผูเปนมุนี พระองค
พึงทรงสั่งสอนชนเหลาใดไมหยุดยั้ง แมชน
เหลานั้นก็พึงละทุกขไดเปนแน ขาแตพระองคผูประเสริฐ เพราะเหตุนั้นขาพระองคจึง
ไดมาถวายบังคมพระองค ดวยคิดวา แมไฉน
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พระผูมีพระภาคเจา พึงทรงสั่งสอนขาพระองคไมหยุดหยอนเถิด.
พ. ทานพึงรู ผูใดวาเปนพราหมณ ผู
ถึงเวท ไมมกี ิเลสเครื่องกังวล ไมติดของอยู
ในกามภพ ผูน ั้นแลขามโอฆะนี้ไดแนแลว
ผูน ั้นขามถึงฝงแลว เปนผูไมมีตะปู คือ
กิเลส ไมมีความสงสัย นรชนนั้นรูแจงแลว
แล เปนผูถึงเวทในศาสนานี้ สละธรรมเปน
เครื่องของนี้ในภพนอยและภพใหญเสียได
แลว เปนผูมีตณ
ั หาปราศไปแลว ไมมกี ิเลส
อันกระทบจิต หาความหวังมิได เรากลาววา
ผูน ั้นขามชาติและชราไดแลว.
จบเมตตคูมาณวกปญหาที่ ๔
อรรถกถาเมตตคูสูตร ที่ ๔
เมตตคูสูตร มีคําเริม่ ตนวา ปุจฺฉามิ ต ขาพระองคขอทูลถาม
พระองค ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา มฺามิ ต เวทคุ ภาวิตตฺต เมตตคูมาณพ
ทูลวา ขาพระองคสําคัญพระองควาเปนผูถึงเวทมีตนอบรมแลว คือ ขาพระองค
๑

๑. บาลีวา เมตตคูปญหา.
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สําคัญพระองคอยางนี้วา พระผูมีพระภาคเจานี้เปนผูถึงเวทและเปนผูมีตนอบรม
แลว ดังนี้. ก็ อ อักษรในคํานี้ อุปจฺฉสิ เปนเพียงนิบาตทําบทใหเต็ม
บทวา ตนฺเต ปวกฺขามิ ยถา ปชาน คือ เราจะบอกเหตุนั้นแกทาน
ตามที่รู. บทวา อุปธีนทิ านา ปภวนฺติ ทุกขฺ า ทุกขทั้งหลายยอมเกิด
เพราะอุปธิเปนเหตุ คือ ความตางแหงทุกขมีชาติเปนตน ยอมเกิดขึ้น เพราะ
อุปธิมีตัณหาเปนตนเปนเหตุ. เมื่อทุกขทั้งหลายเกิดขึ้น มีอุปธิเปนเหตุอยางนี้
พึงทราบคาถาตอไปวา โย เจ อวิทฺวา ผูใดไมรูแจง ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปชาน รูอ ยู คือ รูสังขารทั้งหลายโดยความ
เปนของไมเที่ยงเปนตน. บทวา ทุกขฺ สฺส ชาติปฺปภวานุปสฺสี เห็นชาติ
วาเปนเหตุเกิดแหงทุกข คือ พิจารณาเนือง ๆ วา อุปธิเปนเหตุเกิดแหงทุกข
ในวัฏฏะ. บทวา โสกปริทฺทวฺจ คือ ความโศกและความคร่ําครวญ.
บทวา ตถา หิ เต วิทิโต เอส ธมฺโม ธรรมนี้พระองคทรงทราบชัด
แลวดวยประการนั้น คือ ธรรมนี้พระองคทรงทราบชัดแลวดวยกําลังพระญาณ
เปนตนโดยที่สัตวทั้งหลายไมรูเลย.
บทวา กิตฺติยิสฺสามิ เต ธมฺม พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราจัก
แสดงธรรมแกทาน คือ เราจักแสดงธรรมคือนิพพานและปฏิปทาใหถึงนิพพาน
แกทาน. บทวา ทิฏเ ธมฺเม ในธรรมที่เราไดเห็นแลว คือ ในธรรมมี
ทุกขเปนตน ที่เราไดเห็นแลวหรือในอัตภาพนี้แล. บทวา อนีติห ที่เรา
ไดเห็นแลว คือ ประจักษแกตน. บทวา ย วิทติ ฺวา รูชัดธรรมใดแลว
คือ พิจารณาโดยนัยมีอาทิวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยงดังนี้ ชื่อวารูชัด
ธรรมใดแลว.
บทวา ตฺจาห อภินนฺทามิ ขาพระองคยินดีอยางยิ่งซึ่งธรรมอันสูง
สุดนั้น คือ เมตตคูมาณพทูลวา ขาพระองคปรารถนาอยางยิ่งซึ่งธรรมมีประการ
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ดังที่พระองคตรัสนั้น หรือถอยคําของพระองคอันสองถึงธรรมที่พระองคตรัส
เเลว. บทวา ธมฺมมุตฺตม ธรรมอันสูงสุด คือ ขาพระองคยินดียิ่งซึ่งธรรม
อันสูงสุดของพระองค.
ในคํานี้วา อุทฺธ อโธ จ ติริยฺจาป มชฺเฌ ในสวนเบื้องบน
ในสวนเบื้องต่ํา และแมในสวนเบื้องขวางสถานกลาง คือ อนาคตอัทธาทาน
กลาววาเปนสวนเบื้องบน อดีตอัทธาทานกลาววาเปนสวนเบื้องต่ํา ปจจุบัน
อัทธาทานกลาววาเปนสวนเบื้องขวางคือทามกลาง. บทวา เอเตสุ นนฺทิจฺ
นิเวสนฺจ ปนุชฺช วิ
ฺ าณ จงบรรเทาความเพลิดเพลินและความยึดมั่น
ในสวนเหลานั้นเสีย วิญญาณจะไมพึงตั้งอยูในภพ ความวา ทานจงบรรเทา
ตัณหา, ความยึดมั่นคือทิฏฐิและอภิสังขารวิญาณในอัทธาเปนตนเหลานั้น
เสีย ครั้นบรรเทาแลวไมพึงตั้งอยูในภพ แมเมื่อเปนเชนนี้ก็จะไมพึงตั้งอยูใน
ภพแมทั้งสองอยาง. พึงทราบการเชื่อมความในการกําหนดความนี้แหง ปนุชฺช
ศัพท วา ปนุเทหิ แปลวา ทานจงบรรเทา. พึงทราบการเชื่อมความนี้
เหมือนกันวา ไมพึงตั้งอยูในภพในการกําหนดความนี้วา ปนุทิตฺวา ครั้น
บรรเทาแลว. ทานอธิบายวา ภิกษุครัน้ บรรเทาความเพลิดเพลินความยึดมั่น
และวิญญาณเหลานี้แลวจะไมพึงตั้งอยูในภพแมสองอยาง. ครัน้ บรรเทาอยางนี้
แลวเมื่อไมตั้งอยูในภพ พึงทราบคาถาตอไปวา เอววิหารี ผูมีธรรมเปน
เครื่องอยูอยางนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อิเธว ไดแก ในศาสนานี้หรือในอัตภาพนี้.
บทวา อนูปธิก ธรรมไมมีอุปธิ ในบทนี้วา สุกิตฺติต โคตม อนูปธิก
ไดแก นิพพาน. เมตตคูมาณพหมายถึงธรรมนั้น เมื่อจะทูลถามพระผูมีพระภาคเจาจึงทูลวา สุกิตฺติต โคตมนูปธิก ขาแตพระโคดม ธรรมอันไมมีอุปธิ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 911

พระองคทรงแสดงชอบแลว. มิใชทรงละทุกขไดอยางเดียวเทานั้น. พึงทราบ
คาถาตอไปวา เต จาป แมชนเหลานั้นก็พึงละทุกขได.
ในบทเหลานั้น บทวา อฏิต ไมหยุดยั้ง คือ เคารพหรือเอื้อเฟอ.
บทวา ต ต นมสฺสามิ คือ เพราะเหตุนั้นขาพระองคจึงขอนอบนอมพระองค.
บทวา สเมจฺจ คือเขาไปใกล. เมตตคูมาณพเมื่อจะทูลพระผูมีพระภาคเจา
จึงทูลวา นาค ขาแตพระองคผูประเสริฐ.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา แมอันพราหมณนั้นรูชัดแลวอยางนี้วา
พระผูมีพระภาคเจาทรงละทุกขไดแลวแนนอน ดังนี้ ก็ไมทรงยังพราหมณให
นอมไปสูพระองค เมื่อจะทรงสอนพราหมณนั้นแบบบุคคลผูละทุกขไดแลว
จึงตรัสคาถาวา ย พฺราหฺมณ ดังนี้เปนตน.
บทนั้นมีความดังนี้ ทานพึงรูผูใดวา ผูนี้เปนพราหมณเพราะเปนผู
ลอยบาปไดแลว เปนผูถงึ เวทเพราะเปนผูไปดวยเวททั้งหลาย เปนผูไมมีกิเลส
เครื่องกังวลเพราะไมมีความกังวล เปนผูไมของในกามภพเพราะไมติดอยูใน
กามทั้งหลาย และในภพทั้งหลาย. ผูนั้นขามโอฆะนี้และขามบาปไดแนแลว
ไมมีตะปูคือกิเลส ไมมีความสงสัย. มีอะไรยิ่งไปกวานั้น พึงทราบคาถาตอไป
วา วิทฺวา โส นรชนนั้นรูชัดแลว ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อิธ คือในศาสนานี้หรือในอัตภาพนี้. บทวา
วิสชฺช แปลวา สละแลว. บทที่เหลือในที่ทั้งปวงชัดอยูแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้ ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัตเหมือนกัน.
อนึ่ง เมื่อจบเทศนาไดมีผูบรรลุธรรมเชนกับที่ไดกลาวแลวนั้นแล.
จบอรรถกถาเมตตคูสูตรที่ ๔ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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โธตกปญหาที่ ๕
วาดวยธรรมดับกิเลส
[๔๒๙] โธตกมาณพไดทูลถามปญหาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองคึจงตรัส
บอกขอความนั้นแกขาพระองคเถิด ขาแต
พระองคผูแสวงหาคุณอันใหญ ขาพระองค
ปรารถนาอยางยิ่ง ซึ่งพระวาจาของพระองค
บุคคลไดฟงพระสุรเสียงของพระองคแลว
พึงศึกษาธรรมเปนเครื่องดับกิเลสเพื่อตน
เถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนโธตกะ
ถาเชนนั้น ทานจงมีปญญารักษาตน
มีสติกระทําความเพียรในศาสนานี้เถิด บุคคล
ฟงเสียงจากปากของเรานี้แลว พึงศึกษา
ธรรมเปนเครื่องดับกิเลสเพื่อตนเถิด.
ขาพระองคเห็นพระองคผูเปน
พราหมณ หากังวลมิได ทรงยังพระกายให
เปนไปอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ขาแต
พระองคผูมีพระจักษุรอบคอบเพราะเหตุนั้น
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ขาพระองคขอถวายบังคมพระองค ขาแต
พระองคผูศากยะ ขอพระองคจงทรงปลดเปลื้องขาพระองคเสียจากความสงสัยเถิด.
พ. ดูกอนโธตกะ เราจักไมอาจเพื่อ
จะปลดเปลื้องใคร ๆ ผูยังมีความสงสัยในโลก
ใหพนไปได ก็เมื่อทานรูทั่วถึงธรรมอัน
ประเสริฐ จะขามโอฆะนี้ได ดวยอาการ
อยางนี้.
ธ. ขาแตพระองคผูเปนพรหม ขอ
พระองคจงทรงพระกรุณาสั่งสอนธรรมเปน
ทีส่ งัดกิเลส ที่ขาพระองคควรจะรูแจง และ
ขอพระองคทรงพระกรุณาสั่งสอน ไมให
ขาพระองคขัดของอยูเหมือนอากาศเถิด
ขาพระองคอยูในที่นี้นี่แหละ จะพึงเปนผู
ไมอาศัยแอบอิงเที่ยวไป.
พ. ดูกอนโธตกะ เราจักแสดงธรรม
เครื่องระงับกิเลสแกทาน ในธรรมที่เราได
เห็นแลว เปนธรรมประจักษแกตน ทีบ่ คุ คล
ไดรูแจงแลวเปนผูมีสติพึงดําเนินขามตัณหา
อันซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลกเสียได.
ธ. ขาแตพระองคผูแสวงหาคุณอัน
ใหญ ก็ขาพระองคยินดีอยางยิ่ง ซึ่งธรรม
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เปนเครื่องระงับกิเลสอันสูงสุด ทีบ่ ุคคลได
รูแ จงแลว เปนผูมีสติ พึงดําเนินขามตัณหา
อันซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลกเสียได.
พ. ดูกอนโธตกะ ทานรูชัดซึ่งสวน
อยางใดอยางหนึ่ง ทั้งในสวนเบื้องบน ทั้ง
ในสวนเบื้องต่ํา แมในสวนเบื้องขวางคือ
ทามกลาง ทานรูแจงสิ่งนั้นวา เปนเครื่อง
ของอยูในโลกอยางนี้แลว อยาไดทําตัณหา
เพือ่ ภพนอยและภพใหญเลย.
จบโธตกมาณวกปญหาที่ ๕
อรรถกถาโธตกสูตร ที่ ๕
โธตกสูตร มีคําเริ่มตนวา ปุจฺฉามิ ต โธตกมาณพไดทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคขอทูลถามพระองค ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา วาจาภิกงฺขามิ คือขาพระองคปรารถนาอยาง
ยิ่งซึ่งพระวาจาของพระองค. บทวา สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน พึงศึกษา
ธรรมเปนเครื่องดับกิเลสเพื่อตน คือพึงศึกษาอธิศีลเปนตน เพื่อประโยชนแก
การดับกิเลสมีราคะเปนตนเพื่อตน. บทวา อิโต คือจากปากของเรา.
๑

๑. บาลีเปน โธตกปญหา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 915

เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว โธตกมาณพมีความดีใจสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทูลขอใหปลดเปลื้องขอสงสัย จึงกลาวคาถา
นี้วา ปสฺสามห ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปสฺสามห เทวมนุสสฺ โลเก คือ ขาพระองค
เห็นพระองคผูเปนพราหมณหากังวลมิได ทรงยังพระวรกายใหเปนไปอยูใน
เทวโลก และมนุษยโลก. บทวา ตนฺต นมสฺสามิ คือ ขาพระองคขอถวาย
นมัสการพระองค. บทวา ปมฺุจ คือ ขอพระองคจงทรงปลดเปลื้อง.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงการปลดเปลื้องความ
สงสัยอันเนื่องดวยพระองค จึงตรัสพระคาถาวา นาห ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา นาห คมิสฺสามิ คือเราจักไมมาถึง คือไม
ศึกษา อธิบายวา จักไมพยายาม. บทวา ปโมจนาย แปลวาเพื่อปลดเปลื้อง.
บทวา กกกถึ คือความสงสัย. บทวา ตเรสิ คือพึงขาม.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว โธตกมาณพยิ่งดีใจหนักขึ้น
สรรเสริญพระผูมีพระภาคเจายิ่งขึ้น เมื่อจะทูลขอใหสั่งสอน จึงกลาวคาถาวา
อนุสาส พฺรหฺเม ขาแตพระองคผูเปนพรหม ขอพระองคทรงสั่งสอนเถิด
ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา พฺรหฺเม นี้เปนคําพูดที่ประเสริฐที่สุด. ดวย
เหตุนั้น โธตกมาณพจึงทูลเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา อนุสาส พฺรหฺเม
ดังนี้. บทวา วิเวกธมฺม ธรรมเปนเครื่องสงัดกิเลส ไดแกธรรมคือนิพพาน
เปนเครื่องสงัดสังขารทั้งปวง. บทวา อพฺยาปชฺชมาโน ไมขัดของอยู คือ
ไมขัดของมีประการตาง ๆ. บทวา อิเธว สนฺโต คืออยูในที่นี้แหละ. บทวา
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อสิโต แปลวาไมอาศัย. สองคาถาจากนี้ไปมีนัยดังกลาวแลวในเมตตคูสูตร
นั่นแล. มีตา งกันอยางเดียวคือในเมตตคูสูตรนั้นเปน ธมฺม ในสูตรนี้เปน
สนฺติ. กึ่งคาถากอนในคาถาที่สาม มีนัยดังกลาวแลวในเมตตคูสูตรนั้นเหมือน
กัน. ในสวนที่ผิดกันคือบทวา สงฺโค คือเปนฐานะที่ของอยู. อธิบายวา
เปนเครื่องของ. บทที่เหลือในที่ทั้งปวงชัดดีแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบ
เทศนาแมนี้ดวยธรรมเปนยอด คือพระอรหัต ดวยประการฉะนี้แล.
เมื่อจบเทศนาไดมีผูบรรลุพระอรหัตเชนเดียวกับที่กลาวมาเเลวนั่นแล.
จบอรรถกถาโธตกสูตรที่ ๕ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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อุปสีวปญหาที่ ๖
วาดวยสิ่งหนวงเหนี่ยว
[๔๓๐] อุปสีวมาณพทูลถามปญหาวา
ขาแตพระองคผูศากยะ ขาพระองค
เปนผูเดียว ไมอาศัยธรรมหรือบุคคลอะไร
แลว ไมสามารถจะขามหวงน้ําใหญคือกิเลส
ได ขาแตพระองคผูสมันตจักษุ ขอพระองค
จงตรัสบอกที่หนวงเหนี่ยว อันขาพระองค
พึงอาศัยขามหวงน้ําคือกิเลสนี้ แกขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนอุปสีวะ
ทานจงเปนผูมีสติ เพงอากิญจัญญายตนสมาบัติ อาศัยอารมณวา ไมมี
ดังนี้แลว ขามหวงน้ําคือกิเลสเสียเถิด ทาน
จงการละกามทัง้ หลายเสีย เปนผูเวนจากความ
สงสัย เห็นธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหาให
แจมแจงทั้งกลางวันกลางคืนเถิด.
อุ. ผูใดปราศจากความกําหนัดยินดี
ในกามทั้งปวงละสมาบัติอื่นเสีย อาศัยอากิญ-
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จัญญายตนสมาบัติ นอมใจลงในสัญญา
วิโมกข (คืออากิญจัญญายตนสมาบัติ ธรรม
เปลื้องสัญญา) เปนอยางยิ่ง ผูนั้นเปนผูไม
หวั่นไหว พึงตั้งอยูในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้นแลหรือ.
พ. ดูกอนอุปสีวะ ผูใ ดปราศจาก
ความกําหนัดยินดีในกามทั้งปวง ละสมาบัติ
อืน่ เสีย อาศัยอากิญจัญญายตนสมาบัติ นอมใจลงในสัญญาวิโมกขเปนอยางยิ่ง ผูนนั้ เปน
ผูไมหวั่นไหวพึงตั้งอยูในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้น.
อุ. ขาแตพระองคผูมีสมันตจักษุ ถา
ผูน ั้นเปนผูไมหวั่นไหว พึงตั้งอยูในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้นสิ้นปแมมากไซร
ผูน ั้นพึงพนจากทุกขตาง ๆ ในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้นแหละ พึงเปนผูเยือกเย็น หรือวาวิญญาณของผูเชนนั้น พึงเกิด
เพือ่ ถือปฏิสนธิอีก.
พ. ดูกอนอุปสีวะ มุนพี นแลวจาก
นามกาย ยอมถึงการตั้งอยูไมได ไมถึงการ
นับ ฉันใด เปรียบเหมือนเปลวไฟ อัน
กําลังลมพัดไปแลว ยอมถึงการตั้งอยูไมได
ไมถึงการนับ ฉันนั้น.
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อุ. ทานผูนั้นถึงความตั้งอยูไมได
ทานผูนั้นไมมี หรือวาทานผูนั้นเปนผูไมมี
โรค ดวยความเปนผูเที่ยง ขาแตพระองคผู
เปนมุนี ขอพระองคจงตรัสพยากรณความ
ขอนั้นใหสําเร็จประโยชนแกขาพระองคเถิด
เพราะวาธรรมนั้น พระองคทรงรูแจงแลว
ดวยประการนั้น.
พ. ดูกอนอุปสีวะ ทานผูถึงความ
ตั้งอยูไมได ไมมีประมาณ ชนทั้งหลายจะ
พึงกลาวทานผูนั้นดวยกิเลสมีราคะเปนตน
ใด กิเลสมีราคะเปนตนนั้น ของทานไมมี
เมือ่ ธรรม (มีขนั ธเปนตน) ทั้งปวง ทานเพิกถอนขึ้นไดแลว แมทางแหงถอยคําทั้งหมด
เปนอันทานเพิกถอนขึ้นไดแลว.
จบอุปสีวมาณวกปญหาที่ ๖
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อรรถกถาอุปสีวสูตร ที่ ๖
อุปสีวสูตร มีคําเริ่มตนวา เอโก อห ขาพระองคเปนผูเดียว ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา มหนฺตโมฆ คือ หวงน้ําใหญ. บทวา
อนิสฺสิโต ไมอาศัย คือไมอาศัยธรรมหรือบุคคล. บทวา โน วิสหามิ คือ
ขาพระองคไมสามารถ. บทวา อารมฺมณ เครื่องหนวงเหนี่ยวคือธรรมเปนที่
อาศัย บทวา ย นิสฺสิโต ไดแก อาศัยธรรมหรือบุคคล.
บัดนี้ เพราะพราหมณนั้นไดอากิญจัญญายตนะ จึงไมรูธรรมเปนที่
อาศัยแมมีอยูนั้น ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงธรรมเปนที่อาศัย
และทางอันเปนเครื่องนําออกไปใหยิ่งขึ้นแกเขา จึงตรัสคาถาวา อากิฺจฺ
อากิญจัญญายตนสมาบัติ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา เปกฺขมาโน แปลวาเพง คือมีสติเขาอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น และออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัติแลวเห็นโดยความ
เปนของไมเที่ยงเปนตน. บทวา นตฺถีติ นิสฺสาย อาศัยวาไมมี คือทําสมาบัติ
ที่เปนไปแลวนั้นใหเปนอารมณวา ไมมีอะไร. บทวา ตรสฺสุ โอฆ ขาม
หวงน้ําคือกิเลสเสียได. คือขามโอฆะ ๔ อยางตามสมควร ดวยวิปสสนาอัน
เปนไปแลวตั้งแตนั้นมา. บทวา กถาหิ คือจากความสงสัย. บทวา ตณฺหกฺขย
รตฺตมหาภิปสฺส เห็นธรรมเปนที่สิ้นไปแหงตัณหาใหแจมแจงทั้งกลางคืน
กลางวัน คือจงเห็นนิพพานทําใหแจมแจงทั้งกลางคืนและกลางวัน. ดวยบทนี้
พระผูมีพระภาคเจา ตรัสถึงธรรมเปนเครื่องอยูอยางเปนสุขในปจจุบันแก
อุปสีวมาณพนั้น.
๑

๑. บาลีเปน อุปสีวปญหา.
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บัดนี้ อุปสีวมาณพครั้นไดฟงวา ละกามทั้งหลาย พิจารณาเห็นกาม
ที่ตนละไดแลวดวยการขมไว จึงกลาวคาถาวา สพฺเพสุ ในกามทั้งปวง ดังนี้.
บทวา หิตฺวา มฺ ละสมาบัติอื่นเสียได คือละสมาบัติอื่น ๖ อยาง
ที่ต่ํากวาอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น . บทวา สฺาวิโมกฺเข ปรเม นอม
ใจลงในสัญญาวิโมกขเปนอยางยิ่ง คือนอมใจลงในอากิญจัญญายตนสมาบัติ
อันเปนสัญญาวิโมกขสูงสุดในบรรดาสัญญาวิโมกข ๗ อยาง. บทวา ติฏเ นุ
โส ตตฺถ อนานุวายี อุปสีวมาณพทูลถามวา บุคคลนั้นเปนผูไมหวั่นไหว
พึงตั้งอยูในอากิญจัญญายตนพรหมโลกหรือหนอ.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจา เมื่อจะทรงรับรองการตั้งอยูประมาณ
๖๐,๐๐๐ กัป ของบุคคลนั้นจึงตรัสคาถาที่สาม. อุปสีวมาณพไดฟงการตั้งอยู
ในคาถาที่สามของพระผูมีพระภาคเจานั้นแลว บัดนี้ เมื่อจะทูลถามความเปน
สัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ จึงกลาวคาถาวา ติฏเ เจ หากพึงตั้งอยู ดังนี้
เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา ปูคมฺป วสฺสาน สิ้นปแมมาก คือสิ้นปแม
นับไดไมนอย. ปาฐะวา ปูคมฺนิ วสฺสานิ บาง. ในบทนั้นพึงทําฉัฏฐีวิภัตติ
ใหเปนปฐมาวิภัตติ โดยเปลี่ยนแปลงวิภัตติ. อีกอยางหนึ่ง บทวา ปูค นี้
ควรแปลวา มาก. อาจารยบางพวกกลาววา ปคานิ บาง. ปาฐะ กอนดี
กวาปาฐะทั้งหมด. บทวา ตตฺเถว โส สีติ สิยา วิมุตฺโต ผูนั้นพึงพน
จากทุกขตาง ๆ ในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้นแล พึงเปนผูเย็น ความวา
บุคคลนั้นพึงพนจากทุกขตาง ๆ ในอากิญจัญญายตนพรหมโลกนั้นแล พึง
เปนผูถึงความเย็น เปนผูเที่ยงที่จะบรรลุนิพพานตั้งอยู. บทวา ภเวถ
๑

๒

๑. บาลีเปน หิตฺวามฺ, ๒. ม.ยุ. อนานุยายี.
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วิฺาณ ตถาวิธสฺส วิญญาณของผูเชนนั้นพึงเกิด คือ อุปสีวมาณพ ถาม
ถึงความขาดสูญ ดวยคําวา หรือวาวิญญาณของบุคคลเชนนั้นพึงดับ เพราะไม
ยึดมั่น, ถามถึงแมปฏิสนธิของบุคคลนั้น ดวยคําวา หรือวาวิญญาณพึงมีเพื่อ
ถือปฏิสนธิอกี .
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงการปรินิพพาน
เพราะไมยึดมั่นของพระอริยสาวกผูเกิดแลวในอากิญจัญญายตนภพนั้นวาไมเขา
ไปอาศัยอุจเฉททิฏฐิ และสัสสตทิฏฐิ แกอุปสีวมาณพนั้น จึงตรัสคาถาวา
อจฺจิ ยถา เหมือนเปลวไฟ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อตฺถ ปเลติ คือถึงการตั้งอยูไมได. บทวา
น อุเปติ สงฺข ไมถึงการนับ คือพูดไมไดวา ไปสูทิศโนน. บทวา เอว
มุนิ นามกายา วิมุตฺโต มุนีพนแลวจากนามกายฉันนั้น คือ พระเสกขมุนี
ก็ฉันนั้น เกิดขึ้นแลวในอากิญจัญญายตนภพนั้น
พนจากรูปกายในกาล
กอนตามปกติแลวยังมรรคที่ ๔ ใหเกิดขึ้นในภพนั้น จึงพนแลวแมจากนามกาย
อีก เพราะกําหนดรูนามกายเปนพระขีณาสพผูอุภโตภาควิมุต ยอมเขาถึงความ
ตั้งอยูไมได คือปรินิพพานดวยอนุปาทาปรินิพพาน ยอมไมเขาถึงการนับวา
เปนกษัตริย ดังนี้เปนตนฉันนั้น.
บัดนี้ อุปสีวมาณพไดฟงวา มุนียอมถึงการตั้งอยูไมไดแลวเมื่อไมเขา
ใจความโดยแยบยลของบทนั้น จึงกลาวคาถาวา ตฺถ คโต โส ทานผูนั้น
ถึงความตั้งอยูไมได.
บทนั้นมีความดังนี้ ทานผูนั้นถึงความตั้งอยูไมได ทานผูนั้นไมมี
หรือวาทานผูนั้นเปนผูไมมีโรค เปนผูมีความไมแปรปรวนไปเปนธรรมดา
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ดวยความเปนผูเที่ยงเพราะเปนสัสสตทิฏฐิ ขาแตพระองคผูเปนมุนี ขอพระองค
ไดโปรดตรัสพยากรณความขอนั้นใหสําเร็จประโยชนแกขาพระองคเถิด. เพราะ
อะไร. เพราะวาธรรมนั้นอันพระองคทรงรูแจงแลวแทจริง.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงถึงเรื่องที่อุปสีวมาณพ
ไมควรกลาวอยางนั้น จึงตรัสคาถาวา อตฺถ คตสฺส ทานผูถึงความตั้งอยู
ไมได ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อตฺถ คตสฺส ไดแกปรินิพพานเพราะไมถือ
มั่น. บทวา น ปมาณมตฺถิ ไมมีประมาณ คือไมมีประมาณแหงรูปเปนตน.
บทวา เยน น วชฺชุ คือชนทั้งหลายพึงกลาวทานผูนั้นดวยกิเลสมีราคะเปนตน
ใด. บทวา สพฺเพสุ ธมฺเมสุ ไดแกธรรมมีขันธเปนตนทั้งปวง. บทที่เหลือ
ในทุกบทชัดดีแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้ดวยธรรมเปน
ยอดคือพระอรหัต ดวยประการฉะนี้.
จบเทศนา ไดมีผตู รัสรูธรรม เชนเดียวกับที่กลาวแลวนั่นแหละ
ดังนี้แล.
จบอรรถกถาอุปสีวสูตรที่ ๖ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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นันทปญหาที่ ๗
วาดวยมุนีผูขามโอฆะไดแลว
[๔๓๑] นันทมาณพทูลถามปญหาวา
ชนทั้งหลายกลาววา มุนีทั้งหลายมี
อยูใ นโลก ชนทัง้ หลายกลาวบุคคลวาเปนมุนี
นีน้ ั้น ดวยอาการอยางไรหนอ ชนทัง้ หลาย
กลาวบุคคลผูประกอบดวยญาณ หรือผู
ประกอบดวยความเปนอยู วาเปนมุนี.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา
ดูกอนนันทะ ผูฉลาดในโลกนี้ ไม
กลาวบุคคลวาเปนมุนี ดวยความเห็น ดวย
การฟง หรือดวยญาณ ชนเหลาใดกําจัด
เสนามารใหพนิ าศแลว ไมมีความทุกข ไม
มีความหวัง เที่ยวไปอยู เรากลาวชนเหลา
นัน้ วาเปนมุนี.
น. ขาแตพระผูมีพระภาคเจา สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง กลาวความ
บริสุทธิ์ดวยความเห็นบาง ดวยการฟงบาง
ดวยศีลและพรตบาง ดวยมงคลตื่นขาว
เปนตนเปนอันมากบาง ขาแตพระผูมีพระ-
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ภาคเจาผูนิรทุกข สมณพราหมณเหลานั้น
ประพฤติอยูในทิฏฐิของตนนั้น ตามที่ตน
เห็นวาเปนเครื่องบริสุทธิ์ ขามพนชาติและ
ชราไดบางหรือไม ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ขาพระองคขอทูลถามพระองค ขอพระองค
ตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด.
พ. ดูกอนนันทะ สมณพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่ง กลาวความบริสุทธิด์ วย
ความเห็นบาง ดวยการฟงบาง ดวยศีลและ
พรตบาง ดวยมงคลตื่นขาวเปนตนเปนอัน
มากบาง สมณพราหมณเหลานั้นประพฤติ
อยูใ นทิฏฐิของตนนั้น ตามที่ตนเห็นวาเปน
เครื่องบริสุทธิก์ ็จริง ถึงอยางนั้น เรากลาว
วาสมณพราหมณเหลานั้น ขามพนชาติและ
ชราไปไมได.
น. สมณพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
กลาวความบริสทุ ธิ์ดวยการเห็นบาง ดวยการ
ฟงบาง ดวยศีลและพรตบาง ดวยมงคล
ตืน่ ขาวเปนตนเปนอันมากบาง ขาแต
พระองคผูเปนมุนี ถาพระองคตรัสวา
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สมณพราหมณเหลานั้นขามโอฆะไมไดแลว
ขาแตพระองคผูนิรทุกข เมื่อเปนเชนนี้
ใครเลาในเทวโลกและมนุษยโลก ขามพน
ชาติและชราไดแลวในบัดนี้ ขาเเตพระผูมี
พระภาค เจาพระองคขอทูลถามพระองค
ขอพระองคจงตรัสบอกความขอนั้นแกขาพระองคเถิด.
พ. ดูกอนนันทะ เราไมกลาววา
สมณพราหมณทั้งหมดเปนผูอันชาติและชรา
หุม หอไวแลว แตเรากลาววา คนเหลาใดใน
โลกนี้ละเสียซึ่งรูปที่ไดเห็นแลวก็ดี เสียงที่
ไดฟงแลวก็ดี อารมณที่ไดทราบแลวก็ดี ละ
เสียแมซึ่งศีลและพรตทั้งหมดก็ดี ละเสียซึ่ง
มงคลตื่นขาวเปนตน เปนอันมากทั้งหมดก็ดี
กําหนดรูตัณหาแลว เปนผูห าอาสวะมิได
คนเหลานั้นแลขามโอฆะไดแลว.
น. ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูโคดม
ขาพระองคยินดียิ่งซึ่งพระดํารัสของพระองค
ผูแสวงหาคุณอันใหญ ธรรมอันไมมีอปุ ธิ
พระองคทรงแสดงชอบแลว แมขาพระองค
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ก็กลาววา คนเหลาใดในโลกนี้ ละเสียซึ่ง
รูปที่ไดเห็นแลวก็ดี เสียงที่ไดฟงแลวก็ดี
อารมณที่ไดทราบแลวก็ดี ละเสียแมซึ่งศีล
และพรตทั้งหมดก็ดี ละเสียซึ่งมงคลตื่นขา
เปนตนเปนอันมากทั้งหมดก็ดี กําหนดรู
ตัณหาแลว เปนผูหาอาสวะมิได คนเหลานั้น
ขามโอฆะไดแลว ฉะนี้แล.
จบนันทปญหาที่ ๗
อรรถกถานันทสูตร ที่ ๗
นันทสูตร มีคําเริ่มตนวา สนฺติ โลเก มุนีทงั้ หลายมีอยูในโลก
๑

ดังนี้.
ในบทเหลานั้น พึงทราบความในคาถาที่หนึ่งดังตอไปนี้ ชนทั้งหลาย
มีกษัตริยเปนตน ยอมกลาววามุนีมีอยูในโลก หมายถึงอาชีวกและนิครนถ
เปนตน. บทวา ตยิท กถสุ ชนทั้งหลายกลาวบุคคลวาเปนมุนีนั้นดวยอาการ
อยางไรหนอ คือ ชนทั้งหลายกลาวบุคคลผูประกอบดวยญาณ เพราะญาณมี
สมาปตติญาณเปนตนเกิดขึ้น หรือผูประกอบดวยความเปนอยูกลาวคือความ
เปนอยูที่เศราหมองมีประการตาง ๆ วาเปนมุนี.
๑. บาลีเปน นันทปญหา.
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ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงปฏิเสธแมทั้งสองอยางแลว
ทรงแสดงผูเปนมุนีแกนันทมาณพนั้นจึงตรัสคาถาวา น ทิฏ ิยา ไมกลาววา
เปนมุนีดวยความเห็น ดังนี้เปนตน.
บัดนี้ นันทมาณพทูลถามวา เย เกจิเม สมณพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่งเปนตน เพื่อละความสงสัยของชนทั้งหลายผูกลาววา ความบริสุทธิ์
ยอมมีดวยความเห็นเปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อเนกรูเปน ไดแกดวยมงคลตื่นขาวเปนตน.
บทวา ตตฺถ ยถา จรนฺตา สมณพราหมณทั้งหลายประพฤติอยูในทิฏฐิของ
ตนนั้น ตามที่ตนเห็นวาเปนความบริสุทธิ์ คือ คุม ครองอยูในทิฏฐิของตนนั้น.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงความไมมีความบริสุทธิ์
อยางนั้น แกนันทมาณพ จึงตรัสคาถาที่สอง.
นันทมาณพไดฟงวา สมณพราหมณทั้งหลายขามพนไปไมไดแลวดังนี้
ประสงคจะฟงถึงผูที่ขามพนไปได จึงทูลถามวา เยเกจิเม ดังนี้เปนตน. ลําดับ
นั้น พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงถึงผูที่ขามพนชาติชราดวยหัวขอวา
โอฆติณฺณ ขามพนโอฆะแกนันทมาณพนั้น จึงตรัสคาถาที่สอง.
ในบทเหลานั้น บทวา นิวุฏา คือ อันชาติชราหุมหอไว รอยรัดไว.
บทวา เยสีธา ตัดบทเปน เยสุ อิธ. บทวา สุ ในบทนี้เปนเพียงนิบาต.
บทวา ตณฺห ปริฺาย กําหนดรูตัณหา คือกําหนดรูตัณหาดวยปริญญา ๓.
บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว เพราะมีนัยดังไดกลาวไวแลวในตอนกอน.
พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัตนั่นแล ดวย
ประการฉะนี้.
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ฝายนันทมาณพเมื่อจบเทศนา ชื่นชมภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
กลาวคาถาวา เอตาภินนฺทามิ ขาพระองคยินดียิ่งซึ่งพระดํารัสของพระองค
ดังนี้เปนตน. แมในสูตรก็ไดมีผูบรรลุธรรม เชนกับที่ไดกลาวแลวในสูตร
กอนนั่นแล.
จบอรรถกถานันทสูตรที่ ๗ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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เหมกปญหาที่ ๘
วาดวยเรื่องกําจัดตัณหา
[๔๓๒] เหมกมาณพทูลถามปญหาวา
(กอนแตศาสนาของพระโคดม)
อาจารยเหลาใดไดพยากรณลัทธิของตนแก
ขาพระองค ในกาลกอนวา เหตุนี้ไดเปนมา
แลวอยางนี้ ๆ จักเปนอยางนี้ ๆ คําพยากรณ
ทั้งหมดของอาจารยเหลานั้น ไมประจักษ
แกตน คําพยากรณทั้งหมดนั้น เปนเครื่อง
ทําความตรึกใหทวีมากขึ้น (ขาพระองคไม
ยินดีในคําพยากรณนั้น) ขาแตพระองคผู
เปนมุนี ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเปน
เครื่องกําจัดตัณหา อันซานไปในอารมณ
ตาง ๆ ในโลกแกขาพระองคเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา
ดูกอนเหมกะ ชนเหลาใดไดรูทั่วถึง
บท คือ นิพพาน อันไมแปรผัน เปนที่บรรเทา
ฉันทราคะในรูปที่ไดเห็น เสียงที่ไดฟง และ
สิ่งที่ไดทราบ อันนารัก ณ ที่นี้ เปนผูมสี ติ
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มีธรรมอันเห็นแลว ดับกิเลสไดแลว ชน
เหลานั้นสงบระงับแลว มีสติขามตัณหาอัน
ซานไปในอารมณตาง ๆ ในโลกไดแลว.
จบเหมกมาณวกปญหาที่ ๘
อรรถกถาเหมกสูตร ที่ ๘
เหมกสูตรที่ ๘ มีคาํ เริ่มตนวา เย เม ปุพฺเพ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา เย เม ปุพฺเพ วิยากสุ ความวา อาจารยเหลาใด
มีพาวรีพราหมณเปนตน ไดพยากรณลัทธิของตนแกขาพระองคในกาลกอน.
บทวา หุร โคตมสาสนา คือ กอนศาสนาของพระโคดม. บทวา สพฺพนฺต
ตกฺกวฑฺฒน คือคําพยากรณนั้นทั้งหมด เปนเครื่องทําความตรึกใหทวีมากขึ้น.
บทวา ตณฺหานิคฺฆาตน ธรรมเปนเครื่องกําจัดตัณหา คือ ทําตัณหาให
พินาศ.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อจะตรัสบอกธรรมนั้นแกเหมกมาณพ
นั้นจึงตรัสสองคาถาวา อิธ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา เอตทฺาย เย สตา ชนเหลาใดไดรู
ทั่วถึงบทคือนิพพาน เปนผูมีสติ ความวา ชนเหลาใดรูแจงถึงบทคือนิพพาน
อันไมตายนั้น โดยนัยมีอาทิวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง ดังนี้ รูโ ดยลําดับ
๑

๑. บาลีเปน เหมกปญหา.
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เปนผูมีสติดวยสติในกายานุปสสนาเปนตน. บทวา ทิฏธมฺมาภินิพฺพุตา
เห็นธรรมแลวดับกิเลสไดแลว คือ เห็นธรรมเพราะรูแจงธรรม และดับกิเลส
เพราะดับกิเลสมีราคะเปนตน. บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้ ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัตนั่นแหละ.
เมื่อจบเทศนาก็ไดมีผูบรรลุธรรม เชนเดียวกับที่กลาวไวแลวในสูตรกอนนั่นแล
จบอรรถกถาเหมกสูตรที่ ๘ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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โตเทยยปญหาที่ ๙
วาดวยการรูจักมุนี
[๔๓๓] โตเทยยมาณพทูลถามปญหาวา
ผูใดไมมีกามทั้งหลาย ไมมีตัณหา
และขามความสงสัยไดแลว ความพนวิเศษ
ของผูนั้นเปนอยางไร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนโตเทยยะ
ผูใดไมมีกามทั้งหลาย ไมมีตัณหา
และขามความสงสัยไดแลว ความพนวิเศษ
อยางอื่นของผูนั้นไมมี.
ต. ผูนั้นไมมีความปรารถนา หรือ
ยังปรารถนาอยู ผูนั้นเปนผูมีปญญา หรือ
ยังเปนผูมีปรกติกําหนดดวยปญญาอยู ขาแต
พระองคผูศากยะ ขาพระองคจะพึงรูแจง
มุนีไดอยางไร ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ
รอบคอบ ขอพระองคจงตรัสบอกมุนนี ั้นให
แจงชัดแกขาพระองคเถิด.
พ. ดูกอนโตเทยยะ ผูนั้นไมมีความ
ปรารถนา และไมเปนผูปรารถนาอยูดวย
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ผูน ั้นเปนคนมีปญญา มิใชเปนผูมีปรกติกําหนดดวยปญญาอยูดวย ทานจงรูจักมุนี วา
เปนผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล ไมของอยูแลว
ในกามและภพแมอยางนี้.
จบโตเทยยมาณวกปญหาที่ ๙
อรรถกถาโตเทยยสูตร ที่ ๙
โตเทยยสูตร มีคําเริ่มตนวา ยสฺมึ กามา ผูใดไมมีกามทั้งหลาย
ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา วิโมกฺโข ตสฺส กีทโิ ส โตเทยยมาณพทูล
ถามวา ความพนวิเศษอันผูนั้นพึงปรารถนาเปนอยางไร.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงความไมพนแกโตเทยยมาณพนั้นจึงตรัสคาถาที่สอง. ในบทเหลานั้นบทวา วิโมกฺโข ตสฺส นาปโร
ไดแก ความพนอยางอื่นของผูนั้นไมมี. แมเมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้
วาความสิ้นตัณหาเทานั้น ชื่อวา ความพน ดังนี้ โตเทยยมาณพก็ยังไมเขาใจ
ความนั้นอยูดี จึงทูลถามอีกวา นิราสโส โส อุท อาสสาโน ผูนั้นไมมี
ความปรารถนาหรือยังปรารถนาอยู ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อุท ปฺกปฺป หรือยังเปนผูกําหนดดวย
ปญญาอยู คือ ยังกําหนดตัณหาหรือทิฏฐิ ดวยญาณมีสมาปตติญาณเปนตน.
๑

๑. บาลีวา โตเทยยปญหา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 935

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสบอกขอนั้นแกโตเทยยมาณพ
จึงตรัสคาถาที่สอง. ในบทเหลานั้นบทวา กามภเว คือในกาม และในภพ.
บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดดีแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้
ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัตนั่นแหละ ดวยประการฉะนี้.
เมื่อจบเทศนา ไดมีผูบรรลุธรรมเชนกับพระสูตรกอนนั่นแล.
จบอรรถกถาโตเทยยสูตรที่ ๙ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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กัปปปญหาที่ ๑๐
วาดวยธรรมเปนทีพ่ ึ่ง
[๔๓๔] กัปปมาณพทูลถามปญหาวา
ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขอพระองคจงตรัสบอกซึ่งธรรมอันเปนที่พึ่งของชน
ทั้งหลาย ผูอนั ชราและมรณะครอบงําแลว
ดุจที่พึ่งของชนทั้งหลาย ผูอยูในทามกลาง
สาคร เมื่อคลืน่ เกิดแลว มีภัยใหญฉะนั้น
อนึ่ง ขอพระองคจงตรัสบอกที่พึ่งแกขาพระองคโดยอุบายที่ทุกขนไี้ มพึงมีอีกเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนกัปปะ
เราจะบอกธรรม อันเปนที่พึ่งของ
ชนทั้งหลาย ผูอันชราและมรณะครอบงํา
แลว ดุจที่พึ่งของชนทั้งหลายผูอยูในทาม
กลางสาคร เมือ่ คลื่นเกิดแลว มีภัยใหญ
แกทาน ธรรมชาติไมมีเครื่องกังวล ไมมี
ความถือมั่น นีเ้ ปนที่พึ่ง หาใชอยางอื่นไม
เรากลาวที่พึงอันเปนที่สิ้นไปแหงชรา และ
มรณะวานิพพาน ชนเหลาใดรูนิพพานนั้น
แลว มีสติ มีธรรมอันเห็นแลว ดับกิเลสได
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แลว ชนเหลานั้นไมอยูใตอํานาจของมาร
ไมเดินไปในทางของมาร.
จบกัปปมาณวกปญหาที่ ๑๐
อรรถกถากัปปสูตร ที่ ๑๐
กัปปสูตร มีคําเริ่มตนวา มชฺเฌ สรสฺมึ ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา มชฺเฌ สรสฺมึ ทานอธิบายวา ในสาครอัน
เปนทามกลางเพราะไมมีเบื้องตนที่สุดปรากฏ. บทวา ติฏนฺต คือผูตั้งอยู.
บทวา ยถายิท นาปร สิยา กัปปมาณพทูลวา ขอพระองคจงตรัสบอก
ที่พึ่งแกขาพระองคโดยอุบายที่ทุกขนี้ไมพึงมีอีกเถิด.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงพยากรณความนั้นแกกัปปมาณพนั้น จึงไดตรัสคาถาสามคาถา.
ในบทเหลานั้น บทวา อกิฺจน ไมมีเครื่องกังวล คือตรงกันขาม
กับที่มีเครื่องกังวล. บทวา อนาทาน ไมยึดมั่น คือตรงกันขามกับ ความ
ยึดมั่น ทานอธิบายวา เขาไปสงบความกังวลและความยึดมั่น. บทวา อนาปร
หาใชอยางอื่นไม คือเวนจากที่พึ่งอันไมเปนขาศึกกับที่พึ่งอื่น. ทานอธิบายวา
เปนที่พึ่งประเสริฐที่สุด. บทวา น เต มารสฺส ปฏคู ไดแกชนเหลานั้น
ไมเดินไปในทางของมาร คือไมเปนศิษยคอยบํารุงบําเรอมาร. บทที่เหลือใน
บททั้งปวงชัดเจนดีแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้ ดวยธรรม
เปนยอดคือพระอรหัต ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถากัปปสูตรที่ ๑๐ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
๑

๒

๑. บาลีเปนกัปปปญหา ๒. ม. ปทฺธคู.
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ชตุกัณณีปญหาที่ ๑๑
วาดวยธรรมเครื่องละชาติชรา
[๔๓๕] ชตุกัณณีมาณพทูลถามปญหาวา
ขาแตพระองคผูมีความเพียร ขาพระองคไดฟงวาพระองคเปนผูไมใครกาม
จึงมาเฝาเพื่อทูลถามพระองคผูลวงหวงน้ําคือ
กิเลสเสียได ไมมีกาม ขาแตพระองคผูมีพระเนตรคือพระสัพพัญุตญาณเกิดพรอมแลว
ขอพระองคตรัสบอกทางสันติ ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอพระองคจงตรัสบอกทาง
สันตินั้นแกขาพระองคตามจริงเถิด.
เพราะวาพระผูมีพระภาคเจาทรงมี
เดช ครอบงํากามทั้งหลายเสียแลวดวยเดช
เหมือนพระอาทิตยมีเดช คือ รัศมี ครอบงําปฐพีดวยเดชไปอยูในอากาศ ฉะนั้น ขา
แตพระผูมีพระภาคเจาผูมีปญญาดังแผนดิน
ขอพระองคจงตรัสบอกธรรมเครื่องละชาติ
และชรา ณ ทีน่ ี้ ที่ขาพระองคควรจะรูแจง
แกขาพระองคผูมีปญญานอยเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา
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ดูกอนชตุกัณณี ทานไดเห็นซึ่งเนกขัมมะโดยความเปนธรรมอันเกษมแลว จง
นําความกําหนัดในกามทั้งหลายออกไปเสีย
ใหสิ้นเถิด อนึง่ กิเลสชาติเครื่องกังวลที่
ทานยึดไวแลว (ดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิ)
ซึง่ ควรจะปลดเปลื้องเสีย อยามีแลวแกทา น.
กิเลสเครื่องกังวลใดไดมีแลวในกาล
กอน ทานจงทํากิเลสเครื่องกังวลนั้นให
เหือดแหงเสียเถิด กิเลสเครื่องกังวลในภายหลัง อยาไดมีแกทาน ถาทานจักไมถือเอา
กิเลสเครื่องกังวลในทามกลางไซร ทานจัก
เปนผูสงบเที่ยวไป.
ดูกอนพราหมณ เมื่อทานปราศจาก
ความกําหนัดในนามและรูปแลวโดยประการ
ทั้งปวง อาสวะทั้งหลาย อันเปนเหตุใหไป
สูอ ํานาจแหงมัจจุราช ก็ยอ มไมมแี กทา น.
จบชตุกัณณีมาณวกปญหาที่ ๑๑
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อรรถกถาชตุกัณณิสูตร/ที่ ๑๑
ชตุกัณณิสูตร มีคําเริ่มตนวา สุตฺวานห ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา สุตฺวานห วีร อกามกามึ ขาพระองคได
ฟงวาพระองคไมใครกาม คือ ขาพระองคไดฟงวาพระพุทธเจาชื่อวาผูเปนวีระ
ผูไมใครกาม เพราะไมใครกามทั้งหลายโดยนัยมีอาทิวา อิติป โส ภควา
ดังนี้. บทวา อกามมาคม ผูไมมีกาม คือ ขาพระองคมาเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาคเจาผูไมมีกาม. บทวา สหาชเนตฺต ไดแก ผูมีพระเนตรคือ
พระสัพพัญุตญาณเกิดขึ้นพรอมแลว. บทวา ยถาตจฺฉ คือตามความเปน
จริง. บทวา พฺรูหิ เม ขอพระองคจงบอกแกขาพระองคเถิด ชตุกัณณิมาณพ
กลาวทูลวิงวอนอีก. เพราะวาเมื่อทูลวิงวอน ก็พึงกลาวไดตั้งพันครั้ง. ก็เรือ่ ง
อะไรจะกลาวเพียงสองครั้งเลา. บทวา เตชี เตชสา คือ พระผูมีพระภาคเจา
ผูมีพระเดช ทรงครอบงําดวยพระเดช. บทวา ยมห วิชฺ ชาติชราย
อิธ วิปฺปหาน คือ ขาพระองคพึงรูธรรมอันเปนเหตุละชาติชรา ณ ที่น.ี้
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะตรัสบอกธรรมนั้นแกชตุกัณณิมาณพนั้น จึงไดตรัสคาถาสามคาถา.
ในบทเหลานั้น บทวา เนกฺขมฺม ทฏุ เขมโต เห็นเนกขัมมะโดย
ความเปนธรรมอันเกษม คือเห็นนิพพานและการปฏิบัติเพื่อถึงนิพพานวาเปน
ธรรมอันเกษม. บทวา อุคฺคหึต ไดแก ยึดถือดวยตัณหาและทิฏฐิ. บทวา
นิรตฺต วา ไดแก ควรปลดเปลื้องเสีย. บทวา มา เต วิชฺชิตฺถ คืออยาได
๑. บาลีเปน ชตุกัณณีปญหา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 941

มีแกทาน. บทวา กิฺจน เครื่องกังวล ไดแก แมเครื่องกังวลมีราคะเปนตน
อยาไดมีแกทาน. บทวา ปุพฺเพ ในกาลกอน คือกิเลสที่เกิดขึ้นปรารภสังขาร
ในอดีต. บทวา พฺราหฺมณ พระผูม ีพระภาคเจาตรัสเรียกชตุกัณณิมาณพ.
บทที่เหลือในทุกบทชัดเจนดีแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรนี้ดวย
ธรรมเปนยอดคือพระอรหัตนั่นแหละ ดวยประการฉะนี้.
เมื่อจบเทศนา ไดมีผูบรรลุธรรมเชนในสูตรกอนนั่นแล.
จบอรรถกถาชตุกณ
ั ณิสูตรที่ ๑๑ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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ภัทราวุธปญหาที่ ๑๒
วาดวยความติดของของสัตว
[๔๓๖] ภัทราวุธมาณพทูลถามปญหาวา
ขาพระองคขอทูลวิงวอนพระองค ผู
ทรงละอาลัย ตัดตัณหาเสียได ไมหวั่นไหว
ละความเพลิดเพลิน ขามหวงน้ําคือกิเลสได
แลวพนวิเศษแลว ละธรรมเครื่องใหดาํ ริ มี
พระปญญาดี
ขาแตพระองคผูมีความเพียร ชนใน
ชนบทตาง ๆ ประสงคจะฟงพระดํารัสของ
พระองค มาพรอมกันแลวจากชนบททั้ง
หลาย ไดฟงพระดํารัสของพระองคผูประเสริฐแลว จักกลับไปจากที่นี้ ขอพระองค
จงตรัสพยากรณแกชนในชนบทตาง ๆ เหลา
นัน้ ใหสําเร็จประโยชนเถิด เพราะธรรมนี้
พระองคทรงรูแจงแลวดวยประการนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนภัทราวุธะ
หมูชนควรจะนําเสียซึ่งตัณหา เปน
เครื่องถือมั่นทั้งปวงในสวนเบื้องบน เบื้อง
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ต่ํา ในสวนเบื้องขวางคือในทามกลางให
สิน้ เชิง เพราะวาสัตวทั้งหลายยอมถือมั่น
สิ่งใด ๆ ในโลก มารยอมติดตามสัตวได
เพราะสิ่งนั้นแหละ.
เพราะเหตุนั้น ภิกษุเมือ่ รูชัดอยู มา
เล็งเห็นหมูสัตว ผูติดของอยูแลวในวัฏฏะ
อันเปนบวงแหงมารนี้วา เปนหมูสตั วติด
ของอยูแลวเพราะการถือมัน่ ดังนี้ พึงเปนผู
มีสติ ไมถือมั่นเครื่องกังวลในโลกทั้งปวง.
จบภัทราววุธมาณวกปญหาที่ ๑๒
อรรถกถาภัทราวุธสูตร ที่ ๑๒
ภัทราวุธสูตร มีคําเริ่มตนวา โอกฺชห ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานัน บทวา โอกฺชห คือผูละอาลัย. บทวา ตณฺหจฺฉิท
ผูตัดตัณหาเสียได คือตัดหมูตัณหาทั้ง ๖. บทวา อเนช ผูไมหวั่นไหว คือ
ไมมีความทะเยอทะยานในโลกธรรมทั้งหลาย. บทวา นนฺทิฺชห ผูละความ
เพลิดเพลิน คือละความปรารถนามีรปู ในอนาคตเปนตน. จริงอยูภัทราวุธมาณพกลาวถึงตัณหาอยางเดียวเทานั้นในที่นี้โดยประการตาง ๆ เพื่อสรรเสริญ
พระผูมีพระภาคเจาเทานั้น. บทวา กปฺปฺชห ผูล ะธรรมเครือ่ งใหดําริคือ
๑

๑. บาลีเปน ภัทราวุธปญหา.
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ละธรรมเครือ่ งใหดําริสองอยาง. บทวา อภิยาเจ ขาพระองคขอทูลวิงวอน
เปนอยางยิ่ง. บทวา สุตฺวาน นาคสฺส อปนมิสฺสนฺติ อิโต ชนทั้ง
หลายมาจากชนบทไดฟงดํารัสของพระองคผูประเสริฐแลว จักกลับไปจากที่นี้
อธิบายวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ชนทั้งหลายเปนอันมากไดฟงพระดํารัส
ของพระองคผูประเสริฐแลวจักกลับไปจากปาสาณกเจดียนี้. บทวา ชนปเทหิ
สงฺคตา มาพรอมกันแลวจากชนบททั้งหลาย คือมาพรอมกัน ณ ที่นี้จาก
ชนบททั้งหลายมีอังคะเปนตน. บทวา วิยากโรหิ ขอจงทรงพยากรณ คือ
ขอจงทรงแสดงธรรม.
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงธรรมโดยอนุโลมตาม
อัธยาศัยของภัทราวุธมาณพนั้น จึงไดตรัสพระคาถาสองคาถา.
ในบทเหลานั้น บทวา อาทานตณฺห ตัณหาเปนเครื่องยึดมั่น คือ
ตัณหาเปนเครื่องยึดมั่นอารมณมีรูปเปนตน. อธิบายวา ยึดมั่นตัณหา. บทวา
ย ยฺหิ โลกสฺมึ อุปาทิยนฺติ เพราะวาสัตวทั้งหลายยอมถือมั่นสิ่งใด ๆ
ในโลก คือถือมั่นสิ่งใด ๆ ในประเภทมีขันธเปนตนเหลานั้น. บทวา เตเนว
มาโร อเนฺวติ ชนฺตุ มารยอมติดตามสัตวไดเพราะสิ่งนั้นแหละ. ความวา
มารคือขันธมารอันมีในปฏิสนธิ ยอมติดตามสัตวนั้นไปดวยอํานาจกรรมาภิสังขารที่เกิดขึ้นเพราะอุปาทานเปนปจจัยนั้นเอง. บทวา ตสฺมา ปชาน
เหตุนั้นภิกษุเมื่อรูชัดอยู คือ เมื่อรูโทษอยางนี้ในสังขารโดยความเปนของไม
เที่ยงเปนตน. บทวา อาทานสตฺเต อิติ เปกฺขมาโน ปช อิม มจฺจุเธยฺย
วิสตฺต ภิกษุเล็งเห็นสัตวผูติดของอยูแลวในวัฏฏะ อันเปนบวงแหงมารนี้วา
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เปนหมูสัตวติดของอยูแลวเพราะการยึดมั่นดังนี้ ความวา ภิกษุเล็งเห็นหมูสัตว
ผูติดของอยูแลวในบวงแหงมารในโลกทั้งปวงวา เปนหมูสัตวติดของอยูแลวใน
รูปเปนตนอันเปนเครื่องยึดถือ เพราะอรรถวาพึงยึดมั่น หรือเล็งเห็นอยูวาไม
สามารถจะสงเคราะหการยึดมั่นในบุคคลผูยึดมั่นถือมั่น ผูติดของอยูแลวเพราะ
การยึดมั่น และเพื่อกาวลวงจากหมูสัตวผูของอยูในบวงมารนี้ได ไมถอื มั่น
เครื่องกังวลในโลกทั้งปวง. บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดเจนดีแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัตนั่นแล ดวย
ประการฉะนี้.
อนึ่ง เมื่อจบเทศนาไดมีผูบรรลุธรรมเชนกอนเหมือนกัน.
จบอรรถกถาภัทราวุธสูตรที่ ๑๒ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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อุทยปญหาที่ ๑๓
วาดวยเรื่องวิญญาณดับ
[๔๓๗] อุพยมาณพทูลถามปญหาวา
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา
จึงมาเฝาพระองคผูเพงฌานผูปราศจากธุลี
ทรงนั่งโดยปรกติ ทรงทํากิจเสร็จแลว ไมมี
อาสวะ ทรงถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ขอ
พระองคจงตรัสบอกอัญญาวิโมกข สําหรับ
ทําลายอวิชชาเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนอุทยะ
เรากลาวธรรมเปนเครือ่ งละความพอ
ใจในกาม และโทมนัสทั้งสองอยาง เปน
เครื่องบรรเทาความงวงเหงา เปนเครื่องหาม
ความรําคาญ บริสุทธิ์ดี เพราะอุเบกขาและ
สติ มีความตรึกถึงธรรมแลนไปในเบื้องหนา
วาเปนอัญญาวิโมกข สําหรับทําลายอวิชชา.
อุ. โลกมีธรรมอะไรประกอบไว
ธรรมชาติอะไรเปนเครื่องเที่ยวไป ของโลก
นัน้ เพราะละธรรมอะไรไดเด็ดขาด ทานจึง
กลาววา นิพพาน.
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พ. โลกมีความเพลิดเพลินประกอบ
ไว ความตรึกไปตาง ๆ เปนเครื่องเที่ยวไป
ของโลกนั้น เพราะละตัณหาไดเด็ดขาด
ทานจึงกลาววา นิพพาน.
อุ. เมื่อบุคคลมีสติอยางไร เที่ยวไป
อยู วิญญาณจึงจะดับ ขาพระองคทั้งหลาย
มาเฝาเพื่อทูลถามพระองค ขาพระองค
ทั้งหลาย ขอฟงพระดํารัสของพระองค.
พ. เมื่อบุคคลไมเพลิดเพลินเวทนา
ทั้งภายในและภายนอก มีสติอยางนี้เที่ยว
ไปอยู วิญญาณจึงจะดับ.
จบอุทยมาณวกปญหาที่ ๑๓
อรรถกถาอุทยสูตร ที่ ๑๓
อุทยสูตร มีคําเริ่มตนวา ฌายี ผูเพงฌาน ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อฺ วิโมกฺข อัญญาวิโมกขนี้ ไดแก
อุทยมาณพทูลถามถึงวิโมกข อันเพงถึงปุญญานุภาพ.
ลําดับนั้น เพราะอุทยมาณพเปนผูไดฌานที่สี่ ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงอัญญาวิโมกข คือธรรมเปนเครื่องพนที่ควรรูทั่วถึง โดย
ประการตาง ๆ ดวยอํานาจฌาน ที่อุทยมณพไดแลว จึงตรัสคาถาสองคาถา.
๑

๑. บาลีเปน อุทยปญหา.
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ในบทเหลานั้น บทวา ปหาน กามจฺฉนฺทาน ธรรมเปนเครื่องละ
ความพอใจในกาม พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เรากลาวธรรมเปนเครื่องละ
ความพอใจในกาม ของผูยังปฐมฌานใหเกิดวาเปนอัญญาวิโมกข. พึงประกอบบททั้งปวงอยางนี้. บทวา อุเปกฺขาสติสสุทฺธ คือบริสุทธิ์ดีดวยอุเบกขา
และสติในฌานที่สี่. บทวา ธมฺมตกฺกปุเรชว มีความตรึกถึงธรรมแลนไป
เบื้องหนา คือ ภิกษุตั้งอยูในจตุตถฌานวิโมกขนั้น เห็นแจงซึ่งองคฌานแลว
ยอมกลาวถึงอรหัตวิโมกขที่ตนบรรลุแลว. จริงอยู ความตรึกถึงธรรมมี
สัมมาสังกัปปะอันสัมปยุตดวยมรรคเปนตนของอรหัตวิโมกข ชื่อวาเปนธรรม
แลนไปเบื้องหนา. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ธมฺมตกฺกปุเรชว มีความตรึกถึงธรรมแลนไปเบื้องหนา. บทวา อวิชฺชาย ปเภทน
สําหรับทําลายอวิชชา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เรากลาววานั่นแลเปน
อัญญาวิโมกขสําหรับทําลายอวิชชาโดยนัยที่ใกลเคียงกับเหตุ เพราะอาศัยนิพพานกลาวคือการทําลายอวิชชาเกิดขึ้น. อุทยมาณพไดฟงนิพพานที่พระผูมี
พระภาคตรัส ดวยพระดํารัสอันเปนการทําลายอวิชชาอยางนี้แลว เมื่อจะทูล
ถามวา ที่เรียกวานิพพานนั้น เพราะละอะไรได จึงกลาวคาถาวา กึสุ สโย
ชโน ดังนี้เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา กึสุ สโยชโน คือโลกมีอะไรประกอบไว. บท
วา กึสุ วิจารโณ คือธรรมอะไรเปนเครื่องเที่ยวไป. บทวา กิสฺสสฺส
วิปฺปหาเนน คือเพราะละธรรมนั้น ธรรมนั้นชื่ออะไร.
ลําดับนั้น พระผูมพี ระภาคเจาเมื่อจะทรงพยากรณความนั้น แกอุทยมาณพนั้นจึงตรัสคาถาวา นนฺทิสโยชโน โลกมีความเพลิดเพลินประกอบไว.
๑

๑. บาลีเปน วิจารณา.
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ในบทเหลานั้นบทวา วิตกฺกสฺส ไดแก วิตกมีกามวิตกเปนตน.
บัดนี้อุทยมาณพ เมื่อจะทูลถามทางแหงนิพพานนั้นจึงกลาวคาถาวา กถ สตสฺส
เมื่อบุคคลมีสติอยางไร. ในบทเหลานั้น บทวา วิฺาณ ไดแก อภิสังขาร
วิญญาณ (วิญญาณที่เกิดพรอมกับอภิสังขาร)
ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสบอกทางแกอุทยมาณพนั้น
จึงตรัสคาถาวา อชฺฌตฺตฺจ ภายใน. ในบทเหลานั้น บทวา เอว สตสฺส
มีสติอยางนี้ คือมีสติสัมปชัญญะอยางนี้. บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดเจนดีแลว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้ ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต
นั้นเอง ดวยประการฉะนี้.
อนึ่ง เมื่อจบเทศนาไดมีผูบรรลุธรรมเชนครัง้ กอนนั่นแล.
จบอรรถกถาอุทยสูตรที่ ๑๓ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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โปสาลปญหาที่ ๑๔
วาดวยภูมทิ ี่ตั้งปญญา
[๔๓๘] โปสาลมาณพทูลถามปญหาวา
ขาพระองคมีความตองการดวยปญหา จึงไดมาเฝาพระองค พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงอางสิ่งที่ลวงไปแลว (พระปรีชา
ญาณในกาลอันเปนอดีต) ไมทรงหวั่นไหว
ทรงตัดความสงสัยไดแลว ทรงบรรลุถึงฝง
แหงธรรมทั้งปวง ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ผูศ ากยะ ขาพระองคขอทูลถามถึงญาณของ
บุคคลผูมีความสําคัญในรูปกาวลวงเสียแลว
ละรูปกายไดทั้งหมด เห็นอยูวาไมมีอะไร
นอยหนึ่งทั้งภายในและภายนอก บุคคลเชน
นัน้ ควรแนะนําอยางไร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนโปสาละ
พระตถาคตทรงรูยิ่ง ซึง่ ภูมิเปนที่ตั้ง
แหงวิญญาณทั้งปวง ทรงทราบบุคคลนั้นผูยัง
ดํารงอยู ผูนอมไปแลวในอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนตน ผูมีอากิญจัญญายตนสมาบัติ
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เปนตน นั้นเปนที่ไปในเบื้องหนา ผูที่เกิด
ในอากิญจัญญายตนภพวา มีความเพลิดเพลินเปนเครื่องประกอบ ดังนี้แลว แตนั้น
ยอมเห็นแจงในอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น
ญาณของบุคคลนั้น ผูเปนพราหมณ อยูจบ
พรหมจรรยแลว เปนญาณอันถองแทอยางนี้.
จบโปสาลมาณวกปญหาที่ ๑๔
อรรถกถาโปสาลสูตร ที่ ๑๔
โปสาลสูตร มีคําเริ่มตนวา โย อตีต เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา โย อตีต อาทิสติ พระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงแสดงอางสิ่งที่ลวงไปแลว คือ พระผูมีพระภาคเจาพระองคใดทรงแสดง
อางถึงสิ่งที่ลวงไปแลวมีชาติเปนตนแมชาติหนึ่งของพระองค และของสัตวพวก
อื่น. บทวา วิภูตรูปสฺิสฺส คือบุคคลผูมีความสําคัญในรูปกาวลวงแลว.
บทวา สพฺพกายปฺปหายิโน คือ ละรูปกายไดทั้งหมดดวยการละชั่วคราว
และละดวยการขมไว. อธิบายวา ละปฏิสนธิในรูปภพไดแลว. บทวา นตฺถิ
กิฺจีติ ปสฺสโต เห็นอยูวาไมมีอะไร คือ เห็นอยูวาไมมีอะไรเพราะเห็นแจง
วาวิญญาณไมมี. ทานอธิบายวา ไดอากิญจัญญายตนสมาบัติ. บทวา าณ
สกฺกานุปุจฺฉามิ ขาแตพระองคผูเปนศากยะ ขาพระองคทูลถามถึงญาณ
๑

๑. บาลีเปน โปสาลปญหา.
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โปสาลมาณพเรียกพระผูมีพระภาคเจา สักกะ ขาแตพระองคผูเปนศากยะ ขา
พระองคทูลถามถึงญาณของบุคคลนั้นวาควรปรารถนาเชนไร. บทวา กถ เนยฺโย คือบุคคลนั้นควรแนะนําอยางไร ควรใหญาณเกิดแกเขายิ่งขึ้นไดอยางไร.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงประกาศญาณของพระองคที่อัน
ใคร ๆ กําจัดไมไดในบุคคลเชนนั้น เพื่อทรงพยากรณญาณนั้นแกโปสาลมาณพ
จึงตรัสคาถาสองคาถาตอไป.
บทวา วิฺาณฏิติโย สพฺพา อภิชาน ตถาคโต พระตถาคต
ทรงรูยิ่งซึ่งภูมิเปนที่ตั้งแหงวิญญาณทั้งปวง คือ ทรงรูยิ่งวิญญาณฐิติทั้งปวง
อยางนี้วา สัตวทั้งหลายยอมมีได ดวยอภิสังขาร ดวยปฏิสนธิ ๔. บทวา
ติฏนฺตเมน ชานาติ ทรงทราบบุคคลนั้นผูดํารงอยู คือทรงทราบบุคคลนั้น
ผูดํารงอยูไดดวยกรรมคืออภิสังขารวา ตอไปสัตวนี้จักมีคติเปนอยางนี้. บทวา
วิมุตฺต คือ นอมไปแลวในอากิญจัญญายตนสมาบัติเปนตน. บทวา ตปฺปรายน
ผูมีอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้นเปนที่ไปในเบื้องหนา คือ สําเร็จดวยอากิญจัญญายตนสมบัตินั้น. บทวา อากิฺจฺาสมฺภว ตฺวา ทรงทราบผูที่เกิดใน
อากิญจัญญายตนภพ คือ ทรงทราบกรรมคืออภิสังขารที่ใหเกิดในอากิญจัญญายตนภพ. เปนอยางไร นี้เปนเครื่องหวงใย. บทวา นนฺทิสโยชน อิติ วามี
ความเพลิดเพลินเปนเครื่องประกอบ คือ รูความเพลิดเพลินที่นับวาอรูปราคะ
ในภพนั้นวาเปนเครื่องประกอบ. บทวา ตโต ตตฺถ วิปสฺสติ แตนั้นยอม
เห็นแจงในอากิญจัญญายตนสมาบัตินั้น คือ แตนนั้ ออกจากอากิญจัญญายตนสมาบัติแลว เห็นแจงสมาบัตินั้นโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน. บทวา
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เอว าณ ตถ ตสฺส ญาณของบุคคลนั้นเปนญาณถองแทอยางนี้ คือ
อรหัตญาณเกิดขึ้นแกบุคคลนั้นผูเห็นแจงอยางนี้ ตามลําดับไมวิปริต. บทวา
วุสีมโต คืออยูจบพรหมจรรยแลว. บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดเจนดีแลว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้ ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต
นั่นแล.
เมื่อจบเทศนาไดมีผูบรรลุธรรมเชนกับครั้งกอนนั่นแล.
จบอรรถกถาโปสาลสูตรที่ ๑๔ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชือ่ ปรมัตถโชติกา
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โมฆราชปญหาที่ ๑๕
วาดวยเรื่องมัจจุราชไมเห็น
[๔๓๙] โมฆราชมาณพทูลถามปญหาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูศากยะ
ขาพระองคไดทูลถามปญหาถึงสองครั้งแลว
พระองคผูมีพระจักษุ ไมทรงพยากรณแก
ขาพระองค แตขาพระองคไดสดับมาวา
พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนเทพฤาษี จะทรง
พยากรณในครัง้ ที่สาม (ขาพระองคจึงขอทูล
ถามวา)
โลกนี้ โลกอื่น พรหมโลกกับทั้ง
เทวโลก ขาพระองคยอมไมทราบความเห็น
ของพระองคผูโคดม ผูเรืองยศ ขาพระองค
มีความตองการดวยปญหา จึงไดมาเฝา
พระองค ผูมปี กติเห็นธรรมอันงามอยางนี้
บุคคลผูพิจารณาเห็นโลกอยางไร มัจจุราช
จึงจะไมเห็น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา
ดูกอนโมฆราช ทานจงเปนผูมีสติ
ทุกเมื่อ พิจารณาเห็นโลกโดยความเปนของ
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วางเปลาเถิด จงถอนความตามเห็นวาเปน
ตัวตนเสียแลว พึงเปนผูขามพนมัจจุราชได
ดวยอาการอยางนี้ บุคคลผูพ ิจารณาเห็นโลก
อยูอ ยางนี้ มัจจุราชจึงจะไมเห็น.
จบโมฆราชมาณวกปญหาที่ ๑๕
อรรถกถาโมฆราชสูตร ที่ ๑๕
โมฆราชสูตร มีคําเริ่มตนวา ทฺวาห สกฺก ดังนี้.
ในบทเหลานั้นบทวา ทฺวาห คือขาพระองคไดทูลถามปญหาถึงสอง
ครั้ง. อันที่จริงโมฆราชมาณพนั้นไดเคยทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจาถึง
สองครั้ง เมื่อจบอชิตสูตรและติสสเมตเตยยสูตร. แตพระผูมีพระภาคเจาทรงรอ
ใหโมฆราชมาณพมีอินทรียแกกลากอน จึงยังมิไดทรงพยากรณ. ดวยเหตุนั้น
โมฆราชมาณพจึงไดทูลวา ขาแตพระองคผูเปนศากยะ ขาพระองคไดทูลถาม
ปญหาถึงสองครั้งแลว. บทวา ยาวตติยฺจ เทวิสิ พฺยากโรตีติ เม สุต
ขาพระองคไดสดับมาวา พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนเทพฤษีจะทรงพยากรณใน
ครั้งที่สาม คือ ขาพระองคไดสดับมาอยางนี้วา พระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหา
คุณ ผูทรงจําแนกธรรม ผูเปนวิสุทธิเทพ ผูอันขาพระองคถามปญหาแลว
จะทรงพยากรณกะสหธรรมิกในครั้งที่สาม. นัยวา โมฆราชมาณพนั้นไดฟง
อยางนี้ ณ ฝงแมน้ําโคธาวรีนั่นเอง ดวยเหตุนั้นโมฆราชมาณพนั้นจึงทูลวา
๑

๑. บาลีเปน โมฆราชปญหา.
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พฺยากโรตีติ เม สุต ขาพระองคสดับมาวา พระสัมมาสัมพุทธเจาจะทรง
พยากรณ ดังนี้. บทวา อย โลโก ไดแก มนุษยโลก. บทวา ปโร โลโก
โลกอื่น ไดแก โลกที่เหลือเวนมนุษยโลกนั้น. บทวา สเทวโก พรอมดวย
เทวโลกไดแกโลกที่เหลือ ประกอบดวยอุปตติเทพและสมมติเทพเวนพรหม
โลก. บทวา พฺรหฺมโลโก สเทวโก นี้ เพียงแสดงถึงนัยเปนตนวา สเทวเก
โลเก ในโลกพรอมดวยเทวโลก ดวยเหตุนั้น พึงทราบโลกดังที่ไดกลาวแลว
อยางนั้นทั้งหมด. บทวา เอว อภิกฺกนฺตทสฺสาวึ ไดแกพระองคผูมีปรกติ
เห็นธรรมอันงาม คือ ธรรมเลิศอยางนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงถึง
ผูสามารถเห็นอัธยาศัยอธิมุติและคติอันเปนที่ไปในเบื้องหนาของโลกพรอมทั้ง
เทวโลก. บทวา สฺุโต โลก อเวกฺขสฺสุ ทานจงพิจารณาเห็นโลกโดย
ความเปนของวางเปลาเถิด คือจงพิจารณาเห็นโลก โดยความเปนของวางเปลา
ดวยเหตุสองประการ คือดวยลักษณะอันเปนไปแลวไมมีเหลือ ๑ ดวยพิจารณา
เห็นเนือง ๆ ถึงสังขารเปนของวางเปลา ๑. บทวา อตฺตานุทิฏึ อูหจฺจ คือ
จงถอนความเห็นวาเปนตัวเปนตนเสีย. บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดเจนดีแลว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรแมนี้ ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัต
นั่นแล.
เมื่อจบเทศนาไดมีผูบรรลุธรรมเชนกับที่กลาวไวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาโมฆราชสูตรที่ ๑๕ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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ปงคิยปญหาที่ ๑๖
วาดวยการไมเกิดอีก
[๔๔๐] ปงคิยมาณพทูลถามปญหาวา
ขาพระองคเปนคนแก มีกําลังนอย
ผิวพรรณเศราหมอง นัยนตาทั้งสองของ
ขาพระองคไมแจมใส หูสาํ หรับฟงก็ไม
สะดวก ขอขาพระองคอยาไดเปนคนหลง
ฉิบหายเสียในระหวางเลย ขอพระองคจง
ตรัสบอกธรรมที่ขาพระองคควรรูอันเปน
เครื่องละชาติและชรา ในทีน่ ี้เสียเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสพยากรณวา ดูกอนปงคิยะ
ชนทั้งหลายไดเห็นเหลาสัตวผูเดือดรอนอยูเพราะรูปทั้งหลายแลว ยังเปนผู
ประมาท ก็ยอ ยยับอยูเพราะรูปทั้งหลาย ดู
กอนปงคิยะ เพราะเหตุนั้น ทานจงเปนคน
ไมประมาท ละรูปเสียเพื่อความไมเกิดอีก.
ป. ทิศใหญสี่ ทิศนอยสี่ ทิศเบื้องบน
ทิศเบื้องต่ํา รวมเปนสิบทิศ สิ่งไร ๆ ในโลก
ทีพ่ ระองคไมไดเห็น ไมไดฟง ไมไดทราบ
หรือไมไดรูแจง มิไดมี ขอพระองคจงตรัส
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บอกธรรมทีข่ า พระองคควรรู อันเปนเครื่อง
ละชาติและชราในอัตภาพนี้เถิด.
พ. ดูกอนปงคิยะ เมื่อทานเห็นหมู
มนุษยผูถูกตัณหาครอบงําแลว เกิดความ
เดือดรอน อันชราถึงรอบขาง ดูกอนปงคิยะ
เพราะเหตุนั้น ทานจงเปนคนไมประมาทละ
ตัณหาเสีย เพือ่ ความไมเกิดอีก.
จบปงคิยมาณวกปญหาที่ ๑๖
อรรถกถาปงคิยสูตรที่ ๑๖
ปงคิยสูตร มีคําเริ่มตนวา ชิณโฺ ณหมสฺมิ ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา ชิณฺโณหมสฺมิ อพโล วีตวณฺโณ ขาพระองคเปนคนแก มีกําลังนอย ผิวพรรณเศราหมอง คือ นัยวา พราหมณ
นั้นถูกชราครอบงํามีอายุได ๑๒๐ ปโดยกําเนิด มีกําลังนอย คิดวา เราจักทํา
ใหถึงบทในที่นี้ กลับทําเสียในที่อื่น และมีผิวพรรณเศราหมอง ดวยเหตุนั้น
ปงคิยะจึงกลาววา ชิณฺโณหมฺสมฺ ิ อพโล วีตวณฺโณ ดังนี้. บทวา มาหมฺ
ปนสฺส โมมูโห อนฺตราย ขาพระองคอยาไดเปนคนหลงฉิบหายเสียใน
ระหวางเลย คือ ขาพระองคยังไมทําใหแจงซึ่งธรรมของพระองค ยังเปนผู
ไมรูแจง อยาไดฉิบหายเสียในระหวางเลย. บทวา ชาติปราย อิธ วิปฺปหาน
ธรรมเปนเครื่องละชาติและชราในทีน่ ี้ คือ ขอพระองคจงทรงบอกธรรมเปน
เครื่องละชาติและชรา คือ นิพพานธรรม ณ บาทมูลของพระองคหรือ ณ
ปาสาณกเจดียนี้ ที่ขาพระองคควรรูเถิด.
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บัดนี้ เพราะปงคิยะกลาวคาถาวา ชิณฺโณหมสฺมิ เพราะเพงในกาย
ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจา เพื่อใหปงคิยะนั้นละความเยื่อใยในกายเสียจึงตรัส
วา ทิสฺวาน รูเปสุ วิหฺมาเน ชนทั้งหลายไดเห็นเหลาสัตวผูเดือดรอน
ในเพราะรูป ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา รูเปสุ คือเพราะรูปเปนเหตุเปนปจจัย. บทวา
วิหฺมาเน คือ เดือดรอนอยูดวยกรรมกรณเปนตน. บทวา รูปฺปนฺติ
รูเปสุ ยอมยอยยับในเพราะรูปทั้งหลาย คือ ชนทัง้ หลายยอมยอยยับยอมลําบาก
ดวยโรคทั้งหลายมีโรคตาเปนตน เพราะรูปเปนเหตุ.
ปงคิยะแมฟงขอปฏิบัติที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสจนถึงพระอรหัตแลวก็
ยังไมบรรลุธรรมวิเศษ เพราะความชราและกําลังนอย เมื่อจะสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถานี้อีกวา ทิสา จ ตสฺโส ทิศใหญสี่ดังนี้ จึงวิงวอนขอให
เทศนา. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงปฏิปทาจนถึงพระอรหัต
แกปงคิยะอีกจึงตรัสคาถาวา ตณฺหาธิปนฺเน หมูมนุษยถูกตัณหาครอบงําแลว
ดังนี้เปนตน. บทที่เหลือในบททั้งปวงชัดเจนดีแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงพระสูตรแมนี้ ดวยธรรมเปนยอดคือพระอรหัตนั่นแล.
อนึ่ง เมื่อจบเทศนาปงคิยะไดตั้งอยูในอนาคามิผล. นัยวาปงคิยะนั้น
คิดในระหวาง ๆ วา พาวรีพราหมณผูเปนลุงของเราไมไดฟงเทศนาอันวิจิตร
เฉียบแหลมอยางนี้ จะมีประโยชนอะไรดวยการฟงของเรา เพราะความฟุงซาน
ดวยความเยื่อใยนั้นปงคิยะจึงไมไดบรรลุพระอรหัต. สวนชฎิล ๑,๐๐๐ ที่เปน
อันเตวาสิกของปงคิยะนั้นไดบรรลุพระอรหัต. ทัง้ หมดทรงบาตรและจีวรสําเร็จ
ดวยฤทธิ์ไดเปนเอหิภิกขุ ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาปงคิยสูตรที่ ๑๖ แหงอรรถกถาขุททกนิกาย
ชื่อปรมัตถโชติกา
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ปารายนานุสังคีติคาถา
วาดวยความแกกลาแหงอินทรียของมาณพ ๑๖ คน
[๔๔๑] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ ปาสาณกเจดียใน
มคธชนบทไดตรัสปารายนสูตรนี้ อันพราหมณมาณพ ๑๖ คน ผูเปนบริวาร
ของพราหมณพาวรี ทูลอาราธนาแลว ไดตรัสพยากรณปญหา แมหากวา
การกบุคคลรูทั่วถึงอรรถ รูทั่วถึงธรรมแหงปญหาหนึ่ง ๆ แลวพึงปฏิบัติธรรม
อันสมควรแกธรรมไซร การกบุคคลนั้น ก็พึงถึงฝงโนนแหงชราและมรณะได
แนแท เพราะธรรมเหลานี้ เปนประโยชนเกื้อกูลแกการถึงฝงโนน เพราะ
เหตุนั้น คําวา ปารายนะ จึงเปนชื่อแหงธรรมปริยายนี้.
[๔๔๒] พราหมณมาณพผูอาราธนา
ทูลถามปญหา ๑๖ คนนั้น คือ อชิตมาณพ ๑
ติสสเมตเตยยมาณพ ๑ ปุณณกมาณพ ๑
เมตตคูมาณพ ๑ โธตกมาณพ ๑ อุปสีวมาณพ ๑ นันทมาณพ ๑ เหมกมาณพ ๑
โตเทยยมาณพ ๑ กัปปมาณพ ๑ ชตุกัณณีมาณพผูเปนบัณฑิต ๑ ภัทราวุธมาณพ ๑
อุทยมาณพ ๑ โปสาลพราหมณมาณพ ๑
โมฆราชมาณพผูมีปญญา ๑ ปงคิยมาณพผู
แสวงหาคุณอันใหญ ๑ พราหมณมาณพทั้ง
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๑๖ คนนี้ ไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูแสวง
หาคุณอันใหญ ทรงมีจรณะอันสมบูรณ
พราหมณมาณพทั้ง ๑๖ คน ไดเขาไปเฝา
ทูลถามปญหาอันละเอียด กะพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุด.
พระพุทธเจาผูเปนมุนีไดตรัสพยากรณ
ปญหาที่พราหมณมาณพเหลานั้นทูลถามแลว
ตามที่เปนจริง ทรงใหพราหมณมาณพทั้งหลายยินดีแลว ดวยการตรัสพยากรณปญหา
ทุก ๆ ปญหา
พราหมณมาณพทั้ง ๑๖ คนเหลานั้น
อันพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตยผูมี
จักษุใหยินดีแลว ไดประพฤติพรหมจรรย
ในสํานักของพระพุทธเจา ผูมีพระปญญา
อันประเสริฐ.
เนื้อความแหงปญหาหนึ่ง ๆ ที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลวดวยประการใด ผูใด
พึงปฏิบัติตามดวยประการนั้น ก็พึงจากฝง
นี้ไปถึงฝงโนนได ผูนั้นเจริญมรรคอันอุดม
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อยู ก็พึงจากฝงนี้ไปถึงฝงโนนได ธรรม
ปริยายนั้นเปนทางเพื่อไปสูฝงโนน เพราะ
ฉะนั้น ธรรมปริยายนั้นจึงชื่อวา ปารายนะ.
[๔๔๓] ปงคิยมาณพกลาวคาถาวา
อาตมาจักขับตามภาษิตเครื่องไปยัง
ฝงโนน (อาตมาขอกลาวตามที่พระผูมี
พระภาคเจาไดทรงเห็นแลวดวยพระญาณ)
พระพุทธเจาผูประเสริฐ ปราศจากมลทิน
มีพระปญญากวางขวาง ไมมีความใคร ทรง
ดับกิเลสไดแลว จะพึงตรัสมุสาเพราะเหตุ
อะไร
เอาเถิด อาตมาจักแสดงวาจาที่ควร
เปลง ประกอบดวยคุณของพระพุทธเจา
ผูท รงละความหลงอันเปนมลทินไดแลว
ทรงละความถือตัวและความลบหลูได
เด็ดขาด.
ดูกอนทานพราหมณาจารย พระพุทธเจาทรงบรรเทาความมืด มีพระจักษุ
รอบคอบ ทรงถึงที่สุดของ ทรงลวงภพ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 963

ไดทั้งหมด ไมมีอาสวะ ทรงละทุกขได
ทั้งปวง มีพระนามตามความเปนจริงวา
พุทโธ อันอาตมาเขาเฝาแลว.
นกพึงละปาเล็ก แลวมาอยูอาศัย
ปาใหญอันมีผลไมมาก ฉันใด อาตมา มา
ละคณาจารยผูมีความเห็นนอยแลว ได
ประสบพระพุทธเจาผูมีความเห็นประเสริฐ
เหมือนหงสโผลงสูสระใหญ แมฉันนัน้
กอนแตศาสนาของพระโคดม
อาจารยเหลาใด ไดพยากรณลัทธิของตนแก
อาตมาในกาลกอนวา เหตุนี้ไดเปนมาแลว
อยางนี้ จักเปนอยางนี้ คําพยากรณของ
อาจารยเหลานั้นทั้งหมด ไมประจักษแกตน
คําพยากรณทั้งหมดนั้น เปนเครื่องทําความ
ตรึกใหทวีมากขึน้ (อาตมาไมพอใจในคํา
พยากรณนั้น)
พระโคดมพระองคเดียว ทรง
บรรเทาความมืดสงบระงับ มีพระรัศมี
โชติชวง มีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏดุจ
แผนดิน มีพระปญญากวางขวาง ไดทรง
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แสดงธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง ไมประกอบ
ดวยกาล เปนที่สิ้นตัณหา ไมมีจัญไร หา
อุปมาในที่ไหน ๆ มิได แกอาตมา.
พราหมณพาวรีผูอาจารยกลาวคาถากะพระปงคิยะวา
ทานปงคิยะ พระโคดมพระองคใด
ไดทรงแสดงธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง ไม
ประกอบดวยกาล เปนทีส่ ิ้นตัณหา ไมมี
จัญไร หาอุปมาในที่ไหน ๆ มิไดแกทาน
เพราะเหตุไรหนอ ทานจึงอยูปราศจาก
พระโคดมพระองคนั้น ผูมีพระปญญาเปน
เครื่องปรากฏดุจแผนดิน มีพระปญญา
กวางขวาง สิ้นกาลแมครูหนึ่งเลา.
พระปงคิยะกลาวคาถาตอบพราหมณพาวรีผูอาจารยวา
ทานพราหมณ พระโคดมพระองคใด
ไดทรงแสดงธรรมอันบุคคลพึงเห็นเอง ไม
ประกอบดวยกาล เปนทีส่ ิ้นตัณหา ไมมี
จัญไร หาอุปมาในที่ไหน ๆ มิได แกอาตมา
อาตมามิไดอยูปราศจากพระโคดมพระองค
นัน้ ผูมีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏดุจ
แผนดิน มีพระปญญากวางขวาง สิ้นกาล
แมครูหนึ่ง.
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ทานพราหมณ อาตมาไมประมาท
ทั้งกลางคืนกลางวัน เห็นอยูซึ่งพระพุทธเจา
ผูโคดมพระองคนั้นดวยใจ เหมือนเห็นดวย
จักษุ ฉะนั้น อาตมานมัสการอยูซึ่งพระพุทธเจาผูโคดมพระองคนั้นตลอดราตรี
อาตมา มาสําคัญความไมอยูปราศจาก
พระพุทธเจาผูโคดมพระองคนั้น ดวยความ
ไมประมาทนั้น.
ศรัทธา ปติ มนะ และสติของอาตมา
ยอมนอมไปในคําสั่งสอนของพระพุทธเจาผู
โคดม พระพุทธเจาผูโคดม ผูมีพระปญญา
กวางขวาง ประทับอยูยังทิศาภาคใด ๆ
อาตมานั้นเปนผูนอบนอมไปโดยทิศาภาค
นัน้ ๆ นั่นแล.
รางกายของอาตมาผูแกแลว มีกําลัง
และเรี่ยวแรงนอยนั่นเอง ทานพราหมณ
อาตมาไปสูพระพุทธเจาดวยการไปแหง
ความดําริเปนนิตย เพราะวาใจของอาตมา
ประกอบแลวดวยพระพุทธเจานั้น.
อาตมานอนอยูบนเปอกตม คือกาม
ดิน้ รนอยู (เพราะตัณหา) ลอยจากเกาะหนึ่ง
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ไปสูเกาะหนึ่ง ครั้งนั้นอาตมาไดเห็นพระสัมพุทธเจา ผูทรงขามโอฆะไดแลว ไมมี
อาสวะ.
(ในเวลาจบคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทรามความแกกลาแหง
อินทรียของพระปงคิยะและพราหมณพาวรีแลว ประทับอยู ณ นครสาวัตถี
นั้นเอง ทรงเปลงพระรัศมีดุจทองไปแลว พระปงคิยะกําลังนั่งพรรณนา
พระพุทธคุณแกพราหมณพาวรีอยู. ไดเห็นพระรัศมีและคิดวา นี้อะไร
เหลียวแลไป ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาประหนึ่งประทับอยูเบื้องหนาตน จึง
บอกแกพราหมณพาวรีวา พระพุทธเจาเสด็จมาแลว พราหมณพาวรีไดลุกจาก
อาสนะประคองอัญชลียืนอยู. แมพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรงแผพระรัศมี
แสดงพระองคแกพราหมณพาวรี ทรงทราบธรรมเปนที่สบายของพระปงคิยะ
และพราหมณพาวรีทั้งสองแลว เมื่อจะตรัสเรียกแตพระปงคิยะองคเดียว จึง
ไดตรัสพระคาถานี้วา)
ดูกอนปงคิยะ พระวักกลิ พระภัทราวุธะ และพระอาฬวีโคดม เปนผูมี
ศรัทธานอมลงแลว (ไดบรรลุอรหัตดวย
ศรัทธาธุระ) ฉันใด แมทานก็จงปลอย
ศรัทธาลง ฉันนั้น ดูกอนปงคิยะ เมื่อทาน
นอมลงดวยศรัทธา ปรารภวิปสสนา โดยนัย
เปนตนวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง ก็จักถึง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 967

นิพพาน อันเปนฝงโนนแหงวัฏฏะอันเปน
บวงแหงมัจจุราช.
พระปงคิยะเมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของตนจึงกราบทูลวา
ขาพระองคนี้ยอมเลื่อมใสอยางยิ่ง
เพราะไดฟงพระวาจาของพระองคผูเปนมุนี
พระองคมีกิเลสดุจหลังคาอันเปดแลว ตรัสรู
แลวดวยพระองคเอง ไมมีกเิ ลสดุจเสาเขื่อน
ทรงมีปฏิภาณ ทรงทราบธรรมเปนเหตุกลาว
วาประเสริฐยิ่ง ทรงทราบธรรมชาติทั้งปวง
ทั้งเลวและประณีต ดวยพระอภิญญา
พระองคเปนศาสดาผูกระทําที่สุดแหงปญหา
ทั้งหลาย แกเหลาชนผูมีความสงสัยปฏิญาณ
อยู นิพพานอันกิเลสมีราคะเปนตนไมพึง
นําไปได เปนธรรมไมกําเริบ หาอุปมาใน
ที่ไหน ๆ มิได.
ขาพระองคจักถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแนแท ขาพระองคไมมีความ
สงสัยในนิพพานนี้เลย ขอพระองคจงทรงจํา
ขาพระองควา เปนผูมีจิตนอมไปแลว (ใน
นิพพาน) ดวยประการนี้แล.
จบปารายนวรรคที่ ๕
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อรรถกถาปารายนานุสังคีติคาถา
ตอจากนี้ไปพระสังคีติกาจารย เมื่อจะสรรเสริญเทศนา จึงไดกลาวคํา
มีอาทิวา อิทมโวจ ภควา. ดังนี้
ในบทเหลานั้น บทวา อิทมโวจ คือพระผูมีพระภาคเจาไดตรัส
ปารายนสูตรนี้. บทวา ปริจารกโสฬสนฺน พราหมณมาณพ ๑๖ คน
ผูเปนบริวาร คือพราหมณ ๑๖ คน พรอมดวยปงคิยะผูเปนบริวารของพาวรีพราหมณ หรือพราหมณ ๑๖ คน ผูเปนบริวารของพระผูมีพระภาคเจาผูเปน
พระพุทธเจา ชื่อวา พราหมณ ๑๖ คนผูเปนบริวาร. บริวารเหลานั้นเปน
พราหมณทั้งหมด. บรรดาพราหมณเหลานั้น บริษัทของพราหมณ ๑๖ คน
นั่งขางหนา ขางหลัง ขางซาย และขางขวางขางละ ๖ โยชน นั่งแถวตรง ๑๒
โยชน. บทวา อชฺฌิตฺโถ แปลวา ทูลอาราธนา. บทวา อตฺถมฺาย รู
ทั่วถึงอรรถ คือรูความแหงบาลี. บทวา ธมฺมมฺาย รูทั่วถึงธรรม คือรู
ธรรมในบาลี. พระสังคีติกาจารยตั้งชื่อธรรมปริยายนี้ อยางนี้วา ปารายนะ
แลวเมื่อจะประกาศชื่อของพราหมณเหลานั้นไดกลาววา อชิโต ติสฺสเมตฺเตยโย ฯเปฯ พุทฺธเสฏมุปคามุ พราหมณ ๑๖ คน คือ อชิโต ติสฺสเมตฺเตยเตยยะ ฯลฯ ไดเขาไปเฝาทูลถามปญหากะพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
ในบทเหลานั้น บทวา สมฺปนฺนจรณ ผูมีจรณะสมบูรณ คือถึง
พรอมแลวดวยศีลในพระปาติโมกขเปนตน อันเปนเหตุใกลใหถึงพระนิพพาน.
บทวา อิสึ ไดแก ผูแสวงหาคุณใหญ คําที่เหลือชัดแลว. ตอจากนี้ไป บทวา
พฺรหฺมจริยมจรึสุ ความวา พราหมณทั้งหลายไดประพฤติมรรคพรหมจรรย.
เพราะฉะนั้น บทวา ปารายน ทานอธิบายวา เปนทางไปสูนิพพานอันเปน
ฝงโนนนั้น.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เลม ๑ ภาค ๖ - หนาที่ 969

บทวา ปารายนมนุคายิสฺส ปงคิยะกลาววา อาตมาจักขับตามภาษิต
เครื่องไปยังฝงโนน นี้เปนความเชื่อมของบทวา ปารายน นัน้ . จริงอยู
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปารายนสูตรจบแลว ชฎิล ๑๖,๐๐๐ ไดบรรลุ
พระอรหัต. เทวดามนุษยนับได ๑๔ โกฎิที่เหลือ ไดบรรลุธรรม สมดังที่
พระโบราณาจารยกลาวไววา
แตนั้นพระพุทธเจาทรงยังสัตว ๑๔ โกฏิ
ใหดื่มอมตธรรม ในปารายนสมาคมอันนา
รืน่ รมย ที่ปาสาณกเจดีย.
ก็แลครัน้ จบพระธรรมเทศนาแลว มนุษยทงั้ หลายที่มาจากที่นั้น ๆ
ไดไปปรากฏในคามนิคมเปนตนของตน ๆ ดวยอานุภาพของพระผูมีพระภาคเจา
นั่นแล. แมพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จไปกรุงสาวัตถี แวดลอมดวยภิกษุไมนอย
มีภิกษุผูเปนบริวาร ๑๖,๐๐๐ รูปเปนตน. ณ ที่นนั่ ปงคิยะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจะขอไปเพื่อบอกพาวรี
พราหมณวาพระพุทธเจาทรงอุบัติแลว เพราะพาวรีพราหมณนั้นจะรับฟงขาพระองค ดังนี้. ลําดับนั้น พระปงคิยะอันพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลวจึง
ไปยังฝงแมน้ําโคธาวรีโดยไปดวยฌาน มุงหนาไปยังอาศรมดวยการเดินเทา
พาวรีพราหมณเห็นพระปงคิยะเดินทางไปถึงจึงถามวา ปงคิยะ พระพุทธเจาทรง
อุบัติขึ้นในโลกแลวหรือ. ปงคิยภิกษุตอบวา พระพุทธเจาทรงอุบัติแลวพราหมณ
พระองคประทับนั่ง ณ ปาสาณกเจดียแสดงธรรมแกพวกอาตมา อาตมาจักแสดง
ธรรมนั้นแกทาน. ลําดับนั้น พาวรีพราหมณพรอมดวยบริษัทบูชาพระปงคิยะ
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นั้นดวยเครื่องสักการะเปนอันมาก แลวปูอาสนะใหนั่ง. พระปงคิยะนั่งบน
อาสนะนั้นแลว กลาวคาถามีอาทิวา ปารายนมนุคายิสฺส ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา อนฺคายิสฺส คืออาตมาภาพจักขับภาษิตที่พระผูมีพระภาคเจาทรงขับแลว. บทวา ยถา อทฺทกฺขิ อาตมาขอกลาวตามที่พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นแลว คือ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงเห็นแลวดวย
อสาธารณญาณ (ญาณไมทั่วไป) อันเปนการตรัสรูยิ่งตามความจริงดวยพระองคเอง. บทวา นิกฺกาโม ไมมีความใคร คือละความใครไดแลว. ปาฐะ
วา นิกฺกโม บาง แปลวามีความเพียร หรือออกจากธรรมฝายอกุศล. บทวา
นิพฺพาโน ทรงดับกิเลส คือ เวนจากเครื่องรอยรัดคือกิเลส หรือเวนจาก
ตัณหานั่นเอง. บทวา กิสฺส เหตุ มุสา ภเณ จะพึงตรัสมุสาเพราะเหตุไร.
ทานแสดงไววากิเลสอันเปนเหตุใหกลาวมุสา พระผูมีพระภาคเจาทรงละไดแลว.
พระปงคิยะ ใหพราหมณเกิดอุตสาหะในการฟงดวยบทนี้. บทวา วณฺณูปสฺหิต คือวาจาอันประกอบดวยคุณ. บทวา สจฺจวฺหโย มีพระนามตาม
ความเปนจริง คือประกอบดวยพระนามตามความเปนจริงวา พุทฺโธ. บทวา
พฺรหฺเม พระปงคิยะเรียกพราหมณนั้น. บทวา กุพฺพน ไดแก ปาเล็ก.
บทวา พหุปฺผล กานน อาวเสยฺย มาอยูอาศัยปาใหญอันมีผลไมมาก คือ
มาอยูอาศัยปาใหญอันบริบูรณไปดวยผลไมหลายชนิด. บทวา อปฺปทสฺเส
อาตมาละอาจารยผูมีความเห็นนอย คือละคณาจารยเริ่มตนแตพาวรีพราหมณ.
บทวา มโหทธึ ไดแก หวงน้ําใหญมีสระอโนดาตเปนตน. บทวา เยเม ปุพฺเพ
ตัดบทเปน เย อิเม ปุพฺเพ. บทวา ตมนุทาสีโน คือทรงบรรเทาความ
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มืด สงบระงับได. บทวา ภูริปฺาโณ คือ มีพระปญญาเปนเครื่องปรากฏ
ดุจธง. บทวา ภูริเมธโส คือมีพระปญญากวางขวาง. บทวา สนฺทิฏิกมกาลิก ทรงแสดงธรรมอันบุคคลพึงเห็นเองไมประกอบดวยกาล คือ พึงเห็น
ผลดวยตนเอง ไมพึงเห็นผลในกาลทีม่ ีระหวาง. บทวา อนีติก ไมมีจัญไร
คือ เวนจากจัญไรมีกิเลสเปนตน.
ลําดับนั้น พาวรีพราหมณกลาวคาถาสองคาถา กะปงคิยภิกษุนั้นวา
กินฺนุ ตมฺหา เหตุไรหนอ ทานจึงอยูปราศจากพระโคดมพระองคนั้น ดังนี้
เปนตน. จากนั้น ทานปงคิยะเมื่อจะแสดงถึงการที่ตองจากสํานักของพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาวคาถามีอาทิวา นาห ตมฺหา อาตมามิไดอยูปราศจาก
พระโคดมพระองคนั้น ดังนี้.
บทวา ปสฺสามิ น มนสา จกฺขุนา วา ความวา อาตมาเห็นพระ
โคดมนั้นดวยใจเหมือนเห็นดวยจักษุ. บทวา นมสฺสมาโน วิวเสมิ รจฺตึ คือ
อาตมานมัสการนอบนอมอยูตลอดคืน. บทวา เตน เตเนว นโต อาตมา
นอบนอมไปโดยทิศนั้น ๆ คือแสดงวา พระพุทธเจาประทับอยูโดยทิศาภาค
ใด แมอาตมาก็นอบนอมไปโดยทิศาภาคนั้น ๆ. บทวา ทุพฺพลถามกสฺส คือ
มีกําลังเรี่ยวแรงนอย. อีกอยางหนึ่ง มีกําลังนอยและมีโรคเบียดเบียน. ทาน
อธิบายวา มีกําลังและความเพียรเลวลง. บทวา เตเนว กาโย น ปเลติ
กายไมเขาไปดวยเหตุนั้นนั่นเอง คือ กายไมไป เพราะมีกําลังและเรี่ยวแรงนอย
นั่นเอง หรือวา พระพุทธเจาประทับอยูโดยที่ใด กายไมไปโดยที่นั้น. ปาฐะ
วา น ปเรติ บาง. ความอยางเดียวกัน. บทวา ตตฺถ คือในสํานักของ
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พระพุทธเจา. บทวา สงฺกปฺปยนฺตาย คือดวยการไปแหงควานดํารินั้น.
บทวา เตน ยุตฺโต ใจของอาตมาประกอบดวยพระพุทธเจานั้น ทานแสดงวา
พระพุทธเจาประทับ อยู ณ ที่ใด ใจประกอบแลว ไมปราศจากการประกอบ คือ
มุงตรงตอพระพุทธองค ณ ที่นั้น. บทวา ปงฺเก สยาโน คืออาตมานอนอยู
บนเปอกตม คือกามทั้งหลาย. บทวา ทีปา ทีป อุปลฺลวึ แลนจากที่พึ่งหนึ่ง
ไปสูที่พึ่งหนึ่ง คือเขาไปหาศาสดาทั้งหลายเปนตน. บทวา อถทฺทสาสึ
สมฺพุทฺธ ครัง้ นั้นอาตมาไดเห็นพระพุทธเจา คือ อาตมานั้นไดถือความเห็น
ผิด ๆ แลวเที่ยวไปตามลําดับ ครั้งนั้นไดเห็นพระพุทธเจา ณ ปาสาณกเจดีย.
เมื่อจบคาถานี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความแกกลาแหงอินทรีย
ของพระปงคยะและของพราหมณพาวรีแลวประทับยืนอยู ณ กรุงสาวัตถีนั้นเอง
ทรงเปลงพระรัศมีสีทองไป. พระปงคิยะ นั่งพรรณนาถึงพระพุทธคุณแก
พราหมณพาวรีอยูนั่นแหละ ไดเห็นพระรัศมีแลวคิดวา นี้อะไร เหลียวแลไป
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาดุจประทับอยูขางหนาตน จึงบอกพาวรีพราหมณวา
พระพุทธเจาเสด็จมาแลว. พราหมณลุกจากที่นั่ง ยืนประคองอัญชลี. แม
พระผูมีพระภาคเจา ครัน้ ทรงแผพระรัศมีแลว จึงทรงแสดงตนแกพราหมณ
ทรงทราบธรรมเปนที่สบายของคนทั้งสอง เมื่อจะตรัสเรียกพระปงคิยะเทานั้น
จึงไดตรัสพระคาถานี้วา ยถา อหุ วกฺกลิ ดังนี้เปนตน.
บทนั้นมีความดังนี้ พระวักกลิ พระภัทราวุธแหงมาณพ ๑๖ และ
พระอาฬวิโคดม เปนผูนอมใจไปดวยศรัทธาเเลว ไดบรรลุพระอรหัตดวย
ศรัทธาทุกรูปฉันใด แมทานก็จงปลอยศรัทธานั้นฉันนั้น แตนั้นเมื่อทานนอม
๑

๑. ม. อนฺวาหิณฺฑนฺโต.
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ใจไปดวยศรัทธา ปรารภวิปสสนาโดยนัยมีอาทิวา สังชารทั้งหลายทั้งปวงไม
เที่ยง ก็จักถึงนิพพานอันเปนฝงโนนแหงวัฏฏะอันเปนบวงแหงมัจจุ. พระผูมีพระภาคเจาทรงจบเทศนาลงดวยธรรมเปนยอด คือพระอรหัตนั่นแล.
เมื่อจบเทศนาพระปงคิยะตั้งอยูในพระอรหัต. พาวรีพราหมณตั้งอยู
ในอนาคามิผล. สวนศิษย ๕๐๐ ของพาวรีพราหมณ ไดเปนพระโสดาบัน.
บัดนี้ ปงคิยภิกษุ เมื่อประกาศความเลื่อมใสของตน จึงกลาวคํามีอาทิ
วา เอส ภิยโฺ ย ขาพระองคนี้ยอมเลื่อมใสอยางยิ่ง ดังนี้.
ในบทเหลานั้นบทวา ปฏิภาณวา ทรงมีปฎิภาณ คือเขาถึงปฏิภาณปฏิสัมภิทา (ปญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ). บทวา อธิเทเว อภิฺาย
คือทรงทราบธรรมเปนเหตุใหเรียกวาอธิเทพ. บทวา ปโรวร คือเลวและ
ประณีต. ทานอธิบายวา รูธรรมชาติทั้งปวงอันทําความเปนอธิเทพ ของตน
และของคนอื่น. บทวา กงฺขีน ปฏิชานต คือเหลาชนผูมีความสงสัยปฏิญาณ
อยูวา เราหมดความสงสัยในธรรมของสัตบุรุษ. บทวา อสหริ  ไดแกนิพพาน
อันราคะเปนตนนําไปไมได. บทวา อสงฺกุปฺป คือไมกําเริบมีอันไมแปรปรวนไปเปนธรรมดา. พระปงคิยะกลาวถึงนิพพานดวยบทสองบท. บทวา
อทฺธา คมิสสฺ ามิ คือขาพระองคจักถึงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุนั้นเปนแนแท.
บทวา น เมตฺถ กงฺขา คือความสงสัยในนิพพานนี้มิไดมีแกขาพระองค. บทวา
เอว ม ธาเรหิ อธิมุตฺตจิตฺต ขอพระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนผูมีจิต
นอมไปแลว คือพระปงคิยะยังศรัทธาใหเกิดขึ้นในตนดวยพระโอวาทของพระผูมีพระภาคเจานี้วา แลวปลอยเสียดวยศรัทธาธุระนั่นเอง เมื่อจะประกาศ
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ความที่ตนมีจิตนอมไปแลวดวยศรัทธา จึงทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขอ
พระองคจงทรงจําขาพระองควาเปนผูมีจิตนอมไปแลวเถิด ดวยประการฉะนี้.
อธิบายในที่นี้มีดังตอไปนี้วา พระองคตรัสกะขาพระองคอยางใด ขอพระองค
ทรงจําขาพระองควา อธิมุตตะ ผูนอมใจไปแลวเถิด.
จบอรรถกถาพระสูตร
แหงปารายนานุสังคีติคาถา ในกัณฑแหงอรรถกถาสุตตนิบาต
แหงอรรถกถาขุททกนิกาย ชื่อ ปรมัตถโชติกา
จบอรรถกถาปารายนวรรคที่ ๕
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รวมพระสูตรที่มีในสุตตนิบาตนี้ คือ

วรรคที่ ๑
[๔๔๔] ๑. อุรคสูตร ๒. ธนิยสูตร
๓. ขัคควิสาณสูตร ๔. กสิภารทวารชสูตร
๔. จุนทสูตร ๖. ปราภวสูตร ๗. วสลสูตร
๘. เมตตสูตร ๙. เหมวตสูตร ๑๐. อาฬวกสูตร ๑๑. วิชยสูตร ๑๒. มุนิสูตร.
นีม้ ีเนื้อความดีมาก รวมพระสูตรได
๑๒ สูตร พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ
หามลทินมิได ทรงจําแนกแสดงไวดีแลว
บัณฑิตทั้งหลายไดสดับกันมาวา อุรควรรค.

วรรรคที่ ๒
๑. รตนสูตร ๒. อามคันธสูตร ๓.
หิริสูตร ๔. มงคลสูตร ๕. สูจิโลมสูตร
๖. ธรรมจริยสูตร ๗. พราหมณธัมมิกสูตร ๘. นาวาสูตร ๙.กิงสีลสูตร ๑๐.
อุฏฐานสูตร ๑๑. ราหุลสูตร ๒. วังคีสสูตร
๑๓. สัมมาปริพพาชนิยสูตร ๑๔. ธรรมิก
สูตร
๑

๑. อรรถกถาวา กปลสูตร
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วรรคที่ ๒ นี้รวมพระสูตรได ๑๔
สูตร พระผูมพี ระภาคเจาทรงจําแนกไวดีแลว.
วรรคนี้ บัณฑิตทั้งหลายกลาววรรค
ที่ ๒ นั้นวา จูฬกวรรค.

วรรคที่ ๓
๑. ปพพัชชาสูตร ๒. ปธานสูตร
๓. สุภาษิตสูตร ๔. สุนทริกสูตร ๕.
มาฆสูตร ๖. สภิยสูตร ๗. เสลสูตร ๘.
สัลลสูตร ๙. วาเสฏฐสูตร ๑๐. โกกาลิกสูตร ๑๑. นาลกสูตร ๑๒. ทวยตานุปสสนาสูตร.
วรรคที่ ๓ นี้ รวมพระสูตรได ๑๒
สูตร พระผูม ีพระภาคเจาทรงจําแนกไวดี
แลวในวรรคที่ ๓ บัณฑิตไดสดับกันมามีชื่อ
วา มหาวรรค.

วรรคที่ ๔
๑. กามสูตร ๒. คุหฏั ฐกสูตร ๓.
ทุฏฐัฏฐกสูตร ๔. สุทธัฏฐกสูตร ๕.
ปรมัฏฐกสูตร ๖. ชราสูตร ๗. ติสสเมตเตยยสูตร ๘. ปสูรสูตร ๙. มาคันทิย-
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สูตร ๑๐. ปุราเภทสูตร ๑๑. กลหวิวาทสูตร
๑๒. จูฬวิยูหสูตร ๑๓. มหาวิยูหสูตร ๑๔.
ตุวฏกสูตร ๑๕. อัตตทัณฑสูตร ๑๖. สารีปุตตสูตร
วรรคที่ ๕ นี้รวมพระสูตรได ๑๖
สูตร พระผูม ีพระภาคเจาทรงจําแนกไวดี
แลวในวรรคที่ ๔ บัณฑิตทั้งหลายกลาว
วรรคที่ ๔ นั้นวา อัฏฐกวรรค.

วรรคที่ ๕
พระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐใน
คณะ ประทับอยู ณ ปาสาณกเจดียอัน
ประเสริฐ อันบุคคลตกแตงไวดีแลว ใน
มคธชนบทเปนรัมณียสถาน เปนประเทศอัน
สวยงาม เปนที่อยูอาศัยแหงบุคคลผูมบี ุญ
อันไดกระทําไวแลว.
อนึ่ง ไดยินวา พระผูม ีพระภาคเจา
อันพราหมณ ๑๖ คน ทูลถามปญหาแลว
ไดทรงประกาศประทานธรรมกะชนทั้งสอง
พวกผูมาประชุมกันเต็มที่ ณ ปาสาณกเจดีย
ในบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน เพราะการ
ถามโสฬสปญหา.
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พระผูมีพระภาคเจาผูทรงชนะ ผูเลิศ
กวาสัตวไดทรงแสดงธรรมอันประกาศอรรถ
บริบูรณดวยพยัญชนะ เปนที่เกิดความเกษม
อยางยิ่ง เพื่อประโยชนเกื้อกูลแกโลก.
พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันวิจิตรดวยธรรมเปน
อันมาก เปนเหตุใหปลดเปลื้องกิเลสทั้งปวง
ไดทรงแสดงพระสูตรอันประกอบดวยบท
แหงพยัญชนะและอรรถ มีความเปรียบเทียบ
ซึง่ หมายรูกันแลวดวยอักขระอันมั่นคง เปน
สวนแหงความแจมแจงแหงวิจารณญาณของ
โลก.
พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันไมมมี ลทินเพราะ
มลทินคือราคะ มลทินคือโทสะ มลทินคือ
โมหะ เปนสวนแหงธรรมปราศจากมลทิน
เปนสวนแหงความแจมแจงแหงวิจารณญาณ
ของโลก.
พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ อันไมมี
มลทินเพราะมลทินคือกิเลส มลทินคือทุจริต
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เปนสวนแหงธรรมปราศจากมลทิน เปน
สวนแหงความแจมแจงแหงวิจารณญาณของ
โลก.
พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐเปนเหตุ
ปลดเปลื้องอาสวะ กิเลสเปนเครื่องผูก กิเลส
เปนเครื่องประกอบ นิวรณ และมลทินทั้ง ๓
ของโลกนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ หามลทินมิได เปนเครื่องบรรเทาความเศราหมอง
ทุกอยาง เปนเครื่องคลายความกําหนัด ไม
มีความหวั่นไหว ไมมีความโศก เปนธรรม
อันละเอียด ประณีตและเห็นไดยาก.
พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ อัน
หักรานราคะและโทสะใหสงบ เปนเครื่อง
ตัดกําเนิด ทุคติ วิญญาณ และความยินดี
อันมีตัณหาเปนรากฐาน เปนเครื่องตานทาน
และเปนเครื่องพน.
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พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ ลึกซึ้ง
เห็นไดยากและละเอียดออน มีอรรถอัน
ละเลียด บัณฑิตควรรูแจง เปนสวนแหง
ความแจมแจงแหงวิจารณญาณของโลก.
พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ ดุจ
ดอกไมเครื่องประดับอันยั่งยืน ๙ ชนิด อัน
จําแนกอินทรีย ฌานและวิโมกข มีมรรค
มีองค ๘ เปนยานอยางประเสริฐ.
พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ ปราศจาก
มลทิน บริสทุ ธิ์เปรียบดวยหวงน้ํา วิจติ รดวย
รัตนะ เสมอดวยดอกไม มีเดชอันเปรียบ
ดวยพระอาทิตย.
พระผูมีพระภาคเจาผูเลิศกวาสัตว
ไดทรงแสดงพระสูตรอันประเสริฐ ปลอด
โปรง เกษม ใหสุข เย็นสงบ มีประโยชน
อยางยิ่งในการตอตานมัจจุ เปนเหตุใหเห็น
นิพพาน อันดับกิเลสสนิทดีแลวของโลกนั้น.
จบสุตตนิบาต
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นิคมกถา
ดวยเหตุเพียงเทานี้ คําใดที่ทานกลาวไวแลววา
ขาพเจาทั้งหลายจักไหวพระรัตนตรัย
ผูส ูงสุดกวาผูที่ควรไหวทั้งหลาย จักกระทํา
การพรรณนาความแหงสุตตนิบาต อันพระคือตัณหาไดแลว ผูทรงแสวงหาวิธีรื้อถอน
สัตวออกจากโลก ตรัสไวแลวในขุททกนิกาย.
เปนอันไดกระทําการพรรณหาความแหงสุตตนิบาตอันมีสูตร ๗๐ สูตร
มีอุรคสูตรเปนตน สงเคราะหลงใน ๕ วรรค มีอุรควรรคเปนตน ในขอนี้
ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวคํานั้นวา
กุศลใด อันขาพเจาผูกระทําการ
พรรณนาความแหงสุตตนิบาตนี้ ผูใครเพื่อ
ความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม เพราะอานุภาพแหงกุศลนั้น ขอชนนีจ้ งถึงความเจริญ
งอกงามไพบูลยในธรรม อันพระอริยะ
ประกาศไวแลวโดยเร็วเถิด.
พึงทราบวา มีภาณวารประมาณ ๔๔ ภาณวาร โดยประมาณแหงปริยัติ.
อรรถกถาสุตตนิบาตชื่อปรมัตถโชติกานี้ อันพระเถระมีชื่อซึ่งครูทั้งหลายตั้งไว
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วา พุทธโฆสะ ผูประดับดวยคุณ คือศรัทธาพุทธิและวิริยะอันบริสุทธิ์อยาง ยิ่ง
ผูปรากฏเหตุใหเกิดคุณมีศีล อาจาระความออนโยนเปนตน ผูประกอบดวย
ความเฉลียวฉลาดทางปญญา สามารถหยั่งลงในความยึดถือทั้งในลัทธิของตน
และลัทธิอื่นได เปนมหากวี มีวาทะประเสริฐ กลาวคําเหมาะสม ประกอบ
ดวยการพรรณนาคําอันไพเราะและวิเศษทําใหเกิดความสมบูรณในการทํา และ
เขาถึงความสุข ดวยการทําใหแจมแจงเขาใจ เพราะมีความรูอันอะไรๆ ไม
ขัดขวางไดในสัตถุศาสน พรอมดวยอรรถกถาอันมีประเภทเปนปริยัติคือพระไตรปฎก เปนผูมีปญญากวางขวางบริสุทธิ์ อันเปนเครื่องประดับของวงศของ
พระเถระ ผูอ ยูในมหาวิหารอันเปนประทีปของเถรวงศ ผูมปี ญญาตั้งไวดีแลว
ในธรรมอันยิ่งของมนุษย ประดับดวยประเภทธรรมมีอภิญญา ๖ และ
ปฏิสัมภิทาเปนตน ไดแตงไวแลว.
ขออรรถกถาขุททกนิกายสุตตนิบาต
อันแสดงนัยแหงปญญาอันบริสุทธิ์แกกุลบุตร
ทั้งหลาย ผูแสวงหาการรื้อถอนออกจากโลก
จงดํารงอยูในโลก ตราบเทาแมพระนามวา
พุทฺโธ ของพระโลกเชษฐ ผูมีจิตบริสทุ ธิ์
ผูค งที่ ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ยังเปนไป
อยูใ นโลก.
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เหมือนอยางที่กลาวไววา ขอสัตวทั้งหลายผูบูชาพระคุณของพระพุทธเจาดุจหวงน้ํา จงมีความสุข มีความฉลาด ไมมีเวร ชนทั้งหมดจงมีกาย
ไรโรค คลองแคลวมีปญญา เปนคนดี ดํารงตนอยูในความดีดังนี้ ความที่
ใจไมอยูในอํานาจ เวนการยึดถือวาเปนตัวตนเพราะไมมีแกนสาร เหมือนตน
กากะทิง คนเลนกล พยับแดด ตนกลวย โดยนัยมีอาทิวา ขันธทั้งหลาย
เปนของไมเที่ยงถึงการเกิดและการดับไปทุกขณะ มีธุลีคือราคะเปนภัย ละคติ
อันประเสริฐ ไมนาปรารถนาเขาไปหาคติลามกหลายอยางในโลก ยอมฟุงไป
ดวยความสุข คือภพ ๓ มีกายวาจาใจทรมานแลว. อันเตวาสิกจงเขาถึงนิพพาน
เถิด.
จบอรรถกถาสุตตนิบาต
๑

๑

