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พระสุตตันตปฎก
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณสาก
เลมที่ ๒ ภาคที่ ๒
ขอนอบนอมแดพระผูม ีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

ราชวรรค
๑. ฆฏิการสูตร
[๔๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ. ครัง้ นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จแวะออกจากทาง
แลวไดทรงแยมพระสรวลในประเทศแหงหนึ่ง. ครั้งนั้น ทานพระอานนทได
มีความคิดวา เหตุอะไรหนอ ปจจัยอะไร ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแยมพระสรวล พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี
ดังนี้. ทานพระอานนทจึงทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลี
ไปทางพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ เหตุอะไรหนอ ปจจัยอะไร ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแยมพระสรวล
พระตถาคตทั้งหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี.
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[๔๐๔] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นอานนท เรื่องเคยมีมา
แลว ที่ประเทศนี้ไดมีนิคมชื่อเวภฬิคะ เปนนิคมมั่งคั่งและเจริญ มีคนมาก
มีมนุษยหนาแนน. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาทรงอาศัยเวภฬิคนิคมอยู. ดูกอนอานนท ไดยินวา ที่นี้เปนพระ
อารามของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆที่นี้.
[๔๐๕] ครั้งนั้น ทานพระอานนทไดปูผาสังฆาฏิสี่ชั้นถวาย แลว
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาอยางนั้น ขอพระผูมี
พระภาคเจาประทับนั่งเถิด เมื่อเปนเชนนี้ ภูมิประเทศนี้จักไดเปนสวนที่พระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองคทรงบริโภค. พระผูมีพระภาคเจาประทับ
นั่งบนอาสนะที่ทานพระอานนทปูถวายแลว จึงตรัสกะพระอานนทวา ดูกอน
อานนท เรือ่ งเคยมีมาแลว ในประเทศนี้มีนิคมชื่อเวภฬิคะ เปนนิคมมั่งคั่ง
และเจริญ มีคนมาก มีมนุษยหนาแนน. ดูกอนอานนท พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยเวภฬิคนิคม
อยู. ไดยินวา ที่นี้เปนพระอารามของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนาม
วากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆที่นี้.
และในเวภฬิคนิคม มีชางหมอชื่อฆฏิการะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เปนอุปฏฐากผูเลิศ.
มีมาณพชื่อโชติปาละเปนสหายของชางหมอชื่อฆฏิการะ เปนสหายที่รัก. ครั้งนั้น
ฆฏิการะชางหมอเรียกโชติปาลมาณพมาวา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ-
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เจา เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกันวาเปนความดี.
โชติปาลสมาทาน
[๔๐๖] ดูกอนอานนท เมื่อฆฏิการะชางหมอกลาวอยางนี้แลว โชติปาลมาณพไดกลาววา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะ
ศีรษะโลนนัน้ ที่เราเห็นแลวเลา. ดูกอนอานนท แมครั้งที่สอง ฆฏิการะชางหมอ
ก็ไดกลาวกะโชติปาลมาณพวา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวา
การที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น
สมมติกันวาเปนความดี แมครั้งที่สอง โชติปาลมาณพก็ไดกลาววา อยาเลย
เพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลว
เลา แมครั้งที่สาม ฆฏิการะชางหมอก็ไดกลาววา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เรา
จักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกันวาเปนความดี. ดูกอนอานนท แมครั้งที่สาม
โชติปาลมาณพก็กลาววา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลวเลา.
ฆ. เพื่อนโชติปาละ ถาอยางนั้น เรามาถือเอาเครื่องสําหรับสีตัวเมื่อ
เวลาอาบน้ําไปแมน้ําเพื่ออาบน้ํากันเถิด. โชติปาลมาณพรับคําฆฏิการะชางหมอ
แลว.
[๔๐๗] ดูกอนอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพไดถือเอาเครื่องสําหรับสีตัวเมื่อเวลาอาบน้ําไปยังแมน้ําเพื่ออาบน้ํา. ครั้ง
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นั้นแล ฆฏิการะชางหมอไดเรียกโชติปาลมาณพมากลาววา เพื่อนโชติปาละ
นี้ก็ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการ
ที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติ
กันวาเปนความดี.
[๔๐๘] ดูกอนอานนท เมื่อฆฏิการะชางหมอกลาวอยางนี้แลว โชติปาลมาณพไดกลาวกะฆฏิการะชางหมอวา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชน
อะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลวเลา. แมครั้งที่สอง...แมครัง้ ที่
สาม ฆฏิการะชางหมอก็ไดเรียกโชติปาลมาณพมากลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้ไม
ไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมพี ระภาคเจา
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการที่เราได
เห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกันวาเปน
ความดี. แมครั้งที่สาม โชติปาลมาณพก็ไดกลาวกะฆฏิการะชางหมอวา อยาเลย
เพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็น
แลวเลา.
[๔๐๙] ดูกอนอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอไดจับโชติปาลมาณพที่ชายพกแลวกลาววา เพื่อนโชติปาละ นีก้ ็ไมไกลพระอารามของพระผูมี
พระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิด
เพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผู
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกันวาเปนความดี. ลําดับนั้น
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โชติปาลมาณพใหฆฏิการะชางหมอปลอยชายพกแลวกลาววา อยาเลยเพื่อน
ฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นที่เราเห็นแลวเลา.
ดูกอนอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอจับโชติปาละผูอาบน้ํา
ดําเกลาที่ผมแลวกลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระ
ภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อน
โชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการที่เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกันวาเปนความดี. ครั้งนั้น โชติปาลมาณพมีความคิดวา นาอัศจรรยหนอทาน ไมเคยมีมาหนอทาน ที่ฆฎิการะ
ชางหมอผูมีชาติต่ํามาจับที่ผมของเราผูอาบน้ําดําเกลาแลว การที่เราจะไปนี้เห็น
จะไมเปนการไปเล็กนอยหนอ ดังนี้แลวไดกลาวกะฆฏิการะชางหมอวา เพื่อน
ฆฏิการะ การที่เพื่อนทําความพยายามตั้งแตชักชวนดวยวาจา จับที่ชายพกจน
ลวงเลยถึงจับที่ผมนั้น ก็เพื่อจะชวนใหกันไปในสํานักพระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น เทานั้นเองหรือ.
ฆ. เทานั้นเองเพื่อนโชติปาละ จริงเชนนั้นเพื่อน ก็การที่เราไดเห็น
พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น เปนความดี.
โช. เพื่อนฆฏิการะ ถาอยางนั้น จงปลอยเถิด เราจักไป.
[๔๑๐] ดูกอนอานนท ครั้นนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพ
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงที่ประทับ แลวฆฏิการะชางหมอถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แลวนั่งอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง. สวนโชติปาลมณพไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจาทรง
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พระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ครั้นผานการปราศรัย
พอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. ฆฏิการะชางหมอนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ นีโ้ ชติปาลมาณพ
เปนสหายที่รักของขาพระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรม
แกโชติปาลมาณพนี้เถิด.
[๔๑๑] ดูกอนอานนท ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
กัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงยังฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา.
ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพ อันพระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา เพลิดเพลินชื่นชมพระภาษิตของพระผูมี
พระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แลวลุกจาก
อาสนะ ถวายอภิวาท พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระ
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทําประทักษิณแลวหลีกไป.
[๔๑๒] ดูกอนอานนท ครั้งนั้น โชติปาลมาณพไดถามฆฏิการะชาง
หมอวา เพื่อนฆฏิการะ เมื่อทานฟงธรรมนี้อยู และเมื่อเชนนั้น ทานจะออก
จากเรือนบวชเปนบรรพชิตหรือหนอ.
ฆ. เพื่อนโชติปาละ ทานก็รอู ยูวา เราตองเลี้ยงมารดาบิดา ซึ่งเปน
คนตาบอดผูชราแลวมิใชหรือ.
โช. เพื่อนฆฏิการะ ถาเชนนั้น เราจักออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 7

โชติปาลบรรพชาอุปสมบท
[๔๑๓] ดูกอนอานนท ครั้งนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพ
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป
ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว นั่งอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง. ฆฏิการะ
ชางหมอไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นีโ้ ชติปาลมาณพเปนสหายที่รัก
ของขาพระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงใหโชติปาลมาณพนี้บวชเถิด
ดังนี้. โชติปาลมาณพไดบรรพชาอุปสมบทแลวในสํานักพระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ครั้นเมื่อโชติปาลมาณพ
อุปสมบทแลวไมนาน ประมาณกึ่งเดือน พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
กัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมนาสัมพุทธเจา ประทับอยูในเวภฬิคนิคมตามควร
แกพระพุทธาภิรมยแลว เสด็จหลีกจาริกไปทางพระนครพาราณสี เสด็จจาริก
ไปโดยลําดับ ถึงพระนครพาราณสีแลว.
[๔๑๔] ดูกอนอานนท ไดยนิ วา ในคราวนั้นพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยู ณ ปา
อิสิปตนมิคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. ครัง้ นั้น พระเจากาสีทรงพระนาม
วากิกิไดทรงสดับวา ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จถึงพระนครพาราณสี ประทับอยู ณ ปา
อิสิปตนมิคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. ครัง้ นั้น พระเจากิกิกาสิราชรับสั่ง
ใหเทียบราชยานที่ดี ๆ แลวทรงราชยานอยางดีเสด็จออกจากพระนครพาราณสี
ดวยราชยานอยางดี ดวยราชานุภาพอยางยิ่งใหญ เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จไปโดยเทาที่ยาน
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จะไปไดแลว เสด็จลงจากราชยาน เสด็จพระราชดําเนินดวยพระบาทเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๔๑๕] ดูกอนอานนท พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผู
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงยังพระเจากิกิกาสิราชใหทรงเห็นแจง
ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ใหทรงราเริง ดวยธรรมีกถา. ลําดับนั้น
พระเจากิกิกาสิราชอันพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา ใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ให
ทรงราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหารของหมอมฉันในวัน
พรุงนี้. พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรับดวยอาการดุษณีภาพ. พระเจากิกิกาสิราชทรงทราบวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรง
รับนิมนตแลว เสด็จลุกจากอาสนะ ถวายบังคม ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จ
หลีกไป. พอลวงราตรีนั้นไป พระเจากิกิกาสิราชรับสั่งใหตกแตงขาทนีย
โภชนียะอันประณีต ลวนแตเปนขาวสาลีอันขาวและออน มีสิ่งดําเก็บออก
หมดแลว มีแกงและกับเปนอเนก ในพระราชนิเวศนของทาวเธอ แลวรับสั่ง
ใหราชบุรุษไปกราบทูลภัตกาลวา ไดเวลาแลว พระเจาขา ภัตตาหารสําเร็จ
แลว.
วาดวยเสด็จเขาไปยังพระราชนิเวศน
[๔๑๖] ดูกอนอานนท ครั้งนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงนุงแลวทรงถือบาตร

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 9

และจีวร เสด็จเขาไปยังพระราชนิเวศนของพระเจากิกิกาสิราช ประทับนั่ง
บนอาสนะที่เขาจัดถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ. ลําดับนั้น พระเจากิกิกาสิราช
ทรงอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหอิ่มหนําเพียงพอดวยของเคี้ยว
ของฉันอันประณีต ดวยพระหัตถของทาวเธอ. ครั้นพระผูม ีพระภาคทรง
พระนามวากัสสป อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสวยเสร็จ วางพระหัตถจากบาตร
แลว พระเจากิกิกาสิราช ทรงถืออาสนะต่ําอันหนึ่ง ประทับ นั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี
พระภาคเจาทรงรับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสี ของหมอมฉันเถิด
หมอมฉันจักไดบํารุงพระสงฆเห็นปานนี้.
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา
อยาเลย มหาบพิตร อาตมภาพรับการอยูจําพรรษาเสียแลว. แมครั้งที่สอง. . .
แมครั้งที่สาม พระเจากิกิกาสิราชไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระผูมีพระภาคเจาทรงรับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสีของหมอมฉันเถิด
หมอมฉันจักไดบํารุงพระสงฆเห็นปานนี้.
แมครั้งที่สาม พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาก็ตรัสวา อยาเลย มหาบพิตร อาตมภาพรับการอยูจําพรรษาเสียแลว.
ครั้งนั้น พระเจากิกิกาสิราชทรงเสียพระทัย ทรงโทมนัสวา พระผูมีพระภาค
ทรงพระนามวา กัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงรับการอยูจําพรรษา ณ
เมืองพาราณสีของเราเสียแลว ดังนี้ แลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ
มีใครอื่นที่เปนอุปฏฐากยิ่งกวาหมอมฉันหรือ.
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วาดวยทรงสรรเสริญฆฏิการะ
[๔๑๗] มีอยู มหาบพิตร นิคมชื่อเวภฬิคะ ชางหมอชื่อฆฏิการะ อยู
ในนิคมนั้น เขาเปนอุปฏฐากของอาตมภาพ นับเปนอุปฏฐากชั้นเลิศ พระองค
แลทรงเสียพระทัยมีความโทมนัสวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไมทรงรับการอยูจําพรรษาในเมืองพาราณสีของเรา
เสียแลว ความเสียใจและความโทมนัสนี้นั้น ยอมไมมีและจักไมมีในชางหมอ
ฆฏิการะ ดูกอนมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะแล ถึงพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ เปนสรณะ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวน
ขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากน้ําเมาคือสุราและ
เมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกอนมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะ
เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใส อันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา ในพระธรรม
ในพระสงฆ ประกอบดวยศีลที่พระอริยะเจาใคร ดูกอนมหาบพิตร ชางหมอ
ฆฏิการะ เปนผูหมดสงสัยในทุกข ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บริโภคภัตมื้อเดียว ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มี
กัลยาณธรรม ปลอยวางแกวมณีและทองคํา ปราศจากการใชทองและเงิน
ดูกอนมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะแล ไมขุดแผนดินดวยสากและดวยมือ
ของตน นํามาแตดินตลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยูดวยหาบ ทําเปนภาชนะแลว
กลาวอยางนี้วา ในภาชนะนี้ ผูใดตองการ ผูนั้นจงวางถุงใสขาวสาร ถุงใส
ถั่วเขียว หรือถุงใสถั่วดําไว แลวนําภาชนะที่ตองการนั้นไปเถิด ดูกอน
มหาบพิตรชางหมอฆฏิการะ เลี้ยงมารดาบิดา ผูชรา ตาบอด ชางหมอฆฏิการะ
เปนอุปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีการไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา
เพราะโอรัมภาคิยสัญโญชนหาประการหมดสิ้นไป.
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[๔๑๘] ดูกอนมหาบพิตร ครั้งหนึ่ง อาตมภาพอยูที่นิคมชื่อเวภฬิคะ
นั้นเอง เวลาเชา อาตมภาพนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปหามารดาบิดา
ของฆฏิการะชางหมอถึงที่อยู แลวไดถามวา ดูเถิด นี่คนหาอาหารไปไหน
เสียเลา. มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอตอบวา ขาแตพระองคผูเจริญ
อุปฏฐากของพระองคออกไปเสียแลว ขอพระองคจงเอาขาวสุกจากหมอขาวนี้
เอาแกงจากหมอแกงนี้เสวยเถิด. ดูกอนมหาบพิตร ครั้งนั้น อาตมภาพไดเอา
ขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจากหมอแกงฉันแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงที่อยู แลวไดถามวา ใครมา
เอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจากหมอแกงบริโภคแลวลุกจากอาสนะหลีกไป.
มารดาบิดาบอกวา ดูกอนพอ พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจากหมอแกงเสวยแลว
เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. ครั้งนั้น ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา เปน
ลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
กัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเรา. ดูกอ น
มหาบพิตร ครั้งนั้น ปติและสุขไมละฆฏิการะชางหมอตลอดกึ่งเดือน ไมละ
มารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน.
[๔๑๙] ดูกอนมหาบพิตร ครั้งหนึ่ง อาตมภาพอยูที่เวภฬิคนิคมนั้น
เอง. ครั้นนัน้ ในเวลาเชา อาตมภาพนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปหามารดาบิดา
ของฆฏิการะชางหมอถึงที่อยู แลวไดถามวา ดูเถิด นี่คนหาอาหารไปไหนเสีย
เลา. มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอตอบวา ขาแตพระองคผูเจริญ อุปฏฐาก
ของพระองคออกไปเสียแลว ขอพระองคจงเอาขนมสดจากกระเชานี้ เอาแกงจาก
หมอแกงเสวยเถิด. ดูกอนมหาบพิตร ครั้งนั้น อาตมภาพไดเอาขนมสดจาก
กระเชา เอาแกงจากหมอแกงฉันแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป. ลําดับนั้น ฆฏิการะ
ชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงที่อยู แลวไดถามวา ใครมาเอาขนมสดจากกระเชา
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เอาแกงจากหมอแกงบริโภค แลวลุกจากอาสนะหลีกไป. มารดาบิดาบอกวา ดูกอน
พอ พระผูมพี ระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรง
เอาขนมสดจากกระเชา เอาแกงจากหมอแกงเสวยแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีก
ไป. ครั้งนั้น ฆฎิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา เปนลาภของเราหนอ เรา
ไดดีแลวหนอ ที่พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงคุนเคยอยางยิ่ง เชนนี้แกเรา. ดูกอนมหาบพิตร ครั้งนั้น ปติและสุขไม
ละฆฏิการะชางหมอตลอดกึ่งเดือน ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน.
[๔๒๐] ดูกอนมหาบพิตร ครั้งหนึ่ง อาตมภาพอยูที่เวภฬิคนิคมนั้น
เอง ก็สมัยนั้น กุฏิรั่ว. อาตมภาพจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงพากันไปดูหญิงที่นิเวศนของฆฏิการะชางหมอ. เมื่อ
อาตมภาพกลาวอยางนี้แลว ภิกษุเหลานั้นไดกลาวกะอาตมภาพวา ขาแตพระองคผูเจริญ หญาที่นิเวศนของฆฏิการะชางหมอไมมี มีแตหญาที่มุงหลังคาเรือน
ที่ฆฏิการะชางหมออยูเทานั้น. อาตมภาพไดสั่งภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เธอทั้งหลายจงพากันไปรื้อหญาที่มุงหลังคาเรือน ที่ฆฏิการะชางหมออยู
มาเถิด. ดูกอ นมหาบพิตร ครั้งนั้นภิกษุเหลานั้นไดไปรื้อหญาที่มุงหลังคาเรือน
ที่ฆฏิการะชางหมออยูมาแลว. ลําดับนั้น มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอได
กลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ใครมารื้อหญามุงหลังคาเรือเลา. ภิกษุทั้งหลายตอบ
วา ดูกอนนองหญิง กุฎขี องพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา รั่ว . มารดาบิดาฆฏิการะชางหมอไดกลาววาเอาไปเถิดเจาขา
เอาไปตามสะดวกเถิด ทานผูเจริญ. ครั้งนั้น ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดา
บิดาถึงที่อยู แลวไดถามวา ใครมารือ้ หญามุงหลังคาเรือนเสียเลา. มารดาบิดา
ตอบวา ดูกอ นพอ ภิกษุทั้งหลายบอกวา กุฎีของพระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา รั่ว. ดูกอนมหาบพิตร ครั้งนัน้
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ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ
ที่พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงคุนเคย
อยางยิ่งเชนนี้แกเรา. ดูกอนมหาบพิตร ครั้งนั้น ปติและสุขไมละฆฏิการะชาง
หมอตลอดกึ่งเดือนไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน. และครั้งนั้น เรือนที่ฆฏิการะ
ชางหมออยูทั้งหลังนั้นมีอากาศเปนหลังคาอยูตลอดสามเดือน ถึงฝนตกก็ไมรั่ว
ดูกอนมหาบพิตร ฆฏิการะชางหมอมีคุณเห็นปานนี้.
กิกิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เปนลาภของฆฏิการะชางหมอแลว ฆฏิการะ
ชางหมอไดดีแลว ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเขา.
[๔๒๑] ดูกอนอานนท ครั้งนั้น พระเจากิกิกาสิราชไดสงเกวียน
บรรทุกขาวสารขาวปณฑุมุฑิกสาลีประมาณหารอยเลม และเครื่องแกงอัน
สมควรแกขาวสารนั้น ไปพระราชทานแกฆฏิการะชางหมอ. ครั้งนั้น ราชบุรุษ
ทั้งหลายเขาไปหาฆฏิการะชางหมอแลวไดกลาววา ดูกอนทานผูเจริญ นี้ขาว
สารขาวปณฑุมุฑิกสาลีบรรทุกเกวียนประมาณหารอยเลม และเครื่องแกงอัน
สมควรแกขาวสารนั้น พระเจากิกิกาสิราชสงมาพระราชทานแกทานแลว จงรับ
ของพระราชทานเหลานั้นไวเถิด.
ฆฏิการะชางหมอไดตอบวา พระราชามีพระราชกิจมาก มีราชกรณียะ
มาก ของที่พระราชทานมานี้ อยาเปนของขาพเจาเลย จงเปนของหลวงเถิด.
[๔๒๒] ดูกอนอานนท เธอจะพึงมีความคิดเห็นวา สมัยนั้น คนอืน่
ไดเปนโชติปาลมาณพแนนอน แตขอนั้นเธอไมควรเห็นอยางนั้น สมัยนั้นเรา
ไดเปนโชติปาลมาณพ.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนท
ยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว ดังนี้แล.
จบ ฆฏิการสูตร ที่ ๒
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ราชวรรควรรณนา
อรรถกถาฆฏิการสูตร
ฆฏิการสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:พึงทราบวินิจฉัยในฆฏิการสูตรนั้นดังตอไปนี้ บทวา สิต ปาตฺวากาสิ
ทรงกระทําความแยมพระโอษฐใหปรากฏ ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรง
ดําเนินไปโดยมหามรรคา ทรงตรวจดูภูมิประเทศแหงหนึ่ง แลวทรงรําพึงวา
เมื่อเราประพฤติจริยาอยู เคยอยูในที่นี้บางหรือหนอ ดังนี้ ทรงเห็นวา เมื่อ
ศาสนาพระกัสสปพุทธเจา ที่นี้เปนนิคมชื่อวา เวภัลลิคะ ในกาลนั้น เรา
เปนมาณพชื่อ โชติปาละ เรามีสหายเปนชางหมอชื่อ ฆฏิการะ เรากับนาย
ฆฏิการะนั้นไดกระทําเหตุอันดีไวอยางหนึ่งในที่นี้ ความดีนั้นยังปกปดอยู ยัง
ไมปรากฏแกภิกษุสงฆ เอาเถิด เราจะกระทําเรื่องนั้นใหปรากฏแกภิกษุสงฆ
ทรงดําริดังนี้แลว ทรงหลีกออกจากทางประทับยืนอยู ณ ประเทศหนึ่งเทียว
ทรงกระทําความแยมพระโอษฐใหปรากฏ ทรงแยมพระโอษฐ. พระพุทธเจา
ทั้งหลายยอมไมทรงพระสรวล เหมือนอยางพวกมนุษยชาวโลกีย ยอมตีทอง
หัวเราะวา ที่ไหน ที่ไหน ดังนี้. สวนการยิ้มแยมของพระพุทธเจาทั้งหลาย
ปรากฏเพียงอาการยินดีราเริงเทานั้น. อนึ่ง การหัวเราะนั้นมีไดดวยจิตที่เกิด
พรอมดวยโสมนัส ๑๓ ดวง. ในบรรดาจิตเหลานั้น มหาชนชาวโลกยอมหัวเราะ
ดวยจิต ๘ ดวง คือ โดยอกุศลจิต ๔ ดวง โดยกามาวจรกุศลจิต ๔ ดวง.
พระเสกขบุคคลยอมหัวเราะดวยจิต ๖ ดวง นําจิตที่สัมปยุตดวยทิฏฐิฝายอกุศล
ออก ๒ ดวง. พระขีณาสพยอมยิ้มแยมดวยจิต ๕ ดวง คือ ดวยกิริยาจิตที่เปน
๑

๑. ฉ เวคะลิงคะ. สี. เวหลิงคะ.
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สเหตุกะ ๔ ดวง ดวยกิริยาจิตที่เปนอเหตุกะ ๑ ดวง. แมในจิตเหลานั้นเมื่อ
อารมณมีกําลังมาปรากฏยอมยิ้มแยมดวยจิตที่สัมปยุตดวยญาณ ๒ ดวง. เมื่อ
อารมณทุรพลมาปรากฏ ยอมยิ้มแยมดวยจิต ๓ ดวง คือ ดวยทุเหตุกจิต ๒
ดวง ดวยอเหตุกะ ๑ ดวง. แตในที่นี้ จิตที่เกิดพรอมดวยโสมนัสอันเปนมโน
วิญญาณธาตุฝายกิริยาอเหตุกจิตทําใหความหัวเราะเพียงอาการยินดีราเริงใหเกิด
แตภวังคเทานั้น. อนึ่ง ความแยมนี้นั้น ถึงมีประมาณเล็กนอยอยางนี้ ก็ได
ปรากฏแกพระเถระ. ถามวา ปรากฏอยางไร. ตอบวา ธรรมดาในกาลเชนนั้น
เกลียวรัศมีมปี ระมาณเทาตนตาลใหญ รุงเรืองแปลบปลาบประดุจสายฟามีชอตั้ง
๑๐๐ จากพระโอษฐ ประหนึ่งมหาเมฆที่จะยังฝนใหตกในทวิปทั้ง ๔ ตั้งขึ้นจาก
พระเขี้ยวแกวทั้ง ๔ กระทําประทักษิณพระเศียรอันประเสริฐ ๓ รอบ แลวก็
อันตรธานหายไป ณ ปลายพระเขี้ยวแกวนั่นแล. เพราะเหตุนั้นทานพระอานนท
ถึงจะเดินตามไปขางพระปฤษฎางคของพระผูมีพระภาคเจา ก็ทราบถึงความ
แยมพระโอษฐดวยสัญญานั้น.
พึงทราบวินิจฉัยในคําวา โส ภควนฺต เอตทโวจ นี้ ดังตอไปนี้
นัยวา ทานพระอานนท คิดวา พระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ ยอม
ทรงโอวาทภิกษุสงฆ ทรงกระทําการประกาศสัจจธรรมทั้ง ๔ เราจักใหพระ
ผูมีพระภาคเจาพอพระทัยประทับนั่ง ณ ที่นี้ ภูมิภาคนี้ จักเปนอันพระพุทธเจา
ถึงสองพระองคทรงใชสอย มหาชนจักบูชา ดวยของหอมและระเบียบดอกไม
เปนตน จักกระทําเจดียสถานบํารุงอยูก็จักมีสวรรคเปนที่ไปในภายหนา ดังนี้
แลว จึงไดกราบทูลคําวา ถาอยางนั้น ขอพระผูม ีพระภาคเจา ดังนี้
เปนตนนั้น.
บทวา มุณฺฑเกน สมณเกน ความวา จะเรียกคนศีรษะโลนวา
คนโลนหรือเรียกสมณะวา สมณะ ยอมสมควร. ก็แลโชติปาละนี้ระอาอยูดวย
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โวหารที่ตนเรียนแลว ในพราหมณสกุล เพราะยังมีญาณไมแกกลาแลว จึง
กลาวอยางนั้น. บทวา โสตฺติสินาน ไดแก ผงบดที่ทําไวสําหรับอาบน้ํา.
ที่เคลาจุณหินสีดังพลอยแดงกับตางทําแลวทานเรียกวา ผงบด. ซึ่งทานหมายเอา
กลาวไววา เตน โข ปน สมเยน ฉพฺพคฺคิยา ภิกฺขู กุรุวินฺทิยสุตฺติกาย
นหายนฺติ ก็ครั้งนั้นแล ภิกษุฉัพพัคคีย อาบน้ําดวยผงหินแดงสําหรับขัดสีตัว.
สหายทั้งสองนั้นถือเอาผงหินแดงสําหรับขีดสีตัวนั้นไปขัดสีตัว. บทวา เอว
สมฺม ความวา แมในปจจุบันนี้ พวกมนุษย มิใครชวนวา พวกเราไปไหว
พระเจดีย ไปฟงธรรมกันเถอะ จะไมกระทําความอุตสาหะ แตใคร ๆ ชวนวา
พวกเราไปดูฟอนรําขับรองเปนตน กันเถอะ ดังนี้ จะรับคําดวยการชักชวน
เพียงครั้งเดียวฉันใด โชติปาละก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อฆฏิการะชวนวา ไป
อาบน้ํากันเถอะ ก็รับคําดวยการชวนคําเดียว จึงตอบไปอยางนั้น.
บทวา โซติปาล มาณว อามนฺเตสิ ความวา ฆฏิการะชางหมอ
อาบน้ําดวยการบริหารอยางดีที่ขางหนึ่งแลวขึ้นกอนยืนรออยู เมื่อโชติปาละอาบ
อยูดวยการบริหารอยางผูมีอิสริยยศอันใหญ จนอาบเสร็จแลวเรียก โชติปาละ
ผูนุงหมแลว กําลังกระทําผมใหแหงอยู. ฆฏิการะเมื่อจะแนะนําจึงกลาววา อย
เพราะโชติปาละมาณพอยูใกลกัน.
บทวา โอวฏฎิก วินิเวเตฺวา ความวา พระโพธิสัตวผูมีกําลังดุจ
ชางสารเอนไปหนอยหนึ่งกลาววา ถอยไปสหาย ใหฆฏิการะชางหมอปลอยการ
จับที่จับไวแลว. บทวา เกเสสุ ปรามสิตวฺ า เอตทโวจ ความวา ไดยิน
วา ฆฏิการะนั้น ดําริวา มาณพโชติปาละนี้ เปนคนมีปญญาเมื่อไดเห็นครั้งเดียว
จักเลื่อมใสในการเห็นพระตถาคตดวย จักเลื่อมใสในธรรมกถาดวย ธรรมดา
ผูที่เลื่อมใสแลวจักอาจทําอาการที่ไดเลื่อมใส ชื่อวา มิตรยอมมีคุณประโยชน
๑

๑. วิ. จุ ๗/๓
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อันนี้ เราจักทําอยางใดอยางหนึ่ง จับสหายผูเสมอ ไปยังสํานักพระทศพลให
จงได ดังนั้น จึงจับโชติปาลมาณพนั้นที่ผมแลวไดกลาวคํานั้น. บทวา
อิตรชจฺโจ ความวา ฆฏิการะ มีชาติเปนอยางอื่น คือ มีชาติไมเสมอกัน
กับเรา หมายความวา มีชาติต่ํา. บทวา น วตีท นี้ ไดถึงความตกลงใน
การจับนั่นแหละวา การจับเรานี้ จักไมเปนการจับที่ทราม คือ ไมใชการจับ
ที่เล็กนอย จักเปนการจับที่ใหญ คือ ฆฏิการะชางหมอนี้ มิไดจับดวยกําลัง
ของตน จับดวยพระกําลังของพระศาสดา ดังนี้. ท อักษร หิ อักษร และ
ป อักษรในคําวา ยาวตโทหิป นี้ เปนนิบาต ความวา เทานั้นเปนอยาง
ยิ่ง. คํานี้มีอรรถาธิบายวา เรียกดวยวาจา และจับที่ชายพก เลยไปจนถึงจับ
ผม ควรทําประโยคเพื่อการจับในขอนั้น. บทวา ธมฺมิยา กถาย ไดแก พึง
ทราบธรรมิกถาที่ปฏิสังยุตดวยปุพเพนิวาสญาณเพื่อไดเฉพาะซึ่งสติในที่นี้.
ก็พระผูมีพระภาคเจา ตรัสธรรมกถาเพื่อใหโซติปาละนั้นกลับได
สติโดยนัยนี้วา ดูกอนโชติปาละ ตัวทานมิใชสัตวผูหยั่งลงสูฐานะอันต่ําทราม
แตทานปรารถนาสัพพัญุตญาณหยั่งลง ณ มหาโพธิบัลลังก ธรรมดาคนเชน
ทานไมควรอยูดวยความประมาท ดังนี้. ฝายพระเถระผูอยู ณ สมุทรขางโนน
กลาววา พระผูมีพระภาคเจาตรัสธรรมิกถาวา โชติปาละ เราบําเพ็ญบารมี ๑๐
ประการ ตรัสรูสัพพัญุตญาณ มีภิกษุสองหมื่นแวดลอม เที่ยวไปในโลก
ดวยประการใด แมตัวทานก็จงบําเพ็ญบารมี ๑๐ ประการ แทงตลอดสัพพัญุตญาณ มีหมูส มณะเปนบริวาร ทองเที่ยวไปในโลก ดวยประการเชนเดียวอยาง
นั้นเถิด เราเห็นปานนี้ไมสมควรจะตองประมาท ดังนี้ จิตของโชติปาละนั้น
ยอมนอมไปในบรรพชาดวยประการใด ก็ทรงสั่งสอนถึงโทษในกามทั้งหลาย
และอานิสงสในการออกบวชดวยประการนั้น.
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บทวา อลตฺถ โข อนนทฺท ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท ความ
วา โชติปาลมาณพบวชแลวไดกระทําอยางไร ที่ผูเปนพระโพธิสัตวจะพึงกระทํา.
ธรรมดาพระโพธิสัตวยอมบรรพชาในที่เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาทั้ง
หลาย. ก็แลครั้นบวชแลวยอมไมเปนผูมีเขาอันตกแลวดุจสัตวนอกนี้ ตั้งอยู
ในจตุปาริสุทธิศีลแลวเลาเรียนพระพุทธพจน คือ พระไตรปฎก สมาทาน
ธุดงค ๑๓ เขาปา บําเพ็ญคตวัตร และ ปจจาคตวัตร กระทําสมณธรรม
เจริญวิปสสนา จนถึงอนุโลมญาณจึงหยุด ไมกระทําความพยายามเพื่อมรรคผล
ตอไป แมโชติปาลมาณพ ก็ไดกระทําอยางนั้นเหมือนกัน. บทวา อฑฺฒมาสูปสมฺปนฺเน ความวา ครั้นพระผูมีพระภาคเจา ทรงยังทารกแหงตระกูล
ใหบวชแลว ไมประทับอยูหนึ่งเดือน เสด็จไปแลว ความเศราโศกของมารดา
บิดาไมสงบ. เขายังไมรูการถือบาตรและจีวร ความคุนเคยกับภิกษุหนุมและ
สามเณรทั้งหลายยังไมเกิด ความเยื่อใยกับพระเถระทั้งหลายยังไมมั่นคง ยังไม
เกิดความยินดีในที่ที่ไปแลว ๆ แตเมื่ออยูตลอดเวลามีประมาณเทานี้ มารดา
บิดา ก็ยอมไดเพื่อเห็น ดวยเหตุนั้น ความโศกของมารดาและบิดานั้น ยอม
เบาบางลง ยอมรูการถือบาตรและจีวร ยอมเกิดความคุนเคยกับสามเณรและ
ภิกษุหนุมทั้งหลาย ความเยื่อใยกับพระเถระทั้งหลาย ยอมตั้งมั่น ในที่ไปแลวๆ
ยอมมีความยินดียิ่ง ยอมไมกระสัน เพราะฉะนั้น จึงควรอยูตลอดกาลมีประมาณ
เพียงนี้ เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป ทรงประทับอยู
สิ้นกึ่งเดือน ทรงหลีกไปแลว.
บทวา ปณฺฑุมุทิกสฺส สาลิโน ไดแก ขาวสาลีแดงที่กระทําให
ออนนุมแหงแลว. ไดยนิ วา ขาวสาลีนั้นตั้งแตหวานไปมีการบริหาร ดังนี้
แปลงนา ตองมีกระทําบริกรรมเปนอยางดี แลวเอาพืชวางในที่นั้น รดดวยน้ํา
หอม. ในเวลาหวาน ผูกลําแพนมีผาอยูเบื้องบน ทาดุจเพดาน เวลาแก ก็
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เกี่ยวรวงขาวเปลือกทําเปนกํา ๆ ผูกเชือกหอยตากใหแหง ลาดจุณของหอมให
เต็มฉางเก็บไวแลวเปด ทุกสามป. ขาวสาลีแดงกลิ่นหอมที่เก็บไวถึงสามปอยาง
นี้ ซอมเปนขาวสารบริสุทธิ์ดี ไมมีเมล็ดดํา จะตกแตงเปนของเคี้ยวชนิดตาง ๆ
ก็ได เปนขาวสวยก็ได. ทานหมายเอาคํานั้น จึงกลาววา ปณีตฺจ ขาทนีย
โภชนีย ฯลฯ กาล อาโรจาเปสิ แปลวา ตกแตงขาทนียะโภชนียะอัน
ประณีต ฯเปฯ แลวใหราชบุรุษกราบทูลภัตตกาล ดังนี้.
สองบทวา อธิวฏุ โ เม ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
กัสสป ตรัสหมายถึงอยางไร ? ตรัสหมายถึงวา ในเวลาพระองคเสด็จออก
จากเวภัลลิคะ ฆฏิการะไดถือเอาปฏิญญาเพื่อใหเสด็จประทับอยูจําพรรษาใน
สํานักของคนนั้นเสียแลว. ตรัสหมายถึงการจําพรรษานั้น . บทวา อหุเทว
อฺถตฺต อหุ โทมนสุส ความวา พระเจากิกิกาสิราชทรงปรารภถึงความ
ไมมีลาภ มีความเสียพระทัย มีจิตโทมนัสวา เราไมไดเพื่อถวายทานตลอด
ไตรมาส และไมไดเพื่อฟงพระธรรม และไมไดเพื่อปฏิบัติพระภิกษุถึง ๒ หมื่น
รูป โดยทํานองนี้เสียแลว. ไมทรงปรารภพระตถาคต. ถามวา เพราะเหตุไร.
ตอบวา เพราะพระองคเปนพระโสดาบัน.
ไดยินมาวา แตกอนพระเจากิกิกาสิราชนั้นทรงนับถือพราหมณ. ตอ
มาสมัยหนึ่ง เมื่อชายแดนกําเริบขึ้น ทรงเสด็จไประงับ จึงตรัสสั่งธิดา พระนาม
วา อุรัจฉทา วา ลูกรัก เจาจงอยาประมาทในเทวดา ของเรา. พวกพราหมณ
ทั้งหลายเห็นราชธิดานั้นแลว ตางหมดความสําคัญไป. ราชบุรุษทั้งหลายเมื่อ
พระนางถามวา คนพวกนี้คือใคร ก็ตอบวา เปนเทวดา ของพระองค. พระราชธิดาตรัสถามวา ชื่อวา ภุมเทวดา มีรูปอยางนี้เอง แลวทรงเสด็จขึ้น
ปราสาท. วันหนึ่ง พระนางทรงยืนทอดพระเนตรถนนหลวง ทรงเห็นพระ
๑

๑. ฎีกาวา เตส สมฺา สมัยนั้นเรียก พราหมณเหลานั้นวา ภุมเทวดา
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อัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสป ทรงสั่งใหนิมนตมาแลว
ถวายบิณฑบาต ทรงสดับอนุโมทนาอยูเทียว ไดเปนพระโสดาบัน จึงตรัส
ถามวา ภิกษุรูปอื่น ๆ ยังมีอีกบางไหม ไดทรงสดับวา พระศาสดาพรอมดวย
ภิกษุสงฆสองหมื่นรูป เสด็จประทับ อยู ณ ปาอิสิปตนะ จึงทรงใหไปนิมนตมา
แลวทรงถวายทาน. พระราชาทรงยังพระราชอาณาเขตใหสงบแลว เสด็จกลับ
แลว. ทีนั้นพวกพราหมณทั้งหลายมาเฝาพระราชากอนกวาทีเดียว กลาวโทษ
พระธิดาแลวแตกกัน. แตพระราชาไดทรงประทานพรไวในเวลาพระราชธิดา
ประสูติ. พระญาติทั้งหลาย ขอพรถวายพระนางวา ขอใหครองราชย ๗ วัน.
ครั้งนั้นพระราชาจึงทรงมอบราชสมบัติใหพระราชธิดาสิ้น ๗ วัน. พระราชธิดา
ทรงยังพระศาสดาใหเสวยอยู สั่งใหเชิญพระราชาเสด็จประทับนั่ง ณ ภายนอก
มานแลว. พอพระราชาไดทรงสดับอนุโมทนาของพระศาสดาก็ไดเปนพระโสดาบัน. ก็ธรรมดาพระโสดาบันจะไมทรงมีอาฆาตปรารภพระตถาคต. เพราะ
ฉะนั้น ทานจึงกลาววา น ตถาคต อารพฺถ แปลวา ความเสียใจ ความ
โทมนัสใจ ไมไดปรารภพระตถาคต.
บทวา ย อิจฺฉติ ต หรตุ ความวา ไดยินวา ฆฏิการะชางหมอ
ทําภาชนะทั้งหลายไว ไมกระทําการซื้อและการขาย. ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว
จึงไปสูปา เพื่อหาฟนบาง เพื่อหาดินบาง เพื่อหาใบไมบาง. มหาชนไดยินวา
ฆฏิการะชางหมอทําภาชนะเสร็จแลว จึงถือเอาขาวสาร เกลือ นมสม น้าํ มัน
และน้ําออยที่อยางดี ๆ เปนตนมา. ถาภาชนะมีคามาก มูลคา มีนอย. จะตองให
สิ่งของสมควรกันจึงคอยเอาไป ฉะนั้นมหาชนจึงยังไมเอาภาชนะนั้นไป. จะตอง
ไปนําเอามูลคามาอีก ดวยคิดวา ฆฏิการะชางหมอเปนพอคา ประกอบดวยธรรม
ปฏิบัติบํารุงมารดาบิดา บํารุงพระสัมมาสัมพุทธเจา อกุศลจักมีแกเราเปนอันมาก
ดังนี้. แตถาภาชนะมีคานอย มูลคาที่เขานํามามีมาก จะชวยเก็บงํามูลคาที่นํา
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มาใหดีเหมือนเจาของบานแลวจึงไปดวยคิดวา ฆฏิการะชางหมอ เปนพอคาที่
ประกอบดวยธรรม จักเปนบุญของพวกเรา ดังนี้. พระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา กัสสป เมื่อจะทรงตัดขาดคลองแหงพระดํารัสของพระราชาวา ก็ฆฏิการะ
ชางหมอมีคุณถึงอยางนี้ เหตุไรจึงยังไมบวช จึงตรัสวา ฆฏิการะชางหมอ
เลี้ยงมารดาบิดา ผูตาบอด ผูแกเฒา ดังนี้.
บทวา โก นุ โข ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา ฆฏิการะ
ชางหมอไปไหนละ. บทวา กุมฺภิยา แปลวา จากหมอขาว. บทวา ปริโยคา
แปลวา. จากหมอแกง. บทวา ปริภฺุช แปลวา จงบริโภคเถิด. ถามวา
ก็มารดาบิดาของฆฏิการะกลาวอยางนั้นเพราะเหตุไร. ตอบวา ไดยินวา
ฆฏิการะชางหมอหุงขาวแลวตมแกงแลว ใหมารดาบิดาบริโภคแลว ตัวเองจึง
บริโภค แลวตั้งขาว ตั้งแกงที่ตักไวถวายพระผูมีพระภาคเจา ปูลาดอาสนะไว
นําอาหารเขาไปวางไวใกล ตั้งนําไวใหสัญญาแกมารดาบิดาแลวจึงไป
สูปา เพราะฉะนั้นจึงกลาวอยางนี้. บทวา อภิวิสสฺ ฏโ แปลวา ทรงคุนเคย
อยางยิ่ง. บทวา ปติสุข น วิชหิ ความวา ฆฏิการะชางหมอไมละปติสุข
ตลอดไป โดยแทจริง ฆฏิการะชางหมอระลึกอยูเนือง ๆ ไมวาขณะใด ๆ เปน
กลางคืนก็ตาม กลางวันก็ตาม ทั้งในบานทั้งในปาวา พระผูยอดบุคคลในโลก
ที่เรียกวา พรอมทั้งเทวโลก ทรงเขามาในบานเรา ถือเอาอามิสไปบริโภค
ชางเปนลาภของเราหนอ ปติมีวรรณะ ๕ ยอมเกิดขึ้นทุกขณะ ๆ. ทานกลาว
คํานั้นหมายถึงเรื่องนี้.
บทวา กโฬปยา แปลวา จากกระเชา. ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจา
ทรงกระทําอยางนี้ไดหรือ. ตอบวา เปนเหตุอันชอบธรรม เชนเดียวกับขาว
ในบาตรของภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงกระทําอยาง
นั้น. อนึ่ง การบัญญัติสกิ ขาบท ยอมมีแกพระสาวกทั้งหลายเทานั้น ชื่อวา
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เขตแดนแหงสิกขาบทยอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย. เหมือนอยางวา
ดอกไมและผลไมที่มีอยูในพระราชอุทยาน คนเหลาอื่นเก็บดอกไมแลผลไม
เหลานั้นไปยอมมีโทษ สวนพระราชาทรงบริโภคไดตามพระราชอัธยาศัย ขอนี้
ก็มีอุปไมยเหมือนอยางนั้น. สวนเถระผูอยู ณ ฝงสมุทรขางโนน กลาววา
ไดยินวา พวกเทวดาทั้งหลายจัดแจงถวายแลว ดังนี้.
บทวา หรถ ภนฺเต ทรถ ภทฺรมุขา ความวา ลูกของเรา
เมื่อถามวา จะไปไหน. ก็ตอบวา ไปสํานักพระทศพล. มัวไปที่ไหนเสีย
กระมังหนอ จึงไมรูวาที่ประทับของพระศาสดารั่ว เปนผูม ีจิตยิน
ดีแลวในการถือเอา มีความสําคัญวาไมมีความผิด จึงกลาวอยาง
นั้น. บทวา เตมาส อากาสจฺฉทน อฏาสิ ความวา ไดยินวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงเลยไปเดือนหนึ่ง สําหรับฤดูฝน ๔ เดือน จึงทรงใหภิกษุ
ไปนําหญามุงมา เพราะฉะนั้น จึงกลาวอยางนั้น. อนึ่ง ความเฉพาะบทในเรื่อง
นี้ ดังตอไปนี้. ชื่อวา มีอากาศเปนเครื่องมุง เพราะอรรถวา อากาศ
เปนเครื่องมุงของเรือนนั้น. บทวา น จาติวสฺสิ ความวา มิใชวา ฝนจะ
ไมรั่วอยางเดียว ตามธรรมดา หยดน้าํ แมสักหยดหนึ่ง มิไดรวั่ แลวในภายใน
ที่น้ําตก แหงชายคาที่เรือนฆฏิการะชางหมอนี้ ฉันใด แมลมและแดดก็ไมทํา
ความเบียดเบียนเหมือนดังภายในเรือนที่มีเครื่องมุง อันแนนหนา ฉันนั้น.
การแผไปแหงฤดูก็ไดมีตามธรรมดานั่นเอง. ในภายหลัง เมื่อนิคมนั้นแมรางไป
แลว ที่ตรงนั้น ฝนก็ไมตกรดอยูนั่นเทียว. พวกมนุษย เมื่อกระทําการงาน
ในเมื่อฝนตกก็จะเก็บผาสาฎกไวที่ตรงนั้นแลวกระทําการงาน. ที่ตรงนั้นจักเปน
เชนนั้นเรื่อยไปตลอดการปรากฏกัปหนึ่ง. ก็อาการที่เปนเชนนั้นนั่นแล มิใช
ดวยอิทธานุภาพของพระตถาคต แตดวยคุณสมบัติของมารดาและบิดาของ
๑

๑. ฉ. น เทโวติวสฺสิ
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ฆฏิการะชางหมอนั้นนั่นเทียว. แทจริง มารดาและบิดาของฆฏิการะชางหมอ
นั้น มิไดเกิดโทมนัส เพราะขอนั้นเปนปจจัยวา พระสัมมาสัมพุทธเจาไมพึง
ไดในที่ไหนจึงทรงใหทําการรื้อหลังคานิเวสนของเรา ผูตาบอดทั้งสองคน. แต
เกิดความโสมนัสอยางมีกําลังมิใชนอยแกเขาวา พระผูยอดบุคคลในโลกทั้งเทว
โลกใหมานําหญาจากนิเวศนของเราไปมุงพระคันธกฏี ดังนี้. บัณฑิตพึงทราบ
วา ปาฏิหาริยนี้เกิดขึ้นดวยคุณสมบัติของมารดาบิดาฆฏิการะชางหมอนั้นนั่น
เทียว ดวยประการฉะนี้.
ในคําวา ตณฺฑุลวาหสตาทิ นี้ พึงทราบวา สองรอยเกวียน เปน
วาหะ หนึ่ง. คําวา เครื่องแกง อันสมควรแกขาวสารนั้น ความวา
วัตถุมีน้ํามัน น้ําออยเปนตนที่สมควรแกขาวสารนั้นเพื่อสูปะ ไดยินวา พระราชา
ทรงสงของมีประมาณเทานี้ไปดวย ทรงสําคัญวา ภัตรจักมีแกภิกษุ พันรูป
เพื่อประโยชนไตรมาส. คําวา อยาเปนของขาพเจาเลย จงเปนของหลวง
เถิด ฆฏิการะชางหมอ ปฏิเสธแลว เพราะเหตุไร. เพราะเปนผูบรรลุความ
มีความปรารถนานอย. ไดยินวา ฆฏิการะชางหมอนั้น มีความคิดอยางนี้วา
พระราชาไมเคยทรงเห็นเรา สงมาแลวเพื่ออะไรหนอแล. แตนั้นจึงดําริวา
พระศาสดาเสด็จไปยังพระนครพาราณสี พระองคเมื่อถูกพระราชาทูลวิงวอน
ใหอยูจําพรรษาก็ตรัสบอกวา ทรงรับปฏิญญาของเราไวแลวจะตรัสบอกคุณ
กถาของเราแนแท ก็ผูที่มีลาภแหงคุณกถาที่ไดแลว ยอมเปนเหมือนลาภที่คน
ฟอน ฟอนแลวจึงได และเหมือนลาภที่คนขับ ขับแลวไดแลว ประโยชน
อะไรดวยสิ่งนี้แกเรา เราอาจกระทําการบํารุงทั้งมารดาและบิดา ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจาดวยลาภที่เรากระทําการงานแลวเกิดขึ้น ดังนี้. คําที่เหลือ
ในที่ทุกแหง งายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถาฆฏิการสูตรที่ ๑
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๒. รัฏฐปาลสูตร
[๔๒๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาไดเสด็จจาริกไปในหมูชนชาวกุรุ พรอม
ดวยภิกษุสงฆหมูใหญเสด็จถึงนิคมของชาวกุรุอันชื่อวา ถุลลโกฏฐิตะ. พราหมณ
และคฤหบดีทั้งหลายชาวนิคมถุลลโกฏฐิตะ ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในหมูชนชาวกุรุ พรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงถุลลโกฏฐิตะแลว ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชา
และจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมี
ผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปน
ผูจําแนกพระธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองศเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้ง
สมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมมีคุณอันงามใน
เบื้องตน มีคุณอันงามในทามกลาง มีคุณอันงามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรยพรอมทั้งอรรถพรอมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์ บริบรู ณสิ้นเชิง ก็การ
เห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น เปนการดีดังนี้.
[๔๒๔] ครั้งนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคม ไดเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง บางพวกปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวก
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ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจาประทับ แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
บางพวกประกาศชื่อและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ทีค่ วร
สวนขางหนึ่ง บางพวกนิ่งอยูแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงยังพราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคม ผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหรื่นเริงดวยธรรมีกถา.
รัฐปาละขอบรรพชา
[๔๒๕] สมัยนั้น กุลบุตรชื่อรัฐปาลรัฐปาละ เปนบุตรของสกุลเลิศ ใน
ถุลลโกฏฐิตนิคมนั้น นั่งอยูในบริษัทนั้นดวย. รัฐปาลกุลบุตร มีความคิดเห็น
วาดวยประการอยางไร ๆ แล เราจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรง
แสดงแลว การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ให
บริสุทธิ์ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. ครัง้ นั้น
พวกพราหมณ คฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคม อันพระผูมีพระภาคเจาทรงให
เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ชื่นชมยินดีพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคเจา ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป. เมื่อพราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคมหลีกไป
ไมนาน รัฐปาลกุลบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคม
พระภาคเจาแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลวไดกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ดวยประการไร ๆ แล ขาพระพุทธเจาจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติ
พรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย
ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวด นุง หมผากาสายะ ออกจากเรือน
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บวชเปนบรรพชิต ขอขาพระพุทธเจาพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระ
ผูมีพระภาคเถิด. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนรัฐปาละ ทานเปนผูที่
มารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลวหรือ.
รัฐปาลกุลบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา
เปนผูที่มารดาบิดายังมิไดอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลย พระเจาขา.
ภ. ดูกอนรัฐปาละ พระตถาคตทั้งหลาย ยอมไมบวชบุตรที่มารดา
บิดามิไดอนุญาต.
ร. ขาแตพระองคผูเจริญ มารดาบิดาจักอนุญาตใหขาพระพุทธเจา
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดวยประการใด ขาพระพุทธเจาจักกระทํา
ดวยประการนั้น.
[๔๒๖] ครั้งนั้น รัฐปาลกุลบุตรลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมี
พระภาคเจา ทําประทักษิณแลวเขาไปหามารดาบิดาถึงที่อยู แลวไดกลาววา
ขาแตคุณแมคุณพอ ดวยประการอยางไร ๆ แล ฉันจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติ
พรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย
ฉันปรารถนาจะปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ขอคุณแมคุณพอจงอนุญาตใหฉันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
การบอกลามารดาบิดา
[๘๒๗] เมื่อรัฐปาลกุลบุตรกลาวเชนนี้แลว มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรไดกลาววา พอรัฐปาละ เจาเปนบุตรคนเดียว เปนทีร่ ักที่ชอบใจของ
เราทั้งสองมีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข พอรัฐปาละ เจาไมได
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รูจักความทุกขอะไรเลย มาเถิด พอรัฐปาละ พอจงบริโภค จงดื่ม จงให
บําเรอเถิด เจายังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดี
บริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด เราทั้งสองจะอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตไมได ถึงเจาจะตาย เราทั้งสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจาก
เจา เหตุไฉน เราทั้งสองจักอนุญาตใหเจาซึ่งยังเปนอยู ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตเลา. แมครั้งที่สอง แมครั้งที่สาม รัฐปาลกุลบุตรก็กลาววา
ขาแตคุณแมคุณพอ ดวยประการ ๆ แล ฉันจึงจะรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว ขอคุณแมคุณพอจงอนุญาตใหฉันออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตเถิด. แมครั้งที่สาม มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ไดกลาววา พอ
รัฐปาละ เจาเปนบุตรคนเดียว เปนที่รักที่ชอบใจของมารดาบิดา มีแตความ
สุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไรๆ
เลย มาเถิด พอรัฐปาละ พอจงบริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลัง
บริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลาง
เถิด มารดาบิดาจะอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได ถึงเจา
จะตาย เราทั้งสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราทั้งสองจัก
อนุญาตใหเจาซึ่งยังเปนอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา.
[๔๒๘] ครั้งนั้น รัฐปาลกุลบุตรนอยใจวา มารดาบิดาไมอนุญาต
ใหเราออกจากเรือน บวชเปนบรรพชิต ดังนี้ จึงนอนอยูบนพื้นอันปราศจาก
เครื่องลาด ณ ที่นั้นเอง ดวยตั้งใจวา ที่นี้จักเปนที่ตายหรือที่บวชของเรา
ไมบริโภคอาหารตั้งแตหนึ่งวัน สองวัน สามวัน สี่วัน หาวัน หกวัน
ตลอดถึงเจ็ดวัน.
[๔๒๙] ครั้งนั้น มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรไดกลาววา พอรัฐปาละ เจาเปนบุตรคนเดียว เปนที่รกั ที่ชอบใจของเราทั้งสอง มีแตความสุข
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ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไร ๆ เลย
เจาจงลุกขึ้น พอรัฐปาละ เจาจงบริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลัง
บริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลาง
เถิด เราทั้งสองจักอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได ถึงเจา
จะตาย เราทั้งสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราทั้งสองจัก
อนุญาตใหเจาซึ่งยังเปนอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา. เมื่อมารดาบิดา
กลาวเชนนี้แลว รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย. แมครั้งที่สอง. . . แมครั้งที่สาม
มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ไดกลาววา พอรัฐปาละ เจาเปนบุตรคนเดียว
เปนที่รักที่ชอบใจของเราทั้งสอง มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข
พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไร ๆ เลย เจาจงลุกขึ้น พอรัฐปาละ
เจาจงบริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได
กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด แมครั้งที่สาม รัฐปาล
กุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย.
การออนวอนมารดาบิดา
[๔๓๐] ครั้งนั้น พวกสหายของรัฐปาลกุลบุตร พากันเขาไปหา
รัฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู แลวไดกลาววา เพื่อนรัฐปาละ ทานเปนบุตรคนเดียว
เปนที่รักที่ชอบใจของมารดาบิดา มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข
ทานไมไดรูจักความทุกขอะไรๆเลย เชิญลุกขึ้น เพื่อนรัฐปาละ ทานจงบริโภค
จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด ทานยังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได
จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด มารดาบิดาจะอนุญาตใหทานออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตไมได ถึงทานจะตาย มารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะ
พลัดพรากจากทาน เหตุไฉน มารดาบิดาจะอนุญาตใหทานซึ่งยังเปนอยูออก
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จากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา. เมื่อสหายเหลานั้นกลาวเชนนี้ รัฐปาลกุลบุตร
ก็ไดนิ่งเสีย. แมครั้งที่สอง. . . แมครั้งที่สาม พวกสหายของรัฐปาลกุลบุตรได
กลาววา เพื่อนรัฐปาละ ทานเปนบุตรคนเดียว เปนที่รักที่ชอบใจของมารดา
บิดา มีแตความสุข ไดรับเลี้ยงดูมาดวยความสุข ทานไมรูจักความทุกขอะไร ๆ
เลย เชิญลุกขึ้น เพื่อนรัฐปาละ ทานจงบริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด
ทานยังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกาม
ทาบุญไปพลางเถิด แมครั้งที่สาม รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย.
ลําดับนั้น พวกสหายพากันเขาไปหามารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรถึง
ที่อยูแลวไดกลาววา ขาแตคุณแมคุณพอ รัฐปาลกุลบุตรนี้ นอนอยูที่ฟนอัน
ปราศจากเครื่องลาด ณ ที่นั่นเอง ดวยตั้งใจวาที่นี้จักเปนที่ตายหรือที่บวช
ของเรา ถาคุณแมคุณพอจะไมอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ก็จักตายเสียในที่นั้นเอง แตถาคุณแมคุณพอจะอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต คุณแมคุณพอก็จักไดเห็นเขาแมบวช
แลว หากรัฐปาลกุลบุตรจักยินดีในการบวชเปนบรรพชิตไมได เขาจะไป
ไหนอื่น ก็จกั กลับมาที่นี่เอง ขอคุณแมคุณพออนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออก
จากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
[๔๓๑] มารดาบิดากลาววา ดูกอนพอทัง้ หลาย เราอนุญาตให
รัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต แตเมื่อเขาบวชแลวพึงมาเยี่ยม
มารดาบิดาบาง. ครั้งนั้น สหายทั้งหลายพากันเขาไปหารัฐปาลกุลบุตรถึงที่อยู
แลวไดกลาววา คุณแมคุณพออนุญาตใหทานออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
แลว แตเมื่อทานบวชแลว พึงมาเยี่ยมคุณแมคุณพอบาง.
[๔๓๒] ครั้งนั้น รัฐปาลกุลบุตรลุกขึ้น บํารุงกายใหเกิดกําลังแลว
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
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นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ มารดาบิดา
อนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว ขอพระผูมี
พระภาคเจาใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด. รัฐปาลกุลบุตรไดบรรพชา ไดอุปสมบท
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา ครั้นเมื่อทานรัฐปาละอุปสมบทแลวไมนาน พอได
กึ่งเดือน พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูในถุลลโกฏฐิตนิคมตามควรแลว เสด็จ
จาริกไปทางนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลําดับ ไดเสด็จถึงนครสาวัตถีแลว.
รัฐปาละสําเร็จพระอรหัต
[๔๓๓] ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้น ทาน
รัฐปาละหลีกออกไปอยูแตผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไป
แลว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา
ที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวย
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูช ัดวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรย
อยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.
ทานพระรัฐปาละไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
[๔๓๔] ครั้งนั้น ทานพระรัฐปาละเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนาจะไปเยี่ยมมารดาบิดา ถาพระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตกะขาพระองค. พระผูมีพระภาคเจาทรงมนสิการกําหนด
ใจของทานพระรัฐปาละดวยพระหฤทัยแลว ทรงทราบชัดวา รัฐปาลกุลบุตร
ไมสามารถที่จะบอกลาสิกขาสึกออกไปแลว. ลําดับนั้น จึงตรัสวา ดูกอ น
รัฐปาละ ทานจงสําคัญกาลอันควร ณ บัดนี้เถิด. ทานพระรัฐปาละลุกจาก
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อาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลว เก็บเสนาสนะถือ
บาตรและจีวรหลีกจาริกไปทางถุลลโกฏฐิตนิคม จาริกไปโดยลําดับ บรรลุถึง
ถุลลโกฏฐิตนิคมแลว.
[๔๓๕] ไดยินวา ทานพระรัฐปาละพักอยู ณ พระราชอุทยาน ชื่อ
มิคาจีระของพระเจาโกรัพยะในถุลลโกฏฐิตนิคมนั้น. ครั้งนั้นเวลาเชา ทาน
พระรัฐปาละนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังถุลลโกฏฐิตนิคม.
เมื่อเที่ยวบิณฑบาตในถุลลโกฏฐิตนิคมตามลําดับตรอก ไดเขาไปยังนิเวศนของ
บิดาทาน. สมัยนั้น บิดาของทานพระรัฐปาละ กําลังใหชางกัลบกสางผมอยูที่
ซุมประตูกลาง ไดเห็นทานพระรัฐปาละกําลังมาแตไกล แลวไดกลาววา
พวกสมณะศีรษะโลนเหลานี้ บวชบุตรคนเดียวผูเปนที่รักที่ชอบใจของเรา.
ครั้งนั้น ทานพระรัฐปาละไมไดการให ไมไดคําตอบที่บานบิดาของทาน ที่แท
ไดแตคําดาเทานั้น.
บอกเรื่องพระรัฐปาละ
[๔๓๖] สมัยนั้น ทาสีแหงญาติของทานพระรัฐปาละปรารถนาจะเอา
ขนมกุมมาสที่บูดไปทิ้ง. ทานพระรัฐปาละไดกลาวกะทาสีของญาตินั้นวา ดูกอน
นองหญิง ถาสิ่งนั้นจําตองทิ้ง จงใสในบาตรของฉันนี้เถิด. ทาสีของญาติเมื่อ
เทขนมกุมมาสที่บูดนั้นลงในบาตรของทานพระรัฐปาละ จํานิมิตแหงมือเทาและ
เสียงได แลวไดเขาไปหามารดาของทานรัฐปาละ แลวไดกลาววา เดชะคุณ
แมเจา แมเจาพึงทราบวา รัฐปาละลูกเจามาแลว.
มารดาทานพระรัฐปาละกลาววา แมคนใช ถาเจากลาวจริง ฉันจะ
ทําเจาไมใหเปนทาสี.
ลําดับนั้น มารดาของทานพระรัฐปาละเขาไปหาบิดาถึงที่อยูแลวได
กลาววา เดชะทานคฤหบดี ทานพึงทราบวา ไดยินวารัฐปาลกุลบุตรมาถึงแลว.
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[๔๓๗] ขณะนั้น ทานพระรัฐปาละอาศัยฝาเรือนแหงหนึ่งฉันขนม
กุมมาสบูดนั้นอยู. บิดาเขาไปหาทานพระรัฐปาละถึงที่ใกล แลวไดถามวา
มีอยูหรือพอรัฐปาละ ทีพ่ อจักกินขนมกุมมาสบูด พอควรไปเรือนของตัวมิใช
หรือ.
ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกอ นคฤหบดี เรือนของอาตมภาพผูออก
จากเรือนบวชเปนบรรพชิตจะมีที่ไหน อาตมภาพไมมีเรือน อาตมภาพไดไป
ถึงเรือนของทานแลว แตที่เรือนของทานนั้น อาตมภาพไมไดการให ไมได
คําตอบเลย ไดเพียงคําดาอยางเดียวเทานั้น.
มาไปเรือนกันเกิด พอรัฐปาละ.
อยาเลยคฤหบดี วันนี้อาตมภาพทําภัตกิจเสร็จแลว.
พอรัฐปาละ ถาอยางนั้น ขอทานจงรับภัตตาหารเพื่อฉันในวันพรุงนี้.
ทานพระรัฐปาละรับนิมนตดวยดุษณีภาพแลว.
เขาไปนิเวศนบิดา
[๔๓๘] ลําดับนั้น บิดาของทานพระรัฐปาละทราบวา ทานพระ
รัฐปาละรับนิมนตแลว เขาไปยังนิเวศนของตน แลวสั่งใหฉาบไลที่แผนดิน
ดวยโคมัยสดแลวใหขนเงินและทองมากองเปนกองใหญ แบงเปนสองกอง คือ
เงินกองหนึ่ง ทองกองหนึ่ง เปนกองใหญอยางที่บุรุษผูยืนขางนี้ไมเห็นบุรุษที่
ยืนขางโนน บุรุษที่ยืนขางโนนไมเห็นบุรุษผูยืนขางนี้ ฉะนั้น ใหปดกองเงิน
ทองนั้นดวยเสื่อลําแพนใหปูลาดอาสนะไวทามกลาง แลวแวดวงดวยมาน แลว
เรียกหญิงทั้งหลายที่เปนภรรยาเกาของทานพระรัฐปาละมาวา ดูกอนแมสาว ๆ
ทั้งหลาย เจาทั้งหลายประดับดวยเครื่องประดับชุดใดมา จึงเปนที่รักที่
ชอบใจของรัฐปาละบุตรของเราแตกอน จงประดับดวยเครื่องประดับชุดนั้น.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 33

ครั้นลวงราตรีนั้นไป บิดาของทานพระรัฐปาละ ไดสั่งใหตกแตงของเคี้ยวของ
ฉันอยางประณีต แลวใชคนไปเรียนเวลาแกทานพระรัฐปาละวา ถึงเวลาแลว
พอรัฐปาละ ภัตตาหารสําเร็จแลว. ครัง้ นั้น เวลาเชาทานพระรัฐปาละ นุงแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปยังนิเวศนแหงบิดาทาน แลวนั่งบนอาสนะที่เขาแตงตั้ง
ไว. บิดาขอทานพระรัฐปาละสั่งใหเปดกองเงินและทองนั้น แลวไดกลาวกะ
ทานพระรัฐปาละวา พอรัฐปาละ ทรัพยกองนี้เปนสวนของมารดา กองอื่น
เปนสวนของบิดา สวนของปูอีกกองหนึ่ง เปนของพอผูเดียว พออาจจะใชสอย
สมบัติและทําบุญได พอจงลาสิกขาสึกเปนคฤหัสถมาใชสอยสมบัติและทําบุญ
ไปเถิด.
ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกอ นคฤหบดี ถาทานพึงทําตามคําของ
อาตมภาพได ทานพึงใหเขาขนกองเงินกองทองนี้บรรทุกเกวียนใหเข็นไปจม
เสียที่กลางกระแสแมนํา้ คงคา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความโศก ความร่ําไร
ทุกข โทมนัสและอุปายาส มีทรัพยนั้นเปนเหตุ จักเกิดขึ้นแกทาน.
ลําดับนั้น ภรรยาเกาของทานพระรัฐปาละ ตางจับที่เทาแลวถามวา
พอผูลูกเจา นางฟาทั้งหลายผูเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรยนั้นเปน
เชนไร.
ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกอนนองหญิง เราทั้งหลายประพฤติ
พรหมจรรยเพราะเหตุนางฟาทั้งหลายหามิได.
หญิงเหลานั้นเสียใจวา รัฐปาละผูลูกเจาเรียกเราทั้งหลายดวยวาทะวา
นองหญิง ดังนี้ สลบลมอยู ณ ที่นั้น. ครั้งนั้น ทานพระรัฐปาละไดกลาวกะ
บิดาวา ดูกอนคฤหบดี ถาจะพึงใหโภชนะก็จงใหเถิด อยาใหอาตมภาพลําบาก
เลย.
บริโภคเถิด พอรัฐปาละ ภัตตาหารสําเร็จแลว.
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ลําดับนั้นบิดาทานพระรัฐปาละ ไดอังคาสทานพระรัฐปาละดวยของ
เคี้ยวของฉันอยางประณีต ใหอิ่มหนําดวยมือของตนเสร็จแลว.
[๔๓๙] ครั้งนั้น ทานพระรัฐปาละฉันเสร็จชักมือออกจากบาตรแลว
ไดยืนขึ้นกลาวคาถาเหลานี้วา
จงมาดูอัตภาพอันวิจิตร มีกายเปน
แผล อันคุมกันอยูแลว กระสับกระสาย
เปนที่ดําริของชนเปนอันมาก ไมมีความยั่ง
ยืนมั่นคง จงมาดูรูปอันวิจิตรดวยแกวมณี
และกุณฑล มีกระดูกอันหนังหุมหอไว
งามพรอมดวยผา [ของหญิง] เทาทีย่ อม
ดวยสีแดงสด หนาที่ไลทาดวยจุรณ พอ
จะหลอกคนโงใหหลงได แตจะหลอกคน
ผูแสวงหาฝงคือพระนิพพานไมได ผมที่
แตงใหเปนแปดลอนงามตา ที่เยิ้มดวย
ยาหยอด พอจะหลอกคนโงใหหลงได
แตจะหลอกคนผูแสวงหาฝง คือ พระนิพพานไมได กายเนา อันประดับดวย
เครื่องอลังการ ประดุจทนานยาหยอดอัน
ใหมวิจิตร พอจะหลอกคนโงใหหลงได
แตจะหลอกคนผูแสวงหาฝงคือ พระนิพพานไมได ทานเปนดังพรานเนื้อวางบวง
ไว แตเนื้อไมติดบวง เมือ่ พรานเนื้อกําลัง
คร่ําครวญอยู เรากินแตอาหารแลวก็ไป.
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ครั้นทานพระรัฐปาละยืนกลาวคาถาเหลานี้แลว จึงเขาไปยังพระราช
อุทยานมิคาจีระของพระเจาโกรัพยะ แลวนั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง.
พระเจาโกรัพยะเสด็จเขาไปหาพระรัฐปาละ
[๔๔๐] ครั้งนั้น พระเจาโกรัพยะ ตรัสเรียกพนักงานรักษาพระราช
อุทยานมาวา ดูกอนมิควะ ทานจงชําระพื้นสวนมิคาจีระใหหมดจดสะอาด
เราจะไปดูพื้นสวนอันดี. นายมิควะทูลรับพระเจาโกรัพยะวา อยางนั้น ขอเดชะ
แลวชําระพระราชาอุทยานมิคาจีระอยู ไดเห็นทานพระรัฐปาละซึ่งนั่งพักกลางวัน
อยูที่โคนไมแหงหนึ่ง จึงเขาไปเฝาพระเจาโกรัพยะ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ
พระราชอุทยานมิคาจีระของพระองคหมดจดแลว และในพระราชอุทยานนี้มี
กุลบุตรชื่อรัฐปาละ ผูเปนบุตรแหงตระกูลเลิศในถุลลโกฏฐิตนิคมนี้ ที่พระองค
ทรงสรรเสริญอยูเสมอ ๆ นั้น เธอนั่งพักกลางวันอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง.
พระเจาโกรัพยะตรัสวา ดูกอนเพื่อนมิควะ ถาเชนนั้น ควรจะไปยัง
พื้นสวนเดี๋ยวนี้ เราทั้งสองจักเขาไปหารัฐปาละผูเจริญนั้นในบัดนี้.
ครั้งนั้น พระเจาโกรัพยะรับสัง่ วา ของควรเคี้ยวควรบริโภคสิ่งใดอันจะ
ตกแตงไปในสวนนั้น ทานทั้งหลายจงแจกจายของสิ่งนั้นทั้งสิ้นเสียเถิด ดังนี้
แลว รับสั่งใหเทียมพระราชยานชั้นดี เสด็จออกจากถุลลโกฏฐิตนิคมดวยพระ
ราชยานที่ดี ๆ ดวยราชานุภาพอันยิ่งใหญ เพื่อจะพบทานพระรัฐปาละ
ทาวเธอเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนยานพระที่นั่งไปจนสุดทาง เสด็จลง
ทรงพระดําเนินดวยบริษัทชนสูงๆ เขาไปหาทานพระรัฐปาละ แลวทรงปราศรัย
กับทานพระรัฐปาละ ครัน้ ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดประทับ
ยืนอยู ณ ที่อนั สมควรสวนขางหนึ่ง แลวรับสั่งวา เชิญทานรัฐปาละผูเจริญนั่ง
บนเครื่องลาดนี้เถิด.
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ทานพระรัฐปาละถวายพระพรวา ดูกอนมหาบพิตร อยาเลย เชิญ
มหาบพิตรนั่งเถิด อาตมภาพนั่งที่อาสนะของอาตมภาพดีแลว. พระเจาโกรัพยะ
ประทับนั่งบนอาสนะที่พนักงานจัดถวาย.
[๔๔๑] ครั้น พระเจาโกรัพยะประทับนั่งแลว ไดตรัสกะทานพระรัฐปาละวา ทานรัฐปาละผูเจริญ ความเสื่อมสี่ประการนี้ ที่คนบางพวกในโลกนี้
ถึงเขาแลว ยอมปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ความเสื่อม ๔ ประการนั้นเปนไฉน คือความเสื่อมเพราะชรา ๑
ความเสื่อมเพราะความเจ็บไข ๑ ความเสื่อมจากโภคสมบัติ ๑ ความเสื่อมจาก
ญาติ ๑.
วาดวยความเสื่อมเพราะชราเปนตน
[๔๔๒] ทานรัฐปาละ ความเสื่อมเพราะชราเปนไฉน ทานรัฐปาละ
คนบางคนในโลกนี้ เปนคนแกแลว เปนคนเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผาน
วัยมาโดยลําดับ. เขาคิดเห็นดังนี้วา เดี๋ยวนี้เราเปนคนแกแลว เปนคนเฒาแลว
เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ ก็การที่เราจะไดโภคสมบัติที่ยังไมได
หรือการที่เราจะทําโภคสมบัติที่ไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระนัน้ เลย
เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.
เขาประกอบดวยความเสื่อมเพราะชรานั้น จึงปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกอนทานรัฐปาละ นี้เรียกวา
ความเสื่อมเพราะชรา. สวนทานรัฐปาละผูเจริญ เดี๋ยวนี้ก็ยังหนุมแนน มีผมดํา
สนิท ประกอบดวยความเปนหนุมกําลังเจริญเปนวัยแรก ไมมคี วามเสื่อมเพราะ
ชรานั้นเลย. ทานพระรัฐปาละรูเห็น หรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตเสียเลา.
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[๔๔๓] ทานรัฐปาละ ก็ความเสื่อมเพราะความเจ็บไขเปนไฉน. ทาน
รัฐปาละ คนบางคนในโลกนี้ เปนคนมีอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก. เขาคิด
เห็นดังนี้วา เดี๋ยวนี้เราเปนคนมีอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก ก็การที่เราจะได
โภคสมบัติที่ยังไมได หรือการที่เราจะทําโภคสมบัติที่ไดแลวใหเจริญ ไมใชทํา
ไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุมหมผากาสายะ ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. เขาประกอบดวยความเสื่อมเพราะความเจ็บไขนั้น
จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต นี้
เรียกวาความเสื่อมเพราะความเจ็บไข. สวนทานรัฐปาละ เดี๋ยวนี้เปนผูไมอาพาธ
ไมมีทุกข ประกอบดวยไฟธาตุที่ยอยอาหารสม่ําเสมอดี ไมเย็นนัก ไมรอนนัก
ไมมีความเสื่อมเพราะความเจ็บไขนั้นเลย. ทานรัฐปาละรูเห็นหรือไดฟงอะไร
จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา.
[๔๔๔] ทานรัฐปาละ ก็ความเสื่อมจากโภคสมบัติเปนไฉน. ทาน
รัฐปาละ คนบางคนในโลกนี้ เปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก โภค
สมบัติเหลานั้นของเขาถึงความสิ้นไปโดยลําดับ. เขาคิดเห็นดังนี้วา เมื่อกอน
เราเปนคนมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก โภคสมบัติเหลานั้นของเราถึงความ
สิ้นไปโดยลําดับแลว ก็การที่เราจะไดโภคสมบัติที่ยังไมได หรือการที่เราจะ
ทําโภคสมบัติที่ไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด ดังนี้. เขา
ประกอบดวยความเสื่อมจากโภคสมบัตินั้น จึงปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ทานรัฐปาละผูเจริญ นี้เรียกวาความ
เสื่อมจากโภคสมบัติ. สวนทานรัฐปาละเปนบุตรของตระกูลเลิศในถุลลโกฏฐิต
นิคมนี้ ไมมีความเสื่อมจากโภคสมบัตินั้น. ทานรัฐปาละรูเห็นหรือไดฟงอะไร
จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา.
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[๔๔๕] ทานรัฐปาละ ก็ความเสื่อมจากญาติเปนไฉน. ทานรัฐปาละ
คนบางคนในโลกนี้ มีมติ ร อํามาตย ญาติสาโลหิตเปนอันมาก ญาติเหลานั้น
ของเขาถึงความสิ้นไปโดยลําดับ . เขาคิดเห็นดังนี้วา เมื่อกอนเรามีมิตร อํามาตย
ญาติสาโลหิตเปนอันมาก [เดี๋ยวนี้] ญาติของเรานั้นถึงความสิ้นไปโดยลําดับ
ก็การที่เราจะไดโภคสมบัติที่ยังไมได หรือการที่เราจะทําโภคสมบัติที่ไดแลวให
เจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผา
กาสายะอออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด ดังนี้ . เขาประกอบดวยความ
เสื่อมจากญาตินั้นจึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิต ทานรัฐปาละ นี้เรียกวาความเสื่อมจากญาติ. สวนทานรัฐปาละ
มีมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตในถุลลโกฏฐิตนิคมนี้เปนอันมาก ไมไดมีความ
เสื่อมจากญาติเลย. ทานรัฐปาละ รูเห็นหรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตเสียเลา. ทานรัฐปาละ ความเลื่อม ๔ ประการนี้ ที่คนบางพวก
ในโลกนีถ้ ึงเขาแลว จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือน
บวชเปนบรรพชิต ทานรัฐปาละไมไดมีความเสื่อมเหลานั้นเลย. ทานรัฐปาละ
รูเห็นหรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา.
ธัมมุทเทส ๔
[๔๔๖] ทานพระรัฐปาละถวายพระพรวา มีอยูแล มหาบพิตร พระ
ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงธัมมุทเทส ๔ ขอ ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึง
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ธัมมุทเทส ๔ ขอเปนไฉน คือ
๑. ดูกอนมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอที่หนึ่งวา โลกอันชรานาเขาไป
ไมยั่งยืน ดังนี้แล อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูท รงรู ทรงเห็น
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เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟง
แลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
๒. ดูกอนมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอที่สองวา โลกไมมีผูตานทาน ไม
เปนใหญเฉพาะตนดังนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ที่อาตมภาพรูเห็นและไดฟง
แลวจึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
๓. ดูกอนมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอที่สามวา โลกไมมอี ะไรเปนของ
ตนจําตองละสิ่งทั้งปวงไปดังนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูท รงรู
ทรงเห็นเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ทีอ่ าตมภาพรูเห็น
และไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
๔. ดูกอนมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอที่สี่วา โลกบกพรองอยูเปนนิตย
ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหาดังนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผู
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ที่อาตมภาพรู
เห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ดูกอนมหาบพิตร ธัมมุทเทสสี่ขอนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองค
นั้นผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ที่
อาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
[๔๔๗] ทานรัฐปาละกลาววา โลกอันชรานําไป ไมยั่งยืน ดังนี้
ก็เนื้อความแหงภาษิตนี้จะพึงเห็นไดอยางไร.
ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน
มหาบพิตรเมื่อมีพระชนมายุยี่สิบปก็ดี ยี่สิบหาปก็ดี ในเพลงชาก็ดี เพลงมา
ก็ดี เพลงรถก็ดี เพลงธนูก็ดี เพลงอาวุธก็ดี ทรงศึกษาอยางคลองแคลว
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ทรงมีกําลัง. พระเพลา มีกําลังพระพาหา มีพระกายสามารถ เคยทรงเขา
สงความมาแลวหรือ.
ทานรัฐปาละ ขาพเจาเมื่อมีอายุยี่สิบปก็ดี ยี่สิบหาปก็ดี ในเพลงชาง
ก็ดี เพลงมาก็ดี เพลงรถก็ดี เพลงธนูก็ดี เพลงอาวุธก็ดี ไดศึกษาอยาง
คลองแคลว มีกําลังขา มีกําลังแขน มีตนสามารถ เคยเขาสงครามมาแลว
บางครั้งขาพเจาสําคัญวามีฤทธิ์ ไมเห็นใครจะเสมอดวยกําลังของตน.
ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน
แมเดี๋ยวนี้ มหาบพิตรก็ยังมีกําลังพระเพลา มีกําลังพระพาหา มีพระกายสามารถ
เขาสงครามเหมือนฉะนั้นไดหรือ.
ทานรัฐปาละ ขอนี้หามิได เดี๋ยวนี้ ขาพเจาแกแลว เจริญวัยแลว
เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับแลว วัยของขาพเจาลวงเขาแปดสิบ
บางครั้งขาพเจาคิดวา จักยางเทาที่นี้ ก็ไพลยางไปทางอื่น.
ดูกอนมหาบพิตร เนื้อความนี้แล ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผู
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึง ตรัส
ธัมมุทเทสขอที่หนึ่งวา โลกอันชรานําเขาไป ไมยั่งยืน ที่อาตมภาพรูเห็นและ
ไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ดูกอนทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขอวาโลกอันชรา
นําเขาไป ไมยั่งยืนนี้ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสดีแลว ดูกอนทานรัฐปาละ เปนความจริง
โลกอันชรานําเขาไป ไมยั่งยืน ในราชสกุลนี้ มีหมูชาง หมูมา หมูรถ และหมู
คนเดินเทา หมูใดจักครอบงําอันตรายของเราได.
[๔๔๘] ทานรัฐปาละกลาววา โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญ
เฉพาะตนดังนี้ ก็เนื้อความแหงภาษิตนี้ จึงพึงเห็นไดอยางไร.
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ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน
มหาบพิตรเคยทรงประชวรหนักบางหรือไม.
ดูกอนรัฐปาละ ขาพเจาเคยเจ็บหนักอยู บางครั้ง บรรดามิตร อํามาตย
ญาติสาโลหิตแวดลอมขาพเจาอยู ดวยสําคัญวา พระเจาโกรัพยะจักสวรรคต
บัดนี้ พระเจาโกรัพยะจักสวรรคตบัดนี้ ดังนี้.
ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้น เปนไฉน
มหาบพิตรไดมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต [ที่มหาบพิตรจะขอรอง] วา มิตร
อํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเจริญของเราที่มีอยูทั้งหมด จงมาชวยแบงเวทนานี้
ไป โดยใหเราไดเสวยเวทนาเบาลง ดังนี้ หรือวามหาบพิตรตองเสวยเวทนา
แตพระองคเดียว.
ดูกอนทานรัฐปาละ ขาพเจาจะไดมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต [ที่
ขาพเจาจะขอรอง] วา มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตที่มีอยูทั้งหมด จงมา
ชวยแบงเวทนานี้ไป โดยใหเราไดเสวยเวทนาเบาลงไป ดังนี้ หามิได ทีแ่ ท
ขาพเจาตองเสวยเวทนานั้นแตผูเดียว.
ดูกอนมหาบพิตร เนื้อความนี้แล ที่พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผู
ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทส
ขอที่สองวา โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน ทีอ่ าตมภาพรูเห็น
และไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ดูกอนทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขอวา โลกไมมีผู
ตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตนนี้ อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ผูทรงรู
ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ เปน
ความจริง โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน ในราชสกุลนี้ มีเงิน
และทองอยูที่พื้นดินและในอากาศมาก.
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[๔๔๙] ทานรัฐปาละกลาววา โลกไมมีอะไรเปนของตน จําตอง
ทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ดังนี้ ก็เนื้อความแหงภาษิตนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร.
ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน
เดี๋ยวนี้มหาบพิตรเอิบอิ่ม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอพระองคอยู ฉันใด
มหาบพิตรจักไดสมพระราชประสงควา แมในโลกหนา เราจักเปนผูเอิบอิ่ม
พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู ฉันนั้น หรือวาชนเหลาอื่นจักปกครอง
โภคสมบัตินี้ สวนมหาบพิตรก็จักเสด็จไปตามยถากรรม.
ทานรัฐปาละ เดีย๋ วนี้ ขาพเจาเอิบอิ่ม พรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕
บําเรอตนอยู ฉันใด ขาพเจาจักไมไดความประสงควา แมในโลกหนา เรา
จะเปนผูเอิบอิ่มพรั่งพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู ฉันนั้น ที่แท ชน
เหลาอื่นจักปกครองโภคสมบัตินี้ สวนขาพเจาก็จักไปตามยถากรรม.
ดูกอนมหาบพิตร เนื้อความนี้แล อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทส
ขอที่สามวา โลกไมมีอะไรเปนของตน จําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ที่อาตมภาพ
รูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ดูกอนทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขอวาโลกไมมีอะไร
เปนของตน จําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนี้ อันพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมนาสัมพุทธเจา ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ
เปนความจริง โลกไมมอี ะไรเปนของตน จําตองละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป.
[๔๕๐] ทานรัฐปาละกลาววา โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม
เปนทาสแหงตัณหา ดังนี้ ก็เนื้อความแหงภาษิตนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร.
ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรทรงครอบครองกุรุรัฐอันเจริญอยูหรือ.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 43

อยางนั้น ทานรัฐปาละ ขาพเจาครอบครองกุรุรัฐอันเจริญอยู.
มหาบพิตรจักเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ราชบุรษุ ของมหาบพิตร
ที่กุรุรัฐนี้ เปนที่เชื่อถือได เปนคนมีเหตุ พึงมาจากทิศบูรพา เขาเขามาเฝา
มหาบพิตรแลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะมหาราชเจา พระองคพึงทรงทราบ
วา ขาพระพุทธเจามาจากทิศบูรพา ในทิศนั้น ขาพระพุทธเจา ไดเห็น
ชนบทใหญ มั่งคั่งและเจริญ มีชนมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน ในชนบทนัน้
มีพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทามาก มีสัตวอชินะที่ฝกแลวมาก มีเงิน
และทองทั้งที่ยังไมไดทํา ทั้งที่ทําแลวก็มาก ในชนบทนั้น สตรีปกครอง
พระองคอาจจะรบชนะไดดวยกําลังพลประมาณเทานั้น ขอพระองคจงไปรบ
เอาเถิด มหาราชเจา ดังนี้ มหาบพิตรจะทรงทําอยางไรกะชนบทนั้น.
ดูกอนทานรัฐปาละ พวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสีย
นะชิ.
ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน
ราชบุรุษของมหาบพิตรที่กุรุรัฐนี้ เปนที่เชื่อถือได เปนคนมีเหตุ พึงมาจาก
ทิศปจจิม... จากทิศอุดร... จากทิศทักษิณ... จากสมุทรฟากโนน เขาเขามา
เฝามหาบพิตร แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ มหาราชเจา พระองคพึงทรง
ทราบวา ขาพระพุทธเจามาจากสมุทรฟากโนน ณ ที่นั้น ขาพระพุทธเจาไดเห็น
ชนบทใหญ มั่งคั่งและเจริญ มีชนมาก มีมนุษยเกลื่อนกลน ในชนบทนัน้
มีพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทามาก มีสัตวอชินะที่ฝกแลวมาก มีเงิน
และทองทั้งที่ยังไมไดทําทั้งที่ทําแลวมาก ในชนบทนั้น สตรีปกครอง
พระองคอาจจะรบชนะไดดวยกําลังพลประมาณเทานั้น ขอพระองคจงไปรบ
เอาเถิด มหาราชเจา ดังนี้ มหาบพิตรจะทรงทําอยางไรกะชนบทนั้น.
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ดูกอนทานรัฐปาละ พวกเราก็ไปรบเอาชนบทนั้นมาครอบครองเสีย
นะซิ.
ดูกอนมหาบพิตร เนื้อความนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทส
ขอที่สี่วา โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา ที่อาตมภาพ
รูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.
ดูกอนทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขอวา โลกพรอง
อยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหานี้ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ผูทรงรูทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ
เปนความจริง โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอิ่ม เปนทาสแหงตัณหา.
[๔๕๑] ทานรัฐปาละไดกลาวคํานี้แลว ครั้นแลว ภายหลังไดกลาว
คาถาประพันธนี้อื่นอีกวา
เราเห็นมนุษยทั้งหลายในโลก ที่เปน
ผูมีทรัพย ไดทรัพย แลวยอมไมใหเพราะ
ความหลง โลภแลวยอมทําการสั่งสม
ทรัพย และยังปรารถนากามทั้งหลายยิ่ง
ขึ้นไป พระราชาทรงแผอํานาจชํานะ
ตลอดแผนดิน ทรงครอบครองแผนดิน
มีสาครเปนที่สุด มิไดทรงรูจักอิ่มเพียงฝง
สมุทรขางนี้ ยังทรงปรารถนาฝงสมุทร
ขางโนนอีก พระราชาและมนุษยเหลาอื่น
เปนอันมาก ยังไมสิ้นความทะเยอทะยาน
ยอมเขาถึงความเปนผูพรองอยู ละรางกาย
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ไปแท ความอิ่มดวยกามยอมไมมใี นโลก
เลย อนึ่ง ญาติทั้งหลายพากันสยายผม
คร่ําครวญถึงผูนั้น พากันกลาววาไดตาย
แลวหนอ พวกญาตินําเอาผูนั้นคลุมดวย
ผาไปยกขึ้นเชิงตะกอน แตนั้นก็เผากัน
ผูนั้น เมื่อกําลังลูกเขาเผา ถูกแทงอยูด วย
หลาวมีแตผาผืนเดียว ละโภคสมบัติไป
ญาติก็ดี มิตรก็ดี หรือสหายทั้งหลายเปน
ที่ตานทานของบุคคลผูจะตายไมมี ทายาท
ทั้งหลายก็ขนของเอาทรัพยของผูนั้นไป สวน
สัตวยอมไปตามกรรมทีท่ ําไว ทรัพยอะไร ๆ
ยอมติดตามคนตายไปไมได บุตร
ภรรยา ทรัพยและแวนแควนก็เชนนั้น
บุคคลยอมไมไดอายุยืนดวยทรัพย และ
ยอมไมกําจัดชราไดดวยทรัพย นักปราชญ
ทั้งหลายกลาวชีวิตนี้ วานอยนัก วาไม
เที่ยง มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ทั้งคนมั่งมี ทั้งคนยากจน ยอมกระทบผัสสะ
ทั้งคนพาล ทั้งนักปราชญ ก็กระทบผัสสะ
เหมือนกัน แตคนพาล ยอมนอนหวาดอยู
เพราะความที่ตนเปนพาล สวนนักปราชญ
อันผัสสะถูกตองแลว ยอมไมหวั่นไหว
เพราะเหตุนั้นแล ปญญาจึงประเสริฐกวา
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ทรัพย ปญญาเปนเหตุถึงที่สุดในโลกนี้ได
คนเปนอันมากทําบาปกรรมเพราะความหลงในภพนอยภพใหญ เพราะไมมีปญญา
เครื่องใหถึงที่สุด สัตวที่ถึงการทองเที่ยว
ไปมา ยอมเขาถึงครรภบา ง ปรโลกบาง
ผูอื่นนอกจากผูมีปญญานั้น ยอมเชื่อไดวา
จะเขาถึงครรภและปรโลก หมูสัตวผูมีบาป
ธรรม ละโลกนี้ไปแลวยอมเดือดรอน
เพราะ กรรม ของ ตน เอง ใน โลก หนา
เปรียบเสมือนโจรผูมีความผิด ถูกจับเพราะ
โจรกรรม มีตัดชอง เปนตน ยอมเดือดรอนเพราะกรรมของตนเอง ฉะนัน้
ความจริง กามทั้งหลายวิจิตร รสอรอย
เปนที่รื่นรมยใจ ยอมย่ํายีจิต ดวยรูปมี
ประการตาง ๆ มหาบพิตร อาตมภาพ
เห็นโทษในกามทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น
จงบวชเสีย ผลไมทั้งหลายยังไมหลนทีเดียว
มาณพทั้งหลาย ทั้งหนุม ทั้งแก ยอมมี
สรีระทําลายได มหาบพิตร อาตมภาพ
รูเหตุนี้จึงบวช ความเปนสมณะ เปน
ขอปฏิบัติอันไมผิด เปนคุณประเสริฐแท
ดังนี้แล.
จบ รัฏฐปาลสูตร ที่ ๒
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อรรถกถารัฏฐปาลสูตร
รัฏฐปาลสูตรเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:พึงทราบวินิจฉัยในรัฏฐปาลสูตรนั้น ดังตอไปนี้ บทวา ถุลฺลโกฏิติ
ไดแก แนนยุง คือ เต็มเปยมเรือนยุง. ไดยินวา ชนบทนั้น มีขาวกลาเปน
นิตย คือ เมล็ดขาวออกไปเขาลานทุกเมื่อ. ดวยเหตุนั้น ในนิคมนั้น ยุงทั้ง
หลายจึงเต็มอยูเปนนิตย เพราะฉะนั้น ชนบทนัน้ จึงนับไดวา ถุลลโกฏฐิตะ
แปลวา มีขา วแนนยุงทีเดียว. เหตุไร ทานพระรัฐปาล จึงชื่อวา รัฐปาละ.
ที่ชื่อวา รัฐปาละ เพราะเปนผูสามารถ ดํารงรักษารัฐที่แบงแยกได. ถามวา
ชื่อของทานพระรัฐปาละนั้น เกิดขึ้น เมื่อไร. ตอบวา เมื่อครั้งพระสัมมา
สัมพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ.
จริงอยู ปลาย ๑๐๐,๐๐๐ กัป กอนแตกัปนี้ มนุษยมีอายุ ๑๐๐,๐๐๐ ป
พระศาสดาพระนามวา ปทุมุตตระ อุบัติขึ้น มีภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูปเปนบริวาร
เสด็จจาริก เพื่อโปรดโลกที่ทานหมายเอากลาวไววา
พระศาสดา พระนามวา ปทุมุตตระ
มีพระชนก พระนามวา พระเจาอานันทะ
พระชนนีพระนามวา พระนางสุชาดา ณ
นคร หงสวดี.
ครั้น พระปทุมุตตรพุทธเจา ยังไมทรงอุบัติ. กุฏม พีสองคนแหงกรุงหงสวดี
มีศรัทธาเลื่อมใส ทั้งโรงทานสําหรับคนเข็ญใจ คนเดินทางและยาจกเปนตน.
ครั้งนั้น ดาบส ๕๐๐ ตน ผูอยูในภูเขา มาถึงกรุงหงสวดี. คนทั้งสองนั้น ก็
แบงดาบส คนละครึ่งบํารุงกัน. ดาบสทั้งหลาย อยูชั่วเวลานิดหนอย ก็กลับ
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ไปยังภูเขา. พระสังฆเถระทั้งสองก็แยกยายไป. ครั้งนั้น กุฏมพีทั้งสองนั้น ก็
ทําการบํารุง ดาบสเหลานั้น จนตลอดชีวิต. เมือ่ เหลาดาบสบริโภค แลว
อนุโมทนา รูปหนึ่งกลาว พรรณนาคุณของภพทาวสักกะ. รูปหนึ่งพรรณนา
คุณภพของนาคราช เจาแผนดิน. บรรดากุฏมพีทั้งสอง คนหนึ่งปรารถนาภพ
ทาวสักกะ ก็บังเกิดเปนทาวสักกะ. คนหนึ่งปรารถนาภพนาค ก็เปนนาคราช
ชื่อปาลิตะ. ทาวสักกะเห็นนาคนั้นมายังที่บํารุงของตน จึงถามวา ทานยังยินดี
ยิ่ง ในกําเนิดนาคอยูหรือ. ปาลิตะ นาคราชนัน้ ตอบวา เราไมยินดีดอก.
ทาวสักกะบอกวา ถาอยางนั้น ทานจงถวายทาน แดพระผูมีพระภาคเจา
ปทุมุตตระสิ แลวทําความปรารถนาจะอยูในที่นี้ เราทั้งสองจะอยูเปนสุข.
นาคราชนิมนตพระศาสดา มาถวายมหาทาน ๗ วัน แกพระผูมีพระภาคเจา
ซึ่งมี ภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐ รูป เปนบริวาร เห็นสามเณรโอรสของพระปทุมุตตร
ทศพล ชื่ออุปเรวตะ วันที่ ๗ ถวายผาทิพยแดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปน
ประมุขจึงปรารถนาตําแหนงของสามเณร. พระผูมีพระภาคเจา ทรงตรวจดู
อนาคตกาล ทรงเห็นวาเขาจักเปนราหุลกุมาร โอรสของพระพุทธเจาพระนามวาโคตมะ ในอาคตกาล จึงตรัสวาความปรารถนาของทานจักสําเร็จ.
นาคราชก็บอกความนั้นแกทาวสักกะ. ทาวสักกะฟงแลวก็ถวายทาน ๗ วัน
อยางนั้นเหมือนกัน เห็นกุลบุตรชื่อรัฐปาละผูธํารงรัฐที่แบงแยกกัน แลวบวช
ดวยศรัทธา จึงทั้งความปรารถนาวา ในอาคตกาล เมื่อพระพุทธเจาเชนพระองค
อุบัติในโลก แมขาพระองคก็บังเกิดในตระกูลที่สามารถธํารงรักษารัฐที่แบง
แยกกัน พึงมีชื่อวา รัฐปาละผูบวชดวยศรัทธาเหมือนกุลบุตรผูนี้. พระศาสดาทรงทราบวาความปรารถนาสําเร็จ จึงตรัสพระคาถานี้วา
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ตระกูลใดชื่อตระกูลรัฐปาละ จักมี
อยูเพื่อเลี้ยงคนสี่วรรณะพรอมทั้งพระราชา
กุลบุตรผูนี้จักเกิดในตระกูลนั้น.
พึงทราบวาชื่อนี้ ของทานพระรัฐปาละนั้นเกิดขึ้น ครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา ปทุมุตตระดวยประการฉะนี้.
บทวา เอตทโหสิ ความวา ความคิดอะไร ๆ วา ยถา ยถา โข
เปนตน ไดมีแลว. คําสังเขปในคํานั้นมีดังนี้. เราแลรูทั่วถึงธรรมที่พระผูมี
พระภาคเจาทรงแสดงแลวดวยเหตุใด ๆ ก็เปนอันเราพิจารณาใครครวญแลว
ดวยเหตุนั้น ๆ อยางนี้วา พรหมจรรย คือ สิกขา ๓ นั้นใด เราพึงประพฤติให
บริบูรณโดยสวนเดียว เพราะทําไมใหขาดแมวันหนึ่ง ใหถึงจริมกจิต และพึง
ประพฤติใหบริสุทธิ์ โดยสวนเดียว ดังสังขขัด เชน กับสังขที่ขัดสีแลว ไดแก
เทียบกับสังขที่ชําระแลว เพราะทําใหไมมีมลทิน โดยมลทินคือกิเลสแมในวัน
หนึ่ง แลวใหถึงจริมกจิต. บทวา อิท น สุกร อคาร อชฺฌาวสตา
ความวา พรหมจรรยนั้น อันผูอยูทามกลางเรือนพระพฤติใหบริบูรณโดยสวน
เดียว ฯลฯ กระทําไมไดงายเลย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวดหมผาอัน
เหมาะแกผูประพฤติพรหมจรรย ทีช่ อื่ วา กาสายะ เพราะยอมดวยน้ําฝาด
ออกจากเรือนบวชไมมีเรือน. บทวา อจิรปกฺกนฺเตสุ ถุลฺลโกฏิตเกสุ
พฺราหฺมณคหปติเกสุ เยน ภควา เตนูปสงฺกมิ ความวา ในเมื่อพรหมณ
และคหบดี เหลานั้นยังไมลุกไป รัฐปาลกุลบุตร ก็ไมทูลขอบรรพชาตอพระ
ผูมีพระภาคเจา. เพราะเหตุไร. เพราะญาติสาโลหิตมิตรทั้งหลาย ของเขาในที่
นั้นเปนจํานวนมาก ก็หวังกันอยู คนเหลานั้นกลาววา ทานเปนลูกคนเดียว
ของมารดาบิดา ทานไมควรบวช แลวพึงจับเขาที่แขนครามา แตนั้น บรรพชา
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ก็จักเปนอันตราย. เขาลุกขึ้นไปพรอมกับบริษัทเดินไปหนอยหนึ่งแลวก็กลับ
ทําเลสวามีกิจเนื่องอยูดวย สรีระบางอยาง แลวเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูล
ขอบรรพชา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถโข รฏปาโล กุลปุตฺโต
อจิรวุฏิตาย ปริสาย ฯเปฯ ปพฺพาเชตฺ ม ภควา. ก็เพราะนับจําเดิม
แตราหุลกุมารบวชแลวพระผูมีพระภาคเจาไมทรงบวชบุตร ที่มารดาบิดาไม
อนุญาต ฉะนั้น จึงตรัสถามเขาวา อนฺุาโตสิ ปน ตฺว รฏปาล มาตาปตูหิ ฯลฯ ปพฺพชฺชาย. ในคําวา อมฺม ตาต นี้ รัฐปาละเรียกมารดา
วา อมฺม เรียกบิดาวา ตาต. บทวา เอกปุตฺตโก แปลวา บุตรนอยคน
เดียวเทานั้น บุตรไรๆ อืน่ ไมวาพี่หรือนองไมมี. ก็ในคํานี้ เมือ่ ควรจะกลาววา
เอกปุตฺโต ก็กลาววา เอกปุตฺตโก ดวยอํานาจความเอ็นดู. บทวา ปโย
แปลวาเกิดปติ. บทวา มนาโป แปลวา เจริญใจ. บทวา สุเข ิโต
แปลวาตั้งอยูในสุขนั่นแหละ อธิบายวา จําเริญสุข. บทวา สุขปริหโฏ แปล
วา บริหารดวยความสุข. ตั้งแตเวลาเกิดมา เขามีแมนมโดยอุมไมวางมือ
เลนดวยเครื่องเลนของเด็กมีรถมานอย ๆ เปนตน ใหบริโภคเเตโภชนะที่มีรสดี
ชื่อวา บริหารดวยความสุข. บทวา น ตฺว ตาต รฏปาล กสฺสจิ ทุกขฺ สฺส
ชานาสิ ความวา พอรัฐปาละ เจาไมรูระลึกไมไดถึงสวนของความทุกขแม
ประมาณนอย. บทวา มรเณนป เต มย อกามกา วินา ภวิสฺสาม ความ
วา แมถาทานจะพึงตายเสีย เมื่อพวกเรายังเปนอยูไซร แมเพราะความตาย
ของทาน พวกเราไมตองการ ไมปรารถนา ไมชอบใจตน ก็จําจักตองพลัดพราก
หรือจักถึงความพลัดพรากทานไป. บทวา กึ ปน มย ต ความวา เมื่อเปน
เชนนั้น เหตุที่เราจักอนุญาตใหทานเปนอยู ชื่ออะไร. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบ
ความในคําวา กึ ปน มยนฺต นี้อยางนี้วา ดวยเหตุไรพวกเราจึงจักอนุญาต
ใหทานมีชีวิตอยู. บทวา ตตฺเถว ความวาในที่ที่มารดาบิดาไมอนุญาตทาน
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ใหดํารงอยู. บทวา อนนฺตรหิตาย ความวา เพราะไมตองการดวยเครื่อง
ลาดอะไร ๆ. บทวา ปริจาเรหิ ความวาทะนุบํารุงดนตรีการฟอนและนักฟอน
เปนตน บําเรอตัวตามความสุขพรอมดวยเหลาสหายในที่นั้น อธิบายวา นํา
เขาไปที่โนนที่นี่. อีนัยหนึ่ง บทวา ปริจาเรหิ ทานอธิบายวา ทะนุบํารุง
ดนตรีการฟอนและนักฟอนเเปนตน ราเริงยินดีเลนกับเหลาสหาย. บทวา
กาเม ปริภุชฺ นฺโต ความวา บริโภคโภคะพรอมกับบุตรภริยาของตน. บทวา
ปฺุานิ กโรนฺโต ความวา ปรารภพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
กระทํากุศลกรรมชําระทางไปสูสุคติ มีการมอบถวายทานเปนตน. บทวา ตุณฺหี
อฺโหส ไดแก ไมพูดจาปราศรัย เพื่อตัดการพูดตอไป. ครั้งนั้น มารดาบิดา
ของเขาพูด ๓ ครั้งไมไดแมคําตอบ จึงใหเรียกสหายมาพูดวา สหายของเจา
นั้นอยากจะบวช หามเขาทีเถอะ. แมสหายเหลานั้นเขาไปหาเขาแลว พูด ๓
ครั้ง. แมสําหรับสหายเหลานั้น เขาก็นิ่ง. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถโข
รฏปาลสฺส กุลปุตฺตฺสฺส สหายกา ฯเปฯ ตุณฺหี อโหสิ.
ครั้งนั้น เหลาสหายของเขาก็คิด อยางนี้วา ถาเพื่อนผูนี้ไมไดบวช
ก็จักตายไซร เราก็จักไมไดคุณอะไร ๆ แตเขาบวชแลว ทั้งมารดาบิดาก็จัก
เห็นเปนครั้งคราวทั้งเราก็จักเห็น ก็ธรรมดาวาการบรรพชานีเ้ ปนของหนัก
เขาจะตองถือบาตรเดินไป เที่ยวบิณฑบาตรทุกวัน ๆ พรหมจรรยที่มีการ
นอนหนเดียว กินหนเดียว หนักนักหนา ก็เพื่อนของเรานี้เปนชาวเมือง
สุขุมาลชาติ เขาเมื่อไมอาจประพฤติพรหมจรรยนั้นได ก็จะตองมาในที่นี้อีก
แนแท เอาเถอะเราจักใหมารดาบิดาของเขาอนุญาต. สหายเหลานั้นไดกระทํา
อยางนั้น . แมมารดาบิดา กระทํากติกาสัญญานี้วา ก็เขาบวชแลว พึงอุทิศ
มารดาบิดา จึงอนุญาตเขา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อถโข รฏปาลสฺส
กุลปุตฺตสฺส สหายา เยน รฏปาลสฺส กุลปุตฺตสฺส มาตาปตโร ฯเปฯ
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อนฺุาโตสิ มาตาปตูหิ ฯเปฯ อุทฺทิสิตพฺพา. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
อุทฺทิสิตพฺพา ความวา พึงมาแสดงตนอยางที่มารดาบิดาเห็นไดบางครั้งบาง
คราว. บทวา พล คเหตฺวา ความวา บริโภคโภชนะอันสบาย บํารุงกายดวย
การขัดสี. เปนตน เกิดกําลังกายแลว ไหวมารดาบิดา ละเครือญาติ ที่มีน้ําตา
นองหนา เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา กราบทูลวา ฯล ฯ ขอพระผูมีพระภาค
เจา โปรดบวชขาพระองคเถิด พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก
ภิกษุรูปหนึ่งซึ่งยืนอยูในที่ใกล สั่งวา ภิกษุ ถาอยางนั้น เธอจงใหรัฐปาละ
บรรพชาและอุปสมบท. ภิกษุนั้นรับพระพุทธพจนวา สาธุ พระเจาขา ได
กุลบุตร ชื่อ รัฐปาละ ที่พระชินเจาประทานเปนสัทธิวิหาริก ใหบรรพชา
และอุปสมบท. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อลตฺถ โข รฏปาโล
กุลปุตฺโต ภควโต สนฺติเก ปพฺพชฺช อลตฺถ อุปสมฺปท. บทวา ปหิตตฺโต วิหรนฺโต ความวา อยูอยางนี้ ๑๒ ป. จริงอยู. ทานผูนี้เปนไนยบุคคล
มีบุญแมพรอมดวยบุญเกาอยู ก็ตองบําเพ็ญสมณธรรมดวย ความมุงมั่นวา
พระอรหัตวันนี้ พระอรหัตวันนี้ ปที่ ๑๒ จึงบรรลุพระอรหัต. บทวา เยน
ภควา เตนูปสงฺกมิ ความวา พระเถระคิดวา มารดา บิดาของเราอนุญาต
ใหบวช กลาววา เจาตองมาพบเราบางครั้งบางคราว แลวจึงอนุญาต ก็มารดา
บิดาเปนผูกระทํากิจที่ทําไดยาก ก็เราบวชดวยอัธยาศรัย อันใด อัธยาศรัยอัน
นั้นอยูเหนือกระหมอมของเรา บัดนี้ เราจักทูลลาพระผูมีพระภาคเจา แสดง
ตัวแกมารดาบิดา แลวประสงคจะทูลลา จึงเขาเฝา. บทวา มนสากาสิ
ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงใสพระทัยวา เมื่อพระรัฐปาละไปแลว จักมี
อุปสรรคไร ๆ ไหมหนอ. ทรงทราบวา จักมีแน ทรงตรวจดูวา พระรัฐปาละ
จักสามารถย่ํายีอุปสรรคนั้นหรือหนอ ทรงเห็นวา พระรัฐบาละนั้นบรรลุพระอรหัต ก็ทรงทราบวา จักสามารถ จึงทรงอนุญาต . ดวยเหตุนั้น จึงกลาววา
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ยถา ภควา อฺาสิ ฯเปฯ กาล มฺสิ ดังนี้. บทวา มิคาจิเร ไดแก
พระอุทยาน มีชื่ออยางนี้. ก็พระราชอุทยานนั้น พระราชาพระราชทาน แก
เหลาบรรพชิตที่มาถึงในกาลมิใชเวลา เปนอันทรงอนุญาตอยางนี้วา จงใช
สอยอุทยานนี้ตามความสบายเถิด. เพราะฉะนั้น พระเถระไมเกิดแมความ
คิดวา เราจะบอกบิดามารดาวา เรามาแลว มารดาบิดานั้นจักสงน้ํา ลางเทา
น้ํามันทาเทา เปนตนแกเรา แลวเขาไปยังพระราชอุทยาน นัน้ แล. บทวา
ปณฺฑาย ปาวิสิ ไดแก เขาไปบิณฑบาตในวันที่ ๒. บทวา มชฺณิมาย
ไดแก ซุมประตูกลางของเรือน มี ๗ ซุมประตู. บทวา อุลฺลิกฺขาเปติ
ไดแก ใหชางสระผม. บทวา เอตทโวจ ไดเเก บิดาคิดวา สมณะเหลานี้
ใหบุตรที่รักคนเดียวของเราบวช เราไมเห็นแมแตวันเดียว เหมือนมอบไวใน
มือโจร สมณะเหลานี้ กระทําการหยาบชาอยางนี้ ยังจะเขาใจวา ที่นี้ควรจะเขามา
อีก ควรจะคราไปเสียจากที่นี้ จึงกลาวคิดวา เอต อิเมหิ มุณฑ
ฺ เกหิ. บทวา
าติทาสี ไดแก ทาสีของพวกญาติ. บทวา อภิโทสิก ไดแก ขนม
ที่คางคืน คือขนมที่ลวงคืนหนึ่งไปแลว เปนของบูด. ในคํานั้นมีความของ
บทดังนี้. ชื่อวา อาภิโทส เพราะถูกโทษ คือ ความบูดครอบงําแลว.
อภิโทสนั้นแล ก็คืออาภิโทสิก. นี้เปนชื่อของขนมที่ลวงเลยคืนหนึ่งไปแลว
คือขนมที่คางคืนอันนั้น. บทวา กุมมฺ าส ไดแก ขนมที่ทําดวยขาวเหนียว.
บทวา ฉฑฺเฑตุกามา โหติ ความวา เพราะเหตุที โดยที่สุด แมแตทาส
กรรมกรทั้งโค ก็ไมควรกิน ฉะนั้น ทาสีประสงคก็จะทิ้งขนมนั้นไปในภายนอก
เหมือนขยะ. บทวา สเจต ตัดบทวา สเจ เอต. พระเถระ เรียกทาสี
นางนมของตนนั้น ดวยอริยโวหารวา ภคินิ. บทวา ฉฑฺฑนิยธมฺม
ความวา มีอันจะตองทิ้งไปเปนสภาวะ. ทานอธิบายไววา ดูกอนนองหญิง
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ถาสิ่งนี้ มีอนั จะตองทิ้งไปในภายนอกเปนธรรมดา ไมหวงแหนไวไซร เจาจง
เกลี่ยลงในบาตรของเรานี้.
ถามวา ทําไมพระเถระจึงไดกลาวอยางนี้ ไมเปนการขอหรือพูด
เหมือนขอหรือ. ตอบวาไมเปน. เพระเหตุไร. เพราะเขาสละความหวงแหน
แลว. จริงอยูของใดมีอันจะตองทิ้งไปเปนธรรม เขาสละความหวงแหนแลว
เจาของไมใยดีในของใด ควรจะกลาววา จงนําของนั้น มาใหทั้งหมด จงเกลี่ยลง
ในบาตรนี้. ดวยเหตุนั้นนั่นแล ทานพระรัฐปาละนี้ เปนผูดํารงอยูในอริยวงศ
อันเลิศอยู จึงกลาวอยางนี้. บทวา หตฺถาน ไดแก มือทั้งสองตั้งแตขอมือ
ของพระเถระผูนอมบาตรเพื่อรับภิกษา. บทวา ปาทาน ไดแก เทาแม
ทั้งสองทั้งแตชายผานุง. บทวา สรสฺส ไดแก เสียงที่เปลงวาจาวา นองหญิง
ถาขอนั้นเปนตน. บทวา นมิตฺต อคฺคเหสิ ความวา นางทาสี เมื่อ
พิจารณาดูหลังมือเปนตน ก็ยึดคืน จําไดกําหนดอาการที่เคยกําหนดในเวลาที่
ทานเปนคฤหัสถวา หลังมือแลเทาเหลานี้ เชนเดียวกับหลังเตาทอง นิ้วมือที่
กลมดี เหมือนเกลียวหรดาล เสียงไพเราะเหมือนของรัฐบาลบุตรของเรา. ก็
เมื่อทานพระรัฐบาลนั้น อยูปาถึง ๑๒ ป และบริโภคโภชนะคือคําขาว
ผิวพรรณของรางกาย จึงเห็นเปนคนอื่นไป. ดวยเหตุนั้น ทาสีของญาติเห็น
เถระนั้น จึงจําไมได แตยังถือนิมิตได. บทวา รฏปาลสฺส มาตร เอตทโวจ
ความวา แมเหลานางนม ผูทะนุถนอมอวัยวะนอยใหญของพระเถระใหดื่มน้ํานม
เลี้ยงมาจนเติบโต ก็ไมอาจพูดกับบุตรนายผูบวชแลวถึงความเปนพระมหาขีณาสพ เปนตนวา ทานเจาขา ทานหรือหนอ คือรัฐปาละ บุตรของเรา
จึงรีบเขาเรือนกลาวคํานี้ กะมารดาของรัฐปาละ ศัพทวา ยคฺเฆ เปนนิบาตลง
ในอรรถ วาบอกกลาว. ศัพทวา เช ในคําวา สเจ เช สจฺจ นี้ เปน
นิบาต ในอรรถวารองเรียก. จริงอยู คนทั้งหลายยอมรองเรียกคนที่เปนทาส

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 55

ทาสีในชนบทนั้น. เพราะเหตุนั้นแล พึงเห็นความในบทนี้อยางนี้วา แมทาสี
ผูเจริญ ถาเจาพูดจริง. บทวา อุปสงฺกมิ ความวาเหตุไร จึงเขา ไป. นาง
คิดวาสตรีทั้งหลายในสกุลใหญ เมื่อออกไปในภายนอก ยอมไดรับการติเตียน
ก็นี้เปนกิจดวน จําเราจักบอกกิจนั้นแกเศรษฐี เพราะฉะนั้น นางจึงเขาไป.
บทวา อฺตร กุฑฺฑมูล ความวา ไดยินวา ในที่นั้นมีศาลาอยูใกลเรือน
ของทานบดี. ที่ศาลานั้น เขาจัดอาสนะไว น้ําและน้ําขาวเขาก็จัดตั้งไวในศาลา
นั้น บรรพชิตทั้งหลายเที่ยวบิณฑบาตร แลวนั่งฉัน. ถาวาบรรพชิตทั้งหลาย
ปรารถนา ก็จะถือเอาสิ่งของแมของทานบดีทั้งหลาย เพราะฉะนั้น แมที่นั้น
ก็พึงทราบวา ใกลฝาแหงหนึ่ง แหงศาลาเชนนี้ ของตระกูลตระกูลหนึ่ง. แทจริง
บรรพชิตทั้งหลายหานั่งฉันในที่อันไมสมควรอยางมนุษยยากไรไม. ศัพทวา
อตฺถิ ในคําวา อตฺถิ นาม ตาต นี้ ลงในอรรถวา มีอยู. ศัพทวา นาม
เปนนิบาตลงในอรรถวา ถามหรือ สําคัญ. ทานอธิบายวา บิดาพึงกลาววา
ซึ่งเจาจักมาถึงในที่เชนนี้ บริโภคขนมคางคืนของเราใด พอรัฐปาละ พวกเรา
นั้นมีทรัพยอยูหนอ มิใชไมมีทรัพย. บิดาพึงกลาววา อนึ่ง เจาพึงนั่งในที่
เชนนี้ บริโภคขนมคางคืนของพวกเราใด พวกเรานั้น ยังมีชีวิตอยูหนอ
มิใชผูตายไปแลว . อนึ่ง เจาแมถูกเลี้ยงเติบโตมาดวยรสโภชนะอันดี ไมพิการ
จะบริโภคขนมคางคืนที่นาเกลียดอันนี้ใด ดังบริโภคอมฤต พอรัฐปาละ คุณเครื่องเปนสมณะอาศัยพระศาสนา แนบแนนภายในของเจา ชรอยจะมีอยู.
ก็คหบดีนั้น ไมอาจกลาวเนื้อความนี้ใหบริบูรณได เพราะถูกทุกขทิ่มแทง แลว
กลาวไดแตเพียงเทานี้วา พอรัฐปาละ มีหรือ ที่เจาจักบริโภคขนมคางคืน.
ก็ในขอนี้ นักคิดอักษรกลาวลักษณะนี้ไว. ทานทําคําอนาคตกาลวา ปรภฺุชิสฺสสิ ใกลบทในศัพทวา อตฺถิ นี้ ดวยอรรถอันไมบริบูรณ ตามการ
กําหนดของตน. คํานั้นมีเนื้อความดังนี้วา มีอยูหรือ พอรัฐปาละ ที่พอจะ
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ฉันขนมกุมาสบูด แมเราเห็นกับตาก็ไมเชื่อ ทนไมได. คฤหบดียืนจับที่
ขอบปากบาตรของพระเถระกลาวคํามีประมาณเทานี้ เมื่อบิดายืนจับที่ขอบปากบาตรอยูนั้นแล แมพระเถระ ก็ฉันขนมบูดนั้น ที่สง กลิ่นบูดในที่ที่แตกเหมือน
ฟองไขเนา เปนเชนกับรากสุนัข . เลาวาปุถุชนก็ไมอาจกินขนมเชนนั้นได. แต
พระเถระดํารงอยูในอริยฤทธิ ฉันเหมือนกับฉันอมฤตรสทิพยโอชา รับน้ําดวย
ธรรมกรก ลางบาตร ปาก และมือเทา กลาวคําเปนตนวา กุโต โน คหปติ.
ในบทเหลานั้น บทวา กุโต โน แปลวา แตที่ไหนหนอ. บทวา เนว
ทาน ความวา ไมไดทานโดยไทยธรรมเลย. บทวา น ปจฺจกฺขาน
ความวา ไมไดแมคําเรียกขาน โดยปฏิสันถารอยางนี้วา พอรัฐปาละ เจา
พอทนบางหรือ มาดวยความลําบากเล็กนอยบางหรือ พอไมฉันอาหารใน
เรือนกอนหรือ.
ก็เพราะเหตุไร พระเถระจึงกลาวอยางนี้. เพราะอนุเคราะหบิดา.
ไดยินวา พระเถระคิดอยางนี้วา บิดานี้ พูดกะเราฉันใด เห็นที่จะพูดกะ
บรรพชิตแมอื่นฉันนั้น ก็ในพระพุทธศาสนา ภายในของเหลาภิกษุผูปกปด
คุณเชนเรา เหมือนดอกปทุมในระหวางใบ เหมือนไฟที่เถาปด เหมือน
แกนจันทนที่กะพี้ปด เหมือนแกวมุกดาที่ดินปด เหมือนดวงจันทรที่เมฆฝนปด
ยอมไมมี ถอยคําเห็นปานนี้ จักเปนไปในภิกษุเหลานั้น บิดาก็จักตั้งอยูใน
ความระมัดระวัง เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงกลาวอยางนี้ดวยความอนุเคราะห.
บทวา อหิ ตาต ความวา คหบดีพูดวา พอเอยเรือนของเจาไมมีดอก มา
เราไปเรือนกัน. บทวา อล ไดแก พระเถระเมื่อปฏิเสธจึงกลาวอยางนี้
เพราะเปนผูถือเอกาสนิกังคธุดงคอยางอุกฤษฏ. บทวา อธิวาเสสิ ความวา
แตพระเถระ โดยปกติเปนผูถือสปทานจาริกังคธุดงคอยางอุกฤษฏ จึงไมรับ
ภิกษา เพื่อฉันในวันรุงขึ้น แตรับดวยความอนุเคราะหมารดา. ไดยินวา
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มารดาของพระเถระรําลึกแลวรําลึกเลาถึงพระเถระ ก็เกิดความโศกอยางใหญ
รองหมรองไหมีดวงตาฟกช้ํา. เพราะฉะนั้น พระเถระคิดวา ถาเราจักไมไป
เยี่ยมมารดานั้น หัวใจของมารดาจะพึงแตก จึงรับดวยความอนุเคราะห บทวา
การาเปตฺวา ความวา ใหกระทําเปน ๒ กอง คือ เงิน กองหนึ่ง ทอง กองหนึ่ง.
ถามวาก็กองทรัพยใหญโตเพียงไร. ตอบวาใหญเหมือนอยางบุรุษยืนขางนี้ ไม
เห็นบุรุษ ขนาดสันทัดที่ยืนขางโนน. บิดาเมื่อแสดงกองกหาปณะ และกอง
ทอง จึงกลาววา อิทนฺเต ตาต. บทวา มตฺติก แปลวา ทรัพยมาขางมารดา
อธิบายวา ทรัพยนี้เปนของยายของเจา เมื่อมารดามาเรือนนี้ มารดาก็ใหทรัพย
เพื่อประโยชนแกของหอม แลดอกไมเปนตน . บทวา อฺ ปตฺติก อฺ
ปตามห ความวา ทรัพยใดเปนของบิดาและปูของเจา ทรัพยนั้นที่เก็บไว
และที่ใชการงานอยางอื่นมีมากเหลือเกิน. ก็ในคํานั้น คําวา ปตามห นีพ้ ึง
ทราบวา ลบตัทธิต. ปาฐะวา เปตามห ก็มี. บทวา สกฺกา ตาต รฏปาล
ความวา พอรัฐบาล ไมใชบรรพชิตอยางเดียวที่สามารถทําบุญได แมผูครอง
เรือนบริโภคโภคะก็สามารถตั้งอยูในสรณะ ๓ สมาทานสิกขาบท ๕ ทําบุญมี
ทานเปนตน ยิ่ง ๆ ขึ้นไป มาเถอะพอ เจา ฯลฯ จงกระทําบุญ. พระเถระ
กลาวอยางนี้วา ตโตนิทาน หมายถึงความโสกเปนตนที่เกิดแกผูรักษาทรัพย
นั้น ๆ และผูถึงความสิ้นทรัพย ดวยอํานาจราชภัยเปนตน เพราะทรัพยเปนเหตุ
เพราะทรัพยเปนปจจัย. ครั้นพระเถระกลาวอยางนั้น เศรษฐีคฤหบดีคิดวา
เรานําทรัพยนี้มาดวยหมายจะใหบุตรนี้สึก บัดนี้ บุตรนั้น กลับเริ่มสอนธรรม
แกเรา อยาเลย เขาจักไมทําตามคําของเราแน แลวจักลุกขึ้นไปใหเปดประตู
หองนางใน ของบุตรนั้น สงคนไปบอกวา ผูนี้เปนสามี พวกเจาจงไป ทํา
อยางใดอยางหนึ่ง พยายามจับตัวมาใหได. นางรําทั้งหลายผูอยูในวัยทั้งสามออก
ไปลอมพระเถระไว. ทานกลาวคําวา ปุราณทุติยิกา เปนตน หมายถึงหญิง
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หัวหนา ๒ คน ในบรรดานางรําเหลานั้น. บทวา ปจฺเจก ปาเทสุ คเหตฺวา
ไดแก จับพระเถระนั้นที่เทาคนละขาง. เพราะเหตุไร นางรําเหลานั้น จึงกลาว
อยางนี้วา พระลูกเจาพอเอย นางอัปสรเปนเชนไร. ไดยินวา ครั้งนั้นคน
ทั้งหลายเห็นเจาหนุมบาง พราหมณหนุมบาง ลูกเศรษฐีบาง เปนอันมากละ
สมบัตใิ หญบวชกัน ไมรูคุณของบรรพชา จึงตั้งคําถามวา เหตุไร คนเหลานี้
จึงบวช. ทีน่ ั้นคนเหลาอื่นจึงกลาววา เพราะเหตุแหงเทพอัปสร เทพนาฏกะ.
ถอยคํานั้นไดแพรไปอยางกวางขวาง. นางฟอนรําเหลานั้นทั้งหมด จําถอยคํา
นั้นไดแลวจึงกลาวอยางนี้. พระเถระเมื่อจะปฏิเสธจึงกลาววา น โข มย ภคินี
นองหญิง เราไมใชประพฤติพรหมจรรย เพราะเหตุแหง นางอัปสร. บทวา
สมุทาจรติ แปลวา ยอมรองเรียก ยอมกลาว. บทวา ตตฺเถว มุจฉิตา ปปตึสุ
ความวา นางรําทั้งหลายเห็นพระเถระรองเรียกดวยวาทะวานองหญิง จึงคิดวา
พวกเรามิไดออกไปขางนอกถึง ๑๒ ป ดวยคิดวา วันนี้ ลูกเจาจักมา พวกเรา
พึงเปนอยูดวยอํานาจของทารกเหลาใด เราอาศัยทานก็ไมไดทารกเหลานั้น
เราเปนผูเสื่อมทั้งขางโนนทั้งขางอื่น ชื่อวาโลกนี้เปนของเราหรือ เพราะฉะนั้น
พวกนางรําแมเหลานั้น เมื่อคิดเพื่อตนวา บัดนี้เราไมมีที่พึงแลว ก็เกิดความ
โศกอยางแรงวา บัดนี้ทานผูนี้ไมตองการพวกเรา และพวกเราก็ยังเปนภริยาอยู
เขาคงจะสําคัญเหมือนเด็กหญิง นอนอยูในทองแมคนเดียวกับตน จึงลมสลบ
ลงในที่นั้นนั่นแหละ อธิบายวา ลมไป. บทวา มา โน วเหเถ ความวา
อยาแสดงทรัพยและสงมาตุคามมาเบียดเบียนเราเลย.
ถามวา พระเถระ กลาวอยางนั่นเพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะอนุเคราะห
มารดาบิดา. เลากันวา เศรษฐีนั้น สําคัญวา ขึ้นชื่อวา เพศบรรพชิต เศรา
หมอง เราจักใหเปลื้องเพศบรรพชิตออกใหอาบน้ํา บริโภครวมกันสามคน
จึงไมถวาย ภิกษาแกพระเถระ. พระเถระคิดวา มารดาบิดาเหลานี้กระทํา
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อันตรายในอาหารแกพระขีณาสพ เชนเราจะพึงประสบสิ่งที่มิใชบุญเปนอันมาก
จึงกลาวอยางนี้ ดวยความอนุเคราะหมารดาบิดานั้น. บทวา คาถา อภาสิ
แปลวา ไดกลาวคาถาทั้งหลาย. บรรดาบทเหลานั้นดวยบทวา ปสฺส พระเถระ
กลาวหมายถึงคนที่อยูใกล. บทวา จิตฺต แปลวา งดงามดวยสิ่งที่ปจจัยกอขึ้น
บทวา พิมฺพ แปลวา อัตตภาพ. บทวา อรุกาย ไดแก กลุมแผลคือ ปากแผล
ทั้ง ๙. บทวา สมุสฺสิต ไดแกที่ผูกกระดูก ๓๐๐ ทอนกับเอ็น ๙๐๐ ฉาบดวย
ชิ้นเนื้อ ๙๐๐ ยกขึ้นโดยรอบ. บทวา อาตุร ไดแก อาดูรเปนนิจเพราะอาดูร
ดวยชรา อาดูรดวยโรค และอาดูรดวยกิเลส. บทวา พหุสงฺกปฺป ความวา
มีความดําริอยางมาก ดวยความดําริคือความปรารถนาที่เกิดขึ้นแกศพเหลาอื่น.
เปนความจริง เหลาบุรุษยอมเกิดความดําริในรางกายของสตรี เหลาสตรียอม
เกิดความดําริในรางกายของบุรุษเหลานั้น. อนึ่ง เหลากาและสุนัขเปนตนยอม
ปรารถนารางกายนั้น แมที่เปนซากศพที่เขาทิ้งในปาชา เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
มีความดําริมาก. บทวา ยสฺส นตฺถิ ธุว ิติ ความวา กายใดไมมีความตั้งมั่น
โดยสวนเดียว เหมือนมายาพยัพแดดฟองน้ําตอมน้ําเปนตน ความที่รางกายนั้น
มีอันแตกไปเปนของธรรมดา เปนของแนนอน. บทวา ตเจน โอนทฺธ ไดแก
หุมดวยหนังมนุษยสด. บทวา สห วตฺเถภิ โสภติ ความวา แมรูปที่แตงให
งดงามดวยของหอมเปนตน ดวยกุณฑลมณี ยอมงดงามพรอมดวยผาที่แตงรูป
เวนผาเสียก็นาเกลียดไมควรมองดู. บทวา อลฺลตฺตกกตา ไดแก รดดวยน้าํ
ครั่งสด. บทวา จุณณกมกฺขิต ไดแก เอาปลายเมล็ดพรรณผักกาดเเคะตอม
ที่ใบหนาเปนตนออก เอาดินเค็มกําจัดเลือดราย เอาแปงงาทําโลหิตใหใส
เอาขมิ้นประเทืองผิว เอาแปงผัดหนา. ดวยเหตุนั้น รางกายนั้นจึงงามอยางยิ่ง.
ทานกลาวคํานั้นหมายเอากายนั้น. บทวา อฏปทกตา ความวา ทําดวยน้ํา
ตางลากไปกระทําใหเปนวงกลม ๆ ชายหนาผาก แตมใหเปนแปดลอน. บทวา
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อฺชนี ไดแก หลอดหยอดตา. บทวา โอทหิ แปลวา ตั้งไว. บทวา ปาส
ไดแก ขายที่ทําดวยปาน. บทวา นาสทา ไดแก ไมกระทบ. บทวา นิวาป
ไดแกอาหารเชนกับเหยื่อและหญาที่กลาวไวใน นิวาปสูตร. บทวา กนฺทนฺเต
แปลวา ร่ํารองรําพัน.
ก็พระเถระแสดงมารดาบิดาใหเปนเหมือนพรานลาเนื้อดวยคาถานี้.
แสดงเหลาญาตินอกนั้นเปนเหมือนบริวารของพรานลาเนื้อ เงินและทองเหมือน
ขายปาน โภชนะที่ตนบริโภคเหมือนเหยื่อและหญา ตนเอง เหมือนเนื้อใหญ.
เปรียบเหมือนเนื้อใหญเคี้ยวเหยื่อและหญาเปนอาหารตามตองการ ดื่มน้าํ
ชูคอ ตรวจดูบริวาร คิดวา เราไปสูที่นี้จักปลอดภัย กระโดดขึ้นมิใหกระทบ
บวงของเหลานายพรานเนื้อ ผูกําลังคร่ําครวญอยูเขาปาไป ถูกลมออน ๆ โชย
อยูภายใตพุมไมประดุจฉัตร มีเงาทึบ ยืนตรวจดูทางที่มาฉันใด พระเถระก็
ฉันนั้นเหมือนกัน ครั้นกลาวคาถาเหลานี้แลว ก็เหาะไปปรากฏที่พระราชอุทยาน
ชื่อวามิคาจิระ. ถามวา ก็เพราะเหตุไรพระเถระจึงเหาะไป. ตอบวา ไดยินวา
เศรษฐีบิดาของพระเถระนั้น ใหทําลูกดาลไวที่ ซุม ประตูทั้ง ๗ สั่งนักมวยปล้ํา
ไววา ถาพระเถระจักออกไป จงจับมือเทาพระเถระไวเปลื้องผากาสายออกให
ถือเพศคฤหัสถ. เพราะฉะนั้น พระเถระจึงคิดวา มารดาบิดานั้น จับมือเทา
พระมหาขีณาสพเชนเรา จะพึงประสบสิ่งมิใชบุญ ขอนั้น อยาไดมีแกมารดาบิดา
เลย จึงไดเหาะไป. ก็พระเถระชาวปรสมุทร ยังยืนกลาวคาถาเหลานี้แลวเหาะ
ไปปรากฏที่พระราชอุทยาน มิคาจิระของพระเจาโกรัพยะ. แนวทางถอยคํามี
ดังนี้. คําวา มิคฺคโว เปนชื่อของคนเฝาพระอุทยานนั้น. บทวา โสเธนฺโต
ไดแก กระทําทางไปพระราชอุทยานใหเสมอ ใหถากสถานที่ที่ควรจะถาก ให
กวาดสถานที่ที่ควรจะกวาดและกระทําการเกลียทรายโรยดอกไมตั้งหมอน้ําเต็ม
ตั้งตนกลวยเปนตน ไวภายในพระราชอุทยาน. บทวา เยน ราชา โกรโพฺย
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เตนูปสงฺกมิ ความวา คนเฝาสวน คิดวา พระราชาของเรา ตรัสชมกุลบุตร
ผูนี้ทุกเมื่อ ทรงมีพระประสงคจะพบแตไมทรงทราบวา กุลบุตรผูนั้นมาแลว
เพราะฉะนั้น บรรณาการนี้เปนของยิ่งใหญ เราจักไปกราบทูลพระราช จึงเขา
ไปเฝาพระเจาโกรัพยะ.
บทวา กิตฺตยมาโน อโหสิ ความวา ไดยินวา พระราชานั้น ระลึก
แลวระลึกถึงพระเถระตรัส คุณวา กุลบุตรผูละสมบัติใหญเห็นปานนั้นบวชแลว
กลับมาอีกก็ไมใยดี ทั้งในทามกลางหมูพล ทั้งทามกลางนางรํา ชื่อวา กระทํา
กิจที่ทําไดยาก. พระเจาโกรัพยนี้ทรงถือเอาคุณขอนั้นจึงตรัส อยางนี้. บทวา
วิสฺชเชถาติ วตฺวา ความวา สิ่งใดสมควรแกผูใดในพวกคนสนิท มหา อํามาตยและไพรพลเปนตน ก็ใหพระราชทานสิ่งนั้นแกผูนั้น. บทวา อุสฺสตาย
อุสฺสตาย ความวา ที่คับคั่งแลวคับคั่งแลว. ทรงพาบริษัทที่คับคั่งดวยมหาอํามาตยขาราชการผูใหญเปนตนเขาไปแลว. พระราชทรงสําคัญวา เครื่องลาด
ไมยังบางจึงเปนอันทรงกระทําใหชั้นดอกไมเปนตนหนา กําหนดไวกวาง ไม
บอกกลาวแลวนั่งในที่เชนนั้น ไมควรจึงกลาวอยางนี้วา อิธ ภว รฏปาโล
กฏตฺถเร นิสีทตุ พระรัฐปาละผูเจริญ โปรดนัง่ บนเครื่องลาด
ไมในที่นี้. บทวา ปาริชฺุานิ ความวา ภาวะคือความเสื่อมไดแกความ
สิ้นไป. บทวา ชิณฺโณ ไดแก แกเพราะชรา. บทวา วุฑฺโฒ คือ เจริญดวยวัย.
บทวา มหลฺลโก คือ แกโดยชาติ. บทวา อทฺธคโต คือ ลวงกาลผานวัย.
บทวา วโยอนุปฺปตฺโต คือถึงปจฉิมวัยแลว. บทวา ปพฺพชติ ไดแกไปวิหาร
ใกล ๆ ไหวภิกษุ ใหทานเกิดความการุณออนวอนวา ครั้งผมเปนหนุม ทํา
กุศลไวมาก บัดนี้ เปนคนแก ชื่อวา การบรรพชานี้เปนของคนแก กระผม
จักกวาดลานเจดีย กระทําการแผวถางเปนอยู โปรดใหผมบวชเถิดขอรับ.
พระเถระก็ใหบวช ดวยความกรุณา. ทานกลาวคํานี้หมายถึงการบวชเมื่อแก
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นั้น . แมในวารที่สอง ก็นัยนี้เหมือนกัน. บทวา อปฺปาพาโธ ไดแก ไมมี
โรค. บทวา อปฺปาตงฺโก ไดแก ไมมีทุกข. บทวา สมเวปากินิยา ไดแก
ประกอบดวยไฟธาตุ ที่ยอยอาหารสม่ําเสมอดี. บทวา คหณิยา ไดแก เตโธ
ธาตุ ที่เกิดแตกรรม. อาหารของผูใด ที่พอบริโภคแลวยอมยอย ก็หรือวา
ของผูใดยอมตั้งอยูอยางนั้นเหมือนอาหารที่ยังเปนหออยู ประกอบดวยไฟธาตุ
ที่ยอยสม่ําเสมอกันทั้งสองนั้น. สวนผูใดเวลาบริโภคแลวก็เกิดความตองการ
อาหาร ผูนี้ชื่อวาประกอบดวยไฟธาตุที่ยอยสม่ําเสมอดี. บทวา นาติสีตาย
นาจฺจุณฺหาย ไดแก. ไมเย็นนัก ไมรอนนักดวยเหตุนั้นนั่นแหละ. บทวา
อนฺปพฺเพน ความวา ตามลําดับเปนตนวา พระราชาทรงพิจารณา. ในวาระ
ที่สองก็พึงทราบโดยลําดับ มีราชภัยโจรภัยและฉาตกภัยเปนตน. บทวา
ธมฺมุทฺเทสา อุทฺทิฏา ไดแก ยกธรรมนิทเทสขึ้นแสดง. บทวา อุปนียคิ
ไดแก ไปใกลชรามรณะ หรือ ถูกนําไปในชรามรณะนั้นดวยความสิ้นอายุ.
บทวา อทฺธุโว คือ เวนจากการตั้งอยูยั่งยืน. บทวา อตาโณ ไดแก เวนจาก
ความสามารถที่จะตอตาน. บทวา อนภิสฺสโร ไดแก ไมมสี รณะ คือ
เวนจากความสามารถที่จะมีสรณะใหยิ่งแลวเบาใจ. บทวา อสฺสโก คือ ไมมี
ของตน เวนจากของที่เปนของตน. บทวา สพฺพ ปหาย คมนีย ไดแก
โลกจําตองละสิ่งทั้งปวง ที่กําหนดวาเปนของตนไป. บทวา ตณฺหาทาโส
แปลวา เปนทาสแหงตัณหา. บทวา หตถิสฺมิ แปลวา ในเพราะศิลปะชาง.
บทวา กตาวี ไดแก กระทํากิจเสร็จแลว ศึกษาเสร็จแลว อธิบายวามีศิลปะ
คลองแคลว. ในบททั้งปวงก็นัยนี้. บทวา อูรุพลี ไดแกสมบูรณดวยกําลังขา.
จริงอยู ผูใดมีกําลังขาที่จะจับโลและอาวุธ เขาไปสูกองทัพของปรปกษ ทําลาย
สิ่งที่ยังมิไดทําลาย ธํารงสิ่งที่ทําลายไวไดแลวนําราชสมบัติที่อยูในมือของ
ปรปกษมาได. ผูนี้ชื่อวา มีกําลังขา. บทวา พาหุพลี ไดแก สมบูรณดวย
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กําลังแขน. คําที่เหลือ ก็เชนกับนัยกอนนั่นแล. บทวา อลมตฺโต แปลวา
มีอัตตภาพอันสามารถ. บทวา ปริโยธาย วตฺติสฺสนฺติ ไดแก กําหนดถือ
เอาวา จักครอบงําอันตรายที่เกิดขึ้นเปนไป. พระราชานั้นทรงนําเหตุแหง
ธัมมุทเทศ ในเบื้องสูงมากลาวคํานี้วา ทานรัฐบาลผูเจริญ เงินทองเปนอันมาก
ในราชกูลนีม้ ีอยู.
บทวา อถาปร เอตทโวจ ความวา พระเถระไดกลาวลําดับ
ธัมมุทเทส ๔ โดยนัยเปนตนวา เอต ปสฺสามิ โลเก. ในบทเหลานั้น บทวา
ภิยฺโย จ กาเม อภิปตฺถยนฺติ ความวา ปรารถนาวัตถุกามและกิเลสกามยิ่ง ๆ
ขึ้นไปอยางนี้วา ไดหนึ่งอยากไดสอง ไดสองอยากไดสี่. บทวา ปสยฺห ไดแก
ขมคุณสมบัติ. บทวา สสาครนฺต ไดแกพรอมดวยมีสาครเปนที่สุด. บทวา
โอร สมุททสฺส ความวา ไมอิ่มดวยรัฐของตน มีสมุทรเปนของเขต. บทวา
น หตฺถิ ตัดบทวา น หิ อตฺถิ แปลวา ไมมีเลย. บทวา อโห วตาโน ตัด
บทวา อโห วต นุ. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา อมราติจาหุ
ตัดบทวา อมรอิติ จ อาหุ. ทานอธิบายวา ญาติลอมญาติผูตาย คร่ําครวญ
ชนทั้งหลายกลาวคําเปนตนแมวา โอ หนอ พี่ของเราตาย บุตรของเราตาย.
บทวา ผุสนฺติ ผสฺ ส คือ ถูกตองมรณผัสสะ. บทวา ตเถว ผุฏโ ความวา
คนโงฉันใด แมนักปราชญก็ฉันนั้นเหมือนกัน มรณผัสสะถูกตองแลว ชื่อวา
คนที่มรณผัสสะไมถูกตองไมมี. ขอความแปลกันมีดังนี้ . บทวา พาโล หิ
พาลฺยา วิธิโตว เสติ ความวา คนโงอาศัยมรณผัสสะ แทงแลวนอนอยู เพราะ
ความเปนคนพาลถูกมรณผัสสะ กระทบแลวนอนอยู ยอมหวั่นไหว ยอมผันแปร
ดวยความวิปฏิสารเปนตนวา เราไมไดกระทําความดีไวหนอ. บทวา ธีโร จ
น เวธติ ความวา คนฉลาดเห็นสุคตินิมิต ก็ไมหวั่นไมไหว. บทวา ยาย
โวสาน อิธาธิคจฺฉติ ความวา บรรลุพระอรหัตที่สุดแหงกิจทั้งปวงในโลกนี้
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ดวยปญญาอันใด ก็ปญ
 ญาอันนั้นสูงสุดกวาทรัพย. บทวา อโพฺยสิตตฺตา
ความวา เพราะยังอยูไมจบพรหมจรรย อธิบายวา เพราะยังไมมีการบรรลุ
อรหัต. บทวา ภวาภเวสุ ไดแก ในภพเลวและประณีต. บทวา อุเปติ
คพฺภฺจ ปรฺจ โลก ความวา เมื่อคนเหลานั้นกระทําบาปอยู สัตวผูใด
ผูหนึ่งตองประสบสังสารวัฏสืบ ๆ ไป ยอมเขาถึงครรภและโลกอื่น. บทวา
ตสฺสปฺปปฺโย ความวา คนไมมีปญญาอื่นก็เชื่อถือคนไมมีปญญาเชนนั้นนั้น.
บทวา สกมฺมนุ า หฺติ ความวา ยอมเดือนรอนดวยกรรมกรณ มีตีดวย
หวายเปนตน ดวยอํานาจกรรมที่ตนเองทําไว. บทวา เปจฺจ ปรมฺหิ โลเก
ความวา ไปจากโลกนี้แลว เดือดรอนในอบายโลกอื่น. บทวา วิรูปรูเปน
มีรูปตาง ๆ อธิบายวา มีสภาวะตาง ๆ. บทวา กามคุเณสุ ไดแก เห็น
อาทีนพในกามคุณทั้งปวงทั้งในปจจุบันและภายภาคหนา. บทวา ทหรา แปลวา
ออน โดยที่สดุ เพียงเปนกลละ. บทวา วุฑฺฒา คือเกินรอยป. บทวา อปณฺณก
สามฺเมว เสยฺโย ความวา มหาราช อาตมภาพ บวชเพราะใครครวญแลววา
สามัญญผลเทานั้นไมผัดไมแยกเปนสองนําสัตวออกจากทุกขโดยสวนเดียว เปน
ธรรมอันยิ่งกวาดวย ประณีตกวาดวย เพราะฉะนั้น พระองคทรงเห็น ทรง
สดับอยางไร จึงตรัสขอใด จงจําอาตมภาพวา อาตมภาพเห็นและฟงขอนี้จึง
ออกบวช แลวก็จบเทศนาแล.
จบ อรรถกถารัฏฐปาลสูตรที่ ๒

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 65

๓. มฆเทวสูตร
[๔๕๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูที่อัมพวัน ของพระเจา
มฆเทวะ ใกลเมืองมิถิลา. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงแยมพระสรวลให
ปรากฏ ณ ประเทศแหงหนึ่ง. ลําดับนั้น ทานพระอานนทไดมีความคิดวา
อะไรหนอเปนเหตุ อะไรเปนปจจัยใหพระผูมีพระภาคเจาทรงแยมพระสรวล
พระตถาคตทั้งหลายไมทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิได ดังนี้แลว จึงทํา
จีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคเจาแลว ไดทูล
ถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอเปนเหตุ อะไรเปนปจจัย ใหพระผูมี
พระภาคเจาทรงแยมพระสรวล พระตถาคตทั้งหลายไมทรงแยมพระสรวลโดย
หาเหตุมิได.
[๔๕๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนอานนท เรื่องเคยมีมาแลว
ในเมืองมิถิลานี้แหละ ไดมีพระราชาพระนามวามฆเทวะ ทรงประกอบในธรรม
เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผูทรงทั้งอยูในธรรม ทรงประพฤติ
ราชธรรมในพราหมณคหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบท ทรงรักษาอุโบสถ
ทุกวันที่สิบสี่สิบหาและแปดคําแหงปกษ. ดูกอนอานนท ครั้งนั้น ดวยลวงป
เปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก พระเจามฆเทวะ
รับสั่งกะชางกัลบกวา ดูกอ นเพื่อนกัลบก ทานเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะของ
เราเมื่อใด พึงบอกเราเมื่อนั้น . ชางกลบกทูลรับพระเจามฆเทวะวา อยางนั้น
ขอเดชะ. ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปน
อันมาก ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรของพระเจามฆเทวะ
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แลวไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศาหงอกเกิดบน
พระเศียรแลวเห็นปรากฏอยู.
พระเจามฆเทวะตรัสวา ดูกอนเพื่อนกัลบก ถาอยางนั้น ทานจงเอา
แหนบถอนผมหงอกนั้นใหดี แลววางลงที่กระพุมมือของเราเถิด.
ชางกัลบกทูลรับสัง่ ของพระเจามฆเทวะ แลวจึงเอาแหนบถอนพระเกศาหงอกนั้นดวยดี แลววางไวที่กระพุมพระหัตถของพระเจามฆเทวะ. ครั้งนั้น
พระเจามฆเทวะพระราชทานบานสวยแกชางกัลบก แลวโปรดใหพระราชทาน
กุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญมาเฝา แลวรับสั่งวา ดูกอนพอกุมาร เทวทูต
ปรากฏแกเราแลว ผมหงอกเกิดที่ศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู ก็กามทั้งหลายที่
เปนของมนุษยเราไดบริโภคแลว เวลานี้เปนสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลายที่
เปนทิพย มาเถิดพอกุมาร เจาจงครองราชสมบัตินี้ สวนเราจักปลงผมและ
หนวด นุงหมผากาสายะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกอนพอกุมาร
สวนเจา เมื่อใดพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะ เมื่อนั้นเจาพึงใหบานสวยแก
ชางกัลบก พึงพร่ําสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการที่จะเปน
พระราชาใหดี แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิตเถิด เจาพึงประพฤติตามวัตรอันงาม ที่เราตั้งไวแลวนี้ เจาอยา
ไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เมื่อสมัยแหงบุรุษใดเปนไปอยู วัตรอันงาม
เห็นปานนี้ขาดสูญไป สมัยแหงบุรุษนั้นชื่อวา เปนบุรุษคนสุดทายของราชบรรพชิตนั้น ดูกอนพอกุมาร เจาจะพึงพระพฤติตามวัตรอันงามที่เราตั้งไว
แลวนี้ ไดดว ยประการใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการนั้น เจาอยาได
เปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 67

พระเจามฆเทวะทรงผนวช
[๔๕๔] ดูกอนอานนท ครั้งนัน้ พระเจามฆเทวะครั้นพระราชทาน
บานสวยแกชางกัลบก และทรงพร่ําสอนพระราชกุมารผูเปนพระราชบุตร
องคใหญ ในการที่จะเปนพระราชาใหดีแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ
ทรงนุงหมผากาสายะ เสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต
ที่มฆเทวัมพวันนี้และ ทาวเธอทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา ทรงแผไป
ทั่วทิศหนึ่งอยู ในทิศที่สอง ในทิศทีส่ าม ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในที่
ทุกสถาน ทัง้ ในทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้. ทรงมี
พระหฤทัยประกอบดวยกรุณา... ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยมุทิตา... ทรงมี
พระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา แผไปทั่วทิศหนึ่งอยู. ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม
ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน . ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปน
มหัคคตะหาประมาณมิได. ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก โดยมุง
ประโยชนแกสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถานทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องหนา เบื้องขวาง
ดวยประการฉะนี้. ดูกอนอานนท ก็พระเจามฆเทวะทรงเลนเปนพระกุมารอยู
แปดหมื่นสี่พันป ทรงดํารงความเปนอุปราชแปดหมื่นสี่พันป เสวยราชสมบัติ
แปดหมื่นสี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปนบรรพชิต
ประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนี้แลแปดหมื่นสี่พันป. พระองคทรง
เจริญพรหมวิหารสี่แลว เมื่อสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.
[๔๕๕] ดูกอนอานนท ครั้งนั้น พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ
โดยลวงปไปเปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก รับสัง่ กะ
ชางกัลบกวาดูกอนเพื่อนกัลบก ทานเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะของเราเมื่อใด
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พึงบอกแกเราเมื่อนั้น. ครั้งนั้น ชางกัลบกรับคําสั่งของพระราชบุตรแหงพระเจา
มฬเทวะวา อยางนั้นขอเดชะ. ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก
ลวงพันปเปนอันมาก ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ แลวไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองค
แลว พระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรเห็นปรากฏอยู.
พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะตรัสวา ดูกอนเพื่อนกัลบก ถาอยาง
นั้น ทานจงเอาแหนบถอนผมหงอกนั้นใหดี แลววางในกระพุมมือของเราเถิด.
ชางกัลบกรับคําสงของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ แลวจึงเอา
แหนบถอนพระเกศาหงอกนั้นดวยดี แลววางไวในกระพุมพระหัตถของพระราช
บุตรแหงพระเจามฆเทวะ. ครั้งนั้น พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ พระราช
ทานบานสวยแกชางกัลบก. แลวโปรดใหพระราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองค
ใหญมาเฝาแลวไดตรัสวา ดูกอนพอกุมาร เทวทูตปรากฏแกเราแลว ผมหงอก
เกิดบนศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู กามทั้งหลายที่เปนของมนุษยเราบริโภคแลว
เวลานี้เปนสมัยที่จะแสวงหากามอันเปนทิพย มาเถิดพอกุมาร เจาจงครองราช
สมบัตินี้ สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวช
เปนบรรพชิต ถาแมเจาพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะเมื่อใด เมื่อนั้น เจาพึง
ใหบานสวยแกชางกัลบกแลวพร่ําสอนราชกุมารผูเปนบุตรคนใหญในการที่จะ
เปนพระราชาใหดี แลวพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต พึงประพฤติตามวัตรอันงามนี้ที่เราตั้งไวแลว เจา
อยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เมื่อยุคแหงบุรุษใดเปนไปอยู
วัตรอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไป ยุคแหงบุรุษนั้นชื่อวาเปนบุรุษคน
สุดทาย ของราชบรรพชิตนั้น. ดูกอนพอกุมาร เจาจะพึงประพฤติวัตรอันงาม
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ที่เราตั้งไวแลวนี้ไดดวยประการใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการนั้น เจา
อยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.
พระราชบุตรของพระเจามฆเทวผนวช
[๔๕๖] ดูกอนอานนท ครั้งนั้น พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ
ครั้น พระราชทานบานสวยแกชางกัลบก ทรงพร่าํ สอนพระราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการที่จะเปนพระราชาใหดีแลว ทรงปลงพระเกศาและ
พระมัสสุ ทรงครองผากาสายะ แลวเสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวช
เปนบรรพชิตอยูในมฆเทวัมพวันนี้แล. ทาวเธอมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา
ทรงแผไปทั่วทิศหนึ่งอยู. ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม ในทิศทีส่ ี่ก็เหมือนกัน.
มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมี
เวร ไมมีความเบียดเบียนทรงแผไปทั่วโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา
ในที่ทุกสถาน ทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้.
มีพระหฤทัยประกอบดวยกรุณา. . . มีพระหฤทัยประกอบดวยมุทิตา... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ทรงแผไปทั่วทิศหนึ่งอยู. ในทิศทีส่ อง ในทิศที่สาม
ในทิศที่สี่เหมือนกัน. มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลก โดยมุง
ประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถานทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง
ดวยประการฉะนี้. ดูกอนอานนท พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ ทรง
เลนเปนพระกุมารแปดหมื่นสี่พันป ทรงดํารงความเปนอุปราชแปดหมื่นสี่พันป
เสวยราชสมบัติแปดหมื่นสี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปน
บรรพชิต ประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนี้แล แปดหมื่นสี่พันป.
พระองคทรงเจริญพรหมวิหารสี่แลว เมื่อสวรรคต ไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.
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[๔๕๗] ดูกอนอานนท ก็พระราชบุตรพระราชนัดดาของพระเจา
มฆเทวะสืบวงศนั้นมาแปดหมื่นสี่พันชั่วกษัตริย ไดปลงพระเกศาและมัสสุ ทรง
ครองผากาสายะ เสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต ณ
มฆเทวัมพวันนี้แล. ทาวเธอเหลานั้นมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา แผไปทั่ว
ทิศหนึ่งอยู. ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน. มีพระหฤทัย
ประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียนแผไปทั่วโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในทีท่ ุกสถาน
ทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องต่ํา เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้. มีพระหฤทัยประกอบ
ดวยกรุณา . . . มีพระหฤทัยประกอบดวยมุทิตา... มีพระหฤทัยประกอบดวย
อุเบกขาทรงแผไปทั่วทิศหนึ่งอยู. ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม ในทิศทีส่ ี่ก็
เหมือนกัน. ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปทั่วโลกทั้งปวง โดย
มุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในทีท่ ุกสถาน ทั้งในทิศเบื้องบน เบื้องลาง
เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้. ทาวเธอเหลานั้น ทรงเลนเปนพระกุมารแปด
หมื่นสี่พันป ดํารงความเปนอุปราชแปดหมื่นสี่พันป เสวยราชสมบัติแปดหมื่น
สี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนี้แล แปดหมื่นสี่พันป. พระองคทรงเจริญ
พรหมวิหารสี่แลว เมื่อสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก. พระเจานิมิราชเปน
พระราชาองคสุดทายแหงราชบรรพชิตเหลานั้น เปนพระราชาประกอบในธรรม
เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผูทรงสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรมในพราหมณคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท ทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่
สิบสี่ ที่สิบหา และที่แปดแหงปกษ.
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[๔๕๘] ดูกอนอานนท เรื่องเคยมีมาแลว อันตรากถานี้เกิดขึ้นแลว
แกเทวดาชั้นดาวดึงสผูนั่งประชุมกัน ณ สภาชื่อสุธรรมาวา ดูกอนผูเจริญ เปน
ลาภของชนชาววิเทหะหนอ ดูกอนผูเจริญ ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ที่
พระเจานิมิราชของเขาเปนพระราชาประกลบในธรรม เปนพระธรรมราชา
เปนพระมหาราชาผูทรงสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรมในพราหมณ
คหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่สิบสี่ ที่สบิ หา
และที่แปดแหงปกษ.
ทาวสักกะเขาเฝา
[๔๕๙] ดูกอนอานนท ครั้งนัน้ ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกเทวดา
ชั้นดาวดึงสมาวา ดูกอนทานผูนิรทุกขทั้งหลาย ทานทั้งหลายปรารถนาจะเห็น
พระเจานิมิราชหรือไม.
เทวดาชั้นดาวดึงสทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคทั้งหลาย
ปรารถนาจะเห็นพระเจานิมิราช.
ดูกอนอานนท สมัยนั้น ในวันอุโบสถ ที่สิบหา พระเจานิมิราช
ทรงสนานพระกายทั่วพระเศียรแลว ทรงรักษาอุโบสถ เสด็จขึ้นปราสาทอัน
ประเสริฐประทับนั่งอยูชั้นบน. ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงหายไปในหมู
เทวดาชั้นดาวดึงส ไปปรากฏเฉพาะพระพักตรพระเจานิมิราช เปรียบเหมือน
บุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คูออก หรือพึงคูแขนที่เหยียดเขา ฉะนั้น แลว
ไดตรัสวา ขาแตมหาราช เปนลาภของพระองค ขาแตมหาราช พระองคได
ดีแลว เทวดาชั้นดาวดึงส นั่งประชุมกันสรรเสริญอยูในสุธรรมาสภาวา ดู
กอนทานผูเจริญ เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ ดูกอนทานผูเจริญ ชนชาว
วิเทหะไดดีแลวหนอ ที่พระเจานิมิราชผูทรงธรรม เปนพระธรรมราชา เปน
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พระมหาราชาผูสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรมในพราหมณคหบดี ชาว
นิคมและชาวชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันที่สิบสี่ ที่สบิ หา และทีแ่ ปด
แหงปกษ ขาแตมหาราช เทวดาชั้นดาวดึงสปรารถนาจะเห็นพระองค หมอม
ฉันจักสงรถมาอาชาไนยเทียมมาพันหนึ่งมาใหพระองค พระองคพึงขึ้นประทับ
ทิพยยานเถิด อยาทรงหวั่นพระทัยเลย. พระเจานิมิราชทรงรับดวยอาการนิ่งอยู
ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบวา พระเจานิมิราชทรงรับเชิญแลว ทรง
หายไปในที่เฉพาะพระพักตรพระเจานิมิราช มาปรากฏในเทวดาชั้นดาวดึงส
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเหยียดแขนที่คูออก หรือพึงคูแขนที่เหยียดเขา
ฉะนั้น.
นําเสด็จพระเจานิมิราชถึงสุธรรมาสภา
[๔๖๐] ดูกอนอานนท ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมเทพ ตรัสเรียก
มาตลีเทพบุตรผูรับใชมาวา ดูกอนเพื่อนมาตลี มาเถิดทาน จงเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมมาพันหนึ่ง แลวเขาไปเฝาพระเจานิมิราช จงทูลอยางนี้วา
ขาแตมหาราช รถมาอาชาไนยเทียมดวยมาพันหนึ่งนี้ ทาวสักกะจอมเทพทรงสง
มารับพระองค พระองคพึงเสด็จขึ้นประทับทิพยยานเถิด อยาทรงหวั่นพระทัย
เลย. มาตลีเทพบุตรผูรับใชทูลรับ รับสั่งของทาวสักกะจอมเทพ แลวเทียม
รถมาอาชาไนย เทียมดวยมาพันหนึ่ง เขาไปเฝาพระเจานิมิราชแลวทูลวา
ขาแตมหาราช รถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมาพันหนึ่งนี้ ทาวสักกะจอมเทพ
ทรงสงมารับ พระองค เชิญเสด็จขึ้นประทับทิพยยานเถิด อยาทรงหวั่นพระทัย
เลย อนึ่ง ทางสําหรับสัตวผูมีกรรมอันลามก เสวยผลของกรรมอันลามกทาง
หนึ่ง ทางสําหรับสัตวผูมีกรรมอันงามเสวยผลของกรรมอันงามทางหนึ่ง ขาพระองคจะเชิญเสด็จพระองคโดยทางไหน.
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พระเจานิมิราชตรัสวา ดูกอนมาตลี จงนําเราไปโดยทางทั้งสองนั้น
แหละ.
มาตลีเทพบุตรผูรับใช นําเสด็จพระเจานิมิราชถึงสุธรรมาสภา. ทาว
สักกะจอมเทพทอดพระเนตร เห็นพระเจานิมิราชกําลังเสด็จมาแตไกล แลวได
ตรัสวา ขาแตมหาราช เชิญเสด็จมาเถิด ขาแตมหาราช พระองคเสด็จมาดีแลว
เทวดาชั้นดาวดึงสประชุมสรรเสริญอยูในสุธรรมาสภาวา ดูกอนทานผูเจริญ
เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ที่พระเจานิมิราช
ผูทรงธรรม เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผูสถิตอยูในธรรม ทรง
ประพฤติธรรมในพราหมณ คหบดี ชาวนิคมและชนบท และทรงรักษาอุโบสถ
ทุกวัน ที่สิบสี่ ที่สิบทา และที่แปดแหงปกษ ขาแตมหาราช เทวดาชั้นดาวดึงส
ปรารถนาจะพบเห็นพระองค ขอเชิญพระองคจงอภิรมยอยูในเทวดาทั้งหลาย
ดวยเทวานุภาพเถิด.
พระเจานิมิราชตรัสวา อยาเลย พระองคผูนิรทุกข ขอจงนําหมอมฉัน
กลับไปยังเมืองมิถิลาในมนุษยโลกนั้นเถิด หมอมฉันจักไดประพฤติธรรมอยาง
นั้นในพราหมณ คหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท และจักไดรักษาอุโบสถ
ทุกวันที่สิบสี่ ที่สิบหา และที่แปดแหงปกษ.
ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรผูรับใชมาวา
ดูกอนเพื่อนมาตลี ทานจงเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมาพันหนึ่ง แลว
นําพระเจานิมิราชกลับไปยังเมืองมิถิลาในมนุษยโลกนั้น. มาตลีเทพบุตรผูรับใช
ทูลรับคําสั่งของทาวสักกะจอมเทพแลว เทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมา
พันหนึ่ง แลวนําพระเจานิมิราชกลับไปยังเมืองมิถิลาในมนุษยโลกนั้น.
[๔๖๑] ดูกอนอานนท ไดยินวา สมัยนั้น พระราชาผูเปนใหญทรง
ประพฤติธรรมในพราหมณ คหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท และทรงรักษา
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อุโบสถทุกวันที่สิบสี่ ทีส่ ิบหา และที่แปดแหงปกษ. ครั้งนั้น ดวยลวงปเปน
อันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก พระเจานิมิราชตรัสกะ
ชางกลับกวา ดูกอนเพื่อนกัลบก ทานเห็นผมหงอกเกิดขึ้นที่บนศีรษะของเรา
เมื่อใด พึงบอกแกเราเมื่อนั้น. ชางกัลบกทูลรับคําสั่งพระเจานิมิราชวา อยางนั้น
ขอเดชะ. ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก
ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกิดขึ้นบนพระเศียรพระเจานิมิราช จึงไดกราบ
ทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศาหงอกเกิดขึ้นบนพระเศียรแลว
เห็นปรากฏอยู.
พระเจานิมิราชตรัสวา ดูกอนเพื่อนกัลบก ถาอยางนั้น ทานจงเอา
แหนบถอนผมหงอกนั้นใหดี แลววางไวในกระพุมมือของเรา.
ชางกัลบกทูลรับคําสั่งพระเจานิมิราช แลวเอาแหนบถอนพระเกศา
หงอกนั้นดวยดี วางไวในกระพุมพระหัตถของพระเจานิมิราช. ครั้งนั้น
พระราชาพระราชทานบานสวยแกชางกัลบก แลวโปรดใหพระราชกุมารผูเปน
ราชบุตรองคใหญมาเฝา แลวตรัสวา พอกุมาร เทวทูตปรากฏแกเราแลว ผมหงอกเกิดขึ้นบนศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู ก็กามทัง้ หลายอันเปนของมนุษยเรา
บริโภคแลว เวลานี้เปนสมัยที่เราจะแสวงหากามอันเปนทิพย มาเถิดเจา เจาจง
ครองราชสมบัตินี้ สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจาก
เรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกอนกุมาร ถาแมเจาพึงเห็นผมหงอกเกิดขึ้นบนศีรษะ
เมื่อใด เมื่อนั้น เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก พร่ําสอนราชกุมารผูเปน
พระราชบุตรองคใหญ ในการที่จะเปนพระราชาใหดีแลวปลงผมและหนวด
นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด พึงพระพฤติตามวัตร
อันงานที่เราตั้งไวแลวนี้ เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เมื่อยุคแหง
บุรุษใดเปนไปอยู วัตรอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไป ยุคแหงบุรุษนั้นชื่อวาเปน
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บุรุษคนสุดทายแหงราชบรรพชิตนั้น. ดูกอนพอกุมาร เจาจะพึงประพฤติ
ตามวัตรอันงามที่เราตั้งไวแลวนี้ไดดวยประการใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวย
ประการนั้น เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.
พระเจานิมิราชทรงผนวช
[๔๖๒] ดูกอนอานนท ครั้งนั้น พระเจานิมิราชครั้นพระราชทาน
บานสวยแกชางกัลบก ทรงพร่ําสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญ
ในการที่จะเปนพระราชาใหดีแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครอง
ผากาสายะ เสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต อยูในเมฆ
เทวัมพวันนี้แล. ทาวเธอมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา ทรงแผไปทั่วทิศ
หนึ่งอยู. ในทิศที่สอง ในทิศที่สาม ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน มีพระหฤทัย
ประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร
ไมมีความเบียดเบียน ทรงแผไปทั่วโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลาในที่
ทุกสถาน ทัง้ ในทิศเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้ มี
พระหฤทัยประกอบดวยกรุณา... มีพระหฤทัยประกอบดวยมุทิตา... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ทรงแผไปทั่วทิศหนึ่งอยู. ในทิศทีส่ อง ในทิศที่
สาม ในทิศที่สี่ก็เหมือนกัน . มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา อันไพบูลย
เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมเี วร ไมมีความเบียดเบียน ทรงแผไป
ทั่วโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ทัง้ ในทิศเบื้องบน
เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยประการฉะนี้. ดูกอนอานนท ก็พระเจานิมิราชทรง
เลนเปนพระกุมาร แปดหมื่นสี่พันป ทรงดํารงความเปนอุปราชแปดหมื่น.
สี่พันป เสวยราชสมบัติแปดหมื่นสี่พันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัมพวันนี้แล แปดหมื่น
สี่พันป พระองคเจริญพรหมวิหารสี่แลว เมื่อสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.
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บุรุษคนสุดทาย
[๔๖๓] ดูกอนอานนท ก็พระเจานิมิราชมีพระราชบุตรพระนามวา
กฬารชนกะ. พระราชกุมารนั้นมิไดเสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวช
เปนบรรพชิต ทาวเธอทรงตัดกัลยาณวัตรนั้นเสีย ชื่อวาเปนบุรุษคนสุดทาย
แหงราชบรรพชิตนั้น . ดูกอนอานนท เธอพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา สมัยนั้น
พระเจามฆเทวะซึ่งทรงตั้งกัลยาณวัตรนั้นเปนผูอื่นแน. แตขอนั้นเธอไมพึงเห็น
อยางนั้น สมัยนั้น เราเปนพระเจามฆเทวะ เราตั้งกัลยาวัตรนั้นไว ประชุม
ชนผูเกิด ณ ภายหลังประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไวแลวนั้น แตกัลยาณวัตร
นั้นไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพือ่ ตรัสรู เพือ่ นิพพาน เปนไปเพียงเพื่ออุบัติใน
พรหมโลกเทานั้น. สวนกัลยาณวัตรที่เราตั้งไวในบัดนี้ ยอมเปนไปเพื่อความ
เบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง
เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว. ก็กัลยาณวัตรที่เราตั้งไวในบัดนี้ ซึง่
เปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ
เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดียว นั้นเปนไฉน คือ
มรรคมีองค ๘ เปนอริยะนี้แล คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ กัลยาณวัตรที่เราตั้งไวในบัดนี้ นีแ้ ล ยอมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด
เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อพระนิพพาน
โดยสวนเดียว. ดูกอนอานนท เธอทั้งหลายจะพึงประพฤติตามกัลยาณวัตรที่
เราตั้งไวแลวนี้ไดดวยประการใด เรากลาวอยางนี้กะเธอทั้งหลาย ดวยประการ
นั้น เธอทั้งหลายอยาเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เมื่อยุคแหงบุรุษใดเปนไป
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อยู กัลยาณวัตรเห็นปานนี้ขาดสูญไป ยุคแหงบุรุษนั้นชื่อวาเปนบุรุษคนสุดทาย
ของบุรุษเหลานั้น เธอทั้งหลายจะพึงประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไวแลวนี้
ไดดวยประการใด เรากลาวอยางนี้กะเธอทั้งหลายดวยประการนั้น เธอทั้งหลาย
อยาไดชื่อวาเปนคนสุดทายของเราเลย.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทยินดี
ชื่นชมพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจาแลว ดังนี้แลว.
จบ มฆเทวสูตร ที่ ๓
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อรรถกถามฆเทวัมพสูตร

๑

มฆเทวัมพสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา มฆเทวมฺพวเน ความวา แตปางกอน
พระราชาพระนานวา มฆเทพตรัสสั่งใหปลูกสวนมะมวงแหงนั้นไว. เมื่อตนไม
เหลานั้นหักรานสิ้นไปแลว ตอมาพระราชาทั้งหลายองคอื่น ๆ ก็ไดรับสั่งใหปลูก
ไวอีก. ก็สวนนั้น ถึงการนับวา มฆเทวัมพวัน เพราะการรองเรียกกันมาแตเดิม.
บทวา สิต ปาตฺวากาสิ ความวา ในเวลาเย็น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริก
ไปในวิหาร ทรงเห็นภูมิภาคอันนารื่นรมยใจ จึงทรงรําพึงอยูวา เราเคยอยูใน
ที่นี้มาหรือไมหนอ จึงทรงเห็นวา เมื่อกอนเราเปนพระราชา นามวา มฆเทพ
ไดปลูกสวนมะมวงนี้ไว. เราบวชในทีน่ ี้แหละ เจริญพรหมวิหาร ๘ ไปบังเกิด
ในพรหมโลก ก็เหตุนี้นั่นแล ยังไมปรากฏแกภกิ ษุสงฆ เราจักกระทําใหปรากฏ
เมื่อจะทรงแสดงไรพระทนตอันเลิศ ไดทรงกระทําการแยมพระโอษฐใหปรากฏ
แลว.
ชื่อวา ธัมมิก ผูมธี รรม เพราะอรรถวา ทรงมีธรรม. ชื่อวา พระธรรมราชา เพราะอรรถวา ทรงเปนพระราชาโดยธรรม. คําวา ทรงตั้งอยูใน
ธรรม คือ ทรงดํารงอยูในธรรมคือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการะ คําวา ทรง
ประพฤติกรรม คือ ทรงประพฤติราชธรรม. ในบทเหลานั้น บทวา
พฺราหฺมณคหปติเกสุ ความวาพระองคทรงเปนที่รักทรงรักษาระเบียบประเพณี
ที่พระราชาองคกอน ๆ ใหแลวแกพวกพราหมณ ไมทรงยังกิจนั้นใหเสื่อมหายไป
ทรงกระทําโดยปรกตินิยมตลอดมา. พวกคหบดีทั้งหลาย ก็ทรงปฏิบัติเชนกัน.
๑. บาสี มฆเทวสุตฺต
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คําที่ทานกลาวหมายถึงเรื่องนี้. ดวยบทวา ปกฺขสฺส ทานรวมแมปาฏิหาริก
ปกษเขาดวย. คือ บัณฑิตพึงทราบวา วันเหลานี้ ชือ่ วา ปาฏิหาริกปกษ คือ
วัน ๗ ค่ํา วัน ๙ ค่ํา ดวยอํานาจแหงวันรับวันสงแหงวันอุโบสถในดิถีที่ ๘ ค่ํา
วัน ๑๓ ค่ํา และวันปาฏิบท ดวยสามารถแหงวันรับวันสง แหงวันอุโบสถที่
๑๔ ค่ํา ที่ ๑๕ ค่ํา, พระองคทรงเขาอยูประจําอุโบสถในวันเหลานั้นทุกวัน.
บทวา เทวทูตา ความวา มัจจุ ความตาย ชื่อวา เทวะ ชื่อวา
เทวทูต เพราะอรรถวา เปนทูตของความตายนั้น. คือ บุคคลเมื่อผมหงอก
ปรากฏแลว ก็เหมือนยืนอยูในสํานักของพระยามัจจุราช. เพราะฉะนั้น
ผมที่งอกแลว ทานจึงกลาววา เปนทูตของมัจจุเทวะ. ชื่อวา เทวทูต เพราะ
อรรถวา ทูตเหมือนเทวดาทั้งหลายก็มี. อุปมาเหมือนเมือเทวดาผูประดับแลว
ตกแตงแลว มายืนอยูในอากาศ รองบอกวา ในวันโนนทานจักตาย ดังนี้
เทวทูตนั้นก็เปนเชนนั้น เมื่อผมหงอกแลว ปรากฏแลว ก็เปนเหมือนกับ
เทวดาพยากรณใหฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะฉะนั้น ผมที่หงอกแลว ทานจึง
เรียกวา ทูต เปนเชนเดียวกับเทวะ ดังนี้. ชื่อวา เทวทูต เพราะอรรถวา
เปนทูตแหงวิสุทธิเทพก็ได. แทจริง พระโพธิสัตวทุก ๆ พระองค ทรงเห็น
คนแก คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิตกอน ทรงสังเวชจึงออกบวช.
เหมือนอยางที่ตรัสไววา
ขอถวายพระพร เราเห็นคนแก คน
มีทุกข คนเจ็บ และเห็นคนตาย สิ้นอายุ
ขัย และเห็นนักบวช ผูน ุงหมผากาสายะ
เหตุนั้น เราจึงออกบวช ดังนี้.
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โดยปริยายนี้ ผมที่หงอกแลว ทานจึงเรียกวา เทวทูต เพราะเปน
ทูตแหงวิสุทธิเทพ. บทวา กปฺปกสฺส คามวร ทตฺวา ทรงพระราชทาน
บานสวยแกชางกัลบก ความวา ทรงพระราชทานบานที่เจริญที่สุด มีสวย
เกิดขึ้นถึงแสนหนึ่ง. ทรงพระราชทาน เพราะเหตุไร. เพราะทรงสลดพระทัย.
จริงอยู พระองคทรงเกิดความสลดพระทัย เพราะทรงเห็น ผมหงอกที่อยูที่นิ้ว
พระหัตถ จะทรงมีพระชนมอีกถึง ๘๔,๐๐๐ ป. แมเมื่อเปนอยางนั้น ก็ทรง
สําคัญพระองคเหมือนยืนอยูในสํานักของพระยามัจจุราชจึงทรงสลดพระทัย ทรง
พอพระทัยในบรรพชา. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา
พระเจามฆเทพ ผูเปนอธิบดีในทิศ
ผูปราชญ ทรงเห็นผมหงอกบนพระเศียร
ทรงสลดพระทัย ทรงยินดีในบรรพชาแลว.
ยังกลาวไวตอไปอีกวา
ผมหงอกงอกขึ้นบนเศียรของเรา ก็
นําเอาความหนุมไปเสีย เทวทูตปรากฏ
แลว เปนสมัยที่เราควรออกบวช.
บทวา ปุริสยุเค เมื่อยุคบุรุษเปนไปอยู คือ เมื่อยุคบุรุษที่สมภพ
ในวงศ. คําวา เกสมสฺสุ โอหาเรตฺวา ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ
ความวา ก็แมเมื่อจะบวชเปนดาบส ก็ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุบวช.
ตอแตนั้นก็ทรงพันพระเกศาที่ยาวขึ้นมาไว ทรงชฏา เที่ยวไป. แมพระโพธิสัตวก็ทรงบวชเปนดาบส. ก็ครั้นบวชแลวก็ทรงไมประกอบเนื่อง ๆ ซึง่
อเนสนา ยังอัตตภาพใหเปนไปดวยภิกษาที่นํามาจากพระราชวัง ทรงเจริญ
พรหมวิหารธรรม. เพราะฉะนั้น ทานจึงไดกลาววา พระองค ทรงมีพระทัยประกอบดวยเมตตา ดังนี้เปนตน.
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บทวา กุมารกีฬิก กีฬิ พระราชโอรส... ทรงเลนอยางพระ
กุมาร ความวา อันพระพี่เลี้ยงจับอุมอยูดวยสะเอว ทรงเลนอยูแลว. ก็พระพี่เลี้ยงทั้งหลาย ยกพระกุมารนั้นประดุจกําแหงดอกไมเที่ยวไปอยู. บทวา
รฺโ มฆเทวสฺส ปุตฺโต ฯเปฯ ปพฺพชิ พระราชโอรสของพระเจามฆเทพ
เสด็จออก ทรงผนวช ความวา ในวันที่พระราชโอรสนี้ทรงผนวชไดเกิด
มงคลถึง ๕ ประการ คือ ทํามตกภัตรถวายพระเจามฆเทวะ ๑ มงคล คือ
พระโอรสของพระเจามฆเทวะออกบวช ๑ มงคล คือ พระราชบุตรของพระราชา
ยกเศวตฉัตรขึ้นครองราชย ๑ มงคล คือ พระราชบุตร ของพระราชา ที่ยก
เศวตฉัตรขึ้นครองราชย เปนอุปราชย ๑ มงคล คือ ขนานพระนามพระราช
โอรสของพระราชา ผูยกเศวตฉัตร ๑. ประชาชนไดกระทํามงคล ๕ ประการ
รวมในคราวเดียวกัน. ในพื้นชมพูทวีปไดยกไถขึ้น คือ ไมตองทําไรไถนา
บานเมืองอุดมสมบูรณ.
บทวา ปุตฺปปุตฺตกา ความวา ความสืบตอกันมาของพระราชบุตร
ของพระเจามฆเทวะนั้น เปนไปแลวอยางนี้ คือ พระราชบุตร และพระเจา
หลานตอ ๆ กัน ไป. บทวา ปจฺฉิมโก อโหสิ (พระเจานิมิเปนองคสุดทาย)
ความวา กษัตริยองคสุดทายที่ไดทรงบรรพชาแลว. ไดยินวา พระโพธิสตั ว
ทรงบังเกิดในพรหมโลกแลว ทรงรําพึงอยูวา "กัลยาณวัตรที่เราตั้งไวใน
มนุษยโลกนัน้ ยังเปนไปหรือหนอ" ดังนี้ ก็ทรงเห็นวา ยังเปนไปตลอดกาลนาน
มีประมาณเทานี้ แตบัดนี้จักไมเปนไปแลว พระองคทรงดําริวา " ก็เราจัก
มิใหเชื้อสายของเราขาดตอนเสีย" ดังนี้ จงทรงถือปฏิสนธิในพระครรภของ
พระอรรคมเหษีแหงพระราชาที่เกิดในวงศของตน มาทรงบังเกิดเหมือนสืบตอ
๑

๑. ฉ. กุมารกิฬิต กีฬิ
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กุมแหงวงศของตน. ดวยเหตุนั้นแหละ พระราชกุมารนั้นจึงทรงมีพระนามวา
นิมิ.
ดวยประการฉะนี้ พระราชานั้นจึงเปนพระราชาองคสุดทายทั้งหมด
ของพระราชาที่ออกบวชแลว ผูที่ออกบวชคนสุดทายจึงมีโดยประการฉะนี้.
อนึ่ง เมื่อวาโดยคุณ ก็มคี ุณอยางมากมาย. แตคุณที่ยิ่งใหญกวาพระราชาทุก
พระองค ของพระเจานิมิราชนั้น มีคณ
ุ อยู ๒ ประการ คือ พระองคทรงสละ
ทรัพยในประตูทั้ง ๔ ประตูละหนึ่งแสนทุกวัน และทรงหามผูมีไดรักษาอุโบสถ
เขาเฝา. คือ เมื่อผูที่มิไดรักษาอุโบสถ ตั้งใจวาจะเขาเฝาพระราชาจึงไปแลว
นายประตูจะถามวา "ทานรักษาอุโบสถหรือมิไดรักษา". ผูใดมิไดรักษาอุโบสถ
ก็จะหามผูนั้นเสียวา พระราชาไมทรงใหผูที่มิไดรักบาอุโบสถเขาเฝา. ในคน
เหลานั้นไมมีโอกาสที่จะพูดวา พวกขาพเจาทั้งหลายเปนชาวชนบทจักไดโภชนะ
ในกาลที่ไหน ดังนี้บาง. จริงอยู เจาพนักงานจะตกแตงเตรียมโองภัตรไวหลายพัน
ที่ประตูทั้ง ๔ และที่พระลานหลวง. เพราะฉะนั้น มหาชนจะโกนหนวดอาบน้ํา
ผลัดเปลี่ยนผาบริโภคโภชนะไดตามชอบใจ ในทีท่ ี่ปรารถนาแลว ๆ อธิษฐาน
องคอุโบสถไปยังประตูพระราชวังได. เมื่อนายประตูถามแลว ๆ วา "ทาน
รักษาอุโบสถหรือ" ก็ตอบวา "จะ รักษา" ดวยเหตุนั้นแล นายประตูจึงจะ
พูดวา "มาได " แลว นําเขาไปยังประตูพระราชวัง. พระเจานิมิราชทรงมี
พระคุณที่ยิ่งใหญกวา ดวยคุณ ๒ ประการเหลานี้ ดวยประการดังกลาวมานี้.
บทวา เทวาน ตาวตึสาน ความวา พวกเทวดาที่บังเกิดในภพ
ชั้นดาวดึงส. ไดยินวา เทวดาเหลานั้นตั้งอยูในโอวาทของพระราชาผูเสวยราช
ณ พระนครมิถิลา ในวิเทหรัฐ รักษาเบญจศีล กระทําอุโบสถกรรม จึงไป
บังเกิดในชั้นนั้น จึงกลาวสรรเสริญคุณของพระราชา. คําวา พวกเทวดาชั้น
ดาวดึงส ทานกลาวหมายเอาเทวดาเหลานั้น.
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บทวา นิสินฺโน โหติ ความวา พระราชาเสด็จขึ้นยังปราสาท
อันประเสริฐชั้นบน ประทับนั่งตรวจดูทาน และศีลอยู. ไดยินวา ไดทรง
มีพระดําริอยางนี้วา ทานใหญกวาศีล หรือศีลใหญกวาทาน ถาทานใหญกวา
เราก็จะทวมทับ ใหแตทานอยางเดียว ถาหากศีลใหญกวา ก็จักบําเพ็ญแตศีล
อยางเดียว. เมื่อพระองคไมอาจตกลงพระทัยไดวา อันนี้ใหญ สิ่งนี้ ใหญ
ทาวสักกะจึงเสด็จมาปรากฏเฉพาะพระพักตร. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไววา
อถ โข อานนฺท ฯเปฯ สมฺมุเข ปาตุรโหสิ. ไดยนิ วา พระองค
ทรงดําริอยางนี้วา พระราชาเกิดความสงสัยขึ้นเพื่อจะตัดความสงสัยของพระองค
ขาพระองคจะตอบปญหาและจะถือเอาปฏิญญาเพื่อเสด็จมาในที่นี้. เพราะฉะนั้น
จึงมาปรากฏเฉพาะพระพักตร. พระราชาทรงเห็นรูปที่ไมเคยเห็นก็ทรงเกิด
ความกลัว พระโลมาชูชัน. ที่นั้นทาวสักกะตรัสกะพระราชานั้นวา " อยาทรง
กลัวไปเลย มหาราช ถามมาเถอะ จะวิสัชชนาถวาย จักบรรเทาความสงสัยของ
พระองคให" ดังนี้. พระราชาตรัสถามปญหาวา
ขาแตมหาราชผูเปนใหญกวาสรรพ
สัตว ขาพระองค ขอถามพระองค ทาน ๑
พรหมจรรย ๑ (ศีล) ขอไหนจะมีผลมาก
กวากัน.
ทาวสักกะตรัสวา "ชื่อวา ทานจะใหญอยางไร ศีลเทานั้นใหญ
เพราะเปนคุณอันประเสริฐที่สุด ขาแตมหาราช แมขาพระองคไดใหทานแก
ชฎิลถึงหมื่นคนอยูหมื่นป แตปางกอนยังไมพนจากเปตวิสัย แตทานผูมีศีล
บริโภคทานของขาพเจาไดไปบังเกิดในพรหมโลก" ดังนี้ แลวตรัสคาถา ดัง
ตอไปนี้วา
๑

๑. ขุ. ๖/๑๐๕
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บุคคลจะเขาถึงความเปนกษัตริยดวย
พรหมจรรยอยางต่ํา และจะเขาถึงความ
เปนเทพดวยพรหมจรรยอยางกลาง จัก
บริสุทธิ์ได ดวยพรหมจรรยอยางสูง
เพราะผูไมมีเรือนบําเพ็ญตบะทั้งหลายยอม
เขาถึงกายเหลาใด กายเหลานั้น อันใคร ๆ
ผูบําเพ็ญเพียร ดวยการออนวอนไดโดย
งายไมได.
ทาวสักกะทรงบรรเทาความสงสัยของพระราชาอยางนี้แลว เพื่อจะใหถือ
เอาปฏิญญาในการเสด็จไปยังเทวโลกจึงตรัสวา ลาภา วต มหาราช ดังนี้
เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา อวิกมฺปมาโน ความวา ไมทรงเกรงกลัว.
บทวา อธิวาเสสิ ความวา พระราชาทรงรับเชิญแลวดวยพระดํารัสวา
ขาพระองคชักชวนมหาชนใหบําเพ็ญกุศล อันขาพระองคไดมาเห็นที่เปนที่อยู
ของทานผูมีบุญทั้งหลายแลว ยอมอาจเพื่อบอกกลาวไดสะดวกในถิ่นแหง
มนุษย ดังนี้. บทวา เอว ภทฺทนฺตวา ความวา มาตลีเทพบุตร ทูลวา
พระดํารัสของพระองคเจริญ จงเปนอยางนั้น . บทวา โยเชตฺวา ความวา
เทียมรถมาอาชาในยพันหนึ่งในยุคหนึ่งนั่นเทียว. แตกิจที่พึงประกอบเฉพาะ
สวนหนึ่งของรถเหลานั้นมิไดมี ยอมอาลัยใจประกอบแลวนั่นเทียว. ก็ทิพยรถ
นั้นใหญยาวถึง ๒๕๐ โยชน. จากสายเชือกถึงงอนรถ ๕๐โยชน. ที่เนื่องกับ
เพลา ๕๐ โยชน. สวนขางหลังจําเดิมแตที่เนื่องกับเพลา ๕๐ โยชน ทั้งคันลวน
แตประกอบดวยรัตนะมีวรรณะเจ็ด. สูงเทียมเทวโลก. ต่ําเทามนุษยโลก
เพราะฉะนั้น ไมพึงกําหนดวา สงรถใหบายหนาไปภายใต. เหมือนอยางวา
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สงไปสูทางเดินตามปรกติฉันใด พอพวกมนุษยรับประทานขาวในเวลาเย็นอิ่ม
เสร็จแลว สงไปทําใหเปนคูกับพระจันทรฉันนั้นทีเดียว. ไดเปนเหมือน
พระจันทรตั้งขึ้นเปนคูกันฉะนั้น. มหาชนเห็นแลว ตางพูดกันวา พระจันทร
ขึ้นเปนคูกัน. เมื่อใกลเขามา ใกลเขามาจึงรูกันวาไมใชพระจันทรเปนคูกัน
เปนวิมาน วิมานหนึ่ง ไมใชวิมานอันหนึ่ง แตเปนรถคันหนึ่ง. แมรถพอ
ใกลเขามาแลวๆ ก็เปนรถตามธรรมดานั่นเอง แมมาก็มีประมาณเทากับมาตาม
ธรรมดานั้นแหละ. ครัน้ นํารถมาดวยอาการอยางนี้แลว กระทําประทักษิณ
ปราสาทของพระราชา แลวกลับรถ ณ สีหบัญชรดานปราจีน กระทําใหบาย
หนาไปทางดานที่มา จอดรถที่สีหบัญชรเตรียมเสด็จขึ้น วาขาแตมหาราช ขอ
พระองคเสด็จขึ้นประทับเถิด.
พระราชาทรงดําริวา ทิพยยานเราไดแลว จึงยังไมเสด็จขึ้นทันทีทันใด.
แตทรงประทานโอวาทแกชาวพระนครวา จงดูเถิด พอเจา แมเจา ทั้งหลาย
ขอที่ทาวสักกะเทวราชทรงสงรถมารับเรานั้น พระองคมิไดสงมาเพราะอาศัยชาติ
และโคตร หรือตระกูลและประเทศ แตเพราะทรงเลื่อมใสในคุณคือศีลาจารวัตร
ของเราจึงสงมา ถาหากวาพวกทานทั้งหลายจะรักษาศีล ก็คงจะสงมาแกทาน
ทั้งหลาย ชือ่ วา ศีลนี้สมควรแลวเพื่อรักษา เรามิไดไปเที่ยวยังเทวโลก ขอ
ทานทั้งหลายเปนผูไมประมาทเถิด. ทรงสอนมหาชนใหตั้งอยูในศีลหาแลวจึง
เสด็จขึ้นรถ. แตนั้นมาตลีสารถีแสดงทางเปน ๒ ทางในอากาศคิดวา แมเราก็
จักการทําความที่สมควรแกมหาราช จึงกลาวคํามีอาทิวา อปจ มหารา ดังนี้.
ในบทเหลานั้น บทวา กตเมน ความวา ขาแตมหาราช ในบรรดาทางเหลานี้
ทางหนึ่งไปนรก ทางหนึ่งไปสวรรค ขาพระเจาจะนําพระองคไปทางไหนใน
ทางเหลานั้น. บทวา เยน ความวา ไปแลวโดยทางใด สัตวทั้งหลายทํากรรม
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อันลามก ยอมเสวยผลแหงกรรมอันลามก ในทีใ่ ด ขาพเจายอมอาจเพื่อเห็นที่
อันนั้น. แมในบทที่ ๒ ก็มีนัยดังนี้. แมความแหงคาถาในชาดกวา
ขาแตพระราชาผูประเสริฐ ผูเ ปน
ใหญยิ่งทุกทิศ ขาพเจาจะนําพระองคไป
ทางไหน สัตวผูทํากรรมชั่ว ไปทางหนึ่ง
สัตวผูทํากรรมดี ไปทางหนึ่งดังนี้.
เพราะเหตุนั้น พระเจานิมิราชจึงตรัสวา
เราจักเห็นนรก อันเปนที่อยูแตง
ผูทํากรรมชัว่ กอน ซึ่งเปนสถานที่ของผูมี
กรรมชั่ว และเปนทางไปของคนทุศีล.
บทวา อุภเยเนว ม ความวา ดูกอนมาตลี ทานจงนําเราไปโดยทางทั้งสอง
เราใครจะเห็นนรก แมเทวโลก ก็อยากเห็น. ขาพเจาจะนําพระองคไปทาง
ไหนกอน. จงนําไปโดยทางนรกกอน. ลําดับนั้น มาตลีจึงแสดงมหานรก ๑๕
ขุม แกพระราชา ดวยอานุภาพของตน. ในขอนี้มีถอยคํากลาวโดยพิสดาร
พึงทราบตามนัยที่กลาวไวในชาดกวา
มาตลีเทพบุตรแสดงเวตรณี นทีนรก
ที่ขามไดแสนยาก เดือดพลานประกอบ
ดวยน้ํากรด รอนแลวเปรียบดังเปลวไฟ
แกพระราชา.
มาตลีสารถี ครั้นแสดงนรกแลวก็กลับรถบายหนาไปยังเทวโลก เมื่อแสดงวิมาน
ทั้งหลายของนางเทพธิดานามวา ภรณี และของคณะเทพบุตรมีเทพบุตรนามวา
โสณทินนะ เปนหัวหนา จึงนําไปยังเทวโลก. แมในขอนั้นก็พึงทราบถอยคํา
อยางพิสดารโดยนัยที่กลาวไว ในชาดกนั่นแหละวา
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ก็นางเทพธิดาทิพระองคหมายถึงนั้น
ชื่อภรณี เมื่อมีชีวิตอยูร นโลก (มนุษย )
เปนทาสีเกิดแตทาสี ในเรือนของ
พราหมณผหู นึ่ง นางรูแ จงซึ่งแขก มีกาล
อันถึงแลว (ใหนั่งในอาสนะ อังคาสดวย
สลากภัตร ที่ถึงแกตนโดยเคารพ ยินดีตอ
ภิกษุนั้นเปนนิจ) ดุจมารดายินดีตอบุตร
ผูจากไปนาน มาถึงในครั้งเดียวฉะนั้น
เปนผูสํารวม (มีศีล) เปนผูจําแนกทาน (มี
จาคะ) จึงมาบังเกิดรื่นเริงอยูในวิมาน.
ก็เมือพระโพธิสัตวเสด็จไปอยางนี้ พอกงรถกระทบพื้นธรณีซุมประตูจิตกูฏ
เทพนครก็มีความโกลาหล. หมูเทพพากันละทิ้งทาวสักกเทวราชไวแตพระองค
เดียว ไปทําการตอนรับพระมหาสัตว. ทาวสักกะทรงเห็นพระมหาสัตวนั้นมา
ถึงเทวดาทั้งหลายแลว เมื่อไมทรงอาจธํารงพระทัยได จึงตรัสวา ดูกอน
มหาราช ขอพระองคจงทรงอภิรมยในเทวโลกทั้งหลาย ดวยเทวานุภาพเถิด.
ไดยินวา ทาวสักกะนั้น ทรงมีพระดําริอยางนี้วา พระราชานี้เสด็จมาในวันนี้แลว
ทรงทําหมูเทพใหอยูพรอมหนาตน เพียงวันเดียวเทานั้น ถาจักประทับอยูสิ้น
หนึ่งวันสองวัน พวกเทพก็จะไมดูแลเรา ดังนี้. ทาวสักกะนั้น ทรงริษยา
จึงตรัสอยางนั้น ดวยพระประสงคนี้วา ดูกอนมหาราช การที่พระองคประทับ
อยูในเทวโลกนี้จะไมมีบุญ ขอพระองคจงประทับอยูดวยบุญของพวกอื่นเถิด.
พระโพธิสัตวเมื่อทรงปฏิเสธวา ทาวสักกะแกไมอาจแลว เพื่อดํารงพระทัยได
เพราะอาศัยผูอื่น แตเปนเหมือนภัณฑะที่ไดมา เพราะขอเขาไดมาฉะนั้น
จึงตรัสวา พอละทานผูนิรทุกข ดังนี้ เปนตน. แมในชาดกทานก็กลาวไววา
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สิ่งอันใดไดมาเพราะผูอื่นให สิ่งนั้น
มีอุปมาเปรียบเทียบเหมือนอยางยานที่ขอ
ยืมเขามา หรือทรัพยที่ยืมเขามา หมอม
ฉันไมปรารถนา สิ่งที่ผูอื่นให
ควรกลาวทุกเรื่อง.
ถามวา ก็พระโพธิสัตวเสด็จไปยังเทวโลกดวยอัตตภาพมนุษยกี่ครั้ง.
ตอบวา สี่ครั้ง คือ เมื่อเสวยพระชาติเปนพระเจามัน ธาตุราชครั้งหนึ่ง เมื่อ
เสวยพระชาติเปนพระเจาสาธินครั้งหนึ่ง เมื่อเสวยพระชาติเปนคุตติลวีณวาทก
พราหมณครั้งหนึ่ง เมื่อเสวยพระชาติเปนพระเจานิมิตรั้งหนึ่ง. เมื่อครั้งเปน
พระเจามันธาตุ พระองคประทับอยูในเทวโลกสิน้ เวลาอสงไขยหนึ่ง. ก็เมื่อ
พระองคประทับ อยูในเทวโลกนั้น ทาวสักกะเคลื่อนไปถึง ๓๖ พระองค. เมื่อครั้ง
เปนพระเจาสาธินราชประทับอยูสัปดาหหนึ่ง. ดวยการนับอยางมนุษยก็เปน
๗๐๐ ป. เมือ่ ครั้งเปนคุตติลวีณวาทกะ และครั้งเปนพระเจานิมิราช ประทับ
อยูเพียงครูเดียว. ดวยการนับอยางมนุษยเปน ๗ วัน. คําวา ตตฺเถว มิถิล
ปฏิเนสิ ความวา มาตลีสารถีไดนํากลับมาประดิษฐานไว ณ พระที่อันมีศิริ
ตามเดิมนั่นเทียว (หองประทับ).
คําวา กฬารชนกะ เปนพระนามของพระราชบุตรนั้น. อนึ่ง ชน
ทั้งหลายกลาววากฬารชนกะ เพราะมีจุดดําแดงเกิดขึ้น. คําวา พระราช
กุมารนั้นมิไดเสด็จออกจากพระราชนิเวศนี้ ทรงผนวช ความวา
พระองคไดตรัสคํามีประมาณเพียงเทานี้. คําที่เหลือทั้งหมดไดปรากฏตามเดิม
นั้นเทียว. ในคําวา สมุทฺเฉโท โหติ นี้พึงทราบวิภาคดังนี้ ใครตัด
กัลยาณวัตร ขาดสูญไปเพราะอะไร ใครใหเปนไป ยอมชื่อวาอันใครใหเปน
๑

๑. ขุ. ชา ๒๘/๒๑๖
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ไปแลว. ในขอนั้น ภิกษุผูมีศีลเมื่อไมกระทําความเพียรดวยคิดวา เราไมอาจ
ไดพระอรหัต ชื่อวา ยอมตัด. กัลยาณวัตร ยอมชื่อวาอันผูทุศีลตัดแลว
พระเสกบุคคลทั้ง ๗ ยอมใหเปนไป. ยอมชื่อวาอันพระขีณาสพใหเปนไปแลว
คําที่เหลือในที่ทุกแหงตื้นทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถามฆเทวัมพสูตรที่ ๓
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๔. มธุรสูตร
ปญหาวาดวยวรรณะ ๔
[๔๖๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะ อยูทปี่ าคุนธาวันใกลเมืองมธุรา.
พระเจามธุรราชอวันตีบุตรไดทรงสดับวา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวา
พระสมณะนามวากัจจานะ อยูที่ปาคุนธาวันใกลเมืองมธุรา กิตติศัพทอันงาม
ของทานกัจจานะนั้นขจรไปวา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา เปนพหูสูต
มีถอยคําวิจิตร [แสดงธรรมไดกวางขวาง] มีปฏิภาณงาม เปนผูใหญและเปน
พระอรหันต ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น เปนความดี ดังนี้.
ลําดับนั้น พระเจามธุรราชอวันตีบุตร รับสั่งใหเทียมยานอยางดี ๆ เสด็จขึ้น
ประทับยานอยางดี เสด็จออกจากเมืองมธุราโดยกระบวนพระที่นั่งอยางดี ๆ ดวย
ราชานุภาพอยางยิ่งใหญ เพื่อจะพบเห็นทานพระมหากัจจานะ เสด็จไปดวยยาน
จนสุดทางแลว จึงเสด็จลงจากยานพระที่นั่ง ทรงดําเนินเขาไปหาทานพระมหากัจจานะถึงที่อยู ทรงปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดตรัสกะทานพระมหากัจจานะวา ขาแตทานกัจจานะผูเจริญ พราหมณ
ทั้งหลายกลาวอยางนี้วา วรรณะที่ประเสริฐคือพราหมณเทานั้น วรรณะอื่นเลว
วรรณะที่ขาวคือพราหมณเทานั้น วรรณะอื่นดํา พวกพราหมณเทานั้นบริสุทธิ์
ผูที่ไมใชพราหมณไมบริสุทธิ์ พราหมณทั้งหลายเปนบุตรของพรหมเปนโอรส
เกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมสราง เปนทายาทของพรหมดังนี้
เรื่องนี้ทานพระกัจจานะจะวาอยางไร.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 91

[๔๖๕] ทานพระมหากัจจานะถวายพระพรวา ดูกอนมหาบพิตร วาทะ
ที่พวกพราหมณ กลาววาวรรณะที่ประเสริฐคือพราหมณเทานั้น วรรณะอื่นเลว
วรรณะที่ขาวคือพราหมณเทานั้น วรรณะอื่นดํา พวกพราหมณเทานั้นบริสุทธิ์
ผูที่มิใชพราหมณไมบริสุทธิ์ พราหมณทั้งหลายเปนบุตรของพรหม เปนโอรส
เกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมสราง เปนทายาทของพรหม ดังนี้
นั่นเปนคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดูกอนมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาวนี้วา
วรรณะที่ประเสริฐคือพราหมณเทานั้น วรรณะอื่นเลว ฯลฯ พราหมณเปนทายาท
ของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบโดย
ปริยายแมนี้ ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้น เปนไฉน
ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกกษัตริย ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือ
ทอง แมกษัตริย ....พราหมณ.... แพศย... ศูทร. ..ก็จะพึงลุกขึ้นกอน นอน
หลัง คอยฟงรับใช พระพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะตอกษัตริยนั้น
ราชา. ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จ
แกกษัตริยดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง แมกษัตริย... พราหมณ...
แพศย...ศูทร...ก็จะพึงลุกขึ้นกอน นอนที่หลัง คอยพึงรับใช พระพฤติ
ใหถูกใจ พูดไพเราะแกกษัตริยนั้น.
[๔๖๖] ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปน
ไฉน ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกพราหมณ ดวยทรัพย ขาวเปลือก
เงินหรือทอง แมพราหมณ...แพศย...ศูทร...กษัตริย...ก็จะพึงลุกขึ้นกอน
นอนทีหลัง คอยพึงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกพราหมณนั้น.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแก
พราหมณดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง แมพราหมณ...แพศย...
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ศูทร...กษัตริย...ก็จะพึงลุกขึ้นกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติ
ใหถูกใจ พูดไพเราะแกพราหมณนั้น.
[๔๖๗] ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปน
ไฉน ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกแพศย ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงิน
หรือทอง แมแพศย...ศูทร. ..กษัตริย. ..พราหมณ. .ก็จะพึงลุกขึ้นกอน
นอนทีหลัง คอยพึงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกแพศยนั้น.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกแพศย
ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง แมแพศย. . .ศูทร. . . กษัตริย. . .
พราหมณ...ก็จะพึงลุกขึ้นกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูก
ใจ พูดไพเราะแกแพศยนั้น.
[๔๖๘] ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปน
ไฉน ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกศูทร ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงิน
หรือทอง แมศูทร. ..กษัตริย.. .พราหมณ...แพศย. ..ก็จะพึงลุกขึ้นกอน
นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกศูทรนั้น.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกศูทร
ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทอง แมศูทร...กษัตริย. . .พราหมณ...
แพศย ก็จะลุกขึ้นกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช พระพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะ
แกศูทรนั้น.
[๔๖๙] ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปน
ไฉน ถาเมื่อเปนเชนนี้ วรรณะสี่เหลานั้นยอมเปนผูเสมอกันหรือมิใช หรือ
มหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณะสี่เหลานี้อยางไร.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ วรรณะสี่เหลานี้
เปนผูเสมอกันหมด ในวรรณะสี่เหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.
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[๔๗๐] ดูกอนมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาวนี้วา วรรณะที่ประเสริฐ
คือพราหมณเทานั้น วรรณะอื่นเลว...พราหมณเปนทายาทของพรหม นั้น
เปนแตคําโฆษณาเทานั้น ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกอน
มหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริยในโลกนี้
พึงฆาสัตว ลักทรัพย พระพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด
พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ มีจติ พยาบาท เปนมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป
พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรกหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความ
เขาพระทัยในเรื่องนี้อยางไร.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนกษัตริย เมื่อฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
มักโลภ มีจติ พยาบาท เปนมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ขาพเจามีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางนี้ อนึ่ง ขอนี้ขาพเจาได
ฟงมาแตพระอรหันตทั้งหลายก็เชนนั้น.
[๔๗๑] ดีละ ๆ มหาบพิตร เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขา
พระทัยขอนี้อยางนั้น และเปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตทั้งหลาย ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้น
เปนไฉน พราหมณ... แพศย...ศูทร... ในโลกนี้ เมื่อฆาสัตว ลักทรัพย
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ
มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรกหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในเรื่องนี้อยางไร.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงจะเปนพราหมณ . . .เปน
แพศย...เปนศูทรก็ดี เมือ่ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ
พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฐิ
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เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจามีความเห็นใน
เรื่องนี้อยางนี้ อนึ่ง ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตทั้งหลายก็เชนนั้น.
[๔๗๒] ดีละ ๆ มหาบพิตร เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขาพระทัย
ขอนี้อยางนั้น อนึ่ง เปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับอันมาแตพระอรหันต
ทั้งหลาย ดูกอ นมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน
ถาเมื่อเปนเชนนั้น วรรณะสี่เหลานี้เปนผูเสมอกันทั้งหมดหรือมิใช หรือ
มหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณะสี่เหลานี้อยางไร.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ วรรณะสี่เหลานี้
ก็เปนผูเสมอกันหมด ในวรรณะสี่เหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.
[๔๗๓] ดูกอนมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาวนี้วา วรรณะที่ประเสริฐ
คือพราหมณเทานั้น วรรณะอื่นเลว...พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปน
แตคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกอ น
มหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริยในโลกนี้
พึงเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติ
ผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจาก
คําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ไมมักโลภ มีจติ ไมพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ
เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติ โลกสวรรค หรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงเขา
พระทัยในเรื่องนี้อยางไร.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนกษัตริย เมื่อเวนขาด
จากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการพระพฤติผิดในกาม
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาด
จากคําเพอเจอ ไมมักโลภ มีจิตไมพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป พึง
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เขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพเจามีความเห็นในเรื่องนี้อยางนี้ อนึ่ง ขอนีข้ าพเจา
ไดฟงมาแตพระอรหันตทั้งหลายก็เชนนั้น.
[๔๗๔] ดีละ ๆ มหาบพิตร เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขา
พระทัยขอนี้อยางนั้น และเปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระ อรหันตทั้งหลาย ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้น
เปนไฉน พราหมณ...แพศย ...ศูทร ในโลกนี้ พึงเวนขาดจากการฆาสัตว
เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการพระพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการ
พูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ
ไมมักโลภ มีจิตไมพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ เมือ่ ตายไป พึงเขาถึงสุคติโลก
สวรรคหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยในเรื่องนี้อยางไร.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนพราหมณ . . .เปนแพทย
. . . เปนศูทรก็ดี เมื่อเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวน
ขาดจากการพระพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด
เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ไมมักโลภ มีจิตไมพยาบาท
เปนสัมมาทิฐิ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาพเจามีความเห็นใน
เรื่องนี้อยางนี้ อนึ่ง ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตทั้งหลายก็เชนนั้น.
[๔๗๕] ดีละ ๆ มหาบพิตร เปนความดีที่มหาบพิตรมีความเขา
พระทัยขอนี้อยางนั้น และเปนความดีที่มหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระ
อรหันตทั้งหลาย ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้น
เปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนั้น วรรณะสี่เหลานี้เปนผูเสมอกัน หรือมิใช หรือ
มหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณะสี่เหลานี้อยางไร.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ วรรณะสี่เหลานี้ก็
เปนผูเสมอกันหมด ในวรรณะสี่เหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน .
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[๔๗๖] ดูกอนมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาวนี้วา วรรณะที่ประเสริฐ
คือพราหมณเทานั้น...พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณา
ในโลกเทานั้น ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกอนมหาบพิตร
มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริยในโลกนี้ พึงตัดชอง
หรือยองเบา พึงทําการปลนหรือดักคอยทํารายคนที่ทางเปลี่ยว หรือพึงคบหา
ภริยาของผูอื่น ถาราชบุรษุ ทั้งหลายจับเขาไดแลว พึงแสดงวา ขอเดชะ ผูนี้
เปนโจรประพฤติผิดตอพระองค พระองคทรงปรารถนาจะลงพระราชอาญา
สถานใดแกโจรนี้ ขอจงทรงโปรดใหลงพระราชอาญาสถานนั้นเถิด ดังนี้
มหาบพิตรจะพึงโปรดใหทําอยางไรกะโจรนั้น.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาก็พึงใหฆาเสียหรือพึงผาอกเสีย พึง
เนรเทศเสีย หรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะชื่อ
เมื่อกอนของเขาวากษัตริยนั้น หายไปเสียแลว เขายอมถึงการนับวาเปนโจร
นั่นเทียว.
[๔๗๗] ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้น
เปนไฉน พราหมณ...แพทย...ศูทรในโลกนี้ พึงตัดชองหรือยองเบา
พึงทําการปลน หรือดักคอยทํารายคนที่ทางเปลี่ยว หรือพึงคบหาภริยาของผูอื่น
ถาราชบุรุษทัง้ หลายจับเขาได แลวฟงแสดงวา ขอเดชะ ผูนี้เปนโจร ประพฤติ
ผิดตอพระองค พระองคทรงปรารถนาจะลงพระราชอาญาสถานใดแกโจรนี้
ขอจงทรงโปรดใหลงพระราชอาญาสถานนั้นเถิด ดังนี้ มหาบพิตรจะพึงโปรด
ใหทําอยางไรกะโจรนั้น .
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาก็พึงใหฆาเสียหรือพึงใหผาอกเสีย
พึงเนรเทศเสียหรือพึงทําตามสมควรแกเหตุ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะชื่อ
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เมื่อกอนของเขาวาศูทรนั้น หายไปเสียแลว เขายอมถึงการนับวาเปนโจร
นั่นเทียว.
[๔๗๘] ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้น
เปนไฉน ถาเมื่อเปนเชนนั้น วรรณะสี่เหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมดหรือมิใช
หรือมหาบพิตรจะมีความเขาพระทัยในวรรณะสี่เหลานั้นอยางไร.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ วรรณะสี่เหลานี้
ก็เปนผูเสมอกันหมด ในวรรณะสี่เหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.
[๔๗๙] ดูกอนมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาววา วรรณะที่ประเสริฐ
คือพราหมณเทานั้น วรรณะอื่นเลว ...พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่น
เปนแตคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกอน
มหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริยในโลกนี้
พึงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุงหมผากาสายะเสด็จจากพระราชนิเวศน
ทรงผนวชเปนบรรพชิต ทรงเวนขาดจากการฆาสัตว ทรงเวนขาดจากการ
ลักทรัพย ทรงเวนจากจากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารครั้งเดียว พระพฤติ
พรหมจรรย มีศีลมีกัลยาณธรรม มหาบพิตรจะทรงทําอยางไรกะราชบรรพชิต
นั้น.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาพึงกราบไหวบาง พึงลุกรับบาง
พึงเชื้อเชิญดวยอาสนะบาง พึงบํารุงราชบรรพชิตนั้นดวยจีวร บิณฑบาต
เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง พึงจัดการรักษาปองกันคุมครอง
อันเปนธรรมกะราชบรรพชิตนั้นบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะชื่อเมื่อกอน
ของเขาวากษัตริยนั้นหายไปแลว เขายอมถึงการนับวาสมณะนั่นเทียว.
[๔๘๐] ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปน
ไฉน พราหมณ...แพศย...ศูทรในโลกนี้ พึงปลงผมและหนวดนุงหมผา-
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กาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาด
จากการลักทรัพย เวนขาดจากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารครั้งเดียว ประพฤติ
พรหมจรรย มีศีล มีกลั ยาณธรรม มหาบพิตร จะพึงทําอยางไรกับบรรพชิตนั้น.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาพึงกราบไหวบาง พึงลุกรับบาง พึง
เชื้อเชิญดวยอาสนะบาง พึงบํารุงบรรพชิตนั้น ๆ ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ
และคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง พึงจัดการรักษาปองกันคุมครองอันเปนธรรม
แกบรรพชิตนั้น ๆ บาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะชื่อเมื่อกอนของผูนั้นวา
ศูทร นั้นหายไปแลว เขายอมถึงการนับวาสมณะนั่นเทียว.
[๔๘๑] ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปน
ไฉน ถาเมื่อเปนเชนนั้น วรรณะสี่เหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมดหรือมิใช หรือ
ในวรรณะสีเหลานี้ มหาบพิตรจะมีความเขาพระทัยอยางไร.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เมื่อเปนเชนนี้ วรรณะสีเหลานั้น
ก็เปนผูเสมอกันหมด ในวรรณะสี่เหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.
[๔๘๒] ดูกอนมหาบพิตร คําที่อาตมภาพกลาวนี้วา วรรณะที่ประเสริฐ
คือพราหมณเทานั้น วรรณะอื่นเลว วรรณะที่ขาวคือพราหมณเทานั้น วรรณะ
อื่นดํา พราหมณเทานั้นบริสุทธิ์ ผูมใิ ชพราหมณไมบริสุทธิ์ พราหมณเทานั้น
เปนบุตรพรหม เปนโอรสเกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมนิรมิต
เปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดังนี้ บัณฑิตพึง
ทราบโดยปริยายนี้.
[๔๘๓] เมื่อทานพระมหากัจจานะกลาวอยางนี้แลว พระเจามธุรราช
อวันตีบุตรไดตรัสวา ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคล
หงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในทีมืด
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ดวยหวังวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระกัจจานะผูเจริญประกาศธรรม
โดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจานี้ขอถึง
พระกัจจานะผูเจริญ พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระกัจจานะ
ผูเจริญ จงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
[๔๘๔] ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรอยาทรงถึงอาตมภาพวาเปน
สรณะเลย จงทรงถึงพระผูมีพะระภาคเจาทีอาตมภาพถึงวาเปนสรณะ นั้นวาเปน
สรณะเถิด.
ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับอยูที่ไหน
ดูกอนมหาบพิตร เดี๋ยวนี้พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เสด็จปรินิพพานเสียแลว.
[๔๘๕] ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ก็ถาขาพเจาพึงไดฟงวา พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น [ประทับอยู] ในทางสิบโยชน ขาพเจาก็พึงไปเฝา
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แมสนิ้ ทาง
สิบโยชน. .. สามสิบโยชน... สี่สิบโยชน... หาสิบโยชน... แมรอ ยโยชน
ขาพเจาก็จะพึงไปเฝาพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
นั้น แมสิ้นทางรอยโยชน แตพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เสด็จปรินิพพาน
เสียแลว ขาพเจาจึงขอถึงพระผูมีพระภาคเจา แมเสด็จปรินิพพานแลว พรอม
ทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระกัจจานะผูเจริญ จงจําคํา
ขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
จบ มธุรสูตรที่ ๔
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อรรถกถามธุรสูตร
มธุรสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :ในพระสูตรนั้น บทวา มหากัจจานะ คือ บุตรของปุโรหิต แหง
พระเจาอุชเชนีกในกาลเปนคฤหัสถ มีรูปงาม นาดู นํามาซึ่งความเลื่อมใสและ
มีผิวดังทองคํา. บทวา มธุราย คือ ในพระนครมีชื่ออยางนั้น. บทวา
คุนฺธาวเน คือ ในพระราชอุทยาน ชื่อ กัณหกคุนธาวัน . บทวา อวนฺติปุตฺโต
ไดแกเปนบุตรของธิดาแหงพระราชาในอวันติรัฐ. คําวา วุฑฺโฒ เจว อรหา
จ ความวา ทั้งหนุม ทั้งสมควร คือ มิไดยกยองอยางคนแกฉะนั้น. สวน
พระเถระเปนผูเจริญดวย เปนพระอรหันตดวย. คําวา พฺราหฺมณา โภกจฺจาน
ความวา ไดยินวา พระราชานั้น ถือลัทธิพราหมณ ฉะนั้นจึงกลาวอยางนั้น.
ในคําเปนตนวา พฺราหฺมณาว เสฏา วณฺณา ทานแสดงวา พราหมณเทานั้น
เปนผูประเสริฐที่สุด ในฐานะที่ปรากฏแหงชาติและโคตรเปนตน. บทวา หีโน
อฺโ วณฺโณ วรรณะอื่นต่ํา ความวา ทานกลาววาวรรณะสามนอกนี้เปน
วรรณะต่ําชั่ว. บทวา สุกโฺ ก แปลวา ขาว. บทวา กณฺโห แปลวา ดํา.
บทวา สุชฺฌนฺติ ความวา บริสุทธิ์ในฐานะที่ปรากฏแหงชาติและโคตรเปนตน.
บทวา พฺรหฺมุโน ปุตตา ไดแก บุตรของมหาพรหม. บทวา โอรสา
มุขโต ชาตา ความวา อยูในอก ออกมาจากปาก ชื่อวา โอรส เพราะ
อรรถวา การทําไวที่อกใหเจริญดีแลว. บทวา พฺรหฺมชา แปลวา บังเกิด
จากพระพรหม. บทวา พฺรหฺมนิมฺมติ า ไดแกพระพรหมนิรมิตแลว. บทวา
พฺรหฺมทายาทา คือ เปนทายาทแหงพระพรหม. บทวา โฆโสเยว โข
เอโส นั้น เพียงเปนโวหาร. บทวา อิชฺเฌยฺย แปลวา พึงสําเร็จ.
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หมายความวา ปรารถนาทรัพยเปนตน มีประมาณเทาใด มโนรถของเขา
ก็พึงเต็มดวยทรัพยเปนตน มีประมาณเพียงนั้น . บทวา ขตฺติโยปสฺส ตัด
บทวา ขตฺติโย อป อสฺส คือ เปนผูลุกขึ้นกอนสําหรับผูถึงความเปนใหญ.
บทวา น เตส เอตฺถ กิฺจิ ความวา ในวรรณะ ๔ เหลานี้ ขาพเจาไมเห็น
จะตางอะไรกัน. บทวา อาสเนน วา นิมนฺเตยฺยาม ความวา พึงปด
อาสนะที่สําหรับนั่งแลวเชิญวา เชิญนั่งที่นี้. บทวา อภินิมนฺเตยฺยาม วา ต
ความวา นําอาสนะนั้นมาแลว เชื้อเชิญ. ในการเชื้อเชิญนั้น อภิหาร (ความ
เคารพ) มี ๒ อยาง คือ ทั้งทางวาจา ทั้งทางกาย. คือ เมื่อพูดวา ทานมี
ความตองการดวยจีวรเปนตนอยางใด ก็ขอจงบอกมาเถิดในขณะที่ทานตองการ
แลว ๆ ดังนี้ ชื่อวา เชื้อเชิญ เคารพทางวาจา. แตเมื่อกําหนดเห็นความวิการ
แหงจีวรเปนตน กลาววา ทานจงเอาผืนนี้ไปเถิด ถวายจีวรเหลานั้น ชื่อวา
เคารพบูชาเชื้อเชิญทางกาย. ทานกลาววา อภินิมนฺเตยฺยาม วา ต ดังนี้
หมายเอาการเชื้อเชิญแมทั้งสองนั้น. บทวา รกฺขาวรณคุตฺตึ ไดแก การ
คุมครอง กลาวคือ การรักษา และกลาวคือ การปองกัน ก็การรักษาที่เขา
จัดตั้งบุคคลใหถืออาวุธอยู ไมชื่อวา การจัดแจงประกอบดวยธรรม. สวนการ
จัดแจงหามมิใหคนหาฟนและคนหาใบไมเปนตน เขาไปในเวลาที่ไมควร หาม
พรานเนื้อเปนตน มิใหจับเนื้อหรือปลาภายในเขตวิหาร ก็ชื่อวา การจัดแจง
ที่ประกอบดวยธรรม. ทานกลาววา ธมฺมิก เพราะหมายเอาการหามอันนั้น.
บทวา เอว สนฺเต ความวา เมื่อบรรพชิตทั้ง ๔ วรรณะเสมอกัน สักการะ
วาเปนนักบวช มีอยู. คําที่เหลือในที่ทุกแหงตื้นทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถามธุรสูตรที่ ๔
๑

๑. บาลี นาห เอตฺถ กิฺจิ
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๕. โพธิราชกุมารสูตร
[๔๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ เภสกฬามิคทายวัน เขตนครสุงสุมารคิระ ในภัคคชนบท. ก็สมัยนั้น ปราสาทชื่อโกกนุท ของ
พระราชกุมารพระนามวาโพธิ สรางแลวใหม ๆ สมณพราหมณหรือมนุษยคน
ใดคนหนึ่งยังไมไดเขาอยู ครั้งนั้น โพธิราชกุมารเรียกมาณพนามวาสัญชิกาบุตร.
มาวา มานี่แน เพื่อนสัญชิกาบุตร ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับ แลวจงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจา ผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้
กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคําของเราวา ขาแตพระองคผู
เจริญ โพธิราชกุมารถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียร
เกลา ทูลถามถึงพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง
ทรงกระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และจงทูลอยางนี้วา ขา
แตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆ จงรับภัตตาหารเพื่อ
เสวยในวันพรุงนี้ของโพธิราชกุมารเถิด. มาณพสัญชิกาบุตรรับคําสั่งโพธิราชกุมารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี
พระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง.
ทรงรับนิมนต
[๔๘๗] ครั้นมาณพสัญชิกาบุตรนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ โพธิราชกุมารถวาย
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บังคมพระบาทดวยเศียรเกลาและรับสั่งถามถึงพระโคดมผูเจริญ ผูมีพระอาพาธ
นอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงมีพระกําลัง ทรงพระสําราญ
และรับสั่งมาอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญกับพระภิกษุสงฆ จงรับภัตตาหาร
เพื่อเสวยในวันพรุงนี้ของโพธิราชกุมารเถิด. พระผูมีพระภาคเจาทรงรับดวย
พระอาการดุษณีภาพ ครั้งนั้น มาณพสัญชิกาบุตรทราบวาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงรับนิมนตแลว จึงลุกจากอาสนะเขาไปเฝาโพธิราชกุมาร แลวทูลวา เกลา
กระหมอมไดกราบทูลพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ตามรับสั่งของพระองคแลว
และพระสมณโคดมทรงรับนิมนตแลว. พอลวงราตรีนั้นไป โพธิราชกุมารรับ
สั่งใหตกแตงของเคี้ยวของฉันอยางประณีตในนิเวศน และรับสั่งใหเอาผาขาวปู
ลาดโกกนุทปราสาทตลอดถึงบันไดขั้นสุดแลวตรัสเรียกมาณพสัญชิกาบุตรมาวา
มานี่แน เพื่อนสัญชิกาบุตร ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายังที่ประทับ
แลว จงกราบทูลภัตตกาลวา ไดเวลาแลว พระเจาขา ภัตตาหารสําเร็จแลว.
มาณพสัญชิกาบุตรรับคําสั่งโพธิราชกุมารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจายัง
ที่ประทับ กราบทูลภัตตกาลวา ไดเวลาแลว พระโคดมผูเจริญ ภัตตาหาร
สําเร็จแลว.
[๔๘๘] ครั้งนั้น เปนเวลาเขา พระผูมีพระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของโพธิราชกุมาร.
สมัยนั้น โพธิราชกุมารประทับยืนคอยรับเสด็จพระผูมีพระภาคเจาอยูที่ภายนอก
ซุมประตู ไดทรงเห็นพระผูมีพระภาคเจา กําลังเสด็จนาแตไกล จึงเสด็จออก
ตอนรับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวเสด็จนําหนาเขาไปยังโกกนุทปราสาท. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาหยุดประทับอยูที่บันไดขั้นสุด. โพธิ ราชกุมารจึงกราบทูลวา ขอนิมนตพระผูมีพระภาคเจาทรงเหยียบผาขาวไป
เถิด พระเจาขา ขอนิมนตพระสุคตเจาทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 104

ขอนี้จะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉันตลอดกาลนาน. เมื่อ
โพธิราชกุมารกราบทูลเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาทรงนิ่งเสีย. แมครั้งที่สอง
โพธิราชกุมารก็กราบทูลวา ขอนิมนตพระผูมีพระภาคเจาทรงเหยียบผาขาว
ไปเถิด พระเจาขา ขอนิมนตพระสุคตเจาทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา
ขอนี้จะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉันตลอดกาลนาน.
เมื่อโพธิราชกุมารทูลเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาทรงนิ่งเสีย แมครั้งทีส่ าม
โพธิราชกุมารก็กราบทูลวา ขอนิมนตพระผูมีพระภาคเจาทรงเหยียบผาขาวไป
เถิด พระเจาขา ขอนิมนตพระสุคตเจาทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา
ขอนี้จะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพือ่ ความสุขแกหมอมฉัน ตลอดกาลนาน.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงทอดพระเนตรทานพระอานนท ทาน
พระอานนทไดถวายพระพรวา ดูกอ นพระราชกุมาร จงเก็บผาขาวเสียเถิด
พระผูมีพระภาคเจาไมทรงเหยียบแผนผา พระตถาคตเจาทรงแลดูประชุมชนผู
เกิดในภายหลัง โพธิราชกุมาร รับสั่งใหเก็บผาแลวใหปูลาดอาสนะที่โกกนุทปราสาทชั้นบน. ลําดับนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จขึ้นโกกนุทปราสาท แลว
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไวถวายพรอมดวยภิกษุสงฆ. โพธิราชกุมารทรง
อังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอิ่มหนําเพียงพอดวยของเคี้ยวของ
ฉันอันประณีต ดวยพระหัตถของพระองค. ครั้นพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จ
วางพระหัตถจากบาตรแลว โพธิราชกุมารถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่งประทับนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ หมอมฉันมีความเห็นอยางนี้วา ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความ
สุขไมมี ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความทุกขแล.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 105

เสด็จเขาไปหาอาฬาดาบส
[๔๘๙] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นราชกุมาร กอนแตตรัสรู
แมเมื่ออาตมภาพยังไมไดตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยู ก็มีความคิดเห็นวา ความ
สุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความสุขไมมี ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยทุกข
แล. ดูกอนราชกุมาร สมัยตอมา เมื่ออาตมภาพยังเปนหนุม มีผมดําสนิท
ประกอบดวยวัยกําลังเจริญ เปนปฐมวัย เมื่อมารดาบิดาไมปรารถนา [จะให
บวช] รองไหน้ําตานองหนาอยู ไดปลงผมและหนวด นุงหาผากาสายะ ออก
จากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ครั้นบวชอยางนี้แลว แสวงหาวาอะไรจะเปนกุศล
คนควาสันติวรบทอันไมมีสิ่งอื่นยิ่งขึ้นไปกวา จึงไดเขาไปหาอาฬารดาบส
กาลามโคตร แลวไดกลาววา ดูกอนทานกาลามะ ขาพเจาปรารถนาจะพระพฤติ
พรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ ดูกอนราชกุมาร เมือ่ อาตมภาพกลาวเชนนี้แลว
อาฬารดาบส กาลามโคตรไดกลาวกะอาตมภาพวา ทานจงอยูเถิด ธรรมนี้เปน
เชนเดียวกับธรรมที่บุรุษผูฉลาดพึงทําลัทธิของอาจารยนั้นใหแจงชัดดวยปญญา
อันยิ่งเองแลวบรรลุไมนานเลย. อาตมภาพเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไม
นานเลย. กลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปากเจรจาเทานั้น
อนึ่ง ทั้งอาตมภาพและผูอื่นปฏิญาณไดวาเรารูเราเห็น. อาตมภาพนั้นมีความ
คิดวา อาฬารดาบส กาลามโคตร จะประกาศไดวา เราทําใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถงึ ธรรมนี้ดวยเหตุเพียงศรัทธาเทานั้น ดังนี้ ก็หาไม
ที่จริง อาฬารดาบส กาลามโคตรรูเห็นธรรมนี้อยู. ครั้นแลวอาตมภาพเขาไปหา
อาฬารดาบส กาลามโคตรแลวไดถามวา ดูกอนทานกาลามะ ทานทําธรรมนี้
ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไร
หนอ. เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้แลว อาฬารดาบส กาลามโคตรไดประกาศ
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อากิญจัญญายตนะ. อาตมภาพไคมีความคิดเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตร
เทานั้นมีศรัทธาหามิได ถือเราก็มีศรัทธา อาฬารดาบส กาลามโคตรเทานั้น
มีความเพียร . . .มีสติ.. . มีสมาธิ . .มีปญ
 ญา หามิได ถึงเราก็มีความเพียร...
มีสติ.. . มีสมาธิ ...มีปญญา อยากระนั้นเลย เราพึงตั้งความเพียรเพื่อทําธรรม
ที่อาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศวา ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว
เขาถึงอยูนั้นใหแจงเกิด. อาตมภาพนั้นทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง แลว
บรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลันไมนานเลย ครั้นแลวไดเขาไปหาอาฬารดาบส
กาลามโคตรแลวไดถามวา ดูกอนกาลามะ ทานทําไหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง
เอง บรรลุธรรมนี้ประกาศใหทราบ ดวยเหตุเพียงเทานี้หรือ.
อาฬารดาบส กาลามโคตรตอบวา ดูกอนอาวุโส เราทําใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนี้แลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้แล.
อาตมภาพไดกลาววา ดูกอนอาวุโส แมเราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญา
อันยิ่งเอง บรรลุธรรมนี้แลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้ .
อาฬารดาบส กาลามโคตรกลาววา ดูกอนอาวุโส เปนลาภของเราทั้ง
หลายหนอ เราทั้งหลายไดดีแลว ที่เราทั้งหลายไดพบทานสพรหมจารีเชนทาน
เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมใดแลวประกาศใหทราบ ทาน
ก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนัน้ แลวประกาศใหทราบ ทาน
ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมใดแลวประกาศใหทราบ เราก็
ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนัน้ แลวประกาศใหทราบ ดังนี้
เรารูธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมนัน้ ดังนี้ เรา
เชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด เราก็เชนนั้น ดังนี้ . ดูกอนอาวุโส บัด
นี้ เราทั้งสองจงมาอยูชวยกันบริหารหมูคณะนี้เถิด ดูกอนราชกุมาร อาฬารดาบส
กาลามโคตร เปนอาจารยของอาตมภาพยังตั้งใหอาตมภาพผูเปนอันเตวาสิกไว
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เสมอตน และยังบูชาอาตมภาพดวยการบูชาอยางยิ่ง ดวยประการฉะนี้.
อาตมภาพนั้นมีความคิดเห็นวา ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลาย
กําหนัด เพือ่ ดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน
ยอมเปนไปเพียงใหอุปบัติในอากิญจัญญายตนพรหมเทานั้น อาตมภาพไมพอใจ
ธรรมนั้น เบื่อจากธรรมนั้นแลวหลีกไปเสีย.
เสด็จเขาไปหาอุทกดาบส
[๔๙๐] ดูกอนราชกุมาร เมื่ออาตมภาพแสวงหาวาอะไรเปนกุศล คน
ควาสันติวรบทอันไมมีสิ่งอื่นยิ่งไปกวา จึงเขาไปหาอุทกดาบส รามบุตรแลว
ไดกลาววา ดูกอนทานรามะ ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยใน
ธรรมวินัยนี้. เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้ แลว อุทกดาบส รามบุตรไดกลาววา อยู
เถิดทาน บุรษุ ผูฉลาดพึงทําใหแจงจัดดวยปญญาอันยิ่งเอง ไมนานเลยก็บรรลุ
ลัทธิของอาจารยคนแลวอยูในธรรมใด ธรรมนี้เชนนั้น อาตมภาพเลาเรียน
ธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไมนานเลย กลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการ
เพียงหุบปากเจรจาเทานั้น อนึ่ง ทั้งอาตมภาพและผูอื่นปฏิญาณไดวา เรารูเรา
เห็น. อาตมภาพมีความคิดเห็นวา ทานรามบุตรจะไดประกาศวา เราทําให
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึงธรรมนี้ดวยอาการเพียงศรัทธาเทานั้น ดังนี้
ก็หาไม ที่จริงทานรามบุตรรูเห็นธรรมนี้อยู. ครัน้ แลวอาตมภาพจึงเขาไปหา
อุทกดาบส รามบุตร แลวไดถามวา ดูกอนทานรามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ.
เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้ อุทกดาบส รามบุตรไดประกาศเนวสัญญานาสัญญายตนะ. อาตมภาพมีความคิดเห็นวาทานรามะเทานั้นมีศรัทธาหามิได ถึง
เราก็มีศรัทธา ทานรามะเทานั้น มีความเพียร...มีสติ. .มีสมาธิ ...มีปญญา
หามิได ถึงเราก็มีความเพียร... มีสติ... มีสมาธิ... มีปญญา อยากระนั้น
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เลย เราพึงตั้งความเพียรเพื่อทําธรรมที่ทานรามะประกาศวา ทําใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวบรรลุธรรมนั้นใหแจงเถิด. อาตมภาพไดทําใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลัน ไมนานเลย. ครั้นแลว
อาตมภาพเขาไปหาอุทกดาบส รามบุตรแลวไดถามวา ดูกอนทานรามะ
ทานทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนี้แลว ประกาศใหทราบ
ดวยเหตุเพียงเทานี้หรือ.
อุทกดาบส รามบุตรตอบวา ดูกอนอาวุโส เราทําใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนี้แลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้.
อาตมภาพไดกลาววา ดูกอนอาวุโส แมเราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญา
อันยิ่งเอง บรรลุถึงธรรมนี้ดวยเหตุเพียงเทานี้ .
อุทกดาบส รามบุตรกลาววา ดูกอนอาวุโส เปนลาภของเราทั้งหลาย
เราทั้งหลายไดดีแลว ที่เราทั้งหลายไดพบทานสพรหมจารีเชนทาน รามะทําให
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึงธรรมใดแลวประกาศใหทราบ ทานก็
ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุถึงธรรมนัน้ อยู ทานทําใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งเองบรรลุถึงธรรมใด รามะก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุ
ถึงธรรมนั้น แลวประกาศใหทราบ ดังนี้ รามะรูยงิ่ ธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น
ทานรูธรรมใด รามะก็รูยิ่งธรรมนั้น ดังนี้ รามะเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด
รามะก็เชนนั้น ดังนี้ ดูกอ นอาวุโส บัดนี้ เชิญทานมาบริหารหมูคณะนี้เถิด.
ดูกอนราชกุมาร อุทกดาบสรามบุตรเปนเพื่อนสพรหมจารีของอาตมภาพ ตั้ง
อาตมภาพไวในตําแหนงอาจารย และบูชาอาตมภาพดวยการบูชาอยางยิ่ง.
อาตมภาพ มีความคิดเห็นวา ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด
เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เปนไป
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เพียงใหอุปบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทานั้น. อาตมภาพไมพอใจ
ธรรมนั้น เบื่อจากธรรมนั้นหลีกไป.
[๔๙๑] ดูกอนราชกุมาร เมื่ออาตมภาพแสวงหาอยูวาอะไรเปนกุศล
คนควาสันติวรบทอันไมมีสิ่งอื่นยิ่งขึ้นไปกวา เที่ยวจาริกไปในมคธชนบทโดย
ลําดับ บรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม ณ ที่นั้น อาตมภาพไดเห็นภาคพื้นนารื่นรมย
มีไพรสณฑนาเลื่อมใส มีแมน้ําไหลอยู น้ําเย็นจืดสนิท มีทาน้ําราบเรียบ
นารื่นรมย และมีโคจรตามโดยรอบ. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ภาคพื้น
นารื่นรมยหนอ ไพรสณฑ ก็นาเลื่อมใส แมน้ําก็ไหล น้ําเย็นจืดสนิท ทาน้ํา
ก็ราบเรียบ นารื่นรมย และโคจรคามก็มีโดยรอบ สถานที่เชนนี้สมควรเปนที่
ตั้งความเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียรหนอ. ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพ
นั่งอยู ณ ทีน่ ั้นนั่นเอง ดวยคิดเห็นวา สถานที่เชนนี้สมควรเปนที่ทําความเพียร.
อุปมา ๓ ขอ
[๔๙๒] ดูกอนราชกุมาร ครัง้ นั้น อุปมาสามขอนาอัศจรรย ไมได
เคยฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแกอาตมภาพ.
เปรียบเหมือนไมสดชุมดวยยางทั้งตั้งอยูในน้ํา ถาบุรุษพึงมาดวย
หวังวา จักถือเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ ดังนี้ ดูกอ น
ราชกุมาร พระองคจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเอาไมสด
ชุมดวยยางทั้งตั้งอยูในน้ํามาสีไฟ พึงใหไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือ.
โพธิราชกุมารทูลวา ขอนี้ไมไดเลย พระเจาขา ขอนัน้ เพราะเหตุไร
เพราะไมยังสดชุมดวยยางทั้งตั้งอยูในน้ํา บุรุษนั้นก็จะพึงเหน็ดเหนื่อยลําบาก
กายเปลา.
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ดูกอนราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ก็ฉันนั้น มีกายยังไมหลีกออกจากกาม ยังมีความพอใจในกาม ยังเสนหาในกาม
ยังหลงอยูในกาม ยังระหายในกาม ยังมีความเรารอนเพราะกาม ยังละไมได
ดวยดี ยังใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน ทานสมณพราหมณเหลานั้น
ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงจะ
ไมไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ไมควรเพื่อ
จะรูเพื่อจะเห็น เพื่อปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกอนราชกุมาร
อุปมาขอที่หนึ่งนี้แลนาอัศจรรย ไมเคยไดฟงมาในกอน มาปรากฏแกอาตมภาพ.
[๔๙๓] ดูกอนราชกุมาร อุปมาขอที่สอง นาอัศจรรย ไมเคยไดฟง
มาในกาลกอน มาปรากฏแกอาตมภาพ เปรียบเหมือไมสดชุมดวยยางตั้งอยู
บนบก ใกลน้ํา ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา จะเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟ
ใหปรากฏ ดูกอนราชกุมาร พระองคจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน
บุรุษนั้นเอาไมสดชุมดวยยางตั้งอยูบนบกไกลน้ํามาสีไฟ พึงใหไฟเกิด พึงทํา
ไฟใหปรากฏไดบางหรือ.
ขอนี้ไมไดเลย พระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมนั้นยังสด
ชุมดวยยาง แมจะตั้งอยูบนบกไกลน้าํ บุรุษนั้นก็จะพึงเหน็ดเหนื่อยลําบากกาย
เปลา.
ดูกอนราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
มีกายหลีกออกจากกาม แตยังมีความพอใจในกาม ยิ่งเสนหาในกาม ยังหลง
อยูในกาม มีความระหายในกาม มีความเรารอนเพราะกาม ยังละไมไดดวยดี
ยังใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะ
ไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงแมจะไมได
เสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ไมควรเพื่อจะรู
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เพื่อจะเห็น เพื่อปญญา เครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา. ดูกอนราชกุมาร
อุปมาขอที่สองนี้ นาอัศจรรย ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแก
อาตมภาพ.
[๔๙๔] ดูกอนราชกุมาร อุปมาขอที่สามนาอัศจรรยไมเคยไดฟงมา
ในกาลกอนมาปรากฏแกอาตมภาพ เปรียบเหมือนไมแหงเกราะทั้งตั้งอยูบนบก
ไกลน้ํา ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา จักเอาไมนั้นมาสีใหไฟเกิด จักทําไฟให
ปรากฏ ดังนี้ . ดูกอนราชกุมาร พระองคจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน
บุรุษนั้นเอาไมแหงเกราะทั้งตั้งอยูบนบกไกลน้ํานั้นมาสีไฟ พึงใหไฟเกิด พึง
ทําใหไฟปรากฏไดบางหรือ.
อยางนั้น พระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมนั้นแหงเกราะ
และทั้งตั้งอยูบนบกไกลน้าํ .
ดูกอนราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง
ก็ฉันนั้นแล มีกายหลีกออกจากกามแลว ไมมีความพอใจในกาม ไมเสนหา
ในกาม ไมหลงอยูในกาม ไมระหายในกาม ไมเรารอนเพราะกาม ละไดดวยดี
ใหสงบระงับดวยดีในภายใน ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวย
ทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงจะไมไดเสวยทุกข
เวทนาที่กลาเผ็ดรอน อันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ก็ควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น
เพื่อปญญาเครื่องตรัสรู อันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาได. ดูกอนราชกุมาร อุปมา
ขอที่สามนี้นาอัศจรรย ไมเคยไดฟงมาในกาลกอนนี้แล มาปรากฏแกอาตมภาพ.
ดูกอนราชกุมาร อุปมาสามขอนาอัศจรรย ไมเคยไดฟงมาในกาลกอนเหลานี้แล
มาปรากฏแกอาตมภาพ.
[๔๙๕] ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพมีความคิดเห็นวา ถากระไร
เราพึงกดฟนดวยฟน กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยใจ บีบใหแนน ใหรอนจัด.
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แลวอาตมภาพก็กดฟนดวยฟน กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบใหแนน
ใหรอนจัด. เมื่ออาตมภาพกดฟนดวยฟน กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต
บีบใหแนน ใหเรารอนอยู เหงื่อก็ไหลจากรักแร. ดูกอนราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงจับบุรุษมีกําลังนอยกวาที่ศีรษะหรือที่คอ แลวกดบีบไว
ใหเรารอนก็ฉันนั้น เหงื่อไหลออกจากรักแร. ดูกอนราชกุมาร ก็ความเพียรที่
อาตมภาพปรารภแลว จะยอหยอนก็หามิได สติที่ตั้งไวแลว จะฟนเฟอนก็
หามิได แกการที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพผูอันความเพียรที่ทนไดยากนั้น
แลเสียดแทง กระสับกระสายไมสงบระงับ.
[๔๙๖] ดูกอนราชกุมาร อาตมาภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร
เราพึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเกิด แลวอาตมภาพก็กลั้นลมอัสสาสะปสสาสะทั้งทางปากและทางจมูก เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ
ทั้งทางปากและทางจมูก เสียงลมที่ออกทางชองหูทั้งสองดังเหลือประมาณ.
เปรียบเหมือนเสียงสูบของชองทองที่กําลังสูบอยูดังเหลือประมาณ ฉันใด เมื่อ
อาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากและทางจมูก เสียงลมที่ออกทาง
ชองหูทั้งสองก็ดังเหลือประมาณ ฉันนั้น. ดูกอนราชกุมาร ก็ความเพียรที่
อาตมาภาพปรารภแลวจะยอหยอนก็หามิได สติที่ตั้งไวแลวจะไดฟนเฟอนก็หา
มิได แตกายที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพผูอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแล
เสียดแทง ไมสงบระงับแลว.
ฌานไมมีลมปราณ
[๔๙๗] ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไรเรา
พึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลมอัสสาสะ
ปสสาสะ ทัง้ ทางปากทางจมูกและทางชองหู เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะ-
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ปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลายิ่งยอมเสียดแทงศีรษะ.
ดูกอนราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเชือดศีรษะดวยมีดโกนอันคม
ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู
ลมกลายิ่งยอมเสียดแทงศีรษะ ฉันนัน้ . ดูกอนราชกุมาร ก็ความเพียรที่
อาตมภาพปรารภแลว จะไดยอหยอนก็หามิได สติที่ตั้งไวแลวจะไดฟนเฟอน
ก็หามิได แตกายที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผูอันความเพียรที่ทนไดยาก
นั้นแลเสียดแทง ไมสงบระงับแลว.
[๔๙๘] ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร
เราพึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลม
อัสสาสะ ปสสาสะทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู. เมื่ออาตมภาพกลั้นลม
อัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็ปวดศีรษะเหลือทน.
ดูกอนราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงรัดศีรษะดวยเชือกอันเขม็ง ฉันใด
เมื่ออาตมภาพกลั้นลมอัสสาสปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็ปวด
ศีรษะเหลือทน ฉันนั้น. ดูกอนราชกุมาร ก็ความเพียรที่อาตมภาพปรารภ
แลวจะไดยอหยอนก็หามิได สติที่ตงั้ ไวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกายที่
ปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผูอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแล เสียดแทง
ไมสงบระงับแลว.
[๔๙๙] ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร
เราพึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด แลวอาตมภาพจึงกลั้นลม
อัสสาสปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลาเหลือประมาณ ยอม
เสียดแทงทอง ดูกอนราชกุมาร เปรียบเหมือนนายโคฆาต หรือลูกมือนายโค
ฆาตผูขยัน พึงเชือดทองโคดวยมีดเชือดโคอันคม ฉันใด เมื่ออาตมภาพกลั้นลม
อัสสาสปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลาเหลือประมาณ ยอม
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เสียดแทงทอง ฉันนั้น. ดูกอนราชกุมาร ก็ความเพียรทีอาตมภาพปรารภแลว
จะไดยอหยอนก็หามิได สติที่ตั้งไวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกายที่ปรารภ
ความเพียรของอาตมาภาพ ผูอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแหละเสียดแทง ไมสงบ
ระงับแลว.
[๕๐๐] ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร
เราพึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจึงกลั้นลม
อัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู. เมื่ออาตมภาพกลั้นลม
อัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มีความรอนในกาย
เหลือทน. ดูกอนราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน ชวยกันจับ
บุรุษมีกําลังนอยที่แขนคนละขาง ยางรมไวที่หลุมถานเพลิง ฉันใด เมื่อ
อาตมภาพกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ ทั้งทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มี
ความรอนในกายเหลือทน ฉันนั้น. ดูกอนราชกุมาร ก็ความเพียรที่อาตมาภาพ
ปรารภแลว จะไดยอหยอนก็หามิได สติที่ตั้งไวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกาย
ที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผูอ ันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแลเสียดแทง
ไมสงบระงับแลว.
[๕๐๑] ดูกอนราชกุมาร โอ เทวดาทั้งหลายเห็นอาตมาภาพแลว
กลาวกันอยางนี้วา พระสมณโคดมทํากาละเสียแลว. เทวดาบางพวกกลาวอยาง
นี้วา พระสมณโคดมไมไดทํากาละแลว แตกําลังทํากาละ. เทวดาบางพวก
กลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมไมไดทํากาละแลว กําลังทํากาละก็หามิได
พระสมณโคดมเปนพระอรหันต ความอยูเห็นปานนี้ นับวาเปนวิหารธรรม
ของพระอรหันต.
[๕๐๒] ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร
เราพึงปฏิบัติเพื่อตัดอาหารเสียโดยประการทั้งปวงเถิด. ครั้งนั้น เทวดาเหลานั้น
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เขามาหาอาตมภาพแลวไดกลาววา ดูกอนทานผูนิรทุกข ทานอยาปฏิบัติเพื่อ
ตัดอาหารเสียโดยประการทั้งปวงเลย ถาทานจักปฏิบัติเพื่อตัดอาหารเสียโดย
ประการทั้งปวง ขาพเจาทั้งหลายจักแซกโอชาอันเปนทิพยตามขุมขนของทาน
ทานจักไดยังชีวิตใหเปนอยูดวยโอชาอันเปนทิพยนั้น. อาตมภาพไดมีความคิด
เห็นวา เราเองดวยพึงปฏิญาณการไมบริโภคอาหารเคยประการทั้งปวง เทวดา
เหลานี้ดวยพึงแซกโอชาอันเปนทิพยตามขุนขนของเรา เราพึงยังชีวิตใหเปนไป
ดวยโอชาอันเปนทิพยนั้นดวย ขอนั้นพึงเปนมุสาแกเรา ดังนี้. อาตมภาพ
บอกเลิกกะเทวดาเหลานั้น จึงกลาววาอยาเลย. แลวอาตมภาพไดมีความคิด
เห็นวา ถากระไร เราพึงบริโภคอาหารลดลงวันละนอย ๆ คือ วันละฟายมือ
บาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อใน
เมล็ดบัวบาง. อาตมภาพจึงบริโภคอาหารลดลงวันละนอย คือ วันละฟายมือบาง
เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง
เมื่อบริโภคอาหารลดลงวันละนอย ๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง
เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง กายก็ผอมเหลือเกิน
[๕๐๓] เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง อวัยวะนอยใหญของ
อาตมภาพยอมเปนเหมือนเถาวัลยมีขอมาก หรือเถาวัลยมีขอคํา ฉันนั้น ตะโพก
ของอาตมภาพเปนเหมือนเทาอูฐ ฉะนั้น กระดูกสันหลังของอาตมภาพผุดระกะ
เปรียบเหมือนเถาวัฏฏนาวฬี ซี่โครงของอาตมภาพขึ้นนูนเปนรอง ๆ ดังกลอน
ศาลาเกามีเครื่องมุงอันหลนโทรมอยู ฉะนั้น ดวงตาของอาตมภาพถลมลึกเขา
ไปในเบาตา ประหนึ่งดวงดาวปรากฏในบอน้ําลึกฉะนั้น ผิวศีรษะของอาตมภาพ
ที่รับสัมผัสอยูก็เหี่ยวแหง ดุจดังผลน้ําเตาที่ตัดมาสด ๆ อันลมและแดดกระทบ
อยูก็เหี่ยวแหง ฉะนั้น. อาตมภาพคิดวาจะลูบผิวหนังทอง ก็จับถูกกระดูกสันหลัง
คิดวาจะลูบกระดูกสันหลัง ก็จับถูกผิวหนังทอง. ผิวหนังทองกับกระดูกสันหลัง
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ของอาตมภาพติคถึงกัน เมื่ออาตมภาพคิดวาจะถายอุจจาระ หรือปสสาวะ ก็
เซซวนลมลงในที่นั้นเอง เมื่อจะใหกายนี้แลมีความสบาย จึงเอาฝามือลูบตัว
เมื่ออาตมภาพเอาฝามือลูบตัว ขนทั้งหลายมีรากเนาก็หลนตกจากกาย มนุษย
ทั้งหลายเห็นอาตมภาพแลวกลาวกันอยางนี้วา พระสมณโคดมดําไป. มนุษย
บางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมไมดําเปนแตคล้ําไป. มนุษยบางพวก
กลาวอยางนี้วา จะวาพระสมณโคดมดําไปก็ไมใช จะวาคล้ําไปก็ไมใช เปน
แตพรอยไป. ดูกอนราชกุมาร ฉวีวรรณอันบริสทุ ธิ์ผุดผองของอาตมภาพ
ถูกกําจัดเสียแลว เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง.
[๕๐๔] ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนที่
เกิดเพราะความเพียรอยางยิ่งก็เพียงเทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้ สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคต จักไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะ
ความเพียรอยางยิ่งก็เพียงเทานี้ จักไมยิ่งไปกวานี้. สมณะหรือพราหมณเหลาใด
เหลาหนึ่งในปจจุบัน ไดเสวยอยูซึ่งทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะ
ความเพียร อยางยิ่งก็เพียงเทานี้ จะไมยิ่งไปกวานี้. แตเราก็ไมไดบรรลุ
อุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัศนวิเสส [ความรูความเห็นของพระอริยะอัน
วิเศษอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย] ดวยทุกกรกิรยิ าที่เผ็ดรอนนี้ จะ
พึงมีทางเพื่อตรัสรูอยางอื่นกระมังหนอ.
เสวยพระกระยาหาร
[๕๐๕] ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา เราจําไดอยู
เมื่องานวัปปมงคลของทาวศากยะผูพระบิดา เรานัง่ อยูที่รมไมหวาอันเยือกเย็น
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ
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และสุขเกิดแตวิเวกอยู ทางนี้แลหนอ พึงเปนทางเพื่อตรัสรู. อาตมภาพไดมี
ความรูสึกอันแลนไปตามสติวาทางนี้แหละ เปนทางเพื่อตรัสรู. อาตนภาพได
มีความคิดเห็นวา เราจะกลัวแตสุขซึ่งเปนสุขเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม
หรือ. และมีความคิดเห็นตอไปวา เราไมกลัวแตสุขซึ่งเปนสุขเวนจากกาม
เวนจากอกุศลธรรมละ การที่บุคคลผูมีกายผอมเหลือเกินอยางนี้ จะถึงความสุข
นั้น ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงบริโภคอาหารหยาบคือขาวสุก ขนมสดเถิด.
อาตมภาพจึงบริโภคอาหารหยาบคือขาวสุก ขนมสด. ก็สมัยนัน้ ปญจวัคคีย
ภิกษุ บํารุงอาตมภาพอยูดวยหวังวาพระสมณโคดมจักบรรลุธรรมใด ก็จักบอก
ธรรมนั้นแกเราทั้งหลาย นับแตอาตมภาพบริโภคอาหารหยาบคือขาวสุก
ขนมสด ปญจวัคคียภิกษุก็พากันเบื่อหนายจากอาตมภาพหลีกไปดวยความเขาใจ
วา พระสมณโคดมเปนผูมักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเปนผู
มักมากไปเสียแลว. ครัน้ อาตมภาพบริโภคอาหารหยาบมีกําลังขึ้นแลว ก็สงัด
จากกาม สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มี
ปติแลสุขเกิดแตวิเวกอยู.
บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น
ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู.
มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติ
สิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดตติยฌานนี้
เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข.
บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับ
โสมนัส โทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.
[๕๐๖] อาตมภาพนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ได
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โนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ. อาตมภาพนั้นยอมระลึกชาติกอนได
เปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ อาตมภาพนั้น
ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวย
ประการฉะนี้. ดูกอนราชกุมาร นี้เปนวิชชาที่หนึ่งที่อาตมภาพไดบรรลุแลว
แสงสวางเกิดขึ้นแลว แกอาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว
อยู.
[๕๐๗] อาตมภาพนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ได
โนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย. อาตมภาพนั้นยอมเห็นหมู
สัตวที่กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูช ัด
ซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้. ดูกอนราชกุมาร นี้เปนวิชชา
ที่สองที่อาตมภาพไดบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชาถูกกําจัดแลว
วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดถูกกําจัดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว แกอาตมภาพ
ผูไมประมาท มีความเพียรมีตนสงไปแลวอยู.
[๕๐๘] อาตมภาพนั้นเมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ได
โนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ. ไดรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้
ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้ อาสวะ นี้
อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา. เมื่ออาตมภาพนั้น
รูเห็นอยางนี้ จิตก็หลุดพนแลว แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก
อวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มญ
ี าณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติสิ้น
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปน
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อยางนี้มิไดมี. ดูกอนราชกุมาร นี้เปนวิชชาที่สามที่อาตมภาพไดบรรลุแลวใน
ปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชาถูกกําจัดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดถูกกําจัด
แลว แสงสวางเกิดขึ้นแลว แกอาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตน
สงไปแลวอยู.
ความเปนผูมีความขวนขวายนอย
[๕๐๙] ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพนั้นไดมีความคิดเห็นวา ธรรมที่
เราบรรลุแลวนี้เปนธรรมลึก ยากทีจ่ ะเห็นได สัตวอื่นจะตรัสรูตามไดยาก
เปนธรรมสงบระงับ ประณีต ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงไดดวยความตรึก เปน
ธรรมละเอียด อันบัณฑิตจะพึงรูแจง. ก็หมูสัตวนี้มีความอาลัยเปนที่รื่นรมย
ยินดีในความอาลัย บันเทิงนักในความอาลัย. ก็การที่หมูสัตวผูมีความอาลัย
เปนที่รื่นรมย ยินดีในความอาลัย บันเทิงนักในความอาลัย จะเห็นรานะนี้ได
โดยยาก คือ สภาพที่อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะความมีสิ่งนี้เปนปจจัย. แมฐานะ
นี้ก็เห็นไดยาก คือ สภาพเปนที่ระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิทั้งปวง
ความสิ้นตัณหา ความปราศจากความกําหนัด ความดับโดยไมเหลือ นิพพาน.
ก็เราพึงแสดงธรรม และสัตวเหลาอื่นก็จะไมรูทั่วถึงธรรมของเรา นั้นจะพึง
เปนความเหน็ดเหนื่อยเปลา เปนความลําบากเปลาของเรา. ดูกอนราชกุมาร
ทีนั้น คาถาอันนาอัศจรรย ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแจมแจง
กะอาตมภาพวา
บัดนี้ ยังไมสมควรจะประกาศธรรม
ที่เราบรรลุไดโดยยาก ธรรมนี้อันสัตว
ทั้งหลาย ผูถูกราคะโทสะครอบงําไมตรัสรูไดงาย สัตวทั้งหลาย อันราคะยอม
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แลว อันกองมืดหุมหอแลว จักไมเห็น
ธรรม อันยังสัตวใหไปทวนกระแส
ละเอียด ลึกซึ้ง เห็นไดยาก เปนอณู
ดั้งนี้.
ดูกอนราชกุมาร เมื่ออาตมภาพเห็นตระหนักอยูดังนี้ จิตของอาตมาภาพ
ก็นอมไปเพื่อความเปนผูมีความขวนขวายนอย ไมนอมไปเพื่อแสดงธรรม.
[๕๑๐] ดูกอนราชกุมาร ครั้งนัน้ ทาวสหัมบดีพรหม ทราบความ
ปริวิตกแหงใจของอาตมภาพดวยใจแลว ไดมีความปริวิตกวา ดูกอนทานผูเจริญ
โลกจะฉิบหายละหนอ ดูกอนทานผูเจริญ โลกจะฉิบทายละหนอ เพราะจิตของ
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานอมไปเพื่อความเปนผูมีความขวนขวายนอย
ไมนอมไปเพื่อแสดงธรรม. ครั้นแลว ทาวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลก
มาปรากฏขางหนาของอาตมภาพ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง พึ่งเหยียดแขนที่
คูออก หรือพึงคูแขนที่เหยียดเขาฉะนั้น. ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหม
หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีมาทางอาตมภาพแลวไดกลาววา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด
ขอพระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิด สัตวทั้งหลายผูมีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยมีอยู
ยอมจะเสื่อมเพราะไมไดฟงธรรม สัตวทั้งหลายผูรูทั่วถึงธรรมจักยังมีอยู. ดูกอน
ราชกุมาร ทาวสหัมบดีพรหมไดกลาวคํานี้แลว ครั้นแลว ภายหลังไดกลาว
คาถาประพันธอื่นนี้อีกวา
ธรรมที่ผูมีมลทินทั้งหลายคิดกันแลว
ไมบริสุทธิ์ ไดปรากฏในชนชาวมคธ
ทั้งหลายมากอนแลว ขอพระองคจงเปด
อริยมรรค อันเปนประตูพระนิพพานเถิด
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ขอสัตวทั้งหลายจงไดฟงธรรมที่พระองคผู
ปราศจากมลทิน ตรัสรูแ ลวเถิด ขาแต
พระองคผูมีเมธาดี มีจักษุรอบคอบ ขอ
พระองคผูปราศจากความโศก จงเสด็จ
ขึ้นปญญาปราสาทอันแลวดวยธรรม ทรง
พิจารณาดูประชุมชนผูเกลื่อนกลนดวย
ความโศก อันชาติชราครอบงําแลว
เปรียบเหมือนบุคคลผูมีจักษุยืนอยูบนยอด
ภูเขาหินลวน พึงเห็นประชุมชนโดยรอบ
ฉะนั้น ขาแตพระองคผูกลาทรงชนะ
สงความแลว ผูนําสัตวออกจากกันดารผู
ไมเปนหนี้ ขอจงเสด็จลุกขึ้นเที่ยวไปใน
โลกเถิด ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดง
ธรรมเถิด สัตวผูรูทั่วถึงจักมีอยู.
สัตวเปรียบดวยดอกบัว ๓ เหลา
[๕๑๑] ดูกอนราชกุมาร ครั้นอาตมภาพทราบวาทาวสหัมบดีพรหม
อาราธนาและอาศัยความกรุณาในสัตวทั้งหลาย จึงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ.
เมื่ออาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็ไดเห็นหมูสัตวซึ่งมีกิเลสดุจธุลีใน
จักษุนอยก็มี มีกิเลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี มีอินทรียแกกลาก็มี มีอินทรียอ อน
ก็มี มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายก็มี จะพึงสอนใหรู
ไดยากก็มี บางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลกโดยเปนภัยอยูก็มี. เปรียบเหมือน
ในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง
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หรือดอกบัวขาว ซึ่งเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา บางเหลายังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา
น้ําหลอเลี้ยงไว บางเหลาตั้งอยูเสมอน้ํา บางเหลาตั้งขึ้นพนน้ํา น้ําไมติด
ฉันใด. ดูกอ นราชกุมาร เมื่ออาตมภาพตรวดดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็ฉันนั้น
ไดเห็นหมูสัตวซึ่งมีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยก็มี มีกิเลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี มี
อินทรียแกกลาก็มี มีอินทรียออนก็มี มีอาการดีก็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอน
ใหรูไดงายก็มี จะพึงสอนใหรูไดยากก็มี บางพวกมีปรกติเห็นโทษในปรโลก
โดยเปนภัยอยูก็มี. ดูกอนราชกุมารครัง้ นั้น อาตมภาพไดกลาวรับทาวสหัมบดี
พรหมดวยคาถาวา
ดูกอนพรหม เราเปดประตูอมตนิพพานแลว เมื่อสัตวทั้งหลายผูมีโสต
จงปลอยศรัทธามาเถิด เราสําคัญวาจะ
ลําบาก จึงไมกลาวธรรมอันคลองแคลว
ประณีต ในมนุษยทั้งหลาย.
ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงเปด
โอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแลว จึงอภิวาทอาตมภาพ ทําประทักษิณแลว หายไป
ในที่นั้นเอง.
ทรงปรารภปฐมเทศนา
[๕๑๒] ดูกอนราชกุมาร อาตมภาพไดมีความดําริวา เราพึงแสดง
ธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน.ครั้นแลว อาตมภาพ
ไดมีความคิดเห็นวา อาฬารดาบสกาลามโคตรนี้ เปนบัณฑิต ฉลาด มีเมธา
มีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยมานาน ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกอาฬารดาบส
กาลานโคตรกอนเถิด เธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้โดยฉับพลัน. ที่นนั้ เทวดาทั้งหลาย

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 123

เขามาหาอาตมภาพแลวไดกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ อาฬารดาบส
กาลามโคตร ทําการละเสียเจ็ดวันแลว. และความรูความเห็นก็เกิดขึ้นแกอาตม ภาพวา อาฬารดาบส กาลามโคตรทํากาละเสียเจ็ดวันแลว. อาตมภาพไดมี
ความคิคเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตรเปนผูเสื่อมใหญแล ก็ถาเธอพึงได
ฟงธรรมนี้พึงรูทั่วถึงไดฉับพลันทีเดียว. ครั้นแลวอาตมาภาพไดมีความดําริวา
เราพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน แลว
อาตมาภาพไดมีความคิดเห็นวา อุทกดาบสรามบุตรนี้ เปนบัณฑิต ฉลาด
มีเมธา มีกเิ ลสดุจธุลีในจักษุนอยมานาน ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแก
อุทกดาบสรามบุตรกอนเถิด เธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน. ที่นั้น เทวดา
ทั้งหลายเขามาหาอาตมภาพ แลวไดกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ อุทกดาบส
รามบุตรทํากาละเสียแลวเมื่อพลบค่ํานี้เอง. และความรูความเห็นก็เกิดขึ้นแก
อาตมภาพวา อุทกดาบสรามบุตร ทํากาละเสียแลวเมื่อพลบค่ํานี้เอง. อาตมภาพ
ไดมีความคิดเห็นวา อุทกดาบสรามบุตรเปนผูเสื่อมใหญแล ก็ถาเธอพึงไดฟง
ธรรมนี้ ก็จะพึงรูทั่วถึงไดฉับพลันทีเดียว. ครั้นแลว อาตมภาพไดมีความ
ดําริวา เราพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน.
แลวอาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรามาก บํารุง
เราผูมีตนสงไปแลว เพื่อความเพียร ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกภิกษุ
ปญจวัคคียกอนเถิด. แลวอาตมภาพไดมีความดําริวา เดี๋ยวนี้ภิกษุปญจวัคคีย
อยูที่ไหนหนอ. ก็ไดเห็นภิกษุปญจวัคคียอยูที่ปาอิสิปตนมิคทายวัน ใกลเมือง
พาราณสี ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย. ครั้นอาตมภาพอยูที่
ตําบลอุรุเวลาตามควรแลว จึงไดหลีกจาริกไปทางเมืองพาราณสี.
[๕๑๓] ดูกอนราชกุมาร อุปกาชีวกไดพบอาตมภาพผูเดินทางไกล
ที่ระหวางแมน้ําคยา และไมโพธิ์ตอกัน แลวไดกลาวกะอาตมภาพวา ดูกอ น
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ผูมีอายุ อินทรียของทานผองใสนัก ผิวพรรณของทานบริสุทธิ์ผุดผอง ทานบวช
เฉพาะใคร ใครเปนศาสดาชอบทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร. ดูกอน
ราชกุมาร เมื่ออุปกาชีวกกลาวอยางนี้แลว อาตมภาพไดกลาวตอบอุปกาชีวก
ดวยคาถาวา
เราเปนผูครอบงําธรรมทั้งปวง เปน
ผูรูธรรมทั้งปวง อันตัณหาและทิฐไิ มติด
แลวในธรรมทั้งปวง เปนผูละธรรมทัง้ ปวง
นอมไปในธรรมเปนที่สนิ้ ตัณหาแลว รู
แลวดวยปญญาอันยิ่งเอง จะพึงเจาะจง
ใครเลา อาจารยของเราไมมี คนผูเชนกับ
ดวยเราก็ไมมี บุคคลผูเปรียบดวยเรา ไม
มีในโลกกับทั้งเทวโลก เพราะเราเปน
พระอรหันตในโลก เปนศาสดา ไมมี
ศาสดาอันยิ่งขึ้นไปกวา เราผูเดียวตรัสรู
เองโดยชอบ เปนผูเย็น เปนผูดับสนิทแลว
เราจะไปยังเมืองกาสี เพื่อจะยังธรรมจักร
ใหเปนไป เมือ่ สัตวโลกเปนผูมืด เราได
ตีกลองประกาศอมตธรรมแลว.
อุปกาชีวกถามวา ดูกอนผูมีอายุ ทานปฏิญาณวา ทานเปนพระอรหันต
อนันตชินะ (ผูชนะไมมีที่สิ้นสุด) ฉะนั้นหรือ.
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อาตมภาพตอบวา
ชนทั้งหลายผูถึงธรรมที่สิ้นตัณหา
เชนเราแหละ ชื่อวาเปนผูชนะ บาปธรรม
ทั้งหลายอันเราชนะแลว เหตุนั้นแหละ
อุปกะ เราจึงวา ผูชนะ.
ดูกอนราชกุมาร เมื่ออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว อุปกาชีวก กลาววา
พึงเปนใหพอเถิดทาน สั่นศีรษะแลบลิ้นแลวหลีกไปคนละทาง.
เสด็จเขาไปหาปญจวัคคีย
[๕๑๔] ครั้งนั้น อาตมภาพเที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปหา
ภิกษุปญจวัคคียยังปาอิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี. ดูกอนราชกุมาร
ภิกษุปญจวัคคีย ไดเห็นอาตมภาพกําลังมาแตไกลเทียว แลวไตตั้งกติกาสัญญา
กันไววา ดูกอนผูมีอายุทั้งหลาย พระสมณโคดมพระองคนี้ เปนผูมักมาก
คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก กําลังมาอยู เราทั้งหลายไม
พึงกราบไหว ไมพึงลุกรับ ไมพึงรับบาตรและจีวร แตพึงแตงตั้งอาสนะไว
ถาเธอปรารถนาก็จักนั่ง. อาตมภาพเขาไปใกลภิกษุปญจวัคคีย ดวยประการ
ใด ๆ ภิกษุปญจวัคคียก็ไมอาจจะตั้งอยูในกติกาของตน ดวยประการนั้น ๆ
บางรูปลุกรับอาตมาภาพ รับบาตรและจีวร บางรูปปูลาดอาสนะ บางรูปตั้งน้ํา
ลางเทา แตยังรองเรียกอาตมาภาพโดยชื่อ และยังใชคําวา อาวุโส. เมื่อภิกษุ
ปญจวัคคียกลาวเชนนี้ อานุภาพไดกลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลาย
อยารองเรียกตถาคตโดยชื่อ และใชคําวาอาวุโสเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทานทั้งหลายจงเงี่ยโสตลงเถิด
เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อทานทั้งหลาย
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ปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนอยู ไมชาเทาไรก็จักทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอัน
ไมมีธรรมอันยิ่งไปกวา ที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดย
ชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู. ดูกอนราชกุมาร
เมื่ออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว ภิกษุปญจวัคคียไดกลาววา ดูกอนอาวุโสโคดม
แมดวยอิริยาบถนั้น ดวยปฏิปทานั้น ดวยทุกกรกิริยานั้น ทานยังไมไดบรรลุ
อุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสนวิเสสเลย ก็เดี๋ยวนี้ทานเปนคนมักมาก
คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรม
อลมริยญาณทัสนวิเสสอยางไรเลา. เมื่อภิกษุปญจวัคคียกลาวเชนนี้แลว
อาตมภาพไดกลาววา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไมไดเปนคนมักมาก คลาย
ความเพียร เวียนมาเพื่อความเปนผูมักมากเลย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ตถาคต
เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทานทั้งหลายจงเงี่ยโสตลงเถิด เราจัก
สั่งสอนอมตธรรมที่เราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อทานทั้งหลายปฏิบัติ
ตามที่เราสั่งสอนอยู ไมชาเทาไรก็จักทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมี
ธรรมอื่นยิ่งไปกวา ที่กลุ บุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู. ดูกอนราชกุมาร แมครั้ง
ที่สอง ภิกษุปญจวัคคียก็ไดกลาววา ดูกอนอาวุโสโคดม แมดวยอิริยาบถนั้น
ดวยปฏิปทานั้น ดวยทุกกรกิรยิ านั้น ทานยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรม
อลมริยญาณทัสนวิเสสเลย ก็เดี๋ยวนี้ ทานเปนผูมักมาก คลายความเพียรเวียน
มาเพื่อความเปนผูมักมาก จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสนวิเสส
ไดอยางไรเลา. ดูกอนราชกุมาร แมครั้งที่สอง อาตมภาพก็ไดกลาววา ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตไมไดเปนคนมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความ
เปนผูมักมากเลย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเอง
โดยชอบ ทานทั้งหลายจงเงี่ยโสตลงเถิด เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่เราบรรลุแลว
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เราจะแสดงธรรม เมื่อทานทั้งหลายปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนอยู ไมชาเทาไร
ก็จักทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ทีก่ ุลบุตร
ทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบัน แลวเขาถึงอยู. ดูกอนราชกุมาร แมครั้งที่สาม ภิกษุปญจวัคคียก็ได
กลาววา ดูกอ นอาวุโสโคดม แมดวยอิริยาบถนั้น ดวยปฏิปทานั้น ดวยทุกกรกิริยานั้น ทานยังไมไดบรรลุอตุ ตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสนวิเสสเลย
ก็เดี๋ยวนี้ ทานเปนผูมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก
จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญานทัสนวิเสสไดอยางไรเลา. เมื่อภิกษุ
ปญจวัคคียกลาวเชนนี้ อาตมาภาพไดกลาววา ทานทั้งหลายจําไดหรือไมวา
ในกาลกอนแตนี้ เราไดกลาวคําเห็นปานนี้.
ภิกษุปญจวัคคียไดตอบวา หามิได พระเจาขา.
อาตมภาพจึงไดกลาววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเปนพระอรหันต
ตรัสรูเองโดยชอบ ทานทั้งหลายจงเงี่ยโสตลงเถิด เราจะสั่งสอนอมตธรรมที่
เราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เมื่อทานทั้งหลายปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนอยู
ไมชาเทาไรก็จักทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา ที่
กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู. กอนราชกุมาร อาตมภาพสามารถใหภิกษุ
ปญจวัคคียยินยอมแลว. วันหนึ่ง อาตมาภาพกลาวสอนภิกษุแตสองรูป ภิกษุ
สามรูปไปเที่ยวบิณฑบาต. ภิกษุสามรูปไปเที่ยวบิณฑบาตไดสิ่งใดมา ภิกษุ
ทั้งหกรูปก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยสิ่งนั้น. อาตมภาพกลาวสอนภิกษุแตสามรูป.
ภิกษุสองรูปไปเที่ยวบิณฑบาต ไดสิ่งใดมา ภิกษุทั้งหกรูปก็ยังอัตภาพใหเปน
ไปดวยสิ่งนั้น. ครั้งนั้น ภิกษุปญจวัคคียที่อาตมภาพกลาวสอน พร่ําสอนอยู
เชนนี้ ไมนานเลย ก็ทาํ ใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งไปกวา
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ที่กุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันแลวเขาถึงอยู.
[๕๑๕] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว โพธิราชกุมาร ได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อภิกษุไดพระตถาคต
เปนผูแนะนําโดยกาลนานเพียงไรหนอ จึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอนั ไม
มีธรรมอื่นยิง่ ไปกวาที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ
ตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนราชกุมาร ถากระนั้น ในขอนี้
อาตมภาพจักยอนถามบพิตรกอน บพิตรพึงตอบตามที่พอพระทัย บพิตรจัก
ทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บพิตรเปนผูฉลาดในศิลปศาสตร คือ การขึ้น
ชาง การถือขอหรือ.
โพธิราชกุมารทูลวา อยางนั้น พระเจาขา หมอมฉันเปนผูฉลาดใน
ศิลปศาสตร คือการขึ้นชาง การถือขอ.
[๕๑๖] ดูกอนราชกุมาร บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
บุรุษพึงมาในเมืองนี้ดวยคิดวา โพธิราชกุมารทรงรูศิลปศาสตร คือการขึ้นชาง
การถือขอ เราจักศึกษาศิลปศาสตร คือ การขึ้นชาง การถือขอ ในสํานัก
โพธิราชกุมารนั้น. แตเขาไมมีศรัทธา จะไมพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูมีศรัทธา
พึงบรรลุ ๑ เขามีอาพาธมาก จะไมพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูมีอาพาธนอยพึง
บรรลุ ๑ เขาเปนคนโออวด มีมายา จะไมพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูไมโออวด
ไมมีมายาพึงบรรลุ ๑ เขาเปนผูเกียจคราน จะไมพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผู
ปรารภความเพียรพึงบรรลุ ๑ เขาเปนผูมีปญญาทราม จะไมพึงบรรลุผลที่
บุคคลผูมีปญญาพึงบรรลุ ๑ ดูกอนราชกุมาร บพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้น
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เปนไฉน บุรุษนั้นควรจะศึกษาศิลปศาสร คือ การขึ้นชาง การถือขอ ใน
สํานักของบพิตรบางหรือหนอ.
ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษนั้นแมจะประกอบดวยองคเพียงองคหนึ่ง
ก็ไมควรจะศึกษาศิลปศาสตร คือ การขึ้นชาง การถือขอ ในสํานักของหมอม
ฉันจะปวยกลาวไปไยถึงครบองคหาเลา.
ตรัสถามถึงการขึ้นชางเปนตน
[๕๑๗] ดูกอนราชกุมาร บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
บุรุษพึงมาในเมืองนี้ ดวยคิดวา โพธิราชกุมาร ทรงรูศิลปศาสตร คือ การ
ขึ้นชาง การถือขอ เราจักศึกษาศิลปศาสตร คือ การขึ้นชาง การถือขอ ใน
สํานักโพธิราชกุมารนั้น. เขาเปนผูมีศรัทธา จะพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูมี
ศรัทธาพึงบรรลุ ๑ เขาเปนผูมีอาพาธนอยจะพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูมีอาพาธ
นอยพึงบรรลุ ๑ เขาเปนผูไมโออวด ไมมีมายา จะพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผู
ไมโออวด ไมมีมายา พึงบรรลุ ๑ เขาเปนผูปรารภความเพียร จะพึงบรรลุผลเทาที่บุคคลผูปรารภความเพียรพึงบรรลุ ๑ เขาเปนผูมีปญญา จะพึงบรรลุ
ผลเทาที่บุคคลผูมีปญญาพึงบรรลุ ๑. ดูกอนราชกุมาร บพิตรจะทรงสําคัญ
ความขอนั้นเปนไฉน บุรษุ นั้นควรจะศึกษาศิลปศาสตร คือ การขึ้นชาง การ
ถือขอ ในสํานักของบพิตรบางหรือหนอ.
ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษนั้นแมประกอบดวยองคเพียงองคหนึ่ง ก็
ควรจะศึกษาศิลปศาสตร คือ การขึ้นชาง การถือขอ ในสํานักของหมอมฉัน
ไดจะปวยกลาวไปไยถึงครบองคหาเลา.
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องคของผูมีความเพียร ๕
[๕๑๘] ดูกอนราชกุมาร องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ เหลานั้น ก็
ฉันนั้นเหมือนกัน องคภิกษุผูมีความเพียร ๕ เปนไฉน.
๑. ดูกอนราชกุมาร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เธอพระปญญาตรัสรูข องพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จ
ไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมีผอู ื่นยิ่งกวา เปน
ศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระ
ธรรม.
๒. เธอเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับ
ยอยอาหารสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลางควรแกความเพียร.
๓. เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมายา เปดเผยตนตามความเปนจริง ใน
พระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจรรยผูเปนวิญูทั้งหลาย.
๔. เธอเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรม
ใหเขาถึงพรอม เปนผูมกี ําลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไมทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย.
๕. เธอเปนผูมีปญญา เปนผูป ระกอบดวยปญญาอันเห็นความเกิด
และดับเปนอริยะ สามารถชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
ดูกอนราชกุมาร องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้แล. ภิกษุ
ผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้แล เมือ่ ไดตถาคตเปน
ผูออกแนะนํา พึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอนั ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในปจจุบันแลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดป. ดูกอนราชกุมาร เจ็ดป
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จงยกไว. ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อ
ไดตถาคตเปนผูแนะนําพึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรมจรรยอันไมมธี รรมอื่นยิ่งไป
กวา ที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา
อันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาพึงอยูได [ใชเวลาเพียง] หกป... หาป... สี่
ป...สามป...สองป...หนึ่งป. ดูกอนราชกุมาร หนึง่ ปจงยกไว. ภิกษุผู
ประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อไดตถาคตเปนผู
แนะนํา พึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรย อันไมมธี รรมอื่นยิ่งไปกวา ที่กุลบุตร
ผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดเดือน. ดูกอนราชกุมาร เจ็ด
เดือนจงยกไว. ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการยิ่ง
เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่ง
กวาที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอัน
ยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] หกเดือน... หาเดือน...
สี่เดือน...สามเดือน... สองเดือน...หนึ่งเดือน..ครึ่งเดือน. ดูกอ นราชกุมาร ครึ่งเดือนจงยกไว . ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕
ประการนี้ เมื่อไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซึ่งที่สุดพรหมจรรยอันไม
มีธรรมอื่นยิง่ ไปกวา ที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตอง
การ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดเดือน
เจ็ดวัน. ดูกอ นราชกุมาร เจ็ดคืนเจ็ดวันจงยกไว. ภิกษุผูประกอบดวยองคแหง
ภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ เมือ่ ไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซึ่ง
ที่สุดพรหมจรรยอันไมมธี รรมยิ่งอื่นกวา ที่กุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปน
พรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยูได [ใช
เวลาเพียง] หกคืนหกวัน... หาคืนหาวัน... สี่คืนสี่วัน...สามคืนสามวัน...สอง
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คืนสองวัน. . . หนึ่งคืนหนึ่งวัน. ดูกอ นราชกุมาร หนึ่งคืนหนึ่งวันจงยกไว.
ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ เมื่อไดตถาคต
เปนผูแนะนํา ตถาคตสั่งสอนในเวลาเย็น จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเชา
ตถาคตสั่งสอนในเวลาเชา จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเย็น. เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว โพธิราชกุมารไดกราบทูลวา พระพุทธเจามีพระคุณ
เปนอัศจรรย พระธรรมมีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสดีแลวเปนอัศจรรย เพราะภิกษุที่พระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งสอนในเวลาเย็น
จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเชา ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงสั่งสอนในเวลาเชา
จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเย็น.
[๕๑๙] เมื่อโพธิราชกุมารตรัสอยางนี้แลว มาณพสัญชิกาบุตรไดทูล
โพธิราชกุมารวา ก็ทานโพธิราชกุมารองคนี้ ทรงประกาศไววา พระพุทธเจามี
พระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมมีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว เปนอัศจรรยอยางนี้เทานั้น ก็แตทานหาไดทรงถึงพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสมณะไม.
วาดวยไตรสรณคมน
[๕๒๐] โพธิราชกุมารตรัสวา ดูกอนเพื่อนสัญชิกาบุตร ทานอยาได
กลาวอยางนั้น ดูกอนเพื่อนสัญชิกาบุตร ทานอยาไดกลาวอยางนั้น ดูกอ น
สัญชิกาบุตรเรื่องนั้นเราไดฟงมา ไดรับมาตอหนาเจาแมของเราแลว คือครั้ง
หนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ โฆสิตาราม ใกลเมืองโกสัมพี ครัง้
นั้น เจาแมของเรากําลังทรงครรภ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระผูมีพระภาคเจา
ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ลูกคนอยูในครรภของหมอมฉันนี้

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 133

เปนชายก็ตาม เปนหญิงก็ตาม เขายอมถึงพระผูมีพระภาคเจาพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงจําเขาวาเปนอุบาสกผูถึง
สรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดูกอนเพื่อนสัญชิกาบุตร ครั้งหนึ่ง
พระผูมีภาคเจาประทับอยูในปาเภสกฬามิคทายวันใกลเมืองสุงสุมารคิระ ใน
ภัคคชนบทนี้แล ครั้งนั้น แมนมอุมเราเขาสะเอวพาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ โพธิราชกุมารพระองคนี้ ยอมถึงพระผูมีพระภาคเจา
พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจํา
โพธิราชกุมารนั้นวาเปนอุบาสก ผูถึงรสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป
ดูกอนเพื่อนสัญชิกาบุตร เรานี้ยอมถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม และ
พระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ แมในครั้งที่สาม ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงจํา
หมอมฉันวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนั้นแล.
จบ โพธิราชกุมารสูตร ที่ ๕
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อรรถกถาโพธิราชกุมารสูตร
โพธิราชกุมารสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :ในสูตรนั้น บทวา โกกนโท ความวา ดอกปทุมทานเรียกวา
โกกนท. ก็ปราสาทอันเปนมงคลนั้น ทานสรางแสดงใหเหมือนดอกปทุมที่มอง
เห็นอยู เพราะฉะนั้น จึงถึงการนับวา โกกนทปราสาท.
แผนบันไดขั้นแรก ทานเรียกวา บันไดขั้นสุดทาย ในคําวา ยาว
ปจฺฉิมโสปานกเฬวรา นี.้ บทวา อทฺทสา โข ความวา ผูที่ยืนอยูที่ซุม
ประตูนั้นแล เพื่อตองการดู ก็เห็นแลว. บทวา ภควา ตุณฺหี อโหสิ ความวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงอยูวา พระราชกุมารทรงกระทําสักการะใหญนี้
เพื่อประสงคอะไรหนอ จึงทรงทราบวา ทรงกระทําเพราะปรารถนาพระโอรส.
ก็พระราชกุมารนั้นไมมีโอรสทรงปรารถนาพระโอรส ไดยินวา ชนทั้งหลาย
กระทําอธิการ การกระทําที่ยิ่งใหญ แตพระพุทธเจาทั้งหลาย จึงจะไดสิ่งดังที่
ใจปรารถนา ดังนี้. พระองคทรงกระทําความปรารถนาวา ถาเราจักไดบุตร
ไซร พระสัมมาสัมพุทธเจา จักทรงเหยียบแผนผานอยของเรา ถาเราจักไมได
ก็จักไมทรงเหยียบ จึงรับสั่งใหลาดผาไว. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรง
รําพึงวา บุตรของพระราชานี้จักบังเกิดหรือไมหนอ แลวทรงเห็นวา จักไม
บังเกิด.
พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา ไดยินวา ในปางกอน พระราชานั้น
ทรงอยูในเกาะแหงหนึ่ง ทรงกินลูกนก ดวยมีฉันทะเสมอกัน. ถาหากมาตุคาม
ของพระองคจะพึงมีจิตเปนอยางอื่นไซร ก็จะไดบุตร แตคนทั้งสอง มีฉันทะ
เสมอกัน การทําบาปกรรมไว ฉะนั้น บุตรของเขาจึงไมเกิด ดังนี้. แตเมื่อ
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เราเหยียบผา พระราชกุมารก็จะถือเอาผิดไดวา เสียงเลาลือกันในโลกวา บุคคล
ทําอธิการแดพระพุทธเจาทั้งหลายแลว ยอมจะไดสิ่งที่ตนปรารถนาแลว ๆ
เราเองไดกระทําอภินิหารเสียมากมายดวย เราก็ไมไดบุตรดวย คําเลาลือนี้ไม
จริง. แมพวกเดียรถียทั้งหลายก็จะติเตียนวา. ชื่อวา สิ่งที่ไมควรทําของสมณะ
ทั้งหลายไมมี พวกสมณะเหยียบย่ําผานอยเทียวไป ดังนี้. และเมื่อเหยียบไป
ในบัดนี้ ภิกษุเปนอันมากเปนผูรูจิตของคนอื่น ภิกษุเหลานั้น ทราบวาควร
ก็จักเหยียบ ที่ทราบวาไมควรก็จักไมเหยียบ ก็ในอนาคตจักมีอุปนิสัยนอยชน
ทั้งหลายจักไมรูอนาคต. เมื่อภิกษุเหลานั้นเหยียบ ถาสิ่งที่เขาปรารถนา สําเร็จ
ไซร ขอนั้นก็จักวาเปนความดี ถาไมสําเร็จ พระผูมีพระภาคเจาไมทรง
ปรารถนาจะเหยียบจึงทรงนิ่งเสีย ดวยเหตุเหลานี้ คือ พวกมนุษย จักมีความ
เดือดรอนในภายหลังวา แตกอนบุคคลกระทําอภินิหารแกภิกษุสงฆ ยอมไดสิ่ง
ที่ปรารถนาแลว ๆ การทานั้น บัดนี้ หาไดไม ภิกษุทั้งหลายที่ปฏิบัติบริบูรณ
เห็นจะเปนพวกภิกษุเหลานั้น ภิกษุพวกนี้ ยอมไมอาจปฏิบัติใหสมบูรณ ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุไมพึง
เหยียบผืนผานอย. แตเมื่อภิกษุทั้งหลายไมกาวลวงบทบัญญัติ เพื่อความเปน
มงคล พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงวางอนุบัญญัติเพื่อใหเหยียบไดวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย คฤหัสถตองการมงคลเราอนุญาตเพื่อความเปนมงคล แกคฤหัสถ
ทั้งหลาย ดังนี้.
บทวา ปจฺฉิม ชนต ตถาคโต อปโลเกติ ความวาพระเถระกลาว
หมายเอาเหตุที่ ๓ ในบรรดาเหตุที่กลาวแลว. ทานกลาวคําวา น โข สุโขน สุข
เพราะเหตุไร. ทานสําคัญอยูวา ชะรอยพระสัมมาสัมพุทธเจา ยังมีความสําคัญ
ในกามสุขัลลิกานุโยค จึงไมทรงเหยียบ เพราะฉะนั้น แมเรา ก็จักมีฉันทะเสมอ
๑

๒

๑. วิ. ๔/๒๖๗ ๗/๔๙
๒. วิ. ๔/๒๖๘ ๗/๔๙
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ดวยพระศาสดา ดังนี้ จึงกลาวอยางนั้น. บทวา โส โข อห เปนอาทิ
บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในมหาสัจจกะ จนถึง ยาว รตฺติยา
ปจฺฉิเม ยาเม. ตอจากนั้น พึงทราบโดยนัยที่กลาวไวในปาสราสิสูตร ตั้ง
แต ปฺจวคฺคิยาน อาสวกฺขยา.
บทวา องฺกุสคณฺเห สิปฺเป ศิลปะของผูถือขอ. บทวา
กุสโอ อห ความวา เราเปนผูฉลาด. ก็กุมารนี้ เรียนศิลปะในสํานักของ
ใคร. บิดาเรียนในสํานักของปู กุมารนี้ก็เรียนในสํานักบิดา.
ไดยินมาวา ในพระนครโกสัมพี พระราชาพระนามวา ปรันตปะ
ทรงครองราชยอยู. พระราชมเหสีมีพระครรภแกทรงนั่งหมผากัมพลมีสีแดง
ผิงแดดออนอยูกับพระราชาที่ชายพระตําหนัก. มีนกหัสดีลิงคตัวหนึ่ง สําคัญวา
เปนชิ้นเนื้อบินมาโฉบเอา (พระนาง) ไปทางอากาศ. พระนางเกรงวานกจะ
ทิ้งพระองคลง จึงทรงเงียบเสียงเสีย. นกนั้นพาพระนางไปลงที่คาคบไม ณ เชิง
เขาแหงหนึ่ง. พระนางจึงทมพระหัตถทําเสียงดังขึ้น. นกก็ตกใจหนีไปแลว
พระนางก็คลอดพระโอรสบนคาคบไมนั้นนั่นแล. เมื่อฝนตกลงมาในกลางคืน.
เวลายามสาม พระนางจึงเอาผากัมพลหมประทับนั่งอยู. และในที่ไมไกลเชิงเขา
นั้น มีดาบสรูปหนึ่งอาศัยอยู. ดวยเสียงรองของพระนางนั้น ดาบสจึงมายัง
โคนไมเมื่ออรุณขึ้น ถามพระนางถึงชาติ แลวพาดบันใดใหนางลงมา พาไป
ยังที่อยูของตนใหดื่มขาวยาคู. เพราะทารกถือเอาฤดูแหงเมฆและฤดูแหงภูเขา
เกิดแลว จึงตั้งชื่อวา อุเทน. พระดาบสหาผลไมมาเลี้ยงดูชนทั้ง ๒. วันหนึ่ง
พระนางกระทําการตอนรับในเวลาดาบสกลับ แสดงมารยาของหญิงทําดาบสให
ถึงสีลเภทแลว. เมื่อคนเหลานั้นอยูรวมกัน กาลเวลาก็ผานไป พระเจาปรันตปะ
๑

๒

๑. ม. ๑/๒๙๙ ๑๒/๒๓๔
๒. ม. ๑/๒๑๖ ๑๒/๒๓๑
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สวรรคตแลว. ดาบสแหงนดูนักษัตรในเวลาราตรีก็รูวาพระราชาสวรรคต จึง
ถามวา พระราชาของทานสวรรคตแลว ตองการจะใหบุตรของทานอยูในที่นี้
หรือ หรือจะใหยกฉัตรในราชสมบัติของพระบิดา. พระนางจึงเลาความเปนมา
ทั้งหมดตั้งแตตนมาแกพระโอรสทราบวา พระโอรสตองการจะยกเศวตฉัตรของ
พระบิดา จึงบอกแกดาบส. ก็ดาบสรูวิชาจับชาง. ถามวาวิชานั้นดาบสไดมา
แตไหน. ตอบวา ไดมาแตสํานักทาวสักกะ. ไดยินวา ในกาลกอนทาวสักกะ
เสด็จมาบํารุงดาบสนั้น ไดถามวา พระคุณเจาลําบากดวยเรื่องอะไรบาง
พระดาบสจึงทูลวา มีอันตรายเกี่ยวกับชาง. ทาวสักกะจึงประทานวิชาจับชาง
และพิณแกดาบสนั้น ตรัสสอนวา เมื่อตองการจะใหชางหนีจงดีดสายนี้แลวราย
โศลกนี้ เมื่อมีความประสงคจะใหชางมา ก็จงรายโสลกนี้ ดังนี้. ดาบสจึงสอน
ศิลปะนั้นแกกุมาร. พระกุมารนั้นขึ้นตนไมไทรตนหนึ่ง เมื่อชางทั้งหลาย
มาแลว ก็ดดี พิณรายโสลก. ชางทั้งหลายกลัวหนีไปแลว พระกุมารทราบ
อานุภาพของศิลปะ วันรุง ขึ้นจึงประกอบศิลปะเรียกชาง. ชางที่เปนจาฝูงก็มา
นอมคอเขาไปใกล. พระกุมารขึ้นคอชางแลวเลือกชางหนุม ๆ ที่พอจะรับได
แลว ถือเอาผากัมพลและพระธํามรงคไปไหวมารดาบิดาออกไปโดยลําดับ เขา
ไปยังหมูบานนั้น ๆ รวบรวมคนบอกวา เราเปนโอรสของพระราชา ตองการ
สมบัติจึงไดมา แลวไปลอมพระนครไวแจงวา เราเปนโอรสของพระราชา
ขอทานทั้งหลายจงมอบฉัตรแกเรา เมือ่ พวกเขาไมเธออยู ก็แสดงผากัมพลและ
พระธํามรงคใหดู. ไดยกฉัตรขึ้นครองราชยแลว. พระราชานัน้ มีพระทัยใสแต
ชาง เมื่อเขาทูลวาที่ตรงโนนมีชางงาม ก็ทรงเสด็จไปจับ . พระเจาจัณฑปชโชตทรงดําริวา เราจักเรียนศิลปะในสํานักของพระเจาอุเทนนั้น จึงรับสั่งให
ประกอบชางไมขึ้น จัดใหทหารนั่งอยูภายในชางไมนั้น พอพระราชานั้นเสด็จ
มาเพื่อทรงจับชาง ก็ถูกจับได สงพระธิดาไปเพื่อเรียนศิลปะจับชางในสํานัก
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ของพระราชา. พระองคไดสําเร็จสังวาสกันกับพระธิดานั้น แลวพากันหนีไป
ยังพระนครของพระองค. พระโพธิราชกุมารนี้ทรงเกิดในพระครรภของพระธิดานั้น จึงไดเรียนศิลปะ (มนต) ในสํานักของพระชนกของพระองค.
บทวา ปธานิยงฺคานิ ความวา ความเริ่มตั้ง ทานเรียกวา ปธานะ
(ความเพียร). ความเพียรของภิกษุนั้นมีอยู เหตุนนั้ ภิกษุนั้น ชือ่ วา ปธานียะ
ผูมีความเพียร. องคแหงภิกษุผูมีความเพียร เหตุนั้น ชื่อวา ปานิยังคะ.
บทวา สทฺโธ ไดแก ผูประกอบดวยศรัทธา. ก็ศรัทธานั้นมี ๔ ประการ คือ
อาคมนศรัทธา ๑ อธิคมนศรัทธา ๑ โอกัปปนศรัทธา ๑ ปสาทศรัทธา ๑.
ในบรรดาศรัทธา ๔ อยางนั้น ความเชื่อตอพระสัพพัญูโพธิสัตว ชื่อวา
อาคมนศรัทธา เพราะมาแลวจําเดิมแตตั้งความปรารถนา. ชื่อวา อธิคมนศรัทธา
เพราะบรรลุแลวดวยการแทงตลอดแหงพระอริยสาวกทั้งหลาย. ความปลงใจ
เชื่อโดยความไมหวั่นไหวเมื่อเขากลาววา พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ชื่อวา
โอกัปปนศรัทธา. ความบังเกิดขึ้นแหงความเลื่อมใส ชื่อวา ปสาทศรัทธา.
ในที่นี้ประสงคเอาโอกัปปนศรัทธา. บทวา โพธิ ไดแก มัคคญาณ ๔. บุคคล
ยอมเชื่อวา พระตถาคตทรงแทงตลอดมัคคฌาณ ๔ นั้นดีแลว. อนึ่ง คํานี้เปน
ยอดแหงเทศนาทีเดียว ก็ความเชื่อในพระรัตนะทั้ง ๓ ทานประสงคเอาแลว
ดวยองคนี้. คือ ผูใดมีความเลื่อมใสในพระพุทธเจาเปนตน อยางแรงกลา
ปธานวีริยะของผืนนี้ ยอมสําเร็จ. บทวา อปฺปาพาโธ ไดแก ความไมมีโรค.
บทวา อปฺปาตงฺโก ไดแก ความไมมีทุกข. บทวา ลมเวปากินยิ า ความวา
มีวิปากเสมอกัน . บทวา คหณิยา ไดแก เตโชธาตุ อันเกิดแตกรรม. บทวา
นาติสีตาย นาจฺจุณฺหาย ความวา ก็ผูมีธาตุอันเย็นจัด ก็กลัวความเย็น
ผูมีธาตุรอนจัด ก็กลัวความรอน. ความเพียรของคนเหลานั้นจะไมสําเร็จ.
จะสําเร็จแกผูมีธาตุเปนกลาง ๆ. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา มชฺฌิมาย
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ปธานกฺขมาย. บทวา ยถาภูต อตฺตาน อาวิกตฺตา ความวา ประกาศโทษ
ใชคุณของตนตามเปนจริง. บทวา อุทยตฺถคามินิยา ความวา สามารถเพื่อ
จะถึง คือ จะกําหนดถึงความเกิดและความดับ. ดวยคํานี้ทานกลาวถึง
อุทยัพพยญาณอันกําหนดลักษณะ ๕๐. บทวา อริยาย ไดแกบริสุทธิ์. บทวา
นิพฺเพธิกาย ความวา สามารถชําแรกกองโลภเปนตนไดในกาลกอน บทวา
สมฺมาทุกฺขกฺขยคามินิยา ความวา ใหถึงความสิ้นไปแหงทุกขที่จะตองทําให
สิ้นนั้น เพราะละกิเลสทั้งหลายเสียไดดวยตทังคปหาน. ดวยบทเหลานี้ทั้งหมด
ตรัสวิปสสนาปญญาอยางเดียว ดวยประการฉะนี้. จริงอยู ความเพียรยอมไม
สําเร็จแกผูมีปญญาทราม. อนึ่ง ดวยคํานี้พึงทราบวา องคแหงภิกษุผูมีความ
เพียรทั้งหาเปนโลกิยะเทานั้น.
บทวา สายมนุสิฏ โ ปาโต วิเสสาธิคจฺฉติ สอนตอนเย็น บรรลุ
คุณวิเศษในตอนเชา ความวา เมื่อพระอาทิตยอัสดงคต ก็พร่ําสอน พออรุณ
ขึ้นก็บรรลุคณ
ุ วิเศษ. คําวา ปาตมนุสิฏ โ สาย ความวา พออรุณขึ้น ก็
พร่ําสอน ในเวลาพระอาทิตยอัสดงคตก็บรรลุคุณวิเศษ. ก็แลพระเทศนานี้
ทานกลาวดวยสามารถแหงไนยบุคคล. จริงอยู ไนยบุคคลแมมีปญญาทรามก็
บรรลุอรหัตตไดโดย ๗ วัน. มีปญ
 ญากลาแข็ง โดยวันเดียว. พึงทราบคําที่
เหลือดวยสามารถแหงปญญาพอกลาง ๆ. บทวา อโห พุทฺโธ อโห ธมฺโม
อโห ธมฺมสฺส สฺวากฺขาตตา ความวา เพราะ ภิกษุ ใหอาจารยบอกกัมมัฏฐานในเวลาเชา ในตอนเย็นบรรลุอรหัตต เพราะความที่ธรรมของพระพุทธเจา
ทั้งหลายมีคุณโอฬาร และเพราะความที่พระธรรมอันพระพุทธเจาตรัสดีแลว
ฉะนั้น เมื่อจะสรรเสริญจึงกลาวอยางนั้น. บทวา ยตฺร หิ นาม เปนนิบาต
ใชในอรรถวา นาอัศจรรย. บทวา กุจฉฺ ิมติ ไดแก สัตวที่ใกลจุติ. บทวา
โย เม อย ภนฺเต กุจฺฉคโต ความวา ก็สรณะยอมเปนอันถือเอาแลวดวย
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อาการอยางนี้หรือ. ยังไมเปนอันถือเอาแลว. ธรรมดาการถึงสรณะดวยอจิตตกะ
ยอมไมมี. สวนการรักษายอมปรากฏเฉพาะแลว. ภายหลังมารดาบิดา ไดเตือน
กุมารนั้นใหระลึกไดวา ดูกอนลูก เมื่ออยูในครรภก็ใหถือเอาสรณะนั้น ดังนี้
เมื่อเวลาแก และพระกุมารนั้น ก็กําหนดไดแลว ยังสติใหเกิดขึ้นวา เราเปน
อุบาสกถึงสรณะแลว ดังนี้ ในกาลใด. ในกาลนัน้ ยอมชื่อวา ถือสรณะ
แลว. คําที่เหลือในที่ทั้งปวงตื้นทั้งนั้นและ
จบอรรถกถาโพธิราชกุมารสูตรที่ ๕
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๖. อังคุลิมาลสูตร
[๕๒๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระเชตวัน อารามของ
ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้นแล ในแวนแควน
ของพระเจาปเสนทิโกศล มีโจรชื่อวาองคุลิมาล เปนคนหยาบชา มีผามือ
เปอนเลือด ปกใจมั่นในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย. องคุลิมาล
โจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทํา
ชนบทไมใหเปนชนบทบาง. เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวง
ทรงไว.
ครั้งนั้นแล ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว ทรงถือบาตร
และจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี ครั้นแลวในเวลาปจฉาภัต
เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ทรงเก็บเสนาสนะ ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จ
ดําเนินไปตามทางที่องคุลิมาลโจรซุมอยู. พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว
พวกชาวนาที่เดินมา ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดําเนินไปตามทางที่
องคุลิมาลโจรซุมอยู ครัน้ แลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตสมณะ
อยาเดินไปทางนั้น ที่ทางนั้นมีโจรชื่อวาองคุลิมาลเปนคนหยาบชา มีฝามือ
เปอนเลือด ปกใจในการฆาดี ไมมคี วามกรุณาในสัตวทั้งหลาย องคุลิมาล
โจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทํา
ชนบทไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวง
ทรงไว ขาแตสมณะ พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี สี่สิบคน
ก็ดี ยอมรวมเปนพวกเดียวกันเดินทางนี้ แมบุรษุ ผูนั้นก็ยังถึงความพินาศ
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เพราะมือขององคุลิมาลโจร เมื่อคนพวกนั้นกราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจาทรงนิ่ง ไดเสด็จไปแลว.
[๕๒๒] แมครั้งที่สอง พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว พวก
ชาวนาที่เดินมา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตสมณะ อยาเดินไป
ทางนั้น ที่ทางนั้นมีโจรชื่อวาองคุลิมาล เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด
ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย องคุลิมาลโจรนั้น กระทํา
บานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบทไมให
เปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว ขาแต
สมณะ พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี สี่สิบคนก็ดี ยอม
รวมเปนพวกเดียวกันเดินทางนี้ ขาแตสมณะ แมบุรุษพวกนั้นก็ยังถึงความ
พินาศเพราะมือขององคุลิมาลโจร ดังนี้. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงนิ่ง
ไดเสด็จไปแลว.
[๕๒๓] แมครั้งที่สาม พวกคนเลี้ยงโค พวกคนเลี้ยงปศุสัตว พวก
ชาวนาที่เดินมา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตสมณะ อยาเดินไป
ทางนั้น ทีท่ างนั้นมีโจรชื่อวาองคุลิมาล เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด
ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย องคุลิมาลโจรนั้น กระทํา
บานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบทไมให
เปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว ขาแต
สมณะ พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี สี่สิบคนก็ดี ยอมรวม
เปนพวกเดียวกันเดินทางนี้ ขาแตสมณะ แมบุรษุ พวกนั้นก็ยังถึงความพินาศ
เพราะมือขององคุลิมาลโจร ดังนี้. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงนิ่ง ได
เสด็จไปแลว.
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ทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร
[๕๒๔] องคุลิมาโจรไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาแตไกล.
ครั้นแลว เขาไดมีความดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีเลย พวกบุรษุ
สิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี สี่สิบคนก็ดี. ก็ยังตองรวมเปนพวก
เดียวกันเดินทางนี้ แมบุรุษพวกนั้นยังถึงความพินาศเพราะมือเรา เออก็สมณะ
นี้ผูเดียว ไมมเี พื่อนชรอยจะมาขม ถากระไร เราพึงปลงสมณะเสียจากชีวิต
เถิด. ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรถือดาบและโลผูกสอดแลงธนู ติดตามพระผูมี
พระภาคเจาไปทางพระปฤษฏางค. ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงบันดาล
อิทธาภิสังขาร โดยประการที่องคุลิมาลโจรจะวิ่งจนสุดกําลัง ก็ไมอาจทัน
พระผูมีพระภาคเจาผูเสด็จไปตามปกติ.
ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรไดมีความดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคย
มีเลย ดวยวาเมื่อกอน แมชางกําลังวิ่ง มากําลังวิ่ง รถกําลังแลน เนื้อกําลัง
วิ่ง เราก็ยังวิ่งตามจับได แตวาเราวิ่งจนสุดกําลัง ยังไมอาจทันสมณะนี้ซึ่งเดิน
ไปตามปรกติดังนี้ จึงหยุดยืนกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาวา จงหยุดกอนสมณะ
จงหยุดกอนสมณะ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราหยุดแลว องคุลิมาล
ทานเลา จงหยุดเถิด.
[๕๒๕] ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรดําริวา สมณศากยบุตรเหลานั้น
มักเปนคนพูดจริง มีปฏิญญาจริง แตสมณะรูปนี้เดินไปอยูเทียว กลับพูดวา
เราหยุดแลวองคุลิมาล ทานเลาจงหยุดเถิด ถากระไร เราพึงถามสมณะรูปนี้
เถิด. ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา ความวา
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ดูกอนสมณะ ทานกําลังเดินไป ยัง
กลาววา เราหยุดแลว และทานยังไมหยุด
ยังกลาวกะขาพเจาผูหยุดแลววาไมหยุด
ดูกอนสมณะ ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้
กะทาน ทานทยุดแลวเปนอยางไร ขาพเจา
ยังไมหยุดแลวเปนอยางไร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนองคุลิมาล เราวางอาชญาใน
สรรพสัตวไดแลว จึงชื่อวาหยุดแลวใน
กาลทุกเมื่อ สวนทานไมสํารวมในสัตว
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เราจึงชื่อวาหยุด
แลว ทานยังไมหยุด.
องคุลิมาลโจรทูลวา
ดูกอนสมณะ ทานอันเทวดามนุษย
บูชาแลว แสวงหาคุณอันยิ่งใหญมาถึง
ปาใหญเพื่อจะสงเคราะหขาพเจาสิ้นกาลนานหนอ ขาพเจานั้นจักประพฤติละบาป
เพราะพึงคาถาอันประกอบดวยธรรมของ
ทาน องคุลมิ าลโจรกลาวดังนี้แลว ไดทิ้ง
ดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหนาผาชัน
องคุลิมาลโจรไดถวายบังคมพระบาททั้งสอง
ของพระสุคต แลวไดทูลขอบรรพชากะ
พระสุคต ณ ที่นั้นเอง. ก็แลพระพุทธเจา
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ผูทรงประกอบดวยพระกรุณา ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนศาสดาของโลกกับ
ทั้งเทวโลก ไดตรัสกะองคุลิมาลโจรใน
เวลานั้นวา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด อันนี้
แหละเปนภิกษุภาวะขององคุลิมาลโจรนั้น
ดังนี้.
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจามีพระองคุลิมาลเปนปจฉาสมณะ เสด็จ
จาริกไปทางพระนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลําดับ เสด็จถึงพระนครสาวัตถี
แลว.
เสด็จเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา
[๕๒๖] ไดยินวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้น
หมูมหาชนประชุมกันอยูท ี่ประทูพระราชวังของพระเจาปเสนทิโกศล สงเสียง
อื้ออึงวา ขาแตสมมติเทพ ในแวนแควนของพระองค มีโจรชื่อวาองคุลิมาล
เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาดี ไมมคี วามกรุณาใน
สัตวทั้งหลาย องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคม
ไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษย
แลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว ขอพระองคจงกําจัดมันเสียเถิด.
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถี ดวย
กระบวนมาประมาณ ๕๐๐ เสด็จเขาไปทางพระอารามแตยังวันทีเดียว เสด็จไป
ดวยพระยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได เสด็จลงจากพระยานแลว ทรง

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 146

พระดําเนินดวยพระบาทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ครัน้ แลว
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๕๒๗] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับ
นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลววา ดูกอนมหาบพิตร พระเจาแผนดินมคธ
จอมเสนา ทรงพระนามวา พิมพิสาร ทรงทําใหพระองคทรงขัดเคืองหรือหนอ
หรือเจาลิจฉวี เมืองเวสาลี หรือวาพระราชาผูเปนปฏิปกษเหลาอื่น.
พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจา
แผนดินมคธ จอมเสนาทรงพระนามวา พิมพิสาร มิไดทรงทําหมอมฉันให
ขัดเคือง แมเจาลิจฉวีเมืองเวสาลี ก็มิไดทรงทําใหหมอมฉันขัดเคือง แม
พระราชาที่เปนปฏิปกษเหลาอื่น ก็มไิ ดทําใหหมอมฉันขัดเคือง ขาแตพระองค
ผูเจริญในแวนแควนของหมอมฉัน มีโจรชื่อวาองคุลิมาล เปนคนหยาบชา
มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวทั้งหลาย
องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมไหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง
กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง เขาเชนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอย
เปนพวงทรงไว หมอมฉันจักกําจัดมันเสีย.
ภ. ดูกอนมหาราช ถามหาบพิตรพึงทอดพระเนตรองคุลิมาลผูปลงผม
และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เวนจากการ
ฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนจากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดียว
ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม มหาบพิตรจะพึงทรงกระทํา
อยางไรกะเขา.
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงไหว พึงลุกรับ พึงเชื้อเชิญ
ดวยอาสนะ พึงบํารุงเขาดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัช
บริขารหรือพึงจัดการรักษาปองกันคุมครองอยางเปนธรรม ขาแตพระองค
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ผูเจริญ แตองคุลิมาลโจรนั้น เปนคนทุศีล มีบาปธรรม จักมีความสํารวม
ดวยศีลเห็นปานนี้ แตทไี่ หน.
[๕๒๘] ก็สมัยนัน้ ทานพระองคุลิมาลนั่งอยูไมไกลพระผูมีพระภาค
เจา. พระผูม ีพระภาคเจาทรงยกพระหัตถเบื้องขวาขึ้นชี้ตรัส บอกพระเจาปเสนทิโกศลวา ดูกอนมหาบพิตร นั่นองคุลิมาล. ลําดับนั้นพระเจาปเสนทิโกศล
ทรงมีความกลัว ทรงหวาดหวั่น พระโลมชาติชชู ันแลว. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศลทรงกลัว ทรงหวาดหวั่น มีพระโลมชาติ
ชูชันแลว จึงไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลวา อยาทรงกลัวเลย มหาบพิตร
อยาทรงกลัวเลย มหาบพิตร ภัยแตองคุลิมาลนี้ไมมีแกมหาบพิตร. ครั้งนั้น
พระเจาปเสนทิโกศลทรงระงับความกลัว ความหวาดหวั่น หรือโลมชาติชูชัน
ไดแลว จึงเสด็จเขาไปหาทานองคุลิมาลถึงที่อยู ครั้นแลวไดตรัสกะทาน
องคุลิมาลวา ทานผูเจริญ พระองคุลิมาลผูเปนเจาของเรา.
ทานพระองคุลิมาลถวายพระพรวา อยางนั้น มหาบพิตร.
ป. บิดาของพระผูเปนเจามีโคตรอยางไร มารดาของพระผูเปนเจา
มีโคตรอยางไร.
อ. ดูกอนมหาบพิตร บิดาชื่อ คัคคะ มารดาชื่อ มันตานี.
ป. ทานผูเจริญ ขอพระผูเปนเจาคัคคะมันตานีบุตร จงอภิรมยเถิด
ขาพเจาจักทําความขวนขวาย เพื่อจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระผูเปนเจาคัคคะมันตานีบุตร.
ก็สมัยนั้น ทานองคุลิมาล ถือการอยูในปาเปนวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผาบังสุกุลเปนวัตร ถือผาสามผืนเปนวัตร. ครั้งนั้น ทาน
องคุลิมาลไดถวายพระพรพระเจาปเสนทิโกศลวา อยาเลย มหาบพิตร ไตรจีวร
ของอาตมภาพบริบูรณแลว.
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ทูลลากลับ
[๕๒๙] ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระ
ภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวจึงประทับนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก
ไมเคยมีมา ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงทรมานไดซึ่งบุคคลที่ใคร ๆ ทรมานไมได
ทรงยังบุคคลที่ใคร ๆ ใหสงบไมได ใหสงบได ทรงยังบุคคลที่ใคร ๆ ใหดับ
ไมได ใหดบั ได เพราะวาหมอมฉันไมสามารถจะทรมานผูใดได แมดว ย
อาชญา แมดวยศาสตรา ผูนั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงทรมานไดโดยไมตองใช
อาชญา ไมตองใชศาสตรา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอทูลลาไปใน
บัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ขอมหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศ
เสด็จลุกจากที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว เสด็จหลีกไป.
[๕๓๐] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระองคุลิมาลครองอันตรวาสกแลว
ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี. กําลังเที่ยวบิณฑบาต
ตามลําดับตรอกอยูในพระนครสาวัตถี ไดเห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภแกหนัก
ครั้นแลวไดมีความดําริวา สัตวทั้งหลายยอมเศราหมองหนอ สัตวทั้งหลายยอม
เศราหมองหนอ ดังนี้. ครั้งนั้น ทานพระองคุลิมาลเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส
เวลาเชา ขาพระองคครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาต
ยังพระนครสาวัตถี กําลังเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกอยูในพระนคร
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สาวัตถี ไดเห็นสตรีคนหนึ่งมีครรภแกหนัก ครัน้ แลวไดมีความดําริวา สัตว
ทั้งหลายยอมเศราหมองหนอ ดังนี้.
[๕๓๑] พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนองคุลิมาล ถาอยางนั้น
เธอจงเขาไปหาสตรีนั้นแลวกลาวกะสตรีนั้นอยางนี้วา ดูกอนนองหญิง ตั้งแต
เราเกิดมาแลวจะไดรูสึกวาแกลงปลงสัตวจากชีวิตหามิได ดวยสัจจวาจานี้
ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของทานเถิด.
ทานพระองคุลิมาลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อาการนัน้
จักเปนอันขาพระองคกลาวเท็จทั้งรูอยูเปนแน เพราะขาพระองคแกลงปลงสัตว
เสียจากชีวิตเปนอันมาก.
ภ. ดูกอนองคุลิมาล ถาอยางนั้น เธอจงเขาไปหาสตรีนั้น แลว
กลาวกะสตรีนั้นอยางนี้วา ดูกอนนองหญิง ตั้งแตเราเกิดแลวในอริยชาติ จะได
รูสึกวาแกลงปลงสัตวเสียจากชีวิตหามิได ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมี
แกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของทานเถิด.
พระองคุลิมาลทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว เขาไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู
ครั้นแลวไดกลาวกะหญิงนั้นอยางนี้วา ดูกอนนองหญิง ตังแตเวลาที่ฉัน
เกิดแลวในอริยชาติ จะแกลงปลงสัตวจากชีวิตทั้งรูหามิได ดวย
สัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภ
ของทานเถิด.
ครั้งนั้น ความสวัสดีไดมีแกหญิง ความสวัสดีไดมีแกครรภของหญิง
แลว.
พระองคุลิมาลบรรลุพระอรหัตต
[๕๓๒] ครั้งนั้นทานพระองคุลิมาล หลีกออกจากหมูอยูแตผูเดียว
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยูไมนานนัก ก็กระทําใหแจง
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ซึ่งที่สุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาที่กุลบุตรทั้งหลายผูออกจาจเรือนบวช
เปนบรรพชิตตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู ไดรชู ัดวา
ชาติสิ้นแลวพรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้อีกมิไดมีดังนี้. ก็ทานพระองคุลิมาลไดเปนอรหันตองคหนึ่งใน
จํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
[๕๓๓] ครั้งนั้น เวลาเชา ทานพระองคุลิมาลนุงแลว ถือบาตรและ
จีวร เขาไปบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี. ก็เวลานั้นกอนดิน... ทอนไม...
กอนกรวดที่บุคคลขวางไปแมโดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของทานพระองคุลิมาล.
ทานพระองคุลิมาลศีรษะแตก โลหิตไหล บาตรก็แตก ผาสังฆาฏิก็ฉีกขาด
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ. พระผูม ีพระภาคเจาไดทอดพระเนตร
ทานพระองคุลิมาลเดินมาแตไกล ครั้นแลวไดตรัสกะทานพระองคุลิมาลวา
เธอจงอดกลั้นไวเถิดพราหมณ เธอจงอดกลั้นไวเถิดพราหมณ เธอไดเสวย
ผลกรรมซึ่งเปนเหตุจะใหเธอพึงหมกไหมอยูในนรกตลอดปเปนอันมาก ตลอด
รอยปเปนอันมาก ตลอดพันปเปนอัน มาก ในปจจุบันนี้เทานั้น.
พระองคุลิมาลอุทาน
[๕๓๔] ครั้งนั้น ทานพระองคุลิมาลไปในที่ลับเรนอยู เสวยวิมุตติสุข
เปลงอุทานนี้ในเวลานั้นวา
ผูใด เมื่อกอนประมาท ภายหลัง
ผูนั้นไมประมาท เขายอมยังโลกนี้ใหสวาง
ดังพระจันทรซึ่งพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น
ผูใดทํากรรมอันเปนบาปแลว ยอมปดเสีย
ไดดวยกุศล ผูนั้นยอมยังโลกนี้ใหสวาง
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ดุจพระจันทรซึ่งพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น
ภิกษุใดแล ยังเปนหนุม ยอมขวนขวาย
ในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้นยอมยังโลกนี้
ใหสวาง ดุจพระจันทรซึงพนแลวจากเมฆ
ฉะนั้น.
ขอศัตรูทั้งหลายของเราจงพึงธรรม
กถาเถิด ขอศัตรูทั้งหลายของเราจงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด อมนุษย
ทั้งหลายที่เปนศัตรูของเรา จงคบสัตบุรุษ
ผูชวนใหถือธรรมเถิด.
ขอจงคบความผองแผว คือ ขันติ
ความ สรรเสริญ คือ เมตตาเถิดขอจงพึง
ธรรมตามกาล และจงกระทําตามธรรมนั้น
เถิด ผูที่เปนศัตรูนั้น ไมพึงเบียดเบียนเรา
หรือใคร ๆ อืน่ นั้นเลย ผูถ ึงความสงบ
อยางยิ่งแลวพึงรักษาไวซึงสัตวที่สะดุงและ
ที่มั่นคง
คนทดน้ํายอมชักนําไปได ชางศร
ยอมดัดลูกศรได ชางถากยอมถากไมได
ฉันใด บัณฑิตทั้งหลายยอมทรมานตนได
ฉันนั้น
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คนบางพวกยอมฝกสัตว ดวยทอน
ไมบาง ดวยขอบาง ดวยแสบาง เราเปน
ผูที่พระผูมีพระภาคเจาทรงฝกแลวโดยไม
ตองใชอาชญาไมตองใชศาสตรา เมื่อกอน
เรามีชื่อวาอหิงสกะ แตยังเบียดเบียนสัตว
อยู วันนิเรามีชื่อตรงความจริงเราไมเบียด
เบียนใคร ๆ เลย เมื่อกอน เราเปนโจร
ปรากฏชื่อวาองคุลิมาล ถูกกิเลสดุจหวง
น้ําใหญพัดไป มาถึงพระพุทธเจาเปน
สรณะแลว เมื่อกอนเรามีมือเปอนเลือด
ปรากฏชื่อวา องคุลิมาล ถึงพระพุทธเจา
เปนสรณะ จึงถอนตัณหาอันจะนําไปสูภพ
เสียได เรากระทํากรรมทีจ่ ะใหถึงทุคติ
เชนนั้นไวมาก อันวิบากของกรรมถูกตอง
แลว เปนผูไมมีหนี้ บริโภคโภชนะ พวก
ชนที่เปนพาลทรามปญญา ยอมประกอบ
ตามซึ่งความประมาท สวนนักปราชญทั้ง
หลาย ยอมรักษาความไมประมาทไว
เหมือนทรัพยอันประเสริญ ฉะนั้น ทาน
ทั้งหลายจงอยาประกอบตามซึ่งความประมาท อยาประกอบตามความชิดชมดวย
สามารถความยินดีในกาม เพราะวาผูไม
ประมาทแลว เพงอยู ยอมถึงความสุขอัน
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ไพบูลย การที่เรามาสูพระพุทธศาสนานี้
นั้นเปนการมาดีแลวไมปราศจากประโยชน
ไมเปนการคิดผิด บรรดาธรรมทิพระผูมี
พระภาคเจาทรงจําแนกไวดีแลว เราก็ได
เขาถึงธรรมอันประเสริฐสุดแลว (นิพพาน)
การที่เราไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้
นั้น เปนการถึงดีแลว ไมปราศจาก
ประโยชน ไมเปนการคิดผิด วิชชา ๓
เราบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําแลวดังนี้.
จบ อังคุลิมาลสูตรที่ ๖
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อรรถกถาอังคุลิมาลสูตร
อังคุลิมาลสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :ถามวา ในพระสูตรนั้น คําวา ทรงระเบียบแหงนิ้วมือ ทรงไวเพราะ
เหตุไร. ตอบวาทรงไวตามคําของอาจารย. ในขอนั้น มีอนุปพุ พิกถาดังตอไปนี้.
ไดยินวา พระองคุลิมาลนี้ ไดถือปฏิสนธิในครรภแหงนางพราหมณี
ชื่อ มันตานี แหงปุโรหิตของพระเจาโกศล. นางพราหมณีไดคลอดบุตรออก
ในเวลากลางคืน. ในเวลาที่อังคุลิมาลนั้นคลอดออกจากครรภมารดา อาวุธทั้ง
หลายในนครทั้งสิ้นชวงโชติขึ้น. แมพระแสงที่เปนมงคลของพระราชาแมกระทั่ง
ฝกดาบ ที่อยูในหองพระบรรทมอันเปนศิริรุงเรือง. พราหมณจึงลุกออกมา
แหงนดูดาวนักษัตร ก็รูวาบุตรเกิดโดยดาวฤกษโจร จึงเขาเฝาพระราชาทูล
ถามถึงความบรรทมอัน เปนสุข.
พระราชาตรัสวา ทานอาจารย เราจะนอนเปนสุขอยูไดแตไหน
อาวุธที่เปนมงคลของเราสองแสงรุงเรือง เห็นจะมีอันตรายแกรัฐหรือแกชีวิต.
ปุโรหิตทูลวา ขาแตมหาราช อยาทรงกลัวเลย กุมารเกิดแลวในเรือนของ
หมอนฉัน อาวุธทั้งหลายมิใชจะรุงเรืองดวยอานุภาพของกุมารนั้น. จักมี
เหตุอะไร ทานอาจารย. ขาแตพระมหาราชเจา เขาจักเปนโจร เขาจะเปนโจร
คนเดียวหรือวาจะเปนโจรประทุษรายราชสมบัติ. เขาจะเปนโจรธรรมดาคนเดียว
พะยะคะ. ก็แลปุโรหิตครั้นทูลอยางนั้นแลว เพื่อจะเอาพระทัยพระราชา
จึงทูลวา จงฆามันเสียเถอะ พระเจาคะ. พระราชา. เปนโจรธรรมดาคนเดียว
จักทําอะไรได เหมือนรวงขาวสาลีรวงเดียว ในนาตั้งพันกรีส จงบํารุงเขาไว
เถอะ. เมื่อจะตั้งชื่อกุมารนั้น สิ่งของเหลานี้คือ ฝกดาบอันเปนมงคลที่วางไว
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ณ ที่นอน ลูกศรที่วางไวที่มุม มีดนอยสําหรับตัดขั้วตาลซึ่งวางไวในปุยฝาย
ตางโพลงขึ้นสองแสงแตไมเบียดเบียนกัน ฉะนั้น จึงตั้งชื่อวา อหิงสกะ. พอ
เวลาจะใหเรียนศิลปะก็สงเขายังเมืองตักกสิลา. อหิงสกะกุมารนั้น เปนธัมมัน
เตวาสิก เริม่ เรียนศิลปะแลว. เปนคนถึงพรอมดวยวัตร ตั้งใจคอยรับใช
ประพฤติเปนที่พอใจ พูดจาไพเราะ. สวนอันเตวาสิกที่เหลือ เปนอันเตวาสิก
ภายนอก. อันเตวาสิกเหลานั้น นั่งปรึกษากันวา จําเดิมแตเวลาที่อหิงสกมาณพ
มา พวกเราไมปรากฏเลย เราจะทําลายเขาไดอยางไร จะพูดวาเปนคนโง ก็
พูดไมได เพราะมีปญญายิ่งกวาทุกคน จะวามีวัตรไมดีก็ไมอาจพูด เพราะเปนผู
สมบูรณดวยวัตร จะวามีชาติต่ํา ก็พูดไมได เพราะสมบูรณดวยชาติ พวก
เราจักทําอยางไรกัน ขณะนั้นปรึกษากับคนมีความคิดเฉียบแหลมคนหนึ่งวา
เราจะกระทําชองของอาจารยทําลายเขาเสีย แบงเปนสามพวก พวกแรกตางคน
ตางเขาไปหาอาจารยไหวแลวยืนอยู. อาจารยถามวา อะไรพอ. ก็บอกวาพวก
กระผมไดฟงเรื่องหนึ่งในเรือนนี้. เมื่ออาจารยถามวา อะไรพอ. ก็กลาววา
พวกเราทราบวา อหิงสกมาณพจะประทุษรายระหวางทานอาจารย. อาจารยจึง
ก็ตะคอกไลออกมาวา ออกไป เจาถอย เจาอยาทําลายบุตรของเราในระหวางเรา
เสียเลย. ตอแตนั้น ก็ไปอีกพวกหนึ่ง แตนั้น ก็อีกพวกหนึ่ง ทั้งสามพวก
มากลาวทํานองเดียวกัน แลวก็กลาววา เมื่ออาจารยไมเชื่อพวกขาพเจา ก็จง
ใครครวญรูเอาเองเถิด ดังนี้. ทานอาจารยเห็นศิษยทั้งหลายกลาววาดวยความ
หวงใย จึงตัดสินใจวา เห็นจะมีความจริง จึงคิดวา เราจะฆามันเสีย.
ตอไปจึงคิดอีกวา ถาเราฆามัน ใคร ๆ ที่คิดวาทานอาจารยทิสา
ปาโมกข ยังโทษใหเกิดขึ้นในมาณพผูมาเรียนศิลปะยังสํานักของตนแลว ปลง
ชีวิตเสีย ดังนี้ ก็จักไมมาเพื่อเลาเรียนศิลปะอีก ดวยอาการอยางนี้ เราก็จะ
เสื่อมลาภ อยากระนั้นเลย เราจะบอกมันวา ยังมีคําสําหรับศิลปะ วิชา ขั้น
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สุดทายอยู แลวกลาววา เจาจะตองฆาคนใหไดพันคน ในเรื่องนี้
เจาจะเปนผูเดียวลุกขึ้น ฆาเขาใหไดครบพัน. ทีนั้นอาจารยจึงกลาว
กะอหิงสกกุมารวา มาเถอะพอ เจาจงฆาใหไดพันคน เมื่อทําไดเชนนี้ ก็จัก
เปนอันกระทําอุปจาระแกศิลปะ การบูชาครู ดังนี้ . อหิงสกกุมารจึงกลาววา
ขาแตทานอาจารย ขาพเจาเกิดในตระกูลที่ไมเบียดเบียน ขาพเจาไมอาจทําเชน
นั้น. ศิลปะที่ไมไดคาบูชาครูก็จะไมใหผลนะพอ. อหิงสกกุมารนั้นจึงถือ
อาวุธ ๕ ประการ ไหวอาจารยเขาสูดงยืน ณ ที่คนจะเขาไปสูดงบาง ที่ตรง
กลางดงบาง ตรงที่ที่คนจะออกจากดงบาง ฆาคนเสียเปนอันมาก. ก็ไมถอื เอา
ผาหรือผาโพกศีรษะ กระทําเพียงกําหนดวา ๑,๒, ดังนี้เดินไป แมการนับก็
กําหนดไมได. แตโดยธรรมดาอหิงสกกุมารนี้ เปนคนมีปญญา แตจิตใจไม
ดํารงอยูได เพราะปาณาติบาต ฉะนั้น จึงกําหนดแมการนับไมไดตามลําดับ.
เขาตัดนิ้วไดหนึ่ง ๆ ก็เก็บไว. ในทีท่ ี่เก็บไว นิว้ มือก็เสียหายไป. ตอแตนั้น
จึงรอยทําเปนมาลัยนิ้วมือคลองคอไว. ดวยเหตุนั้นแล เขาจึงปรากฏชือ่ วา
องคุลิมาล. องคุลิมาลนั้นทองเที่ยวไปยังปาทั้งสิ้นจนไมมีใครสามารถไปปาเพื่อ
หาฟนเปนตน . ในตอนกลางคืนก็เขามายังภายใบบานเอาเทาถีบประตู. แตนั้น
ก็ฆาคนที่นอนนั้นแหละกําหนดวา ๑,๑, เดินไป. บานก็รนถอยไปตั้งในนิคม.
นิคมก็รนถอยไปตั้งอยูในเมือง. พวกมนุษยทิ้งบานเรือนจูงลูกเดินทางมาลอม
พระนครสาวัตถี เปนระยะทางถึงสามโยชน ตัง้ คายพักประชุมกันที่ลานหลวง
ตางคร่ําครวญกลาวกันวา ขาแตสมมติเทพ ในแวนแควนของพระองค มีโจรชื่อ
องคุลิมาลเปนตน . ในลําดับนั้น พราหมณรูวา โจรองคุลิมาลนั้นจักเปนบุตร
ของเรา จึงกลาวกะนางพราหมณีวา แนะนางผูเจริญ เกิดโจรชื่อองคุลิมาลขึ้น
แลว โจรนัน้ ไมใชใครอืน่ คืออหิงสกกุมารลูกของเจา บัดนี้ พระราชาจักเสด็จ
ออกไปจับเขา เราควรจะทําอยางไร. นางพราหมณีพูดวา นายทานไปเถอะ จง
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ไปพาลูกของเรามา. พราหมณพูดวา แนะนางผูเจริญ ฉันไมกลาไป เพราะไม
ควรวางใจในคน ๔ จําพวก คือโจรที่เปนเพื่อนเกาของเรามา ก็ไมควรไวใจ
เพื่อนฝูงที่เคยมีสันถวไมตรีกันมากอนของเราก็ไมควรไวใจ พระราชาก็ไมควร
ไวใจวา นับถือเรา. หญิงก็ไมควรไวใจวานับอยูในเครือญาติของเรา แตหัวใจ
ของแมเปนหัวใจที่ออน ฉะนั้น นางพราหมณีจึงกลาววา ฉันจะไปพาลูกของ
ฉันมา ดังนี้ ออกไปแลว.
และในวันนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาปจจุสมัยใกลรุง ทรงเห็นองคุลิมาล จึงทรงพระดําริวา เมื่อเราไปจักเปนความ
สวัสดีแกเธอ ผูที่อยูในปาอันหาบานมิไดครั้นไดฟงคาถาอันประกอบดวยบท ๔
ออกบวชในสํานักของเราแลว จักกระทําใหแจงซึ่งอภิญญา ๖ ถาเราไมไป เธอ
จะผิดในมารดา จักเปนผูอันใคร ๆ ยกขึ้นไมได เราจักการทําความสงเคราะห
เธอ ดังนี้แลว ทรงนุงเวลาเขาแลวเขาไปเพื่อบิณฑบาต ทรงกระทําภัตตกิจ
เสร็จแลว ประสงคจะสงเคราะหเธอ จึงเสด็จออกไปจากวิหาร. เพื่อจะแสดง
ความขอนี้ ทานจึงกลาววา "อถ โข ภควา" ดังนี้ เปนตน. คําวา สงฺคริตฺวา สงฺคริตฺวา ความวา เปนพวกๆ คอยสังเกต. บทวา หตฺถตฺถ คจฺฉนฺติ
ความวา ถึงความตั้งอยูไมไดในมือ คือ พินาศไป. ถามวา ก็คนเหลานั้น
จําพระผูมีพระภาคเจาไดแลว กลาวอยางนี้วา จําไมได หรือ ? ตอบวา จํา
ไมได. เพราะพระผูมีพระภาคเจาจําแลงเพศ เสด็จไปเพียงพระองคเดียว.
ในสมัยนั้น แมโจรหงุดหงิดใจเพราะบริโภคอยางฝดเคือง และนอนลําบากมา
เปนเวลานาน. อนึ่ง พวกมนุษยถูกโจรองคุลิมาลฆาไปเทาไร. ถูกฆาไป
๙๙๙ คนแลว. ก็โจรนัน้ มีความสําคัญวา เดี๋ยวนี้ไดอีกคนเดียวก็จะครบพัน
ตั้งใจวา เห็นผูใดกอนก็จะฆาผูนั้น ใหเต็มจํานวนกระทําอุปจาระแกศิลปะ (บูชา
ครู) โกนผมและหนวดแลวอาบน้ํา ผลัดเปลี่ยนผาไปเห็นมารดาบิดา ดังนี้
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จึงออกจากกลางดงมาสูปากดง ยืนอยู ณ สวนสุดขางหนึ่ง ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว. เพื่อจะแสดงความขอนี้ ทานจึงกลาววา "อทฺทสา โข" ดังนี้
เปนตน.
บทวา อิทฺธาภิสงฺขาร อภิสงฺขาเรสิ ความวา ทรงบันดาลให
เปนเหมือนแผนดินใหญมีคลื่นตั้งขึ้น แลวทรงเหยียบอยูอีกดานหนึ่ง เกลียว
ในภายในออกมา. องคุลมิ าลทิ้งเครื่องซัดลูกศรเสียเดินไป. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงเนินใหญอยูขางหนาแลวพระองคอยูตรงกลาง โจรอยูริมสุด. องคุลิมาลนั้นคิดวา เราจักทันจับไดในบัดนี้ จึงรีบแลนไปดวยสรรพกําลัง.
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จอยูริมสุดของเนิน โจรอยูตรงกลาง เขารีบแลนมาโดย
เร็ว คิดวา ทันจับไดตรงนี้. พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงบันดาลเหมือง หรือ
แผนดินไวขางหนาเขาเสีย. โดยทํานองนี้ สิ้นทางไปถึงสามโยชน. โจรเหนื่อย
น้ําลายในปากแหง เหงื่อไหลออกจากรักแร. ครัง้ นี้ไดมีความคิดดังนี้ แกเขาวา
นาอัศจรรยนักหนอ ทานผูเจริญ.
บทวา มิคป ความวา เนื้อไฉนยังจับได. ในตอนที่หิวก็จับเอา
มาเปนอาหารได. ไดยินวา โจรนั้น เคาะที่พุมไมแหงหนึ่งใหเนื้อลุกขึ้นหนีไป.
ตอนั้นก็จะติดตามเนื้อไดดังใจปรารถนาแลวปงเคี้ยวกิน. บทวา ปุจฺเฉยฺย
ความวา ทานผูนี้กําลังเดินไปอยูเทียว (ก็วา) หยุดแลว สวนตัวเราหยุดอยู
แลวก็วาไมหยุด ดวยเหตุใด ทําไฉนหนอ เราจะพึงถามเหตุนั้น ๆ กะสมณะ
นี้. บทวา นิธาย ความวา แมอาชญาใดอันบุคคลพึงใหเปนไปในสัตวทั้งหลาย
เพื่อเบียดเบียน เราวางอาชญานั้น คือ นําออกเสีย พิจารณาดวยเมตตา ขันติ
ประพฤติไปในสาราณียธรรมทั้งหลายดวย อวิหิงสา. บทวา ตุวมฏิโตสิ ความ
วา เมื่อทานฆาสัตวมีประมาณพันหนึ่งนี้ เพราะไมมีความสํารวมในสัตว มี
ปาณะทั้งหลาย เมตตาก็ดี ขันติก็ดี ปฏิสังขารก็ดี อวิหิงสาก็ดี สาราณียธรรม
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ก็ดี ของทานจึงไมมี ฉะนั้น ทานจึงชื่อวา ยังไมหยุด. มีคําอธิบายวา แมถึง
หยุดแลวดวยอิริยาบถในขณะนี้ ทานก็จักแลนไปในนรก คือจักแลนไปในกําหนด
ติรัจฉาน ในเปรตวิสัย หรือในอสุรกาย. ในลําดับนั้น โจรคิดวา การบรรลือ
สีหนาทนี้ใหญ การบรรลืออันใหญนี้จักเปนของผูอื่นไปมิได การบรรลือนี้ตอง
เปนของพระสมณเจาพระนามวา สิทธธัตถะ ผูโอรสแหงพระนางมหามายา เรา
เห็นจะเปนผูอันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูมีพระจักษุคมกลา ทรงเห็นแลวหนอ
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จมาเพื่อทําการสงเคราะหแกเรา ดังนี้ จึงกลาววา
จิรสฺส วต เม ดังนี้เปนอาทิ.
ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา มหิโต ความวา อันเทวดาและมนุษย
เปนตนบูชาแลวดวยการบูชาดวยปจจัย ๔. บทวา ปจฺจุปาทิ ความวา ทรง
ดําเนินมาสูปาใหญนี้เพื่อจะสงเคราะหเราโดยลวงกาลนานนัก. คําวา ปชหิสฺส
ปาป ความวา ขาพระองคจักละบาป. บทวา อิจเฺ จว แปลวา กลาวอยาง
นี้แลวเทียว. บทวา อาวุธ ไดแก อาวุธ ๕ ประการะ บทวา โสพฺเภ คือ
ที่ขาดไปขางเดียว. บทวา ปปาเต ไดแก ขาดขางหนึ่ง. บทวา นรเก คือ
ที่ที่แตกระแหง. อนึ่ง ในที่นี้ ทานกลาวถึงปาเทานั้น ดวยบททั้งสามนี้. บทวา
อวกิริ ไดแก ซัดไป คือ ทิ้งไปแลว. บทวา ตเมหิ ภิก ขูหิ ตทา อโวจ
ความวา พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะยังอังคุลีมาลนี้ใหบวชก็ไมมีกิจในการแสวง
หาวา จักไดมีดนอยที่ไหน จักไดบาตรจีวรที่ไหน ดังนี้. อนึ่ง ทรงตรวจ
ธรรม. ทีนั้นก็ทรงทราบวา องคุลิมาลนั้น .ไดเคยถวายภัณฑะ คือ บริขาร
แปด แกทา นผูมีศีลในปางกอน จึงทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวา ตรัสวา.
เอหิ ภิกขุ สฺวากฺขาโต ธมฺโม จร พฺรหฺมจริย สมฺมาทุกฺขสฺส
อนฺตกิรยิ าย เธอจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมอันเรากลาวไวดีแลว จงประพฤติ
พรหมจรรยเพื่อทําที่สุดแหงทุกขโดยชอบเถิด ดังนี้. องคุลีมาลนั้นไดเฉพาะ
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ซึ่งบาตรและจีวรอันสําเร็จดวยฤทธิ์ พรอมกับพระดํารัสนั้นเทียว. ในทันใด
นั้นเพศคฤหัสถของทานอันตรธานไป สมณเพศปรากฏแลว.
บริขาร ๘ ดังที่กลาวไวอยางนี้วา
ไตรจีวร บาตร มีด เข็ม
ประคดเอว รวมเปน ๘ กับ
ผากรองน้ํา สมควรแกภกิ ษุผู
ประกอบความเพียรแลว ดังนี้
เปนของจําเปนสําหรับตัว บังเกิดขึ้นแลว. คําวา เอเสว ตสฺส อหุ ภิกฺข-ุ
ภาโว ความวา ความเปนเอหิภิกขุ นี้ ไดเปนภิกษุภาวะที่เขาถึงพรอมแก
พระองคุลิมาลนั้น. ชื่อวา การอุปสมบทตางหากจากเอหิภิกษุ ไมมีหามิได.
บทวา ปจฺฉาชมเณน ไดแก ปจฉาสมณะผูถือภัณฑะ. ความวา พระผูมี
พระภาคเจาใหพระองคุลิมาลถือบาตรและจีวรของตน แลวทรงทําพระองคุลีมาล
นั้นใหเปนปจฉาสมณะเสด็จไปแลว. ฝายมารดาขององคุลิมาลนั้น ไมรูอยู เพราะ
อยูหางกันประมาณ ๘ อสุภ เที่ยวรองอยูวา พออหิงสกะ พอยืนอยูที่ไหน
พอนั่งอยูที่ไหน พอไปไหน ทําไม ไมพูดกับแมละลูก ดังนี้ เมื่อไมเห็น
จึงมาถึงที่นี้ทีเดียว.
บทวา ปฺจมตฺเตหิ อสฺสสเตหิ ความวา ถาโจรจักปราชัย เรา
จักติดตามไปจับโจรนั้น ถาเราปราชัยเราจักรีบหนีไป ฉะนั้น จึงออกไปดวย
กําลังอันเบาพรอม. บทวา เยน อาราโม ความวา มาสูพระอารามเพราะ
เหตุไร. ไดยนิ วา พระราชานั้นทรงกลัวโจร มิไดประสงคจะไป เพราะโจร
ทรงออกไปเพราะเกรงตอคําครหา. เพราะฉะนั้น พระองคจึงทรงดําริวา เรา
จักถวายบังคมพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวนั่งอยู พระองคจักตรัสถามวา พระองค
พาพลออกมาเพราะเหตุไร ดังนี้ ที่นนั้ เราจักทูลวา ก็พระผูมีพระภาคเจามิได
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สงเคราะหขาพระองคดวยประโยชนในสัมปรายิกภพอยางเดียวเทานั้น แมประโยชนในปจจุบันก็ทรงสงเคราะหดวย พระผูมพี ระภาคเจาจักดําริวา ถาเรา
ชัยชนะก็จักทรงเฉยเสีย ถาเราแพก็จะตรัสวา มหาบพิตรประโยชนอะไรดวยการ
เสด็จมาปรารภโจรคนเดียว แตนั้น คนก็จะเขาใจเราอยางนี้วา พระราชาเสด็จ
ออกจับโจร แตสัมระสัมมาสัมพุทธเจาทรงหามเสียแลว ดังนี้ เล็งเห็นวาจะพน
คําครหาดวยประการฉะนี้ จึงเสด็จไปแลว.
ถามวา พระราชาตรัสวา กอนคุลิมาลโจรนั้นมาจากไหนเพราะเหตุไร
ตอบวา ตรัสเพื่อทรงเขาใจพระผูมีพระภาคเจาวา เออก็ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงตรวจดูอุปนิสัยขององคุลิมาลโจรนั้นแลว พึงทรงนําเขามาใหบวช. บทวา
รฺโ ความวา พระราชาเทานั้นทรงกลัวพระองคเดียวก็หามิได. มหาชน
แมที่เหลือ ก็กลัวทิ้งโลและอาวุธ หลีกหนีในที่เผชิญหนานั้นเทียวเขาเมือง
ปดประตู ขึน้ โรงปอม ยืนแลดู และกลาวอยางนี้วา องคุลิมาลรูวา พระราชา
เสด็จมาสูสํานักของเราดังนี้แลว มานั่งที่พระเชตวันกอน พระราชาถูกองคุลิมาล
โจรนั้นจับไปแลว แตพวกเรา หนีพนแลว. บทวา นตฺถิ เต อิโต ภิย ความวา
ก็บัดนี้ องคุลิมาลนี้ไมฆามดแดง ภัยจากสํานักขององคุลิมาลนี้ ยอมไมมีแก
พระองค.
ถามวา ทานกลาวดวยบทวา กถ โภโต ดังนี้ เพราะเหตุไร. ตอบวา
ทานสําคัญอยูวา การที่จะถือเอาชื่อที่เกิดขึ้นเพราะกรรมอันหยาบชาแลวรอง
เรียกบรรพชิต ไมสมควร เราจักรองเรียกทานดวยสามารถแหงโคตรของ
บิดามารดา ดังนี้ จึงถามแลว. บทวา ปริกฺขาราน ความวา เราจักกระ
ทําการขวนขวายเพื่อประโยชนบริกขารเหลานั้น และพระองคกําลังกลาวอยูนั่น
เทียว ก็ทรงเปลื้องผาสาฎกที่คาดทองวางไว ณ ที่ใกลเทาของพระเถระ
แลว. ธุดงค ๔ ขอมีอัน อยูในปาเปนวัตรเปนตนมาแลวในพระบาลี. แตพระ-
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เถระไดสมาทานธุดงคแลวทั้ง ๑๓ ขอทีเดียว เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อล
อยาเลย ดังนี้ . ถามวา ทานหมายถึงอะไรจึงกลาววา ยฺหิ มย ภนฺเต ดังนี้.
ตอบวา ทานจับชางเปนตนที่พระราชาสงมาแลวในที่ที่มาแลววา เราติดตามจับ
แมชางวิ่งอยูได อยางนี้. แมพระราชาก็ทรงสงชางเปนตน เปนอันมาก
ไปหลายครั้งอยางนี้วา จงเอาชางไปลอมเธอแลวจับมา จงเอามาไปลอม
จงเอารถไปลอมแลวจับมา. เมื่อคนเหลานั้นไปแลวอยางนี้ เมื่อองคุลิมาลลุก
ขึ้นสงเสียงวา เฮย เราองคุลิมาล แมคนเดียวก็ไมอาจรายอาวุธ. จะทุบคน
เหลานั้นทั้งหมดฆาเสียแลว. ชางก็เปนชางปา มาก็เปนมาปา รถก็หักแตก
ทําลายอยูตรงนั้นแหละ พระราชาหมายเอาเรื่องดังกลาวมานี้ จึงตรัสอยางนั้น.
บทวา ปณฺฑาย ปาวิสิ มิใชพระองคุลิมาลเขาไปครั้งแรก ก็คํานี้
ทานกลาวหมายเอาวันที่เห็นหญิง. แลพระองคุลิมาลนี้เขาไปบิณฑบาต แมทุก
วันเหมือนกัน. แตพวกมนุษยเห็นทานแลวยอมสะดุงบาง ยอมหนีไปบาง
ยอมปดประตูบาง บางพวกพอไดยินวา องคุลมิ าล ก็วิ่งหนีเขาปาไปบาง
เขาเรือนปดประตูเสียบาง. เมื่อไมอาจหนีก็ยืนผินหลังให. พระเถระไมไดแม
ขาวยาคูสักกระบวนหนึ่ง แมภัตสักทัพพีหนึ่ง ยอมลําบากดวยบิณฑบาต.
เมื่อไมไดในภายนอกก็เขาไปยังพระนคร ดวยคิดวาเมืองทั่วไปแกคนทุกคน.
พอเขาไปทางประตูนั้น ก็มีเหตุใหเสียงตะโกนระเบิดออกมาเปนพัน ๆ เสียงวา
องคุลิมาลมาแลวๆ. บทวา เอตทโหสิ ความวา ไดมีแลวเพราะความบังเกิด
ขึ้นแหงกรุณา. เมื่อองคุลิมาลฆาคนอยูถึงพันคนหยอนหนึ่ง (๙๙๙) ก็มิไดมี
ความกรุณาสักคนเดียว แมในวันหนึ่ง เพียงแตเห็นหญิงมีครรภหลงแลว
ความกรุณาเกิดขึ้นไดอยางไร เกิดขึ้นไดดวยกําลังแหงบรรพชา. จริงอยู ความ
กรุณานั้นเปนพลังแหงบรรพชา.
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บทวา เตนหิ ความวา เพราะเหตุที่ทานเกิดความกรุณานั้น. บทวา
อรยาย ชาติยา ความวา ดูกอนองคุลิมาล ทานอยาถือเอาเหตุนั้นเลย นั่น
ไมใชชาติของทาน นั่นเปนเวลาเมื่อเปนคฤหัสถ ธรรมดาคฤหัสถยอมฆาสัตว.
บาง ยอมกระทําอทินนาทานเปนตนบาง. แตบัดนี้ ชาติของทานชื่อวา อริยชาติ.
เพราะฉะนั้น ทานถารังเกียจจะพูดอยางนี้วา ยโต อห ภคินิ ชาโต ไซร
เพราะเหตุนั้นแหละ จึงทรงสงไปแลวดวยพระดํารัสวา ทานจงกลาวใหตาง
ออกไปอยางนี้วา อริยาย ชาติยา ดังนี้.
คําวา ต อิตฺถึ เอว อวจ ความวา ธรรมดาการตลอดบุตร ของหญิง
ทั้งหลาย ผูชายไมควรจะเขาไป พระเถระกระทําอะไร จึงบอกวา พระองคุลิมาล
เถระนากระทําสัจจกิริยาเพื่อตลอดโดยสวัสดี. แตนั้น ชนเหลานั้นจึงกั้นมานปูลาด
ตั่งไวภายนอกมาน สําหรับพระเถระ. พระเถระนัง่ บนตั่งนั้น กระทําสัจจกิริยาวา
ยโต อห ภคินิ สพฺพฺพู ุทฺธสฺส อริยาย ชาติยา ชาโต ดูกอนนองหญิง
จําเดิมแตเราเกิดโดยอริยชาติแหงพระสัพพัญูพุทธเจา ทารกก็ออกมาดุจน้ํา
ไหลจากธรมกรก พรอมกับกลาวคําสัตยนั่นเที่ยว. ทั้งมารดาทั้งบุตรมีความ
สวัสดีแลว. ก็แลพระปริตรนี้ทานกลาวไววา นี้ชื่อวา มหาปริต. จะไมมี
อันตรายไร ๆ มาทําลายได. ชนทั้งหลายไดกระทําตั่งไวตรงที่ที่พระเถระ
นั่งกระทําสัจจกิริยา. ชนทั้งหลายยอมนําแมดิรัจฉานตัวเมียที่มีครรภหลงมาให
นอนที่ตั่งนั้น. ในทันใดนัน้ เอง ก็ตลอดออกไดโดยงาย. ตัวใดทุรพลนํามาไมได
ก็เอาน้ําลางตั่งนั้นไปรดศีรษะ ก็คลอคออกไดในขณะนั้นทีเดียว. แมโรคอยาง
อื่นก็สงบไป. ไดยินวา พระมหาปริตรนี้มีปาฏิหาริยตั้งอยูตลอดกัป.
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ถามวา ก็พระผูมีพระภาคเจายอมใหพระเถระทําเวชกรรมหรือ. ตอบวา
พระองคมิไดใหกระทํา. เพราะพวกมนุษยพอเห็นพระเถระก็กลัวตางหนี
กันไป. พระเถระยอมลําบากดวยภิกษาหาร ยอมไมอาจกระทําสมณธรรมได.
ทรงใหกระทําสัจจกิริยา เพราะจะสงเคราะหพระเถระนั้น.
ดังไดสดับมาวา พระผูมีพระภาคเจานั้นไดมีปริวิตกอยางนี้วา บัดนี้
พระองคุลิมาลเถระกลับไดเมตตาจิต กระทําความสวัสดีใหแกพวกมนุษยดวย
สัจจกิริยา ฉะนั้น พวกมนุษยยอมสําคัญวาควรเขาไปหาพระเถระ ตอแตนั้น
จักไมลําบากดวยภิกษาหาร อาจกระทําสมณธรรมได จึงใหกระทําสัจจกิริยา
เพราะทรงอนุเคราะหดวยประการฉะนี้. สัจจกิริยามิใชเปนเวชกรรม. อนึ่ง
เมื่อพระเถระเรียนมูลกัมมัฏฐานดวยตั้งใจวา จักกระทําสมณธรรมแลวไปนั่ง ณ
ที่พักกลางคืนและที่พักกลางวัน จิตก็จะไมดําเนินไปเฉพาะพระกัมมัฏฐาน.
ยอมปรากฏเฉพาะแตที่ที่ทานยืนที่ดงแลว ฆาพวกมนุษยเทานั้น. อาการแหง
ถอยคําก็ดี ความวิการแหงมือและเทาก็ดี ของตนที่กลัวความตายวา ขาพเจา
เปนคนเข็ญใจ ขาพเจายังมีบุตรเล็ก ๆ อยู โปรดใหชีวิตแกขาพเจาเถิดนาย
ดังนี้ ยอมมาสูคลอง มโนทวาราวัชชนะ. ทานจะมีความเดือนรอน ตองลุก
ไปเสียจากที่นั้น. ที่นั้นพระผูมีพระภาคเจาใหกระทําสัจจกิริยาโดยอริยชาติ
ดวยทรงเล็งเห็นวา พระองคุลิมาลตองกระทําชาตินั้นใหเปนอัพโพหาริกเสียกอน
แลวเจริญวิปสสนา จึงจักบรรลุพระอรหัตตได. บทวา เอโก วูปกฏโ เปน
ตน กลาวไวพิสดารแลวในวัตถสูตร. บทวา อฺเนป เลฑฺฑุขิตฺโต
ความวา กอนดินเปนตนที่คนซัดไปโดยทิศาภาคใด ๆ ก็ตาม ในที่นี้เพียง
ลอมไวโดยรอบ เพื่อกันกาสุนัขและสุกรเปนตน ใหกลับ ไป ก็มาตกลงที่กาย
ของพระเถระอยูอีก. เปนอยูอยางนี้ในที่มีประมาณเทาไร บวงแรวที่ดักไวยัง
อยู จนทานเที่ยวบิณฑบาตลับแลวก็สวมบวงจนได.
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บทวา ภินฺเนน สีเสน ความวา ทําลายหนังกําพราแตกจนจดกระดูก.
บทวา พฺราหฺมณ ทานกลาวหมายถึงความเปนพระขีณาสพ. บทวา ยสฺส โข
ตฺว พฺราหฺมณ กมฺมสฺส วิปาเกน นี้ ทานกลาวหมายเอาทิฏฐธรรมเวทนีย
กรรมที่เปนสภาคกัน . จริงอยูกรรมทีท่ านกระทานั่นแหละยอมยังสวนทั้งสามให
เต็ม ในบรรดาจิต ๗ ดวง ชวนจิตดวงแรกเปนกุศลหรืออกุศล ก็ยอมชื่อวา
ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม. กรรมนั้น ยอมใหซึ่งวิบากในอัตภาพนี้เทานั้น.
เมื่อไมอาจเชนนั้น ยอมชือ่ วาเปนอโหสิกรรมไป ดวยหมวดสามนี้คือ อโหสิกรรม (นาโหสิ กมฺมวิปาโก) กรรมวิบากไมไดมีแลว (น ภวิสฺสติ กมฺม
วิปาโก) กรรมวิบากจักไมมี (นตฺถิ กมฺมวิปาโก) ไมมีกรรมวิบาก. ชวน
เจตนาดวงที่ ๗ อันใหสําเร็จประโยชน ชื่อวา อุปปชชเวทนียกรรม. กรรมนัน้
ยอมใหผลในอัตภาพถัดไป. เมื่อไมอาจเชนนั้น กรรมนั้นก็ชอื่ วาเปนอโหสิกรรม โดยนัยที่กลาวแลวนั่นเทียว. ชวนเจตนา ๕ ดวง ในระหวางกรรมทั้ง
สอง ยอมชือ่ วา อปราปริยเวทนียกรรม. กรรมนั้น ยอมไดโอกาสเมื่อใด
ยอมใหผลเมื่อนั้นในอนาคต. เมื่อยังมีการเวียนวายอยูในสงสาร ชื่อวาอโหสิกรรมยอมไมมี. ก็กรรมทั้ง ๒ เหลานี้ ของพระเถระคือ อุปปชชเวทนียกรรม ๑
อปราปริยเวทนียกรรม ๑ อันพระอรหัตตมรรคตัวกระทํากรรมใหสิ้นถอนขึ้น
เสร็จแลว. ยังมีแตทิฏฐธรรมเวทนียกรรม. กรรมนั้นแมทานถึงพระอรหัตต
แลว ก็ยังใหผลอยูนั่นเทียว. พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายถึงกรรมนี้ จึง
ตรัสวา ยสฺส โข ตฺว เปนตน. เพราะฉะนั้น ในคําวา ยสฺส โข นี้ พึง
ทราบเนื้อความอยางนี้วา ยาทิสสฺส โข ตฺว พฺราหฺมณ กมฺมสฺส วิปาเกน
ดูกอนพราหมณ ดวยผลแหงกรรมเชนใดแลทาน.
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บทวา อพฺภา มุตฺโต นี้ สักวาเปนยอดแหงเทศนา. ในที่นี้ทาน
ประสงคเอาวาพระจันทรพนจากเครื่องเศราหมองเหลานี้ คือ หมอก น้ําคาง
ควัน ธุลี ราหู. ภิกษุเปนผูพนแลวจากกิเลส คือความประมาท เปนผูไม
ประมาทแลว ยอมยังโลก คือขันธ อายตนะ และธาตุของตนนี้ใหผองใส คือ
กระทําความมืด คือกิเลสอันตนขจัดเสียแลว เหมือนอยางพระจันทรไมมี
อุปกิเลส ดังกลาวมานี้ ยอมยังโลกใหสวางไสวฉะนั้น. บทวา กุสเลน ปถิยฺยติ
ความวา ยอมปดดวยกุศล คือมรรค ไดแก กระทํามิใหมีปฏิสนธิอีก. บทวา
ยฺุชติ พุทฺธสาสเน ความวา ประกอบแลว ประกอบทั่วแลวดวยกาย วาจา
และดวยใจ อยูในพุทธศาสนา. คาถาทั้ง ๓ เหลานี้ เรียกอุทานคาถาของ
พระเถระ. ไดยินวา พระเถระเมื่อจะกระทําอาการปองกัน คนจึงกลาวคําวา
ทิสา หิ เม นี้. ในบทเหลานั้น บทวา ทิสา หิ เม ความวา ชนพวกที่
เปนศัตรูของเรา ยอมติเตียนเราอยางนี้ แมพระองคุลิมาล จงเสวยทุกขเหมือน
อยางที่พวกเราทั้งหลายเสวยทุกข เพราะอํานาจพวกญาติถูกองคุลิมาลฆา
แลวฉะนั้น หมายความวา ชนเหลานัน้ จงไดยินธรรมกถา คือ สัจจะ ๔ ของ
เราทุกทิศ. บทวา ยฺุชนฺตุ ความวา ผูประกอบแลว ประกอบทั่วแลว
ดวยกาย วาจาและใจอยู. บทวา เย ธมฺมเมวาทปยนฺติ สนฺโต ความวา
คนดี คือสัปบุรุษเหลาใด ยอมยึดธรรมนั่นเทียว คือ สมาทาน คือ ถือเอา
ชนเหลานั้น (ผูเกิดแตมนู) เปนขาศึกของเรา จงคบ จงเสพ หมายความวา
จงมีรูปเปนที่รักเถิด. บทวา อวิโรธปสสน คือเมตตา ทานเรียกวา อวิโร
(ความไมโกรธ) หมายความวา ความเมตตาและความสรรเสริญ. บทวา
สุณนฺตุ ธมฺม กาเลน ความวา ขอจงฟงขันติธรรม เมตตาธรรม ปฏิสังขา-
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ธรรม และสาราณียธรรมทุก ๆ ขณะ. บทวา ตฺจ อนุวิธียนฺตุ ความวา
และจงกระทําตามคือบําเพ็ญธรรมนั้นใหบริบูรณ. บทวา น หิ ชาตุ โส มม
หึเส ความวา ผูใดเปนผูมุงรายตอเรา ขอผูนั้นอยูาพึงเบียดเบียนเราโดย
สวนเดียวเทียว. บทวา อฺ วา ปน กิฺจิ น ความวา จงอยาเบียดเบียน
จงอยาทําใหลําบากซึ่งเราอยางเดียวเทานั้นก็หาไม แมบุคคลไร ๆ อื่นก็อยา
เบียดเบียน อยาทําใหลําบาก. บทวา ปปฺปุยฺย ปรม สนฺตึ ไดแก ถึง
พระนิพพานอันมีความสงบอยางยิ่ง. บทวา รกฺเขยฺย ตสถาวเร ความวา
ผูยังมีตัณหา ทานเรียกวา ผูมีความสะดุง ผูไมมีตัณหา ทานเรียกวา ผูมั่นคง.
ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้ บุคคลใดถึงพระนิพพาน บุคคลนั้นยอมเปนผูที่
สามารถเพื่อรักษาความสะดุงเละความมั่นคงทั้งสิ้นได เพราะฉะนั้น บุคคลผู
เชนกับ ดวยเรายอมถึงพระนิพพาน ชนทั้งหลายยอมเบียดเบียนเราโดยสวนเดียว
หาไดไม ดังนี้. ทานกลาวคาถาทั้งสามนี้ เพื่อปองกันตน.
บัดนี้เมื่อจะแสดงความปฏิบัติของตนเอง จึงกลาวคํามีอาทิวา
อุทกฺหิ น ยนฺติ เนตฺติกา บทวา เนตฺติกา ในคาถานั้นความวา
ชนเหลาใด ชําระเหมืองใหสะอาดแลวผูก (ทํานบ) ในที่ที่ควรผูกไขน้ําออกไป.
บทวา อุสุการา ทมยนฺติ ความวา (ชางศร) ทาดวยน้ําขาวยางที่ถานเพลิง
ดัดตรงที่โคงทําใหตรง. บทวา เตชน ไดแกลกู ธนู. ชางศรยอมดัดลูกศรนั้น
และใหคนอื่นดัด ฉะนั้น จึงเรียกวา เตชน. บทวา อตฺตาน ทมยนฺติ ความวา
บัณฑิตยอมฝกตนคือกระทําใหตรง คือกระทําใหหมดพยศ เหมือนอยางผู
ทดน้ํายอมไขน้ําไปโดยทางตรง ชางศรก็ทําศรใหตรง และชางถากไมก็ถากไม
ใหตรงฉะนั้น. บทวา ตาทินา ความวา พระผูมีพระภาคเจาผูคงที่ดวยอาการ
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๕ อันไมมีความผิดปกติในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณเปนตน คือ พระศาสดา
ผูถึงลักษณะแหงความคงที่อยางนี้คือ ชื่อวาผูคงที่ เพราะอรรถวา คงที่ใน
อิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ ชื่อวา ผูคงที่เพราะอรรถวา ตายเสียแลว ชือ่ วา
ผูคงที่เพราะอรรถวา สละแลว ชื่อวา ผูคงที่เพราะอรรถวา ขามไดแลว ชือ่ วา
ผูคงที่ เพราะแสดงออกซึ่งความคงที่นั้น. บทวา ภวเนตฺติ ไดแก เชือก
แหงภพ. คํานี้เปนชื่อแหงตัณหา. จริงอยู สัตวทั้งหลายถูกตัณหานั้นผูกหทัย
ไวนําไปสูภพนั้น ๆ ดุจโคที่เขาลามไวดวยเชือกที่คอฉะนั้น เพราะฉะนั้น
ทานจึงเรียกวา ภวเนติต (ตัณหาอันนําสัตวไปสูภพ). บทวา ผุฏโ กมฺมวิปาเกน ความวา ผูอื่นมรรคเจตนาถูกตองแลว. ก็เพราะกรรมอันมรรค
เจตนาเผา คือ แผดเผาไหมใหถึงความสิ้นไป ฉะนั้น มรรคเจตนานั้นทาน
จึงเรียกวา "กรรมวิบาก" ก็ทานพระองคุลิมาลนี้ อันกรรมวิบากนั้นถูก
คองแลว. บทวา อนโณ ไดแกเปนผูไมมีกิเลส ยอมไมเปนไปเพื่อทุกขเวทนา.
อนึ่ง ในคําวา อนโณ ภุชฺ ามิ (เราเปนผูไมเปนหนี้บริโภค) นี้พึงทราบ
การบริโภค ๔ อยาง คือ เถยยบริโภค ๑ อิณบริโภค ๑ ทายัชชบริโภค ๑
สามิบริโภค ๑. ในบรรดาบริโภค ๔ อยางนั้น การบริโภคของผูทุศีล ชื่อวา
เถยยบริโภค. ก็ผูทุศีลนั้นขโมยปจจัย ๔ บริโภค. อนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาก็ได
ตรัสคํานี้ไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอบริโภคกอนขาวของชาวเมือง
ดวยความเปนขโมย ดังนี้ . สวนการไมพิจารณาแลวบริโภคของทานผูมีศีล
ชื่อวา อิณบริโภค (เปนหนี้บริโภค) การบริโภคของพระเสขะ ๗ จําพวก
ชื่อวา ทายัชชบริโภค (บริโภคโดยเปนทายาท). การบริโภคของพระขีณาสพ
ชื่อวา สามิบริโภค (บริโภคโดยความเปนเจาของ). บทวา ไมมีหนี้ ในทีน่ ี้
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ทานกลาวหมายเอาความไมมีหนี้ คือ กิเลส. ปาฐะวา อนิโณ ดังนี้ก็มี. บทวา
ภฺุชามิ โภชน (เราจะฉันโภชนะ) ทานกลาวหมายเอาสามิบริโภค. บทวา
กามรติสนฺถว ความวา ทานทั้งหลายอยาประกอบเนือง ๆ คือ อยากระทํา
ความเชยชมดวยความยินดีเพราะตัณหา. ในกามทั้งสอง. บทวา นยิท
ทุมฺมนฺติต มม ความวา ความที่เราเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวคิดวา
เราจักบวช อันใด ความคิดของเรานั้น.มิใชเปนความคิดชั่วแลว. บทวา
สุวิภตฺเตสุ ธมฺเมสุ ความวา ในธรรมทีเราเกิดขึ้นในโลกอยางนี้วา เราเปน
ศาสดาจําแนกดีแลวเหล่ํานั้น พระนิพพานเปนธรรมประเสริฐที่สุดอันใด เรา
เขาถึงแลว เขาถึงพรอมแลว ซึ่งพระนิพพานนั้นนั่นเทียว เพราะฉะนั้น การ
มาถึงของเรานี้เปนการมาดีแลว ไมปราศจากประโยชน. บทวา ติสฺโส วิชฺชา
ไดแก ปุพเพนิวาสญาณ ทิพพจักขุญาณและอาสวักขยปญญา. บทวา กต
พุทฺธสฺส สาสน ความวา กิจที่ควรกระทําในศาสนาของพระพุทธเจาอันใด
ยังมีอยู กิจอันนั้นทั้งหมด ขาพเจากระทําแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงยัง
เทศนาใหถึงที่สุด ดวยวิชชาสามและโลกุตตรธรรมเกา ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาอังคุลิมาลสูตรที่ ๖
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๗. ปยชาติกสูตร
[๕๓๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรนอยคน
เดียวของคฤหบดีผูหนึ่ง ซึ่งเปนที่รักที่ชอบใจไดกระทํากาละลง. เพราะการทํา
กาละของบุตรนั้น คนเดียวนั้น การงานยอมไมแจมแจง อาหารยอมไมปรากฏ.
คฤหบดีนั้นไดไปยังปาชาแลว ๆ เลา ๆ คร่ําครวญถึงบุตรวา บุตรนอยคนเดียว
อยูไหน บุตรนอยคนเดียวอยูไหน. ครั้งนั้นแล คฤหบดีนั้น ไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๕๓๖] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะคฤหบดีผูนั่ง ณ ที่ควรสวนขาง
หนึ่ง แลววา ดูกอนคฤหบดี อินทรียไ มเปนของทานผูตั้งอยูในจิตของตน
ทานมีอินทรียเปนอยางอื่นไป. คฤหบดีนั้นกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ทําไมขาพระองคจะไมมีอินทรียเปนอยางอื่นเลา เพราะวาบุตรนอยคนเดียวของ
ขาพระองค ซึ่งเปนที่รักเปนที่ชอบใจไดทํากาละเสียแลว เพราะการทํากาละ
ของบุตรนอยคนเดียวนั้นการงานยอมไมแจงแจง อาหารยอมไมปรากฏ
ขาพระองคไปยังปาชาแลว ๆ เลา ๆ คร่ําครวญถึงบุตรนั้นวา บุตรนอยคนเดียว
อยูไหน.
พ. ดูกอนคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกอ นคฤหบดี ขอนี้เปน
อยางนั้น เพราะวาโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาสยอมเกิดแตของ
ที่รัก เปนมาแตของที่รัก.
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ค. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่วาโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและ
อุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รักนั้น จักเปนอยางนั้นได
อยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ ความจริง ความยินดีและความโสมนัส ยอม
เกิดแตของที่รักเปนมาแตของที่รัก.
ครั้งนั้นแล คฤหบดีนั้น ไมยินดี ไมคดั คานพระภาษิตของพระผูมี
พระภาคเจา ลุกจากที่นั่งแลวหลีกไป.
[๕๓๗] ก็สมัยนัน้ แล นักเลงสะกาเปนอันมาก เลนสะกากันอยูในที่
ไมไกลพระผูมีพระภาคเจา ครั้งนั้น คฤหบดีนั้น เขาไปหานักเลงสะกาเหลานั้น
แลวไดกลาวกะนักเลงสะกาเหลานั้นวา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาขอ
โอกาส ขาพเจาไดเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ ไดถวายบังคมพระ
สมณโคดมแลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย พระสมณโคดมไดตรัสกะขาพเจาผูนั่งเรียบรอยแลววา ดูกอนคฤหบดี อินทรียไ ม
เปนของทานผูทั้งอยูในจิตของตน ทานมีอินทรียเปนอยางอื่นไป ดูกอนทาน
ผูเจริญทั้งหลาย เมื่อพระสมณโคดมตรัสอยางนี้แลว ขาพเจาไดกราบทูล
พระสมณโคดมวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทําไมขาพระองคจะไมมีอินทรียเปน
อยางอื่นเลา เพราะวาบุตรนอยคนเดียวของขาพระองค ซึ่งเปนที่รัก เปนที่
ชอบใจ ไดทํากาละเสียแลว เพราะการทํากาละของบุตรนอยคนเดียวนั้น การ
งานยอมไมแจมแจง อาหารยอมไมปรากฏ ขาพระองคไปยังปาชาแลว ๆ เลาๆ
คร่ําครวญถึงบุตรวา บุตรนอยคนเดียวอยูไหน บุตรนอยคนเดียวอยูไหน เมื่อ
ขาพเจาทูลอยางนี้แลว พระสมณโคดมไดตรัสวา ดูกอนคฤหบดี ขอนีเ้ ปน
อยางนั้น ดูกอนคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น เพราะวาโสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัสและอุปายาสยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก เมื่อพระสมณ-
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โคดมตรัสอยางนี้แลว ขาพเจาไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอที่วา
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมเกิดมาแตของที่รัก เปนมา
แตของที่รักนั้น จักเปนอยางนั้นไดอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ ความจริง
ความยินดีและความโสมนัสยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก ดูกอน
ทานผูเจริญทั้งหลาย ครัง้ นั้นขาพเจามิไดยินดี มิไดคัดคานพระภาษิตของพระ
สมณโคดมลุกจากที่นั่งแลวหลีกไป. นักเลงสะกาเหลานั้นไดกลาววา ดูกอน
คฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกอนคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น เพราะวาความ
ยินดีและความโสมนัสยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก. ครั้งนั้นแล
คฤหบดีนั้นคิดวา ความเห็นของเราสมกันกับนักเลงสะกาทั้งหลาย ดังนี้ แลว
หลีกไป.
[๕๓๘] ครั้งนั้นแล เรื่องที่พูดกันนี้ ไดแพรเขาไปถึงในพระราชวัง
โดยลําดับ. ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสเรียกพระนางมัลลิกาเทวี
มาแลวตรัสวา ดูกอนมัลลิกา คําวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รักดังนี้ พระสมณโคดมของเธอ
ตรัสหรือ. พระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลวา ขาแตพระมหาราช ถาคํานั้น
พระผูมีพระภาคเจาตรัสจริง คํานั้นก็เปนอยางนั้น เพคะ.
ป. ก็พระนางมัลลิกานี้ อนุโมทนาตามพระดํารัสที่สมณโคดมตรัสเทา
นั้นวา ขาแตพระมหาราช ถาคํานั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสจริง คํานั้นก็เปน
อยางนั้น เพคะ. ดูกอนมัลลิกา เธออนุโมทนาตามพระดํารัสที่พระสมณโคดม
ตรัสเทานั้นวา ขาแตพระมหาราช ถาคํานั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสจริง คํานั้น
ก็เปนอยางนั้น เปรียบเหมือนศิษยอนุโมทนาตามคําที่อาจารยกลาววา ขอนี้
เปนอยางนั้น ทานอาจารย ฉะนั้น ดูกอนมัลลิกา เธอจงหลบหนาไปเสีย
เธอจงพินาศ.
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ตรัสเรียกนาฬิชังฆพราหมณ
[๕๓๙] ครั้งนั้นแล พระนางมัลลิกาเทวีตรัสเรียกพราหมณชื่อนาฬิชังฆะมาตรัสวา มานี่แนะทานพราหมณ ขอทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ แลวถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคดวยเศียรเกลา
แลวทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกะปรี้กะเปรา
มีพระกําลัง ทรงพระสําราญตามคําของฉันวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนางมัลลิกาเทวีขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา
ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกะปรี้กะเปรา มี
พระกําลัง ทรงพระสําราญ และทานจงทูลถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ
พระวาจาวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของ
ที่รัก เปนมาแตของที่รัก ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสจริงหรือ พระผูมี
พระภาคเจาทรงพยากรณแกทานอยางไร ทานพึงเรียนพระดํารัสนั้นใหดี แลว
มาบอกแกฉัน อันพระตถาคตทั้งหลายยอมตรัสไมผิดพลาด.
นาฬิชังฆพราหมณรับพระเสาวณียพระนางมัลลิกาแลว ไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครัน้ ผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดม พระนางมัลลิกาเทวี ขอถวายบังคม พระยุคลบาทของพระโคดมดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มี
พระโรคเบาบาง ทรงกะปรี้กะเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และรับสั่ง
ทูลถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระวาจานี้วา โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสจริงหรือ. พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนพราหมณ
ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกอนพราหมณ ขอนี้เปนอยางนั้น เพราะวา โสกะ
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ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของ
ที่รัก. ดูกอนพราหมณ ชือ่ วา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส
ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รักอยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้.
เรื่องเคยมีแลว
[๕๔๐] ดูกอนพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล
มารดาของหญิงคนหนึ่งไดทํากาละ. เพราะการทํากาละของมารดานั้น หญิง
คนนั้นเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก
แลวไดถามอยางนี้วา ทานทั้งหลายไดพบมารดาของฉันบางไหม ทานทั้งหลาย
ไดพบมารดาของฉันบางไหม. ดูกอนพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รักอยางไร
ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้. ดูกอนพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนคร
สาวัตถีนี้แล บิดาของหญิงคนหนึ่งไดทํากาละ.... พี่นองชาย พี่นองหญิง
บุตร ธิดา สามีของหญิงคนหนึ่งไดทํากาละ. เพราะการทํากาละของบิดา
เปนตนนั้น หญิงคนนั้นเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตามถนนทุกถนน ตาม
ตรอกทุกตรอก แลวไดถามอยางนี้วา ทานทั้งหลายไดพบบิดาเปนตนของฉัน
บางไหม ทานทั้งหลายไดพบบิดาเปนตนของฉันบางไหม. ดูกอนพราหมณ
ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก
เปนมาแตของที่รัก อยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้แล.
[๕๔๑] ดูกอนพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล
มารดาของชายคนหนึ่งไดทํากาละลง. เพราะการทํากาละของมารดานั้น ชายคน
นั้นเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก แลว
ไดถามอยางนี้วา ทานทั้งหลายไดพบมารดาของขาพเจาบางไหม ทานทั้งหลาย
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ไดพบมารดาของขาพเจาบางไหม. ดูกอนพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รักอยางไร
ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้. ดูกอนพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนคร
สาวัตถีนี้แล บิดาของชายคนหนึ่งไดทํากาละ... พี่นองชาย พี่นองหญิง บุตร
ธิดา ภรรยาของชายคนหนึ่งทํากาละ เพราะการทํากาละของบิดาเปนตน นั้น
ชายคนนั้นเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก
แลวไดถามอยางนี้วา ทานทั้งหลายไดพบบิดาเปนตน ของขาพเจาบางไหม ทาน
ทั้งหลายไดพบบิดาเปนตนของขาพเจาบางไหม. ดูกอนพราหมณ ขอวา โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของ
ทีรัก อยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้.
[๕๔๒] ดูกอนพราหมณ เรื่องเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล
หญิงคนหนึ่งไดไปยังสกุลของญาติ พวกญาติของหญิงนั้น ใครจะพรากสามีของ
หญิงนั้น แลวยกหญิงนั้นใหแกชายอื่น แตหญิงนั้นไมปรารถนาชายคนนั้น.
ครั้งนั้นแล หญิงนั้น ไดบอกกับสามีวา ขาแตลูกเจา พวกญาติของดิฉัน ใครจะ
พรากทานเสีย แลวยกดิฉันใหแกชายอื่น แตฉันไมปรารถนาชายคนนั้น. ครั้ง
นั้นแล บุรษุ ผูเปนสามีไดตัดหญิงผูเปนภรรยานั้นออกเปนสองทอน แลวจึง
ผาตนดวยความรักวา เราทั้งสองจักตายไปดวยกัน. ดูกอนพราหมณ ขอวา
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมา
แตของที่รัก อยางไร ทานพึงโปรดทราบโดยปริยายแมนี้.
[๕๔๓] ลําดับนั้นแล นาฬิชังฆพราหมณชื่นชม อนุโมทนาพระภาษิต
ของพระผูมีพระภาคเจา แลวลุกจากที่นั่ง ไดเขาไปเฝาพระนางมัลลิกาเทวียังที่
ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลถึงการที่ไคเจรจาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา
ทั้งหมดแกพระนางมัลลิกาเทวี. ลําดับนั้นแล พระนางมัลลิกาเทวี ไดเขาไป
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เฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงที่ประทับ แลวไดทลู ถามพระเจาปเสนทิโกศลวา
ขาแตพระมหาราช ทูลกระหมอททรงเขาพระทัยความขอนั้น เปนไฉน พระกุมารี
พระนามวาวชิรี เปนที่รกั ของทูลกระหมอมหรือ. พระเจาปเสนทิโกศลตรัส
ตอบวา. อยางนั้นมัลลิกา วชิรีกุมารีเปนที่รักของฉัน.
ม. ขาแตพระมหาราช ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้น
เปนไฉน เพราะพระวชิรีกุมารีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาส จะพึงเกิดขึ้นแกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ.
ป. ดูกอ นมัลลิกา เพราะวชิรีกุมารีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป แม
ชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอื่นไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาสจักไมเกิดแกฉันเลา.
ม. ขาแตพระมหาราช ขอนี้แล ที่พระผูมพี ระภาคเจาผูทรงรู ทรง
เห็นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่
รัก เพคะ.
[๕๔๔] ขาแตพระมหาราช ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอ
นั้นเปนไฉน พระนางวาสภขัตติยาเปนที่รักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ.
ป. อยางนั้น มัลลิกา พระนางวาสภขัตติยาเปนที่รักของฉัน.
ม. ขาแตพระมหาราช เพราะพระนางวาสภขัตติยาแปรปรวนเปน
อยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมันส และอุปายาส พึงเกิดขึ้นแก
ทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ.
ป. ดูกอนมัลลิกา เพราะวาสภขัตติยาแปรปรวนเปนอยางอื่นไป แม
ชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอื่นไป ทําไมโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาสจักไมเกิดแกฉันเลา.
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ม. ขาแดพระมหาราช ขอนี้แล ที่พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงรู ทรง
เห็นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุง หมายเอา ตรัสไววา โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของ
ที่รัก เพคะ.
ปยปญหา
[๕๔๕] ขาแตพระมหาราช ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความ
ขอนั้นเปนไฉน ทานวิฑูฑภเสนาบดีเปนที่รักของทลกระหมอมหรือ เพคะ.
ป. อยางนั้น มัลลิกา วิฑูฑภเสนาบดีเปนที่รักของฉัน.
ม. ขาแตพระมหาราช ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้น
เปนไฉน เพราะทานวิฑูฑภเสนาบดีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาสจะพึงเกิดแกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ.
ป. ดูกอนมัลลิกา เพราะวิฑูฑภเสนาบดีแปรปรวนเปนอยางอื่นไป
แมชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอื่นไป ทําไมโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ
อุปายาสจักไมเกิดแกฉันเลา.
ม. ขาแตพระมหาราช ขอนี้แล ที่พระผูมพี ระภาคเจาผูทรงรู ทรง
เห็นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสรูไววา โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของ
ที่รัก เพคะ.
[๕๔๖] ขาแตพระมหาราช ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความ
ขอนั้นเปนไฉน หมอมฉัน เปนที่รักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ.
ป. อยางนั้น มัลลิกา เธอเปนที่รักของฉัน.
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ม. ขาแตพระมหาราช ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้น
เปนไฉน เพราะหมอมฉันแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปายาส จะพึงเกิดแกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ.
ป. ดูกอนมัลลิกา เพราะเธอแปรปรวนเปนอยางอื่นไป แมชีวิตของ
ฉันก็พึงเปนอยางอื่นไป ทําไมโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปยาส
จักไมเกิดแกฉันเลา.
ม. ขาแตพระมหาราช ขอนี้แล ที่พระผูมีพระคาคเจาผูทรงรู ทรง
เห็นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุง หมายเอา ตรัสไววา โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของ
ที่รัก เพคะ.
[๕๔๗] ขาแตพระมหาราช ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความ
ขอนั้นเปนไฉน แควนกาสีและแควนโกศล เปนที่รักของทูลกระหมอมหรือ
เพคะ.
ป. อยางนั้น มัลลิกา แควนกาสีและแควนโกศลเปนที่รักของฉัน
เพราะอานุภาพแหงแควนกาสีและแควนโกศล เราจึงไดใชสอยแกนจันทนอัน
เกิดแตแควนกาสี ไดทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล.
ม. ขาแตพระมหาราช ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้น
เปนไฉน เพราะแควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเปนอยางอื่นไป โสกะ
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จะพึงเกิดแกทูลกระหมอมหรือหาไม
เพคะ.
ป. ดูกอนมัลลิกา เพราะแควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเปน
อยางอื่น แมชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอื่นไป ทําไมโสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส และอุปยายาส จักไมเกิดแกฉันเลา.
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ขาแตพระมหาราช ขอนี้แล ทีพ่ ระผูมีพระเจาผูทรงรู ทรงเห็น เปน
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมาย ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ
ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของที่รัก เพคะ.
พระเจาปเสนทิโกศลเปลงอุทาน
[๕๔๘] ป. ดูกอ นมัลลิกา นาอัศจรรย ไมเคยมีมา เทาที่พระผูมี
พระภาคเจาพระองคนั้น คงจะทรงเห็นชัด แทงตลอดดวยพระปญญา มานี่เถิด
มัลลิกา ชวยลางมือใหทีเถิด.
ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกขึ้นจากอาสน ทรงพระภูษา
เฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง ทรงประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับ
อยูแลวทรงเปลงพระอุทานวา ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังนี้ ๓ ครั้ง ฉะนี้แล.
จบปยชาติกสูตรที่ ๗
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อรรถกถาปยชาติกสูตร
ปยชาติกสูตรมีคําเริมตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในบทเหลานั้น บทวา เนว กมฺมนฺตา ปฏิภนฺติ ความวา การงานยอม
ไมปรากฏทั้งสิ้นโดยประการทั้งปวงคือ ยอมไมปรากฏโดยการกําหนดตามปรกติ.
แมในบทที่สองก็นัยนี้นั่นเทียว. ก็บทวา น ปฏิภนฺติ ในพระสูตรนี้ แปล
วา ไมถูกใจ. บทวา อาหฬน แปลวา ปาชา. บทวา อฺถตฺต ไดแก
ความเปนโดยประการอื่น เพราะมิวรรณะแปลกไป. ธรรมที่จะพึงรูแจงดวยใจ
ชื่อวา อินทรีย. แตคํานี้ ทานกลาวหมายถึงโอกาสที่อินทรียตั้งอยูแลว. บทวา
ปยชาติกา ความวา ยอมเกิดจากความรัก. บทวา ปยปฺปภิติกา ความ
วา มีมาแตของที่รัก. บทวา สเจ ต มหาราช ความวา แมกําหนดความ
หมายของพระดํารัสนั้น จึงกลาวอยางนั้น ดวยความศรัทธาในพระศาสดา.
บทวา จร ปเร ความวา เธอจงหลบไปทางอื่นเสีย หมายความวา เธออยา
ยืนอยูที่นี้ก็ได. อนึ่ง บทวา จร ปเร คือ เธอจงไปทางอื่น อธิบายวา อยายืน
ในที่นี้บาง. บทวา ทฺวิธา เฉตฺวา ความวา ตัดกระทําใหเปน ๒ สวน ดวย
ดาบ. บทวา อตฺตาน อุปฺปาเลสิ ความวา เอาดาบนั่นแหละแหวะทองของ
ตน. ก็ถาหญิงนั้นไมเปนที่รักของชายนั้น บัดนี้ ชายนั้น ไมพึงฆาคนดวยคิดวา
เราจักหาหญิงอื่น. แตเพราะหญิงนั้นเปนที่รักของชายนั้น ฉะนั้น ชายนั้น.
ปรารถนาความพรอมเพรียงกับหญิงนั้นแมในปรโลก จึงไดกระทําอยางนั้น .
คําวา พระกุมาร พระนามวา วชิรีเปนที่โปรดปรานของพระองคหรือ ความวา ไดยินวา พระนางนั้นไดมีคําริอยางนี้ พระนางกลาว
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อยางนั้น เพราะคิดวา ถาเราจะพึงกลาวถอยคําเปนตนวา ขาแตมหาราช เรื่อง
เคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้ ยังมีหญิงอื่นอีก พระองคจะพึงปฏิเสธเรา
วา ใครไดกระทําอยางนั้นแกเจา จงถอยไป ขอนั้นยอมไมมี เราจักยังหญิง
นั้นใหเขาใจดวยอาการที่เปนไปอยูนั่นเทียว.
ในบทวา วิปริณามฺถาภาวา นี้ บัณฑิตพึงทราบความเปลี่ยน
แปลงเพราะความตาย คือ ความเปนโดยประการอื่น ดวยการหนีไปกับ ใคร ๆ
ก็ได.
บทวา วาสภาย ความวา พระเทวีของพระราชาองคหนึ่ง พระนาม
วา วาสภา ทานกลาวหมายถึงพระนางนั้น.
บทวา ปย เต อห ทานกลาวในภายหลังทั้งหมด เพราะเหตุไร.
ไดยินวา ความดําริอยางนี้ไดมีแลวแกพระนางนั้น จึงทูลถาม ในภายหลังทั้ง
หมดเพื่อใหเปนที่ตั้งแหงถอยคําวา พระราชานี้ทรงกริ้วเรา ถาเราจะพึงถาม
ก็อันคนอื่นทั้งหมดวา หมอมฉันเปนที่รักของพระองคหรือ พระองคก็จะพึง
ตรัสวา เจามิไดเปนที่รักของเรา จงหลีกไปทางอื่น เมื่อเปนเชนนี้ ถอยคําก็จัก
ไมไดตั้งขึ้น. บัณฑิตพึงทราบความเปลี่ยนแปลงโดยความเปนผูถูกทิ้งไวใน
แควนกาสีโกศล ความเปนโดยประการอื่นโดยอยูในเงื้อมมือพระราชาผูเปน
ปฏิปกษทั้งหลาย (ราชศัตรู).
บทวา อาจเมหิ ความวา เจาจงเอาน้ําบวนปากมา. พระเจาปสเสนทิ โกศลทรงบวนแลว ทรงลางพระหัตถและพระบาทแลว ทรงกลั้วพระโอษฐ
แลวประสงคจะนมัสการพระศาสดา จึงตรัสอยางนั้น. คําที่เหลือ ในที่ทกุ แหง
ตื้นทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาปยชาติสูตรที่ ๗
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๘. พาหิติยสูตร
[๕๔๙] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นเปนเวลาเชา
ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังพระนครสาวัตถีเพื่อ
บิณฑบาต ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ภายหลังภัต กลับจาก
บิณฑบาตแลว เขาไปยังบุพพารามปราสาทของมิคารมารดาเพื่อพักกลางวัน.
[๕๕๐] ก็สมัยนัน้ แล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จขึ้นประทับคอชางชื่อ
วาบุณฑรีก เสด็จออกจากพระนครสาวัตถีในเวลากลางวัน ไดทอดพระเนตร
เห็นทานพระอานนทกําลังมาแตไกล ครั้นแลวไดตรัสถามมหาอํามาตยชื่อ
สิริวัฑฒะวา ดูกอนเพื่อนสิริวัฑฒะ นั่นทานพระอานนทหรือมิใช. สิริวัฑฒมหาอํามาตยกราบทูลวา ขาแตมหาราช นั่นทานพระอานนท พระพุทธเจาขา.
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียกบุรุษผูหนึ่งมาตรัสวา ดูกอนบุรษุ ผู.
เจริญ ทานจงไป จงเขาไปหาทานพระอานนท แลวจงกราบเทาทั้งสองของ
ทานพระอานนทดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา ขาแตทานผูเจริญ พระเจา
ปเสนทิโกศลทรงกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยพระเศียร และจง
เรียนทานอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ไดยินวา ถาทานพระอานนท
ไมมีกิจรีบดวนอะไร ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหรออยู
สักครูหนึ่งเถิด บุรุษนั้นรับพระราชดํารัสของพระเจาปเสนทิโกศลแลว ได
เขาไปหาทานพระอานนทถึงที่อยู อภิวาที่ทานพระอานนทแลวไดยืนอยู ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว ไดกราบเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทาน
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ผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลทรงกราบเทาทั้งสองของทานพระอานนทดวยพระ
เศียร และรับสั่งมาวา ไดยินวา ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร ขอ
ทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหรออยูสักครูหนึ่งเถิด ดังนี้ . ทานพระอานนทไดรับนิมนตดวยดุษณีภาพ.
ทรงดําเนินไปหาพระอานนท
[๕๕๑] ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จพระราชดําเนิน
ดวยคชสาร ไปจนสุดทางที่ชางจะไปได แลวเสด็จลงจากคชสาร ทรงดําเนิน
เขาไปหาทานพระอานนท ทรงอภิวาทแลว ประทับยืน ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลวไดตรัสกะทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ ถาทานพระอานนท
ไมมีกิจรีบดวนอะไร ขอโอกาสเถิด ทานผูเจริญ ขอทานพระอานนทจงอาศัย
ความอนุเคราะหเขาไปยังฝงแมน้ําอจิรวดีเถิด. ทานพระอานนทรับอาราธนาดวย
ดุษณีภาพ. ครั้งนั้นทานพระอานนทไดเขาไปยังฝงแมน้ําอจิรวดี แลวนั่งบน
อาสนะที่เขาจัดถวาย ณ โคนไมตนหนึ่ง. พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จพระราช
ดําเนินดวยคชสารไปจนสุดทางที่ชางจะไปได แลวเสด็จลงทรงดําเนินเขาไปหา
ทานพระอานนท ทรงอภิวาทแลวประทับยืน ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดตรัสกะทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาสเถิด ขอนิมนตทาน
พระอานนทนั่งบนเครื่องลาดไมเถิด. ทานพระอานนททูลวาอยาเลย มหาบพิตร
เชิญมหาบพิตรประทับนั่งเถิด อาตมภาพนั่งบนอาสนะของอาตมภาพแลว.
พระเจาปเสนทิโกศลจึงประทับนั่งบนพระราชอาสนที่เขาแตงตั้งไว.
[๕๕๒] ครั้นแลว พระเจาปเสนทิโกศล ไดตรัสถามทานพระอานนทวา
ขาแตทานอานนทผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พึงทรงประพฤติกาย
สมาจารที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนบางหรือหนอ. ทานพระอานนท
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ถวายพระพรวา ดูกอนมหาบพิตร พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ไมพึงทรง
พระพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนเลย ขอถวาย
พระพร.
ป. ขาแตทานพระอานนท พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พึงทรง
พระพฤติวจีสมาจาร ฯลฯ มโนสมาจารที่สมณพราหมณผูรูแจงทั้งหลายพึงติเตียน
บางหรือหนอ.
อา. ดูกอนมหาบพิตร พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ไมพึงทรง
ประพฤติมโนสมาจารที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนเลย ขอถวาย
พระพร.
ปญหากายสมาจารเปนตน
[๕๕๓] ป. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ขาแตทานผูเจริญ ไม
เคยมีมาแลว ก็เราทั้งหลายไมสามารถจะยังขอความที่ทานพระอานนทใหบริบูรณดวยการแกปญหา ใหบริบูรณดว ยปญหาได ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลา
ใดเปนพาล ไมฉลาด ไมใครครวญ ไมพิจารณาแลว ก็ยังกลาวคุณหรือโทษ
ของชนเหลาอื่นได เราทัง้ หลายไมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลานั้น
โดยความเปนแกนสาร ขาแตทานผูเจริญ สวนชนเหลาใดเปนบัณฑิต เปน
ผูฉลาดเฉียบแหลม มีปญ
 ญา ใครครวญ พิจารณาแลว กลาวคุณหรือโทษ
ของชนเหลาอื่นเราทั้งหลายยอมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลานั้น
โดยความเปนแกนสาร ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็กายสมาจารที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารที่เปนอกุศล ที่สมณพราหมณ
ทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียน ขอถวายพระพร.
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ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่เปนอกุศลเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร การสมาจารที่มีโทษแล เปนอกุศล ขอถวาย
พระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีโทษเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนแล เปนกาย
สมาจารที่มีโทษ ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนเปนไฉน
อา. ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารที่มีทุกขเปนวิบากแล เปนกาย
สมาจารที่มีความเบียดเบียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีทุกขเปนวิบากเปนไฉน
อา. ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารใดแล ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียน
ตนเองบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสอง
ฝายบาง อกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีกายสมาจารนั้น กุศล
ธรรมทั้งหลายยอมเสื่อม ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารเห็นปานนี้แล สมณ
พราหมณ ทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานพระอานนท ก็วจีสมาจาร ฯลฯ มโนสมาจารที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียนเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารที่เปนอกุศลแล ที่สมณพราหมณ
ทั้งหลายผูรูแจงพึงติเตียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่เปนอกุศลเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารที่มีโทษแล เปนอกุศล ขอถวาย
พระพร.
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ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่มีโทษเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนแลเปนมโนสมาจารที่มีโทษ ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่มีความเบียดเบียนเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารที่มีทุกขเปนวิบากแล เปนมโน
สมาจารที่มีความเบียดเบียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่มีทุกขเปนวิบากเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารใดแล ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียน
ตนเองบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสอง
ฝายบาง อกุศลธรรมทั้งหลาย ยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีมโนสมาจารนั้น กุศล
ธรรมยอมเสื่อม ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารเห็นปานนี้แล สมณพราหมณ
ทั้งหลาย ผูร ูแจงพึงติเตียน ขอถวายพระพร.
[๕๕๔] ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมทั้งปวงทีเดียวหรือหนอ.
อา. ดูกอนมหาบพิตร พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมไดทั้งปวง ทรง
ประกอบดวยกุศลธรรม ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็กายสมาจารที่สมณพราหมณทั้ง
หลายผูรูแจงไมพึงติเตียนเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารที่เปนกุศลแล สมณพราหมณทั้ง
หลายผูรูแจงไมพึงติเตียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่เปนกุศลเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารที่ไมมีโทษแล เปนกุศล ขอถวาย
พระพร.
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ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่ไมมีโทษเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารที่ไมมีความเบียดเบียนแล เปน
กายสมาจารที่ไมมีโทษ ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่ไมมีความเบียดเบียนเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารที่มีสุขเปนวิบาก เปนกาย
สมาจารที่ไมมีความเบียดเบียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีสุขเปนวิบากเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารใดแล ยอมไมเปนไปเพื่อเบียด
เบียนตนเองบาง เพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น
ทั้งสองฝายบาง อกุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผูมีกายสมาจารนั้นยอมเสื่อมไป
กุศลธรรมทัง้ หลายยอมเจริญ ดูกอนมหาบพิตร กายสมาจารเห็นปานนี้แล
สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพึ่งติเตียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็วจีสมาจาร ฯลฯ มโนสมาจาร
ที่สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน เปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารเปนกุศลแล สมณพราหมณทั้ง
หลายผูรูแจงไมพึงติเตียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่เปนกุศลเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารที่ไมมีโทษแล เปนมโนสมาจาร
เปนกุศล ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่ไมมีโทษเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารที่ไมมีความเบียดเบียนแล เปน
มโนสมาจารทีไมมีโทษ ขอถวายพระพร.
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ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่ไมมีความเบียดเบียนเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารที่มีสุขเปนวิบากแล เปนมโน
สมาจารที่ไมมีความเบียดเบียน ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารที่มีสุขเปนวิบากเปนไฉน.
อา. ดูกอนมหาบพิตร มโนสมาจารใดแล ยอมไมเปนไปเพื่อเบียด
เบียนตนเองบาง ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอื่นบาง ไมเปนไปเพื่อเบียด
เบียนทั้งตนเองและผูอื่นทั้งสองฝายบาง อกุศลธรรมทั้งหลายของบุคคลผูมีมโน
สมาจารนั้นยอมเสื่อมไป กุศลธรรมทั้งหลายยอมเจริญ ดูกอนมหาบพิตร
มโนสมาจารเห็นปานนี้แล สมณพราหมณทั้งหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน ขอ
ถวายพระพร.
[๕๕๕] ป. ขาแตทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ทรงสรรเสริญการเขาถึงกุศลธรรมทัง้ ปวงทีเดียวหรือหนอ.
อา. ดูกอนมหาบพิตร พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมไดทั้งปวง
ทรงประกอบดวยกุศลธรรม ขอถวายพระพร.
ทรงชื่นชมยินดีภาษิต
[๕๕๖] ป. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ขาแตทานผูเจริญ
ไมเคยมีมาแลว ขาแตทานผูเจริญ ทานพระอานนทกลาวภาษิตนี้ดีเพียงใด เรา
ทั้งหลายมีใจชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่ง ดวยภาษิตของทานพระอานนทนี้ ขาแต
ทานผูเจริญ เราทั้งหลายยินดีเปนอยางยิ่งดวยภาษิตของทานพระอานนทอยางนี้
ถาวาชางแกวพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมชางแกว เราทั้งหลายก็พึง
ถวายแกทานพระอานนท ถามาแกวพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมมาแกว
เราทั้งหลายก็พึงถวายแกทานพระอานนท ถาวาบานสวยพึงควรแกทานพระ-
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อานนทไซร แมบานสวย เราทั้งหลายก็พึงถวายแกทานพระอานนท ก็แตวา
เราทั้งหลายรูอยูวา นั่นไมสมควรแกทานพระอานนท ขาแตทานผูเจริญ
ผาพาหิติกาผืนนี้ โดยยาว ๑๖ ศอกถวน โดยกวาง ๘ ศอกถวน พระเจาแผนดิน
มคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร ทรงใสในคันฉัตรสงมาประทานแกขาพเจา
ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระอานนทโปรดอนุเคราะหรับผาพาหิติกานั้นเถิด.
อา. ดูกอนมหาบพิตร อยาเลย ไตรจีวรของอาตมภาพบริบูรณแลว
ขอถวายพระพร.
[๕๕๗] ป. ขาแตทานผูเจริญ แมน้ําอจิรวดีนี้ ทานพระอานนท
และเราทั้งหลายเห็นแลว เปรียบเหมือนมหาเมฆยังฝนใหตกเบื้องบนภูเขา .
ภายหลังแมน้ําอจิรวดีนี้ ยอมไหลลนฝงทั้งสองฉันใด ทานพระอานนทก็ฉันนั้น
เหมือนกัน จักทําไตรจีวรของตน ดวยผาพาหิติกานี้ และจักแจกไตรจีวร
อันเกากับเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย เมื่อเปนเชนนี้ ทักษิณาของเราทั้งหลายนี้
คงจักแพรหลายไปดังแมน้ําลนฝงฉะนั้น ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระอานนท
โปรดรับผาพาหิติกาเถิด.
ทานพระอานนทรับผาพาหิติกา. ลําดับแล พระเจาปเสนทิโกศลได
ตรัสอําลาทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ เราทั้งหลายขอ
ลาไปบัดนี้ เราทั้งหลายมีกิจมาก มีกรณียะมาก. ทานพระอานนทถวายพระพร
วา ดูกอนมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด. ลําดับนั้น
พระเจาปเสนทิโกศลทรงชื่นชมภาษิตของทานพระอานนทแลว เสด็จลุกขึ้นจาก
ที่ประทับทรงถวายอภิวาททานพระอานนท ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จ
กลับไป.
[๕๕๘] ลําดับนั้นแล เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จกลับไปไมนาน
ทานพระอานนทไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระ-
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ผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลถึงการ
เจรจาปราศรัยกับพระเจาปเสนทิโกศลทั้งหมด แดพระผูมีพระภาคเจา และได
ทูลถวายผาพาหิติกานั้นแดพระผูมีพระภาคเจา.
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะภิกษุทั้งหลายวา ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย เปนลาภของพระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดดี
แลวหนอ ทีท่ าวเธอไดเห็นอานนท และไดประทับนั่งใกลอานนท.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นพากัน
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบพาหิติสูตรที่ ๘

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 191

อรรถกถาพาหิติยสูตร
พาหิติยสูตร มีคาํ เริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในพระสูตรนั้น บทวา เอกปุณฺฑริกนาค ไดแก ชางที่มีชื่อ
อยางนี้. ไดยินวา เหนือซี่โครงของพญาชาง นั้นมีที่ขาวอยูประมาณเทาผล
ตาล เพราะฉะนั้น เขาจึงตั้งชื่อพระยาชางนั้นวา เอกปุณฑริกะ. บทวา
สิริวฑฺฒ มหามตฺต ไดแก มหาอํามาตยมีชื่ออยางนั้น ซึ่งขึ้นชางอีก
เชือกหนึ่งตางหากไปดวย เพื่อจะสนทนาตามความผาสุก. บทวา โน
ในคําวา อายสฺมา โน นี้ เปนนิบาตใชในการถาม. มหาอํามาตยกําหนด
อาการที่พระเถระทรงสังฆาฏิและบาตรได จึงกราบทูลวา ขาแตมหาราช.
บทวา โอปารมฺโภ ความวา ควรติเตียน คือ ควรแกอันยกโทษ.
พระราชาตรัสถามวา เราจะถามอยางไร. พระราชาตรัสถามวา พระสูตรนี้
เกิดขึ้นในเรื่องที่งาม เราจะถามเรื่องนั้น. บทวา ย หิ มย ภนฺเต
ความวา ขาแตทานผูเจริญ เราทั้งหลายไมอาจถือเอาบทวา "อันสมณพราหมณ
ผูรูแจง" นี้ใดใหบริบูรณดวยปญหาได เหตุอันนั้น ทานพระอานนทผูกลาว
อยูอยางนี้ใหบริบูรณแลว . บทวา อกุสโล ไดแก อันเกิดแตความไมฉลาด.
บทวา สาวชฺโช ความวา เปนไปกับดวยโทษ. บทวา สพฺยาปชฺโฌ
ความวา เปนไปกับดวยทุกข. ในบทวา ทุกฺขวิปาโก นี้ ทานกลาวถึง
วิบากที่ไหลออก. บทวา ตสฺส ความวา แกกายสมาจารที่เปนไปแลวเพื่อ
ประโยชนแกความเบียดเบียนตนเองเปนตน ดังที่กลาวแลวนั้น. ในคําวา
ดูกอนมหาบพิตร พระตถาคตละอกุศลธรรมไดทั้งหมดแล ประกอบดวย
กุศลธรรม นี้ คือ ทรงสรรเสริญการละอกุศลธรรมสิ้นทุกอยางนั้นเองแล
๑

๑. ฉ. พาหิติกสูตร
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เมื่อทานกลาววา "ขอถวายพระพรยอมสรรเสริญ" คําถามยอมมีดวยประการใด
เปนอันกลาวอรรถดวยประการนั้น อนึ่ง พยากรณอยางนี้ ไมพึงเปนภาระ
เพราะแมผูที่ยังละอกุศลไมได ก็พึงสรรเสริญการละ อนึ่ง เพื่อแสดงวา
ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําอยางไร ก็มีปรกติกลาวอยางนั้น เพราะทรงละ
อกุศลไดแลว จึงพยากรณอยางนั้น. แมในฝายขาวก็มีนัยนี้เหมือนกัน . บทวา
พาหิติยานี้ เปนชื่อของผาที่เกิดขึ้นในพาหิติรัฐ. คําวา โดยยาว ๑๖ ศอก
ความวา โดยยาวมีประมาณ ๑๖ ศอกถวน. คําวา โดยกวาง ๘ ศอก
ความวา โดยกวาง ๘ ศอกถวน. คําวา ไดทูลถวาย (ผาพาหิติกา)
แดพระผูมีพระภาคเจา ความวา ไดมอบถวายแดพระผูมีพระภาคเจา.
ก็แลครั้นถวายแลวไดผูกทําเปนเพดานในพระคันธกุฎี. ตั้งแตนั้น พระคันธกุฎี
ก็งดงามโดยยิ่งกวาประมาณ. คําที่เหลือในที่ทุกแหง ตื้นทั้งนั้นแหละ. อนึ่ง
เทศนาน จบแลวดวยสามารถแหงไนยบุคคลแล.
จบอรรถกถาพาหิติยสูตรที่ ๘
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๙. ธรรมเจติยสูตร
[๕๕๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ นิคมของพวกเจาศากยะ
อันมีชื่อวาเมทฬุปะ ในแควนสักกะ. ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จ
ไปถึงนครกนิคมดวยพระราชกรณียะบางอยาง. ครั้งนั้นทาวเธอรับสั่งกะทีฆ
การายนะเสนาบดีวา ดูกอนการายนะผูสหาย ทานจงเทียมยานที่ดี ๆ ไว เรา
จะไปดูภมู ิภาคอันดีในพื้นที่อุทยาน. ทีฆการายนะเสนาบดีรับสนองพระราช
ดํารัสแลว ใหเทียมราชยานที่ดี ๆ ไว แลวกราบทูลแกพระเจาปเสนทิโกศลวา
ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาเทียมพระราชยานที่ดี ๆ ไว เพื่อใตฝาละอองธุลี
พระบาทพรอมแลว ขอใตฝาพระบาททรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด
ขอเดชะ.
[๕๖๐] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จขึ้นทรงยานพระที่นั่ง
อยางดีเสด็จออกจากนครกนิคม โดยกระบวนพระราชยานอยางดี ๆ ดวยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ เสด็จไปยังสวนอันรื่นรมย เสด็จพระราชดําเนินดวย
ยานพระที่นั่งจนสุดภูมิประเทศที่ยานพระที่นั่งจะไปได จึงเสด็จลงทรงพระดําเนินเขาไปยังสวน เสด็จพระราชดําเนินเที่ยวไป ๆ มา ๆ เปนการพักผอน
ไดทอดพระเนตรเห็นตนไมลวนนาดู. ชวนใหเกิดความผองใส เงียบสงัด
ปราศจากเสียงอื้ออึง ปราศจากคนสัญจรไปมา ควรแกการงานอันจะพึงทําใน
ที่ลับของมนุษย สมควรเปนที่อยูของผูตองการความสงัด ครั้นแลวทรงเกิด
พระปติปรารภถึงพระผูมีพระภาคเจาวาตนไมเหลานี้นั้นลวนนาดู ชวนใหเกิด
ความผองใส เงียบสงัด ปราศจากเสียงอื้ออึง ปราศจากคนสัญจรไปมา ควร
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แกการงานอันจะพึงทําในที่ลับของมนุษย สมควรเปนที่อยูของผูตองการความ
สงัด เหมือนดังวาเปนที่ ๆ เราเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาสัมมาสัมพุทธเจา.
ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลตรัสสั่งกะทีฆการายนะเสนาบดีวา ดูกอนทีฆการายนะผูสหาย ตนไมเหลานี้นั้นลวนนาดู ชวนใหเกิดความผองใส สมควร
เปนที่อยูของผูตองการความสงัด เหมือนดังวาเปนที่ ๆ เราเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดูกอนทีฆการายนะผูสหาย เดี๋ยวนี้
พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ.
ทีฆการายนะเสนาบดีกราบทูลวา ขาแตมหาราช มีนิคมของพวกเจาศากยะชื่อ
วาเมทฬุปะ เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ประทับอยู ณ นิคมนั้น พระพุทธเจาขา.
ป. ดูกอนการายนะผูสหาย ก็นิคมของพวกเจาศากยะชื่อวาเมทฬุปะ
มีอยูจากนิคมนครกะไกลเพียงไร.
ที. ขาแตมหาราช ไมไกลนัก ระยะทาง ๓ โยชน อาจเสด็จถึงได
โดยไมถึงวัน ขอเดชะ.
ป. ดูกอนการายนะผูสหาย ถาเชนนั้น ทานจงเทียมยานที่ดี ๆ ไว
เราจักไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
ทีฆการายนะเสนาบดีทูลรับสนองพระราชดํารัสแลวสั่งใหเทียมยานที่ดี ๆ
ไว แลวกราบทูลแดพระเจาปเสนทิโกศลวา ขอเดชะขาพระพุทธเจาเทียมยาน
ที่ดี ๆ ไวพรอมแลว พระเจาขา ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทไดโปรดทรงทราบ
กาลอันควรในบัดนี้เถิด.
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
[๕๖๑] ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จขึ้นทรงยานพระที่นั่ง
อยางดี เสด็จจากนครกนิคมโดยกระบวนพระราชยานอยางดี เสด็จไปยังนิคม
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ของพวกเจาศากยะชื่อวาเมทฬุปะ เสด็จถึงนิคมนั้นโดยไมถึงวัน เสด็จเขาไปยัง
สวน เสด็จพระราชดําเนินดวยยานพระที่นั่งไปจนสุดภูมิประเทศที่ยานพระที่นั่ง
จะไปได เสด็จลงจากยานพระที่นั่งแลวทรงดําเนินเขาไปยังสวน. ก็สมัยนั้นแล
ภิกษุเปนอันมากเดินจงกรมอยูในที่แจง. ครั้งนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จ
เขาไปหาภิกษุเหลานั้น แลวตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ขาแตทานทั้งหลายผูเจริญ
เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับ อยู ณ ที่ไหน ขาพเจา
ประสงคจะเฝาพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ภิกษุเหลานั้นถวาย
พระพรวา ดูกอนมหาบพิตร นั่นพระวิหาร พระทวารปดเสียแลว เชิญ
มหาบพิตรเงียบเสียงคอย ๆ เสด็จเขาไป ถึงระเบียงแลว ทรงกระแอมเคาะ
พระทวารเขาเถิด พระผูมีพระภาคเจาจักทรงเปดพระทวารรับมหาบพิตร
ขอถวายพระพร. ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงมอบพระแสงขรรคและ
พระอุณหิศเเกทีฆการายนะเสนาบดีในที่นั้น . ครัง้ นั้น ทีฆการายนะเสนาบดีมี
ความดําริวา บัดนี้ พระมหาราชจักทรงปรึกษาความลับ เราควรจะยืนอยูใน
ที่นี้แหละ. ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลทรงเงียบเสียง เสด็จเขาไปทาง
พระวิหารซึ่งปดพระทวาร ทรงคอย ๆ เสด็จเขาไปถึงพระระเบียง ทรงกระแอมแลวทรงเคาะพระทวาร. พระผูม ีพระภาคเจาเปดพระทวาร. ลําดับนั้น
พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปยังพระวิหาร ทรงซบพระเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา ทรงจูบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา
ดวยพระโอษฐ ทรงนวดพระยุคลบาทดวยพระหัตถ และทรงประกาศพระนาม
วา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล ขาแตพระองค
ผูเจริญ หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรทรงเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงทรงกระทําการ
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เคารพนอบนอมเปนอยางยิ่งเห็นปานนี้ในสรีระนี้ และทรงแสดงอาการฉันทมิตร.
ความเลื่อมใสในธรรม
[๕๖๒] พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
หมอมฉันมีความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว พระสงฆสาวก
ของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส หมอมฉันเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรยกําหนดที่
สุดสิบปบาง ยี่สิบปบาง สามสิบปบาง สี่สิบปบาง. สมัยตอมา สมณพราหมณ
เหลานั้น อาบน้ําดําเกลา ลูบไลอยางดี แตงผมและหนวด บําเรอคนให
เอิบเอิ่มพรั่งพรอมไปดวยเบญจกามคุณ. ขาแตพระองคผูเจริญ แตหมอมฉัน
ไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ พระพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์บริบูรณ มี
ชีวิตเปนที่สุดจนตลอดชีวิต. อนึ่ง หมอมฉันมิไดเห็นพรหมจรรยอื่นอันบริสุทธิ์
บริบูรณอยางนี้ นอกจากธรรนวินัยนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปน
ความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของหมอมฉันวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว พระสงฆ
สาวกของพระผูมีพระภาคเจาปฏิบัติดีแลว.
[๕๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระราชาก็ยังวิวาท
กับพระราชา แมกษัตริยก็ยังวิวาทกับกษัตริย แมพราหมณก็ยังวิวาทกับ
พราหมณ แมคฤหบดีก็วิวาทกับคฤหบดี แมมารดาก็ยังวิวาทกับบุตร แมบุตร
ก็ยังวิวาทกับมารดา แมบิดาก็ยังวิวาทกับบุตร แมบุตรก็ยังวิวาทกับบิดา แม
พี่นองชายก็ยังวิวาทกับพี่นองหญิง แมพี่นองหญิงก็ยังวิวาทกับพี่นองชาย แม
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สหายก็ยังวิวาทกับสหายะ ขาแตพระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเห็นภิกษุ
ทั้งหลายในธรรมวินัยนี้สมัครสมานกัน ชื่นชมกัน ไมวิวาทกัน เขากันไดสนิท
เหมือนน้ํากับน้ํานม มองดูกันและกันดวยจักษุอันเปยมดวยความรักอยู. ขาแต
พระองคผูเจริญ หมอมฉันไมเคยเห็นบริษัทอื่นที่สมัครสมานกันอยางนี้ นอก
จากธรรมวินัยนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสในธรรม
ในพระผูมีพระภาคเจาของหมอนฉัน....
[๕๖๔] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันเดินเที่ยว
ไปตามอารามทุกอาราม ตามอุทยานทุกอุทยานอยูเนือง. ๆ ในที่นั้น ๆ หมอม
ฉันไดเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่ง ซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส
ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ดูเหมือนวาจะไมตั้งใจแลดูคน.
หมอมฉันนั้นไดเกิดความคิดวา ทานเหลานี้คงไมยินดีพระพฤติพรหมจรรยเปน
แน หรือวาทานเหลานั้นมีบาปกรรมอะไรที่ทําแลวปกปดไว ทานเหลานั้นจึง
ซูบผอม เศราหมองมีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งไปดวย
เสนเอ็น ดูเหมือนวาไมตั้งใจแลดูคน. หมอมฉันเขาไปหาสมณพราหมณเหลา
นั้นแลวถามวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย เหตุไรหนอทานทั้งหลายจึงซูบผอม
เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น
ดูเหมือนวาไมตั้งใจแลดูคน. สมณพราหมณเหลานั้นไดตอบอยางนี้วา ดูกอ น
มหาบพิตร อาตมภาพทั้งหลายเปนโรคพันธุกรรม. ขาแตพระองคผูเจริญ แต
หมอมฉันไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ราเริงยิ่งนัก มีใจชื่นบา น มีรูป
อันนายินดี มีอินทรียเอิบอิ่ม มีความขวนขวายนอย มีขนอันดก เลี้ยงชีพ
ดวยของที่ผูอื่นให มีใจดังมฤคอยู. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดมี
ความคิดวา ทานเหลานี้ คงรูคุณวิเศษยิ่งขึ้นไปกวาเดิม ในพระศาสนาของ
พระผูมีพระภาคเจาเปนแน ทานเหลานั้นจึงราเริงยิ่งนัก มีใจชื่นบาน มีรปู อัน
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นายินดี มีอินทรียเอิบอิ่ม มีความขวนขวายนอย มีขนอันดก เลี้ยงชีพดวย
ของที่ผูอื่นให มีใจดังมฤคอยู. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความ
เลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของหมอมฉัน...
[๕๖๕] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันเปนขัตติยราช
ไดมูรธาภิเษกแลว ยอมสามารถจะใหฆาคนที่ควรฆาได จะใหริบคนที่ควรริบ
ก็ได จะใหเนรเทศคนที่ควรเนรเทศก็ได. เมื่อหมอมฉันนั่งอยูในที่วินิจฉัยความ
ก็ยังมีคนทั้งหลายพูดสอดขึ้นในระหวาง ๆ หมอมฉันจะหามวา ดูกอนทาน
ผูเจริญทั้งหลาย เมื่อเรานั่งอยูในที่วินิจฉัยความ ทานทั้งหลายอยาพูดสอดขึ้น
ในระหวาง จงรอคอยใหสุดถอยคําของเราเสียกอน ดังนี้ ก็ไมได คนทั้งหลาย
ก็ยังพูดสอดขึ้นในระหวางถอยคําของหมอมฉัน. ขาแตพระองคผูเจริญ แต
หมอมฉันไดเห็นภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ ในสมัยใด พระผูมีพระภาคเจา
ทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทนั้น สาวกทั้งหลายของพระผูมี
พระภาคเจาไมมีเสียงจามหรือเสียงไอเลย. ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมี
มาแลว พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทนั้น
สาวกของพระผูมีพระภาคเจารูปหนึ่งไดไอขึ้น. เพื่อนพรหมจรรยรูปหนึ่ง ได
เอาเขากระตุนเธอรูปนั้น ดวยความประสงคจะใหเธอรูสึกตัววา ทานจงเงียบ
เสียง อยาไดทําเสียงดังไป พระผูมีพระภาคเจาผูเปนศาสดาของเราทั้งหลาย
กําลังทรงแสดงธรรมอยู. หมอมฉันเกิดความคิดขึ้นวา นาอัศจรรยหนอ
ไมเคยมีมา ไดยินวา บริษัทจักเปนอันพระผูมีพระภาคเจาทรงฝกดีแลวอยางนี้
โดยไมตองใชอาชญา โดยไมตองใชศาสตรา. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน
ไมเคยไดเห็นบริษัทอื่นที่ฝกไดดีอยางนี้ นอกจากธรรมวินัยนี้. แมขอนี้ ก็เปน
ความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของหมอมฉัน...
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[๕๖๖] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันไดเห็น
กษัตริยผูเปนบัณฑิตบางพวกในโลกนี้ เปนผูฉลาด อาจย่ํายีถอยคําอันเปนขาศึก
ไดมีปญญาสามารถยิงขนทรายได. กษัตริยเหลานั้น เหมือนดังเที่ยวทําลายทิฐิ
ของผูอื่นดวยปญญา. พอไดยินขาววา พระสมณโคดมจักเสด็จถึงบานหรือนิคม
ชื่อโนน กษัตริยเหลานั้นก็พากันแตงปญหาดวยตั้งใจวา พวกเราจักพากัน
เขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้ ถาพระสมณโคดมอันพวกเราถาม
อยางนี้แลว จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระสมณโคดม ถาแมพระสมณโคดมอันเราทั้งหลายถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยาง
นี้ไซร พวกเราก็จักยกวาทะแมอยางนี้แกพระสมณโคดม. กษัตริยเหลานั้น
ไดยินขาววา พระสมณโคดมเสด็จถึงบานหรือนิคมโนนแลว ก็พากันไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ. พระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหกษัตริย
เหลานั้นเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา. กษัตริย
เหลานั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไมทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจา ที่ไหน
จักยกวาทะแกพระองคเลา ที่แทก็พากันยอมตนเขาเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมี
พระภาคเจาของหมอมฉัน...
[๕๖๗] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันไดเห็น
พราหมณผูเปนบัณฑิต ฯลฯ คฤหบดีผูเปนบัณฑิต... สมณะผูเปนบัณฑิต
บางพวกในโลกนี้ เปนผูฉลาด อาจย่ํายีถอยคําอันเปนขาศึกได มีปญญา
สามารถยิงขนทรายได. สมณะเหลานั้นเหมือนดังเที่ยวทําลายทิฐิของผูอื่นดวย
ปญญา. พอไดยินขาววา พระสมณโคดมจักเสด็จถึงบานหรือนิคมโนน สมณะ
เหลานั้นก็พากันแตงปญหาดวยตั้งใจวา พวกเราจักพากันเขาไปหาพระสมณ-
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โคดมแลวถามปญหานี้ ถาพระสมณโคดมอันพวกเราถามอยางนี้แลว จัก
พยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะอยางนี้ แกพระสมณโคดม ถาแม
พระสมณโคดมอันเราทั้งหลายถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเรา
ก็จักยกวาทะแมอยางนี้แกพระสมณโคดม. สมณะเหลานั้นไดยินขาววา พระสมณโคดมเสด็จถึงบานหรือนิคมโนนแลว ก็พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
ถึงที่ประทับ . พระผูมพี ระภาคเจาทรงชี้แจงใหสมณะเหลานั้นเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา. สมณะเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวย
ธรรมีกถาแลว ไมทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาคเจา ที่ไหนจักยกวาทะแก
พระองคเลา ที่แทยอมขอโอกาสกะพระผูมีพระภาคเจา เพื่อขอออกบวชเปน
บรรพชิต. พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงใหเขาเหลานั้นบวช. ครัน้ เขาเหลานั้นได
บวชอยางนี้แลว เปนผูหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไป
แลว อยูไมนานนักก็ทําใหแจงซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ทีก่ ุลบุตร
ทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองใน
ปจจุบันเขาถึงอยู ทานเหลานั้นพากันกลาวอยางนี้วา ดูกอ นทานผูเจริญ
ทั้งหลาย เราทั้งหลายยอมไมพินาศละซิหนอ ดวยวาเมื่อกอนเราทั้งหลายไมได
เปนสมณะเลย ก็ปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมไดเปนพราหมณเลย ก็ปฏิญาณวา
เปนพราหมณ ไมไดเปนพระอรหันตเลย ก็ปฏิญาณวาเปนพระอรหันต บัดนี้
พวกเราเปนสมณะ เปนพราหมณ เปนพระอรหันต. ขาแตพระองคผูเจริญ
แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของหมอมฉัน . . .
[๕๖๘] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง ชางไมสองคน
คนหนึ่งชื่ออิสิทันตะ คนหนึ่งชื่อปุราณะ หมอนฉันชุบเลี้ยงไว ใชยวดยาน
ของหมอมฉัน หมอมฉันใหเครื่องเลี้ยงชีพแกเขา นํายศมาใหเขา แตถึงกระนั้น
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เขาจะไดทําความเคารพนบนอบในหมอมฉัน เหมือนในพระผูมีพระภาคเจา
ก็หาไม. ขาแตพระองคผูเจริญ เรื่องเคยมีมาแลว หมอมฉันยกกองทัพออกไป
เมื่อจะทดลองชางไมชื่ออิสิทันตะและชางไมปุราณะนี้ดู จึงเขาพักอยูในที่พัก
อันคับแคบแหงหนึ่ง. ขาแตพระองคผูเจริญ ครั้งนั้นแล นายชางอิสิทันตะและ
นายชางปุราณะเหลานี้ ยังกาลใหลว งไปดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก
ไดฟงวา พระผูมีพระภาคเจาประทับอยูทิศใด เขาก็ผินศีรษะไปทางทิศนั้น
นอนเหยียดเทามาทางหมอมฉัน. หมอมฉันมีความคิดวาทานผูเจริญทั้งหลาย
นาอัศจรรยนักหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ นายชางอิสิทันตะและนายชางปุราณะ
เหลานี้ เราชุบเลี้ยงไว ใชยวดยานก็ของเรา เราใหเครื่องเลี้ยงชีพแกเขา
นํายศมาใหเขา แตถึงกระนั้น เขาจะไดทําความเคารพนบนอบในเรา เหมือน
ในพระผูมีพระภาคเจาก็หาไม. ทานเหลานี้คงจะรูคุณวิเศษยิ่งขึ้นไปกวาเดิม
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนแน. ขาแตพระองคผูเจริญ
แมขอนี้ ก็เปนความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของหมอมฉัน....
[๕๖๙] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง แมพระผูมีพระภาคเจาก็เปนกษัตริย แมหมอมฉันก็เปนกษัตริย แมพระผูมีพระภาคเจา
ก็เปนชาวโกศล แมหมอมฉันก็เปนชาวโกศล แมพระผูมีพระภาคเจาก็มี
พระชนมายุ ๘๐ ป แมหมอมฉันก็มีอายุ ๘๐ ป ขาแตพระองคผูเจริญ
ดวยเหตุนี้แล หมอมฉันจึงไดทําความเคารพนบนอบเปนอยางยิ่งในพระผูมี
พระภาคเจา และแสดงอาการเปนฉันทมิตร ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเชนนั้น
หมอมฉันขอทูลลาไป ณ บัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรใน
บัดนี้เถิด. ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกจากที่ประทับ ทรงถวาย
อภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ทรงกระทําประทักษิณแลวเสด็จหลีกไป.
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ตรัสธรรมเจดีย
[๕๗๐] ครั้งนั้นแล เมื่อพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปแลวไมนาน
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเจาปเสนทิโกศลพระองคนี้ ตรัสธรรมเจดีย คือพระวาจาเคารพธรรม ทรง
ลุกจากที่ประทับนั่งแลวเสด็จหลีกไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเรียน
ธรรมเจดียนี้ไว จงทรงจําธรรมเจดียนี้ไว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ธรรมเจดีย
ประกอบดวยประโยชน เปนอาทิพรหมจรรย.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นพากัน
ชื่นชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบธรรมเจติยสูตรที่ ๙
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อรรถกถาธรรมเจติยสูตร
ธรรมเจติยสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในพระสูตรนั้น คําวา เมทลุป เปนชื่อของนิคมนั้น. ก็ไดยินวา
นิคมนั้น มีแผนหินมีสีดุจมันขน เกิดขึ้นหนาแนนในที่นั้น ๆ เพราะฉะนั้น
จึงถึงการนับวา เมทลุปะ. อนึ่ง เสนาสนะ ในนิคมนั้น ก็ไมแนนอน ฉะนั้น
จึงมิไดกลาวไว. บทวา นครก ไดแกนิคมหนึ่งของเจาศากยะมีชื่ออยางนั้น.
คําวา ดวยพระราชกรณียะบางอยาง คือ มิใชดวยกรณียะอยางอื่น แต
พระเจาปเสนทิโกศลนี้ ตรัสสั่งวาพวกเจาจงจับพันธุละเสนาบดี พรอมดวย
บุตร ๓๒ คน ใหไดโดยวันเดียว. ก็ในวันนั้น นางมัลลิกาภริยาของ
พันธุละเสนาบดีนั้น ทูลนิมนตพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป.
พอภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข เสด็จถึงเรือนประทับนั่งแลว
เจาหนาที่ก็นําขาววา ทานเสนาบดีถึงอสัญกรรมแลว มาใหนางมัลลิกา.
นางรับหนังสือ ถามวา เปนขาวดี (หรือราย). ก็เรียนวา พระราชาทรงให
จับเสนาบดีพรอมดวยบุตร ๓๒ คน ประหารชีวิตพรอมกัน แมเจา. นาง
กลาววา พวกเจาอยาไดกระทําใหแพรงพรายแกมหาชน แลวเอาหนังสือใส
หอพกไว อังคาสพระภิกษุสงฆ. ในตอนนั้น เจาหนาที่ยกหมอสัปปมาหมอ
หนึ่ง (เผอิญ) หมอสัปปนั้นกระทบธรณีประตูแตก จึงสั่งใหไปนําหมอ
อื่นมาอังคาสพระภิกษุสงฆ.
พระศาสดาทรงกระทําภัตกิจเสร็จแลว จึงตรัสวา นางไมควรคิด
เพราะเหตุหมอสัปปแตก เพื่อเปนเหตุใหตั้งกถาขึ้น. ขณะนั้น นางมัลลิกา
(๑)

๑. ศิลามีสีอันแดงงามดุจหงอนไกเทศ (ลิป)

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 204

จึงนําหนังสือออกมาวางตรงหนาพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา แลวกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ นี่เปนขาวการตายของเสนาบดีกับบุตร ๓๒ คน หมอมฉันมิไดคิดแมเรื่องนี้ เหตุไรจะคิดเพราะเหตุหมอสัปป (แตก). พระผูมพี ระภาคเจาทรงกระทําธรรมีกถาใหปฏิสังยุตดวยสามัญลักษณะมีความไมเที่ยงเปนตน
วา ดูกอนนางมัลลิกา อยาคิด (มาก) ไปเลย ธรรมดาในสังสารวัฏฏมีทสี่ ุด
และเบื้องตนอันใคร ๆ ไปตามอยู รูไมไดแลว ยอมเปนไปเชนนั้น แลวเสด็จ
กลับ. นางมัลลิกาเรียกลูกสะใภ ๓๒ คน มาใหโอวาท. พระราชารับสั่งให
นางมัลลิกาเขาเฝา ตรัสถามวา ในระหวางเสนาบดีกับเรา โทษที่แตกกันมีหรือ
ไมมี. นางทูลวา ไมมี พะยะคะ. พระราชาทรงทราบวา เสนาบดีนั้น
ไมมีความผิดตามคําของนาง จึงมีความเดือนรอนเกิดความเสียพระทัยอยางลน
พน. พระองคทรงรําพึงวา ไดนําสหายผูยกยองเราวากระทําสิ่งที่หาโทษมิได
เห็นปานนี้มาแลวใหพินาศแลว ตั้งแตนั้นไป ก็ไมไดความสบายพระทัยในปราสาท
หรือในเหลานางสนม หรือความสุขในราชสมบัติทรงเริ่มเที่ยวไปในที่นั้น ๆ.
กิจอันนี้แหละไดมีแลว. หมายถึงเรื่องนี้ จึงกลาวไววา ดวยราชกรณียกิจ
อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้.
บทวา ทีฆ การายน ความวา ทีฆการายนะซึ่งเปนหลานของ
พันธุละเสนาบดีคิดวา พระราชาทรงฆาลุงของเรา ผูมิไดทําผิดนั้นโดยไมมีเหตุ
พระราชาไดทรงตั้งไวในคําแหนงเสนาบดีแลว. คํานั้น ทานกลาวหมายถึง
เรื่องนี้. คําวา มหจฺจราชานุภาเวน ความวา ดวยราชานุภาพอันใหญ
หมายความวา ดวยหมูพลมากมายงดงามดวยเพศอันวิจิตร ดุจถลมพื้นธรณี
ใหพินาศ ประหนึ่งจะยังสาครใหปวนปนฉะนั้น . บทวา ปาสาทิกานิ ความวา
อันใหเกิดความเลื่อมใสพรอมทั้งนาทัศนาทีเดียว. บทวา ปาสาทนียานิ เปน
(๑)

๑. สี. จิตฺตโทโส.
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ไวพจนของคํานั้น. อีกนัยหนึ่ง บทวา ปาลาทิกานิ ความวา นาดู (นา
ทัศนา). บทวา ปาสาทนียานิ ไดแกใหเกิดความเลื่อมใส. บทวา อปฺปสทฺทานิ คือ ไมมีเสียง. บทวา อปฺปนิคฺโฆสานิ ความวา เวนจากเสียง
กึกกอง เพราะอรรถวา ไมปรากฏ. บทวา วิชนวาตานิ ความวา ปราศจาก
กลิ่นของคน. บทวา มนุสฺสราหสฺเสยฺยกานิ ความวา สมควรแกงานที่จะ
พึงทําในที่ลับของมนุษย อรรถวา สมควรแกผูที่ปรึกษาคนควาอยางลี้ลับ.
บทวา ปฏิสลฺลานสารุปฺปานิ ความวา สมควรแกความเปนผูเดียว
ซอนเรนอยู. บทวา ยตฺถ สุท มย ความวา พระผูมีพระภาคเจา มิได
เคยเสด็จไปในที่นั้น ในคํานี้มีอรรถดังนี้ พระผูม ีพระภาคเจาควรเสด็จเขาไป
ในที่เชนนั้น เพราะเปนที่พวกเราทั้งหลายมีความสุข.
บทวา อติถิ มหาราชา ความวา เสนาบดีผูฉลาด ยอมทราบวา
พระราชาทรงนับถือพระผูมีพระภาคเจา. เสนาบดีนั้น จะสงจารบุรุษไป จนรูที่
ประทับของพระผูมีพระภาคเจาอยู ดวยคิดวา ถาพระราชาถามเราวา พระผูมี
พระภาคเจาทรงประทับที่ไหน ก็ควรจะกราบทูลไดโดยมิชกั ชา เพราะฉะนั้น
จึงกลาวอยางนั้น .
บทวา อาราม ปาวิสิ ความวา ทรงตั้งคายไวนอกนิคมแลว เสด็จ
เขาไปกับการายนะเสนาบดี. ทานกลาววา วิหาโร หมายเอาพระคันธกุฎี. บทวา
อาฬินฺท แปลวา หนามุข. บทวา อุกกฺ าสิตฺวา คือ กระทําเสียงกระแอม.
บทวา อคฺคฬ คือ บานประตู. บทวา อาโกฏเฏหิ ทานกลาวอธิบาย
ไววา ทรงเคาะที่ใกลชองกุญแจคอย ๆ ดวยปลายพระนขา. ไดยินวา พวก
อมนุษยยอมเคาะประตูสูงเกินไป ทีฆชาติก็เคาะต่ําเกินไป จึงไมเคาะอยางนั้น
คือเคาะที่ใกลชองตรงกลาง นี้เปนมรรยาทในการเคาะประตู ทานโบราณาจารย
กลาวแสดงไวดวยประการดังนี้. บทวา ตตฺเถว คือในที่ที่ภิกษุทั้งหลายกลาว
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แลวนั่นแหละ. คําวา ขคฺคฺจ อุณหฺ ีสฺจ นั้นเปนเพียงเทศนา. อนึ่ง
พระราชาทรงมอบราชกกุธภัณฑ ทั้ง ๕ ที่มาแลว คือ
พัดวาลวีชนี อุณหิส พระขรรค ฉัตร
และฉลองพระบาท พระราชาเสด็จลงจาก
ยานจอดซอนไว.
ถามวา ก็พระราชาทรงมอบเบญจราชกกุธภัณฑ เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะ
ไมควรเสด็จเขาไปยังสํานักพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเปนที่เคารพยิ่งดวยเพศแหง
อิสริยยศ และทรงคิดวาจะเขาไปเฝาเพียงพระองคเดียวจะไดสนทนาไดตามพอ
พระทัยของพระองค ก็ในบรรดาราชกกุธภัณฑทั้ง ๕ พระองคใหกลับแลว ก็
ไมไดกลาววาทานจงกลับ. จะกลับไปเองทั้งหมดทีเดียว. พระราชาทรงมอบไป
ดวยเหตุ ๒ ประการ ดังกลาวมานี้. บทวา รหายติ ความวา ยอมกระทําเรนลับ
คือ ซอนเรน ไดยินวา เสนาบดีนั้น มีประสงคดังนี้วา พระราชานี้ แมคราว
กอนก็ปรึกษาจตุกัณณมนตกับพระสมณโคดม แลวใหจับลุงของเรากับบุตร
๓๒ คน แมครั้งนี้ ก็คงปรึกษาจตุกัณณมนต สั่งใหจับเราอีกกระมังหนอ
เสนาบดีนั้น ไดมีความคิดดังนี้ เพราะอํานาจแหงความโกรธ.
บทวา วิวริ ภควา ทฺวาร ความวา พระผูมีพระภาคเจา มิได
ทรงลุกขึ้นเปดประตู. แตทรงเหยียดพระหัตถตรัสวา จงเปดเถอะ. ตอแตนั้น
ประตูก็เปดเองทีเดียว กลาววา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา พระองคเมื่อให
ทานอยูในโกฏิแหงกัปปมิใชนอย มิไดเคยกระทํากรรมคือการกั้นประตูดวยพระหัตถของพระองค. ก็ประตูนั้น เพราะเปดออกดวยพระทัยของพระผูมีพระภาคเจา เพราะฉะนั้น จึงควรกลาวไดวา พระผูมีพระภาคเจา เปดประตู
แลว บทวา วิหาร ปวิสิตฺวา ความวา เขาไปสูพระคันธกุฏีแลว. ก็เมื่อ
พระราชาพอเสด็จเขาไปแลว การายนะเสนาบดี ก็ถือเอาเบญจราชกุกธภัณฑ
กลับคาย เรียกวิฑูฑภะมาวา เพื่อนรัก จงยกฉัตรขึ้น. วิฑูฑภะถามวา
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พระชนกของขาพเจาไปแลวหรือ. ตอบวา อยาถามถึงพระชนกเลย ถาทาน
ไมยก ขาพเจาจะถือฉัตรนั้นยกขึ้นเอง. วิฑูฑภะจึงกลาววา ขาพเจาจะยก
เองสหาย. การายนะเสนาบดี ทิ้งมาไวใหพระราชาตัวหนึ่ง ดาบเลมหนึ่ง
นางสนมคนเดียวเทานั้น สั่งวา ถาพระราชาอยากจะมีชีวิตอยู ก็อยาตามมา
แลวยกฉัตรใหวิฑูฑภะ แลวพาวิฑูฑภะนั้น ไปยังนครสาวัตถีทีเดียว. บทวา
ธมฺมนฺวโย ความวา รูตาม คือ อนุมาน คือ เขาใจธรรม กลาวคือ
ปจจักขญาณ.
บัดนี้ คําวา สมฺมาสมฺพุทโธ ภควา ดังนี้เปนตน ยอมมีแก
พระราชานั้นดวยความรูตามธรรมอันใด เพื่อแสดงความรูตามธรรมอันนั้น จึง
กลาววา อิธ ปนาห ภนฺเต ดังนี้เปนตน ในบทเหลานั้น บทวา อาปาณโกฏิต ความวา ชีวติ ชื่อวา ปาณะ (ปราณ) การทําเขตแดนแหงชีวิต
อันมีลมปราณเปนที่สุดนั้นไวในภายใน ทานอธิบายวา แมในสมัยใกลตาย ก็
ยังทองเที่ยวไปอยูเที่ยว จึงกาวลวงชีวิตนั้น ไปไมได. ปาฐะวา อาปนโกฏิก
ดังนี้ก็มี. หมายความวา มีชีวิตเปนที่สุดรอบ. อธิบายวา บางคนกาวลวงอยู
ไมกระทําชีวิตอันมีปราณเปนที่สุดเที่ยวไป เพราะเหตุแหงชีวิตฉันใด ภิกษุ
ทั้งหลายยอมไมเปนอยางนั้น. คําวา อยมฺป โข เม ภนฺเต พระอรรถกถาจารยยอมแสดงวา ขอนี้ยอมเปนอยางนี้ เพราะพระพุทธเจาทรงตรัสรูดีแลว
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลวและพระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว
ขาแตพระองคผูเจริญ ความเลื่อมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคเจาของขา
พระองคนี้ยอมเปนอยางนี้. ในบททุกบท ก็มีนยั ดังนี้แล.
บทวา น วิย มฺเญ จกฺขุ พนฺธนฺเต (ดูเหมือนราวกะวาไม
หวงใยจักษุ) ความวาเหมือนไมผูกพันจักษุ. เพราะมองดูเห็นอยางไมนาเลื่อม
(๑)

(๒)

๑. ฉ. อปาณโกฎิก
๒. ฎีกา จกฺขุ อตฺตนิ พนฺธนฺต.
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ใสแลวยังไมทําหนาที่ในการแลดูอีก ฉะนั้น เขาจึงชื่อวา ไมผูกพันจักษุ.
เห็นอยางนาเลื่อมใสแลวยังทํากิจในการแลดูเนือง ๆ ฉะนั้นเขาชื่อวา ผูกพัน
จักษุ. ก็ทานเหลานี้ เปนผูไมนาเลื่อมใส ฉะนั้น ทานจึงกลาวอยางนั้น.
บทวา พนฺธุกโรโค โน ไดแก โรคแหงตระกูล (โรคกรรมพันธุ). อาจารย
ทั้งหลายกลาววา มีโรคเห็นปานนี้ เกิดในตระกูลของเราทั้งหลาย. บทวา
อุฬาร คือมีศักดิ์ใหญ. บทวา ปุพฺเพนาปร ไดแกเปนอยางอื่น คือแตก
ตางจากกอน. คือกระทํากสิณบริกรรมจนบังเกิดสมาบัติ ชื่อวา รูกวางขวาง
คือ วิเศษกวากอนในคํานั้น. กระทําสมาบัติใหเปนปทัฏฐาน เจริญวิปสสนา
ถือเอาพระอรหัตต ชื่อวา รูก วางขวาง คือ วิเศษยิ่งกวาแตกอน. บทวา
ฆาเฏตาย วา ฆาเฏตุ ความวา เพื่อใหฆาคนที่ควรฆา. บทวา ชาเปตาย
วา ชาเปตุ ความวา จะใหริบคนที่ควรริบดวยทรัพย คือ กระทําให
เสื่อมสิ้นใหไมมีทรัพย. บทวา ปพฺพาเชตาย วา ปพฺพาเชตุ คือใหเนรเทศคนที่ควรเนรเทศเสียจากรัฐ. บทวา อิสิทนฺตปุราณา คือ อิสิทันตะ
และบุราณะ. ในคนทั้ง ๒ นั้น คนหนึ่ง เปนพรหมจารี คนหนึ่ง เปนสทาร
สันโดษ (ยินดีแตภริยาของตน). บทวา มมภตฺตา ความวา ชื่อวา มมภัตตา
เพราะอรรถวา ภัตรอันเปนของแหงตนของชนเหลานั้นมีอยู. บทวา มมยานา
ความวา ชื่อวา ยวดยานของเรา เพราะอรรถวา ยวดยานอันเปนของแหงเรา
มีอยู. บทวา ชีวิต ทาตา ไดแก เปนผูใหความเปนไปแหงชีวิต. บทวา
วีมสมาโน คือเมื่อจะทดลอง.
ไดยินวา ในกาลนัน้ พระราชามิไดทรงบรรทมหลับเลย ทรงบรรทม
เหมือนหลับอยู. ที่นั้นไดตรัสถามชางไมเหลานั้นวา พระผูมีพระภาคเจา
ประทับทางทิศาภาคไหน ครั้นไดทรงสดับวา ทางทิศาภาคโนน จึง
ปรึกษากันวา พระราชาทรงหันพระเศียรไปยังทิศาภาคที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
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ประทับ หันพระบาทนา (ทางนี้) ถาพระศาสดาทรงหันพระเศียรไปยังทิศาภาคที่
พระราชาประทับ หันพระบาทมา เราจักกระทําอยางไรดี. แตนั้น ชางไม
เหลานั้น จึงคิดกันวา พระราชาทรงขัดพระทัยอยู เคยทรงใหสิ่งใดแกพวก
เรา ก็ทรงตัดสิ่งนั้นเสีย ชางไมทั้งหลายพูดกันวา ก็พวกเราไมสามารถที่จะ
หันเทาไปทางพระศาสดาได จึงหันเทาไปทางพระราชาแลว จึงนอนแลว.
พระราชานี้ ทรงหมายถึงขอนั้น จึงตรัสอยางนี้. บทวา ปกฺกามิ ความวา
พระราชาเสด็จออกจากพระคันธกุฎีแลว ทรงดําเนินไปถึงที่ที่การายนะอยู
ไมเห็นการายนะนั้นในที่นั้น จึงเสด็จไปยังคายที่พักพล. แมในที่นั้น ก็ไม
เห็นใครอื่น จึงตรัสถามหญิงนั้น. หญิงนั้น จึงกราบทูลเรื่องราวทั้งสิ้นให
ทรงทราบ. พระราชาทรงพระดําริวา บัดนี้เราไมควรไปในพระนครนั้น แต
ผูเดียว เราจะไปยังพระนครราชคฤห กลับมากับหลานแลว ยึดราชสมบัติ
ของเรา ดังนี้ เมื่อเสด็จไปยังพระนครราชคฤห ไดทรงเสวยพระกระยาหาร
ขาวปลายเกรียน ทรงดืม่ น้ําที่ขุนในระหวางทาง. อาหารของพระองค ซึ่งมี
ปกติเปนสุขุมาลชาติ ไมยอยไปโดยงาย. พระองคแมเสด็จถึงพระนครราชคฤห ก็เปนเวลาวิกาล ถึงเมื่อประตูพระนครปดเสียแลว. ทรงดําริวา วันนี้
นอนที่ศาลา (นี้ ) ตอพรุง นี้จึงเขาไปหาหลานของเรา ดังนี้ จึงทรงบรรทมที่
ศาลาภายนอกพระนคร. พระองคเสด็จลุกขึ้นตลอดราตรีเสด็จไปขางนอกหลาย
ครั้ง. ตั้งแตนั้น ก็ไมอาจทรงพระดําเนินไปดวยพระบาท ทรงบรรทมทัง้ เหนือ
ตักของหญิงนั้น พอใกลรุงก็ทรงสวรรคตแลว. หญิงทราบวา พระราชา
สวรรคตแลว ก็เริ่มปริเทวนาดวยการรองไหคร่ําครวญดวยเสียงดังวา บัดนี้
พระเจาโกศลสามีของเราเสวยราชสมบัติในรัฐทั้ง ๒ มานอนสวรรคตอยางคน
อนาถา ทีศ่ าลาของคนไรที่พึ่งภายนอกพระนครของคนอื่น ดังนี้เปนตน.
พวกมนุษยไดสดับขาวจึงมากราบทูลแดพระราชา. พระราชาเสด็จมาทอดพระ
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เนตรแลว ทรงจําได ทรงทราบเหตุที่เสด็จมาแลว ทรงจัดทําสรีรกิจอยาง
สมพระเกียรติทรงใหเจาพนักงานตีฆองรองประกาศวา เราจักจับพระเจา
วิฑูฑภะ ประชุมหมูพลใหพรักพรอมแลว. อํามาตยทั้งหลายพากันมา
หมอบแทบพระยุคลบาททูลวา ขอเดชะ ถาหากพระเจาลุงของพระองคไมมี
โรค พระองคก็ควรเสด็จ แตบัดนี้ แมพระเจาวิฑูฑภะ สมควรยกฉัตรขึ้น
เพราะอาศัยพระองคทีเดียว ทูลใหเขาใจ หามไวแลว.
บทวา ธมฺมเจติยานี เปนคําบอกถึงการทําความเคารพพระธรรม.
จริงอยู เมื่อกระทําความเคารพในรัตนะหนึ่ง ในบรรดารัตนะทั้ง ๓ ก็ยอมเปน
อันกระทําในทุกรัตนะทีเดียว. เพราะฉะนั้น เมื่อกระทําความเคารพในพระผูมี
พระภาคเจา ก็ยอมเปนอันกระทําความเคารพในพระธรรมดวย เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ธรรมเจดียทั้งหลาย. บทวา อาทิพฺรหฺมจริยกานิ ความวา อันเปนเบื้องตนของมรรคพรหมจรรย หมายความวา
อันเปนการปฏิบัติในสวนเบื้องตน. คําที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาธรรมเจติยสูตรที่ ๙
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๑๐. กรรณกัตถลสูตร
[๕๗๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ตําบลกรรณกัตถลมิคทายวัน ใกลอุทญ
ั ญานคร. ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปถึงอุทัญญา
นครดวยพระราชกรณียะบางอยาง. ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียก
บุรุษคนหนึ่งมาตรัสสั่งวา ดูกอนบุรุษผูเจริญ มานี่แนะ ทานจงเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับแลวถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลา จงทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา มี
พระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคําของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจา
ปเสนทิโกศลขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยพระเศียร
เกลา ทลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรีก้ ระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ทราบดวยเกลาวา วันนี้พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาแลว
เวลาบายจักเสด็จเขามาเฝาพระผูมีพระภาคเจา บุรุษนั้นทูลรับสนองพระบรม
ราชโองการแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศล ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยพระเศียร
เกลา ทรงทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้
กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ และรับสั่งมาทูลอยางนี้วา ขาแต
พระองคผูเจริญ ทราบวา วันนี้พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเขาแลว
เวลาบายจักเสด็จมาเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระเจาขา.
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[๕๗๒] พระราชภคินีทรงพระนามวาโสมา และพระราชภคินีทรง
พระนามวาสกุลา ไดทรงสดับขาววา ไดทราบวาพระเจาปเสนทิโกศลเสวย
พระกระยาหารเชาเสร็จแลว เวลาบายจะเสด็จไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ลําดับ
นั้นแล พระราชภคินีพระนามวาโสมา และพระราชภคินีพระนามวาสกุลา
เสด็จเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลในที่เสวยพระกระยาหาร แลวไดกราบทูลวา
ขาแตมหาราช ถาเชนนั้น ขอพระองคทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยพระเศียรเกลา จงทรงถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระ
โรคเบาบาง ทรงกระปรีก้ ระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคํา
ของหมอมฉันทั้งหลายวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินีนามวาโสมาและภคินี
นามวาสกุลา ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา
ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา
ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ.
[๕๗๓] ลําดับนัน้ แล พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชา
เสร็จแลว เวลาบายเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ทรงถวาย
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวประทับนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินีนามวาโสมา
และพระภคินีนามวาสกุลา ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา
ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปรา
ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสถามวา
ดูกอนมหาบพิตร ก็พระราชภคินีพระนามวาโสมาและพระราชภคินีพระนามวา
สกุลา ไมทรงไดผูอื่นเปนทูตแลวหรือ ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินีนามวาโสมาและพระภคินีนามวา
สกุลาไดสดับขาววา วันนี้หมอมฉันบริโภคอาหารเขาแลว เวลาบายจักมาเฝา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 213

พระผูมีพระภาคเจา ลําดับนั้น พระภคินีพระนามวาโสมาและพระภคินีพระ
นามวาสกุลา ไดเขามาหาหมอมฉันในที่บริโภคอาหาร แลวตรัสสั่งวา ขาแต
มหาราช ถาเชนนั้น ขอพระองคทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระ
ภาคเจาดวยเศียรเกลา ขอใหทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบา
บาง ทรงกระปรี้กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคําของหมอม
ฉันวา พระภคินีพระนามวาโสมาและพระภคินีพระนามวาสกุลาถวายบังคมพระ
ยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา และทูลถามความมีพระอาพาธ
นอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปรี้กระเปลา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ
พระเจาขา.
พ. ดูกอนมหาบพิตร ขอพระราชภคินีพระนามวาโสมาและพระราชภคินีพระนามวาสกุลา จงทรงพระสําราญเถิด ขอถวายพระพร.
พระเจาปเสนทิโกศล ทูลถามวรรณะ ๔
[๕๗๔] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวาขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดสดับมาวา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้
วาสมณะหรือพราหมณผูรูธรรมทั้งปวง ผูเห็นธรรมทั้งปวง จักปฏิญาณความรู
ความเห็นอันไมมีสวนเหลือ ไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ขาแตพระองค
ผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา สมณะหรือ
พราหมณผูรูธรรมทั้งปวง ผูเห็นธรรมทั้งปวง จักปฏิญาณความรูความเห็นอัน
ไมมีสวนเหลือ ไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ชนเหลานั้นเปนอันกลาวตามที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวไมเปนอันกลาวตูพระผูมีพระภาคเจาดวยคําไมจริง
และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม อนึ่ง การกลาวและการกลาวตามอันประกอบ
ดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะอันผูรูจะพึงติเตียนแลหรือ พระเจาขา.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนมหาบพิตร ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา
พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณผูรูธรรมทัง้ ปวง ผูเห็นธรรม
ทั้งปวง จักปฏิญาณความเห็นอันไมมีสวนเหลือไมมี ขอนั้น ไมเปนฐานะที่จะมี
ไดดังนี้ ชนเหลานั้นไมเปนอันกลาวตามที่อาตมภาพกลาวแลว และยอมกลาว
ตูอาตมภาพดวยคําอันไมเปนจริง ขอถวายพระพร.
[๕๗๕] ลําดับนัน้ แล พระเจาปเสนทิโกศลจึงรับสั่งถาม วิฑูฑภเสนาบดีวา ดูกอนเสนาบดี ใครหนอกลาวเรื่องนี้ในภายในนคร วิฑูฑภเสนาบดี
กราบทูลวา ขาแตมหาราช พราหมณสญชัยอากาสโคตรกลาวเรื่องนี้ ขอเดชะ.
ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา มานี่แนะ
บุรุษผูเจริญ ทานจงไปเชิญพราหมณสญชัยอากาสโคตรตามคําของเราวา ดูกอน
ทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่งหาทาน. บุรุษนั้นทูลรับสนองพระบรมราชโองการแลว ไดเขาไปหาพราหมณสญชัยอากาสโคตรถึงที่อยู แลวกลาวกะ
พราหมณสญชัยอากาสโคตรวา ดูกอ นทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลรับสั่ง
หาทาน.
ครั้งนั้น พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแต
พระองคผูเจริญ พระดํารัสอยางหนึ่งที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหมายเอาเนื้อความ
บางอยางตรัสไว แตคนอื่นกลับเขาใจพระภาษิตนั้นเปนอยางอื่นไป พึงมีหรือ
หนอ ก็พระผูมีพระภาคเจายังทรงจําพระดํารัสวา ตรัสแลวอยางไรบางหรือ
พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมหาบพิตร อาตมภาพจําคําที่
กลาวแลวอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณจักรูธรรมทั้งปวง จักเห็นธรรมทั้งปวง
ในคราวเดียวเทานั้น ไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.
ป. ขาแดพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาตรัสสภาพอันเปนตัว
เหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาตรัสสภาพอันเปนตัวผลพรอม
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ทั้งเหตุวา สมณะหรือพราหมณจักรูธรรมทั้งปวง จักเห็นธรรมทั้งปวง ใน
คราวเดียวเทานั้น ไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ขาแตพระองคผูเจริญ
วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ขาแตพระองค
ผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกนี้จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีการกระทําตางกัน
กระมังหนอ.
[๕๗๖] พ. ดูกอนมหาบพิตร วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย
พราหมณ แพศย ศูทร ดูกอนมหาบพิตร บรรดาวรรณะ ๔ จําพวกนี้ วรรณะ
๒ จําพวก คือ กษัตริยแ ละพราหมณ อาตมาภาพกลาววาเปนผูเลิศ คือ เปน
ที่กราบไหว เปนที่ลุกรับ เปนที่กระทําอัญชลี เปนที่กระทําสามีจิกรรม ขอ
ถวายพระพร.
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันมิไดทูลถามถึงความแปลกกันใน
ปจจุบันกะพระผูมีพระภาคเจา หมอมฉันทูลถามถึงความแปลกกันในสัมปรายภพกะพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ
กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวก
นี้จะพึงมีความแปลกกัน จะพึงมีการกระทําตางกันกระมังหนอ พระเจาขา.
องคแหงภิกษุผมู ีความเพียร ๕
[๕๗๗] พ. ดูกอนมหาบพิตร องคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้. ๕ ประการเปนไฉน. ดูกอนมหาบพิตร
๑. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เธอพระปญญาตรัสรูของ
พระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันต. . . เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม.
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๒. ภิกษุเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุ
สําหรับยอยอาหารอันสม่ําเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควร
แกการทําความเพียร.
๓. เปนผูไมโออวด ไมมีมายา เปดเผยตนตามความเปนจริงในพระศาสดา หรือในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลายผูเปนวิญู.
๔. เปนผูปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมให
ถึงพรอม เปนผูมีกําลัง มีความบากบั่นมั่นคงไมทอดธุระในกุศลธรรมทัง้ หลาย.
๕. เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเครื่องพิจารณาความเกิดและ
ความดับ เปนอริยะ เปนเครื่องชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ.
ดูกอนมหาบพิตร องคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้แล. ดู
กอนมหาบพิตร วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร
ถาวรรณะ ๔ จําพวกนั้น จะพึงเปนผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร
๕ ประการนี้ ขอนั้นก็จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกวรรณะ
๘ จําพวกนั้นตลอดกาลนาน ขอถวายพระพร.
[๕๗๘] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย
พราหมณ แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกนั้น พึงเปนผูประกอบดวยองค
แหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ วรรณะ
๔ จําพวกนั้น จะพึงมีความแปลกกัน จะมีการกระทําตางกันหรือ พระเจาขา.
พ. ดูกอนมหาบพิตร ในขอนี้ อาตมภาพกลาวความตางกันดวย
ความเพียรแหงวรรณะ ๔ จําพวกนั้น ดูกอนมหาบพิตร เปรียบเหมือนสัตวคู
หนึ่ง เปนชางที่ควรฝกก็ตาม เปนมาที่ควรฝกก็ตาม เปนโคที่ควรฝกก็ตาม
เขาฝกดีแลว แนะนําดีแลว คูหนึ่งไมไดฝก ไมไดแนะนํา ดูกอนมหาบพิตร
มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สัตวคูหนึ่งเปนชางที่ควรฝกก็ตาม
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เปนน้ําที่ควรฝกก็ตาม เปนโคที่ควรฝกก็ตาม เขาฝกดีแลว แนะนําดีแลว
สัตวคูหนึ่งที่เขาฝกแลวเทานั้นพึงถึงเหตุของสัตวที่ฝกแลว พึงยังภูมิของสัตวที่
ฝกแลวใหถึงพรอมมิใชหรือ ขอถวายพระพร.
ป. อยางนั้น พระเจาขา.
พ. ดูกอนมหาบพิตร ก็สัตวคูหนึ่งเปนชางที่ควรฝกก็ตาม เปนมา
ที่ควรฝกก็ตาม เปนโคที่ควรฝกก็ตาม เขาไมไดฝก ไมไดแนะนํา สัตวคูนั้น
ที่เขาไมไดฝกเลย จะพึงถึงเหตุของสัตวที่ฝกแลว จะพึงยังภูมิของสัตวที่ฝก
แลวใหถึงพรอมเหมือนสัตวคูหนึ่ง เปนชางที่ควรฝกก็ตาม เปนมาที่ควรฝกก็
ตาม เปนโคที่ควรฝกก็ตาม ที่เขาฝกดีแลว แนะนําดีแลว ฉะนั้นบางหรือไม
ขอถวายพระพร.
ป. ไมเปนอยางนั้นเลย พระเจาขา.
พ. ดูกอนมหาบพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล อิฐผลใดอันบุคคลผูมี
ศรัทธา มีอาพาธนอย ไมโออวด ไมมีมายา ปรารภความเพียร มีปญ
 ญา
พึงถึงอิฐผลนั้น บุคคลผูไมมีศรัทธา มีอาพาธมาก โออวด มีมายา เกียจ
คราน มีปญญาทราม จักถึงได ดังนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ขอถวาย
พระพร.
[๕๗๙] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาตรัสสภาพอัน
เปนเหตุและตรัสสภาพอันเปนผลพรอมกับเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะ
๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกเหลา
นั้น พึงเปนผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการ นี้ และมี
ความเพียรชอบเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ วรรณะ ๔ จําพวก
นั้น พึงมีความแปลกกัน พึงมีการกระทําตางกันหรือ พระเจาขา.
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พ. ดูกอนมหาบพิตร ในขอนี้ อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตาง
กันอยางไร คือ วิมุตติกับวิมุตติ ของวรรณะ ๔ จําพวกนั้นขอถวายพระพร.
ดูกอนมหาบพิตร เปรียบเหมือนบุรุษเก็บเอาไมสาละแหงมาใสไฟ พึงกอไฟ
ใหโพลงขึ้น ตอมา บุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไมมะมวงแหงมาใสไฟ พึงกอไฟให
โพลงขึ้นและภายหลังบุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไมมะเดื่อแหงมาใสไฟ พึงกอไฟให
โพลงขึ้น. ดูกอนมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
เปลวกับเปลว สีกับสีหรือแสงกับแสงของไฟที่เกิดขึ้นจากไมตาง ๆ กันนั้น
จะพึงมีความแตกตางกันอยางไรหรือหนอ ขอถวายพระพร.
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ไมพึงมีความแตกตางกันเลย พระเจาขา.
พ. ดูกอนมหาบพิตร ฉันนั้นเหมือนกันแล เดชอันใดอันความเพียร
ย่ํายีแลวเกิดขึ้นดวยความเพียร ในขอนี้ อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตาง
กันอยางไรคือ วิมุตติกับวิมุตติ ขอถวายพระพร.
ปญหาเรื่องเทวดา
[๕๘๐] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาตรัสสภาพอัน
เปนเหตุ และตรัสสภาพอันเปนผลพรอมกับเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็
เทวดามีจริงหรือ พระเจาขา.
พ. ดูกอนมหาบพิตร ก็เพราะเหตุอะไรมหาบพิตรจึงตรัสถามอยางนี้
วาขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ.
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเทวดามีจริง เทวดาเหลานั้นมาสูโลกนี้
หรือไมมาสูโลกนี้ พระเจาขา.
พ. ดูกอนมหาบพิตร เทวดาเหลาใดมีทุกข เทวดาเหลานั้น มาสู
โลกนี้ เทวดาเหลาใดไมมีทุกข เทวดาเหลานั้นไมมาสูโลกนี้ ขอถวายพระพร.
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วิฑูฑภะทูลถาม
[๕๘๑] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว วิฑูฑภเสนาบดี ได
กราบทูลพระผูมีภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ เทดาเหลาใดมีทุกข มาสู
โลกนี้ เทวดาเหลานั้นจักยังเทวดาทั้งหลายผูไมมีทุกข ไมมาสูโลกนี้ ใหจตุ ิ หรือ
จักขับไลเสียจากที่นั้น.
ครั้งนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความดําริวา วิฑูฑภเสนาบดีนี้ เปน
พระราชโอรสของพระเจาปเสนทิโกศล เราเปนโอรสของพระผูมีพระภาคเจา
บัดนี้เปนกาลอันสมควรที่โอรสจะพึงสนทนากัน. ลําดับนั้น ทานพระอานนท
จึงกลาวกะวิฑูฑภเสนาบดีวา ดูกอแสนาบดี ถาเชนนั้น ในขอนี้ อาตมาจะขอ
ยอนถามทานกอน ปญหาใดพึงพอใจแกทานฉันใด ทานพึงพยากรณปญหานั้น
ฉันนั้น ดูกอนเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระราชอาณาจักร
ของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในพระราชอาณาจักรใด พระเจา
ปเสนทิโกศลเสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในพระราชอาณาจักรนั้น ทาวเธอ
ยอมทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ ผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรย
หรือผูไมมีพรหมจรรยใหเคลื่อนหรือทรงขับใลเสียจากที่นั้นไดมิใชหรือ. วิฑูฑภ
เสนาบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ พระราชอาณาจักรของพระเจาปเสนทิโกศล
มีประมาณเทาใด และในพระราชาอาณาจักรใด พระเจาปเสนทิโกศลเสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในพระราชอาณาจักรนั้นทาวเธอยอมทรงสามารถยัง
สมณะหรือพราหมณผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรยหรือผูไมมีพรหมจรรย
ใหเคลื่อนหรือทรงขับไลเสียจากที่นั้นได.
อา. ดูกอนเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ที่อันมิใช
พระราชอาณาจักรของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในที่ใด
พระเจาปเสนทิโกศลมิไดเสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในที่นั้น ทาวเธอยอม
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ทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ ผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรย
หรือผูไมมีพรหมจรรยใหเคลื่อนหรือทรงขับไลเสียจากที่นั้นไดหรือ.
วิ. ขาแตทานผูเจริญ ในที่อนั มิใชพระราชอาณาจักรของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในที่ใด พระเจาปเสนทิโกศลมิไดเสวยราช
สมบัติเปนอิศราธิบดี ในที่นั้น ทาวเธอยอมไมทรงสามารถจะยังสมณะหรือ
พราหมณผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรยหรือผูไมมีพรหมจรรย ให
เคลื่อนหรือทรงขับไลจากที่นั้นได.
อา. ดูกอนเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เทวดาทั้ง
หลายชั้นดาวดึงส ทานไดฟงมาแลวหรือ.
วิ. อยางนั้น ทานผูเจริญ เทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงส ขาพเจาได
ฟงมาแลว แมในบัดนี้ เทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงส พระเจาปเสนทิโกศลก็ได
ทรงสดับมาแลว.
อา. ดูกอนเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจา
ปเสนทิโกศลยอมทรงสามารถจะยังเทวดาทั้งหลายชั้นดาวดึงส ใหเคลื่อนหรือ
จะทรงขับไลเสียจากที่นั้นไดหรือ.
วิ. ขาแตทานผูเจริญ แมแตจะทอดพระเนตรเทวดาทั้งหลายชั้น
ดาวดึงส พระเจาปเสนทิโกศลก็ไมทรงสามารถ ที่ไหนเลาจักทรงยังเทวดา
ทั้งหลายชั้นดาวดึงสใหเคลื่อนหรือจักทรงขับไลเสียจากที่นั้นได.
อา. ดูกอนเสนาบดี ฉันนั้นเหมือนกันแล เทวดาเหลาใดมีทุกข
ยังมาสูโลกนี้ เทวดาเหลานั้น ก็ยอมไมสามารถแมเพื่อจะเห็นเทวดาผูไมมีทุกข
ผูไมมาสูโลกนี้ได ที่ไหนเลาจักใหจุติหรือจักขับไลเสียจากที่นั้นได.
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ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดทลู ถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุรูปนี้ชื่ออะไร พระเจาขา พระผูม ีพระภาคเจา
ตรัสตอบวา ภิกษุรูปนี้ ชือ่ อานนท ขอถวายพระพร.
[๕๘๒] ป. ชื่อของทานนายินดีหนอ สภาพของทานนายินดีจริงหนอ
ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระอานนทกลาวสภาพอันเปนเหตุ และกลาวสภาพ
อันเปนผลพรอมดวยเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ พรหมมีจริงหรือ.
พ. ดูกอนมหาบพิตร ก็เพราะเหตุไร มหาบพิตรจึงตรัสถามอยางนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พรหมมีจริงหรือ.
ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพรหมมีจริง พรหมนัน้ มาสูโลกนี้
หรือไมมาสูโลกนี้ พระเจาขา.
พ. ดูกอนมหาบพิตร พรหมใดมีทุกข พรหมนั้นมาสูโลกนี้ พรหม
ใดไมมีทุกข พรหมนั้นก็ไมมาสูโลกนี้ ขอถวายพระพร.
ลําดับนั้นแล บุรษุ คนหนึ่งไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแต
มหาราช พราหมณสญชัยอากาสโคตรมาแลว พระเจาขา. ครั้งนั้น พระเจา
ปเสนทิโกศลจึงตรัสถามพราหมณสญชัยอากาสโคตรวา ดูกอ นพราหมณ ใครหนอกลาวเรื่องนี้ภายในพระนคร. พราหมณสญชัยอากาสโคตรกราบทูลวา
ขาแตมหาราช วิฑูฑภเสนาบดี พระพุทธเจาขา. วิฑูฑภเสนาบดีไดกราบทูล
อยางนี้วา ขาแตมหาราช พราหมณสญชัยอากาสโคตร พระพุทธเจาขา.
ลําดับนั้นแล บุรุษคนหนึง่ ไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตมหาราช
บัดนี้ยานพาหนะพรอมแลว พระพุทธเจาขา.
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ทรงชื่นชมภาษิตของพระพุทธเจา
[๕๘๓] ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจา
ถึงความเปนสัพพัญู พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพยากรณความเปนสัพพัญู
แลว และขอที่ทรงพยากรณนั้นยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน และหมอมฉัน
มีใจชื่นชมดวยขอที่ทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาถึงคนที่จัดเปนวรรณะ ๔ จําพวกที่บริสุทธิ์ พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพยากรณคนที่จัดเปนวรรณะ ๔ จําพวกที่บริสุทธิ์แลว และ
ขอที่ทรงพยากรณนั้นยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน และหมอมฉันมีใจ
ชื่นชมดวยขอที่ทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถาม
พระผูมีพระภาคเจาถึงเทวดาที่ยิ่ง พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพยากรณเทวดา
ที่ยิ่งแลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน และ
หมอมฉันมีใจชื่นชมดวยขอที่ทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉัน
ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาถึงพรหมที่ยิ่ง พระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพยากรณ
พรหมที่ยิ่งแลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน
และหมอมฉันมีใจชื่นชมดวยขอที่ทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ อนึ่ง
หมอมฉัน ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาถึงขอใด ๆ พระผูมีพระภาคเจาก็ทรง
พยากรณขอนั้น ๆ แลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น ๆ ยอมชอบใจและควรแก
หมอมฉัน และหมอมฉันมีใจชื่นชมดวยขอที่ทรงพยากรณนั้น ๆ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอทูลลาไป ณ บัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณียะมาก.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด
ขอถวายพระพร.
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ครั้งนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล ทรงชื่นชมอนุโมทนาพระภาษิตของ
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จลุกจากที่ประทับ ทรงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา
ทรงกระทําประทักษิณ แลวเสด็จกลับไป ฉะนี้แล.
จบ กรรณกัตถลสูตร ที่ ๑๐
จบราชวรรคที่ ๔
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อรรถกถากรรณกัตถลสูตร
กรรณกัตถลสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในพระสูตรนั้น คําวา อุทฺาย นี้เปนชื่อของทั้งรัฐ ทั้ง
พระนครนั้นวา อุทัญญา. พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัยอุทัญญานครประทับ
อยู. บทวา กณฺณกตฺถเล มิคทาเย ความวา ในที่ไมใกลพระนครนั้น
มีภูมิภาคที่นารื่นรมยแหงหนึ่ง ชื่อวา กรรณกัตถละ. ภูมิภาคนั้นเขาเรียกกันวา
มิคทายวัน เพราะทรงพระราชทานไวเพื่อใหอภัยแกเนื้อทั้งหลาย. ณ ที่กรรณกัตถลมิคทายวันนั้น. บทวา เกนจิเทว กรณีเยน ความวา ไมใชกิจ
อยางอื่น เปนกรณียกิจอยางที่ไดกลาวไวในสูตรกอนั่นแหละ. พระภคินี
ทั้งสองนี้คือ พระภคินีพระนามวา โสมา และพระภคินีพระนามวา สกุลา
ทรงเปนประชาบดีของพระราชา. บทวา ภตฺตาภิหาเร ไดแกในที่เสวย
พระกระยาหาร. ก็ที่เสวยพระกระยาหารของพระราชา นางในทุก ๆ คนจะตอง
ถือทัพพีเปนตน ไปถวายงานพระราชา. พระนางทั้งสองนั้น ไดไปแลว โดย
ทํานองนั้น .
บทวา กึ ปน มหาราชา เปนคําถามวา เพราะเหตุไร จึง
ตรัสอยางนั้น. ตอบวา เพื่อจะเปลื้องคําครหาพระราชาเสีย. เพราะพวกบริษัท
จะพึงคิดกันอยางนี้วา พระราชานี้เมื่อจะเสด็จมาก็ยังนําขาวของมาตุคามมาทูล
ดวย พวกเราสําคัญวา มาเฝาพระผูมีพระภาคเจาโดยธรรมดาของคน แต
พระเจาอยูหัวเอาขาวของมาตุคานมาเห็นจะเปนทาสของมาตุคามกระมัง แม
คราวกอนพระองคก็เสด็จมาดวยเหตุนี้เหมือนกัน ดังนี้ . อนึ่ง พระราชา
นั้นถูกถามแลวจักทูลถึงเหตุที่มาของตน คําครหาอันนี้จักไมเกิดขึ้นแกพระองค
ดวยอาการอยางนี้ เพราะฉะนั้น เพื่อจะทรงปลดเปลื้องคําครหาจึงตรัสอยางนั้น.
(๑)

๑. ฉ. อุรฺุาย สี. อุชฺุาย.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 225

บทวา อพฺภุทาหาสิ แปลวา กลาวแลว. คําวา ไมมสี มณะ
หรือพราหมณที่จะรูธรรมทั้งปวง และที่จะเห็นธรรมทั้งปวงในคราว
เดียวกัน ความวา ผูใดจักรูหรือจักเห็นธรรมทั้งปวงที่เปนอดีต อนาคตและ
ปจจุบันดวยอาวัชชนะดวงเดียว ดวยจิตดวงเดียว ดวยชวนะดวงเดียว ผูนั้น ยอม
ไมมี. จริงอยู ใคร ๆ แมนกึ แลววา เราจักรูเรื่องทุกอยางทีเปนอดีต ดวยจิตดวง
เดียว ก็ไมอาจจะรูอดีตไดทั้งหมด จะรูไดแตเพียงวันเดียวเทานั้น. สวนทีเ่ ปน
อนาคตและปจจุบัน ก็จะไมรูทุกสิ่งทุกอยางดวยจิตนั้น. ในบทนอกนี้ ก็นัยนี้.
ตรัสปญหานี้ดวยจิตดวงเดียวอยางนี้แล. บทวา เหตุรูป ไดแกสภาวะแหง
เหตุ อันเกิดแตเหตุ. บทวา สเหตุรูป ไดแก อันเปนชาติแหงผลที่มีเหตุ.
บทวา สมฺปรายิกาห ภนฺเต ความวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
ขอทูลถามถึงคุณอันจะมีในเบื้องหนา.
บทวา ปฺจีมานิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสองคเปนที่ตั้ง
แหงความเพียร ๕ ใหเจือดวยโลกุตตระในพระสูตรนี้. แตพระจูฬสมุทเถระ
ผูอยู ณ กวลังคณะ เมื่อเขาถามวา พระคุณเจา ทานชอบอะไร ดังนี้
ตอบวา เราชอบใจโลกุตตระอยางเดียว. บทวา ปธานเวมตฺตต ไดแก
ความตางกันแหงความเพียร. จริงอยู ความเพียรของปุถุชนก็เปนอยางอื่น
ของพระโสดาบัน ก็เปนอยางหนึ่ง ของพระสกทาคามี ก็เปนอยางหนึ่ง
ของพระอนาคามีก็เปนอยางหนึ่ง ของพระอรหันตก็เปนอยางหนึ่ง ของ
พระอสีติมหาสาวก ก็เปนอยางหนึ่ง ของพระอัครสาวกทั้งสองก็เปนอยาง
หนึ่ง ของพระปจเจกพุทธเจาก็เปนอยางหนึ่ง ของพระสัพพัญูพุทธเจา
ก็เปนอยางหนึ่ง. ความเพียรของปุถุชน ไมถึงความเพียรของพระโสดาบัน
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ฯลฯ ความเพียรของพระปจเจกพุทธเจา ก็ไมถึงความเพียรของพระสัพพัญูพุทธเจา. พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ปธานเวมตฺตต วทามิ แปลวา
อาตมภาพกลาวความตางกันดวยความเพียร ทรงหมายเอาเนื้อความขอนี้.
บทวา ทนฺตการณ คจฺเฉยฺยุ ความวา ในบรรดาการฝกทั้งหลาย
มีฝกมิใหโกง ไมใหทิ่มแทง ไมใหทอดทิ้งธุระ เหตุอันใดยอมปรากฏ
พึงเขาถึงเหตุอันนั้น. บทวา ทนฺตภูมี ไดแก สูภูมิสัตวที่ฝกแลว
พึงไป. แมบุคคล ๔ จําพวกคือ ปุถุชน พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามีชื่อวา ผูไมมีศรัทธา ในบททัง้ หลายวา อสฺสทฺโธ เปนตน. จริง
อยู ปุถุชนชือ่ วาไมมีศรัทธา เพราะยังไมถึงศรัทธาของพระโสดาบัน. พระโสดาบัน... ของพระสกทาคามี. พระสกทาคามี... ของพระอนาคามี. พระ
อนาคามีชื่อวาไมมีศรัทธา เพราะยังไมถึงศรัทธาของพระอรหันต. ความอาพาธ
ยอมเกิดขึ้น แมแกพระอรหันต เพราะฉะนั้น อาพาธแมทั้ง ๕ ยอมชื่อวา
เปนอาพาธมาก. ก็พระอริยสาวกยอมไมมีชื่อวา ผูโออวด ผูมมี ารยา. เพราะ
เหตุนั้นแหละ พระเถระจึงกลาววา เราชอบใจที่ตรัสองคแหงความเพียร
๕ ใหเจือดวยโลกุตตระ. สวนในอัสสขฬุงคสูตรตรัสไววา ชื่อวา สัมโพธิ
แมแหงพระอริยสาวกมาแลว ในพระดํารัสนี้วา ตโย จ ภิกฺขเว อสฺสขฬุงฺเค ตโย จ ปริสขฬุงฺเค เทสิสฺสามิ ดวยอํานาจแหงปุถุชนเปนตน
นั้น จึงตรัสวา เจือดวยโลกุตตระ.
ฝายปุถุชน ยังไมถึงพรอมซึ่งความเพียรในโสดาปตติมรรค ฯลฯ
พระอนาคามี ยังไมถึงพรอมซึ่งความเพียรในพระอรหัตตมรรค. แมเปน
ผูเกียจคราน ก็มี ๔ เหมือนกัน ดุจผูไมมีศรัทธา. ทานผูมีปญญาทราม ก็
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เหมือนกัน . อนึ่ง พึงทราบการเทียบเคียงดวยขออุปมาในฝายดํา ดวยคําวา
อทนฺตหตฺถิอาทโยวิย (เหมือนชางที่ยังมิไดฝกเปนตน ) และในฝายขาวดวย
คําวา ยถา ปน ทนฺตหตฺถิอาทโย (เหมือนอยางชางที่ฝกแลวเปนตน) ดังนี้
เปนตน. ก็บุคคลที่เวนจากมรรคปธาน เปรียบเหมือนชางเปนตนที่ยังมิไดฝก
ผูมีมรรคปธาน เปรียบเหมือนชางเปนตนที่ฝกแลว. ชางเปนตนที่ยังมิไดฝก ก็
ไมอาจเพื่อจะไมกระทําอาการโกง หนี สลัดธุระไปยังการฝกแลว หรือถึงที่
ที่เขาฝกแลวไดฉันใด ทานผูเวนจากมรรคปธาน ก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมไม
อาจเพื่อบรรลุคุณที่ทานผูมีมรรคปธานพึงถึง หรือพึงยังคุณที่ผูมีมรรคปธาน
พึงใหเกิดใหบังเกิดขึ้น.
อนึ่ง ชางเปนตนที่ฝกแลว ก็ไมกระทําอาการโกง ไมทิ่มแทง
ไมสลัดธุระ ยอมอาจไปยังที่ที่สัตวฝกแลวพึงไป หรือพึงถึงภูมิที่สัตว
ฝกแลวพึงถึงฉันใด ผูมมี รรคปธาน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ก็อาจบรรลุคุณที่ผูมี
มรรคปธานพึงบรรลุ อาจยังคุณที่ผูมีมรรคปธานพึงใหเกิดใหบังเกิดขึ้นได.
ทานกลาวอธิบายไวดังนี้วา ผูมีโสดาปตติมรรคปธาน ยอมอาจบรรลุโอกาส
ที่ผูมีโสดาปตติมรรคปธานบรรลุ เพื่อจะยังคุณที่ผูมีโสดาปตติมรรคปธาน
พึงใหบังเกิด บังเกิดขึ้นได ฯลฯ ผูมีอรหัตตมรรคปธาน ยอมอาจเพื่อบรรลุ
โอกาสที่ผูมีอรหัตตมรรคปธานบรรลุ เพื่อยังคุณที่ผูมีอรหัตตมรรคปธานพึง
ใหบังเกิดขึ้น บังเกิดขึ้นได.
บทวา สมฺมปฺปธานา ไดแก ความเพียรชอบ คือ การกระทําตอ
เนื่องดวยมรรคปธาน. ขอวา อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตางกัน
อยางไร คือ วิมุตติกับวิมุตติ ความวา การกระทําตาง ๆ กันปรารภผล
วิมุตติของตนนอกนี้ กับผลวิมุตติของคนหนึ่ง ที่ควรจะกลาวอันใด เรายอม
ไมกลาวถึงการกระทําตางกันที่ควรกลาวนั้นอยางไร คือ เรากลาววา ไมมีความ
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ตางกัน. คําวา อจฺฉิยา วา อจฺฉึ ความวา หรือเปลวไฟกับเปลวไฟ. แมใน
๒ บทที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน. ก็บทวา อจฺฉึ นี้ เปนทุติยาวิภัตติ ใชใน
อรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. บทวา กึ ปน ตฺว มหาราช ความวา ดูกอนมหาราช
พระองคไมทรงทราบหรือวา เทวดามีอยูอยางนี้คือ มีเทวดาชั้นจาตุมหาราช
มีเทวดาชั้นดาวดึงส ฯลฯ มีเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี มีเทวดาชั้นสูง ๆ ขึน้
ไปอีก พระองคตรัสอยางนี้ เพราะเหตุใด.
แตนั้น พระราชาเมื่อจะตรัสถามคํานี้วา ขาพระองครูวามี แตเทวดา
ทั้งหลายมาสูมนุษยโลกหรือไมมาสูมนุษยโลก จึงตรัสคําวา ยทิ วา เต
ภนฺเต ดังนี้เปนตน. บทวา สพฺยาปชฺฌา ไดแกมีทุกข คือยังละทุกข
ทางใจไมได โดยละไดเด็ดขาด. บทวา อาคนฺตาโร ความวา ผูมาโดย
อํานาจอุปบัติ. บทวา อพฺยาปชฺฌา ไดแก ตัดความทุกขไดเด็ดขาด. บทวา
อนาคนฺตาโร ไดแกผูไมมาดวยมสามารถแหงอุปบัติ.
บทวา ปโหติ แปลวา ยอมอาจ. จริงอยู พระราชายอมอาจกระ
ทําผูที่ถึงพรอมดวยลาภแลสักการะแมมีบุญโดยที่ไมมีใครจะเขาไปใกลไดให
เคลื่อนจากฐานะนั้น. ยอมอาจกระทําแมผูไมมีบุญนั้น ผูไมไดสิ่งสักวาเที่ยว
ไปสูบานทั้งสิ้น เพื่อปณฑะ แลวยังอัตตภาพใหเปนไปได โดยประการที่จะ
เปนผูถึงพรอมดวยลาภและสักการะใหเคลื่อนจากฐานะนั้น. ยอมอาจเพื่อ
ประกอบแมผูมีพรหมจรรยกับหญิงใหถึงศีลพินาศ ใหสึกโดยพลการหรือ
ใหเคลื่อนจากฐานะนั้น. ไมใหอํามาตยผูเพียบพรอมดวยกามคุณ แมมิได
ประพฤติพรหมจรรยใหเขาไปสูเรือนจํา ไมใหเห็นแมหนาของหญิงทั้งหลาย
ชื่อวา ยอมใหเคลื่อนจากฐานะนั้น. แตเมื่อใหเคลื่อนจากรัฐ ชื่อวา ขับไล
ไปตามตองการ.
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บทวา ทสฺสนายป นปฺปโหนฺติ ความวา เทพผูมีทุกข ยอมไม
อาจแมเพื่อจะเห็นดวยจักษุวิญญาณ ซึ่งเทพผูไมมีทุกขชั้นกามาวจรกอน. ถาม
วา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะไมมีฐานะในภพนั้น โดยสมควร. แตยอ มอาจ
เพื่อจะเห็นดวยจักษุวิญญาณ ซึ่งเทพชั้นรูปาวจรวา ยอมยืนอยูดวย ยอม
นั่งอยูดว ยในวิมานเดียวกันนั่นเทียว. แตไมอาจเพื่อจะเห็น เพื่อจะกําหนด
เพื่อจะแทงตลอด ลักษณะที่เทพเหลานี้ เห็นแลว กําหนดแลว แทงตลอด
แลว. ยอมไมอาจเพื่อจะเห็นดวยญาณจักษุ (ดวยประการฉะนี้). ทั้งไมอาจเพื่อ
จะเห็นเทพที่สูง ๆ ขึ้นไป แมดวยการเห็นดวยจักษุวิญญาณแล. บทวา โก
นาโม อย ภนฺเต ความวา พระราชาแมทรงรูจักพระเถระ ก็ตรัสถามเหมือน
ไมรูจัก. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา เพราะเปนผูใครเพื่อทรงสรรเสริญ.
บทวา อานนฺทรูโป ไดแกมีสภาวะนายินดี. แมการตรัสถามถึงพรหม ก็พึง
ทราบโดยนัยที่กลาวแลวนั่นเทียว. บทวา อถโข อฺญตโร ปุริโส ความ
วา ไดยินวา ถอยคํานั้น วิฑูฑภะนั่นเอง ตรัสแลว. ชนเหลานั้น โกรธ
แลววา ทานกลาวแลว ทานกลาวแลว จึงใหหมูพลของตน ๆ ลุกขึ้นกระ
ทําแมการทะเลาะซึ่งกันและกัน ในทีน่ ั้นนั่นเทียว ราชบุรุษนัน้ ไดกลาวคํานั้น
เพื่อจะหามเสียดวยประการฉะนี้. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง ตืน้ ทั้งนั้น. อนึ่ง
เทศนานี้ จบลงแลวดวยสามารถแหงไนยบุคคล ดังนี้แล.
จบอรรถกถากรรณกัตถลสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๔
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รวมพระสูตรที่มีในราชวรรค
๑. ฆฏิการสูตร
๒. รัฏฐปาลสูตร
๓. มฆเทวสูตร
๔. มธุรสูตร
๕. โพธิราชกุมารสูตร
๖. อังคุลิมาลสูตร
๗. ปยชาติกสูตร
๘. พาหิติยสูตร
๙. ธรรมเจติยสูตร
๑๐. กรรณกัตถลสูตร

พรอมทั้งอรรถกถา
พรอมทั้งอรรถกถา
พรอมทั้งอรรถกถา
พรอมทั้งอรรถกถา
พรอมทั้งอรรถกถา
พรอมทั้งอรรถกถา
พรอมทั้งอรรถกถา
พรอมทั้งอรรถกถา
พรอมทั้งอรรถกถา
พรอมทั้งอรรถกถา
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พราหมณวรรค
๑. พรหมายุสูตร
[๕๘๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในวิเทหชนบทพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป. ก็สมัยนั้นแล พราหมณชื่อพรหมายุอาศัย
อยูในเมืองมิถิลา เปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มี
อายุ ๑๒๐ ปแตกําเนิด รูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ
พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เขาใจตัวบท เขาใจ
ไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ
พรหมายุพราหมณไดฟงขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจาก
ศากยสกุล เสด็จเที่ยวจาริกไปในวิเทหชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
ประมาณ ๕๐๐ รูป ก็กติ ติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไป
แลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต...เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจ ําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้
พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของ
พระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย
ใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งาม
ในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรู ณ
สิ้นเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมเปนความดีแล.
[๕๘๕] ก็สมัยนัน้ แล มาณพชื่อวาอุตตระเปนศิษยของพรหมายุพราหมณเปนผูรูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอม
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ทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ครั้งนั้น พรหมายุพราหมณไดเรียกอุทตรมาณพมาเลาวา พออุตตระ พระสมณโคดมศากยบุตร
พระองคนี้ ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จเที่ยวไปในวิเทหชนบทพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ก็กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้น
ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปน
พระอรหันต ฯลฯ ก็การไดเห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมเปนความดี
แล ไปเถิดพออุตตระ พอจงไปเขาเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แลวจงรู
พระสมโคดมวา กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลว เปน
จริงอยางนั้นหรือวาไมเปนจริงอยางนั้น ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้น
หรือวาไมเปนเชนนั้น เราทั้งหลายจักเห็นแจงทานพระโคดมพระองคนั้นเพราะ
พออุตตระ. อุตตรมาณพถามวา ขาแตทานผูเจริญ ก็ขาพเจาจักรูทาน
พระโคดมพระองคนั้นวา กิตติศัพทของทานพระโคดมขจรไปแลว เปนอยาง
นั้น ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้น หรือวาไมเปนเชนนั้น ได
อยางไรเลา.
พ. พออุตตระ มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ มาแลวในมนตของ
เราทั้งหลาย ที่พระมหาบุรุษประกอบแลวยอมมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปน
อยางอื่นคือ ถาอยูครอบครองเรือน จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม
เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีสมุทรสาคร ๔ เปนขอบเขต
ทรงชนะแลว ทรงมีราชอาณาจักรอันมั่นคง ทรงมีความเปนผูแกลวกลา ทรง
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นาง
แกว คฤหบดีแกว ปริณายกแกว พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวน
กลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองค
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ทรงชํานะโดยธรรม ไมตองใชพระราชอาชญา ไมตองใชศาสตรา ทรงครอบ
ครองแผนดินนี้อันมีสาครเปนขอบเขต ถาและเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต
จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจามีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก พอ
อุตตระ ฉันเปนผูสอนมนต ทานเปนผูเรียนมนต.
[๕๘๖] อุตตรมาณพรับคําพรหมายุพราหมณแลว ลุกจากที่นั่ง ไหว
พรหมายุพราหมณ กระทําประทักษิณแลว หลีกจาริกไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ในวิเทหชนบท เที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผาน
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครัน้ แลว
ไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา
ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการโดยมาก ในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา เวน อยู ๒ ประการ คือพระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหา
ใหญ จึงยังเคลือบแคลง สงสัยไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใส ในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ.
[๕๘๗] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดทรงมีพระดําริวา อุตตร
มาณพนี้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมากเวนอยู ๒ ประการ
คือคุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลงสงสัย ไมนอม
ใจเธอ ไมเลื่อมใส ในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหอุตตรมาณพไดเห็นพระ
คุยหฐานอันเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทัง้ สอง
กลับไปมาสอดเขาชองพระนาสิกทั้งสองกลับไปมา ทรงแผพระชิวหาปดมณฑล
พระนลาฏทั้งสิ้น.
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[๕๘๘] ครั้งนั้นแล อุตตรมาณพไดมีความคิดวา พระสมณโคดม
ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อยากระนั้นเลย เราพึงติด
ตามพระสมณโคดม พึงดูพระอิริยาบถของพระองคเถิด ครั้งนั้นแล อุตตร
มาณพไดติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปตลอด ๗ เดือน ดุจพระฉายาติดตาม
พระองคไปฉะนั้น. ครัง้ นั้นอุตตรมาณพไดเที่ยวจาริกไปทางเมืองมิถิลา ใน
วิเทหชนบทโดยลวงไป ๗ เดือน เมือ่ เที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปหา
พรหมณที่เมืองมิถิลาไหวพรหมายุพราหมณแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง
ครั้นแลว พรหมายุพราหมณไดถามวา พออุตตรมาณพ กิตติศัพทของทาน
พระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวเปนจริงอยางนั้นไมเปนอยางอื่นหรือ ก็
ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้นไมเปนเชนอื่นแลหรือ.
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
[๕๘๙] อุตตรมาณพตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กิตติศัพทของทาน
พระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวเปนจริงอยางนั้น ไมเปนอยางอื่น และทาน
พระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้นจริง ไมเปนอยางอื่น ขาแตทานผูเจริญ
ทานพระโคดมพระองคนั้น ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการคือ
๑. ทานพระโคดมพระองคนั้นมีพระบาทประดิษฐานอยู
ดวยดี แมขอ นี้ก็เปนมหาปุริสลักษณะแหงมหาบุรุษ ของทานพระโคดมพระองคนั้น
๒. มีลายจักรอันมีกําพันหนึ่ง มีกงพันหนึ่ง มีดุมพันหนึ่ง
บริบูรณดวยอาการทั้งปวง เกิดภายใตฝาพระบาททั้งสอง
๓. ทรงมีพระสนยาว
๔. ทรงมีพระองคุลียาว
๕. ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม

๖. ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทเปนลายตาขาย
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๗. ทรงมีพระบาทสูงนูน
๘. พระมีพระชงฆเรียวดังแขงเนื้อทราย
๙. ทรงประทับยืนตรง ไมคอมลง ฝาพระหัตถทั้งสองลูบ
คลําพระชานุมณฑลทั้งสองได
๑๐. ทรงมีพระคุยหฐานเรนอยูในฝก
๑๑. ทรงมีพระฉวีรรณดังทองคํา
๑๒. ทรงมีพระฉวีละเอียดดังผิวทองคําเพราะทรงมีพระฉวี
ละเอียดฝุนละอองไมติดพระกาย
๑๓. ทรงมีพระโลมาขุมละเสน
๑๔. ทรงมีพระโลมาปลายงอนขึ้นเบื้องบนทุกเสน สีเขียว
ดังดอกอัญชัน ขอเปนมณฑลทักษิณาวัฏ
๑๕. ทรงมีพระกายตรงดังกายพรหม
๑๖. ทรงมีพระกายเต็มในที่ ๗ แหง
๑๗. มีพระกายเต็มดังกึ่งกายเบื้องหนาแหงสีหะ
๑๘. ทรงมีพระปฤษฎางคเต็ม
๑๙. ทรงมีปริมณฑลดังตนนิโครธ มีพระกายกับวาเทากัน
๒๐. ทรงมีพระศอกลมเสมอ
๒๑. ทรงมีเสนประสาทสําหรับรับรสหมดจดดี
๒๒. ทรงมีพระหนุดังคางราชสีห
๒๓. ทรงมีพระทนต ๔๐ ซี่
๒๔. ทรงมีพระทนตเสมอ
๒๕. ทรงมีพระทนตไมหาง
๒๖. ทรงมีพระทาฐาอันขาวงาม
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๒๗. ทรงมีพระชิวหาใหญยาว
๒๘. ทรงมีพระสุรเสียงดังเสียพรหม
๒๙. ทรงมีพระเนตรดําสนิท
๓๐. ทรงมีดวงพระเนตรดังตาโค
๓๑. ทรงมีพระอุณาโลมขาวละเอียดออนดังสําลี เกิด
ระหวางพระโขนง
๓๒. มีพระเศียรกลมเปนปริมณฑลดังประดับดวยกรอบ
พระพักตร.
ขาแตทานผูเจริญ ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงประกอบดวย
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการนี้แล และทานพระโคดมพระองคนั้น เมือ่ จะ
เสด็จดําเนิน ทรงกาวพระบาทเบื้องขวากอน ไมทรงยกพระบาทไกลนัก ไมทรง
วางพระบาทใกลนัก ไมเสด็จดําเนินเร็วนัก ไมเสด็จดําเนินชานัก เสด็จดําเนินพระชานุไมกระทบพระชานุ ขอพระบาทไมกระทบขอพระบาท ไมทรง
ยกพระอุรุสูง ไมทรงทอดพระอุรุไปขางหลัง ไมทรงกระแทกพระอุรุ ไมทรง
สายพระอุรุ เมื่อเสด็จดําเนินพระกายสวนบนไมหวั่นไหว ไมเสด็จดําเนินดวย
กําลังพระกาย เมื่อทอดพระเนตร ก็ทอดพระเนตรดวยพระกายทั้งหมด ไม
ทอดพระเนตรขึ้นเบื้องบน ไมทอดพระเนตรลงเบื้องต่ํา เสด็จดําเนินไมทรง
เหลียวแล ทอดพระเนตรประมาณชั่วแอก ยิ่งกวานั้น พระองคทรงมีพระญาณทัสสนะอันไมมีอะไรกัน เมื่อเสด็จเขาสูละแวกบาน ไมทรงยืดพระกาย
ไมทรงยอพระกาย ไมทรงหอพระกาย ไมทรงสายพระกาย เสด็จเขาประทับ
นั่งอาสนะไมไกลนัก ไมใกลนัก ไมประทับนั่งเทาพระหัตถ ไมทรงพิงพระกาย
ที่อาสนะ เมื่อประทับนั่งในละแวกบาน ไมทรงคะนองพระหัตถ ไมทรงคะนอง
พระบาท ไมประทับนั่งชันพระชานุ ไมประทับนั่งซอนพระบาท ไมประทับ
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นั่งยันพระหนุ เมื่อประทับนั่งในละแวกบาน ไมทรงครั่นคราม ไมทรงหวั่นไหว
ไมทรงขลาด ไมทรงสะดุง ทรงปราศจากโลมชาติชูชัน ทรงเวียนมาในวิเวก
เมื่อประทับนั่งในละแวกบาน เมื่อทรงรับน้ําลางบาตร ไมทรงชูบาตรขึ้นรับ
ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ ไมทรงแกวงบาตรรับ ทรง
รับน้ําลางบาตรไมนอยนัก ไมมากนัก ไมทรงลางบาตรดังขลุก ๆ ไมทรงหมุน
บาตรลาง ไมทรงวางบาตรที่พื้น ทรงลางบนพระหัตถ เมื่อทรงลางพระหัตถ
แลว ก็เปนอันทรงลางบาตรแลว เมื่อทรงลางบาตรแลว เปนอันทรงลาง
พระหัตถแลว ทรงเทน้ําลางบาตรไมไกลนัก ไมใกลนัก และทรงเทไมใหน้ํา
กระเซ็น เมือ่ ทรงรับขาวสุก ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไม
ทรงจองบาตรคอยรับ ไมทรงแกวงบาตรรับ ทรงรับขาวสุกไมนอยนัก ไมมาก
นัก ทรงรับกับขาวเสวยอาหารพอประมาณกับขาว ไมทรงนอมคําขาวใหเกิน
กวากับ ทรงเคี้ยวคําขาวในพระโอษฐสองสามครั้งแลวทรงกลืน เยื่อขาวสุกยัง
ไมระคนกันดีเล็กนอย ยอมเขาสูพระกาย ไมมีเยื่อขาวสุกสักนิดหนอยเหลืออยูใน
พระโอษฐ ทรงนอมคําขาวเขาไปแตกึ่งหนึ่ง ทรงทราบรสไดอยางดีเสวยอาหาร
แตไมทรงทราบดวยดีดวยอํานาจความกําหนัดในรส เสวยอาหารประกอบดวย
องค ๘ ประการ คือ ไมเสวยเพื่อนเลน ๑ ไมเสวยเพื่อมัวเมา ๑ ไม
เสวยเพื่อประดับ ๑ ไมเสวยเพื่อตกแตง ๑ เสวยเพียงดํารงพระกาย
นี้ไว ๑ เพื่อยังพระชนมชีพใหเปนไป ๑ เพื่อปองกันความลําบาก ๑
เพื่อทรงอนุเคราะห ๑ ดวยทรงพระดําริวา เพียงเทานี้ก็จักกําจัดเวทนาเกา
ได จักไมใหเวทนาใหมเกิดขึ้น รางกายของเราจักเปนไปสะดวก จักไมมโี ทษ
และจักมีความอยูสําราญ เมื่อเสวยภัตตาหารเสร็จแลว เมื่อจะทรงรับน้ําลาง
บาตร ไมทรงชูบาตรขึ้นรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ
ไมทรงแกวงบาตรรับ ทรงรับน้ําลางบาตรไมนอยนัก ไมมากนัก ไมทรงลาง
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บาตรดังขลุก ๆ ไมทรงหมุนบาตรลาง ไมทรงวางบาตรที่พื้น ทรงลางบนพระหัตถแลว ก็เปนอันทรงลางบาตรแลว เมื่อทรงลางบาตรแลว ก็เปนอันลาง
พระหัตตแลว ทรงเทน้ําลางบาตรไมไกลนัก ไมใกลนัก และทรงเทไมใหน้ํา
กระเซ็น เมือ่ เสวยภัตตาหารเสร็จแลว ไมทรงวางบาตรที่พื้น ทรงวางในที่ไม
ไกลนัก ไมใกลนัก จะไมทรงตองการบาตรก็หามิได แตก็ไมตามรักษาบาตรจน
เกินไป เมื่อเสวยเสร็จแลว ประทับนิ่งเฉยอยูครูหนึ่ง แตไมทรงยังเวลาแหง
การอนุโมทนาใหลวงไป เสวยเสร็จแลวก็ทรงอนุโมทนา ไมทรงติเตียนภัตนั้น
ไมทรงหวังภัตอื่น ทรงชี้แจงใหบริษัทนั้นเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ
ใหราเริง ดวยธรรมกถา ครั้นแลวทรงลุกจากอาสนะเสด็จไป ไมเสด็จเร็วนัก
ไมผลุนผลันเสด็จไป ไมทรงจีวรสูงเกินไป ไมทรงจีวรต่ําเกินไป ไมทรงจีวร
แนนติดพระกาย ไมทรงจีวรกระจุยกระจายจากพระกาย ทรงจีวรไมใหลมพัด
แหวกได ฝุน ละอองไมติดพระกาย เสด็จถึงพระอารามแลวประทับนั่ง ครั้น
ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไวถวายแลว จึงทรงลางพระบาท ไมทรงประกอบ
การประดับพระบาท ทรงลางพระบาทแลว ประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกาย
ตรงดํารงพระสติไวเบื้องพระพักตร ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนพระองคเอง ไม
ทรงดําริเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนทั้งสองฝาย ประทับนั่ง
ทรงดําริแตสิ่งที่เปนประโยชนแกพระองค สิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น สิง่ ที่เปน
ประโยชนทงั้ สองฝาย และสิ่งที่เปนประโยชนแกโลกทั้งปวง เนื้อประทับอยูใน
พระอารามทรงแสดงธรรมในบริษัท ไมทรงยอบริษัท ไมทรงรุกรานบริษัท
ทรงชี้แจงใหบริษัทเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา
ทรงมีพระสุรเสียงอันกองเปลงออกจากพระโอษฐ ประกอบดวยองค ๘ ประการ
คือ สละสลวย ๑ รูไดชดั เจน ๑ ไพเราะ ๑ ฟงงาย ๑ กลมกลอม ๑
ไมพรา ๑ พระสุรเสียงลึก ๑ มีกังวาล ๑ บริษัทจะอยางไร ก็ทรง
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ใหเขาใจดวยพระสุรเสียงได พระสุรเสียงมิไดกองออกนอกบริษัท ชนทั้งหลาย
ที่ทานพระโคดมทรงชี้แจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง
ดวยธรรมีกถา เมื่อลุกจากที่นั่งไป ยังเหลียวดูโดยไมอยากจะละไป ตางรําพึง
วา เราไดเห็นทานพระโคดมพระองคนั้นเสด็จดําเนิน ประทับยืน เสด็จเขา
ละแวกบาน ประทับนั่งนิ่งในละแวกบาน กําลังเสวยภัตตาหารในละแวกบาน
เสวยเสด็จแลวประทับนั่งนิ่ง เสวยเสร็จแลวทรงอนุโมทนา เมื่อเสด็จกลับมา
ยังพระอาราม เมื่อเสด็จถึงพระอารามแลวประทับนั่งนิ่งอยู เมื่อประทับอยูใน
พระอาราม กําลังทรงแสดงธรรมในบริษัท ทานพระโคดมพระองคนั้นทรง
พระคุณเชนนี้ ๆ และทรงพระคุณยิ่งกวาที่กลาวแลวนั้น.
[๕๙๐] เมื่ออุตตรมาณพกลาวอยางนี้แลว พรหมายุพราหมณลุกจากที่
นั่งหมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
แลวเปลงอุทานขึ้น ๓ ครั้งวา ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แลวคิดวา ไฉนหนอ เราจึงจะไดสมาคม
กับทานพระโคดมพระองคนั้น สักครั้งคราว ไฉนหนอ จะพึงไดเจรจาปราศรัย
สักหนอยหนึ่ง.
[๕๙๑] ครั้งนั้นแล พระผูมพี ระภาคเจาเสด็จไปในวิเทหชนบทโดย
ลําดับ เสด็จถึงเมืองมิถิลา ไดทราบวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมืองมิถิลา พราหมณและคฤหบดีชาวเมืองมิถิลา ได
สดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จเที่ยว
จารึกไปในวิเทหชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป เสด็จ
ถึงเมืองมิถิลาแลว ประทับ อยู ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมืองมิถิลาแลว ก็
กิตติศัพทอันงามของทานพระโคคนพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แม
เพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต... เปน
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ผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลกใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรง
สอนหมูสัตว พรอมทั่งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ใหรูตาม ทรงแสดง
ธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิบ์ ริบูรณสิ้นเชิง ก็การได
เห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนี้ยอมเปนความดีแล ลําดับนั้นแล พราหมณ
เละคฤหบดีชาวเมืองมิถิลา ไดพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ครั้นแลว บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่งอยู ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีไป
ทางพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศชื่อ
และโคตรในสํานักพระผูมีพระภาคเจา แลวนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง บาง
พวกนั่งนิ่งอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๕๙๒] พรหมายุพราหมณไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร
ทรงผนวชจากศากยสกุล ประทับอยู ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมืองมิถิลา
ครั้งนั้นแล พรหมายุพราหมณพรอมดวยมาณพเปนอันมาก พากันเขาไปยัง
มฆเทวอัมพวัน ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณ ไดมีความคิดขึ้นในที่ไมไกล
มฆเทวอัมพวันวา การที่เราไมทูลใหทรงทราบเสียกอน พึงเขาไปเฝาพระสมโคดมไมสมควรแกเราเลย ลําดับนั้น พรหมายุพราหณเรียกมาณพคนหนึ่งมา
กลาววา มานี่แน พอมาณเพ พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ แลว
จึงทูลถามพระสมณโคดมถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรง
กระปรี้กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคําของเราวา ขาแตทาน
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พระโคดม พรหมายุพราหมณทูลถามทานพระโคดมถึงความมีพระอาพาธนอย...
ทรงพระสําราญ และจงทูลอยางนี้วา ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณ
เปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุ ๑๒ ป แต
เกิดมา รูจบไตรเพทพรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมทั้งประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญ
ในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ขาแตทานผูเจริญ พราหมณ
และคฤหบดีมีประมาณเทาใด ยอมอยูอาศัยในเมืองมิถิลา พรหมายุพราหมณ
ปรากฏวาเลิศกวาพราหมณและคฤหบดีเหลานั้น เพราะโภคะ เพราะมนต
เพราะอายุและยศ ทานปรารถนาจะมาเฝาทานพระโคดม.
[๕๙๓] มาณพนั้นรับดําพรหมายุพราหมณแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณทูล
ถามทานพระโคดมถึงความมีพระอาพาธนอย... ทรงพระสําราญ ขาแตทาน
พระโคดม พรหมายุพราหมณเปนคนแกเฒา เปนผูใหญ... ทานปรารถนาจะ
มาเฝาทานพระโคดม พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มาณพ พรหมายุ
พราหมณ ยอมรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด.
ครั้งนั้นแล มาณพนั้นจึงเจาไปหาพราหมณถึงที่อยู ครั้นแลวได
กลาวกะพรหมายุพราหมณวา ทานเปนผูอันพระสมณโคดมประทานโอกาสแลว
จงรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด.
[๕๙๔] ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา บริษัทนั้นไดเห็นพรหมายุพราหมณมาแตไกล จึงรีบลุกขึ้นใหโอกาส
ตามสมควรแกผูมีชื่อเสียง มียศ ครั้งนั้น พรหมายุพราหมณไดกลาวกะบริษัท
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นั้นวา อยาเลยทานผูเจริญทั้งหลาย เชิญทานทั้งหลายนั่งบนอาสนะของตน ๆ
เราจักนั่งในสํานักแหงพระสมณโคดมนี้ ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการโดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ
พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัย
ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ ลําดับนั้น
พรหมายุพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ขาแตพระโคดม มหาปุริสลักษณะ
อันขาพเจาไดสดับมาวา ๓๒ ประการ แต
ยังไมเห็นอยู ๒ ประการในพระกายของ
พระองคทาน ขาแตพระองคผูสูงสุดวา
นรชน พระคุยหฐานของพระองคทาน
เรนอยูในฝก ที่ผูฉลาดกลาววา คลายนารี
หรือพระชิวหาไดนรลักษณหรือ พระองค
มีพระชิวหาใหญหรือ ไฉนขาพเจาจึงจะ
ทราบความขอนั้น ขอพระองคทรงคอยนํา
พระลักษณะนั้นออก ขอไดโปรดทรงกําจัด
ความสงสัยของขาพเจาเถิด ขาแตทาน
ฤาษี ถาพระองคประทานโอกาส ขาพเจา
จะขอทูลถามปญหาที่ขาพเจาปรารถนายิ่ง
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อยางหนึ่ง เพื่อประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน
และเพื่อความสุขในสัมปรายภพ.
[๕๙๕] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดทรงพระดําริวา พรหมายุ
พราหมณเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการคือ คุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ ลิน้ ใหญ ๑ ยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอ ม
ใจเชื่อ ไมเลือ่ มใสในมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหพรหมายุพราหมณไดเห็นพระคุยหฐาน
อันเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทั้งสองกลับไป
มา สอดเขาชองพระนาสิกทั้งสองกลับไปมา ทรงแผปดทั่วมณฑลพระนลาฏ
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพราหมณดวยพระคาถาวา
ดูกอนพราหมณ มหาปุริสลักษณะที่
ทานไดสดับมาวา ๓๒ ประการนั้น มีอยู
ในกายของเราครบทุกอยาง ทานอยาสงสัย
เลย ดูกอนพราหมณ สิ่งที่ควรรูยิ่งเรารูยิ่ง
แลว สิ่งที่ควรเจริญเราเจริญแลวและสิ่งที่
ควรละเราละไดแลว เพราะเหตุนั้น เราจึง
เปนพุทธะทานเปนผูอันเราใหโอกาสแลว
เชิญถามปญหาที่ปรารถนายิ่งอยางหนึ่ง
เพื่อประโยชนเกื้อกูลในปจจุบันและเพื่อ
ความสุขในสัมปรายภพเถิด.
[๕๙๖] ครั้งนั้นแล พรหมายุพราหมณไดมีความดําริวา เราเปนผู
อันพระสมณโคดมประทานโอกาสแลว จะพึงทูลถามประโยชนในปจจุบันหรือ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 244

ประโยชนในสัมปรายภพหนอ ลําดับนั้นแล พรหมายุพราหมณไดมีความ
คิดวา เราเปนผูฉลาดในประโยชนปจ จุบัน แมคนอื่น ๆ ก็ถามเราถึงประโยชน
ในปจจุบัน ถากระไร เราพึงทูลถามประโยชนในสัมปรายภพกะพระสมณโคดม
เถิด ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา
ขาแตพระองคเจริญ อยางไรบุคคล
จึงชื่อวาเปนพราหมณ อยางไรชื่อวาเปน
ผูจบเวท อยางไรชื่อวาเปนผูมีวิชชา ๓
บัณฑิตกลาวบุคคลเชนไรชื่อวาเปนผูมี
ความสวัสดี อยางไรชื่อวาเปนพระอรหันต
อยางไรชื่อวามีคุณครบถวน อยางไรชื่อวา
เปนมุนีและบัณฑิตกลาวบุคคลเชนไรวา
เปนพุทธะ.
[๕๙๗] ลําดับนั้น พระผูม ีพระภาคเจาไดตรัสตอบพราหมณดวย
พระคาถาวา
ผูใดรูระลึกชาติกอน ๆ ได เห็น
สวรรคและอบาย บรรลุถึงควานสิ้นชาติ
ผูนั้นชื่อวาเปนมุนีผูรูยิ่งถึงที่สุด มุนนี ั้น
ยอมรูจิตอันบริสุทธิ์อันพนแลวจากราคะ
ทั้งหลายโดยประการทั้งปวง เปนผูละชาติ
และมรณะไดแลว ชื่อวามีคุณครบถวน
แหงพรหมจรรย ชื่อวาถึงฝงแหงธรรมทั้ง
ปวง บัณฑิตกลาวบุคคลผูเชนนั้นวาเปน
พุทธะ.
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[๕๙๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว พรหมายุพราหมณ
ลุกขึ้นจากที่นั่ง หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ซบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทของ
พระผูมีพระภาคเจา จูบพระยุคลบาทดวยปาก นวดดวยฝามือ และประกาศ
ชื่อของตนวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนพราหมณชื่อพรหมายุ
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนพราหมณชื่อพรหมายุ. ครั้งนั้นแล
บริษัทนั้นเกิดความอัศจรรยใจวา นาอัศจรรยนักหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมา
หนอ ทานผูเจริญ พระสมณะเปนผูมีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก พรหมายุ
พราหมณนี้เปนผูมีชื่อเสียง มียศยังทําความเคารพนบนอบอยางยิ่งเห็นปานนี้
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสกะพรหมายุพราหมณวา พอละ พราหมณ
เชิญทานลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตนเถิด เพราะจิตของทานเลื่อมใสในเราแลว
ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณจึงลุกขึ้นนั่งบนที่นั่งของตน.
[๕๙๙] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุปุพพิกถาแกพรหมายุพราหมณ คือ ทรงประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามทั้งหลาย
อันต่ําทราม เศราหมอง และอานิสงสในเนกขัมมะ เมื่อใด พระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา พรหมยุพราหมณมีจิตคลอง มีจิตออน ปราศจากนิวรณ
มีจิตสูงผองใส เมื่อนั้นจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาทั้งหลาย
ทรงยกขึ้นแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรม
จักษุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทิน เกิดขึ้นแกพรหมายุพราหมณ ณ ที่นั่ง
นั้นเองวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลลวนมีความ
ดับไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนผาขาวที่สะอาด ปราศจากดํา ควรรับน้ํายอม
ดวยดี ฉะนั้น.
[๖๐๐] ครั้งนั้นแล พรหมายุพราหมณผูเห็นธรรมแลว บรรลุธรรม
แลว รูแจงธรรมแลว หยั่งทราบธรรมแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศ
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จากความเคลือบแคลง ถึงความแกลวกลา ไมตองเธอผูอื่นในคําสอนของพระ
ศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง
นัก. . . ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป อนึ่ง ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุ
สงฆโปรดรับภัตตาหารของขาพระองคในวันพรุงนี้เถิด พระเจาขา พระผูมี
พระภาคเจาทรงรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ.
[๖๐๑] ครั้งนั้นแล พรหมายุพราหมณทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรง
รับอาราธนาแลว จึงลุกจากที่นั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาทําประทักษิณ
แลวหลีกไปครั้งนั้นพรหมายุพราหมณไดสั่งใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอยาง
ประณีต ในนิเวศนของตนตลอดคืนยังรุง แลวใชคนใหไปกราบทูลเวลาภัตกาล
แดพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว พระเจาขา
ภัตตาหารสําเร็จแลว ครั้งนั้นเปนเวลาเชา พระผูมพี ระภาคเจาทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของพรหมายุพราหมณ
แลวประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว พรอมดวยภิกษุสงฆ ลําดับนั้น พรหมายุ
พราหมณไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหอมิ่ หนําเพียงพอดวย
ขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของคนตลอด ๗ วัน ครั้งนั้น พอลวง ๗
วันนั้นไป พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในวิเทหชนบท.
[๖๐๒] ครั้งนัน้ แล เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จหลีกไปไมนาน
พรหมายุพราหมณไดทํากาละ ครั้งนั้น ภิกษุเปนอันมากพากันเขาไปเฝาพระ
ผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมแลวจึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้น
แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พรหมายุพราหมณ
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ทํากาละแลว คติของเขาเปนเชนไร ภพเบื้องหนาของเขาเปนเชนไร พระ
เจาขา.
[๖๐๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ภิกษุทั้งหลาย พรหมายุ
พราหมณเปนบัณฑิต ไดบรรลุธรรมตามลําดับธรรมไมเบียดเบียนเราใหลําบาก
เพราะเหตุแหงธรรมเลย พรหมายุพราหมณเปนอุปปาติกะ (อนาคามี) จัก
ปรินิพพานในภพนั้นมีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะสังโยชนเบื้อง
ต่ํา ๕ สิ้นไป.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นมีใจชื่น
ชมยินดีพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา ฉะนี้แล.
จบ พรหมายุสูตรที่ ๑
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พราหมณวรรค
อรรถกถาพรหมายุสูตร
พรหมายุสูตร ขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในพรหมายุสูตรนั้น คําวา ใหญ ในบทวา พรอมกับหมูภิกษุ
ใหญ นั้น ชือ่ วาใหญ เพราะความใหญดวยคุณบาง ใหญดว ยจํานวนบาง.
จริงอยู หมูภ ิกษุนั้น เปนหมูใหญ แมดวยคุณทั้งหลาย. จัดวาใหญเพราะ
ประกอบดวยคุณมีความมักนอยเปนตน และเพราะนับไดถึง ๕๐๐ รูป. กับหมู
แหงพวกภิกษุ ชื่อวาหมูภิกษุ. อธิบายวา กับหมูส มณะที่มีทิฏฐิสามัญญตา และ
สีลสามัญญตา เทาเทียมกัน. คําวา พรอม คือ ดวยกัน. คําวา ภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ รูป คือ ชื่อวามีประมาณหา เพราะประมาณหาแหงรอย
ของภิกษุเหลานั้น. ประมาณทานเรียกวา มาตรา. เพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายวา
ภิกษุรูจักมาตราคือรูจักประมาณในโภชนะ ที่ตรัสวา เปนผูรูจักประมาณใน
โภชนะ ฉันใด แมในที่นี้ก็พึงเห็นเนื้อความอยางนี้วา มาตราหาไดแก
ประมาณหาแหงรอยของภิกษุเหลานั้น ฉันนั้น. รอยทั้งหลายแหงพวกภิกษุ
ชื่อวารอยแหงภิกษุทั้งหลาย. กับรอยแหงภิกษุทั้งหลาย มีประมาณหาเหลานั้น.
คําวา มีป ๑๒๐ คือ มีอายุ ๑๒๐ ป. คําวา แหงเวททั้งสาม คือแหง
ฤคเวท ยชุรเวท และ สามเวท. ชือ่ วา ผูถึงฝง เพราะถึงฝงดวยอํานาจการ
ทองคลองปาก. พรอมดวย นิฆัณฑุ และเกฏภะ ชื่อวาพรอมกับนิฆัณฑุ
และเกฏภะ. ศาสตรที่ประกาศคําสําหรับใชแทน นิฆัณฑุศาสตร และพฤกษ-
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ศาสตรเปนตน ชื่อสนิฆัณฑุ. เกฏภะ ไดแกการกําหนดกิริยาอาการที่เปน
ศาสตรสําหรับใชเปนเครื่องมือของพวกกวี. ชื่อวาพรอมทั้งประเภทอักษร
เพราะพรอมกับประเภทอักษร. คําวา ประเภทอักษร ไดแก สิกขาและนิรุตติ.
คําวา มีประวัติศาสตรเปนที่หา คือมีประวัติศาสตร ซึ่งไดแกเรื่องเกาแก
ที่ประกอบดวยคําเชนนี้วา เปนอยางนี้ เลากันมาวาเชนนี้ เปนที่หาแหง
พระเวทที่จัดอาถรรพณเวทเปนที่สี่เหลานั้น ฉะนั้น จึงชื่อวา มีประวัติศาสตร
เปนที่หา. มีประวัติศาสตรเปนที่หาแหงพระเวทเหลานั้น. ชื่อวาผูเขาใจบท
ฉลาดในไวยากรณ เพราะถือเอาหรือแสดงบทและไวยากรณที่นอกเหนือจาก
บทนั้นไดอยางแจมแจง. วิตัณฑวาทศาสตร เรียกวา โลกายตะ. คําวา
ลักษณมหาบุรุษ ไดแกตําราประมาณ ๑๒,๐๐๐ เลม ที่แสดงลักษณะบุรุษ
ผูยิ่งใหญ มีพระพุทธเจาเปนตน มีบทคาถาประมาณ ๑๖,๐๐๐ บท ที่มีชื่อวา
พุทธมนท ซึ่งเปนเหตุใหรูความแตกตางอันนี้คือ ผูประกอบดวยลักษณะ
เปนพระพุทธเจา เปนพระปจเจกพุทธเจา ดวยลักษณะนี้ เปนพระอัคร
สาวกทั้งสองดวยลักษณะนี้ เปนพระสาวกผูใหญ แปดสิบทาน ดวยลักษณะ
นี้ เปนพระพุทธมารดา, เปนพระพุทธบิดา, เปนอัครอุปฏฐาก, เปนอัคร
อุปฏฐายิกา, เปนพระเจาจักรพรรดิ ดวยลักษณะนี้. คําวา เปนผูชํานาญ
ไดแก ผูทําใหบริบูรณ ไมหยอนในคัมภีรโลกายตะ และตําราทายลักษณะ
มหาบุรุษ อธิบายวา ไดแกเปนผูไมขาดตกบกพรอง. ผูที่ไมสามารถจําทรง
ทั้งใจความ และคัมภีรได ชื่อวา ผูขาดตกบกพรอง. คําที่จะตองกลาวในบท
เปนตนวา ไดยินแลวแล ก็ไดกลาวเสร็จแลวในสาเลยยกสูตร.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 250

คําวา นี้ พอ คือพรหมายุพราหมณนี้ เพราะเปนคนแกไมอาจไปได
จึงเรียกมาณพมากลาวอยางนั้น. อนึ่ง พราหมณนี้คิดวา ในโลกนี้ คนที่ถือ
เอาชื่อของผูที่ฟุงขจรไปวา ขาเปนพุทธะ ขาเปนพุทธะ มากลาวมีมากมาย
เพราะฉะนั้น เพียงแตไดยินมาเทานั้น เราจึงยังไมควรไปหา และเมื่อเขาไป
หาบางคน หลีกไปเสียเฉย ๆ ก็เปนเรื่องหนักใจ ทั้งจะเกิดความเสียหายดวย
เปนอันวาทางที่ดี เราควรสงศิษยเรา เมื่อรูวาเปนพุทธะหรือไมเปนแลว จึง
คอยเขาไปหาเขา เพราะฉะนั้น จึงเรียกมาณพมากลาวคําเปนตนวา นี้ พอ
ดังนี้. บทวา ต ภควนฺต ไดแก ผูเจริญนั้น. คําวา เปนอยางนั้นจริง ๆ
คือ เปนจริงอยางนั้น. ก็คําวา สนฺต นี้เปนทุติยาวิภัติ ลงในอรรถวาเปน
เชนนี้. ในคําวา นี่เธอทําอยางไรเราเลา คือ นี่เธอก็เราจะรูจักทาน
พระโคดมนั้นไดอยางไร อธิบายวา เธอจงบอกเราโดยประการที่เราสามารถ
รูจักพระโคดมนั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา โดยประการใด นี้เปนเพียงคําที่ลง
แทรกเขามาเฉย ๆ ก็ได. คําวา อยางไร นี้เปนคําถามอาการ หมายความวา
เราจะรูจักทานพระโคดมดวยอาการอยางไร.
ไดยินวา เมื่อลูกศิษยวาอยางนั้น อุปชฌายกลาวกะเธอเปนตนวา พอ
เจายืนอยูบนแผนดิน แลวมาพูดคลายกะวา ผมมองไมเห็นแผนดิน ยืนอยูใ น
แสงพระจันทรและพระอาทิตยแลวกลับมาพูดคลายกะวา ผมมองไมเห็นพระจันทรและพระอาทิตยหรือ เมื่อจะแสดงรายละเอียดความรู จึงกลาวคําเปนตน
วา มาแลวแล พอ. ในคําเหลานั้น คําวา มนต หมายถึงพระเวท. พวกเทพ
ชั้นสุทธาวาส บางทาน ทราบวา นัยวา พระตถาคตเจาจะทรงอุบัติ จึงเอา
ลักษณะมาใสไวในพระเวท แลวแปลงตัวเปนพราหมณมาสอนพระเวทวา
เหลานี้ ชื่อพุทธมนต คิดวาโดยทํานองนั้น พวกสัตว (คน) ผูยิ่งใหญ จะ
รูจักพระตถาคตเจาได. เพราะเหตุนั้น มหาปุริลักษณะ จึงมาในพระเวทตั้ง

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 251

แตกอนมา. แตเมื่อพระตถาคตเจาปรินิพพานแลว ก็คอย ๆ สูญหายไป.
ฉะนั้น บัดนี้ จึงไมมี. คําวา ของมหาบุรุษ คือของบุรุษผูยิ่งใหญดวยการ
ตั้งพระทัย การยึดมั่น ความรูและความสงสารเปนตน. คําวา สองทางเทา
นั้น คือที่สุดสองอยางเทานั้น. ในเรื่องความรูทั่วไป คติศัพท เปนไปใน
ประเภทภพในคําเปนตนวา สารีบุตร ก็คติหาอยางเหลานี้แล. เปนไปในที่
เปนที่อยูในคําเปนตนวา ปาใหญเปนคติ (ที่อยู) ของพวกเนื้อ. เปนไปใน
ปญญาในคําเปนตนวา มีคติ (ปญญา) มีประมาณยิ่ง อยางนี้. เปนไปใน
ความสละในคําเปนตนวา ถึงคติ (ความสละ). แตในที่นี้พงึ ทราบวาเปนไป
ในความสําเร็จ (หรือที่สดุ ). แมถึงอยางนั้น ในลักษณะเหลานั้น ผูประกอบ
ดวยลักษณะเหลาใด เปนพระราชา ก็ไมใชวา เปนพระพุทธเจาดวยลักษณะ
เหลานั้นเลย. แตทานเรียกลักษณะเหลานั้นเพราะความเสมอกันทางชาติเทานั้น.
เพราะเหตุนั้น พรหมายุพราหมณจึงกลาววา ผูป ระกอบดวยลักษณะเหลาใด.
คําวา ถาอยูครองเรือน คือถาอยูในเรือน. คําวา เปนพระเจาจักรพรรดิ
ความวา เพราะทําใหโลกยินดีดวยสิ่งอัศจรรย ๔ อยาง และสิ่งสําหรับยึดเหนี่ยว
น้ําใจ ๔ อยาง จึงชื่อวา ราชา. เพราะมีการหมุนจักรแกว หมุนไปดวย
สมบัติจักรทั้ง ๔ ใหคนอื่นหมุนไปดวยสมบัติจักรทั้ง ๔ นั้นดวย และเพราะ
ทรงพระพฤติประโยชนเกื้อกูลแกคนอื่น และประพฤติเพื่อจักรอันไดแกอิริยาบถ
จึงชื่อวา จักรพรรดิ. และในที่นี้ คําวา ราชา เปนคําทั่ว ๆ ไป. คําวา
จักรพรรดิ เปนคําวิเศษณ (คุณศัพทขยายราชา). เพราะทรงประพฤติเปน
ธรรม. จึงชื่อวา ผูประกอบดวยธรรม หมายความวา ทรงประพฤติดวยพระญาณที่ถูกตอง. เพราะทรงไดรับราชยโดยธรรม แลวจึงเปนราชา จึงชื่อวา
ธรรมราชา. อีกอยางหนึ่ง เพราะทรงกระทําเปนธรรมเพื่อเกื้อกูลคนอื่น จึง
ชื่อวา ทรงประกอบดวยธรรม เพราะทรงกระทําเปนธรรมเกื้อกูลพระองค
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จึงชื่อวา พระธรรมราชา. เพราะเปนใหญในแผนดินอันมีทะเลหลวง ๔ เปน
ขอบเขต จึงชื่อวา จาตุรนต อธิบายวา เปนใหญในแผนดินที่ประดับดวย
ทวีปทั้งสี่ ซึ่งมีสมุทรทั้ง ๔ ทิศเปนทีส่ ุด. เพราะทรงชํานะขาศึกมีความโกรธ
เปนตนในภายใน และพระราชาทั้งหมดในภายนอก จึงชื่อวา ผูชํานะพิเศษ.
คําวา ถึงความมั่นคงในชนบท ความวา ถึงความแนนอน ความมั่นคงใน
ชนบท ไมมีใครทําใหกําเริบได อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาทรงถึงความมั่นคงใน
ชนบท เพราะทรงมีชนบทที่ถึงความมั่นคง ไมตองทรงมีความขวนขวายยินดี
ในการงานของพระองค ไมหวั่นไหว ไมคลอนแคลนในชนบทนั้น. บทวา
อยางไรนี้ เปนคําสําหรับลงแทรกเขามา. ความวา แกวเหลานั้น ของพระเจา
จักรพรรดินนั้ คืออะไรบาง. ในคําวา จักรแกว เปนตน ชื่อวาจักรแกว
เพราะสิ่งนั้นเปนจักร และชื่อวาเปนแกว เพราะอรรถวา ใหความยินดี. ในทุก
บท ก็เชนนีท้ ั้งนั้น.
ก็ในบรรดารัตนะเหลานี้ พระเจาจักรพรรดิ ทรงชนะแวนแควนที่ยัง
ไมชนะดวยจักรรัตนะ. ทรงเที่ยวไปตามความสุขสะดวกในแวนแควนดวย
ชางแกว และมาแกว ทรงรักษาแวนแควนไดดวยปริณายกแกว. ทรงเสวย
อุปโภคสุขดวยรัตนะนอกนี้. ก็การประกอบดวยอํานาจแหงความอุสสาหะ
แหงพระเจาจักรพรรดินนั้ ยอมบริบูรณดีดวยรัตนะที่ ๑ ความประกอบดวย
ศักดิ์แหงเจา ยอมบริบรู ณดีดวยชางแกว มาแกว และคหบดีแกว การ
ประกอบดวยอํานาจแหงความฉลาด ยอมบริบรู ณดีดวยปริณายกแกวสุดทาย.
ผลแหงการประกอบดวยอํานาจสามประการ ยอนบริบูรณดีดว ยนางแกว และ
แกวมณี. พระเจาจักรพรรดินั้น ทรงเสวยความสุขในการใชสอยดวยนางแกว
และแกวมณี. ทรงเสวยอิสริยสุขดวยรัตนะนอกนี้. อนึ่ง รัตนะ ๓ ขางตนของ
พระเจาจักรพรรดินั้น ยอมสําเร็จดวยอานุภาพแหงกรรมอันกุศลมูลคือ อโทสะ
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ใหเกิดแลว โดยพิเศษ. รัตนะกลาง ๆ ยอมสําเร็จดวยอานุภาพแหงธรรมอัน
กุศลมูลคือ อโลภะใหเกิดแลว. รัตนะหลังอันเดียวพึงทราบวา สําเร็จดวย
อานุภาพแหงกรรมอันกุศลมูล คือ อโมหะ ใหเกิดแลว ความยอในรัตนะ
เหลานี้เทานี้.
สวนความพิสดารพึงถือเอาโดยอุปเทศแหงรัตนสูตร ในโพชฌังคสังยุต.
อีกอยางหนึ่ง การพรรณนาพรอมกับลําดับแหงการเกิดของรัตนะเหลานี้ จักมา
ในพาลปณฑิตสูตร.
บทวา ปโรสหสฺส แปลวา เกินกวาพัน. บทวา สูรา ความวา
ผูมีชาติแหงคนกลา. บทวา วิรงฺครูปา ความวา มีกายคลายเทพบุตร.
อาจารยพวกหนึ่งพรรณนาไวอยางนี้กอน. แตในเรื่องนี้มีสภาวะดังตอไปนี้.
บทวา วีรา ทานกลาววา มีความกลาหาญอยางสูงสุด. คุณแหงผูกลาหาญ
ชื่อวา วีรงฺค ทานกลาวอธิบายวา เหตุแหงผูกลา ชื่อวิริยะ... ชื่อวา วีรังครูป
เพราะอรรถวา มีรูปรางองอาจกลาหาญ ทานกลาวอธิบายวา เหมือนมีรางกาย
สําเร็จดวยความกลาหาญ. บทวา ปรเสนปฺปมทฺทนา อธิบายวา ถากองทัพ
อันยืนเผชิญหนาอยู ก็สามารถย่ํายีกองทัพนั้นได. บทวา ธมฺเมน ความวา
ดวยธรรมคือศีลหามีคําวา ไมควรฆาสัตว ดังนี้เปนตน.
ในคําวา จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทเจา เปดหลังคา
(คือกิเลส) ในโลกแลวนี้ ชื่อวา มีหลังคาอันเปดแลว เพราะเปดหลังคา
ในโลกอันมืดมนดวยกิเลส ซึ่งถูกกิเลสคือราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ
อวิชชาและทุจริตอันเสมือนหลังคาทั้ง ๗ ปดแลวนั้น ทําใหเกิดแสงสวางโดย
รอบตั้งอยูแลว. ในบรรดาบทเทานั้น บัณฑิตพึงทราบวา ทานกลาวความเปน
ผูควรแกการบูชาดวยบทแรก กลาวเหตุแหงความเปนผูควรแกการบูชานั้น ดวย
๑

๑. ส ๓/๘๗
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บทที่ ๒ เพราะทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจากลาวความเปนผูมีหลังคาอันเปด
แลว อันเปนเหตุแหงความเปนพระพุทธเจา ดวยบทที่ ๓. อีกนัยหนึ่ง ชือ่ วา
มีหลังคาอันเปดแลว เพราะอรรถวา ทั้งเปดแลวทั้งไมมีเครื่องมุง ทานกลาว
อธิบายวา เวนจากวัฏฏะ และเวนจากเครื่องมุงบัง. ดวยคํานั้น ยอมเปนอัน
กลาวเหตุทั้ง ๒ แหงบทในเบื้องตนทั้ง ๒ อยางนี้วา ชื่อวาเปนพระอรหันต
เพราะไมมีวัฏฏะ ชื่อวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะไมมีเครื่องมุงบัง
(หลังคา). ก็ในขอนั้น ความสําเร็จตอนตน ยอมมีดวยเวสารัชญาณขอที่ ๒
ความสําเร็จขอที่ ๒ ยอมมีดวยเวสารัชญาณขอที่ ๑ ความสําเร็จขอที่ ๓ ยอมมี
ดวยเวสารัชญาณขอที่ ๓ และ ๔. พึงทราบวา ขอที่ ๑ ใหสําเร็จธรรมจักษุ
ขอที่ ๒ ใหสําเร็จพุทธจักษุ ขอที่ ๓ ใหสําเร็จสมันตจักษุดังนี้บาง. ดวยคําวา
ตฺว มนฺตาน ปฏิคฺคเหตา นี้ ยอมใหเกิดความกลาแกมาณพนั้น.
แมอุตตรมาณพนั้น ปราศจากความเคลือบแคลงในลักษณะทั้งหลาย
ตามถอยคําของอาจารยนั้น ตรวจดูพุทธมนตอยูประดุจเกิดแสงเปนอันเดียวกัน
จึงกลาววา อยางนั้นขอรับ ดังนี้ . เนื้อความแหงคํานั้น ดังตอไปนี้ ขาแต
อาจารยผูเจริญ ขาพเจาจักกระทําเหมือนอยางทานอาจารยสั่งขาพเจา. บทวา
สมนฺเนสิ ความวา ไดตรวจดูแลว อีกอยางหนึ่ง ตรวจดูนับอยูวา ๑,๒
ดังนี้ . คําวา อทฺทสา โข ถามวา ไดเห็นอยางไร. ตอบวา ก็ใคร ๆ ยอมไมอาจ
แสวงหาลักษณะแหงพระพุทธเจาผูประทับนั่ง หรือบรรทมได แตเมื่อทรง
ประทับยืน หรือทรงจงกรมอยู จึงจะอาจ. เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาทั้งหลาย
ครั้นเห็นผูมาเพื่อจะตรวจดูลักษณะจึงทรงลุกจากอาสนะ. ประทับยืนบาง ทรง
อธิฏฐานจงกรมบาง. อุตตรมาณพไดเห็นแลวซึ่งลักษณะแหงพระองคผูทรงยัง
อิริยาบถอันสมควรแกที่จะเห็นลักษณะ เปนไปอยูดวยประการฉะนี้.
บทวา เยภุยฺเยน คือ โดยมาก หมายความวา ไดเห็นลักษณะมาก
มิไดเห็นนอย. แตนั้น มิไดเห็นลักษณะอันใด จึงกลาววา เปตฺวา เทฺว
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เวน ๒ ลักษณะ เพื่อแสดงถึงลักษณะ ๒ เหลานั้น. บทวา กงฺขติ ความวา
อุตตรมาณพเกิดความปรารถนาขึ้นวา นาอัศจรรยหนอ เราพึงเห็น (ลักษณะ
อีก ๒ ประการ) . บทวา วิจิกิจฺฉติ ความวา เมื่อเลือกเฟนอยูซึ่งลักษณะ
เหลานั้น จากลักษณะนั้น ๆ ยอมลําบาก คือ ไมอาจเพื่อจะเห็นได. บทวา
นาธิมุจฺจติ ความวา ยอมไมถึงความตกลงใจ เพราะความสงสัยอื่นนั้น.
บทวา น สมฺปสีทติ ความวา แตนั้นจึงไมเกิดความเลื่อมใสในพระผูมีพระ
ภาคเจาวา พระองคมีพระลักษณะสมบูรณ. อีกอยางหนึ่ง ทานกลาวความ
สงสัยอยางออนดวยความกังขา อยางกลางดวยความเคลือบแคลง อยางแรงดวย
ความไมนอมใจเชื่อ. เพราะยังไมมีความเลื่อมใส จิตจึงมีความทอแท ดวยเหตุ
สามอยางเหลานั้น. บทวา โกโสหิเต ไดแก อันฝกแหงไสปดแลว. บทวา
วตฺถคุยฺเห ไดแก องคชาต. จริงอยู คุยหฐานอันเรนอยูในฝกของพระผูมี
พระภาคเจา เสมอดวยหองปทุม มีสีดจุ ทอง ดุจคุยหฐานของชาง. อุตตรมาณพนั้น เมื่อไมเห็นพระคุยหฐานนั้น เพราะผาปดไว และความเพียงพอ
แหงพระชิวหาก็กําหนดไมได เพราะอยูในพระโอษฐ จึงมีความสงสัย เคลือบ
แคลงในลักษณะ ๒ นั้น. คําวา ครั้งนั้นแล พระผูมพี ระภาคเจา ความวา
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงพระดําริวา ถาเราไมแสดงลักษณะทั้ง ๒
เหลานี้แกอุตตรมาณพนี้ มาณพนั้นก็จักไมหมดความสงสัย เมื่อเขายังมีความ
สงสัยอยู แมอาจารยของเขาก็จักไมหมดความสงสัย ทีนนั้ เขาจักไมมาหาเรา
เมื่อไมมาก็จักไมไดฟงธรรม เมื่อไมไดฟงธรรม ก็จักมิไดกระทําใหแจงซึ่ง
สามัญญผล ๓ แตเมื่อมาณพนั้นหมดความสงสัยแลว ทั้งอาจารยของเขาก็หมด
ความสงสัยเขามาหาเราแลว ฟงธรรมแลว ก็จักกระทําใหแจงซึ่งผล ๓ ได อนึ่ง
เราบําเพ็ญบารมีมากเพื่อประโยชนอยางนี้ เราจักแสดงลักษณะเหลานั้น แก
อุตตรมาณพนั้นดังนี้. พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารเห็น
ปานนั้น.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 256

ทรงบันดาลมีรูปเปนอยางไร ในเรื่องนี้ มีถอยคําที่บุคคลอื่นพึงกลาว
ไดอยางไร. คํานั้นพระนาคเสนเถระอันพระเจามิลินทถามแลว วิสัชนาไวแลว.
ราชา. พระนาคเสนผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาไดทรงกระทําขนาด
ถึงสิ่งที่ทําไดยาก.
นาค. ทรงทําอะไร มหาบพิตร.
ราชา. พระคุณเจา พระองคทรงแสดงโอกาสที่ทําใหคนสวนใหญอับ
อายแกนายอุตตระศิษยพรหมายุพราหมณ แกพวกพราหมณ
๑๖ คน ศิษยของพาวรี และแกมาณพ ๓๐๐ คน ศิษยของ
เสลพราหมณอีกเลา.
นาค. มหาบพิตร พระผูมีพระภาคเจามิไดทรงแสดงพระองคชาต
หรอก ทรงแสดงแตเงา คือพระองคทรงสรางขึ้นดวยพระฤทธิ์
แลวทรงแสดงเพียงรูปเปนเงาที่อยูในผานุง รัดสายประคตไว
แลวหมจีวรทับ .
ราชา. เมื่อเห็นเงา ก็ชื่อวาเห็นพระองคชาต มิใชหรือครับ .
นาค. ขอนั้น ยกไวกอนเถิด มหาบพิตร คนเราตองดูหัวใจใหเห็น
แลว จึงจะตรัสรูไดแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาก็จะตองทรงเอา
เนื้อหัวใจออกมาแสดงดวยกระนั้นหรือ.
ราชา. พระนาคเสน ทานเกงครับ .
บทวา นินฺนาเมตฺวา ไดแก ทรงยื่น (พระชิวหา) ออก. บทวา
ทรงสอด ไดแก ทรงสอดเขาทําเหมือนสอดเข็มเย็บผากฐินฉะนั้น . ก็ในขอ
นั้น พึงทราบวาประกาศความออนดวยการกระทําอยางนั้น ประกาศความยาว
ดวยการสอดเขาชองพระกรรณ ประกาศความบางดวยการสอดเขาชองพระนาสิก
ประกาศความใหญดวยการปดพระนลาฏ. อนึ่ง ในคําวา ชองพระกรรณ
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ทั้งสอง เปนตนนี้ พึงทราบวินิจฉัยวา มลทินก็ดี สะเก็ดก็ดี ในชองพระกรรณของพระพุทธเจาทั้งหลายไมมี ยอมเปนเหมือนหลอดเงินที่เขาลางแลว
วางไว. ในชองพระนาสิกก็เหมือนกัน. ก็แมชองเหลานั้น ยอมเปนเหมือน
หลอดทองที่เขาทําการตระเตรียมไวเปนอันดีและเหมือนกับหลอดแกวมณีฉะนั้น
เพราะฉะนั้น จึงทรงแลบพระชิวหาออกมวนเขาไปในที่สุดพระโอษฐไปขางบน
กระทําดุจเข็มเย็บผากฐิน สอดเขาสูชองพระกรรณขางขวา นําออกจากชองขวานั้น
สอดเขาทางชองพระกรรณซาย. นําออกจากชองพระกรรณซาย สอดเขาชอง
พระนาสิกขวา นําออกจากชองพระนาสิกขวา สอดเขาชองพระนาสิกาซายได.
ครั้นนําออกจากชองพระนาสิกซายแลว เมื่อจะแสดงความใหญ จึงปดมณฑล
พระนลาฏตลอดทั้งสิ้นดวยพระชิวหาซึ่งเปนเหมือนสายฟาอันรุงเรื่องดวยผืนผา
กัมพลแดง ดุจพระจันทรครึ่งซีก ถูกเมฆวลาหกสีแดงปดไวกึ่งหนึ่ง และ
ประดุจแผนทองฉะนั้น.
บทวา ยนฺนูนาห ถามวา เหตุไร อุตตรมาณพจึงคิด. ตอบวา
อุตตรมาณพ คิดวาก็เราตรวจดูมหาปุริสลักษณะแลว กลับไป หากอาจารย
ถามวา พออุตตระ เจาเห็นมหาปุริสลักษณะแลวหรือ ก็จักอาจบอกไดวา ขอรับ
ทานอาจารย แตถาอาจารยจักถามเราวา พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทํากิริยา
เปนเชนไร เราก็ไมอาจตอบคําถามนั้นได แตเมือ่ เราตอบวา ไมรู อาจารยก็
โกรธวาเราสงเจาไป เพื่อใหตรวจดูใหรูลักษณะทั้งหมดนี้ มิใชหรือ เหตุไร
ยังไมรู. แลวจึงกลับมาเลา ฉะนั้น จึงคิดวา ทําไฉนหนอ แลวติดตามไป.
พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําโอกาสในที่ที่เหลือทั้งหลาย เวนฐานะ ๔ เหลานี้
คือ ที่สรงน้ํา ทีช่ ําระพระโอษฐ ทีช่ ําระขัดสีพระวรกาย ที่ทรงประทับนั่ง
แวดลอมดวยนางหามของพระราชและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน โดย
ที่สุดแมในพระคันธกุฎีแหงเดียว.
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เมื่อกาลลวงไปผานไป ก็ปรากฏวา ไดยินวา มาณพของพรหมายุพราหมณชื่ออุตตระนี้ เที่ยวใครครวญความเปนพระพุทธเจาของพระตถาคตวา
เปนพระพุทธเจา หรือมิไดเปน มาณพอุตตระนี้ ชื่อวาเปนคนสอบสวน
พระพุทธเจา. พระพุทธเจาทั้งหลายทรงประทับอยูในที่ใด ๆ ยอมเปนอันทรง
การทํากิจ ๕ ประการทีเดียว กิจเหลานั้น ไดแสดงไวแลวในหนหลังนั่นเทียว.
ในบรรดากิจเหลานั้น ในเวลาปจฉาภัตร เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งที่
ธรรมาสน ที่เขาตกแตงแลวทรงจับพัดอันวิจิตรที่ขจิตดวยงา แสดงธรรมแก
มหาชนอยู แมอุตตรมาณพ ก็นั่งอยู ณ ที่ไมไกล. ในตอนสิ้นสุดการฟงธรรม
พวกคนผูมีศรัทธา ก็นิมนตพระผูมีพระภาคเจา เพื่อเสวยพระกระยาหาร อันจะ
มีในวันพรุงนี้ ก็เขาไปหามาณพดวยกลาวอยางนี้วา พอ พวกเรานิมนตพระผูมีพระภาคเจาแลว ตัวทานก็จงมารับภัตรในเรือนของพวกเราพรอมกับพระผูมี
พระภาคเจา. ในวันรุงขึ้น พระตถาคตเจาอันภิกษุสงฆแวดลอมแลว เสด็จ
เขาไปสูบาน. แมอุตตรมาณพก็ติดสอยหอยตามไปสํารวจ ทุก ๆ ฝกาว. ใน
เวลาที่ตรงเขาไปสูเรือนแหงตระกูล มาณพนั่งตรวจดูอยูทุกประการ ตัง้ แต
การถือเอาน้ําเพื่อทักษิณาเปนตนไป. ในเวลาเสร็จภัตตกิจ ในเวลาพระตถาคต
เจาประทับนั่ง วางบาตรไว ณ เชิงบาตร พวกคนก็จัดแจงอาหารเชาแกมาณพ.
มาณพนั้น นั่งบริโภค ณ สวนสุดขางหนึ่ง แลวกลับมายืน ณ ที่ใกลพระศาสดา
ฟงภัตตานุโมทนา กลับไปยังวิหารพรอมกับพระผูมีพระภาคเจาทีเดียว.
พระผูมีพระภาคเจาทรงรอใหภิกษุทั้งหลายเสร็จภัตตกิจ ประทับนั่ง
ณ ศาลาคันธมณฑลนั้น. ครั้นภิกษุทั้งหลายกระทําภัตตกิจเสร็จพากันเก็บบาตร
และจีวรมาไหว กราบทูลกาล พระผูมีพระภาคเจาจึงเสด็จเขาคันธกุฎี. แม
มาณพก็เขาไปดวยกัน กับพระผูมีพระภาคเจาเหมือนกัน . พระผูมีพระภาคเจา
ประทับยืนที่หนามุขพระคันธกุฎี ทรงสั่งสอนหมูภิกษุที่มาแวดลอมแลวใหแยก
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ยายกันไปแลว จึงเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี. มาณพก็เขาไปดวย พระผูมีพระภาคเจาจึงประทับนั่งที่เตียงเล็ก ชั่วเวลาเล็กนอย. แมมาณพก็นั่งพิจารณาดูอยู
ในที่ไมไกล. พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งชั่วครูหนึ่ง จึงทรงแสดงการกม
พระเศียร. มาณพคิดวา จักเปนเวลาประทับพักผอนของพระโคดมผูเจริญ
แลวปดประตูพระคันธกุฎี ออกไปนั่ง ณ สวนสุดขางหนึ่ง. พวกคนถวายทาน
ในกาลกอนแหงภัตร บริโภคอาหารเขาแลว สมาทานองคอุโบสถ หมผาสะอาด
ถือดอกไมและของหอมเปนตน มาสูว ิหารดวยคิดวา จักฟงธรรม เหมือนกับ
เปนคายของพระเจาจักรพรรดิฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสําเร็จสีหไสยาสนชั่วครูหนึ่ง ทรงลุกขึ้น ทรง
กําหนดโดยสวนเบื้องตน เขาสมาบัติ. ครั้นออกจากสมาบัติแลว ทราบวามหาชน
พากันมา จึงทรงออกจากพระคันธกุฎี อันมหาชนแวดลอมแลว เสด็จไปยัง
ศาลาคันธมณฑล ประทับบนพุทธอาสนอันประเสริฐที่เขาปูลาดไวแลว ทรง
แสดงธรรมแกบริษัท. ฝายมาณพนั่งอยู ณ ที่ไมไกล กําหนดอักขระตออักขระ
บทตอบท ดวยคิดวา พระสมณโคดม แสดงธรรม ยกยองหรือรุกรานบริษทั
ดวยอํานาจอาศัยเรือนหรือ หรือวาไมทรงแสดงอยางนั้น. พระผูมีพระภาคเจา
ไมตรัสกถาอยางนั้นเลย ทรงทราบกาล ทรงหยุดเทศนา. มาณพกําหนดอยู
โดยทํานองนี้ เทียวไปแตผูเดียวตลอด ๗ เดือน มิไดเห็นความผิดพลาดแม
มีประมาณนอยในกายทวารเปนตนของพระผูมีพระเจา. ก็ขอนี้ยังไมนาอัศจรรย
ทีอุตตรมาณพเปนมนุษยมิไดเห็นความผิดพลาดของพระพุทธเจา เมื่อพระองค
ยังเปนพระโพธิสัตว เทพบุตรผูเปนมาร เปนอมนุษย ก็มิไดเห็น แมมาตร
วาตรึก (วิตก) อาศัยเรือนในสถานที่ทรงบําเพ็ญความเพียรถึง ๖ ป ยังติดตาม
(๑)

๑. ฉฺ สีโสกฺกมน สฺ สีโสกมฺปน
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พระองคผูเปนพระพุทธเจาแลวถึงหนึ่งป ก็มิไดเห็นความผิดพลาดไร ๆ จึง
กลาวคาถามีอาทิวา
เราติดตามรอยพระบาทพระผูมีพระภาคเจา ถึง ๗ ป ก็มิไดประสบความ
ผิดพลาดของพระสัมพุทธเจาผูมีสติ ดังนี้
แลวหลีกไป. แตนั้น มาณพจึงคิดวา เราติดตามพระโคดมผูเจริญอยูถึง ๗
เดือน ก็มิไดเห็นโทษไร ๆ แตถาเราจะพึงติดตามไป แมอีกสัก ๗ เดือน หรือ
๗ ป หรือ ๑๐๐ ป หรือ ๑,๐๐๐ ป ก็คงจะมิไดเห็นโทษของพระองค ก็
แตวาอาจารยของเรานั้นก็แกเฒา คงจะไมอาจทราบความเกษมจากโยคะ เรา
จะบอกวา พระสมณโคดมเปนพระพุทธเจา ดวยพระคุณตามที่เปนจริงทีเดียว
แลวเลาเรื่องแกอาจารยของเรา ดังนี้ แลวทูลลาพระผูมีพระภาคเจา ไหว
ภิกษุสงฆออกไปแลว.
ก็แล อุตตรมาณพกลับไปยังสํานักของอาจารยแลว ถูกอาจารยถามวา
พออุตตระ กิตติศัพทของพระโคดมผูเจริญที่ขจรไปมีอยูเชนนั้นจริงหรือ จึง
กลาววา ขาแตทานอาจารย ทานพูดอะไรจักรวาลคับแคบเกินไป ภวัคคพรหม
ก็ต่ําเกินไป หมูคุณของพระโคดมผูเจริญนั้น หาที่สุดมิได ประดุจอากาศ
ขาแตทานอาจารยผูเจริญ กิตติศัพทของพระโคดมผูเจริญนั้น มีอยูเชนนั้น
แทจริง ดังนี้ เปนตน จึงบอกมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการตามที่ตนเห็นแลว
โดยลําดับแลว เลาถึงกิรยิ สมาจาร. เพราะฉะนั้น ทานพระสังคีติกาจารยจึง
กลาววา ครัง้ นั้นแล อุตตรมาณพ ฯลฯ พระโคดมผูเจริญ เปนเชนนี้ดวย
เปนเชนนี้ดวย และยิ่งกวานั้น ดังนี้.
ในบรรดาบทเหลานั้น บทวา สุปติฏิตปาโท ความวา เหมือน
อยางวา บุคคลทั้งหลายเหลาอื่นวางเทาไวเหนือพื้นดิน ปลายเทาก็ดี สนเทา
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ก็ดี ดานขางก็ดี จะถูกพื้นกอน หรือวา กลางเทาเวา เมื่อยกขึ้น สวนหนึ่ง
ที่ปลายเทาเปนตน จะยกขึ้นกอน แตของพระองคมิไดเปนอยางนั้น. ฝาพระบาททั้งสิ้นของพระองค จะถูกพื้นพรอมกันทีเดียว ดุจพื้นลาดพระบาททอง
ฉะนั้น ยกจากพื้นก็พรอมกัน เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา พระโคดมผูเจริญ
พระองคนั้น มีพระบาทประดิษฐานอยูเปนอันดี.
ในขอที่พระผูมีพระภาคเจามีพระบาทประดิษฐานเปนอันดีนั้น มีขอ
ที่นาอัศจรรยดังตอไปนี้ แมหากวา พระผูมีพระภาคเจาทรงยางพระบาทดวย
ตั้งพระทัยวา เราจักเหยียบเหวลึกถึงหลายรอยชั่วคน ในทันใดนั้น ที่ทลี่ ุม
ก็จะนูนขึ้นมาเสมอแผนดิน ประดุจเครื่องสูบของชางทองเต็มดวยลมฉะนั้น.
แมที่ตอนจะเขาไปอยูภายใน เมื่อทรงยางพระบาทดวยตั้งพระทัยวา เราจัก
เหยียบในที่ไกล ภูเขาแมมีประมาณเทาสิเนรุบรรพต ก็จะนอมมาใกลพระบาท
ประดุจหนอหวายที่ชุมน้ําแลวฉะนั้น. จริงอยางนั้น เมื่อคราวพระองคทรง
กระทํายมกปาฏิหาริย ทรงยางพระบาทดวยตั้งพระทัยวา จักเหยียบภูเขายุคนธร
ภูเขาก็นอมมาใกลพระบาท. พระองคทรงเหยียบภูเขานั้น ทรงยางพระบาท
เหยียมภพดาวดึงสดวยพระบาทที่สอง. ที่พระจักรลักษณะจะพึงประดิษฐาน
ไมเสมอกันมิไดมี. ตอก็ดี หนามก็ดี กอนกรวดกระเบื้องก็ดี อุจจาระปสสาวะ
ก็ดี น้ําลายน้ํามูกเปนตน ก็ดี ที่มีอยูกอนเทียว ก็หายไป หรือจมหายเขา
แผนดินในที่นั้น ๆ. จริงอยู ดวยเดชแหงศีล ปญญา ธรรม อานุภาพแหง
บารมี ๑๐ ประการ ของพระตถาคตเจา มหาปฐพีนี้ยอมเสมอ นุม เกลือ่ นกลน
ดวยบุปผชาติ. พระตถาคตเจาทรงทอดพระบาทเสมอ (และ) ทรงยกพระบาท
เทากัน ทรงสัมผัสแผนดินดวยพื้นพระบาททุกสวน.
บทวา จกฺกานิ คือ ที่พระบาททั้ง ๒ ไดมีลายจักรขางละ ๑ ลายจักร.
ทานกลาวไวในพระบาลีวา ที่จักรนั้นมีกํา กง ดุม. ก็และดวยบทวา บริบรู ณ
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ดวยอาการทั้งปวง นี้พึงทราบความตางกัน ดังตอไปนี้. ไดยินวา จักร
เหลานั้น ยอมปรากฏลายดุมตรงกลางพื้นพระบาท. ปรากฏลายเขียนวงกลม
รอบดุม. ทีป่ ากดุมก็ปรากฏวงกลม. ปรากฏเปนปากชอง. ปรากฏเปนซี่กํา.
ปรากฏเปนลวดลายกลมที่กําทั้งหลาย. ปรากฏเปนกง. ปรากฏเปนกงแกว . นี้
มาตามพระบาลีกอนทีเดียว.
แตวาระสวนมากมิไดมาแลว. ก็วาระนั้น พึงทราบดังนี้. รูปหอก ๑
รูปโคขวัญ ๑ รูปแวนสองพระพักตร ๑ รูปสังขทักษิณาวัฏฏ ๑ รูปดอก
พุดซอน ๑ รูปเทริด ๑ รูปปลาทั้งคู ๑ รูปเกาอี้ ๑ รูปปราสาท ๑ รูป
เสาคาย ๑ รูปเศวตฉัตร ๑ รูปพระขรรค ๑ รูปพัดใบตาล ๑ รูปพัด
หางนกยูง ๑ รูปพัดหางนก ๑ รูปกรอบพระพักตร ๑ รูปธงชายผา ๑ รูป
พวงดอกไม ๑ รูปดอกบังเขียว ๑ รูปดอกบัวขาว ๑ รูปดอกบัว
แดง ๑ รูปดอกบัวหลวง ๑ รูปดอกบุณฑริก ๑ รูปหมอเต็มดวยน้ํา ๑
รูปถาดเต็มดวยน้ํา ๑ รูปสมุทร ๑ รูปเขาจักรวาฬ ๑ รูปปาหิมพานต ๑
๑ รูปเขาสิเนรุ ๑ รูปพระจันทร ๑ รูปพระอาทิตย ๑ รูปหมูด าว
นักษัตร ๑ รูปมหาทวีปทั้งสี่ ทวีปนอย ๒ พัน ๑. โดยที่สุดบริวาร
แหงจักรลักษณะทั้งสิ้น หมายเอาบริษัทของพระเจาจักรพรรดิ.
บทวา มีพระสนยาว คือ พระสนยาว หมายความวา มีพระสน
บริบูรณ. เหมือนอยางวาปลายเทาของคนเหลาอื่นยาว แข็งตั้งอยู ณ ที่สุด
สนเทา สนยอมปรากฏดุจถากตั้งไว แตของพระตถาคตเจาไมเปนอยางนั้น .
สําหรับของพระตถาคตเจาใน ๔ สวน เปนปลายเทาเสีย ๒ สวน. แขงตั้งอยู
สวนที่สาม. ในสวนที่ ๔ สนเทาเปนเชนกับลูกกลมทําดวยผากัมพลแดงดุจหมุน
ติดอยูปลายเหล็กแหลมฉะนั้น.
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บทวา มีพระองคุลียาว ความวา เหมือนอยางวา คนเหลาอื่น
บางคนนิ้วยาว บางคนนิ้วสั้น ของพระตถาคตเจาไมเปนอยางนั้น . สวนของ
พระตถาคตเจา นิ้วพระหัตถและนิ้วพระบาทยาวโคนหนาเรียวเล็กขึ้นไปโดย
ลําดับจนถึงปลาย ดุจนิว้ วานร เปนดุจลําเทียนที่ขยําดวยน้ํามันยางไมปนไว.
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวไววา พระองคุลียาว.
บทวา ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ไดแกชื่อวา
มีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม เพราะอรรถวา ออนดุจปุยนุนที่เขายีถึง
๑๐๐ ครั้ง จุม ดวยเนยใสวางไว และมีพระหัตถและพระบาทออนนุนอยูเปนนิจ
ดุจของเด็กแรกเกิด.
บทวา ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทเปนลายตาขาย ไดแก
ระหวางนิ้วไมติดกับหนัง. ก็บุคคลเชนนี้ มีมอื ดุจพังพานอันปุริสโทษขจัด
เสียแลว ยอมไมไดแมการบรรพชา. แตของพระตถาคตเจานิ้วพระหัตถทั้ง ๔
นิ้วพระบาททั้ง ๕ มีขนาดเปนอันเดียวกัน. เพราะนิ้วเหลานั้นมีขนาดเปนอัน
เดียวกัน ลักษณะจึงเบียดซึ่งกันและกันตั้งอยู. ก็พระหัตถและพระบาท
ของพระตถาคตเจานั้น เชนกับตาขายบานประตูหนาตางที่ชางไมผูฉลาดขึง
ประกอบไว. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา มีฝาพระหัตถและฝาพระบาท
เปนลายตาขาย.
ชื่อวา ทรงมีพระบาทสูงนูน เพราะอรรถวาพระบาทของพระองคสูงนูน.
เพราะมีขอพระบาทตั้งอยูในเบื้องบน. แทจริง ขอเทาของตนเหลาอื่นมีที่
หลังเทา. เพราะฉะนั้น เทาของคนเหลาอื่น กระดางเหมือนตอกลิ่ม
ไมหมุนไดตามสะดวก. เมื่อเดินไปพื้นเทาไมปรากฏ. แตของพระตถาคตเจา
ขอพระบาทขึ้นอยูเบื้องบน. เพราะฉะนั้น พระกายเบื้องบนของพระองคตั้งแต
พระนาภีไป จึงไมหวั่นไหวดุจสุวรรณปฏิมาที่อยูบนเรือ พระกายเบื้องลางเทานั้น
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ไหว. พระบาทยอมหมุนไปสะดวก. เมื่อคนยืนดูที่ขางหนาก็ดี ขางหลังก็ดี
ที่ขางทั้งสองก็ดี พื้นเทายอมปรากฏ. ไมปรากฏขางหลังเหมือนของชางฉะนั้น.
บทวา ทรงมีพระสงฆเรียวดังแข็งเนื้อทราย คือมีพระชงฆเต็ม
เพราะความนูนของเนื้อชื่อวามีพระชงฆเหมือนเนื้อทราย ไมมีเนื้อเปนกอนติด
เปนอันเดียวกัน. หมายความวา ประกอบดวยแขงที่มีเนื้อไดสวนกันหุมแลว
กลมดีเชนกับทองขาวสาลีฉะนั้น.
บทวา อโนนมนฺโต คือไมคอมลง. ดวยบทนี้ทานแสดงถึงความที่
พระองคไมเปนคนแตระไมเปนคนคอม. คือ คนอื่น ๆ เปนคนแคระก็มี เปน
คนคอมก็มี. กายขางหนาของคนแคระไมบริบูรณ. กายทอนหลังของคนคอม
ไมบริบูรณ. คนเหลานั้นกมลงไมได ไมอาจจะลูบเขาได เพราะกายไมบริบูรณ.
สําหรับพระตถาคตเจา ชื่อวาอาจลูบได เพราะมีพระกายทั้งสองแหงบริบูรณ.
ชื่อวา ทรงมีพระคุยหฐานเรนอยูในฝก เพราะอรรถวา คุยหฐานตั้ง
ลง คือปดอยูในฝก เชนกับฝกปทุมทองและดอกกัณณิการ เหมือนคุยหฐาน
ของโคอุสภะและชางเปนตน . บทวา วตฺถคุยฺห ไดแก สิ่งที่จะพึงซอนเรน
ดวยผาทานเรียกวา องคชาต.
บทวา ทรงมีพระฉวีวรรณดังทองคํา ความวา เชนกับรูปเปรียบ
ทองคําแทงที่เขาระบายดวยชาดแดง ขัดดวยเขี้ยวเสือ ทําการระบายสีแดงวา
ไว. ดวยคํานี้ทานพระสังคีติกาจารย แสดงความที่พระองคมีสรีระละเอียดสนิท
เปนแตงแลว จึงกลาววา ทรงมีผิวพรรณผองใสดุจทอง ก็เพื่อแสดงถึงพระฉวีวรรณ. อีกนัยหนึ่งคํานี้เปนไวพจนของคํากอนนั้น.
บทวา รโชชลฺล ไดแก ธุลีหรือมลทิน. บทวา น อุปลิมฺปติ
ไดแก ไมติด ยอมหายไปเหมือนหยาดน้ํากลิ้งไปจากใบบัว. ถึงกระนั้น พระพุทธเจาทั้งหลายยอมทรงกระทําการลางพระหัตถและลางพระบาทเปนตน เพื่อ
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รับไออุน และเพื่อผลบุญแกทายกทั้งหลาย อีกอยางหนึ่ง ยอมทรงกระทําโดย
เปนกิจวัตรทีเดียว. ธรรมดาภิกษุผูจะเขาสูเสนาสนะจะตองลางเทาแลวจึง
เขาไปทานกลาวไวเชนนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา อุทฺธคฺคโลโม ความวา ชื่อวามีพระโลมาปลายงอนขึ้น
เพราะอรรถวา พระโลมาของพระองคมีปลายตั้งขึ้นที่ปลายผมเปนมวนกลมตั้ง
อยู เหมือนจะมองดูความงามแหงดวงหนา.
บทวา ทรงมีพระกายตรงดังพรหม ความวา มีพระกายตรงดุจ
พรหม คือมีพระสรีระสูงขึ้นไปตรงทีเดียว. ธรรมดาสัตวโดยมากจะนอมลงใน
ที่ ๓ แหงคือ ที่คอ. ทีส่ ะเอว. ที่เขา. คนเหลานั้น เมื่อนอมไปที่สะเอว ก็จะ
เอนไปขางหลัง ที่นอมไปที่ที่ทั้งสองนอกนี้ก็จะเอนไปขางหนา. บางพวกมีราง
กายสูง มีสีขางคด. บางพวกหนาเชิดเที่ยวไป เหมือนคอยนับหมูดาวนักษัตร
อยู บางพวกมีเนื้อและเลือดนอย ดุจหลาว เดินสั่นอยู. แตพระตถาคตเจา
ครั้งขึ้นไปสงพอประมาณ เปนเหมือนเสาคายทองที่เขายกขึ้น ณ เทพนคร
ฉะนั้น
บทวา ทรงมีพระกายเต็มในที่ทั้ง ๗ คือ พระตถาคตเจานั้นมี
พระมังสะเต็มในที่ ๗ แหงเหลานี้คือ หลังพระหัตถทั้ง ๒ หลังพระบาททั้ง ๒
จงอยบาทั้ง ๒ พระศอ ๑ ฉะนั้น จึงชื่อวามีพระกายเต็มในที่ ๗ แหง. สวนของ
คนเหลาอื่นปรากฏเสนเอ็นเปนรางแหที่หลังมือหลังเทา ทีจ่ งอยบาและที่คอ
ตรงปลายเปนกระดูก. คนเหลานั้น ยอมปรากฏดุจดังมนุษยเปรต. พระตถาคต
เจาหาเปนเชนนั้นไม. คือพระตถาคตเจาทรงมีพระศอเชนกับเขาสัตวทอง ที่
ขัดดวยหลังมือแลววางไวดวยรางแหเอ็นเปนเครื่องปกปด ชื่อวายอมปรากฏ
เหมือนรูปศิลาและรูปจิตรกรรม เพราะมีพระมังสะเต็มในที่ ๗ แหง.
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ชื่อวามีพระกายเต็มดังกึ่งกายทอนหนาแหงสีหะ เพราะกายของพระองค
ดุจทอนหนาแหงสีหะ. คือกายทอนหนาแหงสีหะบริบูรณ กายทอนหลังไม
บริบูรณ. สวนของพระตถาคตเจาพระกายทั้งหมดบริบูรณดุจกายทอนหนาของ
สีหะ. แมพระกายนั้นใชวาจะตั้งอยูไมดีไมงาม เพราะโอนไปเอนไปเปนตน
ในที่นั้น ๆ ดุจของสีหะหามิได. แตยาวในที่ที่ควรยาว. ในที่ทคี่ วรสั้น ควร
หนา ควรกลม ก็เปนเชนนั้นเทียว.
สมดังที่ตรัสไววา ภิกษุทั้งหลาย เมื่อผลของกรรมเปนที่ชอบใจ
ปรากฏแลว ยอมงามดวยอวัยวะยาวเหลาใด อวัยวะเหลานั้นยาวก็ดํารงอยู
ยอมงามดวยอวัยวะสั้นเหลาใด อวัยวะสั้นเหลานั้นก็ดํารงอยู ยอมงามดวยอวัยวะ
หนาเหลาใด อวัยวะหนาเหลานั้น ก็ดํารงอยู ยอมงามดวยอวัยวะบางเหลาใด
อวัยวะบางเหลานั้นก็ดํารงอยู ยอมงามดวยอวัยวะกลมเหลาใด อวัยวะกลมเหลา
นั้นก็ดํารงอยู อัตตภาพของพระตถาคตเจา ความวิจิตรตาง ๆ สัง่ สมแลว ดวย
ความวิจิตรแหงบุญ อันบารมี ๑๐ ตกแตงแลวดวยประการฉะนี้ ชางศิลปทั้ง
ปวง หรือผูมีฤทธิ์ทั้งปวงในโลก ก็ไมอาจกระทําแมรูปเปรียบแกพระตถาคตเจา
ไดดังนี้
บทวา จิตนฺตรโส ความวา ระหวาสี่ขางทั้งสอง ทานเรียกวามีสี่ขาง.
สีขางนั้นของพระองคงดงาม คือ บริบูรณ เพราะฉะนั้น พระองคจึงชื่อวา
จิตนฺรโส แปลวา มีพระปฤษฎางคเต็ม. สวนสี่ขางของคนอื่นนั้นต่ํา.
สีขางดานหลังทั้งสองยอมปรากฏแยกกัน . สวนของพระตถาคตเจาชั้นเนื้อตั้งแต
สะเอวถึงพระศอขึ้นปดหลังตั้งอยู ดุจแผนทองที่เขายกขึ้นไวสูง.
บทวา ทรงมีปริมณฑลดังตนไทรยอย ความวา ทรงมีปริมณฑล
ดุจตนไทรยอย ตนไทรยอยมีลําตนและกิ่งเทากัน ๕๐ ศอก บาง ๑๐๐ ศอกบาง
มีประมาณเทากันทั้งโดยยาว ทั้งโดยกวางฉันใด มีประมาณเทากันทั้งทางพระกาย
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บาง ทางวาบาง ฉันนั้น. ของคนเหลาอื่น ทั้งกายทั้งวามีประมาณยาวไมเทา
กันอยางนั้น. เพราะฉะนั้นแหละ ทานจึงกลาววา ยาวตกฺวสฺส กาโย ดังนี้
เปนตน. ในบทเหลานั้น บทวา ยาวตกฺวสฺส ตัดเปน ยาวตโก อสฺส
(ของพระองคเทาใด).
บทวา ทรงมีระศอกลมเสมอกัน คือมีพระศอกลมเสมอกัน. คน
บางพวกมีคอยาว มีคอคดและมีคอหนา เหมือนนกกะเรียน เหมือนนกยาง
ในเวลาพูดเสนเอ็นบนศีรษะยอมปรากฏ เสียงออกมาคอย. ของพระตถาคตเจา
นั้นไมเปนอยางนั้น คือของพระตถาคตเจามีพระศอเชนกับเขาสัตวทอง กลมดี.
ในเวลาตรัสเสนเอ็นไมปรากฏ. มีเสียงดังดุจฟารอง ฉะนั้น .
บทวา รสตฺตสคฺคี ความวา ชื่อวา รสติตสา เพราะอรรถวา
ประสาทรับรสเลิศ. คํานั้นเปนชื่อของประสาทเครื่องรับรสอาหาร. ชือ่ วา
รสตฺตสคฺคี เพราะอรรถวา ประสาทเหลานั้นของพระองคเปนเลิศ. ก็ประสาท
สําหรับรับรสอาหาร ๗,๐๐๐ ของพระตถาคตเจามีปลายตั้งขึ้นตอที่คอนั่นเอง
อาหารแมมีประมาณเทาเมล็ดงาวางบนปลายลิ้น ยอมแผไปทั่วพระกายทั้งสิ้น
เพราะเหตุนั้นแหละ เมือ่ พระองคทรงตั้งความเพียรใหญ ทรงยังพระกายให
เปนไปแมดวยขาวสารเมล็ดหนึ่งเปนตนบาง ดวยอาหารมีประมาณฟายมือ
หนึ่งแหงยางถั่วดําบาง. แมดวยอาหารมีประมาณฟายมือหนึ่งแหงยางถั่วดํา
แตของตนเหลาอื่น โอชาไมแผไปตลอดกายทั้งสิ้น เพราะไมมีเชนนั้น.
เพราะเหตุนั้น ชนเหลานั้น จึงมีโรคมาก. ลักษณะนี้ยอมปรากฏดวยอํานาจ
แหงผลที่ไหลออก กลาวคือความมีอาพาธนอย.
ชื่อวา ทรงมีพระหนุดังคางราชสีห เพราะอรรถวา คางของ
พระองคดุจคางแหงสีหะ. ในบทนัน้ คางลางของราชสีห ยอมเต็ม คางบน
ไมเต็ม. สวนของพระตถาคตเจา ยอมเต็มทั้ง ๒ ขางดุจคางลางของราชสีห
ยอมเปนเชนกับพระจันทรแหงปกษ ดิถีที่ ๑๒ ค่ํา.
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พึงทราบวินิจฉัยในบทวา มีพระทนต ๔๐ ซี่ เปนตน ชื่อวา ทรง
มีพระทนต ๔๐ ซี่ เพราะอรรถวา มี ๒๐ ซี่ที่อยูพระหนุขางบน ๒๐ ซีท่ ี่พระหนุ
ดานลาง. คือ ของคนเหลาอื่นแมมีฟนเต็มก็มีฟน ๓๒ ซี.่ สวนของพระตถาคตเจามี ๔๐ ซี.่
ของคนเหลาอื่น มีฟนไมเสมอกันคือ บางพวกมีฟนยาว บางพวกมี
ฟนสั้น. สวนของพระตถาคตเจา เสมอกันดุจตัวสังขที่เขาขัดไวเปนอันดี
ของคนเหลาอื่น ฟนจะหางเหมือนฟนจรเข เมื่อกินปลาและเนื้อ
เปนตนจะเต็มซอกฟน. สวนของพระตถาคตเจาจะมีฟนไมหาง ดุจแถวเพชร
ที่เรียงไวดีที่แผนลายกนก เหมือนกําหนดที่แสดงดวยแปรง.
สวนฟนของคนเหลาอื่น ฟนผุตั้งขึ้น. ดวยเหตุนั้น บางคนเขี้ยวดําบาง
มีสีตาง ๆ บาง. สวนพระตถาคตเจามีพระเขี้ยวขาวสนิท พระเขี้ยวประกอบ
ดวยแสงสุก ลวงพนแมดาวประจํารุง. เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา สุสกุ ฺกทาโ ทรงมีพระเขี้ยวอันขาวงาม.
บทวา ปหุตชิวฺโห ความวา ลิ้นของคนเหลาอื่น หนาบาง บางบาง
สั้นบาง ไมเสมอบาง. สวนของพระตถาคตเจาออน ยาว ใหญ สมบูรณดวย
วรรณะ. พระองคมวนพระชิวหานั้นเหมือนเข็มกฐินสอดชองนาสิกทั้งสองได
เพราะเปนชิวหาออนเพื่อบรรเทาความสงสัยของผูมาตรวจดูลักษณะนั้น . จะ
สอดชองพระกรรณทั้งสองได เพราะพระชิวหายาว. จะปดพระนลาฏแมทั้งสิ้น
อันมีชายพระเกศาเปนที่สุดได เพราะพระชิวหาใหญ. เมื่อประกาศวา พระชิวหานั้นออน ยาวและใหญ ยอมบรรเทาความสงสัยได ดวยประการฉะนี้.
ทานพระสังคีติกาจารยอาศัยชิวหาที่สมบูรณดวยลักษณะสามประการฉะนี้ จึง
กลาววา ปหุตชิวฺโห ดังนี้.
๑

๑. ฉ. อยมฏฏฉินฺนสงฺขปล
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บทวา พฺรหฺมสฺสโร ความวา คนเหลาอื่นมีเสียงขาดบาง มีเสียง
แตกบาง มีเสียงดุจกาบาง. สวนพระตถาคตเจา ทรงประกอบดวยเสียงเชน
กับเสียงมหาพรหม. คือเสียงของมหาพรหม ชื่อวา แจมใส เพราะไมถูกดี
และเสมหะพัวพัน. กรรมที่พระตถาคตเจาทรงบําเพ็ญยอมยิ่งวัตถุแหงเสียงนั้น
ใหบริสุทธิ์. เสียงที่ตั้งขึ้น ตั้งแตพระนาภี ยอมแจมใส ประกอบดวยองค ๘
ตั้งขึ้น เพราะวัตถุบริสุทธิ์. ชื่อวาทรงมีพระดํารัสดังเสียงนกการเวก เพราะ
ตรัสดุจนกการเวก. หมายความวามีพระสุรเสียงไพเราะดุจนกการเวกรองอยาง
เมามัน.
ในขอนั้น การเปลงเสียงรองของนกการเวกเปนอุทาหรณ. ไดยินวา
เมื่อนกการเวกจิกมะมวงสุกอันมีรสหวานอรอยดวยจงอยปาก ลิ้มรสที่ไหลออก
แลวใหจังหวะดวยปกกูกองอยู สัตวจตุบาทเปนตนยอมเหมือนเคลิบเคลิ้มเริ่ม
งงงวย. สัตวจตุบาทแมที่ขวนขวายหาอาหารก็ทิ้งหญาที่อยูในปากเสียฟงเสียงนก
นั้น. แมพวกมฤค กําลังติดตามเนื้อนอย ๆ อยูก ็ไมยางเทาที่ยกขึ้นแลวหยุดอยู.
แมเนื้อที่ถูกติดตามก็เลิกกลัวตายหยุดอยู. แมนกที่บินไปในอากาศก็หอปก
หยุดบิน. ปลาในน้ําก็ไมโบกครีบ ฟงแตเสียงนั้นหยุดอยู. นกการเวกรอง
ไพเราะดวยประการฉะนี้.
แมพระเทวีของพระเจาธรรมาโศก พระนามวา อสันธิมิตตา ถาม
พระสงฆวา ทานผูเจริญ เสียงของใคร เหมือนกับพระสุรเสียงของพระพุทธเจามีบางหรือ.
พระสงฆ. มีเสียงนกการเวก.
พระนาง. ทานผูเจริญ นกเหลานั้นอยูที่ไหน.
พระสงฆ. อยูที่ปา หิมพานต.
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พระนางนั้นกราบทูลพระราชาวา ขาแตสมมติเทพ หมอมฉันใครจะ
เห็นนกการเวก. พระราชาทรงเปดกรงทองตรัสวา ขอนกการเวกจงมาจับอยู
ที่กรงนี้. กรงจึงไปอยูขางหนานกการเวกตัวหนึ่ง. นกนั้นคิดวา กรงมาตาม
พระราชโองการ ไมอาจเพื่อจะไมไป จึงจับอยูที่กรงนั้น. กรงจึงมาอยูตรง
พระพักตรของพระราชา. แตใคร ๆ ก็ไมอาจใหนกการเวกสงเสียงได. ลําดับนั้น
พระราชาตรัสวา พนาย นกพวกนี้จะสงเสียงรองไดอยางไร. อํามาตยทูลวา
ขอเดชะ นกพวกนี้ เห็นพวกญาติแลวจะสงเสียงรองได. ทีนั้น พระราชาจึง
ทรงรับสั่งใหวงลอมดวยกระจก. นกนั้นครั้นเห็นเงาของตนเอง สําคัญวาญาติ
ของเรามาแลว จึงใหจังหวะดวยปก รองดวยเสียงอันไพเราะดุจคนเปาปแกว
ฉะนั้น. พวกมนุษยในพระนครทั้งสิ้นงวยงงแลวเหมือนคนเมา. พระนาง
อสันธิมิตตา คิดวา สัตวดิรัจฉานนี้ยังมีเสียงไพเราะ เชนนีก้ อน เสียงของ
พระผูมีพระภาคเจา ผูถ ึงสิริแหงสัพพัญุตญาณ จะไพเราะเพียงไหนหนอ
จึงเกิดปติไมละปตินั้น ทรงตั้งอยูในโสดาปตติผล พรอมดวยนางสนม ๗๐๐.
เสียงของนกการเวกไพเราะดวยประการฉะนี้. พระสุรเสียงของพระตถาคตเจา
ยังไพเราะกวานั้นถึงรอยเทา พันเทา. แตเพราะไมมีเสียงไพเราะอยางอื่นจาก
นกการเวกในโลก ทานจึงกลาววา กรวิกภาณี ดังนี้.
บทวา ทรงมีดวงพระเนตรดําสนิท ความวา มิใชมีดวงพระเนตร
ดําทั้งสิ้นเทียว. แตดวงพระเนตรของพระองคประกอบดวยสีดําในที่ที่ควรดํา
บริสุทธิ์ยิ่งดุจดอกผักตบ. ประกอบดวยสีเหลืองเชนกับดอกกรรณิกา ในที่ที่
ควรเหลือง. ประกอบดวยสีแดง เชนกับดอกชบาในที่ที่ควรแดง. ประกอบ
ดวยสีขาว เชนกับดาวประกายพรึก ในที่ที่ควรขาว. ประกอบดวยสีดํา
เชนกับเมล็ดประคําดีควายในที่ที่ควรดํา ยอมปรากฏเชนกับสีหบัญชรแกวที่ยก
ขึ้นหอยไว ณ วิมานทอง.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 271

บทวา ปขุม ในคําวา โคปขุโม นี้ทานประสงคเอาดวงพระเนตร
ทั้งหมด. ดวงพระเนตรนั้นมีธาตุหนาของลูกโคดํา ใสแจวคลายดวงตาของ
ลูกโคแดง หมายความวา มีดวงพระเนตรเหมือนลูกโคแดงที่เกิดชั่วครูนั้น.
ก็ดวงตาของคนเหลาอื่นไมเต็ม ประกอบดวยนัยนตา เฉออกไปบาง ลึกไปบาง
เชนเดียวกับนัยนตาของชาง หนูและกาเปนตน. สวนของพระตถาคตเจามี
พระเนตรที่ออนดําสนิท สุขุมตั้งอยูดุจคูแกวมณีที่เขาลางขัดไวฉะนั้น.
บทวา อุณฺณา ไดแกพระอุณณาโลม (ขนขาว). บทวา ภมุกนฺตเร
ความวา พระอุณณาโลมเกิดเหมือนาสิกตรงกลางคิ้วทั้งสองนั่นเทียว แตเกิดที่
กลางพระนลาฏสูงขึ้นไป. บทวา โอทาตา ไดแกบริสุทธิ์ มีสีดุจดาวประจํารุง.
บทวา มุทุ ความวา เชนกับปุยฝายที่เขาจุมในเนยใส แลวสลัดถึงรอยครั้ง
ตั้งไว. บทวา ตูลสนฺนิภา ความวา เสนอดวยปุยดอกงิ้วและปุยลดา. นี้เปน
ขออุปมาของความที่พระอุณณาโลมนั้นมีสีขาว. ก็พระอุณณาโลมนั้น เมือ่ จับ
ที่ปลายดึงมา จะมีประมาณเทากึ่งแขน. ปลอยไปแลว จะขดกลมมีปลายสูง
ขึ้นอยู โดยเปนทักษิณาวัฏ. ยอมรุงเรือ่ งดวยศิริอันขึ้นใจยิ่ง เหมือนกับฟองเงิน
ที่เขาวางไวตรงกลางแผนทอง เหมือนสายน้ํานมที่ไหลออกจากหมอทอง และ
เหมือนดาวประจํารุง (ดาวพระศุกร) ในทองฟา อันรุงเรืองดวยแสงอรุณฉะนั้น .
คําวา อุณหฺ ิสสีโส นี้ ทานกลาวอาศัยอํานาจประโยชน ๒ ประการ
คือ มีพระนลาฏเต็ม ๑ มีพระเศียรเต็ม ๑. คือชั้นพระมังสะตั้งขึ้น ตั้งแตหนวก
พระกรรณเบื้องขวาไปปดพระนลาฎทั้งสิ้น เต็มไปจดหมวกพระกรรณเบื้องซาย
อยู รุงเรื่องดุจแผนกรอบพระพักตร ที่พระราชาทรงสวมไว ไดยินวา
นักปราชญทราบลักษณะนี้ของพระโพธิสัตวในปจฉิมภพ จึงไดกระทําแผน
พระอุณหิสถวายพระราชา. อรรถขอหนึ่งเทานี้กอน. สวนคนเหลาอื่นมีศีรษะ
ไมเต็ม. บางคนมีศีรษะดุจหัวลิง บางคนมีศีรษะดุจผลไม บางคนมีศีรษะดุจ
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กระดูก บางคนมีศีรษะดุจทนาน บางคนมีศีรษะงุม สวนของพระตถาคคมี
พระเศียรเชนกับฟองน้ําเต็มดี ดุจวนดวยปลายเหล็กแหลมไว. ชื่อวามีพระเศียร
กลมดังประดับดวยกรอบพระพักตร เพราะอรรถวา สวนแหงพระเศียรโพกดวย
แผนอุณหิสโดยนัยกอนในพระสูตรนั้น. ชื่อวามีพระเศียรกลมดังประดับดวย
กรอบพระพักตร เพราะอรรถวา มีพระเศียรเปนปริมณฑล ในทีทุกสวนดุจ
กรอบพระพักตร ตามนัยที่สอง.
ก็มหาปุริสลักษณะเหลานี้ ยอมเปนอันทานแสดงสวนทั้ง ๔ เหลานี้
คือ กรรม ๑ ผลอันบุคคลพึงเห็นเสมอดวยกรรม ๑ ลักษณะ ๑ อานิสงสแหง
ลักษณะ ๑ ในลักษณะแตละอยาง ๆ ทานยกมากลาวแสดงไวเปนอันกลาวไว
ดีแลว. เพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงแสดงกรรมเปนตนเหลานี้ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวในลักขณสูตรแลวกลาวเถิด. เมื่อไมอาจวินิจฉัยดวยสามารถแหงพระสตรี
ก็พึงถือเอาโดยนัยที่กลาวไวในอรรถกถาแหงพระสูตรนั่นเทียว ในอรรถกถา
ฑีฆนิกายชื่อสุมังคลวิลาสินี เทอญ.
บทวา อิเมหิ โข โส โภ ภว โคตโม ความวา อุตตรมาณพกลาว
คําเปนตนวา คจฺฉนฺโต โข ปน ดังนี้ เพื่อจะแสดงแมเนื้อความนี้แลว
บอกถึงพระกิริยาและพระอาจาระวา ขาแตทานอาจารยผูเจริญ พระโคดม
ผูเจริญพระองคนั้น ทรงประกอบดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
เหลานี้ ทรงเที่ยวไป ประหนึ่งเสาคายทองอันวิจิตรดวยแกว ที่บุคคลยกขึ้น
ในเทพนคร ประดุจตนปาริฉัตรมีดอกบานสะพรั่งสูงถึง ๑๐๐ โยชน ประดุจ
ตนสาละมีดอกบานเต็มในระหวางภูเขา ดุจพื้นทองฟาที่เรียงรายไปดวยหมูดาว
ประดุจทําโลกใหสวางอยูดวยศิริสมบัติของพระองคฉะนั้น .
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บทวา ทกฺขิเณน ความวา ก็เมื่อพระพุทธเจาทั้งหลาย ประทับยืน
ก็ดี ประทับนั่งก็ดี บรรทมก็ดี เมื่อจะทรงพระดําเนิน ทรงกาวพระบาท
เบื้องขวากอน. ไดยินวา นี้เปนพระปาฏิหาริยโดย ๗ สวน. บทวา นาติทูเร
ปาท อุทฺธรติ ความวา ทรงยกพระบาทเบื้องขวานั้น ทรงพระดําริวา จะไม
ทรงวางพระบาทใหไกลนัก. คือทรงยกพระบาทขวาไกลนัก พระบาทซายจะ
ถูกลากไป แมพระบาทเบื้องขวา ก็ไปไกลไมได จะพึงวางอยูชิด ๆ กันทีเดียว
เมื่อเปนอยางนี้ ยอมชื่อวา เปนการจํากัดกาวไป. แตเมื่อยางพระบาทเบื้อง
ขวาพอประมาณ แมพระบาทเบื้องซาย ก็ยอมยกขึ้นพอประมาณดุจกัน . เมื่อ
ยกพอประมาณ แมทรงวาง ก็วางไดพอประมาณเหมือนกัน. ดวยการทรง
พระดําเนินอยางนี้ หนาที่ของพระบาทเบื้องขวาของพระตถาคตเจา ก็ยอมเปน
อันกําหนดแลวดวยพระบาทเบื้องซาย หนาที่ของพระบาทเบื้องซายก็เปนอัน
กําหนดแลวดวยพระบาทเบื้องขวา บัณฑิตพึงทราบดวยประการฉะนี้.
บทวา นาติสีฆ ความวา ไมทรงพระดําเนินเร็วเกินไปเหมือนภิกษุ
เดินไปเพื่อรับภัตรในวิหาร เมือเวลาจวนแจแลว. บทวา นาติสนิก ความ
วา ไมทรงพระดําเนินชานัก เหมือนอยางภิกษุที่มาภายหลังยอมไมไดโอกาส
ฉะนั้น. คําวา อทฺธเวน อทฺธว คือ พระชันนุกระทบกับพระชันนุ เขากับ เขา
กระทบกัน.
บทวา น สตฺถึ ความวา ทรงยกพระอูรุสูงขึ้นเหมือนเดินไปในน้ํา
ลึก. บทวา น โอนาเมติ ความวา ไมทรงทอดพระอูรุไปขางหลัง เหมือน
การทอดเทาไปขางหลังของคนตัดกิ่งไม. บทวา ไมทรงเอนไป คือ ไมทรง
ทําใหติดกัน เหมือนย่ําเทากับที่ซึ่งเปยกแลว. บทวา ไมทรงโคลงไป คือ
๑

๑. ฎีกา อุปกฏาย เวลาย
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ไมทรงโยกโยไปมาเหมือนชักหุนยนต. บทวา อารทฺธกาโยว ความวา พระกายดานลางเทานั้นไมโยกไป. พระกายสวนบนไมหวั่นไหว เหมือนรูป
ทองที่เขาวางไวในเรือ. ก็เมื่อบุคคลยืนแลดูอยูในที่ไกลจะไมรูวาพระพุทธเจา
ทั้งหลายประทับยืน หรือทรงพระดําเนิน. บทวา กายพเลน ความวา ไม
ทรงเหวี่ยงพระพาหา เสด็จพระดําเนินไปดวยกําลังกายทั้งที่มีพระเสโทไหล
ออกจากพระสรีระ. บทวา สพฺพกาเยน วา ความวา ไมหันพระศอเหลียว
หลังดู ดวยสามารถแหงการเหลียวดูดุจพระยาชาง ดังที่กลาวไวในราหุโลวาท
สูตร นั่นแล.
ในคําวา น อุทฺธ เปนตน คือไมทรงแหงนดูเบื้องบน ดุจกําลังนับ
ดาวนักษัตรอยู ไมทรงกมดูเบื้องต่ํา ดุจกําลังแสวงหากากณิก หรือมาสก
ที่หาย ไมทรงสายไปขางโนนขางนี้ เหมือนกําลังมองดูชางและมาเปนตน.
บทวา ยุคมตฺต ความวา เมื่อทรงพระดําเนินทอดพระจักษุประมาณเกาคืบ
ชื่อวา ทอดพระเนตรประมาณชั่วแอก. แมพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพระ
ดําเนินทอดพระเนตรมีประมาณเทานี้ ดุจสัตวอาชาไนยที่ฝกดีแลว ที่เขาเทียม
แอกไวฉะนั้น. บทวา ตโต จสฺส อุตตฺ รึ ความวา แตไมควรกลาววาไมทรง
ดูเลยชั่วแอกไป. เพราะฝาก็ดี บานประตูก็ดี กอไมก็ดี เถาวัลยก็ดี ยอมไม
อาจกั้นไวได. พันแหงจักรวาลมิใชนอ ย ยอมมีเนินเปนอันเดียวกันทีเดียวแก
พระองคผูเปนอนาวรณญาณนั้นโดยแทแล. บทวา อนฺตรฆร พึงทราบตั้งแต
เสาเขื่อนไป ชื่อวา ละแวกบาน ในมหาสกุลุทายิสูตรในหนหลัง แตในที่นี้พึง
ทราบวาดังแตธรณีประตูบานไป ชื่อวาละแวกบาน. บทวา น กาย เปนตน
ทานกลาวเพื่อแสดงวา ยอมทรงเขาไปโดยอิริยาบถตามปกตินั่นเอง. ก็แมเมื่อ
พระตถาคตเจาทรงเสด็จเขาบานที่เตี้ยของพวกคนจน หลังคายอมสูงขึ้นบาง
แผนดินยอมทรุดลงบาง. สวนพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงพระดําเนินไปโดยพระ
๑

๒

๑. ฉ. อธรกาโย วา

๒. เงินเทากากณิกหนึ่ง หรือมาสกหนึ่ง.
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ดําเนินตามปกตินั่นเอง. บทวา นาติทูเร ความวา ก็ในที่ไกลเกินไป ก็ทรง
กลับถอยหลังกาวหนึ่งหรือสองกาวแลวจึงคอยประทับนั่งลง. ในที่ใกลเกินไป
ก็ทรงกาวเสด็จไปขางหนากาวหนึ่ง สองกาว แลวคอยประทับนั่งลง. เพราะ
ฉะนั้น เมื่อประทับยืนที่ยางพระบาทใด เสด็จทรงถอยขางหนาหรือมาขางหลัง
แลว จึงจะประทับนั่งได ก็จะทรงเปลี่ยนที่ยางพระบาทนั้น.
บทวา ปาณินา ความวา ไมทรงเอาพระหัตถจับอาสนะมาประทับนั่ง
เหมือนคนปวย เพราะโรคลม. บทวา ปกฺขิปติ ความวา บุคคลใดกระทํา
การงานอะไร ๆ เหน็ดเหนื่อยจนลมไปทั้งยืน แมบุคคลใดนั่งพิงอวัยวะดานหนา
เอนกายไปจนถึงอวัยวะดานหลัง หรือนั่งพิงอวัยวะดานหลังเอนกายอยางนั้น
จนถึงอวัยวะดานหนา ทั้งหมดนั้น ชื่อวา พิงกายที่อาสนะ. สวนพระผูมีพระภาคเจาไมทรงกระทําอยางนั้น ประทับนั่งคอย ๆ ดุจปองกันของที่หอยอยูตรง
กลางอาสนะ ดุจวางปุยนุนไวฉะนั้น. บทวา หตฺถกุกฺกุจฺจ ความวา กระทํา
การเช็ดหยดน้ําที่ขอบปากบาตร คือ กระทําการที่ไมไดระวัง โบกแมลงวัน
และใชมือแคะเขี่ยหูเปนตน. บทวา ปาทกุกฺกุจฺจ คือ การไมระวังเทา เชน
เอาเทาถูพื้นเปนตน.
บทวา น ฉมฺภติ แปลวา ไมกลัว. บทวา น กมฺปติ แปลวา
ไมจมลง. บทวา น เวธติ คือ ไมหวั่นไหว. บทวา น ปริตสฺสติ แปลวา
ไมสะดุง ดวยความสะดุงเพราะกลัวบาง ดวยการสะดุงเพราะทะยานอยากบาง.
คือภิกษุบางรูปยอมสะดุง ดวยความสะดุงเพราะกลัววา เมื่อพวกคนมาเพื่อ
ประโยชนธรรมกถาเปนตน ไหวแลวยืนอยู เราจักอาจเพื่อยึดใจของคนเหลา
นั้น กลาวธรรมหรือหนอ เมื่อถูกถามปญหาแลวจักอาจวิสัชนาได หรือจัก
อาจกระทําอนุโมทนาไดหรือ. ภิกษุบางรูปก็คิดวาขาวยาคูที่ชอบใจจะมาถึงเรา
หรือหนอ หรือวาของเคี้ยวชนิดของวางที่ชอบใจจะมาถึงเรา และก็สะดุง ดวย
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ความสะดุงเพราะตัณหา. เพราะความสะดุง ๒ อยางนั้นของพระโคดมผูเจริญ
นั้นไมมี เพราะฉะนั้น พระโคดมผูเจริญจึงไมทรงสะดุง. บทวา วิเวกวตฺโต
ความวา เปนผูมีใจเวียนมาในวิเวกคือ พระนิพพาน ปาฐะวา วิเวกวตฺโต
ดังนี้ ก็มี. ความวา เปนผูประกอบดวยวัตร คือความสงัด. การเรียนมูล
กัมมัฏฐานแลวนั่งคูบัลลังก ในที่พักในเวลากลางวันของภิกษุผูกระทําภัตกิจแลว
ดวยสามารถแหงสมถะ และวิปสสนา ชื่อวา วิเวกวัตร. เพราะอิริยาบถของ
ภิกษุผูนั่งอยางนี้ยอมเขาไปสงบระงับ.
ในบทวา น ปตฺต อุนฺนาเมติ เปนตน มีวนิ ิจฉัยวา บางรูปยอม
ชูบาตรขึ้นเหมือนรองน้ําจากขอบปากบาตร บางรูปลดบาตรลงเหมือนวางไวที่
หลังเทา. บางรูปยอมรับทําใหเนื่องกัน. บางรูปแกวงไปทางโนนทางนี้. ความ
วา ไมกระทําอยางนั้น รับดวยมือทั้งสองนอมไปนิดหนอยรับน้ํา. บทวา
น สมฺปริวตฺตก ความวา ไมหมุนบาตร ลางหลังบาตรกอน. บทวา
นาติทูเร ความวา ไมเทน้ําลางบาตร ใหตกไปไกลจากอาสนะที่นั่ง. บทวา
น อจฺจาสนฺเน ความวา ไมทิ้งในที่ใกลเทานั่งเอง. บทวา วิจฺฉฑฺฑิยมาโน
ความวา กระเซ็นไป คือไมเทโดยอาการที่ผูรับจะเปยก.
บทวา นาติโถก ความวา ไมรับเหมือนคนบางคนเปนผูมีความ
ปรารถนาลามก แสดงวาเปนผูมีความปรารถนานอยรับเพียงพอกับขาวกํามือ
เดียวเทานั้น. บทวา อติพหุ คือ รับมากเกินไปกวาที่จะยังอัตตภาพใหเปน
ไป. บทวา พฺยฺชนมตฺตาย ความวา สวนที่ ๔ แหงขาวสุกชื่อวาพอ
ประมาณแกกับขาว. คือคนบางคน เมื่อภัตรถูกใจ ก็รับภัตรมาก เมื่อกับขาว
ถูกใจ ก็รับกับขาวมาก แตพระศาสดาไมทรงรับอยางนั้น. บทวา น จ
พฺยฺชเนน ความวา ก็บริโภคแตภัตรอยางเดียว เวนกับขาวที่ไมชอบใจ
หรือบริโภคแตกับขาวอยางเดียว เวนภัตร ชื่อวา นอมคําขาวเกินกวากับขาว.
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พระศาสดาทรงรับภัตรมีสิ่งอื่นแกม ทั้งภัตรทั้งกับขาวพอประมาณกัน . บทวา
ทฺวตฺติกฺขตฺตุ ความวา โภชนะที่พระชิวหาใหญ ของพระตถาคตเจานําเขาไป
ยอมเหมือนไลดวยแปงที่เขาทําใหละเอียดพอพระทนตบด ๒-๓ ครั้งเทานั้น.
ฉะนั้น ทานจึงกลาวอยางนั้น. บทวา มุเข อวสิฏา ความวา ยอมลวง
เขาไปสูลําคอเหมือนหยาดน้ําที่ตกลงในใบบัว เพราะฉะนั้น จึงไมเหลืออยู.
บทวา รส ปฏิสเวเทติ คือ ทรงทราบรสมีหวานขม และเผ็ดเปนตน.
ก็สําหรับพระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมเหมือนกับใสทิพยโอชะลงโดยที่สุดพรอม
กับน้ําเสวย. เพราะฉะนั้น ยอมปรากฏรสในอาหารทั้งหมดเทียว แกพระพุทธเจาทั้งหลาย. แตความใครในรสไมมี. บทวา อฏงฺคสมนฺนาคต คือ
ประกอบดวยองค ๘ ประการที่กลาวไววา ไมเสวยเพื่อเลนเปนตน. คําวินิจฉัย
ของบทนั้นมาแลวในวิสุทธิมรรค ฉะนั้น คํานี้ทานกลาวไวในสัพพาวสูตร.
ถามวา ขอวา เมื่อทรงลางพระหัตถแลว พระศาสดาทรงกระทํา
อยางไร. ตอบวา พระศาสดาทรงลางสวนที่พระหัตถจับบาตรกอน. ทรง
จับบาตรที่ตรงนั้นแลว สงฝาพระหัตถที่เปนลายตาขายกลับไปมา ๒ ครั้ง.
อามิสทั้งหมดที่บาตรจะหลุดไปเหมือนน้ําในใบบัวที่ตกไปดวยอาการเพียงเทานี้.
บทวา น จ อนตฺถิโก ความวา เหมือนอยางภิกษุบางรูปวางบาตรไวที่เชิง
บาตรไมเช็ดน้ําที่บาตร เพงดูแตธุลีที่ตกไปฉันใด พระองคไมทรงกระทํา
อยางนั้น. บทวา น จ อติเวลานุรกฺขี ความวา เหมือนอยางภิกษุบางรูป
ตั้งการรักษาไวเกินประมาณ หรือฉันแลวเช็ดน้ําที่บาตรแลวสอดเขาไปใน
ระหวางกลีบจีวร ถือบาตรแนบไปกับทองนั่นเอง แตพระศาสดาไมทรงการทํา
เหมือนอยางนั้น.
๑

๑. ม. ๑/๑๒
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บทวา น จ อนุโมทนสฺส ความวา ก็ภิกษุใด พอฉันเสร็จแลว
เมื่อพวกเด็ก ๆ รองไหอยู เพื่อจะกินขาว พอเมื่อพวกคนหิว กินแลวยังไม
มาเลย ก็เริม่ อนุโมทนา. ตอแตนั้น บางพวกก็ทิ้งงานทิ้งสิ้นมา บางพวกยัง
ไมทันมา. ผูนี้ยอมยังเวลาใหลวงไปเร็วนัก. แมบางรูปเมื่อพวกคนมาไหวแลว
นั่งลง เพื่อประโยชนแกอนุโมทนา ก็ยังไมกระทําอนุโมทนา ตั้งถอยคําเฉพาะ
เปนตนวา เปนอยางไร ติสสะ ปุสสะเปนอยางไร สุมนเปนอยางไร พวกทาน
ไมเจ็บปวยดวยไขหรือ ขาวปลาดีไหม ดังนี้ ผูนี้ชื่อวา ทําเวลาแหงการอนุโมทนาใหเสียไป. แตเมื่อกลาวในเวลาที่พวกคนรูเวลาอาราธนาแลว ชื่อวา
ไมทําเวลาใหเสียเกินไป พระศาสดาทรงทําอยางนั้น.
บทวา น ต ภตฺต ความวา ไมกลาวติเตียนเปนตนวา นี่ขาวอะไรกัน
สวยนัก แฉะนัก. บทวา น อฺ ภตฺต ความวา ก็เมื่อจะกระทําอนุโมทนา
ดวยคิดวา เราจักยังภัตรใหเกิดขึ้นเพื่อการบริโภคอันจะมีในวันพรุงนี้ หรือ
เพื่อวันตอไป ชื่อวายอมหวังภัตรอื่น. หรือภิกษุใดคิดวาเราจะกระทําอนุโมทนา
ตอเมื่อพวกมาตุคามหุงขาวสุกแลว แตนั้นเมื่ออนุโมทนาของเรา พวกเขาจะให
ขาวหนอยหนึ่งจากขาวที่ตนหุง แลวจึงขยายอนุโมทนา แมภิกษุนี้ ก็ชื่อวา ยอม
หวัง. พระศาสดาไมทรงกระทําอยางนั้น. บทวา น จ มฺุจิตุกาโม ความวา
ก็บางรูปทิ้งบริษัทไวไปเสีย พวกภิกษุทั้งหลายจะตองติดตามไปโดยเร็ว. แต
พระศาสดาไมทรงดําเนินไปอยางนั้น. ทรงดําเนินไปอยูทามกลางบริษัท บทวา
อจฺจุกกฏ ความวา ก็รปู ใดหมจีวรยกขึ้นจนติดคาง รูปนั้น ชื่อวา รุมราม.
รูปใดหมจนคลุมขอเทาเทียว จีวรของรูปนั้น ชือ่ วา รุมราม. แมรูปใดหม
ยกขึ้นจากขางทั้งสองเปดทองไป จีวรของรูปนั้น ก็ชื่อวา รุมราม. รูปใดกระทํา
เฉวียงบาขางหนึ่งเปดนมไป รูปนั้นก็ชื่อวา รุมราม. พระศาลดาไมทรงกระทํา
อาการอยางนั้นทุกอยาง.
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บทวา อลฺลีน ความวา จีวรของภิกษุเหลาอื่นชุมดวยเหงื่อติดอยู
ฉันใด ของพระศาสดายอมไมเปนอยางนั้น. บทวา อปกฏ ความวา พน
จากกายไมอยูเหมือนผาสาฎกลื่น. บทวา วาโต ไดแก แมลมเวรัมภวาต
ตั้งขึ้นก็ไมอาจจะใหไหวได. บทวา ปาทมณฺฑนานุโยค ความวา ประกอบ
การทําพระบาทใหสวยงามมีการขัดสีพระกายดวยอิฐเปนตน. บทวา ปกขาลิตฺวา (ทรงลางแลว) ความวา ทรงลางพระบาทดวยพระบาทนั่นเทียว. ทาน
กลาว บทวา โส เนว อตฺตพฺยาพาธาย ไมเพื่อเบียดเบียนพระองคเอง
เปนตน เพราะมีปุพเพนิวาสญาณและเจโตปริยญาณ. แตเห็นความมีอิริยาบถ
สงบ จึงกลาวดวยความคาดคะเนเอา. บทวา ธมฺม คือ ประยัตธิ รรม. บทวา
น อุสฺสาเทติ ความวา ไมกลาวคํามีอาทิวา แมทา นพระราชา ทานมหา
กฎมพีเปนตน แลวยกยอดวยสามารถแหงความรักอาศัยเรือน. บทวา น
อปสาเทติ ความวา ไมกลาวคํามีอาทิวา ทานอุบาสก ทานรูทางไปวิหาร
แลวหรือ ทานมาเพราะกลัวหรือ. ภิกษุไมปลนของอะไรเอาหรอก ทานอยากลัว
หรือวา ทานชางมีชีวิตตระหนี่เหนียวแนนอะไรอยางนี้ แลวรุกรานดวยความ
รักอาศัยเรือน.
บทวา วิสฺสฏโ ความวา ไมของ คือไมขัด. บทวา วิเฺ ยฺโย
คือ พึงรูไดชัด ปรากฏ. คือพระสุรเสียงนั้นรูไดชัดเจน เพราะสละสลวย.
บทวา มฺชุ คือไพเราะ. บทวา สวนีโย คือสะดวกหู ก็เสียงนั้น ชื่อวา
นาฟง เพราะมีความไพเราะนั่นเอง. บทวา พินทฺ ุ คือกลมกลอม. บทวา
อวิสารี คือไมพรา. ก็เสียงนั้นไมพราเพราะมีความกลมกลอมนัน่ เอง. บทวา
คมฺภีโร คือเกิดจากสวนลึก. บทวา นินฺนาที คือมีความกังวาล. ก็เสียงนั้น
ชื่อวามีความกังวาล เพราะเกิดจากสวนลึก. บทวา ยถา ปริส คือยอมยัง
บริษัทที่เนื่องเปนอันเดียวกันแมมีจักรวาลเปนที่สุด ใหเขาใจได. บทวา
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พหิทฺธา ความวา ยอมไมไปนอกจากบริษัท แมมีประมาณเทาองคุลี.
เพราะเหตุไร เพราะเสียงที่ไพเราะเห็นปานนั้น มิไดศูนยไปโดยใชเหตุ. เสียง
ของพระผูมีพระภาคเจายอมกระจายไปโดยที่สุดแหงบริษัทดวยประการฉะนี้.
บทวา อวโลกยมานา ความวา. คนทั้งหลายวางอัญชลีไวเหนือเศียร
แลดูพระผูมีพระภาคเจา ยังหันกลับมาไหวในที่ที่จะละการเห็นแลวจึงไป. บทวา
อวิชหนฺตา ความวา ก็ผูใดฟงพระดํารัสแลว ลุกขึ้นยังกลาวถอยคําที่ไดเห็น
และไดฟงเปนตน อยางอื่นจึงไป นี้ชื่อวาละไปโดยภาวะของตน. คนใดกลาว
สรรเสริญคุณธรรมกถาที่ไดฟงแลวจึงไป ผูนี้ชอื่ วา ไมละ. ชื่อวายอมหลีกไป
โดยไมละไปดวยอาการอยางนี้. บทวา คจฺฉนฺต ความวา เสด็จไปอยูดุจ
แทงทองสูงถึง ๑๐๐ ศอก ดวยสามารถแหงยนตคือสายฟา. บทวา อทฺทสาม
ิต ความวา เราไดเห็นพระองคประทับยืนอยูประดุจภูเขาทองที่เขายกขึ้นตั้งไว.
บทวา ตโต จ ภิยฺโย ความวา เมื่อไมอาจจะกลาวคุณใหพิสดารจึงยอคุณ
ที่เหลือลง กระทําเหมือนแลงธนูและเหมือนกลุมดาย กลาวอยางนั้น. ในขอ
นี้มีอธิบายดังตอไปนี้ พระคุณของพระโคดมผูเจริญนั้น ยังมิไดกลาวมีมาก
กวาคุณที่ขาพเจากลาวแลว เปรียบเหมือนมหาปฐพีและมหาสมุทรเปนตน
หาที่สุดมิได หาประมาณมิได กวางขวางประดุจอากาศฉะนั้นแล.
บทวา อปฺปฏิสวิทิโต ความวา การมาโดยมิไดทูลใหทรงทราบ.
ก็ผูจะเขาหาบรรพชิต เขาไปหาในเวลาที่บริกรรมจีวรเปนตน หรือในเวลาที่
นุงผาผืนเดียวกําลังดัดสรีระ ก็จะตองถอยกลับจากเหตุนั้นเทียว. แมการ
ปฏิสันถารก็จักไมเกิดขึ้น. แตเมื่อโอกาสทานกระทํากอนแลว ภิกษุกวาดที่พัก
ในกลางวัน หมจีวรนั่งในที่อันสงัด. ผูที่มาเห็นอยูก็จะเลื่อมใสแมดวยการ
เห็นทาน การปฏิสันถารก็จะเกิดขึ้น. ก็จะไดทั้งปญหาพยากรณ ทั้งธรรมกถา.
เพราะฉะนั้น บัณฑิตทั้งหลายจึงตองรอโอกาส. และนั้นก็เปนโอกาสอยางใด
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อยางหนึ่งของตนเหลานั้น. เพราะฉะนั้น เขาจึงมีความติดอยางนั้น. พรหมายุพราหมณไมกลาวถึงความที่ตนเปนผูสูงเปนตน กลาวอยางนี้วา ชิณฺโณ วุฑฺโฒ
เพราะเหตุไร. ธรรมดาพระพุทธเจาทั้งหลายเปนผูทรงมีพระกรุณาเมื่อทรงทราบ
วาเปนผูแกแลว จักประทานโอกาสใหโดยเร็ว ฉะนั้นจึงกลาวอยางนั้น. บทวา
โอรมตฺถ โอกาสมกาสิ ความวา บริษัทนั้นรีบลุกขึ้นแยกออกเปน ๒ ฝาย
ใหโอกาส. บทวา เย เม เทากับ เย มยา. บทวา นารีสมานสวฺหยา
ความวา มีชื่อเสมอดวยนารีเปนเพศหญิง ชื่อวานารีสมานสวหยา เพราะ
อรรถวา รองเรียกตามเพศแหงหญิงนั้น พึงกลาวามเพศแหงหญิง ฉะนั้น
ทานจึงกลาวอยางนี้ เพราะเปนผูฉลาดในโวหาร. บทวา ปหุตชิวฺโห ไดแก
มีพระชิวหาใหญ. บทวา นินฺนามเย แปลวา ขอพระองคโปรดนําพระ
ลักษณะนั้นออก. บทวา เกวลี คือทรงสมบูรณดวยพระคุณทั้งสิ้น.
บทวา ปจฺจภาสิ ความวา เมื่อถูกถามเพียงครั้งเดียว ก็ทรงพยากรณ
คือไดตรัสตอบปญหาถึง ๘ ขอ. บทวา โย เวที ความวา ผูใดรู คือทราบ
ภพเปนที่อยูอาศัยในกาลกอนของผูใด ปรากฏแลว. บทวา สคฺคาปายฺจ
ปสฺสติ ความวา ทานกลาวถึงทิพยจักษุญาณ. บทวา ชาติกฺขย ปตฺโต
ไดแก บรรลุพระอรหัตตแลว. บทวา อภิญญาโวสิโต ไดแก รูยิ่งแลว
ซึ่งพระอรหัตตนั้น เสร็จกิจแลว คือถึงที่สุดแลว. บทวา มุนี ไดแกประกอบดวยธรรมเครื่องความเปนมุนีคือ อรหัตตญาณ.
บทวา วสุทฺธ ไดแก อันผองใส. บทวา มุตฺต ราเคหิ ความวา พน
จากราคกิเลสทั้งหลาย. บทวา ปหีนชาติมรโณ ไดแก ชื่อวาผูละความเกิดได
เพราะถึงความสิ้นชาติแลว ชื่อวาผูละมรณะไดแลว เพราะละชาติไดนั่นเอง.
บทวา พฺรหิมจริยสฺส เกวลี ความวา ผูประกอบดวยคุณลวนแหงพรหม
จรรยทั้งสิ้น หมายความวา ผูปกติอยูประพฤติพรหมจรรยคือมรรค ๔ ทัง้ สิ้น.
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บทวา ปารคู สพฺพธมฺมาน ความวา ผูถึงฝงดวยความรูยิ่งซึ่งโลกิยธรรม
และโลกกุตรธรรมทั้งปวง อธิบายวา รูยิ่งซึ่งสรรพธรรมอยู. อีกนัยหนึ่ง
บทวา ปารคู ทานกลาวอรรถไวดังนี้วา ผูถึงฝงการกําหนดรูขันธ ๕ ผูถึงฝง
ดวยการละกิเลสทั้งปวง ผูถึงฝงดวยภาวนา ซึ่งมรรค ๔ ผูถ ึงฝงดวยการกระทํา
ใหแจงซึ่งนิโรธ ผูถ ึงฝงดวยการถึงพรอมซึ่งสมาบัติทั้งปวง ดวยคําเพียงเทานี้.
ทานกลาวการถึงฝงดวยอภิญญา ดวยคําวา ธรรมทั้งปวง อีกแล. บทวา
พุทฺโธ ตาที ปวุจฺจติ ความวา ผูเชนนั้น คือผูถึงฝงดวยอาการ ๖ ทาน
เรียกวา พระพุทธเจา เพราะเปนผูตรัสรูแลว ซึง่ สัจจธรรมทั้ง ๔ โดยอาการ
ทั้งปวง.
ก็ปญหายอมเปนอันพระผูมีพระภาคเจา ทรงวิสัชนาแลวดวยพระ
ดํารัสเพียงเทานี้หรือ. ถูกแลว เปนอันวิสัชนาเสร็จทุกขอ. คือทรงวิสัชนา
ปญหาขอที่หนึ่ง เพราะเปนผูมีบาปอันลอยเสียแลว ชื่อวา พราหมณ ดวย
พระดํารัสวา มุนีนั้นรูจิตอันบริสุทธิ์ อันพนแลวจากราคะทั้งหลายดังนี้.
ดวยพระดํารัสวา ถึงฝง ชื่อวาถึงเวท เพราะจบเวทแลว นี้ยอมเปนอัน
วิสัชนาปญหาขอที่สอง. ดวยบทเปนตนวา ปุพฺเพนิวาส ชื่อวา ผูมีวิชชาสาม
เพราะมีวิชชาสามเหลานี้ ยอมเปนอันวิสัชนาปญหาขอที่สาม. ดวยพระ
ดํารัสนี้วา พนจากราคะทั้งหลายโดยประการทั้งปวง นี้ชื่อวา ผูมีความสวัสดี
เพราะสลัดบาปธรรมออกได ยอมเปนอันวิสัชนาปญหาขอที่สี่. อนึ่ง ดวย
พระดํารัสนี้วา บรรลุถงึ ความสิ้นชาติ นีช้ ื่อวา ยอมเปนอันวิสัชนาปญหา
ขอที่หา เพราะตรัสถึงพระอรหัตตนั่นเทียว. ยอมเปนอันวิสัชนาปญหาขอที่
หก ดวยพระดํารัสเหลานี้คือวา เปนผูเสร็จกิจแลว และวา ชื่อวาผูมีคุณครบ
ถวนแหงพรหมจรรย. ดวยพระดํารัสนี้วา ผูนั้นชือ่ วา มุนี ผูยิ่งถึงที่สุดแลว
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ยอมเปนอันวิสัชนาปญหาขอที่เจ็ด ดวยพระดํารัสนี้วา ชื่อวา ถึงฝงแหงธรรม
ทั้งปวงบัณฑิตกลาววา เปนพุทธผูคงที่ ยอมเปนอันวิสัชนาปญหาขอที่แปด.
บทวา ทานกถ เปนตน ทานใหพิสดารแลวในพระสูตรกอนนั่น
เทียว. บทวา ไดบรรลุ คือถึงเฉพาะแลว. บทวา ธมฺม สานุธมฺม ความ
วา อรหัตตมรรค ชื่อวาธรรม ในพระสูตรนี้ มรรค ๓ และสามัญญผล ๓
ชั้นต่ํา ชื่อ อนุธรรม สมควรแกธรรม อธิบายวา ไดมรรคและผลเหลานั้น
ตามลําดับ. ขอวา ไมเบียดเบียนเราไดลําบากเพราะเหตุแหงธรรมเลย
ความวา ไมยังเราใหลําบากเพราะเหตุแหงธรรมเลย อธิบายวา ไมใหเราตอง
กลาวบอย ๆ. คําที่เหลือในบททั้งปวงตื้นทั้งนั้น. ก็ดวยบทวา ปรินิพฺพายิ
ในบทนั้น พระองคทรงถือเอายอดแหงเทศนาดวยพระอรหัตตทีเดียวแล
จบอรรถกถาพรหมายุสูตรที่ ๑
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๒. เสลสูตร
[๖๐๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเทียวจาริกไปในอังคุตราปชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เสด็จถึงนิคมของชนชาว
อังคุตราปะ อันชื่อวาอาปณะ ชฎิลชื่อเกณิยะไดสดับขาววา พระสมณโคดม
ศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศายกสกุล เสด็จจาริกไปในอังคุตราปชนบท
พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เสด็จถึงอาปณนิคมแลว ก็
กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แม
เพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ...เปนผู
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว
ทรงสอนหมูสัตว พรอมทั่งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ใหรูตาม ทรง
แสดงธรรมอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศ
พรหมจรรย พรอมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ สิน้ เชิง ก็การได
เห็นพระอรหันตทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอนเปนความดีแล.
[๖๐๕] ครั้งนั้นแล เกณิยชฎิลไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่
ประทับไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง
กันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวพระผูมีพระภาคเจาทรง
ชี้แจงใหเกณิยชฎิลเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมี
กถา ลําดับนั้นแล เกณิยชฎิลอันพระผูมีพระภาคเจาทรงชี้แจงใหเห็นแจง ให
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา แลวไดกราบทูลพระผูมี
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พระภาคเจาวา ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวันพรุงนี้ พระเจาขา เมื่อเกณิยชฎิลกราบทูลอยางนี้แลว
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนเกณิยะ ภิกษุสงฆหมูใหญมีภิกษุประมาณ
๑,๒๕๐ รูป และทานก็เลื่อมใสในพราหมณทั้งหลาย แมครัง้ ที่ ๒ เกณิยชฎิล
ก็กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภิกษุสงฆหมูใหญ
มีภิกษุประมาณ ๑,๒๕๐ รูป และขาพระองคเลื่อมใสในพราหมณทั้งหลาย ก็จริง
ถึงกระนั้น ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดทรงรับภัตตาหารของ
ขาพระองคในวันพรุงนี้ พระเจาขา แมครั้งที่ ๒ พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนเกณิยะ ภิกษุสงฆหมูใหญ มีภกิ ษุประมาณ ๑,๒๕๐ รูป และทานก็เลื่อม
ใสในพราหมณทั้งหลาย แมครั้งที่ ๓ เกณิยชฎิลก็ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
เจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภิกษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑,๒๕๐ รูป
และขาพระองคเลื่อมใสในพราหมณทั้งหลาย ก็จริง ถึงกระนั้น ขอพระโคดม
ผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวันพรุงนี้
แหละ พระเจาขา พระผูมีพระภาคเจาทรงรับโดยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล
เกณิยชฎิลทราบวาพระผูมีพระภาคเจาทรงรับอาราธนาแลว จึงลุกจากที่นั่ง
เขาไปยังอาศรมของตนแลวเรียกมิตร อํามาตย และญาติสาโลหิตมาบอกวา
ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ขอมิตรอํามาตยและญาติสาโลหิตทั้งหลายจงฟง
ขาพเจา ขาพเจานิมนตพระสมณโคดมพรอมดวยภิกษุสงฆมาฉันภัตตาหารใน
วันพรุงนี้ ขอทานทั้งหลายพึงกระทําความขวนขวายดวยกําลังกายเพื่อขาพเจา
ดวยเถิด มิตร อํามาตย และญาติสาโลหิตทั้งหลาย รับคําเกณิยชฎิลแลว บาง
พวกขุดเตา บางพวกฝาฟน บางพวกลางภาชนะ บางพวกตั้งหมอน้ํา บางพวก
ปูลาดอาสนะ สวนเกณิยชฎิลจัดแจงโรงปะรําดวยตนเอง.
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[๖๐๖] ก็สมัยนั้นแล พราหมณชื่อวาเสละ. อาศัยอยูในอาปณนิคม
เปนผูรูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมทั้งประเภท
อักษร มีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญใน
คัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ สอนมนตใหมาณพ ๓๐๐ คน
ก็สมัยนั้น เกณิยชฎิลเลือ่ มใสในเสลพราหมณ ครั้งนั้น เสลพราหมณแวดลอม
ดวยมาณพ ๓๐๐ คน เดินเที่ยวไปมาเปนการพักผอน ไดเขาไปทางอาศรมของ
เกณิยชฎิล ไดเห็นชนทั้งหลายกําลังชวยเกณิยชฎิลทํางานอยู บางพวกขุดเตา
บางพวกผาฟน บางพวกลางภาชนะ บางพวกตั้งหมอน้ํา บางพวกปูลาดอาสนะ
สวนเกณิยชฎิลกําลังจัดแจงโรงปะรําดวยตนเอง ครั้งแลวจึงไดถามเกณิยชฎิลวา
ทานเกณิยะ จักมีอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคล หรือจักบูชามหายัญ หรือทาน
ทูลอัญเชิญพระเจาพิมพิสารจอมทัพ พระเจาแผนดินมคธ พรอมดวยพลนิกาย
มาเสวยพระกระยาหารในวันพรุงนี้ เกณิยชฎิลตอบวา ขาแตทานเสละ ขาพเจา
มิไดมีอาวาหมงคลหรือวิวาหมงคล และมิไดทูลอัญเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสาร
จอมทัพ พระเจาแผนดินมคธ พรอมดวยพลนิกาย มาเสวยพระกระยาหาร
ในวันพรุงนี้ แตขาพเจาจักบูชามหายัญ คือ มีพระสมณโคดมศากยบุตร
เสด็จออกทรงผนวชจากศากยสกุลเสด็จจาริกมาในองคุตราปชนบท พรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑,๒๕๐ รูป เสด็จถึงอาปณนิคม ก็กิตติศัพท
อันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต...เปนผูเบิกบานแลว เปน
ผูจําแนกธรรม ทานพระโคดมพระองคนั้น ขาพเจาทูลนิมนตแลวเพื่อเสวย
ภัตตาหารในวันพรุงนี้ พรอมดวยภิกษุสงฆ.
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เส. ทานเกณิยะ ทานกลาววา พุทโธ ดังนีห้ รือ
เก. ทานเสละ ขาพเจากลาววา พุทโธ.
เส. ทานเกณิยะ ทานกลาววา พุทโธ ดังนีห้ รือ.
เก. ทานเสละ ขาพเจากลาววา พุทโธ.
ครั้งนั้นแล เสลพราหมณไดมีความคิดวา แมแตเสียงวา พุทโธ
นี้แล ก็ยากทีส่ ัตวจะพึงไดในโลก ก็มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อันมาแลว
ในมนตของเราทั้งหลาย ที่พระมหาบุรุษประกอบแลว ยอมมีคติเปน ๒ เทานั้น
ไมเปนอยางอื่น คือ ถาอยูครองเรือง จะไดเปนพระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม
เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต
ทรงชนะวิเศษ มีพระราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ
จักรแกว ๑ ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คฤหบดี
แกว ปริณายกแกว ๑ พระองคมีพระราชโอรสมากกวาพัน ลวนกลาหาญ
มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชนะ
โดยธรรม โดยไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาสตรา ทรงครอบครองแผนดิน
นี้มีสมุทรสาครเปนขอบเขต ๑ ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะไดเปน
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ๑ ทาน
เกณิยะ ก็ทา นพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เดี๋ยวนี้ประทับ
อยูที่ไหน.
[๖๐๗] เมื่อเสลพราหมณกลาวถามอยางนี้แลว เกณิยชฎิลยกแขนขวา
ขึ้นชี้บอกเสลพราหมณวา ขาแตทานเสละ ทานพระโคดมพระองคนั้น เดี๋ยวนี้
ประทับอยูทางราวปาอันเขียวนั่น ลําดับนั้นแล เสลพราหมณพรอมดวยมาณพ
๓๐๐ คน ไดเดินเขาไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู แลวไดบอกมาณพ
เหลานั้นวา ทานทั้งหลายจงเงียบเสียง จงเวนระยะใหไกลกันยางเทาหนึ่งเดินมา
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ทานทั้งหลายจงเปนเหมือนราชสีหตัวเดียวเที่ยวไปทุกเมื่อ และเมื่อกําลังเจรจา
กับทานพระสมณโคดม ทานทั้งหลายจงอยาพูดสอดขึ้นในระหวาง ๆ ขอจง
รอคอยใหจบถอยคําของเรา ลําดับนัน้ เสลพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดสนทนาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการ
สนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมีพระภาคเจา
ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมีพระภาคเจาโดยมาก
เวนอยู ๒ ประการ คือ พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑
จึงยังเคลือบแคลงสงสัย ไมนอมใจเชื่อ ไมเลื่อมใสในเพราะมหาปุริสลักษณะ
๒ ประการ.
[๖๐๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระดําริวา เสลพราหมณ
นี้เห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ
คุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอม
ใจเชื่อ ไมเลือ่ มใสในเพราะมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ ลําดับนั้นแล พระผูมี
พระภาคเจาจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหเสลพราหมณไดเห็นพระคุยหฐาน
อันเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณทั้งสองกลับไปมา
สอดเขาชองพระนาสิกทั้งสองกลับไปมา ทรงแผเปดทั่วมณฑลพระนลาฏ.
[๖๐๙] ครั้งนั้นแล เสลพราหมณไดมีความดําริวา พระสมณโคดม
ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ บริบรู ณไมบกพรอง แตเรา
ยังไมทราบชัดซึ่งพระองควาเปนพระพุทธเจาหรือไม และเราไดสดับเรื่องนี้มา
แตสํานักพราหมณทั้งหลายซึ่งเปนผูแกเฒา เปนผูใหญ เปนอาจารยและปาจารย
กลาวกันวา ทานที่เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย ยอมแสดง
พระองคใหปรากฏในเมื่อผูใดผูหนึ่งกลาวพระคุณของพระองค ผิฉะนั้น เราพึง
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ชมเชยพระสมณโคดมเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอันสมควรเถิด ลําดับนัน้ แล
เสลพราหมณไดชมเชยพระผูมีพระภาคเจาเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอันสมควร
วา
พระผูมีพระภาคเจาทรงมีพระกาย
บริบูรณ มีพระรัศมีรุงเรืองงาม มีพระชาติดี ผูไดเห็นแมนานก็ไมรูอิ่ม มี
พระฉวีวรรณดังทองคํา มีพระทาฐะขาว
สะอาด มีพระวีริยภาพ มหาปุริสลักษณะ
อันเปนเครื่องแตกตางจากสามัญชน มีอยู
ในพระกายของพระองคผูเปนนรสุชาติ
ครบถวน พระองคมีพระเนตรผองใส มี
พระพักตรงาม มีพระกายตรงดังกายพรหม
มีสงาในทามกลางหมูสมณะ เหมือนพระ
อาทิตยไพโรจน ฉะนั้น พระองคเปนภิกษุ
งามนาชม มีพระตจะดังไลทาดวยทองคํา
พระองคมีพระคุณสมบัตอิ ันสูงสุดอยางนี้
จะตองการอะไรดวยความเปนสมณะ
พระองคควรจะเปนพระเจาจักรพรรดิผู
ประเสริฐ เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร
๔ เปนขอบเขต ทรงชนะวิเศษเปนใหญ
ในชมพูทวีป กษัตริยทั้งหลายผูเปนพระราชามหาศาลจงเปนผูติดตามพระองค
ขาแตพระโคดม ขอเชิญพระองคทรง
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ครองราชสมบัติเปนราชาธิราชจอมมนุษย
เถิด.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา
เสลพราหมณ เราเปนพระราชา
เปนพระราชาโดยธรรม ไมมีผูอื่นยิ่งกวา
เราประกาศธรรมจักร อันเปนจักรที่ใคร ๆ
ประกาศไมได
ขาแตพระโคดม พระองคทรง
ปฏิญาณวาเปนสัมพุทธะ และตรัสวา
เปนธรรมราชา ไมมีผูอนื่ ยิ่งกวา ทรง
ประกาศธรรมจักร ดังนี้ ใครหนอเปน
เสนาบดีของพระองคทาน เปนสาวกผู
อํานวยการของพระศาสดา ใครหนอ
ประกาศธรรมจักรตามที่ พระองค ทรง
ประกาศแลวมิได.
ธรรมจักรอันไมมีจกั รอันยิ่งกวาเปน
จักรที่เราประกาศแลว สารบุตรผูเถิดตาม
ตถาคต ยอมประกาศตามได พราหมณ
สิ่งที่ควรรูยิ่ง เรารูยิ่งแลว สิ่งที่ควรเจริญ
เราเจริญแลว สิ่งที่ควรละเราละไดแลว
เพราะฉะนั้น เราจึงเปนพระพุทธเจา
พราหมณ ทานจงกําจัดความสงสัยในเรา
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จงนอมใจเชือ่ เถิด การไดเห็นพระสัมพุทธเจาทั้งหลายเนือง ๆ เปนการไดยาก
ความปรากฏแหงพระสัมพุทธเจาทั้งหลาย
เนือง ๆ เปนการหาไดยากในโลกแล
พราหมณ เราเปนพระสัมพุทธเจาเปนผู
เชือดลูกศร ไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนผู
ประเสริฐ ไมมีใครเปรียบ ย่ํายีเสียซึง่ มาร
และเสนาแหงมาร ทําขาศึกทั้งปวงใหอยู
ในอํานาจ ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ บันเทิงใจ
อยู.
ทานผูเจริญทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายจงใครครวญธรรมนี้ ตามที่พระผูมี
พระภาคเจาผูมีพระจักษุตรัสอยู พระผูมี
พระภาคเจาเปนผูเชือดลูกศร เปนพระ
มหาวีระ ดังราชสีหบันลืออยูในปา ฉะนั้น
ใครเลาแมเกิดในสกุลต่ํา ไดเห็นพระผูมี
พระภาคเจาผูประเสริฐ ไมมใี ครเปรียบ
ทรงย่ํายีเสียซึ่งมารและเสนามาร จะไมพึง
เลื่อมใส ผูใดปรารถนา เชิญผูนั้นตามเรา
สวนผูใดไมปรารถนา เชิญ ผูนั้นอยูเถิด
เราจักบวชในสํานักพระผูมีพระภาคเจาผูมี
พระปญญาอันประเสริฐนี้.
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มาณพเหลานั้นกลาววา
ขาแตทา นพราหมณ ถาทานผูเจริญ
ชอบใจคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางนี้ แมขาพเจาทั้งหลายจักบวช
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระปญญาอันประเสริฐ ดังนี้แลวพราหมณ
๓๐๐ คนเทานั้น พากันประนมอัญชลี
ทูลขอบรรพชาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองคทั้งหลายจักประพฤติพรหม
จรรยในสํานักของพระองค.
พรหมจรรยอันเรากลาวดีแลว อันผู
ปฏิบัติจะพึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล
เปนเหตุทําใหบรรพชาของผูไมประมาท
ศึกษาอยู ไมเปนโมฆะ.
เสลพราหมณพรอมทั้งบริษัท ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจา.
[๖๑๐] ครั้งนั้นแล เกณิยชฎิลสั่งใหจัดแจงขาทนียโภชนียาหารอยาง
ประณีตในอาศรมของตนตลอดราตรีนั้นแลว ใชใหคนไปกราบทูลภัตกาลแด
พระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว
พระเจาขา ครั้งนั้น เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงอันตรวาสกแลว
ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังอาศรมของเกณิยชฎิล แลวประทับนั่งบน
อาสนะที่เขาจัดไวถวาย พรอมดวยภิกษุสงฆ ลําดับนั้น เกณิยชฎิลไดองั คาส
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขใหอิ่มหนําเพียงพอ ดวยขาทนียโภชนียาหาร
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อันประณีต ดวยมือของตน เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จแลว ละพระหัตถจากบาตรแลว เกณิยฎิลถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่ง แลวนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง.
[๖๑๑] ครั้นเกณิยชฎิลนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคเจาทรง
อนุโมทนาดวยพระคาถาเหลานี้วา
ยัญทั้งหลายมีการบูชาไฟเปนประมุข
คัมภีรสาวิตติศาสตร เปนประมุขแหง
คัมภีรฉันท พระราชาเปนประมุขแหง
มนุษยทั้งหลาย สาครเปนประมุขของ
แมน้ําทั้งหลาย ดวงจันทรเปนประมุขของ
ดวงดาวทั้งหลาย ดวงอาทิตยเปนประมุข
ของความรอน พระสงฆเปนประมุขของ
ผูหวังบุญบูชาอยู.
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุโมทนาดวยพระคาถาเหลานี้ แลว
เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป ครั้งนั้น แล ทานพระเสละพรอมดวยบริษัท หลีก
ออกจากหมูเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีใจแนวแน ไมนานนัก ก็ได
กระทําที่สุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเปนบรรพชิต
โดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูช ัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว สิ่งอื่นเพื่อความ
เปนอยางนี้มิไดมี ก็ทานพระเสละพรอมทั้งบริษัท ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่ง
ในจํานวนพระอรหันตทั้งหลาย.
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[๖๑๒] ครั้งนั้นแล ทานพระเสละพรอมทั้งบริษัท ไดเขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ หมผาเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลีไปทาง
พระผูมีพระภาคเจาแลวกราบทูลดวยคาถาวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ นับแตวันที่ขาพระองคทั้งหลาย ได
ถึงพระองคเปนสรณะเปนวันที่ ๘ เขานี่
แลว ขาพระองคทั้งหลายเปนผูอันพระ
องคทรงฝกแลว ในคําสั่งสอนของพระ
องคโดย ๗ ราตรี พระองคเปนพระพุทธ
เจา เปนพระศาสดา เปนมุนีผูครอบงํา
มาร ทรงเปนผูฉลาดในอนุสัย ทรงขาม
ไดเองแลว ทรงยังหมูสัตวนี้ใหหามไดดวย
พระองคทรงกาวลวงอุปธิทั้งหลายแลว
ทรงทําลายอาสวะทั้งหลายแลว ไมทรงยึด
มั่นเลย ทรงละภัยและความขลาดกลัวได
แลว ดุจดังราชสีห ภิกษุ ๓๐๐ รูปนี้ ยืน
ประนมอัญชลีอยู ขาแตพระองคผูมีความ
เพียร ขอไดทรงโปรดเหยียดพระยุคลบาท
ออกเถิด ขอเชิญนาคทั้งหลายถวายบังคม
พระศาสดาเถิด.
จบ เสลสูตรที่ ๒.
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อรรถกถาเสลสูตร
เสลสูตรมีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในเสลสูตรนั้น คําวา ในอังคุตราปชนบท เปนตน ทานกลาวให
พิสดารแลวในโปตลิยสูตรเทียว. บทวา อฑฺฒเตรเสหิ ไดแก ๑๓ ทั้งกึ่ง
ทานกลาวอธิบายวา กับดวยภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป. ก็ภิกษุทั้งหลายที่ประชุมกัน
ในสาวกสันนิบาตเหลานั้น ลวนเปนพระขีณาสพ บรรพชาดวยเอหิภิกขุบรรพชา
ทั้งนั้น. คําวา เกณิโย เปนชื่อของชฎิลนั้น . คําวา ชฏิโล ไดแก ดาบส.
ไดยินมาวา ดาบสนั้นเปนพราหมณมหาศาล แตถือบวชเปนดาบส เพื่อตอง
การรักษาทรัพย ถวายบรรณาการแดพระราชา ถือเอาภูมิภาค แหงหนึ่ง
สรางอาศรมอยูในภูมิภาคนั้น ประกอบการคาขายดวยเกวียน ๕๐๐ เลม เปน.
ที่อาศัยของตระกูลถึง ๑,๐๐๐ ตระกูล. อนึ่ง พระโบราณจารยกลาววา ที่
อาศรมของดาบสนั้น มีตนตาลตนหนึ่ง ผลตาลสําเร็จดวยทองหลนมาวันละ
ผลหนึ่ง. ดาบสนั้น กลางวันทรงผากาสายะและสวมชฎา กลางคืนเสวยกาม
สมบัติ. คําวา ธมฺมิยา กถาย ไดแก ดวยธรรมีกถาที่ประกอบดวยอานิสงส
แหงน้ําปานะ. ก็เกณิยะนี้ ละอายที่มีมือเปลาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา คิดวา
น้ําสําหรับดื่ม ยอมควรแมแกผูเวนวิกาลโภชน จึงใหหาบน้ําปานะผลพุทราที่
ปรุงเปนอยางดีมาถึง ๕๐๐ หาบ. ก็เรือ่ งที่ชฎิลนั้นไปแลวอยางนี้. พระสังคีติกาจารยยกขึ้นสูพระบาลีในเภสัชชักขันธกะ วา ครั้งนั้นแล เกณิยชฏิลไดมีความ
คิดดังนี้วา เราควรนําไปเพื่อพระสมณโคดมหรือไมหนอ ดังนี้.
คําวา ทุติยป โข ภควา ถามวา ทรงปฏิเสธบอย ๆ เพราะเหตุไร.
ตอบวา เพราะพะวกเดียรถียมีความเลื่อมใสในการปฏิเสธ. ขอนั้นมิใชเหตุ ความ
(๑)

๑. วิ. ๓/๓๔๓
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โกหกเห็นปานนี้ยอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลายเพราะปจจัยเปนเหตุ. แตดาบส
นี้เห็นภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป จัดแจงภิกษาเพื่อภิกษุมีประมาณเทานี้ทีเดียว. วันรุงขึ้น
เสลพราหมณจักออกบวชกับบุรุษ ๓๐๐. ก็เราจะสงภิกษุนวกะไปทางอื่น แลว
ไปกับภิกษุเหลานี้เทานั้น หรือวาสงภิกษุเหลานี้ไปทางอื่น แลวไปกับภิกษุนวกะ
ทั้งหลายไมควร. แมหากวาเราจะพาภิกษุไปทั้งหมด ภิกษาหารก็จะไมพอ.
แตนั้นเมื่อภิกษุทั้งหลาย เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต คนทั้งหลายจักติเตียนวานานนัก
เกณิยะ นิมนตพระสมณโคดม แตไมอาจเพื่อจะถวายอาหารพอยังอัตตภาพ
ใหเปนไปได. เกณิยะเองจักมีความเดือนรอน. แตเมื่อทรงกระทําการปฏิเสธเสีย
แลว เกณิยะก็จะคิดวา พระสมณโคดมจะถือเอาชื่อของพราหมณทั้งหลายบอย ๆ
วาก็ตัวทานเลื่อมใสยิ่งในพวกพราหมณแลว จักตองการเชื้อเชิญแมพวกพราหมณ
ดวย แตนั้นพราหมณก็จักเชื้อเชิญตางหาก. ภิกษุเหลานั้น อันพราหมณนั้น
นิมนตแลว ก็จักฉัน ดวยอาการอยางนี้จักเปนอันรักษาศรัทธาของพราหมณ
นั้นไว ฉะนั้น จึงทรงปฏิเสธบอย ๆ. ดวยคําวา กิฺจาป โภ นี้ยอมแสดง
ถึงขอนี้วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรเกิดขึ้น ถาหากวา ขาพระองคเลื่อมใส
ยิ่งแลวในพราหมณทั้งหลาย พระโคดมผูเจริญ ขอจงทรงรับนิมนต ขาพระองค
อาจถวายทั้งแกพราหมณ ทั้งแกพระองค.
บทวา กายเวยฺยาวตฺติก ไดแก การขวนขวายดวยกาย. บทวา
โรงกลม ไดแก มณฑปที่ดาษดวยผา. การรับหญิงสาวมา ชื่อวาอาวาหะ.
การสงหญิงสาวไป ชื่อวาวิวาหะ. คําวา โส เม นิมนฺติโต ความวา พระสมณโคดมนั้นเรานิมนตแลว. ครั้งนั้น พราหมณพอไดฟงเสียงวา พุทธะ เปน
ผูดุจรดแลวดวยน้ําอมฤต เพราะเปนผูมีอุปนิสัยแกกลาแลว. เมื่อจะกระทํา
ใหแจงซึ่งความเลื่อมใส จึงกลาววา ทานเกณิยะ ทานกลาววา พุทโธ หรือ.
เกณิยะ เมื่อจะบอกตามความจริง จึงกลาววา ขาแตทานเสละ ขาพเจากลาววา
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พุทโธ. แตนนั้ เสลพราหมณ จึงถามเกณิยพราหมณนั้นอีก เพื่อใหแนใจ
แมเกณิยะนี้ ก็กลาวอยางนั้นนั่นเทียว.
ครั้งนั้น เมื่อพราหมณเห็นวา เสียงวา พุทโธ อันบุคคลพึงไดโดยยาก
แมดวยพันแหงกัปป จึงไดมีความคิดอยางนั้น คือไดมีความคิดอยางนี้วา
แมเสียงนั้นแลเปนตน. บทวา นีลวนราชี ไดแก แถวตนไมมีสีเขียว คําวา
ปเท ปท คือ เทาที่ยางไปตามธรรมดา ก็เมื่อยางเทาชิดเกินไปหรือหาง
เกินไป เสียงจะดังขึ้น เมื่อจะหามมิใหมีเสียงดังนั้น จึงกลาวอยางนั้น. คําวา
สีโหว เอกจโร ความวา สีหะมีปกติอยูเปนหมู ยอมถึงความประมาทดวย
ลูกสีหะเล็กเปนตน. ผูเดียวเที่ยวไป ก็เปนผูไมประมาท. เมื่อจะแสดงการ
อยูดวยความไมประมาท จึงทําการเปรียบเทียบดวยสีหะที่เที่ยวไปแตตัวเดียว
ดวยประการฉะนี้. เมื่อจะใหศึกษาอาจาระจึงกลาววา มา เม โภนฺโต.
ในคํานี้มีอธิบายดังตอไปนี้ ถาทานไมไดวาระที่จะพูด สอดคําเขาไปใน
ระหวางคําของเรา ความครหาก็จักเกิดขึ้นแกเราวา ไมอาจใหอันเตวาสิกศึกษา
ไดดังนี้ เพราะฉะนั้น เห็นโอกาสแลวจึงคอยพูดเถิด. คําวา โน จ โข น
ชานามิ ความวา แมพระโพธิสัตวพระนามวา วิปสสี มีบรรพชิตเถระถึง
๘๔,๐๐๐ เปนบริวาร ทรงพระพฤติตอนเปนพระโพธิสัตวถึง ๗ เดือน ไดเปน
เหมือนพุทธุปบาทกาล. แมพระโพธิสัตวของพวกเราทรงประพฤติตอนเปน
พระโพธิสัตวอยูถึง ๖ ป. แมผูที่ประกอบพรอมแลวดวยลักษณะแหงสรีระอัน
สมบูรณอยางนี้ ก็ยังไมเปนพระพุทธเจา เพราะฉะนั้น พราหมณจึงกลาววา
เราไมรูพระพุทธเจาพระองคนั้น ดังนี้.
บทวา ปริปุณฺณกาโย ความวา เปนผูมีสรีระบริบูรณโดยความ
บริบูรณดวยลักษณะทั้งหลาย และโดยมีอวัยวะไมทราม. บทวา สุรุจิ ความวา
มีรัศมีแหงสรีระอันงดงาม. บทวา สุชาโต ไดแก เกิดดีแลว ดวยความถึง
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พรอมดวยสวนสูง สวนกวาง และถึงพรอมดวยทรวดทรง. บทวา จารุทสฺสโน
ไดแก ตอใหดูนาน ๆ ก็ยงั ชวนใจใหดูไมรูจักอิ่ม. บทวา มีผิวดุจทอง คือ
มีผิวคลายทอง. บทวา สุสุกฺกทาโ ไดแก มีพระเขี้ยวชาวสนิท. บทวา
มหาปุริสลกฺขโณ ความวา เมื่อจะกลาวย้ําพยัญชนะที่รูแลวทีแรกดวยคําอื่น
จึงกลาวอยางนั้น.
บัดนี้ เสลพราหมณเมื่อถือเอาลักษณะที่ชอบใจของตนในบรรดา
ลักษณะเหลานั้น แลวชมเชย จึงกลาวคํามีอาทิวา มีพระเนตรผองใส เปนตน.
จริงอยู พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา มีพระทัยผองใส เพราะทรงสมบูรณดวย
ประสาท ๕ อยาง ชื่อวา มีพระพักตรงาม เพราะมีพระพักตรคลายพระจันทร
เต็มดวง (จันทรเพ็ญ). ชื่อวา เปนผูสงางาม เพราะสมบูรณดวยทรวดทรง
ไมสูงนัก ไมต่ํานัก ไมผอม ไมอวน. ชื่อวา มีพระกายทรง เพราะมีพระองค
ทรงเหมือนพรหม. ชื่อวา เปนผูมีพระเดชยิ่ง เพราะทรงมีความรุงเรือง. อนึ่ง
พระลักษณะอันใดในที่นี้ที่ไดกลาวไวกอนแลว พระลักษณะอันนั้น อันเสลพราหมณกลาวชมเชยไวอีก โดยปริยายนี้วา ทรงสงางามในทามกลางหมูสมณะ
ดังนี้ . ก็ผูเชนนี้ ยอมรุงเรื่องดวยประการดังกลาวมานี้. แมในคาถาหลังก็นัยนี้
เหมือนกัน. บทวา อุตฺตมวณฺณิโน ไดแก ทรงสมบูรณดวยวรรณอันอุดม.
บทวา รเถสโภ ไดแกทรงเปนสารถีผูสูงสุด. บทวา ชมฺพูสณฺฑสฺส ไดแก
แหงชมพูทวีป. เมื่อจะชมเชยความเปนอิสระ โดยอาการที่ปรากฏจึงกลาวแลว.
ก็พระเจาจักรพรรดิทรงเปนอิสระแหงทวีปทั้งสี่.
บทวา ขตฺติยา คือเปนพระชาติกษัตริย. บทวา โภคา คือเปนผูมี
โภคะ. บทวา ราชาโน ไดแก พระราชาพระองคใดพระองคหนึ่งทรง
ครองราชย บทวา ราชาภิราชา ไดแก เปนผูอันพระราชาทั้งหลายทรงบูชา
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อธิบายวา เปนพระราชาผูยิ่งใหญคือพระเจาจักรพรรดิ. บทวา มนุชินฺโท
คือเปนผูใหญยิ่งในหมูมนุษย ผูมีอิสระอยางยิ่ง.
เมื่อเสลพราหมณกลาวอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระดําริ
วา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ยอมกระทําพระองคใหปรากฏกะผูกลาวคุณ
ของตนอยู เมื่อจะยังมโนรถของเสลพราหมณนี้ใหเต็ม จึงตรัสคําเปนตนวา
เราเปนราชา ดังนี้. ในพระดํารัสนั้นมีคําอธิบายดังตอไปนี้
ดูกอนเสละ ทานออนวอนกลาวกะเราวา พระองคควรจะเปนพระราชา
ดังนี้. ขอทานจงมีความขวนขวายนอยในขอนี้เถิด เราเปนพระราชา แลเมื่อ
เปนพระราชา อุปมาวาพระราชาอื่นทรงปกครองรอยโยชนบาง พันโยชนบาง.
แมเปนพระเจาจักรพรรดิก็ทรงปกครองเพียงแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปน
ขอบเขต แตเรามิไดมีขอบเขตจํากัดเลย. คือเราเปนพระราชาโดยธรรม ไมมี
พระราชาอื่นยิ่งกวา ปกครองโลกธาตุอันหาประมาณมิได โดยสวนขวาง
ตั้งแตภวัคคพรหมลงมาถึงอเวจีเปนที่สุด. ก็สัตวทั้งหลายตางดวยไมมีเทา
มีเทา ๒ เปนตน มีประมาณเพียงใด เราเปนผูเลิศกวาสัตวทั้งหลายเหลานั้น.
ไมมีใคร ๆ มีสวนเปรียบดวยศีล ฯลฯ หรือดวยวิมุตติญาณทัสสนะของเรา.
เรานั้นแหละเปนพระราชาโดยธรรม ที่ยอดเยี่ยม หมุนลอธรรมอันตางดวยสติ
ปฏฐานสี่เปนตน ที่ยอดเยี่ยมจริง ๆ. เราไดหมุนลออํานาจวา นี้ทานจงละ
นี้ทานจงเขาถึงอยู หรือหมุนลอธรรมดวยปริยัติธรรมเปนตนวา ภิกษุทั้งหลาย
ก็นี้แลคือทุกขอริยสัจจ. บทวา จักรที่ปฏิวัติไมได ความวา ลอที่สมณะ ฯลฯ
หรือใคร ๆ ในโลกหมุนกลับไมได.
เสลพราหมณ เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงเปดเผยพระองคดวย
ประการดังนี้ จึงเกิดความปติโสมนัส เพื่อจะกระทําใหมั่นคงอีกจึงกลาว ๒
คาถาวา ทานยืนยันวา เปนสัมพุทธะ ดังนี้เปนตน. ในบทเหลานั้น
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ดวยคําวา ใครหนอเปนเสนาบดี เสลพราหมณทูลถามวา เมื่อพระองคเปน
พระธรรมราชาหมุนลอธรรมแลว ใครเปนเสนาบดีหมุนตามลอ.
ก็โดยสมัยนั้น ทานพระสารีบุตรนั่งอยู ทางเบื้องขวาของพระผูมี
พระภาคเจา งามดวยศิริดุจแทงทอง. พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงชี้พระสารีบุตรนั้น จึงตรัสคาถาวา มยา ปวตฺติต เปนตน. ในคําเหลานั้น คําวา
อนุชาโต ตถาคต ความวา ผูเกิดเพราะพระตถาคตเจาเปนเหตุ หมายความ
วา ผูเกิดตามเพราะเหตุพระตถาคตเจา. อีกอยางหนึ่ง บุตร ๓ จําพวกคือ
อนุชาตบุตร อวชาตบุตร อติชาตบุตร. ในบุตรเหลานั้น อวชาตบุตร เปน
ผูทุศีล เขาไมชื่อวาเปนบุตรของพระตถาคตเจา. ผูที่ยิ่งกวาบิดาชื่อวา อติชาตบุตร. บุตรแมนั้นของพระตถาคตเจาไมมี. แตพระตถาคตเจามีอนุชาตบุตร
จําพวกเดียวเทานั้น. เมื่อทรงชี้บุตรนัน้ จึงตรัสอยางนั้น.
ครั้นพยาการณปญหาวา ใครหนอเปนเสนาบดี อยางนี้แลว ซึ่งเสล
พราหมณกลาววา พระองคทรงยืนยันวาเปนสัมพุทธะ พระผูมีพระภาคเจา
ทรงประสงคจะกระทําพราหมณนั้นใหสิ้นสงสัย ในเพราะเหตุนั้น จึงตรัสคาถา
วา อภิฺเยฺย เปนตน เพื่อแสดงใหพราหมณทราบวา เรามิไดปฏิญาณ
ดวยอาการเพียงรับ รูเทานั้น แตวาเราเปนพระพุทธเจา เพราะเหตุนี้. ในคาถา
นั้น คําวา อภิฺเญยฺย เปนตน ไดแก วิชชา วิมตุ ติ มรรคสัจที่ควรเจริญ
และสมุทัยสัจที่ควรละ. อนึ่งแมนิโรธสัจจและทุกขสัจจ อันเปนผลแหงสัจจะ
เหลานั้น ยอมเปนอันตรัสแลวทีเดียว เพราะผลสําเร็จดวยการกลาวถึงเหตุ.
คํานี้วา เราไดทําใหแจงสิ่งที่พึงทําใหแจง ไดกําหนดรูสิ่งที่พึงกําหนดรูแลว
อยางนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงรวมมาไวในที่นี้นั่นแหละ. เมื่อทรงแสดงจตุสัจจภาวนา สัจจภาวนา ผล และวิมุตติ ทรงยังพุทธภาจะใหสําเร็จ โดยเหตุ
อันสมควรวา เราไดรูธรรมที่พึงรู เปนพระพุทธเจาแลวดังนี้.
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พระมีพระภาคเจา ครั้นเปดเผยพระองคอยางสิ้นเชิงอยางนี้แลว เมื่อ
จะยังพราหมณใหหยั่งลงยิ่ง เพื่อขามความสงสัยในพระองค จึงตรัสสองคาถา
วา วินยสฺสุ เปนตน. ในบทเหลานั้น บทวา สลฺลกตฺโต ไดแก ผูถอนลูก
ศรคือราคะเปนตนไดแลว. บทวา อนุตฺตโร ความวา โรคที่หมอภายนอก
รักษาใหหายแลว ยังกําเริบไดในอัตตภาพนี้ไดฉันใด แตโรคที่เรารักษาให
หายแลวไมใชฉันนั้น ยอมไมเกิดขึ้นในภพอื่นอีก. เพราะฉะนั้น เราจึงเปน
ผูไมมีใครอื่นยิ่งกวา. บทวา พฺรหฺมภูโต ไดแก เปนผูประเสริฐที่สุด. บทวา
เปรียบไมได คือลวงการเปรียบเทียบ หมายความวา เปรียบเทียบไมได.
บทวา มารเสนปฺปมทฺทโน ความวา ทรงย่ํายีมารและเสนามาร ซึ่งมาแลว
อยางนี้วา กามทั้งหลายเปนเสนาที่ ๑ ของทาน. บทวา สพฺพามิตฺเต ไดแก
ขาศึกทั้งปวงกลาวคือขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมารและเทวบุตต
มาร. คําวา วสีกตฺวา ความวา ใหเปนไปในอํานาจของตนแลว. บทวา
อกุโตภโย ควานวา ผูไมมีภัยแตที่ไหน ๆ.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ตรัสดวยประการดังนี้แลว เสลพราหมณเกิด
ความเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคเจาในทันทีนั้น เปนผูมุงตอบรรพชาจึงกลาว
สองคาถาวา อิม โภนฺโต ดังนี้เปนตน. ในคาถานั้นคําวา กณฺหาภิชาติโก
ไดแก ผูเกิดในตระกูลต่ํามีจัณฑาลเปนตน. แตนนั้ แมมาณพเหลานั้น
ก็เปนผูหวังบรรพชา จึงกลาวคาถาวา ถาชอบใจทานผูเจริญอยางนี้
เปนตน. ครัง้ นั้น เสลพราหมณมีจิตยินดีในมาณพเหลานั้น และขอใหมาณพ
เหลานั้น ทูลขอบรรพชา จึงกลาวคาถาวา พฺราหฺมณา ดังนี้เปนตน.
ตอแตนั้น พระผูมพี ระภาคเจา เมื่อจะทรงยังมาณพเหลานั้นทั้งหมด
ใหบรรพชาเปนเอหิภิกขุบรรพชา จึงตรัสพระคาถาวา สฺวากฺขาต ดังนี้เปนตน
เพราะเสลพราหมณ เคยเปนหัวหนาของคณะบุรุษ ๓๐๐ คนเหลานั้นทั้งหมด
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รวมกันสรางบริเวณกับคนเหลานั้น กระทําบุญมีทานเปนตน ในศาสนาของ
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ในอดีตชาติ ไดเสวยเทวสมบัติ
และมนุษยสมบัติตามลําดับอยู ครั้นภพสุดทายจึงมาบังเกิดเปนอาจารยของ
มาณพเหลานั้นอีก และกรรมของคนเหลานั้น แกรอบแลว เพื่อบมวิมุตติและ
เปนอุปนิสสัยแหงความเปนเอหิภิกขุนั้น. ในพระคาถานั้น บทวา สนฺทิฏฐิก
ไดแก อันบุคคลพึงเห็นโดยประจักษดวยตนเอง. บทวา อกาลิก ความวา
ไดแก ผลทีจ่ ะพึงบรรลุแหงผลที่เกิดขึ้นในระหวางแหงมรรคไมใชในกาลถัดไป.
บทวา ยตฺถ อโมฆา ความวา เมื่อไมประมาทอยูในมรรคพรหมจรรย
ใด ศึกษาอยูดวยการบําเพ็ญสิกขาสามใหบริบูรณ การบรรพชาก็ไมเปลา
ประโยชน หมายความวา มีผลดังนี้. ก็พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสอยางนี้
แลว จึงตรัสวา ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด ดังนี้. ภิกษุเหลานั้นทั้งหมด
เปนผูทรงบาตรและจีวร เหาะมาทางอากาศถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําดีแลว ดุจพระเถระผูมีพรรษา ๑๐๐.
ทานเปนกลาววา อลตฺถ โข เสโล ดังนี้เปนตน หมายถึงความที่
ภิกษุเหลานั้น เอุหิภิกขุนี้ ดวยประการฉะนี้.
บทวา อิมาหิ ไดแก ดวยคาถาอันเหมาะแกจิตของเกณิยปริพาชก
เหลานี้. ทานกลาวคําวา อคฺคิหุตฺตมุขา ยฺา ในคาถานั้น เพราะ
พราหมณทั้งหลายไมมีการบูชายัญนอกจากการบําเรอไฟ. หมายความวา มีการ
บูชาไฟเปนสิ่งประเสริฐ มีการบูชาไฟเปนประธาน. ทานกลาว สาวิตรีฉันท
เปนประมุขของฉันท เพราะเมื่อสาธยายพระเวท ก็ตองรายบทนี้กอน. พระราชาทานกลาววา เปนประธาน เพราะเปนผูประเสริฐกวามนุษยทั้งหลาย.
สาครทานก็กลาววาเปนประธาน เพราะเปนที่ทรงไวซึ่งแมน้ําทั้งหลายและเปน
ที่พึ่งอาศัยแหงสัตว. ทานกลาววา พระจันทรเปนประธานแหงนักษัตร
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ทั้งหลาย เพราะกระทําแสงสวาง และมีความเยือกเย็น เพราะใหรูไดวา วันนี้
เปนกฤติกาฤกษ วันนี้เปนโรหิณีนักษัตร เพราะประกอบดวยพระจันท. ทาน
กลาวพระอาทิตยวา มีความรอนเปนประมุข เพราะเปนเลิศของสิ่งที่รอนทั้งหลาย.
อนึ่ง ทานกลาววา พระสงฆแลเปนประมุขของผูหวังบุญบูชาอยูโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหมายถึงพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขในสมัยนั้น เพราะเปนผูเลิศ
แหงทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย. เพราะเหตุนั้น ทานแสดงวา พระสงฆเปนทาง
เจริญแหงบุญ ดังนี้.
ทานกลาวคาถาพยากรณอื่น ๆ วา ที่พึ่งนั้นใด. ความของคาถานั้น
ดังตอไปนี้ พระผูมีพระภาคเจา ผูมีจักษุดวยจักษุ ๕ เพราะเราทั้งหลาย
ไดมาถึงสรณะนั้น ๆ ในวันที่ ๘ แตวันนี้ ฉะนั้น จึงฝกตนแลว ดวยการฝก
ที่ไมมีการฝกอื่นยิ่งกวา ในศาสนาของพระองค นาอัศจรรยนัก อานุภาพแหง
สรณะของพระองค. ตอแตนั้น ไดชมเชยพระผูมีพระภาคเจา ดวยคาถาอีก
๒ คาถา เมื่อขอไหวเปนครั้งที่สามจึงกลาววา ภิกษุ ๓๐๐ รูปเหลานั้น เปน
ตนแล.
จบอรรถกถาเสลสูตรที่ ๒
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๓. อัสสลายนสูตร
[๖๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันอาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้นแล พราหมณผู
มาจากแควนตาง ๆ ประมาณ ๕๐๐ คน พักอาศัยในพระนครสาวัตถีดวยกรณียกิจ
บางอยาง ครั้งนั้น พราหมณเหลานั้นไดคิดกันวา พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติ
ความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวรรณะทั้ง ๔ ใครหนอพอจะสามารถเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้นได ก็สมัยนั้นแล มาณพชื่อวาอัสสลายนะอาศัยอยูในพระนครสาวัตถี ยังเปนเด็กโกนศีรษะมีอายุ ๑๖ ปนบั แตเกิดมา เปนผูรูจบไตรเพท
พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ
และตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ครั้งนั้น พราหมณเหลานั้นคิดกันวา อัสสลายนมาณพผูนี้ อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี ยังเปนเด็ก ฯลฯ ชํานาญใน
คัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ เขาคงสามารถจะเจรจาโตตอบ
กับพระสมณโคดมในคํานั้นได.
[๖๑๔] ลําดับนั้นแล พราหมณเหลานั้นพากันเขาไปหาอัสสลายนมาณพถึงที่อยู ครั้นแลวไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนมาณพผู
เจริญ พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวรรณะทั้ง ๔ พอผู
เจริญจงเขาไปเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้น เมื่อพราหมณทั้งหลาย
กลาวแลวอยางนี้ อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานั้นวา ทานผูเจริญ
ทั้งหลาย ไดทราบวา พระสมณโคคมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที
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ยอมเปนผูอันใคร ๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาไมสามารถจะเจรจา
โตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้นได แมครั้งที่ ๒ พราหมณเหลานั้นไดกลาว
กะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนะผูเจริญ พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติ
ความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวรรณะทั้ง ๔ พอผูเจริญจงเขาไปเจรจาโตตอบกับพระสมณโคคมในคํานั้น แมครั้งที่ ๒ อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานั้น
วา ทานผูเจริญทั้งหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อัน
บุคคลผูเปนธรรมวาที ยอมเปนผูอันใคร ๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก
ขาพเจาไมสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้นได แมครัง้ ที่ ๓
พราหมณเหลานั้นก็ไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนะผูเจริญ พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติความบริสุทธิ์ทั่วไปแกวรรณะทั้ง ๔ พอผูเจริญจง
เขาไปเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้น ก็พออัสสลายนะผูเจริญได
ประพฤติวิธีบรรพชาของปริพาชกมาแลว พออัสสลายนะอยากลัวแพซึ่งยังไม
ทันรบเลย เมื่อพราหมณเหลานั้นกลาวอยางนี้แลว อัสสลายนมาณพไดกลาว
กะพราหมณเหลานั้นวา ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจายอมไมไดแน
ไดทราบวาพระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาทียอมเปน
ผูอันใคร ๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาไมสามารถจะเจรจาโตตอบ
กับพระสมณโคดมในคํานั้นได ก็แตวา ขาพเจาจักไปตามคําของทานทั้งหลาย
[๖๑๕] ลําดับนั้น อัสสลายนมาณพพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญ
พากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวน
ขางหนึ่ง ครั้นแลวอัสสลายนมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตทาน
พระโคคม พราหมณทั้งหลายกลาวอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะ
ประเสริฐ วรรณะอื่นเลว พราหมณเทานั้นเปนวรรณะขาว วรรณะอืน่ ดํา
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พราหมณเทานั้นยอมบริสุทธิ์ คนที่มใิ ชพราหมณไมบริสุทธิ์ พราหมณเทานั้น
เปนบุตรพรหม เปนโอรสพรหม เกิดแตปากของพรหม เกิดแตพรหม อัน
พรหมนิรมิต เปนทายาทของพรหมในเรื่องนี้ทานพระโคดมจะตรัสวาอยางไร.
[๖๑๖] พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา อัสสลายนะ ก็นางพราหมณี
ของพราหมณทั้งหลาย มีระดูบาง มีครรภบาง คลอดบุตรบาง ใหบุตรดื่ม
น้ํานมบาง ปรากฏอยู ก็พราหมณเหลานั้นเปนผูเกิดจากชองคลอดเหมือนกัน ยัง
กลาวอยางนี้วาพราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ วรรณะอื่นเลว...อัน
พรหมนิรมิตเปนทายาทของพรหม.
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนี้ก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลาย
ก็ยังเขาใจอยูอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาท
ของพรหม.
[๖๑๗] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ทานไดฟงมาแลวหรือวา ในแควนโยนก แควนกัมโพช และในปจจันตชนบทอื่น ๆ มีวรรณะอยู ๒ วรรณะเทานั้น คือ เจาและทาส เปนเจาแลวกลับ
เปนทาส เปนทาสแลวกลับเปนเจา.
อ. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนั้นวา ในแควน
โยนกแควนกัมโพช และในปจจันตชนบทอื่น ๆ มีวรรณะอยู ๒ วรรณะเทานั้น
คือ เจาและทาส เปนเจาแลวกลับเปนทาส เปนทาสแลวกลับเปนเจา.
พ. ดูกอนอัสสลายนะ ในเรื่องนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดี
ของพราหมณทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ
ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
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อ. ทานพระโคคมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้ง
หลายก็ยังเขาใจอยูอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปน
ทายาทของพรหม.
[๖๑๘] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
กษัตริย เทานั้นหรือ เปนผูมีปรกติฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม
พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ โลภมาก มีจิตพยาบาท มี
ความเห็นผิด เมื่อคายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต นรก พราหมณไม
เปนอยางนั้น แพศยเทานั้นหรือ.. .ศูทรเทานั้นหรือ เปนผูมีปรกติฆาสัตว
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ
โลภมาก มีจิตพยาบาท มีความเห็นผิดเมื่อตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิ าต
นรก พราหมณไมเปนอยางนั้น.
อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริย
ผูมีปรกติฆาสัตว...มีความเห็นผิด เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ
วินิบาต นรก ขาแตทานพระโคดม แมพราหมณ . . . แมแพศย. . . แมศูทร . .
ขาแตพระโคคมผูเจริญ. ความจริง แมวรรณะ ๔ ผูมีปรกติฆาสัตว. . .มีความ
เห็นผิด เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกทั้งหมด.
พ. ดูกอนอัสสลายนะ ในเรื่องนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความ
ยินดีของพราหมณทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะ
ประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้ง
หลายก็ยังเขาใจอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาท
ของพรหม.
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[๖๑๙] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
พราหมณเทานั้นหรือหนอ ผูงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จาก
การประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูดสอเสียด จากการพูดคํา
หยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมโลภมาก ไมมีจิตพยาบาท มีความเห็นชอบ
เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค กษัตริยไมพึงเปนเชนนั้น แพศยไมพึง
เปนเชนนั้น ศูทรไมพึงเปนเชนนั้น.
อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคคม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริย
ผูงดเวนจากการฆาสัตว. ..มี่ความเห็นชอบ เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงสุคติโลก
สวรรค ขาแตทานพระโคคม แมพราหมณ. . . แมแพศย. . . แมศูทร. . .ขาแต
พระโคดมผูเจริญ ความจริง แมวรรณะ ๔ ผูงดเวนจากการฆาสัตว. . .มีความ
เห็นชอบ เมื่อตายไป ก็พึงเขาถึงสุคติ โลกสวรรคทั้งหมด.
พ. อัสสลายนะ ในเรื่องนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของ
พราหมณผูกลาวอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปน
ทายาทของพรหม.
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนี้ก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณก็ยัง
เขาใจอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของ
พรหม.
[๖๒๐] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ในประเทศนั้น พราหมณเทานั้นหรือหนอ ยอมสามารถเจริญเมตตาจิตอัน
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน [สวน] กษัตริยไมสามารถ แพศยไมสามารถ.
ศูทรไมสามารถ.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 309

อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม ในประเทศ
นั้น แมกษัตริยก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน
ขาแตทานพระโคดม แมพราหมณ . . . แมแพศย. . . แมศูทร . . . ขาแต
ทานพระโคดมผูเจริญ ความจริงในประเทศนั้น แมวรรณะ ๔ ก็สามารถเจริญ
เมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนไดทั้งหมด.
พ. ดูกอนอัสสลายนะ ในเรื่องนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความ
ยินดีของพราหมณทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะอัน
ประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณ
ทั้งหลายก็ยังเขาใจอยางนี้ พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปน
ทายาทของพรหม.
[๖๒๑] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
พราหมณเทานั้นหรือหนอ ยอมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา แลว
ลอยละอองและธุลีได กษัตริยไมสามารถ แพศยไมสามารถ ศูทรไมสามารถ.
อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริย
ก็ยอมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา แลวลอยละอองและธุลีได ขาแต
พระโคดมผูเจริญ แมพราหมณ . . . แมแพศย . . แมศูทร . . ขาแตพระโคดมผูเจริญ ความจริง แมวรรณะ ๔ ก็ยอมสามารถถือเอาเครื่องสีตัวสําหรับ
อาบน้ํา แลวลอยละอองและธุลีไดทั้งหมด.
พ. ดูกอนอัสสลายนะ ในเรื่องนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความ
ยินดีของพราหมณทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะ
ประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.
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อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลาย
ก็ยังเขาใจอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาท
ของพรหม.
[๖๒๒] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
พระราชาในโลกนี้ เปนกษัตริยผูไดรับมูรธาภิเษกแลว จะพึ่งทรงเกณฑบุรุษ
ผูมีชาติตาง ๆ กัน ๑๐๐ คนใหมาประชุมกันแลวตรัสวา มาเถิดทานทั้งหลาย
ในจํานวนบุรุษเหลานั้น บุรุษเหลาใดเกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุลพราหมณ
แตสกุลเจา บุรุษเหลานั้นจงถือไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทร หรือไม
ทับทิมเอามาทําเปนไมสีไฟ แลวจงสีใหไฟลุกโพลง อนึ่ง มาเถิดทานทั้งหลาย
ในจํานวนบุรุษเหลานั้น บุรุษเหลาใดเกิดแตสกุลจัณฑาล แตสกุลพราน แต
สกุลจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเก็บขยะ บุรุษเหลานั้นจงถือเอาไม
รางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุงเอามาทําเปนไมสีไฟ แลว
จงสีใหไฟลุกโพลง ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ไฟที่บุรุษทั้งหลายผูเกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา ถือเอา
ไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไมทับทิม เอามาทําเปนไมสีไฟ
แลวสีใหไฟลุกโพลงขึ้นเทานั้นหรือหนอ พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง
และอาจทํากิจที่ตองทําดวยไฟนั้นได สวนไฟที่บุรุษทั้งหลายผูเกิดแตสกุลจัณฑาล
แตสกุลพราน แตสกุลจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนกวาดถนน ถือเอา
ไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง เอามาทําเปนไมสีไฟ
แลวสีไฟใหลุกโพลงขึ้นนั้น พึงเปนไฟไมมีเปลว ไมมีสี ไมมีแสงสวาง และ
ไมอาจทํากิจที่ตองทําดวยไฟนั้น.
อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคคม ขาแตพระโคคมผูเจริญ แมไฟที่
บุรุษทั้งหลายผูเกิดแตสกุลกษัตริย... แลวสีใหไฟลุกโพลงขึ้น ก็พึงเปนไฟ
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มีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจที่ตองทําดวยไฟนั้นได แมไฟทีบ่ ุรุษ
ทั้งหลายผูเกิดแตสกุลจัณฑาล ... แลวสีใหไฟลุกโพลงขึ้น ก็พึงเปนไฟมีเปลว
มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจที่ตองทําดวยไฟนั้นได ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ความจริง แมไฟทุกอยางก็พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจ
ที่ตองทําดวยไฟนั้นไดหมด.
พ. ดูกอนอัสสลายนะ ในเรื่องนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความ
ยินดีของพราหมณทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะ
ประเสริฐ... เปนทายาทของพรหม.
อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลาย
ก็ยังเขาใจอยูอยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาท
ของพรหม.
[๖๒๓] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
ขัตติยกุมารในโลกนี้ พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางพราหมณี เพราะอาศัยการอยู
รวมของคนทั้งสองนั้น พึงเกิดบุตรแตนางพราหมณีกับขัตติยกุมารนั้น เหมือน
มารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควรกลาวไดวาเปนกษัตริยบาง เปนพราหมณ
บางหรือ.
อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุตรผูเกิดแตนางพราหมณีกับขันติยกุมาร
นั้น เหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควรกลาวไดวา เปนกษัตริยบาง
เปนพราหมณบาง.
[๖๒๔] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน
พราหมณกุมารในโลกนี้ พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางกษัตริย เพราะอาศัยการ
อยูรวมของคนทั้งสองนั้น พึงเกิดบุตร บุตรผูเกิดแตนางกษัตริยกับพราหมณ
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กุมารนั้นเหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควรกลาวไดวา เปนกษัตริยบาง
เปนพราหมณบางหรือ.
ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุตรผูเ กิดแตนางกษัตริยกับพราหมณกุมารนี้
ก็ควรกลาวไดวา เปนกษัตริยบาง เปนพราหมณบาง.
[๖๒๕] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน
ในโลกนี้ เขาพึงผสมแมมากับพอพา เพราะอาศัยการผสมแมมากับพอฬานั้น
พึงเกิดลูกมา แมลกู มาที่เกิดแตแมมากับพอฬานั้น เหมือนแมก็ดี เหมือนพอ
ก็ดี ก็ควรกลาวไดวา เปนมาบาง เปนฬาบางหรือ.
อ. ขาแตพระโคคมผูเจริญ แมลูกผสมนั้นก็ยอมเปนมาอัสดร ขาแต
พระโคดมผูเจริญ เรื่องของสัตวนี้ ขาพเจาเห็นวาตางกัน แตในนัยตน ใน
เรื่องของมนุษยเหลาโนน ขาพเจาเห็นวาไมตางอะไรกัน.
[๖๒๖] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน
ในโลกนี้ พึงมีมาณพสองคน เปนพีน่ องรวมทองเดียวกัน คนหนึ่งเปนคน
ศึกษาเลาเรียน อันอาจารยแนะนํา คนหนึ่งไมไดศึกษาเลาเรียน อันอาจารย
ไมไดแนะนํา ในสองคนนี้ พราหมณทั้งหลายพึงเชื้อเชิญคนไหนใหบริโภคกอน
ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อเปนบรรณาการก็ดี ในการเลีย้ ง
เพื่อบูชายัญก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี.
อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในสองคนนี้ พราหมณทั้งหลายพึงเชื้อเชิญมาณพผูศึกษาเลาเรียน ผูที่อาจารยแนะนํา ใหบริโภคกอน ในการเลี้ยง
ของผูมีศรัทธาก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อเปนบรรณาการก็ดี ใหการเลี้ยงเพื่อบูชายัญ
ก็ดี ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี ขาแตพระโคคมผูเจริญ ของที่ใหในบุคคล
ผูไมไดศึกษาเลาเรียน ผูท ี่อาจารยมิไดแนะนํา จักมีผลมากไดอยางไรเลา.
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[๖๒๗] พ. ดูกอนอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้น เปนไฉน
ในโลกนี้ พึงมีมาณพสองคน เปนพีน่ องรวมทองเดียวกัน คนหนึ่งเปนคน
ศึกษาเลาเรียน อันอาจารยแนะนํา แตเปนคนทุศีล มีธรรมอันลามก คนหนึ่ง
ไมไดศึกษาเลาเรียน อันอาจารยมิไดแนะนํา แตเปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม
ในสองคนนี้ พราหมณทั้งหลายพึงเชื้อเชิญคนไหนใหบริโภคกอน ในการเลี้ยง
ของผูมีศรัทธาก็ดี... ในการเลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี.
อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในสองคนนี้ พราหมณทั้งหลายพึง
เชื้อเชิญมาณพผูไดไดศึกษาเลาเรียน ผูที่อาจารยไมไดแนะนํา แตเปนคนมีศีล
มีกัลยาณธรรม ใหบริโภคกอน ในการเลี้ยงของผูมีศรัทธาก็ดี. . ในการ
เลี้ยงเพื่อตอนรับแขกก็ดี ขาแตพระโคดมผูเจริญ ของที่ใหในบุคคลผูทุศีล
มีธรรมอันลามกจักมีผลมากอะไรเลา.
พ. ดูกอนอัสสลายนะ เมื่อกอนทานไดไปยังชาติ ครั้นไปยังชาติ
แลวไดไปในมนต ครัน้ ไปในมนตแลว กลับเวนมนตนั้นเสีย แลวกลับมายัง
ความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวรรณะทั้ง ๔ ที่เราบัญญัติไว.
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว อัสสลายนมาณพนิ่งเฉย
เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ.
[๖๒๘] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา อัสสลายน
มาณพนิ่งเฉย เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงไดตรัสกะ
อัสสลายนมาณพวา ดูกอ นอัสสลายนะ เรื่องเคยมีมาแลว พราหมณฤาษี ๗
ตน มาประชุมกันที่กระทอมอันมุงบังดวยใบไมไนราวปา เกิดมีทิฐิอันลามก
เห็นปานนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของ
พรหม ดูกอนอัสสลายนะ อสิตเทวละฤาษีไดสดับขาววา พราหมณฤาษี ๗
ตน มาประชุมกันที่กระทอมอันมุงบังดวยใบไม เกิดทิฐิอันลามกเห็นปานนี้วา
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พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม ดังนี้
ลําดับนั้นแล อสิตเทวละฤาษีปลงผมและหนวด นุงผาสีแดงออน สวมรองเทา
สองชั้น ถือไมเทาเลี่ยมทอง ไปปรากฏในบริเวณบรรณศาลาของพราหมณ
ฤาษี ๗ ตน ดูกอนอัสสลายนะ ครั้งนั้นแล อสิตเทวละฤาษีเดินไปมาอยูใน
บริเวณของพราหมณฤาษี ๗ ตน กลาวอยางนี้วา เออทานพราหมณฤาษี
เหลานี้ไปไหนกันหมดหนอ เออทานพราหมณฤาษีเหลานี้ไปไหนกันหมดหนอ
ดูกอนอัสสลายนะ ลําดับนั้นแล พราหมณฤาษี ๗ ตน ไดกลาวกะอสิตเทวละ
ฤาษีวา ใครหนอนี่เหมือนเด็กชาวบานเดินไปมาอยูที่บริเวณบรรณศาลาของ
พราหมณฤาษี ๗ ตน กลาวอยางนี้วา เออทานพราหมณฤาษีเหลานี้ไปไหน
กันหมด เออทานพราหมณเหลานี้ไปไหนกันหมด เอาละเราทั้งหลายจักสาป
แชงมัน ดูกอ นอัลสลายนะ ลําดับนั้น พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันสาปแชง
อสิตเทวละฤาษีวา มันจงเปนเถาเปนจุณไป จงเปนเถาเปนจุณไป จะเปน
เถาเปนจุณไป ดูกอนอัสสลายนะ พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันสาปแชงอสิต
เทวละฤาษีดวยประการใด ๆ อสิตเทวละฤาษีกลับเปนผูมีรูปงามกวา เปนผูนา
ดูกวา และเปนผูนาเลื่อมใสกวา ดวยประการนั้น ๆ ดูกอนอัสสลายนะ ครั้ง
นั้นแล พราหมณฤาษี ๗ ตน ไดมีความคิดกันวา ตบะของเราทั้งหลายเปน
โมฆะหนอ พรหมจรรยของเราทั้งหลายไมมีผล ดวยวา เมื่อกอนเราทั้งหลาย
สาปแชงผูใดวา เจาจงเปนเถาเปนจุณไป ผูนั้นบางคนก็เปนเถาไป แตผูนี้เรา
ทั้งหลายสาปแชงดวยประการใด ๆ เขากลับเปนผูมีรูปงามกวา เปนผูนาดูกวา
และเปนผูนาเลื่อมใสกวา ดวยประการนั้น ๆ อสิตเทวละฤาษีกลาววา ตบะ
ของทานผูเจริญทั้งหลายเปนโมฆะก็หามิได และพรหมจรรยของทานผูเจริญ
ทั้งหลายไมมีผลก็หามิได เชิญทานผูเจริญทั้งหลายจงละความคิดประทุษรายใน
เราเสียเถิด.
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ฤา. เราทั้งหลายยอมละความคิดประทุษราย ทานเปนใครหนอ.
เท. ทานผูเจริญทั้งหลายไดยินชื่ออสิตเทวละฤาษีหรือไม.
ฤา. ทานผูเจริญ เราทั้งหลายไดยินชื่ออยางนั้น.
เท. ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย เรานี่แหละอสิตเทวละฤาษีนั้น.
ดูกอนอัสสลายนะ ลําดับนั้นแล พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันเขาไป
หาอสิตเทวละฤาษีเพื่อจะไหว อสิตเทวละฤาษีไดกลาวกะพราหมณฤาษี ๗ ตน
วา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาไดสดับขาวนี้มาวา พราหมณฤาษี ๗
ตน มาประชุมในกระทอมอันมุงบังดวยใบไมในราวปา เกิดทิฐิอันลามกเห็น
ปานนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ วรรณะอื่นเลว พราหมณ
เทานั้นเปนวรรณะขาว วรรณอื่นดํา พราหมณเทานั้นบริสุทธิ์ ผูมิใชพราหมณ
ไมบริสุทธิ์ พราหมณเทานั้นเปนบุตรของพรหม เปนโอรสของพรหม เกิด
แตปากพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมนิรมิต เปนทายาทของพรหม ดังนี้
จริงหรือ พราหมณฤาษี ๗ ตน ตอบวา จริงอยางนั้นทานผูเจริญ.
เท. ก็ทานผูเจริญทั้งหลายรูหรือวา มารดาบังเกิดเกลาไดแตงงานกับ
พราหมณเทานั้น ไมไดแตงงานกะชายผูมีใชพราหมณเลย.
ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ
เท. ก็ทานผูเจริญทั้งหลายรูหรือวา มารดาของมารดาบังเกิดเกลา
ตลอด ๗ ชัว่ ยายายของมารดา ไดแตงงานกับ พราหมณเทานั้น ไมไดแตงงาน
กะชายผูมีใชพราหมณเลย.
ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.
เท. ก็ทานผูเจริญทั้งหลายรูหรือวา บิดาบังเกิดเกลาไดแตงงานกับ
นางพราหมณีเทานั้น ไมไดแตงงานกะหญิงผูมิใชนางพราหมณีเลย.
ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.
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เท. ก็ทานผูเจริญทั้งหลายรูหรือวา บิดาของบิดาบังเกิดเกลา ตลอด
๗ ชั่วปูตาของบิดา ไดแตงงานกะนางพราหมณีเทานั้น ไมไดแตงงานกะหญิง
ผูมิใชนางพราหมณีเลย.
ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.
เท. ก็ทานผูเจริญทั้งหลายรูหรือวา การตั้งครรภจะมีไดดวยอาการ
อยางไร
ฤา. ดูกอนทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายรูวา การตั้งครรภจะมีได
ดวยอาการอยางไร คือ ในโลกนี้ มารดาและบิดาอยูรวมกัน ๑ มารดามี
ระดู ๑ สัตวผูจะเกิดในครรภปรากฏ ๑ การตั้งครรภยอมมีไดเพราะความประชุม
พรอมแหงเหตุ ๓ ประการอยางนี้.
เท. ก็ทานผูเจริญทั้งหลายออนวอนไดหรือวา ไดโปรดเถิด ขอสัตว
ที่เกิดในครรภจงเปนกษัตริย จงเปนพราหมณ จงเปนแพศย หรือวาจงเปน
ศูทร.
ฤา. ดูกอนทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายออนวอนอยางนั้นไมไดเลย.
เท. เมื่อเปนอยางนั้น ทานผูเจริญทั้งหลายจะรูไดหรือวา ทาน
ทั้งหลายเปนพวกไหน.
ฤา. ดูกอนทานผูเจริญ เมื่อเปนอยางนั้นขาพเจาทั้งหลายไมรูเลยวา
ขาพเจาทั้งหลายเปนพวกไหน.
ดูกอนอัสสลายนะ ก็พราหมณฤาษี ๗ ตนนั้น อันอสิตเทวละฤาษี
ซักไซไลเลียง ไตถามในวาทะปรารภชาติของตนยอมตอบไมได ก็บัดนี้ ทาน
อันเราซักไซไลเลียง ไตถามในวาทะปรารภชาติของตน จะตอบไดอยางไร
ทานเปนศิษยมีอาจารย ยังรูไมจบ เปนแตถือทัพพี.
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[๖๒๙] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว อัสสลายนมาณพได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ฯลฯ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองค วาเปนอุบาสกผู
ถึงสรณะตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป.
จบ อัสสลายนสูตรที่ ๓.
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อรรถกถาอัสสลายนสูตร
อัสสลายนสูตร มีคําเริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในพระสูตรนั้น คําวา นานาเวรชฺชกาม ไดแก ผูที่มาจากแควน
ตาง ๆ มีอังคะและมคธ เปนตน โดยประการตาง ๆ กัน อีกอยางหนึ่ง
ความวา ผูเกิดแลวเจริญแลว ในแควนเหลานั้นก็มี. บทวา เกนจิเทว
คือดวยกิจที่มิไดกําหนดมีการบูชายัญเปนตน. บทวา จาตุวณฺณึ คือทั่วไป
แกวรรณะ 4. ก็เราทั้งหลายกลาววา พราหมณทั้งหลายยอมสาธยายมนตเพื่อ
ชําระลางใหบริสุทธิ์บาง เพื่อความบริสุทธิ์แหงภาวนาบาง จึงสําคัญวา พระสมณโคดมกระทําแมสิ่งที่ไมสมควร จึงคิดกันอยางนั้น. บทวา วุตฺตสิโร คือ
ปลงผม. บทวา ธมฺมวาที ความวา พูดวามภาวะของตน. บทวา ทุปฺปภิมนฺติยา ความวา อันผูกลาวไมเปนธรรมเชนเราจะพึงโตตอบไดโดยยาก.
ทานแสดงวา ไมอาจทําใหผูกลาวเปนธรรมแพได. บทวา ปริพพฺ าชก ไดแก
วิธีบรรพชา. พราหมณเหลานั้น สําคัญอยูวา ผูที่เรียนพระเวทสามแลวบวช
ในภายหลังคนอื่นทั้งหมด ยอมบวชดวยมนตใด ครั้นบวชแลว ยอมบริหาร
มนตเหลาใด ยอมประพฤติอาจาระใด สิ่งนั้นทั้งหมดเปนอันทานผูเจริญเรียน
แลวศึกษาแลว เพราะเหตุนั้นแหละ ทานจะไมแพ ทานจักมีแตชนะอยางเดียว
ดังนี้ จึง กลาวอยางนั้น.
คําวา ทิสฺสนฺเต โข ปน ดังนี้ เปนตน ทานกลาวเพื่อทําลายลัทธิ
ของพราหมณเหลานั้น. ในบทเหลานั้น บทวา พฺราหฺมณิโย ไดแก ใครๆ
ก็เห็นนางพราหมณีที่นํานาจากตระกูลเพื่อใหบุตรของพราหมณ (แตงงาน) ดวย
การอาวาหะ และวิวาหมงคล แตนางนั้นโดยสมัยอื่นมีฤดู หมายความวา เกิด
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ประจําเดือน. บทวา คพฺภินิโย ไดแก เกิดทองขึ้น. บทวา วิชายมานา
ไดแก ตลอดลูกชายหญิง. บทวา ปายมานา คือใหเด็กดื่มน้ํานม. คําวา
โยนิชาวสมานา ความวา เกิดทางชองคลอดของนางพราหมณี. คําวา
เอวมาหสุ แปลวา กลาวอยูอยางนี้. ถามวา กลาวอยางไร. ตอบวา กลาววา
พฺราหฺมโณว เสฏโ วณฺโณ ฯเปฯ พฺรหฺมทายาทา ดังนี้ . ก็ถาวา
คําของตนเหลานั้นพึงเปนคําจริง ทองนางพราหมณีก็พึงเปนอกของมหาพรหม.
ชองคลอดของนางพราหมณีก็พึงเปนปากของมหาพรหม ดวยเหตุเพียงเทานี้
เราทั้งหลายอยาไดกลาววา อยูในอกของมหาพรหมออกจากของพรหม ฉะนั้น
จึงกลาวคําตัดเรื่องชาติออกไดเต็มปาก. คําวา เปนเจาแลวกลับเปนทาส
เปนทาสแลวกลับเปนเจา ความวา พราหมณกับภริยาประกอบการคาขาย
ไปยังแควนโยนก หรือแควนกัมโพช กระทํากาละ เมื่อบุตรผูเจริญวัยในเรือน
เขาไมมี นางพราหมณีก็สําเร็จสังวาสกับทาสหรือกรรมกร เกิดเด็กคนหนึ่ง
บุรุษนั้นเปนทาส. เด็กที่เกิดของบุรุษนั้น ก็เปนเจาของมรดก ชื่อวาบริสุทธิ์
ฝายมารดา ไมบริสุทธิ์ฝายบิดา. บุรุษนั้นประกอบการคาขายอยู ไปยังมัชฌิม
ประเทศพาลูกสาวของพราหมณไป ไดลูกชายในทองของนางนั้น. ถึงลูกชาย
นั้นก็ยอมบริสุทธิ์ฝายมารดาตามเดิม ไมบริสุทธิ์ฝายบิดา ดวยอาการอยางนี้
ความปนคละโดยชาติ ยอมมีในลัทธิของพราหมณนั้นแหละ เพื่อแสดงความ
ดังกลาวมานี้ จึงกลาวคํานั้นไว. คําวา กึ พล โก อสฺสาโส ทานแสดง
วา ในที่ใดพวกทานเปนทาส ทุกคนก็เปนทาส ถาเปนเจาทุกคนก็เปนเจา ใน
ที่นี้อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยินดีของทานทั้งหลายผูกลาวอยางนี้วา
พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ. คําวา ขตฺติโย จ นุโข เปนตน เปน
คําตัดฝายขาวทิ้งเสีย.
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บัดนี้ เมื่อจะแสดงความบริสุทธิ์อันมีวรรณะ ๔ จึงกลาวคําวา อิธ
ราชา ดังนี้เปนตน. บทวา สาปานโทณิยา ไดแก รางน้ําขาวแมแหงสุนัข.
บทวา อคฺคิกรณีย ไดแกหนาที่ของไฟเปนตนวา บรรเทาความหนาว ขจัด
ความมืด หุงตมขาว. ชื่อวาผูทํากิจดวยไฟในกิจทุกอยางนี้ ชือ่ วา อัสสลายนะ
ในบทนี้.
บัดนี้ ในขอที่พราหมณกลาววา ความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวรรณะ ๔
ความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวรรณะ ๔ นี้ไมมีความชี้ชัดลงไปวา วรรณะ ๔ เพราะยังมี
วรรณะผสมเปนที่ ๕ ฉะนั้น เพื่อจะแสดงความผิดพลาดในคําของพราหมณ
เหลานั้น โดยยอ พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ขัตติยกุมารในโลกนี้ดังนี้เปนตน.
บรรดาคําเหลานั้น คําวา อมุตฺร จ ปน สาน. ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสวา ก็แลเราไมเห็นการกระทําอันตางกันอะไร ๆ ของมาณพเหลานี้ ในนัย
กอนโนน . แตแมพราหมณเหลานั้นยังมีการกระทําตางกันเทียว. ก็ผูที่เกิดจาก
นางพราหมณีกับขัตติยกุมาร ก็ชื่อวา ลูกผสมกษัตริย. นอกนีช้ ื่อวาลูกผสม
พราหมณ. เหลานี้เปนมาณพผูมีชาติต่ํา. พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดง
โทษในวาทะของพราหมณเหลานั้นวา ความบริสุทธิ์เกี่ยวกับวรรณะ ๔ เพราะ
ยังมีวรรณะที่ ๕ อยูอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะหยั่งลงในความบริสุทธิ์ เกีย่ วกับ
วรรณะ ๔ อีก จึงตรัสคําวา ต กึ มฺสิ เปนตน.
ในบทเหลานั้น บทวา สทฺเธ ไดแกภัตรเพื่อผูตาย. บทวา ถาลิปาเก
ไดแก ภัตรเพื่อบรรณาการ. บทวา ยฺเ ไดแกภัตร เพื่อบูชายัญ. บทวา
ปาหุเน ไดแกภัตรที่เขาทําเพื่อแขก. บทวา กึ หิ คือยอมแสดงวา อันไหนจะมี
ผลมากหรือจะไมมีผลมาก. บทวา ภูตปุพฺพ ความวา อัสสลายนะในกาลกอน
เราต่ํากวาโดยชาติ ทานแมประเสริฐกวาก็ไมอาจแกปญหาในวาทะปรารภชาติที่
เราถามแลวได บัดนี้ทานเปนผูต่ํากวาเรา ถามปญหาวาทะปรารภชาติของตนแหง
พระพุทธเจาทั้งหลาย จะแกไดหรือ การคิดในปญหานั้น ก็พึงกระทําไมได
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เมื่อจะค้ําชูมาณพนั้น จึงปรารภการเทศนานี้ดวยประการฉะนี้. ในบทเหลานั้น
บทวา อสิโต แปลวา ดํา. คําวา เทวโล เปนชื่อของดาบสนั้น. โดยสมัยนั้น
ก็คือพระผูมีพระภาคเจานี้แหละ. บทวา อาคลิโย ไดแก รองเทาสองชั้น.
บทวา ปตฺติณฺฑิเล ไดแกบริเวณบรรณศาลา. คําวา โก นุ โข ไดแก
ณ ที่ไหนหนอแล. คําวา คามณฺฑรูโป วิย ไดแก เหมือนเด็กชายชาวบาน.
คําวา โส ขฺวาห โภ โหมิ ความวา พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เราเปน
อสิเทวละ. ไดยินวา ในกาลนั้นพระมหาสัตวเปนผูฝกมาที่ยังมิไดฝกเที่ยวไป.
คําวา อภิวาเทตุ อุปกฺกมึสุ คือกระทําความพยายามจะไหว. และตอแต
นั้น แมดาบสผูมีอายุ ๑๐๐ ป ก็ไมไหว พราหมณกุมารผูเกิดในวันนั้น เปน
ผูฝกแลว ฝกดีแลว.
คําวา ชนิมาตา ความวา หญิงใดใหทานเกิดมา หญิงนั้นก็เปนแม
ผูเกิดกลาของทาน. บทวา ชนิมาตุ คือ แหงมารดาบังเกิดเกลา. บทวา
ชนิปตา คือผูใดเปนบิดาบังเกิดเกลา. ปาฐะวา โย ชนิปตา ดังนี้ก็มี.
บทวา อสิเตน ความวา ฤาษีอสิตเทวละผูไดอภิญญา ๕ ถามปญหา
ปรารภคนธรรพนี้ แลวแกไมได. บทวา เยส ไดแก ฤาษี ๗ ตน เหลาใด. คําวา
ปุณฺโณ ทพฺพิคาโห ความวา มาณพคนหนึ่ง ขอปุณณะจับทัพพีคั่วใบไม
ใหฤาษี ๗ ตนเหลานั้น. ปุณณะนั้นรูศิลปะในการจับทัพพี แตปุณณะไมได
เปนอาจารยของฤาษีเหลานั้น ทานไมรูแมเพียงศิลปะ คือการจับทัพพีที่ปุณณะ
นั้นรูแลว. คําที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
ก็อัสสลายนพราหมณนี้ เปนผูมีศรัทธา มีความเลื่อมใส ไดสราง
เจดียไวในนิเวศนของตน. ผูที่เกิดในวงศของอัสสลายนพราหมณ สราง
นิเวศนแลว ก็สรางเจดียไวในภายในนิเวศนจนคราบเทาถึงวันนี้.
จบอรรถกถาอัสสลายนสูตรที่ ๓
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๔. โฆฏมุขสูตร
[๖๓๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง ทานพระอุเทนอยู ณ เขมิยอัมพวัน ใกลเมืองพาราณสี
ก็สมัยนั้นแล พราหมณชื่อวาโฆฏมุขะไดไปถึงเมืองพาราณสีดวยกรณียกิจ
บางอยาง. ครั้งนั้นแล โฆฏมุขพราหมณเดินเที่ยวไปมาเปนการพักผอน ไดเขา
ไปยังเขมิยอัมพวัน . ก็สมัยนั้น ทานพระอุเทนเดินจงกรมอยูในที่แจง. โฆฏมุขพราหมณเขาไปหาทานพระอุเทนถึงที่อยู ไดปราศรัยกับทานพระอุเทน
ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดเดินตามทานพระอุเทนผู
กําลังเดินจงกรมอยู ไดกลาวอยางนี้วา ดูกอนสมณะผูเจริญ การบวชอันชอบ
ธรรมยอมไมมี ในเรื่องนี้ ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ เพราะบัณฑิตทั้งหลาย
เชนทานไมเห็นขอนั้น หรือไมเห็นธรรมในเรื่องนี้.
[๖๓๑] เมื่อโฆฏนุขพราหมณกลาวอยางนี้แลว ทานพระอุเทนลงจาก
ที่จงกรม เขาไปยังวิหาร แลวนั่งบนอาสนะที่จัดไว แมโฆฏมุขพราหมณก็ลง
จากที่จงกรม เขาไปยังวิหาร แลวยืนอยู ณ ทีค่ วรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลว
ทานพระอุเทนไดกลาวกะโฆฏมุขพราหมณวา พราหมณ อาสนะมีอยู ถาทาน
ปรารถนาก็เชิญนั่งเถิด.
โฆ. ก็ขาพเจารอการเชื้อเชิญของทานพระอุเทนนี้แล จึงยังไมนั่ง
เพราะวาคนเชนขาพเจา อันใครไมเชื้อเชิญกอนแลว จะพึงสําคัญการที่จะพึง
นั่งบนอาสนะอยางไร.
ลําดับนั้นแล โฆฏมุขพราหมณถือเอาอาสนะต่ําแหงหนึ่ง แลวนั่ง ณ
ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระอุเทนวา สมณะผูเจริญ การ
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บวชอันชอบธรรมยอมไมมี. ในเรื่องนี้ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ เพราะบัณฑิต
ทั้งหลายเชนทานไมเห็นขอนั้น หรือไมเห็นธรรมในเรื่องนี้ ทานพระอุเทน
กลาววาพราหมณ ถาทานพึงยอมคําที่ควรยอม และพึงคัดคานคําที่ควรคัดคาน
ของเรา อนึง่ ทานไมพึงรูเนื้อความแหงภาษิตใด พึงซักถามเราในภาษิตนั้น
ใหยิ่งไปวา ทานอุเทน ภาษิตนี้อยางไร เนื้อความแหงภาษิตนี้เปนไฉน
เพราะทําไดอยางนี้ เราทั้งสองพึงมีการเจรจาปราศรัยในเรื่องนี้กันได
โฆ. ขาพเจาจักยอมคําที่ควรยอม และจักคัดคานคําที่ควรคัดคานของ
ทานอุเทน. อนึ่ง ขาพเจาจักไมรูเนื้อความแหงภาษิตของทานอุเทนขอใด
ขาพเจาจักซักถามทานอุเทนในภาษิตขอนั้น ใหยิ่งขึ้นไปวา ทานอุเทน ภาษิตนี้
อยางไร เนือ้ ความแหงภาษิตนี้เปนไฉน เพราะทําไดอยางนี้ เราทั้งสองจง
เจรจาปราศรัยกันในเรื่องนี้เถิด.
[๖๓๒] อุ. พราหมณ บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก
๔ จําพวกเปนไฉน พราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือนรอน
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือนรอน ๑ บางคนเปนผูทําผูอื่นให
เดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน ๑ บางคนเปน
ผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทั้ง
เปนผูทําผูอื่นใหเดือนรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือนรอน ๑
บางคนไมเปนผูทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตน
ใหเดือนรอน ทั้งไมเปนผูทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายใน
การทําผูอื่นใหเดือนรอน บุคคลผูไมทําคนใหเดือนรอนและไมทําผูอื่นให
เดือนรอนนั้น เปนผูไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตน
เปนดังพรหมอยู ในปจจุบัน ๑ พราหมณ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกนี้ บุคคล
ไหนยอมยังจิตของทานใหยินดี.
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โฆ. ทานอุเทน บุคคลผูทําตนใหเดือนรอน ประกอบความขวนขวาย
ในการทําคนใหเดือนรอนนี้ ยอมไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี แมบุคคลผูทํา
ผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือนรอนนี้ ก็ไม
ยังจิตของขาพเจาใหยินดี. ถึงบุคคลผูทําคนใหเดือนรอน ประกอบความ
ขวนขวายในการทําคนใหเดือนรอน ทั้งทําผูอื่นใหเดือนรอน ประกอบความ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือนรอนนี้ ก็ไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี. สวน
บุคคลผูไมทําตนใหเดือนรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนให
เดือดรอน ทั้งไมทําผูอื่นใหเดือนรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทํา
ผูอื่นใหเดือนรอน ผูไ มทําตนใหเดือนรอนและไมทําผูอื่นใหเดือดรอนนั้น
เปนผูไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหม
อยูในปจจุบันเทียว บุคคลนี้ยอมยังจิตของขาพเจาใหยินดี.
อุ. ดูกอนพราหมณ ก็เพราะเหตุไร บุคคล ๓ จําพวกนี้ จึงไมยังจิต
ของทานใหยินดี.
โฆ. ทานอุเทน บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย
ในการทําตนใหเดือดรอน เขายอมทําคนผูรักสุขเกลียดทุกขใหเดือนรอน ให
เรารอน เพราะเหตุนี้ บุคคลนี้จึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี แมบุคคลผูทํา
ผูอื่นใหเดือนรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือนรอน เขาก็
ยอมทําผูอื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือนรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ บุคคล
นี้จึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี. ถึงบุคคลผูทําคนใหเดือนรอน ประกอบ
ความขวนขวายในการทําคนใหเดือดรอน ทั้งทําผูอื่นใหเดือนรอน ประกอบ
ความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือนรอน เขาก็ทําตนและผูอื่นซึ่งรักสุขเกลียด
ทุกขใหเดือนรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ บุคคลนี้จึงไมยังจิตของขาพเจา
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ใหยินดี. สวนบุคคลผูไมทําคนใหเดือนรอน ไมประกอบความขวนขวายใน
การทําตนใหเดือดรอน ทัง้ ไมทําผูอื่นใหเดือนรอน ไมประกอบความขวนขวาย
ในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําคนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือนรอน
เปนผูไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหม
อยูในปจจุบันเทียว เขายอมไมทําตนและผูอื่นซึ่งรักสุขเกลียดทุกขใหเดือนรอน
ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ บุคคลนี้จึงยังจิตของขาพเจาใหยินดี.
[๖๓๓] อุ. พราหมณ บริษทั ๒ จําพวกนี้ ๒ จําพวกเปนไฉน คือ
บริษัทพวกหนึ่งในโลกนี้ กําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล ยอมแสวงหา
บุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและที่ดิน ทองและเงิน สวนบริษัทพวก
หนึ่งในโลกนี้ ไมกําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล ละบุตรและภรรยา
ทาสิและทาส นาและที่ดิน ทองและเงิน แลวออกบวชเปนบรรพชิต.
พราหมณ บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการ
ทําตนใหเดือนรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายใน
การทําผูอื่นใหเดือนรอน เขาไมทําตนใหเดือนรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน
ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยู
ในปจจุบันเทียว ทานเห็นบุคคลนี้ในบริษัทไหนมาก คือ ในบริษัทผูกําหนัด
ยินดีในแกวมณีและกุณฑล แสวงหาบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและ
ที่ดิน ทองและเงิน และในบริษัทผูไมกําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล
ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและที่ดิน ทองและเงิน แลวออกบวช
เปนบรรพชิต.
โฆ. ดูกอนทานอุเทน บุคคลผูไมทําตนใหเดือนรอน ไมประกอบ
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือนรอน ไมประกอบ
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ความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทํา
ผูอื่นใหเดือดรอน ไมมคี วามหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข
มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว ขาพเจาเห็นบุคคลนี้ มีมากในบริษัท
ผูไมกําหนัดยินดีในแกวมณีและกุณฑล ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส
นาและที่ดิน ทองและเงิน แลวออกบวชเปนบรรพชิต.
อุ. ดูกอนพราหมณ ก็ในบัดนีน้ ั่นเองแล เรายอมรูคําที่ทานกลาวแลว
อยางนี้วา ดูกอนสมณะผูเจริญ การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี ขาพเจามีความ
เห็นในเรื่องนี้อยางนี้ เพราะบัณฑิตทั้งหลายเชนทานไมเห็นขอนั้น หรือเพราะ
ไมเห็นธรรมในเรื่องนี้.
โฆ. ดูกอนทานอุเทน วาจาที่ทานกลาวแกขาพเจานั้น เปนวาจามีเหตุ
สนับสนุนโดยแท การบวชอันชอบธรรมมีจริง ขาพเจามีความเห็นในเรื่องนี้
อยางนี้ และขอทานอุเทนโปรดจําขาพเจาไวอยางนี้. อนึ่ง บุคคล ๔ จําพวกนี้
ทานอุเทนกลาวแลวโดยยอไมจําแนกโดยพิสดาร ขอโอกาสเถิดทาน ขอทาน
อุเทนชวยอนุเคราะหจําแนกบุคคล ๔ จําพวกนี้โดยพิสดารแกขาพเจาเถิด.
อุ. ดูกอนพราหมณ ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
โฆฏมุขพราหมณรับคําทานพระอุเทนวา อยางนั้น ทานผูเจริญ.
[๖๓๔] ทานพระอุเทนไดกลาววา ดูกอนพราหมณ ก็บุคคลผูทําตน
ใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือนรอนเปนไฉน
พราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเปลือย ไรมารยาท เลียมือ เขา
เชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด ไมยินดีภิกษาที่เขานํามา
ให ไมยินดีภิกษาที่เขาทําเฉพาะ ไมยินดีรับนิมนต ไมรับภิกษาจากปากหมอ
ไมรับภิกษาจากปากกระเชา ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอม
ทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภิกษาของคนสองคนกําลังบริโภคอยู
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ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดูดนม ไมรับ
ภิกษาของหญิงผูคลอเคลียชาย ไมรบั ภิกษาที่แนะนําทํากันไว ไมรับภิกษาใน
ที่ที่สุนัขเฝาชะแงดู ไมรับภิกษาในที่ที่แมลงวันตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไม
รับเนื้อ ไมดมื่ สุรา ไมดมื่ เมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับภิกษาที่เรือนหลัง
เดียว บริโภคคําเดียวบาง รับภิกษาที่เรือน ๒ หลัง บริโภค ๒ คําบาง ฯลฯ
รับภิกษาที่เรือน ๗ หลัง บริโภค ๗ คําบาง เลี้ยงชีวิตดวยภิกษาในถาดนอย
ใบเดียวบาง ๒ บาง ฯลฯ ๗ บาง กินอาหารที่เก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วัน
บาง ฯลฯ ๗ วันบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตที่เวียน
มาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้ดวยประการฉะนี้ เปนผูมีผักดองเปนภักษาบาง มีขาวฟาง
เปนภักษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง มีสาหราย
เปนภักษาบาง มีรําเปนภักษาบาง มีขาวตังเปนภักษาบาง มีขาวไหมเปน
ภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงามันและผลไม
ในปาเปนอาหาร. บริโภคผลไมหลนเลี้ยงชีวิตบาง เขานุงหมผาปานบาง
ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง หนึ่งเสือบาง
หนังเสือทั้งเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกไมกรองบาง ผาผลไมกรองบาง
ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนก
เคาบาง เปนผูถือการถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการ
ถอนผมและหนวดบาง เปนผูถือการยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูถือ
กระหยง คือ ประกอบความเพียรในการเดินกระหยงบาง เปนผูถือการนอน
บนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูถือการอาบน้ําวันละ ๓
ครั้ง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงน้ําบาง เปนผูขวนขวายในการ
ประกอบเหตุเครื่องทํากายใหเดือนรอน ใหเรารอน ดวยวิธีเปนอันมากเชนนี้
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อยู ดูกอนพราหมณ บุคคลนี้เรียกวา เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความ
ขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน.
[๖๓๕] ดูกอนพราหมณ ก็บคุ คลผูทําผูอื่นใหเดือนรอน ประกอบ
ความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือนรอน เปนไฉน ดูกอนพราหมณ บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนคนฆาหมูขายเลี้ยงชีพ เปนคนฆานกขายเลี้ยงชีพ เปน
คนฆาเนื้อขายเลี้ยงชีพ เปนพราน เปนคนฆาปลา เปนโจร เปนคนรับจาง
ฆาโจร เปนใหญในเรือนจํา หรือแมใคร ๆ อื่นผูมีการงานอันหยาบชา ดูกอน
พราหมณ บุคคลนี้เรียกวา เปนคนทําผูอื่นใหเดือนรอน ประกอบความขวน
ขวายในการทําผูอื่นใหเดือนรอน.
[๖๓๖] พราหมณ ก็บุคคลผูทําคนใหเดือดรอน ประกอบความ
ขวนขวายในการทําตนใหเดือนรอน ทั้งทําผูอื่นใหเดือนรอน ประกอบความ
ขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน เปนไฉน ดูกอนพราหมณ บุคคลบางคน
ในโลกนี้ เปนพระราชามหากษัตริย ไดรับมูรธาภิเษกแลว หรือเปนพราหมณ
มหาศาล เขาสั่งใหสรางหองประชุมใหมไวดานตะวันออกแหงนคร แลวปลงผม
และหนวด นุงหนังเสือทั้งเล็บ เอาน้ํามันเจือเนยใสทากาย เกาหลังดวยเขาสัตว
เขาไปยังหองประชุมพรอมดวยมเหสีและพราหมณปุโรหิต เขานอนบนพื้นดิน
อันไมมีเครื่องลาด ซึ่งไลทาดวยของเขียวสด พระราชาเลี้ยงพระองคดวยน้ํานม
ในเตาที่หนึ่ง พระมเหสีเลี้ยงพระองคดวยน้ํานมในเตาที่ ๒ พราหมณปุโรหิต
เลี้ยงตัวดวยน้ํานมในเตาที่ ๓ บูชาไฟดวยน้ํานมในเตาที่ ๔ ลูกโคเลี้ยงชีวิต
ดวยน้ํานมที่เหลือแหงแมโคลูกออนตัวเดียว เขาสั่งอยางนี้วา จงฆาโคผูเทานี้
ลูกโคผูเทานี้ ลูกโคเมียเทานี้ แพะเทานี้ แกะเทานี้ เพื่อประโยชนแกการ
บูชายัญ จงตัดตนไมเทานี้ เพื่อประโยชนแกการทําโรงบูชายัญ จงถอนหญา
เทานี้เพื่อลาดพื้น ชนเหลาใดเปนทาสก็ดี เปนคนใชก็ดี เปนกรรมกรก็ดี
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ของพระราชาหรือพราหมณมหาศาลนั้นชนเหลานั้นถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัย
คุกคาม รองไหน้ําตานองหนา ทําการงานตามกําหนดสั่ง ดูกอนพราหมณ
บุคคลนี้เรียกวา เปนผูทําตนใหเดือนรอน ประกอบความขวนขวายในการทํา
ตนใหเดือดรอน ทั้งทําผูอื่นใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทํา
ผูอื่นใหเดือดรอน.
[๖๓๗] ดูกอนพราหมณ ก็บุคคลผูไมทําคนใหเดือดรอน ไมประกอบ
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือนรอน ทั้งไมทําผูอื่นใหเดือนรอน ไมประกอบ
ความขวนขวายในการทําใหผูอื่นเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่น
ใหเดือนรอน เปนผูไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตน
เปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว เปนไฉน ดูกอนพราหมณ พระตถาคตเจา
เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ...เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอม
ทั้งสมณพราหมณ เทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้อง
ตน งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ
ทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง คฤหบดีก็ดี บุตรคฤหบดีก็ดี หรือ
บุคคลผูเกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ไดฟง ธรรมนั้น ครั้นไดฟงธรรม
นั้นแลว ยอมไดศรัทธาในพระตถาคตเจา เขาประกอบดวยศรัทธานั้น ยอม
เห็นตระหนักชัดวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี (คือกิเลส) บรรพชา
เปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยให
บริบูรณบริสทุ ธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขที่ขัดแลวไมใชทําไดงาย ถากระไร เรา
พึงปลงผมและหนวด นุง หมผายอมน้ําฝาด ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด สมัย
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ตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ และเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ
หนวด นุงหมผายอมน้ําฝาค ออกบวชเปนบรรพชิต.
[๖๓๘] เมือเขาบวชแลวอยางนี้ เปนผูถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพ
เสมอดวยภิกษุทั้งหมด เปนผูละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทอน
ไมวางศาสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อ
กูลแกสัตวทั้งปวงอยู. ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของ
ที่เขาให ตองการแตของที่เขาให ไมพระพฤติตนเปนขโมย มีตนสะอาดอยู.
ละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย พระพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล
เวนจากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน. ละการกลาวเท็จ เวนขาดจากการกลาว
เท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย พูดเปนหลักฐานควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก.
ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลว ไมไปบอกขางโนน
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อให
คนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนที่แตกราวกันบาง สงเสริมคนที่พรอมเพรียง
กันบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลิน
ในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําที่ทําใหพรอมเพรียงกัน . ละคําหยาบ เวน
ขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําไมมีโทษ เพราะหูชวนใหรัก จับใจ เปนคํา
ของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ. ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ
พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามี
หลักฐาน มีที่อาง มีที่กําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร. เธอ
เปนผูเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม เปนผูฉันหนเดียว เวนการฉัน
ในราตรี งดการฉันในเวลาวิกาล เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรองการ
ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เปนผูเวนขาดจากการทัด
ทรง ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอม และเครื่องประเทืองผิว
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อันเปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ
เวนขาดจากการรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญชาติดบิ เวนขาดจาก
การรับเนื้อดิบ เวนขาดจากการรับหญิง และเด็กหญิง เวนขาดจากการรับทาสี
และทาส เวนขาดจากการรับแพะและแกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกร
เวนขาดจากการรับชาง โค มาและลา เวนขาดจากการรับนาและที่ดิน เวน
ขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับ ใช เวนขาดจากการซื้อและการขาย
เวนจากการฉอโกงดวยตราชั่ง การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเครื่องตวง
วัด เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวงและการตลบตะแลง เวนขาดจาก
การตัด การฆาการจองจํา ตีชิงการปลนและกรรโชก เธอเปนผูสันโดษดวย
จีวรเปนเครื่องบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเครื่องบริหารตอง จะไปทางทิศา
ภาคใด ๆ ก็ถือเอาไปไดเอง เปรียบเหมือนนก จะบินไปทางทิศาภาคใด ๆ
ก็มีแตปกของตัวเปนภาระบินไป ฉะนั้น เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนของ
พระอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมมีโทษเฉพาะตน. เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว
ไมเปนผูยึดถือนิมิตร ไมยึดถืออนุพยัญชนะยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย
ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา และ
โทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟง
เสียงดวยหู...สูดกลิ่นดวยจมูก.. .ลิ้มรสดวยลิ้น ...ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย
รูธรรมารมณดวยใจแลว ไมเปนผูยึดถือนิมิตร ไมยึดถืออนุพยัญชนะ ยอม
ปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ที่เมื่อไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรม
อันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษามนินทรีย ถึงความ
สํารวมในมนินทรีย เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนของพระอริยะนี้ ยอม
ไดเสวยสุขอันบริสุทธิ์ เฉพาะตน. เธอเปนผูกระทําความรูสึกตัวในการกาวไป
ในการถอยกลับ ยอมทําความรูสึกตัวในการแล ในการเหลียวยอมทําความรูสึก
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ในการคูเขา ในการเหยียดออก ยอมทําความรูสึกตัวในการทรงผาสังฆาฏิ
บาตรและจีวร ยอมทําความรูสึกตัวในการฉัน ในการดื่ม ในการเคี้ยว ใน
การลิ้ม ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจาระปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวใน
การเดิน ในการยืน ในการนั่ง ในการหลับ ในการตื่น ในการพูด.
[๖๓๙] ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อันเปนของพระอริยะดวย
อินทรียสังวรอันเปนของพระอริยะ และดวยสติสัมปชัญญะอันเปนของพระอริยะ
เชนนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถ้ํา ปาชา
ปาชัฏ ที่แจง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาตในเวลาภายหลังภัต นั่งคูบัลลังก
ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละอภิชฌาในโลก มีใจปราศจากอภิชฌา
อยู. ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอภิชฌา. ละความประทุษรายคือพยาบาทไม
คิดพยาบาท มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวทั้งปวงอยู. ยอมชําระ
จิตใหบริสุทธิ์จากความประทุษรายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ ปราศจากถีนมิทธะ
มีความกําหนดหมายอยูที่แสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์
จากถีนมิทธะ. ละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซานมีจิตสงบ ณ ภายในอยู
ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกกุจจะ. ละวิจิกิจฉา ขามพนวิจิกิจฉา ไม
มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธิ์จากวิจิกิจฉา.
[๖๔๐] ภิกษุนั้น ละนิวรณ ๕ ประการ อันเปนเครื่องเศราหมองใจ
ทําปญญาใหทุรพล เหลานี้แลว สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอันมี
วิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌานอันมีความผองใส
แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจาร
สงบไป มีปต ิและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและ
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยเจาทั้งหลาย
สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเ ปนสุข บรรลุจตุตถฌาน
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อันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได
มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.
[๖๔๑] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสุทธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส เปนจิตออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ถึงความไมหวั่นไหว
แลวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ เธอยอมระลึกถึง
ชาติกอนไดเปนอันมากคือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง
สี่ชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง สี่สิบชาติ
บาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน เราไดมีชื่อ
อยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข
เสวยทุกขอยางนั้น ๆ มีกาํ หนดอายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลวไดไป
เกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีชื่ออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข อยางนั้น ๆ มีกําหนด
อายุเพียงเทานั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึง
ชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้.
[๖๔๒] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ.. .ถึงความไมหวั่น ไหวแลวอยาง
นี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เธอยอมเห็นหมู
สัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผวิ พรรณทราม
ไดดี ตกยากดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมู
สัตวเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต ฯลฯ ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฐิ เมื่อตายไป จึง
ตองเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต
ฯลฯ ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฐิ ถือมัน่ การกระทําดวยอํานาจสัมมา-
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ทิฐิ เมื่อตายไป ไดเขาถึงสุคติโลกสวรรค. เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทรามไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไป
ตามกรรม ดวยประการฉะนี้.
[๖๔๓] ภิกษุนั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ ... ถึงความไมหวั่นไหวแลวอยาง
นี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อญาณเปนเหตุสิ้นอาสวะ เธอยอมรูชัดตามความเปน
จริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้เหตุ
เกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติเครื่องใหถึงความดับอาสวะ เมื่อเธอ
รูอยางนี้ เห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพนแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แม
จากอวิชชาสวะ เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา หลุดพนแลว ยอม
รูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจ บแลว กิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว
กิจอื่นเพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี. ดูกอนพราหมณ บุคคลนี้เรียกวา ผูไม
ทําคนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําคนใหเดือดรอน ทัง้
ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอื่นใหเดือดรอน
เขาไมทําคนใหเดือดรอน ไมทําผูอื่นใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท
เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว.
[๖๔๔] เมื่อทานพระอุเทนกลาวอยางนี้แลว โฆฏมุขพราหมณ ได
กลาวกะทานพระอุเทนวา ขาแตทานอุเทน ภาษิตของทานแจมแจงนัก ขาแต
ทานอุเทนภาษิตของทานแจมแจงนัก ทานอุเทนประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตาม
ประทีปไวในที่มืด ดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาพเจานี้
ขอถึงทานอุเทนกับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานอุเทนทรง
จําขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.
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อุ. ดูกอนพราหมณ ทานอยาไดถึงอาตมาเปนสรณะเลย เชิญทาน
ถึงพระผูมีพระภาคเจาที่อาตมาถึงเปนสรณะเถิด.
โฆ. ขาแตทานอุเทน เดี๋ยวนี้ ทานพระโคดมอรหัตสัมมาสัมพุทธ
เจาพระองคนั้น ประทับอยูที่ไหน.
อุ. ดูกอนพราหมณ เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เสด็จปรินิพพานเสียแลว.
โฆ. ขาแตทานอุเทน ถาแหละขาพเจาพึงไดฟงวา ทานพระโคดม
พระองคนั้น ประทับอยูในหนทางแม ๑๐ โยชน ขาพเจาก็พึงไปเฝาทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แมสิ้นหนทาง ๑๐ โยชน ถาแหละ
ขาพเจาพึงไดฟงวา ทานพระโคดมพระองคนั้น ประทับอยูในหนทาง ๒๐
โยชน ๓๐ โยชน ๔๐ โยชน ๕๐ โยชน แม ๑๐๐ โยชน ขาพเจาก็พึง
ไปเฝาทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แมสิ้นหนทาง ๑๐๐
โยชน แตวาทานพระโคดมพระองคนั้น เสด็จปรินิพพานเสียแลว ขาพเจาขอ
ถึงทานพระโคดมพระองคนั้น แมเสด็จปรินิพพานแลว กับทั้งพระธรรมและ
พระภิกษุสงฆ เปนสรณะ ขอทานอุเทนทรงจําขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป อนึ่ง มีเบี้ยเลี้ยงประจํา ที่พระเจาอังคราช
โปรดพระราชทานแกขาพเจาทุกวัน ขาพเจาขอถวายสวนหนึ่งจากเบี้ยเลี้ยง
ประจํานั้นแกทานอุเทน.
[๖๔๕] อุ. ดูกอนพราหมณ ก็พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานอะไร
เปนเบี้ยเลี้ยงประจําทุกวันแกทาน.
โฆ. ขาแตทานอุเทน พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานกหาปณะ
๕๐๐ เปนเบีย้ เลี้ยงประจําแกขาพเจา.
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อุ. ดูกอนพราหมณ การรับทองและเงิน ไมสมควรแกอาตมาทั้งหลาย.
โฆ. ขาแตทานอุเทน ถาทองและเงินนั้นไมสมควร ขาพเจาจะให
สรางวิหารถวายทานอุเทน.
อุ. ดูกอนพราหมณ ถาแลทานปรารถนาจะใหสรางวิหารถวายอาตมา
ก็ขอใหสรางโรงเลี้ยงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตรเถิด.
โฆ. ดวยขอที่ทานอุเทนชักชวนขาพเจาในสังฆทานนี้ ขาพเจามีใจ
ชื่นชมยินดีเหลือประมาณ ขาแตทานอุเทน ขาพเจาจะใหสรางโรงเลี้ยงถวาย
แกสงฆในเมืองปาตลีบุตร ดวยเบี้ยเลี้ยงประจําสวนนี้ดวย ดวยเบี้ยเลี้ยงประจํา
สวนอื่นดวย.
ครั้งนั้นแล โฆฏมุขพราหมณใหจัดสรางโรงเลี้ยงถวายแกสงฆในเมือง
ปาตลีบุตร ดวยเบี้ยเลี้ยงประจําสวนนี้และสวนอื่น โรงเลี้ยงนัน้ เดี๋ยวนี้เรียกวา
โฆฏมุขี ฉะนี้แล.
จบ โฆฏมุขสูตรที่ ๔
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อรรถกถาโฆฏมุขสูตร
โฆฏมุขสูตร มีคาํ เริ่มตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในพระสูตรนั้น บทวา เขมิยมั พวัน ไดแก สวนมะมวงอันมีชื่อ
อยางนั้น . คําวา การบวชประกอบดวยธรรม ไดแก การงดเวนอันประกอบดวยธรรม. บทวา เพราะไมเห็น ความวา เพราะไมเห็นบัณฑิตเชน
กับทาน. คําวา ก็หรือวาในเหตุนี้ มีธรรมใดเปนสภาพ ความวา ก็หรือ
วาธรรมคือสภาวะนั้นเอง อันใดในที่นี้ เพราะไมเห็นสภาวะอันนั้น . ดวยบท
นี้ ทานแสดงวา ถอยคําของเราไมเปนประมาณ ธรรมอยางเดียวเปนประมาณ.
แตนั้น พระเถระคิดวา ในที่นี้พึงมีการงานมากเหมือนในเรือนอุโบสถ หมู
จึงหลีกออกจากที่จงกรม เขาไปนั่ง ณ บรรณศาลานั่งแลว . เพื่อจะแสดงเรื่อง
นั้น ทานจึงกลาววา เมื่อกลาวแลวอยางนี้ ดังนี้เปนตน . คําวา พราหมณ
๔ คนเหลานี้ ความวา ไดยินวา พระเถระไดมีความคิดอยางนี้วา พราหมณ
นี้กลาววา ผูเขาถึงบรรพชาอันประกอบดวยธรรมเปนสมณะ หรือเปนพราหมณ
หามีไม. พระเถระครั้นแสดงบุคคล ๔ และบริษทั ๒ แกพราหมณนี้แลว
จึงเริ่มเทศนานี้วา เราจักถามบุคคลที่ ๔ วา ทานเห็นมีมากในบริษัทไหน
พราหมณเมื่อรูอยูกลาววา ในบริษัทของผูไมครองเรือน เราจักใหพราหมณ
นั้นกลาวดวยปากของตนนั่นเทียววา การงดเวนที่ประกอบดวยธรรมมีอยู ดวย
ประการฉะนี้.
๑

๑. สวนนีพ้ ระราชเทวีพระนามวา เขมิยา ปลูกไว.
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ในบทเหลานั้น บทวา ผูยินดีแลว ยินดีแลว คือ กําหนัดนักแลว
เพราะราคะอันหนาแนน. บทวา กลาวนาเชื่อถือ คือ กลาวมีเหตุ. สมดัง
คําที่ขาพเจากลาวไววา ถอยคําของเราไมเปนประมาณ ธรรมอยางเดียวเปน
ประมาณ ดวยคําวา ประโยชนอะไรแกทานเลา ทานถามเพื่อจะเปลื้อง
เสียวา ธรรมดาคฤหัสถพูดควรบาง ไมควรบาง.
บทวา ใหทําแลว ไดแก สรางแลว ก็แล ครั้น ใหสรางแลว กระทํา
กาละแลวไปบังเกิดในสวรรค. ไดยินวา ศิลปะที่ควรรูของเขานั้น ฆาทั้งมารดา
ฆาทั้งบิดาแลว ในบทวา ตนพึงถูกศิลปะที่ควรรูฆา. ขึ้นชื่อวาบุคคลรูศิลปะ
อยางหนึ่ง สอนคนอื่นใหรูศิลปะนั้นแลว ไปเกิดในสวรรคไมมี. ก็เทพบุตรนี้
อาศัยพระเถระกระทําบุญจึงไปบังเกิดในสวรรคนั้น ก็แลครัน้ บังเกิดแลว จึง
คิดวา เรามาบังเกิดในที่นี้ดวยกรรมอะไร ครั้นรูความจริงแลว เมื่อพระสงฆ
ประชุมกันปฏิสังขรณโรงฉันที่เกาแลวในวันหนึ่ง จึงแปลงเพศเปนมนุษยมา
ถามวา ขาแตทานผูเจริญ พระสงฆประชุมกันเพื่ออะไร.
ภิกษุ. เพื่อปฏิสังขรณโรงฉัน.
เทพ. ใครใหสรางศาลานี้ไว.
ภิกษุ. นายโฆฏมุขะ.
เทพ. บัดนี้เขาไปไหน.
ภิกษุ. เขาตายเสียแลว.
เทพ. ก็ญาติไร ๆ ของเขามีบางไหม.
ภิกษุ. มีนองหญิงคนหนึ่ง.
เทพ. จงใหเรียกเธอมา.
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ภิกษุทั้งหลายใหเรียกเธอมาแลว. เขาก็เขาไปหาหญิงนั้น กลาววา
เราเปนพี่ชายของเจา ชือ่ โฆฏมุขะใหสรางศาลานี้ไวแลว ไปเกิดในสวรรค
ฉันฝงทรัพยไวตรงโนนแหงหนึ่ง ตรงโนนแหงหนึ่ง เจาจงไปเอาทรัพยนั้นมา
ใหสรางโรงฉันนี้ดวย เลี้ยงดูเด็ก ๆ ดวย แลวไหวพระภิกษุสงฆลอยขึ้นยัง
เวหาสไปสูเทวโลกตามเดิม. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง งายทั้งนั้นแล
จบอรรถกถาโฆฏมุขสูตรที่ ๙
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๕. จังกีสูตร
[๖๔๖] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงหมูบานพราหมณของชนชาวโกศลชื่อวา โอปาสาทะ
ไดทราบวา ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ปาไมสาละอันชื่อวา
เทพวัน ทางทิศเหนือแหงหมูบานโอปาสาทะ ก็สมัยนั้นแล พราหมณชื่อวา
จังกีปกครองหมูบานโอปาสาทะ อันคับคั่งดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมไปดวย
หญา ไมและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศลโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธิ์.
[๖๔๗] พราหมณและคฤหบดี ชาวบานโอปาสาทะไดสดับขาววา
พระสมณโคดมศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในโกศล
ชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสด็จถึงหมูบานโอปาสาทะ ประทับอยู
ณ ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหงหมูบานโอปาสาทะ ก็กิตติศัพท
อันงดงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ไดขจรไปอยางนี้วา แมเพราะเหตุ
นี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต... เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมทัง้ เทวโลก มารโลก พรหมโลก
ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอม
ทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบื้องตน
งามในทามกลาง งามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถะทั้ง
พยัญชนะบริสุทธิ์ บริบรู ณสิ้นเชิง ก็การได0เห็นพระอรหันตเห็นปานนั้น ยอม
เปนความดีแล.
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ครั้งนั้นแล พราหมณและคฤหบดีชาวบานโอปาสาทะพากันออกจาก
หมูบานโอปาสาทะเปนหมู ๆ มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไปทางปาไมสาละ
อันชื่อวาเทพวัน ก็สมัยนั้นแล จังกีพราหมณนอนพักผอนกลางวันอยูใน
ปราสาทชั้นบน.
[๖๔๘] จังกีพราหมณไดเห็นพราหมณ และคฤหบดีชาวบานโอปาสาทะ
พากันออกจากหมูบานโอปาสาทะเปนหมู มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไปยังปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ครั้นเห็นแลวจึงเรียกนักการมา ถามวา พอนักการ
พราหมณและคฤหบดีชาวบานโอปาสาทะ พากันออกจากหมูบานโอปาสาทะเปน
หมู ๆ มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไปยังปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ทําไมกัน
นักการตอบวา ขาแตทานจังกี มีเรื่องอยู. พระสมณโคดมศากยบุตรเสด็จออก
ผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
เสด็จถึงหมูบานโอปาสาทะ ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ทางทิศ
เหนือแหงหมูบานโอปาสาทะ ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น
ไดขจรไปอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันต... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พราหมณและคฤหบดี
เหลานั้น พากันไปเพื่อเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น.
จังกี. พอนักการ ถาเชนนั้น ทานจงเขาไปหาพราหมณและคฤหบดี
ชาวบานโอปาสาทะ แลวจึงกลาวอยางนี้วา ดูกอ นทานผูเจริญทั้งหลาย จังกี
พราหมณสั่งมาอยางนี้วา ขอทานผูเจริญทั้งหลายจงรออยูกอน แมจังกีพราหมณ
ก็จะไปเฝาพระสมณโคดม.
นักการรับคําจังกีพราหมณแลว เขาไปหาพราหมณและคฤหบดี
ชาวบานโอปาสาทะ แลวกลาววา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย จังกีพราหมณ
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สั่งมาอยางนี้วา ขอทานทั้งหลายจงรอกอน แมจังกีพราหมณก็จักไปเฝาพระสมณโคดมดวย.
[๖๔๙] ก็สมัยนั้นแล พราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐ พักอยูใน
หมูบานโอปาสาทะ ดวยกรณียกิจบางอยาง พราหมณเหลานั้นไดฟงขาววา
จังกีพราหมณจักไปเฝาพระสมณโคดม ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้นพากัน
เขาไปหาจังกีพราหมณถึงที่อยู แลวไดถามจังกีพราหมณวา ไดทราบวา ทาน
จังก็จักไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ จังกีพราหมณตอบวา ดูกอนทานผูเจริญ
ทั้งหลาย เปนความจริงอยางนั้น แมเราจักไปเฝาพระสมณโคดม.
พวกพราหมณ. ทานจังกีอยาไปเฝาพระสมณโคดมเลย ทานจังกีไมสมควร
จะไปเฝาพระสมณโคดม พระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี เพราะวา
ทานจังกีเปนอุภโตสุชาติทั้งฝายมารดาและบิดา มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจด
ตลอด ๗ ชัว่ บรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาติ แมเพราะ
เหตุที่ทานจังกีเปนอุภโตสุชาติ... ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาตินี้
ทานจังกีจึงไมสมควรจะไปเฝาสมณโคดม แดพระสมโคดมนั่นแล สมควร
เสด็จมาหาทานจังกี ทานจังกีแลเปนผูมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก...
ทานจังก็แลเปนผูรูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ
พรอมทั้งประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนที่ ๕ เขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะ และตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ . . . ทานจังกีแล
เปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประกอบดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนัก มี
วรรณคลายพรหม มีสรีระคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย . . . ทานจังก็แล
เปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีลยั่งยืน ทานจังกีแลเปนผูมีวาจาไพเราะ
มีเสียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวย ไมมีโทษ ใหผูฟง
เขาใจเนื้อความไดชัด. . . ทานจังกีแลเปนอาจารยและปาจารยของตนเปน
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อันมาก สอนมนตใหมาณพ ๓๐๐ คน... ทานจังกีแลเปนผูอันพระเจาปเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม... ทานจังกีแลเปนผู
อันพราหมณโปกขรสาติ สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม...
ทานจังก็แลปกครองหมูบานโอปาสาทะ อันคับคั่งไปดวยประชาชนและหมูสัตว
อุดมดวยหญา ไมและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร เปนราชสมบัติอันพระเจา
ปเสนทิโกศลโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธิ์ แมเพราะเหตุที่ทานจังกี
ปกครองหมูบานโอปาสาทะ อันคับคั่งไปดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวย
หญา ไมและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศลโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธิ์นี้ ทานจังกีจึงไมสมควรจะไป
เฝาพระสมณโคดม แตพระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี.
[๖๕๐] เมื่อพราหมณทั้งหลายกลาวอยางนี้แลว จังกีพราหมณได
กลาวกะพราหมณเหลานั้นวา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ถาเชนนั้น ขอทาน
ทั้งหลายจงพึงขาพเจาบาง เรานี้แหละสมควรจะไปเฝาพระสมณโคดมพระองค
นั้นทุกประการ แตทานพระสมณโคดมพระองคนั้น ไมสมควรเสด็จมาหาเราเลย
ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมทรงเปนอุภโตสุชาติ
ทั้งฝายพระมารดาทั้งฝายพระบิดา มีพระครรภเปนที่ถือปฏิสนธิหมดจดดี
ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงพระชาติ แม
เพราะเหตุที่พระสมณโคดมเปนอุภโตสุชาติ ฯลฯ ไมมีใครคัดคานติเตียนได
โดยอางถึงพระชาตินี้ ทานพระโคดมพระองคนั้นจึงไมสมควรจะเสด็จมาหาเรา
ทั้งหลาย ที่ถูกเราทั้งหลายนี่แหละสมควรจะไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น
ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมทรงสละเงินและทอง
มากมาย ทั้งที่อยูในพื้นดิน ทั้งที่อยูในอากาศ เสด็จออกผนวช... พระสมณโคดมกําลังรุน พระเกศาดําสนิท ยังหนุมแนนตั้งอยูในปฐมวัย เสด็จ
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ออกทรงผนวชเปนบรรพชิต... เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมทรงปรารถนา
ใหทรงผนวช พระพักตรอาบไปดวยพระอัสสุชล ทรงกันแสงอยู พระสมณโคดมทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผายอมน้ําฝาด เสด็จออกทรง
ผนวชเปนบรรพชิต. . . พระสมณโคดมมีพระรูปงาม นาดู. นาเลื่อมใส
ประกอบดวยพระฉวีวรรณผุดผองยิ่งนัก มีพระวรรณะคลายพรหม มีพระสรีระ
คลายพรหม นาดูนาชมมิใชนอย... พระสมณโคดมทรงมีศีล มีศีลเปนอริยะ
มีศีลเปนกุศล ทรงประกอบดวยศีลเปนกุศล ... พระสมณโคดมมีพระวาจา
ไพเราะ มีพระสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวยไมมี
โทษ ยังผูฟงใหเขาใจเนื้อความไดชัดแจง... พระสมณโคดมทรงเปนอาจารย
และปาจารยของคนหมูมาก.. . พระสมณโคดมทรงมีกามราคะสิ้นแลว ทรง
ปราศจากลูกศร (คือความโศก)... พระสมณโคดมทรงเปนกรรมวาที เปน
กิริยวาที ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ... พระสมณโคดมเสด็จออกทรง.
ผนวชจากสกุลสูง คือ จากสกุลกษัตริยอันไมเจือปน... พระสมณโคดมเสด็จ.
ออกทรงผนวช จากสกุลมั่งคั่ง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก... คนตางรัฐ
ตางชนบท พากันมาทูลถามปญหาพระสมณโคดม... เทวดาหลายพันพากัน
มอบกายถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ... กิตติศัพทอันงามของพระสมณโคดม ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นเปนพระอรหันต... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม...
พระสมณโคดมทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ... พระเจา
แผนดินมคธจอมทัพทรงพระนามวาพิมพิสาร พรอมทั้งพระโอรสและพระมเหสี
ทรงมอบกายถวายพระชนมถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ... พระเจาปเสนทิ
โกศลทรงมอบกายถวายพระชนมถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ... พราหมณ
โปกขรสาติพรอมดวยบุตรและภรรยา มอบกายถวายชีวิตถึงพระสมณโคดม
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เปนสรณะ... พระสมณโคดมเสด็จถึงหมูบานโอปาสาทะ ประทับ อยู ณ ปาไม
สาละอันชื่อวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหงหมูบานโอปาสาทะ สมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งมาสูเขตบานของเราทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณเหลานั้น
ชื่อวาเปนแขกของเราทั้งหลาย และเปนแขกที่เราทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ
นับถือ บูชา ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย แมเพราะเหตุที่พระสมณโคดมเสด็จ
ถึงหมูบานโอปาสาทะ ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันชื่อวาเทพวัน ทางทิศเหนือ
แหงหมูบานโอปาสาทะ ชื่อวาเปนแขกของเราทั้งหลาย และเปนแขกที่เรา
ทั้งหลายพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชา นี้ทานพระสมณโคดมพระองคนั้น
จึงไมสมควรจะเสด็จมาหาเราทั้งหลาย ทีถ่ ูก เราทัง้ หลายนี่แหละสมควรไปเฝา
ทานพระโคดมพระองคนั้น ทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาทราบพระคุณของ
พระโคดมพระองคนั้นไดเพียงเทานี้ แตทานพระโคดมพระองคนั้น มีพระคุณ
เพียงเทานี้หามิได ความจริง ทานพระโคดมพระองคนั้น มีพระคุณหาประมาณ
มิได ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ถึงแมทานพระโคดมพระองคนั้นทรงประกอบ
ดวยองคคุณแตละอยาง ๆ ก็ไมสมควรจะเสด็จมาหาเราทั้งหลาย ที่ถูก เรา
ทั้งหลายนี้แหละ สมควรไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น.
พวกพราหมณ. ดูกอนทานผูเจริญทั้งหลาย ถาเชนนั้น เราทั้งปวง
เทียวจักไปเฝาพระสมณโคดม.
ครั้งนั้นแล จังกีพราหมณพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญไดเขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ก็
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งตรัสปราศรัยถึงเรื่องบางเรื่อง พอให
เปนเครื่องระลึกถึงกันกับพราหมณทั้งหลายผูแกเฒาอยู.
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[๖๕๑] ก็สมัยนั้นแล มาณพชื่อวากาปทิกะ ยังเปนเด็กโกนศีรษะ
มีอายุ ๑๖ ปแตกําเนิด เปนผูรูจบไตรเพท.. . ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและ
ตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ นั่งอยูในบริษัทนั้นดวย เขาพูดสอดขึ้นใน
ระหวาง ๆ เมื่อพราหมณทั้งหลายผูแกเฒากําลังเจรจาอยูกับพระผูมีพระภาคเจา
ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงหามกาปทิกมาณพวา เนื้อพราหมณทั้งหลาย
ผูแกเฒากําลังเจรจาอยู ทานภารทวาชะอยาพูดสอดขึ้นในระหวาง ๆ ทาน
ภารทวาชะจงรอใหจบเสียกอน.
[๖๕๒] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว จังกีพราหมณได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดมอยาทรงหามกาปทิกมาณพเลย
กาปทิกมาณพเปนบุตรของผูมีสกุล เปนพหูสุต เปนบัณฑิต เจรจาถอยคํา
ไพเราะ และสามารถจะเจรจาโตตอบในคํานั้นกับทานพระโคดมได ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาไดมีพระดําริวา กาปทิกมาณพจักสําเร็จการศึกษาในปาพจน
คือ ไตรวิชาเปนแนแท พราหมณทั้งหลายจึงยกยองเขาถึงอยางนั้น ครั้งนั้น
กาปทิกมาณพไดมีความคิดวา พระสมณโคดมจักทอดพระเนตรสบตาเราเมื่อใด
เราจักทูลถามปญหากะพระสมณโคดมเมื่อนั้น ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจา
ทรงทราบความปริวิตกแหงใจของกาปทิกมาณพดวยพระหฤทัยแลว ทรงทอด
พระเนตรไปทางกาปทิกมาณพ ครัง้ นั้นแล กาปทิกมาณพไดมีความคิดวา
พระสมณโคดมทรงใสพระทัยเราอยู ผิฉะนั้น เราพึงทูลถามปญหากะพระสมณโคดมเถิด ลําดับนั้นแล กาปทิกมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตทานโคดม ก็ในบทมนตอันเปนของเกาของพราหมณทั้งหลาย โดยนํา
สืบตอกันมาตามคัมภีร พราหมณทั้งหลายยอมถึงความตกลงโดยสวนเดียววา
สิ่งนี้แลจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ ในเรื่องนี้ ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร.
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[๖๕๓] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสถามวา ดูกอนภารทวาชะ ก็บรรดา
พราหมณทั้งหลาย แมพราหมณคนหนึ่งเปนใครก็ตาม ที่กลาวอยางนี้วา ขอนี้
เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งนี้แลจริง สิ่งอื่นเปลาดังนี้ มีอยูหรือ
กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ ก็แมอาจารยทานหนึ่ง แมปาจารยทานหนึ่ง
จนตลอด ๗ ชั่วอาจารยของพราหมณทั้งหลาย ทีก่ ลาวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู
ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งนี้แลจริง สิ่งอื่นเปลาดังนี้ มีอยูหรือ.
กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ ก็ฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวก
พราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีวิศวามิตร ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ
ซึ่งเปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณทั้งหลายในปจจุบันนี้ขับตาม
กลาวตามซึ่งบทมนตเกานี้ ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวได
ถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทานไดกลาวไว บอกไว แมทานเหลานั้นก็
กลาวแลวอยางนี้วา ขอนี้เราทั้งหลายรูอยู ขอนี้เราทั้งหลายเห็นอยูวา สิ่งนี้
แลจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ.
กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ แมอาจารย แมปาจารยคนหนึ่งจะเปนใครก็
ตาม ตลอด ๗ ชั่วอาจารย ของพราหมณทั้งหลาย ที่ไดกลาวอยางนี้วา ขอนี้
เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ มีอยูหรือ.
กา. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ ก็ฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารย ของพวก
พราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีวิศวามิตร ฤาษี
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ยมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ
เปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต ไดสาธยายบทมนตอัน เปนของเกา ไดบอก
มาแลว ไดรวบรวมไวแลว เดี๋ยวนี้ พราหมณทั้งหลายสาธยายตามนั้น กลาว
ตามนั้น ภาษิตไดตามที่ไดรับภาษิตไว บอกไดตามที่ไดรับบอกไว แมทาน
เหลานั้นไดกลาวแลวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู ขอนีเ้ ราเห็นอยูวา สิ่งนี้แหละจริง
สิ่งอื่นเปลา ดังนี้หรือ.
กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.
[๖๕๔] พระ. ดูกอนภารทวาชะ ไดทราบกันดังนี้วา บรรดาพราหมณ
ทั้งหลาย ไมมีพราหมณแมคนหนึ่งจะเปนใครก็ตาม ที่ไดกลาวอยางนี้วา ขอนี้
เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ไมมีใครแมคนหนึ่ง
ซึ่งเปนอาจารยเปนปาจารยของอาจารย ตลอด ๗ ชั่ว อาจารยของพราหมณ
ทั้งหลาย ทีไ่ ดกลาวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งนี้แหละจริง
สิ่งอื่นเปลา แมฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีวิศวามิตร ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษี
ภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปนผูแตงมนต เปนผู
บอกมนต พราหมณทั้งหลายในปจจุบันนี้ขับตาม กลาวตามซึ่งบทมนตเกานี้
ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง
ตามที่ทานไดกลาวไว บอกไว แมทานเหลานั้นก็ไมไดกลาวอยางนี้วา ขอนี้
เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดังนี้ ดูกอนภารทวาชะ
เปรียบเหมือนแถวคนตาบอด ซึ่งเกาะกันตอ ๆ ไป แมคนตนก็ไมเห็น แม
คนกลางก็ไมเห็น แมคนหลังก็ไมเห็น ฉันใด ภาษิตของพราหมณทั้งหลาย
เห็นจะเปรียบไดกับแถวคนตาบอด ฉะนั้น คือ แมคนชั้นตนก็ไมเห็น แมคน
ชั้นกลางก็ไมเห็น แมคนชั้นหลังก็ไมเห็น ดูกอนภารทวาชะ ทานจะเขาใจ
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ความขอนั้นเปนไฉน เมื่อเปนเชนนั้น ความเชื่อของพราหมณทั้งหลาย ยอม
หามูลมิไดมิใชหรือ.
กา. ทานพระโคดม ในขอนี้ พราหมณทั้งหลายยอมเลาเรียนกันมา
มิใชดวยความเชื่ออยางเดียว แตยอมเลาเรียนดวยการฟงตามกันมา.
[๖๕๕] พระ. ดูกอนภารทวาชะ ครั้งแรกทานไดไปสูความเชื่อ เดี๋ยวนี้
ทานกลาวการฟงตามกัน ดูกอนภารทวาชะ ธรรม ๕ ประการนี้ มีวิบากเปน
สองสวนในปจจุบัน ๕ ประการเปนไฉน คือ ศรัทธาความเชื่อ ๑ รุจิ
ความชอบใจ ๑ อนุสสวะ การฟงตามกัน อาการปริวิตักกะ ความ
ตรึกตามอาการ ๑ ทิฐินชิ ฌานขันติ ความทนไดซึ่งความเพงดวยทิฐิ ๑
ธรรม ๕ ประการนี้แล มีวิบากเปนสองสวนในปจจุบัน ดูกอนภารทวาชะ
ถึงแมสิ่งที่เชื่อกันดวยดีทีเดียว แตสิ่งนั้นเปนของวางเปลาเปนเท็จไปก็มี ถึงแม
สิ่งที่ไมเธอดวยดีทีเดียว แตสิ่งนั้นเปนจริงเปนแท ไมเปนอื่นก็มี อนึ่ง สิ่งที่
ชอบใจทีเดียว... สิ่งที่ฟง ตามกันมาดวยดีทีเดียว... สิ่งที่ตรึกไวดวยดีที
เดียว... สิ่งที่เพงแลวดวยดีทีเดียว เปนของวางเปลาเปนเท็จไปก็มี ถึงแม
สิ่งที่ไมไดเพงดวยดีทีเดียว แตสิ่งนั้นเปนจริงเปนแท ไมเปนอื่นก็มี ดูกอน
ภารทวาชะ บุรุษผูรูแจงเมื่อจะตามรักษาความจริง ไมควรจะถึงความตกลงใน
ขอนั้นโดยสวนเดียววา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา.
กา. ทานพระโคดม ก็ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร จึงจะชื่อวาเปนการ
ตามรักษาสัจจะ บุคคลชือ่ วาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ขาพเจา
ขอทูลถามทานพระโคดมถึงการตามรักษาสัจจะ.
[๖๕๖] พระ. ดูกอนภารทวาชะ ถาแมบรุ ุษมีศรัทธา เขากลาววา
ศรัทธาของเราอยางนี้ ดังนี้ ชื่อวา ตามรักษาสัจจะ แตยังไมชื่อวาถึงความ
ตกลงโดยสวนเดียวกอนวา สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดูกอ นภารทวาชะ การ
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ตามรักษาสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลชื่อวาตามรักษาสัจจะดวย
ขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมปฏิบัติการตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียง
เทานี้ แตยงั ไมชื่อวาเปนการตรัสรูส ัจจะกอน ดูกอนภารทวาชะ ถาแมบุรุษ
มีความชอบใจ ... มีการฟงตามกัน... มีความตรึกตามอาการ... มีการ
ทนตอการเพงดวยทิฐิ เขากลาววา การทนตอการเพงดวยทิฐิของเราอยางนี้
ดังนี้ ชื่อวาตามรักษาสัจจะ แตยังไมชื่อวาถึงความทุกใจโดยสวนเดียวกอนวา
สิ่งนี้แหละจริง สิ่งอื่นเปลา ดูกอนภารทวาชะ การตามรักษาสัจจะยอมมีดวย
ขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลชื่อวาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และ
เรายอมบัญญัติการตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ แตยังไมชื่อวาเปน
การตรัสรูสัจจะกอน.
กา. ทานพระโคดม การตามรักษาสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้
บุคคลชื่อวาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเราทั้งหลายยอมเพงเล็งการรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ ทานพระโคดม ก็การตรัสรูสจั จะ
ยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร บุคคลยอมตรัสรูส ัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงการตรัสรูสัจจะ
[๖๕๗] พระ. ดูกอ นภารทวาชะ ไดยินวา ภิกษุในธรรมวินัยนี้เขาไป
อาศัยบานหรือนิคมแหงหนึ่งอยู คฤหบดีก็ดี บุตรคฤหบดีก็ดี เขาไปหาภิกษุ
นั่นแลว ยอมใครครวญดูในธรรม ๓ ประการ คือ ในธรรมเปนที่ตั้งแหง
ความโลภ ๑ ในธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษราย ๑ ในธรรมเปนที่ตั้งแหง
ความหลง ๑ วา ทานผูน ี้มีธรรมเปนที่ตั้งแหงความโลภ มีจิตอันธรรมเปนที่
ตั้งแหงความโลภครอบง่ําแลว เมื่อไมรูก็พึงกลาววารู. เมื่อไมเห็นก็พึงกลาววา
เห็น และสิง่ ใดพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแก
ผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนเชนนั้น ไดหรือหนอ เมื่อเขาใครครวญ
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เธอนั้นอยู ยอมรูไดอยางนี้วา ทานผูนี้ไมมีธรรมเปนที่ตั้งแหงความโลภ ไมมี
จิตอันธรรมเปนที่ตั้งแหงความโลภครอบงํา ทานผูนี้เมื่อไมรูจะพึงกลาววารู.
เมื่อไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น หรือสิง่ ใดพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล
เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น ทานผูนี้พึงชักชวนผูอื่น เพื่อความเปนเชนนั้น
ไมมีเลย อนึ่ง ทานผูนี้มีกายสมาจาร วจีสมาจาร เหมือนของ
บุคคลผูไมโลภ ฉะนั้น ทานผูนี้แสดงธรรมใด ธรรมนั้นลึกซึ้ง เห็นไดยากรู
ตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก ละเอียด บัณฑิตพึงรู
ธรรมนั้นอันคนโลภแสดงไมไดโดยงาย เมื่อใด เขาใครครวญเธออยู ยอม
เห็นแจงชัดวา เธอบริสทุ ธิ์จากธรรมเปนที่ตั้งความโลภ เมื่อนั้น เขายอม
ใครครวญเธอใหยิ่งขึ้นไปในธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษรายวา ทานผูนี้มี
ธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษราย มีจิตอันธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษ
รายครอบงํา เมื่อไมรูพึงกลาววารู เมื่อไมเห็นพึงกลาววาเห็น หรือสิ่งใด
พึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวน
ผูอื่นเพื่อความเปนอยางนั้น ไดหรือหนอ เมื่อเขาใครครวญเธอนั้นอยู
ยอมรูไดอยางนี้วา ทานผูนี้ไมมีธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษราย
ไมมีจิตอันธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษรายครอบงํา เมื่อไมรูจะพึง
กลาววารู. เมื่อไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น หรือสิ่งใดพึงเปนไปเพื่อมิใช
ประโยชนเกือ้ กูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปน
อยางนั้น ไมมีเลย อนึ่ง ทานผูนี้มีกายสมาจาร วจีสมาจาร เหมือนของบุคคล
ผูไมประทุษราย ฉะนั้น ทานผูนี้แสดงธรรมใด ธรรมนั้นลึกซึง้ เห็นไดยาก
รูตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก ละเอียด บัณฑิต
พึงรูธรรมนัน้ อันบุคคลผูประทุษรายแสดงไมไดโดยงาย. เมื่อใด เขาใครครวญ
เธออยูยอมเห็นแจงชัดวา เธอบริสุทธิ์จากธรรมเปนที่ตั้งแหงความประทุษราย
เมื่อนั้น เขายอมใครครวญเธอใหยิ่งขึ้นไปในธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลงวา
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ทานผูนี้มีธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลง มีจิตอันธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลง
ครอบงํา เมื่อไมรูพึงกลาววารู เมื่อไมเห็นพึงกลาววาเห็น หรือสิ่งใด
พึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขสิ้นกาลนานแกผูอื่น พึง
ชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนเชนนั้น ไดหรือหนอ เมื่อเขาใครครวญเธอนั้นอยู
ยอมรูไดอยางนี้วา ทานผูนี้ไมมีธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลง ไมมีจิตอัน
ธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลงครอบงํา เมื่อไมรูจะพึงกลาววารูเมื่อไมเห็น
จะพึงกลาววาเห็น หรือสิ่งใดพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้ กูลเพื่อทุกข
สิ้นกาลนานแกผูอื่น พึงชักชวนผูอื่นเพื่อความเปนเชนนั้นไมมีเลย อนึ่ง
ทานผูนี้มีกายสมาจาร วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมหลง ฉะนั้น ก็ทาน
ผูนี้แสดงธรรมใด ธรรมนั้นลึกซึ้ง เห็นไดยาก รูต ามไดยาก สงบ ประณีต
ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก ละเอียด บัณฑิตพึงรู ธรรมนั้นอันบุคคลผูหลง
พึงแสดงไมไดโดยงาย เมื่อใด เขาใครครวญเธออยู ยอมเห็นแจงชัดวา เธอ
บริสุทธิ์จากธรรมเปนที่ตั้งแหงความหลง เมื่อนัน้ เขายอมตั้งศรัทธาลงในเธอ
นั้นมั่นคง เขาเกิดศรัทธาแลว ยอมเขาไปใกล เมื่อเขาไปใกลยอมนั่งใกล
เมื่อนั่งใกลยอมเงี่ยโสตลง เขาเงี่ยโสตลงแลวยอมฟงธรรม ครั้นฟงแลวยอม
ทรงจําธรรม พิจารณาเนื้อความแหงธรรมที่ทรงไว เมื่อพิจารณาเนื้อความอยู
ธรรมทั้งหลายยอมควรแกการเพง เมื่อธรรมควรแกการเพงมีอยู ยอมเกิดฉันทะ
เกิดฉันทะแลว ยอมขมักเขมน ครัน้ ขมักเขมนแลว ยอมเทียบเคียง ครั้น
เทียบเคียงแลวยอมตั้งความเพียร เปนผูมีใจแนวแน ยอมทําปรมัตถสัจจะให .
แจงชัดดวยกายและเห็นแจงแทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นดวยปญญา ดูกอนภารทวาชะ การตรัสรูสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้แล บุคคลยอมตรัสรู
สัจจะไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมปฏิบัติการตรัสรูสัจจะดวยขอ
ปฏิบัติเพียงเทานี้ แตยังไมชื่อวาเปนการบรรลุสัจจะทีเดียว.
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กา. ทานพระโคดม การตรัสรูสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้
บุคคลยอมตรัสรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเราทั้งหลายยอมเพงเล็งการ
ตรัสรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ ทานพระโคดม ก็การบรรลุสัจจะยอมมีได
ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร บุคคลยอมบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะ.
[๖๕๘] พระ. ดูกอนภารทวารชะ การเสพจนคุน การเจริญ การ
ทําใหมากซึ่งธรรมเหลานั้นแล ชื่อวาเปนการบรรลุสัจจะ ดูกอนภารทวารชะ
การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลยอมบรรลุสัจจะดวยขอ
ปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมปฏิบัติการบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้.
กา. ทานพระโคดม การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้
บุคคลยอมบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเราทั้งหลายยอมเพงเล็งการ
บรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแก
การบรรลุสัจจะเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะ
มากแกการบรรลุสัจจะ
[๖๕๙] พระ. ดูกอ นภารทวาชะ ความเพียรมีอุปการะมากแกการบรรลุ
สัจจะ ถาไมพึงตั้งความเพียร ก็ไมพงึ บรรลุสัจจะนี้ได แตเพราะตั้งความเพียร
จึงบรรลุสัจจะได ฉะนัน้ ความเพียรจึงมิอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกความเพียรเปนไฉน
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกความเพียร.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ ปญญาเครื่องพิจารณามีอุปการะมากแกความ
เพียร ถาไมพึงพิจารณา ก็พึงตั้งความเพียรนี้ไมได แตเพราะพิจารณาจึงตั้ง
ความเพียรได ฉะนั้น ปญญาเครื่องพิจารณาจึงมีอุปการะมากแกความเพียร.
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กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกปญญาเครื่องพิจารณา
เปนไฉน ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกปญญา
เครื่องพิจารณา.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ ความอุตสาหะเปนธรรมมีอุปการะมากแก
ปญญาเครื่องพิจารณา ถาไมพึงอุตสาหะ ก็พึงพิจารณาไมได แตเพราะ
อุตสาหะจึงพิจารณาได ฉะนั้น ความอุตสาหะจึงมีอุปการะมากแกปญญาเปน
เครื่องพิจารณา.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกความอุตสาหะเปนไฉน
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ ฉันทะมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ ถา
ฉันทะไมเกิด ก็พึงอุตสาหะไมได แตเพราะฉันทะเกิดจึงอุตสาหะ ฉะนั้น
ฉันทะจึงมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกฉันทะเปนไฉน
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกฉันทะ.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ ธรรมที่ควรแกการเพงมีอุปการะมากแกฉันทะ
ถาธรรมทั้งหลายไมควรแกการเพง ฉันทะก็ไมเกิด แตเพราะธรรมทั้งหลาย
ควรแกการเพงฉันทะจึงเกิด ฉะนั้น ธรรมที่ควรแกการเพงจึงมีอุปการะมาก
แกฉันทะ.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกธรรมที่ควรแกการ
เพงเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมที่มีอุปการะมากแก
ธรรมที่ควรแกการเพง.
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พระ. ดูกอนภารทวาชะ ปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ มีอุปการะ
มากแกธรรมที่ควรแกการเพง ถาไมพึงใครครวญเนื้อความนั้น ธรรมทั้งหลาย
ก็ไมควรแกการเพง แตเพราะใครครวญเนื้อความ ธรรมทัง้ หลายจึงควรแก
การเพง ฉะนั้น ปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ จึงมีอุปการะมากแกธรรม
ที่ควรแกการเพง.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกปญญา เครื่องใคร
ครวญเนื้อความเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมที่มีอุปการะ
มากแกปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ การทรงจําธรรมไว มีอุปการะมากแกปญญา
เครื่องใครครวญเนื้อความ ถาไมพึงทรงจําธรรมนั้น ก็พึงใครครวญเนื้อความ
นี้ไมได แตเพราะทรงจําธรรมไวจึงใครครวญเนื้อความได ฉะนั้น การทรง
จําธรรมไวจึงมีอุปการะมากแกปญญาเครื่องใครครวญเนื้อความ.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรมเปน
ไฉน ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจํา
ธรรม.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ การฟงธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรม
ถาไมพึงฟงธรรม ก็พึงทรงจําธรรมนี้ไมได แตเพราะฟงธรรมจึงทรงจําธรรม
ไวได ฉะนั้น การฟงธรรมจึงมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรม.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกการฟงธรรมเปนไฉน
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการฟงธรรม.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ การเงี่ยโสตลงมีอุปการะมากแกการฟงธรรม
ถาไมพึงเงี่ยโสตลง ก็พึงฟงธรรมนี้ไมได แตเพราะเงี่ยโสตลงจึงฟงธรรมได
ฉะนั้น. การเงี่ยโสตลงจึงมีอุปการะมากแกการฟงธรรม.
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กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลงเปนไฉน
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลง.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ การเขาไปนั่งใกลมีอุปการะมากแกการเงี่ย
โสตลง ถาไมเขาไปนั่งใกล ก็พึงเงี่ยโสตลงไมได แตเพราะเขาไปนั่งใกลจึง
เงี่ยโสตลง ฉะนั้น การเขาไปนั่งใกลจึงมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลง.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกลเปน
ไฉน ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่ง
ใกล.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ การเขาไปหามีอุปการะมากแกการเขาไปนั่ง
ใกล ถาไมพึงเขาไปหา ก็พึงนั่งใกลไมได แตเพราะเขาไปหาจึงนั่งใกล
ฉะนั้น การเขาไปหาจึงมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล.
กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมที่มีอุปการะมากแกการเขาไปหาเปน
ไฉน ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปหา.
พระ. ดูกอนภารทวาชะ ศรัทธามีอุปการะมากแกการเขาไปหา ถา
ศรัทธาไมเกิด ก็ไมพึงเขาไปหา แตเพราะเกิดศรัทธาจึงเขาไปหา ฉะนั้น
ศรัทธาจึงมีอุปการะมากแกการเขาไปหา.
[๖๖๐] กา. ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการตามรักษาสัจจะ
ทานพระโคดมทรงพยากรณแลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น ทั้งชอบใจทั้ง
ควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึง
การตรัสรูสัจจะ ทานพระโคดมทรงพยากรณแลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น
ทั้งชอบใจทั้งควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น ขาพเจาไดทูลถามทาน
พระโคดมถึงการบรรลุสจั จะ ทานพระโคดมทรงพยากรณ และขอที่ทรง
พยากรณนั้น ทั้งชอบใจทั้งควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น ขาพเจา
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ไดทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ ทานพระ
โคดมทรงพยากรณแลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น ทั้งชอบใจทั้งควรแก
ขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงขอใด ๆ
ทานพระโคดมไดทรงพยากรณขอนั้น ๆ แลว และขอที่ทรงพยากรณนั้น ทั้ง
ชอบใจทั้งควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ
เมื่อกอนขาพระองครูอยางนี้วา พวกสมณะหัวโลนเชื้อสายคฤหบดีกัณหโคตร
เกิดจากพระบาททาวมหาพรหม จะแปลกอะไรและจะรูทั่วถึงธรรมที่ไหน
พระโคดมผูเจริญไดทรงทําความรักสมณะในสมณะ. ความเลื่อมใสสมณะในสมณะ
ความเคารพสมณะในสมณะ ใหเกิดขึ้นแกขาพระองคแลวหนอ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย
เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือ
ตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็นรูปได ฉะนั้น ขาแตพระโคดม
ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปน
สรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะ
ตลอดชีวิต นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล.
จบจังกีสูตรที่ ๕
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อรรถกถาจังกีสูตร
จังกีสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในจังกีสูตรนั้น คําวา เทววเน สาลวเน ความวา ไดยินวา
ประชาชนกระทําพลีกรรมแกเทวดาในปาสาละนั้น เพราะเหตุนั้น ปาสาละนั้น
จึงเรียกวา เทพวันบาง สาลวันบาง. คําวา ปกครองหมูบ านชื่อวา
โอปาสาทะ ความวา จังกีพราหมณ ครอบครองอยูในหมูบานพราหมณมี
ชื่อวา โอปาสาทะ คือเปนใหญของหมูบานนั้น ปกครองอยูในหมูบานนั้นตลอด
เขตแดนที่พึงรับผิดชอบ. ก็ในคําวา โอปาลาท อชฺฌาวสติ นีพ้ ึงทราบวา
ทุติยาวิภัติลงในความหมายเปนสัตตมีวิภัติ เนื่องดวยอุปสรรค. ในบทที่เหลือ
ในพระสูตรนั้น ควรขวนขวายหาลักษณะจากคัมภีรศัพทศาสตร เพราะการที่
ศัพทนั้นเปนทุติยาวิภัติ. บทวา สตฺตุสฺสท หนาแนนดวยมนุษยและสัตว
ความวา หนาแนน คือ แออัดดวยมนุษยและสัตวทั้งหลาย อธิบายวา มีคนมาก
มีมนุษยเกลื่อนกลน และพลุกพลานดวยสัตวหลายชนิด มีชางมา นกยูง และ
เนื้อที่เลี้ยงไว เปนตน. ก็เพราะเหตุที่บานนั้นสมบูรณดวยหญาสําหรับชาง
มาเปนตนกิน และหญาสําหรับมุงบานซึ่งเกิดรอบนอก อนึ่ง สมบูรณดวย
ไมฟนและไมเครื่องเรือน และเพราะเหตุที่ภายในบานนั้น มีสระโบกขรณี
มากมายมีทั้งสัณฐานกลมและสี่เหลี่ยมเปนตน และภายนอก (บาน) มีบึง
มิใชนอยวิจิตรงดงามดวยดอกไมที่เกิดในน้ํา มีนา้ํ เต็มอยูเปนนิจทีเดียว เพราะ
เหตุนั้น จึงตรัสวา มีหญา ไมและน้ํา. ชื่อวา มีธญ
ั ญาหาร เพราะเปนไปกับ
ดวยธัญญาหาร. อธิบายวา สะสมธัญญาหารไวมากมาย มีชนิดอาหารที่จะกิน
กอนและอาหารที่จะกินหลังเปนตน. ดวยเหตุดังกลาวมาเพียงเทานี้ พราหมณ
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จึงใหยกเศวตรฉัตรอยูอยางพระราชาในบานนั้น และ ยอมเปนอันแสดงสมบัติ
ความพรั่งพรอมของพราหมณนั้น. ทรัพยที่ไดจากพระราชา ชือ่ วา ราชทรัพย.
หากจะถามวา ใครประทาน. ตอบวา พระเจาปเสนทิโกศลประทาน. บทวา
ราชทาย รางวัลของหลวง แปลวา เปนรางวัลของพระราชา อธิบายวา เปน
ทรัพยมรดก. บทวา พฺรหฺมเทยฺย ใหเปนพรหมไทย คือ เปนทรัพยที่
พึงประทานใหอยางประเสริฐ อธิบายวา พราหมณใหยกเศวตรฉัตรขึ้นแลว
ใชสอยอยางพระราชา. อีกอยางหนึ่ง บทวา ราชโภคฺค ราชทรัพย ความวา
พราหมณสั่งการตัดและการแบงทุกอยาง เก็บสวยที่ทาน้ําและภูเขา ใหยก
เศวตรฉัตรขึ้นเปนพระราชาใชสอย. ในคําวา ราชทรัพยที่พระเจาปเสนทิโกศลพระราชทานแลว นี้ ในพระสูตรนั้น ชือ่ วา รางวัลของหลวง
เพราะพระราชาประทาน. ทานกลาวคํานี้วา พระราชาปเสนทิโกศลพระราชทานแลว เพื่อแสดงพระราชาผูประทานรางวัลนั้น . บทวา พฺรหฺมเทยฺย
พรหมไทย แปลวา ใหเปนทรัพยที่พระราชทานอยางประเสริฐ อธิบายวา
พระราชทานแลวโดยประการที่พระราชทานแลว ไมเปนอันจะตองเรียกคืน
เปนอันสละแลว บริจาคแลว . ชือ่ วา เปนหมู เพราะคนเปนจํานวนมาก ๆ
มารวมกัน. ไมเหมือนใหเฉพาะทิศใดทิศหนึ่ง. หมูมีอยูแกพราหมณเหลานั้น
เพราะเหตุน้ัน ชื่อวาเปนหมู. ชื่อวา เปนคณะ เพราะในกาลกอนไมเปนคณะ
(ตอนอยู) ในบาน ออกไปภายนอกจึงเปนคณะ. ชื่อวา มุงหนาไปทางทิศเหนือ
เพราะหันหนาไปทางเหนือ. คําวา เรียกนักการมา ความวา มหาอํามาตยผู
สามารถพยากรณปญหาที่ถามแลวไดเรียกวา นักการ เรียกนักการนั้นมาแลว.
บทวา จงรอกอน ความวา จงยับยั้งอยูสักครู อธิบายวา จงคอยกอน.
คําวา ผูเปนชาวประเทศตาง ๆ ความวา ชื่อวาชาวประเทศตาง ๆ เพราะ
พวกเขาเกิดหรืออยูในประเทศตาง ๆ คือรัฐอื่นมีแควนกาสีและโกศลเปนตน
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หรือมาจากประเทศตาง ๆ นั้น. ผูเปนชาวประเทศตาง ๆ เหลานั้น. บทวา
อยางใดอยางหนึ่ง ความวา ดวยกิจบางอยาง มีการบูชายัญเปนตน
ซึ่งไมกําหนดแนนอน. พราหมณเหลานั้นไดยินวาทานจังกีพราหมณจะไป จึง
พากันคิดวา ทานจังกีพราหมณนี้เปนพราหมณชั้นสูง ก็โดยมาก พราหมณ
ทั้งหลายพวกอื่น ถึงพระสมณโคดมเปนที่พึ่ง จังกีพราหมณนี้เทานั้นยังไมได
ไป หากจังกีพราหมณนั้นจักไป ณ ที่นั้นไซร ถูกพระสมณโคดมดลใจดวย
เลหสําหรับดลใจ ก็จักถึงสรณะ ตอจากนั้นพวกพราหมณก็จักไมประชุมกัน
ประตูบานของจังกีพราหมณนั้น เอาละพวกเราจักกระทําการขัดขวาง
การไปของจังกีพราหนณนั้น. ครั้นปรึกษากันแลว จึงรออยู ณ ที่นั้น . ทาน
หมายเอาอาการนั้น จึงกลาวคํามีอาทิวา ครั้งนั้นแล พราหมณเหลานั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา แตขางทั้งสอง ไดแก แตทงั้ สองขาง
คือ ขางฝายมารดาและบิดา. อธิบายวา มารดาเปนนางพราหมณี ยายเปน
พราหมณี แมมารดาของยายก็เปนนางพราหมณี บิดาเปนพราหมณ ปูเปน
พราหมณ แมบิดาของปูก็เปนพราหมณ (จังกีพราหมณ) ผูเจริญเกิดดีแลว
จากทั้งสองฝาย คือ ขางฝายมารดาและขางฝายบิดา อยางนี้ ดวยประการ
ดังนี้. บทวา ผูมีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดี ความวา ครรภเปน
ที่ถือปฏิสนธิทางฝายมารดาของทาน บริสุทธิ์ดี แมครรภเปนที่ปฏิสนธิทางฝาย
บิดาของทานก็บริสุทธิ์ด.ี ในคําวา จนถึงปตามหยุดที่ ๗ นี้ ปูชื่อวา
ปตามหะ ยุคของปูชื่อวา ปตามหยุด. ประมาณอายุ เรียกวา ยุค. ก็คําวา
ยุคนี้ เปนเพียงพูดกันเทานั้น. แตโดยความหมาย ปตามหยุด ก็คือ ปตามหะ
นั่นเอง. บรรพบุรุษแมทั้งหมดสูงในรูปกวานั้น ก็ถือเอาดวยศัพทวา ปตามหะ
นั่นแหละ. ผูม ีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ดีถึง ๗ ชั่วคนอยางนี้. อีกอยางหนึ่ง แสดงวา ไมถูกคัดคานติเตียนดวยการกลาวอางถึงชาติ. บทวา
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ไมถูกหาม ความวา ไมถูกคัดคาน คือ ไมถูกโตแยงอยางนี้วา จงนําผูนี้
ออกไป ประโยชนอะไรกับผูนี้. บทวา ไมถูกติเตียน ความวา ไมถูก
ติเตียน คือไมเคยถูกดาหรือติเตียน. ถามวา ดวยเหตุอะไร. ตอบวา ดวย
การกลาวอางถึงชาติ. อธิบายวา ดวยคําพูดเห็นปานนี้วา แมเพราะเหตุนี้
ผูนี้เปนผูมีชาติกําเนิดเลว. บทวา ดวยองคนี้ ความวา เพราะเหตุแมนี้.
บทวา มั่งคั่ง แปลวา เปนใหญ. บทวา มีทรัพยมาก แปลวา ประกอบ
ดวยทรัพยมาก. แสดงวา ก็ในบานของจังกีพราหมณผูเจริญมีทรัพยมาก
เหมือนฝุนและทรายบนแผนดิน สวนพระสมณโคดมไมมีทรัพย ทําทองให
เต็มดวยการขอ แลวยังอัตภาพใหดําเนินไป. บทวา มีโภคะมาก คือ
เปนผูมีเครื่องอุปโภคมากเนื่องดวยกามคุณ ๕. พวกพราหมณกลาวคุณใด ๆ
ดวยประการอยางนี้ ยอมกลาวดูถูกวา พวกเราจักกลาวเฉพาะโทษของพระผูมี
พระภาคเจา โดยเปนปฏิปกษตอคุณนั้น ๆ. บทวา มีรูปงาม ความวา มี
รูปงามยิ่งกวามนุษยอื่น. บทวา ทสฺสนีโย ความวา ควรแกการดี เพราะ
ทําความไมเบื่อแกผูดูอยูทั้งวัน . ชื่อวา นาเลื่อมใส เพราะทําความเลื่อมใส
ใหเกิดดวยการดูเทานั้น. ความงามเรียกวา โปกขรตา. ความงามแหงผิวพรรณ
ชื่อวา วัณณโปกขรตา. ดวยความงามแหงผิวพรรณนั้น. อธิบายวา ดวยความ
ถึงพรอมแหงผิวพรรณ. สวนอาจารยรุนเกาเรียกสรีระวา โปกขระ. วรรณะก็
คือผิวพรรณนั่นเอง. ตามมติของทาน วรรณะและสรีระ ชื่อวา วรรณะและ
สรีระ. ภาวะแหงวรรณะและสรีระ ชือ่ วา ความเปนแหงวรรณและสรีระ.
คําวา แมเพราะเหตุนี้ มีผลงามอยางยิ่ง ความวา ดวยวรรณะอันบริสุทธิ์
อยางสูงสุด และดวยความถึงพรอมดวยสรีรสัณฐาน. บทวา มีวรรณะดุจ
พรหม แปลวามีวรรณะประเสริฐที่สุด. อธิบายวา ประกอบดวยวรรณะดุจ
ทองคําอันประเสริฐสุด แมในบรรดาวรรณะอันบริสุทธิ์ทั้งหลาย. คําวา มี
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สรีระดุจพรหม ไดแกประกอบดวยสรีระดุจสรีระของทาวมหาพรหม. คําวา
อขุทฺทาวกาโส ทสฺสนาย ความวา โอกาสแหงการไดเห็นสรีระของ
ทานผูเจริญ ไมเล็กนอย คือ ใหญ. ทานแสดงวา อวัยวะนอยใหญของ
ทานทั้งหมดที่เดียวนาดูดวย ทั้งใหญโตดวย. ชือ่ วา มีศีล เพราะอรรถวา
ศีลของพราหมณนั้นมีอยู. ชื่อวา มีศลี ยั่งยืน เพราะอรรถวา ศีลของพราหมณ
นั้นเบิกบานแลว คือเจริญแลว. บทวา พุทฺธสีเลน แปลวา ดวยศีลอัน
เบิกบานแลว คือ เจริญแลว. บทวา มาตามพรอมแลว แปลวา ประกอบ
แลว. คํานี้เปนไวพจนของบทวา พุทฺธสีลี นั่นแหละ. พวกพราหมณกลาว
คํา (วาศีล) ทั้งหมดนั้น หมายเอาเพียงศีลหาเทานั้น. ในคําวา มีวาจางาน
เปนตน ที่ชอื่ วา มีวาจางาม เพราะอรรถวา วาจาของพราหมณนั้น งามคือ
ดี ไดแกมีบทและพยัญชนะกลมกลอม. ชื่อวา เปลงเสียงไพเราะ เพราะอรรถ
วาการเปลงเสียของพราหมณนั้นงาม คือ ไพเราะ. เสียงที่เปลงออก
ชื่อวา วากฺกรณ. ชื่อวา มีวาจาเปนของชาวเมือง เพราะเปนวาจา
มีในเมือง โดยเปนวาจาที่สมบูรณดวยคุณ อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา มีวาจาดุจ
ของหญิงชาวเมือง เพราะอรรถวามีวาจาเหมือนวาจาของหญิงชาวเมืองนั้น
เพราะหญิงชาวเมือง ชื่อวาชาวบุรี เพราะมีในเมือง เปนผูละเอียดออน.
ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองนั้น. บทวา วิสฏาย ไดแก ไมติดขัด คือ
เวนจากโทษมี เสียงสูงและเสียงต่ําเปนตน. บทวา อเนลคฬาย ความวา
เวนจากโทษ. อธิบายวา ก็เมื่อบุคคลบางคนกําลังพูดอยู โทษยอมไหลออก
คือน้ําลายไหล หรือกอนเขฬะกระเด็น วาจาของคนนั้นชื่อวาเปนวาจามีโทษ
ดวยวาจาที่ตรงขามกับวาจาที่มีโทษนั้น. คําวา อตฺถสฺส วิ
ฺ าปนิยา ความ
วา สามารถทําเบื้องตน ทามกลางและที่สุดใหปรากฏ ทําผูฟงใหเขาใจชัดเนื้อ
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ความที่กลาว. คําที่เหลือในการพรรณนาคุณของพราหมณในที่นี้งายทั้งนั้น.
คําวา เอว วุตฺเต แปลวา เมื่อพราหมณเหลานั้นกลาวอยางนี้.
จังกีพราหมณคิดวา พวกพราหมณเหลานั้น เขาใจวา ขึ้นชื่อวาสัตว
เมื่อกลาวคุณของตนจะไมยินดี ยอมไมมี พวกเราจักกลาวคุณของจังกีพราหมณ
นั้น หาม (มิใหไป) จึงกลาวคุณของเราโดยอางถึงชาติเปนตน การยินดีใน
การพรรณนาคุณของตนเอง หาควรแกเราไม เอาเถอะ เราจะทําลายวาทะของ
พราหมณเหลานั้นเสีย ใหพวกเขารูวา พระสมณโคดมเปนให ทําใหพวกเขา
ไปในที่นั้น ดังนี้แลว จึงกลาวคําเปนตนวา ทานผูเจริญทั้งหลาย ถาอยางนั้น
พวกทานจงฟงเราบาง. ก็จังกีพราหมณรูคุณทั้งหลายอันยิ่งกวาคุณของตนวา
บรรดาคุณเหลานั้น คุณแมใดเชนเดียวกับคุณของตนมีเปนตนวา เกิดดีแลวแต
ทั้งสองฝาย คุณแมนั้นมีความถึงพรอมดวยพระชาติเปนตน ก็ลวนเปนของพระ
สมณโคดมทั้งสิ้น จึงประกาศคุณทั้งหลายที่นอกเหนือขึ้นไป เพื่อแสดงวาพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนใหญโดยสวนเดียวแท. คําวา พวกเราเทานั้นยอม
ควร ความวา ก็เมื่อพราหมณกําหนดแนลงไปอยางนี้ จึงแสดงคํานี้ไวในที่นี้
วาผิววาพระสมณโคดม ชื่อวาเปนผูที่เราควรจะเขาไปหา เพราะทรงเปนใหญ
โดยพระคุณไซร. เมล็ดพรรณผักกาด เทียมกันเขาพระสุเมรุ เปนของนิดหนอย
ต่ําทราม. น้ําในรอยเทาโคเทียบกับน้ํามหาสมุทรเปนของนิดหนอย ต่ําตอย.
หยาดน้ําคางเทียบกับน้ําในสระใหญทงั้ ๗ สระก็เปนของนิดหนอย ต่ําตอยฉัน
ใด คุณของพวกเราเมื่อเทียบกับพระคุณมีชาติสมบัติเปนตน ของพระสมณโคดม ก็เปนของเล็กนอย ต่ําทรามฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น พวกเรา
เทานั้นยอมควรเขาไปเฝาพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น . ในคําวา ภูมิคตฺจ
เวหาสฏฺจ นี้ทรัพยที่อยูในแผนดินทําสระโบกขรณีอันโบกดวยปูนขาวให
เต็มดวยรัตนะ ๗ ประการ ทั้งในพระลานหลวง และในพระราชอุทยาน ชือ่
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วาทรัพยอยูในแผนดิน. สวนทรัพยที่เก็บไวเต็มปราสาทและ. ที่เก็บรวบรวมไว
เปนตน ชื่อวาทรัพยตั้งอยูในอากาศ. ทรัพยที่มีมาตามวงศตระกูลอยางนี้กอน.
สวนเฉพาะในวันที่พระตถาคตเจาประสูติ มีขุมทรัพยผุดขึ้น ๔ ขุม คือขุมทรัพย
สังขะ ขุมทรัพยเอละ ขุมทรัพยอุปปละ ขุมทรัพยบุณฑริกะ. บรรดาขุมทรัพยเหลานั้น ขุนทรัพยกวางหนึ่งคาวุต ชื่อสังขะ. ขุมทรัพยกวางกึ่งโยชน
ชื่อเอละ. ขุมทรัพยกวาง ๓ คาวุต ชือ่ อุปปละ. ขุนทรัพยกวาง ๑ โยชน ชื่อ
ปุณฑริกะ. ที่ที่หยิบเอาทรัพย ในขุมทรัพยแมเหลานั้น คงเต็มอยูตามเดิม
พึงทราบวา พระผูมีพระภาคเจาทรงละเงินและทองมากมายออกผนวชดวย
ประการดัง. คําวา หนุม ดังนี้เปนตน ขาพเจาใหพิสดารแลวในหนหลังนั่น
แหละ. ในคําวา มีโอกาสไมนอย นี้ พึงทราบวา (ไดแก) โอกาสที่เห็นไมมี
ประมาณในพระผูมีพระภาคเจาเลย ในขอที่วา มีเรื่องดังตอไปนี้เปนตัวอยาง.
ไดยินมาวา พราหมณคนใดคนหนึ่งในกรุงราชคฤหฟงมาวา เขาเลา
ลือกันวา ใครๆ ไมสามารถวัดประมาณ (ขนาด) ของพระสมณโคดมได จึงใน
เวลาที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปบิณฑบาต เขายืนถือไมไผยาวหกสิบศอก .
อยูภายนอกประตูเมือง พอพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึง จึงถือไมไผยืน
อยูใกล ๆ. ไมไผยาวเพียงพระชานุของพระผูมีพระภาค. วันรุงขึ้น เขาเอาไม
ไผตอเขา ๒ ลํา แลวไดยืนเทียบอยูในที่ใกล ๆ. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา
พราหมณ ทานทําอะไรปรากฏแตเพียงไมไผ ๒ ลํา (ตอ) บนไมไผ ๒ ลํา.
พ. ขาพระองคจะวัดขนาดของพระองค.
ภ. พราหมณ แมหากวาทานเอาไมไผมาตอจนเต็มหองจักรวาลทั้ง
สิ้นแลว ยืนเทียบอยูในที่ใกล ทานก็ไมอาจวัดขนาดของเราได เพราะเราบําเพ็ญ
บารมีมาสิ้นสี่อสงไขยแสนกัป โดยประการที่คนอื่นจะพึงวัดขนาดของเรานั้นหา
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มิได พระตถาคตนับคํานวณไมได ประมาณไมได ดังนี้แลวตรัสพระคาถาใน
พระธรรมบท. ในเวลาจบพระคาถา สัตวแปดหมื่นสี่พันดื่มน้ําอมฤตแลว.
ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง. เขาวา ทาวอสุรินทราหูสูงถึงสีพันแปดรอยโยชน
ระหวางแขนกวางหนึ่งพันสองรอยโยชน. ฝามือฝาเทากวางสามรอยโยชน. ขอ
นิ้วมือหาสิบโยชน. ระหวางคิ้วกวางหาสิบโยชน. หนาผากกวางสามรอยโยชน.
ศีรษะเการอยโยชน. ทาวราหูนั้นไมมาเฝาดวยคิดวา เราสูง ไมอาจกมดูพระ
ศาสดา. วันหนึ่ง ไดฟงการพรรณนาคุณของพระผูมีพระภาคเจา จึงเสด็จมาเฝา
ดวยความคิดเสียวา จักดูตามแตจะดูได พระผูมพี ระภาคเจาทรงทราบ
อัธยาศัยของทาวเธอ จึงทรงพระดําริวา เราจักแสดงโดยอิริยาบถไหนในบรรดา
อิริยาบถทั้ง ๔ แลว ทรงดําริสืบไปวา ธรรมดาคนยืนแมจะต่ําก็ปรากฏเหมือน
วาสูง เราจักนอนแสดงตนแกทาวเธอ ดังนี้แลว ตรัสวา อานนท เธอจงลาด
เตียงนอย ณ บริเวณพระคันธกุฎี แลวทรงสําเร็จสีหไสยาสนบนเตียงนอยนั้น.
ทาวราหูเสด็จมา แลวชะเงอคอมองดูพระผูมีพระภาคเจาที่ทรงบรรทมอยู.
เหมือนแหงนคอดูพระจันทรเพ็ญในทามกลางนภากาศ ฉะนั้น. และเมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นี้อะไรกัน จอมอสูรก็กราบทูลวา ขาพระองค
ไมมาเฝาดวยคิดวา ขาพระองคไมอาจกมดูพระผูมีพระภาคเจา. พระศาสดา
ตรัสวา จอมอสูร เรามิไดบําเพ็ญบารมี เหมือนอยางกมหนา เราใหทาน
กระทําใหมีผลเลิศ ชั้นสูงทั้งนั้น. วันนั้น ทาวราหูไดถึงสรณะ. พระผูมีพระภาคเจาทรงมีโอกาสมิใชนอยที่จะไดเห็นดวยประการอยางนี้.
พระผูมีพระภาคเจา ทรงมีศลี ดวยปาริสุทธิศีล ๔. ก็ศีลนั้น
เปนอริยะ คือสูงสุดบริสุทธิ์. เพราะเหตุนั้น จังกีพราหมณจึงกลาววา ทรงมี
ศีลเปนอริยะ. ศีลนั้นนัน่ แหละ ชื่อวา เปนกุศล เพราะอรรถวาไมมีโทษ.
เพราะเหตุนั้น จังกีพราหมณจึงกลาววา ทรงมีศีลเปนกุศล. คําวา มีศีลเปน
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กุศล นี้ เปนไวพจนของคําวา มีศีลเปนกุศล นั้น. คําวา พหุนฺน อาจริยปาจริโย ทรงเปนอาจารย และปาจารยของตนเปนอันมาก ความวา สัตว
แปดหมื่นสี่พัน ทั้งเทวดาและมนุษยไมมีประมาณ ดื่มอมตธรรมคือ มรรคผล
ดวยพระธรรมเทศนากัณฑเดียว ของพระผูมีพระภาคเจา. เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา ชือ่ วา เปนปาจารยของชนเปนอันมาก คือ ของ
อาจารย และสาวกเวไนย. ในคําวา ทรงมีกามราคะสิ้นแลว นี้ กิเลสแม
ทั้งปวงของพระผูมีพระภาคเจาสิ้นไปแลวโดยแท แตพราหมณไมรูจัก
กิเลสเหลานั้น กลาวคุณในฐานะที่ตนรูเทานั้น. บทวา วิคตาจาปลฺโล
ปราศจากความโลเล ความวา ทรงปราศจากความโลเลที่กลาวไวอยางนี้วา
ประดับบาตรประดับจีวรและเสนาสนะ อีกอยางหนึ่ง การรัก การยึดถือ
กายอันเปอยเนานี้. บทวา อปาปปุเรกฺขาโร ไมทรงมุงความชั่ว คือ
ทรงมุงโลกุตตรธรรม ๙ อันไมชั่วรายเสด็จเที่ยวไป. คําวา ชนที่เปนพราหมณ
ไดแกพวกพราหมณแตละพวกมีพระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปเปนตน. ก็พระผูม ีพระภาคเจานั้น ไมทรงมุงราย ทรงทําหมูชน
นี้แหละไวเบื้องหนา. อธิบายวา ก็หมูชนนี้กระทําพระสมณโคดมไวเบื้องหนา
เที่ยวไป. อีกอยางหนึ่ง ไมประพฤติมุงความชั่ว คือ ไมประพฤติมุงความชั่ว
อธิบายวา ไมปรารถนาความชั่ว. ถามวา แกใคร. ตอบวา แกพวกพราหมณ.
มีอธิบายวา ไมทรงมุงราย คือทรงปรารถนาประโยชนสุขตอพราหมณถายเดียว
แมผูมุงรายเฉพาะพระองค. บทวา ติโรรฏา ชนตางรัฐ คือ คนรัฐอื่น.
บทวา ติโรชนปทา ตางชนบท คือ ชนบทอื่น. คําวา สปุจฺฉตุ อาคจฺฉนฺติ
มาเพื่อทูลถามปญหา ไดแก ชนทั้งหลายมีกษัตริยและบัณฑิตเปนตน พราหมณ
และคนธรรพ (นักขับรอง) เปนตน แตงปญหามาดวยหวังวา จักทูลถาม
ปญหา. บรรดาชนเหลานั้น บางพวกกําหนดเห็นโทษของการถามปญหา และ
ความที่ไมสามารถในการแกปญหาและการรับรองปญหา จึงนั่งนิ่งไมถามเลย.
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บางพวกถาม. สําหรับบางพวก พระผูมีพระภาคเจาทรงทําความอุตสาหะ
ในการถามปญหาใหเกิดขึ้นแลว ทรงแก. เมื่อเปนอยางนี้ ความสงสัยของคน
เหลานั้นทั้งหมด พอถึงพระผูมีพระภาคเจาก็หมดไป เหมือนคลื่นของ
มหาสมุทร พอถึงฝงก็ละลายหายไปฉะนั้น. คําที่เหลือในการพรรณนาคุณของ
พระตถาคตในอธิการนี้งายทั้งนั้น. คําวา อติถิโน เต โหนฺติ สมณะหรือ
พราหมณเหลานั้นเปนแขก ความวา สมณะหรือพราหมณเหลานั้นเปน
อาคันตุกะ. คือเปนแขกของพวกเรา. บทวา ปริยาปุณามิ ขาพเจาทราบ
คือ ขาพเจารู. บทวา อปริมาณวณฺโณ มีพระคุณหาประมาณมิได ทาน
แสดงความวา มีพระคุณที่แมพระสัพพัญูเหมือน ๆ กัน ก็ประมาทไมได
จะปวยกลาวไปใยกับคนเชนเรา.
สมจริง ดังคําที่ทานกลาวไววา
แมพระพุทธเจาจะพึงกลาวคุณของ
พระพุทธเจา หากกลาวคุณของกันและกัน
ไปตลอดทั้งกัป กัปพึงสิ้นไปในระหวาง
เปนเวลาชานาน พระคุณของพระตถาคต
หาสิ้นไม ดังนี้.
พราหมณเหลานั้นไดฟงถอยคําพรรณนาคุณนี้แลวพากันคิดวา จังกีพราหมณกลาวคุณไร ๆ ของพระสมณโคดม พระสมโคดมผูเจริญพระองคนั้น
ทรงมีพระคุณไมต่ําทรามดวยประการใด ก็จังกีพราหมณนี้รูพระคุณทั้งหลาย
ของพระสมณโคดมพระองคนั้น จึงรั้งรออยูเนิ่นนานดวยประการนั้น เอาเถอะ
พวกเราจะอนุวรรตตามจังกีพราหมณนั้น ดังนี้ เมื่อพวกพราหมณจะอนุวรรต
ตาม จึงกลาวคําเปนตนวา ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น ดังนี้. บทวา โอปาเตติ
แปลวา เขาไป. บทวา สปุรกฺขโรนฺติ ยอมมุงดี คือ ยอมมุงเสมอปูนลูก
ปูนหลานเที่ยวไป. บทวา มนฺตปท บทมนต ความวา บทมนต ก็คือมนต
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นั่นแหละ อธิบายวา พระเวท. ดวยบทวา อิติหิติหปรมฺปราย โดยสืบ ๆ กัน
มาอยางนี้ ๆ นี้แสดงวา บทมนตมาโดยภาวะสืบ ๆ กันวา เขาวาอยางนี้ เขาวา
อยางนี้. บทวา ปฏกสมฺปทาย ดวยสมบัติคือตํารา ไดแกดวยสมบัติ คือ คําพูด
ทานแสดงวา แตงมาโดยการประพันธเปนฉันทมีสาวิตติฉันทเปนตน และโดย
การประพันธทั่วไป อยางรอยแกว. บทวา นั้นดวย แปลวา ในบทมนตนั้น.
บทวา ผูกลาว แปลวา เปนผูบอกมนต.
บทวา เหลาใด แปลวา อันเปนของมีอยู ของพราหมณเหลาใด.
บทวา บทมนต ไดแก มนตคือพระเวทนั่นแหละ. บทวา เพลงขับ ความวา
อันพราหมณแตเกากอนสิบคน มีพราหมณอัฏฐกะเปนตนสวดแลว เนื่องดวย
ความถึงพรอมดวยเสียง. บทวา กลาวแลว ไดแกบอกแลว อธิบายวา กลาว
แลวแกผูอื่น. บทวา สมิหิต รวบรวมไวแลว ความวา รวมไว คือ ทําให
เปนหมวดหมู อธิบายวา จัดตั้งไวเปนหมวด. บทวา ตทนุคายนฺติ ขับตาม
บทมนตนั้น ความวา พราหมณทั้งหลายในบัดนี้ ขับตาม คือสวดตามบทมนต
นั้นซึ่งทานเหลานั้นขับแลวในปางกอน. บทวา กลาวตามบทนั้น แปลวา
กลาวตามบทมนตนั้น . คํานี้เปนไวพจนของคํากอนนั่นแล. บทวา กลาวตาม
ภาษิต แปลวา ทองบนตามที่ทานเหลานั้นกลาวแลวทองแลว. บทวา บอก
ตามที่บอก แปลวา บอกตามที่ทานเหลานั้นบอกแกผูอื่น. คําวา เสยฺยถีท
หมายความวา ทานเหลานั้น คือ ทานเหลาไหน. คําวา อัฏกะ เปนตน
เปนชื่อของทานเหลานั้น. ไดสดับมาวา ทานเหลานั้นตรวจดูดวยตาทิพย ไม
ทําการเบียดเบียนผูอื่น เทียบเคียงกับพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจากัสสป
สัมมาสัมพุทธเจา แลวรอยกรองมนตทั้งหลายไว. สวนพราหมณพวกอื่นเติม
การฆาสัตวเปนตนเขาไป ทําลายพระเวททั้งสามทําใหผิดกับพระดํารัสของ
พระพุทธเจา. บทวา ลําดับคนตาบอด แปลวา แถวคนตาบอด. คือคน
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ตาบอดคนหนึ่ง จับปลายไมเทาที่คนตาดีคนหนึ่งถืออยู. คนตาบอด ๕๐-๖๐ คน
ตอกันตามลําดับอยางนี้คือ คนตาบอดคนอื่นเกาะคนตาบอดคนนั้น คนอื่น
เกาะคนนั้น ตอ ๆ ไป เรียกวา แถวคนตาบอด. บทวา ปรมฺปราสสตฺตา
เกาะกันตอ ๆ ไป ความวา เกาะกันแลกัน อธิบายวา เวนคนตาดีผูถือไมเทา
เขาวานักเลงคนหนึ่งเห็นคณะคนตาบอดก็พูดปลุกใจวา ในบานชื่อโนน ของ
เคี้ยวของบริโภคหาไดงาย พวกคนตาบอดเหลานั้นพูดวา นายชวยนําพวกฉัน
ไปที่บานนั้นเถิด พวกฉันจะใหสิ่งนี้แกทาน เขารับเอาคาจาง (พาไปถึงกลางทาง)
ก็แวะลงขางทาง พาเดินตามกันรอบกอไมใหญ แลวใหเอามือของคนตาบอด
คนแรกจับรักแรของตนตาบอดคนหลังแลวพูดวา ฉันมีงานบางอยาง พวกทาน
จงเดินไปกอน ดังนี้ แลวก็หนีไปเสีย. คนตาบอดเหลานั้นพากันเดินทั้งวัน
ไมพบทางไป ตางคร่ําครวญวา ทานผูเจริญ ! ไหนคนตาดี ไหนหนทาง
เมื่อไมพบหนทางก็พากันตายอยู ณ ที่นั้นนั่นแล คําวา ปรมฺปราสตฺตา
เกาะกันตอ ๆ ไป ตรัสหมายถึงคนตาบอดพวกนั้น.
บทวา ปุริโมป แมคนชั้นแรก ความวา บรรดาพราหมณ ๑๐ คน
รุนแรก แมพราหมณคนหนึ่ง. บทวา มชฺฌิโมป แมคนชั้นกลาง ความวา
บรรดาอาจารยและปาจารยในรุนกลาง แมอาจารยคนหนึ่ง. บทวา ปจฺฉิโมป
แมคนรุนหลัง ความวา บรรดาพราหมณทั้งหลายในบัดนี้ แมพราหมณ
คนหนึ่ง. บทวา ปฺจ โข หาแล ความวา ตรัสเพิ่มธรรมอื่นที่คลายกัน
อีก ๓ ขอ เขาไปในธรรม ๒ ขอ ซึ่งมีมาในพระบาลี. คําวา ทฺวิธา วิปากา
มีวิบากเปน ๒ สวน คือ มีวิบากทีเ่ ปนจริง หรือมีวิบากที่ไมเปนจริง.
คําวา นาลเมตฺถ ในขอนี้ไมควร ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงตั้ง
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แนวทางคําถามไวอยางสูงวา ดูกอนภารทวาชะวิญูชนเมื่อปฏิบัติดวยหวังวา
จักตามรักษาสัจจะ ไมควร คือไมสมควรที่จะถึงการตกลงโดยสวนเดียวอยาง
นี้วา สิ่งที่เรายึดถือเทานั้นจริง สิ่งอื่นเปลา. คําวา อิธ ภารทฺวาช ภิกขฺ ุ
ภารทวาชะ ภิกษุในศาสนานี้ ความวา ตรัสหมายถึงพระองคเอง เหมือน
ในชีวกสูตรและมหาวัจฉสูตร. คําวา โลภนีเยสุ ธมฺเมสุ ในธรรม
เปนที่ตั้งแหงความโลภ คือ ในธรรมคือความโลภ. แมในสองบทที่เหลือ
ก็มีนัยนี้เหมือนกัน. คําวา สทฺธ นิเวเสติ ยอมตั้งลงชื่อศรัทธา คือ
ยอมตั้งลงซึ่งศรัทธาที่ไวใจได. บทวา เขาไป แปลวา เขาไปหา. บทวา
ปยิรุปาสติ แปลวา นั่งในที่ใกล บทวา โสต ไดแก เงี่ยโสตประสาท.
บทวา ธรรม คือ ฟงเทศนาธรรม. บทวา ทรงไว ความวา กระทําให
คลองแคลวทรงไว. บทวา ยอมไตสวน คือพิจารณาโดยอัตถะและการณะ
คําวา ยอมควรการเพง คือ ยอมควรตรวจดู. อธิบายวา ยอมปรากฏ
ไดอยางนี้วา ศีลตรัสไวในที่นี้ สมาธิตรัสไวในที่นี้. ความพอใจคือความ
ตองการที่จะทํา ชื่อวา ฉันทะ. บทวา ยอมอุตสาหะ คือ ยอมพยายาม.
คําวา ยอมเทียบเคียง คือยอมพิจารณาดวยอํานาจอนิจจลักษณะเปนตน.
บทวา ยอมตั้งความเพียร คือยอมตั้งความเพียรในมรรค. คําวา ทําให
แจงปรมัตถสัจจะดวยกาย ความวา ทําใหแจวพระนิพพานดวยนามกายอัน
เปนสหชาต และชําแหละกิเลสดวยปญญาเห็นแจงพระนิพพานนั้นนั่นแหละ
อยางปรากฏชัดแจง. บทวา การตรัสรูสัจจะ คือ การตรัสรูมรรค. บทวา
การบรรลุสัจจะ คือการทําใหแจงผล. บทวา เหลานั้นนั่นแหละ คือ ธรรม
๑๒ ประการ ที่กลาวไวแลวในหนหลัง. ทานยอมอนุโลมการกลาวถึงมรรค
อยางยืดยาวอยางนี้ เพราะฉะนั้น จึงไมมีอธิบายอยางนี้.
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บทวา เหลานั้นนัน่ แล ไดแก ธรรมที่สัมปยุตดวยมรรคเหลานั้น.
ความเพียรในมรรคชื่อวา ปธานความเพียร. ก็ความเพียรในมรรคนั้น มี
อุปการะมากแกการบรรลุสัจจะกลาวคือ การทําใหแจงผล เพราะเมื่อมรรคไมมี
ผลก็ไมมี เหตุนั้นพึงทราบเนื้อความในบททั้งปวงโดยนัยนี้. คําที่เหลือในบท
ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถาจังกีสูตรที่ ๕
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๖. เอสุการีสูตร
[๖๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ครั้งนั้นแล เอสุการี
พราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี
พระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง.
[๖๖๒] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว เอสุการีพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอ ๔
ประการ คือ บัญญัติการบําเรอพราหมณ ๑ บัญญัติการบําเรอกษัตริย ๑
บัญญัติการบําเรอแพศย ๑ บัญญัติการบําเรอศูทร ๑ ทานพระโคดม ในการ
บําเรอทั้ง ๔ ประการนั้น พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอพราหมณไว
วา พราหมณพึงบําเรอพราหมณ กษัตริยพึงบําเรอพราหมณ แพศยพึงบําเรอ
พราหมณ หรือศูทรพึงบําเรอพราหมณ พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการ
บําเรอพราหมณไวเชนนี้. พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอกษัตริยไววา
กษัตริยพึงบําเรอกษัตริย แพศยพึงบําเรอกษัตริย หรือศูทรพึงบําเรอกษัตริย
พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอกษัตริยไวเชนนี้. พราหมณทั้งหลาย
ยอมบัญญัติการบําเรอแพศยไววา แพศยพึงบําเรอแพศย หรือศูทรพึงบําเรอ
แพศย พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัตกิ ารบําเรอแพศยไวเชนนี้. พราหมณ
ทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอศูทรไววา ศูทรเทานั้นพึงบําเรอศูทรดวยกัน
ใครอื่นจักบําเรอศูทรเลา. พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอศูทรไวเชน
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นี้. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการนี้
ทานพระโคดมเลาตรัสการบําเรอนี้อยางไร
[๖๖๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา พราหมณ ก็โลกทั้งปวงยอม
อนุญาตขอนั้นแกพราหมณทั้งหลายวา จงบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการนี้หรือ.
เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม.
พ. พราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษขัดสน ไมมีของของตน ยากจน
ชนทั้งหลายพึงแขวนกอนเนื้อไวเพื่อบุรุษนั้นผูไมปรารถนาวา บุรุษผูเจริญ
ทานพึงเคี้ยวกินกอนเนื้ออันเสียและพึงใชตนทุน ฉันใด พราหมณทั้งหลายก็
ฉันนั้น ยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการนี้แกสมณพราหมณเหลานั้น โดย
ไมไดรับปฏิญาณ. พราหมณ เรายอมไมกลาววา พึงบําเรอสิ่งทั้งปวง แต
เราก็ไมกลาววา ไมพึงบําเรอสิ่งทั้งปวง ก็เมื่อบุคคลบําเรอสิ่งใดอยู เพราะ
เหตุแหงการบําเรอ พึงมีแตความชั่ว ไมมีความดี เรากลาวสิ่งนั้นวาควร
บําเรอหามิได แตเมื่อบุคคลบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมี
แตความดี ไมมีความชั่ว เรากลาวสิ่งนั้น วาควรบําเรอ. ถาแมชนทั้งหลายจะ
พึงถามกษัตริยอยางนี้วา เมื่อทานบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ
พึงมีแตความชั่ว ไมมีความดี หรือวาเมื่อทานบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหง
บําเรอพึงมีแตความดี ไมมีความชั่ว ในกรณีเชนนีท้ านจะพึงบําเรอสิ่งนั้น แม
กษัตริยเมื่อจะพยากรณโดยชอบ ก็พึงพยากรณอยางนี้วา เมื่อขาพเจาบําเรอ
สิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมีแตความชั่วไมมีความดี ขาพเจาไม
พึงบําเรอสิ่งนั้น เมื่อขาพเจาบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมี
แตความดี ไมมีความชั่ว ขาพเจาพึงบําเรอสิ่งนั้น ถาแมชนทั้งหลายพึงถาม
พราหมณ ... แพศย.. .ศูทรอยางนี้วา เมื่อทานบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุ
แหงการบําเรอ พึงมีแตความชั่ว ไมพึงมีความดี ทานพึงบําเรอสิ่งนั้น หรือ
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วาเมื่อทานบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมพึงมี
ความชั่ว ในกรณีเชนนี้ ทานจะพึงบําเรอสิ่งนั้น แมศูทรเมื่อจะพยากรณโดย
ชอบ ก็พึงพยากรณอยางนี้วา เมื่อขาพเจาบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการ
บําเรอ พึงมีแตความชั่ว ไมพึงมีความดี ขาพเจาไมพึงบําเรอสิ่งนั้น สวนวา
เมื่อขาพเจาบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมพึง
มีความชั่ว ขาพเจาพึงบําเรอสิ่งนั้น.
[๖๖๔] พราหมณ เราจะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูเกิด
ในสกุลสูงก็หามิได แตจะไดกลาววา เลวทราม เพราะความเปนผูเกิดใน
สกุลสูงก็หามิได เราจะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะอัน
ยิ่งหามิได แตจะไดกลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่งก็หามิได
จะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูมีโภคะมากหามิได แตจะไดกลาว
วาเลวทรามเพราะความเปนผูมีโภคะมากก็หามิได. พราหมณ เพราะวา บุคคล
บางตนในโลกนี้ แลวเกิดในสกุลสูง ก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ
ผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ มีจติ
พยาบาท เปนมิจฉาทิฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะความ
เปนผูเกิดในสกุลสูง บุคคลบางตนในโลกนี้ แมเกิดในสกุลสูง ก็เปนผูเวนจาก
การฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการพระพฤติผิดในกามเวน
ขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ
เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ เพราะ
ฉะนั้น เราจึงไมกลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูง พราหมณ
บุคคลบางตนในโลกนี้ แมมีวรรณะอันยิ่งก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ
ผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มีความโลภ มี
จิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะ
ความเปนผูมีวรรณะอันยิ่ง. พราหมณ บุคคลบางตนในโลกนี้ แมมีวรรณะ
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อันยิ่ง ก็เปนผูเวนจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการ
ประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวน
ขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิต
พยาบาท เปนสัมมาทิฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววาเลวทรามเพราะความ
เปนผูมีวรรณะอันยิ่ง. พราหมณบุคคลบางคนในโลกนี้ แมมโี ภคะมาก ก็ยัง
เปนผูฆาสัตว ลักทรัพย พระพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูด
คําหยาบ พูดเพอเจอ มีความโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฐิ เพราะฉะนั้น
เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูมีโภคะมาก พราหมณ บุคคลบาง
คนในโลกนี้ แมมีโภคะมาก ก็เปนผูเวนจากการฆาสัตว เวนขาดจากการ
ลักทรัพย เวนขาดจากประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ เวน
ขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูด
เพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ เพราะฉะนั้น เราจึง
ไมกลาววาเลวทราม เพราะความเปนผูมีโภคะมาก พราหมณ เรายอมไม
กลาววา พึงบําเรอสิ่งทั้งปวง แตเราก็ไมกลาววา ไมพึงบําเรอสิ่งทั้งปวง ก็เมื่อ
บุคคลบําเรอสิ่งใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ
ปญญายอมเจริญ สิ่งนั้นเรากลาววาพึงบําเรอ.
[๖๖๕] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว เอสุการีพราหมณได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติ
ทรัพย ๔ ประการคือ ยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของพราหมณ ๑
ทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริย ๑ ทรัพยอันเปนของมีอยูของแพศย ๑ ทรัพย
อันเปนของมีอยูของศูทร ๑ ทานพระโคดม ในขอนั้น พราหมณทั้งหลาย
ยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของพราหมณ คือ การเที่ยวไปเพื่อภิกษา
แตพราหมณเมื่อดูหมิ่นทรัพยอันเปนของมีอยู คือ การเทีย่ วไปเพื่อภิกษา
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ชื่อวาเปนผูทํากรรมมิใชกจิ
เหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจาของมิไดให
ฉะนั้น พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัตทิ รัพยอันเปนของมีอยูของพราหมณนี้แล.
ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริย
คือ แลงธนู แตกษัตริยเมื่อดูหมิ่นทรัพยอันเปนของมีอยู คือ แลงธนู ชือ่
วาเปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจาของมิไดให
ฉะนั้น พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริยนี้แล.
ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของแพศย
คือ กสิกรรมและโครักขกรรม แตแพศยเมื่อดูหมิ่นทรัพยอันเปนของมีอยู คือ
กสิกรรมและโครักขกรรม ชื่อวาเปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือนคนเลี้ยง
โคถือเอาของที่เจาของมิไดให ฉะนั้น พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพย
อันเปนของมีอยูของแพศยนี้แล. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอม
บัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทร คือ เคียวและไมคาน แตศูทรเมือ่
ดูหมิ่นทรัพยอันเปนของมีอยู คือ เดียวและไมคาน ชื่อวาเปนผูทํากรรมมิใช
กิจ เปรียบเหมือนคนเลี้ยงโคถือเอาของที่เจาของมิไดให ฉะนั้น พราหมณ
ทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทรนี้แล. ทานพระโคดม
พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการนี้ ในเรื่องนี้ ทานพระโคดม
จะตรัสวากระไร.
[๖๖๖] พราหมณ ก็โลกทั้งปวงยอมอนุญาตขอนี้แกพราหมณทั้ง
หลายวา จงบัญญัติทรัพย ๔ ประการนี้หรือ.
เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม.
พ. พราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษขัดสน ไมมีของของตน ยากจน
ชนทั้งหลายพึงแขวนกอนเนื้อไวใหแกบุรุษนั้นผูไมปรารถนาวา บุรุษผูเจริญ
ทานพึงเคี้ยวกินกอนเนื้อนี้เสียและพึงใชทุนฉันใด พราหมณทั้งหลายก็ฉันนั้น
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ยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการนี้แกสมณพราหมณเหลานั้น โดยไมไดรับปฏิญาณ
พราหมณ เรายอมบัญญัติโลกุตตรธรรมอันเปนอริยะ วาเปนทรัพยอันเปนของ
มีอยูของบุรุษ. เมื่อเขาระลึกถึงวงศสกุลเกาอันเปนของมารดาบิดา อัตภาพ
บังเกิดขึ้นในวงศสกุลใด ๆ บุรุษนั้น ยอมถึงความนับตามวงศสกุลนั้น ๆ. ถา
อัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย ก็ยอมถึงความนับวาเปนกษัตริย. ถาอัตภาพ
บังเกิดในสกุลพราหมณ ก็ยอมถึงความนับวาเปนพราหมณ. ถาอัตภาพบังเกิด
ในสกุลแพศย ก็ยอมถึงความนับวาเปนแพศย. ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลศูทร
ยอมถึงความนับวาเปนศูทร เปรียบเหมือนไฟอาศัยปจจัยใด ๆ ติดอยู ยอม
ถึงความนับตามปจจัยนั้น ๆ. ถาไฟอาศัยไมคิดอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดไม.
ถาไฟอาศัยหยากเยื่อติดอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดหยากเยื่อ. ถาไฟอาศัย
หญาติดอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดหญา. ถาไฟอาศัยโคมัยติดอยู ก็ยอม
ถึงความนับวาไฟติดโคมัน ฉันใด เราก็ฉันนั้นแล ยอมบัญญัติโลกุตตรธรรม
อันเปนอริยะ วาเปนทรัพยอันเปนของมีอยูของบุรุษ. เมื่อเขาระลึกถึงวงศ
สกุลเกาอันเปนของมารดาบิดา อัตภาพบังเกิดในสกุลใด ๆ ก็ยอมถึงความ
นับตามสกุลนั้น ๆ. ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย ก็ยอมถึงความนับวา
เปนกษัตริย. ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลพราหมณ ก็ยอมถึงความนับวาเปน
พราหมณ. ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลแพศย ก็ยอมถึงความนับวาเปนแพศย.
ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลศูทร ก็ยอมถึงความนับวาเปนศูทร.
[๖๖๗] พราหมณ ถาแมกลุ บุตรออกจากสกุลกษัตริยบวชเปน
บรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนขาดจาก
การฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการ
พูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท
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เปนสัมมาทิฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข ถาแมกุลบุตรออกจาก
สกุลพราหมณ...จากสกุลแพศย ...จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิตและเขา
อาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวน
ขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจาก
การพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวน
ขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ
ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข พราหมณ ! ทานจะเขาใจความขอนั้น
เปนไฉน พราหมณเทานั้นหรือสามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความ
เบียดเบียน ในที่นั้น กษัตริย แพศย ศูทร ไมสามารถหรือ.
เอ. ไมใชเชนนัน้ ทานพระโคดม แมกษัตริยก็สามารถเจริญเมตตา
จิตอันไมมีเวรไมมีความเบียดเบียนในที่นั้นได แมพราหมณ . . แมแพศย...
แมศูทร. . . แมวรรณะ ๔ ทั้งหมด ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมี
ความเบียดเบียนในที่นั้นได.
[๖๖๘] พ. พราหมณ ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาแมกลุ บุตรออก
จากสกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต
และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคต
ประกาศแลว เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวน
ขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจาก
การพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ
ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออก
จากทุกข ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ... จากสกุลแพศย ... จากสกุล
ศูทรบวชเปนบรรพชิต เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตวเวนขาดจากการลักทรัพย
เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาด
จากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ
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ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออก
จากทุกข พราหมณ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทานั้น
หรือสามารถถือเอาเครื่องสีสัตวสําหรับอาบน้ําไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลี
กษัตริย แพศย ศูทร ไมสามารถหรือ.
เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม แมกษัตริยก็สามารถถือเอา
เครื่องสีตัวสําหรับอาบน้ํา ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลีได แมพราหมณ. . .
แมแพศย. . . แมศูทร แมวรรณะ ๔ ทั้งหมด ก็สามารถถือเอาเครื่องสีตัว
สําหรับอาบน้ํา ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลีได.
[๖๖๙] พ. พราหมณ ฉันนั้นเหมือนกันแล ถาแมกุลบุตรออก
จากสกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ
แลวยอมเปนผูเวน ขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจาก
กรรมเปนขาศึกแกพรหมณ เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด
เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมี
จิตพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได ถาแม
กุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ...จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปน
บรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวน
ขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแก
พรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาด
จากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมจี ิต
พยาบาท เปนสัมมาทิฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได ทานจะ
เขาใจความขอนั้นเปนไฉน พระราชาผูเปนกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้
รับสั่งใหบุรุษซึ่งมีชาติตาง ๆ กัน ๑๐๐ คนมาประชุมกันวา จงมานี่แนะ
ทานทั้งหลาย ในทานทั้งหลาย ผูใ ดเกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุลพราหมณ
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แตสกุลเจา ผูนั้นจงเอาไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไมทับทิม
มาทําเปนไมสีไฟ จงสีไฟไหเกิดขึ้น จงสีไฟใหติด สวนทานเหลาใดเกิดแต
สกุลคนจัณฑาล แตสกุลนายพราน แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แต
สกุลคนเทหยากเยื่อ ทานเหลานั้นจงเอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา
หรือไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ จงสีไฟใหเกิดขึ้น จงสีไฟใหติด พราหมณ
ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ไฟที่บุคคลผูเกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุล
พราหมณ แตสกุลเจา เอาไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไมทับทิม
มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟเกิดลุกขึ้น ไฟนั้นเทานั้นหรือเปนไฟมีเปลว มีสี และ
มีแสง อาจทํากิจที่ตองทําดวยไฟนั้นได สวนไฟที่คนเกิดแตสกุลคนจัณฑาล
สกุลนายพราน แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเทหยากเยื่อ
เอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ
สีไฟเกิดลุกขึ้น ไฟนั้นเปนไฟไมมีเปลว ไมมีสี ไมมีแสง และไมอาจทํากิจ
ที่ตองทําดวยไฟนั้นหรือ.
เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ไฟที่บุคคลเกิดแตสกุลกษัตริย
แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา เอาไมสัก เอาไมสาละ ไมสน ไมจันทน
หรือไมทับทิม มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟเกิดขึ้น ไฟนั้นเปนไฟมีเปลว มีสี
มีแสง และอาจทํากิจที่ตองทําดวยไฟนั้นได แมไฟที่บุคคลเกิดแตสกุลจัณฑาล
แตสกุลนายพราน แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเทหยากเยื่อ
เอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ
สีไฟเกิดลุกขึ้น ไฟนั้นก็เปนไฟมีเปลว มีสี มีแสง และอาจทํากิจที่ตองทํา
ดวยไฟแมทั้งหมดได.
[๖๗๐] พ. พราหมณ ฉันนัน้ เหมือนกันแล ถาแมกลุ บุตรออก
จากสกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศ
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แลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาด
จากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการ
พูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมี
ความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกข
ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ. .. จากสกุลแพศย . . . จากสกุลศูทร
บวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลว ยอมเปน
ผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปน
ขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด
เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมี
จิตพยาบาท เปนสัมมาทิฐิ ยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกจากทุกขได.
[๖๗๑] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว เอสุการีพราหมณ
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองค
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็น
รูปได ฉะนั้น ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับทั้ง
พระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจํา
ขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล.
จบเอสุการีสูตรที่ ๖
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อรรถกถาเอสุกรีสูตร
เอสุการีสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น คําวา พึงแขวนสวน คือพึงใหแขวนสวน.
ทรงแสดงชื่อวา สัตถธรรม คือธรรมของพอคาเกวียนดวยคํานี้ . ไดยินวา
พอคาเกวียนเดินทางกันดารมาก. เมือ่ โคตายในระหวางทาง ก็ถือเอาเนื้อมัน
มาแลว แขวนไวสําหรับผูตองการเนื้อทั้งปวงวา ใคร ๆ เคี้ยวกินเนื้อนี้ จง
ใหราคาเทานี้ . ธรรมดาวาเนื้อโค คนกินไดก็มี กินไมไดก็มี ผูสามารถให
ตนทุนก็มี ผูไ มสามารถก็มี. พอคาเกวียนซื้อโคมาดวยราคาใด เพื่อใหราคานั้น
จึงใหสวนแกคนทั้งปวงโดยพลการแลว เอาแตตนทุน. นี้เปนธรรมของพอคา
เกวียน. เพือ่ แสดงวา แมพราหมณทั้งหลายก็อยางนั้นเหมือนกัน ถือเอา
ปฏิญญาของชาวโลกแลวบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการโดยธรรมดาของตนเอง
ดังนี้ จึงตรัสวา อยางนั้นเหมือนกันแล ดังนี้เปนตน. คําวา พึงมีแตความชั่ว
คือ พึงเปนความชั่วชาอยางยิ่ง. คําวา พึงมีแตความดี คือ พึงมีแตประโยชน
เกื้อกูล. อีกอยางหนึ่ง บทวา ชั่ว คือ พึงเปนอัตตภาพชั่ว คือ ลามก.
บทวา ดี คือ ประเสริฐสุด. ไดแกสูงสุด. บทวา ประเสริฐ คือ ประเสริฐกวา.
บทวา เพราะความเปนผูเกิดในตระกูลสูง คือ ประเสริฐ เพราะความ
เปนผูเกิดในตระกูลสูง. บทวา ชั่วชา คือ เลวทราม. ความเปนผูเกิดใน
ตระกลสูงเทียว ยอมควรในตระกูลทั้งสอง คือ ตระกูลกษัตริย และตระกูล
พราหมณ. ความเปนผูมีวรรณะอันยิ่ง ยอมควรในตระกูลทั้งสาม. เพราะแม
แพศยก็ยอมเปนผูมีวรรณะอันยิ่งได. ความเปนผูมีโภคะมากยอมควรแมใน
ตระกูลทั้ง ๔. เพราะแมศูทรจนชั้นที่สุดแมคนจัณฑาล ก็ยอ มเปนผูมีโภคะ
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มากไดเหมือนกัน. บทวา เที่ยวไปเพื่อภิกษา ความวา อันพราหมณแมมี
ทรัพยเปนโกฏิก็ตองเที่ยวขอภิกขา. พราหมณแตเกากอนแมมีทรัพยตั้ง ๘๐ โกฏิ
ก็ยอมเที่ยวภิกขาเพลาหนึ่ง. ถามวา เพราะเหตุไร. ตอบวา ขอครหาวา
เดี๋ยวนี้เริ่มเที่ยวขอภิกษา ดังนี้ จักไมมีแกโปราณกพราหมณทั้งหลายในเวลา
เข็ญใจ. บทวา ดูหมิ่น ความวา พราหมณละวงศ การเที่ยวภิกษาแลว
เลี้ยงชีวิตดวยสัตถาชีพ (อาชีพชายศัสตรา) กสิกรรม และพาณิชกรรมเปนตนนี้
ชื่อวาดูหมิ่น. บทวา เหมือนคนเลี้ยงโค ความวา เหมือนคนเลี้ยงโคลักของ
ที่ตนตองรักษา เปนผูทําในสิ่งที่มิใชหนาที่ฉะนั้น . พึงทราบเนื้อความในวาระ
ทั้งปวงโดยนัยนี้. บทวา มีดและไมคาน คือมีดสําหรับเกี่ยวหญา (คือเคียว)
และไมคาน. บทวา ระลึกถึง ความวา ระลึกถึงวงศตระกูลเกาอันเปนของ
มารดาบิดาที่คนเกิดนั้น. คําที่เหลือในที่ทั้งปวงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาเอสุการีสูตรที่ ๖
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๗. ธนัญชานิสูตร
[๖๗๒] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับ อยู ณ พระวิหารเวฬุวันสวนที่
ใชเลี้ยงกระแต เขตพระนครราชคฤห. สมัยนัน้ แล ทานพระสารีบุตรเที่ยว
จาริกไปในทักขิณาคิรีชนบท พรอมดวยภิกษสงฆหมูใหญ. ครั้งนั้น ภิกษุ
รูปหนึ่งจําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงทักขิณาคิรีชนบท ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการปราศรัยพอให
ระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
[๖๗๓] ทานพระสารีบุตรไดถามภิกษุนั้นวา ทานผูมีอายุ พระผูมี
พระภาคเจาไมทรงพระประชวร และยังทรงพระกําลังอยูหรือ.
ภิกษุนั้นกราบเรียนวา พระผูมีพระภาคเจาไมทรงพระประชวรและยัง
ทรงพระกําลังอยู ทานผูมีอายุ.
สา. ทานผูมีอายุ ก็ภิกษุสงฆไมปวยไข และยังมีกําลังอยูหรือ.
ภิ. แมภิกษุสงฆก็ไมปวยไข และยังมีกําลังอยู ทานผูมีอายุ.
สา. ทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณอยูที่ใกลประตูตัณฑุลปาละ ใน
พระนครราชคฤหนั้น เขาไมปวยไขและยังมีกําลังอยูหรือ.
ภิ. แมธนัญชานิพราหมณก็ไมปวยไข และยังมีกําลังอยู ทานผูมี
อายุ.
สา. ทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณยังเปนผูไมประมาทหรือ.
ภิ. ทีไ่ หนไดทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณของเราจะไมประมาท.
เขาอาศัยพระราชา เที่ยวปลนพวกพราหมณและคฤหบดี อาศัยพวกพราหมณ
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และคฤหบดีปลนพระราชา ภริยาของเขาผูมีศรัทธา ซึ่งนํามาจากสกุลที่มีศรัทธา
ทํากาละเสียแลว เขาไดหญิงอื่นมาเปนภริยาหาศรัทธามิได เขานํามาจากสกุลที่
ไมมีศรัทธา.
สา. ทานผูมีอายุ เราไดฟงวาธนัญชานิพราหมณเปนผูประมาท เปน
อันไดฟงชั่วหนอ ทําไฉน เราจะพึงไดพบกับธนัญชานิพราหมณบางครั้งบาง
คราว. ทําไฉน จะพึงไดเจรจาปราศรัยกันสักนอยหนึ่ง
ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรอยูในทักขิณาคิรีชนบทคามควรแลว จึง
หลีกจาริกไปทางพระนครราชคฤห เที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ไดถึงพระนครราชคฤหแลว.
[๖๗๔] ไดยินวา สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวิหารเวฬุวัน
สวนที่ใชเลี้ยงกระแต ใกลพระนครราชคฤห. ครั้งนั้นเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยังพระนครราชคฤห สมัยนั้น ธนัญชานิ
พราหมณใชคนใหรีดนมโคอยูที่คอกโค ภายนอกพระนคร ทานพระสารีบุตร
เที่ยวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตแลว
เขาไปหาธนัญชานิพราหมณถึงที่อยูธนัญชานิพราหมณไดเห็นทานพระสารีบุตร
กําลังมาแตไกล จึงเขาไปหาทานพระสารีบุตร แลวไดกลาววา นิมนตดมื่ น้ํา
นมสดทางนี้เถิด ทานพระสารีบุตร ทานยังมีเวลาฉันอาหาร.
สา. อยาเลยพราหมณ วันนีฉ้ ันทําภัตกิจเสร็จแลว ฉันจักพักกลาง
วันที่โคนตนไมโนน ทานพึงมาในที่นั้น ธนัญชานิพราหมณรับคําทานพระสารีบุตรแลว. ครั้งนั้น ธนัญชานิพราหมณบริโภคอาหารเวลาเชาเสร็จแลว ได
เขาไปหาทานพระสารีบุตร ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร ครั้นผานการ
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง
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[๖๗๕] ทานพระสารีบุตรไดถามวา ธนัญชานิ ทานเปนผูไม
ประมาทหรือ.
ธนัญชานิพราหมณไดตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร ที่ไหนขาพเจา
จะไมประมาท เพราะขาพเจาตองเลี้ยงมารดาบิดา ตองเลี้ยงบุตรภริยา ตอง
เลี้ยงพวกทาส กรรมกร และคนรับใช ตองทํากิจสําหรับมิตรและอํามาตยแก
มิตรและอํามาตย ตองทํากิจสําหรับญาติสาโลหิต ตองทํากิจสําหรับแขกแกแขก
ตองทําบุญที่ควรทําแกปุพเปตชนสงไปใหปุพเปตชน ตองทําการบวงสรวงแก
พวกเทวดา ตองทําราชการใหแกหลวง แมกายนี้ก็ตองใหอิ่มหนํา ตองให
เจริญ.
[๖๗๖] สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้น เปนไฉน บุคคล
บางตนในโลกนี้ เปนผูพ ระพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ
แหงบิดามารดา นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหง
การประพฤติไมชอบธรรนและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนา
หรือวา เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
มารดาบิดา ขอนายนิรยบาลอยูพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือมารดาบิดาของ
ผูนั้นจะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไป
นรกเลย.
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานสารีบุตร ที่แทถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมากมาย
นายนิรยบาลก็พึงโยนลงในนรกจนได.
[๖๗๗] สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ
แหงบุตรและภริยา นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราผูนั้นไปนรก เพราะเหตุแหงการ
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พระพฤติไมชอบธรรมและพระพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนา
หรือหนอวาเราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบุตร
และภริยา ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาบุตรและภริยา
ของผูนั้น จะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรก
เลย.
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ
มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนลงในนรกจนได.
[๖๗๘] สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ พระพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
ทาสกรรมกรและคนรับใช นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปนรก เพราะ
เหตุแหงการพระพฤติไมชอบธรรมและพระพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความ
ปรารถนาหรือหนอวา เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิธรรม
เพราะเหตุแหงทาส กรรมกรและคนรับ ใช ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเรา
ไปนรกเลย หรือวาพวกทาส กรรมกรและคนรับใชของเขาจะพึงไดตามความ
ปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
เราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย.
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แทถึงผูนั้นจะคร่ําครวญมาก
มาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๗๙] สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้น เปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ พระพฤติไมชอบธรรม พระพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแห ง
มิตรและอํามาตย นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้น ไปยังนรก เพราะเหตุแหง
การประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนา
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หรือหนอวา เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ
แหงมิตรและอํามาตย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวามิตร
และอํามาตยของเขาพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดครา
เขาไปนรกเลย.
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ
มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๐] สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
บางคนโนโลกนี้ ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
ญาติสาโลหิต นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการ
ประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนา
หรือหนอวาเราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาญาติสาโลหิตของ
เขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม
เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย.
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ทีแ่ ท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ
มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๑] สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ พระพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก
นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไม
ชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา
เราพระพฤติไมชอบธรรม พระพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเขา ขอนาย
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นิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาแขกของเขาจะพึงไดตามความ
ปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเรา
ทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย.
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ
มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๒] สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ พระพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
ปุพเปตชน นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการ
ประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนา
หรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
ปุพเปตชน ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาปุพเปตชน
ของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไป
นรกเลย.
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ
มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๓] สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ ประพฤติไมชอบธรรม พระพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
เทวดา นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการ
ประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนา
หรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม พระพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
เทวดา ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาเทวดาของเขาจะ
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พึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม
เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย.
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ
มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๔] ส. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
บางคนในโลกนี้ พระพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
พระราชา นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการ
พระพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนา
หรือหนอวา เราพระพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง
พระราชา ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาพระราชาของ
ผูนั้นจะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราทั้งหลาย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไป
นรกเลย.
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ
มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๕] สา. ดูกอ นธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน
บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติไมชอบธรรม พระพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ
แหงการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย นายนิรยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้น
ไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม
เขาจะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุการณเลี้ยงกาย เพราะเหตุการณทํานุบํารุงกาย ขอนายนิรยบาล
อยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาชนเหลาอื่นของเขาจะพึงไดตามความ
ปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการณ
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เลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ขอนายนิรยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรก
เลย.
ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ที่แท ถึงผูนั้นจะคร่ําครวญ
มากมาย นายนิรยบาลก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.
[๖๘๖] สา. ดูกอนธนัญชานี ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน
บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมารดาบิดา
กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงมารดาบิดา
ไหนจะประเสริฐกวากัน.
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร ผูที่ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงมารดาบิดา ไมประเสริฐ สวนผูประพฤติชอบธรรม
ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงมารดาบิดา ประเสริฐ ดวยวาการประพฤติ
ชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรม
และการประพฤติผิดธรรม.
สา. ธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปน
เครื่องใหบุคคลอาจเลี้ยงมารดาบิดาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติ
ปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๘๗] ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผู
พระพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภริยา กับ
บุคคลผูพระพฤติชอบธรรม พระพฤติถูกธรรม เพราะเหตุบุตรและภริยา
ไหนจะประเสริฐกวากัน.
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภริยา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติ
ชอบธรรม พระพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภริยา ประเสริฐ
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ดวยวาการพระพฤติชอบธรรมและการประพฤติถกู ธรรม ประเสริฐกวาการ
พระพฤติไมชอบธรรม และการพระพฤติผิดธรรม.
ส. ธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปน
เครื่องใหบุคคลอาจเลี้ยงบุตรและภริยาได ไมตอ งทํากรรมอันลามก และให
ปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได. มีอยู.
[๖๘๘] ดูกอนธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
ผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกร
และคนรับใช กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม พระพฤติถูกธรรม เพราะเหตุ
แหงพวกทาส กรรมกรและคนรับ ใช ไหนจะประเสริฐกวากัน.
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูพระพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกรและคนรับใช ไมประเสริฐ
สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส
กรรมกรและคนรับใช ประเสริฐ ดวยวาการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติ
ถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม
สา. ดูกอนธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มีเหตุ ประกอบดวยธรรม
เปนเครื่องใหบุคคลอาจเลี้ยงพวกทาส กรรมกรและคนรับใชได ไมตองกระทํา
กรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๘๙] ดูกอนธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
ผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย
กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม และประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงมิตร
และอํามาตย ไหนจะประเสริฐกวากัน .
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติ

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 393

ชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ประเสริฐ
ดวยวาการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถกู ธรรม ประเสริฐกวาการ
ประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกอนธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มีเหตะ ประกอบดวยธรรม
เปนเครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแกมิตรและอํามาตยได ไมตองทํากรรมอัน
ลามกและใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๙๐] ดูกอนธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผู
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผดิ ธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต
กับบุคคลผูพระพฤติชอบธรรม พระพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต
ไหนจะประเสริฐกวากัน.
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติ
ชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต ประเสริฐ ดวยวา
การประพฤติชอบธรรม และการพระพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวาการพระพฤติ
ไมชอบธรรม และการพระพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกอนธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มีเหตุ ประกอบดวยธรรม
เปนเครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแกญาติสาโลหิตได ไมตองทํากรรมอันลามก
และใหปฏิบตั ิปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู .
[๖๙๑] ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผู
พระพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก กับบุคคลผู
ประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงแขก ไหนจะประเสริฐ
กวากัน.
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ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหติแหงแขก ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม
พระพฤติถูกธรรม ประเสริฐ ดวยวาการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติ
ถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรมและการพระพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกอนธนัญชานิ การงานอื่นที่มีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปน
เครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแกแขกได ไมตองทํากรรมอันลามก และให
ปฏิบัตปิ ฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๙๒] ดูกอนธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
ผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผดิ ธรรม เพราะเหตุแหงปุพเปตชน กับ
บุคคลผูประพฤติชอบธรรม
ประพฤติถูกธรรมเพราะเหตุแหงปุพเปตชน
ไหนจะประเสริฐกวากัน .
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงปุพเปตชน ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติ
ชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม ประเสริฐ ดวยวาการพระพฤติชอบธรรมและ
การประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติ
ผิดธรรม.
สา. ดูกอนธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มีเหตุ ประกอบดวยธรรม
เปนเครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแกปุพเปตชนได ไมตองทํากรรมอันลามก
และใหปฏิบตั ิปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๙๓] ดูกอนธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
ผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา กับบุคคล
ผูพระพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา ไหนจะ
ประเสริฐกวากัน.
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ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม
ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา ประเสริฐ ดวยวาการประพฤติ
ชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรม
และการประพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกอนธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มีเหตุ ประกอบดวยธรรม
เปนเครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแกเทวดาได ไมตองทํากรรมอันลามก
และใหปฏิบตั ิปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๙๔] ดูกอนธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
ผูประพฤติไมชอบธรรม พระพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา กับบุคคล
ผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา ไหนจะ
ประเสริฐกวากัน.
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติ
ชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา ประเสริฐ ดวยวา
การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤติ
ไมชอบธรรมและการพระพฤติผิดธรรม.
สา. ดูกอนธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มีเหตุ ประกอบดวยธรรม
เปนเครื่องใหบุคคลอาจทํากรณียกิจแหงพระราชาได ไมตองทํากรรมอันลามก
และใหปฏิบตั ิปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
[๖๙๕] ดูกอนธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคล
ผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะ
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เหตุทํานุบํารุงกาย กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ
เหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุการทํานุบํารุงกาย ไหนจะประเสริฐกวากัน.
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติ
ผิดธรรม. เพราะเหตุการเลี้ยงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ไมประเสริฐ
สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุการเลี้ยงกาย
เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ประเสริฐ ดวยวาการพระพฤติชอบธรรมและการ
ประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติ
ผิดธรรม.
สา. ดูกอนธนัญชานิ การงานอยางอื่นที่มีเหตุ ประกอบดวยธรรม
เปนเครื่องใหบุคคลอาจเลี้ยงกาย ทํานุบํารุงกายได ไมตองทํากรรมอันลามก
และใหปฏิบตั ิปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.
ครั้งนั้นแล ธนัญชานิพราหมณชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของทานพระสารีบุตรลุกจากอาสนะหลีกไปแลว.
[๖๙๖] ครั้นสมัยตอมา ธนัญชานิพราหมณเปนผูอาพาธ ไดรับทุกข
เปนไขหนัก จึงเรียกบุรษุ คนหนึ่งมาวา บุรุษผูเจริญ มานี่เถิดทาน ทานจง
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ จงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณอาพาธไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาขอถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา และจงเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู แลวจง
ไหวเทาทานพระสารีบุตรตามคําของเราวา ขาแตทานผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาไหวเทาทานพระสารีบุตรดวย
เศียรเกลา และจงเรียนทานอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาขอโอกาส
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ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของธนัญชานิพราหมณเถิด.
[๖๙๗] บุรุษนั้นรับคําธนัญชานิพราหมณแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวนั่ง ณ ที่ควร
สวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณ
อาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจา
ดวยเศียรเกลา แลวไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงที่อยู ไหวทานพระสารีบุตร
แลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งแลว ไดเรียนทานพระสารีบุตรวา ขาแตทาน
ผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณอาพาธไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาไหวเทาของ
ทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และสั่งมาอยางนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจา
ขอโอกาส ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของ
ธนัญชานิพราหมณเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวยอาการดุษณีภาพ.
[๖๙๘] ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขา
ไปยังนิเวศนของธนัญชานิพราหมณ แลวนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย ไดถาม
ธนัญชานิพราหมณวา ดูกอนธนัญชานิ ทานยังพอทนไดหรือ พอจะยังชีวิต
ใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนาคอยถอยลงไมเจริญขึ้นหรือ อาการปรากฏคอย
คลายไมทวีขึ้นหรือ.
[๖๙๙] ธนัญชานิพราหมณกราบเรียนวา ขาแตทานพระสารีบุตร
ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก
เจริญขึ้นไมถอยเลย ปรากฏอาการทวียิ่งขึ้น ไมลดถอย ขาแตทานพระสารีบุตรผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง เอาเหล็กแหลมคมกดศีรษะ ฉันใด
ขาพเจาก็ฉันนั้นแล ลมเสียดแทงศีรษะกลานัก ขาแตทานพระสารีบุตร ขาพเจา
ทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญ
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ขึ้น ไมถอยเลย ปรากฏอาการทวียิ่งขึ้นไมลดถอย เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง
เอาเสนเชือกที่เขม็งมัดรัดศีรษะฉันใด เวทนาในศีรษะของขาพเจาก็เหลือทน
ฉันนั้น ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจา
กลานัก เจริญขึ้น ไมถอยเลยปรากฏอาการทวีขึ้น ไมลดถอย ขาแตทานพระสารีบุตร เปรียบเหมือนนายโคฆาตหรือลูกมือนายโคฆาตผูชํานาญ เอามีด
สําหรับเชื้อเนื้อโคอันคมมาเชือดทองฉันใด ขาพเจาก็ฉันนั้น ลมเสียดทองกลา
นัก ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลา
นัก เจริญยิ่งขึ้น ไมถอยเลย ปรากฏอากาวทวีขึ้น ไมลดถอย ขาแตทาน
พระสารีบุตร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน ชวยกันจับบุรุษมีกําลังนอย
กวาคนละแขน รมยางไวที่หลุมถานเพลิง ฉันใด ในกายของขาพเจาก็รอน
เหลือทน ฉันนั้น ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนา
ของขาพเจากลานัก ทวีขึ้นไมถอยเลย ปรากฏอาการทวีขึ้น ไมลดถอย.
[๗๐๐] สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน นรก
กับ กําเนิดสัตวดิรัจฉาน ไหนจะดีกวากัน.
ธ. กําเนิดสัตวดิรัจฉานดีกวานรก ทานพระสารีบุตร.
สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน กําเนิดสัตว
ดิรัจฉานกับปตติวิสัย ไหนจะดีกวากัน.
ธ. ปตติวิสัยดีกวากําเนิดสัตวดิรัจฉาน ทานพระสารีบุตร.
สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนี้เปนไฉน ปตติวิสัยกับมนุษย
ไหนจะดีกวากัน.
ธ. มนุษยดีกวาปตติวิสัย ทานพระสารีบุตร.
สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน มนุษยกับเทวดา
ชั้นจาตุมหาราช ไหนจะดีกวากัน .
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ธ. เทวดาชั้นจาตุมหาราชดีกวามนุษย ทานพระสารีบุตร.
สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นจาตุมหาราชกับเทวดาชั้นดาวดึงส ไหนจะดีกวากัน.
ธ. เทวดาชั้นดาวดึงสดีกวาเทวดาชั้นจาตุมหาราช ทานพระสารีบุตร.
สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นดาวดึงสกับเทวดาชั้นยามา ไหนจะดีกวากัน.
ธ. เทวดาชั้นยามาดีกวาเทวดาชั้นดาวดึงส ทานพระสารีบุตร.
สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นยามา
กับเทวดาชั้นดุสิต ไหนจะดีกวากัน.
ธ. เทวดาชั้นดุสิตดีกวาเทวดาชั้นยามา ทานพระสารีบุตร.
สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจควานขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นดุสิตกับ
เทวดาชั้นนิมมานรดี ไหนจะดีกวากัน.
ธ. เทวดาชั้นนิมมานรดีดีกวาเทวดาชั้นดุสิต ทานพระสารีบุตร.
สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นนิมมานรดีกับเทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ไหนจะดีกวากัน.
ธ. เทวดาชั้นปรนิมมิตวสวัตดีดีกวาเทวดาชั้นนิมมานรดี ทานพระสารีบุตร.
สา. ธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาชั้นปรินิมมิตวสวัตดีกับพรหมโลก ไหนจะดีกวากัน.
ธ. ทานพระสารีบุตรกลาววา พรหมโลก ทานพระสารีบุตรกลาววา
พรหมโลก หรือ.
ครั้งนั้น ทานพระสารีบุตรมีความดําริวา พราหมณเหลานี้ นอมใจ
ไปในพรหมโลก ถากระไร เราพึงแสดงทางเพื่อความเปนสหายกับพรหมแก
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ธนัญชานิพราหมณเถิด ดังนี้ แลวจึงกลาววา ธนัญชานิ เราจักแสดทาง
เพื่อความเปนสหายกับพรหม ทานจงฟง จงตั้งใจใหดี เราจักกลาว ธนัญชานิ
พราหมณรับคําทานพระสารีบุตรแลว.
[๗๐๑] ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ธนัญชานิ ก็ทางเพื่อความเปน
สหายกับพรหมเปนไฉน ดูกอนธนัญชานิ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบ
ดวยเมตตา แผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตาม
นัยนี้ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทัว่ สัตวทุกเหลา
เพื่อประโยชนแกสัตวทั่วหนา ในที่ทกุ สถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอัน
ไพบูลเปนมหัคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู แม
ขอนี้ก็เปนทางเพื่อความเปนสหายกับพรหม ธนัญชานิ อีกประการหนึ่ง ภิกษุ
มีใจประกอบดวยกรุณา... มีใจประกอบดวยมุทิตา... มีใจประกอบดวย
อุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัย
นี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทัว่ สัตวทุกเหลา
เพื่อประโยชนแกสัตวทั่วหนา ในที่ทกุ สถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขา
อันไพบูล เปนมหัคคตะหาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู
นี้แล เปนทางเพื่อความเปนสหายกับพรหม.
ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร ถาเชนนั้น ขอทานจงถวายบังคมพระบาท
ของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา ตามคําของขาพเจาวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคม
พระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา.
[๗๐๒] ครั้งนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดประดิษฐานธนัญชานิ
พราหมณไวในพรหมโลกชั้นต่ํา ในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทําใหยิ่งขึ้นได แลวลุก
จากอาสนะหลีกไปไมนาน ธนัญชานิพราหมณทํากาละแลวไปบังเกิดยังพรหม
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โลก ครั้นนัน้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาวา ภิกษุทั้งหลาย
สารีบุตรนี้ไดประดิษฐานธนัญชานิพราหมณไวในพรหมโลกชั้นต่ํา ในเมื่อยังมี
กิจที่จะพึงทําใหยิ่งขึ้นได แลวลุกจากอาสนะหลีกไป.
[๗๐๓] ครั้นนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึง
ที่ประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลว
ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณปวย ไดรับทุกข
เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคเจาดวยเศียรเกลา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา สารีบุตร ทําไมเธอจึงประดิษฐานธนัญชานิ
พราหมณไวในพรหมโลกชั้นต่ํา ในเมื่อยังมีกิจอันพึงทําใหยิ่งขึ้นไปได แลว
ลุกจากอาสนะหลีกไปเลา.
สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความคิดเห็นอยางนี้วา
พราหมณเหลานั้นนอมใจไปพรหมโลก ถากระไร เราพึงแสดงทางเพื่อความเปน
สหายกับพรหมแกธนัญชานิพราหมณเกิด ดังนี้ พระเจาขา.
พ. สารีบุตร ธนัญชานิพราหมณทํากาละไปบังเกิดในพรหมโลกแลว
ฉะนั้นแล.
จบธนัญชานิสูตรที่ ๗
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อรรถกถาธนัญชานิสูตร
ธนัญชานิสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :บรรดาบทเหลานั้น บทวา ในทักขิณาคิรีชนบท ความวา ภูเขา
ชื่อ คิร.ี คํานี้เปนชื่อของชนบทในดานทิศทักษิณแหงภูเขาที่ตั้งลอมกรุง
ราชคฤห. บทวา ที่ประตูตัณฑุลปาละ ความวา กรุงราชคฤหมีประตูใหญ
๓๒ ประตู ประตูเล็ก ๖๔ ประตู. บรรดาประตูเหลานั้น ประตูแหงหนึ่งชื่อวา
ประตูตัณฑุปาละ. ทานธรรมสังคาหกาจารย กลาวหมายเอาประตูตัณฑุลปาละ
นั้น. คําวา อาศัยพระราชา ความวา ธนัญชานิพราหมณอันพระราชาทรง
สงไปวา จงไปเก็บสวนแบงขาวกลาโดยไมเบียดเบียนประชาชน เขาไปเก็บ
เอาขาวกลามาหมดเลย และเปนผูอันประชาชนพูดวา ทานผูเจริญ อยาทํา
พวกขาพเจาใหฉิบหาย กลับกลาววา ขาวกลาที่หวานไวในราชสกุลมีนอย
พระราชาทรงสั่งเราอยางนี้ในเวลาที่จะมาทีเดียว พวกทานอยาไดคร่ําครวญไป
เลย. ธนัญชานิพราหมณอาศัยพระราชาอยางนี้ ชื่อวา ยอมปลนพราหมณและ
คหบดีทั้งหลาย. ขาวเขาบานตนโดยสวนมาก สงเขาราชสกุลมีประมาณ
นอยแล. และถูกพระราชาตรัสถามวา ทานไมไดทําการบีบบังคับพราหมณ
และคหบดีทั้งหลายหรือ ก็กราบทูลวา พระเจาขา ขาแตมหาราช ในวาระนี้
นามีขาวกลานอย เพราะฉะนั้น เมื่อขาพระพุทธเจาไมบีบบังคับเก็บเอา จึงไม
มากแล. ธนัญชานิพราหมณอาศัยพราหมณและคหบดีทั้งหลายอยางนี้ปลน
พระราชา. คําวา จงดื่มน้ํานมสด ความวา จงดื่มน้ํานมสดออน ๆ. คําวา
แหงภัตตาหารกอน ความวา เวลาภัตตาหารจักมีตราบเทาที่ทานนั่งดื่มนมสด.
ธนัญชานิพราหมณแสดงวา ชนทั้งหลายจักนําอาหารเขามาเพื่อเราทั้งหลาย ณ
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ที่นี้แหละ. ในคําวา มารดาและบิดา ดังนี้เปนตน พึงทราบเนื้อความโดยนัย
นี้วา บิดามารดาแกเฒา อันบุตรพึงแสวงหาเครื่องปูลาดและเครื่องนุงหมออนๆ
ผาเนื้อละเอียด โภชนะทีม่ ีรสอรอย และของหอมกับพวงดอกไมที่หอมดีเปนตน
มาพอกเลี้ยง. บิดากระทํากิจทุกอยางมีงานมงคลในการตั้งชื่อบุตรและธิดา พึง
เลี้ยงดูบุตรและภรรยา. ก็เมื่อไมทําอยางนี้ การติเตียนยอมเกิดขึ้น. บทวา
เปนผูประพฤติไมชอบธรรม อธิบายวา กรรมคือความเปนผูไมมีศีลหา
หรือไมมีศีลสิบ ชื่อวาอธรรม ในทีน่ ี้. บทวา พึงฉุดครา คือ พึงฉุดเขาไปสู
นรกขุมนั้น ๆ เพื่อกระทํากรรมกรณ มีการจองจํา ๕ อยางเปนตน. บทวา
ผูประพฤติชอบธรรมคือ ผูมีปรกติทาํ การงานมีการไถนา และการคาขาย
เปนตนที่ชอบธรรม. บทวา ยอมลอยลง คือ สารีลง ไดแก คลายลง.
บทวา กลาขึน้ คือกําเริบขึ้น ไดแกเพิ่มขึ้น. บทวา ประเสริฐ แปลวา
ประเสริฐกวา. บทวา เลว คือ ต่ําชา ลามก. คํานี้วา สารีบุตร ก็พราหมณ
กระทํากาละแลว ดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะพระเถระดวยพระประสงควา
เธอจงไป ณ ที่นั้นแลวแสดงธรรมแกพราหมณนั้น. แมพระเถระก็ไปในขณะ
นั้นทันทีแลวแสดงธรรมแกมหาพราหมณ. จําเดิมแตนั้นไป เมื่อพระเถระแม
กลาวคาถา ๔ บาท ก็ไมกลาวถึงความหลุดพันดวยสัจจะ ๔ แล.
จบอรรถกถาธนัญชานิสูตรที่ ๗
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๘. วาเสฏฐสูตร
[๗๐๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคละใกล
หมูบานอิจฉานังคละ. ก็สมัยนั้น พราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียงเปนอันมาก คือ
จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุโสณิพราหมณ
โตเทยยพราหมณ และพราหมณมหาศาลเหลาอื่นที่มีชื่อเสียง อาศัยอยูใน
หมูบานอิจฉานังคละ ครั้งนั้น วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ เที่ยวเดินเลน
เปนการพักผอนอยู มีถอยคําพูดกัน ในระหวางนี้เกิดขึ้นวา ทานผูเจริญ อยางไร
บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพราหมณ ภารทวาชมาณพกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ
บุคคลเปนผูเกิดดีทั้งสองฝาย คือ ทั้งฝายมารดาและฝายบิดา มีครรภเปนที่ถือ
ปฏิสนธิอันบริสุทธิ์ตลอด ๗ ชั่วบรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียนดวยอางถึง
ชาติได ดวยเหตุเพียงเทานี้แล บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพราหมณ วาเสฏฐมาณพ
กลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ บุคคลเปนผูมีศีลและถึงพรอมดวยวัตรดวยเหตุ
เพียงเทานี้แล บุคคลจึงจะชื่อวาเปนพราหมณ ภารทวาชมาณพไมอาจให
วาเสฏฐมาณพยินยอมได ถึงวาเสฏฐมาณพก็ไมอาจใหภารทวาชมาณพยินยอม
ไดเหมือนกัน.
[๗๐๕] ครั้งนั้นแล วาเสฏฐมาณพไดปรึกษากะภารทวาชมาณพวา
ทานภารทวาชะ พระสมณโคดมศากยบุตรนี้ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล
ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคละ ใกลหมูบานอิจฉานังคละ ก็กิตติศัพทอันงาม
ของทานพระสมณโคดมนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมี
ตระภาคเจาพระองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงถึงพรอมดวย
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วิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแ จงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ไมมี
ผูอื่นยิ่งขึ้นไปกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว
เปนผูจําแนกธรรมมาเถิด เราจักเขาไปเฝาพระสมณโคดม แลวจักทูลถาม
เนื้อความนี้ พระสมณโคดมจักทรงพยากรณแกเราอยางไร เราจักทรงจําเนื้อ
ความนั้นไวอยางนั้น ภารทวาชมาณพรับคําวาเสฏฐมาณพแลว. .ลําดับนั้น
วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป
แลวจึงนั่ง ณ ที่สมควรขางหนึ่ง
[๗๐๖] ครั้นนั่งเรียบรอยแลว วาเสฏฐมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาทั้งหลายวา
ขาพระองคทั้งสองเปนผูทรงไตรเพท
อันอาจารยอนุญาตแลว และปฏิญาณได
เองวา เปนผูไดศึกษาแลว ขาพระองค
เปนศิษยทานโปกขรสาติพราหมณมาณพ
ผูนี้เปนศิษยทานตารุกพราหมณ ขาพระองคทั้งสองเปนผูรูจบในบทที่พราหมณ
ผูทรงไตรเพทบอกแลว ขาพระองคทั้งสอง
เปนผูมีขอพยากรณแมยําตามบท เซน
เดียวกับอาจารยในสถานกลาวมนต ขาแต
พระโคดม ขาพระองคทั้งสองมีการโตเถียง
กันในการกลาวถึงชาติ คือ ภารทวาชมาณพ
กลาววา บุคคลชื่อวาเปนพราหมณเพราะ
ชาติ สวนขาพระองคกลาววา บุคคลชือ่ วา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 406

เปนพราหมณเพราะกรรม พระองคผูมี
จักษุขอจงทรงทราบอยางนี้ ขาพระองค
ทั้งสองนั้นไมอาจจะใหกนั และกันยินยอม
ได จึงไดมาเฝาเพื่อทูลถามพระผูมีพระภาคสัมพุทธเจา ผูปรากฏดวยอาการฉะนี้
ชนทั้งหลายเมื่อจะเขาไปประณมมือถวาย
บังคม ก็จักถวายพระโคดมไดทั่วโลก
เหมือนพระจันทรเต็มดวง ฉะนั้น ขาพระองคขอทูลถามพระโคดมผูเปนดวง
จักษุ อุบัติขนึ้ ในโลกวา บุคคลชื่อวาเปน
พราหมณเพราะชาติ หรือวาเปนเพราะ
กรรม ขอจงตรัสบอกแกขาพระองค
ทั้งสองผูไมทราบ ตามที่จะทราบบุคคลผู
เปนพราหมณนั้นเถิด.
[๗๐๗] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสตอบวา
ดูกอนวาเสฏฐะ เราจักพยากรณ
การจําแนกชาติ ของสัตวทั้งทลาย ตาม
ลําดับ ตามสมควรแกทานทั้งสองนั้น
เพราะมันมีชาติเปนคนละอยาง ๆ ทานจงรู
จักแมติณชาติและรุกขชาติ แมจะปฏิญาณ
ตนไมได เพศของติณชาติและรุกขชาติ
นั้นก็สําเร็จดวยชาติ เพราะมันมีชาติเปน
คนละอยาง ๆ แตนั้นทานจงรูจักตั๊กแตน
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ผีเสื้อ ตลอดถึงมดดําและมดแดง เพศของ
สัตวเหลานั้นก็สําเร็จดวยชาติ เพราะมันมี
ชาติเปนคนละอยาง ๆ อนึ่ง ทานทั้งหลาย
จงรูจักสัตวสี่เทา ทั้งเล็กทั้งใหญ เพศ
ของมันก็สําเร็จดวยชาติ เพราะมันมีชาติ
เปนคนละอยาง ๆ อนึ่ง จงรูจักสัตว
มีทองเปนเทา สัตวไปดวยอก สัตวมี
หลังยาว เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ
เพราะมันมีชาติเปนคนละอยาง ๆ แตนั้น
จงรูจักปลา สัตวเกิดในน้ํา สัตวเที่ยวหากิน
ในน้ํา เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ เพราะ
มันมีชาติเปนคนละอยาง ๆ แตนั้นจงรูจัก
นก สัตวไปไดดวยปก สัตวที่ไปในอากาศ
เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ เพราะมันมี
ขาเปนคนละอยาง ๆ เพศอันสําเร็จดวย
ชาติมีมากมาย ในชาติ ( สัตว ) เหลานี้
ฉันใด เพศในมนุษยทงั้ หลายอันสําเร็จ
ดวยชาติมากมาย ฉันนั้น หามิได คือ
ไมใชดวยผม ดวยศีรษะ ดวยหู ดวย
นัยนตา ดวยหนา ดวยจมูก ดวยริมฝปาก
ดวยคิ้ว ดวยคอ ดวยบา ดวยทอง ดวยหลัง
ดวยตะโพก ดวยอก ในที่แคบ ในที่
เมถุน ดวยมือ ดวยเทา ดวยนิ้ว ดวยเล็บ
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ดวยแขง ดวยขา ดวยวรรณะ ดวยเสียง
(หามิได) เพศอันสําเร็จดวยชาติ (ของ
มนุษย) ยอมไมเหมือนในชาติ (ของสัตว)
เหลาอื่น สิ่งเฉพาะตัวในสรีระ (ในชาติ
ของสัตวอื่น) นั้น ของมนุษยไมมี ก็ใน
หมูมนุษย เขาเรียกตางกันตามชื่อ ดูกอน
วาเสฏฐะ ก็ในหมูมนุษย ผูใดอาศัยการ
รักษาโคเลี้ยงชีวิต ทานจงรูอยางนี้วา
ผูนั้นเปนชาวนา ไมใชพราหมณ ดูกอ น
วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมูม นุษย ผูใ ดเลี้ยง
ชีวิตดวยศิลปะมากอยาง ทานจงรูอยางนี้วา
ผูนั้นเปนศิลปน ไมใชพราหมณ ดูกอ น
วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมูม นุษย ผูใ ดเลี้ยง
ชีวิตดวยการรับใชผูอื่น ทานจงรูอยางนี้วา
ผูนั้นเปนรับใช ไมใชพราหมณ ดูกอน
วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมูม นุษย ผูใ ดอาศัย
ของที่เขาไมใหเลี้ยงชีวิต ทานจงรูอยางนี้
วา ผูนี้เปนโจร ไมใชพราหมณ ดูกอน
วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมูม นุษย ผูใ ดอาศัย
ศาสตราวุธเลี้ยงชีวิต ทานจงรูอยางนี้วา
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ผูนั้นเปนทหาร ไมใชพวกพราหมณ ดูกอน
วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมูม นุษย ผูใ ดเลี้ยง
ชีวิตดวยการงานของปุโรหิต ทานจงรู
อยางนี้วา ผูนั้นเปนเจาหนาที่การบูชา
ไมใชพราหมณ ดูกอนวาเสฏฐะ อนึ่ง
ในหมูมนุษย ผูใดปกครองบานและเมือง
ทานจงรูอยางนี้วา ผูนี้เปนพระราชาไมใช
พราหมณ และเราก็ไมเรียกบุคคลผูเกิดใน
กําเนิดไหน ๆ หรือเกิดจากมารดา (เชน
ใด ๆ ) วาเปนพราหมณ บุคคลถึงจะ
เรียกกันวา ทานผูเจริญ ผูนั้นก็ยังเปนผูมี
กิเลสเครื่องกังวลอยูนั่นเอง เราเรียกบุคคล
ผูไมมีกิเลสเครื่องกังวล ผูไมยึดมั่นนั้นวา
เปนพราหมณ ผูใดแลตัดสังโยชนทั้งปวง
ไดแลวไมสะดุง เราเรียกผูนั้นผูลวงกิเลส
เครื่องของ ไมประกอบดวยสรรพกิเลส
วาเปนพราหมณ เราเรียกบุคคลผูตัด
อุปนาหะดังชะเนาะ ตัณหาดังเชือกหนัง
ทิฐิดังเชือกบวง พรอมทั้งทิฏฐานุสัยประดุจ
ปม มีอวิชชาดุจลิ่มสลักถอนขึ้นแลว
ผูตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ ผูใดไม
ประทุษราย อดกลั้นคําดา การทุบตีและ
การจองจําได เราเรียกผูม ีขันติเปนกําลัง
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ดังหมูพลนั้น วาเปนพราหมณ เราเรียก
บุคคลผูไมโกรธ ผูม ีองคธรรมเปนเครือ่ ง
กําจัด มีศีล ไมมีกิเลสดุจฝา ฝกฝนแลว
มีสรีระตั้งอยูใ นที่สุดนั้น วาเปนพราหมณ
ผูใดไมติดในกามทั้งหลาย เหมือนน้ําบน
ใบบัว หรือดังเมล็ดพันธุผักกาดบนปลาย
เหล็กแหลม เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ
ผูใดรูธรรมเปนที่สิ้นทุกขของตนในภพนี้
เอง เราเรียกผูปลงภาระผูไมประกอบ
แลวนั้น วาเปนพราหมณ เราเรียกบุคคล
ผูมีปญญาอันเปนไปในอารมณอันลึก มี
เมธาฉลาดในอุบายอันเปนทางและมิใชทาง
บรรลุประโยชนอันสูงสุด วาเปนพราหมณ
เราเรียกบุคคลผูไมคลุกคลีดวยคฤหัสถ
และบรรพชิตทั้งสองพวก ผูไปไดดวยไมมี
ความอาลัย ผูไมมีความปรารถนาวาเปน
พราหมณ ผูใ ดวางอาชญาในสัตวทั้งหลาย
ทั้งเปนสัตวที่หวั่นหวาดและมั่นคงไมฆา
เอง ไมใชผูอนื่ ใหฆา เราเรียกผูนั้นวา
พราหมณ เราเรียกบุคคลผูไมมีพิโรธตอบ
ในผูพิโรธ ดับอาชญาในตนไดในเมื่อสัตว
ทั้งหลายมีความถือมั่น ไมมีความถือมั่น วา
เปนพราหมณ ผูใดทําราคะ โทสะ มานะ
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และมักขะใหตกไป ดังเมล็ดพันธุผักกาด
ตกจากปลายเหล็กแหลม เราเรียกผูนั้นวา
เปนพราหมณ ผูใดกลาววาจาสัตย อัน
ไมมีโทษใหผูอื่นรูสึกได อันไมเปนเครื่อง
ขัดใจคน เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ
แมผูใดไมถือเอาภัณฑะทั้งยาวหรือสั้น
เล็กหรือใหญ งามหรือไมงามที่เจาเจาของ
ไมใหในโลก เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ
ผูใดไมมีความหวังทั้งในโลกนี้ และโลก
หนา เราเรียกผูไมมีความหวัง ผูไม
ประกอบแลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใ ด
ไมมีความอาลัย ไมมีความสงสัยเพราะรู
ทั่วถึง เราเรียกผูบรรลุธรรมอันหยั่งลงใน
อมตธรรมนัน้ วาเปนพราหมณ ผูใด
ลวงธรรมเปนเครื่องของทั้งสอง คือ บุญ
และบาปในโลกนี้ได เราเรียกผูไมเศราโศก ปราศจากธุลี ผูบ ริสทุ ธิ์นั้นวาเปน
พราหมณ เราเรียกบุคคลผูปราศจากมลทิน
บริสุทธิ์ผองใสไมขุนมัวดังดวงจันทร
มีความเพลิดเพลินในภพสิ้นแลว วาเปน
พราหมณ ผูใ ดลวงอวิชชาประดุจทางลื่น
หรือดุจหลมอันถอนไดยาก เปนเครื่องให
ทองเที่ยวใหหลงนี้ได ขามถึงฝงแลว
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มีความเพงอยูไมหวั่นไหว ไมมีความสงสัย
ดับแลวเพราะไมถือมั่น เราเรียกผูนั้นวา
เปนพราหมณ ผูใดละกามไดขาดแลว
เปนบรรพชิต เวนรอบในโลกนี้ เราเรียก
ผูมีกามและภาพสิ้นรอบแลวนั้น วาเปน
พราหมณ ผูใ ดละตัณหาไดขาดแลว เปน
บรรพชิต เวนรอบในโลกนี้ เราเรียกผูม ี
กามและภพสิ้นรอบแลวนั้น วาเปน
พราหมณ ผูใ ดละกามคุณอันเปนของ
มนุษย ลวงกามคุณอันเปนของทิพยแลว
เราเรียกผูไมประกอบดวยกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวงนั้น วาเปนพราหมณ เราเรียก
บุคคลผูละความยินดี และความไมยินดี
เปนผูเย็น ไมมีอุปธิครอบงําโลกทั้งปวง
ผูแกลวกลานั้น วาเปนพราหมณ ผูใดรู
จุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง เราเรียกผูไมของ ผูไปดี
ตรัสรูแลวนัน้ วาเปนพราหมณ เทวดา
คนธรรพและหมูมนุษยไมรูคติของผูใด
เราเรียกผูนั้นผูมีอาสวะสิ้นแลว เปนพระอรหันต วาเปนพราหมณ ผูใดไมมกี ิเลส
เครื่องกังวลทั้งขางหนา ขางหลัง และ
ทามกลาง เราเรียกผูไมมกี ิเลสเครื่องกังวล
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ผูไมถือมั่นนั้น วาเปนพราหมณ เราเรียก
บุคคลผูองอาจ ผูประเสริฐ ผูแกลวกลา
ผูแสวงหาคุณใหญ ผูชํานะแลวโดยวิเศษ
ผูไมหวั่นไหว อาบเสร็จแลวตรัสรูแลวนั้น
วาเปนพราหมณ ผูใดรูญาณเครื่องระลึก
ชาติกอนได เห็นสวรรคและอบาย และ
บรรลุธรรมเปนที่สิ้นชาติ เราเรียกผูนนั้ วา
เปนพราหมณ อันชื่อคือนามและโคตรที่
กําหนดตั้งไวนี้ เปนแตสักวาโวหารใน
โลก เพราะเกิดขึ้นมาตามชื่อที่กําหนดตั้ง
กันไวในกาลนั้น ๆ ทิฐิอันนอนเนื่องอยูใน
หทัยสิ้นกาลนาน ของสัตวทั้งหลายผูไมรู
เมื่อสัตวทั้งหลายไมรูก็พร่าํ กลาววาเปน
พราหมณเพราะชาติ บุคคลจะชื่อวาเปน
คนชั่วเพราะชาติก็หาไม จะชื่อวาเปน
พราหมณเพราะชาติก็หาไม ที่แท ชือ่ วา
เปนคนชั่วเพราะกรรม ชือ่ วาเปนพราหมณ
เพราะกรรม เปนชาวนาเพราะกรรม เปน
ศิลปนเพราะกรรม เปนพอคาเพราะกรรม
เปนคนใชเพราะกรรม แมเปนโจรก็เพราะ
กรรม แมเปนทหารก็เพราะกรรม เปน
ปุโรหิตเพราะกรรม แมเปนพระราชา
ก็เพราะกรรม บัณฑิตทัง้ หลายมีปรกติ
เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและ
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วิบาก ยอมเห็นกรรมนั้นแจงชัดตามความ
เปนจริงอยางนี้วา โลกยอมเปนไปเพราะ
กรรม หมูสตั วยอมเปนไปเพราะกรรม
สัตวทั้งหลายถูกผูกไวในกรรมเหมือนลิ่ม
สลักของรถที่กําลังแลนไป ฉะนั้น
บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ ดวยกรรม
อันประเสริฐนี้ คือ ตบะ พรหมจรรย
สัญญมะและทมะ กรรม ๔ อยางนี้ เปน
กรรมอันสูงสุดของพรหมทั้งหลาย ทําให
ผูประพฤติถึงพรอมดวยวิชชา ๓ ระงับ
กิเลสได สิ้นภพใหมแลว ดูกอนวาเสฏฐะ
ทานจงรูอยางนี้วา ผูนั้นชื่อวาเปนพรหม
เปนทาวสักกะ ของบัณฑิตผูรูแจงทั้งหลาย.
[๗๐๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพและ
ภารทวาชมาณพ ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงาย
ของที่คว่ํา เปดของที่ปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวใน
ที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจะไดเห็นรูปได ฉะนัน้ ขาพระองคทั้งสองนี้
ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ
พระองคโปรดทรงจําขาพระองคทั้งสองวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต
ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล.
จบวาเสฏฐสูตรที่ ๘
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อรรถกถาวาเสฏฐสูตร
วาเสฏฐสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับนาแลวอยางนี้ :บรรดาบทเหลานั้น บทวา ในราวปาชื่ออิจฉานังคละ คือในราว
ปาอันไมไกลอิจฉานังคลคาม. ชนแมทั้ง ๕ มีจงั กีพราหมณเปนตน ตางก็เปน
ปุโรหิตของพระเจาปเสนทิโกศล ดวยกันทั้งนั้น. คําวา และพราหมณมหาศาลเหลาอื่น ที่มีชื่อเสียง ไดแก พราหมณเหลาอื่นเปนอันมากมีชื่อเสียง
ไดยินวา พราหมณเหลานั้นประชุมกันในที่ ๒ แหงทุก ๆ ๖ เดือน. ในกาลใด
ตองการจะชําระชาติใหบริสุทธิ์ ในกาลนั้นก็ประชุมกันที่อุกกัฏฐคามเพื่อชําระ
ชาติใหบริสุทธิ์ ในสํานักของทานโปกขรสาติ. ในกาลใดตองการจะชําระมนต
ใหบริสุทธิ์ ในกาลนั้นก็ประชุมกันทีอ่ ิจฉานังคลคาม. ในกาลนี้ ประชุมกันที่
อิจฉานังคลคามนั้นเพื่อชําระมนตใหบริสุทธิ์. บทวา ถอยคําที่พูดกันใน
ระหวาง ความวา มีถอยคําอยางอื่นเกิดขึ้นในระหวางถอยคําที่เหมาะตอ
ความเปนสหายกัน ที่คน ๒ คนเที่ยวเดินกลาวตาม ๆ กัน. บทวา มีศีล คือ
มีคุณ. บทวา สมบูรณดวยวัตร คือ ถึงพรอมดวยความประพฤติ. คําวา
อันอาจารยอนุญาตและปฏิญาณไดเอง ความวา อันอาจารยอนุญาตอยางนี้
วา เธอทั้งหลายศึกษาจบแลว. บทวา พวกเราเปนผูที่อาจารยใหศึกษาแลว
ความวา และตนเองปฏิญาณแลวอยางนี้. บทวา อสฺม แปลวา ยอมเปน.
ดวยคําวา ขาพระองคเปนศิษยของทานไปกขรสาติพราหมณ มาณพ
ผูนี้เปนศิษยของทานตารุกขพราหมณ วาเสฏฐมาณพแสดงวา ขาพระองค
เปนศิษยผูใหญ คือ เปนศิษยชั้นเลิศของทานโปกขรสาติพราหมณ มาณพผูนี้
เปนศิษยผูใหญ คือ เปนศิษยชั้นเลิศของทานตารุกขพราหมณ. บทวา ผูทรง
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วิชชา ๓ ไดแก พราหมณผูทรงไตรเพท. คําวา บทใดที่พราหมณทั้งหลาย
บอกแลว ความวา บทใดแมบทเดียวที่พราหมณทั้งหลายบอกแลว ทั้งโดย
อรรถะและพยัญชนะ. คําวา เปนผูมีความเชี่ยวชาญในมนตนั้น ความ
ขาพระองคทั้งสองเปนผูถึงความสําเร็จในบทนั้น เพราะรูบทนั้นทั้งสิ้น. บัดนี้
วาเสฏฐมาณพเมื่อจะทําใหแจงถึงความเปนผูเชี่ยวชาญ แมนยํานั้นจึงกลาววา
ปทกสฺม ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น สองบทวา เชนเดียวกับอาจารย
ในสถานที่บอกมนต ความวา ขาพระองคทั้งสองเปนเชนเดียวกับอาจารย
ในสถานที่กลาว มนต. บทวา เพราะกรรม ไดแก เพราะกรรม คือ กุศล
กรรมบถ ๑๐ ก็วาเสฏฐมาณพนี้หมายเอากายกรรมและวจีกรรม ๗ ประการขาง
ตน จึงกลาววา กาลใดแลทานผูเจริญมีศีล ดังนี.้ หมายเอามโนกรรม ๓
จึงกลาววา ผูถึงพรอมดวยวัตร. ก็บคุ คลผูประกอบมโนกรรม ๓ นั้น ยอม
เปนผูสมบูรณดวยอาจาระ. วาเสฏฐมาณพรองเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา ผู
มีพระจักษุเพราะเปนผูมีจักษุดวยจักษุ ๕. บทวา ลวงเลยความสิ้นไป ไดแก
ลวงเลยความพรอง อธิบายวาบริบูรณ. บทวา เขาถึง ไดแก เขาไปใกล.
บทวา จะนอบนอม แปลวา กระทําความนอบนอม. คําวา เปนดวงจักษุ
อุบัติขึ้นแลวในโลก ความวา เปนดวงจักษุโดยแสดงประโยชนปจจุบันเปน
ตนของชาวโลก อุบัติขึ้น ขจัดความมืดนั้น ในโลกอันมืดเพราะอวิชชา.
พระผูมีพระภาคเจาอันวาเสฏฐมาณพชมเชยแลวทูลอาราธนาอยางนี้
เมื่อจะทรงสงเคราะหชนแมทั้งสองจึงตรัสพุทธพจนมีอาทิวา เราตถาคตจักบอก
ถอยคําอยางแจมแจงแกเธอทั้งสองนั้น ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา จัก
บอกอยางชัดแจง ไดแกจักพยากรณ. บทวา ตามลําดับ ความวา ความ
คิดของพราหมณจงพักไวกอน เราจักบอกตามลําดับ คือโดยลําดับตั้งแตหญา
ตนไม แมลง และตั๊กแตน เปนตน. บทวา การจําแนกชาติกําเนิด คือ
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ความพิสดารของชาติกําเนิด. คําวา เพราะชาติกําเนิดคนละอยาง ความ
วา เพราะชาติกําเนิดของสัตวทั้งหลายนั้น ๆ คนละอยางคือ แตละอยางตาง ๆ
กัน. ดวยบทวา หญาและตนไม ดังนี้พระผูมีพระภาคเจาทรงเริ่มพระเทศนา
นี้วา เราจักกลาวชาติกําเนิดที่ไมมีวิญญาณครอง แลวจักกลาวถึงชาติกําเนิด
ที่มีวิญญาณครองภายหลัง ความตางกันแหงชาติกําเนิดนั้น จักปรากฏอยางนี้.
ก็พระมหาสิวเถระถูกถามวา ทานผูเจริญ การกลาวอยางนี้วา สิ่งที่ไมมี
วิญญาณครอง ชื่อวาเปนของตางกัน เพราะมีพืชตางกัน สิ่งที่มีวิญญาณครอง
ก็ชื่อวาเปนของตางกัน เพราะกรรมตางกัน ดังนี้ ไมควรหรือ จึงตอบวา เออ
ไมควร. เพราะกรรมซัดเขาในกําเนิดสัตวเหลานี้มีพรรณตาง ๆ กัน เพราะ
การปฏิสนธิในกําเนิด. ในบทวา หญาและตนไม นี้มีกระพี้อยูขางใน แกน
อยูขางนอก ชั้นที่สุดแมตาลและมะพราวเปนตน ชื่อวาหญาทั้งนั้น. สวนไมที่
มีแกนอยูขางใน กระพี้อยูขางนอก ชื่อวาตนไมทั้งหมด. คําวา แมจะปฏิญาณ
ไมได ความวา ยอมไมรอู ยางนี้วา พวกเราเปนหญา พวกเราเปนตนไม
หรือวา เราเปนหญาเราเปนตนไม. คําวา เพศอันสําเร็จดวยชาติกําเนิด
ไดแก ก็หญาและตนไมเหลานั้น แมไมรู (คือปฏิญาณไมได) สัณฐานมันก็
สําเร็จมาแตชาติกําเนิดทั้งนั้น คือเปนเหมือนหญาเปนตน ซึง่ เปนเคาเดิมของ
ตนนั่นเอง. เพราะเหตุไร. เพราะชาติกําเนิดมันตาง ๆ กัน . คือ เพราะติณชาติ
ก็อยางหนึ่ง รุกขชาติก็อยางหนึ่ง แมบรรดาติณชาติทั้งหลาย ชาติกําเนิดตาลก็
อยางหนึ่ง ชาติกําเนิดมะพราวก็อยางหนึ่ง. พึงขยายความใหกวางขวางออกไปดวย
ประการอยางนี้ . ดวยคําวา ชาติกําเนิดตางกัน นี้ทรงแสดงความหมายนี้วา
สิ่งใดตางกันโดยชาติกําเนิด สิ่งนั้นแมเวนการปฏิญาณตนหรือการชี้บอกแนะนํา
ของตนอื่น ก็ยอมถือเอาไดโดยพิเศษวา (มันมี) ชาติกําเนิดคนละอยาง. ก็หาก
วาคนพึงเปนพราหมณแท ๆ โดยชาติกําเนิด แมเขาเวนการปฏิญาณตนหรือการ
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บอกเลาของตนอื่น พึงถือเอาโดยพิเศษแตกษัตริย แพศย หรือศูทร แตจะ
ถือเอาหาไดไม. เพราะฉะนั้น บุคคลชื่อวาเปนพราหมณเพราะชาติกําเนิดก็
หาไม. ก็พระผูมีพระภาคเจาจักทรงกระทําใหแจวซึ่งเนื้อความนี้ แหงพระคาถา
วาในชาติกําเนิดเหลานี้ ฉันใด ดังนี้ โดยทรงเปลงพระวาจาไวเทานั้นขางหนา.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงชาติกําเนิดในสิ่งที่ไมมีวิญญาณ
ครองอยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงชาติกําเนิดในสิ่งที่มีวิญญาณครอง แตนั้น
จึงตรัสคํานี้อาทิวา ตั๊กแตน ดังนี้. คําวา ตลอดถึงมดดํามดแดง ความวา
ทรงทํามดดํามดแดงใหเปนชาติสุดทาย. ก็ในบรรดาสัตวเหลานี้ สัตวที่กระโดด
ไป ชื่อวาตั๊กแตน. คําวา เพราะชาติกําเนิดคนละอยาง หมายความวา
ชาติกําเนิดเนื่องดวยสิ่งที่มีสีเขียวสีแดงเปนตนของสัตวแมเหลานั้น ก็มี
ประการตาง ๆ แท. บทวา ตัวเล็ก ไดแก กระรอกเปนตน. บทวา ใหญ
ไดแก งูและแมวเปนตน. บทวา มีเทาที่ทอง แปลวา มีทอ งเปนเทา.
อธิบายวา ทองนั่นแหละเปนเทาของสัตวเหลาใด. บทวา มีหลังยาว ความวา
งูทั้งหลายมีหลังอยางเดียว ตั้งแตหัวจรดหาง เพราะฉะนั้น งูเหลานั้นตรัส
เรียกวา มีหลังยาว. บทวา ในน้ํา คือเกิดในน้ํา.
บทวา ปกฺขี ไดแก พวกนก. นกทั้งหลายชื่อวา ไปดวยปก เพราะ
บินไปดวยปกเหลานั้น. ชื่อวา ไปทางอากาศ เพราะไปทางอากาศกลางหาว.
พระผูมีพระภาคเจาครั้นทรงแสดงชาติกําเนิดแตละประเภทของสัตวที่ไปทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงกระทําพระประสงคอัน
เปนเครื่องแสดงถึงเรื่องชาติกําเนิดนั้นใหชัดแจง จึงตรัสพระคาถาวา ในชาติ
กําเนิดเหลานี้ฉันใด ดังนี้เปนตน. เนื้อความแหงคาถานั้นทรงตรัสไวโดยยอ
ทีเดียว. แตคําใดที่จะพึงตรัสในที่นี้โดยพิสดาร เมื่อจะทรงแสดงคํานั้นโดย
พระองคเองจึงตรัสคําวา มิใชดวยผม ดังนี้เปนตน. ในคํานั้นมีการประกอบ
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ความดังตอไปนี้. คําใดที่กลาววา ในหมูมนุษย ไมมีเพศที่สําเร็จดวยชาติกําเนิด
มากมาย ดังนี้ คํานั้นพึงทราบวา ไมมีอยางนี้. คืออยางไร. คือ มิใชดวย
ผมทั้งหลาย เพราะไมมีการกําหนดไววา พวกพราหมณมีผมเชนนี้ พวก
กษัตริยเชนนี้เหมือนผมของชาง มา และเนื้อเปนตน. ก็พระดํารัสที่วา เพศ
อันสําเร็จดวยชาติกําเนิด (ในมนุษยทงั้ หลาย) ไมเหมือนในชาติกําเนิดเหลาอื่น
ดังนี้ พึงทราบวา เปนคํากลาวสรุปเนื้อความที่ตรัสไวแลวเทานั้น บทนัน้
ประกอบความวา เพราะเพศในมนุษยทั้งหลาย อันสําเร็จดวยชาติเปนอันมาก
ยอมไมมีดวยผมเปนตนเหลานี้ ดวยประการอยางนี้ เพราะฉะนั้น พึงทราบ
เพศนั้นวา ในมนุษยทั้งหลายที่ตางกันโดยเปนพราหมณเปนตน เพศที่สําเร็จ
ดวยชาติกําเนิดหาเหมือนในชาติกําเนิดเหลาอื่นไม. บัดนี้ ในเมื่อความแตกตาง
แหงชาติกําเนิดแมจะไมมีอยางนี้ เพื่อที่จะแสดงประการที่เกิดความตางกันนี้
ที่วา พราหมณ กษัตริยนั้น จึงตรัสคาถาวา เปนของเฉพาะตัว ดังนี้. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา โวการ ไดแก ความตางกัน. ก็ในคํานี้มีใจความยอ
ดังตอไปนี้ เหมือนอยางวา สําหรับสัตวเดียรัจฉานทั้งหลาย ความตางกันโดย
สัณฐาน มีผมเปนตน สําเร็จมาแตกําเนิดทีเดียว ฉันใด สําหรับพวกพราหมณ
เปนตน ความตางกันนั้นในสรีระของตนยอมไมมี ฉันนั้น. แมเมื่อเปนอยางนี้
ความตางกันที่วา พราหมณ กษัตริย . ดังนี้นั้น ในหมูมนุษยเขาเรียกกันตาม
ชื่อ คือ เขาเรียกโดยสักวาตางกันเทานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงขมวาทะของ ภารทวาชมาณพ ดวยพระดํารัสมีประมาณเทานี้ บัดนี้ ถาหากวาคนจะเปนพราหมณไดเพราะชาติไซร
แมคนที่มีอาชีพ ศีล และความประพฤติเสียหาย ก็จะเปนพราหมณได แต
เพราะเหตุที่พราหมณแตเกากอน ไมปรารถนาความที่คนเสียหายนั้นมาเปน
พราหมณ และคนที่เปนบัณฑิตแมอื่น ๆ ยอมมีอยูในโลก เพราะฉะนั้น เมื่อ
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จะทรงยกยองวาทะของวาเสฏฐมาณพ จึงตรัสคาถา ๘ คาถาวา ก็บุคคลใดคน
หนึ่งในหมูมนุษย ดังนี้เปนตน. ในบทเหลานั้น บทวา การรักษาโค คือ
การรักษานา. อธิบายวา กสิกรรม. ก็คําวาโคเปนชื่อของแผนดิน เพราะฉะนั้น
จึงตรัสอยางนั้น. บทวา ดวยศิลปะมากมาย ไดแก ศิลปะตาง ๆ มีการงาน
ของชางทอหูกเปนตน . บทวา คาขาย ไดแก การคาขาย. บทวา ดวยการ
รับใชผูอื่น คือดวยกรรม คือการขวนขวายชวยเหลือคนอื่น. บทวา อาศัย
ศัสตราเลี้ยงชีวิต คือการเปนอยูดวยอาวุธ อธิบายวา (อาศัย) ลูกศรและ
ศัสตรา. บทวา ดวยความเปนปุโรหิต คือดวยการงานของปุโรหิต.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงประกาศ ความที่คนเสียหายดาน
อาชีพ ศีล และความประพฤติ วาไมเปนพราหมณ โดยลัทธิของพราหมณ
และโดยโวหารของชาวโลกอยางนี้แลว ทรงใหยอมรับความถูกตองนี้ โดย
ใจความอยางนี้วา เมื่อเปนเชนนี้ คนยอมไมเปนพราหมณเพราะชาติ แต
เปนพราหมณเพราะพวกคนวัยรุน เพราะฉะนั้น คนใดเกิดในตระกูลใด
ตระกูลหนึ่ง เปนคนมีคุณความดี คนนั้นเปนพราหมณ นี้เปนความถูกตองใน
อธิการที่วาดวยเรื่องพราหมณนี้ ดังนี้ บัดนี้ เมื่อจะทรงประกาศความถูกตอง
นั้น ดวยการเปลงคําพูดออกมา จึงตรัสวา และเราก็ไมเรียกวาเปนพราหมณ
ดังนี้เปนตน. ใจความของพระดํารัสนั้นมีวา เพราะเราไมเรียกคนผูเกิดใน
กําเนิดใดกําเนิดหนึ่ง บรรดากําเนิด ๔ หรือผูที่เกิดในมารดาที่พราหมณยกยอง
สรรเสริญโดยพิเศษในกําเนิด ๔ แมนนั้ ผูเกิดแตกําเนิด มีมารดาเปนแดน
เกิดนั้น วาเปนพราหมณ คือ เราไมเรียกคนผูที่เขากลาววาเกิดแตกําเนิด
มีมารดาเปนแดนเกิด เพราะเปนผูเกิดแตกําเนิด โดยมารดาสมบัติก็ตาม
โดยชาติสมบัติก็ตาม ดวยคําที่มานี้วา กําเนิดกลาวคือ เพียงแตความบังเกิดขึ้น
อันบริสุทธิ์ของพราหมณ ที่พวกพราหมณกลาวไว โดยนัยมีอาทิวา ผูเกิดดีแลว
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แตขางทั้งสองฝาย มีครรภที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์นั้น ผูเกิดแตกําเนิด มีมารดาเปน
แดนเกิดนั้น วาเปนพราหมณดวยเหตุสักวาเกิดแตกําเนิด มีมารดาเปนแดน
เกิดนี้. เพราะเหตุไร. เพราะบุคคลนั้นเปนผูชื่อวา โภวาที มีวาทะวาผูเจริญ
เพราะเปนผูวิเศษกวาคนเหลาอื่น ผูม ีความกังวล ดวยสักแตกลาววาผูเจริญ
ผูเจริญ บุคคลนั้นแลเปนผูมีความกังวล มีความหวงใย. สวนบุคคลใดแมจะ
เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ชื่อวา ผูไมมีความกังวล เพราะไมมีกิเลสเครื่อง
กังวล มีราคะเปนตน ชือ่ วา ผูไมถือมั่น เพราะสละความยึดถือทั้งปวง เรา
เรียกบุคคลผูไมมีความกังวล ผูไมยึดถือนั้น วาเปนพราหมณ. เพราะเหตุไร.
เพราะเปนผูลอยบาปแลว. สูงขึ้นไปหนอย คาถา ๒๗ เปนตน วา ตัดสังโยชน
ทั้งปวง ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา สังโยชนทั้งปวง ไดแก สังโยชน
ทั้งหมด คือแมทั้ง ๑๐. บทวา ยอมไมสะดุง คือ ยอมไมสะดุงดวยความสะดุง
คือตัณหา. บทวา ลวงกิเลสเครื่องของ คือ กาวลวงกิเลสเครื่องของมีราคะ
เปนตน. บทวา ผูไมประกอบ คือ ผูไมประกอบดวยกําเนิด ๔ หรือดวย
กิเลสทั้งปวง. บทวา สายเชือกหนัง ไดแก อุปนาหะ ความผูกโกรธ. บทวา
สายหนัง ไดแก ตัณหา. บทวา. ที่ตอ แปลวา เชือกบวง. คําวา เชือกบวง
นี้เปนชื่อของกิเลสเครื่องกลุมรุม คือทิฐิ. ปมที่สอดเขาในบวงเรียกวา สายปม
ในคําวา สหนุกฺกม นี.้ คํานี้เปนชื่อของ ทิฏฐิอนุสัย. ในคําวา มีลิ่มสลัก
อันถอนขึ้นแลวนี้ อวิชชา ชื่อวา ดุจลิ่ม. บทวา ผูตรัสรูแลว ไดแก
ตรัสรูสัจจะทั้ง ๔. บทวา ยอมอดกลั้น คือ ยอมอดทน. บทวา ผูมี
ขันติเปนหมูพ ล คือ มีอธิวาสนขันติเปนหมูพล ก็ขันตินั้น เกิดขึ้น
คราวเดียว ไมชื่อวาเปนกําลังดังหมูพล ตอเกิดบอย ๆ จึงเปน. ชื่อวา มีกําลัง
ดังหมูพล เพราะมีอธิวาสนขันตินั้น.
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บทวา ผูมีองคธรรมเครื่องจํากัด คือ มีธุดงควัตร. บทวา
มีศีล คือ มีคุณความดี. บทวา ผูไมมีกิเลส เครื่องฟูขึ้น คือ ปราศจาก
กิเลสเครื่องฟูขึ้นมีราคะเปนตน. บาลีวา อนุสฺสตุ  ดังนี้ก็มี. ความหมายวา
ผูไมถูกกิเลสรั่วรด. บทวา ผูฝกแลว คือ หมดพยศ. บทวา ยอมไม
ฉาบทา คือ ยอมไมติด. บทวา ในกามทั้งหลาย ไดแกในกิเลสกาม
และวัตถุกาม. พระอรหัต ทานประสงคเอาวา ธรรมเปนที่สิ้นทุกขในพระบาลี
นั้นวา ยอมรูช ัดซึ่งธรรมเปนที่สิ้นทุกขในภพนี้เอง ดังนี้. บทวา ยอมรูช ัด
หมายความวา รูดวยอํานาจการบรรลุ. บทวา ผูม ภี าระอันปลงแลว คือ
ผูมีภาระอันปลงลงแลว ไดแก ทําภาระคือขันธ กิเลส อภิสังขาร และ
กามคุณ ใหหยั่งลงตั้งอยู. บทที่ไมประกอบแลว มีเนื้อความกลาวไวแลวแล.
บทวา มีปญญาลึกซึ้ง คือ มีปญญาอันไปแลวในอารมณอันลึกซึ้ง. บทวา
มีปรีชา ไดแก ผูมีปญญา ดวยปญญาตามปกติ. คําวา (ดวยคฤหัสถ)
และบรรพชิตทั้งสองพวก ความวา ผูไมคลุกคลีดวยคฤหัสถและบรรพชิต
อธิบายวา ผูไมคลุกคลีเด็ดขาดในชนทั้งสองพวก และดวยคฤหัสถ และ
บรรพชิตแมทั้งสองพวกเหลานั้น. ในบทวา ผูไมอาลัยเที่ยวไป ความวา
ความอาลัยในกามคุณ ๕ เรียกวา โอกะ ผูไมติดอาลัยคือกามคุณ ๕ นัน้ .
บทวา ผูมคี วามปรารถนานอย คือ ผูไมมีความปรารถนา. บทวา
ผูสั่นคลอน คือ ผูมีตัณหา. บทวา ผูม ั่นคง คือ ไมมีตัณหา. บทวา
ผูมีอาชญาในตนคือ ผูถอื อาชญา. บทวา ผูดบั แลว คือ ดับแลว
ดวยการดับกิเลส. บทวา ผูมีความยึดถือ คือ ผูมคี วามถือมั่น. บทวา
ปลงลงแลว แปลวา ใหตกไป. บทวา ไมแข็งกระดาง คือ ไมมีโทษ.
เพราะแมตนไมที่มีโทษก็เรียกวา มีความแข็งกระดาง. บทวา อันยังผูอื่น
ใหเขาใจ คือ อันยิ่งคนอื่นใหเขาใจ ไดแก ไมสอ เสียด. บทวา จริง
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คือ ไมคลาดเคลื่อน. บทวา เปลง คือ กลาว. คําวา ไมทําใหคนอื่น
ของใจดวยวาจาใด ความวา ยอมกลาววาจาอัน ไมหยาบ ไมเปนเหตุทําให
คนอื่นติดใจหรือของใจเชนนั้น. ทรงแสดงสิ่งของที่รอยดายไว ดวยคําวา
ยาว. ทรงแสดงสิ่งของที่กระจัดกระจายกันอยู ดวยคําวา สัน้ . บทวา
ละเอียด แปลวาเล็ก. บทวา หยาบ แปลวาใหญ. บทวา งามไมงาม
คือ ดี ไมด.ี เพราะสิ่งของ (ที่รอยเปนพวง) ยาว มีราคานอยบาง มากบาง.
แมในสิ่งของนั้น (คือกระจายกันอยู) ก็มีนัยนี้เหมือนกัน . ดังนั้น ดวยพระ
ดํารัสมีประมาณเทานี้ หาไดทรงกําหนด ถือเอาสิ่งทั้งหมดไม แตทรงกําหนด
ถือเอาดวยสิ่งของนี้ที่วา งามและไมงาม. บทวา ไมมีความหวัง คือ
ไมมีความหยาก. บทวา ความอาลัย ไดแกความอาลัย คือ ตัณหา.
บทวา เพราะรูทั่ว คือ เพราะรู. บทวา อันหยั่งลงสูอมตธรรม คือ
อันเปนภายในอมตธรรม. บทวา ถึงแลวโดยลําดับ ไดแก เขาไปแลว
โดยลําดับ. บทวา ธรรมเครื่องของทั้งสอง คือ ธรรมเครื่องของแม
ทั้งสองนั้น. เพราะวาบุญยอมทําใหสัตวของในสวรรค บาปยอมยังสัตวใหของ
อยูในอบาย. เพราะฉะนั้นจึงตรัสวา ธรรมเปนเครื่องของแมทั้งสองนั้น . บทวา
เลยแลว แปลวา ลวงไปแลว. บทวา ไมขุนมัว คือ เวนจากกิเลสที่
ทําใหขุนมัว. บทวา ผูม คี วามเพลิดเพลินในภพสิ้นแลว ไดแก มีความ
เพลิดเพลินสิ้นไปแลว มีภพสิ้นไปแลว. ดวยคาถาวา โย อิม ความวา
อวิชชานั่นแหละ ทานกลาววา ชือ่ วา ดุจทางลื่น เพราะอรรถวาทําให
เคลื่อนคลาด ชื่อวา ดุจหลม เพราะเปนของอันถอนขึ้นไดยากมาก ชื่อวา
สังสาร เพราะอรรถวาทองเที่ยวไป (และ) ชื่อวา โมหะ เพราะอรรถวา
โงเขลา. บทวา ขามแลว คือ ขามโอฆะทั้ง ๔. คําวา ถึงฝง คือ
ถึงพระนิพพาน. บทวา มีปรกติเพง คือ มีปรกติเพงดวยอํานาจเพงอารมณ
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และลักษณะ. บทวา ผูไมหวั่นไหว คือ ไมมี ตัณหา. คําวา ดับแลว
เพราะไมถือมั่น ไดแก ดับแลว ดวยการดับกิเลสทั้งปวง เพราะไมยึดถือ
อะไร. บทวา กามทั้งหลาย ไดแกกามแมทั้งสอง. บทวา ไมมีเรือน
แปลวา เปนผูไมมีเรือน. บทวา เวน แปลวา ยอมเวนทุกดาน. บทวา
มีกามและภพสิ้นแลว คือ สิ้นกาม สิ้นภพ. คําวา กิเลสเครื่อง
ประกอบของมนุษย ไดแกกิเลสเครื่องประกอบ คือกามคุณ ๕ อันเปนของ
มนุษย. บทวา กิเลสเครื่องประกอบอันเปนทิพย คือ กิเลสเครื่อง
ประกอบ คือกามคุณ ๕ อันเปนทิพย. บทวา ไมประกอบดวยกิเลส
เครื่องประกอบทั้งปวง ความวา ปราศจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งปวง.
บทวา ยินดี คือ ยินดีกามคุณ ๕. บทวา ไมยนิ ดี ไดแก ไมพอใจ
ในกุศลภาวนา. บทวา ผูแกลวกลา คือ มีความเพียร. บทวา ผูไปดีแลว
คือ ไปสูสถานที่ดี หรือดําเนินไปดวยขอปฏิบัติอันดี. บทวา คติ คือ
ความสําเร็จ. บทวา ขางหนา ไดแก ในอดีต. บทวา ขางหลัง
ไดแก ในอนาคต. บทวา ในทามกลาง คือ ในปจจุบัน . บทวา เครื่อง
กังวล คือ กิเลสตัวที่ทําใหกังวล. บทวา ผูแสวงหาอันยิ่ง คือ ชื่อวา
ผูแสวงหาคุณอันยิ่ง เพราะแสวงหาคุณอันใหญ. บทวา ผูมีความชนะ คือ
ผูมีความชนะอันชนะแลว.
พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงเฉพาะพระขีณาสพเทานั้นวา
เปนพราหมณโดยคุณความดีอยางนี้แลว เมื่อจะทรงแสดงวา บุคคลใดกระทํา
การถือมั่นวา เปนพราหมณเพราะชาติ ดังนี้ บุคคลนั้นไมรูการถือมัน่ นี้
ทิฐิอันนั้น ของคนเหลานั้น เปนทิฐิชั่ว จึงตรัสสองคาถาวา อันชื่อวา
ดังนี้. เนื้อความของสองคาถานั้นมีวา อันชื่อและโคตรที่เขาจัด แจงไว ตั้ง
ไว ปรุงแตงไววา พราหมณ กษัตริย ภารทวาชะ วาเสฏฐะนั้นใด อันนั้น
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เปนชื่อ (เรียกกัน ) ในโลก อธิบายวา เปนเพียงเรียกกัน. เพราะเหตุไร.
เพราะสมมุติ เรียกกัน คือ มาโดยการหมายรูกัน. พระชือ่ และโคตรนั้น
ญาติสาโลหิตจัดแจงไวตั้งไวในเวลาที่เขาเกิดในที่นั้น ๆ. หากไมกําหนดชื่อ
และโคตรนั้นไวอยางนั้น คนไร ๆ เห็นใคร ๆ ก็จะไมรูวาผูนี้เปนพราหมณ
หรือวา เปนภารทวาชะ. ก็ขอและโคตรนั้นที่เขากําหนดไวอยางนั้น กําหนด
ไวเพื่อความรูสึกวา ทิฐิอันนอนเนื่องอยูสิ้นกาลนาน ทิฐิอันนอนเนื่องอยูสิ้น
กาลนานในหทัยของสัตวทั้งหลายผูไมรูวา นั่นสักแตวาชื่อและโคตรที่เขากําหนด
ไวเพื่อเรียกกัน อธิบายวาเพราะทิฐินั้นนอนเนื่องอยู ผูไมรูชอื่ และโคตรนั้น
คือไมรูเลยวา เปนพราหมณ ก็เที่ยวพูดอยางนี้วา ผูนี้เปนพราหมณเพราะชาติ
ดังนี้.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงวา บุคคลผูถือมั่นวา เปนพราหมณโดย
ชาตินั้น ไมรูมาตรวาการเรียกกันนี้ ทิฐิอันนั้นของคนเหลานั้นเปนทิฐิชั่ว ดัง
นี้อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะทรงปฏิเสธวาทะวาดวยชาติอยางเด็ดขาด และทรง
ตั้งวาทะวาดวยกรรม จึงตรัสคําเปนตนวา มิใชเพราะชาติ ดังนี้ . เพื่อขยาย
ความของกึ่งคาถาที่วา เพราะกรรม ดังนี้ ในพระดํารัสนั้น จึงตรัสคําวา
เปนชาวนาเพราะการงาน ดังนี้เปนตน . บรรดาบทเหลานั้น บทวา เพราะ
การงาน ไดแก เพราะกรรมคือเจตนาตัวบังเกิดการงานมีกสิกรรมเปนตน
อันเปนปจจุบัน. บทวา ปฏิจจสมุปบาท ไดแกมปี รกติเห็นปฏิจจสมุปบาท
อยางนี้วา เปนอยางนี้เพราะปจจัยนี้. บทวา ผูรูในกรรมและผลของกรรม
ความวา ผูฉลาดในกรรมและผลของกรรมอยางนี้วา ยอมมีการอุบัติในตระกูล
อันควรแกการนับถือและไมนับถือ เพราะอํานาจกรรม ความเลวและความ
ประณีตแมอนื่ ๆ ยอมมีในเมื่อกรรมเลว และประณีตใหผล. ก็พระคาถาวา
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ยอมเปนไปเพราะกรรม ดังนี้ มีความหมายเดียวเทานั้นวา ชาวโลกหรือหมู
สัตว หรือวาสัตว. ตางกันแตสักวาคํา. ก็ในพระคาถานี้ ดวยบทแรก พึงทราบ
การปฏิเสธทิฐิวา มีพรหม มหาพรหม ผูประเสริฐ เปนผูจัดแจง. ชาวโลก
ยอมเปนไปในคตินั้น ๆ เพราะกรรม ใครจะเปนผูจัดแจงโลกนัน้ . ดวยบทที่
สอง ทรงแสดงวา แมเกิดเพราะกรรมอยางนี้ก็เปนไปและยอมเปนไปเพราะ
กรรมอันตางโดยเปนกรรมปจจุบัน และกรรมอันเปนอดีต. เสวยสุขทุกขและ
ถึงประเภทเลว และประณีตเปนตน เปนไป. ดวยบทที่สาม ทรงสรุปเนือ้
ความนั้นนั่นแลวา สัตวทั้งหลายถูกผูกไวที่กรรม หรือเปนผูอันกรรมผูกพันไว
เปนไปอยู แมโดยประการทั้งปวงอยางนี้. มิใชโดยประการอื่น. ดวยบทที่ ๔
ทรงทําเนื้อความนั้นใหชัดแจงดวยการเปรียบเทียบ. เหมือนอยางวารถที่กําลัง
แลนไป เพราะยังมีลิ่มสลักอยู รถทีล่ มิ่ นั้นไมสลักไวยอมแลนไปไมได ฉันใด
ชาวโลกผูเกิดแลวและเปนไปแลว มีกรรมเปนเครื่องผูกพัน ถากรรมนัน้ ไม
ผูกพันไว ยอมเปนไปไมได ฉันนั้น.
บัดนี้ เพราะเหตุที่ชาวโลกถูกผูกไวในเพราะกรรม เพราะเหตุนั้น
เมื่อจะทรงแสดงความเปนผูประเสริฐเพราะกรรมอันประเสริฐ จึงตรัส ๒ คาถา
วา คือ เพราะตบะ ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา เพราะตบะ
ไดแก เพราะตบะ คือ ธุดงควัตร. บทวา เพราะพรหมจรรย คือ เพราะ
เมถุนวิรัติ. บทวา เพราะความสํารวม คือ เพราะศีล. บทวา เพราะการฝก
คือ เพราะการฝกอินทรีย. บทวา นี้ ความวา เปนพราหมณเพราะกรรมอัน
ประเสริฐ คือ บริสุทธิ์ เปนดุจพรหมนี้. เพราะเหตุไร. เพราะความเปน
พราหมณนี้เปนของสูงสุด อธิบายวา เพราะกรรมนี้เปนคุณความดีของพราหมณ
อยางสูงสุด. ก็ในคําวาพราหมณนี้มีความหมายของคําดังตอไปนี้. ชื่อวา
พราหมณ เพราะอรรถวา นํามาซึ่งพรหม อธิบายวานํามาซึ่งความเปนพราหมณ.
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บทวา ผูสงบ ดังนี้ในคาถาที่ ๒ มีความวา เปนผูมีกิเลสอันสงบแลว. คํา
วา เปนพรหม เปนทาวสักกะ คือเปนพระพรหม เปนทาวสักกะ อธิบาย
วา บุคคลเห็นปานนี้ ไมใชเปนพราหมณอยางเดียว โดยที่แท บุคคลนั้น
เปนพรหมและเปนทาวสักกะของบัณฑิต ผูรูแจงทั้งหลาย วาเสฏฐะ ทานจง
รูอยางนี้. คําที่เหลือในที่ทุกแหงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาวาเสฏฐสูตรที่ ๘
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๙. สุภสูตร
[๗๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตรอาศัยอยูในนิเวศนของคฤหบดีผูหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ดวยกรณียกิจ
บางอยาง. ครั้งนั้น สุภนาณพโตเทยยบุตร ไดกลาวกะคฤหบดีที่ตนอาศัยใน
นิเวศนของเขานั้นวา ทานคฤหบดี ขาพเจาไดสดับมาดังนี้วา พระนครสาวัตถี
ไมวางจากพระอรหันตทั้งหลายเลย วันนี้เราจะพึงเขาไปนั่งใกลสมณะหรือ
พราหมณผูไหนหนอ.
คฤหบดีไดกลาววา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ
พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
ทานจงเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเถิด.
[๗๑๐] ลําดับนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตรรับคําคฤหบดีนั้นแลว เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคเจา ครั้น
ผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวได
ทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายกลาวกัน
อยางนี้วา คฤหัสถเทานั้นเปนผูยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข
บรรพชิตไมเปนผูยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจากทุกข ในเรื่องนี้ ทาน
พระโคดมตรัสวาอยางไร.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มาณพในเรื่องนี้ เราแยกออกกลาว เรา
ไมรวมกลาว เราพรรณนาการปฏิบัติผิดของคฤหัสถหรือของบรรพชิต มาณพ
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จริงอยู คฤหัสถหรือบรรพชิตปฏิบัตผิ ิดแลว ยอมชื่อวาเปนผูไมยินดีกุศลธรรม
เครื่องนําออกไปจากทุกข เพราะเหตุแหงอธิกรณคือการปฏิบัติผิด ดูกอนมาณพ
เราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถหรือของบรรพชิต จริงอยู คฤหัสถ
หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว ชื่อวาเปนผูยินดีกุศลธรรมเครื่องนําออกไปจาก
ทุกข เพราะเหตุแหงอธิกรณ คือการปฏิบัติชอบ.
[๗๑๑] สุ. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายกลาวกันอยางนี้วา
ฐานะแหงการงานของฆราวาส มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก
มีการเริ่มมาก ยอมมีผลมาก (สวน) ฐานะแหงการงานฝายบรรพชา มีความ
ตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย ยอมมีผลนอย ในเรื่อง
นี้ ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร.
พ. ดูกอนมาณพ แมในเรื่องนี้ เราก็แยกออกกลาว เราไมรวมกลาว
มาณพ ฐานะแหงการงานที่มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มี
การเริ่มมาก เมื่อวิบัติ มีผลนอยมีอยู ฐานะแหงการงานที่มีความตองการมาก
มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อเปนสมบัติ มีผลมากมีอยู ฐานะ
แหงการงาน ที่มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย
เมื่อวิบัติ มีผลนอยมีอยู ฐานะแหงการงานที่มีความตองการนอย มีกิจนอย
มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติ มีผลมากมีอยู.
[๗๑๒] ดูกอนมาณพ ฐานะแหงการงานที่มีความตองการมาก มี
กิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย เปนไฉน.
ดูกอนมาณพ ฐานะแหงการงาน คือ การไถที่มีความตองการมาก มีกิจมาก
มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติยอมมีผลนอย สวนฐานะแหงการงาน
ที่มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อเปนสมบัติ
ยอมมีผลมาก เปนไฉน. ฐานะแหงการงาน คือ การไถนั่นแล ที่มีความ
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ตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อเปนสมบัติ ยอมมี
ผลมาก อนึ่ง ฐานะแหงการงานที่มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณ
นอย มีการเริ่มนอย เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย เปนไฉน. ฐานะแหงการงาน
คือ การคาขาย ที่มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอ ย มีการ
เริ่มนอย เมือ่ วิบัติ ยอมมีผลนอย สวนฐานะแหงการงานที่มีความตองการนอย
มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก
เปนไฉน ฐานะแหงการงาน คือ การคาขายนั่นแล ที่มีความตองการนอย
มีอธิกรณนอย มีกิจนอย มีความเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติยอมมีผลมาก.
[๗๑๓] ดูกอนมาณพ เปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรม ที่มีความ
ตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีความเริ่มมาก เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย
ฉันใด ฐานะแหงการงานของฆราวาสก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่มคี วามตองการมาก
มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย ฐานะคือ
กสิกรรมนั่นแล ที่มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก
เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก ฉันใด ฐานะแหงการงานของฆราวาสก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ที่มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก
เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก การงานคือการคาขาย ที่มีความตองการนอย
มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย เมื่อวิบตั ิ ยอมมีผลนอย ฉันใด
ฐานะแหงการงานฝายบรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่มีความตองการนอย มี
กิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย เมื่อวิบัติ ยอมมีผลนอย ฐานะแหง
การงานคือการคาขายนั่นแล ที่มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอ ย
มีการเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก ฉันใด ฐานะแหงการงานฝาย
บรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกัน ที่มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย
มีการเริ่มนอย เมื่อเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก.
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[๗๑๔] สุ. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม ๕
ประการเพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล.
พ. ดูกอนมาณพ พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ ประการ
เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศลนั้นเหลาไหน ถาทานไมหนักใจ เราขอโอกาส
ขอทานจงกลาวธรรม ๕ ประการนัน้ ในบริษัทนี้เถิด.
ส. ทานพระโคดม ณ ที่ที่พระองคหรือทานผูเปนดังพระองคประทับ
นั่งอยู ขาพเจาไมมีความหนักใจเลย.
พ. ถาอยางนั้น เชิญกลาวเถิดมาณพ.
[๗๑๕] สุ. ทานพระโคดม พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรมขอ
ที่ ๑ คือ สัจจะ เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล ยอมบัญญัติขอที่ ๒ คือ ตบะ...
ขอที่ ๓ คือ พรหมจรรย... ขอที่ ๔ คือ การเรียนมนต... ขอที่ ๕ คือ
การบริจาค เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม ๕
ประการนี้ เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล ในเรื่องนี้ ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร.
[๗๑๖] ดูกอนมาณพ ก็บรรดาพราหมณทั้งหลาย แมพราหมณ
คนหนึ่งเปนผูใดใครก็ตามที่กลาวอยางนี้วา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง
ดวยตนเองแลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ มีอยูหรือ.
สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม.
พ. ดูกอนมาณพ ก็แมอาจารยคนหนึ่ง แมอาจารยของอาจารย
คนหนึ่งตลอด ๗ ชั่วอาจารยของพวกพราหมณ เปนผูใดใครก็ตามที่กลาวอยาง
นี้วา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว เสวยผลแหงธรรม
๕ ประการนี้ มีอยูหรือ.
สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม.
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พ. ดูกอนมาณพ ก็แมฤาษีทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ
คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีวิศวามิตร ฤาษียมตัคคิ
ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซึ่งเปน
ผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณทั้งหลายในปจจุบันนี้ขับตาม กลาวตาม
ซึ่งบทมนตเกานี้ ที่ทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถกู ตอง
บอกไดถูกตอง ตามที่ทา นกลาวไว บอกไว แมทานเหลานั้นไดกลาวแลว
อยางนี้วา เราทั้งหลายทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว เสวยผล
แหงธรรม ๕ ประการนี้ มีอยูหรือ.
สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม.
[๗๑๗] พ. ดูกอนมาณพ ไดทราบกันดังนี้ วา บรรดาพราหมณ
ทั้งหลาย ไมมีพราหมณแมคนหนึ่งจะเปนผูใดใครก็ตามที่ไดกลาวอยางนี้วา
เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว เสวยผลแหงธรรน ๕ ประการ
นี้ ไมมีแมอาจารยคนหนึ่ง แมปาจารยของอาจารยคนหนึ่ง ตลอด ๗ ชั่วอาจารย
ของพวกพราหมณนี้ จะเปนผูใดใครก็ตามทีไดกลาวอยางนี้วา เราทําใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ แมฤาษี
ทั้งหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ
ฤาษีวามเทพ ฤาษีวิศวามิตร ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ
ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ เปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณ
ทั้งหลายในปจจุบันนี้ขับตาม กลาวตาม ซึ่งบทมนตเกานี้ ที่ทานขับแลว
บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทานกลาวไว
บอกไว แมทานเหลานั้นก็ไมไดกลาวอยางนี้วา เราทั้งหลายทําใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ ดูกอนมาณพ
เปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันตอ ๆ ไป แมคนตนก็ไมเห็น คนกลาง
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ก็ไมเห็น คนหลังก็ไมเห็น ฉันใด ภาษิตของพราหมณทั้งหลายเห็นจะเปรียบ
ไดกับแถวคนตาบอด ฉันนั้น คือ แมคนชั้นตนก็ไมเห็น แมคนชั้นกลางก็
ไมเห็น แมคนชั้นหลังก็ไมเห็น.
[๗๑๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพโตเทยยบุตรถูกพระผูมีพระภาคเจาตรัสเปรียบดวยแถวคนตาบอด โกรธ ขัดใจ เมื่อ
จะดาติเตียนวากลาวพระผูมีพระภาคเจาวา พระสมณโคดม จักถึงความลามก
เสียแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา พระโคดม พราหมณโปกขรสาติ
โอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ไดกลาวอยางนี้วา อยางนี้นั่นแหละ
ก็สมณพราหมณเหลาไรนี้ ยอมปฏิญาณญาณทัศนะวิเศษ ของพระอริยะอยาง
สามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย ภาษิตนี้ของสมณพราหมณเหลานั้น ยอมถึง
ความเปนภาษิต นําหัวเราะทีเดียวหรือ ยอมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือ
ยอมถึงความวางทีเดียวหรือ ยอมถึงความเปลาทีเดียวหรือ ถาเชนนั้น มนุษย
จักรู จักเห็น หรือจักทําใหแจงชัดซึ่งญาณทัศนะวิเศษของพระอริยะอยาง
สามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยไดอยางไร ขอนีไ้ มเปนฐานะที่จะมีได.
พ. ดูกอนมาณพ ก็พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญ
ในสุภควัน กําหนดรูใจของสมณพราหนณทั้งสิ้นดวยใจของตนหรือ.
สุ. ทานพระโคดม พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญ
ในสุภควัน ยอมกําหนดรูใจของนางปุณณิกาทาสีของตนดวยใจของตนเอง
เทานั้น ก็ที่ไหนจักกําหนดรูใจของสมณพราหมณทั้งสิ้นดวยใจของตนไดเลา
[๗๑๙] พ. ดูกอนมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด เขา
ไมเห็นรูปดํา รูปขาว ไมเห็นรูปเขียว รูปเหลือง รูปแดง รูปสีชมพู รูปที่
เสมอและไมเสมอ หมูดาว ดวงจันทรและดวงอาทิตย เจาพึ่งกลาวอยางนี้วา
ไมมีรูปดํา รูปขาว ไมมีคนเห็นรูปดํารูปขาว ไมมีรูปเขียว ไมมีคนเห็น
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รูปเขียว ไมมีรูปเหลือง ไมมีคนเห็นรูปเหลือง ไมมีรูปแดง ไมมีคนเห็น
รูปแดง ไมมีรูปสีชมพู ไมมีคนเห็นรูปสีชมพู ไมมีรูปที่เสมอและไมเสมอ
ไมมีคนเห็นรูปที่เสมอและไมเสมอ ไมมีหมูดาว ไมมีคนเห็นหมูดาว ไมมี
ดวงจันทรดวงอาทิตย ไมมีคนเห็นดวงจันทรดวงอาทิตย เราไมรูไมเห็นสิ่งนั้น
เพราะฉะนั้น สิ่งนั้นยอมไมมี เมื่อเขากลาวดังนี้ ชื่อวากลาวชอบหรือมาณพ.
สุ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม รูปดํารูปขาวมี คนเห็นรูปดํา
รูปขาวก็มี รูปเขียวมี คนเห็นรูปเขียวก็มี รูปเหลืองมี คนเห็นรูปเหลืองก็มี
รูปแดงมี คนเห็นรูปแดงก็มี รูปสีชมพูมี คนเห็นรูปสีชมพูกม็ ี รูปที่เสมอ
และไมเสมอ มีคนเห็นรูปเสมอและไมเสมอก็มี หมูดาวมี คนเห็นหมูดาวก็มี
ดวงจันทรควงอาทิตยมี คนเห็นควงจันทรควงอาทิตยก็มี เราไมรูไมเห็นสิ่งนี้ น
เพราะฉะนั้น สิ่งนั้นยอมไมมี ผูที่กลาวดังนี้ไมชื่อวากลาวชอบทานพระโคดม.
พ. ดูกอนมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญ
ในสุภควัน ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล เปนคนตาบอด ไมมีจักษุ เขาจักรูจักเห็น
จักทําใหแจงชัด ซึ่งญาณทัศนะวิเศษของพระอริยะอยางสามารถยิ่งกวาธรรม
ของมนุษยไดหรือหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.
[๗๒๐] ดูกอนมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ
มหาศาลชาวโกศล คือ จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ
ขาณุโสณีพราหมณ หรือโตเทยยพราหมณ บิดาของทาน วาจาดีที่พราหมณ
มหาศาลเหลานั้นกลาวตามสมมติ หรือไมทามสมมติ เปนอยางไหน.
สุ. ตามสมมติ ทานพระโคดม.
พ. วาจาดีทีพราหมณมหาศาลเหลานั้นพิจารณาแลวจึงกลาว หรือไม
พิจารณาแลวจึงกลาว เปนอยางไหน.
สุ. พิจารณาแลว ทานพระโคดม.
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พ. วาจาดีที่พราหมณมหาศาลเหลานั้นรูแลวจึงกลาว หรือวาไมรู.
แลวจึงกลาว เปนอยางไหน.
สุ. รูแ ลว ทานพระโคดม.
พ. วาจาดีอันประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน
ที่พราหมณมหาศาลเหลานั้นกลาว เปนอยางไหน.
สุ. ประกอบดวยประโยชน ทานพระโคดม.
[๗๒๐] พ. ดูกอนมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ถาเมื่อ
เปนเชนนี้ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน กลาว
วาจาตามสมมติหรือไมตามสมมติ.
สุ. ตามสมมติ ทานพระโคคดม.
พ. เปนวาจาที่พิจารณาแลวจึงกลาว หรือเปนวาจาที่ไมไดพิจารณา
แลว.
สุ. เปนวาจาที่ไมไดพิจารณาแลว ทานพระโคดม.
พ. เปนวาจาที่รูแลวจึงกลาวหรือเปนวาจาที่ไมรูแลว.
สุ. เปนวาจาที่ไมรูแลว ทานพระโคดม.
พ. กลาววาจาที่ประกอบดวยประโยชนหรือไมประกอบดวยประโยชน.
สุ. ไมประกอบดวยประโยชน ทานพระโคดม.
[๗๒๒] พ. ดูกอนมาณพ นิวรณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ กามฉันทนิวรณ พยาบาทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ
วิจิกิจฉานิวรณ นิวรณ ๕ ประการนี้แล ดูกอนมาณพ พราหมณโปกขรสาติ
โอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ถูกนิวรณ ๕ ประการนี้รอยไวแลว
รัดไวแลว ปกคลุมไวแลว หุมหอไวแลว เราจักรูจักเห็นหรือจักทําใหแจงชัด
ซึ่งญาณทัศนะวิเศษของพระอริยะอยางสามารถ ยิง่ กวาธรรมของมนุษยหรือหนอ
ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 436

[๗๒๓] ดูกอนมาณพ กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน
คือ รูปอันจะพึงรูแจงดวยจักษุ ที่นาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก
ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด เสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู...กลิ่นอันจะพึงรูแจง
ดวยจมูก ...รสอันจะพึงรูแจงดวยลิ้น...โผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจงดวยกาย ทีน่ า
ปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด กามคุณ
๕ ประการนี้แล. ดูกอนมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญ
ในสุภควัน กําหนัดแลว หมกมุนแลวดวยกามคุณ ๕ ประการนี้ ถูกกามคุณ
๕ ประการนี้ครอบงําแลว ไมเห็นโทษ ไมมีปญญาเปนเครื่องถอนออก บริโภค
อยู เขาจักรูจักเห็นหรือจักทําใหแจงชัด ซึ่งญาณทัศนะวิเศษของพระอริยะ
อยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยหรือหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.
[๗๒๔] ดูกอนมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลพึง
อาศัยหญาและไมเปนเชื้อติดไฟขึ้น และพึงติดไฟที่ไมมีหญาและไมเปนเชื้อ
ไฟไหนหนอพึงมีเปลว มีสี และมีแสง.
สุ. ทานพระโคดม ถาการติดไฟอันไมมีหญาและไมเปนเชื้อ เปน
ฐานะที่จะมีได ไฟนั้นก็จะพึงมีเปลว มีสี และมีแสง.
พ. ดูกอนมาณพ ขอที่บุคคลจะพึงติดไฟอันไมมีหญาและไมเปนเชื้อ
ขึ้นไดนี้ ไมใชฐานะ ไมใชโอกาส เวนจากผูมีฤทธิ์ ดูกอนมาณพ เปรียบเหมือน
ไฟอาศัยหญาและไมเปนเชื้อติดอยู ฉันใด เรากลาวปติอันอาศัยเบญจกามคุณ
นี้เปรียบฉันนั้น เปรียบเหมือนไฟไมมีหญาและไมเปนเชื้อติดอยูได ฉันใด
เรากลาวปติที่เวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมเปรียบฉันนั้น. ก็ปติที่เวนจาก
กามเวนจากอกุศลธรรมเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจาก
อกุสลธรรม เขาถึงปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปตแิ ละสุขเกิดแตวิเวกอยู ปติ
นี้แล เวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุ
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เขาถึงทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรมเอกผุดขึ้น ไมมีวิตก
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู แมปตนิ ี้ก็
เวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม.
[๗๒๕] ดูกอนมาณพ ในธรรม ๕ ประการที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติ
เพื่อทําบุญเพื่อยินดีกุศลนี้ พราหมณทั้งหลายบัญญัติธรรมขอไหน เพื่อทําบุญ
เพื่อยินดีกุศล วามีผลมากกวา.
สุ. ทานพระโคดม ในธรรม ๕ ประการที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติ
เพื่อทําบุญเพื่อยินดีกุศลนี้ พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติธรรม คือ จาคะ
เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล วามีผลมากกวา.
[๗๒๖] พ. ดูกอนมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ในการ
บริจาคทานนี้ จะพึงมีมหายัญเกิดขึ้นเฉพาะแกพราหมณคนหนึ่ง ครั้งนัน้
พราหมณสองคนพึงมาดวยหวังวา จักเสวยมหายัญของพราหมณชื่อนี้ ใน
พราหมณสองคนนั้น คนหนึ่งมีความคิดเห็นอยางนี้วา โอหนอ เราเทานั้น
พึงไดอาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑะที่เลิศ ในโรงภัต พราหมณอื่นไมพึงได
อาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑะที่เลิศ ในโรงภัต แตขอนี้เปนฐานะที่จะมีได
คือ พราหมณคนอื่นพึงไดอาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑะที่เลิศ ในโรงภัต
พราหมณผูนั้นไมพึงไดอาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑะที่เลิศ ในโรงภัต
พราหมณนั้นโกรธนอยใจวา พราหมณเหลาอื่นไดอาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑะ
ที่เลิศ ในโรงภัต เราไมไดอาสนะที่เลิศ น้ําที่เลิศ บิณฑะที่เลิศ ในโรงภัต
ดูกอนมาณพ ก็พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมนี้.
สุ. ทานพระโคดม ในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลายยอมใหทานดวยคิด
อยางนี้วา พราหมณนั้น อันพราหมณผูนี้แลทําใหโกรธใหนอ ยใจดังนี้หามิได
ในเรื่องนี้ พราหมณทั้งหลายยอมใหทานอันเปนการอนุเคราะหเทานั้นโดยแท.
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พ. ดูกอนมาณพ เมื่อเปนเชนนี้ ขอที่พราหมณทั้งหลายใหทานอัน
เปนการอนุเคราะหนี้ ก็เปนบุญกิริยาวัตถุขอที่ ๖ ของพราหมณทั้งหลายซิ.
สุ. ทานพระโคดม เมื่อเปนเชนนี้ ขอที่พราหมณทั้งหลายใหทาน
อันเปนการอนุเคราะหนี้ ก็เปนบุญกิรยิ าวัตถุขอที่ ๖ ของพราหมณทั้งหลาย.
[๗๒๗] พ. ดูกอนมาณพ ธรรม ๕ ประการนี้ ที่พราหมณทั้งหลาย
บัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล ทานพิจารณาเห็นมีมากที่ไหน.
สุ. ทานพระโคดม ธรรม ๕ ประการนี้ ที่พราหมณทั้งหลาย
บัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล ขาพเจาพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิต
มีนอยในคฤหัสถ เพราะคฤหัสถมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก
มีการเริ่มมาก จะเปนผูพูดจริงเสมอร่ําไปไมได สวนบรรพชิตมีความตองการ
นอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย จึงเปนผูพูดจริงเสมอร่ําไปได
เพราะคฤหัสถมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเริ่มมาก
จะเปนผูมีความเพียร...ประพฤติพรหมจรรย...มากดวยการสาธยาย...มากดวย
การบริจาคเสมอร่ําไปไมได สวนบรรพชิตมีความตองการนอย มีกิจนอย
มีอธิกรณนอย มีการเริ่มนอย จึงเปนผูมีความเพียร...ประพฤติพรหมจรรย...
มากดวยการสาธยาย...มากดวยการบริจาคเสมอร่ําไปได ทานพระโคดม
ธรรม ๕ ประการนี้ ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล
ขาพเจาพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิต มีนอยในคฤหัสถ.
[๗๒๘] พ. ดูกอนมาณพ ธรรม ๕ ประการนี้ ที่พราหมณทั้งหลาย
บัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิต
ไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน ดูกอนมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปน
ผูพูดจริง เธอรูสึกวา เราเปนผูพูดจริง ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรู
ธรรม ยอมไดความปราโมทยประกอบดวยธรรม ความปราโมทยอันประกอบ
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ดวยกุศลนี้ เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมให
มีความเบียดเบียน ดูกอนมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีความเพียร...
ประพฤติพรหมจรรย... มากดวยการสาธยาย... มากดวยการบริจาค เธอ
รูสึกวาเราเปนผูมากดวยการบริจาค ยอมไดความรูอรรถ ยอมไดความรูธรรม
ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ความปราโมทยอันประกอบดวย
กุศลนี้ เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความ
เบียดเบียน ธรรม ๕ ประการนี้ ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อ
ยินดีกุศลนี้ เรากลาววาเปนบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมี
ความเบียดเบียน เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพโตเทยยบุตร
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม ขาพเจาไดสดับมาวา
พระสมณโคดมทรงรูจักหนทางเพื่อความเปนสหายของพรหม.
[๗๒๙] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนมาณพ ทานจะเขาใจความ
ขอนั้นเปนไฉน หมูบานนฬการใกลแตที่นี้ หมูบา นนฬการไมไกล ใกลแตที่นี้
มิใชหรือ.
สุภมาณพกราบทูลวา อยางนั้นทานพระโคดม หมูบานนฬการใกล
แตที่นี้ หมูบ านนฬการไมไกลแตที่นี้.
พ. ดูกอนมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุรุษผูเกิดแลว
ทั้งเจริญแลวในหมูบานนฬการนี้แล เขาออกจากหมูบานนฬการไปในขณะนั้น
พึงถูกถามถึงหนทางแหงหมูบานนฬการจะพึงชักชาหรือตกประหมาหรือหนอ.
สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุรุษนั้น
ทั้งเกิดแลวทั้งเจริญแลวในหมูบานนฬการ รูจักทางของหมูบานนฬการทุกแหง
ดีแลว .
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พ. ดูกอนมาณพ บุรุษผูเกิดแลวทั้งเจริญแลวในหมูบานนฬการนั้น
ถูกถามถึงทางของหมูบานนฬการ ไมพึงชักชาหรือตกประหมาแล ตถาคตถูก
ถามถึงพรหมโลก หรือปฏิปทาเครื่องใหถึงพรหมโลก ก็ไมชักชาหรือตก
ประหมาเชนเดียวกัน ดูกอนมาณพ เรายอมรูจักทั้งพรหมโลกและปฏิปทาเครื่อง
ใหถึงพรหมโลก อนึ่ง ผูป ฏิบัติดวยประการใดจึงเขาถึงพรหมโลก เรายอมรูชัด
ซึ่งประการนั้นดวย.
สุ. ทานพระโคดม ขาพเจาไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงแสดง
ทางเพื่อความเปนสหายของพรหม ขาพเจาขอโอกาส ขอทานพระโคดมโปรด
ทรงแสดงทางเพื่อความเปนสหายของพรหมแกขาพเจาเถิด.
พ. ดูกอนมาณพ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว
สุภมาณพโตเทยยบุตรทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว.
[๗๓๐] พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนมาณพ ก็ทางเพื่อความ
เปนสหายของพรหมเปนไฉน ดูกอนมาณพ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบ
ดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน
ตามนัยนี้ ทัง้ เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทกุ เหลา
เพื่อประโยชนแกสัตวทั่วหนา ในที่ทกุ สถาน ดวยใจอันประกอบดวยเมตตาอัน
ไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เมื่อ
เมตตาเจโตวิมุติอันภิกษุนั้นเจริญแลวอยางนี้ กรรมใดเปนกามาพจรที่ภิกษุ
ทําแลว กรรมนั้นจักไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรนั้น ดูกอนมาณพ
เปรียบเหมือนบุรุษเปาสังขผูมีกําลัง พึงใหคนรูไดตลอดทิศทั้งสี่โดยไมยาก ฉันใด
เมื่อเมตตาเจโตวิมุติที่ภิกษุนั้นเจริญแลวอยางนี้ ก็ฉันนั้น กรรมใดเปนกามาพจร
ที่ภิกษุทําแลว กรรมนั้นจักไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรนั้น แม
ขอนี้ก็เปนทางเพื่อความเปนสหายของพรหม ดูกอ นมาณพ อีกประการหนึ่ง
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ภิกษุมีใจประกอบดวยกรุณา... มีใจประกอบดวยมุทิตา... มีใจประกอบดวย
อุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้
ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา เพื่อ
ประโยชนแกสัตวทั่วหนา ในที่ทุกสถาน ดวยใจอันประกอบดวยอุเบกขาอัน
ไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เมื่อ
อุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแลวอยางนี้ กรรมใดเปนกามาวจรที่ภิกษุ
ทําแลว กรรมนั้นจักไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรนั้น ดูกอ น
มาณพ เปรียบเหมือนบุรุษเปาสังขผูมีกําลัง พึงใหคนรูไดตลอดทิศทั้งสี่โดยไมยาก
ฉันใด เมื่ออุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุเจริญแลวอยางนี้ ก็ฉันนั้น กรรมใดเปน
กามาวจรที่ภิกษุทําแลว กรรมนั้นจักไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจร
นั้น แมขอนี้ก็เปนทางเพื่อความเปนสหายของพรหม.
[๗๓๑] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพโตเทยยบุตร
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองค
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจักเห็น
รูปได ฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้ แตวันนี้เปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขา
พระองคขอทูลลาไป ณ บัดนี้ ขาพระองคมีกิจมาก มีกรณียะมาก พระผูมี
พระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นมาณพ ทานจงสําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด
ครั้งนั้นแล สุภมาณพโตเทยยบุตรเพลิดเพลินพระภาษิตของพระผูมีพระภาคเจา
แลว ลุกออกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทําประทักษิณแลว
กลับไป.
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[๗๓๒] สมัยนั้น ชาณุโสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถี โดย
รถอันเทียมดวยมาขาวทั้งหมด แตยังวัน ไดเห็นสุภมาณพโตเทยยบุตรกําลังมา
แตไกล แลวไดถามสุภมาณพโตเทยยบุตรวา ทานภารทวาชะไปไหนมาแตวัน
สุภมาณพโตเทยยบุตรตอบวา ทานผูเจริญ ขาพเจาจากสํานักพระสมณโคดม
มาที่นี่.
ชา. ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ทานภารทวาชะเห็นจะเปน
บัณฑิต รูพระปญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม.
สุ. ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนใครและเปนอะไรเลา จึงจักรูเทา
พระปญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม ผูใดพึงรูเทาพระปญญาอัน
เฉียบแหลมของพระสมณโคดม แมผูนั้นก็พึงเปนเชนพระสมณโคดมเปนแน.
ชา. เพิ่งไดฟง ทานภารทวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมดวยการ
สรรเสริญอยางยิ่ง.
สุ. ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนใครเปนอะไรเลา จึงจักสรรเสริญพระสมณโคดม ทานพระโคดมอันเทวดาและมนุษยสรรเสริญแลว ๆ ประเสริฐกวา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย อนึ่ง ธรรม ๕ ประการนี้ที่พราหมณทั้งหลายบัญญัติ
เพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล พระสมณโคดมตรัสวาเปนบริขารแหงจิต เพื่ออบรม
จิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน.
[๗๓๓] เมื่อสุภมาณพโตเทยยบุตรกลาวอยางนี้แลว ขาณุโสณี
พราหมณลงจากรถอันเทียมดวยมาขาวทั้งหมด แลวหมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง
นอมอัญชลีไปทางที่พระผูมีพระภาคเจาประทับ แลวเปลงอุทานวา เปนลาภ
ของพระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดดีแลวหนอ ที่พระตถาคต
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับในแวนแควนของพระองค ฉะนี้แล.
จบสุภสูตรที่ ๙
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อรรถกถาสุภสูตร
สุภสูตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :ในสุภสูตรนั้น บุตรของโตเทยยพราหมณผูอยูในตุทิคาม ชื่อวา
โตเทยยบุตร. คําวา เปนผูยินดี คือเปนผูพรั่งพรอมบริบูรณ. คําวาญายธรรม
คือ ธรรมอัน เปนเหตุ. บทวา เปนกุศล คือ ไมมีโทษ. บทวา การ
ปฏิบัติผิด คือ ขอปฏิบัติอันไมเปนกุศล ไมเปนเครื่องนําออกไปจากทุกข.
บทวา การปฏิบัติชอบ ไดแกการปฏิบัติอัน เปนกุศลอันเปนเครื่องนําออกจาก
ทุกข. ในบทวา มีความตองการมาก ดังนี้เปนตน มีวิเคราะห ดังตอไปนี้
ชื่อวา มีความตองการมาก เพราะในฐานะนี้มีความตองการดวยการกระทําความ
ขวนขวาย หรือดวยการชวยเหลือมาก คือมากมาย. ชื่อวา มีกิจมากเพราะ
ฐานะนี้มีกิจมากเชนงานมงคลในการตั้งชื่อเปนตนมาก. ชือ่ วามีเรื่องราวมาก
ที่จะตองจัดการ มากเพราะในฐานะนี้มีเรื่องราว คือหนาที่การงานมากอยางนี้
คือ วันนี้ตองทําสิ่งนี้ พรุงนี้ตองทําสิ่งนี้. ชื่อวา มีการลงมือทํามาก เพราะใน
ฐานะนี้มีการลงมือทํามาก คือ การบีบคั้นดวยอํานาจการขวนขวายในการงาน
ของคนมาก. การงานของคนทางฝายฆราวาส ชื่อวา ฐานะการงานของฆราวาส.
พึงทราบเนื้อความในวาระทั้งปวงดวยประการอยางนี้. ก็ในบรรดาการทํานาและ
การคาขายนี้ ในการทํานา พึงทราบความตองการมาก ดวยการแสวงหาเครื่อง
อุปกรณ เริม่ แตหางไถเปนตน ในการคาขาย พึงทราบความตองการนอยดวยการ
ถือเอาสินคาตามสภาพเดิมแลวมา จําหนาย. บทวา วิบัติ ความวา กสิกรรม
ยอมมีผลนอยบาง ถึงการขาดทุนบาง เพราะฝนไมตกและตกมากเกินไปเปนตน
และพณิชยกรรม มีผลนอยบาง ถึงการขาดทุนบาง เพราะความไมฉลาดเปนตน
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ในการดูแกวมณีและทองเปนตน. โดยตรงกันขาม ที่สมบูรณยอมมีผลมาก
เหมือนอันเตวาสิกของจุลลก. คําวา ฉันนั้นเหมือนกันแล ความวา
ฐานะคือ กสิกรรมเมื่อวิบัติยอมมีผลนอยฉันใด แมฐานะคือการงานของฆราวาส
ก็ฉันนั้น . เพราะบุคคลผูไมกระทํากรรมงามไว ตายแลวยอมบังเกิดในนรก
ไดยินวา คนที่พราหมณเลี้ยงไว คนหนึ่ง ชื่อมหาทัตตเสนาบดี. ในสมัยที่
เขาจะตาย นรกปรากฏขึ้น.
พวกพราหมณกลาวถามวา ทานเห็นอะไร เขากลาววา เห็นเรือน
สีแดง เรือนเลือด.
พราหมณกลาววา ผูเจริญ นั่นแหละพรหมโลก. เขาถามวา ทานผู
เจริญ พรหมโลกอยูที่ไหน. อยูเบื้องบน. เขาพูดวา ปรากฏแกขาพเจา ณ เบื้อง
ลาง. ความจริง เรือนสีแดงปรากฏเบื้องลาง มิไดปรากฏเบื้องบน. เขาตาย
แลวเกิดในนรก. พวกพราหมณคิดวา นายคนนี้เห็นโทษในยัญของเรา ดังนี้
จึงไดเอาทรัพยพันหนึ่งมาใหเพื่อจะไดนําติดตัวไป. สวนฐานะคือ กสิกรรม
ที่สมบูรณยอมมีผลมาก. เพราะบุคคลผูทํากรรมงามไว ตายแลวยอมบังเกิดใน
สวรรค. พึงแสดงคุตติลวิมานกถาทั้งหมด. เหมือนอยางวา ฐานะคือ พาณิชยกรรม เมื่อวิบัติยอมมีผลนอยฉันใด แมฐานะคือ บรรพชากรรมของภิกษุผู
ไมทําใหบริบูรณในศีล ประกอบการแสวงหาอันไมควร ก็ฉันนั้น . เพราะภิกษุ
ทั้งหลายเห็นปานนั้น ยอมไมไดสุขในฌานเปนตน ยอมไมไดสุขในสวรรค และ
นิพพาน. สวนบรรพชากรรมที่สมบูรณยอมมีผลมาก. เพราะผูทําศีลใหบริบูรณ
เจริญวิปสสนายอมบรรลุพระอรหัต.
คําวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ พราหมณทั้งหลายดังนี้ ความวา
มาณพยอมทูลถามวาขาพระองคชื่อถามอะไร ณ ที่นี้ คือ ยอมถามวา พราหมณ
ทั้งหลายยอมกลาววา บรรพชิตชื่อวาสามารถเพื่อบําเพ็ญธรรม ๕ ประการเหลา

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 445

นี้ ยอมไมมี คฤหัสถเทานั้นบําเพ็ญได สวนพระสมณโคดมยอมตรัสบอย ๆ
วา มาณพ สําหรับคฤหัสถหรือบรรพชิต ดังนี้ ยอมไมเปลงวาจา ถึงบรรพชิต
เทานั้น เห็นจะไมทรงกําหนดการถาม ของขาพระองค เพราะเหตุนั้น ขาพระองคขอถามธรรม ๕ ประการ โดยมีจาคะเปนสุดยอด (คือขอทาย). คําวา
ถาทานไมหนักใจ ดังนี้ ความวา ถาทานไมมีความหนักใจเพื่อที่จะกลาวใน
ที่นี้โดยประการที่พวกพราหมณบัญญัติไวนั้น. อธิบายวา ถาไมมีความหนัก
ใจไร ๆ ทานก็จงกลาว. มาณพกลาววา ทานพระโคดมผูเจริญ ขาพระองค
ไมหนักใจเลย ดังนี้ หมายเอาอะไร. ก็การกลาวในสํานักของบัณฑิตเทียม
ยอมเปนทุกข. ทานบัณฑิตเทียมเหลานั้น ยอมให เฉพาะโทษเทานั้น
ในทุก ๆ บท ในทุก ๆ อักษร. สวนบัณฑิตแท ฟงถอยคําแลวยอม
สรรเสริญคําที่กลาวถูก. เมื่อกลาวผิด ในบรรดาบาลีบท อรรถ และพยัญชนะ
คําใด ๆ ผิด ยอมให คํานั้น ๆ ใหถกู . ก็ชื่อวา บัณฑิตแทเชนกับ
พระผูมีพระภาคเจายอมไมมี. เพราะเหตุนั้น มาณพจึงกลาววา ขาแตพระโคคม
ผูเจริญ ณ ที่ที่พระองคหรือทานผูเปนเหมือนพระองคประทับนั่งอยู ขาพระองค
ไมมีความหนักใจเลย ดังนี้. บทวา สัจจะ คือ พูดจริง. บทวา ตบะ ไดแก
การประพฤติตบะ.. บทวา พรหมจรรย ไดแก การเวนจากเมถุน. บทวา การ
สาธยาย ไดแกการเรียนมนต. บทวา จาคะ คือการบริจาคอานิส. คําวา จักเปน
ผูใหถึง ความลามก คือ จักเปนผูใหถึงความไมรู. คําวา ไดกลาวคํานี้
ความวา มาณพถูกพระผูมีพระภาคเจาทรงขมดวยการเปรียบเหมือนแถวคนตา
บอด เมื่อไมอาจเพื่อตอบโตคํานั้นได เมื่อจะอางถึงอาจารย เปรียบปานสุนัข
ออนกําลัง ตอนเนื้อใหตรงหนาเจาของแลว ตนเองก็ออนลาไปฉะนั้น จึงได
กลาวคํานั้นมีอาทิวา พราหมณดังนี้ .. คําวา โปกขรสาติ นี้ ในคําวา พราหมณ
เปนตนนั้น เปนชื่อของพราหมณนั้น. เรียกวา โปกขรัสสาติ บางก็มี. ไดยินวา
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รางกายของพราหมณนั้นเหมือนบัวขาว งดงามเหมือนเสาระเนียดเงินที่ยกขึ้น
ในเทพนคร สวนศีรษะของพราหมณนั้นเหมือนทําดวยแกวอินทนิลสีดํา. แม
หนวดก็ปรากฏเหมือนแถวเมฆดําในดวงจันทร นัยนตาทั้งสองขางเหมือนดอก
อุบลเขียว. จมูกตั้งอยูดี บริสุทธิ์ผุดผองเหมือนกลองเงิน. ฝามือฝาเทาและ
ปากงามเหมือนยอมดวยน้ําครั่ง. อัตตภาพของพราหมณถึงความงามอันเลิศ
อยางยิ่ง สมควรตั้งใหเปนราชาในฐานะที่ไมได เปนราชา เพราะเหตุนั้น
ชนทั้งหลายจึงรูจักพราหมณนั้นวา โปกขรสาติ ดวยประการดังนี้ เพราะ
พราหมณนี้เปนผูมีความสงาอยางนี้นั่นแล อนึ่ง พราหมณนั้นเกิดในดอกบัว
มิไดเกิดในตองมารดา เพราะเหตุนั้น ชนทั้งหลายจึงรูจักพราหมณนั้นวา
โปกขรสาติ เพราะนอนอยูในดอกบัวดวยประการดังนี้. บทวา โอปมัญญะ
แปลวา ผูอปุ มัญญโคตร. บทวา ผูเปนใหญในสุภควัน คือเปนใหญใน
สุภควันโดยอุกฤษฏ. บทวา นาหัวเราะทีเดียว คือ ควรหัวเราะทีเทียว.
บทวา เลวทรามทีเดียว ไดแก ลามกทีเดียว. ภาษิตนั้น ๆ เทานั้นชื่อวาวาง
เพราะไมมีประโยชนและ ชื่อวาเปลาเพราะเปนภาษิตวาง.
บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะขมสุภมาณพนั้นพรอมทั้งอาจารย
จึงตรัสคําวา มาณพก็...หรือ ดังนี้เปนตน . บรรดาคําเหลานั้น คําวา
วาจาเหลาไหนของสมณพราหมณเหลานั้นประเสริฐกวา ดังนี้ ความ
วา วาจาเหลาไหนของสมณพราหมณเหลานั้น ประเสริฐกวา อธิบายวา
เปนวาจานาสรรเสริญ ดีกวา. บทวา สมุจฺฉา แปลวา ตามสมมติ
คือ ตามโวหารของชาวโลก. บทวา รูแลว คือ ไตรตรองแลว. บทวา
พิจารณาแลว ไดแก รูแลว. บทวา ประกอบดวยประโยชน คือ อาศัย
เหตุ. คําวา เมื่อเปนเชนนั้น ความวาเมื่อความที่วาจาอันบุคคลไมละโวหาร
ของชาวโลก ใครครวญแลว รูแลว กลาวทําเหตุใหเปนที่อาศัย เปนวาจา
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ประเสริฐมีอยู. บทวา อาวุโต สอดแลว แปลวา รอยไวแลว. บทวา
นิวุโต นุงแลว แปลวา รัดไวแลว. บทวา โอผุโฏ ถูกตองแลว แปลวา
ปกคลุมแลว. บทวา ปริโยนทฺโธ รวบรัดแลว แปลวา หุม หอแลว.
บททั้งหลายมีอาทิวา คธิโต ผูกมัดแลว ดังนี้. มีเนื้อความกลาวไวแลวทั้งนั้น.
คําวา พระโคดมผูเจริญ ถาฐานะมีอยู ความวา ถาเหตุนั้นมีอยู. บทวา
สฺวาสฺส ไฟนั้น...พึงเปน ความวา เพราะไมมีควันและขี้เถาเปนตน
ไฟนั้นพึงมีเปลว มีสี และมีแสง. คําวา ตถูปมาห มาณว มาณพเรา
เปรียบเหมือนอยางนั้น ความวา เรากลาวเปรียบปติอันอาศัยกามคุณนั้น.
อธิบายวา เปรียบเหมือนไฟที่อาศัยหญาและไมเปนเชื้อติดโพลงอยู ยอมเปน
ไฟที่มีโทษ เพราะมีควันขี้เถา และถาน ฉันใด ปติอันอาศัยกามคุณ ๕
เกิดขึ้น ยอมมีโทษ เพราะมีชาติ ชรา พยาธิ มรณะ และโสกะเปนตน
ฉันนั้น. อธิบายวา ไฟชื่อวาเปนของบริสุทธิ์ เพราะไมมีควันเปนตน ซึ่ง
ปราศจากเชื้อ คือ หญาและไมฉันใด ปติอันประกอบดวยโลกุตตรและฌาน
ทั้งสอง ชื่อวาบริสุทธิ์ เพราะไมมีชาติเปนตนฉันนั้น.
บัดนี้ ธรรม ๕ ประการ ทีพ่ ราหมณทั้งหลายบัญญัตดิ วยจาคะอันเปน
หัวขอแมนั้น เพราะเหตุที่ไมคงอยูเพียง ๕ ประการเทานั้น เปนธรรม
ไมหวั่นไหวตั้งอยู หามิได คือยอมไมถึงพรอมกับความอนุเคราะห เพราะเหตุนั้น
เพื่อจะแสดงโทษนั้น จึงตรัสคําวา มาณพ ธรรมเทานั้นฉันใด ดังนี้ เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา (ทาน) อันเปนยารอนุเคราะห คือ มีความ
อนุเคราะหเปนสภาวะ. คําวา ทานเห็นมีมากในที่ไหน นี้ เพราะเหตุที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา บรรพชิตนี้ชื่อวา ผูส ามารถเพื่อบําเพ็ญธรรม ๕
ประการนี้ใหบริบูรณ ยอมไมมี คฤหัสถบําเพ็ญใหบริบูรณได เพราะเหตุนั้น
บรรพชิตเทานั้นบําเพ็ญธรรม ๕ ประการนี้ใหบริบูรณไมได คฤหัสถชื่อวา
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สามารถเพื่อบําเพ็ญใหบริบูรณได ยอมไมมี จึงตรัสถามเมื่อใหมาณพกลาว
ตามแนวทางนั้นนั่นแหละ. ในคําวา เปนผูพูดจริง สม่ําเสมอร่าํ ไป หามิได
ดังนี้ เปนตน พึงเห็นความหมายอยางนี้วา คฤหัสถ เมื่อเหตุอื่นไมมีก็กระทํา
แมมุสาวาทของผูหลอกลวง. พวกบรรพชิตแมเมื่อจะถูกตัดศีรษะดวยดาบ
ก็ไมกลาวกลับคํา. อนึ่ง คฤหัสถไมอาจรักษาสิกขาบทแมสักวาตลอดภายใน
สามเดือน. บรรพชิตเปนผูมีตบะ มีศีล มีตบะเปนที่อาศัย ตลอดกาลเปนนิจ
ทีเดียว. คฤหัสถยอมไมอาจกระทําอุโบสถกรรมสักวา ๘ วันตอเดือนบรรพชิต
ทั้งหลายเปนผูพระพฤติพรหมจรรยตลอดชีวิต. คฤหัสถเขียนแมเพียงรัตนสูตร
และมงคลสูตรไวในสมุดแลวก็วางไว. บรรพชิตทั้งหลายทองบนเปนนิจ. คฤหัสถ
ไมอาจใหแมสลากภัต (ใหเสมอไป) ไมใหขาดตอน. บรรพชิตทั้งหลาย
เมื่อของอื่นไมมี ก็ใหกอนขาวแกพวกกา และสุนัขเปนตน ยอมใสในบาตร
แมของภิกษุหนุมผูรับบาตรนั่นเอง. คําวา เรากลาวธรรมเทานั้น (วาเปน
บริขาร) ของจิต ความวา เรากลาวธรรม ๕ ประการเหลานั้นวาเปนบริวาร
ของเมตตาจิต. บทวา ชาตวฑฺโฒ เกิดแลว เจริญแลว แปลวา ทั้งเกิดแลว
และเจริญแลว. ก็บุคคลใดเกิดในที่นั้น อยางเดียวเทานั้น (แต) เติบโตที่
บานอื่น หนทางในบานรอบ ๆ ยอมไมประจักษอยางถวนทั่วแกบุคคลนั้น
เพราะฉะนั้น จึงตรัสวา ทั้งเกิดทั้งเติบโตแลว ดังนี้. ก็บุคคลใดแมเกิดแลว
เติบโตแลว แตออกไปเสียนาน หนทางก็ยอมไมประจักษแจงโดยถวนทั่ว
แกบุคคลนั้น เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวา ตาวเทว อปสกฺก (ผูออกไปใน
ขณะนั้น). อธิบายวา ออกไปในขณะนั้นทันที. บทวา ชักชา ความวา
ชักชาดวยความสงสัยวา ทางนี้หรือ ๆ ทางนี้. บทวา ตกประหมา ความวา
สรีระของใคร ๆ ผูถ ูกคนตั้งพันถามถึงอรรถอันสุขุม ยอมถึงภาวะอันกระดาง
(คือตัวแข็ง) ฉันใด การถึงภาวะอันแข็งกระดางฉันนั้น ยอมไมมีเลย.
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พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงความที่พระสัพพัญุตญาณอันอะไร ๆ ไมกระทบ
กระทั่งไดดวยบทวา วิตถฺ ายิตตฺต นี้. ก็ความกระทบกระทั่ง ความรู
พึงมีแกบุรุษนั้นดวยอํานาจมารดลใจเปนตน เพราะเหตุนั้น บุรุษนั้น พึงชักชา
หรือพึงตกประหมา. แตพระสัพพัญุตญาณไมมีอะไรกระทบกระทั่งได ทาน
แสดงวา ใคร ๆ ไมอาจทําอันตรายแกพระสัพพัญุตญาณนั้น.
บทวา มีกําลัง ในคํานี้วา มาณพ คนเปาสังขผูมีกําลัง
แมฉันใด ดังนี้ ความวา สมบูรณดวยกําลัง. บทวา สงฺขธโม แปลวา
คนเปาสังข. บทวา อปฺปกสิเรน ไดแก โดยไมยาก คือ โดยไมลําบาก
ก็คนเปาสังขผูออนแอ แมเปาสังขอยู ก็ไมอาจจะใหเสียงดังไปยังทิศทั้ง ๔
ได เสียงสังขของเขาไมแผไปโดยประการทั้งปวง. สวนของผูมีกําลังยอมแผไป
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสวาผูมีกําลัง. เมื่อกลาววา ดวยเมตตา ดังนี้ ในคําวา
ดวยเมตตาอันเปนเจโตวิมุตติ นี้ ยอมควรทั้งอุปจาร ทั้งอัปปนา.
แตเมื่อกลาววา เจโตวิมุตฺติยา ยอมควรเฉพาะอัปปนาเทานั้น. คําวา
ย ปมาณกต กมฺม กรรมที่ทําไวประมาณเทาใด ความวา ชือ่ วากรรม
ที่ทําประมาณได เรียกวา กามาวจร. ชื่อวากรรมที่ทําประมาณไมไดเรียกวา
รูปาวจรและอรูปาวจร. ในกรรมที่เปนกามาวจร รูปาวจรและอรูปาวจรแมเหลานั้น
กรรมคือ
พรหมวิหารเทานั้น ทรงประสงคเอาในที่นี้ . ก็พรหมวิหารกรรมนั้นเรียกวา
กระทําหาประมาณมิได เพราะกระทําใหเจริญไปดวยการแผลวงพนประมาณ
ไปยังทิศที่เจาะจงและไมเจาะจง. คําวา กามาวจรกรรมนั้นจักไมเหลืออยู
จักไมคงอยูในรูปาวจรกรรมนั้น ความวา กามาวจรกรรมนั้น ยอมไมติด
คือ ไมตั้งอยูในรูปาวจรและอรูปาวจรกรรมนั้น. ทานอธิบายไวอยางไร. ทานอธิบายไววา
กามาวจรกรรมนั่นยอมไมเกี่ยวของหรือตั้งอยูในระหวาง แหงรูปาวจรและอรูปาวจรกรรม
นั้น
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หรือแผไปยังรูปาวจรกรรม และอรูปาวจรกรรมแลว ครอบงําถือเอาโอกาส
สําหรับตนตั้งอยู. โดยที่แท รูปาวจรกรรมเทานัน้ แผไปยังกามาวจรกรรม
เหมือนน้ํามากเออทวมน้ํานอย ครอบงําถือเอาโอกาสสําหรับตนแลวคงอยู.
รูปาวจรกรรมหามวิบากของกามาวจรกรรมนั้นแลว เขาถึงความเปนสหายแหง
พรหมดวยตนเอง. คําที่เหลือในที่ทั้งปวง งายทั้งนั้นแล.
จบ อรรถกถาสุภสูตร ที่ ๙
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๑๐. สคารวสูตร
[๗๓๔] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควนโกศลพรอมดวย
ภิกษุสงฆหมูใหญ สมัยนั้น นางพราหมณีชื่อธนัญชานีอาศัยอยูในหมูบาน
ปจจลกัปปะ เปนผูเลื่อมใสอยางยิ่งในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ
นางพลั้งพลาดแลวเปลงอุทาน ๓ ครั้งวา ขอนอบนอมแตพระผูมีพระภาคเจา
อรหัตตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจัาพระองคนั้น.
[๗๓๕] ก็สมัยนัน้ แล มาณพชื่อสคารวะอาศัยอยูในหมูบานปจจลกัปปะ เปนผูรูจบไตรเพท พรอมทั้งคัมภีรนิคัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมทั้ง
ประเภทอักษร มีคัมภีรอ ิติหาสะเปนที่ ๕ เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ
ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ เขาไดฟงวาจาที่
นางธนัญชานีพราหมณีกลาวอยางนั้น ครั้นแลวไดกลาวกะนางธนัญชานีพราหมณีวา นางธนัญชานีพราหมณีไมเปนมงคลเลย นางธนัญชานีเปนคน
ฉิบหาย เมื่อพราหมณทั้งหลายผูทรงไตรวิชามีอยู เออก็นางไปกลาวสรรเสริญ
คุณของสมณะหัวโลนนั้นทําไม นางธนัญชานีพราหมณีไดกลาววา ดูกอนพอผูมี
พักตรอันเจริญ ก็พอยังไมรูซึ่งศีลและปญญาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น
ถาพอพึงรูศีลและพระปญญาของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น พอจะไมพึง
สําคัญ. พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นวา เปนผูควรดา ควรบริภาษเลย
สคารวมาณพกลาววา ดูกอนนางผูเจริญ ถาเชนนั้น พระสมณะมาถึงบาน
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ปจจลกัปปะเมื่อใด พึงบอกแกฉันเมื่อนั้น นางธนัญชานีพราหมณีรับคํา
สคารวมาณพแลว.
[๗๓๖] ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาเสด็จจาริกไปในแควนโกศล
โดยลําดับ เสด็จไปถึงบานปจจลกัปปะ ไดยินวา สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูในสวนมะมวงของพวกพราหมณชาวบานตุทิ ใกลหมูบานปจจลกัปปะ
นางธนัญชานีพราหมณีไดสดับขาววา พระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงหมูบานปจจลกัปปะ ประทับอยูในสวนมะมวงของพราหมณชาวบานตุทิ ใกลบานปจจลกัปปะ
นางจึงเขาไปหาสคารวมาณพถึงที่อยูแลวไดกลาวกะสคารวมาณพวา ดูกอนพอ
ผูมีพักตรอันเจริญ นี้พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เสด็จมาถึงหมูบาน
ปจจลกัปปะ ประทับอยูในสวนมะมวงของพวกพราหมณชาวบานจุทิใกล
หมูบานปจจลกัปปะ พอจงสําคัญกาลอันควร ณ บัดนี้ สคารวมาณพรับคํานาง
ธนัญชานีพราหมณีแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาถึงที่ประทับ ไดปราศรัย
กับพระผูมีพระภาคเจา ครั้นผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นัง่ อยู
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา ทานพระโคดม
มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนผูถึงบารมีชั้นสุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอม
ปฏิญาณอาทิพรหมจรรยในสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใดเปน
ผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย ทาน
พระโคดมเปนคนไหนของจํานวนสมณพราหมณเหลานั้น.
[๗๓๗] พระผูมพี ระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภารทวาชะ เรากลาวความ
ตางกันแหงสมณพราหมณทั้งหลายผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน แม
จะปฏิญาณอาทิพรหมจรรยได. ดูกอนภารทวาชะ มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง
เปนผูฟงตามกันมาเพราะการฟงตามกันมานั้น จึงเปนผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะ
รูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย เหมือนพวกพราหมณผูทรงไตร
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วิชาฉะนั้น. อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนผูถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยิ่ง
ในปจจุบัน ปฏิญาณอาทิพรหมจรรย เพราะเพียงแตความเธออยางเดียว
เหมือนพวกพราหมณนักตรึกนักตรอง ฉะนั้น. มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง รูธรรม
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมทั้งหลายที่ไมไดฟงตามกันมากอน ถึงบารมีชั้น
ที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย. ดูกอนภารทวาชะ
ในสมณพราหมณเหลานั้น สมณพราหมณเหลาใด รูธรรมดวยปญญาอันยิ่งเอง
ในธรรมทั้งหลายทีไมไดฟงตามกันมาในกอนถึงบารมีชั้นที่สุดเพราะรูยิ่งใน
ปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย เราเปนผูหนึ่งของจํานวนสมณพราหมณ
เหลานั้น ขอนี้พึงรูไดโดยบรรยายแมนี้ เหมือนสมณพราหมณเหลาใด รูธ รรม
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมทั้งหลายที่ไมไดฟงตามกันมาในกอน ถึงบารมี
ชั้นที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย เราเปนผูหนึ่ง
ของจํานวนสมพราหมณเหลานั้น ฉะนั้น.
[๗๓๘] ดูกอนภารทวาชะ ในโลกนี้ กอนแตการตรัสรู เรายังไมได
ตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยู ไดมีความคิดเห็นวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมา
แหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การที่บุคคลผูครองเรือนจะประพฤติ
พรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย
ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตเถิด สมัยตอมา เรานั้นยังเปนหนุม ผมดําสนิท ประกอบดวยวัย
กําลังเจริญ เปนปฐมวัย เมื่อพระมารดาและพระบิดาไมปรารถนา (จะใหบวช)
ทรงกันแสงพระเนตรนองดวยอัสสุชล เราปลงผมและหนวด นุงผากาสาวพัสตร
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เมื่อเราบวชแลวอยางนี้แสวงหาวาสิ่งไรจะเปน
กุศล คนหาสันติวรบทอัน ไมมีสิ่งอื่นยิ่งกวาอยู จึงเขาไปหาอาฬารดาบสกาลาม
โคตรถึงสํานักแลวไดกลาววา ดูกอนทานกาลามะ ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติ
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พรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ ดูกอนภารทวาชะ เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว
อาฬารดาบสกาลามโคตรไดกลาววา อยูเถิดทาน วิญูบุรุษทําลัทธิของอาจารย
ตน ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งโดยไมชาในธรรมใดแลวเขาถึงอยู ธรรมนีก้ ็
เชนนั้น เรานั้นเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไมนานเลย เรากลาวญาณวาท
และเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปากเจรจา เพียงชั่วกาลที่พูดตอบเทานั้น
อนึ่ง ทั้งเราและผูอื่นปฏิญาณไดวา เรารูเราเห็น เรามีความคิดเห็นวา
อาฬารดาบสกาลามโคตรจะประกาศวา เราทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอัน
ยิ่งเองแลว เขาถึงธรรมนี้ดวยเหตุเพียงศรัทธาอยางเดียวดังนี้หามิได ทีแ่ ท
อาฬารดาบสกาลามโคตรรูเห็นธรรมนีอ้ ยูไดถามวา ทานกาลามะ ครั้งนั้นเรา
จึงเขาไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอัน
ยิ่งเองเขาถึงแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ เมื่อเราถามอยางนี้
อาฬารดาบสกาลามโคตรไดประกาศอากิญจัญญายตนะ เราไดมีความคิดเห็นวา
มิใชอาฬารดาบสกาลามโคตรเทานั้นมีศรัทธา แมเราก็มีศรัทธา มิใชอาฬารดาบสกาลามโคตรเทานั้นมีความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีปญญา แมเราก็มี
ความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีปญญา ถากระไร เราพึงตั้งความเพียร เพื่อ
จะทําใหแจงชัดซึ่งธรรมที่อาฬารดาบสกาลามโคตรประกาศวา ทําใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยูนั้นเถิด เรานั้นไดทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู โดยฉับพลันไมนานเลย ลําดับนั้น เราไดเขา
ไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร แลวไดถามวา ทานกาลามะ ทานทําธรรมนี้
ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้
หรือหนอ อาฬารดาบสกาลามโคตรจอบวา อาวุโส เราทําธรรมนี้ใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้ เราได
กลาววา แมเราก็ทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยูดวยเหตุ
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เพียงเทานี้ อาฬารดาบสกาลามโคตรกลาววา อาวุโส เปนลาภของพวกเรา
พวกเราไดดีแลว ที่พวกเราพบเพื่อนพรหมจรรย ผูมีอายุเชนทาน เราทํา
ธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลวประกาศใหทราบ ทานก็ทํา
ธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ทานทําธรรมใดใหแจง
ชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู เราก็ทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญา
อันยิ่งเองเขาถึงแลวประกาศใหทราบ ดังนี้ เรารูธรรมใด ทานก็รูธรรมนัน้
ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมนั้น ดังนี้ เราเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด
เราก็เชนนั้น ดังนี้ ดูกอนอาวุโส บัดนี้เราทั้งสองจงมาอยูชวยกันบริหารหมูคณะ
นี้เถิด ดูกอนภารทวาชะ อาฬารดาบสกาลามโคตรเปนอาจารยของเรา ไดตั้ง
เราผูเปนศิษยไวเสมอกับคน และบูชาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง เรามีความคิด
เห็นวา ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท
เพื่อสงบระงับ เพื่อควานรูยิ่ง เพื่อนิพพาน ยอมเปนไปเพียงเพื่ออุบัติใน
อากิญจัญญายตนพรหมเทานั้น เราไมพอใจธรรมนั้น เบื่อจากธรรมนั้นหลีกไป.
[๗๓๙] ดูกอนภารทวาชะ เราเปนผูแสวงหาอยูวาอะไรจะเปนกุศล
คนหาสันติวรบทอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาอยู. จึงเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรถึง
สํานักแลวกลาววา ดูกอนทานรามะ ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย
ในธรรมวินัยนี้ เมื่อเรากลาวอยางนี้แลว อุทกดาบสรามบุตรไดกลาววา อยู
เถิดทาน วิญูบุรุษทําลัทธิของอาจารยตนใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งโดยไมชา
ในธรรมใด แลวเขาถึงอยู ธรรมนี้กเ็ ชนนั้น เรานั้นเลาเรียนธรรมนั้นไดโดย
ฉับพลันไมนานเลย ยอมกลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปาก
เจรจา เพียงชั่วกาลที่พูดตอบเทานั้น อนึ่ง เราและผูอื่นปฏิญาณไดวา เรารู
เราเห็น เรามีความคิดเห็นวา รามะจะไดประกาศธรรมนี้วา เราทําใหแจงชัด
ดวยปญญาอันยิ่งเอง ดวยเหตุเพียงศรัทธาอยางเดียวแลวเขาถึงอยู ดังนี้ หามิได
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ที่แท รามรูเห็นธรรมนี้อยู ครั้งนั้น เราไดเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรแลว
ไดถามวา ดูกอนทานรามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง
เขาถึงแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ เมื่อเราถามอยางนี้แลว
อุทกดาบสรามบุตรไดประกาศเนวสัญญานาสัญญายตนะ. เรานั้นไดมีความคิด
เห็นวา มิใชทานรามบุตรเทานั้นมีศรัทธา แมเราก็มีศรัทธา มิใชทานรามบุตร
เทานั้นมีความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีปญญา แมเราก็มีความเพียร มีสติ
มีสมาธิ มีปญ
 ญา ถากระไร เราพึงตั้งความเพียรเพื่อทําใหแจงชัด ซึ่งธรรม
ที่ทานรามบุตรประกาศวา เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยูนั้น
เถิด เรานั้นไดทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู โดย
ฉับพลันไมนานเลย ลําดับนั้น เราไดเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรแลวไดถามวา
ทานรามะ. ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ดวยเหตุ
เพียงเทานี้หรือหนอ อุทกดาบสรามบุตรตอบวา อาวุโส เราทําธรรมนี้ให
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลว ประกาศไดดวยเหตุเพียงเทานี้แล เรา
กลาววา อาวุโส แมเราก็ทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู
ดวยเหตุเพียงเทานี้ อุทกดาบสรามบุตรกลาววา อาวุโส เปนลาภของพวกเรา
พวกเราไดดีแลว ที่พวกเราพบเพื่อนพรหมจรรยผูมีอายุเชนทาน เราทําธรรม
ใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองเขาถึงแลว ประกาศใหทราบ ทานก็ทําธรรม
นั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ทานทําธรรมใดใหแจงชัดดวย
ปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู เราก็ทาํ ธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง
เขาถึงแลวประกาศใหทราบ ดังนี้ เรารูธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรู
ธรรมใด เราก็รูธรรมนั้น ดังนี้ เร็วเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด เรา
ก็เชนนั้น ดังนี้ อาวุโส บัดนี้ เชิญทานมาบริหารหมูคณะนี้เถิด ดูกอนภารทวาชะ อุทกดาบสรามบุตรเปนเพื่อนพรหมจรรยของเรา ไดตั้งเราไวในฐานะ
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อาจารย และบูชาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง เรามีความคิดเห็นวา ธรรมนี้ไม
เปนไปเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อ
ความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน ยอมเปนไปเพียงเพื่ออุบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทานั้น เราจึงไมพอใจธรรมนั้น เบื่อจากธรรมนั้นหลีกไป.
[๗๔๐] ดูกอนภารทวาชะ เรานั้นเปนผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล
คนหาสันติวรบทอันไมมีสิ่งอื่นยิ่งขึ้นไปกวาอยู จึงเที่ยวจาริกไปในมคธชนบท
โดยลําดับบรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม ณ ที่นั้น เราไดเห็นภูมิภาคนารื่นรมย มี
ไพรสณฑนาเลื่อมใส มีแมน้ําไหลอยู น้ําเย็นจืดสนิท มีทา น้ําราบเรียบนา
รื่นรมย มีโคจรตามโดยรอบ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ภูมิภาคนารื่นรมยหนอ
ไพรสณฑนาเลื่อมใส แมน้ําไหลอยู น้ําเย็นจืดสนิท มีทาราบเรียบนารื่นรมย
ทั้งโคจรตามมีอยูโดยรอบ สถานทีน่ ี้สมควรเปนตั้งความเพียรของกุลบุตรผู
ตองการความเพียรหนอ เราจึงนั่งอยู ณ ที่นั้นเอง ดวยคิดเห็นวา สถานทีน่ ี้
สมควรเปนที่ทําความเพียร.
[๗๔๑] ดูกอนภารทวาชะ อนึ่ง อุปมา ๓ ขออันนาอัศจรรย ไม
เคยฟงมาในกาลกอน มาปรากฏก็เราอุปมาขอที่ ๑ ภารทวาชะ เปรียบเหมือน
ไมสด ซุมดวยยาง ทั้งแชอยูในน้ํา ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา จักเอาไมนั้น มาสี
ใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ ดังนี้ ดูกอนภารทวาชะ ทานจะเขาใจความขอนั้น
เปนไฉนบุรุษนั้น เอาไมสด ชุมดวยยาง ทั้งแชอยูในน้ํา มาสีไฟ จะพึงใหไฟเกิด
พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ.
สคารวมาณพกราบทูลวา ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะไมนั้นยังสดชุมดวยยาง ทั้งแชอยูในน้ํา บุรุษนั้นพึงมีสวนแหง
ความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลาเทานั้น.
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พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะ
หรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายยังไมหลีกออกจากกาม ยังมีความพอใจ
ในกาม ความเสนหาในกาม ความหมกมุนในกาม ความระหายในกาม ความ
เรารอนเพราะกาม อันคนยังละไมไดดวยดี ใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน
ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถาหากจะเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนเกิด
เพราะความเพียรก็ดี หากจะไมไดเสวยก็ดี ก็ไมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็นซึ่ง
ปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิง่ กวา ดูกอนภารทวาชะ อุปมาขอที่ ๑ นี้
แลนาอัศจรรย ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา.
[๗๔๒] ดูกอนภารทวาชะ อุปมาขอที่ ๒ อีกขอหนึ่งนาอัศจรรย ไม
เคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา เปรียบเหมือนไมสด ชุมดวยยาง
ตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา จักเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ
จักทําไฟใหปรากฏ ดูกอนภารทวาชะ. ทานจะเขาใจควานขอนั้นเปนไฉน
บุรุษนั้นเอาไมสด ชุมดวยยาง ตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา มาสีไฟ จะพึงใหไฟ
เกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ.
สคารวมาณพกราบทูลวา ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะ
เหตุไร เพราะไมนั้นยังสด ชุมดวยยาง ถึงแมจะตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา บุรษุ นั้น
ก็จะพึงมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อยลําบากเปลาเทานั้น.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง แมมีกายหลีกออกจากกามแลว แตยังมี
ความพอใจในกาม ความเสนหาในกาม ความหมกมุนในกาม ความระหายใน
กาม ความเรารอนเพราะกาม อันตนยังละไมไดดวยดี ยังใหสงบระงับดวยดีไม
ไดในภายใน ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา
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เผ็ดรอนที่เกิดเพราะความเพียรก็ดี จะไมไดเสวยก็ดี ก็ยังไมควรเพื่อจะรู เพื่อ
จะเห็นซึ่งปญญาเครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ดูกอนภารทวาชะ อุปมา
ขอที่ ๒ นี้แลนาอัศจรรย ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา.
[๗๔๓] ดูกอนภารทวาชะ อุปมาขอที่ ๓ อีกขอหนึ่ง นาอัศจรรย
ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา เปรียบเหมือนไมแหงเกราะ ทั้ง
ตั้งอยูบนบก ใกลน้ํา ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา จะเอาไมนั้นมาสีไฟ จักใหไฟ
เกิด จักทําไฟใหปรากฏ ดังนี้ ดูกอนภารทวาชะ ทานจะเขาใจความขอนั้น
เปนไฉน บุรุษนั้นเอาไมแหงเกราะ ทั้งตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา มาสีไฟ จะพึง
ใหไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ.
สคารวมาณพกราบทูลวา อยางนั้นทานพระโคดม ขอนั้นเพราะ
เหตุอะไร เพราะไมนั้นแหงเกราะ ทั้งตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอ นภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล
สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายหลีกออกจากกาม ทั้งความพอใจ
ในกาม ความเสนหาในกาม ความหมกมุนในกาม ความระหายในกาม ความ
เรารอนเพราะกาม อันตนละไดดวยดี ใหสงบระงับดวยดีแลวในภายใน ทาน
สมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะ
ความเพียรก็ดี ถึงแมจะไมไดเสวยก็ดี ก็สมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็นซึ่งปญญา
เครื่องตรัสรูอันไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา ดูกอนภารทวาชะ อุปมาขอที่ ๓ นี้แล
นาอัศจรรย ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา.
[๗๔๔] ภารทวาชะ. เรานั้นไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึง
กดฟนดวยฟน กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบไวใหแนน ใหเรารอน
เถิดดังนี้ เราจึงกดฟนดวยฟน กดเพดานดวยลิ้น ขมจิตดวยจิต บีบไวให

พระสุตตันตปฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เลม ๒ ภาค ๒ - หนาที่ 460

แนน ใหเรารอนอยู เหงื่อก็ไหลออกจากรักแรทั้งสอง ดูกอนภารทวาชะ
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง จับบุรุษมีกําลังนอยกวาที่ศีรษะหรือที่คอ แลวกด
บีบไวแนน ใหรอนจัดฉันใด เมื่อเรากดฟนดวยฟน กดเพดานดวยลิ้น ขม
จิตดวยจิต บีบไวแนน ใหรอนจัด ก็ฉันนั้น เหงื่อยอมไหลออกจากรักแร
ทั้งสอง ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน ตั้งสติมั่นไว ไม
ฟนเฟอน แตวากายที่ปรารภความเพียรของเราอันความเพียรที่ทนไดยากนั้น
แลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.
[๗๔๕] ดูกอนภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึง
เพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด เราจึงกลั้นลมอัสสาสะ ปสสาสะทั้ง
ทางปากและทางจมูกเมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะทั้งทางปากและทางจมูก
ก็มีเสียงออกทางชองหูทั้งสองดังเหลือประมาณ เสียงลมในลําสูบของนายชาง
ทองที่กําลังสูบอยู ดังเหลือประมาณ ฉันใด เมื่อเรากลั้น ลมอัสสาสะและปสสาสะ
ทั้งทางปากและทางจมูก ก็มีเสียงลมออกทางชองหูทั้งสองดังเหลือประมาณ
ฉันนั้น ถึงเชนนั้น เราปรารภความเพียร ไมยอหยอน ตั้งสติไวมั่น ไมฟนเฟอน
แตวากายที่ปรารภความเพียรของเราอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแลเสียดแทง
จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.
[๗๔๖] ดูกอนภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึง
เพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด เราจึงกลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะทั้ง
ทางปากทางจมูก และทางชองหู เมื่อเรากลั้นลมอัสสสาสะและปสสาสะทั้งทางปาก
ทางจมูกและทางชองหู ลมก็เสียดแทงศีรษะเหลือประมาณ บุรุษมีกําลังพึง
เชือดกระหมอมดวยมีดโกนอันคม ฉันใด เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะ
ทั้งทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ลมก็เสียดแทงศีรษะเหลือประมาณ ฉันนั้น
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ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน ตั้งสติไวมั่น ไมฟนเฟอน
แตวากายที่ปรารภความเพียรของเราอันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแลเสียดแทง
จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.
[๗๔๗] ดูกอนภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เรา
พึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด เราจึงกลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะ
ทั้งทางปาก ทางจมูกและทางชองหู เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะทั้งทาง
ปากทางจมูกและทางชองหู ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน บุรุษมีกําลังพึงเอาเสนเชือก
เกลียวเขม็งรัดที่ศีรษะ ฉันใด เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะทั้งทางปาก
ทางจมูกและทางชองหู ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน ฉันนั้น ถึงเชนนั้นเราก็ปรารภ
ความเพียร ไมยอหยอน ตั้งสติไวมั่น ไมฟนเฟอน แตกายที่ปรารภความเพียร
ของเรา อันความเพียรที่ทนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบ
ระงับ.
[๗๔๘] ดูกอนภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึง
เพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด เราจึงกลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะทั้ง
ทางปาก ทางจมูกและทางชองหู เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะทั้งทางปาก
ทางจมูก และทางชองหู ลมก็เสียดแทงพื้นทองเหลือประมาณ นายโคฆาตหรือ
ลูกมือนายโคฆาตผูชํานาญพึงเชือดทองดวยมีดสําหรับเชือดเนื้อโค ฉันใด เมื่อ
เรากลั้น ลมอัสสาสะและปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ลมก็เสียดแทง
พื้นทองเหลือประมาณ ฉันนั้น ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน
ตั้งสติไวมั่น ไมฟนเฟอน แตกายที่ปรารภความเพียรของเราอันความเพียร
ที่ทนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.
[๗๔๙] ดูกอนภารทวาชะ. เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไรเรา
พึงเพงฌานอันไมมีลมปราณเปนอารมณเถิด เราจึงกลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะ
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ทั้งทางปาก ทางจมูกและทางชองหู เมื่อเรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะทั้งทาง
ปากทางจมูกและทางชองหู ก็มีความรอนในกายเหลือทน บุรุษมีกําลังสองคน
จับบุรุษที่มีกําลังนอยกวาคนละแขน ยางรมไวในหลุมถานเพลิง ฉันใด เมื่อ
เรากลั้นลมอัสสาสะและปสสาสะทั้งทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ก็มีความรอน
ในกายเหลือทน ฉันนั้น ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน
ตั้งสติไวมั่น ไมฟนเฟอน แตกายทีปรารภความเพียรของเราอันความเพียร
ที่ตนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ ดูกอนภารทวาชะ
โอ เทวดาทั้งหลาย เห็นเราแลวพากันกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมทํากาละ
แลว เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมยังไมทํากาละ แตกําลัง
ทํากาละ เทวดาบางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดม แมกําลังทํากาละ
ก็หามิได พระสมณโคดมเปนพระอรหันต ความอยูเห็นปานนี้นั้น เปน
วิหารธรรมของพระอรหันต.
[๗๕๐] ดูกอนภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เรา
พึงปฏิบัติเพื่ออดอาหารโดยประการทั้งปวงเกิด ทันใดนั้น เทวดาเหลานั้น
ไดเขามาหาเราแลวกลาววา ดูกอนทานผูนิรทุกข ทานอยาปฏิบัติเพื่ออดอาหาร
โดยประการทั้งปวงเลย ถาทานจักปฏิบัติเพื่ออดอาหารโดยประการทั้งปวง
ขาพเจาทั้งหลายจะแซกทิพโอชาลงตามขุมขนของทาน ทานจักไดเยียวยาชีวิตไว
ดวยทิพยโอชานั้น เรานัน้ มีความคิดเห็นวา เราเองปฏิญาณการไมบริโภคอาหาร
โดยประการทั้งปวง แตเทวดาเหลานี้จะแซกทิพยโอชาลงตามขุมขนของเรา
ทั้งเราก็จะเยียวยาชีวิตไวไดดวยทิพยโอชานั้น ขอนั้นพึงเปนมุสาแกเรา ดังนี้
เราบอกเลิกแกเทวดาเหลานั้น จึงกลาววา อยาเลย.
[๗๕๑] ดูกอนภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึง
กินอาหารผอนลงทีละนอย ๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง
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เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบางเถิด เราจึงกินอาหาร
ผอนลงทีละนอย ๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพู
บาง เทาเยื่อถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง เมื่อเรากินอาหารผอนลงทีละ
นอย ๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถั่วเขียวบาง เทาเยื่อถั่วพูบาง เทาเยื่อ
ถั่วดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง กายก็ถึงความซูบผอมลงเหลือเกิน เพราะ
ความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง อวัยวะนอยใหญของเราเปนเหมือนเถาวัลย
มีขอมาก หรือเถาวัลยมีขอดํา ฉะนั้น ตะโพกของเราเปนเหมือนดังเทาอูฐ
กระดูกสันหลังของเราผุดระกะเปรียบเหมือนเถาวัลยชื่อวัฏฏนาวฬี ฉะนั้น
ซี่โครงของเราขึ้นนูนเปนรองดังกลอนศาลาเกา มีเครื่องมุงอันหลนโทรมอยู
ฉะนั้น ดวงตาของเราถลมลึกไปในเบาตาปรากฏเหมือนดวงดาวในบอน้ําอันลึก
ฉะนั้น ผิวศีรษะของเราที่รับสัมผัสอยูก็เหี่ยวแหง ราวกับผลน้ําเตาที่เขาตัดมา
แตยังสด ถูกลมและแดดแผดเผา ก็เหี่ยวแหงไป ฉะนั้น เราคิดวาจักลูบ
ผิวหนังทอง ก็จับถูกกระดูกสันหลังดวย คิดวาจักลูบกระดูกสันหลัง ก็จับถูก
ผิวหนังทองดวย ผิวหนังทองของเรากับกระดูกสันหลังติดถึงกัน เรานั้นคิดวา
จักถายอุจจาระหรือปสสาวะ ก็เซซวนลมลง ณ ที่นั้นเอง เรานั้นเมื่อจะให
กายนี้แลสบาย จึงเอาฝามือลูบตัว เมื่อเราเอาฝามือลูบตัว ขนอันมีรากเนา
ก็รวงตกจากกายมนุษยทั้งหลายเห็นเราแลวพากันกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดม
ดําไป บางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมไมดําเปนแตคล้ําไป บางพวก
กลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมดําไปก็ไมใช จะวาคล้ําไปก็ไมใช เปนแต
พรอยไป ดูกอนภารทวาชะ ผิวพรรณอันบริสุทธิ์ผุดผองของเรา ถูกกําจัด
เสียแลว เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง.
[๗๕๒] ดูกอนภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา สมณะหรือ
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดีต ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา เผ็ดรอนทีเ่ กิด
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เพราะความเพียร อยางยิ่งก็เพียงเทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้ แมสมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคต จักเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะ
ความเพียร อยางยิ่งก็เพียงเทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้ ถึงสมณะหรือพราหมณ
เหลาใดเหลาหนึ่งในบัดนี้ ไดเสวยทุกขเวทนาอัน กลาเผ็ดรอนที่เกิดเพราะความเพียร อยางยิ่งก็เพียงเทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้ ถึงเชนนั้น เราก็ไมไดบรรลุญาณ
ทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอยางสามารถ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวยทุกกร
กิริยาอันเผ็ดรอนนี้ จะพึงมีทางอื่นเพื่อความตรัสรูกระมังหนอ เรามีความ
คิดเห็นวา ก็เราจําไดอยู ในงานของทาวศากยะผูพระบิดา เรานั่งอยูที่
รมไมหวามีเงาอันเย็น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌาน
อันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ทางนี้กระมังหนอจะพึงเปนทาง
เพื่อความตรัสรู เราไดมวี ิญญาณอันแลนไปตามสติวา ทางนี้แหละเปนทาง
เพื่อความตรัสรู เรามีความคิดเห็นวา เรากลัวตอสุขอันเวนจากกามเวนจาก
อกุศลธรรมนั้นหรือ จึงมีความคิดเห็นวา เราไมกลัวตอสุขอันเวนจากกาม
เวนจากอกุศลธรรม.
[๗๕๓] ดูกอนภารทวาชะ. เรานั้นมีความคิดเห็นวา อันบุคคลผูมี
กายอันถึงความซูบผอมเหลือทนอยางนี้ จะบรรลุถึงความสุขนั้นไมใชทําไดงาย
ถากระไร เราพึงกินอาหารที่หยาบ คือ ขาวสุก ขนมกุมมาสเถิด เราจึงกิน
อาหารหยาบ คือ ขาวสุก ขนมกุมมาส สมัยนั้น ภิกษุ (ปญจวัคคีย) ๕ รูป
บํารุงเราอยูดวยหวังใจวา พระสมณโคดมจักบรรลุธรรมใด จักบอกธรรม
นั้นแกเราทั้งหลาย แตเมื่อเรากินอาหารหยาบ คือ ขาวสุกและขนมกุมมาส
พวกภิกษุ (ปญจวัคคีย) ๕ รูปนั้น เบื่อหนายเรา หลีกไปดวยเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผูมักมาก คลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเปนผูมักมาก.
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[๗๕๔] ดูกอนภารทวาชะ ครั้นเรากินอาหารหยาบมีกําลังดีแลวจึง
สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม เขาถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปติและ
สุขเกิดแตวิเวกอยู เขาถึงทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอก
ผุดขึ้นไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ
อยู เรามีอุเบกขา มีสติสัมชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้นไป
เขาถึงตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติ
อยูเปนสุข เราเขาถึงจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมสี ุข เพราะละสุขละทุกขและ
ดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู.
[๗๕๕] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสทุ ธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ได
โนมนาวจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณ เรายอมระลึกชาติกอ นไดเปนอันมาก
คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง ฯลฯ เรายอมระลึกถึงชาติทอนไดเปนอันมาก
พรอมทั้งอาการ พรอมทั้งอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกอนภารทวาชะ นี้เปน
วิชชาขอที่ ๑ เราไดบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี. อวิชชาเรากําจัดไดแลว
วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลวแกเราผูไม
ประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู.
[๗๕๖] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสทุ ธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ไดโนม
นอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย เราเห็นหมูสัตวที่กําลังจุติ
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก
ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซึ่งหมูสัตวผูเปนไปตาม
กรรม ฯลฯ ดูกอนภารทวาชะ นี้เปนวิชชาขอที่ ๒ เราบรรลุแลวในมัชฌิมยาม
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แหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว
แสงสวางเกิดขึ้นแลวแกเราผูไมประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู
[๗๕๗] เรานั้น เมื่อจิตเปนสมาธิ บริสทุ ธิ์ ผองแผว ไมมีกิเลส
ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกการงาน ตั้งมั่น ไมหวั่นไหวอยางนี้ ไดโนม
นอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ เรานั้นไดรูชัดตามความเปนจริงวา นีท้ ุกข
นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข เหลานี้
อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ
เมื่อเรานั้นรูเห็นอยางนี้ จิตหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แม
จากอวิชชาสวะ. เมื่อจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวา
ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจที่ควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อ
ความเปนอยางนี้มิไดมี ดูกอนภารทวาชะ นี้เปนวิชชาขอที่ ๓ เราบรรลุแลว
ในปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดขึ้นแลว ความมืด
เรากําจัดแลว แสงสวางเกิดขึ้นแลวแกเราผูไมประมาท มีความเพียร มีใจ
แนวแนอยู.
[๗๕๘] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สคารวมาณพได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ความเพียรอันไมหยุดหยอนไดมีแลวแกทาน
พระโคดมหนอ ความเพียรของสัตบุรุษไดมีแลวแกทานพระโคดมหนอ สมควร
เปนพระอรหันสัมมาสัมพุทธเจา ขาแตทานพระโคดม เทวดามีหรือหนอแล
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา ดูกอนภารทวาชะ ก็ขอที่วาเทวดามีนั้น รูได
โดยฐานะ.
ส. ขาแตทานพระโคดม พระองคอันขาพเจาทูลถามวา เทวดามี
หรือหนอ ดังนี้ ตรัสตอบวา ดูกอนภารทวาชะ ก็ขอที่วาเทวดามีนั้น รูได
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โดยฐานะ ดังนี้ เมื่อเปนเชนนี้ ถอยคําของพระองคเปนถอยคําเปลา เปนมุสา
มิใชหรือ.
พ. ดูกอนภารทวาชะ ผูใดเมื่อถูกถามวา เทวดามีอยูหรือ พึงกลาววา
ขอทีวา เทวดามีอยู เปนอันรูกันไดโดยฐานะ ก็เทากับกลาววา เรารูจักเทวดา
เมื่อเปนเชนนั้น วิญูชนพึงถึงความตกลงในเรื่องนี้วา เทวดามีอยู ดังนี้
ไดโดยสวนเดียวแท.
ส. ก็ทําไม ทานพระโคดมจึงไมทรงพยากรณแกขาพเจาเสียดวยคํา
แรกเลา.
พ. ดูกอนภารทวาชะ ขอที่วาเทวดามีอยูดังนี้นั้น เขาสมมติกันในโลก
ดวยศัพทอันสูง.
[๗๕๙] เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้แลว สคารวมาณพได
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค
แจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก พระองค
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ํา เปดของที่ปด
บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในที่มืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจะได
เห็นรูป ฉันนั้น ขาพระองคนี้ ขอถึงทานพระโคดมกับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบายสก
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนั้นแล.
จบ สคารวสูตร ที่ ๑๐
จบ พราหมณวรรค ที่ ๕
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อรรถกถาสคารวสูตร
สราควสุตรขึ้นตนวา ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้ :บรรดาบทเหลานั้น บทวา ในบานชื่อปจจลกัปปะ คือในบาน
อันมีชื่ออยางนั้น. บทวา เลื่อมใสยิ่ง ไดแก เลื่อมใสดวยความเลื่อมใสอัน
ไมหวั่นไหว. ไดยินวานางพราหมณีนั้น เปนอริยสาวิกาโสดาบัน เปนภรรยา
ของพราหมณภารทวาชโคตร. เมื่อกอนทีเดียว พราหมณนั้นเชิญพราหมณ
ทั้งหลายมาแลวการทําสักการะแกพราหมณเหลานั้นเสมอ ๆ. ตอนทําเอานาง
พราหมณีนี้มาสูเรือนแลวไมอาจทําจิตใหโกรธตอนางพราหมณีรูปงามมีตระกูลใหญ ไมอาจทําสักการะแกพราหมณทั้งหลาย. ครั้งนั้นพราหมณทั้งหลายได
ถากถางพราหมณนั้นในที่ที่เห็นทุกแหงวา บัดนี้ ทานไมถือลัทธิพราหมณ
จึงไมทําสักการะแมสักอยางหนึ่งแกพวกพราหมณ. พราหมณนั้นกลับมาเรือน
บอกเนื้อความนั้นแกพราหมณ แลวกลาววา ถาเธอจะอาจรักษาหนาฉัน ใน
วันหนึ่ง ฉันก็จะใหภิกษาแกพราหมณทั้งหลายในวันหนึ่ง. นางพราหมณีวา
ทานจงใหไทยธรรมของทานในที่ที่ชอบใจเถิด ฉันจะมีประโยชนอะไรเรื่องนี้.
พราหมณนั้นไดเชื้อเชิญพราหมณทั้งหลายแลว ใหหุงขาวปายาสน้ํานอย เชิญ
ใหขึ้นเรือน ตบแตงอาสนะแลวเชิญใหพราหมณทั้งหลายนั่ง. นางพราหมณี
นุงหมผาสาฏกผืนใหญถอื ทัพพีเลี้ยงดูอยูพลาด (สดุด) ที่ชายผา ไมไดกระทํา
ความสําคัญวา เรากําลังเลี้ยงหมูพราหมณ ระลึกถึงเฉพาะพระศาสดาเทานั้น
พลันเปลงอุทานขึ้นดวยอํานาจความเคยชิน. พราหมณทั้งหลายพึงอุทานแลว
โกรธวา สหายของพระสมณโคดมผูนี้เปนคนสองฝาย พวกเราจักไมรับไทยธรรมของเขา ดังนี้ จึงทิ้งโภชนะทั้งหลายแลวออกไปเสีย. พราหมณกลาววา
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เราไดพูดกะทานไวแตทีแรกทีเดียวมิใชหรือวา วันนี้ขอใหทานรักษาหนาฉัน
สักวัน ทานทํานมสดและขาวสารเปนตน มีประมาณเทานี้ ใหฉิบหายเสียแลว
(เขา) ลุอํานาจความโกรธเปนอยางยิ่ง กลาววา ก็หญิงถอยคนนี้ กลาวสรรเสริญ
สมณโคดมนั้นไมเลือกที่ อยางนี้ทีเดียว หญิงถอยบัดนี้เราจะยกวาทะตอศาสดา
นั้นของเธอ. ทีนั้น นางพราหมณีจึงกลาวกะพราหมณนั้นวา ไปซิพราหมณ
ไปซิพราหมณ ทานแลวไปแลวจักรูสึก ดังนี้แลวกลาววา ทานพราหมณ
เรายอมไมเห็นบุคคลผูจะยกวาทะ ฯลฯ ในโลกพรอมทั้งเทวดา ดังนี้เปนตน.
พราหมณนั้นเขาไปเฝาพระศาสดาแลวทูลถามปญหาวา
ฆาอะไรซิ จึงจะอยูเ ปนสุข ฆา
อะไรซิ จึงจะไมเศราโศก ทานโคดม
ทานชอบใจการฆาธรรมอะไรเปนธรรม
เอก.
พระศาสดาตรัสตอบปญหาวา
ฆาความโกรธแลวอยูเปนสุข ฆา
ความโกรธแลวยอมไมเศราโศก พราหมณ
พระอริยเจาทั้งหลายยอมสรรเสริญการฆา
ความโกรธซึ่งมีรากเปนพิษมียอดรอย
เพราะฆาความโกรธไดแลว ยอมไม
เศราโศก.
พราหมณนั้นบวชแลวบรรลุพระอรหัต. นองชายของพราหมณ
นั่นแหละ ชือ่ อักโกสกภารทวาชะไดฟงขาววา พี่ชายของเราบวชแลว จึงเขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทรงแนะนําจึงบวชแลวบรรลุพระอรหัต นองชาย
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เล็กของพราหมณนั้น อีกคนหนึ่ง ชือ่ สุนทริกภารทวาชะ. แมพราหมณนั้น ก็
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลถามปญหา ไดฟงแลว แกปญหาบวชแลว ก็
บรรลุพระอรหัต. นองชายคนเล็กของพราหมณนั้น ชื่อปงคลภารทวาชะ.
เขาถามปญหาในเวลาจบพยากรณปญหาบวชแลวก็บรรลุพระอรหัต.
คําวา มาณพชื่อสคารวะ มีความวา มาณพนี้เปนผูออนกวา
พราหมณทั้งหมด ของบรรดาพราหมณเหลานั้นในวันนั้น ไดนั่งในโรงอาหาร
แหงเดียวกันกับพวกพราหมณ. บทวา อวภูตา จ ความวา เปนผูไมเจริญ
คือ เปนผูไมมีมงคลเลย. บทวา เปนผูเสื่อม คือ เปนผูถึงความพินาศเทานั้น.
บทวา เมื่อ มีอยู คือ ครั้นเมื่อ...มีอยู. บทวา ศีลและปญญา ความวา
ทานไมรูศีลและญาณ. บทวา เปนผูถึงบารมีอันเปนที่สุด เพราะรูยิ่ง
ในปจจุบัน ความวา พราหมณทั้งหลาย กลาววา เราทั้งหลายเปนผูถึงแลว
ซึ่งที่สุด บรรลุพระนิพพานอันเปนคุณสมบัติยิ่งใหญแหงธรรมทั้งปวง กลาวคือ
บารมีเพราะรูยิ่งในอัตตภาพนี้นั่นแหละ ดังนี้ ชื่อวา ยอมปฏิญาณอาทิ
พรหมจรรย บทวา อาทิพรมจรรย มีอธิบายวา ยอมปฏิญาณอยางนี้วา
เปนเบื้องตน คือ เปนอุปการะ เปนผูทําใหเกิด พรหมจรรย.
บทวา นักตรึกตรอง คือ เปนผูมีปรกติถือเอาดวยการคาดคะเน. บทวา
มีปกติใครครวญ ความวา เปนผูใครครวญ คือ เปนผูมีปรกติใชปญญา
ใครครวญแลว กลาวอยางนี้. บทวา บรรดาพราหมณเหลานัน้ เราเปน
ความวา เราเปนสัมมาสัมพุทธองคหนึ่ง บรรดาสัมมาสัมพุทธะเหลานั้น.
เชื่อมบทวา อฏิตะ ในบทสนธิวา อฏิตวตา เขากับ บท ปธานะ เชื่อมบท
สปฺปุรสะ เขากับบท ปธานะ ก็เหมือนกัน. มีคําอธิบายนี้วา ความเพียร
อันไมหยุดหยอน ความเพียรของสัตบุรุษหนอ ไดมีแลวแกพระโคดมผูเจริญ
คําวา เปนผูถูกทูลถามวา เทวดามีหรือ ความวา มาณพกลาวคํานี้ดวย
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สําคัญวา พระสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงทราบเลย ประกาศ. คําวา เมื่อเปน
เชนนั้น ความวา เมื่อความที่พระองคไมทรงทราบมีอยู. คําวา เปนถอยคํา
เปลา เปนถอยคําเท็จ ความวา ถอยคําของพระองคเปนถอยคําไมมีผล คือ
ปราศจากผล. มาณพชื่อวา ยอมขมพระผูมีพระภาคเจาดวยวาทะวาพูดเท็จ
ดวยประการอยางนี้. บทวา อันวิญูชน ไดแกอนั คนผูเปนบัณฑิต. ทรง
แสดงวา ก็ทานยอมไมรูคําแมที่เราพยากรณ เพราะความเปนผูไมรู. คําวา
เขาสมมติกนั ดวยศัพทสูง คือ เขาสมมติ ไดแก ปรากฏในโลกดวยศัพท
ชั้นสูง. คําวา เทวดามี อธิบายวา ก็แมเด็กหนุมสาวทั้งหลาย ชื่อวาเทพก็มี
ชื่อวาเทพีก็มี. สวนเทพทั้งหลายชื่อวา อติเทพ คือ เปนผูยิ่งกวามนุษยทั้งหลาย
ผูไดชื่อวา เทพ เทพี ในโลก. คําที่เหลือในที่ทุกแหงงายทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถาสคารวสูตรที่ ๑๐
จบวรรคที่ ๕
อรรถกถามัชฌิมปณณาสกสูตรในอัฏฐกถามัชฌิมนิกาย ชื่อปปญจสูทนีจบ
อรรถกถาประมวลพระสูตร ๕๐ สูตร ประดับดวย ๕ วรรคจบ.

