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                                พระสุตตันตปฎก     
                                         เลม ๕  
                มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก    
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น     
                                  คหบดวีรรค 
                                ๑. กันทรกสูตร      
                   ประทานพระโอวาทแกกันทรกปริพาชก    
         ๑] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ฝงสระโบกขรณี ช่ือคัคครา เขตนครจําปา       
พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ. คร้ังนั้น บุตรนายหัตถาจารยช่ือเปสสะ และปริพาชกช่ือกันทรกะ      
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ คร้ันแลว นายเปสสหัตถาโรหบุตร ถวายบังคมพระผูมี-       
พระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. สวนกนัทรกปริพาชกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. แลวเหลียวดู    
ภิกษุสงฆผูนิ่งเงียบอยู แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา นาอัศจรรย ทานพระโคดม ไมเคยมี  
ทานพระโคดม เพียงเทานี้ ทานพระโคดมช่ือวาทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบแลว ทานพระโคดม 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ไดมีแลวในอดีตกาล แมพระผูมีพระภาคเหลานัน้ ก็ทรง 
ใหภกิษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง เพียงเทานี้ เหมือนทานพระโคดมทรงใหภกิษุสงฆปฏิบัติชอบ  
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ในบัดนี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จักมีในอนาคตกาล แมพระผูมีพระภาคเหลานั้น 
ก็จักทรงใหภกิษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิง่ เพียงเทานั้น เหมือนทานพระโคดมทรงใหภิกษุสงฆ  
ปฏิบัติชอบในบัดนี้.   
         [๒] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรกนัทรกะ ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรกันทรกะ ขอนี ้   
เปนอยางนัน้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด ไดมีแลวในอดีตกาล แมพระผูมีพระภาค  
เหลานั้น ก็ทรงใหภกิษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง เพียงเทานี้ เหมือนเราใหภกิษุสงฆปฏิบัติชอบ    
ในบัดนี้.      
     ดูกรกันทรกะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเหลาใด จกัมีในอนาคตกาล แมพระผูมี       
พระภาคเหลานั้น ก็จกัทรงใหภิกษุสงฆปฏิบัติชอบเปนอยางยิ่ง เพียงเทานี้ เหมือนเราใหภกิษุสงฆ    
ปฏิบัติชอบในบัดนี้.   
     ดูกรกันทรกะ กใ็นภิกษุสงฆนี้ ภิกษุท้ังหลายผูอรหันตขีณาสพอยูจบพรหมจรรยแลว    
มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว ปลงภาระเสียแลว มีประโยชนตนถึงแลว มีสังโยชนในภพส้ินรอบ  
แลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ มีอยู ดูกรกันทรกะ อนึ่ง ในภิกษุสงฆนี้ ภิกษุท้ังหลาย       
ผูยังตองศึกษา มีปกติสงบ มีความประพฤติสงบ มีปญญาเล้ียงชีพดวยปญญามีอยู เธอเหลานั้น     
มีจิตต้ังม่ันดแีลว ในสติปฏฐาน ๔ สติปฏฐาน ๔ เปนไฉน ดูกรกนัทรกะ ภกิษุในธรรมวินัยนี้       
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจดัอภิชฌา และโทมนัส   
ในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพยีร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจดัอภิชฌา   
และโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นจติในจิตอยู มีความเพยีร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัด    
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ  
กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได.   
         [๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว นายเปสสหัตถาโรหบุตรไดกราบทูลพระผูมี- 
พระภาควา นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา สติปฏฐาน ๔ นี้ พระองค       
ทรงบัญญัติไวดีแลว เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย เพื่อกาวลวงความโศกและความรํ่าไร     
เพื่อความดับแหงทุกขและโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรม เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน ท่ีจริง  
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แมพวกขาพระพุทธเจาเปนคฤหัสถนุงผาขาว ก็ยังมีจิตต้ังม่ันดีแลวในสติปฏฐาน ๔ เหลานี้อยูตาม    
กาลที่สมควร ขอประทานพระวโรกาส พวกขาพระพุทธเจาพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร   
มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภชิฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู       
มีความเพยีร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได พิจารณาเหน็ธรรม       
ในธรรมอยู มีความเพยีร มีสติ มีสัมปชัญญะ กําจดัอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได     
นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา เพยีงเทานี้ พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาค      
ช่ือวายอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชนของสัตวท้ังหลาย ในเม่ือมนุษยรกชัฎเปนไปอยู     
อยางนี้ ในเม่ือมนุษยเดนกาก เปนไปอยูอยางนี้ ในเม่ือมนษุยโออวด เปนไปอยูอยางนี ้     
ก็ส่ิงท่ีรกชัฏ  คือมนุษย ส่ิงท่ีตื้น  คือสัตว พระพุทธเจาขา ดวยวาขาพระพุทธเจาสามารถ     
จะใหชางท่ีพอฝกแลวแลนไปได ชางนั้นจกัทํานครจําปาใหเปนท่ีไปมาโดยระหวางๆ จักทําความ      
โออวด ความโกง ความคด ความงอ นั้นท้ังหมดใหปรากฎดวย สวนมนุษย คือทาส คนใช  
หรือกรรมกรของขาพระพทุธเจา ยอมประพฤติดวยกายเปนอยางหน่ึง ดวยวาจาเปนอยางหนึ่ง  
และจิตของเขาเปนอยางหน่ึง นาอัศจรรย พระพุทธเจาขา ไมเคยมี พระพุทธเจาขา เพียงเทานี้  
พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคช่ือวายอมทรงทราบประโยชนและมิใชประโยชน ในเมื่อมนุษย       
รกชัฏ เปนไปอยูอยางนี้ ในเมื่อมนุษยเดนกาก เปนไปอยูอยางนี้ ในเม่ือมนุษยโออวด  
เปนไปอยูอยางนี้ ก็ส่ิงท่ีรกชัฏ คือมนุษย ส่ิงท่ีตื้น คือสัตว.      
                                บุคคล ๔ จําพวก      
         [๔] พ. ดกูรเปสสะ ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรเปสสะ ขอนี้เปนอยางนัน้ ก็ส่ิงท่ีรกชัฏ      
คือมนุษย ส่ิงท่ีตื้น คือสัตว ดกูรเปสสะ บุคคล ๔ จําพวกนี้มีอยู หาไดอยูในโลก ๔ จําพวกนั้น  
เปนไฉน? ดูกรเปสสะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ทําตนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายใน     
การทําตนใหเดือดรอน.  
     สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทํา    
ผูอ่ืนใหเดือดรอน.   
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     บุคคลบางคนในโลกน้ี ทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตน 
ใหเดือดรอน ทําผูอ่ืนใหเดือดรอนและประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน     
     สวนบุคคลบางคนในโลกนี้ ไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการ     
ทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนให      
เดือดรอน.     
     บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอนนั้น ไมมีความหิว ดับสนิท   
เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน ดูกรเปสสะ บรรดาบุคคล ๔      
จําพวกนี้ จําพวกไหนจะยังจติของทานใหยนิด?ี  
         [๕] เป. พระพุทธเจาขา บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายใน      
การทําตนใหเดือดรอนนี้ ไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน      
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน กไ็มยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แม     
บุคคลทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอ่ืนให  
เดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน กไ็มยังจิตของขาพระพุทธเจา       
ใหยนิดีได สวนบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนให  
เดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน   
บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมมีความหวิ ดบัสนิท เปนผูเย็น       
เสวยแตความสุข มีตนเปนดงัพรหมอยูในปจจุบัน บุคคลน้ียอมยังจิตของขาพระพุทธเจา     
ใหยนิดี.      
     ดูกรเปสสะ ก็เพราะเหตุไรเลา บุคคล ๔ จําพวกน้ี จึงยังจิตของทานใหยินดีไมได?    
         [๖] พระพุทธเจาขา บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน   
ใหเดือดรอนนี ้เขายอมทําตนซ่ึงรักสุข เกลียดทุกข ใหเดือดรอน เรารอน ดวยเหตนุี้  
บุคคลนี้จึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดีได แมบุคคลผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความ       
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เขากย็อมทําผูอ่ืนซ่ึงรักสุข เกลียดทุกข ใหเดือดรอน     
เรารอน ดวยเหตุนี้ บุคคลนีจ้ึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดไีด แมบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน   
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และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน และประกอบความ 
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เขากย็อมทําตนและผูอ่ืนซ่ึงรักสุข เกลียดทุกขใหเดือดรอน 
เรารอน ดวยเหตุนี้ บุคคลนีจ้ึงไมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดไีด ก็แลบุคคลผูไมทําตนให       
เดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไม     
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดอืดรอน ไมทําใหผูอ่ืน   
เดือดรอน ไมมีความหวิ ดับสนิท เปนผูเยน็ เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูใน      
ปจจุบันนี้ ดวยเหตุนี้ บุคคลนี ้ยอมยังจิตของขาพระพุทธเจาใหยินดไีด พระพุทธเจาขา      
ขาพระพุทธเจาจะไป ณ บัดนี้ ขาพระพุทธเจามีกิจมาก มีธุระที่ตองทํามาก. 
     ดูกรเปสสะ บัดนี้ ทานจงทราบกาลอันควรเถิด.    
     ลําดับนั้น นายเปสสหัตถาโรหบุตร ช่ืนชม อนุโมทนาภาษิตพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ    
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค กระทําประทักษิณ แลวหลีกไป.       
         [๗] คร้ังนั้น เม่ือนายเปสสหัตถาโรหบุตรหลีกไปไมนาน พระผูมีพระภาคตรัสเรียก      
ภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย นายเปสสหัตถาโรหบุตรเปนบัณฑติ ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
นายเปสสหัตถาโรหบุตรมีปญญามาก ถานายเปสสหัตถาโรหบุตรพึงนั่งอยูครูหนึ่ง ช่ัวเวลาที่เรา     
จําแนกบุคคล ๔ จําพวกน้ีโดยพิสดารแกเขา เขาจักเปนผูประกอบดวยประโยชนใหญ อนึ่ง       
แมดวยการฟงโดยสังเขปเพียงเทานี้ นายเปสสหัตถาโรหบุตรยังประกอบดวยประโยชนใหญ พวก  
ภิกษกุราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาค นีเ้ปนกาล ขาแตพระสุคต นี้เปนกาลของการท่ี    
พระผูมีพระภาคจะพึงทรงจําแนกบุคคล ๔ จําพวกนี้โดยพิสดาร ภิกษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมี 
พระภาคโดยพิสดารแลวจักทรงจําไว.    
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ถาอยางนัน้ เธอท้ังหลายจงฟง จงใสใจใหดี     
เราจักกลาว ภกิษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.      
         [๘] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบ   
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน เปนไฉน?   
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนเปลือย ทอดท้ิงมารยาท เลียมือ เขาเชิญ 
ใหมารับภกิษาแลวก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดกไ็มหยดุ ไมยนิดีรับภิกษาท่ีเขานํามาให ไมยนิดีรับภกิษา    
ท่ีเขาทําเฉพาะ ไมยินดีรับภิกษาท่ีเขานิมนต เขาไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภิกษาจากปากกระเชา   
ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภกิษา    
ของคน ๒ คนท่ีกําลังบริโภคอยู ไมรับภกิษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูก     
ดูดนม ไมรับภกิษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภกิษาท่ีนัดแนะกนัทําไว ไมรับภิกษาในท่ีท่ีเขา       
เล้ียงสุนัข ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่ม     
เมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง       
รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๓ หลัง เยยีวยา      
อัตภาพดวยขาว ๓ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๔ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๔ คําบาง รับภิกษา     
ท่ีเรือน ๕ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๕ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๖ หลัง เยียวยาอัตภาพดวย    
ขาว ๖ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวย      
ภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๓ ใบบาง ๔ ใบบาง ๕ ใบบาง ๖ ใบบาง ๗ ใบบาง      
กินอาหารท่ีเกบ็คางไววนัหนึ่งบาง ๒ วันบาง ๓ วันบาง ๔ วันบาง ๕ วันบาง ๖ วันบาง ๗ วันบาง     
เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาตั้งกึ่งเดือน แมเชนนีด้วยประการฉะนี้อยู 
เขาเปนผูมีผักดองเปนภกัษาบาง มีขาวฟางเปนภกัษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาว   
เปนภกัษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภกัษาบาง มีขาวตังเปนภกัษาบาง มีขาวไหม    
เปนภกัษาบาง มีหญาเปนภกัษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร 
บริโภคผลไมหลนเยยีวยาอัตภาพ.       
     เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง   
หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง 
ผากําพลทําดวยผมคนบาง ผากําพลทําดวยขนสัตวบาง ทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผม    
และหนวด คือประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือหามอาสนะบาง 
เปนผูกระโหยง คือประกอบความเพยีรในการกระโหยง (คือเดินกระโหยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา)      
บาง เปนผูนอนบนหนาม คือสําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง ประกอบ     
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ความขวนขวายในการลงนํ้าบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการทํากายใหเดือดรอน เรารอน    
หลายอยางเหน็ปานนี้อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลนี้เรากลาววา เปนผูทําตนใหเดือดรอน       
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน.    
         [๙] ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ    
ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนไฉน?      
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาแพะเล้ียงชีวิต ฆาสุกรเล้ียงชีวิต ฆานก 
เล้ียงชีวิต ฆาเน้ือเล้ียงชีวิต เปนคนเหีย้มโหด เปนคนฆาปลา เปนโจร เปนคนฆาโจร    
เปนคนปกครองเรือนจํา หรือบุคคลเหลาอ่ืนบางพวกเปนผูทําการงานอันทารุณ ดกูรภกิษุท้ังหลาย       
บุคคลนี้ เรากลาววา เปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนให 
เดือดรอน.     
         [๑๐] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวาย   
ในการทําตนใหเดือดรอน ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนให    
เดือดรอน เปนไฉน?    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนพระราชามหากษัตริยผูไดมุรธาภิกเษกแลว       
ก็ดี เปนพราหมณมหาศาลกด็ี พระราชาหรือพราหมณนัน้ โปรดใหทําโรงท่ีบูชายัญข้ึนใหมทาง  
ดานบูรพาแหงนคร แลวทรงจําเริญพระเกสาและพระมัสสุ ทรงนุงหนังเสือท้ังเล็บ ทรงทาพระกาย 
ดวยเนยใสและน้ํามันงา ทรงเกาพระปฤษฎางคดวยเขามฤค เขาไปยังโรงท่ีบูชายัญใหม พรอมดวย       
พระมเหสีและพราหมณปุโรหิต บรรทมบนพ้ืนดนิ อันมิไดลาดดวยเคร่ืองลาด เขาทาดวยโคมัย    
สด น้ํานมในเตาท่ีหนึ่งแหงโคแมลูกออนตัวเดยีวมีเทาใด พระราชาทรงเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานม     
เทานั้น น้ํานมในเตาท่ี ๒ มีเทาใด พระมเหสีทรงเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมใน 
เตาท่ี ๓ มีเทาใด พราหมณปุโรหิต ยอมเยยีวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมในเตาท่ี ๔ มี    
เทาใด ก็บูชาไฟดวยน้ํานมเทานั้น ลูกโคเยยีวยาอัตภาพดวยน้ํานมท่ีเหลือ พระราชาหรือพราหมณ     
นั้นตรัสอยางนี้วา เพื่อตองการบูชายัญ จงฆาโคผูประมาณเทานี้ ลูกโคผูประมาณเทานี้ ลูกโคเมีย    
ประมาณเทานี ้แพะประมาณเทานี้ มาประมาณเทานี้ จงตัดตนไมประมาณเทานี้ เพื่อตองการ      
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ทําเปนเสายัญ จงเกี่ยวหญาประมาณเทานี้ เพื่อตองการลาดพื้น ชนเหลาท่ีเปนทาสก็ดี เปนคนใช  
ก็ดี เปนกรรมกรก็ดี ของพระราชาหรือพราหมณนัน้ ชนเหลานั้นถูกอาชญาคุกคาม ถูกภยัคุกคาม 
มีน้ําตานองหนา รองไห ทําการงานตามกําหนด ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลน้ี เรากลาววา ทําตน  
ใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน และทําผูอ่ืนใหเดือดรอน  
ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.      
                   วาดวยพระพุทธคุณ   
         [๑๑] ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวาย       
ในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนให 
เดือดรอน เขาไมทําตนใหเดอืดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น  
เสวยแตความสุข มีตนเปนดงัพรหมอยูในปจจุบัน เปนไฉน?    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ   
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืน       
ยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม   
พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหรูแจงชัดดวยปญญา 
อันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนษุยใหรู   
ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย    
พรอมท้ังอรรถ ท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิดเฉพาะ     
ในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต เม่ือไดศรัทธา       
แลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง 
การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดียวดุจสังขขัด    
ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาวสาวพัสตร ออกจากเรือนบวช    
เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ  
หนวด นุงผากาสาวพัสตร ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.     
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                                  ผูถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ   
         [๑๒] เขาบวชอยางนีแ้ลว ถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพ เสมอดวยภิกษุท้ังหลาย  
     ๑. ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ วางศาตรา มีความละอาย     
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู.       
     ๒. ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของ       
ท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู.  
     ๓. ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวนขาด  
จากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน.       
     ๔. ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคําเปน      
หลักฐาน ควรเชื่อได ไมพูดลวงโลก.   
     ๕. ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อให 
คนหมูนีแ้ตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน      
สมานคนท่ีแตกราวกนัแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกันแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกนั      
ยินดใีนคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอม 
เพรียงกนั.     
     ๖. ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ      
เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ.     
     ๗. ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ   
พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคําท่ีมีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน  
โดยกาลอันควร.  
     ๘. เวนขาดจากการพรากพืชคามและภตูคาม.  
     ๙. ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดการฉันในเวลาวิกาล.       
    ๑๐. เวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และการเลนอันเปนขาศึกแก    
กุศล.    
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    ๑๑. เวนขาดจากการทัดทรงประดับ และตกแตงรางกายดวยดอกไม ของหอม และ       
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
    ๑๒. เวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.   
    ๑๓. เวนขาดจากการรับทองและเงิน. 
    ๑๔. เวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.       
    ๑๕. เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.   
    ๑๖. เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.     
    ๑๗. เวนขาดจากการรับทาสีและทาส. 
    ๑๘. เวนขาดจากการรับแพะและแกะ.  
    ๑๙. เวนขาดจากการรับไกและสุกร. 
    ๒๐. เวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา. 
    ๒๑. เวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดนิ.    
    ๒๒. เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.   
    ๒๓. เวนขาดจากการซ้ือ การขาย.   
    ๒๔. เวนขาดจากการฉอโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ือง 
  ตวงวดั.      
    ๒๕. เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.  
    ๒๖. เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตีชิง การปลน และกรรโชก.   
     เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง   
เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีปกของตัว  
เปนภาระบินไปฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาต   
เปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง.       
     ภิกษนุั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน   
เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถือพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพือ่สํารวมจักขุนทรีย       
ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น   
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ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย เธอฟงเสียงดวยโสต ... ดมกล่ินดวย 
ฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต     
ไมถือพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให   
อกุศลธรรมอันลามก คืออภชิฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษามนินทรีย ช่ือวาสํารวมใน   
มนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมระคนดวย      
กิเลสภายใน.    
     ภิกษนุั้นยอมทําความรูสึกในตัว ในการกาวไป ในการถอยกลับ ในการแล ในการเหลียว     
ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดืม่ การเค้ียว   
การล้ิม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกในตัว ในการเดนิ การยืน การนัง่      
การหลับ การต่ืน การพูด การนิ่ง.     
                                 การละนิวรณ       
         [๑๓] ภิกษุนั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติและสัมปชัญญะอันเปนอริยะ       
เชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง      
ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติ      
ไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิ     
จากความเพงเล็ง ละความประทุษรายคือพยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวังประโยชน      
แกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือพยาบาทได ละถีนมิทธะแลว     
มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติ มีสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจติใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ     
ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจาก    
อุทธัจจกุกกุจจะได ละวิจกิิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิฉา ไมมีความเคลือบแคลงในกุศลธรรม       
ท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉาได.     
                ฌาน ๔    
         [๑๔] ภิกษุนั้นละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงใจ ทําปญญาใหทุรพล 
ไดแลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิด      
แตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก    
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ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ 
และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา     
ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
ละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู.     
                  บุพเพนวิาสานุสสติญาณ 
         [๑๕] ภิกษุนั้นเม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส    
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสสติญาณ   
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกได ชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง     
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฎกัปเปนอันมาก ตลอด     
วิวัฏกัปเปนอันมาก ตลอดสังวัฏววิัฏกัปเปนอันมากบาง ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตร       
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง   
เทานั้น คร้ันจตุิจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเรากมี็ช่ืออยางนั้น มีโคตร    
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอาย ุ
เพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  
พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี.    
                                 จุตูปปาตญาณ       
         [๑๖] ภิกษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส   
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของ   
สัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ    
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปน       
ไปตามกรรมวา สัตวเหลานีป้ระกอบดวยกายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง     
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนสัตวเหลานี ้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต      
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ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย     
เพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเหน็หมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ     
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ    
ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้.   
                                 อาสวักขยญาณ       
         [๑๗] ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้  ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ    
เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นีทุ้กขสมุทัย นีทุ้กขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา       
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้   
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว 
ก็มีญาณรูวา หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว       
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้เรากลาววา ไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวาย  
ในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืน    
ใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนทิ    
เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบัน.       
     พระผูมีพระภาคไดตรัสคําเปนไวยากรณนี้แลว ภกิษุเหลานั้นช่ืนชม ยินดี ภาษิตของ  
พระผูมีพระภาคแลว ดังนีแ้ล. 
                  จบ กันทรกสูตร ท่ี ๑. 
                  ___________________       
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                   ๒. อัฏฐกนาครสูตร    
   พระอานนทแสดงธรรมโปรดทสมคฤหบดี ชาวเมืองอัฏฐกะ  
         [๑๘] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง ทานพระอานนทอยู ณ เวฬวุคาม เขตนครเวสาลี. ก็สมัยนั้น คฤหบดีช่ือ      
ทสมะ เปนชาวเมืองอัฏฐกะ ไปยังเมืองปาตลีบุตร ดวยกรณียกจิอยางหนึ่ง. คร้ังน้ัน 
ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ เขาไปหาภิกษุรูปหนึ่งถึงกกุกุฏาราม ไหวภกิษุนัน้แลวนั่ง ณ ท่ีควร   
สวนขางหนึ่ง ไดถามภิกษุนัน้วา ทานผูเจริญ เดี๋ยวนี้ ทานพระอานนทอยูท่ีไหน ดวยวา ขาพเจา   
ใครจะพบทานพระอานนท ภิกษนุั้น ตอบวา ดูกรคฤหบดี ทานพระอานนทอยู ณ บานเวฬุวคาม   
เขตนครเวสาลี. คร้ังนั้นแล ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะ ทํากรณียกิจนัน้ใหสําเร็จท่ีเมือง    
ปาตลีบุตรแลว ไปยังนครเวสาลี ถึงบานเวฬุวคาม เขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู ไหวทาน       
พระอานนทแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
         [๑๙] ทสมคฤหบดีชาวเมืองอัฏฐกะนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดถามทานพระ       
อานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ธรรมอันหนึ่ง ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร   
มีตนสงไปอยู จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป  
และยอมบรรลุถึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกเิลสเปนเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาท่ียัง  
ไมบรรลุ อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนัน้ตรัสไว 
มีอยูแลหรือ?  
     ทานพระอานนทตอบวา มีอยู คฤหบดี ... 
     ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็ธรรมอันหนึ่ง เปนไฉน ...?    
                                  รูปฌาน ๔  
         [๒๐] ดกูรคฤหบดี ภกิษุในธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ   
ปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา    
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แมปฐมฌานนี ้อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน    
กอสรางข้ึน ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยูในธรรม คือ สมถะ      
และวิปสสนานั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย     
เพราะความยนิดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น เพราะความส้ินไปแหง    
โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอันไมกลับจากโลกน้ัน       
เปนธรรมดา.    
     ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่แมนี้แล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถึง   
ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ 
อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเหน็ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
     ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน  
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    
เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แมทุติยฌานนี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน  
ก็ส่ิงใดส่ิงหนึง่ อันเหตุปจจยัปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา   
ดังนี้ เธอตั้งอยูในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย  
ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลิน ในธรรมคือสมถะและ       
วิปสสนานั้น เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปริพพาน  
ในท่ีนั้น มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา.       
     ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่แมนี้แล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถึง   
ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อัน 
พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.    
     ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวย   
นามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้     
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แมตติยฌานนี้อันเหตุ     
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ปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน    
ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดงันี้ เธอตั้งอยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น      
ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดี      
เพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวิปสสนาน้ัน เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕       
เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.   
     ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่แมนี้แล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถึง   
ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกเิลสเปนเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ 
อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเหน็ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
     ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข     
ละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เธอพิจารณา  
อยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แมจตุตถฌานน้ี อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้       
เธอตั้งอยูในธรรมคือสมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะทั้งหลาย ถาไมถึง 
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรมคือสมถะและวปิสสนานั้น     
เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปริพพานในท่ีนั้น      
มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา.   
     ดูกรคฤหบดี ธรรมอันหนึง่แมนี้แล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีคนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุ      
ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ 
อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเหน็ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว. 
                                 อัปปมัญญา ๔       
         [๒๑] ดกูรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศหนึ่งอยู    
ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคตะ ไมมีประมาณ     
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ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ตลอดโลก ท่ัวสัตว      
ทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีทุกสถานอยู ดวยประการฉะนี้ เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอม      
รูชัดวา แมเมตตาเจโตวิมุตนิี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อันเหตุปจจัย    
ปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยูในเมตตา 
เจโตวิมุตินัน้ ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย      
เพราะความยนิดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น เพราะความส้ินไปแหงโอรัม     
ภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนั้น มีอันไมกลับจากโลกน้ัน    
เปนธรรมดา.    
     ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุธรรม  
ท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อันพระผูมี      
พระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.    
 ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีใจประกอบดวยกรุณา แผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒    
ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยกรุณา อันไพบูลยเปนมหัคตะ ไมมีประมาณ      
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ตลอดโลก ท่ัวสัตว      
ทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีทุกสถานอยู ดวยประการฉะนี้ เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอม      
รูชัดวา แมกรุณาเจโตวิมุตินี ้อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง    
อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยู  
ในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความ      
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความกําหนัดเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน      
เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนัน้    
มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา.    
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     ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุ      
ถึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกเิลสเปนเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อัน 
พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.    
     ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีใจประกอบดวยมุทิตา แผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศท่ี ๒      
ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยมุทิตา อันไพบูลยเปนมหัคตะ ไมมีประมาณ     
ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ตลอดโลก ท่ัวสัตว      
ทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีทุกสถานอยู ดวยประการฉะนี้ เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอม      
รูชัดวา แมมุทิตาเจโตวิมุตนิี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อันเหตุ  
ปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยู  
ในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความ      
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น       
เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนัน้    
มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา.   
     ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุ      
ถึงธรรมท่ีปลอดโปรงจากกเิลสเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อันพระ  
ผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.       
     ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่งอยู       
ทิศท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกัน เธอมีใจประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคตะ ไมมี 
ประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ตลอดโลก  
ท่ัวสัตวทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไป ในท่ีทุกสถานอยู ดวยประการฉะนี้ เธอพิจารณาอยูอยางนี้  
ยอมรูชัดวา แมอุเบกขาเจโตวิมุตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง     
อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้ง      
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อยูในธรรม คือ สมถะและวปิสสนานั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความ  
ส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น       
เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนัน้    
มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา.   
     ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุธรรม  
ท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อันพระผูมี       
พระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.     
                                  อรูปฌาน ๔ 
         [๒๒] ดกูรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภิกษเุขาถึงช้ันอากาสานัญจายตนะ ดวยมนสิการ      
วา อากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา       
โดยประการทัง้ปวงอยู เธอพจิารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แมอากาสานญัจายตนสมาบัตินี้       
อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน    
ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดงันี้ เธอตั้งอยูในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น    
ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความ    
ยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕       
เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในที่นั้น มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา.   
     ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถึงธรรม      
ท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อันพระผูมี       
พระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.     
     ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภกิษุเขาถึงช้ันวิญญาณญัจายตนะ ดวยมนสิการวา วิญญาณ  
หาท่ีสุดมิได เพราะลวงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงอยู เธอพิจารณาอยูอยางนี้     
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ยอมรูชัดวาแมวิญญาณัญจายตนะสมาบัตินี ้อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  
อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้       
เธอตั้งอยูในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึง      
ความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนาน้ัน   
เพราะความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนัน้ มีอัน     
ไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา. 
     ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถึง   
ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ อัน    
พระผูมีพระภาคผูรู ผูเห็น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.    
     ดูกรคฤหบดี อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุอากิญจัญญายตนะ ดวยมนสิการวา ไมมีอะไร     
เพราะลวงวิญญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวง เธอพิจารณาอยูอยางนี้ ยอมรูชัดวา แม  
อากิญจัญญายตนสมาบัตินี้ อันเหตุปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ก็ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อันเหตุ    
ปจจัยปรุงแตงข้ึน กอสรางข้ึน ส่ิงนั้นไมเท่ียง มีความดับไปเปนธรรมดา ดังนี้ เธอตั้งอยู  
ในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานั้น ยอมถึงความส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถาไมถึงความส้ินไป       
แหงอาสวะท้ังหลาย เพราะความยินดีเพลิดเพลินในธรรม คือ สมถะและวิปสสนานัน้ เพราะ       
ความส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เธอยอมเปนโอปปาติกะ จะปรินิพพานในท่ีนัน้ มีอัน   
ไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา. 
     ดูกรคฤหบดี แมธรรมอันหนึ่งนีแ้ล ท่ีเม่ือภิกษุผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู    
จิตท่ียังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะท้ังหลายท่ียังไมส้ิน ยอมถึงความส้ินไป ยอมบรรลุถึง   
ธรรมท่ีปลอดโปรงจากกิเลสเปนเคร่ืองประกอบไว อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ียังไมบรรลุ 
อันพระผูมีพระภาคผูรู ผูเหน็ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ พระองคนั้น ตรัสไว.  
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                ทสมคฤหบดีบูชาพระอานนท 
         [๒๓] เม่ือทานพระอานนทกลาวอยางนี้แลว ทสมคฤหบดี ชาวเมืองอัฏฐกะ ไดกลาว      
กะทานพระอานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ บุรุษกําลังแสวงหาขุมทรัพยขุมหนึ่ง     
ไดพบขุมทรัพยถึง ๑๑ ขุมในคราวเดียวกนั ฉันใด ขาพเจาก็ฉันนั้น กําลังแสวงหาประตูอมตะ  
ประตูหนึ่ง ไดพบประตูอมตะถึง ๑๑ ประตูในคราวเดียวกนั โดยการฟงเทานั้น. 
     ขาแตทานผูเจริญ เรือนของบุรุษมีประตู ๑๑ ประตู เม่ือเรือนนั้นถูกไฟไหม บุรุษ  
เจาของเรือนอาจทําตนใหสวสัดี โดยประตูแมประตูหนึ่งๆ ได ฉันใด ขาพเจาก็ฉันนั้น จักอาจ      
ทําตนใหสวัสดีไดโดยประตูอมตะ แมประตูหนึ่งๆ แหงประตูอมตะ ๑๑ ประตูนี้. 
     ขาแตทานผูเจริญ อันช่ือวาอัญญเดียรถียเหลานี้ จักแสวงหาทรัพยสําหรับบูชาอาจารย    
เพื่ออาจารย กไ็ฉน ขาพเจาจกัไมทําการบูชาทานพระอานนทเลา. ลําดับนั้น ทสมคฤหบดี     
ชาวเมืองอัฏฐกะ ใหประชุมภิกษุสงฆผูอยูในเมืองปาตลีบุตร และเมืองเวสาลี พรอมกนัแลว 
ใหอ่ิมหนําเพยีงพอดวยขาทนียะ โภชนยีะ อันประณีต ดวยมือของตน ใหภกิษุครองคูผารูปละคูๆ     
และไดใหทานพระอานนทครองไตรจีวร แลวใหสรางวหิาร ๕๐๐ ถวายทานพระอานนท ดังนีแ้ล.  
                จบ อัฏฐกนาครสูตร ท่ี ๒.       
                  ____________________      
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                   ๓. เสขปฏิปทาสูตร    
                  วาดวยผูมีเสขปฏิปทา       
         [๒๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิโครธาราม เขตเมืองกบิลพัสดุ แควนสักกะ.  
ก็สมัยนั้น สัณฐาคารใหมท่ีพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุใหสรางแลวไมนาน อันสมณพราหมณ       
หรือมนุษยผูใดผูหนึ่งยังมิไดเคยอยูเลย. คร้ังนั้น พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขอประทานพระวโรกาส สัณฐาคารใหมอัน  
พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุใหสรางแลวไมนาน อันสมณพราหมณหรือมนุษยผูใดผูหนึ่งยังมิได  
เคยอยูเลย ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงบริโภคสัณฐาคารนั้นเปนปฐมฤกษ พระผูมีพระภาค       
ทรงบริโภคเปนปฐมฤกษแลว พวกเจาศากยะเมืองกบิลพสัดุจักบริโภคภายหลัง ขอน้ัน พึงมี   
เพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุส้ินกาลนาน. พระผูมีพระภาค  
ทรงรับดวยดษุณีภาพ.   
     ลําดับนั้น พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ ทราบการรับของพระผูมีพระภาคแลว ลุกข้ึนจาก       
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลวเขาไปยังสัณฐาคารใหม แลวส่ังให       
ปูลาดสัณฐาคารใหมีเคร่ืองลาดทุกแหง ใหแตงต้ังอาสนะ ใหตั้งหมอน้ํา ใหตามประทีปน้ํามัน      
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวยืนอยู ณ ท่ีควรสวน    
ขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา ขาพระพทุธเจาท้ังหลายปูลาด 
สัณฐาคาร ใหมีเคร่ืองลาดทุกแหง แตงต้ังอาสนะ ตั้งหมอน้ํา ตามประทีปน้ํามันแลว บัดนี ้
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงทราบกาลอันควรเถิด.    
         [๒๕] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรพรอมดวยภกิษุสงฆ    
เสด็จเขาไปยังสัณฐาคาร ทรงชําระพระบาทยุคลแลว เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร ประทับนั่ง      
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พิงเสากลาง ทรงผินพระพักตรตรงทิศบูรพา. แมภกิษุสงฆชําระเทาแลว เขาไปสูสัณฐาคาร    
แลวนั่งพิงฝาดานทิศปจจิม ผินหนาเฉพาะทิศบูรพาแวดลอมพระผูมีพระภาค. แมพวกเจาศากยะ       
เมืองกบิลพัสดุ ชําระพระบาทแลว เสด็จเขาไปสูสัณฐาคาร ประทับนั่งพิงฝาดานทิศบูรพา    
ผินพักตรเฉพาะทิศปจจิม แวดลอมพระผูมีพระภาค.    
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงยังพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ ใหเห็นแจง ใหสมาทาน 
ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก แลวตรัสเรียกทานพระอานนทมาวา 
ดูกรอานนท ปฏิปทาของเสขบุคคลจงแจมแจงกะเธอ เพือ่พวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ เถิด    
เราเม่ือยหลัง เราจักเหยียดหลังนั้น ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว พระผูมีพระภาค    
โปรดใหปูลาดผาสังฆาฏิเปน ๔ ช้ัน สําเร็จสีหไสยาสน ดวยพระปรัสเบ้ืองขวา ทรงซอนพระบาท      
เหล่ือมพระบาท มีพระสติสัมปชัญญะ ทรงมนสิการสัญญาในอันเสด็จลุกข้ึน.      
         [๒๖] ลําดับนั้น ทานพระอานนทเชิญทาวมหานามศากยะมาวา ดูกรมหานาม อริยสาวก 
ในพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย รูประมาณใน  
โภชนะ ประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืน ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ เปนผูไดฌาน ๔     
อันเปนธรรมอาศัยซ่ึงจิตอันยิง่เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนา เปนผูได    
โดยไมยาก ไมลําบาก.   
         [๒๗] ดกูรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล อริยสาวก     
ในพระธรรมวนิัยนี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร    
มีปกติเหน็ภยัในโทษเพียงเล็กนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ดูกรมหานาม   
อยางนี้แล อริยสาวกช่ือวาเปนผูถึงพรอมดวยศีล. 
         [๒๘] ดกูรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย      
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี ้เห็นรูปดวยจกัษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอม  
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ  
อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจกัขุนทรีย    
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ฟงเสียงดวยโสตแลว ... ดมกล่ินดวยฆานะแลว ... ล้ิมรสดวยชิวหาแลว ... ถูกตองโผฏฐัพพะ     
ดวยกายแลว ... รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ 
สํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส 
ครอบงํานั้น ช่ือวารักษามนินทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในมนินทรีย ดกูรมหานาม อยางนี้แล       
อริยสาวกช่ือวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย.    
         [๒๙] ดกูรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูรูประมาณในโภชนะ อริยสาวก    
ในพระธรรมวนิัยนี้ พจิารณาโดยแยบคายแลวกลืนกินอาหาร ไมใชเพื่อจะเลน เพื่อจะมัวเมา   
เพื่อความผองใส เพื่อความงดงาม เพียงเพ่ือความดํารงอยูแหงกายนี้ เพือ่ใหกายน้ีเปนไปได     
เพื่อบําบัดความอยากอาหาร เพื่ออนุเคราะหพรหมจรรย ดวยคิดวา จักกําจัดเวทนาเกาเสียดวย       
จักไมใหเวทนาใหมเกดิข้ึนดวย ความเปนไปแหงอิริยาบถ ความเปนผูไมมีโทษ และความอยู       
เปนผาสุกจักมีแกเรา ดกูรมหานาม อยางนีแ้ล อริยสาวกช่ือวาเปนผูรูประมาณในโภชนะ.   
         [๓๐] ดูกรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะช่ือวาเปนผูประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืน   
อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี ้เวลากลางวนัชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมเคร่ืองกั้นจิต ดวยการเดิน   
การนั่ง เวลากลางคืน ในปฐมยาม ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมเคร่ืองกั้นจิต ดวยการเดิน    
การนั่ง เวลากลางคืน ในมัชฌิมยาม สําเร็จสีหไสยาสนโดยขางเบ้ืองขวา ซอนเทาเหล่ือมเทา 
มีสติสัมปชัญญะ มนสิการสัญญาในอันท่ีจะลุกข้ึน เวลากลางคืน ในปจฉิมยาม ลุกข้ึนแลว     
ชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากธรรมเคร่ืองกั้นจิต ดวยการเดิน การนั่ง ดูกรมหานาม อยางนีแ้ล   
อริยสาวกช่ือวาเปนผูประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืน. 
         [๓๑] ดกูรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงช่ือวาเปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗       
ประการ คืออริยสาวกในพระธรรมวินัยนี ้
     ๑. เปนผูมีศรัทธา คือเช่ือความตรัสรูของพระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมี 
พระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไป   
ดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและ   
มนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํแนกพระธรรม.    
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     ๒. เปนผูมีหิริ คือ ละอายกายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต ละอายตอการถึงพรอม     
แหงอกุศลธรรมอันลามก. 
     ๓. เปนผูมีโอตตัปปะ คือ สะดุงกลัวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุงกลัว     
ตอการถึงพรอมแหงอกุศลธรรมอันลามก. 
     ๔. เปนพหสููต ทรงธรรมท่ีไดสดับแลว ส่ังสมธรรมท่ีไดสดับแลว ธรรมเหลาใดงาม     
ในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ  
บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง ธรรมท้ังหลายเหน็ปานนั้น อันทานไดสดับมามาก ทรงจําไวได   
ส่ังสมดวยวาจา ตามเพงดวยใจ แทงตลอดดวยดี ดวยความเห็น. 
     ๕. เปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อถึงพรอมแหงกุศลธรรม มีความ      
เขมแข็ง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย.      
     ๖. เปนผูมีสติ คือ ประกอบดวยสตแิละปญญาเคร่ืองรักษาตนอยางยิ่ง ระลึกได       
ตามระลึกได แมซ่ึงกิจการท่ีทําไวแลวนาน แมซ่ึงถอยคําท่ีพูดไวแลวนาน.       
     ๗. เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา อันเห็นความเกิดและความดับ อันเปน  
อริยะ ชําแรกกเิลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ ดูกรมหานาม อยางนีแ้ล อริยสาวกช่ือวา     
เปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ.    
         [๓๒] ดกูรมหานาม อยางไร อริยสาวกจึงจะชื่อวาเปนผูไดฌานท้ัง ๔ อันเปนธรรม     
อาศัยซ่ึงจิตอันยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก     
ไมลําบาก อริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน    
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกายเพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริย  
ท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข 
ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติ     
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บริสุทธ์ิอยู  ดูกรมหานาม อยางนี้แล อริยสาวกช่ือวาเปนผูไดฌานท้ัง ๔ อันเปนธรรมอาศัย    
ซ่ึงจิตอันยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบาก. 
         [๓๓] ดกูรมหานาม เพราะอริยสาวกเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี้ คุมครองทวาร 
ในอินทรียท้ังหลายอยางนี้ รูจักประมาณในโภชนะอยางนี้ ประกอบความเพียรเคร่ืองตื่นอยางนี้   
ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ อยางนี้ เปนผูไดฌานท้ัง ๔ อันเปนธรรมอาศัยซ่ึงจิตอันยิ่ง เปน   
เคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม ตามความปรารถนาเปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบาก อยางนี้     
บัณฑิตจึงกลาวอริยสาวกน้ีวาเปนผูมีเสขปฏิปทา ถึงพรอมดวยคุณธรรมซ่ึงเปนดุจฟองไกท่ีไมเนา      
ควรจะชําแรกกิเลส ควรจะตรัสรู ควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากกิเลสเคร่ืองประกอบ  
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา.       
     ดูกรมหานาม เปรียบเหมือนฟองไก ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ฟองไกเหลานั้น   
แมไกนอนทับ กก อบใหไดไออุนดีแลว ถึงแมไกนัน้จะไมเกิดความปรารถนาอยางนีว้า    
ขอลูกไกเหลานี้พึงทําลายเปลือกไขดวยปลายเล็บเทาหรือดวยจะงอยปาก ออกไดโดยสะดวกเถิด 
ดังนี้ ลูกไกภายในเปลือกไขนั้นก็คงทําลายเปลือกไขออกไดโดยสวัสดี ฉันใด ดกูรมหานาม    
อริยสาวกก็ฉันนั้นเพราะทานเปนผูถึงพรอมดวยศีลอยางนี ้คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายอยางนี้    
รูจักประมาณในโภชนะอยางนี้ ประกอบความเพียรเคร่ืองตื่นอยางนี้ ประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗     
อยางนี้ เปนผูไดฌานท้ัง ๔ อันเปนธรรมอาศัยซ่ึงจิตอันยิ่งเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
ตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบากอยางนี้ บัณฑิตจึงกลาวอริยสาวกนี้วา     
เปนผูมีเสขปฏิปทา ถึงพรอมดวยคุณธรรมซ่ึงเปนดุจฟองไกท่ีไมเนา ควรจะชําแรกกิเลส ควรจะ     
ตรัสรู ควรจะบรรลุธรรมอันปลอดโปรงจากกิเลสเคร่ืองประกอบ ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา.       
     ดูกรมหานาม อริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ไมมี     
ส่ิงอ่ืนยิ่งกวานีอ้ยางเดยีว ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติ     
บาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง   
ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปน     
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อันมากบาง ตลอดวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนน       
เรามีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้  มีอาหารอยางนัน้ เสวยสุขเสวยทุกข    
อยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนั้น    
เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข       
อยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึก    
ถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ขอนี้เปนความ       
แตกฉานแหงฌานขอท่ีหนึ่งของอริยสาวกนั้น เปรียบเหมือนลูกไกเจาะเปลือกไขออก ฉะนัน้.   
     ดูกรมหานาม อริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ไมมี 
ส่ิงอ่ืนยิ่งกวานีอ้ยางเดยีว เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี     
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว      
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียน    
พระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยดึถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ   
กายแตก เขายอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต    
วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจ     
สัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็น     
หมูสัตวกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก     
ดวยทิพยจักษอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการ    
ฉะนี้ ขอนี้ เปนความแตกฉานแหงฌานขอท่ีสองของอริยสาวกน้ัน เปรียบเหมือนลูกไกเจาะ    
เปลือกไขออก ฉะนั้น.  
     ดูกรมหานาม อริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ไมมี     
ส่ิงอ่ืนยิ่งกวานีอ้ยางเดยีว ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะ  
อาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู ขอนี้เปนความแตกฉานแหง      
ฌานขอท่ีสามของอริยสาวกนั้น เปรียบเหมือนลูกไกเจาะเปลือกไขออก ฉะนัน้.  
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                ความเปนผูมีวิชชาและจรณะ     
         [๓๔] ดกูรมหานาม แมขอท่ีอริยสาวกเปนผูถึงพรอมดวยศีลนี้ ก็เปนจรณะของเธอ     
ประการหน่ึง แมขอท่ีอริยสาวกเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายน้ี ก็เปนจรณะของเธอ      
ประการหน่ึง แมขอท่ีอริยสาวกเปนผูรูประมาณในโภชนะ ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง     
แมขอท่ีอริยสาวกเปนผูประกอบความเพียรเคร่ืองต่ืนนี้ ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง แมขอท่ี 
อริยสาวกเปนผูประกอบดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการน้ี ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง แมขอท่ี     
อริยสาวกเปนผูไดฌานท้ัง ๔ อันเปนธรรมอาศัยซ่ึงจิตอันยิ่ง เปนเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
ตามความปรารถนา เปนผูไดโดยไมยาก ไมลําบากนี้ ก็เปนจรณะของเธอประการหน่ึง แมขอท่ี 
อริยสาวกระลึกชาติกอนๆ ไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง       
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง      
พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏัฏกัปเปนอันมากบาง     
ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณ  
อยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานัน้       
คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น       
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ัง      
อาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ นี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหน่ึง แมขอท่ีอริยสาวก      
เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี    
ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษขุองมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา      
สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ     
ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงอบาย     
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียน       
พระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะ   
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กายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเหน็หมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว  
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของ  
มนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมดวยประการฉะนี้ นี้กเ็ปนวิชชาของเธอประการหน่ึง      
แมขอท่ีอริยสาวกทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ซ่ึงปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลาย 
ส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู นี้ก็เปนวิชชาของเธอประการหน่ึง.   
                  คาถาสนังกุมารพรหม    
     ดูกรมหานาม อริยสาวกนี้ บัณฑิตสรรเสริญวา เปนผูถึงพรอมดวยวชิชาแมเพราะเหตุนี้       
เปนผูถึงพรอมดวยจรณะแมเพราะเหตุนี้ เปนผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะแมเพราะเหตุนี้ แม   
สนังกุมารพรหมก็ไดกลาวคาถาไววา   
ในชุมชนท่ียังรังเกียจกันดวยโคตร กษัตริยเปนผูประเสริฐสุด     
     ในหมูเทวดาและมนษุย ทานผูถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ       
     เปนผูประเสริฐสุด.     
         [๓๕] ดกูรมหานาม คาถานั้น สนังกมุารพรหมขับดีแลว มิใชขับช่ัว กลาวดีแลว 
มิใชกลาวช่ัว ประกอบดวยประโยชน มิใชไมประกอบดวยประโยชน พระผูมีพระภาคทรงอนุมัติ       
แลว ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จลุกข้ึนแลว ตรัสกะทานพระอานนทวา สาธุๆ อานนท    
เธอไดกลาวเสขปฏิปทาแกพวกเจาศากยะเมืองกบิลพัสดุ ดีแล. 
     ทานพระอานนทไดกลาวภาษิตนีจ้บลงแลว พระศาสดาทรงยินดี พวกเจาศากยะ เมือง       
กบิลพัสดุ ช่ืนชม ยินดี ภาษติของทานพระอานนท ดังนีแ้ล.  
                จบ เสขปฏิปทาสูตร ท่ี ๓.       
                  ___________________       
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                                 ๔ โปตลิยสูตร      
                   เร่ืองโปตลิยคฤหบดี  
         [๓๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยูในอังคุตตราปชนบท ในนิคม ของชาว    
อังคุตตราปะ ช่ือวาอาปณะ. คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจวีร    
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอาปณนิคม. คร้ันเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในอาปณนิคมแลวภายหลังภัต       
เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว เสด็จเขาไปยังไพรสณฑแหงหนึ่ง เพื่อทรงพักกลางวนั เสด็จถึง   
ไพรสณฑนัน้แลว  ประทับนั่งพักกลางวนั ณ โคนไมตนหนึ่ง แมโปตลิยคฤหบดี มีผานุงผาหม      
สมบูรณ ถือรมสวมรองเทา เดินเท่ียวไปมาเปนการพักผอนอยู เขาไปยงัไพรสณฑนัน้แลว   
คร้ันถึงไพรสณฑนัน้แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค    
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
         [๓๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะโปตลิยคฤหบดีผูยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ดูกร       
คฤหบดี อาสนะมีอยู ถาทานประสงค เชิญนั่งเถิด. เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  
โปตลิยคฤหบดีโกรธ นอยใจวา พระสมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา คฤหบดี แลวไดนิ่งเสีย.   
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะโปตลิยคฤหบดคีร้ังท่ี ๒ วา ดกูรคฤหบดี อาสนะมีอยู ถาทานประสงค     
เชิญนั่งเถิด. โปตลิยคฤหบดโีกรธ นอยใจวา พระสมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา คฤหบดี      
ไดนิ่งเสียเปนคร้ังท่ี ๒. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะโปตลิยคฤหบดีเปนคร้ังท่ี ๓ วา ดกูรคฤหบด ี
อาสนะมีอยู ถาทานประสงค เชิญนั่งเถิด. เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โปตลิยคฤหบดี   
โกรธ นอยใจวา พระสมณโคดมตรัสเรียกเราดวยคําวา คฤหบดี แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา       
ทานพระโคดม พระดํารัสท่ีพระองคตรัสเรียกขาพเจาดวยคําวา คฤหบดีนั้น ไมเหมาะ ไมควรเลย.     
     พ. ดูกรคฤหบดี ก็อาการของทาน เพศของทาน เคร่ืองหมายของทานเหลานั้น เหมือน      
คฤหบดีท้ังนั้น.   
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     โป. จริงเชนนั้น ทานพระโคดม ก็แตวาการงานท้ังปวง ขาพเจาหามเสียแลว โวหาร   
ท้ังปวง ขาพเจาตัดขาดแลว.  
     ดูกรคฤหบดี ก็การงานท้ังปวง ทานหามเสียแลว โวหารท้ังปวง ทานตัดขาดแลว  
อยางไรเลา?   
     ทานพระโคดม ขอประทานโอกาส ส่ิงใดของขาพเจาท่ีมี เปนทรัพยก็ดี เปนขาวเปลือก  
ก็ดี เปนเงินกด็ ีเปนทองก็ดี ส่ิงนั้นท้ังหมด ขาพเจามอบใหเปนมฤดกแกบุตรท้ังหลาย ขาพเจา       
มิไดสอน มิไดวาเขาในส่ิงนัน้ๆ ขาพเจามีอาหารและเคร่ืองนุงหมเปนอยางยิ่งอยู ทานพระโคดม      
การงานท้ังปวงขาพเจาหามเสียแลว โวหารท้ังปวง ขาพเจาตัดขาดแลว ดวยประการอยางนี้แล.     
     ดูกรคฤหบดี  ทานกลาวการตัดขาดโวหาร เปนอยางหนึ่ง สวนการตดัขาดโวหารในวินยั    
ของพระอริยะ เปนอีกอยางหนึ่ง.      
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็การตัดขาดโวหารในวินยัของพระอริยะอยางไรเลา ดีละ พระองค       
ผูเจริญ  การตัดขาดโวหารในวินยัของพระอริยะ มีอยู ดวยประการใด ขอพระผูมีพระภาคจงทรง 
แสดงธรรมแกขาพเจา ดวยประการนั้นเถิด.    
     ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจกักลาว.       
     โปตลิยคฤหบดีทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
                                  เคร่ืองตัดโวหาร ๘ ประการ       
         [๓๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรคฤหบดี ธรรม ๘ ประการนี้ยอมเปนไปเพ่ือ 
ตัดขาดโวหารในวนิัยของพระอริยะ ๘ ประการเปนไฉน? คือ ปาณาติบาต พึงละไดเพราะอาศัย      
การไมฆาสัตว อทินนาทาน พึงละไดเพราะอาศัยการถือเอาแตของท่ีเขาให มุสาวาท พึงละได 
เพราะอาศัยวาจาสัตย ปสุณาวาจา พึงละไดเพราะอาศัยวาจาไมสอเสียด ความโลภดวยสามารถ   
ความกําหนัด พึงละไดเพราะอาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนัด ความโกรธดวยสามารถ       
แหงการนินทา พึงละไดเพราะความไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา ความคับแคนดวยความ      
สามารถแหงความโกรธ พึงละไดเพราะอาศัยความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ ความดูหม่ิน    
ทานพึงละไดเพราะอาศัยความไมดูหม่ินทาน ดูกรคฤหบดี ธรรม ๘ ประการนีแ้ล เรากลาวโดยยอ       
ยังมิไดจําแนกโดยพิสดาร ยอมเปนไปเพื่อตัดขาดโวหารในวนิัยของพระอริยะ.    
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     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรม ๘ ประการนี้ พระผูมีพระภาคตรัสโดยยอ มิไดทรงจําแนก 
โดยพิสดาร ยอมเปนไปเพื่อตัดขาดโวหารในวนิัยของพระอริยะ ดีละ พระองคผูเจริญ ขอพระ    
ผูมีพระภาคทรงอาศัยความกรุณาจําแนกธรรม ๘ ประการนี้ โดยพิสดารแกขาพเจาเถิด.   
     ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจกักลาว.       
     โปตลิยคฤหบดีทูลรับพระผูมีพระภาคแลว. 
         [๓๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรคฤหบดี ก็คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา ปาณาติบาต     
พึงละไดเพราะอาศัยการไมฆาสัตว เรากลาวเพราะอาศยัอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกใน       
ธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเหน็ดังนีว้า เราพึงทําปาณาติบาตเพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เรา     
ปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึง่ เราพึงทําปาณาติบาต แมตนเองพึงติเตยีนตนได    
เพราะปาณาตบิาตเปนปจจยั วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตียนได เพราะปาณาติบาตเปนปจจยั   
เม่ือตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะปาณาติบาตเปนปจจยั ปาณาติบาตนี้นั่นแหละ เปนตัว 
สังโยชน เปนตัวนวิรณ อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึน       
เพราะปาณาตบิาตเปนปจจยั เม่ือบุคคลงดเวนจากปาณาติบาตแลว อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและ 
กระวนกระวายเหลานัน้ ยอมไมมี คําท่ีกลาวดังน้ีวา ปาณาติบาต พึงละไดเพราะอาศัยการ   
ไมฆาสัตว เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.      
         [๔๐] ก็คําท่ีเรากลาวดังนี้วา อทินนาทานพึงละได เพราะอาศัยการถือเอาแตของท่ี    
เขาให เรากลาวเพราะอาศยัอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเห็น     
ดังนี้วา เราพึงถือเอาของท่ีเขามิไดให เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด  เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัด   
สังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงถือเอาของท่ีเขามิไดให แมตนเองพึงติเตยีนตนได เพราะ  
อทินนาทานเปนปจจยั วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตยีนได เพราะอทินนาทานเปนปจจัย 
เม่ือตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะอทินนาทานเปนปจจัย อทินนาทานนี้นั้นแหละ เปนตัว 
สังโยชน เปนตัวนวิรณ อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคน และกระวนกระวายเหลาใด พงึเกิดข้ึน      
เพราะอทินนาทานเปนปจจัย เม่ือบุคคลงดเวนจากอทินนาทานแลว อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคน    
และกระวนกระวายเหลานัน้ ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดังน้ีวา อทินนาทานพึงละได เพราะอาศัย       
การถือเอาแตของท่ีเขาให เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.        
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         [๔๑] ก็คําท่ีเรากลาวดังนี้วา มุสาวาทพึงละได เพราะอาศัยวาจาสัตย เรากลาวเพราะ 
อาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเหน็ดังนี้วา เราพึงกลาวมุสา       
เหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึง่ เราพึงกลาวมุสา   
แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะมุสาวาทเปนปจจยั วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตียนได เพราะ 
มุสาวาทเปนปจจัย เม่ือตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะมุสาวาสเปนปจจัย มุสาวาทนี้   
นั่นแหละเปนตัวสังโยชน เปนตัวนวิรณ อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวาย    
เหลาใดพึงเกิดข้ึนเพราะมุสาวาทเปนปจจัย เม่ือบุคคลเวนจากมุสาวาทแลว อาสวะท่ีเปนเหตุ      
คับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดังนีว้า มุสาพึงละได เพราะอาศัย     
วาจาสัตย เรากลาวเพราะอาศยัขอนี้. 
         [๔๒] กคํ็าท่ีเรากลาวดงันี้วา ปสุณาวาจาพึงละได เพราะอาศัยวาจาไมสอเสียด เรา  
กลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวนิัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า เรา  
พึงกลาววาจาสอเสียด เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน 
เหลานั้น อนึ่ง เราพึงกลาววาจาสอเสียด แมตนเองพึงติเตยีนตนได เพราะวาจาสอเสียดเปน       
ปจจัย วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตยีนได เพราะวาจาสอเสียดเปนปจจัย เม่ือตายไป ทุคติ 
เปนอันหวังได เพราะวาจาสอเสียดเปนปจจัย ปสุณาวาจาน้ีนั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปน       
ตัวนวิรณ อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึนเพราะวาจา    
สอเสียดเปนปจจัย เม่ือบุคคลงดเวนจากวาจาสอเสียดแลว อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและ    
กระวนกระวายเหลานัน้ ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดังนีว้า ปสุณาวาจาพึงละได เพราะอาศัยวาจา     
ไมสอเสียด เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.      
         [๔๓] กคํ็าท่ีเรากลาวดงันี้วา ความโลภดวยสามารถความกําหนัด พึงละได เพราะ 
อาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนดั เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวก      
ในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราพึงมีความโลภดวยสามารถความกําหนดั เพราะเหตุ       
สังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละเพ่ือตัดสังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงมีความโลภดวยสามารถ   
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ความกําหนัด แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความโลภดวยสามารถแหงความกําหนัดเปน   
ปจจัย วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตยีนได เพราะความโลภดวยสามารถแหงความกําหนัดเปน      
ปจจัย เม่ือตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะความโลภดวยสามารถความกําหนดัเปนปจจัย     
ความโลภดวยสามารถความกําหนดันี้นัน่แหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัวนวิรณ อนึ่ง อาสวะ     
ท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึนเพราะความโลภดวยสามารถความกําหนัด  
เปนปจจยั เม่ือบุคคลไมโลภดวยสามารถความกําหนัด อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวน      
กระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดงันี้วา ความโลภดวยสามารถความกําหนัด พึงละได       
เพราะอาศัยความไมโลภดวยสามารถความกําหนดั เรากลาวเพราะอาศยัขอนี้.     
         [๔๔] กคํ็าท่ีเรากลาวดงันี้วา ความโกรธดวยความสามารถแหงการนินทา พึงละได       
เพราะอาศัยความไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา คํานี้เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกร 
คฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า เราพึงโกรธดวยสามารถแหงการ   
นินทา เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึง่ 
เราพึงโกรธดวยสามารถแหงการนินทา แมตนเองพึงติเตยีนตนได เพราะความโกรธดวยสามารถ     
แหงการนินทาเปนปจจยั วิญูชนพิจารณาแลวพึงติเตยีนได เพราะความโกรธดวยสามารถแหง   
การนินทาเปนปจจัย เม่ือตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะความโกรธดวยสามารถแหงการ     
นินทาเปนปจจัย ความโกรธดวยสามารถแหงการนินทานั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัว       
นิวรณ อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกิดข้ึน เพราะความโกรธ  
ดวยสามารถแหงการนินทาเปนปจจยั เม่ือบุคคลไมโกรธดวยสามารถแหงการนินทา อาสวะท่ี    
เปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดงันี้วา ความโกรธดวย 
สามารถแหงการนินทา พึงละได เพราะอาศัยความไมโกรธดวยสามารถแหงการนนิทา เรากลาว     
เพราะอาศัยขอนี้.     
         [๔๕] คําท่ีเรากลาวดังนี้วา ความคับแคนดวยสามารถความโกรธ พึงละได เพราะ 
อาศัยความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวก    
ในธรรมวินยันี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา เราพึงคับแคนดวยสามารถความโกรธ เพราะเหตุแหง     
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สังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น อนึ่ง เราพึงคับแคนดวยสามารถ   
ความโกรธ แมตนเองพึงติเตียนตนได เพราะความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธเปน   
ปจจัย วิญูชนพิจารณาแลว พึงติเตยีนได เพราะความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธเปน   
ปจจัย เม่ือตายไป ทุคติเปนอันหวังได เพราะความคับแคนดวยสามารถแหงความโกรธเปน     
ปจจัย ความคบัแคนดวยสามารถแหงความโกรธนี้นั่นแหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัวนวิรณ    
อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใด พึงเกดิข้ึน เพราะความคับแคนดวย  
สามารถความโกรธเปนปจจยั เม่ือบุคคลไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ อาสวะท่ีเปนเหตุ     
คับแคนและกระวนกระวายเหลานั้น ยอมไมมี คําท่ีเรากลาวดังนีว้า ความคับแคนดวยสามารถ       
ความโกรธ พึงละได เพราะอาศัยความไมคับแคนดวยสามารถความโกรธ เรากลาวเพราะอาศัยขอนี้.      
         [๔๖] คําท่ีเรากลาวดังนี้วา ความดูหม่ินทาน พึงละได เพราะอาศัยความไดดูหม่ินทาน      
เรากลาวเพราะอาศัยอะไร? ดูกรคฤหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดงันี้วา   
เราพึงดูหม่ินทาน เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชนเหลานั้น  
หนึ่ง เราพึงดหูม่ินทาน แมตนเองพึงติเตยีนตนได เพราะความดหูม่ินทานเปนปจจัย วิญูชน      
พิจารณาแลวพึงติเตียนตนได เพราะความดูหม่ินทานเปนปจจยั เม่ือตายไป ทุคติเปนอันหวังได    
เพราะความดหูม่ินทานเปนปจจัย ความดหูม่ินทานนี้นัน่แหละ เปนตัวสังโยชน เปนตัวนวิรณ     
อนึ่ง อาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลาใดพึงเกดิข้ึน เพราะความดหูม่ินทานเปน      
ปจจัย เม่ือบุคคลไมดูหม่ินทานอาสวะท่ีเปนเหตุคับแคนและกระวนกระวายเหลานัน้ ยอมไมมี     
คําท่ีเรากลาวดงันี้วา ความดูหม่ินทาน พึงละได เพราะอาศัยความไมดหูม่ินทาน เรากลาวเพราะ  
อาศัยขอนี้.   
     ดูกรคฤหบดี ธรรม ๘ ประการท่ีเรากลาวโดยยอ ไมไดจําแนกโดยพิสดาร ยอมเปน  
ไปเพื่อละ เพื่อตัดขาดโวหารในวนิัยของพระอริยะนั้น เหลานี้แล ดูกรคฤหบดี แตเพียงเทานี้      
จะไดช่ือวาเปนการตัดขาดโวหารทั้งส้ิน ทุกส่ิงทุกอยางโดยประการท้ังปวง ในวินยัของพระอริยะ   
หามิได.       
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส ก็อยางไรเลา จึงจะไดช่ือวาเปนการ    
ตัดขาดโวหารท้ังส้ิน ทุกส่ิงทุกอยาง โดยประการท้ังปวง ในวนิัยของพระอริยะ ขาแตพระองค    
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ผูเจริญ ก็การตดัขาดโวหารทัง้ส้ิน ทุกส่ิงทุกอยาง โดยประการท้ังปวง ในวินัยของพระอริยะ       
มีดวยประการใด ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพเจา ดวยประการนั้นเถิด.   
     ดูกรคฤหบดี ถาอยางนั้น ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจกักลาว โปตลิยคฤหบดีทูลรับ   
พระผูมีพระภาคแลว.   
                                อุปมากาม ๗ ขอ     
         [๔๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพทุธพจนนีว้า ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนสุนัข 
อันความเพลียเพราะความหวิเบียดเบียนแลว พึงเขาไปยนือยูใกลเขียงของนายโคฆาต นาย      
โคฆาตหรือลูกมือของนายโคฆาตผูฉลาด พึงโยนรางกระดูกท่ีเชือดชําแหละออกจนหมดเนื้อแลว    
เปอนแตเลือดไปยังสุนัข ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สุนัขนั้น    
แทะรางกระดกูท่ีเชือดชําแหละออกจดหมดเนื้อ เปอนแตเลือด จะพึงบําบัดความเพลียเพราะความ 
หิวไดบางหรือ?       
     ไมไดเลยพระองคผูเจริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเปนรางกระดกูท่ีเชือดชําแหละ  
ออกจนหมดเนื้อ เปอนแตเลือด และสุนัขนั้นพึงมีแตสวนแหงความเหน็ดเหนื่อยคับแคนเทานัน้.   
     ดูกรคฤหบดี อริยสาวกกฉั็นนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้หลาย พระผูมี    
พระภาคตรัสวา เปรียบดวยรางกระดกู มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง       
คร้ันเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซ่ึงอุเบกขา     
ท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดยีว อาศัยความ    
เปนอารมณเดยีวอันเปนท่ีดบัความถือม่ันโลกามิสโดยประการท้ังปวง หาสวนเหลือมิได.     
         [๔๘] ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนแรงก็ดี นกตะกรุมก็ดี เหยีย่วกด็ี พาชิ้นเน้ือบินไป  
แรงท้ังหลาย นกตะกรุมท้ังหลาย หรือเหยีย่วท้ังหลาย จะพึงโผเขารุมจิกแยงช้ินเนื้อนัน้ ฉันใด  
ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาแรง นกตะกรุม หรือเหยีย่วตัวนัน้ ไมรีบ  
ปลอยช้ินเนื้อนั้นเสีย มันจะถึงตายหรือทุกขปางตายเพราะช้ินเนื้อนั้นเปนเหตุ?  
     อยางนั้น พระองคผูเจริญ.     
     ดูกรคฤหบดี อริยสาวกกฉั็นนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้หลาย พระผูมี    
พระภาคตรัสวา เปรียบดวยช้ินเนื้อ มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง  
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คร้ันเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซ่ึงอุเบกขา     
ท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดยีว อาศัย 
ความเปนอารมณเดยีว อันเปนท่ีดับความถือม่ันโลกามิส โดยประการท้ังปวง หาสวนเหลือ     
มิได.  
         [๔๙] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงหญาอันไฟติดท่ัวแลว เดนิทวนลม    
ไป ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาบุรุษนั้นไมรีบปลอยคบเพลิงหญา 
อันไฟติดท่ัวนัน้เสีย คบเพลิงหญาอันไฟติดท่ัวนั้น พึงไหมมือ ไหมแขน หรืออวยัวะนอยใหญ      
แหงใดแหงหนึ่งของบุรุษนัน้ บุรุษนั้นจะถึงตายหรือถึงทุกขปางตาย เพราะคบเพลิงนั้นเปนเหตุ?   
     อยางนั้น พระองคผูเจริญ.     
     ดูกรคฤหบดี อริยสาวกกฉั็นนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้หลาย พระผูมี   
พระภาคตรัสวา เปรียบดวยคบเพลิงหญา มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษ       
อยางยิ่ง คร้ันเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริงดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาด      
ซ่ึงอุเบกขาท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดียว   
อาศัยความเปนอารมณเดยีว อันเปนท่ีดับความถือม่ันโลกามิสโดยประการท้ังปวง หาสวนเหลือ 
มิได.  
         [๕๐] ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนหลุมถานเพลิง ลึกกวาช่ัวบุรุษหนึ่ง เต็มดวย 
ถานเพลิงอันปราศจากเปลว ปราศจากควัน บุรุษผูรักชีวิต ไมอยากตาย รักสุข เกลียดทุกข   
พึงมา บุรุษมีกาํลังสองคนชวยกันจับแขนบุรุษนั้นขางละคน ฉุดเขาไปยังหลุมถานเพลิง ฉันใด       
ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้จะพึงนอมกายเขาไปดวยคิดเห็นวา   
อยางนี้ๆ บางหรือ?   
     ไมเปนเชนนั้น พระองคผูเจริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุรุษนัน้รูวา เราจักตกลง     
ยังหลุมถานเพลิงนี้ จักถึงตาย หรือถึงทุกขปางตาย เพราะการตกลงยังหลุมถานเพลิงเปนเหตุ.      
     ดูกรคฤหบดี อริยสาวกกฉั็นนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้หลาย พระผูมี   
พระภาคตรัสวา เปรียบดวยหลุมถานเพลิง มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษ     



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 38 
อยางยิ่ง คร้ันเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาด     
ซ่ึงอุเบกขา ท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาที่มีความเปนอารมณ       
เดียว อาศัยความเปนอารมณเดียว อันเปนท่ีดับความถือม่ันโลกามิส โดยประการทั้งปวง      
หาสวนเหลือมิได.     
         [๕๑] ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงฝนเหน็สวนอันนาร่ืนรมย ปาอันนาร่ืนรมย  
ภาคพื้นอันนาร่ืนรมย สระโบกขรณีอันนาร่ืนรมย บุรุษนัน้ต่ืนข้ึนแลว ไมพึงเห็นอะไร ฉันใด   
ดูกรคฤหบดี อริยสาวกก็ฉันนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนีว้า กามทั้งหลาย พระผูมีพระภาค   
ตรัสวา เปรียบดวยความฝน มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง  
คร้ันเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซ่ึงอุเบกขา    
ท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดยีว อาศัย 
ความเปนอารมณเดยีว อันเปนท่ีดับความถือม่ันโลกามิส โดยประการท้ังปวงหาสวนเหลือ      
มิได.  
         [๕๒] ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงยืมโภคสมบัติ คือ แกวมณีและกุณฑล     
อยางดีบรรทุกยานไป เขาแวดลอมดวยทรพัยสมบัติท่ีตนยืมมา พึงเดนิไปภายในตลาด คนเห็น    
เขาเขาแลว พึงกลาวอยางนี้วา ดูกรทานผูเจริญ บุรุษผูนี้มีโภคสมบัติหนอ ไดยินวาชนทั้งหลาย     
ผูมีโภคสมบัติ ยอมใชสอยโภคสมบัติอยางนี้ ดังนี้ พวกเจาของพึงพบบุรุษนั้น ณ ท่ีใดๆ  
พึงนําเอาของของตนคืนไปในท่ีนั้นๆ ฉันใด ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน       
จะสมควรหรือหนอ เพื่อความท่ีบุรุษนั้นจะเปนอยางอ่ืนไป?   
     ไมเปนเชนนั้น พระองคผูเจริญ ขอนั้นเพราะเหตุไร? เพราะเจาของยอมจะนําเอาของ  
ของตนคืนไปได. 
     ดูกรคฤหบดี อริยสาวกกฉั็นนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้หลาย      
พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยของยืม มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามน้ีมีโทษ     
อยางยิ่ง คร้ันเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาด     
ซ่ึงอุเบกขาท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดียว    
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อาศัยความเปนอารมณเดยีว อันเปนท่ีดับความถือม่ันโลกามิส โดยประการท้ังปวง หาสวนเหลือ       
มิได.  
         [๕๓] ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนราวปาใหญ ในท่ีไมไกลบานหรือนิคม ตนไม    
ในราวปานั้น พึงมีผลรสอรอย ท้ังมีผลดก แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพืน้สักผลเดียว บุรุษ    
ผูตองการผลไม พึงเท่ียวมาเสาะแสวงหาผลไม เขาแวะยงัราวปานั้น เหน็ตนไมอันมีผลรสอรอย     
มีผลดกนั้น เขาพึงคิดอยางนีว้า ตนไมนี้มีผลรสอรอย มีผลดก  แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพื้น     
สักผลเดียว แตเรารูเพื่อข้ึนตนไม ไฉนหนอ เราพึงข้ึนตนไมนี้แลวกินพออ่ิม และหอพกไปบาง  
เขาข้ึนตนไมนัน้แลว กินจนอ่ิม และหอพกไว ลําดับนั้น บุรุษคนท่ีสองตองการผลไมถือขวาน      
อันคมเท่ียวมาเสาะแสวงหาผลไม เขาแวะยังราวปานัน้แลว เห็นตนไม มีผลรสอรอย มีผลดกนั้น      
เขาพึงคิดอยางนี้วา ตนไมนี้มีผลรสอรอย มีผลดก แตไมมีผลหลนลง ณ ภาคพื้นสักผลเดียว       
และเราก็ไมรูเพื่อข้ึนตนไม ไฉนหนอ เราพึงตัดตนไมนีแ้ตโคนตน แลวกินพออ่ิม และหอพก     
ไปบาง เขาพึงตัดตนไมนัน้แตโคนตน ฉันใด ดูกรคฤหบด ีทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน   
บุรุษคนโนนซ่ึงข้ึนตนไมกอนนั้น ถาแลเขาไมรีบลง ตนไมนั้นจะพึงลมลง หักมือ หกัเทา หรือ 
หักอวยัวะนอยใหญแหงใดแหงหนึ่งของบุรุษนั้น บุรุษนั้นพึงถึงตายหรือถึงทุกขปางตาย เพราะ     
ตนไมนั้นลมเปนเหตุ?       
     เปนอยางนัน้ พระองคผูเจริญ. 
     ดูกรคฤหบดี อริยสาวกกฉั็นนั้นแล ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา กามทัง้หลาย      
พระผูมีพระภาคตรัสวา เปรียบดวยผลไม มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ในกามนี้มีโทษอยางยิ่ง    
คร้ันเห็นโทษแหงกามน้ีตามความเปนจริง ดวยปญญาอันชอบอยางนี้แลว ยอมเวนขาดซ่ึงอุเบกขา    
ท่ีมีความเปนตางๆ อาศัยความเปนตางๆ แลวเจริญอุเบกขาท่ีมีความเปนอารมณเดยีว อาศัย 
ความเปนอารมณเดยีว อันเปนท่ีดับความถือม่ันโลกามิส โดยประการท้ังปวง หาสวนเหลือมิได.      
                วิชชา ๓  
         [๕๔] ดกูรคฤหบดี อริยสาวกนี้นั้นแล อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ไมมี     
ธรรมอ่ืนยิ่งกวานี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมากคือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง     
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สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง       
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด       
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น    
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น     
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก 
พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี.    
     ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนีน้ั้นแล อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ไมมีธรรมอ่ืน  
ยิ่งกวานี้แหละ เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ  
ทราม ไดดี ตกยากดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป      
ตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา   
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอม 
เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต 
มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ     
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตว 
กําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก       
ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว ผูเปนไปตามกรรม ดวย  
ประการฉะนี้.   
     ดูกรคฤหบดี อริยสาวกนีน้ั้นแล อาศัยอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิ ไมมีธรรมอ่ืน  
ยิ่งกวานี้แหละ เธอทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุตติ ปญญาวิมุตติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ  
ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบันเขาถึงอยู.       
                                 โปตลิยคฤหบดีแสดงตนเปนอุบาสก    
         [๕๕] ดกูรคฤหบดี ดวยอาการเพยีงเทานี้แล ช่ือวาเปนการตัดขาดโวหารท้ังส้ิน       
ทุกส่ิงทุกอยาง โดยประการทั้งปวง ในวินยัของพระอริยะ ดูกรคฤหบด ีทานจะสําคัญความ     
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ขอนั้นเปนไฉน ทานเหน็การตัดขาดโวหารท้ังส้ินทุกส่ิงทุกอยาง โดยประการท้ังปวง ในวนิัย       
ของอริยะเหน็ปานนี้ ในตนบางหรือหนอ. 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจากก็ระไรๆ อยู การตัดขาดโวหารท้ังส้ิน ทุกส่ิงทุกอยาง     
โดยประการทัง้ปวง ในวินยัของพระอริยะ อันใด ขาพเจายังหางไกลจากการตัดขาดโวหารทั้งส้ิน       
ทุกส่ิงทุกอยาง โดยประการทั้งปวง ในวินยัของพระอริยะ อันนัน้ เพราะเม่ือกอนพวกขาพเจาได    
สําคัญพวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูไมรูท่ัวถึง วาเปนผูรูท่ัวถึง ไดคบหาพวกอัญญเดยีรถียปริพาชก   
ผูไมรูท่ัวถึง วาเปนผูอันบุคคลผูรูเหตุผลพึงคบหา ไดเทิดทูนพวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูไมรูท่ัวถึง  
ไวในฐานะของผูรูท่ัวถึง ขาแตพระองคผูเจริญ แตพวกขาพเจาไดสําคัญภิกษุท้ังหลายผูรูท่ัวถึง   
วาเปนผูไมรูท่ัวถึง ไดคบหาภิกษุท้ังหลายผูรูท่ัวถึง วาเปนผูอันบุคคลผูไมรูเหตุผลพึงคบหา ไดตั้ง       
ภิกษุท้ังหลายผูรูท่ัวถึงไวในฐานะของผูไมรูท่ัวถึง แตบัดนี้ พวกขาพเจาจักรูพวกอัญญเดียรถีย       
ปริพาชกผูไมรูท่ัวถึง วาเปนผูไมรูท่ัวถึง จักคบหาพวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูไมรูท่ัวถึง วาเปนผู 
อันบุคคลผูไมรูเหตุผลพึงคบหา จักต้ังพวกอัญญเดียรถียปริพาชกผูไมรูท่ัวถึงไวในฐานะของผูไมรู 
ท่ัวถึง พวกขาพเจาจกัรูภิกษท้ัุงหลายผูรูท่ัวถึง วาเปนผูรูท่ัวถึง จักคบหาภิกษุท้ังหลายผูรูท่ัวถึง       
วาเปนผูอันบุคคลผูรูเหตุผลพึงคบหา จักเทิดทูนภกิษุท้ังหลายผูรูท่ัวถึงไวในฐานะของผูรูท่ัวถึง       
ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคไดยงัความรักสมณะในหมูสมณะ ไดยังความเล่ือมใสสมณะ      
ในหมูสมณะ ไดยังความเคารพสมณะในหมูสมณะ ใหเกดิแกขาพเจาแลวหนอ.    
     ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ 
พระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง   
หรือสองประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา ผูมีจกัษุจักเห็นรูปดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศ   
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค   
พระธรรมและพระภกิษุสงฆเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึง  
สรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป ดังนี้แล.    
                  จบ โปตลิยสูตร ท่ี ๔. 
                  ___________________     
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                                 ๕. ชีวกสูตร       
                 เร่ืองหมอชีวกโกมารภัจจ      
         [๕๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อัมพวนัของหมอชีวกโกมารภัจจ เขตพระนคร      
ราชคฤห. คร้ังนั้นแล หมอชีวกโกมารภัจจเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค     
ผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดฟงคํานี้มาวา ชนท้ังหลายยอมฆาสัตวเจาะจงพระสมณโคดม พระ   
สมณโคดมทรงทราบขอนั้นอยู ยังเสวยเนือ้ท่ีเขาทําเฉพาะตน อาศัยตนทํา ดังน้ี ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา ชนท้ังหลายยอมฆาสัตวเจาะจงพระสมณโคดม พระสมณโคดม 
ทรงทราบขอนั้นอยู ยังเสวยเน้ือท่ีเขาทําเฉพาะตน อาศัยตนทํา ดังน้ี ชนเหลานั้นช่ือวา กลาว    
ตรงกับท่ีพระผูมีพระภาคตรัส ไมช่ือวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําอันไมเปนจริง ช่ือวายืนยัน     
ธรรมอันสมควรแกธรรม การกลาวและกลาวตามท่ีชอบธรรม จะไมถึงขอติเตียนละหรือ?   
                เนื้อท่ีไมควรบริโภค และควรบริโภค ๓ อยาง   
         [๕๗] พ. ดูกรชีวก ชนใดกลาวอยางนีว้า ชนท้ังหลายยอมฆาสัตวเจาะจงพระสมณโคดม    
พระสมณโคดมทรงทราบขอนั้นอยู ก็ยังเสวยเนื้อสัตวท่ีเขาทําเฉพาะตน อาศัยตนทํา ดังนี้     
ชนเหลานั้นจะช่ือวากลาวตรงกับท่ีเรากลาวหามิได ช่ือวากลาวตูเราดวยคําอันไมเปนจริง ดูกรชีวก  
เรากลาวเนื้อวา ไมควรเปนของบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการ คือ เนื้อท่ีตนเห็น เนื้อท่ีตนไดยิน   
เนื้อท่ีตนรังเกยีจ ดกูรชีวก เรากลาวเนื้อวาเปนของไมควรบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการ นี้แล      
ดูกรชีวก เรากลาวเนื้อวา เปนของควรบริโภคดวยเหตุ ๓ ประการ คือ เนื้อท่ีตนไมไดเห็น 
เนื้อท่ีตนไมไดยิน เนื้อท่ีตนไมไดรังเกยีจ ดูกรชีวก เรากลาวเนื้อวา เปนของควรบริโภค     
ดวยเหตุ ๓ ประการนีแ้ล.     
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                                 การแผเมตตา       
         [๕๘] ดกูรชีวก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยบานหรือนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู เธอมีใจ  
ประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่ง อยู ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เหมือนกนั ตามนัยนี้       
ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไปใน 
ทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร       
ไมมีความเบียดเบียนอยู คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี เขาไปหาเธอแลวนมินตดวยภัต เพื่อใหฉัน       
ในวนัรุงข้ึน ดกูรชีวก เม่ือภกิษุหวังอยู ก็รับนิมนต พอลวงราตรีนั้นไป เวลาเชา ภกิษนุั้น  
นุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปยังนิเวศนของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี แลวนั่งลงบนอาสนะ  
ท่ีเขาปูลาดไว คฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดีนั้น อังคาสเธอดวยบิณฑบาตอันประณีต ความดําริ    
วา ดีหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ อังคาสเราอยูดวยบิณฑบาตอันประณีต ดังนี้ ยอมไมมี     
แกเธอ แมความดําริวา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ พึงอังคาสเราดวยบิณฑบาตอัน    
ประณีตเชนนี้ แมตอไป ดังน้ี ก็ไมมีแกเธอ เธอไมกําหนด ไมสยบ ไมรีบกลืนบิณฑบาตนั้น 
มีปกติเหน็โทษ มีปญญาเคร่ืองถอนตน บริโภคอยู ดกูรชีวก ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนวา      
ในสมัยนัน้ ภกิษุนั้นยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน หรือเพ่ือเบียดเบียน     
ท้ังสองฝาย บางหรือ? 
     ไมเปนเชนนั้น พระพุทธเจาขา.       
     ดูกรชีวก สมัยนั้น ภิกษุนัน้ช่ือวาฉันอาหารอันไมมีโทษมิใชหรือ?   
     อยางนั้น พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดสดบัมาวา พรหมมี       
ปกติอยูดวยเมตตา คํานั้นเปนแตขาพระพทุธเจาไดสดับมา คํานี้พระผูมีพระภาคเปนองคพยาน      
ปรากฎแลว ดวยวา พระผูมีพระภาคทรงมีปกติอยูดวยเมตตา.  
     ดูกรชีวก บุคคลพึงมีความพยาบาท เพราะราคะ โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ     
โมหะนัน้ ตถาคตละแลว มีมูลอันขาดแลว เปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิด     
ตอไปเปนธรรมดา ดูกรชีวก ถาแลทานกลาวหมายเอาการละราคะ โทสะ โมหะ เปนตนนี้  
เราอนุญาตการกลาวเชนนัน้แกทาน.   
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจากลาวหมายเอาการละราคะ โทสะ และโมหะ   
เปนตนนี้.     
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                                  การแผกรุณา มุทิตา อุเบกขา     
         [๕๙] ดกูรชีวก ภกิษใุนธรรมวินัยนี้ อาศัยบานหรือนิคมแหงใดแหงหนึ่งอยู เธอมีใจ  
ประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปตลอดทิศหนึ่ง 
อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง    
แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลาโดยความมีตนท่ัวไปในท่ีทุกสถาน ดวยใจประกอบดวยอุเบกขา  
อันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน คฤหบดหีรือ     
บุตรคฤหบดีเขาไปหาเธอ แลวนิมนตดวยภัต เพื่อใหฉันในวนัรุงข้ึน ดกูรชีวก เม่ือภกิษุหวังอยู       
ยอมรับนิมนต พอลวงราตรีนั้นไป เวลาเชา ภิกษนุั้นนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยงันิเวศน   
ของคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี แลวนั่งลงบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว.     
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีนั้น อังคาสเธอดวยบิณฑบาตอันประณีต ความดําริวา ดหีนอ       
คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ อังคาสเราอยูดวยบิณฑบาตอันประณีต ดังนี้ ยอมไมมีแกเธอ แม     
ความดําริวา โอหนอ คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูนี้ พึงอังคาสเราดวยบิณฑบาตอันประณีตนี้     
แมตอไป ดังน้ี ก็ไมมีแกเธอ เธอไมกําหนัด ไมสยบ ไมรีบกลืนบิณฑบาตนั้น มีปกติเหน็โทษ       
มีปญญาเคร่ืองถอนตน บริโภคอยู ดูกรชีวก ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉนวา ในสมัยนั้น  
ภิกษนุั้นยอมคิดเพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน หรือเพ่ือเบียดเบียนท้ังสองฝาย บางหรือ?  
     ไมเปนเชนนั้น พระพุทธเจาขา.       
     ดูกรชีวก สมัยนั้น ภิกษุนัน้ช่ือวาฉันอาหารอันไมมีโทษมิใชหรือ?   
     อยางนั้น พระพุทธเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดสดบัมาวา พรหม  
มีปกติอยูดวยอุเบกขา คํานัน้เปนแตขาพระพุทธเจาไดสดับมา คํานี้พระผูมีพระภาคเปนองคพยาน  
ปรากฎแลว ดวยวา พระผูมีพระภาคทรงมีปกติอยูดวยอุเบกขา.       
     ดูกรชีวก บุคคลพึงมีความเบียดเบียน มีความไมยนิดี มีความกระทบกระท่ังเพราะราคะ    
โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ โมหะนัน้ ตถาคตละแลวมีมูลอันขาดแลว เปนดุจตาลยอดดวน    
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ถึงความไมมี มีอันไมเกดิตอไปเปนธรรมดา ดูกรชีวก ถาแลทานกลาวหมายเอาการละราคะ     
โทสะ โมหะ เปนตนนี้ เราอนุญาตการกลาวเชนนัน้แกทาน.   
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจากลาวหมายเอาการละราคะ โทสะ โมหะ เปนตนนี้. 
                                 ทําบุญไดบาปดวยเหตุ ๕ ประการ    
         [๖๐] ดูกรชีวก ผูใดฆาสัตวเจาะจงตถาคต หรือสาวกตถาคต ผูนั้นยอมประสพบาป 
มิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุ ๕ ประการ คือ ผูนั้นกลาวอยางนี้วา ทานท้ังหลายจงไปนําสัตว    
ช่ือโนนมา ดังนี้ ช่ือวายอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการท่ี ๑ นี้ สัตวนั้น   
เม่ือถูกเขาผูกคอนํามา ไดเสวยทุกข โทมนัส ช่ือวา ยอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวย 
เหตุประการท่ี ๒ นี้ ผูนั้นพูดอยางนี้วา ทานท้ังหลายจงไปฆาสัตวนี้ ช่ือวายอมประสพบาปมิใช     
บุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการท่ี ๓ นี้ สัตวนั้นเม่ือกําลังเขาฆายอมเสวยทุกข โทมนัส ช่ือวา 
ยอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุประการท่ี ๔ นี้ ผูนั้นยอมยังตถาคตและสาวก    
ตถาคต ใหยินดีดวยเนื้อเปนอกัปปยะ ช่ือวายอมประสพบาปมิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุ   
ประการท่ี ๕ นี้ ดูกรชีวก ผูใดฆาสัตวเจาะจงตถาคตหรือสาวกของตถาคต ผูนั้นยอมประสพบาป       
มิใชบุญเปนอันมาก ดวยเหตุ ๕ ประการนี้.   
         [๖๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ชีวกโกมารภัจจไดกราบทูลพระผูมีพระภาค 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ นาอัศจรรย ขาแตพระองคผูเจริญไมเคยมี ขาแตพระองคผูเจริญ   
ภิกษุท้ังหลายยอมฉันอาหารอันไมมีโทษหนอ ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจง       
นัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา 
เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือสองประทีปในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูป      
ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยายฉันนัน้เหมือนกัน ขาแตพระองค      
ผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ      
พระผูมีพระภาคทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนันี้เปนตนไป      
ดังนี้แล.      
                   จบ ชีวกสูตร ท่ี ๕.  
                   __________________       
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                   ๖. อุปาลิวาทสูตร    
                  เร่ืองทีฆตปสสีนิครนถ      
         [๖๒] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้       
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ปาวาริกัมพวัน ใกลเมืองนาลันทา. สมัยนั้น   
นิครนถนาฏบุตรอาศัยอยู ณ เมืองนาลันทาพรอมดวยบริษัทนิครนถเปนอันมาก คร้ังน้ันแล.  
นิครนถช่ือวาทีฆตปสสี เท่ียวบิณฑบาตไปในเมืองนาลันทา เวลาภายหลังภัต กลับจาก  
บิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงปาวาริกัมพวัน ไดปราศรัยกบัพระผูมีพระภาค     
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาค  
ไดตรัสพระพทุธพจนนี้ กะทีฆตปสสีนิครนถวา ดูกรทีฆตปสสี อาสนะมีอยู ถาทานประสงค 
ก็จงนั่งเถิด เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทีฆตปสสีนิครนถถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่งนั่ง       
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.       
                                  กรรม ๓ ของนิครนถนาฏบุตร       
         [๖๓] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้กะทีฆตปสสีนิครนถวา ดูกรทีฆตปสสี     
ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติกรรม ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม ไวเทาไร?  
ทีฆตปสสีนิครนถไดทูลวา ทานพระโคดม นิครนถนาฏบุตร จะบัญญัติวากรรมๆ ดงันี้ 
เปนอาจิณหามิได ทานพระโคดม นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวา ทัณฑะๆ ดังนี้แล เปน    
อาจิณ.  
     พ. ดูกรทีฆตปสสี ก็นิครนถนาฏบุตรยอมบัญญัติทัณฑะ ในการทําบาปกรรม ในการ   
เปนไปแหงบาปกรรมไวเทาไร?  
     ที. ทานพระโคดม นิครนถนาฏบุตรยอมบัญญัติทัณฑะในการทําบาปกรรม ในการเปนไป 
แหงบาปกรรมไว ๓ ประการ คือ กายทัณฑะ ๑ วจีทัณฑะ ๑ มโนทัณฑะ ๑.   
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     ดูกรตปสสี ก็กายทัณฑะอยางหนึ่ง วจทัีณฑะอยางหนึ่ง มโนทัณฑะอยางหน่ึง    
หรือ?   
     ทานพระโคดม กายทัณฑะอยางหน่ึง วจีทัณฑะอยางหนึ่ง มโนทัณฑะอยางหนึง่.    
     ดูกรตปสสี ก็บรรดาทัณฑะ ๓ ประการน้ี ท่ีจําแนกออกแลวเปนสวนละอยางตางกัน       
เหลานี้ ทัณฑะไหน คือ กายทัณฑะ วจีทัณฑะ หรือมโนทัณฑะ ท่ีนิครนถนาฏบุตรบัญญัติวามี   
โทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม? 
     ทานพระโคดม บรรดาทัณฑะท้ัง ๓ ประการ ท่ีจําแนกออกแลวเปนสวนละอยาง       
ตางกันเหลานี้ นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวา กายทัณฑะมีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ใน      
การเปนไปแหงบาปกรรม จะบัญญัติวจีทัณฑะ มโนทัณฑะ วามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะ     
หามิได.       
     ดูกรตปสสี ทานกลาววากายทัณฑะหรือ?  
     ทานพระโคดม ขาพเจาวากายทัณฑะ.      
     ดูกรตปสสี ทานกลาววากายทัณฑะหรือ?  
     ทานพระโคดม ขาพเจากลาววากายทัณฑะ. 
     ดูกรตปสสี ทานกลาววากายทัณฑะหรือ?  
     ทานพระโคดม ขาพเจากลาววากายทัณฑะ. 
     พระผูมีพระภาคทรงใหทีฆตปสสีนิครนถ ยืนยนัในเร่ืองท่ีพูดนี้ถึง ๓ คร้ัง ดวยประการ     
ฉะนี้.  
         [๖๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว  ทีฆตปสสีนิครนถไดกราบทูลถามพระผูมี 
พระภาควา ทานพระโคดม พระองคเลายอมบัญญัติทัณฑะ ในการทําบาปกรรม ในการเปนไป  
แหงบาปกรรมไวเทาไร? 
     ดูกรตปสสี ตถาคตจะบัญญัติวากรรมๆ ดังนี้เปนอาจิณ.  
     ทานพระโคดม ก็พระองคยอมบัญญัติกรรม ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหง      
บาปกรรม ไวเทาไร?     
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     ดูกรตปสสี เรายอมบัญญัติกรรม ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรมไว ๓ 
ประการ คือ กายกรรม ๑ วจกีรรม ๑ มโนกรรม ๑.  
     พระโคดม ก็กายกรรมอยางหนึ่ง วจีกรรมอยางหนึ่ง มโนกรรมอยางหน่ึงมิใชหรือ?       
     ดูกรตปสสี กายกรรมอยางหนึ่ง วจีกรรมอยางหนึ่ง มโนกรรมอยางหน่ึง. 
     ทานพระโคดม ก็บรรดากรรมท้ัง ๓ ประการ ท่ีจําแนกออกแลวเปนสวนละอยางตางกัน      
เหลานี้ กรรมไหน คือ กายกรรม วจีกรรม หรือมโนกรรมท่ีพระองคบัญญัติวามีโทษมากกวา     
ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม?     
     ดูกรตปสสี บรรดากรรมท้ัง ๓ ประการ ท่ีจําแนกออกแลวเปนสวนละอยางตางกนั  
เหลานี้ เราบัญญัติมโนกรรมวามีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม      
เราจะบัญญัติกายกรรม วจีกรรมวามีโทษมากเหมือนมโนกรรมหามิได.     
     ทานพระโคดม พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ?       
     ดูกรตปสสี เรากลาววามโนกรรม. 
     ทานพระโคดม พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ?       
     ดูกรตปสสี เรากลาววามโนกรรม. 
     ทานพระโคดม พระองคตรัสวามโนกรรมหรือ?       
     ดูกรตปสสี เรากลาววามโนกรรม. 
     ทีฆตปสสีนิครนถใหพระผูมีพระภาคทรงยืนยนัในเร่ืองท่ีตรัสนี้ถึง ๓ คร้ัง ดวยประการ     
ฉะนี้ แลวลุกจากอาสนะเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู.   
         [๖๕] กส็มัยนั้น นิครนถนาฏบุตรนั่งอยูพรอมดวยคิหิบริษัทเปนอันมาก ผูมีความเขลา      
มีอุบาลิคฤหบดีเปนประมุข. ไดเหน็ทีฆตปสสีนิครนถมาแตไกล ไดกลาวกะทีฆตปสสีนิครนถวา     
ดูกรตปสสี ดูเถอะ ทานมาจากไหนแตยังวนัเทียวหนอ?  
     ทีฆตปสสีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจามาจากสํานักพระโคดมนี้เอง.      
     นิ. ดูกรตปสสี ก็ทานไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมเร่ืองอะไรบางหรือ?     
     ที. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมมาบาง.       
     ดูกรตปสสี ก็ทานไดเจรจาปราศรัยกับพระสมณโคดมมาอยางไร?     
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     ลําดับนั้น ทีฆตปสสีนิครนถบอกเร่ืองการเจรจาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคจนหมดส้ิน    
แกนิครนถนาฏบุตร. เม่ือทีฆตปสสีกลาวอยางนี้แลว นคิรนถนาฏบุตรไดกลาวกะทีฆตปสสีนิครนถ 
วา ดูกรตปสสี ดีละๆ ขอท่ีทีฆตปสสีนิครนถพยากรณแกพระสมณโคดม ตรงตามท่ีสาวกผูฟง  
ผูรูท่ัวถึงคําสอนของศาสดาโดยชอบ มโนทัณฑะอันตํ่าทราม จะงามอะไรเลา เม่ือเทียบกับกาย  
ทัณฑะอันยิ่งใหญอยางนี้ โดยท่ีแท กายทัณฑะเทานัน้มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม      
ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม.  
         [๖๖] เม่ือนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว อุบาลีคฤหบดีไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตร  
วา ทานผูเจริญ ทานทีฆตปสสีพยากรณดีแลวๆ ขอท่ีทานทีฆตปสสีพยากรณแกพระสมณโคดม 
ตรงตามท่ีสาวกผูฟง ผูรูท่ัวถึงคําสอนของศาสดาโดยชอบ มโนทัณฑะอันตํ่าทรามจะงามอะไรเลา 
เม่ือเทียบกับกายทัณฑะอันยิง่ใหญอยางนี้  โดยท่ีแท กายทัณฑะเทานั้นมีโทษมากกวา ในการทํา    
บาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะ     
ไม ทานผูเจริญ เอาเถอะ ขาพเจาจะไป จกัยกวาทะในเร่ืองท่ีพูดนี้แกพระสมณโคดม ถา    
พระสมณโคดมจักยนืยนัแกขาพเจา เหมือนอยางท่ียนืยนักับทานตปสสีไซร ขาพเจาจักฉุดกระชาก   
ลากไปมา ซ่ึงวาทะดวยวาทะกะพระสมณโคดม เหมือนบุรุษมีกําลังพึงจับแกะมีขนยาวท่ีขนแลว     
ฉุดกระชากลากไปมา ฉะนัน้ ขาพเจาจักฉุดกระชากลากไปมา ซ่ึงวาทะดวยวาทะกะพระสมณโคดม     
เหมือนบุรุษมีกําลังผูทําการงานโรงสุรา พึงท้ิงกระสอบเคร่ืองประกอบสุราใหญไวในหวงน้ําลึกแลว  
จับท่ีมุมฉุดกระชากลากไปมา ฉะนั้น ขาพเจาจักขจดั ขยี้ บด ซ่ึงวาทะดวยวาทะกะพระสมณ   
โคดม เหมือนบุรุษท่ีมีกําลังเปนนักเลงสุรา พึงจับถวยสุราท่ีหูถวยแลว พลิกลง พลิกข้ึน       
ไสไป ฉะนั้น ขาพเจาจักเลนดังเลนลางเปลือกปาน กะพระสมณโคดม เหมือนชางแกอายุ ๖๐ ป       
ลงไปยังสระลึกเลนลางเปลือกปาน ฉะนั้น ขาแตทานผูเจริญ เอาเถอะ ขาพเจาจะไป จกัยกวาทะ    
ในเร่ืองท่ีพูดนีแ้กพระสมณโคดม.     
     นิ. ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเร่ืองท่ีพูดนีแ้กพระสมณโคดม ดูกรคฤหบดี       
เราก็ได ทีฆตปสสีนิครนถก็ได ทานกไ็ด พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม.   
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         [๖๗] เม่ือนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวกะนิครนถ    
นาฏบุตรวา ขาแตทานผูเจริญ ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนัน้ ขาพเจา      
ไมชอบใจเลย ดวยวา พระสมณโคดมเปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเคร่ืองกลับใจสาวกของ       
พวกอัญญเดยีรถีย.     
     นิ. ดูกอนตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม 
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี      
เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเร่ืองท่ีพูดนี้แกพระสมณโคดม 
เราก็ได ทีฆตปสสีก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม.       
     ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวเตือนนิครนถนาฏบุตรเปนคร้ังท่ี ๒ วาขาแตทานผูเจริญ ขอท่ี 
อุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยพระสมณโคดม   
เปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเคร่ืองกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย.      
     นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม   
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี      
เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเร่ืองท่ีพูดนี้แกพระสมณโคดม 
เราก็ได ทีฆตปสสีก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม.       
     ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวเตือนนิครนถนาฏบุตรเปนคร้ังท่ี ๓ วาขาแตทานผูเจริญ ขอท่ี 
อุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยพระสมณโคดม   
เปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเคร่ืองกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย.      
     นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม   
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดี      
เปนฐานะท่ีจะมีได ดูกรคฤหบดี ทานจงไป จงยกวาทะในเร่ืองท่ีพูดนี้แกพระสมณโคดม เราก็ได      
ทีฆตปสสีก็ได ทานก็ได พึงยกวาทะแกพระสมณโคดม.  
         [๖๘] อุบาลีคฤหบดีรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว ลุกจากอาสนะไหวนิครนถนาฏบุตร   
ทําประทักษณิแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงปาวาริกัมพวัน ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลว       
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทีฆตปสสีนิครนถ      
ไดมา ณ ท่ีนี้หรือ?    
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     พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบวา ดูกรคฤหบดี ทีฆตปสสีนิครนถไดมา ณ ท่ีนี้.   
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคไดเจรจาปราศรัยเร่ืองอะไรๆ กับทีฆตปสสีนิครนถ   
บางหรือ?      
     ดูกรคฤหบดี เราไดเจรจาปราศรัยกับทีฆตปสสีนิครนถบาง.      
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็พระองคไดเจรจาปราศรัยกบัทีฆตปสสีนิครนถอยางไรบาง?   
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค ตรัสบอกเร่ืองการเจรจาปราศรัยกับทีฆตปสสีนิครนถจน      
หมดส้ินแกอุบาลีคฤหบดี. เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสบอกอยางนี้แลว อุบาลีคฤหบดีไดกราบทูล       
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ทีฆตปสสีพยากรณดีแลวๆ ขอท่ีทีฆตปสสีพยากรณ      
แกพระผูมีพระภาคนัน้ ตรงตามท่ีสาวกผูฟง ผูรูท่ัวถึงคําสอนของพระศาสดาโดยชอบ มโนทัณฑะ      
อันต่ําทรามนัน้จะงามอะไรเลา เม่ือเทียบกบักายทัณฑะนี ้อันยิ่งใหญอยางนี้ โดยท่ีแท   
กายทัณฑะเทานั้นมีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ   
มโนทัณฑะ หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม.      
     ดูกรคฤหบดี ถาแลทานจะพึงม่ันอยูในคําสัตยเจรจากนั เราท้ังสองพึงเจรจาปราศรัยกันได     
ในเร่ืองนี้.   
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาจกัม่ันอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราท้ังสองจงเจรจาปราศรัย  
กันในเร่ืองนี้เถิด.   
                  พระผูมีพระภาคทรงยอนถามปญหากรรม ๓       
         [๖๙] ดกูรคฤหบดี ทานจะสําคัญในความขอนั้นเปนไฉน นิครนถในโลกน้ีเปนคน    
อาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก หามน้ําเย็น ดื่มแตน้ํารอน เม่ือเขาไมไดน้ําเยน็จะตองตาย  
ดูกรคฤหบดี กน็ิครนถนาฏบุตรบัญญัติความเกิดของนิครนถผูนี้ในท่ีไหนเลา?       
     ขาแตพระองคผูเจริญ เทวดาชื่อวามโนสัตวมีอยู นิครนถนั้นยอมเกดิในเทวดาจําพวกนั้น   
ขอนั้นเพราะเหตุอะไร ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะนิครนถผูนั้นเปนผูมีใจเกาะเกีย่วทํากาละ.  
     ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ คร้ันแลว จงพยากรณคําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอนกบั       
คําหลังก็ดี ของทาน ไมตอกนัเลย ดกูรคฤหบดี ก็ทานกลาวคํานี้ไววา ขาแตพระองคผูเจริญ     
ขาพเจาจะม่ันอยูในคําสัตยเจรจาตอกัน ของเราท้ังสองจงเจรจาปราศรัยกันในเร่ืองนีเ้ถิด.    
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     ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ก็จริง ถึงอยางนั้นกายทัณฑะเทานั้น    
มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรมในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ หามีโทษ   
มากเหมือนกายทัณฑะไม. 
         [๗๐] ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน นิครนถในโลกนี้พึงเปนผู  
สํารวมดวยการสังวรโดยสวน ๔ คือหามน้าํท้ังปวง ประกอบดวยการหามบาปท้ังปวง กําจัดบาป    
ดวยการหามบาปท้ังปวง อันการหามบาปท้ังปวงถูกตองแลว เม่ือเขากาวไป ถอยกลับ ยอมถึง 
การฆาสัตวตัวเล็กๆ เปนอันมาก ดูกรคฤหบดี ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติวิบากเชนไรแกนิครนถ      
ผูนี้? 
     ขาแตพระองคผูเจริญ นิครนถนาฏบุตรมิไดบัญญัติกรรม อันเปนไปโดยไมจงใจวามี   
โทษมากเลย.     
     ดูกรคฤหบดี ก็ถาจงใจเลา?      
     ขาแตพระองคผูเจริญ เปนกรรมมีโทษมาก.      
     ดูกรคฤหบดี ก็นิครนถนาฏบุตรบัญญัติเจตนาลงในสวนไหน? 
     ขาแตพระองคผูเจริญ นิครนถนาฏบุตรบัญญัติเจตนาลงในสวนมโนทัณฑะ. 
     ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ คร้ันแลว จงพยากรณ คําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอน  
กับคําหลังก็ดี ของทาน ไมตอกันเลย ดกูรคฤหบดี ก็ทานกลาวคํานีไ้ววา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพเจาจะม่ันอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราท้ังสองจงเจรจาปราศรัยกันในเร่ืองนี้เถิด.    
     ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ก็จริง ถึงอยางนั้น กายทัณฑะเทานั้น   
มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ   
หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม. 
     ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บานนาลันทานี้เปนบานม่ังค่ัง เปน    
บานเจริญ มีชนมาก มีมนษุยเกล่ือนกลน?     
     อยางนั้น พระเจาขา บานนาลันทา เปนบานม่ังค่ัง เปนบานเจริญ มีชนมาก  
มีมนุษยเกล่ือนกลน.   
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     ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน ในบานนาลันทานี้ พึงมีบุรุษคนหนึ่ง      
เง้ือดาบมา เขาพึงกลาวอยางนี้วา เราจักทําสัตวเทาท่ีมีอยูในบานนาลันทาน้ี ใหเปนลานเนื้อ       
อันเดียวกนั ใหเปนกองเน้ืออันเดียวกนั โดยขณะหนึ่ง โดยครูหนึ่ง ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญ      
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้จะสามารถทําสัตวเทาท่ีมีอยูในบานนาลันทานี้ ใหเปนลานเน้ือ    
อันเดียวกนั ใหเปนกองเน้ืออันเดียวกนั โดยขณะหน่ึง โดยครูหนึ่งไดหรือ?       
     ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษ ๑๐ คนก็ดี ๒๐ คนก็ดี ๓๐ คนก็ดี ๔๐ คนก็ดี ๕๐ คนก็ดี   
ไมสามารถจะทําสัตวเทาท่ีมีอยูในบานนาลันทานี้ ใหเปนลานเน้ืออันเดยีวกัน ใหเปนกองเน้ือ  
อันเดียวกนั โดยขณะหนึ่ง โดยครูหนึงได พระเจาขา บุรุษผูต่ําทรามคนเดียว จะงาม       
อะไรเลา.      
     ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธ์ิ ถึงความ      
เปนผูชํานาญในทางจิต พึงมาในบานนาลันทานี้ สมณะหรือพราหมณนั้น พึงกลาวอยางนีว้า   
เราจักทําบานนาลันทานี้ใหเปนเถา ดวยใจคิดประทุษรายดวงเดยีว ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญ 
ความขอนั้นเปนไฉน สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธ์ิ ถึงความเปนผูชํานาญในทางจิตนัน้ จะสามารถ       
ทําบานนาลันทานี้ใหเปนเถา ดวยใจประทุษรายดวงหนึ่งไดหรือหนอ? 
     ขาแตพระองคผูเจริญ บานนาลันทา ๑๐ บานก็ดี ๒๐ บานก็ดี ๓๐ บานก็ดี ๔๐ บานก็ดี      
๕๐ บานก็ดี สมณะหรือพราหมณผูมีฤทธ์ิ ถึงความเปนผูชํานาญในทางจิตนั้น สามารถจะทําให  
เปนเถาไดดวยใจประทุษรายดวงหนึ่ง บานนาลันทาอันตํ่าทรามบานเดยีวจะงามอะไรเลา.     
     ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ คร้ันแลวจงพยากรณ คําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอน   
กับคําหลังก็ดี ของทาน ไมตอกันเลย ดกูรคฤหบดี ก็ทานกลาวคํานีไ้ววา ขาแตพระองคผูเจริญ  
ขาพเจาจะม่ันอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราท้ังสองจงเจรจาปราศรัยกันในเร่ืองนี้เถิด.    
     ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้ก็จริงถึงอยางนั้น กายทัณฑะเทานั้น    
มีโทษมากกวา ในการทําบาปกรรม ในการเปนไปแหงบาปกรรม วจีทัณฑะ มโนทัณฑะ   
หามีโทษมากเหมือนกายทัณฑะไม.  
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     ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ   
ปามาตังคะ เกดิเปนปาไป ทานไดฟงมาแลวหรือ?    
     อยางนั้น พระองคผูเจริญ ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ ปามาตังคะ เกิดเปนปาไป       
ขาพเจาไดฟงมาแลว. 
     ดูกรคฤหบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ   
ปามาตังคะ เกดิเปนปาไป ทานไดฟงมาวาอยางไร เกดิเปนปาไปเพราะเหตุอะไร?   
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไดฟงมาวา ปาทัณฑกี ปากาลิงคะ ปาเมชฌะ       
ปามาตังคะ เกดิเปนปาไปนัน้ เพราะใจประทุษราย อันพวกเทวดาทําเพือ่ฤาษี. 
     ดูกรคฤหบดี ทานจงมนสิการ คร้ันแลวจงพยากรณ คําหลังกับคํากอนก็ดี คํากอน   
กับคําหลังก็ดี ของทาน ไมตอกันเลย ดกูรคฤหบดี ก็ทานไดกลาวคํานีไ้ววา ขาแตพระองคผูเจริญ      
ขาพเจาจะม่ันอยูในคําสัตยเจรจากัน ขอเราท้ังสองจงเจรจาปราศรัยกันในเร่ืองนี้เถิด.    
                                  อุบาลีคฤบดีแสดงตนเปนอุบาสก    
         [๗๑] ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพทุธเจาช่ืนชมยนิดีตอพระผูมีพระภาคดวยขออุปมา      
ขอแรก แตขาพระพุทธเจาปรารถนาจะฟงปฎิภาณการพยากรณปญหาอันวิจิตร ของพระผูมีพระภาค 
นี้ ฉะนั้น ขาพระพุทธเจาจึงยงัแกลงทําเปนดุจถือตรงกันขามอยู ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต  
ของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือน  
บุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนท่ีหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวา    
ผูมีจักษุจกัเหน็รูปดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น 
เหมือนกนั ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพทุธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระ  
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพุทธเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะ   
ตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.   
         [๗๒] ดกูรคฤหบดี ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจงึทํา การท่ีมนุษยผูมีช่ือเสียง      
เชนทานใครครวญเสียกอนแลวจึงทําเปนความดี.      
     ขาแตพระองคผูเจริญ แมดวยเหตุท่ีพระผูมีพระภาคตรัสกะขาพระพุทธเจาอยางนี้วา ดกูร 
คฤหบดี ทานจงใครครวญเสียกอนแลวจึงทํา การท่ีมนุษยผูมีช่ือเสียงเชนทานใครครวญเสียกอน    
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แลวจึงทําเปนความดีนี้ ขาพระพุทธเจายิ่งช่ืนชมยินดีตอพระผูมีพระภาคมากข้ึน ขาแตพระองค  
ผูเจริญ ดวยวาพวกอัญญเดยีรถียไดขาพระพุทธเจาเปนสาวกแลว จะพึงยกธงปฏากเท่ียวไปตลอด     
บานนาลันทาทั้งส้ิน ซ่ึงเปนเหตุจะไดรูกนัวา อุบาลีคฤหบดี ถึงความเปนสาวกของพวกเราดังนี้  
แตพระผูมีพระภาคตรัสกะขาพระพุทธเจาอยางนี้วา ดูกรคฤหบดี ทานจงใครครวญเสียกอนแลว      
จึงทํา ดวยวามนุษยผูมีช่ือเสียงเชนทาน ใครครวญเสียกอนแลวจึงทําเปนความดี ดังนี้ ขาแต 
พระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจานี้ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภกิษุสงฆ วาเปนสรณะ     
เปนคร้ังท่ี ๒ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจาํขาพระพุทธเจาวา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต      
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป.      
         [๗๓] ดกูรคฤหบดี ตระกูลของทานเปนดุจบอน้ําของพวกนิครนถมานานแลว ทานพึง 
สําคัญบิณฑบาตอันทานพึงใหแกนิครนถเหลานั้นผูเขาไปถึง.       
     ขาแตพระองคผูเจริญ แมดวยเหตนุี้ พระผูมีพระภาคตรัสกะขาพระพุทธเจาอยางนี้วา     
ดูกรคฤหบดี ตระกูลของทานเปนดุจบอน้ําของพวกนิครนถมานานแลว ทานพึงสําคัญบิณฑบาต      
อันทานพึงใหแกนิครนถเหลานั้นผูเขาไปถึงนี้ ขาพระพทุธเจายิ่งช่ืนชมยินดีตอพระผูมีพระภาค     
มากข้ึน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจาไดฟงคํานีม้าวา พระสมณโคดมตรัสอยางนีว้า      
ควรใหทานแกเราเทานั้น ไมควรใหทานแกคนเหลาอ่ืน ควรใหทานแกสาวกท้ังหลายของเราเทานั้น   
ไมควรใหทานแกสาวกของผูอ่ืน ทานท่ีบุคคลใหแกเราเทานั้นมีผลมาก ทานท่ีบุคคลใหแกสาวก     
ของผูอ่ืนไมมีผลมาก แตความจริง พระผูมีพระภาคยังทรงชักชวนขาพระพุทธเจาในการใหทาน 
แมในพวกนิครนถ ขาแตพระองคผูเจริญ กแ็ตวาขาพระพทุธเจาจักทราบกาลอันควรในการใหทาน     
นี้ ขาพระพุทธเจานี้ ขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ เปนคร้ัง       
ท่ี ๓  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจําขาพระพทุธเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวนันี้  
เปนตนไป.     
                  ทรงแสดงอนุบุพพิกถา   
         [๗๔] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุบุพพิกถาแกอุบาลีคฤหบดีคือ ทรงประกาศ      
ทานกถา ศีลกถา สัคคกถา โทษแหงกามอนัตํ่าทราม เศราหมอง อานิสงสในเนกขัมมะ       
เม่ือใดพระผูมีพระภาคไดทรงทราบอุบาลีคฤหบดีวามีจติควร มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ   
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มีจิตสูง มีจิตผองใส เม่ือนั้น จึงทรงประกาศพระธรรมเทศนา ท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึน     
แสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค เปรียบเหมือนผาขาวสะอาดปราศจากดํา      
ควรไดรับน้ํายอมดวยดี ฉันใด ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน เกิดข้ึนแกอุบาลี  
คฤหบดีท่ีอาสนะน้ันเองวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความ  
ดับไปเปนธรรมดา ฉันนั้นเหมือนกัน.   
     ลําดับนั้น อุบาลีคฤหบดีมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรมอันบรรลุแลว มีธรรมอันรูแจงแลว 
มีธรรมอันหยัง่ลงม่ันแลว ขามวิจิกจิฉาแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา    
ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ     
ขาพระพุทธเจาขอทูลลาไป ณ บัดนี้ ขาพระพุทธเจามีกจิมาก มีธุระท่ีจะตองทํามาก. 
     ดูกรคฤหบดี ทานจงรูกาลอันสมควร ณ บัดนี้เถิด.       
         [๗๕] คร้ังนั้นแล อุบาลีคฤหบดีช่ืนชมยินดภีาษิตของพระผูมีพระภาคแลว ลุกจาก       
อาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษณิ แลวเขาไปยังนิเวศนของตน เรียกนายประตูมา   
วา ดูกรนายประตูผูสหาย ตั้งแตวันนี้เปนตนไป เราปดประตูแกพวกนคิรนถ แกพวกนางนิครนถ    
และเปดประตเูพื่อพระผูมีพระภาค เพื่อสาวกของพระผูมีพระภาค คือ ภกิษุ ภกิษณุี อุบาสก  
อุบาสิกา ถานิครนถคนใดคนหน่ึงมา ทานพึงวากะนิครนถคนนั้นอยางนี้วา จงหยุดทานผูเจริญ อยา      
เขาไปเลยตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว ทาน       
ปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถ ทานเปดประตูเพื่อพระผูมีพระภาค สาวกของ      
พระผูมีพระภาค คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทานผูเจริญ ถาทานมีความตองการดวยอาหาร 
ทานจงหยุดอยูท่ีนี่แหละ ชนทั้งหลายจักนํามาเพ่ือทานในท่ีนี้ นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว.  
         [๗๖] ทีฆตปสสีนิครนถไดฟงขาววา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณ    
โคดมแลว ลําดับนั้น จึงเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู ไดกลาวกะนคิรนถนาฏบุตรวา  
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดฟงขาวนี้มาวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดม  
แลว.    
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     นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน      
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น  
เปนฐานะท่ีจะมีได.   
     ทีฆตปสสีนิครนถไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรเปนคร้ังท่ี ๒ วา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจา 
ไดฟงขาวนี้มาวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว.   
     นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน      
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น  
เปนฐานะท่ีจะมีได.   
     ทีฆตปสสีนิครนถ ไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรเปนคร้ังท่ี ๓ วา ขาแตทานผูเจริญ  
ขาพเจาไดฟงขาวนี้มาวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว.  
     นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน      
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น  
เปนฐานะท่ีจะมีได.   
     ที. ขาแตทานผูเจริญ เอาเถอะ ขาพเจาจะไป เพียงจะทราบวาอุบาลีคฤหบดีเขาถึงความ      
เปนสาวกของพระสมณโคดมแลว หรือหาไม?       
     นิ. ดูกรตปสสี ทานจงไป จงรูวา อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระ   
สมณโคดม หรือหาไม?    
                 หามพวกเดียรถียเขาบาน     
         [๗๗] คร้ังนั้น ทีฆตปสสีนิครนถ จึงเขาไปยังนิเวศนของอุบาลีคฤหบดี นายประตู     
ไดเหน็ทีฆตปสสีนิครนถมาแตไกลเทียว คร้ันแลวจึงกลาววา จงหยุดเถิดทานผูเจริญ อยาเขา   
มาเลย ตั้งแตวนันี้เปนตนไป อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมแลว 
ทานปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถเปดประตูเพื่อพระผูมีพระภาคและสาวกของ     
พระผูมีพระภาค คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ทานผูเจริญ ถาทานมีความตองการอาหาร     
จงหยดุอยูท่ีนีแ้หละ ชนท้ังหลายจักนํามาเพ่ือทาน ณ ท่ีนี้.       
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     ทีฆตปสสีกลาววา ผูมีอายุ เรายังไมตองการอาหารดอก  แลวกลับจากท่ีนั้น เขาไปหา      
นิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู แลวไดกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปน      
สาวกของพระโคดมน้ัน เปนความจริงทีเดยีว ขาพเจาไมไดคําท่ีขาพเจากลาววา ขอท่ีอุบาลี     
คฤหบดีพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยวา พระสมณโคดมเปน   
คนมีมายา ยอมรูมายาเปนเคร่ืองกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย ดงันี้ จากทาน ขาแต   
ทานผูเจริญ อุบาลีคฤหบดีของทานถูกพระสมณโคดม กลับใจดวยมายาอันเปนเคร่ืองกลับใจ     
เสียแลว.      
     นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน      
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น  
เปนฐานะท่ีจะมีได.   
     ทีฆตปสสีนิครนถ ไดกลาวเปนคร้ังท่ี ๒ วา ขาแตทานผูเจริญ ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีเขา  
ถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน เปนความจริงทีเดียว ขาพเจาไมไดคําท่ีขาพเจากลาววา    
ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงยกวาทะแกพระสมณโคดมนั้น ขาพเจาไมชอบใจเลย ดวยวาพระ       
สมณโคดมเปนคนมีมายา ยอมรูมายาเปนเคร่ืองกลับใจสาวกของพวกอัญญเดียรถีย ดงันี้ จากทาน     
ขาแตทานผูเจริญ อุบาลีคฤหบดีของทานถูกพระสมณโคดมกลับใจ ดวยมายาอันเปนเคร่ือง     
กลับใจเสียแลว.       
     นิ. ดูกรตปสสี ขอท่ีอุบาลีคฤหบดีจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมน้ัน      
มิใชฐานะ มิใชโอกาส แตขอท่ีพระสมณโคดมจะพึงเขาถึงความเปนสาวกของอุบาลีคฤหบดีนั้น  
เปนฐานะท่ีจะมีได และกลาวตอไปวา เอาเถอะ ตปสสี เราจะไปเพียงจะรูเองทีเดียววา อุบาลี    
คฤหบดี เขาถึงความเปนสาวกของพระสมณโคดมจริงหรือไม?      
         [๗๘] ลําดับนั้น นิครนถนาฏบุตร พรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก เขาไปยงั 
นิเวศนของอุบาลีคฤหบดี นายประตูไดเหน็นิครนถนาฏบุตรมาแตไกล ไดกลาววา จงหยุดเถิด  
ทานผูเจริญ อยาเขามา ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป อุบาลีคฤหบดีเขาถึงความเปนสาวกของพระ       
สมณโคดมแลว ทานปดประตูแกพวกนิครนถ แกพวกนางนิครนถแลว ทานเปดประตูเพื่อ    
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พระผูมีพระภาคและสาวกของพระผูมีพระภาค คือ ภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก อุบาสิกา ทานผูเจริญ       
ถาทานตองการอาหาร จงหยดุอยูท่ีนีแ่หละ ชนท้ังหลายจักนํามาเพ่ือทาน ณ ท่ีนี้. 
     นิ. นายประตูผูเปนสหาย ถาอยางนั้น ทานจงเขาไปหาอุบาลีคฤหบดี แลวจงกลาว     
อยางนี้วา นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก มายนือยูท่ีซุมประตขูางนอก     
เขาอยากจะพบทาน นายประตูรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว เขาไปหาอุบาลีคฤหบดี แลวไดเรียนวา 
ขาแตทานผูเจริญ นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปนอันมาก มายืนอยูท่ีซุมประตู     
ขางนอก เขาอยากจะพบทาน.     
     อุ. ดูกรนายประตูผูเปนสหาย ถาอยางนัน้ ทานจงปูลาดอาสนะไวท่ีศาลาประตูกลาง.   
นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว ปูลาดอาสนะไวท่ีศาลาประตูกลาง แลวเขาไปหาอุบาลีคฤหบดี 
แลวไดเรียนวา ทานผูเจริญ ขาพเจาปูอาสนะไวท่ีศาลาประตูกลางแลว ทานยอมสําคัญกาล 
อันควร ณ บัดนี้. ลําดับนั้น อุบาลีคฤหบดี เขาไปยังศาลาประตูกลาง แลวนั่งบนอาสนะอันเลิศ       
ประเสริฐอุดม และประณีต อันมีอยู ณ ท่ีนัน้เสียเอง แลวเรียกนายประตูมาวา นายประตู    
ผูเปนสหาย ถาอยางนั้น ทานจงเขาไปหานิครนถนาฏบุตร จงกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ       
อุบาลีคฤหบดีกลาวอยางนี้วา เชิญทานเขาไปเถิด ถาทานจํานง. นายประตูรับคําอุบาลีคฤหบดีแลว  
เขาไปนิครนถนาฏบุตร แลวไดกลาววา ทานผูเจริญ อุบาลีคฤหบดีกลาวอยางนีว้า ทานผูเจริญ 
เชิญทานเขาไปเถิด ถาทานจาํนง. ลําดับนัน้ นิครนถนาฏบุตรพรอมดวยนิครนถบริษัทเปน   
อันมาก เขาไปยังศาลาประตูกลาง.      
         [๗๙] คร้ังนั้นแล ไดยินวา แตกอนอุบาลีคฤหบดีเหน็นาฏบุตรมาแตไกลเทาใด แลว    
ตอนรับแตท่ีเทานั้น เอาผาหมกวาดอาสนะท่ีเลิศ ประเสริฐอุดม และประณีต อันมีอยู ณ ท่ีนั้น  
แลวกําหนดใหนั่ง บัดน้ี ทานอุบาลีคฤหบดีนั่งบนอาสนะท่ีเลิศ ประเสริฐ อุดม และประณีต   
อันมีอยู ณ ท่ีนัน้เสียเอง แลวไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตรวา ทานคฤหบดีผูเจริญ อาสนะมีอยู   
ถาทานหวังเชิญนั่งเถิด. เม่ืออุบาลีคฤหบดีกลาวอยางนี้แลว นิครนถนาฏบุตรไดกลาววา ทาน  
เปนบาเสียแลวหรือ คฤหบด ีทานเปนคนเขลาเสียแลวหรือ คฤหบดี ทานกลาววา ขาแตทาน 
ผูเจริญ ขาพเจาจะไป จักยกวาทะแกพระสมณโคดม คร้ันไปแลว กลับถูกวาทะดุจไมข่ือ     
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อันใหญสวมมาแลวหรือ ดกูรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษผูนําอัณฑะไป ถูกควักอัณฑะออก 
กลับมา ฉันใด ดูกรคฤหบดี อนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษนําดวงตาไป ถูกควักดวงตากลับมา   
ฉันใด ดกูรคฤหบดี ทานก็ฉันนั้นแล กลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาจะไป จักยกวาทะ  
แกพระสมณโคดม คร้ันไปแลว กลับถูกวาทะดุจไมข่ืออันใหญสวมมาแลว ทานถูกพระสมณะ      
โคดมกลับใจ ดวยมายาเปนเคร่ืองกลับใจเสียแลวหรือ.       
                   มายาเคร่ืองกลับใจ   
         [๘๐] อุ. ทานผูเจริญ มายาอันเปนเคร่ืองกลับใจนี้ดี ทานผูเจริญ มายาอันนี้เปน 
เคร่ืองกลับใจนี้งาม ทานผูเจริญ ญาติสาโลหิตผูเปนท่ีรักของขาพเจาจะพึงกลับใจไดดวยมายา  
เคร่ืองกลับใจนี้ ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุขแกญาติสาโลหิตผูเปนท่ีรัก    
ของขาพเจา ส้ินกาลนาน ทานผูเจริญ แมถากษัตริยท้ังปวงจะพึงกลับใจไดดวยมายาเครื่อง      
กลับใจนี้ ขอนัน้จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกกษัตริยแมท้ังปวง ส้ิน    
กาลนาน ทานผูเจริญ แมถาพราหมณท้ังปวงจะพึงกลับใจไดดวยมายาเคร่ืองกลับใจนี ้ขอนั้น      
จะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลเพื่อความสุขแกพราหมณแมท้ังปวง ส้ินกาลนาน ทานผูเจริญ    
แมถาแพศยท้ังปวงจะพึงกลับใจไดดวยมายาเคร่ืองกลับใจน้ี ขอนั้นจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน    
เกื้อกูล เพื่อความสุขแกแพศยแมท้ังปวง ส้ินกาลนาน ทานผูเจริญแมถาศูทรท้ังปวงจะพึง       
กลับใจไดดวยมายาเคร่ืองกลับใจนี้ ขอนัน้จะพึงเปนไปเพือ่ประโยชนเกือ้กูล เพื่อความสุขแกศูทร      
แมท้ังปวง ส้ินกาลนาน ทานผูเจริญ แมถาโลกพรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก หมูสัตว 
พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย จะพึงกลับใจไดดวยมายาเครื่องกลับใจนี้ ขอนั้น  
จะพึงเปนประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก แก      
หมูสัตวพรอมสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย ส้ินกาลนาน ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น       
ขาพเจาจักทําอุปมาแกทาน วญิูชนบางพวกในโลกน้ี ยอมรูอรรถแหงภาษิตได แมดวยการ   
เปรียบเทียบ.   
         [๘๑] ทานผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว นางมาณวกิาสาว เปนภริยาของพราหมณแก 
ผูเฒาผูใหญคนหน่ึง มีครรภใกลจะคลอด. คร้ังนั้น นางมาณวกิานั้นไดกลาวกะพราหมณนั้นวา   
ทานพราหมณ ทานจงไปซ้ือลูกวานรจากตลาดมาไว จกัไดเปนเพื่อนเลนของลูกเรา ทานผูเจริญ.      
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เม่ือนางมาณวกิากลาวอยางนี้แลว พราหมณนั้นไดกลาววา นางผูเจริญ จงรอจนกวาเธอจะคลอด     
เสียกอนเถิด ถาเธอคลอดลูกเปนชาย ฉันจกัซ้ือลูกวานรตัวผูจากตลาดมาใหเธอ จักไดเปน  
เพื่อนเลนของลูกชายของเธอ แตถาเธอคลอดลูกเปนหญิง ฉันจักซ้ือลูกวานรตัวเมียจากตลาด   
มาใหเธอ จักไดเปนเพ่ือนเลนของลูกหญิงของเธอ.    
     ทานผูเจริญ นางมาณวิกานั้นไดกลาวเปนคร้ังท่ี ๒ วา ทานพราหมณ ทานจงไปซ้ือ  
ลูกวานรจากตลาดมาไว จกัไดเปนเพื่อนเลนของลูกเรา ทานผูเจริญ. พราหมณกไ็ดกลาวเปน       
คร้ังท่ี ๒ วา นางผูเจริญ จงรอจนกวาเธอจะคลอดเสียกอนเถิด ถาเธอคลอดลูกเปนชาย      
ฉันจักซ้ือลูกวานรตัวผูจากตลาดมาใหเธอ จักไดเปนเพื่อนเลนของลูกชายของเธอ แตถาเธอ 
คลอดลูกเปนผูหญิง ฉันจักซ้ือลูกวานรตัวเมียจากตลาดมาใหเธอ เพื่อจักไดเปนเพื่อนเลนของ     
ลูกหญิงของเธอ. ทานผูเจริญ นางมาณวิกาไดกลาวเปนคร้ังท่ี ๓ วา ทานพราหมณ ทานจงไปซ้ือ   
ลูกวานรจากตลาดมาไว จกัไดเปนเพื่อนเลนของลูกเรา ทานผูเจริญ. ลําดับนั้น พราหมณผูนั้น    
กําหนดัมาก มีจิตปฏิพัทธในนางมาณวิกานัน้ จึงซ้ือลูกวานรมาจากตลาด แลวไดกลาววา      
นางผูเจริญ ฉันซ้ือลูกวานรจากตลาดมาใหเธอแลว จกัเปนเพื่อนเลนของลูกเธอ. เม่ือพราหมณ      
กลาวอยางนี้แลว นางมาณวกิานั้นไดกลาววา ทานพราหมณ ทานจงไป จงอุมลูกวานรตัวนี ้
เขาไปหาบุตรชางยอมผูชํานาญการยอม แลวจงกลาวอยางนี้วา แนะเพือ่นผูชํานาญการยอม 
ฉันอยากจะใหทานยอมลูกวานรตัวนีใ้หเปนสีน้ํายอม ใหน้ํายอมจับดี ทุบแลวทุบอีกใหเกล้ียงด ี
ท้ังสองขาง. ลําดับนั้น พราหมณนั้นกําหนดัมาก มีจิตปฏิพัทธในนางมาณวกิานั้น จึงอุมลูกวานร    
เขาไปหาบุตรชางยอม ผูชํานาญการยอม แลวไดกลาววา แนะเพื่อนผูชํานาญการยอม ฉันอยาก      
จะใหทานยอมลูกวานรนีใ้หเปนสีน้ํายอม ใหน้ํายอมจับดี ทุบแลวทุบอีกใหเกล้ียงดีท้ังสองขาง.      
เม่ือพราหมณกลาวอยางนี้ บุตรชางยอมผูชํานาญการยอมไดกลาววา ทานผูเจริญ  ลูกวานรของ   
ทานตัวนี้ ควรแตจะยอมเทานั้น แตไมควรจะทุบ ไมควรจะขัดสี ฉันใด. ทานผูเจริญ     
วาทะของนิครนถผูเขลา ก็ฉันนั้น  ควรเปนท่ียินดีของคนเขลาเทานั้น ไมควรเปนท่ียนิด ี
ไมควรซักไซร ไมควรพิจารณาของบัณฑิตท้ังหลาย.     
     ทานผูเจริญ คร้ันสมัยตอมา พราหมณนัน้ถือคูผาใหมเขาไปหาบุตรชางยอม ผูชํานาญ      
การยอม แลวไดกลาววา แนะเพื่อนผูชํานาญการยอม ฉันอยากจะใหทานยอมคูผาใหมนี้ใหเปน   
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สีน้ํายอม ใหน้าํยอมจับดี ทุบแลวทุบอีกใหเกล้ียงดีท้ังสองขาง. เม่ือพราหมณกลาวอยางนี้แลว      
บุตรชางยอมผูชํานาญการยอมไดกลาววา ทานผูเจริญ คูผาใหมของทานนี้ ควรจะยอม ควรจะทุบ 
ควรจะขัดสี ฉันใด. ทานผูเจริญ วาทะของพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น       
ก็ฉันนั้น ควรเปนท่ียินดีของบัณฑิตท้ังหลายเทานั้น แตไมควรซักไซร และไมควรพิจารณาของ     
คนเขลาท้ังหลาย.       
     นิ. ดูกรคฤหบดี บริษัทพรอมท้ังพระราชา รูจักทานอยางนีว้า อุบาลีคฤหบดีเปนสาวก       
ของนิครนถนาฏบุตร ดังนี้ เราท้ังหลายจะทรงจําทานวาเปนสาวกของใครเลา?  
                                 อุบาลีคฤหบดีประกาศตนเปนสาวก    
         [๘๒] เม่ือนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้แลว อุบาลีคฤหบดี ลุกจากอาสนะ ทําผาหม     
เฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับ แลวไดกลาวกะนิครนถนาฏบุตร     
วา ทานผูเจริญ ถาอยางนั้น ทานจงฟงพระคุณของพระผูมีพระภาคท่ีขาพเจาเปนสาวก ขาพเจา  
เปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูเปนนักปราชญ ปราศจากโมหะ ทรงทําลายกิเลสเคร่ืองตรึงใจ    
ได ทรงชํานะมาร ไมมีทุกข มีจิตเสมอดวยดี  มีมารยาทอันเจริญ มีพระปญญาดี ทรงขาม     
กิเลสอันปราศจากความเสมอได ปราศจากมลทิน ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูไมมี   
ความสงสัย มีพระทัยดี ทรงคายโลกามิสไดแลว  ทรงบันเทิง ทรงมีสมณธรรมอันทําสําเร็จแลว    
ทรงเกิดเปนมนุษย มีพระสรีระเปนท่ีสุด เปนพระไมมีผูเปรียบได  ปราศจากธุลี  ขาพเจา      
เปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูไมมีความสงสัย ทรงเฉียบแหลม ทรงแนะนําสัตว เปนสารถี     
อันประเสริฐ ไมมีผูอ่ืนยิ่งไปกวา มีธรรมอันงามหมดความเคลือบแคลง ทรงทําแสงสวาง       
ทรงตัดมานะเสียได  ทรงมีพระวิริยะ ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูองอาจ ไมมีใคร       
ประมาณได มีพระคุณลึกซ้ึง บรรลุถึงญาณ ทรงทําความเกษม ทรงมีพระญาณ ทรงต้ังอยูในธรรม    
ทรงสํารวมพระองคดี ทรงลวงกิเลสเปนเคร่ืองของ ผูพนแลว ขาพเจาเปนสาวกของ  
พระผูมีพระภาค ผูประเสริฐ ทรงมีเสนาสนะอันสงัด มีสังโยชนส้ินแลว ผูพนแลว ทรงมี   
พระปญญาเคร่ืองคิดอาน ทรงมีพระญาณเคร่ืองรู ผูลดธงคือมานะเสียได ปราศจากราคะ       
ผูฝกแลว ผูไมมีธรรมเคร่ืองหนวง ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูเปนพระฤาษีท่ี ๗   
ผูไมลวงโลก ทรงไตรวิชชา เปนสัตวประเสริฐ ทรงลางกิเลสแลว ทรงฉลาด ประสมอักษร       
ใหเปนบทคาถา ทรงระงับแลว มีพระญาณอันรูแลว ทรงใหธรรมทานกอนท้ังหมด ทรงสามารถ     
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ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูเปนพระอริยะ มีพระองคอบรมแลว ทรงบรรลุคุณ      
ท่ีควรบรรลุ ทรงแสดงอรรถใหพิสดาร ทรงมีสติ ทรงเห็นแจง ไมทรงยุบลง ไมทรงฟูข้ึน       
ไมทรงหวัน่ไหว ทรงบรรลุความเปนผูชํานาญ ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค ผูเสด็จไปดี      
ทรงมีฌาน ไมทรงปลอยจติไปตาม ทรงบริสุทธ์ิ ไมทรงสะดุง ปราศจากความกลัว สงัดท่ัว      
ทรงบรรลุธรรมอันเลิศ ทรงขามไดเอง ทรงยังสัตวอ่ืนใหขามได ขาพเจาเปนสาวกของ      
พระผูมีพระภาค ผูสงบแลว มีพระปญญากวางใหญเสมอดวยแผนดนิ มีพระปญญาใหญหลวง      
ปราศจากโลภ ทรงดําเนินปฏิปทาเหมือนพระพุทธเจาในปางกอน เสด็จไปดีแลว ไมมีบุคคล 
เปรียบ ไมมีผูเสมอเหมือน ทรงแกลวกลา ผูละเอียดสุขุม ขาพเจาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค    
ผูตัดตัณหาไดขาด ทรงต่ืนอยู ปราศจากควนั ผูอันตัณหาและทิฏฐิไมฉาบทาได ผูควรรับการบูชา   
ทรงไดพระนามวายกัขะ  เปนอุดมบุคคล มีพระคุณไมมีใครช่ังได เปนผูใหญ ทรงถึงยศอยาง     
ยอดเยี่ยม.     
         [๘๓] นิ. ดูกรคฤหบดี ทานประมวลถอยคําสําหรับพรรณนาคุณของพระสมณโคดม  
ไวแตเม่ือไร? 
     อุ. ดูกรทานผูเจริญ เปรียบเหมือนชางดอกไม หรือลูกมือชางดอกไมคนขยัน พึง      
รอยกรองดอกไมตางๆ กองใหญ ใหเปนพวงมาลาอันวิจิตรได ฉันใด พระผูมีพระภาคพระองคนั้น      
ก็ฉันนั้น ทรงมีพระคุณควรพรรณนาเปนอเนก ทรงมีพระคุณควรพรรณนาต้ังหลายรอย ก็ใครจกั     
ไมทําการพรรณนาพระคุณของพระองคผูควรพรรณนาพระคุณไดเลา. 
     คร้ันเม่ือนคิรนถนาฏบุตรทนดูสักการะของพระผูมีพระภาคไมได โลหิตอันอุนไดพลุง 
ออกจากปากในท่ีนั้นเอง ดังนี้แล.     
                 จบ อุปาลิวาทสูตร ท่ี ๖.      
                   ______________    
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                   ๗. กุกกุโรวาทสูตร   
                   เร่ืองปุณณโกลิยบุตรและเสนิยะอเจละ 
         [๘๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:      
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยูในโกลิยชนบท ทรงทํานิคมของชาวโกลิยะ 
ช่ือวาหลิททวสนะใหเปนโคจรคาม. คร้ังนั้นปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวัตรดังโค และเสนิยะ 
อเจละ ผูประพฤติวตัรดังสุนัข เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวปุณณโกลิยบุตร 
ผูประพฤติวัตรดังโค ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ฝายเสนิยะอเจละ  
ผูประพฤติวัตรดังสุนัข ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกัน      
ไปแลว ก็คุยเข่ียดุจสุนัขแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวัตรดังโค  
ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญเสนิยะอเจละนี้ ประพฤติวัตรดังสุนัข   
ทํากรรมยากท่ีผูอ่ืนจะทําได บริโภคโภชนะท่ีวางไว ณ พืน้ดิน เขาสมาทานกุกกุรวัตรนั้นอยาง      
บริบูรณ ส้ินกาลนาน คติของเขาจะเปนอยางไร ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร? พระผูมีพระภาค 
ตรัสหามวา อยาเลย ปุณณะ จงงดขอนี้เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนี้เลย. ปุณณโกลิยบุตร   
ผูประพฤติวัตรดังโค ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเปนคร้ังท่ี ๒ วา ขาแตพระองคผูเจริญ  
เสนิยะอเจละ ประพฤติวัตรดังสุนัข ทํากรรมยากท่ีผูอ่ืนจะทําได บริโภคโภชนะท่ีวางไว ณ พื้นดนิ   
เขาสมาทานกุกกุรวัตรนัน้อยางบริบูรณส้ินกาลนาน คติของเขาจะเปนอยางไร ภพหนาของเขา   
จะเปนอยางไร? พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อยาเลย ปุณณะ จงงดขอนีเ้สียเถิด อยาถามเรา 
ถึงขอนี้เลย. ปุณณโกลิยบุตร ผูประพฤติวัตรดังโค ไดทูลถามพระผูมีพระภาคเปนคร้ังท่ี ๓ วา   
ขาแตพระองคผูเจริญ เสนิยะอเจละ ประพฤติวัตรดังสุนขั ทํากรรมยากที่ผูอ่ืนจะทําได     
บริโภคโภชนะท่ีวางไว ณ พืน้ดิน เขาสมาทานกุกกุรวัตรนั้นอยางบริบูรณส้ินกาลนาน คติของเขา     
จักเปนอยางไร ภพหนาของเขาจักเปนอยางไร?  
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         [๘๕] พ. ดูกรปุณณะ เราไมไดจากทานเปนแนซ่ึงคํานี้วา อยาเลยปุณณะ จงงดขอนั้น  
เสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้นเลย ดังนี้ แตเราจักพยากรณแกทาน ดกูรปุณณะ บุคคลบางคน 
ในโลกน้ีบําเพญ็กุกกุรวตัร บําเพ็ญปกติของสุนัข บําเพ็ญกริิยาการของสุนัขใหบริบูรณ ไมขาด       
สาย คร้ันแลวเม่ือตายไป เขายอมเขาถึงความเปนสหายของสุนัข อนึ่ง ถาเขามีความเหน็    
อยางนี้วา เราจกัเปนเทวดาหรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวยศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้  
ความเหน็ของเขานั้นเปนความเห็นผิด ดกูรปุณณะ เรากลาวคติของผูเหน็ผิดวามี ๒ อยาง คือ       
นรกหรือกําเนดิสัตวดิรัจฉานอยางใดอยางหนึ่ง ดกูรปุณณะ กกุกุรวตัรเม่ือถึงพรอม ยอมนําเขา    
ถึงความเปนสหายของสุนัข เม่ือวิบัติยอมนาํเขาถึงนรก ดวยประการฉะน้ี เม่ือพระผูมีพระภาค     
ตรัสอยางนี้แลว เสนิยะอเจละ ผูประพฤติวตัรดังสุนัข รองไหน้ําตาไหล.   
                คติของผูประพฤติวัตรดังโค     
         [๘๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะปุณณโกลิยบุตรประพฤติวัตรดังโควา ดูกร     
ปุณณะ เราไมไดคํานี้จากทานวา อยาเลยปณุณะ จงงดขอนั้นเสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้นเลย     
ดังนี้ เสนิยะอเจละทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจามิไดรองไหถึงการพยากรณนั้น  ท่ีพระผูมี  
พระภาคตรัสกะขาพเจา แมขาพเจาไดสมาทานกุกกุรวัตรนี้อยางบริบูรณมาชานานแลว ขาแต      
พระองคผูเจริญ ปุณณโกลิยบุตร ประพฤติวัตรดังโค เขาสมาทานโควัตรนั้นอยางบริบูรณมา    
ชานาน คติของเขาจะเปนอยางไร ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร? 
     อยาเลย เสนิยะ จงงดขอนั้นเสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้นเลย.       
     เสนิยะอเจละทูลถามพระผูมีพระภาคเปนคร้ังท่ี ๒ ... เปนคร้ังท่ี ๓ วาขาแตพระองคผูเจริญ     
ปุณณโกลิยบุตรนี้ ประพฤตวิัตรดังโค เขาสมาทานโควัตรนั้นอยางบริบูรณมาชานาน คติของเขา 
จะเปนอยางไร ภพหนาของเขาจะเปนอยางไร?   
     ดูกรเสนิยะ เราไมไดจากทานเปนแนซ่ึงคํานี้วา อยาเลยเสนิยะ จงงดขอนั้นเสียเถิด       
อยาถามเราถึงขอนั้นเลย ดังนี้ แตเราจกัพยากรณแกทาน ดูกรเสนิยะ บุคคลบางคนในโลกนี ้
บําเพ็ญโควัตร บําเพ็ญปกติของโค บําเพ็ญกิริยาการของโคอยางบริบูรณ ไมขาดสาย คร้ันแลว   
เมื่อตายไป ยอมเขาถึงความเปนสหายของโค อนึ่ง ถาเขามีความเหน็อยางนี้วา เราจักเปนเทวดา    
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หรือเทพองคใดองคหนึ่ง ดวย ศีล วัตร ตบะ หรือพรหมจรรยนี้ ความเหน็ของเขานั้น  
เปนความเห็นผิด ดูกรเสนิยะ เรากลาวคตขิองผูเห็นผิดวามี ๒ อยาง คือ นรกหรือกําเนิดสัตว     
ดิรัจฉานอยางใดอยางหน่ึง ดูกรเสนิยะ โควัตรเม่ือถึงพรอม ยอมนําเขาถึงความเปนสหายของโค     
เม่ือวิบัติ ยอมนําเขาถึงนรก ดวยประการฉะนี้ เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ปุณณโกลิยบุตร     
ผูประพฤติวัตรดังโค รองไหน้ําตาไหล.       
         [๘๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเสนิยะอเจละ ผูประพฤติวัตรดังสุนขัวา     
ดูกรเสนิยะ เราไมไดคํานี้จากทานวา อยาเลยเสนิยะ จงงดขอนั้นเสียเถิด อยาถามเราถึงขอนั้น  
เลย ดังนี้. ปุณณโกลิยบุตรทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจามิไดรองไหถึงการพยากรณนั้น 
ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสกะขาพเจา แมขาพเจาสมาทานโควัตรนี้อยางบริบูรณมาชานาน ขาแต      
พระองคผูเจริญ ขาพเจาเล่ือมใสในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา พระผูมีพระภาคทรงสามารถแสดง     
ธรรมโดยประการที่ใหขาพเจาพึงละโควัตรนี้ได และเสนิยะอเจละผูประพฤติวัตรดังสุนัข พึงละ     
กุกกุรวัตรนั้นได.    
     ดูกรปุณณะ ถากระนัน้ ทานจงฟง จงมนสิการใหดี เราจักกลาว ปุณณโกลิยบุตร  
ผูประพฤติวัตรดังโค ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.     
                  กรรมดํากรรมขาว ๔      
         [๘๘] พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพทุธพจนนีว้า ดกูรปุณณะ กรรม ๔ ประการนี้   
เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวสอนผูอ่ืนใหรูตาม ๔ ประการนั้นเปนไฉน ดกูรปุณณะ    
กรรมดํามีวิบากดํามีอยู กรรมขาวมีวิบากขาวมีอยู กรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาว มีอยู 
กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว เปนไปเพื่อความส้ินกรรมมีอยู ดูกรปุณณะ กก็รรมดํา  
มีวิบากดํา เปนไฉน ดูกรปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประมวลกายสังขาร อันมีความทุกข 
ประมวลวจีสังขาร อันมีความทุกข ประมวลมโนสังขาร อันมีความทุกข คร้ันแลว เขายอมเขาถึง      
โลกอันมีความทุกข ผัสสะอันประกอบดวยทุกข ยอมถูกตอง เขาผูเขาถึงโลกอันมีทุกข เขาอัน     
ผัสสะประกอบดวยทุกขถูกตอง ยอมเสวยเวทนาอันประกอบดวยทุกข อันเปนทุกขโดยสวนเดยีว  
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ดุจสัตวนรก ฉะนั้น ดูกรปุณณะ เพราะกรรมท่ีมีดังนี้แล ความอุปบัติของสัตวจึงมี สัตวทํากรรมใด  
ไว ยอมเขาถึงเพราะกรรมนัน้ ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว ดูกรปุณณะ แมเพราะอยางนี้   
เราจึงกลาววา สัตวมีกรรมเปนทายาท ขอนี ้เรากลาววากรรมดํามีวิบากดาํ. 
     ดูกรปุณณะ ก็กรรมขาว มีวิบากขาว เปนไฉน ดกูรปุณณะ บุคคลบางคนในโลกนี ้     
ประมวลกายสังขาร อันไมมีความทุกข ประมวลวจีสังขาร อันไมมีความทุกข ประมวลมโนสังขาร  
อันไมมีความทุกข คร้ันแลว เขายอมเขาถึงโลกอันไมมีความทุกข ผัสสะอันไมมีความทุกข       
ยอมถูกตอง เขาผูเขาถึงโลกอันไมมีความทุกข เขาอันผัสสะไมมีความทุกขถูกตองแลว ยอม     
เสวยเวทนาอันไมมีความทุกข เปนสุขโดยสวนเดียวดจุเทพช้ันสุภกณิหะ ฉะนั้น ดกูรปุณณะ    
เพราะกรรมท่ีมีดังนี้แล ความอุปบัติของสัตวจึงมี สัตวทํากรรมใดไว ยอมเขาถึงเพราะกรรมนั้น   
ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว ดกูรปุณณะ แมเพราะอยางนี้ เราจึงกลาว สัตวมีกรรมเปน    
ทายาท ขอนี้ เรากลาววา กรรมขาว มีวิบากขาว.      
     ดูกรปุณณะ ก็กรรมท้ังดาํท้ังขาว มีวิบากท้ังดําท้ังขาวเปนไฉน ดกูรปุณณะ บุคคลบางคน  
ในโลกน้ี ประมวลกายสังขาร อันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง ประมวลวจีสังขาร       
อันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง ประมวลมโนสังขาร อันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกข     
บาง คร้ันแลว เขายอมเขาถึงโลกอันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง ผัสสะอันมีความทุกข   
บาง ไมมีความทุกขบาง ยอมถูกตองเขา ผูเขาถึงโลก อันมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง  
เขาอันผัสสะท่ีมีความทุกขบาง ไมมีความทุกขบาง ถูกตองแลว ยอมเสวยเวทนาอันมีความทุกข    
บาง ไมมีความทุกขบาง มีท้ังสุขและทุกขระคนกัน  ดุจพวกมนุษย เทพบางเหลา และสัตว  
วินิบาตบางเหลา ฉะนั้น ดกูรปุณณะ เพราะกรรมท่ีมีดังนี้แล ความอุปบัติของสัตวจึงมี สัตว      
ทํากรรมใดไว ยอมเขาถึงเพราะกรรมนั้น ผัสสะยอมถูกตองเขาผูเขาถึงแลว ดูกรปุณณะ     
แมเพราะอยางนี้ เราจึงกลาววา สัตวมีกรรมเปนทายาท ขอนี้เรากลาววา กรรมท้ังดําท้ังขาว    
มีวิบากท้ังดําท้ังขาว. 
     ดูกรปุณณะ ก็กรรมไมดาํไมขาว มีวิบากไมดําไมขาว ยอมเปนไปเพ่ือความส้ินกรรมนั้น  
เปนไฉน ดกูรปุณณะ บรรดากรรม ๓ ประการนั้น เจตนาเพื่อละกรรมดาํ มีวิบากดํา เจตนาเพ่ือ      
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ละกรรมขาว มีวิบากขาว เจตนาเพ่ือละกรรมท้ังดําท้ังขาว มีวิบากท้ังดาํท้ังขาวนั้นเสีย ขอนี้      
เรากลาววา กรรมไมดําไมขาว มีวิบากไมดาํไมขาว ยอมเปนไปเพื่อความส้ินกรรม ดูกรปุณณะ 
กรรม ๔ ประการนี้แล เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว สอนผูอ่ืนใหรูตาม.       
                                 ปุณณโกลิยบุตรแสดงตนเปนอุบาสก   
         [๘๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ปุณณโกลิยบุตรผูประพฤติวัตรดังโค ไดกราบ      
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษติของ      
พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง   
หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวาผูมีจกัษุจักเห็นรูป ดงันี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญ ทรงประกาศ 
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค      
พระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจาํขาพระองควาเปนอุบาสก     
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.       
                                 เสนิยะอเจละขอบรรพชาอุปสมบท      
     เสนิยะอเจละ ผูประพฤติวัตรดังสุนัขไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของ  
พระองคแจมแจงนัก ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคล       
หงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวา     
ผูมีจักษุจกัเหน็รูป ดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนั้น  
เหมือนกนั ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภกิษุสงฆ 
วาเปนสรณะ ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมี   
พระภาค.       
ดูกรเสนิยะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังการบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนั้น       
ตองอยูปริวาส ๔ เดือนกอน ตอลวง ๔ เดือน ภิกษุท้ังหลาย มีจิตอันอัญญเดียรถียใหยนิดีแลว  
จึงจะใหบรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภกิษุ กแ็ตวา เราทราบความตางแหงบุคคลในขอน้ี.    
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                                 ติตถิยปริวาส      
         [๙๐] เส. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาผูเคยเปนอัญญเดยีรถียมากอน หวังการบรรพชา   
อุปสมบทในพระธรรมวินัยนี ้ตองอยูปริวาส ๔ เดือนกอน ตอลวง ๔ เดือน ภกิษุมีจติอัน    
อัญญเดียรถียใหยินดีแลว จึงใหบรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุไซร ขาพระองคจักอยู       
ปริวาสถึง ๔ ป ตอลวง ๔ ป ภิกษุท้ังหลายมีจิตอันขาพระองคใหยินดแีลว จึงใหขาพระองค    
บรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภกิษุเถิด.       
     เสนิยะอเจละผูประพฤติกุกกุรวัตร ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค 
แลว เม่ือทานเสนิยะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกไปอยูแตผูเดยีว เปนผูไมประมาท มีความ      
เพียร มีตนสงไปอยู ไมนานนัก ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ีกุลบุตร 
ท้ังหลายผูมีความตองการ ออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิตโดยชอบ ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว   
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ทานเสนยิะไดเปนพระอรหันตรูปหนึง่ ในจํานวนพระอรหันต   
ท้ังหลาย ดังนีแ้ล.    
                จบ กุกกุโรวาทสูตร ท่ี ๗.      
                   _________________        
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                  ๘. อภัยราชกุมารสูตร  
                   เร่ืองอภัยราชกุมาร  
         [๙๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน เขตพระนคร    
ราชคฤห. คร้ังนั้น พระราชกมุารพระนามวา อภัย  เสดจ็เขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู ทรง     
อภิวาทนิครนถนาฏบุตรแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.      
         [๙๒] นคิรนถนาฏบุตรไดทูลอภัยราชกุมารวา ไปเถิด พระราชกมุาร เชิญพระองค  
ทรงยกวาทะแกพระสมณโคดม เม่ือพระองคทรงยกวาทะแกพระสมณโคดมอยางนี้แลว กิตติศัพท     
อันงามของพระองคจักระบือไปวา อภยัราชกุมารทรงยกวาทะแกสมณโคดมผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก 
อยางนี้.      
     อภัยราชกุมารตรัสถามวา ทานผูเจริญ กข็าพเจาจะยกวาทะแกพระสมณโคดม ผูมีฤทธ์ิ  
มาก มีอานุภาพมากอยางนี้ ไดอยางไร?       
     นิครนถนาฏบุตรทูลวา ไปเถิด พระราชกุมาร เชิญพระองคเสด็จเขาไปเฝาพระสมณโคดม    
ถึงท่ีประทับ แลวจงทูลถามพระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึง   
ตรัสพระวาจาอันไมเปนท่ีชอบใจของคนอ่ืนบางหรือหนอ ถาพระสมณโคดมถูกถามอยางนี้แลว    
จะทรงพยากรณอยางนีว้า ดกูรราชกุมาร ตถาคตพึงกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจ      
ของคนอ่ืน ดังนี้ไซร พระองคพึงทูลพระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปน     
อยางนั้น การกระทําของพระองคจะตางอะไรจากปุถุชนเลา เพราะแมปุถุชนก็พึงกลาววาจาอันไม      
เปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของคนอ่ืน ถาพระสมณโคดมถูกถามอยางนี้แลว จะทรงพยากรณ     
อยางนี้วา ดูกรราชกุมาร ตถาคตไมพึงกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของคนอ่ืน      
ดังนี้ไซร พระองคพึงทูลพระสมณโคดมอยางนีว้า ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปนอยางนั้น      
อยางไร พระองคจึงทรงพยากรณพระเทวทัตตวา เทวทัตตจักเกดิในอบาย จักเกิดในนรก  
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ตั้งอยูส้ินกัปหนึ่ง เปนผูอันใครๆ เยียวยาไมได ดังนี้ เพราะพระวาจาของพระองคนัน้ พระเทวทัตต    
โกรธ เสียใจ ดกูรพระราชกุมาร พระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามปญหาสองเง่ือนนีแ้ลว   
จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกไดเลย เปรียบเหมือนกะจับเหล็กติดอยูในคอของบุรุษ บุรุษนั้น     
จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกได ฉันใด ดูกรพระราชกุมาร พระสมณโคดมก็ฉันนั้น    
ถูกพระองคทูลถามปญหาสองเง่ือนนี้แลว จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกไดเลย.    
     อภัยราชกุมารรับคํานิครนถนาฏบุตรแลว เสด็จลุกจากอาสนะทรงอภิวาทนิครนถนาฏบุตร     
ทรงทําประทักษิณแลวเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว     
ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง คร้ันแลว ทรงแหงนดพูระอาทิตยทรงพระดาํริวา วันนี้มิใชกาล  
จะยกวาทะแกพระผูมีพระภาค วันพรุงนี้เถิด เราจักยกวาทะแกพระผูมีพระภาคในนิเวศนของเรา      
ดังนี้ แลวจึงกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคมีพระองค      
เปนท่ี ๔ จงทรงรับภัตตาหารของหมอมฉัน เพื่อเสวยในวนัพรุงนี้ พระผูมีพระภาคทรงรับดวย       
ดุษณภีาพ ลําดบันั้น อภยัราชกุมารทรงทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับแลวเสด็จลุกจากอาสนะ   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลว เสด็จหลีกไป คร้ังนั้น พอลวงราตรีนัน้ไป      
เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังนิเวศนของอภัยราชกุมาร   
ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูลาดไว ลําดับนั้น อภยัราชกมุารทรงอังคาสพระผูมีพระภาคดวย    
ขาทนียะโภชนียะอันประณตี ใหอ่ิมหนําเพียงพอดวยพระหัตถของพระองคเอง เม่ือพระผูมีพระภาค      
เสวยเสร็จ ทรงชักพระหัตถจากบาตรแลว อภัยราชกุมารทรงถืออาสนะตํ่าอันหนึ่งประทับนั่ง ณ   
ท่ีควรสวนขางหน่ึง.  
                                วาจาไมเปนท่ีรัก  
         [๙๓] อภยัราชกุมารประทับ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมีพระภาควา    
ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจา อันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีพอใจของคนอ่ืน     
บางหรือหนอ.   
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราชกุมาร ในปญหาขอนี ้จะวิสัชนาโดยสวนเดียวมิได.    
     อ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะปญหาขอนี้ พวกนิครนถไดฉิบหายแลว.       
     พ. ดูกรราชกุมาร เหตุไฉนพระองคจึงตรัสอยางนี้เลา?   
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     ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะปญหาขอนี้ พวกนิครนถไดฉิบหายแลว ขาแตพระองค    
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส หมอมฉันเขาไปหานิครนถนาฏบุตรถึงท่ีอยู อภิวาทแลวนั่ง ณ 
ท่ีควรสวนขางหน่ึง นิครนถนาฏบุตรไดบอกวา ไปเถิด พระราชกุมาร เชิญพระองคเสด็จไป    
ยกวาทะแกพระสมณโคดมเถิด เม่ือพระองคยกวาทะแกพระสมณโคดมอยางนี้ กิตติศัพทอันงาม     
ของพระองคจกัระบือไปวา อภัยราชกุมารยกวาทะแกพระสมณโคดม ผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก   
อยางนี้ เม่ือนิครนถนาฏบุตรกลาวอยางนี้ หมอมฉันไดถามวา ทานผูเจริญ ก็ขาพเจาจะยกวาทะ 
แกพระสมณโคดมผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากอยางนีไ้ดอยางไร นิครนถนาฏบุตรตอบวา ไปเถิด       
พระราชกุมาร เชิญพระองคเสด็จเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ แลวจงทูลถามอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ พระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน    
บางหรือหนอ ถาพระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามอยางนี้แลว จะทรงพยากรณอยางนี้วา ดกูร   
ราชกุมาร ตถาคตพึงกลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน ดังนี้ไซร พระองคพึง  
ทูลพระสมณโคดมอยางนีว้า ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปนอยางนัน้ การกระทําของพระองค 
จะตางอะไรจากปุถุชนเลา เพราะแมปุถุชนก็กลาววาจาอันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน 
แตถาพระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามอยางนี้แลว จะทรงพยากรณอยางนี้วา ดูกรราชกุมาร    
ตถาคตไมพึงกลาววาจา อันไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน ดังนี้ไซร พระองคพึงทูล    
พระสมณโคดมอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเปนอยางนั้น อยางไรพระองคจึงทรงพยากรณ  
เทวทัตตวา เทวทัตตจกัเกิดในอบาย จกัเกดิในนรก ตั้งอยูส้ินกัปหนึ่ง เปนผูอันใครๆ เยียวยา  
ไมได ดังน้ี เพราะพระวาจาของพระองคนัน้ พระเทวทัตตโกรธ เสียใจ ดูกรพระราชกมุาร      
พระสมณโคดมถูกพระองคทูลถามปญหาสองเง่ือนนี้แลว จะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกไดเลย  
เปรียบเหมือนกะจับเหล็กติดอยูในคอของบุรุษ บุรุษน้ันจะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกได  
ฉันใด ดกูรพระราชกุมาร พระสมณโคดมกฉั็นนั้น ถูกพระองคทูลถามปญหาสองเง่ือนนี้แลว      
ไมอาจกลืนเขา จะไมอาจคายออกไดเลย.       
                                  วาจาท่ีประกอบดวยประโยชน      
         [๙๔] สมัยนั้นแล เด็กออนเพียงไดแตนอน นั่งอยูบนตักของอภยัราชกุมาร ลําดับนั้น   
พระผูมีพระภาคไดตรัสกะอภัยราชกุมารวา ดูกรราชกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน   
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ถากุมารนี้อาศัยความเผลอของพระองค หรือของหญิงพี่เล้ียง พึงนําไมหรือกอนกรวดมาใสในปาก      
พระองคจะพึงทําเด็กนัน้อยางไร?      
     ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันจะพึงนําออกเสีย ถาหมอมฉันไมอาจจะนําออกไดแต     
ทีแรก หมอมฉันก็จะเอามือซายประคองศีรษะแลวงอนิ้วมือขวาควักไมหรือกอนกรวดแมพรอม   
ดวยเลือดออกเสีย ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะหมอมฉันมีความเอ็นดใูนกมุาร.  
     ดูกรราชกุมาร ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกนั ยอมรูวาจาท่ีไมจริง ไมแท ไมประกอบดวย 
ประโยชน และวาจานั้นไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น อนึ่ง     
ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท แตไมประกอบดวยประโยชน และวาจานัน้ไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ี 
ชอบใจของผูอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น อนึ่ง ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง วาจาท่ีแท และประกอบ    
ดวยประโยชน แตวาจานั้นไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน ในขอนั้น ตถาคตยอมรูกาลที่       
จะพยากรณวาจาน้ัน ตถาคตยอมรูวาจาท่ีไมจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน แตวาจานัน้       
เปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจาน้ัน ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท ไม  
ประกอบดวยประโยชน แตวาจานัน้เปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของผูอ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานัน้       
อนึ่ง ตถาคตยอมรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท และประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นเปนท่ีรัก เปนท่ี    
ชอบใจของผูอ่ืน ในขอนัน้ ตถาคตยอมรูกาลที่จะพยากรณวาจานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ      
ตถาคตมีความเอ็นดูในสัตวท้ังหลาย.   
                                  พุทธปฏิภาณ       
         [๙๕] ขาแตพระองคผูเจริญ กษัตริยผูบัณฑิตกด็ี พราหมณผูบัณฑติก็ดี คฤหบดผูี 
บัณฑิตกด็ี สมณะผูบัณฑิตกด็ี ผูกปญหาแลวเขามาเฝาทูลถามพระตถาคต การพยากรณปญหา    
ของบัณฑิตเหลานั้น พระผูมีพระภาคทรงตรึกดวยพระหฤทัยไวกอนวา บัณฑิตท้ังหลายจักเขามา      
เฝาเราแลวทูลถามอยางนี้ เราอันบัณฑิตเหลานั้นทูลถามอยางนี้แลว จกัพยากรณอยางนี้ หรือวา       
พยากรณนั้นมาปรากฏแจมแจงกะพระตถาคตโดยทันที.     
     ดูกรราชกุมาร ถาอยางนั้น ในขอนี้ อาตมภาพจักกลับถามพระองคบาง ขอนี้ควรแก    
พระองคอยางใด พระองคพงึพยากรณขอนั้นอยางนั้น ดกูรราชกุมาร พระองคจะสําคัญความ     
ขอนั้นเปนไฉน พระองคเปนผูฉลาดในสวนนอยใหญของรถหรือ?      
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     อยางนั้น พระเจาขา หมอมฉันเปนผูฉลาดในสวนนอยใหญของรถ.      
     พ. ดูกรราชกุมาร พระองคจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ชนท้ังหลายเขาไปเฝาพระองค    
แลวพึงทูลถามอยางนี้วา สวนนอยใหญของรถอันนี้ ช่ืออะไร การพยากรณปญหาของชนเหลานั้น     
พระองคพึงตรึกดวยใจไวกอนวา ชนท้ังหลายเขามาหาเราแลว จักถามอยางนี้ เราอันชนเหลานั้น   
ถามอยางนี้ จักพยากรณอยางนี้ หรือวาการพยากรณนั้นพงึแจมแจงกะพระองคโดยทันที?    
     อ. ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะหมอมฉันเปนทหารรถ รูจักดี ฉลาดในสวนนอยใหญ    
ของรถ สวนนอยใหญของรถทั้งหมด หมอมฉันทราบดีแลว ฉะนั้น การพยากรณปญหานั้น  
แจมแจงกะหมอมฉันโดยทันทีทีเดียว.  
     ฉันนั้นเหมือนกันแล ราชกุมาร กษตัริยผูบัณฑิตก็ดี พราหมณผูบัณฑิตก็ดี คฤหบดีผู       
บัณฑิตกด็ี สมณะผูบัณฑิตกด็ี ผูกปญหาแลวจักเขามาถามตถาคต การพยากรณปญหานั้น ยอม  
แจมแจงกะตถาคตโดยทันที ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความท่ีธรรมธาตุนั้น ตถาคตแทงตลอด     
ดีแลว การพยากรณปญหานัน้ จึงแจมแจงกะตถาคตโดยทันที.   
                                 อภัยราชกุมารแสดงตนเปนอุบาสก    
         [๙๖] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อภัยราชกุมารไดกราบทูลวา ขาแตพระองค       
ผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั 
เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีป 
ในท่ีมืด ดวยหวังวา ผูมีจกัษุจกัเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระผูมีพระภาคทรงประกาศพระธรรม       
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน  ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอถึงพระผูมีพระภาค    
พระธรรมและพระภกิษุสงฆ วาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจาํหมอมฉันวาเปนอุบาสก      
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดังนี้แล.     
                                  จบ อภยัราชกุมารสูตร ท่ี ๘.     
                                                  ______________     
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                   ๙. พหุเวทนิยสูตร    
                 เร่ืองชางไมช่ือปญจกังคะ   
         [๙๗] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้วา    
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เชตวนาราม ของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขต   
พระนครสาวตัถี. คร้ังนั้น นายชางไมช่ือ ปญจกังคะ เขาไปหาทานพระอุทายี นมัสการแลว  
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  
                   กถาวาดวยเวทนา     
         [๙๘] นายชางไมช่ือปญจกังคะ นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกลาวกะทานพระ   
อุทายีวา ทานพระอุทายี พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไวเทาไร ทานพระอุทายีตอบวา ดูกรคฤหบดี     
พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกร 
คฤหบดี พระผูมีพระภาคตรสัเวทนาไว ๓ ประการนี้แล.  
     ป. ขาแตทานพระอุทายี พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๓ ประการ พระผูมีพระภาค 
ตรัสเวทนาไว ๒ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระผูมี 
พระภาคตรัสไวในสุขอันสงบ อันประณีตแลว.    
     ทานพระอุทายีไดกลาวเปนคร้ังท่ี ๒ วา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนา       
ไว ๒ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑   
อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคตรสัเวทนาไว ๓ ประการนี้แล.  
     นายชางไมช่ือปญจกังคะก็ไดกลาวยนืคําเปนคร้ังท่ี ๒ วา ขาแตทานพระอุทายี พระผูมี  
พระภาคไมไดตรัสเวทนาไว ๓ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๒ ประการ คือ     
สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคตรัสไวในสุขอันสงบ   
อันประณีตแลว.  
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     ทานพระอุทายีไดกลาวเปนคร้ังท่ี ๓ วา ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไมไดตรัสเวทนา       
ไว ๒ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๓ ประการ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑   
อทุกขมสุขเวทนา ๑ ดูกรคฤหบดี พระผูมีพระภาคไดตรัสเวทนาไว ๓ ประการนี้แล.      
     นายชางไมช่ือปญจกังคะไดกลาวเปนคร้ังท่ี ๓ วา ทานพระอุทายี พระผูมีพระภาคไมได   
ตรัสเวทนาไว ๓ ประการ พระผูมีพระภาคตรัสเวทนาไว ๒ ประการ คือ สุขเวทนา ๑      
ทุกขเวทนา ๑ เพราะอทุกขมสุขเวทนา พระผูมีพระภาคไดตรัสไวในสุขอันสงบ อันประณีตแลว.   
     ทานพระอุทายีไมสามารถจะใหนายชางไมช่ือปญจกงัคะยินยอมได นายชางไมช่ือปญจะ       
กังคะก็ไมสามารถจะใหทานพระอุทายยีินยอมได.     
         [๙๙] ทานพระอานนทไดสดับถอยคําเจรจาของทานพระอุทายกีบันายชางไมช่ือปญจกังคะ  
จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
ทานพระอานนทนั่งแลว ณ สวนท่ีสุดขางหน่ึงแล ไดกราบทูลถอยคําเจรจาของทานพระอุทายกีับ      
นายชางไมช่ือปญจกังคะท้ังหมดแดพระผูมีพระภาค. เม่ือทานพระอานนทกราบทูลอยางนี้แลว      
พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรอานนท นายชางไมช่ือปญจกังคะไมยอมตามบรรยายอันมีอยูของ      
พระอุทายี และพระอุทายีก็ไมยอมตามบรรยายอันมีอยูของนายชางไมช่ือปญจกังคะ ดกูรอานนท       
แมเวทนา ๒ เราไดกลาวโดยปริยาย ถึงเวทนา ๓ เวทนา ๔ เวทนา ๕ เวทนา ๖ เวทนา ๑๘   
เวทนา ๓๖ เวทนา ๑๐๘ เราก็กลาวแลวโดยปริยาย ดูกรอานนท ธรรมอันเราแสดงแลวโดย   
ปริยายอยางนีแ้ล ผูใดไมรูตามดวยดี ไมสําคัญตามดวยดี ไมยินดตีามดวยดี ซ่ึงคําท่ีกลาวดี พดูดี   
ของกันและกนั ในธรรมท่ีเราแสดงโดยปริยายอยางนี้แลว ผูนั้นจะไดผลอันนี้ คือ จักบาดหมาง      
ทะเลาะวิวาทท่ิมแทงกันแลกันดวยหอกคือปากอยู ดกูรอานนท ธรรมอันเราแสดงแลวโดยปริยาย   
อยางนี้ ผูใดรูตามดวยดี สําคัญตามดวยดี ยนิดีตามดวยดี ซ่ึงคําท่ีกลาวด ีพูดดี ของกนัและกัน ใน    
ธรรมท่ีแสดงโดยปริยายอยางนี้แลว ผูนัน้จะไดผลอันนี้ คือ จักพรอมเพรียง บันเทิง ไมวิวาทกัน       
เปนเหมือนน้ํานมระคนกับน้าํ แลดูกันดวยสายตาเปนท่ีรักอยู.       
                                  กามคุณ ๕  
         [๑๐๐] ดกูรอานนท กามคุณ ๕ นี้เปนไฉน คือ รูปอันจะพึงรูดวยจกัษุอันสัตวปรารถนา 
ใคร พอใจ เปนท่ีรัก ประกอบดวยกามเปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั เสียงอันจะพึงรูโดยโสต ...     
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กล่ินอันจะพึงรูดวยฆานะ ...  รสอันจะพึงรูดวยชิวหา ...  โผฏฐัพพะอันจะพึงรูดวยกาย อันสัตว      
ปรารถนา ใคร พอใจ เปนท่ีรัก ประกอบดวยกามเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ดูกรอานนท       
นี้แลกามคุณ ๕ สุขโสมนัสอันใดยอมเกิดข้ึนเพราะอาศัยกามคุณ ๕ นี ้สุขและโสมนัสนี้       
เรากลาววากามสุข.    
                 สุขในรูปฌานและอรูปฌาน 
         [๑๐๑] ดกูรอานนท เราไมยอมรับรูถอยคําของผูท่ีกลาวอยางนีว้า สัตวท้ังหลาย   
ยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะสุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวา     
และประณีตกวาสุขนี้ยังมีอยู.       
     ดูกรอานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุในธรรม       
วินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข  
เกิดแตวิเวกอยู นี้แล อานนท สุขอ่ืนที่ดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้ เราไมยอมรับรูถอยคํา 
ของผูท่ีกลาวอยางนีว้า สัตวท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอนั้น   
เพราะเหตุไร เพราะสุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวา และประณีตกวาสุขนี้ยังมีอยู.    
     ดูกรอานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุใน    
ธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก    
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู นี้แล อานนท สุขอ่ืนท่ีดี       
ยิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้ เราไมยอมรับรูถอยคําของผูท่ีกลาวอยางนีว้า สัตวท้ังหลาย    
ยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะสุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและ  
ประณีตกวาสุขนี้ยังมีอยู.   
     ดูกรอานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุในธรรม       
วินัยมีอุเบกขา มีสติมีสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน     
ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข นี้แล  
อานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณตีกวาสุขนี้ เราไมยอมรับรูถอยคําของผูท่ีกลาวอยางนี้วา      
สัตวท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เปนอยางยิง่ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะสุขอ่ืน     
ท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขน้ี ยังมีอยู.      
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     ดูกรอานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุใน    
ธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัส   
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้แล อานนท สุขอ่ืนท่ีดยีิ่งกวาและประณีต   
กวาสุขนี้ เราไมยอมรับรูถอยคําของผูท่ีกลาวอยางนีว้า สัตวท้ังหลายยอมเสวยสุขโสมนัส    
มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะสุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณตีกวาสุขนี้   
ยังมีอยู.     
     ดูกรอานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุใน    
ธรรมวินัยนี้ บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยมนสิการวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวงรูปสัญญา 
ไดโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญาอยู นี้แล 
อานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณตีกวาสุขนี้.   
     ดูกรอานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุใน    
ธรรมวินัยนี้ บรรลุวิญญาณัญจายตนฌานดวยมนสิการวา วิญญาณไมมีท่ีสุด เพราะลวง  
อากาสานัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยู นี้แล อานนท สุขอ่ืนท่ีดยีิ่งกวาและประณีตกวา       
สุขนี้. 
     ดูกรอานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุใน    
ธรรมวินัยนี้ บรรลุอากิญจัญญายตนฌานดวยมนสิการวา หนอยหน่ึงไมมี เพราะลวง    
วิญญาณัญจายตนะไดโดยประการท้ังปวงอยู นี้แล อานนท สุขอ่ืนอันดียิ่งกวาและประณีตกวา 
สุขนี้. 
     ดูกรอานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุใน    
ธรรมวินัยนี้ บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะลวงอากิญจัญญายตนะไดโดยประการ   
ท้ังปวงอยู นีแ้ล อานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้.      
         [๑๐๒] ดูกรอานนท เราไมยอมรับรูถอยคําของผูท่ีกลาวอยางนี้วา สัตวท้ังหลาย   
ยอมเสวยสุขโสมนัส มีกามสุขนี้เปนอยางยิ่ง ขอน้ันเพราะเหตุไร ดูกรอานนท เพราะสุขอ่ืน       
ท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้ ยังมีอยู.     
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     ดูกรอานนท สุขอ่ืนท่ีดียิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้เปนไฉน ดกูรอานนท ภกิษุใน    
ธรรมวินัยนี้ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะไดโดยประการท้ังปวง   
อยู นี้แล อานนท สุขอ่ืนท่ีดยีิ่งกวาและประณีตกวาสุขนี้.      
     ดูกรอานนท ขอท่ีอัญญเดียรถียปริพาชกจะพึงกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมตรัส       
สัญญาเวทยิตนิโรธไวแลว แตบัญญัติลงในสุข ขอนี้นั้นจะเปนไฉนเลา ขอนี้นั้นเปนอยางไรเลา 
ดังนี้ เปนฐานะท่ีจะมิได ดกูรอานนท อัญญเดียรถียปริพาชกผูมีวาทะอยางนี้ ทานควรจะกลาว   
ตอบวา ดูกรอาวุโส พระผูมีพระภาคจะทรงหมายสุขเวทนาอยางเดยีว แลวบัญญัติไวในสุขหา    
มิได แตบุคคลไดสุขในท่ีใดๆ พระตถาคตยอมบัญญัติท่ีนั้นๆ ไวในสุข.     
     พระผูมีพระภาคตรัสพระพุทธพจนนีแ้ลว ทานพระอานนทช่ืนชมยนิดีพระภาษิตของ 
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.     
                 จบ พหุเวทนิยสูตร ท่ี ๙.      
                           _________________        
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                                ๑๐. อปณณกสูตร     
                   เร่ืองพราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลา 
         [๑๐๓] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก     
เสด็จถึงพราหมณคามนามวาศาลา ของชนชาวโกศล. พราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลาได      
สดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรผูเจริญ เสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสดจ็จาริกมาใน 
โกศลชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆเปนอันมาก เสด็จถึงบานศาลาแลว. ก็กิตติศัพทอันงามแหง   
พระโคดมผูเจริญนั้นขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน     
พระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสดจ็ไปดี ทรงรูแจงโลก  
เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผู  
เบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก       
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณ ท้ังเทวดาและมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามใน      
ทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ       
บริบูรณส้ินเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตท้ังหลาย เหน็ปานนี้ ยอมเปนความดี. คร้ังน้ัน 
พราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลาพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ บางพวกถวาย      
บังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัย   
พอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาค    
ประทับ แลวนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกประกาศช่ือและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค   
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกน่ังนิ่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.      
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                                 อปณณกธรรม 
         [๑๐๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพราหมณและคฤหบดีชาวบานศาลาผูนั่งเรียบรอยแลว    
วา ดูกรคฤหบดีท้ังหลาย ศาสดาคนใดคนหนึ่ง ซ่ึงเปนท่ีชอบใจของทานท้ังหลาย เปนท่ีให   
ทานท้ังหลายไดศรัทธาอันมีเหตุ มีอยูหรือ? 
     พราหมณและคฤหบดีกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ศาสดาคนใดคนหน่ึง ซ่ึงเปน      
ท่ีชอบใจของขาพระพุทธเจาท้ังหลาย เปนท่ีใหขาพระพุทธเจาท้ังหลายไดศรัทธาอันมีเหตุ หามีไม.      
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย เม่ือทานท้ังหลายยงัไมไดศาสดาที่ชอบใจ พึงสมาทาน  
อปณณกธรรมนี้แลวประพฤติ ดวยวาอปณณกธรรมท่ีทานท้ังหลายสมาทานใหบริบูรณแลว จักเปน      
ไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกทานท้ังหลายส้ินกาลนาน ดกูรพราหมณและคฤหบดี   
ท้ังหลาย ก็อปณณกธรรมนั้นเปนไฉน?   
                   วาทะท่ีเปนขาศึกกัน       
         [๑๐๕] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้   
มีความเหน็อยางนี้วา ทานท่ีใหแลวไมมีผล การบวงสรวงไมมีผล การบูชาไมมีผล ผลวิบาก  
แหงกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี บิดาไมมี อุปปาติกสัตวไมมี   
สมณพราหมณท่ีไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง  
แลวประกาศใหรูท่ัว ไมมีในโลก ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย สมณพราหมณพวกหนึ่ง      
มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานัน้ เขากลาวอยางนี้วา ทานท่ีใหแลวมีผล การ      
บวงสรวงมีผล การบูชามีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีสัตวทําช่ัวทําดีมีอยู โลกนี้มี โลกหนามี   
มารดามี บิดามี อุปปาติกสัตวมี สมณพราหมณท่ีไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ทําโลกนี้และ       
โลกหนาใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ประกาศใหรูท่ัว มีอยูในโลก ดูกรพราหมณและ 
คฤหบดีท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปน   
ขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ?  
     อยางนั้น พระเจาขา.    
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         [๑๐๖] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บรรดาสมณพราหมณสองพวกนั้น สมณ 
พราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา ทานท่ีใหแลวไมมีผล การบวงสรวงไมมีผล      
การบูชาไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีสัตวทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี มารดาไมมี   
บิดาไมมี อุปปาติกสัตวไมมี สมณพราหมณท่ีไปโดยชอบ ปฏิบัติโดยชอบ ทําโลกนี้และโลกหนา  
ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ประกาศใหรูท่ัว ไมมีในโลกดังนี้ เปนอันหวังขอนี้ได คือ       
จักเวนกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต จักสมาทานอกุศลธรรม      
๓ ประการนี้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต แลวประพฤติขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทาน       
สมณพราหมณเหลานัน้ไมเห็นโทษ ความต่ําทราม ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม ไมเห็น  
อานิสงสในเนกขัมมะเปนคุณฝายขาวแหงกุศลธรรม. ก็โลกหนามีอยูจริง ความเห็นของผูนั้นวา     
โลกหนาไมมี ความเหน็ของเขานั้นเปนมิจฉาทิฏฐิ. ก็โลกหนามีอยูจริง แตเขาดําริวา โลกหนาไมมี      
ความดําริของเขานั้นเปนมิจฉาสังกัปปะ. ก็โลกหนามีอยูจริง แตเขากลาววาจาวา โลกหนาไมมี    
วาจาของเขานัน้เปนมิจฉาวาจา. ก็โลกหนามีอยูจริง เขากลาววา โลกหนาไมมี ผูนี้ยอมทําตน    
เปนขาศึกตอพระอรหันตผูรูแจงโลกหนา. ก็โลกหนามีอยูจริง เขายังผูอ่ืนใหเขาใจวา โลกหนาไมมี      
การใหผูอ่ืนเขาใจของเขาน้ันเปนการใหเขาใจผิดโดยไมชอบธรรม และเขายังจะยกตนขมผูอ่ืน     
ดวยการใหผูอ่ืนเขาใจผิดโดยไมชอบธรรมนั้นดวย. เขาละคุณ คือ เปนคนมีศีลแลว ตั้งไวเฉพาะ  
แตโทษ คือ ความเปนคนทุศีลไวกอนเทียว ดวยประการฉะนี้. อกุศลธรรมอันลามก เปนอเนก    
เหลานี้ คือ มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา ความเปนขาศึกตอพระอริยะ การใหผูอ่ืน     
เขาใจผิดโดยไมชอบธรรม การยกตน การขมผูอ่ืน ยอมมี เพราะมิจฉาทิฏฐเิปนปจจยั ดวยประการ    
ฉะนี้.  
                  อปณณกธรรมท่ีถือไวช่ัว     
         [๑๐๗] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษ   
ผูรูแจงยอมเหน็ตระหนักชัดวา ถาโลกหนาไมมี เม่ือเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เม่ือตายไป     
จักทําตนใหสวัสดีได ถาโลกหนามี เม่ือเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เม่ือตายไป จกัเขาถึง  
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก. อนึ่ง โลกหนาอยาไดมีจริง คําของทานสมณพราหมณเหลานั้น      
จงเปนคําจริง เม่ือเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เปนผูอันวิญูชนติเตียนไดในปจจบัุนวา   
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เปนบุรุษบุคคลทุศีล เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนนตัถิกวาท. ถาโลกหนามีจริง ความยึดถือของทานบุรุษ   
บุคคลนี้ ปราชัยในโลกท้ังสอง คือในปจจบัุน ถูกวิญูชนติเตียน เม่ือตายไป จกัเขาถึงอบาย       
ทุคติ วินิบาต นรก ดวยประการฉะน้ี. อปณณกธรรมนี้ ท่ีผูนั้นถือไวช่ัว สมาทานช่ัว ยอม       
แผไปโดยสวนเดียว ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย ดวยประการฉะน้ี.       
         [๑๐๘] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น สมณ    
พราหมณเหลาใด มีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนีว้า ทานท่ีบุคคลใหแลวมีผล ฯลฯ สมณพราหมณ  
ท่ีไปโดยชอบ ปฏิบัติชอบ ทําโลกนี้และโลกหนาใหชัดแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง. แลวประกาศ   
ใหรูท่ัว มีอยูในโลก สมณพราหมณเหลานัน้เปนอันหวังขอนี้ได คือ จกัเวนอกุศลธรรมท้ัง ๓ คือ      
กายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต จักสมาทานกุศลธรรมท้ัง ๓ คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต     
แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานสมณพราหมณเหลานัน้เหน็โทษ ความตํ่าทราม       
ความเศราหมอง แหงอกุศลธรรม เห็นอานิสงสในเนกขัมมะอันเปนฝายขาวแหงกศุลธรรม. 
ก็โลกหนามีอยูจริง ความเหน็ของผูนั้นวา โลกหนามีอยู ความเหน็ของเขานั้นเปนความเห็นชอบ.  
ก็โลกหนามีจริง เขาดําริวา โลกหนามีจริง ความดําริของเขาน้ันเปนความดําริชอบ. กโ็ลกหนา       
มีจริง เขากลาววาโลกหนามีจริง วาจาของเขาน้ันเปนวาจาชอบ. ก็โลกหนามีจริง เขากลาววา      
โลกหนามีจริง ช่ือวาไมทําตนเปนขาศึกตอพระอรหันต ผูรูแจงโลกหนา. ก็โลกหนามีจริง      
เขาใหผูอ่ืนเขาใจวา โลกหนามีจริง การใหผูอ่ืนเขาใจของเขานั้น เปนการใหผูอ่ืนเขาใจโดย      
สัทธรรม และเขายอมไมยกตน ไมขมผูอ่ืนดวยการที่ใหผูอ่ืนเขาใจโดยสัทธรรมนั้นดวย. เขาละ  
โทษ คือ ความเปนคนทุศีล ตัง้ไวเฉพาะแตคุณ คือ ความเปนคนมีศีลไวกอนเทียว ดวยประการ       
ฉะนี้. กุศลธรรมเปนอเนกเหลานี้ คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา ความไมเปน   
ขาศึกตอพระอริยะ การใหผูอ่ืน เขาใจโดยสัทธรรม การไมยกตน การไมขมผูอ่ืน ยอมมี  
เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจยั ดวยประการฉะนี้. 
                อปณณกธรรมท่ีบุคคลถือไวดี    
         [๑๐๙] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษ   
ผูรูแจง ยอมเหน็ตระหนักชัดวา ถาโลกหนามีอยูจริง เม่ือเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เม่ือตายไป    
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จักเขาถึงสุคติ โลกสวรรค. อนึ่ง โลกหนาอยาไดมีจริง คําของทานสมณพราหมณเหลานั้น   
จงเปนคําจริง เม่ือเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลผูนี้ ก็เปนผูอันวิญูชนสรรเสริญในปจจุบันวา      
เปนบุรุษบุคคลมีศีล มีสัมมาทิฏฐิ เปนอัตถิกวาท ถาโลกหนามีจริง ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลนี้     
อยางนี้ เปนความมีชัยในโลกท้ังสอง คือในปจจุบันวิญูชนสรรเสริญ เม่ือตายไป จกัเขาถึงสุคติ  
โลก สวรรค ดวยประการฉะน้ี. อปณณกธรรมท่ีผูนั้นถือไวดี สมาทานดีนี้ ยอมแผไปโดยสวนสอง    
ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย ดวยประการฉะนี.้   
                   วาทะเปนขาศึกกนั   
         [๑๑๐] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้   
มีความเหน็อยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง หรือใชใหผูอ่ืนทํา ตัดเอง หรือใชใหผูอ่ืนตัด เผาผลาญเอง   
หรือใชใหผูอ่ืนเผาผลาญ ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรือใชผูอ่ืนใหทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตว  
ใหลําบากเอง หรือใชผูอ่ืนทาํสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิน้รนเอง หรือใหผูอ่ืนทําสัตวใหดิน้รน       
ฆาสัตวเอง หรือใชผูอ่ืนใหฆา ลักทรัพยเอง หรือใชผูอ่ืนใหลัก ตัดชอง ปลนใหญ ทําการ   
ปลนเรือนหลังเดียว ซุมอยูในทางเปล่ียว คบหาภรรยาของผูอ่ืน พูดเท็จ บาปท่ีบุคคลทําอยู       
ยอมไมช่ือวาเปนอันทํา แมหากผูใดพึงทําสัตวในแผนดนินี้ ใหเปนลานเน้ือแหงเดยีวกัน ใหเปน      
กองเนื้อกองเดยีวกัน ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน บาปซ่ึงมีการทําสัตวใหเปนลานเนื้อ       
แหงเดยีวกันเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมีบาปมาถึง ถึงแมบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา 
ฆาสัตวเองหรือใชผูอ่ืนใหฆา ตัดเองหรือใชผูอ่ืนใหตัด เผาผลาญเองหรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ      
บาปซ่ึงมีการฆาสัตว เปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมีบาปมาถึง ถึงแมบุคคลพึงไปยงัฝงซาย    
แหงแมน้ําคงคา ใหทานเองหรือใชใหผูอ่ืนให บูชาเองหรือใชผูอ่ืนใหบูชา บุญอันมีการใหทาน 
เปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี บุญยอมไมมีมาถึง บุญยอมไมมี บุญยอมไมมาถึง เพราะการให 
เพราะการขมใจ เพราะความสํารวม เพราะกลาวคําสัตย. ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย  
สมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานั้น เขากลาวอยางนีว้า  
เม่ือบุคคลทําเองหรือใชผูอ่ืนใหทํา ตดัเองหรือใชผูอ่ืนใหตัด เผาผลาญเองหรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ   
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ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรือใหผูอ่ืนใหทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตวใหลําบากเอง หรือใหผูอ่ืน 
ใหทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิ้นรนเอง หรือใหผูอ่ืนใหทําสัตวใหดิน้รน ฆาสัตวเอง หรือ   
ใชผูอ่ืนใหฆา ลักทรัพยเอง หรือใชใหผูอ่ืนลักทรัพย ตัดชอง ปลนใหญ ทําการปลนเรือน    
หลังเดียว ซุมอยูในทางเปล่ียว คบหาภรรยาของผูอ่ืน พดูเท็จ บาปท่ีบุคคลทําอยู ยอมช่ือวาเปน       
อันทํา แมหากผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนีใ้หเปนลานเนื้อแหงเดยีวกัน ใหเปนกองเน้ือกองเดียว  
กัน ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน บาปซ่ึงมีการทําสัตวใหเปนลานเนื้อแหงเดยีวกันเปนเหตุ   
ยอมมี บาปยอมมีมาถึง ถึงแมบุคคลนั้นจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาสัตวเอง หรือใชผูอ่ืน       
ใหฆา ตัดเอง หรือใชผูอ่ืนใหตัด เผาผลาญเอง หรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ บาปซ่ึงมีการฆาสัตว 
เปนตนเปนเหตุ ยอมมี บาปยอมมีมาถึง ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง   
หรือใชใหผูอ่ืนให บูชาเอง หรือใชใหผูอ่ืนบูชา บุญอันมีการใหทานเปนตนเปนเหตุ ยอมมี  
บุญยอมมีมาถึง บุญยอมมี บุญยอมมีมาถึง เพราะการใหทาน เพราะการฝกฝน เพราะความสํารวม  
เพราะกลาวคําสัตย. ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้น       
เปนไฉน สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปนขาศึกแกกันและกันโดยตรงมิใชหรือ?       
     อยางนั้น พระเจาขา.   
                                 ความเหน็ท่ีเปนขาศึกตอพระอริยะ       
         [๑๑๑] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น สมณ    
พราหมณผูมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเองหรือใชผูอ่ืนใหทํา ตดัเอง หรือ     
ใชผูอ่ืนใหตดั เผาผลาญเอง หรือใหผูอ่ืนใหเผาผลาญ ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรือใชผูอ่ืนให       
ทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตวใหลําบากเอง หรือใชผูอ่ืนใหทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิ้นรนเอง  
หรือใชผูอ่ืนใหทําสัตวใหดิน้รน ฆาสัตวเอง หรือใชผูอ่ืนใหฆา ลักทรัพยเอง หรือใชผูอ่ืน     
ใหลัก ตัดชอง ปลนใหญ ทําการปลนในเรือนหลังเดยีว ซุมอยูในทางเปล่ียว คบหาภรรยาของ  
ผูอ่ืน พูดเท็จ บาปท่ีบุคคลทําอยู ยอมไมช่ือวาเปนอันทํา ถึงหากผูใดพงึทําสัตวในแผนดินนี ้
ใหเปนลานเน้ือแหงเดยีวกัน ใหเปนกองเน้ือกองเดียวกนั ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน       
บาปซ่ึงมีการทําสัตวใหเปนลานเนื้อแหงเดยีวกันเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมีบาปมาถึง ถึงแมบุคคล  
จะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาสัตวเอง หรือใชผูอ่ืนใหฆา ตัดเอง หรือใชผูอ่ืนใหตัด    
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เผาผลาญเอง หรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ บาปซ่ึงมีการฆาสัตวเปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี ไมมี     
บาปมาถึง ถึงแมบุคคลพึงไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง หรือใชใหผูอ่ืนให บูชาเอง   
หรือใชผูอ่ืนใหบูชา บุญอันมีการใหทานเปนตนเปนเหตุ ยอมไมมี บุญยอมไมมีมาถึง บุญยอม  
ไมมี บุญไมมีมาถึง เพราะการให เพราะการขมใจ เพราะความสํารวม เพราะกลาวคําสัตย       
ดังนี้. สมณพราหมณเหลานัน้เปนอันหวังขอนี้ไดคือ จักเวนกุศลธรรม ๓ ประการ คือ กายสุจริต   
วจีสุจริต มโนสุจริต จักสมาทานอกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  
แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานสมณพราหมณเหลานัน้ไมเห็นโทษ ความตํ่าทราม    
ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม ไมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรมฝายขวาแหง   
กุศลธรรม. ก็ความทํามีอยู แตผูนั้นมีความเห็นวา ความทาํไมมี ความเหน็ของเขานั้นเปน  
ความเหน็ผิด. ก็ความทํามีอยู ผูนั้นดําริวาความทําไมมี ความดําริของเขานั้น เปนความดําริผิด.   
ก็ความทํามีอยู ผูนั้นกลาววาจาวาความทําไมมี วาจาของเขาน้ันเปนมิจฉาวาจา. ก็ความทํามีอยู   
ผูนั้นกลาววาความทําไมมี ผูนี้ยอมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันต ผูมีวาทะวา กรรมท่ีบุคคล      
ทําอยู เปนอันทํา. ก็ความทํามีอยู ผูนั้นใหบุคคลอ่ืนสําคัญผิดวาความทําไมมี การท่ีใหผูอ่ืน 
สําคัญผิดของเขานั้น เปนการใหผูอ่ืนสําคัญผิดโดยไมชอบธรรม และเพราะการที่ใหผูอ่ืนสําคัญผิด  
โดยไมเปนธรรมนั้น เขายอมยกตนขมผูอ่ืน. เขาละคุณคือความเปนผูมีศีล ตั้งไวแตโทษ คือ     
ความเปนผูทุศีลข้ึนกอนทีเดยีว ดวยประการฉะน้ี. สวนอกุศลธรรมอันลามกเปนอเนกเหลานี้       
คือ ความเห็นผิด ความดําริผิด วาจาผิด ความเปนขาศึกตอพระอริยะ กิริยาท่ีใหผูอ่ืนสําคัญผิด   
โดยไมชอบธรรม การยกตน การขมผูอ่ืน ยอมมี เพราะมิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการ      
ฉะนี้.  
                  อปณณกธรรมท่ีถือไวช่ัว     
         [๑๑๒] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานัน้ บุรุษ   
ผูรูแจงยอมเหน็ตระหนักชัดวา ถาแลความทําไมมี เม่ือเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เม่ือตายไป    
จักทําตนใหเปนผูมีความสวสัดีได. ถาแลความทํามีอยู เม่ือเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เม่ือ   
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ตายไป จกัเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อนึ่ง ความทําอยาไดมีจริง คําของทานสมณพราหมณ       
เหลานั้นจงเปนคําจริง เม่ือเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลนี้ ยอมถูกวิญูชนติเตียนไดในปจจุบัน      
วา เปนบุรุษบุคคลทุศีล มีความเห็นผิด มีวาทะวา กรรมท่ีบุคคลทําอยูไมเปนอันทํา. ถาแล       
ความทํามีอยูจริง ความยึดถือของทานบุรุษบุคคลนี้ อยางนี้ เปนความปราชัยในโลกท้ังสอง คือ     
ในปจจุบัน วญิูชนติเตียน เม่ือตายไป จกัเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อปณณกธรรมนี้ 
ท่ีบุคคลถือไวช่ัว สมาทานช่ัวอยางนี้ ยอมแผไปโดยสวนเดียว ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย.  
                                ความเหน็ท่ีไมเปนขาศึกตอพระอริยะ     
         [๑๑๓] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น สมณ    
พราหมณผูมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง หรือใชผูอ่ืนใหทํา ตดัเอง  
หรือใชผูอ่ืนใหตัด เผาผลาญเอง หรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ ทําสัตวใหเศราโศกเอง หรือใชผูอ่ืน      
ใหทําสัตวใหเศราโศก ทําสัตวใหลําบากเอง หรือใชผูอ่ืนทําสัตวใหลําบาก ทําสัตวใหดิ้นรนเอง  
หรือใชผูอ่ืนทาํสัตวใหดิ้นรน ฆาสัตวเอง หรือใชผูอ่ืนใหฆา ลักทรัพย ตัดชอง ปลนใหญ  
ทําการปลนในเรือนหลังเดยีว ซุมอยูในทางเปล่ียว คบหาภรรยาของผูอ่ืน พูดเท็จ บาปท่ีบุคคล      
ทําอยู ยอมช่ือวาเปนอันทํา แมหากผูใดพึงทําสัตวในแผนดินนี้ ใหเปนลานเน้ือแหงเดียวกัน   
ใหเปนกองเน้ือกองเดียวกนั ดวยจักรมีคมโดยรอบเชนคมมีดโกน บาปอันมีกรรมทําสัตวใหเปน 
ลานเนื้อแหงเดียวกันเปนเหตุ ยอมมี บาปยอมมีมาถึง แมบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา     
ฆาสัตวเอง หรือใชผูอ่ืนใหฆา ตัดเอง หรือใชผูอ่ืนใหตัด เผาผลาญเอง หรือใชผูอ่ืนใหเผาผลาญ   
บาปอันมีการฆาสัตวเปนตนเปนเหตุ ยอมมี บาปยอมมีมาถึง ถาแมบุคคลจะพึงไปยงัฝงซาย      
แหงแมน้ําคงคา ใหทานเอง หรือใชใหผูอ่ืนให บูชาเอง หรือใชผูอ่ืนใหบูชา บุญอันมีการให  
ทานเปนตนเปนเหตุ ยอมมี บุญยอมมีมาถึง บุญยอมมี บุญยอมมีมาถึง เพราะการให เพราะ  
การขมใจ เพราะความสํารวม เพราะกลาวคําสัตย ดังนี้. สมณพราหมณเหลานัน้เปนอันหวัง     
ขอนี้ คือ จักเวนอกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต จักสมาทาน  
กุศล ๓ ประการนี้ คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร     
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เพราะทานสมณพราหมณเหลานั้น ยอมเหน็โทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมอง แหงอกุศลธรรม     
ยอมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรมฝายขาว แหงกุศลธรรม. ก็ความทํามีอยูจริง และ   
เขามีความเหน็วา ความทํามีอยู ความเห็นของเขาน้ันเปนความเหน็ชอบ ความทํามีอยูจริง ผูนั้น    
ดําริวา ความทํามีอยู ความดําริของเขาน้ันเปนความดําริชอบ. ก็ความทํามีอยูจริง ผูนั้นกลาว     
วาจาวา ความทํามีอยู วาจาของเขานั้นเปนวาจาชอบ. ก็ความทํามีอยูจริง ผูนั้นกลาววา ความทํา   
มีอยู ผูนี้ยอมไมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันตผูมีวาทะวากรรมท่ีบุคคลทําอยูเปนอันทํา. ก็      
ความทํามีอยูจริง ผูนั้นใหผูอ่ืนสําคัญวาความทํามีอยู การท่ีใหผูอ่ืนสําคัญของเขาน้ัน เปนกิริยา  
ท่ีใหสําคัญโดยชอบธรรม และเพราะการท่ีใหผูอ่ืนสําคัญโดยชอบธรรมนั้น เขายอมไมยกตน     
ไมขมผูอ่ืน. เขาละโทษคือความเปนผูทุศีล ตั้งไวแตคุณ คือความเปนผูมีศีลกอนทีเดียว ดวย       
ประการฉะนี้. และกุศลธรรมเปนอเนกเหลานี้คือ ความเหน็ชอบ ความดาํริชอบ วาจาชอบ   
ความไมเปนขาศึกตอพระอริยะ การท่ีใหผูอ่ืนสําคัญโดยธรรม การไมยกตน การไมขมผูอ่ืน ยอมมี       
เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจยั ดวยประการฉะนี้แล.      
                  อปณณกธรรมท่ีถือไวดี       
         [๑๑๔] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษ   
ผูรูแจงยอมเหน็ตระหนักชัดวา ถาแลความทํามีอยูจริง ทานบุรุษบุคคลนี้ เม่ือตายไป จกัเขาถึง      
สุคติ โลก สวรรค. หากความทําอยาไดมี คําของทานสมณพราหมณเหลานั้น จงเปนคําจริง และ   
เม่ือเปนอยางนั้น ทานบุรุษบุคคลนี้ ยอมเปนผูอันวิญูชนสรรเสริญในปจจุบันวา เปนบุรุษ   
บุคคลมีศีล มีความเหน็ชอบ มีวาทะวา กรรมท่ีบุคคลทําอยูเปนอันทํา ดงันี้. ถาแลความทํามี 
อยูจริง ความยดึถือของทานบุรุษบุคคลนี้อยางนี้ เปนความชนะในโลกท้ัง ๒ คือ ในปจจุบัน       
วิญูชนสรรเสริญ เม่ือตายไป จักเขาถึงสุคติ โลก สวรรค. อปณณกธรรมท่ีบุคคลนั้นถือดี   
สมาทานดี อยางนี้ ยอมแผไปโดยสวน ๒ ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย.   
                   วาทะท่ีเปนขาศึกกัน       
         [๑๑๕] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง มีวาทะอยางนี้   
มีความเหน็อยางนี้วา เหตุไมมี ปจจัยไมมี เพื่อความเศราหมองของสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย        
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ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมเศราหมองเอง เหตุไมมี ปจจยัไมมี เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย    
สัตวท้ังหลายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมบริสุทธ์ิเอง กําลังไมมี ความเพยีรไมมี เร่ียวแรงของ  
บุรุษไมมี ความบากบ่ันของบุรุษไมมี สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภูตท้ังปวง ชีวะท้ังปวง  
ไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพยีร เปนแตแปรปรวนไปโดยความแยก ความผสม และ   
ตามภาวะ ยอมเสวยสุขและทุกขในอภิชาติท้ัง ๖   เทานัน้ ดูกรพราหมณและคฤหบดท้ัีงหลาย 
สมณพราหมณอีกพวกหน่ึง มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานัน้ เขากลาว   
อยางนี้วา เหตมีุ ปจจัยมี เพื่อความเศราหมองของสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายมีเหตุ  มีปจจัย       
จึงเศราหมอง เหตุมี ปจจยัมี เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายมีเหตุ มีปจจัย       
จึงบริสุทธ์ิ กําลังมีอยู ความเพียรมีอยู เร่ียวแรงของบุรุษมีอยู ความบากบั่นของบุรุษมีอยู  
สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภตูท้ังปวง ชีวะทั้งปวง มีอํานาจ มีกําลัง มีความเพยีร   
แปรปรวนไปโดยความแยก ความผสม และตามภาวะ ยอมเสวยสุขและทุกขในอภิชาติท้ัง ๖     
เทานั้น ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน   
สมณพราหมณเหลานี้มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันและกันมิใชหรือ.  
     อยางนั้น พระเจาขา.   
                                 ความเหน็ท่ีเปนขาศึกตอพระอริยะ       
         [๑๑๖] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนัน้ สมณ  
พราหมณผูมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา เหตุไมมี ปจจัยไมมีเพือ่ความเศราหมองของ  
สัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายไมมีเหตุ ไมมีปจจัย ยอมเศราหมองเอง เหตุไมมี ปจจยัไมมี     
เพื่อความบริสุทธ์ิของสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายไมมีเหตุ ไมมีปจจยั ยอมบริสุทธ์ิเอง      
กําลังไมมี ความเพียรไมมี เร่ียวแรงของบุรุษไมมี ความบากบ่ันของบุรุษไมมี สัตวท้ังปวง      
ปาณะท้ังปวง ภูตท้ังปวง ชีวะท้ังปวง ไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร แปรปรวนไป    
โดยความแยก ความผสม และตามภาวะ ยอมเสวยสุข และทุกขในอภิชาติท้ัง ๖ เทานัน้     
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สมณพราหมณเหลานัน้เปนอันหวังขอนี ้คือ จักเวนกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือ กายสุจริต   
วจีสุจริต มโนสุจริต จักสมาทานอกุศลธรรม  ๓ ประการนี้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต   
มโนทุจริต แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะทานสมณพราหมณเหลานัน้ ไมเห็นโทษ     
ความตํ่าทราม ความเศราหมองแหงอกุศลธรรม ไมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรม  
ฝายขาวแหงกศุลธรรม. ก็เหตุมีอยูจริง แตผูนั้นมีความเหน็วา เหตุไมมี ความเหน็ของเขานั้น  
เปนความเห็นผิด. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นดําริวาเหตุไมมี ความดําริของเขาน้ันเปนความดําริผิด.       
ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นกลาววาจาวา เหตุไมมี วาจาของเขาน้ันเปนวาจาผิด. ก็เหตุมีอยูจริง  
ผูนั้นกลาววาเหตุไมมี ผูนี้ยอมทําตนใหเปนขาศึกตอพระอรหันตผูกลาวเหตุ. ก็เหตุมีอยูจริง    
ผูนั้นใหผูอ่ืนสําคัญผิดวาเหตุไมมี การใหผูอ่ืนสําคัญของเขาน้ัน เปนกิริยาท่ีใหสําคัญโดยไม     
ชอบธรรม และเพราะการที่ใหผูอ่ืนสําคัญโดยไมชอบธรรมนั้น เขายอมยกตนขมผูอ่ืน. เขาละคุณ      
คือความเปนผูมีศีล ตั้งไวแตโทษ คือความเปนผูทุศีลข้ึนกอนทีเดียว ดวยประการฉะนี้.       
อกุศลธรรมอันลามก เปนอเนกเหลานี้ คือ ความเหน็ผิด ความดําริผิด วาจาผิด ความเปน       
ขาศึกตอพระอริยะ การท่ีใหผูอ่ืนสําคัญโดยไมชอบธรรม การยกตน การขมผูอ่ืน ยอมมีเพราะ      
มิจฉาทิฏฐิเปนปจจัย ดวยประการฉะน้ี.      
                  อปณณกธรรมท่ีถือไวช่ัว     
         [๑๑๗] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนัน้ บุรุษผูรูแจง     
ยอมเห็นตระหนักชัดวา ถาแลวาเหตุไมมี เม่ือเปนอยางนี ้ทานบุรุษบุคคลนี้ เม่ือตายไป      
จักทําตนใหมีความสวัสดีได ถาเหตุมีอยูจริง เม่ือเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เม่ือตายไป  
จักเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อนึ่ง หากเหตุอยามีจริง คําของทานสมณพราหมณนั้น    
จงเปนคําจริง ก็เม่ือเปนอยางนั้น ทานบุรุษบุคคลนี้ อันวญิูชนพึงติเตียนไดในปจจบัุนวา    
เปนบุรุษบุคคลทุศีล มีความเห็นผิด มีวาทะวาหาเหตุมิได. ถาแลเหตุมีอยูจริง ความยดึถือ      
ของทานบุรุษบุคคลนี้ อยางนี้ เปนความปราชัยในโลกท้ังสอง คือ ในปจจุบัน วิญูชนติเตียน      
เม่ือตายไป จกัเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก. อปณณกธรรมนี้ ท่ีบุคคลนั้นถือช่ัว สมาทานช่ัว   
อยางนี้ ยอมแผไปโดยสวนเดียว ยอมละเหตุแหงกุศลเสีย.    
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                                 ความเหน็ท่ีเปนขาศึกตอพระอริยะ       
         [๑๑๘] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนัน้ สมณพราหมณ   
ผูมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา เหตมีุ ปจจัยมี เพื่อความเศราหมองของสัตวท้ังหลาย  
สัตวท้ังหลายมีเหตุ มีปจจยั ยอมเศราหมองเอง เหตุมี ปจจัยมี เพื่อความบริสุทธ์ิของ  
สัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายมีเหตุ มีปจจยั ยอมบริสุทธ์ิเอง กําลังมีอยู ความเพยีรมีอยู     
เร่ียวแรงของบุรุษมีอยู ความบากบ่ันของบุรุษมีอยู สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภูตท้ังปวง       
ชีวะท้ังปวง มีอํานาจ มีกําลัง มีความเพยีร แปรปรวนไปโดยความแยก ความผสม และตามภาวะ       
ยอมเสวยสุขและทุกขในอภชิาติท้ัง ๖ เทานั้น สมณพราหมณเหลานั้นเปนอันหวังขอนี้ได คือ     
จักเวนอกุศลธรรม ๓ ประการนี้ คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต จักสมาทานกุศลกรรม  ๓  
ประการนี้ คือ กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต แลวประพฤติ ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะ     
ทานสมณพราหมณเหลานั้น ยอมเห็นโทษ ความตํ่าทราม ความเศราหมองของอกุศลธรรม     
ยอมเห็นอานิสงสในเนกขัมมะ อันเปนธรรมฝายขาว แหงกุศลธรรม. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้น 
มีความเหน็วา เหตุมี ความเหน็ของเขานั้นเปนความเห็นชอบ. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นดําริวา     
เหตุมี ความดําริของเขาน้ัน เปนความดําริชอบ. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นกลาววาจาวา เหตุมี      
วาจาของเขานัน้เปนวาจาชอบ. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นกลาววา เหตุมี ผูนีย้อมไมทําตนใหเปนขาศึก  
ตอพระอรหันตผูมีวาทะวา เหตุมี. ก็เหตุมีอยูจริง ผูนั้นใหผูอ่ืนสําคัญวา มีเหตุ การท่ีใหผูอ่ืน      
สําคัญของเขาน้ัน เปนการท่ีใหสําคัญโดยชอบธรรม และเพราะการที่ใหผูอ่ืนสําคัญโดยชอบธรรม 
นั้น เขายอมไมยกตน ยอมไมขมผูอ่ืน. เขาละโทษ คือความเปนผูทุศีล ตั้งไวเฉพาะแตความ     
เปนผูมีศีลกอนทีเดียว ดวยประการฉะนี้. กุศลธรรมเปนอเนกเหลานี้ คือ ความเห็นชอบ    
ความดําริชอบ วาจาชอบ ความไมเปนขาศึกตอพระอริยะ การท่ีใหผูอ่ืนสําคัญโดยชอบธรรม     
การไมยกตน การไมขมผูอ่ืน ยอมมี เพราะสัมมาทิฏฐิเปนปจจยัดวยประการฉะนี้.  
                อปณณกธรรมท่ีถือไวดี  
         [๑๑๙] ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนัน้ บุรุษผูเปน 
วิญูยอมเห็นตระหนักชัดวา ถาเหตุมีอยูจริง เม่ือเปนอยางนี้ ทานบุรุษบุคคลนี้ เม่ือตายไป  
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จะเขาถึงสุคติ โลก สวรรค. ก็ถาเหตุอยาไดมีจริง วาจาของทานสมณพราหมณเหลานัน้จงเปน      
คําสัตย ก็เม่ือเปนอยางนัน้ ทานบุรุษบุคคลนี้ ยอมเปนผูอันวิญูชนสรรเสริญในปจจบัุนวา   
เปนบุรุษบุคคลผูมีศีล มีความเห็นชอบ มีวาทะวามีเหตุ. และถาเหตุมีอยูจริง ความยึดถือของ    
ทานบุรุษบุคคลนี้ อยางนี้ เปนความชนะในโลกท้ังสอง คือ ในปจจุบัน ยอมเปนผูอันวิญูชน     
สรรเสริญ เม่ือตายไป จกัเขาถึงสุคติ โลก สวรรค. อปณณกธรรมนี้ ท่ีบุคคลนั้นยึดถือดี   
สมาทานดี อยางนี้ ยอมแผไปโดยสวน ๒ ยอมละเหตุแหงอกุศลเสีย.   
                  วาทะวาอรูปพรหมไมมี 
         [๑๒๐] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีสมณพราหมณ พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้   
มีความเหน็อยางนี้วา อรูปพรหมยอมไมมีดวยอาการทั้งปวง สมณพราหมณพวกหนึง่ มีวาทะ    
เปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณพวกนัน้ เขากลาวอยางนี้วา อรูปพรหมมีอยูดวยอาการท้ังปวง.    
ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สมณพราหมณ 
เหลานี้มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกันแลกันมิใชหรือ?      
     อยางนั้น พระเจาขา.   
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณนั้น บุรุษผูเปนวิญู  
ยอมเห็นตระหนักดังนีว้า ขอท่ีวาทานสมณพราหมณมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา 
อรูปพรหมไมมีดวยอาการทัง้ปวง ดังนี้ เราไมเห็น แมขอท่ีวา ทานสมณพราหมณ มีวาทะอยางนี้  
มีความเหน็อยางนี้วา อรูปพรหมมีอยูดวยอาการท้ังปวง ดังนี้ เราไมรู สวนเราเองเลา เม่ือไมรู   
เม่ือไมเห็น จะพึงถือเอาโดยสวนเดยีวแลวกลาววา ส่ิงนีเ้ทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี   
ขอนั้นพึงเปนการสมควรแกเราหามิได ถาคําของทานสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้มีความเห็น       
อยางนี้วา อรูปพรหมไมมีดวยอาการท้ังปวง ดังนี้ เปนคําจริง ขอท่ีเราจักเกิดข้ึนในเหลาเทวดา       
ท่ีมีรูป สําเร็จดวยใจ ซ่ึงไมเปนความผิด นี้เปนฐานะท่ีจะมีได ถาคําของทานสมณพราหมณ       
ท่ีมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา อรูปพรหมมีอยูดวยอาการท้ังปวง ดังนี้ เปนคําจริง    
ขอท่ีเราจักเกดิข้ึนในเหลาเทวดาท่ีไมมีรูปสําเร็จดวยสัญญา ซ่ึงไมเปนความผิด นี้เปนฐานะท่ีจะ     
มีได อนึ่งการถือทอนไม การถือศัสตรา การทะเลาะ การแกงแยง การววิาท การตวัตอตัว   
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การกลาวสอเสียดและมุสาวาท ซ่ึงมีรูปเปนเหตุ ยอมปรากฏ แตขอนี้ ยอมไมมี ในอรูปพรหม       
ดวยอาการทั้งปวง ดังนี้. บุรุษผูเปนวิญูนัน้ คร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมปฏิบัติเพือ่หนาย    
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนทิแหงรูปอยางเดียว.    
                วาทะวาความดับแหงภพไมมี     
         [๑๒๑] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย มีสมณพราหมณ พวกหนึ่งมีวาทะอยางนี้   
มีความเหน็อยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพ ไมมีดวยอาการทั้งปวง. สมณพราหมณอีกพวกหน่ึง 
มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอสมณพราหมณเหลานัน้ เขากลาวอยางนี้วา ความดับสนทิแหงภพมีอยู    
ดวยอาการทั้งปวง. ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน 
สมณพราหมณเหลานี้ มีวาทะเปนขาศึกโดยตรงตอกนัและกันมิใชหรือ? 
     อยางนั้น พระเจาขา.   
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ในลัทธิของสมณพราหมณเหลานั้น บุรุษผูเปนวิญู    
ยอมเห็นตระหนักดังนีว้า ขอท่ีทานสมณพราหมณมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ความ      
ดับสนิทแหงภพไมมีดวยอาการท้ังปวง ดังนี้ เราไมเหน็แมขอท่ีทานสมณพราหมณมีวาทะอยางนี้   
มีความเหน็อยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพมีอยูดวยอาการท้ังปวง ดังนี้ เราไมรู สวนเราเองเลา      
เม่ือไมรู เม่ือไมเห็น จะพึงถือเอาโดยสวนเดียว แลวกลาววา ส่ิงนี้เทานัน้จริง ส่ิงอ่ืนเปลา    
ดังนี้ ขอนั้นพึงเปนการสมควรแกเราหามิได ถาคําของทานสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มี       
ความเหน็อยางนี้วา ความดับสนิทแหงภพไมมีดวยอาการทั้งปวง ดังนี้ เปนคําจริง ขอท่ีเราจัก   
เกิดข้ึนในเหลาเทวดาท่ีไมมีรูป สําเร็จดวยสัญญา ซ่ึงไมเปนความผิดนี้ เปนฐานะท่ีจะมีได อนึ่ง     
ถาคําของทานสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนีว้า ความดับสนิทแหงภพมีอยู       
ดวยอาการทั้งปวง ดังนี้ เปนคําจริง ขอท่ีเราจักปรินิพพานในปจจุบันนี ้เปนฐานะท่ีจะมีได.   
ความเหน็ของทานสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา ความดับสนทิแหงภพ   
ไมมีดวยอาการทั้งปวงนี้ ใกลตอธรรมเปนไปกับดวยความกําหนดั ใกลตอธรรมเคร่ืองประกอบ 
สัตวไว ใกลตอธรรมเคร่ืองเพลิดเพลิน ใกลตอธรรมเคร่ืองสยบ ใกลตอธรรมเคร่ืองถือม่ัน     
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สวนความเห็นของทานสมณพราหมณท่ีมีวาทะอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา ความดับสนิทแหง 
ภพมีอยูดวยอาการทั้งปวงนี้ ใกลตอธรรมอันไมเปนไปกบัดวยราคะ ใกลตอธรรมอันมิใชธรรม      
ประกอบสัตวไว ใกลตอธรรมอันมิใชเคร่ืองเพลิดเพลิน ใกลตอธรรมอันมิใชเคร่ืองสยบ ใกล      
ตอธรรมอันไมเปนเคร่ืองยดึม่ัน บุรุษผูเปนวิญูนั้น คร้ันพิจารณาเห็นดังนี้แลว ยอมปฏิบัติ       
เพื่อหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อดับสนิทแหงภพเทานั้น.   
                                บุคคล ๔ จําพวก      
         [๑๒๒] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคล ๔ จําพวกน้ีมีอยู หาไดอยูในโลก 
๔ จําพวกเปนไฉน คือบุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย       
ในการทําตนใหเดือดรอน.       
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการทําผูอ่ืน  
ใหเดือดรอน.  
     บุคคลบางคนในโลกน้ี เปนผูทําตนใหเดือดรอนและประกอบการขวนขวายในการทําตน   
ใหเดือดรอน ทําผูอ่ืนใหเดือดรอนและประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.    
     บุคคลบางคนในโลกน้ี ไมเปนผูทําตนใหเดือดรอนและไมประกอบความขวนขวายใน   
การทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอนและไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนให 
เดือดรอน เขาไมทําตนใหเดอืดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอนนั้น ไมมีความหวิ ดับสนทิ เปน     
ผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว.      
         [๑๒๓] ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบ 
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนเปนไฉน?   
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนคนเปลือย ทอดท้ิงมารยาท       
เลียมือ เขาเชิญใหมารับภกิษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดกไ็มหยุด ไมยนิดีภกิษาท่ีเขานํามาให      
ไมยินดภีกิษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมยินดีภกิษาท่ีเขานิมนต ไมรับภิกษาปากหมอ ไมรับภกิษาจากปาก   
กระเชา ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม ไมรับภกิษาครอมสาก ไมรับ  
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ภิกษาของคน ๒ คนท่ีกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลัง      
ใหลูกดดูนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียบุรุษ ไมรับภิกษาท่ีนัดแนะกันทําไว ไมรับภิกษาใน   
ท่ีท่ีเขาเล้ียงสุนัข ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวนัไตตอมเปนกลุม ไมรับปลา ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา    
ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดยีว เยียวยาอัตภาพดวยขาวคําเดียวบาง       
รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๓ หลัง เยยีวยา      
อัตภาพดวยขาว ๓ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๔ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๔ คําบาง รับภิกษา     
ท่ีเรือน ๕ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๕ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๖ หลัง เยียวยาอัตภาพดวย    
ขาว ๖ คําบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวย      
ภิกษาในถาดนอยใบเดียวบาง ๒ ใบบาง ๓ ใบบาง ๔ ใบบาง ๕ ใบบาง ๖ ใบบาง ๗ ใบบาง กิน  
อาหารที่เก็บคางไววนัหนึ่งบาง ๒ วนับาง ๓ วันบาง ๔ วนับาง ๕ วนับาง ๖ วันบาง ๗ วันบาง 
เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาตลอดกึ่งเดอืนแมเชนนี้ ดวยประการฉะน้ี     
เขาเปนผูมีผักดองเปนภกัษาบาง มีขาวฟางเปนภกัษาบาง มีลูกเดือยเปนภักษาบาง มีกากขาว   
เปนภกัษาบาง มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภกัษาบาง มีขาวตังเปนภกัษาบาง มีขาวไหมเปน       
ภักษาบาง มีหญาเปนภักษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงาและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภค     
ผลไมหลน เยยีวยาอัตภาพ.     
     เขาทรงผาปานบาง ผาแกมกันบาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง ผาเปลือกไมบาง   
หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกปอกรองบาง ผาผลไมกรองบาง 
ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนกเคาบาง เปนผูถอนผม      
และหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวดบาง เปนผูยืน คือ หามอาสนะ   
เปนผูกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการกระโหยง (คือ เดินกระโหยงเหยียบพื้นไมเต็มเทา     
บาง) เปนผูนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูอาบน้ําวันละ ๓ คร้ัง คือ     
ประกอบการขวนขวายในการลงน้ําบาง เปนผูประกอบความขวนขวายในการทําใหกายเดือดรอน 
เรารอนหลายอยางเหน็ปานนี้อยู ดกูรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลนี้เรากลาววา เปนผู    
ทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน.  
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ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความ    
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอนเปนไฉน?  
ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ฆาแพะเล้ียงชีวิต ฆาสุกร      
เล้ียงชีวิต ฆานกเล้ียงชีวติ ฆาเนื้อเล้ียงชีวิต เปนคนเหีย้มโหด เปนคนฆาปลา เปนโจร เปน  
คนฆาโจร เปนคนปกครองเรือนจํา หรือบุคคลเหลาอ่ืนบางพวกเปนผูทําการงานอันทารุณ ดูกร    
พราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลนี้เรากลาววา เปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความ 
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.  
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลเปนผูทําตนใหเดือดรอน และประกอบความ       
ขวนขวายในการทําตนใหเดอืดรอน ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการ  
ทําผูอ่ืนใหเดือดรอนเปนไฉน?       
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนพระราชามหากษัตริย   
ผูไดมูรธาภิเษกแลวก็ดี เปนพราหมณมหาศาลก็ดี พระราชาหรือพราหมณนั้นโปรดใหทําโรงท่ี 
บูชายัญข้ึนใหมทางดานบูรพาแหงพระนคร แลวทรงจําเริญพระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุง 
หนังเสือท้ังเล็บ ทรงทาพระกายดวยเนยใสและน้ํามันงา ทรงเกาพระปฤษฎางคดวยเขามฤค เขา    
ไปยังโรงท่ีบูชายัญใหม พรอมดวยพระมเหสีและพราหมณปุโรหิต บรรทมบนพ้ืนดนิอันมิได     
ลาดดวยเคร่ืองลาด ทาดวยโคมัยสด น้ํานมในเตาท่ีหนึ่ง แหงโคแมลูกออนตัวเดียวมีเทาใด 
พระราชาทรงเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมในเตาท่ี ๒ มีเทาใด พระมเหสีทรงเยียวยา       
อัตภาพดวยน้ํานมเทานั้น น้ํานมในเตาท่ี ๓ มีเทาใด พราหมณปุโรหิตยอมเยียวยาอัตภาพดวย       
น้ํานมเทานัน้ น้ํานมในเตาท่ี ๔ มีเทาใด กบู็ชาไฟดวยน้ํานมเทานั้น ลูกโคเยียวยาอัตภาพ 
ดวยน้ํานมท่ีเหลือ พระราชาหรือพราหมณนั้นตรัสอยางนี้วา เพื่อตองการบูชายัญ จงฆาโค  
ผูประมาณเทานี้ ลูกโคผูประมาณเทานี้ ลูกโคเมียประมาณเทานี้ แพะประมาณเทานี้ แกะ   
ประมาณเทานี ้มาประมาณเทานี้ จงตัดตนไมประมาณเทานี้ เพื่อตองการทําเปนเสายญั จงเกี่ยว   
หญาประมาณเทานี้ เพื่อตองการลาดพื้น ชนเหลาใดท่ีเปนทาสก็ดี เปนคนใชก็ดี เปนกรรมกร      
ก็ดี ของพระราชาหรือพราหมณนั้น ชนเหลานั้นถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม มีน้าํตานองหนา  



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 97 
รองไหทําการงานตามกําหนด ดูกรพราหมณและคฤหบดท้ัีงหลาย บุคคลนี้เรากลาววา เปนผู     
ทําตนใหเดือดรอน และประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน     
และประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.   
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย ก็บุคคลไมเปนผูทําตนใหเดือดรอนและไมประกอบ      
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอนและไมประกอบความขวนขวาย     
ในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมมีความหิว     
ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันทีเดียว เปนไฉน?     
     ดูกรพราหมณและคฤหบดีท้ังหลาย พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหนัต  
ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ี      
ควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผู   
จําแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให 
แจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดา    
และมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรม งามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ    
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี   
หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต      
เม่ือไดศรัทธาแลว ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทาง   
ปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีว      
ดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวช 
เปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและ  
หนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต.     
     เขาบวชอยางนี้แลว ถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภิกษุท้ังหลาย 
     ๑. ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ วางศาตรา มีความละอาย มี  
ความเอ็นด ูมีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู.   
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     ๒. ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของที่    
เขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาดอยู.     
     ๓. ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล   
เวนจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน.   
     ๔. ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย มีถอยคํา   
เปนหลักฐาน ควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก.      
     ๕. ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน   
เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกัน หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตก     
ราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกนัแลวบาง ชอบคนผูพรอม       
เพรียงกนั ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกนั เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกัน กลาวแตคําท่ีทําให     
คนพรอมเพรียงกัน.     
     ๖. ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ เพราะหู ชวนใหรัก     
จับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใคร พอใจ.      
     ๗. ละคําเพอเจอ เวนขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิง       
อรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูดแตคํามีหลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน       
โดยกาลอันควร.  
     ๘. เธอเวนขาดจากการพรากพืชคามและภูตคาม.      
     ๙. เธอฉันหนเดยีว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวิกาล. 
    ๑๐. เธอเวนจากการฟอนรํา ขับรอง ประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึก     
แกกุศล.       
    ๑๑. เธอเวนขาดจากการทัดทรงประดับ ตบแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอม และ       
เคร่ืองประเทืองผิว อันเปนฐานแหงการแตงตัว.      
    ๑๒. เธอเวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ.       
    ๑๓. เธอเวนขาดจากการรับทองและรับเงิน.   
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    ๑๔. เธอเวนขาดจากการรับธัญญาหารดิบ.    
    ๑๕. เธอเวนขาดจากการรับเนื้อดิบ.       
    ๑๖. เธอเวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี.  
    ๑๗. เธอเวนขาดจากการรับทาสีและทาส.     
    ๑๘. เธอเวนขาดจากการรับแพะและแกะ.      
    ๑๙. เธอเวนขาดจากการรับไกและสุกร.     
    ๒๐. เธอเวนขาดจากการรับชาง โค มา และลา.     
    ๒๑. เธอเวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดิน. 
    ๒๒. เธอเวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช.       
    ๒๓. เธอเวนขาดจากการซ้ือและการขาย.     
    ๒๔. เธอเวนขาดจากการโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอม และการโกงดวย 
 เคร่ืองตวงวัด.       
    ๒๕. เธอเวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง และการตลบตะแลง.      
    ๒๖. เธอเวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา การตชิีง การปลน และกรรโชก.       
     เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง   
เธอจะไปทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของตัวเปน     
ภาระบินไป ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาต      
เปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง.       
     ภิกษนุั้นประกอบดวยศีลขันธอันเปนอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันปราศจากโทษในภายใน   
เธอเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย    
ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น      
ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย เธอฟงเสียงดวยโสต ...  ดมกล่ิน    
ดวยฆานะ ... ล้ิมรสดวยชิวหา ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูแจงธรรมารมณดวยใจ   
แลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยญัชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว    
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จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภชิฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษามนินทรีย ช่ือ 
วาถึงความสํารวมในมนินทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมได   
เสวยสุขอันไมระคนดวยกเิลสในภายใน.  
     ภิกษนุั้นยอมทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ในการแล ในการเหลียว 
ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม การเค้ียว    
การล้ิม ในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การหลับ 
การตื่น การพดู การนิ่ง.      
     ภิกษนุั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติและสัมปชัญญะ อันเปนอริยะเชนนี้    
แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง     
ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติ      
ไวเฉพาะหนา เธอละความเพงเล็งในโลก มีใจปราศจากความเพงเล็งอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิ     
จากความเพงเล็ง ละความประทุษราย คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวงัประโยชน    
แกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษราย คือ พยาบาทได ละถ่ินมิทธะแลว  
เปนผูปราศจากถ่ินมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิต       
ใหบริสุทธ์ิจากถ่ินมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะแลว เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู      
ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวจิิกิจฉาแลว เปนผูขามวิจิกจิฉา ไมมีความ    
เคลือบแคลงในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจิกจิฉา.  
     ภิกษนุั้นละนิวรณ ๕ เหลานี้ อันเปนเคร่ืองเศราหมองแหงใจ อันทําปญญาใหทุรพลได       
แลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแต      
วิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวติก ไมมี       
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และ  
เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูได 
ฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข 
ละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู.      
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     ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน  
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง      
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบ     
ชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด      
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏวิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น    
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น      
มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนด      
อายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ันแลวไมมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอัน  
มาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี.       
     ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส 
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของ   
สัตวท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม       
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตาม       
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปน 
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง  
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนสัตวเหลานีป้ระกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต      
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตาย     
เพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ดังน้ี เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ 
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษ ุ
ของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะน้ี.     
     ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน  
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด      
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ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้อาสวะ    
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา. เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน 
แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา    
หลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืน      
เพื่อความเปนอยางนี้ มิไดมี.      
     ดูกรพราหมณคฤหบดีท้ังหลาย บุคคลนี้ เรากลาววา เปนผูไมทําตนใหเดือดรอน       
ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ไมประกอบ  
ความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน       
ไมมีความหวิ ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุขมีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว.   
                   พราหมณและคฤหบดีแสดงตนเปนอุบาสก  
         [๑๒๔] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พราหมณคฤหบดีและชาวบานศาลาท้ังหลาย   
ไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคน 
หลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระโคดมผูเจริญ   
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกนั ขาพระพุทธเจาท้ังหลายน้ี ขอถึงทาน      
พระโคดม พระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระพุทธเจา  
ท้ังหลายวา เปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป ฉะนี้แล.    
                 จบ อปณณกสูตร ท่ี ๑๐. 
                  จบ คหปติวรรค ท่ี ๑.  
                _______________      
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                                  รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ   
                  ๑. กันทรกสูตร 
                  ๒. อัฏฐกนาครสูตร     
                  ๓. เสขปฏิปทาสูตร     
                  ๔. โปตลิยสูตร 
                  ๕. ชีวกสูตร   
                  ๖. อุปาลิวาทสูตร     
                  ๗. กุกกุโรวาทสูตร    
                  ๘. อภัยราชกุมารสูตร  
                  ๙. พหุเวทนิยสูตร     
                 ๑๐. อปณณกสูตร 
                                ________________     
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                                  ภิกขุวรรค 
                  ๑. จูฬราหุโลวาทสูตร  
                                เร่ืองพระราหุล     
         [๑๒๕] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน เขต  
พระนครราชคฤห. ก็สมัยนั้นแล ทานพระราหุลอยู ณ ปราสาทช่ือวาอัมพลัฏฐิกา. คร้ังนั้น   
เวลาเยน็ พระผูมีพระภาคเสด็จออกจากท่ีเรนอยูแลว เสดจ็เขาไปยังอัมพลัฏฐิกาปราสาทท่ีทาน    
พระราหุลอยู. ทานพระราหลุไดเห็นพระผูมีพระภาคเสดจ็มาแตไกล จึงปูลาดอาสนะและต้ังน้ํา 
สําหรับลางพระบาทไว. พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีปูลาดไว แลวทรงลางพระบาท.   
ทานพระราหลุถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
         [๑๒๖] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเหลือน้ําไวในภาชนะนํ้าหนอยหนึ่ง แลวตรัสกะ 
ทานพระราหลุวา ดูกรราหุล เธอเห็นน้ําเหลือหนอยหนึ่งอยูในภาชนะน้ํานี้หรือ?     
     ทานพระราหุลกราบทูลวา เห็นพระเจาขา.       
     ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาท้ังรูอยู ก็มีนอย    
เหมือนกนัฉะนั้น.      
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเทน้ําท่ีเหลือหนอยหนึ่งนั้นเสีย แลวตรัสกะทานพระราหุล      
วา ดูกรราหุล เธอเห็นน้ําหนอยหนึ่งท่ีเราเทเสียแลวหรือ?  
     รา. เห็น พระเจาขา.    
     พ. ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาท้ังรูอยู ก็เปน   
ของท่ีเขาท้ิงเสียแลวเหมือนกนัฉะน้ัน.      
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงคว่ําภาชนะน้ํานั้น แลวตรัสกะทานพระราหุลวา ดกูรราหุล 
เธอเห็นภาชนะน้ําท่ีคว่ํานี้หรือ?    
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     เห็น พระเจาขา. 
     ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาท้ังรูอยู ก็เปนของท่ี       
เขาคว่ําเสียแลวเหมือนกันฉะนั้น.     
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงหงายภาชนะนํ้านั้นข้ึน แลวตรัสกะทานพระราหุลวา       
ดูกรราหุล เธอเห็นภาชนะน้ําอันวางเปลานีห้รือ?     
     เหน็ พระเจาขา. 
     ดูกรราหุล สมณธรรมของบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสาท้ังรูอยู ก็เปนของ   
วางเปลาเหมือนกันฉะนั้น.    
         [๑๒๗] ดูกรราหุล เปรียบเหมือนชางตน มีงาอันงอนงาม เปนพาหนะท่ีเจริญยิ่งนัก      
มีกําเนิดดี เคยเขาสงคราม ชางนั้นเขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง    
ดวยเทาหลังท้ังสองบาง ดวยกายเบ้ืองหนาบาง ดวยกายเบ้ืองหลังบาง ดวยศีรษะบาง ดวยหู    
ท้ังสองบาง ดวยงาทั้งสองบาง ดวยหางบาง ยอมรักษาไวแตงวงเทานั้น. เพราะการท่ีชางรักษา  
แตงวงนั้น ควานชางจึงมีความดําริอยางนีว้า ชางตนนีแ้ลมีงาอันงอนงาม เปนพาหนะท่ีเจริญ     
ยิ่งนัก มีกําเนดิดี เคยเขาสงคราม เขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง    
ดวยเทาหลังท้ังสองบาง ดวยกายเบ้ืองหนาบาง ดวยกายเบ้ืองหลังบาง ดวยศีรษะบาง    
ดวยหูท้ังสองบาง ดวยงาท้ังสองบาง ดวยหางบาง ยอมรักษาไวแตงวงเทานั้น ชีวิตช่ือวา     
อันชางตนยังไมยอมสละแล. ดูกรราหุล เม่ือใดแลชางตนมีงาอันงอนงามเปนพาหนะท่ีเจริญ   
ยิ่งนัก มีกําเนดิดี เคยเขาสงคราม เขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง    
ดวยเทาหลังท้ังสองบาง ดวยกายเบ้ืองหนาบาง ดวยกายเบ้ืองหลังบาง ดวยศีรษะบาง ดวยหู    
ท้ังสองบาง ดวยงาทั้งสองบาง ดวยหางบาง ดวยงวงบาง. เพราะการท่ีชางทํากรรมดวยงวงนั้น     
ควานชางจึงมีความดําริอยางนี้วา ก็ชางตนนี้แลมีงาอันงอนงาม เปนพาหนะท่ีเจริญยิ่งนัก       
มีกําเนิดดี เคยเขาสงคราม เขาสงครามแลว ยอมทํากรรมดวยเทาหนาท้ังสองบาง ดวยเทาหลัง   
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ท้ังสองบาง ดวยกายเบ้ืองหนาบาง ดวยกายเบ้ืองหลังบาง ดวยศีรษะบาง ดวยหูท้ังสองบาง     
ดวยงาทั้งสองบาง ดวยหางบาง ดวยงวงบาง ชีวิตช่ือวาอันชางตนยอมสละแลว บัดนีไ้มมีอะไร  
ท่ีชางตนจะพึงทําไมได ฉันใด. ดูกรราหุล เรากลาววาบุคคลผูไมมีความละอายในการกลาวมุสา    
ท้ังท่ีรูอยู ท่ีจะไมทําบาปกรรมแมนอยหน่ึงไมมี ฉันนั้นเหมือนกัน. เพราะเหตุนั้นแหละ ราหุล 
เธอพึงศึกษาวา เราจักไมกลาวมุสา แมเพราะหัวเราะกันเลน ดูกรราหุล เธอพึงศึกษาอยางนี้แล.   
         [๑๒๘] ดูกรราหุล เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แวนมีประโยชนอยางไร?      
     มีประโยชนสําหรับสองดู พระเจาขา.    
     ฉันนั้นเหมือนกันแล ราหลุ บุคคลควรพิจารณาเสียกอน แลวจึงทํากรรมดวยกาย    
ดวยวาจา ดวยใจ.      
                กรรม ๓   
         [๑๒๙] ดูกรราหุล เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมน้ันเธอพึงพิจารณา     
เสียกอนวา เราปรารถนาจะทํากรรมนี้ใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียน 
ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนท้ังผูอ่ืนบาง กายกรรมนี้เปนอกศุล  
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวบิากกระมังหนอ. ดูกรราหุล ถาเม่ือเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา      
เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียนตน เพือ่ 
เบียดเบียนผูอ่ืน เพื่อเบียดเบียนท้ังตนท้ังผูอ่ืน กายกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร      
มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร กรรมเห็นปานนี้ เธอไมพึงทําดวยกายโดยสวนเดียว. แตถาเม่ือเธอ    
พิจารณาอยูพึงรูอยางนี้วา เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ ไมพงึเปนไป      
เพื่อเบียดเบียนตน เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน เพื่อเบียดเบียนท้ังตนท้ังผูอ่ืน กายกรรมนี้เปนกศุล       
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร กรรมเห็นปานน้ัน เธอพึงทําดวยกาย. แมเม่ือเธอกําลัง    
ทํากรรมดวยกาย เธอก็พึงพจิารณากายกรรมน้ันแหละวา เรากําลังทํากรรมใดดวยกาย กายกรรม      
ของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง และเพื่อเบียดเบียน     
ท้ังตนและผูอ่ืนบาง กายกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวบิากกระมังหนอ.   



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 107 
ถาเม่ือเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนีว้า เราทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ ยอมเปนไป     
เพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง และเพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง     
กายกรรมนีเ้ปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเลิกกายกรรมเห็นปานนัน้ 
เสีย. แตถาเธอพิจารณาอยู พงึรูอยางนี้วา เราทํากรรมใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้     
ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง และเพื่อเบียดเบียนท้ังตนและ   
ผูอ่ืนบาง กายกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวบิากดังนี้ไซร เธอพึงเพิ่มกายกรรม    
เห็นปานนั้น. ดูกรราหุล แมเธอทํากรรมดวยกายแลว เธอก็พึงพจิารณากายกรรมน้ันแหละวา     
เราไดทําแลวซ่ึงกรรมใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อ 
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง กายกรรมนีเ้ปนอกุศล มีทุกขเปน       
กําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพจิารณาอยู พึงรูอยางนี้วา เราไดทําแลวซ่ึงกายกรรมใด      
กายกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง และเพ่ือ 
เบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง กายกรรมนีเ้ปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร      
กายกรรมเห็นปานนั้น เธอพงึแสดง เปดเผย ทําใหตื้น ในพระศาสนา หรือในเพื่อนพรหมจรรย     
ท้ังหลายผูวิญู แลวพึงสํารวมตอไป. แตถาเธอพิจารณาอยูพึงรูอยางนี้วา เราไดทําแลวซ่ึงกรรม     
ใดดวยกาย กายกรรมของเรานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพือ่เบียดเบียนผูอ่ืนบาง    
และเพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง กายกรรมนี้เปนกศุล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวบิาก      
ดังนี้ไซร เธอพึงมีปติและปราโมทย ศึกษาในกุศลธรรมท้ังกลางวันและกลางคืนอยูดวยกายกรรม      
นั้นแหละ.      
         [๑๓๐] ดกูรราหุล เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา เธอพึงพิจารณาวจกีรรมนั้น    
เสียกอนวา เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง    
เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง วจกีรรมนี้เปนอกุศล มีทุกข      
เปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนีว้า เราปรารถนาจะทํา      
กรรมใดดวยวาจา วจกีรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง   
และเพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง วจกีรรมนี้เปนอกศุล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบาก  



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 108 
ดังนี้ไซร วจกีรรมเห็นปานนั้น เธอไมควรทําโดยสวนเดียว. แตถาเธอพิจารณาอยู พงึรูอยางนี้วา      
เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ไมพึงเปนไปเพือ่เบียดเบียนตนบาง เพื่อ 
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง วจีกรรมนีเ้ปนกุศล มีสุขเปนกําไร      
มีสุขเปนผลดังนี้ไซร วจีกรรมเห็นปานนั้น เธอควรทํา. ดูกรราหุล แมเม่ือเธอกําลังทํากรรม  
ดวยวาจา เธอก็พึงพิจารณาวจีกรรมนั้นแหละวา เราทําอยูซ่ึงกรรมใดดวยวาจา วจกีรรมของเรานี้     
ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง และเพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืน      
บาง วจีกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู       
พึงรูอยางนีว้า เราทําอยูซ่ึงกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตน  
เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน และเพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืน วจกีรรมนี้เปนอกศุล มีทุกขเปนกําไร      
มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเลิกวจีกรรมเห็นปานนั้นเสีย. แตถาเธอพิจารณาอยู พงึรูอยางนี้วา       
เราทําอยูซ่ึงกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อ       
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง และเพ่ือเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง วจีกรรมนีเ้ปนกุศล มีสุขเปนกําไร      
มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเพิ่มวจีกรรมเห็นปานนั้น. ดูกรราหุล แมเธอทํากรรมดวยวาจา      
แลว เธอก็พึงพิจารณาวจีกรรมนั้นแหละวา เราไดทําแลวซ่ึงกรรมใดดวยวาจา วจีกรรมของเรานี้      
ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง     
วจีกรรมนีเ้ปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู     
พึงรูอยางนีว้า เราไดทําแลวซ่ึงกรรมใดดวยวาจา วจกีรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียน 
ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบยีนท้ังตนและผูอ่ืนบาง วจกีรรมนี้เปนอกศุล   
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวบิากดังนี้ไซร วจีกรรมเห็นปานนั้น เธอพึงแสดง เปดเผย     
ทําใหตื้น ในพระศาสนาหรือในเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูวิญู คร้ันแลวพึงสํารวมตอไป. แต       
ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา เราไดทําแลวซ่ึงกรรมใดดวยวาจา วจกีรรมของเรานี้ ยอมไม 
เปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพือ่เบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง  
วจีกรรมนีเ้ปนกุศล มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงมีปติและปราโมทย    
ศึกษาในกุศลธรรมท้ังกลางวันและกลางคืน อยูดวยวจีกรรมนั้นแหละ.    
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         [๑๓๑] ดกูรราหุล เธอปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ เธอพึงพิจารณามโนกรรมนั้น      
เสียกอนวา เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเราน้ี พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียน     
ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง มโนกรรมนี้เปนอกุศล   
มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวบิากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยูพึงรูอยางนีว้า เราปรารถนาจะ  
ทํากรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ พึงเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง   
เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง มโนกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปนกาํไร มีทุกขเปนวิบาก    
ดังนี้ไซร มโนกรรมเห็นปานนี้ เธอไมควรทําโดยสวนเดยีว. แตถาเธอพิจารณาอยู พงึรูอยางนี้วา       
เราปรารถนาจะทํากรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเราน้ี ไมพึงเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง 
เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง มโนกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร    
มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร มโนกรรมเห็นปานนั้น เธอควรทํา. ดูกรราหุล แมเม่ือเธอกําลังทํากรรม      
ใดดวยใจ เธอก็พึงพิจารณามโนกรรมนั้นแหละวา เราทําอยูซ่ึงกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้       
ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง     
มโนกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ. ถาเธอพิจารณาอยู     
พึงรูอยางนีว้า เราทําอยูซ่ึงกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนบาง       
เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง มโนกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกข  
เปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเลิกมโนกรรมเห็นปานนั้นเสีย. แตถาเธอพจิารณาอยู  
พึงรูอยางนีว้า เราทําอยูซ่ึงกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน   
ตนบาง เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง มโนกรรมนี้เปนกุศล    
มีสุขเปนกําไร มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงเพิ่มมโนกรรมเหน็ปานนัน้. ดูกรราหุล แมเธอ      
ทํากรรมใดดวยใจแลว เธอกพ็ึงพิจารณามโนกรรมนั้นแหละวา เราไดทํากรรมใดดวยใจแลว 
มโนกรรมของเราน้ี ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพือ่เบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียน 
ท้ังตนและผูอ่ืนบาง มโนกรรมน้ีเปนอกุศล มีทุกขเปนกาํไร มีทุกขเปนวิบากกระมังหนอ.  
ถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา เราทําไดแลวซ่ึงกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ ยอมเปน  
ไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง เพือ่เบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง      
มโนกรรมนี้เปนอกุศล มีทุกขเปนกําไร มีทุกขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงกระดาก ละอาย    
เกลียดในมโนกรรมเห็นปานนั้น คร้ันแลวพึงสํารวมตอไป. แตถาเธอพิจารณาอยู พึงรูอยางนี้วา    
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เราไดทําแลวซ่ึงกรรมใดดวยใจ มโนกรรมของเรานี้ยอมไมเปนไปเพือ่เบียดเบียนตนบาง เพื่อ       
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืนบาง มโนกรรมนี้เปนกุศล มีสุขเปนกําไร  
มีสุขเปนวิบากดังนี้ไซร เธอพึงมีปติและปราโมทย ศึกษาในกุศลธรรมท้ังหลาย ท้ังกลางวัน 
และกลางคืน อยูดวยมโนกรรมน้ันแหละ. 
         [๑๓๒] ดูกรราหุล สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอดตีกาล ไดชําระกายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรมแลว สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนัน้พิจารณาๆ อยางนี้นัน่เอง แลวจึง       
ชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม. แมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง ในอนาคตกาล   
จักชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม สมณะหรือพราหมณท้ังหมดนัน้ ก็จักพิจารณาๆ       
อยางนี้นัน่เอง แลวจึงชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม. ถึงสมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่งในปจจุบัน กําลังชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมอยู สมณะหรือพราหมณ     
ท้ังหมดนัน้ กพ็ิจารณาๆ อยางนี้นั่นเอง แลวจึงชําระกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม. เพราะ     
เหตุนั้นแหละ ราหุล เธอพึงศึกษาวา เราจักพิจารณาๆ แลวจึงชําระกายกรรม วจีกรรม   
มโนกรรม ดูกรราหุล เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระราหุลมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ  
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.     
                                  จบ จุฬราหุโลวาทสูตร ท่ี ๑.     
                                          ___________________   
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                 ๒. มหาราหุโลวาทสูตร   
                                เร่ืองพระราหุล     
         [๑๓๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก      
เศรษฐี  เขตพระนครสาวัตถี คร้ังนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคครองอันตราวาสกแลว   
ทรงถือบาตรและจีวรเสดจ็เขาไปบิณฑบาตยังนครสาวัตถีเวลาเชา. แมทานพระราหุลกค็รอง      
อันตรวาสก แลวถือบาตรและจีวรตามพระผูมีพระภาคไป ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค. คร้ังนั้น       
พระผูมีพระภาคทรงผินพระพักตรไปรับส่ังกะทานพระราหุลวา ดกูรราหุล รูปอยางใดอยางหนึ่ง      
เปนอดีต เปนอนาคต และเปนปจจุบัน เปนภายในก็ดี เปนภายนอกกด็ี หยาบก็ดี ละเอียด     
ก็ดี เลวก็ดี ประณีตก็ดี อยูในท่ีไกลก็ดี อยูในท่ีใกลกด็ี รูปท้ังปวงนี้ เธอพึงเห็นดวยปญญา       
อันชอบตามเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นัน่ไมใชตัวตนของเรา ดังนี้.  
     พระราหุลทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาค รูปเทานัน้หรือ ขาแตพระสุคต รูปเทานั้น       
หรือ?   
     พ. ดูกรราหุล ท้ังรูป ท้ังเวทนา ท้ังสัญญา ท้ังสังขาร ท้ังวิญญาณ.   
         [๑๓๔] คร้ังนั้น ทานพระราหุลคิดวา วันนี้ ใครหนออันพระผูมีพระภาคทรงโอวาท       
ดวยโอวาทในที่เฉพาะพระพกัตรแลวจกัเขาบานเพื่อบิณฑบาตเลา ดังนี้แลว กลับจากท่ีนั้นแลว   
นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ณ โคนไมแหงหนึ่ง. ทานพระสารีบุตรไดเห็น     
ทานพระราหลุผูนั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา ณ โคนตนไมแหงหนึ่ง แลว     
บอกกะทานพระราหุลวา ดกูรราหุล ทานจงเจริญอานาปานสติเถิด ดวยวา อานาปานสติภาวนา     
ท่ีบุคคลเจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก. คร้ังนั้น เวลาเย็น  
ทานพระราหลุออกจากท่ีเรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค   
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แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ อานาปานสติ       
อันบุคคลเจริญแลวอยางไร ทําใหมากแลวอยางไร จึงจะมีผล มีอานิสงส?     
                ธาตุ ๕   
         [๑๓๕] ดูกรราหุล รูปอยางใดอยางหน่ึง เปนภายใน อาศัยตนเปนของหยาบ 
มีลักษณะแขนแข็ง อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดม่ัน คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ   
เอ็น กระดูก เยือ่ในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย 
อาหารใหม อาหารเกา หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางอ่ืนเปนภายใน อาศัยตน เปนของหยาบ 
มีลักษณะแขนแข็ง อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดม่ัน นี้เราเรียกวาปฐวีธาตุเปนภายใน. ก็ปฐวีธาตุ   
เปนภายในก็ด ีเปนภายนอกก็ดี อันใด ปฐวีธาตุนั้นเปนปฐวีธาตุเหมือนกัน. ปฐวีธาตุนั้น   
เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช  
ตนของเรา ดังนี้. เพราะบุคคลเห็นปฐวีธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนีแ้ลว   
ยอมเบ่ือหนายในปฐวีธาตุ จติยอมคลายกําหนัดในปฐวีธาตุ.    
         [๑๓๖] ดกูรราหุล ก็อาโปธาตุเปนไฉน? อาโปธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอกกมี็. 
ก็อาโปธาตุท่ีเปนภายในเปนไฉน ส่ิงใดเปนภายใน อาศัยตน เปนอาโป มีลักษณะเอิบอาบ       
อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดม่ัน คือ ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขน น้ําตา เปลวมัน      
น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร หรือส่ิงใดส่ิงหนึง่อยางอ่ืน เปนภายใน อาศัยตน เปนอาโป     
มีลักษณะเอิบอาบ อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดม่ัน นี้เราเรียกวาอาโปธาตุเปนภายใน. ก็อาโปธาตุ    
เปนภายในก็ด ีเปนภายนอกก็ดี อันใด อาโปธาตุนั้นเปนอาโปธาตุเหมือนกัน. อาโปธาตุนั้น   
เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใช  
ตนของเรา ดังนี้ เพราะบุคคลเห็นอาโปธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว    
ยอมเบ่ือหนายในอาโปธาตุ จติยอมคลายกําหนัดในอาโปธาตุ.    
         [๑๓๗] ดูกรราหุล ก็เตโชธาตุเปนไฉน? เตโชธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอกกมี็. 
ก็เตโชธาตุท่ีเปนภายในเปนไฉน ส่ิงใดเปนภายใน อาศัยตน เปนเตโช มีลักษณะรอน   
อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดม่ัน คือ ไฟท่ียงักายใหอบอุน ไฟท่ียังกายใหทรุดโทรม ไฟที่ยังกาย     
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ใหกระวนกระวาย และไฟทีเ่ผาอาหารท่ีกิน ท่ีดื่ม ท่ีเค้ียว ท่ีล้ิม ใหยอยไปโดยชอบ หรือ 
ส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางอ่ืน เปนภายในอาศัยตน เปนเตโช มีลักษณะรอน อันกรรมและกิเลสเขา  
ไปยึดม่ัน นี้เราเรียกวาเตโชธาตุ เปนภายใน. ก็เตโชธาตุเปนภายในก็ดี เปนภายนอกกด็ี   
อันใด เตโชธาตุนั้นเปนเตโชธาตุเหมือนกัน. เตโชธาตุนั้น เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบตามเปน      
จริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนั่น นั่นไมใชตนของเรา ดังนี้. เพราะบุคคลเห็น   
เตโชธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว ยอมเบ่ือหนายในเตโชธาตุ จติยอม 
คลายกําหนดัในเตโชธาตุ. 
         [๑๓๘] ดูกรราหุล วาโยธาตุเปนไฉน? วาโยธาตุเปนภายในก็มี เปนภายนอกกมี็.   
ก็วาโยธาตุเปนภายในเปนไฉน ส่ิงใดเปนภายใน อาศัยตน เปนวาโย มีลักษณะพัดไปมา   
อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดม่ัน คือ ลมพัดข้ึนเบ้ืองบน ลมพัดลงเบ้ืองตํ่า ลมในทอง ลมในไส 
ลมแลนไปตามอวัยวะนอยใหญ ลมหายใจ หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางอ่ืน เปนภายใน อาศัยตน     
เปนวาโย พัดไปมา อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดม่ัน นี้เราเรียกวาวาโยธาตุเปนภายใน. ก ็   
วาโยธาตุเปนภายในกด็ี เปนภายนอกก็ดี อันใด วาโยธาตุนั้นเปนวาโยธาตุเหมือนกัน. วาโยธาตุ      
นั้นเธอพึงเหน็ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นัน่ไมใชของเรา เราไมเปนนัน่ นั่นไม 
ใชตนของเรา ดังนี้. เพราะบุคคลเห็นวาโยธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว       
ยอมเบ่ือหนายในวาโยธาตุ จติยอมคลายกําหนัดในวาโยธาตุ.    
         [๑๓๙] ดกูรราหุล ก็อากาสธาตุเปนไฉน? อากาสธาตุเปนภายในกมี็ เปนภายนอก    
ก็มี. อากาสธาตุท่ีเปนภายในเปนไฉน ส่ิงใดเปนภายใน อาศัยตนเปนอากาศ มีลักษณะวาง     
อันกรรมและกิเลสเขาไปยึดม่ัน คือ ชองหู ชองจมูก ชองปาก ชองคอสําหรับกลืนอาหารท่ีกิน 
ท่ีดื่ม ท่ีเค้ียว ท่ีล้ิม และชองสําหรับถายอาหารท่ีกิน ท่ีดื่ม ท่ีเค้ียว ท่ีล้ิม ออกเบ้ืองลาง     
หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางอ่ืนเปนภายใน อาศัยตน เปนอากาศ มีลักษณะวาง ไมทึบ มีลักษณะ 
ไมทึบเปนชอง มีลักษณะเปนชอง อันเนื้อและเลือดไมถูกตอง เปนภายใน อันกรรมและกิเลส 
เขาไปยึดม่ัน นี้เราเรียกวาอากาสธาตุ เปนภายใน. ก็อากาสธาตุเปนภายในก็ดี เปนภายนอกก็ดี    
อันใด อากาสธาตุนั้น เปนอากาศธาตุเหมือนกัน. อากาสธาตุนั้น เธอพึงเห็นดวยปญญาอันชอบ  
ตามเปนจริงอยางนีว้า นั่นไมใชของเรา เราไมเปนนัน่ นัน่ไมใชตนของเรา ดังนี้. เพราะบุคคล       
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เห็นอากาสธาตุนั้น ดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้แลว ยอมเบื่อหนายในอากาสธาตุ จิต      
ยอมคลายกําหนัดในอากาสธาตุ.   
                 ภาวนาเสมอดวยธาตุ ๕   
         [๑๔๐] ดกูรราหุล เธอจงเจริญภาวนา (อบรมจิต) เสมอดวยแผนดนิเถิด เพราะเม่ือ 
เธอเจริญภาวนาเสมอดวยแผนดินอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกดิข้ึนแลว จกั 
ไมครอบงําจิตได. ดูกรราหุล เปรียบเหมือนคนท้ังหลายท้ิงของสะอาดบาง ไมสะอาดบาง คูถบาง      
มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง เลือดบาง ลงท่ีแผนดิน แผนดินจะอึดอัดหรือระอา หรือ  
เกลียดของนัน้ก็หาไม ฉันใด เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยแผนดินฉันนัน้แล เพราะเม่ือเธอ     
เจริญภาวนาเสมอดวยแผนดนิอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไม 
ครอบงําจิตได.  
         [๑๔๑] ดกูรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยน้ําเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนาเสมอ      
ดวยน้ําอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกดิข้ึนแลว จกัไมครอบงําจิตได. ดูกรราหุล   
เปรียบเหมือนคนท้ังหลายลางของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลายบาง   
น้ําหนองบาง เลือดบาง ลงในน้ํา น้ําจะอึดอัดหรือระอา หรือเกลียดของนั้นกห็าไม ฉันใด     
เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยน้ํา ฉันนั้นแล เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนาเสมอดวยน้ําอยู ผัสสะ    
อันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกดิข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได.  
         [๑๔๒] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยไฟเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนา    
เสมอดวยไฟอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได.   
ดูกรราหุล เปรียบเหมือนไฟที่เผาของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง คูถบาง มูตรบาง น้ําลาย   
บาง น้ําหนองบาง เลือดบาง ไฟจะอึดอัดหรือระอา หรือเกลียดของนั้นก็หาไม ฉันใด เธอ     
จงเจริญภาวนาเสมอดวยไฟฉันนั้นแล เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนาเสมอดวยไฟอยู ผัสสะอันเปน   
ท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกดิข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได.  
         [๑๔๓] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยลมเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนา    
เสมอดวยลมอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตของเธอ 
ได ดูกรราหุล เปรียบเหมือนลมยอมพัดตองของสะอาดบาง ของไมสะอาดบาง คูถบาง   
มูตรบาง น้ําลายบาง น้ําหนองบาง เลือดบาง ลมจะอึดอัดหรือระอา หรือเกลียดของนัน้     
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ก็หาไม ฉันใด เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยลม ฉันนั้น เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนาเสมอดวย      
ลมอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได.    
         [๑๔๔] ดูกรราหุล เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนา 
เสมอดวยอากาศอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ ท่ีเกิดข้ึนแลว จักไมครอบงําจิตได.       
ดูกรราหุล เปรียบเหมือนอากาศไมตั้งอยูในท่ีไหนๆ ฉันใด เธอจงเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศ   
ฉันนั้นแล เพราะเม่ือเธอเจริญภาวนาเสมอดวยอากาศอยู ผัสสะอันเปนท่ีชอบใจและไมชอบใจ   
ท่ีเกิดขึ้นแลว จักไมครอบงําจิตได. 
                                 การเจริญภาวนาธรรม ๖ อยาง       
         [๑๔๕] ดูกรราหุล เธอจงเจริญเมตตาภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญเมตตาภาวนาอยู       
จักละพยาบาทได. เธอจงเจริญกรุณาภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญกรุณาภาวนาอยู จักละ      
วิหิงสาได. เธอจงเจริญมุทิตาภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญมุทิตาภาวนาอยู จกัละอรติได.       
เธอจงเจริญอุเบกขาภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญอุเบกขาภาวนาอยู จกัละปฏิฆะได. เธอจง   
เจริญอสุภภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญอสุภภาวนาอยู จักละราคะได. เธอจงเจริญอนิจจสัญญา       
ภาวนาเถิด เพราะเม่ือเธอเจริญอนิจจสัญญาภาวนาอยู จกัละอัสมิมานะได.     
                   อานาปานสติภาวนา     
         [๑๔๖] ดกูรราหุล เธอจงเจริญอานาปานสติภาวนาเถิด เพราะอานาปานสติท่ีบุคคล    
เจริญแลว ทําใหมากแลว ยอมมีผล มีอานิสงสใหญ. ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญอยางไร     
ทําใหมากอยางไร จึงมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ? ดูกรราหลุ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ดี     
อยูท่ีโคนไมกด็ี อยูในเรือนวางก็ดี นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอมีสติ       
หายใจออก มีสติหายใจเขา. เม่ือหายใจออกยาว ก็รูชัดวา หายใจออกยาว เม่ือหายใจเขายาว  
ก็รูชัดวา หายใจเขายาว.  เม่ือหายใจออกส้ัน ก็รูชัดวา หายใจออกส้ัน เม่ือหายใจเขาส้ัน    
ก็รูชัดวา หายใจเขาส้ัน. ยอมสําเหนียกวา จกักําหนดรูกองลมท้ังปวงหายใจออก ยอมสําเหนียก     
วา จักกําหนดรูกองลมท้ังปวงหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักระงับกายสังขารหายใจออก      
ยอมสําเหนยีกวา จักระงับกายสังขารหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักกาํหนดรูปตหิายใจออก  
ยอมสําเหนยีกวา จักกําหนดรูปติหายใจเขา. ยอมสําเหนยีกวา จกักําหนดรูสุขหายใจออก ยอม      



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 116 
สําเหนียกวา จกักําหนดรูสุขหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จักกําหนดรูจติสังขารหายใจออก ยอม      
สําเหนียกวา จกักําหนดรูจิตสังขารหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จกัระงับจิตสังขารหายใจออก 
ยอมสําเหนยีกวา จักระงับจิตสังขารหายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จกักําหนดรูจิตหายใจออก   
ยอมสําเหนยีกวา จักกําหนดรูจิตหายใจเขา. ยอมสําเหนยีกวา จกัทําจิตใหราเริงหายใจออก  
ยอมสําเหนยีกวา จักทําจิตใหราเริงหายใจเขา. ยอมสําเหนยีกวา จักดํารงจิตม่ันหายใจออก  
ยอมสําเหนยีกวา จักดํารงจิตม่ันหายใจเขา. ยอมสําเหนยีกวา จักเปล้ืองจติหายใจออก ยอม  
สําเหนียกวา จกัเปล้ืองจิตหายใจเขา. ยอมสําเหนยีกวา จักพิจารณาโดยความเปนของไมเท่ียง       
หายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาโดยความเปนของไมเท่ียงหายใจเขา. ยอมสําเหนยีก    
วา จักพิจารณาธรรมอันปราศจากราคะหายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักพิจารณาธรรมอันปราศจาก    
ราคะหายใจเขา. ยอมสําเหนยีกวา จักพิจารณาธรรมเปนท่ีดับสนิท หายใจออก ยอมสําเหนียก    
วา จักพิจารณาธรรมเปนท่ีดับสนิท หายใจเขา. ยอมสําเหนียกวา จกัพิจารณาธรรมเปนท่ี    
สละคืน หายใจออก ยอมสําเหนียกวา จักพจิารณาธรรมเปนท่ีสละคืน หายใจเขา. ดกูรราหุล     
อานาปานสติท่ีบุคคลเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ยอมมีผลใหญ มีอานิสงสใหญ 
ดูกรราหุล เม่ืออานาปานสติอันบุคคลเจริญแลวอยางนี้ ทําใหมากแลวอยางนี้ ลมอัสสาสะ    
ปสสาสะ อันมีในภายหลัง อันบุคคลผูเจริญอานาปานสติทราบชัดแลว ยอมดับไป หาเปน 
อันบุคคลผูเจริญอานาปานสติไมทราบชัดแลว ดับไปไมไดดังนี้.     
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระราหุลมีใจยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ  
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.     
                                  จบ มหาราหุโลวาทสูตร ท่ี ๒.     
                                  ____________________  
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                 ๓. จูฬมาลุงโกยวาทสูตร 
                 เร่ืองพระมาลุงกยบุตรดําริถึงมิจฉาทิฏฐิ ๑๐   
         [๑๔๗] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก     
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานพระมาลุงกยบุตรไปในท่ีลับ เรนอยู เกดิความดําริ      
แหงจิตอยางนีว้า พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ทรงงด ทรงหามทิฏฐิเหลานี้ คือ โลกเท่ียง     
โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพก็อันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง    
สรีระอยางหนึง่ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนา     
แตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ขอท่ีพระผูมี    
พระภาคไมทรงพยากรณทิฏฐิเหลานั้นแกเราน้ัน เราไมชอบใจ ไมควรแกเรา เราจกัเขาไปเฝา      
พระผูมีพระภาค แลวทูลถามเนื้อความนั้น ถาพระผูมีพระภาคจักทรงพยากรณแกเรา ฯลฯ      
เราก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคจกัไมทรงพยากรณ ฯลฯ เรากจ็กั     
ลาสิกขามาเปนคฤหัสถ. 
                                พระมาลุงกยบุตรทูลบอกความปริวิตก  
         [๑๔๘] คร้ังนั้น เวลาเย็น ทานพระมาลุงกยบุตรออกจากท่ีเรน เขาไปเฝาพระผูมี    
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เม่ือขาพระองค  
ไปในท่ีลับ เรนอยู เกดิความดําริแหงจติอยางนี้วา พระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณ ทรงงด 
ทรงหามทิฏฐิเหลานี้ คือ โลกเท่ียง โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพอันนั้น       
สรีระก็อันนั้น ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู สัตวเบ้ืองหนา  
แตตายไปไมมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู     
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ก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ขอท่ีพระผูมีพระภาคไมทรงพยากรณทิฏฐิเหลานัน้แกเรานั้น เราไมชอบใจ     
ไมควรแกเรา เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทูลถามเนื้อความนั้น ถาพระผูมีพระภาคจักทรง      
พยากรณ ฯลฯ เราก็จักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคจกัไมทรง      
พยากรณ ฯลฯ เราจักลาสิกขามาเปนคฤหัสถ. ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวาโลกเท่ียง ขอจง    
ทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวาโลกเท่ียง ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา โลกไมเท่ียง ขอจง       
ทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวาโลกไมเท่ียง ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวาโลกเท่ียงหรือ      
โลกไมเท่ียง เม่ือไมทรงรู ไมทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น  
ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวาโลกมีท่ีสุด ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา โลกมีท่ีสุด       
ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา โลกไมมีท่ีสุด ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา โลกไมมี      
ท่ีสุด ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวาโลกมีท่ีสุดหรือโลกไมมีท่ีสุด เม่ือไมทรงรู ไมทรงเห็น       
ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น. ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา ชีพอันนั้น 
สรีระก็อันนั้น ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ถาพระผูมี    
พระภาคทรงทราบวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา   
ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึง่ ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น      
หรือวา ชีพอยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง เม่ือไมทรงรูไมทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา      
เราไมรูไมเห็น. ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู ขอจงทรงพยากรณ  
แกขาพระองคเถิดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา สัตว 
เบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป      
ไมมีอยู ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู หรือวาสัตวเบ้ืองหนา      
แตตายไปไมมีอยู เม่ือไมทรงรู ไมทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น.   
ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี ขอจงทรงพยากรณ  
แกขาพระองคเถิดวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี ถาพระผูมีพระภาคทรงทราบวา   
สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ขอจงทรงพยากรณแกขาพระองคเถิดวา    
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สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ถาพระผูมีพระภาคไมทรงทราบวา สัตว  
เบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี หรือวาสัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช   
เม่ือไมทรงรู ไมทรงเห็น ก็ขอตรัสบอกตรงๆ เถิดวา เราไมรู เราไมเห็น.       
         [๑๔๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาลุงกยบุตร เราไดพูดไวอยางนี้กะเธอหรือวา    
เธอจงมาประพฤติพรหมจรรยในเราเถิด เราจักพยากรณทิฏฐิ ๑๐ แกเธอ ฯลฯ      
     ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.    
     ก็หรือวา ทานไดพดูไวกะเราอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักประพฤติ     
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาคจกัทรงพยากรณแกขาพระองค ฯลฯ     
     ไมใชอยางนั้น พระเจาขา.    
     ดูกรมาลุงกยบุตร ไดยินวา เรามิไดพูดไวกะเธอดังนีว้า เธอจงมาประพฤติพรหมจรรย  
ในเราเถิด เราจักพยากรณแกเธอ ฯลฯ ไดยินวา แมเธอกมิ็ไดพูดไววา ขาแตพระองคผูเจริญ    
ขาพระองคจักประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ถาพระผูมีพระภาค จักทรงพยากรณแก     
ขาพระองค ฯลฯ ดูกรโมฆบุรุษ เม่ือเปนเชนนั้น เธอเปนอะไร  จะมาทวงกะใครเลา?       
                   เปรียบคนท่ีถูกลูกศร 
         [๑๕๐] ดกูรมาลุงกยบุตร บุคคลใดแลจะพึงกลาวอยางนี้วา พระผูมีพระภาคจกัไมทรง    
พยากรณแกเรา ฯลฯ เพียงใด เราจักไมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาคเพียงนั้น ตถาคต   
ไมพึงพยากรณขอนั้นเลย และบุคคลนั้นพงึทํากาละไปโดยแท. ดูกรมาลุงกยบุตร เปรียบเหมือน  
บุรุษตองศรอันอาบยาพษิท่ีฉาบทาไวหนา มิตรอมาตย ญาติสาโลหิตของบุรุษนั้น พึงไปหา      
นายแพทยผูชํานาญในการผาตัดมาผา. บุรุษผูตองศรนั้นพงึกลาวอยางนีว้า เรายังไมรูจกับุรุษ       
ผูยิงเรานั้นวาเปนกษัตริย พราหมณ แพศย หรือศูทร ... มีช่ือวาอยางนี้ มีโคตรอยางนี้   ...     
สูงตํ่าหรือปานกลาง ... ดําขาวหรือผิวสองสี ... อยูบาน นคิม หรือนครโนน เพยีงใด 
เราจักไมนําลูกศรนี้ออกเพยีงนั้น บุรุษผูตองศรนั้นพึงกลาวอยางนีว้า เรายังไมรูจักธนูท่ีใชยิงเรานัน้   
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เปนชนิดมีแหลงหรือเกาทัณฑ ... สายท่ียิงเรานั้นเปนสายทําดวยปอผิวไมไผ เอ็น ปานหรือ      
เยื่อไม ลูกธนูท่ียิงเรานั้น ทําดวยไมท่ีเกดิเองหรือไมปลูก หางเกาทัณฑท่ียิงเรานั้น เขาเสียบดวย  
ขนปกนกแรง นกตะกรุม เหยี่ยว นกยูงหรือนกช่ือวา สิถิลหนุ (คางหยอน) ... เกาทณัฑนั้น 
เขาพันดวยเอ็นววั ควาย คางหรือลิง ... ลูกธนูท่ียิงเรานัน้ เปนชนดิอะไร ดังนี้ เพยีงใด      
เราจักไมนําลูกศรนี้ออกเพยีงนั้น ดูกรมาลุงกยบุตร บุรุษนั้นพึงรูขอนั้นไมไดเลย โดยท่ีแท   
บุรุษนั้นพึงทํากาละไป ฉันใด ดูกรมาลุงกยบุตร บุคคลใดพึงกลาวอยางนี้วา พระผูมีพระภาค 
จักไมทรงพยกรณทิฏฐิ ๑๐ นัน้ ฯลฯ แกเราเพียงใด เราจักไมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมี  
พระภาคเพียงนั้น ขอนั้นตถาคตไมพยากรณเลย โดยท่ีแท บุคคลนั้นพึงทํากาละไป ฉันนั้น.   
         [๑๕๑] ดกูรมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฏฐิวา โลกเท่ียง ดังนี้ จักไดมีการอยูประพฤติ   
พรหมจรรยหรือ ก็ไมใชอยางนั้น.    
     ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฏฐิวา โลกไมเท่ียง ดังนี้ จักไมมีการอยูประพฤติพรหมจรรย    
หรือ แมอยางนั้นก็ไมใช.   
     ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือยังมีทิฏฐิวา โลกเท่ียง หรือวา โลกไมเท่ียงอยู ชาติ ชรา  
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมีอยูทีเดยีว เราจงึบัญญัติความ 
เพิกถอนชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสในปจจุบัน.   
ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุด ดังนี้ จักไดมีการอยู ประพฤติพรหมจรรยหรือ     
ก็ไมใชอยางนัน้.    
     ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฏฐิวา โลกไมมีท่ีสุด ดังนี้ จกัไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรย  
หรือ แมอยางนั้นก็ไมใช.   
     ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือยังมีทิฏฐิวา โลกมีท่ีสุด หรือวา โลกไมมีท่ีสุดอยู ชาติ ชรา     
มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมีอยูทีเดยีว เราจงึบัญญัติความ 
เพิกถอนชาติ ชรามรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัส และอุปายาสในปจจุบัน.     
ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฏฐิวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ดังนี้ จักไดมีการอยูประพฤต ิ    
พรหมจรรยหรือ ก็ไมใชอยางนั้น.     
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     ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฏฐิวา ชีพอยางหน่ึง สรีระอยางหนึ่ง ดังนี้ จกัไดมีการ       
ประพฤติพรหมจรรยหรือ แมอยางนั้นก็ไมใช  
     ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือยังมีทิฏฐิวา ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น หรือวาชีพอยางหนึ่ง      
สรีระอยางหนึง่อยู ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมี 
อยูทีเดยีว เราจงึบัญญัติความเพิกถอนชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส   
และอุปายาส ในปจจุบัน. ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู ดังนี ้
จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ กมิ็ใชอยางนัน้.    
     ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู ดังนี ้จักไดมีการอยู       
ประพฤติพรหมจรรยหรือ แมอยางนั้นก็ไมใช. 
     ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือยังมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู หรือวาสัตวเบ้ืองหนา       
แตตายไปไมมีอยู ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ก็คงมีอยู      
ทีเดียว เราจึงบัญญัติความเพกิถอน ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส      
และอุปายาส ในปจจุบัน. ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี    
ไมมีอยูก็มี ดังนี้ จักไดมีการอยูประพฤติพรหมจรรยหรือ ก็ไมใชอยางนัน้.   
     ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็ไมใช ไมมีอยูก็ไมใช       
ดังนี้ จักไดมีการอยูประพฤตพิรหมจรรยหรือ แมอยางนัน้ก็ไมใช.       
     ดูกรมาลุงกยบุตร เม่ือยังมีทิฏฐิวา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี หรือวา    
สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็ไมใช ไมมีอยูก็ไมใช ดังนี้ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ   
ทุกข โทมนัส และ อุปายาส ก็คงมีอยูทีเดยีว เราจึงบัญญัติความเพิกถอน ชาติ ชรา มรณะ    
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาสในปจจุบัน.   
    ปญหาท่ีพระพุทธเจาทรงพยากรณและไมทรงพยากรณ 
         [๑๕๒] ดูกรมาลุงกยบุตร เพราะเหตุนั้นแล เธอท้ังหลายจงทรงจาํปญหาท่ีเราไม   
พยากรณ โดยความเปนปญหาท่ีเราไมพยากรณ และจงทรงจําปญหาท่ีเราพยากรณ โดยความ  
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เปนปญหาท่ีเราพยากรณเถิด. ดูกรมาลุงกยบุตร อะไรเลาท่ีเราไมพยากรณ ดูกรมาลุงกยบุตร 
ทิฏฐิวา โลกเท่ียง โลกไมเท่ียง โลกมีท่ีสุด โลกไมมีท่ีสุด ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น ชีพ    
อยางหนึ่ง สรีระอยางหนึ่ง สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยู สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู   
สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยูก็หามิได ไมมีอยู  
ก็หามิได ดังนี้ เราไมพยากรณ. ดูกรมาลุงกยบุตร ก็เพราะเหตุไร ขอนั้นเราจึงไมพยากรณ       
เพราะขอนั้นไมประกอบดวยประโยชน ไมเปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย ไมเปนไปเพื่อความหนาย     
เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อ       
นิพพาน เหตุนัน้เราจึงไมพยากรณขอนั้น. ดกูรมาลุงกยบุตร อะไรเลา ท่ีเราพยากรณ ดกูร  
มาลุงกยบุตร ความเหน็วา นีทุ้กข นี้เหตุใหเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึงความ       
ดับทุกข ดังนี้ เราพยากรณ. กเ็พราะเหตุไร เราจึงพยากรณขอนั้น เพราะขอนั้น ประกอบดวย      
ประโยชน เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย เปนไปเพื่อความหนาย เพื่อความคลายกําหนัด เพื่อ   
ความดับ เพื่อความสงบ เพือ่ความรูยิ่ง เพือ่ความตรัสรู เพื่อนิพพาน เหตุนั้นเราจึงพยากรณ    
ขอนั้น. เพราะเหตุนั้นแหละ เธอท้ังหลายจงทรงจําปญหาท่ีเราไมพยากรณ โดยความเปนปญหา  
ท่ีเราไมพยากรณ และจงทรงจําปญหาท่ีเราพยากรณ โดยความเปนปญหาท่ีเราพยากรณเถิด.     
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระมาลุงกยบุตร ยินดีช่ืนชม พระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล.  
                                 จบ จูฬมาลุงโกฺยวาทสูตร ท่ี ๓.   
                                        _______________________       
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                ๔. มหามาลุงโกฺยวาทสูตร 
                   ทรงโปรดพระมาลุงกยะและพระอานนท    
                                  โอรัมภาคิยสังโยชน ๕    
         [๑๕๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก     
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย. ภกิษเุหลานั้นรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา พระเจาขา. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายยังจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ท่ีเราแสดงแลวไดหรือไม? เมื่อ      
พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระมาลุงกยบุตรไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคยังจําไดซ่ึงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว.      
     ดูกรมาลุงกยบุตร ก็เธอจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ท่ีเราแสดงแลววาอยางไร?    
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคยังจําไดซ่ึงโอรัมภาคิยสังโยชน คือ สักกายทิฏฐิ  
วิจิกจิฉา สีลัพพตปรามาส กามฉันทะ พยาบาท ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว ขาแต   
พระองคผูเจริญ ขาพระองคยังจําไดซ่ึงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว     
อยางนี้.      
         [๑๕๔] ดูกรมาลุงกยบุตร เธอจําโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เหลานี้ ท่ีเราแสดงแลวอยางนี ้
แกใครหนอ? ดูกรมาลุงกยบุตร นักบวช พวกอัญญเดยีรถียจักโตเถียง ดวยคําโตเถียง  
อันเปรียบดวยเด็กนีไ้ด มิใชหรือวา แมแตความคิดวา กายของตน ดังนี้ ยอมมีแกเด็ก  
กุมารออนผูยังนอนหงายอยู ก็สักกายทิฏฐิจักเกดิข้ึนแกเด็กนั้นแตท่ีไหน สวนสักกายทิฏฐิ     
อันเปนอนุสัยเทานั้น ยอมนอนตามแกเด็กนัน้ แมแตความคิดวา ธรรมท้ังหลายดังนี้ ยอมไมมี   
แกเดก็กุมารออนผูยังนอนหงายอยู ก็ความสงสัยในธรรมท้ังหลาย จักเกดิข้ึนแกเด็กนัน้แตท่ีไหน 
สวนวจิิกิจฉาอันเปนอนุสัยเทานั้น ยอมนอนตามแกเด็กนัน้ แมแตความคิดวา ศีลท้ังหลาย     
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ดังนี้ ยอมไมมีแกเดก็กุมารออนผูยังนอนหงายอยู สีลัพพตปรามาสในศีลท้ังหลาย จักเกิดข้ึน    
แกเดก็นัน้แตท่ีไหน สวนสีลัพพตปรามาสอันเปนอนุสัยเทานั้น ยอมนอนตามแกเดก็นั้น    
แมแตความคิดวา กามทั้งหลาย ดังนี้ ยอมไมมีแกเดก็กมุารออนยังนอนหงายอยู กก็ามฉันทะ      
ในกามทั้งหลายจักเกิดข้ึนแกเด็กนัน้แตท่ีไหน สวนกามราคะอันเปนอนสัุยเทานั้น ยอมนอนตาม    
แกเดก็นัน้ แมแตความคิดวา สัตวท้ังหลาย ดังนี้ ยอมไมมีแกเดก็กุมารออนผูยังนอนหงายอยู       
ก็ความพยาบาท ในสัตวท้ังหลายจักเกิดข้ึนแกเดก็นัน้แตท่ีไหน สวนพยาบาทอันเปนอนุสัย  
เทานั้น ยอมนอนตามแกเด็กนั้น ดูกรมาลุงกยบุตร นกับวช พวกอัญญเดยีรถียจักโตเถียง    
ดวยคําโตเถียงอันเปรียบดวยเด็กออนนี้ไดมิใชหรือ? เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทาน       
พระอานนท ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระผูมีพระภาค เวลานี้เปนกาลสมควร ขาแต       
พระสุคต เวลานี้เปนกาลสมควรท่ีพระผูมีพระภาคพึงทรงแสดงโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ภิกษุ     
ท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาคแลว จกัทรงจําไว.  
     ดูกรอานนท ถากระนั้น เธอจงฟง จงมนสิการใหดี เราจักกลาว ทานพระอานนททูลรับ   
พระผูมีพระภาควา อยางนัน้พระเจาขา.     
                 อุบายเคร่ืองละสังโยชน       
         [๑๕๕] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรอานนท ปุถุชนในโลกนี้ ผูไมไดสดับ ไมได   
เห็นพระอริยะ ไมฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไมไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะ ไมเหน็ 
สัตบุรุษ ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไมไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษ มีจิตอันสักกายทิฏฐิ       
กลุมรุมแลว อันสักกายทิฏฐิครอบงําแลวอยู และเม่ือสักกายทิฏฐิเกดิข้ึนแลว ยอมไมรูอุบาย   
เปนเคร่ืองสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง สักกายทิฏฐินั้นก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนนั้น      
บรรเทาไมไดแลว ช่ือวาเปนโอรัมภาคิยสังโยชน ปุถุชนนั้นมีจิตอันวิจกิิจฉากลุมรุมแลว อัน  
วิจิกจิฉาครอบงําแลวอยู และเม่ือวิจิกจิฉาเกดิข้ึนแลว ยอมไมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกเสียได     
ตามความเปนจริง วิจกิิจฉาน้ันก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนนั้นบรรเทาไมไดแลว ช่ือวาเปน     
โอรัมภาคิยสังโยชน. ปุถุชนนั้นมีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุมรุมแลว อันสีลัพพตปรามาส     
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ครอบงําแลวอยู และเม่ือสีลัพพตปรามาสเกิดข้ึนแลว ยอมไมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกเสีย      
ไดตามความเปนจริง สีลัพพตปรามาสน้ันก็เปนของมีกําลัง อันปุถุชนนั้นบรรเทาไมไดแลวช่ือวา   
เปนโอรัมภาคิยสังโยชน ปุถุชนนั้นมีจิตอันกามราคะกลุมรุมแลว อันกามราคะครอบงําแลวอยู       
และเม่ือกามราคะเกิดข้ึนแลว ยอมไมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง กาม     
ราคะนั้นกเ็ปนของมีกําลัง อันปุถุชนนั้นบรรเทาไมไดแลว ช่ือวาเปนโอรัมภาคิยสังโยชน. ปุถุชน       
นั้นมีจิตอันพยาบาทกลุมรุมแลว อันพยาบาทครอบงําแลวอยู และเม่ือพยาบาทเกิดข้ึนแลว    
ยอมไมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง พยาบาทนัน้ก็เปนของมีกําลัง อัน      
ปุถุชนนั้นบรรเทาไมไดแลว ช่ือวาโอรัมภาคิยสังโยชน. ดกูรอานนท สวนอริยสาวกผูไดสดับแลว 
ไดเหน็พระอรยิะ เปนผูฉลาดในธรรมของพระอริยะ ไดรับแนะนําในธรรมของพระอริยะดแีลว ได  
เห็นสัตบุรุษ ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ไดรับแนะนําในธรรมของสัตบุรุษดีแลว มีจติอัน       
สักกายทิฏฐิกลุมรุมไมได อันสักกายทิฏฐิครอบงําไมไดอยู และเม่ือสักกายทิฏฐิเกิดข้ึนแลว    
ยอมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง สักกายทิฏฐิพรอมท้ังอนุสัย อันอริยสาวก 
นั้นยอมละได อริยสาวกน้ันมีจิตอันวจิิกิจฉากลุมรุมไมได อันวจิิกิจฉาครอบงําไมไดอยู และ  
เม่ือวิจิกจิฉาเกดิข้ึนแลว ยอมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง วิจกิิจฉาพรอม     
ท้ังอนุสัย อันอริยสาวกน้ันยอมละได. อริยสาวกนัน้มีจิตอันสีลัพพตปรามาสกลุมรุมไมได อัน    
สีลัพพตปรามาสยอมครอบงําไมไดอยู และเม่ือสีลัพพตปรามาสเกิดข้ึนแลว ยอมรูอุบายเปน 
เคร่ืองสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง สีลัพพตปรามาสพรอมท้ังอนุสัย อันอริยสาวกน้ันยอม       
ละได. อริยสาวกนัน้มีจิตอันกามราคะกลุมรุมไมได อันกามราคะครอบงําไมไดอยู และเม่ือ 
กามราคะเกดิข้ึนแลว ยอมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกเสียไดตามความเปนจริง กามราคะพรอมท้ัง   
อนุสัยอันอริยสาวกน้ันยอมละได. อริยสาวกนัน้มีจิตอันพยาบาทกลุมรุมไมได อันพยาบาท   
ครอบงําไมไดอยู และเม่ือพยาบาทเกิดข้ึนแลว ยอมรูอุบายเปนเคร่ืองสลัดออกเสียไดตามความ    
เปนจริง พยาบาทพรอมท้ังอนุสัย อันอริยสาวกนัน้ยอมละได. 
                                  มัคคปฏิปทาเคร่ืองละสังโยชน    
         [๑๕๖] ดูกรอานนท ขอท่ีวา บุคคลจักไมอาศัยมัคคปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อละโอรัมภา   
คิยสังโยชน ๕ แลวจักรู จักเห็น หรือจกัละ โอรัมภาคิยสังโยชน ๕ ไดนั้น ไมเปนฐานะท่ีจะ   
มีได. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนขอท่ีวา ไมถากเปลือก ไมถากกะพี้ของตนไมใหญท่ียนืตน       
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มีแกน แลวจกัถากแกนนั้น ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฉันใด ขอท่ีวา บุคคลจักไมอาศัยมัคคปฏิปทา  
ท่ีเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ แลว จักรู จักเห็น หรือจักละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕      
ไดนั้นก็ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ฉันนัน้. ดกูรอานนท ขอท่ีวา บุคคลอาศัยมัคคปฏิปทาอันเปนไป  
เพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ แลว จกัรู จกัเห็น และจักละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ นัน้ได เปน   
ฐานะท่ีจะมีได. ดูกรอานนท เปรียบเหมือนขอท่ีวา ถากเปลือก ถากกะพีข้องตนไมใหญท่ียืนตน   
มีแกน แลวจึงถากแกนนั้น เปนฐานะท่ีจะมีได ฉันใด ขอท่ีวา บุคคลอาศัยมัคคปฏิปทา    
อันเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ แลว จักรู จกัเหน็ หรือจักละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕      
ไดนั้น ก็เปนฐานะท่ีจะมีได ฉันนั้น. ดกูรอานนท เปรียบเหมือนแมน้ําคงคาน้ําเต็มเปยมเสมอ    
ขอบฝง กากมลงด่ืมได คร้ังนั้น บุรุษผูมีกําลังนอย พึงมาดวย หวังวา เราจักวายตัดขวาง    
กระแสน้ําแหงแมน้ําคงคาน้ี ไปใหถึงฝงโดยสวัสดี ดังนี้เขาจะไมอาจวาย ตัดขวางกระแสนํ้า       
แหงแมน้ําคงคา ไปใหถึงฝงโดยสวัสดีได ฉันใด เม่ือธรรมอันผูแสดงๆ อยูแกผูใดผูหนึง่ เพื่อ      
ดับความเห็นวา กายของตน จิตของผูนั้นไมแลนไป ไมเล่ือมใส ไมม่ันคง ไมพน ฉันนั้น  
เหมือนกนั. บุรุษผูมีกําลังนอยนั้น ฉันใด พึงเห็นบุคคลเหลานั้น ฉันนัน้เหมือนกัน. ดูกรอานนท 
เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา น้าํเต็มเปยมเสมอขอบฝง กากมลงด่ืมได คร้ังนั้นบุรุษมีกําลัง พึงมาดวย     
หวังวา เราจักวายตัดขวางกระแสน้ําแหงแมน้ําคงคาน้ี ไปใหถึงโดยสวสัดี ดังนี้ เขาอาจจะ 
วายตัดขวางกระแสแหงแมน้ําคงคา ไปใหถึงฝงโดยสวสัดีได ฉันใด ดูกรอานนท เม่ือธรรม   
อันผูแสดงๆ อยูแกผูใดผูหนึง่เพื่อดับความเห็นวา กายของตน จิตของตน จิตของผูนั้นแลนไป   
เล่ือมใส ม่ันคง พน ฉันนัน้เหมือนกนัแล. บุรุษมีกําลังนัน้ฉันใด พึงเหน็บุคคลเหลานั้น ฉันนัน้ 
เหมือนกนั.     
                                  รูปฌาน ๔  
         [๑๕๗] ดูกรอานนท มัคคปฏิปทาท่ีเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ เปนไฉน? 
ดูกรอานนท ภกิษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมเพราะอุปธิวิเวก เพราะละ    
กุศลธรรมได เพราะระงับความครานกายไดโดยประการทั้งปวง บรรลุปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร     
มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู เธอพิจารณาเหน็ธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร   
วิญญาณ ซ่ึงมีอยูในกาย ในสมาบัตินั้น โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค เปน  
ดังหัวฝ เปนดงัลูกศร เปนความลําบาก เปนไข เปนอ่ืน เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ    
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เปนของมิใชตวัตน. เธอยอมเปล้ืองจิตจากธรรมเหลานั้น คร้ันเธอเปล้ืองจิตจากธรรมเหลานั้นแลว 
ยอมนอมจิตไปในอมตธาตุวา ธรรมชาตินี้สงบ ธรรมชาตินี้ประณีต คือ ธรรมเปนท่ีสงบสังขาร  
ท้ังปวง เปนท่ีสละคืนอุปธิท้ังปวง เปนท่ีส้ินไปแหงตัณหา เปนท่ีส้ินกําหนัด เปนท่ีดบัสนิท   
เปนท่ีดับกเิลส และกองทุกขดังนี้. เธอต้ังอยูในวิปสสนา อันมีไตรลักษณเปนอารมณนั้น ยอม  
บรรลุธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย ถายังไมบรรลุธรรมเปนท่ีส้ินไปแหงอาสวะท้ังหลาย    
ยอมเปนโอปปาติกะ  จกัปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้เปนธรรมดา เพราะ     
ความยินดี ความเพลิดเพลินในธรรมนั้น และเพราะส้ินไปแหงโอรัมภาคิยสังโยชนท้ัง ๕ ดูกร  
อานนท มรรคแมนี้แล ปฏิปทาแมนี้แล ยอมเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕.    
     ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน  
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู.   
     ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะอยู และเสวยสุข   
ดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้   
เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข. 
     ดูกรอานนท อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข     
ละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. เธอพิจารณา 
เห็นธรรมท้ังหลาย คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงมีอยูในภายในสมาบัตินัน้ ฯลฯ  
เพื่อละสังโยชน       
                อรูปฌาน  
         [๑๕๘] ดูกรอานนท ภกิษุบรรลุ อากาสานัญจายตนฌาน ดวยบริกรรมวา อากาศ       
ไมมีท่ีสุด เพราะกาวลวงรูปสัญญา เพราะดับปฏิฆสัญญา และเพราะไมมนสิการนานัตตสัญญา    
โดยประการทัง้ปวง เธอยอมพิจารณาเห็นธรรมเหลานั้นคือ เวทนา สัญญา สังขารวิญญาณ ซ่ึง    
มีอยูในฌานนัน้โดยความไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปนดงัลูกศร เปนความลําบาก   
เปนไข เปนอ่ืน เปนของทรุดโทรม เปนของสูญ เปนของไมมีตัวตน. เธอใหจิตดําเนนิไปดวย 
ธรรมเหลานั้น คร้ันใหจิตดําเนินไปดวยธรรมเหลานั้นแลว ยอมนอมจิตเขาหาธาติอันเปนอมตะวา  
นั้นมีอยู นั่นประณีต คือสงบสังขารท้ังปวง สละคืนอุปธิท้ังปวง ส้ินตัณหา ปราศจากราคะ   
ดับสนิท นิพพาน เธอตั้งอยูในฌานน้ัน ยอมบรรลุการส้ิน ถาไมบรรลุ จะเปนโอปปาติกะ      
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ปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะส้ินโอรัมภาคิยสังโยชน ๕     
ดวยความเพลิดเพลินในธรรมนั้น ดวยความยินดใีนธรรมนั้นแล ดกูรอานนท มรรคแมนี้  
ปฏิปทานี้แล ยอมเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕ 
     ดูกรอานนทก็ขออ่ืนยังมีอยูอีก ภกิษกุาวลวงอากาสานัญจายตนะ โดยประการท้ังปวง   
บรรลุวิญญานัญจายตนฌาน ดวยมนสิการวา วิญญาณไมมีท่ีสุดอยู. เธอพิจารณาธรรมเหลานั้น  
คือเวทนา ซ่ึงมีอยูในฌานนัน้ ฯลฯ เพื่อละสังโยชน. อานนท ก็ขออ่ืนยังมีอยูอีก ภกิษกุาวลวง       
วิญญานัญจายตนะ บรรลุอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา หนอยหน่ึงยอมไมมีอยู. เธอพิจารณา 
เห็นธรรมเหลานั้น คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงมีอยูในอรูปฌานนั้น โดยความ      
ไมเท่ียงเปนทุกข เปนโรค เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนไข เปนอ่ืน  
เปนของทรุดโทรม เปนของวางเปลา ไมมีตัวตน. เธอใหจิตดําเนนิไปดวยธรรมเหลานั้น เธอ  
ร้ันใหจิตดําเนนิไปดวยธรรมเหลานั้นแลว ยอมนอมจิตเขาหาธรรมธาตุอันเปนอมตะวา นั่นมีอยู  
นั่นประณีต คือการสงบสังขารท้ังปวง การสละคืนอุปธิท้ังปวง ตัณหักขยะ วิราคะ นิโรธ       
นิพพาน ดังนี้. เธอตั้งอยูในอากิญจัญญายตนะน้ัน ยอมถึงการสิ้นอาสวะ ถาไมถึงการส้ินอาสวะ    
จะเปนโอปปาติกะปรินิพพานในท่ีนัน้ มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะส้ินโอรัมภาคิย     
สังโยชน ๕ เพราะความเพลิดเพลินในธรรม เพราะความยินดใีนธรรมนั้นนั่นแล. ดูกรอานนท     
มรรคปฏิปทานี้แล ยอมเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิยสังโยชน ๕    
         [๑๕๙] ขาแตพระองคผูเจริญ ถามรรคนี้ ปฏิปทานี้ ยอมเปนไปเพื่อละโอรัมภาคิย   
สังโยชน ๕ เม่ือเปนอยางนัน้ เพราะเหตุไร ภิกษุบางพวกในพระศาสนานี้ จึงเปนเจโตวิมุติ       
บางพวกเปนปญญาวิมุติเลา.   
     ดูกรอานนท ในเร่ืองนี้ เรากลาวความตางกันแหงอินทรีย ของภิกษุเหลานั้น.       
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทมีใจยนิดีช่ืนชมพระภาษิต    
ของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล.  
                                 จบ มหามาลุงโกฺยวาทสูตร ท่ี ๔.   
                                                 ___________________      
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                                 ๕. ภัททาลิสูตร    
                                  คุณแหงการฉันอาหารหนเดยีว      
         [๑๖๐] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก  
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ     
ท้ังหลาย. ภกิษเุหลานั้นรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา พระเจาขา. พระผูมีพระภาคไดตรัสวา   
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราฉันอาหารในเวลากอนภัตคร้ังเดยีว เม่ือเราฉันอาหารในเวลากอนภัต   
คร้ังเดียว ยอมรูสึกคุณ คือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กายเบา มีกําลัง และอยู       
สําราญ ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมเธอท้ังหลายจงมา จงฉันอาหารในเวลากอนภัตคร้ังเดยีวเถิด ดวยวา    
เม่ือเธอท้ังหลายฉันอาหารในเวลากอนภัตคร้ังเดียว จักรูสึกคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มี    
โรคเบาบาง กายเบา มีกําลัง และอยูสําราญ.     
                                พระภัททาลิฉันอาหารหนเดยีวไมได  
         [๑๖๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระภัททาลิไดกราบทูลพระผูมีพระภาค       
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมสามารถจะฉันอาหารในเวลากอนภัตคร้ังเดยีวได เพราะ     
เม่ือขาพระองคฉันอาหารในเวลากอนภัตคร้ังเดียว จะพึงมีความรําคาญ ความเดือดรอน.       
     ดูกรภัททาลิ ถาอยางนั้น เธอรับนิมนต ณ ท่ีใดแลว พงึฉัน ณ ท่ีนัน้เสียสวนหนึ่ง 
แลวนําสวนหนึ่งมาฉันอีกกไ็ด เม่ือเธอฉันได แมอยางนี้ ก็จักยังชีวิตใหเปนไปได.   
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคไมสามารถจะฉันแมดวยอาการอยางนั้นได เพราะเม่ือ      
ขาพระองคฉันแมดวยอาการอยางนั้น จะพึงมีความรําคาญ ความเดือดรอน. คร้ังนั้นแล ทาน  
พระภัททาลิประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว ในเม่ือพระผูมีพระภาคกําลังจะทรงบัญญัติสิกขาบท  
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ในเม่ือภกิษุสงฆสมาทานอยูซ่ึงสิกขา. คร้ังน้ันแล ทานพระภัททาลิไมไดใหตนประสบพระพักตร    
พระผูมีพระภาคตลอดไตรมาสนั้นท้ังหมด เหมือนภกิษุอ่ืนผูไมทําความบริบูรณในสิกขาในพระ  
ศาสนาของพระศาสดาฉะนัน้.      
                                  พระภทัทาลิขอขมาพระพุทธเจา     
         [๑๖๒] ก็สมัยนั้นแล ภิกษุมากดวยกันชวยกนัทําจีวรกรรมสําหรับพระผูมีพระภาค  
ดวยต้ังใจวา พระผูมีพระภาคมีจีวรสําเร็จแลว จักเสด็จเท่ียวจาริกไปโดยลวงไตรมาส. คร้ังนั้น  
ทานพระภัททาลิเขาไปหาภกิษุเหลานั้นถึงท่ีอยู โดยปราศรัยกับภกิษุเหลานั้น คร้ันผานการปราศรัย     
พอใหระลึกถึงกันไปแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ภกิษเุหลานั้นไดกลาววา ดูกรภัททาลิผูมีอายุ   
จีวรกรรมนีแ้ล ภิกษุท้ังหลายชวยกันทําสําหรับพระผูมีพระภาค ดวยต้ังใจวา พระผูมีพระภาคมี     
จีวรสําเร็จแลว จักเสด็จเท่ียวจาริกไปโดยลวงไตรมาส. ดกูรภัททาลิผูมีอายุ เราขอเตือน ทาน     
จงมนสิการความผิดนี้ใหดีเถิด ความกระทําท่ียากกวาอยาไดมีแกทานในภายหลังเลย. 
     ทานพระภทัทาลิรับคําของภิกษเุหลานัน้ แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด ซ่ึงไดประกอบความไมอุตสาหะ     
ข้ึนแลว ในเม่ือพระผูมีพระภาคกําลังทรงบัญญัติสิกขาบท ในเม่ือภิกษุสงฆสมาทานอยูซ่ึงสิกขา    
ขอพระผูมีพระภาคจงรับโทษของขาพระองคนั้นโดยความเปนโทษ เพือ่ความสํารวมตอไปเถิด.     
         [๑๖๓] ดกูรภัททาลิ เราขอเตือน โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด      
ซ่ึงไดประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว ในเม่ือเรากําลังจะบัญญัติสิกขาบท ในเม่ือภิกษุสงฆ 
สมาทานอยูซ่ึงสิกขา ดูกรภัททาลิ แมเหตุท่ีเธอตองแทงตลอดวา พระผูมีพระภาคประทับอยูใน      
พระนครสาวตัถี แมพระผูมีพระภาคจกัทรงทราบเราวา ภิกษุช่ือภัททาลิไมทําใหบรบูิรณในสิกขา     
ในศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนี้แล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว ดกูรภัททาลิ เหตุท่ีเธอ   
ตองแทงตลอดวา ภิกษุมากดวยกันเขาจําพรรษาอยูในพระนครสาวตัถี แมภิกษุเหลานั้นจักรูเราวา  
ภิกษุช่ือภัททาลิ ไมทําใหบรสุิทธ์ิในสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนี้แล เธอก็  
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มิไดแทงตลอดแลว. ดกูรภทัทาลิ เหตุท่ีเธอตองแทงตลอดวา ภิกษณุีมากดวยกนัเขาจาํพรรษา  
อยูในพระนครสาวัตถี แมภกิษุณเีหลานั้นจักรูเราวา ภิกษุช่ือภัททาลิ ไมทําใหบริบูรณในสิกขา       
ในศาสนาของพระศาสดา ดงันี้ เหตุแมนี้แล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว. ดูกรภัททาลิ เหตุท่ี    
เธอตองแทงตลอดวา อุบาสกมากดวยกันอาศัยอยูในพระนครสาวัตถี แมอุบาสกเหลานั้นจักรูเรา      
วา ภกิษุช่ือภัททาลิไมทําใหบริบูรณสิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนี้แล เธอก็มิได   
แทงตลอดแลว. ดูกรภัททาลิ เหตุท่ีเธอตองแทงตลอดวา อุบาสิกามากดวยกันอาศัยอยูใน      
พระนครสาวตัถี แมอุบาสิกาเหลานั้นจกัรูเราวา ภิกษุช่ือภัททาลิไมทําใหบริบูรณในสิกขาใน    
ศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนีแ้ล เธอก็มิไดแทงตลอดแลว. แมเหตุท่ีเธอตองแทงตลอด  
วาสมณพราหมณตางลัทธิมากดวยกนัเขาอยูกาลฝนในพระนครสาวตัถี แมสมณพราหมณเหลานัน้  
จักรูเราวา ภิกษุช่ือภัททาลิสาวกของพระสมณโคดม เปนพระเถระองคหนึ่ง ไมทําใหบริบูรณใน      
สิกขาในศาสนาของพระศาสดาดังนี้ เหตุแมนี้แล เธอกมิ็ไดแทงตลอดแลว.      
     ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองค ผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด     
ซ่ึงไดประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว ในเม่ือพระผูมีพระภาคกําลังทรงบัญญัติสิกขาบท ในเม่ือ     
ภิกษุสงฆสมาทานอยูซ่ึงสิกขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงรับโทษของ    
ขาพระองคนัน้ โดยความเปนโทษเพื่อความสํารวมตอไปเถิด.    
         [๑๖๔] ดกูรภัททาลิ เราขอเตือน โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล เปนคนหลง ไมฉลาด      
ซ่ึงไดประกาศความอุตสาหะขึ้นแลว ในเม่ือเรากําลังจะบัญญัติสิกขาบท ในเม่ือภิกษสุงฆกําลัง      
สมาทานอยูซ่ึงสิกขา ดูกรภัททาลิ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปน       
อริยบุคคลช่ืออุภโตภาควิมุต เราพึงกลาวแกภิกษุอยางนี้วา มาเถิดภิกษุ เราจะกาวไปในหลม     
ดังนี้ ภกิษุนัน้พึงกาวไป หรือพึงนอมกายไปดวยอาการอืน่ หรือพึงกลาวปฏิเสธบางหรือ?  
     ไมมีเลย พระเจาขา.    
     ดูกรภัททาลิ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ภิกษใุนธรรมวินยันี้ เปนอริยบุคคลช่ือ  
ปญญาวิมุต เปนอริยบุคคลช่ือกายสักขี เปนอริยบุคคลช่ือทิฏฐิปตตะ เปนอริยบุคคลช่ือ   
สัทธาวิมุต เปนอริยบุคคลช่ือธรรมานุสารี เปนอริยบุคคลช่ือสัทธานุสารี เราพึงกลาวกะ   
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ภิกษุอยางนีว้า มาเถิดภิกษุ เราจะกาวไปในหลมดังนี้ ภกิษุนั้นพึงกาวไป หรือพึงนอมกายไป    
ดวยอาการอื่น หรือพึงกลาวปฏิเสธบางหรือ?  
     ไมมีเลย พระเจาขา.    
     ดูกรภัททาลิ เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยนั้น เธอเปนพระอริยบุคคล  
ช่ือวาอุภโตภาควิมุต ปญญาวิมุต กายสักขี ทิฏฐิปตตะ สัทธาวิมุต ธรรมานุสารี หรือ      
สัทธานุสารี บางหรือหนอ?     
     มิไดเปนเลย พระเจาขา.       
     ดูกรภัททาลิ ในสมัยนั้น เธอยังเปนคนวาง คนเปลา คนผิดมิใชหรือ?   
     เปนอยางนัน้ พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ โทษไดครอบงําขาพระองคผูเปนคนพาล      
เปนคนหลง ไมฉลาด ซ่ึงไดประกาศความไมอุตสาหะข้ึนแลว ในเม่ือพระผูมีพระภาคกําลังทรง  
บัญญัติสิกขาบท ในเม่ือภิกษุสงฆกําลังสมาทานอยูซ่ึงสิกขา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี    
พระภาคจงทรงรับโทษของขาพระองคนัน้โดยความเปนโทษ เพื่อความสํารวมตอไปเถิด.     
         [๑๖๕] ดูกรภัททาลิ เราขอเตือน โทษไดครอบงําเธอผูเปนคนพาล เปนคนหลง       
ไมฉลาด ซ่ึงไดประกาศความไมอุตสาหะขึ้นแลว ในเม่ือเรากําลังบัญญัติสิกขาบท ในเม่ือ    
ภิกษุสงฆกําลังสมาทานอยูซ่ึงสิกขา แตเพราะเธอเห็นโทษโดยความเปนโทษ แลวทําคืนตามธรรม  
เราจึงรับโทษของเธอนั้น ขอท่ีบุคคลเห็นโทษโดยความเปนโทษแลว ทําคืนตามธรรม ถึงความ     
สํารวมตอไปนี้เปนความเจริญในวินยัของพระอริยะ.     
                 ผูไมทําใหบริบูรณในสิกขา   
         [๑๖๖] ดกูรภัททาลิ ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูไมทําใหบรบูิรณในสิกขาใน    
ศาสนาของพระศาสดา เธอมีความดําริอยางนี้วา ถากระไร เราพึงเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา   
โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟางเถิด บางทีเราพึงทําใหแจงซ่ึง    
คุณวิเศษ คือ ความรูความเหน็ของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยไดดังน้ี. เธอเสพ      
เสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง   
เม่ือเธอหลีกออกอยูดวยประการนั้น พระศาสดาก็ทรงติเตียนได เพื่อนพรหมจรรยผูรูท้ังหลาย      
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ใครครวญแลวก็ติเตียนได เทวดาก็ตเิตียนได แมตนเองกต็ิเตียนตนได เธออันพระศาสดา     
ติเตียนบาง เพ่ือนพรหมจรรยผูรูท้ังหลายติเตียนบาง เทวดาติเตียนบาง ตนเองติเตียนตนบาง    
ก็ไมทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษ คือความรูความเห็นของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยได   
ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุไมทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของ       
พระศาสดา.      
                  ผูทําใหบริบูรณในสิกขา     
         [๑๖๗] ดูกรภัททาลิ สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินยันี้ เปนผูกระทําใหบริบูรณ  
ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา เธอมีความดําริอยางนี้วา ถากระไรเราพึงเสพเสนาสนะอันสงัด   
คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง บางทีเราพึงทําใหแจง    
ซ่ึงคุณวิเศษ คือความรูความเห็นของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยได ดงันี้.  
เธอเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง    
ลอมฟาง เมื่อเธอหลีกออกอยูดวยประการนั้น แมพระศาสดาก็ไมทรงติเตียน แมเพื่อนพรหมจรรย      
ผูรูท้ังหลายใครครวญแลวก็ไมติเตียน แมเทวดากไ็มติเตียน แมตนเองกต็ิเตียนตนไมได เธอ   
แมอันพระศาสดาไมทรงติเตียน แมเพื่อนพรหมจรรยผูรูท้ังหลายไมติเตียน แมเทวดาไมติเตียน   
แมตนเองติเตียนตนไมได ยอมทําใหแจงชัดซ่ึงคุณวิเศษ คือ ความรูความเห็นของพระอริยะ  
ผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย.     
     ภิกษนุั้นเธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน ศาสดาไมทรงติเตียน   
แมเพื่อนพรหมจรรยผูรูท้ังหลายไมติเตียน แมเทวดาไมติเตียน แมตนเองติเตียนตนไมได       
ยอมทําใหแจงชัดซ่ึงคุณวิเศษคือความรูความเห็นของพระอริยะผูสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย.    
     ภิกษนุั้นสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ   
และสุขเกิดแตวิเวกอยู ขอนัน้เพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภกิษุทําใหบริบูรณ    
ในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา.   
     ดูกรภัททาลิ อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน 
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู     
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ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของ   
พระศาสดา.      
     ดูกรภัททาลิ อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย      
เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา   
มีสติอยูเปนสุข ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภทัทาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษทํุาใหบริบูรณในสิกขา   
ในศาสนาของพระศาสดา.   
     ดูกรภัททาลิ อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข    
ละทุกข และดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ขอนั้นเพราะ       
เหตุไร ดกูรภทัทาลิ ขอนั้นเปนเพราะภิกษทํุาใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา.      
                ญาณ ๓    
         [๑๖๘] ภกิษุนั้นเม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน     
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.       
เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง  
ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง     
หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอด 
วิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตร       
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียง   
เทานั้น คร้ันจตุิจากภพนั้นแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้นเรากมี็ช่ืออยางนั้น มีโคตร    
อยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอาย ุ
เพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกิดในภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก  
พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้น 
เปนเพราะภิกษุทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา.    
     ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส 
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุติและอุปบัติของ    
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สัตวท้ังหลาย. เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณ   
ทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปน       
ไปตามกรรมวา สัตวเหลานีป้ระกอบดวยกายทุจริต วจทุีจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง     
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนสัตวเหลานี ้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต     
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนา    
แตตายเพราะกายแตก เขายอมเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ดังน้ี เธอยอมเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจุติ    
กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุ   
อันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้     
ขอนี้เพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภกิษุทําใหบริบูรณในสิกขาในพระศาสนาของ 
พระศาสดา.      
     ภิกษนุั้นเม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออน    
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหว อยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ. 
ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา   
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้   
จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว 
ก็มีญาณรูวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว  
กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ขอนั้นเพราะเหตุไร ดูกรภัททาลิ ขอนั้นเปนเพราะภกิษุ    
ทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของพระศาสดา.    
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทานพระภัททาลิไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ  
อะไรหนอเปนเหตุ เปนปจจยั สําหรับภิกษท้ัุงหลายจะขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุบางรูปในพระธรรม      
วินัยนี้แลวทําเปนเหตุ ก็อะไรเปนเหตุ เปนปจจัย สําหรับภิกษุท้ังหลายจะไมขมแลวขมเลา     
ซ่ึงภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้ แลวทําเปนเหตุ?   
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                                การระงบัอธิกรณ    
         [๑๖๙] ดกูรภัททาลิ ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวย     
อาบัติ เธออันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู กย็งัฝาฝนประพฤติอยางอ่ืนดวยอาการอ่ืน นําเอาถอยคํา 
ในภายนอกมากลบเกล่ือน ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ      
ไมประพฤติโดยชอบ ไมทําขนใหตก ไมประพฤติถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตาม  
ความพอใจของสงฆ. ดูกรภทัทาลิ ในเหตุท่ีภิกษเุปนผูวายากนัน้ ภกิษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนีว้า     
ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุนี้เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวยอาบัติ เธออันภิกษุท้ังหลาย 
วากลาวอยู กย็งัฝาฝนประพฤติอยางอ่ืนดวยอาการอ่ืน นําเอาถอยคําในกายนอกมากลบเกล่ือน       
ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอมใหปรากฏ ไมประพฤติโดยชอบ ไมทําขน   
ใหตก ไมประพฤติถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ   
ขอทานผูมีอายุท้ังหลายจงพจิารณาโทษของภิกษนุี้ โดยประการท่ีอธิกรณนี้ไมพงึระงับโดยเร็วฉะนัน้      
เถิด ดวยประการอยางนี้. ดูกรภัททาลิ ภิกษท้ัุงหลายจึงพจิารณาโทษของภิกษนุั้น โดยประการท่ี    
อธิกรณนี้จะไมระงับโดยเร็วฉะน้ัน.  
     ดูกรภัททาลิ สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวยอาบัติ 
เธออันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู ยอมไมฝาฝนประพฤติอยางอ่ืนดวยอาการอื่น ไมนําถอยคําใน    
ภายนอกมากลบเกล่ือน ไมทําความโกรธ ความขัดเคือง และความออนนอม ใหปรากฏ 
ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติถอนตนออก กลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ  
ดูกรภัททาลิ ในเหตุท่ีภิกษุเปนผูวางายนั้น ภิกษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายุ   
ท้ังหลาย ภกิษนุี้ เปนผูตองอาบัติเนืองๆ เปนผูมากดวยอาบัติ เธออันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู     
ยอมไมประพฤติฝาฝนอยางอ่ืนดวยอาการอื่น ไมนําถอยคําในภายนอกมากลบเกล่ือน ไมทําความ 
โกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติ    
ถอนตนออก กลาววาขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ ขอทานผูมีอายุท้ังหลาย      
จงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะพึงระงับโดยเร็วฉะน้ันเถิด ดวยประการ 
อยางนี้ ดกูรภทัทาลิ ภิกษุท้ังหลายยอมพจิารณาโทษของภิกษนุั้น โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะระงับ  
ไดโดยเร็วฉะนั้น.    
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         [๑๗๐] ดกูรภัททาลิ ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองอาบัติเปนบางคร้ัง ไมมาก       
ดวยอาบัติ เธออันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู ก็ยังฝาฝนประพฤติอยางอ่ืนดวยอาการอื่น นําเอา   
ถอยคําในภายนอกมากลบเกล่ือน ทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ       
ไมประพฤติชอบ ไมทําขนใหตก ไมประพฤติถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจ    
ของสงฆ. ในเหตุท่ีภกิษุเปนผูวายากนั้น ภกิษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนีว้า ดูกรทานผูมีอายุท้ังหลาย      
ภิกษนุี้ตองอาบัติเปนบางคร้ัง ไมมากดวยอาบัติ เธออันภกิษุท้ังหลาย วากลาวอยู ก็ยังฝาฝน       
ประพฤติอยางอ่ืนดวยอาการอื่น นําเอาถอยคําในภายนอกมากลบเกล่ือน ทําความโกรธ ความ 
ขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ ไมประพฤติโดยชอบ ไมทําขนใหตก ไมประพฤติ 
ถอนตนออก ไมกลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ ขอทานผูมีอายุ   
ท้ังหลาย จงพจิารณาโทษของภิกษนุี้ โดยประการท่ีอธิกรณจะไมพึงระงับโดยเร็วฉะนัน้เถิด ดวย     
ประการอยางนี้. ดูกรภัททาลิ ภิกษุท้ังหลายจึงพิจารณาโทษของภิกษุนัน้ โดยประการท่ีอธิกรณนี้จะ 
ไมระงับโดยเร็วฉะนัน้.       
     ดูกรภัททาลิ สวนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เปนผูตองอาบัติเปนบางคร้ัง ไมมากดวย     
อาบัติ เธออันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู ยอมไมฝาฝนประพฤติอยางอ่ืนดวยอาการอื่น ไมนําถอยคํา      
ในภายนอกมากลบเกล่ือน ไมทําความโกรธ ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ   
ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติถอนตนออก กลาววาขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ.  
ดูกรภัททาลิ ในเหตุท่ีภิกษุเปนผูวางายนั้น ภิกษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายุ   
ท้ังหลาย ภกิษนุี้ตองอาบัติเปนบางคร้ัง ไมมากดวยอาบัต ิเธออันภิกษุท้ังหลายวากลาวอยู ยอม      
ไมประพฤติฝาฝนอยางอ่ืนดวยอาการอ่ืน ไมนําถอยคําในภายนอกมากลบเกล่ือน ไมทําความโกรธ 
ความขัดเคือง และความไมออนนอม ใหปรากฏ ประพฤติชอบ ทําขนใหตก ประพฤติ  
ถอนตนออก กลาววา ขาพเจาจะทําตามความพอใจของสงฆ ดีละหนอ ขอทานผูมีอายุท้ังหลาย     
จงพิจารณาโทษของภิกษุนี้ โดยประการท่ีอธิกรณนี้พึงระงับไดโดยเร็วฉะน้ันเถิด ดวยประการ       
อยางนี้. ดกูรภทัทาลิ ภิกษุท้ังหลายจึงพจิารณาโทษของภกิษุนั้น โดยประการที่อธิกรณนี้จะระงับ  
ไดโดยเร็วฉะนั้น.     
         [๑๗๑] ดกูรภัททาลิ ภกิษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ นําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ  
ดวยความรักพอประมาณ. ดกูรภัททาลิ ในเหตุท่ีภกิษุเปนผูนําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ     
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ดวยความรักพอประมาณน้ัน ภิกษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ภกิษุนีน้ํา     
ชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณ ถาเราท้ังหลายจักขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุ      
นี้แลวใหทําเหตุ ดวยความต้ังใจวา ศรัทธาพอประมาณ ความรักพอประมาณ ของเธอน้ัน  
อยาเส่ือมไปจากเธอเลย. ดูกรภัททาลิ เปรียบเหมือนชนผูเปนมิตรอํามาตยญาติสายโลหิตของ   
บุรุษผูมีนัยนตาขางเดียว พึงรักษานยันตาขางเดียวนั้นไว ดวยความต้ังใจวา นัยนตาขางเดียว      
ของเขาน้ัน อยาไดเส่ือมไปจากเขาเลย ฉันใด ดูกรภทัทาลิ ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ ก็ฉันนั้น   
นําชีวิตไปดวยความศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณ. ในเหตุท่ีภกิษุเปนผูนําชีวิตไป  
ดวยศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณนัน้ ภกิษุท้ังหลายจึงมีวาจาอยางนี้วา ดูกรทานผู    
มีอายุท้ังหลาย ภิกษนุี้นําชีวิตไปดวยศรัทธาพอประมาณ ดวยความรักพอประมาณ ถาเราท้ังหลาย       
จักขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุนีแ้ลวใหทําเหตุ ดวยความต้ังใจวา ศรัทธาพอประมาณ ความรัก  
พอประมาณ ของเธออยาไดเส่ือมไปจากเธอเลย. ดูกรภัททาลิ นี้แล เปนเหตุ เปนปจจยั สําหรับ       
ภิกษุท้ังหลายที่จะขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แลวใหทําเหตุ อนึ่ง นีเ้ปนเหตุ เปน  
ปจจัย สําหรับภิกษุท้ังหลายที่จะไมขมแลวขมเลาซ่ึงภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้แลวใหทําเหตุ. 
     ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ เปนเหตุ เปนปจจัย ท่ีเม่ือกอน ไดมีสิกขาบท     
นอยนกัเทียว แตภกิษุดํารงอยูในอรหตัผลเปนอันมาก และอะไรเปนเหตุ เปนปจจยั ท่ีเดี๋ยวนี้    
ไดมีสิกขาบทเปนอันมาก แตภิกษดุํารงอยูในอรหัตผลนอยนัก. 
                   อาสวัฏฐานิยธรรม     
         [๑๗๒] ดูกรภัททาลิ ขอนี้เปนจริงอยางนั้น เม่ือสัตวท้ังหลายกําลังเส่ือม พระสัทธรรม     
กําลังอันตรธาน สิกขาบทมีอยูมากมาย แตภิกษดุํารงอยูในอรหัตผลนอยนัก. พระศาสดายังไม   
ทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลาย ตราบเทาท่ีอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ 
ในธรรมวินยันี้. ตอเม่ือใดอาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาปรากฏข้ึนในสงฆ ในธรรมวินยันี้ เม่ือนัน้   
พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลาย เพื่อกําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น       
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลายงัไมปรากฏในสงฆ ในธรรมวินัยนี้ ตราบเทาท่ีสงฆยังไมถึงความ 
เปนหมูใหญ. ตอเม่ือใด สงฆถึงความเปนหมูใหญ เม่ือนัน้อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาจึงจะ      
ปรากฏในสงฆ ในธรรมวินยันี้ คร้ังนั้น พระศาสดาจึงทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลาย เพื่อ      
กําจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหลานั้น. อาสวัฏฐานิยมธรรมบางเหลายังไมปรากฏในสงฆ ในธรรมวินยันี้    
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ตราบเทาสงฆท่ียังไมถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ ... ยังไมถึงความเปนผูเลิศดวยยศ ... ยงัไมถึงความ       
เปนพหูสูต ... ยังไมถึงความเปนรัตตัญู ตอเม่ือใด สงฆเปนผูถึงความเปนรัตตัญู เม่ือนั้น       
อาสวัฏฐานิยธรรมบางเหลาจึงปรากฏในสงฆ ในธรรมวินยันี้ คร้ังนั้น พระศาสดาจึงทรงบัญญัติ 
สิกขาบทแกสาวกทั้งหลาย เพื่อกําจัดอาสวฏัฐานิยธรรมเหลานั้น.      
         [๑๗๓] ดูกรภัททาลิ ณ สมัยท่ีเราแสดงธรรมปริยายเปรียบดวยอาชาไนยหนุม แกเธอ       
ท้ังหลาย ณ สมัยนั้น เธอท้ังหลาย ไดมีอยูนอย เธอยังระลึกถึงธรรมปริยายนัน้ไดอยูหรือ?      
     ขาพระองคระลึกถึงธรรมปริยายขอนั้นไมได พระเจาขา.      
     ดูกรภัททาลิ ในการระลึกไมไดนั้น เธออาศัยอะไรเปนเหตุเลา? 
     ขาแตพระองคผูเจริญ เพราะขาพระองคนั้นมิไดทําใหบริบูรณในสิกขาในศาสนาของ    
พระศาสดา เปนเวลานานเปนแน พระเจาขา.    
     ดูกรภัททาลิ ความเปนผูไมทําใหบริสุทธ์ิในสิกขานี้ จะเปนเหตุเปนปจจัย หามิได แต    
เรากําหนดใจดวยใจ รูเธอมานานแลววา โมฆบุรุษนี้ เม่ือเราแสดงธรรมอยู ไมตองการ ไมใสใจ    
ไมรวบรวมดวยใจท้ังปวง ไมเง่ียโสตลงฟงธรรม แตเราก็จักแสดงธรรมปริยายเปรียบดวย      
มาอาชาไนยหนุมแกเธอ เธอจงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว. ทานพระภัททาลิทูลรับ       
พระดํารัสพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา.   
                   ธรรม ๑๐ ประการ      
         [๑๗๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรภัททาลิ เปรียบเหมือนนายสารถีฝกมาคนขยัน     
ไดมาอาชาไนยตัวงามมาแลว คร้ังแรกทีเดยีว ฝกใหรูเหตใุนการใสบังเหียน. เม่ือนายสารถีฝก   
ใหมันรูเหตุในการใสบังเหยีน ความประพฤติเปนขาศึก การพยศ การดิน้รนบางอยางบางประการ       
ยังมีอยูทีเดียว เหมือนของมาท่ีนายสารถีฝกใหรูเหตุท่ียังไมเคยฝกฉะนั้น. มันจะสงบลงไดในการ     
พยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ ในการท่ีมาอาชาไนย      
ตัวงามสงบลงไดในการพยศน้ัน เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดย    
ลําดับ. นายสารถีฝกมา จึงฝกใหมันรูเหตยุิง่ข้ึนไป ในการเทียมแอก เม่ือนายสารถีฝกใหมันรู 
เหตุในการเทียมแอก ความประพฤติเปนขาศึก การพยศ การดิ้นรนบางอยางบางประการ ยังมีอยู  
ทีเดียว เหมือนของมาท่ีนายสารถีฝกใหรูเหตุท่ียังไมเคยฝกฉะน้ัน. มันจะสงบลงได ในการ      
พยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ ในการท่ีมาอาชาไนย    
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ตัวงามสงบลงได ในการพยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ  เพราะนายสารถีฝกใหรูโดย  
ลําดับ. นายสารถีผูฝกมาจึงฝกใหมันรูเหตยุิง่ข้ึนไป ในการกาวยาง  ในการวิ่งเปนวงกลม  ใน    
การจรดกีบ  ในการวิ่ง ในประโยชนตอเสียงรอง ในการฝกไมใหตืน่ตกใจ เพราะเสียงกึกกอง      
ตางๆ ในการเปนมามีคุณท่ีพระราชาพึงรู ในวงศพญามา ในความวองไวช้ันเยี่ยม ในการเปน       
มาช้ันเยีย่ม ในการเปนมาควรแกคําออนหวานช้ันเยีย่ม เม่ือนายสารถีฝกใหมันรูเหตุ ในการ    
วองไวช้ันเยี่ยม ในการเปนมาช้ันเยีย่ม ในการเปนมาควรแกคําออนหวานช้ันเยีย่ม ความประพฤติ  
เปนขาศึก การพยศ การดิน้รนบางอยางบางประการ ยังมีอยูทีเดยีว เหมอืนของมาท่ีนายสารถี       
ฝกใหรูเหตุท่ียงัไมเคยฝกฉะนั้น. มันยอมสงบลงไดในการพยศนั้น เพราะนายสารถีฝกใหรู      
เนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ. ในการที่มาอาชาไนยตัวงามสงบลงไดในการพยศนั้น  
เพราะนายสารถีฝกใหรูเนืองๆ เพราะนายสารถีฝกใหรูโดยลําดับ สารถีผูฝกมายอมเพิม่ใหซ่ึง  
เหตุเปนท่ีตั้งแหงคุณและเหตุเปนท่ีตั้งแหงพละยิ่งข้ึนไป. ดูกรภัททาลิ มาอาชาไนยตวังาม     
ประกอบดวยองค ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนพาหนะควรแกพระราชา เปนพาหนะสําหรับใชสอย       
ของพระราชา นับไดวาเปนองคของพระราชาฉันใด ดกูรภัททาลิ ภิกษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐    
ประการ ก็ฉันน้ัน ยอมเปนผูควรของคํานับ เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทักษณิา เปน      
ผูควรอัญชลีกรรม เปนนาบุญของโลก ไมมีนาบุญยิ่งกวา ธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน ดูกรภัททาลิ       
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ       
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ สัมมาวิมุติ อันเปนของ  
พระอเสขะ ดกูรภัททาลิ ภกิษุผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการนี้แล ยอมเปนผูควรของคํานับ    
เปนผูควรของตอนรับ เปนผูควรแกทักษณิา เปนผูควรแกอัญชลีกรรม เปนนาบุญของโลก ไมมี     
นาบุญอ่ืนยิ่งไปกวาดังนี้.   
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระสูตรนี้แลว. ทานพระภัททาลิช่ืนชมยนิดี พระภาษิตของ      
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.     
                  จบ ภัททาลิสูตร ท่ี ๕.       
                           _____________     
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                   ๖. ลฑุกิโกปมสูตร    
                                เร่ืองพระอุทายี    
         [๑๗๕] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในอังคุตตราปชนบท มีนิคมของชาวอังคุตตราปะ      
ช่ืออาปนะ เปนโคจรคาม. คร้ังนั้น เวลาเชาพระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร 
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังอาปนนิคม. คร้ันเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในอาปนนิคมแลว เวลาปจฉาภัต    
กลับจากบิณฑบาตแลว เสด็จเขาไปยังไพรสณฑแหงหนึง่ เพื่อประทับพักกลางวนัท่ีโคนตนไม  
แหงหนึ่ง. เวลาเชาวันนั้น แมทานพระอุทายีก็นุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปบิณฑบาต   
ยังอาปนนิคม. คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในอาปนนิคมแลว เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว  
เขาไปยังไพรสณฑนั้น เพื่อพักกลางวนั คร้ันถึงไพรสณฑนั้นแลว นั่งพักกลางวนัท่ีโคนตนไม     
แหงหนึ่ง. คร้ังน้ัน เม่ือทานพระอุทายีอยูในท่ีลับ เรนอยู เกิดความดําริแหงจิตอยางนี้วา 
พระผูมีพระภาค ทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงทุกขเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปไดหนอ      
พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงสุขเปนอันมากเขาไปใหแกเราท้ังหลายหนอ พระผูมี     
พระภาคทรงนาํอกุศลธรรมเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนํา  
กุศลธรรมเปนอันมากเขาไปใหแกเราท้ังหลายหนอ. ลําดบันั้น เวลาเย็น ทานพระอุทายีออกจาก 
ท่ีเรนแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควร     
สวนขางหนึ่ง. 
         [๑๗๖] ทานพระอุทายนีั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา      
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เม่ือขาพระองคอยูในท่ีลับ เรนอยู ไดเกดิความ    
ดําริแหงจติอยางนี้วา พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงทุกขเปนอันมากของเราท้ังหลาย  
ออกไปไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุแหงสุขเปนอันมากเขาไปใหแกเรา       
ท้ังหลายหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปไดหนอ   
พระผูมีพระภาคทรงนํากุศลธรรมเปนอันมากเขาไปใหแกเราท้ังหลายหนอ. ขาแตพระองคผูเจริญ       
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ดวยเม่ือกอน ขาพระองคเคยฉันไดท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวกิาลในกลางวัน.   
ขาแตพระองคผูเจริญ ไดมีสมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคตรสัเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย   
เราขอเตือน เธอท้ังหลายจงละการฉันโภชนะในเวลาวิกาล ในเวลากลางวันนัน้เสียเถิด ดังนี้.   
ขาพระองคนัน้มีความนอยใจ มีความเสียใจ คฤหบดีท้ังหลายผูมีศรัทธา จะใหของควรเค้ียว  
ของควรบริโภคอันประณีต ในเวลาวกิาลในกลางวัน แกเราท้ังหลาย แมอันใด พระผูมีพระภาค    
ตรัสการละอันนั้นของเราท้ังหลายเสียแลว ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายน้ัน  
เม่ือเห็นกะความรัก ความเคารพ ความละอาย และความเกรงกลัว ในพระผูมีพระภาค       
จึงละการฉันโภชนะในเวลาวิกาลในกลางวันนัน้เสีย ดวยประการอยางนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ       
ขาพระองคท้ังหลายน้ัน ยอมฉันในเวลาเยน็ และเวลาเชา ขาแตพระองคผูเจริญ ไดมีสมัยท่ี     
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราขอเตือน เธอท้ังหลาย   
จงละเวนการฉันโภชนะในเวลาวิกาลในราตรีนั้นเสียเถิด ดังนี้ ขาพระองคนั้น มีความนอยใจ 
มีความเสียใจวา ความท่ีภัตท้ังสองนี้ของเราท้ังหลาย เปนของปรุงประณีตกวาอันใด พระผูมี     
พระภาคตรัสการละอันนั้นของเราท้ังหลายเสียแลว พระสุคตตรัสการสละคืนอันนั้นของเรา      
ท้ังหลายเสียแลว. ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว บุรุษคนใดไดของสมควรจะแกงมา       
ในกลางวนั จึงบอกภริยาอยางนี้วา เอาเถิด จงเก็บส่ิงนี้ไว เราท้ังหมดเทียว จักบริโภคพรอมกัน 
ในเวลาเย็น อะไรๆ ท้ังหมดท่ีสําหรับจะปรุงกิน ยอมมีรสในเวลากลางคืน กลางวันมีรสนอย     
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายน้ัน เห็นกะความรัก ความเคารพ ความละอาย และ   
ความเกรงกลัวในพระผูมีพระภาค จึงพากันละการบริโภคโภชนะในเวลาวิกาลในราตรีนั้นเสีย      
ดวยประการอยางนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว ภิกษุท้ังหลายเท่ียวไปบิณฑบาต    
ในเวลามืดคํ่า ยอมเขาไปในบอน้ําครําบาง ลงไปในหลุมโสโครกบาง บุกเขาไปยังปาหนามบาง  
เหยยีบข้ึนไปบนแมโคกําลังหลับบาง พบกบัโจรผูทําโจรกรรมแลวบาง ยังไมไดทําโจรกรรมบาง 
มาตุคามยอมชักชวนภิกษุเหลานั้นดวยอสัทธรรมบาง. ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว    
ขาพระองคเท่ียวบิณฑบาตในเวลามืดคํ่า หญิงคนหนึ่งลางภาชนะอยู ไดเห็นขาพระองคโดย    
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แสงฟาแลบ แลวตกใจกลัว รองเสียงดังวา ความไมเจริญไดมีแกเราแลว ปศาจจะมากนิเรา   
หนอ. เม่ือหญิงนั้นกลาวอยางนั้นแลว ขาพระองคไดพูดกะหญิงนัน้วา ไมใชปศาจดอกนองหญิง   
เปนภกิษยุืนเพือ่บิณฑบาต ดงันี้. หญิงนั้นกลาววา บิดาของภิกษตุายเสียแลว มารดาของภิกษุ     
ตายเสียแลว ดกูรภิกษุ ทานเอามีดสําหรับเชือดโคท่ีคมเชือดทองเสีย ยังจะดกีวา การท่ีทาน      
เท่ียวบิณฑบาตในเวลาคํ่ามืดเพราะเหตุแหงทองเชนนัน้ ไมดีเลย ดังนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ   
เม่ือขาพระองคระลึกถึงเร่ืองนั้นอยู มีความคิดอยางนีว้า พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุ      
แหงทุกขเปนอันมากของเราท้ังหลายออกไปเสียไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําธรรมอันเปนเหตุ  
แหงสุขเปนอันมากเขาไปใหแกเราท้ังหลายหนอ พระผูมีพระภาคทรงนําอกุศลธรรมเปนอันมาก   
ของเราท้ังหลายออกไปเสียไดหนอ พระผูมีพระภาคทรงนํากุศลธรรมเปนอันมากเขาไปใหแกเรา   
ท้ังหลายหนอ.   
                  อุปมาดวยนกนางมูลไถ  
         [๑๗๗] ก็อยางนัน้แลอทุายี โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวินัยนี้ เม่ือเรากลาววา  
จงละโทษส่ิงนี้เสียเถิด เขากลับกลาวอยางนี้วา ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียง     
เล็กนอยนีเ้ลา พระสมณะนี้ ชางขัดเกลาหนักไป เขาจึงไมละโทษนั้นดวย ไมเขาไปต้ังความยําเกรง 
ในเราดวย ดูกรอุทายี อนึ่งโทษเพียงเล็กนอยของภิกษุท้ังหลายผูใครในสิกขานั้น ยอมเปน       
เคร่ืองผูกอันมีกําลัง ม่ัน แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ. ดูกรอุทายี       
เปรียบเหมือนนกนางมูลไถ ถูกผูกไวดวยเคร่ืองผูกคือเถาวัลยหวัดวน ยอมรอเวลาท่ีจะฆา  
หรือเวลาท่ีจะถูกมัดหรือเวลาตาย ในท่ีนั้นเอง ฉันใด ดกูรอุทายี ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา       
เคร่ืองดักคือเถาวัลยหวัดวน สําหรับเขาใชดักนางนกมูลไถ ซ่ึงมันรอเวลาท่ีจะถูกฆา หรือเวลา    
ท่ีจะถูกมัด หรือเวลาตายนัน้ เปนเคร่ืองผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกน ดังนี้  
ผูนั้นเม่ือกลาว ช่ือวาพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ?   
     ไมชอบ พระเจาขา เคร่ืองดักคือเถาวัลยหัวดวน สําหรับเขาใชดักนกนางมูลไถ ซ่ึงมัน       
รอเวลาท่ีจะถูกฆา หรือเวลาที่จะถูกมัด หรือเวลาตายในท่ีนั้นนั่นแล เปนเคร่ืองผูกมีกําลัง      
ม่ัน แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ พระเจาขา.   
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     ดูกรอุทายี โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวนิัยนี้ ก็ฉันนัน้ เม่ือเรากลาววาจงละโทษนี้เสียเถิด   
เขากลับกลาวอยางนี้วา ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเพยีงเล็กนอยนี้เลา พระสมณะนี้   
ชางขัดเกลาหนักไป เขาจึงไมละโทษนั้นดวย ไมเขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย ดูกรอุทายี 
อนึ่ง โทษเพยีงเล็กนอยของภิกษุท้ังหลายผูใครในสิกขานั้น เปนเคร่ืองผูกมีกําลัง ม่ัน แนนแฟน       
ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ.    
                                อุปมาดวยชางตน   
         [๑๗๘] ดูกรอุทายี สวนกุลบุตรบางพวกในธรรมวนิัยนี้ เม่ือเรากลาววา จงละโทษน้ี    
เสียเถิด เขากลาวอยางนีว้า กทํ็าไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเล็กนอยเพียงท่ีควรละนี้   
ซ่ึงพระผูมีพระภาคตรัสใหเราท้ังหลายละ ซ่ึงพระสุคตตรัสใหเราท้ังหลายสละคืนเลา เขายอม      
ละโทษนั้นดวย เขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย อน่ึง ภกิษุท้ังหลายเหลาใดผูใครในสิกขา 
ภิกษุท้ังหลายเหลานั้นละโทษนั้นแลว มีความขวนขวายนอย มีขนตก เยยีวยาชีวิตดวยของท่ี  
ผูอ่ืนให มีใจเปนดุจมฤคอยู โทษเพียงเล็กนอยของภกิษุเหลานั้น ยอมเปนเคร่ืองผูกไมมีกําลัง       
บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนชางตน มีงาอันงอนงาม เปน 
ราชพาหนะอันประเสริฐ เคยเขาสงคราม ควาญชางผูกดวยเชือกเปนเคร่ืองผูกอันม่ัน พอเอ้ียวกาย     
ไปหนอยหนึ่ง ก็ทําเคร่ืองผูกนั้นใหขาดหมด ทําลายหมด แลวหลีกไปไดตามปรารถนา ฉันใด      
ผูใดพึงกลาวอยางนีว้า ชางตนนั้น มีงาอันงอนงาม เปนราชพาหนะอันประเสริฐ เคยเขาสงคราม    
ควาญชางผูกดวยเชือกเปนเคร่ืองผูกอันม่ันเหลาใด พอเอ้ียวกายไปหนอยหน่ึง ก็ทําเคร่ืองผูก     
เหลานั้นใหขาดหมด ทําลายหมด แลวหลีกไปไดตามปรารถนา เคร่ืองผูกท่ีเขาผูกชางตนนั้น   
เปนเคร่ืองผูกมีกําลัง ม่ัน แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ ดังนี้ ผูนั้นเม่ือกลาว       
ช่ือวาพึงกลาวโดยชอบหรือหนอ?       
     ไมชอบ พระเจาขา ขาแตพระองคผูเจริญ ชางตนนั้น มีงาอันงอนงาม เปนราชพาหนะ  
อันประเสริฐ เคยเขาสงคราม เขาผูกดวยเชือกเปนเคร่ืองผูกม่ัน พอเอ้ียวกายไปหนอยหน่ึง  
ก็ทําเคร่ืองผูกเหลานั้นใหขาดหมด ทําลายหมด แลวหลีกไปไดตามความปรารถนา เคร่ืองผูก     
ชางตนนั้น เปนเคร่ืองผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร พระเจาขา.    
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     ดูกรอุทายี กุลบุตรบางพวกในธรรมวินยันี้ ก็ฉันนั้น เม่ือเรากลาววา จงละโทษน้ี    
เสียเถิด เขากลับกลาวอยางนีว้า ทําไมจะตองวากลาวเพราะโทษเพียงเล็กนอยท่ีควรละนี้ ซ่ึง    
พระผูมีพระภาคตรัสใหเราท้ังหลายละ ซ่ึงพระสุคตตรัสใหเราท้ังหลายสละคืนดวยเลา ดังน้ี       
เขาละโทษนั้นดวย ไมเขาไปตั้งความยําเกรงในเราดวย อน่ึง ภิกษุท้ังหลายเหลาใดผูใครในสิกขา  
ภิกษุท้ังหลายเหลานั้นละโทษนั้นแลวเปนผูมีความขวนขวายนอย มีขนตก เยียวยาชีวิตดวยของ      
ท่ีผูอ่ืนให มีใจเปนดุจมฤคอยู ดูกรอุทายี โทษเพียงเล็กนอยท่ีควรละของภิกษเุหลานั้น เปน  
เคร่ืองผูกไมมีกําลัง เปอย ไมมีแกนสาร.  
                                อุปมาดวยคนจน      
         [๑๗๙] ดกูรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษคนจน ไมมีอะไรเปนของตน ไมใชคนม่ังค่ัง      
เขามีเรือนเล็กๆ หลังหนึ่ง มีเคร่ืองมุงบังและเคร่ืองผูกหลุดลุย ตองคอยไลกา มีรูปไมงาม     
มีแครอันหนึ่ง หลุดลุย มีรูปไมงาม มีขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใช    
เปนพันธุอยางดี มีภรรยาคนหนึ่งไมสวย เขาเห็นภิกษุผูอยูในอาราม มีมือและเทาลางดีแลว    
ฉันโภชนะอันเจริญใจ นั่งอยูในท่ีอันรมเย็น ประกอบในอธิจิต. เขาพึงมีความดําริอยางนี้วา      
ดูกรทานผูเจริญ ความเปนสมณะเปนสุขหนอ ดูกรทานผูเจริญ ความเปนสมณะไมมีโรคหนอ     
เราควรจะปลงผมและหนวดแลวนุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตบางหนอ. แตเขาไม  
อาจละเรือนเล็กหลังหนึ่ง มีเคร่ืองมุงบังและเคร่ืองผูกอันหลุดลุย ท่ีตองคอยไลกา มีรูปไมงาม 
มีแครอันหนึ่งท่ีหลุดลุย ไมงาม ละแครอันหนึ่งท่ีหลุดลุย มีรูปไมงาม ละขาวเปลือกและพืช   
สําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใชพันธุอยางดี และภรรยาคนหน่ึงไมสวย แลวปลงผม      
และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตได. ดูกรอุทายี ผูใดพึงกลาวอยางนี้วา   
บุรุษนั้นถูกเขาผูกดวยเคร่ืองผูกเหลานั้น ไมอาจละเรือนเล็กๆ หลังหนึ่ง ซ่ึงมีเคร่ืองมุงบัง  
และเคร่ืองผูกหลุดลุย ท่ีตองคอยไลกา มีรูปไมงาม ละแครอันหนึ่งท่ีหลุดลุย ไมงาม ละ       
ขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใชพันธุอยางดี ละภรรยาคนหน่ึง ไม    
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สวย แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตได. ก็เคร่ืองผูกของเขา       
นั้นเปนเคร่ืองผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร ดังนี้ ผูนั้นเม่ือกลาวช่ือวา     
พึงกลาวโดยชอบหรือหนอ?       
     ไมชอบ พระเจาขา บุรุษนัน้ถูกเขาผูกดวยเคร่ืองผูกเหลาใด แลวไมอาจละเรือนเล็กๆ       
หลังหนึ่ง มีเคร่ืองมุงบังและเคร่ืองผูกอันหลุดลุย ท่ีตองคอยไลกา มีรูปไมงาม ละแคร 
อันหนึ่งอันหลุดลุย ไมงาม ละขาวเปลือกและพืชสําหรับหวานประจําปหมอหนึ่ง ไมใชพันธุ       
อยางดี ละภรรยาคนหนึ่ง ไมสวย แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปน    
บรรพชิตได เคร่ืองผูกของเขาน้ันเปนเคร่ืองผูกมีกําลัง ม่ัน แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือน     
ทอนไมใหญ พระเจาขา.      
     ดูกรอุทายี โมฆบุรุษบางพวกในธรรมวนิัยนี้ ก็ฉันนัน้เหมือนกนั เม่ือเรากลาววา จงละ       
โทษน้ีเสียเถิด เขากลับกลาวอยางนี้วา ก็ทําไมจะตองวากลาว เพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอย   
นี้ดวยเลา พระสมณะน้ีชางขัดเกลาหนกัไป เขาไมละโทษนั้นดวย ไมเขาไปต้ังความยําเกรง  
ในเราดวย ดูกรอุทายี อนึ่ง โทษเพียงเล็กนอยของภิกษุท้ังหลายผูใครในสิกขานั้น ยอมเปน      
เคร่ืองผูกมีกําลัง ม่ัน แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ.       
                                อุปมาดวยคนม่ังมี  
         [๑๘๐] ดกูรอุทายี เปรียบเหมือนคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูม่ังคั่ง มีทรัพยมาก มี     
โภคะมาก สะสมทองหลายรอยแทง สะสมขาวเปลือก นา ท่ีดิน ภรรยา ทาส ทาสี ไวเปน   
อันมาก เขาเหน็ภิกษุผูอยูในอาราม มีมือและเทาลางดีแลว ฉันโภชนะอันเจริญใจ นั่งอยูในท่ี   
อันรมเย็น ประกอบในอธิจติ. เขาพึงมีความดําริอยางนีว้า ทานผูเจริญ ความเปนสมณะเปน 
สุขหนอ ทานผูเจริญ ความเปนสมณะไมมีโรคหนอ เราควรจะปลงผมและหนวด นุงหมผา   
กาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตบางหนอ เขาอาจละทองหลายรอยแทง ละขาวเปลือก นา       
ท่ีดิน ภรรยา ทาส ทาสี เปนอันมาก แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวช     
เปนบรรพชิตได. ดูกรอุทายี ผูใดพึงกลาววา เคร่ืองผูกท่ีเปนเคร่ืองผูกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี  
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ซ่ึงเขาอาจละทองหลายรอยแทง ละขาวเปลือก นา ท่ีดิน ภรรยา ทาส ทาสี เปนอันมาก  
แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตนั้น เปนเคร่ืองผูกมีกําลัง ม่ัน   
แนนแฟน ไมเปอย เปนเหมือนทอนไมใหญ ดังนี้ ผูนั้น เม่ือกลาวช่ือวาพึงกลาวโดยชอบ     
หรือหนอ?       
     ไมชอบ พระเจาขา เคร่ืองผูกท่ีเปนเคร่ืองผูกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี ซ่ึงอาจละทอง  
หลายรอยแทง ละขาวเปลือก นา ท่ีดิน ภรรยา ทาส ทาสี เปนอันมาก แลวปลงผมและ    
หนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตนั้น เปนเคร่ืองผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย   
ไมมีแกนสาร พระเจาขา.     
     ดูกรอุทายี กุลบุตรบางพวกในธรรมวินยันี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือเรากลาววา จงละ 
โทษน้ีเสียเถิด เขากลับกลาวอยางนี้วา ก็ทําไมจะตองวากลาวเพราะเหตุแหงโทษเพียงเล็กนอย    
ซ่ึงควรละน้ี ท่ีพระผูมีพระภาคตรัสใหเราท้ังหลายละ ท่ีพระสุคตตรัสใหเราท้ังหลายสละคืน       
ดวยเลา กุลบุตรเหลานั้นยอมละโทษน้ันดวย เขาไปต้ังความยําเกรงในเราดวย ภกิษุท้ังหลาย      
เหลาใดผูใครในสิกขา ภิกษท้ัุงหลายเหลานั้นละโทษนัน้แลว เปนผูมีความขวนขวายนอย มี       
ขนตก เยยีวยาชีวิตดวยของทีผู่อ่ืนให มีใจเปนดุจมฤคอยู ดูกรอุทายี โทษเพียงเล็กนอยของ     
ภิกษเุหลานั้น เปนเคร่ืองผูกไมมีกําลัง บอบบาง เปอย ไมมีแกนสาร.    
                                บุคคล ๔ จําพวก      
         [๑๘๑] ดกูรอุทายี บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน? ดูกร  
อุทายี บุคคลบางคนในโลกนี ้เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพือ่สละคืนอุปธิ แตความดําริท่ีแลนไป  
อันประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพือ่สละคืนอุปธินั้นไดอยู ผูนัน้ยังรับเอา    
ความดํารินั้นไว ไมละ ไมบรรเทา ไมทําใหส้ินสุด ไมใหถึงความไมมี เราเรียกบุคคลนีแ้ลวา    
ผูอันกิเลสประกอบไว ไมใชผูอันกิเลสคลายแลว ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะความท่ีอินทรียเปน  
ของตางกันในบุคคลนี้ เรารูแลว.    
     ดูกรอุทายี บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธิ ความ  
ดําริท่ีแลนไป อันประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพือ่สละคืนอุปธินั้นไดอยู        
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แตผูนั้นไมรับเอาความดําริเหลานั้นไว ละได บรรเทาได ทําใหส้ินสุดได ใหถึงความไมมีได  
แมบุคคลผูนี้ เราก็กลาววา ผูอันกิเลสประกอบไว ไมใชผูอันกิเลสคลายแลว ขอนั้นเพราะเหตุไร     
เพราะความท่ีอินทรียเปนของตางกันในบุคคลนี้ เรารูแลว. 
     ดูกรอุทายี บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธิ ความ  
ดําริท่ีแลนไป อันประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพือ่สละคืนอุปธินั้นไดอยู       
เพราะความหลงลืมแหงสติในบางคร้ังบางคราว ความดําริท่ีแลนไป อันประกอบดวยอุปธิ ยัง     
ครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธินั้นไดอยู ความบังเกิดแหงสติชาไป ท่ีจริงเขาละ      
บรรเทา ทําใหส้ินสุด ใหถึงความไมมี ซ่ึงความดํารินั้นฉับพลัน. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือน 
บุรุษเอาหยาดน้ําสองหยาด หรือสามหยาด หยาดลงในกะทะเหล็กอันรอนอยูตลอดวัน หยาด   
น้ําตกลงชาไป ความจริงหยาดนํ้าถึงความส้ินไปแหงไปนัน้เร็วกวา ฉันใด ดูกรอุทายี บุคคล   
บางคนในโลกนี้ ก็ฉันนัน้ เปนผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธิ ความดําริแลนไป อัน      
ประกอบดวยอุปธิ ยังครอบงําผูปฏิบัติเพื่อละอุปธิ เพื่อสละคืนอุปธินั้นไดอยู เพราะความหลง    
ลืมแหงสติในบางคร้ังบางคราว ความบังเกิดแหงสติชาไป ท่ีจริงเขาละ บรรเทา ทําใหส้ินสุด 
ใหถึงความไมมี ซ่ึงความดํารินั้นฉับพลัน ถึงบุคคลนี้เราก็กลาววา ผูอันกิเลสประกอบไว มิใช 
ผูอันกิเลสคลายแลว ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะความท่ีอินทรียเปนของตางกันในบุคคลนี้  
เรารูแลว.    
     ดูกรอุทายี ก็บุคคลบางคนในโลกนี้ รูวาเบญจขันธอันช่ือวาอุปธิเปนมูลแหงทุกข คร้ันรู       
ดังนี้แลว เปนผูไมมีอุปธิ แลวนอมจิตไปในนิพพานเปนท่ีส้ินอุปธิ บุคคลนี้เรากลาววา ผูอัน      
กิเลสคลายแลว มิใชผูอันกเิลสประกอบไว ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะความท่ีอินทรียเปนของ      
ตางกันในบุคคลนี้ เรารูแลว. ดูกรอุทายี บุคคล ๔ จําพวกน้ี มีปรากฏอยูในโลก.   
                                วาดวยกามคุณ ๕    
         [๑๘๒] ดูกรอุทายี กามคุณหาเหลานี้ กามคุณหาเปนไฉน คือรูปอันพึงรูแจงดวยจักษุ       
ท่ีสัตวปรารถนารักใครชอบใจ เปนส่ิงท่ีนารัก ประกอบดวยกามเปนท่ีตั้งแหงความกาํหนัด 
เสียงอันพึงรูแจงดวยโสต ... กล่ินอันพึงรูแจงดวยฆานะ ... รสอันพึงรูแจงดวยชิวหา   ... 
โผฏฐัพพะอันพึงรูแจงดวยกาย ... ท่ีสัตวปรารถนารักใครชอบใจ เปนส่ิงท่ีนารัก ประกอบดวยกาม        
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เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด. กามคุณหานีแ้ล. ดูกรอุทายี ความสุขโสมนัสท่ีเกิดเพราะอาศัยกามคุณ  
หานี้ เรากลาววากามสุข ความสุขไมสะอาด ความสุขของปุถุชน ไมใชสุขของพระอริยะ       
อันบุคคลไมควรเสพ ไมควรใหเกดิมี ไมควรทําใหมาก ควรกลัวแตสุขนั้น.    
         [๑๘๓] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ   
ปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต 
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิด 
แตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุ     
ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข บรรลุ  
จตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ไดมีอุเบกขา   
เปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ฌานท้ังส่ีนี้เรากลาววา ความสุขเกิดแตความออกจากกาม ความสุข    
เกิดแตความสงัด ความสุขเกดิแตความสงบ ความสุขเกดิแตความสัมโพธิ อันบุคคลควรเสพ       
ควรใหเกิดมี ควรทําใหมาก ไมควรกลัวแตสุขนั้น ดังนี้.    
         [๑๘๔] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ   
ปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. ดูกรอุทายี ปฐมฌานเรากลาววายัง  
หวั่นไหว กใ็นปฐมฌานนั้น ยังมีอะไรหว่ันไหว ขอท่ีวิตกและวจิารยังไมดับในปฐมฌานน้ี เปน       
ความหวั่นไหวในปฐมฌานนั้น. ดูกรอุทายี ภกิษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใส  
แหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวติกวิจารสงบไป มีปติและ 
สุขเกิดแตสมาธิอยู. ดูกรอุทายี แมทุตยิฌานนี้ เราก็กลาววายังหวั่นไหว ก็ในทุตยิฌานนั้น    
ยังมีอะไรหว่ันไหว ขอท่ีปตแิละสุขยังไมดบัในทุติยฌานนี้ เปนความหวั่นไหวในทุตยิฌานนัน้.    
ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยันี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะ   
ปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ   
อยูเปนสุข. ดูกรอุทายี แมตติยฌานนี้ เราก็กลาววายังหวั่นไหว ก็ในตติยฌานนั้นยังมีอะไร     
หวั่นไหว ขอท่ีอุเบกขาและสุขยังไมดับในตติยฌานนี้ เปนความหวั่นไหวในตติยฌานน้ัน. ดกูร       
อุทายี ภกิษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข ละทุกข และ  
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. จตุตถฌานน้ี เรากลาววา      
ไมหวัน่ไหว.    
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                                 วาดวยการละรูปฌานและอรูปฌาน    
         [๑๘๕] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ   
ปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู. ปฐมฌานนี้เรากลาววา ไมควรทาํความ       
อาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเคร่ืองกาวลวงปฐมฌานนั้น       
ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยันี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรม     
เอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู นี้เปน    
ธรรมเคร่ืองกาวลวงปฐมฌานนั้น. ดกูรอุทายี แมทุตยิฌานนี้เรากก็ลาววา ไมควรทําความอาลัย     
เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเคร่ืองกาวลวงทุติยฌานนัน้ ดูกรอุทายี       
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ มีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุข ดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป   
บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข  
นี้เปนธรรมเคร่ืองกาวลวงตติยฌานนัน้. ดกูรอุทายี แมตติยฌานนีเ้รากก็ลาววา ไมควรทําความ   
อาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเคร่ืองกาวลวงตตยิฌานนั้น      
ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยันี้ บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และ      
ดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู นี้เปนธรรมเคร่ืองกาวลวง    
ตติยฌานนัน้. ดูกรอุทายี แมจตุตถฌานน้ีเราก็กลาววา ไมควรทําความอาลัย เธอท้ังหลาย    
จงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเคร่ืองกาวลวงจตุตถฌานนั้น ดูกรอุทาย ีภิกษุ     
ในธรรมวินยันี้ บรรลุอากาสานัญจายตนฌานดวยบริกรรมวา อากาศไมมีท่ีสุด เพราะลวงรูปสัญญา      
ไดโดยประการท้ังปวง เพราะดับปฏิฆสัญญาได เพราะไมมนสิการนานัตตสัญญาอยู นี้เปนธรรม  
เคร่ืองกาวลวงจตุตถฌานน้ัน. ดูกรอุทายี แมอากาสานัญจายตนฌานน้ัน เราก็กลาววา ไมควรทํา     
ความอาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเคร่ืองกาวลวงอากาสา      
นัญจายตนฌานน้ัน ดกูรอุทายี ภกิษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุวิญญาณัญจายตนฌาน ดวยบริกรรมวา 
วิญญาณไมมีท่ีสุด เพราะลวงอากาสานัญจายตนฌานได โดยประการทัง้ปวงอยู นีเ้ปนธรรม     
เคร่ืองกาวลวงอากาสานัญจายตนฌานนั้น. ดูกรอุทายี แมวิญญาณัญจายตนฌานน้ี เราก็กลาววา       
ไมควรทําความอาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเคร่ืองกาวลวง     
วิญญาณัญจายตนฌานน้ัน ดกูรอุทายี ภกิษใุนธรรมวินยันี้ บรรลุอากิญจัญญายตนฌาน ดวย       
บริกรรมวา ไมมีอะไร เพราะลวงวิญญาณญัจายตนฌานไดโดยประการท้ังปวงอยู นี้เปนธรรม     
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เคร่ืองกาวลวงวิญญาณัญจายตนฌานน้ัน. แมอากิญจัญญายตนฌานนั้น เราก็กลาววา ไมควรทํา  
ความอาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเคร่ืองกาวลวงอากิญ       
จัญญายตนฌานนั้น ดกูรอุทายี ภกิษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน เพราะ     
ลวงอากิญจัญญายตนฌานไดโดยประการทั้งปวงอยู นีเ้ปนธรรมเคร่ืองกาวลวงอากญิจัญญายตนฌาน      
นั้น. แมเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้เราก็กลาววา ไมควรทําความอาลัย เธอท้ังหลายจงละเสีย 
จงกาวลวงเสีย. ก็อะไรเลาเปนธรรมเคร่ืองกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น ดูกร      
อุทายี ท่ีภกิษุในธรรมวินัยนี้ บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน   
ไดโดยประการท้ังปวงอยู นี้เปนธรรมเคร่ืองกาวลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนั้น. เรากลาว       
การละกระท่ังเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ดวยประการฉะนี้แล. ดกูรอุทายี เธอเห็นหรือหนอ       
ซ่ึงสังโยชนละเอียดกด็ี หยาบก็ดีนั้น ท่ีเรามิไดกลาวถึงการละนั้น?     
     ไมเห็นเลย พระเจาขา.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ทานพระอุทายียนิดีช่ืนชมพระภาษติของ    
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.     
                 จบ ลฑุกิโกปมสูตร ท่ี ๖.      
                   _________________        
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                                 ๗. จาตุมสูตร      
                                  เร่ืองพระอาคันตุกะพูดเสียงดัง  
         [๑๘๖] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ อามลกีวนั ใกลบานจาตุมา. ก็สมัยนั้น ภกิษ ุ
ประมาณหารอยรูป มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนหวัหนาไปถึงจาตุมคาม เพื่อเฝา     
พระผูมีพระภาค. ก็ภิกษุอาคันตุกะเหลานัน้ ปราศรัยกับภิกษเุจาถ่ิน จดัเสนาสนะ เก็บบาตร       
และจีวร เปนผูมีเสียงสูง มีเสียงดัง. คร้ังน้ันแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระอานนท      
มาวา ดูกรอานนท ผูท่ีเสียงสูง เสียงดังนั้น เปนใคร ราวกะชาวประมงแยงปลากัน? 
     ทานพระอานนท กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประมาณหารอยนั้น มีพระ     
สารีบุตรและพระโมคคัลลานะเปนหวัหนา มาถึงจาตุมคาม เพื่อเฝาพระผูมีพระภาค ภิกษุ      
ผูอาคันตุกะเหลานั้น ปราศรัยกับภิกษเุจาถ่ิน จัดเสนาสนะ เก็บบาตรและจีวรอยู เปนผูมีเสียงสูง     
มีเสียงดัง.    
     ดูกรอานนท ถาเชนนั้น เธอจงไปเรียกพวกภิกษุมาตามคําของเราวา พระศาสดาตรัสเรียก   
ทานท้ังหลาย. ทานพระอานนททูลรับพระผูมีพระภาคแลว จึงเขาไปหาภิกษเุหลานั้นถึงท่ีพัก ได  
กลาวกะภกิษุเหลานั้นวา พระศาสดาตรัสเรียกทานท้ังหลาย. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนท    
แลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน      
ขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุเหลานั้นวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอมีเสียงสูง มีเสียงดัง     
ราวกะชาวประมงแยงปลากนั เพราะเหตุอะไรหนอ?  
     พวกภิกษุเหลานั้นทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุประมาณหารอยนั้น มีพระสารีบุตร     
และโมคคัลลานะเปนหวัหนา มาถึงจาตุมคามเพ่ือเฝาพระผูมีพระภาค ภกิษุผูอาคันตุกะเหลานีน้ั้น 
ปราศรัยกับภกิษุเจาถ่ิน จดัเสนาสนะ เก็บบาตรและจวีรอยู จึงมีเสียงสูง เสียงดัง พระเจาขา.    
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     ดูกรภกิษุท้ังหลาย พวกเธอจงพากันไป เราประณามพวกเธอ พวกเธอไมควรอยูใน     
สํานักเรา. ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคแลว ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค  
ทําประทักษณิแลว เก็บอาสนะ ถือบาตรและจีวรหลีกไปแลว.      
         [๑๘๗] ก็สมัยนั้น พวกเจาศากยะชาวเมืองจาตุมาประชุมกันอยูท่ีเรือนรับแขก ดวย     
กรณียะบางอยาง. ไดเหน็ภกิษุเหลานั้นมาแตไกล คร้ันแลว จึงเขาไปหาภิกษเุหลานั้นจนถึง      
ท่ีใกล ไดกลาวกะภกิษุเหลานั้นวา ดูเถิดทานท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะพากันไปไหนเลา? 
     ภ. ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย ภิกษุสงฆถูกพระผูมีพระภาคทรงประณามแลว. 
     ส. ขาแตทานผูมีอายุท้ังหลาย ถาเชนนั้น ขอทานท้ังหลายจงนั่งอยูครูหนึ่ง แมไฉน    
ขาพเจาท้ังหลายพึงอาจใหพระผูมีพระภาคทรงเล่ือมใสได. ภิกษุเหลานัน้รับคําพวกเจาศากยะ      
ชาวเมืองจาตุมาแลว. ลําดับนัน้ พวกศากยะชาวเมืองจาตุมาเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ      
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ 
ของพระผูมีพระภาคจงชืน่ชมกะภิกษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงรับส่ังกะภกิษุสงฆเถิด ขาแต    
พระองคผูเจริญ ในบัดนี้ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุเคราะหภกิษุสงฆ เหมือนท่ีพระผูมีพระภาค    
ทรงอนุเคราะหในกาลกอนเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภิกษุสงฆหมูนี ้ภิกษุท้ังหลายที่ยังเปน 
ผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้ มีอยู เม่ือภิกษุเหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาค     
จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนเม่ือพืชท่ียังออน      
ไมไดน้ํา จะพงึเปนอยางอ่ืน จะพึงแปรไป ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภกิษุสงฆหมูนี้      
ภิกษุท้ังหลายที่ยังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้ มีอยู เม่ือภิกษุเหลานั้น      
ไมไดเฝาพระผูมีพระภาคกฉั็นนั้น จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ   
เปรียบเหมือนเม่ือลูกโคออนไมเห็นแม จะพึงเปนอยางอ่ืน จะพงึแปรไปฉันใด ขาแตพระองค       
ผูเจริญ ในภกิษุสงฆหมูนี้ ภกิษุท้ังหลายท่ียังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้     
มีอยู ภกิษุเหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาคก็ฉันนั้น จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป    
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงช่ืนชมกะภกิษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงรับส่ัง  
กะภิกษุสงฆเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในบัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ       
เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆในกาลกอนเถิด.     
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                พรหมอาราธนาพระพุทธเจา 
         [๑๘๘] คร้ังนั้นแล ทาวสหัมบดีพรหมทราบพระพุทธดําริแหงพระทัยของพระผูมี   
พระภาคดวยใจของตนแลว หายไปในพรหมโลก มาปรากฏตรงพระพักตรพระผูมีพระภาค       
เหมือนบุรุษมีกําลัง เหยยีดแขนท่ีคูออก หรือคูแขนท่ีเหยยีดเขา ฉะนั้น. คร้ันแลว ทําผาหม    
เฉวียงบาขางหนึ่ง ประณมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู แลวไดกราบทูลวา ขาแต     
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาค จงทรงช่ืนชมกะภกิษุสงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาค จงรับส่ัง      
กะภิกษุสงฆเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในบัดนี้ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆ     
เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคทรงอนุเคราะหภิกษุสงฆในกาลกอนเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภกิษุ    
สงฆหมูนี้ ภิกษุท้ังหลายยังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้ มีอยู เม่ือภิกษุ      
เหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาค จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ   
เปรียบเหมือนพืชท่ียังออนไมไดน้ํา จะพึงเปนอยางอ่ืน จะพึงแปรไป ฉันใด ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ในภกิษุสงฆหมูนี้ ภกิษุท้ังหลายท่ียังเปนผูใหม บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้     
มีอยู เม่ือภกิษุเหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาค ก็ฉันนัน้ จะพึงมีความนอยใจ มีความแปร   
ปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนเม่ือลูกโคออนไมเหน็แม จะพึงเปนอยางอ่ืน       
จะพึงแปรไป ฉันใด ขาแตพระองคผูเจริญ ในภกิษุสงฆหมูนี้ ภิกษุท้ังหลายท่ียังเปนผูใหม    
บวชไมนาน เพิ่งมาสูพระธรรมวินัยนี้ มีอยู เม่ือภิกษุเหลานั้นไมไดเฝาพระผูมีพระภาคก็ฉันนั้น    
จะพึงมีความนอยใจ มีความแปรปรวนไป ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรง 
ช่ืนชมกะภิกษสุงฆเถิด ขอพระผูมีพระภาคจงรับส่ังกะภกิษุสงฆเถิด ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี ้
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงอนุเคราะหภิกษสุงฆ เหมือนท่ีพระผูมีพระภาคทรงอนเุคราะหภิกษุสงฆ      
ในกาลกอนเถิด. เจาศากยะชาวเมืองจาตุมา และทาวสหัมบดีพรหม ไดสามารถทูลใหพระผูมี   
พระภาคทรงเล่ือมใส ดวยคําวิงวอนเปรียบดวยขาวกลาออน และดวยคําวิงวอนเปรียบดวย      
ลูกโคออน ฉะนี้แล.    
                  พระอาคันตุกะเขาเฝา 
         [๑๘๙] คร้ังนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะ จึงเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรทานผู   
มีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจงลุกข้ึนเถิด จงถือเอาบาตรและจีวรเถิด พระผูมีพระภาค   
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อันเจาศากยะชาวเมืองจาตุมา และทาวสหมับดีพรหมทรงใหเล่ือมใสแลว ดวยคําวิงวอนเปรียบ   
ดวยขาวกลาออน และดวยคําวิงวอนเปรียบดวยลูกโคออน. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระมหา  
โมคคัลลานะแลว จึงลุกจากอาสนะ ถือบาตรและจีวร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคไดรับส่ังกับทาน     
พระสารีบุตรผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรสารีบุตร เม่ือเราประณามภิกษุสงฆแลว 
จิตของเธอไดมีอยางไร?       
     ทานพระสารีบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือพระผูมีพระภาคทรงประณาม    
ภิกษุสงฆแลว จิตของขาพระองคไดมีอยางนี้วา บัดน้ีพระผูมีพระภาคจกัทรงมีความขวนขวายนอย  
ประกอบตามธรรมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยู แมเราท้ังหลายก็จกัมีความขวนขวายนอย      
ประกอบตามธรรมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยูในบัดนี้.      
     ดูกรสารีบุตร เธอจงรอกอน ดูกรสารีบุตร เธอจงรอกอน ดูกรสารีบุตร เธออยาพึงใหจิต 
เห็นปานนี้เกดิข้ึนอีกเลย.    
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกทานพระมหาโมคคัลลานะมาวา ดูกรโมคคัลลานะ       
เม่ือเราประณามภิกษุสงฆแลว จิตของเธอไดมีอยางไร?       
     ทานพระมหาโมคคัลลานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือพระผูมีพระภาค 
ทรงประณามภิกษุสงฆแลว จิตของขาพระองคไดมีอยางนี้วา บัดน้ีพระผูมีพระภาคจกัทรงมีความ    
ขวนขวายนอย ประกอบตามธรรมเปนเคร่ืองอยูเปนสุขในทิฏฐธรรมอยู เรา และทานพระสารีบุตร 
จักชวยกนัปกครองภิกษุสงฆในบัดนี้.  
     ดีละ โมคคัลลานะ ความจริงเรา หรือสารีบุตรและโมคคัลลานะเทานั้น พึงปกครอง  
ภิกษุสงฆ.     
                                 ภัย ๔ อยาง       
         [๑๙๐] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย     
ภัย ๔ อยางนี้ เม่ือบุคคลกําลังลงน้ํา พึงหวงัได ภยั ๔ อยางเปนไฉน คือภัยเพราะคล่ืน ภัย      
เพราะจระเข ภยัเพราะน้ําวน ภัยเพราะปลาราย ดูกรภิกษท้ัุงหลาย ภยั ๔ อยางนีแ้ล เม่ือบุคคล  
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กําลังลงน้ํา พึงหวังได ฉันใด ดูกรภกิษุท้ังหลาย ภัย ๔ อยางนี้ก็ฉันนัน้ เม่ือบุคคลบางคน       
ในโลกน้ี ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ พึงหวังได ภยั ๔ อยางเปนไฉน คือ ภัยเพราะ  
คล่ืน ภัยเพราะจระเข ภยัเพราะน้ําวน ภยัเพราะปลาราย.      
         [๑๙๑] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ัยเพราะคล่ืนเปนไฉน ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคน   
ในโลกน้ี มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกข    
ทวมทับแลว ทําไฉน การทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี ้จะพึงปรากฏได เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย  
ยอมตักเตือนส่ังสอนกุลบุตรนั้น ผูบวชแลวอยางนั้นวา ทานพึงกาวไปอยางนี้ ทานพึงถอยกลับ  
อยางนี้ ทานพงึแลอยางนี้ ทานพึงเหลียวอยางนี้ ทานพึงคูเขาอยางนี้ ทานพึงเหยียดออกอยางนี้   
ทานพึงทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวรอยางนี้ กลุบุตรนั้นยอมมีความดําริอยางนี้วา เม่ือกอนเราเปน 
คฤหัสถ ยอมตักเตือนบาง ส่ังสอนบาง ซ่ึงคนอ่ืน กภ็ิกษเุหลานี้ เพียงคราวบุตรคราวหลาน       
ของเรา ยังมาสําคัญการท่ีจะพึงตักเตือนพรํ่าสอนเรา เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย     
กุลบุตรผูนี้เรากลาววา กลัวแตภัยเพราะคล่ืน แลวบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย คําวา  
ภัยเพราะคล่ืนนี้ เปนช่ือของความคับใจดวยสามารถความโกรธ. 
         [๑๙๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ภยัเพราะจระเขเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคน  
ในโลกน้ี มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกข    
ทวมทับแลว ทําไฉน การทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนีจ้ะพึงปรากฏได เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย   
ยอมตักเตือนส่ังสอนกุลบุตรผูบวชแลวอยางนั้นวา ส่ิงนี้ทานควรเค้ียวกนิ ส่ิงนี้ทานไมควร  
เค้ียวกิน ส่ิงนีท้านควรฉัน ส่ิงนี้ทานไมควรฉัน ส่ิงนี้ทานควรล้ิม ส่ิงนี้ทานไมควรล้ิม ส่ิงนี้  
ทานควรดื่ม ส่ิงนี้ทานไมควรดื่ม ส่ิงเปนกัปปยะทานควรเค้ียวกนิ ส่ิงเปนอกัปปยะทานไมควร       
เค้ียวกิน ส่ิงเปนกัปปยะทานควรฉัน ส่ิงเปนอกัปปยะทานไมควรฉัน ส่ิงเปนกัปปยะทานควรล้ิม       
ส่ิงเปนอกัปปยะทานไมควรลิ้ม ส่ิงเปนกัปปยะทานควรดื่ม ส่ิงเปนอกปัปยะทานไมควรดื่ม ทาน      
ควรเค้ียวกินในกาล ทานไมควรเค้ียวกินในวิกาล ทานควรฉันในกาล ทานไมควรฉันในวิกาล   
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ทานควรล้ิมในกาล ทานไมควรล้ิมในวกิาล ทานควรดื่มในกาล ทานไมควรดื่มในวกิาล ดังนี ้
กุลบุตรนั้นยอมมีความดําริอยางนีว้า เม่ือกอนเราเปนคฤหัสถ ปรารถนาจะเค้ียวกินส่ิงใดก็เค้ียวกิน   
ส่ิงนั้นได ไมปรารถนาจะเค้ียวกินส่ิงใด ก็ไมเค้ียวกินส่ิงนัน้ได ปรารถนาจะบริโภคส่ิงใด     
ก็บริโภคส่ิงนัน้ได ไมปรารถนาจะบริโภคสิ่งใด ก็ไมบริโภคส่ิงนั้นได ปรารถนาจะล้ิมส่ิงใด     
ก็ล้ิมส่ิงนั้นได ไมปรารภจะล้ิมส่ิงใด ก็ไมล้ิมส่ิงนั้นได ปรารถนาจะด่ืมส่ิงใด ก็ดืม่ส่ิงนัน้ได  
ไมปรารถนาจะด่ืมส่ิงใด ก็ไมดื่มส่ิงนั้นได จะเค้ียวกินส่ิงเปนกัปปยะกไ็ด จะเค้ียวกินส่ิงเปน    
อกัปปยะก็ได จะบริโภคส่ิงเปนกัปปยะกไ็ด จะบริโภคส่ิงเปนอกัปปยะก็ได จะล้ิมส่ิงเปน     
กัปปยะก็ได จะล้ิมส่ิงเปนอกปัปยะกไ็ด จะดื่มส่ิงเปนกัปปยะกไ็ด จะดืม่ส่ิงเปนอกัปปยะกไ็ด    
จะเค้ียวกินในกาลก็ได จะเค้ียวกินในวกิาลก็ได จะบริโภคในกาลก็ได จะบริโภคในวกิาลก็ได       
จะล้ิมในกาลกไ็ด จะล้ิมในวกิาลก็ได จะดืม่ในกาลกไ็ด จะดื่มในวิกาลก็ได ก็คฤหบดท้ัีงหลาย    
ผูมีศรัทธา ยอมใหของควรเคี้ยว ของควรบริโภคอันประณีตในวิกาลเวลากลางวัน อันใด แกเรา 
ท้ังหลาย ชรอยภกิษุเหลานั้นจะทําการหามปากในส่ิงนัน้เสีย ดังนี้ เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป       
ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรผูนี้เรากลาววา กลัวแตภัยเพราะจระเข บอกคืนสิกขาสึกไป    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย คําวาภยัเพราะจระเขนี้ เปนช่ือของความเปนผูเห็นแกทอง.   
         [๑๙๓] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ัยเพราะน้ําวนเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรบางคน   
ในโลกน้ี มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกข    
ทวมทับแลว ทําไฉน การทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนีจ้ะพึงปรากฏได เขาบวชแลวอยางนี ้
เวลาเชานุงสบงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา     
ไมดํารงสติ ไมสํารวมอินทรียเลย เขาเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี ผูเอิบอ่ิมพรอมพร่ังบําเรอ       
อยูดวยกามคุณหา ในบานหรือนิคมนั้น เขามีความคิดอยางนีว้า เม่ือกอนเราเปนคฤหัสถ 
เปนผูเอิบอ่ิมพรอมพร่ังบําเรออยูดวยกามคุณหา สมบัติกมี็อยูในสกุล เราสามารถจะบริโภคสมบัติ       
และทําบุญได ดังนี้ เขาจึงบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรผูนี้เรากลาววา 
ผูกลัวตอภยัเพราะน้ําวน บอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภกิษุท้ังหลาย คําวาภยัเพราะน้ําวนนี้     
เปนช่ือแหงกามคุณหา.      
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         [๑๙๔] ดกูรภิกษุท้ังหลาย กภ็ัยเพราะปลารายเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย กุลบุตร      
บางคนในโลกนี้  มีศรัทธาออกบวชเปนบรรพชิต ดวยคิดวา เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ       
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอัน    
ทุกขทวมทับแลว ทําไฉน การทําท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ จะพึงปรากฏได เขาบวชแลวอยางนี้  
เวลาเชานุงสบงแลวถือบาตรและจวีร เขาไปบิณฑบาตยังบานหรือนิคม ไมรักษากาย ไมรักษาวาจา     
ไมดํารงสติ ไมสํารวมอินทรียเลย เขายอมเห็นมาตุคามผูนุงผาไมดี หรือหมผาไมดีในบาน      
หรือนิคมนั้น เพราะเหตุมาตุคามผูนุงผาไมดี หรือหมผาไมดี ความกําหนัดยอมตามกําจัดจิต      
ของกุลบุตรนั้น เขามีจิตอันความกําหนัดตามกําจัดแลว จึงบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย      
กุลบุตรผูนี้เรากลาววา กลัวแตภัยเพราะปลารายบอกคืนสิกขาสึกไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย คําวาภัย  
เพราะปลารายนี้ เปนช่ือแหงมาตุคาม ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภัย ๔ อยางนีแ้ล เม่ือบุคคลบางคน      
ในโลกน้ี ออกบวชเปนบรรพชิตในธรรมวินัยนี้ พึงหวังได.     
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นช่ืนชมยนิดีพระภาษิตของ   
พระผูมีพระภาคแลวแล. 
                   จบ จาตุมสูตร ท่ี ๗. 
                   ___________________      
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                                ๘. นฬกปานสูตร      
                เร่ืองกุลบุตรผูมีช่ือเสียงบวช       
         [๑๙๕] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาไมทองกวาว เขตบานนฬกปานะ ในโกศล  
ชนบท. ก็สมัยนั้น กุลบุตรมีช่ือเสียงมากดวยกัน คือ ทานพระอนุรุทธะ ทานพระภัททิยะ     
ทานพระกิมพลิะ ทานพระภคัคุ ทานพระโกณฑัญญะ ทานพระเรวัตตะ ทานพระอานนท      
และกุลบุตรท่ีมีช่ือเสียงอ่ืนๆ มีศรัทธาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาค.    
ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคมีหมูภิกษุแวดลอมประทับนั่งอยูในท่ีแจง. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาค       
ทรงปรารภกุลบุตรท้ังหลาย ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธา    
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตอุทิศเฉพาะเราเหลานัน้ ยังยินดีในพรหมจรรยอยูหรือ? ภิกษุ   
เหลานั้นไดพากันนิ่งอยู. แมคร้ังท่ีสอง ... แมคร้ังท่ีสาม พระผูมีพระภาคก็ทรงปรารภกุลบุตร       
ท้ังหลาย ตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย กุลบุตรผูมีศรัทธาออกจากเรือนบวช     
เปนบรรพชิต อุทิศเฉพาะเราเหลานั้น ยังยนิดีในพรหมจรรยอยูหรือ? แมคร้ังท่ีสาม ภิกษ ุ
เหลานั้นกไ็ดพากันนิ่งอยู. 
         [๑๙๖] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริอยางนีว้า อยากระนั้นเลย เราพึงถาม      
กุลบุตรเหลานัน้เองเถิด คร้ันแลวไดตรัสเรียกทานพระอนุรุทธมาวา ดกูรอนุรุทธะ ภทัทิยะ      
กิมพิละ ภัคคุ โกณฑัญญะ เรวัตตะ และอานนท เธอท้ังหลายยังยนิดีในพรหมจรรยอยูหรือ?     
     ทานพระอนุรุทธะเปนตนกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายยงัยินดี      
ในการประพฤติพรหมจรรย.       
     ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ดลีะๆ ขอท่ีเธอท้ังหลายยนิดีในการประพฤติพรหมจรรยนี้แล     
เปนการสมควรแกเธอท้ังหลายผูเปนกุลบุตรออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิตดวยศรัทธา เธอ  
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ท้ังหลายประกอบดวยปฐมวยั กําลังเจริญเปนหนุมแนน ผมดําสนิท ควรบริโภคกาม ยังออกจาก     
เรือนบวชเปนบรรพชิตได กเ็ธอท้ังหลายน้ัน มิใชผูทําความผิดตอพระราชา มิใชผูถูกโจรคอย      
ตามจับ มิใชผูอันหนี้บีบค้ัน มิใชผูเดือดรอนเพราะภัย และมิใชผูถูกอาชีพบีบค้ันแลว เธอ  
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เธอท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเพราะศรัทธาดวย 
ความคิดอยางนี้วา เออก็ เราเปนผูอันชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส 
อุปายาส ครอบงําแลว เปนผูอันทุกขครอบงําแลว เปนผูอันทุกขทวมทับแลว ทําไฉน การทํา  
ท่ีสุดแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ จะพึงปรากฏได ดังนี้มิใชหรือ?    
     อยางนี้ พระเจาขา.    
     ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย กก็ิจอะไรเลา ท่ีกุลบุตรผูบวชอยางนี้แลวพึงทํา ดูกรอนุรุทธะ      
ท้ังหลาย บุคคลยังไมเปนผูสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปติและสุข หรือสุขอ่ืน   
ท่ีสงบกวานั้น. แมอภิชฌา พยาบาท ถีนมิทธะ วิจกิิจฉา อุทธัจจกุกกุจจะ อรติ ความเปน    
ผูเกียจคราน ยอมครอบงําจิตของบุคคลนั้นต้ังอยูได บุคคลนั้นก็หาสงัดจากกาม สงัดจาก   
อกุศลธรรม บรรลุปติและสุขหรือสุขอ่ืนท่ีสงบกวานั้นไม. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย บุคคลใด  
เปนผูสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปติและสุข หรือสุขอ่ืนท่ีสงบกวานั้นได.     
แมอภิชฌา พยาบาท ถ่ินมิทธะ วิจกิิจฉา อุทธัจจกุกกุจจะ อรติ แมความเปนผูเกียจคราน   
ก็ไมครอบงําจติของบุคคลนั้นต้ังอยูได บุคคลนั้นก็สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปติ      
และสุข หรือสุขอ่ืนท่ีสงบกวานั้นได.       
                   วาดวยเร่ืองอาสวะ  
         [๑๙๗] ดกูรอนุรุทธะท้ังหลาย เธอท้ังหลายจะวากระไรในเราวา อาสวะเหลาใด    
นํามาซ่ึงความเศราหมอง นํามาซ่ึงภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก   
เปนท่ีตั้งแหงความเกดิความแกและความตายตอไป อาสวะเหลานั้น ตถาคตยังละไมได เพราะ  
เหตุนั้น ตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง พิจารณาแลวจึงอดกล้ันของบางอยาง พิจารณา  
แลวจึงเวนของบางอยาง พิจารณาแลวจึงบรรเทาของบางอยาง.   
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     ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายมิไดวาอะไรในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา อาสวะ  
เหลาใด อันนํามาซ่ึงความเศราหมอง นํามาซ่ึงภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย  
มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีตั้งแหงความเกิด ความแก และความตายตอไป อาสวะเหลาน้ัน      
พระตถาคตยังละไมได เพราะเหตุนั้น พระตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง พิจารณา       
แลวจึงอดกล้ันของบางอยาง พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง พิจารณาแลวจึงบรรเทาของ      
บางอยาง ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคท้ังหลายไดกลาวในพระผูมีพระภาคอยางนี้วา 
อาสวะเหลาใด นํามาซ่ึงความเศราหมอง นาํมาซ่ึงภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย       
มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีตั้งแหงความเกิด ความแก และความตายตอไป อาสวะเหลาน้ันพระ  
ตถาคตละไดแลว เพราะเหตุนั้น พระตถาคตพิจารณาแลวจึงเสพของบางอยาง พิจารณาแลวจึง    
อดกล้ันของบางอยาง พิจารณาแลวจึงเวนของบางอยาง พิจารณาแลวจงึบรรเทาของบางอยาง     
ดังนี้. 
     ดีละๆ อนุรุทธะท้ังหลาย อาสวะเหลาใดนํามาซ่ึงความเศราหมอง นาํมาซ่ึงภพใหม  
เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีตั้งแหงความเกิด ความแก และ    
ความตายตอไป อาสวะเหลานั้น ตถาคตละไดแลว มีมูลอันขาดแลว ทําใหเปนดุจตาล    
ยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกิดตอไปเปนธรรมดา ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย เปรียบเหมือน   
ตนตาลยอดดวน ไมควรจะงอกอีกได ฉันใด อาสวะท้ังหลายอันนํามาซ่ึงความเศราหมอง นํามา     
ซ่ึงภพใหม เปนไปกับดวยความกระวนกระวาย มีทุกขเปนวิบาก เปนท่ีตั้งแหงความเกิด     
ความแก และความตายตอไป ก็ฉันนั้น ตถาคตละไดแลว มีมูลอันขาดแลว ทําใหเปนดุจ 
ตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกดิตอไปเปนธรรมดา เพราะฉะนั้น ตถาคตพิจารณาแลวจึง  
เสพของบางอยาง พิจารณาแลวจึงอดกล้ันของบางอยาง พิจารณาแลวจงึเวนของบางอยาง 
พิจารณาแลวจงึบรรเทาของบางอยาง.    
         [๑๙๘] ดกูรอนุรุทธะท้ังหลาย เธอจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ตถาคตเห็นอํานาจ   
ประโยชนอะไรอยู จึงพยากรณสาวกท้ังหลายผูทํากาละลวงลับไปแลวในภพท่ีเกิดท้ังหลายวา  
สาวกช่ือโนนเกิดในภพโนน สาวกช่ือโนนเกิดในภพโนน ดังนี้.      
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     ขาแตพระองคผูเจริญ ธรรมท้ังหลายของขาพระองคท้ังหลายมีพระผูมีพระภาคเปนมูล  
มีพระผูมีพระภาคเปนแบบแผน มีพระผูมีพระภาคเปนท่ีพึ่งพาอาศัย ดลีะ พระเจาขา ขอ     
เนื้อความแหงภาษิตนีจ้งแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเถิด ภกิษุท้ังหลายไดฟงตอพระผูมีพระภาค    
แลวจกัทรงไว. 
     ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ตถาคตจะพยากรณสาวกท้ังหลายผูทํากาละลวงลับไปแลว ในภพ      
ท่ีเกิดทั้งหลายวา สาวกช่ือโนนเกดิในภพโนน สาวกช่ือโนนเกิดในภพโนน ดังนี้ เพื่อใหคน      
พิศวงกห็ามิได เพื่อเกล้ียกลอมคนก็หามิได เพื่ออานิสงสคือลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ก็หามิได ดวยความประสงควา คนจงรูจกัเราดวยเหตุนีก้ห็ามิได. ดกูรอนุรุทธะท้ังหลาย 
กุลบุตรผูมีศรัทธา มีความยนิดีมาก มีความปราโมทยมาก มีอยู กุลบุตรเหลานั้นไดฟงคํา  
พยากรณนั้นแลว จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้บาง ขอนั้นจะมีเพื่อประโยชนเกื้อกูล  
เพื่อความสุข แกกุลบุตรเหลานั้นส้ินกาลนาน.       
                  ความอยูผาสุกของภิกษุ       
         [๑๙๙] ดกูรอนุรุทธะท้ังหลาย ภกิษใุนพระธรรมวนิัยนี้ไดฟงวา ภิกษุช่ือนี้ทํากาละแลว      
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา ดํารงอยูในอรหัตตผล. ก็ทานนั้นเปนผูอันภิกษนุั้นไดเห็นเอง     
หรือไดยนิมาวา ทานนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานนัน้เปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้น  
เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูพนวิเศษแลว       
อยางนี้บาง. ภกิษุนั้นเม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษนุั้น จะนอมจิต     
เขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้บาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ       
แมดวยประการฉะน้ีแล. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนีไ้ดฟงวา ภกิษช่ืุอ 
นี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนผูผุดเกิดข้ึน จกัปรินพิพานในภพนัน้    
มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป ก็ทานนัน้เปนผูอัน      
ภิกษนุั้นไดเหน็เองหรือไดยนิมาวา ทานนัน้เปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีธรรม   
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อยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง       
วาทานนัน้เปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. ภกิษุนั้นเม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และ  
ปญญา ของภิกษุนั้น จะนอมจิตเขาไปเพือ่ความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย   
ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ แมดวยประการฉะนีแ้ล. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภิกษุ      
ในธรรมวินยันี้ไดฟงวา ภกิษุช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระ   
สกทาคามี จักมายังโลกนี้คราวเดยีวเทานั้น แลวทําท่ีสุดทุกขได เพราะสังโยชนสามส้ินไป 
และเพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง ก็ทานนั้นเปนผูอันภิกษนุั้นไดเห็นเองหรือไดยิน   
มาวา ทานนัน้เปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานนัน้เปนผู     
มีปญญาอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูพนวิเศษแลว       
อยางนี้บาง. ภกิษุนั้นเม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษนุั้น จะนอมจิต     
เขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้บาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ       
แมดวยประการฉะน้ีแล. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีไ้ดฟงวา ภิกษุช่ือนี้ทํากาละ  
แลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง      
มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะสังโยชนสามส้ินไป ถาทานนั้นเปนผูอันภิกษุนั้นไดเห็นเอง       
หรือไดยนิมาวา ทานนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานนัน้เปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้น  
เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานเปนผูมีวหิารธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูพนวิเศษ 
อยางนี้บาง. ภกิษุนั้นเม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษนุั้น จะนอมจิต     
เขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้บาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษุ แม   
ดวยประการฉะนี้แล.    
                 ความอยูผาสุกของภิกษณุี      
         [๒๐๐] ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภกิษณุีในธรรมวนิยันี้ไดฟงวา ภกิษุณีช่ือนี้ทํากาละแลว     
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา ดํารงอยูในอรหัตตผล กน็องหญิงนั้นเปนผูอันภิกษณุีนั้นได       
เห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิงนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีธรรม     
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อยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้   
บาง วานองหญิงนั้นเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. ภิกษณุีนั้นเม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ       
จาคะ และปญญาของภิกษณุนีั้น จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้บาง. ดูกรอนุรุทธะ  
ท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภกิษณุี แมดวยประการฉะน้ีแล. ดกูรอนุรุทธะท้ังหลาย 
ภิกษณุีในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา ภกิษณุีช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา       
เปนผูผุดเกิดขึน้ จักปรินพิพานในภพนัน้ มีอันไมกลับจากโลกน้ันเปนธรรมดา เพราะโอรัม 
ภาคิยสังโยชนหาส้ินไป กน็องหญิงนั้นเปนผูอันภิกษุณนีั้นไดเห็นเองหรือไดยนิมาวา นองหญิง      
นั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมี     
ปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูพนวิเศษ     
แลวอยางนี้บาง. ภิกษณุีนัน้เม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษณุนีั้น       
จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้บาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมี  
ไดแกภกิษุ แมดวยประการฉะนี้แล. ดกูรอนุรุทธะท้ังหลาย ภกิษณุีในธรรมวินัยนีไ้ดฟงมาวา     
ภิกษณุีช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระสกทาคามี จักกลับมายัง    
โลกน้ีเพียงคราวเดยีว แลวทําท่ีสุดทุกขไดเพราะสังโยชนสามส้ินไป เพราะราคะ โทสะ โมหะ  
เบาบาง ก็นองหญิงนั้นเปนผูอันภิกษุณนีั้นไดเหน็เองหรือไดยินมาวา นองหญิงนั้นเปนผูมีศีล       
อยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง    
วานองหญิงนัน้เปนผูมีวหิารธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง.      
ภิกษณุีนัน้เม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของภิกษณุีนัน้ จะนอมจิตเขาไป  
เพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกภกิษณุี แมดวย   
ประการฉะนี้. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ภกิษณุีในธรรมวนิยันี้ไดฟงมาวา ภิกษณุีช่ือนี้ทํากาละแลว 
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง    
มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะสังโยชนสามส้ินไป ก็นองหญิงนั้นเปนผูอันภิกษณุีนั้นได  
เห็นเองหรือไดยนิมาวา นองหญิงนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้   
บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บางวา นองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง   
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วานองหญิงนัน้เปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. ภิกษณุีนัน้เม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ       
และปญญาของภิกษณุีนัน้ จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้บาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย      
ความอยูสําราญยอมมีไดแกภิกษณุี แมดวยประการฉะนีแ้ล.   
                 ความอยูผาสุกของอุบาสก       
         [๒๐๑] ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย อุบาสกในธรรมวนิัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสกช่ือนี้ทํากาละ  
แลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนผูผุดเกิดขึ้น จักปรินิพพานในภพน้ัน มีอันไมกลับ       
จากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป ก็ทานนัน้เปนผูอันอุบาสกนั้นได     
เห็นเองหรือไดยินมา วาทานนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง       
วาทานเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานนัน้เปนผูมีวหิารธรรมอยางนี้บาง วาทานนัน้เปนผู     
พนวิเศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสกนั้นเม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของ    
อุบาสกนั้น จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญ    
ยอมมีไดแกอุบาสก แมดวยประการฉะนี้. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย อุบาสกในธรรมวนิัยนี้ไดฟง      
มาวา อุบาสกช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนพระสกทาคามี จักกลับมา  
ยังโลกนี้เพยีงคราวเดียว แลวทําท่ีสุดทุกขได เพราะสังโยชนสามส้ินไป เพราะราคะ โทสะ   
และโมหะ เบาบาง ก็ทานนั้นเปนผูอันอุบาสกนั้นไดเห็นเองหรือไดยนิมา วาทานนัน้เปนผูมีศีล 
อยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานนัน้เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานนัน้เปน   
ผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสกนั้นเม่ือระลึกถึงศรัทธา      
ศีล สุตะ จาคะและปญญาของอุบาสกนั้น จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้บาง. ดูกร   
อนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสก แมดวยประการฉะนี้แล. ดกูรอนุรุทธะ  
ท้ังหลาย อุบาสกในธรรมวนิัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสกช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณ   
วา เปนพระโสดาบันมีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะ 
สังโยชนสามส้ินไป ก็ทานนั้นเปนผูอันอุบาสกนั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา ทานนั้นเปนผูมีศีล     
อยางนี้บาง วาทานนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วาทานนัน้เปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วาทานนัน้       
เปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วาทานนัน้เปนผูพนวเิศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสกนั้นเม่ือระลึกถึง  
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ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของอุบาสกนั้น จะนอมจิตเขาไปเพือ่ความเปนอยางนั้น     
บาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสก แมดวยประการฉะน้ีแล.     
                ความอยูผาสุกของอุบาสิกา      
         [๒๐๒] ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย อุบาสิกาในธรรมวนิัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสิกาช่ือนี้ทํา  
กาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา เปนผูผุดเกิดข้ึน จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไม       
กลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป กน็องหญิงนั้นเปนผูอัน   
อุบาสิกานั้นไดเห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิงนั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปน     
ผูมีธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรม  
อยางนี้แลว วานองหญิงนั้นเปนผูพนวเิศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสกนั้นเม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล     
สุตะ จาคะ และปญญาของอุบาสิกานั้น จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกร    
อนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสิกา แมดวยประการฉะนี้แล ดกูรอนุรุทธะ 
ท้ังหลาย อุบาสิกาในธรรมวนิัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสกช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรง 
พยากรณวา เปนพระสกทาคามี จักกลับมายังโลกนี้เพยีงคราวเดียว แลวทําท่ีสุดทุกขได เพราะ      
สังโยชนสามส้ินไป เพราะราคะ โทสะ และโมหะ เบาบาง ก็นองหญิงนัน้เปนผูอันอุบาสิกา     
นั้นไดเห็นเองหรือไดยนิมาวา นองหญิงนัน้เปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีธรรม    
อยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญาอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้   
บาง วานองหญิงนั้นเปนผูพนวิเศษแลวอยางนี้บาง. อุบาสิกานั้นเม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ      
จาคะ และปญญาของอุบาสิกานั้น จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนั้นบาง. ดูกรอนุรุทธะ 
ท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแกอุบาสิกา แมดวยประการฉะนีแ้ล. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย       
อุบาสิกาในธรรมวินัยนี้ไดฟงมาวา อุบาสิกาช่ือนี้ทํากาละแลว พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา     
เปนพระโสดาบัน มีความไมตกตํ่าเปนธรรมดา เปนผูเท่ียง มีอันจะตรัสรูเปนเบ้ืองหนา เพราะ    
สังโยชนสามส้ินไป ก็นองหญิงนั้นเปนผูอันอุบาสิกานัน้ไดเห็นเองหรือไดยินมาวา นองหญิง    
นั้นเปนผูมีศีลอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีปญญา       
อยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูมีวิหารธรรมอยางนี้บาง วานองหญิงนั้นเปนผูพนวิเศษแลว       
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อยางนี้บาง. อุบาสิกานั้นเม่ือระลึกถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปญญาของอุบาสิกานั้น  
จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้บาง. ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย ความอยูสําราญยอมมีไดแก   
อุบาสิกา แมดวยประการฉะนี้แล. ดูกรอนรุุทธะท้ังหลาย ตถาคตยอมพยากรณสาวกท้ังหลาย     
ผูทํากาละไปแลว ในภพท่ีเกดิท้ังหลายวา สาวกช่ือโนนเกิดแลวในภพโนน สาวกช่ือโนนเกิด 
แลวในภพโนน ดังนี้ เพื่อใหคนพิศวงก็หามิได เพื่อเกล้ียกลอมคนก็หามิได เพื่ออานสิงสคือ   
ลาภสักการะและความสรรเสริญก็หามิได ดวยความประสงควา คนจงรูจักเราดวยเหตนุี้ก็หามิได.    
ดูกรอนุรุทธะท้ังหลาย กุลบุตรท้ังหลายผูมีศรัทธา มีความยินดีมาก มีปราโมทยมาก มีอยู  
กุลบุตรเหลานัน้ไดฟงคําพยากรณนั้นแลว จะนอมจิตเขาไปเพื่อความเปนอยางนัน้บาง ขอนั้น   
ยอมมีเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อความสุขแกกุลบุตรเหลานั้นส้ินกาลนาน. 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอนุรุทธะยนิดี ช่ืนชม พระภาษิต    
ของพระผูมีพระภาคแลวแล.     
                 จบ นฬกปานสูตร ท่ี ๘.  
                                _______________  
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                   ๙. โคลิสสานิสูตร    
                   วาดวยอรัญญิกธุดงค       
         [๒๐๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนั กลันทกนิวาปสถาน เขต 
พระนครราชคฤห. ก็สมัยนั้น ภิกษุช่ือโคลิสสานิ เปนผูสมาทานอรัญญิกธุดงค มีมารยาท     
หยาบคาย มานั่งอยูในทามกลางสงฆ ดวยกรณียกิจบางอยาง.   
         [๒๐๔] ณ ท่ีนั้นแล ทานพระสารีบุตรปรารภโคลิสสานิภิกษุ จึงเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา 
ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ ควรเปนผู   
มีความเคารพยําเกรง ในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย. ถาภกิษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือ    
ไปสูสงฆ อยูในสงฆ เปนผูไมเคารพยําเกรง ในเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย จะมีผูวาภกิษ ุ
นั้นไดวา ทานนี้ใดไมเปนผูเคารพยําเกรง ในเพ่ือนพรหมจรรยท้ังหลาย จะเปนประโยชนอะไร      
ดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดยีวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นได       
ดังนี้ เพราะฉะนั้นอันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ ควรเปนผูมี     
ความเคารพยําเกรง ในเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย. 
         [๒๐๕] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูใน       
สงฆ ควรเปนผูฉลาดในท่ีนัง่ดวยดีดังนี้วา เราจักไมนั่งเบียดภกิษุผูเถระ และจักไมหาม    
อาสนะภกิษุผูนวกะ. ถาภกิษสุมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปในสงฆ อยูในสงฆ ไมเปนผูฉลาด      
ในท่ีนั่ง จะมีผูวาภกิษุนัน้ไดวา ทานนีใ้ดไมรูจักธรรม แมเพียงอภิสมาจาริกวัตร จะมีประโยชน    
อะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภกิษุ   
นั้นไดดังนี้ เพราะฉะน้ัน อันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ ควร      
เปนผูฉลาดในท่ีนั่ง.  
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         [๒๐๖] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ   
ไมควรเขาบานใหเชานัก ไมควรกลับใหสายนัก. ถาภกิษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ 
อยูในสงฆ เขาบานเชานัก กลับมาสายนัก จะมีผูวาภิกษนุั้นไดวา ทานนี้ใดเขาบานเชานัก  
กลับมาสายนกั จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงคอยู 
แตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษนุัน้ไดดังน้ี เพราะฉะนัน้ ภกิษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ       
อยูในสงฆ จึงไมควรเขาบานใหเชานัก ไมควรกลับใหสายนัก.     
         [๒๐๗] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ   
ไมควรถึงความเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย ในเวลากอนภตั ในเวลาหลังภัต. ถาภิกษุผูสมาทาน 
อรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ ถึงความเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย ในเวลากอนภัต       
ในเวลาหลังภตั จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวาการเท่ียวไปในเวลาวิกาล อันทานผูสมาทานอรัญญิกธุดงคนี้     
ผูอยูเสรีในปาแตผูเดียว ทําไวมากแน อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยก็จะกลาวทักทวงเธอผูไปสูสงฆได    
จะมีผูวาภิกษนุั้นไดดังนี้ เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ     
จึงไมควรเท่ียวไปในตระกูลท้ังหลาย ในเวลากอนภัต ในเวลาหลังภัต.  
         [๒๐๘] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ   
ไมควรเปนผูคะนองกาย คะนองวาจา. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ   
เปนผูคะนองกาย คะนองวาจา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ความคะนองกาย คะนองวาจา อันทาน   
ผูสมาทานอรัญญิกธุดงคนี้ผูอยูเสรีในปาแตผูเดียว ทําไวมากแน อนึ่ง เพื่อนพรหมจรรยก็จะ  
กลาวทักทวงเธอผูไปสูสงฆได จะมีผูวาภกิษุนั้นไดดังนี ้เพราะฉะนั้น ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค       
เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ จึงไมควรเปนผูคะนองกาย คะนองวาจา.   
         [๒๐๙] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ   
ไมควรเปนผูปากกลา เจรจาเกล่ือนกลน. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ 
อยูในสงฆ เปนผูปากกลา เจรจาเกล่ือนกลน จะมีผูวาภกิษุนั้นไดวา ทานนี้ใดเปนผูปากกลา       
เจรจาเกล่ือนกลน จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนีซ่ึ้งสมาทานอรัญญิกธุดงค  
อยูแตผูเดยีวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะน้ัน ภกิษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไป   
สูสงฆ อยูในสงฆ ไมควรเปนผูปากกลา เจรจาเกล่ือนกลน.       
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         [๒๑๐] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ   
ควรเปนผูวางาย มีกัลยาณมิตร. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ    
เปนผูวายาก มีปาปมิตร จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานนี้ใดเปนผูวายาก มีปาปมิตร จะมีประโยชน    
อะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภกิษุนัน้      
ไดดังนี้ เพราะฉะน้ันภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เม่ือไปสูสงฆ อยูในสงฆ จึงควรเปนผูวางาย    
มีกัลยาณมิตร.  
         [๒๑๑] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูคุมครองทวาร      
ในอินทรียท้ังหลาย. ถาภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ไมเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย 
จะมีผูวาภิกษนุั้นไดวา ทานนี้ใดไมเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย จะมีประโยชนอะไร       
ดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดยีวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นได       
ดังนี้ เพราะฉะนั้น ภกิษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย. 
         [๒๑๒] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูรูประมาณ  
ในโภชนะ. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูไมรูประมาณในโภชนะ จะมีผูวาภิกษนุั้นไดวา       
ทานผูใดเปนผูไมรูประมาณในโภชนะ จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้      
ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษนุัน้ไดดังนี้ เพราะฉะนัน้ ภกิษผูุสมาทาน 
อรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูรูประมาณในโภชนะ.      
         [๒๑๓] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูประกอบ     
ความเพยีรเปนเคร่ืองต่ืนเนอืงๆ. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูไมประกอบความเพียร    
เปนเคร่ืองต่ืนเนืองๆ จะมีผูวาภิกษนุั้นไดวา ทานนี้ใดเปนผูไมประกอบความเพียรเปนเคร่ืองต่ืน  
เนืองๆ จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แตทานผูสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา       
จะมีผูวาภิกษนุั้นไดดังนี้ เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูประกอบ    
ความเพยีรเปนเคร่ืองต่ืนเนอืงๆ.     
         [๒๑๔] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูปรารภ      
ความเพยีร. ถาภิกษุสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูเกียจคราน จะมีผูวาภกิษุนั้นไดวา ทานนี้  
ใดเปนผูเกียจคราน จะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงค      



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 171 
อยูแตผูเดยีวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะน้ัน ภกิษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควร    
เปนผูปรารภความเพียร.       
         [๒๑๕] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูมีสติตัง้ม่ัน.    
ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูมีสติฟนเฟอน จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้เปนผูมี 
สติฟนเฟอน จะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปาแกทานผูนี้ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงคอยู  
แตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษนุัน้ไดดังน้ี เพราะฉะนัน้ ภกิษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงคจึงควรเปนผูมี       
สติตั้งม่ัน.   
         [๒๑๖] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูมีจิตต้ังม่ัน.    
ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูมีจติไมตั้งม่ัน จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนี้เปนผู 
ไมมีจิตต้ังม่ัน จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแต  
ผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูมี  
จิตต้ังม่ัน.   
         [๒๑๗] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรเปนผูมีปญญา    
ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค เปนผูมีปญญาทราม จะมีผูวาภิกษุนั้นไดวา ทานผูนีมี้ปญญาทราม  
จะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา      
จะมีผูวาภิกษนุั้นไดดังนี้ เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรเปนผูมีปญญา.  
         [๒๑๘] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรทําความเพยีร       
ในอภิธรรม ในอภิวนิัย เพราะคนผูถามปญหา ในอภิธรรมและในอภิวนิัย กะภกิษุผูสมาทาน      
อรัญญิกธุดงคมีอยู. ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ถูกถามปญหา ในอภิธรรม ในอภวิินัยแลว    
จะใหความประสงคของเขาสําเร็จไมได จะมีผูวาภิกษนุัน้ไดวา ทานผูนี้ถูกถามปญหา ในอภิธรรม       
ในอภวิินยัแลว ยังความประสงคของเขาใหสําเร็จไมได จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา     
แกทานผูนี้ซ่ึงสมาทานอรัญญิกธุดงคแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภกิษุนัน้ไดดังนี้ เพราะฉะนั้น       
ภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค จึงควรทําความเพียร ในอภธิรรม ในอภิวนิัย.    
         [๒๑๙] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรทําความเพยีรใน     
วิโมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติท่ีลวงรูปสมาบัติ. เพราะคนผูถามในวิโมกขอันละเอียด 
คือ อรูปสมาบัติท่ีลวงรูปสมาบัตมีิอยู. ถาภกิษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ถูกถามปญหาในวิโมกข  
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อันละเอียด คือ อรูปสมาบัติท่ีลวงรูปสมาบัติแลว ใหความประสงคของเขาสําเร็จไมได จะมีผูวา 
ภิกษนุั้นไดวา ทานผูนี้ถูกถามปญหาในวิโมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติท่ีลวงรูปสมาบัติแลว      
ยังความประสงคของเขาใหสําเร็จไมได จะมีประโยชนอะไรดวยการอยูเสรีในปา แกทานผูนี้ซ่ึง  
สมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูสมาทาน     
อรัญญิกธุดงค จึงควรทําความเพียรไวในวโิมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติท่ีลวงรูปสมาบัติ.     
         [๒๒๐] ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย อันภิกษผูุสมาทานอรัญญิกธุดงค ควรทําความเพยีร       
ในอุตตริมนุสสธรรม. เพราะคนผูถามปญหา ในอุตตริมนุสสธรรมกะภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค 
มีอยู ถาภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ถูกถามปญหาในอุตตริมนุสสธรรมแลว ใหความประสงค       
ของเขาสําเร็จไมได จะมีผูวาภิกษนุั้นไดวา ทานผูนี้บวชเพื่อประโยชนแหงคุณวิเศษอันใด    
ไมรูจักประโยชนแหงคุณวเิศษอันนั้นจะมีประโยชนอะไร ดวยการอยูเสรีในปาแกทานผูนี้ซ่ึง  
สมาทานอรัญญิกธุดงคอยูแตผูเดียวเลา จะมีผูวาภิกษุนั้นไดดังนี้ เพราะฉะน้ัน ภิกษุผูสมาทาน     
อรัญญิกธุดงคจึงควรทําความเพียรในอุตตริมนุสสธรรม.  
         [๒๒๑] เม่ือทานพระสารีบุตรกลาวอยางนี้แลว ทานพระมหาโมคคัลลานะไดถามวา       
ดูกรทานพระสารีบุตรผูมีอายุ อันภกิษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงคเทานั้นหรือท่ีควรสมาทานธรรม     
เหลานี้ประพฤติ หรือแมภกิษผูุอยูใกลบาน ก็ควรสมาทานธรรมเหลานี้ประพฤติ?   
     ทานพระสารีบุตรตอบวา ดูกรโมคคัลลานะ แมภิกษุผูสมาทานอรัญญิกธุดงค ยังควร      
สมาทานธรรมเหลานี้ประพฤติ จะกลาวไปไยถึงภกิษุผูอยูใกลบานเลา.      
                 จบ โคลิสสานิสูตร ท่ี ๙.      
                 ____________________       
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                                ๑๐. กีฏาคิริสูตร   
                 คุณของการฉันอาหารนอย 
         [๒๒๒] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในกาสีชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ. ณ    
ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราฉันโภชนะ เวนการ   
ฉันในราตรีเสียทีเดยีว และเม่ือเราฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสีย ยอมรูคุณคือความเปน       
ผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ แมทานท้ังหลายก็จงมา       
ฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด ก็เม่ือเธอท้ังหลายฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสีย  
จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ. 
ภิกษเุหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาควา อยางนั้น พระเจาขา.     
    พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะฉันอาหารในเวลาวิกาล  
         [๒๒๓] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสร็จเท่ียวจาริกไปในกาสีชนบทโดยลําดับ เสด็จ      
ถึงนิคมของชนชาวกาสีอันชื่อวา กีฏาคิรี. ไดยินวา คร้ังน้ันพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคม  
ของชนชาวกาสีอันช่ือวากีฏาคิรี. ก็โดยสมัยนั้น มีภกิษุช่ืออัสสชิและภิกษุช่ือปุนัพพสุกะเปน   
เจาอาวาสอยูในกีฏาคิรีนิคม. คร้ังนั้น ภิกษุเปนอันมากเขาไปหาอัสสชิภกิษุและปุนัพพพสุกภิกษ ุ
ถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคและภกิษุสงฆ ฉันโภชนะ   
เวนการฉันในราตรี ก็เม่ือพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี ยอมรูคุณ    
คือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ ดกูรผูมี 
อายุท้ังหลาย แมทานท้ังหลายก็จะมาฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด เม่ือทานทัง้หลาย      
ฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี ก็จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปร้ี  
กระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ. เม่ือภิกษุท้ังหลายกลาวอยางนี้แลว ภกิษุอัสสชิและภกิษุปุนัพพสุกะ    
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ไดกลาววา ดกูรผูมีอายุท้ังหลาย เราท้ังหลายฉันโภชนะท้ังเวลาเยน็ ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล       
ในกลางวนั เม่ือเราเหลานั้นฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล ในกลางวัน กย็อม 
รูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ     
เราเหลานั้นจกัละคุณท่ีตนเหน็เอง แลววิ่งไปตามคุณอันอางกาลทําไม เราท้ังหลายจักฉันท้ัง       
เวลาเยน็ เวลาเชา ท้ังเวลาวกิาล ในกลางวัน. 
         [๒๒๔] เม่ือภิกษุเหลานั้นไมสามารถจะใหอัสสชิภิกษุปุนัพพสุกภิกษุยนิยอมได จึงเขา      
ไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอประทานโอกาส ขาพระองค  
ท้ังหลายเขาไปหาอัสสชิภิกษุและปุนพัพสุกภิกษุถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย  
พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ ฉันโภชนะเวนการฉันในราตรี เม่ือพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆ 
ฉันโภชนะเวนการฉันในราตรี ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา   
มีกําลัง และอยูสําราญ แมทานท้ังหลายก็จงฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด ก็เม่ือทาน      
ท้ังหลายฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี รูจักคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง    
กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ เม่ือขาพระองคท้ังหลายกลาวอยางนี้แลว อัสสชิภิกษุ   
และปุนัพพสุกภิกษไุดกลาววา ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย เราท้ังหลายฉันโภชนะท้ังเวลาเยน็ ท้ังเวลาเชา    
ท้ังเวลาวกิาล ในกลางวนั เม่ือเราท้ังหลายนั้นฉันโภชนะท้ังเวลาเยน็ ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล 
ในกลางวนั ยอมรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง    
และสําราญ เราเหลานั้นจกัละคุณท่ีตนเห็นเอง แลววิ่งไปตามคุณอันอางกาลทําไม เราท้ังหลาย 
จักฉันโภชนะท้ังเวลาเยน็ ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล ในกลางวัน ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือ    
ขาพระองคท้ังหลายไมสามารถจะใหอัสสชิภิกษแุละปุนพัพสุกภกิษยุินยอมได จึงกราบทูล     
เนื้อความนีแ้ดพระผูมีพระภาค.      
     ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาวา ดูกรภกิษุ เธอจงไปเรียกอัสสชิ       
ภิกษแุละปุนพัพสุกภิกษุตามคําของเราวา พระศาสดาตรัสเรียกทานท้ังหลาย ภกิษุนัน้ทูลรับตอ       
พระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาอัสสชิภิกษุและปุนัพพสุกภิกษุถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาววา      
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พระศาสดาตรัสเรียกทานท้ังหลาย. อัสสชิภิกษแุละปุนพัพสุกภิกษุรับตอภิกษนุั้นแลว เขาไปเฝา   
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมี      
พระภาคไดตรัสกับอัสสชิภิกษุและปุนพัพสุกภิกษวุา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ไดยินวา ภกิษุเปนอันมาก 
เขาไปหาเธอท้ังสองแลวกลาววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆฉันโภชนะ     
เวนการฉันในราตรี เม่ือพระผูมีพระภาคและภิกษุสงฆฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี ยอมรูคุณ      
คือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง และสําราญ แมทานท้ังหลาย      
ก็จงมาฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรีเสียเถิด เม่ือทานทัง้หลายฉันโภชนะ เวนการฉันในราตรี 
จักรูคุณคือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญดังนี้   
ไดยินวาเม่ือภกิษุเหลานั้นกลาวอยางนีแ้ลว เธอท้ังสองไดกลาวกะภิกษเุหลานั้นอยางนี้วา ดกูร   
ผูมีอายุท้ังหลาย ก็เราท้ังหลายฉันโภชนะท้ังเวลาเยน็ ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวิกาล ในกลางวัน    
เม่ือเราท้ังหลายน้ัน ฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวกิาล ในกลางวัน ยอมรูคุณ   
คือความเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง กระปร้ีกระเปรา มีกําลัง และอยูสําราญ เราเหลานั้น     
จักละคุณท่ีตนเห็นเอง แลววิง่ไปตามคุณท่ีอางกาลทําไม เราท้ังหลายจักฉันโภชนะท้ังเวลาเย็น      
ท้ังเวลาเชา ท้ังเวลาวกิาล ในกลางวัน ดังนี้ จริงหรือ?    
     อยางนั้น พระเจาขา.   
                พระพุทธเจาแสดงเวทนา ๓ 
         [๒๒๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี้ บุรุษบุคคลนี้  
เสวยเวทนาอยางใดอยางหน่ึง คือ สุข ทุกข หรือมิใชทุกข มิใชสุข อกุศลธรรมของบุคคลนั้น      
ยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้หรือหนอ?       
     ไมอยางนัน้ พระเจาขา.       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายยอมรูท่ัวถึงธรรมท่ีเราแสดงแลวอยางนี้วา เม่ือบุคคล    
บางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนีอ้ยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กศุลธรรมยอมเส่ือม สวน   
เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรม       
ยอมเจริญ เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้เสวยทุกขเวทนาเหน็ปานนี้อยู อกศุลธรรมยอมเจริญ   
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กุศลธรรมยอมเส่ือม สวนบุคคลในโลกน้ีเสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเส่ือม  
กุศลธรรมยอมเจริญ เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู อกุศลธรรม 
ยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม สวนเม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทุกขมสุขเวทนาเห็น      
ปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ มิใชหรือ?     
     อยางนั้น พระเจาขา.   
         [๒๒๖] ดีละ ภกิษุท้ังหลาย ก็ขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยสุขเวทนาเห็น      
ปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม ดังนี้ นี่จักเปนขอท่ีเราไมไดรูแลว ไมได    
เห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เม่ือเราไมรูอยางนี้      
จะพึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เสียเถิด ดังนี้ ขอนีจ้ักไดสมควรแกเราแล    
หรือ?   
     ไมสมควร พระเจาขา.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู     
อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม ดังนี้ นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว  
ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนัน้ เราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละสุขเวทนาเห็นปานนี้เสียเถิด 
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู อกุศลธรรม     
ยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่จักเปนขอท่ีเราไมไดรูแลว ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบ     
แลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เม่ือเราไมรูอยางนี้จะพึงกลาววา เธอ 
ท้ังหลายจงเขาถึงสุขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด ดังนี้ ขอนีจ้ักไดสมควรแกเราแลหรือ?    
     ไมสมควร พระเจาขา.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลก เสวยสุขเวทนาเห็นปานนี้อยู 
อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่เรารูแลว เหน็แลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว  
ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนัน้ เราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงเขาถึงสุขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด.  
         [๒๒๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยทุกขเวทนาเห็น      
ปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม ดังนี้ นี่จักเปนขอท่ีเราไมไดรูแลว     
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ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เม่ือเราไมรู 
อยางนี้ จะพึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานนี้เสียเถิด ดังนี้ ขอนี้จกัไดสมควร  
แกเราแลหรือ?  
     ไมสมควร พระเจาขา.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี ้
อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กศุลธรรมยอมเส่ือม ดังนี้ นี่เรารูแลวเหน็แลว ทราบแลว ทําให      
แจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้น เราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละทุกขเวทนาเห็นปานนี้      
เสียเถิด. ดูกรภกิษุท้ังหลาย กข็อวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู    
อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่จกัเปนขอท่ีเราไมไดรูแลว ไมไดเหน็แลว       
ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เม่ือเรารูอยางนี้จะพึงกลาววา     
เธอท้ังหลายจงเขาถึงทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด ขอนีจ้ักไดสมควรแกเราแลหรือ?       
     ไมสมควร พระเจาขา.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยู    
อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่เรารูแลว เหน็แลว ทราบแลว ทําใหแจงแลว  
ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนัน้ เราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงเขาถึงทุกขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด. 
         [๒๒๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกน้ี เสวยอทุกขมสุขเวทนา     
เห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม ดังนี้ นี่จกัเปนขอท่ีเราไมไดรูแลว       
ไมไดเห็นแลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา เม่ือเราไมรู 
อยางนี้จะพึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละอทุกขมสุขเวทนาเห็นปานนี้เสียเถิด ดังนี้ ขอนีจ่ักได   
สมควรแกเราแลหรือ?    
     ไมสมควร พระเจาขา.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทกุขมสุขเวทนา      
เห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเจริญ กุศลธรรมยอมเส่ือม ดังนี้ นี่เรารูแลว เห็นแลว ทราบแลว  
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ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้นเราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงละอทุกมสุขเวทนา 
เห็นปานนี้เสียเถิด ดังนี้ ดกูรภิกษุท้ังหลาย ก็ขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทกุข     
มสุขเวทนาเหน็ปานนี้อยู อกศุลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดงันี้ นี่จักเปนขอท่ีเรา   
ไมไดรูแลว ไมไดเหน็แลว ไมไดทราบแลว ไมไดทําใหแจงแลว ไมไดถูกตองแลวดวยปญญา  
เม่ือเราไมรูอยางนี้ จะพึงกลาววา เธอท้ังหลายจงเขาถึงอทุกมสุขเวทนาเห็นปานนี้อยูเถิด ดังนี้    
ขอนี้จักไดสมควรแกเราแลหรือ?      
     ไมสมควร พระเจาขา.    
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็เพราะขอวา เม่ือบุคคลบางคนในโลกนี้ เสวยอทกุขมสุขเวทนา      
เห็นปานนี้อยู อกุศลธรรมยอมเส่ือม กุศลธรรมยอมเจริญ ดังนี้ นี่เรารูแลว เหน็แลว ทราบแลว 
ทําใหแจงแลว ถูกตองแลวดวยปญญา ฉะนั้นเราจึงกลาววา เธอท้ังหลายจงเขาถึงอทุกขมสุขเวทนา  
เห็นปานนี้อยูเถิด.   
         [๒๒๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เราหากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาทยอมมีแก     
ภิกษุท้ังปวง ดงันี้ไม อนึ่ง เราหากลาววา กจิท่ีควรทําดวยความไมประมาท ไมมีแกภิกษท้ัุงปวง       
ดังนี้ไม. ดกูรภกิษุท้ังหลาย ภกิษุเหลาใดเปนพระอรหนัตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา  
ทําเสร็จแลว ปลงภาระไดแลว มีประโยชนตนอันบรรลุแลว มีสังโยชนในภพส้ินแลว พนวิเศษ  
แลว เพราะรูโดยชอบ เรายอมกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ไมมีแกภิกษเุห็นปานนั้น   
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะภกิษุเหลานั้นไดทํากรณียกิจเสร็จแลวดวยความไมประมาท และภกิษุ      
เหลานั้นเปนผูไมควรเพื่อจะประมาท ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษเุหลาใดยังเปนพระเสขะ ยังไม     
บรรลุถึงความเต็มปรารถนา ยังไมไดบรรลุพระอรหันตขีณาสพ ยังปรารถนาธรรมเปนแดนเกษม      
จากโยคะ อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวาอยู เรายอมกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาทยอมมี   
แกภกิษุเห็นปานนั้น ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะเราเหน็ผลแหงความไมประมาทของภกิษุเหลานี้      
เชนนี้วา ไฉนทานเหลานี้ เม่ือเสพเสนาสนะอันสมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู     
ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรย อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาท่ีกุลบุตรท้ังหลาย ผูออกจากเรือนบวช      
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบันเขาถึงอยู ดังนี้ จึงกลาววา    
กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษเุห็นปานนั้น.   
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                                บุคคล ๗ จําพวก      
         [๒๓๐] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคล ๗ จําพวกเหลานีมี้ปรากฏอยูในโลก ๗ จําพวกเปนไฉน    
คืออุภโตภาควมุิตบุคคล ๑ ปญญาวิมุตบุคคล ๑ กายสักขีบุคคล ๑ ทิฏฐิปตตบุคคล ๑ สัทธา     
วิมุตบุคคล ๑ ธัมมานุสารีบุคคล ๑ สัทธานุสารีบุคคล ๑.      
         [๒๓๑] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็อุภโตภาควิมุตบุคคลเปนไฉน ดกูรภิกษุท้ังหลาย บุคคล     
บางคนในโลกนี้ ถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมาบัติลวงรูปสมบัติ ดวยกายอยู และ   
อาสวะท้ังหลายของผูนั้นส้ินไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา บุคคลนี้เรากลาววา อุภโตภาค    
วิมุตบุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายอมกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมไมมีแก      
ภิกษนุี้ ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะกิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ภิกษุนั้นทําเสร็จแลว และ      
ภิกษนุั้นเปนผูไมควรเพื่อจะประมาท.       
         [๒๓๒] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ปญญาวมุิตบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมบัติลวงรูปสมบัติดวยกายอยู แต      
อาสวะท้ังหลายของผูนั้นส้ินไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา ดูกรภกิษุท้ังหลาย บุคคลนี้      
เรากลาววาปญญาวิมุตบุคคล ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมกลาววา กจิท่ีควรทําดวยความไมประมาท   
ยอมไมมีแกภกิษุแมนี้ ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะกจิท่ีควรทําดวยความไมประมาท ภกิษุนั้น      
ทําเสร็จแลว และภิกษุนั้นเปนผูไมควรเพื่อจะประมาท.      
         [๒๓๓] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็กายสักขีบุคคลเปนไฉน ดูกรภกิษท้ัุงหลาย บุคคลบางคน     
ในโลกน้ี ถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู และอาสวะ    
บางเหลาของผูนั้นส้ินไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา บุคคลนี้เรากลาววากายสักขีบุคคล     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภกิษนุี้ ขอนั้น 
เพราะเหตุไร ดูกรภกิษุท้ังหลาย เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษนุี้เชนนี้วา ไฉน      
ทานผูนี้ เม่ือเสพเสนาสนะท่ีสมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําซ่ึงท่ีสุด     
พรหมจรรย อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวาท่ีกลุบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ       
ตองการ ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองไดในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูดังนี้ เราจึงกลาววา กิจท่ี     
ควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุนี้    
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         [๒๓๔] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทิฏฐิปตตบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษุท้ังหลาย บุคคลบางคน      
ในโลกน้ี ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมาบัติลวงรูปสมบัติดวยกายอยู แตอาสวะ     
บางเหลาของผูนั้นส้ินไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา อนึ่ง ธรรมท้ังหลายท่ีตถาคต    
ประกาศแลว เปนธรรมอันผูนั้นเหน็แจงดวยปญญาประพฤติดีแลว บุคคลน้ีเรากลาววา ทิฏฐิปตต  
บุคคล ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุแมนี้      
ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษนุี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนี้       
เสพเสนาสนะท่ีสมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมี    
ธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการใหแจงชัด       
ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู ดังนี้ เราจึงกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความ      
ไมประมาท ยอมมีแกภกิษนุี ้ 
         [๒๓๕] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัทธาวมุิตบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคล 
บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู แต     
อาสวะบางเหลาของผูนั้นส้ินไป เพราะเหน็ (อริยสัจ) ดวยปญญา อนึ่ง ความเช่ือในพระตถาคต       
ของผูนั้นต้ังม่ันแลว มีรากหยั่งลงม่ันแลว บุคคลนี้เรากลาววาสัทธาวิมุตบุคคล ดูกรภกิษุท้ังหลาย   
เรากลาววากิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุแมนี้ ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะเรา    
เห็นผลแหงความไมประมาทของภิกษนุี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนี้เสพเสนาสนะอันสมควร คบหา   
กัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา  
ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง       
ในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู ดังนี้จึงกลาววา กจิท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภกิษุนี้.       
         [๒๓๖] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็ธัมมานสุารีบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคล       
บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด คืออรูปสมาบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู แต    
อาสวะบางเหลาของผูนั้นส้ินไป เพราะเหน็ (อริยสัจ) ดวยปญญา อนึ่ง ธรรมท้ังหลายท่ีพระ       
ตถาคตประกาศแลว ยอมควรซ่ึงความพินิจ โดยประมาณดวยปญญาของผูนั้น อีกประการหนึ่ง    
ธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย วิริยินทรีย สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ยอมมีแกผูนั้น      
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บุคคลนี้เรากลาววา ธัมมานสุารีบุคคล. ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความ     
ไมประมาท ยอมมีแกภกิษแุมนี้ ขอน้ีเพราะเหตุไร เพราะเราเห็นผลแหงความไมประมาทของ  
ภิกษนุี้เชนนี้วา ไฉนทานผูนีเ้สพเสนาสนะท่ีสมควรคบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู      
พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาท่ีกุลบุตรท้ังหลาย ผูออกจากเรือนบวช       
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู ดงันี้ เราจึง   
กลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภิกษุนี้. 
         [๒๓๗] ดูกรภกิษุท้ังหลาย ก็สัทธานุสารีบุคคลเปนไฉน ดูกรภิกษท้ัุงหลาย บุคคล       
บางคนในโลกนี้ ไมไดถูกตองวิโมกขอันละเอียด คือ อรูปสมาบัติลวงรูปสมาบัติดวยกายอยู       
แตอาสวะบางเหลาของผูนั้นส้ินไป เพราะเห็น (อริยสัจ) ดวยปญญา อนึ่ง ผูนั้นมีแตเพียง      
ความเช่ือความรักในพระตถาคต อีกประการหนึ่ง ธรรมเหลานี้ คือ สัทธินทรีย วิริยนิทรีย  
สตินทรีย สมาธินทรีย ปญญินทรีย ยอมมีแกผูนั้น บุคคลนี้เรากลาววา สัทธานุสารีบุคคล.    
ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท ยอมมีแกภกิษแุมนี้ ขอนั้น     
เพราะเหตุไร เพราะเราเหน็ผลแหงความไมประมาทของภกิษุนี้เชนนีว้า ไฉนทานผูนี้เสพเสนาสนะ    
ท่ีสมควร คบหากัลยาณมิตร ทําอินทรียใหเสมออยู พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมี      
ธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา      
อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู ดังนี้ จึงกลาววา กิจท่ีควรทําดวยความไมประมาท  
ยอมมีแกภิกษุนี้.    
                  การต้ังอยูในอรหตัตผล       
         [๒๓๘] ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรายอมกลาวการตั้งอยูในอรหัตตผล ดวยการไปคร้ังแรก     
เทานั้นหามไิด แตการตั้งอยูในอรหัตตผลนั้น ยอมมีได ดวยการศึกษาโดยลําดับ ดวยการทํา       
โดยลําดับ ดวยความปฏิบัตโิดยลําดับ. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็การตั้งอยู ในอรหัตตผล ยอมมีได      
ดวยการศึกษาโดยลําดับ ดวยการทําโดยลําดับ ดวยความปฏิบัติโดยลําดับอยางไร? ดูกรภกิษุ    
ท้ังหลาย กุลบุตรในธรรมวินยันี้ เกดิศรัทธาแลวยอมเขาไปใกล เม่ือเขาไปใกลยอมนั่งใกล    
เม่ือนั่งใกลยอมเง่ียโสตลง เม่ือเง่ียโสตลงแลวยอมฟงธรรม คร้ันฟงธรรมยอมทรงธรรมไว      
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ยอมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมท่ีทรงไวแลว เม่ือพจิารณาเนื้อความอยู ธรรมท้ังหลายยอมทน      
ไดซ่ึงความพนิิจ เม่ือธรรมทนความพินจิไดอยู ฉันทะยอมเกิด เม่ือเกดิฉันทะแลว ยอมอุตสาหะ   
คร้ันอุตสาหะแลว ยอมไตรตรอง คร้ันไตรตรองแลว ยอมต้ังความเพยีร เม่ือมีตนสงไปแลว 
ยอมทําใหแจงชัดซ่ึงบรมสัจจะดวยกาย และยอมแทงตลอดเห็นแจงบรมสัจจะนัน้ดวยปญญา.     
ดูกรภกิษุท้ังหลาย ศรัทธาก็ดี การเขาไปใกลก็ดี การนั่งใกลก็ดี การเงีย่โสตลงก็ดี การฟงธรรม 
ก็ดี ความพิจารณาเนื้อความก็ดี ธรรมอันทนไดซ่ึงความพินิจกด็ี ฉันทะก็ดี อุตสาหะก็ดี    
การไตรตรองก็ดี การตั้งความเพียรกด็ี นั้นๆ ไมไดมีแลว เธอท้ังหลายยอมเปนผูปฏิบัติพลาด   
ยอมเปนผูปฏิบัติผิด ดูกรภกิษุท้ังหลาย โมฆบุรุษเหลานี้ ไดหลีกไปจากธรรมวินัยนี้ ไกลเพียงไร.      
                 บท ๔    
         [๒๓๙] ดูกรภกิษุท้ังหลาย บทส่ีอันยนืยันไดท่ีเรายกข้ึนแสดงแลว อันวิญูบุรุษ     
จะพึงรูเนื้อความไดดวยปญญาไมนานเลย มีอยู เราจักแสดงแกเธอท้ังหลาย เธอท้ังหลายจักรู    
ท่ัวถึงเนื้อความแหงบทส่ีอันยืนยนัได ท่ีเรายกข้ึนแสดงแลวนั้น. 
     ขาแตพระองคผูเจริญ พวกไหนเปนขาพระองคท้ังหลาย และพวกไหนจะเปนผูรูท่ัวถึง 
ธรรมได?       
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย ศาสดาใดเปนผูหนักในอามิส รับมรดกแตสวนท่ีเปนอามิส   
ของอยูดวยอามิส แมศาสดาน้ันยอมไมมีคุณสมบัติเหมือนดังของตลาด ซ่ึงมีราคาข้ึนๆ ลงๆ 
เห็นปานนี้วา ก็เม่ือเหตุอยางนี้พึงมีแกเรา เราพึงทําเหตุนัน้ ก็เม่ือเหตุอยางนี้ไมพึงมีแกเรา    
เราไมพึงทําเหตุนั้น ดังนี้. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็ทําไมเลา ตถาคตจึงไมของดวยอามิสโดยประการ  
ท้ังปวงอยู ดกูรภิกษุท้ังหลาย สภาพนีย้อมมีแกสาวก ผูมีศรัทธา ผูหยั่งลงในคําสอนของ  
พระศาสดาแลวประพฤติดวยต้ังใจวา พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดา เราเปนสาวก พระผูมี    
พระภาคยอมทรงรู เราไมรู. คําสอนของพระศาสดายอมงอกงามมีโอชาแกสาวกผูมีศรัทธา      
ผูหยั่งลงในคําสอนของพระศาสดาแลวประพฤติ. สภาพนี้ ยอมมีแกสาวกผูมีศรัทธาผูหยั่งลงใน       
คําสอนของพระศาสดาแลวประพฤติ ดวยต้ังใจวา เนื้อและเลือดในสรรีะของเราจงเหือดแหง      
ไปจะเหลืออยูแตหนังเอ็นและกระดูกกต็ามที เม่ือเรายังไมบรรลุถึงอิฐผลท่ีจะพึงบรรลุดวย        
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เร่ียวแรงของบุรุษ ดวยความเพียรของบุรุษ ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว จักคลายความเพียร 
นั้นเสีย จกัไมมีเลย. ดูกรภิกษุท้ังหลาย ผลสองอยางคือ อรหัตตผลในปจจุบัน หรือเม่ือ   
ขันธบัญจกท่ีกรรมกิเลสเขาไปยึดถือเปนสวนเหลือยังมีอยู ความเปนพระอนาคามีอยางใดอยาง      
หนึ่ง อันสาวกผูมีศรัทธา ผูหยั่งลงในคําสอนของพระศาสดาแลวประพฤติ พึงหวังได.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ   
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.     
                  จบ กีฏาคิริสูตร ท่ี ๑๐.     
                   จบ ภิกขุวรรค ท่ี ๒. 
                  ___________________      
     รวมพระสูตรในวรรคน้ีมี ๑๐ สูตร คือ     
     ๑. จูฬราหุโลวาทสูตร  ๒. มหาราหุโลวาทสูตร     
๓. จูฬมาลุงโกยฺวาทสูตร     ๔. มหามาลุงโกฺยวาทสูตร 
๕. ภัททาลิสูตร    ๖. ลฑุกิโกปมสูตร  
๗. จาตุมสูตร      ๘. นฬกปานสูตร     
๙. โคลิสสานิสูตร  ๑๐. กีฏาคิริสูตร  
                  ____________________      
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                                ปริพพาชกวรรค       
                  ๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร   
                 เร่ืองปริพาชกวัจฉโคตร 
         [๒๔๐] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ กูฏาคารศาลาในปามหาวนั เขตเมืองเวสาลี.     
ก็สมัยนั้น ปริพาชกวจัฉโคตร อาศัยอยูในปริพาชการาม ซ่ึงมีตนมะมวงขาวตนหนึ่ง. คร้ังนั้นแล   
เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงหมแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังเมือง   
เวสาลี. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงพระดาํริวา เราจะเท่ียวบิณฑบาตในเมืองเวสาลีกอนก็ยัง      
เชานัก ถากระไร เราพึงเขาไปหาวัจฉโคตตปริพาชกท่ีปริพาชการามอันมีตนมะมวงขาวตนหนึ่งเถิด.  
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหาวจัฉโคตตปริพาชก ถึงปริพาชการาม ซ่ึงมีตนมะมวงขาว      
ตนหนึ่ง. วัจฉโคตตปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคเสดจ็มาแตไกล แลวไดกราบทูลวา ขอเชิญ 
พระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคเสด็จมาดีแลว กวาจะเสด็จมาในท่ีนี้      
นานทีเดยีว ขอเชิญพระผูมีพระภาคประทับนั่ง นี้อาสนะท่ีปูลาดไวแลว พระผูมีพระภาคประทับนั่ง  
บนอาสนะท่ีปูลาดแลว แมวจัฉโคตตปริพาชกก็ถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่ง นั่ง ณ ท่ีควรสวน    
ขางหนึ่ง.     
         [๒๔๑] วัจฉโคตตปริพาชกนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลวา ขาแต   
พระองคผูเจริญ ขาพเจาไดสดับมาดังนีว้า พระสมณโคดมเปนสัพพัญู มีปกติเหน็ธรรมท้ังปวง    
ทรงปฏิญญาญาณทัศนะ ไมมีสวนเหลือวา เม่ือเราเดินไปกด็ี หยดุอยูก็ดี หลับก็ดี ตื่นกด็ี       
ญาณทัศนะปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป ขาแตพระองคผูเจริญ ชนท่ีกลาวอยางนีว้า พระสมณ 
โคดมเปนสัพพัญู มีปกติเห็นธรรมท้ังปวง ทรงปฏิญญาณทัสนะไมมีสวนเหลือวา เม่ือเราเดินไป     
ก็ดี หยุดอยูก็ด ีหลับก็ดี ตื่นกด็ี ญาณทัสนะปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป ดังนี้ เปนอันกลาว     
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ตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมช่ือวากลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําท่ีไมเปนจริง และ      
ช่ือวาพยากรณถูกสมควรแกธรรมแลหรือ อนึ่ง วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง 
จะไมมาถึงฐานะท่ีผูรูจะพึงติเตียนแลหรือ? 
     ดูกรวจัฉะ ชนท่ีกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมเปนสัพพัญู มีปกติเห็นธรรมท้ังปวง    
ทรงปฏิญญาญาณทัสนะไมมีสวนเหลือวา เม่ือเราเดินไปกด็ี หยดุอยูก็ดี หลับก็ดี ตื่นกด็ี 
ญาณทัสนะปรากฏแลวเสมอติดตอกันไป ดังนี้ ไมเปนอันกลาวตามคําท่ีเรากลาวแลว และช่ือวา      
กลาวตูเราดวยคําท่ีไมมี ไมเปนจริง.     
                                พยากรณวิชชา ๓     
         [๒๔๒] ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ขาพเจาท้ังหลายจะพยากรณอยางไร จึงจะเปนอันกลาว       
ตามพระดํารัสท่ีพระผูมีพระภาคตรัสแลว ไมช่ือวาตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง เปนอันพยากรณ       
ถูกสมควรแกธรรม อนึ่ง วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะท่ีผูรู    
จะพึงติเตียนเลา.     
     ดูกรวจัฉะ เม่ือบุคคลพยากรณวา พระสมณโคดมเปนเตวิชชะดังนี้แล เปนอันกลาว       
ตามคําท่ีเรากลาวแลว ช่ือวาไมกลาวตูเราดวยคําไมเปนจริง ช่ือวาพยากรณถูกสมควรแกธรรม   
อนึ่ง วาทะและอนุวาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะท่ีผูรูพึงติเตียนเลย.      
     ดูกรวจัฉะ ก็เราเพียงตองการเทานั้น ยอมจะระลึกชาตกิอนไดเปนอันมาก คือ ระลึก  
ไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง 
สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง    
ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวฏักัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปน 
อันมากบางวา ในภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหาร 
อยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุตจิากภพนั้นแลว  
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ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนัน้ เราก็ไดมีช่ืออยางนัน้ มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้    
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว  
ไดมาเกดิในภพน้ี เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ  
ดวยประการฉะนี้.      
     ดูกรวจัฉะ ก็เราเพียงตองการเทานั้น ยอมจะเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว   
ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของ  
มนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต      
มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจาเปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เขาถึง 
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนสัตวเหลานี ้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต     
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแต 
ตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง สุคติ โลก สวรรค 
     ดูกรวจัฉะ เราทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติอันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะ      
ท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่ง ดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู.   
     ดูกรวจัฉะ เม่ือบุคคลพยากรณวา พระสมณโคดมเปนเตวิชชะเปนอันกลาวตามคําท่ีเรา     
กลาวแลว ช่ือวาไมกลาวตูเราดวยคําไมเปนจริง เปนอันพยากรณถูก สมควรแกธรรม อนึ่ง       
วาทะและอนวุาทะอันเปนไปกับดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะท่ีผูรูพึงติเตียน. 
                ลัทธิเดียรถียไปสวรรคไมได  
         [๒๔๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัจฉโคตตปริพาชกไดทูลถามวา ขาแต    
พระโคดม คฤหัสถบางคนยังละสังโยชนของคฤหัสถไมได เม่ือตายไป ยอมทําท่ีสุดทุกขได    
มีอยูหรือ?    
     ดูกรวจัฉะ คฤหัสถท่ียังละสังโยชนของคฤหัสถไมไดแลว เม่ือตายไป จะทําท่ีสุดทุกข       
ไดนั้น ไมมีเลย.     
     ขาแตพระโคดม ก็คฤหัสถบางคนยังละสังโยชนของคฤหัสถไมได เม่ือตายไป เขาถึง    
โลกสวรรคได มีอยูหรือ?     
     ดูกรวจัฉะ คฤหัสถท่ีละสังโยชนของคฤหัสถยังไมได เม่ือตายไป ไดไปสวรรคนั้น    
ไมใชรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชส่ีรอย ไมใชหารอย เทานั้น โดยท่ีแท  
มีอยูมากทีเดยีว.      
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     ขาแตทานพระโคดม อาชีวกบางคน เม่ือตายไป จะทําท่ีสุดทุกขได มีอยูบางหรือ?     
     ดูกรวจัฉะ อาชีวกบางคน เม่ือตายไป จะทําท่ีสุดทุกขไดนั้น ไมมีเลย. 
     ขาแตทานพระโคดม ก็อาชีวกบางคน เม่ือตายไป จะไปสวรรคได มีอยูหรือ?     
     ดูกรวจัฉะ แตภัทรกัปนี้ไปไดเกาสิบเอ็ดกัปท่ีเราระลึกได เราจกัไดรูจักอาชีวกบางคนท่ีไป      
สวรรคหามิได นอกจากอาชีวกคนเดียว ท่ีเปนกรรมวาที กิริยาวาที.   
     ขาแตทานพระโคดม เม่ือเปนเชนนัน้ ลัทธิของเดียรถียเปนอันสูญโดยท่ีสุดจากคุณ  
เคร่ืองไปสูสวรรคนะซี.     
     อยางนั้นวัจฉะ ลัทธิของเดียรถียนี้ เปนอันสูญโดยท่ีสุด แมจากคุณเคร่ืองไปสูสวรรค.   
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. วัจฉโคตตปริพาชกยนิดี ช่ืนชมพระภาษิต    
ของพระผูมีพระภาค ดังนี้แล.  
                จบ จูฬวัจฉโคตตสูตร ท่ี ๑.     
                                  ____________________  



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 188 
                   อัคคิวัจฉโคตตสูตร   
                 เร่ืองปริพาชกวัจฉโคตร 
         [๒๔๔] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้วา:  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก  
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล ปริพาชกวจัฉโคตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี 
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ี     
ควรสวนขางหนึ่ง.     
                                ทิฏฐิ ๑๐ อยาง     
         [๒๔๕] วัจฉโคตตปริพาชก นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระผูมี   
พระภาควา ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนีว้า โลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี  
หรือ?   
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ เราไมไดเหน็อยางนัน้. 
     ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา โลกไมเท่ียง ส่ิงนี้เทานัน้จริง     
ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ีหรือ?    
     ดูกรวจัฉะ เราไมไดเหน็อยางนั้น.     
     ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา โลกมีท่ีสุด ส่ิงนี้เทานั้นจริง      
ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ีหรือ?    
     ดูกรวจัฉะ เราไมไดเหน็อยางนั้น.     
     ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา ชีพอันนัน้ สรีระก็อันนัน้     
ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ีหรือ?     
     ดูกรวจัฉะ เราไมไดเหน็อยางนั้น.   
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     ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา ชีพอยางหน่ึง สรีระก็อยางหนึ่ง      
ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ีหรือ?     
     ดูกรวจัฉะ เราไมไดเหน็อยางนั้น.     
     ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู       
ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ีหรือ?     
     ดูกรวจัฉะ เราไมไดเหน็อยางนั้น.     
     ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป ไม   
มีอยู ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ีหรือ?     
     ดูกรวจัฉะ เราไมไดเหน็อยางนั้น.     
     ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู       
ก็มี ไมมีอยูก็มี ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ีหรือ?       
     ดูกรวจัฉะ เราไมไดเหน็อยางนั้น.     
     ขาแตทานพระโคดม ก็ทานพระโคดมทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตายไป มีอยู       
ก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ีหรือ? 
     ดูกรวจัฉะ เราไมไดเหน็อยางนั้น.     
         [๒๔๖] พระองคอันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ทานพระโคดมทรงเห็น   
อยางนี้วา โลกเท่ียง ส่ิงนี้เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ีหรือ ก็ตรัสตอบวา ดูกรวจัฉะ เรา      
ไมไดเห็นอยางนั้น. ฯลฯ พระองคอันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ทานพระโคดม   
ทรงเห็นอยางนี้วา สัตวเบ้ืองหนาแตตาย มีอยูก็มิใช ไมมีอยูก็มิใช ดังนีห้รือ ก็ตรัสตอบวา    
ดูกรวัจฉะ เราไมไดเห็นอยางนั้น. ก็ทานพระโคดมทรงเห็นโทษอะไรหรือ จึงไมทรงเขาถึงทิฏฐิ     
เหลานี้ โดยประการท้ังปวงเชนนี้.   
         [๒๔๗] ดูกรวัจฉะ ความเห็นวาโลกเที่ยง  ...  โลกไมเท่ียง  ...  โลกมีท่ีสุด  ...  โลกไมมี      
ท่ีสุด  ...  ชีพอันนั้น สรีระก็อันนั้น  ...  ชีพอยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง  ...  สัตวเบ้ืองหนาแต    



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 190 
ตายไปมีอยู ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปไมมีอยู ... สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็มี ไมมีอยูก็มี ...  
สัตวเบ้ืองหนาแตตายไปมีอยูก็หามิได ไมมีอยูก็หามิได ดงันี้นั้น เปนความเห็นท่ีรกชัฏ เปน     
ความเหน็อยางกันดาร เปนความเหน็ท่ีเปนเส้ียนหนาม เปนความเห็นท่ีกวัดแกวง เปนความ  
เห็นเครื่องผูกสัตวไว เปนไปกับดวยทุกข เปนไปกับดวยความลําบาก เปนไปกับดวยความ   
คับแคน เปนไปกับดวยความเรารอน ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพือ่ดับสนิท      
เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน. 
     ดูกรวจัฉะ เราเห็นโทษนีแ้ล จึงไมเขาถึงทิฏฐิเหลานี้ โดยประการท้ังปวงเชนนี้.   
     ก็ความเห็นอะไรๆ ของทานพระโคดม มีอยูบางหรือ?      
     ดูกรวจัฉะ ก็คําวาความเหน็ดังนี้นัน้ ตถาคตกําจัดเสียแลว ดูกรวจัฉะ ก็ตถาคตเห็น    
แลววา ดังนี้ รูป ดังนี้ ความเกิดแหงรูป ดังนี้ ความดับแหงรูป ดังนี้ เวทนา ดังน้ี ความ    
เกิดแหงเวทนา ดังนี้ ความดบัแหงเวทนา ดังนี้ สัญญา ดังนี้ ความเกดิแหงสัญญา ดังนี้   
ความดับแหงสัญญา ดังนี้ สังขาร ดังนี้ ความเกิดแหงสังขาร ดังนี้ ความดับแหงสังขาร    
ดังนี้ วิญญาณ ดังนี้ ความเกิดแหงวิญญาณ ดังนี้ ความดับแหงวิญญาณ เพราะฉะน้ัน เราจึง  
กลาววา ตถาคตพนวิเศษแลว เพราะความส้ินไป เพราะคลายกําหนัด เพราะดับสนิท เพราะสละ     
เพราะปลอย เพราะไมถือม่ัน ซ่ึงความสําคัญท้ังปวง ซ่ึงความตองการทั้งปวง ซ่ึงความถือวา       
เราวาของเรา และความถือตัวอันนอนอยูในสันดานท้ังปวง.     
                  ปญหาวาดวยผูหลุดพน      
         [๒๔๘] ขาแตทานพระโคดม ก็ภิกษุผูมีจิตพนวิเศษแลวอยางนี้ จะเกิดในท่ีไหน?     
     ดูกรวจัฉะ คําวาจะเกิดดังนี้ ไมควรเลย.       
     ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้น จะไมเกิดข้ึนหรือ?    
     ดูกรวจัฉะ คําวา ไมเกดิดงันี้ ก็ไมควร.      
     ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้น เกิดก็มี ไมเกิดก็มีหรือ?    
     ดูกรวจัฉะ คําวาเกิดก็มี  ไมเกิดก็มี ดังนี้ ก็ไมควร.     
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     ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้น เกิดก็มิใช ไมเกดิก็มิใชหรือ?     
     ดูกรวจัฉะ คําวาเกิดก็มิใช ไมเกิดก็มิใช ดังนี้ ก็ไมควร. 
         [๒๔๙] พระองคอันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ภิกษผูุมีจิตพนวเิศษแลว   
อยางนี้ จะเกดิในท่ีไหน ก็ตรัสตอบวา ดูกรวัจฉะ คําวาจะเกิด ดังนี้ ไมควร. ฯลฯ พระองค       
อันขาพเจาทูลถามวา ขาแตทานพระโคดม ถาเชนนั้นเกิดก็มิใช ไมเกิดกมิ็ใชหรือ ก็ตรัสตอบวา      
ดูกรวัจฉะ คําวา เกิดก็มิใช ไมเกิดก็มิใช ดังนี้ ก็ไมควร. ขาแตทานพระโคดม ในขอนี้      
ขาพเจาถึงความไมรู ถึงความหลงแลว แมเพียงความเล่ือมใสของขาพเจาท่ีไดมีแลว เพราะ      
พระวาจาท่ีตรัสไวในเบื้องแรกของทานพระโคดม บัดนีไ้ดหายไปเสียแลว.     
         [๒๕๐] ดูกรวัจฉะ ควรแลวท่ีทานจะไมรู ควรแลวท่ีทานจะหลง เพราะวาธรรมนี้      
เปนธรรมลุมลึก ยากท่ีจะเหน็ ยากท่ีจะรู สงบระงับ ประณีต ไมใชธรรมท่ีจะหยั่งถึงไดดวย     
ความตรึก ละเอียด บัณฑิตจงึจะรูได ธรรมนั้นอันทานผูมีความเหน็เปนอยางอ่ืน มีความพอใจ     
เปนอยางอ่ืน มีความชอบใจเปนอยางอ่ืน มีความเพยีรในทางอ่ืน อยูในสํานักของอาจารยอ่ืน       
รูไดโดยยาก ดกูรวัจฉะ ถาเชนนั้น เราจกัยอนถามทานในขอนี้ ทานเหน็ควรอยางใด กพ็ึง       
พยากรณอยางนั้น ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ถาไฟลุกโพลงอยูตอหนาทาน ทานจะพึง 
รูหรือวา ไฟน้ีลุกโพลงตอหนาเรา.  
     ขาแตทานพระโคดม ถาไฟลุกโพลงตอหนาขาพเจา ขาพเจาพึงรูวา ไฟนี้ลุกโพลงอยู       
ตอหนาเรา.    
     ดูกรวจัฉะ ถาใครๆ พึงถามทานอยางนีว้า ไฟท่ีลุกโพลงอยูตอหนาทานนี้ อาศัยอะไร       
จึงลุกโพลง ทานถูกถามอยางนี้แลวจะพึงพยากรณวาอยางไร? 
     ขาแตทานพระโคดม ถาใครๆ ถามขาพเจาอยางนี้วา ไฟท่ีลุกโพลงตอหนาทานนี้ อาศัย      
อะไรจึงลุกโพลง ขาพเจาถูกถามอยางนี้แลว พึงพยากรณอยางนี้วา ไฟท่ีลุกโพลงอยูตอหนาเรานี้      
อาศัยเช้ือ คือหญาและไมจึงลุกโพลงอยู.    
     ดูกรวจัฉะ ถาไฟนั้นพึงดบัไปตอหนาทาน ทานพึงรูหรือวา ไฟนีด้ับไปตอหนาเราแลว?     
     ขาแตทานพระโคดม ถาไฟนั้นดับไปตอหนาขาพเจา ขาพเจาพึงรูวาไฟน้ีดับไปตอหนา     
เราแลว.    
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     ดูกรวจัฉะ ถาใครๆ พึงถามทานอยางนีว้า ไฟท่ีดับไปแลวตอหนาทานนั้น ไปยังทิศ  
ไหนจากทิศนี้ คือทิศบูรพา ทิศปจจิม ทิศอุดร หรือทิศทักษณิ ทานถูกถามอยางนี้แลว จะ   
พึงพยากรณวาอยางไร? 
     ขาแตทานพระโคดม ขอนั้นไมสมควร เพราะไฟนั้นอาศัยเช้ือ คือหญาและไมจึงลุก     
แตเพราะเช้ือนัน้ส้ินไป และเพราะไมมีของอื่นเปนเช้ือ ไฟนั้นจึงถึงความนับวาไมมีเช้ือ ดับ  
ไปแลว. 
                                 การละขันธ ๕      
         [๒๕๑] ฉันนั้นเหมือนกัน วจัฉะ บุคคลเม่ือบัญญัติวาเปนสัตว พงึบัญญัติเพราะ      
รูปใด รูปนั้นตถาคตละไดแลว มีมูลรากอันขาดแลว ทําใหเปนดจุตาลยอดดวน ถึงความไมมี   
มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา ตถาคตพนจากการนับวารูปมีคุณอันลึก อันใครๆ ประมาณ   
ไมได หยั่งถึงไดโดยยาก. เปรียบเหมือนมหาสมุทรฉะนัน้ ไมควรจะกลาววาเกิด ไมควรจะ   
กลาววาไมเกดิ ไมควรจะกลาววาเกิดก็มี ไมเกิดก็มี ไมควรจะกลาววา เกดิก็หามิได ไมเกิด 
ก็หามิได. บุคคลเม่ือบัญญัติวาเปนสัตว พงึบัญญัติเพราะเวทนาใด  ...  เพราะสัญญาใด  ...  เพราะ     
สังขารเหลาใด  ...  เพราะวิญญาณใด  ...  วญิญาณน้ัน ตถาคตละไดแลว มีมูลรากอันขาดแลว 
ทําใหดจุเปนตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีความไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา ตถาคตพนจากการ  
นับวาวิญญาณ มีคุณอันลึก อันใครๆ ประมาณไมได หยั่งถึงไดโดยยาก. เปรียบเหมือน 
มหาสมุทรฉะนั้น ไมควรกลาววาเกิด ไมควรจะกลาววาไมเกิด ไมควรจะกลาววาเกดิกมี็ ไมเกิด  
ก็มี ไมควรจะกลาววา เกิดกห็ามิได ไมเกิดก็หามิได.    
                                  ปริพาชกวัจฉโคตรถึงสรณคมน      
         [๒๕๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วัจฉโคตตปริพาชกไดทูลพระผูมีพระภาค   
วา ขาแตทานพระโคดม เปรียบเหมือนตนสาละใหญ ในท่ีใกลบานหรือนิคม กิ่ง ใบ เปลือก   
สะเก็ด และกะพี้ ของตนสาละใหญนั้น จะหลุดรวง กะเทาะไปเพราะเปนของไมเท่ียง สมัย     
ตอมา ตนสาละใหญนั้นปราศจาก กิ่ง ใบ เปลือก สะเก็ด และกะพ้ีแลว คงเหลืออยูแต        
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แกนลวนๆ ฉันใด พระพุทธพจนของทานพระโคดม ก็ฉันนั้น ปราศจากก่ิง ใบ เปลือก     
สะเก็ด และกะพี้ คงเหลืออยูแตคําอันเปนสาระลวนๆ. 
     ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ  
พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง   
หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจกัษุจกัเหน็รูป ดังนี้ ฉันใด ทานพระโคดมทรงประกาศ     
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ขาพระองคนี้ถึงทานพระโคดม พระธรรมและภิกษุสงฆ   
วาเปนสรณะ ขอทานพระโคดม จงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต  
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ดังนี้แล.    
                                  จบ อัคคิวัจฉโคตตสูตร ท่ี ๒.    
                                        ___________________________   
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                  ๓. มหาวัจฉโคตตสูตร   
                 เร่ืองปริพาชกวัจฉโคตร 
         [๒๕๓] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้: 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปะ เขตพระนคร      
ราชคฤห. คร้ังนั้นแล ปริพาชกวัจฉโคตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับ      
พระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. ได    
กราบทูลวา ขาพเจาเคยกลาวกับทานพระโคดมเปนเวลานานแลว ขาพเจาขอโอกาส ขอทาน      
พระโคดมจงทรงแสดงธรรมท้ังท่ีเปนกุศล ท้ังท่ีเปนอกศุล แกขาพเจาโดยยอเถิด.   
     พ. ดูกรวจัฉะ เราพึงแสดงธรรมท้ังท่ีเปนกุศล ท้ังท่ีเปนอกุศล แกทานโดยยอก็ได  
โดยพิสดารก็ได ก็แตวาเราจกัแสดงธรรมท้ังท่ีเปนกุศล ท้ังท่ีเปนอกุศล แกทานโดยยอ ทาน    
จงฟงธรรมนั้น จงใสใจใหดี เราจักกลาว. วัจฉโคตตปริพาชกทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา      
อยางนั้น ทานผูเจริญ.      
                 ธรรมท่ีเปนอกุศลและกุศล      
         [๒๕๔] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรวัจฉะ โลภะแล เปนอกุศล อโมหะ เปน     
กุศล อโลภะเปนกุศล โทสะเปนอกุศล อโทสะเปนกุศล โมหะเปนอกุศล ดูกรวจัฉะ 
ธรรมสามขอนี้เปนอกุศล ธรรมสามขอนี้เปนกุศล ดวยประการฉะน้ีแล. ดูกรวจัฉะ ปาณาติบาต  
แลเปนอกุศล เจตนาเคร่ืองงดเวนจากปาณาติบาตเปนกุศล อทินนาทานเปนอกุศล เจตนา   
เคร่ืองงดเวนจากอทินนาทานเปนกุศล กาเมสุมิจฉาจารเปนอกุศล เจตนาเคร่ืองงดเวนจากกาเม 
สุมิจฉาจารเปนกุศล มุสาวาทเปนอกุศล เจตนาเคร่ืองงดเวนจากมุสาวาทเปนกุศล ปสุณาวาจา 
เปนอกุศล เจตนาเคร่ืองงดเวนจากปสุณาวาจาเปนกุศล ผรุสวาจาเปนอกุศล เจตนาเคร่ือง     
งดเวนจากผรุสวาจาเปนกุศล สัมผัปปลาปะเปนอกุศล เจตนาเคร่ืองงดเวนจากสัมผัปปลาปะ       



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 195 
เปนกุศล อภิชฌาเปนอกุศล อนภิชฌาเปนกุศล พยาบาทเปนอกุศล อัพยาบาทเปนกุศล     
มิจฉาทิฏฐิเปนอกุศล สัมมาทิฏฐิเปนกุศล ดกูรวัจฉะ ธรรมสิบขอนี้เปนอกุศล ธรรมสิบขอนี้       
เปนกุศล ดวยประการฉะนีแ้ล. ดูกรวัจฉะ เพราะตัณหาอันภิกษุละไดแลว มีมูลรากอันขาดแลว 
ทําใหเปนดุจตาลยอดดวน ถึงความไมมี มีอันไมเกดิข้ึนตอไปเปนธรรมดา ภิกษุนั้นเปนพระ 
อรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงเสียแลว มี       
ประโยชนของตนถึงแลว มีสังโยชนในภพส้ินแลว พนวิเศษแลวเพราะรูโดยชอบ.       
                                  ภิกขุปุจฉา       
         [๒๕๕] ทานพระโคดมจงยกไว ก็ภกิษุรูปหนึ่ง ผูเปนสาวกของทานพระโคดม ทําให 
แจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเอง   
ในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู มีอยูหรือ?     
     ดูกรวจัฉะ พวกภิกษุผูเปนสาวกของเรา ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหา   
อาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันแลว เขาถึงอยูนั้น มี       
ไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชส่ีรอย ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมาก  
ทีเดียว.       
     ทานพระโคดมจงยกไว พวกภิกษุจงยกไว ก็ภกิษณุีแมรูปหนึ่งผูเปนสาวิกาของทานพระ  
โคดม ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญา  
อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู มีอยูหรือ?   
     ดูกรวจัฉะ พวกภิกษุณีผูเปนสาวิกาของเรา ทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อัน 
หาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูนั้น       
มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชส่ีรอย ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมาก       
ทีเดียว.       
                                 อุปาสกปุจฉา       
         [๒๕๖] ทานพระโคดมจงยกไว พวกภิกษุจงยกไว พวกภิกษุณจีงยกไว ก็อุบาสก      
แมคนหนึ่ง ผูเปนสาวกของทานพระโคดมฝายคฤหัสถ นุงผาขาวเปนสพรหมจารี เปน   
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โอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับ  
จากโลกนั้นเปนธรรมดา มีอยูหรือ?    
     ดูกรวจัฉะ อุบาสกท้ังหลายผูเปนสาวกของเรา ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี   
เปนโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป จกัปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจาก  
โลกน้ันเปนธรรมดาน้ัน มีไมใชแตรอยเดยีว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชส่ีรอย 
ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมากทีเดียว.      
     ทานพระโคดมจงยกไว ภิกษุท้ังหลายจงยกไว ภิกษณุีท้ังหลายจงยกไว อุบาสกท้ังหลาย   
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารีจงยกไว ก็อุบาสกแมคนหนึ่ง ผูเปนสาวกของพระโคดม  
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ทําตามคําสอน ผูทําเฉพาะโอวาท มีวิจิกจิฉาอันขามไดแลว 
ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา ไมเช่ือตอผูอ่ืนในคําสอนของศาสดา มี   
อยูหรือ?      
     ดูกรวจัฉะ พวกอุบาสกผูเปนสาวกของเรา ฝายคฤหัสนุงผาขาว บริโภคกาม ทําตาม 
คําสอน ผูทําเฉพาะโอวาท มีวิจิกจิฉาอันขามไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปน    
ผูแกลวกลา ไมเช่ือตอผูอ่ืนในคําสอนของศาสดาอยูนั้น มีไมใชแตรอยเดียว ไมใชสองรอย   
ไมใชสามรอย ไมใชส่ีรอย ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมากทีเดียว.      
     ทานพระโคดมจงยกไว ภิกษุท้ังหลายจงยกไว ภิกษณุีท้ังหลายจงยกไว อุบาสกท้ังหลาย   
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารีจงยกไว อุบาสกท้ังหลาย ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปน 
สพรหมจารีจงยกไว อุบาสกท้ังหลาย ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม จงยกไว ก็อุบาสิกา   
แมคนหนึ่ง ผูเปนสาวิกาของทานพระโคดม ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาริณี เปน    
โอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป จักปรินิพพานในภพนั้น อันมีไมกลับจากโลก   
นั้นเปนธรรมดา มีอยูหรือ.   
     ดูกรวจัฉะ พวกอุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารีณี  
เปนโอปปาติกา เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาส้ินไป จกัปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจาก  
โลกน้ันเปนธรรมดาน้ัน มีไมใชแตรอยเดยีว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชส่ีรอย 
ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมากทีเดียว.    
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     ทานพระโคดมจงยกไว ภิกษุท้ังหลายจงยกไว ภิกษณุีท้ังหลายจงยกไว อุบาสกท้ังหลาย   
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี จงยกไว อุบาสกท้ังหลาย ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภค     
กาม จงยกไว พวกอุบาสกฝายคฤหัสถ นุงผาขาวเปนสพรหมจารี ก็จงยกไว สวนอุบาสิกา      
แมคนหนึ่ง ผูเปนสาวิกาของทานพระโคดมฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ทําตามคําสอน     
ผูทําเฉพาะโอวาท มีวจิิกิจฉาอันขามไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเปนผูแกลวกลา     
ไมเช่ือตอผูอ่ืนในคําสอนของศาสดา มีอยูหรือ?     
     ดูกรวจัฉะ พวกอุบาสิกาผูเปนสาวิกาของเรา ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม 
ทําตามคําสอนผูทําเฉพาะโอวาท มีวจิิกิจฉาอันขามไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความ    
เปนผูแกลวกลา ไมเช่ือตอผูอ่ืนในคําสอนของศาสดาอยูนัน้ มีไมใชแตรอยเดยีว ไมใชสองรอย      
ไมใชสามรอย ไมใชส่ีรอย ไมใชหารอย ท่ีแทมีอยูมากทีเดียว.      
                                 ความเปนผูบําเพ็ญธรรมใหบริบูรณ       
         [๒๕๗] ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมเทานั้นจักไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ  
สวนพวกภิกษจุักไมไดบําเพญ็ใหบริบูรณไซร เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้จกัไมบริบูรณไดดวย      
เหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดมไดเปนผูบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ และพวกภกิษกุ็บําเพ็ญให       
บริบูรณ เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรยนีจ้ักบริบูรณไดดวยเหตุนั้น. ถาทานพระโคดมจกัไดบําเพ็ญ       
ธรรมนี้ใหบริบูรณแลวก็ดี พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณแลวก็ดี แตพวกภิกษุณจีักไมไดบําเพ็ญ       
ใหบริบูรณแลว เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้จักไมบริบูรณไดดวยเหตนุั้น แตเพราะทานพระโคดม     
ไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณและพวกภิกษกุ็บําเพ็ญใหบริบูรณ ท้ังพวกภิกษณุีก็บําเพญ็ใหบริบูรณ 
เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้ จึงบริบูรณไดดวยเหตนุั้น.       
         [๒๕๘] ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมจกัไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ และ      
พวกภิกษุจักไดบําเพ็ญใหบริบูรณ ท้ังพวกภิกษณุีจกัไดบําเพ็ญใหบริบูรณแลว แตพวกอุบาสก      
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี จักไมบําเพ็ญใหบริบูรณแลว เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรยนี้      
ก็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษุ     
ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษณุีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว       
เปนสพรหมจารี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรยนีจ้ึงบริบูรณไดดวยเหตุนั้น.  
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     ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมจักไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภกิษุจักได 
บําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภกิษุณีจกัไดบําเพญ็ใหบริบูรณและพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว 
เปนสพรหมจารี จักไดบําเพญ็ใหบริบูรณ แตพวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม    
ไมบําเพ็ญใหบริบูรณ เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรยกจ็ักไมบริบูรณไดดวยเหตุนัน้ แตเพราะทาน 
พระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษไุดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษณุไีดบําเพ็ญ  
ใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และ    
พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพญ็ใหบริบูรณ เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรย    
นี้ จึงบริบูรณไดดวยเหตุนั้น.     
     ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษไุดบําเพ็ญ 
ใหบริบูรณ พวกภิกษณุีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี     
ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสก ฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพญ็ใหบริบูรณ      
แลว แตพวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาริณี จักไมบําเพ็ญใหบริบูรณแลว 
เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรยนีก้็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดมไดบําเพ็ญ   
ธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภกิษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกภิกษุณไีดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสก    
ฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว     
บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และพวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจาริณี   
ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรยนีจ้ึงบริบูรณไดดวยเหตุนั้น. 
     ขาแตทานพระโคดม ก็ถาทานพระโคดมไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ พวกภิกษไุดบําเพ็ญ 
ใหบริบูรณ พวกภิกษณุีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว เปนสพรหมจารี     
ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ   
พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไมไดบําเพ็ญใหบริบูรณ เม่ือเปนเชนนี้  
พรหมจรรยนีก้็จักไมบริบูรณไดดวยเหตุนั้น แตเพราะทานพระโคดม ไดบําเพ็ญธรรมนี้ใหบริบูรณ 
พวกภิกษุไดบําเพ็ญใหบริบูรณ ภกิษณุีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว     
เปนสพรหมจารีไดบําเพ็ญใหบริบูรณ พวกอุบาสกฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพ็ญ  
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ใหบริบูรณ พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาวเปนสพรหมจาริณี ไดบําเพ็ญใหบริบูรณ และ 
พวกอุบาสิกาฝายคฤหัสถนุงผาขาว บริโภคกาม ไดบําเพญ็ใหบริบูรณ เม่ือเปนเชนนี้ พรหมจรรย  
นี้ จึงไดบริบูรณไดดวยเหตุนั้น.  
                                  ปริพาชกวัจฉโคตรขอบรรพชา 
         [๒๕๙] ขาแตทานพระโคดม เปรียบเหมือนแมน้ําคงคา มีแตจะนอมไปโอนไป 
เบนไปสูสมุทร คงจรดสมุทรอยู ฉันใด บริษัทของทานพระโคดมซ่ึงมีคฤหัสถและบรรพชิต       
ก็ฉันนั้น มีแตจะนอมไป โอนไป เบนไป สูพระนิพพานคงจรดพระนิพพานอยู ฉันนั้น.   
     ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดม ภาษิตของพระองค      
แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง   
หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยคิดวา ผูมีจกัษุจักเห็นรูป ฉันใด ทานพระโคดมทรงประกาศธรรม  
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม พระธรรมและพระภิกษุสงฆ  
วาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา อุปสมบท ในสํานักของทานพระโคดม.      
     ดูกรวจัฉะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถียหวังจะบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้ ผูนัน้    
จะตองอยูปริวาสใหครบส่ีเดือน โดยลวงส่ีเดือนไป พวกภิกษเุต็มใจแลว จึงจะใหบรรพชา   
อุปสมบท เพื่อความเปนภิกษไุด ก็แตวาเรารูความตางกันแหงบุคคลในขอน้ี.     
     ขาแตพระองคผูเจริญ ถาชนท้ังหลายท่ีเคยเปนอัญญเดยีรถียเม่ือหวังจะบรรพชาอุปสมบท     
ในธรรมวินยันี้ จะตองอยูปริวาสใหครบส่ีเดือน โดยลวงส่ีเดือนไป พวกภิกษุเต็มใจแลว   
จึงจงใหบรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภกิษุไดไซร ขาพระองคจักอยูปริวาสใหครบสี่ป โดยลวง   
ส่ีปไป ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว จึงใหขาพระองคบรรพชาอุปสมบท เพื่อความเปนภิกษุเถิด 
วัจฉโคตตปริพาชก ไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว.   
                                 สมถวิปสสนา       
         [๒๖๐] ก็ทานวจัฉโคตรอุปสมบทแลวไมนาน คือ อุปสมบทไดกึ่งเดือน เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาค ถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่งแลว.   
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กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ผลสามเบ้ืองตํ่าท่ีกาํหนดไวเทาใด ท่ีบุคคล     
พึงบรรลุดวยญาณของพระเสขะ ดวยวิชชาของพระเสขะ ผลนั้นท้ังหมดขาพระองคบรรลุแลว       
ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมท่ียิ่งข้ึนไปแกขาพระองคเถิด.      
     ดูกรวจัฉะ ถาเชนนั้น เธอจงเจริญธรรมท้ังสอง คือสมถะและวิปสนาใหยิ่งข้ึนไปเถิด  
ดูกรวัจฉะ ธรรมท้ังสอง คือสมถะและวิปสนานี้ เธอเจริญใหยิ่งข้ึนไปแลว จักเปนไปเพื่อแทง      
ตลาดธาตุหลายประการ.   
                                  อภิญญา ๖  
         [๒๖๑] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพยีงจักหวงัวา เราพึงบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ       
คนเดียวเปนหลายคนก็ได หลายคนเปนคนเดียวก็ได ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปกไ็ด 
ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัดดุจไปในท่ีวางกไ็ด ผุดข้ึนดําลงแมในแผนดนิเหมือนในน้ําก็ได   
เดินบนน้ําไมแตกเหมือนเดินบนแผนดนิก็ได เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได ลูบคลําพระจันทร   
พระอาทิตย ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได   
ดังนี้ เม่ือเหตุมีอยู เธอก็จักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในอิทธิวิธีนั้นๆ เทียว.     
         [๒๖๒] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพยีงจักหวงัวา เราพึงฟงเสียงท้ังสองคือเสียงทิพยและ    
เสียงของมนุษย ท้ังท่ีไกลและท่ีใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิ ลวงโสตธาตุของมนุษย 
ดังนี้. เม่ือเหตุมีอยู เธอก็จักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในทิพยโสตธาตุ นั้นๆ เทียว. 
         [๒๖๓] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพยีงจักหวงัวา เราพึงกําหนดรูใจของสัตวอ่ืน ของบุคคล    
อ่ืนดวย คือ จิตมีราคะ พึงรูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ พึงรูวาจติปราศจากราคะ 
จิตมีโทสะ พึงรูวาจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ พึงรูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ    
พึงรูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ พึงรูวาจิตปราศจากโมหะ จติหดหู พึงรูวาจิตหดหู    
หรือจิตฟุงซาน พึงรูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต พึงรูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต 
พึงรูวาจิตไมเปนมหรคต จติมีจิตอ่ืนยิ่งกวา พึงรูวาจิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา   
พึงรูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จติเปนสมาธิ พึงรูวาจิตเปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ พึงรูวา   



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 201 
จิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน พึงรูวาจิตหลุดพน หรือจิตไมหลุดพน พึงรูวาจิตไมหลุดพน     
ดังนี้ เม่ือเหตุมีอยู เธอจักบรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในเจโตปริยญาณนัน้ๆ เทียว.     
         [๒๖๔] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพยีงจักหวงัวา เราพึงระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ     
พึงระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง 
ยี่สิบชาติบาง สามสิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง 
แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดววิัฏฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏฏ    
วิวัฏฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น   
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว  
ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพนัน้เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น     
มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนัน้ๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานัน้ คร้ันจุติจากภพน้ัน     
แลว ไดมาเกิดในภพน้ี เราพงึระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ 
ดวยประการฉะนี้ ดังนี้. เม่ือเหตุมีอยู เธอจกับรรลุความเปนผูอาจ เปนผูสามารถในบุพเพนิ   
วาสานุสติญาณน้ันๆ เทียว.    
         [๒๖๕] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพยีงจักหวงัวา เราพึงเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ    
เลว ประณตี มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวง      
จักษุของมนษุย พึงรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต   
วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ยดึถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ     
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วินบิาต นรก สวนสัตวเหลานี้       
ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือ  
การกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค   
ดังนี้ เราพึงเหน็หมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิวพรรณด ีมีผิวพรรณทราม       
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย พึงรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป    
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ตามกรรม ดวยประการฉะนี ้ดังนี้. เม่ือเหตุมีอยู เธอจักบรรลุความเปนผูอาจเปนผูสามารถ      
ในจูตูปปาตญาณน้ันๆ เทียว.    
         [๒๖๖] ดูกรวัจฉะ เธอนั้นเพยีงจักหวงัวา เราพึงทําใหแจงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญา      
วิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะท้ังหลายส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน  
เขาถึงอยู ดังนี้ เม่ือเหตุมีอยู เธอจักบรรลุความเปนผูอาจเปนผูสามารถในอาสวักขยญาณ      
นั้นๆ เทียว.   
                                ทานวัจฉโคตรสําเร็จเปนพระอรหนัต 
         [๒๖๗] คร้ังนั้นแล ทานวัจฉโคตรช่ืนชมยินดีภาษติของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะ     
ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลวหลีกไป. คร้ันแลวหลีกออกไปอยูแตผูเดียว เปน       
ผูไมประมาท มีความเพยีร มีตนสงไปอยูไมนานเทาไร กทํ็าใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมี  
ธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา      
อันยิ่งดวยตนเองในปจจุบัน เขาถึงอยู ไดรูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทํา    
ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ก็ทานวัจฉโคตร ไดเปนพระอรหนัตรูปหนึ่ง   
ในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.   
         [๒๖๘] ก็สมัยนั้น ภิกษุเปนอันมากพากันไปเพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาค ทานพระ 
วัจฉโคตรไดเห็นภกิษุเหลานั้น ผูกําลังเดนิไปแตไกล จงึเขาไปหาภกิษุเหลานั้นจนถึงท่ีใกล แลว      
ไดถามวา ดกูรทานผูมีอายุท้ังหลาย ทานท้ังหลายจะไปไหนกัน?     
     ดูกรทานผูมีอายุ เราท้ังหลายจะไปเฝาพระผูมีพระภาค.       
     ดูกรผูมีอายท้ัุงหลาย ถาเชนนั้น ขอทานทั้งหลายจงถวายบังคมพระบาทของพระผูมี    
พระภาคดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ วัจฉโคตรภิกษกุราบถวายบังคม 
พระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และไดกราบทูลอยางนี้วา ขาพระองคไดบําเรอ    
พระผูมีพระภาคแลว ขาพระองคไดบําเรอพระสุคตแลว. ภิกษเุหลานั้นรับคําทานพระวัจฉโคตร 
แลวเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง  
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แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระวัจฉโคตรถวายบังคมพระบาทของพระผูมี    
พระภาคดวยเศียรเกลา และส่ังใหกราบทูลอยางนี้วา ขาพระองคบําเรอพระผูมีพระภาคแลว  
ขาพระองคบําเรอพระสุคตแลว.  
     ดูกรภกิษุท้ังหลาย เรากําหนดรูใจวจัฉโคตรภิกษดุวยใจกอนแลววา วัจฉโคตรภิกษุเปน 
เตวิชชะ มีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก แมเทวดาท้ังหลายก็บอกเนื้อความนีแ้กเราแลววา ขาแตพระองค   
ผูเจริญ วัจฉโคตรภิกษเุปนเตวิชชะ มีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นยินดีช่ืนชมพระภาษิตของ   
พระผูมีพระภาค ดังนี้แล.     
                                  จบ มหาวัจฉโคตตสูตร ท่ี ๓.      
                                                __________     
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                                 ๔. ท่ีฆนขสูตร     
                   เร่ืองทีฆนขปริพาชก  
         [๒๖๙] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ถํ้าสุกรขาตาเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห.    
คร้ังนั้น ปริพาชกชื่อทีฆนขะ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมี      
พระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว.      
ไดกราบทูลวา ทานพระโคดม ความจริงขาพเจามีปกติกลาวอยางนี้ มีปกติเห็นอยางนีว้า ส่ิง    
ท้ังปวงไมควรแกเรา.  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา อัคคิเวสสนะ แมความเหน็ของทานวา ส่ิงท้ังปวงไมควรแก    
เรานั้น ก็ไมควรแกทาน.     
     ทานพระโคดม ถาความเห็นนี้ควรแกขาพเจา แมความเห็นนัน้ก็พึงเปนเชนนัน้ แมความ      
เห็นนัน้ก็พึงเปนเชนนัน้.   
     อัคคิเวสสนะ ชนในโลกผูท่ีกลาวอยางนี้วา แมความเห็นนั้นก็พึงเปนเชนนัน้ท้ังนัน้     
แมความเห็นนัน้ก็พึงเปนเชนนั้นท้ังนั้น ดังนี้ ชนเหลานัน้ละความเหน็นัน้ไมได และยงัยึดถือ       
ความเหน็อ่ืนนั้น มีมาก คือมากกวาคนท่ีละได. อัคคิเวสสนะ ชนในโลกผูท่ีกลาวอยางนี้วา      
แมความเห็นนัน้ก็พึงเปนเชนนั้นท้ังนั้น แมความเหน็นั้นก็พึงเปนเชนนัน้ท้ังนั้น ดังนี้ ชนเหลานั้น      
ละความเหน็นัน้ได และไมยดึถือความเห็นอ่ืนนั้น มีนอยคือนอยกวาคนท่ียังละไมได.    
                 ทิฎฐิเปนเหตุใหเกดิววิาท    
         [๒๗๐] อัคคิเวสสนะ สมณพราหมณพวกหนึ่งมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้า ส่ิง    
ท้ังปวงควรแกเรา ดังนี้ ก็มี. สมณพราหมณพวกหนึ่งมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้ ส่ิงท้ังปวง       
ไมควรแกเรา ดังนี้ ก็มี สมณพราหมณพวกหนึ่งมักกลาวอยางนี้ มักเหน็อยางนีว้า บางส่ิง       
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ควรแกเรา บางส่ิงไมควรแกเรา ดังนี้ ก็มี อัคคิเวสสนะ บรรดาความเหน็นั้น ความเหน็ของ  
สมณพราหมณพวกท่ีมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา ส่ิงท้ังปวงควรแกเรานัน้ ใกลขางกิเลส  
อันเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลขางกเิลสเคร่ืองประกอบสัตวไว ใกลขางกิเลสเปนเหตุ  
เพลิดเพลิน ใกลขางกิเลสเปนเหตุกลํ้ากลืน ใกลขางกิเลสเปนเหตุยึดม่ัน. อัคคิเวสสนะ   
บรรดาความเห็นนั้น ความเห็นของสมณพราหมณพวกท่ีมักกลาวอยางนี้ มักเหน็อยางนี้วา ส่ิง       
ท้ังปวงไมควรแกเรานัน้ ใกลขางธรรมไมเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลขางธรรมไมเปนเคร่ือง   
ประกอบสัตวไว ใกลขางธรรมไมเปนเหตุเพลิดเพลิน ใกลขางธรรมไมเปนเหตุกลํ้ากลืน ใกล       
ขางธรรมไมเปนเหตุยึดม่ัน. เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ทีฆนขปริพาชกไดกราบทูล      
พระผูมีพระภาควา ทานพระโคดมทรงยกยองความเห็นของขาพเจา ทานพระโคดมทรงยกยอง       
ความเหน็ของขาพเจา.  
     อัคคิเวสสนะ ในความเห็นนั้นๆ ความเห็นของสมณพราหมณพวกท่ีมักกลาวอยางนี้  
มักเห็นอยางนีว้า บางส่ิงควรแกเรา บางส่ิงไมควรแกเรา นั้นสวนท่ีเห็นวาควร ใกลขางกิเลส 
อันเปนไปกับดวยความกําหนัด ใกลขางกเิลสเคร่ืองประกอบสัตวไว ใกลขางกิเลสเปนเหตุ  
เพลิดเพลิน ใกลขางกิเลสเปนเหตุกลํ้ากลืน ใกลขางกิเลสเปนเหตุยึดม่ัน สวนท่ีเหน็วาไมควร  
ใกลขางธรรมไมเปนไปดวยความกําหนัด ใกลขางธรรมไมเปนเคร่ืองประกอบสัตวไว ใกลขาง       
ธรรมไมเปนเหตุเพลิดเพลิน ใกลขางธรรมไมเปนเหตุกลํ้ากลืน ใกลขางธรรมไมเปนเหตุยึดม่ัน.   
         [๒๗๑] อัคคิเวสสนะ บรรดาความเห็นนั้น ในความเห็นของสมณพราหมณผูท่ีมัก     
กลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้า ส่ิงท้ังปวงควรแกเรานั้น วญิูชนยอมเหน็ตระหนักวา เราจะ   
ยึดม่ัน ถือม่ันซ่ึงทิฏฐิของเราวา ส่ิงท้ังปวงควรแกเรา ดังนี้ แลวยืนยันโดยแข็งแรงวา ส่ิงนี้      
เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เรากพ็ึงถือผิดจากสมณพราหมณสองพวกนี้ คือ สมณพราหมณผูมัก 
กลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้า ส่ิงท้ังปวงไมควรแกเรา ๑ สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้    
มักเห็นอยางนีว้า บางส่ิงควรแกเรา บางส่ิงไมควรแกเรา ๑. เม่ือความถือผิดกันมีอยูดงันี้ ความ     
ทุมเถียงกันก็มี เม่ือมีความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกนักมี็. เม่ือมีความแกงแยงกนั ความ   
เบียดเบียนกันก็มี. วิญูชนนั้นพิจารณาเหน็ความถือผิดกัน ความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกนั    
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และความเบียดเบียนกัน ในตนดังนี้อยู จึงละทิฏฐินั้นเสียดวย ไมยึดถือทิฎฐิอ่ืนดวย การละ     
การสละคืนทิฎฐิเหลานี้ ยอมมีไดดวยประการฉะนี้. อัคคิเวสสนะ บรรดาความเห็นนัน้ ใน    
ทิฎฐิของสมณพราหมณผูท่ีมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้า ส่ิงท้ังปวงไมควรแกเรา ดงันี้นั้น     
วิญูชนยอมเห็นตระหนักวา ถาเราจะยึดม่ัน ถือม่ันซ่ึงทิฎฐิของเราวา ส่ิงท้ังปวงไมควรแกเรา 
ดังนี้ แลวยืนยนัโดยแข็งแรงวา ส่ิงนี้เทานัน้จริง ส่ิงอ่ืนเปลา เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ       
สองพวกนี้ คือ สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา ส่ิงท้ังปวงควรแกเรา ๑       
สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา บางส่ิงควรแกเรา บางส่ิงไมควรแกเรา ๑.    
เม่ือความถือผิดกันมีอยูดังนี้ ความทุมเถียงกันก็มี เมื่อมีความทุมเถียงกนั ความแกงแยงกันก็มี    
เม่ือมีความแกงแยงกนั ความเบียดเบียนกันก็มี. วิญูชนนั้นพิจารณาเหน็ความถือผิดกัน ความ      
ทุมเถียงกัน ความแกงแยงกนั และความเบียดเบียนกนั ในตนดังนี้อยู จงึละทิฎฐินั้นเสียดวย     
ไมยึดถือทิฎฐอ่ืินดวย. การละ การสละคืนทิฎฐิเหลานั้น ยอมมีไดดวยประการฉะน้ี. อัคคิเวสสนะ 
บรรดาความเห็นนั้น ในทิฎฐิของสมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนี้วา บางส่ิงควร     
แกเรา บางส่ิงไมควรแกเรา ดังนี้นั้น วิญูชนยอมเห็นตระหนักวา ถาเราจะยดึม่ันถือม่ัน ซ่ึง 
ทิฎฐิของเราวา บางส่ิงควรแกเรา บางส่ิงไมควรแกเราดังนี ้แลวยนืยนัโดยแข็งแรงวา ส่ิงนี้   
เทานั้นจริง ส่ิงอ่ืนเปลา เราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณสองพวกนี้ คือ สมณพราหมณผูมัก 
กลาวอยางนี้ มักเห็นอยางนีว้า ส่ิงท้ังปวงควรแกเรา ๑ สมณพราหมณผูมักกลาวอยางนี้ มักเหน็      
อยางนี้วา ส่ิงท้ังปวงไมควรแกเรา ๑. เม่ือความถือผิดกันมีอยูดังนี้ ความทุมเถียงกันก็มี เม่ือมี 
ความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกนัก็มี เมือ่มีความแกงแยงกัน ความเบยีดเบียนกนัก็มี. วิญูชน  
นั้นพิจารณาเหน็ความถือผิดกัน ความทุมเถียงกัน ความแกงแยงกนั และความเบียดเบียนกนั   
ในตนดงันี้อยู จึงละทิฎฐินั้นเสียดวย ไมยึดถือทิฎฐิอ่ืนดวย การละ การสละคืนทิฎฐิเหลานั้น  
ยอมมีไดดวยประการฉะนี้.    
         [๒๗๒] อัคคิเวสสนะ ก็กายนี้มีรูป เปนท่ีประชุมมหาภูตท้ังส่ี มีมารดาบิดาเปน      
แดนเกิด เจริญดวยขาวสุกและขนมสด ตองอบและขัดสีกนัเปนนจิ มีความแตกกระจัดกระจาย      
เปนธรรมดา ทานควรพิจารณาโดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค เปนดังหัวฝ เปน 
ดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไข เปนดังผูอ่ืน เปนของทรุดโทรม เปนของวางเปลา      



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 207 
เปนของมิใชตน. เม่ือทานพิจารณาเห็นกายนี้ โดยความเปนของไมเท่ียง เปนทุกข เปนโรค 
เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไข เปนดังผูอ่ืน เปนของทรุดโทรม      
เปนของวางเปลา เปนของมิใชตนอยู ทานยอมละความพอใจในกาย ความเยื่อใยในกาย ความ    
อยูในอํานาจของกายในกายได.   
                                  เวทนา ๓   
         [๒๗๓]  อัคคิเวสสนะ เวทนาสามอยางนี้ คือ สุขเวทนา ๑ ทุกขเวทนา ๑ อทุกขม    
สุขเวทนา ๑. อัคคิเวสสนะ สมัยใดไดเสวยสุขเวทนา ในสมัยนั้นไมไดเสวยทุกขเวทนา ไม      
ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา ไดเสวยแตสุขเวทนาเทานั้น. ในสมัยใดไดเสวยทุกขเวทนา ใน     
สมัยนั้นไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา ไดเสวยแตทุกขเวทนาเทานัน้. ใน  
สมัยใดไดเสวยอทุกขมสุขเวทนา ในสมัยนัน้ไมไดเสวยสุขเวทนา ไมไดเสวยทุกขเวทนา ได     
เสวยแตอทุกขมสุขเวทนาเทานั้น. อัคคิเวสสนะ สุขเวทนาไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตงข้ึน   
อาศัยปจจยัเกดิข้ึน มีความส้ินไป เส่ือมไป คลายไป ดับไปเปนธรรมดา. แมทุกขเวทนาก็     
ไมเท่ียง อันปจจัยปรุงแตงข้ึน อาศัยปจจัยเกดิข้ึน มีความส้ินไป เส่ือมไป คลายไป ดบัไป      
เปนธรรมดา. แมอทุกขมสุขเวทนาก็ไมเท่ียง อันปจจยัปรุงแตงข้ึน อาศัยปจจยัเกดิข้ึน มีความ   
ส้ินไป เส่ือมไป คลายไป ดบัไปเปนธรรมดา. อัคคิเวสสนะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เม่ือ     
เห็นอยูอยางนี้ ยอมหนายท้ังในสุขเวทนา ท้ังในทุกขเวทนา ท้ังในอทุกขมสุขเวทนา เม่ือหนาย    
ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด ยอมหลุดพน เม่ือหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวาหลุดพน       
แลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําสําเร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อความเปน   
อยางนี้มิไดมี. อัคคิเวสสนะ ภิกษุผูมีจิตหลุดพนแลวอยางนี้แล ยอมไมววิาทแกงแยงกบัใครๆ 
โวหารใดท่ีชาวโลกพูดกัน กพ็ูดไปตามโวหารนั้น แตไมยึดม่ันดวยทิฎฐิ.     
         [๒๗๔] ก็โดยสมัยนั้น ทานพระสารีบุตรนั่งถวายอยูงานพดั ณ เบ้ืองพระปฤษฎางค       
พระผูมีพระภาค. ไดมีความดาํริวา ไดยินวา พระผูมีพระภาคตรัสการละธรรมเหลานั้น ดวย 
ปญญาอันยิ่งแกเราท้ังหลาย ไดยินวา พระสุคตตรัสการสละคืนธรรมเหลานั้น ดวยปญญาอันยิ่ง     
แกเราท้ังหลาย เม่ือทานพระสารีบุตรเห็นตระหนกัดังนี้ จติก็หลุดพนแลว จากอาสวะทัง้หลาย     
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ไมถือม่ันดวยอุปาทาน ธรรมจักษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกดิข้ึนแลว แกทีฆนข    
ปริพาชกวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกดิข้ึนเปนธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังหมดมีความดับไปเปนธรรมดา.   
                                 ทีฆนขปริพาชกแสดงตนเปนอุบาสก    
         [๒๗๕] ลําดับนั้น ทีฆนขปริพาชกมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรมอันถึงแลว มีธรรมอัน 
ทราบแลว มีธรรมอันหยั่งลงแลว ขามความสงสัยไดแลว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความ     
เปนผูแกลวกลา ไมตองเช่ือตอผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา       
ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองค       
แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง       
หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยคิดวา ผูมีจกัษุเหน็รูป ดังนี้ ฉันใด ทานพระโคดมทรงประกาศธรรม    
โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาพระองคขอถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระ   
ภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานพระโคดมจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป ดังนี้แล.    
                   จบ ทีฆนขสูตร ท่ี ๕. 
                        _______________        
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                                ๕. มาคัณฑิยสูตร    
         [๒๗๖] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับบนเคร่ืองลาดอันลาดดวยหญา ในโรงบูชาไฟของ  
พราหมณภารทวาชโคตร ใกลนิคมของชาวกุรุอันช่ือวากันมาสธรรมในกุรุรัฐ. คร้ังนัน้ เวลาเชา      
พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวรเสดจ็เขาไปบิณฑบาตยังกัมมาสธรรมนิคม.      
คร้ันเสด็จเท่ียวบิณฑบาตในกัมมาสธรรมนิคมแลว ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาตเสด็จเขาไป     
ยังไพรสณฑแหงหนึ่ง เพื่อประทับพักกลางวัน เสดจ็เขาไปยังไพรสณฑนั้นแลว ประทับนั่ง   
พักกลางวนั ณ โคนไมแหงหนึ่ง.       
                  เร่ืองมาคัณฑิยปริพาชก       
         [๒๗๗] คร้ังนั้น มาคัณฑิยปริพาชกเดินเท่ียวไปมาเพื่อแกเม่ือย เขาไปถึงโรงบูชาไฟ  
ของพราหมณภารทวาชโคตร. ไดเห็นเคร่ืองลาดอันลาดดวยหญา ในโรงบูชาไฟของพราหมณ  
ภารทวาชโคตร และไดกลาวกะพราหมณภารทวาชโคตรวา ดูกรสหาย เคร่ืองลาดหญาท่ีปูไวใน     
โรงบูชาไฟของทานภารทวาชะนี้ เปนของใครหนอ เห็นจะเปนท่ีนอนสมควรแกสมณะ.       
     ภา. มีอยู ทานมาคัณฑยิะ พระสมณโคดมศากยบุตรออกบวชจากศากยสกุล เกียรติศัพท       
อันงามของทานพระโคดมนัน้ ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเฉพาะเหตุนั้นๆ พระผูมีพระภาค       
พระองคนั้น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี       
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย    
ท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม ท่ีนอนนี้ปูไวแลวสําหรับทานพระโคดมนั้น.    
     มา. ทานภารทวาชะ พวกเราที่ไดเห็นท่ีนอนของทานพระโคดมผูกําจดัความเจริญนัน้      
ช่ือวาไดเห็นช่ัว.   
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     ภา. ดูกร มาคัณฑิยะ ทานจงรักษาวาจานี้ไว ดูกรทานมาคัณฑิยะ ทานจงรักษาวาจา      
นี้ไว ความจริง กษัตริยท่ีเปนบัณฑิตกด็ี พราหมณท่ีเปนบัณฑิตกด็ี คฤหบดีท่ีเปนบัณฑิตก็ดี  
สมณะท่ีเปนบัณฑิตเปนอันมากก็ดี พากันเล่ือมใสยิ่งนักตอทานพระโคดมพระองคนัน้ ทาน   
พระโคดมทรงแนะนําในธรรมท่ีมีเหตุอันบริสุทธ์ิไมมีโทษ.      
     มา. ทานภารทวาชะ ถาแมพวกเราไดพบทานพระโคดมนั้นตอหนา เราก็พึงกลาวกะ 
ทานพระโคดมตอหนาวา พระสมณโคดมผูกําจัดความเจริญ ดังนี้ ขอนั้น เพราะเหตุไร เพราะวา       
คําเชนนี้ลงกันในสูตร ของเราท้ังหลาย.       
     ภา. ถาการที่จะกลาวนั้น ไมเปนการหนกัแกทานมาคัณฑิยะ ขาพเจาจักทูลกะพระ    
สมณโคดมพระองคนั้น.  
     มา. ทานภารทวาชะ จงมีความขวนขวายนอยเถิด เราไดวาไวแลว กพ็ึงกลาวกะ   
พระองคเถิด.   
         [๒๗๘] พระผูมีพระภาค ไดทรงสดับคําสนทนาน้ีของพราหมณภารทวาชโคตรกับมา      
คัณฑิยปริพาชก ดวยทิพยโสตธาตุ อันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย. คร้ันเวลาเย็น พระผูมีพระภาค    
เสด็จออกจากที่เรน เสด็จเขาไปยังโรงบูชาไฟของพราหมณภารทวาชโคตร ประทับนั่งบน  
เคร่ืองลาดหญาท่ีเขาลาดไว. ลําดับนั้น พราหมณภารทวาชโคตร เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค    
ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว   
นั่งอยู ณ ท่ีควรขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคไดตรัสกะเขาวา ดูกรภารทวาชะ ทานกับมาคัณฑิย     
ปริพาชกปรารภถึงเคร่ืองลาดหญานี้ ไดเจรจาโตตอบกันอยางไรบาง? เม่ือพระผูมีพระภาคตรัส     
อยางนี้แลว พราหมณภารทวาชโคตรตกใจ เกิดโลมชาติชูชัน ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา     
ขาพเจาปรารถนาจะกราบทูลเร่ืองนี้แกทานพระโคดม แตทานพระโคดมตรัสเสียกอนท่ีขาพเจา       
ยังไมทันกราบทูล. ก็และเม่ือพระผูมีพระภาคกับพราหมณภารทวาชโคตรเจรจากันยังคางอยูใน 
ระหวางนี้. ลําดับนั้น มาคัณฑิยปริพาชกกาํลังเดินเที่ยวไปมาแกเม่ือยอยู ไดเขาไปเฝาพระผูมี       
พระภาคยังโรงบูชาไฟของพราหมณภารทวาชโคตร แลวไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผาน   
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง.  
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                พระพุทธเจาตรัสซักถามมาคัณฑยิะเร่ืองกามคุณ  
         [๒๗๙] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะมาคัณฑิยปริพาชกผูนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา       
ดูกรมาคัณฑยิะ นัยนตามีรูปเปนท่ีมายินดี ... หูมีเสียงเปนท่ีมายินดี ... จมูกมีกล่ินเปนท่ีมายินดี ...    
ล้ินมีรสเปนท่ีมายินดี ... กายมีโผฏฐัพพะเปนท่ีมายินดี ... ใจมีธรรมารมณเปนท่ีมายนิดี ยนิดีแลว   
ในธรรม อันธรรมใหบันเทิงแลว ใจนั่นตถาคตทรมานแลว คุมครองแลว รักษาแลว สํารวมแลว   
อนึ่ง ตถาคตยอมแสดงธรรมเพ่ือสํารวมใจนั่น ดูกรมาคัณฑิยะ คําท่ีทานกลาววา พระสมณโคดม   
เปนผูกําจัดความเจริญนั้น ทานหมายเอาความขอนี้ละซิหนอ.  
     มา. ทานพระโคดม ก็คําท่ีขาพเจากลาววา พระสมณโคดมเปนผูกําจดัความเจริญนี ้     
ขาพเจาหมายเอาความขอนี้แหละ ขอนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะคําเชนนีล้งกันในสูตรของ      
ขาพเจา.      
         [๒๘๐] ดูกรมาคัณฑยิะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บางคนในโลกนี้เปน      
ผูเคยไดรับบําเรอดวยรูปท้ังหลาย อันจะพึงรูแจงดวยนยันตา ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ   
นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั สมัยตอมา เขารูความเกิด ความดบั      
คุณ โทษ และอุบายเปนเคร่ืองออกไปแหงรูปท้ังหลายตามความเปนจริง แลวละตัณหาในรูป      
บรรเทาความเรารอนอันเกิดเพราะปรารภรูป เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู   
ดูกรมาคัณฑยิะ ก็ทานจะพึงวาอะไรแกทานผูนี้เลา?       
     ทานพระโคดม ขาพเจาไมพึงวาอะไร.    
     ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บางคนในโลกนี้เปนผูเคยได   
รับบําเรอดวยเสียงท้ังหลายอันจะพึงรูแจงดวยโสต ... ดวยกล่ินท้ังหลายอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ...   
ดวยรสท้ังหลายอันจะพึงรูแจงดวยล้ิน ... ดวยโผฏฐัพพะท้ังหลายอันจะพึงรูแจงดวยกาย ท่ีสัตว      
ปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกามเปนท่ีตัง้แหงความกําหนัด สมัยตอมา 
เขารูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเคร่ืองออกไปแหงโผฏฐัพพะท้ังหลาย   
ตามความเปนจริง แลวละตัณหาในโผฏฐัพพะ บรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภ  
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โผฏฐัพพะ เปนผูปราศจากความระหาย มีจติสงบในภายในอยู ดกูรมาคัณฑิยะ ก็ทานจะพึงวา    
อะไรแกทานผูนี้เลา?       
     ทานพระโคดม ขาพเจาไมพึงวาอะไร.    
         [๒๘๑] ดูกรมาคัณฑยิะ เม่ือกอนเราเปนคฤหัสถผูครองเรือน ก็เปนผูอ่ิมหนํา 
เพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนดวยรูปอันจะพึงรูแจงดวยนัยนตา ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร   
ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัดดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู ...      
ดวยกล่ินอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยล้ิน ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึง 
รูแจงดวยกาย ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความ       
กําหนดั ดูกรมาคัณฑิย ปราสาทของเรานั้น ไดมีถึงสามแหง คือปราสาทหนึ่งเปนท่ีอยูในฤดูฝน       
ปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยูในฤดหูนาว ปราสาทหน่ึงเปนท่ีอยูในฤดูรอน. เราน้ันใหบําเรอดวยดนตรี   
ลวนแตสตรีไมมีบุรุษเจือปนในปราสาท เปนท่ีอยูในฤดฝูนตลอดส่ีเดือนไมไดลงภายใตปราสาท      
สมัยตอมา เรานั้นรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองออกไป แหงกามท้ังหลาย    
ตามความเปนจริง แลวละตัณหาในกามบรรเทาความเรารอนท่ีเกิดเพราะปรารภกาม เปนผูปราศจาก       
ความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู. เรานั้นเห็นหมูสัตวอ่ืนผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม      
ถูกกามตัณหาเค้ียวกนิอยู ถูกความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู เสพกามอยู เราน้ัน  
ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลานัน้ ไมยินดใีนกามนัน้ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะเรายินดี       
ดวยความยินดท่ีีเวนจากกาม เวนจากอกศุธรรมอยู จึงไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว  
ไมยินดใีนธรรมอันเลวนั้น.    
         [๒๘๒] ดูกรมาคัณฑยิะ เปรียบเหมือนคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดีเปนคนม่ังค่ัง      
มีทรัพยมาก มีโภคะมาก เอิบอ่ิมเพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนดวยรูปอันพึงจะรูแจง 
ดวยนัยนตา ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก  ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความ  
กําหนดั ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู ... ดวยกล่ินอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... ดวยรสอันจะ  
พึงรูแจงดวยล้ิน ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพงึรูแจงดวยกาย ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ     
นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั. เขาประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต  
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มโนสุจริต เม่ือตายไปพึงเขาถึงสุคติ โลก สวรรค พึงเขาถึงความเปนสหายของเทวดาช้ัน   
ดาวดึงส. เทพบุตรนั้นอันหมูนางอัปสรแวดลอมในนันทวัน เอิบอ่ิมเพรียบพรอมดวยกามคุณหา      
อันเปนทิพยบําเรอตนอยู ในดาวดึงสเทวโลก. เทพบุตรนั้นไดเห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี     
ผูเอิบอ่ิมเพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนอยู. ดกูรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้น       
เปนไฉน เทพบุตรนั้นอันหมูนางอัปสรแวดลอมอยูในนนัทวัน เอิบอ่ิมเพรียบพรอมดวยกามคุณหา     
อันเปนทิพยบําเรอตนอยู จะพึงทะเยอทะยานตอคฤหบดตีอบุตรคฤหบดีโนน หรือตอกามคุณหา   
ของมนุษย หรือจะพึงเวียนมาเพราะกามของมนุษยบางหรือหนอ?  
     ไมเปนอยางนั้น ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะกามอันเปนทิพย นาใคร    
ยิ่งกวา และประณีตกวา กวากามของมนุษย.   
     ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือยังครองเรือนอยูในกาลกอน เอิบอ่ิม     
เพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนดวยรูปอันจะพึงรูแจงดวยนัยนตาท่ีสัตวปรารถนา รักใคร    
ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู  ...    
ดวยกล่ินอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยล้ิน ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจง 
ดวยกาย ท่ีสัตวปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั.       
สมัยตอมาเรานั้นรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเปนเคร่ืองออกไป แหงกามท้ังหลาย 
ตามความเปนจริง แลวละตัณหาในกาม ไดบรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึน เพราะปรารภกามไดแลว      
เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู. เรานัน้เห็นหมูสัตวอ่ืนที่ยังไมปราศจากความ   
กําหนดัในกาม ถูกกามตัณหาเค้ียวกินอยู ถูกความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู เสพ     
กามอยู ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลานั้น ไมยินดใีนกามนั้น ขอนัน้เพราะเหตุไร เพราะเรา    
ยินดีอยูดวย ความยินดีท่ีเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม ท้ังเปนความยนิดีท่ีลวงเลยความสุข    
เปนของทิพยตั้งอยู จึงไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว ไมยินดใีนธรรมอันเลวนั้นเลย.      
                   เปรียบผูบริโภคกามเหมือนคนโรคเร้ือน      
         [๒๘๓] ดูกรมาคัณฑยิะ เปรียบเหมือนบุรุษโรคเร้ือน มีตัวเปนแผล มีตัวอันสุก  
อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ ยางกายใหรอนท่ีหลุมถานเพลิง มิตรอํามาตยญาติ    
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สาโลหิตของเขา พึงต้ังแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผูชํานาญการผาตัดนัน้ พึงทํา 
ยารักษาบุรุษนัน้ บุรุษนั้นอาศัยยาแลวจึงหายจากโรคเร้ือน เปนผูไมมีโรค มีความสุข มีเสรีภาพ 
มีอํานาจในตนเอง จะไปไหนไดตามความพอใจ. บุรุษนัน้ไดเหน็บุรุษโรคเร้ือนคนอ่ืน มีตัวเปนแผล     
มีตัวสุก อันกมิิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ ยางกายใหรอนท่ีหลุมถานเพลิง. ดูกร     
มาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นพึงทะเยอทะยานตอบุรุษโรคเร้ือนคนโนน       
ตอหลุมถานเพลิง หรือตอการกลับเสพยาบางหรือหนอ?  
     ไมอยางนัน้ ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะเม่ือยังมีโรค กิจท่ีควรทําดวยยา       
ก็ตองมี เม่ือไมมีโรค กิจที่ควรทําดวยยากไ็มตองมี.     
     ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน เม่ือยังครองเรือนอยูในกาลกอน เอิบอ่ิม     
เพรียบพรอมดวยกามคุณหา บําเรอตนอยูดวยรูปอันจะพึงรูแจงดวยนยันตาท่ีสัตวปรารถนา รักใคร       
ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด ดวยเสียงอันจะพึงรูแจงดวยหู ...     
ดวยกล่ินอันจะพึงรูแจงดวยจมูก ... ดวยรสอันจะพึงรูแจงดวยล้ิน ... ดวยโผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจง 
ดวยกาย ท่ีสัตว ปรารถนา รักใคร ชอบใจ นารัก ประกอบดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนดั.      
สมัยตอมา เรานั้นรูความเกิด ความดับ คุณ โทษ และอุบายเคร่ืองออกไปแหงกามท้ังหลาย     
ตามความเปนจริงแลว เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยู. เรานั้นเหน็หมูสัตว       
อ่ืนผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม ถูกกามตณัหาเค้ียวกินอยู ถูกความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะ       
ปรารภกามเผาอยู เสพกามอยู ยอมไมทะเยอทะยานตอสัตวเหลานัน้ ไมยินดใีนกามนัน้ ขอนั้น     
เพราะเหตุไร เพราะเรายนิดอียูดวยความยนิดีท่ีเวนจากกาม เวนจากอกศุลธรรม ท้ังเปนความ       
ยินดีท่ีลวงเลยความสุขอันเปนทิพยตั้งอยู จงึไมทะเยอทะยานตอธรรมอันเลว ไมยินดใีนธรรม     
อันเลวนั้นเลย. 
         [๒๘๔] ดูกรมาคัณฑยิะ เปรียบเหมือนบุรุษโรคเร้ือน มีตัวเปนแผล มีตัวสุก อัน 
กิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลดวยเล็บ ยางกายใหรอนท่ีหลุมถานเพลิง มิตรอํามาตยญาติสาโลหิต    
ของเขาพึงต้ังแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผูชํานาญการผาตัดทํายารักษาบุรุษนั้น บุรุษ  
นั้นอาศัยยาแลวจึงหายจากโรคเร้ือน เปนผูไมมีโรค มีความสุข มีเสรีภาพ มีอํานาจในตนเอง  
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จะไปไหนไดตามความพอใจ. บุรุษมีกําลังสองคนชวยกนัจับบุรุษนัน้ท่ีแขนคนละขาง ฉุดเขาไป  
ในหลุมถานเพลิง. ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นจะตองดิ้นรนไป 
อยางนี้ๆ บางซิหนอ?  
     เปนอยางนัน้ ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตไุร เพราะไฟโนนมีสัมผัสเปนทุกข       
มีความรอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก.   
     ดูกรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ไฟนั้นมีสัมผัสเปนทุกข มีความรอน  
ยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก แตในบัดนี้เทานั้น หรือแมเม่ือกอนไฟนั้นก็มีสัมผัสเปนทุกข 
มีความรอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก?   
     ทานพระโคดม ไฟนั้นมีสัมผัสเปนทุกข มีความเรารอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก 
ท้ังในบัดนี้ และแมเม่ือกอน ไฟนั้นก็มีสัมผัสเปนทุกข มีความยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก  
แตวาบุรุษโรคเร้ือน มีตัวเปนแผล มีตัวสุก ถูกกิมิชาติบอน เกาปากแผลอยูดวยเล็บ     
มีอินทรียอันโรคกําจัดเสียแลวโนน กลับไดความสําคัญผิดในไฟนี้อันมีสัมผัสเปนทุกขนั้นแลวา   
เปนสุขไป.     
     ดูกรมาคัณฑิยะ กามทั้งหลายก็ฉันนัน้เหมือนกนั แมในอดีตกาลกมี็สัมผัสเปนทุกข     
มีความรอนยิ่งใหญ และมีความเรารอนมาก ถึงในอนาคตกาลกามท้ังหลายก็มีสัมผัสเปนทุกข  
มีความรอนยิ่งใหญและมีความเรารอนมาก แมในปจจุบันเดี๋ยวนี้ กามทั้งหลายก็มีสัมผัสเปนทุกข       
มีความรอนยิ่งใหญและมีความเรารอนมาก สัตวเหลานี้เปนผูยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม     
ถูกกามตัณหาเค้ียวกนิอยู ถูกความเรารอนเกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู มีอินทรียอันโทษกําจัด  
แลว กลับไดความสําคัญผิดในกามอันมีสัมผัสเปนทุกขนัน้แลวา เปนสุขไป.  
         [๒๘๕] ดูกรมาคัณฑยิะ เปรียบเหมือนโรคบุรุษโรคเร้ือน มีตัวเปนแผล มีตัวสุก  
อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ ยางกายใหรอนท่ีหลุมถานเพลิง ดูกรมาคัณฑิยะ      
บุรุษโรคเร้ือนคนโนนมีตัวเปนแผล มีตัวสุก อันกิมิชาติบอนอยู เกาปากแผลอยูดวยเล็บ  
ยางกายใหรอนท่ีหลุมถานเพลิง ดวยประการใดๆ ปากแผลเหลานั้น  ของบุรุษโรคเร้ือนนั้นเอง      
ยิ่งเปนของไมสะอาดข้ึน มีกล่ินเหม็นข้ึน และเนาข้ึนดวยประการนั้นๆ และจะมีความเปนของ    
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นายินดี นาพอใจสักหนอยหนึ่ง ก็คือปากแผลท้ังหลาย มีการเกาแผลเปนเหตุเทานั้น ฉันใด  
ดูกรมาคัณฑยิะ สัตวท้ังหลายก็ฉันนัน้แล ยงัไมปราศจากความกําหนัดในกาม ถูกกามตัณหา      
เค้ียวกินอยู ถูกความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามเผาอยู เสพกามอยู ดูกรมาคัณฑิยะ       
สัตวท้ังหลายผูยังไมปราศจากความกําหนดัในกาม อันกามตัณหาเค้ียวกินอยู ถูกความเรารอน       
ท่ีเกิดขึ้นเพราะกามเผาลนอยู เสพกามอยูดวยประการใดๆ กามตัณหายอมเจริญแกสัตวเหลานัน้     
และสัตวเหลานั้นก็ถูกความเรารอนท่ีเกิดเพราะปรารภกามเผาอยู ดวยประการน้ันๆ และจะมีความ   
เปนของนายนิดี นาพอใจสักหนอยหน่ึง ก็เพราะอาศัยกามคุณท้ังหาเทานั้น.       
         [๒๘๖] ดูกรมาคัณฑยิะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานไดเหน็หรือไดฟงบาง     
หรือวาพระราชาหรือมหาอํามาตยของพระราชา ผูเอิบอ่ิมเพรียบพรอม บําเรอตนอยูดวยกามคุณหา      
ยังละกามตัณหาไมได ยังบรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามไมไดแลว เปนผูปราศจาก  
ความระหายมีจิตสงบในภายในอยูแลว หรือกําลังอยู หรือจักอยู?     
     ขอนี้ ไมมีเลย ทานพระโคดม.   
     ดีละมาคัณฑิยะ ขอนี้แมเราไมไดเหน็ไมไดฟงมาวา พระราชาหรือมหาอํามาตยของ     
พระราชาผูเอิบอ่ิมเพรียบพรอมบําเรอตนอยู ดวยกามคุณหา ยังละตัณหาไมได ยังบรรเทาความ       
เรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกามไมไดแลว เปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยูแลว  
หรือกําลังอยู หรือจักอยู ดูกรมาคัณฑิยะ ท่ีแทสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง เปนผู      
ปราศจากความระหาย มีจิตร สงบในภายในอยูแลว หรือกําลังอยู หรือจักอยู. สมณะหรือ       
พราหมณเหลานั้นลวนรู ความเกิด ความดบั คุณ โทษ และอุบายเปนเคร่ืองออกไปแหงกาม     
นั่นเทียว ตามความเปนจริง แลวละกามตณัหา บรรเทาความเรารอนท่ีเกิดข้ึนเพราะปรารภกาม  
แลว จึงเปนผูปราศจากความระหาย มีจิตสงบในภายในอยูแลว หรือกาํลังอยู หรือจกัอยู.   
         [๒๘๗] ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงเปลงพระอุทานนี้ในเวลานั้นวา    
     ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพาน   
     เปนสุขอยางยิ่ง บรรดาทางท้ังหลายอันใหถึง   
     อมตธรรม ทางมีองคแปดเปนทางอันเกษม.    
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เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาคัณฑิยปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทาน   
พระโคดม นาอัศจรรยนักไมเคยมีมาแลว เพียงขอท่ีทานพระโคดมตรัสดีแลวนีว้า ความไมมีโรค    
เปนลาภอยางยิ่ง พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง แมขาพเจาก็ไดฟงขอนี้มา ตอปริพาชกท้ังหลาย   
แตกอน ผูเปนอาจารยและปาจารยผูกลาวกนัอยูวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพานเปนสุข      
อยางยิ่ง ขอน้ียอมสมกัน.   
     ดูกรมาคัณฑิยะ ก็ขอท่ีทานไดฟงมาตอปริพาชกท้ังหลาย กอนๆ ผูเปนอาจารยและ    
ปาจารยผูกลาวกันอยูวา ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นพิพานเปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้นัน้    
ความไมมีโรคนั้นเปนไฉน นิพพานนั้นเปนไฉน? เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ไดทราบวา   
มาคัณฑิยปริพาชกเอาฝามือลูบตัวของตัวเอง กลาววา ขาแตทานพระโคดม ความไมมีโรคนั้น  
คืออันนี้ นิพพานน้ันคืออันนี ้ขาแตทานพระโคดม ขาพเจาเดี๋ยวนี้เปนผูไมมีโรค มีความสุข  
อะไรๆ มิไดเบยีดเบียนขาพเจา.      
                                เปรียบผูบริโภคกามเหมือนคนตาบอด  
         [๒๘๘] ดูกรมาคัณฑยิะ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแตกําเนิด เขาไมไดเหน็รูปดํา 
และขาว ไมไดเห็นรูปสีเขียว ไมไดเหน็รูปสีเหลือง ไมไดเหน็รูปสีแดง ไมไดเห็นรูปสีชมพู    
ไมไดเห็นท่ีอันเสมอและไมเสมอ ไมไดเหน็รูปหมูดาว  ไมไดเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตย       
เขาไดฟงตอคนผูมีจักษกุลาววา ดูกรผูเจริญ ผาขาวผองงาม ไมมีมลทินสะอาดหนอ ดงันี้.      
เขาพึงเท่ียวแสวงหาผาขาวผอง. บุรุษคนหนึ่งเอาผาเทียมเปอนเขมามาลวงบุรุษตาบอดแตกําเนิด    
นั้นวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ผาของทานผืนนี้ เปนผาขาวผองงามไมมีมลทิน สะอาด ดังนี้. 
เขารับเอาผานั้นไวหม แลวดใีจ เปลงวาจาแสดงความดีใจวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองงาม  
ไมมีมลทินสะอาด ดังนี้. ดกูรมาคัณฑิยะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษตาบอด       
แตกําเนดินัน้ รูอยู เห็นอยู รับเอาผาเทียมอันเปอนเขมานัน้ไวหม แลวดใีจ เปลงวาจา    
แสดงความดใีจวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองงามไมมีมลทินสะอาดหนอ ดงันี้ หรือวาเปลงวาจา 
แสดงความยินดี ดวยเช่ือตอบุคคลผูมีจักษุเลา?     
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     ทานพระโคดม บุรุษตาบอดแตกําเนิดนัน้ ไมรูไมเหน็เลย รับเอาผาเทียมอันเปอนเขมา      
เขาไวหม แลวดีใจ เปลงวาจาแสดงความดีใจวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองไมมีมลทินสะอาดหนอ      
ดังนี้ ดวยเช่ือตอบุคคลผูมีจักษุเทานั้น.       
     ดูกรมาคัณฑิยะ ปริพาชกอัญญเดียรถียท้ังหลาย ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ไมมีจักษุ ไมรูความ    
ไมมีโรค ไมเหน็พระนพิพาน เออก็เม่ือเปนเชนนั้น ยังกลาวคาถานี้ไดวา ความไมมีโรค  
เปนลาภอยางยิ่ง นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้. ดูกรมาคัณฑิยะ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     
พระองคกอนๆ ไดตรัสพระคาถาไววา   
   ความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง   
    บรรดาทางท้ังหลายอันใหถึงอมตธรรม ทางมีองคแปด 
                                เปนทางเกษม.       
     บัดนี้ คาถานั้นเปนคาถาของปุถุชนไปโดยลําดับ. ดกูรมาคัณฑิยะ กายน้ีแลเปนดังโรค    
เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจ็บไข ทานนั้นกลาวกายน้ีเปนดงัโรค       
เปนดังหวัฝ เปนดังลูกศร เปนความลําบาก เปนความเจบ็ไขวา ทานพระโคดม ความไมมีโรค  
นั้นคืออันนี้ นพิพานนัน้คืออันนี้. ก็ทานไมมีจักษุของพระอริยะ อันเปนเคร่ืองรูความไมมีโรค       
อันเปนเคร่ืองเห็นนิพพาน.    
                 มาคัณฑิยะอาราธนาพระพุทธเจาแสดงธรรม 
         [๒๘๙] ขาพเจาเล่ือมใสตอทานพระโคดมอยางนี้แลว ทานพระโคดมยอมทรงสามารถ       
เพื่อจะทรงแสดงธรรมแกขาพเจา โดยประการท่ีใหรูความไมมีโรคใหเห็นนิพพานได. 
     ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด ไมไดเหน็รูปดําและขาว ไมได      
เห็นรูปสีเขียว ไมไดเห็นรูปสีเหลือง ไมไดเห็นรูปสีแดง ไมไดเหน็รูปสีชมพู ไมไดเหน็ท่ี   
อันเสมอและไมเสมอ ไมไดเห็นรูปหมูดาว ไมไดเห็นดวงจันทรและดวงอาทิตย. มิตรอํามาตย 
ญาติสาโลหิตของเขา พึงต้ังแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผูชํานาญการผาตัดนั้น   
ไดทํายารักษาเขา เขาอาศัยยานั้นแลวก็เห็นไมได ทําจกัษใุหใสไมได ดกูรมาคัณฑยิะ    
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ทานจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน แพทยตองมีสวนแหงความลําบาก ความคับแคนสักเพียงไร      
มิใชหรือ?     
     อยางนั้น ทานพระโคดม.  
     ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน พึงแสดงธรรมแกทานวา ความไมมีโรคนัน้      
คือส่ิงนี้ นิพพานนั้นคือส่ิงนี้ ดังนี้ ทานนัน้ก็พึงรูความไมมีโรคไมได พงึเห็นนพิพานไมได      
อันนั้น พึงเปนความเหน็ดเหนื่อย เปนความลําบากแกเรา.     
         [๒๙๐] ขาพเจาเล่ือมใสตอทานพระโคดมดวยอาการอยางนี้แลว ทานพระโคดมยอม       
ทรงสามารถเพ่ือแสดงธรรมแกขาพเจา โดยประการท่ีใหรูความไมมีโรค ใหเหน็นิพพานได.   
     ดูกรมาคัณฑิยะ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแตกําเนดิ เขาไมไดเหน็รูปดําและขาว 
ไมไดเห็นรูปสีเขียว ไมไดเหน็รูปสีเหลือง ไมไดเห็นรูปสีแดง ไมไดเหน็รูปสีชมพู ไมไดเหน็       
ท่ีอันเสมอและไมเสมอ ไมไดเห็นรูปหมูดาว ไมไดเหน็ดวงจันทรและดวงอาทิตย. แตเขาไดฟง    
ตอคนท่ีมีจักษซ่ึุงกลาวอยูวา ทานผูเจริญ ผาขาวผองงาม ไมมีมลทินสะอาดหนอ บุรุษตาบอด    
แตกําเนดินัน้ พึงเท่ียวแสวงหาผาขาวผอง บุรุษคนหนึ่งเอาผาเทียมเปอนเขมามาลวงเขานั้นวา   
บุรุษผูเจริญ ผาของทานผืนนี้ขาวผองงามไมมีมลทินสะอาด. เขารับผานั้นมาหม มิตรอํามาตย     
ญาติสาโลหิตของเขา ตั้งแพทยผูชํานาญการผาตัดใหรักษา แพทยผูชํานาญการผาตัดนัน้ ทํายา 
ถอนใหอาเจยีร ยาถายใหลง ยาหยอด ยาหยอดซํ้า ยานัตถุ เขาอาศัยยานัน้แลวเหน็ได 
ชําระตาใหใสได เขายอมละความรักดวยสามารถความพอใจในผาเทียมเปอนเขมาโนนได พรอม  
กับตาเหน็ เขาพึงเบียดเบียนบุรุษที่ลวงตนนั้นโดยความเปนศัตรู โดยความเปนขาศึก อนึ่ง  
เขาพึงสําคัญบุรุษท่ีลวงตนนัน้วาควรปลงชีวิตเสียดวยความแคนวา บุรุษผูเจริญ เราถูกบุรุษผูนี้      
เอาผาเทียมเปอนเขมามาลวงใหหลงวา บุรุษผูเจริญ ผาของทานนี้ขาวผองงามไมมีมลทินสะอาด   
ดังนี้ มานานหนอ ฉันใด ดูกรมาคัณฑิยะ เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถาแสดงธรรมแกทานวา      
ความไมมีโรคนั้นคือขอนี้ นพิพานนัน้คือขอนี้. ทานนั้นพงึรู ความไมมีโรค พึงเห็นนพิพานได 
ทานนั้นกจ็ะละความกําหนดัดวยสามารถความพอใจในขันธท่ีมีอุปาทานท้ังหาได พรอมกับความ 
เห็นเกิดข้ึน อนึ่ง ทานพึงมีความดําริอยางนี้วา ดกูรทานผูเจริญ เราถูกจิตนี้ลอลวงใหหลงมา  



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 220 
นานแลวหนอ เราเม่ือยึดม่ันกย็ึดม่ันแตรูปเทานั้น เม่ือยดึม่ันก็ยดึม่ันแตเวทนาเทานั้น เม่ือยึดม่ัน      
ก็ยึดม่ันแตสัญญาเทานั้น เม่ือยึดม่ันก็ยดึม่ันแตสังขารเทานั้น เม่ือยดึม่ันก็ยึดม่ันแตวิญญาณเทานั้น   
เพราะอุปาทานเปนปจจัยภพจึงมีแกเรานัน้ เพราะภพนัน้เปนปจจัย จงึมีชาติ เพราะชาติเปนปจจยั 
จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส ความเกดิข้ึนแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้  
ยอมมีดวยประการฉะน้ี.       
         [๒๙๑] ขาพเจาเล่ือมใสตอพระโคดมอยางนี้แลว ทานพระโคดมยอมทรงสามารถ    
เพื่อแสดงธรรมแกขาพเจา โดยประการท่ีขาพเจาไมเปนคนบอด ลุกข้ึนจากอาสนะนี้ได.     
     ดูกรมาคัณฑิยะ ถาเชนนัน้ ทานควรคบสัตบุรุษ เพราะเม่ือใดทานคบสัตบุรุษ เม่ือนั้น       
ทานจักไดฟงธรรมของสัตบุรุษ เม่ือทานไดฟงธรรมของสัตบุรุษ ทานจักปฏิบัติธรรมสมควรแก      
ธรรม เม่ือทานปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ทานจักรูเอง เห็นเองวา โรค ฝ ลูกศร คืออันนี้       
โรค ฝ ลูกศร จะดับไปโดยไมเหลือในท่ีนี้ เพราะอุปาทานของเรานั้นดบั ภพจึงดับ เพราะภพดับ       
ชาติจึงดับ เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาสก็ดับ       
ความดับแหงกองทุกขท้ังส้ินนี้ ยอมมีดวยประการฉะน้ี.    
                                 มาคัณฑยิะไดบรรพชาและอุปสมบท    
         [๒๙๒] พระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว มาคัณฑยิปริพาชกไดกราบทูลพระผูมีพระภาค    
วา ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตทานพระโคดม ภาษิตของ   
พระองคแจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่าํ เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง       
หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจกัษุจกัเหน็รูป ดังนี้ ฉันใด. ทานพระโคดมทรงประกาศ    
ธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกัน ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดม พระธรรม และ  
พระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขาพระองคพึงไดบรรพชา อุปสมบท ในสํานักทานพระโคดม.    
     ดูกรมาคัณฑิยะ ผูใดเคยเปนอัญญเดียรถีย หวังบรรพชา หวังอุปสมบทในธรรมวนิัยนี้    
ผูนั้นจะตองอยูปริวาสส่ีเดือน เม่ือลวงส่ีเดอืน ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว จึงใหบรรพชา      
ใหอุปสมบทเพื่อความเปนภกิษุได ก็แตวา เรารูความตางแหงบุคคลในขอน้ี.     
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     ขาแตพระองคผูเจริญ ถาชนท้ังหลายผูเคยเปนอัญญเดยีรถีย หวังบรรพชา หวังอุปสมบท      
ในธรรมวินยันี้ จะตองอยูปริวาสส่ีเดือน เม่ือลวงส่ีเดือน ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว จึงให    
บรรพชาอุปสมบทไดไซร ขาพระองคจักอยูปริวาสส่ีป ตอเม่ือลวงส่ีป ภิกษุท้ังหลายเต็มใจแลว 
จึงใหบรรพชาใหอุปสมบท เพื่อความเปนภกิษุเถิด.    
     มาคัณฑิยปริพาชกไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคแลว. ก็เม่ือ 
ทานมาคัณฑยิะอุปสมบทแลวไมนาน หลีกออกไปอยูแตผูเดียว เปนผูไมประมาท มีความเพยีร 
มีตนสงไปแลว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ีกุลบุตร      
ท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต โดยชอบ ตองการ ดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง 
ในปจจุบันเขาถึงอยูรูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว      
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ทานมาคัณฑิยะไดเปนพระอรหันตรูปหนึ่งในบรรดาพระอรหนัต 
ท้ังหลาย ดังนีแ้ล.    
                  จบ มาคัณฑิยสูตรท่ี ๕.       
                                 ______________  
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                                 ๖. สันทกสูตร      
                   เร่ืองสันทกปริพาชก  
         [๒๙๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้.     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม เขตเมืองโกสัมพี. สมัยนั้น 
สันทกปริพาชกพรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญประมาณหารอย อาศัยอยู ณ ถํ้าปลัคขคูหา.   
คร้ังนั้นเวลาเยน็ ทานพระอานนทออกจากที่เรนแลวเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย      
เราท้ังหลายจะเขาไปยังบอน้าํท่ีน้ําฝนเซาะเพ่ือจะดูถํ้า. ภิกษุเหลานั้นรับคําทานพระอานนทวา   
อยางนั้นทานผูมีอายุ. ลําดับนั้นทานพระอานนทพรอมดวยภิกษุเปนอันมาก เขายังบอน้ําท่ีน้ําฝน       
เซาะ. สมัยนั้นสันทกปริพาชก นั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ ซ่ึงกําลังพูดติรัจฉานกถา  
เปนอันมาก ดวยเสียงสูง เสียงใหญอึงคนึง คือพูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย     
เร่ืองกองทัพ เร่ืองภัย เร่ืองรบ เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม 
เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองคนกลาหาญ  
เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองนางกุมภทาสี เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก       
เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือมดวยประการนัน้ๆ. สันทกปริพาชกไดเห็นทาน      
พระอานนทกาํลังมาแตไกล จึงหามบริษัทของตนใหสงบเสียงวา ทานผูเจริญท้ังหลาย จง      
เบาเสียงเถิด ทานผูเจริญท้ังหลายอยาทําเสียงดังตอไปเลย นี่สาวกของพระสมณโคดม เปน    
สมณะช่ืออานนทกําลังมาอยู สมณะช่ืออานนทนี้ เปนสาวกองคหนึ่ง ในบรรดาสาวกของพระโคดม  
ท่ีอาศัยอยู ณ เมืองโกสัมพี กท็านผูมีอายุเหลานั้น เปนผูใครในความเปนผูมีเสียงเบา แนะนํา      
ในความมีเสียงเบา กลาวสรรเสริญเสียงเบา ถากระไร สมณะช่ืออานนทนั้น ทราบวาบริษัท     
มีเสียงเบาแลว พึงสําคัญท่ีจะเขามาใกล. ลําดับนั้น ปริพาชกเหลานั้นไดนิ่งอยู. ทานพระอานนท       
ไดเขาไปหาสันทกปริพาชกถึงท่ีใกล. สันทกปริพาชกไดกลาวกะทานพระอานนทวา เชิญมาเถิด  
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ทานพระอานนท ทานพระอานนทมาดแีลว ตอนานๆ ทานพระอานนทจึงจะไดทําเหตุ เพื่อจะ      
มาในท่ีนี้ เชิญนั่งเถิดทานพระอานนท นี้อาสนะปูไวแลว. ทานพระอานนทนั่งบนอาสนะท่ีปูไวแลว       
แมสันทกปริพาชกถือเอาอาสนะอันต่ําแหงหนึ่ง แลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง.  
                                  ธรรมิกกถา 
         [๒๙๔] ทานพระอานนทไดกลาวกะสันทกปริพาชกวา ดกูรสันทกะ เม่ือกีน้ี้ ทาน 
ท้ังหลายประชมุสนทนาอะไรกัน และเร่ืองอะไรท่ีทานทัง้หลายหยุดคางไวในระหวาง?  
     ส. ทานพระอานนท เร่ืองท่ีขาพเจาท้ังหลายประชุมสนทนาเม่ือกีน้ัน้ ขอยกไวเสียเถิด      
เร่ืองนั้นทานพระอานนทจกัไดฟงแมในภายหลังโดยไมยาก ดีละหนอ ขอเร่ืองท่ีเปนธรรมในลัทธิ    
แหงอาจารยของตนจงแจมแจงแกทานพระอานนทเถิด.   
     อา. ดูกรสันทกะ ถาเชนนั้นทานจงฟง จงมสิการใหด ีเราจักกลาว. สันทกปริพาชก     
รับคําทานพระอานนทแลว. ทานพระอานนทไดกลาววา ดูกรสันทกะ ลัทธิสมัยอันไมเปนโอกาส 
ท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรย ๔ ประการนี ้และพรหมจรรยอันเวนความยินดี ๔ ประการ ท่ีวิญูชน      
ไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได      
อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหนัต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ      
ตรัสไวแลว.   
     ขาแตทานพระอานนท กลั็ทธิสมัยอันไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรย ๔ ประการ       
ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูกพ็ึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขให 
สําเร็จไมได อันพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหนัต ตรัสรูดวยพระองคเอง      
โดยชอบตรัสไวแลวนั้น เปนไฉน.      
         [๒๙๕] ดูกรสันทกะ ศาสดาบางคนในโลกน้ี มีปกติกลาวอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา   
ทานไมมีผล การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบากแหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ี       
ไมมี โลกหนาไมมี มารดาบิดาไมมี สัตวผูผุดเกิดขึ้นไมมี สมณพราหมณผูดําเนนิชอบ    
ปฏิบัติชอบ ซ่ึงกระทําโลกนีแ้ละโลกหนาใหแจง ดวยปญญาอันยิ่งเอง และสอนผูอ่ืนใหรูแจง     
ไมมีในโลก คนเรานี้เปนแตประชุมมหาภตูท้ังส่ี เม่ือทํากาลกิริยา ธาตุดิน ไปตามธาตุดิน ธาตุน้ํา  
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ไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรียท้ังหลายยอมเล่ือนลอยไปสู  
อากาศ คนท้ังหลายมีเตียงเปนท่ี ๕ จะหามเขาไปเม่ือตายแลว รางกายปรากฏอยูแคปาชา กลายเปน  
กระดูกมีสีดุจนกพิลาป การเซนสรวงมีเถาเปนท่ีสุด ทานนี้คนเขลาบัญญัติไว คําของคนบางพวก       
พูดวา มีผลๆ ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย ท้ังพาลท้ังบัณฑิตยอมขาด     
สูญพินาศส้ิน เบ้ืองหนาแตตายไป ยอมไมมี ดังนี้. 
                  วาดวยอพรหมจริยวาส  
         [๒๙๖] ดูกรสันทกะ ในลัทธิของศาสดานั้น วิญูชนยอมตระหนักดังนีว้า ทานศาสดา      
ผูมีปกติกลาวอยางนี้ มีความเห็นอยางนี้วา การบูชาไมมีผล การเซนสรวงไมมีผล ผลวิบาก      
แหงกรรมท่ีทําดีทําช่ัวไมมี โลกน้ีไมมี โลกหนาไมมี มารดาบิดาไมมี สัตวท่ีเกิดผุดข้ึนไมมี 
สมณพราหมณผูดําเนนิชอบ ปฏิบัติชอบ ซ่ึงทําโลกนี้และโลกหนาใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว      
สอนผูอ่ืนใหรูแจงไมมีในโลก คนเรานี้เปนแตประชุมมหาภูตท้ังส่ี เม่ือทํากาลกิริยา ธาตุดินไป       
ตามธาตุดิน ธาตุน้ําไปตามธาตุน้ํา ธาตุไฟไปตามธาตุไฟ ธาตุลมไปตามธาตุลม อินทรียท้ังหลาย  
ยอมเล่ือนลอยไปสูอากาศ คนท้ังหลายมีเตียงเปนท่ี ๕ จะหามเขาไปเม่ือตายแลว รางกายปรากฏ      
อยูแคปาชา กลายเปนกระดกูมีสีดุจนกพิลาป การเซนสรวงมีเถาเปนท่ีสุด ทานนี้คนเขลา  
บัญญัติไว คําของคนบางพวกพูดวามีผลๆ ลวนเปนคําเปลา คําเท็จ คําเพอ เพราะกายสลาย       
ท้ังพาล ท้ังบัณฑิต ยอมขาดสูญพินาศส้ิน เบ้ืองหนาแตตายไปยอมไมมีดงันี้. ถาคําของศาสดา     
ผูนี้เปนคําจริง กรรมในลัทธินี้ ท่ีเราไมไดทําเลย เปนอันทําแลว พรหมจรรยในลัทธินีท่ี้เราไมได    
อยูเลย เปนอันอยูแลว แมเราทั้งสองคือเราผูไมไดกลาววา เพราะกายสลาย แมเราท้ังสอง     
จักขาดสูญพินาศส้ิน เบ้ืองหนาแตตายไปจกัไมมี ดังนี้ กช่ื็อวาเปนผูเสมอๆ กัน ถึงความเปนผู      
เสมอๆ กันในลัทธินี้. ท่ียิ่งกวากันก็คือความท่ีทานศาสดาน้ีเปนผูประพฤติเปลือยกาย เปนคน   
ศีรษะโลน ทําความเพยีร ในการเดินกระเหยง ถอนผมและหนวด เม่ือเราอยูครองเรือนนอน 
เบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทรเมืองกาสี ทรงดอกไม ของหอมและเคร่ืองลูบไล ยินด ี
ทองและเงินอยู ก็จกัเปนผูมีคติเสมอๆ กับทานศาสดาน้ีในภพหนาได เราน้ันรูอะไร เห็นอะไรอยู       
จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ี วิญูชนนั้นคร้ันรูวาลัทธินี้ไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติ  
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พรหมจรรยได ดังนี้แลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ ลัทธิอันไม 
เปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรยได ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู  
ก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เปนประการท่ีหนึ่งนีแ้ล อันพระผูมีพระภาค      
พระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ ตรัสไวแลว.   
         [๒๙๗] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี มีปกติกลาวอยางนี้   
มีความเหน็อยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง ใชใหผูอ่ืนทํา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง 
ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก ทําใหเขาลําบากเอง     
ใชผูอ่ืนใหทําเขาใหลําบาก ใหดิ้นรนเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหดิ้นรน ฆาสัตว ลักทรัพย ตัดท่ีตอ      
ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูท่ีทางเปล่ียว ทําชูภรรยาเขา พดูเท็จ ผู   
ทําไมช่ือวาทําบาป แมหากผูใดจะใชจกัร ซ่ึงมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน สังหารเหลาสัตวใน 
ปฐพีนี้ใหเปนลานเน้ืออันเดยีวกัน ใหเปนกองเน้ืออันเดยีวกัน บาปท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ  
ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา ฆาเอง ใชให      
ผูอ่ืนฆา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตดั เบียดเบียนเอง ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน บาปท่ีมีการทําเชนนั้น     
เปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหงแมน้ําคงคา ใหเอง   
ใชใหผูอ่ืนให บูชาเอง ใชใหผูอ่ืนบูชา บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมี     
บุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวมศีล การกลาวคําสัตย บุญยอม       
ไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขาดังนี้. 
         [๒๙๘] ดูกรสันทกะ ในลัทธิทานศาสดาน้ี วิญูชนยอมเหน็ตระหนักดังนีว้า ทาน       
ศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา เม่ือบุคคลทําเอง ใชใหผูอ่ืนทํา ตัดเอง ใชให    
ผูอ่ืนตัด เบียดเบียนเอง ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน ทําเขาใหเศราโศกเอง ใหผูอ่ืนทําเขาใหเศราโศก    
ทําเขาใหลําบากเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหลําบาก ใหดิ้นรนเอง ใชผูอ่ืนทําเขาใหดิน้รน ฆาสัตว     
ลักทรัพย ตัดท่ีตอ ปลนไมใหเหลือ ทําโจรกรรมในเรือนหลังเดียว ซุมอยูท่ีทางเปล่ียว ทําชู   
ภรรยาเขา พูดเท็จ ผูทําไมช่ือวาทําบาป แมหากผูใดจะใชจักร ซ่ึงมีคมโดยรอบเหมือนมีดโกน       
สังหารเหลาสัตวในปฐพีนีใ้หเปนลานเนื้ออันเดียวกนั ใหเปนกองเน้ืออันเดียวกนั บาปท่ีมีการทํา   
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นั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงขวาแหงแมน้ําคงคา       
ฆาเอง ใชใหผูอ่ืนฆา ตัดเอง ใชใหผูอ่ืนตดั เบียดเบียนเอง ใชใหผูอ่ืนเบียดเบียน บาปท่ีมี     
การทําเชนนั้นเปนเหตุ ยอมไมมีแกเขา ไมมีบาปมาถึงเขา แมหากบุคคลจะไปยังฝงซายแหง       
แมน้ําคงคา ใหเอง ใชใหผูอ่ืนให บูชาเอง ใชใหผูอ่ืนบูชา บุญท่ีมีการทําเชนนั้นเปนเหตุ  
ยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดวยการใหทาน การทรมานอินทรีย การสํารวมศีล การ      
กลาวคําสัตย บุญยอมไมมีแกเขา ไมมีบุญมาถึงเขา ดังนี้. ถาคําของศาสดานี้เปนคําจริง กรรม    
ในลัทธินี้ท่ีเราไมไดทําเลย เปนอันทําแลว พรหมจรรยในลัทธินี้เราไมไดอยูเลย เปนอันอยูแลว      
แมเราท้ังสอง คือเราผูไมไดกลาววา เราท้ังสองผูทําไมช่ือวา ทําบาปก็ดี ก็ช่ือวาเปนผูเสมอๆ    
กันถึงความเปนผูเสมอกันในลัทธินี้. ท่ียิ่งกวากนัก็คือ ความที่ทานศาสดานี้เปนผูประพฤติ   
เปลือยกาย เปนคนศีรษะโลน ทําความเพยีรในการเดนิกระโหยง ถอนผมและหนวด เม่ือเรา  
อยูครองเรือนนอนเบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทนเมอืงกาสี ทรงดอกไมของหอมและเคร่ือง     
ลูบไล ยินดีทองและเงินอยู กจ็ักเปนผูมีคติเสมอๆ กับทานศาสดาน้ีในภพหนาได เรานั้นรู     
อะไรเหน็อะไรอยู จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดานี ้วิญูชนนั้นคร้ันรูวา ลัทธินี้ไมเปน    
โอกาสที่จะอยูประพฤติพรหมจรรยไดดังน้ีแลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. ดูกร      
สันทกะ ลัทธิอันไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรยได ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติ  
พรหมจรรย ถึงเม่ืออยู ก็พึงยงักุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เปนประการท่ีสอง 
นี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูพระองคเองโดยชอบ    
ตรัสไวแลว.   
         [๒๙๙] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกมีปกติกลาวอยางนี้       
มีความเหน็อยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจยั เพื่อความเศราหมองแหงสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลาย      
หาเหตุหาปจจยัมิได ยอมเศราหมองเอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย เพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย     
สัตวท้ังหลายหาเหตุหาปจจยัมิได ยอมบริสุทธ์ิเอง ไมมีกําลัง ไมมีความเพียร ไมมีเร่ียวแรง  
ของบุรุษ ไมมีความบากบ่ันของบุรุษ สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง ภูตะท้ังปวง ชีวะท้ังปวง   
ลวนไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพยีร แปรไปตามเคราะหดีเคราะหราย ตามความประจวบ  
ตามความเปนเอง ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติท้ังหกเทานั้น ดังนี้.      
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         [๓๐๐] ดกูรสันทกะ ในลัทธิของศาสดานั้น วิญูชนยอมเหน็ตระหนักดังนีว้า ทาน       
ศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนี้ มีความเหน็อยางนี้วา ไมมีเหตุ ไมมีปจจยั เพื่อความเศราหมอง  
แหงสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายหาเหตุหาปจจัยมิได ยอมเศราหมองเอง ไมมีเหตุ ไมมีปจจัย   
เพื่อความบริสุทธ์ิแหงสัตวท้ังหลาย สัตวท้ังหลายหาเหตุหาปจจยัมิได ยอมบริสุทธ์ิเอง ไมมีกําลัง   
ไมมีความเพยีร ไมมีเร่ียวแรงของบุรุษ ไมมีความบากบ่ันของบุรุษ สัตวท้ังปวง ปาณะท้ังปวง     
ภูตะท้ังปวง ชีวะท้ังปวง ลวนไมมีอํานาจ ไมมีกําลัง ไมมีความเพยีร แปรไปตามเคราะหดี   
เคราะหราย ตามความประจวบ ตามความเปนเอง ยอมเสวยสุขเสวยทุกขในอภิชาติท้ังหก  
เทานั้น ดังนี้. ถาคําของทานศาสดาน้ีเปนคําจริง กรรมในลัทธินี้ท่ีเราไมไดทําเลยเปนอันทําแลว       
พรหมจรรยในลัทธินี้ท่ีเราไมไดอยูเลย เปนอันอยูแลว แมเราท้ังสองคือเราผูไมไดกลาววา เรา    
ท้ังสองหาเหตุหาปจจยัมิได จักบริสุทธ์ิเอง ดังน้ีก็ดี ก็ช่ือวาเปนผูเสมอๆ กัน ถึงความเปนผู     
เสมอกันในลัทธินี้. ท่ียังยิ่งกวานั้นก็คือ ความท่ีทานศาสดาน้ีเปนผูประพฤติเปลือยกาย เปนคน       
ศีรษะโลน ทําความเพยีรในการเดินกระโหยง ถอนผมและหนวด เม่ือเราอยูครองเรือนนอน  
เบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี ทรงดอกไมของหอมและเคร่ืองลูบไล ยินดีทอง      
และเงินอยู ก็จกัเปนผูมีคติเสมอๆ กันกับทานศาสดาน้ีในภพหนาได เรานั้นรูอะไร เหน็ 
อะไรอยู จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดานี้ วิญูชนนั้นคร้ันรูวา ลัทธินี้ไมเปนโอกาสท่ีจะอยู     
ประพฤติพรหมจรรยไดดังนีแ้ลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ ลัทธิ 
อันไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรย ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึง 
เม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรม เคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เปนประการที่สามนี้แล อัน    
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบตรัส     
ไวแลว.       
         [๓๐๑] ดกูรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี มีปกติกลาวอยางนี้   
มีความเหน็วาอยางนี้วา สภาวะ ๗ กองเหลานี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใคร      
นิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะอันยั่งยืน ตั้งอยูม่ันคงดุจเสาระเนยีด สภาวะ ๗ กอง 
เหลานั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรือ      
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ท้ังสุขและทุกขแกกันและกนั สภาวะ ๗ กองเปนไฉน คือ กองดิน กองน้ํา กองไฟ กองลม  
สุข ทุกข ชีวะเปนท่ี ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมีใคร     
นิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะยั่งยืน ตั้งอยูม่ันคงดจุยอดภูเขา ตั้งอยูมันคงดุจเสาระเนียด     
สภาวะ ๗ กองเหลานั้น ไมหวั่นไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน ไมอาจใหเกิด     
สุขหรือทุกขหรือท้ังสุขท้ังทุกขแกกันและกัน ผูฆาเองกด็ี ผูใชใหฆากด็ี ผูไดยนิก็ดี ผูกลาว 
ใหไดยินก็ดี ผูเขาใจความก็ด ีผูทําใหเขาใจความก็ดี ไมมีในสภาวะ ๗ กองนั้น เพราะแม      
บุคคลจะเอาศาตราอยางคมตัดศีรษะกัน กไ็มช่ือวาใครๆ ปลงชีวิตใครๆ เปนแตศาตราสอดไปใน  
ชองแหงสภาวะ ๗ กองเทานัน้ ก็แตกําเนดิท่ีเปนประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม ๕ กรรม  
๓ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภชิาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพาชก   
๔,๙๐๐ นาคาวาส ๔,๙๐๐ อินทรีย ๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ ราโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ ๗ อสัญญีครรภ    
๗ นิคันถครรภ ๗ เทวดา ๗ มนุษย ๗ ปศาจ ๗ สระ ๗ ปวุฏะ ๗ หนิ ๗ เหวใหญ ๗ เหวนอย       
๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐ เหลานี้. ท่ีพาลและบัณฑติเรรอนทองเท่ียว 
ไปแลวจกัทําท่ีสุดทุกขได ความสมหวังวา เราจักบมกรรมท่ียังไมอํานวยผลใหอํานวยผล หรือ 
เราสัมผัสถูกตองกรรมท่ีอํานวยผลแลว จักทําใหสุดส้ินดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะ หรือดวย   
พรหมจรรยนี้  ไมมีในที่นัน้ สุขทุกขท่ีทําใหมีท่ีส้ินสุดได เหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน    
ยอมไมมีในสงสาร ดวยอาการอยางนี้เลย ไมมีความเส่ือม ความเจริญ ไมมีการเล่ือนข้ึนเล่ือนลง. 
พาลและบัณฑติเรรอนทองเท่ียวไป จักทําท่ีสุดทุกขไดเอง เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไป ยอม  
คล่ีหมดไปเองฉะนั้น ดังนี้.   
         [๓๐๒] ดูกรสันทกะ ในลัทธิของศาสดานั้น วิญูชนยอมเห็นตระหนักดังนีว้า ทาน       
ศาสดาผูมีปกติกลาวอยางนีว้า มีความเห็นอยางนี้วา ไมมีใครทํา ไมมีแบบอยางอันใครทํา ไมมี 
ใครนิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะยัง่ยืน ตั้งอยูม่ันคงดุจยอดภูเขา ตั้งอยูม่ันคงดุจ    
เสาระเนียด สภาวะ ๗ กองเหลานั้น ไมหวัน่ไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียนกันและกัน 
ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรือท้ังสุขท้ังทุกขแกกันและกัน สภาวะ ๗ กองเปนไฉน คือ กองดิน     
กองน้ํา กองไฟ กองลม สุข ทุกข ชีวะเปนท่ี ๗ สภาวะ ๗ กองนี้ ไมมีใครทํา ไมมีแบบ  
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อยางอันใครทํา ไมมีใครนิรมิต ไมมีใครใหนิรมิต เปนสภาวะยั่งยืน ตั้งอยูม่ันคงดุจยอดภูเขา   
ตั้งอยูม่ันคงดุจเสาระเนียด สภาวะ ๗ กอง เหลานั้น ไมหวัน่ไหว ไมแปรปรวน ไมเบียดเบียน      
กันและกัน ไมอาจใหเกิดสุขหรือทุกขหรือท้ังสุขท้ังทุกขแกกนัและกัน  ผูฆาเองก็ดี ผูใชใหฆาก็ดี       
ผูไดยินก็ดี ผูกลาวใหไดยนิกด็ี ผูเขาใจความก็ดี ผูทําใหเขาใจความก็ดี ไมมีในสภาวะ ๗ กองนั้น       
เพราะแมวาบุคคลจะเอาศาตราอยางคมตัดศีรษะกัน ก็ไมช่ือวาใครๆ ปลงชีวิตใครๆ เปนแต   
ศาตราสอดไปตามชองแหงสภาวะ ๗ กองเทานั้น. กแ็ตกาํเนิดท่ีเปนประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม    
๕๐๐ กรรม ๕ กรรม ๓ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภิชาติ ๖ ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก 
๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาคาวาส ๔,๙๐๐ อินทรีย ๒,๐๐๐ นรก ๓๐๐ ราโชธาตุ ๓๖   
สัญญีครรภ ๗ อสัญญีครรภ ๗ นิคันถครรภ ๗ เทวดา ๗ มนุษย ๗ ปศาจ ๗ สระ ๗       
ปวุฏะ ๗ หนิ ๗ เหวใหญ ๗ เหวนอย ๗๐๐ มหาสุบิณ ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป ๘,๔๐๐,๐๐๐     
เหลานี้. ท่ีพาลและบัณฑิตเรรอนทองเท่ียวไปแลวจกัทําท่ีสุดทุกขได ความสมหวังวาเราจัก     
บมกรรมท่ียังไมอํานวยผลใหอํานวยผล หรือเราสัมผัสถูกตองกรรมท่ีอํานวยผลแลว จกัทําให    
สุดส้ินดวยศีล ดวยพรต ดวยตบะหรือดวยพรหมจรรยนีไ้มมีในท่ีนัน้ สุขทุกขท่ีทําใหมีท่ีส้ินสุด      
ไดเหมือนตวงของใหหมดดวยทะนาน ยอมไมมีในสงสารดวยอาการอยางนี้เลย ไมมีความเส่ือม  
ความเจริญ ไมมีการเล่ือนขึ้นเล่ือนลง พาลและบัณฑิตเรรอนทองเท่ียวไป จักทําท่ีสุดทุกขไดเอง 
เหมือนกลุมดายท่ีบุคคลขวางไปยอมคล่ีหมดไปเอง ฉะนัน้ ดังนี้ ถาคําของทานศาสดาน้ีเปน       
คําจริง กรรมในลัทธินี้ท่ีเราไมไดทําเลยเปนอันทําแลว พรหมจรรยในลัทธินี้ท่ีเรามิไดอยูเลย   
เปนอันอยูแลว แมเราท้ังสองคือเราผูมิไดกลาววา เราท้ังสองเรรอนทองเท่ียวไปแลวจักทํา  
ท่ีสุดทุกขไดกด็ี ก็ช่ือวาเปนผูเสมอๆ กันถึงความเปนผูเสมอกันในลัทธินี้ ท่ียิ่งกวากนัก็คือความ       
ท่ีทานศาสดาน้ีเปนผูประพฤติเปลือยกาย เปนคนศีรษะโลน ทําความเพียรในการเดนิกระโหยง  
ถอนผมและหนวด เม่ือเราอยูครองเรือนนอนเบียดกับบุตร ประพรมแกนจันทนเมืองกาสี   
ทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ยินดีทองและเงินอยู ก็จกัเปนผูมีคติเสมอๆ กันกับทาน       
ศาสดาน้ีในภพหนาได เรานั้นรูอะไรเห็นอะไรอยู จึงจักประพฤติพรหมจรรยในศาสดานี้       
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วิญูชนนั้นคร้ันรูวา ลัทธินี้ไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรยไดดังนี้แลว ยอมเบ่ือหนาย   
หลีกไปจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ ลัทธิอันไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติพรหมจรรย     
ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูกย็ังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขให    
สําเร็จไมได เปนประการท่ีส่ีนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต      
ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ ตรัสไวแลว ดูกรสันทกะ ลัทธิสมัยอันไมเปนโอกาสท่ีจะอยู 
ประพฤติพรหมจรรย ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู ก็ยังกุศลธรรม  
เคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได  ส่ีประการนี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็นเปน    
พระอรหันตตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว.   
         [๓๐๓] ส. ทานพระอานนท ขอท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูรู ผูเห็น เปน      
พระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ ตรัสลัทธิอันไมเปนโอกาสท่ีจะอยูประพฤติ      
พรหมจรรยส่ีประการ ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูก็พึงยังกศุลธรรม     
เคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมไดนี้ นาอัศจรรย ทานพระอานนท ไมเคยมี. ทานพระอานนท    
ก็พรหมจรรยอันเวนความยนิดีส่ีประการ ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู   
ก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได เหลานั้น อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น     
เปนพระอรหนัต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว เปนไฉน?    
         [๓๐๔] ดูกรสันทกะ ศาสดาบางคนในโลกน้ี ตั้งตนเปนสัพพัญู รูเห็นธรรมท้ังปวง       
ปฏิภาณความรูความเห็นอนัไมมีสวนเหลือวา เม่ือเราเดินอยูกด็ี หยุดอยูก็ดี หลับแลวก็ดี    
ตื่นอยูกด็ี ความรูความเห็นปรากฏเสมอเปนนิจ. ศาสดานั้นเขาไปเรือนวางบาง ไมไดกอนขาว   
บาง สุนัขกัดเอาบาง พบมาดุบาง พบโคดบุาง ถามถึงช่ือบาง โคตรบาง ของหญิงบาง      
ของชายบาง ถามถึงช่ือบาง หนทางบาง ของบานบาง ของนิคมบาง. เม่ือถูกถามวานีอ่ะไร   
ก็ตอบเขาวา เราเขาไปยังเรือนวางดวยกิจท่ีเราจําตองเขาไป เราไมไดกอนขาวดวยเหตท่ีุเรา  
ไมควรได เราเปนผูถูกสุนัขกัดดวยเหตุท่ีควรถูกกัด เราพบชางดุดวยเหตุท่ีควรพบ เราถามถึงช่ือ      
บาง โคตรบาง ของหญิงบาง ของชายบาง ดวยเหตุท่ีควรถาม เราถามถึงช่ือบาง ทางบาง    
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ของบานบาง ของนิคมบาง ดวยเหตุท่ีควรถาม. ดูกรสันทกะ ในพรหมจรรยของศาสดานั้น 
วิญูชนยอมทราบตระหนกัดังนีว้า ทานศาสดาซ่ึงต้ังตัวเปนสัพพัญู รูเห็นธรรมท้ังปวง  
ปฏิญาณความรูความเห็นอนัไมมีสวนเหลือวา เม่ือเราเดินอยูกด็ี หยุดอยูก็ดี หลับแลวก็ดี    
ต่ืนอยูกด็ี ความรูความเห็นปรากฏเสมอเปนนิจ ศาสดานัน้เขาไปยังเรือนวางบาง ไมไดกอนขาว 
บาง สุนัขกัดบาง พบชางดุบาง พบมาดุบาง พบโคดุบาง ถามช่ือบาง โคตรบาง ของหญิง   
บาง ของชายบาง ถามถึงช่ือบาง หนทางบาง ของบานบาง ของนิคมบาง. ศาสดานั้นเม่ือ     
ถูกถามวา นี่อะไร ก็ตอบเขาวา เราเขาไปยงัเรือนวางดวยกิจท่ีเราจําตองเขาไป เราไมไดกอนขาว     
ดวยเหตุท่ีเราไมควรได เราเปนผูถูกสุนัขกัด ดวยเหตุท่ีควรถูกกัด เราพบชางดุดวยเหตุท่ีควรพบ     
เราพบมาดุดวยเหตุท่ีควรพบ เราพบโคดุดวยเหตุท่ีควรพบ เราถามถึงช่ือบาง โคตรบาง ของ  
หญิงบาง ของชายบาง ดวยเหตุท่ีควรถาม เราถามถึงช่ือบาง หนทางบาง ของบานบาง 
ของนิคมบาง ดวยเหตุท่ีควรถาม ดังนี้ วิญูชนคร้ันรูวา พรหมจรรยนีเ้วนจากความยนิดีดังน้ี  
แลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปเสียจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความ    
ยินดี ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกข     
ใหสําเร็จไมได ประการท่ีหนึ่งนี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรู 
ดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว.      
         [๓๐๕] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนผูเช่ือถือการฟง 
ตามกัน เปนผูเช่ือวาจริงดวยการฟงตามกัน ศาสดานั้นจึงแสดงธรรมโดยฟงตามกนั โดย      
สืบๆ กันมาวาอยางนั้นๆ โดยอางตํารา. ดูกรสันทกะ ก็เม่ือศาสดาเช่ือถือการฟงตามกนั     
เช่ือวาจริงดวยการฟงตามกันแลว ยอมมีการฟงดีบาง มีการฟงช่ัวบาง เปนอยางนัน้บาง      
เปนอยางอ่ืนบาง. ดูกรสันทกะ ในพรหมจรรยของศาสดานั้น วิญูชนยอมทราบตระหนัก  
ดังนี้วา ทานศาสดาน้ีเปนผูเช่ือถือการฟงตามกัน เช่ือวาจริงดวยการฟงตามกัน. ทานศาสดา   
ผูนั้นแสดงธรรมโดยการฟงตามกัน โดยสืบๆ กันมาวาอยางนั้นๆ โดยอางตํารา. ก็เมื่อ       
ศาสดาเช่ือถือการฟงตามกัน เช่ือวาจริงดวยการฟงตามกนัแลว ยอมมีการฟงดีบาง การฟงช่ัวบาง       
เปนอยางนัน้บาง เปนอยางอ่ืนบาง. วิญูชนนั้นคร้ันรูวาพรหมจรรยนีเ้วนจากความยนิดี     
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ดังนี้แลว ยอมเบื่อหนายหลีกไปเสียจากพรหมจรรยนัน้. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจาก  
ความยินดีท่ีวญิูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยูก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไป   
จากทุกขใหสําเร็จไมได ประการท่ีสองนี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต   
ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนัน้ ตรัสไวแลว.      
         [๓๐๖] ดกูรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ีเปนผูใชความตรึก     
เปนผูใชความพิจารณา. ศาสดานั้นจึงแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนเทียบเหตุตามความท่ีตนตรึก   
คลอยตามความท่ีตนพิจารณา. ดูกรสันทกะ ก็เม่ือศาสดาใชความตรึก ใชความพิจารณาแลว      
ก็ยอมมีความตรึกดีบาง ความตรึกช่ัวบาง เปนอยางนัน้บาง เปนอยางอ่ืนบาง. ดูกรสันทกะ     
ในพรหมจรรยของศาสดานัน้ วิญูชนยอมทราบตระหนักดังนีว้า ทานศาสดาจารยนี้เปนผูใช  
ความตรึกเปนผูใชความพิจารณา. ทานศาสดาจารยนัน้ยอมแสดงธรรมตามปฏิภาณของตนเทียบ     
เหตุตามความที่ตนตรึก คลอยตามความท่ีตนพิจารณา. ก็เม่ือศาสดาเปนผูใชความตรึก ใชความ       
พิจารณาแลว ก็ยอมมีความตรึกดีบาง ความตรึกช่ัวบาง เปนอยางนัน้บาง เปนอยางอ่ืนบาง.    
วิญูชนนั้น คร้ันรูวาพรหมจรรยนี้เวนจากความยินดีดังนีแ้ลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไปเสียจาก   
พรหมจรรยนัน้. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความยินดีท่ีวิญชูนไมพึงประพฤติ 
พรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู กพ็ึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได ประการท่ีสาม  
นี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น       
ตรัสไวแลว.   
         [๓๐๗] ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ศาสดาบางคนในโลกน้ี เปนคนเขลางมงาย       
เพราะเปนคนเขลา. เพราะเปนคนงมงาย ศาสดานั้นเม่ือถูกถามปญหาอยางนั้นๆ ยอมถึงความ    
สายวาจา คือตอบดิ้นไดไมตายตัววา ความเห็นของเราวาอยางนี้ก็มิใช อยางนั้นก็มิใช อยางอ่ืน     
ก็มิใช ไมใชกมิ็ใช มิใชไมใชก็มิใชดังนี้. ดกูรสันทกะ ในพรหมจรรยของศาสดานั้น วิญูชน  
ยอมทราบตระหนักดังนีว้า ทานศาสดาน้ีเปนคนเขลางมงาย เพราะเปนคนเขลา เพราะเปนคน     
งมงาย. ศาสดานั้นเม่ือถูกถามปญหาอยางนัน้ๆ ยอมถึงความสายวาจา คือตอบดิ้นไดไมตายตัววา    



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 233 
ความเหน็ของเราวาอยางนีก้มิ็ใช อยางนัน้ก็มิใช อยางอ่ืนก็มิใช ไมใชก็มิใช มิใชไมใชก็มิใช       
ดังนี้. วิญูชนนั้น คร้ันรูวาพรหมจรรยนี้เวนจากความยินดีดังนี้แลว ยอมเบ่ือหนายหลีกไป  
เสียจากพรหมจรรยนั้น. ดูกรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความยินด ีท่ีวิญูชนไมพึงอยู   
ประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู ก็ยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได ประการ    
ท่ีส่ีนี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบ     
พระองคนั้น ตรัสไวแลว. ดกูรสันทกะ พรหมจรรยอันเวนจากความยินดี ท่ีวิญูชนไมพึงอยู       
ประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จไมได 
ส่ีประการนี้แล อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเห็น เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเอง 
โดยชอบพระองคนั้น ตรัสไวแลว.      
         [๓๐๘] ทานพระอานนท ขอท่ีพรหมจรรยอันเวนจากความยินดส่ีีประการนั้นแหละ  
อันพระผูมีพระภาค ผูรู ผูเหน็ เปนพระอรหันต ตรัสรูดวยพระองคเองโดยชอบพระองคนั้น      
ตรัสวาเปนพรหมจรรยเวนจากความยนิดี ท่ีวิญูชนไมพึงอยูประพฤติพรหมจรรยเลย ถึงเม่ืออยู   
ก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกจากทุกขใหสําเร็จไมไดนี้ นาอัศจรรย ไมเคยมี. ทานพระอานนท    
ก็ศาสดาน้ันมีปกติกลาวอยางไร บอกอยางไร ในพรหมจรรยท่ีวิญูชนพึงอยูโดยสวนเดียว และ       
เม่ืออยู กย็ังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
                                 วาดวยฌาณ ๔      
         [๓๐๙] ดกูรสันทกะ พระตถาคตเสด็จอุบัติในโลกน้ี เปนพระอรหนัตตรัสรูเองโดยชอบ     
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี       
ผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก   
พระธรรม พระตถาคตพระองคนั้น ทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกให      
แจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเอง แลวทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ       
เทวดาและมนษุยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศ   
พรหมจรรยพรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง (คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี)    
หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น คร้ันฟงแลว ไดศรัทธาในพระตถาคต   
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เขาประกอบดวยการไดศรัทธาน้ัน ยอมเหน็ตระหนักวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี      
บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลอยูครองเรือน จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ให    
บริสุทธ์ิโดยสวนเดยีวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผา     
กาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาติ  
นอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร ออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลวเปน       
ผูถึงพรอมดวยสิกขาและสาชีพของภิกษุท้ังหลาย ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทณัฑะ   
วางศาสตราแลว มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู   
ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย รับแตของท่ีเขาให ตองการแตของท่ีเขาให ไม  
ประพฤติตนเปนขโมย เปนผูสะอาด ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย  
ประพฤติหางไกล เวนจากเมถุนอันเปนกจิของชาวบาน ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ    
พูดแตความจรงิ ดํารงสัตย พดูเปนหลักฐานควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก ละคําสอเสียด เวน    
ขาดจากคําสอเสียด ฟงจากขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนีแ้ตกราวกัน หรือฟง      
จากขางโนน แลวไมมาบอกขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราวกัน สมานคนท่ีแตกราวกันแลวบาง    
สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกนัแลวบาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกัน ยินดใีนคนผูพรอมเพรียงกัน       
กลาวแตคําท่ีทําใหคนพรอมเพรียงกัน ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําท่ีไมมีโทษ   
เพราะหู ชวนใหรักจับใจ เปนของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ละคําเพอเจอ เวน 
ขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดแตคําท่ีเปนจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินยั พูด 
แตคํามีหลักฐาน มีท่ีอางอิง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชนโดยกาลอันควร เวนขาดจาก     
การพรากพืชคามและภูตคาม ฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลาวกิาล    
เวนขาดจากการฟอนรําขับรอง การประโคมดนตรี และดกูารเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เวนขาด   
จากการทัดทรงประดับและตกแตงรางกาย ดวยดอกไมของหอมและเคร่ืองประเทืองผิวอันเปนฐาน   
แหงการแตงตัว เวนขาดจากการนั่งนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เวนขาดจากการรับทองและเงิน     
เวนขาดจากการรับธัญญาชาติดิบ เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เวนขาดจากการรับสตรีและกุมารี  
เวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการรับแพะและแกะ เวนขาดจากการรับไกและสุกร    
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เวนขาดจากการรับชาง วัว มา และ ลา เวนขาดจากการรับไรนาและท่ีดิน เวนขาดจากการ     
ประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซ้ือและการขาย เวนขาดจากการฉอโกงดวยตราช่ัง  
การโกงดวยของปลอม และการโกงดวยเคร่ืองตวงวัด เวนขาดจากการรับสินบน การลอลวง  
และการตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจาํ การตีชิง การปลนและกรรโชก     
เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง เธอจะไป       
ทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง นกมีปกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆ กมี็แตปกของตัวเองเปนภาระ  
บินไปฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้ เปนผูสันโดษดวยจวีรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาต เปนเคร่ือง 
บริหารทอง เธอจะไปทางทิศาภาคใดๆ ก็ถือไปไดเอง เธอเห็นรูปดวยจกัษุแลว ไมถือนิมิต    
ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุให      
อกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํา ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความ    
สํารวมในจกัขุนทรีย เธอฟงเสียงดวยหู ... ดมกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะ    
ดวยกาย ... รูแจงธรรมมารมณดวยใจแลวไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพื่อ     
สํารวมจักขุนทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลวจะเปนเหตุใหอกศุลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส 
ครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ช่ือวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ภิกษุประกอบดวยอินทรีย 
สังวรอันเปนอริยะเชนนี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธ์ิ ไมระคนดวยกิเลสเฉพาะตน เธอยอม  
ทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการถอยกลับ ยอมทําความรูสึกตัว ในการแล ในการเหลียว      
ยอมทําความรูสึกตัว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ยอมทําความรูสึกตัว ในการทรงสังฆาฏิ  
บาตรและจีวร ยอมทําความรูสึกตัว ในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การล้ิม ยอมทําความรูสึก  
ตัวในการถายอุจจาระ ปสสาวะ ยอมทําความรูสึกตัวในการเดิน การยนื การนั่ง การหลับ      
การตื่น การพดู การนิ่ง ภิกษนุั้นประกอบดวยศีลขันธ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ  
และสันโดษ อันเปนอริยะเชนนี้แลว ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา  
ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง ในกาลภายหลังภัต เธอกลับจากบิณฑบาตแลว นั่งคูบัลลังกตั้ง  
กายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความโลภในโลก มีใจปราศจากความโลภอยู ยอมชําระจิต      
ใหบริสุทธ์ิจากความโลภ ละความประทษุราย คือ พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณา หวัง    



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 236 
ประโยชนแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ    
แลว เปนผูปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมายอยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระ      
จิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกุจจะ เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู 
ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวจิิกิจฉา เปนผูขามวิจิกจิฉา ไมมีความสงสัย   
ในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉา) ภิกษนุัน้คร้ันละนิวรณท้ังหาเหลานี ้ 
อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทําปญญาใหถอยกําลังแลว เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม      
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจารมีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรสันทกะ กส็าวกยอมบรรลุ    
คุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดานั้นโดย    
สวนเดยีว และเม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จได.      
     ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน  
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิารณ เพราะวติกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิ      
อยู. ดูกรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอหาร เห็นปานนั้น ในศาสดาใด วญิูชน       
พึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดาน้ันสวนเดยีว และเม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไป       
จากทุกขใหสําเร็จได. 
     ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวย   
นามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยเจาท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปน      
ผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข. ดูกรสันทกะ กส็าวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ใน      
ศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดานั้นโดยสวนเดยีว และเม่ืออยู ก็พึงยัง  
กุศลธรรมเคร่ืองออกไปทุกขใหสําเร็จได.     
     ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภกิษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละทุกข   
ละสุข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู. ดูกรสันทกะ   
ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเหน็ปานนี้ ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติ     
พรหมจรรยในศาสดาน้ันโดยสวนเดยีว และเม่ืออยู กพ็ึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกข   
ใหสําเร็จได.   
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                วิชชา ๓  
         [๓๑๐] ภกิษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้แลว ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสา       
นุสติญาณ. เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึง่บาง สองชาติบาง สาม       
ชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง   
รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอดสังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกปัเปนอัน 
มากบาง ตลอดสังวัฏววิัฏกปัเปนอันมากบาง วาในภพโนนเรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น      
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดไปเกิดในภพโนน แมในภพนั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น       
มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น     
คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดในภพน้ี เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ัง      
อาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ดูกรสันทกะ กส็าวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬาร      
เห็นปานนี้ ในศาสดาใด วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดานั้นโดยสวนเดยีว และ       
เม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จได.     
     ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนีแ้ลว ยอมโนมนอมจิตไปเพือ่จุติและอุปบัติของสัตว  
ท้ังหลาย. เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม    
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตาม 
กรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยะเจา เปน       
มิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไป เขาเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต 
นรก สวนสัตวเหลานั้นประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไมติเตียนพระอริยเจา  
เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค      
ดังนี้ เธอยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม   
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ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม    
ดวยประการฉะนี้. ดกูรสันทกะ ก็สาวกยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเหน็ปานนี้ ในศาสดาใด      
วิญูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยในศาสดานั้นโดยสวนเดียว และเม่ืออยู ก็พึงยังกศุลธรรม  
เคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จได.   
     ดูกรสันทกะ อีกประการหนึ่ง ภกิษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส     
ปราศจากอุปกเิลส ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี้แลว ยอมโนมนอมจิต   
ไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมทัุย นี้ทุกขนิโรธ  
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินี       
ปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจาก     
อวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรย  
อยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรสันทกะ กส็าวก     
ยอมบรรลุคุณวิเศษอันโอฬารเห็นปานนี้ ในศาสดาใด วญิูชนพึงอยูประพฤติพรหมจรรยใน       
ศาสดาน้ันโดยสวนเดยีว และเม่ืออยู ก็พึงยังกุศลธรรมเคร่ืองออกไปจากทุกขใหสําเร็จได. 
                พระขีณาสพไมลวงฐานะ ๕ 
         [๓๑๑] ทานพระอานนท ก็ภกิษใุดเปนพระอรหนัต ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มี    
กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวในภพส้ินแลว     
หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้นยังบริโภคกามท้ังหลายหรือ?    
     ดูกรสันทกะ ภกิษุใดเปนพระอรหันต ขีณาสพ อยูพรหมจรรย มีกจิท่ีควรทํา      
ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของตนอันถึงแลว มีกิเลสเคร่ืองประกอบ 
สัตวในภพส้ินแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ภกิษุนัน้ เปนผูไมสามารถประพฤติลวง    
ฐานะท้ังหา คือ ภิกษุขีณาสพ เปนผูไมสามารถแกลงปลงสัตวจากชีวิต ๑ เปนผูไมสามารถ 
ถือเอาส่ิงของท่ีเจาของไมไดใหอันเปนสวนแหงความเปนขโมย ๑ เปนผูไมสามารถเสพเมถุน      
ธรรม ๑ เปนผูไมสามารถกลาวเท็จท้ังรูอยู ๑ เปนผูไมสามารถทําการส่ังสม บริโภคกามท้ังหลาย  
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เหมือนเม่ือเปนคฤหัสถในกาลกอน ๑ ดูกรสันทกะ ภิกษใุดเปนพระอรหันต ขีณาสพ อยูจบ     
พรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของตนอันถึงแลว     
มีกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวในภพส้ินแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ ภิกษนุั้นเปนผูไม 
สามารถประพฤติลวงฐานะท้ังหาเหลานี้.      
                                  รูวาเราหมดอาสวะไดอยางไร    
         [๓๑๒] ทานพระอานนท ก็ภกิษใุด เปนพระอรหนัต ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย      
มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชนของตนอันถึงแลว มีกิเลสเคร่ือง       
ประกอบสัตวไวในภพส้ินแลว หลุดพนแลว เพราะรูโดยชอบ เม่ือภกิษุนั้นเดินไปอยูก็ดี   
หยุดอยูกด็ี หลับแลวกด็ี ตื่นอยูก็ดี ความรูความเหน็วา อาสวะท้ังหลายของเราส้ินแลวดังนี ้
ปรากฏเสมอเปนนิจหรือ? 
     ดูกรสันทกะ ถาเชนนั้น เราจักทําอุปมาแกทาน วิญูชนบางพวกในโลกน้ี ยอมรู       
ท่ัวถึงอรรถแหงภาษิตไดดวยอุปมา เปรียบเหมือนมือและเทาของบุรุษขาดไป เม่ือบุรุษนั้นเดินไป   
อยูก็ดี หยดุอยูก็ดี หลับแลวกด็ี ตื่นอยูก็ดี มือและเทาก็เปนอันขาดอยูเสมอเปนนิจนั่นเอง       
อนึ่ง เม่ือเขาพจิารณายอมรูไดวา มือและเทาของเราขาดแลว ดังนี้ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้ เปน  
พระอรหันต ขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย มีกิจที่ควรทํา ทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว       
มีประโยชนของตนอันถึงแลว มีกิเลสเคร่ืองประกอบสัตวไวในภพส้ินแลว หลุดพนแลว เพราะ 
รูโดยชอบ เม่ือเธอเดินไปอยูก็ดี หยุดอยูก็ด ีหลับแลวกด็ี ตื่นอยูกด็ี อาสวะท้ังหลายก็เปน 
อันส้ินไปเสมอเปนนิจนั่นเอง อนึ่ง เม่ือเธอพิจารณายอมรูไดวา อาสวะท้ังหลายของเราสิ้นแลว. 
         [๓๑๓] ทานพระอานนท ก็ในธรรมวินัยนี้ มีภกิษผูุนํา (ตน) ออกไปจากกิเลสและ  
กองทุกขมากเพียงไร?   
     ดูกรสันทกะ ในธรรมวนิยันี้ ภกิษุผูนํา (ตน) ออกไปไดจากกเิลสและกองทุกขนั้น       
มีไมใชรอยเดยีว ไมใชสองรอย ไมใชสามรอย ไมใชส่ีรอย ไมใชหารอย ความจริงมีอยู    
มากทีเดยีว.     
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     ทานพระอานนท นาอัศจรรย ทานพระอานนท ไมเคยมีในธรรมวนิยันี้ ไมไดมีการ      
ยกยองแตธรรมของตน และมีคําติเตียนธรรมของผูอ่ืน มีแตการแสดงธรรมตามเหตุเทานั้น แต  
ก็ปรากฏวา มีผูนํา (ตน) ออกไปจากกิเลสและกองทุกขไดมากมายถึงเพียงนัน้ สวนอาชีวก     
เหลานี้ ช่ือวาเปนบุตรของมารดาผูมีบุตรตายแลว ยกยองแตตนและติเตียนคนอ่ืนเทานั้น ท้ังต้ัง      
ศาสดาไวสามคน คือ นันทวจัฉะ ๑ กิสสังกิจจะ ๑ มักขลิโคสาล ๑ วาเปนผูนํา (ตน)   
ออกจากกเิลสและกองทุกขไดลําดับนั้น สันทกปริพาชก เรียกบริษัทของตนมาวา พอผูเจริญ    
ท้ังหลาย ประพฤติพรหมจรรยเถิด การอยูประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมยอมมีผล     
แตวาบัดนี้เราทั้งหลายสละลาภสักการะความสรรเสริญเสียนั้น ไมใชทําไดงาย.     
    สันทกปริพาชกสงบริษัทของตนไปในการประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค ดวย    
ประการฉะนีแ้ล. 
                   จบ สันทกสูตรท่ี ๖.  
                                 _____________   
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                   ๗. มหาสกุลุทายสูิตร 
         [๓๑๔] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จประทับอยู ณ พระวหิารเวฬวุันกลันทกนิวาปสถาน 
เขตพระนครราชคฤห. ก็สมัยนั้น ปริพาชกท่ีมีช่ือเสียงเปนอันมาก คืออันนภารปริพาชกหน่ึง  
วรตรปริพาชกหน่ึง สกุลุทายปิริพาชกหน่ึง และปริพาชกเหลาอ่ืนอีก ลวนมีช่ือเสียง อาศัยอยู     
ในปริพาชการาม อันเปนท่ีใหเหยื่อแกนกยงู. คร้ังนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคเจาทรงนุงแลว  
ทรงถือบาตรและจีวร เสดจ็เขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห. คร้ังนั้นพระผูมีพระภาคไดทรงพระ 
ดําริวา การท่ีเราจะเท่ียวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหก็ยังเชานัก อยากระนัน้เลย เราพึงเขาไปหา     
สกุลุทายิปริพาชก ยังปริพาชการาม อันเปนท่ีใหเหยื่อแกนกยูงเถิด. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาค   
เสด็จเขาไปยังปริพาชการาม อันเปนท่ีใหเหยื่อแกนกยูง.   
                                 ติรัจฉานกถา       
         [๓๑๕] ก็สมัยนั้น สกลุุทายิปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ ซ่ึงกําลังพูดถึง      
ติรัจฉานกถาหลายอยาง ดวยเสียงอ้ืออึงอึกทึก คือ พูดถึงเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหา    
อํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภยั เร่ืองรบ เร่ืองชาง เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม  
เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี     
เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก เร่ืองทาน้ํา เร่ืองหญิงคนใชตักน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ือง      
เบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ืองทะเล เร่ืองความเจริญและความเสื่อม ดวยประการน้ันๆ. สกลุุทายิ      
ปริพาชกไดเหน็พระผูมีพระภาคกําลังเสดจ็มาแตไกล คร้ันแลว จึงหามบริษัทของตนใหสงบวา 
ขอทานทั้งหลายจงเบาๆ เสียงหนอย อยาสงเสียงอึงนัก นีพ่ระสมณโคดมกําลังเสด็จมา พระองค  
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ทานโปรดเสียงเบา และทรงกลาวสรรเสริญคุณของเสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวาบริษทั  
เสียงเบา พึงทรงสําคัญจะเขามาก็ได. ลําดบันั้น พวกปรพิาชกเหลานัน้พากันนิ่งอยู คร้ังนั้นแล   
พระผูมีพระภาคจึงเสด็จเขาไปหาสกุลุทายปิริพาชกจนถึงท่ีใกล. สกุลุทายิปริพาชกไดทูลเชิญพระ   
ผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเชิญพระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระผูมีพระภาคเสด็จมา  
ดีแลว นานทีเดียวท่ีพระผูมีพระภาคจะไดทรงกระทําปริยายนี้ คือเสดจ็มาถึงท่ีนี่ได ขอเชิญพระผูมี     
พระภาคประทับนั่งเถิด นี่อาสนะปูไวถวายแลว. พระผูมีพระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาปูไว      
ถวาย สวนสกลุุทายิปริพาชกถือเอาอาสนะตํ่าอันหนึ่ง นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาค  
ตรัสถามวา ดูกรอุทายี เม่ือกีน้ี้ทานท้ังหลายประชุมสนทนาอะไรกนั และเร่ืองอะไรท่ีทานทั้งหลาย       
หยุดคางไวในระหวาง? 
                                  ถามเร่ืองการทําความเคารพ 
         [๓๑๖] ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองท่ีขาพเจาท้ังหลายประชุมสนทนาเม่ือกี้นี้นัน้ ของด   
ไวกอนเถิด เร่ืองนั้นพระผูมีพระภาคจกัไดทรงสดับแมในภายหลังโดยไมยาก ขาแตพระองค 
ผูเจริญ วันกอนๆ หลายวนัมาแลว พวกสมณพรหมณเจาลัทธิตางๆ ประชุมกันในโรงแพรขาว    
สนทนากันถึงเร่ืองนี้วา ทานผูเจริญท้ังหลาย เปนลาภของชนชาวอังคะและมคธเขาหนอ ชาว    
อังคะและชาวมคธไดดีแลวหนอ ท่ีสมณพราหมณผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มี       
ช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี เขาไปจําพรรษายังกรุงราชคฤหแลว.     
คือครูปูรณกัสสป ผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ   
ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี ครูมักขลิโคสาล ... ครูอชิตเกสกัมพล ... ครูปกุทธกัจจายนะ ...       
ครูสญชัยเวลัฏฐบุตร ... ครูนิครนถนาฏบุตร ... แมพระสมณโคดมผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปน       
คณาจารย มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี พระองคก็เสด็จเขา 
จําพรรษายังกรุงราชคฤห. บรรดาทานสมณพราหมณผูเปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย 
มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี เหลานี้ ใครเลาหนอท่ีสาวก  
ท้ังหลายสักการะเคารพนับถือบูชา ก็และใครเลาท่ีสาวกท้ังหลายสักการะเคารพอาศัยอยู.    
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                                  เร่ือง ศิษยไมเคารพครูท้ัง ๖  
         [๓๑๗] ในท่ีประชุมนัน้ สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนีว้าครูปูรณกัสสปน้ี ถึงจะ     
เปนเจาหมูเจาคณะ เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกนัวาดี   
แตสาวกท้ังหลายไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา และจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยครูปูรณ    
กัสสปอยูก็หามิได. เร่ืองเคยมีมาแลว ครูปูรณกัสสปแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย. ในบริษัท      
นั้น สาวกคนหน่ึงของครูปูรณกัสสปไดสงเสียงข้ึนวา ทานผูเจริญท้ังหลาย อยาถามเนื้อความนี้  
กะครูปูรณกัสสปเลย ครูปูรณกัสสปน้ีไมรูเนื้อความนี้ พวกเรารูเนื้อความน้ี ทานท้ังหลายจง    
ถามพวกเราเถิด พวกเราจักพยากรณใหทาน. เร่ืองเคยมีมาแลว ครูปูรณกัสสปจะยกแขน  
ท้ังสองข้ึนครํ่าครวญวา ทานผูเจริญท้ังหลาย จงเงียบเสียง อยาสงเสียงไป ทานพวกนีจ้ะถาม     
กะพวกทานไมได จะถามกะเราได เราจักพยากรณแกทานพวกนี้ ดังนี ้ก็ยอมไมได. อนึ่ง  
สาวกของทานครูปูรณกัสสปเปนอันมาก พากันยกโทษวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ เรารูท่ัวถึง 
ทานจะรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก ถอยคําของเราเปนประโยชน       
ของทานไมเปนประโยชน คําท่ีควรจะกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรจะกลาว      
ภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ีทานเคยชํ่าชอง มาผันแปรไปแลว เราจับผิดวาทะของทาน    
ไดแลว เราขมทานไดแลว ทานจงถอนวาทะเสีย มิฉะนั้นจงแกไขเสีย ถาสามารถ ดังนี้ แลว       
พากันหลีกไป. พวกสาวกไมสักการะเคารพ นับถือ บูชาครูปูรณกัสสป ดวยประการดงันี้  
แลวจะไดสักการะเคารพแลวอาศัยอยูกห็ามิได ก็แลครูปูรณกัสสปก็ถูกติเตียนดวยคําติเตียน       
โดยธรรม.       
     สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนีว้า ครูมักขลิโคสาล ... ครูอชิตเกสกัมพล ... ครู     
ปกุทธกัจจายนะ ... ครูสญชัยเวลัฏฐบุตร ... ครูนิครนถนาฏบุตร ... ถึงจะเปนเจาหมูเจาคณะ      
เปนคณาจารย มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี แตสาวกท้ังหลาย       
ไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชา และจะไดสักการะเคารพแลวอาศยัอยูก็หามิได. เร่ืองเคยมีมา      
แลว ครูนิครนถนาฏบุตรแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทนัน้ สาวกคนหนึ่งของครู 
นิครนถนาฏบุตรไดสงเสียงข้ึนวา ทานผูเจริญท้ังหลาย อยาถามเน้ือความน้ีกะครูนิครนถนาฏบุตร   
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เลย ครูนิครนถนาฏบุตรนี้ไมรูเนื้อความนี ้พวกเรารูเนื้อความน้ี ทานท้ังหลายจงถามพวกเราเถิด 
เราจักพยากรณใหทาน. เร่ืองเคยมีมาแลว ครูนิครนถนาฏบุตรยกแขนทั้งสองข้ึนครํ่าครวญวา  
ทานผูเจริญท้ังหลาย จงเงียบเสียง อยาสงเสียงไป ทานพวกน้ีจะถามกะพวกทานไมได จะถาม       
กะเราได เราจกัพยากรณแกทานพวกนี้ ดังน้ี ก็ยอมไมได. อนึ่ง สาวกของครูนิครนถนาฏบุตร      
เปนอันมาก พากันยกโทษวา ทานไมรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้ เรารูท่ัวถึง ทานจะรูท่ัวถึงธรรมวินัยนี้  
ไดอยางไร ทานปฏิบัติผิด เราปฏิบัติถูก ถอยคําของเราเปนประโยชน ของทานไมเปนประโยชน     
คําท่ีควรกลาวกอน ทานกลับกลาวภายหลัง คําท่ีควรกลาวภายหลัง ทานกลับกลาวกอน ขอท่ี 
ทานเคยชํ่าชอง มาผันแปรไปแลว เราจับผิดวาทะของทานไดแลว เราขมทานไดแลว ทานจง    
ถอนวาทะเสีย มิฉะนั้น จงแกไขเสีย ถาสามารถ ดังนี้ แลวพากันหลีกไป. พวกสาวกไม 
สักการะเคารพ นับถือ บูชานิครนถนาฏบุตร ดวยประการดังนี้ และจะไดสักการะเคารพแลว      
อาศัยอยูกห็ามิได ก็และครูนคิรนถนาฏบุตร ก็ถูกติเตียนดวยคําติเตียนโดยธรรม.    
                ความเคารพในพระพุทธเจา 
         [๓๑๘] สมณพราหมณบางพวกกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมพระองคนี้ทรงเปนเจาหมู      
เจาคณะ ทรงเปนคณาจารย มีช่ือเสียง มียศ เปนเจาลัทธิ ชนเปนอันมากสมมติกันวาดี     
สาวกท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระองคและสักการะเคารพแลวอาศยัอยู เร่ืองเคย   
มีมาแลว พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย. ในบริษทันั้น สาวกของพระ      
สมณโคดมองคใดองคหนึ่งไอข้ึน เพื่อนพรหมจรรยองคใดองคหนึ่งเอาเขากะตุนเธอ เพื่อจะใหรูวา       
ทานจงเงียบเสียง อยาสงเสียงไป พระผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของเราท้ังหลายกําลังทรงแสดง 
ธรรม. ในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย จะมีเสียงท่ีสาวกของพระ  
สมณโคดมจาม หรือไอหามิไดเลย หมูมหาชนมีแตคอยหวังต้ังหนาเฉพาะพระสมณโคดมวา   
เราท้ังหลายจักไดฟงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคจักตรัสแกพวกเรา. เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงใหน้าํ     
ผ้ึงหวี่ท่ีปราศจากตัวออน ที่ทางใหญส่ีแพรง หมูมหาชนกค็อยหวังตั้งหนาเฉพาะบุรุษนั้น ฉันใด 
ในเวลาท่ีพระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอยนั้นก็ฉันนัน้ จะไดมีเสียงท่ีสาวกของ  
พระสมณโคดมจามหรือไอหามิไดเลย หมูมหาชนมีแตคอยหวังตั้งหนาเฉพาะพระสมณโคดมวา  
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เราท้ังหลายจักไดฟงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคจักตรัสแกพวกเรา. สาวกของพระสมณโคดมเหลาใด  
แมบาดหมางกบัเพื่อนพรหมจรรยแลว ลาสิกขาสึกไป แมสาวกเหลานัน้ก็ยังกลาวสรรเสริญคุณ  
พระศาสดา พระธรรม และพระสงฆ เปนแตติเตียนตนเอง ไมติเตียนผูอ่ืนวา ถึงพวกเราจักได 
มาบวชในธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรสัดแีลวอยางนี ้แตไมอาจจะประพฤติพรหมจรรยให   
บริสุทธ์ิ ใหบริบูรณจนตลอดชีวิตได เปนคนไมมีบุญ มีบุญนอยเสียแลว. สาวกของพระ     
สมณโคดมเหลานั้น จะเปนอารามิกก็ดี เปนอุบาสกก็ดี กย็ังประพฤติม่ันอยูในสิกขาบทหา   
สาวกท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชาพระสมณโคดม ดวยประการดังนี้ และสักการะเคารพ     
แลวอาศัยอยู. 
     ภ. ดูกรอุทายี ก็ทานพิจารณาเหน็ธรรมท้ังหลายก่ีอยางในเรา อันเปนเหตุใหสาวก     
ของเราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู?    
         [๓๑๙] อุ. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเหน็ธรรม ๕ อยางในพระผูมีพระภาค 
อันเปนเหตุใหสาวกสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศยัอยู ธรรม ๕ อยางเปนไฉน 
ขาแตพระองคผูเจริญ ความจริง พระผูมีพระภาคทรงมีพระอาหารนอย   และทรงสรรเสริญคุณ   
ในความเปนผูมีอาหารนอย ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปน    
ขอตน อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู.     
                                 ธรรมเปนเคร่ืองทําความเคารพ      
         [๓๒๐] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวยจวีร      
ตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยจวีรตามมีตามได ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพเจาพิจารณาเหน็ธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปนขอท่ี ๒ อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ    
เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศยัอยู.    
         [๓๒๑] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวยบิณฑบาต   
ตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได ขาแตพระองคผูเจริญ     
ขาพเจาพิจารณาเหน็ธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปนขอท่ี ๓ อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ    
เคารพ นับถือ บูชา  แลวอาศยัอยู.    
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         [๓๒๒] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสันโดษดวย   
เสนาสนะตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได ขาแตพระองค      
ผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปนขอท่ี ๔ อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลาย  
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศยัอยู.   
         [๓๒๓] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงเปนผูสงัด และทรง  
สรรเสริญความสงัด ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเหน็ธรรมนี้ในพระผูมีพระภาคเปนขอ    
ท่ี ๕ อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลาย สักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู.     
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพเจาพิจารณาเห็นธรรม ๕ ประการนี้แล ในพระผูมีพระภาค    
อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวอาศัยอยู.     
         [๓๒๔] ดูกรอุทายี ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพ่ึง      
เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงเปนผูมีอาหารนอย และทรงสรรเสริญความเปนผูมี    
อาหารนอย อุทายี แตสาวกท้ังหลายของเรามีอาหารเพียงเทาโกสะ (จใุนผลกระเบา) หนึ่งก็มี  
เพียงกึ่งโกสะก็มี เพียงเทาเวลุวะ (จุในผลมะตูม) หนึ่งก็มี เพียงกึ่งเวลุวะก็มี สวนเราแล     
บางคร้ังบริโภคอาหารเสมอขอบปากบาตรนี้ก็มี ยิ่งกวาก็มี. ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ    
นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงมีอาหารนอย และทรง  
สรรเสริญความเปนผูมีอาหารนอยไซร บรรดาสาวกของเราผูมีอาหารเพียงเทาโกสะหนึ่งบาง เพยีง    
กึ่งโกสะบาง เพียงเทาเวลุวะบาง เพียงกึ่งเวลุวะบาง กจ็ะไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา    
โดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู.  
         [๓๒๕] ดูกรอุทายี ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพ่ึง      
เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยจีวรตามมีตามได และทรงสรรเสริญความ      
สันโดษดวยจวีรตามมีตามได อุทายี แตสาวกของเราเปนผูถือผาบังสุกุล ทรงจีวรเศราหมอง 
เธอเหลานั้นเลือกเก็บเอาผาเกาแตปาชาบาง แตกองหยากเยื่อบาง แตท่ีเขาท้ิงไวตามที่ตางๆ บาง  
มาทําเปนผาสังฆาฏิใชก็มีอยู สวนเราแล บางคราวก็ใชคหบดีจวีรท่ีเนือ้แนน ระกะดวยเสนดาย  
ม่ันคง มีเสนดาย เชนกับขนน้ําเตา (มีเสนดายละเอียด) อุทายี ถาสาวกทั้งหลายจะพึง   
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษ     
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ดวยจีวรตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยจวีรตามมีตามไดไซร บรรดาสาวก 
ของเราท่ีทรงผาบังสุกุล ใชจีวรเศราหมอง เลือกเก็บเอาผาเกาแตปาชาบาง แตกองหยากเยื่อบาง      
แตท่ีเขาท้ิงไวตามท่ีตางๆ บาง มาทําเปนผาสังฆาฏิใช ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ       
บูชาเราโดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู.  
         [๓๒๖] ดูกรอุทายี ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพ่ึง      
เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามได และทรงสรรเสริญ       
ความสันโดษดวยบิณฑบาตตามมีตามไดไซร อุทายี แตสาวกท้ังหลายของเราเปนผูถือบิณฑบาต   
เปนวัตร ถือเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร ยินดใีนภัตตาหารท้ังสูงท้ังตํ่า เธอเหลานั้น    
เม่ือเขาไปถึงละแวกบานแลว ถึงใครจะนิมนตดวยอาสนะก็ไมยินดีมีอยู สวนเราแล บางคร้ัง      
ก็ฉันในท่ีนิมนต แตลวนเปนขาวสุกแหงขาวสาลีท่ีเขาเก็บเมล็ดดําออกแลว มีแกงและกับ  
หลายอยาง ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพ่ึงเราอยู ดวยเขาใจวา    
พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยบณิฑบาตตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวย 
บิณฑบาตตามมีตามได บรรดาสาวกของเราท่ีถือบิณฑบาตเปนวัตร ถือเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับ     
ตรอกเปนวัตร ยินดใีนภัตตาหารท้ังสูงท้ังตํ่า เม่ือเขาไปยังละแวกบานแลว ถึงใครจะนิมนต       
ดวยอาสนะก็ไมยินดี ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู.       
         [๓๒๗] ดูกรอุทายี สาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู  
ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมทรงสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และทรงสรรเสริญความ    
สันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามไดไซร อุทายี แตสาวกท้ังหลายของเราถือโคนไมเปนวัตร ถืออยู      
กลางแจงเปนวัตร เธอเหลานั้นไมเขาสูท่ีมุงตลอดแปดเดือนมีอยู สวนเราแล บางคร้ังอยูใน    
เรือนยอดท่ีฉาบทาท้ังขางในขางนอก ลมเขาไมได มีล่ิมชิดสนิท มีหนาตางเปดปดได ถาสาวก   
ท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดม   
ทรงสันโดษดวยเสนาสนะตามมีตามได และทรงสรรเสริญความสันโดษดวยเสนาสนะตามมี      
ตามไดไซร บรรดาสาวกของเราท่ีถืออยูโคนตนไมเปนวตัร ถืออยูในท่ีแจงเปนวัตร ไมเขาสูท่ีมุง    
ตลอดแปดเดือน ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรมนี้ แลวพึ่งเราอยู.        
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         [๓๒๘] ดูกรอุทายี สาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่ง  
เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผูสงัด และทรงสรรเสริญความสงัด อุทายี แตสาวก    
ท้ังหลายของเรา ถืออยูปาเปนวัตร ถือเสนาสนะอันสงัด คือปาชัฏอยู เธอเหลานี้ยอมมาประชุม   
ในทามกลางสงฆ เฉพาะเวลาสวดปาติโมกขทุกกึ่งเดือน มีอยู สวนเราแล บางคราวก็อยู      
เกล่ือนกลนไปดวย ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา พระราชา มหาอํามาตยของพระราชา  
เดียรถีย สาวกของเดียรถีย ถาสาวกท้ังหลายจะพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพ่ึง 
เราอยู ดวยเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผูสงัด และทรงสรรเสริญความสงัดไซร บรรดาสาวก     
ของเราท่ีถืออยูปาเปนวัตร ถือเสนาสนะอันสงัด คือปาชัฏอยู มาประชุมในทามกลางสงฆ   
เฉพาะเวลาสวดปาติโมกขทุกกึ่งเดือน ก็จะไมพึงสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรมนี้   
แลวพึ่งเราอยู.      
     อุทายี สาวกท้ังหลายจะไมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเราโดยธรรม ๕ ประการนี้  
แลวพึ่งเราอยู ดวยประการฉะนี้.    
                   ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอท่ี ๑       
         [๓๒๙] ดูกรอุทายี มีธรรม ๕ ประการอยางอ่ืนอันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเรา       
สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู ธรรม ๕ ประการเปนไฉน?     
     ดูกรอุทายี สาวกท้ังหลายของเราในธรรมวินัยนี้ ยอมสรรเสริญในเพราะอธิศีลวา พระ    
สมณโคดมเปนผูมีศีล ประกอบดวยศีลขันธอยางยิ่ง อุทายี ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเราสรรเสริญ     
ในเพราะอธิศีลวา พระสมณโคดมเปนผูมีศีลประกอบดวยศีลขันธอยางยิ่ง นี้แลธรรมขอท่ีหนึ่ง     
อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเรา สักการะ เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึ่งเราอยู.       
                   ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอท่ี ๒       
         [๓๓๐] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง สาวกท้ังหลายของเรายอมสรรเสริญในเพราะ    
ความรูความเห็นท่ีแทจริงวา พระสมณโคดม เม่ือทรงรูเองก็ตรัสวารู เม่ือทรงเห็นเองก็ตรัสวาเหน็    
ทรงแสดงธรรมเพ่ือความรูยิง่ มิใชทรงแสดงเพ่ือความไมรูยิ่ง ทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใชแสดง     
ไมมีเหตุ ทรงแสดงธรรมมีความอัศจรรย มิใชทรงแสดงไมมีความอัศจรรย. อุทายี ขอท่ีสาวก  
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ท้ังหลายของเราสรรเสริญในเพราะความรูความเห็นท่ีแทจริงวา พระสมณโคดมเม่ือทรงรูเองก็ตรัส    
วารู เม่ือทรงเห็นเองก็ตรัสวาเห็น ทรงแสดงธรรมเพ่ือความรูยิ่ง มิใชทรงแสดงเพ่ือความไมรูยิ่ง    
ทรงแสดงธรรมมีเหตุ มิใชทรงแสดงธรรมไมมีเหตุ ทรงแสดงธรรมมีความอัศจรรย มิใชทรงแสดง   
ไมมีความอัศจรรย. อุทายี นี้แล ธรรมขอท่ีสองอันเปนเหตใุหสาวกท้ังหลายของเราสักการะ 
เคารพ นับถือ บูชาเรา แลวพึง่เราอยู.      
                   ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอท่ี ๓       
         [๓๓๑] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง สาวกท้ังหลายของเรายอมสรรเสริญในเพราะปญญา      
อันยิ่งวา พระสมณโคดมทรงมีพระปญญา ทรงประกอบดวยปญญาขันธอันยิ่ง ขอท่ีวา   
พระสมณโคดมจักไมทรงเล็งเห็นทางแหงถอยคําอันยังไมมาถึง หรือจักทรงขมคําโตเถียงของ    
ฝายอ่ืนท่ีเกดิข้ึนแลว ใหเปนการขมไดดวยดีพรอมท้ังเหตุไมได ดังน้ี มิใชฐานะท่ีจะมีได       
อุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สาวกท้ังหลายของเรา เม่ือรูอยางนี้ เห็นอยางนี้       
จะพึงคัดคานถอยคําใหตกไปในระหวางๆ บางหรือหนอ?  
     ขาแตพระองคผูเจริญ ขอนี้ไมมีเลย. 
     ดูกรอุทายี ก็เราจะหวังการพรํ่าสอนในสาวกท้ังหลายก็หาไม สาวกท้ังหลายยอมหวัง      
คําพรํ่าสอนของเราโดยแท. อุทายี ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเราสรรเสริญในเพราะปญญาอันยิ่งวา 
พระสมณโคดมทรงมีพระปญญา ทรงประกอบดวยปญญาขันธอยางยิ่ง ขอท่ีวา พระสมณโคดม 
จักไมทรงเล็งเห็นทางแหงถอยคําอันยังไมมาถึง หรือจักทรงขมคําโตเถียงของฝายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนแลว     
ใหเปนการขมไดดวยดพีรอมท้ังเหตุไมได ดังนี้ มิใชฐานะท่ีจะมีได. อุทายี นี้แล ธรรมขอท่ีสาม   
อันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเราสักการะ เคารพ นับถือ บูชาแลวพึ่งเราอยู.     
                   ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอท่ี ๔       
         [๓๓๒] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง สาวกท้ังหลายของเราผูอันทุกขทวมทับแลว 
อันทุกขครอบงําแลว เพราะทุกขใด เธอเหลานั้นเขามาหาเราแลว ถามถึงทุกขอริยสัจ เราอัน  
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เธอเหลานั้น ถามถึงทุกขอริยสัจแลวก็พยากรณใหยังจิตของเธอเหลานั้นใหยินดี ดวยการพยากรณ  
ปญหา เธอเหลานั้นเขามาหาเรา แลวถามถึงทุกขสมุทัยอริยสัจ ... ทุกขนิโรธอริยสัจ ... ทุกขนิโรธ      
คามินีปฏิปทาอริยสัจ เราอันเธอเหลานั้นถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแลวกพ็ยากรณให   
ยังจิตของเธอเหลานั้นใหยนิดีดวยการพยากรณปญหา. ดกูรอุทายี ขอท่ีสาวกท้ังหลายของเรา       
ผูอันทุกขทวมทับแลว อันทุกขครอบงําแลว เพราะทุกขใด เธอเหลานั้นเขามาหาเราแลวถามถึง    
ทุกขอริยสัจ ... ถามถึงทุกขสมุทัยอริยสัจ ... ถามถึงทุกขนิโรธอริยสัจ ... ถามถึงทุกขนิโรธคามินี      
ปฏิปทาอริยสัจ เราอันเธอเหลานั้นถามถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจแลว ก็พยากรณให 
ยังจิตของเธอเหลานั้นใหยนิดี ดวยการพยากรณปญหา. นีแ้ล ธรรมขอท่ีส่ี อันเปนเหตุให       
สาวกท้ังหลายของเราสักการะ เคารพ นับถือ บูชา แลวพึ่งเราอยู.    
                   ธรรมเปนเหตุใหทําความเคารพขอท่ี ๕       
         [๓๓๓] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญสติปฏฐานส่ี. ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยันี้   
พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภชิฌาและโทมนัส 
ในโลกเสียได พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกาํจัด      
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพยีร มีสัมปชัญญะ   
มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร      
มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได. ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา     
ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว เจริญสตปิฏฐานส่ีนั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจงึไดบรรลุ       
บารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญา (พระอรหตั) อยู.     
         [๓๓๔] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญสัมมัปปธานส่ี. ดูกรอุทายี ภกิษุในธรรมวินัยนี้  
ยังความพอใจใหเกดิ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไวเร่ิมต้ังความเพียร เพือ่ยัง     
อกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกดิข้ึน เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว เพื่อยัง   
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กุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึน เพื่อความตั้งม่ัน เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความมียิ่ง     
เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความสมบูรณแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว. ก็เพราะ 
สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญสัมมัปปธานส่ีนั้นแล สาวกของเรา  
เปนอันมาก จงึไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.  
         [๓๓๕] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญอิทธิบาทส่ี. ดูกรอุทายี ภกิษใุนธรรมวินยันี้    
เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทอันประกอบดวย  
วิริยสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยจิตสมาธิ และปธานสังขาร    
เจริญอิทธิบาท อันประกอบดวยวิมังสาสมาธิ และปธานสังขาร. ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา     
ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญอิทธิบาทส่ีนั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุ 
บารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.   
         [๓๓๖] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญอินทรียหา. ดกูรอุทายี ภกิษใุนธรรมวินยันี้    
เจริญสัทธินทรียท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญวิริยินทรียท่ีจะใหถึงความสงบ      
ระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญสตินทรียท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู      
เจริญสมาธินทรียท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญปญญินทรียท่ีจะใหถึงความ   
สงบระงับ ใหถึงความตรัสรู. ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลว  
เจริญอินทรียหานั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภญิญา.  
         [๓๓๗] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญพละหา. ดกูรอุทายี ภกิษุในธรรมวินัยนีเ้จริญสัทธาพละ   
ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญวิริยพละ ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึง      
ความตรัสรู เจริญสติพละ ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญสมาธิพละ      
ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู เจริญปญญาพละ ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ      
ใหถึงความตรัสรู เจริญปญญาพละ ท่ีจะใหถึงความสงบระงับ ใหถึงความตรัสรู. ก็เพราะ    
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สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญพละหานั้นแล สาวกของเราเปน     
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.       
         [๓๓๘] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญโพชฌงคเจ็ด. ดกูรอุทายี ภกิษใุนธรรมวินยันี้เจริญ      
สติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน เจริญธรรม      
วิจยสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน 
เจริญวิริยสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละคืน   
เจริญปติสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนโิรธ นอมไปในการสละคืน    
เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน       
เจริญสมาธิสัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน   
เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค อันอาศัยวเิวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในการสละคืน.       
ก็เพราะสาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว เจริญโพชฌงคเจ็ดนัน้แล สาวก   
ของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.    
         [๓๓๙] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเจริญอริยมรรคมีองคแปด. ดูกรอุทายี ภกิษุในธรรมวินัยนี้     
เจริญสัมมาทิฏฐิ เจริญสัมมาสังกัปปะ เจริญสัมมาวาจา เจริญสัมมากัมมันตะ เจริญสัมมาอาชีวะ       
เจริญสัมมาวายามะ เจริญสัมมาสติ เจริญสัมมาสมาธิ. ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตาม  
ปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญอริยมรรคมีองค ๘ นั้นแล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมี       
อันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู. 
         [๓๔๐] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายของเราแลว 
สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญวิโมกข ๘. คือ  
     ผูไดรูปฌานยอมเหน็รูป นี้เปนวิโมกขขอท่ีหนึ่ง.  
     ผูไมมีรูปสัญญาในภายใน เห็นรูปในภายนอก นี้เปนวิโมกขขอท่ีสอง.   
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     ผูนอมใจเช่ือวา กสิณเปนของงามอยางเดียว นี้เปนวิโมกขขอท่ีสาม.      
     ผูท่ีบรรลุอากาสานัญจายตนะดวยมนสิการวาอากาศหาท่ีสุดมิได เพราะลวงรูปสัญญา    
เพราะดับปฏิฆสัญญา เพราะไมใสใจซ่ึงนานัตตสัญญา โดยประการท้ังปวง นี้เปนวิโมกข       
ขอท่ีส่ี.     
     ผูท่ีบรรลุวิญญาณัญจายตนะดวยมนสิการวา วิญญาณหาท่ีสุดมิได เพราะลวงอากาสานัญ 
จายตนะ โดยประการท้ังปวง นี้เปนวิโมกขขอท่ีหา. 
     ผูท่ีบรรลุอากิญจัญญายตนะดวยมนสิการวา ไมมีอะไร เพราะลวงวญิญาณัญจายตนะ       
โดยประการทัง้ปวง นี้เปนวิโมกขขอท่ีหก.   
     ผูท่ีบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะลวงอากิญจญัญายตนะโดยประการท้ังปวง   
นี้เปนวิโมกขขอท่ีเจ็ด.    
     ผูท่ีบรรลุสัญญาเวทยิตนโิรธ เพราะลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการท้ังปวง 
นี้เปนวิโมกขขอท่ีแปด.     
     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวเจริญวิโมกขแปดน้ันแล     
สาวกของเราเปนอันมาก จึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.      
         [๓๔๑] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญอภิภายตนะ (คือเหตุเคร่ืองครอบงําธรรมอันเปนขาศึก       
และอารมณ) ๘ ประการ. คือ     
     ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีเล็ก ซ่ึงมีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณ 
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ       
ขอท่ีหนึ่ง.   
     ผูหนึ่งมีความสําคัญในรูปภายใน เห็นรูปภายนอกท่ีใหญ  ซ่ึงมีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณ       
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ       
ขอท่ีสอง.     
     ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกที่เล็ก ซ่ึงมีผิวพรรณดี และมีผิวพรรณ       
ทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภิภายตนะ       
ขอท่ีสาม.      
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     ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกที่ใหญ ซ่ึงมีผิวพรรณดี และมี       
ผิวพรรณทราม ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนีว้า เรารู เราเห็น อันนีเ้ปนอภิภายตนะ       
ขอท่ีส่ี.     
     ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน      
มีรัศมีเขียว. ดอกผักตบอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว หรือวา ผาท่ีกําเนดิ      
ในเมืองพาราณสีมีเนื้อเกล้ียงท้ังสองขาง อันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว แมฉันใด       
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเขียว มีวรรณเขียว เขียวลวน มีรัศมีเขียว     
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว ยอมมีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน       
อภิภายตนะขอท่ีหา.   
     ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองลวน   
มีรัศมีเหลือง. ดอกกรรณกิารอันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง หรือวา   
ผาท่ีกําเนิดในเมืองพาราณสี มีเนื้อเกล้ียงท้ังสองขาง อันเหลือง มีวรรณเหลือง เหลืองลวน      
มีรัศมีเหลือง แมฉันใด ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันเหลือง มีวรรณ  
เหลือง เหลืองลวน มีรัศมีเหลือง แมฉันนัน้เหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญ      
อยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปนอภภิายตนะขอท่ีหก.  
     ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน     
มีรัศมีแดง. ดอกบานไมรูโรยอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง หรือวา ผาท่ีกําเนิด  
ในเมืองพาราณสี มีเนื้อเกล้ียงท้ังสองขาง อันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง แมฉันใด   
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ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันแดง มีวรรณแดง แดงลวน มีรัศมีแดง      
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน    
อภิภายตนะขอท่ีเจ็ด.  
     ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เหน็รูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน     
มีรัศมีขาว. ดาวประกายพฤกษอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว หรือวา ผาท่ีกําเนิด   
ในเมืองพาราณสี มีเนื้อเกล้ียงท้ังสองขาง อันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว แมฉันใด       
ผูหนึ่งมีความสําคัญในอรูปภายใน เห็นรูปภายนอกอันขาว มีวรรณขาว ขาวลวน มีรัศมีขาว      
ฉันนั้นเหมือนกัน ครอบงํารูปเหลานั้นแลว มีความสําคัญอยางนี้วา เรารู เราเห็น อันนี้เปน    
อภิภายตนะขอท่ีแปด.   
     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญอภิภายตนะ ๘ นั้นแล  
สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมี อันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.      
         [๓๔๒] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญกสิณายตนะ ๑๐ คือ    
     ๑. ผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงปฐวีกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ    
หาประมาณมิได. 
     ๒. ผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงอาโปกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ    
หาประมาณมิได. 
     ๓. ผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงเตโชกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ    
หาประมาณมิได. 
     ๔. ผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงวาโยกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ    
หาประมาณมิได. 
     ๕. ผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงนีลกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ     
หาประมาณมิได. 
     ๖. ผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงปตกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ     
หาประมาณมิได. 
     ๗. ผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงโลหิตกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ   
หาประมาณมิได. 
     ๘. ผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงโอทาตกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ   
หาประมาณมิได. 
     ๙. ผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงอากาสกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอยทิศใหญ   



หาประมาณมิได.  
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    ๑๐. ผูหนึ่งยอมรูชัดซ่ึงวิญญาณกสิณท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ในทิศนอย  
ทิศใหญ หาประมาณมิได.       
     ก็เพราะสาวกท้ังหลายปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอก แลวเจริญกสิณายตนะ ๑๐ นั้นแล       
สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.   
         [๓๔๓] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลวยอมเจริญฌานส่ี.      
     ดูกรอุทายี ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน   
มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู เธอทํากายนี้แหละใหชุมช่ืน เอิบอ่ิม ซาบซาน     
ดวยปติและสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุข 
อันเกิดแตวเิวกจะไมถูกตอง. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือพนักงาน 
สรงสนาน ผูฉลาด จะพึงใสจรุณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ําหมักไว กอนจุรณสิ     
ตัวนั้นซ่ึงยางซึมไปจับติดกนัท่ัวท้ังหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนัน้แล ทํากาย       
นี้แหละใหชุมช่ืน เอิบอ่ิม ซาบซานดวยปติ และสุขอันเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหนๆ    
แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขอันเกดิแตวเิวกจะไมถูกตอง.     
         [๓๔๔] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุตยิฌาน มีความผองใสแหงจิตภายใน     
เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวจิาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู    
เธอทํากายนีแ้หละใหชุมช่ืน เอิบอ่ิม ซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศ 
ไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง. ดูกรอุทายี เปรียบ   
เหมือนหวงน้ําลึก มีน้ําปนปวน ไมมีทางท่ีน้าํจะไหลไปมาได ท้ังในดานตะวนัออก ดานตะวันตก    
ดานเหนือ ดานใต ท้ังฝนก็ไมตกเพิ่มตามฤดูกาล แตสายน้ําเย็นพุข้ึนจากหวงน้ํานัน้แลว จะพึง   
ทําหวงน้ํานั้นแหละใหชุมช่ืน เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเยน็ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงหวงน้ําน้ัน      
ท้ังหมด ท่ีน้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมช่ืน 
เอิบอ่ิม ซาบซานดวยปติและสุขอันเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว      
ท่ีปติและสุขอันเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง.   
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         [๓๔๕] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะเสวยสุข  
ดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้   
เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข เธอทํากายนี้แหละใหชุมช่ืนเอิบอ่ิม ซาบซานดวยสุขอัน      
ปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง.  
ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัว 
หลวง หรือดอกบัวขาว บางเหลาซ่ึงเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ํา     
หลอเล้ียงไว ดอกบัวเหลานั้นชุมแช เอิบอาบ ซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเหงา ไมมี       
เอกเทศไหนๆ แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาวท่ัวทุกสวน ท่ีน้ําเยน็จะไมพึง      
ถูกตอง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนัน้แล ยอมทํากายน้ีแหละใหชุมช่ืน เอิบอ่ิม ซาบซานดวยสุข   
ปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอ ท่ัวท้ังตัวท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง.  
         [๓๔๖] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตตุถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะ     
ละสุขละทุกขและดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู เธอนั่ง 
แผไปท่ัวกายนี้แหละ ดวยใจอันบริสุทธ์ิผองแลว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วท้ังตัว     
ท่ีใจบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะ    
ดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายทุกๆ สวนของเขาจะไมถูกตอง ฉันใด ภิกษกุ็ฉันนั้นแล 
เธอนั่งแผไปท่ัวกายนี้แหละดวยใจบริสุทธ์ิผองแผว ไมมีเอกเทศไหนๆ แหงกายของเธอทั่วท้ังตัว  
ท่ีใจอันบริสุทธ์ิผองแผวจะไมถูกตอง.     
     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวเจริญฌานส่ีนั้นแล สาวก    
ของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู     
         [๓๔๗] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมรูชัดอยางนีว้า กายของเราน้ีแล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔  
เกิดแตบิดามารดา เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอัน    
ทําลายกระจัดกระจายเปนธรรมดาและวิญญาณของเรานี ้ก็อาศัยอยูในกายน้ี เนื่องอยูในกายน้ี.       
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ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ ๘ เหล่ียม นายชางเจียระไน    
ดีแลว สุกใส แวววาว สมสวนทุกอยาง มีดาย เขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยู       
ในนั้น บุรุษมีจักษุจะพึงหยบิแกวไพฑูรยนั้นวางไวในมือแลวพิจารณาเห็นวา แกวไพฑูรยนี้งาม  
เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ ๘ เหล่ียม นายชางเจยีระไนดแีลว สุกไส แวววาว สมสวนทุกอยาง    
มีดายเขียว เหลือง แดง ขาว หรือนวลรอยอยูในนั้นฉันใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล  
ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมรูชัดอยางนี้วากายของเราน้ีแล มีรูป ประกอบดวยมหาภูต ๔  
เกิดแตมารดาบิดา เติบโตข้ึนดวยขาวสุกและขนมสด ไมเท่ียง ตองอบ ตองนวดฟน มีอัน    
ทําลายและกระจัดกระจายเปนธรรมดา และวิญญาณของเรานี้ ก็อาศัยอยูในกายนี้ เนื่องอยูรูใน       
กายนี้. 
     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวยอมรูชัดอยางนี้แล สาวก       
ของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุบารมี อันเปนท่ีสุดแหงอภญิญาอยู.   
         [๓๔๘] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมนิมิตกายอ่ืนจากกายนี้ มีรูปเกิดแตใจ มีอวยัวะนอยใหญ      
ครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักไสออกจากหญาปลอง 
เขาจะพึงคิดเหน็อยางนีว้า นีไ้ส นี้หญาปลอง หญาปลองอยางหนึ่ง ไสอยางหนึ่ง ก็แตไสชัก       
ออกจากหญาปลองนั่นเอง อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักดาบออกจากฝก เขาจะพึง    
คิดเห็นอยางนีว้า นี้ดาบ นี้ฝก ดาบอยางหนึง่ ฝกอยางหนึง่ ก็แตชักดาบออกจากฝกนัน่เอง    
อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงชักงูออกจากคราบ เขาพึงคิดเหน็อยางนี้วา นี้งู นี้คราบ    
งูอยางหนึ่ง คราบอยางหนึ่ง กแ็ตงูชักออกจากคราบนั่นเอง ฉันใด สาวกท้ังหลายของเรา     
ก็ฉันนั้นแล ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมนิรมิตกายอ่ืนจากกายน้ี มีรูปเกดิแตใจ มีอวยัวะ       
นอยใหญครบถวน มีอินทรียไมบกพรอง.      
     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเรา ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกน้ันแล สาวกของเราเปน 
อันมากจึงบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.    
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         [๓๔๙] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือ คนเดียวเปนหลายคนก็ได 
หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ทําหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภูเขาไปไดไมติดขัด   
เหมือนไปในท่ีวางก็ได. ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดนิบนนํ้าไมแตกเหมือนดิน       
บนแผนดนิก็ได. เหาะไปในอากาศ เหมือนนกก็ได. ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตยซ่ึงมีฤทธ์ิ    
มีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือน       
ชางหมอ หรือลูกมือของชางหมอผูฉลาด เม่ือนวดดินดแีลว ตองการภาชนะชนดิใดๆ พึงทํา    
ภาชนะชนิดนัน้ๆ ใหสําเร็จได อีกนยัหนึ่ง เปรียบเหมือนชางงา หรือลูกมือของชางงาผูฉลาด       
เม่ือแตงงาดแีลว ตองการเครื่องงาชนิดใดๆ พึงทําเคร่ืองงาชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได อีกนัยหนึ่ง  
เปรียบเหมือนชางทอง หรือลูกมือของชางทองผูฉลาด เม่ือหลอมทองดีแลว ตองการทองรูปพรรณ 
ชนิดใด พึงทําทองรูปพรรณชนิดนั้นๆ ใหสําเร็จได ฉันใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล     
ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมบรรลุอิทธิวิธีหลายประการ คือคนเดียวเปนหลายคนก็ได 
หลายคนเปนคนเดียวกไ็ด ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพงภเูขาไปไดไม      
ติดขัดเหมือนไปในทีว่างก็ได. ผุดข้ึนดําลงในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได. เดินบนนํ้าไมแตก  
เหมือนเดนิบนแผนดนิก็ได. เหาะไปในอากาศเหมือนนกก็ได. ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย      
ซ่ึงมีฤทธ์ิมีอานุภาพมากดวยฝามือก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได. ก็เพราะ     
สาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนัน้แล สาวกของเราเปนอันมากจึงไดบรรลุ       
บารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.   
         [๓๕๐] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมไดยินเสียง ๒ ชนิด คือเสียงทิพยและเสียงมนษุยท้ังท่ีอยู  
ไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษ 
เปาสังขผูมีกําลัง จะพึงยังคนใหรูตลอดทิศท้ังส่ีโดยไมยากฉันใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล     
ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมไดยนิเสียง ๒ ชนดิ คือเสียงทิพยและเสียงมนษุยท้ังท่ี     
อยูไกลและใกล ดวยทิพยโสตธาตุอันบริสุทธ์ิลวงโสตของมนุษย.    
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     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนัน้แล สาวกของเราเปน     
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.       
         [๓๕๑] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือจิตมีราคะ      
ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ     
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ    
ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจติหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต  
ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จติมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิต  
มีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา กรู็วาจิตไมมีจติอ่ืนยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาเปน   
สมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิตไม  
หลุดพน ก็รูวาจิตไมหลุดพน. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนหญิงสาวชายหนุมท่ีชอบการแตงตัว       
เม่ือสองดูเงาหนาของตนในกระจกอันบริสุทธ์ิสะอาด หรือภาชนะน้ําอันใส หนามีไฝ ก็จะพึงรู       
วาหนามีไฝ หรือหนาไมมีไฝ ก็จะพึงรูวาหนาไมมีไฝ ฉันใด สาวกท้ังหลายของเรากฉั็นนั้นแล    
ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมกําหนดรูใจของสัตวอ่ืนของบุคคลอ่ืนดวยใจ คือ จิตมีราคะ    
ก็รูวาจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รูวาจิตมีโทสะ     
หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รูวาจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูวาจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ    
ก็รูวาจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู ก็รูวาจติหดหู หรือจิตฟุงซาน ก็รูวาจิตฟุงซาน จิตเปนมหรคต  
ก็รูวาจิตเปนมหรคต หรือจิตไมเปนมหรคต ก็รูวาจิตไมเปนมหรคต จติมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวา     
จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวา หรือจิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา ก็รูวาจิตไมมีจิตอื่นยิ่งกวา จิตเปนสมาธิ ก็รูวาจิต 
เปนสมาธิ หรือจิตไมเปนสมาธิ ก็รูวาจิตไมเปนสมาธิ จิตหลุดพน ก็รูวาจิตหลุดพน หรือจิต 
ไมหลุดพน กรู็วาจิตไมหลุดพน.   
     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนัน้แล สาวกของเรา  
เปนอันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.    
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         [๓๕๒] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง 
สองชาติบาง สามชาติบาง ส่ีชาติบาง หาชาติบาง สิบชาติบาง ยี่สิบชาติบาง สามสิบ    
ชาติบาง ส่ีสิบชาติบาง หาสิบชาติบาง รอยชาติบาง พันชาติบาง แสนชาติบาง ตลอด     
สังวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกัปเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวฏักัปเปนอันมากบางวา ใน   
ภพโนน เรามีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข       
เสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้น ไดไปเกิดในภพโนน    
แมในภพนัน้ เราก็มีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนัน้ มีอาหารอยางนัน้ 
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพน้ันแลว ไดมาเกิดใน      
ภพนี้ เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี.   
ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงจากบานตนไปบานอ่ืน แลวจากบานแมนั้นไปยังบานอ่ืนอีก     
จากบานนัน้กลับมาสูบานของตนตามเดิม เขาจะพึงระลึกไดอยางนีว้า เราไดจากบานของเราไป      
บานโนนในบานนั้น เราไดยนือยางนัน้ ไดนั่งอยางนัน้ ไดพูดอยางนั้น ไดนิ่งอยางนั้น แลว       
เรากลับจากบานนั้นมาสูบานของตนตามเดิม ดังนี้ ฉันใด สาวกท้ังหลายของเรา ก็ฉันนัน้แล  
ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง      
สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ      
ดวยประการฉะนี้.      
     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนัน้แล สาวกของเราเปน     
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.       
         [๓๕๓] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิวพรรณดี     
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตว     
ผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ติเตียนพระอริยเจา 
เปนมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึง     
อบาย ทุคติ วนิิบาต นรก สวนสัตวเหลานี ้ประกอบดวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต     
ไมติเตียนพระอริยเจา เปนสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เบ้ืองหนา    
แตตายเพราะกายแตก เขาเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ดังน้ี. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนเรือนสอง  
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หลังท่ีมีประตูรวมกัน บุรุษผูมีจักษยุืนอยูตรงกลางท่ีเรือนนั้น จะพึงเหน็หมูชนกําลังเขาไปบาง     
กําลังเดินวนเวยีนอยูบางท่ีเรือน ฉันใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ี    
เราบอกแลว ยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม     
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนษุย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม    
ดวยประการฉะนี้.      
     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนัน้แล สาวกของเราเปน     
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.       
         [๓๕๔] ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง เราไดบอกปฏิปทาแกสาวกท้ังหลายแลว สาวก  
ท้ังหลายของเราปฏิบัติตามแลว ยอมทําใหแจงซ่ึงเจโตวมุิติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได 
เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งของตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู. ดูกรอุทายี เปรียบเหมือน     
สระนํ้าบนยอดเขา ใสสะอาด ไมขุนมัว บุรุษผูมีจักษยุืนอยูบนขอบสระนั้น จะพึงเหน็หอยโขง       
และหอยกาบตางๆ บาง กอนกรวดและกอนหินบาง ฝูงปลาบาง กําลังวายอยูบาง หยดุอยูบาง 
ในสระนํ้านัน้ เขาจะพึงคิดเหน็อยางนีว้า สระนํ้านี้ใสสะอาดไมขุนมัว หอยโขงและหอยกาบ  
ตางๆ บาง กอนหินบาง ฝูงปลาบาง เหลานี้ กําลังวายอยูบาง  หยุดอยูบาง ในสระน้ันดงันี้  
ฉันใด สาวกท้ังหลายของเราก็ฉันนั้นแล ปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลว ยอมทําใหแจงซ่ึง  
เจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไป ดวยปญญาอันยิ่งของตนเองใน   
ปจจุบันเขาถึงอยู.  
     ก็เพราะสาวกท้ังหลายของเราปฏิบัติตามปฏิปทาท่ีเราบอกแลวนัน้แล สาวกของเราเปน     
อันมากจึงไดบรรลุบารมีอันเปนท่ีสุดแหงอภิญญาอยู.       
         [๓๕๕] ดูกรอุทายี นีแ้ลธรรมขอท่ีหาอันเปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเราสักการะ      
เคารพ นับถือ บูชา แลวพึ่งเราอยู.  
     ดูกรอุทายี ธรรมหาประการนี้แล เปนเหตุใหสาวกท้ังหลายของเราสักการะ เคารพ 
นับถือ บูชา แลวพึ่งเราอยู ฉะนี้.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. สกุลุทายีปริพาชกยินดีช่ืนชมพระภาษิต    
ของพระผูมีพระภาคแลว ดังนี้แล.     
                จบ มหาสกุลุทายสูิตร ท่ี ๗.    
                                  __________________    
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                   ๘. สมณมุณฑกิสูตร    
                 เร่ืองอุคคาหมานปริพาชก       
         [๓๕๖] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก     
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้น ปริพาชกช่ืออุคคาหมานะ เปนบุตรนางสมณมุณฑิกา       
พรอมดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญประมาณ ๕๐๐ อาศัยอยู ณ อารามของพระนางมัลลิการาชเทวี    
ในตําบลเอกสาลาชื่อวาติณฑุกาจีระ (แวดลอมดวยแถวตนมะพลับ) เปนท่ีประชุมแสดงลัทธิ     
ของนักบวช. คร้ังนั้น ชางไมผูหนึ่งช่ือปญจกังคะ ออกจากเมืองสาวัตถีเพื่อจะไปเฝาพระผูมี  
พระภาค เม่ือเวลาเท่ียงแลว. คร้ังนั้น เขามีความดําริวา เวลานี้มิใชกาลที่จะเฝาพระผูมีพระภาค     
กอน พระผูมีพระภาคทรงหลีกเรนอยู ไมใชสมัยท่ีจะไปหาภิกษุท้ังหลายผูเจริญทางใจ ภิกษุ      
ท้ังหลายผูเจริญทางใจก็หลีกเรนอยู อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปหาอุคคาหมานปริพาชกสมณ       
มุณฑิกาบุตร ท่ีอารามของพระนางมัลลิการาชเทวี ณ ตําบลเอกสาลาช่ือวาติณฑุกาจรีะ เปนท่ี 
ประชุมแสดงลัทธิของนักบวชเถิด. ลําดับนั้น ชางไมปญจกังคะจึงเขาไปยังอารามของพระนาง   
มัลลิการาชเทวี ณ ตําบลเอกสาลาช่ือวาติณฑุกาจีระ.   
                                 ติรัจฉานกถา       
         [๓๕๗] สมัยนั้น อุคคาหมานปริพาชก สมณมุณฑิกาบุตร นั่งอยูกบัปริพาชกบริษัท  
หมูใหญ ซ่ึงกําลังพูดติรัจฉานกถาหลายประการ ดวยสงเสียงอ้ืออึงอึกทึก   
     คือพูดเร่ืองพระราชา เร่ืองโจร เร่ืองมหาอํามาตย เร่ืองกองทัพ เร่ืองภยั เร่ืองรบ  
เร่ืองขาว เร่ืองน้ํา เร่ืองผา เร่ืองท่ีนอน เร่ืองดอกไม เร่ืองของหอม เร่ืองญาติ เร่ืองยาน  
เร่ืองบาน เร่ืองนิคม เร่ืองนคร เร่ืองชนบท เร่ืองสตรี เร่ืองคนกลาหาญ เร่ืองตรอก     
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เร่ืองทาน้ํา เร่ืองหญิงสาวใชตกัน้ํา เร่ืองคนท่ีลวงลับไปแลว เร่ืองเบ็ดเตล็ด เร่ืองโลก เร่ือง      
ทะเล เร่ืองความเจริญและความเส่ือม ดวยประการนั้นๆ.       
     อุคคาหมานปริพาชกสมณมุณฑกิาบุตร ไดเห็นชางไมปญจกังคะซ่ึงกําลังมาแตไกล จึง     
หามบริษัทของตนใหสงบวา ขอทานท้ังหลายจงเบาเสียงหนอย อยาสงเสียงนัก ชางไมปญจ  
กังคะ ผูเปนสาวกของพระสมณโคดมกําลังมา บรรดาสาวกของพระสมณโคดมท่ีเปนคฤหัสถ   
นุงผาขาวประมาณเทาใด อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี นายชางปญจกังคะนี้เปนผูหนึง่ของบรรดา     
สาวกเหลานัน้ ทานเหลานั้นชอบเสียงเบา ไดรับแนะนําในการเสียงเบา กลาวสรรเสริญคุณ     
ของเสียงเบา บางทีชางไมปญจกังคะทราบวาบริษัทมีเสียงเบา จะพึงสําคัญท่ีจะเขามาหาก็ได.      
ปริพาชกเหลานั้นจึงพากันนิง่อยู ลําดับนั้น นายชางปญจกงัคะไดเขาไปหาอุคคาหมานปริพาชก      
ผูสมณมุณฑิกาบุตรถึงท่ีใกล ไดปราศรัยกบัอุคคาหมานปริพาชกสมณมุณฑิกาบุตร คร้ันผานการ 
ปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง.    
                   วาทะของปริพาชก      
         [๓๕๘] อุคคาหมานปริพาชกผูสมณมุณฑิกาบุตร ไดกลาวกะนายชางไมช่ือปญจกังคะ       
ผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งวา ดูกรนายชางไม เรายอมบัญญัติบุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ 
ประการวา เปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัตอัินอุดม ไมมีใครรบได  
ธรรม ๔ ประการเปนไฉน ดูกรนายชางไม บุคคลในโลกน้ีไมทํากรรมช่ัวดวยกาย ไมกลาววาจา   
ช่ัว ไมดําริถึงความดําริช่ัว ไมเล้ียงชีพช่ัว เราบัญญัติบุรุษบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ 
นี้แลวา เปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได   
ดังนี้. ลําดับนัน้ นายชางไมช่ือปญจกังคะไมยินด ีไมคัดคานภาษิตของอุคคาหมานปริพาชกผู     
สมณมุณฑกิาบุตร แลวลุกจากอาสนะหลีกไป ดวยดําริวา เราจักรูแจงเนื้อความแหงภาษิตนีใ้น       
สํานักของพระผูมีพระภาค เขาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค      
แลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง. แลวกราบทูลเลาการเจรจาปราศรัยกับอุคคาหมานปริพาชกผูสมณ 
มุณฑิกาบุตรท้ังหมดแกพระผูมีพระภาค.       
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         [๓๕๙] เม่ือนายชางไมช่ือปญจกังคะ กราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา 
ดูกรนายชางไม เม่ือเปนเหมือนอยางคําของอุคคาหมานปริพาชกผูสมณมุณฑกิาบุตร เด็กออน   
ท่ียังนอนหงายอยู ก็จกัเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม   
ไมมีใครรบได. ดูกรนายชางไม เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู แมแตจะรูวากาย ดังนี้ กย็ังไมมี 
ท่ีไหนจกัทํากรรมชั่วดวยกายไดเลา นอกจากจะมีเพียงอาการดิ้นรน. เดก็ออนท่ียังนอนหงายอยู     
แมแตจะรูวา วาจา ดังนี้ กย็ังไมมี ท่ีไหนจกักลาววาจาช่ัวไดเลา นอกจากจะมีเพยีงการรองไห.     
เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู แมแตจะรูวา ความดําริ ดังนี้ กย็ังไมมี ท่ีไหนจักดําริช่ัวไดเลา       
นอกจากจะมเีพียงการรองไหและการหัวเราะ. เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู แมแตจะรูวาอาชีพ       
ดังนี้ กย็ังไมมี ท่ีไหนจกัเล้ียงชีพช่ัวไดเลา นอกจากน้ํานมของมารดา. ดูกรนายชางไม  
เม่ือเปนเหมือนอยางคําของอุคคาหมานปริพาชกผูสมณมุณฑิกาบุตร เด็กออนท่ียังนอนหงายอยู 
จักเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได. 
                เสกขภูมิ 
         [๓๖๐] ดกูรนายชางไม เราบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการ วามิใชผูมี    
กุศลสมบูรณเลย ไมใชผูมีกศุลอยางยิ่ง มิใชเปนสมณะผูถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได 
ก็แตวาบุคคลผูนี้ยังดีกวาเดก็ออนท่ียังนอนหงายอยูบาง ธรรม ๔ ประการ เปนไฉน ดูกรนาย    
ชางไม บุคคลในโลกน้ี ไมทํากรรมช่ัวดวยกาย ไมกลาววาจาช่ัว ไมดําริถึงความดําริช่ัว  
ไมเล้ียงชีพช่ัว เราบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๔ ประการนี้แล วามิใชผูมีกุศลสมบูรณ    
มิใชผูมีกุศลอยางยิ่ง มิใชเปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได ก็แตวาบุคคลผูนี้ยังดีกวา     
เด็กออนท่ียังนอนหงายอยูบาง.      
         [๓๖๑] ดกูรนายชางไม เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ วาเปน     
ผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะผูถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได. ดูกรนายชางไม    
ขอท่ีศีลเหลานี้เปนอกุศล ศีลเปนอกุศลมีสมุฏฐานแตจิตน้ี ศีลเปนอกุศลดบัลงหมดส้ินไปในท่ีนี้      



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 266 
ผูปฏิบัติอยางนี้ช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลเปนอกุศล เรากลาววาควรรู. ขอท่ีศีลเหลานี้เปน     
กุศล ศีลเปนกศุลมีสมุฏฐานแตจิตนี้ ศีลเปนกุศลดับลงหมดส้ินไปในท่ีนี้ ผูปฏิบัติอยางนี้     
ช่ือวาปฏิบัติเพือ่ความดับแหงศีลเปนกุศล เรากลาววาควรรู. ขอท่ีความดําริเหลานี้เปนอกุศล       
ความดําริเปนอกุศลมีสมุฏฐานแตจิตน้ี ความดําริเปนอกศุลดับลงหมดส้ินในท่ีนี้ ผูปฏิบัติอยางนี้       
ช่ือวาปฏิบัติเพือ่ความดับแหงความดําริเปนอกุศล เรากลาววาควรรู. ขอท่ีความดําริเหลานี้เปนกุศล  
ความดําริเปนกุศล มีสมุฏฐานแตจิตน้ี ความดําริเปนกุศลดับลงหมดส้ินในท่ีนี้ ผูปฏิบัติอยางนี ้
ช่ือวาปฏิบัติเพือ่ความดับแหงความดําริเปนกุศล เรากลาววาควรรู.      
                                  อเสกขภูมิ 
         [๓๖๒] ดูกรนายชางไม ก็ศีลท่ีเปนอกุศลนั้นเปนไฉน? ดูกรนายชางไม กายกรรม       
เปนอกุศล วจกีรรมเปนอกุศล การเล้ียงชีพช่ัว เหลานีเ้รากลาววาศีลเปนอกุศล. ก็ศีลที่เปน   
อกุศลเหลานี้มีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงศีลเปนอกุลเหลานัน้ เรากลาวแลว.     
ก็ตองกลาววา มีจิตเปนสมุฏฐาน. จิตเปนไฉน? ถึงจิตเลาก็มีมาก หลายอยาง มีประการตางๆ      
จิตใดมีราคะ โทสะ โมหะ ศีลเปนอกุศลมีจตินี้เปนสมุฏฐาน. ก็ศีลที่เปนอกุศลเหลานี้     
ดับลงหมดส้ินในท่ีไหน? แมความดับแหงศีลท่ีเปนอกุศลเหลานั้น เราก็ไดกลาวแลว.      
ดูกรนายชางไม ภิกษใุนพระธรรมนี้ ละกายทุจริต เจริญกายสุจริต ละวจีทุจริต เจริญวจีสุจริต      
ละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริต ละมิจฉาอาชีวะ เล้ียงชีวิตดวยสัมมาอาชีวะ ศีลท่ีเปนอกุศล  
เหลานี้ดับลงหมดส้ินในการละทุจริต เจริญสุจริต และการละมิจฉาอาชีวะ เล้ียงชีวิตดวย    
สัมมาอาชีวะ. ผูปฏิบัติอยางไร จึงช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดบัแหงศีลท่ีเปนอกุศล? ดูกรนายชางไม    
ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งม่ัน      
เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกดิมิใหเกิดข้ึน ยังฉันทะใหเกดิ พยายามปรารภความเพยีร     
ประคองจิตไว ตั้งม่ัน เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลวยังฉันทะใหเกิด พยายาม   
ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งม่ัน เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกดิใหเกิดข้ึน ยังฉันทะใหเกดิ      
พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตัง้ม่ัน เพื่อความต้ังม่ัน เพื่อความไมเลือนหาย   



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 267 
เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มเปยม แหงกุศลธรรม  
ท่ีเกิดขึ้นแลว. ดูกรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางนี้แล ช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลท่ีเปน      
อกุศลธรรม.     
         [๓๖๓] ดูกรนายชางไม ก็ศีลท่ีเปนกศุลเปนไฉน? ดูกรนายชางไม เรายอมกลาว       
ซ่ึงกายกรรมเปนกุศล วจกีรรมเปนกุศล และอาชีวะอันบริสุทธ์ิ ลงในศีลเหลานี้ เรากลาววาศีล    
เปนกุศล. ก็ศีลเปนกุศลเหลานี้มีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงศีลเปนกุศลเหลานั้น 
เรากลาวแลว. ก็ตองกลาววา มีจิตเปนสมุฏฐาน. จิตเปนไฉน? แมจิตเลาก็มีมาก หลายอยาง      
มีประการตางๆ จิตใดปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ศีลเปนกุศลมีจตินี้    
เปนสมุฏฐาน. ศีลเปนกุศลเหลานี้ดับลงหมดส้ินในท่ีไหน? แมความดับแหงศีลเปนกุศลนั้น  
เราก็กลาวแลว. ดูกรนายชางไม ภิกษุในธรรมวินัยนี้เปนผูมีศีล แตจะสําเร็จดวยศีลหามิได    
ยอมรูชัดตามเปนจริงซ่ึงเจโตวิมุติ ปญญาวิมุติ อันเปนท่ีดับหมดส้ินแหงศีลเปนกุศลเหลานั้น       
ของภิกษนุั้นดวย. กผู็ปฏิบัติอยางไร จึงจะช่ือวาปฏิบัติเพือ่ความดับแหงศีลเปนกุศล? ดูกร 
นายชางไม ภิกษุในธรรมวินยันี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิตไว   
ตั้งม่ัน เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกดิข้ึน  ...  เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิด   
ข้ึนแลว  ...  เพือ่ยังกุศลธรรมท่ียังไมเกดิใหเกิดข้ึน  ...  เพื่อความต้ังม่ัน เพื่อความไมเลือนหาย      
เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มเปยมแหงกุศลธรรมท่ีเกิดแลว.     
ดูกรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางนี้แล ช่ือวาปฏิบัติเพื่อความดับแหงศีลเปนกุศล.       
                                 อกุศลสังกัปปะ     
         [๓๖๔] ดูกรนายชางไม ก็ความดําริอันเปนอกุศลเปนไฉน? ดูกรนายชางไม ความ  
ดําริในกาม ความดําริในพยาบาท ความดําริในการเบียดเบียน เหลานี้เรากลาววาความดําริเปน   
อกุศล. ก็ความดําริเปนอกุศลนี้ มีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงความดําริเปนอกุศล     
เหลานั้น เรากลาวแลว. กต็องกลาววา มีสัญญาเปนสมุฏฐาน. สัญญาเปนไฉน? แมสัญญา    
เลาก็มีมาก หลายอยาง มีประการตางๆ สัญญาใดเปนสัญญาในกาม เปนสัญญาในพยาบาท    
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เปนสัญญาในการเบียดเบียน ความดําริเปนอกุศลมีสัญญานี้เปนสมุฏฐาน. ก็ความดําริเปน      
อกุศลเหลานี้ ดับลงหมดส้ินในท่ีไหน? แมความดับแหงความดําริเปนอกุศลนั้น เราก็กลาวแลว.     
ดูกรนายชางไม ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก    
มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิวกอยู ซ่ึงเปนท่ีดับหมดส้ินแหงความดําริเปนอกุศล. ก็ผูปฏิบัติ      
อยางไร จึงจะช่ือวาปฏิบัติเพือ่ความดับแหงความดําริเปนอกุศล? ภิกษใุนธรรมวินยันี้ยังฉันทะ   
ใหเกดิ พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตไว ตั้งม่ัน เพื่อยังอกุศลธรรมอันลามกท่ียังไมเกดิ    
มิใหเกดิข้ึน  ...  เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว  ...  เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดให  
เกิดข้ึน  ...  เพือ่ความต้ังม่ัน เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย   
เพื่อความเจริญ เพื่อความเต็มเปยมแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ดกูรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางนี้แล  
ช่ือวาปฏิบัติเพือ่ความดับแหงความดําริเปนอกุศล.  
                                 กุศลสังกัปปะ      
         [๓๖๕] ดูกรนายชางไม ก็ความดําริเปนกุศลเปนไฉน? ดูกรนายชางไม ความดาํริ  
ในเนกขัมมะ ความดําริในอันไมพยาบาท ความดําริในอันไมเบียดเบียนเหลานี้เรากก็ลาววา    
ความดําริเปนกุศล. ก็ความดาํริเปนกุศลนี้ มีอะไรเปนสมุฏฐาน? แมสมุฏฐานแหงความดําริ    
เปนกุศลนั้น เรากลาวแลว. ก็ตองกลาววา มีสัญญาเปนสมุฏฐาน. สัญญาเปนไฉน? แมสัญญา 
ก็มีมาก หลายอยาง มีประการตางๆ สัญญาใดเปนสัญญาในเนกขัมมะ เปนสัญญาในความ    
ไมพยาบาท เปนสัญญาในอันไมเบียดเบียน ความดําริเปนกุศลมีสัญญานี้เปนสมุฏฐาน.  
ก็ความดําริเปนกุศลเหลานี้ดบัลงหมดส้ินในท่ีไหน? แมความดับแหงความดําริท่ีเปนกศุลนั้น       
เราก็กลาวแลว. ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจติในภายใน เปน    
ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
ซ่ึงเปนท่ีดับลงหมดส้ินแหงความดําริเปนกุศลเหลานี้. กผู็ปฏิบัติอยางไร จึงจะช่ือวาปฏิบัติ       
เพื่อความดับแหงความดําริเปนกุศล. ภิกษใุนธรรมวินยันี้ ยังฉันทะใหเกิด พยายาม ปรารภ   
ความเพยีร ประคองจิตไว ตั้งม่ัน เพื่อยังอกศุลธรรมอันลามกท่ียังไมเกิดมิใหเกดิข้ึน ...      
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เพื่อละอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดข้ึนแลว  ...  เพื่อยังกุศลธรรมท่ียังไมเกิดใหเกดิข้ึน  ...  เพื่อความ     
ตั้งม่ัน เพื่อความไมเลือนหาย เพื่อความเจริญยิ่ง เพื่อความไพบูลย เพื่อความเจริญ เพื่อความ  
เต็มเปยมแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว. ดูกรนายชางไม ผูปฏิบัติอยางนีแ้ล ช่ือวาปฏิบัติเพื่อ     
ความดับแหงความดําริเปนกุศล. 
                                อเสกขธรรม ๑๐       
         [๓๖๖] ดูกรนายชางไม เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการเปนไฉน      
วาเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใครรบได ดูกร    
นายชางไม ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูประกอบดวยสัมมาทิฏฐิเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมา   
สังกัปปะเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมาวาจาเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมากัมมันตะเปนของ   
อเสขบุคคล ๑ สัมมาอาชีวะเปนของอเสขบุคคล ๑  สัมมาวายามะเปนของอเสขบุคคล ๑ สัมมา       
สติเปนของอเสขบุคคล ๑  สัมมาสมาธิเปนของอเสขบุคคล ๑  สัมมาญาณะเปนของอเสขบุคคล       
๑ สัมมาวิมุติเปนของอเสขบุคคล ๑ เรายอมบัญญัติบุคคลผูประกอบดวยธรรม ๑๐ ประการ       
เหลานี้แล วาเปนผูมีกุศลสมบูรณ มีกุศลอยางยิ่ง เปนสมณะถึงภูมิปฏิบัติอันอุดม ไมมีใคร   
รบได ดังน้ี.  
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ชางไมปญจกังคะ ยินดีช่ืนชมพระภาษิต   
ของพระผูมีพระภาคแลว ดังนี้แล.     
                 จบ สมณมุณฑกิสูตร ท่ี ๘.      
                   ________________  
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                   ๙. จูฬสกุลุทายิสูตร 
                 เร่ือง สกุลุทายีปริพาชก      
         [๓๖๗] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน เขต  
พระนครราชคฤห. สมัยนั้น สกุลุทายีปริพาชกอยูในปริพาชิการามเปนท่ีใหเหยื่อแกนกยงู พรอม    
ดวยปริพาชกบริษัทหมูใหญ. คร้ังนั้นเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรจีวร       
เสด็จเขาไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดทรงดําริวา การเท่ียวบิณฑบาต     
ในกรุงราชคฤหยังเชานัก อยากระนั้นเลย เราพึงเขาไปหาสกุลุทายีปริพาชก ยังปริพาชิการามอัน    
เปนท่ีใหเหยื่อแกนกยูงเถิด. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปยังปริพาชิการาม อันเปนท่ี 
ใหเหยื่อแกนกยูง.    
                                 ติรัจฉานกถา       
         [๓๖๘] ก็สมัยนั้น สกลุุทายีปริพาชกนั่งอยูกับปริพาชกบริษัทหมูใหญ ซ่ึงกําลังสนทนา       
ติรัจฉานกถาตางเร่ือง ดวยเสียงอ้ืออึงอึกทึก คือ พูดเร่ืองพระราชา ฯลฯ เร่ืองความเจริญและ    
ความเส่ือมดวยประการนัน้. สกุลุทายีปริพาชกไดเห็นพระผูมีพระภาคกาํลังเสด็จมาแตไกล คร้ัน     
เห็นแลวจึงหามบริษัทของตนใหสงบวา ขอทานท้ังหลายจงเบาๆ เสียงหนอย อยาสงเสียงอึงนัก      
นี่พระสมณโคดมกําลังเสด็จมา พระองคทานทรงโปรดเสียงเบา และทรงกลาวสรรเสริญคุณของ       
เสียงเบา บางทีพระองคทานทรงทราบวา บริษัทมีเสียงเบา พึงทรงสําคัญท่ีจะเสด็จเขามาก็ได.      
ลําดับนั้น พวกปริพาชกเหลานั้นพากนันิ่งอยู. คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จเขาไปหา  
สกุลุทายีปริพาชกจนถึงท่ีอยู. สกุลุทายีปริพาชกไดกราบทูลเชิญพระผูมีพระภาควา ขอเชิญ 
พระผูมีพระภาคเสด็จมาเถิด พระเจาขา พระผูมีพระภาคเสด็จมาดีแลว นานๆ พระผูมีพระภาค 
จึงจะมีโอกาสเสด็จมาถึงนี่ได ขอเชิญพระผูมีพระภาคประทับนั่งเถิด นี้อาสนะท่ีจัดไว. พระผูมี 
พระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีจดัไวแลว. สวนสกุลุทายีปริพาชกถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่ง นั่ง    
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ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคตรัสถามสกุลุทายีปริพาชกผูนัง่เรียบรอยแลววา ดูกรอุทายี     
เม่ือกี้นี้ ทานท้ังหลายน่ังประชุมสนทนาเร่ืองอะไรกัน ก็แหละเร่ืองอะไรท่ีทานทั้งหลายหยุดคาง       
ไวในระหวาง.  
         [๓๖๙] สกุลุทายีปริพาชกกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองท่ีขาพระองคท้ังหลาย     
ประชุมสนทนากันเม่ือกีน้ี้นัน้ ของดไวกอน เร่ืองนั้นพระผูมีพระภาคจกัไดทรงสดับในภายหลัง    
โดยไมยาก ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือเวลาขาพระองคไมไดเขาไปหาบริษัทหมูนี้ บริษัทหมูนีก้็     
นั่งพูดกนัถึงติรัจฉานกถาตางเร่ือง แตเม่ือเวลาขาพระองคเขาไปหาบริษัทหมูนี้ บริษทัหมูนี้กน็ั่ง 
มองดูแตหนาขาพระองคดวยมีความประสงควา ทานอุทายี (พระสมณโคดม)  จักภาษิตธรรมใด 
แกเราท้ังหลาย เราท้ังหลายจักฟงธรรมนั้น ดังนี้ และเม่ือเวลาพระผูมีพระภาคเสดจ็เขาไปหา     
บริษัทหมูนี้ ท้ังขาพระองคและบริษัทหมูนีก้็นั่งมองดูพระพักตรของพระผูมีพระภาค ดวยมี    
ประสงควา พระผูมีพระภาคจักทรงภาษิตธรรมใดแกเราท้ังหลาย เราท้ังหลายจักฟงธรรมนั้น.  
     ดูกรอุทายี ถาอยางนั้น ปญหาจงปรากฏแกทาน ซ่ึงเปนเหตุท่ีจะใหธรรมเทศนาปรากฏ  
แกเรา. 
         [๓๗๐] ส. ขาแตพระองคผูเจริญ วันกอนๆ หลายวนัมาแลว ทานผูสัพพัญูสัพพ      
ทัสสาวี (ผูสารพัดรูสารพัดเหน็) มาปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลือวา เม่ือเราเดินไป       
หยุดอยู หลับและต่ืน ความรูความเหน็ปรากฏอยูเสมอรํ่าไป ดังนี้ ทานผูนั้นถูกขาพระองคถาม   
ปญหาปรารภขันธสวนอดีต ก็เอาเร่ืองอ่ืนมาพูดกลบเกล่ือน พูดเฉไปเสียนอกเร่ือง ไดทําความ       
โกรธ โทสะ และความไมพอใจใหปรากฏ ขาพระองคเกดิสติปรารภพระผูมีพระภาคเทานั้นวา     
โอ ผูฉลาดในธรรมเหลานี้ จะเปนผูใดเลา ตองเปนพระผูมีพระภาคเปนแน ตองเปนพระสุคต      
เปนแน.       
     ภ. ดูกรอุทายี ก็ทานผูสารพัดรูสารพัดเหน็นั้น มาปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมี  
สวนเหลือ  ...  ไดทําความโกรธ โทสะ และความไมพอใจใหปรากฏ เปนใครเลา? 
     นิครนถนาฏบุตร พระเจาขา.   
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                                  วาดวยขันธสวนอดีตและอนาคต   
         [๓๗๑] ดูกรอุทายี ผูใดพึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่บาง       
สองชาติบาง ฯลฯ พึงระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวย  
ประการฉะนี้ ผูนั้นควรถามปญหาปรารภขันธสวนอดีตกะเรา หรือเราควรถามปญหาปรารภขันธ   
สวนอดีตกะผูนั้น ผูนั้นจะพึงยังจิตของเราใหยนิดีได ดวยการพยากรณปญหาปรารภขันธสวน     
อดีต หรือเราจะพึงยังจิตของผูนั้นใหยินดีได ดวยการพยากรณปญหาปรารภขันธสวนอดีต.  
     ดูกรอุทายี ผูใดพึงเหน็หมูสัตวท่ีกําลังจตุิ กําลังอุปบัติ เลว ประณตี มีผิวพรรณดี       
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ พึงรูชัดซ่ึง    
หมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้ ผูนั้นควรถามปญหาปรารภขันธสวนอนาคตกะเรา 
หรือเราควรถามปญหาปรารภขันธสวนอนาคตกะผูนั้น ผูนั้นพึงยังจิตของเราใหยนิดีได ดวยการ    
พยากรณปญหาปรารภขันธสวนอนาคต หรือเราพึงยังจิตของผูนั้นใหยินดีได ดวยการพยากรณ 
ปญหาปรารภขันธสวนอนาคต.    
     ดูกรอุทายี แตจงงดขันธสวนอดีตและขันธสวนอนาคตไวกอน เราจักแสดงธรรมแก       
ทานวา เม่ือเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี เพราะเหตุนี้เถิด ผลนี้จึงเกดิ เม่ือเหตุนี้ไมมี ผลนี้จึงไมมี    
เพราะเหตุนี้ดบั ผลนี้จึงดับ. 
     ขาแตพระองคผูเจริญ แมแตดวยอัตภาพของขาพระองค ท่ีเปนอยูบัดนี้ ขาพระองคยัง    
ไมสามารถจะระลึกถึงได พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะนี้ ก็ไฉนจักระลึก   
ชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง สามชาติบาง ฯลฯ จัก      
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี เหมือน   
พระผูมีพระภาคไดเลา.       
     ขาแตพระองคผูเจริญ ในเดี๋ยวนี้ แมแตปงสุปศาจ ขาพระองคยังไมเห็นเลย ไฉนจกั      
เห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก     
ดวยทิพยจักษุ อันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ฯลฯ จักรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม    
ดวยประการฉะนี้ เหมือนพระผูมีพระภาคไดเลา ขาแตพระองคผูเจริญ กคํ็าท่ีพระผูมีพระภาค    



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 273 
ตรัสกะขาพระองคอยางนี้วา ดูกรอุทายี แตจงงดขันธสวนอดีตและอนาคตไวกอน เราจักแสดง       
ธรรมแกทานวา เม่ือเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี เพราะเหตุเกิด ผลนีจ้ึงเกิด เม่ือเหตุนี้ไมมี ผลนี้จึง     
ไมมี เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้จึงดับ ดังนี้นัน้ จะไดปรากฏแกขาพระองคโดยยิ่งกวาประมาณก็หาไม       
ไฉนขาพระองค จะพึงยังจิตของพระผูมีพระภาคใหยนิด ีดวยการพยากรณปญหา ในลัทธิอาจารย       
ของตนไดเลา.  
                                  เร่ืองวรรณ       
         [๓๗๒] ดูกรอุทายี กใ็นลัทธิอาจารยของตนแหงทานมีวาอยางไร?       
     ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตนแหงขาพระองค มีอยูอยางนี้วา นี้เปน      
วรรณอยางยิ่ง นี้เปนวรรณอยางยิ่ง. 
     ดูกรอุทายี ในลัทธิอาจารยของตนแหงทานท่ีมีอยูอยางนี้วา นีเ้ปนวรรณอยางยิ่ง นี้เปน       
วรรณอยางยิ่ง ก็วรรณอยางยิง่เปนไฉน?      
     ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนัน้เปนวรรณ       
อยางยิ่ง.     
     ดูกรอุทายี ก็วรรณไหนเลาท่ีไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวาหรือประณีตกวา?   
     ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนัน้เปนวรรณ       
อยางยิ่ง.     
         [๓๗๓] ดูกรอุทายี ทานกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมีวรรณอ่ืนยิง่กวา 
หรือประณีตกวา วรรณน้ันเปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี วาจานั้นของทานพงึขยายออกอยางยืดยาว 
แตทานไมช้ีวรรณนั้นได.    
     ดูกรอุทายี เปรียบเหมือนบุรุษพึงกลาวอยางนีว้า เราปรารถนารักใครนางชนปทกัลยาณ ี
ในชนบทนี้. คนท้ังหลายพึงถามเขาอยางนีว้า พอ นางชนปทกัลยาณีท่ีพอปรารถนารักใครนั้น 
พอรูจักหรือวา เปนนางกษัตริย พราหมณี แพศย ศูทร. เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา  
หามิได. คนท้ังหลายพึงถามเขาวา พอ นางชนปทกัลยาณท่ีีพอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักหรือวา 
นางมีวรรณอยางนี้ มีโคตรอยางนี้ เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนท้ังหลาย   
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พึงถามเขาวา พอ นางชนปทกัลยาณีท่ีพอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักหรือวา สูง ต่ํา หรือพอสันทัด      
ดํา ขาว หรือมีผิวคลํ้า อยูในบาน นิคม หรือนครโนน. เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา     
หามิได. คนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาวา พอปรารถนารักใครหญิงท่ีพอไมรูจัก ไมเคยเห็นหรือ.    
เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวาถูกแลว ดังนี้. ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้น      
เปนไฉน เม่ือเปนเชนนี้ คํากลาวของบุรุษนัน้ ถึงเปนคําใชไมไดไมใชหรือ?    
     แนนอน พระเจาขา เม่ือเปนเชนนัน้ คํากลาวของบุรุษนั้น ถึงความเปนคําใชไมได. 
     ดูกรอุทายี ทานก็ฉันนัน้เหมือนกนั กลาวอยูแตวา ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณใดไมมี    
วรรณอ่ืนยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนัน้เปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี แตไมช้ีวรรณนัน้.   
     ขาแตพระองคผูเจริญ เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ ๘ เหล่ียม    
นายชางเจยีระไนดแีลว เขาวางไวท่ีผากัมพลแดง ยอมสวางไสว สองแสงเรืองอยู ฉันใด    
ตัวตนก็มีวรรณ ฉันนัน้ เม่ือตายไปยอมเปนของไมมีโรค.     
         [๓๗๔] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แกวไพฑูรยอันงาม เกดิเอง 
อยางบริสุทธ์ิ ๘ เหล่ียม นายชางเจียระไนดแีลว เขาวางไวท่ีผากัมผลแดง ยอมสวางไสว  
สองแสงเรืองอยู ๑ แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑ บรรดาวรรณท้ังสองนี้ วรรณไหน    
จะงาม และประณีตกวากัน?      
     ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี แมลงหงิหอยในเวลาเดือนมืดในราตรีนี้   
งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.  
         [๓๗๕] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืด 
ในราตรี ๑ ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี วรรณไหนจะงาม       
และประณีตกวากัน?     
     ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืดในราตรีนี้  
งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.  
         [๓๗๖] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืด       
ในราตรี ๑ กองไฟใหญในเวลาเดือนมืดในราตรี ๑ บรรดาวรรณท้ังสองนี้ วรรณไหนจะงาม   
และประณีตกวากัน?      
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     ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี กองไฟใหญในเวลาเดอืนมืด ในเวลา 
ราตรีนี้ งามกวาดวย ประณตีกวาดวย.       
         [๓๗๗] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กองไฟในเวลาเดือนมดืใน     
ราตรี ๑ ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ บรรดาวรรณ   
ท้ังสองนี้ วรรณไหนจะงาม และประณีตกวากัน?  
     ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจาก   
เมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรีนี้ งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.      
         [๓๗๘] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดาวพระศุกรในอากาศอัน     
กระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ ดวงจนัทรในเวลาเท่ียงคืนตรงในอากาศอัน    
กระจางปราศจากเมฆ ในวนัอุโบสถท่ี ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) ๑ บรรดาวรรณท้ังสองนี้ วรรณ       
ไหนจะงาม และประณีตกวานั้น?  
     ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ดวงจนัทรในเวลาเท่ียงคืนตรงในอากาศ    
อันกระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถท่ี ๑๕ นี้งามกวาดวย  ประณีตกวาดวย. 
         [๓๗๙] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดวงจันทร ในเวลาเท่ียงคืน 
ตรงในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถ ท่ี ๑๕ ๑ ดวงอาทิตยในเวลาเท่ียงตรงใน       
อากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝน ๑ บรรดาวรรณท้ังสองนี้ วรรณไหน      
จะงามกวา และประณตีกวากัน?  
     ขาแตพระองคผูเจริญ บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ดวงอาทิตยในเวลาเท่ียงตรงในอากาศอัน   
กระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝนนี้งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.       
     ดูกรอุทายี เทวดาเหลาใดยอมสูแสงพระจันทรพระอาทิตยไมได เทวดาเหลานั้นมีมาก  
มีมากยิ่งกวาเทวดาพวกท่ีสูแสงพระจันทรและพระอาทิตยได เรารูท่ัวถึงเทวดาพวกนัน้อยู เราก ็
ไมกลาววา วรรณใดไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวา หรือประณีตกวา เม่ือเปนเชนนี้ ทานก็ช่ือวากลาวอยู     
วา วรรณใดท่ีเลวกวาและเศราหมองกวาแมลงหิงหอย วรรณน้ันเปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้ แต 
ทานไมช้ีวรรณนั้นเทานั้น.  
     พระผูมีพระภาคทรงคานเร่ืองนี้เสียแลว พระสุคตเจาทรงคานเร่ืองนี้เสียแลว.      
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     ดูกรอุทายี ทําไมทานจึงกลาวอยางนีว้า พระผูมีพระภาคทรงคานเร่ืองนี้เสียแลว พระ      
สุคตทรงคานเร่ืองนี้เสียแลวดังนี้เลา?    
     ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตน ของขาพระองคท้ังหลายมีอยูอยางนี้วา       
วรรณนี้เปนวรรณอยางยิ่ง วรรณนี้เปนวรรณอยางยิ่งดังนี ้ขาพระองคเหลานั้น เม่ือถูกพระผูมี       
พระภาคสอบสวน ซักไซร ไลเรียง ในลัทธิอาจารยของตน ก็เปนคนวางเปลา ผิดไปหมด. 
                   ปญหาเร่ืองสุข-ทุกข       
         [๓๘๐] ดูกรอุทายี โลกมีความสุขโดยสวนเดยีว มีอยูหรือ ปฏิปทาท่ีมีเหตุ เพื่อทํา    
ใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียว มีอยูหรือ?    
     ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตน ของขาพระองคท้ังหลายมีอยูอยางนี้วา       
โลกมีความสุขโดยสวนเดียวมีอยู ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีความสุขโดยสวนเดยีว 
ก็มีอยู.      
     ดูกรอุทายี ก็ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขอยางเดียวนั้นเปนไฉน? 
     ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลบางคนในโลกนี้ ละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว    
ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย ละการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการประพฤติ      
ผิดในกาม ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ สมาทานคุณ คือ ตบะอยางใดอยางหน่ึง 
ประพฤติอยู นีแ้ลปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดยีว พระเจาขา.       
         [๓๘๑] ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยท่ีบุคคล ละการฆาสัตว     
เวนขาดจากการฆาสัตวนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรือมีสุขบาง ทุกขบาง? 
     มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา. 
     ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยท่ีตนละการลักทรัพย เวนขาด      
จากการลักทรัพยนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรือมีสุขบางทุกขบาง? 
     มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา. 
          ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยท่ีตนละการประพฤติผิดในกาม 
เวนจากการประพฤติผิดในกามนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรือมีสุขบางทุกขบาง?     
     มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา.  
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     ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยท่ีตนละการพดูเท็จ เวนขาดจาก     
การพูดเท็จนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดยีว หรือมีสุขบางทุกขบาง?      
     มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา. 
     ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในสมัยท่ีตนสมาทานคุณ คือตบะอยางใด     
อยางหนึ่งประพฤติอยูนั้น ตนมีสุขโดยสวนเดียว หรือมีสุขบางทุกขบาง?  
     มีสุขบางทุกขบาง พระเจาขา. 
     ดูกรอุทายี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน การจะอาศัยปฏิปทาอันมีท้ังสุขและทุกข   
เกล่ือนกลน แลวทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดยีว มีอยูบางหรือหนอ?       
     พระผูมีพระภาคทรงคัดคานเร่ืองนี้เสียแลว พระสุคตทรงคัดคานเร่ืองนี้เสียแลว.   
     ดูกรอุทายี ทําไมทานจึงกลาวอยางนี้ พระผูมีพระภาคทรงคัดคานเร่ืองนี้เสียแลว พระ      
สุคตทรงคัดคานเร่ืองนี้เสียแลว ดังนี้ เลา?      
     ขาแตพระองคผูเจริญ ในลัทธิอาจารยของตนของขาพระองคท้ังหลาย มีอยูอยางนี้วา       
โลกมีสุขโดยสวนเดยีวมีอยู ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียวก็มีอยู ดังนี้.       
ขาพระองคเหลานั้น เม่ือถูกพระผูมีพระภาคสอบสวน ซักไซร ไลเลียง ในลัทธิอาจารยของตน       
ก็เปนคนวางเปลา ผิดไปหมด ขาแตพระองคเจริญ ก็โลกซ่ึงมีความสุขโดยสวนเดยีว มีอยูหรือ     
ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียวมีอยูหรือ?    
     ดูกรอุทายี โลกมีสุขโดยสวนเดยีวมีอยู ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุข     
อยางเดยีวใหแจงชัดก็มีอยู.       
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดียวนั้น   
เปนไฉน?       
                ฌาน ๔    
         [๓๘๒] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยันี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ   
ปฐมฌาน มีวติก มีวิจาร มีปติและสุขเกิด แตวิเวกอยู ๑ บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิต     
ในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิด 
แตสมาธิอยู ๑ มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุ     
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ตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลาย สรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข ๑ นี้แล      
ปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดยีว.  
     ขาแตพระองคผูเจริญ ทําไมหนอ ปฏิปทานั้นจึงเปนปฏิปทาท่ีมีเหตุเพื่อทําใหแจงซ่ึงโลก    
ท่ีมีสุขโดยสวนเดียวได เพราะโลกมีความสุขโดยสวนเดยีว เปนอันภิกษุนั้นทําใหแจงชัดดวย      
ปฏิปทามีประมาณเทานี?้       
     ดูกรอุทายี โลกมีความสุขสวนเดยีว จะเปนอันภกิษนุัน้ทําใหแจงชัดดวยปฏิปทา       
มีประมาณเทานี้หามิไดแล แตปฏิปทานั้นมีเหตุทีเดยีว เพือ่ทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีความสุขโดย    
สวนเดยีวได.  
         [๓๘๓] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว บริษัทของสกุลุทายีปริพาชกไดบรรลือ    
เสียงสูงเสียงใหญกันเอ็ดอึงวา เราท้ังหลายพรอมท้ังอาจารยจะไดยนิดใีนเหตุนี้หามิได เราท้ังหลาย   
พรอมท้ังอาจารยจะไดยนิดีในเหตุนีห้ามิได เราท้ังหลายยังไมรูชัดซ่ึงปฏิปทาท่ียิ่งไปกวานี้ ลําดับนัน้    
สกุลุทายีปริพาชกหามปริพาชกเหลานั้นใหสงบเสียงแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต      
พระองคผูเจริญ ก็ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร จึงเปนอันภกิษุนั้นทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีความสุข 
โดยสวนเดียวไดเลา?  
         [๓๘๔] ดูกรอุทายี ภิกษุในธรรมวินยันี้บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะ     
ละสุขละทุกข และดับโสมนสัโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ยืนดวยกนั    
เจรจากัน สนทนากัน กับเทวดาท้ังหลายผูเขาถึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดยีวเหลานั้นได ดูกรอุทายี  
ดวยขอปฏิบัติเพียงเทานีแ้ล เปนอันภกิษุนัน้ทําใหแจง ซ่ึงโลกท่ีมีความสุขโดยสวนเดยีวได.  
     ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุท้ังหลายยอมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพราะ   
เหตุจะทําใหแจงซ่ึงโลกท่ีมีสุขโดยสวนเดยีวนี้ โดยแทหรือ?       
     ดูกรอุทายี ภิกษุท้ังหลายจะประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุจะทําใหแจงซ่ึงโลก     
ท่ีมีสุขโดยสวนเดียวนี้ หามิได ดูกรอุทายี ธรรมเหลาอ่ืนท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภกิษุท้ังหลาย  
ประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัดนัน้ ยังมีอยู. 
     ขาแตพระองคผูเจริญ ก็ธรรมท้ังหลายท่ียิ่งกวาและประณีตกวาท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติ    
พรหมจรรยในพระผูมีพระภาค เพราะเหตุจะทําใหแจงชัดนั้นเปนไฉน?    
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         [๓๘๕] ดูกรอุทายี พระตถาคตเสด็จอุบัติข้ึนในโลกนี้เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดย    
ชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี       
ผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของพวกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํแนก       
พระธรรม (พระตถาคตพระองคนั้นทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัด     
ดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและ      
มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมมีคุณอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ       
พรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง คฤหบดี บุตรคฤหบดี 
หรือผูเกิดเฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ยอมฟงธรรมนั้น แลวไดศรัทธาในพระตถาคต เขา    
ประกอบดวยศรัทธานั้น ยอมเห็นตระหนักชัดวา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชา     
เปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิโดย       
สวนเดยีวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไรเราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร       
ออกบวชเปนบรรพชิต สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ ละเครือญาตินอยใหญ     
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต เม่ือบวชแลว สํารวมระวังใน 
พระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมารยาทและโคจร มีปกติเห็นในโทษเพียงเล็กนอยวาเปนภยั    
สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธ์ิ      
ถึงพรอมดวยศีล คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ เปนผูสันโดษ) 
ฯลฯ ภิกษุนั้นและนวิรณ ๕ ประการเหลานี้ อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ เปนเคร่ืองทําปญญาใหทุรพล       
ไดแลว เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติ     
และสุขเกิดแตวิเวกอยู ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภิกษุ    
ท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด.       
     ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปน    
ธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู 
ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติพรหมจรรย   
ในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด.    
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     ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขดวยนามกาย     
เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขา มีสติ      
อยูเปนสุข ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติ       
พรหมจรรยในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด. 
     ดูกรอุทายี อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุข     
ละทุกขและดบัโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู ดูกรอุทายี ธรรม     
แมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณีตกวา ท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุ   
ท่ีจะทําใหแจงชัด.    
                ญาณ ๓    
         [๓๘๖] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส  
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ยอมโนมจิตไปเพื่อปุพเพนวิาสานุสสติญาณ       
เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ เธอยอม       
ระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี ดูกรอุทายี      
ธรรมแมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวา และประณีตกวา ท่ีภกิษท้ัุงหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา 
เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด.  
     ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อรูจุต ิและอุปบัติของสัตว  
ท้ังหลาย เธอเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม     
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ เธอยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป    
ตามกรรม ดวยประการฉะนี ้ดูกรอุทายี ธรรมแมนี้ เปนธรรมท่ียิ่งกวา และประณีตกวา      
ท่ีภิกษุท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด.      
     ภิกษนุั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกเิลส ออน   
ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวั่นไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจิตไปเพื่ออาสวักขยญาณ ยอมรูชัด      
ตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหลานี้อาสวะ      
นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา เม่ือเธอรูเห็นอยางนี้ จิตยอมหลุดพน   
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แมจากกามสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวา     
หลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กจิท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืนเพื่อ   
ความเปนอยางนี้มิไดมี ดกูรอุทายี ธรรมแมนี้แล เปนธรรมท่ียิ่งกวาและประณตีกวา ท่ีภิกษุ   
ท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยในเรา เพราะเหตุท่ีจะทําใหแจงชัด.       
                                สกุลุทายีขอบวช     
         [๓๘๗] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สกุลุทายีปริพาชกกราบทูลพระผูมี      
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระองคผูเจริญ ภาษิต     
ของพระองคแจมแจงนกั เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกคน       
หลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวา ผูมีจักษุจกัเห็นรูปดังนีฉั้นใด พระผูมีพระภาค     
ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย ฉันนัน้เหมือนกนั ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอ    
ถึงพระผูมีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขาแตพระองคผูเจริญ ขอขาพระองค       
พึงไดบรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิด.  
         [๓๘๘] เม่ือสกุลุทายปีริพาชกกราบทูลอยางนี้แลว บริษัทของสกุลุทายีปริพาชกได     
กลาวหามสกุลุทายีปริพาชกวา ทานอุทายี ทานอยาประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเลย      
ทานอุทายี ทานเปนอาจารย อยาอยูเปนอันเตวาสิกเลย เปรียบเหมือนหมอน้ําแลว จะพึงเปน      
จอกนอยลอยในน้ํา ฉันใด ขออุปไมยนี้กจ็กัมีแกทานอุทายี ฉันนั้น ทานอุทายี ทานอยา   
ประพฤติพรหมจรรยในพระสมณโคดมเลย ทานอุทายเีปนอาจารย อยาอยูเปนอันเตวาสิกเลย.     
     ก็เร่ืองนี้ เปนอันยุตวิา บริษัทของสกุลุทายีพาชก ไดทําสกุลุทายีปริพาชกใหเปนอันตราย  
ในพรหมจรรย ในพระผูมีพระภาคดวยประการฉะนี้แล.    
                จบ จูฬสกุลุทายิสูตร ท่ี ๙.    
                        ________________  
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                                ๑๐. เวขณสสูตร      
                  เร่ืองเวขณสปริพาชก   
         [๓๘๙] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถปณฑิก      
เศรษฐี เขตเมืองสาวัตถี คร้ังนั้นแล เวขณสปริพาชกเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ได     
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไป แลวไดยืนอยู ณ ท่ีควร      
สวนขางหนึ่ง. 
                เปรียบเทียบวรรณ ๒ อยาง       
         [๓๙๐] เวขณสปริพาชกยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลวไดเปลงอุทานในสํานักพระผู   
มีพระภาควา นี้เปนวรรณอยางยิ่ง นีเ้ปนวรรณอยางยิ่ง ดงันี้.   
     พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรกัจจานะ ทําไมทานจงึกลาวอยางนีว้า นี้เปนวรรณ    
อยางยิ่ง นีเ้ปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้ กว็รรณอยางยิ่งนัน้เปนไฉน.      
     เว. ขาแตทานพระโคดม วรรณใดไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวา หรือประณีตกวา วรรณนัน้       
เปนวรรณอยางยิ่ง.    
     ภ. ดูกรกัจจานะ วรรณไหนเลา ท่ีไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวา หรือประณีตกวา       
     ขาแตทานพระโคดม วรรณใด ไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณน้ันเปนวรรณ   
อยางยิ่ง.     
         [๓๙๑] ดกูรกัจจานะ ทานกลาวแตเพยีงวา ขาแตทานพระโคดม วรรณใดไมมีวรรณ 
อ่ืนยิ่งกวาหรือประณีตกวา วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดงันี้ วาจานั้นของทานพึงขยายออก       
อยางยืดยาว แตทานไมช้ีวรรณนั้นได. ดกูรกัจจานะ เปรียบเหมือนบุรุษพึงกลาวอยางนี้วา เรา  
ปรารถนารักใครนางชนปทกัลยาณี ในชนบทนี้. คนท้ังหลายพึงถามเขาอยางนี้วา พอ นาง      
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ชนปทกัลยาณท่ีีพอปรารถนารักใครนั้นพอรูจักหรือวา เปนนางกษัตริย พรามหณี แพศย หรือศูทร. 
เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนท้ังหลายพึงถามเขาวา พอ นางชนปทกัลยาณี    
ท่ีพอปรารถนารักใครนั้น พอรูจักหรือวา นางมีวรรณอยางนี้ มีโคตรอยางนี้. เม่ือเขาถูกถาม  
ดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนท้ังหลายพึงถามเขาวา พอนางชนปทกัลยาณีท่ีพอปรารถนา      
รักใครนั้น พอรูจักหรือวา สูง ต่ํา หรือพอสันทัด ดํา ขาว หรือมีผิวคลํ้า อยูในบาน นิคม      
หรือนครโนน. เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึงตอบวา หามิได. คนท้ังหลายพึงกลาวกะเขาวา      
พอ ปรารถนารักใครหญิงท่ีพอไมรูจัก ไมเคยเห็นนั้นหรือ. เม่ือเขาถูกถามดังนี้แลว เขาพึง   
ตอบวาถูกแลว ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนี้ คํากลาวของ  
บุรุษนั้น ถึงความเปนคําใชไมได มิใชหรือ?       
     แนนอน พระโคดมผูเจริญ เม่ือเปนเชนนั้น คํากลาวของบุรุษนั้น ถึงความเปนคําใช   
ไมได. 
     ดูกรกัจจานะ ขอนี้ฉันใด ทานก็ฉันนัน้แล กลาวอยูแตวา ขาแตพระโคดม วรรณใด    
ไมมีวรรณอ่ืนยิ่งกวา หรือประณีตวา วรรณนั้นเปนวรรณอยางยิ่ง ดังนี้ แตไมช้ีวรรณนั้น.     
     ขาแตทานพระโคดม เปรียบเหมือนแกวไพฑูรยอันงาม เกิดเองอยางบริสุทธ์ิ ๘ เหล่ียม 
นายชางเจยีระไนดีแลว เขาวางไวท่ีผากัมพลแดงยอมสวางไสวสองแสงเรืองอยูฉันใด ตัวตน 
ก็ฉันนั้น เม่ือตายไป ยอมเปนของมีวรรณ ไมมีโรค.  
         [๓๙๒] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แกวไพฑูรยอันงามเกดิเอง 
อยางบริสุทธ์ิ ๘ เหล่ียม นายชางเจียระไนดแีลว เขาวางไวท่ีผากัมพลแดง ยอมสวางไสว  
สองแสงเรืองอยู ๑ แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืด ในราตรี ๑ บรรดาวรรณท้ังสองนี้ วรรณ      
ไหนจะงามกวาและประณีตกวากนั?       
     ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองน้ี แมลงหิงหอยในเวลาเดือนมืด ในราตรีนี้      
งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.  
         [๓๙๓] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน แมลงหงิหอยในเดือนมืด    
ในราตรี ๑ ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืด ในราตรี ๑ บรรดาวรรณท้ังสองนี้ วรรณไหนจะงามกวา  
และประณีตกวากัน?    
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     ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองนี้ ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืด ในราตรีนี้     
งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.  
         [๓๙๔] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ประทีปน้ํามันในเวลาเดือนมืด      
ในราตรี ๑ กองไฟใหญในเวลาเดือนมืด ในราตรี ๑ บรรดาวรรณท้ังสองนี้ วรรณไหนจะงามกวา     
และประณีตกวากัน?     
     ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองน้ี กองไฟใหญในเวลาเดือนมืด ในราตรี    
งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.  
         [๓๙๕] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กองไฟใหญในเวลาเดอืนมืด  
ในราตรี ๑ ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ บรรดา     
วรรณท้ัง ๒ นี ้วรรณไหนจะงามกวา และประณีตกวากนั? 
     ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองนี้ ดาวพระศุกรในอากาศอันกระจาง       
ปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรีนี้ งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.      
         [๓๙๖] ดกูรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดาวพระศุกรในอากาศอัน    
กระจางปราศจากเมฆ ในเวลาใกลรุงแหงราตรี ๑ ดวงจนัทรในเวลาเท่ียงคืนตรง ในอากาศอัน   
กระจางปราศจากเมฆในวันอุโบสถท่ี ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) ๑ บรรดาวรรณท้ังสองนี้ วรรณ 
ไหนจะงามกวา และประณีตกวากนั?      
     ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองน้ี ดวงจันทรในเวลาเท่ียงคืนตรง ในอากาศ       
อันกระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถท่ี ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) นี้งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.       
         [๓๙๗] ดูกรกัจจานะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ดวงจันทรในเวลาเท่ียงคืนตรง     
ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในวันอุโบสถท่ี ๑๕ (เพ็ญกลางเดือน) ๑ ดวงอาทิตยในเวลา     
เท่ียงตรง ในอากาศอันกระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดฝูน ๑ บรรดาวรรณท้ังสองนี้  
วรรณไหนจะงามกวา และประณีตกวากนั?  
     ขาแตทานพระโคดม บรรดาวรรณท้ังสองนี้ ดวงอาทิตยในเวลาเท่ียงตรงในอากาศอัน       
กระจางปราศจากเมฆ ในสรทสมัยเดือนทายฤดูฝนนี้ งามกวาดวย ประณีตกวาดวย.       
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         [๓๙๘] ดูกรกัจจานะ เทวดาเหลาใดยอมสูแสงพระจันทรและแสงพระอาทิตยไมได  
เทวดาเหลานัน้มีมากยิ่งกวาเทวดาพวกท่ีสูแสงพระจันทรและแสงพระอาทิตยได เรารูเร่ืองเชนนั้น      
ดีอยู ถึงกระนัน้ เราก็ไมกลาววา วรรณใดไมมี วรรณอ่ืนยิง่กวา หรือประณีตกวา เม่ือเปน    
เชนนี้ ทานก็ช่ือวากลาวอยูวา วรรณใดเลวกวา และเศราหมองกวาแมลงหิงหอย วรรณนั้น 
เปนวรรณอยางยิ่ง ดังน้ี แตทานไมช้ีวรรณนั้นเทานัน้. ดกูรกัจจานะ กามคุณ ๕ เหลานี้       
กามคุณ ๕ เปนไฉน คือ รูปท่ีพึงรูแจงดวยจักษุ นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก     
เกี่ยวดวยกามเปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด. เสียงท่ีพึงรูแจงดวยโสต  ...  กล่ินท่ีพึงรูแจงดวยฆานะ ...    
รสท่ีพึงรูแจงดวยชิวหา  ...  โผฏฐัพพะท่ีพึงรูแจงดวยกาย นาปรารถนา นาใคร นาพอใจ นารัก      
เกี่ยวดวยกาม เปนท่ีตั้งแหงความกําหนัด. ดกูรกัจจานะ กามคุณ ๕ เหลานี้แล ความสุขโสมนัส      
อันใด อาศัยกามคุณ ๕ เหลานี้เกิดข้ึน ความสุขโสมนัสนี้ เรากลาววา กามสุข. (สุขเกิด   
แตกาม) ดวยประการฉะนี้ เปนอันเรากลาวกามสุขวาเลิศกวากามท้ังหลาย กลาวสุขอันเปนท่ีสุด   
ของกามวาเลิศกวากามสุข  ในความสุขอันเปนท่ีสุดของกามน้ัน เรากลาววาเปนเลิศ.     
                                 สรรเสริญสุขอันเปนท่ีสุดของกาม  
         [๓๙๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวขณสปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต     
พระองคผูเจริญ ขอท่ีพระโคดมผูเจริญตรัสกามสุขวาเลิศกวากามท้ังหลาย ตรัสความสุขอันเปน   
ท่ีสุดของกามวาเลิศกวากามสุข ในความสุขอันเปนท่ีสุดของกามน้ันตรัสวาเปนเลิศนี้ ตรัสดี     
นาอัศจรรยนกั ไมเคยมีมา.   
     ดูกรกัจจานะ ขอท่ีวากามก็ดี กามสุขก็ด ีสุขอันเปนท่ีสุดของกามก็ดี นี้ยากท่ีทาน       
ผูมีความเห็นเปนอยางอ่ืน มีความพอใจเปนอยางอ่ืน มีความชอบใจเปนอยางอ่ืน มีความประกอบ    
เนื้อความเปนประการอ่ืน มีลัทธิอาจารยเปนประการอ่ืนจะพงึรูได ดกูรกัจจานะ ภกิษุเหลาใด    
เปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรยมีกรณียะไดทําเสร็จแลว มีภาระอันปลงลงแลว มีประโยชน 
ของตนอันถึงแลวตามลําดับ มีสังโยชนในภพส้ินรอบแลว หลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ   
ภิกษเุหลานั้นแล จะพึงรูขอท่ีวา กาม กามสุข หรือสุขอันเปนท่ีสุดของกามนี้ได.       
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         [๔๐๐] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวขณสปริพาชกโกรธ ขัดใจ เม่ือจะดาวา  
ติเตียนพระผูมีพระภาค คิดวาเราจักใหพระสมณโคดมไดรับความเสียหาย ดังนี้ จึงไดกราบทูลวา    
ก็เม่ือเปนเชนนั้น สมณพราหมณบางพวกในโลกน้ีไมรูเง่ือนเบ้ืองตน ไมรูเง่ือนเบ้ืองปลาย    
แตปฏิญาณอยูวา เรารูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว       
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมีดังนี้ ภาษติของสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงความเปนคํานาหวัเราะ      
ทีเดียว ถึงความเปนคําตํ่าชาอยางเดยีว ถึงความเปนคําเปลา ถึงความเปนคําเหลวไหลแทๆ.   
         [๔๐๑] ดกูรกัจจานะ สมณพราหมณเหลาใด เม่ือไมรูเง่ือนเบ้ืองตน เม่ือไมรูเง่ือน       
เบ้ืองปลาย มาปฏิญาณวา เรารูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว 
กิจอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ดังนี้ สมณพราหมณเหลานั้นควรถูกขมข่ีสมกับเหตุ ดูกรกัจจานะ    
ก็แตวา เง่ือนเบื้องตนจงงดไวเถิด เง้ือนเบ้ืองปลายจงงดไวเถิด บุรุษผูรูความ ไมเปนคนโออวด    
ไมมีมายา เปนคนซ่ือตรง ขอจงมาเถิด เราจะส่ังสอน เราจะแสดงธรรม เม่ือปฏิบัติตามคํา      
ท่ีเราสอนแลว ไมนานก็รูจักเอง จักเหน็เอง ไดยินวา การท่ีจะหลุดพนไปไดโดยชอบจาก   
เคร่ืองผูก คือ เคร่ืองผูกคืออวิชชา ก็เปนอยางนั้น.      
     ดูกรกัจจานะ เปรียบเหมือนเด็กออนยังนอนหงาย จะพงึถูกเขาผูกไวดวยเคร่ืองผูกท่ี   
ขอเทาท้ังสอง ท่ีขอมือท้ังสอง ท่ีคอหนึ่ง เปนหาแหง เคร่ืองผูกเหลานั้นจะพึงหลุดไปเพราะ  
เด็กนัน้ถึงความเจริญ เพราะเด็กนั้นถึงความแกกลาแหงอินทรียท้ังหลาย เขาพึงรูวาเปนผูพน 
และเคร่ืองผูกก็ไมมี ฉันใด กัจจานะ บุรุษผูรูความก็ฉันนั้นแล เปนคนไมโออวด ไมมีมายา     
เปนคนซ่ือตรง ขอจงมาเถิด เราจักส่ังสอน เราจักแสดงธรรม เม่ือปฏิบัติไดตามคําท่ีเราสอนแลว     
ไมนานนกัก็จกัรูเอง จักเห็นเอง ไดยินวา การท่ีจะหลุดพนไปไดโดยชอบจากเคร่ืองผูก คือ       
เคร่ืองผูกคืออวิชชา ก็เปนอยางนั้น.       
                                เวขณสปริพาชกแสดงตนเปนอุบาสก     
         [๔๐๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เวขณสปริพาชกไดกราบทูลวา ขาแต     
พระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค    
แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง   
หรือตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวังวาผูมีจกัษุจกัเหน็รูป ดังนี้ ฉันใด พระองคทรงประกาศธรรม   
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โดยอเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระผูมีพระภาค       
พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญจงทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก   
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.       
                 จบ เวขณสสูตร ท่ี ๑๐.  
                 จบ ปริพาชกวรรค ท่ี ๓. 
                 ________________   
                   รวมพระสูตรในวรรคนี้มี ๑๐ สูตร คือ       
     ๑. จูฬวัจฉโคตตสูตร    ๒. อัคคิวัจฉโคตตสูตร   
     ๓. มหาวัจฉโคตตสูตร   ๔. ทีฆนขสูตร     
     ๕. มาคัณฑิยสูตร๖. สันทกสูตร    
     ๗. มหาสกลุุทายิสูตร    ๘. สมณมุณฑกิสูตร      
     ๙. จูฬสกุลุทายิสูตร    ๑๐. เวขณสสูตร  
                 ________________    
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                                  ราชวรรค   
                                ๑. ฆฏิการสูตร      
         [๔๐๓] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ.      
คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จแวะออกจากทาง แลวไดทรงแยมพระสรวลในประเทศแหงหนึ่ง.  
คร้ังนั้น ทานพระอานนทไดมีความคิดวา เหตุอะไรหนอ ปจจัยอะไร ท่ีพระผูมีพระภาคทรง   
แยมพระสรวล พระตถาคตท้ังหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี ดังนี้. ทาน     
พระอานนทจงึทําผาอุตราสงคเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลว ได  
ทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เหตุอะไรหนอ ปจจัยอะไร ท่ีพระผูมีพระภาค      
ทรงแยมพระสรวล พระตถาคตท้ังหลายจะทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิไดนั้นไมมี?       
         [๔๐๔] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เร่ืองเคยมีมาแลว ท่ีประเทศนี้ไดมีนิคม  
ช่ือเวภฬิคะ เปนนิคมม่ังค่ังและเจริญ มีคนมาก มีมนุษยหนาแนน. พระผูมีพระภาค  
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยเวภฬิคนิคมอยู. ดกูรอานนท  
ไดยินวา ท่ีนีเ่ปนพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา. ไดยินวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     
ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆท่ีนี่.   
                 เร่ืองชางหมอช่ือฆฏิการะ    
         [๔๐๕] คร้ังนั้น ทานพระอานนทไดปูผาสังฆาฏิส่ีช้ันถวาย แลวกราบทูลพระผูมีพระภาค      
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ถาอยางนั้นขอพระผูมีพระภาคประทับนั่งเถิด เม่ือเปนเชนนี้       
ภูมิประเทศนี้จกัไดเปนสวนท่ีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาสองพระองคทรงบริโภค. พระผูมี       
พระภาคประทับนั่งบนอาสนะท่ีทานพระอานนทปูถวายแลว. จึงตรัสกะพระอานนทวา      
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ดูกรอานนท เร่ืองเคยมีมาแลว ในประเทศน้ีมีนิคมช่ือเวภฬิคะ เปนนิคมม่ังค่ังและเจริญ   
มีคนมาก มีมนุษยหนาแนน. ดูกรอานนท พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปน    
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงอาศัยเวภฬิคนิคมอยู ไดยินวา ท่ีนี่เปนพระอารามของพระผูมี    
พระภาค ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ไดยินวา พระผูมีพระภาค  
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาพุทธเจา ประทับนั่งตรัสสอนภิกษุสงฆท่ีนี่. และ 
ในเวภฬิคนิคม มีชางหมอช่ือฆฏิการะเปนอุปฏฐากของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป     
ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา เปนอุปฏฐากผูเลิศ. มีมาณพชื่อโชติปาละเปนสหายของ  
ชางหมอช่ือฆฏิการะ เปนสหายท่ีรัก. คร้ังนั้นฆฏิการะชางหมอเรียกโชติปาลมาณพมาวา มาเถิด    
เพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหนัตสัมมา 
สัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเหน็พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติ      
กันวาเปนความดี.     
         [๔๐๖] ดกูรอานนท เม่ือฆฏิการะชางหมอกลาวอยางนี้แลว โชติปาลมาณพไดกลาววา   
อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นท่ีเราเหน็แลวเลา? ดูกร       
อานนท แมคร้ังท่ีสอง ฆฏิการะชางหมอก็ไดกลาวกะโชติปาลมาณพวา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ 
เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวา    
การท่ีเราไดเหน็พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานัน้ สมมติกันวาเปนความดี.   
แมคร้ังท่ีสอง โชติปาลมาณพก็ไดกลาววา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวย    
พระสมณะศีรษะโลนนั้นท่ีเราเห็นแลวเลา? แมคร้ังท่ีสาม ฆฏิการะชางหมอก็ไดกลาววา มาเถิด  
เพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหนัตสัมมา 
สัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเหน็พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจานั้น     
สมมติกันวาเปนความดี. ดูกรอานนท แมคร้ังท่ีสาม โชติปาลมาณพก็กลาววา อยาเลยเพื่อน 
ฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้นท่ีเราเหน็แลวเลา?     
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     ฆ. เพื่อนโชติปาละ ถาอยางนั้น เรามาถือเอาเคร่ืองสําหรับสีตัวเม่ือเวลาอาบน้ําไป   
แมน้ําเพื่ออาบน้ํากันเถิด โชติปาลมาณพรับคําฆฏิการะชางหมอแลว.   
         [๔๐๗] ดูกรอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพไดถือเอาเคร่ือง 
สําหรับสีตัวเม่ือเวลาอาบน้ําไปยังแมน้ําเพื่ออาบน้ํา. คร้ังน้ันแล ฆฏิการะชางหมอไดเรียก       
โชติปาลมาณพมากลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้กไ็มไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนาม   
วากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมี     
พระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเหน็   
พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกันวาเปนความดี.     
         [๔๐๘] ดูกรอานนท เม่ือฆฏิการะชางหมอกลาวอยางนี้แลว โชติปาลมาณพไดกลาวกะ    
ฆฏิการะชางหมอวา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้น     
ท่ีเราเห็นแลวเลา? แมคร้ังท่ีสอง  ...  แมคร้ังท่ีสาม ฆฏิการะชางหมอกไ็ดเรียกโชติปาลมาณพมา     
กลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปน  
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนาม      
วากัสสป ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปน     
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา สมมติกันวาเปนความดี. แมคร้ังท่ีสามโชติปาลมาณพก็ไดกลาวกะ      
ฆฏิการะชางหมอวา อยาเลยเพื่อนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะศีรษะโลนนั้น     
ท่ีเราเห็นแลวเลา?   
         [๔๐๙] ดกูรอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอไดจับโชติปาลมาณพท่ีชายพกแลว  
กลาววา เพื่อนโชติปาละ นี้กไ็มไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนาม      
วากัสสป ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปน     
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกนัวาเปนความดี. ลําดับนั้น โชติปาลมาณพใหฆฏิการะ 
ชางหมอปลอยชายพกแลวกลาววา อยาเลยเพ่ือนฆฏิการะ จะมีประโยชนอะไรดวยพระสมณะ      
ศีรษะโลนนั้นท่ีเราเห็นแลวเลา?     
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     ดูกรอานนท ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอจับโชติปาละผูอาบน้ําดําเกลาท่ีผมแลวกลาววา       
เพื่อนโชติปาละ นี้ไมไกลพระอารามของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันต  
สัมมาสัมพุทธเจา มาเถิดเพื่อนโชติปาละ เราจักเขาไปเฝาพระมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป  
ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวาการท่ีเราไดเห็นพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันต    
สัมมาสัมพุทธเจานั้น สมมติกันวาเปนความดี. คร้ังนั้น โชติปาลมาณพมีความคิดวา นาอัศจรรย  
หนอทาน ไมเคยมีมาหนอทาน ท่ีฆฏิการะชางหมอผูมีชาติต่ํามาจับท่ีผมของเราผูอาบน้ําดําเกลาแลว       
การท่ีเราจะไปนี้ เห็นจะไมเปนการไปเล็กนอยหนอ ดังนี้แลว ไดกลาวกะฆฏิการะชางหมอวา      
เพื่อนฆฏิการะ การท่ีเพื่อนทําความพยายามต้ังแตชักชวนดวยวาจา จับท่ีชายพกจนลวงเลยถึงจับ      
ท่ีผมนั้น ก็เพื่อจะชวนใหกันไปในสํานักพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันต       
สัมมาสัมพุทธเจานั้น เทานั้นเองหรือ?     
     ฆ. เทานั้นเองเพ่ือนโชติปาละ จริงเชนนัน้เพื่อน ก็การท่ีเราไดเหน็พระผูมีพระภาค       
ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจานั้น เปนความดี.  
     โช. เพื่อนฆฏิการะ ถาอยางนั้น จงปลอยเถิด เราจักไป.       
         [๔๑๐] ดกูรอานนท คร้ังนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพไดเขาไปเฝา    
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงท่ีประทับ แลวฆฏิการะ     
ชางหมอถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทรงพระนามวากสัสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  
แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง. สวนโชติปาลมาณพไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาคทรงพระนาม     
วากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว   
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ฆฏิการะชางหมอนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูล 
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ    
นี่โชติปาลมาณพ เปนสหายที่รักของขาพระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรม       
แกโชติปาลมาณพน้ีเถิด.       
         [๔๑๑] ดกูรอานนท คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหนัต     
สัมมาสัมพุทธเจา ทรงยังฆฏิการะชางหมอ และโชติปาลมาณพใหเหน็แจง ใหสมาทาน    
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ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอ และโชติปาลมาณพ     
อันพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ใหเห็นแจง ให   
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา เพลิดเพลินช่ืนชม พระภาษิตของพระผูมีพระภาค   
ทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา แลวลุกจากอาสนะ ถวายอภิวาท  
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ทําประทักษิณแลว     
หลีกไป. 
         [๔๑๒] ดูกรอานนท คร้ังนั้น โชติปาลมาณพไดถามฆฏิการะชางหมอวา เพื่อนฆฏิการะ    
เม่ือทานฟงธรรมนี้อยู และเม่ือเชนนั้นทานจะออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตหรือหนอ?      
     ฆ. เพื่อนโชติปาละ ทานก็รูอยูวา เราตองเล้ียงมารดาบิดา ซ่ึงเปนคนตาบอดผูชราแลว    
มิใชหรือ?     
     โช. เพื่อนฆฏิการะ ถาเชนนั้น เราจกัออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.    
         [๔๑๓] ดูกรอานนท คร้ังนั้น ฆฏิการะชางหมอและโชติปาลมาณพไดเขาไปเฝาพระผูมี  
พระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาถึงท่ีประทับ ถวายบังคม      
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว นั่งอยู ณ ท่ีควร       
สวนขางหนึ่ง. ฆฏิการะชางหมอไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นี่โชติปาลมาณพเปน 
สหายท่ีรักของขาพระพุทธเจา ขอพระผูมีพระภาคทรงใหโชติปาลมาณพน้ีบวชเถิด ดงันี้       
โชติปาลมาณพไดบรรพชาอุปสมบทแลวในสํานักพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. คร้ันเม่ือโชติปาลมาณพอุปสมบทแลวไมนานประมาณก่ึงเดือน     
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยูในเวภฬิค 
นิคมตามควรแกพระพุทธาภิรมยแลว เสดจ็หลีกจาริกไปทางพระนครพาราณสี เสดจ็จาริกไป       
โดยลําดับ ถึงพระนครพาราณสีแลว.      
                                 เร่ืองพระเจากาสีพระนามวากกิิ  
         [๔๑๔] ดูกรอานนท ไดยินวา ในคราวน้ันพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป     
ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ประทับอยู ณ ปาอิสิปตนมิคทายวนั ใกลพระนครพาราณสี.  
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คร้ังนั้น พระเจากาสีทรงพระนามวากกิิไดทรงสดับวา ไดยนิวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวา     
กัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จถึงพระนครพาราณสี ประทับอยู ณ ปาอิสิปตน 
มิคทายวัน ใกลพระนครพาราณสี. คร้ังนั้น พระเจากิกกิาสิราชรับส่ังใหเทียบราชยานท่ีดีๆ แลว  
ทรงราชยานอยางดีเสด็จออกจากพระนครพาราณสีดวยราชยานอยางดี ดวยราชานุภาพอยางยิ่งใหญ 
เพื่อจะเฝาพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา เสด็จไป  
โดยเทาท่ียานจะไปไดแลว เสด็จลงจากราชยาน เสด็จพระราชดําเนนิดวยพระบาทเขาไปเฝา      
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาถึงท่ีประทับ ถวายบังคม      
แลวประทับนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.      
         [๔๑๕] ดูกรอานนท พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหันตสัมมา  
สัมพุทธเจา ทรงยังพระเจากกิิกาสิราชใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ใหทรง  
ราเริง ดวยธรรมีกถา. ลําดับนั้น พระเจากิกกิาสิราชอันพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป 
ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ใหทรงเห็นแจง ใหทรงสมาทาน ใหทรงอาจหาญ ใหทรง     
ราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคพรอมดวย      
ภิกษุสงฆจงทรงรับภัตตาหารของหมอมฉันในวันพรุงนี้. พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป   
ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรับดวยอาการดุษณีภาพ. พระเจากิกิกาสิราชทรงทราบวา      
พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงรับนิมนตแลว    
เสด็จลุกจากอาสนะ ถวายบังคม ทรงทําประทักษณิแลวเสด็จหลีกไป. พอลวงราตรีนัน้ไป   
พระเจากิกิกาสิราชรับส่ังใหตกแตงขาทนยีโภชนียะอันประณีต ลวนแตเปนขาวสาลีอันขาวและ       
ออน มีส่ิงดําเกบ็ออกหมดแลว มีแกงและกบัเปนอเนก ในพระราชนิเวศนของทาวเธอ แลว       
รับส่ังใหราชบุรุษไปกราบทูลภัตกาลวา ไดเวลาแลว พระเจาขา ภัตตาหารสําเร็จแลว.      
         [๔๑๖] ดกูรอานนท คร้ังนั้น เวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป ผูเปน     
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสดจ็เขาไปยังพระราชนิเวศน  
ของพระเจากกิิกาสิราช ประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย พรอมดวยภกิษุสงฆ. ลําดับนั้น   
พระเจากิกิกาสิราช ทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข ใหอ่ิมหนําเพียงพอดวย  
ของเค้ียวของฉันอันประณตี ดวยพระหัตถของทาวเธอ คร้ันพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป  
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อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเสวยเสร็จ วางพระหัตถจากบาตรแลว พระเจากิกิกาสิราช ทรงถือ     
อาสนะตํ่าอันหนึ่ง ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ    
ขอพระผูมีพระภาคทรงรับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสีของหมอมฉันเถิด หมอมฉันจกัไดบํารุง      
พระสงฆเห็นปานนี้.    
     พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา อยาเลย มหาบพิตร  
อาตมภาพรับการอยูจําพรรษาเสียแลว. แมคร้ังท่ีสอง  ...  แมคร้ังท่ีสาม พระเจากิกิกาสิราชไดกราบ    
ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคทรงรับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสีของ  
หมอมฉันเถิด หมอมฉันจักไดบํารุงพระสงฆเห็นปานนี้.       
     แมคร้ังท่ีสาม พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาก็ตรัสวา   
อยาเลย มหาบพิตร อาตมภาพรับการอยูจําพรรษาเสียแลว. คร้ังนั้น พระเจากกิิกาสิราชทรงเสีย      
พระทัย ทรงโทมนัสวา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไมทรง     
รับการอยูจําพรรษา ณ เมืองพาราณสีของเราเสียแลว ดังนี้ แลวไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ       
มีใครอ่ืนที่เปนอุปฏฐากยิ่งกวาหมอมฉันหรือ?     
                พระกัสสปพุทธเจาสรรเสริญชางหมอช่ือฆฏิการะ 
         [๔๑๗] มีอยู มหาบพิตร นิคมช่ือเวภฬิคะ ชางหมอช่ือฆฏิการะ อยูในนิคมนั้น 
เขาเปนอุปฏฐากของอาตมภาพ นับเปนอุปฏฐากช้ันเลิศ พระองคแลทรงเสียพระทัยมีความโทมนัส 
วา พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ไมทรงรับการอยูจําพรรษา    
ในเมืองพาราณสีของเราเสียแลว ความเสียใจและความโทมนัสนี้นั้น ยอมไมมี และจักไมมีใน  
ชางหมอฆฏิการะ ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะแล ถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
เปนสรณะ เวนขาดจากปาณาติบาต เวนขาดจากอทินนาทาน เวนขาดจากกาเมสุมิจฉาจาร     
เวนขาดจากมุสาวาท เวนขาดจากนํ้าเมาคือสุราและเมรัย อันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท ดูกร  
มหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะ เปนผูประกอบดวยความเลื่อมใสอันไมหวั่นไหวในพระพุทธเจา    
ในพระธรรม ในพระสงฆ ประกอบดวยศีลท่ีพระอริยเจาใคร ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะ     
เปนผูหมดสงสัยในทุกข ในทุกขสมุทัย ในทุกขนิโรธ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา บริโภคภัต     
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ม้ือเดียว ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม ปลอยวางแกวมณแีละทองคํา ปราศจาก 
การใชทองและเงิน ดกูรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะแล ไมขุดแผนดนิดวยสากและดวยมือ       
ของตน นํามาแตดินตล่ิงพังหรือขุยหนูซ่ึงมีอยูดวยหาบ ทําเปนภาชนะแลวกลาวอยางนี้วา  
ในภาชนะนี้ ผูใดตองการ ผูนั้นจงวางถุงใสขาวสาร ถุงใสถ่ัวเขียว หรือถุงใสถ่ัวดําไว แลวนํา       
ภาชนะที่ตองการนั้นไปเถิด ดูกรมหาบพิตร ชางหมอฆฏิการะ เล้ียงมารดาบิดา ผูชรา ตาบอด  
ชางหมอฆฏิการะ เปนอุปปาติกะ จะปรินิพพานในภพนั้น มีการไมกลับจากโลกนั้นเปนธรรมดา   
เพราะโอรัมภาคิยสังโยชนหาประการหมดส้ินไป. 
         [๔๑๘] ดูกรมหาบพิตร คร้ังหนึ่ง อาตมภาพอยูท่ีนคิมช่ือเวภฬิคะนั้นเอง. เวลาเชา    
อาตมภาพนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไปหามารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอถึงท่ีอยู แลวไดถามวา  
ดูเถิด นี่คนหาอาหารไปไหนเสียเลา? มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอตอบวา ขาแตพระองคผูเจริญ   
อุปฏฐากของพระองคออกไปเสียแลว ขอพระองคจงเอาขาวสุกจากหมอขาวนี้ เอาแกงจากหมอ    
แกงนี้เสวยเถิด. ดูกรมหาบพติร คร้ังนั้น อาตมภาพไดเอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจาก     
หมอแกงฉันแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป. ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงท่ีอยู      
แลวไดถามวา ใครมาเอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจากหมอแกงบริโภคแลวลุกจากอาสนะ       
หลีกไป. มารดาบิดาบอกวา ดูกรพอ พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา       
ทรงเอาขาวสุกจากหมอขาว เอาแกงจากหมอแกงเสวยแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. คร้ังนั้น  
ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ท่ีพระผูมีพระภาค   
ทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเรา. ดูกรมหาบพิตร      
คร้ังนั้น ปติและสุขไมละฆฏิการะชางหมอตลอดกึ่งเดือน ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน.     
         [๔๑๙] ดกูรมหาบพิตร คร้ังหนึ่ง อาตมภาพอยูท่ีเวภฬิคนิคมนั้นเอง. คร้ังนั้นเวลาเชา       
อาตมภาพนุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปหามารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอถึงท่ีอยู แลวไดถามวา   
ดูเถิด นี่คนหาอาหารไปไหนเสียเลา? มารดาบิดาของฆฏิการะชางหมอตอบวา ขาแตพระองคผูเจริญ   
อุปฏฐากของพระองคออกไปเสียแลว ขอพระองคจงเอาขนมสดจากกระเชานี้ เอาแกงจากหมอแกง    
นี้เสวยเถิด. ดกูรมหาบพิตร คร้ังนั้น อาตมภาพไดเอาขนมสดจากกระเชา เอาแกงจากหมอแกง    
ฉันแลว ลุกจากอาสนะหลีกไป. ลําดับนั้น ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงท่ีอยู แลวได    
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ถามวา ใครมาเอาขนมสดจากกระเชา เอาแกงจากหมอแกงบริโภค แลวลุกจากอาสนะหลีกไป.  
มารดาบิดาบอกวา ดกูรพอ พระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรง    
เอาขนมสดจากกระเชา เอาแกงจากหมอแกงเสวยแลว เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป. คร้ังนั้น 
ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเห็นวา เปนลาภของเราหนอ เราไดดีแลวหนอ ท่ีพระผูมีพระภาค   
ทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนี้แกเรา. ดูกรมหาบพิตร      
คร้ังนั้น ปติและสุขไมละฆฏิการะชางหมอตลอดกึ่งเดือน ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน.     
         [๔๒๐] ดูกรมหาบพิตร คร้ังหนึ่ง อาตมภาพอยูท่ีเวภฬิคนิคมนั้นเอง. ก็สมัยนั้น กุฏิร่ัว.    
อาตมภาพจึงเรียกภกิษุท้ังหลายมาวา ดกูรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงพากันไปดูหญาท่ีนิเวศน    
ของฆฏิการะชางหมอ. เม่ืออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว ภกิษุเหลานั้นไดกลาวกะอาตมภาพวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ หญาท่ีนิเวศนของฆฏิการะชางหมอไมมี มีแตหญาท่ีมุงหลังคาเรือนท่ีฆฏิการะ   
ชางหมออยูเทานั้น. อาตมภาพไดส่ังภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงพากันไป 
ร้ือหญาท่ีมุงหลังคาเรือน ท่ีฆฏิการะชางหมออยูมาเถิด. ดูกรมหาบพิตร คร้ังนั้น ภิกษุเหลานั้น      
ไดไปร้ือหญาท่ีมุงหลังคาเรือนท่ีฆฏิการะชางหมออยูมาแลว. ลําดับนัน้ มารดาบิดาของฆฏิการะ   
ชางหมอไดกลาวกะภกิษุเหลานั้นวา ใครมาร้ือหญามุงหลังคาเรือนเลา. ภิกษุท้ังหลายตอบวา ดูกร      
นองหญิง กุฎีของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ร่ัว มารดาบิดา 
ฆฏิการะชางหมอไดกลาววา เอาไปเถิดเจาขา เอาไปตามสะดวกเถิด ทานผูเจริญ. คร้ังนั้น       
ฆฏิการะชางหมอเขาไปหามารดาบิดาถึงท่ีอยู แลวไดถามวา ใครมาร้ือหญามุงหลังคาเรือนเสียเลา?      
มารดาบิดาตอบวา ดูกรพอ ภกิษุท้ังหลายบอกวา กุฎีของพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสป   
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ร่ัว. ดูกรมหาบพติร คร้ังนั้น ฆฏิการะชางหมอมีความคิดเหน็วา  
เปนลาภของเราหนอ เราไดดแีลวหนอ ท่ีพระผูมีพระภาคทรงพระนามวากัสสปอรหันตสัมมา      
สัมพุทธเจา ทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนีแ้กเรา. ดูกรมหาบพิตร คร้ังนั้น ปติและสุขไมละฆฏิการะ       
ชางหมอตลอดก่ึงเดือน ไมละมารดาบิดาตลอดเจ็ดวัน. และคร้ังนั้น เรือนท่ีฆฏิการะชางหมอ       
อยูท้ังหลังนั้น มีอากาศเปนหลังคาอยูตลอดสามเดือน ถึงฝนตกก็ไมร่ัว ดกูรมหาบพิตร ฆฏิการะ    
ชางหมอมีคุณเห็นปานนี้.     
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     กิ. ขาแตพระองคผูเจริญ เปนลาภของฆฏิการะชางหมอแลว ฆฏิการะชางหมอไดดแีลว       
ท่ีพระผูมีพระภาคทรงคุนเคยอยางยิ่งเชนนีแ้กเขา.       
         [๔๒๑] ดูกรอานนท คร้ังนั้น พระเจากิกิกาสิราชไดสงเกวียนบรรทุกขาวสารขาวปณฑุมุ     
ฑิกสาลีประมาณ ๕๐๐ เลม และเคร่ืองแกงอันสมควรแกขาวสารนั้น ไปพระราชทานแกฆฏิการะ    
ชางหมอ. คร้ังนั้น ราชบุรุษท้ังหลายเขาไปหาฆฏิการะชางหมอแลวไดกลาววา ดูกรทานผูเจริญ 
นี่ขาวสารขาวปณฑุมุฑกิสาลีบรรทุกเกวียนประมาณ ๕๐๐ เลม และเคร่ืองแกงอันสมควรแก     
ขาวสารนั้น พระเจากกิิกาสิราชสงมาพระราชทานแกทานแลว จงรับของพระราชทานเหลานั้น   
ไวเถิด.       
     ฆฏิการะชางหมอไดตอบวา พระราชามีพระราชกิจมาก มีราชกรณยีะมาก ของท่ีพระ 
ราชทานมาน้ี อยาเปนของขาพเจาเลย จงเปนของหลวงเถิด.   
         [๔๒๒] ดูกรอานนท เธอจะพึงมีความคิดเห็นวา สมัยนั้น คนอ่ืนไดเปนโชติปาล 
มาณพแนนอน แตขอนั้นเธอไมควรเหน็อยางนั้น สมัยนัน้เราไดเปนโชติปาลมาณพ.   
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนท ยินดช่ืีนชมพระภาษิตของ    
พระผูมีพระภาคแลว ดังนีแ้ล. 
                  จบ ฆฏิการสูตร ท่ี ๑. 
                          ______________  
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                                ๒. รัฐปาลสูตร      
                 พราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตะเขาเฝา     
         [๔๒๓] ขาพระเจาไดสดับมาอยางนี:้   
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคไดเสด็จจาริกไปในหมูชนชาวกุรุ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ      
เสด็จถึงนิคมของชาวกุรุอันช่ือวา ถุลลโกฏฐิตะ. พราหมณและคฤหบดท้ัีงหลายชาวนคิมถุลลโกฏ       
ฐิตะ ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากยสกลุ เสด็จจาริกไปในหมูชน       
ชาวกุรุ พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ เสดจ็ถึงถุลลโกฏฐิตะแลว ก็กิตติศัพทอันงามของ     
ทานพระสมณโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาค       
พระองคนั้นเปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว    
ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย    
ท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระองคทรงทําโลกนี้พรอมท้ังเทวโลก    
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดา และมนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมมีคุณอันงามในเบ้ืองตน     
มีคุณอันงามในทามกลาง มีคุณอันงามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถพรอมท้ัง   
พยัญชนะบริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง ก็การเหน็พระอรหนัตท้ังหลายเหน็ปานนั้น เปนการดี   
ดังนี้. 
         [๔๒๔] คร้ังนั้น พราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคม ไดเขาไปเฝาพระผูมี 
พระภาคถึงท่ีประทับ บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวก      
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคประทับแลวนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง   
บางพวกประกาศช่ือและโคตรในสํานักพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวก    



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 299 
นิ่งอยู แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคทรงยังพราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏ    
ฐิตนิคม ผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหร่ืนเริงดวย      
ธรรมีกถา.      
                  รัฐปาลกุลบุตรขอบวช   
         [๔๒๕] สมัยนั้น กุลบุตรช่ือรัฐปาละ เปนบุตรของสกุลเลิศ ในถุลลโกฏฐิตนิคมนั้น      
นั่งอยูในหมูบริษัทนั้นดวย. รัฐปาลกุลบุตร มีความคิดเหน็วาดวยประการอยางไรๆ แล เราจึงจะรู      
ท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยให 
บริบูรณ ใหบริสุทธ์ิ โดยสวนเดียวดจุสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและ       
หนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. คร้ังนั้น พวกพราหมณ คฤหบดี     
ชาวถุลลโกฏฐิตนิคม อันพระผูมีพระภาคทรงใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวย 
ธรรมีกถา ช่ืนชมยินดพีระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค     
ทําประทักษณิแลวหลีกไป. เม่ือพราหมณและคฤหบดีชาวถุลลโกฏฐิตนิคมหลีกไปไมนาน รัฐปาล    
กุลบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวน   
ขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยประการไรๆ แล ขาพระพุทธเจา     
จึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย   
ใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิ โดยสวนเดยีวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะ    
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอขาพระพุทธเจาพึงได       
บรรพชาอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาคเถิด. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรรัฐปาละ ทาน    
เปนผูท่ีมารดาบิดาอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลวหรือ?  
     รัฐปาลกุลบุตรกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระพุทธเจา เปนผูท่ีมารดาบิดายัง    
มิไดอนุญาตใหออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลย พระเจาขา.   
     ภ. ดูกรรัฐปาละ พระตถาคตท้ังหลาย ยอมไมบวชบตุรท่ีมารดาบิดามิไดอนุญาต.   
     ร. ขาแตพระองคผูเจริญ มารดาบิดาจักอนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือนบวชเปน  
บรรพชิต ดวยประการใด ขาพระพุทธเจาจกักระทําดวยประการนั้น.    
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         [๔๒๖] คร้ังนั้น รัฐปาลกุลบุตรลุกจากอาสนะ ถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประ  
ทักษิณแลวเขาไปหามารดาบิดาถึงท่ีอยู แลวไดกลาววา ขาแตคุณแมคุณพอ ดวยประการ 
อยางไรๆ แล ฉันจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาคทรงแสดงแลว การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะ    
ประพฤตพิรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิ โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ฉันปรารถนา 
จะปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ขอคุณแมคุณพอจง    
อนุญาตใหฉันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
         [๔๒๗] เม่ือรัฐปาลกุลบุตรกลาวเชนนี้แลว มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรไดกลาววา   
พอรัฐปาละ เจาเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราท้ังสอง มีแตความสุข ไดรับเล้ียงดู  
มาดวยความสุข พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไรเลย มาเถิด พอรัฐปาละ พอจง    
บริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดี    
บริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด เราท้ังสองจะอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได    
ถึงเจาจะตาย เราท้ังสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราท้ังสองจักอนญุาตใหเจา     
ซ่ึงยังเปนอยู ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา? แมคร้ังท่ีสอง  ...  แมคร้ังท่ีสาม รัฐปาลกุลบุตร   
ก็กลาววา ขาแตคุณแมคุณพอ ดวยประการไรๆ แล ฉันจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระผูมีพระภาค      
ทรงแสดงแลว ขอคุณแมคุณพอจงอนุญาตใหฉันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. แมคร้ัง      
ท่ีสาม มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ไดกลาววา พอรัฐปาละ เจาเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรัก     
ท่ีชอบใจของมารดาบิดา มีแตความสุข ไดรับเล้ียงดูมาดวยความสุข พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจัก   
ความทุกขอะไรๆ เลย มาเถิด พอรัฐปาละ พอจงบริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด เจายังกาํลัง  
บริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด มารดาบิดาจะ  
อนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได ถึงเจาจะตาย เราท้ังสองก็ไมปรารถนาจะ   
พลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราท้ังสองจักอนุญาตใหเจาซ่ึงยังเปนอยูออกจากเรือนบวชเปน  
บรรพชิตเลา?   
                มารดาบิดาไมอนญุาตใหบวช      
         [๔๒๘] คร้ังนั้น รัฐปาลกุลบุตรนอยใจวา มารดาบิดาไมอนุญาตใหเราออกจาก    
เรือนบวชเปนบรรพชิต ดังน้ี จึงนอนอยูบนพื้นอันปราศจากเคร่ืองลาด ณ ท่ีนั้นเอง ดวยต้ังใจวา   
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ท่ีนี้จักเปนท่ีตาย หรือท่ีบวชของเรา. ไมบริโภคอาหารต้ังแต ๑ วนั ๒ วนั ๓ วัน ๔ วนั ๕ วัน   
๖ วัน ตลอดถึง ๗ วัน.  
         [๔๒๙] คร้ังนั้น มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรไดกลาววา พอรัฐปาละเจาเปนบุตร     
คนเดียว เปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราท้ังสอง มีแตความสุข ไดรับเล้ียงดูมาดวยความสุข     
พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไรๆ เลย เจาจงลุกข้ึน พอรัฐปาละ เจาจงบริโภค จงดื่ม  
จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญ    
ไปพลางเถิด เราท้ังสองจักอนุญาตใหเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตไมได ถึงเจาจะตาย    
เราท้ังสองก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากเจา เหตุไฉน เราท้ังสองจักอนุญาตใหเจาซ่ึงยังเปนอยู   
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา? เม่ือมารดาบิดากลาวเชนนี้แลว รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย    
แมคร้ังท่ีสอง ... แมคร้ังท่ีสาม มารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรก็ไดกลาววา พอรัฐปาละ เจาเปน       
บุตรคนเดียว เปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราท้ังสอง มีแตความสุข ไดรับเล้ียงดูมาดวยความสุข 
พอรัฐปาละ เจาไมไดรูจักความทุกขอะไรๆ เลย เจาจงลุกข้ึน พอรัฐปาละ เจาจงบริโภค จงดื่ม  
จงใหบําเรอเถิด เจายังกําลังบริโภคได กําลังดื่มได กําลังใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญ    
ไปพลางเถิด. แมคร้ังท่ีสาม รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย.   
                   เพือ่นชวยออนวอนขอใหอนุญาตใหบวช       
         [๔๓๐] คร้ังนั้น พวกสหายของรัฐปาลกุลบุตร พากันเขาไปหารัฐปาลกุลบุตรถึงท่ีอยู    
แลวไดกลาววา เพื่อนรัฐปาละ ทานเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรักท่ีชอบใจของมารดาบิดา มีแต      
ความสุข ไดรับเล้ียงดูมาดวยความสุข ทานไมไดรูจกัความทุกขอะไรๆ เลย เชิญลุกข้ึน เพื่อน   
รัฐปาละ ทานจงบริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด ทานยังกาํลังบริโภคได กําลังดื่มได กาํลัง  
ใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด มารดาบิดาจะอนญุาตใหทานออกจากเรือนบวช   
เปนบรรพชิตไมได ถึงทานจะตาย มารดาบิดาก็ไมปรารถนาจะพลัดพรากจากทาน เหตุไฉน 
มารดาบิดาจะอนุญาตใหทานซ่ึงยังเปนอยูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเลา? เม่ือสหายเหลานัน้    
กลาวเชนนี้ รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย แมคร้ังท่ีสอง ... แมคร้ังท่ีสาม พวกสหายของรัฐปาล 
กุลบุตรไดกลาววา เพื่อนรัฐปาละ ทานเปนบุตรคนเดียว เปนท่ีรักท่ีชอบใจของมารดาบิดา  
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มีแตความสุข ไดรับเล้ียงดูมาดวยความสุข ทานไมรูจักความทุกขอะไรๆ เลย เชิญลุกข้ึน เพื่อน 
รัฐปาละ ทานจงบริโภค จงดื่ม จงใหบําเรอเถิด ทานยังกาํลังบริโภคได กําลังดื่มได กาํลัง  
ใหบําเรอได จงยินดีบริโภคกามทําบุญไปพลางเถิด. แมคร้ังท่ีสาม รัฐปาลกุลบุตรก็ไดนิ่งเสีย.     
     ลําดับนั้น พวกสหายพากันเขาไปหามารดาบิดาของรัฐปาลกุลบุตรถึงท่ีอยู แลวไดกลาววา      
ขาแตคุณแมคุณพอ รัฐปาลกลุบุตรนี้ นอนอยูท่ีพื้นอันปราศจากเคร่ืองลาด ณ ท่ีนัน้เอง ดวย    
ตั้งใจวาท่ีนี้จกัเปนท่ีตายหรือท่ีบวชของเรา ถาคุณแมคุณพอจะไมอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจาก      
เรือนบวชเปนบรรพชิต ก็จักตายเสียในท่ีนัน้เอง แตถาคุณแมคุณพอจะอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตร     
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต คุณแมคุณพอกจ็ักไดเห็นเขาแมบวชแลว หากรัฐปาลกุลบุตร     
จักยนิดีในการบวชเปนบรรพชิตไมได เขาจะไปไหนอ่ืน ก็จักลับมาท่ีนี่เอง ขอคุณแมคุณพอ  
อนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด.     
                 มารดาบิดาอนุญาตใหบวช 
         [๔๓๑] มารดาบิดากลาววา ดูกรพอท้ังหลาย เราอนุญาตใหรัฐปาลกุลบุตรออกจาก  
เรือนบวชเปนบรรพชิต แตเม่ือเขาบวชแลวพึงมาเยี่ยมมารดาบิดาบาง. คร้ังนั้น สหายท้ังหลาย      
พากันเขาไปหารัฐปาลกุลบุตรถึงท่ีอยู แลวไดกลาววา คุณแมคุณพออนุญาตใหทานออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิตแลว แตเม่ือทานบวชแลว พึงมาเยีย่มคุณแมคุณพอบาง.      
                                 รัฐปาละบวชและบรรลุพระอรหันต    
         [๔๓๒] คร้ังนั้น รัฐปาลกุลบุตรลุกข้ึน บํารุงกายใหเกิดกําลังแลว เขาไปเฝาพระผูมี      
พระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดทูลวา    
ขาแตพระองคผูเจริญ มารดาบิดาอนุญาตใหขาพระพุทธเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตแลว  
ขอพระผูมีพระภาคใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด รัฐปาลกุลบุตรไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานัก    
พระผูมีพระภาค. คร้ันเม่ือทานรัฐปาละอุปสมบทแลวไมนาน พอไดกึ่งเดือน พระผูมีพระภาค 
ประทับอยูในถุลลโกฏฐิตนิคมตามควรแลว เสด็จจาริกไปทางนครสาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลําดับ  
ไดเสด็จถึงพระนครสาวัตถีแลว.       
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         [๔๓๓] ไดยินวา พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวนั อารามของทาน   
อนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้น ทานรัฐปาละหลีกออกไปอยูแตผูเดียว เปน      
ผูไมประมาท มีความเพยีร มีตนสงไปแลว ไมชานานเทาไร ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย       
ไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวย      
ปญญาอันยิ่งดวยตนเองในปจจุบันเขาถึงอยู รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ี 
ควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ทานพระรัฐปาละไดเปนพระอรหันต       
รูปหนึ่ง ในจํานวนพระอรหนัตท้ังหลาย. 
         [๔๓๔] คร้ังนั้น ทานพระรัฐปาละเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม    
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคปรารถนา   
จะไปเยี่ยมมารดาบิดา ถาพระผูมีพระภาคทรงอนุญาตกะขาพระองค. พระผูมีพระภาคทรงมนสิการ 
กําหนดใจของทานพระรัฐปาละดวยพระหฤทัยแลว ทรงทราบชัดวา รัฐปาลกุลบุตรไมสามารถ 
ท่ีจะบอกลาสิกขาสึกออกไปแลว. ลําดับนั้น จึงตรัสวา ดูกรรัฐปาละ ทานจงสําคัญกาลอันควร   
ณ บัดนี้เถิด. ทานพระรัฐปาละลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาค ทําประทักษณิแลว       
เก็บอาสนะถือบาตรและจวีรหลีกจาริกไปทางถุลลโกฏฐิตนิคม จาริกไปโดยลําดับ บรรลุถึง  
ถุลลโกฏฐิตนิคมแลว.   
         [๔๓๕] ไดยินวา ทานพระรัฐปาละพักอยู ณ พระราชอุทยาน ช่ือมิคาจีระ ของพระเจา    
โกรัพยะ ในถุลลโกฏฐิตนิคมนั้น. คร้ังนั้นเวลาเชา ทานพระรัฐปาละนุงแลว ถือบาตรและจวีร       
เขาไปบิณฑบาตยังถุลลโกฏฐิตนิคม. เม่ือเท่ียวบิณฑบาตในถุลลโกฏฐิตนิคมตามลําดับตรอก ไดเขา      
ไปยังนิเวศนของบิดาทาน สมัยนั้น บิดาของทานพระรัฐปาละ กําลังใหชางกัลบกสางผมอยูท่ีซุม    
ประตูกลาง. ไดเห็นทานพระรัฐปาละกําลังมาแตไกล แลวไดกลาววา พวกสมณะศีรษะโลน       
เหลานี้ บวชบตุรคนเดียวผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา. คร้ังนั้น ทานพระรัฐปาละไมไดการให    
ไมไดคําตอบท่ีบานบิดาของทาน ท่ีแทไดแตคําดาเทานัน้. 
         [๔๓๖] สมัยนั้น ทาสีแหงญาติของทานพระรัฐปาละปรารถนาจะเอาขนมกุมมาสท่ีบูด  
ไปท้ิง. ทานรัฐปาละไดกลาวกะทาสีของญาตินั้นวา ดูกรนองหญิง ถาส่ิงนั้นจําตองท้ิง    
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จงใสในบาตรของฉันนี้เถิด. ทาสีของญาติเม่ือเทขนมกุมมาสท่ีบูดนั้นลงในบาตรของทานพระ   
รัฐปาละ จํานมิิตแหงมือเทาและเสียงได. แลวไดเขาไปหามารดาของทานรัฐปาละ แลวไดกลาววา  
เดชะบุญแมเจา แมเจาพึงทราบวา รัฐปาละลูกแมเจามาแลว.       
     มารดาทานพระรัฐปาละกลาววา แมคนใช ถาเจากลาวจริง ฉันจะทําเจาไมใหเปนทาสี.       
     ลําดับนั้น มารดาของทานพระรัฐปาละเขาไปหาบิดาถึงท่ีอยูแลวไดกลาววา เดชะบุญ   
ทานคฤหบดี ทานพึงทราบวา ไดยินวารัฐปาลกุลบุตรมาถึงแลว.      
                  พระรัฐปาลฉันขนมบูด   
         [๔๓๗] ขณะนัน้ ทานพระรัฐปาละอาศัยฝาเรือนแหงหนึ่งฉันขนมกุมมาสบูดนัน้อยู.       
บิดาเขาไปหาทานพระรัฐปาละถึงท่ีใกล แลวไดถามวา มีอยูหรือพอรัฐปาละ ท่ีพอจักกินขนม     
กุมมาสบูด พอควรไปเรือนของตัวมิใชหรือ?    
     ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกรคฤหบดี เรือนของอาตมภาพผูออกจากเรือนบวชเปน     
บรรพชิตจะมีท่ีไหน อาตมภาพไมมีเรือน อาตมภาพไดไปถึงเรือนของทานแลว แตท่ีเรือนของ   
ทานนั้น อาตมภาพไมไดการให ไมไดคําตอบเลย ไดเพยีงคําดาอยางเดยีวเทานั้น.  
     มาไปเรือน มาเถิด พอรัฐปาละ.   
     อยาเลยคฤหบดี วนันี้อาตมภาพทําภัตตกิจเสร็จแลว.      
     พอรัฐปาละ ถาอยางนั้น ขอทานจงรับภัตตาหารเพื่อฉันในวันพรุงนี้ ทานพระรัฐปาละรับ     
นิมนตดวยดุษณีภาพแลว.      
                                  พระรัฐปาลเขาไปบานโยมบิดา     
         [๔๓๘] ลําดับนั้น บิดาของทานพระรัฐปาละทราบวา ทานรัฐปาละรับนิมนตแลวเขาไป     
ยังนิเวศนของตน แลวส่ังใหฉาบไลท่ีแผนดินดวยโคมัยสด แลวใหขนเงินและทองมากองเปน  
กองใหญ แบงเปนสองกอง คือ เงินกองหนึ่ง ทองกองหนึ่ง เปนกองใหญอยางท่ีบุรุษท่ียืนอยูขางนี้      
ไมเห็นบุรุษท่ีผูยืนขางโนน บุรุษที่ยืนขางโนนไมเห็นบุรุษผูยืนขางนี้ ฉะนั้น ใหปดกองเงินกองทอง     
นั้นดวยเส่ือลําแพน ใหปูลาดอาสนะไวทามกลาง แลวแวดวงดวยมาน แลวเรียกหญิงท้ังหลายท่ีเปน  
ภรรยาเกาของทานพระรัฐปาละมาวา ดกูรแมสาวๆ ท้ังหลาย เจาท้ังหลายประดับดวยเคร่ืองประดับ     
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สํารับใดมา จึงเปนท่ีรักท่ีชอบใจของรัฐปาลบุตรของเราแตกอน จงประดับดวยเคร่ืองประดับ  
สํารับนั้น. คร้ันลวงราตรีนั้นไป บิดาของทานพระรัฐปาละ ไดส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉัน       
อยางประณตี แลวใชคนไปเรียนเวลาแกทานพระรัฐปาละวา ถึงเวลาแลวพอรัฐปาละวา ภัตตาหาร      
สําเร็จแลว. คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระรัฐปาละ นุงแลว ถือบาตรและจวีรเขาไปยังนิเวศน       
แหงบิดาทาน แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาแตงตั้งไว. บิดาของทานพระรัฐปาละส่ังใหเปดกองเงินและ   
ทองนั้น แลวไดกลาวกะทานพระรัฐปาละวา พอรัฐปาละ ทรัพยกองนีเ้ปนสวนของมารดา กองอ่ืน     
เปนสวนของบิดา สวนของปูอีกกองหนึ่ง เปนของพอผูเดียว พออาจจะใชสอยสมบัติ และทําบุญ      
ได พอจงลาสิกขาสึกเปนคฤหัสถมาใชสอยสมบัติ และทําบุญไปเถิด.    
     ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกรคฤหบดี ถาทานพึงทําตามคําของอาตมภาพได ทานพึงให       
เขาขนกองเงินกองทองนี้บรรทุกเกวยีนใหเข็นไปจมเสียท่ีกลางกระแสแมน้ําคงคา ขอน้ันเพราะ  
เหตุไร เพราะความโศก ความรํ่าไร ทุกข โทมนัส และอุปายาส มีทรัพยนั้นเปนเหตุ จักเกดิข้ึน      
แกทาน.       
     ลําดับนั้น ภรรยาเกาของทานพระรัฐปาละ ตางจับท่ีเทาแลวถามวา พอผูลูกเจา นางฟา     
ท้ังหลายผูเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรยนั้นเปนเชนไร?       
     ทานพระรัฐปาละตอบวา ดูกรนองหญิง เราท้ังหลายประพฤติพรหมจรรยเพราะเหตุนางฟา    
ท้ังหลายหามิได.      
     หญิงเหลานั้นเสียใจวา รัฐปาละผูลูกเจาเรียกเราทั้งหลายดวยวาทะวา นองหญิง ดังนี้    
สลบลมอยู ณ ท่ีนั้น. คร้ังนั้น ทานพระรัฐปาละไดกลาวกะบิดาวา ดูกรคฤหบดี ถาจะพงึให      
โภชนะก็จงใหเถิด อยาใหอาตมภาพลําบากเลย.   
     บริโภคเถิด พอรัฐปาละ ภตัตาหารสําเร็จแลว.    
     ถึงบิดาทานพระรัฐปาละ ไดอังคาสทานพระรัฐปาละดวยของเค้ียวของฉันอยางประณีต     
ใหอ่ิมหนําดวยมือของตนเสร็จแลว.     
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                 พระรัฐปาละแสดงธรรม    
         [๔๓๙] คร้ังนั้น ทานพระรัฐปาละฉันเสร็จชักมือออกจากบาตรแลวไดยืนข้ึนกลาวคาถา   
เหลานี้วา    
 จงมาดูอัตภาพอันวิจติร มีกายเปนแผล อันคุมกันอยู 
     แลว กระสับกระสาย เปนท่ีดําริของชนเปนอันมาก ไมมี 
     ความยั่งยืนม่ันคง จงมาดูรูปอันวิจิตรดวยแกวมณแีละกุณฑล    
     มีกระดกูอันหนังหุมหอไว งามพรอมดวยผา (ของหญิง) เทา   
     ท่ียอมดวยสีแดงสด หนาท่ีไลทาดวยจุรณ พอจะหลอกคนโง      
     ใหหลงได แตจะหลอกคนผูแสวงหาฝงคือพระนิพพานไมได       
     ผมท่ีแตงงาม ตาท่ีเยิ้มดวยยาหยอด พอจะหลอกคนใหหลง  
     ได แตจะหลอกคนผูแสวงหาฝงคือพระนิพพานไมได กายเนา     
     อันประดับดวยเคร่ืองอลังการ ประดุจทนานยาหยอดอันใหม 
     วิจิตร พอจะหลอกคนโงใหหลงได แตจะหลอกคนผูแสวงหา  
     ฝงคือพระนิพพานไมได ทานเปนดังพรานเนื้อวางบวงไว แต  
     เนื้อไมติดบวง เม่ือพรานเนื้อกําลังครํ่าครวญอยู เรากินแต  
     อาหารแลวก็ไป.   
     คร้ันทานพระรัฐปาละยืนกลาวคาถาเหลานี้แลว จึงเขาไปยังพระราชอุทยานมิคาจีระของ 
พระเจาโกรัพยะ แลวนั่งพกักลางวันอยูท่ีโคนไมแหงหนึง่. 
         [๔๔๐] คร้ังนั้น พระเจาโกรัพยะ ตรัสเรียกพนกังานรักษาพระราชอุทยานมาวา ดูกร      
มิควะ ทานจงชําระพ้ืนสวนมิคาจีระใหหมดจดสะอาด เราจะไปดูพื้นสวนอันดี. นายมิควะทูลรับ   
พระเจาโกรัพยะวา อยางนั้น ขอเดชะ แลวชําระพระราชอุทยานมิคาจีระอยู ไดเหน็พระรัฐปาละ       
ซ่ึงนั่งพักกลางวันอยูท่ีโคนไมแหงหนึ่ง จึงเขาไปเฝาพระเจาโกรัพยะ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ      
พระราชอุทยานมิคาจรีะของพระองคหมดจดแลว และในพระราชอุทยานนี้มีกุลบุตรช่ือ รัฐปาละ    
ผูเปนบุตรแหงตระกูลเลิศในถุลลโกฏฐิตนิคมนี้ ท่ีพระองคทรงสรรเสริญอยูเสมอๆ นั้น เธอนั่ง    
พักกลางวนัอยูท่ีโคนไมแหงหนึ่ง.    
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     พระเจาโกรัพยะตรัสวา ดูกรเพื่อนมิควะ ถาเชนนั้น ควรจะไปยังพืน้สวนเด๋ียวนี้    
เราท้ังสองจักเขาไปหารัฐปาละผูเจริญนั้นในบัดนี้. 
     คร้ังนั้น พระเจาโกรัพยะรับส่ังวา ของควรเค้ียวควรบริโภคส่ิงใดอันจะตกแตงไปใน   
สวนนั้น ทานท้ังหลายจงแจกจายของส่ิงนัน้ท้ังส้ินเสียเถิด ดังนี้แลว รับส่ังใหเทียมพระราชยาน       
ช้ันดี เสด็จออกจากถุลลโกฏฐิตนิคมดวยพระราชยานท่ีดีๆ  ดวยราชานภุาพอันยิ่งใหญ เพื่อจะพบ      
ทานพระรัฐปาละ. ทาวเธอเสด็จพระราชดําเนินโดยกระบวนยานพระท่ีนั่งไปจนสุดทาง เสด็จลง     
ทรงพระดําเนนิดวยบริษัทชนสูงๆ เขาไปหาทานพระรัฐปาละ แลวทรงปราศรัยกับทานพระรัฐปาละ  
คร้ันผานปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดประทับยืนอยู ณ ท่ีอันสมควรสวนขางหนึ่ง แลว     
รับส่ังวา เชิญทานรัฐปาละผูเจริญนั่งบนเครื่องลาดน้ีเถิด.      
     ทานพระรัฐปาละถวายพระพรวา ดกูรมหาบพิตร อยาเลย เชิญมหาบพิตรนั่งเถิด     
อาตมภาพนั่งท่ีอาสนะของอาตมภาพดีแลว พระเจาโกรัพยะประทับนัง่บนอาสนะท่ีพนักงานจัด     
ถวาย.   
                                 ความเส่ือม ๔      
         [๔๔๑] คร้ันพระเจาโกรัพยะประทับนั่งแลว ไดตรัสกะทานพระรัฐปาละวา ทานรัฐปาละ  
ผูเจริญ ความเส่ือม ๔ ประการนี้ ท่ีคนบางพวกในโลกน้ีถึงเขาแลว ยอมปลงผมและหนวด นุงหม     
ผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ความเส่ือม ๔ ประการนัน้เปนไฉน คือความเส่ือม     
เพราะชรา ๑ ความเสื่อมเพราะความเจ็บไข ๑ ความเส่ือมจากโภคสมบัติ ๑ ความเส่ือมจากญาติ ๑ 
         [๔๔๒] ทานรัฐปาละ ความเส่ือมเพราะชราเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคนในโลกน้ี 
เปนคนแกแลว เปนคนเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ. เขาคิดเห็นดังนีว้า   
เดี๋ยวนี้เราเปนคนแกแลว เปนคนเฒาแลว เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ กก็ารท่ีเรา   
จะไดโภคสมบัติท่ียังไมได หรือการท่ีเราจะทําโภคสมบัติท่ีไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยา       
กระน้ันเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. 
เขาประกอบดวยความเส่ือมเพราะชรานั้น จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจาก   
เรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกรทานรัฐปาละ นี้เรียกวาความเส่ือมเพราะชรา. สวนทานรัฐปาละ   
ผูเจริญ เดี๋ยวนีก้็ยังหนุมแนน มีผมดําสนิท ประกอบดวยความเปนหนุมกําลังเจริญเปนวัยแรก     
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ไมมีความเส่ือมเพราะชรานัน้เลย ทานพระรัฐปาละรูเหน็ หรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือนบวช       
เปนบรรพชิตเสียเลา?  
         [๔๔๓] ทานรัฐปาละ ก็ความเส่ือมเพราะความเจบ็ไขเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคน      
ในโลกน้ี เปนคนมีอาพาธ มีทุกข เปนไขหนัก. เขาคิดเหน็ดังนีว้า เดีย๋วนี้เราเปนคนมีอาพาธ   
มีทุกข เปนไขหนัก ก็การท่ีเราจะไดโภคสมบัติท่ียังไมได หรือการท่ีเราจะทําโภคสมบัติท่ีไดแลว     
ใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจาก   
เรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด. เขาประกอบดวยความเส่ือมเพราะความเจบ็ไขนั้น จึงปลงผมและ     
หนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต นี้เรียกวาความเส่ือมเพราะความ       
เจ็บไข. สวนทานรัฐปาละ เดีย๋วนีเ้ปนผูไมอาพาธ ไมมีทุกข ประกอบดวยไฟธาตุท่ียอยอาหาร   
สมํ่าเสมอดี ไมเย็นนกั ไมรอนนัก ไมมีความเส่ือมเพราะความเจ็บไขนัน้เลย ทานรัฐปาละ  
รูเห็นหรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา?     
         [๔๔๔] ทานรัฐปาละ ก็ความเส่ือมจากโภคสมบัติเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคน   
ในโลกน้ี เปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก โภคสมบัติเหลานั้นของเขาถึงความส้ินไป  
โดยลําดับ. เขาคิดเห็นดังนีว้า เม่ือกอนเราเปนคนม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคะมาก โภคสมบัติ    
เหลานั้นของเราถึงความส้ินไปโดยลําดับแลว ก็การท่ีเราจะไดโภคสมบัติท่ียังไมได หรือการท่ีเรา       
จะทําโภคสมบัติท่ีไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด    
นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด ดังนี้. เขาประกอบดวยความเส่ือมจาก    
โภคสมบัตินั้น จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ทาน 
รัฐปาละผูเจริญ นี้เรียกวาความเส่ือมจากโภคสมบัติ. สวนทานรัฐปาละเปนบุตรของตระกูลเลิศ     
ในถุลลโกฏฐิตนิคมนี้ ไมมีความเส่ือมจากโภคสมบัตินัน้ ทานรัฐปาละรูเห็น หรือไดฟงอะไร       
จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเสียเลา?      
         [๔๔๕] ทานรัฐปาละ ก็ความเส่ือมจากญาติเปนไฉน? ทานรัฐปาละ คนบางคน 
ในโลกน้ี มีมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตเปนอันมาก ญาติเหลานั้นของเขาถึงความส้ินไปโดยลําดับ      
เขาคิดเห็นดังนี้วา เม่ือกอนเรามีมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตเปนอันมาก (เดีย๋วนี้) ญาติของเรา 
นั้นถึงความส้ินไปโดยลําดบั ก็การท่ีเราจะไดโภคสมบัติท่ียังไมได หรือการท่ีเราจะทําโภคสมบัติ   
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ท่ีไดแลวใหเจริญ ไมใชทําไดงาย อยากระนั้นเลย เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ       
ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด ดังนี้. เขาประกอบดวยความเส่ือมจากญาตินั้น จงึปลงผม    
และหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ทานรัฐปาละ นี้เรียกวาความ       
เส่ือมจากญาติ. สวนทานรัฐปาละ มีมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตในถุลลโกฏฐิตนิคมนีเ้ปน     
อันมาก ไมไดมีความเส่ือมจากญาติเลย ทานรัฐปาละ รูเหน็หรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิตเสียเลา? ทานรัฐปาละ ความเส่ือม ๔ ประการนี้ ท่ีคนบางพวกในโลกน้ีถึง    
เขาแลว จึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ทานรัฐปาละ     
ไมไดมีความเสื่อมเหลานั้นเลย. ทานรัฐปาละรูเห็นหรือไดฟงอะไร จึงออกจากเรือนบวชเปน      
บรรพชิตเสียเลา?      
                                  ธัมมุทเทส ๔      
         [๔๔๖] ทานพระรัฐปาละถวายพระพรวา มีอยูแล มหาบพิตร พระผูมีพระภาคพระองค 
นั้น ทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงธัมมุทเทส ๔ ขอ ท่ีอาตมภาพ  
รูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. ธัมมุทเทส ๔ ขอเปนไฉน? คือ       
     ๑. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอท่ีหนึ่งวา โลกอันชรานําเขาไป ไมยัง่ยืน ดังนี้แล   
อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดง 
แลว ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.      
     ๒. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอท่ีสองวา โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน     
ดังนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา       
ทรงแสดงแลว ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.      
     ๓. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอท่ีสามวา โลกไมมีอะไรเปนของตน จําตอง       
ละส่ิงท้ังปวงไป ดังนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันต      
สัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปน   
บรรพชิต.     
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     ๔. ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทสขอท่ีส่ีวา โลกบกพรองอยูเปนนิตยไมรูจักอ่ิม เปนทาส     
แหงตัณหา ดังนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหนัตสัมมา       
สัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.       
     ดูกรมหาบพิตร ธัมมุทเทส ๔ ขอนี้แล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น       
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงแลว ท่ีอาตมภาพรูเหน็และไดฟงแลว จงึออกจาก   
เรือนบวชเปนบรรพชิต.  
         [๔๔๗] ทานรัฐปาละกลาววา โลกอันชรานําไป ไมยั่งยืน ดังนี้ ก็เนื้อความแหง       
ภาษิตนีจ้ะพึงเห็นไดอยางไร? 
     ดูกรมหาบพิตร มหาบพติรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรเม่ือมี   
พระชนมายุ ๒๐ ปก็ดี ๒๕ ปก็ดี ในเพลงชางก็ดี เพลงมาก็ดี เพลงรถก็ดี เพลงธนูก็ดี      
เพลงอาวุธก็ดี ทรงศึกษาอยางคลองแคลว ทรงมีกําลังพระเพลา มีกําลังพระพาหา มีพระกาย      
สามารถ เคยทรงเขาสงครามมาแลวหรือ?  
     ทานรัฐปาละ ขาพเจาเม่ือมีอายุ ๒๐ ปก็ดี ๒๕ ปก็ดี ในเพลงชางกด็ี เพลงมาก็ดี  
เพลงรถก็ดี เพลงธนูก็ดี เพลงอาวุธก็ดี ไดศึกษาอยางคลองแคลว มีกําลังขา มีกําลังแขน    
มีตนสามารถ เคยเขาสงครามมาแลว บางคร้ังขาพเจาสําคัญวามีฤทธ์ิ ไมเห็นใครจะเสมอดวย  
กําลังของตน.    
     ดูกรมหาบพิตร มหาบพติรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน แมเดีย๋วนี้ มหาบพิตร    
ก็ยังมีกําลังพระเพลา มีกําลังพระพาหา มีพระกายสามารถเขาสงครามเหมือนฉะนั้นไดหรือ?      
     ทานรัฐปาละ ขอนี้หามิได เดี๋ยวนี้ ขาพเจาแกแลว เจริญวัยแลว เปนผูใหญ ลวงกาล   
ผานวัยมาโดยลําดับแลว วยัของขาพเจาลวงเขาแปดสิบ บางคร้ังขาพเจาคิดวา จกัยางเทาท่ีนี้ 
ก็ไพลยางไปทางอ่ืน.  
     ดูกรมหาบพิตร เนื้อความน้ีแล ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึง ตรัสธัมมุทเทสขอท่ีหนึ่งวา โลกอันชรานําเขาไป   
ไมยั่งยนื ท่ีอาตมภาพรูเหน็และไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.   
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     ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขอวาโลกอันชรานําเขาไป ไมยั่งยนืนี้       
อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสดีแลว     
ดูกรทานรัฐปาละ เปนความจริง โลกอันชรานําเขาไป ไมยั่งยืน ในราชสกุลนี้ มีหมูชาง หมูมา   
หมูรถ และหมูคนเดินเทา หมูไรจักครอบงําอันตรายของเราได.       
         [๔๔๘] ทานรัฐปาละกลาววา โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน ดังนี้ ก็       
เนื้อความแหงภาษิตนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร? 
     ดูกรมหาบพิตร มหาบพติรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรเคยทรง    
ประชวรหนักบางหรือไม?       
     ดูกรทานรัฐปาละ ขาพเจาเคยเจ็บหนักอยู บางคร้ัง บรรดามิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต  
แวดลอมขาพเจาอยู ดวยสําคัญวา พระเจาโกรัพยะจักสวรรคตบัดนี้ พระเจาโกรัพยะจกัสวรรคต      
บัดนี้ ดังนี้. 
     ดูกรมหาบพิตร มหาบพติรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน มหาบพิตรไดมิตร   
อํามาตย ญาติสาโลหิต (ท่ีมหาบพิตรจะขอรอง) วา มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต ผูเจริญ      
ของเราท่ีมีอยูท้ังหมด จงมาชวยแบงเวทนานี้ไป โดยใหเราไดเสวยเวทนาเบาลง ดังนี ้หรือวา     
มหาบพิตรตองเสวยเวทนาแตพระองคเดยีว?      
     ดูกรทานรัฐปาละ ขาพเจาจะไดมิตร อํามาตย ญาติสาโลหิต (ท่ีขาพเจาจะขอรอง) วา 
มิตร อํามาตย ญาติสาโลหิตท่ีมีอยูท้ังหมด จงมาชวยแบงเวทนานีไ้ป โดยใหเราไดเสวยเวทนา       
เบาลงไป ดังน้ี หามิได ท่ีแท ขาพเจาตองเสวยเวทนานั้นแตผูเดียว.    
     ดูกรมหาบพิตร เนื้อความน้ีแล ท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสขอท่ีสองวา โลกไมมีผูตานทาน ไม 
เปนใหญเฉพาะตน ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.  
     ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขอวา โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญ  
เฉพาะตนนี้ อันพระผูมีพระภาคพระองคนัน้ ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา     
ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ เปนความจริง โลกไมมีผูตานทาน ไมเปนใหญเฉพาะตน ในราชสกุล  
นี้ มีเงินและทองอยูท่ีพื้นดนิและในอากาศมาก.      
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         [๔๔๙] ทานรัฐปาละกลาววา โลกไมมีอะไรเปนของตน จําตองท้ิงส่ิงท้ังปวงไป ดังนี้  
ก็เนื้อความแหงภาษิตนี้ จะพงึเห็นไดอยางไร?      
     ดูกรมหาบพิตร มหาบพติรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน เดี๋ยวนี้ มหาบพิตร       
เอิบอ่ิม พร่ังพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอพระองคอยู ฉันใด มหาบพิตรจกัไดสมพระราชประสงค 
วา แมในโลกหนา เราจักเปนผูเอิบอ่ิม พร่ังพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู ฉันนัน้ หรือ      
วาชนเหลาอ่ืนจักปกครองโภคสมบัตินี้ สวนมหาบพิตรกจ็ักเสด็จไปตามยถากรรม?       
     ทานรัฐปาละ เดี๋ยวนี้ ขาพเจาเอิบอ่ิม พร่ังพรอมดวยกามคุณ ๕ บําเรอตนอยู ฉันใด 
ขาพเจาจักไมไดความประสงควา แมในโลกหนา เราจะเปนผูเอิบอ่ิม พร่ังพรอมกามคุณ ๕ 
บําเรอตนอยู ฉันนั้น ท่ีแท ชนเหลาอ่ืนจกัปกครองโภคสมบัตินี้ สวนขาพเจากจ็ักไปตามยถากรรม.  
     ดูกรมหาบพิตร เนื้อความน้ีแล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น      
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสขอท่ีสามวา โลกไมมีอะไรเปน   
ของตน จําตองละท้ิงส่ิงท้ังปวงไป ท่ีอาตมภาพรูเหน็และไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต.       
     ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีแลว ขอวา โลกไมมีอะไรเปนของตน จําตอง    
ละท้ิงส่ิงท้ังปวงไปนี้ อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหนัตสัมมา   
สัมพุทธเจา ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ เปนความจริง ไมมีอะไรเปนของตน จาํตองละท้ิงส่ิง 
ท้ังปวงไป.     
         [๔๕๐] ทานรัฐปาละกลาววา โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรูจักอ่ิม เปนทาสแหงตัณหา  
ดังนี้ ก็เนื้อความแหงภาษิตนี้ จะพึงเห็นไดอยางไร?      
     ดูกรมหาบพิตร มหาบพติรจะเขาพระทัยความขอนัน้เปนไฉน มหาบพิตรทรงครอบครอง  
กุรุรัฐอันเจริญอยูหรือ?     
     อยางนั้น ทานรัฐปาละ ขาพเจาครอบครองกุรุรัฐอันเจริญอยู. 
     มหาบพิตรจักเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ราชบุรุษของมหาบพิตรท่ีกุรุรัฐนี้ เปนท่ี       
เช่ือถือได เปนคนมีเหตุ พึงมาจากทิศบูรพา. เขาเขามาเฝามหาบพิตร แลวกราบทูลอยางนี้วา     
ขอเดชะมหาราชเจา พระองคพึงทรงทราบวา ขาพระพุทธเจามาจากทิศบูรพา ในทิศนัน้ ขา     
พระพุทธเจา ไดเห็นชนบทใหญ ม่ังค่ังและเจริญ มีชนมาก มีมนุษยเกล่ือนกลน ในชนบท   
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นั้น มีพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทามาก มีสัตวอชินะท่ีฝกแลวมาก มีเงินและทองทั้งท่ี 
ยังไมไดทํา ท้ังท่ีทําแลวก็มาก ในชนบทนัน้ สตรีปกครอง พระองคอาจจะรบชนะไดดวยกําลังพล 
ประมาณเทานัน้ ขอพระองคจงไปรบเอาเถิด มหาราชเจา ดังนี้ มหาบพติรจะทรงทําอยางไรกะ     
ชนบทนั้น?      
     ดูกรทานรัฐปาละ พวกเราก็ไปรบเอาชนบทน้ันมาครอบครองเสียนะซิ.       
     ดูกรมหาบพิตร มหาบพติรจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ราชบุรุษของมหา   
บพิตรท่ีกุรุรัฐนี้ เปนท่ีเช่ือถือได เปนคนมีเหตุ พึงมาจากทิศปจจิม ... จากทิศอุดร ... จากทิศ    
ทักษิณ ... จากสมุทรฟากโนน เขาเขามาเฝามหาบพิตร แลวกราบทูลอยางนี้วา ขอเดชะ       
มหาราชเจา พระองคพึงทรงทราบวา ขาพระพุทธเจามาจากสมุทรฟากโนน ณ ท่ีนั้น ขาพระ     
พุทธเจาไดเหน็ชนบทใหญ ม่ังค่ังและเจริญ มีชนมาก มีมนุษยเกล่ือนกลน ในชนบทนั้น      
มีพลชาง พลมา พลรถ พลเดินเทามาก มีสัตวอชินะท่ีฝกแลวมาก มีเงินและทองท้ังท่ียัง   
ไมไดทําท้ังท่ีทําแลวมาก ในชนบทนั้น สตรีปกครอง พระองคอาจจะรบชนะไดดวยกาํลังพล       
ประมาณเทานัน้ ขอพระองคจงไปรบเอาเถิด มหาราชเจา ดังนี้ มหาบพติรจะทรงทําอยางไรกะ     
ชนบทนั้น?      
     ดูกรทานรัฐปาละ พวกเราก็ไปรบเอาชนบทน้ันมาครอบครองเสียนะซิ.       
     ดูกรมหาบพิตร เนื้อความน้ีแล อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปน 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสขอท่ีส่ีวา โลกพรองอยูเปนนิตย ไม     
รูจักอ่ิม เปนทาสแหงตัณหา ท่ีอาตมภาพรูเห็นและไดฟงแลว จึงออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.    
     ดูกรทานรัฐปาละ นาอัศจรรย ไมเคยมีมาแลว ขอวา โลกพรองอยูเปนนิตย ไมรู  
จักอ่ิม เปนทาสแหงตัณหาน้ี อันพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระ   
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ตรัสดีแลว ทานรัฐปาละ เปนความจริง โลกพรองอยูเปนนติย     
ไมรูจักอ่ิม เปนทาสแหงตัณหา.     
                พระรัฐปาละกลาวนิคมคาถา       
         [๔๕๑] ทานรัฐปาละไดกลาวคํานีแ้ลว คร้ันแลว ภายหลังไดกลาวคาถาประพันธนี้อ่ืน 
อีกวา   
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 เราเห็นมนษุยท้ังหลายในโลก ท่ีเปนผูมีทรัพย ไดทรัพย 
     แลวยอมไมใหเพราะความหลง โลภแลวยอมทําการส่ังสมทรัพย    
     และยังปรารถนากามท้ังหลายย่ิงข้ึนไป พระราชาทรงแผอํานาจ      
     ชํานะตลอดแผนดนิ ทรงครอบครองแผนดินมีสาครเปนท่ีสุด  
     มิไดทรงรูจกัอ่ิมเพียงฝงสมุทรขางหนึ่ง ยังทรงปรารถนาฝงสมุทร  
     ขางโนนอีก พระราชาและมนุษยเหลาอ่ืนเปนอันมาก ยังไมส้ิน 
     ความทะเยอทะยาน ยอมเขาถึงความตาย เปนผูพรองอยู ละรางกาย      
     ไปแท ความอ่ิมดวยกามยอมไมมีในโลกเลย อนึ่ง ญาติ   
     ท้ังหลายพากันสยายผมครํ่าครวญถึงผูนั้น พากันกลาววา ไดตาย 
     แลวหนอ พวกญาตนิําเอาผูนั้นคลุมดวยผาไปยกข้ึนเชิงตะกอน    
     แตนั้นก็เผากัน ผูนั้น เม่ือกําลังถูกเขาเผา ถูกแทงอยูดวยหลาว    
     มีแตผาผืนเดียว ละโภคสมบัติไป ญาติกด็ี มิตรก็ดี หรือ      
     สหายท้ังหลายเปนท่ีตานทานของบุคคลผูจะตายไมมี ทายาท      
     ท้ังหลายกข็นเอาทรัพยของผูนั้นไป สวนสัตวยอมไปตามกรรม   
     ท่ีทําไว ทรัพยอะไรๆ ยอมติดตามคนตายไปไมได บุตร ภรรยา    
     ทรัพย และแวนแควนก็เชนน้ัน บุคคลยอมไมไดอายยุนืดวย   
     ทรัพย และยอมไมกําจัดชราไดดวยทรัพย นักปราชญท้ังหลาย   
     กลาวชีวิตน้ี วานอยนกั วาไมเท่ียง มีความแปรปรวนเปน    
     ธรรมดา ท้ังคนม่ังมี ท้ังคนยากจน ยอมกระทบผัสสะ ท้ัง 
     คนพาล ท้ังนักปราชญ ก็กระทบผัสสะเหมือนกนั แตคนพาล  
     ยอมนอนหวาดอยู เพราะความท่ีตนเปนพาล สวนนกัปราชญ 
     อันผัสสะถูกตองแลว ยอมไมหวัน่ไหว เพราะเหตุนั้นแล ปญญา  
     จึงประเสริฐกวาทรัพย ปญญาเปนเหตุถึงท่ีสุดในโลกนี้ได คน 
     เปนอันมาก ทําบาปกรรมเพราะความหลงในภพนอยภพใหญ    
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     เพราะไมมีปญญาเคร่ืองใหถึงท่ีสุด สัตวท่ีถึงการทองเท่ียวไปมา   
     ยอมเขาถึงครรภบาง ปรโลกบาง ผูอ่ืนนอกจากผูมีปญญานั้น 
     ยอมเช่ือไดวา จะเขาถึงครรภและปรโลก หมูสัตวผูมีบาป   
     ธรรม ละโลกนี้ไปแลวยอมเดือดรอน เพราะกรรมของตนเอง  
     ในโลกหนา เปรียบเหมือนโจรผูมีความผิด ถูกจับเพราะ   
     โจรกรรม มีตัดชอง เปนตน ยอมเดือดรอนเพราะกรรมของ 
     ตนเอง ฉะนั้น ความจริง กามทั้งหลายวจิิตร รสอรอยเปนท่ีร่ืน 
     รมยใจ ยอมย่ํายีจติ ดวยรูปมีประการตางๆ มหาบพิตร   
     อาตมาภาพเห็นโทษในกามท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น จึงบวชเสีย      
     สัตวโลกท้ังหลาย ท้ังหนุมท้ังแก เม่ือสรีระทําลายไป ยอมตก 
     ตายไป เหมือนผลไมท้ังหลายท่ีรวงหลนไป มหาบพติร อาตมภาพ    
     รูเหตุนี้จึงบวชเสีย ความเปนสมณะ เปนขอปฏิบัติอันไมผิด  
     เปนผูประเสริฐแท ดังนี้แล.   
                  จบ รัฐปาลสูตร ท่ี ๒. 
                         ________________    
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                                ๓. มฆเทวสูตร       
                 เร่ือง พระเจามฆเทวะ  
         [๔๕๒] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยูท่ีอัมพวัน ของพระเจามฆเทวะ ใกลเมืองมิถิลา.  
คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ ณ ประเทศแหงหนึ่ง. ลําดับนั้น ทาน     
พระอานนทไดมีความคิดวา อะไรหนอเปนเหตุ อะไรเปนปจจยัใหพระผูมีพระภาคทรงแยม      
พระสรวล พระตถาคตท้ังหลายไมทรงแยมพระสรวลโดยหาเหตุมิได ดังนี้แลว จึงทําจีวรเฉวยีงบา       
ขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาคแลว ไดทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ อะไรหนอ     
เปนเหตุ อะไรเปนปจจยั ใหพระผูมีพระภาคทรงแยมพระสรวล พระตถาคตท้ังหลายไมทรง       
แยมพระสรวลโดยหาเหตุมิได.   
         [๔๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรอานนท เร่ืองเคยมีมาแลว ในเมืองมิถิลานี้แหละ   
ไดมีพระราชาพระนามวามฆเทวะ ทรงประกอบในธรรม เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผู 
ทรงต้ังอยูในธรรม ทรงประพฤติราชธรรมในพราหมณคหบดี ในชาวนคิมและชาวชนบท ทรง     
รักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบส่ีสิบหาและแปดคํ่าแหงปกษ. ดูกรอานนท คร้ังนั้น ดวยลวงปเปน     
อันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก พระเจามฆเทวะ รับส่ังกะชางกัลบกวา  
ดูกรเพื่อนกัลบก ทานเหน็ผมหงอกเกดิบนศีรษะของเราเม่ือใด พึงบอกเราเม่ือนั้น. ชางกัลบก 
ทูลรับพระเจามฆเทวะวา อยางนั้น ขอเดชะแลว. ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก      
ลวงพันปเปนอันมาก ชางกลับกไดเหน็พระเกศาหงอกเกิดบนพระเศียรของพระเจามฆเทวะ 
แลวไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศาหงอกเกดิบนพระเศียรแลวเห็น 
ปรากฏอยู.     
     พระเจามฆเทวะตรัสวา ดกูรเพื่อนกัลบก ถาอยางนั้น ทานจงเอาแหนบถอนผมหงอก 
นั้นใหดี แลววางลงท่ีกระพุมมือของเราเถิด.    
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     ชางกัลบกทูลรับส่ังของพระเจามฆเทวะ แลวจึงเอาแหนบถอนพระเกศาหงอกนัน้ดวยดี      
แลววางไวท่ีกระพุมพระหัตถของพระเจามฆเทวะ. คร้ังนั้น พระเจามฆเทวะพระราชทานบานสวย      
แกชางกัลบก แลวโปรดใหพระราชทานกมุารผูเปนพระราชบุตรองคใหญมาเฝา แลวรับส่ังวา 
ดูกรพอกุมาร เทวทูตปรากฏแกเราแลว ผมหงอกเกดิท่ีศีรษะแลวปรากฏอยู ก็กามทั้งหลายท่ีเปน     
ของมนุษย เราไดบริโภคแลว เวลานี้เปนสมัยท่ีจะแสวงหากามท้ังหลายท่ีเปนทิพย มาเถิด  
พอกุมาร เจาจงครองราชสมบัตินี้ สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะออกจาก 
เรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกรพอกุมาร สวนเจา เม่ือใดพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะ เม่ือนั้น  
เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก พึงพรํ่าสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการท่ีจะเปน    
พระราชาใหดี แลวปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด  
เจาพึงประพฤติตามวัตรอันงามท่ีเราต้ังไวแลวนี้ เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เม่ือยุค    
บุรุษใดเปนไปอยู วัตรอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไป ยุคบุรุษนั้นช่ือวา เปนบุรุษคนสุดทายของ    
ราชบรรพชิตนั้น. ดูกรพอกมุาร เจาจะพึงประพฤติตามวัตรอันงามท่ีเราต้ังไวแลวนีไ้ดดวยประการ 
ใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการนั้น เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.      
                พระเจามฆเทวะออกผนวช   
         [๔๕๔] ดูกรอานนท คร้ังนั้น พระเจามฆเทวะคร้ันพระราชทานบานสวนแกชางกัลบก      
และทรงพรํ่าสอนพระราชกมุารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการทีจ่ะเปนพระราชาใหดแีลว ทรง  
ปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุงหมผากาสายะ เสดจ็ออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวช    
เปนบรรพชิต ท่ีมฆเทวัมพวนันี้แล. ทาวเธอทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา ทรงแผไป 
ท่ัวทิศหนึ่งอยู. ในทิศท่ีสอง ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีส่ีก็เหมือนกัน. ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวย   
เมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไป 
ท่ัวโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง    
เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะนี.้ ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยกรุณา ... ทรงมีพระหฤทัยประกอบ     
ดวยมุทิตา ... ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ... แผไปท่ัวทิศหนึ่งอยู ในทิศท่ีสอง   
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ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีส่ีก็เหมือนกัน ทรงมีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปน     
มหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก โดยมุงประโยชน      
แกสัตวทุกเหลาในท่ีทุกสถานท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวางดวยประการฉะน้ี. ดกูรอานนท      
ก็พระเจามฆเทวะทรงเลนเปนพระกุมารอยูแปดหม่ืนส่ีพันป ทรงดํารงความเปนอุปราชแปดหม่ืน 
ส่ีพันป เสวยราชสมบัติแปดหม่ืนส่ีพันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปนบรรพชิต    
ประพฤติพรหมจรรยอยูท่ีมฆเทวัมพวันนีแ้ลแปดหม่ืนส่ีพันป. พระองคทรงเจริญพรหมวหิารส่ีแลว    
เม่ือสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.  
                 พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะออกผนวช   
         [๔๕๕] ดูกรอานนท คร้ังนั้น พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ โดยลวงปไปเปน    
อันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก รับส่ังกะชางกัลบกวา ดูกรเพื่อนกลับก       
ทานเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะของเราเม่ือใด พึงบอกแกเราเม่ือนั้น. คร้ังนั้น ชางกัลบกรับรับส่ัง 
ของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะวา อยางนั้น ขอเดชะ ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยป   
เปนอันมาก ลวงพันปเปนอันมาก ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอกเกดิบนพระเศียรของ   
พระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ แลวไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศา      
หงอกเกดิบนพระเศียรเห็นปรากฏอยู.    
     พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะตรัสวา ดูกรเพื่อนกัลบก ถาอยางนั้นทานจงเอาแหนบ     
ถอนผมหงอกนั้นใหดี แลววางในกระพุมมือของเราเถิด. 
     ชางกัลบกรับรับส่ังของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ แลวจึงเอาแหนบถอนพระเกศา      
หงอกนัน้ดวยดี แลววางไวในกระพุมพระหัตถของพระราชบุตรแหงพระเจามฆเทวะ. คร้ังนัน้  
พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ พระราชทานบานสวยแกชางกัลบก แลวโปรดใหพระราชกุมาร      
ผูเปนพระราชบุตรองคใหญมาเฝาแลวไดตรัสวา ดูกรพอกุมาร เทวทูตปรากฏแกเราแลว ผมหงอก     
เกิดบนศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู กามทั้งหลายท่ีเปนของมนุษยเราบริโภคแลว เวลานีเ้ปนสมัย       
ท่ีจะแสวงหากามอันเปนทิพย มาเถิดพอกมุาร เจาจงครองราชสมบัตินี้ สวนเราจักปลงผมและ   
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หนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ถาแมเจาพึงเห็นผมหงอกเกิดบนศีรษะ   
เม่ือใด เม่ือนัน้ เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก แลวพรํ่าสอนราชกุมารผูเปนบุตรคนใหญในการ  
ท่ีจะเปนพระราชาใหดี แลวพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปน 
บรรพชิต พึงประพฤติตามวัตรอันงามนี้ท่ีเราต้ังไวแลว เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย  
เม่ือยุคบุรุษใดเปนไปอยู วัตรอันงามเห็นปานนี้ขาดสูญไป ยุคบุรุษนั้นช่ือวาเปนบุรุษคนสุดทาย       
ของราชบรรพชิตนั้น. ดกูรพอกุมาร เจาจะพึงประพฤติวตัรอันงามท่ีเราต้ังไวแลวนี้ไดดวยประการ 
ใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการนั้น เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.      
         [๔๕๖] ดูกรอานนท คร้ังนั้น พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ คร้ันพระราชทาน     
บานสวยแกชางกัลบก ทรงพรํ่าสอนพระราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการท่ีจะเปน    
พระราชาใหดแีลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะ แลวเสด็จออกจาก    
พระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิตอยูในมฆเทวัมพวันนี้แล. ทาวเธอมีพระหฤทัยประกอบ      
ดวยเมตตา ทรงแผไปท่ัวทิศหนึ่งอยู. ในทิศท่ีสอง ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีส่ีก็เหมือนกนั.  
มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ     
เบียดเบียน ทรงแผไปท่ัวโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ท้ังในทิศ    
เบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะนี้. มีพระหฤทัยประกอบดวยกรุณา ... มีพระหฤทัย    
ประกอบดวยมุทิตา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ทรงแผไปท่ัวทิศหนึ่งอยู ในทิศท่ีสอง       
ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีส่ีก็เหมือนกัน มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ 
หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา     
ในท่ีทุกสถาน ท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะน้ี. ดูกรอานนท     
พระราชบุตรของพระเจามฆเทวะ ทรงเลนเปนพระกุมารแปดหม่ืนส่ีพนัป ทรงดํารงความเปน       
อุปราชแปดหม่ืนส่ีพันป เสวยราชสมบัติแปดหม่ืนส่ีพันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวช 
เปนบรรพชิต ประพฤติพรหมจรรยอยูท่ีมฆเทวัมพวันนีแ้ล แปดหม่ืนส่ีพันป. พระองคทรงเจริญ       
พรหมวหิารส่ีแลว เม่ือสวรรคต ไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก.      
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                                พระราชบุตรพระราชนัดดาออกผนวช     
         [๔๕๗] ดูกรอานนท กพ็ระราชบุตรพระราชนัดดาของพระเจามฆเทวะสืบวงศนั้นมา    
แปดหม่ืนส่ีพนัช่ัวกษัตริย ไดปลงพระเกศาและมัสสุ ทรงครองผากาสายะ เสดจ็ออกจาก 
พระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต ณ มฆเทวัมพวนันี้แล. ทาวเธอเหลานั้นมีพระหฤทัย      
ประกอบดวยเมตตา แผไปท่ัวทิศหนึ่งอยู. ในทิศท่ีสอง ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีส่ีก็เหมือนกัน       
มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความ     
เบียดเบียน แผไปท่ัวโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน ท้ังในทิศเบ้ืองบน      
เบ้ืองตํ่า เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะน้ี. มีพระฤทัยประกอบดวยกรุณา ... มีพระหฤทัยประกอบดวย     
มุทิตา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร  
ไมมีความเบียดเบียน แผไปท่ัวโลกท้ังปวง โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลา ในท่ีทุกสถาน 
ท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะน้ี. ทาวเธอเหลานัน้ ทรงเลนเปน       
พระกุมารแปดหม่ืนส่ีพันป ดาํรงความเปนอุปราชแปดหม่ืนส่ีพันป เสวยราชสมบัติแปดหม่ืน    
ส่ีพันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศนทรงผนวชเปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรยอยูที่มฆเทวัม   
พวันนี้แล แปดหม่ืนส่ีพันป. พระองคทรงเจริญพรหมวหิารส่ีแลว เม่ือสวรรคต ไดเสดจ็เขาถึง    
พรหมโลก พระเจานิมิราชเปนพระราชาองคสุดทายแหงราชบรรพชิตเหลานั้น เปนพระราชา      
ประกอบในธรรม เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผูทรงสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรม       
ในพราหมณคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท ทรงรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหา และท่ีแปด   
แหงปกข.     
                พระเจานิมิราชรักษาอุโบสถ     
         [๔๕๘] ดูกรอานนท เร่ืองเคยมีมาแลว อันตรากถาน้ีเกิดข้ึนแลวแกเทวดาช้ันดาวดึงส 
ผูนั่งประชุมกนั ณ สภาช่ือสุธรรมาวา ดูกรผูเจริญ เปนลาภของชนชาววเิทหะหนอ ดกูรผูเจริญ     
ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ท่ีพระเจานิมิราชของเขาเปนพระราชาประกอบในธรรม เปนพระธรรม   
ราชา เปนพระมหาราชาผูทรงสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรมในพราหมณคหบด ีชาวนิคม  
และชาวชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหา และท่ีแปดแหงปกข       
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                 ทาวสักกะเชิญเสด็จพระเจานิมิราชสูดาวดึงส       
         [๔๕๙] ดูกรอานนท คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกเทวดาชัน้ดาวดึงสมาวา ดูกร  
ทานผูนิรทุกขท้ังหลาย ทานท้ังหลายปรารถนาจะเห็นพระเจานิมิราชหรือไม?       
     เทวดาช้ันดาวดึงสทูลวา ขาแตพระองคผูนิรทุกข ขาพระองคท้ังหลายปรารถนาจะเห็น       
พระเจานิมิราช.       
     ดูกรอานนท สมัยนั้น ในวันอุโบสถ ท่ีสิบหา พระเจานิมิราชทรงสนานพระกาย    
ท่ัวพระเศยีรแลว ทรงรักษาอุโบสถ เสด็จข้ึนปราสาทอันประเสริฐประทับนั่งอยูช้ันบน. คร้ังนั้น   
ทาวสักกะจอมเทพทรงหายไปในหมูเทวดาช้ันดาวดึงส ไปปรากฏเฉพาะพระพักตรพระเจานิมิราช   
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคูออก หรือพึงคูแขนท่ีเหยยีดเขา ฉะนั้น. แลวไดตรัสวา       
ขาแตมหาราช เปนลาภของพระองค ขาแตมหาราช พระองคไดดีแลว เทวดาช้ันดาวดงึส นั่ง  
ประชุมกันสรรเสริญอยูในสุธรรมาสภาวา ดูกรทานผูเจริญ เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ ดูกร  
ทานผูเจริญ ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ท่ีพระเจานิมิราชผูทรงธรรม เปนพระธรรมราชา     
เปนพระมหาราชาผูสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรมในพราหมณคหบดี ชาวนิคมและชาว    
ชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหา และท่ีแปดแหงปกข ขาแตมหาราช      
เทวดาชัน้ดาวดึงสปรารถนาจะเห็นพระองค หมอมฉันจกัสงรถมาอาชาไนยเทียมมาพันหนึ่งมาให       
พระองค พระองคพึงข้ึนประทับทิพยานเถิด อยาทรงหวัน่พระทัยเลย. พระเจานิมิราชทรงรับ   
ดวยอาการนิ่งอยู. คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบวา พระเจานิมิราชทรงรับเชิญแลว  
ทรงหายไปในท่ีเฉพาะพระพกัตรพระเจานมิิราช มาปรากฏในเทวดาชั้นดาวดึงส เปรียบเหมือน    
บุรุษมกีําลังพึงเหยยีดแขนท่ีคูออก หรือพึงคูแขนท่ีเหยียดเขาฉะน้ัน.    
                  พระเจานิมิราชทอดพระเนตรนรกสวรรค  
         [๔๖๐] ดกูรอานนท คร้ังนั้น ทาวสักกะจอมเทพ ตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรผูรับใชมาวา  
ดูกรเพื่อนมาตลี มาเถิดทาน จงเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมมาพันหนึง่ แลวเขาไปเฝาพระเจา     
นิมิราช จงทูลอยางนี้วา ขาแตมหาราช รถมาอาชาไนยเทียมดวยมาพนัหนึ่งนี้ ทาวสักกะจอมเทพ   
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ทรงสงมารับพระองค พระองคพึงเสด็จข้ึนประทับทิพยานเถิด อยาทรงหวั่นพระทัยเลย. มาตลี 
เทพบุตรผูรับใชทูลรับ รับส่ังของทาวสักกะจอมเทพ แลวเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมา      
พันหนึ่ง เขาไปเฝาพระเจานมิิราชแลวทูลวา ขาแตมหาราช รถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมา 
พันหนึ่งนี้ ทาวสักกะจอมเทพทรงสงมารับพระองค เชิญเสด็จข้ึนประทับทิพยานเถิด อยาทรง  
หวั่นพระทัยเลย อนึ่ง ทางสําหรับสัตวผูมีกรรมอันลามก เสวยผลของกรรมอันลามกทางหนึ่ง     
ทางสําหรับสัตวผูมีกรรมอันงาม เสวยผลของกรรมอันงามทางหนึ่ง ขาพระองคจะเชิญเสด็จ      
พระองคโดยทางไหน?     
     พระเจานิมิราชตรัสวา ดูกรมาตลี จงนําเราไปโดยทางท้ังสองนั่นแหละ.   
     มาตลีเทพบุตรผูรับใช นําเสด็จพระเจานิมิราชถึงสุธรรมาสภา. ทาวสักกะจอมเทพ       
ทอดพระเนตร เห็นพระเจานมิิราชกําลังเสด็จมาแตไกล แลวไดตรัสวา ขาแตมหาราช เชิญเสด็จ       
มาเถิด ขาแตมหาราช พระองคเสด็จมาดีแลว เทวดาช้ันดาวดึงสประชุมสรรเสริญอยูในสุธรรมา       
สภาวา ดกูรทานผูเจริญ เปนลาภของชนชาววิเทหะหนอ ชนชาววิเทหะไดดีแลวหนอ ท่ีพระเจา  
นิมิราชผูทรงธรรม เปนพระธรรมราชา เปนพระมหาราชาผูสถิตอยูในธรรม ทรงประพฤติธรรม     
ในพราหมณคหบดี ชาวนิคมและชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหา และท่ีแปด   
แหงปกข ขาแตมหาราช เทวดาช้ันดาวดึงสปรารถนาจะพบเห็นพระองค ขอเชิญพระองคจง       
อภิรมยอยูในเทวดาทั้งหลายดวยเทวานุภาพเถิด.      
     พระเจานิมิราชตรัสวา อยาเลย พระองคผูนิรทุกข ขอจงนําหมอมฉันกลับไปยังเมือง   
มิถิลาในมนุษยโลกน้ันเถิด หมอมฉันจักไดประพฤติธรรมอยางนั้นในพราหมณคหบดี ชาวนิคม   
และชาวชนบท และจักไดรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหา และท่ีแปดแหงปกขเถิด.     
     ลําดับนั้น ทาวสักกะจอมเทพตรัสเรียกมาตลีเทพบุตรผูรับใชมาวา ดูกรเพื่อนมาตลี ทาน      
จงเทียมรถมาอาชาไนยอันเทียมดวยมาพนัหนึ่ง แลวนําพระเจานิมิราชกลับไปยังเมืองมิถิลาใน       
มนุษยโลกนั้น มาตลีเทพบุตรผูรับใชทูลรับรับส่ังของทาวสักกะจอมเทพแลว เทียมรถมาอาชาไนย    
อันเทียมดวยมาพันหนึ่ง แลวนําพระเจานิมิราชกลับไปยังเมืองมิถิลาในมนุษยโลกนั้น.      
     พระเจานิมิราชทรงเห็นพระเกศาหงอกออกผนวช      
         [๔๖๑] ดกูรอานนท ไดยินวา สมัยนั้น พระราชาเปนใหญ ทรงประพฤติธรรมใน     
พราหมณคหบดี ชาวนิคมและชาวชนบท และทรงรักษาอุโบสถทุกวันท่ีสิบส่ี ท่ีสิบหา และท่ีแปด  
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แหงปกข. คร้ังนั้น ดวยลวงปเปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพนัปเปนอันมาก พระเจา  
นิมิราชตรัสกะชางกัลบกวา ดูกรเพื่อนกัลบก ทานเหน็ผมหงอกเกดิข้ึนบนศีรษะของเราเม่ือใด 
พึงบอกแกเราเม่ือนั้น. ชางกลับกทูลรับรับส่ังพระเจานิมิราชวา อยางนัน้ ขอเดชะ. ดวยลวงป 
เปนอันมาก ลวงรอยปเปนอันมาก ลวงพนัปเปนอันมาก ชางกัลบกไดเห็นพระเกศาหงอก      
เกิดข้ึนบนพระเศียรพระเจานิมิราช จึงไดกราบทูลวา เทวทูตปรากฏแกพระองคแลว พระเกศา  
หงอกเกดิข้ึนบนเศียรแลวเห็นปรากฏอยู.      
     พระเจานิมิราชตรัสวา ดูกรเพ่ือนกัลบก ถาอยางนั้น ทานจงเอาแหนบถอนผมหงอก       
นั้นใหดี แลววางไวในกระพุมมือของเรา.    
     ชางกัลบกทูลรับรับส่ังพระเจานิมิราช แลวเอาแหนบถอนพระเกศาหงอกนัน้ดวยดี วาง    
ไวในกระพุมพระหัตถของพระเจานิมิราช. คร้ังนั้น พระราชาพระราชทานบานสวยแกชางกัลบก       
แลวโปรดใหพระราชกุมารผูเปนราชบุตรองคใหญมาเฝา แลวตรัสวา พอกุมาร เทวทูตปรากฏ  
แกเราแลว ผมหงอกเกดิข้ึนบนศีรษะแลวเห็นปรากฏอยู ก็กามทั้งหลายอันเปนของมนุษยเรา   
บริโภคแลวนี้เปนสมัยท่ีเราจะแสวงหากามอันเปนทิพย มาเถิดเจา เจาจงครองราชสมบัตินี้ 
สวนเราจักปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต ดูกรกุมาร   
ถาแมเจาพึงเหน็ผมหงอกเกิดข้ึนบนศีรษะเม่ือใด เม่ือนัน้ เจาพึงใหบานสวยแกชางกัลบก      
พรํ่าสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญ ในการทีจ่ะเปนพระราชาใหดแีลวปลงผมและหนวด  
นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตเถิด พึงประพฤติตามวัตรอันงามท่ีเราต้ังไวแลว     
นี้ เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เม่ือยุคบุรุษใดเปนไปอยู วตัรอันงามเห็นปานนี้   
ขาดสูญไป ยุคบุรุษนั้นช่ือวาเปนบุรุษคนสุดทายแหงราชบรรพชิตนั้น. ดูกรพอกุมาร เจาจะพึง    
ประพฤติตามวัตรอันงามท่ีเราต้ังไวแลวนีไ้ดดวยประการใด เรากลาวอยางนี้กะเจาดวยประการนัน้       
เจาอยาไดเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.    
         [๔๖๒] ดูกรอานนท คร้ังนั้น พระเจานิมิราชคร้ันพระราชทานบานสวยแกชางกลับก     
ทรงพรํ่าสอนราชกุมารผูเปนพระราชบุตรองคใหญในการท่ีจะเปนพระราชาใหดแีลว ทรงปลงพระ  
เกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะ เสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต.  
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ทาวเธอมีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา ทรงแผไปท่ัวทิศหนึ่งอยู. ในทิศท่ีสอง ในทิศท่ีสาม   
ในทิศท่ีส่ีก็เหมือนกัน มีพระหฤทัยประกอบดวยเมตตา อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณ     
มิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทรงแผไปท่ัวโลก โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลาในที่     
ทุกสถาน ท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง ดวยประการฉะน้ี. มีพระหฤทัยประกอบดวย       
กรุณา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยมุทิตา ... มีพระหฤทัยประกอบดวยอุเบกขา ทรงแผไปท่ัว    
ทิศหนึ่งอยู ในทิศท่ีสอง ในทิศท่ีสาม ในทิศท่ีส่ีก็เหมือนกนั มีพระหฤทยัประกอบดวยอุเบกขา     
อันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ทรงแผไปท่ัวโลก    
โดยมุงประโยชนแกสัตวทุกเหลาในที่ทุกสถาน ท้ังในทิศเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง  
ดวยประการฉะนี้. ดกูรอานนท ก็พระเจานิมิราชทรงเลนเปนพระกุมารแปดหม่ืนส่ีพนัป ทรงดํารง     
ความเปนอุปราชแปดหม่ืนส่ีพันป เสวยราชสมบัติแปดหม่ืนส่ีพันป เสด็จออกจากพระราชนิเวศน       
ทรงผนวชเปนบรรพชิตประพฤติพรหมจรรยอยูท่ีมฆเทวมัพวันนี้แล. แปดหม่ืนส่ีพันป พระองค  
เจริญพรหมวหิารส่ีแลว เม่ือสวรรคตไดเสด็จเขาถึงพรหมโลก. 
                                 พระเจากฬารชนกเปนอันติมบุรุษ   
         [๔๖๓] ดูกรอานนท กพ็ระเจานิมิราชมีพระราชบุตรพระนามวากฬารชนก. พระราชกุมาร      
นั้นมิไดเสด็จออกจากพระราชนิเวศน ทรงผนวชเปนบรรพชิต. ทาวเธอทรงตัดกัลยาณวัตรนัน้เสีย.      
ช่ือวาเปนบุรุษคนสุดทายแหงราชบรรพชิตนั้น. ดูกรอานนท เธอพึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา      
สมัยนั้น พระเจามฆเทวะซ่ึงทรงต้ังกัลยาณวัตรนั้นเปนผูอ่ืนแน. แตขอนั้นเธอไมพึงเห็นอยางนั้น.   
สมัยนั้น เราเปนพระเจามฆเทวะ. เราต้ังกัลยาณวัตรนั้นไว ประชุมชนผูเกิด ณ ภายหลังประพฤติ    
ตามกัลยาณวัตรท่ีเราต้ังไวแลวนั้น. แตกัลยาณวัตรนัน้ไมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย เพือ่คลาย 
กําหนดั เพื่อดบัสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เปนไปเพียง     
เพื่ออุบัติในพรหมโลกเทานัน้. สวนกัลยาณวัตรท่ีเราต้ังไวในบัดนี้ ยอมเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย    
เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนทิ เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน 
โดยสวนเดียว. ก็กัลยาณวัตรท่ีเราต้ังไวในบัดนี้ ซ่ึงเปนไปเพื่อความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั     
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เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู เพื่อนิพพาน โดยสวนเดยีว นั้นเปนไฉน?     
คือ มรรคมีองค ๘ เปนอริยะนี้แล คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ กัลยาณวัตรท่ีเราต้ังไวในบัดนี้ นี้แล    
ยอมเปนไปเพ่ือความเบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง   
เพื่อตรัสรู เพื่อพระนิพพาน โดยสวนเดยีว. ดูกรอานนท เธอท้ังหลายจะพึงประพฤติตาม      
กัลยาณวัตรท่ีเราต้ังไวแลวนีไ้ดดวยประการใด เรากลาวอยางนี้กะเธอท้ังหลาย ดวยประการนั้น  
เธอท้ังหลายอยาเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย เม่ือยุคบุรุษใดเปนไปอยู กัลยาณวัตรเห็นปานนี้   
ขาดสูญไป ยุคบุรุษนั้นช่ือวาเปนบุรุษคนสุดทายของบุรุษเหลานั้น เธอท้ังหลายจะพึงประพฤติ     
ตามกัลยาณวัตรท่ีเราต้ังไวแลวนี้ไดดวยประการใด เรากลาวอยางนีก้ะเธอท้ังหลายดวยประการนั้น       
เธอท้ังหลายอยาไดช่ือวาเปนบุรุษคนสุดทายของเราเลย.    
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ทานพระอานนทยินดช่ืีนชมพระภาษิตของ     
พระผูมีพระภาคแลว ดังนีแ้ล. 
                  จบ มฆเทวสูตร ท่ี ๓.  
                          ______________    
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                                 ๔. มธุรสูตร       
                  เร่ืองพระเจามธุรราช 
         [๔๖๔] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง ทานพระมหากัจจานะ อยูท่ีปาคุนธาวันใกลเมืองมธุรา. พระเจามธุรราชอวันตีบุตร 
ไดทรงสดับวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ไดยินวา พระสมณะนามวากัจจานะ อยูท่ีปาคนุธาวัน    
ใกลเมืองมธุรา กิตติศัพทอันงามของทานกัจจานะนั้นขจรไปวา เปนบัณฑิต ฉลาด มีปญญา    
เปนพหูสูต มีถอยคําวิจิตร (แสดงธรรมไดกวางขวาง) มีปฏิภาณงาม เปนผูใหญและเปน      
พระอรหันต กก็ารไดเห็นพระอรหันตท้ังหลายเห็นปานนัน้ เปนความดี ดังนี้. ลําดับนัน้พระเจา    
มธุรราชอวันตีบุตร รับส่ังใหเทียมยานอยางดีๆ เสด็จข้ึนประทับยานอยางดี เสด็จออกจากเมือง     
มธุราโดยกระบวนพระท่ีนั่งอยางดีๆ ดวยราชานุภาพอยางยิ่งใหญ เพื่อจะพบเหน็ทานพระมหา 
กัจจานะ เสดจ็ไปดวยยานจนสุดทางแลว จงึเสด็จลงจากยานพระท่ีนั่ง ทรงดําเนินเขาไปหา     
ทานพระมหากัจจานะถึงท่ีอยู ทรงปราศรัยกับทานพระมหากัจจานะ คร้ันผานการปราศรัยพอให  
ระลึกถึงกันไปแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีสมควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดตรัสกะทานพระมหา  
กัจจานะวา ขาแตทานกจัจานะผูเจริญ พราหมณท้ังหลายกลาวอยางนี้วา วรรณท่ีประเสริฐคือ    
พราหมณเทานั้น วรรณอ่ืนเลว วรรณท่ีขาวคือพราหมณเทานั้น วรรณอ่ืนดํา พวกพราหมณ       
เทานั้นบริสุทธ์ิ ผูท่ีไมใชพราหมณไมบริสุทธ์ิ พราหมณท้ังหลายเปนบุตรของพรหม เปนโอรส   
เกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมสราง เปนทายาทของพรหมดังนี้ เร่ืองนี้ทานพระ      
กัจจานะจะวาอยางไร?  
                                 วาดวยวรรณส่ี    
         [๔๖๕] ทานพระมหากัจจานะถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร วาทะท่ีพวกพราหมณ       
กลาววา วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณเทานั้น วรรณอ่ืนเลว วรรณท่ีขาว คือพราหมณเทานั้น  
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วรรณอ่ืนดํา พวกพราหมณเทานั้นบริสุทธ์ิ ผูท่ีมิใชพราหมณไมบริสุทธ์ิ พราหมณท้ังหลายเปน   
บุตรของพรหม เปนโอรสเกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม อันพรหมสราง เปนทายาทของพรหม  
ดังนี้ นั่นเปนคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดกูรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนี้วา วรรณท่ีประเสริฐ    
คือพราหมณเทานั้น วรรณอ่ืนเลว พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลก       
เทานั้น ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพติรจะเขาพระทัยความ   
ขอนั้นเปนไฉน ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกกษตัริย ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือ       
ทองแลว แมกษัตริย ... พราหมณ ... แพศย ... ศูทร ก็จะพงึลุกข้ึนกอน นอนหลัง คอยฟงรับใช  
ประพฤติใหถูกใจ พดูไพเราะตอกษัตริยนัน้?  
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกกษตัริยดวยทรัพย ขาวเปลือก  
เงินหรือทองแลว แมกษัตริย ... พราหมณ ... แพศย ... ศูทร (พวกอ่ืน) ก็จะพึงลุกข้ึนกอน     
นอนท่ีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกกษัตริยนั้น.      
         [๔๖๖] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาแมความ     
ปรารถนาจะพึงสําเร็จแกพราหมณ ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมพราหมณ ...    
แพศย ... ศูทร ... กษัตริย ... (พวกอ่ืน) กจ็ะพึงลุกข้ึนกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติ 
ใหถูกใจ พูดไพเราะแกพราหมณนัน้?   
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกพราหมณ ดวยทรัพย      
ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมพราหมณ ... แพศย ... ศูทร ... กษัตริย (พวกอ่ืน) ก็จะพึง     
ลุกข้ึนกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกพราหมณนั้น.   
         [๔๖๗] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาแมความ     
ปรารถนาจะพึงสําเร็จแกแพศย ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมแพศย ... ศูทร ...      
กษัตริย ... พราหมณ ... ก็จะพึงลุกข้ึนกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูด      
ไพเราะแกแพศยนั้น?   
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกแพศย ดวยทรัพย ขาวเปลือก    
เงินหรือทองแลว แมแพศย ... ศูทร ... กษัตริย ... พราหมณ ... (พวกอ่ืน) ก็จะพึงลุกข้ึนกอน 
นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกแพศยนั้น.    
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         [๔๖๘] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาแมความ     
ปรารถนาจะสําเร็จแกศูทร ดวยทรัพย ขาวเปลือก เงินหรือทองแลว แมศูทร ... กษัตริย ...       
พราหมณ ... แพศย ... (พวกอ่ืน) ก็จะพึงลุกข้ึนกอน นอนทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ   
พูดไพเราะแกศูทรนั้น? 
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ถาแมความปรารถนาจะพึงสําเร็จแกศูทร ดวยทรัพย ขาวเปลือก     
เงินหรือทองแลว แมศูทร ... กษัตริย ... พราหมณ ... แพศย (พวกอ่ืน) กจ็ะพึงลุกข้ึนกอน นอน 
ทีหลัง คอยฟงรับใช ประพฤติใหถูกใจ พูดไพเราะแกศูทรนั้น.       
         [๔๖๙] ดกูรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้   
วรรณส่ีเหลานีย้อมเปนผูเสมอกันหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาใจพระทัยในวรรณส่ี     
เหลานี้อยางไร?      
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เม่ือเปนเชนนี้ วรรณส่ีเหลานี้เปนผูเสมอกันหมด      
ในวรรณส่ีเหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.   
         [๔๗๐] ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนีว้า วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณเทานั้น    
วรรณอ่ืนเลว ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั้นเปนแตคําโฆษณาเทานั้น ดังนี้ บัณฑิตพึงทราบ     
โดยปริยายแมนี้ ดูกรมหาบพิตร มหาบพติรจะเขาพระทัยความขอนัน้เปนไฉน กษตัริยในโลกน้ี 
พึงฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พดูเท็จ พดูสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ      
มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไป พงึเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก 
หรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในเร่ืองนี้อยางไร?  
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนกษัตริย เม่ือฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติ      
ผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ 
เม่ือตายไป กพ็งึเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาพเจามีความคิดเหน็ในเร่ืองนี้อยางนี้ อนึ่ง       
ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตท้ังหลายก็เชนนั้น.   
         [๔๗๑] ดีละๆ มหาบพติร เปนความดีท่ีมหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น และ   
เปนความดีท่ีมหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหนัตท้ังหลาย ดกูรมหาบพิตร มหาบพิตร    
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จะทรงเขาพระทัยความขอนัน้เปนไฉน พราหมณ ... แพศย ... ศูทร ... ในโลกน้ี เม่ือฆาสัตว     
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พดูสอเสียด พูดคําหยาบ พดูเพอเจอ มักโลภ    
มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไป กพ็งึเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกหรือมิใช    
หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในเร่ืองนี้อยางไร?     
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงจะเปนพราหมณ ... เปนแพศย ... เปนศูทรก็ดี      
เม่ือฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พดูสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ    
มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไปก็พงึเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก       
ขาพเจามีความเห็นในเร่ืองนีอ้ยางนี้. อนึ่ง ขอนี้ขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตท้ังหลายก็เชนนั้น.       
         [๔๗๒] ดีละๆ มหาบพติร เปนความดีท่ีมหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น       
อนึ่ง เปนความดีท่ีมหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตท้ังหลาย ดูกรมหาบพิตร      
มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้เปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนัน้ วรรณส่ีเหลานีเ้ปนผูเสมอกัน       
ท้ังหมดหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณส่ีเหลานี้อยางไร?   
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เม่ือเปนเชนนี้ วรรณส่ีเหลานี้ ก็เปนผูเสมอกันหมด   
ในวรรณส่ีเหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.   
         [๔๗๓] ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนีว้า วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณเทานั้น    
วรรณอ่ืนเลว ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทานัน้ ดังนี้ บัณฑติ       
พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดกูรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริย  
ในโลกน้ี พึงเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม       
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ      
ไมมักโลภ มีจติไมพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป พงึเขาถึงสุคติ โลก สวรรค หรือมิใช     
หรือมหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยในเร่ืองนีอ้ยางไร?    
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนกษัตริย เม่ือเวนขาดจากการฆาสัตว    
เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพดูเท็จ เวนขาด  
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จากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ไมมักโลภ มีจิตไมพยาบาท  
เปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป พึงเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ขาพเจามีความเห็นในเร่ืองนี้อยางนี้. 
อนึ่ง ขอน้ีขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตท้ังหลายก็เชนนัน้.    
         [๔๗๔] ดีละๆ มหาบพติร เปนความดีท่ีมหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น       
และเปนความดีท่ีมหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตท้ังหลาย ดูกรมหาบพิตร มหาบพติร       
จะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ ... แพศย ... ศูทร ในโลกน้ี พึงเวนขาดจากการ  
ฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ    
เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ ไมมักโลภ มีจิตไมพยาบาท  
เปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะทรงเขาพระทัย     
ในเร่ืองนี้อยางไร?   
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ความจริง ถึงเปนพราหมณ ... เปนแพศย ... เปนศูทรกด็ี 
เม่ือเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม       
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากคําสอเสียด เวนขาดจากคําหยาบ เวนขาดจากคําเพอเจอ      
ไมมักโลภ มีจติไมพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป พงึเขาถึงสุคติ โลก สวรรค ขาพเจา      
มีความเหน็ในเร่ืองนี้อยางนี้ อนึ่ง ขอน้ีขาพเจาไดฟงมาแตพระอรหันตท้ังหลาย ก็เชนนั้น. 
         [๔๗๕] ดีละๆ มหาบพติร เปนความดีท่ีมหาบพิตรมีความเขาพระทัยขอนี้อยางนั้น       
และเปนความดีท่ีมหาบพิตรไดทรงสดับขอนี้มาแตพระอรหันตท้ังหลาย ดูกรมหาบพิตร มหาบพติร       
จะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเปนเม่ือเชนนั้น วรรณส่ีเหลานี้เปนผูเสมอกันหรือมิใช  
หรือมหาบพิตรจะทรงมีความเขาพระทัยในวรรณส่ีเหลานี้อยางไร?      
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เม่ือเปนเชนนี้ วรรณส่ีเหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมด    
ในวรรณส่ีเหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.   
         [๔๗๖] ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนีว้า วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณ     
เทานั้น ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดังนี้ บัณฑิต   
พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดกูรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้เปนไฉน  
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กษัตริยในโลกนี้ พึงตัดชองหรือยองเบา พึงทําการปลน หรือดักคอยทํารายคนท่ีทางเปลี่ยว  
หรือพึงคบหาภริยาของผูอ่ืน ถาราชบุรุษท้ังหลายจับเขาไดแลว พึงแสดงวา ขอเดชะ ผูนี้เปนโจร 
ประพฤติผิดตอพระองค พระองคทรงปรารถนาจะลงพระราชอาญาสถานใดแกโจรนี ้ขอจงทรงโปรด      
ใหลงพระราชอาญาสถานนั้นเถิด ดังนี้ มหาบพติรจะพึงโปรดใหทําอยางไรกะโจรนัน้?    
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาก็พึงใหฆาเสีย หรือพึงผาอกเสีย พึงเนรเทศเสีย 
หรือพึงทําตามสมควรแกเหต ุขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะช่ือเม่ือกอนของเขาวากษัตริยนั้น  
หายไปเสียแลว เขายอมถึงการนับวาเปนโจรนั่นเทียว.       
         [๔๗๗] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ ...    
แพศย ... ศูทรในโลกน้ี พึงตัดชองหรือยองเบา พึงทําการปลน หรือดักคอยทํารายคนท่ีทางเปล่ียว   
หรือพึงคบหาภริยาของผูอ่ืน ถาราชบุรุษท้ังหลายจับเขาได แลวพึงแสดงวา ขอเดชะ ผูนี้เปนโจร 
ประพฤติผิดตอพระองค พระองคทรงปรารถนาจะลงพระราชอาญาสถานใดแกโจรนี ้ขอจงทรงโปรด      
ใหลงพระราชอาญาสถานนั้นเถิด ดังนี้ มหาบพิตรจะพึงโปรดใหทําอยางไรกะโจรนัน้?    
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาก็พึงใหฆาเสีย หรือพึงใหผาอกเสีย พึงเนรเทศเสีย     
หรือพึงทําตามสมควรแกเหต ุขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะช่ือเม่ือกอนของเขาวาศูทรนั้น หายไป       
เสียแลว เขายอมถึงการนับวาเปนโจรนั่นเทียว.     
         [๔๗๘] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปน   
เชนนั้น วรรณส่ีเหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมดหรือมิใช หรือมหาบพิตรจะมีความเขาพระทัยใน       
วรรณส่ีเหลานีอ้ยางไร?      
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เม่ือเปนเชนนี้ วรรณส่ีเหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมด    
ในวรรณส่ีเหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.   
         [๔๗๙] ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาววา วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณเทานั้น       
วรรณอ่ืนเลว ... พราหมณเปนทายาทของพรหม นั่นเปนแตคําโฆษณาในโลกเทานัน้ ดังนี้ บัณฑติ       
พึงทราบโดยปริยายแมนี้ ดกูรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน กษัตริย  
ในโลกน้ี พึงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงนุงหมผากาสายะ เสด็จจากพระราชนิเวศน    
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ทรงผนวชเปนบรรพชิต ทรงเวนขาดจากการฆาสัตว ทรงเวนขาดจากการลักทรัพย ทรงเวนขาด     
จากการพดูเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดยีว ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม มหาบพิตร 
จะทรงทําอยางไรกะราชบรรพชิตนั้น?     
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาพึงกราบไหวบาง พึงลุกรับบาง พึงเช้ือเชิญดวย 
อาสนะบาง พงึบํารุงราชบรรพชิตนั้นดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร    
บาง พึงจัดการรักษาปองกันคุมครองอันเปนธรรมกะราชบรรพชิตนั้นบาง ขอนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะช่ือเม่ือกอนของเขาวากษัตริยนั้นหายไปแลว เขายอมถึงการนับวาสมณะน่ันเทียว.   
         [๔๘๐] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พราหมณ ...    
แพศย ... ศูทรในโลกน้ี พึงปลงผมและหนวดนุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต     
เวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการพูดเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดยีว 
ประพฤติพรหมจรรย มีศีล มีกัลยาณธรรม มหาบพิตร จะพึงทําอยางไรกับบรรพชิตนัน้.    
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจาพึงกราบไหวบาง พึงลุกรับบาง พึงเช้ือเชิญดวยอาสนะ   
บาง พึงบํารุงบรรพชิตนั้นๆ ดวยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัยเภสัชบริขารบาง     
พึงจัดการรักษาปองกันคุมครองอันเปนธรรมแกบรรพชิตนั้นๆ บาง ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะ       
ช่ือเม่ือกอนของผูนั้นวา ศูทร นั้นหายไปแลว เขายอมถึงการนับวาสมณะน่ันเทียว.      
         [๔๘๑] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปน   
เชนนั้น วรรณส่ีเหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมดหรือมิใช หรือในวรรณส่ีเหลานี้ มหาบพิตรจะมี     
ความเขาพระทัยอยางไร?       
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ แนนอน เม่ือเปนเชนนี้ วรรณส่ีเหลานี้ก็เปนผูเสมอกันหมด    
ในวรรณส่ีเหลานี้ ขาพเจาไมเห็นจะตางอะไรกัน.   
         [๔๘๒] ดูกรมหาบพิตร คําท่ีอาตมภาพกลาวนีว้า วรรณท่ีประเสริฐคือพราหมณเทานั้น    
วรรณอ่ืนเลว วรรณท่ีขาวคือพราหมณเทานั้น วรรณอ่ืนดํา พราหมณเทานั้นบริสุทธ์ิ ผูมิใชพราหมณ       
ไมบริสุทธ์ิ พราหมณเทานั้นเปนบุตรพรหม เปนโอรสเกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม   
อันพรหมนิรมติร เปนทายาทของพรหม นัน่เปนแตคําโฆษณาในโลกเทานั้น ดังนี้ บัณฑิต 
พึงทราบโดยปริยายนี้.   
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                  พระเจามธุรราชแสดงพระองคเปนอุบาสก       
         [๔๘๓] เม่ือทานพระมหากัจจานะกลาวอยางนีแ้ลว พระเจามธุรราชอวันตีบุตรไดตรัสวา       
ขาแตพระกจัจานะผูเจริญ ภาษิตของทานแจมแจงนกั ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ภาษติของทาน      
แจมแจงนัก เปรียบเหมือนบุคคลหงายของท่ีคว่ําเปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือ      
ตามประทีปในท่ีมืด ดวยหวงัวาผูมีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด พระกัจจานะผูเจริญ ประกาศธรรม       
โดยอเนกปริยายฉันนั้นเหมือนกัน ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ ขาพเจานีข้อถึงพระกัจจานะผูเจริญ   
พระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระกัจจานะผูเจริญ จงจําขาพเจาวาเปนอุบาสก     
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.       
         [๔๘๔] ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรอยาทรงถึงอาตมภาพวาเปนสรณะเลย จงทรงถึง      
พระผูมีพระภาคท่ีอาตมภาพถึงวาเปนสรณะน้ัน วาเปนสรณะเถิด.     
     ขาแตพระกัจจานะผูเจริญ เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา      
พระองคนั้น ประทับอยูท่ีไหน?       
     ดูกรมหาบพิตร เดี๋ยวนี้พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 
เสด็จปรินิพพานเสียแลว.      
         [๔๘๕] ขาแตพระกจัจานะผูเจริญ ก็ถาขาพเจาพึงไดฟงวา พระผูมีพระภาคพระองคนั้น     
(ประทับอยู) ในทางสิบโยชน ขาพเจากพ็ึงไปเฝาพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมา   
สัมพุทธเจาพระองคนั้น แมส้ินทางสิบโยชน ... สามสิบโยชน ... ส่ีสิบโยชน ... หาสิบโยชน ... แม 
รอยโยชน ขาพเจากจ็ะพึงไปเฝาพระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น    
แมส้ินทางรอยโยชน แตพระผูมีพระภาคพระองคนั้น เสด็จปรินิพพานเสียแลว ขาพเจาจึงขอถึง    
พระผูมีพระภาคแมเสด็จปรินพิพานแลว พรอมท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ      
ขอพระกัจจานะผูเจริญ จงจําคําขาพเจาวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป.       
                   จบ มธุรสูตร ท่ี ๔.  
                         __________        
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                  ๕. โพธิราชกุมารสูตร  
                   เร่ืองโพธิราชกุมาร  
         [๔๘๖] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เภสกฬามิคทายวัน เขตนครสุงสุมารคิระ ใน      
ภัคคชบท. ก็สมัยนั้น ปราสาทช่ือโกกนุท ของพระราชกมุารพระนามวาโพธิ สรางแลวใหมๆ      
สมณพราหมณหรือมนษุยคนใดคนหนึ่งยงัไมไดอยู. คร้ังนั้น โพธิราชกุมารเรียกมาณพนามวา  
สัญชิกาบุตรมาวา มาน่ีแน เพื่อนสัญชิกาบุตร ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ      
แลวจงถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ทูลถามพระผูมีพระภาค     
ผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคํา     
ของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ โพธิราชกุมารถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค  
ดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงพระผูมีพระภาคผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง  ทรงกระปร้ี   
กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และจงทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมี       
พระภาคกับภกิษุสงฆ จงรับภัตตาหารเพื่อเสวยในวนัพรุงนี้ของโพธิราชกุมารเถิด. มาณพสัญชิกา    
บุตรรับส่ังโพธิราชกุมารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค      
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  
         [๔๘๗] คร้ันมาณพสัญชิกาบุตรนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาค      
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ โพธิราชกุมารถวายบังคมพระบาทดวยเศียรเกลาและรับส่ังถามถึง  
พระโคดมผูเจริญ ผูมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา ทรงมีพระกําลัง    
ทรงพระสําราญ และรับส่ังมาอยางนี้วา ขอพระโคดมผูเจริญกับพระภกิษุสงฆ จงรับภตัตาหาร   
เพื่อเสวยในวนัพรุงนี้ของโพธิราชกุมารเถิด. พระผูมีพระภาคทรงรับดวยพระอาการดุษณภีาพ. 
คร้ังนั้น มาณพสัญชิกาบุตรทราบวา พระผูมีพระภาคทรงรับนิมนตแลว จึงลุกจากอาสนะ     
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เขาไปเฝาโพธิราชกุมารแลวทูลวา เกลากระหมอมไดกราบทูลพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น ตาม      
รับส่ังของพระองคแลว และพระสมณโคดมทรงรับนิมนตแลว. พอลวงราตรีนั้นไป โพธิราชกุมาร  
รับส่ังใหตกแตงของเค้ียวของฉันอยางประณีตในนิเวศน และรับส่ังใหเอาผาขาวปูลาดโกกนุท      
ปราสาทตลอดถึงบันไดข้ันสุด แลวตรัสเรียกมาณพสัญชิกาบุตรมาวา มาน่ีแน เพื่อนสัญชิการบุตร    
ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคยังท่ีประทับแลว จงกราบทูลภัตกาลวา ไดเวลาแลว พระเจาขา    
ภัตตาหารสําเร็จแลว. มาณพสัญชิกาบุตรรับส่ังโพธิราชกุมารแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  
ยังท่ีประทับ กราบทูลภัตกาลวา ไดเวลาแลว พระโคดมผูเจริญ ภัตตาหารสําเร็จแลว. 
                                 พระพุทธเจาไมทรงเหยียบผาขาว   
         [๔๘๘] คร้ังนั้น เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตร       
และจีวร เสร็จเขาไปยังนิเวศนของโพธิราชกุมาร. สมัยนัน้ โพธิราชกุมารประทับยืนคอยรับเสด็จ     
พระผูมีพระภาคอยูท่ีภายนอกซุมประตู. ไดทรงเห็นพระผูมีพระภาค กาํลังเสด็จมาแตไกล จึง       
เสด็จออกตอนรับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวเสด็จนําหนาเขาไปยังโกกนุทปราสาท.     
คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคหยดุประทับอยูท่ีบันไดข้ันสุด. โพธิราชกุมารจึงกราบทูลวา ขอเชิญ     
พระผูมีพระภาคทรงเหยียบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอเชิญพระสุคตเจาทรงเหยยีบผาขาวไปเถิด       
พระเจาขา ขอนี้จะพงึเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉันตลอดกาลนาน. เม่ือ   
โพธิราชกุมารกราบทูลเชนนีแ้ลว พระผูมีพระภาคทรงนิ่งเสีย. แมคร้ังท่ีสอง โพธิราชกุมารก็     
กราบทูลวา ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงเหยยีบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอเชิญสุคตเจาทรงเหยียบ     
ผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอนี้จะพงึเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉันตลอด   
กาลนาน. เม่ือโพธิราชกุมารทูลเชนนี้แลว พระผูมีพระภาคทรงนิ่งเสีย แมคร้ังท่ีสาม โพธิราชกุมาร      
ก็กราบทูลวา ขอเชิญพระผูมีพระภาคทรงเหยยีบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอเชิญพระสุคตเจา  
ทรงเหยยีบผาขาวไปเถิด พระเจาขา ขอน้ีจะพึงเปนไปเพือ่ประโยชน เพื่อความสุขแกหมอมฉัน     
ตลอดกาลนาน. ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทอดพระเนตรทานพระอานนท. ทานพระอานนท 
ไดถวายพระพรวาดูกรพระราชกุมาร จงเกบ็ผาขาวเสียเถิด พระผูมีพระภาคไมทรงเหยียบแผนผา       
พระตถาคตเจาทรงแลดูประชุมชนผูเกิดในภายหลัง. โพธิราชกุมารรับส่ังใหเก็บผาแลวใหปูลาด     
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อาสนะท่ีโกกนุทปราสาทช้ันบน. ลําดับนัน้ พระผูมีพระภาคเสด็จข้ึนโกกนุทปราสาท แลวประทับ 
นั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไวถวายพรอมดวยภกิษุสงฆ. โพธิราชกุมารทรงอังคาสภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจา 
เปนประมุขใหอ่ิมหนําเพยีงพอ ดวยของเค้ียวของฉันอันประณีต ดวยพระหัตถของพระองค.     
คร้ันพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จวางพระหัตถจากบาตรแลว. โพธิราชกุมารถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึง่     
ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ      
หมอมฉันมีความเห็นอยางนีว้า ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความสุขไมมี ความสุขอันบุคคล    
จะพึงถึงไดดวยความทุกขแล.  
                การเขาไปหาอาฬารดาบส   
         [๔๘๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราชกุมาร กอนแตตรัสรู แมเม่ืออาตมภาพยังไมได       
ตรัสรู ยังเปนโพธิสัตวอยู ก็มีความคิดเหน็วา ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยความสุขไมมี  
ความสุขอันบุคคลจะพึงถึงไดดวยทุกขแล ดูกรราชกุมาร สมัยตอมา เม่ืออาตมภาพยังเปนหนุม       
มีผมดําสนิท ประกอบดวยวัยกําลังเจริญ เปนปฐมวยั เม่ือมารดาบิดาไมปรารถา (จะใหบวช)     
รองไหน้ําตานองหนาอยู ไดปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต.  
คร้ันบวชอยางนี้แลว แสวงหาวาอะไรจะเปนกุศล คนควา สันติ วรบทอันไมมีส่ิงอื่นยิง่ข้ึน     
ไปกวา จึงไดเขาไปอาฬารดาบส กาลามโคตร แลวไดกลาววา ดกูรทานกาลามะ ขาพเจา       
ปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. ดกูรราชกุมาร เม่ืออาตมภาพกลาวเชนนี้แลว   
อาฬารดาบส กาลามโคตรไดกลาวกะอาตมภาพวา ทานจงอยูเถิด ธรรมนี้เปนเชนเดยีวกับธรรม   
ท่ีบุรุษผูฉลาด พึงทําลัทธิของอาจารยตนใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวบรรลุไมนานเลย       
อาตมภาพเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไมนานเลย. กลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการ     
เพียงหบุปากเจรจาเทานั้น อนึ่ง ท้ังอาตมภาพและผูอ่ืนปฏิญาณไดวาเรารูเราเห็น. อาตมภาพน้ัน  
มีความคิดวา อาฬารดาบส กาลามโคตร จะประกาศไดวา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง   
บรรลุถึงธรรมนี้ดวยเหตุเพยีงศรัทธาเทานั้น ดังนี้ กห็าไม ท่ีจริงอาฬารดาบส กาลามโคตร 
รูเห็นธรรมนี้อยู. คร้ันแลวอาตมภาพเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลวไดถามวา ดูกรทาน       
กาลามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุแลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียง      
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เทาไรหนอ? เมื่ออาตมภาพกลาวเชนนี้แลว อาฬารดาบส กาลามโคตรไดประกาศอากิญจัญญาย     
ตนะ. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตรเทาน้ัน มีศรัทธาหามิได ถึงเรา  
ก็มีศรัทธา อาฬารดาบส กาลามโคตรเทานั้น มีความเพยีร ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญา หามิได       
ถึงเราก็มีความเพียร ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญา อยากระนั้นเลย เราพึงต้ังความเพยีรเพื่อทํา    
ธรรมท่ีอาฬารดาบส กาลามโคตรประกาศวา ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว เขาถึงอยูนั้น     
ใหแจงเถิด. อาตมภาพน้ันทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวบรรลุธรรมน้ันโดยฉับพลัน  
ไมนานเลย. คร้ันแลวไดเขาไปหาอาฬารดาบส กาลามโคตรแลวไดถามวา ดูกรทานกาลามะ       
ทานทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนี้ประกาศใหทราบ ดวยเหตุเพียงเทานี้หรือ?     
     อาฬารดาบส กาลามโคตรตอบวา ดูกรอาวุโส เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง  
บรรลุธรรมนี้แลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้แล.     
     อาตมภาพไดกลาววา ดูกรอาวุโส แมเราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุ     
ธรรมนี้แลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้.     
     อาฬารดาบส กาลามโคตรกลาววา ดกูรอาวุโส เปนลาภของเราท้ังหลายหนอ เราท้ังหลาย     
ไดดีแลว ท่ีเราทั้งหลายไดพบทานสพรหมจารีเชนทาน เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง       
บรรลุธรรมใดแลวประกาศใหทราบ ทานกทํ็าใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่เอง บรรลุธรรมใดแลว   
ประกาศใหทราบ ทานก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนั้นแลวประกาศใหทราบ   
เราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุธรรมนั้นแลวประกาศใหทราบ ดังนี้ เรารูธรรมใด     
ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมนั้น ดังนี้ เราเชนใด ทานกเ็ชนนั้น ทานเชนใด 
เราก็เชนนัน้ ดงันี้ ดูกรอาวุโส บัดนี้ เราท้ังสองจงมาอยูชวยกันบริหารหมูคณะเถิด. ดูกรราชกุมาร    
อาฬารดาบส กาลามโคตร เปนอาจารยของอาตมภาพ ยังต้ังใหอาตมภาพผูเปนอันเตวาสิกไวเสมอ  
ตน และยังบูชาอาตมภาพดวยการบูชาอยางยิ่ง ดวยประการฉะน้ี. อาตมภาพน้ันมีความคิดเห็นวา       
ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อความหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อดบัสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง  
เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน ยอมเปนไปเพยีงใหอุปบัติในอากญิจัญญายตนพรหมเทานั้น. อาตมภาพ      
ไมพอใจธรรมนั้น เบ่ือจากธรรมนั้นแลวหลีกไปเสีย.    
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                 การเขาไปหาอุทกดาบส   
         [๔๙๐] ดกูรราชกุมาร เม่ืออาตมภาพแสวงหาอะไรเปนกุศล คนควาสันติวรบทอันไมมี      
ส่ิงอ่ืนยิ่งไปกวา จึงเขาไปหาอุทกดาบส รวมบุตรแลวไดกลาววา ดูกรทานรามะ ขาพเจาปรารถนา  
จะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. เม่ืออาตมภาพกลาวเชนนีแ้ลว อุทกดาบส รามบุตรได   
กลาววา อยูเถิดทาน บุรุษผูฉลาดพึงทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง ไมนานเลยก็บรรลุลัทธิ  
ของอาจารยตนแลว อยูในธรรมใด ธรรมนี้เชนนัน้. อาตมภาพเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลัน 
ไมนานเลย. กลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการเพยีงหุบปากเจรจาเทานั้น อนึ่ง ท้ังอาตมภาพ       
และผูอ่ืนปฏิญาณไดวา เรารูเราเห็น. อาตมภาพมีความคิดเห็นวา ทานรามบุตรจะไดประกาศวา     
เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึงธรรมนี้ดวยอาการเพียงศรัทธาเทานั้น ดังนี้ ก็หาไม      
ท่ีจริงทานรามบุตรรูเห็นธรรมนี้อยู. คร้ันแลวอาตมภาพจงึเขาไปหาอุทกดาบส รามบุตร แลวได   
ถามวา ดูกรทานรามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุแลวประกาศใหทราบ       
ดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ. เม่ืออาตมภาพกลาวเชนนี้ อุทกดาบส รามบุตรไดประกาศเนวสัญญา  
นาสัญญายตนะ. อาตมภาพมีความคิดเหน็วาทานรามะเทานั้นมีศรัทธาหามิได ถึงเรากมี็ศรัทธา       
ทานรามะเทานั้น มีความเพยีร ... มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญาหามิได ถึงเราก็มีความเพียร ...      
มีสติ ... มีสมาธิ ... มีปญญา อยากระนั้นเลย เราพึงต้ังความเพียรเพื่อทําธรรมท่ีทานรามะประกาศ       
วา ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวบรรลุธรรมนั้นใหแจงเถิด. อาตมภาพไดทําใหแจงชัด     
ดวยปญญาอันยิ่งเอง แลวบรรลุธรรมนั้นโดยฉับพลัน ไมนานเลย. คร้ันแลวอาตมภาพเขาไปหา  
อุทกดาบส รามบุตรแลวไดถามวา ดูกรทานรามะ ทานทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุ 
ธรรมนี้แลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้หรือ? 
     อุทกดาบส รามบุตรตอบวา ดูกรอาวุโส เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุ      
ธรรมนี้แลวประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทานี้.     
     อาตมภาพไดกลาววา ดูกรอาวุโส แมเราก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึง  
ธรรมนี้ดวยเหตุเพียงเทานี้. 
     อุทกดาบส รามบุตรกลาววา ดูกรอาวุโส เปนลาภของเราท้ังหลาย เราท้ังหลายไดดแีลว  
ท่ีเราท้ังหลายไดพบทานสพรหมจารีเชนทาน รามะทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึง       
ธรรมใดแลวประกาศใหทราบ ทานก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง บรรลุถึงธรรมนั้นอยู ทาน     
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ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่เอง บรรลุถึงธรรมใด รามะก็ทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง 
บรรลุถึงธรรมนั้นแลวประกาศใหทราบ ดงันี้ รามะรูยิ่งธรรมใด ทานกรู็ธรรมนั้น ทานรูธรรมใด  
รามะก็รูยิ่งธรรมน้ัน ดังนี้ รามะเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด รามะก็เชนนัน้ ดังนี ้    
ดูกรอาวุโส บัดนี้เชิญทานมาบริหารหมูคณะนีเ้ถิด. ดูกรราชกุมาร อุทกดาบสรามบุตรเปนเพื่อน     
สพรหมจารีของอาตมภาพ ตั้งอาตมภาพไวในตําแหนงอาจารย และบูชาอาตมภาพดวยการบูชา  
อยางยิ่ง. อาตมภาพ มีความคิดเห็นวา ธรรมนี้ไมเปนไปเพือ่หนาย เพื่อคลายกําหนดั เพือ่ดับ     
สนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อตรัสรู เพื่อนิพพาน เปนไปเพยีงใหอุปบัติใน 
เนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทานั้น. อาตมภาพไมพอใจธรรมนั้น เบ่ือจากธรรมนั้นหลีกไป.       
         [๔๙๑] ดกูรราชกุมาร เม่ืออาตมภาพแสวงหาอยูวาอะไรเปนกุศล คนควาสันติวรบท       
อันไมมีส่ิงอื่นยิ่งข้ึนไปกวา เท่ียวจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดับ บรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม.     
ณ ท่ีนั้น อาตมภาพไดเหน็ภาคพื้นนาร่ืนรมย มีไพรสณฑนาเล่ือมใส มีแมน้ําไหลอยู น้าํเย็นจดื  
สนิท มีทาน้ําราบเรียบ นาร่ืนรมย และมีโคจรคามโดยรอบ. อาตมภาพไดมีความคิดเหน็วา     
ภาคพื้นนาร่ืนรมยหนอ ไพรสณฑ ก็นาเล่ือมใส แมน้ํากไ็หล น้ําเยน็จืดสนิท ทาน้ําก็ราบเรียบ     
นาร่ืนรมย และโคจรคามก็โดยรอบ สถานท่ีเชนนี้สมควรเปนท่ีตั้งความเพียรของกุลบุตรผูตองการ  
ความเพยีรหนอ ดูกรราชกุมาร อาตมภาพนัง่อยู ณ ท่ีนัน้นัน่เอง ดวยคิดเห็นวา สถานท่ีเชนนี้    
สมควรเปนท่ีทําความเพยีร.     
                                 อุปมา ๓ ขอ       
         [๔๙๒] ดูกรราชกุมาร คร้ังนั้น อุปมาสามขออันนาอัศจรรยยิ่งนกั ไมไดเคยฟงมาในกาลกอน  
มาปรากฏแกอาตมภาพ.    
     ๑. เปรียบเหมือนไมสดชุมดวยยางท้ังต้ังอยูในน้ํา. ถาบุรุษพึงมาดวยหวังวา จักถือเอา   
ไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ ดงันี้. ดูกรราชกมุาร พระองคจะทรงเขาพระทัยความ 
ขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเอาไมสดชุมดวยยางท้ังต้ังอยูในน้ํามาสีไฟ พงึใหไฟเกิด พึงทําไฟให  
ปรากฏไดบางหรือ?     
     โพธิราชกุมารทูลวา ขอน้ีไมไดเลย พระเจาขา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะไมยังสด  
ชุมดวยยางท้ังตั้งอยูในน้ํา บรรลุนั้นก็จะพึงเหน็ดเหน่ือยลําบากกายเปลา.    
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     ดูกรราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใด เหลาหนึ่งก็ฉันนั้น มีกาย       
ยังไมหลีกออกจากกาม ยังมีความพอใจในกาม ยังเสนหาในกาม ยังหลงอยูในกาม ยังกระหาย      
ในกาม ยังมีความเรารอนเพราะกาม ยังละไมไดดวยดี ยังใหสงบระงับไมไดดวยดใีนภายใน. 
ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี    
ถึงจะไมไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี กไ็มควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น    
เพื่อปญญาเคร่ืองตรัสรูอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. ดกูรราชกุมาร อุปมาขอท่ีหนึ่งนีแ้ล อันนาอัศจรรยยิ่งนัก       
ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
         [๔๙๓] ดูกรราชกุมาร อุปมาขอท่ีสอง อันนาอัศจรรยยิ่งนกั ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน 
มาปรากฏแกอาตมภาพ. เปรียบเหมือนไมสดชุมดวยยางต้ังอยูบนบกไกลน้ํา. ถาบุรุษพึงมาดวย 
หวังวา จะเอาไมนั้นมาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ. ดูกรราชกุมาร พระองคจะเขาพระทัย  
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้เอาไมสดชุมดวยยางตั้งอยูบนบกไกลน้ํามาสีไฟ พึงใหไฟเกิด 
พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือ?   
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     ขอนี้ไมไดเลย พระเจาขา ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมนั้นยังสดชุมดวยยาง แมจะต้ัง   
อยูบนบกไกลน้ํา บุรุษนั้นก็จะพึงเหน็ดเหน่ือยลําบากกายเปลา.       
     ดูกรราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายหลีกออกจาก       
กาม แตยังมีความพอใจในกาม ยังเสนหาในกาม ยังหลงอยูในกาม มีความกระหายในกาม    
มีความเรารอนเพราะกาม ยงัละไมไดดวยดี ยังใหสงบระงับไมไดดวยดีในภายใน. ทานสมณ 
พราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรก็ดี ถึงแม   
จะไมไดเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรกด็ี ก็ไมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น       
เพื่อปญญาเคร่ืองตรัสรูอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. ดกูรราชกุมาร อุปมาขอท่ีสองน้ี อันนาอัศจรรยยิ่งนัก    
ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
         [๔๙๔] ดูกรราชกุมาร อุปมาขอท่ีสาม อันนาอัศจรรยยิ่งนกั ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน 
มาปรากฏแกอาตมภาพ เปรียบเหมือนไมแหงเกราะท้ังตั้งอยูบนบกไกลน้ํา. ถาบุรุษพึงมาดวย  
หวังวา จักเอาไมนั้นมาสีใหไฟเกิด จักทําไฟใหปรากฏ ดงันี้. ดูกรราชกมุาร พระองคจะเขา       
พระทัยความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นเอาไมแหงเกราะท้ังต้ังอยูบนบกไกลน้ํานั้นมาสีไฟ พึงใหไฟ  
เกิด พึงทําใหไฟปรากฏไดบางหรือ?    
     อยางนั้น พระเจาขา ขอน้ันเพราะเหตุไร เพราะไมนัน้แหงเกราะ และท้ังต้ังอยูบนบก      
ไกลน้ํา. 
     ดูกรราชกุมาร ขอนี้ฉันใด สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งก็ฉันนั้นแล มีกาย      
หลีกออกจากกามแลว ไมมีความพอใจในกาม ไมเสนหาในกาม ไมหลงอยูในกาม ไมระหาย  
ในกาม ไมเรารอนเพราะกาม ละไดดวยดี ใหสงบระงับดวยดีในภายใน ทานสมณพราหมณ 
เหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกิดเพราะความเพียรกด็ี ถึงจะไมได      
เสวยทุกขเวทนาท่ีกลาเผ็ดรอนอันเกดิเพราะความเพียรกด็ี ก็ควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น เพื่อปญญา       
เคร่ืองตรัสรู อันไมมีกรรมอ่ืนยิ่งกวาได. ดกูรราชกุมาร อุปมาขอท่ีสามนี้อันนาอัศจรรยยิ่งนกั ไมเคยได 
ฟงมาในกาลกอนนี้แล มาปรากฏแกอาตมภาพ. ดูกรราชกมุาร อุปมาสามขอไมนาอัศจรรย ไม    
เคยไดฟงมาในกาลกอนเหลานี้แล มาปรากฏแกอาตมภาพ. 
                  ทรงบําเพ็ญทุกกรกิริยา 
         [๔๙๕] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงกดฟนดวยฟน   
กดเพดานดวยล้ิน ขมจิตดวยจิต บีบใหแนน ใหรอนจัด. แลวอาตมภาพก็กดฟนดวยฟน       
กดเพดานดวยล้ิน ขมจิตดวยจิต บีบใหแนน ใหรอนจัด. เม่ืออาตมภาพกดฟนดวยฟน กด     
เพดานดวยล้ิน ขมจิตดวยจิต บีบใหแนน ใหเรารอนอยู เหง่ือก็ไหลจากรักแร. ดูกรราชกุมาร   
เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงจับบุรุษมีกําลังนอยกวาท่ีศีรษะหรือท่ีคอ แลวกดบีบไวใหเรารอน 



ก็ฉันนั้น เหง่ือไหลออกจากรักแร. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพียรท่ีอาตมภาพปรารภแลว จะยอ   
หยอนก็หามิได สติท่ีตั้งไวแลว จะฟนเฟอนก็หามิได แตการท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพ     
ผูอันความเพยีรท่ีทนไดยากนั้นแลเสียดแทง กระสับกระสายไมสงบระงับ.     
         [๔๙๖] ดกูรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี    
ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพกก็ล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากและทางจมูก.       
เม่ืออาตมภาพกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากและทางจมูก เสียงลมท่ีออกทางชองหูท้ังสอง 
ดังเหลือประมาณ. เปรียบเหมือนเสียงสูบของชางทองท่ีกําลังสูบอยูดังเหลือประมาณ ฉันใด    
เม่ืออาตมภาพกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากและทางจมูก เสียงลมท่ีออกทางชองหู  
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ท้ังสองก็ดังเหลือประมาณ ฉันนั้น. ดกูรราชกุมาร ก็ความเพียรท่ีอาตมภาพปรารภแลวจะยอ    
หยอนก็หามิได สติท่ีตั้งไวแลวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกายท่ีปรารภความเพยีรของอาตมภาพ   
ผูอันความเพยีรท่ีทนไดยากนั้นและเสียดแทง ไมสงบระงับแลว.      
         [๔๙๗] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเหน็วา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี    
ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจงึกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและ       
ทางชองหู. เม่ืออาตมภาพกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลา    
ยิ่งยอมเสียดแทงศีรษะ. ดกูรราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังพึงเชือดศีรษะดวยมีดโกนอันคม    
ฉันใด เม่ืออาตมภาพกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลายิ่ง     
ยอมเสียดแทงศีรษะ ฉันนัน้. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพยีรท่ีอาตมภาพปรารภแลว จะไดยอหยอน 
ก็หามิได สติท่ีตั้งไวแลวจะไดฟนเฟอนกห็ามิได แตกายที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผู    
อันความเพยีรท่ีทนไดยากนัน้และเสียดแทง ไมสงบระงับแลว.  
         [๔๙๘] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเหน็วา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี    
ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจงึกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและ       
ทางชองหู. เม่ืออาตมภาพกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็ปวด     
ศีรษะเหลือทนท่ีศีรษะ. ดกูรราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังรัดศีรษะดวยเชือกอันเขม็ง 
ฉันใด เม่ืออาตมภาพกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็ปวดศีรษะ     
เหลือทนท่ีศีรษะ ฉันนั้น. ดกูรราชกุมาร กค็วามเพยีรท่ีอาตมภาพปรารภแลวจะไดยอหยอนก็หา       
มิได สติท่ีตั้งไวจะไดฟนเฟอนก็หามิได แตกายท่ีปรารภความเพยีรของอาตมภาพ ผูอันความ     
เพียรท่ีทนไดยากน้ันและเสียดแทง ไมสงบระงับแลว.  
         [๔๙๙] ดกูรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี    
ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจงึกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและ       
ทางชองหู. ลมกลาเหลือประมาณ ยอมเสียดแทงทอง. ดกูรราชกุมาร เปรียบเหมือนนายโคฆาต     
หรือลูกมือนายโคฆาตผูขยัน พึงเชือดทองโคดวยมีดเชือดโคอันคม ฉันใด เม่ืออาตมภาพ       
กล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ลมกลาเหลือประมาณ ยอมเสียด    
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แทงทอง ฉันนัน้. ดูกรราชกุมาร ก็ความเพยีรท่ีอาตมภาพปรารภแลวจะไดยอหยอนกห็ามิได   
สติท่ีตั้งไวจะไดฟนเฟอนกห็ามิได แตกายที่ปรารภความเพียรของอาตมภาพผูอันความเพียรท่ีทน  
ไดยากน้ันและเสียดแทง ไมสงบระงับแลว.     
         [๕๐๐] ดกูรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี    
ลมปราณเปนอารมณเถิด. แลวอาตมภาพจงึกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและ       
ทางชองหู. เม่ืออาตมภาพกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มี      
ความรอนในกายเหลือทน. ดกูรราชกุมาร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน ชวยกันจับบุรุษมี   
กําลังนอยท่ีแขนคนละขาง ยางรมไวท่ีหลุมถานเพลิง ฉันใด เม่ืออาตมภาพกล้ันลมอัสสาสะ  
ปสสาสะ ท้ังทางปากทางจมูกและทางชองหู ก็มีความรอนในกายเหลือทน ฉันนั้น. ดกูร 
ราชกุมาร ก็ความเพียรท่ีอาตมภาพปรารภแลวจะไดยอหยอนก็หามิได สติท่ีตั้งไวจะไดฟนเฟอนก ็
หามิได แตกายท่ีปรารภความเพียรของอาตมภาพ ผูอันความเพยีรท่ีทนไดยากนั้นและเสียดแทง  
ไมสงบระงับแลว.      
         [๕๐๑] ดกูรราชกุมาร โอ เทวดาท้ังหลายเห็นอาตมภาพแลว กลาวกันอยางนีว้า   
พระสมณโคดมทํากาละเสียแลว. เทวดาบางพวกกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมไมไดทํากาละ  
แลว แตกําลังทํากาละ. เทวดาบางพวกกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมไมไดทํากาละแลว กําลัง    
ทํากาละกห็ามิได พระสมณโคดมเปนพระอรหันต ความอยูเห็นปานนี้ นับวาเปนวหิารธรรม      
ของพระอรหนัต. 
         [๕๐๒] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเหน็วา ถากระไร เราพึงปฏิบัติเพื่อตัด    
อาหารเสียโดยประการท้ังปวงเถิด. คร้ังนั้น เทวดาเหลานัน้เขามาหาอาตมภาพแลวไดกลาววา       
ดูกรทานผูนิรทุกข ทานอยาปฏิบัติเพื่อตัดอาหารเสียโดยประการท้ังปวงเลย ถาทานจกัปฏิบัติเพื่อ     
ตัดอาหารเสียโดยประการท้ังปวง ขาพเจาท้ังหลายจักแซกโอชาอันเปนทิพยตามขุมขนของทาน   
ทานจักไดยังชีวิตใหเปนอยูดวยโอชาอันเปนทิพยนั้น. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา เราเองดวย       
พึงปฏิญาณการไมบริโภคอาหารโดยประการทั้งปวง เทวดาเหลานี้ดวยพึงแซกโอชาอันเปนทิพย   
ตามขุมขนของเรา เราพึงยังชีวิตใหเปนไปดวยโอชาอันเปนทิพยนั้นดวย ขอนัน้พึงเปนมุสา       
แกเรา ดังน้ี. อาตมภาพบอกเลิกกะเทวดาเหลานั้น จึงกลาววาอยาเลย. แลวอาตมภาพไดมี    
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ความคิดเหน็วา ถากระไร เราพึงบริโภคอาหารลดลงวันละนอยๆ คือ วนัละฟายมือบาง เทาเยื่อ       
ถ่ัวเขียวบาง เทาเยื่อถ่ัวพูบาง เทาเยื่อถ่ัวดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง. อาตมภาพจึงบริโภค    
อาหารลดลงวนัละนอย คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถ่ัวเขียวบาง เทาเยื่อถ่ัวพูบาง เทาเยื่อ 
ถ่ัวดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง. เม่ือบริโภคอาหารลดลงวันละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง      
เทาเยื่อถ่ัวเขียวบาง เทาเยื่อถ่ัวพูบาง เทาเยื่อถ่ัวดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง กายก็ผอม    
เหลือเกิน.     
         [๕๐๓] เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง อวัยวะนอยใหญของอาตมภาพยอมเปน       
เหมือนเถาวัลยมีขอมาก หรือเถาวัลยมีขอดํา ฉะนั้น. ตะโพกของอาตมภาพเปนเหมือนเทาอูฐ  
ฉะนั้น. กระดูกสันหลังของอาตมภาพผุดระกะ เปรียบเหมือนเถาวัฏฏนาวฬี ฉะนั้น. ซ่ีโครง      
ของอาตมภาพข้ึนนูนเปนรองๆ ดังกลอนศาลาเกามีเคร่ืองมุงอันหลนโทรมอยู ฉะนั้น. ดวงตา  
ของอาตมภาพถลมลึกเขาไปในเบาตา ประหนึ่งดวงดาวปรากฎในบอน้ําลึก ฉะนั้น. ผิวศีรษะ      
ของอาตมภาพท่ีรับสัมผัสอยูก็เหีย่วแหง ดุจดังผลน้ําเตาท่ีตัดมาสดๆ อันลมและแดดกระทบอยู      
ก็เหีย่วแหง ฉะน้ัน. อาตมภาพคิดวา จะลูบผิวหนังทองกจ็ับถูกกระดูกสันหลัง คิดวา จะลูบ       
กระดูกสันหลังก็จับถูกผิวหนังทอง. ผิวหนังทองกับกระดูกสันหลังของอาตมภาพติดถึงกัน. เม่ือ     
อาตมภาพคิดวาจะถายอุจจาระ หรือปสสาวะ  ก็เซซวนลมลงในท่ีนั้นเอง. เม่ือจะใหกายนี้แลมี      
ความสบาย จึงเอาฝามือลูบตัว. เม่ืออาตมภาพเอาฝามือลูบตัว ขนท้ังหลายมีรากเนากห็ลนตก 
จากกาย. มนุษยท้ังหลายเห็นอาตมภาพแลวกลาวกันอยางนี้วา พระสมณโคดมดําไป. มนุษย      
บางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมไมดําเปนแตคลํ้าไป. มนุษยบางพวกกลาวอยางนี้วา จะ 
วาพระสมณโคดมดําไปกไ็มใช จะวาคลํ้าไปก็ไมใช เปนแตพรอยไป. ดูกรราชกุมาร ฉวีวรรณ   
อันบริสุทธ์ิผุดผองของอาตมภาพ ถูกกําจัดเสียแลว เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนัน่เอง.   
         [๕๐๔] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเหน็วา สมณะหรือพราหมณเหลาใด     
เหลาหนึ่ง ในอดีตกาล ไดเสวยทกุขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียรอยางยิ่งก็เพยีง   
เทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้. สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคต จักไดเสวยทุกขเวทนา       
อันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียรอยางยิ่งก็เพยีงเทานี้ จักไมยิ่งไปกวานี้. สมณะหรือพราหมณ   
เหลาใดเหลาหนึ่งในปจจุบัน ไดเสวยอยูซ่ึงทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียร     
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อยางยิ่งกเ็พียงเทานี้ จะไมยิ่งไปกวานี้. แตเราก็ไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณ    
ทัสสนวิเสส (ความรูความเห็นของพระอริยะอันวิเศษอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษย) ดวย       
ทุกกรกิริยาท่ีเผ็ดรอนนี้ จะพงึมีทางเพ่ือรูอยางอ่ืนกระมังหนอ. 
                                  กลับเสวยพระกระยาหารหยาบ 
         [๕๐๕] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความคิดเหน็วา เราจําไดอยู เม่ืองานวัปปมงคล     
ของทาวศากยะผูพระบิดา เรานั่งอยูท่ีรมไมหวาอันเยือกเยน็ สงัดจากกาม สงัดจากอกศุลธรรม     
บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ทางนี้แลหนอ พึงเปนทางเพือ่  
ตรัสรู. อาตมภาพไดมีความรูสึกอันแลนไปตามสติวาทางน้ีแหละ เปนทางเพื่อตรัสรู. อาตมภาพ    
ไดมีความคิดเห็นวา เราจะกลัวแตสุขซ่ึงเปนสุขเวนจากกาม เวนจากอกศุลธรรมหรือ. และมี 
ความคิดเหน็ตอไปวา เราไมกลัวแตสุขซ่ึงเปนสุขเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมละ. การท่ี 
บุคคลผูมีกายผอมเหลือเกินอยางนี้ จะถึงความสุขนั้น ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงบริโภค    
อาหารหยาบ คือขาวสุก ขนมสดเถิด. อาตมภาพจึงบริโภคอาหารหยาบ คือขาวสุก ขนมสด.   
ก็สมัยนั้น ปญจวัคคียภิกษุ บํารุงอาตมภาพอยูดวยหวังวา พระสมณโคดมจักบรรลุธรรมใด     
ก็จักบอกธรรมนั้นแกเราท้ังหลาย. นับแตอาตมภาพบริโภคอาหารหยาบคือขาวสุก ขนมสด. 
ปญจวัคคียภิกษุก็พากนัเบ่ือหนายจากอาตมภาพหลีกไปดวยความเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผู 
มักมาก คลายความเพียรเวยีนมาเพ่ือความเปนผูมักมากไปเสียแลว. คร้ันอาตมภาพบริโภคอาหาร 
หยาบมีกําลังข้ึนแลว ก็สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุปฐมฌาน มีวติก  
มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวเิวกอยู.      
     บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมี     
วิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขผูไดฌานเกดิแตสมาธิอยู.       
     มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน      
ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดตติยฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติอยูเปนสุข.    
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     บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ      
ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู.  
                                  ไดญาณ ๓  
         [๕๐๖] อาตมภาพนัน้ เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส       
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ไดโนมนอมจิตไปเพือ่ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ.   
อาตมภาพนัน้ยอมระลึกชาตกิอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึ่งบาง สองชาติบาง ฯลฯ  
อาตมภาพนัน้ ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวย     
ประการฉะนี้. ดูกรราชกุมาร นี้เปนวิชชาท่ีหนึ่งท่ีอาตมภาพไดบรรลุแลว ในปฐมยามแหงราตรี      
อวิชชาถูกกําจดัแลว วิชชาเกดิข้ึนแลว ความมืดถูกกําจดัแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลว แก    
อาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยู.       
         [๕๐๗] อาตมภาพนัน้ เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส       
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ไดโนมนอมจิตไปเพือ่รูจุติและอุบัติของสัตว       
ท้ังหลาย อาตมภาพน้ันยอมเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณด ี
มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย ฯลฯ ยอมรูชัด       
ซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้. ดูกรราชกุมาร นี้เปนวิชชาท่ีสองท่ีอาตมภาพ    
ไดบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชาถูกกําจัดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ความมืดถูกกําจัดแลว   
แสงสวางเกิดข้ึนแลว แกอาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลวอยู.    
         [๕๐๘] อาตมภาพนัน้ เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส       
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ไดโนมนอมจิตไปเพือ่อาสวักขยญาณ.     
ไดรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา    
เหลานี้อาสวะ นี้อาสวสมุทัย นี้อาสวนิโรธ นี้อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา. เม่ืออาตมภาพนั้น  
รูเห็นอยางนี้ จติยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ     
เม่ือจิตหลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวาชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว  
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กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรราชกมุาร นี้เปนวิชชาท่ีสาม       
ท่ีอาตมภาพไดบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชาถูกกําจัดแลว วิชชาเกดิข้ึนแลว ความมืด     
ถูกกําจัดแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลว แกอาตมภาพผูไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไป       
แลวอยู.      
                 ทรงมีความขวนขวายนอย  
         [๕๐๙] ดกูรราชกุมาร อาตมภาพนัน้ไดมีความคิดเหน็วา ธรรมท่ีเราบรรลุแลวนี้เปน    
ธรรมลึก ยากท่ีจะเห็นได สัตวอ่ืนจะตรัสรูตามไดยาก เปนธรรมสงบ ระงับ ประณีต  
ไมเปนวิสัยท่ีจะหยั่งลงไดดวยความตรึก เปนธรรมละเอียด อันบัณฑิตจะพึงรูแจง. ก็หมูสัตวนี้      
มีความอาลัยเปนท่ีร่ืนรมย ยนิดีในความอาลัย บันเทิงนกัในความอาลัย. ก็การท่ีหมูสัตวผูมี   
ความอาลัยเปนท่ีร่ืนรมย ยนิดีในความอาลัย บันเทิงนกัในความอาลัย จะเห็นฐานะน้ีไดโดยยาก      
คือ สภาพท่ีอาศัยกันเกิดข้ึนเพราะความมีส่ิงนี้เปนปจจัย. แมฐานะนี้กเ็หน็ไดยาก คือ สภาพ    
เปนท่ีระงับสังขารท้ังปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความส้ินตัณหา ความปราศจากความ       
กําหนดั ความดับโดยไมเหลือ นิพพาน. ก็เราจะพึงแสดงธรรม และสัตวเหลาอ่ืนก็จะไมรู     
ท่ัวถึงธรรมของเรา นั้นจะพึงเปนความเหน็ดเหนื่อยเปลา เปนความลําบากเปลาของเรา.       
ดูกรราชกุมาร ท่ีนั้น คาถาอันอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแจมแจง   
กะอาตมภาพวา   
 บัดนี้ ยังไมสมควรจะประกาศธรรมท่ีเราบรรลุไดโดยยาก ธรรม 
 นี้อันสัตวท้ังหลาย ผูถูกราคะ โทสะครอบงํา ไมตรัสรูไดงาย    
 สัตวท้ังหลาย อันราคะยอมแลว อันกองมืดหุมหอแลว      
 จักไมเห็นธรรม อันยังสัตวใหไปทวนกระแส ละเอียด ลึกซ้ึง 
 เห็นไดยาก เปนอณู ดังนี้.  
     ดูกรราชกุมาร เม่ืออาตมภาพเห็นตระหนักอยูดังนี้ จิตของอาตมภาพก็นอมไปเพื่อความ   
เปนผูมีความขวนขวายนอย ไมนอมไปเพือ่แสดงธรรม.   
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                ทาวสหัมบดีพรหมทูลอาราธนาใหทรงแสดงธรรม     
         [๕๑๐] ดกูรราชกุมาร คร้ังนั้น ทาวสหมับดีพรหม ทราบความปริวติกแหงใจของ    
อาตมภาพดวยใจแลว ไดมีความปริวิตกวา ดูกรทานผูเจริญ โลกจะฉิบหายละหนอ เพราะจิต     
ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานอมไปเพื่อความเปนผูมีความขวนขวายนอย ไมนอมไป   
เพื่อแสดงธรรม. คร้ันแลว ทาวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลก มาปรากฏขางหนาของ     
อาตมภาพ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง พึงเหยียดแขนท่ีคูออก หรือพึงคูแขนท่ีเหยยีดเขาฉะน้ัน.    
ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหม หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีมาทางอาตมภาพแลวได    
กลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคเถิด ขอ     
พระสุคตจงทรงแสดงธรรมเถิด สัตวท้ังหลาย ผูมีกิเลสดุจธุลีในจักษุนอยมีอยู ยอมจะเส่ือม      
เพราะไมไดฟงธรรม สัตวท้ังหลายผูรูท่ัวถึงธรรมจักยังมีอยู. ดูกรราชกมุาร ทาวสหัมบดีพรหม 
ไดกลาวคํานี้แลว คร้ันแลว ภายหลังไดกลาวคาถาประพันธอ่ืนนี้อีกวา   
    ธรรมท่ีผูมีมลทินท้ังหลายคิดกันแลว ไมบริสุทธ์ิ ไดปรากฏใน 
    ชนชาวมคธท้ังหลายมากอนแลว ขอพระองคจงเปดอริยมรรค   
    อันเปนประตูพระนิพพานเถิด ขอสัตวท้ังหลายจงไดฟงธรรม       
    ท่ีพระองคผูปราศจากมลทิน ตรัสรูแลวเถิด ขาแตพระองคผูมี       
    เมธาดี มีจักษุรอบคอบ ขอพระองคผูปราศจากความโศก      
    จงเสด็จข้ึนปญญาปราสาทอันแลวดวยธรรม ทรงพิจารณาดู   
    ประชุมชนผูเกล่ือนกลนดวยความโศก อันชาติชราครอบงําแลว      
    เปรียบเหมือนบุคคลผูมีจักษุยนือยูบนยอดภูเขาหนิลวน พึง     
    เห็นประชุมชนโดยรอบ ฉะน้ัน ขาแตพระองคผูกลา ทรงชนะ       
    สงครามแลว ผูนําสัตวออกจากกันดาร ผูไมเปนหนี้ ขอจงเสด็จ  
    ลุกข้ึนเท่ียวไปในโลกเถิด ขอพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรม 
    เถิด สัตวผูรูท่ัวถึงจักมีอยู.       
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                                 เปรียบบุคคลดวยดอกบัว ๓ เหลา   
         [๕๑๑] ดกูรราชกุมาร คร้ันอาตมภาพทราบวาทาวสหัมบดีพรหมอาราธนา และอาศัย    
ความกรุณาในสัตวท้ังหลาย จึงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ. เม่ืออาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ      
ก็ไดเห็นหมูสัตวซ่ึงมีกิเลสดจุธุลีในจักษุนอยก็มี มีกเิลสดุจธุลีในจกัษมุากก็มี มีอินทรียแกกลาก็มี    
มีอินทรียออนก็มี มีอาการดกี็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายกมี็ จะพึงสอนใหรูไดยาก     
ก็มี บางพวกมีปกติเหน็โทษในปรโลกโดยเปนภยัอยูก็มี เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัว     
หลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ซ่ึงเกิดในนํ้า เจริญในน้ํา      
บางเหลายังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ําหลอเล้ียงไว บางเหลาต้ังอยูเสมอน้ํา บางเหลาต้ังข้ึน  
พนน้ํา น้ําไมตดิ ฉันใด ดูกรราชกุมาร เม่ืออาตมภาพตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ก็ฉันน้ัน     
ไดเหน็หมูสัตวซ่ึงมีกิเลสดุจธุลีในจักษนุอยก็มี มีกเิลสดุจธุลีในจักษุมากก็มี มีอินทรียแกกลาก็มี      
มีอินทรียออนก็มี มีอาการดกี็มี มีอาการเลวก็มี จะพึงสอนใหรูไดงายกมี็ จะพึงสอนใหรูไดยาก     
ก็มี บางพวกมีปกติเหน็โทษในปรโลกโดยเปนภยัอยูก็มี. ดูกรราชกุมาร คร้ังนั้นอาตมภาพ     
ไดกลาวรับทาวสหัมบดีพรหมดวยคาถาวา      
     ดูกรพรหม เราเปดประตูอมตนิพพานแลว เพื่อสัตวท้ังหลาย      
     ผูมีโสต จงปลอยศรัทธามาเถิด เราสําคัญวาจะลําบาก จึงไม     
     กลาวธรรมอันคลองแคลว ประณีต ในมนุษยท้ังหลาย.     
     ลําดับนั้น ทาวสหัมบดีพรหมทราบวา พระผูมีพระภาคทรงเปดโอกาส เพื่อจะแสดง 
ธรรมแลว จึงอภิวาทอาตมภาพ ทําประทักษิณแลว หายไปในท่ีนั้นเอง.   
                  ทรงปรารภถึงคนท่ีจะทรงแสดงธรรมกอน  
         [๕๑๒] ดูกรราชกุมาร อาตมภาพไดมีความดําริวา เราพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ   
ใครรูจักท่ัวถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน. คร้ันแลว อาตมภาพไดมีความเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตร    
นี้ เปนบัณฑิต ฉลาด มีเมธา มีกิเลสดุจธุลีในจักษนุอยมานาน ถากระไร เราพึงแสดงธรรม    
แกอาฬารดาบส กาลามโคตรกอนเถิด เธอรูจักท่ัวถึงธรรมนี้โดยฉับพลัน. ท่ีนั้น เทวดาท้ังหลาย     
เขามาหาอาตมภาพแลวไดกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ อาฬารดาบส กาลามโคตรทํากาละเสีย    
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เจ็ดวนัแลว. และความรูความเห็นกเ็กิดข้ึนแกเราวา อาฬารดาบส กาลามโคตรทํากาละเสีย     
เจ็ดวนัแลว. อาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา อาฬารดาบส กาลามโคตรเปนผูเส่ือมใหญแล ถา   
เธอพึงไดฟงธรรมนี้พึงรูท่ัวถึงไดฉับพลันทีเดียว. คร้ันแลวอาตมภาพไดมีความดําริวา เราพึง  
แสดงธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูท่ัวถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน. แลวอาตมภาพไดมีความคิดเห็นวา     
อุทกดาบส รามบุตรน้ี เปนบัณฑิต ฉลาด มีเมธา มีกิเลส ดุจธุลีในจักษุนอยมานาน    
ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกอุทกดาบส รามบุตรกอนเถิด เธอจักรูท่ัวถึงธรรมนี้ไดฉับพลัน.       
ท่ีนั้น เทวดาท้ังหลายเขามาหาอาตมภาพ แลวไดกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ อุทกดาบส  
รามบุตรทํากาละเสียแลวเม่ือพลบคํ่านี้เอง. และความรูความเห็นกเ็กิดข้ึนแกเราวา อุทกดาบส      
รามบุตร ทํากาละเสียแลวเม่ือพลบคํ่านี้เอง. อาตมภาพไมมีความคิดเหน็วา อุทกดาบส  
รามบุตรเปนผูเส่ือมใหญแล ก็ถาเธอพึงไดฟงธรรมนี้ ก็จะพึงรูท่ัวถึงไดฉับพลันทีเดียว.     
คร้ันแลว อาตมภาพไดมีความดําริวา เราพึงแสดงธรรมแกใครกอนหนอ ใครจักรูท่ัวถึงธรรมนี้       
ไดฉับพลัน. แลวอาตมภาพไดมีความคิดเหน็วา ภิกษุปญจวัคคียมีอุปการะแกเรามาก บํารุงเรา      
ผูมีตนสงไปแลว เพื่อความเพียร ถากระไร เราพึงแสดงธรรมแกภกิษุปญจวัคคียกอนเถิด. แลว    
อาตมภาพไดมีความดําริวา เดี๋ยวนี้ภกิษุปญจวัคคียอยูท่ีไหนหนอ. ก็ไดเห็นภิกษุปญจวัคคียอยูท่ี   
ปาอิสิปตนมิคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี ดวยทิพจักษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย. คร้ัน     
อาตมภาพอยูท่ีตําบลอุรุเวลาตามควรแลว จึงไดหลีกจาริกไปทางเมืองพาราณสี. 
         [๕๑๓] ดูกรราชกุมาร อุปกาชีวกไดพบอาตมภาพผูเดินทางไกล ท่ีระหวางแมน้าํคยา       
และไมโพธ์ิตอกัน แลวไดกลาวกะอาตมภาพวา ดกูรผูมีอายุ อินทรียของทานผองใสนัก ผิวพรรณ   
ของทานบริสุทธ์ิผุดผอง ทานบวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน ทานชอบใจธรรมของใคร.     
ดูกรราชกุมาร เม่ืออุปกาชีวกลาวอยางนีแ้ลว อาตมภาพไดกลาวตอบอุปกาชีวกดวยคาถาวา   
    เราเปนผูครอบงําธรรมท้ังปวง เปนผูรูธรรมท้ังปวง อันตัณหา  
    และทิฏฐิไมติดแลวในธรรมท้ังปวง เปนผูละธรรมท้ังปวง นอมไป 
    ในธรรมเปนท่ีส้ินตัณหาแลว รูแลวดวยปญญาอันยิ่งเอง จะ    
    พึงเจาะจงใครเลา อาจารยของเราไมมี คนผูเชนกับดวยเราก็    
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    ไมมี บุคคลผูเปรียบดวยเรา ไมมีในโลกกับท้ังเทวโลก  
    เพราะเราเปนพระอรหนัตในโลก เปนศาสดา ไมมีศาสดาอื่น 
    ยิ่งข้ึนไปกวา เราผูเดียวตรัสรูเองโดยชอบ เปนผูเย็น เปนผู     
    ดับสนิทแลว เราจะไปยังเมืองกาสี เพื่อจะยังธรรมจักรให       
    เปนไป เม่ือสัตวโลกเปนผูมืด เราไดตีกลองประกาศ    
    อมตธรรมแลว.      
     อุปกาชีวกถามวา ดูกรผูมีอายุ ทานปฏิญาณวา ทานเปนพระอรหนัตผูชนะไมมีท่ีส้ินสุด    
ฉะนั้นหรือ?    
     อาตมภาพตอบวา    
    ชนท้ังหลายผูถึงธรรมท่ีส้ินตัณหา เชนเราแหละ ช่ือวาเปน    
    ผูชนะ บาปธรรมท้ังหลาย อันเราชนะแลว เหตุนั้นแหละ    
    อุปกะ เราจงึวา ผูชนะ.  
ดูกรราชกุมาร เม่ืออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว อุปกาชีวก กลาววาพึงเปนใหพอเถิดทาน    
ส่ันศีรษะแลบล้ินแลวหลีกไปคนละทาง.  
                                  เสด็จเขาไปหาพระปญจวัคคีย    
         [๕๑๔] คร้ังนั้น อาตมภาพเท่ียวจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปหาภกิษุปญจวัคคียยังปา  
อิสิปตนมิคทายวัน เขตเมืองพาราณสี ดูกรราชกุมาร ภิกษุปญจวัคคีย ไดเห็นอาตมภาพกําลัง   
มาแตไกลเทียว แลวไดตั้งกติกาสัญญากันไววา ดูกรผูมีอายุท้ังหลาย พระสมณโคดมพระองคนี้     
เปนผูมักมาก คลายความเพียรเวยีนมาเพื่อความเปนผูมักมาก กําลังมาอยู เราท้ังหลายไมพึง      
กราบไหว ไมพึงลุกรับ ไมพงึรับบาตรและจีวร แตพึงแตงต้ังอาสนะไว ถาเธอปรารถนาก็จักนั่ง.   
อาตมภาพเขาไปใกลภกิษุปญจวัคคีย ดวยประการใดๆ ภิกษุปญจวัคคียก็ไมอาจจะต้ังอยูในกติกา   
ของตน ดวยประการน้ันๆ บางพวกลุกรับอาตมภาพ รับบาตรและจวีร บางพวกปูลาดอาสนะ     
บางพวกตั้งนํ้าลางเทา แตยังรองเรียกอาตมภาพโดยชื่อ และยังใชคําวา อาวุโส. เม่ือภกิษุ       
ปญจวัคคียกลาวเชนนี้ อาตมภาพไดกลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ทานท้ังหลายอยารองเรียกตถาคต  
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โดยช่ือ และใชคําวาอาวุโสเลย ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ  
ทานท้ังหลายจงเง่ียโสตลงเถิด เราจะส่ังสอนอมตธรรมท่ีเราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เม่ือ  
ทานท้ังหลายปฏิบัติตามท่ีเราส่ังสอนอยู ไมชาเทาไร ก็จกัทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรม 
อ่ืนยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา    
อันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยู. ดูกรราชกุมาร เม่ืออาตมภาพกลาวอยางนี้แลว ภกิษุปญจวัคคีย   
ไดกลาววา ดกูรอาวุโสโคดม แมดวยอิริยาบถน้ัน ดวยปฏิปทานั้น ดวยทุกกรกิริยานัน้ ทาน      
ยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสสเลย ก็เดีย๋วนี้ทานเปนคนมักมาก คลาย 
ความเพยีร เวยีนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก จกับรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสส   
อยางไรเลา เม่ือภิกษุปญจวัคคียกลาวเชนนีแ้ลว อาตมภาพไดกลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคต       
ไมไดเปนคนมักมาก คลายความเพียร เวยีนมาเพ่ือความเปนผูมักมากเลย ดูกรภิกษุท้ังหลาย  
ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทานท้ังหลายจงเง่ียโสตลงเถิด เราจักส่ังสอน      
อมตธรรมท่ีเราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เม่ือทานทั้งหลายปฏิบัติตามท่ีเราส่ังสอนอยู ไมชา    
เทาไร ก็จักทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจาก       
เรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุนแลวเขาถึงอยู ดูกรราช      
กุมาร แมคร้ังท่ีสอง ภิกษุปญจวัคคียกไ็ดกลาววา ดูกรอาวุโสโคดม แมดวยอิริยาบถนั้น      
ดวยปฏิปทานัน้ ดวยทุกกรกริิยานั้น ทานยงัไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสส     
เลย ก็เดีย๋วนี้ ทานเปนผูมักมาก คลายความเพียร เวยีนมาเพื่อความเปนผูมักมาก จกับรรลุ      
อุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนวิเสสไดอยางไรเลา? ดูกรราชกุมาร แมคร้ังท่ีสอง อาตมภาพ       
ก็ไดกลาววา ดกูรภิกษุท้ังหลาย ตถาคตไมไดเปนคนมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อ   
ความเปนผูมักมากเลย ดกูรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทานท้ังหลาย    
จงเง่ียโสตลงเถิด เราจะส่ังสอนอมตธรรมท่ีเราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เม่ือทานทั้งหลาย  
ปฏิบัติตามท่ีเราส่ังสอนอยู ไมชาเทาไร ก็จกัทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่ง    
ไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน       
ปจจุบันแลวเขาถึงอยู. ดูกรราชกุมาร แมคร้ังท่ีสาม ภิกษุปญจวัคคียกไ็ดกลาววา ดูกรอาวุโสโคดม   
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แมดวยอิริยาบถนั้น ดวยปฏิปทานั้น ดวยทุกกรกิริยานั้น ทานยังไมไดบรรลุอุตตริมนุสสธรรม    
อลมริยญาณทัศนวิเสสเลย กเ็ดี๋ยวนี้ ทานเปนผูมักมาก คลายความเพียร เวียนมาเพื่อความ   
เปนผูมักมาก จักบรรลุอุตตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัศนวิเสสไดอยางไรเลา? เม่ือภกิษุปญจ      
วัคคียกลาวเชนนี้ เราไดกลาววา ทานท้ังหลายจําไดหรือไมวา ในกาลกอนแตนี้ เราไดกลาวคํา      
เห็นปานนี?้    
     ภิกษุปญจวคัคียไดตอบวา หามิได พระเจาขา.       
     อาตมภาพจึงไดกลาววา ดูกรภกิษุท้ังหลาย ตถาคตเปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ    
ทานท้ังหลายจงเง่ียโสตลงเถิด เราจะส่ังสอนอมตธรรมท่ีเราบรรลุแลว เราจะแสดงธรรม เม่ือ  
ทานท้ังหลายปฏิบัติตามท่ีเราส่ังสอนอยู ไมชาเทาไรก็จกัทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมี     
ธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา       
อันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยู. ดูกรราชกุมาร อาตมภาพสามารถใหภิกษุปญจวัคคียยินยอม   
แลว. วนัหนึ่ง อาตมภาพกลาวสอนภกิษุแตสองรูป. ภิกษสุามรูปไปเท่ียวบิณฑบาต. ภกิษุสามรูป       
ไปเท่ียวบิณฑบาตไดส่ิงใดมา ภิกษุท้ังหกรูปก็ยังอัตภาพใหเปนไปดวยส่ิงนั้น. อาตมภาพกลาว     
สอนภิกษแุตรูปสาม. ภิกษุสองรูปไปเท่ียวบิณฑบาต ไดส่ิงใดมา ภิกษท้ัุงหกรูปกย็ังอัตภาพ  
ใหเปนไปดวยส่ิงนั้น. คร้ังนั้น ภิกษุปญจวคัคียท่ีอาตมภาพกลาวสอน พรํ่าสอนอยูเชนนี้ไมนาน       
เลย ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรออกจากเรือนบวชเปน   
บรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุนแลวเขาถึงอยู.     
                                  ทรงแกปญหาของโพธิราชกุมาร     
         [๕๑๕] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โพธิราชกุมาร ไดทูลถามพระผูมีพระภาค  
วา ขาแตพระองคผูเจริญ เม่ือภิกษไุดพระตถาคตเปนผูแนะนําโดยกาลนานเพียงไรหนอ จึงทําให     
แจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปน   
บรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจบัุน แลวเขาถึงอยูได.  
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     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรราชกุมาร ถากระนั้น ในขอนี้ อาตมภาพจักยอนถามบพิตร   
กอน บพิตรพงึตอบตามท่ีพอพระทัย บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บพิตรผูฉลาด       
ในศิลปศาสตร คือ การข้ึนชาง การถือขอหรือ? 
     โพธิราชกุมารทูลวา อยางนั้น พระเจาขา หมอมฉันเปนผูฉลาดในศิลปศาสตร คือ     
การข้ึนชาง การถือขอ. 
         [๕๑๖] ดูกรราชกุมาร บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษพึงมาในเมืองนี้      
ดวยคิดวา โพธิราชกุมารทรงรูศิลปศาสตร คือการข้ึนชาง การถือขอ เราจักศึกษาศิลปศาสตร       
คือ การข้ึนชาง การถือขอ ในสํานักโพธิราชกุมารนั้น. แตเขาไมมีศรัทธา จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ี  
บุคคลผูมีศรัทธาพึงบรรลุ ๑. เขามีอาพาธมาก จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีอาพาธนอยพึงบรรลุ 
๑. เขาเปนคนโออวด มีมายา จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูไมโออวด ไมมีมายาพึงบรรลุ ๑.      
เขาเปนผูเกยีจคราน จะไมพงึบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูปรารภความเพยีรพึงบรรลุ ๑. เขาเปนผูมี   
ปญญาทราม จะไมพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีปญญาพึงบรรลุ ๑. ดูกรราชกุมาร บพิตรจะทรงสําคัญ     
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้ควรจะศึกษาศิลปศาสตร คือ การข้ึนชาง การถือขอ ในสํานักของ 
บพิตรบางหรือหนอ?     
     ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษนั้นแมจะประกอบดวยองคเพียงองคหนึง่ ก็ไมควรจะศึกษา       
ศิลปศาสตร คือ การข้ึนชาง การถือขอ ในสํานักของหมอมฉัน จะปวยกลาวไปไยถึงครบองคหา  
เลา.   
         [๕๑๗] ดูกรราชกุมาร บพิตรจักทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษพึงมาในเมืองนี้      
ดวยคิดวา โพธิราชกุมาร ทรงรูศิลปศาสตร คือ การข้ึนชาง การถือขอ เราจักศึกษาศิลปศาสตร     
คือ การข้ึนชาง การถือขอ ในสํานักโพธิราชกุมารนั้น. เขาเปนผูมีศรัทธา จะพึงบรรลุผลเทาท่ี    
บุคคลผูมีศรัทธาพึงบรรลุ ๑. เขาเปนผูมีอาพาธนอยจะพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีอาพาธนอยพึง  
บรรลุ ๑. เขาเปนผูไมโออวด ไมมีมายา จะพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูไมโออวด ไมมีมายา       
พึงบรรลุ ๑. เขาเปนผูปรารภความเพยีร จะพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูปรารภความเพยีรพึงบรรลุ ๑.   
เขาเปนผูมีปญญา จะพึงบรรลุผลเทาท่ีบุคคลผูมีปญญาพึงบรรลุ ๑. ดูกรราชกุมาร บพิตรจะทรง     
สําคัญความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนั้นควรจะศึกษาศิลปศาสตร คือ การข้ึนชาง การถือขอ ในสํานัก      
ของบพิตรบางหรือหนอ?  
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     ขาแตพระองคผูเจริญ บุรุษนั้นแมประกอบดวยองคเพียงองคหนึ่ง ก็ควรจะศึกษา     
ศิลปศาสตร คือการข้ึนชาง การถือขอ ในสํานักของหมอมฉันได จะปวยกลาวไปไยถึงครบ       
องคหาเลา.   
                                  องคของภิกษุผูมีความเพียร ๕   
         [๕๑๘] ดูกรราชกุมาร องคของภิกษผูุมีความเพียร ๕ เหลานี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกนั.    
องคของภิกษผูุมีความเพียร ๕ เปนไฉน?      
     ๑. ดูกรราชกุมาร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธา เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระ  
ตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัต ตรัสรูเองโดยชอบ  
ถึงพรอมดวยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดแีลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝก ไมมี       
ผูอ่ืนยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนก   
พระธรรม.       
     ๒. เธอเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหารสมํ่า 
เสมอ ไมเย็นนกั ไมรอนนกั เห็นปานกลางควรแกความเพียร.   
     ๓. เธอเปนผูไมโออวด ไมมีมายา เปดเผยตนตามความเปนจริง ในพระศาสดาหรือ 
ในเพื่อนพรหมจรรยผูเปนวญิูท้ังหลาย.     
     ๔. เธอเปนผูปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อยังกุศลธรรมใหเขาถึงพรอม    
เปนผูมีกําลัง มีความบากบ่ันม่ันคง ไมทอดท้ิงธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย.   
     ๕. เธอเปนผูมีปญญา เปนผูประกอบดวยปญญาอันเหน็ความเกดิและดับเปนอริยะ       
สามารถชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ.       
     ดูกรราชกุมาร องคของภิกษุผูมีความเพยีร ๕ ประการนีแ้ล ภิกษุผูประกอบดวยองคแหง       
ภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ีแล เม่ือไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย 
อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ีกลุบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา      
อันยิ่งเองในปจจุบันแลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดป. ดูกรราชกุมาร เจ็ดปจงยกไว.   
ภิกษุผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ี เม่ือไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทํา   
ใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต  
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โดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได. [ใชเวลาเพียง] หกป ...     
หาป ... ส่ีป ... สามป ... สองป ... หนึ่งป. ดกูรราชกุมาร หนึ่งปจงยกไว. ภิกษุผูประกอบดวยองค      
แหงภิกษุผูมีความเพยีร ๕ ประการนี้ เม่ือไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย      
อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญา    
อันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดเดือน. ดูกรราชกุมาร เจ็ดเดือน    
จงยกไว. ภิกษผูุประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพยีร ๕ ประการนี ้เม่ือไดตถาคตเปนผู     
แนะนําพึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา ท่ีกุลบุตรผูออกจากเรือนบวช   
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง]    
หกเดือน ... หาเดือน ... ส่ีเดอืน ... สามเดือน ... สองเดือน ... หนึ่งเดือน. ดูกรราชกุมาร คร่ึงเดือน       
จงยกไว. ภิกษผูุประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพยีร ๕ ประการนี ้เม่ือไดตถาคตเปนผูแนะนํา       
พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งไปกวา ท่ีกุลบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรร      
พชิตโดยชอบตองการดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] เจ็ดคืน   
เจ็ดวนั. ดกูรราชกุมาร เจ็ดคืนเจ็ดวนัจงยกไว. ภกิษุประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร     
๕ ประการนี้  เม่ือไดตถาคตเปนผูแนะนํา พึงทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรย อันไมมีธรรมอ่ืน     
ยิ่งไปกวา ท่ีกลุบุตรผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองใน 
ปจจุบัน แลวเขาถึงอยูได [ใชเวลาเพียง] หกคืนหกวัน ... หาคืนหาวัน ... ส่ีคืนส่ีวัน ... สามคืน 
สามวัน ... สองคืนสองวัน ... หนึ่งคืนหนึ่งวัน. ดกูรราชกมุาร หนึ่งคืนหนึ่งวันจงยกไว. ภิกษุผู       
ประกอบดวยองคแหงภกิษผูุมีความเพียร ๕ ประการนี้ เม่ือไดตถาคตเปนผูแนะนํา ตถาคต    
ส่ังสอนในเวลาเย็น จกับรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเชา ตถาคตส่ังสอนในเวลาเชา จักบรรลุคุณ   
วิเศษไดในเวลาเย็น. เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว โพธิราชกุมารไดกราบทูลวา พระพุทธเจา      
มีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมมีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว  
เปนอัศจรรย เพราะภิกษุท่ีพระผูมีพระภาคทรงส่ังสอนในเวลาเย็น จกับรรลุคุณวิเศษไดในเวลา      
เชา ท่ีพระผูมีพระภาคทรงส่ังสอนในเวลาเชา จักบรรลุคุณวิเศษไดในเวลาเย็น.    
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         [๕๑๙] เม่ือโพธิราชกุมารตรัสอยางนี้แลว มาณพสัญชิกาบุตรไดทูลโพธิราชกุมารวา    
ก็ทานโพธิราชกุมารองคนี้ ทรงประกาศไววา พระพุทธเจามีพระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมมี  
พระคุณเปนอัศจรรย พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลวเปนอัศจรรยอยางนี้เทานั้น กแ็ต     
ทานหาไดทรงถึงพระโคดมผูเจริญพระองคนั้น พระธรรม และพระภิกษสุงฆวาเปนสมณะไม.     
                พระโพธิราชกุมารถึงสรณคมนตั้งแตอยูในครรภ 
         [๕๒๐] โพธิราชกุมารตรัสวา ดูกรเพือ่นสัญชิกาบุตร ทานอยาไดกลาวอยางนั้น       
ดูกรเพื่อนสัญชิกาบุตร ทานอยาไดกลาวอยางนั้น ดูกรสัญชิกาบุตร เร่ืองนั้นเราไดฟงมา       
ไดรับมาตอหนาเจาแมของเราแลว คือคร้ังหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ โฆสิตาราม  
ใกลเมืองโกสัมพี คร้ังนั้น เจาแมของเรากําลังทรงครรภ เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  
ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลว ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา    
ขาแตพระองคผูเจริญ ลูกคนอยูในครรภของหมอมฉันนี้ เปนชายก็ตาม เปนหญิงก็ตาม เขายอม     
ถึงพระผูมีพระภาค พระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคทรงจําเขาวา      
เปนอุบาสกผูถึงสรณตลอดชีวิต ตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป ดูกรเพ่ือนสัญชิกาบุตร คร้ังหนึ่ง 
พระผูมีพระภาคประทับอยูในปาเภสกลามิคทายวัน ใกลเมืองสุงสุมารคิระ ในภัคคชนบทน้ีแล   
คร้ังนั้น แมนมอุมเราเขาสะเอวพาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ถวายบังคมแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควร  
สวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ โพธิราชกุมารพระองคนี้ ยอมถึง 
พระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจํา     
โพธิราชกุมารนั้นวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ดูกรเพื่อนสัญชิกา  
บุตร เราน้ียอมถึงพระผูมีพระภาค พระธรรม และพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ แมในคร้ังท่ีสาม 
ขอพระผูมีพระภาคจงทรงจาํหมอมฉันวาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป     
ฉะนี้แล.       
                                  จบ โพธิราชกุมารสูตร ท่ี ๕.     
                                                 _______________     
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                   ๖. อังคุลิมาลสูตร   
                  พระพุทธเจาเสดจ็ไปโปรดองคุลิมาลโจร 
         [๕๒๑] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี     
เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนัน้แล ในแวนแควนของพระเจาปเสนทิโกศล มีโจรชื่อวาองคุลีมาล 
เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจ ม่ันในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวท้ังหลาย.       
องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบท   
ไมใหเปนชนบทบาง. เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว.       
    คร้ังน้ันแล ในเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงนุงแลว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไป   
บิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี คร้ันแลวในเวลาปจฉาภัต เสด็จกลับจากบิณฑบาตแลว ทรงเก็บ      
เสนาสนะ ทรงถือบาตรและจีวรเสด็จดําเนนิไปตามทางที่องคุลิมาลโจรซุมอยู. พวกคนเล้ียงโค   
พวกคนเล้ียงปศุสัตว พวกชาวนาท่ีเดนิมา ไดเห็นพระผูมีพระภาคเสดจ็ดําเนินไปตามทางท่ี    
องคุลิมาลโจรซุมอยู คร้ันแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตสมณะ อยาเดนิไปทางน้ัน     
ท่ีทางนั้นมีโจรช่ือวาองคุลิมาลเปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความ  
กรุณาในสัตวท้ังหลาย องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปน       
นิคมบาง กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิว้มือรอยเปนพวง    
ทรงไว ขาแตสมณะ พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยีสิ่บคนก็ดี สามสิบคนก็ดี ส่ีสิบคนก็ดี ยอมรวม   
เปนพวกเดยีวกันเดนิทางน้ี แมบุรุษผูนั้นกย็ังถึงความพินาศ เพราะมือขององคุลิมาลโจร.  
เม่ือคนพวกนัน้กราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคทรงนิ่ง ไดเสดจ็ไปแลว.       
         [๕๒๒] แมคร้ังท่ีสอง พวกคนเล้ียงโค พวกคนเล้ียงปศุสัตว พวกชาวนาท่ีเดินมา 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตสมณะ อยาเดินไปทางน้ัน ท่ีทางนัน้มีโจรชื่อวาองคุลิมาล     
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เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวท้ังหลาย      
องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบท   
ไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว ขาแตสมณะ     
พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี ส่ีสิบคนก็ดี ยอมรวมเปนพวกเดยีวกนัเดิน  
ทางนี้ ขาแตสมณะ แมบุรุษพวกนั้นกย็ังถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมาล ดังนี้. คร้ังนั้น    
พระผูมีพระภาคทรงนิ่ง ไดเสด็จไปแลว.      
         [๕๒๓] แมคร้ังท่ีสาม พวกคนเล้ียงโค พวกคนเล้ียงปศุสัตว พวกชาวนาท่ีเดินมา 
ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตสมณะ อยาเดินไปทางน้ัน ท่ีทางนัน้มีโจรชื่อวาองคุลิมาล    
เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวท้ังหลาย      
องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบท   
ไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว ขาแตสมณะ     
พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนก็ดี สามสิบคนก็ดี ส่ีสิบคนก็ดี ยอมรวมเปนพวกเดยีวกนั      
เดินทางน้ี ขาแตสมณะ แมบุรุษพวกนั้นก็ยงัถึงความพินาศเพราะมือขององคุลิมาลโจร ดังนี้.       
คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงนิ่ง ไดเสดจ็ไปแลว.   
         [๕๒๔] องคุลิมาลโจรไดเหน็พระผูมีพระภาคเสดจ็มาแตไกล. คร้ันแลวเขาไดมีความ     
ดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีเลย พวกบุรุษสิบคนก็ดี ยี่สิบคนกด็ี สามสิบคนก็ดี   
ส่ีสิบคนก็ดี กย็ังตองรวมเปนพวกเดยีวกันเดินทางน้ี แมบุรุษพวกนั้นยงัถึงความพินาศเพราะ      
มือเรา เออก็สมณะน้ีผูเดียว ไมมีเพื่อนชรอยจะมาขม ถากระไร เราพึงปลงสมณะเสียจากชีวิต       
เถิด. คร้ังนั้น องคุลิมาลโจรถือดาบและโลหผูกสอดแลงธนู ติดตามพระผูมีพระภาคไปทาง    
พระปฤษฎางค. คร้ังนั้น พระผูมีพระภาคทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร โดยประการที่องคุลิมาลโจร 
จะวิ่งจนสุดกําลัง ก็ไมอาจทันพระผูมีพระภาคผูเสด็จไปตามปกติ.    
     คร้ังนั้น องคุลิมาลโจรไดมีความดําริวา นาอัศจรรยจริงหนอ ไมเคยมีเลยดวยวาเม่ือกอน  
แมชางกําลังวิง่ มากําลังวิ่ง รถกําลังแลน เนือ้กําลังวิ่ง เราก็ยังวิ่งตามจับได แตวาเราวิ่งจน      
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สุดกําลัง ยังไมอาจทันสมณะนี้ซ่ึงเดินไปตามปกติ ดังนี้ จงึหยุดยืนกลาวกะพระผูมีพระภาควา     
จงหยดุกอนสมณะ จงหยุดกอนสมณะพระผูมีพระภาคตรัสวา เราหยดุแลว องคุลิมาล ทานเลา    
จงหยดุเถิด.    
                  องคุลิมาลโจรละพยศ    
         [๕๒๕] คร้ังนั้น องคุลิมาลโจรดําริวา สมณศากยบุตรเหลานั้นมักเปนคนพูดจริง 
มีปฏิญญาจริง แตสมณะรูปนีเ้ดินไปอยูเทียว กลับพูดวา เราหยุดแลว องคุลิมาล ทานเลาจง       
หยุดเถิด ถากระไร เราพึงถามสมณะรูปนี้เถิด. 
     คร้ังนั้น องคุลิมาลโจรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถา ความวา    
    ดูกรสมณะ ทานกําลังเดินไป ยังกลาววา เราหยุดแลว และ 
    ทานยังไมหยุด ยังกลาวกะขาพเจาผูหยดุแลววาไมหยุด ดูกร 
    สมณะ ขาพเจาขอถามเน้ือความน้ีกะทาน ทานหยุดแลวเปน       
    อยางไร ขาพเจายังไมหยดุแลวเปนอยางไร?    
     พระผูมีพระภาคตรัสวา   
    ดูกรองคุลิมาล เราวางอาชญาในสรรพสัตวไดแลว จึงช่ือวา      
    หยุดแลวในกาลทุกเมื่อ สวนทานไมสํารวมในสัตวท้ังหลาย       
    เพราะฉะนัน้เราจึงหยุดแลว ทานยังไมหยุด.     
     องคุลิมาลโจรทูลวา      
    ดูกรสมณะ ทานอันเทวดามนุษยบูชาแลว แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ    
    มาถึงปาใหญเพื่อจะสงเคราะหขาพเจาส้ินกาลนานหนอ ขาพเจา  
    นั้นจักประพฤติละบาป เพราะฟงคาถาอันประกอบดวยธรรม    
    ของทาน องคุลิมาลโจรกลาวดังน้ีแลว ไดท้ิงดาบและอาวุธ      
    ลงในเหวลึกมีหนาผาชัน องคุลิมาลโจรไดถวายบังคมพระบาท 
    ท้ังสองของพระสุคต แลวไดทูลขอบรรพชากะพระสุคต ณ ท่ี   
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    นั้นเอง. กแ็ลพระพุทธเจาผูทรงประกอบดวยพระกรุณา ทรง 
    แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนศาสดาของโลกกับท้ังเทวโลก ได       
    ตรัสกะองคุลิมาลโจรในเวลานั้นวา ทานจงเปนภิกษุมาเถิด       
    อันนี้แหละเปนภิกษุภาวะขององคุลิมาลโจรนั้น ดังนี้.   
     คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคมีพระองคุลิมาลเปนปจฉาสมณะ เสด็จจาริกไปทางพระนคร     
สาวัตถี เสด็จจาริกไปโดยลําดับ เสด็จถึงพระนครสาวัตถีแลว.  
                                  พระเจาปเสนทิโกศลเขาเฝา      
         [๕๒๖] ไดยินวา ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระเชตวัน อารามของทาน     
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้น หมูมหาชนประชุมกันอยูท่ีประตูพระราชวัง       
ของพระเจาปเสนทิโกศล สงเสียงอ้ืออึงวา ขาแตสมมติเทพ ในแวนแควนของพระองค มีโจร   
ช่ือวาองคุลิมาล เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตว    
ท้ังหลาย องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง    
กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว ขอ    
พระองคจงกําจัดมันเสียเถิด.   
     คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถี ดวยกระบวนมาประมาณ  
๕๐๐ เสด็จเขาไปทางพระอารามแตยังวันทีเดียว เสด็จไปดวยพระยานจนสุดภูมิประเทศท่ียานจะ  
ไปได เสด็จลงจากพระยานแลว ทรงพระราชดําเนินดวยพระบาทเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี   
ประทับ คร้ันแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาค ประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
         [๕๒๗] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลผูประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขาง    
หนึ่งแลววา ดกูรมหาบพิตร พระเจาแผนดนิมคธจอมเสนา ทรงพระนามวา พิมพิสาร ทรงทํา       
ใหพระองคทรงขัดเคืองหรือหนอ หรือเจาลิจฉวี เมืองเวสาลี หรือวาพระราชาผูเปนปฏิปกษ       
เหลาอ่ืน?      
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     พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาแผนดินมคธ จอม  
เสนาทรงพระนามวา พิมพิสาร มิไดทรงทําหมอมฉันใหขัดเคือง แมเจาลิจฉวีเมืองเวสาลี     
ก็มิไดทรงทําใหหมอมฉันขัดเคือง แมพระราชาท่ีเปนปฏิปกษเหลาอ่ืน ก็มิไดทําใหหมอมฉัน     
ขัดเคือง แตขาพระองคผูเจริญ ในแวนแควนของหมอมฉัน มีโจรชื่อวาองคุลิมาล เปนคน   
หยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวท้ังหลาย องคุลิมาล  
โจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบทไมให      
เปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนษุยแลวเอานิ้วมือรอยเปนพวงทรงไว หมอมฉันจกักําจัด     
มันเสีย.       
     ภ. ดูกรมหาราช ถามหาบพิตรพึงทอดพระเนตรองคุลิมาลผูปลงผมและหนวด นุงหม   
ผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวน      
จากการพดูเท็จ ฉันภัตตาหารหนเดยีว ประพฤติพรหมจรรย มหาบพิตรจะพึงทรงกระทําอยางไร       
กะเขา?  
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันพึงไหว พึงลุกรับ พึงเช้ือเชิญดวยอาสนะ พึง    
บํารุงเขาดวยจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร หรือพึงจัดการรักษา  
ปองกันคุมครองอยางเปนธรรม ขาแตพระองคผูเจริญ แตองคุลิมาลโจรนั้น เปนคนทุศีล   
มีบาปธรรม จักมีความสํารวมดวยศีลเห็นปานนี้ แตท่ีไหน?     
                                ทรงเห็นพระองคุลิมาลแลวตกพระทัย  
         [๕๒๘] ก็สมัยนั้น ทานพระองคุลิมาล นั่งอยูไมไกลพระผูมีพระภาค. พระผูมีพระภาค  
ทรงยกพระหตัถเบ้ืองขวาข้ึนช้ีตรัสบอกพระเจาปเสนทิโกศลวา ดูกรมหาราช นั่นองคุลิมาล.   
ลําดับนั้นพระเจาปเสนทิโกศล ทรงมีความกลัว ทรงหวาดหวัน่ พระโลมชาติชูชันแลว. พระผูมี  
พระภาคทรงทราบวา พระเจาปเสนทิโกศลทรงกลัว ทรงหวาดหวั่น มีพระโลมชาติชูชันแลว  
จึงไดตรัสกะพระเจาปเสนทิโกศลวา อยาทรงกลัวเลย มหาราช อยาทรงกลัวเลย มหาราช  
ภัยแตองคุลิมาลนี้ไมมีแกมหาบพิตร. คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงระงับความกลัว ความ  
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หวาดหวั่น หรือโลมชาติชูชันไดแลว จึงเสด็จเขาไปหาทานองคุลิมาลถึงท่ีอยู คร้ันแลวได      
ตรัสกะทานองคุลิมาลวา ทานผูเจริญ พระองคุลิมาลผูเปนเจาของเรา.     
     ทานพระองคุลิมาลถวายพระพรวา อยางนั้น มหาราช.      
     ป. บิดาของพระผูเปนเจามีโคตรอยางไร มารดาของพระผูเปนเจามีโคตรอยางไร?      
     อ. ดูกรมหาบพิตร บิดาช่ือ คัคคะ มารดาช่ือ มันตานี.   
     ป. ทานผูเจริญ ขอพระผูเปนเจาคัคคะมันตานีบุตร จงอภิรมยเถิด ขาพเจาจกัทํา    
ความขวนขวาย เพื่อจวีร บิณฑบาต เสนาสนะและคิลานปจจัยเภสัชบริขาร แกพระผูเปนเจา     
คัคคะมันตานบุีตร.     
     ก็สมัยนั้น ทานองคุลิมาล ถือการอยูในปาเปนวัตร ถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ถือผา       
บังสุกุลเปนวัตร ถือผาสามผืนเปนวตัร. คร้ังนั้น ทานองคุลิมาลไดถวายพระพรพระเจาปเสนทิ    
โกศลวา อยาเลย มหาราช ไตรจีวรของอาตมภาพบริบูรณแลว.   
         [๕๒๙] คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวาย 
บังคมพระผูมีพระภาคแลวจงึประทับนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดกราบทูลวา ขาแต 
พระองคผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ไมเคยมีมา ท่ีพระผูมีพระภาคทรงทรมานไดซ่ึงบุคคลท่ีใครๆ      
ทรมานไมได ทรงยังบุคคลท่ีใครๆ ใหสงบไมได ใหสงบได ทรงยังบุคคลท่ีใครๆ ใหดับไมได       
ใหดับได เพราะวาหมอมฉันไมสามารถจะทรมานผูใดได แมดวยอาชญา แมดวยศาตรา ผูนั้น 
พระผูมีพระภาคทรงทรมานไดโดยไมตองใชอาญา ไมตองใชศาตรา ขาแตพระองคผูเจริญ     
หมอมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณยีะมาก พระผูมีพระภาคตรสัวา ขอ      
มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ลําดับนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกจากท่ี     
ประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวเสด็จหลีกไป.    
                                  พระองคุลิมาลโปรดหญิงมีครรภ    
         [๕๓๐] คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระองคุลิมาลครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจีวร       
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี. กําลังเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกอยูในพระนครสาวัตถี      
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ไดเหน็สตรีคนหน่ึงมีครรภแกหนัก. คร้ันแลวไดมีความดําริวา สัตวท้ังหลายยอมเศราหมอง      
หนอ สัตวท้ังหลายยอมเศราหมองหนอ ดังนี้. คร้ังนั้น ทานพระองคุลิมาลเท่ียวบณิฑบาต    
ในพระนครสาวัตถี เวลาปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขอประทานพระวโรกาส เวลาเชา ขาพระองคครองอันตรวาสกแลว ถือบาตรและจวีร       
เขาไปบิณฑบาตยังพระนครสาวัตถี กําลังเท่ียวบิณฑบาตตามลําดับตรอกอยูในพระนครสาวัตถี      
ไดเหน็สตรีคนหน่ึงมีครรภแกหนัก. คร้ันแลวไดมีความดําริวา สัตวท้ังหลายยอมเศราหมองหนอ   
สัตวท้ังหลายยอมเศราหมองหนอ ดังนี้.      
         [๕๓๑] พระผูมีพระภาคจึงตรัสวา ดกูรองคุลิมาล ถาอยางนั้น เธอจงเขาไปหาสตรีนั้น 
และกลาวกะสตรีนนอยางนีว้า ดูกรนองหญิง ตั้งแตเราเกดิมาแลวจะไดรูสึกวาแกลงปลงสัตว    
จากชีวิตหามิได ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวสัดีจงมีแกครรภ     
ของทานเถิด.   
     ทานพระองคุลิมาลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ก็อาการนั้นจักเปนอันขาพระองค       
กลาวเท็จท้ังรูอยูเปนแน เพราะขาพระองคแกลงปลงสัตวเสียจากชีวิตเปนอันมาก.      
     ภ. ดูกรองคุลิมาล ถาอยางนั้น เธอจงเขาไปหาสตรีนั้น แลวกลาวกะสตรีนั้น  
อยางนี้วา ดูกรนองหญิง ตั้งแตเราเกิดแลวในอริยชาติ จะไดรูสึกวาแกลงปลงสัตวเสียจาก    
ชีวิตหามิได ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภของ     
ทานเถิด.      
     พระองคุลิมาลทูลรับพระผูมีพระภาคแลว เขาไปหาหญิงนั้นถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาว      
กะหญิงนั้นอยางนี้วา ดกูรนองหญิง ตั้งแตเวลาท่ีฉันเกดิแลวในอริยชาติ จะแกลงปลงสัตว      
จากชีวิตท้ังรูหามิได ดวยสัจจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแกทาน ขอความสวัสดีจงมีแกครรภ     
ของทานเถิด.   
     คร้ังนั้น ความสวัสดีไดมีแกหญิง ความสวัสดีไดมีแกครรภของหญิงแลว.    
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                                  พระองคุลิมาลบรรลุพระอรหัต      
         [๕๓๒] คร้ังนั้น ทานพระองคุลิมาล หลีกออกจากหมูอยูแตผูเดียว เปนผูไมประมาท 
มีความเพยีร มีตนสงไปแลวอยูไมนานนัก ก็กระทําใหแจงซ่ึงท่ีสุด พรหมจรรยอันไมมีธรรมอ่ืน   
ยิ่งกวาท่ีกุลบุตรท้ังหลายผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตตองการ ดวยปญญาอันยิ่งเองในปจจุบัน 
แลวเขาถึงอยู ไดรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทําทําเสร็จแลว กิจอ่ืน       
เพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ดังนี้. ก็ทานพระองคุลิมาลไดเปนอรหนัตองคหนึ่งในจํานวนพระ 
อรหันตท้ังหลาย.      
         [๕๓๓] คร้ังนั้น เวลาเชา ทานพระองคุลิมาลนุงแลว ถือบาตรและจีวร เขาไป  
บิณฑบาตในพระนครสาวตัถี. ก็เวลานั้นกอนดิน ...  ทอนไม ...  กอนกรวดท่ีบุคคลขวางไปแม      
โดยทางอ่ืนก็มาตกลงท่ีกายของทานพระองคุลิมาล ทานพระองคุลิมาลศีรษะแตก โลหติไหล 
บาตรก็แตก ผาสังฆาฏิก็ฉีกขาด เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ. พระผูมีพระภาคไดทอด     
พระเนตรทานพระองคุลิมาลเดินมาแตไกล คร้ันแลวไดตรัสกะทานพระองคุลิมาลวา เธอจงอด    
กล้ันไวเถิดพราหมณ เธอจงอดกล้ันไวเถิดพราหมณ เธอไดเสวยผลกรรมซ่ึงเปนเหตุ จะใหเธอ 
พึงหมกไหมอยูในนรกตลอดปเปนอันมาก ตลอดรอยปเปนอันมาก ตลอดพันปเปนอันมาก  
ในปจจุบันนี้เทานั้น.       
                 พระองคุลิมาลเปลงอุทาน       
         [๕๓๔] คร้ังนั้น ทานพระองคุลิมาลไปในท่ีลับเรนอยู เสวยวิมุติสุข เปลงอุทานนี้ใน       
เวลานั้นวา    
    ก็ผูใด เม่ือกอน ประมาท ภายหลัง ผูนั้น ไมประมาท เขา      
    ยอมยังโลกนี้ใหสวาง ดังพระจันทรซ่ึงพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น  
    ผูใด ทํากรรมอันเปนบาปแลว ยอมปดเสียไดดวยกุศล ผูนั้น   
    ยอมยังโลกนี้ใหสวาง ดุจพระจันทรซ่ึงพนแลวจากเมฆ ฉะนั้น  
    ภิกษใุดแล ยังเปนหนุม ยอมขวนขวายในพระพุทธศาสนา      
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    ภิกษนุั้น ยอมยังโลกนี้ใหสวาง ดุจพระจนัทรซ่ึงพนแลวจากเมฆ      
    ฉะนั้น ขอศัตรูท้ังหลายของเรา จงฟงธรรมกถาเถิด ขอศัตรูท้ัง   
    หลายของเรา จงขวนขวายในพระพุทธศาสนาเถิด ขอมนุษยท้ัง  
    หลายท่ีเปนศัตรูของเรา จงคบสัตบุรุษผูชวนใหถือธรรมเถิด     
    ขอจงคบความผองแผวคือขันติ ความสรรเสริญคือเมตตาเถิด  
    ขอจงฟงธรรมตามกาล และจงกระทําตามธรรมนั้นเถิด ผูท่ีเปน      
    ศัตรูนั้น ไมพึงเบียดเบียนเราหรือใครๆ อ่ืนนั้นเลย ผูถึงความ       
    สงบอยางยิง่แลว พึงรักษาไวซ่ึงสัตวท่ีสะดุงและท่ีม่ันคง คนทด    
    น้ํา ยอมชักนํ้าไปได ชางศร ยอมดัดลูกศรได ชางถาก ยอมถาก  
    ไมได ฉันใด บัณฑิตท้ังหลาย ยอมทรมานตนได ฉันนั้น คน       
    บางพวก ยอมฝกสัตว ดวยทอนไมบาง ดวยขอบาง ดวยแส      
    บาง เราเปนผูท่ีพระผูมีพระภาคทรงฝกแลว โดยไมตองใชอาญา       
    ไมตองใชศาตรา เม่ือกอน เรามีช่ือวาอหงิสกะ แตยังเบียดเบียน     
    สัตวอยู วนันี้ เรามีช่ือตรงความจริง เราไมเบียดเบียนใครๆ เลย     
    เม่ือกอน เราเปนโจร ปรากฏชื่อวาองคุลิมาล ถูกกิเลสดุจ      
    หวงน้ําใหญพัดไป มาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะแลว เม่ือกอน     
    เรามีมือเปอนเลือด ปรากฏชื่อวา องคุลิมาล ถึงพระพุทธเจา   
    เปนสรณะ จึงถอนตัณหาอันจะนาํไปสูภพเสียได เรากระทํา   
    กรรมท่ีจะใหถึงทุคติเชนนั้นไวมาก อันวิบากของกรรมถูกตอง   
    แลว เปนผูไมมีหนี้ บริโภคโภชนะ พวกชนท่ีเปนพาลทราม       
    ปญญา ยอมประกอบตามซึ่งความประมาท สวนนักปราชญ      
    ท้ังหลาย ยอมรักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยอัน   
    ประเสริฐ ฉะนั้น ทานท้ังหลาย จงอยาประกอบตามซ่ึงความ 
    ประมาท อยาประกอบตามความชิดชมดวยสามารถความยินดี     
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    ในกาม เพราะวาผูไมประมาทแลว เพงอยู ยอมถึงความสุข      
    อันไพบูลย การท่ีเรามาสูพระพุทธศาสนานี้นั้น เปนการมาดีแลว       
    ไมปราศจากประโยชน ไมเปนการคิดผิด บรรดาธรรมท่ีพระผู      
    มีพระภาคทรงจําแนกไวดแีลว เราก็ไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐ    
    สุดแลว (นพิพาน) การท่ีเราไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้   
    นั้น เปนการถึงดีแลว ไมปราศจากประโยชน ไมเปนการคิด      
    ผิด วิชชา ๓ เราบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทํา 
    แลวดังนี้.       
                 จบ อังคุลิมาลสูตร ท่ี ๖.     
                 _________________________    
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                                ๗. ปยชาติกสูตร    
                   วาดวยส่ิงเปนท่ีรัก      
                 บุตรนอยของคฤหบดีตาย  
         [๕๓๕] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิก  
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. ก็โดยสมัยนั้นแล บุตรนอยคนเดียวของคฤหบดีผูหนึ่ง ซ่ึงเปน  
ท่ีรักที่ชอบใจไดกระทํากาละลง. เพราะการกระทํากาละของบุตรนอยคนเดียวนัน้ การงานยอมไม  
แจมแจง อาหารยอมไมปรากฏ. คฤหบดีนั้น ไดไปยังปาชาแลวๆ เลาๆ ครํ่าครวญถึงบุตรวา  
บุตรนอยคนเดยีวอยูไหน บุตรนอยคนเดยีวอยูไหน. คร้ังนั้นแล คฤหบดีนั้น ไดเขาไปเฝา  
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวจึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. 
                คฤหบดีเขาเฝาพระพุทธเจา     
         [๕๓๖] พระผูมีพระภาคไดตรัสกะคฤหบดีผูนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึงแลววา ดกูร    
คฤหบดี อินทรียไมเปนของทานผูตั้งอยูในจิตของตน ทานมีอินทรียเปนอยางอ่ืนไป. คฤหบดีนั้น       
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทําไมขาพระองคจะไมมีอินทรียเปนอยางอ่ืนเลา เพราะวา    
บุตรนอยคนเดยีวของขาพระองค ซ่ึงเปนท่ีรักเปนท่ีชอบใจไดทํากาละเสียแลว เพราะการทํากาละ     
ของบุตรนอยคนเดียวนัน้ การงานยอมไมแจมแจง อาหารยอมไมปรากฏ ขาพระองคไปยังปาชา 
แลวๆ เลาๆ ครํ่าครวญถึงบุตรน้ันวา บุตรนอยคนเดยีวอยูไหน บุตรนอยคนเดียวอยูไหน.    
     พ. ดูกรคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรคฤหบดี ขอน้ีเปนอยางนัน้ เพราะวาโสกะ   
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมเกดิแตของท่ีรัก เปนมาแตของที่รัก.       
     ค. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีวาโสกะ ปริเทวะ ทุกขโทมนัสและอุปายาส ยอม       
เกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรักนั้น จกัเปนอยางนัน้ไดอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ    
ความจริง ความยินดแีละความโสมนัส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก.      
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     คร้ังนั้นแล คฤหบดีนั้น ไมยินดี ไมคัดคานพระภาษิตของพระผูมีพระภาค ลุกจาก      
ท่ีนั่งแลวหลีกไป.    
         [๕๓๗] ก็สมัยนั้นแล นักเลงสะกาเปนอันมาก เลนสะกากันอยูในท่ีไมไกลพระผูมี     
พระภาค. คร้ังนั้น คฤหบดีนัน้ เขาไปหานกัเลงสะกาเหลานั้นแลว ไดกลาวกะนักเลงสะกา   
เหลานั้นวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาขอโอกาส ขาพเจาไดเขาไปเฝาพระสมณโคดม       
ถึงท่ีประทับ ไดถวายบังคมพระสมณโคดมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย  
พระสมณโคดมไดตรัสกะขาพเจาผูนั่งเรียบรอยแลววา ดูกรคฤหบดี อินทรียไมเปนของทานผูตั้ง 
อยูในจิตของตน ทานมีอินทรียเปนอยางอ่ืนไป ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เพื่อพระสมณโคดม       
ตรัสอยางนี้แลว ขาพเจาไดกราบทูลพระสมณโคดมวา ขาแตพระองคผูเจริญทําไมขาพระองคจะ      
ไมมีอินทรียเปนอยางอ่ืนเลา เพราะวาบุตรนอยคนเดยีวของขาพระองค ซ่ึงเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ    
ไดกระทํากาละเสียแลว เพราะการทํากาละของบุตรนอยคนเดียวนัน้ การงานยอมไมแจมแจง      
อาหารยอมไมปรากฏ ขาพระองคไปยังปาชาแลวๆ เลาๆ ครํ่าครวญถึงบุตรวา บุตรนอยคนเดยีว       
อยูไหน บุตรนอยคนเดยีวอยูไหน เม่ือขาพเจาทูลอยางนี้แลว พระสมณโคดมไดตรัสวา ดูกร       
คฤหบดี ขอนี้เปนอยางนัน้ ดกูรคฤหบดี  ขอนี้เปนอยางนัน้ เพราะวาโสกะปริเทวะ ทุกข 
โทมนัสและอุปยาสยอมเกดิแตของท่ีรัก เปนท่ีมาของท่ีรัก เม่ือพระสมณโคดมตรัสอยางนี้แลว      
ขาพเจาไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอท่ีวาโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส    
ยอมเกิดมาแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรักนั้น จักเปนอยางนั้นไดอยางไร ขาแตพระองคผูเจริญ     
ความจริงความยินดแีละความโสมนัสยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก ดูกรทานผูเจริญ      
ท้ังหลาย คร้ังนั้นขาพเจามิไดยินดี มิไดคัดคานพระภาษติของพระสมณโคดม ลุกจากท่ีนั่งแลว    
หลีกไป. นกัเลงสะกาเหลานัน้ไดกลาววา ดกูรคฤหบดี ขอนี้เปนอยางนั้น ดูกรคฤหบดี ขอนี้     
เปนอยางนัน้ เพราะวาความยินดแีละความโสมนัสยอมเกดิแตของท่ีรัก เปนมาแตของที่รัก. 
คร้ังนั้นแล คฤหบดีนั้นคิดวา ความเหน็ของเราสมกันกับนกัเลงสะกาท้ังหลาย ดังนี้ แลว    
หลีกไป.  
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                 ทุกขยอมเกิดแตของท่ีรัก    
         [๕๓๘] คร้ังนั้นแล เร่ืองท่ีพูดกันนี้ไดแพรเขาไปถึงในพระราชวังโดยลําดับ. คร้ังนั้นแล   
พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาแลวตรัสวา ดกูรมัลลิกา คําวา โสกะ   
ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกดิแตของท่ีรัก เปนมาแตของที่รัก นี้ พระสมณโคดม      
ของเธอตรัสหรือ? พระนางมลัลิกาเทวีกราบทูลวา ขาแตพระมหาราช ถาคํานั้นพระผูมีพระภาค  
ตรัสจริงคํานั้นก็เปนอยางนั้น เพคะ  
     ป. ก็พระนางมัลลิกานี้ อนุโมทนาตามพระดํารัสท่ีสมณโคดมตรัสเทานั้นวา ขาแต       
พระมหาราช ถาคํานั้นพระผูมีพระภาคตรสัจริงคํานั้นก็เปนอยางนัน้เพคะ ดูกรมัลลิกา เธอ   
อนุโมทนาตามพระดํารัสท่ีพระสมณโคดมตรัสเทานั้นวา ขาแตพระมหาราช ถาคํานั้นพระผูมี   
พระภาคตรัสจริง คํานั้นก็เปนอยางนัน้. เปรียบเหมือนศิษยอนุโมทนาตามคําท่ีอาจารยกลาววา     
ขอนี้เปนอยางนั้น ทานอาจารย ขอนี้เปนอยางนั้น ทานอาจารย ฉะนัน้ ดูกรมัลลิกา เธอจง    
หลบหนาไปเสีย เธอจงพินาศ.    
         [๕๓๙] คร้ังนั้นแล พระนางมัลลิกาเทวีตรัสเรียกพราหมณช่ือนาฬิชังฆะมาตรัสวา       
มานี่แนะทานพราหมณ ขอทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวถวายบังคมพระบาท       
ท้ังสองของพระองคดวยเศียรเกลา แลวทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง       
ทรงกระปร้ีกระเปรา มีพระกาํลัง ทรงพระสําราญตามคําของฉันวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระนาง 
มัลลิกาเทวีขอถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงความมีพระ       
อาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และทานจง  
ทูลถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ พระวาจาวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และ     
อุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก ดังนี้ พระผูมีพระภาคตรัสจริงหรือ พระผูมี 
พระภาคทรงพยากรณแกทานอยางไร ทานพึงเรียนพระดํารัสนั้นใหดี แลวมาบอกแกฉัน อัน    
พระตถาคตท้ังหลายยอมตรัสไมผิดพลาด. 
     นาฬิชังฆพราหมณรับพระเสาวณียพระนางมัลลิกาแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค      
ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว    
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จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระโคดม พระนางมัลลิกาเทวี       
ขอถวายบังคม พระบาทท้ังสองของทานพระโคดมดวยเศียรเกลา ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย    
มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และรับส่ังทูลถามอยางนี้วา 
ขาแตพระองคผูเจริญ พระวาจานี้วา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกดิ    
แตของท่ีรัก เปนมาแตของที่รัก ดังนี้ พระผูมีพระภาคตรัสจริงหรือ? พระผูมีพระภาค    
ตรัสตอบวา ดกูรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนัน้ ดูกรพราหมณ ขอนี้เปนอยางนั้น เพราะวา  
โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก. ดูกร   
พราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปน 
มาแตของท่ีรักอยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี้. 
         [๕๔๐] ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล มารดาของหญิง    
คนหน่ึงไดทํากาละ. เพราะการทํากาละของมารดานั้น หญิงคนนั้นเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตาม      
ถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก แลวไดถามอยางนี้วา ทานท้ังหลายไดพบมารดาของฉันบางไหม   
ทานท้ังหลายไดพบมารดาของฉันบางไหม.? ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส   
และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของท่ีรักอยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนี ้
ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล บิดาของหญิงคนหนึ่งไดทํากาละ  ...  
พี่นองชาย พีน่องหญิง บุตร ธิดา บิดาของหญิงคนหนึ่งไดทํากาละ. เพราะการทํากาละของ      
บิดาเปนตนนัน้ หญิงคนนัน้เปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก    
แลวไดถามอยางนี้วา ทานท้ังหลายไดพบบิดาเปนตนของฉันบางไหม ทานท้ังหลายไดพบบิดา       
เปนตนของฉันบางไหม? ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส 
ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก อยางไร ทานพึงทราบโดยปริยายแมนีแ้ล. 
         [๕๔๑] ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล มารดาของชาย     
คนหน่ึงไดทํากาละลง. เพราะการทํากาละของมารดาน้ัน ชายคนนั้นเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไป 
ตามถนนทุกถนน ตามตรอกทุกตรอก แลวไดถามอยางนีว้า ทานท้ังหลายไดพบมารดาของ    
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ขาพเจาบางไหม ทานท้ังหลายไดพบมารดาของขาพเจาบางไหม. ดกูรพราหมณ ขอวา โสกะ    
ปริเทวะ ทุกข โทมนัสและอุปายาส ยอมเกดิแตของท่ีรัก เปนมาแตของที่รักอยางไร ทาน   
พึงทราบโดยปริยายแมนี้. ดกูรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล บิดาของ   
ชายคนหนึ่งไดทํากาละ ...  พี่นองชาย พีน่องหญิง บุตร ธิดา บิดาของชายคนหนึ่งทํากาละ.   
เพราะการทํากาละของบิดาเปนตนนั้น ชายคนน้ันเปนบา มีจิตฟุงซาน เขาไปตามถนนทุกถนน   
ตามตรอกทุกตรอก แลวไดถามอยางนี้วา ทานท้ังหลายไดพบบิดาเปนตนของขาพเจาบางไหม  
ทานท้ังหลายไดพบบิดาเปนตนของขาพเจาบางไหม? ดูกรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ      
ทุกข โทมนัส และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก เปนมาแตของท่ีรัก อยางไร ทานพึงทราบ  
โดยปริยายแมนี้.      
         [๕๔๒] ดูกรพราหมณ เร่ืองเคยมีมาแลว ในพระนครสาวัตถีนี้แล หญิงคนหนึ่งไดไป       
ยังสกุลของญาติ. พวกญาติของหญิงนั้น ใครจะพรากสามขีองหญิงนั้น แลวยกหญิงนัน้ใหแก    
ชายอ่ืน แตหญิงนั้นไมปรารถนาชายคนน้ัน. คร้ังนั้นแล หญิงนั้นไดบอกกะสามีวา ขาแตลูกเจา   
พวกญาติของดิฉันใครจะพรากทานเสีย แลวยกดิฉันใหแกชายอ่ืน แตดิฉันไมปรารถนาชายคนน้ัน.     
คร้ังนั้นแล บุรุษผูเปนสามีไดตัดหญิงผูเปนภรรยานั้นออกเปนสองทอน แลวจึงผาตนดวย       
ความรักวา เราท้ังสองจักตายไปดวยกนั. ดกูรพราหมณ ขอวา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส   
และอุปายาส ยอมเกิดแตของที่รัก อยางไร ทานพึงโปรดทราบโดยปริยายแมนี้.       
         [๕๔๓] ลําดับนั้นแล นาฬิชังฆพราหมณช่ืนชม อนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค       
แลวลุกจากท่ีนั่ง ไดเขาไปเฝาพระนางมัลลิกาเทวียังท่ีประทับ คร้ันแลว ไดกราบทูลถึงการท่ีได      
เจรจาปราศรัยกับพระผูมีพระภาคทั้งหมดแกพระนางมัลลิกาเทวี. ลําดบันั้นแล พระนางมัลลิกาเทวี     
ไดเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลถึงท่ีประทับ แลวไดทูลถามพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแต  
มหาราชาทูลกระหมอมทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พระกุมารีพระนามวาวชิรี เปน       
ท่ีรักของทูลกระหมอมหรือ? พระเจาปเสนทิโกศลตรัสตอบวา อยางนั้นมัลลิกา วชิรีกุมารี   
เปนท่ีรักของฉัน.   
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     ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้เปนไฉน เพราะพระ       
วชิรีกุมารีแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จะพึงเกิดข้ึน 
แกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ?       
     ป. ดูกรมัลลิกา เพราะวชิรีกุมารีแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป แมชีวิตของฉันก็พึงเปน   
อยางอ่ืนไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแกฉันเลา.   
     ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็นเปนพระอรหนัต   
ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส      
ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก เพคะ.     
         [๕๔๔] ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน พระ  
นางวาสภขัตติยาเปนท่ีรักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ?  
     ป. อยางนัน้ มัลลิกา พระนางวาสภขัตติยาเปนท่ีรักของฉัน.    
     ขาแตพระมหาราช เพราะพระนางวาสภขัตติยาแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ       
ทุกข โทมนัส และอุปายาส พึงเกิดข้ึนแกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ?       
     ป. ดูกรมัลลิกา เพราะวาสภขัตติยาแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป แมชีวิตของฉันก็พงึ       
เปนอยางอ่ืนไป ทําไมโสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแกฉันเลา.       
     ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาค ผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหนัต 
ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส      
ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก เพคะ.     
         [๕๔๕] ขาแตมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน ทาน    
วิฑูฑภเสนาบดีเปนท่ีรักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ?   
     ป. อยางนัน้ มัลลิกา วิฑฑูภเสนาบดเีปนท่ีรักของฉัน. 
     ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้เปนไฉน เพราะทาน      
วิฑูฑภเสนาบดีแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส      
จะพึงเกิดแกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ?      
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     ดูกรมัลลิกา เพราะวฑิูฑภเสนาบดแีปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป แมชีวติของฉันก็พึงเปน    
อยางอ่ืนไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแตฉันเลา.   
     ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหนัต  
ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส      
ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก เพคะ.     
         [๕๔๖] ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน หมอม      
ฉันเปนท่ีรักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ?     
     ป. อยางนัน้ มัลลิกา เธอเปนท่ีรักของฉัน.    
     ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้เปนไฉน เพราะ   
หมอมฉันแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จะพึงเกิด 
แกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ?       
     ป. ดูกรมัลลิกา เพราะเธอแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป แมชีวิตของฉันก็พึงเปนอยางอ่ืน  
ไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิดแกฉันเลา.     
     ม. ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหนัต  
ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส      
ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก เพคะ?     
         [๕๔๗] ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนั้นเปนไฉน แควน       
กาสีและแควนโกศล เปนท่ีรักของทูลกระหมอมหรือ เพคะ?      
     ป. อยางนัน้ มัลลิกา แควนกาสีและแควนโกศลเปนท่ีรักของฉัน เพราะอานภุาพ  
แหงแควนกาสีและแควนโกศล เราจึงไดใชสอยแกนจนัทนอันเกิดแตแควนกาสี ไดทัดทรง     
ดอกไมของหอมและเคร่ืองลูบไล.       
     ม. ขาแตพระมหาราชา ทูลกระหมอมจะทรงเขาพระทัยความขอนัน้เปนไฉน เพราะ   
แควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเปนอยางอ่ืนไป โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส     
จะพึงเกิดแกทูลกระหมอมหรือหาไม เพคะ?     
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     ป. ดูกรมัลลิกา เพราะแควนกาสีและแควนโกศลแปรปรวนเปนอยางอ่ืน แมชีวิต   
ของฉันก็พึงเปนอยางอ่ืนไป ทําไม โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส จักไมเกิด      
แกฉันเลา.    
     ขาแตพระมหาราชา ขอนี้แล ท่ีพระผูมีพระภาคผูทรงรู ทรงเห็น เปนพระอรหนัต     
ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงมุงหมายเอา ตรัสไววา โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส      
ยอมเกิดแตของท่ีรัก เปนมาแตของท่ีรัก เพคะ.     
         [๕๔๘] ป. ดูกรมัลลิกา นาอัศจรรย ไมเคยมีมา เทาท่ีพระผูมีพระภาคพระองคนัน้    
คงจะทรงเหน็ชัด แทงตลอดดวยพระปญญา มานี้เถิด มัลลิกา ชวยลางมือใหทีเถิด.    
     คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกข้ึนจากอาสน ทรงพระภษูาเฉวียงพระอังสา      
ขางหนึ่ง ทรงประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู แลวทรงเปลงพระอุทานวา ขอ  
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ดังนี ้๓ คร้ัง ฉะนี้แล.    
                  จบ ปยชาติกสูตรท่ี ๘.       
                  ____________________      
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                                ๘. พาหติิยสูตร     
                วาดวยการถวายผาพาหิติกา     
         [๕๔๙] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก      
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นเปนเวลาเชา ทานพระอานนทนุงแลว ถือบาตรและจีวร  
เขาไปยังพระนครสาวัตถีเพือ่บิณฑบาต คร้ันเท่ียวบิณฑบาตในพระนครสาวัตถี ภายหลังภัต      
กลับจากบิณฑบาตแลว เขาไปยังบุพพารามณปราสาทของมิคารมารดาเพ่ือพักกลางวนั.      
    พระเจาปเสนทิโกศลทรงสนทนาธรรมกับพระอานนท     
         [๕๕๐] ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จข้ึนประทับคอชางช่ือวา บุณฑริก 
เสด็จออกจากพระนครสาวตัถีในเวลากลางวัน. ไดทอดพระเนตรเห็นทานพระอานนทกําลังมา  
แตไกล คร้ันแลวไดตรัสถามมหาอํามาตยช่ือสิริวัฑฒะวา ดูกรเพื่อนสิริวฑัฒะ นัน่ทานพระอานนท  
หรือมิใช? สิริวัฑฒมหาอํามาตยกราบทูลวา ขาแตมหาราชา นั่นทานพระอานนท พระพุทธเจาขา.     
คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียกบุรุษผูหนึ่งมาตรัสวา ดูกรบุรุษผูเจริญ ทานจงไป จงเขา       
ไปหาทานพระอานนท แลวจงกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยเศียรเกลาตามคําของเราวา  
ขาแตทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลทรงกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยพระเศยีร   
และจงเรียนทานอยางนีว้า ขาแตทานผูเจริญ ไดยินวา ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร  
ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะหรออยูสักครูหนึ่งเถิด. บุรุษนั้นรับพระราชดํารัสของ      
พระเจาปเสนทิโกศลแลว ไดเขาไปหาทานพระอานนทถึงท่ีอยู อภิวาททานพระอานนทแลวได  
ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ไดกราบเรียนทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ    
พระเจาปเสนทิโกศลทรงกราบเทาท้ังสองของทานพระอานนทดวยพระเศียร และรับส่ังมาวา      
ไดยินวา ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร ขอทานพระอานนทจงอาศัยความอนุเคราะห   
รออยูสักครูหนึ่งเถิด ดังนี้. ทานพระอานนทไดรับนิมนตดวยดุษณภีาพ.   
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         [๕๕๑] คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล เสด็จพระราชดําเนนิดวยคชสาร ไปจน      
สุดทางท่ีชางจะไปได แลวเสด็จลงจากคชสาร ทรงดําเนินเขาไปหาทานพระอานนท ทรงอภิวาท    
แลว ประทับยนื ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ไดตรัสกะทานพระอานนทวา ขาแตทาน 
ผูเจริญ ถาทานพระอานนทไมมีกิจรีบดวนอะไร ขอโอกาสเถิด ทานผูเจริญ ขอทานพระอานนท       
จงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังฝงแมน้ําอจิรวดีเถิด. ทานพระอานนทรับอาราธนาดวยดุษณีภาพ.   
คร้ังนั้น ทานพระอานนทไดเขาไปยังฝงแมน้ําอจิรวดี แลวนั่งลงบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย ณ       
โคนไมตนหนึง่. พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จพระราชดําเนนิดวยคชสารไปจนสุดทางท่ีชางจะไปได  
แลวเสด็จลงทรงดําเนินเขาไปหาทานพระอานนท ทรงอภิวาทแลวประทับยืน ณ ท่ีควรสวน 
ขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดตรัสกะทานพระอานนทวา ขาแตทานผูเจริญ ขอโอกาสเถิด ขอนิมนต       
ทานพระอานนทนั่งบนเคร่ืองลาดไมเถิด ทานพระอานนท อยาเลย มหาบพิตร เชิญมหาบพิตร     
ประทับนั่งเถิด อาตมภาพนั่งบนอาสนะของอาตมภาพแลว. พระเจาปเสนทิโกศลจึงประทับนั่ง      
บนพระราชอาสนท่ีเขาแตงต้ังไว.     
                                  สมาจาร ๓  
         [๕๕๒] คร้ันแลว พระเจาปเสนทิโกศล ไดตรัสถามทานพระอานนทวา ขาแตทาน  
พระอานนทผูเจริญ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น พึงทรงประพฤติกายสมาจารที่สมณพราหมณ      
ท้ังหลายผูรูแจงพึงติเตียนบางหรือหนอ. ทานพระอานนทถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร      
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไมพึงทรงประพฤติกายสมาจารท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงพึง       
ติเตียนเลย ขอถวายพระพร.      
     ป. ขาแตทานพระอานนท พระผูมีพระภาคพระองคนั้น พึงทรงประพฤติวจีสมาจาร ฯลฯ     
มโนสมาจารท่ีสมณพราหมณผูรูแจงท้ังหลายพึงติเตียนบางหรือหนอ?  
     อา. ดูกรมหาบพิตร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ไมพึงทรงประพฤติมโนสมาจาร     
ท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงพึงติเตยีนเลย ขอถวายพระพร.   
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         [๕๕๓] ป. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว    
ก็เราท้ังหลายไมสามารถจะยงัขอความท่ีทานพระอานนทใหบริบูรณดวยการแกปญหา ใหบริบูรณ    
ดวยปญหาได ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลาใดเปนพาล ไมฉลาด ไมใครครวญ ไมพิจารณาแลว  
ก็ยังกลาวคุณหรือโทษของชนเหลาอ่ืนได เราท้ังหลายไมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชน    
เหลานั้น โดยความเปนแกนสาร ขาแตทานผูเจริญ สวนชนเหลาใดเปนบัณฑิต เปนผูฉลาด  
เฉียบแหลม มีปญญา ใครครวญ พิจารณาแลว กลาวคุณหรือโทษของชนเหลาอ่ืน เราทั้งหลาย     
ยอมยึดถือการกลาวคุณหรือโทษของชนเหลานั้น โดยความเปนแกนสาร ขาแตทานพระอานนท    
ผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจง พึงติเตียนเปนไฉน? 
     อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่เปนอกุศลแล ท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจง 
พึงติเตียน ขอถวายพระพร.      
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่เปนอกุศลเปนไฉน?      
     อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่มีโทษแล เปนอกุศล ขอถวายพระพร.       
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีโทษเปนไฉน?   
     อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนแล เปนกายสมาจารท่ีมีโทษ    
ขอถวายพระพร.   
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีความเบียดเบียนเปนไฉน?      
     อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่มีทุกขเปนวิบากแล เปนกายสมาจาร ท่ีมีความ  
เบียดเบียน ขอถวายพระพร.      
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีทุกขเปนวิบากเปนไฉน?      
     อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารใดแล ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองบาง เพื่อ  
เบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝายบาง อกุศลธรรมท้ังหลาย   
ยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีกายสมาจารนั้น กุศลธรรมท้ังหลายยอมเส่ือม ดูกรมหาบพติร กาย 
สมาจารเห็นปานนี้แล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงพึงติเตียน ขอถวายพระพร.       
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     ป. ขาแตทานพระอานนท ก็วจีสมาจาร ฯลฯ มโนสมาจารท่ีสมณพราหมณท้ังหลาย    
ผูรูแจงพึงติเตียนเปนไฉน? 
     อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารท่ีเปนอกุศลแล ท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจง 
พึงติเตียน ขอถวายพระพร.      
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีเปนอกุศลเปนไฉน?      
     อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารท่ีมีโทษแล เปนอกุศล ขอถวายพระพร.       
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีมีโทษเปนไฉน?   
     อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารท่ีมีความเบียดเบียนแล เปนมโนสมาจารท่ีมีโทษ    
ขอถวายพระพร.   
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีมีความเบียดเบียนเปนไฉน?      
     อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารท่ีมีทุกขเปนวิบากแล เปนมโนสมาจาร ท่ีมีความ  
เบียดเบียน ขอถวายพระพร.      
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีมีทุกขเปนวิบากเปนไฉน?      
     อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารใดแล ยอมเปนไปเพ่ือเบียดเบียนตนเองบาง 
เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝายบาง อกุศลธรรมท้ังหลาย     
ยอมเจริญยิ่งแกบุคคลผูมีมโนสมาจารนั้น กุศลธรรมยอมเส่ือม ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจาร    
เห็นปานนี้แล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงพึงติเตยีน ขอถวายพระพร.       
         [๕๕๔] ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นทรงสรรเสริญ       
การละอกุศลธรรมท้ังปวงทีเดียวหรือหนอ?       
     อา. ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมไดท้ังปวง ทรงประกอบดวย   
กุศลธรรม ขอถวายพระพร. 
     ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็กายสมาจารท่ีสมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงไมพึง 
ติเตียนเปนไฉน?       
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     อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่เปนกุศลแล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงไมพึง      
ติเตียน ขอถวายพระพร.  
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่เปนกุศลเปนไฉน?       
     อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่ไมมีโทษแล เปนกศุล ขอถวายพระพร.     
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่ไมมีโทษเปนไฉน?       
     อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่ไมมีความเบียดเบียนแล เปนกายสมาจารท่ีไมมีโทษ     
ขอถวายพระพร.   
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่ไมมีความเบียดเบียนเปนไฉน?   
     อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารที่มีสุขเปนวิบาก เปนกายสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียน 
ขอถวายพระพร.   
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็กายสมาจารที่มีสุขเปนวิบากเปนไฉน? 
     อา. ดูกรมหาบพิตร กายสมาจารใดแล ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง     
เพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง เพื่อเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝายบาง อกุศลธรรมท้ังหลาย     
ของบุคคลผูมีกายสมาจารนัน้ยอมเส่ือมไป กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญ ดูกรมหาบพิตร 
กายสมาจารเหน็ปานนีแ้ล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน ขอถวายพระพร.  
     ป. ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ ก็วจีสมาจาร ฯลฯ มโนสมาจาร ท่ีสมณพราหมณ   
ท้ังหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน เปนไฉน?   
     อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารเปนกศุลแล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงไมพงึ  
ติเตียน ขอถวายพระพร.  
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีเปนกุศลเปนไฉน?       
     อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารท่ีไมมีโทษแล เปนมโนสมาจารเปนกุศล ขอถวาย     
พระพร.  
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีไมมีโทษเปนไฉน?       
     อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียนแล เปนมโนสมาจารท่ีไมมีโทษ     
ขอถวายพระพร.    
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     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีไมมีความเบียดเบียนเปนไฉน?   
     อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารท่ีมีสุขเปนวิบากแล เปนมโนสมาจารท่ีไมมีความ  
เบียดเบียน ขอถวายพระพร.      
     ป. ขาแตทานผูเจริญ ก็มโนสมาจารท่ีมีสุขเปนวิบากเปนไฉน? 
     อา. ดูกรมหาบพิตร มโนสมาจารใดแล ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบาง ยอม       
ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืนบาง ยอมไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนท้ังตนเองและผูอ่ืนท้ังสองฝายบาง 
อกุศลธรรมท้ังหลายของบุคคลผูมีมโนสมาจารนั้นยอมเส่ือมไป กุศลธรรมท้ังหลายยอมเจริญ ดูกร      
มหาบพิตร มโนสมาจารเห็นปานนี้แล สมณพราหมณท้ังหลายผูรูแจงไมพึงติเตียน ขอถวายพระพร.       
         [๕๕๕] ป. ขาแตทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงสรรเสริญการเขาถึง     
กุศลธรรมท้ังปวงทีเดยีวหรือหนอ?      
     อ. ดูกรมหาบพิตร พระตถาคตทรงละอกุศลธรรมไดท้ังปวง ทรงประกอบดวยกุศลธรรม   
ขอถวายพระพร.   
                   พระเจาปเสนทิโกศลถวายผาพาหิติกา  
         [๕๕๖] ป. ขาแตทานผูเจริญ นาอัศจรรยนัก ขาแตทานผูเจริญ ไมเคยมีมาแลว ขาแต    
ทานผูเจริญ พระอานนทกลาวภาษิตนี้ดเีพียงใด เราท้ังหลายมีใจช่ืนชมยนิดีเปนอยางยิง่ ดวยภาษิต     
ของทานพระอานนทนี้ ขาแตทานผูเจริญ เราท้ังหลายยินดีเปนอยางยิ่งดวยภาษิตของทานพระ    
อานนทอยางนี้ ถาวา ชางแกวพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมชางแกวเราท้ังหลายก็พึงถวาย   
แกทานพระอานนท ถามาแกวพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมมาแกวเราท้ังหลายกพ็ึงถวาย 
แกทานพระอานนท ถาวาบานสวยพึงควรแกทานพระอานนทไซร แมบานสวยเราท้ังหลายก็พึง       
ถวายแกทานพระอานนท กแ็ตวาเราท้ังหลายรูอยูวา นั่นไมสมควรแกทานพระอานนท ขาแต      
ทานผูเจริญ ผาพาหิติกาผืนนี้ โดยยาว ๑๖ ศอกถวน โดยกวาง ๘ ศอกถวน พระเจาแผนดิน   
มคธพระนามวาอชาตศัตรูเวเทหิบุตร ทรงใสในคันฉัตรสงมาประทานแกขาพเจา ขาแตทานผูเจริญ    
ขอทานพระอานนทโปรดอนเุคราะหรับผาพาหิติกานั้นเถิด.     
     อา. ดูกรมหาบพิตร อยาเลย ไตรจีวรของอาตมภาพบริบูรณแลว ขอถวายพระพร.      
         [๕๕๗] ป. ขาแตทานผูเจริญ แมน้ําอจิรวดีนี้ ทานพระอานนทและเราท้ังหลายเห็นแลว       
เปรียบเหมือนมหาเมฆยังฝนใหตกเบ้ืองบนภูเขา ภายหลังแมน้ําอจิรวดนีี้ ยอมไหลลนฝงท้ังสอง      
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ฉันใด ทานพระอานนทก็ฉันนั้นเหมือนกัน จักทําไตรจวีรของตน ดวยผาพาหิติกานี้ และจัก    
แจกไตรจีวรเกากับเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย เม่ือเปนเชนนี้ ทักษิณาของเราท้ังหลายนี้   
คงจักแพรหลายไปดังแมน้ําลนฝงฉะน้ัน ขาแตทานผูเจริญ ขอทานพระอานนทโปรดรับผาพาหิติกา  
เถิด.   
     ทานพระอานนทรับผาพาหิติกา ลําดับนั้นแล. พระเจาปเสนทิโกศลไดตรัสอําลาทานพระ   
อานนทวา ขาแตทานพระอานนทผูเจริญ เราท้ังหลายขอลาไปบัดนี้ เราท้ังหลายมีกิจมาก มีกรณยีะ 
มาก. ทานพระอานนทถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร ขอมหาบพิตรทรงทราบกาลอันควรใน      
บัดนี้เถิด. ลําดบันั้น พระเจาปเสนทิโกศลทรงช่ืนชมภาษิตของทานพระอานนทแลว เสด็จลุกข้ึน      
จากท่ีประทับ ทรงถวายอภวิาททานพระอานนท ทรงกระทําประทักษณิแลวเสด็จกลับไป.     
         [๕๕๘] ลําดับนั้นแล เม่ือพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จกลับไปไมนาน ทานพระอานนท  
ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง   
คร้ันแลวไดกราบทูลถึงการเจรจาปราศรัยกบัพระเจาปเสนทิโกศลท้ังหมด แดพระผูมีพระภาค และ      
ไดทูลถวายผาพาหิติกานั้นแดพระผูมีพระภาค.       
     ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสกะภกิษุท้ังหลายวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย เปนลาภของ   
พระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดดีแลวหนอ ท่ีทาวเธอไดเหน็อานนท และได    
ประทับนั่งใกลอานนท. 
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นพากันช่ืนชมยินดีพระภาษิต  
ของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.   
                  จบ พาหิติยสูตรท่ี ๘. 
                  ___________________    
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                   ๙. ธรรมเจติยสูตร    
                   วาดวยธรรมเจดยี   
         [๕๕๙] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ นิคมของพวกเจาศากยะอันมีช่ือวาเมทฬปุะ     
ในแคลนสักกะ. ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปถึงนครกนิคมดวยพระราชกรณียะ       
บางอยาง. คร้ังนั้นทาวเธอรับส่ังกะทีฆการายนะเสนาบดีวา ดูกรการายนะผูสหาย ทานจงเทียมยาน   
ท่ีดีๆ ไว เราจะไปดูภูมิภาคอันดีในพื้นท่ีอุทยาน. ทีฆการายนะเสนาบดรัีบสนองพระราชดํารัสแลว    
ใหเทียมราชยานท่ีดีๆ ไวแลวกราบทูลแกพระเจาปเสนทิโกศลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา     
เทียมพระราชยานท่ีดีๆ ไว เพื่อใตฝาละอองธุลีพระบาทพรอมแลว ขอใตฝาพระบาททรงทราบ   
กาลอันควรในบัดนี้เถิด ขอเดชะ.       
         [๕๖๐] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จข้ึนทรงยานพระท่ีนั่งอยางดีเสด็จออก     
จากนครกนิคม โดยกระบวนพระราชยานอยางดีๆ ดวยพระราชานุภาพอันยิ่งใหญ เสด็จไปยัง 
สวนอันร่ืนรมย เสด็จพระราชดําเนินดวยยานพระท่ีนั่งจนสุดภูมิประเทศท่ียานพระที่นั่งจะไปได     
จึงเสด็จลงทรงพระดําเนินเขาไปยังสวน. เสด็จพระราชดาํเนินเทีย่วไปๆ มาๆ เปนการพักผอน    
ไดทอดพระเนตรเห็นตนไมลวนนาดู ชวนใหเกดิความผองใส เงียบสงัด ปราศจากเสียงอ้ืออึง  
ปราศจากคนสัญจรไปมา ควรแกการงานอันจะพึงทําในที่ลับของมนุษย สมควรเปนท่ีอยูของ       
ผูตองการความสงัด คร้ันแลวทรงเกิดพระปติปรารภพระผูมีพระภาควา ตนไมเหลานี้นั้นลวนนาด ู      
ชวนใหเกดิความผองใส เงียบ ปราศจากเสียงอ้ืออึง ปราศจากคนสัญจรไปมา ควรแกการงาน       
อันจะพึงทําในท่ีลับของมนุษย สมควรเปนท่ีอยูของผูตองการความสงัด เหมือนดังวาเปนท่ีท่ี    
เราเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล    
รับส่ังกะทีฆการายนะเสนาบดีวา ดกูรทีฆการายนะผูสหาย ตนไมเหลานี้นั้นลวนนาด ูชวนให    
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เกิดความผองใส ... สมควรเปนท่ีอยูของผูตองการความสงัด เหมือนดังวาเปนท่ีท่ีเราเขาไปเฝา       
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ดกูรทีฆการายนะผูสหาย เดี๋ยวนี้พระผูมีพระภาค   
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ประทับอยู ณ ท่ีไหนหนอ? ทีฆการายนะเสนาบดีกราบทูลวา       
ขาแตมหาราชา มีนิคมของพวกเจาศากยะช่ือวาเมทฬุปะ เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหนัต    
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ ประทับอยู ณ นิคมนัน้ พระพุทธเจาขา.     
     ป. ดูกรการายนะผูสหาย ก็นิคมของพวกเจาศากยะช่ือวาเมทฬุปะ มีอยูจากนิคม  
นครกะไกลเพียงไร?      
     ที. ขาแตมหาราช ไมไกลนัก ระยะทาง ๓ โยชน อาจเสด็จถึงไดโดยไมถึงวนั    
ขอเดชะ. 
     ป. ดูกรการายนะผูสหาย ถาเชนนั้น ทานจงเทียมยานที่ดีๆ ไว เราจกัไปเฝาพระผูมี       
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา.      
     ทีฆการายนะเสนาบดีทูลรับสนองพระราชดํารัส แลวส่ังใหเทียมยานท่ีดีๆ ไว แลวกราบ   
ทูลแกพระเจาปเสนทิโกศลวา ขอเดชะ ขาพระพุทธเจาเทียมยานท่ีดีๆ ไวพรอมแลว พระเจาขา      
ขอใตฝาละอองธุลีพระบาทไดโปรดทรงทราบกาลอันควรในบัดนีเ้ถิด.     
                  พระเจาปเสนทิโกศลเขาเฝาพระพุทธเจา      
         [๕๖๑] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จข้ึนทรงยานพระท่ีนั่งอยางดี เสด็จจาก    
นครกนิคมโดยกระบวนพระราชยานอยางดี เสด็จไปยังนิคมของพวกเจาศากยะช่ือวาเมทฬุปะ 
เสด็จถึงนิคมนัน้โดยไมถึงวัน เสด็จเขาไปยังสวน เสด็จพระราชดําเนนิดวยยานพระท่ีนั่งไปจน       
สุดภูมิประเทศท่ียานพระที่นัง่จะไปได เสดจ็ลงจากยานพระท่ีนั่งแลวทรงดําเนินเขาไปยังสวน.      
ก็สมัยนั้นแล ภิกษเุปนอันมากเดินจงกรรมอยูในท่ีแจง. คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จ       
เขาไปหาภกิษุเหลานั้น แลวตรัสถามภิกษุเหลานั้นวา ขาแตทานท้ังหลายผูเจริญ เดีย๋วนี้    
พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยู ณ ท่ีไหน ขาพเจาประสงคจะเฝาพระผูมี      
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา. ภิกษุเหลานั้นถวายพระพรวา ดูกรมหาบพิตร นัน่พระวิหาร  
พระทวารปดเสียแลว เชิญมหาบพิตรเงียบเสียง คอยๆ เสด็จเขาไป ถึงระเบียงแลว ทรงกระแอม  
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เคาะพระทวารเขาเถิด พระผูมีพระภาคจกัทรงเปดพระทวารรับมหาบพิตร ขอถวายพระพร ลําดับนั้น 
พระเจาปเสนทิโกศลทรงมอบพระแสงขรรคและพระอุณหิศแกทีฆการายนะเสนาบดี ในท่ีนัน้. 
คร้ังนั้น ทีฆการายนะเสนาบดีมีความดําริวา บัดนี้ พระมหาราชาจักทรงปรึกษาความลับ เราควร 
จะยนือยูในท่ีนี้แหละ. ลําดบันั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลทรงเงียบเสียง เสด็จเขาไปทางพระ  
วิหารซ่ึงปดพระทวาร ทรงคอยๆ เสด็จเขาไปถึงพระระเบียง ทรงกระแอมแลวทรงเคาะพระทวาร.   
พระผูมีพระภาคเปดพระทวาร ลําดับนั้น พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จเขาไปยังพระวิหาร ทรงซบ    
พระเศียรลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค ทรงจูบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวย       
พระโอษฐ ทรงนวดพระยุคลบาทดวยพระหัตถ และทรงประกาศพระนามวา ขาแตพระองคผูเจริญ    
หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันคือพระเจาปเสนทิโกศล.     
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรทรงเห็นอํานาจประโยชนอะไร จึงทรง 
กระทําการเคารพนอบนอมเปนอยางยิ่งเหน็ปานนี้ในสรีระนี้ และทรงแสดงอาการฉนัทมิตร?       
                ทรงสรรเสริญพระธรรมวินัย       
         [๕๖๒] พระเจาปเสนทิโกศลกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันมีความ   
เล่ือมใสในธรรมในพระผูมีพระภาควา พระผูมีพระภาคตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรมอันพระผูมี 
พระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคปฏิบัติดีแลว. ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ       
ประทานพระวโรกาส หมอมฉันเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่งประพฤติพรหมจรรยกําหนดที่สุด ๑๐ ป      
บาง ๒๐ ปบาง ๓๐ ปบาง ๔๐ ปบาง. สมัยตอมา สมณพราหมณเหลานัน้ อาบน้ําดําเกลา      
ลูบไลอยางดี แตงผมและหนวด บําเรอตนใหเอิบอ่ิมพร่ังพรอมไปดวยเบญจกามคุณ ขาแต      
พระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเห็นภิกษท้ัุงหลายในธรรมวินัยนี้ ประพฤติพรหมจรรยบริสุทธ์ิ     
บริบูรณ มีชีวติเปนท่ีสุดจนตลอดชีวิต. อน่ึง หมอมฉันมิไดเหน็พรหมจรรยอ่ืนอันบริสุทธ์ิ     
บริบูรณอยางนี้ นอกจากธรรมวินัยนี้. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเล่ือมใสใน   
ธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉันวา พระผูมีพระภาคตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรมอันพระผูมี       
พระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคปฏิบัติดีแลว.   
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         [๕๖๓] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง พระราชาก็ยังววิาทกับพระราชา แม      
กษัตริยก็ยังวิวาทกับกษัตริย แมพราหมณกย็ังววิาทกับพราหมณ แมคฤหบดีกย็ังววิาทกับคฤหบดี   
แมมารดากย็ังวิวาทกับบุตร แมบุตรก็ยังววิาทกับมารดา แมบิดากย็ังววิาทกับบุตร แมบุตรก็ยัง   
วิวาทกับบิดา แมพี่นองชายก็ยังวิวาทกับพีน่องหญิง แมพี่นองหญิงกย็งัวิวาทกับพี่นองชาย แม       
สหายกย็ังววิาทกับสหาย ขาแตพระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเห็นภกิษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้   
สมัครสมานกัน ช่ืนชมกัน ไมวิวาทกัน เขากันไดสนิทเหมือนน้ํากับน้ํานม มองดูกันและกัน    
ดวยจักษุอันเปยมดวยความรักอยู. ขาแตพระองคเจริญ เม่ือหมอมฉันไมเคยเหน็บริษัทอ่ืนท่ี  
สมัครสมานกันอยางนี้ นอกจากธรรมวินยันี้ ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเล่ือมใส  
ในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน.  
         [๕๖๔] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันเดินเท่ียวไปตามอารามทุกอาราม 
ตามอุทยานทุกอุทยานอยูเนอืงๆ ในท่ีนั้นๆ หมอมฉันไดเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่ง ซูบผอม     
เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพร่ังไปดวยเสนเอ็น ดูเหมือนวา       
จะไมตั้งใจแลดูคน. หมอมฉันนั้นไดเกดิความคิดวา ทานเหลานี้คงไมยินดีประพฤติพรหมจรรย     
เปนแน หรือวาทานเหลานั้นมีบาปกรรมอะไรท่ีทําแลวปกปดไว ทานเหลานี้จึงซูบผอม เศราหมอง  
มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพร่ังไปดวยเสนเอ็น ดูเหมือนวาไมตั้งใจแลดูคน. 
หมอมฉันเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลวถามวา ดกูรทานมีอายุท้ังหลาย เหตุไรหนอทาน   
ท้ังหลายจึงซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณไมผองใส ผอมเหลือง ตามตัวสะพร่ังไปดวยเสนเอ็น 
ดูเหมือนวาไมตั้งใจแลดูคน? สมณพราหมณเหลานัน้ไดตอบอยางนี้วา ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพ       
ท้ังหลายเปนโรคพันธุกรรม ขาแตพระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเหน็ภิกษุท้ังหลายในธรรมวินัยนี้       
ราเริงยิ่งนัก มีใจช่ืนบาน มีรูปอันนายนิดี มีอินทรียเอิบอ่ิม มีความขวนขวายนอย มีขนอันตก  
เล้ียงชีพดวยของที่ผูอ่ืนให มีใจดังมฤคอยู. ขาแตพระองคเจริญ หมอมฉันไดมีความคิดวา ทาน      
เหลานี้ คงรูคุณวิเศษย่ิงข้ึนไปกวาเดิม ในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเปนแน ทานเหลานี้    
จึงราเริงยิ่งนัก มีใจชื่นบาน มีรูปอันนายินดี มีอินทรียเอิบอ่ิม มีความขวนขวายนอย มีขนอันตก      
เล้ียงชีพดวยของที่ผูอ่ืนให มีใจดังมฤคอยู. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเล่ือมใส   
ในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน.   
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         [๕๖๕] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันเปนขัตติยราช ไดมูรธาภิเษก  
แลว ยอมสามารถจะใหฆาคนท่ีควรฆาได จะใหริบคนท่ีควรริบก็ได จะใหเนรเทศคนท่ีควร   
เนรเทศก็ได. เม่ือหมอมฉันนั่งอยูในท่ีวนิจิฉัยความ ก็ยังมีคนท้ังหลายพูดสอดข้ึนในระหวางๆ   
หมอมฉันจะหามวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เม่ือเรานั่งอยูในท่ีวินจิฉัยความ ทานท้ังหลายอยาพดู   
สอดข้ึนในระหวาง จงรอคอยใหสุดถอยคําของเราเสียกอน ดังนี้ กไ็มได คนท้ังหลายก็ยังพดู       
สอดข้ึนในระหวางถอยคําของหมอมฉัน. ขาแตพระองคผูเจริญ แตหมอมฉันไดเหน็ภิกษุท้ังหลาย    
ในธรรมวินยันี้ ในสมัยใด พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทนั้น      
สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคไมมีเสียงจามหรือไอเลย. ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว       
พระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมแกบริษัทหลายรอย ในบริษัทนั้น สาวกของพระผูมีพระภาครูปหนึ่ง       
ไดไอข้ึน. เพื่อนพรหมจรรยรูปหนึ่ง ไดเอาเขากะตุนเธอรูปนั้น ดวยความประสงคจะใหเธอ       
รูสึกตัววา ทานจงเงียบเสียง อยาไดทําเสียงดังไป พระผูมีพระภาคผูเปนศาสดาของเราท้ังหลาย  
กําลังทรงแสดงธรรมอยู. หมอมฉันเกิดความคิดข้ึนวา นาอัศจรรยหนอ  ไมเคยมีมา ไดยินวา       
บริษัทจักเปนอันพระผูมีพระภาคทรงฝกดแีลวอยางนี้ โดยไมตองใชอาชญา โดยไมตองใชศาสตรา.  
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไมเคยไดเห็นบริษัทอ่ืนท่ีฝกไดดีอยางนี้ นอกจากธรรมวินัยนี้.       
แมขอนี้ ก็เปนความเล่ือมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน.  
         [๕๖๖] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันไดเหน็กษัตริยผูเปนบัณฑิต 
บางพวกในโลกนี้ เปนผูฉลาด อาจย่ํายีถอยคําอันเปนขาศึกได มีปญญาสามารถยิงขนทรายได. 
กษัตริยเหลานัน้ เหมือนดังเท่ียวทําลายทิฏฐิของผูอ่ืนดวยปญญา. พอไดยินขาววา พระสมณโคดม  
จักเสด็จถึงบาน หรือนิคมช่ือโนน. กษัตริยเหลานัน้ก็พากนัแตงปญหาดวยต้ังใจวา พวกเราจกั  
พากันเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้ ถาพระสมณโคดมอันพวกเราถามอยางนี้แลว  
จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราจักยกวาทะอยางนีแ้กพระสมณโคดม ถาแมพระสมณโคดม อันเรา  
ท้ังหลายถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยางนี้ไซร พวกเราก็จักยกวาทะแมอยางนี้แกพระสมณโคดม.   
กษัตริยเหลานัน้ไดยนิขาววา พระสมณโคดมเสด็จถึงบาน หรือนิคมโนนแลว ก็พากนัไปเฝา 
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหกษัตริยเหลานัน้เห็นแจง ใหสมาทาน    
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา. กษัตริยเหลานั้น อันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง   
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ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถาแลว ไมทูลถามปญหากะพระผูมีพระภาค       
ท่ีไหนจกัยกวาทะแกพระองคเลา ท่ีแท ก็พากันยอมตนเขาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค. ขาแต      
พระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเล่ือมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน.       
         [๕๖๗] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง หมอมฉันไดเหน็พราหมณผูเปนบัณฑิต ฯลฯ     
คฤหบดีผูเปนบัณฑิต ... สมณะผูเปนบัณฑิตบางพวกในโลกน้ี เปนผูฉลาด อาจย่ํายถีอยคําอันเปน   
ขาศึกได มีปญญาสามารถยิงขนทรายได. สมณะเหลานั้นเหมือนดังเท่ียวทําลายทิฏฐิของผูอ่ืนดวย   
ปญญา. พอไดยินขาววา พระสมณโคดมจักเสด็จถึงบานหรือนิคมโนน. สมณะเหลานัน้ก็พากนั   
แตงปญหาดวยต้ังใจวา พวกเราจักพากนัเขาไปหาพระสมณโคดมแลวถามปญหานี้ ถาพระสมณ    
โคดมอันพวกเราถามอยางนี้แลว จักพยากรณอยางนีไ้ซร พวกเราจักยกวาทะอยางนี้แกพระสมณ      
โคดม ถาแมพระสมณโคดมอันเราท้ังหลายถามอยางนีแ้ลว จักพยากรณอยางนีไ้ซร พวกเราก็จัก      
ยกวาทะแมอยางนี้แกพระสมณโคดม. สมณะเหลานั้นไดยินขาววา พระสมณโคดมเสด็จถึงบาน    
หรือนิคมโนนแลว. ก็พากันไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ. พระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหสมณะ   
เหลานั้นเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา. สมณะเหลานั้น อันพระผูมี    
พระภาคทรงช้ีแจงใหเหน็แจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาแลว ไมทูลถาม 
ปญหากะพระผูมีพระภาค ท่ีไหนจกัยกวาทะแกพระองคเลา ท่ีแท ยอมขอโอกาสกะพระผูมีพระภาค      
เพื่อขอออกบวชเปนบรรพชิต. พระผูมีพระภาคก็ทรงใหเขาเหลานั้นบวช. คร้ันเขาเหลานั้นไดบวช    
อยางนี้แลว เปนผูหลีกออกจากหมู ไมประมาท มีความเพยีร มีตนสงไปแลวอยู ไมนานนัก 
ก็ทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ท่ีกุลบุตรท้ังหลายออกบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ    
ตองการนั้น ดวยปญญาอันยิง่เองในปจจุบันเขาถึงอยู. ทานเหลานั้นพากันกลาวอยางนี้วา ดกูร      
ทานผูเจริญท้ังหลาย เราท้ังหลายยอมไมพนิาศละซิหนอ ดวยวา เม่ือกอนเราท้ังหลายไมไดเปน  
สมณะเลย ก็ปฏิญาณวาเปนสมณะ ไมไดเปนพราหมณเลย ก็ปฏิญาณวาเปนพราหมณ ไมไดเปน   
พระอรหันตเลย ก็ปฏิญาณวาเปนพระอรหนัต บัดนี้ พวกเราเปนสมณะ เปนพราหมณ เปน       
พระอรหันต. ขาแตพระองคผูเจริญ แมขอนี้ ก็เปนความเล่ือมใสในธรรมในพระผูมีพระภาค 
ของหมอมฉัน.   
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         [๕๖๘] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง ชางไมสองคน คนหน่ึงช่ืออิสิทันตะ    
คนหน่ึงช่ือปุราณะ กินอยูของหมอมฉัน ใชยวดยานของหมอมฉัน หมอมฉันใหเคร่ืองเล้ียงชีพ       
แกเขา นํายศมาใหเขา แตถึงกระนั้น เขาจะไดทําความเคารพนบนอบในหมอมฉันเหมือนใน  
พระผูมีพระภาคก็หาไม. ขาแตพระองคผูเจริญ เร่ืองเคยมีมาแลว หมอมฉันยกกองทัพออกไป 
เม่ือจะทดลองชางไมอิสิทันตะ และชางไมปุราณะนีดู้ จึงเขาพักอยูในท่ีพักอันคับแคบแหงหนึ่ง.       
ขาแตพระองคผูเจริญ คร้ังนั้นแล นายชางอิสิทันตะและนายชางปุราณะเหลานี้ ยังกาลใหลวงไป  
ดวยธรรมีกถาตลอดราตรีเปนอันมาก ไดฟงวา พระผูมีพระภาคประทับอยูทิศใด เขาก็ผินศีรษะไป     
ทางทิศน้ัน นอนเหยียดเทามาทางหมอมฉัน. หมอมฉันมีความคิดวา ทานผูเจริญท้ังหลาย     
นาอัศจรรยนกัหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ นายชางอิสิทันตะและนายชางปุราณะเหลานี ้กินอยู 
ของเรา ใชยวดยานก็ของเรา เราใหเคร่ืองเล้ียงชีพแกเขา นํายศมาใหเขา แตถึงกระนัน้ เขา 
จะไดทําความเคารพนบนอบในเรา เหมือนในพระผูมีพระภาคกห็าไม. ทานเหลานี้คงจะรูคุณวิเศษ       
ยิ่งข้ึนไปกวาเดิม ในศาสนาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนแน ขาแตพระองคผูเจริญ แม     
ขอนี้ ก็เปนความเล่ือมใสในธรรมในพระผูมีพระภาคของหมอมฉัน ...  
    พระพุทธเจากับพระเจาปเสนทิโกศลมีพระชนมเทากนั      
         [๕๖๙] ขาแตพระองคผูเจริญ อีกประการหนึ่ง แมพระผูมีพระภาคก็เปนกษัตริย แม  
หมอมฉันก็เปนกษัตริย แมพระผูมีพระภาคก็เปนชาวโกศล แมหมอมฉันก็เปนชาวโกศล แม   
พระผูมีพระภาคก็มีพระชนมายุ ๘๐ ป แมหมอมฉันก็มีอายุ ๘๐ ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ดวย     
เหตุนีแ้ล หมอมฉันจึงไดทําความเคารพนบนอบเปนอยางยิ่งในพระผูมีพระภาค และแสดง 
อาการเปนฉันทมิตร ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเชนนั้น หมอมฉันขอทูลลาไป ณ บัดนี้ หมอมฉัน     
มีกิจมาก มีกรณียะมาก. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจงทรงทราบกาล 
อันควรในบัดนี้เถิด. ลําดับนัน้ พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จลุกจากท่ีประทับ ทรงถวายอภิวาท    
พระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษณิแลวเสด็จหลีกไป.  
         [๕๗๐] คร้ังนั้นแล เม่ือพระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปแลวไมนาน พระผูมีพระภาค 
ตรัสเรียกภกิษท้ัุงหลายมาตรัสวา ดูกรภกิษท้ัุงหลาย พระเจาปเสนทิโกศลพระองคนี้ ตรัส    
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ธรรมเจดีย คือพระวาจาเคารพธรรม ทรงลุกจากท่ีประทับนั่งแลวเสดจ็หลีกไป ดกูรภกิษุท้ังหลาย      
เธอท้ังหลายจงเรียนธรรมเจดียนี้ไว จงทรงจําธรรมเจดียนี้ไว ดูกรภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเจดีย     
ประกอบดวยประโยชน เปนอาทิพรหมจรรย.      
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว ภิกษุเหลานั้นพากันช่ืนชม ยินดีพระภาษิต 
ของพระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.   
                จบ ธรรมเจติยสูตร ท่ี ๙.       
                _________________________     
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                  ๑๐. กรรณกัตถลสูตร    
                 วาดวยเหตกุารณท่ีตําบลกรรณกัตถลมิคทายวนั  
         [๕๗๑] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลกรรณกัตถลมิคทายวัน ใกลอุทัญญานคร.     
ก็สมัยนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสด็จไปถึงอุทัญญานครดวยพระราชกรณียะบางอยาง. คร้ังนั้น       
พระเจาปเสนทิโกศลตรัสเรียกบุรุษคนหนึง่มารับส่ังวา ดูกรบุรุษผูเจริญ มานี่แนะ ทานจงเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ แลวถวายบังคมพระยุคลบาทดวยเศียรเกลา จงทูลถามถึงความ 
มีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปกระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคํา  
ของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี    
พระภาคดวยพระเศียรเกลา ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระป  
กระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ และจงกราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทราบ   
ดวยเกลาวาวันนี้พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาแลว เวลาบายจักเสด็จเขามาเฝา       
พระผูมีพระภาค. บุรุษนั้นทูลรับสนองพระบรมราชโองการแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี       
ประทับ ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ       
พระเจาปเสนทิโกศล ขอถวายบังคมพระยคุลบาทของพระผูมีพระภาคดวยพระเศียรเกลา ทรงทูล     
ถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระ 
สําราญ และรับส่ังมาทูลอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ ทราบวา วันน้ีพระเจาปเสนทิโกศล      
เสวยพระกระยาหารเชาแลว เวลาบายจกัเสด็จมาเฝาพระผูมีพระภาค พระเจาขา.      
         [๕๗๒] พระราชภคินทีรงพระนามวาโสมา และพระราชภคินีทรงพระนามวาสกุลา ได    
ทรงสดับขาววา ไดทราบวาพระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จ เวลาบายจะเสด็จ   
ไปเฝาพระผูมีพระภาค. ลําดบันั้นแล พระราชภคินีพระนามวาโสมา และพระราชภคินพีระนาม   
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วาสกุลา เสด็จเขาไปเฝาพระเจาปเสนทิโกศลในท่ีเสวยพระกระยาหาร แลวไดกราบทูลวา      
ขาแตมหาราชา ถาเชนนั้น ขอพระองคทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยพระ   
เศียรเกลา จงทรงถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา ทรง      
พระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคําของหมอมฉันท้ังหลายวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินี      
นามวาโสมา และพระภคินีนามวาสกุลาขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียร    
เกลา ทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา ทรงพระกําลัง     
ทรงพระสําราญ.   
                  พระเจาปเสนทิโกศลเขาเฝาพระพุทธเจา      
         [๕๗๓] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลเสวยพระกระยาหารเชาเสร็จแลว เวลาบาย 
เสด็จเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ทรงถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวประทับนั่ง ณ ท่ี    
ควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินีนามวา 
โสมา และพระภคินนีามวาสกุลา ขอถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค ทูลถามถึง  
ความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ  
พระเจาขา. พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรมหาบพิตร กพ็ระราชภคินพีระนามวาโสมาและ      
พระราชภคินพีระนามวาสกลุา ไมทรงไดผูอ่ืนเปนทูตแลวหรือ ขอถวายพระพร? 
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระภคินนีามวาโสมา และพระภคินนีามวาสกุลา ไดสดับ      
ขาววา วันนีห้มอมฉันบริโภคอาหารเชาแลว เวลาบายจักมาเฝาพระผูมีพระภาค ลําดบันั้น  
พระภคินพีระนามวาโสมา และภคินีพระนามวาสกุลา ไดเขามาหาหมอมฉันในท่ีบริโภคอาหาร     
แลวตรัสส่ังวา ขาแตมหาราช ถาเชนนั้น ขอพระองคทรงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมี 
พระภาคดวยเศียรเกลา ขอใหทูลถามถึงความมีพระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ี     
กระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ พระภคินีพระนามวาโสมา และพระภคินีพระนามวา   
สกุลา ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา และทูลถามความมีพระ  
อาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา ทรงพระกําลัง ทรงพระสําราญ พระเจาขา.    
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     พ. ดูกรมหาบพิตร ขอพระราชภคินีพระนามวาโสมา และพระราชภคินีพระนามวาสกุลา  
จงทรงพระสําราญเถิด ขอถวายพระพร.      
         [๕๗๔] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค    
ผูเจริญ หมอมฉันไดสดับมาวา พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณผูรูธรรม   
ท้ังปวง ผูเห็นธรรมทั้งปวง จักปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลือ ไมมี ขอนี้ไมเปน    
ฐานะท่ีจะมีได ขาแตพระองคผูเจริญ ชนเหลาใดกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา    
สมณะหรือพราหมณผูรูธรรมท้ังปวง ผูเหน็ธรรมท้ังปวง จักปฏิญาณความรูความเหน็อันไมมี 
สวนเหลือไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได ชนเหลานั้นเปนอันกลาวตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัส  
แลว ไมเปนอันกลาวตูพระผูมีพระภาคดวยคําไมจริง และพยากรณธรรมสมควรแกธรรม อนึ่ง  
การกลาวและการกลาวตามอันประกอบดวยเหตุบางอยาง จะไมมาถึงฐานะอันผูรูจะพึงติเตียน  
แลหรือ พระเจาขา. พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรมหาบพิตร ชนเหลาใดกลาวอยางนี้วา   
พระสมณโคดมตรัสอยางนี้วา สมณะหรือพราหมณผูรูธรรมท้ังปวง ผูเห็นธรรมท้ังปวง 
จักปฏิญาณความรูความเห็นอันไมมีสวนเหลือ ไมมี ขอนั้นไมเปนฐานะท่ีจะมีไดดงันี้ ชนเหลานัน้     
ไมเปนอันกลาวตามท่ีอาตมภาพกลาวแลว และยอมกลาวตูอาตมภาพดวยคําอันไมเปนจริง ขอ  
ถวายพระพร.     
                                วาดวยวรรณ ๔      
         [๕๗๕] ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลจึงรับส่ังถาม วิฑูฑภเสนาบดีวา ดูกร   
เสนาบดี ใครหนอกลาวเร่ืองนี้ในภายในพระนคร. วิฑฑูภเสนาบดกีราบทูลวา ขาแตมหาราชา     
พราหมณสญชัยอากาสโคตรกลาวเร่ืองนี้ ขอเดชะ. ลําดบันั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสเรียก  
บุรุษคนหนึ่งมารับส่ังวา มาน่ีแนะบุรุษผูเจริญ ทานจงไปเชิญพราหมณสญชัยอากาสโคตรตามคํา      
ของเราวา ดูกรทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลรับส่ังหาทาน. บุรุษนั้นทูลรับสนองพระบรม       
ราชโองการแลว ไดเขาไปหาพราหมณสญชัยอากาสโคตรถึงท่ีอยู แลวกลาวกะพราหมณสญชัย   
อากาสโคตรวา ดูกรทานผูเจริญ พระเจาปเสนทิโกศลรับส่ังหาทาน    
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     คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ     
พระดํารัสอยางหนึ่งท่ีพระผูมีพระภาคทรงหมายเอาเนื้อความบางอยางตรัสไว แตคนอ่ืนกลับเขาใจ   
พระภาษิตนั้นเปนอยางอ่ืนไป พึงมีหรือหนอ ก็พระผูมีพระภาคยังทรงจําพระดํารัสวา ตรัสแลว       
อยางไรบางหรือ พระเจาขา? พระผูมีพระภาคตรัสวา ดกูรมหาบพิตร อาตมภาพจําคําท่ีกลาวแลว      
อยางนี้วา สมณะหรือพราหมณจักรูธรรมท้ังปวง จักเหน็ธรรมท้ังปวง ในคราวเดียวเทานั้น  
ไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.  
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนตัวเหตุ ขาแตพระองค     
ผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนตัวผลพรอมท้ังเหตุวา สมณะหรือพราหมณจักรูธรรม       
ท้ังปวง จักเหน็ธรรมท้ังปวง ในคราวเดียวเทานั้นไมมี ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได ขาแต     
พระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จาํพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ขาแตพระองคผูเจริญ     
วรรณะ ๔ จําพวกนี้ จะพึงมีความแปลกกนั จะพงึมีการกระทําตางกนักระมังหนอ?   
         [๕๗๖] พ. ดูกรมหาบพิตร วรรณะ ๔ จาํพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย 
ศูทร ดูกรมหาบพิตร บรรดาวรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ วรรณะ ๒ จําพวก คือ กษัตริยและ     
พราหมณ อาตมาภาพกลาววาเปนผูเลิศ คือ เปนท่ีกราบไหว เปนท่ีลุกรับ เปนท่ีกระทําอัญชลี    
เปนท่ีกระทําสามีจิกรรม ขอถวายพระพร. 
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันมิไดทูลถามถึงความแปลกกันในปจจุบันกะพระผูมี 
พระภาค หมอมฉันทูลถามถึงความแปลกกนัในสัมปรายภพกะพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองค     
ผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ขาแตพระองคผูเจริญ      
วรรณะ ๔ จําพวกนี้ จะพึงมีความแปลกกนั จะพงึมีการกระทําตางกนักระมังหนอ พระเจาขา.      
                                  วาดวยองคแหงผูมีความเพียร  
         [๕๗๗] พ. ดูกรมหาบพิตร องคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ี. ๕ ประการ  
เปนไฉน? ดูกรมหาบพิตร ๑ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ เปนผูมีศรัทธาเช่ือพระปญญาตรัสรูของ   
พระตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบาน     
แลว เปนผูจําแนกพระธรรม.   
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     ๒. ภกิษุเปนผูมีอาพาธนอย มีโรคเบาบาง ประกอบดวยไฟธาตุสําหรับยอยอาหาร   
อันสมํ่าเสมอ ไมเย็นนัก ไมรอนนัก เปนปานกลาง ควรแกการทําความเพียร.    
     ๓. เปนผูไมโออวด ไมมีมายา เปดเผยตนตามความเปนจริงในพระศาสดา หรือใน  
เพื่อนพรหมจรรยท้ังหลายผูเปนวิญู.       
     ๔. เปนผูปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพื่อยังกศุลธรรมใหถึงพรอม เปนผูมี  
กําลัง มีความบากบ่ันม่ันคงไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย.   
     ๕. เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญาเคร่ืองพิจารณาความเกิดและความดับ เปนอริยะ     
เปนเคร่ืองชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ.  
     ดูกรมหาบพิตร องคแหงภิกษุผูมีความเพียร ๕ ประการน้ีแล. ดูกรมหาบพิตร วรรณะ      
๔ จําพวกน้ี คือ กษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกน้ัน จะพึงเปนผูประกอบ   
ดวยองคแหงภกิษุผูมีความเพยีร ๕ ประการนี้ ขอนั้นกจ็ะพึงเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล เพื่อ 
ความสุขแกวรรณะ ๔ จําพวกนั้น ตลอดกาลนาน ขอถวายพระพร.      
         [๕๗๘] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จาํพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ     
แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกนั้น พึงเปนผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพยีร ๕    
ประการนี้ ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ วรรณะ ๔ จําพวกนั้น จะพึงมีความแปลกกัน 
จะมีการกระทําตางกันหรือ พระเจาขา. 
     พ. ดูกรมหาบพิตร ในขอนี้ อาตมภาพกลาวความตางกันดวยความเพียรแหงวรรณะ   
๔ จําพวกนัน้. ดูกรมหาบพิตร เปรียบเหมือนสัตวคูหนึ่ง เปนชางท่ีควรฝกก็ตาม เปนมาท่ีควรฝก 
ก็ตาม เปนโคท่ีควรฝกก็ตาม เขาฝกดีแลว แนะนําดแีลว คูหนึ่งไมไดฝก ไมไดแนะนํา    
ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน สัตวคูหนึ่งเปนชางท่ีควรฝกก็ตาม       
เปนมาท่ีควรฝกก็ตาม เปนโคท่ีควรฝกก็ตาม เขาฝกดีแลว แนะนําดแีลว สัตวคูหนึ่งท่ีเขาฝก  
แลวเทานัน้ พงึถึงเหตุของสัตวท่ีฝกแลว พงึยังภูมิของสัตวท่ีฝกแลวใหถึงพรอมมิใชหรือ  
ขอถวายพระพร?    
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     ป. อยางนัน้ พระเจาขา.       
     พ. ดูกรมหาบพิตร ก็สัตวคูหนึ่งเปนชางท่ีควรฝกก็ตาม เปนมาท่ีควรฝกก็ตาม เปนโค     
ท่ีควรฝกก็ตาม เขาไมไดฝก ไมไดแนะนํา สัตวคูนั้นท่ีเขาไมไดฝกเลย จะพึงถึงเหตุของสัตว 
ท่ีฝกแลว จะพงึยังภูมิของสัตวท่ีฝกแลวใหถึงพรอมเหมือนสัตวคูหนึ่ง เปนชางท่ีควรฝกก็ตาม     
เปนมาท่ีควรฝกก็ตาม เปนโคท่ีควรฝกก็ตาม ท่ีเขาฝกดีแลว แนะนําดแีลว ฉะนั้นบางหรือไม    
ขอถวายพระพร?   
     ป. ไมเปนอยางนั้นเลย พระเจาขา.    
     พ. ดูกรมหาบพิตร ฉันนัน้เหมือนกันแล อิฐผลใดอันบุคคลผูมีศรัทธามีอาพาธนอย 
ไมโออวด ไมมีมายา ปรารภความเพยีร มีปญญา พึงถึงอิฐผลนั้น บุคคลผูไมมีศรัทธา       
มีอาพาธมาก โออวด มีมายา เกียจคราน มีปญญาทราม จักถึงได ดังนี้ ขอนี้ไมเปนฐานะ   
ท่ีจะมีได ขอถวายพระพร.      
         [๕๗๙] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนเหตุ และตรัส 
สภาพอันเปนผลพรอมกับเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ วรรณะ ๔ จําพวกนี้ คือ กษัตริย พราหมณ       
แพศย ศูทร ถาวรรณะ ๔ จําพวกเหลานั้น พึงเปนผูประกอบดวยองคแหงภิกษุผูมีความเพียร 
๕ ประการนี้ และมีความเพยีรชอบเหมือนกัน ขาแตพระองคผูเจริญ ในขอนี้ วรรณ ๔ จําพวก   
นั้น จะพึงมีความแปลกกัน พงึมีการกระทําตางกันหรือ พระเจาขา?    
     พ. ดูกรมหาบพิตร ในขอนี้ อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตางกนัอยางไร คือ   
วิมุติกับวิมุติ ของวรรณะ ๔ จาํพวกนั้น ขอถวายพระพร. ดกูรมหาบพิตร เปรียบเหมือน   
บุรุษเก็บเอาไมสาละแหงมาใสไฟ พึงกอไฟใหโพลงข้ึน. ตอมา บุรุษอีกคนหนึ่งเก็บเอาไมมะมวง   
แหงมาใสไฟ พึงกอไฟใหโพลงขึ้น. และภายหลังบุรุษอีกคนหนึ่งเกบ็เอาไมมะเดื่อแหงมาใสไฟ      
พึงกอไฟใหโพลงขึ้น. ดูกรมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เปลวกับเปลว   
สีกับสี หรือแสงกับแสงของไฟท่ีเกดิข้ึนจากไมตางๆ กนันั้น จะพึงมีความแตกตางกันอยางไร       
หรือหนอ ขอถวายพระพร?   
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     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ไมพึงมีความแตกตางกันเลย พระเจาขา.    
     พ. ดูกรมหาบพิตร ฉันนัน้เหมือนกันแล เดชอันใดอันความเพยีร ย่าํยีแลวเกิดข้ึน       
ดวยความเพียร ในขอนี้ อาตมภาพยอมไมกลาวการกระทําตางกันอยางไร คือ วิมุติกบัวิมุต ิ
ขอถวายพระพร.   
                   วาดวยเร่ืองเทวดา  
         [๕๘๐] ป. ขาแตพระองคผูเจริญ พระผูมีพระภาคตรัสสภาพอันเปนเหตุ และตรัส 
สภาพอันเปนผลพรอมกับเหตุ ขาแตพระองคผูเจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ พระเจาขา? 
     พ. ดูกรมหาบพิตร ก็เพราะเหตุอะไรมหาบพิตรจึงตรัสถามอยางนี้วา ขาแตพระองค      
ผูเจริญ ก็เทวดามีจริงหรือ?  
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาเทวดามีจริง เทวดาเหลานัน้ มาสูโลกน้ี หรือไมมาสู 
โลกน้ี พระเจาขา?    
     พ. ดูกรมหาบพิตร เทวดาเหลาใดมีทุกข เทวดาเหลานัน้ มาสูโลกน้ี เทวดาเหลาใด     
ไมมีทุกข เทวดาเหลานั้นไมมาสูโลกน้ี ขอถวายพระพร.     
         [๕๘๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วิฑูฑภเสนาบดี ไดกราบทูลพระผูมี      
พระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ เทวดาเหลาใดมีทุกข มาสูโลกน้ี เทวดาเหลานั้นจักยังเทวดา   
ท้ังหลายผูไมมีทุกข ไมมาสูโลกน้ี ใหจุติ หรือจักขับไลเสียจากท่ีนั้น.     
     คร้ังนั้นแล ทานพระอานนทไดมีความดําริวา วฑิูฑภเสนาบดีนี้ เปนพระราชโอรสของ    
พระเจาปเสนทิโกศล เราเปนโอรสของพระผูมีพระภาค บัดนี้เปนกาลอันสมควรท่ีโอรสกับโอรส   
จะพึงสนทนากัน. ลําดับนั้น ทานพระอานนท จึงกลาวกะวิฑฑูภเสนาบดีวา ดกูรเสนาบด ี
ถาเชนนั้น ในขอนี้ อาตมาจะขอยอนถามทานกอน ปญหาใดพงึพอใจแกทานฉันใด ทานพึง     
พยากรณปญหานั้น ฉันนัน้ ดกูรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระราชอาณาจักร    
ของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในพระราชอาณาจักรใด พระเจาปเสนทิโกศล    
เสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในพระราชอาณาจักรนัน้ ทาวเธอยอมทรงสามารถยังสมณะหรือ     
พราหมณ ผูมีบุญ หรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรย หรือผูไมมีพรหมจรรย ใหเคล่ือนหรือทรง     
ขับไลเสียจากท่ีนั้นไดมิใชหรือ? วิฑูฑภเสนาบดีตอบวา ขาแตทานผูเจริญ พระราชอาณาจักร      
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ของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในพระราชอาณาจักรใด พระเจาปเสนทิโกศล    
เสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในพระราชอาณาจักรนัน้ ทาวเธอยอมทรงสามารถยังสมณะหรือ     
พราหมณ ผูมีบุญ หรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรย หรือผูไมมีพรหมจรรย ใหเคล่ือนหรือทรง     
ขับไลเสียจากท่ีนั้นได.     
     อา. ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ท่ีอันมิใชพระราชอาณาจักรของ      
พระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณเทาใด และในท่ีใด พระเจาปเสนทิโกศลมิไดเสวยราชสมบัติ       
เปนอิศราธิบดี ในท่ีนั้น ทาวเธอยอมทรงสามารถยังสมณะหรือพราหมณ ผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ     
ผูมีพรหมจรรยหรือผูไมมีพรหมจรรย ใหเคล่ือนหรือทรงขับไลเสียจากท่ีนั้นไดหรือ?    
     วิ. ขาแตทานผูเจริญ ในท่ีอันมิใชพระราชอาณาจักรของพระเจาปเสนทิโกศลมีประมาณ  
เทาใด และในที่ใด พระเจาปเสนทิโกศลมิไดเสวยราชสมบัติเปนอิศราธิบดี ในท่ีนัน้ 
ทาวเธอยอมไมทรงสามารถจะยังสมณะหรือพราหมณ ผูมีบุญหรือผูไมมีบุญ ผูมีพรหมจรรยหรือ      
ผูไมมีพรหมจรรย ใหเคล่ือนหรือทรงขับไลจากท่ีนั้นได.  
     อา. ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน เทวดาท้ังหลายชั้นดาวดึงส ทาน    
ไดฟงมาแลวหรือ?     
     วิ. อยางนัน้ ทานผูเจริญ  เทวดาท้ังหลายชั้นดาวดึงส ขาพเจาไดฟงมาแลว แมใน       
บัดนี้ เทวดาท้ังหลายช้ันดาวดึงส พระเจาปเสนทิโกศลก็ไดทรงสดับมาแลว.  
     อา. ดูกรเสนาบดี ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระเจาปเสนทิโกศลยอมทรง   
สามารถจะยังเทวดาท้ังหลายชั้นดาวดึงส  ใหเคล่ือนหรือจะทรงขับไลเสียจากท่ีนัน้ไดหรือ?       
     วิ. ขาแตทานผูเจริญ แมแตจะทอดพระเนตรเทวดาท้ังหลายชั้นดาวดงึสพระเจาปเสนทิ       
โกศลก็ไมทรงสามารถ ท่ีไหนเลาจักทรงยังเทวดาท้ังหลายชั้นดาวดึงสใหเคล่ือนหรือจักทรงขับไล  
เสียจากท่ีนั้นได.    
     อา. ดูกรเสนาบดี ฉันนัน้เหมือนกนัแล เทวดาเหลาใดมีทุกขยังมาสูโลกน้ี เทวดา      
เหลานั้น กย็อมไมสามารถแมเพื่อจะเห็นเทวดาผูไมมีทุกข ผูไมมาสูโลกน้ีได ท่ีไหนเลาจักให    
จุติหรือจักขับไลเสียจากท่ีนัน้ได. 
     ลําดับนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศลไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ   
ภิกษุรูปนี้ช่ืออะไร พระเจาขา? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ภกิษุรูปนีช่ื้ออานนท ขอถวายพระพร.  
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         [๕๘๒] ป. ช่ือของทานนายนิดีหนอ สภาพของทานนายนิดีจริงหนอ ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ทานพระอานนทกลาวสภาพอันเปนเหตุ และกลาวสภาพอันเปนผลพรอมดวยเหตุ 
ขาแตพระองคผูเจริญ พรหมมีจริงหรือ?      
     พ. ดูกรมหาบพิตร ก็เพราะเหตุไรมหาบพิตรจึงตรัสถามอยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ       
ก็พรหมมีจริงหรือ?     
     ป. ขาแตพระองคผูเจริญ ถาพรหมมีจริง พรหมนั้นมาสูโลกน้ี หรือไมมาสูโลกน้ี   
พระเจาขา.    
     พ. ดูกรมหาบพิตร พรหมใดมีทุกข พรหมน้ันมาสูโลกน้ี พรหมใดไมมีทุกข พรหม  
นั้นก็ไมมาสูโลกนี้ ขอถวายพระพร.   
     ลําดับนั้นแล บุรุษคนหนึง่ไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตมหาราชา พราหมณ    
สญชัยอากาสโคตรมาแลว พระเจาขา. คร้ังนั้น พระเจาปเสนทิโกศลจึงตรัสถามพราหมณสญชัย   
อากาสโคตรวา ดูกรพราหมณ ใครหนอกลาวเร่ืองนี้ภายในพระนคร พราหมณสญชัยอากาสโคตร       
กราบทูลวา ขาแตมหาราชา วฑิูฑภเสนาบดี พระพุทธเจาขา. วิฑูฑภเสนาบดีไดกราบทูลอยางนี้      
วา ขาแตมหาราชา พราหมณสญชัยอากาสโคตร พระพุทธเจาขา. ลําดับนั้นแล บุรุษคนหนึ่ง     
ไดกราบทูลพระเจาปเสนทิโกศลวา ขาแตมหาราชา บัดนี้ ยานพาหนะพรอมแลว พระพุทธเจาขา.       
    พระเจาปเสนทิโกศลทรงช่ืนชมภาษิตของพระพุทธเจา 
         [๕๘๓] คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแต   
พระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถามพระผูมีพระภาคถึงความเปนสัพพัญู พระผูมีพระภาคก็ทรง      
พยากรณความเปนสัพพัญูแลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้นยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน 
และหมอมฉันมีใจช่ืนชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถาม       
พระผูมีพระภาคถึงคนท่ีจัดเปนวรรณะ ๔ จาํพวกท่ีบริสุทธ์ิ พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณคนท่ีจดั   
เปนวรรณะ ๔ จําพวกท่ีบริสุทธ์ิแลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้นยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน  
และหมอมฉันมีใจช่ืนชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถาม       
พระผูมีพระภาคถึงเทวดาท่ียิง่ พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณเทวดาท่ียิง่แลว และขอท่ีทรง       
พยากรณนั้น ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน และหมอมฉันมีใจช่ืนชมดวยขอท่ีทรงพยากรณ     
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นั้น ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดทูลถามพระผูมีพระภาคถึงพรหมท่ียิ่ง พระผูมีพระภาค     
ก็ทรงพยากรณพรหมท่ียิ่งแลว และขอท่ีทรงพยากรณนัน้ ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน       
และหมอมฉันมีใจช่ืนชมดวยขอท่ีทรงพยากรณนั้น ขาแตพระองคผูเจริญ อนึ่ง หมอมฉันไดทูล    
ถามพระผูมีพระภาคถึงขอใดๆ พระผูมีพระภาคก็ทรงพยากรณขอนั้นๆ แลว และขอท่ีทรง      
พยากรณนั้นๆ ยอมชอบใจและควรแกหมอมฉัน และหมอมฉันมีใจช่ืนชมดวยขอท่ีทรงพยากรณ    
นั้นๆ ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันขอทูลลาไป ณ บัดนี้ หมอมฉันมีกิจมาก มีกรณยีะมาก. 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา มหาบพิตรจงทรงทราบกาลอันควรในบัดนี้เถิด ขอถวายพระพร.  
     คร้ังนั้นแล พระเจาปเสนทิโกศล ทรงช่ืนชมอนุโมทนาพระภาษิตของพระผูมีพระภาค 
เสด็จลุกจากท่ีประทับ ทรงถวายอภิวาทพระผูมีพระภาค ทรงกระทําประทักษณิ แลวเสด็จกลับไป   
ฉะนี้แล.       
                จบ กรรณกัตถลสูตร ท่ี ๑๐.      
                  จบ ราชวรรค ท่ี ๔.    
                ______________      
                                  รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ   
 ๑. ฆฏิการสูตร    ๒. รัฐปาลสูตร     
 ๓. มฆเทวสูตร    ๔. มธุรสูตร 
 ๕. โพธิราชกุมารสูตร      ๖. อังคุลิมาลสูตร       
 ๗. ปยชาติกสูตร   ๘. พาหิตยิสูตร   
 ๙. ธรรมเจติยสูตร๑๐. กรรณกัตถลสูตร  
                ______________       
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                                 พราหมณวรรค 
                                ๑. พรหมายุสูตร     
                  พรหมายุพราหมณตองการเฝาพระพุทธเจา      
         [๕๘๔] ขาพเจาไดสดบัมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในวเิทหชนบทพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ       
ประมาณ ๕๐๐ รูป. ก็สมัยนัน้แล พราหมณช่ือพรหมายอุาศัยอยูในเมืองมิถิลา เปนคนแกเฒา  
เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุ ๑๒๐ ปแตกําเนิด รูจบไตรเทพ พรอมท้ัง    
คัมภีรนิฆัณฑแุละคัมภีรเกฏกะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ี ๕ เขาใจตัวบท   
เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ. พรหมายุพราหมณ       
ไดฟงขาวมาวา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจากศากยสกุล เสดจ็เท่ียวจาริกไปใน    
วิเทหชนบท พรอมดวยภิกษสุงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดม  
พระองคนั้น ขจรไปแลวอยางน้ีวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระ 
อรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก  
มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุย ใหรูตาม พระองคทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน     
งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณ      
ส้ินเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตท้ังหลายเห็นปานนั้น ยอมเปนความดแีล.   
         [๕๘๕] ก็สมัยนั้นแล มาณพช่ือวาอุตตระ เปนศิษยของพรหมายพุราหมณเปนผูรู       
จบไตรเทพ พรอมท้ังคัมภีรนิฆัณฑแุละคัมภีรเกฏกะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภรีอิติหาสะเปน   
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ท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท  เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริส  
ลักษณะ. คร้ังนั้น พรหมายพุราหมณไดเรียกอุตตรมาณพมาเลาวา ดกูรพออุตตระ  พระสมณโคดม       
ศากยบุตรพระองคนั้น ทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จเท่ียวไปในวิเทหชนบทพรอมดวยภกิษุสงฆ    
หมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป กก็ิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา    
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ฯลฯ กก็ารไดเห็นพระอรหันต  
ท้ังหลายเหน็ปานนั้น ยอมเปนความดแีล ไปเถิดพออุตตระ พอจงไปเขาเฝาพระสมณโคดม       
ถึงท่ีประทับ แลวจงรูพระสมณโคดมวา กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลว     
เปนจริงอยางนั้นหรือวาไมเปนจริงอยางนัน้ ทานพระโคดมพระองคนัน้เปนเชนนั้น หรือวา     
ไมเปนเชนนั้น เราท้ังหลายจักเห็นแจงทานพระโคดมพระองคนั้น เพราะพออุตตระ. อุตตรมาณพ      
ถามวา ขาแตทานผูเจริญ ก็ขาพเจาจกัรูทานพระโคดมพระองคนั้นวา กติติศัพทของทานพระโคดม       
ขจรไปแลว เปนอยางนัน้จริงหรือวาไมเปนอยางนั้น ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้น หรือ  
วาไมเปนเชนนั้น ไดอยางไรเลา?  
     พ. ดูกรพออุตตระ มหาปริุสลักษณะ ๓๒ ประการ มาแลวในมนตของเราท้ังหลาย     
ท่ีพระมหาบุรุษประกอบแลวยอมมีคติเปนสองเทานั้น ไมเปนอยางอ่ืน คือ ถาอยูครอบครองเรือน  
จะไดเปนพระเจาจักรพรรดผูิทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดนิมีสมุทรสาคร ๔       
เปนขอบเขต ทรงชนะแลว ทรงมีราชอาณาจักรอันม่ันคง ทรงมีความเปนผูแกลวกลา ทรง 
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว คฤหบดีแกว    
ปริณายกแกว พระราชบุตรของพระองคมีกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษตัริย      
สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม ไมตองใชพระราชอาชญา ไมตอง      
ใชศาตรา ทรงครอบครองแผนดินนี้อันมีสาครเปนขอบเขต ถาและเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต      
จะไดเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ดูกรพออุตตระ    
ฉันเปนผูสอนมนต ทานผูเรียนมนต. 
         [๕๘๖] อุตตรมาณพรับคําพรหมายพุราหมณแลว ลุกจากท่ีนั่ง ไหวพรหมายุพราหมณ  
กระทําประทักษิณแลว หลีกจาริกไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู ในวิเทหชนบท เท่ียวจาริก  
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ไปโดยลําดับ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผาน    
การปราศรัยพอใหระลึกถึงกนัไปแลว จึงนัง่ ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.  คร้ันแลวไดพิจารณาดู      
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ในพระกายของพระผูมีพระภาค ไดเหน็มหาปุริสลักษณะ ๓๒   
ประการโดยมาก ในพระกายของพระผูมีพระภาค เวนอยู ๒ ประการ  คือ พระคุยหฐานอันเรน      
อยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัยไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใส ในพระ   
มหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ.    
         [๕๘๗] คร้ังนั้นแล  พระผูมีพระภาคไดทรงมีพระดาํริวา อุตตรมาณพนี้เห็นมหาปุริส   
ลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑  
ชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใส ในพระมหาปุริสลักษณะ ๒  
ประการ. ลําดบันั้นแล พระผูมีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหอุตตรมาณพไดเหน็      
พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก.  และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณท้ังสองกลับไปมา      
สอดเขาชองพระนาสิกท้ังสองกลับไปมา ทรงแผพระชิวหาปดมณฑลพระนลาตท้ังส้ิน.      
         [๕๘๘] คร้ังนั้นแล อุตตรมาณพไดมีความคิดวา พระสมณโคดมทรงประกอบดวย       
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อยากระนัน้เลย เราพึงติดตามพระสมณโคดม พึงดพูระอิริยาบถ      
ของพระองคเถิด. คร้ังนั้นแล อุตตรมาณพไดติดตามพระผูมีพระภาคไปตลอด ๗ เดอืน ดุจ       
พระฉายาติดตามพระองคไปฉะนั้น คร้ังนัน้ อุตตรมาณพไดเท่ียวจาริกไปทางเมืองมิถิลา ใน    
วิเทหชนบท โดยลวงไป ๗ เดือน เม่ือเท่ียวจาริกไปโดยลําดับ ไดเขาไปหาพรหมายุพราหมณ     
ท่ีเมืองมิถิลา ไหวพรหมายุพราหมณแลว จงึนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว พรหมายุ     
พราหมณไดถามวา ดูกรพออุตตรมาณพ กติติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้นขจรไปแลว      
เปนจริงอยางนั้นไมเปนอยางอ่ืนหรือ ก็ทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้นไมเปนเชนอ่ืน   
แลหรือ? 
                                  มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ       
         [๕๘๙] อุตตรมาณพตอบวา ขาแตทานผูเจริญ กิตติศัพทของทานพระโคดมพระองคนั้น    
ขจรไปแลวเปนจริงอยางนัน้ ไมเปนอยางอ่ืน และทานพระโคดมพระองคนั้นเปนเชนนั้นจริง       
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ไมเปนอยางอ่ืน ขาแตทานผูเจริญ ทานพระโคดมพระองคนั้น ทรงประกอบดวยมหาปุริส    
ลักษณะ ๓๒ ประการ คือ ๑. ทานพระโคดมพระองคนั้นมีพระบาทประดิษฐฐานอยูดวยดี แม     
ขอนี้ก็เปนมหาปุริสลักษณะแหงมหาบุรุษ ของทานพระโคดมพระองคนั้น ๒. มีลายจกัร อันมี  
ซ่ีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทั้งปวง เกิดภายใตฝาพระบาทท้ังสอง  
๓. ทรงมีพระสนยาว ๔. ทรงมีพระองคุลียาว ๕. ทรงมีฝาพระหัตถและฝาพระบาทออนนุม ๖. ทรง       
มีพระหัตถและฝาพระบาทเปนลายตาขาย ๗. ทรงมีพระบาทสูงนูน ๘. ทรงมีพระชงฆเรียวดัง     
แขงเนื้อทราย ๙. ทรงประทับยืนตรง ไมคอมลง ฝาพระหัตถท้ังสองลูบคลําพระชานุมณฑล       
ท้ังสองได ๑๐. ทรงมีพระคุยหฐานเรนอยูในฝก ๑๑. ทรงมีพระฉววีรรณดังทองคํา ๑๒. ทรง      
มีพระฉวีละเอียดดังผิวทองคํา เพราะทรงมีพระฉวีละเอียดฝุนละอองไมติดพระกาย ๑๓. ทรงมี    
พระโลมาขุมละเสน ๑๔. ทรงมีพระโลมาปรายงอนข้ึนเบ้ืองบนทุกเสน สีเขียวดังดอกอัญชัน      
ขดเปนมณฑลทักษิณาวัฏ ๑๕. ทรงมีพระกายตรงดังกายพรหม ๑๖. ทรงมีพระกายเต็มในท่ี ๗  
แหง ๑๗. มีพระกายเต็มดังกึ่งกายเบ้ืองหนาแหงสีหะ ๑๘. ทรงมีพระปฤษฎางคเต็ม ๑๙. ทรงมี 
ปริมณฑลดังตนนิโครธ มีพระกายกับวาเทากัน ๒๐. ทรงมีพระศอกลมเสมอ ๒๑. ทรงมี      
เสนประสาทสําหรับรับรสหมดจดดี ๒๒. ทรงมีพระหนดุังคางราชสีห ๒๓. ทรงมีพระทนต    
๔๐ ซ่ี ๒๔. ทรงมีพระทนตเสมอกัน ๒๕. ทรงมีพระทนตไมหาง ๒๖. ทรงมีพระทาฐะอัน    
ขาวงาม ๒๗. ทรงมีพระชิวหาใหญยาว ๒๘. ทรงมีพระสุรเสียงดังเสียงพรหม ๒๙. ทรงมี    
พระเนตรดําสนิท ๓๐. ทรงมีดวงพระเนตรดังตาโค ๓๑. ทรงมีพระอุณาโลมขาวละเอียดออน    
ดังสําลี เกิดระหวางพระขนง ๓๒. มีพระเศยีรกลมเปนปริมณฑลดังประดับดวยกรอบพระพักตร     
ขาแตทานผูเจริญ ทานพระโคดมพระองคนั้นทรงประกอบดวยมหาปริสลักษณะ ๓๒ ประการ 
นี้แล. และทานพระโคดมพระองคนั้น เม่ือจะเสด็จดําเนนิ ทรงกาวพระบาทเบ้ืองขวากอน ไม   
ทรงยกพระบาทไกลนัก ไมทรงวางพระบาทใกลนัก  ไมเสด็จดําเนนิเร็วนัก ไมเสดจ็ดําเนินชานกั 
เสด็จดําเนนิพระชานุไมกระทบพระชานุ  ขอพระบาทไมกระทบขอพระบาท ไมทรงยกพระอุรุสุง     
ไมทรงทอดพระอุรุไปขางหลัง ไมทรงกระแทกพระอุรุ ไมทรงสายพระอุรุ  เม่ือเสด็จดําเนิน   
พระกายสวนบนไมหวั่นไหว  ไมเสด็จดําเนินดวยกําลังพระกาย เม่ือทอดพระเนตร ทรงทอด   
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พระเนตรดวยพระกายท้ังหมด ไมทรงทอดพระเนตรข้ึนเบ้ืองบน ไมทรงทอดพระเนตรลงเบ้ืองตํ่า   
เสด็จดําเนนิไมทรงเหลียวแล ทรงทอดพระเนตรประมาณช่ัวแอก ยิ่งกวานั้น พระองคทรงมี       
พระญาณทัสสนะอันไมมีอะไรกั้น. เม่ือเสด็จเขาสูละแวกบาน ไมทรงยืดพระกาย ไมทรงยอพระกาย    
ไมทรงหอพระกาย ไมทรงสายพระกาย. เสด็จเขาประทับนั่งอาสนะไมไกลนัก ไมใกลนัก ไมประทับ    
นั่งเทาพระหัตถ ไมทรงพิงพระกายท่ีอาสนะ. เม่ือประทับนั่งในละแวกบาน ไมทรงคะนองพระหัตถ    
ไมทรงคะนองพระบาท ไมประทับนั่งชันพระชานุ ไมประทับนั่งซอนพระบาท ไมประทับนั่ง      
ยันพระหนุ. เม่ือประทับนั่งในละแวกบาน ไมทรงคร่ันคราม ไมทรงหวัน่ไหว ไมทรงขลาด     
ไมทรงสะดุง ทรงปราศจากโลมชาติชูชัน ทรงเวียนมาในวิเวก. เม่ือประทับนั่งในละแวกบาน    
เม่ือทรงรับน้ําลางบาตร ไมทรงชูบาตรข้ึนรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ    
ไมทรงแกวงบาตรรับ ทรงรับน้ําลางบาตรไมนอยนกั ไมมากนัก. ไมทรงลางบาตรดังขลุกๆ     
ไมทรงหมุนบาตรลาง ไมทรงวางบาตรท่ีพืน้ ทรงลางบนพระหัตถ เม่ือทรงลางพระหตัถแลว   
ก็เปนอันทรงลางบาตรแลว เม่ือทรงลางบาตรแลว เปนอันทรงลางพระหัตถแลว. ทรงเทนํ้า   
ลางบาตรไมไกลนัก ไมใกลนัก และทรงเทไมใหน้าํกระเซ็น. เม่ือทรงรับขาวสุก ไมทรงชูบาตร      
ข้ึนรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ ไมทรงแกวงบาตรรับ ทรงรับขาวสุก      
ไมนอยนกั ไมมากนัก. ทรงรับกับขาวเสวยอาหารพอประมาณกับขาว ไมทรงนอมคําขาวใหเกิน  
กวากับ. ทรงเค้ียวคําขาวในพระโอฐสองสามคร้ังแลวทรงกลืน. เยื่อขาวสุกยังไมระคนกันดี  
เล็กนอย ยอมไมเขาสูพระกาย. ไมมีเยื่อขาวสุกสักนิดหนอยเหลืออยูในพระโอฐ. ทรงนอมคําขา  
เขาไปแตกึ่งหนึ่ง. ทรงทราบรสไดอยางดีเสวยอาหาร แตไมทรงทราบดวยดีดวยอํานาจความกําหนดั     
ในรส. เสวยอาหารประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ ไมเสวยเพ่ือเลน ๑ ไมเสวยเพ่ือมัวเมา ๑   
ไมเสวยเพ่ือประดับ ๑ ไมเสวยเพื่อตกแตง ๑ เสวยเพียงเพือ่ดํารงพระกายน้ีไว ๑ เพื่อยงัพระ      
ชนมชีพใหเปนไป ๑ เพื่อปองกันความลําบาก ๑ เพื่อทรงอนุเคราะหพรหมจรรย ๑ ดวยทรงพระ   
ดําริวา เพยีงเทานี้ก็จักกําจดัเวทนาเกาได จกัไมใหเวทนาใหมเกดิข้ึน รางกายของเราจักเปนไป       
สะดวก จักไมมีโทษ และจักมีความอยูสําราญ. เม่ือเสวยภตัตาหารเสร็จแลว เม่ือจะทรงรับน้ํา  
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ลางบาตร ไมทรงชูบาตรข้ึนรับ ไมทรงลดบาตรลงรับ ไมทรงจองบาตรคอยรับ ไมทรงแกวง      
บาตรรับ. ทรงรับน้ําลางบาตรไมนอยนกั ไมมากนัก. ไมทรงลางบาตรดังขลุกๆ ไมทรงหมุน    
บาตรลาง ไมทรงวางบาตรท่ีพื้น ทรงลางบนพระหตัถ. เม่ือทรงลางพระหัตถแลว ก็เปนอัน  
ทรงลางบาตรแลว เม่ือทรงลางบาตรแลว กเ็ปนอันลางพระหัตถแลว. ทรงเทนํ้าลางบาตรไมไกล      
นัก ไมใกลนัก และทรงเทไมใหน้ํากระเซ็น. เม่ือเสวยภัตตาหารเสร็จแลว ไมทรงวางบาตรท่ีพื้น    
ทรงวางในท่ีไมไกลนัก ไมใกลนัก จะไมทรงตองการบาตรก็หามิได แตก็ไมตามรักษาบาตรจน  
เกินไป. เม่ือเสวยเสร็จแลว ประทับนิ่งเฉยอยูครูหนึ่ง. แตไมทรงยังเวลาแหงการอนุโมทนา      
ใหลวงไป. เสวยเสร็จแลวกท็รงอนุโมทนา ไมทรงติเตียนภัตนัน้ ไมทรงหวังภัตอ่ืน. ทรงช้ีแจง     
ใหบริษัทนัน้เห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา. คร้ันแลวทรงลุก   
จากอาสนะเสด็จไป. ไมเสดจ็เร็วนกั ไมเสด็จชานัก ไมผลุนผลันเสด็จไป. ไมทรงจีวรสูงเกินไป     
ไมทรงจีวรตํ่าเกินไป ไมทรงจีวรแนนติดพระกาย ไมทรงจีวรกระจุยกระจายจากพระกาย. ทรงจวีร 
ไมใหลมพัดแหวกได. ฝุนละอองไมติดพระกาย. เสด็จถึงพระอารามแลวประทับนั่ง คร้ันประทับ       
นั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไวถวายแลว จึงทรงลางพระบาท. ไมทรงประกอบการประดับพระบาท. ทรง   
ลางพระบาทแลวประทับนั่งคูบัลลังก ตั้งพระกายตรง ดํารงพระสติไวเบ้ืองพระพักตร. ไมทรงดําริ  
เพื่อเบียดเบียนพระองคเอง ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนผูอ่ืน ไมทรงดําริเพื่อเบียดเบียนท้ังสองฝาย    
ประทับนั่ง ทรงดําริแตส่ิงท่ีเปนประโยชนแกพระองค ส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืน ส่ิงท่ีเปน       
ประโยชนท้ังสองฝาย และส่ิงท่ีเปนประโยชนแกโลกท้ังปวง. เม่ือประทับอยูในพระอาราม ทรง      
แสดงธรรมในบริษัท ไมทรงยอบริษัท ไมทรงรุกรานบริษัท ทรงช้ีแจงใหบริษัทเหน็แจง ให    
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถา. ทรงมีพระสุรเสียงอันกองเปลงออกจากพระโอฐ    
ประกอบดวยองค ๘ ประการ คือ สละสลวย ๑ รูไดชัดเจน ๑ ไพเราะ ๑ ฟงงาย ๑ กลมกลอม ๑   
ไมพรา ๑ พระสุรเสียงลึก ๑ มีกังวาล ๑. บริษัทจะอยางไร ก็ทรงใหเขาใจดวยพระสุรเสียงได     
พระสุรเสียงมิไดกองออกนอกบริษัท. ชนทั้งหลายท่ีทานพระโคดมทรงช้ีแจงใหเหน็แจง ให   
สมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริงดวยธรรมีกถาเม่ือลุกจากท่ีนั่งไป ยังเหลียวดูโดยไมอยากจะละไป    
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ตางรําพึงวา เราไดเหน็ทานพระโคดมพระองคนั้นเสด็จดําเนิน ประทับยนื เสด็จเขาละแวกบาน       
ประทับนั่งนิ่งในละแวกบาน กําลังเสวยภตัตาหารในละแวกบาน เสวยเสร็จแลวประทับนั่งนิ่ง   
เสวยเสร็จแลวทรงอนุโมทนา เม่ือเสด็จกลับมายังพระอาราม เม่ือเสด็จถึงพระอารามแลวประทับ 
นั่งนิ่งอยู เม่ือประทับอยูในพระอาราม กาํลังทรงแสดงธรรมในบริษัท ทานพระโคดมพระองค   
นั้นทรงพระคุณเชนนี้ๆ และทรงพระคุณยิง่กวาท่ีกลาวแลวนั้น.     
         [๕๙๐] เม่ืออุตตรมาณพกลาวอยางนีแ้ลว พรหมายพุราหมณลุกจากท่ีนั่ง หมผาเฉวียง  
บาขางหนึ่ง ประนมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับอยู แลวเปลงอุทานข้ึน ๓ คร้ังวา ขอ   
นอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ... ขอนอบนอมแดพระผูมี  
พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แลวคิดวา ไฉนหนอ เราจึงจะไดสมาคมกับทาน   
พระโคดมพระองคนั้นสักคร้ังคราว ไฉนหนอ จะพึงไดเจรจาปราศรัยสักหนอยหน่ึง?      
         [๕๙๑] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จไปในวเิทหชนบทโดยลําดับ เสด็จถึงเมือง 
มิถิลา. ไดทราบวา ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมืองมิถิลา.       
พราหมณและคฤหบดีชาวเมืองมิถิลา ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตร ทรงผนวชจาก   
ศากยสกุล เสดจ็เท่ียวจาริกไปในวเิทหชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๕๐๐ รูป      
เสด็จถึงเมืองมิถิลาแลว ประทับอยู ณ มฆเทวอัมพวนั ใกลเมืองมิถิลา ก็กิตติศัพทอันงามของ     
ทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น      
เปนพระอรหนัต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ัง  
เทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอน   
หมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนุษย ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน  
งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยญัชนะ   
บริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง กก็ารไดเห็นพระอรหันตท้ังหลายเหน็ปานนี้ ยอมเปนความดแีล. ลําดับ  
นั้นแล พราหมณและคฤหบดชีาวเมืองมิถิลา ไดพากนัเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   
คร้ันแลว บางพวกถวายบังคมพระผูมีพระภาค แลวนั่งอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกได  
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ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวน     
ขางหนึ่ง บางพวกประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวก 
ประกาศช่ือและโคตรในสํานกัพระผูมีพระภาค แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง บางพวกนั่งนิ่งอยู    
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.       
                   พรหมายุพราหมณเขาเฝาพระพุทธเจา 
         [๕๙๒] พรหมายุพราหมณไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรทรงผนวชจากศากย     
สกุล ประทับอยู ณ มฆเทวอัมพวัน ใกลเมืองมิถิลา. คร้ังนั้นแล พรหมายุพราหมณพรอมดวยมาณพ    
เปนอันมาก พากันเขาไปยังมฆเทวอัมพวนั. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณ ไดมีความคิดข้ึนในท่ี       
ไมไกลมฆเทวอัมพวันวา การท่ีเราไมทูลใหทรงทราบเสียกอน พึงเขาไปเฝาพระสมณโคดม      
ไมสมควรแกเราเลย. ลําดับนั้น พรหมายพุราหมณเรียกมาณพคนหน่ึงมากลาววา มาน่ีแน       
พอมาณพ พอจงเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงท่ีประทับ แลวจงทูลถามพระสมณโคดมถึงความมี 
พระอาพาธนอย มีพระโรคเบาบาง ทรงกระปร้ีกระเปรา มีพระกําลัง ทรงพระสําราญ ตามคํา   
ของเราวา ขาแตทานพระโคดม พรหมายพุราหมณทูลถามทานพระโคดมถึงความมีพระอาพาธ  
นอย ... ทรงพระสําราญ และจงทูลอยางนีว้า ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณเปนคน      
แกเฒา เปนผูใหญ ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับ มีอายุ ๑๒๐ ป แตเกิดมา รูจบไตรเพท     
พรอมท้ังคัมภรีนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมท้ังประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ี ๕ เขาใจ     
ตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ขาแตทาน      
ผูเจริญ พราหมณและคฤหบดีมีประมาณเทาใด ยอมอยูอาศัยในเมืองมิถิลา พรหมายุพราหมณ    
ปรากฏวาเลิศกวาพราหมณและคฤหบดีเหลานั้น เพราะโภคะ เพราะมนต เพราะอายุและยศ  
ทานปรารถนาจะมาเฝาทานพระโคดม.     
         [๕๙๓] มาณพนัน้รับคําพรหมายุพราหมณแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ      
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดยนือยู ณ ท่ีควร   
สวนขางหนึ่ง. แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณทูลถาม      
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ทานพระโคดมถึงความมีพระอาพาธนอย ... ทรงพระสําราญ ขาแตทานพระโคดม พรหมายุพราหมณ    
เปนคนแกเฒา เปนผูใหญ ... ทานปรารถนาจะมาเฝาทานพระโคดม พระเจาขา พระผูมีพระภาค      
ตรัสวา ดูกรมาณพ พรหมายพุราหมณ ยอมรูกาลอันควรในบัดนี้เถิด.   
     คร้ังนั้นแล มาณพนัน้จึงเขาไปหาพรหมายุพราหมณถึงท่ีอยู คร้ันแลวไดกลาวกะ     
พรหมายุพราหมณวา ทานเปนผูอันพระสมณโคดมทรงประทานโอกาสแลว จงรูกาลอันควร   
ในบัดนีเ้ถิด.  
                 พรหมายุพราหมณขอดูพระชิวหาและพระคุยหะ      
         [๕๙๔] ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค. บริษัทนั้นไดเหน็   
พรหมายุพราหมณมาแตไกล จึงรีบลุกข้ึนใหโอกาสตามสมควรแกผูมีช่ือเสียง มียศ. คร้ังนั้น       
พรหมายุพราหมณไดกลาวกะบริษัทนั้นวา อยาเลยทานผูเจริญท้ังหลาย เชิญทานท้ังหลายนั่งบน    
อาสนะของตนๆ เราจักนั่งในสํานักแหงพระสมณโคดมนี้. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดเขาไป    
เฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึก    
ถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ      
ในพระกายของพระผูมีพระภาค. ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการโดยมากเวนอยู ๒ ประการ    
คือ พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจ     
เช่ือ ไมเล่ือมใสในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดกราบทูล    
พระผูมีพระภาคดวยคาถาวา    
 ขาแตพระโคดม มหาปุริสลักษณะ อันขาพเจาไดสดับมาวา    
 ๓๒ ประการ แตยังไมเห็นอยู ๒ ประการในพระกายของ  
 พระองคทาน ขาแตพระองคผูสูงสุดกวานรชน พระคุยหฐาน   
 ของพระองคทานเรนอยูในฝก ท่ีผูฉลาดกลาววา คลายนารีหรือ   
 พระชิวหาไดนรลักษณหรือ พระองคมีพระชิวหาใหญหรือ ไฉน  
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 ขาพเจาจึงจะทราบความขอนั้น ขอพระองคทรงคอยนํา  
 พระลักษณะนั้นออก ขอไดโปรดทรงกําจดัความสงสัยของ   
 ขาพเจาเถิด ขาแตทานฤาษี ถาพระองคทรงประทานโอกาส    
 ขาพเจาจะขอทูลถามปญหาท่ีขาพเจาปรารถนายิ่งอยางหนึ่ง เพื่อ  
 ประโยชนเกื้อกูลในปจจุบัน และเพื่อความสุขในสัมปรายภพ.  
         [๕๙๕] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคไดทรงพระดําริวา พรหมายุพราหมณนี้ เห็น  
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการของเราโดยมาก เวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหฐานอันเรนอยูใน      
ฝก ๑ ล้ินใหญ ๑ ยังเคลือบแคลง สงสัย ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในมหาปุริสลักษณะ ๒    
ประการ. ลําดบันั้น พระผูมีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหพรหมายุพราหมณไดเหน็   
พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณท้ังสองกลับไปมา 
สอดเขาชองพระนาสิกท้ังสองกลับไปมา ทรงแผปดทั่วมณฑลพระนลาฏ. ลําดับนั้น พระผูมี     
พระภาคไดตรัสกะพรหมายพุราหมณดวยพระคาถาวา      
 ดูกรพราหมณ มหาปุริสลักษณะท่ีทานไดสดับมาวา ๓๒ ประการ 
 นั้น มีอยูในกายของเราครบทุกอยาง ทานอยาสงสัยเลย ดูกร 
 พราหมณส่ิงท่ีควรรูยิ่งเรารูยิ่งแลว ส่ิงท่ีควรเจริญเราเจริญแลว    
 และส่ิงท่ีควรละเราละไดแลว เพราะเหตุนัน้ เราจึงเปนพทุธะ      
 ทานเปนผูอันเราใหโอกาสแลว เชิญถามปญหาท่ีปรารถนายิ่ง       
 อยางหนึ่ง เพือ่ประโยชนเกือ้กูลในปจจุบันและเพื่อความสุขใน    
 สัมปรายภพเถิด.       
         [๕๙๖] คร้ังนั้นแล พรหมายุพราหมณไดมีความดาํริวา เราเปนผูอันพระสมณโคดม 
ประทานโอกาสแลว จะพึงทูลถามประโยชนในปจจุบันหรือประโยชนในสัมปรายภพหนอ.      
ลําดับนั้นแล พรหมายุพราหมณไดมีความคิดวา เราเปนผูฉลาดในประโยชนปจจบัุน แมคนอ่ืนๆ       
ก็ถามเราถึงประโยชนในปจจบัุน ถากระไรเราพึงทูลถามประโยชนในสัมปรายภพกะพระสมณโคดม    
เถิด. ลําดับนั้น พรหมายุพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถาวา   
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 ขาแตพระองคผูเจริญ อยางไรบุคคลจึงช่ือวาเปนพราหมณ 
 อยางไรชื่อวาเปนผูรูจบเวท อยางไรชื่อวาเปนผูมีวิชชา ๓ บัณฑิต   
 บุคคลเชนไรชื่อวาเปนผูมีความสวัสดี อยางไรชื่อวาเปน       
 พระอรหันต อยางไรชื่อวามีคุณครบถวน อยางไรชื่อวาเปนมุนี   
 และบัณฑิตกลาวบุคคลเชนไรวาเปนพุทธะ?    
         [๕๙๗] ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสตอบพราหมณดวยพระคาถาวา   
 ผูใดรูระลึกชาติกอนๆ ได เหน็สวรรคและอบาย บรรลุถึง   
 ความส้ินชาติ ผูนั้นช่ือวาเปนมุนีผูรูยิ่งถึงท่ีสุด มุนีนั้นยอมรู       
 จิตอันบริสุทธ์ิอันพนแลวจากราคะท้ังหลายโดยประการทั้งปวง       
 เปนผูละชาติและมรณะไดแลว ช่ือวามีคุณครบถวนแหงพรหม       
 จรรย ช่ือวาถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง บัณฑติกลาวบุคคลผูเชน    
 นั้นวาเปนพุทธะ.    
         [๕๙๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว พรหมายุพราหมณลุกข้ึนจากท่ีนั่ง หมผา       
เฉวียงบาขางหนึ่ง ซบศีรษะลงแทบพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาค จูบพระยุคลบาทดวยปาก      
นวดดวยฝามือ และประกาศช่ือของตนวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนพราหมณ      
ช่ือพรหมายุ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนพราหมณช่ือพรหมายุ. คร้ังนั้นแล บริษัทนั้น  
เกิดความอัศจรรยใจวา นาอัศจรรยนักหนอ ทานผูเจริญ ไมเคยมีมาหนอ ทานผูเจริญ พระสมณะ     
เปนผูมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมาก พรหมายุพราหมณนี้เปนผูมีช่ือเสียง มียศ ยังทําความเคารพ      
นบนอบอยางยิ่งเหน็ปานนี้. คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคไดตรัสกะพรหมายุพราหมณวา พอละ  
พราหมณ เชิญทานลุกข้ึนนั่งบนท่ีนั่งของตนเถิด เพราะจติของทานเล่ือมใสในเราแลว. ลําดับนั้น   
พรหมายุพราหมณจึงลุกข้ึนนั่งบนท่ีนั่งของตน.       
                  ทรงแสดงอนุปุพพิกถา   
         [๕๙๙] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสอนุปุพพิกถาแกพรหมายุพราหมณ คือ ทรง 
ประกาศทานกถา สีลกถา สัคคกถา โทษของกามท้ังหลายอันตํ่าทราม เศราหมอง และอานิสงส  
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ในเนกขัมมะ. เม่ือใด พระผูมีพระภาคไดทรงทราบวา พรหมายุพราหมณมีจิตคลอง มีจิตออน   
ปราศจากนิวรณ มีจิตสูงผองใส เม่ือนั้นจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค. ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี     
ปราศจากมลทิน เกิดข้ึนแกพรหมายุพราหมณ ณ ท่ีนั่งนั้นเองวา ส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปน       
ธรรมดา ส่ิงนั้นท้ังมวลลวนมีความดับไปเปนธรรมดา เปรียบเหมือนผาขาวท่ีสะอาด ปราศจากดํา 
ควรรับน้ํายอมดวยดี ฉะนั้น.  
                พรหมายุพราหมณเหน็ธรรม 
         [๖๐๐] คร้ังนั้นแล พรหมายุพราหมณผูมีธรรมอันเห็นแลว มีธรรมอันบรรลุแลว  
มีธรรมอันรูแจงแลว มีธรรมอันหยั่งทราบแลว ขามความสงสัยแลว ปราศจากความเคลือบแคลง  
ถึงความแกลวกลา ไมตองเช่ือผูอ่ืนในคําสอนของพระศาสดา ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา   
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองค      
แจมแจงนัก ... ขอพระโคดมผูเจริญโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต 
ตั้งแตวนันี้เปนตนไป อนึ่ง ขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆโปรดรับภัตตาหารของ   
ขาพระองคในวันพรุงนีเ้ถิด พระเจาขา. พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาดวยดษุณภีาพ.     
         [๖๐๑] คร้ังนั้นแล พรหมายุพราหมณทราบวาพระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาแลว   
จึงลุกจากท่ีนั่ง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษณิแลวหลีกไป. คร้ังนั้นพรหมายุพราหมณ      
ไดส่ังใหตกแตงขาทนียโภชนียาหารอยางประณีตในนิเวศนของตนตลอดคืนยันรุง แลวใชคนให 
ไปกราบทูลเวลาภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ถึงเวลาแลว พระเจาขา 
ภัตตาหารสําเร็จแลว. คร้ังนั้นเปนเวลาเชา พระผูมีพระภาคทรงครองอันตรวาสกแลว ทรงถือ  
บาตรและจีวรเสด็จเขาไปยังนิเวศนของพรหมายุพราหมณ แลวประทับนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไว  
พรอมดวยภกิษุสงฆ. ลําดับนั้น พรหมายพุราหมณไดอังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข       
ใหอ่ิมหนําเพยีงพอดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีตดวยมือของตนตลอด ๗ วัน. คร้ังนั้น      
พอลวง ๗ วนันั้นไป พระผูมีพระภาคเสดจ็จาริกไปในวิเทหชนบท.        
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         [๖๐๒] คร้ังนั้นแล เม่ือพระผูมีพระภาคเสด็จหลีกไปไมนาน พรหมายุพราหมณไดทํา      
กาละ. คร้ังนั้น ภิกษเุปนอันมากพากันเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคมแลวจึง   
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตพระองคผูเจริญ       
พรหมายุพราหมณทํากาละแลว คติของเขาเปนเชนไร ภพเบ้ืองหนาของเขาเปนเชนไร     
พระเจาขา?    
         [๖๐๓] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย พรหมายพุราหมณเปนบัณฑิต       
ไดบรรลุธรรมตามลําดับธรรม ไมเบียดเบียนเราใหลําบากเพราะเหตุแหงธรรมเลย พรหมายุ       
พราหมณเปนอุปปาติกะ (อนาคามี) จักปรินิพพานในภพนั้น มีอันไมกลับจากโลกนัน้เปนธรรมดา       
เพราะสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ ส้ินไป.    
     พระผูมีพระภาคไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว. ภิกษุเหลานั้นมีใจช่ืนชมยินดพีระภาษิตของ      
พระผูมีพระภาค ฉะนี้แล.      
                 จบ พรหมายุสูตร ท่ี ๑. 
                 ___________________       
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                                 ๒. เสลสูตร 
                  ทรงโปรดเสลพราหมณ    
                                  พระเกยีรติคุณของพระพุทธเจา    
         [๖๐๔] ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้:     
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จเท่ียวจาริกไปในอังคุตราปชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆ    
หมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงนิคมของชนชาวอังคุตราปะอันช่ือวาอาปณะ. ชฎิลช่ือเกณิยะ       
ไดสดับขาววา พระสมณโคดมศากยบุตรเสด็จออกบวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปใน 
อังคุตราปชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงอาปณนิคมแลว  
ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ    
พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหนัต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม พระองค    
ทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งของ   
พระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดา และมนุษย ใหรูตาม  
ทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย     
พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณ ส้ินเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันตท้ังหลาย  
เห็นปานนั้น ยอมเปนความดแีล.       
                                  เกณยิชฎิลนิมนตเสวยภัตตาหาร    
         [๖๐๕] คร้ังนั้นแล เกณิยชฎิลไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับ       
พระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
คร้ันแลวพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเกณิยชฎิลเห็นแจง ใหสมาทาน ใหอาจหาญ ใหราเริง  
ดวยธรรมีกถา. ลําดับนั้นแล เกณยิชฎิลอันพระผูมีพระภาคทรงช้ีแจงใหเห็นแจง ใหสมาทาน   
ใหอาจหาญ ใหราเริง ดวยธรรมีกถา แลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ขอพระโคดมผูเจริญ   
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พรอมดวยภกิษุสงฆ โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวนัพรุงนี้ พระเจาขา. เม่ือเกณยิชฎิล  
กราบทูลอยางนี้แลว พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดูกรเกณยิะ ภกิษุสงฆหมูใหญมีภกิษุประมาณ      
๑๒๕๐ รูป และทานก็เล่ือมใสในพราหมณท้ังหลาย. แมคร้ังท่ี ๒ เกณิยชฎิลก็กราบทูล 
พระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภิกษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป และ 
ขาพระองคเล่ือมใสในพราหมณท้ังหลาย ก็จริง ถึงกระนั้นขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภกิษุสงฆ    
โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวันพรุงนี้ พระเจาขา. แมคร้ังท่ี ๒ พระผูมีพระภาคก็     
ตรัสวา ดูกรเกณิยะ ภกิษุสงฆหมูใหญ มีภกิษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป และทานก็เล่ือมใสใน      
พราหมณท้ังหลาย. แมคร้ังท่ี ๓ เกณยิชฎิลกไ็ดกราบทูลพระผูมีพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ       
ภิกษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป และขาพระองคเล่ือมใสในพราหมณท้ังหลายก็จริง       
ถึงกระนั้นขอพระโคดมผูเจริญพรอมดวยภิกษุสงฆ โปรดทรงรับภัตตาหารของขาพระองคในวัน   
พรุงนี้แหละ พระเจาขา. พระผูมีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ. คร้ังนัน้แล เกณิยชฎิลทราบวา      
พระผูมีพระภาคทรงรับอาราธนาแลว จึงลุกจากท่ีนั่ง เขาไปยังอาศรมของตนแลวเรียกมิตร    
อํามาตยและญาติสาโลหิตมาบอกวา ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย ขอมิตรอํามาตยและญาติสาโลหิต   
ท้ังหลายจงฟงขาพเจา ขาพเจานิมนตพระสมณโคดม พรอมดวยภิกษุสงฆมาฉันภัตตาหารในวัน  
พรุงนี้ ขอทานทั้งหลายพึงกระทําความขวนขวายดวยกําลังกายเพื่อขาพเจาดวยเถิด. มิตรอํามาตย    
และญาติสาโลหิตท้ังหลาย รับคําเกณยิชฎิลแลว บางพวกขุดเตา บางพวกผาฟน บางพวก    
ลางภาชนะ บางพวกต้ังหมอน้ํา บางพวกปูลาดอาสนะ. สวนเกณยิชฎิลจดัแจงโรงประรํา     
ดวยตนเอง.     
                                  เสลพราหมณไดฟงคําวาพุทโธ     
         [๖๐๖] กส็มัยนั้นแล พราหมณช่ือวาเสละ อาศัยอยูในอาปณนิคมเปนผูรูจบไตรเทพ     
พรอมท้ังคัมภรีนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏกะ พรอมท้ังประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ี ๕ เขาใจ     
ตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตนะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ สอนมนต 
ใหมาณพ ๓๐๐ คน. ก็สมัยนัน้ เกณิยชฎิลเล่ือมใสในเสลพราหมณ. คร้ังนั้น เสลพราหมณ       
แวดลอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน เดินเท่ียวไปมาเปนการพักผอน ไดเขาไปทางอาศรมของเกณิยชฎิล.    
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ไดเหน็ชนท้ังหลายกําลังชวยเกณิยชฎิลทํางานอยู บางพวกขุดตา บางพวกผาฟน บางพวกลาง     
ภาชนะ บางพวกต้ังหมอน้ํา บางพวกปูลาดอาสนะ สวนเกณยิชฎิลกําลังจัดแจงโรงประรํา     
ดวยตนเอง คร้ันแลวจึงไดถามเกณิยชฎิลวา ทานเกณิยจกัมีอาวาหมงคล หรือวิวาหมงคล หรือ  
จักบูชามหายญั หรือทานทูลอัญเชิญพระเจาพิมพิสารจอมทัพ พระเจาแผนดินมคธ พรอมดวย    
พลนิกาย มาเสวยพระกระยาหารในวันพรุงนี้. เกณิยชฎิลตอบวา ขาแตทานเสละ ขาพเจามิได 
มีอาวาหมงคล หรือวิวาหมงคล และมิไดทูลอัญเชิญเสด็จพระเจาพิมพิสารจอมทัพพระเจาแผน    
มคธ พรอมดวยพลนิกาย มาเสวยพระกระยาหารในวันพรุงนี้ แตขาพเจาจักบูชามหายญั คือ     
มีพระสมณโคดมศากยบุตร เสด็จออกทรงผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกมาในอังคุตราปชนบท   
พรอมดวยภกิษุสงฆหมูใหญ มีภิกษุประมาณ ๑๒๕๐ รูป เสด็จถึงอาปณนิคม กก็ิตติศัพทอันงาม       
ของทานพระโคดมพระองคนั้น ขจรไปแลวอยางนีว้า แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองค       
นั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม. ทานพระโคดมพระองคนั้น  
ขาพเจาทูลนิมนตแลวเพื่อเสวยภัตตาหารในวันพรุงนี้ พรอมดวยภกิษุสงฆ.       
     เส. ดูกรทานเกณิยะ ทานกลาววา พุทโธ ดังนี้หรือ?   
     เก. ขาแตทานเสละ ขาพเจากลาววา พุทโธ.   
     เส. ดูกรทานเกณิยะ ทานกลาววา พุทโธ ดังนี้หรือ?   
     เก. ขาแตทานเสละ ขาพเจากลาววา พุทโธ.   
     คร้ังนั้นแล เสลพราหมณไดมีความคิดวา แมแตเสียงวา พุทโธ นี้แล ก็ยากท่ีสัตว  
จะพึงไดในโลก ก็มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ อันมาแลวในมนตของเราท้ังหลาย ท่ีพระมหา     
บุรุษประกอบแลว ยอมมีคติเปน ๒ เทานัน้ ไมเปนอยางอ่ืน คือ ถาอยูครองเรือน จะไดเปน    
พระเจาจักรพรรดิผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปน     
ขอบเขต ทรงชนะวเิศษ มีพระราชอาณาจกัรม่ันคง สมบูรณดวยรัตนะ ๗ ประการ คือ จักร  
แกว ๑ ชางแกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คฤหบดีแกว ๑ ปริณายกแกว ๑    
พระองคมีพระราชโอรสมากกวาพัน ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนา  
ของขาศึกได พระองคทรงชนะโดยธรรม โดยไมตองใชอาชญา ไมตองใชศาสตรา   
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ทรงครอบครองแผนดินนี้มีสมุทรสาครเปนขอบเขต ๑ ถาเสด็จออกผนวชเปนบรรพชิต จะได 
เปนพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา มีหลังคาคือกิเลสอันเปดแลวในโลก ๑ ดูกรทานเกณยิะ      
ก็ทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เดี๋ยวนี้ประทับอยูท่ีไหน?     
                                 เสลพราหมณเขาเฝาพระพุทธเจา   
         [๖๐๗] เม่ือเสลพราหมณกลาวถามอยางนี้แลว เกณยิชฎิลยกแขนขวาข้ึนช้ีบอก    
เสลพราหมณวา ขาแตทานเสละ ทานพระโคดมพระองคนั้น เดีย๋วนี้ประทับอยูทางราวปาอัน  
เขียวนั่น. ลําดบันั้นแล เสลพราหมณพรอมดวยมาณพ ๓๐๐ คน ไดเดินเขาไปทางท่ีพระผูมีพระภาค     
ประทับอยู. แลวไดบอกมาณพเหลานั้นวา ทานท้ังหลายจงเงียบเสียง จงเวนระยะใหไกลกัน  
ยางเทาหนึ่งเดนิมา ทานท้ังหลายจงเปนเหมือนราชสีหตัวเดียวเท่ียวไปทุกเม่ือ และเม่ือกําลัง   
เจรจากับทานพระสมณโคดม ทานท้ังหลายจงอยาพูดสอดข้ึนในระหวางๆ ขอจงรอคอยใหจบ  
ถอยคําของเรา. ลําดับนั้น เสลพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดสนทนา   
ปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการสนทนาปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ี       
ควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลวไดพิจารณาดูมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมี  
พระภาค ไดเหน็มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการในพระกายของพระผูมีพระภาคโดยมาก เวนอยู      
๒ ประการ คือ พระคุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ พระชิวหาใหญ ๑ จึงยงัเคลือบแคลงสงสัย       
ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ.  
         [๖๐๘] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริวา เสลพราหมณนีเ้ห็นมหาปุริสลักษณะ 
๓๒ ประการของเราโดยมากเวนอยู ๒ ประการ คือ คุยหฐานอันเรนอยูในฝก ๑ ชิวหาใหญ ๑     
จึงคงเคลือบแคลง สงสัย  ไมนอมใจเช่ือ ไมเล่ือมใสในพระมหาปุริสลักษณะ ๒ ประการ.       
ลําดับนั้นแล พระผูมีพระภาคจึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร  ใหเสลพราหมณไดเหน็พระคุยหฐาน  
อันเรนอยูในฝก และทรงแลบพระชิวหาสอดเขาชองพระกรรณท้ังสองกลับไปมา สอดเขาชอง      
พระนาสิกท้ังสองกลับไปมา ทรงแผปดทั่วมณฑลพระนลาฏ. 
                  เสลพราหมณและบริษัทไดบรรชาอุปสมบท 
         [๖๐๙] คร้ังนั้นแล เสลพราหมณไดมีความดําริวา พระสมณโคดมทรงประกอบดวย     
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ บริบูรณ ไมบกพรอง แตเรายังไมทราบชัดซ่ึงพระองควาเปน    
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พระพุทธเจาหรือไม และเราไดสดับเร่ืองนีม้าแตสํานักพราหมณท้ังหลายซ่ึงเปนผูแกเฒา เปน   
ผูใหญ เปนอาจารยและปาจารยกลาวกนัวา ทานท่ีเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย       
ยอมแสดงพระองคใหปรากฏในเม่ือผูใดผูหนึ่งกลาวพระคุณของพระองค มิฉะนั้น เราพึงชมเชย       
พระสมณโคดมเฉพาะพระพักตรดวยคาถาอันสมควรเถิด. ลําดับนั้นแล เสลพราหมณไดชมเชย  
พระผูมีพระภาคเฉพาะพระพกัตรดวยคาถาอันสมควรวา   
 พระผูมีพระภาคทรงมีพระกายบริบูรณ มีพระรัศมีรุงเรืองงาม       
 มีพระชาติดี ผูไดเหน็แมนานก็ไมรูอ่ิม มีพระฉวีวรรณดังทองคํา  
 มีพระทาฐะขาวสะอาด มีพระวิริยภาพ มหาปุริสลักษณะ   
 อันเปนเคร่ืองแตกตางจากสามัญชน มีอยูในพระกายของ       
 พระองคผูเปนนรสุชาตครบถวน พระองคมีพระเนตรผองใส มี  
 พระพักตรงาม มีพระกายตรงดังกายพรหม มีสงาในทามกลาง     
 หมูสมณะ เหมือนพระอาทิตยไพโรจนฉะนั้น พระองคเปน      
 ภิกษุงามนาชม มีพระตจะดงัไลทาดวยทองคํา พระองค  
 มีพระคุณสมบัติอันสูงสุดอยางนี้ จะตองการอะไรดวยความ   
 เปนสมณะ พระองคควรจะเปนพระเจาจักรพรรดิผูประเสริฐ    
 เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะวเิศษ    
 เปนใหญในชมพูทวีป กษัตริยท้ังหลายผูเปนพระราชามหาศาล 
 จงเปนผูติดตามพระองค  ขาแตพระโคดม ขอเชิญพระองคทรง  
 ครองราชสมบัติเปนราชาธิราชจอมมนุษยเถิด.  
     พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา       
 ดูกรเสลพราหมณ เราเปนพระราชา เปนพระราชาโดยธรรม 
 ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา  เราประกาศธรรมจักร อันเปนจกัรท่ีใครๆ     
 ประกาศไมได. 
    เส. ขาแตพระโคดม พระองคทรงปฏิญาณวาเปนสัมพุทธะ และ       
 ตรัสวาเปนธรรมราชา ไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา ทรงประกาศธรรมจักร  



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 419 
 ดังนี้ ใครหนอเปนเสนาบดขีองพระองคทาน เปนสาวก  
 ผูอํานวยการของพระศาสดา ใครหนอประกาศธรรมจักรตามท่ี       
 พระองคทรงประกาศแลวนีไ้ด? 
     พ. ธรรมจักรอันไมมีจกัรอ่ืนยิ่งกวา เปนจักรท่ีเราประกาศแลว      
 สารีบุตรผูเกิดตามตถาคต ยอมประกาศตามได ดูกรพราหมณ    
 ส่ิงท่ีควรรูยิ่ง เรารูยิ่งแลว ส่ิงท่ีควรเจริญเราเจริญแลว ส่ิงท่ีควร      
 ละเราละไดแลว เพราะฉะน้ัน เราจึงเปนพระพุทธเจา ดกูร   
 พราหมณ ทานจงกําจดัความสงสัยในเรา จงนอมใจเช่ือเถิด     
 การไดเห็นพระสัมพุทธเจาท้ังหลายเนืองๆ เปนการไดยาก    
 ความปรากฏแหงพระสัมพทุธเจาท้ังหลายเนืองๆ เปนการหา     
 ไดยากในโลกแล ดูกรพราหมณ เราเปนพระสัมพุทธเจา  
 เปนผูเชือดลูกศร ไมมีผูอ่ืนยิง่กวา เปนผูประเสริฐ ไมมี   
 ใครเปรียบ ย่ํายีเสียซ่ึงมารและเสนาแหงมาร ทําขาศึกท้ังปวง       
 ใหอยูในอํานาจ ไมมีภยัแตท่ีไหนๆ บันเทิงใจอยู. 
    เส. ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ขอทานท้ังหลายจงใครครวญธรรมนี้       
 ตามท่ีพระผูมีพระภาคผูมีพระจักษตุรัสอยู พระผูมีพระภาคเปนผู       
 เชือดลูกศร เปนพระมหาวีระ ดังราชสีหบันลืออยูในปาฉะนั้น      
 ใครเลาแมเกิดในสกุลตํ่า  ไดเห็นพระผูมีพระภาคผูประเสริฐ      
 ไมมีใครเปรียบ ทรงย่ํายีเสียซ่ึงมารและเสนามาร จะไมพึง   
 เล่ือมใส ผูใดปรารถนา เชิญผูนั้นตามเรา สวนผูใดไมปรารถนา    
 เชิญผูนั้นอยูเถิด เราจักบวชในสํานักพระผูมีพระภาคผูมี 
 พระปญญาอันประเสริฐนี้.     
     มาณพเหลานั้นกลาววา   
 ขาแตทานพราหมณ ถาทานผูเจริญชอบใจคําส่ังสอนของพระ  
 สัมมาสัมพุทธเจาอยางนี้ แมขาพเจาท้ังหลายก็จักบวชในสํานัก     
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 ของพระผูมีพระภาคผูมีพระปญญาอันประเสริฐ ดังนี้แลว    
 พราหมณ ๓๐๐ คนเหลานั้น พากันประนมอัญชลีทูลขอบรรพชา     
 วา ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคท้ังหลายจักประพฤติ   
 พรหมจรรยในสํานักของพระองค. 
     พ. พรหมจรรยอันเรากลาวดีแลว  อันผูปฏิบัติจะพึงเห็นเอง ไม      
 ประกอบดวยกาล เปนเหตุทําใหบรรพชาของผูไมประมาทศึกษา   
 อยู ไมเปนโมฆะ.    
     เสลพราหมณพรอมท้ังบริษัท ไดบรรพชา ไดอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค.  
         [๖๑๐] คร้ังนั้นแล เกณยิชฎิลส่ังใหจดัแจงขาทนยีโภชนียาหารอยางประณีตในอาศรม      
ของตนตลอดราตรีนั้นแลว ใชใหคนไปกราบทูลภัตกาลแดพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดม     
ผูเจริญ ไดเวลาแลว ภัตตาหารสําเร็จแลว พระเจาขา. คร้ังน้ัน เปนเวลาเชา พระผูมีพระภาค   
ทรงครองอันตรวาสกแลวทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเขาไปยังอาศรมของเกณิยชฎิล แลวประทับ     
นั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดไวถวาย พรอมดวยภกิษุสงฆ. ลําดับนั้น เกณิยชฎิลไดอังคาสภิกษุสงฆมี     
พระพุทธเจาเปนประมุขใหอ่ิมหนําเพยีงพอ ดวยขาทนียโภชนียาหารอันประณีต ดวยมือของตน.   
เม่ือพระผูมีพระภาคเสวยเสร็จแลว ละพระหัตถจากบาตรแลว เกณยิชฎิลถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่ง     
แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.     
                                เกณยิานโุมทนา      
         [๖๑๑] คร้ันเกณยิชฎิลนั่งเรียบรอยแลว พระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาดวยพระคาถา      
เหลานี้วา    
 ยัญท้ังหลายมีการบูชาไฟเปนประมุข คัมภรีสาริตติศาสตร เปน     
 ประมุขแหงคัมภีรฉันท พระราชาเปนประมุขของมนุษยท้ังหลาย      
 สาครเปนประมุขของแมน้ําท้ังหลาย ดวงจันทรเปนประมุขของ  
 ดวงดาวท้ังหลาย ดวงอาทิตยเปนประมุขของความรอน พระสงฆ  
 เปนประมุขของผูหวังบุญบูชาอยู.   
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     คร้ันพระผูมีพระภาคทรงอนุโมทนาดวยพระคาถาเหลานี้ แลวเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป.   
คร้ังนั้นแล ทานพระเสละพรอมดวยบรษิัท หลีกออกจากหมูเปนไมประมาท มีความเพียร มี    
ใจแนวแน ไมนานนัก ก็ไดกระทําท่ีสุดแหงพรหมจรรยอันยอดเยี่ยมท่ีกลุบุตรท้ังหลายออกบวช       
เปนบรรพชิตโดยชอบตองการนั้น ดวยปญญาอันยิ่งเอง ในปจจุบัน เขาถึงอยู รูชัดวา ชาติส้ิน  
แลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว ส่ิงอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี ก็    
ทานพระเสละพรอมท้ังบริษัท ไดเปนพระอรหันตองคหนึ่งในจํานวนพระอรหันตท้ังหลาย.      
         [๖๑๒] คร้ังนั้นแล ทานพระเสละพรอมท้ังบริษัท ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี  
ประทับ หมผาเฉวียงบาขางหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผูมีพระภาค แลวกราบทูลดวยคาถาวา 
 ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ นับแตวันท่ีขาพระองคท้ังหลาย      
 ไดถึงพระองคเปนสรณะเปนวันท่ี ๘ เขานี่แลว ขาพระองค       
 ท้ังหลายเปนผูอันพระองคทรงฝกแลว ในคําส่ังสอนของพระองค      
 โดย ๗ ราตรี พระองคเปนพระพุทธเจา เปนพระศาสดา เปน    
 มุนีผูครอบงํามาร ทรงเปนผูฉลาดในอนุสัย ทรงขามไดเองแลว      
 ทรงยังหมูสัตวนี้ใหขามไดดวย พระองคทรงกาวลวงอุปธิท้ัง  
 หลายแลว ทรงทําลายอาสวะท้ังหลายแลว ไมทรงยึดม่ันเลย     
 ทรงละภัยและความขลาดกลัวไดแลว ดุจดังราชสีห ภิกษุ ๓๐๐  
 รูปนี้ ยืนประนมอัญชลีอยู ขาแตพระองคผูมีความเพียร ขอ       
 ไดทรงโปรดเหยียดพระยุคลบาทออกเถิด  ขอเชิญนาคท้ังหลาย    
 ถวายบังคมพระศาสดาเถิด.      
                   จบ เสลสูตร ท่ี ๒.   
                        _____________  
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                   ๓. อัสสลายนสูตร     
                 ทรงโปรดอัสสลายนมาณพ   
         [๖๑๓] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้: 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก     
เศรษฐี ใกลพระนครสาวัตถี. ก็สมัยนั้นแล พราหมณผูมาจากแควนตางๆ ประมาณ ๕๐๐ คน      
พักอาศัยอยูในพระนครสาวตัถีดวยกรณยีกิจบางอยาง. คร้ังนั้นพราหมณเหลานัน้ไดคิดกันวา      
พระสมณโคดมน้ี ทรงบัญญัติความบริสุทธ์ิท่ัวไปแกวรรณะท้ัง ๔ ใครหนอพอจะสามารถเจรจา      
โตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้นได. กส็มัยนั้นแล มาณพช่ือวาอัสสลายนะอาศยัอยูในพระ     
นครสาวัตถียังเปนเด็กโกนศีรษะมีอายุ ๑๖ ปนับแตเกิดมา เปนผูรูจบไตรเพท พรอมท้ังคัมภีร  
นิมัณฑแุละคัมภีรเกฏภะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภรีอิติหาสะเปนท่ี ๕ เปนผูเขาใจตัวบท   
เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ. คร้ังนั้น พราหมณ    
เหลานั้นคิดกนัวา อัสสลายนมาณพผูนี้อาศัยอยูในพระนครสาวัตถี ยงัเปนเดก็ ฯลฯ ชํานาญใน       
คัมภีรโลกายตะและตําราทํานายลักษณะ เขาคงสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมใน      
คํานั้นได.     
         [๖๑๔] ลําดับนั้นแล พราหมณเหลานัน้พากันเขาไปหาอัสสลายนมาณพถึงท่ีอยู คร้ันแลว 
ไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนมาณพผูเจริญ พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติความ       
บริสุทธ์ิท่ัวไปแกวรรณะท้ัง ๔ พอผูเจริญ จงเขาไปเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํานั้น เม่ือ    
พราหมณท้ังหลายกลาวแลวอยางนี้. อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานัน้วา ทานผูเจริญ    
ท้ังหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที ยอมเปนผูอัน  
ใครๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาไมสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํา       
นั้นได. แมคร้ังท่ี ๒ พราหมณเหลานัน้ไดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนะผูเจริญ       
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พระสมณโคดมน้ี ทรงบัญญัติความบริสุทธ์ิท่ัวไปแกวรรณะท้ัง ๔ พอผูเจริญจงเขาไปเจรจาโตตอบ    
กับพระสมณโคดมในคํานัน้. แมคร้ังท่ี ๒ อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานั้นวา       
ทานผูเจริญท้ังหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที ยอม       
เปนผูอันใครๆ จะพึงเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาไมสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณ    
โคดมในคํานัน้ได. แมคร้ังท่ี ๓ พราหมณเหลานั้นกไ็ดกลาวกะอัสสลายนมาณพวา พออัสสลายนะ    
ผูเจริญ พระสมณโคดมนี้ ทรงบัญญัติความบริสุทธ์ิท่ัวไปแกวรรณะท้ัง ๔ พอผูเจริญจงเขาไป      
เจรจาโตตอบกับพระสมณโคดมในคํานัน้ ก็พออัสสลายนะผูเจริญไดประพฤติวิธีบรรพชาของ       
ปริพาชกมาแลว พออัสสลายนะอยากลัวแพซ่ึงยังไมทันรบเลย. เม่ือพราหมณเหลานั้นกลาว  
อยางนี้แลว อัสสลายนมาณพไดกลาวกะพราหมณเหลานั้นวา ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจา  
ยอมไมไดแน ไดทราบวาพระสมณโคดมเปนธรรมวาที ก็อันบุคคลผูเปนธรรมวาที ยอมเปนผู  
อันใครๆ จะพงึเจรจาโตตอบไดโดยยาก ขาพเจาจะไมสามารถจะเจรจาโตตอบกับพระสมณโคดม      
ในคํานั้นได กแ็ตวา ขาพเจาจักไปตามคําของทานท้ังหลาย.  
                                เร่ืองวรรณะ ๔      
         [๖๑๕] ลําดับนั้น อัสสลายนมาณพพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญพากนัเขาไปเฝา   
พระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึง     
กันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว อัสสลายนมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาค      
วา ขาแตทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายกลาวอยางนีว้า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ      
วรรณะอ่ืนเลว พราหมณเทานั้นเปนวรรณะขาว วรรณะอื่นดํา พราหมณเทานัน้ยอมบริสุทธ์ิ    
คนท่ีมิใชพราหมณไมบริสุทธ์ิ พราหมณเทานั้นเปนบุตรพรหม เปนโอรสพรหม เกดิแตปาก    
ของพรหม เกดิแตพรหม อันพรหมนิรมิต เปนทายาทของพรหมในเร่ืองนี้ ทานพระโคดมจะ   
ตรัสวาอยางไร?       
         [๖๑๖] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดกูรอัสสลายนะ ก็นางพราหมณีของพราหมณ      
ท้ังหลาย มีระดูบาง มีครรภบาง คลอดบุตรบาง ใหบุตรดื่มนมบาง ปรากฎอยู กพ็ราหมณ    
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เหลานั้นเปนผูเกิดจากชองคลอดเหมือนกนั ยังกลาวอยางนี้วา พราหมณเทานัน้เปนวรรณะ       
ประเสริฐ วรรณะอ่ืนเลว ... อันพรหมนิรมติ เปนทายาทของพรหม.       
     อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนี้ก็จริง แตในเร่ืองนี้ พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยู  
อยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.     
         [๖๑๗] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ทานไดฟงมาแลว    
หรือวา ในแควนโยนก แควนกัมโพช และในปจจนัตชนบทอ่ืนๆ มีวรรณะอยู ๒ วรรณะ     
เทานั้น คือ เจา และทาส เปนเจาแลวกลับเปนทาส เปนทาสแลวกลับเปนเจา?     
     อ. ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาไดฟงมาแลวอยางนัน้วา ในแควนโยนก แควนกัมโพช  
และในปจจันตชนบทอ่ืนๆ มีวรรณะอยู ๒ วรรณะเทานัน้ คือ เจา และทาส เปนเจาแลวกลับ   
เปนทาส เปนทาสแลวกลับเปนเจา.    
     พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเร่ืองนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยนิดขีองพราหมณ   
ท้ังหลายผูกลาวอยางนีว้า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม?   
     อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเร่ืองนี้ พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยู 
อยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.     
         [๖๑๘] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน กษัตริยเทานั้นหรือ       
เปนผูมีปกติฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พดูเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พดู    
เพอเจอ โลภมาก มีจิตพยาบาท มีความเหน็ผิด เม่ือตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต    
นรก พราหมณไมเปนอยางนั้น แพศยเทานั้นหรือ ... ศูทรเทานั้นหรือ เปนผูมีปกติฆาสัตว    
ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พดูสอเสียด พูดคําหยาบ พดูเพอเจอ โลภมาก    
มีจิตพยาบาท มีความเหน็ผิด เม่ือตายไป พงึเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก พราหมณ 
ไมเปนอยางนัน้?     
     อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริย ผูมีปกติฆาสัตว ...      
มีความเหน็ผิด เม่ือตายไป กพ็ึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ขาแตทานพระโคดม แม     
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พราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร ขาแตพระโคดมผูเจริญ ความจริง แมวรรณะ ๔ ผูมีปกติ 
ฆาสัตว ... มีความเหน็ผิด เม่ือตายไป กพ็ึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรกท้ังหมด.     
     พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเร่ืองนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยนิดขีองพราหมณ   
ท้ังหลายผูกลาวอยางนีว้า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม?   
     อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเร่ืองนี้ พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยางนี้    
วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.      
         [๖๑๙] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทานั้น     
หรือหนอ ผูงดเวนจากการฆาสัตว จากการลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ  
จากการพดูสอเสียด จากการพูดคําหยาบ จากการพูดเพอเจอ ไมโลภมาก มีจิตพยาบาท     
มีความเหน็ชอบ เมื่อตายไป พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค กษัตริยไมพึงเปนเชนนัน้ แพศยไมพึง    
เปนเชนนัน้ศูทรไมพึงเปนเชนนั้น? 
     อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริยผูงดเวนจากการ      
ฆาสัตว ... มีความเหน็ชอบ เม่ือตายไป กพ็งึเขาถึงสุคติโลกสวรรค ขาแตทานพระโคดม   
แมพราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร ... ขาแตพระโคดมผูเจริญ ความจริง แมวรรณะ ๔ ผูงด     
เวนจากการฆาสัตว ... มีความเห็นชอบ เมือ่ตายไป กพ็ึงเขาถึงสุคติโลกสวรรคท้ังหมด.   
     พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเร่ืองนี้ อะไรเปนกาํลัง อะไรเปนความยนิดขีองพราหมณ   
ผูกลาวอยางนีว้า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม?    
     อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนี้ก็จริง แตในเร่ืองนี้ พราหมณกย็ังเขาใจอยางนีว้า พราหมณ  
เทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.   
         [๖๒๐] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในประเทศนัน้ 
พราหมณเทานั้นหรือหนอ ยอมสามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน (สวน) 
กษัตริยไมสามารถ แพศยไมสามารถ ศูทรไมสามารถ?   
     อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม ในประเทศนั้น แมกษัตริย 
ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ขาแตทานพระโคดม แมพราหมณ ...     
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แมแพศย ... แมศูทร ... ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ความจริงในประเทศนั้น แมวรรณะ ๔   
ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนไดท้ังหมด. 
     พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเร่ืองนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยนิดขีองพราหมณ   
ท้ังหลายผูกลาวอยางนี้ พราหมณเทานั้นเปนวรรณะอันประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม?   
     อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเร่ืองนี้ พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยางนี้วา 
พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.   
         [๖๒๑] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทานั้น     
หรือหนอ ยอมสามารถถือเอาเคร่ืองสีตัวสําหรับอาบน้ํา แลวลอยละอองและธุลีได กษัตริย     
ไมสามารถ แพศยไมสามารถ ศูทรไมสามารถ?    
     อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตทานพระโคดม แมกษัตริยกย็อมสามารถ  
ถือเอาเคร่ืองสีตัวสําหรับอาบน้ํา แลวลอยละอองและธุลีได ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมพราหมณ ...  
แมแพศย ... แมศูทร ... ขาแตพระโคดมผูเจริญ ความจริง แมวรรณะ ๔ ก็ยอมสามารถถือเอา       
เคร่ืองสีตัวสําหรับอาบน้ํา แลวลอยละอองและธุลีไดท้ังหมด.  
     พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเร่ืองนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยนิดขีองพราหมณ   
ท้ังหลายผูกลาวอยางนีว้า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม?   
     อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเร่ืองนี้ พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยางนี้    
วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.      
         [๖๒๒] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พระราชาในโลกนี้     
เปนกษัตริยผูไดรับมูรธาภิเษกแลว จะพึงทรงเกณฑบุรุษผูมีชาติตางๆ กัน ๑๐๐ คนใหมาประชุม  
กันแลวตรัสวา มาเถิดทานท้ังหลาย ในจํานวนบุรุษเหลานัน้ บุรุษเหลาใดเกิดแตสกุลกษัตริย     
แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา บุรุษเหลานัน้จงถือไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไม 
ทับทิม เอามาทําเปนไมสีไฟ แลวจงสีใหไฟลุกโพลง อนึ่ง มาเถิดทานท้ังหลาย ในจํานวน      
บุรุษเหลานั้น บุรุษเหลาใดเกดิแตสกุลจณัฑาล แตสกุลพราน แตสกุลจักสาน แตสกุลชางรถ 
แตสกุลเทหยากเยื่อ บุรุษเหลานั้นจงถือเอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง  
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เอามาทําเปนไมสีไฟ แลวจงสีใหไฟลุกโพลง ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้น  
เปนไฉน ไฟท่ีบุรุษทั้งหลายผูเกิดแตสกุลกษัตริย แตสกุลพราหมณ แตสกุลเจา ถือเอาไมสัก    
ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไมทับทิม เอามาทําเปนไมสีไฟ แลวสีใหไฟลุกโพลงข้ึนเทานั้น     
หรือหนอ พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากจิท่ีตองทําดวยไฟนั้นได สวนไฟ     
ท่ีบุรุษทั้งหลายผูเกิดแตสกุลจัณฑาล แตสกุลพราน แตสกุลจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุล 
เทหยากเยื่อ ถือเอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง เอามาทําเปนไมสีไฟ     
แลวสีไฟใหลุกโพลงข้ึนนั้น พึงเปนไฟไมมีเปลว ไมมีสี ไมมีแสงสวาง และไมอาจทํากิจ   
ท่ีตองการทําดวยไฟนั้น?      
     อ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมไฟท่ีบุรุษท้ังหลายผูเกิด       
แตสกุลกษัตริย ... แลวสีใหไฟลุกโพลงข้ึน ก็พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจ  
ทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนัน้ได แมไฟท่ีบุรุษทัง้หลายผูเกิดแตสกุลจัณฑาล ... แลวสีใหไฟลุกโพลง       
ข้ึน ก็พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนั้นได ขาแตพระโคดม      
ผูเจริญ ความจริง แมไฟทุกอยางก็พึงเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสงสวาง และอาจทํากิจท่ีตองทํา       
ดวยไฟนัน้ไดหมด.     
     พ. ดูกรอัสสลายนะ ในเร่ืองนี้ อะไรเปนกําลัง อะไรเปนความยนิดขีองพราหมณ   
ท้ังหลายผูกลาวอยางนีว้า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ... เปนทายาทของพรหม?   
     อ. ทานพระโคดมตรัสอยางนั้นก็จริง แตในเร่ืองนี้ พราหมณท้ังหลายก็ยังเขาใจอยู 
อยางนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.     
         [๖๒๓] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ขัตติยกุมารในโลกนี้ 
พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางพราหมณี เพราะอาศัยการอยูรวมของคนท้ังสองนั้น พึงเกดิบุตร  
แตนางพราหมณีกับขัตติยกุมารนั้น เหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควรกลาวไดวาเปน  
กษัตริยบาง เปนพราหมณบางหรือ?   
     อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุตรเกิดแตนางพราหมณกีบัขัตติยกุมารนั้น เหมือนมารดา    
ก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควรกลาวไดวา เปนกษตัริยบาง เปนพราหมณบาง.  
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         [๖๒๔] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน พราหมณกุมาร 
ในโลกน้ี พึงสําเร็จการอยูรวมกับนางกษัตริย เพราะอาศัยการอยูรวมของคนท้ังสองนั้น พึงเกิด   
บุตร บุตรผูเกิดแตนางกษัตริยกับพราหมณกุมารนั้น เหมือนมารดาก็ดี เหมือนบิดาก็ดี ก็ควร      
กลาวไดวา เปนกษัตริยบาง เปนพราหมณบางหรือ? 
     ขาแตพระโคดมผูเจริญ บุตรผูเกิดแตนางกษัตริยกับพราหมณกุมารนี้ ก็ควรกลาวไดวา     
เปนกษัตริยบาง เปนพราหมณบาง.   
         [๖๒๕] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในโลกน้ี เขาพึง     
ผสมแมมากับพอลา เพราะอาศัยการผสมแมมากับพอลานั้น พึงเกิดลูกมา แมลูกมาท่ีเกิดแต      
แมมากับพอลาน้ัน เหมือนแมก็ดี เหมือนพอก็ดี ก็ควรกลาวไดวา เปนมาบาง เปนลาบางหรือ? 
     อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ แมลูกผสมนั้นก็ยอมเปนมาอัศดร ขาแตพระโคดมผูเจริญ  
เร่ืองของสัตวนี้ ขาพเจาเห็นวาตางกัน แตในนัยตน ในเร่ืองของมนุษยเหลาโนน ขาพเจา    
เห็นวาไมตางอะไรกัน.       
         [๖๒๖] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในโลกน้ี พึงมีมาณพ  
สองคน เปนพีน่องรวมทองเดียวกัน คนหนึ่งเปนคนศึกษาเลาเรียน อันอาจารยแนะนํา คนหน่ึง       
ไมไดศึกษาเลาเรียน อันอาจารยไมไดแนะนํา ในสองคนนี้ พราหมณท้ังหลายพึงเช้ือเชิญคนไหน      
ใหบริโภคกอน ในการเล้ียงของผูมีศรัทธาก็ดี ในการเล้ียงเพ่ือเปนบรรณาการกด็ี ในการเล้ียง    
เพื่อบูชายัญกด็ ีในการเล้ียงเพ่ือตอนรับแขกก็ด?ี  
     อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในสองคนน้ี พราหมณท้ังหลายพึงเช้ือเชิญมาณพผูศึกษา     
เลาเรียน ผูท่ีอาจารยแนะนํา ใหบริโภคกอน ในการเล้ียงของผูมีศรัทธาก็ดี ในการเล้ียงเพ่ือ   
เปนบรรณาการก็ดี ในการเล้ียงเพื่อบูชายัญก็ดี ในการเล้ียงเพ่ือตอนรับแขกก็ดี ขาแตพระโคดม   
ผูเจริญ ของท่ีใหในบุคคลผูไมไดศึกษาเลาเรียน ผูท่ีอาจารยมิไดแนะนํา จักมีผลมากได      
อยางไรเลา.   
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         [๖๒๗] พ. ดูกรอัสสลายนะ ทานจะสําคัญความขอนั้นเปนไฉน ในโลกน้ี พึงมี      
มาณพสองคน เปนพี่นองรวมทองเดียวกัน คนหน่ึงเปนคนศึกษาเลาเรียน อันอาจารยแนะนํา    
แตเปนคนทุศีล มีธรรมอันลามก คนหนึ่งไมไดศึกษาเลาเรียน อันอาจารยมิไดแนะนํา แตเปน       
คนมีศีล มีกัลยาณธรรม ในสองคนน้ี พราหมณท้ังหลายพงึเช้ือเชิญคนไหนใหบริโภคกอน 
ในการเล้ียงของผูมีศรัทธาก็ดี ... ในการเล้ียงเพ่ือตอนรับแขกก็ด?ี      
     อ. ขาแตพระโคดมผูเจริญ ในสองคนน้ี พราหมณท้ังหลายพึงเช้ือเชิญมาณพผูไมได    
ศึกษาเลาเรียน ผูท่ีอาจารยไมไดแนะนํา แตเปนคนมีศีล มีกัลยาณธรรม ใหบริโภคกอน    
ในการเล้ียงของผูมีศรัทธาก็ดี ... ในการเล้ียงเพ่ือตอนรับแขกก็ดี ขาแตพระโคดมผูเจริญ      
ของท่ีใหในบุคคลผูทุศีล มีธรรมอันลามกจักมีผลมากอะไรเลา.       
     พ. ดูกรอัสสลายนะ เม่ือกอนทานไดไปยังชาติ คร้ันไปยังชาติแลวไดไปในมนต 
คร้ันไปในมนตแลว กลับเวนมนตนั้นเสีย แลวกลับมายังความบริสุทธ์ิอันท่ัวไปแกวรรณะท้ัง ๔    
ท่ีเราบัญญัติไว.     
     เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัสสลายนมาณพนิ่งเฉย เกอเขิน คอตก กมหนา   
ซบเซา หมดปฏิภาณ.      
                                วรรณ ๔ ในอดีต      
         [๖๒๘] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงทราบวา อัสสลายนมาณพ นิ่งเฉย เกอเขิน 
คอตก กมหนา ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงไดตรัสกะอัสสลายนมาณพวา ดูกรอัสสลายนะ 
เร่ืองเคยมีมาแลว พราหมณฤาษี ๗ ตน มาประชุมกันท่ีกระทอมอันมุงบังดวยใบไมในราวปา   
เกิดมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ เปนทายาทของพรหม.      
ดูกรอัสสลายนะ อสิตเทวละฤาษีไดสดับขาววา พราหมณฤาษี ๗ ตน มาประชุมกันท่ีกระทอม     
อันมุงบังดวยใบไม เกิดทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้วา พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ ฯลฯ       
เปนทายาทของพรหม ดังน้ี. ลําดับนั้นแล อสิตเทวละฤาษปีลงผมและหนวด นุงผาสีแดงออน      
สวมรองเทาสองช้ัน ถือไมเทาเล่ียมทอง ไปปรากฏในบริเวณบรรณศาลาของพราหมณฤาษี ๗ ตน.   
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ดูกรอัสสลายนะ คร้ังนั้นแล อสิตเทวละฤาษีเดินไปมาอยูในบริเวณของพราหมณฤาษี ๗ ตน       
กลาวอยางนี้วา เออทานพราหมณฤาษีเหลานี้ไปไหนกันหมดหนอ เออทานพราหมณฤาษีเหลานี ้
ไปไหนกันหมดหนอ. ดกูรอัสสลายนะ ลําดับนั้นแล พราหมณฤาษี ๗ ตน ไดกลาวกะ  
อสิตเทวละฤาษีวา ใครหนอนี่เหมือนเด็กชาวบานเดินไปมาอยูท่ีบริเวณบรรณศาลาของพราหมณ   
ฤาษี ๗ ตน กลาวอยางนีว้า เออทาน พราหมณฤาษีเหลานีไ้ปไหนกันหมด เออทาน พราหมณฤาษี       
เหลานี้ไปไหนกันหมด เอาละ เราท้ังหลายจักสาปแชงมัน. ดูกรอัสสลายนะ ลําดับนัน้   
พราหมณฤาษี ๗ ตน พากนัสาปแชงอสิตเทวละฤาษวีา มันจงเปนเถาเปนจุรณไป จงเปนเถา    
เปนจุรณไป จงเปนเถาเปนจรุณไป. ดูกรอัสสลายนะ พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันสาปแชง   
อสิตเทวละฤาษีดวยประการใดๆ อสิตเทวละฤาษีกลับเปนผูมีรูปงามกวา เปนผูนาดูกวา และ 
เปนผูนาเล่ือมใสกวา ดวยประการนั้นๆ. ดกูรอัสสลายนะ คร้ังนั้นแล พราหมณฤาษี ๗ ตน   
ไดมีความคิดกนัวา ตบะของเราท้ังหลายเปนโมฆะหนอ พรหมจรรยของเราท้ังหลายไมมีผล       
ดวยวา เม่ือกอนเราท้ังหลายสาปแชงผูใดวา เจาจงเปนเถาเปนจุรณไป ผูนั้นบางคนก็เปนเถาไป      
แตผูนี้เราท้ังหลายสาปแชงดวยประการใดๆ เขากลับเปนผูมีรูปงามกวา เปนผูนาดูกวา และ    
เปนผูนาเล่ือมใสกวา ดวยประการนั้นๆ. อสิตเทวละฤาษกีลาววา ตบะของทานผูเจริญท้ังหลาย    
เปนโมฆะก็หามิได และพรหมจรรยของทานผูเจริญท้ังหลายไมมีผลก็หามิได เชิญทานผูเจริญ      
ท้ังหลายจงละความคิดประทุษรายในเราเสียเถิด.       
     ฤา. เราท้ังหลายยอมสละความคิดประทุษราย ทานเปนใครหนอ?     
     เท. ทานผูเจริญท้ังหลาย ไดยินช่ืออสิตเทวละฤาษีหรือไม?   
     ฤา. ทานผูเจริญ เราท้ังหลายไดยินช่ืออยางนั้น.    
     เท. ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย เราน่ีแหละอสิตเทวละฤาษีนั้น.  
     ดูกรอัสสลายนะ ลําดับนัน้แล พราหมณฤาษี ๗ ตน พากันเขาไปหาอสิตเทวละฤาษี    
เพื่อจะไหว. อสิตเทวละฤาษไีดกลาวกะพราหมณฤาษี ๗ ตนวา ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย     
ขาพเจาไดสดบัขาวนี้มาวา พราหมณฤาษี ๗ ตนมาประชุมในกระทอมอันมุงบังดวยใบไมในราวปา     
เกิดทิฏฐิอันลามกเห็นปานนีว้า พราหมณเทานั้นเปนวรรณะประเสริฐ วรรณะอ่ืนเลว พราหมณ   
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เทานั้นเปนวรรณะขาว วรรณะอ่ืนดํา พราหมณเทานั้นบริสุทธ์ิ ผูมิใชพราหมณไมบริสุทธ์ิ       
พราหมณเทานั้นเปนบุตรของพรหม เปนโอรสของพรหม เกิดแตปากพรหม เกิดแตพรหม     
อันพรหมนิรมติ เปนทายาทของพรหม ดังน้ีจริงหรือ? พราหมณฤาษี ๗ ตน ตอบวาจริงอยางนั้น  
ทานผูเจริญ.  
     เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา มารดาบังเกิดเกลาไดแตงงานกับพราหมณเทานั้น     
ไมไดแตงงานกะชายผูมิใชพราหมณเลย?      
     ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.    
     เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา มารดาของมารดาบังเกิดเกลา ตลอด ๗ ช่ัวยายาย       
ของมารดา ไดแตงงานกะพราหมณเทานั้น ไมไดแตงงานกะชายผูมิใชพราหมณเลย?    
     ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.    
     เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา บิดาบังเกิดเกลาไดแตงงานกับนางพราหมณีเทานั้น   
ไมไดแตงงานกะหญิงผูมิใชนางพราหมณีเลย?  
     ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.    
     เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา บิดาของบิดาบังเกดิเกลา ตลอด ๗ ช่ัวปูตาของบิดา   
ไดแตงงานกะนางพราหมณีเทานั้น ไมไดแตงงานกะหญิงผูมิใชนางพราหมณีเลย?      
     ฤา. ขอนี้ไมทราบเลย ทานผูเจริญ.    
     เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายรูหรือวา การตัง้ครรภจะมีไดดวยอาการอยางไร?       
     ฤา. ดูกรทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายรูวา การตั้งครรภจะมีไดดวยอาการอยางไร คือ    
ในโลกน้ี มารดาและบิดาอยูรวมกัน ๑ มารดามีระดู ๑ สัตวผูจะเกิดในครรภปรากฏ ๑ การ    
ตั้งครรภยอมมีไดเพราะความประชุมพรอมแหงเหตุ ๓ ประการอยางนี้.       
     เท. ก็ทานผูเจริญท้ังหลายออนวอนไดหรือวา ไดโปรดเถิด ขอสัตวท่ีเกิดในครรภ   
จงเปนกษัตริย จงเปนพราหมณ จงเปนแพศย หรือวาจงเปนศูทร?     
     ฤา. ดูกรทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายออนวอนอยางนัน้ไมไดเลย.   
     เท. เม่ือเปนอยางนั้น ทานผูเจริญท้ังหลายจะรูไดหรือวา ทานท้ังหลายเปนพวกไหน?    
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     ฤา. ดูกรทานผูเจริญ เม่ือเปนอยางนัน้ขาพเจาท้ังหลายไมรูเลยวาขาพเจาท้ังหลายเปน       
พวกไหน. 
     ดูกรอัสสลายนะ ก็พราหมณฤาษี ๗ ตนนั้น อันอสิตเทวละฤาษีซักไซไลเลียง ไตถาม      
ในวาทะปรารภชาติของตนยอมตอบไมได ก็บัดนี้ ทานอันเราซักไซไลเลียง ไตถามในวาทะ     
ปรารภชาติของตน จะตอบไดอยางไร ทานเปนศิษยมีอาจารย ยังรูไมจบ เปนแตถือทัพพี.   
         [๖๒๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว อัสสลายนมาณพไดกราบทูลพระผูมี       
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ฯลฯ ขอทานพระโคดม 
โปรดทรงจําขาพระองควา เปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิตจําเดิมแตวันนี้เปนตนไป. 
                 จบ อัสสลายนสูตร ท่ี ๓.       
                                 _____________   
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                                ๔. โฆฏมุขสูตร      
                                โฆฏมุขพราหมณ      
         [๖๓๐] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้: 
     สมัยหนึ่ง ทานพระอุเทนอยู ณ เขมิยอัมพวัน ใกลเมืองพาราณสี. ก็สมัยนั้นแล 
พราหมณช่ือวาโฆฏมุขะไดไปถึงเมืองพาราณสีดวยกรณียกิจบางอยาง. คร้ังนั้นแล โฆฏมุขพราหมณ    
เดินเท่ียวไปมาเปนการพักผอน ไดเขาไปยงัเขมิยอัมพวนั. ก็สมัยนั้น ทานพระอุเทนเดนิจงกรม     
อยูในท่ีแจง. โฆฏมุขพราหมณเขาไปหาทานพระอุเทนถึงท่ีอยู ไดปราศรัยกับทานพระอุเทน 
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดเดินตามพระอุเทนผูกําลังเดินจงกรมอยู ไดกลาว  
อยางนี้วา ดูกรสมณะผูเจริญ การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี ในเร่ืองนี้ ขาพเจามีความเห็น       
อยางนี้ เพราะบัณฑิตท้ังหลายเชนทานไมเห็นขอนั้น หรือไมเห็นธรรมในเร่ืองนี้.       
         [๖๓๑] เม่ือโฆฏมุขพราหมณกลาวอยางนี้แลว ทานพระอุเทนลงจากท่ีจงกรม เขาไปยัง   
วิหาร แลวนั่งบนอาสนะท่ีจดัไว. แมโฆฏมุขพราหมณกล็งจากท่ีจงกรม เขาไปยังวิหาร แลว  
ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. คร้ันแลว ทานพระอุเทนไดกลาวกะโฆฏมุขพราหมณวา ดูกร 
พราหมณ อาสนะมีอยู ถาทานปรารถนาก็เชิญนั่งเถิด. 
     โฆ. ก็ขาพเจารอการเช้ือเชิญของทานพระอุเทนนีแ้ล จึงยังไมนั่ง เพราะวาคนเชน   
ขาพเจา อันใครไมเช้ือเชิญกอนแลว จะพึงสําคัญการท่ีจะพึงนั่งบนอาสนะอยางไร.  
     ลําดับนั้นแล โฆฏมุขพราหมณถือเอาอาสนะตํ่าแหงหนึ่ง แลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง.       
คร้ันแลวไดกลาวกะทานพระอุเทนวา ดูกรสมณะผูเจริญ การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี ในเร่ืองนี้   
ขาพเจามีความเห็นอยางนี้ เพราะบัณฑิตท้ังหลายเชนทานไมเห็นขอนัน้ หรือไมเหน็ธรรม 
ในเร่ืองนี้. ทานพระอุเทนกลาววา ดกูรพราหมณ ถาทานพึงยอมคําท่ีควรยอม และพึงคัดคาน  
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คําท่ีควรคัดคานของเรา อนึ่ง ทานไมพึงรูเนื้อความแหงภาษิตใด พึงซักถามเราในภาษิตนั้นใหยิ่ง       
ไปวา ดกูรทานอุเทน ภาษิตนี้อยางไร เนื้อความแหงภาษตินี้เปนไฉน เพราะทําไดอยางนี้  
เราท้ังสองพึงมีการเจรจาปราศรัยในเร่ืองนีก้ันได.  
     โฆ. ขาพเจาจักยอมคําท่ีควรยอม และจักคัดคานคําท่ีควรคัดคานของทานอุเทน อนึ่ง    
ขาพเจาจักไมรูเนื้อความแหงภาษิตของทานอุเทนขอใด ขาพเจาจักซักถามทานอุเทนในภาษิตขอนัน้      
ใหยิ่งข้ึนไปวา ดูกรทานอุเทน ภาษิตนี้อยางไร เนื้อความแหงภาษิตนีเ้ปนไฉน เพราะทําได      
อยางนี้ เราท้ังสองจงเจรจาปราศรัยกันในเร่ืองนี้เถิด.     
                                บุคคล ๔ จําพวก      
         [๖๓๒] อ. ดูกรพราหมณ บุคคล ๔ จําพวกนี้ มีปรากฏอยูในโลก ๔ จําพวกเปนไฉน    
ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการ  
ทําตนใหเดือดรอน ๑ บางคนเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการทําผูอ่ืนให      
เดือดรอน ๑ บางคนเปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบการขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน       
ท้ังเปนผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ๑ บางคนไม     
เปนผูทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังไมเปนผูทําอ่ืน      
ใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน     
และไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอนนั้น เปนผูไมมีความหวิ ดับสนิท เปนผูเยน็ เสวยแตความสุข      
มีตนเปนดังพรหมอยู ในปจจุบัน ๑ ดกูรพราหมณ บรรดาบุคคล ๔ จําพวกน้ี บุคคลไหนยอม      
ยังจิตของทานใหยนิดี.       
     โฆ. ดูกรทานอุเทน บุคคลผูทําตนใหเดอืดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน    
ใหเดือดรอนนี ้ยอมไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี แมบุคคลผูทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ประกอบการ 
ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอนนี้ กไ็มยังจิตของขาพเจาใหยนิดี ถึงบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน    
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย   
ในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอนนี ้ก็ไมยังจิตของขาพเจาใหยนิดี สวนบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน       
ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมประกอบ      
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ความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ผูไมทําตนใหเดือดรอน และไมทําผูอ่ืนให      
เดือดรอนนัน้ เปนผูไมมีความหิว ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหม 
อยูในปจจุบันเทียว บุคคลนี้ยอมยังจิตของขาพเจาใหยนิดี.      
     อุ. ดูกรพราหมณ กเ็พราะเหตุไร บุคคล ๓ จําพวกน้ี จึงไมยังจิตของทานใหยินด?ี     
     โฆ. ดูกรทานอุเทน บุคคลผูทําตนใหเดอืดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน    
ใหเดือดรอน เขายอมทําตนผูรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ บุคคลนี้  
จึงไมยังจิตของขาพเจาใหยนิดี แมบุคคลผูทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ประกอบความขวนขวายในการ     
ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เขาก็ยอมทําผูอ่ืนซ่ึงรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี ้
บุคคลนี้จึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี ถึงบุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวาย       
ในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนให   
เดือดรอน เขาก็ทําตน และผูอ่ืนซ่ึงรักสุขเกลียดทุกขใหเดอืดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้    
บุคคลนี้จึงไมยังจิตของขาพเจาใหยินดี สวนบุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน  ไมประกอบความ      
ขวนขวายในการทําตนใหเดอืดรอน ท้ังไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายใน     
การทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดอืดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนผูไมมีความหวิ       
ดับสนิท เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว เขายอมไม     
ทําตน และผูอ่ืนซ่ึงรักสุขเกลียดทุกขใหเดือดรอน ใหเรารอน เพราะเหตุนี้ บุคคลนี้จึงยงัจิต 
ของขาพเจาใหยินดี.  
                                บริษัท ๒ จําพวก     
         [๖๓๓] อุ. ดูกรพราหมณ บริษัท ๒ จําพวกนี้ ๒ จาํพวกเปนไฉน คือบริษัทพวกหนึ่ง 
ในโลกน้ี กําหนัดยนิดีในแกวมณแีละกุณฑล ยอมแสวงหาบุตรและภรรยา ทาสีและทาส       
นาและท่ีดนิ ทองและเงิน สวนบริษัทพวกหนึ่งในโลกนี้ ไมกําหนดัยินดใีนแกวมณีและกณุฑล    
ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและท่ีดิน ทองและเงิน แลวออกบวชเปนบรรพชิต 
ดูกรพราหมณ บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน    
ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน เขาไมทําตนให       
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เดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมมีความหิว ดับสนทิ เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตน     
เปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว ทานเห็นบุคคลนี้ในบริษัทไหนมาก คือ ในบริษัทผูกาํหนัดยินดี    
ในแกวมณีและกณุฑล แสวงหาบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและท่ีดิน ทองและเงิน 
และในบริษัทผูไมกําหนดัยนิดีในแกวมณแีละกุณฑล ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและ 
ท่ีดิน ทองและเงิน แลวออกบวชเปนบรรพชิต?   
     โฆ. ดูกรทานอุเทน บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการ  
ทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน    
เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ไมมีความหวิ ดับสนทิ เปนผูเย็น เสวย       
แตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจบัุนเทียว ขาพเจาเห็นบุคคลนี ้มีมากในบริษทัไม  
กําหนดัยินดีในแกวมณแีละกุณฑล ละบุตรและภรรยา ทาสีและทาส นาและท่ีดิน ทองและเงิน 
แลวออกบวชเปนบรรพชิต.       
     อุ. ดูกรพราหมณ กใ็นบัดนี้นั่นเองแล เรายอมรูคําท่ีทานกลาวแลวอยางนี้วา ดกูร       
สมณะผูเจริญ การบวชอันชอบธรรมยอมไมมี ขาพเจามีความเหน็ในเร่ืองนี้อยางนี้ เพราะบัณฑติ    
ท้ังหลายเชนทานไมเหน็ขอนั้น หรือเพราะไมเหน็ธรรมในเร่ืองนี้. 
     โฆ. ดูกรทานอุเทน วาจาท่ีทานกลาวแกขาพเจานัน้ เปนวาจามเีหตสุนับสนุนโดยแท  
การบวชอันชอบธรรมมีจริง ขาพเจามีความเห็นในเร่ืองนี้อยางนี้ และขอทานอุเทนโปรดจําขาพเจา   
ไวอยางนี้ อนึ่ง บุคคล ๔ จําพวกน้ี ทานอุเทนกลาวแลวโดยยอไมจําแนกโดยพิสดาร ขอโอกาส 
เถิดทาน ขอทานอุเทนชวยอนุเคราะหจําแนกบุคคล ๔ จาํพวกนี้โดยพสิดารแกขาพเจาเถิด.     
     อุ. ดูกรพราหมณ ถาอยางนั้นทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจักกลาว.   
     โฆฏมุขพราหมณรับคําทานพระอุเทนวา อยางนั้น ทานผูเจริญ.  
                                  ติตถิยวตัร       
         [๖๓๔] ทานพระอุเทนไดกลาววา ดกูรพราหมณ กบุ็คคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบ     
ความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอนเปนไฉน ดกูรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปน   
คนเปลือย ไรมารยาท เลียมือ เขาเชิญใหมารับภิกษาก็ไมมา เขาเชิญใหหยุดก็ไมหยุด      
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ไมยินดีรับภิกษาท่ีเขานํามาให ไมยนิดีรับภกิษาท่ีเขาทําเฉพาะ ไมยินดีรับนิมนต ไมรับภิกษา   
ปากหมอ ไมรับภิกษาจากปากกระเชา ไมรับภิกษาครอมธรณีประตู ไมรับภิกษาครอมทอนไม   
ไมรับภิกษาครอมสาก ไมรับภิกษาของคนสองคนกําลังบริโภคอยู ไมรับภิกษาของหญิงมีครรภ   
ไมรับภิกษาของหญิงผูกําลังใหลูกดดูนม ไมรับภิกษาของหญิงผูคลอเคลียชาย ไมรับภิกษาท่ีแนะนํา  
ทํากันไว ไมรับภิกษาในท่ีท่ีเขาเล้ียงสุนัข ไมรับภิกษาในท่ีมีแมลงวันตอมเปนกลุม ไมรับปลา  
ไมรับเนื้อ ไมดื่มสุรา ไมดื่มเมรัย ไมดื่มน้ําหมักดอง เขารับภิกษาท่ีเรือนหลังเดียว เยียวยา 
อัตภาพดวยขาวคําเดยีวบาง รับภิกษาท่ีเรือน ๒ หลัง เยียวยาอัตภาพดวยขาว ๒ คําบาง ฯลฯ 
รับภิกษาท่ีเรือน ๗ หลัง เยยีวยาอัตภาพดวยขาว ๗ คําบาง เยียวยาอัตภาพดวยภกิษาในถาดนอย      
ใบเดียวบาง ๒ บาง ฯลฯ ๗ บาง กินอาหารท่ีเก็บคางไววันหนึ่งบาง ๒ วันบาง ฯลฯ ๗ วันบาง    
เปนผูประกอบความขวนขวายในการบริโภคภัตท่ีเวียนมาตั้งกึ่งเดือนเชนนี้ดวยประการฉะนี้ เปนผู 
มีผักดองเปนภกัษาบาง มีขาวฟางเปนภกัษาบาง มีลูกเดือยเปนภกัษาบาง มีกากขาวเปนภักษาบาง       
มีสาหรายเปนภักษาบาง มีรําเปนภกัษาบาง มีขาวตังเปนภกัษาบาง มีขาวไหมเปนภักษาบาง     
มีหญาเปนภกัษาบาง มีโคมัยเปนภักษาบาง มีเหงามันและผลไมในปาเปนอาหาร บริโภคผลไม       
หลนเยยีวยาอัตภาพบาง เขานุงหมผาปานบาง ผาแกมกนับาง ผาหอศพบาง ผาบังสุกุลบาง      
ผาเปลือกไมบาง หนังเสือบาง หนังเสือท้ังเล็บบาง ผาคากรองบาง ผาเปลือกไมกรองบาง       
ผาผลไมกรองบาง ผากัมพลทําดวยผมคนบาง ผากัมพลทําดวยขนสัตวบาง ผาทําดวยขนปกนก   
เคาบาง เปนผูถือการถอนผมและหนวด คือ ประกอบความขวนขวายในการถอนผมและหนวด     
บาง เปนผูถือการยืน คือ หามอาสนะบาง เปนผูถือกระโหยง คือ ประกอบความเพียรในการเดิน     
กระโหยงบาง เปนผูถือการนอนบนหนาม คือ สําเร็จการนอนบนหนามบาง เปนผูถือการอาบน้ํา   
วันละ ๓ คร้ัง คือ ประกอบความขวนขวายในการลงนํ้าบาง เปนผูขวนขวายในการประกอบเหตุ      
เคร่ืองทํากายใหเดือดรอน ใหเรารอน ดวยวิธีเปนอันมากเชนนี้อยู ดูกรพราหมณ บุคคลน้ี     
เรียกวา เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน.      
         [๖๓๕] ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ 
ทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนไฉน ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนคนฆาแกะขายเล้ียงชีพ     
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เปนคนฆาหมูขายเล้ียงชีพ เปนคนฆานกขายเล้ียงชีพ เปนคนฆาเนื้อขายเล้ียงชีพ เปนพราน 
เปนคนฆาปลา เปนโจร เปนคนรับจางฆาโจร เปนใหญในเรือนจํา หรือแมใครๆ อ่ืนผูมีการงาน      
อันหยาบชา ดกูรพราหมณ บุคคลนี้เรียกวา เปนคนทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ประกอบความขวนขวาย       
ในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.  
         [๖๓๖] ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการ      
ทําตนใหเดือดรอน ท้ังทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน      
เปนไฉน ดกูรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ เปนพระราชามหากษัตริย ไดรับมูรธาภิเษกแลว   
หรือเปนพราหมณมหาศาล เขาส่ังใหสรางสันถาคารใหมไวดานตะวันออกแหงนคร แลวปลงผม    
และหนวด นุงหนังเสือท้ังเล็บ เอาน้ํามันเจอืเนยใสทากาย เกาหลังดวยเขาสัตว เขาไปยัง   
สันถาคารพรอมดวยมเหสี และพราหมณปุโรหิต เขานอนบนพื้นดินอันไมมีเคร่ืองลาด ซ่ึงไลทา 
ดวยของเขียวสด พระราชาเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมในเตาท่ีหนึ่ง พระมเหสีเยียวยาอัตภาพดวย 
น้ํานมในเตาท่ี ๒ พราหมณปุโรหิตเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมในเตาท่ี ๓ บูชาไฟดวยน้ํานมใน   
เตาท่ี ๔ ลูกโคเยียวยาอัตภาพดวยน้ํานมท่ีเหลือแหงแมโคลูกออนตัวเดียว เขาส่ังอยางนี้วา    
จงฆาโคผูเทานี้ ลูกโคผูเทานี้ ลูกโคเมียเทานี้ แพะเทานี้ แกะเทานี้ เพื่อประโยชนแกการ       
บูชายัญ จงตัดตนไมเทานี้ เพือ่ประโยชนแกการทําโรงบูชายัญ จงถอนหญาเทานี้เพื่อลาดพ้ืน     
ชนเหลาใดเปนทาสก็ดี เปนคนใชก็ดี เปนกรรมกรก็ดี ของพระราชาหรือพราหมณมหาศาลนั้น    
ชนเหลานั้นถูกอาชญาคุกคาม ถูกภัยคุกคาม รองไหน้ําตานองหนา ทําการงานตามกาํหนดส่ัง      
ดูกรพราหมณ บุคคลนี้เรียกวา เปนผูทําตนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําตน      
ใหเดือดรอน ท้ังทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ประกอบความขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน.  
         [๖๓๗] ดูกรพราหมณ ก็บุคคลผูไมทําตนใหเดือดรอน ไมประกอบความขวนขวายใน   
การทําตนใหเดือดรอน ท้ังไมทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ไมประกอบความขวนขวายในการทําใหผูอ่ืน      
เดือดรอน เขาไมทําตนใหเดอืดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เปนผูไมมีความหวิ ดับสนิท       
เปนผูเย็น เสวยแตความสุข มีตนเปนดังพรหมอยูในปจจุบันเทียว เปนไฉน ดูกรพราหมณ    
พระตถาคตเสด็จอุบัติข้ึนในโลกนี้ เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ... เปนผูเบิกบานแลว      
เปนผูจําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย   
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พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณ เทวดาและมนษุย  
ใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศพรหมจรรย     
พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธ์ิ บริบูรณส้ินเชิง. คฤหบดีกด็ี บุตรคฤหบดีก็ดี หรือบุคคล    
ผูเกิดภายหลังในตระกูลใดตระกูลหนึ่ง ไดฟงธรรมนั้น คร้ันไดฟงธรรมนั้นแลว ยอมไดศรัทธา    
ในพระตถาคต เขาประกอบดวยศรัทธานั้น ยอมเห็นตระหนักชัดวา ฆราวาสคับแคบ เปนทาง 
มาแหงกเิลสธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผูอยูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย 
ใหบริบูรณบริสุทธ์ิโดยสวนเดียวดุจสังขขัดแลว ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและ     
หนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิตเถิด. สมัยตอมา เขาละกองโภคสมบัตินอยใหญ     
ละเครือญาตินอยใหญ ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสายะ ออกบวชเปนบรรพชิต.   
                 ผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ    
         [๖๓๘] เม่ือเขาบวชแลวอยางนี้ เปนผูถึงพรอมดวยสิกขาและอาชีพเสมอดวยภกิษุ     
ท้ังหลาย เปนผูละการฆาสัตว เวนขาดจากการฆาสัตว วางทอนไม วางศาตรา มีความละอาย  
มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังปวงอยู ละการลักทรัพย เวนขาด     
จากการลักทรัพย รับแตของที่เขาให ตองการแตของท่ีเขาให ไมประพฤติตนเปนขโมย มีตน  
สะอาดอยู ละกรรมอันเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล เวน       
จากเมถุนอันเปนกิจของชาวบาน ละมุสาวาท เวนขาดจากมุสาวาท พูดแตคําจริง ดํารงคําสัตย    
พูดเปนหลักฐานควรเช่ือได ไมพูดลวงโลก ละคําสอเสียด เวนขาดจากคําสอเสียด ฟงจาก      
ขางนี้แลวไมไปบอกขางโนน เพื่อใหคนหมูนี้แตกราวกนั หรือฟงจากขางโนนแลวไมมาบอก      
ขางนี้ เพื่อใหคนหมูโนนแตกราว สมานคนท่ีแตกราวกันบาง สงเสริมคนท่ีพรอมเพรียงกัน       
บาง ชอบคนผูพรอมเพรียงกนั ยินดีในคนผูพรอมเพรียงกัน เพลิดเพลินในคนผูพรอมเพรียงกนั      
กลาวแตคําท่ีทําใหพรอมเพรียงกัน ละคําหยาบ เวนขาดจากคําหยาบ กลาวแตคําไมมีโทษ 
เพราะหู ชวนใหรัก จับใจ เปนคําของชาวเมือง คนสวนมากรักใครพอใจ ละคําเพอเจอ เวน     
ขาดจากคําเพอเจอ พูดถูกกาล พูดคําจริง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย พูดแตคํามี    
หลักฐาน มีท่ีอาง มีท่ีกําหนด ประกอบดวยประโยชน โดยกาลอันควร เธอเปนผูเวนขาด       
จากการพรากพืชคามและภตูคาม เปนผูฉันหนเดียว เวนการฉันในราตรี งดการฉันในเวลาวกิาล     
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เปนผูเวนขาดจากการฟอนรํา ขับรอง การประโคมดนตรี และดูการเลนอันเปนขาศึกแกกุศล เปน     
ผูเวนขาดจากการทัดทรง ประดับและตกแตงรางกายดวยดอกไมของหอมและเคร่ืองประเทืองผิว   
อันเปนฐานะแหงการแตงตัว เวนขาดจากการน่ังนอนบนท่ีนั่งท่ีนอนอันสูงใหญ เวนขาดจาก   
การรับทองและเงิน เวนขาดจากการรับธัญชาติดิบ เวนขาดจากการรับเนื้อดิบ เวนขาดจากการ   
รับสตรีและกุมารี เวนขาดจากการรับทาสีและทาส เวนขาดจากการับแพะและแกะ เวนขาด  
จากการรับไกและสุกร เวนขาดจากการรับ ชาง โค มาและลา เวนขาดจากการรับนาและท่ีดิน    
เวนขาดจากการประกอบทูตกรรมและการรับใช เวนขาดจากการซ้ือและการขาย เวนขาดจากการ      
ฉอโกงดวยตราช่ัง การโกงดวยของปลอมและการโกงดวยเคร่ืองตวงวดั เวนขาดจากการรับสินบน  
การลอลวงและการตลบตะแลง เวนขาดจากการตัด การฆา การจองจํา ตีชิง การปลน และกรรโชก.    
เธอเปนผูสันโดษดวยจีวรเปนเคร่ืองบริหารกาย ดวยบิณฑบาตเปนเคร่ืองบริหารทอง จะไปทาง       
ทิศาภาคใดๆ ก็ถือเอาไปไดเอง. เปรียบเหมือนนก จะบินไปทางทิศาภาคใดๆ ก็มีแตปกของ       
ตัวเปนภาระบินไปฉะน้ัน. เธอประกอบดวยศีลขันธอันเปนของพระอริยะนี้ ยอมไดเสวยสุขอันไมมี   
โทษเฉพาะตน. เธอเห็นรูปดวยจกัษแุลว ไมเปนผูยดึถือนิมิต ไมยดึถืออนุพยัญชนะ ยอม   
ปฏิบัติเพื่อสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ 
อภิชฌา และโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวารักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียง       
ดวยหู ... สูดกล่ินดวยจมูก ... ล้ิมรสดวยล้ิน ... ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย ... รูธรรมารมณ  
ดวยใจแลว ไมเปนผูยึดถือนมิิต ไมยึดถืออนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพื่อสํารวมมนินทรีย ท่ีเม่ือ       
ไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ช่ือวา    
รักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย. เธอประกอบดวยอินทรียสังวรอันเปนของพระอริยะ 
นี้ ยอมไดเสวยสุขอันบริสุทธ์ิ เฉพาะตน. เธอเปนผูกระทําความรูสึกตัวในการกาวไป ในการ       
ถอยกลับ ยอมทําความรูสึกตัวในการแล ในการเหลียว ยอมทําความรูสึกตัวในการคูเขา ใน    
เหยยีดออก ยอมทําความรูสึกในการทรงสังฆาฏิบาตรและจีวร ยอมทําความรูสึกตัวในการฉัน     
ในการดื่ม ในการเค้ียว ในการล้ิม ยอมทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระปสสาวะ ยอมทํา    
ความรูสึกตัวในการเดิน ในการยืน ในการนั่ง ในการหลับ ในการตื่น ในการพูด ในการนิ่ง.    
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         [๖๓๙] ภิกษนุั้นประกอบดวยศีลขันธ อันเปนของพระอริยะดวยอินทรียสังวรอันเปน    
ของพระอริยะ และดวยสติสัมปชัญญะอันเปนของพระอริยะเชนนี้ ยอมเสพเสนาสนะอันสงัด       
คือ ปา โคนไม ภูเขา ซอกเขา ถํ้า ปาชา ปาชัฏ ท่ีแจง ลอมฟาง เธอกลับจากบิณฑบาต       
ในเวลาภายหลังภัต นั่งคูบัลลังก ตั้งกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา เธอละความโลภ คือ     
อภิชฌา มีใจปราศจากความโลภอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอภิชฌา ละความประทุษราย คือ  
พยาบาท ไมคิดพยาบาท มีความกรุณาหวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตวท้ังปวงอยู ยอมชําระจิตให       
บริสุทธ์ิจากความประทุษรายคือพยาบาท ละถีนมิทธะ ปราศจากถีนมิทธะ มีความกําหนดหมาย       
อยูท่ีแสงสวาง มีสติสัมปชัญญะอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากถีนมิทธะ ละอุทธัจจกุกกจุจะ     
เปนผูไมฟุงซาน มีจิตสงบ ณ ภายในอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากอุทธัจจกุกกุจจะ ละวิจกิิจฉา      
ขามวิจิกจิฉา ไมมีความสงสัยในกุศลธรรมท้ังหลายอยู ยอมชําระจิตใหบริสุทธ์ิจากวิจกิิจฉา.     
                ฌาน ๔    
         [๖๔๐] ภิกษนุั้น ละนวิรณ ๕ ประการ อันเปนเคร่ืองเศราหมองใจ ทําปญญาใหทุรพล     
เหลานี้แลว สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอันมีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข   
เกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌานอันมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก    
ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขา มีสติสัม      
ปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยเจาท้ังหลาย     
สรรเสริญวา ผูไดฌานนีเ้ปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข     
เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู.   
                ญาณ ๓    
         [๖๔๑] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส 
เปนจิตออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ถึงความไมหวัน่ไหวแลวอยางนี้ ยอมโนมนอมจิตไปเพื่อ     
ปุพเพนวิาสานุสติญาณ. เธอยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือ ระลึกไดชาติหนึง่บาง  
๒ ชาติบาง ๓ ชาติบาง ๔ ชาติบาง ๕ ชาติบาง ๑๐ ชาติบาง ๒๐ ชาติบาง ๓๐ ชาติบาง      
๔๐ ชาติบาง ๕๐ ชาติบาง ๑๐๐ ชาติบาง ๑,๐๐๐ ชาติบาง ๑๐๐,๐๐๐ ชาติบาง ตลอดสังวัฏกัป    
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เปนอันมากบาง ตลอดวิวัฏกปัเปนอันมากบาง ตลอดสังวัฏวิวัฏกัปเปนอันมากบางวา ในภพโนน      
เราไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุขเสวยทุกข  
อยางนั้นๆ มีกาํหนดอายุเพยีงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนัน้แลว ไดไปเกดิในภพโนน แมในภพ 
นั้น เราก็ไดมีช่ืออยางนั้น มีโคตรอยางนั้น มีผิวพรรณอยางนั้น มีอาหารอยางนั้น เสวยสุข    
เสวยทุกข อยางนั้นๆ มีกําหนดอายุเพียงเทานั้น คร้ันจุติจากภพนั้นแลว ไดมาเกดิในภพน้ี เธอ   
ยอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี.     
         [๖๔๒] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ ... ถึงความไมหวัน่ไหวแลวอยางนี้ ยอมโนมนอม      
จิตไปเพื่อรูจุตแิละอุปบัติของสัตวท้ังหลาย. เธอเห็นหมูสัตวกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต     
มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจักษอัุนบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนุษย   
ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรมวา สัตวเหลานี้ประกอบดวยกายทุจริต ฯลฯ ตเิตียนพระ 
อริยะเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ ถือม่ันการกระทําดวยอํานาจมิจฉาทิฏฐิ เม่ือตายไป จึงตองเขาถึงอบาย  
ทุคติ วินิบาต นรก สวนสัตวเหลานั้นประกอบดวยกายสุจริต ฯลฯ ไมติเตียนพระอริยเจา เปน      
สัมมาทิฏฐิ ถือมั่นการกระทําดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ เม่ือตายไป ไดเขาถึงสุคติ โลก สวรรค  
เธอยอมเห็นหมูสัตวกําลังจุต ิกําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม ไดดี       
ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษขุองมนุษย ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม  
ดวยประการฉะนี้.      
         [๖๔๓] ภิกษนุั้น เม่ือจติเปนสมาธิ ... ถึงความไมหวัน่ไหวแลวอยางนี้ ยอมโนมนอม      
จิตไปเพื่อญาณเปนเหตุส้ินอาสวะ. เธอยอมรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย      
นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา นี้เหลาอาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ 
นี้ขอปฏิบัติเคร่ืองใหถึงความดับอาสวะ เม่ือเธอรูอยางนี้ เห็นอยางนี้  จิตยอมหลุดพนจาก  
กามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณหยั่งรูวา 
หลุดพนแลว ยอมรูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว กิจท่ีควรทํา ทําเสร็จแลว กิจอ่ืน  
เพื่อความเปนอยางนี้อีกมิไดมี ดูกรพราหมณ บุคคลนี้เรียกวา ผูไมทําตนใหเดือดรอน ไม     
ประกอบความขวนขวายในการทําตนใหเดือดรอน ท้ังไมทําผูอ่ืนใหเดอืดรอน ไมประกอบความ   
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ขวนขวายในการทําผูอ่ืนใหเดือดรอน เขาไมทําตนใหเดือดรอน ไมทําผูอ่ืนใหเดือดรอน ไมมี     
ความหวิ ดับสนิท เปนผูเยน็ เสวยแตความสุข มีตนเปนดงัพรหมอยูในปจจุบันเทียว.       
                   การสรางศาลาสงฆ    
         [๖๔๔] เม่ือทานพระอุเทนกลาวอยางนี้แลว โฆฏมุขพราหมณ ไดกลาวกะทานพระ       
อุเทนวา ขาแตทานอุเทน ภาษิตของทานแจมแจงนกั ขาแตทานอุเทน ภาษิตของทานแจมแจง      
นัก ทานอุเทนประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด 
บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืด ดวยหวังวา ผูมีจกัษุจกัเหน็รูปไดฉะนั้น 
ขาพเจานี้ ขอถึงทานอุเทนกับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอทานอุเทนทรงจําขาพเจา    
วาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป. 
     อุ. ดูกรพราหมณ ทานอยาไดถึงอาตมาเปนสรณะเลย เชิญทานถึงพระผูมีพระภาคท่ี     
อาตมาถึงเปนสรณะเปนสรณะเถิด.       
     โฆ. ขาแตทานอุเทน เดีย๋วนี้ ทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น      
ประทับอยูท่ีไหน?     
     อุ. ดูกรพราหมณ เดี๋ยวนี้ พระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น เสด็จ 
ปรินิพพานเสียแลว.    
     โฆ. ขาแตทานอุเทน ถาแหละขาพเจาพึงไดฟงวา ทานพระโคดมพระองคนั้น ประทับ   
อยูในหนทางแม ๑๐ โยชน ขาพเจาก็พึงไปเฝาทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้     
แมส้ินหนทาง ๑๐ โยชน ถาแหละขาพเจาพึงไดฟงวา ทานพระโคดมพระองคนั้น ประทับอยู  
ในหนทาง ๒๐ โยชน ... ๓๐ โยชน ... ๔๐ โยชน ... ๕๐ โยชน ... แม ๑๐๐ โยชน ขาพเจาก ็
พึงไปเฝาทานพระโคดมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น แมส้ินหนทาง ๑๐๐ โยชน แตวา  
ทานพระโคดมพระองคนั้น เสด็จปรินิพพานเสียแลว ขาพเจาขอถึงทานพระโคดมพระองคนั้น    
แมเสด็จปรินพิพานแลว กับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆ เปนสรณะ ขอทานอุเทนทรงจํา 
ขาพเจาวาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวนันี้เปนตนไป อนึง่ มีเบ้ียเล้ียงประจํา ท่ี       
พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานแกขาพเจาทุกวนั ขาพเจาขอถวายสวนหนึ่งจากเบ้ียเล้ียงประจํา     
นั้นแกทานอุเทน.      
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         [๖๔๕] อุ. ดูกรพราหมณ ก็พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานอะไรเปนเบ้ียเล้ียง   
ประจําทุกวันแกทาน?   
     โฆ. ขาแตทานอุเทน พระเจาอังคราชโปรดพระราชทานกหาปณะ ๕๐๐ เปนเบ้ียเล้ียง       
ประจําแกขาพเจา.     
     อุ. ดูกรพราหมณ การรับทองและเงิน ไมสมควรแกอาตมาท้ังหลาย. 
     โฆ. ขาแตทานอุเทน ถาทองและเงินนัน้ไมสมควร ขาพเจาจะใหสรางวิหารถวาย       
ทานอุเทน.     
     อุ. ดูกรพราหมณ ถาแลทานปรารถนาจะใหสรางวิหารถวายอาตมา กข็อใหสรางโรง 
เล้ียงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตรเถิด.     
     โฆ. ดวยขอท่ีทานอุเทนชักชวนขาพเจาในสังฆทานนี้ ขาพเจามีใจช่ืนชมยินดีเหลือ  
ประมาณ ขาแตทานอุเทน ขาพเจาจะใหสรางโรงเล้ียงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตร ดวย   
เบ้ียเล้ียงประจาํสวนนี้ดวย ดวยเบ้ียเล้ียงประจําสวนอ่ืนดวย.   
     คร้ังนั้นแล โฆฏมุขพราหมณใหจัดสรางโรงเล้ียงถวายแกสงฆในเมืองปาตลีบุตร ดวย   
เบ้ียเล้ียงประจาํสวนนี้ และสวนอ่ืน โรงเล้ียงนั้น เดีย๋วนี้เรียกวาโฆฏมุขี ฉะนี้แล.  
                  จบ โฆฏมุขสูตร ท่ี ๔. 
                        _______________  
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                                 ๕. จังกสูีตร      
                   เร่ืองจังกีพราหมณ  
         [๖๔๖] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้: 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ       
เสด็จถึงพราหมณคามของชนชาวโกศลช่ือวา โอปาสาทะ. ไดทราบวา ณ ท่ีนั้น พระผูมีพระภาค   
ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหงโอปาสาทพราหมณคาม. ก็สมัยนั้นแล       
พราหมณช่ือวา จังกีปกครองโอปาสาทพราหมณคาม อันคับค่ังดวยประชาชนและหมูสัตว  
อุดมไปดวยหญา ไมและนํ้า สมบูรณดวยธัญญาหาร เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล       
ทรงโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธ์ิ.   
         [๖๔๗] พราหมณและคฤหบดี ชาวโอปาสาทพราหมณคามไดสดับขาววา พระสมณโคดม      
ศากยบุตรเสดจ็ออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในโกศลชนบท พรอมดวยภกิษุสงฆหมู 
ใหญ เสด็จถึงโอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน ทางทิศเหนือ    
แหงโอปาสาทพราหมณคาม ก็กิติศัพทอันงดงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ไดขจรไปอยางนีว้า       
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผู    
จําแนกธรรม พระองคทรงทําโลกนี้ พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวย    
พระปญญาอันยิ่งของพระองคเองแลว ทรงสอนหมูสัตว พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและ  
มนุษยใหรูตาม ทรงแสดงธรรมอันงามในเบ้ืองตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ทรงประกาศ     
พรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะบริสุทธ์ิบริบูรณส้ินเชิง ก็การไดเห็นพระอรหันต   
เห็นปานนั้น ยอมเปนความดแีล.       
     คร้ังนั้นแล พราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาทพราหมณคาม พากนัออกจาก       
โอปาสาทพราหมณคามเปนหมูๆ มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไปทางปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน. 
ก็สมัยนั้นแล จงักีพราหมณนอนพักผอนกลางวันอยูในปราสาทช้ันบน.    
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         [๖๔๘] จังกีพราหมณไดเหน็พราหมณ และคฤหบดีชาวโอปาสาทพราหมณคาม พากัน      
ออกจากโอปาสาทพราหมณคามเปนหมู มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไปยังปาไมสาละอันช่ือวา   
เทพวัน คร้ันเห็นแลวจึงเรียกนักการมาถามวา พอนกัการ พราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาท     
พราหมณคาม พากันออกจากโอปาสาทพราหมณคามเปนหมูๆ มุงหนาไปทางทิศอุดร พากันไป  
ยังปาไมสาละอันช่ือวาเทพวนั ทําไมกัน. นกัการตอบวา ขาแตทานจังก ีมีเร่ืองอยู พระสมณ    
โคดมศากยบุตรเสด็จออกผนวชจากศากยสกุล เสด็จจาริกไปในโกศลชนบทพรอมดวยภกิษุสงฆ 
หมูใหญ เสดจ็ถึงโอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน ทางทิศเหนือ       
แหงโอปาสาทพราหมณคาม ก็กิติศัพทอันงามของทานพระโคดมพระองคนั้น ไดขจรไปอยางนี้วา  
แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนพระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผู    
จําแนกธรรม พราหมณและคฤหบดีเหลานั้น พากนัไปเพื่อเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น.   
     จ. พอนักการ ถาเชนนั้น ทานจงเขาไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาท       
พราหมณคาม แลวจึงกลาวอยางนีว้า ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย จังกีพราหมณส่ังมาอยางนี้วา   
ขอทานผูเจริญท้ังหลายจงรออยูกอน แมจังกีพราหมณก็จะไปเฝาพระสมณโคดม.       
     นักการรับคําจังกีพราหมณแลว เขาไปหาพราหมณและคฤหบดีชาวโอปาสาทพราหมณคาม  
แลวกลาววา ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย จังกพีราหมณส่ังมาอยางนี้วา ขอทานท้ังหลายจงรอกอน  
แมจังกพีราหมณก็จกัไปเฝาพระสมณโคดมดวย.  
                                จังกีพราหมณจะเขาเฝาพระพุทธเจา       
         [๖๔๙] กส็มัยนั้นแล พราหมณตางเมืองประมาณ ๕๐๐ พักอยูในโอปาสาทพราหมณคาม  
ดวยกรณยีกจิบางอยาง. พราหมณเหลานั้นไดฟงขาววา จงักีพราหมณจกัไปเฝาพระสมณโคดม. 
ลําดับนั้น พราหมณเหลานั้นพากันเขาไปหาจังกีพราหมณถึงท่ีอยู แลวไดถามจังกีพราหมณวา     
ไดทราบวา ทานจังกีจกัไปเฝาพระสมณโคดมจริงหรือ? จังกีพราหมณตอบวา ดูกรทานผูเจริญ 
ท้ังหลาย เปนความจริงอยางนั้น แมเราจักไปเฝาพระสมณโคดม.       
     เว. ทานจังกีอยาไปเฝาพระสมณโคดมเลย ทานจังกไีมสมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม 
พระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจงักี เพราะวาทานจังกีเปนอุภโตสุชาติท้ังฝายมารดาและ  
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บิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดย  
อางถึงชาติ แมเพราะเหตุท่ีทานจังกีเปนอุภโตสุชาติ ... ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงชาตินี้ 
ทานจังกีจึงไมสมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม แตพระสมณโคดมน่ันแล สมควรจะเสด็จมาหา   
ทานจังกี ทานจังกีแลเปนผูม่ังค่ัง มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก ... ทานจังกีแลเปนผูรูจบไตรเทพ  
พรอมท้ังคัมภรีนิฆัณฑุและคัมภีรเกฏภะ พรอมท้ังประเภทอักษรมีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ี ๕ เขาใจ      
ตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ ... ทานจังกี   
แลเปนผูมีรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยผิวพรรณผุดผองยิ่งนกั มีวรรณคลายพรหม  
มีสรีระคลายพรหม นาดูนาชมไมนอย ... ทานจังกแีลเปนผูมีศีล มีศีลยั่งยืน ประกอบดวยศีล   
ยั่งยืน ทานจังกีแลเปนผูมีวาจาไพเราะ มีเสียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมืองสละสลวย       
ไมมีโทษ ใหผูฟงเขาใจเนื้อความไดชัด ... ทานจังกแีลเปนอาจารยและปาจารยของคนเปนอันมาก 
สอนมนตใหมาณพ ๓๐๐ คน ... ทานจังกแีลเปนผูอันพระเจาปเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ     
นับถือ บูชา นอบนอม ... ทานจังกแีลเปนผูอันพราหมณโปกขรสาติ สักการะ เคารพ นบัถือ   
บูชา นอบนอม ... ทานจังกแีลปกครองโอปาสาทพราหมณคาม อันคับค่ังไปดวยประชาชนและ 
หมูสัตวอุดมดวยหญา ไมและน้ํา สมบูรณดวยธัญญาหาร เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศล       
ทรงโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหเปนสิทธ์ิ แมเพราะเหตุท่ีทานจังกปีกครองโอปาสาทพราหมณ 
คาม อันคับค่ังไปดวยประชาชนและหมูสัตว อุดมดวยหญา ไมและนํ้า สมบูรณดวยธัญญาหาร  
เปนราชสมบัติอันพระเจาปเสนทิโกศลทรงโปรดพระราชทานเปนรางวัลใหสิทธ์ินี้ ทานจังกีจึงไม     
สมควรจะไปเฝาพระสมณโคดม แตพระสมณโคดมสมควรจะเสด็จมาหาทานจังกี. 
                                  สรรเสริญคุณของพระพุทธเจา      
         [๖๕๐] เม่ือพราหมณท้ังหลายกลาวอยางนี้แลว จังกพีราหมณไดกลาวกะพราหมณ       
เหลานั้นวา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ถาเชนนั้น ขอทานท้ังหลายจงฟงขาพเจาบาง เรานีแ่หละ       
สมควรจะไปเฝาพระสมณโคดมพระองคนั้นทุกประการ แตทานพระสมณโคดมพระองคนั้น      
ไมสมควรเสด็จมาหาเราเลย ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ไดทราบวา พระสมณโคดมทรงเปน  
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อุภโตสุชาติท้ังฝายพระมารดาท้ังฝายพระบิดา มีพระครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิหมดจดดี ตลอด ๗ 
ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงพระชาติ แมเพราะเหตุท่ีพระสมณโคดมเปน      
อุภโตสุชาติ ฯลฯ ไมมีใครคัดคานติเตียนไดโดยอางถึงพระชาตินี้ ทานพระโคดมพระองคนั้น 
จึงไมสมควรจะเสด็จมาหาเราท้ังหลาย ท่ีถูกเราท้ังหลายนี้แหละสมควรจะไปเฝาทานพระโคดม   
พระองคนั้น ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย ไดทราบวาพระสมณโคดมทรงสละเงินและทองมากมาย      
ท้ังท่ีอยูในพ้ืนดิน ท้ังท่ีอยูในอากาศเสด็จออกผนวช ... พระสมณโคดมกําลังรุน พระเกศาดําสนิท   
ยังหนุมแนนต้ังอยูในปฐมวยั เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต ... เมื่อพระมารดาและพระบิดา  
ไมทรงปรารถนาใหทรงผนวช พระพักตรอาบไปดวยพระอัสสุชล ทรงกันแสงอยู พระสมณโคดม 
ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสายะ เสด็จออกทรงผนวชเปนบรรพชิต ...      
พระสมณโคดมมีพระรูปงาม นาดู นาเล่ือมใส ประกอบดวยพระฉววีรรณผุดผองยิ่งนกั    
มีพระวรรณะคลายพรหม มีพระสรีระคลายพรหม นาดู นาชม มิใชนอย ... พระสมณโคดมทรง      
มีศีล มีศีลเปนอริยะ มีศีลเปนกุศล ทรงประกอบดวยศีลเปนกุศล ... พระสมณโคดมมีพระวาจา  
ไพเราะ มีพระสําเนียงไพเราะ ประกอบดวยวาจาของชาวเมือง สละสลวย ไมมีโทษ ยงัผูฟง       
ใหเขาใจเนื้อความไดชัดแจง ... พระสมณโคดมทรงเปนอาจารยและปาจารยของคนหมูมาก ...  
พระสมณโคดมทรงมีกามราคะส้ินแลว ทรงเลิกธนูศรศิลป ... พระสมณโคดมทรงเปนกรรมวาที       
เปนกิริยวาที ไมทรงมุงรายแกพวกพราหมณ ... พระสมณโคดมเสด็จออกทรงผนวชจากสกุลสูง    
คือ จากสกุลกษัตริยอันไมเจอืปน ... พระสมณโคดมเสด็จออกทรงผนวช จากสกุลม่ังค่ัง 
มีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก ... คนตางรัฐตางชนบท พากันมาทูลถามปญหาพระสมณโคดม ...    
เทวดาหลายพันพากันมอบกายถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ ... กิติศัพทอันงามของ  
พระสมณโคดม ขจรไปแลวอยางนี้วา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปน      
พระอรหันต ... เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจาํแนกธรรม ... พระสมณโคดมทรงประกอบดวย       
มหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ ... พระเจาแผนดินมคธจอมทัพทรงพระนามวาพิมพสิาร พรอมท้ัง   
พระโอรสและพระมเหสี ทรงมอบกายถวายพระชนมถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ ... พระเจา     
ปเสนทิโกศลทรงมอบกายถวายพระชนมถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ ... พราหมณโปกขรสาติ     
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พรอมดวยบุตรและภรรยา มอบกายถวายชีวิตถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ ... พระสมณโคดม     
เสด็จถึงโอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหง     
โอปาสาทพราหมณคาม สมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่ง มาสูเขตบานของเราท้ังหลาย  
สมณะหรือพราหมณเหลานัน้ ช่ือวาเปนแขกของเราท้ังหลาย และเปนแขกท่ีเราท้ังหลายพึง    
สักการะ เคารพ นับถือ บูชา ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย แมเพราะเหตุท่ีพระสมณโคดมเสด็จถึง 
โอปาสาทพราหมณคาม ประทับอยู ณ ปาไมสาละอันช่ือวาเทพวัน ทางทิศเหนือแหงโอปาสาท     
พราหมณคาม ช่ือวาเปนแขกของเราท้ังหลาย และเปนแขกท่ีเราท้ังหลายพึงสักการะ เคารพ     
นับถือ บูชา นี้ ทานพระสมณโคดมพระองคนั้น จึงไมสมควรจะเสด็จมาหาเราท้ังหลาย ท่ีถูก   
เราท้ังหลายน่ีแหละ สมควรไปเฝาทานพระโคดมพระองคนั้น  ดูกรทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจา     
ทราบพระคุณของพระโคดมพระองคนั้นเพยีงเทานี้ แตทานพระโคดมพระองคนั้น มีพระคุณ       
เพียงเทานี้หามิได ความจริง ทานพระโคดมพระองคนั้น มีพระคุณหาประมาณมิได ดกูรทาน   
ผูเจริญท้ังหลาย ถึงแมทานพระโคดมพระองคนั้น ทรงประกอบดวยองคคุณแตละอยางๆ ก็ไม  
สมควรจะเสดจ็มาหาเราท้ังหลาย ท่ีถูก เราท้ังหลายน้ีแหละ สมควรไปเฝาทานพระโคดม  
พระองคนั้น.   
     เว. ดกูรทานผูเจริญท้ังหลาย ถาเชนนั้น เราท้ังปวงเทียว จักไปเฝาพระสมณโคดม.   
     คร้ังนั้นแล จังกีพราหมณพรอมดวยคณะพราหมณหมูใหญ ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค 
ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว   
จึงนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. ก็สมัยนั้น พระผูมีพระภาคประทับนั่งตรัสปราศรัยถึงเร่ืองบางเร่ือง    
พอใหเปนเคร่ืองระลึกถึงกันกับพราหมณท้ังหลายผูแกเฒาอยู.    
         [๖๕๑] ก็สมัยนั้นแล มาณพช่ือวากาปทิกะ ยังเปนเด็กโกนศีรษะมีอายุ ๑๖ ปแตกําเนิด  
เปนผูรูจบไตรเทพ ... ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ นั่งอยูในบริษทั     
นั้นดวย. เขาพดูสอดข้ึนในระหวางๆ เม่ือพราหมณท้ังหลายผูแกเฒากําลังเจรจาอยูกับพระผูมี   
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พระภาค. คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคทรงหามกาปทิกมาณพวา เม่ือพราหมณท้ังหลายผูแกเฒา      
กําลังเจรจาอยู ทานภารทวาชะอยาพดูสอดข้ึนในระหวางๆ ซิ ทานภารทวาชะจงรอใหจบเสียกอน.       
                กาปทิกมาณพทูลถามบทมนต 
         [๖๕๒] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว จังกีพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา      
ทานพระโคดม อยาทรงหามกาปทิกมาณพเลย กาปทิกมาณพเปนบุตรของผูมีสกุล เปนพหูสูต       
เปนบัณฑติ เจรจาถอยคําไพเราะ และสามารถจะเจรจาโตตอบในคํานั้นกับทานพระโคดมได. 
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคไดมีพระดําริวา กาปทิกมาณพ จกัสําเร็จการศึกษาในปาพจน คือ     
ไตรวิชาเปนแนแท พราหมณท้ังหลาย จึงยกยองเขาถึงอยางนั้น. คร้ังนัน้ กาปทิกมาณพไดมี       
ความคิดวา พระสมณโคดมจักทอดพระเนตรสบตาเรา เม่ือใดเราจักทูลถามปญหากะพระสมณโคดม       
เม่ือนั้น. คร้ังนัน้แล พระผูมีพระภาค ทรงทราบความปริวติกแหงใจของกาปทิกมาณพดวย      
พระหฤทัยแลว ทรงทอดพระเนตรไปทางกาปทิกมาณพ. คร้ังนั้นแล กาปทิกมาณพไดมีความคิดวา     
พระสมณโคดมทรงใสพระทัยเราอยู มิฉะนั้นเราพึงทูลถามปญหากะพระสมณโคดมเถิด. ลําดับนั้น   
แล กาปทิกมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ขาแตทานโคดม ก็ในบทมนตอันเปนของเกา      
ของพราหมณท้ังหลาย โดยนําสืบตอกันมาตามคัมภีร พราหมณท้ังหลาย ยอมถึงความตกลงโดย     
สวนเดยีววา ส่ิงนี้แลจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี ในเร่ืองนี้ ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร?      
         [๖๕๓] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา ดูกรภารทวาชะ ก็บรรดาพราหมณท้ังหลาย       
แมพราหมณคนหนึ่งเปนใครก็ตาม ท่ีกลาวอยางนี้วา ขอน้ีเรารูอยู ขอนีเ้ราเห็นอยูวา ส่ิงนี้แล  
จริง ส่ิงอ่ืนเปลาดังนี้ มีอยูหรือ?       
     กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.      
     พ. ดูกรภารทวาชะ ก็แมอาจารยทานหน่ึง แมปาจารยทานหน่ึง จนตลอด ๗ ช่ัวอาจารย  
ของพราหมณท้ังหลาย ท่ีกลาวอยางนีว้า ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา ส่ิงนี้แลจริง ส่ิงอ่ืน       
เปลาดังนี้ มีอยูหรือ?      
     กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.       



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 451 
     พ. ดูกรภารทวาชะ ก็ฤาษท้ัีงหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ     
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสสามิตร ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ     
ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณท้ังหลาย    
ในปจจุบันนี้ขับตาม กลาวตามซ่ึงบทมนตเกานี้ ท่ีทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว   
กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามท่ีทานไดกลาวไว. บอกไว แมทานเหลานั้นกก็ลาวแลว     
อยางนี้วา ขอน้ีเราท้ังหลายรูอยู ขอนี้เราท้ังหลายเหน็อยูวา ส่ิงนี้แลจริง ส่ิงอ่ืนเปลา      
ดังนี้หรือ?    
     กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.      
     พ. ดูกรภารทวาชะ แมอาจารย แมปาจารยคนหน่ึงจะเปนใครก็ตามตลอด ๗ ช่ัวอาจารย    
ของพราหมณท้ังหลาย ท่ีไดกลาวอยางนี้วา ขอน้ีเรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยู ส่ิงนี้แหละจริง       
ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี มีอยูหรือ?    
     กา. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม. 
     พ. ดูกรภารทวาชะ ก็ฤาษท้ัีงหลายผูเปนบุรพาจารย ของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ    
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทวะ ฤาษีเวสสามิตตะ ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ    
ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ เปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต ไดสาธยายบทมนต 
อันเปนของเกา ไดบอกมาแลว ไดรวบรวมไวแลว เดีย๋วนี้ พราหมณท้ังหลายสาธยายตามน้ัน  
กลาวตามนั้น ภาษิตไดตามที่ไดรับภาษติไว บอกไดตามท่ีไดรับบอกไว แมทานเหลานั้นไดกลาว 
แลวอยางนี้วา ขอนี้เรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ีหรือ?    
     กา. ไมมีเลย ทานพระโคดม.      
         [๖๕๔] พ. ดูกรภารทวาชะ ไดทราบกันดังนีว้า บรรดาพราหมณท้ังหลาย ไมมีพราหมณ     
แมคนหนึ่งจะเปนใครก็ตาม ท่ีไดกลาวอยางนี้วา ขอน้ีเรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา ส่ิงนีแ้หละจริง     
ส่ิงอื่นเปลา ไมมีใครแมคนหนึ่งซ่ึงเปนอาจารย เปนปาจารยของอาจารย ตลอด ๗ ช่ัวอาจารย    
ของพราหมณท้ังหลาย ท่ีไดกลาวอยางนี้วา ขอน้ีเรารูอยู ขอนี้เราเห็นอยูวา ส่ิงนีแ้หละจริง    
ส่ิงอ่ืนเปลา แมฤาษีท้ังหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษวีามกะ  



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 452 
ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามิตตะ ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ   
ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณท้ังหลายในปจจุบันนี้ขับตาม    
กลาวตามซ่ึงบทมนตเกานี้ ท่ีทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง       
บอกไดถูกตอง ตามท่ีทานไดกลาวไว บอกไว แมทานเหลานั้นกไ็มไดกลาวอยางนีว้า ขอน้ีเรารูอยู      
ขอนี้เราเห็นอยูวา ส่ิงนีแ้หละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดังน้ี. ดูกรภารทวาชะ เปรียบเหมือนแถว     
คนตาบอด ซ่ึงเกาะกันตอๆ ไป แมคนตนกไ็มเห็น แมคนกลางก็ไมเหน็ แมคนหลังกไ็มเห็น   
ฉันใด ภาษิตของพราหมณท้ังหลายเหน็จะเปรียบไดกับแถวคนตาบอด ฉะนั้น คือ แมคนช้ันตน    
ก็ไมเหน็ แมคนช้ันกลางก็ไมเห็น แมคนช้ันหลังก็ไมเหน็ ดูกรภารทวาชะ ทานจะเขาใจความ       
ขอนั้นเปนไฉน เม่ือเปนเชนนั้น ความเช่ือของพราหมณท้ังหลายยอมหามูลมิไดมิใชหรือ? 
     กา. ทานพระโคดม ในขอนี้ พราหมณท้ังหลาย ยอมเลาเรียนกนัมา มิใชดวยความเช่ือ  
อยางเดยีว แตยอมเลาเรียนดวยการฟงตามกันมา.    
                   ธรรม ๕ ประการมีวิบากเปนสองสวน   
         [๖๕๕] พ. ดูกรภารทวาชะ คร้ังแรกทานไดไปสูความเช่ือ เดี๋ยวนี้ทานกลาวการฟง    
ตามกัน ดกูรภารทวาชะ ธรรม ๕ ประการนี้ มีวิบากเปนสองสวน ในปจจุบัน ๕ ประการ   
เปนไฉน? คือ ศรัทธา ความเช่ือ ๑ รุจิ ความชอบใจ ๑ อนุสสวะ การฟงตามกัน ๑ อาการ 
ปริวิตักกะ ความตรึกตามอาการ ๑ ทิฏฐินชิฌานขันติ ความทนไดซ่ึงความเพงดวยทิฏฐิ ๑      
ธรรม ๕ ประการนี้แล มีวิบากเปนสองสวนในปจจุบัน ดูกรภารทวาชะ ถึงแมส่ิงท่ีเช่ือกัน   
ดวยดีทีเดยีว แตส่ิงนั้นเปนของวางเปลาเปนเท็จไปก็มี ถึงแมส่ิงท่ีไมเช่ือดวยดีทีเดยีว แตส่ิงนั้น    
เปนจริงเปนแท ไมเปนอ่ืนกมี็ อนึ่ง ส่ิงท่ีชอบใจดีทีเดียว ... ส่ิงท่ีฟงตามกันมาดวยดีทีเดียว  ...      
ส่ิงท่ีตรึกไวดวยดีทีเดยีว ... ส่ิงท่ีเพงแลวดวยดีทีเดยีว เปนของวางเปลาเปนเท็จไปก็มี ถึงแม 
ส่ิงท่ีไมไดเพงดวยดีทีเดยีว แตส่ิงนั้นเปนจริงเปนแท ไมเปนอ่ืนก็มี ดกูรภารทวาชะ บุรุษผูรูแจง    
เม่ือจะตามรักษาความจริง ไมควรจะถึงความตกลงในขอนั้นโดยสวนเดยีววา ส่ิงนี้แหละจริง  
ส่ิงอ่ืนเปลา.  
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     กา. ทานพระโคดม ก็ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร จึงจะเช่ือวาเปนการตามรักษาสัจจะ   
บุคคลช่ือวาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดมถึงการตาม     
รักษาสัจจะ?    
                 พยากรณการรักษาสัจจะ  
         [๖๕๖] พ. ดูกรภารทวาชะ ถาแมบุรุษมีศรัทธา เขากลาววา ศรัทธาของเราอยางนี้      
ดังนี้ ช่ือวา ตามรักษาสัจจะ แตยังไมช่ือวาถึงความตกลงโดยสวนเดียวกอนวา ส่ิงนีแ้หละจริง 
ส่ิงอ่ืนเปลา ดูกรภารทวาชะ การตามรักษาสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลช่ือวาตาม 
รักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมบัญญัติการตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียง   
เทานี้ แตยังไมช่ือวาเปนการตรัสรูสัจจะกอน ดูกรภารทวาชะ ถาแมบุรุษมีความชอบใจ ... มีการ      
ฟงตามกัน ... มีความตรึกตามอาการ ... มีการทนตอการเพงดวยทิฏฐิ เขากลาววา การทนตอ 
การเพงดวยทิฏฐิของเราอยางนี้ ดังนี้ ช่ือวาตามรักษาสัจจะ แตยังไมช่ือวาถึงความตกลงโดย   
สวนเดยีวกอนวา ส่ิงนี้แหละจริง ส่ิงอ่ืนเปลา ดูกรภารทวาชะ การตามรักษาสัจจะยอมมีดวย      
ขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลช่ือวาตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมบัญญัติการ    
ตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ แตยังไมช่ือวาเปนการตรัสรูสัจจะกอน.     
     กา. ทานพระโคดม การตามรักษาสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลช่ือวา   
ตามรักษาสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเราท้ังหลายยอมเพงเล็ง การรักษาสัจจะดวยขอ     
ปฏิบัติเพียงเทานี้ ทานพระโคดม ก็การตรัสรูสัจจะยอมมีดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร บุคคลยอม  
ตรัสรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดม ถึงการตรัสรูสัจจะ?       
                 พยากรณการรูตามสัจจะ 
         [๖๕๗] พ. ดูกรภารทวาชะ ไดยินวา ภิกษใุนธรรมวินัยนี้เขาไปอาศัยบานหรือนิคม      
แหงหนึ่งอยู. คฤหบดีก็ดี บุตรคฤหบดีก็ดี เขาไปหาภกิษนุั้นแลว ยอมใครครวญดูในธรรม  
๓ ประการ คือ ในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความโลภ ๑ ในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความประทุษราย ๑    
ในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความหลง ๑ วา ทานผูนี้มีธรรมเปนท่ีตั้งแหงความโลภ มีจิตอันธรรมเปน  
ท่ีตั้งแหงความโลภครอบงําแลว เม่ือไมรูกพ็ึงกลาววารู เม่ือไมเห็นก็พงึกลาววาเห็น หรือส่ิงใด   
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พึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขส้ินกาลนานแกผูอ่ืน พึงชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปน   
เชนนั้น ไดหรือหนอ. เม่ือเขาใครครวญเธอนั้นอยู ยอมรูไดอยางนีว้า ทานผูนี้ไมมีธรรมเปนท่ี  
ตั้งแหงความโลภ ไมมีจิตอันธรรมเปนท่ีตั้งแหงความโลภครอบงํา ทานผูนี้เม่ือไมรูจะพึงกลาววารู  
เม่ือไมเห็นจะพึงกลาววาเหน็ หรือวาส่ิงใดพึงเปนไปเพือ่มิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขส้ิน      
กาลนานแกผูอ่ืน ทานผูนี้พงึชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนเชนนั้น ไมมีเลย. อนึ่ง ทานผูนี้มีกาย   
สมาจาร วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมโลภฉะน้ัน ทานผูนี้แสดงธรรมใด ธรรมนั้น ลึกซ้ึง 
เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก ละเอียด บัณฑิตพึงรู    
ธรรมนั้นอันคนโลภแสดงไมไดโดยงาย. เม่ือใด เขาใครครวญเธออยู ยอมเห็นแจงชัด เธอ    
บริสุทธ์ิจากธรรมเปนท่ีตั้งแหงความโลภ เม่ือนั้น เขายอมใครครวญเธอใหยิ่งข้ึนไปในธรรมเปน  
ท่ีตั้งแหงความประทุษรายวา ทานผูนี้มีธรรมเปนท่ีตั้งแหงความประทุษราย มีจิตอันธรรมเปนท่ีตั้ง 
แหงความประทุษรายครอบงํา เม่ือไมรูพึงกลาววารู เม่ือไมเห็นพึงกลาววาเหน็ หรือส่ิงใดพึง       
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูล เพื่อทุกขส้ินกาลนานแกผูอ่ืน พึงชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปน      
อยางนั้น ไดหรือหนอ. เม่ือเขาใครครวญเธอนั้นอยู ยอมรูไดอยางนีว้า ทานผูนี้ไมมีธรรมเปน    
ท่ีตั้งแหงความประทุษราย ไมมีจิตอันธรรมเปนท่ีตั้งแหงความประทุษรายครอบงํา เม่ือไมรูจะพึง      
กลาววารู เม่ือไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น หรือส่ิงใดพึงเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อ      
ทุกขส้ินกาลนานแกผูอ่ืน พึงชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนอยางนั้น ไมมีเลย. อนึ่ง ทานผูนี้มีกาย   
สมาจาร วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมประทุษรายฉะนั้น ทานผูนี้แสดงธรรมใด ธรรมนั้น  
ลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก ละเอียด บัณฑิต  
พึงรูธรรมนั้นอันบุคคลผูประทุษรายแสดงไมไดโดยงาย. เม่ือใด เขาใครครวญเธออยูยอมเห็น    
แจงชัดวา เธอบริสุทธ์ิจากธรรมเปนท่ีตั้งแหงความประทุษราย เม่ือนัน้เขายอมใครครวญเธอให  
ยิ่งข้ึนไปในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความหลงวา ทานผูนี้มีธรรมเปนท่ีตั้งแหงความหลง มีจิตอันธรรม      
เปนท่ีตั้งแหงความหลงครอบงํา เม่ือไมรูพึงกลาววารู เม่ือไมเห็นพึงกลาววาเห็น หรือส่ิงใดพึง   
เปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกือ้กูล เพื่อทุกขส้ินกาลนานแกผูอ่ืน พึงชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปน      
เชนนั้น ไดหรือหนอ. เม่ือเขาใครครวญเธอนั้นอยู ยอมรูไดอยางนีว้า ทานผูนี้ไมมีธรรมเปน     
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ท่ีตั้งแหงความหลง ไมมีจิตอันธรรมเปนท่ีตั้งแหงความหลงครอบงํา เม่ือไมรูจะพึงกลาววารู  
เม่ือไมเห็นจะพึงกลาววาเหน็ หรือส่ิงใดพงึเปนไปเพื่อมิใชประโยชนเกื้อกูล เพื่อทุกขส้ิน  
กาลนานแกผูอ่ืน พึงชักชวนผูอ่ืนเพื่อความเปนเชนนัน้ ไมมีเลย. อนึ่ง ทานผูนี้มีกายสมาจาร       
วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมหลง ฉะนั้น ก็ทานผูนีแ้สดงธรรมใด ธรรมนั้นลึกซ้ึง เห็น 
ไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก ละเอียด บัณฑิตพึงรู ธรรม   
นั้นอันบุคคลผูหลงพึงแสดงไมไดโดยงาย เม่ือใด เขาใครครวญเธออยู ยอมเห็นแจงชัดวา 
เธอบริสุทธ์ิจากธรรมเปนท่ีตั้งแหงความหลง เม่ือนั้น เขายอมต้ังศรัทธาลงในเธอนั้นม่ันคง เขา  
เกิดศรัทธาแลว ยอมเขาไปใกล เม่ือเขาไปใกลยอมนั่งใกล เม่ือนั่งใกลยอมเง่ียโสตลง เขา   
เง่ียโสตลงแลวยอมฟงธรรม คร้ันฟงแลวยอมทรงจําธรรม พิจารณาเนือ้ความแหงธรรมท่ีทรงไว       
เม่ือพิจารณาเนื้อความอยู ธรรมท้ังหลายยอมควรแกการเพง เม่ือธรรมควรแกการเพงมีอยู ยอม   
เกิดฉันทะ เกดิฉันทะแลว ยอมขะมักเขมน คร้ันขะมักเขมนแลว ยอมเทียบเคียง คร้ันเทียบเคียง   
แลวยอมต้ังความเพียร เปนผูมีใจแนวแน ยอมทําปรมัตถสัจจะใหแจงชัดดวยกายและเห็นแจง      
แทงตลอดปรมัตถสัจจะนั้นดวยปญญา ดกูรภารทวาชะ การตรัสรูสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติ  
เพียงเทานี้แล บุคคลยอมตรัสรูสัจจะไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมบัญญัติการตรัสรู      
สัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ แตยังไมเช่ือวาเปนการบรรลุสัจจะทีเดยีว.    
     กา. ทานพระโคดม การตรัสรูสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลยอมตรัสรู    
สัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเราท้ังหลายยอมเพงเล็งการตรัสรูสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียง       
เทานี้ ทานพระโคดม ก็การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร บุคคลยอมบรรลุสัจจะ   
ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาไร ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดม ถึงการบรรลุสัจจะ?       
                 พยากรณการบรรลุสัจจะ  
         [๖๕๘] พ. ดูกรภารทวาชะ การเสพจนคุน การเจริญ การทําใหมากซ่ึงธรรมเหลานั้น 
แล ช่ือวาเปนการบรรลุสัจจะ ดูกรภารทวาชะ การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้   
บุคคลยอมบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเรายอมบัญญัติการบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติ  
เพียงเทานี้.   
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     กา. ทานพระโคดม การบรรลุสัจจะยอมมีไดดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ บุคคลยอมบรรลุ 
สัจจะดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้ และเราท้ังหลายยอมเพงเล็งการบรรลุสัจจะดวยขอปฏิบัติเพียง  
เทานี้ ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถามทาน   
พระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ?      
                พยากรณธรรมมีอุปการะมาก       
         [๖๕๙] พ. ดูกรภารทวาชะ ความเพียรมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ ถาไมพงึต้ัง       
ความเพยีร ก็ไมพึงบรรลุสัจจะนี้ได แตเพราะต้ังความเพียรจึงบรรลุสัจจะได ฉะนั้น ความเพยีร   
จึงมีอุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ.    
     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกความเพยีรเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม   
ทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกความเพยีร?      
     พ. ดูกรภารทวาชะ ปญญาเคร่ืองพิจารณามีอุปการะมากแกความเพยีร ถาไมพึงพิจารณา    
ก็พึงต้ังความเพียรนี้ไมได แตเพราะพิจารณาจึงต้ังความเพียรได ฉะนั้น ปญญาเคร่ืองพิจารณา   
จึงมีอุปการะมากแกความเพยีร. 
     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกปญญาเคร่ืองพิจารณาเปนไฉน ขาพเจา     
ขอทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกปญญาเคร่ืองพิจารณา?  
     พ. ดูกรภารทวาชะ ความอุตสาหะเปนธรรมมีอุปการะมากแกปญญาเคร่ืองพิจารณา ถา       
ไมพึงอุตสาหะ ก็พึงพิจารณาไมได แตเพราะอุตสาหะจึงพิจารณาได ฉะนั้น ความอุตสาหะจึงมี       
อุปการะมากแกปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา.      
     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกความอตุสาหะเปนไฉน ขาพเจาขอทูล 
ถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ? 
     พ. ดูกรภารทวาชะ ฉันทะมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ ถาฉันทะไมเกิด กพ็ึง    
อุตสาหะไมได แตเพราะฉันทะเกดิจึงอุตสาหะ ฉะนัน้ ฉันทะจึงมีอุปการะมากแกความอุตสาหะ. 
     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกฉันทะเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถามทาน       
พระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกฉันทะ?     
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     พ. ดูกรภารทวาชะ ธรรมท่ีควรแกการเพงมีอุปการะมากแกฉันทะ ถาธรรมท้ังหลายไม     
ควรแกการเพง ฉันทะก็ไมเกดิ แตเพราะธรรมท้ังหลายควรแกการเพง ฉันทะจึงเกิด ฉะนั้น   
ธรรมท่ีควรแกการเพงจึงมีอุปการะมากแกฉันทะ.      
     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกธรรมท่ีควรการเพงเปนไฉน ขาพเจาขอ     
ทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมท่ีมีอุปการะมากแกธรรมท่ีควรแกการเพง.       
     พ. ดูกรภารทวาชะ ปญญาเคร่ืองใครครวญเน้ือความ มีอุปการะมากแกธรรมท่ีควรแก      
การเพง ถาไมพึงใครครวญเนื้อความนั้น ธรรมท้ังหลายก็ไมควรแกการเพง แตเพราะใครครวญ      
เนื้อความ ธรรมท้ังหลายจึงควรแกการเพง ฉะนั้น ปญญาเคร่ืองใครครวญเน้ือความ จึงมี    
อุปการะมากแกธรรมท่ีควรแกการเพง.  
     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกปญญา เคร่ืองใครครวญเน้ือความเปนไฉน   
ขาพเจาขอทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมท่ีมีอุปการะมากแกปญญาเคร่ืองใครครวญเน้ือความ?  
     พ. ดูกรภารทวาชะ การทรงจําธรรมไว มีอุปการะมากแกปญญาเคร่ืองใครครวญเน้ือความ    
ถาไมพึงทรงจําธรรมนั้น ก็พงึใครครวญเน้ือความนี้ไมได แตเพราะทรงจําธรรมไว จึงใครครวญ     
เนื้อความได ฉะนั้น การทรงจําธรรมไว จึงมีอุปการะมากแกปญญาเคร่ืองใครครวญเน้ือความ. 
     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจาํธรรมเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม       
ทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรม?   
     พ. ดูกรภารทวาชะ การฟงธรรมมีอุปการะมากแกการทรงจําธรรม ถาไมพึงฟงธรรม   
ก็พึงทรงจําธรรมนี้ไมได แตเพราะฟงธรรมจึงทรงจําธรรมไวได ฉะนัน้ การฟงธรรมจึงมีอุปการะ     
มากแกการทรงจําธรรม.   
     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการฟงธรรมเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม      
ทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการฟงธรรม?     
     พ. ดูกรภารทวาชะ การเงีย่โสตลงมีอุปการะมากแกการฟงธรรม ถาไมพึงเง่ียโสตลง      
ก็พึงฟงธรรมนี้ไมได แตเพราะเง่ียโสตลงจึงฟงธรรมได ฉะนั้น การเงีย่โสตลงจึงมีอุปการะมาก   
แกการฟงธรรม.  
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     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลงเปนไฉน ขาพเจาขอ  
ทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลง?   
     พ. ดูกรภารทวาชะ การเขาไปนั่งใกลมีอุปการะมากแกการเงี่ยโสตลง ถาไมเขาไปนัง่ใกล     
ก็พึงเง่ียโสตลงไมได แตเพราะเขาไปนั่งใกลจึงเง่ียโสตลง ฉะนั้น การเขาไปนั่งใกลจึงมีอุปการะ     
มากแกการเงี่ยโสตลง.  
     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกลเปนไฉน ขาพเจาขอ     
ทูลถามทานพระโคดม ถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล?      
     พ. ดูกรภารทวาชะ การเขาไปหามีอุปการะมากแกการเขาไปนั่งใกล ถาไมพึงเขาไปหา   
ก็พึงนั่งใกลไมได แตเพราะเขาไปหาจึงนั่งใกล ฉะนัน้ การเขาไปหาจึงมีอุปการะมากแกการเขา 
ไปนั่งใกล.    
     กา. ทานพระโคดม ก็ธรรมท่ีมีอุปการะมากแกการเขาไปหาเปนไฉน ขาพเจาขอทูลถาม     
ทานพระโคดมถึงธรรมมีอุปการะมากแกการเขาไปหา?     
     พ. ดูกรภารทวาชะ ศรัทธามีอุปการะมากแกการเขาไปหา ถาศรัทธาไมเกิด กไ็มพึง      
เขาไปหา แตเพราะเกดิศรัทธาจึงเขาไปหา ฉะนั้น ศรัทธาจึงมีอุปการะมากแกการเขาไปหา.   
                                 กาปทิกมาณพแสดงตนเปนอุบาสก      
         [๖๖๐] กา. ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการตามรักษาสัจจะ ทานพระโคดมทรง 
พยากรณแลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้น ท้ังชอบใจท้ังควรแกขาพเจา และขาพเจายนิดีตามนั้น     
ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงการตรัสรูสัจจะ ทานพระโคดมทรงพยากรณแลว และขอท่ี   
ทรงพยากรณนั้น ท้ังชอบใจ ท้ังควรแกขาพเจา และขาพเจายินดีตามน้ัน ขาพเจาไดทูลถาม       
ทานพระโคดมถึงการบรรลุสัจจะ ทานพระโคดมทรงพยากรณ และขอท่ีทรงพยากรณนั้น ท้ัง       
ชอบใจท้ังควรแกขาพเจา และขาพเจายินดตีามน้ัน ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงธรรมมี       
อุปการะมากแกการบรรลุสัจจะ ทานพระโคดมทรงพยากรณแลว และขอท่ีทรงพยากรณนั้น ท้ัง    
ชอบใจท้ังควรแกขาพเจา และขาพเจายินดตีามน้ัน ขาพเจาไดทูลถามทานพระโคดมถึงขอใดๆ       
ทานพระโคดมไดทรงพยากรณขอนั้นๆ แลว และขอท่ีทรงพยากรณนัน้ ท้ังชอบใจท้ังควรแก    
ขาพเจา และขาพเจายนิดีตามน้ัน ขาแตพระโคดมผูเจริญ เม่ือกอนขาพระองครูอยางนี้วา พวก   
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สมณะหวัโลนเช้ือสายคฤหบดีกัณหโคตร เกิดจากพระบาททาวมหาพรหม จะแปลกอะไรและจะ    
รูท่ัวถึงธรรมท่ีไหน พระโคดมผูเจริญไดทรงทําความรักสมณะในสมณะ ความเล่ือมใสสมณะใน     
สมณะ ความเคารพสมณะในสมณะ ใหเกดิข้ึนแกขาพระองคแลวหนอ ขาแตพระโคดมผูเจริญ       
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก      
พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอก       
ทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจกัเหน็รูปได ฉะนัน้ ขาแต       
พระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับท้ังพระธรรมและพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ    
ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต นบัต้ังแตวนันี้      
เปนตนไป ฉะนี้แล.    
                   จบ จังกีสูตร ท่ี ๕. 
                __________________   
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                                ๖. เอสุการีสูตร    
                  เร่ืองเอสุการีพราหมณ       
         [๖๖๑] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้: 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก     
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. คร้ังนั้นแล เอสุการีพราหมณไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ี      
ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว ไดนั่ง ณ      
ท่ีควรสวนขางหน่ึง.  
                  วาดวยการบําเรอ ๔    
         [๖๖๒] คร้ันนั่งเรียบรอยแลว เอสุการีพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทาน     
พระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการ คือ บัญญัติการบําเรอพราหมณ ๑     
บัญญัติการบําเรอกษัตริย ๑ บัญญัติการบําเรอแพศย ๑ บัญญัติการบําเรอศูทร ๑ ทานพระโคดม   
ในการบําเรอท้ัง ๔ ประการนั้น พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอพราหมณไววา พราหมณ  
พึงบําเรอพราหมณ กษัตริยพึงบําเรอพราหมณ แพศยพงึบําเรอพราหมณ หรือศูทรพึงบําเรอ 
พราหมณ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอพราหมณไวเชนนี้ พราหมณท้ังหลายยอม      
บัญญัติการบําเรอกษัตริยไววา กษัตริยพึงบําเรอกษัตริย แพศยพึงบําเรอกษัตริย หรือศูทร       
พึงบําเรอกษัตริย พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอกษัตริยไวเชนนี้ พราหมณท้ังหลายยอม   
บัญญัติการบําเรอแพศยไววา แพศยพึงบําเรอแพศย หรือศูทรพึงบําเรอแพศย พราหมณท้ังหลาย  
ยอมบัญญัติการบําเรอแพศยไวเชนนี้ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอศูทรไววา ศูทร 
เทานั้นพึงบําเรอศูทรดวยกนั ใครอ่ืนจักบําเรอศูทรเลา พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอ      
ศูทรไวเชนนี้ ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการนี้แล ทาน     
พระโคดมเลาตรัสการบําเรอนี้อยางไร?   
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         [๖๖๓] พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดกูรพราหมณ กโ็ลกท้ังปวงยอมอนุญาตขอนั้น       
แกพราหมณท้ังหลายวา จงบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการนี้หรือ? 
     เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม.       
     พ.  ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษขัดสน ไมมีของๆ ตน ยากจน ชนท้ังหลาย     
พึงแขวนกอนเนื้อไวเพื่อบุรุษนั้นผูไมปรารถนาวา บุรุษผูเจริญ ทานพึงเค้ียวกนิกอนเน้ือนี้เสีย   
และพึงใชตนทุน ฉันใด พราหมณท้ังหลายก็ฉันนัน้ ยอมบัญญัติการบําเรอ ๔ ประการนี้แก    
สมณพราหมณเหลานัน้ โดยไมไดรับปฏิญาณ. ดูกรพราหมณ เรายอมไมกลาววา พึงบําเรอ      
ส่ิงท้ังปวง แตเราก็ไมกลาววา ไมพึงบําเรอส่ิงท้ังปวง. ก็เม่ือบุคคลบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุ      
แหงการบําเรอ พึงมีแตความช่ัว ไมมีความดี เรากลาวส่ิงนั้นวาควรบําเรอหามิได แตเม่ือบุคคล  
บําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมมีความช่ัว เรากลาวส่ิงนั้นวา      
ควรบําเรอ. ถาแมชนท้ังหลายจะพึงถามกษัตริยอยางนีว้า เม่ือทานบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุ    
แหงการบําเรอ พึงมีแตความช่ัว ไมมีความดี หรือวาเม่ือทานบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหง     
การบําเรอพึงมีแตความดี ไมมีความช่ัว ในกรณีเชนนี้ทานจะพงึบําเรอส่ิงน้ัน? แมกษัตริยเม่ือ  
จะพยากรณโดยชอบ ก็พึงพยากรณอยางนี้วา เม่ือขาพเจาบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ  
พึงมีแตความช่ัวไมมีความด ีขาพเจาไมพึงบําเรอส่ิงนั้น เม่ือขาพเจาบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุ     
แหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมมีความช่ัว ขาพเจาพึงบําเรอส่ิงนั้น. ถาแมชนท้ังหลาย 
พึงถามพราหมณ ... แพศย ... ศูทรอยางนี้วา เม่ือทานบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ  
พึงมีแตความช่ัว ไมพึงมีความดี ทานพึงบําเรอส่ิงนั้น หรือวาเม่ือทานบาํเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุ     
แหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมพึงมีความช่ัว ในกรณีเชนนี้ ทานจะพึงบําเรอส่ิงนั้น?   
แมศูทรเม่ือจะพยากรณโดยชอบ ก็พึงพยากรณอยางนี้วา เม่ือขาพเจาบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุ  
แหงการบําเรอ พึงมีแตความช่ัว ไมพึงมีความดี ขาพเจาไมพึงบําเรอส่ิงนั้น สวนวาเม่ือขาพเจา      
บําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ พึงมีแตความดี ไมพึงมีความช่ัว ขาพเจาพึงบําเรอ      
ส่ิงนั้น.    
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         [๖๖๔] ดูกรพราหมณ เราจะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูงก็หา     
มิได แตจะไดกลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูงก็หามิได. เราจะไดกลาววา       
ประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่งหามิได แตจะไดกลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูมี     
วรรณะอันยิ่งกห็ามิได. จะไดกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูมีโภคะมากหามิได แตจะได       
กลาววาเลวทรามเพราะความเปนผูมีโภคะมากก็หามิได. ดกูรพราหมณ เพราะวา บุคคลบางคน   
ในโลกน้ี แมเกิดในสกุลสูง ก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ     
พูดสอเสียด พดูคําหยาบ พูดเพอเจอ มักโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน      
เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูง. บุคคลบางคนในโลกน้ี แมเกิดใน 
สกุลสูง ก็เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนขาดจากประพฤติผิดในกาม 
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาด  
จากการพดูเพอเจอ ไมโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน เราจึงไมกลาววา 
เลวทรามเพราะความเปนผูเกิดในสกุลสูง. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ แมมีวรรณะ      
อันยิ่งกย็ังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤตผิิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ  
พูดเพอเจอ มีความโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน เราจึงไมกลาววา       
ประเสริฐเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่ง. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ แมมีวรรณะ    
อันยิ่ง ก็เปนผูเวนจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม     
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการ   
พูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน เราจึงไมกลาววา 
เลวทรามเพราะความเปนผูมีวรรณะอันยิ่ง. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ แมมีโภคะมาก   
ก็ยังเปนผูฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดสอเสียด พดูคําหยาบ พูดเพอเจอ    
มีความโลภ มีจิตพยาบาท เปนมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะน้ัน เราจึงไมกลาววาประเสริฐเพราะความ  
เปนผูมีโภคะมาก. ดูกรพราหมณ บุคคลบางคนในโลกนี้ แมมีโภคะมาก ก็เปนผูเวนขาดจากการ 
ฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากการประพฤติผิดในกาม เวนขาดจากการพูดเท็จ    
เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมี        
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ความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ เพราะฉะนั้น เราจึงไมกลาววาเลวทรามเพราะความ  
เปนผูมีโภคะมาก. ดูกรพราหมณ เรายอมไมกลาววา พึงบําเรอส่ิงท้ังปวง แตเราก็ไมกลาววา    
ไมพึงบําเรอส่ิงท้ังปวง ก็เม่ือบุคคลบําเรอส่ิงใดอยู เพราะเหตุแหงการบําเรอ ศรัทธา ศีล สุตะ    
จาคะ ปญญายอมเจริญ ส่ิงนั้นเรากลาววาพงึบําเรอ.  
                                วาดวยทรัพย ๔    
         [๖๖๕] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เอสุการีพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาค       
วา ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการ คือ ยอมบัญญัติทรัพยอันเปน      
ของมีอยูของพราหมณ ๑ ทรัพยอันเปนของมีอยูของกษตัริย ๑ ทรัพยอันเปนของมีอยูของ  
แพศย ๑ ทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทร ๑. ทานพระโคดม ในขอนั้น พราหมณท้ังหลาย       
ยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของพราหมณ คือ การเท่ียวไปเพ่ือภิกษา แตพราหมณเม่ือ       
ดูหม่ินทรัพยอันเปนของมีอยู คือ การเท่ียวไปเพ่ือภิกษา ช่ือวาเปนผูทํากรรมมิใชกิจ เหมือน 
คนเล้ียงโคถือเอาของท่ีเจาของมิไดใหฉะนัน้ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของ      
มีอยูของพราหมณนี้แล. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัตทิรัพยอันเปนของมีอยู  
ของกษัตริย คือ แลงธนู แตกษัตริยเม่ือดหูม่ินทรัพยอันเปนของมีอยู คือ แลงธนู ช่ือวา   
เปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือนคนเล้ียงโคถือเอาของท่ีเจาของมิไดใหฉะนัน้ พราหมณ       
ท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของกษัตริยนี้แล. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลาย      
ยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของแพศย คือ กสิกรรมและโครักขกรรม แตแพศยเม่ือดูหม่ิน     
ทรัพยอันเปนของมีอยู คือ กสิกรรมและโครักขกรรม ชื่อวาเปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือน   
คนเล้ียงโคถือเอาของท่ีเจาของมิไดใหฉะนัน้ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยู       
ของแพศยนีแ้ล. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทร   
คือ เคียวและไมคาน แตศูทรเม่ือดูหม่ินทรัพยอันเปนของมีอยู คือ เคียวและไมคาน ช่ือวา     
เปนผูทํากรรมมิใชกิจ เปรียบเหมือนคนเล้ียงโคถือเอาของท่ีเจาของมิไดใหฉะนัน้ พราหมณ       
ท้ังหลายยอมบัญญัติทรัพยอันเปนของมีอยูของศูทรนี้แล. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลาย   
ยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการน้ี ในเร่ืองนี้ ทานพระโคดมจะตรัสวากระไร?    
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         [๖๖๖] ดกูรพราหมณ กโ็ลกท้ังปวงยอมอนุญาตขอนี้แกพราหมณท้ังหลายวา จงบัญญัติ   
ทรัพย ๔ ประการนี้หรือ?      
     เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม.       
     พ. ดูกรพราหมณ เปรียบเหมือนบุรุษขัดสน ไมมีของของตน ยากจน ชนท้ังหลาย     
พึงแขวนกอนเนื้อไวใหแกบุรุษนั้นผูไมปรารถนาวา บุรุษผูเจริญ ทานพงึเค้ียวกอนเนือ้นี้เสีย     
และพึงใชทุนฉันใด พราหมณท้ังหลายก็ฉันนั้น ยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการนี้แกสมณพราหมณ       
เหลานั้น โดยไมไดรับปฏิญาณ. ดูกรพราหมณ เรายอมบัญญัติโลกุตรธรรมอันเปนอริยะ วาเปน      
ทรัพยอันเปนของมีอยูของบุรุษ เม่ือเขาระลึกถึงวงศสกุลเกาอันเปนของมารดาบิดา อัตภาพบังเกิด       
ข้ึนในวงศสกลุใดๆ บุรุษนัน้ยอมถึงความนับตามวงศสกุลนั้นๆ ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลกษัตริย    
ก็ยอมถึงความนับวาเปนกษตัริย ถาอัตภาพบังเกิดในสกลุพราหมณ กย็อมถึงความนับวาเปน       
พราหมณ ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลแพศย กย็อมถึงความนบัวาเปนแพศย ถาอัตภาพบังเกิด    
ในสกุลศูทร ยอมถึงความนับวาเปนศูทร. เปรียบเหมือนไฟอาศัยปจจัยใดๆ ติดอยู ยอมถึง   
ความนับตามปจจัยนั้นๆ. ถาไฟอาศัยไมตดิอยู กย็อมถึงความนับวาไฟติดไม ถาไฟอาศัย   
หยากเยื่อตดิอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดหยากเยื่อ ถาไฟอาศัยหญาติดอยู กย็อมถึงความ      
นับวาไฟติดหญา ถาไฟอาศัยโคมัยติดอยู ก็ยอมถึงความนับวาไฟติดโคมัย ฉันใด เราก็ฉันนั้นแล   
ยอมบัญญัติโลกุตรธรรมอันเปนอริยะ วาเปนทรัพยอันเปนของมีอยูของบุรุษ เม่ือเขาระลึกถึง    
วงศสกุลเกาอันเปนของมารดาบิดา อัตภาพบังเกิดในสกลุใดๆ ก็ยอมถึงความนับตามสกุลนั้นๆ  
ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลกษตัริย ก็ยอมถึงความนับวาเปนกษัตริย ถาอัตภาพบังเกิดในสกุล       
พราหมณ ก็ยอมถึงความนับวาเปนพราหมณ ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลแพศย กย็อมถึงความ     
นับวาเปนแพศย ถาอัตภาพบังเกิดในสกุลศูทร ก็ยอมถึงความนับวาเปนศูทร.       
                                  คนจะดหีรือช่ัวมิใชเพราะวรรณ   
         [๖๖๗] ดูกรพราหมณ ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริยบวชเปนบรรพชิต และเขา   
อาศัยธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย     
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เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวน 
ขาดจากการพดูคําหยาบ เวนขาดจากการพดูเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมา    
ทิฏฐิ ยินดกีุศลธรรมเคร่ืองนําออกจากทุกข. ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุล  
แพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิตและเขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว เปน   
ผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย 
เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจาก      
การพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดกีุศลธรรมเคร่ืองนําออก  
จากทุกข ดกูรพราหมณ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทานั้นหรือสามารถเจริญ   
เมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ในท่ีนั้น กษัตริย แพศย ศูทร ไมสามารถหรือ? 
     เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม แมกษตัริยก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวรไมมี 
ความเบียดเบียนในท่ีนัน้ได แมพราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร ... แมวรรณ ๔ ท้ังหมด ก็     
สามารถเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนในท่ีนั้นได. 
         [๖๖๘] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนัน้เหมือนกันแล ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลกษตัริย  
บวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนขาดจากการฆา     
สัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการ      
พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ     
ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดกีุศลธรรมเคร่ืองนําออกจากทุกข. ถาแม 
กุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิต เปนผูเวน 
ขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวน   
ขาดจากการพดูเท็จ เวนขาดจากการพดูสอเสียด เวนขาดจากการพดูคําหยาบ เวนขาดจากการ       
พูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดกีุศลธรรมเคร่ืองนําออกจาก  
ทุกข. ดูกรพราหมณ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณเทานั้นหรือ สามารถถือ      
เอาเคร่ืองสีตัวสําหรับอาบน้ํา ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลี กษัตริย แพศย ศูทร ไมสามารถ       
หรือ.    
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     เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม แมกษตัริยก็สามารถถือเอาเคร่ืองสีตัวสําหรับอาบ   
น้ํา ไปยังแมน้าํแลวลอยละอองธุลี แมพราหมณ ... แมแพศย ... แมศูทร แมวรรณ ๔ ท้ังหมด       
ก็สามารถถือเอาเคร่ืองสีตัวสําหรับอาบน้ํา ไปยังแมน้ําแลวลอยละอองธุลีได. 
         [๖๖๙] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนัน้เหมือนกันแล ถามีกุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย   
บวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการ    
ฆาสัตว เวนขาดจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการ   
พูดเท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ     
ไมมีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดกีุศลธรรมเคร่ืองนําออกจากทุกขได. ถา 
แมกุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิต และ      
เขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจาก   
การลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูดเท็จ เวนขาดจาก    
การพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมี    
จิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเคร่ืองนําออกจากทุกขได. ทานจะเขาใจความขอ   
นั้นเปนไฉน พระราชาผูเปนกษัตริยไดมูรธาภิเษกแลวในโลกนี้ รับส่ังใหบุรุษซ่ึงมีชาติตางๆ  
กัน ๑๐๐ คนมาประชุมกันวา จงมานี่แนะทานท้ังหลาย ในทานท้ังหลาย ผูใดเกิดแตสกุล     
กษัตริย แตสกลุพราหมณ แตสกุลเจา ผูนั้นจงเอาไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือ  
ไมทับทิม มาทําเปนไมสีไฟ จงสีไฟใหเกิดข้ึน จงสีไฟใหติด สวนทานเหลาใดเกิดแตสกุลคน       
จัณฑาล แตสกุลนายพราน แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเทหยากเยือ่ ทาน      
เหลานั้นจงเอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ จงสีไฟ     
ใหเกดิข้ึน จงสีไฟใหตดิ. ดกูรพราหมณ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ไฟท่ีบุคคลผู   
เกิดแตสกุลกษตัริย แตสกุลพราหมณ แตสกลุเจา เอาไมสัก ไมสาละ ไมสน ไมจันทน     
หรือไมทับทิม มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟเกิดลุกข้ึน ไฟนัน้เทานั้นหรือ เปนไฟมีเปลว มีสี และ      
มีแสง อาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนัน้ได สวนไฟท่ีคนเกิดแตสกุลคนจัณฑาล สกุลนายพราน      
แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเทหยากเยือ่ เอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไม   
รางยอมผา หรือไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟเกิดลุกข้ึน ไฟนัน้เปนไฟไมมีเปลว ไมมีสี      
ไมมีแสง และไมอาจทํากิจท่ีตองทําดวยไฟนั้นหรือ?    
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     เอ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม ไฟท่ีบุคคลเกิดแตสกลุกษัตริย แตสกุลพราหมณ     
แตสกุลเจา เอาไมสัก เอาไมสาละ ไมสน ไมจันทน หรือไมทับทิม มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟ  
เกิดข้ึน ไฟนั้นเปนไฟมีเปลว มีสี มีแสง และอาจทํากจิท่ีตองทําดวยไฟนัน้ได แมไฟท่ีบุคคล      
เกิดแตสกุลจณัฑาล แตสกลุนายพราน แตสกุลชางจักสาน แตสกุลชางรถ แตสกุลคนเท  
หยากเยื่อ เอาไมรางสุนัข ไมรางสุกร ไมรางยอมผา หรือไมละหุง มาทําเปนไมสีไฟ สีไฟ 
เกิดลุกข้ึน ไฟนั้นก็เปนไฟมีเปลว มีสี มีแสง และอาจทํากจิท่ีตองทําดวยไฟ แมท้ังหมดได.       
         [๖๗๐] พ. ดูกรพราหมณ ฉันนัน้เหมือนกันแล ถาแมกุลบุตรออกจากสกุลกษตัริย  
บวชเปนบรรพชิต และเขาอาศัยธรรมวินัยท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการ    
ฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพูด   
เท็จ เวนขาดจากการพูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไม    
มีความโลภ ไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดกีุศลธรรมเคร่ืองนําออกจากทุกข. ถาแม    
กุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ ... จากสกุลแพศย ... จากสกุลศูทร บวชเปนบรรพชิต และเขา      
อาศัยธรรมวินยัท่ีพระตถาคตประกาศแลว ยอมเปนผูเวนขาดจากการฆาสัตว เวนขาดจากการ   
ลักทรัพย เวนขาดจากกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย เวนขาดจากการพดูเท็จ เวนขาดจากการ    
พูดสอเสียด เวนขาดจากการพูดคําหยาบ เวนขาดจากการพูดเพอเจอ ไมมีความโลภ ไมมีจิต    
พยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ ยินดีกุศลธรรมเคร่ืองนําออกจากทุกขได.     
         [๖๗๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว เอสุการีพราหมณไดกราบทูลพระผูมีพระภาค      
วา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ  
พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา      
เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจกัษุจกัเห็นรูป       
ไดฉันนัน้ ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคนี้ขอถึงพระองคกับพระธรรมและพระภิกษุสงฆวา      
เปนสรณะ ขอพระโคดมผูเจริญ โปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้ง  
แตวันนี้เปนตนไป ฉะนีแ้ล.  
                  จบ เอสุการีสูตรท่ี ๖.       
                 ____________________     
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                                ๗. ธนัญชานิสูตร    
                  เร่ืองธนัญชานิพราหมณ       
         [๖๗๒] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้  
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเวฬุวนักลันทกนวิาปสถาน เขต  
พระนครราชคฤห. สมัยนั้นแล ทานพระสารีบุตรเท่ียวจาริกไปในทักขิณาคีรีชนบท พรอมดวย    
ภิกษหุมูใหญ. คร้ังนั้น ภิกษุรูปหนึ่งจําพรรษาอยูในพระนครราชคฤห ไดเขาไปหาทานพระ  
สารีบุตรถึงทักขิณาคีรีชนบท ไดปราศรัยกบัทานพระสารีบุตร คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึก       
ถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง.   
         [๖๗๓] ทานพระสารีบุตรไดถามภกิษุนั้นวา ดกูรทานผูมีอายุ พระผูมีพระภาคไมทรง  
พระประชวร และยังทรงพระกําลังอยูหรือ?       
     ภิกษนุั้นกราบเรียนวา พระผูมีพระภาคไมทรงพระประชวรและยังทรงพระกําลังอยู ทาน   
ผูมีอายุ.     
     สา. ทานผูมีอายุ กภ็ิกษุสงฆไมปวยไข และยังมีกําลังอยูหรือ?    
     ภิ. แมภิกษสุงฆก็ไมปวยไข และยังมีกําลังอยู ทานผูมีอายุ.     
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณอยูท่ีใกลประตูตัณฑุลปาละ ในพระนครราชคฤห 
นั้น เขาไมปวยไขและยังมีกาํลังอยูหรือ?   
     ภิ. แมธนัญชานิพราหมณก็ไมปวยไข และยังมีกําลังอยู ทานผูมีอายุ.      
     สา. ดูกรทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณยังเปนผูไมประมาทหรือ?     
     ภิ. ท่ีไหนไดทานผูมีอายุ ธนัญชานิพราหมณของเราจะไมประมาท เขาอาศัยพระราชา     
เท่ียวปลนพวกพราหมณและคฤหบดี อาศัยพวกพราหมณและคฤหบดีปลนพระราชา ภรรยาของ    
เขาผูมีศรัทธา ซ่ึงนํามาจากสกุลท่ีมีศรัทธา ทํากาละเสียแลว เขาไดหญิงอ่ืนมาเปนภรรยาหา 
ศรัทธามิได เขานํามาจากสกลุท่ีไมมีศรัทธา.   
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     สา. ดูกรทานผูมีอายุ เราไดฟงวาธนัญชานิพราหมณเปนผูประมาท เปนอันไดฟงชั่วหนอ    
ทําไฉน เราจะพึงไดพบกับธนัญชานิพราหมณบางคร้ังบางคราว ทําไฉน จะพึงไดเจรจาปราศรัย      
กันสักนอยหนึง่?      
     คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรอยูในทักขิณาคิรีชนบทตามควรแลว จึงหลีกจาริกไปทาง      
พระนครราชคฤห เท่ียวจาริกไปโดยลําดับ ไดถึงพระนครราชคฤหแลว.    
         [๖๗๔] ไดยินวา สมัยนั้น ทานพระสารีบุตรอยู ณ พระวหิารเวฬวุันกลันทกนิวาป       
สถาน ใกลพระนครราชคฤห. คร้ังนั้นเวลาเชา ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจีวร     
เขาไปยังพระนครราชคฤห. สมัยนั้น ธนัญชานิพราหมณใชคนใหรีดนมโคอยูท่ีคอกโค ภายนอก   
พระนคร. ทานพระสารีบุตรเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ภายหลังภัต กลับจากบิณฑบาต 
แลว เขาไปหาธนัญชานิพราหมณถึงท่ีอยู. ธนัญชานิพราหมณไดเหน็ทานพระสารีบุตรกําลังมา 
แตไกล จึงเขาไปหาทานพระสารีบุตร แลวไดกลาววา นมินตดื่มน้ํานมสดทางน้ีเถิด ทานสารีบุตร  
ทานยังมีเวลาฉันอาหาร.       
     สา. อยาเลยพราหมณ วันนี้ฉันทําภัตตกจิเสร็จแลว ฉันจักพกักลางวนัท่ีโคนตนไมโนน 
ทานพึงมาในที่นั้น ธนัญชานิพราหมณรับคําทานพระสารีบุตรแลว คร้ังนั้น ธนัญชานิพราหมณ 
บริโภคอาหารเวลาเชาเสร็จแลว ไดเขาไปหาทานพระสารีบุตร ไดปราศรัยกับทานพระสารีบุตร 
คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ท่ีควรขางหนึ่ง.   
                 การประพฤติไมชอบธรรม  
         [๖๗๕] ทานพระสารีบุตรไดถามวา ดูกรธนัญชานิ ทานเปนผูไมประมาทหรือ?    
     ธนัญชานิพราหมณไดตอบวา ขาแตทานพระสารีบุตร ท่ีไหนขาพเจาจะไมประมาท เพราะ  
ขาพเจาตองเล้ียงมารดาบิดา ตองเล้ียงบุตรและภรรยา ตองเล้ียงพวกทาส กรรมกร และคนรับใช      
ตองทํากิจสําหรับมิตรและอํามาตย แกมิตรและอํามาตย ตองทํากิจสําหรับญาติสาโลหิต แกญาติ   
สาโลหิต ตองทํากิจสําหรับแขกแกแขก ตองทําบุญท่ีควรทําแกปุพเปตชนสงไปใหปุพเปตชน 
ตองทําการบวงสรวงแกพวกเทวดา ตองทําราชการใหแกหลวง แมกายนี้ก็ตองใหอ่ิมหนํา  
ตองใหเจริญ.   
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         [๖๗๖] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบิดามารดา นายนิริยบาลจะพึง      
ฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขา     
จะพึงไดตามความปรารถนาหรือวาเราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ    
แหงมารดาบิดา ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือมารดาบิดาของผูนัน้จะพงึได       
ตามความปรารถนาวา ผูนี้เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย    
ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?    
     ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะครํ่าครวญมากมาย นายนิริยบาล 
ก็พึงโยนลงในนรกจนได. 
         [๖๗๗] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภรรยา นายนิริยบาล 
จะพึงฉุดคราผูนั้นไปนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขา      
จะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภรรยา      
ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาบุตรหรือภรรยาของผูนั้น จะพึงไดตามความ      
ปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอนาย     
นิริยบาลอยาพงึฉุดคราเขาไปนรกเลย?  
     ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะครํ่าครวญมากมาย นายนิริยบาล 
ก็พึงโยนลงในนรกจนได. 
         [๖๗๘] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจขอความนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงทาสกรรมกรและคนรับใช นายนิริยบาล       
จะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม       
เขาจะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม       
เพราะเหตุแหงทาส กรรมกรและคนรับใช ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวา    
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พวกทาส กรรมกรและคนรับใชของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม      
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?      
     ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะครํ่าครวญมากมาย นายนิริยบาล 
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.     
         [๖๗๙] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย นายนิริยบาลจะพึง 
ฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขา     
จะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราเปนผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม   
เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวามิตรและ    
อํามาตยของเขาพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม   
เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?       
     ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะครํ่าครวญมากมาย นายนิริยบาล 
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.     
         [๖๘๐] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต นายนิริยบาลจะพึงฉุดครา    
เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได    
ตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง    
ญาติสาโลหิต ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาญาติสาโลหิตของเขาจะพึงได  
ตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตแุหงเราท้ังหลาย    
ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?    
     ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะครํ่าครวญมากมาย นายนิริยบาล 
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.     
         [๖๘๑] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก นายนิริยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้น  



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 472 
ไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความ       
ปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก 
ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาแขกของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา     
ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึง 
ฉุดคราเขาไปนรกเลย?   
     ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะครํ่าครวญมากมาย นายนิริยบาล 
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.     
         [๖๘๒] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงปุพเปตชน นายนิริยบาลจะพึงฉุดครา       
เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได    
ตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง    
ปุพเปตชน ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาปุพเปตชนของเขาจะพึงไดตาม     
ความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย       
ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?    
     ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะครํ่าครวญมากมาย นายนิริยบาล 
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.     
         [๖๘๓] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกน้ี 
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา นายนิริยบาลจะพึงฉุดครา   
เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได    
ตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา      
ขอนายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาเทวดาของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา   
ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอนายนิริยบาลอยาพึง 
ฉุดคราเขาไปนรกเลย?    
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     ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะครํ่าครวญมากมาย นายนิริยบาล 
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.     
         [๖๘๔] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา นายนิริยบาลจะพึงฉุดครา 
เขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงได    
ตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหง    
พระราชา ขอนายนิริยบาลอยางพึงฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาพระราชาของผูนั้นจะพึงไดตาม  
ความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเราท้ังหลาย ขอ    
นายนิริยบาลอยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?      
     ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะครํ่าครวญมากมาย นายนิริยบาล 
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.     
         [๖๘๕] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุคคลบางคนในโลกนี้ 
ประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงการเล้ียงกาย เพราะเหตุทํานบํุารุงกาย     
นายนิริยบาลจะพึงฉุดคราเขาผูนั้นไปยังนรก เพราะเหตุแหงการประพฤติไมชอบธรรมและ       
ประพฤติผิดธรรม เขาจะพึงไดตามความปรารถนาหรือหนอวา เราประพฤติไมชอบธรรม       
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการเล้ียงกาย เพราะเหตุการทํานุบํารุงกาย ขอนายนิริยบาลอยาพึง   
ฉุดคราเราไปนรกเลย หรือวาชนเหลาอ่ืนของเขาจะพึงไดตามความปรารถนาวา ผูนี้ประพฤติไม       
ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการเล้ียงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ขอนายนิริยบาล     
อยาพึงฉุดคราเขาไปนรกเลย?   
     ธ. ไมใชเชนนั้น ทานพระสารีบุตร ท่ีแท ถึงผูนั้นจะครํ่าครวญมากมาย นายนิริยบาล 
ก็พึงโยนเขาลงในนรกจนได.     
         [๖๘๖] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุคคลผูประพฤติไม 
ชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมารดาบิดา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติ      
ถูกธรรม เพราะเหตุแหงมารดาบิดา ไหนจะประเสริฐกวากัน?      
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     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร ผูท่ีประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ       
แหงมารดาบิดา ไมประเสริฐ สวนผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหง  
มารดาบิดา ประเสริฐ ดวยวาการประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา  
การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม.  
     สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอ่ืนท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเคร่ืองใหบุคคล    
อาจเล้ียงมารดาบิดาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.  
         [๖๘๗] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม     
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงบุตรและภรรยา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม    
เพราะเหตุบุตรและภรรยา ไหนจะประเสริฐกวากัน?       
     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ  
เหตุแหงบุตรและภรรยา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ     
เหตุแหงบุตรและภรรยา ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม   
ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรม และการประพฤติผิดธรรม.  
     สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอ่ืนท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเคร่ืองใหบุคคล    
อาจเล้ียงบุตรและภรรยาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.      
         [๖๘๘] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม     
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกร และคนรับใช กับบุคคลผูประพฤติชอบ   
ธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกร และคนรับใช ไหนจะประเสริฐ      
กวากนั?       
     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ  
เหตุแหงพวกทาส กรรมกรและคนรับใช ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม       
ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหงพวกทาส กรรมกรและคนรับใช ประเสริฐ ดวยวา การ     
ประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการ    
ประพฤติผิดธรรม.   
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     สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอ่ืนท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเคร่ืองใหบุคคล    
อาจเล้ียงพวกทาส กรรมกรและคนรับใชได ไมตองกระทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทา     
อันเปนบุญได มีอยู. 
         [๖๘๙] ดกูรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม     
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม และประพฤติ      
ถูกธรรม เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ไหนจะประเสริฐกวากัน?       
     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ  
เหตุแหงมิตรและอํามาตย ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม  
เพราะเหตุแหงมิตรและอํามาตย ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูก       
ธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม.     
     สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอ่ืนท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเคร่ืองใหบุคคล    
อาจทํากรณยีกจิแกมิตรและอํามาตยได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปน    
บุญได มีอยู. 
         [๖๙๐] ดกูรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม     
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม     
เพราะเหตุแหงญาติสาโลหิต ไหนจะประเสริฐกวากนั?    
     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ  
เหตุแหงญาติสาโลหิต ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ      
เหตุแหงญาติสาโลหิต ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม    
ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม.   
     สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอ่ืนท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเคร่ืองใหบุคคล    
อาจทํากรณยีกจิแกญาติสาโลหิตได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได 
มีอยู. 
         [๖๙๑] ดกูรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม     
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงแขก กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ       
เหตุแหงแขก ไหนจะประเสริฐกวากนั?   
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     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ  
เหตุแหงแขก ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม ประเสริฐ    
ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวาการประพฤตไิมชอบธรรม       
และการประพฤติผิดธรรม. 
     สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอ่ืนท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเคร่ืองใหบุคคลอาจ      
ทํากรณียกิจแกแขกได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.    
         [๖๙๒] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติชอบธรรม 
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงปุพเปตชน กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม 
เพราะเหตุแหงปุพเปตชน ไหนจะประเสริฐกวากนั?       
     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ  
เหตุแหงปุพเปตชน ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม ประเสริฐ      
ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรม      
และการประพฤติผิดธรรม. 
     สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอ่ืนท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเคร่ืองใหบุคคล    
อาจทํากรณยีกจิแกปุพเปตชนได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได    
มีอยู. 
         [๖๙๓] ดกูรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม     
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงเทวดา กบับุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะ     
เหตุแหงเทวดา ไหนจะประเสริฐกวากัน? 
     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรมประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุ      
แหงเทวดา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุแหง 
เทวดา ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐกวา     
การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม   
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     สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอ่ืนท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเคร่ืองใหบุคคล    
อาจทํากรณยีกจิแกเทวดาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได มีอยู.      
         [๖๙๔] ดกูรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบ  
ธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา กับบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูก 
ธรรม เพราะเหตุแหงพระราชา ไหนจะประเสริฐกวากัน?   
     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ  
เหตุแหงพระราชา ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุ      
แหงพระราชา ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถูกธรรม ประเสริฐ   
กวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติผิดธรรม.    
     สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอ่ืนท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเคร่ืองใหบุคคล    
อาจทํากรณยีกจิแหงพระราชาได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได    
มีอยู. 
                                 การประพฤติชอบธรรมประเสริฐ       
         [๖๙๕] ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม     
ประพฤติผิดธรรม เพราะเหตุการเล้ียงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย กบับุคคลผูประพฤติชอบ     
ธรรม ประพฤติถูกธรรม เพราะเหตุการเล้ียงกาย เพราะเหตุการทํานุบํารุงกาย ไหนจะประเสริฐ     
กวากนั?       
     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร บุคคลผูประพฤติไมชอบธรรม ประพฤติผิดธรรม เพราะ  
เหตุการเล้ียงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ไมประเสริฐ สวนบุคคลผูประพฤติชอบธรรม ประ   
พฤติถูกธรรม เพราะเหตุการเล้ียงกาย เพราะเหตุทํานุบํารุงกาย ประเสริฐ ดวยวา การประพฤติ 
ชอบธรรมและการประพฤตถูิกธรรม ประเสริฐกวา การประพฤติไมชอบธรรมและการประพฤติ    
ผิดธรรม.       
     สา. ดูกรธนัญชานิ การงานอยางอ่ืนท่ีมีเหตุ ประกอบดวยธรรม เปนเคร่ืองใหบุคคล    
อาจเล้ียงกาย ทํานุบํารุงกายได ไมตองทํากรรมอันลามก และใหปฏิบัติปฏิปทาอันเปนบุญได   
มีอยู.  
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     คร้ังนั้นแล ธนัญชานิพราหมณช่ืนชมอนุโมทนาภาษติของทานพระสารีบุตร ลุกจาก  
อาสนะหลีกไปแลว.      
                 ธนัญชานิพราหมณอาพาธ  
         [๖๙๖] คร้ันสมัยตอมา ธนัญชานิพราหมณเปนผูอาพาธ ไดรับทุกขเปนไขหนกั. จึง    
จึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาวา บุรุษผูเจริญ มานี่เถิดทาน ทานจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ   
จงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ตามคําของเราวา ขาแตพระองคผูเจริญ       
ธนัญชานิพราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค     
ดวยเศียรเกลา และจงเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู แลวจงไหวเทาพระสารีบุตรตามคํา 
ของเราวา ขาแตทานผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาไหวเทา       
ทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และจงเรียนทานอยางนีว้า ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาขอ       
โอกาส ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะหเขาไปยังนิเวศนของธนัญชานิพราหมณเถิด.  
         [๖๙๗] บุรุษนั้นรับคําธนัญชานิพราหมณแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ 
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคแลวนั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองค      
ผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนกั เขาถวายบังคมพระบาทของพระ       
ผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวไดเขาไปหาทานพระสารีบุตรถึงท่ีอยู ไหวทานพระสารีบุตรแลว  
นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดเรียนทานพระสารีบุตรวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธนัญชานิ   
พราหมณอาพาธ ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาไหวเทาของทานพระสารีบุตรดวยเศียรเกลา และ 
ส่ังมาอยางนี้ ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาขอโอกาส ขอทานพระสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห    
เขาไปยังนิเวศนของธนัญชานิพราหมณเถิด ทานพระสารีบุตรรับนิมนตดวยอาการดษุณภีาพ.    
                 พระสารีบุตรเขาไปเยี่ยม      
         [๖๙๘] ลําดับนั้น ทานพระสารีบุตรนุงแลว ถือบาตรและจวีร เขาไปยังนิเวศนของ      
ธนัญชานิพราหมณ แลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาจัดถวาย. ไดถามธนัญชานิพราหมณวา ดูกรธนัญชานิ  
ทานยังพอทนไดหรือ พอจะยังชีวิตใหเปนไปไดหรือ ทุกขเวทนา คอยถอยลงไมเจริญข้ึนหรือ  
อาการปรากฏคอยคลายไมทวีข้ึนหรือ?    
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         [๖๙๙] ธนัญชานิพราหมณกราบเรียนวา ขาแตทานพระสารีบุตร ขาพเจาทนไมไหว 
จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานกั เจริญข้ึนไมถอยเลย ปรากฏอาการทวี      
ยิ่งข้ึน ไมลดถอย ขาแตทานพระสารีบุตรผูเจริญ เปรียบเหมือนบุรุษมีกาํลัง เอาเหล็กแหลม       
คมกดศีรษะ ฉันใด ขาพเจากฉั็นนั้นแล ลมเสียดแทงศีรษะกลานัก ขาแตทานพระสารีบุตร     
ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวติใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญข้ึน ไมถอย     
เลย ปรากฏอาการทวียิ่งข้ึนไมลดถอย เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเอาเสนเชือกท่ีเขม็งมัดรัดศีรษะ   
ฉันใด เวทนาในศีรษะของขาพเจาก็เหลือทนฉันนั้น ขาพเจาทนไมไหว จะยังชีวิตใหเปนไป   
ไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานัก เจริญข้ึน ไมถอยเลย ปรากฏอาการทวีข้ึน ไมลดถอย    
ขาแตทานพระสารีบุตร เปรียบเหมือนนายโคฆาต หรือลูกมือนายโคฆาตคนขยัน เอามีดสําหรับ     
เชือดเนื้อโคอันคมมาเชือดทองฉันใด ขาพเจาก็ฉันนัน้ ลมเสียดทองกลานัก ขาพเจาทนไมไหว     
จะยังชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลานกั เจริญยิ่งข้ึน ไมถอยเลย ปรากฏ  
อาการทวีข้ึน ไมลดถอย ขาแตทานพระสารีบุตร เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังสองคน ชวยกันจับ 
บุรุษมีกําลังนอยกวาคนละแขน รมยางไวท่ีหลุมถานเพลิง ฉันใด ในกายของขาพเจาก็รอน   
เหมือนกนั ฉันนั้น ขาพเจาทนไมไหว จะยงัชีวิตใหเปนไปไมได ทุกขเวทนาของขาพเจากลา       
นัก ทวีข้ึนไมถอยเลย ปรากฏอาการทวีข้ึน ไมลดถอย.  
                   วาดวยทุคติ-สุคติภูมิ     
         [๗๐๐] สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน นรกกับกําเนิดสัตว  
ดิรัจฉาน ไหนจะดีกวากัน?     
     ธ. กําเนิดสัตวดิรัจฉานดีกวานรก ทานพระสารีบุตร.    
     สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน กําเนดิสัตวดิรัจฉานกับปตติวิสัย       
ไหนจะดีกวากนั?       
     ธ. ปตติวิสัยดีกวากําเนิดสัตวดิรัจฉาน ทานพระสารีบุตร.    
     สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ปตติวิสัยกบัมนุษย ไหนจะดี     
กวากนั?     
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     ธ. มนุษยดกีวาปตติวิสัย ทานพระสารีบุตร.   
     สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน มนุษยกับเทวดาช้ันจาตุมมหาราช   
ไหนจะดีกวากนั?       
     ธ. เทวดาช้ันจาตุมมหาราชดีกวามนุษย ทานพระสารีบุตร.       
     สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันจาตุมมหาราชกบัเทวดา    
ช้ันดาวดึงส ไหนจะดีกวากนั? 
     ธ. เทวดาช้ันดาวดึงสดีกวาเทวดาช้ันจาตุมมหาราช ทานพระสารีบุตร.   
     สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันดาวดึงสกับเทวดา       
ช้ันยามา ไหนจะดีกวากัน?     
     ธ. เทวดาช้ันยามาดกีวาเทวดาช้ันดาวดงึส ทานพระสารีบุตร.   
     สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันยามากับเทวดาช้ัน       
ดุสิต ไหนจะดีกวากนั? 
     ธ. เทวดาช้ันดุสิตดีกวาเทวดาช้ันยามา ทานพระสารีบุตร.      
     สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันดสิุตกับเทวดาช้ัน      
นิมมานรดี ไหนจะดีกวากัน?    
     ธ. เทวดาช้ันนิมมานรดดีกีวาเทวดาช้ันดุสิต ทานพระสารีบุตร. 
     สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันนมิมานรดีกับเทวดา      
ช้ันปรนิมมิตวสวัสดี ไหนจะดีกวากัน? 
     ธ. เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดีดีกวาเทวดาช้ันนิมมานรดี ทานพระสารีบุตร.     
     สา. ดูกรธนัญชานิ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน เทวดาช้ันปรนิมมิตวสวัสดีกับ     
พรหมโลก ไหนจะดีกวากัน?      
     ธ. ทานพระสารีบุตรกลาววา พรหมโลก ทานพระสารีบุตรกลาววา พรหมโลก       
หรือ?   
     คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรมีความดําริวา พราหมณเหลานี้ นอมใจไปในพรหมโลก 
ถากระไร เราพึงแสดงทางเพ่ือความเปนสหายกับพรหมแกธนัญชานิพราหมณเถิด ดงันี้ แลวจึง   
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กลาววา ดูกรธนัญชานิ เราจกัแสดงทางเพือ่ความเปนสหายกับพรหม ทานจงฟง จงต้ังใจใหดี  
เราจักกลาว. ธนัญชานิพราหมณรับคําทานพระสารีบุตรแลว.    
         [๗๐๑] ทานพระสารีบุตรไดกลาววา ดูกรธนัญชานิ ก็ทางเพ่ือความเปนสหายกับ  
พรหมเปนไฉน ดูกรธนัญชานิ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปสูทิศหนึ่ง    
อยู ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง    
แผไปตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวท่ัวหนา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอัน  
ประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน     
อยู แมขอนีก้็เปนทางเพื่อความเปนสหายกบัพรหม ดูกรธนัญชานิ อีกประการหน่ึง ภกิษุมีใจ       
ประกอบดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา แผไปสูทิศหนึ่งอยู.    
ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ เบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไป       
ตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวท่ัวหนา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบ 
ดวยอุเบกขาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู     
นี้แล เปนทางเพื่อความเปนสหายกับพรหม.     
     ธ. ขาแตทานพระสารีบุตร ถาเชนนั้น ขอทานจงถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค   
ดวยเศียรเกลา ตามคําของขาพเจาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ธนัญชานิพราหมณปวย ไดรับทุกข    
เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา.  
         [๗๐๒] คร้ังนั้นแล ทานพระสารีบุตรไดประดิษฐานธนัญชานิพราหมณไวในพรหมโลก 
ช้ันต่ํา ในเม่ือยงัมีกิจท่ีจะพึงทําใหยิ่งข้ึนได แลวลุกจากอาสนะหลีกไป. ทันใดนัน้ เม่ือทาน  
พระสารีบุตรหลีกไปไมนาน ธนัญชานิพราหมณทํากาละแลวไปบังเกิดยังพรหมโลก. คร้ังนั้น      
พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายมาวา ดูกรภกิษุท้ังหลาย สารีบุตรนี้ไดประดิษฐาน  
ธนัญชานิพราหมณไวในพรหมโลกช้ันตํ่า ในเม่ือยังมีกิจท่ีจะพึงทําใหยิง่ข้ึนได แลวลุกจาก       
อาสนะหลีกไป.    
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         [๗๐๓] คร้ังนั้น ทานพระสารีบุตรเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายบังคม   
พระผูมีพระภาคแลว นั่ง ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง แลวไดกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ       
ธนัญชานิพราหมณปวย ไดรับทุกข เปนไขหนัก เขาถวายบังคมพระบาทของพระผูมีพระภาค      
ดวยเศียรเกลา.       
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรสารีบุตร ทําไมเธอจึงประดิษฐานธนญัชานิพราหมณไวใน      
พรหมโลกช้ันต่ํา ในเม่ือมีกจิอันจะพึงทําใหยิ่งข้ึนไปได แลวลุกจากอาสนะหลีกไปเลา?     
     สา. ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคมีความคิดเห็นอยางนี้วา พราหมณเหลานีน้อมใจ     
ไปในพรหมโลก ถากระไร เราพึงแสดงทางเพ่ือความเปนสหายกับพรหมแกธนัญชานิพราหมณ  
เถิด ดังนี้ พระเจาขา.      
     พ. ดูกรสารีบุตร ธนัญชานิพราหมณทํากาละไปบังเกดิในพรหมโลกแลว ฉะนี้แล.     
                 จบ ธนัญชานิสูตร ท่ี ๗.       
                 ________________    
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                                ๘. วาเสฏฐสูตร      
                 ทรงโปรดวาเสฏฐมาณพ     
         [๗๐๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้: 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคละใกลบานอิจฉานังคลคาม.    
ก็สมัยนั้น พราหมณมหาศาลผูมีชื่อเสียงเปนอันมาก คือ จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ      
โปกขรสาติพราหมณ ชาณุโสณีพราหมณ โตเทยยพราหมณ และพราหมณมหาศาลเหลาอ่ืนท่ีมี 
ช่ือเสียง อาศัยอยูในอิจฉานังคลคาม. คร้ังน้ันวาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ เท่ียวเดินเลน 
เปนการพักผอนอยู มีถอยคําพูดกันในระหวางนี้เกิดข้ึนวา ทานผูเจริญ อยางไรบุคคลจึงจะช่ือวา     
เปนพราหมณ? ภารทวาชมาณพกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ บุคคลเปนผูเกิดดีท้ังสองฝาย คือ     
ท้ังฝายมารดาและฝายบิดา มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิอันบริสุทธ์ิตลอด ๗ ช่ัวบรรพบุรุษ ไมมีใคร  
คัดคานติเตียนดวยอางถึงชาติได ดวยเหตุเพียงเทานีแ้ล บุคคลจึงจะช่ือวาเปนพราหมณ.       
วาเสฏฐมาณพกลาวอยางนี้วา ทานผูเจริญ บุคคลเปนผูมีศีล และถึงพรอมดวยวัตร ดวยเหตุ      
เพียงเทานี้แล บุคคลจึงจะช่ือวาเปนพราหมณ ภารทวาชมาณพไมอาจใหวาเสฏฐมาณพยินยอมได  
ถึงวาเสฏฐมาณพกไ็มอาจใหภารทวาชมาณพยนิยอมไดเหมือนกนั.   
         [๗๐๕] คร้ังนั้นแล วาเสฏฐมาณพไดปรึกษากะภารทวาชมาณพวา ทานภารทวาชะ       
พระสมณโคดมศากยบุตรนี้ เสด็จออกผนวชจากศากยสกลุ ประทับอยู ณ ราวปาอิจฉานังคละ  
ใกลอิจฉานังคลคาม ก็กิตติศัพทอันงามของทานพระสมณโคดมน้ัน ขจรไปแลวอยางน้ีวา แม   
เพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคองคนั้น เปนพระอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ทรงถึงพรอมดวย 
วิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว ทรงรูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งข้ึนไปกวา       
เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรมมาเถิด เราจัก  
เขาไปเฝาพระสมณโคดม แลวจักทูลถามเนื้อความนี้ พระสมณโคดมจกัทรงพยากรณแกเรา  
อยางไร เราจักทรงจําเนื้อความนั้นไวอยางนัน้. ภารทวาชมาณพรับคําวาเสฏฐมาณพแลว. ลําดับ   
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นั้น วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับ   
พระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลวจึงนั่ง ณ ท่ีสมควรขางหนึ่ง.       
         [๗๐๖] คร้ันนั่งเรียบรอยแลว วาเสฏฐมาณพไดทูลถามพระผูมีพระภาคดวยคาถา   
ท้ังหลายวา    
    ขาพระองคท้ังสองเปนผูทรงไตรเพท อันอาจารยอนญุาตแลว      
    และปฏิญาณไดเองวา เปนผูไดศึกษาแลว ขาพระองคเปนศิษย  
    ทานโปกขรสาติพราหมณมาณพผูนี้ เปนศิษยทานตารุกขพราหมณ   
    ขาพระองคท้ังสองเปนผูรูจบในบทที่พราหมณผูทรงไตรเพทบอก  
    แลว ขาพระองคท้ังสองเปนผูมีขอพยากรณแมนยําตามบท 
    เชนเดยีวกับอาจารยในสถานกลาวมนต ขาแตพระโคดม     
    ขาพระองคท้ังสองมีการโตเถียงกันในการกลาวถึงชาติ คือ      
    ภารทวาชมาณพกลาววา บุคคลช่ือวาเปนพราหมณเพราะชาติ 
    สวนขาพระองคกลาววา บุคคลช่ือวาเปนพราหมณเพราะกรรม     
    พระองคผูมีจักษุขอจงทรงทราบอยางนี้ ขาพระองคท้ังสองนั้น  
    ไมอาจจะใหกันและกนัยนิยอมได จึงไดมาเฝาเพื่อถามพระผูมี 
    พระภาคสัมพุทธเจา ผูปรากฏดวยอาการนี้ ชนท้ังหลาย    
    เม่ือจะเขาไปประนมมือถวายบังคม กจ็กัถวายพระโคดมไดท่ัว      
    โลกเหมือนพระจันทรเต็มดวงฉะนั้น ขาพระองคขอทูลถาม   
    พระโคดมผูเปนดวงจักษุ อุบัติข้ึนในโลกวา บุคคลช่ือวาเปน  
    พราหมณเพราะชาติ หรือวาเปนเพราะกรรม ขอจงตรัสบอกแก 
    ขาพระองคท้ังสองผูไมทราบ ตามท่ีจะทราบบุคคลผูเปนพราหมณ 
    นั้นเถิด?  
                                  พราหมณในพระพุทธศาสนา   
        [๗๐๗] พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรวาเสฏฐะ เราจักพยากรณ    
    การจําแนกชาติ ของสัตวท้ังหลาย ตามลําดับ ตามสมควรแก    
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    ทานท้ังสองนั้น เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ ทานจงรูจักแม       
    ติณชาติและรุกขชาติ แมจะปฏิญาณตนไมได เพศของติณชาต ิ
    และรุกขชาตินั้นก็สําเร็จดวยชาติ เพราะมันมีชาติเปนคนละ     
    อยางๆ แตนัน้ทานจงรูจกัตัก๊แตน ผีเส้ือ ตลอดถึงมดดํา       
    และมดแดง เพศของสัตวเหลานั้นก็สําเร็จดวยชาติ เพราะ  
    มันมีชาติเปนคนละอยางๆ อนึ่ง ทานท้ังหลายจงรูจกัสัตว     
    ส่ีเทา ท้ังเล็กท้ังใหญ เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ เพราะมัน 
    มีชาติเปนคนละอยางๆ อนึ่ง จงรูจักสัตวมีทองเปนเทา สัตว       
    ไปดวยอก สัตวมีหลังยาว เพศของมันกสํ็าเร็จดวยชาติ    
    เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ แตนั้นจงรูจักปลา สัตว       
    เกิดในนํ้า สัตวเท่ียวหากินในนํ้า เพศของมันก็สําเร็จดวยชาติ   
    เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ แตนั้นจงรูจักนก สัตว 
    ไปไดดวยปก สัตวท่ีไปในอากาศ เพศของมันก็สําเร็จ     
    ดวยชาติ เพราะมันมีชาติเปนคนละอยางๆ เพศอันสําเร็จ   
    ดวยชาติมีมากมาย ในชาติ (สัตว) เหลานีฉั้นใด เพศใน  
    มนุษยท้ังหลายอันสําเร็จดวยชาติมากมาย ฉันนั้น หามิได       
    คือ ไมใชดวยผม ดวยศีรษะ ดวยหู ดวยนัยนตา ดวยหนา      
    ดวยจมูก ดวยริมฝปาก ดวยค้ิว ดวยคอ ดวยบา ดวยทอง      
    ดวยหลัง ดวยตะโพก ดวยอก ในท่ีแคบ ในท่ีเมถุน 
    ดวยมือ ดวยเทา ดวยน้ิว ดวยเล็บ ดวยแขง ดวยขา ดวยวรรณะ       
    ดวยเสียง (หามิได) เพศอนัสําเร็จดวยชาติ (ของมนุษย) 
    ยอมไมเหมือนในชาติ (ของสัตว) เหลาอ่ืน ส่ิงเฉพาะตัว       
    ในสรีระ (ในชาติของสัตวอ่ืน) นั้น ของมนุษยไมมี ก็ใน       
    หมูมนุษย เขาเรียกตางกนัตามช่ือ ดูกรวาเสฏฐะ ก็ในหมู      
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    มนุษย ผูใดอาศัยการรักษาโคเล้ียงชีวิต ทานจงรูอยางนี้วา 
    ผูนั้นเปนชาวนา ไมใชพราหมณ ดกูรวาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู     
    มนุษย ผูใดเลี้ยงชีวิตดวยศิลปมากอยาง ทานจงรูอยางนี้วา       
    ผูนั้นเปนศิลปน ไมใชพราหมณ ดกูรวาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู    
    มนุษย ผูใดอาศัยการคาขายเล้ียงชีวิต ทานจงรูอยางนีว้า  
    ผูนั้นเปนพอคา ไมใชพราหมณ ดกูรวาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมู    
    มนุษย ผูใดเลี้ยงชีวิตดวยการรับใชผูอ่ืน ทานจงรูอยางนี้วา   
    ผูนั้นเปนคนรับใช ไมใชพราหมณ ดูกรวาเสฏฐะ อนึ่ง ใน      
    หมูมนุษย ผูใดอาศัยของท่ีเขาไมใหเล้ียงชีวิต ทานจงรูอยางนี้  
    วา ผูนี้เปนโจร ไมใชพราหมณ ดกูรวาเสฏฐะ อนึ่ง ใน 
    หมูมนุษย ผูใดอาศัยศาตราวุธเล้ียงชีวิต ทานจงรูอยางนีว้า      
    ผูนั้นเปนทหาร ไมใชพวกพราหมณ ดกูรวาเสฏฐะ อนึ่ง   
    ในหมูมนุษย ผูใดเล้ียงชีวติดวยการงานของปุโรหิต ทานจงรู 
    อยางนี้วา ผูนั้นเปนเจาหนาท่ีการบูชา ไมใชพราหมณ ดกูร       
    วาเสฏฐะ อนึ่ง ในหมูมนษุย ผูใดปกครองบาน และเมือง  
    ทานจงรูอยางนี้วา ผูนี้เปนพระราชา ไมใชพราหมณ และเรา 
    ก็ไมเรียกบุคคลผูเกิดในกาํเนิดไหนๆ หรือเกิดจากมารดา  
    (เชนใดๆ) วาเปนพราหมณ บุคคลถึงจะเรียกกนัวา ทาน  
    ผูเจริญ ผูนั้นก็ยังเปนผูมีกเิลสเคร่ืองกังวลอยูนั่นเอง เราเรียก       
    บุคคลผูไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล ผูไมยึดม่ันนั้น วาเปนพราหมณ    
    ผูใดแลตัดสังโยชนท้ังปวงไดแลวไมสะดุง เราเรียกผูนั้นผูลวง   
    กิเลสเคร่ืองของ ไมประกอบดวยสรรพกิเลส วาเปนพราหมณ      
    เราเรียกบุคคลผูตัดอุปนาหะดังชะเนาะ ตัณหาดงัเชือกหนัง       
    ทิฏฐดิังเชือกบวง พรอมท้ังทิฏฐานุสัยประดุจปม มีอวชิชาดุจ   
    ล่ิมสลักถอนข้ึนแลว ผูตรัสรูแลว วาเปนพราหมณ ผูใดไม   
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    ประทุษราย อดกล้ันคําดา การทุบตีและการจองจําได เรา   
    เรียกผูมีขันติเปนกําลังดังหมูพลนั้น วาเปนพราหมณ เราเรียก      
    บุคคลผูไมโกรธ ผูมีองคธรรมเปนเคร่ืองกําจัด มีศีล ไมมี   
    กิเลสดุจฝา ฝกฝนแลว มีสรีระต้ังอยูในท่ีสุดนั้น วาเปน   
    พราหมณ ผูใดไมติดในกามท้ังหลาย เหมือนน้ําบนใบบัว    
    หรือดังเมล็ดพันธุผักกาดบนปลายเหล็กแหลม เราเรียกผูนั้นวา  
    เปนพราหมณ ผูใดรูธรรมเปนท่ีส้ินทุกขของตนในภพนี้เอง     
    เราเรียกผูปลงภาระผูไมประกอบแลวนัน้ วาเปนพราหมณ       
    เราเรียกบุคคลผูมีปญญาอันเปนไปในอารมณอันลึก มีเมธา       
    ฉลาดในอุบายอันเปนทางและมิใชทาง บรรลุประโยชนอัน    
    สูงสุด วาเปนพราหมณ เราเรียกบุคคลผูไมคลุกคลีดวย 
    คฤหัสถ และบรรพชิตท้ังสองพวก ผูไปไดดวยไมมีความอาลัย     
    ผูไมมีความปรารถนา วาเปนพราหมณ ผูใดวางอาชญาในสัตว     
    ท้ังหลาย ท้ังเปนสัตวท่ีหวั่นหวาด และมั่นคงไมฆาเอง ไมใช       
    ผูอ่ืนใหฆา เราเรียกผูนั้นวาพราหมณ เราเรียกบุคคลผูไม 
    พิโรธตอบในผูพิโรธ ดับอาชญาในตนได ในเม่ือสัตว      
    ท้ังหลายมีความถือม่ัน ไมมีความถือม่ัน วาเปนพราหมณ       
    ผูใดทําราคะ โทสะ มานะ และมักขะใหตกไป ดังเมล็ดพันธุ 
    ผักกาดตกจากปลายเหล็กแหลม เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ      
    ผูใดกลาววาจาสัตย อันไมมีโทษใหผูอ่ืนรูสึกได อันไมเปน      
    เคร่ืองขัดใจคน เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ แมผูใดไม    
    ถือเอาภัณฑะท้ังยาวหรือส้ัน เล็กหรือใหญ งามหรือไมงาม       
    ท่ีเจาของไมใหในโลก เราเรียกผูนั้นวาเปนพราหมณ ผูใด   
    ไมมีความหวังท้ังในโลกน้ี และโลกหนา เราเรียกผูไมมีความ   



พระสุตตันตปฎก เลม ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก - หนาท่ี 488 
    หวัง ผูไมประกอบแลวนัน้ วาเปนพราหมณ ผูใดไมมีความ     
    อาลัย ไมมีความสงสัยเพราะรูท่ัวถึง เราเรียกผูบรรลุธรรมอัน 
    หยั่งลงในอมตธรรมน้ัน วาเปนพราหมณ ผูใดลวงธรรมเปน       
    เคร่ืองของท้ังสอง คือ บุญและบาปในโลกน้ีได เราเรียกผู     
    ไมเศราโศก ปราศจากธุลี ผูบริสุทธ์ินั้น วาเปนพราหมณ     
    เราเรียกบุคคลผูปราศจากมลทิน บริสุทธ์ิผองใสไมขุนมัว      
    ดังดวงจันทร มีความเพลิดเพลินในภพส้ินแลว วาเปนพราหมณ    
    ผูใดลวงอวชิชาประดุจทางล่ืน หรือดุจหลมอันถอนไดยาก เปน   
    เคร่ืองใหทองเท่ียวใหหลงนี้ได ขามถึงฝงแลว มีความเพงอยู    
    ไมหวัน่ไหว ไมมีความสงสัย ดับแลวเพราะไมถือม่ัน    
    เราเรียกผูนัน้ วาเปนพราหมณ ผูใดละกามไดขาดแลว เปน    
    บรรพชิต เวนรอบในโลกนี้ เราเรียกผูมีกามและภพส้ินรอบ 
    แลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดละตัณหาไดขาดแลว เปน  
    บรรพชิต เวนรอบในโลกนี้ เราเรียกผูมีกามและภพส้ินรอบ 
    แลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดละกามคุณอันเปนของมนุษย       
    ลวงกามคุณอันเปนของทิพยแลว เราเรียกผูไมประกอบดวย      
    กิเลสเคร่ืองประกอบท้ังปวงนั้น วาเปนพราหมณ เราเรียก       
    บุคคลผูละความยินดีและความไมยนิดี เปนผูเย็น ไมมีอุปธิ   
    ครอบงําโลกท้ังปวง ผูแกลวกลานั้น วาเปนพราหมณ ผูใดรู   
    จุติ และอุปบัติของสัตวท้ังหลาย โดยประการท้ังปวง เราเรียกผู       
    ไมของ ผูไปดี ตรัสรูแลวนั้น วาเปนพราหมณ เทวดา 
    คนธรรพและหมูมนษุยไมรูคติของผูใด เราเรียกผูนั้นผูมีอาสวะ    
    ส้ินแลว เปนพระอรหนัต วาเปนพราหมณ ผูใดไมมีกเิลส      
    เคร่ืองกังวลท้ังขางหนา ขางหลัง และทามกลาง เราเรียกผู   
    ไมมีกิเลสเคร่ืองกังวล ผูไมถือม่ันนั้น วาเปนพราหมณ เรา  
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    เรียกบุคคลผูองอาจ ผูประเสริฐ ผูแกลวกลา ผูแสวงหา       
    คุณใหญ ผูชํานะแลวโดยวิเศษ ผูไมหวัน่ไหว อาบเสร็จแลว     
    ตรัสรูแลวนั้น วาเปนพราหมณ ผูใดรูญาณเคร่ืองระลึกชาติ  
    กอนได เหน็สวรรคและอบาย และบรรลุธรรมเปนท่ีส้ินชาติ       
    เราเรียกผูนัน้ วาเปนพราหมณ อันช่ือคือนามและโคตรท่ีกําหนด 
    ตั้งไวนี้ เปนแตสักวาโวหารในโลก เพราะเกิดข้ึนมาตามช่ือ   
    ท่ีกําหนดต้ังกันไวในกาลนั้นๆ ทิฏฐิอันนอนเน่ืองอยูในหทัย    
    ส้ินกาลนาน ของสัตวท้ังหลายผูไมรู เม่ือสัตวท้ังหลายไมรูก็    
    พรํ่ากลาววาเปนพราหมณเพราะชาติ บุคคลจะช่ือวาเปนคนช่ัว   
    เพราะชาติกห็าไม จะช่ือวาเปนพราหมณเพราะชาติกห็าไม       
    ท่ีแท ช่ือวาเปนคนช่ัวเพราะกรรม ช่ือวาเปนพราหมณเพราะ   
    กรรม เปนชาวนาเพราะกรรม เปนศิลปนเพราะกรรม เปน     
    พอคาเพราะกรรม เปนคนรับใชเพราะกรรม แมเปนโจร     
    ก็เพราะกรรม แมเปนทหารก็เพราะกรรม เปนปุโรหิตเพราะ  
    กรรม แมเปนพระราชาก็เพราะกรรม บัณฑิตท้ังหลายมีปกติ  
    เห็นปฏิจจสมุปบาท ฉลาดในกรรมและวบิาก ยอมเห็นกรรม     
    นั้นแจงชัดตามความเปนจริงอยางนี้วา โลกยอมเปนไปเพราะ    
    กรรม หมูสัตวยอมเปนไปเพราะกรรม สัตวท้ังหลายถูกผูกไว    
    ในกรรม เหมือนล่ิมสลักของรถท่ีกําลังแลนไปฉะน้ัน บุคคล 
    ช่ือวาเปนพราหมณดวยกรรมอันประเสริฐนี้ คือ ตบะพรหมจรรย   
    สัญญมะ และทมะ กรรม ๔ อยางนี้ เปนกรรมอันสูงสุดของ   
    พรหมท้ังหลาย ทําใหผูประพฤติถึงพรอมดวยวิชชา ๓ ระงับ       
    กิเลสได ส้ินภพใหมแลว ดูกรวาเสฏฐะ ทานจงรูอยางนี้วา    
    ผูนั้นชื่อวาเปนพรหม เปนทาวสักกะ ของบัณฑิตผูรูแจง    
    ท้ังหลาย.   
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         [๗๐๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ ได   
กราบทูลพระผูมีพระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระ 
โคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบ    
เหมือนหงายของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางใหแกคนหลงทาง หรือตามประทีปไวในท่ีมืด     
ดวยหวังวา ผูมีจักษุจะไดเหน็รูปไดฉะนั้น ขาพระองคท้ังสองนี้ ขอถึงพระโคดมผูเจริญกับท้ัง       
พระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปนสรณะ ขอพระองคโปรดทรงจําขาพระองคท้ังสองวาเปนอุบาสก  
ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป ฉะนี้แล.      
                 จบ วาเสฏฐสูตร ท่ี ๘.  
                        ___________________  
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                                  ๙. สุภสูตร       
                   ทรงโปรดสุภมาณพ      
         [๗๐๙] ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้: 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก     
เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี. สมัยนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตรอาศัยอยูในนิเวศนของคฤหบดีผู   
หนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ดวยกรณยีกจิบางอยาง. คร้ังนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตร ไดกลาวกะ   
คฤหบดีท่ีตนอาศัยอยูในนิเวศนของเขาน้ันวา ทานคฤหบดี ขาพเจาไดสดับมาดังนีว้า พระนคร     
สาวัตถี ไมวางจากพระอรหนัตท้ังหลายเลย วันนี้เราจะพึงเขาไปนั่งใกลสมณะ หรือพราหมณ 
ผูไหนหนอ?     
     คฤหบดีไดกลาววา ทานผูเจริญ พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อาราม  
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ทานจงเขาไปนั่งใกลพระผูมีพระภาคพระองค   
นั้นเถิด.      
         [๗๑๐] ลําดับนั้น สุภมาณพโตเทยยบุตรรับคําคฤหบดีนั้นแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาค   
ถึงท่ีประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง     
ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลาย    
กลาวกันอยางนี้วา คฤหัสถเทานั้นเปนผูยนิดีกุศลธรรมเคร่ืองนําออกไปจากทุกข บรรพชิตไมเปน       
ผูยินดีกุศลธรรมเคร่ืองนําออกไปจากทุกข ในเร่ืองนี้ ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร? 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ ในเร่ืองนี้ เราแยกออกกลาว เราไมรวมกลาว เรา    
พรรณนาการปฏิบัติผิดของคฤหัสถ หรือของบรรพชิต ดูกรมาณพ จริงอยู คฤหัสถ หรือบรรพชิต   
ปฏิบัติผิดแลว ยอมช่ือวาเปนผูไมยินดกีุศลธรรมเคร่ืองนําออกไปจากทุกข เพราะเหตุแหงอธิกรณ       
คือการปฏิบัติผิด ดูกรมาณพ เราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ หรือของบรรพชิต จริงอยู    
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คฤหัสถ หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแลว ช่ือวาเปนผูยนิดกีศุลธรรมเคร่ืองนําออกไปจากทุกข  
เพราะเหตุแหงอธิกรณคือการปฏิบัติชอบ.      
                   ฐานะการงานของคฤหัสถและบรรพชิต    
         [๗๑๑] สุ. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายกลาวกันอยางนีว้า ฐานะแหงการงาน  
ของฆราวาส มีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเร่ิมมาก ยอมมีผลมาก (สวน)    
ฐานะแหงการงานฝายบรรพชา มีความตองการนอย มีกจินอย มีอธิกรณนอย มีการเร่ิมนอย    
ยอมมีผลนอย ในเร่ืองนี้ทานพระโคดมตรัสวาอยางไร?       
     พ. ดูกรมาณพ แมในเร่ืองนี้ เราก็แยกออกกลาว เราไมรวมกลาว ดกูรมาณพ ฐานะ 
แหงการงานท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเร่ิมมาก เม่ือวิบัติ มีผลนอย      
มีอยู ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเร่ิมมาก เม่ือเปน      
สมบัติ มีผลมากมีอยู ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการนอย มีกจินอย มีอธิกรณนอย มีการ       
เร่ิมนอย เม่ือวบัิติ มีผลนอยมีอยู ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณ 
นอย มีการเร่ิมนอย เม่ือเปนสมบัติ มีผลมากมีอยู.       
         [๗๑๒] ดูกรมาณพ ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก   
มีการเร่ิมมาก เม่ือวิบัติ ยอมมีผลนอย เปนไฉน ดูกรมาณพ ฐานะแหงการงาน คือ การไถ     
ท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเร่ิมมาก เม่ือวิบัติ ยอมมีผลนอย. สวน      
ฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการมาก มีกจิมาก มีอธิกรณมาก มีการเร่ิมมาก เม่ือเปนสมบัติ       
ยอมมีผลมาก เปนไฉน ฐานะแหงการงาน คือ การไถนั่นแล ท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก      
มีอธิกรณมาก มีการเร่ิมมาก เม่ือเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก. อนึ่ง ฐานะแหงการงานท่ีมีความ       
ตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเร่ิมนอย เม่ือวิบัติ ยอมมีผลนอย เปนไฉน  
ฐานะแหงการงาน คือ การคาขาย ท่ีมีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการ      
เร่ิมนอย เม่ือวบัิติ ยอมมีผลนอย. สวนฐานะแหงการงานท่ีมีความตองการนอย มีกจินอย 
มีอธิกรณนอย มีการเร่ิมนอย เม่ือเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก เปนไฉน ฐานะแหงการงาน คือ  
การคาขายนั่นแล ท่ีมีความตองการนอย มีอธิกรณนอย มีกิจนอย มีความเร่ิมนอย เม่ือเปน      
สมบัติ ยอมมีผลมาก.   
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         [๗๑๓] ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรม ท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก   
มีอธิกรณมาก มีความเร่ิมมาก เม่ือวิบัติ ยอมมีผลนอย ฉันใด ฐานะแหงการงานของฆราวาส   
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเร่ิมมาก เม่ือวิบัติ      
ยอมมีผลนอย. ฐานะคือกสิกรรมนั่นแล ท่ีมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มี      
การเร่ิมมาก เม่ือเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก ฉันใด ฐานะแหงการงานของฆราวาสก็ฉันนั้นเหมือน 
กัน ท่ีมีความตองการมาก มีกจิมาก มีอธิกรณมาก มีการเร่ิมมาก เม่ือเปนสมบัติ ยอมมีผล 
มาก. การงานคือการคาขาย ท่ีมีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเร่ิมนอย  
เม่ือวิบัติ ยอมมีผลนอย ฉันใด ฐานะแหงการงานฝายบรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกนั ท่ีมีความ  
ตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเร่ิมนอย เม่ือวิบัติ ยอมมีผลนอย. ฐานะแหง       
การงานคือการคาขายนั่นแล ท่ีมีความตองการนอย มีกจินอย มีอธิกรณนอย มีการเร่ิมนอย 
เม่ือเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก ฉันใด ฐานะแหงการงานฝายบรรพชาก็ฉันนั้นเหมือนกนั ท่ีมี   
ความตองการนอย มีกจินอย มีอธิกรณนอย มีการเร่ิมนอย เม่ือเปนสมบัติ ยอมมีผลมาก.  
                 บัญญัติธรรม ๕ ประการ  
         [๗๑๔] สุ. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ ประการเพ่ือทําบุญ  
เพื่อยินดีกุศล.       
     พ. ดูกรมาณพ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ ประการ เพือ่ทําบุญ เพื่อยนิดี       
กุศลนั้นเหลาไหน ถาทานไมหนักใจ เราขอโอกาส ขอทานจงกลาวธรรม ๕ ประการนั้นใน 
บริษัทนี้เถิด. 
     สุ. ทานพระโคดม ณ ท่ีท่ีพระองคหรือทานผูเปนดังพระองคประทับนั่งอยู ขาพเจา 
ไมมีความหนกัใจเลย.   
     พ. ถาอยางนั้น เชิญกลาวเถิดมาณพ.    
         [๗๑๕] สุ. ทานพระโคดม พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติธรรมขอท่ี ๑ คือ สัจจะ   
เพื่อทําบุญ เพือ่ยินดกีุศล ยอมบัญญัติขอท่ี ๒ คือ ตบะ ... ขอท่ี ๓ คือ พรหมจรรย ... ขอ    
ท่ี ๔ คือ การเรียนมนต ... ขอท่ี ๕ คือ การบริจาค เพื่อทําบุญ เพ่ือยินดกีุศล พราหมณ  
ท้ังหลายยอมบัญญัติธรรม ๕ ประการนี้ เพื่อทําบุญ เพื่อยินดกีุศล ในเร่ืองนี้ ทานพระโคดมตรัส   
วาอยางไร?    
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         [๗๑๖] ดูกรมาณพ กบ็รรดาพราหมณท้ังหลาย แมพราหมณคนหนึ่ง เปนผูใดใคร     
ก็ตามท่ีกลาวอยางนีว้า เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว เสวยผลแหงธรรม 
๕ ประการนี้ มีอยูหรือ?      
     สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม. 
     พ. ดูกรมาณพ กแ็มอาจารยคนหน่ึง แมอาจารยของทานคนหน่ึง ตลอด ๗ ช่ัวอาจารย     
ของพวกพราหมณ เปนผูใดใครก็ตามท่ีกลาวอยางนีว้า เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวย      
ตนเองแลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ มีอยูหรือ?  
     สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม. 
     พ. ดูกรมาณพ กแ็มฤาษท้ัีงหลายผูเปนบุรพาจารยของพวกพราหมณ คือ ฤาษีอัฏฐกะ      
ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามิตร ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษี 
วาเสฏฐะ ฤาษกีัสสปะ ฤาษีภคุ ซ่ึงเปนผูแตงมนต เปนผูบอกมนต พราหมณท้ังหลายในปจจุบัน     
นี้ขับตาม กลาวตามซ่ึงบทมนตเกานี้ ท่ีทานขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูก 
ตอง บอกไดถูกตอง ตามท่ีทานกลาวไวแลว บอกไว แมทานเหลานั้นไดกลาวแลวอยางนี้วา    
เราท้ังหลายทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ มีอยู   
หรือ?   
     สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม. 
         [๗๑๗] พ. ดูกรมาณพ ไดทราบกันดงันี้วา บรรดาพราหมณท้ังหลาย ไมมีพราหมณ  
แมคนหนึ่งจะเปนผูใดใครกต็ามท่ีไดกลาวอยางนี้วา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ดวยตนเอง       
แลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ ไมมีแมอาจารยคนหน่ึง แมปาจารยของอาจารยคนหน่ึง   
ตลอด ๗ ช่ัวอาจารยของพวกพราหมณนี้ จะเปนผูใดใครก็ตามท่ีไดกลาวอยางนีว้า เราทําใหแจง   
ชัดดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเองแลว คือ เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ แมฤาษีท้ังหลายผูเปน      
บุรพาจารยของพวกพราหมณ ฤาษีอัฏฐกะ ฤาษีวามกะ ฤาษีวามเทพ ฤาษีเวสสามิตร  
ฤาษียมตัคคิ ฤาษีอังคีรสะ ฤาษีภารทวาชะ ฤาษีวาเสฏฐะ ฤาษีกัสสปะ ฤาษีภคุ เปนผูแตง     
มนต เปนผูบอกมนต พราหมณท้ังหลายในปจจุบันนี้ขับตาม กลาวตาม ซ่ึงบทมนตเกานี้ ท่ีทาน   
ขับแลว บอกแลว รวบรวมไวแลว กลาวไดถูกตอง บอกไดถูกตอง ตามที่ทานกลาวไว บอก    
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ไว แมทานเหลานั้นก็ไมไดกลาวอยางนี้วา เราท้ังหลายทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่ดวยตน  
เองแลว เสวยผลแหงธรรม ๕ ประการนี้ ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซ่ึงเกาะ    
กันตอๆ ไป แมคนตนก็ไมเห็น คนกลางกไ็มเห็น คนหลังก็ไมเหน็ ฉันใด ภาษิตของพราหมณ   
ท้ังหลายเหน็จะเปรียบไดกับแถวคนตาบอด ฉันนั้น คือ แมคนช้ันตนกไ็มเห็น แมคนช้ันกลาง 
ก็ไมเหน็ แมคนช้ันหลังกไ็มเห็น.   
         [๗๑๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพโตเทยยบุตร ถูกพระผูมีพระ      
ภาคตรัสเปรียบดวยแถวคนตาบอด โกรธ ขัดใจ เม่ือจะดาติเตียนวากลาวพระผูมีพระภาควา พระ       
สมณโคดม จกัถึงความลามกเสียแลว ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา พระโคดม พราหมณ    
โปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ไดกลาวอยางนีว้า อยางนี้นัน่แหละ ก็    
สมณพราหมณเหลาไรนี้ ยอมปฏิญาณญาณทัสนะวิเศษ ของพระอริยะอยางสามารถยิ่งกวาธรรม      
ของมนุษย ภาษิตนี้ของสมณพราหมณเหลานั้น ยอมถึงความเปนภาษิต นาหัวเราะทีเดยีวหรือ  
ยอมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือ ยอมถึงความวางทีเดียวหรือ ยอมถึงความเปลาทีเดยีวหรือ 
ถาเชนนั้น มนษุยจกัรู จักเหน็ หรือจักทําใหแจงชัดซ่ึงญาณทัสนะวิเศษ ของพระอริยะอยาง      
สามารถยิ่งกวาธรรมดาของมนุษยไดอยางไร ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.   
     พ. ดูกรมาณพ กพ็ราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน กําหนด     
รูใจของสมณพราหมณท้ังส้ินดวยใจของตนหรือ? 
     สุ. ทานพระโคดม พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ยอม    
กําหนดรูใจของนางปุณณิกาทาสีของตนดวยใจของตนเองเทานั้น ก็ท่ีไหนจกักําหนดรูใจของ      
สมณพราหมณท้ังส้ินดวยใจของตนไดเลา.      
         [๗๑๙] พ. ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแตกําเนิด เขาไมเห็นรูปดํา รูปขาว 
ไมเห็นรูปเขียว รูปเหลือง รูปแดง รูปสีชมพู รูปท่ีเสมอ และไมเสมอ หมูดาว ดวงจนัทร   
และดวงอาทิตย เขาพึงกลาวอยางนี้วา ไมมีรูปดํา รูปขาว ไมมีคนเหน็รูปดํา รูปขาว ไมมี 
รูปเขียว ไมมีคนเห็นรูปเขียว ไมมีรูปเหลือง ไมมีคนเหน็รูปเหลือง ไมมีรูปแดง  
ไมมีคนเหน็รูปแดง ไมมีรูปสีชมพู ไมมีคนเห็นรูปสีชมพู ไมมีรูปท่ีเสมอและไมเสมอ ไมมี       
คนเห็นรูปท่ีเสมอและไมเสมอ ไมมีหมูดาว ไมมีคนเหน็หมูดาว ไมมีดวงจันทรดวงอาทิตย   
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ไมมีคนเหน็ดวงจันทรดวงอาทิตย เราไมรูไมเห็นส่ิงนัน้ เพราะฉะนั้น ส่ิงนั้นยอมไมมี เม่ือเขา     
กลาวดังน้ี ช่ือวากลาวชอบหรือมาณพ?       
     สุ. ไมใชเชนนั้น ทานพระโคดม รูปดํารูปขาวมี คนเห็นรูปดํารูปขาวก็มี รูปเขียวมี   
คนเห็นรูปเขียวก็มี รูปแดงมี คนเห็นรูปแดงก็มี รูปสีชมพูมี คนเห็นรูปสีชมพูก็มี รูปท่ีเสมอ     
และไมเสมอมี คนเห็นรูปเสมอและไมเสมอก็มี หมูดาวมี คนเห็นหมูดาวก็มี ดวงจนัทรดวง    
อาทิตยมี คนเห็นดวงจันทรดวงอาทิตยก็มี เราไมรูไมเหน็ส่ิงนั้น เพราะฉะนัน้ ส่ิงนัน้ยอมไมมี     
ผูท่ีกลาวดังน้ี ไมช่ือวากลาวชอบ ทานพระโคดม. 
     พ. ดูกรมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ก็ฉันนั้น   
เหมือนกนัแล เปนคนบอด ไมมีจักษุ เขาจักรูจักเหน็จักทําใหแจงชัด ซ่ึงญานทัสนะวเิศษของ       
พระอริยะอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยไดหรือหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะท่ีจะมีได.      
         [๗๒๐] ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน พราหมณมหาศาลชาวโกศล       
คือ จังกีพราหมณ ตารุกขพราหมณ โปกขรสาติพราหมณ ชาณุโสณีพราหมณ หรือโตเทยย    
พราหมณ บิดาของทาน วาจาดีท่ีพราหมณมหาศาลเหลานัน้กลาวตามสมมติ หรือไมตามสมมติ     
เปนอยางไหน?  
     สุ. ตามสมมติ ทานพระโคดม.      
     พ. วาจาดีท่ีพราหมณมหาศาลเหลานั้นพจิารณาแลวจึงกลาว หรือไมพิจารณาแลวจงึกลาว       
เปนอยางไหน?  
     สุ. พิจารณาแลว ทานพระโคดม.   
     พ. วาจาดีท่ีพราหมณมหาศาลเหลานั้นรูแลวจึงกลาว หรือวาไมรูแลวจึงกลาว เปน       
อยางไหน?      
     สุ. รูแลว ทานพระโคดม.       
     พ. วาจาดีอันประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชนท่ีพราหมณมหา   
ศาลเหลานั้นกลาว เปนอยางไหน?    
     สุ. ประกอบดวยประโยชน ทานพระโคดม.    
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         [๗๒๑] พ. ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ถาเม่ือเปนเชนนี้     
พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน กลาววาจาตามสมมติ หรือไมตาม 
สมมติ?  
     สุ. ตามสมมติ ทานพระโคดม.      
     พ. เปนวาจาท่ีรูแลวจึงกลาว หรือเปนวาจาท่ีไมรูแลว?   
     สุ. เปนวาจาท่ีไมรูแลว ทานพระโคดม.       
     พ. เปนวาจาท่ีพิจารณาแลวจึงกลาว หรือเปนวาจาท่ีไมไดพิจารณาแลว?      
     สุ. เปนวาจาท่ีไมไดพจิารณาแลว ทานพระโคดม.       
     พ. กลาววาจาท่ีประกอบดวยประโยชน หรือไมประกอบดวยประโยชน?      
     สุ. ไมประกอบดวยประโยชน ทานพระโคดม.       
         [๗๒๒] พ. ดูกรมาณพ นิวรณ ๕ ประการนี้แล ๕ ประการเปนไฉน คือ กามฉันทนิวรณ 
พยาบาทนวิรณ ถีนมิทธนิวรณ อุทธัจจกกุกุจจนวิรณ วิจกิิจฉานวิรณ นวิรณ ๕ ประการนี้แล.       
ดูกรมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน ถูกนิวรณ ๕ ประการนี้      
รอยไวแลว รัดไวแลว ปกคลุมไวแลว หุมหอไวแลว เขาจกัรู จักเห็น หรือจักทําใหแจงชัด   
ซ่ึงญาณทัสนะวิเศษของพระอริยะอยางสามารถ ยิ่งกวาธรรมของมนุษยหรือหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะ      
ท่ีจะมีได.    
         [๗๒๓] ดูกรมาณพ กามคุณ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ รูปอันจะพึงรูแจง 
ดวยจักษุ ท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด เสียงอันจะพึง       
รูแจงดวยหู ... กล่ินอันจะพึงรูแจงดวยจมกู ... รสอันจะพึงรูแจงดวยล้ิน ... โผฏฐัพพะอันจะพึงรูแจง  
ดวยกาย ท่ีนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ นารัก ชักใหใคร ชวนใหกําหนัด กามคุณ ๕       
ประการนี้แล ดูกรมาณพ พราหมณโปกขรสาติโอปมัญญโคตร ผูเปนใหญในสุภควัน กําหนดั  
แลว หมกมุนแลวดวยกามคุณ ๕ ประการนี้ ถูกกามคุณ ๕ ประการนี้ครอบงําแลว ไมเห็นโทษ    
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ไมมีปญญาเปนเคร่ืองถอนออก บริโภคอยู เขาจักรูจักเห็นหรือจักทําใหแจงชัด ซ่ึงญาณทัสนะ    
วิเศษของพระอริยะอยางสามารถยิ่งกวาธรรมของมนุษยหรือหนอ ขอนี้ไมเปนฐานะที่จะมีได.       
         [๗๒๔] ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุคคลพึงอาศัยหญาและไม    
เปนเช้ือติดไฟข้ึน และพึงติดไฟท่ีไมมีหญาและไมเปนเช้ือ ไฟไหนหนอพึงมีเปลว มีสี     
และมีแสง?      
     สุ. ทานพระโคดม ถาการติดไฟอันไมมีหญาและไมเปนเช้ือ เปนฐานะท่ีจะมีได       
ไฟนั้นก็จะพึงมีเปลว มีสี และมีแสง.  
     พ. ดูกรมาณพ ขอท่ีบุคคลจะพึงติดไฟอันไมมีหญาและไมเปนเช้ือข้ึนไดนี้ ไมใชฐานะ      
ไมใชโอกาส เวนจากผูมีฤทธ์ิ ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนไฟอาศัยหญาและไมเปนเช้ือติดอยู 
ฉันใด เรากลาวปติอันอาศัยเบญจกามคุณนีเ้ปรียบ ฉันนั้น เปรียบเหมือนไฟไมมีหญาและไมเปน     
เช้ือติดอยูได ฉันใด เรากลาวปติ ท่ีเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมเปรียบฉันนั้น ก็ปติท่ี    
เวนจากกามเวนจากอกุศลธรรมเปนไฉน ภกิษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม    
บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกดิแตวเิวกอยู ปตินี้แลเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม   
ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุตยิฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายในเปนธรรม 
เอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตก วิจารสงบไป มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู    
แมปตินี้กเ็วนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม.   
         [๗๒๕] ดูกรมาณพ ในธรรม ๕ ประการท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติ เพื่อทําบุญ เพื่อ 
ยินดกีุศลนี้ พราหมณท้ังหลายบัญญัติธรรมขอไหน เพื่อทําบุญ เพื่อยินดกีุศล วามีผลมากกวา?     
     สุ. ทานพระโคดม ในธรรม ๕ ประการท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพ่ือทําบุญ เพื่อ 
ยินดกีุศลนี้ พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติธรรม คือ จาคะ เพื่อทําบุญ เพือ่ยินดกีุศล วามีผล      
มากกวา.       
         [๗๒๖] พ. ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ในการบริจาคทานนี้       
จะพึงมีมหายญัเกิดข้ึนเฉพาะแกพราหมณคนหน่ึง. คร้ังนั้น พราหมณสองคนพึงมาดวยหวังวา   
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จักเสวยมหายญัของพราหมณช่ือนี้. ในพราหมณสองคนนั้น คนหนึ่งมีความคิดเหน็อยางนีว้า   
โอหนอ เราเทานั้นพึงไดอาสนะท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ บิณฑะที่เลิศ ในโรงภตั พราหมณอ่ืนไมพึง      
ไดอาสนะท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ บิณฑะท่ีเลิศ ในโรงภัต. แตขอนี้เปนฐานะท่ีจะมีได คือ พราหมณ   
คนอ่ืนพึงไดอาสนะท่ีเลิศ น้าํท่ีเลิศ  บิณฑะท่ีเลิศ ในโรงภัต พราหมณผูนั้นไมพึงไดอาสนะ     
ท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ บิณฑะท่ีเลิศ ในโรงภัต. พราหมณนัน้โกรธนอยใจวาพราหมณเหลาอ่ืนได       
อาสนะท่ีเลิศ น้ําท่ีเลิศ บิณฑะท่ีเลิศ ในโรงภัต เราไมไดอาสนะท่ีเลิศ น้าํท่ีเลิศ บิณฑะที่เลิศ 
ในโรงภัต ดกูรมาณพ ก็พราหมณท้ังหลายยอมบัญญัติวบิากอะไรของกรรมนี้?     
     สุ. ทานพระโคดม ในเร่ืองนี้ พราหมณท้ังหลายยอมใหทานดวยคิดอยางนี้วา พราหมณ 
นั้น อันพราหมณผูนี้แลทําใหโกรธใหนอยใจดังนี้หามิได ในเร่ืองนี้ พราหมณท้ังหลายยอม      
ใหทานอันเปนการอนุเคราะหเทานั้นโดยแท.  
     พ. ดูกรมาณพ เม่ือเปนเชนนี้ ขอท่ีพราหมณท้ังหลายใหทานอันเปนการอนุเคราะหนี ้
ก็เปนบุญกิริยาวัตถุขอท่ี ๖ ของพราหมณท้ังหลายซิ?       
     สุ. ทานพระโคดม เม่ือเปนเชนนี้ ขอท่ีพราหมณท้ังหลายใหทานอันเปนการอนุเคราะห       
นี้ ก็เปนบุญกิริยาวัตถุขอท่ี ๖ ของพราหมณท้ังหลาย.     
         [๗๒๗] พ. ดูกรมาณพ ธรรม ๕ ประการนี้ ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ   
เพื่อยินดีกุศล ทานพิจารณาเห็นมีมากท่ีไหน? 
     สุ. ทานพระโคดม ธรรม ๕ ประการนี้ ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพ่ือทําบุญ เพื่อ      
ยินดกีุศล ขาพเจาพิจารณาเหน็มีมากในบรรพชิต มีนอยในคฤหัสถ เพราะคฤหัสมีความตองการ  
มาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเร่ิมมาก จะเปนผูพดูจริงเสมอรํ่าไปไมได สวนบรรพชิต  
มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเร่ิมนอย จึงเปนผูพดูจริงเสมอรํ่าไปได      
เพราะคฤหัสถมีความตองการมาก มีกิจมาก มีอธิกรณมาก มีการเร่ิมมาก จะเปนผูมีความเพยีร  ...  
ประพฤติพรหมจรรย ... มากดวยการสาธยาย ... มากดวยการบริจาคเสมอรํ่าไปไมได สวนบรรพชิต       
มีความตองการนอย มีกิจนอย มีอธิกรณนอย มีการเร่ิมนอย จึงเปนผูมีความเพียร ... ประพฤติ   
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พรหมจรรย ... มากดวยการสาธยาย ... มากดวยการบริจาคเสมอรํ่าไปได ทานพระโคดม ธรรม ๕   
ประการนี้ ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อยินดีกุศล ขาพเจาพิจารณาเห็นมีมากใน     
บรรพชิต มีนอยในคฤหัสถ.     
         [๗๒๘] พ. ดูกรมาณพ ธรรม ๕ ประการนี้ ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ   
เพื่อยินดีกุศล เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน.  
ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูพดูจริง เธอรูสึกวา เราเปนผูพูดจริง ยอมไดความรูอรรถ      
ยอมไดความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยประกอบดวยธรรม ความปราโมทยอันประกอบดวย       
กุศลนี้ เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน.  
ดูกรมาณพ ภิกษุในธรรมวินยันี้ เปนผูมีความเพียร ... ประพฤติพรหมจรรย ... มากดวยการสาธยาย   
...  มากดวยการบริจาค เธอรูสึกวา เราเปนผูมากดวยการบริจาคยอมไดความรูอรรถ ยอมได     
ความรูธรรม ยอมไดความปราโมทยอันประกอบดวยธรรม ความปราโมทยอันประกอบดวยกุศลนี้    
เรากลาววาเปนบริขารของจิต เพื่ออบรมจติไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน. ธรรม ๕ ประการ   
นี้ ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติเพื่อทําบุญ เพื่อยินดกีุศลนี ้เรากลาววาเปนบริขารของจิตเพื่ออบรม     
จิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน. เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพ   
โตเทยยบุตรไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม ขาพเจาไดสดับมาวาพระสมณโคดม     
ทรงรูจักหนทางเพ่ือความเปนสหายของพรหม.    
         [๗๒๙] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน      
บานนฬการคามใกลแตท่ีนี้ บานนฬการคามไมไกล ใกลแตท่ีนี้มิใชหรือ?   
     สุภมาณพกราบทูลวา อยางนั้นทานพระโคดม บานนฬการคามใกลแตท่ีนี้ บานนฬการ     
คามไมไกลแตท่ีนี้.  
     พ. ดูกรมาณพ ทานจะเขาใจความขอนัน้เปนไฉน บุรุษผูเกิดแลวท้ังเจริญแลวใน      
บานนฬการคามนี้แล เขาออกจากบานนฬการคามไปในขณะน้ัน พึงถูกถามถึงหนทางแหงบาน  
นฬการคามจะพึงชักชา หรือตกประหมาหรือหนอ?   
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     สุ. ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะบุรุษนัน้ท้ังเกิดแลวท้ังเจริญ   
แลวในบานนฬการคาม รูจกัทางของบานนฬการคามทุกแหงดีแลว.       
     พ. ดูกรมาณพ บุรุษผูเกดิแลวท้ังเจริญแลวในบานนฬการคามนั้น ถูกถามถึงทางของ     
บานนฬการคาม ไมพึงชักชา หรือตกประหมาแล ตถาคตถูกถามถึงพรหมโลก หรือปฏิปทา    
เคร่ืองใหถึงพรหมโลก ก็ไมชักชา หรือตกประหมาเชนเดียวกัน ดูกรมาณพ เรายอมรูจักท้ัง       
พรหมโลกและปฏิปทาเคร่ืองใหถึงพรหมโลก อนึ่ง ผูปฏิบัติดวยประการใด จึงเขาถึงพรหมโลก  
เรายอมรูชัดซ่ึงประการนั้นดวย.    
     สุ. ทานพระโคดม ขาพเจาไดสดับมาวา พระสมณโคดมทรงแสดงทางเพ่ือความเปน   
สหายของพรหม ขาพเจาขอโอกาส ขอทานพระโคดมโปรดทรงแสดงทางเพ่ือความเปนสหาย      
ของพรหมแกขาพเจาเถิด.      
     พ. ดูกรมาณพ ถาเชนนัน้ทานจงฟง จงใสใจใหดี เราจกักลาว. สุภมาณพโตเทยยบุตร    
ทูลรับพระผูมีพระภาคแลว.    
                                ทางไปพรหมโลก       
         [๗๓๐] พระผูมีพระภาคไดตรัสวา ดกูรมาณพ ก็ทางเพื่อความเปนสหายของพรหม    
เปนไฉน ดกูรมาณพ ภิกษใุนธรรมวินัยนี้ มีใจประกอบดวยเมตตา แผไปตลอดทิศหนึ่งอยู       
ทิศท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไป   
ตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวท่ัวหนา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบ 
ดวยเมตตาอันไพบูลย เปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เม่ือ   
เมตตาเจโตวิมุติอันภิกษุนั้นเจริญแลวอยางนี้ กรมใดเปนกามาพจรท่ีภกิษุทําแลว กรรมนั้นจักไม  
เหลืออยูไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรนัน้ ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษเปาสังขผูมีกําลังพึงให 
คนรูไดตลอดทิศท้ังส่ีโดยไมยาก ฉันใด เม่ือเมตตาเจโตวิมุติท่ีภกิษุนัน้เจริญแลวอยางนี้ ก็ฉันนัน้  
กรรมใดเปนกามาพจรท่ีภิกษุทําแลว กรรมนั้นจักไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรนั้น      
แมขอนี้ก็เปนทางเพื่อความเปนสหายของพรหม ดูกรมาณพ อีกประการหนึ่ง ภกิษุมีใจประกอบ    
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ดวยกรุณา ... มีใจประกอบดวยมุทิตา ... มีใจประกอบดวยอุเบกขา ... แผไปสูทิศหนึ่งอยู ทิศ   
ท่ี ๒ ทิศท่ี ๓ ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ท้ังเบ้ืองบน เบ้ืองลาง เบ้ืองขวาง แผไป      
ตลอดโลก ท่ัวสัตวทุกเหลา เพื่อประโยชนแกสัตวท่ัวหนา ในท่ีทุกสถาน ดวยใจอันประกอบ 
ดวยอุเบกขาอันไพบูลยเปนมหัคคตะ ไมมีประมาณ ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียนอยู เม่ือ  
อุเบกขาเจโตวมุิติอันภิกษุนัน้เจริญแลวอยางนี้ กรรมใดเปนกามาวจรท่ีภิกษุทําแลว กรรมนั้นจัก  
ไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปนรูปาวจรนั้น ดูกรมาณพ เปรียบเหมือนบุรุษเปาสังขผูมีกําลัง   
พึงใหคนรูไดตลอดทิศท้ังส่ีโดยไมยาก ฉันใด เม่ืออุเบกขาเจโตวิมุติอันภิกษุเจริญแลวอยางนี ้
ก็ฉันนั้น กรรมใดเปนกามาวจรท่ีภกิษุทําแลว กรรมนั้นจักไมเหลืออยู ไมคงอยูในกรรมเปน       
รูปาวจรนั้น แมขอนี้ก็เปนทางเพื่อความเปนสหายของพรหม.  
         [๗๓๑] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สุภมาณพโตเทยยบุตรไดกราบทูลพระผูมี  
พระภาควา ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั ขาแตพระโคดมผูเจริญ    
ภาษิตของพระองคแจมแจงนกั พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงาย  
ของท่ีคว่ํา เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุ      
จักเหน็รูปไดฉะนั้น ขาพระองคนี้ขอถึงทานพระโคดมกบัท้ังพระธรรม และพระภิกษุสงฆวาเปน      
สรณะ ขอทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสกผูถึงสรณะตลอดชีวติ ตั้งแตวนันี้  
เปนตนไป ขาแตพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคขอทูลลาไป ณ บัดนี้ ขาพระองคมีกิจมาก มี   
กรณียะมาก. พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรมาณพ ทานจงสําคัญเวลาอันควร ณ บัดนี้เถิด. 
คร้ังนั้นแล สุภมาณพโตเทยยบุตรเพลิดเพลินพระภาษิตของพระผูมีพระภาค แลวลุกออกจาก       
อาสนะถวายบังคมพระผูมีพระภาคทําประทักษิณแลวกลับไป.       
         [๗๓๒] สมัยนั้น ชาณโุสณีพราหมณออกจากพระนครสาวัตถี โดยรถอันเทียมดวย      
มาขาวท้ังหมด แตยังวัน ไดเห็นสุภมาณพโตเทยยบุตรกําลังมาแตไกล แลวไดถามสุภมาณพ      
โตเทยยบุตรวา ทานภารทวาชะไปไหนมาแตวัน. สุภมาณพโตเทยยบุตรตอบวา ทานผูเจริญ 
ขาพเจาจากสํานักพระสมณโคดมมาท่ีนี่. 
     ชา. ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน ทานภารทวาชะเหน็จะเปนบณัฑิต รูพระปญญา     
อันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม?    
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     สุ. ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนใคร และเปนอะไรเลา จึงจักรูเทาพระปญญาอันเฉียบแหลม     
ของพระสมณโคดม ผูใดพึงรูเทาพระปญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดม แมผูนั้นก็พึงเปน   
เชนพระสมณโคดมเปนแน.       
     ชา. เพิ่งไดฟง ทานภารทวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมดวยการสรรเสริญอยางยิ่ง.  
     สุ. ทานผูเจริญ ขาพเจาเปนใคร เปนอะไรเลา จึงจักสรรเสริญพระสมณโคดม ทาน     
พระโคดมอันเทวดาและมนุษยสรรเสริญแลวๆ ประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย อนึ่ง       
ธรรม ๕ ประการนี้ท่ีพราหมณท้ังหลายบัญญัติ เพื่อทําบุญ เพื่อยินดกีุศล พระสมณโคดมตรัสวา       
เปนบริขารแหงจิต เพื่ออบรมจิตไมใหมีเวร ไมใหมีความเบียดเบียน.      
         [๗๓๓] เม่ือสุภมาณพโตเทยยบุตรกลาวอยางนีแ้ลว ชาณุโสณีพราหมณลงจากรถอัน  
เทียมดวยมาขาวท้ังหมด แลวหมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง นอมอัญชลีไปทางท่ีพระผูมีพระภาคประทับ  
แลวเปลงอุทานวา เปนลาภของพระเจาปเสนทิโกศล พระเจาปเสนทิโกศลทรงไดดีแลวหนอ       
ท่ีพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาประทับในแวนแควนของพระองค ฉะนี้แล.  
                   จบ สุภสูตร ท่ี ๙.   
                        ______________       
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                                ๑๐. สคารวสูตร      
                                 สคาวรมาณพเขาเฝาพระพุทธเจา    
         [๗๓๔] ขาพเจาไดสดบัมาแลวอยางนี้: 
     สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลพรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ.      
สมัยนั้น นางพราหมณีช่ือธนญัชานีอาศัยอยูในบานปจจลกัปปะ เปนผูเล่ือมใสอยางยิง่ในพระ     
พุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ. นางพล้ังพลาดแลว เปลงอุทาน ๓ คร้ังวา ขอนอบ    
นอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค    
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุธเจา    
พระองคนั้น.   
         [๗๓๕] ก็สมัยนั้นแล มาณพช่ือสคารวะอาศัยอยูในบานปจจลกปัปะเปนผูรูจบไตรเพท    
พรอมท้ังคัมภรีนิคัณฑุและคัมภีรเกตุภะ พรอมท้ังประเภทอักษร มีคัมภีรอิติหาสะเปนท่ี ๕ เปน       
ผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ ชํานาญในคัมภีรโลกายตะและตําราทํานายมหาปุริสลักษณะ. เขา   
ไดฟงวาจาท่ีนางธนัญชานีพราหมณีกลาวอยางนั้น คร้ันแลวไดกลาวกะนางธนัญชานีพราหมณีวา      
นางธนัญชานีพราหมณีไมเปนมงคลเลย นางธนัญชานีเปนคนฉิบหาย เม่ือพราหมณท้ังหลายผู     
ทรงไตรวิชามีอยู เออก็นางไปกลาวสรรเสริญคุณของสมณะหัวโลนนัน้ทําไม? นางธนัญชานี       
พราหมณีไดกลาววา ดกูรพอผูมีพักตรอันเจริญ ก็พอยังไมรูซ่ึงศีลและปญญาของพระผูมีพระภาค       
พระองคนั้น ถาพอพึงรูศีลและพระปญญาของพระผูมีพระภาคพระองคนั้น พอจะไมพึงสําคัญ  
พระผูมีพระภาคพระองคนั้นวา เปนผูควรดา ควรบริภาษเลย. สคารวมาณพกลาววา ดกูรนาง   
ผูเจริญ ถาเชนนั้น พระสมณะมาถึงบานปจจลกัปปะเม่ือใด พึงบอกแกฉันเม่ือนั้น. นางธนัญชานี   
พราหมณีรับคําสคารวมาณพแลว.   
         [๗๓๖] คร้ังนั้นแล พระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปในแควนโกศลโดยลําดับ เสดจ็ไป  
ถึงบานปจจลกัปปะ. ไดยินวา สมัยนัน้พระผูมีพระภาคประทับอยูในสวนมะมวงของพวก  
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พราหมณชาวบานตุทิคาม ใกลบานปจจลกัปปะ. นางธนัญชานีพราหมณีไดสดับขาววาพระผูมี  
พระภาคเสดจ็ถึงบานปจจลกัปปะ ประทับอยูในสวนมะมวงของพราหมณชาวบานตุทิคาม ใกล     
บานปจจลกัปปะ. นางจึงเขาไปหาสคารวมาณพถึงท่ีอยูแลวไดกลาวกะสคารวมาณพวา ดูกรพอ  
ผูมีพระพักตรอันเจริญ นี้พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เสด็จมาถึงบานปจจลกัปปะ ประทับอยู     
ในสวนมะมวงของพวกพราหมณชาวบานตุทิคามใกลบานปจจลกัปปะ พอจงสําคัญกาลอันควร  
ณ บัดนี้. สคารวมาณพรับคํานางธนัญชานีพราหมณแีลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  
ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค คร้ันผานการปราศรัยพอใหระลึกถึงกันไปแลว นั่ง ณ ท่ีควร  
สวนขางหนึ่ง. แลวไดทูลถามพระผูมีพระภาควา ทานพระโคดม มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง       
เปนผูถึงบารมีช้ันสุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรยในสมณพราหมณเหลา       
นั้น สมณพราหมณเหลาใดเปนผูถึงบารมีช้ันที่สุดเพราะยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหม      
จรรย ทานพระโคดมเปนคนไหน ของจํานวนสมณพราหมณเหลานั้น? 
                                  ความตางกันแหงสมณพราหมณ      
         [๗๓๗] พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ เรากลาวความตางกันแหงสมณพราหมณ      
ท้ังหลายผูถึงบารมีช้ันที่สุดเพราะยิ่งในปจจบัุน แมจะปฏิญาณอาทิพรหมจรรยได ดกูรภารทวาชะ   
มีสมณพราหมณพวกหนึ่งเปนผูพึงฟงตามกันมา เพราะการฟงตามกันมานั้น จึงเปนผูถึงบารมี 
ช้ันที่สุดเพราะยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย เหมือนพวกพราหมณผูทรงไตรวิชา  
ฉะนั้น. อนึ่ง มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง เปนผูถึงบารมีช้ันที่สุดเพราะผูยิ่งในปจจุบัน ปฏิญาณอาทิ     
พรหมจรรย เพราะเพยีงแตความเช่ืออยางเดียว เหมือนพวกพราหมณนกัตรึกนักตรองฉะน้ัน.    
มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง รูธรรมดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดฟงตามกันมา   
กอน ถึงบารมีช้ันที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย ดูกรภารทวาชะ   
ในสมณพราหมณเหลานัน้ สมณพราหมณเหลาใด รูธรรมดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมท้ังหลาย    
ท่ีไมไดฟงตามกันมาในกอนถึงบารมีช้ันที่สุดเพราะรูยิง่ในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย  
เราเปนผูหนึ่งของจํานวนสมณพราหมณเหลานั้น ขอนีพ้ึงรูไดโดยบรรยายแมนี้. เหมือน     
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สมณพราหมณเหลาใด รูธรรมดวยปญญาอันยิ่งเอง ในธรรมท้ังหลายท่ีไมไดฟงตามกนัมาใน    
กอน ถึงบารมีช้ันที่สุดเพราะรูยิ่งในปจจุบัน ยอมปฏิญาณอาทิพรหมจรรย เราเปนหนึง่ของ       
จํานวนสมณพราหมณเหลานัน้ฉะน้ัน.     
         [๗๓๘] ดูกรภารทวาชะ ในโลกนี้ กอนแตการตรัสรู เรายังไมไดตรัสรู ยังเปน       
โพธิสัตวอยู ไดมีความคิดเหน็วา ฆราวาสคับแคบ เปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอด   
โปรง การท่ีบุคคลผูครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณ ใหบริสุทธ์ิโดยสวนเดยีวดุจ      
สังขขัด ไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัตรออกจากเรือน 
บวชเปนบรรพชิตเถิด. สมัยตอมา เรานั้นยงัเปนหนุม ผมดําสนิท ประกอบดวยวยักําลังเจริญ   
เปนปฐมวยั เม่ือพระมารดาและพระบิดาไมปรารถนา (จะใหบวช) ทรงกันแสงพระเนตรนองดวย      
อัสสุชล เราปลงผมและหนวด นุงผากาสาวพัตรออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต. เม่ือเราบวช      
แลวอยางนี้ แสวงหาส่ิงไรจะเปนกุศล คนหาสันติวรบทอันไมมีส่ิงอื่นยิ่งกวาอยู จึงเขาไปหา  
อาฬารดาบสกาลามโคตรถึงสํานักแลวไดกลาววา ดูกรทานกาลามะ ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติ    
พรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. ดูกรภารทวาชะ เม่ือเรากลาวอยางนี้แลว อาฬารดาบสกาลามโคตร   
ไดกลาววา อยูเถิดทาน วิญูบุรุษทําลัทธิของอาจารยตน ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งโดยไมชา  
ในธรรมใดแลวเขาถึงอยู ธรรมนี้ก็เชนนัน้. เรานั้นเลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลันไมนานเลย.  
เรากลาวญาณวาทและเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปากเจรจา เพยีงช่ัวกาลท่ีพูดตอบเทานั้น    
อนึ่ง ท้ังเราและผูอ่ืนปฏิญาณไดวา เรารู เราเห็น. เรามีความคิดเห็นวา อาฬารดาบสกาลามโคตร  
จะประกาศวา เราทําธรรมน้ีใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองดวย เขาถึงธรรมนี้ดวยเหตุเพียง       
ศรัทธาอยางเดยีวดังนี้หามิได ท่ีแทอาฬารดาบสกาลามโคตรรูเห็นธรรมนี้อยู. คร้ังนั้นเราจึงเขา      
ไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร ไดถามวา ทานกาลามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่  
เองบรรลุแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพียงเทาไรหนอ? เมื่อเราถามอยางนี้ อาฬารดาบส      
กาลามโคตรไดประกาศอากญิจัญญายตนะ. เราไดมีความคิดเห็นวา มิใชอาฬารดาบสกาลามโคตร   
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เทานั้นมีศรัทธา แมเราก็มีศรัทธา มิใชอาฬารดาบสกาลามโคตรเทานั้นมีความเพยีร มีสติ มี       
สมาธิ มีปญญา แมเราก็มีความเพียร มีสติ มีสมาธิ มีปญญา ถากระไร เราพึงต้ังความเพียร 
เพื่อจะทําใหแจงชัดซ่ึงธรรมท่ีอาฬารดาบสกาลามโคตรประกาศวา ทําใหแจงชัดดวยปญญาอัน   
ยิ่งเองแลวเขาถึงอยูนั้นเถิด. เราน้ันไดทําธรรมน้ันใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู   
โดยฉับพลันไมนานเลย. ลําดับนั้น เราไดเขาไปหาอาฬารดาบสกาลามโคตร แลวไดถามวา ทาน   
กาลามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพยีง       
เทานี้หรือหนอ? อาฬารดาบสกาลามโคตรตอบวา อาวุโส เราทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญา      
อันยิ่งเองบรรลุแลว ประกาศใหทราบดวยเหตุเพยีงเทานี.้ เราไดกลาววา แมเราก็ทําธรรมนี้ให  
แจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลว เขาถึงอยูดวยเหตุเพียงเทานี้. อาฬารดาบสกาลามโคตรกลาว     
วา อาวุโส เปนลาภของพวกเรา พวกเราไดดีแลว ท่ีพวกเราพบเพ่ือนพรหมจรรย ผูมีอายุ     
เชนทาน เราทําธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลวประกาศใหทราบ ทานก็ทําธรรม 
นั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ทานทําธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเอง  
แลวเขาถึงอยู เราก็ทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่เองบรรลุแลวประกาศใหทราบ ดังนี้   
เรารูธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมนั้น ดังนี้ เราเชนใด ทานกเ็ชนนั้น      
ทานเชนใด เราก็เชนนัน้ ดังนี้ ดูกรอาวุโส บัดนี้เราท้ังสองจงมาอยูชวยกันบริหารหมูคณะนี้  
เถิด. ดูกรภารทวาชะ อาฬารดาบสกาลามโคตรเปนอาจารยของเรา ไดตั้งเราผูเปนศิษยไวเสมอ 
กับตน และบูชาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง เรามีความคิดเหน็วา ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อความ   
เบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือนิพพาน ยอม     
เปนไปเพยีงเพือ่อุบัติในอากญิจัญญายตนพรหมเทานั้น. เราไมพอใจธรรมน้ัน เบ่ือจากธรรมนั้น      
หลีกไป. 
         [๗๓๙] ดูกรภารทวาชะ เราเปนผูแสวงหาอยูวาอะไรจะเปนกุศล คนหาสันติวรบท  
อันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวาอยู จงึเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรถึงสํานักแลวกลาววา ดกูรทานรามะ    
ขาพเจาปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้. เม่ือเรากลาวอยางนี้แลว อุทกดาบส   
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รามบุตรไดกลาววา อยูเถิดทาน วิญูบุรุษทําลัทธิของอาจารยตนใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งโดย  
ไมชา ในธรรมใด แลวเขาถึงอยู ธรรมนี้ก็เชนนั้น. เรานัน้เลาเรียนธรรมนั้นไดโดยฉับพลัน    
ไมนานเลย. ยอมกลาวญาณวาท และเถรวาทไดดวยอาการเพียงหุบปากเจรจา เพียงช่ัวกาลท่ี     
พูดตอบเทานัน้ อนึ่ง เรา และผูอ่ืนปฏิญาณไดวา เรารู เราเห็น. เรามีความคิดเห็นวา รามะ    
จะไดประกาศธรรมนี้วา เราทําใหแจงชัดดวยปญญาอันยิง่เอง ดวยเหตุเพียงศรัทธาอยางเดียว      
แลวเขาถึงอยู ดังนี้ หามิได ท่ีแท รามะรูเหน็ธรรมนี้อยู. คร้ังนั้น เราเขาไปหาอุทกดาบสราม    
บุตรแลวไดถามวา ดูกรทานรามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลวประกาศ   
ใหทราบดวยเหตุเพยีงเทาไรหนอ? เมื่อเราถามอยางนี้แลว อุทกดาบสรามบุตรไดประกาศแนว  
สัญญานาสัญญายตนะ. เรานั้นไดมีความคิดเห็นวา มิใชทานรามบุตรเทานั้นมีศรัทธา แมเราก็มี   
ศรัทธา มิใชทานรามบุตรเทานั้นมีความเพยีร มีสติ มีสมาธิ มีปญญา แมเราก็มีความเพียร มีสติ  
มีสมาธิ มีปญญา ถากระไร เราพึงต้ังความเพียรเพื่อทําใหแจงชัดซ่ึงธรรมท่ีทานรามบุตรประกาศวา       
เราทําใหแจงดวยปญญาอันยิง่เองแลวเขาถึงอยูนั้นเถิด. เรานั้นไดทําธรรมน้ันใหแจงชัดดวยปญญา    
อันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู โดยฉับพลันไมนานเลย. ลําดับนั้น เราไดเขาไปหาอุทกดาบสรามบุตรแลว  
ไดถามวา ทานรามะ ทานทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู ดวยเหตุเพยีง  
เทานี้หรือหนอ? อุทกดาบสรามบุตรตอบวา อาวุโส เราทําธรรมนี้ใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่ง  
เองบรรลุแลว ประกาศดวยเหตุเพยีงเทานีแ้ล. เรากลาววา อาวุโส แมเราก็ทําธรรมใหแจง  
ชัดดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยูดวยเหตุเพยีงเทานี้. อุทกดาบสรามบุตรกลาววา อาวุโส   
เปนลาภของพวกเรา พวกเราไดดีแลว ท่ีพวกเราพบเพ่ือนพรหมจรรยผูมีอายุเชนทาน เราทํา   
ธรรมใดใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลว ประกาศใหทราบ ทานก็ทําธรรมนั้นใหแจงชัด       
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวเขาถึงอยู เราก็ทําธรรมนั้นใหแจงชัดดวยปญญาอันยิ่งเองบรรลุแลว    
ประกาศใหทราบ ดังน้ี เรารู ธรรมใด ทานก็รูธรรมนั้น ทานรูธรรมใด เราก็รูธรรมนั้น ดังนี้  
เราเชนใด ทานก็เชนนั้น ทานเชนใด เราก็เชนนั้น ดังนี้ ดกูรอาวุโส บัดนี้ เชิญทานมาบริหาร 
หมูคณะนี้เถิด. ดูกรภารทวาชะ อุทกดาบสรามบุตร เปนเพือ่นพรหมจรรยของเรา ไดตัง้เราไว  
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ในฐานะอาจารย และบูชาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง. เรามีความคิดเหน็วา ธรรมนี้ไมเปนไปเพื่อความ 
เบ่ือหนาย เพื่อคลายกําหนดั เพื่อดับสนิท เพื่อสงบระงับ เพื่อความรูยิ่ง เพ่ือตรัสรู  
เพื่อนิพพาน ยอมเปนไปเพยีงเพ่ืออุบัติในเนวสัญญานาสัญญายตนพรหมเทานั้น. เราจงึไมพอใจ       
ธรรมนั้น เบ่ือจากธรรมนั้นหลีกไป.    
         [๗๔๐] ดูกรภารทวาชะ เราน้ันเปนผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล คนหาสันติวรบท    
อันไมมีส่ิงอื่นยิ่งข้ึนไปกวาอยู จึงเท่ียวจาริกไปในมคธชนบทโดยลําดบั บรรลุถึงอุรุเวลาเสนานิคม.     
ณ ท่ีนั้น เราไดเห็นภูมิภาคนาร่ืนรมย มีไพรสณฑนาเล่ือมใส มีแมน้ําไหลอยู น้ําเยน็จืดสนิท  
มีทาน้ําราบเรียบนาร่ืนรมย มีโคจรคามโดยรอบ. เรานั้นมีความคิดเหน็วา ภูมิภาคนาร่ืนรมยหนอ  
ไพรสณฑนาเล่ือมใส แมน้ําไหลอยู น้ําเย็นจืดสนิท มีทาราบเรียบนาร่ืนรมย ท้ังโคจรคามมีอยู  
โดยรอบ สถานท่ีนี้สมควรเปนท่ีตั้งความเพียรของกุลบุตรผูตองการความเพียรหนอ. เราจึงนั่งอยู  
ณ ท่ีนั้นเอง ดวยคิดเห็นวา สถานท่ีนี้สมควรเปนท่ีทําความเพียร.  
                                 อุปมา ๓ ขอ       
         [๗๔๑] ดูกรภารทวาชะ อนึ่ง อุปมา ๓ ขออันนาอัศจรรยยิ่งนกั ไมเคยฟงมาในกาลกอน  
มาปรากฏกะเรา. ๑ ดูกรภารทวาชะ เปรียบเหมือนไมสด ชุมดวยยาง ท้ังแชอยูในน้ํา. ถาบุรุษ       
พึงมาดวยหวังวา จักเอาไมนัน้มาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ ดังนี้. ดูกรภารทวาชะ     
ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้เอาไมสด ชุมดวยยาง ท้ังแชอยูในน้ํา มาสีไฟ 
จะพึงใหไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ?     
     สคารวมาณพกราบทูลวา ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไมนั้น   
ยังสดชุมดวยยาง ท้ังแชอยูในน้ํา บุรุษนั้นพงึมีสวนแหงความเหน็ดเหน่ือยลําบากเปลาเทานั้น. 
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ    
เหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายยังไมหลีกออกจากกาม. ยังมีความพอใจในกาม ความเสนหาในกาม       
ความหมกมุนในกาม ความระหายในกาม ความเรารอนเพราะกาม อันตนยังละไมไดดวยดี   
ใหสงบระงับไมไดดวยดใีนภายใน. ทานสมณะพราหมณเหลานั้น ถึงหากจะเสวยทุกขเวทนา    
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อันกลาเผ็ดรอนเกิดเพราะความเพียรกด็ี หากจะไมไดเสวยก็ดี ก็ไมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น    
ซ่ึงปญญาเคร่ืองตรัสรูอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอท่ี ๑ นี้แลอันนาอัศจรรยยิ่งนัก    
ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา.      
         [๗๔๒] ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอท่ี ๒ อีกขอหนึ่งอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาใน     
กาลกอน มาปรากฏกะเรา. เปรียบเหมือนไมสด ชุมดวยยาง ตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา. ถาบุรุษ    
พึงมาดวยหวังวา จักเอาไมนัน้มาสีใหเกิดไฟ จักทําไฟใหปรากฏ. ดูกรภารทวาชะ ทานจะเขาใจ      
ความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้เอาไมสดชุมดวยยาง ตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา มาสีไฟ จะพึงให  
ไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดหรือหนอ?   
     สคารวมาณพกราบทูลวา ขอนี้หามิได ทานพระโคดม ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะไม       
นั้นยังสด ชุมดวยยาง ถึงแมจะต้ังอยูบนบก ไกลน้ํา บุรุษนัน้ก็จะพึงมีสวนแหงความเหน็ดเหนื่อย       
ลําบากเปลาเทานั้น.   
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ    
เหลาใดเหลาหนึ่ง แมมีกายหลีกออกจากกามแลว. แตยังมีความพอใจในกาม ความเสนหาในกาม   
ความหมกมุนในกาม ความระหายในกาม ความเรารอนเพราะกาม อันตนยังละไมไดดวยดี   
ยังใหสงบระงับดวยดีไมไดในภายใน. ทานสมณพราหมณเหลานัน้ ถึงแมจะไดเสวยทุกขเวทนา  
อันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียรก็ดี จะไมไดเสวยก็ดี กย็ังไมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็น 
ซ่ึงปญญาเคร่ืองตรัสรูอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอท่ี ๒ นี้แลอันนาอัศจรรยยิ่งนัก    
ไมเคยไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏแกเรา.     
         [๗๔๓] ดูกรภารทวาชะ อุปมาขอท่ี ๓ อีกขอหนึ่งอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคยไดฟงมาใน     
กาลกอน มาปรากฏกะเรา. เปรียบเหมือนไมแหงเกราะ ท้ังต้ังอยูบนบก ไกลน้ํา. ถาบุรุษพึงมา       
ดวยหวังวา จะเอาไมนั้นมาสีไฟ จักใหไฟเกิด จักทําไฟใหปรากฏ ดังนี.้ ดูกรภารทวาชะ     
ทานจะเขาใจความขอนั้นเปนไฉน บุรุษนัน้เอาไมแหงเกราะ ท้ังต้ังอยูบนบก ไกลน้ํา มาสีไฟ      
จะพึงใหไฟเกิด พึงทําไฟใหปรากฏไดบางหรือหนอ?    
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     สคารวมาณพกราบทูลวา อยางนั้นทานพระโคดม ขอนั้น เพราะเหตุอะไร เพราะไมนั้น     
แหงเกราะ ท้ังตั้งอยูบนบก ไกลน้ํา.  
     พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภารทวาชะ ฉันนั้นเหมือนกันแล สมณะหรือพราหมณ    
เหลาใดเหลาหนึ่ง มีกายหลีกออกจากกาม. ท้ังความพอใจในกาม ความเสนหาในกาม ความ  
หมกมุนในกาม ความระหายในกาม ความเรารอนเพราะกาม อันตนละไดดวยดี ใหสงบระงับ 
ดวยดีแลวในภายใน. ทานสมณพราหมณเหลานั้น ถึงแมจะไดเสวยทกุขเวทนาอันกลาเผ็ดรอน   
ท่ีเกิดเพราะความเพียรกด็ี ถึงแมจะไมไดเสวยก็ดี ก็สมควรเพื่อจะรู เพื่อจะเห็นซ่ึงปญญา     
เคร่ืองตรัสรูอันไมมีธรรมอ่ืนยิ่งกวา. ดกูรภารทวาชะ อุปมาขอท่ี ๓ นี้แลอันนาอัศจรรยยิ่งนัก ไมเคย      
ไดฟงมาในกาลกอน มาปรากฏกะเรา.     
                                 ทําทุกกรกิริยา     
         [๗๔๔] ดูกรภารทวาชะ เราน้ันไดมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงกดฟนดวยฟน       
กดเพดานดวยล้ิน ขมจิตดวยจิต บีบไวใหแนน ใหเรารอนเถิด ดังนี้. เราจึงกดฟนดวยฟน      
กดเพดานดวยล้ิน ขมจิตดวยจิต บีบไวใหแนน ใหเรารอนอยู. เม่ือเรากดฟนดวยฟน    
กดเพดานดวยล้ิน ขมจิตดวยจิต บีบไวใหแนน ใหเรารอนอยู. เม่ือเรากดฟนดวยฟน    
กดเพดานดวยล้ิน ขมจิตดวยจิต บีบไวใหแนน เหง่ือไหลออกจากรักแรท้ังสอง.     
ดูกรภารทวาชะ เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลัง จับบุรุษมีกําลังนอยกวาท่ีศีรษะหรือท่ีคอ แลวกดบีบ    
ไวแนน ใหรอนจัด ฉันใด เม่ือเรากดฟนดวยฟน กดเพดานดวยล้ิน ขมจติดวยจิต บีบไวแนน      
ใหรอนจดั ก็ฉันนั้น เหง่ือยอมไหลออกจากรักแรท้ังสอง. ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร      
ไมยอหยอน ตัง้สติม่ันไว ไมฟนเฟอน แตวากายท่ีปรารภความเพยีรของเราอันความเพียร 
ท่ีทนไดยากนัน้แลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.  
         [๗๔๕] ดูกรภารทวาชะ เรานั้นมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี       
ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกล้ันลมอัสสาสะ ปสสาสะ ท้ังทางปากและทางจมูก. เม่ือเรา    
กล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปากและทางจมูก ก็มีเสียงออกทางชองหูท้ังสองดังเหลือ       
ประมาณ. เสียงลมในลําสูบของนายชางทองท่ีกําลังสูบอยู ดังเหลือประมาณ ฉันใด เม่ือเรา      
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กล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ ท้ังทางปากและทางจมูก ก็มีเสียงลมออกทางชองหูท้ังสองดังเหลือ   
ประมาณ ฉันน้ัน. ถึงเชนนัน้ เราปรารภความเพียร ไมยอหยอน ตั้งสติไวม่ัน ไมฟนเฟอน      
แตวากายท่ีปรารภความเพยีรของเราอันความเพียรท่ีทนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย      
ไมสงบระงับ.   
         [๗๔๖] ดูกรภารทวาชะ เราน้ันมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี       
ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู.    
เม่ือเรากล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ลมก็เสียดแทงศีรษะ       
เหลือทน. บุรุษมีกําลังพึงเชือดกระหมอมดวยมีดโกนอันคม ฉันใด เม่ือเรากล้ันลมอัสสาสะ    
ปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ลมก็เสียดแทงศีรษะเหลือทน ฉันนั้น. ถึงเชนนั้น  
เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน ตั้งสติไวม่ัน ไมฟนเฟอน แตวากายท่ีปรารภความเพียร      
ของเราอันความเพียรท่ีทนไดยากนั้นแลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.     
         [๗๔๗] ดูกรภารทวาชะ เราน้ันมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี       
ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู.    
เม่ือเรากล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน.   
บุรุษมีกําลัง พงึเอาเสนเชือกเกลียวเขม็งรัดท่ีศีรษะ ฉันใด เม่ือเรากล้ันลมอัสสาสะปสสาสะ      
ท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ก็ใหปวดศีรษะเหลือทน ฉันนั้น. ถึงเชนนั้นเรากป็รารภ   
ความเพยีร ไมยอหยอน ตั้งสติไวม่ัน ไมฟนเฟอน แตกายที่ปรารภความเพียรของเรา      
อันความเพยีรท่ีทนไดยากนัน้แลเสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.    
         [๗๔๘] ดูกรภารทวาชะ เราน้ันมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี       
ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู.    
เม่ือเรากล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ลมก็เสียดแทงพื้นทอง    
เหลือประมาณ. นายโคฆาต หรือลูกมือนายโคฆาตผูขยันพึงเชือดพืน้ทองดวยมีดสําหรับเชือด    
เนื้อโค ฉันใด เม่ือเรากล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูก และทางชองหู ลมก็     
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เสียดแทงพื้นทองเหลือประมาณ ฉันนัน้. ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน     
ตั้งสติไวม่ัน ไมฟนเฟอน แตกายท่ีปรารภความเพยีรของเราอันความเพยีรท่ีทนไดยากนั้นแล      
เสียดแทง จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ.     
         [๗๔๙] ดูกรภารทวาชะ เราน้ันมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงเพงฌานอันไมมี       
ลมปราณเปนอารมณเถิด. เราจึงกล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู.     
เม่ือเรากล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู ก็มีความรอนในกาย 
เหลือทน. บุรุษมีกําลังสองคน จับบุรุษท่ีมีกําลังนอยกวาคนละแขน ยางรมไวในหลุม  
ถานเพลิง ฉันใด เม่ือเรากล้ันลมอัสสาสะปสสาสะท้ังทางปาก ทางจมูกและทางชองหู   
ก็มีความรอนในกายเหลือทน ฉันนั้น. ถึงเชนนั้น เราก็ปรารภความเพียร ไมยอหยอน ตัง้สติ       
ไวม่ัน ไมฟนเฟอน แตกายท่ีปรารภความเพียรของเราอันความเพยีรท่ีตนไดยากนัน้แลเสียดแทง     
จึงกระสับกระสาย ไมสงบระงับ. ดูกรภารทวาชะ โอ เทวดาท้ังหลายเห็นเราแลวพากันกลาว     
อยางนี้วา พระสมณโคดมทํากาละแลว. เทวดาบางพวกกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดมยังไมทํา     
กาละ แตกําลังทํากาละ. เทวดาบางพวกกลาวอยางนีว้า พระสมณโคดม แมกําลังทํากาละก็หา       
มิได พระสมณโคดมเปนพระอรหันต ความอยูเหน็ปานนี้นั้น เปนวหิารธรรมของพระอรหันต.    
         [๗๕๐] ดูกรภารทวาชะ เราน้ันมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงปฏิบัติเพื่ออด 
อาหารโดยประการทั้งปวงเถิด. ทันใดนั้น เทวดาเหลานั้นไดเขามาหาเรา แลวกลาววา ดูกร  
ทานผูนิรทุกข ทานอยาปฏิบัติเพื่ออดอาหารโดยประการทั้งปวงเลย ถาทานจักปฏิบัตเิพื่ออดอาหาร       
โดยประการทัง้ปวง ขาพเจาท้ังหลายจะแซกทิพโอชาลงตามขุมขนของทาน ทานจักไดเยยีวยา     
ชีวิตไวดวยทิพโอชานั้น. เรานั้นมีความคิดเห็นวา เราเองปฏิญาณการไมบริโภคอาหารโดย    
ประการท้ังปวง แตเทวดาเหลานี้จะแซกทิพโอชาลงตามขุมขนของเรา ท้ังเราก็จักเยียวยาชีวิต  
ไวไดดวยทิพโอชานั้น ขอนัน้พึงเปนมุสาแกเรา ดังนี้. เราบอกเลิกแกเทวดาเหลานั้น จึงกลาว 
วา อยาเลย.   
         [๗๕๑] ดูกรภารทวาชะ เราน้ันมีความคิดเห็นวา ถากระไร เราพึงกินอาหารผอนลง 
วันละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถ่ัวเขียวบาง เทาเยื่อถ่ัวพูบาง เทาเยื่อถ่ัวดําบาง       
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เทาเยื่อในเมล็ดบัวบางเถิด. เราจึงกินอาหารผอนลงทีละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อ    
ถ่ัวเขียวบาง เทาเยื่อถ่ัวพูบาง เทาเยื่อถ่ัวดําบาง เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง. เม่ือเรากินอาหารผอน       
ลงทีละนอยๆ คือ วันละฟายมือบาง เทาเยื่อถ่ัวเขียวบาง เทาเยื่อถ่ัวพูบาง เทาเยื่อถ่ัวดําบาง     
เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง กายก็ถึงความซูบผอมลงเหลือเกิน. เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั้นเอง   
อวัยวะนอยใหญของเราเปนเหมือนเถาวัลยมีขอมาก หรือเถาวัลยมีขอดํา ฉะนั้น. ตะโพกของ  
เราเปนเหมือนดังเทาอูฐ กระดูกสันหลังของเราผุดระกะ เปรียบเหมือนเถาวัลยช่ือวัฏฏนาวฬ ี
ฉะนั้น. ซ่ีโครงของเราข้ึนนูนเปนรองดังกลอนศาลาเกามีเคร่ืองมุงอันหลนโทรมอยูฉะนั้น. ดวงตา 
ของเราถลมลึกเขาไปในเบาตา ปรากฏเหมือนดวงดาวในบอน้ําอันลึกฉะนั้น. ผิวศีรษะของเรา    
ท่ีรับสัมผัสอยูก็เหีย่วแหง ราวกับผลน้ําเตาท่ีเขาตัดมาแตยังสด ถูกลมและแดดแผดเผา ก็เหีย่ว  
แหงไปฉะน้ัน. เราคิดวาจกัลูบผิวหนังทอง ก็จับถูกกระดกูสันหลังดวย คิดวาจกัลูบกระดูก       
สันหลัง ก็จับถูกผิวหนังทองดวย ผิวหนังทองของเรากับกระดูกสันหลังติดถึงกัน. เรานั้นคิดวา   
จักถายอุจจาระหรือปสสาวะ ก็เซซวนลมลง ณ ท่ีนั้นเอง. เรานั้นเม่ือจะใหกายน้ีแลสบาย จึง      
เอาฝามือลูบตัว เม่ือเราเอาฝามือลูบตัว ขนอันมีรากเนาก็รวงตกจากกาย. มนุษยท้ังหลายเหน็    
เราแลวพากนักลาวอยางนี้วา พระสมณโคดมดําไป. บางพวกกลาวอยางนี้วา พระสมณโคดม       
ไมดําเปนแตคลํ้าไป. บางพวกกลาวอยางนีว้า จะวาพระสมณโคดมดําไปก็ไมใช จะวาคลํ้าไปก็ 
ไมใช เปนแตพรอยไป. ดกูรภารทวาชะ ผิวพรรณอันบริสุทธ์ิผุดผองของเรา ถูกกําจัดเสียแลว       
เพราะความเปนผูมีอาหารนอยนั่นเอง. 
         [๗๕๒] ดูกรภารทวาชะ เราน้ันมีความคิดเห็นวา สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
เหลาหนึ่งในอดีต ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลา เผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียร อยางยิง่ก็เพียง     
เทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้ แมสมณะหรือพราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในอนาคต จักเสวยทุกขเวทนา 
อันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียร อยางยิ่งก็เพยีงเทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้. ถึงสมณะหรือ  
พราหมณเหลาใดเหลาหนึ่งในบัดนี้ ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาเผ็ดรอนท่ีเกิดเพราะความเพียร       
อยางยิ่งกเ็พียงเทานี้ ไมยิ่งไปกวานี้. ถึงเชนนั้น เราก็ไมไดบรรลุญาณทัศนะอันวิเศษของพระ       
อริยะอยางสามารถ ยิ่งกวาธรรมของมนุษย ดวยทุกกรกริิยาอันเผ็ดรอนนี้ จะพึงมีทางอ่ืนเพื่อ    
ความตรัสรูกระมังหนอ. เรามีความคิดเหน็วา ก็เราจําไดอยู ในงานของทาวศากยะผูพระบิดา  
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เรานั่งอยูท่ีรมไมหวามีเงาอันเย็น สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอันมีวิตก       
วิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู ทางนีก้ระมังหนอ จะพงึเปนทางเพื่อความตรัสรู. เราได     
มีวิญญาณอันแลนไปตามสติวา ทางนีแ้หละเปนทางเพือ่ความตรัสรู. เรามีความคิดเห็นวา เรา       
กลัวตอสุขอันเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรมนั้นหรือ? จึงมีความคิดเหน็วา เราไมกลัวตอสุข      
อันเวนจากกาม เวนจากอกุศลธรรม.     
         [๗๕๓] ดูกรภารทวาชะ เราน้ันมีความคิดเห็นวา อันบุคคลผูมีกายอันถึงความซูบผอม     
เหลือทนอยางนี้ จะบรรลุถึงความสุขนั้นไมใชทําไดงาย ถากระไร เราพึงกินอาหารหยาบ คือ 
ขาวสุก ขนมกมุมาสเถิด. เราจึงกินอาหารหยาบ คือ ขาวสุก ขนมกุมมาส. สมัยนั้น ภิกษุ      
(ปญจวัคคีย) ๕ รูป บํารุงเราอยูดวยหวังใจวา พระสมณโคดมจักบรรลุธรรมใด จักบอกธรรม    
นั้นแกเราท้ังหลาย. แตเม่ือเรากินอาหารหยาบ คือ ขาวสุกและขนมกุมมาส. พวกภิกษุ (ปญจ 
วัคคีย) ๕ รูปนัน้ เบ่ือหนายเราหลีกไปดวยความเขาใจวา พระสมณโคดมเปนผูมักมาก คลาย       
ความเพยีรเวยีนมาเพ่ือความเปนผูมักมาก.    
                ฌาน ๔    
         [๗๕๔] ดูกรภารทวาชะ คร้ันเรากินอาหารหยาบมีกาํลังดีแลวจึงสงัดจากกาม สงัดจาก       
อกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานอันมีวิตกวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌานมีความ 
ผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตกวจิารสงบไป     
มีปติและสุขเกดิแตสมาธิอยู เรามีอุมีเบกขา มีสติสัมปชัญญะ และเสวยสุขดวยนามกาย      
เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้เปนผูมีอุเบกขามีสติ       
อยูเปนสุข เราบรรลุจตุตถฌานอันไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัส      
กอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธ์ิอยู.   
                ญาณ ๓    
         [๗๕๕] เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส   
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ไดโนมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.     
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เรายอมระลึกถึงชาติกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง ฯลฯ เรายอมระลึกถึงชาติกอน   
ไดเปนอันมาก พรอมท้ังอาการ พรอมท้ังอุเทศ ดวยประการฉะน้ี. ดูกรภารทวาชะ นีเ้ปนวิชชา      
ขอท่ี ๑ เราไดบรรลุแลวในปฐมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจัดไดแลว วชิชาเกิดขึ้นแลว ความ      
มืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเราผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจแนวแนอยู.      
         [๗๕๖] เราน้ัน เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส   
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ไดโนมนอมจิตไปเพือ่รูจุติและอุปบัติของสัตว      
ท้ังหลาย. เราเห็นหมูสัตวท่ีกําลังจุติ กําลังอุปบัติ เลว ประณีต มีผิวพรรณดี มีผิวพรรณทราม    
ไดดี ตกยาก ดวยทิพยจกัษุอันบริสุทธ์ิ ลวงจักษุของมนษุย ฯลฯ ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไป      
ตามกรรม ดูกรภารทวาชะ นี้เปนวิชชาขอท่ี ๒ เราบรรลุแลวในมัชฌิมยามแหงราตรี อวิชชา    
เรากําจัดไดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ความมืดเรากําจัดไดแลว แสงสวางเกดิข้ึนแลวแกเราผูไม   
ประมาท มีความเพียร มีใจแนวแนอยู. 
         [๗๕๗] เรานั้น เม่ือจิตเปนสมาธิ บริสุทธ์ิ ผองแผว ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส   
ออน ควรแกการงาน ตั้งม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี้ ไดโนมนอมจิตไปเพือ่อาสวักขยญาณ. เรา 
นั้นไดรูชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้เหตุใหเกิดทกุข นี้ความดับทุกข นี้ขอปฏิบัติใหถึง   
ความดับทุกข เหลานี้อาสวะ นี้เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ. เม่ือเรา    
นั้นรูเหน็อยางนี้ จิตหลุดพนแลวแมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวิชชาสวะ เม่ือจิต       
หลุดพนแลว ก็มีญาณหยั่งรูวาหลุดพนแลว รูชัดวา ชาติส้ินแลว พรหมจรรยอยูจบแลว 
กิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กจิอ่ืนเพื่อความเปนอยางนี้มิไดมี. ดูกรภารทวาชะ นี้เปนวชิชาขอ 
ท่ี ๓ เราบรรลุแลวในปจฉิมยามแหงราตรี อวิชชาเรากําจดัไดแลว วิชชาเกิดข้ึนแลว ความมืด      
เรากําจัดแลว แสงสวางเกิดข้ึนแลวแกเราผูไมประมาท มีความเพยีร มีใจแนวแนอยู.     
         [๗๕๘] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้แลว สคารวมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาค     
วา ความเพียรอันไมหยุดหยอนไดมีแลวแกทานพระโคดมหนอ ความเพียรของสัตบุรุษไดมีแลว 
แกทานพระโคดมหนอ สมควรเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ขาแตทานพระโคดม เทวดา  
มีหรือหนอแล? พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรภารทวาชะ ก็ขอท่ีวาเทวดามีนัน้ รูไดโดย  
ฐานะ.    
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     ส. ขาแตทานพระโคดม พระองคอันขาพเจาทูลถามวา เทวดามีหรือหนอ ดังนี้ ตรัส     
ตอบวา ดูกรภารทวาชะ ก็ขอท่ีวาเทวดามีนัน้ รูไดโดยฐานะ ดังนี้ เม่ือเปนเชนนี้ ถอยคําของ  
พระองคเปนถอยคําเปลา เปนมุสามิใชหรือ?  
     พ. ดูกรภารทวาชะ ผูใดเม่ือถูกถามวา เทวดามีอยูหรือ พึงกลาววาขอท่ีวา เทวดามีอยู   
เปนอันรูกันไดโดยฐานะ ก็เทากับกลาววา เรารูจักเทวดา เม่ือเปนเชนนัน้ วิญูชนพึงถึง    
ความตกลงในเร่ืองนี้วา เทวดามีอยูดังนี้ ไดโดยสวนเดยีวแท.    
     ส. ก็ทําไม ทานพระโคดมจึงไมทรงพยากรณแกขาพเจาเสียดวยคําแรกเลา?       
     พ. ดูกรภารทวาชะ ขอท่ีวาเทวดามีอยูดังนี้นั้น เขาสมมติกันในโลกดวยศัพยอันสูง. 
                                  สคารวมาณพแสดงตนเปนอุบาสก      
         [๗๕๙] เม่ือพระผูมีพระภาคตรัสอยางนี้วา สคารวมาณพไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา   
ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษติของพระองคแจมแจงนัก ขาแตพระโคดมผูเจริญ ภาษิตของ      
พระองคแจมแจงนัก พระองคทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยาย เปรียบเหมือนหงายของท่ีคว่ํา      
เปดของท่ีปด บอกทางแกคนหลงทางหรือตามประทีปไวในท่ีมืดดวยหวังวา ผูมีจักษุจะไดเห็นรูป   
ฉะนั้น ขาพระองคนี้ ขอถึงทานพระโคดมกับท้ังพระธรรม และพระภกิษุสงฆวาเปนสรณะ ขอ    
ทานพระโคดมโปรดทรงจําขาพระองควาเปนอุบาสก ผูถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแตวันนี้เปนตนไป      
ฉะนี้แล.       
                 จบ สคารวสูตร ท่ี ๑๐.  
                 จบ พราหมณวรรค ท่ี ๕.  
                  ___________________       
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                                  รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคนี้ คือ   
                ๑. พรหมายุสูตร   ๒. เสลสูตร   
                ๓. อัสสลายนสูตร  ๔. โฆฏมุขสูตร       
                ๕. จังกีสูตร      ๖. เอสุการีสูตร    
                ๗. ธนัญชานิสูตร   ๘. วาเสฏฐสูตร      
                ๙. สุภสูตร      ๑๐. สคารวสูตร 
                                 จบ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก.  
                                                ______________  


